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روحاني يهنئ العبادي وكيري يعتبر ت�شكيل الحكومة «خطوة حا�سمة لهزيمة داع�ش»

بغداد :مجل�س الوزراء يعقد جل�سته الأولى بعد نيله الثقة

العبادي خالل دخوله إلى البرلمان

الحكومة العراقية خالل تأدية اليمين

عقد مجلس ال��وزراء العراقي الجديد ،أولى جلساته أمس
برئاسة حيدر العبادي وحضور الوزراء الذين منحهم مجلس
النواب ثقته أول من أمس.
وافتتحت الجلسة بحضور ن��واب رئيس مجلس ال��وزراء
صالح المطلك وبهاء األعرجي وهوشيار زيباري ،إلى جانب
الوزراء الجدد.
من جانب آخر ،تلقى العبادي مكالمة هاتفية من رئيس
«إقليم كردستان» مسعود بارزاني قدّم فيها األخير تهنئته
لمناسبة تسلم العبادي مهماته رئيسا ً للوزراء .وأعلن بيان
لمكتب رئيس ال���وزراء أن «الجانبين بحثا خ�لال االتصال
األوض��اع السياسية واألمنية في البلد وتأكيد رئيس إقليم
كردستان على التأييد واإلسناد للحكومة الجديدة» .كما بحثا
«ح ّل المشاكل العالقة بين الحكومة االتحادية واإلقليم بروح
إيجابية على ضوء الدستور».
وكان العبادي قد أكد في برنامج حكومته الذي استعرضه
في جلسة البرلمان أمس ،على التزامه ح ّل المشاكل بين بغداد
وأربيل وفقا ً للدستور.

كما هنأ مساعد وزیر الخارجیة اإليراني في الشؤون العربیة
واألفريقية حسین أمیر عبد اللهیان الشعب العراقي بإكـمال
المسیرة السیاسیة وتشكـیل الحكومة الجدیدة.
وقال عبد اللهیان إن جمهوریة إيران اإلسالمیة تدعم قرار
مجلس النواب العراقي الذي یرتكز إلی الدستور ،مضیفا ً أن
طهران تدعم الحكومة العراقیة برئاسة السید حیدر العبادي.
وأكـد مساعد وزیر الخارجیة احترام الجمهوریة اإلسالمیة
في إیران لوحدة وسیادة واستقالل العراق وقال« :لقد حان
الوقت أن تساعد دول المنطقة الحكومة العراقیة في اجتثاث
جذور اإلرهاب».
وهنأت المتحدثة باسم الخارجية اإليرانية مرضية أفخم
بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق .وأعلنت استعداد إيران
لتعزيز العالقات األخوية مع العراق ،معبرة عن ارتياحها
الستكمال المسار السياسي في العراق على أساس المبادئ
الدستورية ،معربة عن أملها في تغلب الحكومة الجديدة
على التحديات األمنية التي يواجهها العراق جراء األعمال
اإلرهابية.

تهنئة إيرانية

خطوة حاسمة

وتلقى رئيس الحكومة العراقية تهنئة الرئیس اإليراني
حسن روحاني حیدر العبادي بتولیه رئاسة ال���وزراء في
العراق.
وأعرب الرئیس روحاني في رسالة التهنئة عن أمله بإحالل
األمن واالستقرار في العراق ،داعیا ً إلی تعزیز العالقات بین
البلدین في شتی المجاالت بما یخدم مصالحهما المشتركـة.
كـما أعرب عن تمنیاته بنجاح وتقدم العراق حكومة وشعباً.

وفي السياق ،اعتبرت الواليات المتحدة تشكيل الحكومة
العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي «خطوة حاسمة»
نحو هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقال البيت األبيض إن الرئيس األميركي باراك أوباما اتصل
بالعبادي ،أول من أمس ،لمناقشة التزام واشنطن مساعدة
حكومته في التصدي لمسلحي تنظيم «داعش».
وتزامن ذلك مع شروع إدارة الرئيس األميركي في عرض

خطته لمواجهة التنظيم على أعضاء الكونغرس.
وك��ان البرلمان العراقي واف��ق على التشكيلة الحكومية
للعبادي بغالبية واضحة ،في جلسة عاصفة استمرت حتى
ساعة متأخرة من ليل االثنين في بغداد.
وقال البيت األبيض في بيان رسمي إن «الرئيس ورئيس
الوزراء اتفقا على أهمية أن تقوم الحكومة الجديدة على وجه
السرعة باتخاذ خطوات ملموسة لتلبية تطلعات الشعب
العراقي ومطالبه المشروعة».
وأف��اد مساعدون في الكونغرس أن مسؤولين في إدارة
أوباما سيعقدون سلسلة لقاءات هذا األسبوع واألسبوع المقبل
مع أعضاء الكونغرس األميركي.
وسيقدم مسؤولون في اإلدارة غ��دا ً الخميس إيجازا ً لكل
أعضاء الكونغرس البالغ عددهم  435عضوا ً بشأن خطة
الرئيس للتصدي للتنظيم اإلره��اب��ي .وأوض��ح مساعدون
في مجلس الشيوخ أن إيجازا ً مماثالً سيقدم ألعضاء مجلس
الشيوخ ،البالغ عددهم  ،100اليوم.
وسيوجه أوباما خطابا ً إلى األمة األميركية اليوم يعرض فيه
خطته للتصدي للتنظيم اإلرهابي الذي سيطر على مساحات
واسعة في العراق وسورية ،في وقت يسعى إلى تجنب إثارة
قلق الرأي العام بشأن إمكان توجه البالد إلى حرب شاملة
جديدة.
وسيسبق هذا الخطاب اجتماع ألوباما مع أربعة من قادة
الكونغرس ،وهم هاري ريد قائد الغالبية في مجلس الشيوخ
وميتش مكونيل قائد األقلية في المجلس وجون بينر رئيس
مجلس النواب ونانسي بيلوسي رئيسة األقلية في مجلس
النواب.

الحكومة الفل�سطينية تطلب م�ساعدة عاجلة للقطاع قبل م�ؤتمر المانحين

�شلح :انت�صرت غزة والعدو لم يحقق �شيئ ًا من �أهدافه

قال األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان
عبد الله شلح إن غزة انتصرت ألن العدو لم يحقق
شيئا ً من أهدافه في الحرب العدوانية عليها.
وق��ال شلح في كلمة ألقاها أم��س في المؤتمر
الدولي لعلماء اإلسالم لدعم المقاومة الفلسطينية
في طهران إن «إسرائيل» اليوم تقف على أخطر
مفترق طرق في تاريخها ،وهي غير ق��ادرة على
تحقيق االنتصارات أو تحقيق السالم والتسوية
مؤكدا ً أن «إسرائيل» لم تكن تتحمل كلفة الحروب
بشريا ً أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي:
«إننا ندرك االختالل الكبير في موازين القوى بيننا
وبين العدو» ،مؤكدا أن غزة رفعت صوتها وسالحها

وراياتها المظفرة لتذكر الجميع بضرورة توجيه
البنادق نحو العدو التاريخي والوحيد لألمة.
وتابع شلح أن مسؤولية العرب والمسلمين
وحتى العالم التاريخية هي المساهمة في إعادة
إعمار غزة.
على صعيد آخر ،وجهت السلطة الفلسطينية
بواسطة وزارة االقتصاد واألمم المتحدة من خالل
منسق الشؤون اإلنسانية أمس مناشدة خاصة
باألزمة في قطاع غزة لجمع مساعدات عاجلة بقيمة
 155مليون دوالر قبيل انعقاد مؤتمر المانحين
المتوقع الشهر المقبل.
وجاء ذلك في مؤتمر خاص عقد أمس في رام الله
بحضور أكثر من  30منظمة إنسانية متخصصة في

قطاعات مختلفة.
وبكى وزير االقتصاد الفلسطيني نائب رئيس
الوزراء محمد مصطفى وهو يتحدث عن مدى حاجة
الفلسطينيين في قطاع غزة إلى معونات عاجلة
إلص�لاح األض��رار التي تعرض لها القطاع خالل
العدوان الصهيوني عليه واستمر خمسين يوماً.
وقال مصطفى قبل أن يتوقف مرتين والدموع في
عينيه« :غزة بحاجة ماسة إلينا اليوم .ولقد كانت
األشهر الماضية من أقسى األشهر التي عاشها أهلنا
في غزة الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
عاجلة» .وأض��اف أن «عملية المناشدة الخاصة
باألزمة في غزة هي االستجابة الحيوية األولية
لهذه الحاجات ،وتمثل بداية اإلنعاش المبكر».

المنظومة خ�ص�صت لمواجهة ال�صواريخ المتطورة التي يمتلكها حزب اهلل و�سورية و�إيران

ف�شل تجربة «حيت�س  »2التي حاكت اعترا�ض �صاروخ �إيراني

تجربة صاروخية سابقة للعدو
نفذت ما يسمى بـ«مديرية حوما» في وزارة
الحرب في حكومة العدو بالتعاون مع «الوكالة
األميركية للدفاع من خطر الصواريخ (»)MDA
تجربة اعتراض للمنظومة المضادة للصواريخ
الباليستية «حيتس  »2في قاعدة «بلماخيم»
ال��ج��وي��ة وس���ط ال��ب�لاد ،ب��ه��دف اخ��ت��ب��ار ق���درات
المنظومة في حلّتها الجديدة.
وأك���د م��ص��در صهيوني لموقع «واال» نجاح
التجربة «جزئياً» ما يعني عمليا ً بحسب الموقع
«اإلسرائيلي» اعتراف بفشل التجربة.
قال رئيس مديرية «حوما» يائير هرمتي« :إن
التجربة تخللها إطالق صاروخ «هدف» من طراز
«انكور» باتجاه البحر المتوسط حاكى تعرض
«إسرائيل» لصاروخ إيراني من ط��راز «شهاب»،
مشيرا ً إلى أن األمر يتطلب أياما ً عدة من أجل دراسة
النتائج النهائية.
وكانت تقارير إعالمية عبرية تحدثت عن أن
«إس��رائ��ي��ل» استكملت سلسلة م��ن التحسينات
الجوهرية على منظومة االع��ت��راض المضادة

للصواريخ البعيدة المدى «حيتس  ،»2بحيث
تكون ق��ادرة على اع��ت��راض ص��واري��خ متوسطة
المدى .وقالت صحيفة «هآرتس» إن الهدف من
هذه التحسينات هو استكمال دائرة الحماية ضد
الصواريخ التي توفرها منظومة «القبة الحديدية».
وفي األص��ل ،جرى تطوير «حيتس» للتعامل
مع صواريخ من طراز «سكود» و»شهاب» بعيدة
المدى ،الموجودة بحوزة كل من سورية وإيران،
فيما خصصت منظومة «القبة الحديدية» العتراض
الصواريخ القصيرة المدى مثل «كاتيوشا» ،قبل أن
ُتدخل تعديالت عليها تسمح بمواجهة صواريخ
متوسطة المدى مثل «فجر  ،»5ال��ذي يبلغ مداه
 75كيلومتراً .إال أنه على رغم ذلك ،بقيت طبقات
الحماية «اإلسرائيلية» من الصواريخ تعاني من
فجوة تتمثل في الحد الموجود بين المدى األقصى
لـ»القبة الحديدية» والمدى األقرب لـ»حيتس».
وبحسب «هآرتس» ،فإن مديرية «حوما» في
وزارة الحرب في كيان العدو ،المسؤولة عن تطوير
المنظومات االعتراضية ،ق � ّررت العمل على ح ّل

قتلى داعش يزدادون في العراق

مرحلي وموقت يس ّد الفراغ القائم ،من خالل إدخال
تحسينات على منظومة «حيتس» .وأوضحت
الصحيفة أن األم��ر يتعلق بمواجهة الصواريخ
المتطورة التي يمتلكها حزب الله وسورية وإيران،
وعلى رأسها «أم  ،»600وهو صاروخ «دقيق يبلغ
مداه نحو  300كلم» .ونقلت الصحيفة عن مصدر
أمني رفيع في وزارة الحرب قوله إن التحسينات
التي أدخلت إلى «حيتس  ،»2والمسماة «بلوك ،»4
تتضمن تغييرا ً في برمجيات النظام كما في آلياته.
ووضعت الصحيفة تطوير «حيتس  ،»2وقرار
الكشف عنه من قبل المؤسسة األمنية ،في إطار
«المعركة المعقدة القائمة اآلن بين «إسرائيل» من
جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى» .وأضافت
أنه« :كما أن سورية وإي��ران تستعرضان قوتهما
الصاروخية من خالل المناورات المتتالية ،فإن
«إسرائيل» قررت نشر حقيقة تطوير منظوماتها
الدفاعية».

ترحيب كيري بالحكومة

ورح��ب وزي��ر الخارجية األميركي ج��ون كيري بتشكيل
الحكومة العراقية الجديدة ووصفها بأنها «حجر أساسي
وخ��ط��وة ح��اس��م��ة» ف��ي م��ح��ارب��ة المسلحين اإلسالميين
المتشددين .وقال إن حكومة حيدر العبادي «معلم رئيسي»
بالنسبة للعراق.
وقبيل توجهه في رحلة إلى الشرق األوسط لتحشيد الدعم
للتصدي لتنظيم الدولة اإلسالمية ،تعهد الوزير أن تقف بالده
«كتفا ً لكتف» مع العراقيين ،مشددا ً على أن تحالفا ً دوليا ً ضد
الدولة اإلسالمية «سيبنى ليبقى ألشهر وحتى للسنوات
المقبلة بالطبع».
وقد أعلنت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أول
من أمس أن وزير الدفاع تشاك هيغل ورئيس هيئة األركان
المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي سيدليان بشهادتيهما في
 16أيلول في جلسة استماع عن العراق وسورية والخطر الذي
يشكله تنظيم الدولة اإلسالمية هناك.
وقال هيغل بعد محادثات مع القادة األتراك االثنين إن تركيا
تبحث عن أدوار محددة في التحالف الذي تقوده الواليات
المتحدة لمقاتلة مسلحي الدولة اإلسالمية.
وقال هيغل« :إنهم يريدون أن يؤدوا أدورا ً محددة ،وسيؤدون
هذه األدوار» .وأضاف «هذه (األدوار) ستوضحها الحكومة
التركية ،وليس أنا ،عندما تتخذ هذا القرار».

مقتل « 70داعشياً»

أف��اد مصدر أمني عراقي في محافظة ص�لاح الدين بأن
عملية عسكرية واسعة بدأت ضد تنظيم «داعش» في ناحية

ال�سودان يعتمد
حاليب و�أبيي

في انتخابات 2015

أع��ل��ن��ت ال��م��ف��وض��ي��ة ال��ق��وم��ي��ة
لالنتخابات في السودان اعتزامها
إج��ازة ترسيم الدوائر الجغرافية
لالنتخابات بحلول منتصف أيلول
الجاري ،وكشفت عن إبقاء الوضع
الجغرافي لمنطقتي أبيي وحاليب
على ما كان عليه في انتخابات عام
 2010واعتمادهما ضمن الخريطة
الجغرافية في انتخابات 2015
باعتبارهما منطقتين تابعتين
للسودان.
وأك����د رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة العليا
لالنتخابات بوالية البحر األحمر
عبد ال��ق��ادر محمد ت��وم استمرار
العمل في ترسيم الدوائر الجغرافية
بالوالية وف��ق�ا ً للقانون الجديد،
مؤكدا ً اعتماد منطقة حاليب دائرة
جغرافية تتبع للوالية كوضعها في
انتخابات عام  ،2010موضحا ً أنّ
واليته أعادت ترسيم  24دائرة من
أصل  29وفقا ً لقانون االنتخابات
الجديد.
وق����ال م��س��ؤول م��ل��ف ال��دوائ��ر
الجغرافية بالمفوضية الفريق
عبد الله الحردلو إنّ «المفوضية
ستنظر في ترسيم الدوائر ومن ثم
إجازتها ورفعها لرئاسة الجمهورية
وتسليمها لألحزاب السياسية».
وفي السياق ،أكد رئيس اللجنة
العليا لالنتخابات بوالية البحر
األح��م��ر ،عبد ال��ق��ادر محمد ت��وم،
استمرار العمل في ترسيم الدوائر
الجغرافية بالوالية وفقا ً للقانون
ال��ج��دي��د ،م��ؤك��دا ً اع��ت��م��اد منطقة
ح�لاي��ب دائ����رة ج��غ��راف��ي��ة تتبع
للوالية كوضعها في انتخابات عام
.2010
وت��ت��ن��ازع ال��خ��رط��وم وال��ق��اه��رة
على تبعية منطقة ح�لاي��ب ،في
وقت تتعامل األنظمة المصرية مع
مثلث حاليب الحدودي باعتباره
منطقة م��ص��ري��ة خ��ال��ص��ة ،حيث
ص��� ّوت ق��اط��ن��وه ف��ي االنتخابات
الرئاسية األخيرة .وأكد مسؤولون
سودانيون مرارا ً أنّ منطقة حاليب،
المتنازع عليها ،هي منطقة تكامل
مع مصر بحسب اتفاق مسبق بين
البلدين.
في ه��ذه األث��ن��اء ،ال ت��زال تبعية
منطقة أبيي أحد الملفات الشائكة
بين ال��خ��رط��وم وج��وب��ا على رغم
تكوين إدارة مشتركة بين البلدين
إل���ى ح��ي��ن ح��س��م ال��ق��ض��ي��ة .وأك��د
مسؤول في وزارة الداخلية اعتماد
منطقة أبيي دائ��رة جغرافية تتبع
للوالية كوضعها في انتخابات عام
.2010
وي��س��ت��ع��د ال����س����ودان إلج����راء
انتخابات رئاسية وبرلمانية عام
 ،2015ح��ي��ث ش��رع��ت مفوضية
االن��ت��خ��اب��ات ف��ي التحضير لها،
وأعلنت الجدول الزمني ،متجاهل ًة
مطالبات قوى حزبية مؤثرة دعت
إل��ى تأجيل العملية عن موعدها
المقرر والذي تتمسك به الحكومة.

الضلوعية جنوب تكريت.
وق��ال المصدر إن «ق��وات أمنية ب��دأت عصر أم��س ،عملية
عسكرية واسعة في ناحية الضلوعية جنوب تكريت ،بعد
وصول تعزيزات عسكرية للناحية».
وك��ان رئيس مجلس محافظة صالح الدين أعلن وصول
تعزيزات عسكرية كبيرة إلى قضاء بلد وفي طريقها لتعزيز
ناحية الضلوعية لمواجهة هجمات «داعش» ،فيما أفاد مصدر
أمني أن ق��وة أخ��رى متكونة من  40آلية عسكرية وصلت
الناحية.
وفي السياق ذاته ،أعلن قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء
الركن ضياء كاظم أمس ،مقتل  70عنصرا ً من تنظيم «داعش»
اإلرهابي خالل العمليات العسكرية في منطقة الخفاجية غرب
األنبار ،مبينا ً أن من بين هؤالء عربا ً وأجانب.
وقال كاظم في حديث لـ»السومرية نيوز» إن «قوة من فرقة
المشاة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة والبادية
وبالتعاون مع قوات الرد السريع وجهاز مكافحة اإلرهاب
ومقاتلي العشائر نفذت اليوم (أم��س) عملية عسكرية في
منطقة الخفاجية ( 160كلم غرب الرمادي) ،أسفرت عن مقتل
 70عنصراً» من تنظيم داعش اإلرهابي .وأضاف كاظم أن
«قتلى التنظيم بينهم من يحمل جنسيات أجنبية وعربية»،
مؤكدا ً أن «القوات األمنية تسيطر على الوضع».
يذكر أن رئيس مجلس قضاء حديثة بمحافظة األنبار خالد
سليمان أكد أمس أن العمليات العسكرية الجارية في القضاء
لطرد تنظيم داعش اإلرهابي شارفت على االنتهاء بعد مسك
األرض ،فيما أشار إلى أن الكوادر البلدية تقوم برفع األنقاض
من المناطق المحررة تمهيدا ً لعودة األسر النازحة.

�شهداء وجرحى بر�صا�ص قوات الأمن في �صنعاء في خطوة ت�صعيدية

الحوثي :لن ننظر ب�صمت و� ّ
أحذر من االعتداء على اليمنيين

أحد الشهداء الذين سقطوا برصاص القوى األمن
استشهد  10يمنيين وأصيب عدد
كبير ،برصاص الشرطة اليمنية التي
أطلقت النار على المعتصمين أمام
رئاسة ال��وزراء وسط صنعاء ،وأكد
مصدر في الحركة أن «الشرطة فتحت
النار على المحتجين».
وأف��اد شهود عيان بأن «أكثر من
 15شخصا ً أصيبوا خ�لال إط�لاق
ق��وات األم��ن ال��رص��اص الحي تجاه
المتظاهرين» .ونفى المتحدث باسم
حركة أنصار الله محاولة اقتحام
المتظاهرين لمقر رئاسة الوزراء.
ونظمت جماعة أنصار الله أمس
مسيرات ح��اش��دة ضمن خطواتها
التصعيدية للمطالبة بإقالة الحكومة
اليمنية وإلغاء ق��رار رفع الدعم عن
المشتقات النفطية ،والبدء بتنفيذ
مخرجات الحوار ،تلبية لدعوة السيد
عبد الملك الحوثي .وقامت عناصر
ملثمة أم��ام بوابة ال���وزراء وآخ��رى
تعتلى المباني المجاورة باالعتداء
على التظاهرة.
ودع��ا مسؤول حركة أنصار الله
اليمنية عبد الملك الحوثي الشعب
ال��ي��م��ن��ي إل���ى «ال���خ���روج ال��م��ش��رف
وال��ح��اش��د إل��ى س��اح��ة التغيير في
سياق خطوة تصعيدية إضافية ضد
الحكومة اليمنية» .وقال إن «شعبنا
تحرك وهو يدرك أن مطالبه مشروعة،
وكل المحاوالت المتنوعة والمفجوعة
م��ن ال��ف��اس��دي��ن ال��ذي��ن ي��ح��اول��وا أن
ي��ت��ص��دوا ل��ه��ذا ال��ش��ع��ب ،وأن كل
المحاوالت فشلت» .وأضاف أن «كل
القوى التي تواجه مطالب الشعب هي
في حالة خجل وال تستطيع أن تتبنى
صراحة العمل ضد مطالب الشعب،
وأن من يدافع عن الجرعة بعناوين
ثانية يدافع عن استمرارية الحكومة
بسياساتها الفاشلة ،وال يمكن أن يقال
عنه بأنه يعمل لمصلحة شعبه أو أنه
يفكر في معاناة شعبه وآالمه».
وأض���اف الحوثي ف��ي كلمة عبر
شاشة قناة «المسيرة» ملقيا ً خطابا ً
جماهيريا ً استهله بتقديم عزائه
ألسرتي الشهيدين اللذين استشهدا
على يد قوات األم��ن ،كما حيا السيد
ال��ث��وار األح���رار ال��ذي��ن ص��م��دوا وهم
يتصدون لمحاولة االقتحام الظالمة

والفاشلة لساحة االعتصام بشارع
المطار.
وأكد الحوثي أن «سياسة الترهيب
والترويع ال يمكن أن تثني الشعب
اليمني عن االستمرار في مطالبه ،ومن
يراهن أو يظن أو يتوهم أن بإمكانه
م��ن خ�لال ه��ذه السياسة الغبية،
سياسة الترويع والتهديد أو سياسة
القتل أو سياسة القنابل الغازية
األميركية أو غيرها من وسائل اإلجرام
فهو واه��م» .وقال« :موقفنا نابع من
واقع استشعار المسؤولية ليس من
لي ذراع
منطلق التكبر وال من منطلق ّ
أحد وال من منطلق الكيد السياسي،
بل من منطلق استشعار المسؤولية
وشعبنا اليمني العظيم مؤمن بأن
قضيته قضية عادلة وواضحة ولن
يقبل أن يترك مستقبله بيد الفاسدين
والعابثين» ،مشيرا ً إل��ى أن «الحل
سهل يتمثل في أنهم يستجيبوا عمليا ً
ب��ص��دق ف��ي تنفيذ مطالب الشعب
ودعاهم إلى أن يجربوا ،وعندها هل
سيتبين لهم أن لنا أهدافا ً أخرى؟».
ووص��ف الحوثي الحالة األمنية
التي عليها البلد بحالة االنهيار في
ظل الدعائم التي تقوم عليها السياسة
الركيكة والضعيفة للحكومة الحالية.
وق��ال ال يمكن أن ننظر بصمت وأن
نتفرج بغباء حتى ن��رى األش��ي��اء
السيئة ج��دا ً والرهيبة ق��د تحققت
وح��ص��ل��ت وحينها م���اذا سنعمل،
حينما يعيش الشعب اليمني منكوبا ً
وبشكل فظيع حينما ينهار بلدنا أو
يصبح فريسة سهلة وبيئة مفتوحة
لالحتالل األجنبي ول��م يبق لدينا
كشعب وبلد أي مقومات لمواجهة
التحديات ومقاومة األخطار.
وتابع الحوثي أن «شعبنا أصبح
بين خيارين إما أن يواصل مشواره
ثابتا ً عزيزا ً متوكالً على الله وإما أن
يتأثر بسياسة التضليل ويخاف من
مسيالت الدموع وسياسة الترويع،
فينهار وتنهار عزيمة ال��ن��اس في
البيوت» .وتعجب من حزب اإلصالح
وإص�����راره ع��ل��ى س��ي��اس��ة الفرعنة
واالمتناع عن تلبية مطالب الشعب
وهذه سياسة مخزية وليس شرفا ً له
ومعزة.

ورأى م���س���ؤول ح��رك��ة أن��ص��ار
ال��ل��ه أن «م��وق��ف اإلص�ل�اح مختلف
عن معظم مواقف األح��زاب األخ��رى
ك��ون تلك األح��زاب متفهمة لمطالب
الشعب» .ودع��ا حزب اإلص�لاح كله
وليس العقالء فيه فحسب بل حتى
ال��دواع��ش ،إل��ى أن يتفهموا مطالب
الشعب ،فالشعب اليمني كله يعاني.
ولذلك فإن المكابرة والتعنت تجاه ما
يعانيه الشعب يعنيان أنهم ال يبالون
بمعاناة الشعب.
ودع���ا رئ��ي��س ال��ح��رك��ة اليمنية
الشعب اليمني إلى الصبر ،قائالً الذي
يشرفنا وفيه الخير والعزة والكرامة
لنا وال��ذي به الوصول إلى حقوقنا
المشروعة هو الصبر ،الصبر في مقام
العمل والثبات.
أما في ما يخص الموقف السلبي
ل��ل��والي��ات ال��م��ت��ح��دة ت��ج��اه ال��ث��ورة
الشعبية ،فقال الحوثي« :أميركا هي
اآلن بسياساتها الخاطئة بسياستها
اإلجرامية التي تدعم الفساد تنفضح
وتنكشف أمام شعبنا اليمني العظيم
ك��م��ا انفضحت ف��ي فلسطين وف��ي
ال��ع��راق» .وأض���اف ليس غريبا ً أن
تقف أميركا مع الفاسدين ،وليس
غريبا ً أن تكون العبوات التي يضرب
بها المعتصمون أميركية الصنع وإذا
كانت السلطة تراهن على الموقف
األم��ي��رك��ي ف��إن ره��ان��ات��ه��ا خ��اس��رة.
وأردف ق��ائ�لاً« :إن الرئيس ه��ادي
اليوم أمام اختبار حقيقي أمام الله
وأمام شعبه ألنه في موقعه كرئيس
مسؤول أم��ام الله سبحانه وتعالى
وسيحاسبه الله يوم القيامة حيث
ال ينفعه ال علي محسن ،وال حميد
األحمر ،وال كل أولئك الذين يدفعونه
أو يوجهونه للدفاع عن الفاسدين».
ول��ف��ت ال��ح��وث��ي إل���ى أن ه��ن��اك
مفاوضات جارية اآلن وإذا رأوا أن
هناك تعنتا ً كبيراً ،فسيقدمون على
خيارات استراتيجية وكبيرة جداً.
محذرا ً القوى المستبدة والمجرمة
من التورط في مزيد من االعتداءات،
وإذا تورطت بمزيد من االعتداءات أو
سلكت المسلك اإلجرامي ،فإنها من
تتحمل كل المسؤولية المترتبة على
ذلك .

