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ترجيح ا�ست�ضافة الجزائر جولة التفاو�ض االثنين

ع�شائر عربية تعلن دعمها معركة الحرية وال�شرف في عين عرب

طيران التحالف يق�صف ال�شريط الحدودي بين �سورية والعراق الأمم المتحدة :تجاوب ليبي مع مبادرة الحوار
} الحسكة ـ عبدالرحمن السيد
استمرت ق��وات التحالف األميركي في قصف
مواقع تنظيم داعش في مناطق الحسكة حيث شن
الطيران التحالفي على منطقة الميلبية والمقبرة
المجاورة لها وكل من قريتي كبيبة والبحرة في
الهول ش��رق الحسكة ـ والمصرف ال��زراع��ي في
مركدة (جنوب الحسكة) .واستهدفت الغارات
مصافي التكرير بالقرب من منطقة الهول أدت إلى
سقوط مدنيين.
وذك��ر شاهد عيان من أهالي مدينة الشدادي
(مدينة حقول الجبسة النفطية)  60جنوب مدينة
الحسكة ،بأن تنظيم داعش المسيطر على مدينة
حقول الجبسة العمالية قام بترحيل حافالت عدة
فيها عائالت لعناصر التنظيم باتجاه الحدود مع
ال��ع��راق مع مالحظة ع��دم وج��ود المسلحين في

المدينة .ولتخفيض حضور العناصر بشكل كبير
على الحواجز وإخفاء معالمها في المنطقة ،خوفا ً
من الضربات الجوية التي تقوم بها قوات التحالف
(األم��ي��رك��ي) ،إذ قامت عناصر التنظيم بإزالة
السواتر الترابية التي أقامتها على مداخل المدينة
ومدخل مدينة مركدة وبلدة السبع وأربعين إضافة
إلى إخفاء معالم الحواجز التي أقيمت على الجهة
الشرقية من المدينة.
وقد قامت طائرات التحالف باستهداف مصافي
النفط على الشريط الحدودي بين سورية والعراق،
من الهول ش��رق الحسكة ،وص��وال ً إل��ى البوكمال
شرق دير الزور كما جرى استهداف مفرق ومشفى
مركدة ( )105كم جنوب مدينة الحسكة .وقصفت
معسكرات للتدريب تابعة للتنظيم في قرية تل
الشاير بعمق البادية السورية .إذ أدت الغارات إلى
مقتل ( )80داعشيا ً في بلدة الهول فقط ،ودفنت

الجثث بالقرب من مدينة الشدادي (بعمق البادية
في قرية أبو حامضة).

دعم العشائر العربية لـ« عين عرب»

وعلى صعيد متصل ،ذكر أحد المواقع اإلعالمية
أن عددا ً من ممثلي العشائر العربية في منطقة معبدا
شمال محافظة الحسكة عبروا عن استعدادهم التام
«لمعركة الحرية والشرف» واالنضمام لمقاومة
«وحدات حماية الشعب» ضد الهجمات اإلرهابية
التي تشنها مرتزقة داعش على مناطق عين عرب.
وأك��د تصريح بعض وجهاء العشائر العربية
ضرورة الوحدة والتماسك والتصدي لجميع القوى
التي تحاول زعزعة األمن وإثارة النعرات الطائفية
في المنطقة ،ودعا الشعب إلى مساندة «وحدات
حماية الشعب» ،والدفاع عن كرامة األرض والشرف
بكل طاقاتهم.

ع�شرون دولة تطالب ب�إجراء تحقيقات
حول انتهاكات االرهابيين في �سورية
طالب مندوب روسيا االتحادية
في مجلس حقوق اإلنسان بجنيف
أل��ي��ك��س��ي ب��وروداف��ك��ي��ن ف��ي بيان
مشترك باسم عشرين دولة مشاركة
ف��ي تبنيه أم���س لجنة التحقيق
الدولية المعنية ب��أوض��اع حقوق
اإلنسان في سورية بإجراء تحقيقات
حول انتهاكات حقوق اإلنسان من
قبل التنظيمات اإلرهابية المسلحة
وإص�����دار ت��ق��ري��ر مستقل وع��اج��ل
حولها.
وأوض��ح البيان المشترك حول
س��وري��ة ف��ي إط���ار أع��م��ال ال���دورة
الحالية السابعة والعشرين لمجلس
حقوق اإلنسان أن جرائم اإلره��اب

في سورية التي ترتكبها تنظيمات
إره��اب��ي��ة مثل «داع����ش» و«جبهة
ال��ن��ص��رة» و«ال��ج��ب��ه��ة اإلس�لام��ي��ة»
تشكل ان��ت��ه��اك��ات مريعة لحقوق
االنسان وتستهدف المدنيين وتركت
تأثيرا ً مدمرا ً على حقوق اإلنسان
السوري.
وأك�����د ال���ب���ي���ان ال��م��ش��ت��رك أن
ازدي��اد التطرف وجذبه إلرهابيين
«جهاديين» أجانب من أنحاء العالم
كافة إلى سورية ساهم في انتشار
تنظيم «داع�����ش» اإلره���اب���ي عبر
الحدود وفي استمرار الفظائع التي
يرتكبها في سورية والعراق وحتم
على المجتمع الدولي أن يتحد في

مواجهة الخطر المشترك الذي يمثله
اإلره���اب في المنطقة وف��ي اعتماد
مجلس األم��ن للقرار  2170مشددا ً
على ض��رورة احترام سيادة الدول
وسالمة أراضيها في هذا اإلطار.
وطالب البيان بمعالجة األسباب
المؤدية لنشوء اإلره��اب التكفيري
وباتخاذ خطوات محددة وملموسة
لكبح انتشار الفكر المتطرف وذلك
بالتزامن مع عمل فعال للقضاء على
تمويل التنظيمات اإلرهابية عبر وقف
التمويالت غير المشروعة ووق��ف
تهريب النفط السوري عبر الحدود.
وشدد البيان المشترك على أهمية
المصالحات الوطنية التي تساهم

في إعادة األمن واالستقرار لمختلف
المناطق في سورية وتساعد في
إي��ص��ال ال��م��واد اإلغ��اث��ي��ة وتشكل
أساسا ً لحوار وطني بين السوريين
ي��م��ه��د ل��ح��ل س��ي��اس��ي ل�لأزم��ة في
سورية.
ي���ش���ار إل����ى أن ال������دول ال��ت��ي
ان���ض���م���ت ل��ل��ب��ي��ان ه����ي روس���ي���ا
والصين والهند وباكستان وكوبا
وف��ن��زوي�لا واالك�����وادور وفلسطين
وال���ج���زائ���ر وإي�����ران ون��ي��ك��اراغ��وا
وبيالروسيا وأرمينيا وكازاخستان
وطاجيكستان وجمهورية كوريا
الديمقراطية الشعبية وقيرغيزستان
والسودان وسريالنكا.

الفروف وكاميرون ي�ؤكدان �أهمية مواجهة الإرهاب

العبادي يدعو �إلى منع عبور «داع�ش» �إلى العراق
أكد رئيس ال��وزراء حيدر العبادي أمس ،لملك
األردن عبد الله الثاني أهمية مساهمة دول الجوار
بمساعدة العراق في حربه ضد جماعة «داعش»
اإلرهابية من خالل عدم السماح لعناصرها بعبور
أراضيها إلى العراق.
وقال مكتب العبادي وفقا ً لـ«السومرية نيوز» إن
«رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التقى ملك
األردن عبد الله الثاني» ،مبينا ً أنه «جرى خالل
اللقاء الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات
مجلس األمن والجمعية العمومية لألمم المتحدة
بحث األوض��اع السياسية واألمنية في المنطقة
وخطر الهجمة اإلرهابية لعصابات داعش ،إضافة
إلى تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين».
وش��دد العبادي على «أهمية أن تساهم دول
الجوار في مساعدة العراق في حربه ضد تنظيم
داع��ش من خ�لال ع��دم السماح لعناصره بعبور
أراضيها إل��ى ال��ع��راق» ،مشيرا ً إل��ى أن «العراق
يرغب بعالقات متميزة مع األردن تقوم على أساس
االحترام المتبادل ومصالح الشعبين الشقيقين».
ويشارك العبادي ورؤس��اء العالم في أعمال
ال���دورة الـ 69للجمعية العامة لألمم المتحدة،
وافتتحت الجمعية األممية دورتها السنوية  69في
 16أيلول بمقر األمم المتحدة بنيويورك.
من جهة أخ��رى ،أكد وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف لرئيس الوزراء العراقي استعداد
موسكو لمواصلة مساعدة القيادة العراقية في
جهودها للتصدي لخطر اإلرهاب ،وخصوصا ً لصد
تنظيم «داع��ش» اإلرهابي الذي بات يهدد جميع
الدول اإلسالمية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الروسي
عقب لقائه العبادي في نيويورك.

وف��ي السياق ،أك��د العبادي لوزير الخارجية
الروسي أهمية بناء جهد مشترك لمكافحة اإلرهاب
على أساس «قانوني دول��ي» ،فيما أبدى الفروف
استعداد بالده لدعم العراق في جهوده لمحاربة
تنظيم «داعش» اإلرهابي بحسب ما ذكرت شبكة
اإلعالم العراقي.
وأض��اف العبادي أن «بغداد تستهدف تطوير
ال��ت��ع��اون بشكل أك��ب��ر م��ع موسكو ف��ي مختلف
المجاالت» ،معربا ً عن تقديره للموقف الروسي
المبدئي المتضامن مع العراق وشعبه.
وفي السياق ،أعلن رئيس ال��وزراء البريطاني

ديفيد كاميرون أن التدخل العسكري في العراق
ق��د يستمر ل��س��ن��وات ،ف��ي ح��ال أج���ازه البرلمان
البريطاني.
وقال كاميرون أمام مجلس العموم البريطاني إن
االنضمام إلى التحالف األميركي ومحاربة جماعة
داعش اإلرهابي سيكون مهمة لن تنتهي في أشهر
بل ستستمر لسنوات ،وأضاف أن على بريطانيا أن
تستعد لهذا االلتزام .وأوضح أن الضربات الجوية
لن تقضي على داعش بمفردها وأن على لندن أن
تساعد ال��ع��راق في محاربة الجماعة اإلرهابية
ميدانياً.

العبادي خالل لقائه عبد الله الثاني

هل تفتح م�صالحة «فتح» و«حما�س»
الباب �أمام تفاهمات جديدة؟
توصلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وحركة
المقاومة اإلسالمية حماس إلى تفاهمات بشأن تنفيذ جميع
بنود اتفاق المصالحة الموقع بينهما في نيسان الماضي.
وأبرز التفاهمات التي أُعلنت أول من أمس ،هو تمكين حكومة
التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة ف��وراً،
واإلشراف على المعابر وحل مشاكل الموظفين والرواتب.
وكان وفدا فتح وحماس التقيا في القاهرة يومي األربعاء
والخميس لمحاولة التغلب على خالفاتهما وتعزيز موقفهما
في المفاوضات المقبلة مع «إسرائيل» في ما يتعلق بتثبيت
التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وق��ال رئيس وف��د حماس موسى أب��و م���رزوق ف��ي مؤتمر
صحافي مشترك مع رئيس وفد فتح عزام األحمد إن النقاط
الرئيسية التي ج��رى االت��ف��اق عليها خ�لال ال��ح��وار ،تتعلق
بالشراكة السياسية والمعابر وإع��ادة إعمار غزة وروات��ب
الموظفين في قطاع غزة.
وأكد أن اللقاء كان مهما ً للغاية ألنه تطرق إلى كل القضايا
والعقبات التي تحول دون تطبيق اتفاق المصالحة ،وتم
االتفاق على آليات لتفعيل كل ما تضمنه هذا االتفاق.
وأوض��ح أب��و م��رزوق أن حكومة التوافق ستشرف على
المعابر حتى يتسنى إدخال كل مستلزمات البناء إلى قطاع
غزة الذي دمره العدوان «اإلسرائيلي» ،وتابع أنه تم االتفاق
على آلية لحل مشاكل الموظفين في غزة سواء قبل االنقسام
أو بعده.
من جهة أخ��رى ،ق��ال ع��زام األحمد إن االتفاق ال��ذي جرى
التوصل إليه الخميس من شأنه خلق ظروف إيجابية تساهم
في إنجاح مؤتمر المانحين إلعادة إعمار غزة المقرر عقده في
القاهرة يوم  12تشرين األول المقبل ،مشيرا ً إلى أن الفلسطينيين
يتطلعون إلى مساعدة «أشقائنا العرب بشكل خاص».
وتضم حكومة التوافق الفلسطينية شخصيات مستقلة من
دون تفويض سياسي ومكلفة بتنظيم انتخابات خالل ستة
أشهر.
وأتى التفاهم بين حماس وفتح عشية خطاب رئيس السلطة
الفلسطينية المنتهية واليته محمود عباس أم��ام الجمعية
العامة لألمم المتحدة في نيويورك ،وال��ذي من المنتظر أن
يطالب فيه مجلس األمن الدولي بإصدار قرار إلنهاء االحتالل
«اإلسرائيلي» لألراضي الفلسطينية خالل ثالث سنوات.

تقرير �إخباري
بغداد ـ �أربيل...
تنازالت متبادلة في الملفات ال�صعبة
حقق رئيس الوزراء حيدر العبادي تطورا ً نوعيا ً في محادثاته التي أجراها
مع األط��راف الكردية خالل زيارته األخيرة إلى «إقليم كردستان» وستكون
ع��ودة ال���وزراء األك���راد إل��ى ب��غ��داد أول��ى تباشير ال��ح��ل .وأض��اف��ت المعلومات
أن العبادي أب��دى مرونة وطالب األط��راف الكردية بإبداء مرونة مماثلة لحل
اإلشكاالت المالية واألمنية والسياسية مع الحكومة المركزية التي تراكمت
قبل أربع سنوات من اآلن على خلفية األزمة شبه الشخصية بين رئيس الوزراء
السابق نوري المالكي ورئيس اإلقليم مسعود البارزاني وتعثر دفع مستحقات
الشركات األجنبية العاملة في التنقيب عن النفط في الحقول العراقية باإلقليم
إضافة إلى حرمان موظفي اإلقليم من مستحقاتهم المالية.
وأضافت المعلومات أن نصف األزمات المتراكمة من خالف المرحلة السابقة
تم حله بطريقة قانونية وبضغط من األطراف الدولية على خلفية الحاجة إلى
موقف عراقي موحد في مواجهة تنظيم «داعش» ،والتوجه إلى الحرب من دون
الذهاب إلى التوسع بالخالف ،ولم يبق سوى أن يبرم اتفاق في بغداد بين
الرئيسين العبادي والبارزاني ينهيان فيه مشاكل اإلقليم مع المركز ومالحظات
المركز على اإلقليم على قاعدة تصفية الملفات الصعبة والتوجه إلى معالجة
الملف األصعب.
وبينت المعلومات أن الحكومة ستطلق رواتب الموظفين في اإلقليم يماثلها
ق��رار بعودة ال���وزراء الكرد إل��ى بغداد كخطوة أول��ى على طريق حل الخالف
ال��ش��ائ��ك بين ال��ط��رف��ي��ن .وأش����ارت ال��ت��ق��اري��ر إل��ى أن إب���رام االت��ف��اق ف��ي بغداد
بحضور القيادتين سيكون ردا ً  -كما تتمنى التوجهات الدولية المعنية بالملف
العراقي  -على «داعش» والمجموعات المسلحة واصفة العهد الجديد بأنه عهد
شراكة ووح��دة في مواجهة خطر المجموعات المسلحة المتزايد في العراق.
وأضافت المصادر أن قواعد (االشتباك) اختلفت بين بغداد واإلقليم وصار
لزاما ً على الطرفين تطمين المجتمع الدولي أنهما ماضيان إلى إرس��اء قواعد
الشراكة الحقيقية ،إلقناع الغرب والواليات المتحدة األميركية باستمرار الدعم
العسكري واللوجستي واألمني للحكومة العراقية في مواجهة المجموعات
اإلرهابية المسلحة.

ف��ي خ��ط��وة رب��م��ا تنير ض���وءا ً
ف��ي آخ��ر نفق العنف المظلم في
ليبيا ،كشفت األم��م المتحدة عن
ت��ج��اوب ليبي م��ن ق��ب��ل مجلس
النواب والبرلمانيين المقاطعين
مع دع��وات الحوار ،وسط حديث
عن أنّ التفاوض لن يطاول حاملي
ال��س�لاح ،وس��ط ترجيحات بعقد
جلسة ال��ح��وار الوطني االثنين
المقبل ف��ي ال��ج��زائ��ر ،بمشاركة
إقليمية ودولية.
وأف���ادت بعثة األم��م المتحدة
للدعم في ليبيا أنّ «الممثل الخاص
لألمين العام لألمم المتحدة في
ليبيا برناردينو ليون ،تلقى ردودا ً
إيجابية من قبل مجلس النواب
وم��ن البرلمانيين المقاطعين»،
وذلك على دعوته األطراف الليبية،
للمشاركة في حوار سياسي حول
سبل إن��ه��اء األزم���ة التي تمر بها
البالد.
وأك���دت البعثة ع��ب��ر موقعها
الرسمي أول م��ن أم��س الخميس
أنّ «ليس هناك من حل للصراع
ي��ف��رض ع��ل��ى األط�����راف الليبية
بالوسائل العسكرية» ،مضيفة أنّ
«الجهود إلنهاء هذا الصراع ال بد
أن يقودها الليبيون أنفسهم».
وأش����ارت إل���ى أنّ «المجتمع
الدولي عبر في االجتماعات التي
عقدت في نيويورك هذا األسبوع
في سياق الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،عن دعمه القوي لهذه
المبادرة التي تهدف إل��ى إع��ادة
العملية السياسية في المرحلة
االنتقالية إلى مسارها» .وأضافت
أنّ «االجتماع المزمع عقده االثنين
المقبل سيش ّكل فرصة أولى لبحث
جدول األعمال والموضوعات ،التي
ستبحث في االجتماعات الالحقة»،
م��ش��ي��رة إل���ى أنّ «ال��م��ح��ادث��ات
ال��ج��وه��ري��ة ستبدأ عندما تتفق
األط��راف على الخطوات الالحقة،
وذلك بعد عيد األضحى».

ميليشا مسلّحة تقطع الطريق
يذكر أنّ ليون التقى أخيرا ً عددا ً
من الشخصيات السياسية الليبية

ف��ي م���دن مختلفة ،إض��اف��ة إل��ى
رئيس وأع��ض��اء مجلس النواب،

فرن�سا�« :أن�صار ال�شريعة» �إرهابي
طالبت فرنسا بإدراج تنظيم «انصار الشريعة» الليبي اإلسالمي
المتشدد على الئحة مجلس األمن الدولي للتنظيمات اإلرهابية ،واصفة
إياه بـ«بؤرة اإلرهاب».
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ،أثناء اجتماع رفيع
المستوى في األمم المتحدة خصص لبحث الوضع في هذا البلد إنه:
«في ليبيا نحن نواجه تحديين ،أولهما إطالق مصالحة وطنية بين
مختلف األطراف الليبيين .وثانيهما ،إيجاد السبل والوسائل إلنهاء ما
أصبح بؤرة لإلرهاب».
ودعا الممثل الخاص لألمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون إلى
اجتماع حوار بداية من  29أيلول بأمل جمع األطراف كافة حول طاولة
الحوار.
وشاركت في االجتماع الذي عقد برئاسة األمين العام لألمم المتحدة،
ثالثون دولة بينها الدول المجاورة لليبيا.

وذلك في إطار جهود األمم المتحدة
لدعم العملية السياسية وتقريب
وجهات النظر بين الفرقاء لحل
األزمة في البالد.
وعلى الفور ،أعلن مجلس النواب
ترحيبه بالحوار الوطني ،الذي
دع��ت إليه بعثة األم��م المتحدة.
وق�����ال ع��ض��و م��ج��ل��س ال���ن���واب
جالل الشويهدي في تصريحات
صحافية إن «مجلس النواب لن
يتفاوض مع من يحمل السالح في
وجوه الليبيين» ،مشيرا ً إلى أ ّنه
«كما أعلن من بعثة األمم المتحدة
لدى ليبيا ،فإن الطرف الثاني في
المفاوضات هو عدد من المقاطعين
ج��ل��س��ات ال��ب��رل��م��ان» .وأض���اف
أنّ «ه��ن��اك اح��ت��م��اال ً بعقد جلسة
ال��ح��وار الوطني االثنين المقبل
بدولة الجزائر ،بمشاركة الجامعة
العربية واالتحاد األوروب��ي وعدد
من دول الجوار الليبي».

مقتل �أربعة من القاعدة في اليمن في غارة لطائرة من دون طيار

�آالف الحوثيين يتظاهرون بـ «جمعة الن�صر»
تظاهر عشرات اآلالف من الحوثيين وأنصارهم
في شارع المطار ضمن ما أطلقوا عليه اسم «جمعة
النصر» لالحتفال بسيطرتهم على العاصمة
صنعاء.
ودعت الرئاسة اليمنية الحوثيين إلى االنسحاب
من المدينة.
وهذه ثالث مرة ينظم فيها الحوثيون تظاهرة
حاشدة منذ سيطرتهم على صنعاء.
وأع��ل��ن ال��ح��وث��ي��ون تشكيل لجنة للنظر في
ممارسات منسوبة إلى مسلحيهم تشمل اقتحام
ع��دد م��ن المنازل والمحال تجارية والشركات
االستثمارية والقنوات اإلعالمية.
وكانت نقابتا الصحافيين وهيئة التدريس
بجامعة صنعاء قد اتهمتا الحوثيين وما ُوصف
بميليشيات قبلية متحالفة معها ب��ارت��ك��اب
انتهاكات.
وف���ي صفحته ع��ل��ى «ف��اي��س��ب��وك» ق���ال علي
البخيتي ،القيادي في الحركة الحوثية ،إن مثل
هذه االنتهاكات «أمور طبيعية وتحدث عادة في كل
الثورات».
وقالت تقارير إن اشتباكات اندلعت في محافظة
إب بين منتسبين لجماعة أنصار الله الحوثية
وأتباع مأمون حاتم ،أحد قادة تنظيم القاعدة في
اليمن.
ووقعت االشتباكات خالل جنازة الشيخ محمد
ج��ار ال��ل��ه السفياني ،أح��د وج��ه��اء منطقة بيت
السفياني ف��ي ال��س��دة ف��ي محافظة أب��ي��ن ،وسط
اليمن.
ويعتقد بأن حاتم أحد أبرز قادة القاعدة وينظر
إليه على أنه المتحدث باسم تنظيم القاعدة في
شبه جزيرة العرب.
وكانت تقارير صحافية أجنبية قد نقلت عنه
أخيرا ً تصريحات يبشر فيها بقدوم تنظيم «داعش»،
إلى اليمن.
وف��ي السياق ،اتهم الرئيس اليمني عبد ربه

الجزائر تبد�أ عملية
وا�سعة بحث ًا عن جثة
الرهينة الفرن�سي
ب��دأ ال��ج��ي��ش ال��ج��زائ��ري عملية
واس��ع��ة ال��ن��ط��اق ب��ح��ث�ا ً ع��ن جثة
الرهينة الفرنسي ال��ذي قتل بقطع
ال����رأس وم���ن أج���ل ال��ق��ض��اء على
المجموعة الموالية لتنظيم «داعش»
وفق ما أف��اد مصدر أمني .وأوضح
ال��م��ص��در أنّ «عملية تمشيط كل
المنطقة مستم ّرة حتى العثور على
جثة ايرفيه غورديل والقضاء على
المجرمين».
وأ ّكد مصدر آخر أنّ «حوالى ثالثة
آالف عسكري يشاركون في العملية»،
فيما أف���اد م��ص��در أم��ن��ي محلي أنّ
« 1500منهم منتشرون في منطقة
تكجدة بين تيزي وزو والبويرة
و 1500آخرين في مناطق أخرى
من االق��ف��ادو بين تيزي وبجاية».
وأض��اف أنّ «المنافذ المؤدية إلى
جبل جرجرة تحت المراقبة لمنع
اإلرهابيين من الهروب».
وتشارك فرق النخبة من وحدات
مكافحة اإلره����اب ال��ج��زائ��ري��ة في
عمليات البحث ف��ي ه��ذه المنطقة
الجبلية الحرجية الوعرة المسالك.
وق��ط��ع متط ّرفو المجموعة رأس
الفرنسي انتقاما ً من مشاركة فرنسا
في الحملة الجوية األميركية على
تنظيم داعش في العراق.

منصور هادي أمس الحوثيين بخرق اتفاق السالم
المبرم بوساطة مبعوث األمم المتحدة لليمن ،جمال
بن عمر.
وف��ي كلمة إل��ى الشعب اليمني ،ق��ال ه��ادي:
«الطريقة المشروعة لتنفيذ هذا االتفاق هو االعتراف
بسلطة الدولة على البالد كلها وخاصة صنعاء».
وأض���اف« :تسوية الحسابات بالقوة وأعمال
االنتقام لن تنبي دولة».
وات��ه��م ب��ن عمر الحوثيين بـ« نهب األسلحة
الثقيلة والمتوسطة من معسكرات الجيش في
صنعاء وسحبها باتجاه محافظة عمران» بحسب
تعبيره .وطالب المبعوث الدولي الحوثيين بتنفيذ
بنود االتفاق.
غير أن الحوثيين أعلنوا أنهم ل��ن يسحبوا
مسلحيهم من العاصمة ،إال بعد تشكيل الحكومة.

على الصعيد األم��ن��ي ،قتل أربعة عناصر من
تنظيم القاعدة في غارة نفذتها في جنوب اليمن
طائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية .وقال
مصدر أمني إن الغارة استهدفت الرجال األربعة
بينما كانوا على متن سيارة في منطقة نصاب غرب
عتق كبرى مدن محافظة شبوة.
والواليات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي
تملك هذا النوع من الطائرات في المنطقة ،وغالبا ً ما
تستهدف هذه الطائرات تنظيم القاعدة في اليمن.
يذكر أن غ��ارات شنتها طائرات من دون طيار
ومقاتالت يمنية منتصف نيسان الماضي ضد
معسكرات تدريب للقاعدة أوقعت نحو ستين
قتيالً في صفوف التنظيم .وأعقب الغارات هجوم
بري للجيش اليمني في محافظتي شبوة وأبين
الجنوبيتين.

انصار الحوثي يعلنون دعمهم له

المنامة تمنع تظاهرة �شعبية
وتهدد بالقمع وا�ستخدام ال�سالح
أك��دت جمعية ال��وف��اق أن وزارة
داخلية النظام البحريني منع تظاهرة
جماهيرية دعت لها القوى الوطنية
ال��م��ع��ارض��ة الجمعة ف��ي محافظة
المحرق بمنطقة الدير ،لتأكيد مطالب
شعبالبحرينفيالتحولالديمقراطي
ورفض الحكم االستبدادي الذي يحكم
البحرين.
وأف����ادت جمعية «ال���وف���اق» أن
الجمعيةتوقعتمنعالتظاهرةمنأجل
تكميم أفواه البحرينيين ومنعهم من
رفض اإلجراءات الشكلية والمراسيم
ال��م��ف��روض��ة على شعب البحرين،
والمتعلقة بالتوزيع الطائفي والفئوي
البغيض والظالم للدوائر االنتخابية
والعملية االنتخابية الصورية وغير
الجادة التي يسعى الحكم لتمريرها
من أجل التسويق السياسي على رغم
رفض الغالبية الساحقة من شعب
البحرين لها .وشددت على أن العملية
شكلية ومفرغة من أي إصالح وليس
لها اعتبار أو قيمة وهي مرفوضة من
شعب البحرين.
واعتبرت «الوفاق» أن منع التظاهر
يعكس طبيعة الظروف التي تمر بها
البحرين من تراجعات كبيرة على
مستوى الحريات وحقوق اإلنسان

وان��ع��دام االس��ت��ق��رار بسبب جنوح
الحكم للخيارات األمنية وتكدس
اآلالف من البحرينيين في السجون
بسبب مطالبهم السياسية العادلة
وغياب العقد االجتماعي وزيادة حجم
العزلة بين الحكم والشعب بعد رفض
الحكم للحوار والتوافق والتعامل بلغة
الفرض والقمع واالستفراد.
وأش��ارت إلى تزامن منع تظاهرة
المعارضة تحت ع��ن��وان «مطالبنا
راس��خ��ة» وتلويح وزارة الداخلية
البحرينية باستعمال العنف ضدها.
بالتزامن مع محاوالت لفرض رؤية
الحكم على الشعب عبر خطة إقصائية
تكرس ال��واق��ع ال��م��أزوم وتذهب في

خيارات أحادية ترسخ االستبداد.
وأوضحت الوفاق في بيان أن هذه
الممارساتالالقانونيةوالمنعوحجب
الصوت السلمي المعارض تعبر عن
ضيق أفق النظام ،واستغالله للسلطة
والقانون من أجل فرض رؤيته.
وكانت تظاهرة جماهيرية قدرت
بحوالى  200أل��ف مواطن بحريني
األس��ب��وع الفائت عبرت عن رفضها
العلني ال��ق��اط��ع إلج����راءات الحكم
التي يحاول فرضها على الشعب،
عبر انتخابات صورية تزور اإلرادة
الشعبية ،وتصادر حقه في أبسط
ما حقوقه الطبيعية التي تقرها كل
المقررات الدولية واإلنسانية.

