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تعر�ض وحدات الجي�ش ل�ضربات التحالف الدولي الذي تقوده �أميركا
وثائق تك�شف ّ

تقرير �إخباري

القوات العراقية و�سط مدينة تكريت و«داع�ش» يقتل جرحاه

«�سايك�س ـ بيكو»
جديد في ال�شرق الأو�سط
} ناديا شحادة ولمى خيرالله
س���ي���اس���ات م��ت��ط��رف��ة وم��خ��ط��ط��ات ت��ح��م��ل ف���ي ج��ن��ب��ات��ه��ا أدق
االستراتيجيات تستخدم فيها أس���وأ األدوات لتعيث ف��ي ال��دول
ال��خ��راب ،هدفها ف��وض��ى خ�لاق��ة ب��ام��ت��ي��از ،وجهتها دول الشرق
األوسط وإعادة صوغ الترتيبات.
ت��رى القوى الغربية أن ح��دود سايكس بيكو أصبحت مهترئة
متآكلة خصوصا ً بعد تالحم محور المقاومة ال��ذي ب��دأت قدرته
تتعاظم ف��ي المنطقة ،فشعوب دول ه��ذا المحور ال تشترك فقط
بالتاريخ والمصير بل في الشهداء أيضا ً الذين قدمتهم بلدانهم وال
ت��زال تقدمهم في سبيل القضاء على االستعمار ،األم��ر ال��ذي أثار
الريبة والخشية لدى الدول الغربية وعلى رأسهم أميركا و«إسرائيل»
فأعادت صوغ سيناريو جديد إليجاد البديل ،لعلّها تتالفى حدثا ً
عظيما ً وتمهيدا ً لما هو أخبث من سايكس بيكو الذي أفضى حينها
إلى إصدار وعد بلفور وأتاح لليهود آنذاك تأسيس وطن في فلسطين
عام  ،1917فكانت تلك الدول حاضرة في ترتيبات جديدة للمنطقة
لصوغ مشروع سايكس بيكو جديد ولكن بأذرع مختلفة متمثّلة بـ
«النصرة» و«داع��ش» التي حاول بواسطتها رسم خطوط خريطته
وبات ينظر إليها بأنها «إسرائيل» الكبرى من النيل إلى الفرات...
محور المقاومة يدرك تماما ً الخطر الذي يهدد المنطقة من خالل
انتشار التنظيمات اإلره��اب��ي��ة وال��ه��دف ال��ذي تسعى إل��ى تحقيقه،
فالعالم بأسره سلّم بأن التيار التكفيري المتمثل ب��ـ«داع��ش» بات
يمثل تهديدا ً ألمن المنطقة والعالم عدا «إسرائيل» التي ال ترى فيه
شائبة وتالزم الصمت المطبق حيال شتى األعمال اإلرهابية لتلك
التنظيمات ال سيما وجود «جبهة النصرة» على حدودها ولم تحرك
ساكنا ً حيالها بل شنّت مروحياتها غارة جوية على تيار المقاومة
الموجود لمحاربة تلك التنظيمات اإلرهابية في  18من شهر شباط
المنصرم .
تحركات ليست بجديدة على محو ٍر رمزه المقاومة يسعى دوما ً
لكسر وإفشال المخططات الغربية والعدوانية فسطوع نجم حزب
الله في المعركة ليس آنيا ً أو جديدا ً والتاريخ يشهد حيث استطاع
سابقا ً كسر شوكة العدو في لبنان عام  1982وكلل عمله السياسي
والعسكري بإجبار الجيش «اإلسرائيلي» على االنسحاب من الجنوب
اللبناني في  ،2000وتصدى له في حرب تموز  2006والحق في
صفوفه خسائر كبيرة ،ها هو اليوم في سورية وال��ع��راق يحقق
المزيد من االنتصارات بالتعاون مع الجيشين السوري والعراقي
وهذا ما أشار إليه السيد حسن نصرالله في العديد من خطاباته.
فالمتابع للشأن السياسي ي��رى أن االن��ت��ص��ارات التي يحققها
محور المقاومة على التنظيمات اإلرهابية في ال��ع��راق وسورية،
أش��ع��رت الكيان الصهيوني أن��ه م��ع��زول استراتيجيا ً وعسكرياً،
وأن محور المقاومة دائما ً يقوم بعمليات نوعية تستهدف الكيان
الصهيوني وقواه االستراتيجية ،األمر الذي أدى إلى حالة من التوتر
واإلرباك داخل الكيان الصهيوني وجيشه ،فجبهات العدو مشتغلة
ووسائل إعالم العدو.
فالمقاومة حاضرة دوما ً وهي على أهبة االستعداد لتصنع نصرا ً
أعظم من نصر تموز عام  2006كما أن األزمة في سورية لم تشغلها
عن أولوية الجهوزية في مقاومة العدو الصهيوني ،كما أوضحه
حزب الله.
إن السياسات الخبيثة التي تمتهنها ال��ق��ي��ادات الغربية بذراع
صهيوني لتحقيق مشروع صهيو ـ أميركي ،تعتمد مشروع حدود
ال��دم ال��ذي وض��ع ع��ام  1983وصاغه ب��رن��ارد لويس المستشرق
البريطاني األصل اليهودي الديانة واألميركي الجنسية ،ووافق عليه
الكونغرس باإلجماع لتقسيم وتفتيت ال��دول العربية واإلسالمية
إلى دويالت على أساس ديني ومذهبي وطائفي وعرقي ،بات على
أيدي محور المقاومة قاب قوسين أو أدنى من االنكسار والقضاء
عليه عبر إلغاء حدود المقاومة وفتح الجبهات بما يضع «إسرائيل»
في خبر كان.

استهداف بالجملة

وتشهد مصر أخيرا ً هجمات أغلبها بقنابل بدائية
الصنع تستهدف رج��ال جيش وشرطة ومنشآت

شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د .صائب عريقات،
على أنه ال فرق بين رئيس حكومة «إسرائيل» بنيامين نتنياهو وبين زعيم تنظيم
داعش اإلرهابي أبوبكر البغدادي ،فكالهما يقتل حق اإلنسان في الحياة ،داعيا
الواليات المتحدة إلى أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك بصفتها القوة العظمى في
العالم.
وقال إنه «من غير المقبول أن تكون هناك دولة فوق القانون» .ورفض عريقات،
في ندوة أقيمت في الدوحة ،أي اتهامات تصف حركة حماس بأنها إرهابية»،
موضحا ً أن «الفلسطينيين شعب تحت االحتالل ومقاومته حق مشروع»،
مشددا ً على أن حركة حماس جزء أصيل ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني.
لكنه أض��اف أن��ه عند االختالف ينبغي العودة إل��ى صندوق االق��ت��راع ال
صناديق الرصاص ،الفتا ً إلى أن تعدد السلطات داخل الدولة الواحدة هو
محرقة للشعوب .وقال« :الفلسطينيون يستخدمون حقهم المشروع في مقاومة
االحتالل ،كما أن نتنياهو لم يكن يوما ً من أنصار حل الدولتين».

الأردن :الحرب على «داع�ش»
حرب العرب والم�سلمين

وصلت القوات العراقية المشتركة إلى وسط
مدينة تكريت وسيطرت على حي القادسية حيث
تخوض حرب شوارع لطرد مسلحي «داعش» من
المدينة ،فيما عثرت القوات العراقية على وثيقة
صادرة من قيادة جماعة «داعش» تدعو المسلحين
إلى قتل الجرحى من رفاقهم وعدم إسعافهم.
وأفادت مصادر أمنية لقناة «العالم» بأنّ القوات
العراقية سيطرت على مجمع القصور الرئاسية
وفرضت سيطرتها أيضا ً على المستشفى العسكري
القريب من مركز المدينة ومستشفى تكريت العام،
كذلك استعادت القوات مناطق والهياكل والديوم
والحي الصناعي وشارع األربعين ،وقال مسؤول
أمني إن اشتباكات ضارية وقعت حول مركز شرطة
تكريت إلى الجنوب من القادسية مباشرة .كما
دارت اشتباكات إلى الشمال الغربي في المنطقة
الصناعية.
من جهة أخ��رى ،عثرت القوات العراقية أثناء
تحريرها لمحافظة صالح الدين على وثيقة صادرة
من قيادة جماعة «داعش» تدعو المسلحين إلى قتل
الجرحى من رفاقهم وعدم اسعافهم.
وجاء في الوثيقة أنّ مستشفيات الموصل لم تعد
كافية الستقبال الجرحى وعليه فإنّ االوامر تقضي
بضرورة التخلص من الجرحى والمصابين.
واستقبل أهالي المناطق المحررة في تكريت
جنود الجيش العراقي ،وق��وات الحشد الشعبي
ب��األه��ازي��ج تعبيرا ً ع��ن فرحتهم بالتخلّص من
سيطرة «داعش».
وتظهر ال��ص��ور استقبال واحتضان األهالي
للقوات األمنية والجيش والحشد ،وطمأن المقاتلون
المدنيين بأنهم ج��اءوا لحمايتهم وإنهاء سيطرة
«داعش».
وفي غرب العراق ،أحبطت القوات المشتركة
هجوما ً كبيرا ً لجماعة «داعش» على مدينة الرمادي
مخلّفة في صفوفها عشرات القتلى والجرحى.
وأعلنت مصادر محلية مقتل واح�� ٍد وأربعين
مسلحا ً من جماعة «داع��ش» بينهم سبعة عشر

انتحارياً ،موضحة أنّ «داع��ش» استخدم خالل
ال��ه��ج��وم س��ب��ع س��ي��ارات مفخخة م��ع ع���دد من
االنتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة.
وأك��دت المصادر أنّ مسلحي «داع��ش» رفعوا
راي��اتٍ بيضاء مطالبين بالخروج مما تبقى من
مواقعهم في الرمادي.
وفي الكرمة شرق الفلوجة استعادت القوات
المشتركة نحو ثمانين في المئة من المدينة وسط
اشتباكات عنيفة مع اإلرهابيين.

التحالف الدولي يقصف الجيش

ونشر موقع «السومرية نيوز» ،وثائق صادرة
عن وزارة الدفاع توضح تفاصيل تعرض القطعات
العسكرية العراقية في قواطع لضربات جوية عدة
من قبل طيران التحالف الدولي الذي تقوده أميركا.
وتظهر إحدى الوثائق طلبا ً موجها ً من النائبة
حنان الفتالوي إلى رئيس مجلس النواب سليم
الجبوري بتاريخ  8كانون الثاني  ،2015لغرض
الموافقة على قراءة بيان في جلسة البرلمان حول
موضوع قصف قوات التحالف الدولي لمقر اللواء
 52والتسبب باستشهاد حوالى  80منتسباً.
وتوجهت لجنة األمن والدفاع النيابية كتابا ً إلى
وزارة الدفاع ،بتاريخ  12كانون الثاني ،2015
يطلب النظر بمضمون كتاب الفتالوي المحال على
اللجنة من هيئة رئاسة البرلمان والرد بالمعلومات
المتوافرة حول الحادثة بالسرعة الممكنة.
فيما تورد وزارة الدفاع تفاصيل هذه الحوادث
بكتاب رسمي حمل الرقم  19/3/2وصدر بتاريخ
 28كانون الثاني  ،2015وتضمن أنه «بالساعة
 05:30يوم  2014 /12/24تعرضت المجاميع
اإلرهابية على قطاعاتنا في منطقة المالحة قضاء
بيجي ،محافظة صالح الدين ،وتم طلب إسناد جوي
قريب من قبل النقيب أحمد صالح حنون المسيطر
الجوي لقيادة العمليات الخاصة 2/جهاز مكافحة
اإلره��اب حيث أرسلت من قبل الضابط أعاله إلى
الجانب األميركي وثم أرسلت إلى الفريق األميركي

م�صر :ت�أهب �أمني ع�شية م�ؤتمر �شرم ال�شيخ االقت�صادي

تعيش مصر في الفترة األخيرة حالة تأهب أمني
استعدادا ًالحتضان المؤتمر االقتصادي بشرم الشيخ
في ظل تواتر التفجيرات واألعمال التخريبية في
مناطق مختلفة من البالد.
وبحسب مصادر مطلعة تم رفع االستعداد األمني
إلى أقصى درجة في موانئ البحر األحمر التسعة
بمحافظات السويس والبحر األحمر وجنوب سيناء،
بالتنسيق مع مديريات وأجهزة األمن بالمحافظات
واألجهزة العاملة بالموانئ.
وكان وزير الداخلية مجدي عبد الغفار قد أشرف
أخيرا ً على متابعة األوضاع األمنية في شرم الشيخ،
وانتشار ال��ق��وات على مداخل وم��خ��ارج المدينة،
وانتشار الحواجز والتمركزات األمنية بهدف تحقيق
األمن بصورته الكاملة.

عريقات :ال فرق
بين نتنياهو والبغدادي

حكومية بالتزامن مع حملة أمنية يشنها الجيش في
شبه جزيرة سيناء ،شمال شرقي البالد ،تستهدف
مجموعات «إرهابية» في تلك المنطقة.

أهمية المؤتمر

ويعتبر المؤتمر فرصة جيدة إلعادة اكتساب ثقة
المستثمرين في السوق المصرية وتأكيد تقديم الدعم
الكامل للمستثمرين المهتمين بالبلد.
ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر العديد من
أصحاب القرار وكبريات الشركات العالمية والعربية
والمصرية كعالمة جيدة على استعداد مصر لجذب
المزيد من رؤوس األموال واالستثمارات في الفترة
المقبلة.
وتعول الحكومة المصرية على المؤتمر لجذب
استثمارات تسهم في إنعاش اقتصاد البالد الذي
يشهد تدهورا ً حاداً ،بحسب محللين اقتصاديين.
وقالت وكالة «أسوشيتد ب��رس» ،إن المؤتمر
يهدف إلى استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء

العالم ،ويظهر استعداد مصر لفتح أسواقها للعمل
بعد  4سنوات من االضطرابات التي بدأت باإلطاحة
بالرئيس األسبق حسني مبارك في .2011

 90دولة ستشارك

وبحسب وزارة الخارجية المصرية ،أكدت  90دولة
و 25منظمة عالمية مشاركتها بالمؤتمر االقتصادي،
حيث من المنتظر أن يوجد خالل الساعات القليلة
المقبلة العديد من رؤوساء الدول والوفود العربية
واألجنبية في إطار تعزيز االقتصاد المصري.
ويعقد مؤتمر مستقبل مصر لدعم وتنمية االقتصاد
المصري بشرم الشيخ في الفترة الممتدة من  13إلى
 16آذار الجاري.
ويستعد م��ط��ار ش���رم ال��ش��ي��خ ب��ك��ام��ل طاقته
الفنية الستقبال الوفود المشاركة وذلك من خالل
تجهيز القوة البشرية المعنية من جميع القطاعات
والمتخصصين في المجاالت الهندسية والفنية
والعمليات واألمن.

الموجود في قيادة العمليات المشتركة».
واختتمت الوزارة كتابها الرسمي بالقول« :على
ض��وء ما ورد تم تشكيل لجنة جديدة من قيادة
العمليات المشتركة لغرض الوقوف على التباين
الحاصل في موقف أعداد الخسائر على ضوء قرار
اللجنة المشكلة سابقا ً وموقف قيادة عمليات صالح
الدين المرسل بموجب رسالتهم س ف  3844في
 2014 /12 /27وسيتم تزويدكم بنتائج أعمال
اللجنة حال إكمال مهماتها والجهة المقصرة».
يذكر أن شبكة «نهرين نت» اإلخبارية نقلت أمس
عن ضابط عراقي في الجيش قيام طائرة حربية
أميركية بعملية قصف استهدفت مقر الفوج الثاني
اللواء  50الفرقة  14في األنبار قبل ظهر األربعاء،
أدى إلى مقتل وجرح العشرات من ضباط وجنود
الفوج الثاني ،ولم يؤكد الخبر مصدر رسمي حتى
اآلن.

استنكار تصريحات يونسي

وأعربت وزارة الخارجية العراقية عن استغرابها
التصريحات المنسوبة إلى علي يونسي مستشار
ال��رئ��ي��س اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي ،ب��أن إي��ران
إمبراطورية عاصمتها بغداد.
وعبرت الوزارة في بيان األربعاء  11آذار «عن
استنكارها هذه التصريحات الالمسؤولة كما تؤكد
أن العراق دولة ذات سيادة يحكمها أبناؤها وتقيم
عالقات إيجابية مع دول الجوار من بينها إيران».
وش���دد ال��ب��ي��ان على أن «ال��ع��راق ل��ن يسمح
بالتدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته
الوطنية».
وك���ان ي��ون��س��ي ،مستشار ال��رئ��ي��س اإلي��ران��ي
للشؤون الدينية واألقليات ،قال في كلمة أمام مؤتمر
عقد قبل يومين بطهران ،إن بالده كانت منذ والدتها
«إمبراطورية» ،مشيرا ً إلى أن «العراق ليس جزءا ً
من نفوذنا الثقافي فحسب ،بل من هويتنا ...وهو
عاصمتنا اليوم».

الجزائر :الأطراف
الليبية تدعو
�إلى «وقف
فوري» للعمليات
الع�سكرية
دع���ت األط����راف الليبية من
األحزاب السياسية والشخصيات
المجتمعية في الجزائر أول من
أمس إلى «وقف فوري» للعمليات
العسكرية ،وفق ما جاء في وثيقة
توجت يومين من االجتماعات
حضرها ممثل األمم المتحدة في
ليبيا برناردينو ليون.
وجاء في الوثيقة التي تم توزيع
نسخ منها على الصحافيين أن
المشاركين أكدوا «رفضهم التام
للتصعيد العسكري بأشكاله
كافة ،ومطالبتهم بوقف فوري
للعمليات العسكرية للسماح
ل��ل��ح��وار أن يستمر ف��ي أج��واء
مواتية».
ك���م���ا أك������د ال���م���ش���ارك���ون
«تصميمهم على إرس��ال رسالة
قوية وواض��ح��ة وم��وح��دة حول
التزامهم ال��ت��ام ب��ال��ح��وار كحل
وحيد لألزمة في ليبيا ،ورفض
ال��ل��ج��وء إل���ى ال��ع��ن��ف لتسوية
خ�لاف��ات سياسية» .وتعهدوا
«حماية وح��دة ليبيا الوطنية
والترابية وسيادتها واستقاللها،
وسيطرتها التامة على حدودها
ال��دول��ي��ة ،ورف���ض أي شكل من
أشكال التدخل األجنبي» .والتزم
الجميع ضرورة تضافر الجهود
لمكافحة اإلره����اب «بأشكاله
ومظاهره كافة ،وبغض النظر
عن دوافعه» ،و«وضع حد له قبل
أن يتمدد ويتوطن بشكل يصعب
القضاء عليه».
وبالنسبة إليهم فإن اإلرهاب
يمثله «أنصار الشريعة وداعش
وال���ق���اع���دة» .وخ��ل�ال م��ؤت��م��ر
صحافي لممثل األم��م المتحدة
في ليبيا برناردينو ليون أكد أن
«خطوة مهمة تم اجتيازها نحو
السالم ألن المجتمعين هنا هم
قادة سياسيون ،إنهم قادة رأي».

أوضح وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية
الدكتور محمد المومني أن الحرب على تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش» هي
«حرب العرب والمسلمين على اإلرهاب الموجود في المنطقة وينتهك الجرائم
باسم الدين الحنيف السمح».
وشدد المومني خالل لقائه عددا ً من مراسلي وكاالت األنباء العربية العاملة
باألردن على ضرورة أن «تظهر هذه الحرب أنها حرب العرب والمسلمين وليست
حرب الغرب».
وذكر أن الحرب على اإلرهاب التي تشارك فيها المملكة ضمن قوات التحالف
أسفرت حتى اآلن عن سقوط  8500قتيل على األقل من «تنظيم الدولة» ،وآالف
الجرحى ،إضافة إلى تدمير  1000آلية ونحو  100دبابة.
ولفت المومني إلى أهمية تجفيف المنابع المالية للتنظيمات «اإلرهابية»
ومالحقة المنتسبين لها وتطبيق القانون عليهم لضمان أنهم ال يشكلون خطرا ً
على أمن المجتمعات بعد اآلن.
وأكد أهمية أن يكون للخطاب الديني الفكري دور في توعية الشباب «ثقافيا ً
دينيا ً إعالميا ً واجتماعيا ً من أجل تعرية الخطاب الذي تستخدمه المنظمات
«اإلرهابية» وتحصين المجتمعات من الفكر المتطرف».
واعتبر المومني وجود التحالف الدولي لمواجهة اإلرهاب والقضاء عليه
مصلحة قومية للدول المشاركة وإلقليم الشرق األوس��ط ولألمن والسلم
العالميين.

تون�س� :إ�ضراب �ضد م�شروع
يكر�س هيمنة الحكومة على الق�ضاء
دخل قضاة تونس أمس إضرابا ً عاما ً في كامل المحاكم التونسية احتجاجا ً
على بنود تضمنها مشروع قانون إلح��داث المجلس األعلى للقضاء بدعوى
تكريسه لهيمنة الحكومة على القطاع.
ودعت جمعية القضاة والنقابة لتنفيذ إضراب حضوري في كل المحاكم،
باستثناء عدد من القضايا االستعجالية وذلك على خلفية مشروع القانون
المحدث للمجلس األعلى للقضاء والذي يرى القضاة أنه ال يكرس استقاللية
السلطة القضائية كما ينص على ذلك الدستور.
والمجلس األعلى للقضاء هو من بين الهيئات الدستورية التي يجرى تركيزها
بعد انتهاء الفترة االنتقالية في البالد التي أعقبت الثورة عام  2011وتوجت
بصوغ دستور جديد وانتخابات حرة وديمقراطية في .2014
وذكرت جمعية القضاة أن «القانون ال يضمن استقاللية المجلس األعلى
للقضاء وأنه يكرس هيمنة السلطة التنفيذية بمنحها صالحيات واسعة بما في
ذلك عزل القضاة عبر أمر رئاسي على نحو مخالف للدستور».
وهناك خالفات أيضا ً ترتبط بتركيبة المجلس ،إذ ينص القانون على أن
ثلثي أعضاء المجلس هم من القضاة والثلث الباقي من غير القضاة وفتح ذلك
الباب أمام احتجاجات أخرى داخل قطاع المحاماة الذين يطالبون بتمثيلهم في
المجلس.
وقالت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي في مؤتمر صحافي «الدستور
ال ينص على أن ثلث المجلس يجب أن يكون من المحامين بل من مستقلين من
ذوي االختصاص».
وعرضت وزارة العدل مشروع القانون منذ االثنين الماضي ،على موقعها
بشبكة االنترنت.
وذك��رت الحكومة أول من أمس ،أنها ستعرضه على البرلمان للتصويت
عليه.

الداخلية الم�صرية:
اعتقال  75من القيادات الو�سطىلـ«الإخوان»
قامت األجهزة األمنية بوزارة الداخلية المصرية فجر أمس،
بتنفيذ ضربات أمنية استباقية عدة ُمقننة ،استهدفت بعض
القيادات الوسطى لجماعة «اإلخوان المسلمين» والتنظيمات
الموالية لها من المتهمين في قضايا اقتحامات أقسام ومراكز
الشرطة والمشاركة في أعمال عدائية ،والتحريض عليه على
مستوى محافظات الجمهورية.
وأعلن مسؤول مركز اإلع�لام األمني ب���وزارة الداخلية
المصرية أنه «تم ضبط  75من هؤالء العناصر من بينهم 43
مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا ارتكاب أعمال عنف،
واتخذت اإلجراءات القانونية بحقهم».
كما تمكنت األجهزة األمنية باالستعانة بالتقنيات الحديثة
من الفحص الفني وتتبع البصمة اإللكترونية لضبط عناصر

«اإلخ����وان» المتورطين ف��ي إن��ش��اء صفحات على موقع
«فايسبوك» للتحريض على العنف ضد رج��ال الشرطة
والقوات المسلحة وإث��ارة الفوضى ،وتوصلت الجهود إلى
رص��د صفحة على «فايسبوك» باسم «العقاب الثوري»
تتضمن صورا ً للعديد من العمليات اإلرهابية من تفجيرات
وحرائق وقطع طرق ارتكبت ضد قوات الشرطة ومؤسسات
الدولة والعاملين بها وإع�لان مسؤوليتهم عنها ،وكذلك
مشاركات تحريضية إلسقاط نظام الحكم الحالي في البالد
ونشر عبارات تحريضية للقيام بأعمال تخريبية من شأنها
تكدير األمن العام ونشر أسماء وبيانات لضباط الشرطة
وبعض اإلعالميين للتحريض على استهدافهم بأعمال عدائية
والدعوة إلثارة الفتنة.

الرئي�س اليمني يلتقي وزير الدفاع في عدن
التقى الرئيس اليمني عبد ربه
منصور ه��ادي في عدن وزي��ر الدفاع
اللواء الركن محمود سالم الصبيحي،
ال����ذي ف���ر م���ن ال��ع��اص��م��ة صنعاء
الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبحسب صور التلفزيون العام في
ع��دن ف��إن ه��ادي أك��د خ�لال االجتماع
«أهمية استتباب األم��ن واالستقرار
في البلد باعتباره مطلبا ً ملحا ً لبناء
ال��ي��م��ن» ال���غ���ارق ف��ي م��وج��ة عنف
متواصلة.
وينضم بذلك الصبيحي إلى الرئيس
في عدن إثر مغادرته صنعاء.
م��ن جهة أخ���رى ،التقى الرئيس
ه���ادي ع����ددا ً م��ن ق���ي���ادات ال��ح��راك
الجنوبي ،الذي يطالب شقه المتشدد،
بانفصال الجنوب عن الشمال كما
كانت الحال قبل .1990
وقال القيادي في الحراك الجنوبي
محسن بن فريد« :لقاؤنا بالرئيس
ه���ادي ك��ان إي��ج��اب��ي �اً» ،مضيفا ً أن
قيادات الحراك طالبت الرئيس هادي
«بأال تتحول عدن إلى ساحة لتصفية
الحسابات بين القوى المتصارعة في
صنعاء».
وكان الرئيس هادي التقى السفير

األم��ي��رك��ي ل��دى اليمن ،ال���ذي وصل
عدن فجأة آتيا ً من السعودية حيث
يعمل من هناك منذ إغالق مقر السفارة
األميركية بصنعاء.
ويذكر أن مصدرا ً كان أفاد في وقت
سابق أن نحو  200جندي من القوات
الخاصة في عدن تمردوا على قائدهم

العميد عبد الحافظ السقاف المقال
بقرار من الرئيس عبدربه منصور
هادي.
وأضاف أن العميد السقاف كان قد
رفض قرار اإلقالة ،وأن عددا ً آخر من
الجنود ال يزالون يتبعونه ويتمركزون
في نقاط أمنية متفرقة في المدينة.

