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مقتل �أربعين عن�صراً من «داع�ش» جنوب المو�صل

مدارات

القوات العراقية ت�ؤمن طريق بغداد ـ بلد جنوب تكريت
أكد مصدر امني في محافظة صالح
ال��دي��ن العراقية أم��س ،أن القوات
األمنية تمكنت من تأمين طريق بغداد
– بلد جنوب تكريت ،فيما أشار إلى
استمرار تقدم القوات األمنية لتطهير
مناطق الحضيرة وتل الذهب.
وقال المصدر نقالًَ عن الـ»السومرية
نيوز» إن «القوات األمنية وبإسناد
من الحشد الشعبي ودبابات ابرامز
تمكنت أمس ،من تأمين طريق بغداد
– بلد وفك الحصار عنه» .وأضاف
المصدر الذي طلب عدم الكشف عنه
اسمه ،أن «القوات األمنية مستمرة
بتطهير مناطق الحضيرة وتل الذهب
ضمن قضاء بلد».
وال ت��زال بعض مناطق محافظة
صالح الدين تشهد عمليات عسكرية،
وذل��ك عقب سيطرة مسلحين على
محافظة نينوى منذ ( 10حزيران
 ،)2014كما لم تكن محافظة األنبار
بمعزل عن تلك األحداث إذ تشهد أيضا ً
عمليات لقتال مسلحين انتشروا في
بعض مناطقها.
وكان مصدر أمني عراقي أعلن أول
من أمس وصول تعزيزات عسكرية
ك��ب��ي��رة إل���ى ق��ض��اء ب��ل��د بمحافظة
صالح الدين استعدادا ً لشن عملية
عسكرية ضد مواقع «داعش» جنوب

قوات عراقية على أبواب الموصل
المحافظة .وذكر أن العملية تهدف
لتطهير منطقة «أحباب تل الذهب»،
التي وصفها بـ«أخطر مناطق جنوب
صالح الدين» وفيها معسكر لتدريب
عناصر تنظيم «داعش».
من جهة أخرى ،أفاد مصدر آخر في

صالح الدين ،بأن القائد العسكري
للتنظيم في منطقة «عزيز بلد» قتل
بعملية أمنية جنوب تكريت.
وقال المصدر إن «القوات األمنية
وبمساندة الحشد الشعبي تمكنت،
اليوم (أم���س) ،من رص��د تجمعات

لتنظيم «داع���ش» في منطقة عزيز
بلد» ،مبينا ً أن��ه تأكد مقتل المدعو
أبو صالح والذي شغل منصب القائد
العسكري للتنظيم هناك.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك��د مصدر أمني
أن ق��وات عراقية وبيشمركة كردية

تمكنت من قتل  40عنصرا ً ينتمون
لتنظيم «داعش» خالل عملية لتطهير
ناحية «ك��وي��ر» ج��ن��وب الموصل.
وذك���ر المصدر أن ال��ق��وات األمنية
والبيشمركة طهرت الناحية بالكامل
من جماعات التنظيم.
من جهة أخرى ،أعلن شيخ عشيرة
البو نمر محمود النمراوي ،مقتل 16
عنصرا ً من «داعش» بينهم المسؤول
األمني للتنظيم مصري الجنسية في
قضاء هيت غرب األنبار.
وقال النمراوي في تصريح أورده
المركز الخبري الرسمي واطلعت
عليه «السومرية نيوز» ،إن «القوات
األمنية المشتركة نفذت عملية نوعية
في منطقة الكبيسات في قضاء هيت،
م��ا أسفر ع��ن مقتل  16عنصرا ً من
عصابات «داعش» .وأضاف النمراوي
أن «من بين القتلى اإلرهابي المدعو
عبد ال��رح��م��ن ال��م��ص��ري المسؤول
األمني لهذه العصابات في المنطقة».
يذكر أن الفترة الماضية شهدت
مقتل العديد من ق��ي��ادات وعناصر
ت��ن��ظ��ي��م «داع�����ش» ال���ب���ارزي���ن في
المحافظات ال��ت��ي تشهد عمليات
عسكرية ضد التنظيم.

زينب الخواجة وطفلها يواجهان حكم ًا بالحب�س � 7سنوات

وفد �أميركي يجتمع مع المعار�ضة البحرينية
التقى وفد من المعارضة البحرينية
بمساعدة وزير الخارجية األميركية
لشؤون الشرق األدنى آن باترسون،
ومساعد وزير الخارجية األميركية
لشؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان
توماس مالينوسكي.
وأف����اد ص���وت ال��م��ن��ام��ة أن وف��د
المعارضة ناقش مع الوفد األميركي
األزم����ة السياسية ف��ي البحرين
والحاجة إلى حوار جاد يفضي إلى
ح��ل سياسي ع��ادل وش��ام��ل يخرج
ال��ب��ح��ري��ن م��ن ال���واق���ع السياسي
المأزوم.
وق����دم����ت ال����ق����وى ال��وط��ن��ي��ة
الديمقراطية ال��م��ع��ارض��ة رؤيتها
ح��ول ح��اج��ة البحرين الضرورية
والملحة لحل سياسي شامل يعتمد
على أسس صحيحة تنقل البحرين
لواقع ديمقراطي يكون فيه الشعب
م��ص��درا ً للسلطات ،وال��ع��م��ل على
وق��ف ال��خ��ي��ارات األم��ن��ي��ة واإلف���راج
عن المعتقلين السياسيين وتنفيذ
توصيات بسيوني مع البدء بالحوار
الجاد إلخراج البلد من األزمة.
وك����ان م��ال��ي��ن��وس��ك��ي ط����رد من
البحرين في  7تموز الماضي بعد
أن طلبت م��ن��ه وزارة الخارجية
البحرينية قطع زيارته إلى البحرين
بحجة «انتهاك األعراف الدبلوماسية
بعد لقائه باألمين العام لجمعية
ال��وف��اق الوطني اإلسالمية الشيخ

البحرين.
على صعيد آخر ،تواجه الناشطة
الحقوقيّة زينب ال��خ��واج��ة ،حكما ً
بالسجن لمدة  7سنوات مع ابنها
البالغ من العمر أسبوعا ً واحدا ً بتهمة
إهانة الملك.
وأوضح موقع «منامة بوست» أن
الخواجة كانت قد مزقت صورة الملك

تعاون عربي مع مو�سكو
لمكافحة التطرف والإرهاب

في المحكمة كشكل من أشكال التعبير
عن ال��رأي ،إذ اعتبرته أنه المسؤول
ع��ن جميع ال��ج��رائ��م اإلنسانية في
البحرين.
من جهة أخ��رى ،أف��اد المصدر أن
السلطات البحرينيّة أمرت بتجديد
البحريني
السياسي
حبس الناشط
ّ
ّ
وال���س���وي���ديّ ال��ج��ن��س � ّي��ة ،خليل

الحلواجي ،لمدّة أسبوعين ،وتحديد
جلسة  18ك��ان��ون األول للنظر في
قضيته.
يُذكر أنّ عناصر أمنية قامت فجر
األربعاء بمداهمة منزل الحلواجي
ف��ي ب��ل��دة جبلة ح��ب��ش��ي ،أس��ف��رت
ع��ن اعتقاله واق��ت��ي��اده إل��ى مكتب
التحقيقات الجنائيّة.

اتفاق وحدة بين
ف�صائل المعار�ضة ال�سودانية
وقعت المعارضة السياسية والمسلحة السودانية اتفاقا ً على وحدة تأمل أن
تعزز موقفها في محادثات يوم الجمعة مع النظام.
وأصدرت الجماعات المعارضة الموقعة على االتفاق بيانا ً قالت فيه إن «حل
مشكالت السودان ...لن يكون ممكنا ً من دون توصل (المعارضة) إلى منصة
سياسية موحدة».
ومن بين الجماعات السياسية الكبيرة المشاركة في االتفاق حزب األمة
اإلسالمي وتحالف قوى اإلجماع الوطني المشكل في األغلب من أحزاب علمانية،
يأمل هؤالء في إرسال رسالة للحكومة بأن عليها التعامل مع المعارضة كشيء
واحد رغم أن بعض األحزاب الكبيرة لم توقع على االتفاق.
غير أن الحكومة السودانية ترفض بشدة التعامل مع خصومها المسلحين
وغير المسلحين في منتدى واح��د ولم تتمكن المعارضة من التغلب على
خالفاتها لتمثيل جبهة موحدة.

دعوات دولية �إلى الوقف الفوري للعنف

جولة جديدة من الحوار الليبي الثالثاء

استحوذت األزم���ات العربية على منتدى التعاون
العربي الروسي الذي اختتم أعماله في الخرطوم أول من
أمس ،وركز المنتدى على التحديات التي تواجه اإلقليم
العربي أبرزها القضية الفلسطينية ،وأكد ضرورة إيجاد
مخرج لألزمة في كل من سورية وليبيا إلى جانب توحيد
الجهود لمكافحة التطرف والحركات اإلرهابية في المنطقة
العربية.
واعتبر المنتدى تنامي التطرف والحركات اإلرهابية
أكبر التحديات التي تهدد االستقرار في المنطقة ،ودعا إلى
ضرورة خلق مزيد من التعاون العربي الروسي لمواجهة
التحديات االضطرابات بالمنطقة العربية ،ال سيما جعل
منطقة الشرق األوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل
وض���رورة انضمام إسرائيل إل��ى معاهدة ع��دم انتشار
األسلحة النووية في الشرق األوسط.
وامتدح النائب األول للرئيس السوداني بكري حسن
صالح خالل مخاطبته المنتدى مواقف روسيا المتوازنة
والداعمة للحقوق العربية إلرساء العدل والحقوق العربية،
الفتا ً إلى أن القضية الفلسطينية تعد قضية محورية وتحديا ً
حقيقيا ً للمجتمع الدولي للسالم في المنطقة.

} خضر سعادة خروبي
قد يبدو عنوان هذا المقال مألوفا ً للكثيرين ،إال أنّ
السياق السياسي الزمني والمكاني له بالغ الداللة.
فعندما يردّد مسؤول عربي هذا القول في عاصمة
كبرى ،لها ما لها من شؤون وشجون في منطقتنا،
فال ش ّك في أنّ األمر الفت ومهم .فما بالك إذا كان
هذا المسؤول رئيسا ً لدولة عربية محورية بحجم
مصر؟
وإذا م��ا تطرقنا إل��ى خصوصية تلك العاصمة
األوروبية الكبرى بالذات ،والمقصود هنا باريس،
فالجميع يعلم حقيقة الدور الذي اضطلعت وما زالت
تضطلع ب��ه ف��ي «لعبة ال�م��وت» ال��دائ��رة ف��ي سورية
وانخراطها الذي تجاوز شقه السياسي واإلعالمي،
إل��ى العمل الميداني المباشر جنبا ً إل��ى جنب مع
جماعات القتل والتخريب هناك .ويأتي تأكيد الرئيس
المصري على الح ّل السياسي لألزمة السورية ،في
وق��تٍ
تعج فيه المنطقة بحركة دبلوماسية نشطة،
ّ
في أعقاب اتفاق الغرب مع طهران على اإلبقاء على
حظوظ «زمن السياسة» في مستقبل المنطقة ،ومع
ذهاب المستجدات في اتجاه مبادرات دولية وأفكار
روس�ي��ة ل��وض��ع األزم ��ة ال�س��وري��ة على سكة الحل
السياسي .وعندما يستقيل أو ُيقال وزي��ر الدفاع
األميركي على خلفية خ�لاف��ات ح��ول استراتيجية
إدارة أوباما لـ»مكافحة اإلره ��اب» ،وم��ن ثم نسمع
نبرة عالية من أردوغان في وجه واشنطن ،فإنّ ذلك
يؤشر إلى أنّ وجهة األمور تنحو في اتجاه مختلف.
تتحدث بعض ال��دوائ��ر ع��ن ان�ق�لاب م��ا يحدث أو
س��وف ي �ح��دث ،ول ��دى ال�ح��دي��ث ع��ن ان �ق�لاب ،ف��إنّ
األن�ظ��ار ستتجه ال محالة نحو الجرح ال�ن��ازف في
سورية واألزم��ة المستحكمة في استعصاء حلول
إي�ق��اف��ه ح�ت��ى اآلن .أ ّم ��ا ال �ي��وم ،ف�ه�ن��اك واق ��ع م��ا قد
تغيّر ،فبعد صمود الدولة السورية بمؤازرة شعبها
وأصدقائه الحقيقيين في مقارعة الحملة اإلرهابية
الكونية عليها ،وبعد أن أسقطت «أم الدنيا» بثورتها
رأس «التجربة اإلسالموية « وما بذلته تلك التجربة
من مساع للنفخ في نار الفتنة المذهبية التي ما زال
أعداء األمة يراهنون عليها للنيل من وحدة وتماسك
النسيج المجتمعي ف��ي البلدان العربية ،وبعد أن
عادت تونس إلى ثورتها التي أعادت إليها ك ّل ما ُفقد
بينها وبين أشقائها العرب ،وال سيما سورية ،فمن
المؤكد حتما ً أنّ هناك شيئا ً ما قد تغير ،واألكثر إثارة
في الموضوع هو أنّ معسكر العدوان على سورية،
ه��و ال��ذي ب��ات يبحث ع��ن م�خ��رج ،وب��ذل��ك سيكون
مضطرا ً للتنسيق مع حكومة عقد عزمه لسنوات
على إسقاطها ،وكأنه يعترف بفشله ولو متأخراً.
ووف��ق��ا ً ل�ب�ع��ض ال �م �ص��ادر ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ،تجاوز
«العالم المتمدن» مقولة «إسقاط النظام» في سورية

الع �ت �ب��اراتٍ  ،منها م��ا يتعلق ب��أول��وي��ة ت�ح��دث عنها
الرئيس الفرنسي ف��ي مؤتمره الصحافي األخير
مع نظيره المصري ،وهي مكافحة إرهاب «داعش»
المتمدّد في «الخاصرة الرخوة» لباريس في حوض
المتوسط ،ومنها ما يرتبط بصيغ الترتيب لـ»حل
ّس �ي��اس��ي» ي�ق�ب��ل ب��ه ال�ش�ع��ب ال �س��وري ويرتضيه
الحليف في موسكو ،باإلضافة إلى واشنطن التي
كانت وحلفاؤها من تولى ،منذ البداية ،اإلشراف
على «حفلة ال�ت��دم�ي��ر» الممنهجة ل�ك� ّل م��ا يمت إلى
الوطن السوري ومقوماته بصلة .وقد أيد الرئيس
عبد الفتاح السيسي هذا الح ّل السياسي من باريس
وشدّد عليه بعد زيارات سابقة قام بها إلى الرياض
والجزائر.
إنّ زي � ��ارات ال�س�ي�س��ي ت �ل��ك ل�ب�ع��ض العواصم
ال�ع��رب�ي��ة ،وأخ��ي��را ً للعاصمة ال�ف��رن�س�ي��ة ،واضحة
ال �م �ع��ال��م واأله� � ��داف وه ��ي ت �ب��دو ك��أن �ه��ا ج ��زء من
توجهات ضرورية للرئاسة المصرية في مقاربة
الهواجس االقتصادية واألمنية لمصر ،كما تنقل
المصادر .فالرئيس «المشير» اآلتي من المؤسسة
العسكرية العربية األعظم ،يبدو مقتنعا ً تماما ً بمقولة
مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا ب��أنّ «أمن
سورية من أمن مصر» وبالعكس .وإنّ تجربة محمد
علي باشا ،لم تخ ُل من محطات تصدّى فيها إلرهاب
المتطرفين ف��ي المنطقة العربية ،وه��و خطر بات
ويحس به عن قرب أكثر من
يستشعره السيسي،
ّ
أي وقت مضى ،من دون أن يجهل العواقب الوخيمة
المترتبة على التهاون في شأن محاربته في مصر،
كما في سورية والمنطقة .ويتوقف المراقبون عند
ال�م��واق��ف المصرية بعد ث��ورة  30ح��زي��ران ،التي
ساهمت إل��ى ح��د ّكبير ف��ي لجم «الحماس الثوري
ال�س��اذج» و»الخبيث» لبعض األط��راف العربية في
استغالل األحداث السورية ،وكانت سببا ً في إعادة
العلم ال�س��وري إل��ى ق��اع��ات الجامعة العربية وهو
حدث له مدلوالته السياسية التي ال يمكن إغفالها،
مع التذكير بأنّ السيسي كان العبا ً مهما ً في صناعة
السياسة الخارجية المصرية في الحقبة التي سبقت
دخوله قصر الرئاسة .وحتى اآلن ،يرى هؤالء أن
متمسكا ً بـ»الءاته الثالث»
ّالرئيس المصري ال يزال
ّ
بخصوص سورية ،وهي :ال للتقسيم ،ال لإلرهاب،
ال للح ّل العسكري .إنّ دور مصر مهم جدا ً في هذه
المرحلة ،فالقاهرة «الجريحة» ،وإن كانت تحتاج إلى
عون جميع أشقائها العرب حالياً ،إال أنها تبقى األقدر
ع�ل��ى جمعهم ألس �ب��اب ت��رت�ب��ط ب��ال��وزن السياسي
والعسكري والديمغرافي لـ «أرض الكنانة»  ،إضافة
إل��ى ما تحظى به من عمق ديني وم��ا تمثله كمركز
إشعاع حضاري للمنطقة .لذا عندما يقول السيسي
أنه مع الحل السياسي ،فلننصت إليه جيداً.

محمد النا�صر ...رئي�س ًا لبرلمان تون�س الجديد

الوفد خالل اجتماعه مع المعارضة
علي سلمان في مقر الجمعية».
وع��اد مالينوسكي إل��ى البحرين
الثالثاء الماضي بعد نحو خمسة
أشهر من طرده ،والتقى أول من أمس
األربعاء ولي العهد ووزير الخارجية
وعددا ً من المؤسسات الرسمية ،فيما
ل��م ت��ع��رف بعد تفاصيل التسوية
التي سمحت بعودة مالينوسكي إلى

ال�سي�سي مع ّ
الحل ال�سيا�سي

وحمل األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي
خالل مخاطبته أعمال المنتدى ،المجتمع الدولي مسؤولية
تنامي الجماعات اإلرهابية المتطرفة في منطقة الشرق
األوسط والتي قال إنها تهدد األمن واالستقرار في المنطقة
وهو ما عبر عنه قرار مجلس الجامعة العربية في دورته
األخيرة ح��ول صيانة األم��ن القومي العربي ومكافحة
الجماعات اإلرهابية المتطرفة.
من جهة أخرى ،أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي
الفروف وقوف بالده مع الجهود العربية لمحاربة التطرف
والمجموعات اإلرهابية وفقا ً للقانون الدولي من دون
مواقف متباينة أو مزدوجة .وشدد على سعي بالده من
أجل أن يشهد اإلقليم العربي استقرارا ً ال يشوبه أي تهديد،
وأكد التزام روسيا مواصلة مساعيها لمعالجة األزمات
التي تتعرض لها بعض الدول العربية ال سيما في سورية،
حيث دعا األطراف السورية للتصدي لألسباب الحقيقية
لما يجري وضرورة التوصل إلى حلول سياسية شاملة،
وأك��د دع��م ب�لاده لعملية وق��ف إط�لاق النار في سورية
والدعوة لحوار وطني يشمل الحكومة السورية واألحزاب
المعارضة ،بحسب تعبيره.

أعلنت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تنسق لعقد لقاء بين الفرقاء
الليبيين في التاسع من الشهر الجاري ،جولة ثانية للحوار الذي يهدف إلى
إنهاء االنقسام الذي تشهده ليبيا ،فيما أعرب االتحاد األوروبي واألمم المتحدة
وواشنطن عن بالغ قلقهم من تدهور الوضع األمني في ليبيا ،مجددين تأكيد
مطالبهم بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف وحل األزمة بالحوار.
وذكرت البعثة التي يترأسها المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
برناردينو ليون ،في بيان عبر موقعها الرسمي الليلة قبل الماضية ،أنها
تواصلت مع العديد من األط��راف المعنية لمحاولة التوصل إلنهاء األزمة
السياسية واألمنية في ليبيا من خالل الحوار.
وأضافت أن هناك اتفاقا ً بين األطراف الفاعلة الليبية المختلفة على أن
السبيل الوحيد للمضي قدما ً هو حوار سياسي شامل يعالج األزمة لوقف
االقتتال ،وإنهاء معاناة المدنيين ،وضمان ع��ودة العملية السياسية في
المرحلة االنتقالية إلى مسارها ،والمحافظة على سيادة وسالمة أراضي
ليبيا .ولفتت إلى أنها ستصدر إعالنا ً مفصالً في هذا الصدد خالل األيام القليلة
المقبلة.
في غضون ذلك ،أعرب االتحاد األوروب��ي واألمم المتحدة وواشنطن عن
قلقهم من تدهور الوضع األمني في ليبيا ،مجددين تأكيد مطالبهم بالوقف
الفوري لجميع أعمال العنف وحل األزمة بالحوار.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا
وإسبانيا وبريطانيا والواليات المتحدة والمنسقة العليا للسياسة الخارجية
واألم��ن في االتحاد األوروب��ي ونائب األمين العام لألمم المتحدة للشؤون
السياسة بعد اجتماعهم في بروكسيل اليوم لتقييم الوضع على ليبيا.
وأيّد البيان بقوة جهود األمم المتحدة وعمل األطراف الرئيسة لبناء حكومة
وحدة وطنية في ليبيا ،مؤكداً« :التزامهم دعم الحكومة المرتقبة».
ورح���ب ب��إع�لان ل��ي��ون ب��ع��ق��د ج��ول��ة م��ح��ادث��ات ج��دي��دة ب��ي��ن جميع
األطراف الليبية ،داعيا ً الطرفين إلى المشاركة بطريقة بناءة ومن دون أية
شروط.

انتخب مجلس نواب الشعب التونسي «البرلمان» محمد
الناصر ( 80سنة) القيادي في حزب «نداء تونس» الفائز
باالنتخابات التشريعية األخيرة ،رئيسا ً للبرلمان الجديد
الذي سيباشر العمل التشريعي والرقابة على الحكومة
خالل السنوات الخمس المقبلة.
وتلقى المجلس ترشحا ً وحيدا ً لرئاسة البرلمان من
محمد الناصر الذي لم ينافسه على هذا المنصب مترشح
آخر.
ويحمل الناصر المولود عام  1934بمدينة «الجَ ّم»
من والية المهدية على الساحل الشرقي التونسي ،درجة
الدكتوراه في «القانون االجتماعي» التي حصل عليها عام
 1976من جامعة باريس.

وقد عينه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة
ال��ذي حكم تونس بين  1956و ،1987مديرا ً لـ»ديوان
العملة التونسيين بالخارج» ( )1973/1974ثم وزير
العمل وال��ش��ؤون االجتماعية ف��ي مناسبتين (1974
و )1977و( 1979و.)1985
وف��ي عهد الرئيس المخلوع زي��ن العابدين بن علي
( )1987/2011عُ يّن رئيس البعثة الدائمة لتونس
لدى األمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف
(.)1991/1996
وبعد ال��ث��ورة ،عُ يّن وزي���را ً للشؤون االجتماعية في
حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت تونس من نهاية
شباط  2011وحتى كانون األول من العام ذاته.

اليمن یتعهد متابعة حادث
االعتداء علی ال�سفارة الإیرانیة
دان وزیر خارجیة الیمن عبدالله
الصایدي خالل اتصال هاتفي مع
نظيره محمد جواد ظريف ،االعتداء
اإلرهابي الذي وقع بالقرب من مقر
إقامة السفیر اإلیراني في صنعاء،
م���ؤك���دا ً أن ه���ذه ال��ق��ض��ی��ة ستتم
متابعتها بجدیة.
وأشار وزیر خارجیة إیران خالل
ه��ذا االتصال الهاتفي إل��ی األعمال
اإلره��اب��ی��ة المرتكبة خ�لال العام
األخیر ضد الدبلوماسیین واألماكن
الدبلوماسیة اإلیرانیة ،ولفت إلی
المعاهدات ال��دول��ی��ة ،داع��ی �ا ً وزی��ر
خارجیة الیمن كي تعمل حكومته
بواجبها ف��ي ال��ح��ف��اظ علی حیاة
الدبلوماسیین وتوفیر األم��ن لهم
ول�لأم��اك��ن الدبلوماسیة بصورة
دقیقة.
وأع���رب ظ��ری��ف ع��ن القلق إزاء
تعثر عملیة اإلفراج عن الدبلوماسي
اإلی��ران��ي المختطف منذ أك��ث��ر من
عام ونصف العام من قبل جماعات
مسلحة مجهولة في الیمن ،داعیا ً
إلی اتخاذ إجراءات جدیة من جانب
الحكومة الیمنیة ل�لإف��راج سریعا ً

منزل السفير اإليراني حيث حصل االنفجار
عنه.
وج��دد وزی��ر الخارجیة الیمني
أسفه لهذه األحداث ،معربا ً عن أمله
في اإلفراج عن الدبلوماسي اإلیراني
ن��ور أح��م��د نیكبخت وع��ودت��ه إلی
إيران.

ول���م ی��ل��ح��ق أي أذى بالسفیر
وموظفي السفارة اإلیرانیة إال أن
أح��د ال��ح��راس المحلیین للسفارة
إضافة إلی طفل قد قتال في التفجیر
اإلره��اب��ي وان��ه��ار جانب م��ن مبنی
إقامة السفیر.

«القاعدة» يعر�ض فيديو
لرهينة �أميركي مهدداً بقتله
نشر تنظيم «القاعدة» تسجيل فيديو بثته مواقع على
االنترنت يظهر فيه رهينة أميركي مهددا ً بقتله.
وقال الرجل في الفيديو الذي يحمل تاريخ كانون األول
الجاري  2014إنه يدعى روب��رت سامرز وعمره  33سنة،
موضحا ً أنه يحمل الجنسية األميركية .وأضاف أنه خطف قبل
عام في صنعاء وطلب المساعدة ،مؤكدا ً ان حياته في خطر.
وتفيد تقارير صحافية بأن «سامرز صحافي خطف في

العاصمة اليمنية في أيلول .»2013
وف��ي التسجيل ،ه��دد نصر بن علي األنسي من تنظيم
«القاعدة» بإعدام الرهينة في األي��ام الثالثة التي تلي بث
التسجيل ما لم تلب الواليات المتحدة مطالب التنظيم.
ولم يورد األنسي تفاصيل المطالب لكنه أكد أن «واشنطن
تعلمها جيداً» .وأضاف «وإال فإن الرهينة األميركي المحتجز
لدينا سيالقي مصيره المحتوم».

