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اتفاق يمني بين الوفد الرئا�سي والحوثي يج ّنب م�أرب وتعز �أية ا�ضرابات

 33قتي ًال في انفجار �أمام كلية ال�شرطة ب�صنعاء

تقرير �إخباري
تجميد الأموال يفجّ ر �أزمة فل�سطينية
أث����ار تجميد ال��ع��دو ت��ح��وي��ل ع���ائ���دات الضرائب
للسلطة الفلسطينية وإص��راره��ا على ع��دم اإلفراج
عنها أزم���ة فلسطينية ،ال سيما أن ص��رف رواتب
موظفين السلطة مرتبطة بهذه التحويالت ،وزاد
من حدة األزمة تزامن قرار العدو مع موعد صرف
روات���ب شهر ك��ان��ون األول ال��م��اض��ي ب��داي��ة كانون
الثاني ال��ج��اري ،األم��ر ال��ذي لم يمنح السلطة وقتا ً
للبحث ع��ن حلول بديلة لهذا الشهر على األق���ل ،ال
سيما أن المنخفض القطبي دخل بيوت الفلسطينيين
وجيوبهم فارغة.
وعلى رغم أنّ هذه األموال حق للفلسطينيين ،إال
أن العدو ال يزال يستخدمها ورقة ضغط إلخضاع
السلطة ف��ي ظ���روف مماثلة للتصعيد الحالي بين
الجانبين ب���م���وازاة ان��س��داد أف���ق ال��ت��س��وي��ة وإغ�ل�اق
مسار المفاوضات ،األمر الذي يهدد بانهيار السلطة
إذا ما بقي العدو على ق��راره وبقيت منابع التمويل
وال��م��س��اع��دات األخ����رى م��ن أي ج��ه��ة ب��دي��ل��ة جافة
تماماً .أم��ا السلطة الفلسطينية فيبدو أنها حسمت
قرارها بعدم البقاء تحت رحمة مطرقة هذا الرهان
«اإلسرائيلي» حتى لو كانت النتيجة انهيارها ،وفي
السياق ذاته يوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير د .صائب عريقات أن «السلطة التي ولدت
من أجل نقل الشعب الفلسطيني لالستقالل وإنهاء
االحتالل سنحافظ عليها بكل ما نملك».

ول��م تقف إج���راءات حكومة العدو عند ه��ذا الحد،
وإنما أعلنت أنها تتواصل مع أعضاء في الكونغرس
األم��ي��رك��ي ل��ف��رض ق���ان���ون ي��م��ن��ع ت��م��وي��ل السلطة
الفلسطينية في حال انضمامها إلى الجنائية الدولية.
ويسود ال��ش��ارع الفلسطيني ج��دال واس��ع حول
ت��داع��ي��ات ه��ذه األزم���ة ،وإذا م��ا ك��ان ال��ع��دو ال يبالي
بانهيار السلطة وسيستمر في عقوباته طالما أن
السلطة مصرة على موقفها أم يتراجع عن القرار
خوفا ً على مصالحه ،لكون مثل هذا االنهيار سيعود
بأخطار أمنية جمة على كيان العدو من قلب الضفة
الغربية ،ال سيما أن مستوطناته باتت ملتصقة بكل
بيت وقرية ومدينة ومخيم فلسطيني قد ينفجر في
المستوطنة التي تحاذيه.
وف�����ي ال����س����ي����اق ،أع���ل���ن���ت ال�����والي�����ات ال��م��ت��ح��دة
م��ع��ارض��ت��ه��ا تجميد «إس���رائ���ي���ل» أم�����واالً مستحقة
للسلطة الفلسطينية .وقالت الناطقة باسم وزارة
الخارجية األميركية جينيفر بساكي في تصريحها
اليومي «نعارض أي خطوة تؤجج التوترات .وهذا
ال��ق��رار يؤجج ال��ت��وت��رات» .وأض��اف��ت« :ن��ري��د تجنب
حصول تصعيد» لكنها ك��ررت التحذير األميركي
من أي محاولة فلسطينية في اتجاه إحالة مسؤولين
«إسرائيليين» أمام المحكمة الجنائية الدولية ،معتبرة
أن خطوات كهذه قد تكون لها تداعيات على المساعدة
األميركية التي تقدم للفلسطينيين.

االتحاد الأوروبي يندد بقرار «�إ�سرائيل»
تجميد العائدات الفل�سطينية
نددت المفوضية األوروبية بقرار
الحكومة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» بتجميد
أكثر من مئة مليون يورو من عائدات
ضرائب السلطة الفلسطينية.
وجاء هذا التجميد «اإلسرائيلي»
ردا ً على طلب الفلسطينيين االنضمام
إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وصرحت وزيرة خارجية االتحاد
األوروب���ي فيديريكا موغيريني ،أن
هذا القرار يتعارض مع االلتزامات
«اإلسرائيلية» بموجب بروتوكول
باريس الموقع ع��ام  1994وال��ذي

ينظم ال��ع�لاق��ات االق��ت��ص��ادي��ة بين
الفلسطينيين و»اإلسرائيليين».
وق��ال��ت ف��ي��دي��ري��ك��ا موغيريني
«إن السلطة الفلسطينية الفاعلة
والملتزمة نبذ العنف وبتسوية
سلمية للنزاع عنصر رئيسي في حل
الدولتين».
وط��ال��ب االت��ح��اد األوروب�����ي من
الحكومة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» اح��ت��رام
الواجبات المتعلقة بتحويل سريع
وفاعل للضرائب والرسوم الجمركية
إلى السلطة الفلسطينية.

وحذرت فرنسا الفلسطينيين من
تصعيد معركتهم الدبلوماسية مع
«اإلسرائيليين» بعد تصريح رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس
أن��ه سيقدم من جديد مشروع قرار
لمجلس األمن الدولي يدعو إلى إقامة
دولة فلسطينية.
وكانت الحكومة «اإلسرائيلية» قد
جمدت السبت الماضي األول تحويل
 106ماليين ي���ورو م��ن الضرائب
المستحقة للسلطة الفلسطينية والتي
تمثل نحو نصف موازنة حكومتها.

م�صر :ال�سي�سي يزور
الكاتدرائية المرق�سية بالقاهرة

قام الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي بزيارة مفاجئة للكاتدرائية
المرقسية بالعباسية بالقاهرة مساء
أول من أم��س أثناء احتفال األقباط
بعيد الميالد وقدم خاللها التهنئة لبابا
األقباط تواضروس الثاني بحضور
مئات المصلين والمحتفلين األقباط .
وت��ع��د ه���ذه ال���زي���ارة األول����ى من
نوعها لرئيس مصري أثناء احتفال
الكاتدرائية بهذه المناسبة.
وك��ان الرئيس المصري الموقت
عدلي منصور زار الكاتدرائية في
الخامس م��ن ك��ان��ون الثاني العام

الماضي ،وقدم التهنئة بأعياد الميالد
للبابا تواضروس الثاني في مكتب
األخير قبل يوم واح��د من احتفاالت
الكنيسة بالذكرى ذاتها.
وك��ان الرئيس المصري األسبق
جمال عبدالناصر حضر مراسم وضع
حجر أس��اس الكاتدرائية المرقسية
بالعباسية في تموز عام  1965أثناء
والية البابا كيرلس السادس .وألقى
عبد الناصر خطابا ً وقتها دعا فيها إلى
األلفة والوئام بين المصريين جميعاً.
وكرر السيسي أمام المحتفلين في
الكنيسة م��ف��ردات تحث المصريين

على المودة والوئام والمحبة وقال إننا
«نسطر اليوم تاريخا ً أمام العالم».
وش����ارك ال��ب��اب��ا ت���واض���روس في
اإلج����راءات السابقة لعزل الرئيس
محمد مرسي من السلطة وأيد خريطة
الطريق التي أعلنت عقب عزل مرسي
في الثالث من تموز عام  ،2013وظهر
إلى جوار شيخ األزهر وعدد آخر من
رموز الدولة المصرية وقتها أثناء إلقاء
وزير الدفاع السيسي (في ذلك الحين)
ب��ي��ان ع��زل م��رس��ي وب��ن��ود خريطة
المستقبل للمرحلة االنتقالية التالية
في مصر.

توقف الرحالت الجوية وتحذير ال�سفن من االقتراب من الموانئ

ليبيا� :أ�سف دولي لف�شل «غدام�س»2
في تطور الفت ،أعلنت الخطوط الجوية التركية ،آخر
شركات الطيران األجنبية التي ال تزال تسيّر رحالت إلى
ليبيا ،تعليق كل رحالتها بسبب تدهور األوضاع األمنية،
وذل��ك بعد يوم من تعليقها الرحالت إلى مصراتة وسط
أسف أممي وأوروب��ي لفشل حوار غدامس 2بين الفرقاء،
فيما حذرت قيادة األركان من قصف أية سفينة تقترب من
الموانئ من دون تنسيق مع الجيش بعد مقتل يونان ّي ْين
اثنين في استهداف ناقلة رفضت االنصياع ألوامر التوقف.

أسف أممي

وعبرت األمم المتحدة ،عن أسفها لفشل حوار «غدامس
 ،»2داعية األطراف المتصارعة في ليبيا إلى ضرورة إجراء
جولة الحوار الوطني ،للخروج من األزمة الحالية التي تمر
بها البالد.
وقال الناطق باسم األمين العام لألمم المتحدة ،استيفان
دوجريك في تصريحات للصحافيين في نيويورك إن «بعثة
األمم المتحدة للدعم في ليبيا ال تزال تجري مشاوراتها مع
كل األطراف في ليبيا ،من أجل التوصل إلى اتفاق حول موعد
ومكان الحوار الوطني».
من جهة أخرى ،عبر االتحاد األوروبي عن أسفه لتأجيل
جلسة الحوار الوطني التي كانت مقررة أول من أمس ،بين
أطراف النزاع في ليبيا برعاية األمم المتحدة .وقالت الناطقة
باسم الممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية في االتحاد

األوروبي كاترين ري« ،نحن نشجع األطراف المعنية على
العودة إلى طاولة الحوار بأسرع وقت ممكن والمشاركة فيه
بشكل بناء» ،وجددت الناطقة تأكيد موقف االتحاد األوروبي
الثابت بشأن أهمية الحوار الوطني الشامل بين مختلف
األط��راف الليبية ،مشددة على قناعة االتحاد بأن الحوار
وحده هو الكفيل بإيجاد حل لألزمة في ليبيا.
يذكر أن أول جلسة للحوار الوطني في ليبيا عقدت في
تفض ألي
مدينة غدامس يوم  29أيلول الماضي ،ولكنها لم
ِ
نتيجة ،وذلك في ظل الوضع األمني المتدهور في ليبيا.
على صعيد آخر ،دعا الناطق باسم رئاسة األركان الليبية
العقيد أحمد المسماري الميليشيات المنضوية مع الجيش
إلى التنسيق مع المؤسسة العسكرية قبل قصف أي سفينة
تقترب من الموانئ ،لكنه أشار إلى أن «ما صدر من المؤسسة
الوطنية للنفط من إدانة لقصف ناقلة النفط الليبيرية في
درنة يؤكد الشكوك حولها».
وأض��اف المسماري أن المؤسسة الوطنية للنفط في
طرابلس خارج شرعية الدولة ،والجيش الليبي ال يتعامل
معها ،وال مع بياناتها .وقال خفر السواحل اليوناني ،إن
«اثنين من أفراد طاقم ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا قتال،
عندما قصفتها طائرة عسكرية وهي راسية في ميناء درنة
الليبي» ،موضحا ً أن السفينة مملوكة لشركة الشحن
البحري مقرها أثينا ،وكانت تحمل  12ألفا ً و 600طن نفط
خام وعلى متنها طاقم مكون من  26فرداً.

ق��ت��ل  33ش��خ��ص��ا ً وع���ش���رات
الجرحى في انفجار سيارة مفخخة
ـمام كلية الشرطة في صنعاء بينما
كان العشرات من الطالب يتقدمون
لالنتساب إلى األكاديمية ،بحسب ما
أف��اد أمين العاصمة اليمنية لوكالة
األنباء الرسمية.
وذك����رت م��ص��ادر طبية وش��ه��ود
عيان أن الحصيلة قد تكون مرشحة
لالرتفاع.
وق��ال أمين العاصمة عبدالقادر
ه�لال ل��وك��ال��ة «س��ب��أ» إن «عشرين
شخصا ً اس��ت��ش��ه��دوا وأص��ي��ب أكثر
من ثالثة وعشرين شخصا ً آخرين
في عملية إرهابية بتفجير سيارة
مفخخة ب��ال��ق��رب م��ن ب��واب��ة كلية
الشرطة بصنعاء فجر أمس .وأوضح
هالل أن «هذا اإلحصاء للضحايا وفقا ً
للمعلومات األولية المرفوعة من مكتب
الصحة بأمانة العاصمة».
وب��ح��س��ب ه��ل�ال ،ف���إن التفجير
استهدف الطالب الذي كانوا متجمعين
أمام الكلية للتقدم للتسجيل فيها.
وذكرت مصادر أمينة وشهود عيان،
أن حافلة صغيرة مفخخة كان مركونة
أم��ام بوابة الكلية وفجرت من بعد.
وبحسب الشهود ،فقد أدى االنفجار
إلى احتراق العديد من السيارات التي
كانت مركونة في محيط الكلية.
وانتشرت عبر وسائل التواصل
االجتماعي ص��ور لجثث ف��ي مكان
االنفجار وألضرار فادحة في المباني.
ووق�����ع ال��ه��ج��وم ب��ع��د سلسلة

م��ن الهجمات ال��ت��ي شهدها اليمن
ف��ي األس��اب��ي��ع األخ��ي��رة واستهدفت
خ��ص��وص�ا ً تجمعات للميليشيات
الحوثية.
م���ن ج��ه��ة أخ������رى ،ات���ف���ق ك��ب��ار
مستشاري الرئيس اليمني عبد ربه
منصور هادي مع مسؤول أنصار الله
عبد الملك الحوثي على وقف الهجوم
على محافظتي تعز وم���أرب ودم��ج
مسلحيه في الجيش واألمن.
وتوصل اللقاء الذي عقده فريق من
مستشاري الرئيس اليمني مع قيادة
جماعة الحوثي بمحافظة صعدة
شمال البالد إل��ى اتفاق ينص على
سرعة تشكيل لجنة مشتركة لحل
الخالفات وف��ق ما نص عليه اتفاق
السلم والشراكة الوطنية.
وقالت مصادر في الوفد المفاوض
إن اللقاء أفضى إلى اتفاق على وقف
خطط الحوثيين للهجوم على مدينة
تعز ومحافظة مأرب المنتجة للنفط.
وأض��اف��ت ال��م��ص��ادر أن عبد الملك
الحوثي تمسك بموقفه الداعي إلى
إع��ادة النظر في تقسيم اليمن إلى 6
أقاليم ،حيث كان الحوثيون يطالبون
بضم محافظتي ال��ج��وف النفطية
ومحافظة حجة الساحلية على البحر
األحمر إلى إقليم أزال ال��ذي يسيطر
الحوثيون عليه بشكل كامل.
وبحسب المصادر ،اتفق الطرفان
على تشكيل لجنة لتفسير وتنفيذ
ات��ف��اق الشراكة والسلم بما ي��ؤدي
إل��ى دم��ج المسلحين الحوثيين في

قوات الجيش واألمن وانسحابهم من
مؤسسات الدولة التي اقتحموها.
وب���م���وج���ب االت����ف����اق س � ُي��ع��ي��ن
مسؤولون لجماعة الحوثي في مأرب
وت��ع��ز ،ويغيّر م��س��ؤول��ون مدنيون
وع��س��ك��ري��ون .ك��م��ا سيُعين أت��ب��اع
الجماعة في هيئة مكافحة الفساد
وج��ه��از ال��رق��اب��ة والمحاسبة وفي
دوائر المال في الوزارات والمؤسسات
اإلداري�������ة وف����ي وزارت������ي ال��دف��اع

والداخلية.
وأعلن مصدر حكومي يمني في
بيان أول من أم��س أن «اللقاء شدد
على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة
المنصوص عليها في البند رقم 16
من اتفاق السلم والشراكة الوطنية
ال��م��وق��ع م��ن قبل األط����راف اليمنية
ف��ي  21أي��ل��ول الماضي ليتابع من
خاللها تنفيذ بقية النقاط الواردة فيه
ومعالجة أية قضايا مثار خالف».

وأض���اف ب��أن البند رق��م  16من
االتفاق ينص على أن تلتزم األطراف
حل أي خالفات حول هذا االتفاق عبر
الحوار المباشر ،في إطار مخرجات
مؤتمر الحوار الوطني ،والتفاوض
من خالل لجنة مشتركة تؤسس بدعم
من األم��م المتحدة ،وتكون اللجنة
المشتركة المنبر المناسب لطرح أية
قضايا تتعلق بتفسير ه��ذا االتفاق
وتنفيذه.

العبادي يدعو �إلى «ثورة ع�شائرية» لمواجهة «داع�ش»

ا�ست�شهاد  23من القوات العراقية وحلفائها في الأنبار

قال مسؤولون عراقيون إن  23على األقل
من القوات العراقية والمسلحين الموالين
للحكومة اس��ت��ش��ه��دوا ف��ي اش��ت��ب��اك��ات مع
مسلحين في محافظة األنبار الغربية.
وق��ال المسؤولون إن هجوما ً انتحاريا ً
بحزام ناسف استهدف تجمعا ً لرجال األمن
في مسجد في قرية الجبة التابعة لناحية
البغدادي إلى الغرب من الرمادي أسفر عن
مقتل  10من المسلحين الموالين للحكومة.
وأضافوا أن مسلحين قاموا بعد ذلك بمهاجمة
مواقع تابعة للشرطة والجيش في المنطقة ما
أسفر عن مقتل  13من عناصرها .أصيب في
هذه الحوادث  28من العسكريين العراقيين،
فيما لم تحدد خسائر المسلحين.
ووقعت هذه الحوادث أول من أمس قرب
بلدة البغدادي وقاعدة «عين األسد» الجوية
التي يقوم خبراء أميركيون فيها بتدريب
عناصر من الجيش العراقي.
ولم تدع أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات،
ولكنها جاءت فيما تقوم قوات الجيش العراقي
بمحاربة مسلحي تنظيم «الدولة اإلسالمية»
ال��ذي استحوذ على مساحات شاسعة من
األراضي العراقية والسورية.
ويقوم الجيش العراقي بتدريب مقاتلي
العشائر المحلية في قاعدة «عين األسد» التي
يحاصرها مسلحو «داعش» منذ أسابيع.
وقال قائمقام حديثة في محافظة األنبار
عبد الحكيم الجغيفي إن «هناك تنسيقا ً مع
الحكومة المركزية إلعادة فتح الجسر الجوي
المدني بين العاصمة بغداد وقاعدة عين
األسد خالل اليومين المقبلين إليصال المواد
الغذائية وتسهيل وصول الخدمات إلى قضاء
حديثة المحاصر من أشهر من قبل تنظيم
«الدولة اإلسالمية».
وأف���اد م��ص��در أم��ن��ي ف��ي ق��ي��ادة عمليات
ال��ج��زي��رة وال��ب��ادي��ة ب��أن «ال��ق��وات األمنية
تتحشد اس��ت��ع��دادا ً ل��ب��دء عملية عسكرية
القتحام مدينة هيت غرب األنبار التي يسيطر
عليها منذ أشهر تنظيم الدولة اإلسالمية،
وذل��ك من محورين األول من جنوب شرقي
حديثة ،والثاني من منطقة الكيلو  35غرب
الرمادي» موضحا ً أن «القطاعات العسكرية
م��ن الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر
والحشد الشعبي سيشاركون في العملية

المرتقبة».
وك��ان رئيس الحكومة العراقية حيدر
العبادي قد دعا يوم االثنين إلى قيام «ثورة
عشائر» ضد «داعش».
في غضون ذلك ،قال تنظيم «داعش» إنه
قتل  8رجال في محافظة صالح الدين شمال
بغداد «لتعاونهم مع قوات األمن» ،بحسب
ما أوردت وكالة «اسوشيتيد برس» لألنباء.
وأظهرت صور نشرها التنظيم في حساب في
موقع تويتر الرجال الثمانية وهم يبركون
على األرض معصوبي األعين على ضفة نهر.
ولكن م��س��ؤوال ً محليا ً اش��ت��رط ع��دم ذكر
اسمه دحض هذه الرواية وقال إن الرجال
الثمانية ه��م ضباط ف��ي الجيش العراقي
كانوا قد هربوا من الخدمة قبيل استحواذ
«داعش» على مساحات كبيرة من محافظة
صالح الدين في العام الماضي ،وأنهم لم
يتعاونوا قط مع القوات الحكومية.
على صعيد آخ���ر ،دع��ا رئ��ي��س ال���وزراء

العراقي حيدر العبادي االثنين الماضي إلى
«ثورة عشائرية» في مواجهة تنظيم «الدولة
اإلسالمية».
وأك��د العبادي خالل استقباله المحافظ
الجديد لألنبار ،كبرى محافظات العراق
التي يسيطر «داعش» على معظمها ،الحاجة
إلى ثورة عشائرية للتخلص من «هذا العدو
ال��غ��ري��ب ع��ن ج��س��د المجتمع ال��ع��راق��ي»،
في إش��ارة إلى التنظيم ال��ذي يعرف باسم
«داع���ش» .وأش��ار العبادي إل��ى أن القوات
العراقية ماضية في تحرير كل شبر من أرض
العراق وحققت انتصارات في العديد من
المناطق.
وسيطر تنظيم «داع���ش» على مناطق
واسعة في شمال العراق وغربه ،إثر هجوم
شنه في حزيران.
وعلى رغ��م الضربات الجوية للتحالف
الدولي بقيادة واشنطن ،وسع التنظيم في
الفترة األخيرة نطاق سيطرته في محافظة

األن��ب��ار ،ذات ال��ح��دود الطويلة مع سورية
واألردن والمملكة العربية السعودية.
وت��ح��اول الحكومة العراقية استمالة
العشائر وتدريب أبنائها لقتال التنظيم في
مناطق وجوده ،والحؤول دون سيطرته على
مناطق إضافية.
على صعيد آخر ،تعتزم الواليات المتحدة
بيع العراق  170دبابة من طراز «أبرامز»
بعد أن استولى مسلحو تنظيم «داعش» على
 40دبابة تابعة للجيش العراقي.
وأف��اد موقع عسكري أميركي أم��س بأن
السلطات العراقية كانت قد حجزت عام
 2008في ال��والي��ات المتحدة  140دبابة
«أبرامز» سلمتها عام  2010إضافة إلى 21
عربة إص�لاح مجنزرة مدرعة «»M88A1
و 60شاحنة نقل دبابات.
ولم يذكر الموقع المبلغ ال��ذي ستدفعه
الحكومة العراقية مقابل الدبابات الجديدة
وال زمن تسليمها.

الريا�ض� :إعالن هويات الإرهابيين بعد نهاية التحقيق
قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اللواء
منصور التركي إن رجال األمن تمكنوا من قتل األفراد األربعة
الذين تسلّلوا إلى حدود المملكة مع العراق ،مشيرا ً إلى أن
الجهات األمنية ستكشف عن هوياتهم بعد االنتهاء من نتائج
الفحوص.

جاء ذلك عقب مقتل ثالثة من رجال األمن التابعين لحرس
الحدود في مركز سويف التابع لجديدة عرعر في منطقة
الحدود الشمالية االثنين الماضي ،إثر تعرضهم إلطالق
نار من عناصر إرهابية .ونقلت مصادر إعالمية عن الناطق
الرسمي باسم المديرية العامة لحرس الحدود اللواء محمد

الغامدي قوله إن «عمليات التمشيط مستمرة في المنطقة
القريبة من ال��ح��دود» ،مؤكدا ً أن «جميع الحدود مؤمنة،
وأن رجال حرس الحدود معرضون لمواجهات ،سواء مع
المجرمين والمفسدين ومهربي المخدرات أو أصحاب الفكر
الضال».

تون�س تمنح الأمنيين �أ�سلحتهم الفردية خارج �أوقات العمل

�أوباما يدعو ال�سب�سي �إلى لقاء قريب في وا�شنطن
ب��دأت تونس تستعيد دوره��ا خارجياً ،إذ
تلقى الرئيس الباجي قايد السبسي دعوة من
الرئيس األميركي باراك أوباما لزيارة واشنطن
وسط أنباء عن زيارة وزير الخارجية األميركي
جون كيري تونس لحضور التنصيب الرسمي
للرئيس يوم  14كانون الثاني الجاري ،وقد
حرص السبسي على تشكيل فريقه الرئاسي من
قيادات بارزة في حركة نداء تونس ،فيما يسعى
رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد لإلبقاء
على بعض وزراء حكومة جمعة في إطار تعزيز
حكومة الوحدة الوطنية.
وك��ان أوباما اتصل االثنين الماضي بقايد

السبسي هاتفيا ً حيث هنأه بتوليه رسميا ً
مهماته وبنجاح التونسيين ف��ي استكمال
مسارهم االنتقالي على أحسن وج��ه وف��ق ما
جاء في بالغ لرئاسة الجمهورية .وذكر أوباما
بحسب ذات البالغ بوقوف ب�لاده إلى جانب
تونس منذ ان��دالع الثورة وعزمها على تفعيل
التعاون بين البلدين في شتى المجاالت.
ويعود أول لقاء بين الرئيسين التونسي
واألميركي إلى  8تشرين األول  2011عندما
كان قايد السبسي رئيسا ً للحكومة االنتقالية
في تونس ،حيث أع��رب أوباما عن اطمئنانه
الشديد للتقدم الحاصل في تونس وسيرها

نحو الديمقراطية ،مضيفا ً بأن الواليات المتحدة
تراهن رهانا ً كبيرا ً على نجاح تونس بينما أبدى
السبسي الذي كان آنذاك أول رئيس عربي من
فترة ما بعد ما يسمى بـ «الربيع العربي» يجرى
استقباله في البيت األبيض تقدير وامتنان
التونسيين ألوباما.
على صعيد آخ��ر ،أص��درت وزارة الداخلية
التونسية أمس منشورا ً يقضي بمنح أعوان
األم��ن أسلحتهم الفردية خ��ارج أوق��ات العمل
لحماية أنفسهم ضد االعتداءات اإلرهابية.
وأف���اد متحدث م��ن دائ���رة اإلع�ل�ام ب���وزارة
الداخلية بأن وزير الداخلية لطفي بن جدو أصدر

منشورا ً يقضي بتمكين األع��وان من أسلحتهم
الفردية على أن يرفق هذا القرار بشروط داخلية
تحدد الحقا ً من قبل القيادات األمنية.
ويأتي هذا القرار إثر احتجاجات لنقابات
أمنية تطالب بضمان الحماية لألعوان ضد
االع��ت��داءات اإلرهابية ردا ً على تكرار عمليات
العنف والذبح التي تستهدفهم.
وج��اءت هذه التحركات غ��داة مقتل عنصر
أمني طعنا ً بالسكين قبل أن يُذبح ويُنكل به من
قبل تكفيريين في مدينة الفحص التابعة لوالية
زغوان األحد الماضي ،ما أثار حالة من الغضب
في صفوف األمنيين وعائالتهم.

