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األردن: حكومة الرزاز تستعد للرحيل وحل مجلس األعيان
تستعد حكومة رئيس الوزراء األردني الدكتور عمر الرزاز 
للرحيل خالل أسبوع ، بعد أن ألزمها األمر امللكي الذي أصدره 
العاهل األردني عبدالله الثاني بحل مجلس النواب األردني، 

وذلك بحسب نصوص الدستور.
القرار امللكي يحمل في طياته أن الدولة األردنية مستمرة 

في املسير إلى االستحقاق الدستوري بإمتام انتخابات مجلس 
النواب األردني التاسع عشر، رغم ظروف جائحة كورونا التي 

بدأت أرقام إصاباتها ووفياتها باالزدياد في األردن.
وتنص امل���ادة )74-2( م��ن ال��دس��ت��ور األردن���ي على أن 
»احلكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خالل 

أسبوع من تاريخ احلل، وال يجوز تكليف رئيسها بتشكيل 
احلكومة التي تليها«.

وص��درت اإلرادة امللكية بحل مجلس النواب، اعتباراً من 
األحد املوافق للسابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2020 

ميالدية.

E 3772  الثالثاء 12 صفر 1442 ه�/29 سبتمبر 2020 - السنة  الرابعة عشر - العددTuesday 29th September 2020 - 14 th year - Issue No.E 3772 8

شهدت مدينتا بيروت وصيدا في لبنان، 
احتجاجات شعبية تنديدا بفشل القوى 
السياسية في تشكيل حكومة إنقاذ، في ظل 
معاناة البلد العربي من أوضاع اقتصادية 

متردية للغاية.
وأعلن رئيس احلكومة املكلف، مصطفى 
أدي��ب، اع��ت��ذاره عن ع��دم استكمال مهمته 
قائال: »التوافق ال��ذي ُقبلت به لتشكيل 

احلكومة لم يعد موجودا«.
وفي منطقة جل الديب شمالي العاصمة 
ب��ي��روت، أغلق محتجون »األوت��وس��ت��راد 
)الطريق( الساحلي أم��ام حركة السير 
باجتاه الشمال، بواسطة إطارات سيارات 
مشتعلة، واف��ت��رش��وا األرض ملنع م��رور 

السيارات، بحسب مراسل األناضول.
ك��م��ا ذك���رت غ��رف��ة ال��ت��ح��ّك��م امل���روري 
)حكومية( أن جسر انطلياس باجتاه 
ضبية )شمالي بيروت وجل الديب( شهد 

إغالقا جزئيا، قبل أن ُيعاد فتحه الحقا.
وفي صيدا جنوبي لبنان، أغلق شباب 
محتجون طريق تقاطع إيليا، بإطارات 
مشتعلة ومستوعبات نفايات؛ احتجاجا 
ع��ل��ى ت���ردي األوض����اع امل��ع��ي��ش��ي��ة، قبل 
أن يتمكن اجليش الحقا م��ن إع���ادة فتح 

الطريق، وفق وكالة األنباء الرسمية.
وي��ع��ان��ي ل��ب��ن��ان، م��ن��ذ ش��ه��ور، أزم��ة 
اقتصادية هي األس��وأ منذ انتهاء احلرب 
األه��ل��ي��ة )1975: 1990( واستقطابا 
سياسيا ح���ادا، ف��ي مشهد تتصارع فيه 

مصالح دول إقليمية وغربية.
كما أفادت الوكالة بقطع »األوتوستراد« 

ال��ش��رق��ي ف��ي ص��ي��دا ب��إط��ارات مشتعلة 
ومستوعبات نفايات.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر املاضي، 
احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية 
وسياسية، بينها رحيل الطبقة السياسية 
احلاكمة، التي يتهمها احملتجيون بالفساد 

وانعدام الكفاءة.
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، 
كلف ف��ي 31 أغسطس امل��اض��ي مصطفى 
أدي���ب بتشكيل حكومة تخلف حكومة 
تصريف األعمال الراهنة، برئاسة حسان 
دي���اب، وال��ت��ي استقالت ف��ي العاشر من 
الشهر نفسه بعد 6 أيام من انفجار كارثي 

في مرفأ بيروت.
وت��زام��ن التكليف م��ع زي���ارة تفقدية 
ل��ب��ي��روت، أج��راه��ا ال��رئ��ي��س الفرنسي، 
إميانويل ماكرون، ما أطلق اتهامات له من 
أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بالدهم، 
ومنها عملية تشكيل احلكومة، في محاولة 
للحفاظ على نفوذ لباريس في لبنان، البلد 

الذي احتلته بني 1920 و1943.
وأطلق ماكرون مبادرة فرنسية بلهجة 
تهديد وإعطاء تعليمات إلى اللبنانيني، 
تشمل تشكيل حكومة جديدة، وإص��الح 
البنك املركزي والنظام املصرفي، بحلول 

نهاية أكتوبر املقبل.
كان متوقعا لكثيرين من متابعي املشهد 
السياسي اللبناني وتعقيدات تشكيل 
احلكومة، أن يعتذر رئيس الوزراء املكلف 
مصطفى أدي��ب، عن عدم استكمال عملية 

تشكيلها.

فبعد ع���ّدة زي���ارات ق��ام بها للرئيس 
ميشال ع���ون، ف��ي القصر ال��رئ��اس��ي، لم 
يصل أديب إلى حٍل يرضي جميع األطراف، 

وخاصّة الثنائي الشيعي.
وواجه تشكيل احلكومة عقبات، أبرزها 
التمسك بحقيبة وزارة املالية وتسمية 

الوزراء الشيعة من طرف الثنائي الشيعي، 
وهما حركة »أمل«، بزعامة رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، وجماعة »حزب الله«، 

حليفة النظام ال��س��وري وإي����ران، التي 
تتبادل العداء مع أنظمة عربية وإسرائيل 

حليفة الواليات املتحدة.

احلريري: العملية االحترافية 
لشعبة املعلومات أنقذت لبنان 

من مخطط جهنمي
أشاد رئيس وزراء لبنان األسبق  سعد احلريري  
ب�«العملية االحترافية الناجحة« لشعبة املعلومات 
في  قوى األمن  في مواجهة »داع��ش« في  وادي خالد، 

معتبرا أنها  »أنقذت  لبنان  من مخطط جهنمي«.
وأضاف احلريري في تغريدة نشرها صباح أمس 
االثنني: »كل التحية ألبطال الشعبة، وكل االحترام 
لتضحيات  اجل��ي��ش اللبناني  وال��رح��م��ة لشهدائه 
األب��رار. والشكر الكبير لعكار وأبنائها احلاضنني 

للدولة ومؤسساتها والرافضني للتطرف و اإلرهاب ».
وكانت قوات األمن مبؤازرة اجليش قد نفذت عملية 
أمنية ضد جماعة إرهابية شمالي البالد ، انتهت مبقتل 
13 إرهابيا واعتقال 15 آخرين، حسب مصادر أمنية.

هنية: اتصاالت مع 
القاهرة لتأمني عودة 
صياد مصاب إلى غزة

أعلن إسماعيل هنية رئيس املكتب السياسي حلركة 
»حماس« عن اتصاالت جترى مع القاهرة لتأمني عودة 
صياد فلسطيني لقطاع غ��زة أصيب وقتل شقيقيه 

برصاص اجليش املصري، جنوب قطاع غزة.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه هنية، مع عائلة 
الزعزوع، مقدما التعازي لهم، بحسب بيان صدر عن 

احلركة.
وق��ت��ل اجل��ي��ش امل���ص���ري، ال��ص��ي��ادي��ن، حسن 
ومحمود زعزوع، وأصاب شقيقهما »ياسر زعزوع«، 
بالرصاص، فجر اجلمعة، خالل عملهم، قرب احلدود 
البحرية بني القطاع ومصر، بحسب نقابة الصيادين 

الفلسطينيني.
وقال هنية: »هناك اتصاالت جتري مع املسؤولني 
ف��ي مصر لتأمني ع���ودة جنلهم ال��ث��ال��ث ي��اس��ر إلى 

القطاع«.
ولفت إل��ى أن حركته »تقف إل��ى جانبهم في هذا 

املصاب اجللل«.

إيران تنفي وجود 
محادثات مع الواليات  

املتحدة في سلطنة عمان
نفت اخلارجية اإليرانية أمس االثنني مزاعم حول 
وج��ود محادثات بني طهران وواشنطن في سلطنة 

عمان.
وق��ال املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية سعيد 
خطيب زاده: »ال صحة ملا يشاع عن وجود محادثات 
بني إي��ران والواليات املتحدة األمريكية في سلطنة 
عمان«، واصفا هذا احلديث بأنه »دعاية لالستهالك 
الداخلي تصب لصالح )الرئيس األمريكي دونالد( 

ترامب«.
وأك���د امل��ت��ح��دث أن��ه ال تغيير ف��ي م��وق��ف إي��ران 
»الواضح متاما« جتاه التفاوض مع الواليات املتحدة، 
وقال: »الطريق أمام ترامب واضح وعليه االعتراف 
بأخطائه جت��اه إي����ران.. على ت��رام��ب وق��ف حربه 
الشاملة وعقوباته الظاملة على إيران والتعويض عن 

جميع اخلسائر«.

مظاهرات في بيروت

أديب اعتذار  بعد  مّر«  »أحالها  سيناريوهات  أمام  بيروت 

إنقاذ حكومة  تشكيل  في  الساسة  بفشل  تندد  احتجاجات  لبنان: 

إسقاط طائرة مسيرة حوثية

اإلمارات  اتفاق  الغيط:  أبو 
وإسرائيل أوقف ضم

 أراضي الضفة
أكد أمني عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مقابلة 
خاصة مع »سكاي نيوز عربية«، أن معاهدة السالم بني اإلم��ارات 
وإسرائيل قيدت مخططات احلكومة اإلسرائيلية لضم أراض��ي في 

الضفة الغربية،.

وقال أبو الغيط لبرنامج »مع جيزال«، الذي تبثه قناة »سكاي 
نيوز عربية«، أن التفاهمات بني اإلمارات والواليات املتحدة فرضت 
على اجلانب اإلسرائيلي جتميد عملية ضم األراضي الفلسطيني، وهو 

ما ميثل حدثاً رئيسياً.
وأعرب األمني العام للجامعة العربية عن أمله في حترك فلسطيني 

عقب معاهدة السالم بني اإلمارات وإسرائيل.
وقال إنه كان يأمل في حترك فلسطيني في ظل اتفاقات السالم 
بني إسرائيل والبحرين واإلمارات برفض الضم اإلسرائيلي للضفة 

الغربية.
وبشأن لقاء حماس وفتح ال��ذي استضافته تركيا، ق��ال األمني 
العام للجامعة العربية: »كنت أتصور أن وفد حماس يسافر إلى رام 
الله ويجتمع باألخوة في رام الله، أو وفد السلطة يسافر إلى غزة 
ويجتمع هناك أو في القاهرة أو أى دولة عربية مستعدة الستضافة 

هذا االجتماع«.
 وبشأن العالقات العربية التركية، قال »تركيا أخذت مواقف حادة 
من اجلامعة العربية ومن دول عربية محددة باالسم، وتركيا حتتل 
شمال سوريا في مناطق بأدلب وشمال كوردستان، وتتواجد بقوة 

على األرض العراقية«.
وعن عالقة سوريا باجلامعة العربية وشغور مقعد سوريا في 
اجلامعة ، قال أحمد أبو الغيط إن اجلامعة ال تستطع أن تفعل شيء، 
ألنها اتخذت القرار فى عام 2011 حتت ضغوط وظ��روف، كما مت 

إحالة امللف الليبي ملجلس األمن.
وأش��ار أبو الغيط إلى أن العرب فى عام 2011 و2012 قرروا 
إحالة امللف السوري والليبي لألمم املتحدة، ومت اتخاذ القرار بناء 
على الدول املتحكمة فى الدولتني، كاشفا عن اتصاالت مع املعارضة 

السورية.

ليبي  أمني  اجتماع  القاهرة: 
يبحث ملفات مهمة

حتتضن مدينة الغردقة املصرية املطلّة على ساحل البحر األحمر 
اجتماعا أمنيا ليبيا - ليبيا، يبحث ترتيبات ضمان أمن املؤسسات 
واملنشآت النفطية والبنية التحتية، من خ��الل تأسيس جلنتني 
عسكريتني من الشرق والغرب الليبي، والعمل على تشكيل قوة 

عسكرية مّوحدة في البالد.
وقالت مصادر ليبية إن االجتماعات تبحث وضع خطط إلبعاد 

املرتزقة وامليليشيات املسلحة وتأمني املواقع النفطية بليبيا.
ويأتي اجتماع الغردقة بني األط��راف العسكرية الليبية، ضمن 
محادثات اللجنة العسكرية املشتركة لليبيا واملعروفة باسم 5 
+ 5 واملنبثقة عن مخرجات مؤمتر برلني لبحث امللفات األمنية 
والعسكرية، بهدف الوصول إل��ى تشكيل ق��وة مشتركة وتوحيد 

املؤسسة العسكرية.
وكان الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل، األربعاء، 
رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، وقائد اجليش الوطني 
الليبي، املشير خليفة حفتر، وذلك بحضور رئيس املخابرات العامة، 

عباس كامل.
ووفق املتحدث باسم الرئاسة املصرية، بسام راضي، فقد »اطلع 
السيسي خالل اللقاء على التطورات في ليبيا وجهود كافة األطراف 
لتنفيذ وقف إطالق النار امليداني من جهة، وعلى اجلهود الليبية لدفع 

عملية السالم برعاية األمم املتحدة من جهة أخرى«.
وجرى اللقاء في سياق اجلهود املصرية املستمرة لتحقيق األمن 
واالستقرار في ليبيا ودعم شعبها في احلفاظ على سالمة ومقدرات 
ال��ب��الد ف��ي مواجهة التنظيمات اإلره��اب��ي��ة واملليشيات املسلحة 

وتقويض التدخالت اخلارجية.

اجليش اليمني يعلن إسقاط طائرة حوثية 
»مسّيرة« قرب احلدود مع السعودية

أع��ل��ن اجل��ي��ش اليمني، إس��ق��اط طائرة 
مسيرة تابعة جلماعة احلوثي، شرقي البالد 

قرب احلدود مع السعودية.
وأوضح قائد اللواء 23، العميد، عبد الله 
معزب، في تصريح ملوقع »سبتمبر نت« 
الناطق باسم اجليش اليمني، أن »وحدات من 
الدفاع اجلوي التابعة للواء أسقطت طائرة 
مسّيرة تابعة للمليشيا احلوثية املدعومة من 

إيران في سماء مدينة العبر«.
وأش��ار إل��ى أن »م��ح��اوالت احلوثيني في 

حتقيق أي إجناز ستبوء بالفشل الذريع«.
ويقع في مديرية العبر منفذ الوديعة 
البري الرابط بني اليمن والسعودية، والذي 
ميثل حاليا الشريان البري الوحيد لليمنيني 
إلى اململكة في ظل إغالق املنافذ األخرى مع 
الرياض لوقوعها في مناطق الصراع املسلح.

وتعد احل��ادث��ة تطور الف��ت ف��ي وص��ول 
الطائرات املسيرة احلوثية إل��ى محافظة 
حضرموت كبرى محافظات اليمن والتي 
ظلت بعيدة عن الصراع املسلح بني احلكومة 

وجماعة احلوثي.
وت��ع��د م��ح��اف��ظ��ة ح��ض��رم��وت، ك��ب��رى 
محافظات اليمن مساحة، إذ متثل ثلث مساحة 
البالد، وتخضع لسيطرة احلكومة اليمنية، 
وتنقسم إداري��اً وعسكرياً إلى منطقتني هما 
مدن ساحل حضرموت )12مديرية( وتنتشر 

بها قوات املنطقة العسكرية الثانية.
أم���ا املنطقة ال��ث��ان��ي��ة ف��ه��ي م���دن وادي 
وصحراء حضرموت )16 مديرية( وتوجد 

فيها قوات املنطقة العسكرية األولى.

األمم املتحدة ترحب باتفاق تبادل األسرى
 وتدعو إلنهاء احلرب باليمن

رحبت األمم املتحدة، باتفاق تبادل األسرى بني أطراف النزاع 
باليمن، داعية إلى وقف إط��الق النار وإنهاء احل��رب في البلد 

العربي.
جاء ذلك في بيان صادر عن ستيفان دوجاريك، املتحّدث باسم 
األمني العام لألمم املتحدة، عقب ختام مشاورات في سويسرا 
بني احلكومة اليمنية واحلوثيني أسفرت عن اتفاق لتبادل 1081 

أسيرا في البالد.
وأفاد البيان ب�«ترحيب األمني العام )أنطونيو غوتيريش( 
باالتفاق املبرم بني أطراف النزاع في اليمن، حول اإلفراج الفوري 

عن 1081 شخًصا كانوا محتجزين على خلفية النزاع«.
وأوضح أن »غوتيريش يحّث األط��راف على البناء على هذا 
الزخم ووضع اللمسات األخيرة على الترتيبات من أجل اإلفراج 

عن جميع املعتقلني املتبقني«.
كما دعا األمني العام »أطراف النزاع في اليمن لالنخراط مع 
مبعوثه اخلاص )مارتن غريفيث( لالتفاق على إعالن مشترك 
يشمل وقف إطالق نار على مستوى البالد، وتدابير اقتصادية 
وإنسانية واستئناف عملية سياسية جامعة وشاملة إلنهاء 

احلرب«، حسب البيان ذاته.

بغداد: مقتل انتحاري والعثور على قذائف صاروخية بكركوك
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن مقتل 
»انتحاري« من تنظيم »داع��ش« اإلرهابي 
والعثور على قذائف صاروخية، خالل عملية 

تفتيش في محافظة كركوك شمالي البالد.
وق��ال��ت خلية اإلع����الم األم��ن��ي، تابعة 
ل���ل���وزارة، ف��ي ب��ي��ان، إن ق���وات الشرطة 
االحت���ادي���ة، وب��إش��راف ق��ي��ادة العمليات 

املشتركة في اجليش، نفذت عملية تفتيش 
في منطقة معيزيلة بكركوك.

وأض��اف��ت أن العملية أس��ف��رت ع��ن قتل 
»ان��ت��ح��اري« م��ن »داع���ش«، والعثور على 
10 أوك��ار )مخابئ( حتتوي على قذائف 
صاروخية مختلفة األن���واع، وق��د دمرتها 

الشرطة.

وتكثف القوات العراقية، منذ مطلع العام 
احلالي، عمليات متشيط ومداهمة ملالحقة 
فلول »داع��ش«، بالتزامن مع تزايد وتيرة 
هجمات يشنها مسلحون يشتبه بأنهم من 
التنظيم، السيما في »مثلث امل��وت«، وهي 
املنطقة بني محافظات كركوك وصالح الدين 

)شمال( وديالى )شرق(.


