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تحالف «قوات الحماية ال�شعبية» مع الجي�ش ال�سوري �ضد التنظيم في الح�سكة والقام�شلي

بركان «الخابور والفرات» لمواجهة �إرهاب «داع�ش»
الحسكة  -عبدالرحمن السيد
فيما تستعد األطراف الدولية لشن حربها ضد
تنظيم داعش يواصل الجيش السوري وفصائل
الحماية الكردية في محافظة الحسكة محاربة
التنظيم.
ففيما يحارب الجيش السوري تنظيم داعش
في أقصى الشمال الشرقي في قرى تل حميس
بالتعاون مع «قوات الحماية الشعبية» ،تقوم
األخ��ي��رة باالستعداد لحرب متوقعة في رأس
العين مع «داعش».
وبحسب ال��م��ص��ادر ف��أن كتائب م��ن عشائر
الشعيطات وعشائر أخرى وصلت إلى معسكر
أصفر نجار المالصق لمدينة رأس العين للدخول
في تدريبات قبل المعركة ،وسيكون مسرحها
ري��ف رأس العين الغربي والرقة وري��ف حلب
الشمالي.
وفي قراءة للخريطة األمنية لمحافظة الجزيرة
السورية نجد أن تنظيم «داعش» اإلرهابي يسيطر
على الريف الجنوبي من محافظة الحسكة ،من
فوج الميلبية 20كم عن مدينة الحسكة باتجاه
الشدادي ومركدة لمسافة  100كم باتجاه دير
ال��زور ،ويوجد في الجهة الشرقية في منطقة

مجازر داعش في شمال سورية
الهول 30كم عن مدينة الحسكة باتجاه الحدود
العراقية مع حضور قليل في تل ب��راك  40كم
شمال الحسكة على طريق القامشلي .إضافة إلى
الريف الشرقي لمدينة الحسكة.
أم��ا ري��ف القامشلي كاليعربية وت��ل حميس
والقرى المحيطة بها ،فال تزال المعارك مستمرة

وتخوضها «قوات الحماية الشعبية» لتحريرها
من عناصر «الدولة اإلسالمية» .بينما استطاعت
هذه القوات أن تحرر الريف الغربي للمحافظة
بعد أشهر عدة من سيطرة المجموعات المسلحة
المتعاقبة على رأس العين وريفها وت��ل تمر
وريفها ،في حين انحسر وجود عناصر «داعش»

في جبل عبد العزيز ( 40كم) جنوب غربي مدينة
الحسكة ،كنقطة تواصل مع المركز الرئيس لهم
في مديرية حقول النفط في مدينة الشدادي.
وتقع حقول النفط في مدينة الرميالن تحت
سيطرة «ق��وات الحماية الشعبية» منذ بداية
ظهور الصراع المسلح في المحافظة .كما تقع
الطريق الواصلة بين مدينتي الحسكة والقامشلي
تحت سيطرة هذه ق��وات ،فيما يسيطر الجيش
السوري على المدينتين ،اللتين ال تزاالن تعانيان
من سقوط القذائف عليهما من عناصر «داعش»
الموجودة في الريف المحيط بهما بين الفترة
واألخ��رى .أما مدينتا عامودا والدرباسية فلم
تشهدا أية معارك ضد المسلحين بسبب سيطرة
«ق��وات الحماية الشعبية» عليهما منذ بداية
الصراع المسلح في المحافظة.
وبنظرة إل��ى الخريطة األمنية في محافظة
الحسكة نجدها محاطة م��ن الجهة الشرقية
والجنوبية بتنظيم «داع��ش» ،والجهة الغربية
والشمالية بيد «قوات الحماية الشعبية» ،ويبقى
قلب المدينتين الرئيسيتين الحسكة والقامشلي،
تحت حماية قوات الجيش السوري ،والحكومة
السورية تمارس نشاطها فيهما كالعادة.

فرن�سا توجه �أولى �ضرباتها الجوية �ضد «داع�ش»

المرجعية الدينية تحذر من هيمنة القرار الخارجي في العراق؟

�أبو ردينة :الأ�سابيع المقبلة حا�سمة للق�ضية الفل�سطينية

صورة أرشيفية لعباس ومستشاره
قال الناطق باسم رئاسة السلطة
الفلسطينية نبيل أبو ردينة أمس
إن ال��رئ��ي��س الفلسطيني محمود
عباس يبدأ اليوم حركة سياسية
نشطة ومهمة ،واعتبر أن األسابيع
المقبلة «ستكون حاسمة» بالنسبة
إل��ى القضية الفلسطينية داخليا ً
ودولياً ،سواء في ما يتعلق بإعادة
إعمار قطاع غ��زة أو إقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة.
وأوضح أبو ردينة  -الذي يرافق
عباس في جولة خارجية حاليا ً
 أن عباس يبدأ جولة يستهلهابلقاء نظيره الفرنسي فرانسوا

ه��والن��د ،ثم يتوجه إل��ى نيويورك
للقاء العديد من قادة العالم بهدف
حشد التأييد الدولي للحل العادل
للقضية الفلسطينية ،وفق وكالة
األنباء الفلسطينية الرسمية.
وف���ي ه���ذا ال���ص���دد ،ق����ال« :ل��م
ي��ع��د ب��ال��م��س��ت��ط��اع اإلب���ق���اء على
ال��وض��ع ال��راه��ن ،وب��ال��ت��ال��ي ف��إن
ه��ذه الحركة السياسية النشطة
هدفها األس��اس��ي إس��م��اع العالم
ب��أن��ه آن األوان إلح��ق��اق الحقوق
الوطنية للشعب الفلسطيني ،وفي
مقدمتها إق��ام��ة ال��دول��ة المستقلة
ذات السيادة وعاصمتها القدس

الشريف» .وأشار أبو ردينة إلى أن
ال��رئ��ي��س ع��ب��اس سيتوج جولته
بكلمة مهمة أمام الجمعية العامة
لألمم المتحدة في الـ 26من الشهر
الجاري.
وأخ����ي����را ً ط����رح ع���ب���اس على
ال��ق��ي��ادة الفلسطينية ب���رام الله،
وجامعة الدول العربية بالقاهرة،
خ��ط��ة سياسية إلن��ه��اء االح��ت�لال
«اإلسرائيلي» ،إذ ينوي تقديم هذا
االقتراح أمام اجتماعات الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،م��ن أجل
استصدار ق��رار أممي بهذا الشأن
خالل إطار زمني محدد.

الجزائر تتبنى خطط ًا ع�سكرية
لمواجهة ت�سلل م�سلحين من ليبيا

الطائرات الفرنسية تغير على مواقع داعش

التفجيرات اإلرهابية تضرب العراق
ح��ذرت مرجعية دينية في كربالء من أن تكون المساعدة
الخارجية م��دخ�لاً للمساس باستقاللية ال��ق��رار السياسي
والعسكري في العراق وذريعة لهيمنة القرار األجنبي ،داعية
القيادات السياسية إل��ى اليقظة وال��ح��ذر ،فيما أك��دت قدرة
العراقيين على دحر جماعة «داعش» اإلرهابية.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» أمس أن ممثل المرجعية في
كربالء الشيخ عبد المهدي الكربالئي قال« :في وقت يجرى حشد
جهود دولية لمحاربة تنظيم داعش اإلرهابي فإنه يتعين على
القيادات السياسية أن يكونوا على مستوى من اليقظة والحذر،
وأال تكون المساعدة الخارجية مدخالً للمساس باستقاللية
القرار السياسي والعسكري وأال يتخذوا من التنسيق والتعاون
ذريعة لهيمنة القرار األجنبي».
وأضاف الكربالئي« :أن الحاجة إلى التعاون الدولي ال تعني
عدم قدرة أبناء الشعب العراقي وقواته المسلحة على المقابلة
مع هذا التنظيم ،فقد أثبتت األشهر الماضية بعد صدور نداء
المرجعية وما أعقبه من االستجابة الواسعة وما حصل من تقدم
ميداني على األرض غير ذلك» .وأشار إلى أنه متى ما توافرت
اإلرادة الوطنية الخالصة والدفاع عن الوطن فإن أبناء هذا البلد
قادرون على الوقوف بوجه «داعش» وإن طالت المعركة بعض
الوقت.
واعتبر الكربالئي أن «الجهد العسكري وإن كان مؤثراً ،إال أنه
لوحده ليس كافيا ً للقضاء عليها ،بل ال بد من معالجة الجذور
األساسية واستفحالها» ،مبينا ً أن «الفكر المتطرف جرى
الترويج له عبر اآلف المؤسسات والدعاة وهو العامل األساس
لما ابتليت به المنطقة من اإلرهاب.

الطيران الحربي الفرنسي على الخط

قالت الرئاسة الفرنسية إن سالح الجو الفرنسي نفذ أول
ضربة جوية ضد تنظيم «داعش» في العراق ،مضيفة أن الغارة
دمرت صباح الجمعة مستودعا ً لوجستيا ً للتنظيم .وأشارت
إلى أن الضربات الجوية ستستمر في األيام المقبلة.
وأشاد رئيس هيئة األركان المشتركة في الجيش األميركي
الجنرال مارتن ديمبسي بالغارة الفرنسية ،وأش��ار إلى أنها
استهدفت موقعا ً لتنظيم «داعش» شمال مدينة الموصل شمال
العراق.

وتأتي الغارة الفرنسية بالتزامن مع زيارة ديمبسي باريس
وإجرائه محادثات مع رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية
الجنرال بيار دو فيلييه بشأن التحالف الدولي ضد «داعش».
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند أعلن أول من أمس
قدرة بالده مواجهة خطر اإلره��اب في العراق ،مشيرا ً إلى أن
السلطات الفرنسية أبلغت الحكومة العراقية استعدادها لتوفير
دعم جوي لها.
وف��ي سياق متصل ،يستعد الجيش األلماني إلرس��ال أول
شحنة أسلحة إل��ى إقليم كردستان ال��ع��راق ،من بينها آالف
البنادق و 20سالحا ً مضادا ً للدبابات و 120قاذفا ً مضادا ً
للدروع «بانزرفاوست».
ومن المقرر نقل أول جزء من شحنة األسلحة األلمانية هذه
إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان في  22أيلول الجاري،
بينما يتوجه الجمعة سبعة عسكريين ألمان إلى شمال العراق
لتدريب قوات البيشمركة على كيفية استخدام األسلحة.
وتسعى ألمانيا من خ�لال المشاركة بهذه األسلحة إلى
دع��م ق��وات البيشمركة الكردية في مواجهة تنظيم «الدولة
اإلسالمية».
في المقابل ،أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ال
تنتظر من أحد دعوة للمشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم
«داعش» ،مؤكدة أن روسيا تدعم بأشكال مختلفة الدول التي
تكافح هذا التنظيم المتطرف.
وق��ال إيليا روغاتشيوف مدير قسم التحديات واألخطار
الجديدة التابع للخارجية الروسية إنّ «التحالف ضد داعش
ليس حفلة في ناد ،وإننا ال ننتظر أية دعوات وال ننوي شراء
تذاكر دخول».

إحباط محاولة إرهابية

أحبطت ق��وات األم��ن العراقية محاولة «إرهابية» القتحام
سجن العدالة في مدينة الكاظمية شمال العاصمة ،فيما قتل 8
أشخاص وأصيب  60آخرون بانفجار سيارات مفخخة وسقوط
قذائف هاون في المنطقة.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» أمس أن المتحدث باسم قيادة
عمليات بغداد العميد سعد معن قال في بيان صدر في ساعة
متأخرة من مساء الخميس« :إن القوات األمنية أحبطت محاولة

تقرير �إخباري
«قنبلة» �أبو مرزوق...
ا�ستعدادات مبطنة للتفاو�ض مع العدو
أطلقت تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس
موسى أبو مرزوق التي قال فيها إن المفاوضات مع «إسرائيل»
باتت مطلبا ً شعبياً ،وإن حركته قد تضطر إل��ى الدخول في
مفاوضات مباشرة مع «إس��رائ�ي��ل» ،عاصفة من التحليالت
التي رأت فيها مؤشرات إلى أن «حماس» بدأت تشهد تغيّرات
جذرية في إيديولوجية الحركة وفكرها السياسي ،وفقا ً لما
تقتضيه ال�ظ��روف الحالية والمصلحة الحزبية ،وبناء على
ال�ت�غ�ي��رات ال�ت��ي تشهدها المنطقة ،وتنعكس م�ب��اش��رة على
الساحة الفلسطينية.
ويتوقع المراقبون أن يكون لهذه التصريحات التي صيغت
بدهاء في إطار براغماتية سياسية تطابق التطور السياسي
لحركة ح�م��اس ،أث��ر ستترجمه األي��ام واألس��اب�ي��ع واألشهر
المقبلة ،بعد أن تكون األطراف المعنية قد درست المضمون
وح��ددت األه��داف ،إذ يرى هؤالء أن تصريحات أبو مرزوق
ليست كالما ً عابراً ،ولم تأتِ في سياق رد سريع على سؤال،
وإنما صيغت على نحو يشير إلى أن لها ما بعدها.
خصوصا ً وأنها تتناقض مع مواقف سابقة للحركة كانت
ترى في المفاوضات المباشرة مع «إسرائيل» ومسار التسوية
ال��ذي ق��اده رئ�ي��س السلطة ال��راح��ل ي��اس��ر ع��رف��ات والحالي
محمود عباس تحت مظلة منظمة التحرير «تفريطا ً بالحقوق»،
ثم تحايلت على تصريحاتها بإجراء مفاوضات أطلقت عليها
«غير مباشرة» بوساطة مصر ،واآلن تطلق دعوة للمفاوضات
المباشرة تلقفتها مستويات فلسطينية وعربية و»إسرائيلية»

ودولية عدة .واختلف المحللون في اعتبار ما صرحه به أبو
مرزوق موقفا ً شخصيا ً يخصه أو حركياً.
ف��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،ش ��دد ال �ك��ات��ب رش �ي��د ش��اه�ي��ن ع�ل��ى أن
«القنبلة المدوية» التي أطلقها أبو مرزوق هي رسالة مباشرة
لـ« إسرائيل» وللجنة الرباعية واشتراطاتها المعروفة من أجل
التعامل مع «حماس» ،وللسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير،
مضيفا ً رسالة ال تخفي جاهزية غير معلنة ،واستعدادا ً مبطنا ً
التباع المسار نفسه الذي سارت عليه المنظمة.
ورب ��ط المحلل ال�س�ي��اس��ي محمد ج�م��ال ب�ي��ن رس��ال��ة أبو
مرزوق وتوقيت إطالقها بعد إنهاء العدوان على غزة وما تبعه
وما سيتبعه ،واشتراط الدول المانحة تمويل إعادة اإلعمار عن
طريق السلطة ورفض التعامل مع حماس في ذلك ،وإطاحة
مصر بحكم اإلخ��وان ،ورف��ض النظام المصري التعامل مع
الحركة.
ويشار إل��ى أن حركة حماس حاولت ت��دارك الوضع بعد
الجدال ال��ذي أعقب تصريحات أبو م��رزوق ،فخرج القيادي
إسماعيل هنية لتأكيد رفض حركته سياسة التفاوض المباشر
مع «إسرائيل» ،مؤكدا ً أن سياستها المعتمدة في التعامل مع
االحتالل تقتصر في نطاق التفاوض غير المباشر .وعلى رغم
هذا ال يرى الكاتب ماهر عرار فرقا ً بين المفاوضات المباشرة
وغير المباشرة إال في كون األولى تعد صيغة اعتراف بالطرف
اآلخر أقوى من الثانية.

إرهابية القتحام سجن العدالة في مدينة الكاظمية ببغداد».
وأوضح معن أن «معسكر العدالة تعرض لسقوط قذائف هاون
في وقت انفجرت عجلة مفخخة في ساحة الجواد ،وسيطرت
القوات األمنية على مفخخة أخرى في شارع المحيط».
وكان مصدر أمني قال في تصريح سابق «إن قوة من الشرطة
تمكنت ،مساء اليوم (أول من أم��س) من اعتقال شخصين
يرتديان حزامين ناسفين حاوال اقتحام دائرة الشعبة الخامسة
في منطقة الكاظمية ،شمال بغداد» ،مشيرا ً إلى أن المسلحين
ح��اوال استغالل انشغال القوات األمنية بانفجار السيارتين
المفخختين في وقت سابق بالمنطقة واقتحام الدائرة التي تضم
مؤسسات أمنية واستخبارية حساسة.
من جهة أخ��رى ،استشهد  22شخصا ً على االق��ل وأصيب
آخرون بجروح في هجمات متفرقة بينها هجومان بسيارتين
مفخختين ودراجة نارية الجمعة في العراق.
وق��ال ضابط برتبة عقيد في الشرطة «استشهد ثمانية
أشخاص وأصيب  23بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة
في منطقة الكرادة» وسط بغداد.
وف��ي ه��ج��وم آخ���ر ،ق��ال عقيد ف��ي الشرطة «ق��ض��ى أربعة
أشخاص ،وأصيب  11بجروح بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق
تجارية شعبية في منطقة البياع» غرب بغداد.
واستشهد مدنيان وأصيب سبعة بجروح في انفجار سيارة
مركونة قرب سوق شعبية في ناحية المحمودية جنوب بغداد،
وفقا ً لمصدر في الشرطة.
وفي كركوك شمال بغداد ،قال ضابط برتبة عميد في الشرطة
«قضى ثمانية أشخاص وأصيب  13بجروح في انفجار دارجة
نارية مركونة عند منطقة القلعة وسط كركوك».
وجاءت الهجمات غداة استشهاد نحو  28شخصا ً وإصابة
ما ال يقل عن  65بجروح ،وفقا ً لمصادر أمنية وطبية .وتعرضت
منطقة الكاظمية مساء الخميس إل��ى هجوم واس��ع بتفجير
سيارتين مفخختين يقود إحداها انتحاري وسقوط سلسلة
هاونات على منطقة الكاظمية في شمال بغداد.
وكشفت مصادر أمنية عن اعتقال انتحاريين اثنين خالل
الهجوم عند مقر االستخبارات العسكرية ،مرجحة في الوقت
ذاته أنه كان يستهدف اقتحام المقر الذي يوجد فيه سجناء
قياديون في تنظيمات إرهابية.

صادق المجلس األعلى لألمن الجزائري برئاسة الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة ،على إج���راءات أمنية وعسكرية
جديدة لمواجهة احتمال تسلل عناصر مسلحة من ليبيا
إلى الجزائر.
وقل مصدر مسؤول« :إن المجلس األعلى لألمن صادق
على خطط تنفذ على الفور في حالة وقوع هجوم إرهابي
مصدره ليبيا» ،مشيرا ً إلى أن المسؤولين عن ملف األمن
غيروا طريقة التعامل مع أي تهديد إرهابي محتمل قد
تتعرض له الجزائر أثناء الحرب الغربية المتوقعة في
ليبيا أو خالل تصعيد العمليات العسكرية الغربية ضد
تنظيم داعش اإلرهابي».
وأوض��ح المصدر نفسه أن الرد على أي تهديد لألمن
مصدره الحدود سيكون وفقا ً لمجموعة من الخطط التي
ص��ادق عليها المجلس األعلى لألمن أخيراً ،وتتضمن:
«نقل قوات خاصة إلى المواقع المهددة والتصدي بسالح

الجو فورا ً ألية محاولة تسلل عبر الحدود وتقليص الفترة
الزمنية الفاصلة بين تداول اإلنذار بوقوع عمليات إرهابية
وتدخل القوات في أقل من ساعتين في أسوأ الحاالت».
وأضاف أن «القيادة األمنية والعسكرية حددت قائمة بأهم
المواقع المهددة بالتعرض لهجمات إرهابية »،مشيرا ً إلى
أن قيادة الجيش استفادت كثيرا ً من تجربة عين أميناس
الدامية.
وأشارت تقارير إعالمية إلى أن تقارير أمنية رفعت إلى
الرئيس الجزائري ،حذرت من تأثير أية عمليات عسكرية
تشنها دول غربية في ليبيا على الوضع األمني في الجزائر،
ونقلت عن مصدر أمني قوله« :إنه في كل الحاالت ،سواء
تعاونت الجزائر مع الدول التي قررت ضرب الجماعات
السلفية الجهادية في ليبيا أو لم تتعاون ،فإن الحدود مع
مالي والنيجر ومع ليبيا وتونس قد تكون مسرحا ً لعمليات
تسلل من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في الجزائر».

الرئا�سة التون�سية تنفي وجود مخطط الغتيال ال�سب�سي
أك������دت رئ����اس����ة ال��ج��م��ه��وري��ة
التونسية ،أن ال معلومات لديها
عن مخطط الغتيال رئيس ال��وزراء
السابق والمرشح الحالي لالنتخابات
الرئاسية الباجي قائد السبسي،
نافية ب��ذل��ك تصريحات أدل���ى بها
األخير بهذا الشأن.

وق��ال��ت ال��رئ��اس��ة ف��ي ب��ي��ان إن
«اإلدارة العامة ألمن رئيس الدولة
والشخصيات الرسمية تؤكد عدم
توفر معلومات مؤكدة لدى مصالحها
بخصوص وج��ود مخطط الغتيال
ال��س��ي��د ال��ب��اج��ي ق��ائ��د السبسي».
وأضافت انه «لم يسبق لها أن تقدمت

بأي تقرير أمني ألي طرف كان في هذا
االتجاه».
وكانت النيابة العـامة التونسية
أعلنت االثنين الماضي أنها فتحت
تحقيقا ً بعدما اتهم الباجي قـائد
السبسي ( 87سنة) أف���رادا ً داخ��ل
حزبه بمحاولة اغتياله.

المواجهات توقف البث التلفزيوني وتغلق مطار �صنعاء الدولي

هل تنقذ الأمم المتحدة اليمن من حرب �أهلية؟

البرلمان الليبي يقر
قانون ًا لمكافحة الإرهاب
لأول مرة في تاريخ البالد
أقر مجلس النواب الليبي ألول مرة في تاريخ البالد
قانونا ً لمكافحة اإلرهاب ،فيما طالب رئيس الوزراء
المكلف عبدالله الثني بتشكيل حكومة أزمة مصغرة
تتكون من  10حقائب وزارية ،بعدما رفض األربعاء
الماضي ،تشكيلة حكومته المقدرة بـ  16وزيراً ،في
وق��ت دع��ا رئيس األرك��ان العامة للجيش الوطني
الليبي عبد الرازق الناظوري القوات المسلحة إلى
حالة استنفار لمواجهة االنفالت األمني.
واعتبر البرلمان أن «أي��ة مجموعة ذات هيكل
تنظيمي مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر بقصد
ارت��ك��اب جريمة إرهابية داخ��ل ال��ت��راب الليبي أو
خارجه هي منظمة إرهابية».
وأوضح قانون مكافحة اإلرهاب الذي نشر نصه
مجلس النواب أن «كل استخدام للقوة أو العنف أو
الترويع بهدف اإلخ�لال الجسيم بالنظام العام أو
تعريض سالمة المجتمع أو مصالحه وأمنه للخطر
يعد عمالً إرهابياً».
وقال الناطق باسم البرلمان الليبي فرج هاشم إن
مجلس النواب طلب من الثني التقدم بحكومة جديدة
ال تضم أكثر من  10وزراء .وأوضح النائب عيسى
العريبي أن المجلس طالب الثني بتأليف «حكومة
أزم��ة» ال تضم وزراء سابقين .وكشفت مصادر أن
ال��خ�لاف على التشكيلة الحكومية ق��د يصل إلى
درجة اعتذار الثني لرفضه المحاصصة في توزيع
الحقائب ،ورغبته في قيام حكومة وحدة وطنية.
وتداولت أوساط سياسية أسماء مرشحين محتملين
لخالفته ،أبرزهم النائب عن طرابلس علي التكبالي.

القائد الحوثي خالل اجتماعه مع المسؤول األممي
تتجه أنظار اليمنيين نحو منطقة نقعة الجبلية في
محافظة صعدة ،حيث يواصل جمال بنعمر مساعد األمين
العام األمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن مهمة
إقناع عبد الملك الحوثي بالعودة إلى طاولة المفاوضات
إلتمام اتفاق إنهاء األزمة ،فيما تتواصل المواجهات في
شوارع صنعاء اليوم الثالث على التوالي.
ومع تحفظ الحوثيين على طبيعة المفاوضات الدائرة
بين المبعوث الدولي ومعه أحمد عوض بن مبارك مدير
مكتب رئاسة الجمهورية وجالل الرويشان رئيس جهاز
األمن السياسي ،قال مستشار الرئيس عبد ربه منصور
هادي فارس السقاف إن آماال ً كبيرة تتشكل بقرب االنفراج
والتوقيع على اتفاق إنهاء األزمة.
وأوضح السقاف أن «هناك بوادر انفراج كبير ،ونتمنى
أن تكلل بالنجاح والتوقيع على اتفاق إنهاء األزم��ة،
والرئيس هادي من جهته جاهز إلصدار القرارات الالزمة
لتحويل ذلك االتفاق إلى واقع».
وتقول السلطات اليمنية إن إب��رام ه��ذا االت��ف��اق هو
حصيلة ج��ه��ود حثيثة بذلها ال��رئ��ي��س ط���وال األي��ام
الماضية إلنهاء األزم��ة سلمياً ،وتجنيب البالد مآسي
الفتنة واالحتراب.
ومع تأكيد مصادر حكومية على ال��دور الذي لعبته
سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر من خالل عالقتها
المتميزة مع إيران ساهم سفراء الدول العشر الراعية
للمبادرة الخليجية في الدفع باتجاه ال��وص��ول إلى

تفاهمات لمعالجة األزمة على رغم تمدد القتال إلى بعض
أحياء العاصمة.
على صعيد آخر ،أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني
في اليمن أمس تعليق حركة الطيران إلى مطار صنعاء
بسبب اإلضربات األمنية ،موضحة أن اإلجراء الذي دخل
حيز التنفيذ خالل الليل سيستمر لمدة  24ساعة على
األقل.
وج��اء ف��ي بيان ص��در ع��ن الهيئة العامة للطيران
المدني أن «شركات الطيران العربية واألجنبية قررت
تعليق رحالتها إلى صنعاء لمدة  24ساعة ،نظرا ً إلى
المستجدات التي تشهدها العاصمة» ،مضيفة أن شركات
الطيران «ستقوم ب��إع��ادة التقييم الحقا ً في استمرار
التعليق أو استئناف الرحالت ،وفقا ً لطبيعة األج��واء
األمنية في العاصمة».
وم���ن ج��ه��ة أخ����رى ،ت��وق��ف ب��ث ال��ش��ب��ك��ات ال��ث�لاث
للتلفزيون اليمني بسبب قصف الحوثيين الكثيف والذي
استهدف مقرها في صنعاء ،كما أعلن مسؤول في القطاع
التلفزيون.
وقال المسؤول إن عمليات البث على الشبكة األولى
للتلفزيون اليمني ومحطتي اليمن وسبأ «توقفت بسبب
قصف الحوثيين الذي يتواصل من دون توقف منذ مساء
أول من أمس الخميس».
وتقع استوديوات الشبكات الثالث في حي الجراف
شمال العاصمة قرب المطار.

