
أث���ارت تسريبات ح��ول احتمال 
ت��ك��ل��ي��ف وزي�����ر س���اب���ق رئ��اس��ة 
احلكومة اللبنانية غضب وسخرية 
املتظاهرين ال��ذي��ن يطالبون في 
ح��راك��ه��م املستمر م��ن��ذ ن��ح��و شهر 
بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل 
متهمني إياها بالفساد وبالعجز عن 

حل األزمات املعيشية.
وأف������ادت م���ص���ادر م��ق��رب��ة من 
احل��ك��وم��ة رف���ض���ت ال��ك��ش��ف عن 
اسمها ووس��ائ��ل إع��ام محلية، عن 
ات��ف��اق ب��ني ك��ل م��ن رئ��ي��س حكومة 
تصريف األع��م��ال سعد احل��ري��ري 
والتيار الوطني احلر بزعامة رئيس 
اجلمهورية ميشال عون، وحزب الله 
وحركة أمل، على تسمية وزير املال 
السابق محمد الصفدي )75 عاماً( 

رئيساً للحكومة اجلديدة.
وجت��م��ع محتجون أم���ام منزل 
الصفدي في بيروت اعتراضا على 
اح��ت��م��ال تعيينه، ووص��ف��وه بانه 

“فاسد”.
وقال علي نور الدين، أمام املنزل 
“جئنا لنؤكد رفضنا التام لتعيني 
الصفدي )...( هذا املوضوع مرفوض 
رف��ض��ا ت��ام��ا م��ن قبل ال��ث��وار )...( 

الصفدي احدهم وفاسد مثلهم”.
وتناقل ناشطون على وسائل 
التواصل االجتماعي صوراً للصفدي 
كتب عليها “هل تستهزئون بنا؟”. 
وتظاهر العشرات ليل اخلميس في 
بيروت وطرابلس )شماالً( احتجاجاً 

على تسميته.
في طرابلس، قال جمال بدوي )60 
عاماً( “يثبت طرح محمد الصفدي 
لرئاسة احلكومة أن السياسيني في 
السلطة يعيشون في غيبوبة عميقة 
وكأنهم في كوكب آخر خارج نبض 

الشارع”.
واعتبر األستاذ اجلامعي سامر 
أنوس )47 عاماً( أن الصفدي “جزء 
أساسي من تركيبة ه��ذه السلطة، 

ول��ه مشاركة مباشرة ف��ي الفساد 
واالع��ت��داء على األم��اك البحرية”، 
مضيفاً “الصفدي ال يلبي طموحات 

االنتفاضة الشعبية في لبنان”.
ي���رأس ال��ص��ف��دي مجلس إدارة 
ش��رك��ة ش��ري��ك��ة ف��ي إمن���اء واج��ه��ة 
بيروت البحرية التي يرى احملتجون 
أنها جزء من االعتداء على األماك 
البحرية العامة، إذ تنتشر على طول 

الشاطئ اللبناني مشاريع سياحية 
ومنتجعات ع��دد كبير منها ميلكه 
سياسيون. وتعوق هذه املشاريع 
وصول عامة اللبنانيني الى الشاطئ 

البحري.
والصفدي بني أكبر األثرياء في 
لبنان، ويتحدر من طرابلس املدينة 
التي يعاني 26 في املئة من سكانها 
فقرا مدقعا. وهو شغل سابقاً حقائب 

وزاري��ة عدة أبرزها امل��ال )2011-
2014( واالق���ت���ص���اد )2009-

.)2011
ومنذ استقالة رئيس احلكومة 
سعد احلريري في 29 أكتوبر أمام 
غضب الشارع، لم تستجب السلطات 
ملطالب املتظاهرين، ولم يدع عون 
حتى اآلن إل��ى اس��ت��ش��ارات نيابية 

لتشكيل حكومة.

وكان عون اقترح تشكيل حكومة 
“تكنو-سياسية”، بينما يطالب 
املتظاهرون بحكومة اختصاصيني 
مستقلة بعيداً عن أي والء حزبي أو 

ارتباط باملسؤولني احلاليني.
بدأ احلراك الشعبي في 17 أكتوبر 
على خلفية مطالب معيشية، وبدا 
عابراً للطوائف واملناطق، ومتمسكاً 
مبطلب رحيل الطبقة السياسية با 

استثناء. وأع���اد متظاهرون قطع 
الطرق في بعض املناطق، واعتصم 
العشرات أم��ام أح��د مخافر بيروت 
احتجاجاً على توقيف ناشطني اثنني 

قبل أن يتم إطاق سراحهما.
وكانت القوى األمنية أوقفت خال 
األيام املاضية متظاهرين عدة قبل أن 
تطلق سراحهم، وقد بدا على اثنني 

منهم على األقل اثار ضرب.

ومساء، صدر بيان للجيش اكد ان 
“بعض احملتجني عمد الى التعرض 
ل��ل��ع��س��ك��ري��ني ب��ت��وج��ي��ه ع��ب��ارات 
استفزازية ومحاولة االعتداء عليهم 
لدى قيام قوى اجليش بتنفيذ مهامها 
ف��ي فتح ال��ط��رق��ات ف��ي العديد من 

املناطق اللبنانية”.
وتابع ان ذل��ك “أدى إل��ى إصابة 
ع���دد م��ن ال��ع��س��ك��ري��ني ب��رض��وض 
وجروح مختلفة األمر الذي دفع إلى 
توقيف املعتدين الذين بلغ عددهم 
20 شخصاً وأحيلوا على التحقيق”.

واكد بيان اجليش “إخاء سبيل 9 
منهم، واالبقاء على 7 أشخاص رهن 
التحقيق وأحيل 4 منهم بينهم سوري 
على الشرطة العسكرية بعدما ثبت 
تورطهم مبخالفات أخرى”. ونفذت 
مستشفيات ع��دة اجلمعة إض��راب��اً 
جزئياً ليوم واح��د فقط لم تستقبل 
خاله سوى احلاالت الطارئة تنفيذاً 
إلجراء حتذيري اتخذته للضغط من 
أجل تسهيل حصولها على ال��دوالر 
األميركي لشراء مستلزمات طبية، 
في وق��ت مت��ّر الباد بأزمة سيولة 

خانقة.
وال ت��زال املصارف مغلقة في كل 

املناطق اللبنانية.
وبعد إغ��اق أسبوعني على وقع 
االحتجاجات التي لم تسلم منها، 
ع���ادت امل��ص��ارف لتفتح أب��واب��ه��ا 
بداية الشهر احلالي لكن ألسبوع 
واح��د فقط فرضت خاله إج��راءات 
أكثر ت��ش��دداً على بيع ال���دوالر، ثم 
أغ��ل��ق��ت بحجة عطلة رس��م��ي��ة ثم 
إض��راب لنقابة موظفيها اعتراضاً 
على إشكاالت مع مواطنني راغبني 

باحلصول على مبالغ من ودائعهم.
ول����م ي��ع��د ب��إم��ك��ان امل��واط��ن��ني 
احلصول على ال��دوالر من الصراف 
اآلل��ي، كما تفرض املصارف رسماً 
إضافياً على عمليات سحب الدوالر 

احملدودة جداً مباشرة منها.

استمرار االحتجاجات في لبنان

اعتصم العشرات أمام مخافر بيروت احتجاجًا على توقيف ناشطني

لبنان: املتظاهرون يحتجون على ترشيح وزير سابق لرئاسة احلكومة 

ترامب يعفو عن ضباط متهمني بجرائم 
حرب رغم اعتراض »البنتاغون«

في خطوة القت استياء من جانب وزارة 
الدفاع األمريكية، أص��در الرئيس دونالد 
ترامب، أم��س  السبت، عفوا عن ضابطني 
باجليش متهمني بارتكاب جرائم حرب في 

أفغانستان.
كما أمر ترامب بإعادة رتبة عسكرية إلى 
ضابط بالقوات اخلاصة لساح البحرية 
بعد أن مت جت��ري��ده منها بسبب اتهامه 

بارتكاب جرائم حرب في العراق.
وقال البيت األبيض في بيان إن ترامب 
منح عفوا كاما عن امل��ازم األول “كلينت 
لورانس” وال��رائ��د “ماثيو جولستني”، 
وأمر بأن تعاد ل�”إدوارد جاالجر” الرتبة 
العسكرية التي كان عليها قبل إدانته خال 

محاكمة عسكرية العام اجلاري.
وجاء في البيان أن “الرئيس كقائد أعلى 
لديه مسؤولية ضمان تنفيذ القانون والرأفة 

عندما يكون األمر مناسبا لذلك”.
وأض��اف: “ألكثر من 200 عام استخدم 
الرؤساء سلطتهم لتقدمي فرص ثانية ألفراد 
يستحقونها، ومنهم عسكريون خدموا 
بادنا، هذه اإلجراءات تتفق مع هذا التاريخ 
الطويل”. وفي السياق، نقلت شبكة )سي 
إن إن( عن مسؤول بوزارة الدفاع لم تكشف 

عن هويته أن ق��رار ترامب قوبل باستياء 
داخل الوزارة.

وأضاف املسؤول أن وزير الدفاع مارك 
إسبر وغيره من القادة العسكريني أبلغوا 
ترامب ب��أن “هذا العفو قد يضر بسامة 
نظام القضاء العسكري ومبسألة االنضباط 
والثقة في ال��ق��وات األمريكية ل��دى ال��دول 
احلليفة التي تستضيف قواتنا”. وأشار 
إلى أن “وزارة الدفاع بذلت كل جهد لعرض 
مساوئ ذلك القرار ورغم ذلك مضى ترامب 

في قراره”.
وات��ه��م القضاء العسكري “لورانس” 
ف��ي 2013 ب��إص��دار أوام���ر بقتل رجلني 
مدنيني على دراجتني ناريتني بالرصاص 
أث��ن��اء القيام ب��دوري��ة ف��ي والي���ة قندهار 

بأفغانستان، وأدين بارتكاب جرميتي قتل.
والعام املاضي، اتهم “جولستني” بقتل 

مدني في أفغانستان عام 2010.
ووج��ه ل�”جاالجر”، وهو قائد فصيلة 
بالقوات اخلاصة بالبحرية األمريكية ، 
تهمة ارتكاب جرائم ح��رب مختلفة أثناء 
وجوده في العراق في 2017، منها تصوير 
نفسه مع جثة معتقل بعد أن قتله طعنا في 

رقبته، مما أدى لتخفيض رتبته. مسيرة تأييد للحكومة في هونغ كونغ 
بعد أسابيع من الفوضى

جانب من مسيرة التأييد للحكومة

أنصار شرطة هونغ كونغ يشاركون 
ف��ي تظاهرة م��ؤي��دة ل��ق��وات األم���ن أم��ام 
املجلس التشريعي في هونغ كونغ في 16 

نوفمبر 2019.
نزل مؤيدو احلكومة في هونغ كونغ 
أم��س السبت إل��ى شوارعاملدينة أمس 
السبت بعد أس��ب��وع عمل ف��ي الفوضى 
التي تسّبب بها ناشطون مدافعون عن 
الدميوقراطية إلحداث اضطراب كبير في 

املدينة واستنزاف الشرطة.
وأدت حملة “انتشروا في كل مكان” 
إلقامة حواجز على الطرق والتخريب في 
أرج��اء املركز املالي العاملي ال��ذي يتمتع 
بحكم شبه ذاتي إلى إغاق أجزاء كبيرة 
من شبكة القطارات كما أجبرت املدارس 

ومراكز التسوق على إغاق أبوابها.

واحتل الطاب واملتظاهرون العديد 
من اجلامعات الكبرى في جميع أرجاء 
املدينة. وهي امل��رة األول��ى التي تتمركز 
فيها حركة تتميز عادة باملرونة وصعوبة 
التكهن بتحركاتها في مواقع ثابتة، لكن 
مع نهاية نهار اجلمعة تراجعت أع��داد 
احملتجني. وصباح السبت، جتمع قرابة 
500 ش��خ��ص، معظمهم ف��ي منتصف 
العمر ومن كبار السن، خارج مقر حكومة 
هونغ كونغ إلظهار الدعم للشرطة التي 
تتعرض النتقادات شديدة بسبب تعاملها 
م��ع األزم����ة السياسية امل��س��ت��م��رة منذ 
يونيو الفائت. ول��ّوح احملتجون بأعام 
الصني والفتات مؤيدة لبكني، كما رّددوا 
هتافات منها “ندعم الشرطة لفرض 
ال��ق��ان��ون رسميا” و”صراصير هونغ 

كونغ، قمامة عصرنا، في تهكم على أحد 
الشعارات الرئيسية للحركة املدافعة عن 
الدميوقراطية “فلتستعيد هونغ كونغ، 

ثورة عصرنا”.
والتقط املتظاهرون صوراً مع شرطة 

مكافحة الشغب املتمركزة في املكان.
نزل آالف املوظفني إلى الشوارع هذا 
األسبوع في وسط املدينة، املركز املالي 
لهونغ ك��ون��غ، إلظ��ه��ار دعمهم للحركة 
املدافعة عن الدميوقراطية رافعني أيديهم 
ومباعدين ب��ني أصابعهم اخلمسة في 

إشارة إلى مطالب احملتجني اخلمسة.
بدورها، ح��ّذرت حكومة هونغ كونغ 
موّظفيها من أنها ستوقفهم عن العمل 
إذا مت توقيفهم وه���م ي��ش��ارك��ون في 

االحتجاجات.
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تركيا: بدء العمل مع 
واشنطن لتسوية قضيتي 

»إس400« و»إف35«
أعلن املتحدث باسم ال��رئ��اس��ة التركية 
إبراهيم قالن بدء العمل مع اجلانب األمريكي؛ 
للتوصل إلى تسوية بشأن قضيتي منظومة 
“إس400-” الروسية ومقاتات “إف35-”.

جاء ذلك خال مشاركته في برنامج على 
قناة “تي آر تي خبر” التركية احلكومية 
لتقييم زي��ارة الرئيس رجب طيب أردوغ��ان 
إل��ى ال��والي��ات املتحدة، الثاثاء واألرب��ع��اء 

املاضيني.
وكشف قالن أن الرئيس أردوغان ونظيره 
األمريكي دونالد ترامب كلفاه هو ومستشار 
األم��ن القومي األم��ري��ك��ي روب���رت أوب��راي��ن 

بتنسيق املوضوع.
وقال: “الرئيسان كلفانا أنا وأوبراين خال 
اللقاء في البيت األبيض.. نحن اآلن نبدأ عما، 

حتى أننا بدأنا هذا العمل اعتبارا من اليوم”.
وأوض���ح أن العمل سيتم على املستوى 
الثنائي بني البلدين، وليس بالتنسيق مع 

حلف شمال األطلسي )الناتو(.
وصرح بأنه ميكن استخدام “إس400-” 
بشكل مستقل دون دمجه في النظام الدفاعي 

ل�”الناتو”.
وأش���ار إل��ى أن ال��وف��د التركي ذه��ب إلى 
واشنطن حاما رؤية واضحة، وأنه قّدم هناك 

أطروحات تركيا بشكل صريح جدا.
وب��نّي قالن أن اللقاء تناول قضايا هامة، 

ومن بينها املنطقة اآلمنة بسوريا.
وأّكد أن ترامب سأل أردوغان بشكل مفصل 
ع��ن ع��دد ال��اج��ئ��ني بتركيا، وال��ذي��ن ميكن 
عودتهم، واألم��اك��ن التي سيعودون إليها، 
وقال إن على أوروب��ا مساعدة تركيا، فهي ال 

تساعدها مبا فيه الكفاية.

أنقرة تعتقل
25 من أقارب زعيم   

»داعش« السابق
أعلنت السلطات التركية اعتقال 25 شخصا 
من أق��ارب الزعيم السابق ملا يسمى تنظيم 
الدولة االسامية )داع��ش( أبوبكر البغدادي 
الذي قتل بعملية أمريكية خاصة في سوريا 

خال أكتوبر املاضي.
ونقلت وكالة )أناضول( التركية لألنباء عن 
بيان ملكتب املدعي العام مبدينة )كيرشهير( 
ان أقارب البغدادي اعتقلوا في عمليات شنتها 

القوات األمنية التركية في أربع مدن.
وأض��اف البيان ان 11 شخصا من أق��ارب 
البغدادي اعتقلوا في )كيرشهير( وخمسة 
مبدينة )سامسون( وثاثة في )أوردو( وستة 

في )شانلي أورفا(. 
وبني ان محكمة )كيرشهير( اجلزائية قضت 
بحبس أربعة من أق��ارب البغدادي إلدانتهم 
باالنتماء جلماعة ارهابية مسلحة في حني 
أم��رت بارسال اآلخرين إل��ى مراكز الترحيل 

متهيدا إلعادتهم إلى بادهم.
وتشن القوات األمنية التركية حملة لتطهير 
ال��ب��اد م��ن عناصر )داع���ش( خصوصا بعد 
عملية )نبع السام( العسكرية بسوريا في 
الوقت الذي كشفت تقارير اعامية عن هروب 
ع��ش��رات م��ن عناصر التنظيم م��ن السجون 
اخلاضعة لسيطرة وحدات احلماية الشعبية 

الكردية في شمال شرق سوريا.
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إغالق  منفذ »الشالمجة«  احلدودي مع بغداد

احتجاجات في إيران واألمن يطلق 
الرصاص احلي على متظاهرين

نشر ناشطون إيرانيون، مقاطع فيديو 
تظهر استخدام القوات األمنية الرصاص 

احلي ضد محتجني في منطقة األحواز.
وي��ش��ه��د ع���دد م���ن امل����دن اإلي��ران��ي��ة 
تظاهرات احتجاجية حاشدة، بعد رفع 
السلطات أسعار البنزين بنسب وصلت 

إلى ثاثة أضعاف.
وقتل متظاهر إيراني على يد القوات 

األمنية، في مدينة سيرجان وسط الباد.
وشهدت بهبهان الواقعة في جنوب 
شرقي إيران تظاهرة حاشدة تهتف ضد 

رفع أسعار البنزين
وك��ان��ت الشركة الوطنية اإليرانية 
لتوزيع املنتجات النفطية، أعلنت رفع 
سعر البنزين احلر ثاثة أضعاف سعره 

احل��ال��ي ف��ي ال��ب��اد. وت���داول���ت م��واق��ع 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، مقاطع فيديو 
الحتجاجات شعبية في عدة مدن إيرانية، 

مبا فيها مدينتا ماهشهر، واألحواز.
وقالت وكالة االنباء العراقية أمس 
السبت ان االحتجاجات على اجلانبني 
العراقي وااليراني تسببت في غلق منفذ 

)الشامجة( احلدودي بني البلدين.
وذك���رت ال��وك��ال��ة ان��ه على اجلانب 
ال��ع��راق��ي قطع ال��ع��ش��رات م��ن احملتجني 
م��ن اه��ال��ي ق��ض��اء ش��ط ال��ع��رب طريق 
منفذ )الشامجة( الواقع جنوب غربي 

البصرة.
وأشارت الى ان الطريق قطع بالكامل 
وأغلقت بوابة املنفذ ام��ام حركة امل��رور 

مبينة ان املتظاهرين اق��دم��وا على ذلك 
احتجاجا على عدم االستجابة ملطالبهم.

وأضافت في خبر الحق ان املنفذ أغلق 
بعد ذلك بشكل تام بسبب املظاهرات في 
اجلانب االيراني دون ان توضح طبيعة 
املظاهرات االيرانية وما اذا كانت قرب 

املنفذ ام ال.
وك���ان محتجون ع��راق��ي��ون واص��ل��وا 
لليوم الثاني على التوالي اغ��اق ميناء 
ام ق��ص��ر ف��ي م��ح��اف��ظ��ة ال��ب��ص��رة ال��ذي 
يربط العراق باخلليج العربي ومنعوا 
الشاحنات م��ن ال��دخ��ول اليه فيما قام 
اخ���رون ب��اغ��اق ب��واب��ة حقل )مجنون( 
النفطي في البصرة وال��ذي يعد من اكبر 

حقول النفط في الباد.

بومبيو: الصني تهديد لألمن
 السيبراني حللف »ناتو«

ح��ذر وزي��ر اخلارجية األمريكي مايك 
بومبيو من أن الصني باتت تشكل خطرا 
على حلف شمال األطلسي )ناتو( بسبب 
مساعيها “لتقويض األم���ن السيبراني 
للحلف”. وق��ال بومببيو في كلمة مبعهد 
)بيكر( للسياسة العامة بجامعة )رايس( 
األمريكية “من بني األم��ور التي يواجهها 
)ناتو( اليوم هي كيف يتعامل مع الصني؟ 
حيث يواجه بجهود الصني لزعزعة أمنه 

وأمن اتصاالته”.
وأش��ار بومبيو إل��ى أن التحديات التي 

ت��واج��ه احللف ال��ي��وم مختلفة متاما عما 
كان عليه الوضع منذ تأسيسه عام 1949 
وق��ال “ يجب أن ن��درك أن املنظمة الب��د ان 
تتطور..التهديد السيبراني ليس له حدود 
جغرافية”. كما أكد بومبيو أن حلف )ناتو( 
مركزي ألم��ن ال��والي��ات املتحدة وان��ه رغم 
ح��دوث اختاف بني بعض أعضاء احللف 
جتاه بعض القضايا إال أنه يجب التأكد من 
أنها تعمل معا لضمان جن��اح احللف في 
مهماته مشيرا في ذلك إلى التدخل التركي 

األخير في سوريا.

20 شخصًا  مالي تعلن مقتل 
بهجوم ضد قبائل الفوالنى

أعلنت حكومة مالي، العثور على نحو 20 
جثة، بعد هجوم على قرية تعيش فيها قبائل 

الفوالني وسط الباد.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعام محلية، 
أفاد متحدث احلكومة املالية، يايا ساجناري، 
أن الهجوم وقع يوم األربعاء املاضي. وذكر 
املتحدث أن املهاجمني الذين ارت��دوا مابس 
الصيادين، قدموا من قرية “تونغو” املجاورة 
في بوركينا فاسو، وشنوت هجوما أثناء ليل 
األربعاء على قرية “بيه” القريبة من احلدود 
مع بوركينا فاسو مبنطقة موبتى فأطلقوا 

النار على قرويني وأحرقوا مخازن حبوب.
ول��ف��ت إل��ى أن ال��ق��وات املسلحة املالية 

تدخلت، مما اضطر املهاجمون للتراجع وترك 
املاشية املسروقة، مضيًفا أن هناك دوري��ة 
متشط املنطقة حالًيا بحًثا عن املهاجمني. 
واج��ت��ذب��ت م��ال��ي األن��ظ��ار إث��ر س��ق��وط 160 
قتيا، في مذبحة نفذها مسلحون من قبيلة 
ال���دوج���ون، العاملة بالصيد، ض��د أهالي 
قرية أوجوساجو، التابعة لقبيلة الفوالني 
املسلمة، وس��ط ال��دول��ة األفريقية، ف��ي 23 

مارس املاضي.
وم��ن ح��ني إل��ى آخ��ر، تندلع ت��وت��رات بني 
ال��ف��والن��ي وال���دوج���ون، مصحوبة أحيانا 
بأعمال عنف، إال أن كبار القبائل عادة ما كانوا 

يتوسطون للتهدئة.


