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تتمات
ا�شتباكات بالمدفعية ( ...تتمة �ص)1

ح��ت��ى ال��ج��م��ع��ة ح��ب��س أن���ف���اس متعدد
االت���ج���اه���ات ،ف��ال��ج��م��ع��ة م��وع��د اليمنيين
وال��خ��ل��ي��ج م���ع ال���ح���ش���ود ال��ش��ع��ب��ي��ة في
ال����س����اح����ات ،ب���ان���ت���ظ���ار إع���ل��ان خ���ط���وات
تصعيدية ،ربما تكون من ضمنها حكومة
موقتة إذا فشلت مساعي التفاهم التي
يشتغل عليها أكثر من ط��رف ،خصوصا ً
المبعوث األممي جمال بن عمر ،لتشكيل
مجلس رئ��اس��ي يضم أب��رز الالعبين في
صناعة المشهد اليمني ،وكما أعلن زعيم
ال��ت��ي��ار الشعبي ال��ث��وري ف��ي ال��ي��م��ن عبد
الملك الحوثي ،سيكون يوم الجمعة حدا ً
فاصالً بين مرحلتين ،مرحلة اإلجراءات
الضاغطة للتوصل للتفاهم على آليات
لتطبيق االتفاقات ،ومرحلة إجراءات منع
الفوضى والتفتت والتآكل.
واشنطن ال تستطيع أن تكتفي بالمراقبة
والمتابعة ،وهي تدرك مكانة التصعيد الذي
تتجه نحوه المنطقة من الجنوبين ،وحيث
يوم الجمعة سيكون المحطة الهامة.
في ه��ذه األث��ن��اء ك��ان الرئيس األميركي
مهتما ً بمستقبل السعودية وسياساتها
ودورها في المنطقة ،لجهة تشجيع قادتها
الجدد على اإلسراع ببدء محادثات إيجابية
م��ع إي����ران ،تشكل وح��ده��ا ال��ط��ري��ق لمنع
المزيد من التدهور في ح��ال التآكل التي
يستفيد م��ن��ه اإلره�����اب ،م��ذك��را ً أن اليمن
ي��س��ت��دع��ي ت��دخ�لاً خليجيا ً س��ري��ع��ا ً تحت
عنوان حل سياسي يوحد الجهود بوجه
«القاعدة».
ً
لبنان المشدود معنويا لاللتفاف حول
م��ق��اوم��ت��ه وخ��ي��ارات��ه��ا ب��غ��ال��ب��ي��ة سياسية
وشعبية وازن����ة ،يتابع ال��ن��زف المستمر
في جبهات القتال لجيشه ال��ذي يتصدى
باللحم الحي والقدرات المتواضعة لحرب
استنزاف تشنها المجموعات اإلرهابية

على ع��دة جبهات ،وعلى مخاطر إشعال
جبهات جديدة ،أخطرها مخيم عين الحلوة
الذي يعيش حالة من الضياع في المرجعية
ال���ق���ادرة ع��ل��ى تجنبيه وت��ج��ن��ي��ب محيطه
مخاطر التفجير ،وتكتفي بالتطمينات على
طريقة ما ورد على لسان مسؤول األمن
األبرز في المخيم العميد منير المقدح ،الذي
زاد ك�لام��ه ع��ن مصير م��س��ؤول «داع���ش»
شادي المولوي الموجود في المخيم ،إلى
ضياع اللبنانيين من كالم وزير الداخلية
نهاد المشنوق ،المزيد من الضياع.
ض��اع اللبنانيون ،ه��ل ش��ادي ف��ي عين
الحلوة أم عرسال ،أم ضاع شادي؟

مع استمرار المناوشات على جبهة الجرود
في السلسلة الشرقية بين الجيش اللبناني
وال��م��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة ،ش��ه��دت ال��ح��دود
الجنوبية مع فلسطين المحتلة توترا ً «صامتاً»
أم��س ،ال سيما في الجانب «اإلسرائيلي» ،في
أعقاب سقوط قذيفتين في منطقة الجوالن
المحت ّل وجبل الشيخ.
ورفع جيش االحتالل «اإلسرائيلي» من حالة
تحسبا ً أليّ تطورات ميدانية .وسجل
استنفاره
ّ
تحليق دائ��ري للطيران الحربي والمروحي
وط��ائ��رات االستطالع في أج��واء م��زارع شبعا
المحتلة ومرتفعات الجوالن المحتلة وكذلك
فوق جبل الشيخ وذلك بالتزامن مع مواصلة
االحتالل تعزيز مواقعه في مزارع شبعا.

إجراءات لـ«يونيفيل»

ولم يخف القائد العام لـ«يونيفيل» اللواء
لوتشيانو بورتوالنو حال القلق والتوتر التي
تسود المنطقة الحدودية بعد الحوادث األخيرة
في الجوالن المحت ّل ،الفتا ً إل��ى أنّ «تركيزنا
ينصب على ضمان عدم حصول أيّ حادث على
ّ
طول الخط األزرق يمكن أن يؤدّي إلى تصعيد
الوضع».
وأوضح بورتوالنو في حديث إلى «الوكالة
الوطنية لإلعالم» أنّ «األحداث األخيرة أثارت
حاال ً من التوتر والقلق بين السكان ،وجهودنا
المشتركة تهدف إلى نزع فتيل التوتر وضمان
أن يبقى الوضع في منطقة عملياتنا مستقرا ً

وتحت السيطرة».
وتحدث عن إج��راءات ميدانية لـ«يونيفيل»
بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية ،معتبرا ً
أنّ «قرار مجلس األمن الدولي الرقم  1701هو
عنصر رئيس في الحفاظ على السالم» .وقال:
«نحن على اتصال مستمر مع األط��راف كافة،
ونقيم قناة اتصال مفتوحة لمنع التوتر ولجم
الوضع في اللحظات الحرجة».

احتماالن في الجوالن

واستبعد متابعون للمشهد اإلقليمي في
حديث إل��ى «البناء» أن يكون ح��زب الله هو
الذي نفذ عملية الجوالن أمس ،ألكثر من اعتبار،
مشيرين إلى احتمالين اثنين في هذا الصدد:
األول أن تكون المقاومة الشعبية السورية التي
أعلن عن تشكيلها هي التي قامت بهذا العمل،
ويكون األمر بمثابة االنتقال عمليا ً إلى تحريك
الجبهة في الجوالن وفقا ً لما أعلن عنه سابقا ً
محور المقاومة .واالحتمال الثاني ،هو أن تكون
«إسرائيل» هي من أوع��ز لبعض المجموعات
اإلرهابية التي تعمل بإمرتها إلطالق القذيفتين
لتوحي لـ«اإلسرائيليين» أن ال��ر ّد حصل وأنّ
عليهم الخروج من حالة القلق التي ترافقهم منذ
عدوانها على القنيطرة».
إال أنّ ت��ط��ورات ال��ج��والن ستكون المحور
األساس في كلمة األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله بعد غد الجمعة ،خالل االحتفال
التأبيني لشهداء العدوان «اإلسرائيلي» على
القنيطرة.
وفي السياق ،لفت نائب األمين العام للحزب
الشيخ نعيم قاسم إلى «أن إسرائيل والتكفيريين
م��ش��روع ع��دوان��ي واح���د ،ي��ت��وزع��ون األدوار
لهدف أساس وهو تخريب المنطقة وتمزيقها
وتجزئتها تمهيدا ً لتبقى «إسرائيل» وحدها
قادرة على أن تتربع على عرش الدمار إلدارة
المنطقة بيدها في شكل مباشر» .وش�دّد على
«أنّ الهدف اإلسرائيلي لن يتحقق خصوصا ً مع
وجود المقاومة ،مع وجود حزب الله ومعادلة:
الجيش والشعب والمقاومة» ،مؤكدا ً أنّ «هذه
المعادلة أثبتت جدواها وجدارتها».

هل ضاع شادي مجدداً؟

في مجال أمني آخر ،ال تزال قضية المطلوب

ش��ادي المولوي تشغل الوسطين األمنيين
ال��ل��ب��ن��ان��ي والفلسطيني ف��ي ظ��� ّل ت��ض��ارب
المعلومات حول مكان وجوده.
ففيما أف��اد وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق
«أن اإلره��اب��ي الفار ش��ادي المولوي موجود
في عرسال مع جبهة النصرة» ،أشارت بعض
المصادر لـ«البناء» إلى «أن كالم المشنوق هو
نوع من الته ّرب من اإلح��راج لجهة الفشل في
معالجة الملف وفق األص��ول ،وإلقاء القبض
عليه بعد تهريبه من باب التبانة» ،مشيرة إلى
«أنه ال يزال في مخيم عين الحلوة ،وإلى صعوبة
نقله بسبب الحواجز األمنية من عين الحلوة إلى
البقاع إال إذا ...نقل في موكب أمني!»
كذلك ،رجحت مصادر إسالمية في طرابلس
لـ«البناء» أن يكون المولوي «ال ي��زال داخل
ال��م��خ��ي��م» ،م��ش��ي��رة إل���ى «أن ه��ن��اك ضغطا ً
فلسطينيا ً ال سيما من حركة حماس وعصبة
األنصار إلخراجه من المخيم لتجنب تكرار ما
حصل في نهر البارد ،بعدما دفع الفلسطينيون
ثمن وجود فتح اإلسالم في البارد».
وه��ذا ما شدد عليه الناطق باسم «عصبة
األنصار» أبو شريف عقل أمس إذ قال« :نريد
إخ��راج المولوي من المخيم بالطريقة التي
أدخ��ل فيها» لكنه رج��ح أن يكون خ��رج من
المخيم ،الفتا ً إلى أن الذين أمنوا له الغطاء
في المخيم ال يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد
الواحدة.

ال انتخاب رئيس اليوم

ف��ي ال��ش��أن ال��س��ي��اس��ي ،ج���دد البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة ال��راع��ي عشية
الجلسة العامة المقررة اليوم النتخاب رئيس
للجمهورية ،دعوته إلى السعي الدؤوب من أجل
انتخاب رئيس .إال أن أمنية البطريرك لن تتحقق
اليوم ،إذ معلوم سلفا ً أنّ مصير جلسة اليوم
سيكون مثل سابقاتها وه��و التأجيل بسبب
غياب النصاب الدستوري لالنتخاب.
وف��ي عين التينة ،بحث رئ��ي��س مجلس
النواب نبيه بري مع رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط والوزير وائل أبو فاعور،
األوض����اع وال��م��س��ت��ج��دات ال��راه��ن��ة ،وغ��ادر
جنبالط مق ّر الرئاسة الثانية من دون اإلدالء
بأيّ تصريح.

الحوار الليبي� :أجواء �إيجابية في الجولة الثانية
أعلنت األم��م المتحدة في بيان ان الجولة
الثانية من الحوار بين الليبيين المنعقد في جنيف
انتهت في «اج��واء ايجابية» ،وأض��اف البيان
ان المشاركين ناقشوا طيلة يومين موضوع
«تشكيل حكومة وحدة وطنية وبرنامجها وآلية
اتخاذ القرارات ومعايير اختيار اعضائها».
وق���ال دبلوماسي لوكالــة «اي ت��ي اس»
السويسرية ان  3من المشاركين ال��ـ  17في
الحوار سيبقون في جنيف للمشاركة في طاولة
مستديرة ستضم ممثلين ع��ن اط���راف عدة
لمناقشة اجراءات ثقة بين االطراف.
وأض����اف ال��دب��ل��وم��اس��ي ان ه���ذه العملية
السياسية يجب ان تتوسع الحقا ً لتضم قادة
المجموعات المسلحة خالل االسابيع القليلة
المقبلة ،ويمكن ان يجري هذا اللقاء الجديد في
جنيف ايضا ً او في ليبيا.
ودعا المشاركون في حوار جنيف الى «هزم

االرهاب» االمر الذي ال يمكن تحقيقه اال في اطار
«ليبيا موحدة ومتوافقة» ،كما دعوا الى التقيد
بوقف اطالق النار.
وك��ان الممثل ال��خ��اص لالمين ال��ع��ام لالمم
المتحدة ورئيس بعثة االمم المتحدة في ليبيا
برناردينو ليون شدد أول من أمس على «الروح
االيجابية» التي سادت الحوار في جنيف ،وقال:
«انا واثق ان الليبيين الذين يشاركون في الحوار
والذين سينضمون آليه كما آمل ،لديهم الرغبة
الكبيرة بالتوصل الى اتفاق وتجاوز األزمة».
وكانت الجولة األولى من الحوار جرت ايضا ً
في جنيف في الرابع عشر والخامس عشر من
كانون الثاني الجاري.
وشاركت الحكومة المعترف بها دوليا ً في
حوار جنيف كما شارك عدد من معارضيها ،اال ان
الحكومة المنافسة التي تتخذ من طرابلس مقرا ً
لم تشارك في هذا الحوار.

أجرى الرئيس األميركي باراك أوباما محادثات في
الرياض مع العاهل السعودي الملك سلمان .وكان
أوباما وصل إلى السعودية لتقديم العزاء في وفاة
الملك عبدالله في زيارة تبرز أن التحالف االميركي -
السعودي يتجاوز المصالح النفطية ويمتد إلى األمن
اإلقليمي.
وصرح نائب مستشارة االمن القومي االميركية
بن رودز للصحافيين بأن اوباما يود ان يناقش مع
العاهل الجديد الحرب ضد «داعش» والموقف الهش
في اليمن والمحادثات ألنهاء النزاع الطويل في شأن
طموحات ايران النووية.
وتجيء الزيارة التي لم يكن جدول أعمال اوباما
يتضمنها بينما تواجه واشنطن ص��راع�ا ً متفاقما ً
في الشرق االوس��ط وتعتمد على الرياض كواحدة
من عدد قليل من الشركاء الدائمين في حملتها ضد
«داع���ش» التي سيطرت على مناطق واس��ع��ة من
العراق وسورية.
وتفاقم القلق األمني األميركي األسبوع الماضي
بسيطرة الحوثيين على الحكومة ف��ي اليمن في
انتكاسة لجهود واشنطن الحتواء جناح «القاعدة»
هناك.

وبحث عبد اللهيان وبوغدانوف
خ�لال الحوار الهاتفي التطورات في
س��وري��ة وم��س��ار ال��ح��وار ال��س��وري -
السوري بالتزامن مع لقاء المعارضة
السورية في موسكو.
واعتبر ماجد حبو أمين سر هيئة
التنسيق في المهجر أن لقاء موسكو
التشاوري هو منصة إعالمية بالدرجة
األولى وسياسية أيضا ً من أجل إيصال
صوت المعارضة التي تؤمن بالمشروع
الوطني الديمقراطي وال تسيء لمصطلح
ال��س��ي��ادة بمعنى أن��ه��ا ليست تابعة
لمشاريع اقليمية ودولية من أجل إيجاد
الطريق بالتوافق مع كل األطراف حكومة
ومعارضة بهدف الخروج بحل سياسي
لألزمة في سورية.
وبحسب حبو فإن الهيئة كانت منذ
البداية داعمة ألي حل سياسي لألزمة
في سورية ،معتبرا ً أن الهيئة مشاركة
ف��ي ه���ذا ال��ل��ق��اء م��ن خ�ل�ال أف��راده��ا
الذين يمثلون وجهة نظرها إليجاد
جسور في بناء الثقة بين الحكومة
والمعارضة وخصوصا ً في ما يتعلق
بملف المعتقلين ووقف العنف وهي
من الملفات التي تهم المواطن السوري
اليوم.

 ال��ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��ي ت��ك��ش��ف��ه��ا ال��ح��ال��ة المعنويةلالحتالل عبر التحليالت المنشورة عن الصلة بين
الخطاب المنتظر للسيد نصرالله وال��ر ّد المتوقع
ت��ق��ول إنّ م��ي��زان ال���ردع ال يحتاج ال���ر ّد إلثباته،
كما ت��د ّل ح��ال الهلع وال��ذع��ر التي يعيشها كيان
االحتالل على ك ّل مستوى ،وتثبت صحة الوصف
الذي أعطاه السيد نصرالله للكيان وأزعج موشي
يعالون معتبرا ً أنّ زمان بنت جبيل وشعار «أوهن
من بيت العنكبوت» قد ول��ى ،وه��ا هم المحللون
بين من يقول إنّ ال��ر ّد لن يكون إال بعد الخطاب،
لوضع ورسم األهداف وتحديد السقف السياسي
وتعبئة الشارعين اللبناني والعربي لتلقي النتائج
المتوقعة ،وم��ن ي��ر ّد عليه بالقول إنّ ه��ذا الكالم
يعبّر ع��ن ع��دم فهم للواقع ومكمن خطورته أنه
يدعو إلى االسترخاء قبل الخطاب ،بينما قد يقع
الر ّد ويأتي الخطاب لشرحه ،ووضع سقف للر ّد
على الر ّد المتوقع ،مضيفا ً أن ال حاجة لدى السيد
نصرالله لتعبئة ،وال لتمهيد ،وث��ال��ث ي��ق��ول إنّ
أصعب اللحظات على «إسرائيل» ستكون لحظات
الخطاب منذ بدايته حتى نهاية آخر ثانية فيه مع

توقع سماع السيد نصرالله ينطق تلك الجملة
السحرية ،في لحظة اندالع النيران في مكان ما،
وهو يقول «انظروا إليها إنها تحترق» ،والتذكير
هنا باستهداف البارجة «اإلسرائيلية» ساعر في
عرض البحر بالتزامن مع خطاب للسيد نصرالله
في بداية حرب تموز .2006
 أح���د ال��م��ع��ل��ق��ي��ن «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» ي��ق��ول إنّبمستطاع ال��س��ي��د ن��ص��رال��ل��ه أن ي��واص��ل إنهاك
واس����ت����ن����زاف ال�����ق�����درات ال��ن��ف��س��ي��ة والعصبية
«اإلسرائيلية» ،ويدخل اقتصاد «اإلسرائيليين»
في الشلل ،وكثيرا ً من قادتهم ومستوطنيهم إلى
مستشفيات األمراض العقلية ،وأن يكبّدهم أكالفا ً
باهظة من تبعات االستنفار ،بمج ّرد البقاء على
هذه الحال أشهراً ،وسيكون كافيا ً أن يقول على
سبيل المثال سنعفو عن المنشآت السكنية التي
ال ينتخب سكانها نتنياهو وفريقه ،ونستثنيها
من بنك أهدافنا حتى يسقط نتنياهو ومن معه في
االنتخابات التي أراد عملية القنيطرة جواز مرور
لها.
ناصر قنديل

تحوالت عالمية ( ...تتمة �ص)1
على وجه الكرة األرضية يقصده خبراء البنك الدولي
وصندوق النقد ،وحيث جرى في العقود الماضية استغالل
األزم���ات لتوسيع نطاق هيمنة المصارف والشركات
العابرة للحدود على اقتصادات الدول في جميع أنحاء
العالم ،وق��ادت الواليات المتحدة تلك التح ّوالت بفضل
التط ّور النوعي في تكنولوجيا المعلومات.
تمثل أزمات الديون السيادية في كثير من دول العالم
الثالث وفي جنوب أرورب��ا وشرقها قيدا ً خانقا ً لفرص
التنمية والتقدم االجتماعي ،وتندفع حكومات كثيرة في
طريق لحس المبرد ،بحيث تجرى مواجهة ازدياد أعباء
الديون والقروض بمزيد من االستدانة ومن غير اتباع
أي خطط وطنية لتنمية م��وارد الثروة ،ألنّ التقدم في
هذه الطريق يتطلب تبلور إرادة سياسية مستقلة لدى
الحكومات بما يكفي للتح ّرر من اإلمالءات األميركية المالية
واالقتصادية ،وبالتالي رفض التبعية ومقاومة منظومات
الهيمنة بجميع مستوياتها.
النزعة اليسارية الراديكالية التي تظهر في بعض دول
الجنوب األوروب��ي ،تمثل نوعا ً من التم ّرد على الهيمنة
وقيودها الخانقة .وهي تتقدم وتتوسع في العديد من الدول
وتفتح آفاقا ً جديدة لتبلور التوازنات العالمية المتحركة
بفضل نشوء قوى عالمية منافسة لإلمبراطورية األميركية
تتيح خيارات جديدة أمام الدول المعنية ،وهذا هو س ّر
استعمال الواليات المتحدة أدواتها الحربية المباشرة
وغير المباشرة وقدراتها المالية والتقنية الضخمة كذلك
في لجم اندفاعة القوى العالمية الصاعدة.
إنّ دولة مثل مصر ترزح تحت عبء الديون باتت قادرة
إذا امتلكت قيادتها اإلرادة السياسية على االنعتاق من
حالة التس ّول المالي والتبعية لألجنبي ،إذا اتخذت قرارها
السيادي بإقامة شراكة حقيقية مع دول مثل روسيا وإيران
والصين ومجموعة «بريكس» ،وهو ما ينطبق على اليونان
وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وغيرها كبلغاريا ورومانيا
وبولندا والمجر وتشيكيا وصربيا.
أدوات الحصار األميركي ومفاعيله باتت مخلخلة ولم
تعد بفاعليتها السابقة نتيجة التغييرات الجارية على

المسرح الدولي ،وما تبيّنه تجارب كوبا والصين وروسيا
وإي���ران هو أنّ ال��ظ��روف االقتصادية العالمية تتبدّل،
ولم يعد القرار األميركي والغربي كافيا ً لخنق أي دولة
كانت في العالم عبر العقوبات والحصار التقني والمالي
والتجاري ،بل إننا على األرجح عشية تم ّرد عالمي متزايد
على المشيئة اإلمبراطورية األميركية.
التبدّالت المقبلة ستؤثر حكما ً في الخريطة السياسية
واالستراتيجية األوروبية وفي ت��وازن القوى العالمي،
واألكيد أنّ اإلمبراطورية األميركية لن تلقي أسلحتها من
تلقاء ذاتها ،لكنها لم تعد كلية الجبروت بفعل فشل حروبها
االستعمارية في السنوات األخيرة خصوصا ً في منطقتنا.
الظرف العالمي الجديد يتطلب تبلور كتلة عالمية كبرى
مناهضة للهيمنة وقادرة على التقدم تدريجيا ً بنموذجها
الخاص نحو عالم متكافل ومتكافئ ،فيه شركاء متساوون
من ال��دول الكبرى والصغرى وباحترام الخصوصية
التي تميز كالً منها كما قال الرئيس فالديمير بوتين العام
الماضي في مقالته االفتتاحية التي نشرتها صحيفة
«نيويورك تايمز».
قد يأتي يوم ليس بعيدا ً يطرح فيه السؤال عن مستقبل
االتحاد األوروب��ي والحلف األطلسي كذلك ،وقد تنطلق
عمليات فك وتركيب شاملة في االصطفافات العالمية بما
يتوازى مع التعددية القطبية التي باتت حقيقة العصر
الطاغية في السنوات األخيرة باعتراف منظري القرن
األميركي.
وسط الضوضاء ستبقى عين اإلمبراطورية الروسية
على حوض المتوسط انطالقا ً من سورية وعلى أوروبا
الجنوبية والشرقية انطالقا ً من اليونان وصربيا ،بينما
تستعد الصين لوثبة كبرى عبر البحار والمحيطات ،في
حين يراكم الشريك اإليراني عناصر القوة على قوس يمتد
من بالد الشام والخليج إلى أواسط آسيا وأفغانستان،
أما «العم سام» فيظهر عنادا ً ومكابرة في اختبار خطط
العرقلة واالستنزاف ويخسر مزيدا ً من سطوته التي
يسعى إلى االحتفاظ بها عنوة عن منطق التاريخ.

غالب قنديل

التكفيريون يحت�شدون ( ...تتمة �ص)1

العاهل ال�سعودي يجري محادثات مع �أوباما في الريا�ض

وفدا المعار�ضة ...
(تتمة �ص)1

ع�شية خطاب ( ...تتمة �ص)1

وتطرق الحوثي في كلمة عبر الشاشة إل��ى خطوة
استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وقال إنها كانت
«تهدف إلى مناورة من أجل االبتزاز وكانت خطوة شاذة».
وأردف «استقالة الرئيس لم تكن خطوة موفقة ونتوجه
الى القوى السياسية ان تكون بمستوى التحدي» .وقال:
«نقول للجميع إننا نريد انتقاال ً سلميا ً للسلطة وال مبرر
للقلق في الداخل أو في ال��خ��ارج» ،مضيفاً« :ليس لدى
الشعب اليمني أي توجه لخلق مشاكل مع كل الجوار او
أي قوى دولية» .وأش��ار الحوثي إلى أن هناك من يقوم
ببعض االعمال االستفزازية وافتعال األزمات وهناك من
ال يريد الخير للجنوبيين ،مؤكدا ً أن ال أحد يريد اقصاء اي
قوة سياسية كما شدد على ان اتفاق السلم والشراكة هو
االساس .وإذ دعا كل القوى الى التعاون بدل التصارع،
اعتبر أنه من االفضل لكل القوى ان تلتف حول الخطوات
الشعبية والثورية ألنها لمصلحة الجميع.
ولفت إلى أن هناك من يسعى الى تصعيد الوضع
األمني في م��أرب ،وق��ال« :واه��م من يعتقد في الداخل
والخارج ان خلق الفوضى يحول دون تحقيق اهداف
الشعب اليمني».

وتيرة الخالفات تزداد

وال ت��ب��دو ن��ت��ائ��ج م��ح��ادث��ات السياسيين مطمئنة
حتى اللحظة إثر تصاعد وتيرة الخالفات بين أطراف
المشاورات ،ليتسع مشهد التجاذبات عقب فشل البرلمان
في عقد جلسته المفترضة لمناقشة قرار استقالة هادي.
الساعات األخيرة شهدت اجتماعا ً خاصا ً لهيئة رئاسة
مجلس النواب ورؤساء الكتل لتدارس إمكانية عقد جلسة
برلمانية يحضرها غالبية األعضاء ،فيما يرى قياديون في

حركة أنصار الله أن أطرافا ً تدفع بتأجيج الصراع من خالل
استخدام ورقة الشارع ،الذي شهد بعض االحتجاجات
المناهضة للحركة وللجان الشعبية ،ويَعتبر أف��راد من
هذه اللجان أن انهيار مؤسسات الدولة حتم عليهم القيا َم
بمهمة حفظ االمن.
في االثناء ،أكد مسؤول يمني أمس أن الحوثيين أفرجوا
عن مدير مكتب الرئيس اليمني أحمد بن مبارك بعد مرور
 10أيام على اختطافه.
وقال المصدر ،إن الحوثيين سلموا بن مبارك ،المرشح
السابق لمنصب رئيس الوزراء ،لزعيم قبلي من محافظة
شبوة ،التي ينتمي إليها جنوب شرقي اليمن.
ويأتي هذا النبأ بالتزامن مع محادثات يجريها المبعوث
األممي جمال بنعمر مع القوى السياسية اليمنية وبحضور
ممثلين عن جماعة الحوثي للخروج من األزمة.
من جهة أخ��رى ،علقت الكتلة البرلمانية الجنوبية
عضويتها في البرلمان اليمني بعيد تأكيد المبعوث األممي
إلى اليمن على إمكانية التوصل إلى حل سياسي على
أساس اتفاق السلم والشراكة.
وقال مصدر إن الكتلة البرلمانية الجنوبية قر ّرت بعد
اجتماع عقدته تعليق عضويتها في البرلمان اليمني.
وك��ان مجلس األم��ن ال��دول��ي عقد جلسة م��ش��اورات
مغلقة في مقر األمم المتحدة بنيويورك لمناقشة تطورات
األوضاع األخيرة في اليمن والتحديات التي تواجه سير
العملية السياسية السلمية.
إل��ى ذل���ك ،ذك��ر ال��م��رك��ز األم��ي��رك��ي لمراقبة المواقع
االلكترونية (سايت) أن تنظيم القاعدة نشر تقريرا ً فصليا ً
أكد فيه أنه شن  204عمليات في اليمن وهجوما ً في فرنسا
على صحيفة «شارلي ايبدو» األسبوعية الساخرة.

«البي�شمركة» ت�صد هجوم ًا في �سنجار ...ومقتل  72من «داع�ش»

الجعفري :العراق بحاجة لدعم ا�ستخباراتي ولي�س لقوات برية
أك��د وزي���ر خ��ارج��ي��ة ال��ع��راق إبراهيم
الجعفري ،أن بالده ليست بحاجة إلى قوات
برية ،إنما بحاجة الى الدعم اللوجستي
والمعلومات االستخباراتية.
وأف��اد موقع «السومرية نيوز» ان ذلك
ج��اء خ�لال استقبال الجعفري السفير
األميركي ف��ي ال��ع��راق ستيوارت جونز،
حيث شدد على ان «العراق ال يعاني من
أزمة مقاتلين ،وأن القوات األمنية والحشد
الشعبي أثبتوا أن العراق ليس بحاجة
للقوات البرية من خالل االنتصارات التي
تتحقق على األرض».
وق��ال الجعفري :ان «ال��ع��راق بحاجة
للمزيد من الدعم األمني والعسكري المتمثل
بالغطاء ال��ج��وي ،وال��دع��م اللوجستي،
والمعلومات االستخباراتية ،والمساعدات
اإلنسانية» ،داعيا ً الدول الصديقة للعراق
كافة إل��ى توفير المساعدات اإلنسانية
للنازحين الذين تجاوز عددهم أكثر من
مليوني ن��ازح يعيشون ظروفا ً معيشية
صعبة ،ومعاناة كبيرة مع ش��دة البرد،
وهطول األمطار.
وأكد السفير األميركي أن بالده «مستمرة

ف��ي تقديم ال��دع��م واإلس��ن��اد والمساعدة
للعراق في حربه ضد عصابات داعش
اإلره��اب��ي��ة» ،مشيرا ً إل��ى أن «الضربات
الجوية ساهمت في إضعاف تنظيم داعش
وكبدته الكثير من الخسائر» ،حسب قوله.
وش���دد ج��ون��ز ،بحسب ب��ي��ان مكتب
الجعفري ،على أن بالده «ستبذل المزيد
من الجهود لتقديم المساعدات اإلنسانية
للعوائل النازحة».
يذكر ان رئيس ال��وزراء حيدر العبادي
أكد أول من امس لقائد القوات االميركية
الوسطى الجنرال لويد اوستن ،أهمية زيادة
الدعم واالسناد الجوي للقوات العراقية.
وك���ان ال��ع��ب��ادي ،ق��ال ف��ي كلمة خالل
االجتماع المصغر للتحالف الدولي في
العاصمة البريطانية ل��ن��دن الخميس
الماضي ،أن العراق يريد طرد «داع��ش»
وتحرير مناطقه قبل ان يتوسع نشاطه
دولياً ،وفيما وصف دور التحالف الدولي
لمحاربة تنظيم «داعش» االرهابي بالمهم
لكنه ب��ط��يء ،دع��ا ال��ى تسليح وتدريب
القوات العراقية.
على الصعيد األمني ،قال مصدر محلي

بمحافظة نينوى ،أمس إن قوات البيشمركة
صدت هجوما ً لتنظيم «داعش» في قضاء
سنجار غرب الموصل.
وقال المصدر في حديث لـ«السومرية
ن��ي��وز» ،إن البيشمركة تمكنت ،من صد
الهجوم بمساندة طيران التحالف الدولي»،
مبينا ً أن «الهجوم نفذ من  3محاور».
وأكدت مصادر عراقية مقتل  72مسلحا ً
من تنظيم «داعش» خالل عمليات عسكرية
نفذتها ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة وف���ي قصف
لمقاتالت التحالف الدولي في محافظة
األنبار غرب العراق.
ونقل المصدر أمس عن مصدر أمني ،بأن
 30عنصرا ً من التنظيم قتلوا باشتباكات
مسلحة في الفلوجة ،في مناطق المعارض
والنعيمية وألبو حديد الناصر.
وفي السجارية ،قرب الرمادي ،نفذت
القوات األمنية عملية هجومية أسفرت عن
مقتل  10من مسلحي «داع��ش» .وأشارت
المعلومات إل��ى أن مقاتالت التحالف
الدولي شنت ضربات جوية قرب مدينة
حديثة غرب األنبار ،أسفرت عن مقتل 22
مسلحا ً على األقل.

�إعالنات ر�سمية
إعالن مناقصات عمومية
تعلن المؤسسة العامة إلدارة مستشفى
نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية
عن إج��راء مناقصتين عموميتين لشراء:
م��س��ت��ل��زم��ات طبية وخ��ي��وط ج��راح��ي��ة،
على أن تسلم دفاتر ال��ش��روط ،في مبنى
مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي
في النبطية ـ كفر جوز وفي مهلة أقصاها
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رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير
الدكتور حسن يوسف وزني
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