طارق صالح :ال بد من قطع يد طهران في اليمن
طالب قائد قوات املقاومة الوطنية في اليمن عضو
القيادة املشتركة جلبهة الساحل الغربي ،العميد الركن
طارق محمد عبد الله صالح ،أمس االثنني ،بالرد على
الهجمات اإلرهابية التي تعرضت لها أرامكو في بقيق
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وخريص ،بالسعودية.
وق��ال ط��ارق ص��ال��ح ،إن «ال��ه��ج��وم على املنشآت
النفطية السعودية يأتي بعد العقوبات األمريكية على
إي��ران» ،حسب وكالة « 2ديسمبر» اليمنية .وأضاف

في تغريدة له على تويتر ،إن «إيران تستخدم أدواتها
وأذنابها وتدفع بهم للواجهه».
ودع��ا صالح إلى ض��روة «قطع يد اي��ران في اليمن
إلنهاء املشاكل والنزاعات في املنطقة بشكل كامل».
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سعيد وبن قروي إلى الدورة الثانية

انتخابات الرئاسية التونسية
معركة كسر عظام وإعالن النتائج األولية اليوم
مرشحان يُقدّمان نفسيهما على أنّهما
أعلن ّ
«ض ّد النظام» ،هما أستاذ القانون الدستوري
قيس سعيّد واملوقوف نبيل القروي ،انتقالهما
إلى ال��دورة الثانية من االنتخابات الرئاسيّة
التونسيّة املفتوحة على ك��لّ االحتماالت في
انتظار النتائج الرسميّة.
مؤسستَي «سيغما كونساي»
واستنادًا إلى ّ
و»اميرود» الستطالعات الرأي ،ح ّل سعيّد أوّ الً
بـ 19في املئة من األصوات ،يليه القروي بـ15
في املئة.
وستكون هذه النتائج إنْ صحّ ت ،مبثابة
زلزال انتخابي ،ذلك أنّ من شأنها إزاحة طبقة
سياسيّة موجودة منذ ث��ورة  2011ووضع
البالد في حال ٍة من عدم اليقني .وستُعلن الهيئة
العليا لالنتخابات النتائج األوّ ل��ي��ة اليوم
الثالثاء.
وان��ت��ق��د ح��زب «ال��ن��ه��ض��ة» ذو املرجعيّة
اإلسالميّة والذي قدّم للمرّة األولى في تاريخه
مرشحً ا من صفوفه لالنتخابات الرئاسيّة
ّ
املبكرة ،نتائج استطالعات ال��رأي بعد عمليّة
التصويت.
وق��ال سمير ديلو ،الناطق الرسمي باسم
حملة عبد الفتّاح مورو ،في مؤمتر صحافي  ،إنّ
«اجلهة الوحيدة املخوّل لها تقدمي النتائج هي
الهيئة العليا املستقلّة لالنتخابات».
وق��ال مساعد الوكيل ال��ع��ام ل��دى محكمة

االستئناف ابراهيم بوصالح لوكالة فرانس
ب��رس ،تعليقاً على إمكان فوز القروي «إنّها
القضيّة األولى من نوعها في تونس .يجب أن
أق��ول هنا إنّنا (سنكون) أم��ام ف��راغ .في حال
فوزه ،سنكون في مأزق قانوني».
وق��رأت سلمى السماوي رسال ًة من زوجها
امل��س��ج��ون ي��ق��ول فيها إ ّن���ه «ي���وم استثنائي
للدميوقراطيّة ولتاريخ البالد .اختار الشعب
مرشحَ ني للدور الثاني».
اليوم ّ
وتابعت السماوي «نأمل في هذه ال��دورة
الثانية أن يكف القضاء وأن تكون احلملة
املرشحني».
ّ
متساوية بني
�ؤس��س قناة
وال��ق��روي ( 56ع��ام �اً) ه��و م� ّ
ترشح لالنتخابات الرئاسيّة
«نسمة» ،وقد ّ
بعد تأسيسه حزب «قلب تونس» .ومن خالل
سعيه إل��ى توزيع إعانات وزي��ارت��ه املناطق
َ
املرشح ورجل اإلعالم
ّ
الداخليّة من البالد ،بنى
مكان ًة سرعان ما تدعّ مت وأصبح يتمتّع بقاعدة
انتخابيّة الفتة .وقرّر القضاء التونسي توقيفه
قبل عشرة أيّام من انطالق احلملة االنتخابيّة
على خلفيّة تُهم تتعلّق بتبييض أموال وتهرّب
ضريبي ،إثر شكوى رفعتها ضدّه منظّ مة «أنا
يقظ» غير احلكوميّة في العام .2017
عندها ،ق �رّر ال��ق��روي ال�دّخ��ول في إض��راب
عن الطعام من سجنه ،بينما تولّت زوجته
وعدد من قيادات حزبه «قلب تونس» مواصلة

اجلزائر :االنتخابات الرئاسية
 12ديسمبر

أعلن الرئيس اجلزائري املوقت عبد القادر بن صالح في خطاب الى
«األمة» بثه التلفزيون الرسمي ان االنتخابات الرئاسية ستجري في 12
ديسمبر.
وقال بن صالح الذي لن يكون بامكانه الترشح لهذه االنتخابات وفقا
للدستور أنه قرر «في إطار صالحياتي الدستورية امل ُخولة لي حتديد
تاريخ االنتخابات الرئاسية يوم اخلميس  12ديسمبر .« 2019
ويتوافق هذا التاريخ مع املهل التي سبق أن طلبها الرجل القوي في
النظام رئيس أركان اجليش الفريق احمد قايد صالح.
ودع��ا بن صالح إلى «التجند جلعل هذا املوعد نقطة انطالق ملسار
جتديد دولتنا ،والعمل جماعيا وبقوة ألجل إجناح هذا االستحقاق كونه
سيمكِن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية،
رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البالد وترجمة تطلعات شعبنا».
واعتبر أن يوم االنتخابات هذا سيكون مناسبة للجزائريني «لصناعة
تاريخ بالدهم واملساهمة جماعيا في حسن اختيار رئيسهم اجلديد
وتسطير مستقبل بِالدهم الواعد ،املستقبل الذي حلم بِه األجداد واآلباء،
و يحلم به اليوم األبناء».

التطرف ضد الفلسطينيني طريق
األحزاب اإلسرائيلية لكسب الناخبني
تسابقت الكتل االنتخابية اإلسرائيلية في اظهار تطرفها سعيا لكسب
الناخب اإلسرائيلي الذي يتوجه جلولة اقتراع ثانية اليوم الثالثاء في
غضون عام واحد بعد ان حل (الكنيست)  -البرملان  -نفسه في مايو
املاضي بسبب فشل رئيس وزراء االحتالل احلالي بنيامني نتنياهو في
تشكيل ائتالف حكومي .ومن اجل كسب االنتخابات ولتجنب عقوبة
السجن بتهم الفساد سعى نتنياهو بكل قوته وخبرته السياسية وبدعم
من اإلدارة االمريكية للفوز بوالية خامسة تبقيه في احلكم أربع سنوات
أخ��رى .واستل نتنياهو في األسابيع املاضية ما بجعبته من تطرف
الستمالة اليمني اإلسرائيلي املتطرف واكد بداية الشهر اجل��اري نيته
فرض السيادة اإلسرائيلية على املستوطنات في األراضي احملتلة عام
 1967مشددا انه ال يفرق بني الكتل االستيطانية والبؤر النائية.
واقتحم نتنياهو احلرم االبراهيمي في الرابع من الشهر اجلاري وقال
ان االحتالل سيبقى «في اخلليل إلى األبد ولن نخرج منها» كما اعلن قبل
ايام عزمه فرض السيادة على االغوار وشمال البحر امليت وعقد االحد
املاضي اجتماعا حلكومته في االغ��وار بالضفة الغربية وقرر شرعنة
بؤرة استيطانية فيها.

مصر حتذر من رؤية أحادية في جولة
جديدة حول سد النهضة
أكد وزير اخلارجية املصري سامح شكري ،على ضرورة االتفاق في
أقرب فرصة حول سد النهضة بني الدول الثالث وهي مصر والسودان
وإثيوبيا .وقال خالل مؤمتر صحافي مشترك عقده مع نظيرته الكينية
مونيكا غوما إنه ال مجال ألي طرف مبحاولة فرض إرادته على الطرف
اآلخر ،بهدف خلق واقع مادي ،مشيرا إلى أن مصر على استعداد دائم
للوصول إلى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة.
وذكر شكري أن جولة جديدة من املفاوضات انطلقت بعد انقطاع دام
عاما وعدة أشهر ،مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل التفاق بني الدول الثالث
خالل السنوات املاضية حول ملء وتخزين خزان سد النهضة ،وتركت
األمور معلقة لفترة طويلة.

مفوضية األمم املتحدة تدعو إلى «تضامن
دولي» أكبر مع الالجئني في ليبيا
دعت املفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة إلى «تضامن
دولي» أكبر للسماح بتوزيع الالجئني العالقني في ليبيا الذين يواجهون
ظروفا ً صعبة جدا ً خصوصا ً في مراكز االعتقال.
وصرح جان بول كافالييري املسؤول عن بعثة املفوضية في ليبيا
لفرانس برس في طرابلس «ما زلنا ندعو األسرة الدولية إلظهار سخاء
إلعطاء فرص أكبر لتوزيع الالجئني» .ومن أصل الالجئني اخلمسني ألفا
املسجلني لدى املفوضية العليا في ليبيا مت توزيع  4600فقط في دول
أخرى  -غير ليبيا وبلدانهم األصلية  -منذ نوفمبر  2017نقل حوالى
ثالثة آالف منهم إلى مركز ترانزيت في النيجر.

نقل صناديق التصويت

حمالته .وق��ال��ت ال��س��م��اوي عقب التصويت
«جئت  ،بالرغم من حزني ،للتصويت له».
بدوره ،قال سعيّد لفرانس برس إنّ «املرتبة
األول��ى التي نلتها حُتمّلني مسؤول ّي ًة كبيرة
جتاه الشعب ،حتى من ّر معا ً من اليأس إلى األمل
ومن الرجاء إلى العمل» .ويُلقّب أستاذ القانون
ال��دس��ت��وري سعيّد ب��ـ»ال��روب��وك��وب (الرجل

اآللي)» ويتحدّث باسترسال حرصاً منه على
أن تكون حملته معتمد ًة على التواصل املباشر
مع الناخبني ،وقد استطاع االنتقال إلى الدورة
الثانية متصدّرا ً نتائج استطالعني للرأي.
اللغة العربيّة ال تُفارق سعيّد .يستضيفه
اإلع�ل�ام التونسي ك�� ّل م��ا ك��ان ه��ن��اك سجال
دستوري في البالد ،ليُقدّم القراءات ويوضح

مَواطن الغموض من اجلانب القانوني.
وأعلنت الهيئة العليا املستقلّة لالنتخابات
أنّ نسبة املشاركة في االنتخابات الرئاسيّة
التونسيّة التي جرت األحد بلغت  45,02%وقد
دُعي إليها أكثر من سبعة ماليني ناخب.
وق��ال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤمتر
صحافي إنّ «النسبة مقبولة وكنّا نأمل أن تكون

السراج :نحن أكثر قوة والنصر بات قريب ًا
أك��د رئيس املجلس الرئاسي الليبي فايز ال��س��راج أن النصر على
املعتدين على العاصمة طرابلس «ب��ات قريبا» ،معتبرا أن انتصارات
املعارك العسكرية متهد الطريق إلى السالم.
وفي لقاء مع كبار القادة العسكريني لقوات الوفاق وبعض القادة
امليدانيني ،األحد ،قال السراج إن «احلرب تدخل شهرها السادس ونحن
أكثر قوة ،والنصر بات قريبا ً بإذن الله».
وأضاف مخاطبا قواته« :واجهتم العدوان ،بكفاءة واقتدار ،وتكامل
ملهامكم ،وتنسيق أداءكم على طول اجلبهة ،وحرصكم على قيم الوطنية،

والتزامكم بقوانني احلرب ،وكلنا ثقة في قدرة شبابنا في احملاور على
إجناز املهمة ،وفرض السالم».
وشدد السراج على أن «انتصارات املعارك العسكرية متهد الطريق إلى
السالم».وأوضح أن أولوية حكومته تتمثل في «توفير متطلبات احلرب،
وتعزيز الوحدات املقاتلة ،واالعتناء باجلرحى والنازحني ،والوفاء
للشهداء ،وتوفير احتياجات املواطنني».
واستدرك« :جميع هذه املهام ملفات أساسية ،لكنها ال يجب أن تنسينا
التأهب ملعركة أخرى ليست هينة ،هي املعركة السياسية».

ميليشيات احلوثي تواصل خرق الهدنة األممية في احلديدة
واصلت ميليشيات احلوثي االنقالبية ،قصفها باملدافع الثقيلة
ملواقع القوات املشتركة ومناطق سكنية جنوب محافظة احلديدة
غربي اليمن ،ضمن خروقاتها املستمرة للهدنة األممية.
وق��ال امل��رك��ز اإلع�لام��ي ألل��وي��ة العمالقة ،ف��ي ب��ي��ان ،إن عناصر
امليليشيات أطلقت نيران أسلحتها املختلفة صوب مواقع متركز جنود
القوات املشتركة شرق مدينة احلديدة بشكل مكثف وعنيف.
وأكد مصدر عسكري ميداني ،وفق البيان ،أن قناصة امليليشيات
فتحت النار من مناطق متركزها على املواقع في ش��ارع اخلمسني
ومبحاذاة كلية الهندسة وفي شارع  7يوليو ومواقع أخرى شرق

مدينة الصالح.
ولفت إلى أن امليليشيات لم تتوقف عن ممارسة عمليات القصف
واالستهداف على مواقع القوات املشتركة وبشكل يومي ،في ظل
تخاذل وصمت أممي مُطبِق جتاه تلك االنتهاكات السافرة التي تسعى
من خاللها امليليشيات املدعومة إيرانياً إلى نسف عملية السالم في
احلديدة.
كما استهدفت امليليشيات املواقع «املشتركة» شرق وشمال مديرية
الدريهمي ،وشنت قصفاً عنيفاً ومتجددا ً على مواقع القوات املشتركة
في اجلهة الشرقية ملدينة ومديرية التحيتا جنوبي احلديدة.

أزمة معلمي األردن ..ال بوادر النفراجة قريبة
باتت أزمة معلمي األردن ،تأخذ منحى تصعيدي ،ال سيما بعد عدم
تلبية رئيس الوزراء عمر الرزاز دعوة للقاء حواري مع نقابة املعلمني،
وهو ما دفع باألخيرة لرفض لقاء فريق حكومي .ودخل إضراب معلمي
األردن ،أسبوعه الثاني ،وال���ذي دع��ت إليه نقابة املعلمني كخطوة
تصعيدية ،للمطالبة بـ»عالوة مالية مستحقة».
نقابة املعلمني اعتبرت في بيان ،رفض ال��رزاز لدعوتها إلى احلوار،
وال��ذي سمعت به من وسائل اإلع�لام ،ما هو إال «استعالء وفوقية» من
رئيس الوزراء ،والذي تصر على لقائه لـ»شخصه االعتباري».

وفي خطوة استباقية ،إلج��راء لوحت به النقابة سابقاً ،عبر تقدمي
استقاالت جماعية للمعلمني ،حال لم تتحقق مطالبهم بالعالوة املالية،
نقلت قناة «اململكة» (حكومية) عن وزير التربية ،وليد املعاني ،إيعازه
ملدراء التربية «قبول استقالة أي معلم على الفور».
كما طلب املعاني ،تزويده بأسماء املضربني ،وفق كتاب له ،تناقلته
وسائل إعالم محلية .وردا ً على ذلك ،قال ناصر النواصرة نقيب املعلمني
األردنيني بالوكالة ،في فيديو بثته النقابة عبر صفحتها على موقع
«فيسبوك».،

التحالف« :تقدم كبير» مت إحرازه بشأن املنطقة اآلمنة

أكبر» .وكانت نسبة املشاركة في االنتخابات
الرئاسيّة في  2014بلغت  64في املئة.
�ض الشباب على االق��ت��راع
وك��ان بفون ح� ّ
بكثافة ،قبل ساعة من إغالق مراكز االقتراع.
وق��ال في مؤمتر صحافي «أخ��رج��وا واذهبوا
للتصويت ..هذا حقّ قامت من أجله ثورة عام
.»2011

جيش اإلحتالل يعتقل 19
فلسطيني ًا في الضفة الغربية
اعتقل اجليش اإلسرائيلي  19فلسطينيا في مناطق
متعددة ف��ي الضفة الغربية خ�لال س��اع��ات الليلة
املاضية .وق��ال اجليش اإلسرائيلي ،في بيان أمس
اإلثنني ،إن��ه مت اعتقال ه��ذا العدد من الفلسطينيني
بشبهة «الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية».
وأض�����اف« :مت���ت إح��ال��ت��ه��م للتحقيق م��ن قبل
ق��وات األم��ن» .وع��ادة ما تتم االعتقاالت من املنازل
الفلسطينية خالل ساعات ما بعد منتصف الليل.
ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون
األسرى (تابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية) وصل
عدد املعتقلني الفلسطينيني إلى .5700
ومن بني املعتقلني  230طفال و 48معتقلة و500
معتقل إداري (معتقلون بال تهمة) و 1800مريض
بينهم  700بحاجة لتدخل طبي عاجل.

قوات عراقية تنفذ عملية
عسكرية في صحراء األنبار
حتى احلدود السعودية
اعلنت قيادة العمليات املشتركة في العراق أمس
االثنني عن تنفيذ عملية عسكرية لتعزيز االم��ن في
مناطق صحراء االنبار وحتى احلدود السعودية.
وقالت القيادة في بيان ان العملية اجلديدة والتي
انطلقت تأتي كمرحلة خامسة من عملية ارادة النصر
والتي سبق وان استهدفت االرهابيني في مناطق
متفرقة من العراق.
واوضح ان العملية تهدف لتجفيف منابع االرهاب
وم�لاح��ق��ة املطلوبني واالره��اب��ي�ين وت��ع��زي��ز االم��ن
واالستقرار في صحراء االنبار وحتديدا مناطق جنوب
الطريق الدولي احمل��اذي حملافظتي كربالء والنجف
وحتى احلدود السعودية العراقية.

 11قتي ًال بانفجار سيارة مفخّ خة شمال سورية

قُتل  11شخصاً في انفجار سيّارة
مفخخة ف��ي ب��ل��دة خاضعة لسيطرة
ّ
فصائل موالية لتركيا في شمال سوريا،
وفق املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وأفاد املرصد ومقرّه بريطانيا عن سماع
«دوي انفجار عنيف في بلدة الراعي
ّ
اخلاضعة لسيطرة ال��ق��وّ ات التركية
وال��ف��ص��ائ��ل امل��وال��ي��ة لها ش��م��ال شرق
حلب» .وأضاف أنّ االنفجار «ناجم عن
س��ي��ارة مفخّ خة انفجرت بالقرب من
مشفى بلدة الراعي ( )...ما أسفر عن
استشهاد  11مدن ّياً» .ولم تُعلن أيّ جهة
مسؤوليّتها عن ه��ذا االنفجار الدامي
ال��ذي يُع ّد الثاني من نوعه في املنطقة
التي تُسيطر عليها فصائل معارضة منذ
يونيو.
وقال أسامة أبو اخلير وهو مالزم في
جهاز الشرطة املوالي لتركيا إنّ «سيارة
ب���رّاد كبيرة ان��ف��ج��رت ،وانفصل رأس
السيارة ،فيما البراد فقط بقي موجودا ً
في موقع التفجير».
وحت��ت��ف��ظ أن��ق��رة ب��ق��وّات وعناصر
استخبارات في املنطقة ،وتدعم الفصائل

التي يعمل أفرادها في الشرطة .وقال
نائب رئيس املجلس احمللّي ببلدة الراعي
عالء احلمد إنّ «كمية املتفجرات كانت
هائلة .ومن شدّة االنفار ،سقط السقف
املستعار في الطابق الثاني من املشفى».
وأضاف «االنفجار أدّى إلى حفرة كبيرة
في األرض ،والبيوت حول مكان التفجير
حتوّلت إلى أنقاض» .والعام املاضي،
استولت ال��ق�وّات التركيّة مع حلفائها
على جيب عفرين غرب بلدة الراعي من
املقاتلني األكراد.
وكانت تركيا والواليات املتحدة اتّفقتا
الشهر املاضي على ما يُعرف بـ»اآلليّة
األمنيّة» إلنشاء منطقة آمنة بني احلدود
التركية واملنطقة السوريّة التي تُسيطر
عليها وح��دات حماية الشعب الكردية.
وأج���رت أوّ ل دوريّ���ة تركيّة أميركيّة
مشتركة مسحً ا للمنطقة الواقعة إلى
الشرق من نهر الفرات األسبوع املاضي.
وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن
أن «تقدما جيدا» مت أحرازه بشأن إقامة
املنطقة اآلمنة شمال سوريا على احلدود
مع تركيا.

االشتباكات في سورية

