تونس :استقالة  6نواب من احلزب احلاكم

ق��رر ستة ن��واب ف��ي تونس االستقالة م��ن عضويتهم
البرملانية بحزب «نداء تونس» احلاكم ،الذي أصبح ثاني قوة
بالبرملان بواقع  46مقعدا ً حالياً ،بعد أن كان على مدار أربع
سنوات يتمتع باألغلبية بـ 86مقعدا ً.
وطلب ك��ل م��ن رض��ا ال��زغ��ن��دي ،وأل��ف��ة اجلويني ،وعلي
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باألخوة ،وطارق الفتيتي ،ودرة اليعقوبي ،وجميعهم أعضاء
باالحتاد الوطني احلر ،الثالثاء ،االستقالة من املنصة التي
أسسها «نداء تونس» واالنضمام إلى مجموعة املستقلني.
وكان زميلهم باحلزب محمود القاهري ،قد قدم استقالته
اجلمعة املاضية وتقدم بالطلب نفسه أيضا ً.

وتعد استقالة النواب ضربة قوية للحزب ال��ذي أسسه
ويديره الرئيس التونسي باجي قائد السبسي ،ولطموحات
جنله وأم�ين ع��ام احل��زب حافظ السبسي ال��ذي يرغب في
الترشح للرئاسة خالل املؤمتر العام للحزب في الثاني من
مارس املقبل.

alwasat.com.kw

Friday 11th January 2019 - 12 th year

اليماني :احلوثيون يرفضون االنسحاب من احلديدة ويهددون اتفاق السويد

قتلى وجرحى من اجليش اليمني بـ «درون» حوثية
غريفثس :هناك تقدم في تنفيذ اتفاق السويد رغم صعوبة األمر

خالد بن سلمان :رغم حرق احلوثي لألغذية سنستمر بدعم اليمن

اإلري��������ان��������ي :احل�����ك�����وم�����ة وال�����ش�����ع�����ب ق�������������ادران ع����ل����ى ط�������رد احل���وث���ي�ي�ن

عناصر من اجليش اليمني
قتل  5عناصر م��ن اجل��ي��ش اليمني وج��رح
آخ�����رون ،أم���س اخل��م��ي��س ،ع��ن��دم��ا استهدفت
ميليشيات احلوثي عرضاً عسكرياً في قاعدة
العند العسكرية شمال محافظة حلج بطائرة
بدون طيار «درون».
وم���ن ب�ي�ن امل��ص��اب�ين ن��ائ��ب رئ��ي��س هيئة
األرك��ان العامة ،ومحافظ حلج ،ورئيس شعبة
االس��ت��خ��ب��ارات ،وق��ائ��د ال��ش��رط��ة العسكرية،
والناطق الرسمي باسم املنطقة الرابعة ،إضافة
إلى عدد من الصحافيني واإلعالميني.
م��ن جهته ،أف��اد م��راس��ل احل��دث ب��أن طائرة
مسيرة إيرانية الصنع انفجرت مبنصة عليها

قيادات وزارة ال��دف��اع ،وأن قاعدة العند كانت
تستخدم لقتال تنظيم القاعدة.
وقال وزير اخلارجية اليمني ،خالد اليماني،
إن احلوثيني يرفضون االنسحاب م��ن مدينة
وم��وان��ئ احل��دي��دة (غ����رب) ،وي��ه��ددون اتفاق
السويد.
وأوض��ح اليماني ،في تغريدة على حسابه
مبوقع تويتر ،تعليقًا على جلسة مجلس األمن
الدولي« ،مر شهر منذ اتفاق اتفاق استوكهولم
حول احلديدة ،واحلوثيون يستمرؤون التعنت
ورفض االنسحاب من املوانئ واملدينة».
وق���دم امل��ب��ع��وث األمم���ي إل��ى ال��ي��م��ن ،مارتن

سفير السعودية بالقاهرة ينفي التصريح بشأنه

ال��������س��������ودان 3 ..ق��ت��ل��ى
باحتجاجات أم درمان
نفى السفير ال��س��ع��ودي ف��ي ال��ق��اه��رة ،إدالءه
بتصريح ح��ول األوض���اع احلالية ف��ي ال��س��ودان
 ،وإش���ارة إل��ى التصريح املنسوب لسفير خ��ادم
احلرمني الشريفني ل��دى جمهورية مصر العربية
مندوب اململكة الدائم باجلامعة العربية أسامة بن
أحمد نقلي بشأن األح��داث األخيرة في جمهورية
السودان الشقيقة ،أوضح السفير نقلي أنه لم يدلِ
بأية تصريحات إعالمية بشأن األح��داث األخيرة
في جمهورية السودان أو أية قضية مؤخرا ً ،وفق ما
نقلت وكالة (واس).
وأك��د سفير اململكة ،في بيان صحافي ،أصدرته
س��ف��ارة اململكة العربية السعودية بجمهورية
مصر العربية أن التصريح ال��ذي زعمت الوكالة
الفلسطينية املستقلة لألنباء (سوا) بأنه قد صرح به
هو تصريح مفبرك وال صحة له جملة وتفصيال.
ودعا السفير نقلي ،إلى احترام املهنية اإلعالمية
وعدم اختالق تصريحات صحافية ال أساس لها من
الصحة.
وقتل ثالثة أشخاص وجرح آخرون في تظاهرة
مبدينة أم درمان ، ،قامت الشرطة السودانية بتفريقها
بالغاز املسيل للدموع.
وقال الناطق باسم الشرطة ،هاشم عبد الرحيم،
في بيان ،إن «جتمعا ً غير قانوني جرى في أم درمان
وقامت الشرطة بتفريق املتظاهرين بالغاز املسيل
للدموع» ،الفتا ً إلى أن الشرطة «أبلغت في وقت الحق
مبوت ثالثة متظاهرين» ،و»قمنا بفتح حتقيق» بدون
أن يضيف أي تفاصيل.
ودف��ع ارتفاع األسعار ونقص السلع األساسية
وأزم���ة السيولة النقدية احملتجني للخروج إلى
الشوارع في أنحاء السودان خالل األسابيع املاضية.
وذك��رت التقديرات الرسمية إل��ى مقتل حوالي
 20شخصاً على األقل منذ بدء االحتجاجات ،بينهم
اثنان من رج��ال اجليش .واألسبوع املاضي ،قالت
منظمة العفو الدولية إن تقديراتها للقتلى تشير إلى
الضعف.
واتهم نشطاء وجماعات حقوقية الرئيس عمر
البشير وأجهزته األمنية باستخدام القوة املفرطة
ضد احملتجني.

غريفثس ،إحاطة ملجلس األمن الدولي ،حيث أعلن
أن طرفي النزاع جددا االلتزام باتفاق ستوكهولم،
الفتاً إلى أن هناك تقدماً في تنفيذ االتفاق رغم
صعوبة األمر.
وذك��ر غريفثس أن اجلانبني التزما إل��ى حد
كبير بوقف إط�لاق ال��ن��ار ف��ي احل��دي��دة ،قائالً:
«نحث الطرفني على مواصلة العمل بحسن نية
مع الفريق األممي في احلديدة».
كذلك أشار إلى أنه يجب العمل على تنفيذ ما
مت االتفاق عليه بشأن تعز واألس���رى ،مؤكدا ً:
«نحتاج لتحقيق الكثير قبل جولة املشاورات
املقبلة».

وتابع قائالً« :أعمل مع الطرفني للتأكد من عقد
املشاورات املقبلة في أقرب وقت».
م��ن جهته ،أك��د م��ن��دوب اليمن أن احلوثيني
ارتكبوا  434انتهاكا لوقف إط�لاق ال��ن��ار في
احلديدة ،معتبرا ً أن هذه االنتهاكات «محاولة
إلج��ه��اض ات��ف��اق ستوكهولم» وأن «خ��روق��ات
احلوثيني للتهدئة ليست تصرفات فردية بل
سياسات استفزازية».
وأض����اف امل���ن���دوب ال��ي��م��ن��ي أن���ه «ي��ج��ب أال
يستجيب املجتمع ال��دول��ي ملماطلة احلوثيني
ف��ي تنفيذ االت��ف��اق» ،م��ذ ّك��را ً ب��أن «ب��ن��ود اتفاق
ستوكهولم واضحة وال حتتمل التأويل بشأن

رئيس البرملان اللبناني يدعو إلى تأجيل
القمة االقتصادية العربية
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه
بري إلى تأجيل القمة االقتصادية العربية
املقررة في وقت الحق هذا الشهر في بيروت،
فيما أرجعه إلى فشل البالد في االتفاق على
تشكيل حكومة جديدة.
ونقل ن��واب من كتلة ب��ري النيابية عنه
بعد اجتماع يوم األربعاء ”في غياب وجود
حكومة ،وألن لبنان يجب أن يكون عالمة
جمع وليس عالمة طرح ،ولكي ال تكون هذه
القمة هزيلة ،ي��رى وج��وب تأجيلها مؤكدا
مجددا على ضرورة مشاركة سوريا في مثل
هذه القمة“.
وعلقت اجلامعة العربية عضوية سوريا
منذ سبع سنوات بعد احلملة التي شنتها
احلكومة على االحتجاجات ضد حكم الرئيس
بشار االسد.
وتسعى بعض الدول العربية مبا فيها تلك
ال��دول التي دعمت املعارضني إلى املصاحلة
مع حكومة األسد التي استعادت معظم البالد
مبساعدة روسيا وايران.
وفي الشهر املاضي أعادت دولة اإلمارات
العربية املتحدة فتح سفارتها في دمشق

بري
نبيه
�ح الرئيس ال��س��ودان��ي عمر البشير
وأص��ب�
أول رئيس دولة عربي يزور البالد منذ بدء
الصراع .ولكي تعود سوريا مجددا إلى حضن
ال��ع��رب ينبغي على اجلامعة العربية أن
تتوصل إلى إجماع.

وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة امل��ص��ري سامح
شكري إن دمشق يجب أن تتخذ عدة خطوات
قبل أن تتمكن من العودة إلى اجلامعة مبا في
ذلك إحراز تقدم سياسي في محادثات السالم
حول سوريا برعاية األمم املتحدة.

قيادي فلسطيني :فتح غيرت قواعد لعبتها في غزة

حماس تقرر «نزع الشرعية» عن الرئيس عباس
صادقت كتلة التغيير واإلصالح التابعة حلركة حماس في املجلس
التشريعي املنحل ،باألغلبية على مشروع قرار يقضي بنزع األهلية
والشرعية السياسية عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وجاء ذلك ،خالل جلسة عقدتها الكتلة في مقر املجلس التشريعي
مبدينة غزة ،وذلك بحضور عدد من نواب كتلة حركة حماس ،حيث أكد
النائب األول لرئيس املجلس ،أحمد بحر ،أن «الرئيس عباس فقد أهليته
فقد أهليته القانونية والدستورية واألخالقية واإلنسانية في االستمرار
مبنصبه» ،وفق تعبيره.

وق��ال أم�ين سر املجلس ال��ث��وري حلركة فتح الفلسطينية ماجد
الفتياني ،إن طجميع من راقب املشهد في قطاع غزة في األيام املاضية
وما قبلها ،بات على قناعة بضرورة اتخاذ إج��راءات ملواجهة حماس
احلركة اخلاطفة لقطاع غزة».
وأضاف ،وفقاً لوكالة األنباء الفلسطينية «وفا» ،أنه ال بد من انتهاج
خطوات عملية ملواجهة ه��ذا االختطاف وعصابات حماس وقطاع
الطرق الذين يدعون أنهم رجال لألمن وهم أقرب في سلوكهم لقطعان
املستوطنني.

اجلهات املختصة بحفظ األمن في احلديدة».
وطالب بإدانة من مجلس األم��ن النتهاكات
احلوثيني التفاق السويد ،ومبعاقبة منتهكي
ال��ه��دن��ة .ق��ال األم��ي��ر خ��ال��د ب��ن س��ل��م��ان ،سفير
خادم احلرمني الشريفني لدى الواليات املتحدة
األميركية ،إنه رغم قيام احلوثي بحرق املواد
الغذائية سيستمر التحالف بدعم اليمن.
وكتب األمير خالد على تويتر إنه «رغم قيام
احلوثيني ب��إح��راق امل��واد الغذائية واستخدام
سياسة التجويع ف��ي ع��دوان��ه��م على الشعب
اليمني األ ّب��ي ،سيستمر التحالف بقيادة اململكة
في دعم أشقائنا في اليمن بكل ما يحتاجونه حتى

تخليصهم من قبضة امليليشيا اإليرانية اإلرهابية
وعودة اليمن إلى حضن العروبة».
وطالب وزير اإلعالم اليمني ،معمر اإلرياني،
املجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من تنصل
ميليشيات احلوثي من تنفيذ اتفاق استوكهولم.
وق��ال اإلري��ان��ي إن وف��د االنقالبيني في جلنة
مراقبة وق��ف إط�ل�اق ال��ن��ار ب��احل��دي��دة يرفض
التحرك من املدينة حتت مبررات واهية ،مؤكدا ً
أن الشعب اليمني واحلكومة الشرعية ،بدعم
وإسناد من التحالف ،قادران على طرد امليليشيات
في حال عجز األمم املتحدة عن إجبارها على تنفيذ
االتفاق.

حترير الشام «تأكل» فصائل معارضة بعد  9أيام من الدم

«سورية الدميقراطية» :ال اتفاق سياسي
مع احلكومة حتى هذه اللحظة
علّق أمجد عثمان ،املتحدث باسم مجلس سوريا الدميقراطية ،على التصريحات التي
أدلى بها مسؤول في حكومة بشار األسد حول محادثاتها مع أكراد سوريا.
وقال عثمان في اتصال هاتفي مع «العربية.نت» إن «التفاؤل أمر جيد دون شك ،لكنه
كاف» في إشارة منه لتصريحات فيصل املقداد ،نائب وزير خارجية نظام األسد
غير ٍ
والتي أكد فيها أنه «متفائل إزاء احملادثات مع اجلماعات الكردية» .وأضاف عثمان في
كاف ،نحن بحاجة لتحمل مسؤولياتنا وإبداء جدية
هذا السياق أن «التفاؤل وحده غير ٍ
كبيرة إلنهاء الصراع وجتنب أي صراع آخر محتمل مستقبالً في البالد ،ومنع محاوالت
احتالل سوريا من قبل قوى إقليمية في مقدمتها تركيا التي تهدد املنطقة باستمرار وحتتل
أجزاء كبيرة من أرضنا» .وأشار إلى أنه «حتى هذه اللحظة ،ال ميكن احلديث عن أي اتفاق
سياسي مع احلكومة السورية ،ولكن على األخيرة أن تبدي املزيد من اجلدّية وحتمل
مسؤولياتها بشكل كامل ،حلماية املناطق الشمالية والشرقية من البالد إزاء أي تهديد من
أنقرة».وعلى الرغم من املواجهات العسكرية املستمرة منذ بداية العام اجلديد بني فصائل
من املعارضة السورية املسلحة املدعومة من أنقرة ،وعناصر من تنظيم جبهة النصرة
املعروف بـ «هيئة حترير الشام» ذراع تنظيم القاعدة بسوريا ،في بعض مناطق ريف
حلب وإدلب وحماة ،وافقت بعض تلك الفصائل املسلحة أخيرا ً ،على ح ّل نفسها باتفاق مع
النصرة .ووافقت حركة أحرار الشام  ،والتي تشكل أبرز فصائل اجلبهة الوطنية للتحرير
ح ّل نفسها باتفاق مع النصرة الّذي مثلها في هذا االتفاق ،أبو يوسف احلموي ،في حني
مثّل أحرار الشام ،محمد حسام الرعدون.
ومبوجب نص االتفاق املبرم بني الطرفني وا ّل��ذي اطلعت «العربية.نت» عليه ،فإن
حركة أح��رار الشام ،وافقت على ح ّل نفسها في منطقة الغاب وجبل شحشبو بريف
حماة» .وأكد مصدر رسمي في اجلبهة الوطنية للتحرير صحة هذا االتفاق ،مشيرا ً إلى
أن «هذا االتفاق قد يكون بداية ح ّل معظم الفصائل العسكرية لنفسها مقابل أن تسيطر
النصرة على مناطقها» .وربط املصدر ،رضوخ أحرار الشام للنصرة بـ «سالمة املدنيني
في هذه املناطق» .ويُسمح مبوجب هذا االتفاق ملقاتلي أحرار الشام البقاء في املنطقة أو
التوجه ملدينة عفرين الواقعة حتت سيطرة فصائل موالية ألنقرة بالتنسيق مع النصرة.
واشترطت النصرة وفقاً لهذا االتفاق تسليم أحرار الشام ألسلحتها الثقيلة واملتوسطة،
فيما سمحت ملقاتليها باحلفاظ على سالحهم الفردي .وتعهدت النصرة في أحد بنود
االتفاق «عدم مالحقة أي شخص شارك في القتال الدائر مؤخرا ً بني الطرفني مبنطقة
الغاب وجبل شحشبو» .وأكد القيادي الكردي البارز في حركة املجتمع الدميقراطي
في سوريا ،آلدار خليل ،أن «األكراد ال يعتمدون بشكل كلي على القوات األميركية وأن
واشنطن لم متنحهم ضمانات بعد ،لكن التواصل بني الطرفني لم يتوقف إلى اآلن».
وعلّق خليل على املوقف األميركي من أكراد سوريا ،في مقابلة له مع «العربية.نت»،
قائالً إن «القوات األميركية دخلت مناطقنا ،كي حتارب معنا ضد تنظيم داعش ،بعدما
خرج األكراد بثورتهم مع بقية مكونات املنطقة معتمدين على اإلدارة والقوة الذاتية».
وعبر نائب وزي��ر اخلارجية ال��س��وري فيصل امل��ق��داد عن تفاؤله إزاء احل��وار مع
اجلماعات الكردية التي تريد إبرام اتفاق سياسي مع دمشق ،مشيرا إلى حدوث تقدم فيما
يتعلق باحملادثات التي توسطت فيها روسيا.

