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اإلقليمية التطورات  يبحثان  ومصر  اإلمارات  خارجية  وزيرا 
بحث وزير اخلارجية والتعاون الدولي االماراتي الشيخ 
عبدالله بن زايد في اتصال هاتفي مع وزير اخلارجية املصري 
سامح شكري مستجدات األوض��اع على الساحة االقليمية 

السيما في سوريا وليبيا.
وذك��رت وكالة انباء االم��ارات )وام( في بيان ان الشيخ 
عبدالله ب��ن زاي��د وس��ام��ح شكري اتفقا على أهمية العمل 

لالسراع بالتحرك نحو احللول السياسية لألوضاع املتأزمة 
على نحو يحقق طموحات الشعوب العربية في حياة كرمية.

واض��اف البيان ان الوزرين اك��دا اهمية محاربة االره��اب 
والتطرف واحليلولة دون التدخالت في الشأن العربي التي 
تعمل منذ سنوات على تعزيز وض��ع ت��ي��ارات التطرف في 
املنطقة.وشدد اجلانبان على رفض االتفاق املوقع »بني تركيا 

وحكومة الوفاق في ليبيا بشأن التعاون األمني واملناطق 
البحرية«.

واتفقا على تكثيف التواصل في املرحلة القادمة مع املجتمع 
الدولي واألط��راف املعنية باالستقرار في ليبيا لدفع األمور 
نحو احلل السياسي املنشود من األشقاء الليبيني ومن الدول 

الشقيقة والصديقة لليبيا.
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أفاد مصدر أمني بأن محتجني أضرموا، 
النيران في قنصلية إي��ران مبدينة النجف 
جنوبي البالد وذلك للمرة الثالثة فيغضون 

6 أيام.
وق��ال ضابط شرطة برتبة نقيب في 
شرطة النجف - فضل ع��دم الكشف عن 
هويته - ، لألناضول، إن محتجني أضرموا 
النيران مرة أخرى في مقر قنصلية إيران 

مبدينة النجف.
وأض��اف أن املقر ك��ان خاليا متاما عند 
إشعال النيران به، وأن فرق الدفاع املدني 

تعمل على إخماد احلريق.
وهذه ثالث مرة يتم فيها إضرام النيران 
بالقنصلية في غضون 6 أيام، حيث أضرم 
متظاهرون النيران فيها قبل يومني، بينما 
كانت املرة األولى ليل األربعاء - اخلميس 

املاضي.
وفي أعقاب إضرام النيران في القنصلية 
امل���رة األول����ى، ش��ه��دت محافظتا النجف 
وذي ق���ار، جنوبي ال��ب��الد، م��وج��ة عنف 
دامية هي األكبر منذ بدء االحتجاجات في 
العراق مطلع أكتوبر املاضي، حيث قتل 70 
متظاهرا في غضون يومني على يد قوات 
األمن ومسلحي »ميليشات« مجهولة، وفق 
ما أبلغ األن��اض��ول مصادر طبية وشهود 

عيان.
وفي كربالء القريبة، قال مصدر طبي في 
دائرة الصحة احلكومية لإلناضول إن 15 
متظاهرا أصيبوا بجروح وحاالت اختناق، 
ال��ث��الث��اء، ج��راء استنشاق ال��غ��از املسيل 

للدموع.
من جانبه، ق��ال امل��الزم أول في شرطة 
ك��رب��الء ه��ان��ي احل��ي��دري ل��ألن��اض��ول، إن 
اجلرحى سقطوا خالل محاولتهم اقتحام 
مبنى مجلس محافظة كربالء وسط املدينة.

وأضاف أن قوات األمن صدت املهاجمني 
عبر إط��الق قنابل ال��غ��از املسيل للدموع 
وال��ق��ن��اب��ل ال��ص��وت��ي��ة، م��ش��ي��را إل���ى أن 
املتظاهرين يحاولون اقتحام املبنى منذ 

عدة ليالي.
وت��اب��ع موضًحا أن السلطات األمنية 
أح��اط��ت مبنى مجلس احملافظة بالكتل 
االسمنتية للحيلولة دون وصول احملتجني 
إليه. ويشهد العراق احتجاجات مناهضة 
للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر، 
تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 421 
قتيال و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته 
األن��اض��ول استنادا إل��ى مصادر حقوقية 

وبرملانية وطبية.
والغالبية العظمى من ضحايا احملتجني 

س��ق��ط��وا ف��ي م��واج��ه��ات م��ع ق���وات األم��ن 
ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وي��دع��و احمل��ت��ج��ون ب��رح��ي��ل النخبة 
السياسية املتهمة ب�«الفساد وهدر أموال 

ال��دول��ة«، والتي حتكم البالد منذ إسقاط 
نظام صدام حسني عام 2003، وذلك بعد أن 

متكنوا، األحد املاضي، من اإلطاحة بحكومة 
عادل عبد املهدي.

اجليش العراقي يعلن اعتقال 
نائب »البغدادي« في كركوك

 
أعلن اجليش العراقي، اعتقال نائب زعيم تنظيم 
»داع��ش« اإلره��اب��ي السابق أب��و بكر البغدادي، خالل 

عملية مداهمة شمالي البالد.
وقالت خلية اإلعالم األمني التابعة للجيش في بيان، 
اطلعت عليه األناضول، إن معلومات استخباراتية قادت 
قوة من الشرطة لشن عملية مداهمة إلحدى الشقق في 
مركز قضاء احلويجة مبحافظة كركوك )شمال(، اعتقلت 

خاللها »اإلرهابي امللقب أبو خلدون«.
وأوض��ح البيان أن أب��و خلدون »ك��ان يحمل هوية 
مزورة باسم شعالن عبيد عند إلقاء القبض عليه«، مبينة 
أنه كان نائباً ل�«البغدادي«، وكذلك كان يشغل منصب ما 
يسمى »األمير العسكري« حملافظة صالح الدين شمالي 
العراق. وقتل أبو بكر البغدادي، في أكتوبر املاضي، في 
غارة جوية شنتها قوات أمريكية خاصة مبحافظة إدلب 
شمالي سوريا. وكان العراق قد أعلن عام 2017 حتقيق 
النصر على »داع��ش« باستعادة كامل أراضيه والتي 
كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البالد اجتاحها التنظيم 
صيف 2014. لكن التنظيم ال يزال يحتفظ بخاليا نائمة 
في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بني فترات 
متباينة. وزادت وتيرة هجمات التنظيم خالل األسابيع 
األخيرة في املنطقة الوعرة الواقعة بني محافظات كركوك 
وصالح الدين وديالى شمالي وشرقي البالد واملعروفة 

باسم »مثلث املوت«.

احراق القنصلية االيرانية في العراق

كربالء في  األمن  قوات  مع  مواجهات  في  متظاهرًا   15 إصابة 

محتجون يضرمون النيران بقنصلية إيران
 بالنجف العراقية للمرة الثالثة

احلكومة رئاسة  لتوليه  رفضًا  اخلطيب  منزل  أمام  مظاهرة 

لبنان ينزف.. والوضع السياسي يتفاقم 
تظاهر مئات اللبنانيني، أمام منزل 
رج��ل األع��م��ال سمير اخلطيب، في 
العاصمة ب��ي��روت، رفضاً لتكليفه 

احملتمل برئاسة احلكومة املقبلة.
وك���ان رئ��ي��س حكومة تصريف 
األعمال سعد احلريري، قد أعلن ، في 
تصريحات له، دعمه ل�«اخلطيب« 

لترؤس احلكومة املقبلة.
وح��ّذر املتظاهرون من خطوات 
تصعيدية ي��ق��دم��ون عليها أم��س 
األرب���ع���اء، ف��ي ح���ال ل��م يتجاوب 
املسؤولون مع مطالبهم الداعية إلى 
رحيل النخبة السياسية احلالية 

برمتها.
ونقلت وسائل إع��الم محلية، أن 
متظاهرين في مناطق البقاع، أمهلوا 
امل��س��ؤول��ني 48 س��اع��ة قبل خوض 
عصيان مدني في مدن وبلدات البقاع 

في حال لم تلق مطالبهم اهتمام.
ويجري ت��داول اس��م »اخلطيب« 
ل��ت��ول��ي رئ���اس���ة احل��ك��وم��ة خلفاً 

ل��ل��ح��ري��ري، ب��ع��د ف��ش��ل امل��س��اع��ي 
ال��س��ي��اس��ي��ة لتكليف ال��وزي��ري��ن 
السابقني محمد الصفدي وبهيج 

طبارة.
وم���ن���ذ أن اس��ت��ق��ال��ت ح��ك��وم��ة 
احل��ري��ري، في 29 أكتوبر املاضي 
حت��ت وط���أة احتجاجات شعبية، 
يطالب احملتجون بتشكيل حكومة 
تكنوقراط ق��ادرة على التعامل مع 
الوضعني السياسي واالقتصادي، 
في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية 
م��ن��ذ احل����رب األه��ل��ي��ة )1975 - 

.)1990
وي��رف��ض »ح���زب ال��ل��ه« تشكيل 
ح��ك��وم��ة ت��ك��ن��وق��راط، وي��دع��و إل��ى 
تشكيل حكومة »تكنوسياسية« 
جتمع بني اختصاصيني وسياسيني 
برئاسة احل��ري��ري، إال أن األخير 

رفض ذلك الطرح.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر، 
احتجاجات شعبية غير مسبوقة 

على خلفية مطالب معيشية، وارتفع 
سقف املطالب إل��ى رحيل النخبة 

السياسية »بدون استثناء«.
وتتأجج ف��ي لبنان أزم��ة نقص 
النقد األجنبي، حتى نالت من قدرة 
املستوردين على جلب السلع إلى 
البلد الذي يشهد احتجاجات شعبية 
منذ 17 أكتوبر املاضي، في مشهد 
يبدو الفًتا فيه غياب الدعم اخلليجي.

وفي أزمات أقل حدة، تلقى لبنان 
دعًما اقتصادًيا خليجًيا، السيما من 
السعودية، الداعم اإلقليمي الرئيس 
لسعد احل���ري���ري، ال���ذي أجبرته 
االحتجاجات، في 29 من ذلك الشهر، 
على االستقالة، لتتحول حكومته إلى 

حكومة تصريف أعمال.
��َل سياسيون لبنانيون، في  َح��مَّ
تصريحات ل��ألن��اض��ول، سياسات 
كل من جماعة »حزب الله« ورئيس 
اجلمهورية، ميشال عون، وصهره 
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة، ج��ب��ران باسيل، 

امل��س��ؤول��ي��ة ع��ن ت��ده��ور العالقات 
اخلليجية البنانية.

وي��ع��ان��ي ل��ب��ن��ان أس�����وأ أزم���ة 
اقتصادية منذ احل��رب األهلية بني 

عامي 1975 و1990.
وي��ط��ال��ب احمل��ت��ج��ون بتشكيل 
حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات 
مبكرة، واستعادة األموال املنهوبة، 
ومحاسبة الفاسدين، ورحيل بقية 
م��ك��ون��ات الطبقة احل��اك��م��ة، التي 
يتهمونها بالفساد واالفتقار للكفاءة.

رأى مصطفى ع��ل��وش، عضو 
املكتب السياسي في »تيار املستقبل« 
)بزعامة احلريري(، أن عدم تدخل 
ال��دول اخلليجية إلنقاذ لبنان من 
أزمته االقتصادية ناجت عن سياسة 
ال��رئ��ي��س ع��ون ووزي���ر اخلارجية 
بحكومة تصريف األعمال، جبران 

باسيل.
وق��ال علوش ل��ألن��اض��ول: »هما 
)عون وباسيل( ال يؤيدان السياسات 

العربية ع��ام��ة، )وه���ذا يظهر( من 
خالل تصريحاتهما في جامعة الدول 
العربية، في ظل سيطرة حزب الله 
على السياسة في لبنان، وال��ذي ال 

يعمل س��وى لكيل الشتائم للدول 
العربية«.

وح���ول توقعه إن ك��ان الوضع 
سيبقى على حاله، أجاب: »إذا استمر 

اجلو السياسي كما هو عليه اليوم، 
وتكون احلكومات مسيطًرا عليها من 
جانب حزب الله، فسيبقى الوضع 

على حاله«.

متظاهرون أمام منزل اخلطيب

ف����ل����س����ط����ن ت����ث����م����ن اع����ت����م����اد 
»األق�������ص�������ى« ض����م����ن ق���ائ���م���ة 

املواقع اإلسالمية املقدسة
ثمنت وزارة األوقاف الفلسطينية، اعتماد املنظمة اإلسالمية للتربية 
والعلوم والثقافة »إيسيسكو«، املسجد األقصى، ضمن قائمة حصرية 

للمواقع املقدسة في العالم اإلسالمي.
ورأى وكيل وزارة األوقاف حسام أبو الرب، في تصريح لألناضول، 
أن ال��ق��رار »سيلعب دورا ف��ي احل��ف��اظ على امل��ك��ان ك��م��وروث ثقافي 
وتاريخي، ومكان للعبادة«. وق��ال إن القرار يشكل »حتديا حملاوالت 
إسرائيل الدؤوبة تغيير املعالم التاريخية في القدس، واستمرار عمليات 
تهويدها.« وطالب أب��وال��رب بترجمة كل ال��ق��رارات، لتوفير احلماية 

احلقيقية لألقصى، في ظل عمليات التهويد واالقتحامات املستمرة.
وفي وقت سابق ، اعتمدت »إيسيسكو« املسجد األقصى ضمن قائمة 
حصرية للمواقع املقدسة في العالم اإلسالمي، ضمت كال من: املسجد 
احلرام في مكة املكرمة، واملسجد النبوي في املدينة املنورة، واملسجد 
األقصى في القدس. جاء ذلك في ختام أعمال االجتماع االستثنائي للجنة 
التراث في العالم اإلسالمي، مبقر »إيسيسكو« في العاصمة املغربية 

الرباط، بحسب بيان صدر عن املنظمة.
ووافقت اللجنة على تسجيل 120 موقعا تراثيا بالدول اإلسالمية، 
منها 117 على قائمة التراث فى العالم اإلسالمي، و3 مواقع على قائمة 

التراث املهدد باخلطر فى الدول اإلسالمية.

يشرعون  فلسطينيًا  معتقاًل   40
باإلضراب عن الطعام

شرع نحو 40 معتقال فلسطينيا، في سجن عسقالن اإلسرائيلي، أمس 
األربعاء، باإلضراب املفتوح عن الطعام، مطالبني بتحسني أوضاعهم، 

بحسب مسؤول فلسطيني.
وق��ال ق��دري أبو بكر، رئيس هيئة ش��ؤون األس��رى التابعة ملنظمة 
التحرير الفلسطينية، إن »املعتقلني في سجن عسقالن أبلغوا إدارة 

املعتقل، البدء باإلضراب املفتوح عن الطعام حتى حتقيق مطالبهم«.
وأوضح أبو بكر، في حديث خاص مع وكالة األناضول، أن املعتقلني 

تعرضوا لعملية »تفتيش وقمع«، وتدمير ملقتنياتهم، وغرفهم.

للحكومة رئيس  لتسمية  يومًا   15 صالح  ميهل  العراق  برملان 
خاطب رئيس مجلس النواب العراقي محمد احللبوسي رئيس 
اجلمهورية برهم صالح بتكليف مرشح لرئاسة ال��وزراء خالل 15 
يوما. وقال في وثيقة صادرة عن رئيس املجلس إنه مت قبول استقالة 
رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي. وأضاف أنه استنادا إلى املادة 
)76( من الدستور »أطالب بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء 
خالل 15 يوما«. وتداولت أوس��اط سياسية في العراق اسم وزير 
النفط األسبق، إبراهيم محمد بحر العلوم، لتولي مسؤولية تشكيل 

احلكومة اجلديدة خلفاً لعادل عبداملهدي.
وكان بحر العلوم وزيراً للنفط العراقي، واستقال في مطلع 2006، 

كما انتخب عضواً في اجلمعية الوطنية العراقية عام 2005.
وسبق للمتظاهرين أن اشترطوا أن ال يكون رئيس احلكومة اجلديد 
قد اشترك في العملية السياسية، وأن ال يكون منتمياً إلى أي من 

األحزاب.
وفور إعالن عبد املهدي استقالته، اجلمعة، حتى عبر احملتجون عن 

فرحهم بهذه اخلطوة التي تأتي في إطار مطالبهم ب�«إسقاط احلكومة« 
وتغيير القادة السياسيني.

وأعلن عبد املهدي، اجلمعة، عزمه تقدمي طلب »استقالته« إلى 
مجلس النواب وذلك بعد ساعات على دعوة املرجعية الشيعية العليا 

في البالد إلى سحب الثقة من احلكومة.
ويشهد العراق منذ بداية أكتوبر املاضي احتجاجات مناهضة 
للحكومة في م��دن مختلفة، تعاملت معها ق��وات األم��ن العراقية 
وامليليشيات بقوة، مما أدى ملقتل حوالي 400 متظاهر وجرح اآلالف. 

كما مت اعتقال العديد من احملتجني.
وطالب احملتجون في البداية بتأمني فرص عمل وحتسني اخلدمات 
ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع االحتجاجات بصورة غير مسبوقة، 

وتشمل املطالب رحيل احلكومة والنخبة السياسية املتهمة بالفساد.
واستخدمت قوات األمن الرصاص احلي والغاز املسيل للدموع 

لصد املتظاهرين، مما تسبب في هذه اخلسائر الفادحة.

األمن قوات  من   9 وإصابة  يدوية  بقنبلة  هجوم  بغداد: 
أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس األربعاء وقوع 9 جرحى بني 
صفوف القوات األمنية إثر هجوم برمانة يدوية عند حاجز البنك 
املركزي في العاصمة العراقية، مضيفة أن بني املصابني حاالت 

خطرة.
وأوضحت في بيان أن مجهولني ألقوا، ظهراً رمانة يدوية 
استهدفت القوات األمنية عند حاجز مبنى البنك املركزي العراقي، 
في شارع الرشيد وسط العاصمة، ما أسفر عن إصابة تسعة من 

العناصر األمنية بجروح.
كما أشارت إلى أن 4 من املصابني بحالة حرجة، مضيفة أنه مت 

نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العالج.
يذكر أن مئات املتظاهرين توافدوا منذ الصباح إلى ساحتي 
التحرير واخلالني في بغداد، بحسب ما أف��ادت وسائل إعالم 
محلية. من جهته، أوضح مراسل العربية واحلدث في وقت سابق، 

بأن العاصمة العراقية تشهد هدوءاً حذراً منذ الصباح.

حماس: ال تفاهمات لتهدئة طويلة األمد في غزة
نفى خليل احلية، نائب رئيس حركة »حماس«، في قطاع غزة، أن 

يكون قد ُطرح على حركته هدنة طويلة األمد مع إسرائيل.
جاء ذلك في لقاء تلفزيوني عبر فضائية »فلسطني اليوم«، نشره 

املوقع الرسمي حلركة »حماس«.
وقال احلية: »ننفي أن يكون قد ُطرح على حركة حماس هدنة 
طويلة األم��د، أو متت مناقشتها مع أي وس��ط��اء، أو في األروق��ة 

الداخلية للحركة«.
وأضاف أن »اللقاءات التي جترى في القاهرة بني حماس واجلانب 
املصري تناقش التحديات التي تقف أم��ام القضية الفلسطينية 

وتغول االحتالل على شعبنا، إضافة إلى مناقشة قضايا تخص 
الشأن الفلسطيني كقضية االنتخابات«.

وأشار أنه »ال ميكن لعاقل أن يذهب إلى هدنة طويلة األمد، ونحن 
ال نستوعب هذا العرض طاملا أن االحتالل لم يلتزم بتفاهمات وقف 

إطالق النار ورفع احلصار«.
وأوض��ح احلية أن »زي��ارة إسماعيل هنية ملصر متت بناء على 
دع��وة وجهت له بالتزامن مع دع��وة وجهت لألمني العام حلركة 

اجلهاد زياد النخالة«.
وقال: »إننا نتابع مع األشقاء في مصر استمرار تفاهمات وقف 

إطالق النار مع إسرائيل«.
وبشأن املمر املائي قال احلية، »نحن في كل احلوارات لم نطلب 

شيئا لغزة وحدها، إمنا نطلب ممرا مائيا ومطارا لغزة والضفة«.
وأض��اف: »طلبنا ممرا مائيا لشعبنا الفلسطيني لينفتح على 
العالم، فال يعقل أن يبقى أكثر من مليوني فلسطيني في سجن كبير 

اسمه غزة«.
وش��دد احلية على »ع��دم وج��ود أي م��ف��اوض��ات سياسية مع 
االحتالل، بل تفاهمات لكسر احلصار عن غزة، وذلك من موقع القوة 

ال من موقع الضعف واالستسالم«.


