جنوب لبنان ..اجتماع ثالثي لبحث أزمة «األنفاق»
عُ قد امس األربعاء اجتماع للجنة الثالثية في الناقورة جنوب
لبنان يضم ضباطاً من اجليش اإلسرائيلي وضباطاً من اجليش
اللبناني وقائد اليونيفيل للبحث في التصعيد األخير املتصل بأنفاق
حزب الله واحلملة اإلسرائيلية لتدميرها.
من جانبه ،قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،اول
امس الثالثاء ،إن “أنفاق حزب الله الهجومية كانت تهدف إلدخال
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إرهابيني إلى أراضينا”.
وذكر نتنياهو“ :اتخذنا قرارا ً بالتحرك قبل أسابيع وبدأنا التنفيذ
هذا الصباح” ،مؤكدا ً أن العملية ستستمر ما كان ذلك ضروريا ً.
ونشر اجليش اإلسرائيلي ،مساء اول امس الثالثاء ،ما قال إنه
مقطع فيديو يظهر عنصرين من حزب الله داخل النفق الذي أعلنت
إسرائيل عن اكتشافه ،في وقت سابق قبالة كفر كال في محيط املطلة،

حيث مت إطالق النار على عناصر حزب الله عبر رجل آلي تابع جليش
االحتالل .وعلق نتنياهو على الفيديو ،عبر تغريدة على حسابه في
“تويتر” ،قائالً“ :ما شاهدمتوه قبل قليل كان توثيقا ً من هذا الصباح.
تشاهدون فيه عناصر من ح��زب الله مت تصويرهم داخ��ل النفق
اإلرهابي الذي حُ فر باجتاه أراضينا .هذا النفق لن يحقق غايته وهذا
سيكون مصير سائر األنفاق اإلرهابية”.
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احتماالت ملزيد من االضطرابات بشأن تشكيل احلكومة

مواجهة داخل البرملان  ..نواب عراقيون ينتفضون ضد مرشحي إيران
ع��رق��ل ن���واب ع��راق��ي��ون غاضبون
محاولة من رئيس ال��وزراء عادل عبد
املهدي لتعيني باقي أعضاء حكومته،
اول أم��س الثالثاء ،إذ عطلوا جلسة
ل��ل��ب��رمل��ان ك���ان م��ن امل��ق��رر أن تشمل
تصويتا على مرشحيه ل��ل��وزارات
الرئيسية.
وأث�����ار اجل���م���ود ب��ش��أن تشكيل
احل��ك��وم��ة اح��ت��م��ال ح���دوث م��زي��د من
االض��ط��راب��ات ،ف��ي وق��ت تكافح فيه
الدولة إلعادة اإلعمار والتعافي ،بعد
ث�لاث سنوات من احل��رب مع تنظيم
داعش.
ويظهر في أح��د املقاطع املصورة
بالهاتف احملمول أعضاء بالبرملان
وهم يضربون على الطاوالت ويهتفون
“باطل” فيما تسبب في إنهاء اجللسة
ف��ي نهاية امل��ط��اف ،بينما غ��ادر عبد
امل��ه��دي وامل��رش��ح��ون ال��ذي��ن ك��ان��وا
يسعىون لنيل ثقة البرملان.
وكان أغلب هؤالء النواب ينتمون
إلى كتلة سائرون بقيادة مقتدى الصدر
وحلفاء لهم على قائمة رئيس الوزراء
السابق حيدر العبادي .واعترضوا
على مرشحي رئيس الوزراء حلقيبتي
الداخلية والدفاع اللتني يدور حولهما
تنافس شديد.
وق��ال عبد امل��ه��دي ف��ي وق��ت الحق
إنه سينتظر أن يقترح البرملان موعدا
للتصويت ،وهو ما يعني فعليا إلقاء
ال��ك��رة ف��ي ملعبهم الخ��ت��ي��ار أسماء
مناسبة للحقائب الوزارية الثمانية
التي ال تزال شاغرة.
وق��ال تلفزيون حكومي إن رئيس
ال��وزراء قال للصحفيني“ :ننتظر من
مجلس النواب أن يحدد موعدا جللسة

اس��ت��ك��م��ال ال������وزارات ب��ع��د حصول
االتفاق بني أعضائه” ،مضيفا أن حالة
الفوضى حالت دون تشكيل احلكومة.
ونقل التلفزيون عنه أيضا قوله:
“لن ن��ق��دم ق��وائ��م وزراء إضافية،
ونتطلع التفاق نيابي للتصويت على
قائمة األسماء احلالية أو أي��ة قائمة
أخرى تقتضيها املصلحة العامة”.
وت��ظ��ه��ر ال��واق��ع��ة ع��م��ق اخل�لاف
بشأن من ينبغي تعيينه في املناصب
الوزارية الباقية ،وكذلك ضعف موقف
عبد املهدي في مواجهة االنقسامات بني
أقوى تكتلني في البرملان.
وكان التنافس بني الصدر وهادي
العامري ،ال��ذي يقود فصيال مسلحا
مدعوما من إي��ران ،حال دون تشكيل
حكومة كاملة .وتضم احلكومة حتى
اآلن  14م��ن ب�ين  22وزي���را .ويقود
ال��ص��در وال��ع��ام��ري أك��ب��ر كتلتني في
البرملان بعد االنتخابات العامة التي
جرت في مايو.
النزاع بشأن الداخلية
وي��ق��ول ال��ص��در إن��ه ينبغي تقدمي
مرشحني ال ينتمون إلى طرف سياسي.
ويريد العامري تعيني حليفه فالح
الفياض ،القائد السابق مليليشيات
احلشد الشعبي التي تدعمها إي��ران،
وزيرا للداخلية.
وق���ال عبد امل��ه��دي ،ف��ي ب��ي��ان ،إنه
سيطرح الفياض مرشحا عنه ملنصب
وزي��ر الداخلية للتصويت عليه في
البرملان .ورفض نواب كتلتي الصدر
وعبادي حضور اجللسة ردا على ذلك،
لكنهم اقتحموا اجللسة في منتصفها،
وقالوا إنها تفتقر إلى النصاب القانوني
لالنعقاد.

احتجاجات سابقة في العراق

احلوثي يحتجز  12راهبة تطوعن للعمل مبستشفى في احلديدة

وفد حكومة هادي يتوجه إلى السويد إلجراء محادثات مع احلوثيني
خ � ��ا ل � ��د ب � ��ن س � �ل � �م� ��ان :ع� �م� �ل� �ي� ��ات ا ل � �ت � �ح� ��ا ل� ��ف أر غ� � �م � ��ت ا مل� �ل� �ي� �ش� �ي� ��ات ا حل� ��و ث � �ي� ��ة ع � �ل� ��ى ا حل � � ��وار
ت��وج��ه وف���د احل��ك��وم��ة اليمنية امل��دع��وم��ة من
السعودية إل��ى ال��س��وي��د ام��س األرب��ع��اء إلج��راء
محادثات سالم مع ممثلني جلماعة احلوثي املتحالفة
مع إي��ران في مسعى جديد من األمم املتحدة إلنهاء
حرب جلبت االنهيار االقتصادي واملجاعة.
وق��ال مسؤول ميني إن الوفد ال��ذي ميثل حكومة
الرئيس عبد ربه منصور هادي املعترف بها دوليا
غ��ادر العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في
احملادثات التي تعد األولى من نوعها منذ عام .2016
وتقود السعودية واإلمارات حتالفا يدعمه الغرب
ويقاتل احلوثيني إلعادة حكومة هادي وترغبان في
إنهاء احلرب التي بدأت قبل أربع سنوات.
وصعد احللفاء الغربيون للسعودية واإلم��ارات
من الضغوط عليهما إليجاد سبيل إلنهاء الصراع
الذي أودى بحياة عشرات اآلالف ودفع ما يربو على
ثمانية ماليني شخص إلى شفا املجاعة.
وبدافع الغضب ملقتل الصحفي السعودي جمال

خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول في
الثاني من أكتوبر تشرين األول عاد االهتمام بحرب
اليمن والتدقيق في أنشطة السعودية باملنطقة.
وجن��ح م��ارت��ن جريفيث مبعوث األمم املتحدة
اخلاص لليمن في حتقيق بعض إجراءات بناء الثقة
ومن بينها إجالء جرحى من احلوثيني إلقناع اجلماعة
بحضور احملادثات في السويد.
ووص��ل وفد احلوثيني إلى السويد يوم الثالثاء
بعدما لم يحضر آخر جولة محادثات في جنيف شهر
سبتمبر أيلول.
وستركز جولة احملادثات اجلديدة على االتفاق
بشأن خطوات أخرى لبناء الثقة وتشكيل هيئة حكم
انتقالية.
وأكدت مصادر محلية مينية أن ميليشيات احلوثي
االنقالبية نقلت  12راهبة أجنبية من مدينة احلديدة،
غرب البالد ،إلى العاصمة صنعاء ،كانت احتجزتهن
ضمن عشرات احملتجزين اآلخرين في مستشفى دار

مقتل إرهابي خالل مداهمة أمنية بأسيوط

محاكمة محافظ مصري استولى
على عشرات املاليني
قرر جهاز الكسب غير املشروع في مصر ،األربعاء ،إحالة محافظ
املنوفية األسبق هشام عبد الباسط ،حملكمة اجلنايات التهامه بالتربح
غير املشروع جراء أموال قيمتها  58مليون جنيه مصري.
وأوضح قرار اجلهاز أن املتهم استولى لنفسه بغير حق على أكثر من
 ٢٧مليون جنيه من أموال احملافظة ،عقب أن اتفق مع متهمني آخرين على
طرح  ٤عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني احملافظة.
بعد ذلك أمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد املتهمني باألمر املباشر
باملخالفة لقانون املناقصات واملزايدات.
جتدر اإلش��ارة إلى أن محافظ املنوفية األسبق جرى القبض عليه
متلبسا بتقاضي رشوة واحيل للمحاكمة اجلنائية.
وأعلن مصدر أمني مصري عن مقتل إرهابي وإصابة آخ��ر ،امس
األربعاء ،في اشتباكات وقعت بني قوات األمن وإرهابيني أثناء إلقاء
القبض على خلية إرهابية بالظهير الصحراوي على طريق الفرافرة
بطريق أسيوط جنوبي البالد.

انطالق محادثات رباعية
في جنيف حول الصحراء
حض األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوتيريش ،جميع األطراف
املجتمعة في جنيف هذا األسبوع ملناقشة النزاع في الصحراء ،إلى
التعامل مع املسألة بطريقة “بناءّة” وع��دم فرض أي ش��روط إلجراء
محادثات الرسمية .وي��ش��ارك كل من املغرب وجبهة البوليساريو
واجلزائر وموريتانيا في احملادثات التي بدأت أمس األربعاء ،وتستمر
يومني مع ممثل األمم املتحدة في النزاع ،هورست كولر ،في مسعى إلعادة
إطالق املفاوضات املتوقفة منذ العام .2012

السالم لألمراض النفسية والعصبية الذي حولته
إلى ثكنة عسكرية.
وأف���ادت امل��ص��ادر أن ال��راه��ب��ات املتطوعات من
جنسيات مختلفة ك��ان��ت حتتجزهن ميليشيات
احلوثي منذ أي��ام في مستشفى دار السالم مبدينة
احلديدة ،قبل أن ترضخ لضغوط أممية بنقلهن إلى
صنعاء .وذكرت مصادر طبية أن الراهبات األجنبيات
يعملن كمتطوعات في مستشفى دار السالم لألمراض
النفسية والعصبية مبديرية احل��وك في احلديدة
منذ  8سنوات .كما أش��ارت إلى أن الراهبات طالنب
بإعادتهن إلى بلدانهن عقب قيام ميليشيا احلوثي
باقتحام املستشفى وحتويله إل��ى ثكنة عسكرية.
وأضافت أن الراهبات حاولن املغادرة عقب نقل 42
مريضاً إلى جه ٍة مجهولة ،وتخزين ذخائر في أحد
املخازن وانتشار املسلحني في ساحة وأسطح املشفى،
إال أن امليليشيا منعتهن من املغادرة .وأبلغتهن أنهن
محتجزات ،بانتظار ترتيب إجراءات نقلهن للعاصمة

 152مستوطنا اقتحموا املسجد األقصى

صنعاء متهيدا ً لعودتهن إلى بلدانهن.
وأكد سفير خادم احلرمني الشريفني لدى الواليات
املتحدة األميركية ،األمير خالد بن سلمان ،امس
األرب��ع��اء ،أن التحالف كان وال ي��زال ملتزماً باحلل
السياسي في اليمن رغم مماطلة ميليشيات احلوثي
املوالية إليران.
وشدد على أن حتالف دعم الشرعية في اليمن جنح
في حتقيق العديد من أه��داف العمليات العسكرية،
التي كان يؤكد عليها دائماً ومنها إرغ��ام احلوثيني
املدعومني من إيران على اجللوس إلى طاولة احلوار
واالنصياع للقرارات الدولية ،وأبرزها القرار األممي
رقم  .2216وقال في تغريدة على حسابة على تويتر:
“نأمل في أن حتقق املشاورات اليمنية في السويد
برعاية @ OSE_Yemenالنجاح للوصول لسالم
شامل يضمن لليمن الشقيق أمنه واستقراره ووحدة
أراضيه وخلوه من امليليشيات ،وفق ق��رار مجلس
األمن .”2216

صحافي أميركي مفقود في دمشق منذ أعوام والعائلة متفائلة

قيادي بـ «فتح» :التطبيع مع إسرائيل اخل��ارج �ي��ة االم�ي��رك�ي��ة :مم�ث�ل�ن��ا س�ي��زور
انقالب للعرب على أنفسهم
تركيا واألردن لبحث االزمة السورية

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي الليلة املاضية وفجر امس األربعاء،
حملة اعتقاالت واسعة طالت  20فلسطينياً ،بينهم أطفال وأسرى محررون،
في الضفة الغربية احملتلة.
وذك��رت وكالة “وفا” ،أن قوات االحتالل اعتقلت شاباً من مخيم العزة
شمالي بيت حلم ،وسلمت آخر بالغاً ملراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة
“غوش عصيون” ،بعد أن داهمت منزل والده في البلدة القدمية وفتشته.
وقالت دائ��رة األوق��اف اإلسالمية في مدينة القدس ،إن  152مستوطنا
اقتحموا املسجد األقصى ،امس األربعاء ،بحراسة الشرطة اإلسرائيلية.
وقال فراس الدبس ،مسؤول االعالم في دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس،
في تصريح مقتضب أرسل نسخة منه لوكالة األناضول إن  152مستوطنا
اقتحموا املسجد في الفترة الصباحية اليوم.
وكانت دائرة األوقاف اإلسالمية ،املسؤولة عن إدارة شؤون املسجد ،قد
أش��ارت إلى أن االقتحامات التي ب��دأت عام  2003شهدت ارتفاعا ملحوظا
العام احلالي .ومنذ ذلك احلني طالبت دائرة األوقاف ،التابعة لوزارة األوقاف
األردنية ،بوقف االقتحامات للمسجد األقصى ولكن دون استجابة من الشرطة
اإلسرائيلية .وانتقد عباس زك��ي ،عضو اللجنة املركزية حلركة التحرير
الوطني الفلسطيني “فتح” ،تطبيع بعض ال��دول العربية عالقاتها مع
إسرائيل ،معتبرا األمر مبثابة “انقالب” على مبادرة السالم العربية.
وقال “زكي” ،في حوار مع األناضول ،في مكتبه مبدينة رام الله ،وسط
الضفة الغربية احملتلة ،إن التطبيع هو “انقالب العربي على ذاته ،وانقالب
على املبادرة العربية للسالم والتي أقرت في قمة بيروت عام .”2002
وأضاف ”:التطبيع خيانة ،وجنب ،إسرائيل لم تتجاوب مع مبادرة السالم
العربية ،وضربت بها عرض احلائط ،واليوم نشهد تطبيع عالقات عربية مع
إسرائيل ،بدال من وجود ردة فعل عربي على رفض إسرائيل ملبادرة السالم”.
وأش��ار إل��ى أن القيادة الفلسطينية طلبت من دول عربية لم ميسها،
االلتزام بقرارات القمم العربية ،اخلاصة بعدم تطبيع العالقات مع إسرائيل،
ومقاطعتها.وأرجع عضو اللجنة املركزية ما وصفه “التهافت العربي
بالتواصل مع إسرائيل” ،إلى حالة التشتت العربية ،واألزمات التي تعصف
بتلك الدول.

قالت وزارة اخلارجية االمريكية ان ممثل الواليات املتحدة
اخل��اص لشؤون سوريا جيم جيفري سيزور تركيا واالردن
لبحث االزمة السورية مع عدد من مسؤولي البلدين.
واضافت الوزارة في بيان مساء اول امس الثالثاء ان جيفري
سيلتقي في تركيا بعدد من القادة وكبار املسؤولني االتراك لبحث
سبل تعزيز االستقرار واالمن في سوريا.
واوضحت ان جيفري سيقوم ايضا بتشكيل مجموعة عمل
رفيعة املستوى ح��ول سوريا مع املسؤولني االت��راك ملعاجلة
امل��خ��اوف االمنية املشتركة بني البلدين وبحث القضايا ذات
االهتمام املشترك فيما يتعلق باالزمة السورية.
واشارت الوزارة الى ان جيفري سيلتقي خالل زيارته لالردن
بعدد من كبار املسؤولني لتأكيد اهمية مواصلة الضغط على
النظام السوري من اجل ايجاد حل سياسي لالزمة السورية
وتشجيع جميع اجلهود املمكنة لتعزيز املسار السياسي بناء على
قرار مجلس االمن رقم .2254
وذكرت ان جيفري سيعرب خالل لقائه باملسؤولني االردنيني
عن شكر الواليات املتحدة لالردن على استضافته آلالف الالجئني
السوريني وسيبحث سبل توصيل املساعدات االنسانية والطبية
لهم بشكل آمن وثابت.
وأبدت عائلة الصحافي األميركي ،أوسنت تايس ،املفقود في
سوريا منذ أكثر من ست سنوات ،تفاؤلها الثالثاء إزاء مصيره
نظرا ً إلى مستوى التعاون مع إدارة الرئيس دونالد ترمب وتوفر
معلومات جديدة حول مصيره.
وفُقد تايس ( 37عاماً) في أغسطس  2012قرب دمشق ،وال
يزال مصيره مجهوالً .إال أن مبعوث ترمب اخلاص حول شؤون
الرهائن ،روب��رت أوبراين ،قال الشهر املاضي إن هناك أسباباً
تدفع لالعتقاد بأن تايس ال يزال محتجزا ً في سوريا وعلى قيد
احلياة.

الدوحة لم تؤكد مستوى متثيلها حتى اآلن

أم �ي��ر ق�ط��ر ي�ت�ل�ق��ى دع ��وة م��ن ال�ع��اه��ل
السعودي حلضور القمة اخلليجية
قالت وكالة األنباء القطرية إن أمير البالد الشيخ متيم بن حمد آل ثاني تلقى
دعوة من العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز حلضور قمة مجلس
التعاون اخلليجي في التاسع من ديسمبر  ،يوم اول أمس الثالثاء  ،ولم تؤكد
الدوحة مستوى متثيلها في قمة زعماء الدول حتى اآلن.
تأتي دعوة العاهل السعودي بعدما أعلنت قطر فجأة انسحابها من منظمة
البلدان املصدرة للبترول (أوبك) بعد مشاركة دامت  57عاما لتركز على الغاز
في ضربة على ما يبدو للسعودية زعيمة أوبك فعليا.
وعمق انسحاب الدوحة من أوبك إحساسا بني الدبلوماسيني واحمللليني بأن
من غير املرجح أن توفر قمة الرياض أي فرصة حلل قريب للخالف اخلليجي.
وقال محجوب زويري مدير مركز دراسات اخلليج بجامعة قطر ”أنا على
يقني من أن هذه القمة لن تتمخض عن أي تغيير“.
وكررت السعودية واإلمارات القول إن النزاع ال ميثل أولوية كبرى بالنسبة
لهما ،وقال وزير اخلارجية القطري الشهر املاضي إنه ال يتوقع حتسنا في
العالقات.ولم ترسل قطر مسؤوال كبيرا إلى القمة العربية بالرياض في أبريل
نيسان املاضي ورأس وفدها ممثلها الدائم لدى اجلامعة العربية.
وت��أس��س مجلس التعاون اخلليجي ع��ام  1980كحصن ف��ي مواجهة
اجلارتني األكبر ،إي��ران وال��ع��راق ،لكن اخل�لاف الطويل يقوض دوره في
الشؤون اإلقليمية.

ليبيون يحتجون على ضربة جوية
أميركية في جنوب البالد
قال شهود إن عشرات الليبيني تظاهروا احتجاجا على ضربة جوية أمريكية
على من يشتبه بأنهم أعضاء بتنظيم القاعدة في الصحراء الواقعة بجنوب
غرب البالد قائلني إن الضربة استهدفت مدنيني.
وقالت قيادة القوات األمريكية في أفريقيا يوم اخلميس إنها قتلت  11من
أفراد تنظيم القاعدة املتشدد قرب بلدة العوينات في ثالث ضربة من نوعها منذ
مارس آذار ضد تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي ،وهو فرع القاعدة في
شمال أفريقيا .وقالت قيادة القوات األمريكية في أفريقيا في بيانها األسبوع
املاضي إن الضربة التي وقعت على مقربة من احل��دود اجلزائرية أدت إلى
تدمير ثالث مركبات .وأضافت وقتها أن تقديراتها تشير إلى أن الضربة لم
”تسقط قتلى أو جرحى بني املدنيني“ .ونظم أعضاء من قبيلة الطوارق العرقية
التي تعيش في املنطقة احتجاجا يوم الثالثاء وطالبوا احلكومة التي تتخذ من
طرابلس مقرا لها بالتحقيق في الضربة اجلوية .وقال شهود ومشاركون إن
احملتجني وبينهم نساء وأطفال رفعوا الفتات تقول إن قيادة القوات األمريكية
في أفريقيا هاجمت مدنيني وأنها ”تقتل أبناءنا“.ووجد متشددون يرتبطون
بالقاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية مالذا في الصحراء الواسعة بجنوب ليبيا
في وقت يواجه فيه البلد صعوبة في استعادة االستقرار بعد سبع سنوات من
االنتفاضة التي أطاحت مبعمر القذافي.

ب��اب��ا األق �ب��اط :ال��ري��اض رك�ي��زة
أساسية للعالم العربي
اعتبر بابا األقباط ،تواضروس الثاني ،أن اللقاءات والزيارات التي
يجريها ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان مع شخصيات دينية
وسياسية وثقافية حول العالم مفيدة لألمة ،وأنها “في صالح السعودية،
وفي صالح بناء اإلنسان”.
كما أكد أن األمير محمد بن سلمان “إنسان منفتح يرى احلياة برؤية
إيجابية” .ولفت في حوار مع صحيفة “عرب نيوز” األربعاء ،إلى أنه
سيلبي دعوة ولي العهد لزيارة اململكة العربية السعودية قريبا ً.
إلى ذلك ،شدد على أن السعودية “هي الركيزة األساسية للعالم العربي
واإلسالمي ،وعلى املستوى الدولي أيضا ً”.

