لبنان :احلريري في انتظار أسماء بعض الوزراء
رفضت مصادر مقربة من الرئيس املكلف تشكيل احلكومة
اللبنانية سعد احلريري ،التعليق على السيناريوهات التي
ينسجها اإلع�لام حول أسباب عدم ع��ودة احلريري من باريس
حتى اآلن .وقالت املصادر بحسب صحيفة «اجلمهورية» أمس
األرب��ع��اء ،إن «موقفنا واض��ح ،الرئيس املكلف أجن��ز مهمته،
والتشكيلة الوزارية أصبحت جاهزة ،لكن ما يحول دون إعالن
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احلكومة هو عدم تسليم أسماء بعض ال��وزراء بعد ،والرئيس
احلريري في انتظار أن يتسلّمها لكي يتوجه ف��ورا إلى القصر
فليتفضلوا وليسلّموا
ّ
اجلمهوري ،وإع�لان والدة احلكومة...
األسماء الناقصة ،ونقطة عالسطر».
وأك��دت رف��ض احل��ري��ري القاطع توزير «سنّة  8آذار» في
حكومته ،وشددت على أن «ال نقاش في أي موضوع آخر».

وكان مصدر قيادي في تيار املستقبل ،نفى نفيا قاطعا ما نسبه
البعض الى أوساط في التيار ،بأن توزير «سنّة  8آذار» يصبح
ممكنا في حال انسحاب ه��ؤالء النواب من الكتل التي شاركوا
معها في االستشارات .وشدد على أن احلريري «ليس معنيا بكل
ما يطرح في ب��ازارات التوزير» ،وأن موقفه من هذه املسألة «ال
ظرف من الظروف».
ٍ
يخضع للمساومة حتت أي
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على مدار اليومني املاضيني

«التحالف الدولي» قتل عشرات الدواعش في غارات شرق سورية
قتل  45جهاديا على األقل من تنظيم
الدولة اإلسالمية خالل اليومني املاضيني
في شرق سورية وبخاصة في غارات
جوية شنها التحالف ال��دول��ي ،ال��ذي
تقوده واشنطن ضد التنظيم املتطرف،
حسبما أف��اد املرصد السوري حلقوق
االنسان األربعاء.
وتأتي هذه الضربات في حني أعلنت
قوات سورية الدميوقراطية ،التي تؤازر
التحالف برا تعليق عملياتها ضد تنظيم
الدولة اإلسالمية في  31أكتوبر ردا على
القصف التركي ملواقع عسكرية كردية
في شمال سورية.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن
لوكالة فرانس برس «قتل يومي االثنني
والثالثاء  28من جهاديي التنظيم في
قصف شنه التحالف الدولي».
واستهدفت الغارات الثالثاء ،بشكل
خاص ،اجلهاديني الذي كانوا يحاولون
ال��ه��ج��وم على حقل االزرق النفطي،
ال����ذي تسيطر ع��ل��ي��ه ق����وات س��وري��ة
الدميوقراطية في شمال بلدة هجني التي
ما تزال خاضعة لسيطرة التنظيم.
وتضاف هذه اخلسائر الى حصيلة
ي��وم االث��ن�ين عندما قتل  17جهاديا
خ�ل�ال اش��ت��ب��اك��ات م��ع ق���وات س��وري��ة
الدميقراطية ،بحسب املرصد.
وأش��ار املرصد الى أن قوات سورية
ال��دمي��وق��راط��ي��ة اض��ط��رت ل��ل��رد على
الهجوم على ال��رغ��م م��ن إعالنها وقفا
«مؤقتا» لعمليتها العسكرية املدعومة
من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة
اإلسالمية.

وك��ان متحدث باسم ق��وات سورية
الدميوقراطية كينو غابريل قد أوضح
مؤخرا لوكالة فرانس ب��رس ان��ه رغم
تعليق ال��ه��ج��وم ض��د التنظيم ف��إن
«العمليات الدفاعية» لن تتوقف.
وقتل  12عنصرا على األق ّل من قوّات
سورية الدميوقراطية األحد في تفجير
مفخخة يقودها انتحاري من
سيارة ّ
التنظيم ،استهدفت موقعا للقوات في
شرق سورية.
وأطلقت قوات سورية الدميوقراطية
منذ العاشر من سبتمبر املرحلة االخيرة
من هجومها ال��ه��ادف ال��ى ط��رد تنظيم
الدولة االسالمية من هذا اجليب األخير
الذي يتحصن فيه التنظيم املتطرف في
شرق سورية.
وتعرضت القوات ،بعد أن متكنت من
التقدم في مناطق عدة ،للخسارة حيث
ولم يتمكّن التحالف ،الذي يدعم القوات
جوا ،من توجيه ضربات ضد اجلهاديني
بسبب سوء األح��وال اجلويّة ،بحسب
املرصد.
وأعلنت قوات سورية الدميوقراطية
وقف عملياتها «مؤقتا» بسبب القصف
التركي على مواقع كردية في شمال
س��وري��ة وب��خ��اص��ة ف��ي ك��وب��ان��ي وتل
أبيض.
وتشهد سورية نزاعا داميا تسبب
منذ اندالعه في منتصف مارس 2011
مبقتل أكثر من  360ألف شخص وبدمار
هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد
أكثر م��ن نصف السكان داخ��ل البالد
وخارجها.

التحالف الدولي يشن غارات على شرق سورية

الصدر يعرقل ترشيح فالح الفياض

عبداملهدي :العراق ليس جزءا
من العقوبات اإليرانية

ق��ال رئيس ال���وزراء العراقي ع��ادل عبد
املهدي ،الثالثاء ،إن العراق ليس ج��زءا من
العقوبات التي فرضتها ال��والي��ات املتحدة
األميركية على #إيران.
جاء ذلك في املؤمتر الصحافي األسبوعي
لرئيس ال��وزراء عقب اجتماع حلكومته في
بغداد.
وردا على س��ؤال فيما إذا ك��ان #العراق
سيلتزم بالعقوبات األميركية املفروضة على
إيران ،قال عبد املهدي إن «العراق ليس جزءا
من منظومة العقوبات األميركية على إيران»،
منوها بأن ب�لاده «ليست طرفا في أي نزاع
باملنطقة».
ونقلت وسائل إع�لام محلية عراقية عن
املبعوث األميركي اخلاص لتنسيق العقوبات
األميركية ضد إيران براين هوك ،قوله االثنني،
إن واشنطن استثنت ال��ع��راق م��ن االل��ت��زام
بالعقوبات.
ويقول مسؤولون عراقيون إن استثناء
بغداد من احلظر األميركي على قطاع الطاقة
اإليراني مشروط بعدم دفع ثمن الصادرات
اإليرانية بالدوالر األميركي.
ومن أجل ذل��ك ،وفق مسؤولني عراقيني،
ف��إن وزارة املالية العراقية فتحت حسابا
في مصرف حكومي لدفع ثمن ال��ص��ادرات

حاخام متطرف يقتحم األقصى

عاهل املغرب يدعو
اجلزائر إلى تأسيس جلنة
مشتركة لتجاوز اخلالفات

اإليرانية بالدينار العراقي.
من جهة أخرى ،ال تزال حكومة عادل عبد
امل��ه��دي ف��ي ال��ع��راق ت���راوح مكانها ،ف��ي ظل
اعتراض زعيم التيار الصدري ،مقتدى الصدر
على األس��م��اء املرشحة ل��ل��وزارات الثماني
املتبقية ،أبرزها الداخلية والدفاع.
ولعل اس��م فالح الفياض يعد من ضمن
املرشحني املرفوضني ،خاصة أنه محسوب
على جناح زعيم ائتالف «دول��ة القانون»
نوري املالكي ،وزعيم «حتالف البناء» هادي
العامري.
فقد اعترض زعيم التيار الصدري ،مقتدى
الصدر على ترشيح الفياض ملنصب وزير
الداخلية ،كما اعترض على ترشيح الدكتورة
صبا الطائي ملنصب وزي��رة التربية ،وهي
مرشحة «امل��ش��روع العربي» ال��ذي يقوده
خميس اخلنجر.
وب�ي�ن «غ��رب��ل��ة األس���م���اء» وال��ف��ي��ت��وات
املرفوعة ،يتواصل اجلدل بشأن أسماء ثمانية
وزراء ،فبينما يصر حتالف «سائرون» على
منع االستعانة باملسؤولني السابقني ،من باب
عدم جتريب املجرّب ،يؤكد رئيس ال��وزراء
عادل عبد املهدي ،أن جميع األسماء املرشحة،
ه��م م��ن التكنوقراط ،م��ش��ددا على أن هذه
األسماء قادرة على قيادة الوزارات.

دع��ا العاهل املغربي ،امللك محمد ال��س��ادس ،اجل��زائ��ر إلى
تأسيس جلنة مشتركة لبحث امللفات «اخلالفية» العالقة ،مبا
فيها احلدود املغلقة.
جاء ذلك في خطاب للعاهل املغربي ،الثالثاء ،مبناسبة ذكرى
«املسيرة اخلضراء» ،التي تؤرخ السترجاع إقليم الصحراء من
االستعمار اإلسباني.
وقال امللك محمد السادس إن الرباط «مستعدة للحوار املباشر
والصريح مع اجلزائر الشقيقة ،لتجاوز اخلالفات الظرفية
واملوضوعية ،التي تعيق تطور العالقات بني البلدين».
وأضاف أن اململكة منفتحة على االقتراحات واملبادرات التي
قد تتقدم بها اجلزائر ،بهدف جتاوز حالة اجلمود التي تعرفها
العالقات بني البلدين.
ودعا إلى فتح احل��دود املغلقة بني البلدين منذ عام ،1994
وتطبيع العالقات املغربية -اجلزائرية.
وتابع« :يجب أن نعترف أن وضع العالقات بني البلدين غير
طبيعي وغير مقبول».
وأوضح أن مهمة اللجنة املقترحة هو «دراسة جميع القضايا
املطروحة بكل صراحة وموضوعية ،وص��دق وحسن نية،
وبأجندة مفتوحة ،ودون شروط أو استثناءات».
وأوضح أنه ميكن أن تشكل هذه اللجنة إطارا عمليا للتعاون،
بخصوص مختلف القضايا الثنائية ،وخ��اص��ة م��ا يتعلق
باستثمار الفرص واإلمكانات التنموية التي تزخر بها املنطقة
املغاربية.
وميثل النزاع حول إقليم الصحراء أحد امللفات اخلالفية بني
البلدين.

وفد األمم املتحدة يصل غزة ملتابعة جهود
تفاهمات التهدئة مع االحتالل

وص��ل وف��د م��ن األمم امل��ت��ح��دة ،أمس
األربعاء ،إلى قطاع غزة ،في إطار متابعة
ج��ه��ود تعزيز تفاهمات التهدئة بني
الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وق��ال��ت م��ص��ادر م��ق��رب��ة م��ن حركة
حماس ،لوكالة األنباء األملانية إن «الوفد
ي��ت��رأس��ه جيمي م��اك��ج��ول��دري��ك ،نائب
منسق األمم املتحدة لعملية السالم في
الشرق األوسط».
وذك���رت امل��ص��ادر أن ال��وف��د األمم��ي
سيجري مباحثات مع حركة حماس،
بشأن جهود تعزيز تفاهمات التهدئة،
وتخفيف حدة احلصار اإلسرائيلي ،على
قطاع غزة.
يأتي ذل��ك فيما أعلن الناطق باسم
حماس عبد اللطيف القانوع ،الليلة قبل
امل��اض��ي��ة ،أن «م��ا ج��رى م��ن م��ش��اورات
وتفاهمات مع أطراف عدة أحرزت تقدما
في إط��ار كسر احلصار عن قطاع غزة،
وتثبيت حالة م��ن ال��ه��دوء على قاعدة
اتفاق  2014ودون أي ثمن سياسي».
وق���ال ال��ق��ان��وع ،على صفحته على
موقع «فيس ب��وك» إن «ح��ص��ار قطاع
غ��زة ب��دأ يترنح أم���ام ص��م��ود الشعب
الفلسطيني وإرادت���ه ،وبفعل مسيرات

العودة املتواصلة».
وأض����اف أن حلحلة أزم����ات غ��زة
كالكهرباء ،وتوسيع مساحة الصيد،
وفتح املعابر واملنحة القطرية للموظفني،
وتشغيل اخلريجني ،ومشاريع البنية
التحتية وغير ذلك أولى اخلطوات على
ذلك.
وق����ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م ح��م��اس ،إن
«مسيرات العودة وكسر احلصار أقرب
من أي وقت مضى لتحقيق كامل أهدافها
بعد خضوع االحتالل ،ونزوله ملطالب
الشعب الفلسطيني ،وفي مقدمتها إنهاء
احلصار عن قطاع غزة «.
وأعلنت وزارات حكومية تديرها
حماس في غزة ،مساء الثالثاء ،عن جملة
قرارات تتضمن حتسينات مالية تشمل
رواتب موظفي احلركة احلكوميني وأسر
قتلى وجرحى مسيرات العودة واألسر
الفقيرة ،ومشاريع للتشغيل املؤقت
للخريجني والعمال.
وي��ش��ه��د ق��ط��اع غ���زة م��ن��ذ أسبوعني
حتسنا ملحوظا بإمدادات الكهرباء بعد
سماح إسرائيل بإدخال شاحنات وقود
صناعي متولها قطر لصالح محطة
تشغيل الكهرباء الوحيدة في القطاع،

اجليش يواصل تقدمه لقطع ممرات إمداد احلوثي

اليمن :مقتل العشرات إثر تواصل املعارك في «احلديدة»
قتل العشرات من املتمردين احلوثيني
واملقاتلني املوالني للحكومة في الساعات
األرب���ع والعشرين املاضية ف��ي املعارك
املتواصلة في محيط مدينة احلديدة في
غرب اليمن ،بحسب ما أعلنت مصادر طبية
األربعاء.
وأك��دت مصادر طبية مقتل  27متمردا
حوثيا بينما قتل  12من القوات املوالية
للحكومة .وأكّ ���د مسؤولون ف��ي القوات
احلكومية لوكالة فرانس برس أن القوات
املوالية للحكومة أحرزت «تقدما محدودا»
في اجلهتني الشرقية واجلنوبية للمدينة
ومينائها.
وجت���ري امل��ع��ارك ب��إس��ن��اد م��ن ق��وات
التحالف الذي تقوده السعودية ،والذي نفذ
الغارات اجلوية ،بحسب مصادر عسكرية.
ويشهد محيط مدينة احلديدة منذ اخلميس
معارك عنيفة بني القوات املوالية للحكومة
وامل��دع��وم��ة م��ن حتالف عسكري بقيادة
السعودية ،واملتمردين احلوثيني املتهمني
بتلقي الدعم العسكري من ايران .وتسبّبت
امل��ع��ارك منذ بدايتها مبقتل نحو 200
مقاتل من الطرفني ،بحسب مصادر طبية
وعسكرية في محافظة احلديدة.
وتثير امل��ع��ارك ف��ي احل��دي��دة مخاوف
منظمات إنسانية وطبية على مصير

تواصل املعارك في محافظة احلديدة اليمنية

املدنيني ،ومن آثارها على املناطق االخرى
ف��ي ح���ال ت��وق��ف ن��ق��ل امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة
واملساعدات من املدينة الى تلك املناطق.
وت��دخ��ل عبر ميناء احل��دي��دة غالبية
املوجهة الى
ّ
السلع التجارية واملساعدات

ماليني السكان في البلد الغارق في نزاع
مسلح منذ .2014
وكانت ال��ق��وات احلكومية أطلقت في
يونيو املاضي بدعم من التحالف حملة
عسكرية ضخمة على ساحل البحر االحمر

بهدف السيطرة على امليناء ،قبل أن تعلّق
العملية إفساحا في املجال أمام احملادثات،
ث��م تعلن ف��ي منتصف سبتمبر املاضي
استئنافها بعد فشل املساعي السياسية.
من جهة أخرى ،واصل اجليش اليمني

األربعاء عمليات متشيط األحياء اجلنوبية
والشرقية ملدينة احلديدة ،وتقدم نحو حي
 7يوليو في إط��ار خطته إلحكام الطوق
على املدينة وإغالق ممرات اإلمداد لعناصر
امليليشيات في األحياء الداخلية للمدينة.
إلى ذل��ك ،استهدفت طائرات التحالف
خالل الساعات املاضية مواقع وجتمعات
امليليشيات عند األطراف الشمالية للمدينة،
في سلسلة غارات متهيدية متكن اجليش
من التقدم نحو اخلط الرابط بني #احلديدة
ومحافظتي #احملويت و #حجة
وك���ان م��ص��در ع��س��ك��ري ،ذك���ر مساء
الثالثاء ،أن وح��دات من اجليش اليمني
مشطت دوار املطاحن وامل��واق��ع القريبة
منه ،قبل أن تشن هجوما موسعا مكنها
من السيطرة على شركة «مطاحن البحر
األحمر» واملرافق التابعة لها بالكامل.
يذكر أنه إثر املعارك احملتدمة في أحياء
#احل��دي��دة لقي ما ال يقل عن  23عنصرا
حوثيا مصرعهم في املواجهات املمتدة
في األحياء الشمالية الشرقية واألحياء
اجلنوبية ،في حني سلم  14من عناصر
امليليشيات أنفسهم بينهم مجموعة من
القناصة ،إض��اف��ة إل��ى م��غ��ادرة عشرات
القادة واملسلحني احلوثيني املدينة نحو
صنعاء وحجة.

كما أعلنت إسرائيل عن توسيع مساحة
الصيد إلى  9أميال وحتسني عمل املعابر
في القطاع.
وتقود مصر واألمم املتحدة ،جهودا
لتعزيز تفاهمات التهدئة بني الفصائل
الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل،
ومنع انفجار الوضع امليداني فيه.
وي��ت��م ذل���ك ع��ل��ى خلفية اس��ت��م��رار
احتجاجات مسيرات العودة الشعبية
على ح��دود قطاع غ��زة وإسرائيل التي
انطلقت في  30مارس املاضي للمطالبة
برفع احلصار اإلسرائيلي عن القطاع
املستمر منذ منتصف عام .2007
من جهة أخرى ،قاد احلاخام املتطرف
ع��ض��و الكنيست ع��ن ح���زب الليكود
اليميني ،يهودا غليك ،أم��س األربعاء،
اقتحامات جديدة للمسجد األقصى من
ب��اب املغاربة ،على رأس مجموعة من
املستوطنني ،برفقة حراسة مشددة من
قوات االحتالل اخلاصة.
وك��ان��ت مجموعات م��ن املستوطنني
ق��د ج���دّدت اقتحاماتها االس��ت��ف��زازي��ة
لألقصى ،ونفذت ج��والت مشبوهة في
باحاته ،حتى خروجها منه ،من جهة باب
السلسلة.

تعديل تونس الوزاري ينهي
«حكومة الوحدة الوطنية»

كونا ـ أثار إعالن رئيس احلكومة التونسية يوسف الشاهد االثنني
عن تعديل وزاري واسع جدال كبيرا في األوساط السياسية بني من
اعتبر هذا التعديل «انقالبا على الدستور» ومن حذر من هذه اخلطوة
«أنهت مفهوم حكومة الوحدة الوطنية».
وقال الشاهد في كلمة بثها التلفزيون التونسي انه «قرر إجراء
تعديل وزاري موسع (شمل  13حقيبة وزاري��ة وخمسة مساعدي
وزراء) في خطوة لتهدئة األزم��ة السياسية املتصاعدة في األشهر
األخيرة بتونس» في حني سارع عدد من األط��راف إلى إعالن رفضه
هذا التعديل احلكومي وفي مقدمتها الرئيس التونسي الباجي قائد
السبسي.
وأكدت املتحدثة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش في تصريح
صحفي أن «الرئيس التونسي غير موافق على التعديل ال��وزاري»
مشيرة إلى أنه لم يتم التشاور مع قائد السبسي حول التعديل ومت
إعالمه به في ساعة متأخرة «وهو غير موافق على هذا التمشي ملا
اتسم به من تسرع وسياسة األمر الواقع».
في السياق ذاته اتهم حزب (حركة نداء تونس) الذي يقود االئتالف
احلكومي رئيس احلكومة الشاهد ب»االنقالب على الدستور» حيث
اعتبر األمني العام للحزب سليم الرياحي في مؤمتر صحفي أن «تونس
تواجه انقالبا ناعما مر إلى انقالب عنيف بالتسريع بالتعديل الوزاري
وفرض سياسة األمر الواقع على احلزب».
وأوض��ح الرياحي أن «رئيس احلكومة أعلن عن التعديل دون
التشاور مع رئيس اجلمهورية ..اإلج��راء برمته خاطئ ومخالف
ل�لأع��راف» وه��و ما رفضه املتحدث باسم احلكومة إي��اد الدهماني
الذي أكد أن خطوة رئيس احلكومة ال تتعارض مع الدستور وال تعد
انتقاصا من صالحيات الرئيس.
وأوض��ح الدهماني أن «الفصل  89من الدستور التونسي مينح
لرئيس احلكومة مهمة تشكيل حكومته وحصر التشاور مع رئيس
اجلمهورية في حقيبتي اخلارجية والدفاع وهما لم يشملهما التعديل
اجلديد».

