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صعدة في  بغارة  قادتهم  من  اثنني  مبقتل  يعترفون  احلوثيون 
اعترفت ميليشيا احلوثي االنقالبية مبصرع اثنني من 
قياداتها امليدانية في غارة جوية لطيران حتالف دعم 
الشرعية استهدفتهما في محافظة صعدة، املعقل الرئيس 

للحوثيني أقصى شمال اليمن.
وذكرت وسائل إعالم تابعة للحوثيني أنه مت تشييع 

جعفر عبدالله هبرة وحسن عبدالله الشهاري في مديرية 
سحار مبحافظة صعدة املعقل الرئيس للميليشيات، 
دون أن تذكر مزيد من التفاصيل ح��ول تاريخ ومكان 

مصرعهما.
غير أن مصادر ميدانية أوضحت أن طيران التحالف 

شن غارة استهدفت جتمعاً مليليشيا احلوثي في مديرية 
كتاف وأسفرت عن مقتل عدد من احلوثيني.

وأكدت أن املدعو جعفر عبد الله  هبرة، قائد كتيبة ما 
يسمى »التدخل السريع«، لقي مصرعه في الغارة، إضافًة 

إلى القيادي امليداني حسن الشهاري.
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تقرير-عزت حامد 

قرعت موجة األمطار األخيرة التي هطلت 
على غ��زة ج��رس إن��ذار ح��اد ، وه��و اجلرس 
ال��ذي انتبهت إليه الكثير من القوى سواء 
الشعبية أو السياسية بالقطاع والتي طالبت 
بضرورة وضع حل لقضية تصريف املياه 
وتراكمها ، خاصة مع غ��رق مناطق كاملة 
سواء في وسط او شمال أو جنوب القطاع 
نتيجة ملوجة األم��ط��ار املتواصلة التي لم 

تتوقف. 
وأعادت هذه املوجة من األمطار ومن جديد 

قضية البنية التحتية املتهالكة والصعبة 
التي يعاني منها قطاع غ��زة ، وه��ي البنية 
التي ال تستطيع أن تتعاطي وتستوعب كمية 

األمطار الذي هطلت على البالد أخيرا. 
وتشير صحيفة غ��زة االن االلكترونية 
إل��ى غضب الكثير من ابناء قطاع غ��زة من 
السلطات بالقطاع بسبب وض��ع البنية 
التحتية املتهالك ، وعرضت الصحيفة صورا 
حية م��ن غ��رق بعض م��ن امل��ن��اط��ق وعجز 
الفلسطينيني عن التعاطي مع أزم��ة املياه 
املتدفقة التي دخلت الكثير من األحياء بال 

حل. 
وباتت هيئة األرص��اد اجلوية طرفا في 
هذه القضية ، خاصة مع توقعها بأن تهطل 
األمطار بغزارة على القطاع هذا العام ، األمر 
الذي أدى إلى تخوف الكثير من اخلبراء من 
إمكانية تعرض مناطق واسعة وشاسعة 
بالقطاع إلى أزم��ات متكررة وغرق مع عدم 

قدرة القطاع على حتمل صرف األمطار. 
ورص��دت الكثير من التقارير اإلعالمية 
غضب العديد من الفلسطينيني من سلوك 
ونهج حركة حماس السياسي ، وهو الغضب 

ال���ذي ب��ات واض��ح��ا خ��اص��ة م��ع املنخفض 
اجل��وي ال��ذي ض��رب القطاع أخيرا واتهام 
الكثير م��ن اب��ن��اء غ��زة ب��أن ح��رك��ة حماس 
تستثمر م��وارده��ا في أماكن مختلفة ولكن 

ليس في سكان غزة. 
 وكشفت الكثير م��ن االف���الم ومنصات 
التواصل األجتماعي عن غ��رق الكثير من 
امل��واق��ع وامل��راك��ز السكنية ف��ي غ��زة ج��راء 

املنخفض اجلوي الذي متر به البالد. 
ب��االض��اف��ة إل���ى إخ��ت��ي��ار وائ���ل االع���الم 
الفلسطينية ملصطلح غ��رق ل��إش��ارة إلى 

األح��وال اجلوي الصعبة التي تعيشها غزة 
وتعرضها ألزمات متعددة من جراء االمطار. 

وتطالب الكثير من القوى الفلسطينية 
من حركة حماس بضرورة االهتمام بالبنية 
التحتية ب��دال م��ن االهتمام فقط باألمور 
العسكرية والسياسية، مشيرة إل��ى أن 
االهتمام بالبنية التحتية سينقذ القطاع من 

األزمات املتعددة التي يواجهها االن.  
ال��الف��ت هنا أن حالة تصاعد الغضب 
الشعبي م��ن حماس وصلت إل��ى مرحلة 
كبيرة للغاية خاصة مع غ��رق بعض من 

األحياء الفلسطينية نتيجة لألمطار ، وهو 
ما ادى إلى تفاعل بعض من ق��ادة احلركة 
مع هذه املشاعر واأله��م محاولة الوصول 
إل���ى ح��ل ل��ه��ا خ��اص��ة ف��ي ظ��ل التغيرات 
والتحوالت االستراتيجية التي متر بها 
املنطقة ، واأله��م من هذا وج��ود الكثير من 
ال��ت��ط��ورات السياسية التي تفرض على 
حماس اإلنصات للجمهور االن ، لعل على 
رأسها قضية االنتخابات ومحاولة كسب 
اي شعبية في الشارع للتعاطي مع هذه 

األزمة

شروطًا  يضع  احلراك  العراق: 
اجلديد الوزراء  لرئيس 

أعلن احلراك العراقي عن رفضه لألسماء املتداولة 
خلالفة رئيس ال���وزراء املستقيل ع��ادل عبداملهدي، 
وح��دد بيان باسم املعتصمني ف��ي ساحة التحرير 
شروطاً يجب أن تتوافر في رئيس احلكومة املؤقتة، 
ومنها استقالليته عن أي حزب أو تيار وكل تدخل 

خارجي.
كما اشترط احلراك في رئيس ال��وزراء اجلديد أن 
ال يكون م��زدوج اجلنسية، أو وزي��راً أو برملانياً أو 
محافظاً سابقاً، وأن يتعهد بعدم الترشح لالنتخابات 
املقبلة. أيضا من الشروط التي حددها احل��راك في 
بيانه أن يلتزم املرشح لرئاسة مجلس الوزراء بتنفيذ 

مطالب الثوار.
ُيذكر أن البرملان العراقي أّجل أمس جلسة كانت 

مخصصة للتصويت على قانون االنتخابات.
وك��ان البرملان شكل جلنة دستورية ضمت 18 
نائباً، قررت عددا من التعديالت على الدستور، من 

ضمنها اختياُر نظام شبه رئاسي.
وميدانيا، مت تشييُع الناشط علي جنم عبدالله 
الالمي وس��ط املتظاهرين في ساحة التحرير التي 
غ��ادره��ا أول أم��س ومت قتُله بالرصاص بعد ذلك 

مباشرة.
وباتت حملة الترهيب والتخويف ضد الناشطني 

في العراق تثير قلقاً كبيراً.
يأتي ذلك فيما أفاد مراسل »العربية« و«احلدث« 
بسقوط صاروخي »كاتيوشا« في محيط مطار بغداد 

الدولي قرب السياج األمني دون وقوع أي خسائر.
وأف��ادت مصادرنا بن ذل��ك الهجوم، ال��ذي يعتبر 
الثاني خالل 48 ساعة، استهدف القاعدة األميركية 

في املطار.

معاناة مواطني غزة

العام  هذا  ممطر  بشتاء  التوقعات  مع 

تهالك البنية التحتية و»غرق« القطاع.. يجدد غضب أهل غزة  

البطاقات ومتزق  االقتراع  مراكز  أحد  تقتحم  مجموعة 

اجلزائريون يختارون خليفة بوتفليقة
ق��ال رئيس السلطة املستقلة لالنتخابات اجلزائرية 
محمد شرفي أمس ان 95 باملئة من مكاتب التصويت تعمل 
بصفة عادية فيما واجهت خمسة باملئة من املكاتب بعض 

التعطيل ألسباب “خارجة عن سيطرة السلطة”.
وأضاف شرفي في تصريح صحفي ان “بعض املناطق 
واج��ه��ت قيام مواطنني بعرقلة السير احلسن للعملية 
االنتخابية وحرمان مواطنني من التوجه إل��ى صناديق 
االق��ت��راع حيث مت اقتحام م��راك��ز التصويت وتخريب 

الصناديق”.
واوضح ان “هذه األفعال تبقى معزولة ولم تؤثر على 
السير اجليد لالنتخابات في البالد” مؤكدا أن “العملية 

مستمرة وجتري في ظروف جدا عادية”.
وأظهرت مقاطع مصورة مت تداولها على مواقع التواصل 
االجتماعي قيام مواطنني بواليات )تيزي وزو( و)البويرة( 
و)بجاية( شرقي البالد باقتحام مراكز تصويت ومنع 

املواطنني من أداء واجبهم االنتخابي.
وك��ان الرئيس اجلزائري املؤقت عبدالقادر بن صالح 
ورئيس وزرائ��ه نور الدين ب��دوي وكل أعضاء احلكومة 
قد أدوا واجبهم االنتخابي من خ��الل اإلدالء بأصواتهم 

لالنتخابات الرئاسية. 
فتحت مراكز االقتراع أبوابها أم��ام اجلزائريني، أمس  

اخلميس، الختيار رئيس للجمهورية، حيث يتوجه املاليني 
الختيار سابع رئيس للبالد، من بني 5 مرشحني بارزين، في 
انتخابات رئاسية حاسمة ومثيرة للجدل، مفتوحة على كل 

االحتماالت والفرضيات.
ونقل التلفزيون اجلزائري، أمس  اخلميس، عن رئيس 
الدولة عبدالقادر بن صالح قوله: »أهيب باجلزائريني 
واجلزائريات أن يتحملوا مسؤوليتهم من خالل التوجه 
اليوم إلى صناديق االقتراع، ليختاروا بكل حرية ووعي 
املرشح والبرنامج ال��ذي يتناسب مع قناعاتهم للخروج 
ببالدنا من ه��ذه األوض���اع التي ال مصلحة للجزائر في 

استمرارها«.
وُدعي لهذا االقتراع الرئاسي نحو 24 مليوناً و741 ألفاً 
و161 ناخباً، حسب أرقام السلطة املستقلة لالنتخابات، 
بينهم 914 ألفاً و308 ناخبني في املهجر، و500 ألف إلى 

600 ألف من البدو الرحل، من أصل 44 مليون جزائري.
ومن املتوقع أن يتّم تسجيل مشاركة ضعيفة في هذه 
االنتخابات بسبب غياب ال��ت��واف��ق حولها ف��ي الشارع 
اجل��زائ��ري، ب��ني مؤيدين ينظرون إليها على أنها احلل 
الوحيد للخروج من األزم��ة السياسية التي تلت استقالة 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومعارضني يرون فيها إعادة 

مظاهرات سابقة في اجلزائراستنساخ للنظام السابق.

سقوط صاروخني في محيط 
مطار بغداد وال خسائر

أعلنت »خلية اإلعالم األمني« في العراق سقوط صاروخني من نوع 
»كاتيوشا« في احمليط اخلارجي ملطار بغداد الدولي، دون وقوع خسائر 

مادية.
وأفاد مراسل قناتي »العربية« و«احلدث« أن القوات األمنية طّوقت 
املكان لتحديد مواقع إط��الق الصواريخ. وتفيد مصادر »العربية« 
و«احلدث« بأن هذه الهجمات تستهدف القاعدة األميركية في مطار بغداد.

وجاء هجوم بعد يومني من سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على 
قاعدة بالقرب من مطار بغداد الدولي، مما أدى إلى إصابة خمسة من أفراد 

جهاز مكافحة اإلرهاب العراقي.
والهجوم هو األحدث في سلسلة هجمات صاروخية خالل األسابيع 
اخلمسة املاضية استهدفت منشآت عسكرية تستضيف ق��وات تابعة 
للتحالف بقيادة ال��والي��ات املتحدة وال��ذي يهدف إل��ى إحل��اق الهزمية 

مبقاتلي داعش.
وقد أكد مسؤول عسكري أميركي كبير لوكالة »رويترز« أن فصائل 
مسلحة مدعومة من إي��ران وراء الهجمات على القواعد األميركية في 
العراق. وأضاف املسؤول األميركي أن الهجمات التي تشنها الفصائل 
املسلحة املدعومة من إيران على قواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية 
في العراق تتزايد وتصبح أكثر تعقيداً مما يدفع بكل األط��راف نحو 

تصعيد خارج نطاق السيطرة.

يحرقون  وأمل  الله  حزب  عناصر 
بيروت في  متظاهرين  خيم 

عاد الهدوء إلى ساحة الشهداء في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد 
مواجهات بني قوات األمن وعناصر من حركة »أمل« )حزب يرأسه رئيس 
البرملان اللبناني( و«حزب الله« حاولت اقتحام الساحة من أجل إحراق 

خيم املتظاهرين التي يجرون فيها لقاءات حوارية ليلية.
وذك��رت مراسلة »العربية« و«احل��دث« أن ق��وات األم��ن استخدمت 
الغاز املسيل للدموع لتفريق املجموعات التي حاولت اقتحام الساحة 
واستهداف املتظاهرين، وشكلت حاجزا ملنع استهداف خيمة حوارية في 
ساحة الشهداء، وردت هذه املجموعات باحلجارة كما أشعلت النيران 

في اإلطارات.
وللمرة الثانية خالل يومني أقدم عدد من الشبان على إحراق اخليمة 
احلوارية في ساحة الشهداء على خلفية اتهام منظمي إح��دى اخليم 

احلوارية بطرح ملف حيادية لبنان عن الصراعات اإلقليمية في املنطقة.
وهي ليست املرة األولى التي يقدم فيها عناصر حزب الله وحركة أمل 
على إحراق اخليم، إذ سبق أن دمروا وأحرقوا اخليم وكذلك متثال الثورة 
الذي استعاض عنه املتظاهرون مبجسم من احلديد حتسبا حلرقه مرة 

ثانية.

باشتباكات  26 مقتل  سورية: 
بإدلب ومسلحني  النظام  قوات  بني   

أعلن املرصد السوري حلقوق اإلنسان استمرار االشتباكات العنيفة، 
على محاور بريف إدلب اجلنوبي الشرقي، بني الفصائل وهيئة حترير 
الشام من طرف، وقوات النظام السوري واملسلحني املوالني لها من طرف 
آخر، وذلك في هجوم جديد لقوات النظام بدأته فجر اليوم اخلميس، بغية 
استعادة السيطرة على الكتيبة املهجورة التي خسرتها لصالح الفصائل.

وتترافق املعارك العنيفة مع قصف صاروخي بعشرات القذائف 
تستهدف محاور القتال باإلضافة إلى تل السلطان وزمار وجزرايا بريفي 
إدلب وحلب، فيما وثق املرصد السوري مزيداً من اخلسائر البشرية 
في صفوف الطرفني، إذ قتل ما ال يقل عن 7 عناصر من ق��وات النظام 
واملسلحني املوالني لها منذ بدء الهجوم اجلديد، كما قضى وقتل 4 مقاتلني 
من الفصائل واملتطرفني، في حني كان املرصد السوري وثق أمس مقتل 

15 شخصا من اجلانبني في اشتباكات الكتيبة املهجورة.

األردن: انطالق أعمال املجلس
 التنفيذي ملؤمتر أوقاف العالم اإلسالمي

انطلقت في العاصمة األردنية عمان، أمس  اخلميس، أعمال الدورة 
الثانية عشرة للمجلس التنفيذي ملؤمتر وزراء األوق��اف والشؤون 

اإلسالمية بدول العالم.
وي��رك��ز امل��ؤمت��ر ال���ذي يستمر ي��وم��ا واح����دا، على دع��م صمود 
الفلسطينيني في مدينة القدس الشريف، وحماية املقدسات، وعلى 

رأسها املسجد األقصى املبارك.
كما يناقش ع��ددا من املوضوعات املدرجة على ج��دول األعمال، 
املتضمنة استحداث لوائح وبرامج لتحصني املنابر من خطابات 
الكراهية والتطرف واإلره��اب، وموضوع القيم اإلنسانية املشتركة 

والتعايش والتسامح، إضافة إلى العديد من احملاور األخرى.
وق��ال وزي��ر األوق��اف األردن��ي محمد اخلاليلة، في كلمة له »إن 

انعقاد املؤمتر يأتي قي ظل الظروف االستثنائية التي متر بها أمتنا 
اإلسالمية، وما تتعرض له املدينة املقدسة من مخاطر ومحاوالت 
لتهويدها والنيل منها«. وأض��اف »إن ما تقوم به سلطات االحتالل 
)اإلسرائيلي( القائمة في القدس، ما هو إال مزيد من االستفزاز ملشاعر 
أبناء األمة اإلسالمية جتاه مقدساتهم التي تتعرض اليوم حملاولة 
استباحة من قبل احملتل واملتطرفني«. أما عبد االلطيف آل شيخ، رئيس 
املجلس التنفيذي، وزير الشؤون اإلسالمية السعودية، فقد بني خالل 
كلمته أن القضية الفلسطينية حاضرة في ضمائر شعوبنا، وحتتل 
موقعا هاما لدى السعودية وقيادتها. من جهته، قال وزير األوقاف 
املصري محمد مختار جمعة، إن »الدين ليس جزًءا من املشكلة، وإمنا 

احلل... التدين الرشيد به تبنى الدول«.

اخلارجية العراقية: التظاهرات 
حق دستوري لكن دورنا حماية السيادة

قالت وزارة اخلارجية العراقية، إن التظاهرات السلمية التي 
تشهدها احملافظات »حق دستوري«، مستدركة بأن الوزارة تضطلع 

بأدوارها حلماية سيادة البالد من أي تدخل خارجي.
وأكد املتحدث باسم ال��وزارة أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة 
األنباء الرسمية، أن التظاهرات السلمية التي تشهدها الساحات في 
مختلف احملافظات »حق دستوري، ومسار مطلبي لوعي اجتماعي 

متصاعد، هدفه توفير حياة رغيدة«.
واستدرك: »لكننا في الوقت ذاته نشدد على أن وزارة اخلارجية 
تضطلع ب��أدواره��ا حلماية سيادة ال��ع��راق من أي تدخل خارجي 

أجنبي«.
وأوض��ح الصحاف أن بيان اخلارجية »كان واضحا في تأشيره 
على البيان املشترك الذي أصدرته بعض البعثات املعتمدة لدى بغداد، 
ال��ذي عبر فيه بصيغة تفرض حالة من اإلج���راءات على احلكومة 

العراقية«.
وأضاف أن اخلارجية تؤكد أن احلكومة تتعاطى مع املتظاهرين 
على أن لهم حق املطالبة بحقوقهم التي كفلتها مواد الدستور بحرية 
التعبير، لذا فإن احلكومة وفرت األمن حلماية التظاهرات، واتخذت 

كافة اإلجراءات بحق من يعتدي على املتظاهرين.

شوارع القطاع تغرق


