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القوات العراقية ترفع العلم الوطني على الم�ست�شفى الع�سكري و�سط المدينة

مدارات

العراق ينتف�ض �ضد «داع�ش» بدعم �إيراني
} نيبال هنيدي
كل األنظار تتجه هذه األي��ام إلى العراق .فبعد
إع�لان رئيس الحكومة حيدر العبادي بدء عملية
«ث��أر سبايكر» ،شن نحو ثالثين ألفا ً من عناصر
ال��ق��وات العراقية وق��وات الحشد الشبعي ،عملية
واس��ع��ة بدعم م��ن ال��ط��ي��ران ال��ع��راق��ي والمدفعية،
الس��ت��ع��ادة م��دي��ن��ة ت��ك��ري��ت ،ف��ي واح����دة م��ن أكبر
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ه��ج��وم��ي��ة ض��د تنظيم «داع�����ش» منذ
سيطرته على مناطق واسعة من البالد في حزيران
الماضي.
ف��إي��ران التي سلّحت وم��ول��ت ودرب���ت القوات
األمنية العراقية وقوات الحشد الشعبي ،يبدو أنها
بدأت بالحسم ضد «داع��ش» بالعراق حيث تزامن
بدء الهجوم مع وجود قائد فيلق القدس في الجيش
اإليراني الجنرال قاسم سليماني مجتمعا ً وموجها ً
للقوات العراقية المشتركة ،وهكذا وعلى طريق
تحرير الموصل نجح الجيش العراقي بتحرير
بلدة العلم وبالتقدم ف��ي بلدة ال���دور بعد معارك
شرسة م��ع «داع���ش» بعيدا ً م��ن التحالف الدولي
الذي تقوده الواليات المتحدة األميركية والمعزز
بالدعم اإليراني.
ويجمع المحللون العسكريون على أن تقدم
القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي في تكريت
س��ي��ؤدي إل��ى محاصرة تنظيم «داع���ش» م��ن قبل
القوات العراقية وقطع جميع طرق اإلمدادات عنه.
وفيما أعلنت ق���وات التحالف ال��دول��ي تأجيل
هجومها على الموصل للخريف المقبل ،أعلنت
ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة  -وم���ن ج��ان��ب واح���د  -بدء
ال��ه��ج��وم ع��ل��ى «داع�����ش» ش��م��ال ال��ع��اص��م��ة بغداد
وس��ام��راء ،وانطلقت من دون التغطية األميركية
لتحاصر تكريت أولى المدن التي تنبغي استعادتها
لتأمين ط��رق اإلم���داد .فما ال��ذي تغيّر في العراق
بعد وص���ول ح��ي��در ال��ع��ب��ادي ل��رئ��اس��ة الحكومة؟
بدء الحملة على تكريت أصاب اإلدارة األميركية
ب��ال��ده��ش��ة ،ال ب��ل إن صحيفة «ن��ي��وي��ورك تايمز»
القريبة من اإلدارة ذهبت إل��ى القول إن الرئيس
أوباما أصبح يعتمد بشكل متزايد على من سمتهم
«المقاتلين اإليرانيين الحتواء تمدد داعش» ،فيما

أرجع الناطق باسم البنتاغون ستيف وورين غياب
الدور األميركي إلى مشاركة مكثفة من اإليرانيين
في الهجوم .وبعيدا ً مما تقوله األوساط األميركية،
ف��إن المؤكد أن ن��ج��اح ال��ق��وات العراقية والقوى
المساندة في الهجوم على تكريت واستعادتها
السيطرة تدريجيا ً على بعض البلدات والمدن،
وص��والً إلى الموصل من دون مشاركة أميركية
مباشرة ،سيعزز بحسب المراقبين ،من النزعة
االستقاللية ع��ن ال��والي��ات المتحدة ف��ي العراق،
وبدء هزيمة مشروعها للهيمنة عبر مناطق نفوذ
تابعة ومقسمة عرقيا ً وطائفيا ً في هذا البلد .األمر
ال��ذي لم يكن أي��ام رئيس ال���وزراء العراقي نوري
المالكي الذي أبقى على صالت أمنية مع الواليات
المتحدة األميركية خصوصا ً مع وجود قواتها في
العراق طيلة تسع سنوات.
ف��ي حين أك���دت إي���ران م����رارا ً أهمية العالقات
اإلي��ران��ي��ة ـ ال��ع��راق��ي��ة ،فقد ش��دد ال��م��رش��د األعلى
للثورة اإلسالمية في إي��ران السيد علي خامنئي
للمالكي في الخامس من كانون الثاني عام ،2013
على ضرورة تمتين العالقات بين بغداد وطهران
في المجاالت كافة ،بخاصة التعاون االقتصادي
والسياسي ،مؤكدا ً أن أبواب إيران مفتوحة لبناء
أقوى العالقات مع العراق الذي لعب دورا ً مهما ً في
المنطقة ،بحسب الخامنئي.
وم����ع اس���ت���م���رار ن��ج��اح��ات ال���ق���وات العراقية
المشتركة ت��ب��دو واض��ح��ة م��واق��ف دول الخليج
الممتعضة م��ن ال��ن��ج��اح��ات ال��ع��راق��ي��ة ال��ت��ي بلغت
ذروت��ه��ا ف��ي ه��ذي��ان وزي���ر الخارجية السعودي
سعود الفيصل أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية
األميركي جون كيري حيث قال الفيصل إن إيران
تستولي على العراق!
العراق الذي وقع بين مخالب القوى التكفيرية
المدعومة من الحلفاء اإلقليميين للواليات المتحدة
األميركية من تركيا إلى دول الخليج الستنزاف
شعبه وج��ي��ش��ه ،ب���دأ اآلن ب��أخ��ذ زم���ام المبادرة
واستعادة السيطرة على أراضيه ب��دءا ً من شمال
بغداد مرورا ً بتكريت وصوالً إلى الموصل ،نتيجة
الدعم اإليراني الذي لم يتوقف على مدى السنوات
القليلة الماضية.

الحكومة الم�صرية تطعن في حكم اعتبار الحركة «جماعة �إرهابية»

«حما�س» :خطوة في االتجاه ال�صحيح
وصفت حركة المقاومة اإلسالمية
حماس ،طعن الحكومة المصرية،
على اعتبارها «منظمة إرهابية»
من قبل «القضاء» ،بأنه «خطوة في
االتجاه الصحيح».
وقال سامي أبو زهري ،المتحدث
الرسمي باسم الحركة ،مساء أمس،
إنّ طعن الحكومة المصرية ،على
حكم اعتبار حركة حماس «منظمة
إره���اب���ي���ة» ،خ��ط��وة ف���ي االت��ج��اه
الصحيح ،وإق��رار سياسي ،من قبل
السلطات ،ب��أن ه��ن��اك خطأ كبيرا ً
ارت��ك��ب ،وينبغي تصحيحه ،وفق
قوله.
وأع���رب أب��و زه��ري ع��ن أمله في
أن ي��ؤدي ق��رار الطعن إلى تصحيح
ما وصفه بـ»الخطيئة التاريخية،
وت���ص���وي���ب ال���ع�ل�اق���ة ال��م��ص��ري��ة
الفلسطينية» .واس��ت��درك بالقول:
«نتمنى أن ترى خطوة الطعن طريقها
إلى النور ،ويتم تدارك تداعيات قرار
اعتبارنا حركة إرهابية».
وجدد أبو زهري تأكيد حركته على
«ع��دم التدخل في أي ش��أن داخلي
عربي ،وبخاصة مصر» ،التي قال
إن حركته تتطلع إلى إقامة عالقات
مستقرة معها.
وحددت محكمة مصرية ،جلسة 28
آذار الجاري ،للنظر في أولى جلسات
الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة
على الحكم الصادر باعتبار حركة
ح��م��اس منظمة إره��اب��ي��ة ،بحسب
مصدر قضائي.

وك��ان��ت محكمة ال��ق��اه��رة لألمور
المستعجلة أص��درت في  28شباط
الماضي ،حكما ً أولياً ،اعتبرت فيه
ح��رك��ة ح��م��اس منظمة إره��اب��ي��ة،
وه��و الحكم ال��ذي ن��ددت به فصائل
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ،واع��ت��ب��رت��ه ح��م��اس
« ُمسيساً».
وكان إسماعيل هنية ،نائب رئيس
المكتب السياسي لحركة حماس ،قد
قال الجمعة الماضي ،إنّ مسؤولين
مصريين أبلغوا الحركة أن الحكم
القضائي باعتبار حركته منظمة
إرهابية لم يتم تبنيه سياسياً.
وكانت هيئة قضايا الدولة ،التي
تمثل الحكومة المصرية في المحاكم،
قدمت طعنا ً في حكم أصدرته محكمة
األمور المستعجلة بالقاهرة باعتبار

حركة حماس الفلسطينية جماعة
إرهابية.
وم��ن الجدير بالذكر أن محكمة
األمور المستعجلة بالقاهرة تتكون
من أكثر من دائرة ،ويشرف على كل
منها قاض واحد فقط.
ووص��ف ال��ق��ي��ادي ف��ي «حماس»
مشير المصري م��ن جانبه ،طعن
الحكومة المصرية في القرار بمثابة
تصحيح لـ»خطأ» بحق الحركة.
وك��ت��ب ال���ق���ي���ادي ال��ح��م��س��اوي
مشير المصري على صفحته في
«فايسبوك» أن «قرار الطعن المصري
خطوة ف��ي ات��ج��اه تصحيح الخطأ
ال��ت��اري��خ��ي ال���ذي ارت��ك��ب��ه القضاء
المصري بحق القضية الفلسطينية
وحركة حماس».

أكد القائد العام للحرس الثوري في ايران،
اللواء محمد علي جعفري ،ان تنظيم «داعش»
اإلرهابي سيزول من العراق بعد تحرير مدينة
تكريت ألنه لن يستطيع المقاومة في اي مكان
بهذا البلد.
وق��ال جعفري ،ف��ي تصريحات صحافية
أم���س ،على ه��ام��ش اجتماع مجلس خبراء
القيادة ،انه بالنظر الى االهمية االستراتيجية
التي تكتسبها مدينة تكريت ووقوعها في
نهاية سلسلة جبال حمرين لذلك فإن الرسالة
التي توجه بعد تحرير هذه المدينة تتمثل بان
تنظيم «داعش» اإلرهابي لن يستطيع الصمود
في اي مدينة أخرى بالعراق.
وأضاف ،لو كان «داعش» يستطيع المقاومة
في تكريت لقاوم ألن المرتفعات الواقعة قربها
كانت تساعده على ذلك وحين فشل في الصمود،
فان ذلك يعني ان المدينتين المتبقيتين بيده اي
الفلوجة والموصل ستتحرران من يد عناصره
ايضا ً وسيزول داعش من العراق.
وك��ان ال��ل��واء جعفري تحدث خ�لال كلمة
القاها أمس في اجتماع مجلس خبراء القيادة
عن مهمات الحرس الثوري واعتبر المجاالت
العسكرية واالمنية والثقافية وصون منجزات
الثورة االسالمية بأنها أهم هذه المهمات ،مضيفا ً
ان ايران تدعم الشعبين العراقي والسوري كما
تدعم الشعبين اللبناني والفلسطيني.
وك��ان��ت ب��دأت ال��ق��وات العراقية بمساندة
الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر صباح
أمس عملية عسكرية واسعة لتحرير تكريت
من تنظيم «داع��ش» اإلرهابي ،وقالت مصادر
عراقية أن الجيش مسنودا ً ب��ق��وات الحشد
ّ
توغل ال��ى مدينة
الشعبي وأب��ن��اء العشائر
تكريت من ثالثة محاور .وقد وقعت اشتباكات
عنيفة داخل المدينة.
وأش��ارت المصادر إلى أن القوات العراقية
دخلت تكريت م��ن م��ح��اور الشمال والغرب
وال��ج��ن��وب ،بمشاركة ال��ط��ي��ران الحربي في
العملية .وقد بدأت القوات العراقية بالتقدم
ابتداء من حي القادسية شمال غربي تكريت
وسط تمهيد ناري واسع وقصف مركز.
ورفعت ال��ق��وات العراقية العلم العراقي
فوق المستشفى العسكري وسط تكريت .كما
تمكنت من السيطرة على مستشفى تكريت
التعليمي قرب مجمع القصور الرئاسية ،فيما
تقترب الوحدات المشتركة من تحرير منطقتي
ت��ل السيباط وربيضة بعد تحرير منطقة
سمرة شمال شرقي المدينة .وقد كبدت القوات
العراقية مسلحي «داع���ش» خسائر فادحة
باشتباكات تكريت.
ك��ذل��ك دخ��ل��ت ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة منطقتي
الهياكل والديوم والحي الصناعي في مدينة
تكريت ،فيما حررت منطقة الهياكل بعد تقدمها

في منطقة الديوم بمدينة تكريت.
وكان مصدر أمني في محافظة صالح الدين
أفاد اول من أمس ،بأن القوات االمنية «تمكنت
م��ن تمشيط المنطقة المحيطة بمستشفى
تكريت وتفكيك عدد من العبوات الناسفة»،
مشيرا ً الى ان «التقدم يتم بغطاء جوي مكثف
من قبل طيران الجيش».
�ج��ل ان��س��ح��اب جماعي وانهيار
ه��ذا وس� ّ
لدفاعات مسلحي «داع���ش» بعد تفجيرهم
الجسر الرابط بين تكريت وناحية العلم.
من جهة اخ��رى ،تصدت ق��وات البيشمركة
الكردية لهجوم شنه «داعش» في محور خازر
شمال مدينة الموصل ،ما أدى الى مقتل عدد
كبير من المسلحين .يأتي ذلك بعد محاوالت
متعددة للجماعة اإلرهابية لمهاجمة القطعات
العسكرية قوبلت برد عنيف.
بموازاة ذلك ،اقتحمت القوات األمنية العراقية
سجنا ً تابعا ً لتنظيم «داع��ش» جنوب غربي
كركوك وأفرجت عن  34مدنيا ً محتجزا ً فيه.
كما أغرق مسلحو «داع��ش» طريقا ً رئيسيا ً
بالمياه شرق محافظة صالح الدين لعرقلة
تقدم القوات العراقية.
وأعلن مجلس شيوخ عشائر صالح الدين
عن «تحرير مناطق شرق تكريت بالكامل»،
فيما أصيب ستة عناصر من الجيش العراقي

بانفجار عبوة ناسفة في قرية الزيدان التابعة
لقضاء أبو غريب.
ف��ي ه��ذه األث��ن��اء ،دخ��ل الجيش العراقي
والحشد الشعبي منطقة شارع االربعين ومبنى
مديرية مرور محافظة صالح الدين وسط مدينة
تكريت ،كما سيطرا على شارع الباشا وسط
المدينة ،فيما رفع مسلحو «داع��ش» الرايات
البيضاء للخروج من الرمادي بعد محاصرتهم
وهروب قياداتهم.
وكان مسؤول في الحشد الشعبي أكد أمس،
ان مدينة تكريت اصبحت تحت سيطرة القوات
االمنية العراقية والحشد بالكامل.
وق��ال امين الحركة الشيخ اك��رم الكعبي،
بحسب موقع المسلة« ،اآلن ن��زف البشارة
للشعب العراقي بتحرير مدينة تكريت من
سيطرة داعش .وأضاف الكعبي أن «المدينة
اصبحت بالكامل تحت قبضة القوات االمنية
وفصائل الحشد الشعبي».
وتمكنت القوات االمنية بمساندة الحشد
الشعبي ومقاتلين من ابناء عشائر محافظة
صالح الدين ،من السيطرة على منطقة الديوم
غ��رب تكريت ،فيما توغلت في منطقة الحي
الصناعي وس��ط المدينة ،بحسب مصادر
امنية.
من جهة اخرى ،أعلن رئيس مجلس محافظة

االنبار صباح كرحوت ،عن مقتل  41عنصرا ً من
تنظيم «داعش» االرهابي بينهم  17انتحاريا ً
حاولوا اقتحام مدينة الرمادي ،فيما اشار الى
ان القوات االمنية تسيطر على الوضع االمني
بالمدينة.
وقال كرحوت في تصريح صحافي بحسب
«عراق القانون» ،ان «القوات االمنية من الجيش
والشرطة والقطاعات االخرى وبمساندة مقاتلي
العشائر تمكنوا اليوم ،من صد هجوم لداعش
هو االعنف من نوعه خالل العام الحالي على
مناطق مختلفة بمدينة الرمادي».
وأض����اف ك��رح��وت ،ان «ال���ق���وات االمنية
والعشائر تمكنت م��ن قتل  41عنصرا ً من
التنظيم االرهابي بينهم  17انتحاريا ً يقودون
مركبات مفخخة» ،مشيرا ً ال��ى ان «ال��ق��وات
االمنية والعشائر تسيطر على جميع قواطع
مدينة الرمادي».
وتابع كرحوت ان «هناك دعما ً كبيرا ً من جهاز
مكافحة االره��اب ومقاتلي العشائر وانتشار
كبير لتلك القوات على السواتر االمامية لصد أي
هجوم للمجاميع االجرامية على الرمادي».
يذكر ان نائب قائد الفرقة الذهبية في االنبار
العميد عبد األمير الخزرجي اعلن ،عن مقتل
وإصابة العشرات من «داعش» في اشتباكات
مع القوات األمنية في الرمادي.

دعت فل�سطينيي � 1948إلى مقاطعة انتحابات «الكني�ست»

«جك» تنفذ اعت�صامها الـ  260اليوم �ضد وجود �سفارة العدو
عمان  -محمد شريف الجيوسي
دعت جماعة «ج��ك» األردنية المناهضة للصهيونية ،ذراع
جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية ،المواطنين العرب في
فلسطين المحتلة عام  ،1948إلى مقاطعة انتخابات الكنيست
«اإلسرائيلي» الـ  ،20التي ستجري الثالثاء المقبل الموافق 17
آذار الجاري .معلنة تأييدها لدعوة مقاطعة االنتخابات التي
أطلقتها «اللجنة الشعبية لمقاطعة انتخابات الكنيست» ،ومعلنة
أنها تشد على أيدي كل القوى والشخصيات الداعية للمقاطعة في
األرض المحتلة عام  ،48وندعو جماهيرنا العربية الصامدة في
الـ 48إلى مقاطعة االنتخابات الصهيونية.
وقالت «جك» في بيان اليوم ،إن القضية الفلسطينية واحدة
والشعب الفلسطيني واحد واألرض الفلسطينية واح��دة ،فإن
الموقف المبدئي الذي يتبناه مناهضو التطبيع الشرفاء هو:

لنرفع صوتنا عاليا ً ولنشهر سالح المقاطعة في وجوههم.
ودعت «جك» المشاركين في تلك االنتخابات إلى إعادة النظر
في موقفهم والتفكير مليا ً بما سيقدمون عليه ،بخاصة أن آثار
المشاركة في انتخابات الكنيست تنعكس سلبا ً على كل الشعب
الفلسطيني وليس فقط في الـ .48فالمشاركة في انتخابات
الكنيست فعل تطبيعي أوالً ،ألنه يتضمن اعترافا ً بمشروعية
كيان استيطاني إحتاللي على األرض العربية المحتلة ،يبقى
الكنيست الهيئة األعلى فيه .مشددة على أن االحتالل ال تنتفي
صفته بالتقادم ،ومبدية استهجانها من فعل المشاركة لما يعنيه
من قبول لالحتالل بأنه دولة وأنها ديموقراطية .فال مشروعية
النتخابات تلحقنا بمؤسسات االحتالل وال ألي عملية سياسية
في ظل احتالل في أي زمان ومكان.
واعتبرت «ج��ك» ،المشاركة في الكنيست جريمة سياسية،
وتمثل تخليا ً عن عروبة األرض في مقابل ه��دف سخيف هو

الحصول على مكاسب هامشية أو حقوق «أقلية قومية» للعرب
على أرضهم المحتلة .وهذا هو معنى السعي «إلزالة العنصرية
من داخل مؤسساتها» :تنفيس النضال الشعبي وتشتيته من
خالل توجيهه عبر مسارب آمنة لالحتالل نفسه.
وحذرت «جك» من فئة السماسرة السياسيين المستفيدين من
لعب دور الكمبرادور السياسي لمصلحة االحتالل .ولفتت النظر
هنا إلى دور بعض وسائل اإلع�لام العربية المشبوه ،وبعض
الجمعيات غير الحكومية األميركية واألوروبية و»اإلسرائيلية»،
في تعبئة جماهيرنا للمشاركة بانتخابات الكنيست بحجة
إيصال الصوت العربي.
ودعت «جك» في اختتام بيانها إلى تنفيذ اعتصامها األسبوعي
الرقم  260مساء اليوم الخميس،
رفضا ً لوجود سفارة صهيونية في عمان ،وللمطالبة بإعالن
بطالن معاهدة وادي عربة.

«فجر ليبيا» ترف�ض مفاو�ضات الجزائر البحرين :وتيرة الحراك تت�صاعد
قبيل جمعة «ك ّلنا مقاومة»

توتر �سعودي ـ �سويدي ب�ش�أن حقوق الإن�سان

الريا�ض ت�ستدعي �سفيرها لدى ا�ستوكهولم
اس��ت��دع��ت ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
السعودية أمس سفيرها لدى السويد
بعد إعالن األخيرة وقف صفقة أسلحة
للسعودية إثر خالف دبلوماسي بين
البلدين.
وك���ان ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة
الخارجية السويدي إريك بومان خالل
لقاء مع صحيفة «»Aftonbladet
أع��ل��ن أن ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��وي��دي��ة
تلقت رسالة من السعودية في 10
آذار تتضمن سحبها لسفيرها من
السويد.
وأع��ل��ن��ت ال��س��وي��د وق���ف صفقة
أسلحة للمملكة العربية السعودية
بعد خالف دبلوماسي بين البلدين.
وك���ان وزي���ر ال��دف��اع ال��س��وي��دي
بيتر هولتفست صرح للصحافيين
ف��ي وق��ت سابق أن ب�لاده ل��ن تقوم
بتمديد اتفاق بيع أسلحة للرياض
مدته خمس سنوات لتزويد األخيرة
بالمعدات العسكرية والتدريب.
وأف��اد وزي��رال��دف��اع السويدي أن
السويد لن تمدد اتفاق األسلحة مع
ال��ري��اض ،وبلغت قيمة ص���ادرات
األس��ل��ح��ة ال��س��وي��دي��ة إل��ى المملكة
العربية السعودية  338مليون كرون
( 40مليون دوالر)عام .2014
وب���دأت األزم���ة بعد أن عارضت
السعودية إلقاء وزي��رة الخارجية
السويدية مارغوت والستروم كلمة

قائد الحر�س الثوري« :داع�ش» �سيزول بعد تحرير تكريت

أمام نظرائها العرب خالل اجتماعهم
في جامعة الدول العربية في القاهرة
بداية األسبوع.
وكانت والستروم تلقت دعوة إللقاء
الكلمة أمام الوزراء تطويرا ً للتعاون
ول��ت��ع��زي��ز ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق
اإلنسان والتعاون االقتصادي بين
الجامعة والسويد.
وع��ل��ل ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة

ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��وي��دي��ة ال��م��وق��ف
ال��س��ع��ودي ب��أن��ه ي��ع��ود الن��ت��ق��ادات
وجهتها بالده لسجل السعودية في
مجال حقوق اإلن��س��ان ،باإلضافة
إل��ى نشر والستروم على حسابها
في «تويتر» انتقادا ً للسعودية على
جلد ناشط وم��دون على اإلنترنت،
ووصفت ذلك بأنه «محاولة وحشية
إلسكات األشكال الحديثة للتعبير».

طلب مجلس نواب طبرق المنحل بموجب حكم قضائي من األمم المتحدة تأجيل جلسة الحوار
المقررة الخميس إلى األسبوع المقبل وسط تحذيرات أممية من العواقب الخطيرة لفشل الحوار الذي
تدور إحدى جلساته في الجزائر بحضور شخصيات وأحزاب ليبية.
وطلب أعضاء المجلس المنحل خالل جلسة بطبرق الثالثاء من أعضاء لجنة الحوار التواصل مع
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ترعى الحوار ،لطلب تأجيل موعد جلسة الحوار المقبلة،
حتى يتمكن المجلس من دراسة المقترحات بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وفق ما ذكره
المتحدث باسم المجلس فرج بو هاشم لوكالة «األناضول».
ورفضت ميليشيات «فجر ليبيا» نتائج اللقاءات والمفاوضات الجارية في الجزائر مؤكدة أنها
«غير معنية أبدا ً بمخرجات ما ُسمي بحوار الجزائر» وترفض «ما سينتج منه مسبقاً».
وأصدرت الميليشيات أمس بيانا ً من طريق مكتبها اإلعالمي على موقع «فايسبوك» ،أكدت فيه أن
«فجر ليبيا ،التي تمثل ثوار ليبيا الحقيقيين ،غير معنية بالمناورات السياسية الجارية في الجزائر،
وال تعترف باألحزاب السياسية الحاضرة في الجزائر ،بما فيها الحركات التي كانت وراء ظهور ودعم
الميليشيا نفسها مثل األحزاب اإلخوانية ممثلة في حزب العدالة والبناء واجهة اإلخوان المسلمين
الرسمية في ليبيا» وغيرها.
هذا واحتضنت الجزائر أول من أمس جولة حوار بين أطراف الصراع الليبي ،برعاية منظمة األمم
المتحدة ،بهدف البحث عن حل سياسي لألزمة العاصفة بالبالد والتي تهدد بنتائج دامية ومدمرة.

تمرد  200جندي على قائدهم
المعزول من قبل هادي في عدن
أكد مصدر يمني في تعز أن نحو  200جندي من القوات الخاصة في عدن تمردوا على قائدهم العميد
عبد الحافظ السقاف المقال بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأضاف المصدر ،أن العميد السقاف كان قد رفض قرار اإلقالة ،وأن عددا ً آخر من الجنود ال يزالون
يتبعونه ويتمركزون في نقاط أمنية متفرقة في المدينة.
والتقى الرئيس هادي من جهته ،مع قيادات في الحراك الجنوبي ،وكذلك مع السفير األميركي لدى
اليمن ،الذي وصل الى عدن فجأة قادما ً من السعودية حيث يعمل من هناك منذ إغالق مقر السفارة
األميركية بصنعاء .وكان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي قال إن اليمن في مقدمة البلدان
المستهدفة بالتآمر الخارجي ،وإن التكفيريين أحدى أدوات تنفيذ مشروع التدخل األجنبي .وأعلن السيد
الحوثي في كلمته بمناسبة ذكرى يوم الشهيد ،أن كلفة مواجهة هذا التهديد كبيرة لكنها ستكون أكبر لو
نجحت المؤامرة الخارجية.
ووجه الحوثي رسالة لبعض القوى في الداخل بأال يراهنوا على مواقف الخارج ألنه رهان خاسر وان
الرهان الحقيقي هو الشعب كما وجه نداء لكل الشرفاء بالمضي في ثورتهم حتى تحقيق كامل أهدافها.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي وافقت االثنين الماضي على استضافة مفاوضات بين األطراف
اليمنية بالرياض بطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي.
وطلبت السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بناء على مناشدة من الرئيس اليمني عبدربه
منصور هادي استضافة المحادثات في الرياض حيث المقر الرئيس للمجلس ووافقت دول المجلس.
وأعلن محمد البخيتي ،عضو المكتب السياسي في جماعة «أنصار الله» رفض الجماعة نقل
المفاوضات اليمنية إلى الرياض ،معتبرا ً ذلك إخالال ً باالتفاقات.

الشعبي في مدن البحرين والبلدات.
فيما تقترب «جمعة كلّنا مقاومة» ،يتصاعد التأهّ ب
ّ
ّ
البحريني
فقد ع ّمت التظاهرات الغاضبة ،والفعاليّات الثوريّة التي تض ّم كل أطياف الشعب
ّ
واإلماراتي
كافة أرج��اء البحرين ،تعبيرا ً عن الرفض الجماهيريّ لبقاء االحتالل السعوديّ
ّ
للبحرين.
فقد انطلقت هذه التظاهرات من بلدات الدّيه ،المصلّى ،إسكان جدحفص ،القدم ،البالد القديم،
الدراز ،سماهيج ،أبو صيبع ،الشاخورة ،دار كليب ،المقشع ،والمعامير.
كما أحكم ث ّوار البحرين قبضتهم على شارع القاعدة األميركيّة ببلدة الجفير ،والشارع التجاري
ببلدة توبلي ،والشارع العام بمدينة الزهراء دوار .17
وشهدت عاصمة الثورة سترة ،وبلدة كرزكان نزوال ً ثور ّيا ً ألبطال الميادين.
تمسكا ً بنهج المقاومة الحسينيّة وتضامنا ً مع الرموز األسرى.
ويأتي هذا التصعيد
الحراكي ّ
ّ
وشهد عدد من مناطق البحرين أول أمس احتجاجات وتظاهرات تنديدا ً باالعتداء على المعتقلين
السياسيين في سجن جو المركزي فيما أغرقت قوات النظام ساحات سجن جو بالغازات السامة
وتزايدت االختناقات في صفوف المعتقلين.
وأوضحت مصادر بحرينية انه بدأت مواجهات في العكر واحتجاجات في كرانة والمالكية
والدراز ومناطق مختلفة تنديدا ً باالعتداء على المعتقلين السياسيين في سجن جو.
وقالت المصادر ان تظاهرة غاضبة انطلقت وسط بلدة كرانة تضامنا ً مع المعتقلين في سجن
جو المركزي الذين يتعرضون العتداء من قبل قوات النظام.

