
لقي ما ال يقل عن 40 شخصا، معظمهم 
من النساء واألطفال، حتفهم يوم السبت في 
أحدث موجة من الغارات اجلوية التي شنها 
التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد 
آخر جيب ما زال حتت سيطرة تنظيم الدولة 
اإلسالمية في سورية قرب احلدود مع العراق 
وذل��ك حسبما قال التنظيم وبعض السكان 

احملليني.
وعندما سئل املتحدث باسم التحالف عن 
التقارير التي حتدثت عن شن غ��ارات جوية 
في منطقة البقعان قرب هجني على الضفة 
الشرقية لنهر الفرات ي��وم السبت أك��د شن 
غارات ولكنه نفى سقوط ضحايا من املدنيني.

وأض��اف الكولونيل شني ري��ان املتحدث 
باسم التحالف أن ”التحالف يتخذ إجراءات 
قوية لتحديد وقصف أه��داف تنظيم الدولة 
اإلسالمية املالئمة من أج��ل تفادي سقوط 

ضحايا من غير املقاتلني“.
ونقلت وكالة أعماق الناطقة بلسان تنظيم 
الدولة اإلسالمية عن مصدر طبي قوله إن 40 
شخصا لقوا حتفهم وهو إعالن أوردته أيضا 

وسائل اإلعالم الرسمية السورية.
وقالت أسر من املنطقة ووسائل اإلعالم 
الرسمية السورية إن عشرات األشخاص لقوا 
حتفهم في األسبوعني املاضيني نتيجة غارات 
جوية شنتها ق��وات التحالف األمريكية في 

هجني واملناطق احمليطة بها.
وق��دم��ت احل��ك��وم��ة ال��س��وري��ة احتجاجا 
لألمم املتحدة قبل ما يزيد قليال عن أسبوع 
بشأن غارة جوية شنتها قوات التحالف التي 
تقودها الواليات املتحدة ضد تنظيم الدولة 
اإلسالمية والتي قالت إنها أدت إلى سقوط 26 

قتيال من املدنيني في هجني.

ونفت قوات املهام املشتركة، في التحالف 
ال��دول��ي ض��د »داع����ش«، ب��ق��ي��ادة ال��والي��ات 
املتحدة، أنباء تناقلتها وسائل إع��الم تفيد 
باستهدافهم مدنيني في غ��ارات جوية ضد 
تنظيم »داع��ش« اإلرهابي في محافظة دير 

الزور السورية.
وقال بيان صادر عن قوات املهام املشتركة، 
السبت، إّن مصادر إعالمية عديدة ادعت مقتل 
مدنيني في غارات للتحالف الدولي على مواقع 

ل�«داعش » في منطقة هجني بدير الزور.
وأوض��ح البيان أّن ق��وات التحالف نفذت 
غاراتها في 16 نوفمبر في الساعة 11.00 
بتوقيت أوروبا الشرقية، و«استهدفت مواقع 
لداعش في وادي الفرات األوسط، وجاء ذلك 
في إطار دعم عملية عسكرية برية، وتثّبتت 
قوات التحالف بأنها أهداف مشروعة لداعش، 
وأث��ن��اء ال��غ��ارات ل��م يكن هناك أي مدنيني 

باملنطقة«.
وذك��ر البيان أّن عمليات التمشيط التي 
جرت بعد الغارات لم تسجل وقوع قتلى في 

صفوف املدنيني.
وأش���ار ال��ب��ي��ان إل��ى أّن ق���وات التحالف 
سجلت وقوع 10 هجمات في منطقة هجني، 
لم يكن مصدرها قوات التحالف أو شركائها، 
ووقعت دون التنسيق معها أو احلصول على 

موافقتها.
ودع���ت ق���وات التحالف إل��ى وق��ف كافة 
الهجمات التي ال يتم تنسيقها معها في اجلهة 

املقابلة من نهر الفرات.
كانت مصادر محلية أف��ادت ب��أن غ��ارات 
للتحالف الدولي استهدفت قرية تابعة لدير 
ال��زور، اجلمعة، ما أوقع 17 قتيال مدنيا من 

عائلة واحدة.
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مجهولون يقتلون ناشطا في احتجاجات البصرة
ق��ال مصدر أمني إن مسلحني مجهولني قتلوا مساء السبت 
ناشطا ف��ي االحتجاجات الشعبية املناوئة للفساد وت��ردي 

اخلدمات في محافظة البصرة أقصى جنوبي البالد.
وأضاف املصدر، وهو نقيب في شرطة البصرة، طلب عدم نشر 
اسمه، أن »الشيخ وسام الغراوي وهو رجل دين وناشط معروف 
في التظاهرات بالبصرة، قتل بإطالق النار عليه من قبل مجهولني 

في منطقة املوفقية وسط مدينة البصرة«.
وتابع املصدر، أن »ال��غ��راوي تلقى سبع رصاصات وفارق 
احلياة على الفور«، مشيرا إلى أن السلطات األمنية فتحت حتقيقا 

في احلادث.
ويعتبر ال��غ��راوي )30 ع��ام��ا( أح��د احمل��رك��ني الرئيسيني 
لالحتجاجات املناوئة للفساد وتردي اخلدمات وقلة فرص العمل 

التي تشهدها محافظة البصرة على نحو متقطع منذ متوز/ يوليو 
املاضي. وف��ي ح��ادث مماثل، قتل مسلحون مجهولون في 26 

سبتمبر املاضي الناشطة في احتجاجات البصرة سعاد العلي.
وبعد يومني من مقتل العلي، ق��ال رئيس ال���وزراء العراقي 
السابق حيدر العبادي إن البلد يشهد عمليات اغتيال منظمة وأمر 

بالتحقيق فيها، لكن لم تعلن نتائج التحقيق لغاية اآلن.

نفى استهدافه مدنيني في دير الزور

التحالف يقصف أهدافا لداعش في سورية

قصف لقوات التحالف على داعش في سورية

مسلحون يغتالون مسؤوال أمنيا في عدن

اجليش اليمني يكبد احلوثيني خسائر كبيرة في صعدة وتعز
أعلنت مصادر عسكرية استعادة قوات 
الشرعية امل��دع��وم��ة م��ن التحالف مواقع 
جديدة من احلوثيني في مديريتي مقبنة 
وجبل حبشي غربي محافظة تعز خالل 
هجمات خاطفة تكبدت خاللها ميليشيات 

احلوثي خسائر كبيرة.
ودارت معارك أخ��رى في مناطق صعدة 
ُق��ت��ل خاللها ال��ع��ش��رات م��ن احلوثيني من 

ضمنهم قياديون ميدانيون.
وما إن أعلن عن عودة الهدوء في احلديدة، 
وس��ط ترحيب أمم��ي ودول���ي، حتى ب��دأت 
اجلبهات األخ���رى ف��ي اليمن تشتعل فيها 
امل��واج��ه��ات تباعا ب��ني ال��ق��وات الشرعية 
وعناصر ميليشيا احل��وث��ي التي انهارت 

دفاعتها أمام اجليش الوطني.
ق��وات الشرعية املدعومة من التحالف، 
وحسب مصادر عسكرية، استعادت مواقع 
جديدة من احلوثيني في مديريتي مقبنة 
وجبل حبشي غربي محافظة تعز بهجمات 
خاطفة ودقيقة، تكبدت خاللها امليليشيات 

االنقالبية خسائر كبيرة.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، اغ���ت���ال م��س��ل��ح��ون 
مجهولون، أم��س األح��د، مسؤوال عسكريا 
اثناء خروجه من منزله في محافظة عدن 

جنوبي اليمن.
وق��ال شهود ع��ي��ان، إن ثالثة مسلحني 
يستغلون سيارة، أطلقوا وابال من الرصاص 
على نائب قائد قوات احلزام األمني مبحافظة 
أبني)جنوب( العميد »فهد حسني غرامة« 
اث��ن��اء خ��روج��ه م��ن م��ن��زل��ه مب��دي��ن��ة »إمن��ا 
السكنية« مبحافظة عدن، وأردوه قتيال على 

الفور.

واض��اف��وا، أن��ه أدى إط��الق ال��ن��ار ايضا 
إل��ى إص��اب��ة 6 طالبات واح���دى املعلمات 
بإصابات مختلفة، أثناء تواجدهن أمام بوابة 

مدرستهن املجاورة ملنزل »غرامة«.

وذك������روا أن���ه مت اس���ع���اف ال��ط��ال��ب��ات 
ومعلمتهن، اثنتان منهن حالتهن خطيرة إلى 
احدى املستشفيات القريبة، فيما الذ اجلناة 

بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وإلى جانب منصبه كنائب لقائد احلزام 
األمني مبحافظة اب��ني، يشغل غرامة ايضا 
منصب امل��س��ؤول امل��ال��ي واإلداري لقوات 

احلزام »قوات خاصة«. 

وتشهد العاصمة اليمنية املؤقتة »عدن« 
ب��ني احل��ني واآلخ���ر عمليات اغتيال طالت 
رجال أمن وأئمة مساجد وقضاة وقادة في 

املقاومة الشعبية.

في السياق نفسه، كشفت مصادر لصحيفة 
الوطن السعودية،  عن تصاعد اخلالفات بني 
وزراء حكومة االنقالبيني احلوثيني في 
صنعاء، منذ تعيني عبدالعزيز حبتور رئيسا 

ملا يسمى مجلس الوزراء قبل 7 أشهر.
وأوضحت املصادر أنه بأثر تلك اخلالفات 
تقلص عدد ال��وزراء ممن حضروا اجللسات 
األول��ى من 42 وزي��را إلى 10 فقط، مشيرة 
إلى أن الوزراء املنشقني واملختفني يدركون 
أن حكومة االن��ق��الب تسببت ف��ي معاناة 
الشعب اليمني.  وأشارت الصحيفة إلى أن 
بن حبتور يجري اتصاالت ببعض الوزراء 
متوّددا لهم بطلب احلضور في اجللسة التي 
يقرر انعقادها، ولكن البعض منهم يشترط 
عليه بأنه لن يحضر في حال حضور أحد 
ال���وزراء أو غيره ممن يختلف معهم، مما 

يعرقل انعقاد اجللسات. 
وال������وزراء ال��ذي��ن ان��ش��ق��وا ه���م: وزي��ر 
التخطيط ياسر العواضي، وزير الداخلية 
محمد القيسي، وزير التعليم الفني محسن 
النقيب، وزي��رة الشؤون االجتماعية فائقة 
السيد، وزيرة الدولة فاطمة اخلطري، وزير 
النفط ذياب بن معيلي، وزير التعليم املهني 
محسن النقيب، وزي��ر اإلع��الم عبدالسالم 
جابر. أما ال��وزراء الذين اختفوا فهم: وزير 
األوق��اف واإلرش��اد شرف القليصي، وزير 
ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة وال��س��ك��ان محمد سالم 
باحفيظ، وزير الزراعة والري غازي أحمد 
محسن، وزير األشغال العامة والطرق غالب 
عبدالله مطلق، وزير الثروة السمكية محمد 
الزبيري، وزير املغتربني محمد املشجري، 

وزير الكهرباء والطاقة لطف اجلرموزي. 

التحالف يكبد احلوثيني خسائر بشرية كبيرة

البعثة األممية في ليبيا 
ترحب بقرار محاسبة 
املتسببني في الفوضى

   
أعربت بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا، عن ترحيبها بقرار 
أممي يحاسب املسؤولني عن مثيري الفوضى وعدم االستقرار 

في ليبيا.
وقالت البعثة بحسب »بوابة أفريقيا« السبت، إنها ترّحب 
مبا أعلنه مجلس األم��ن من التزام مبحاسبة »الذين يسعون 
إلى تقويض االستقرار واألم��ن في ليبيا، ويرفضون االلتزام 
باتفاقات وقف إطالق النار ويواصلون تهديد املدنيني واملرافق 

املدنية واملؤسسات السيادية«.
وفي سياق آخر، أعربت بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا 
عن قلقها العميق إزاء املواجهات األخيرة بني قبيلتي املشاشية 
واملقارحة. وعرضت البعثة في تغريدة على تويتر، مساعيها 

احلميدة، داعية »لضبط النفس ووقف التصعيد واحلوار«.
 ومن جهته، أعرب املبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة، 

عن تعازيه ألسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
وكانت مصادر محلية أف��ادت بوقوع اشتباكات مسلحة 
األرب��ع��اء املاضي، في بلدة أبوقيلة الواقعة على مسافة 40 
كيلومترا على الطريق الرابط بني بلدتي الشويرف والقريات 
بني مسلحني من قبيلتي املشاشية واملقارحة، أوقعت عددا من 

اجلرحى من الطرفني بحسب مصادر طبية من املنطقة.

الغنوشي: »النهضة« لم حترص على 
ترجمة مكانتها باحلكومة اجلديدة

قال رئيس حركة النهضة التونسية 
راش���د الغنوشي إّن رغ��م أن حزبه 
»يعّد أساسيا في البالد«، إال أنهم »لم 
يحرصوا على ترجمة ذلك في تشكيل 
احلكومة اجلديدة؛ كون ذلك ليس من 

مصلحة البالد«.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، السبت، 
خالل اجللسة العامة السنوية الرابعة 
لكتلة احلركة )إسالمية/68 مقعدا 
م��ن أص��ل 217( التي انعقدت مبقر 

البرملان.
وتابع الغنوشي أن حزبه »اكتفى 
مبجرد حتسني وجوده داخل احلكومة 
وبوضع )فيتو( ضد أشخاص اعتقد 
أن��ه��م ال ي��ص��ل��ح��ون لتقلد مناصب 

وزارّية.«
وأض����اف: »ك���ان مكسبنا األك��ب��ر 
محاربة ما نعتقد أن��ه فساد .. لذلك 
مت استبدال العناصر الفاسدة وغير 
الصاحلة والتي ليس لها كفاءة في 

احلكومة )لم يسمها( مبن نقدر أنهم 
أفضل، ولم يكن انتماءهم للنهضة أمرا 

ضروريا ..وهو مكسب أساسي«.
وص����ّوت مجلس ن���واب الشعب 
)البرملان التونسي(، اإلثنني املاضي، 
بقبول تعديل حكومي واسع اقترحه 
رئ��ي��س احل��ك��وم��ة، ي��وس��ف الشاهد، 
رغم عدم موافقة الرئيس الباجي قايد 

السبسي )92 عاما(.
وشمل التعديل ال���وزاري املوسع 
13 حقيبة وزاري���ة و5 كتاب دولة 
)مساعدي وزراء(، في خطوة يقول 
مراقبون إنها شكلت توازنات سياسية 

جديدة بالبالد.
وضمت التشكيلة اجلديدة إجماال 
29 وزي���را و10 ُك��ت��اب دول���ة، بعد 
مفاوضات شملت أطيافا سياسية 
متعددة وغابت عنها، رسميا، حركة 
»ن��داء تونس«، أح��د قطبي االئتالف 

احلاكم بالبالد
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77 وحدة سكنية خالل التصعيد  تدمير 
األخير لقوات االحتالل على غزة

أعلن ناجي سرحان وكيل وزارة األشغال 
العامة واإلسكان الفلسطينية بغزة، أمس 
األح��د، أن 77 وح��دة سكنية من بني 1252 
وح��دة متضررة من التصعيد اإلسرائيلي 
األخير على القطاع، مت تدميرها بشكل كامل. 
وق���ال س��رح��ان، خ��الل م��ؤمت��ر صحفي 
عقده في مقر وزارة اإلع��الم مبدينة غزة: 
»القيمة املالية لتلك األضرار تبلغ حوالي 6 
ماليني دوالر أمريكي، منها 4 ماليني أضرار 
ف��ي امل��ب��ان��ي، ونحو مليونني ف��ي األجهزة 

واملعدات«. 
وأوض��ح سرحان أن عشرات الغارات 
اإلسرائيلية استهدفت مبان مدنية وشقق 
سكنية ف��ي ق��ط��اع غ���زة خ���الل التصعيد 

االسرائيلي االخير. 
وذكر أن الغارات تسببت بإيقاع أضرار 
كبيرة في محيط املباني املستهدفة من شقق 
سكنية ومحال جتارية، باإلضافة إلى تدمير 

شبكات الهاتف والكهرباء. 

وأشار الشنطي إلى أن 20 وحدة سكنية، 
من بني الوحدات املتضررة باتت غير صاحلة 
للسكن، و55 وحدة أخرى تعّرضت للضرر 

البليغ.
ودع��ا سرحان »املجتمع الدولي لتحرك 
فاعل يضع ح��دا لتكرار ال��ع��دوان ويحمي 

السكان املدنيني واملنشآت املدنية«. 
وشهد قطاع غزة موجة تصعيد عنيفة 
بداية األسبوع املاضي، حيث استشهد 14 
فلسطينيا بينهم 7 أشخاص قتلوا، األحد، 
عقب تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى مدينة 

خانيونس، جنوبي قطاع غزة. 
فيما استشهد الباقون، جراء سلسلة من 
ال��غ��ارات اجلوية والقصف املدفعي شنها 
اجليش اإلسرائيلي اإلثنني والثالثاء، على 
م��واق��ع متفرقة ف��ي القطاع، وه��و م��ا ردت 
عليه الفصائل الفلسطينية بقصف مواقع 

ومستوطنات إسرائيلية مبئات الصواريخ. 
وتوصلت إسرائيل، الثالثاء املاضي، مع 

الفصائل الفلسطينية بغزة التفاق وقف 
إطالق النار، بوساطة مصرية ودولية. 

من جانب آخر، قال سرحان إن قطاع غزة 
ال يزال يعاني من »تأخر إعادة إعمار ما مت 

تدميره في احلروب الثالثة السابقة«. 
وت��اب��ع:« م��ا مت إجن���ازه وم��ا ه��و حتت 
اإلجناز وما يتوفر له من متويل في مشاريع 
إع��ادة إعمار املباني التي دمرتها احلروب 
ميثل %77 من الهدم الكلي، فيما وصلت 
نسبة ما مت إجنازه من الهدم اجلزئي حوالي 

 .»70%
ولفت إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 14 
أل��ف وح��دة سكنية جديدة بشكل سنوي، 

نتيجة الزيادة الطبيعية في السكان. 
وب���ني ع��ام��ي 2008 - 2014، شنت 
إس��رائ��ي��ل ث��الث��ة ح���روب ع��ل��ى غ���زة، راح 
ضحيتها آالف الفلسطينيني، وأص��ي��ب 
آالف آخرين، فضال عن تدمير كبير جدا في 

املمتلكات والبنى التحتية.


