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«وحدات الحماية» :تحرير عين العرب بداية نهاية «داع�ش»

تقرير �إخباري

�أردوغان يرف�ض «كرد�ستان جديدة» في �سورية
في أول موقف تركي رسمي بعد
إع�لان «وح���دات حماية الشعب»
سيطرتهم على مدينة عين العرب
شمال سورية أكد الرئيس التركي
رجب طيب أردوغ��ان رفض وجود
ما س ّماه «كردستان جديدة» في
سورية.
وكان أعلن «وحدات الحماية»
س��ي��ط��رت��ه��م ع��ل��ى ك��ام��ل مدينة
عين العرب الحدودية مع تركيا
وطردهم مسلحي تنظيم «داعش»
إل��ى بعد ث�لاث��ة كيلومترات من
المدينة .وف��ور إع�لان «وح��دات
الحماية» سيطرتهم عليها خرج
أه���ال���ي م��دي��ن��ة دي����ار ب��ك��ر ذات
الغالبية الكردية جنوب تركيا
في تظاهرات احتفالية ،معربين
عن فرحتهم بطرد «داع��ش» من
عين العرب .في المقابل رفضت
وزارة ال��دف��اع األميركية إع�لان
انتهاء معركة عين العرب التي
أدت وبحسب ما يسمى المرصد
ال����س����وري ،إل����ى م��ق��ت��ل 1737
شخصاً ،بينهم  1196مقاتالً من
تنظيم «داعش» االرهابي.
ه���ذا وأك����دت م��ص��ادر ميدانية
ل��ل��م��ي��ادي��ن أن تنظيم «داع���ش»
انسحب إلى بعد ثالثة كيلومترات
من عين العرب كوباني إال أن��ه ال
ي��زال يضرب طوقا ً حول المدينة،
وي��ق��ص��ف��ه��ا ب��األس��ل��ح��ة الثقيلة
وال��ه��اون ،وأك��دت المصادر أيضا ً
أن وض��ع مقاتلي «داع���ش» غير
مستقر حيث توجد حاالت اقتتال
بينهم بسبب ال��ع��دد الكبير من
القتلى والجرحى الذين سقطوا من
صفوفهم في اليومين األخيرين.

نتنياهو وكلمته المرتقبة �أمام مجل�سي الكونغر�س
يثيران التوتر في العالقات الأميركية ـ «الإ�سرائيلية»
«توب نيوز» ـ سامر ديب

وك��ان مقاتلو وح��دات الحماية
الشعبية أعلنوا انهم سيواصلون
المعركة لطرد جماعة «داع��ش»
االرهابية من المناطق المجاورة
للمدينة ،مشيرين الى انها «بداية
نهاية» هذه الجماعة.
وجاء في بيان لوحدات حماية
الشعب الليلة (قبل) الماضية ان
حرب عين العرب كانت مصيرية
لمرتزقة «داعش» و»هزيمة داعش

وانكساره في كوباني تعني بداية
لنهاية مرتزقة داعش».
وأضاف« :نحن كوحدات حماية
الشعب نعلم ان ال��واج��ب ال��ذي
يقع على عاتقنا لم ينته بعد ،ألن
أمامنا حملة تحرير باقي مناطق
م��ق��اط��ع��ة ك��وب��ان��ي ول��ه��ذا نجدد
عهدنا بأن نستكمل حملتنا ونكللها
باالنتصارات».
وعبرت أبرز قوة عسكرية لدى

اك���راد س��وري��ة ع��ن ثقتها ب��ـ «ان
االنتصارات ستستمر ضد مرتزقة
داعش ألن ال احد يستطيع الوقوف
ضد إرادة الشعوب وسنزف بشرى
انتصارات أخرى لشعبنا في وقت
قريب».
وكانت وح��دات حماية الشعب
تمكنت أول من أمس من طرد مقاتلي
تنظيم «داع���ش» م��ن مدينة عين
العرب بعد اربعة اشهر من المعارك

الدامية بين الطرفين.
وبدأ تنظيم «داعش» هجومه في
اتجاه عين العرب في  16ايلول،
وسيطر على مساحة واسعة من
القرى والبلدات في محيطها ،قبل
ان يدخل المدينة في الثالث من
تشرين االول.
وكادت المدينة تسقط في يده ،اال
ان المقاتلين االكراد استعادوا زمام
المبادرة في نهاية تشرين االول.

طالبت المجتمع الدولي بفر�ض عقوبات على «�إ�سرائيل»

ال�سلطة الفل�سطينية :اال�ستيطان جريمة حرب
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية
أمس المجتمع الدولي بالتحرك العاجل
بفرض عقوبات على «إسرائيل» لوقف
االستيطان في فلسطين المحتلة.
ودعت الوزارة في تصريح صحافي،
إلى «التعامل مع االستيطان كجريمة
حرب تهدد األمن والسلم الدوليين»،
ومحاسبة المسؤولين «اإلسرائيليين»

على «ج��رائ��م��ه��م المتواصلة بحق
الشعب الفلسطيني وأرض دولته».
وخ�لال عام  2014أعطت حكومة
العدو موافقتها المبدئية لبناء 243
أراض
وح���دة سكنية ج��دي��دة على
ٍ
بالضفة الغربية كانت «إسرائيل» قد
ضمتها إلى القدس كما طورت خططا ً
لبناء  270وحدة أخرى في الضفة.

كما أعطى وزي��ر البناء واإلسكان
«اإلسرائيلي» أوري أريئيل مؤخرا ً
موافقته على ب��دء العمل لتوسيع
مستوطنة «أفرات» جنوب بيت لحم،
على أراض���ي فلسطينية صادرتها
«إسرائيل» منذ عام .2009
وشددت الوزارة في تصريحها على
أن هذا المخطط االستيطاني يأتي في

سياق تخطيط «إسرائيلي» رسمي
لتقسيم الضفة الغربية وتحويلها
إلى «كنتونات معزولة» وفصلها عن
ال��ق��دس الشرقية ،وبالتالي ضرب
وح��دة أرض دول��ة فلسطين ،وتدمير
مقومات حل الدولتين ،حسب الوزارة.
وح����س����ب األرق���������ام ال��رس��م��ي��ة
«اإلسرائيلية» ،شهدت الفترة من 2009
إل��ى  2014التي شغل فيها بنيامين
نتنياهو منصب رئيس الوزراء ارتفاعا ً
في بناء المستوطنات بنسبة  25في
المئة عن السنوات السابقة ،كما أشارت
األرق���ام الرسمية إل��ى ارت��ف��اع سكان
المستوطنات بنسبة  9في المئة ،حيث
بلغ عددهم  300ألف.

وح��ذرت ال��وزارة المجتمع الدولي
ومؤسسات األم��م المتحدة وال��دول
كافة م��ن خ��ط��ورة استغالل اليمين
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ال��م��ت��ط��رف ألج���واء
االنتخابات «اإلسرائيلية» للمضي في
عمليات «تهويد القدس» ومصادرة
األراض��ي وتوسيع االستيطان ،فيما
وصفته بالتحدي ال��ف��اض��ح إلرادة
السالم الدولية ،وق���رارات الشرعية
الدولية ،والقانون الدولي.
وكانت السلطة الفلسطينية سعت
في أكثر من م��رة إل��ى الحصول على
إدانة دولية لالستيطان «اإلسرائيلي»
وتجريمه ،غير أن ردود الفعل األوروبية
واألميركية لم تتعد «اإلدانة».

الرباعية الدولية تتفق
على ا�ستئناف عملية الت�سوية
اتفق مبعوثو الرباعية الدولية إلى الشرق األوسط في بروكسيل أول من
أمس على عقد لقاء بأقرب وقت على مستوى وزراء الخارجية الستئناف
عملية السالم الفلسطينية «اإلسرائيلية».
وجاء في البيان الصادر عن دائ��رة العالقات الخارجية األوروبية أن
«المبعوثين الخاصين إلى الشرق األوسط وافقوا على التقييم السياسي
لوجهة النظر في المنطقة وإمكانية تجديد العملية السلمية في الشرق
األوس��ط .وأنهم درس��وا ال��دور الذي يمكن أن تلعبه الرباعية الدولية في
استئناف المفاوضات الجوهرية للوصول إلى حل شامل في المنطقة مبني
على التعايش بين الدولتين».
وتمت اإلشارة في البيان إلى أهمية التعاون الوثيق مع الشركاء العرب،
وإلى الحاجة الملحة لتحسين الوضع المأسوي في قطاع غزة واتخاذ كافة
الخطوات لتحقيق الوعود ،التي تم قطعها في القاهرة في تشرين األول
الماضي للبدء في إعادة إعمار القطاع.

مدارات
خطاب ال�سيد الحوثي عنوان وا�ضح للمرحلة المقبلة
علي القحوم
أربع نقاط كانت على وشك التنفيذ ،لكن إيعازا ً خارجيا ً كان
حائالً بين التنفيذ والتطبيق ،هنا يعلن ه��ادي ورئيس حكومته
في آن واحد استقالتهما وعبر قنوات خارجية ...وهذا إنْ د ّل على
شيء فإنما يد ّل على مؤامرة خارجية جديدة تقودها بعض القوى
اإلقليمية والدولية التي لم ي ُرق لها استتباب األمن واالستقرار
في اليمن ،ومن لهم دور سيّئ في سورية والعراق وفلسطين...
فكانت أب��واق��ه��م اإلع�لام��ي��ة ع��ن��وان��ا ً لهذه ال��م��ؤام��رة ،إذ ح ّرضت
وقسمت وأقلمت
وحشدت وكذبت ورسمت سيناريوات مختلفة ّ
وج��زأت وعملت ك ّل ش��يء ...لكن من دون ج��دوى ،فلم يحسبوا
حساب ال��وع��ي الشعبي ال��ذي ل��م ينزلق إل��ى م��ا ك��ان��وا يريدونه
أو يشيرون إل��ي��ه ...فالصمت من قبل «أنصار الله» ك��ان تكتيكا ً
سياسيا ً لفضح أدوات ال��م��ش��روع وم��ن يقف خ��ل��ف��ه ...لتنجلي
الصورة يوما ً بعد يوم ،ويتضح انّ ما قاموا به ذهب أدراج الرياح،
حيث ظنوا أنّ البالد ستدخل في ف��راغ سياسي كبير وتنقسم
وتتفتت تلقائيا ً في حال إعالن االستقالة ،فكانت ورقة خاسرة
حاولوا من خاللها حرف مسار العملية السياسية وجعل اليمن
مضطربا ً وغير مستق ّر.
في المقابل أطلق إعالمهم الحمالت الكاذبة والمضللة ،وحاول
أن يدق على وتر إحياء النزاعات الطائفية والمناطقية والعرقية،
وهنا تتجلى عظمة اإلرادة الشعبية الصلبة التي لم تفتتها أعتى
ال��م��ؤام��رات ال��دول��ي��ة ال��خ��ارج��ي��ة ،فظل الشعب ص��ام��دا ً كالجبال
الرواسي ،لم يخضع ولم يقبل بالوصاية واالرتهان ،ولم ينزلق
إلى مستنقع الصراعات البينية ،وها هو يعلن للعالم أجمع أنه
سيصمد ويكمل المشوار حتى ترسيخ األمن واالستقرار وبناء
الدولة العادلة.
أم��ام ك ّل هذه المؤامرات التي تحاك على البلد ،كان ال ب ّد من
اإليضاح وبعث الرسائل إلى الداخل وال��خ��ارج ،إلى من يحاول
أن يعبث بأمن واستقرار اليمن ،فأط ّل السيد عبدالملك بدر الدين
الحوثي مساء أمس الثالثاء ليضع النقاط على الحروف ،وليعلن
عن عنوان المرحلة المقبلة ويرسم خيوطها ،ألنّ هذا القائد يمنحه

الشعب ك ّل الثقة ،ويبادله القائد الشعور نفسه ،ويتحرك من باب
المسؤولية ليضع حدا ً لهذه المؤامرات.
فالعالم ينتظر توضيحا ً لما يجري في اليمن ،وكيف ستكون
المرحلة المقبلة ...ول��ه��ذا ت��ح��دّث قائد ال��ث��ورة الشعبية ورسم
الخيوط والمسارات وعنوان المرحلة المقبلة ،وعندها ينتهي
ال��ك�لام وال��ج��دال ،وي���درك المتربصون بالبلد معنى ك�لام سيد
الكالم ،هنا فصل الخطاب ،ومن هنا يكون ما قبل الخطاب غير
م��ا بعد ال��خ��ط��اب ،وال��واق��ع ق��د أثبت ذل��ك وم��دى ص��دق وحرص
تلك القيادة التي تعمل جاهدة من أجل الوطن ،فليسمع من كان
ال يسمع أنه بعد اليوم ال من مؤامرات وال عبث بأمن واستقرار
ال��ب�لاد وال تمزيق وال تفتيت وال تقسيم ،وكلها خطوط حمر،
فالحذر الحذر من تخطيها ...ويجب استيعاب الرسائل الواضحة
والمعلنة ألنها لم ت��أتِ في الخطاب لمج ّرد المصادفة ،بل هي
واضحة ويجب أن تصل.
ك��ش��ف ال��س��ي��د ال��ح��وث��ي ف���ي خ��ط��اب��ه أم���س ع���ن المأزومين
والمتآمرين الذين يريدون أن يج ّروا البالد إلى االنهيار والتصدّع،
وكانت رسائله الواضحة والمعلنة سواء إلى الداخل أو الخارج،
وأشاد بالدور الشعبي الواعي الذي ال يقلق من هذه المؤامرات
ألنه القادر على إخراج البالد من براثن هذه المؤامرات.
استقالة ه���ادي وال��ح��ك��وم��ة ل��م تكن خ��ط��وة ج���ادة ،ب��ل كانت
رب
م��ن��اورة وم��راوغ��ة ،فهي خطوة ش��اذة وغير سلمية ولكن ّ
ض��ارة ن��اف��ع��ة ...ول��ه��ذا ال قلق م��ا دام ال��وع��ي الشعبي موجودا ً
واليقظة األمنية والعسكرية وال��ل��ج��ان الشعبية م��وج��ودة ،فال
���أي م��ؤام��رة م��ن شأنها
داع���ي ل��ل��ق��ل��ق ...ألنّ الشعب ل��ن يقبل ب ّ
أن ت��خ�� ّل ب��األم��ن واالس��ت��ق��رار ،وسيتحرك الجميع بمسؤولية
إلفشال هذه المؤامرات ...فالرسالة هنا واضحة انه مهما عملتم
أي��ه��ا ال��م��أزوم��ون وال��م��ت��آم��رون فلن تنزلق ال��ب�لاد إل��ى مستنقع
الصراعات ...فالشعب حاضر في ك ّل ساح وكذلك الجيش واألمن
واللجان الشعبية فالجميع سينطلقون إلفشال مؤامراتكم.
على الصعيد السياسي كشف السيد الحوثي أنّ المشاورات ال
تزال قائمة مع بقية المك ّونات السياسية برعاية أممية لوضع آلية
لنقل السلطة بطريقة سلسة على أساس ومبدأ الشراكة.

ولمن يخشى من الحراك الشعبي والثورة الشعبية أن يطمئن
ألنّ هذا الحراك وهذه الثورة لن يلغيا الشراكة ولن يستعديا احدا ً
في المحيط العربي واإلسالمي ...ولهذا ال داعي للقلق والمفترض
أن يسهموا في الدفع على أن يكون هناك استقرار في اليمن ،على
أن يت ّم انتقال سلمي وسلس للسلطة.
للمتآمرين على البلد أيضا ً كان لهم نصيب في خطاب السيد
الحوثي ،حيث بعض القوى السياسية المتض ّررة من استتباب
األم���ن واالس��ت��ق��رار ،تتحرك الف��ت��ع��ال أزم���ات وإش��ع��ال حروب
ومشاكل هنا وهناك ...ومحاوالت استفزازية سواء في الجنوب
م��ع االح��ت��رام الكبير ألب��ن��اء ال��ج��ن��وب ،وك��ذل��ك ف��ي م���أرب لخلط
األوراق وافتعال أزمات ،ألنها (القوى المتض ّررة) ال تعيش وال
تقتات إال على األزمات والحروب ولهذا من المصلحة الوطنية أن
يكون هناك تضافر للجهود والتالحم بدالً من التصادم ...ولهذا
يقول لهم قائد الثورة أنّ هناك خطوطا ً حمرا ً ال يمكن تعدّيها،
وألنّ اإلضرار باالقتصاد الوطني والعبث بأمن واستقرار البالد
وافتعال مشاكل في مأرب وفي الجنوب واستهداف معسكرات
الجيش غير مقبول ،ولن يقبله الشعب ...فمهما كانت العناوين
التي يتح ّرك تحتها المأزومون الختالق المشاكل فإنها لن تحول
دون تحقيق ما خرج له الشعب في ثورته الشعبية.
لم تخ ُل رسائل السيد الحوثي إل��ى أبناء شعبنا من اإلشادة
بالتحرك الشعبي والوعي والبصيرة في إفشال المؤامرات...
حيث وجه رسالة أخوة ومحبة إلى إخوتنا في الجنوب ومأرب
وتعز وبقية أبناء شعبنا اليمني العظيم.
تنصل الجانب
في المقابل شرح بالتفصيل ما حصل وكيف ّ
��ص عليها اتفاق السلم
الرسمي من تنفيذ االستحقاقات التي ن ّ
والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ...وكيف كان دور
اللجان الشعبية في إفشال المؤامرات الرامية إلى تفتيت البالد...
ولهذا كانت في اختتام الخطاب دعوة عامة لك ّل أحرار اليمن من
جميع شرائح الشعب وأطيافه إلى اجتماع تاريخي يوم الجمعة
الهدف منه مراجعة الوضع الداخلي والخروج بما يلزم أمام هذه
التحديات.
alialsied@gmail.com

عندما أح��دث رئيس مجلس ال��ن��واب األميركي
ج��ون بينر ،وه��و ج��م��ه��وري ،ه��زة ف��ي واشنطن
األسبوع الماضي بتوجيه الدعوة إلى رئيس الوزراء
«اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو إللقاء كلمة أمام
الكونغرس ق��ال مكتبه حينها ان ال��دع��وة وجهت
«بالنيابة عن قيادة الحزبين».
ووصف الديمقراطيون في الكونغرس تحرك بينر
بأنه حيلة سياسية مفضوحة.
وق���ال ال��ب��ي��ت األب��ي��ض الخميس ال��م��اض��ي إنّ
الرئيس ب��اراك أوباما لن يلتقي مع رئيس ال��وزراء
«اإلسرائيلي» أثناء زيارته واشنطن في آذار بعد أن
فوجئ بدعوة الجمهوريين لبنيامين نتنياهو ليلقي
كلمة امام الكونغرس في شأن إيران.
يفسر قرار أوباما الذي شهدت العالقة بينه
وقد ّ
وبين نتنياهو ت��وت��را ً ف��ي كثير م��ن األح��ي��ان على
أنه تجاهل ألنّ ق��ادة «إسرائيل» يُتاح لهم إجراء
محادثات دوما ً مع الرؤساء األميركيين في زياراتهم
إلى واشنطن.
وق��ال البيت األبيض إنّ دع��وة الجمهوريين في
الكونغرس لنتنياهو من دون استشارة أوباما خرق
للبروتوكول الديبلوماسي.
كما كشفت صحيفة «هآرتس» النقاب عن أنّ البيت
توجه إلى الرئيس «اإلسرائيلي» ،رؤوفين
األبيض
ّ
ريفلين ،لفحص إمكانية عقد لقاء بينه وبين الرئيس
أوب��ام��ا ،خ�لال زي��ارة األ ّول أميركا ،ولكن ريفلين
الزمني
أبلغهم برفضه االجتماع بسبب الجدول
ّ
ال ُمق ّرر لزيارته إلى الواليات المتحدّة ،ولكنّ المصادر
«اإلسرائيليّة» أ ّك��دت للصحيفة العبريّة بأنّ قرار
ريفلين مردّه العالقات المتو ّترة جدا ً بين نتنياهو
وأوب��ام��ا ،على خلفية إص��رار نتنياهو على إلقاء
خطاب في االجتماع ال ُمشترك لمجلسي الكونغرس
في واشنطن ،على ح ّد قول المصادر.
كما ان��ت��ق��دت صحيفة «ن��ي��وي��ورك ت��اي��م��ز» في
افتتاحيتها نتنياهو بسبب قراره إلقاء خطاب امام
الكونغرس في مطلع آذار المقبل بناء على دعوة
باينر.
وقالت الصحيفة أنّ إلقاء هذا الخطاب هو خطوة
معادية للرئيس اوباما وتستهدف إقناع الكونغرس
بفرض عقوبات جديدة على إيران في الوقت الذي
تستم ّر فيه المفاوضات بين الدول الكبرى وطهران.
وتساءلت «نيويورك تايمز»« :كيف يساهم عدم
احترام الرئيس االميركي في تعزيز أمن «إسرائيل»؟

وقالت انه «ما من شك في ان الرئيس أوباما سيفي
بتعهّدات الواليات المتحدة األمنية تجاه «إسرائيل»
على رغم الخالفات بينهما حول القضية اإليرانية،
ستمس بالعالقات
غير انّ زيارة نتنياهو إلى واشنطن
ّ
الثنائية التي شهدت تشويشا ً خالل السنوات الست
الماضية».
ودعا السفير «اإلسرائيلي» السابق لدى الواليات
المتحدة مايكل أورين نتنياهو الى إلغاء كلمته أمام
الكونغرس األميركي.
وعلى صعيد آخر ،وفي بث خارج عن المألوف،
انتقدت شبكة «فوكس نيوز» اإلخبارية االميركية
رئيس ال���وزراء «اإلس��رائ��ي��ل��ي» بنيامين نتنياهو
واع��ت��ب��رت «ف��وك��س ن��ي��وز» ه��ذه ال��زي��ارة انتهاكا ً
للبروتوكول الديبلوماسي مشيرة الى انّ من يدعو
زعماء ال��دول لزيارة الواليات المتحدة هو البيت
األبيض وليس الكونغرس.
وصرحت السناتور عن الحزب الديمقراطي ديان
فينشتاين النائبة عن والية كاليفورنيا في مجلس
الشيوخ ب��أنّ دع��وة رئيس ال���وزراء «اإلسرائيلي»
إللقاء خطاب «امر مستهجن للغاية» ،وأنّ العمل على
فرض عقوبات جديدة على إيران في هذا التوقيت
بالذات انما هو «تصرف مته ّور وخطير».
وف��ي سياق متصل ،وجهت وزي���رة الخارجية
«اإلسرائيلية» السابقة تسيبي ليفني ،التي كانت
مسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين،
انتقادا ً الذعا ً الى نتنياهو على خلفية الخطاب الذي
يعتزم إلقاءه امام الكونغرس األميركي قائلة« :ان
نتنياهو شخص عديم المسؤولية».
ورأت ليفني ان نتنياهو «يلحق الضرر البالغ
بالعالقات «اإلسرائيلية» مع ال��والي��ات المتحدة
ويمس بأمن «إس��رائ��ي��ل» وجيشها بغية تحقيق
مكاسب سياسية» .ولفتت الى اهمية العالقات مع
واشنطن بالنسبة الى أمن «إسرائيل» ،مشيرة الى
مقدرة الواليات المتحدة على التصدي لمحاوالت
استدعاء الجنود «اإلسرائيليين» للمثول امام محكمة
الجنايات الدولية في الهاي لمقاضاتهم بتهم جرائم
حرب.
الشارع االميركي منقسم حول الزيارة والقضية
تتفاعل يوما ً بعد يوم واذا كانت االمور تتجه نحو
ش��روع نتنياهو إل��ق��اء كلمة ح��ول اي���ران ف��إن هذا
األمر كشف التحدي المكشوف على مصراعيه بين
الجمهوريين والديمقراطيين وكشف ان اللعبة
االنتخابية بين «اإلسرائيليين» والجمهوريين
والمصالح االنتخابية المشتركة قد بدأت رسمياً.

«داع�ش» ّ
يهدد ب�إعدام الطيار الأردني
والرهينة الياباني خالل � 24ساعة
ه��دد تنظيم «ال��دول��ة اإلسالمية»
أم��س ب��إع��دام الطيار األردن���ي معاذ
الكساسبي والرهينة الياباني ،وفي
وقت أعلنت طوكيو أنها تريد التعاون
مع األردن من أجل تحرير الصحافي
الياباني والطيار األردني المحتجزين
لدى تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وق����ال ي��اس��وه��ي��دي ن��اك��اي��ام��ا
نائب وزي��ر الخارجية الياباني في
ت��ص��ري��ح��ات لمحطات التلفزيون
اليابانية الليلة (ق��ب��ل) الماضية
إن «إنقاذ الطيار األردن��ي من ضمن
اه��ت��م��ام��ات��ن��ا .ن��ري��د أن ي��ع��ود ه��و،
وك��ن��ج��ي غ��وت��و ،ك��ل إل���ى ب�ل�اده».
وأضاف الدبلوماسي الياباني ،الذي
كان يتحدث في عمان ،حيث يرأس
مفاوضات منذ األسبوع الماضي «كي
يقترب هذا اليوم ،من المفيد أن يوحد
البلدان جهودهما ويعمالن معا ً بال
كلل».
ويحتجز تنظيم «داع��ش» الطيار
معاذ الكساسبة ( 26سنة) ،الذي
قبض عليه في سورية في كانون
األول بعد تحطم طائرته أثناء قيام
عدد من طائرات سالح الجو الملكي
األردني بمهمة عسكرية ضد التنظيم.

كما اعتقل «داع����ش» رهينتين
يابانيين هما هارونا يوكاوا ،وكنجي
غوتو ،مطالبا ً في أول فيديو نشر في
 20كانون الثاني الحكومة اليابانية
بدفع فدية قدرها  200مليون دوالر
خ�لال مهلة  72ساعة ل�لإف��راج عن
الرهينتين.
وبعد انقضاء المهلة أعلن التنظيم
أنه أعدم هارونا ،ما أثار موجة تنديد

دولية .واآلن يطالب التنظيم اإلرهابي
في مقابل اإلف��راج عن غوتو بإطالق
س��راح ساجدة الريشاوي العراقية
المعتقلة في األردن بتهمة اإلرهاب.
ويرى خبراء أن الحكومة اليابانية
مرغمة على ال��ت��ف��اوض م��ع ال��ق��ادة
األردنيين الذين يعطون األولوية
لتحرير طيارهم على إط�لاق سراح
الرهينة الياباني.

ليبيا« :داع�ش» يتبنى عملية اال�ستيالء
على فندق في طرابل�س وقتل 9
أك��د المتحدث باسم الداخلية
الليبية أمس مقتل  9أشخاص على
األق���ل م��ن بينهم  5أج��ان��ب خالل
هجوم شنه مسلحون مجهولون
على فندق كوريثينا في العاصمة
الليبية طرابلس.
وأوض������ح ال��م��ت��ح��دث ع��ص��ام
النعاس ،أنه لم تحدد بعد جنسيات
األجانب القتلى ،مشيرا ً إلى أن قوات
األمن حاصرت المسلحين الثالثة
الذين فجروا أنفسهم الحقاً ،ما أدى
إل��ى إص��اب��ة  5آخ��ري��ن م��ن بينهم
فيليبينيتان أصيبتا ج��راء تطاير
قطع الزجاج.
وفي وقت سابق أف��ادت األنباء
بأن ثالثة متشددين فجروا أنفسهم
ف��ي ف��ن��دق كورنثيا ف��ي طرابلس
بعد حصار دام لساعتين تقريبا ً
ف��ي أع��ق��اب إق��دام��ه��م على تفجير
سيارة ملغومة أسفر عن مقتل 4
أشخاص.
ونقلت وكالة غربية عن مراسلها
بالمنطقة ،أن  4مسلحين مجهولين
تسللوا إلى الفندق بعد مقتل  3من
ح��راس الفندق في انفجار سيارة
مفخخة.
وأكد المصدر نفسه ،أن العملية
أسفرت عن سقوط ع��دد كبير من
اإلصابات ،فيما انتشرت سيارات
اإلس��ع��اف ح���ول محيط الفندق
للتدخل عند الضرورة.

م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ذك���ر المركز
األميركي لمراقبة المواقع الجهادية،
أن تنظيم الدولة اإلسالمية تبنى
عملية االس��ت��ي�لاء ع��ل��ى الفندق
بطرابلس المعروف باستقباله

ديبلوماسيين وقياديين ليبيين.
وأورد التنظيم ف��ي حسابه
الشخصي على «تويتر» أن العناصر
التي نفذت عملية االستيالء تنتمي
لـ«داعش».

