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رئيس احلكومة التونسي  يبدأ مشاوراته الختيار وزرائه
قال رئيس احلكومة التونسي املكلف احلبيب اجلملي إنه 
يتعني إصالح االقتصاد املتعثر وإعادة األمل للشبان احملبطني 
معتبرا أن حكومته هي آخر فرصة إلنقاذ مسار الثورة التي 

اندلعت في 2011.
وب��دأ اجلملي أم��س  اإلثنني مشاواراته لعرض برنامجه 

واختيار وزرائ��ه. ومن املتوقع ان تستمر املشاورات بضعة 
أسابيع.

ويواجه اجلملي، وهو كاتب دولة سابق للفالحة، حتديا 
كبيرا لتشكيل ائتالف حكومي في ظل وضع اقتصادي صعب 
تعانيه البالد بعد ان اختاره حزب النهضة االسالمي وهو 

احلزب الفائز في انتخابات الشهر املاضي.
وتونس ، مهد انتفاضات“الربيع العربي“، هي الدولة 
الوحيدة التي حققت انتقااًل سلمًيا إلى الدميقراطية في أعقاب 
الثورات الشعبية لعام 2011 التي أطاحت بحكام مستبدين 

من السلطة في شمال إفريقيا والشرق األوسط.
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الو�سط- عزت حامد  خا�ص 

كشفت تقارير إعالمية عن تعيني تيسير 
اجلعبري ليكون مسؤواًل للمنطقة الشمالية 
ل� »سرايا القدس« اجلناح العسكري حلركة 
»اجلهاد اإلسالمي«عقب وفاه بهاء أبو العطا 
، وه��ي خطوة تأتي في إط��ار سعي حركة 
اجلهاد اإلسالمي إل��ى تنظيم صفوفها من 
جديد ، خاصة عقب قيام االحتالل بتعقب 
قياداتها واغتيال بعض منهم في العدوان 

األخير على غزة. 
وتيسير اجلعبري واحدا من أهم القادة 
واملسؤولني في حركة اجلهاد اإلسالمي ، 
وسبق إلسرائيل أن حاولت اغتياله منذ 
سنوات في اح��دى العمليات العسكرية ، 
وهو ما أعترف به املتحدث باسم اجليش 
أفيخاي إدرعي في تصريح له عبر صفحته 

مبوقع تويتر.  
الالفت أن ط��رح اس��م اجلعبري ليكون 
بديال ل��« أبو العطا« جاء ليثير الكثير من 
التساؤالت عن طبيعة هذا القيادي ؟ وهل 
سيواصل اجلهات سياسات التصعيد ضد 
إسرائيل في ضوء ما سيتم االن في األراضي 
احملتلة ف��ي ظ��ل ال��ض��رب��ات التي توجهها 

إسرائيل ضد غزة؟ 
 اسئلة باتت دقيقة االن في ظل إعتراف 
بعض من التقارير أن الكثير من مواطني 
غزة غير معنيني بالتصعيد احلاصل االن 
م��ع إسرائيل ، وه��و التصعيد ال��ذي يثير 
عليهم وعلى م��س��ارات احلياة في القطاع 

احملاصر ، األمر الذي يجعل اي تصعيد االن 
في غزة ينعكس على املواطن بالنهاية. 

واشارت صحيفة الغارديان في تقرير لها 
أن الكثير من الفلسطينيني وجهوا انتقادات 
إل��ى بعض من الفصائل بسبب التصعيد 
احلاصل االن ، خاصة في ظل األزمات التي 
تعيشها غزة والتي ال تتطلب إثارة أي أزمات 

جديدة في هذا الوقت الدقيق االن. 
وتشير الصحيفة إل��ى أن الكثير من 
التحديات ستكون ماثلة وواضحة االن أمام 
القيادي الذي سيحل محل »بهاء أبو العطا« 
، خاصة مع حساسية املنطقة الشمالية 
لقطاع غزة عسكريا ، وهي املنطقة الوثيقة 
الصلة جغرافيا بإسرائيل ، وبالتالي من 
املمكن أن تسبب الهجمات الصوارخية 
للجهاد واملنطلقة منها قلقا وأزمة إلسرائيل 
،وه��و ما يفسر اهتمام الدوائر السياسية 
واالستراتيجية بتل أبيب بتعيني اجلعبري 
، والتقاط الصحف الغربية أيضا لذلك 
اخليط من الترابط السياسي ، مع وجود 
شعور إسرائيلي بخطورة اجلهاد اإلسالمي 
خاصة مع التطورات احلالية املاثلة االن 
في االراضي احملتلة وتهديد املقاومة الدائم 
وضربها أيضا إلسرائيل بسبب ضرباتها 

ضد غزة. 
الالفت هنا أن هناك شعورا إسرائيليا 
بضرورة اظهار االستعدادات ألي هجوم 
ميكن أن يحصل سواء من املناطق اجلنوبية 
مع غزة أو الشمالية مع حزب الله أو اي 

فصيل أخر ، وهو ما يوضح االهتمام الكبير 
في اسرائيل للمناورات العسكرية التي 
أع��ل��ن عنها اجل��ي��ش ص��ب��اح أم��س االثنني 
امل��واف��ق الثامن عشر م��ن نوفمبر ، وهو 

االع��الن الذي أتى مفاجئا ليثير الكثير من 
التساؤالت ، غير أنه يؤكد معلومة دقيقة 
وهي أن إسرائيل ترغب في الظهور بصورة 

الدولة املستعدة ألي خطر االن.  

عموما ف��إن التصعيد العسكري االن 
في إسرائيل مع حركة اجلهاد اإلسالمي، 
ومحاولة احلركة في ذات الوقت تنظيم 
صفوفها بتعيني ق��ائ��د ج��دي��د للجعبري 

سيزيد من دقة املشهد السياسي االن واألهم 
ف��إن��ه يعكس دق��ة املشهد االستراتيجي 
ب��ص��ورة ع��ام��ة ف��ي إس��رائ��ي��ل واألراض���ي 

الفلسطينية

هجوم حوثي يستهدف 
األحياء السكنية جنوب 

احلديدة
شنت ميليشيات احل��وث��ي، هجوماً عنيفاً على 
مديرية التحيتا الواقعة جنوب محافظة احلديدة غرب 

اليمن باألسلحة الثقيلة والقذائف املدفعية.
وقال املركز اإلعالمي أللوية العمالقة، في بيان، 
إن »احلوثيني شنوا هجوماً عنيفاً باألسلحة الثقيلة 
واملتوسطة، على األط���راف اجلنوبية ملركز مدينة 

التحيتا جنوب احلديدة«.
وأض��اف »نفذ احلوثيون بالتزامن مع الهجوم 
قصفاً بعشرات قذائف الهاون صوب األحياء السكنية 
املكتظة بالسكان وسط مدينة التحيتا وبشكل عنيف«.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن امليليشيات 
احلوثية تشن هجوماً واس��ع��اً على مناطق جنوب 

التحيتا، هو الثاني من نوعه خالل األحد.
ووفقاً للبيان »يحاول احلوثيون التوغل لسحب 
جثث عشرات القتلى من عناصرهم الذين سقطوا 
ظهر اليوم خالل تصدي القوات املشتركة لهجوم على 

مناطق جنوب التحيتا«.
كما واص��ل��ت ميليشيات احل��وث��ي ممارساتها 
اإلجرامية باستهداف القرى النائية ومنازل املواطنني 

في مديرية الدريهمي جنوب احلديدة.

اإلرياني: صنعاء ستلتحق 
قريبًا بانتفاضة إيران

توقع وزي��ر اإلع��الم اليمني، معمر اإلري��ان��ي، أن 
العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة امليليشيات 
احلوثية، لن تكون مبنأى عن ارت��دادات االنتفاضة 
الشعبية التي تشهدها إي���ران وال��ع��راق ولبنان، 

ومحورها مواجهة السياسات اإليرانية.
وأوض��ح وزي��ر اإلع��الم اليمني في تغريدات على 
صفحته مبوقع »تويتر«، أن االحتجاجات الشعبية 
التي اجتاحت احملافظات اإليرانية بعد انتفاضتي 
العراق ولبنان تؤكد املأزق الذي يعانيه نظام إيران 

وسقوط مخططاته في الهيمنة على املنطقة.
وأك��د أن ذل��ك نتيجة حتمية للسياسات الفاشلة 
التي انتهجها النظام اإليراني وتوجيهه ثروات البلد 
لصالح ميليشياته الطائفية وسياساته التخريبية 

في املنطقة.
وأشار اإلرياني إلى أن اليمن لن يكون مبنأى عن 
ارت��دادات االنتفاضة الشعبية في املنطقة، ومحورها 
مواجهة السياسات اإليرانية التي أنتجت الفشل 

داخليا والفوضى واإلرهاب خارجيا.

اجلزائريون يرفضون 
حملة االنتخابات الرئاسية 

ويصفونها »بالقمامة«
بدأ املرشحون اخلمسة في االنتخابات الرئاسية 
اجل��زائ��ري��ة حمالتهم لالنتخابات امل��ق��ررة ف��ي 12 
ديسمبر لكن بعض محتجي املعارضة الذين يقولون 
إن التصويت لن يتسم بالنزاهة علقوا أكياسا من 

القمامة في األماكن املخصصة للملصقات السياسية.
وتقول حركة ”احلراك“ املعارضة التي انبثقت هذا 
العام من رحم االحتجاجات األسبوعية العارمة التي 
تطالب النخبة احلاكمة بترك السلطة إنها لن تؤيد أي 

انتخابات حتى يتنحى املزيد من املسؤولني الكبار.

بهاء أبو العطا

جديد من  صفوفها  تنظيم  إلى  اإلسالمي«  »اجلهاد  سعي  إطار  ضمن 

القدس« »سرايا  لـ  الشمالية  املنطقة  قيادة  في  العطا«  أبو  لـ»بهاء  بدياًل  اجلعبري 

العراق  في  العام  اإلضراب  استمرار 
لالحتجاجات  يعود  والزخم 

توجه متظاهرون مجدداً إلى ش��وارع بغداد ومدن جنوبية عدة في 
إضراب عام أعاد الزخم إلى احلراك االحتجاجي املتواصل منذ أسابيع 
للمطالبة ب�«إسقاط النظام«. وأصبحت االعتصامات تكتيكاً أسبوعياً 
متبعاً في االحتجاجات التي انطلقت في األول من أكتوبر للمطالبة 
مبكافحة الفساد وتأمني فرص عمل وتغيير الطبقة السياسية احلاكمة. 
ويواجه احملتجون يومياً محاوالت القوات األمنية لصدهم، وخرج اآلالف 

األحد إلى الشوارع بعد دعوات من ناشطني إلى اإلضراب العام.
وتوقف العمل في غالبية مدن اجلنوب من البصرة وصوالً إلى الكوت 
والنجف والديوانية واحللة والناصرية، حيث أغلقت الدوائر احلكومية 
واملدراس، وفقا ملراسلي وكالة فرانس برس. وأغلق املتظاهرون املدخل 
الرئيسي لقضاء الرفاعي شمال الناصرية باإلطارات املشتعلة، ما دفع 

بالقوات األمنية إلى إرسال تعزيزات.

3 محامني  اختطاف 
في بغداد وميسان

استنكر نقيب احملامني العراقيني، ضياء السعدي، جرمية اختطاف 
احملامني من قبل جهات مجهولة بعد الكشف عن اختطاف 3 محامني 
في بغداد وميسان. وقال السعدي، في بيان، إن »اختطاف احملامني 
يعد من اجلرائم اخلطرة التي تخلق أجواء من الرعب والتخويف، 
وتؤدي أيضاً إلى هّز املجتمع العراقي«. وطالب السعدي األجهزة 

األمنية بالكشف عن مصير احملامني املفقودين وضمان حياتهم.
ومنذ يومني، وثقت كاميرا مراقبة حلظة اختطاف محاٍم في 
محافظة ميسان، ش��رق ال��ع��راق، م��ن قبل ملثمني مجهولني بعد 
استدراجه من قبل امرأة. وأظهر الفيديو احملامي، علي جاسب حطاب، 
وه��و يقف على قارعة الطريق لتأتي ام��رأة ترتدي عباءة س��وداء 
تغطيها بالكامل، وتقف للحديث معه لدقائق قبل أن تقف سيارة 
سوداء، ويترجل منها أشخاص ليقتادوا حطاب إلى جهة مجهولة، 

وتلحقه السيدة في سيارة أخرى.

بإطالق  جــرحــى  و6  قتلى   4
نار في كاليفورنيا

قتل أربعة أشخاص وجرح ستة آخرون، أمس اإلثنني، جراء إطالق 
نار في حفل مبدينة فريسنو في جنوب شرقي والي��ة كاليفورنيا 
األمريكية. ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن الشرطة أن مسلحني 
مجهولني تسللوا إلى حفل أقيم قبيل مباراة لكرة القدم، وأطلقوا النار 

على احلضور.
وذكرت الشرطة أن ثالثة أشخاص قتلوا في موقع احلادث، بينما 

لفظ شخص رابع أنفاسه األخيرة بعد نقله للمستشفى.

التظاهرات تبدأ شهرها الثاني وال بوادر حلل سياسي قريب

بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق شيئًا فشيئًا
خ��رج لبنانيون مجدداً ال��ى ال��ش��وارع مع دخ��ول حراكهم شهره 
الثاني، بينما ال تزال األزمة السياسية تراوح مكانها من دون أي بوادر 
حلل قريب بعد سحب اسم وزير سابق من التداول لتشكيل حكومة 
جديدة حتت ضغط الشارع وتبادل القوى السياسية االتهامات 

بالتعطيل.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت 
على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف واملناطق، 
ومتمسكاً مبطلب رحيل الطبقة السياسية بال استثناء، على وقع أزمة 

اقتصادية ومالية خانقة.
ونقلت صحيفة اجلمهورية عن نبيه بري رئيس البرملان اللبناني 
قوله أم��س  االثنني إن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم ُتتخذ 
اإلج���راءات الالزمة في إش��ارة إلى األزم��ة االقتصادية والسياسية 

الشديدة التي تعيشها البالد.
ونسبت الصحيفة إلى بري قوله ”البلد أشبه بسفينة تغرق شيئا 

فشيئا، فإن لم نتخذ اإلجراءات الالزمة فستغرق بكاملها“.
كانت صحيفة النهار نقلت عن بري تشبيهه لوضع الشعب اللبناني 

بركاب السفينة الغارقة تيتانيك.
وخرج آالف إلى الساحات في كل من وسط بيروت وجونية شمالها 

وفي طرابلس واملنية شماالً وفي صيدا والنبطية جنوباَ وفي بلدات 
عدة في البقاع )شرقاً( حتت عنوان »أحد الشهداء«، تكرمياً ملتظاهرين 
قتال منذ بدء االحتجاجات، آخرهما الثالثاء برصاص عسكري خالل 

مشاركته في قطع طريق حيوي جنوب بيروت.
وفي وسط بيروت، أكد قاسم قاسم اصراره على مواصلة التظاهر 
حتى رحيل الطبقة السياسية. وقال لوكالة فرانس برس »حتقيق 
املطالب يحتاج الى وقت طويل، يعيش الناس منذ سنوات في مرارة 

واليوم نزلوا الى الشارع لتحقيق مطالبهم«.
وفي مدينة طرابلس التي شكلت مركزاً رئيسياً للتظاهر منذ شهر، 
قال خالد صباغ )26 عاماً(، لفرانس برس »بعد مرور شهر كامل على 
االنتفاضة الشعبية وفشل كل مساعي السلطة لاللتفاف على مطالب 
املتظاهرين، نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من التحديات، والوضع 

بحاجة إلى حنكة وحذر شديدين من الثوار«.
وأضاف »علينا قطع الطريق أمام مشاريع السلطة لتفريق صفوفنا 
وتأكيد اصرارنا على مطالبنا«. وفي ترجمة للنقمة الشعبية ضد 
السلطات، ف��از احملامي املستقل ملحم خلف األح��د مبنصب نقيب 
احملامني في بيروت، رغم تكتل األح��زاب ضده ودعمها ملنافسه، في 

خطوة اعتبرها متظاهرون ومحامون »انتصاراً للثورة«.

مكتب احلريري: »الوطني احلر«
 ينتهج سياسة عدمية املسؤولية

أوض��ح املكتب اإلع��الم��ي لرئيس ال���وزراء اللبناني املستقيل سعد 
احلريري أن »وزي��ر اخلارجية في احلكومة املستقيلة جبران باسيل 
)رئيس التيار الوطني احلر( هو من اقترح مرتني وبإصرار اسم الوزير 
السابق محمد الصفدي لتولي رئاسة ال��وزراء، وهو ما سارع احلريري 
إلى إب��داء موافقته عليه، بعد أن كانت اقتراحات احلريري بأسماء من 
املجتمع املدني، وعلى رأسها القاضي نواف سالم، قد قوبلت بالرفض 

املتكرر أيضا«.

واعتبر مكتب احلريري، في بيان له، أن سياسة املناورة والتسريبات 
ومحاولة تسجيل النقاط التي ينتهجها التيار الوطني احلر هي سياسة 
غير مسؤولة مقارنة باألزمة الوطنية الكبرى التي يجتازها بلدنا، مضيفا 
أنه »لو قام مبراجعة حقيقية لكان كف عن انتهاج مثل هذه السياسة 
عدمية املسؤولية ومحاوالته املتكررة للتسلل إلى التشكيالت احلكومية، 
ولكانت احلكومة قد تشكلت وبدأت مبعاجلة األزمة الوطنية واالقتصادية 

اخلطيرة، ورمبا ملا كان بلدنا قد وصل إلى ما هو فيه أساسا«.

شــخــص لــف  أ  16 ز  و جتــا يــني  ر لــســو ا جــئــني  لــال ا د  عــد  : ن ســتــا د كــر
أعلنت حكومة اقليم كردستان العراق أمس االثنني ان عدد الالجئني 

السوريني الفارين الى االقليم جتاوز 16 الف شخص.
وقال املدير العام ملركز التنسيق املشترك لالزمات التابع لوزارة 
الداخلية هوشنك محمد في تصريح لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
»الي��زال تدفق السورييني الفارين من العنف القائم شمال شرقي 
سوريا مستمرا الى اراضي االقليم« الفتا الى ان فرق الوزارة تستقبل 
بشكل يومي بالتنسيق مع منظمات االمم املتحدة ومنظمات انسانية 

محلية املئات من االسر السورية على احلدود مبنطقة )سحيال(.
واضاف محمد انه مت تخصيص ثالثة مخيمات الستقبال الالجئني 

السوريني مبحافظة )ده��وك( حيث يتم تزويدهم باملواد االساسية 
اليوائهم ف��ور وصولهم مشيرا ال��ى ان ع��دد الالجئني بلغ 16060 

شخصا.
وذك��ر ان الالجئني بحاجة الى املزيد من الدعم الدولي موضحا 
انهم عقدوا لقاءات مكثفة مع ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول 
املانحة واملنظمات الدولية والتابعة لالمم املتحدة التخاذ تدابير 
الغاثة الالجئني السوريني خصوصا وهم مقبلون على فصل الشتاء. 
واستقبل اقليم كردستان العراق اكثر من ربع مليون الجئ معظمهم 

من األكراد منذ اندالع االزمة السورية في مارس 2011.

قالت إدارة شركة اخلطوط اجلوية الليبية في بنغازي بشرق 
البالد إن سلطات مطار مصراتة احتجزت طائرة تابعة لها.

واحتجز مطار مصراتة بغرب البالد الواقع شرقي العاصمة 
طرابلس الطائرة بعد وصولها إلى هناك قادمة من مطار بنينا 

في بنغازي بهدف إجراء أعمال صيانة.
وقال عز الدين املشنون املتحدث باسم الشركة في بنغازي 
إن الطائرة الوحيدة للخطوط الليبية-إدارة بنغازي احتجزت 

خالل خضوعها للصيانة.

وأوضح املتحدث أن احتجاز الطائرة يسبب تعطيال خطيرا 
جلدول الرحالت. وتقوم الطائرة بثالث رحالت لوجهات دولية 

يوميا.
وذكرت الشركة في بيان على فيسبوك ”مت إصالح العطل 
من قبل مهندسي الشركة مبطار مصراتة وبعد إعداد وجتهيز 
الطائرة لإلقالع مت إيقاف الطائرة من قبل شخص يدعى حسني 
بالعو يشغل وظيفة مساعد مدير مطار مصراتة بدون أي سبب 

يذكر.“

مبصراتة  طائرة  حتتجز  »الوفاق«  ليبيا: 
لبنغازي عودتها  ومتنع 


