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كاسترو: ال أثق بالواليات املتحدة لكن ال أرفض التقارب معهاعربية وعالمية
هافانا- أ.ف.پ - رويترز: أعلن الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو الذي لم يظهر علنا منذ اكثر من سنة، 
في انه ال يثق بالواليات املتحدة ولكنه في الوقت ذاته ال يرفض التقارب مع واشنطن، فيما ميثل دعما قويا 
للتقارب التاريخي احلاصل بني هافانا وواشنطن مؤخرا. وقال كاسترو )88 عاما( في رسالة موجهة الى 
احتاد الطلبة بثها التلفزيون الرسمي »ال أثق بسياسة الواليات املتحدة ولم أتبادل أي كالم معها ولكن هذا 
ال يعني في أي وقت كان رفض احلل السلمي للنزاعات«. وأعرب كاسترو، عن دعمه لسياسة خلفه جتاه 
واشنطن بعد اإلعالن التاريخي في 17 ديسمبر املاضي عن تطبيع تدريجي للعالقات بني البلدين.

املبعوث األممي يحذّر: اليمن على احلافة

خامنئي يعتبر احلوثيني »صحوة« اليمنيني ..وبوادر اتفاق على مجلس رئاسي
املختطفني الذين مت اإلفراج عنهم 
ايضا، انه مت االعتداء عليه من 
قبل احلوثي���ني، مع 15 آخرين 
خالل مش���اركتهم في تظاهرة 

رافضة لهم في صنعاء.
وأضاف أن »مسلحي احلوثي 
اختطفون���ا وزجوا بنا جميعا 
على منت دورية واحدة قبل أن 
ينقلونا إلى أحد سجون مراكز 

الشرطة في صنعاء«.
ميدانيا، أصيب عنصر أمني 
جراء انفجار وق���ع أمام منزل 
وزير اإلدارة احمللية في احلكومة 
اليمنية املستقيلة عبدالرقيب 
فتح في صنعاء مساء اول من 
امس، بحسب مصدر مقرب من 

الوزير.
وق���ال املصدر ذات���ه، الذي 
ل�  رفض اإلفصاح عن اس���مه 
ألقى  »االناضول«، ان مجهوال 
قنبلة أمام بوابة منزل الوزير 
في حي س���عوان، ما أسفر عن 

إصابة أحد حراس املنزل.
وكان عبدالرقي���ب فتح قد 
طال���ب، األحد املاضي، اجلهات 
املختص���ة ومنظم���ات حقوق 
اإلنسان بالتدخل لرفع احلصار 
املف���روض على منزله من قبل 
مس���لحي جماعة أنصار اهلل 
املعروفة باسم »جماعة احلوثي«. 
ووصف الوزير املس���تقيل ما 
يتعرض له بأنه »إجراء مخالف 
للقانون، وال يستند ألي شرع«، 
اإلقامة  أنه »واقع حتت  مؤكدا 

اجلبرية«.
من جهة اخرى، قال مصدر 
أمني ميني: إن مسلحا مجهوال 
قت����ل وأصيب آخ����ران خالل 
هجومهم على مقر للش����رطة 
في محافظة عدن جنوبي البالد 

امس.

احلوثيني في صنعاء مساء اول 
من امس وأطلع مجلس األمن 
بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة 

من صنعاء على املستجدات.
وأكد بن عمر ملجلس األمن 
أن »اليمن على احلافة«، حيث 
يحكم احلوثيون السيطرة على 
صنعاء، بحسب ديبلوماسيني 

شاركوا في اجللسة.
وأضاف املبعوث االممي »أن 
هادي ورئي���س حكومته هما 
عمليا قيد اإلقامة اجلبرية، وأن 
العنف قد يندلع في أي حلظة«، 
إال أنه أضاف أن اتفاق تقاسم 

السلطة ممكن.
في غضون ذلك، قال مينيون 
اطلق سراحهم بعد ان اختطفوا 
ان  من قبل مسلحني حوثيني، 
مختطفيهم قام���وا بانتهاكات 
ضدهم خالل فترة احتجازهم 

في العاصمة صنعاء.
وق���ال احمد الش���امي أحد 
املختطفني الذين مت اإلفراج عنهم 
في مؤمتر صحافي مبقر نقابة 
الصحافيني امس ان أحد »مسلحي 
احلوثي بلباس األمن اعتدى علي 
بالضرب بأعقاب البنادق خالل 
مشاركتي في تظاهرة اول من 

امس بصنعاء«.
وأضاف لوكالة »األناضول«: 
»كنت أقوم بتغطية رأسي خالل 
تعرضي للضرب، ومت الزج بي 
في إحدى دورياتهم قبل أن يتم 
نقلنا جميعا لس���جن في أحد 

مراكز الشرطة«.
قائ���ال  الش���امي  وتاب���ع 
»كان���وا يهددونن���ا ونحن في 
الدورية التابعة لهم ويقولون 
أنتم بالطجة  الويل..  سنريكم 

ولصوص«.
وقال صامد الس���امعي أحد 

املس����تقيلة بتصريف األعمال 
حتى يت����م تش����كيل حكومة 
إنقاذ وطني، بحس����ب مصادر 

ل� »العربية نت«.
وكان بن عمر التقى مع قادة 

لتش����كيل مجلس رئاسي في 
اليمن برعاية املبعوث األممي 

جمال بن عمر.
ويتضمن االتفاق أيضا أن 
تس����تمر حكوم����ة خالد بحاح 

املواجهة في املستقبل  القوات 
ضد أعداء اإلسالم واملسلمني«، 

على حد تعبيره.
الى ذل����ك، قالت وس����ائل 
إعالم إن هناك أنباء عن اتفاق 

شعبية كما الباسيج اإليراني، 
ومن ثم تأسست قوات شعبية 
في س����ورية والعراق، واليوم 
نشاهد تشكيل أنصار اهلل في 
اليمن«، مضيفا »ستخوض هذه 

صنعاء � وكاالت: تضاربت 
األنباء أمس حول إفراج احلوثيني 
عن د.أحم����د عوض بن مبارك 
مدير مكت����ب الرئيس اليمني 
املس����تقيل عبد رب����ه منصور 
هادي، وذلك بعد اختطافه منذ 11 
يوما، ملنعه من حضور اجتماع 
كان مخصصا لتسلمه مسودة 
الدستور باعتباره رئيس الهيئة 
املنوط بها مراجعتها وأمني عام 

مؤمتر احلوار الوطني. 
في حني، ق����ال ممثل القائد 
االعلى للث����ورة االيرانية علي 
القدس  خامنئ����ي، في فيل����ق 
التاب����ع للحرس الثوري، علي 
شيرازي: ان »جماعة احلوثي 
اليمن هي  ف����ي  )أنصار اهلل( 
نسخة مشابهة من حزب اهلل في 
لبنان، وستدخل هذه املجموعة 
الساحة ملواجهة أعداء اإلسالم«، 

على حد تعبيره.
ونقلت »العربية نت« عن 
ش����يرازي قوله خ����الل حوار 
مع موقع »دفاع برس« التابع 
للقوات املسلحة اإليرانية، إن 
»اجلمهورية اإلس����المية تدعم 
بشكل مباشر احلوثيني في اليمن 
وحزب اهلل في لبنان والقوات 
الشعبية في سورية والعراق، 
الدولة على  وقد أكد مسؤولو 

هذه النقطة مرات عديدة«.
واعتب����ر ان »االنقالب على 
أنصار اهلل )احلوثيني( يعني 
االنقالب على الشعب، وان أنصار 
اهلل ليست مجموعة صغيرة 
أو حزب����ا خاصا، بل إنها متثل 

الشعب اليمني وصحوته«.
وش����دد ش����يرازي على أن 
احلوثيني نسخة من حزب اهلل، 
قائال »قبل أعوام مت تش����كيل 
ح����زب اهلل في لبن����ان كقوة 

هجمات هذه امليليش���يات 
على املنطقة«.

وأضاف أن »الصواريخ 
اخطأت أهدافها وسقطت 
املنطقة السكانية مبدينة 
رأس الن���وف دون وقوع 

خسائر بشرية«.
واعتب���ر احلاس���ي أن 
»هذا األمر يش���كل خرقا 
النار  جديدا لوقف إطالق 
الذي أعلنته ميليش���يات 
فجر ليبيا من أجل توفير 
بيئة مواتية للحوار الذي 
ترعاه بعثة األمم املتحدة« 
الثانية  وانطلقت جولته 

امس في جنيڤ.
وفي بنغازي، تصاعدت 
ح���دة املعارك املس���لحة 
في منطقة الليثي وس���ط 
املدينة بعد هجوم عنيف 
شنه مسلحون إسالميون 
اسفر عن سقوط 18 قتيال 
و44 جريح���ا خالل ال� 24 

ساعة املاضية.

وقال مسؤول في سالح 
اجلو ل�»فرانس برس« إن 
الغارات اس���تهدفت مقر 
كتيبة »راف اهلل السحاتي« 
ومنط��قة س�����يدي فرج 
وع���دة مواق���ع مبنطقة 
الهواري والليثي وطريق 

النهر.
إلى ذلك، أعلن اجليش 
أنه أوقف ناقلة نفط كانت 
في طريقه���ا إلى مصراتة 
ق���رب س�����واحل م��دينة 
س���رت، وأم���ر باقتيادها 
إلى مدينة طبرق لتفتيش 

حمولتها.
وقال املتحدث الرسمي 
باسم رئاسة األركان العامة 
العقي���د أحمد  للجي���ش 
املسماري: ان الناقلة كانت 
وجهتها مدينة مصراتة التي 
ينحدر منها معظم مقاتلي 
ميليشيات فجر ليبيا التي 
تسيطر على طرابلس منذ 

أغسطس املاضي.

عليهم من قبل قوات األمن«، 
موضحا أن عدد املسلحني 
الذين كانوا محاصرين بلغ 

أربعة.
وعل���ى صعي���د اخر، 
أطلقت ميليشيات فجر ليبيا 
ثالثة صواريخ بعيدة املدى 
النفط  مستهدفة خزانات 
النفطي،  السدرة  في مرفأ 
في حني تصاعدت املعارك 
املسلحة في مدينة بنغازي 
موقعة خالل 24 ساعة 18 

قتيال و44 جريحا.
وق���ال علي احلاس���ي 
املتح���دث باس���م غرف���ة 
النفطي  اله���الل  عمليات 
لوكالة فرانس برس امس 
إن »ميليشيات فجر ليبيا 
أطلق���ت ثالث���ة صواريخ 
بعيدة املدى باجتاه مرفأ 
الس���درة حي���ث خزانات 
النف���ط الت���ي احترق في 
وقت سابق الشهر املاضي 
سبعة خزانات منها جراء 

أ.ف.پ   � طرابل���س 
� رويت���رز: اعل���ن املركز 
االميرك���ي ملراقبة املواقع 
االس���المية )س���ايت( ان 
مقاتلني من تنظيم الدولة 
االس���المية »داعش« في 
الهجوم على  ليبيا تبنوا 
فندق كورينثيا الفخم في 

العاصمة طرابلس امس.
 وكت���ب على صور مت 
تناقلها على موقع تويتر 
للتواصل االجتماعي »غزوة 
الشيخ ابو انس الليبي تقبله 
انغماسية  اهلل« و»عملية 
في فندق كورنثيا«، وحتمل 
الص���ور ش���عار »والية 
طرابل���س التابعة للدولة 

االسالمية«.
وكان مص���در امني قد 
اعلن ان ثالثة اش���خاص 
قتلوا وجرح خمسة آخرون 
على االقل في انفجار سيارة 
ف���ي باحة فندق  مفخخة 

كورنثيا وسط طرابلس.
وقال املص���در االمني 
لفرانس ب���رس ان »ثالثة 
من رجال االمن قتلوا في 
هجوم مسلح على الفندق 
فيما جرح نحو خمس���ة 
موظفني بينهم فيلبينيتني 
جراء إطالق النار عليهم من 
قبل ثالثة مسلحني اقتحموا 
الفن���دق قب���ل أن تنفجر 
سيارة مفخخة وضعوها 

في الباحة اخلارجية«.
ويعد فندق »كورنثيا« 
العاصمة  أكبر فنادق  من 
الليبي���ة، حي���ث يعتبر 
الوجهة األولى للشركات 
العاملة في ليبيا  الكبيرة 
ب���ه من حماية  ملا يتمتع 
الفندق مقرا  أمنية، وكان 
لبعثات ديبلوماسية عديدة 
وللحكوم���ة املعترف بها 
دولي���ا برئاس���ة عبداهلل 

الثني.
  وفي وقت الحق، أعلن 
املتحدث باسم أجهزة األمن 
النعاس   الليبية عص���ام 
أن املس���لحني الذين كانوا 
محاصري���ن ف���ي فن���دق 
كورنثيا، أقدموا على تفجير 
انفسهم بأحزمة ناسفة في 

الطابق ال� 21 من الفندق.
وقال إن »املسلحني الذين 
هاجموا الفندق أقدموا على 
أنفس���هم بأحزمة  تفجير 
ناسفة في الطابق ال� 21 من 
الفندق بعد تضييق اخلناق 

منفذوه فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة بعد محاصرتهم من قوات األمن

»داعش« يتبنى »غزوة أبو أنس الليبي« في هجوم على فندق بطرابلس

استهداف مرفأ 
السدرة النفطي 

بالصواريخ.. 
وتصاعد املعارك 

في بنغازي

هيالري كلينتون ستدشن حملتها
لالنتخابات الرئاسية أبريل املقبل

واشنطن ـ أحمد عبداهلل ووكاالت

اتخذت االس���تعدادات التمهيدية لس���باق 
االنتخابات الرئاسية األميركية املقبلة املقررة 
ف���ي عام 2016، منحا متس���ارعا نس���بيا في 
كال املعس���كرين اجلمهوري والدميوقراطي. 
وستنطلق االنتخابات التمهيدية التي ستعني 
مرشح كل من احلزبني الدميوقراطي واجلمهوري 

مطلع 2016.
فف���ي وقت س���رب مقربون م���ن هيالري 
كلينتون لوس���ائل االعالم انها س���تعلن بدء 
حملتها االنتخابية مطلع ابريل املقبل، أعلنت 
حاكمة آالسكا السابقة سارة بيلني أنها تفكر 
بصورة جادة في خوض الس���باق الرئاسي 

ملواجهة كلينتون.
ونقلت بيلني، التي سبق ان خاضت السباق 
الرئاس���ي في عام 2008، معركتها الى امليدان 
في والية »اي���وا«، حيث ظه���رت في مؤمتر 
انتخابي عقده احملافظون في احلزب اجلمهوري 
حت���ت الفتة كبيرة كتب عليها »مس���تعدون 

لهيالري«.
وبينما لم تذك���ر بيلني، هيالري كلينتون 
على نحو مباشر فإنها قالت في خطابها »نحن 
مستعدون للفوز في االنتخابات الرئاسية املقبلة. 
ان أخذنا انتخابات الكونغرس االخيرة كمؤشر 
على شيء فإنها تدلنا على ان األميركيني يريدون 
التغيير بعد ان خدعوا فيمن وعد بالتغيير، ما 
جاء به الرئيس اوباما لألميركيني هو املزيد من 
املعاناة والفقر والتدخل في احلريات الشخصية 

والتجسس على االميركيني«.

وقال بيت برنارد منظم املؤمتر ان تصريحات 
بيلني تعني ان املعركة بدأت بالفعل، وأضاف 
»احملافظون معب���أون بص���ورة كاملة وهم 
مستعدون ملواجهة هيالري سواء بدعم احلاكمة 
بيلني أو بااللتفاف حول أي مرشح آخر يحمل 
رؤيتهم. انه أمر محبط ملن كانوا مترددين في 
العمل ضد الرئي���س اوباما انه يجدونه اآلن 
يدافع عن فرض ضرائب سبق ان عارضها في 
وعوده االنتخابية وفي الكتاب الذي اصدره في 
سياق حملته عام 2008. انه يكتسب خصوما 
إضافيني. وال أعتقد ان ذلك سيساعد املرشح 
الدميوقراط���ي املقبل اي���ا كان«. وكان بعض 
العامل���ني مع هيالري قد س���ربوا الى االعالم 
تفصي���الت ما قالوا انه هي���كل حملتها التي 

ستعلن عنها في مطلع ابريل املقبل. 
وقال احد مس���اعدي كلينتون »بعد عطلة 
عيد امليالد مباش���رة أق���رت هيالري ميزانية 
حملتها وقائمة بأسماء من تقرر تعيينهم في 
مواقع إدارة احلملة على مس���توى الواليات 

وعلى املستوى القومي«.
كما نقل من معس���كر هيالري ان الرئيس 
االسبق بيل كلينتون يتولى تصميم اخلطوط 
العامة للحملة وانه يحذر بال توقف من ان جب 

بوش ميثل »خطرا ال يستهان به«.
كما نقل أيضا عن كلينتون قوله ان بوش 
سيكون املرشح النهائي للجمهوريني وانه ال 
ينبغي النظر الى بيلني على أي نحو جاد. كما 
استبعد كلينتون ان يحظى حاكم نيوجيرسي 
كريس كريستي بفرصة للبقاء في املضمار ان 

ترشح لالنتخابات اجلمهورية التمهيدية.

»األونروا« توقف املساعدات املالية لغزة 
بسبب »نفاد األموال«

عواصم � أ.ف.پ: أعلنت وكالة غوث وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني )االونروا( وقف املساعدات 
املالية التي تقدمها إلصالح املنازل املدمرة في قطاع 
غزة بس����بب عدم قيام املانحني بدفع االلتزامات 
املترتبة عليهم، فيما شدد مبعوثو اللجنة الرباعية 
للسالم في الشرق األوسط، على ضرورة حتسني 

»الوضع االنساني املتردي« في غزة.
فقد ق����ال مدير عمليات وكالة )االونروا( في 
غ����زة روبرت تيرنر في بيان امس »اس����تنفدت 
الوكالة جميع االموال لدعم االصالحات وبدالت 

االيجار«.
وأضاف تيرنر انه »لم يصل تقريبا اي شيء من 
مبلغ 5.4 مليارات دوالر الذي مت التعهد بتقدميه 
في مؤمتر )املانحني( في القاهرة في اكتوبر املاضي. 
هذا امر مح����زن وغير مقبول«، وتابع »من غير 

الواضح ملاذا لم يأت هذا التمويل«.
وقالت الوكالة ان 96 الف منزل في قطاع غزة 

تضررت او دمرت بسبب القصف االسرائيلي.
وبحسب االونروا فان قطع املساعدات يعني 

اجبار اعداد كبيرة من الغزاويني الى العودة الى 
املدارس واملراكز التابعة لألمم املتحدة في قطاع 
غزة التي تشكل حاليا مأوى ل� 12 الف شخص.

وتابعت الوكالة »قامت االونروا في غزة حتى 
اآلن بتوفي����ر اكثر من 77 ملي����ون دوالر ل� 66 
الف عائلة فلسطينية الجئة إلصالح منازلهم او 
العثور على بديل مؤقت«. وأضافت »هذا اجناز 
هائل ولكنه ايضا غير كاف على االطالق. نحن 
نتحدث عن آالف العائالت التي ما زالت تعاني 
في هذا الش����تاء البارد بسبب عدم وجود مأوى 
مالئم. الناس ينامون فعليا بني االنقاض. ومات 

اطفال بسبب انخفاض حرارة اجسادهم«.
وتوفي طفالن رضيعان في يناير اجلاري بينما 
غرقت عشرات املنازل في غزة بسبب العواصف 

الشتوية.
وعلى صعيد آخر، طالبت وزارة اخلارجية 
الفلسطينية، املجتمع الدولي بالتحرك العاجل 
ل� »فرض عقوبات على إسرائيل، والتعامل مع 

االستيطان كجرمية حرب«.

انفصاليون جنوبيون يقطعون أحد الطرق في عدن أمس األول                       )أ.ف.پ( 


