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للملء الثالث  الدول  رؤية  يبحث  النهضة  سد  اجتماع  إثيوبيا: 
كشفت القاهرة، أن أول أيام االجتماع ال��وزاري بشأن 
سد النهضة اإلثيوبي في العاصمة أديس أبابا، شهد تقدمي 
ال��دول الثالث مصر وإثيوبيا وال��س��ودان، رؤيتها للملء 
والتشغيل، التي تعد أحد أبرز نقاط اخلالفات في اآلونة 

األخيرة.

ووفق بيان ل��وزارة الري املصرية نقلته وكالة األنباء 
الرسمية: »بدأت في أديس أبابا أعمال االجتماع األول من 
االجتماعات األربعة املقرر عقدها على مستوى وزراء املوارد 
املائية والوفود الفنية من الدول الثالث حول سد النهضة، 

مبشاركة ممثلي الواليات املتحدة، والبنك الدولي«.

وأض���اف البيان، »مت خ��الل ال��ي��وم األول استعراض 
العروض التوضيحية التي تشتمل على رؤية كل دولة في 

قواعد امللء والتشغيل املقترحة«.
وتابع »كان هناك تأكيد على أن املقترح املصري مت على 

أساس املبادئ واألسس التي سبق التوافق عليها«.
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أعلن اجليش اإلسرائيلي أن منظومة القبة 
احلديدية، اعترضت صاروخني، أطلقا من قطاع 
غ��زة، أم��س  السبت، على مدينة بئر السبع، 

جنوبي البالد.
وقال اجليش في تغريدة نشرها على موقع 
ت��وي��ت��ر:« مت إط���الق قذيفتني م��ن ق��ط��اع غزة 
باجتاه األراض��ي اإلسرائيلية، مت اعتراضهما 

من قبل مقاتلي القبة احلديدية«.
وس��ب��ق أن ق���ال اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي في 
تغريدة سابقة، إن صافرات اإلنذار أُطلقت في 

مدينة بئر السبع.
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية، ومنها هيئة 
البث الرسمية، إن طواقم اإلس��ع��اف، قدمت 
العالج ل� 9 إسرائيليني، منهم 5 أصيبوا بالهلع، 

و4 بكدمات أثناء هروبهم للمالجئ.
وف��ي غ��زة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن إط��الق الصاروخني، لكن إسرائيل تتهم 
حركة اجلهاد اإلسالمي، بإطالق القذائف، ردا 
على اغتيال بهاء أبو العطا، أحد قادة جهازها 

العسكري، فجر الثالثاء املاضي.
وقصف اجليش االسرائيلي أم��س  السبت 
مواقع حلماس في غزة، بعدما بقيت احلركة 
التي تسيطر على القطاع احملاصر في منأى عن 
الضربات في دوامة العنف األخيرة، ما يؤكد 

هشاشة اتفاق التهدئة.
وبعيد الساعة اخلامسة )03،00 ت غ( أعلن 
اجليش االسرائيلي أنه شن ضربات في قطاع 
غزة بعد اعتراضه صاروخني بفضل منظومته 

الدفاعية »القبة احلديد«.
لكن ف��ي تغيير مهم منذ مطلع األس��ب��وع 
اجل��اري، قالت اسرائيل إنها قصفت »مواقع 

حلماس« وليس حركة اجلهاد اإلسالمي.
وأوضح اجليش االسرائيلي في رسالة عبر 
تطبيق واتساب أن »صاروخني اطلِقا من قطاع 
غزة باجتاه االراضي االسرائيلية واعترضهما 
نظام القبة احلديد«. وأض��اف أنه قصف على 

األثر »مواقع حلماس« في غزة.
من جهتها قالت مصادر أمنية فلسطينية 
إّن الضربات االسرائيلية استهدفت موقعني 
حلماس في شمال القطاع حيث يعيش مليونا 

فلسطيني حتت احلصار االسرائيلي.
وأك��د صحافيون من وكالة فرانس برس 
حدوث الضربات االسرائيلية وحتدثوا عن رد 

عليها من القطاع.
وأطلق اجليش االسرائيلي سلسلة ضربات 
استهدفت على حد قوله، عناصر من حركة 
اجلهاد اإلسالمي في غ��زة متجنبا في الوقت 
نفسه ض��رب حماس التي أب��رم��ت منذ أشهر 

اتفاق تهدئة مع اسرائيل.
وق��ال الناطق باسم اجليش االسرائيلي 
دوناتان كونريكوس »خالل العملية مّيزنا بني 
حماس واجلهاد اإلسالمي«، موضحنا »أردنا 

إبقاء حماس خارج املعارك«.
من جهتها، قررت حماس على ما يبدو عدم 
مساندة حركة اجلهاد االسالمي حتى ال تعرض 
اتفاق تهدئة أبرمته مع اسرائيل بعد التفاوض 

بشأنه برعاية مصر وقطر، وينص على تقدمي 
مساعدة شهرية مباليني الدوالرات.

وبعد مواجهات استمرت يومني واسفرت 

عن سقوط 34 قتيال في قطاع غزة ولم تسفر 
عن قتلى في اسرائيل التي استهدفت ب450 
ص��اروخ��ا، واف��ق��ت ح��رك��ة اجل��ه��اد اإلس��الم��ي 

والدولة العبرية على وقف إلطالق النار دخل 
حيز التنفيذ صباح اخلميس.

لكن وقف إطالق النار هذا يبقى هشا إذ إن 

الطيران احلربي االسرائيلي شّن غارات على 
غزة بعد إطالق صواريخ من القطاع بعد دخول 

التهدئة حيز التنفيذ.

اسرائيل تخرق اتفاق وقف النار

السبع بئر  على  القطاع  من  ُأطلقا  صاروخني  اعتراض  االحتالل: 

غزة  في  حماس  حلركة  مواقع  يقصف  الصهيوني  الكيان 

محتجون يضرمون النيران مبنزل رئيس مجلس قضاء »الغراف« جنوبي العراق
أضرم محتجون النيران مبنزل رئيس مجلس قضاء 
الغراف شمالي محافظة ذي قار، جنوبي العراق، وفقا 

ملصدر أمني.
وقال املصدر في شرطة ذي قار، لألناضول، مفضال 
عدم ذكر اسمه، إن »متظاهرين غاضبني أضرموا النيران 
مبنزل رئيس مجلس قضاء الغراف عادل محسن شمالي 

مدينة الناصرية )عاصمة ذي قار(«.
وأوض��ح املصدر أن »رئيس مجلس القضاء لم يكن 
داخل املنزل حلظة إقتحامه من قبل املتظاهرين وإضرام 
النيران فيه«، مشيرا الى انه »رغ��م االنتشار الواسع 
لقوات األم��ن في ش��وارع القضاء اآلن احملتجني متكنوا 
من الوصول الى منزل رئيس مجلس القضاء وإضرام 

النيران فيه«.
ومنذ يوم اول امس بدأ احملتجون في قضاء الغراف 
ب��إض��رام ال��ن��ي��ران مب��ن��ازل أع��ض��اء ال��ب��رمل��ان العراقي 
ومسؤولني محليني. ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر 
امل��اض��ي، اح��ت��ج��اج��ات شعبية ف��ي العاصمة بغداد 
ومحافظات أخ��رى، تطالب برحيل حكومة ع��ادل عبد 

املهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 325 قتيال 
و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته األناضول، استنادا 

إلى أرقام جلنة حقوق اإلنسان البرملانية، ومفوضية 
حقوق اإلن��س��ان )رسمية تتبع ال��ب��رمل��ان(، ومصادر 

طبية.
والغالبية العظمى من الضحايا من احملتجني الذين 
سقطوا مواجهات مع ق��وات األم��ن ومسلحي فصائل 

شيعية مقربة من إيران.
وطالب احملتجون في البداية بتحسني اخلدمات 
وتأمني ف��رص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل 

مطالبهم رحيل احلكومة.
ويرفض عبد املهدي االستقالة، ويشترط أن تتوافق 
القوى السياسية أوال على بديل له، محذرا من أن عدم 
وجود بديل »سلس وسريع«، سيترك مصير العراق 
للمجهول. ودعا زعيم ائتالف »النصر« رئيس الوزراء 
العراقي السابق، حيدر العبادي، للذهاب إلى مرحلة 
انتقالية تقودها حكومة مستقلة إلج��راء انتخابات 
مبكرة. وقال العبادي في بيان اطلعت عليه األناضول: 
»دون مرحلة انتقالية بسقوف زمنية محددة، فإّن 

احلديث عن أي خارطة طريق تسويف ومماطلة«.
ودعا إلى »مرحلة انتقالية تقودها حكومة مستقلة، 
مهمتها األساسية انتخابات مبكرة بقانون منصف 

احتجاجات في العراقومفوضية مستقلة بشراكة األمم املتحدة«.

تكليف احلبيب اجلملي تشكيل 
ح���ك���وم���ة ج�����دي�����دة ف�����ي ت���ون���س 

بعدما رشحته »النهضة«
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد اخلبير في املجال الزراعي 
احلبيب اجلملي تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة ال تتجاوز 
شهرين بعدما اعلن حزب النهضة ذو املرجعية االسالمية ترشيح 

االخير لتولي املنصب.
وق��ال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد اخلميري 
لفرانس برس »رشحت حركة النهضة احلبيب اجلملي لترؤس 

احلكومة«.
واحلبيب اجلملي )60 عاما( كاتب دول��ة سابق ل��دى وزير 
الفالحة )2011-2014( وشارك في حكومتني بصفة تكنوقراط 

مستقل.
شغل اجلملي وهو مهندس زراع��ي، مهامه في اطار حكومتي 

»النهضة« اللتني ترأسهما كل من حمادي اجلبالي وعلي لعرّيض.
وكّلف الرئيس التونسي قيس سعّيد اجلملي تشكيل حكومة 
بحسب بيان لرئاسة اجلمهورية اجلمعة جاء فيه »سلم رئيس 
اجلمهورية قيس سعّيد، يوم اجلمعة احلبيب اجلملي املرشح 
ملنصب رئ��ي��س احل��ك��وم��ة رس��ال��ة تكليف لتشكيل احلكومة 

اجلديدة«.
والتقى رئيس »النهضة« راش��د الغنوشي سعّيد قبل ذلك 

ليطلعه على اسم مرشح احلزب.
وأكد اجلملي في تصريحات في شريط مصور نشرته رئاسة 
اجلمهورية أن » مقياس اختيار أعضاء احلكومة هو الكفاءة 
والنزاهة مهما كانت انتماءاتهم السياسية«، مضيفا »سأكون 

منفتحا على كل القوى السياسية بدون حتفظ«.
ودعا املنظمات الوطنية ومنظمات املجتمع املدني الى التعاون 

من أجل اعداد برنامج عمل.
ال يعرف عن اجلملي أي نشاط سياسي بارز ويقدم نفسه في 

سيرته الذاتية على أنه »ليس له أي انتماءات سياسية«.
ولد احلبيب اجلملي بوالية القيروان )وس��ط( في 28 مارس 

1959 حيث درس وهو متزوج وأب ألربعة أطفال.
حصل على دبلوم تقني سام مختص في الزراعات الكبرى وعلى 
دبلوم مهندس أشغال دولة في الفالحة ودبلوم مرحلة ثالثة في 

االقتصاد الفالحي والتصرف في املؤسسات الفالحية.
اشتغل في القطاع العام ملدة 14 عاما شغل خاللها عدة مهام 

ادارية وفنية وبحثية ثم غادرها والتحق بالقطاع اخلاص.
يدير منذ 2014 مكتب استشارة خاصا مختصا في إس��داء 

خدمات في مجاالت الفالحة والصناعات الغذائية.

ال�����������دوري�����������ة  اس�������ت�������ك�������م�������ال 
ال��������روس��������ي��������ة  ال��������ت��������رك��������ي��������ة 

الفرات شرق  السابعة 
استكملت القوات التركية والروسية، أمس السبت، تسيير 
الدورية البرية املشتركة السابعة في شرق الفرات شمالي 

سوريا.
وذك��رت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن قوات البلدين 
استكملت الدورية السابعة بني مدينتي القامشلي واملالكية 

التابعتني للحسكة، شمال شرقي البالد، وفق ما هو مخطط.
وأكد البيان أّن الدورية شارك فيها 4 مركبات تركية وأخرى 

روسية، وطائرات بدون طيار.
وُسّيرت الدورية على عمق 10 كيلو متر من احلدود السورية 

التركية ومبسافة 62 كيلو متر، بدعم جوي من قبل مروحيات.
ويأتي تسيير الدوريات املشتركة مبوجب االتفاق التركي 

الروسي املبرم في 22 أكتوبر املاضي.
وف��ي 9 أكتوبر امل��اض��ي، أطلق اجليش التركي مبشاركة 
اجليش الوطني ال��س��وري، عملية »نبع السالم« في منطقة 
شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي »ي ب 
ك/ بي كا كا« و«داعش«، وإنشاء منطقة آمنة لعودة الالجئني 

السوريني إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر نفسه، علق اجليش التركي العملية بعد 
توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب اإلرهابيني 
من املنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من 

الشهر ذاته.

احمل���ت���ج���ون اجل����زائ����ري����ون 
قبل  ال���ش���ارع  ف���ي  م���ج���ددًا 

بدء احلملة االنتخابية
قبل 48 ساعة م��ن ب��دء احلملة االنتخابية لالنتخابات 
الرئاسية املقررة في 12 ديسمبر، نزل احملتجون اجلزائريون 
مجددا للشارع بكثافة للتعبير عن رفضهم لهذا االقتراع الذي 
يعتبرون انه سيؤدي الى اعادة انتاج »نظام« يريدون التخلص 

منه.
ويبدو ان حركة االحتجاج التي انطلقت في 22 فبراير 2019 
وأدت الى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 

عاما من رئاسته البالد، ال تنحسر.
وبدت التعبئة كبيرة في يوم اجلمعة ال 39 من التظاهرات، 
رغم املطر وتوقيف نحو مئة متظاهر وناشط وصحافي منذ 
يونيو، وموجة قمع للمتظاهرين بدأت بعيد الغاء انتخابات 
رئاسية كانت مقررة في الرابع من يوليو بسبب ع��دم تقدم 

مرشحني.
ومثل أمام محكمة بالعاصمة 28 شخصا مت توقيفهم وهم 
يحملون راي���ات امازيغية بتهمة »امل��س��اس ب��وح��دة التراب 
الوطني« وحكمت عليهم بالسجن ستة أشهر. واالربعاء برأ 

القضاء خمسة آخرين من التهمة.
ورفع محتجو اجلزائر العاصمة اجلمعة الفتة عمالقة كتبت 
عليها أسماء »سجناء الرأي«. وجتمع نحو مئة صحافي في اطار 
التظاهرة حاملني شريطا أبيض على الذراع كتب عليه »صحافي 

حر« للتنديد كما قالوا ب«تهديدات وترهيب« بحق الصحافة.
وات��ه��م��ه��م ب��ع��ض امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال��غ��اض��ب��ني م��ن تغطية 
االحتجاجات في وسائل االعالم العامة وبعض وسائل االعالم 
اخلاصة املتهمة بصالت بالسلطة، بانهم »منافقون« وخاطبوهم 

قائلني »اآلن افقتم«.
وهتف محتجون متوجهني الى الفريق أحمد قايد صالح قائد 
أركان اجليش الوطني اجلزائري والذي بات بحكم االمر الواقع 

الرجل القوي في البالد، »قايد صالح ارحل«.
وت��رف��ض ق��ي��ادة اجل��ي��ش م��ن��ذ أش��ه��ر أي خ��ي��ار آخ���ر غير 
االنتخابات الرئاسية للخروج من االزمة في حني يطلب قادة 

حركة االحتجاج ارساء مؤسسات انتقالية.
وهتف متظاهرون »لن تكون هناك انتخابات« وذل��ك قبل 
يومني من انطالق احلملة االنتخابية االحد والتي تستمر ثالثة 

أسابيع.
وق��ال عاشور )سائق تاكسي54- عاما( »ف��ي التجمعات 
)االنتخابية( سيكون ع��دد الشرطيني وال��درك��ي��ني أكثر من 
املواطنني« مضيفا ان القادة »خائفون ممن يرفضون هذا االقتراع 

وسيحمون مرشحيهم من غضب الشعب«.
وبحسب مشاهد نشرت على مواقع التواصل االجتماعي فقد 
بدات تغطية لوحات انتخابية بشعارات مناهضة لالنتخابات، 

كما بدأت تنتشر دعوات لعرقلة حركة املرشحني.


