املغرب يحصل على أسلحة أميركية مبليار دوالر
اقتربت احلكومة املغربية من شراء أسلحة وذخائر
أمريكية بقيمة  985مليون دوالر ،عقب موافقة وزارة
اخلارجية األمريكية وانتظارا ً للحصول على تصديق
الكونغرس.
ووردت الصفقة ضمن وثيقة صادرة عن اخلارجية
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األمريكية ونشرتها ال��ق��وات املسلحة املغربية عبر
صفحتها على شبكة ( فيس بوك) االجتماعية وتشمل
ألفني و 400صاروخ مضاد للدبابات طراز (تاو-2إيه)
وهو من أكثر الصواريخ شيوعا ً في العالم ،و 400منصة
إطالق ومعدات دعم أخرى ،صنعتها شركتا (رايثيون)

و(ماكيني).
وأوضحت اخلارجية األمريكية أن هذه الصفقة «لن
تخل بالتوازن العسكري في املنطقة» وستساعد املغرب
على «تطوير قدراته في الدفاع البري ضمن جهوده
للحفاظ على االستقرار».
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توقعوا استحواذ القروي ومورو والشاهد على األصوات

خبراء يرجحون املرور لدور ثان حلسم االنتخابات الرئاسية في تونس
رج��ح خبراء تونسيون أم��س السبت
امل����رور ل���دور ث���ان حل��س��م االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية السابقة ألوان��ه��ا ف��ي تونس
متوقعني أن يستحوذ كل من املرشحني
نبيل القروي وعبدالفتاح مورو ويوسف
الشاهد وعبدالكرمي الزبيدي على أغلبية
أصوات التونسيني.
وف��ي ه��ذا السياق ق��ال م��دي��ر (امل��رك��ز
العربي لألبحاث ودراس��ة السياسات -
تونس) مهدي مبروك في مقابلة مع وكالة
األنباء الكويتية (كونا) ان االنتخابات
الرئاسية املقررة في ال 15من سبتمبر
اجلاري لن تبوح في دورها األول بالفائز
بكرسي قرطاج وستجري على دورين.
وأض�����اف أن ال�����دور األول س��ي��ف��رز
كوكبة «طالئعية» تضم ستة مترشحني
سيخوضون املنعطف األخير من السباق
الرئاسي بعد أن يجني ك��ل منهم نسب
تصويت تتراوح بني  10و 15باملئة في
ح�ين ل��ن يتجاوز نصيب ك��ل مرشح من
البقية ال 4باملئة من األصوات.
ورجح مبروك الذي شغل منصب وزير
الثقافة في عام  2014أن تضم «الكوكبة
الطالئعية» كال من املرشحني نبيل القروي
وعبدالكرمي الزبيدي ويوسف الشاهد
وعبدالفتاح م��ورو ومهدي جمعة وعبير
موسي مشيرا إل��ى أن املناخ العام الذي
تشهده تونس ه��ذه األي���ام يؤثر بصفة
كبيرة على االنتخابات الرئاسية.
وذك��ر في ه��ذا الصدد أن املرشح نبيل
القروي يستند على تركيز إعالمي متواصل
منذ أشهر عبر قناته التلفزيونية (نسمة)
على العمل اخل��ي��ري ال���ذي ي��ق��وم ب��ه في
املناطق الداخلية واألحياء الفقيرة احمليطة
بالعاصمة تونس وجنح في خلق نسيج
مجتمعي م��وال له على الرغم من انعدام
جتربته السياسية حيث لم يسبق له أن
تقلد منصبا في الدولة.
وتابع «كما استثمر القروي لصاحله

ناخب يستعد لإلدالء بصوته

احلكم القضائي بسجنه على ذمة قضايا
تهرب ضريبي واستغل ذلك في استمالة
تعاطف العديد م��ن التونسيني بعد أن
قدم نفسه في صورة املرشح لالنتخابات
الرئاسية الذي يقبع في السجن».
وأش�����ار م���ه���دي إل����ى أن����ه بالنسبة
لعبدالكرمي الزبيدي فقدم نفسه في هذه

مصرع طفلني في استهداف املليشيات حلي سكني بتعز

اليمن :مقتل وإصابة  17مدني ًا
بقصف حوثي على ريف احلديدة
لقي طفالن مينيان مصرعهما وأصيب ثالث في قصف مليليشيات
احلوثي استهدف حيا سكنيا مبدينة (تعز) جنوب غربي البالد،
وأكدت مصادر عسكرية مينية مقتل  11مدنيا وإصابة ستة آخرين
جراء قصف شنته ميليشيات احلوثي على ريف محافظة (احلديدة)
غربي البالد.
وق��ال الناطق باسم (عمليات الساحل الغربي) العقيد وضاح
الدبيش في تصريح لوكالة األنباء الكويتية (كونا) إن ميليشيات
احلوثي شنت قصفا مدفعيا عنيفا على مناطق سكنية مبديريتي
(التحيتا وحيس) جنوبي (احلديدة) خلف  11قتيال وستة جرحى
معظمهم من النساء واالطفال .وأوض��ح أن تسعة مدنيني من أسرة
واحدة قتلوا وجرح اثنان آخران جراء القصف الذي استهدف منطقة
(املتينة-اجلبلية) في مديرية (التحيتا) مبينا أن من بني القتلى
أربع نساء وثالثة أطفال .وأشار إلى هجوم منفصل أدى ملقتل طفلني
وإصابة ثالثة آخرين وام��رأة جميعهم أشقاء جراء القصف املدفعي
الذي استهدف منطقة (السبعة) مبديرية (حيس).
واعتبر هذا القصف املستمر «دليال قاطعا على تنصل ميليشيات
احلوثي عن االتفاق الذي رعته األمم املتحدة قبل أيام لتثبيت وقف
إطالق النار في (احلديدة) وفقا التفاق (ستوكهولم)» مبينا أنها لم
تلتزم بالهدنة منذ اليوم األول.
وتأتي هذه االنتهاكات ضمن أحدث خروقات ميليشيات احلوثي
للهدنة التي تسري في محافظة (احلديدة) منذ  18ديسمبر املاضي
وفقا التفاق (ستوكهولم).
وكان تقرير حكومي قد أكد مقتل  140مدنيا وإصابة  811آخرين
إضافة ملقتل  212جنديا وإصابة  1266جراء خروقات ميليشيات
احلوثي للهدنة في (احلديدة) منذ بدايتها وحتى يونيو املاضي.

لبنان يوقف مسؤو ًال عسكري ًا
سابق ًا بتهمة العمالة إلسرائيل

أوقفت املديرية العامة لألمن العام اللبناني عامر الفاخوري ،وهو
آمر معتقل اخليام السابق قبل حترير اجلنوب عام  ،2000بتهمة
العمالة إلسرائيل.
وقال بيان صادر عن املديرية العامة لألمن العام اللبناني ،إنه
«ف��ي إط��ار متابعتها لعمالء العدو اإلسرائيلي وتعقبهم ،أوقفت
املديرية العامة لألمن العام آمر معتقل اخليام سابقاً اللبناني عامر
الفاخوري».
وأض��اف البيان ،أنه «نتيجة التحقيق معه اعترف بتعامله مع
العدو اإلسرائيلي والعمل لصاحله وأنه استحصل بعد فراره عام
 2000إلى داخل فلسطني احملتلة على هوية إسرائيلية وجواز سفر
إسرائيلي غادر مبوجبه األراضي الفلسطينية احملتلة».
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوف «أحيل إل��ى النيابة العامة
العسكرية اس��ت��ن��ادا ً إل��ى إش���ارة م��ف��وض احلكومة ل��دى احملكمة
العسكرية القاضي بيتر جرمانوس».

قمة تركية  -روسية -
إيرانية  19اجلاري

اعلن في موسكو ان الرئيس الروسي فالدميير بوتني سيقوم
بزيارة عمل الى تركيا في  16سبتمبر اجل��اري للمشاركة في قمة
ثالثية جتمعه مع الرئيسني التركي طيب رجب اردوغان وااليراني
حسن روحاني .وقال املكتب الصحفي للرئاسة الروسية في بيان ان
املباحثات ستتركز على مناقشة اجلهود املشتركة الرامية الى حتقيق
تسوية وطيدة في سوريا اضافة الى االجراءات الكفيلة بالقضاء على
اخلطر االرهابي في ادلب وشمال شرق الفرات.

االنتخابات الرئاسية في ث��وب املرشح
ال��ذي نأى وينأى بنفسه عن التجاذبات
السياسية واس��ت��ث��م��ر ف��ي ذل���ك م���روره
باملؤسسة العسكرية كوزير دفاع تونس
وحيادها عن مختلف األط��راف السياسية
ف��ي ح�ين اعتمد رئيس احلكومة يوسف
الشاهد صورة احلاكم الذي مارس السلطة

واملطلع على كل تفاصيلها وخبايا اإلدارة
التونسية.
ف��ي امل��ق��اب��ل يستند م��رش��ح (ح��رك��ة
النهضة) عبدالفتاح م��ورو على خ��زان
انتخابي قوامه  460ألف ناخب باإلضافة
إل���ى اس��ت��ث��م��ار ص��ورت��ه ك��م��ح��ام خطيب
ومعارض سياسي ورج��ل أنيق بلباسه

التونسي األصيل فيما جنحت املرشحة
عبير موسي ف��ي تقدمي نفسها كوريثة
وح��ي��دة لنظام زي��ن ال��ع��اب��دي��ن ب��ن علي
واستثمار صورة امل��رأة احملامية العنيدة
ال��ت��ي متسكت رغ��م الضغوط مبواقفها
املناهضة للطبقة احلاكمة ما بعد الثورة.
أم��ا مهدي جمعة فقد جنح تقريبا في

مقتل ستة مدنيني بقصف على شمال غرب سورية
قتل ستة مدنيني على األق��ل ،معظمهم جراء قصف صاروخي لقوات
النظام على جنوب محافظة إدلب في شمال غرب سوريا ،رغم سريان وقف
الطالق النار منذ أسبوعني ،وفق حصيلة أوردها املرصد السوري حلقوق
اإلنسان أمس السبت .وبدأ في نهاية أغسطس سريان وقف إلطالق النار
في إدلب (شمال غرب) ومحيطها أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق ،إال
أنه يتعرض خلروقات متزايدة وفق املرصد .وتسبب قصف صاروخي
نفّذته قوات النظام على مدينتي معرة النعمان وكفرنبل في ريف إدلب
اجلنوبي مبقتل خمسة مدنيني بينهم طفلة ،فيما قتل مدني سادس جراء
ضربات روسية استهدفت قرية في ريف إدلب الغربي ،بحسب املرصد.
وبذلك ،ارتفعت حصيلة القتلى بحسب املرصد منذ سريان وقف اطالق
النار ،إلى  11مدنياً ،ثمانية منهم بقصف صاروخي ومدفعي لقوات
النظام ،وإثنان جراء غ��ارات روسية ،فيما تسببت غ��ارات نفذتها قوات
النظام مبقتل مدني واح��د على األق��ل .وأف��اد املرصد عن قصف بقذائف
صاروخية تنفذه قوات النظام السبت على مناطق عدة في جنوب إدلب
وشمال الالذقية وغ��رب حماة ،غ��داة سقوط قذائف عدة ليالً في محيط
نقطة تتمركز فيها القوات التركية في قرية كفرحطاط في ريف إدلب
اجلنوبي .وتركز الطائرات الروسية ضرباتها على مواقع مجموعات

جهادية متشددة في ريفي إدل��ب الغربي والالذقية الشمالي الشرقي،
بحسب املرصد .وخالل األيام العشرة األولى من الهدنة ،توقفت الغارات
متاماً كما هدأت املواجهات امليدانية بني قوات النظام والفصائل اجلهادية
واملعارضة عند أطراف املنطقة .إال أن ذلك لم يحل دون استمرار القصف
املدفعي والصاروخي ،بينما شنّت طائرات روسية وأخرى سورية غارات
على مناطق عدة خالل األيام القليلة املاضية.
وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها منذ بدء دمشق بدعم روسي في
نهاية أبريل تصعيد قصفها على املنطقة ،ما تسبب مبقتل  980مدنياً على
األقل وفق املرصد ،وفرار أكثر من  400ألف شخص ،وفق األمم املتحدة.
وت��ؤوي إدل��ب ومحيطها نحو ثالثة ماليني نسمة ،نصفهم تقريباً من
النازحني ،وتسيطر عليها هيئة حترير الشام (جبهة النصرة سابقاً) كما
تنتشر فيها فصائل معارضة وجهادية أقل نفوذا ً.
واحملافظة ومحيطها مشموالن باتفاق أبرمته روسيا وتركيا في
سوتشي في سبتمبر  2018ونص على إقامة منطقة منزوعة السالح
تفصل بني مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل ،على أن تنسحب منها
املجموعات اجلهادية .إال أنه لم يتم استكمال تنفيذ االتفاق ،وتتهم دمشق
أنقرة بالتلكؤ في تطبيقه.

آالف اجلزائريني يتظاهرون وسط تعزيزات أمنية مشددة
سار آالف اجلزائريني في تظاهرات وسط تعزيزات أمنية مشددة،
وعبّر املتظاهرون عن رفضهم لالنتخابات التي تعكف السلطة على
التحضير لها بدعم من املؤسسة العسكرية ،قبل رحيل كل وجوه النخبة
احلاكمة للبلد منذ سنوات.
كما خرج العشرات من عائلة الناشط السياسي املوقوف كرمي طابو
واملتعاطفني معه مرددين شعارات تدعو إلطالق سراحه ،بعدما وجهت له
محكمة القليعة تهمة املساس مبعنويات اجليش.

ومتسك املتظاهرون مبطلب رحيل حكومة نور الدين بدوي قبل إجراء
االنتخابات الرئاسية .وكان البرملان قد صادق بغرفتيه على قانون إنشاء
سلطة مستقلة عن اإلدارة توكل لها مهمة تنظيم االستحقاق عبر كامل
مراحله .كما صادق البرملان على تعديالت مست القانون املتعلق بنظام
االنتخابات في البالد.
ويرغب اجليش في إج��راء انتخابات رئاسية في أق��رب وقت لكسر
اجلمود بني احملتجني والسلطات.

عشرات اإلصابات على حدود غزة

كل املناسبات التي ظهر فيها إعالميا وهو
املرشح ال��ذي ت��دارك والتحق بالكوكبة
األولى من خالل حتركات ميدانية ونشاط
مكثف على األرض ما قد يخوله جتاوز
الشاهد ومورو وموسي.
وشدد مهدي على أن امل��زاج االنتخابي
في تونس محكوم بالتطورات واملفاجآت
ويتغذى مبا يشاع ويظهر على وسائل
اإلع�ل�ام «لكن ال أرج��ح أن تشهد عملية
التصويت إقباال كبيرا كالذي شهدناه في
ع��ام  »2011مضيفا «أت��وق��ع أال تتجاوز
نسبة اإلقبال عن التصويت ال 55باملئة ال
سيما بعد االنتخابات البلدية األخيرة التي
متيزت بضعف اإلقبال على التصويت».
م���ن ج��ه��ت��ه اع��ت��ب��ر احمل��ل��ل وامل����ؤرخ
املتخصص في التاريخ السياسي املعاصر
عبداللطيف احلناشي في مقابلة مع (كونا)
أن اللوحة االنتخابية ف��ي االستحقاق
الرئاسي بتونس تتميز بأربعة أسماء
مرشحة أن تستحوذ على أغلب أصوات
الناخبني وهي كل من مرشح حزب (حركة
النهضة) ذات اجلذور اإلسالمية عبدالفتاح
م���ورو وم��رش��ح ح���زب (حت��ي��ا ت��ون��س)
ورئيس احلكومة يوسف الشاهد واملرشح
املستقل ووزير الدفاع عبدالكرمي الزبيدي
ومرشح (حزب البديل) ورئيس احلكومة
السابق مهدي جمعة .ورج��ح احلناشي
أن «مير كل من مورو والشاهد إلى الدور
الثاني ف��األول يستند الى خزان انتخابي
صلب ومنسجم وميثل أصوات اإلسالميني
وم��ن��اص��ري (ح��رك��ة النهضة) ف��ي حني
يستند الشاهد على أص��وات حزب (حتيا
تونس) الذي جنح في صنع نواة شعبية
عبر مقراته في أغلب احملافظات التونسية
ومتكن في فترة وجيزة قبل االنتخابات من
االندماج مع العديد من األح��زاب األخرى
أب��رزه��ا (ح��زب امل��ب��ادرة) ورئيسه كمال
مرجان ال��ذي يحظى بشعبية كبرى في
منطقة الساحل».

طائرات مسيرة تستهدف
معملني في شركة أرامكو
السعودية
اعلنت وزارة الداخلية السعودية أم��س السبت
ان طائرات مسيرة استهدفت معملني تابعني لشركة
النفط العربية االمريكية (أرامكو) في اململكة العربية
السعودية ما ادى الى اندالع حريقني فيهما.
ونقلت وكالة االنباء السعودية (واس) عن متحدث
امني بوزارة الداخلية قوله ان فرق األمن الصناعي لدى
شركة (أرام��ك��و) باشرت اطفاء احلريقني في معملي
محافظة (بقيق) باملنطقة الشرقية ومنطقة (هجرة
خريص) عند الساعة الرابعة من فجر أم��س السبت
ومتكنت من السيطرة عليهما.
واضاف املتحدث ان اجلهات املعنية بدأت التحقيق في
تداعيات احلادث.

استهداف مطار معيتيقة
في طرابلس بصواريخ غراد
أكدت مصادر «العربية» و»احلدث» ،استهداف مطار
معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس بصواريخ غراد
وقصف بالطيران احلربي.
وك��ان مصدر عسكري ليبي قد أعلن في وقت سابق
مقتل ثالثة بينهم قياديان من اجليش الوطني جراء
ضربة جوية بطائرة مسيرة نفذتها قوات حكومة الوفاق
على مدينة ترهونة ،بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وأكد املكتب اإلعالمي حلكومة الوفاق الهجوم ،مشيرا
إلى أن الضربة استهدفت عربة حتكم في ترهونة.
من جانبه ،أكد املتحدث باسم اجليش الليبي اللواء
أحمد املسماري ،أن قوات اجليش متكنت من إسقاط ثالث
طائرات مسيرة تركية ،وهاجمت عشرات األه��داف في
محيط سرت وأبوجنيم ومصراتة من أجل تدمير القواعد
الرئيسية التي تنطلق منها تلك الطائرات.
وأكد املتحدث باسم اجليش الوطني اللليبي اللواء
أحمد املسماري خالل لقاء مع «احل��دث» أن املعركة في
ليبيا أصبحت تشهد تدخال دوليا واضحا من تركيا
وقطر ،اللتني ت���زودان اإلرهابيني بالدعم العسكري
واملالي.

الصحة السودانية :وفاة 5
بالكوليرا منذ  28أغسطس
احتجاجات في غزة

أصيب عشرات املواطنني الفلسطينيني،
بعد إط�لاق اجليش اإلسرائيلي للرصاص
احلي واملطاطي ،في اجلمعة الـ 74من فعاليات
مسيرة ال��ع��ودة من مسيرات ال��ع��ودة وكسر
احلصار .وقالت وزارة الصحة الفلسطينية
في قطاع غزة ،إن «الطواقم الطبية تعاملت مع
 55إصابة بجراح مختلفة ،منها  29بالرصاص
احل��ي ،م��ن قبل االح��ت�لال االسرائيلي خالل

اجلمعة  74ملسيرات العودة وكسر احلصار
شرق قطاع غزة» .وأشارت مصادر فلسطينية،
إلى أن من بني املصابني ،مصاب جراحه وصفت
باخلطيرة حيث أصيب برصاصة في الرأس،
شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.
كما أصيب عشرات املواطنني الفلسطينيني،
باالختناق ج��راء استنشاق الغازات املسيلة
للدموع التي يستخدمها اجليش اإلسرائيلي

ضد املتظاهرين على حدود قطاع غزة.
وتوافد آالف الفلسطينيني للحدود الشرقية
لقطاع غ��زة ،للمشاركة في فعاليات جمعة
«فلتسقط اتفاقية أوس��ل��و» ضمن فعاليات
مسيرة العودة وكسر احلصار ،فيما شهدت
عودة إشعال اإلطارات املطاطية ،وعمل وحدت
قطع السياج احلديدي بني قطاع غزة واألراضي
التي تسيطر عليها إسرائيل.

قالت وزارة الصحة السودانية ،في بيان ،إنه تأكد
وفاة  5نتيجة اإلصابة بالكوليرا في والية النيل األزرق
منذ يوم  28أغسطس.
وأضافت الوزارة في البيان ،أن اإلصابات بلغت منذ
ذلك « 67إصابة منها  18إصابة بغرف العزل ال تزال
تتلقى العالج» .وقالت منظمة الصحة العاملية ،إنها
تعمل عن كثب مع السلطات الصحية السودانية وغيرها
ملواجهة حاالت الكوليرا في والية النيل األزرق بجنوب
شرق ال��س��ودان .وكانت وزارة الصحة السودانية قد
ذك��رت ف��ي بيان سابق أن ف��رق�اً م��ن ال���وزارة ومنظمة
الصحة العاملية سافرت إلى والية النيل األزرق بهدف
حتسني أوضاع الصرف الصحي ودعم إجراءات سالمة
املياه والتخلص من النفايات وضمان سالمة الغذاء.

