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عربيات

برلمان لوك�سمبورغ يعترف بدولة فل�سطين

العبادي ي�شير �إلى �أن خطر الإرهاب يهدد المنطقة والعالم ب�أ�سره

المحكمة الأوروبية ت�شطب حما�س عن الئحة المنظمات الإرهابية

�شكري من بغداد :ندين
�أ�شكال الميلي�شيات المتطرفة كافة

برلمان لوكسمبورغ خالل التصويت

أعضاء المحكمة األوروبية
شطبت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
اس��م حركة حماس م��ن القائمة األوروب��ي��ة
للمنظماتِ اإلرهابية .القرار يأتي بعد جلسة
ناقشت خاللها المحكمة رف��ع الحركة من
القائمة الخاصة باالتحاد األوروب���ي .وعزا
دبلوماسيون أوروب��ي��ون الخطوة ألسباب
تتعلق بأن عملية وضع حماس على قائمة
اإلره��اب لم تجر بحسب المعايير القانونية
المرعية اإلج��راء في االتحاد األوروب���ي .هذا
وق��د وصفت حركة حماس القرار األوروب��ي
باالنتصار للقضية الفلسطينية.
المتحدث باسم حماس فوزي برهوم رحب
بالقرار ،معتبرا ً أنه إيجابي وانتصار للقضية
الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني،

داع��ي �ا ً إل��ى ق���رارات دول��ي��ة ترفع الظلم عن
الشعب الفلسطيني.
ورأى النائب عن الحركة إسماعيل األشقر
أن «ش��ط��ب ح��م��اس ع��ن ق��ائ��م��ة المنظمات
اإلرهابية صفعة قوية لالحتالل وتصحيح
لظلم تاريخي».
وفي أول تعليق عبر رئيس حكومة العدو
بنيامين نتنياهو عن عدم اقتناعه بتفسيرات
االتحاد األوروب��ي بأن رفع حماس عن الئحة
المنظمات اإلرهابية هو «مسألة تقنية» .وقال
نتنياهو« :إن إثبات الدليل ملقى على عاتق
االتحاد األوروب��ي ونحن نتوقع منهم إعادة
حماس على الفور إل��ى الالئحة التي يدرك
الجميع أنها ج��زء ال يتجزأ منها» على حد

تعبيره.
وطالب نتنياهو االتحاد األوروب��ي بإعادة
إدراج ح��رك��ة ح��م��اس «ف����وراً» على الئحة
المنظمات اإلرهابية.
من جهة أخرى ،صوت برلمان لوكسمبورغ
أمس لمصلحة االعتراف بدولة فلسطين على
حدود عام  67وأوصى حكومة بالده االعتراف
بها.
وصوت لمصلحة القرار الذي قدمه النائب
مارك أنجيل  34نائباً ،فيما عارضه  3نواب
وامتنع  23نائبا ً عن التصويت.
وكان مشروع القرار أقر الجمعة الماضي
من قبل لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان
قبل طرحه للتصويت والموافقة عليه.

وقد تقدم حزب الشعب المسيحي بنص
مقترح ثان للبرلمان لالعتراف بدولة فلسطين
تم تبنيه من قبل  26نائباً ،فيما امتنع  31عن
التصويت ورفض  3اإلدالء بأصواتهم.
وط��ال��ب ف��ي��ه ح��زب ال��ش��ع��ب المسيحي
االعتراف بدولة فلسطين ودان االعتداءات
المتكررة على المدنيين ،واعتبر أن طريق
تحقيق السالم في المنطقة يفرض إرس��اء
دولتين متجاورتين دول��ة فلسطين ودول��ة
«إسرائيل».
يأتي ه��ذا االع��ت��راف احتذاء بالبرلمانات
األوروبية الفرنسية والبريطانية واإليرلندية
التي صوتت لفائدة الدولة الفلسطينية ودعت
حكوماتها إلى االعتراف بفلسطين رسمياً.

احتجاج ًا على �صفقة الغاز «الإ�سرائيلية»...

�أ�سماء كبيرة في برلمان الأردن تتهي�أ لال�ستقالة
انضمت نخبة م��ن أب��رز وج��وه
وش��خ��ص��ي��ات ال��ب��رل��م��ان األردن���ي
لمقترح تقديم استقالة جماعية
سيكون األول من نوعه احتجاجا ً
على صفقة ال��غ��از «اإلسرائيلية»
المثيرة للجدال.
وأورد موقع «القدس العربي»
أن ن��واب �ا ً أردنيين تناقلوا بعض
األنباء عن توقيع نحو  18عضوا ً
ف��ي المجلس على وثيقة تقضي
ب��االس��ت��ق��ال��ة الجماعية ف��ي ح��ال
توقيع الحكومة على صفقة استيراد
الغاز من كيان العدو لمصلحة قطاع
الطاقة األردني.
وي��ب��دو أن ه��ذا اإلج���راء سيعلن
كمفاجأة سياسية خاصة إذا ما
ت��ق��دم��ت ال��ح��ك��وم��ة ف��ع�لاً ووق��ع��ت
هذه االتفاقية التي يالقي توقيعها
معارضة غير مسبوقة في الشارع
األردني.
وك��ان النائب المخضرم خليل
ع��ط��ي��ة ق���د أع��ل��ن ع��ل��ى صفحته
على موقع ال��ت��واص��ل االجتماعي
«فايسبوك» االثنين الماضي أن
استقالة جماعية لبعض النواب
أصبحت خيارا ً ممكناً.

ويفترض أن توقيعات سجلت
فعالً على مذكرة ساخنة جدا ً يقول
فيها الموقعون إن��ه��م ل��ن يكونوا
شهودا ً للزور على «صفقة العار»
التي تدنس تاريخ الشعب األردني
وتسيء إليه.
وم��ن المتوقع أن تتبرأ رسالة
االستقالة الجماعية م��ن الصفقة
والقرار أمام الرأي العام.
ال��م��ف��اج��ئ ف��ي ال��م��وض��وع ،أن
مقربين من البرلماني البارز عبد
الهادي المجالي يشيرون إلى أنه
من الذين سيقدمون استقالتهم على
خلفية ملف ال��غ��از «اإلسرائيلي»
وكذلك شخصيات برلمانية بارزة
معترضة بشدة على الصفقة من
بينها النائبتان روال الحروب وهند
الفايز.
وتناقلت أوساط برلمانية مقولة
إن رئيس المجلس األسبق عبد الكريم
الدغمي قد ينضم إلى الموقعين على
مذكرة االستقالة التي ستشكل في
حال إقرارها عنصرا ً ضاغطا ً بقوة
على موقف الحكومة في ملف الغاز.
وكانت الحكومة قد أعلنت أنها لم
توقع بعد القرار.

هل ُت�سقط ال�صفقة الم�شبوهة حكومة الن�سور؟
بدت أج��واء التوتر والتشنجات
تطغى في شكل بازر وغير مسبوق
على العالقة بين الحكومة األردنية
ومجلس ال��ن��واب بسبب تداعيات
صفقة ال��غ��از المقرر إب��رام��ه��ا بين
األردن والعدو ،لدرجة دفعت بعدد
من النواب إلى توقيع مذكرة إلسقاط
الحكومة برئاسة عبد الله النسور،
م��ع إص��راره��ا على إت��م��ام الصفقة
وتجاهل توصية المجلس النيابي
برفضها ومعارضتها على اإلطالق.
وتتحجج حكومة النسور بأن
عدم توقيع شركة الكهرباء الوطنية
للغاز الصهيوني سيراكم العجز في
موازنة الشركة ما سيثقل كاهل الموازتة الحكومية ويدفعها لالفالس ،معتبرة (حكومة النسور) إن بديل شراء الغاز
الصهيوني هو انقطاعات يومية مبرمجة للتيار الكهربائي تصل إلى ثماني ساعات يوميا ً ورفع اسعار الكهرباء كثيراً.
هي حجج «النسور» التي أقل ما يقال فيها أنها (عذر أقبح من ذنب) ،ألن بديل الغاز الصهيوني المسروق من أرض
فلسطين ال يزال قائماً .فبعد تفجير انبوب الغاز المصري أكثر من  26مرة ،جاء عرض الغاز اإليراني عبر أنبوب الصداقة،
وخط النفط والغاز العراقي ،إضافة الى ان األردن يحتوي على رابع أكبر مخزون مثبت عالميا ً من الصخر الزيتي.
وكان العدو نشر خريطته التي يشير فيها الى الطريق الذي سيسلكه أنبوب سرقة الغاز الفلسطيني ،مثبتا ً في
الخريطة أسماء مستوطناته السرطانية في فلسطين المحتلة.

رف�ض ًا للتدخالت الخارجية في ال�ش�أن الوطني والقومي

حراك �شبابي وحزبي رف�ض ًا للمعاهدة

عمان ـ محمد شريف الجيوسي
دع��ت المكاتب الشبابية الئتالف األح��زاب
القومية واليسارية والحراك الشبابي وحراك
أحرار العاصمة للتغيير ،أحرار األردن للمشاركة
في المسيرة الرافضة التفاق الغاز مع الكيان
الصهيوني الغاضب ،باعتبارها شكل من
أشكال االحتالل ،والتي ستقام يوم غد الجمعة،
انطالقا ً من أمام المسجد الحسيني في العاصمة
عمان بعد صالة الجمعة.
من جهة أخرى ،جدد ائتالف األحزاب القومية
وال��ي��س��اري��ة (ف��ي األردن) رف��ض��ه التدخالت

الخارجية أيا كان مصدرها في الشأن الوطني
والقومي ،كما أكدت أن حل الصراعات القائمة
ال يمكن ان يتم إال بالحوار الوطني الداخلي
المؤسس على الحفاظ على الهوية الوطنية
ّ
والقومية والتمسك بوحدة األرض والشعب
بمواجهة دعاة االنقسام والفئوية المدمرة.
وتوجهت أح��زاب االئتالف بتحية اإلج�لال
واإلكبار للشعب الفلسطيني ال��ذي ال تتوقف
مقاومته لالحتالل بكل السبّل ،على رغم جرائمه
وارتكاباته القتل الجماعي وال��ف��ردي ،ومنها
جريمة اغتيال الشهيد زياد أبو عين ،في يوم
اإلع�لان العالمي لحقوق اإلن��س��ان ،ما يشكل

تحديا ً صارخا ً للقوانين واألنظمة اإلنسانية
والدولية.
وشددت أحزاب االئتالف في بيان صحافي،
أن ال��رد المطلوب على كل جرائم االحتالل ال
يكون إال بالعودة إلى الوحدة الوطنية وإعادة
االعتبار لمشروع المقاومة الواحدة الموحدة
بمواجهة االح��ت�لال ،وك��ل أشكال العنصرية
التي ينتهجها العد ّو وآخرها ما يسمى بمشروع
يهودية الدولة.
وجدد الناطق الرسمي باسم االئتالف أكرم
الحمصي ،رفض االئتالف التفاق الغاز مع العد ّو
الصهيوني ألسباب اقتصادية وأخرى سياسية

غرفة م�شتركة لل�سيطرة على العمليات الع�سكرية في ليبيا
أعلن رئيس األرك��ان العامة للجيش الليبي اللواء عبدالسالم
العبيدي تشكيل غرفة مشتركة للسيطرة على العمليات العسكرية
في ربوع ليبيا كافة وتكليف العميد محمد األشطر بقيادتها.
ونقلت وكالة االنباء الليبية «وال» عن اللواء العبيدي قوله في
مؤتمر صحافي عقده اليوم األربعاء بطرابلس إن الغرفة تتكون من
القوات العسكرية التابعة لرئاسة األركان في المناطق العسكرية
وم��ن ق��ادة ال���دروع ،وم��ن مندوبين عن رئاسة األرك��ان والهيئات
واإلدارات المختلفة.

ولفت إلى جاهزية هذه القوات لتنفيذ مهماتها ،مؤكدا ً حيادية
رئاسة األركان العامة عن التجاذبات السياسية في البالد ،وأنها
مؤسسة عسكرية مهمتها تأمين المواطن والحدود ،وإرجاع الموانئ
والمطارات واألهداف الحيوية لسيادة الدولة ،مشيرا ً إلى أن رئاسة
األركان العامة طالبت الثوار المنضوين تحتها بتشكيل فريق عمل
للحوار مع المؤتمر الوطني العام وحكومة اإلنقاذ الوطني ،ليكون
لهم رأي في الحوار المقبل لحل المشاكل السياسية العالقة في
ليبيا.

تون�س :تقلي�ص �ساعات االنتخاب في �أكثر
من  100مكتب اقتراع لدواع �أمنية
أعلن عضو بالهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات ف��ي ت��ون��س العمل ب��أوق��ات
استثنائية في أكثر من  100مكتب اقتراع
ف��ي أن��ح��اء ال��ب�لاد لمناسبة ال��دور الثاني
لالنتخابات الرئاسية األح��د ل��دواع أمنية
بالخصوص.
وقال العضو بالهيئة لسعد بن أحمد إن
أكثر من  100مكتب اقتراع ستفتح أبوابها
للناخبين عند الساعة العاشرة وستغلق
عند الساعة الثالثة بعد الظهر .وأوضح:
«تمت مراعاة أسباب أمنية وأخرى مرتبطة
بحاالت الطقس وبعد المسافات بالنسبة
لعدد م��ن المكاتب ،وق��د ج��رى التنسيق
مع وزارت��ي الداخلية والدفاع في تحديد
األوقات».

وأش��ار بن أحمد إلى أنه ستحدد قائمة
المكاتب التي س ُتستثنى في بيان سينشر
في وقت الحق.
وستفتح أغلب مكاتب االقتراع في البالد
وعددها يفوق  11ألفا ً عند الساعة الثامنة
صباحا ً لتستمر في استقبال الناخبين حتى
الساعة السادسة مساء.
وفي الدور األول لالنتخابات الرئاسية،
اس ُتثني  56مكتبا ً أغلبها في مناطق غرب
البالد قرب الحدود الجزائرية ،من التوقيت
ال��ع��ادي ألس��ب��اب أمنية ترتبط أس��اس �ا ً
بتهديدات إرهابية.
وت��ت��رك��ز األخ��ط��ار اإلره��اب��ي��ة ،بحسب
وزارة الداخلية ،في مدن القصرين والكاف
وجندوبة غرب البالد ،وقد أئ��ارت ال��وزارة

إلى وجود تهديدات جدية تستهدف المسار
االنتخابي.
وتبدأ عملية االق��ت��راع اليوم الخميس
بالنسبة إلى التونسيين في الخارج عبر
أول مكتب اقتراع بأستراليا ،لتشمل بعد
ذلك باقي المكاتب في أنحاء العالم حتى
فجر ي��وم االث��ن��ي��ن ف��ي آخ��ر مكتب بسان
فرانسيسكو األميركية.
وسيكون االق��ت��راع بتونس ي��وم األح��د
بينما يتوقع إعالن النتائج األولية للدور
الثاني ليل االثنين  22من الشهر الجاري.
ويتواجه في الدور الثاني مرشح حزب
حركة ن��داء تونس الباجي قايد السبسي
م��ع ال��رئ��ي��س المنتهية والي��ت��ه المنصف
المرزوقي.

تتعلق برفض أح��زاب االئتالف ،التطبيع مع
العد ّو االستيطاني الطامع بالتمدد في األردن
والعالم العربي .محذرا ً من فرض هذه المعاهدة
كأمر واقع على رغم رفضها شعبيا ً وبرلمانياً،
الفتا ً إلى النتائج المدمرة لها على المصالح
الوطنية األردنية.
ودعت أحزاب االئتالف الحكومة إلى مراجعة
جميع البدائل والمقترحات المقدمة من عدد
واس���ع م��ن ال��ج��ه��ات الوطنية والمختصين
والتوقف عن سياسة االعتماد على طرف واحد
في تزويد األردن بالغاز ،فكيف إذا ك��ان هذا
الطرف هو العد ّو القومي لشعبنا؟

ال�سي�سي :االنتخابات
البرلمانية �ستجرى
قبيل الم�ؤتمر االقت�صادي
في �آذار
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
أن االنتخابات البرلمانية ستجرى قبيل مؤتمر
اقتصادي دولي لدعم بالده مقرر عقده منتصف
شهر آذار المقبل.
وق��ال السيسي خالل افتتاح أعمال تطوير
مبنى المطار الغردقة ال��دول��ي الجديد شرق
البالد إن االنتخابات التي تشكل المرحلة الثالثة
واألخيرة من خريطة طريق أعلنها الجيش عقب
اإلطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي العام
الماضي ستجرى قبيل المؤتمر.
وأش��ار إلى أن مصر تسير «بقوة» في إطار
عمليات التنمية وإقامة المشروعات الكبيرة
والعمالقة حتى تتبوأ مكانها الطبيعي المتقدم
بين األمم .وأكد أن مصر «ستبقى قوية بتماسك
شعبها» ،داعيا ً جميع أطياف الشعب المصري
إلى «نبذ الخالفات وإعالء مصلحة الوطن».
وك��ان��ت م��ص��ر ن��ف��ذت المرحلتين األول���ى
والثانية من خريطة الطريق من خ�لال تبني
مشروع دستور في كانون الثاني من العام
الحالي قبل إج��راء انتخابات رئاسية تمكن
قائد الجيش السابق فيها من هزيمة منافسه
اليساري حمدين صباحي من الجولة األولى في
أيار الماضي.

قوات من البيشمركة خالل توجهها الى مناطق المواجهات
أعلن وزي��ر الخارجية المصري
سامح شكري أم��س ،إدان��ة القاهرة
ألش���ك���ال «اإلره�������اب وغ���ي���ره من
الميليشيات المتطرفة التي تتخذ من
الدين غطاء» في العراق.
وأك��د شكري في مؤتمر صحافي
مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري
ف��ي ب���غ���داد ،أن «م��ص��ر ت��ق��ف إل��ى
جانب العراق في حربة ضد تنظيم
«داع�����ش»» .وق���ال إن «السلطات
المصرية اتخذت بعض اإلج��راءات
ل��م��ن��ع س��ف��ر ال��ش��ب��اب إل���ى بعض
ال��دول بالمنطقة خشية انضمامهم
للتنظيمات اإلرهابية».
وس��ل��م ش��ك��ري رئ��ي��س ال����وزراء
العراقي حيدر العبادي دعوة رسمية
لزيارة القاهرة.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د الجعفري
تطلع ال��ع��راق ل��م��زي��د م��ن تعميق
وت��ط��وي��ر للعالقات الثنائية بين
البلدين ،وكشف أنه بحث مع نظيره
المصري تسهيل دخ��ول العراقيين
إلى األراضي المصرية .وأشاد بدور
األزه���ر ف��ي التقريب بين المذاهب
ون��ش��ر م��ب��ادئ اإلس�ل�ام الوسطية
والمعتدلة ومحاربة األفكار المتطرفة
التي تتبناها التنظيمات اإلرهابية.
من ناحية ثانية ،اعتبر رئيس
الوزراء العراقي حيدر العبادي ،أن
خطر اإلرهاب ال يهدد العراق فحسب،
وإن��م��ا المنطقة وال��ع��ال��م ب��أس��ره،
مشيرا ً إلى أن التحدي الخطير الذي
يواجه العراق ال يقف عند المستوى
العسكري واألمني.
ونقالً عن موقع «السومرية نيوز»،
ف��إن العبادي ق��ال ف��ي بيان نشره
على موقعه االلكتروني ،إن «الخطر
اإلرهابي البربري ال يهدد العراق فقط

وإنما المنطقة والعالم» .وأض��اف
أن «احتفاءنا ال��ي��وم بالنجف من
خالل هذا الكتاب (حفل صدور كتاب
«النجف بوابة الحكمة») يمثل ردا ً
على الهجمة اإلرهابية التي يتعرض
لها العراق ،إذ إن هناك فكرا ً بربريا ً
يريد قطع األمة عن تأريخها».
وأشار العبادي إلى أن «التحدي
الخطير ال��ذي يواجهه ال يقف عند
المستوى العسكري واألمني وإنما
يتعدى إل��ى المستوى السياسي
واالجتماعي وال��ف��ك��ري» ،مبينا ً أن
«هذه األمة ال يمكن لها أن تزال على
يد هؤالء».
وتابع العبادي« :سنقف بوجه
ه��ذا التحدي لنهاية المطاف ،كما
وقفت النجف على م��دى السنوات
ال��م��اض��ي��ة ،ول��م يستطع ال��ب��راب��رة
والمتخلفون إيقاف ومحو تاريخها
وثقافتها وعلمها» ،الف��ت �ا ً إل��ى أن
«النجف األش��رف تقف بمرجعيتها
الرشيدة بوجه هذه الهجمة ،ولدي
الثقة ب��ق��درة شعبنا على الوقوف
ب��وج��ه ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات وتحقيق
االنتصار».
وي��ش��ه��د ال��ع��راق وض��ع��ا ً أمنيا ً
استثنائياً ،إذ تتواصل العمليات
العسكرية األمنية لطرد مسلحي
ج��م��اع��ة «داع�����ش» اإلره��ب��ي��ة من
ال��م��ن��اط��ق ال��ت��ي ي��ن��ت��ش��رون فيها
بمحافظات نينوى وص�لاح الدين
وديالى وكركوك واألنبار.
أك����د م���ص���در ك�����ردي أن ق���وات
ال��ب��ي��ش��م��رك��ة ب����دأت ص��ب��اح أم��س
عملية عسكرية واسعة الستعادة
السيطرة على منطقة سنجار شمال
غربي ال��ع��راق م��ن تنظيم «ال��دول��ة
اإلسالمية».

وقال المصدر ،وهو ضابط برتبة
عميد« :انطلقت ق��وات البيشمركة
عند السابعة صباحا ً لتنفيذ عملية
لتحرير ب��ع��ض ال��م��ن��اط��ق المهمة
الواقعة في سنجار وزم��ار» .وأشار
إل��ى أن «ال��ه��ج��وم متواصل حاليا ً
بدعم من طائرات دول التحالف التي
قامت بتوجيه ضربات منذ ليلة أول
من أم��س على مواقع «داع��ش» في
مناطق زم��ار وس��ن��ج��ار» .وأض��اف
الضابط أن «البيشمركة تمكنت
حاليا ً من تحرير  3قرى واستطاعت
السيطرة على منطقة المثلث الواقعة
بين سنجار ومنطقة ربيعة الحدودية
مع سورية».
وأك����د س��ع��ي��د م��م��وزي��ن��ي ،أح��د
م��س��ؤول��ي ال���ح���زب ال��دي��م��ق��راط��ي
الكردستاني «انطالق عملية عسكرية
لتحرير قضاء سنجار» ،مشيرا ً إلى
أنها تنفذ عبر محوري ربيعة وزمار.
وتعد منطقة سنجار ،التي سيطر
عليها التنظيم في آب ،موطنا ً لألقلية
اإليزيدية التي تعرضت إلى «إبادة»،
بحسب األم���م ال��م��ت��ح��دة ،ع��ل��ى يد
التنظيم.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أف����اد م��ص��در
بسقوط قتلى وجرحى بين مسلحي
«داع�����ش» ،وت��دم��ي��ر ع��ش��ري��ن آلية
تابعة له ،وذلك إثر استهداف طيران
التحالف تجمعا ً للتنظيم في مدينة
حديثة غربي العراق.
وأضاف مصدر في قيادة عمليات
األن���ب���ار ،أم���س أن ال��ع��ش��رات من
«داع��ش» سقطوا بين قتيل وجريح
بقصف مدفعي شرق الفلوجة ،فيما
استطاعت قوة أمنية تدمير زورقين
للتنظيم شمال شرقي المدينة.

يوجه تحذير ًا
الجي�ش الجزائري ّ
�شديد اللهجة �إلى المعار�ضة
وج��ه الجيش ال��ج��زائ��ري ،تحذيرا ً «شديد اللهجة»
ّ
ألح���زاب وشخصيات م��ع��ارض��ة ،إذ طالبها باحترام
المؤسسة العسكرية وعدم الزج بها في الشأن السياسي
واالبتعاد من خطاب «التحريض» و«المغالطات» والطعن
في مؤسسات الدولة.
ونشرت مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية،
ف��ي ع��دده��ا لشهر ك��ان��ون األول م��ق��اال ً تحت ع��ن��وان «ال
للمغالطات» ،جاء فيه أنه «في ظل التوتر وعدم االستقرار
الذي تشهده المنطقة تبقى الجزائر أمام تحديات ورهانات
عسكرية وأمنية ،تتطلب التكاتف ول ّم الشمل والوحدة
واقتراح الحلول المناسبة لحل المشاكل التي تواجه
الجزائر ،بدل اعتماد اإلث��ارة والمغالطة والمبالغة في

اختالق األزمات وتزييف الحقائق على مختلف األصعدة،
بل وذهب البعض إلى حد التحريض والدعوة إلى التمرد
بعبارات واضحة وصريحة .أليس ذلك مخالفا ً للقوانين
واألعراف السياسية؟».
وجاء هذا الرد غير المسبوق من حيث لهجته من قبل
مؤسسة الجيش بعد أي��ام من تأكيد تنسيقية االنتقال
الديمقراطي في بيان« :أن الوضع ال��دول��ي واإلقليمي
المضطرب على الحدود الجزائرية ،وما يحاك من مؤامرات
خارجية على الجزائر إلنهاك القدرات العسكرية للجيش
الوطني الشعبي .وابتزاز الثروات الوطنية ،يتطلب من
المؤسسة العسكرية التفرغ كليا ً لمهماتها والعمل على
عصرنتها ،واالبتعاد من التجاذبات السياسية».

حزب �صالح يُف�شل جل�سة منح الثقة للحكومة اليمنية
أف��ش��ل ح���زب ال��رئ��ي��س اليمني
السابق علي عبدالله صالح جلسة
للبرلمان للتصويت على ثقة حكومة
خ��ال��د ب��ح��اح ،فيما ق��ام مسلحون
ب��إغ�لاق مبنى وزارة ال��دف��اع في
صنعاء بالتزامن مع تهديد رئيس
أنصار الله للرئيس عبد ربه منصور
هادي بخيارات مفتوحة إذا لم يسلم
للجماعة أجهزة الرقابة على إدارات
الدولة كافة.

البرلمان اليمني

وع��ق��دت جلسة التصويت على
الثقة في البرلمان وس��ط حالة من
ال��ف��وض��ى ،حيث انسحب المؤتمر
الشعبي العام ولم يجر التصويت.
علما ً أن لهذا الحزب ال��ذي يترأسه
الرئيس السابق علي عبدالله صالح
غالبية في البرلمان ،كما يشارك في
الحكومة من خالل مقربين منه.
وخ��رج وزراء الحكومة غاضبين
من قاعة البرلمان ،في حين لم يحضر

رئيس الوزراء خالد المبحوح نفسه
الجلسة ،وهو قد يكون أبلغ برفض
ح��زب المؤتمر الشعبي التصويت
بشكل مسبق.
وق��ال رئيس كتلة ح��زب المؤتمر
الشعبي ال��ع��ام سلطان البركاني
للصحافيين إن «إق��دام أجهزة األمن
على إغالق مقر الحزب في عدن قد ال
يخدم الحكومة وتشبه عملية إغالق
قناة اليمن اليوم قبل أشهر عدة».

