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املنطقة مصلحة  في  تصب  السعودية  التركية  الشراكة  أوغلو:  تشاووش 
قال وزي��ر اخلارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن 
الشراكة القوية ب��ن ب��اده والسعودية تصب ف��ي مصلحة 
املنطقة بأكملها. وفي تغريدة عبر تويتر، قال تشاووش أوغلو، 

إنه التقى نظيره السعودي فيصل بن فرحان في إطار اجتماع 
مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسامي في نيامي 
عاصمة النيجر. وأك��د الوزير التركي أن ب��اده تولي أهمية 

لعاقاتها مع اململكة العربية السعودية. وأضاف أن “الشراكة 
القوية بن تركيا واململكة العربية السعودية ليست لصالح 

البلدين فحسب؛ بل للمنطقة بأكملها”.
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الكاظمي يأمر بتشكيل جلنة حتقيق عاجل في األحداث

صدامات العراق: قتلى وحظر جتول وإقالة مدير شرطة ذي قار

اخلليج ملنطقة  نيميتز«  إس  إس  »يو  الطائرات  حاملة  يحرك  »البنتاغون« 
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ارت��ف��ع��ت، أم��س السبت، حصيلة قتلى 
الصدامات التي شهدتها محافظة ذي قار 
جنوبي العراق إلى 5، فضا عن إصابة 80 

آخرين، وفق مصدر طبي.
ج���اء ذل���ك ف��ي ت��ص��ري��ح أدل���ى ب��ه منعم 
اجل��اب��ري، املساعد الطبي في دائ��رة صحة 
ذي قار، أطلع فيه األناضول، على مستجدات 
احلالة الطبية لألحداث التي وقعت اجلمعة 

في ذي قار.
 وف��ي وق��ت س��اب��ق ، ه��اج��م ع��ش��رات من 
أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
محتجن معتصمن في ساحة “احلبوبي” 

وسط املدينة.
واستخدم أنصار الصدر، في هجومهم 
أس��ل��ح��ة ن��اري��ة وأخ����رى ب��ي��ض��اء وعصي 
وهراوات، لتتحول الساحة واملنطقة احمليطة 
بها إلى ساحة صدامات عنيفة، وفق شهود 

عيان.
وقال مصدر طبي بدائرة صحة احملافظة 
لألناضول، مفضا عدم نشر اسمه كونه غير 
مخول بالتصريح لإلعام، إن “عدد قتلى 
الصدامات بلغ 3 فيما أصيب 60 آخرون على 

األقل”.
وأض��اف ذات املصدر، أن “بن اجلرحى 
من أصيب بأعيرة نارية”، فيما لم يتسن 
له التأكد من هوية الضحايا وما إذا كانوا 
متظاهرين أم من أنصار الصدر، مرجحا أن 

يكونوا من الطرفن.
وفي السياق، أفاد مصدر بشرطة احملافظة 
برتبة م��ازم أول، فضل ع��دم نشر اسمه، 
لألناضول، إن “السلطات األمنية فرضت 
حظر التجوال الشامل باملدينة للسيطرة على 

أعمال العنف”.
وأوضح املصدر نفسه، أن حظر التجوال 
دخل حيز التنفيذ، مشيرا الستمرار أعمال 
العنف والصدامات بن احملتجن وأنصار 

الصدر، باملدينة.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية، أقالت مدير 
شرطة محافظة ذي قار، حازم الوائلي، من 

منصبه، على خلفية أعمال العنف.
وبهذا الشأن، أعلن املتحدث باسم الوزارة، 
سعد معن، في بيان مقتضب، “تعين لواء 
الشرطة ع��ودة سالم عبود، قائدا لشرطة 

محافظة ذي قار”.
ومنذ أكتوبر 2019، يعتصم محتجون 
ضمن حركة احتجاجات واسعة النطاق في 
الباد، أطاحت باحلكومة السابقة برئاسة 

عادل عبد املهدي أواخر العام املاضي.
وال تزال احلركة االحتجاجية متواصلة 
ع��ل��ى ن��ح��و م��ح��دود للضغط ع��ل��ى رئيس 
احلكومة مصطفى الكاظمي، حملاسبة قتلة 
ال��ع��ش��رات م��ن املتظاهرين خ��ال األشهر 
املاضية وإجراء إصاحات حقيقية في الباد 

ومحاربة الفساد.
وكان أنصار الصدر قد جتمعوا في بغداد 
وم��دن أخ��رى وس��ط وج��ن��وب ال��ب��اد بينها 
الناصرية، للتعبير عن دعمهم لزعيمهم 
مقتدى الصدر في االنتخابات املقبلة. وسبق 
ألن��ص��ار ال��ص��در أن هاجموا احملتجن في 

ساحات عامة بأرجاء الباد قبل أشهر.
وأم��ر رئيس ال���وزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، بفتح حتقيق ف��ي أح���داث عنف 
شهدتها محافظة ذي ق��ار، جنوبي الباد، 

وأسفرت عن قتلى ومصابن.
وف���ي وق���ت س��اب��ق ه��اج��م ع��ش��رات من 
أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
محتجن معتصمن في ساحة “احلبوبي” 
وسط مدينة الناصرية )عاصمة ذي قار(، 

وفق شهود عيان.
واستخدم أنصار الصدر، في هجومهم 
أس��ل��ح��ة ن��اري��ة وأخ����رى ب��ي��ض��اء وعصي 
وهراوات، أدت إلى مقتل 3، وإصابة أكثر من 
60 آخرين، وفق مصدر طبي بدائرة صحة 

جانب من الصداماتاحملافظة لألناضول.

قوات سورية متشط البادية 
بحثًا عن مسلحي داعش

  واصلت القوات السورية مدعومة بساح اجلو، متشيط مناطق 
في البادية السورية والبحث عن خايا تنظيم داع��ش اإلرهابي 
انطاقاً من باديتي دير الزور الغربية والرقة وصوالً إلى باديتي 
حمص وحماة. ونفذت الطائرات احلربية الروسية أكثر من 16 
غارة جوية استهدفت مناطق يتواجد فيها تنظيم داعش في ريف 
حماة الشرقي وبادية الرقة. وحتاول فرق الهندسة التابعة لقوات 
النظام البحث عن األلغام والعبوات الناسفة التي زرعها عناصر 
تنظيم داعش الستهداف مجموعات املشاة على الطرقات وفي أماكن 

وعرة.
ووّث��ق املرصد ال��س��وري، مقتل عنصرين وإصابة آخرين من 
القوات السورية جراء هجوم عناصر تنظيم داعش على مواقعهم في 
ريف حماة الشرقي. ورصد مقتل مواطن من أبناء ريف إدلب الغربي 
وإصابة امرأة جراء وقوف سيارة ركاب عائدة من لبنان في منطقة 
اشتباكات بن عناصر تنظيم داعش والقوات السورية في ريف 

السلمية الشرقي.

الرئيس عباس يزور عمان والقاهرة
يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم األح��د، جولة 
خارجية، هي األولى من نوعها خال العام احلالي، تشمل األردن 

ومصر.
وق��ال مصدر فلسطيني لألناضول، مفضا ع��دم نشر اسمه، 
إن عباس سيلتقي خال جولته بالعاهل األردن��ي عبد الله الثاني 

والرئيس املصري عبد الفتاح السيسي.
وأضاف ذات املصدر، أن جدول أعمال اجلولة يشمل “املصاحلة 
الفلسطينية ومناقشة الترتيبات )السياسية( مع اإلدارة األمريكية 

اجلديدة، والوضع اإلقليمي والدولي”.
ونفى أن تكون عودة املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية املتوقفة 

منذ عام 2014، على جدول أعمال اجلولة.       
ولم يذكر املصدر تفاصيل حول مدة اجلولة وأي البلدين سيكون 
وجهتها األولى، كما لم يصدر إعان رسمي بخصوصها حتى ساعة 

نشر اخلبر.
وفي 10 نوفمبر احلالي، أبدى الرئيس الفلسطيني، استعداده 
لفتح صفحة جديدة مع إدارة جو بايدن من أجل تعزيز العاقات 

الثنائية.
ويقاطع الفلسطينيون إدارة دونالد ترامب منذ اعترافها بالقدس 

احملتلة عاصمة إلسرائيل، في 6 ديسمبر 2017.

ل��ل��ع��ودة  م��س��ت��ع��دون  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة:  اخل��ارج��ي��ة 
مسبقة شروط  دون  للمفاوضات 

  
أكد وزير اخلارجية واملغتربن الفلسطيني رياض املالكي، أهمية 
استعادة االتصاالت مع اإلدارة األمريكية اجلديدة في ظل القطيعة 

مع إدارة الرئيس احلالي دونالد ترامب. 
وش��دد املالكي خال مشاركته في اجتماع ح��وار املتوسط عبر 
اإلنترنت، على أهمية استعادة االتصاالت مع اإلدارة األمريكية 
اجلديدة “لتتحمل مسؤولياتها جتاه القضية الفلسطينية، وتغيير 
العديد من السياسات التي اعتمدتها إدارة ترامب من القضية 

الفلسطينية”.
وأعرب عن جاهزية فلسطن للتعاطي مع أي مؤشرات إيجابية 
من اإلدارة األمريكية اجلديدة حتى قبل دخولها البيت األبيض، في 

منتصف يناير املقبل. 
وناقش املالكي، خال االجتماع استعداد دولة فلسطن للعودة 

للمفاوضات دون شروط مسبقة ضمن قرارات الشرعية الدولية.

قالت شبكة “سي إن إن” األمريكية نقا عن 
مسؤول في وزارة الدفاع “بنتاغون”، إن حاملة 
الطائرات “يو إس إس نيميتز” حتركت إلى 

منطقة اخلليج العربي مع سفن حربية أخرى.
وأف��ادت الشبكة بأن نقل حاملة الطائرات 
املذكورة إلى منطقة اخلليج إلى جانب السفن 
احلربية األخ���رى، “يتم بهدف توفير الدعم 
القتالي والغطاء اجلوي مع انسحاب القوات 
األمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 

يناير املقبل.
وأشار املسؤول أن ذلك مت مبوجب أوامر من 
الرئيس املنتهية واليته، دونالد ترامب، مشدًدا 
على أن اخلطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن 
اغتيال العالم النووي اإليراني البارز، محسن 

فخري زاده.
وأوضحت “سي إن إن” أن حتركات القوات 
األمريكية هي رسالة ردع متزايدة إليران بغض 

يو إس إس نيميتزالنظر عن ماحظة املسؤول.

لبنان: البرملان يقر قانونًا يساوي ضحايا مرفأ بيروت ب� »شهداء  اجليش«
أقر البرملان اللبناني، قانونا يعتبر ضحايا 
انفجار مرفأ بيروت، مبثابة “شهداء في اجليش 

اللبناني”.
ج��اء ذل��ك في تصريحات للصحفين عقب 
جلسة إقرار القانون، أدلى بها علي حسن خليل، 
النائب عن “كتلة التنمية والتحرير” )متثل 
حركة أمل ويتزعمها رئيس البرملان نبيه بري(.

وق��ال خليل: “قمنا ب��إق��رار القانون، وهو 
اعتبار ش��ه��داء جرمية امل��رف��أ مبثابة شهداء 
اجل��ي��ش، واع��ت��ب��ار اجل��رح��ى مشمولن في 

صندوق الضمان االجتماعي ملدى حياتهم”.
ووفقا للقانون، سيتم “منح أصحاب احلقوق 
)ذوي الضحايا( تعويضات ومعاشات تقاعد 
جندي استشهد خال تأدية الواجب”، حسب 

خليل.
كما ينص القانون، على “اعتبار جرحى 
االنفجار، مستفيدين من تقدميات الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي )مؤسسة تعنى 
بالتقدميات الدوائية واالستشفائية( مدى 

احلياة”.
واألربعاء، شارك عشرات من ذوي ضحايا 
انفجار املرفأ، في وقفة مبحيط البرملان، وسط 
العاصمة اللبنانية، احتجاجا على التأخر في 

حتقيقات االنفجار.
وف���ي 4 أغ��س��ط��س امل��اض��ي، وق���ع انفجار 
ضخم في عنبر رقم 12 مبرفأ بيروت، ووفق 
التقديرات األولية الرسمية فإنه كان يحوي 
نحو 2750 طًنا من مادة “نترات األمونيوم” 
شديدة االنفجار، وكانت ُمصادرة من سفينة 

وُمخزنة منذ عام 2014.
وتسبب انفجار املرفأ مبقتل 200 شخص 
وأكثر من 6000 جريح، وما يزيد عن 300 ألف 
مشرد فقدوا منازلهم، وما ي��زال عدد كبير من 

العائات تقيم في الفنادق وأماكن أخرى.
وال���ى ج��ان��ب القتلى واجل���رح���ى، تسبب 
االن��ف��ج��ار ب��أض��رار م��ادي��ة جسيمة باألبنية 
السكنية والتجارية واملؤسسات االقتصادية، 
يحتاج لبنان الى مليارات ال���دوالرات إلعادة 

تأهيلها.
وزاد االنفجار من معاناة الباد التي متر 

بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء احلرب األهلية 
)1975 – 1990( وس��ط استقطاب سياسي 

ح���اد، ف��ي مشهد تتصارع فيه مصالح دول 
إقليمية وغربية.

حادث مرفأ بيروت

بيروت وفرنسا توقعان اتفاقية تعاون عسكري
وّقع اجليش اللبناني، اتفاقية تعاون وتنسيق مع نظيره الفرنسي. 
وبحسب بيان صدر عن اجليش اللبناني، ووصل األناضول نسخة عنه، 
“تضمنت االتفاقية التعاون والتنسيق في مجاالت قوى: البر، البحر، 

اجلو”.
ووقع االتفاقية كل من نائب رئيس األركان اللبناني للتخطيط العميد 
الركن زي��اد الهاشم، ورئيس قسم التعاون الثنائي جلنوب الشرق 
األوسط في اجليش الفرنسي العميد “إيريك بلتير”، بحضور عدد من 

ضباط اجليشن.
وأشار الهاشم، في كلمة له على هامش التوقيع الذي جرى بقيادة 

اجليش اللبناني شرقي بيروت، إلى أهمية عاقات التعاون بن اجليشن، 
وفق البيان الذي لم يشر إلى تفاصيل زيارة املسؤولن الفرنسن. من 
جهته، أشاد “بلتير” بجهود اجليش اللبناني في “مكافحة اإلره��اب، 
واحلفاظ على األمن واالستقرار في الداخل وعلى احلدود”. وقال مصدر 
مقّرب من الرئيس اللبناني ميشال عون، لألناضول إن فرنسا ستنظم 
مؤمترا دولّيا الشهر املقبل للمساعدات اإلنسانية للبنان. وذكر املصدر 
ال��ذي طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالتصريح لإلعام، أن 
“فرنسا ستنظم مؤمترا دوليا للمساعدات اإلنسانية للبنان في ديسمبر 

املقبل” دون أن يحدد يوما معينا.


