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حتذيرات فلسطينية من تكرار سيناريو اغتيال عرفات مع عباس
عواصم ـ وكاالت: حذر رئيس اللجنة الفلسطينية للتحقيق بوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، توفيق 
الطيراوي من تكرار سيناريو اغتياله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال الطيراوي لوكالة 
األناضول إن »الدالئل السياسية احلالية تشير إلى ذات االجتاه الذي كان في زمن الرئيس عرفات، 
فاإلسرائيليون يعتقدون أنه عندما ينتهوا من قائد، ويأتي قائد جديد، قد يوقع على ما لم يوقع عليه القائد 
السابق«. وأضاف »أصبح اإلسرائيليون يفكرون في أن القائد الذي سيخلف عباس قد يوافق لهم على ما لم 
يوافق عليه عباس«. وقال الطيراوي، في تصريحات صحافية سابقة، إن ما توصل له التحقيق الفلسطيني 
بأن »عرفات لم ميت بسبب تقدم السن، أو بسبب املرض، ولم ميت موتا طبيعيا«، متهما إسرائيل باغتياله. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية
تزايد مؤشرات نشوب »حرب مفتوحة« بني اجلانبني.. واعتقال قيادي باحلراك اجلنوبي عقب عودته من القاهرة

»القاعدة« تسيطر على »العدين«.. والسلطات اليمنية تسلّم »تعز« للحوثيني
البيضاء، ف���ي محاولة من 
الطرفني للتحكم باحملافظة، 
حيث قتل أمس 5 أشخاص 
على األقل، وأصيب آخرون في 
اشتباكات عنيفة اندلعت بني 
اجلانبني في املدينة، كما اعدم 
عناصر من القاعدة، القيادي 
احلوثي خليل الريامي الذي 
اعتقلوه خالل االشتباكات.

وتدور تساؤالت كبيرة 
حول كيفية متكن احلوثيني 
من التمدد ف���ي اليمن بهذه 
الطريقة وسبب بقاء الدولة 
كليا خارج املشهد، فيما طالب 
وزراء بينه���م وزير الدفاع 
القوات احلكومية بالتعاون 

مع احلوثيني.
على صعيد آخر، اعتقلت 
سلطات األمن اليمنية في عدن 
القيادي في احلراك اجلنوبي 
حسن بنان و10 من مرافقيه 
بعد مداهماتها فندق زهرة 

املدائن في مدينة عدن.
ونقل موقع »عدن الغد« 
االلكتروني عن مصادر قريبة 
من بنان قولها ان سلطات 
إلى  اقتادت املعتقلني  األمن 

جهة غير معلومة.
وكان بنان ق���د عاد إلى 
عدن قبل أي���ام من القاهرة 
للمشاركة في احلشد الكبير 
للمطالبة باستقالل اجلنوب، 
وكانت السلطات اليمنية قد 
أمرت بترحيل بنان من البالد 
منذ عام ونصف العام وصدر 

عفو رئاسي عنه.

في اب وتعز في خطوة تنذر 
مبواجهات مع احلوثيني.

وق���ال مص���در امني ان 
»املش���هد اليمني يتجه الى 
حرب مفتوحة بني احلوثيني 

وتنظيم القاعدة«.
وفي غض���ون ذلك، قال 
شهود عيان إن مئات املسلحني 
احلوثيني، يحتش���دون في 
البيضاء، وس���ط  محافظة 
البالد، استعدادا للتوجه إلى 
مدينة رداع باحملافظة ذاتها 

لقتال تنظيم القاعدة.
وأضاف الشهود لوكالة 
األناض���ول أن »نح���و 60 
سيارة تقل مئات املسلحني 
احلوثيني تس���تعد للتوجه 
في وقت الحق من اليوم من 
منطقة ق���اع فيد إلى مدينة 
رداع مبحافظة البيضاء لقتال 

عناصر تنظيم القاعدة«.
وأش���ار الش���هود إل���ى 
أن املس���لحني احلوثي���ني 
يتمركزون حاليا على بعد 
10 كيلومترات، غربي مدينة 
رداع، استعدادا للتوجه إلى 

املدينة.
وشهدت رداع خالل األيام 
القليلة املاضية اشتباكات 
عنيفة ب���ني عناصر تنظيم 
القاعدة ومسلحني حوثيني 
خلفت قتل���ى وجرحى من 

الطرفني.
وازدادت مؤخرا املواجهات 
بني تنظيم القاعدة وأنصار 
جماعة احلوثي في محافظة 

دافعهم االساسي لالنتشار 
في اب هو »تعقب العناصر 
اال ان مصادر  املتطرف���ة«، 
محلي���ة وقبلي���ة وامنية 
متطابقة اكدت ان العشرات 
من عناصر القاعدة رصدوا 

املنطق���ة  قائ���د  وكان 
العسكرية الرابعة التي تشمل 
تعز تعهد بانه س���يتصدى 
للحوثيني ولن يسمح لهم 

بدخول املدينة.
ويؤك���د احلوثي���ون ان 

احمللي���ة واحلوثي���ني، مت 
االتف���اق على »عدم  خالله 
دخول املسلحني احلوثيني 
الى احملافظة وجتنيب تعز 
اي اعمال عنف او تخريب«، 

بحسب مسؤول محلي.

وفي مدينة تعز الكبرى 
والقريب���ة م���ن إب، رصد 
وصول بع���ض املجموعات 
م���ن احلوثيني ال���ى تخوم 
املدين���ة، حي���ث ان هناك 
امنيا بني السلطة  اجتماعا 

صنعاء � وكاالت: سيطر 
عناصر، يشتبه في انتمائها 
القاعدة، على  الى تنظي���م 
التابعة  العدي���ن  مديري���ة 
حملافظة إب في جنوب غرب 
اليمن، وذلك بعد س���يطرة 
املتمردي���ن احلوثيني على 
مركز احملافظة، فيما تزايدت 
اقتراب مواجهات  مؤشرات 
عنيف���ة ب���ني اجلانبني في 
منطق���ة رداع مبحافظ���ة 
البيضاء، وهو ما ينذر بحرب 

مفتوحة بينهما.
وأك���د مص���در امني ان 
القاع���دة  مس���لحني م���ن 
العدين  »س���يطروا عل���ى 
بعد ان ش���نوا هجوما على 
مديرية االمن ومبنى السلطة 
احمللية ومركز البريد والبنك 
التجاري في املدينة، مما اسفر 
عن مقتل خمس���ة من افراد 

الشرطة.
واعتبر مصدر محلي في 
اتصال م���ع وكالة فرانس 
برس ان سيطرة القاعدة على 
املدينة هي مبنزلة رد على 
تواطؤ السلطات في تسليم 

مركز إب للحوثيني.
القاعدة، في  وتوع���دت 
وقت سابق، بشن حرب من 
دون هوادة على احلوثيني 
الذين ينتشرون بسرعة في 
اليمن م���ن دون اي مقاومة 
الدولة، في ظل تاجيج  من 
الطائفي���ة في  للتوت���رات 

البالد.

مسلحون حوثيون خالل انتشارهم في صنعاء  ) رويترز( 

اجليش الليبي يتقدم في بنغازي 

بشرية«.
املواجه����ات  وأس����فرت 
املسلحة في بنغازي عن مقتل 
17 شخصا على االقل خالل 
24 ساعة في مواجهات وقعت 
بني عسكريني وامليليشيات 
االسالمية التي تسيطر على 
املدينة كما افاد مصدر طبي 

امس.
وقال مركز بنغازي الطبي 
إن خمس جثث نقلت اليه 
مساء أول من امس مما يرفع 

احلصيلة الى 17 قتيال، ولم 
اذا  يوضح املستش����فى ما 
كانوا عسكريني أو مدنيني.

وبالتزامن مع التطورات 
في بنغازي، حتدثت بعض 
املصادر عن اندالع اشتباكات 
بني اجليش وميليش����يات 
العاصمة  »فجر ليبيا« في 
طرابلس، ومدينة غريان، 
حيث باتت القوات احلكومية 
على وشك طرد املجموعات 

املسلحة منها.

نصبوا حواجز عند مداخل 
املدينة ل� »تضييق اخلناق 
على املجموعات املسلحة، 
ليسهل على اجليش قتالها 
ف����ي مناط����ق بعي����دة عن 

املدنيني«.
وأعرب عن خشيته من 
»وقوع عمليات انتحارية قد 
يقوم بها اإلرهابيون«، الفتا 
إلى أن املسلحني »يلجأون 
إلى املباني واملستشفيات 
ويستخدمون املدنيني دروعا 

طرابلس � وكاالت: حقق 
اجليش الليبي أمس تقدما 
في مدينة بنغازي ش����رقي 
الب����الد، في إط����ار معركة 
احلسم التي بدأها، لتطهير 

املدينة من املسلحني.
وأعلن اجليش الليبي أن 
س����الح اجلو قصف مواقع 
عدة للمس����لحني، مش����يرا 
إل����ى أن محي����ط بنغازي 
أصبح آمن����ا، وأن العملية 
العسكرية ستستمر حتى 
امليليشيات املسلحة،  طرد 
وذلك بعد اشتباكات عنيفة 
اندلعت في مح����اور عدة، 
أسفرت عن وقوع قتلى من 

الطرفني.
جاء ذلك بعد يوم من تعهد 
اللواء املتقاعد خليفة حفتر 
باس����تعادة السيطرة على 

املدينة من االسالميني.
وأكد رئي����س احلكومة 
 الليب����ي عب����داهلل الثن����ي 
ل� »سكاي نيوز عربية« أن 
اجليش جنح في السيطرة 
على ع����دة مواق����ع تابعة 
للمليش����يات املسلحة في 
بنغازي، مم����ا أجبر قوات 
مجل����س ش����ورى »ث����وار 

بنغازي« على الفرار.
ورح����ب الثن����ي ب� »أي 
مجموعة مسلحة تريد القتال 
حتت مظلة اجليش«، مشيرا 
إلى أن »ش����باب بنغازي« 

) ا.پ(   دخان يتصاعد اثر قصف اجليش الليبي مواقع اإلسالميني في بنغازي امس  

أكد استمرار العملية العسكرية حتى طرد املسلحني من املدينة

إيران: أحرزنا تقدمًا في احملادثات النووية 
وال متديد للمهلة احملددة إلبرام اتفاق شامل

رويت���رز   � ڤيين���ا 
إيران  و)أ.ف.پ(: اختتمت 
والقوى الكبرى الس���ت في 
ڤيينا امس محادثات معقدة 
وصعبة تهدف الى التوصل 
حلل خلالفاتهما حول برنامج 
طهران النووي، حيث أحرز 
اجلانب���ان تقدما في بعض 
القضاي���ا اخلالفي���ة، فيما 
ظلت موضوعات أخرى محال 
للتفاوض وفي مقدمتها قضية 
تخصيب اليورانيوم وعدد 

أجهزة الطرد املركزي.
وكان وزي���ر اخلارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف قد 
أكد حتقيق تقدم في احملادثات 
النووي���ة الت���ي وصفها ب� 
»الصعبة للغاية« التي متت 
ب���ني بالده والقوى الس���ت 
الكبرى في ڤيينا على مدار 

اليومني املاضيني ونوقشت 
فيها حلول محتملة.

وج���اء ذلك ف���ي مؤمتر 
صحافي مقتضب لوسائل 
اإلعالم اإليرانية مساء امس 
األول عق���ب اجتماع ثالثي 
اس���تمر حوالي 6 س���اعات 
مع نظي���ره األميركي جون 
كيري ومسؤولة السياسة 
اخلارجية باالحتاد األوروبي 

كاثرين أشتون في ڤيينا.
إن  ظري���ف  وأض���اف 
احملادثات »كان���ت صعبة 
للغاية وجادة ومكثفة. لكن 
بدال من التركيز على املشكالت 
ناقشنا حلوال أيضا. حتقق 

تقدم في كل املجاالت«.
ونقل التلفزيون اإليراني 
عن ظريف قول���ه أيضا إن 
االجتم���اع املقبل مع كيري 

وأشتون سيعقد في غضون 
3 أو 4 أسابيع.

ونقل املوقع اإللكتروني 
لهيئ���ة اإلذاعة والتلفزيون 
اإليرانية عن ظريف قوله: »ما 
زلنا بحاجة ملناقشات جادة 

حول عدد من القضايا«.
وبحسب املوقع ذاته أكد 
أنه ال يوجد ب���ني األطراف 
املشاركة في احملادثات من 
يؤيد متديد املهلة التي تنتهي 
ف���ي نوفمبر املقبل من أجل 

التوصل التفاق شامل.
ومع اختتام ممثلو إيران 
ومجموع���ة 5+1 )الص���ني 
والواليات املتحدة وفرنسا 
وبريطانيا وروسيا وأملانيا( 
اجلولة الثامنة من احملادثات 
النووية في ڤيينا امس، بدا 
أنهم إحرازوا تقدما في تغيير 

تصميم مفاعل تبنيه إيران 
ف���ي اراك للحد م���ن إنتاج 
البلوتونيوم فيه وكذلك رمبا 
مت حتقيق تقدم على صعيد 
ضمان عمليات تفتيش أكبر 
وحصر األنشطة في منشأة 

فوردو احملصنة.
غي����ر ان نق����اط خالف 
أخرى كثيرة التزال عالقة 
وهي تش����مل: وتيرة رفع 
العقوبات واجلدول الزمني 
ال����ذي س����يحدد لالتف����اق 
وحتقيق األمم املتحدة في 
احتمال وجود أبعاد عسكرية 
ألنشطة إيران في السابق.

وقال مس����ؤول أميركي 
رفيع املستوى مساء أمس 
األول عند حديثه حول سير 
املفاوضات »لن يتم االتفاق 
على شيء ما لم يتم االتفاق 

ح����ول كل النق����اط وميكن 
ان ينهار كل ش����يء بسبب 
اخلالف حول 2% من امللف 
اننا متفقون على %98  مع 

منه«.
املس����ؤول  وأض����اف 
األميركي ل�»فرانس برس« 
ان »اجلميع يعمل بجد. انها 
مفاوضات معقدة بشكل ال 
يوصف وتدخل في التفاصيل 
الى حد كبير. إذ تتم إضافة 
صفحات ملحقة كاملة ألي 
سطر في كل اتفاق سياسي 
ألن التفاصيل حاسمة بشكل 
كبير«. وقارن الديبلوماسي 
األميركي املفاوضات بأحجية 
يتغير ش����كلها باستمرار 
حت����ى »تتراص����ف القطع 
فيها ف����ي مكانها الصحيح 

في النهاية«.

السيسي: ال خيار آخر عن بناء الدولة املصرية 
وندقق في كل جنيه يتم إنفاقه

القاه���رة � أ.ش.أ: ش���دد الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيس���ي على ضرورة العمل من 
أجل بناء الدولة املصرية رغم التحديات التي 
نواجهها في إط���ار من النزاهة، مؤكدا انه »ال 
خيار آخر عن بناء بالدنا«، وانه يتم التدقيق 

في كل جنيه يتم إنفاقه.
وأكد السيس���ي في كلمة له خالل افتتاح 
املرحلة الثالثة لتطوير املجمع الطبي للقوات 
املس���لحة بكوبري القبة امس أن حب الوطن 
ليس بالكالم وإمن���ا بالعمل وبال حدود وبال 

مقابل.
ودعا إلى ضرورة احلرص على املال العام، 
مش���يرا الى ان هناك قيما راسخة في تنفيذ 
القوات املس���لحة ألي مشروعات البد أن يتم 
تعميمها في الدولة كلها تتضمن النظر بعني 
االعتبار الى التكلفة املالية ألي مش���روع ان 
تكون في أضيق احلدود وأقل وقت في التنفيذ 
وبكفاءة عالية، مطالبا بأن يتم تعميم ذلك في 

كل أجهزة الدولة.
وطالب الرئيس املصري الوزراء واملسؤولني 
في الدولة بالعمل والدخول في كل التفاصيل 
خاص���ة املالية في ظل التحديات التي تواجه 
الدولة في متويل املشروعات، قائال انه: »على 
كل مسؤول ان يدخل في كل التفاصيل، لعدة 
أس���باب أولها »ألن قدراتنا في التمويل ليس 
بالكبيرة، وثانيا »لضم���ان عدم وجود هدر 
س���واء بفساد او س���وء إدارة«، الفتا الى »ان 
الوقت حاس���م والتكلفة املالية حاسمة. وما 
نس���تطيع إجنازه في عام أفضل من 5 أعوام 
على س���بيل املثال، وهذا يستدعى العمل من 
الس���اعة اخلامسة صباحا والنزول واملتابعة 

بجوار العاملني حتى يتم إنهاء املشروعات في 
وقت زمني قياسي رحمة بالناس«.

من جهة أخرى، أصدر الرئيس عبدالفتاح 
السيسي قرارا جمهوريا رقم 344 لسنة 2014 
يقضي مبنح معاشات استثنائية لبعض ضباط 
الصف واجلنود املتطوعني واملجندين السابقني 
بالقوات املس���لحة الذي���ن انتهت خدمتهم أو 
توفوا، على أن يحصل املستحقون منهم على 

املعاشات في حالة الوفاة.
وعلى صعيد آخر، التقى الرئيس السيسي، 
وزيري املياه في كل من الس���ودان وإثيوبيا، 
إضافة الى وزير املي���اه املصري، وذلك على 
هام���ش اجتماعات جلنة اخلب���راء الوطنيني 
بش���أن س���د النهضة، التي بدأت في القاهرة 

أمس وتستمر يومني.
وقال مصدر ديبلوماسي مصري إن اللقاء 
بحث آخر املستجدات بشأن سد النهضة اإلثيوبي، 

وتفاصيل اجتماعات جلنة اخلبراء.
ويعد هذا اللقاء األول من نوعه الذي يجمع 
السيسي بالوزراء ال� 3، بحسب املصدر الذي قال 
إن الرئيس املصري اطلع خالل اللقاء على معايير 
الدول ال� 3 بشأن اختيار املكتب االستشاري 

وكيفية سير املفاوضات احلالية.
وقال مصدر مصري مطلع إن السيسي أبلغ 
وزراء املياه ال���� 3 إن التعاون بني البلدان ال� 
3 جتاوز التعاون في ملفات املياه، معبرا عن 

ارتياحه لتطور العالقات بني هذه الدول.
وأكد السيسي ان بالده حترص على تعزيز 
العالقات والتعاون، مشيرا إلى أن بناء الثقة 
والنوايا احلس���نة تذلل أي عقبات، بحس���ب 

املصدر ذاته.

التقى وزيري مياه السودان وإثيوبيا في القاهرة

بوتني يتهم أوباما بانتهاج سلوك »معادٍ« لروسيا
عواص����م � وكاالت: اتهم الرئيس الروس����ي 
فالدميير بوتني نظي����ره األميركي باراك أوباما 

بانتهاج سلوك »معاد« لروسيا.
وحذر بوتني، في مقابلة اجرتها معه صحيفة 
»بوليتيكا« الصربية عش����ية زيارته الرسمية 
ال����ى صربيا، الواليات املتحدة وحلفاءها من ان 
»احملاوالت الرامية البتزاز روسيا« تشكل خطرا 

على »االستقرار االستراتيجي« للعالم. 
واستش����هد بوتني بصورة خاصة باخلطاب 
االخير ألوباما أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
والذي عرض فيه الرئيس األميركي أبرز األخطار 
العاملية وبينها »عدوان روسيا على أوروبا« في 

إشارة منه الى األزمة االوكرانية.
ولفت الرئيس الروسي الى ان هذا اخلطاب 
يأتي ليضاف الى العقوبات »التي فرضت على 
قطاعات بأسرها من اقتصادنا« من جانب الواليات 
املتحدة وحلفائها الغربيني، مما يجعل »من الصعب 
وصف هذا الس����لوك بأي توصي����ف آخر إال انه 
س����لوك معاد«. وطالب بوتني الواليات املتحدة 
بأن تأخذ مصالح روسيا بعني االعتبار بدال من 
ان تضغط عليها، مؤكدا انه في حال حصل هذا 

األمر فإن روسيا مستعدة للمصاحلة.
وقال »نحن مس����تعدون لتطوير حوار بناء 
أساسه مبادئ املساواة واألخذ في االعتبار بطريقة 

جدية مصالح الطرف اآلخر«.
وأضاف »نأمل من شركائنا ان يدركوا الطابع 
املتهور حملاوالت ابتزاز روسيا« وان »يتذكروا 
ان اخلالف بني القوى النووية الكبرى ميكن ان 
تكون له تأثيرات على االستقرار االستراتيجي 

للعالم«.
واته����م الرئيس الروس����ي الواليات املتحدة 
بافتع����ال األزم����ة األوكرانية لتحميل روس����يا 

مسؤوليتها الحقا.
وقال ان »واشنطن دعمت بقوة )تظاهرات( 
س����احة ميدان« في وس����ط كييڤ، حيث جرت 
تظاهرات احتجاجية ضخمة ضد الرئيس األوكراني 
الس����ابق املوالي ملوسكو فيكتور يانوكوڤيتش 
انطلقت في نوفمب����ر 2013 وأدت الى طرده من 

السلطة في فبراير املاضي.
وأضاف ان الوالي����ات املتحدة »راحت تتهم 
روس����يا مبا جرى، بعدما قام اتباعها في كييڤ 
بسبب نزعتهم القومية املسعورة بتأليب قسم 
كبير م����ن أوكرانيا ضدهم واغرق����وا البالد في 
حرب أهلية«. وقبل اجتماعه املقرر مع الرئيس 
األوكراني بترو بوروشنكو اليوم في ميالنو، دعا 
بوتني مرة جدي����دة كييڤ الى بدء حوار وطني 
ومعاجلة مسألة البنية الدستورية ألوكرانيا من 

اجل وضع حد للنزاع في الشرق.


