
الغنوشي: النهضة لن تشارك بحكومة فيها »قلب تونس«
قال رئيس حركة النهضة التونسية راش��د الغنوشي، إن 

حركته لن تشارك بحكومة فيها حزب قلب تونس.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريحات إعالمية نقلتها وك��ال��ة األن��ب��اء 
التونسية الرسمية، إثر لقاء للغنوشي مع رئيس احلكومة 
املكلف احلبيب اجلملي، األربعاء، بقصر الضيافة بالعاصمة 

تونس.
وانتخب الغنوشي مؤخرا رئيسا للبرملان التونسي، وتصدر 
حزبه نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة بحصوله على 
52 مقعدا من إجمالي مقاعد املؤسسة التشريعية البالغ عددها 
217، واختار احلزب احلبيب اجلملي لتكليفه بتشكيل احلكومة 

اجلديدة. وقال الغنوشي إن النهضة ترفع، على غرار أحزاب 
أخرى، »الفيتو« على مشاركة بعض األحزاب في احلكومة.

وح��ّل ح��زب »قلب تونس » )ليبيرالي( ال��ذي يقوده رجل 
األعمال واإلعالم نبيل القروي ثانيا في االنتخابات التشريعية 

بحصوله على 38 نائبا من أصل 217 .
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أع��ل��ن م��س��ؤول��ون ع��راق��ي��ون أمس 
اخلميس مقتل محتجني في مواجهات 
مع قوات األمن في بغداد ليالً. وأفادت 
مصادر متطابقة من الشرطة واإلسعاف 
بوقوع قتيلني و38 جريحاً في إطالق 
األمن الغاز املسيل للدموع عند جسري 

السنك واألحرار في بغداد.
وأوض���ح امل��س��ؤول��ون العراقيون 
ال��ذي��ن اش��ت��رط��وا ع���دم ال��ك��ش��ف عن 
هويتهم، أن االشتباكات التي دارت على 
جسرين استراتيجيني في العاصمة 
أس��ف��رت ع��ن إص��اب��ة 36 شخصاً على 

األقل.
كما أشاروا إلى أن أحد احملتجني قتل 
عندما استخدمت قوات األمن الرصاص 
احلي لصد املتظاهرين من عبور جسر 

األح����رار. فيما ُق��ت��ل املتظاهر اآلخ��ر 
عندما أطلقت قوات األمن املرابطة فوق 
جسر السنك القنابل املسيلة للدموع، 
فأصابته إحداها في رأس��ه، وتسببت 

في مقتله.
وكان مراسل العربية أفاد في وقت 
س��اب��ق ب��وق��وع مجابهات ب��ني األم��ن 
واحملتجني، حيث عمدت القوى األمنية 
إلى إط��الق الغاز املسيل للدموع على 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن، قبل أن ي��ع��ود ال��ه��دوء 
صباحاً إلى الساحات واجلسور، التي 
ال يزال املتظاهرون يسيطرون عليها في 

العاصمة العراقية.
ي��أت��ي ه���ذا ف��ي وق���ت ال ي���زال ع��دد 
من الشبان يبيتون يومياً في بعض 
الساحات ببغداد وعلى اجلسور بغية 

منع القوى األمنية من السيطرة عليها.
واح��ت��ل امل��ت��ظ��اه��رون أج����زاء من 
اجلسور الرئيسية الثالثة في بغداد - 
السنك واألحرار واجلمهورية - املؤدية 
إلى املنطقة اخلضراء شديدة التحصني، 

حيث مقر احلكومة العراقية.
وك��ان��ت ال��ق��وات األمنية ق��د فرقت 
فجر األربعاء، املتظاهرين املتواجدين 
على جسر األحرار بقنابل الغاز املسيل 
للدموع مما تسبب بوقوع إصابات بني 
املتظاهرين. وق��ال مسؤولون أمنيون 
عراقيون في حينه إن ما ال يقل عن 27 
متظاهراً أصيبوا في اشتباكات متجددة 

الليلة املاضية وسط بغداد.
وأض��اف��وا أن االش��ت��ب��اك��ات وقعت 
بني الساعة الرابعة واخلامسة فجر 

األربعاء بالقرب من جسر األح��رار في 
وس��ط العاصمة. واستخدمت ق��وات 
األم��ن العراقية الغاز املسيل للدموع 
ملنع املتظاهرين من التقدم إلى املنطقة 
اخل��ض��راء احمل��ص��ن��ة، حيث يقع مقر 

احلكومة.
وغ��ال��ب��اً م��ا تشهد ج��س��ور السنك 
واجلمهورية واألحرار شدا وجذبا بني 
احملتجني الذين يتمسكون بها، وبني 
القوى األمنية التي تعتبر إقفال تلك 
اجلسور مسألة أمنية ال ميكن القبول 

بها.
ع��ل��ى صعيد آخ���ر، وج���ه ع���دد من 
احملتجني في البصرة ليل األرب��ع��اء- 
اخلميس، دعوات عبر مكبرات الصوت 
لالعتصام اليوم، وعدم ذهاب املوظفني 

إل��ى أعمالهم باستثناء العاملني في 
القطاع الصحي.

كما يتوقع أن يشمل االعتصام أو 
اإلغ��الق بطبيعة احل��ال موانئ النفط، 
جرياً على ما شهدته األيام املاضية في 

البصرة.
وهذه ليست املرة األولى التي تؤدي 
فيها االحتجاجات إل��ى قطع الطرق 
املؤدية الى موانئ البصرة، حيث املنافذ 
البحرية الوحيدة للبالد. ويؤدي القطع 
إل��ى منع خ��روج ودخ���ول الشاحنات 

والصهاريج من امليناءين وإليهما.
ف��ق��د ع��م��د م��ح��ت��ج��ون م��ن��اه��ض��ون 
للحكومة، إل��ى قطع طريق الوصول 
مليناء أم قصر الرئيسي للعراق على 
اخلليج لليوم الثالث على التوالي، 
بينما قالوا إن جهودا بذلتها أح��زاب 
سياسية مؤخرا السترضائهم ليست 

كافية.
كما قطعوا طريق ميناء خور الزبير، 
قبل أن تعود شركة م��وان��ئ ال��ع��راق، 
وتعلن في وقت الحق األربعاء، عودة 
امليناء ملزاولة نشاطه التجاري، بحسب 

ما نقلت وكالة األنباء العراقية.
يذكر أن االحتجاجات املتواصلة منذ 
أسابيع ضد الطبقة السياسية واملطالبة 
ب�«إسقاط النظام« في ال��ع��راق، أدت 
إلى وقف العمل، األربعاء، في موانئ 
وحقول نفط عدة في البالد، بحسب ما 

أكدت مصادر رسمية.
وكان متحدث باسم رئيس الوزراء، 
عادل عبد املهدي، أعلن األسبوع املاضي، 
أن إغالق ميناء أم قصر العراقي املهم 
املطل على اخلليج من جانب محتجني 
مناهضني للحكومة كلف البالد ما يزيد 

عن 6 مليارات دوالر حتى اآلن.
وق��ال عبد الكرمي خلف في مؤمتر 
صحافي، إن إغالق ميناء أم قصر يضر 
البالد، مضيفاً أن هناك مئات الشاحنات 
ال تزال متوقفة. وقال إن هذا األمر يسبب 

ضرراً بالغاً للدولة.

9 فلسطينيني  االحتالل يعتقل  
القدس محافظ  بينهم 

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، أمس اخلميس، محافظ 
ال��ق��دس، عدنان غيث، من منزله، في بلدة سلوان في 
املدينة. وقال شهود عيان لوكالة األناضول إن قوة من 
الشرطة واملخابرات اإلسرائيلية، داهمت منزل غيث 
واعتقلته. واعتقل اجليش اإلسرائيلي 8 فلسطينيني في 
مناطق متعددة في الضفة الغربية خالل ساعات الليلة 
املاضية. وقال اجليش في بيان، أمس اخلميس، حصلت 
األناضول على نسخة منه أنه مت اعتقال الفلسطينيني 

مبزاعم الضلوع بنشاطات شعبية مناوئة. 
واضاف »متت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات األمن«. 
وع��ادة ما تتم اإلعتقاالت من املنازل الفلسطينية خالل 

ساعات ما بعد منتصف الليل.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون 
األسرى )تابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية( فقد وصل 
عدد املعتقلني الفلسطينيني ل 5700 معتقل بينهم 230 
طفال و48 معتقلة و500 معتقل إداري )معتقلون بال 
تهمة( و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي 
عاجل. وينفذ اجليش اإلسرائيلي حمالت اعتقال ليلية 

في الضفة الغربية.

محتجون في العراق

38 جريحًا خالل إطالق الغاز املسيل للدموع عند »السنك« و»األحرار«

جسور بغداد في يد احملتجني ومقتل شخصني مبواجهات مع األمن 

واشنطن حتذر مصر 
من التفاوض مع روسيا 

حول مقاتالت »سو35«
هددت الواليات املتحدة األمريكية، بفرض عقوبات على مصر، في حال 

مواصلتها التفاوض مع روسيا لشراء مقاتالت »سو35-«.
جاء ذلك في تصريح لألناضول، أدلى به مسؤول في وزارة اخلارجية 

األمريكية، فضل عدم الكشف عن هويته.
وأضاف املسؤول: ندعو شركاءنا وحلفاءنا، لالبتعاد عن التصرفات 
التي تعرضهم لعقوبات »كاتسا« )قانون مكافحة أعداء أمريكا من خالل 
العقوبات(.وأوضح املسؤول أن موقف الواليات املتحدة في هذا الشأن 
واض��ح ج��دا. وف��ي وق��ت سابق، ق��ال مساعد وزي��ر اخلارجية األمريكي 
للشؤون السياسية والعسكرية رينيه كالرك كوبر: »هم )مصر( يدركون 
بأن هذا األمر سيعرضهم خلطر العقوبات وحظر تزويدهم باألسلحة 

األمريكية مستقبال«.
وأردف: »منذ سنوات ولدينا عالقات استراتيجية مع القاهرة، مصر 
لديها دور فعال في أمن املنطقة، ولديها جناحات في مكافحة اإلرهاب، 

ونشجع مصر على التفكير بكيفية حتقيقها تلك اإلجنازات«.
والعالقات املصرية األمريكية توصف ب� »الوثيقة واالستراتيجية« 
خاصة على املستوى العسكري، حيث تقدم واشنطن للقاهرة نحو 1.5 
مليار دوالر مساعدات سنوية؛ بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ 

توقيع مصر معاهدة السالم مع إسرائيل عام 1979.

ارتفاع قتلى الهجوم الصاروخي على مخيم 
12 شخص للنازحني بإدلب إلى 

ارتفع عدد قتلى الهجوم الصاروخي، الذي نفذته ميليشيات 
إرهابية مدعومة إيرانيا، على مخيم للنازحني في منطقة »خفض 
التصعيد« شمال غربي سوريا، إلى 12 قتيال و40 جريحا على 

األقل.
وأوض���ح مرصد ال��ط��ي��ران التابع للمعارضة ال��س��وري��ة، أن 
ميليشيات إرهابية مدعومة إيرانيا نفذت هجوما صاروخيا من 

قاعدة »جبل عزان« جنوبي حلب، على مخيم للنازحني في إدلب.
وب��دوره��ا، أوض��ح الدفاع املدني السوري )اخل��وذ البيضاء(، 
عدد قتلى الهجوم الصاروخي ارتفع إلى 12 شخصا، وجرح أكثر 

من 40. وأوض��ح مراسل األناضول، أن سيارات اإلسعاف نقلت 
4 أشخاص إلى تركيا عبر معبر »جيلوه غوزو« بوالية »هطاي« 

جنوبي تركيا.
وأضاف أن اجلرحى مت نقلهم إلى مستشفيات قضاء ريحانلي، 
مشيرا أن من بني اجلرحى أطفال أحيلوا إلى األقسام املختصة بعد 

تلقي االسعافات األولية.
وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإي��ران توصلها إلى 
اتفاق »منطقة خفض التصعيد« بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة 

املتعلقة بالشأن السوري.

alwasat.com.kw

ش������ي������وخ ق�����ب�����ائ�����ل ب����اجل����ن����وب 
يرفضون لقاء عبد املهدي

رفض شيوخ قبائل جنوبي العراق، لقاء رئيس ال��وزراء عادل عبد 
املهدي، وقالوا إنهم يؤيدون االحتجاجات املناوئة للحكومة.

وفي وقت سابق األربعاء، التقى عبد املهدي، عدداً من شيوخ القبائل 
من وسط وجنوبي البالد، حلثهم على مساعدة احلكومة في نزع فتيل 
االحتجاجات. لكن شيوخ قبائل محافظة كربالء ومناطق أخرى في 
اجلنوب، قالوا إنهم رفضوا لقاء عبد املهدي. وذك��ر بيان ص��ادر عن 
شيوخ عموم عشائر كربالء، اطلعت عليه األناضول، إنهم رفضوا دعوة 
عبد املهدي للقائه في بغداد، مشددين على أنهم يساندون »املظاهرات 
السلمية ألبناء شعبنا ملا القاه من الظلم واحليف والفقر والتشريد«. 
وأردف البيان، أن »الشيوخ رفضوا االعتداء على املمتلكات العامة 
والتجاوز على األجهزة األمنية«، وأن��ه »ال حل إال بالتظاهر السلمي 

واملطالبة باحلقوق املشروعة«.

اس��������ت��������دع��������اء وزي���������������ر ث�����ال�����ث 
للتحقيق بتهم فساد

أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، أمس اخلميس، استدعاء 
وزير ثالث، على خلفية تهم تتعلق بالفساد وسوء اإلدارة. وفي بيان، 
قالت الهيئة )حكومية( إن محكمة التحقيق املختصة بقضايا النزاهة 
في محافظة كركوك )شمال( أصدرت أمر استدعاء بحق وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي األسبق )لم تكشف اسمه(. ومنذ 2003 شغل 
9 وزراء، حقيبة التعليم العالي في العراق هم: زياد األسود، وطاهر 
البكاء، وسامي املظفر، وعبد ذياب العجيلي، وعلي األدي��ب، وحسني 
الشهرستاني، وعبد الرزاق العيسى، وجمال العدلي، والوزير احلالي 
قصي السهيل. وه��ؤالء شغلوا ال��وزارة خالل فترة احلكم االنتقالي 
ومن ثم حكومتني مؤقتتني برئاسة إياد عالوي وإبراهيم اجلعفري، ثم 
فترتني متعاقبتني لنوري املالكي وبعده حيدر العبادي ومن ثم احلكومة 

احلالية برئاسة عادل عبد املهدي.

وزراء  تالحق  فساد  تهم 
يتحرك والقضاء  لبنانيني.. 

على وقع االحتجاجات التي اندلعت منذ منتصف أكتوبر ضد الطبقة السياسية والفساد والظروف 
املعيشية الصعبة في لبنان، قد يواجه وزير اإلعالم في حكومة تصريف األعمال ووزي��ران سابقان 
لالتصاالت، احملاكمة في قضايا إهدار املال العام بعد إحالة قضاياهم إلى جلنة قضائية خاصة ُشكلت 

حملاكمة كبار املسؤولني.
وذك��رت مصادر قضائية والوكالة الوطنية لإلعالم الرسمية أن قرار النائب العام املالي إحالة 
القضايا إلى املجلس األعلى حملاكمة الرؤساء وال��وزراء جاء في أعقاب احتجاجات أججتها اتهامات 

بالفساد.
وهذه من بني أولى القضايا التي ترفع ضد مسؤولني رفيعي املستوى منذ بداية االضطرابات التي 
أطلقت شرارتها تردي األوضاع االقتصادية والغضب من طبقة حاكمة ينظر إليها على أنها تنهب موارد 

الدولة وتقود البالد إلى أزمة.
وقالت الوكالة الوطنية لإلعالم ومصادر قضائية إن النائب العام املالي علي إبراهيم أحال وزير 

اإلعالم جمال اجلراح ووزيري االتصاالت السابقني نقوال صحناوي وبطرس حرب إلى املجلس األعلى.
من جهته، وصف اجلراح في تصريحات للوكالة تلك اإلجراءات بأنها »جزء من احلملة السياسية 
بقصد اإلساءة والتشهير« به. كما أشار إلى أن النائب العام املالي ليس مخوالً قانوناً بإحالة القضية إلى 

املجلس، وهو حترك قال إنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرملان.
وفي حسابه على تويتر، قال صحناوي: »أنا على كامل االستعداد للمثول أمام القضاء املختص، واثقاً 

من عدم وجود أي شائبة في ممارستي للشأن العام في خدمة بلدي«.
ب��دوره، رفض حرب التعليق على أسئلة رويترز حلني حصوله على مزيد من املعلومات بشأن 

االتهامات.

اجليش اللبناني: املؤسسة العسكرية »املظلة اجلامعة« لكل املواطنني
شدد اجليش اللبناني، أمس اخلميس، 
ع��ل��ى أن امل��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة »املظلة 

اجلامعة« لكل املواطنني.
ج���اء ذل���ك ف��ي ب��ي��ان أص����دره اجليش 
مبناسبة ال��ذك��رى ال��س��ادس��ة والسبعني 
الستقالل البالد عن االحتالل الفرنسي الذي 

يوافق 22 نوفمبر 1943.
ويأتي احتفال العام اجل��اري في وقت 
دخلت فيه االحتجاجات الشعبّية شهرها 
الثاني، وسط استمرار األزمة السياسية مع 
تأخر االستشارات النيابية امللزمة لتسمية 
رئيس احلكومة اجلديد بعد استقالة سعد 

احلريري في 29 أكتوبر الفائت.
وقال اجليش في البيان أن »لبنان مير 
بظروف دقيقة فرضت على العسكريني 
نهجا جديدا من التعاطي مع واقع لم يرغبوا 

به يوما«.
وش��ّدد اجليش على التزام العسكريني 
بالقسم ال���ذي أق��س��م��وا ع��ل��ي��ه، وأث��ب��ت��وا 
»للقاصي والداني أن املؤسسة العسكرية 
هي مظلة جامعة لكل أبناء الوطن، مهما 

اختلفت توجهاتهم أو وجهات نظرهم«.
ول��ف��ت إل��ى أن »وع���ي العسكريني في 
التعاطي مع ه��ذه األزم��ة بكّل مسؤولّية 
واحترافية فّوت الفرصة على كّل من ُيريد 

االصطياد في املياه العكرة«.
ودعا اجليش أفراد املؤسسة العسكرية 
بالبقاء أوف��ي��اء للقسم وإدراك »حجم 
األخ��ط��ار ال��ت��ي ل��ن تنتهي بانتهاء هذه 

األزمة«، ُمنبًها من احتمال مواجهة عقبات 
أخرى في املستقبل.

وأثنى اجليش على جهود اجلنود الذين 

ن��ف��ذوا املهّمة املوكلة إليهم »باحترافية 
ومسؤولّية«، رغم أن مهمتهم العسكرية 
»مواجهة العدو اإلسرائيلي ال��ذي ميعن 

بخروقاته اليومية« للسيادة اللبنانية، 
ومواجهة »اإلره��اب ال��ذي يتحني الفرص 

لضرب السلم األهلي وإحداث الفنت«.

غليان في الشارع اللبناني

جددت األمم املتحدة ، إعرابها عن القلق »إزاء األوضاع اإلنسانية 
في جميع أنحاء سوريا« ووصفتها ب�«املأساوية«.

وأوض��ح املتحدث باسم األم��ني العام لألمم املتحدة »استيفان 
دوغريك« في مؤمتر صحفي مبقر املنظمة الدولية بنيويورك، أن 
أكثر من 11 مليون سوري وأكثر من 6 ماليني نازح بحاجة إلى 

املساعدة.

وقال املتحدث »نشعر بقلق خاص بشأن سالمة وحماية حوالي 
3 ماليني شخص في إدلب واملناطق احمليطة بها شمال غربي البالد، 

مبا في ذلك حوالي 1.6 مليون شخص من النازحني داخلياً«.
وأضاف قائال »منذ نهاية أكتوبر املاضي، أثرت زيادة الغارات 
اجلوية والقصف على عشرات التجمعات السكانية في محافظات 

إدلب وحماة وحلب والالذقية«

»مأساوية« سورية  أنحاء  جميع  في  اإلنسانية  األوضاع  املتحدة:  األمم 


