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رفض القضاء التونسي طلباً جديدا ً لإلفراج عن رجل األعمال
املوقوف نبيل القروي الذي تأهل خلوض ال��دورة الثانية من
االنتخابات الرئاسية ،وفق ما أفاد أحد محاميه.
وقال احملامي كامل بن مسعود الذي تقدم الثالثاء أمام قاضي
التحقيق بطلب لإلفراج عن القروي «رفض القاضي اتخاذ قرار
معتبرا أن األم��ر ليس من اختصاصه» ،وأض��اف «سنستأنف
القرار» .ولم ترد احملكمة على طلب تأكيد قرارها.

وأوق��ف القروي في  23أغسطس وه��و مالحق منذ 2017
بتهمة تبييض األم��وال .وأث��ار توقيفه قبل عشرة أيام من بدء
احلملة االنتخابية تساؤالت حول تأثير السياسة على القضاء.
وكان قاضي التحقيق قرر في يوليو جتميد ممتلكات القروي
وشقيقه غازي ومنعهما من مغادرة األراضي التونسية.
وعلق محام آخر للقروي أنها «اجلهة القضائية الثالثة التي
تعلن عدم اختصاصها» ،مذكرا بأن محكمة االستئناف رفضت

أيضا اتخاذ قرار في الثالث من سبتمبر ومثلها محكمة النقض
في  13سبتمبر.
وأكدت النتائج الرسمية في تونس مواجهة غير متوقعة في
الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية بني القروي واألكادميي
احملافظ قيس سعيّد .وأعلنت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
تقدم سعيّد ب  18,4في املئة من األص��وات أمام القروي الذي
حصل على  15,58في املئة.
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قال إن هجمات أرامكو ّ
شنتها إيران وليس املتم ّردون احلوثيون

بومبيو يبحث مع احللفاء اخلليجيني رد ًا محتم ًال على عمل إيران «احلربي»
بحث وزي��ر اخلارجية األميركي م��ارك
بومبيو مع حلفائه اخلليجيني في أبوظبي
أمس اخلميس ردا محتمال على الهجوم الذي
استهدف ارامكو واعتبرته واشنطن «عمال
حربيا» من قبل إيران.
ويثير التشدد األم��ي��رك��ي ح��ي��ال إي��ران
مخاوف من تصعيد كبير في املنطقة الهشة
على خلفية هجوم السبت غير املسبوق
وال���ذي تسبّب بوقف نحو نصف االنتاج
السعودي اليومي من النفط.
وبحسب املتحدثة باسم وزارة اخلارجية
مورغان أورتاغوس ،فقد اتفق الطرفان خالل
اللقاء على أن الهجوم «غير مقبول» ،وأنّه
«لم يهدد األمن القومي السعودي فحسب ،بل
حياة األميركيني الذين يعيشون ويعملون
في اململكة أيضا ،وكذلك إم���دادات الطاقة
العاملية بشكل عام».
وبحثا أيضا «ض���رورة احت��اد املجتمع
الدولي ملواجهة التهديد املستمر الذي ميثله
النظام اإليراني ،واتفقا على ضرورة محاسبة
النظام اإلي��ران��ي على سلوكه العدواني
واملتهور والتهديدي املستمر».
وأكّ ���د وزي��ر اخلارجية األميركي مايك
بومبيو في مستهلّ زي��ارة للسعودية أن
الهجوم ال��ذي استهدف منشأتني نفطيتني
في السعودية هو «عمل حربي» شنّته إيران
وليس املتمرّدون احلوثيون الذين ه ّ��ددوا
من جهتهم بضرب «عشرات األه���داف» في
اإلمارات.
وقال بومبيو لصحافيني كانوا يرافقونه
في الطائرة التي أقلّته الى جدّة إن الهجوم

«ل��م يكن مصدره احلوثيون .ك��ان هجوماً
إيرانياً .إنّها ليست مسألة ميكنك تلزميها
لتدمير خمسة في املئة من إم��دادات الطاقة
التنصل من
ّ
في العالم ،واالعتقاد أنه بإمكانك
املسؤولية».
ووص���ف بومبيو ال��ه��ج��وم ب��أن��ه «عمل
ح���رب���ي» ،م���ؤك���دا ً أن م��ا «ي��زع��م��ه ك��ذب �ا ً»
احلوثيون عن مسؤوليتهم عنه ال يخفي
«بصمات آي��ات الله» اإليرانيني عن اعتداء
«هدّد إمدادات الطاقة العاملية».
وأوضح أن األسلحة التي مت استخدامها
في الهجوم «ليست أسلحة ميكن أن تكون
في حوزة احلوثيني» ،مشدّدا ً على أنّ مصدر
الهجوم «لم يكن من اجلنوب» ،أي من اليمن،
وأن السالح املستخدم ليس موجودا ً إال داخل
إيران.
وقال أيضا ً إنّ «ال إثبات على أن (الهجوم)
مصدره العراق».
والتقى ال��وزي��ر األميركي في ج��دة ولي
العهد األمير محمد بن سلمان للبحث في سبل
ال��رد على الهجمات التي استهدفت منشآت
«أرامكو».
وقال الوزير األميركي للصحافيني قبيل
اللقاء «نعمل على بناء حتالف لوضع خطة
لردعهم (اإليرانيني)».
وتعرضت أكبر منشأة ملعاجلة النفط
ّ
في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي
ف��ي ش���رق امل��م��ل��ك��ة ل��ه��ج��وم غ��ي��ر مسبوق
بطائرات مسيرة وصواريخ عابرة ،بحسب
ما قال األميركيون ،تسبب بخفض اإلنتاج
السعودي.

عبداملهدي :هجمات أرامكو
وض�ع�ت�ن��ا ع�ل��ى ح��اف��ة احل��رب
..وندعو للحوار

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبداملهدي ان الهجمات االخيرة على
املنشات النفطية لشركة (ارامكو) السعودية وضعت املنطقة على «حافة
احلرب» داعيا جميع االطراف الى احلوار.
وقال عبداملهدي في مقابلة تلفزيونية مع عدد من احملطات الفضائية
بثها متكبه االع�لام��ي ان «املشكلة في املنطقة اكبر من مجرد قضية
هجمات على منشات نفطية بل هي تراكمات قدمية لكن الهجمات بحد
ذاتها وضعتنا على حافة احل��رب» .وتابع «ارجو ان ال تصل الى حافة
احلرب» داعيا الى «احلوار وليس التصادم» .واكد مجددا ان الصواريخ
والطائرات املسيرة لم تنطلق من بالده مشددا على ان هذا جتسيد ملوقف
دستوري عراقي بعدم العدوان على دول اجل��وار .واشار الى انه تلقى
تاكيدات من وزير اخلارجية االمريكي مايك بومبيو بان «الصواريخ لم
تنطلق من العراق وتاكيدات بريطانية مكتوبة بنفس املعنى».وحذر
من ان تتحول بالده الى ساحة للصراع «الن كل دول املنطقة والعالم
ستشتعل» .واكد ان بالده ال تسعى للناي بالنفس بل تريد ان تتدخل
«كاداة حلل االزمات واملشاكل وخلق فرض التالقي بني دول املنطقة».

احلكومة اجلزائرية :االنتخابات
الرئاسية احلل األجن��ح للخروج
من األزمة بالبالد
جددت احلكومة اجلزائرية متسكها باجراء االنتخابات الرئاسية
معتبرا «أن الذهاب إلى هذا املوعد االنتخابي هو مبثابة احلل األجنع
واألفضل واألكيد إلخراج البالد من أزمتها السياسية».
وأك��د املتحدث الرسمي للحكومة اجلزائرية حسن رابحي خالل
اجتماعه مع مسؤولني من قطاعي الثقافة واإلع�لام أن « الدولة لها
قناعة تامة بأن كل أفراد الشعب على كلمة واحدة واجلميع على يقني
بأن االنتخابات الرئاسية املقبلة هي املخرج األجنع واألفضل واألكيد
ملا عاشته البالد خالل الفترة املعلومة» .وأوض��ح رابحي الذي يتولى
مسؤوليات وزارة االتصال باحلكومة اجلزائرية «هي االنتخابات التي
نتمنى على أساسها االنتقال بالبالد إلى مرحلة نوعية جديدة في جميع
املجاالت كون اجلميع ملزم باحلفاظ على مقدرات وخيرات البلد» .وذكر
ان « االستحقاقات القادمة تصب مبعاملها ومبادئها ومراميها إلى تعزيز
حلمة البالد ومناعة مؤسساتها خاصة في هذا الظرف الذي يتربص
األعداء بأمنه واستقراره وسكينته».
يذكر أن الرئيس املؤقت للبالد عبد القادر بن صالح كان قد استدعى
الهيئة الناخبة حتسبا إلجراء االنتخابات الرئاسية في ال  12ديسمبر
املقبل .

خبيرا صواريخ ومسيرات
من احلرس الثوري في صنعاء

وصل اثنان من أكبر خبراء الصواريخ والطيران في احلرس الثوري
اإليراني خالل األيام املاضية إلى العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها
ميليشيات احلوثي االنقالبية ،حسب ما أكدته مصادر في اليمن لقناتي
«العربية» و»احلدث» .وأوضحت املصادر أن اخلبيرين اجلنرال محمود
باقري كاظم أباد واجلنرال جاويد بردبار شير أمني قد دخال إلى اليمن
بجوازات سفر مزورة كأطباء تابعني ملنظمة تتبع األمم املتحدة ،حسب
املصادر .وأشارت املصادر إلى أن اخلبيرين محمود أباد وجاويد أمني
مشمولني بعقوبات أميركية ومطلوبني ضمن خمسة فرضت عليهم
واشنطن عقوبات الرتباطهم باحلرس ال��ث��وري اإلي��ران��ي ومتكينهم
ميليشيات احلوثي من إطالق الصواريخ على مواقع ومنشآت مدنية
واقتصادية في السعودية.
ويتزامن وص��ول اخلبيرين اإلي��ران��ي�ين إل��ى صنعاء م��ع تصعيد
ميليشيات احلوثي اعتداءاتها باملسيرات والصواريخ داخ��ل اليمن
وعلى أهداف مدنية جنوب السعودية ،واستمرار بعض قادتها إطالق
التهديدات بتنفيذ اعتداءات وهجمات على دول في املنطقة.

وبعثت إيران برسالة إلى الواليات املتحدة
نفت فيها أي دور لها في الهجمات ،محذرة من
أي حترّك ضدها ،حسبما أفادت وسائل إعالم
رسمية إيرانية.
املتحدث العسكري ال��س��ع��ودي العقيد
تركي املالكي يعرض خالل مؤمتر صحافي
في الرياض بقايا أسلحة قال إنها طائرات
وصواريخ إيرانية استخدمت في الهجوم
على منشأتني نفطيتني في اململكة.
من جهتها أكّدت الرياض أن الهجوم على
مت «ب��دون أدن��ى ش��ك» بدعم
شركة أرامكو ّ
من إيران ولم ينطلق من اليمن بل استهدف
اململكة من جهة الشمال من موقع يجري
التحقق منه.
وق��ال املتحدث العسكري العقيد الركن
تركي املالكي في مؤمتر صحافي في الرياض
عرضت فيه بقايا صواريخ وطائرات مسيرة
«الهجوم انطلق من الشمال ( )...وبدعم من
إيران بدون أدنى شك».
وأض���اف «ن��واص��ل حتقيقاتنا لتحديد
املوقع الدقيق ال��ذي انطلقت منه الطائرات
امل��س��ي��رة وال���ص���واري���خ» ،م��ش��ي��را إل���ى أن
املهاجمني استخدموا  18ط��ائ��رة مسيّرة
وسبعة صواريخ من طراز «كروز».
وس���ارع حسام ال��دي��ن آشينا ،مستشار
الرئيس اإليراني حسن روحاني ،في تغريدة
على تويتر إل��ى انتقاد املؤمتر الصحافي
السعودي ،واصفا ً إياه بـ»الكارثة اإلعالمية»
ألنّ ال��ري��اض ل��م تعلن خالله أي��ن صنعت
الصواريخ التي استخدمت في الهجوم وال
حدّدت املكان الذي أطلقت منه.

مارك بومبيو في اإلمارات

غوتيريش :األطراف السورية توصلت
إلى اتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية
أعلن األم�ين العام ل�لأمم املتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ األط��راف
توصلت إلى «اتفاق» على تشكيل جلنة إلعداد دستور جديد
ّ
السورية
ال أساسياً للعملية
للبالد في خطوة تعتبرها املنظمة الدولية مدخ ً
السياسية الرامية إلى حل النزاع املستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وق��ال غوتيريش خ�لال مؤمتر صحافي ف��ي مقر األمم املتحدة في
نيويورك «يوجد اآلن اتفاق بني جميع األط��راف على تكوين اللجنة،
و(املبعوث األمم��ي اخل��اص إلى سوريا) غير بيدرسن يضع اللمسات
النهائية مع األطراف في ما يتعلق باالختصاصات».
وعبر عن أمله في أن «تكون هذه خطوة مهمة للغاية في تهيئة الظروف
حلل سياسي لهذا الصراع املأساوي».
وذك��رت صحيفة الوطن املقربة من السلطات أمس اخلميس ان غير
بيدرسون سيصل األحد املقبل إلى دمشق حيث سيلتقي اإلثنني وزير
اخلارجية وليد املعلم .وقالت الصحيفة إن «بيدرسون سوف يبحث في
اإلجراءات وآلية عمل +اللجنة الدستورية ،+بعد االتفاق على أسماء هذه
+اللجنة +كاملة ،وأعضائها ونسب توزع األطراف املكونة لها».
واش��ارت الوطن إلى انه من املرجح أن يعلن بيدرسون عن تشكيل
اللجنة الدستورية خالل جلسة ملجلس األمن الدولي ستعقد في الثالثني

من الشهر احلالي.
وتعمل األمم املتحدة منذ أشهر عديدة على تشكيل هذه اللجنة التي
يفترض أن تضم  150عضوا ً ،يختار النظام خمسني منهم واملعارضة
خمسني آخرين بينما تختارهم يختارهم املبعوث اخلاص لألمم املتحدة
اخلمسني الباقني ألخذ آراء خبراء وممثّلني للمجتمع املدني في االعتبار.
ولم يتم االتفاق بعد على األسماء في الالئحة الثالثة التي تثير خالفات
بني دمشق واألمم املتحدة .إال أنّ دبلوماسيني أف��ادوا أنّ اخل�لاف بني
الطرفني تقلّص خالل الصيف ولم يعد يتعلق سوى باسم واحد فقط على
هذه الالئحة .وتطالب املعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا ،يرفض
النظام ذلك مقترحا ً مناقشة الدستور احلالي وإدخال تعديالت عليه.
ويواجه بيدرسون الدبلوماسي املخضرم ،مهمة صعبة تتمثل بإحياء
املفاوضات بني احلكومة واملعارضة السوريتني في األمم املتحدة ،بعدما
اصطدمت كل اجلوالت السابقة مبطالب متناقضة من طرفي النزاع.
وباإلضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية فإنّ اخلالف بني املعارضة
والنظام يدور أيضاً حول آلية عمل هذه اللجنة وتوزع املسؤوليات بني
أعضائها .ويخشى دبلوماسيون أن يستغرق وضعها موضع التنفيذ
أشهرا ً عدة أخرى.

باريس تعرب عن رغبتها في استكمال االنتخابات
الرئاسية التونسية «بشكل حيادي»
أعربت فرنسا أمس اخلميس عن رغبتها في أن جتري الدورة الثانية
من االنتخابات الرئاسية التونسية التي سيتواجه فيها أستاذ قانون
دستوري غير مدعوم من ح��زب وقطب إعالمي ورج��ل أعمال موقوف
حاليا ً« ،بشكل حيادي» ،وفق ما أعلن وزير اخلارجية.
وقال جان-ايف لودريان في مداخلة عبر قناة «س-نيوز» اخلميس،
«نرغب في أن تتم هذه االنتخابات بشكل حيادي (ال يسمح) بالتشكيك
بالنتائج» .وشدد على «أننا قلنا للسلطات التونسية إننا نرغب في أن تتم

الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية في أفضل ظروف من احليادية».
وتابع وزي��ر اخلارجية الفرنسي أنّ هذا «مهم ج��دا ً للدميوقراطية
التونسية ألنّها كانت األولى في سياق الربيع العربي وفي النهاية هي
واحدة من القالئل اليوم التي تضمن مسارا ً دميوقراطيا ً».
وح ّل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد أوالً في الدور األول من
االنتخابات الرئاسية بنسبة  18,4%من األص��وات ،متقدّماً على نبيل
القروي الذي ال يزال موقوفا ً.

االمارات تعلن االنضمام
للتحالف الدولي ألمن
وحماية املالحة البحرية
اعلنت اإلمارات أمس اخلميس انضمامها إلى التحالف
الدولي ألمن وحماية املالحة البحرية وضمان سالمة
املمرات البحرية وذلك بعد يوم واحد من قرار السعودية
االنضمام اليه.
ونقلت وكالة انباء االم��ارات (وام) عن مدير إدارة
التعاون األمني في وزارة اخلارجية والتعاون الدولي
سالم الزعابي قوله إن انضمام اإلمارات للتحالف يهدف
إلى مساندة اجلهود اإلقليمية والدولية ملواجهة تهديدات
املالحة البحرية والتجارة العاملية وضمان أمن الطاقة
العاملي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة لالقتصاد العاملي
واإلسهام في حفظ السلم واألمن الدوليني.
ويأتي اع�لان االم���ارات قبيل زي��ارة سيبدأها وزير
اخلارجية األمريكي مايك بومبيو إلى أبوظبي اليوم
اخلميس لبحث تطورات االعتداء على محطتني تابعتني
لشركة (أرام��ك��و) النفطية السعودية باإلضافة إلى
العالقات الثنائية.
وكانت السلطات السعودية قد اعلنت السبت املاضي
ان طائرات مسيرة استهدفت معملني تابعني لشركة
النفط (ارامكو) في منطقة (بقيق) و(هجرة خريص) ما
ادى الى نشوب حريقني فيهما.
ويهدف التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية
بتوفير اإلبحار اآلم��ن لضمان حرية املالحة البحرية
والتجارة العاملية وحماية مصالح ال��دول املشاركة
فيه مبا يعزز األمن وسالمة السفن التجارية العابرة
للممرات .وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي المن
املالحة مضيقي هرمز وباب املندب وبحر عمان واخلليج
العربي .يذكر ان سفنا جتارية مدنية من جنسيات عدة
تعرضت أخيرا لعمليات تخريبية قرب املياه االقليمية
ل�لام��ارات كما تعرضت ناقلتني سعوديتان لهجوم
تخريبي مماثل .وكانت السعودية أعلنت االنضمام
إلى التحالف الدولي بهدف حماية السفن التجارية من
خالل توفير اإلبحار اآلمن لضمان حرية املالحة البحرية
والتجارة العاملية».

عباس يعلن رفضه حكومة جديدة لالحتالل برئاسة نتنياهو

فلسطني :مستعدون ملفاوضة رئيس حكومة الكيان الصهيوني اجلديد
أعلن وزير اخلارجية الفلسطيني رياض
املالكي في أوسلو أنّ السلطة الفلسطينية
مستعدّة للتفاوض مع أي رئيس حكومة
إسرائيلية جديدة تنبثق من االنتخابات
التشريعية التي جرت.
وق���ال املالكي للصحافيني «ب���ادئ ذي
ب��دء ،نحن نحترم النتيجة الدميقراطية
لالنتخابات في إسرائيل .من سيتمكن من
تشكيل حكومة ،فنحن مستعدون للجلوس
معه من أجل استئناف املفاوضات».
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس
خ�لال زي���ارة إل��ى أوس��ل��و رف��ض��ه حكومة
إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامني نتنياهو،
رئيس ال���وزراء املنتهية واليته وال��ذي لم
يتمكن في االنتخابات التشريعية التي جرت
من الفوز بأغلبية تتيح له تشكيل حكومة
أكثرية .وق��ال عباس للصحافيني ر ّدا ً على
س��ؤال بشأن أي حكومة إسرائيلية مقبلة
يفضل «موقفنا هو :ض ّد نتنياهو».
ّ
وأتى تصريح عباس بعيد ساعات على
إعالن وزير خارجيته رياض املالكي الذي
يرافقه في زيارته إلى أوسلو أنّ السلطة

الفلسطينية مستعدّة للتفاوض م��ع أي
رئيس حكومة إسرائيلية جديد تنبثق من
االنتخابات التشريعية التي ج��رت  ،في
موقف بدا متعارضاً مع ما صرح به الحقاً
عبّاس.
وق��ال املالكي للصحافيني« :ب���ادئ ذي
ب��دء ،نحن نحترم النتيجة الدميوقراطية
لالنتخابات في إسرائيل .من سيتمكن من
تشكيل حكومة ،فنحن مستعدون للجلوس
معه من أجل استئناف املفاوضات».
وأض��اف« :مبا أنّنا لم نتدخل في احلملة
االنتخابية وال في نتيجة االنتخابات ،فنحن
لن نتدخل في تشكيل حكومة محتملة في
إسرائيل» .ويرافق املالكي الرئيس محمود
عباس في زيارته الرسمية للنرويج والتي
تستمر ثالثة أيام.
وأكّدت نتائج شبه نهائية نشرتها وسائل
اإلع�لام اإلسرائيلية استنادا ً إل��ى مصادر
في جلنة االنتخابات األربعاء أن نتنياهو
ومنافسه الرئيسي بيني غانتس شبه
متعادلني في املقاعد ،ما يعقّد مسألة تشكيل
حكومة جديدة.

محمود عباس

