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االحتالل يهدد فرن�سا
في حال االعتراف بدولة فل�سطين

مقتل �أكثر من  100عن�صر من التنظيم خالل �صد هجومهم على الرمادي

البي�شمركة «ت�صد هجوم ًا» لـ«داع�ش» على �سد المو�صل
صدت قوات البيشمركة الكردية
هجوما ً لمسلحي تنظيم «داع��ش»
على سد الموصل ،بحسب ما قالت
قناة العراقية الحكومية.
وشنت ط��ائ��رات التحالف خمس
غارات جوية قرب الموصل ،أسفرت
ع��ن ت��دم��ي��ر ن��ق��ط��ة تفتيش وث�لاث
س��ي��ارات م��درع��ة ووح���دة عسكرية
كبيرة لتنظيم «داعش».
وبحسب التحالف ،فإن الطائرات
شنت غارتين ق��رب بغداد ،أسفرتا
عن تدمير مبنى كان مسلحو التنظيم
يحتلونه وثالث سيارات ووحدتين
تكتيكيتين للتنظيم.
سيطرت قوات البيشمركة على 15
قرية تابعة لناحية جلوالء بمحافظة
ديالى (شرق العراق) ،وتواصل قوات
البيشمركة تقدمها في المحافظة؛
بعد سيطرتها على ناحيتي جلوالء
والسعدية في المحافظة.
وق��ال��ت ق��ن��اة العراقية ف��ي وقت
سابق أول من أمس إن أبناء العشائر
وقوات األمن صدوا هجوما ً لمسلحي
«داعش» على مبنى مديرية التربية
والتعليم ،في مدينة الرمادي ،عاصمة

محافظة األنبار ،غرب العراق.
ويقول مصدر في بغداد ،إن هذا
أول إع�لان عبر وسيلة رسمية يقر
بوجود مسلحي التنظيم في وسط
مدينة ال��رم��ادي وح��ول مؤسساتها

الكويت تك�شف تجمع ًا �سري ًا
يجمع التبرعات لـ«داع�ش»
أحال رجال أمن الدولة الكويتية مواطنا ً على جهة االختصاص بعد
ضبطه في منطقة سعد العبدالله إثر ورود معلومات سرية تفيد بتورطه
في جمع لتبرعات المالية لتنظيم «داعش» ،بحسب ما ذكرت صحيفة
«الشاهد» الكويتية أمس.
وكانت معلومات أك��دت أن المواطن الكويتي أنشأ مع ع��دد من
األشخاص تجمعا ً سريا ً يهدف إلى تجميع األموال من المتعاطفين مع
التنظيم وإرسالها إلى أفراده عن طريق أحد الحسابات المصرفية في
تركيا.
وكشفت مصادر أمنية أن رجال أمن الدولة نجحوا في القضاء على
الداعين للتنظيم ،وأحبطوا العمليات المشبوهة التي تهدف إلى دعم
المنظمات اإلرهابية.
وأوضحت المصادر أن جهاز أمن الدولة يمتلك معلومات وأرشيفا ً
أمنيا ً غير مسبوق قادر على تسليط الضوء على أية أعمال قد تضر بأمن
الوطن واستقراره والقضاء عليها على الفور.

الحكومية والخدمية المهمة .
وك����ان م��ص��در م��ح��ل��ي ت��ح��دث،
ع��م��ا وص����ف ب���ح���رب ش�����وارع في
مناطق سكنية بالقرب من المجمع
الحكومي.
وبحسب المصدر فإن «اشتباكات
عنيفة تدور رحاها بين القوات األمنية
ي��س��ان��ده��ا مقاتلو ال��ع��ش��ائ��ر وبين
مسلحي التنظيم في نطاق المجمع
الحكومي ال��ذي ال يبعد سوى أمتار
قليلة من مبنى مديرية التربية».
وفي وقت سابق أول من أمس ،حذر
مجلس محافظة األنبار من أن المجمع
الحكومي «على وشك السقوط» في يد
عناصر تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وطالب الحكومة العراقية باإلسراع
في إرس��ال تعزيزات برية وجوية
لحماية المجمع.
وتشهد الرمادي ،التي تبعد 110
كيلومترات إلى الغرب من العاصمة
بغداد ،تصاعدا ً في هجمات مسلحي
تنظيم ال��دول��ة وأن��ص��اره في األي��ام
األخيرة ،بهدف إحكام السيطرة على
المدينة القريبة من قاعدة الحبانية
ال��ج��وي��ة ،إذ ي��وج��د م��رك��ز إم���دادات
وت��دري��ب ال��ق��وات الحكومية وأبناء
العشائر بالمحافظة.

الجزائر تعزز حدودها مع ليبيا
بالأ�سلحة الثقيلة والطائرات

تسلل االرهابيين بين طرفي الحدود
نقل الجيش الجزائري أسلحة ثقيلة إلى مواقع متقدمة
على الحدود مع ليبيا في ضوء تحذيرات من تعرض ثالث
دول مجاورة لهذا البلد لهجمات إرهابية كبيرة.
وأوضح تقرير لصحيفة «الخبر» الجزائرية أمس أن
الجيش الجزائري بدأ بتحصين مواقع متقدمة على الحدود
مع ليبيا لحمايتها من عمليات انتحارية ،بعد تداول تحذير
أمني عاجل قبل أيام من احتمال تعرض حدود الجزائر
ومصر وتونس لهجمات إرهابية قوية مشابهة لما ينفذه
تنظيم «الدولة اإلسالمية» في العراق ،وتم تنفيذ اإلجراء
ذاته من قبل الجيش التونسي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن قيادة
الجيش في الجزائر غيرت تصنيف وضعية الحدود البرية
بين الجزائر وليبيا ،من حدود مهددة بعمليات تهريب
واع��ت��داءات محدودة ،إلى منطقة تتعرض لتهديد كبير
يشمل هجمات إرهابية واسعة النطاق.
وأشارت إلى أنه تم تغيير نوعية األسلحة المستخدمة
في التعامل مع تهديد الجماعات اإلرهابية ،من أسلحة
خفيفة ومتوسطة إلى أسلحة ثقيلة ،ومن كتائب مشاة
وقوات خاصة إلى قوات برية معززة بدبابات ومدفعية
بعيدة المدى وطائرات قتال صف أول.
وأش��ارت صحيفة «الخبر» إلى أن عمليات التحصين

شملت مواقع متقدمة على الحدود ومواقع أخرى في عمق
الحدود مع ليبيا ،تخص الجيش وقوات الدرك الوطني
وحرس الحدود .كما بدأت المصالح الهندسية في الجيش،
إنجاز منشآت هندسية كبرى في أقصى الحدود الجنوبية
الشرقية ،وتحصين مواقع وثكنات حرس الحدود والجيش
والدرك في أقصى الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا التي
تمتد لمسافة  1000كلم.
وشملت عمليات التحصين التي يقوم بها الجيش
الجزائري مواقع متقدمة على الحدود مع النيجر ومالي
أيضاً.
وكانت المنطقة الغربية من ليبيا المحاذية للجزائر
شهدت أخيرا ً تطورات متسارعة تنبئ باشتداد الصراع
المسلح ،إذ شرعت القوات المناهضة لحكومة طرابلس في
استخام الطائرات الحربية ،وقامت بقصف مطار معيتيقة
إضافة إلى مواقع عدة لتجمعات قوات «فجر ليبيا» غرب
العاصمة انطالقا ً من قاعدة جوية واقعة جنوب غربي
طرابلس.
من جانب آخر ،وصف وزير الخارجية الجزائري رمطان
لعمامرة أول من أمس األزمة في ليبيا بأنها معقدة لدرجة
كبيرة مثل تلك التي في مالي ،الفتا ً إلى أنه ال يمكن إيجاد
حل لها حالً أو جمع فرقائها بين عشية وضحاها.

مجموعة تن�شق عن «فجر ليبيا» وتلتحق بالجي�ش
شهدت المواجهات الميدانية في ليبيا ،أمس ،تطورا ً
نوعياً ،وذلك بعد إعالن إحدى المجموعات المسلحة ،التي
كانت منضوية تحت لواء «فجر ليبيا» ،انضمامها إلى
الجيش.
وفي بيان ،أعلن أحد قادة «كتيبة البوراوي» في ميدان
الزاوية وسط المدينة انفصاله عن «فجر ليبيا» وانضمام
المجموعة إلى الجيش الذي يقاتل المجموعات المتشددة.
وف��ي م����وازاة ذل���ك ،ق��ال «س��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة» ،إن
مجموعات مسلحة تابعة لـ»فجر ليبيا» ،المصنفة منظمة
إرهابية ،انسحبت من مناطق جنوب غربي العاصمة
طرابلس.
وتراجعت هذه المجموعات إلى وسط مدينة الزاوية
شمال غربي ليبيا ،بعد أن تركت مواقعها التي كانت

تسيطر عليها في أطراف المدينة ،وبالتحديد على تخوم
طرابلس.
وكان سالح الجو قد شن ،سلسلة غارات على مواقع
للجماعات المتشددة في طرابلس ،استهدفت إحداها -
ولليوم الثاني على التوالي  -مقرا ً للمسلحين في مطار
معيتيقة.
وقال رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني ،الذي يحظى
باعتراف دولي ،في بيان أول من أمس ،إن القوات الجوية
الحكومية مسؤولة عن الضربات التي استهدفت مطار
معيتيقة بطرابلس.
وتنتشر في المطار مجموعات مسلحة صنفها البرلمان
المنتخب على أنها «إرهابية» ،من بينها «فجر ليبيا» التي
تسيطر على العاصمة منذ تموز الماضي.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد
قالت السبت الماضي إنها استردت
ناحية الساجرية إل��ى ال��ش��رق من
ال���رم���ادي ،ب��ع��د س��ي��ط��رة مسلحي
التنظيم عليها لبعض الوقت .وتقع
ال��س��اج��ري��ة ع��ل��ى ط��ري��ق اإلم���دادت
البرية من الحبانية إلى الرمادي.
ويطالب رم��وز العشائر والقادة
األمنيون بالمحافظة منذ أي��ام عدة
بمزيد من التعزيزات البرية والجوية
لمحافظة ألنبار ،ال سيما الرمادي في
ظل الهجمات المتكررة لـ»داعش»
على المدنية م��ن م��ح��اور مختلفة
أسقطت العديد من القتلى والمصابين
من الطرفين.
ويتهم ع��دد م��ن أع��ض��اء مجلس
م��ح��اف��ظ��ة األن���ب���ار ح��ك��وم��ة ب��غ��داد
بالمماطلة ف��ي إرس����ال ت��ع��زي��زات
عسكرية .وقالوا إن القوات األمنية
هناك تعاني من نقص في األسلحة
والعتاد.
وفي السياق ،قال مسؤول محلي
عراقي ،أم��س ،إن القوات العراقية
ق��ت��ل��ت أك��ث��ر م��ن  100ع��ن��ص��ر من
«داع���ش» خ�لال صدها هجوما ً هو
األعنف من نوعه الذي يشنه التنظيم
على مدينة الرمادي منذ  5أيام.

وأوض��ح كريم الكربولي ،عضو
اللجنة األمنية في مجلس محافظة
األن��ب��ار غ��رب ال��ع��راق ،أن ال��ق��وات
ال��ع��راق��ي��ة ومقاتلين م��ن العشائر
الموالية للحكومة ص��دوا هجوما ً
واس��ع �ا ً ل��ـ»داع��ش» على ال��رم��ادي،
م��ا أدى إل��ى مقتل  100عنصر من
التنظيم وتدمير  8مركبات وثالثة
زوارق له.
وفيما ل��م ي��وض��ح عضو اللجنة
الخسائر في صفوف القوات العراقية
ومقاتلي ال��ع��ش��ائ��ر ،أش���ار إل��ى أن
الهجوم ال��ذي شنه مقاتلو التنظيم
ع��ل��ى ال��م��دي��ن��ة م��ن  4م��ح��اور يعد
األعنف منذ خمسة أيام في محاولتهم
للسيطرة على الرمادي مركز محافظة
األنبار.
ولفت الكربولي إلى أن تعزيزات
عسكرية من القوات العراقية وصلت
ال��رم��ادي خ�لال اليومين الماضيين
وتمركزت ح��ول المجمع الحكومي
فيها ،إض��اف��ة إل��ى م��ش��ارك��ة مئات
المقاتلين من أبناء العشائر الموالية
للحكومة مثل البوفهد والبوعلوان
والبوريشة والبوذياب والبوفراج
وع��ش��ائ��ر أخ����رى ف���ي ص���د ه��ج��وم
التنظيم المستمر منذ  5أيام.
ويسعى هؤالء إلى قطع اإلمدادات
التي تصل إل��ى تنظيم ال��دول��ة من
مناطق عدة ،وخصوصا ً من منطقة
الملعب التي يسيطر عليها التنظيم.
وك���ان رئ��ي��س ال����وزراء العراقي
حيدر العبادي قد أمر سابقا ً بإرسال
تعزيزات عسكرية عاجلة إلى االنبار
.وذك����رت وزارة ال��دف��اع الح��ق �ا ً أن
طائرات عسكرية محملة بالكثير من
األسلحة والمعدات هبطت في قاعدة
الحبانية لتقديم العون للقوات في
الرمادي وألبناء العشائر المعاونين
لها في المنطقة.
م��ن ناحية أخ���رى ،ق��ال��ت وزارة
الدفاع العراقية إنها أرسلت تعزيزات
أمنية إلى بلدة هيت ،غرب الرمادي
في محاولة الستعادتها من يد تنظيم
«الدولة اإلسالمية».

مواجهات غ�ضب في البحرين
ودعوة �إلى تجمع حا�شد غد ًا
يشهد عدد من المناطق البحرينية ،،تظاهرات غاضبة ومواجهات مع
ق��وات األم��ن احتجاجا ً على اقتحام منزل أكبر مرجعية دينية بحرينية
الشيخ عيسى قاسم في منطقة الدراز غرب العاصمة.
واعتبر رئيس ش��ورى الوفاق السيد جميل كاظم أن استهداف منزل
الشيخ قاسم يأتي على خلفية مواقفه الداعمة للمطالب المشروعة للشعب
البحريني ومحاولة إهانته بعد فشل السلطة األخير في االنتخابات األخيرة
والتي شهدت عزوف ومقاطعة كبيرة بين أبناء الشعب البحريني.
ودعا العالمة السيد عبدالله الغريفي ،أحد كبار علماء البحرين ،إلى صالة
جمعة استثنائية خلف الشيخ قاسم في جامع اإلمام الصادق عليه السالم
بالدراز ،وتعطيل كل صلوات الجمعة والجماعة في البحرين وااللتحام
في صالة موحدة ،على خلفية االعتداء اآلثم باقتحام منزل سماحة الشيخ
قاسم للمرة الثانية.
وقال العالمة الغريفي في بيان صادر عنه« :استنكارا ً لما حدث من
اعتدا ٍء على منزل الشيخ عيسى أحمد قاسم ،فإ ّني أدع��و جميع األخوة
األفاضل أئمة الجمعة والجماعة في ك ِّل المناطق إلى تعطيل الصلوات غدا ً
موحد ٍة خلف سماحة آية الله الشيخ عيسى
الجمعة ،وااللتحام في جمع ٍة
ّ
أحمد قاسم».
ودعا الغريفي «كل الجماهير إلى أن يكون لها حضورها الكبير المعبّر عن
وفائها لهذا الفقيه الرمز» ،مشددا ً على أن «المشاركة والحضور مسؤولية
شرعية ووطنية».
وفي لقاء مع نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي قال إن التعدي
على سماحته جريمة كبرى ال تغتفر .تكررت ألكثر من مرة ،هذه الجريمة
لها ردود أفعال كبيرة .فالشعب كل الشعب ساخط على ما جرى من إنهاك
لحرمة منزله.

هدد سفير كيان االحتالل «اإلسرائيلي» في فرنسا
يوسي غال أول من أمس ،بأن تصويت النواب الفرنسيين
على مشروع قرار حول االعتراف بدولة فلسطينية يوحي
بـ»تفاقم الوضع» ويفضي إلى أعمال عنف في فرنسا.
وق���ال غ��ال أم���ام جمعية الصحافة الدبلوماسية
الفرنسية« :إنها مبادرة سيئة بالنسبة إلى المجموعة
اليهودية الفرنسية .وه��ذا االع��ت��راف م��ن قبل ن��واب
فرنسيين لن يساهم س��وى بتفاقم ال��وض��ع» بحسب
قوله.
وبعد مناقشة الجمعة ،سيطلب من ال��ن��واب تبني
مشروع قرار اشتراكي حول االعتراف بدولة فلسطين في
الثاني من كانون األول.

وأض��اف غال أن مثل هذا التصويت «قد يفضي إلى
دوام��ة جديدة من العنف وسيكون أخطر على فرنسا
ومواطنيها .وكما شاهدنا هذا الصيف دوامة العنف هذه
قد تنتقل مجددا ً إلى فرنسا».
وي��دع��و م��ش��روع ال��ق��رار «الحكومة الفرنسية إلى
االعتراف بدولة فلسطين استعدادا ً لحل نهائي لالحتالل»
ويرى أن «حل الدولتين الذي روجت له فرنسا واالتحاد
األوروب��ي يفترض االعتراف بدولة فلسطين إلى جانب
دولة «إسرائيل».
والحكومة التي تؤيد مبدأ االعتراف بدولة فلسطين
غير ملزمة بتصويت مجلس النواب وستنتظر التوقيت
المناسب العتراف رسمي.

هوالند يرى �أن الإرهاب ي�ضرب م�صر وتجب مواجهته

ال�سي�سي :تقارب في المواقف
الدولية والإقليمية مع باري�س

اتفاق لحل سياسي في سورية
ق��ال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،أمس،
إن المحادثات التي أجراها مع نظيره الفرنسي فرنسوا
هوالند «عكست تقارباً» في المواقف ووجهات النظر
إزاء القضايا الثنائية والدولية واإلقليمية ،وفي مقدمتها
القضية الفلسطينية ،واألوضاع في كل من العراق وسورية
وليبيا.
وف��ي مؤتمر صحافي مشترك م��ع نظيره الفرنسي
في ب��اري��س ،أوض��ح السيسي« :بالنسبة إل��ى القضية
الفلسطينية ،كانت وجهات النظر متطابقة في ضرورة
بذل الجهود الممكنة كافة من جانبنا وجميع األط��راف
للعمل على حل القضية باستئناف عملية السالم بين
الفلسطينيين ،و»اإلسرائيليين» .ومضى السيسي قائالً:
«نشجع الطرفين على ذلك األمر ،ونتمنى أن يكون ذلك في
أقرب وقت ممكن».
وبحسب السيسي ،ف��إن ح��ل القضية الفلسطينية
«سيشكل تحوال ً كبيرة في المنطقة» ،فيما سيعطي وجود
دولة فلسطينية «أمالً للفلسطينيين و»اإلسرائيليين».
أما عن األوضاع في العراق ،قال« :اتفقنا على ضرورة
العمل مع الحكومة العراقية ومختلف أطياف المجتمع
الدولي لمساندة العراق في مواجهة خطر اإلرهاب الذي
يهدد شعبه ووحدة وسالمة أراضيه» ،مضيفا ً أن مصر
وفرنسا «تدعمان جهود الحكومة العراقية في توحيد
الصف».
وح��ول سورية ،ق��ال السيسي« :المناقشات عكست
تفهما ً كبيرا ً لضرورة التوصل لحل سياسي يضمن حقن
الدماء ويحمي مؤسسات الدولة السورية ،ويحافظ على
وحده التراب السوري».
وفي ما يتعلق بليبيا ،قال« :تشاركنا المخاوف إزاء
التطورات السلبية في ليبيا والتي تعد مرشحة ألن تكون
بيئة خصبة للجماعات التكفيرية واإلرهابية» .وأضاف
أنه اتفق مع الرئيس الفرنسي على «ضرورة العمل على
وقف هذا النزيف المستمر (من دماء الليبيين) عبر دعم
الشرعية ال��ذي أقرها وأيدها الشعب الليبي» ،متابعاً:
«نحن ندعم الشعب الليبي وندعم الجيش الوطني الليبي
وإرساء الحوار بين األطراف كافة».
وتعاني ليبيا فوضى أمنية على خلفية اقتتال كتائب

إسالمية وأخ���رى مناوئة لها ،ف��ي بنغازي (ش��رق �اً)،
وطرابلس (غرباً) ،وكذلك فوضى سياسية ،جراء إعالن
مؤسسات سياسية من جانب واحد في طرابلس (يسيطر
عليها اإلسالميون) ،موازية لمؤسسات (برلمان وحكومة)،
يعترف بهما المجتمع الدولي على نحو واسع.
من جانبه ،قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند إن
«مصر في حاجة إلى مساهمة المؤسسات الدولية في
ما يتعلق بالمسائل االقتصادية ،وفرنسا سوف تشارك
في الحشد باألموال والجهود ،لذا ستكون هناك لجنة
اقتصادية مشتركة تنعقد في آذار المقبل للتركيز على ما
يمكن فعله في هذا الصدد».
وعن مكافحة اإلره��اب ،أوض��ح هوالند أن «مصر في
حرب ضد اإلرهاب وال يزال (اإلرهاب) موجودا ً في سيناء
(شمال شرقي مصر) ،وهو ما يفرض على الجميع العمل
معا لمكافحته الذي يمكن أن يهدد بقية دول الجوار».
وعن األوضاع في ليبيا ،قال الرئيس الفرنسي« :بحثنا
في ما يجب علينا فعله ونحن سنفعل ما في وسعنا إلعادة
دولة القانون لكي تتمكن السلطات الليبية من الحفاظ على
سالمة أراضيها ،ال سيما أن اإلرهاب سيهدد المنطقة في
المستقبل ولدينا أدلة على وجود مثل هذا اإلرهاب».
وبشأن مواجهة تنظيم «داع��ش» في سورية ،أوضح
أوالند أن «فرنسا تؤدي قسطها في هذه العملية ونحن
تحدثنا أيضا ً عن سورية لكي تكون هناك عملية انتقالية
حقيقية تحافظ على الدولة وتكافح اإلره��اب» بحسب
تعبيره.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن أمل بالده في أن «تستمر
عملية االنتقال للديمقراطية وف��ق خريطة الطريق في
مصر» ،مضيفاً« :وقعنا اتفاقات ح��ول التنمية وقناة
السويس ومترو األنفاق .وسأزور مصر العام المقبل» ،من
دون أن يذكر موعدا ً محددا ً لزيارته.
ووصل الرئيس المصري ،إلى العاصمة الفرنسية ،مساء
أول من أمس ،في ثاني محطاته في الجولة األوروبية،
حيث بدأها بروما ،االثنين الماضي.
وتعد هذه الزيارة األوروبية التي من المقرر أن تختتم
اليوم الخميس ،األولى للسيسي منذ انتخابه رئيسا ً لمصر
في حزيران الماضي.

الحوثيون ي�سيطرون على منزل �آل الأحمر ومقتل  6خالل المواجهات

وزير الخارجية اليمني يث ّمن دعم «مجل�س التعاون» لوحدة بالده
ثمن وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة اليمني
عبدالله الصايدي دعم دول مجلس
التعاون ل��دول الخليج العربية
ل���ب�ل�اده ووح��دت��ه��ا واس��ت��ق�لال��ه��ا
واس��ت��ق��راره��ا ،م��ش��ي��دا ً بجهودها
ل��وض��ع مصلحة اليمن ف��وق كل
اعتبار.
وأك����د ال���ص���اي���دي ف���ي كلمته
خ�لال اجتماع مشترك بين وزراء
خ��ارج��ي��ة دول مجلس ال��ت��ع��اون
واليمن أن «هذا االجتماع الوزاري
يكتسب أهمية بالغة ،ال سيما أنه
ينعقد وس��ط ظ��روف صعبة تمر
بها المنطقة عموما ً واليمن بشكل
خاص» ،مبديا ً أسفه إزاء «تضخيم
وسائل اإلع�لام لمجريات األحداث
في اليمن وعدم نقلها الحقيقة ،ما
جسد صورة خاطئة عما يجري في
البالد».
وأشاد وزير الخارجية اليمني:
«ب���دور دول مجلس التعاون في
التوصل إلى آلية للسلطة الجديدة
باليمن م��ن أج��ل تجنيبه ح��رب�ا ً
أه��ل��ي��ة» ،مبينا ً أن «وق���وف دول
المجلس س��ي��اس��ي�ا ً واق��ت��ص��ادي �ا ً
وأمنيا ً يؤكد بما ال يدع مجاال ً للشك
حرصها على تماسك المنظومة
السياسية اليمنية».
ع��ل��ى الصعيد األم��ن��ي ،ق��ت��ل 6
أشخاص في اشتباكات اندلعت،
صباح أمس ،في شمال صنعاء بين
مسلحين حوثيين وآخرين موالين
آلل األحمر الذين يترأسون قبيلة
حاشد النافذة ،وتمكن الحوثيون

حوثيون ..مزيد من السيطرة
من السيطرة على منزل الرئيس
القائد آلل األحمر.
وذك�������ر م����ص����در ح����وث����ي أن
«اشتباكات اندلعت ،في المربع
األمني لبيت الشيخ عبدالله األحمر
في حي الحصبة بين الحوثيين
ومسلحين تابعين آلل األح��م��ر،
ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص
من الجهتين» .وبحسب المصدر،

فقد تمكن المسلحون الحوثيون
الذي يسيطرون على معظم مرافق
العاصمة اليمنية منذ  21أيلول
الماضي ،من السيطرة على بيت
الشيخ عبدالله األحمر ،وهو الزعيم
التاريخي الراحل لحاشد.
وب��ي��ن الحوثيين وآل األح��م��ر
ع���داوة تاريخية ،وسبق أن دمر
الحوثيون م��ن��ازل آل األح��م��ر في

معاقلهم القبلية في منطقة عمران
في شمال اليمن.
وتعد أسرة األحمر من األكثر نفوذا ً
في اليمن ،فيما الشيخ الملياردير
حميد األحمر أخ��و الشيخ صادق
األحمر ،هو أحد أبرز رؤساء التجمع
اليمني لإلصالح الذي يمثل مزيجا ً
بين ت��ي��ار «اإلخ����وان المسلمين»
وبعض التيارات السلفية.

لجنة تق�صي حقائق
ما بعد  30حزيران:
«اعت�صام رابعة»
تحول �إلى
اعت�صام م�سلح
أعلنت أمس لجنة تقصي حقائق
أحداث ما بعد  30حزيران في مصر
أن «اعتصام رابعة العدوية تحول
إل���ى اع��ت��ص��ام مسلح ب��ع��د فترة
قصيرة م��ن ب��دئ��ه ،وأن أول طلق
ناري هناك صدر عن االعتصام».
وقال رئيس لجنة تقصي حقائق
ما بعد  30حزيران الدكتور فؤاد
عبد المنعم ري��اض ل��دى إعالنه
التقرير الذى أعدته اللجنة خالل
مؤتمر صحافي عالمي عقد في
ال��ق��اه��رة قبل ظهر أم���س« :نحن
لجنة مستقلة تعاونت معها جميع
األجهزة وهي ليست سلطة اتهام
ب��ل نعلن ال��ح��ق��ائ��ق» ،م��ؤك��دا ً أن
اللجنة «قامت بعملها كأية لجنة
دولية ،وأنها ال تدين األط��راف بل
تعلن الحقائق».
وأوضح رئيس اللجنة أن «اللجنة
وض��ع��ت ال��ع��دي��د م��ن التوصيات
للحكومة والعديد من الهيئات ،وقد
طالبت الحكومة بتعويض جميع
ض��ح��اي��ا االش��ت��ب��اك��ات المسلحة
الذين لم يثبت تورطهم في أعمال
عنف أو تحريض».
وت��ض��م��ن ال��ت��ق��ري��ر ال��ع��دي��د من
التوصيات األخرى ومن بينها منع
التمييز ضد األقباط بكل أشكاله،
وإعادة النظر في المجالس العرفية
الحالية ،وتعديل قانون التظاهر .

