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االحتالل يعتقل  13فل�سطيني ًا في ال�ضفة والقد�س بينهم م�س�ؤول هيئة مقاومة الجدار

تقرير �أمني
الجي�ش ال�سوري ي�سيطر على مناطق �شمال دوما
دمشق ـ محسن جامع ونور جبور
اس��ت��ع��اد ال��ج��ي��ش ال���س���وري ال��س��ي��ط��رة على
مساحات كبيرة في مزارع عالية شمال دوما بعد
اشتباكات عنيفة مع اإلرهابيين التي أسفرت عن
مقتل عدد منهم وفرار الباقين إلى عمق دوما.
واستهدف الجيش تحركات اإلرهابيين في
المزارع المطلة على أوتوستراد السالم بريف
دم��ش��ق .كما فجر ع��ب��وة ناسفة بمجموعة لما
ي��س��م��ى ب��ـ«ج��ي��ش اإلس��ل��ام» ف��ي منطقة ميدعا
بالغوطة الشرقية ،أدت إلى مقتل جميع أفرادها.
وتمكن الجيش ال��س��وري م��ن ف��رض على قرية
ال��دن��اج��ي غ��رب ت��ل م��رع��ي ،ج��ن��وب ش��رق��ي دير
م��اك��ر ق��رب ري��ف درع��ا وف��ق م��ص��ادر إعالمية.
كما أح��رزت ال��ق��وات السورية تقدما ً من الجهة
الجنوبية وص��والً إلى أط��راف دير العدس حيث
تدور المعارك.
م���ن ج��ه��ة ث���ان���ي���ة ،أح���ك���م ال��ج��ي��ش ال���س���وري
سيطرته على منطقة رأس المقطع جنوب قرية
أم ال��س��رج الشمالي بريف حمص .واستهدف
الجيش السوري مقار المسلحين في الجزيرة
السابعة ومحيطها في حي ال��وع��ر ،إضافة إلى
مناطق انتشار المسلحين في الدويبة ورحوم

وأم الريش وأم توينة ومسعدة ورجم القصر.
وبحسب وسائل إعالمية ،فقد ت ّم تسجيل سقوط
ق��ذائ��ف ع���دة م��ن م��س��ع��دة وال��م��ش��ي��رف��ة باتجاه
ق��ري��ة المسعودية ف��ي ح��م��ص ،م��ن دون وقوع
خسائر .كما تصدى الجيش السوري ووحدات
من اللجان الشعبية لهجوم من قبل الجماعات
اإلرهابية على مدينة الفوعة في ريف إدلب .وقد
تكبد اإلرهابيون خسائر كبيرة بعد مقتل العديد
منهم ،إضافة إلى تدمير عدد من آلياتهم ،إضافة
إلى أنه تم استهداف المدينة بعشرات القذائف
من دون وقوع إصابات.
إل��ى ذل��ك سيطرت «وح���دات حماية الشعب»
بشكل ك��ام��ل ع��ل��ى ق��ري��ة «خ��رب��ة ع��ط��و» التابعة
لبلدة الشيوخ بعد اشتباكات مع تنظيم «داعش»،
وبذلك أصبحت المسافة الفاصلة بينهم وبين
مدينة جرابلس شرق حلب حوالى  3كلم فقط،
كما باتت المدينة بكاملها ،والتي تعتبر من أهم
معاقل «داع���ش» ،تحت مرمى نيران الوحدات.
ودارت اش��ت��ب��اك��ات ف��ي م��ح��ي��ط م��ع��م��ل الف���ارج
الفرنسي لالسمنت ف��ي ق��ري��ة الجلبية جنوب
شرقي مدينة عين العرب «كوباني».

«توب نيوز»

*

خبر على �صدر وطن
} د .سليم حربا

ت��ح��دّت غ��زل وأم��ه��ا سطوة اإلرهابيين وخرجتا
م��ن دوم���ا إل���ى ح��ض��ن ال��وط��ن ،وب��ع��د أي���ام خرجت
بحقيبة ال��روض��ة وع��روس الزعتر تالحق بنظرها
حمائم دمشق البيضاء وياسمينها األبيض ،عندها
ك��ان اإلره��اب��ي زه���ران ع��ل��وش يعطي إي��ع��از «ن��ار»
لصواريخه ومدافع جهنمه ،ليتسلل أحد صواريخ
ّ
وينقض على غزل ليحولها إلى
جهنم بين الحمائم
مالكٍ شهيد .كان مدحت طيار السوخوي  22ينتظر
المبيت ليقله إلى المطار شاهدا ً على المشهد ،وحمله
إلى طائرته التي أقلع بها لدك أحد مرابض الصواريخ
في دوما وفق إحداثيات دقيقة ،وصل فوق الهدف
وإذ براجمة الصواريخ التي قتلت غزل محاطة بجمع

م��ن رف��ي��ق��ات ورف���اق غ��زل ممن تبقى م��ن جيرانها
وأمهاتهم الذين أجبرهم اإلرهابي علوش وعصابته
ع��ل��ى ال���ن���زول واالل���ت���ف���اف ح���ول ال��راج��م��ة ك���دروع
بشرية ،أعطى الطيار مدحت الموقف لغرفة العمليات
فجاء األمر (الرمي ممنوع) ويمكنك أن تقوم بجولة
ودوران وفع َل أكثر من م��رة ومشهد الهدف ذاته،
الوقود قارب على االنتهاء والطائرة مذخرة والعودة
والهبوط بالذخيرة مغامرة نجاحها محدود ،فكان
األمر العودة والهبوط ،عاد مدحت وهبط وانفجرت
ال��ط��ائ��رة على م���درج م��ط��ار خلخلة وارت��ق��ى مدحت
ومساعده وغ��زل فكانوا مشهدا ً وش��ه��ودا ً وشهداء
على صدر الوطن.

*(واقعة واقعية وقعت باألسماء والشهود
والشهداء بتاريخ )2015/2/5

مطالبات �شعبية بحظر الجماعات ال�سلفية والإخونية والتكفيرية

تحذيرات من اختطاف الجامعات الأردنية
عمان  -محمد شريف الجيوسي
تتصاعد ال��دع��وات الشعبية ف��ي األردن المناهضة
للجماعات اإلخوانية والسلفية ،وقد طالبت فاعليات من
كبار متقاعدي الجيش واألجهزة األمنية ،بحظر التيارات
السلفية في األردن ومنع وج��ود م��دارس خاصة تتبنى
األفكار المتطرفة وإبعاد أي وافد يشتبه بتعاطفه مع التيار
السلفي والتنظيمات اإلرهابية.
وانتقدت وسائل إعالم أردنية سيطرة تيار متشدد في
كلية الشريعة بالجامعة األردنية ،حيث خصص سلم
داخل الكلية للطالب وآخر للطالبات ،ويقوم طالب بزجر
أية طالبة تأتي لزيارة الكلية من الكليات األخرى ،إن هي
استخدمت سلم الطالب ،في وقت هي ال تعلم بهذا القرار.
وكشفت المصادر عن وج��ود «دع��اة ج��دد» ،يجولون
في كليات الجامعة ،ويسيطرون في خطابهم المتطرف
على المنابر اإلعالمية للجامعة وعلى موقعها االلكتروني
تحديداً.

وتؤكد المصادر أنه ال توجد قرارات من إدارة الجامعة
أو عمادة كلية الشريعة بكل هذه الممارسات ،لكنها قرارات
اتخذها طلبة وأساتذة متشددون ،لم يجدوا من يمنعهم
عن فرضها على الطلبة والكلية ،بمواجهة صمت الجميع
أمام رهبة التديّن الشعبي.
واعتبرت المصادر أن حالة اختطاف الجامعات ،بدأت
خطوة خطوة ،منذ  4سنوات ،وخلصت المصادر إلى أن
ما يحدث في الجامعات خالل السنوات األخيرة من عنف
ومشاجرات ،من أسبابه الرئيسة غياب التيارات السياسية
والفكرية عن حرم الجامعة ،وخطف الحياة الطالبية من
قبل جماعات متشددة تعتقد أنها فقط من يمتلك الحقيقة.
منبهة إلى أن حالة التطرف المتسربة إلى مجتمعاتنا
تحتاج إلى تدخل إيديولوجي وإعادة النظر في التعليم
العالي بكل مكوناته ،وتصحيح المناهج التعليمية في
المدارس واحترام الحريات الدينية والفكرية والسياسية
والعامة ،وإعادة النظر في الخطاب الديني الرسمي الباهت
الذي ال يؤثر في قناعات المتلقي.

الأردن ب�صدد �إعدام دفعة جديدة من الإرهابيين
كشفت صحيفة «الغد» األردنية
استنادا ً إل��ى مصادرها أن «وجبة
إعدامات» جديدة ستنفذ خالل فترة
قريبة جداً ،تضم محكومين «جنائيين
وإرهابيين».
وكانت آخر عملية تنفيذ لإلعدام
للمحكومة بقضية تفجيرات عمان
اإلرهابية ساجدة الريشاوي وقاتل
السائق األردن���ي ف��ي ال��ع��راق زي��اد
الكربولي ،إضافة إلى  4آخرين ،حيث
نفذ الحكم فجر األربعاء الماضي ،ردا ً
على إع��دام تنظيم «داع��ش» الطيار
األردني معاذ الكساسبة.

وفي كانون األول الماضي ،جرى
تنفيذ حكم اإلعدام بحق  11مدانا ً في
قضايا جنائية داخ��ل مركز إصالح
وتأهيل س��واق��ة ،وذل��ك بعد تعليق
تنفيذ أحكام اإلعدام في المملكة منذ
عام .2006
وي���ذك���ر أن االت���ح���اد األوروب�����ي
أبدى تضامنه مع األردن إزاء مقتل
الكساسبة لكنه ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
انتقد تنفيذ حكم إع��دام الريشاوي
والكربولي.
وقالت منسقة السياسة الخارجية
في االتحاد فيديريكا موغيريني أن

«رد الفعل على م��ا يقترفه تنظيم
ال��دول��ة اإلسالمية من جرائم يجب
أن يكون مرتبطا ً مع القيم المشتركة
للعدالة واحترام األسرى».
وأك��دت موغيريني أن «الموقف
األوروبي المعارض لعقوبة اإلعدام ال
يزال كما هو ولم يتغير» ،معتبرة أن
«عقوبة اإلعدام ال تحقق الردع».
وب��دوره��ا ،انتقدت منظمة العفو
الدولية إع��دام ساجدة الريشاوي
وزي���اد ال��ك��رب��ول��ي مشيرة إل��ى أنه
ال ينبغي اس��ت��خ��دام اإلع���دام ك��أداة
لالنتقام.

القوات الخا�صة ت�ستعيد قاعدة ع�سكرية في بنغازي

الأمم المتحدة تعلن جل�سات حوار ليبية جديدة
أعلنت بعثة األمم المتحدة أن جلسات جديدة للحوار
حول مستقبل ليبيا ستعقد في غضون أسبوع بالعاصمة
السويسرية جنيف.
وأشارت البعثة في بيان ،أول من أمس ،أنه يجرى حاليا ً
ترتيب االجتماع في ليبيا «في وقت الحق من هذا األسبوع»
من دون تقديم معطيات حول موعده أو المشاركين فيه.
وجاء في البيان أن المكان والموعد مرتبطان بإنهاء
االستعدادات اللوجستية واألمنية.
وسيعقد اجتماع آخر بموازاة اجتماع ليبيا في مقر
مكتب األمم المتحدة بجنيف بمشاركة أحزاب وناشطين
سياسيين ،بحسب بيان البعثة.
وك��ان أول اجتماع للحوار في جنيف عقد في كانون
الثاني توصل فيه الفرقاء السياسيون إلى اتفاق يتضمن
مهلة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وشارك في اجتماع جنيف أعضاء من البرلمان المعترف
به دوليا ً وبعضهم من المقاطعين الجتماعاته.
أمنياً ،أعلنت القوات الخاصة الليبية أنها استعادت

مخطط ا�ستيطاني يبتلع  3740دونم ًا من ال�ضفة الغربية

قاعدة عسكرية رئيسية في بنغازي من جماعات مقاتلة
تخوض ضدها مواجهات مسلحة على جبهات عدة من
البالد.
ونقلت مصادر عن قائد القوات الخاصة ونيس بوخمادة
قوله إن قواته استعادت معسكرا ً للجيش على الطريق
المؤدية إلى المطار خارج ثاني كبرى مدن ليبيا ،إضافة
إلى مكاتب قريبة تابعة لشركة المدار الحكومية للهاتف
المحمول.
إل��ى ذل��ك ،ب��ث ناشطون شريط فيديو على مواقع
التواصل االجتماعي أظهر بوخمادة عند بوابة المعسكر
شرق ليبيا.
والسبت الماضي أوردت وسائل اإلعالم أنباء عن مقتل
ما يزيد عن  23شخصا ً وإصابة نحو  69بجروح متفاوتة
في االشتباكات المحتدمة في مدينة بنغازي.
يذكر أن القوات الخاصة استعادت منتصف تشرين
األول مناطق أخرى وسط المدينة والمطار ومعسكرات
عدة تابعة للجيش.

ّ
ت��ت��ح��ض��ر س��ل��ط��ات االح���ت�ل�ال
«اإلس���رائ���ي���ل���ي» ل��ت��وس��ي��ع أرب���ع
مستوطنات ف��ي الضفة الغربية
ّ
تحضر البتالع نحو 3740
وباتت
دونما ً مالصقة لهذه المستوطنات
ت��م��ه��ي��دا ً إلع�لان��ه��ا أراض����ي دول��ة
ومصادرتها .بالتزامن مع اعتقال
االح��ت�لال م��س��ؤول هيئة مقاومة
ال����ج����دار واالس���ت���ي���ط���ان جميل
البرغوثي.
وفي تفاصيل الهجمة االستيطانية
الجديدة ،كشفت صحيفة «هآرتس»

أن م���ا ي��س��م��ى اإلدارة ال��م��دن��ي��ة
«اإلسرائيلية» تستعد بإيعاز من
الحكومة «اإلسرائيلية» لتوسيع
أربع مستوطنات مقامة على أراضي
الفلسطينيين.
وذك���رت أن «اإلدارة المدنية»
حددت في خرائطها الهيكلية أراضي
مساحتها اإلجمالية ثالثة آالف و740
دونما ً مالصقة للمستوطنات األربع
تمهيدا ً إلعالنها أراض��ي «دول��ة» ما
يفسح المجال أم��ام توسيع حدود
تلك المستوطنات ومن ثم مباشرة

اإلج��راءات التخطيطية الرامية إلى
توسيعها.
ووفقا ً للقرارات الجديدة للحكومة
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ف��إن��ه ستوسع
مستوطنة فيرد يريحو بمساحة
تبلغ ألفا و 545دونما ً ومستوطنة
كدوميم بمساحة  165دونما ً كما
يجرى التخطيط لتوسيع مستوطنة
نافيه تسوف بمساحة  782دونما ً
وعمانوئيل  92دونماً.
ف��ي األث��ن��اء ذك���رت الخارجية
الفلسطينية في بيان ،أنها تنظر

بخطورة بالغة إلى «هذا التصعيد
االستيطاني» .وأضافت أن استمرار
ه��ذا «يعد دع��وة صريحة وعلنية
ل��ل��ع��ودة إل���ى دوام�����ة ال��ع��ن��ف».
واعتبرت أن «إس��رائ��ي��ل» تتحدى
اللجنة الرباعية الدولية .ودعت
ال���وزارة اللجنة الرباعية وال��دول
األع���ض���اء ف��ي مجلس األم���ن إل��ى
«تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن».
وف��ي سياق استهداف ك��ل فعل
مقاوم ،كشفت مصادر فلسطينية
ع���ن اع���ت���ق���ال ج��ي��ش االح���ت�ل�ال

«اإلسرائيلي» مسؤول هيئة مقاومة
ال��ج��دار واالستيطان ف��ي السلطة
الفلسطينية جميل البرغوثي في رام
الله في الضفة الغربية ،خالل قمع
ق��وات من الجيش لفعالية زراع��ة
أراض مهددة بالمصادرة
أشجار في
ٍ
لمصلحة االستيطان ش��رق قرية
سلواد قضاء رام الله.
كذلك اعتقلت قوات االحتالل فجر
أول من أمس  12فلسطينياً ،خالل
حملة شنتها في محافظات عدة في
الضفة والقدس المحتلة.

ال�سلطة الفل�سطينية :بيان الرباعية دون الم�ستوى المطلوب
ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن بيان اللجنة الرباعية
األخير «لم يرق إلى مستوى التوقعات ،بخاصة أمام الظروف
الصعبة التي تمر بها أرض دولة فلسطين المحتلة».
وقالت الوزارة في بيان أمس إنه «ليس مطلوبا ً من الرباعية
فقط تأكيد دورها أو وجودها عبر لقاءات شكلية تتم مرة كل عام،
لتصدر عنها بيانات من دون مضمون ،وال تساهم في التخفيف من
واقع الحال الفلسطيني أو معالجته».

وأضافت أن بيان الرباعية جاء «دون التوقعات المطلوبة منه،
بحيث من جهة ،أعاد تأكيد ما يقوله عادة ،ومن جهة ثانية تجاهل
كل هذه الحقائق القديمة الجديدة أو المستجدة التي تقوم بها
«إسرائيل» في مخالفة علنية للقانون الدولي ،والقانون الدولي
اإلنساني».
وتابعت الوزارة أن «البيان ألمح من بعيد من دون أن يشير إلى
القرصنة «اإلسرائيلية» واالحتفاظ باألموال الفلسطينية طيلة

األشهر الماضية على رغم أنها جريمة مخالفة للقانون الدولي،
أو اإلشارة إلى ما تقوم به «إسرائيل» في القدس الشرقية وضد
األماكن المقدسة ،وفي المناطق المسماه (ج)».
يذكر أن اللجنة الرباعية الدولية أو «رباعية مدريد» ،هي لجنة
دولية لعملية السالم في الصراع العربي «اإلسرائيلي» أنشئت
في مدريد عام  ،2002وتتألف من الواليات المتحدة وروسيا
واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة.

ان�سحاب حزبي الإ�صالح الإخواني والتنظيم النا�صري من المفاو�ضات

الحوثيون ينفون التو�صل �إلى اتفاق يلغي الإعالن الد�ستوري
نفت جماعة الحوثي أمس توصلها
إل��ى اتفاق بين القوى المتحاورة،
مؤكدة أن أي اتفاق ال بد من أن يكون
تحت سقف اإلعالن الدستوري.
وكانت وسائل إع�لام تحدثت عن
أن المبعوث األممي إلى اليمن جمال
بنعمر يعتزم تقديم مشروع اتفاق
جديد إلى القوى المتحاورة برعاية
أممية ،بهدف التوصل إل��ى تسوية
سياسية.
ونقل عن مصدر في تكتل أحزاب
ال��ل��ق��اء المشترك ف��ي اليمن أن ما
رشح من معلومات يشير إلى وجود
مناقشة حول إع��ادة تشكيل مجلس
الشورى ،الغرفة التشريعية الثانية
في البرلمان.
وأوردت مصادر مطلعة أن مشروع
االتفاق يقضي بتشكيل مجلس رئاسي
انتقالي م��ك��ون م��ن  7شخصيات،
واإلبقاء على مجلس النواب البرلمان
وت��وس��ي��ع مجلس ال��ش��ورى بحيث
يضم  301عضو ويستوعب غير
المشاركين فيه.
ورجحت المصادر أن تعلن خالل
أيام تفاصيل االتفاق المبدئي الذي
جرى التوصل إليه في المفاوضات
ال��ت��ي انطلقت ف��ي صنعاء أول من
أمس برعاية األمم المتحدة ممثلة في
مبعوثها لليمن جمال بن عمر.
وك����ان ح��زب��ا ال��ت��ج��م��ع اليمني
ل�لإص�لاح (اإلخ�����وان المسلمون)
والتنظيم ال��ن��اص��ري انسحبا من
المفاوضات احتجاجا ً على التهديد
بتصفية ق��ي��ادات الحزبين إذا لم
يرضخوا لمطالب الحوثيين.
فقد انسحب عبد ال��ل��ه نعمان،
األمين العام للتنظيم الناصري من
المفاوضات بعد مشاجرة مع مهدي
المشاط ،ممثل الحوثيين .إذ أصر
نعمان ،قبل بداية جلسة المفاوضات،
على إلغاء اإلعالن الدستوري وعودة
األمور إلى ما كانت عليه قبل إصداره،

شقيق الحوثي
ما أغضب المشاط ال��ذي ح��ذره من
الكالم في هذا المضوع ،فما كان من
نعمان إال أن أعلن انسحابه ،رافضا ً
مفاوضات تجرى تحت تهديد من
جانب الحوثيين.
وق����ال األم���ي���ن ال���ع���ام للتنظيم
الناصري باليمن عبدالله النعمان إن
قراره جاء بسبب عدم إدانة المبعوث
األممي لإلعالن الدستوري .وطالب
مجلس األم��ن وال���دول الديمقراطية
في العالم باتخاذ إج��راءات حاسمة
إلعادة االعتبار للقواعد الديمقراطية
عبر إفشال خطة االنقالبين في اليمن.
وأكد محمد قحطان القيادي بحزب
اإلصالح أن األمور وصلت إلى طريق
مسدودة وهناك توجه لنزول قيادات
اإلص�لاح والقيادات السياسية مع
الشباب الرافض لالنقالب على مسار
العملية السياسية ورفضا ً لفرض
األمر الواقع بقوة السالح.

وك����ان ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��اص��ري قد
انسحب من المفاوضات قبل توقفها
يوم الخميس الماضي بأربعة أيام
رافضا ً إعطاء الحوثيين أي شرعية
لتمرير أهدافهم بالقوة.
ل��ك��ن م��ب��ع��وث األم����م ال��م��ت��ح��دة
الخاص لليمن جمال بن عمر قال في
بداية جلسة المحادثات إن الحوار
سيستأنف من حيث توقف الخميس
الماضي ،أي قبل ف��رض الحوثيين
اإلعالن الدستوري.
والقى «اإلعالن الدستوري» رفضا ً
محليا ً إقليميا ً ودولياً ،إذ طالب االتحاد
األوروب��ي برفع اإلقامة الجبرية عن
الرئيس اليمني عبد رب��ه منصور
وبقية أعضاء ال��وزراء ،مؤكدا ً رفض
إعالن الحوثيين الدستوري.
وأك���د وزراء خ��ارج��ي��ة االت��ح��اد
األوروب����ي ف��ي بيان أص���دروه عقب
اجتماعهم ف��ي بروكسيل أم��س أن

العنف الذي شهدته صنعاء ،ومأرب
وال��ع��دي��د م��ن المحافظات اليمنية
األخ��رى ،وأدى إلى استقالة الرئيس
ع��ب��درب��ه م��ن��ص��ور ه����ادي ورئ��ي��س
الوزراء خالد بحاح ومجلس وزرائه،

وال��ت��ط��ورات الالحقة ،يضع عملية
االنتقال السلمي ف��ي خطر ،ويهدد
وح����دة أراض����ي ال��ي��م��ن واس��ت��ق��رار
المنطقة ،وطالبوا بالتمسك بالمبادرة
الخليجية واإلفراج عن الرئيس هادي
الذي يخضع حاليا ً لإلقامة الجبرية.
وشدد األمين العام لألمم المتحدة
ب��ان كي م��ون على شرعية الرئيس
اليمني المستقيل عبدربه منصور
ه���ادي ،ف��ي حين وص��ف��ت المملكة
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة «اإلع��ل��ان
ال��دس��ت��وري» ب��أن��ه «ان��ق�لاب على
الشرعية» .كما أعربت الدول األعضاء
في مجلس التعاون الخليجي السبت
عن رفضها لإلعالن الدستوري الذي
أصدره الحوثيون في اليمن.
وك��ان وزي��ر الخارجية األميركي
جون كيري قد صرح مساء الجمعة
أن واشنطن تعارض إنشاء مجلس
رئاسي أعلنه الحوثيون في اليمن،
م��ش��ددا ً على ض���رورة ات��خ��اذ موقف
أقوى من قبل المجتمع الدولي بشأن
الوضع في هذا البلد.
والحقا ً أعلنت  7محافظات جنوبية
عدم االعتراف والتعامل مع ما يسمي
بـ«اإلعالن الدستوري».

الحوثيون ي�سيطرون
على مدينة البي�ضاء
تمكن مسلحو جماعة الحوثي من دخول مدينة البيضاء وسط اليمن
أمس وفرض سيطرتهم عليها.
وأكد شهود عيان ومصادر عسكرية في مدينة البيضاء لموقع «عدن
الغد» أن مسلحي جماعة الحوثي تمكنوا من السيطرة على البيضاء عقب
مقاومة محدودة من قبل مسلحين مناوئين.
وانتشر المسلحون الحوثيون في مواقع عسكرية بينها معسكر قوات
األمن الخاصة وإدارة أمن البيضاء ليصبحوا أقرب إلى محافظات جنوب
اليمن ،التي يطالب معظم سكانها باالنفصال.

الحكومة ال�صومالية تنال ثقة البرلمان
أقر البرلمان الصومالي تشكيلة الحكومة
الجديدة المؤلفة من  26وزيرا ً وعدد مماثل من
نواب ال��وزراء .وصرح رئيس البرلمان محمد
عثمان جواري أن «غالبية النواب الحاضرين
( 191م��ن  )220صوتت على إق���رار تشكيل
الحكومة».
وعين رئيس الوزراء الجديد عمر عبدي راشد
علي شرماركي في كانون األول الماضي في
أعقاب مذكرة طعن أقرها البرلمان بحق سلفه

عبدالولي شيخ أحمد الذي دخل صراعا ً مفتوحا ً
مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
ميدانياً ،تبنت حركة الشباب الصومالية
المتشددة عملية اغتيال نائب صومالي في
العاصمة مقديشو ب��ال��ت��زام��ن م��ع تصويت
البرلمان على الثقة بالحكومة الجديدة.
وأعلن المتشددون الصوماليون الشباب
مسؤوليتهم عن اغتيال النائب عبدالله قايد
بار وأوضحوا أن «كل نواب هذا البلد في القرن

األفريقي يشكلون بالنسبة إليهم هدفا ً محتمالً».
وأعلن الناطق العسكري باسم حركة الشباب
عبدالعزيز أبو مصعب أن «فريق كوماندوس
من الشباب قتل ب��ار بالرصاص» .وأض��اف:
«من أجل إحقاق العدالة ،فإن المدعوين نواب
صوماليون يشكلون أهدافا مشروعة لالغتياالت
وعمليات الخطف» .وقال أيضا ً إن «من قتل للتو
ال يشكل استثناء ،هذا هو المصير الذي ينتظر
كل كافر».

وفي وقت سابق ،أوض��ح نائب آخر يدعى
ع��ب��دال��ك��ري��م ح��ج��ي أن الضحية ق��ت��ل أث��ن��اء
«مغادرته منزله للتوجه إلى البرلمان» .ويقاتل
عناصر حركة الشباب السلطات الصومالية
الهشة التي تحظى بدعم كبير من المجتمع
الدولي (الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
واألم��م المتحدة) ،وسبق أن توعدوا النواب
خصوصا ً ألنهم سمحوا بتدخل قوات أجنبية
في الصومال.

