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»البوليساريو« مع  التحاور  ينفي  املغربي  اجليش 
   نفى اجليش املغربي، إج���راءه أي ح��وار مع جبهة 
»البوليساريو«. ونقلت وكالة األنباء املغربية الرسمية، 
عن مصدر عسكري لم تسمه، أن »القوات املسلحة امللكية 

)اجليش( لم ولن تقوم بأي حوار مع البوليساريو«.
واعتبر أن »هناك تفسير خاطئ لبعض املنابر اإلعالمية 

بخصوص تقرير لأمني العام ل��أمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش، بوجود تفاهم بني اجليش والبوليساريو حول 

إنشاء آلية عسكرية مشتركة«.
وقدم غوتيريش تقريرا ألعضاء مجلس األمن الدولي 
بشأن الوضع في إقليم الصحراء، قبل نهاية فترة والية 

بعثة األمم املتحدة لالستفتاء في الصحراء »مينورسو«، 
نهاية أكتوبر اجلاري.

وقال املصدر العسكري أن تقرير غوتيريش »ال يحيز 
)ال ي��وح��ي( إل��ى ه��ذا املعنى )وج���ود تفاهم( ح��ول آلية 

عسكرية«.
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بدأ التونسيون أمس األح��د التصويت 
النتخاب رئيس جديد للبالد في اقتراع 
يتنافس فيه رجل اإلع��الم الليبرالي نبيل 
القروي املالحق بتهمة غسل أموال وأستاذ 
ال��ق��ان��ون ال��دس��ت��وري قيس سعّيد ال��ذي 
ال يتبنى أي ت��وج��ه سياسي، إث��ر حملة 
انتخابية اشتدت فيها املنافسة في اليومني 

املاضيني.
ودعي أكثر من سبعة ماليني ناخب إلى 
اإلدالء بأصواتهم في مراكز االقتراع التي 
فتحت أبوابها من الساعة الثامنة )07،00 
ت غ( على أن تغلق عند الساعة 18،00 
)17،00 ت غ( باستثناء بعض املراكز في 

واليات حدودية مع اجلزائر.
والحظت مراسلة وكالة فرانس برس 
تواجد عدد أكبر نسبيا للناخبني في أحد 
مراكز االقتراع املهمة في وسط العاصمة 
خ��الل ال��س��اع��ات األول����ى، ب��امل��ق��ارن��ة مع 

االنتخابات النيابية التي جرت.
وبلغت نسبة امل��ش��ارك��ة ف��ي ال���دورة 
الرئاسية الثانية ح��وال��ي اخلمسني في 
املئة. وقالت جن��وى النحالي )53 عاما( 
مشيرة باصبعها ال��ذي يحمل أث��ر احلبر 
االنتخابي »ليتواصل اح��ت��دام املنافسة 

لصالح تونس«.
وعنونت صحيفة »املغرب« »اآلن اآلن 
وليس غ��دا«، بينهما كتبت »الشروق«في 
الصفحة األول���ى ال��ت��ي حملت صورتني 

للمتنافسني »اليوم... يحسم التونسيون«.
وش��ه��دت ال���دورة األول���ى لالنتخابات 
الرئاسية التي تنافس فيها 26 مرشحا ما 
وصف »بزلزال انتخابي« اثر »تصويت 
عقاب« مارسه الناخبون ضد ممثلني عن 
الطبقة السياسية احلاكمة. ومتكن سعّيد 
من نيل 18،4 في املئة من األص��وات وحل 
القروي ثانيا ب 15،5 في املئة وانتقال الى 

الدورة الثانية.
علّل مراقبون هزمية مرشحني من رؤساء 
ح��ك��وم��ات ووزراء وح��ت��ى رئ��ي��س دول��ة 
سابق برد فعل التونسيني جتاه السلطات 
احلاكمة التي لم تتمكن من ايجاد حلول 
للوضع االقتصادي واالجتماعي املتأزم 
وال���ذي أف��رز احتقانا اجتماعيا تزايدت 

وتيرته في السنوات األخيرة.
واتسمت احلملة االنتخابية بالتشويق 
في أيامها األخيرة خصوصا بعد القرار 
القضائي باطالق سراح القروي )56 عاما( 
بعدما قضى 48 يوما في التوقيف بسبب 

تهم تالحقه بغسل أموال وتهرب ضريبي.
وجمعت مناظرة تلفزيونية »تاريخية« 
وغير مسبوقة املرشحني. وقد ظهر فيها 
سعّيد )61 ع��ام��ا( متمكنا م��ن السجال 
وأظهر معرفة دقيقة باجلوانب التي تهم 

صالحياته ان مت انتخابه.
ف��ي امل��ق��اب��ل، ظهر ال��ق��روي مرتبكا في 
بعض األحيان وشدد على مسائل مكافحة 

ال��ف��ق��ر ف��ي امل��ن��اط��ق ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي ب��الده 
باالضافة الى تطوير االستثمار الرقمي في 

البالد كأولوياته ان مت انتخابه.

ولقيت املناظرة التي بثت على نطاق 
واسع في احملطات التلفزيونية واالذاعية 
اخل��اص��ة واحل��ك��وم��ي��ة متابعة م��ن قبل 

التونسيني داخل بيوتهم وفي املقاهي وعبر 
مواقع التواصل االجتماعي.

ت��داول نشطاء االنترنت صورة جمعت 

املتنافسني وهما يتصافحان بعد املناظرة، 
وكتب أحدهم »هكذا هي تونس االستثناء« 

بني دول الربيع العربي.

غارات على مواقع 
احلوثيني في حجة 

وخسائر بالعدد والعتاد
شّن طيران حتالف دعم الشرعية في اليمن، سلسلة 
غ��ارات استهدفت مواقع وجتمعات للحوثيني في 
مناطق متفرقة غربي محافظة حجة، حسب ما أعلنه 

املركز اإلعالمي للقوات املسلحة اليمنية.
وق��ال مصدر عسكري للمركز اإلع��الم��ي للقوات 
املسلحة اليمنية، إن مقاتالت التحالف استهدفت 
بثالث غ��ارات مواقع للحوثيني ش��رق احل��م��راء في 
مديرية مستبأ، واستهدفت بثالث غ���ارات أخ��رى 
جتمعات للميليشيات شمال مزارع اجلر، كما استهدف 
بغارات أخرى مواقع وجتمعات حوثية شرق مديرية 

حرض.
وأكد املصدر أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى 
وجرحى في صفوف امليليشيات، إلى جانب تدمير 

آليات قتالية.

البحرين تؤيد استقبال 
الرياض لتعزيزات إضافية 
للقوات واملعدات الدفاعية

اعربت مملكة البحرين عن تاييدها التام لتوجيهات 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز 
وولي العهد السعودي االمير محمد بن سلمان بشان 
استقبال تعزيزات اضافية للقوات واملعدات الدفاعية 
في اطار العمل املشترك بني اململكة العربية السعودية 

والواليات املتحدة االمريكية.
وق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة البحرينية ف��ي بيان 
»ان ه��ذه اخل��ط��وة االستراتيجية تعكس املساعي 
الدؤوبة واجلهود املضنية واملتواصلة التي تقوم بها 
السعودية كونها ركيزة االمن واالستقرار لدول املنطقة 

وشعوبها«.
واشار البيان الى انها جتسد مدى حرص الواليات 
املتحدة االمريكية على استتباب السلم والتصدي لكافة 
التحديات والتهديدات مبا يحفظ لدول املنطقة سيادتها 

واستقاللها ويضمن لشعوبها سبل التقدم والرخاء.

عملية التصويت في تونس

القروي نبيل  تونس  قلب  حزب  ومرشح  سعّيد  قيس  املستقل  فيها  يتنافس 

حاسم يوم  في  رئيسها  تنتخب  تونس 

3 أهداف لـ »داعش« في ديالى ومقتل مدني في بغداد العراق: تدمير 
قالت مصادر أمنية عراقية إن قواتها 
دمرت، 3 أهداف لتنظيم »داعش« اإلرهابي 
في محافظة ديالى )شرق(، فيما قتل مدني 
على يد مسلحني مجهولني في العاصمة 

بغداد.
وأوضحت خلية اإلعالم األمني في بيان، 
اطلعت عليه األن��اض��ول، أن��ه »ب��إش��راف 
قيادة العمليات املشتركة )في اجليش(، 
ووفقاً ملعلومات استخبارية دقيقة، نفذت 
ط��ائ��رات F_16 العراقية ضربات جوية، 
استهدفت خاللها 3 أهداف معادية لعناصر 
داعش عبارة عن مخزون رئيسي لأسلحة 
والعتاد وأوكار، شمال غرب بحيرة حمرين 

في محافظة ديالى«.
وأضافت اخللية، أن »الضربات أسفرت 
عن تدمير هذه األه��داف وقتل من فيها من 
عناصر إره��اب��ي��ة«. فيما أف���ادت مديرية 
االستخبارات العسكرية باعتقال »إرهابي« 

جنوبي بغداد.
وقالت املديرية في بيان، »ضمن املساعي 
حلماية زائ��ري اربعينية اإلم��ام احلسني 

متكنت مفارزنا من إلقاء القبض على أحد 
اإلرهابيني في منطقة سيد عبد الله بقضاء 

احملمودية جنوب بغداد«.
وأضافت املديرية، أن املعتقل »هو أحد 
اإلرهابيني الذين شاركوا مبقاتلة قواتنا 
األمنية في الفلوجة، ومن املطلوبني للقضاء 
مبوجب مذكرة قبض وفق أحكام امل��ادة 4 

إرهاب«.
إل��ى ذل��ك، قتل مدني على ي��د مسلحني 
مجهولني في بغداد، وفق ما أفاد مصدر في 

الشرطة.
وقال املصدر لأناضول، طالباً عدم نشر 
اسمه ألنه غير مخول بالتصريح لوسائل 
اإلع���الم، إن »مسلحني مجهولني فتحوا 
نيران مسدسات م��زودة بكوامت للصوت 
باجتاه مدني أثناء مروره في منطقة سبع 
قصور شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتله في 

احلال«.
وأضاف املصدر، أن »قوة أمنية وصلت 
إلى مكان احلادث ونقلت اجلثة إلى دائرة 

عناصر من اجليش العراقيالطب العدلي وفتحت حتقيقا باحلادث«.

احلـــــــوثـــــــي يــــكــــثــــف خـــــروقـــــاتـــــه 
للهدنة باحلديدة تزامنًا 
مع وصول اجلنرال جوها

ش��ه��دت مناطق متفرقة ف��ي محافظة احل��دي��دة، غ��رب اليمن، 
خروقات وانتهاكات عدة للهدنة األممية لوقف إطالق النار، قامت بها 
ميليشيات احلوثي االنقالبية، بالتزامن مع وصول رئيس جلنة إعادة 

تنسيق االنتشار اجلديد اجلنرال الهندي أباهيجيت جوها.
وذكر اإلعالم العسكري التابع للمقاومة املشتركة، في بيان، إن 
ميليشيات احلوثي شنت، مساء السبت، قصفاً عنيفاً على مركز 
مديرية الدريهمي مبحافظة احلديدة استخدمت فيه األسلحة الثقيلة 
واملتوسطة، واصفا ذلك بأنه »تصعيد ميداني خطير يهدد بنسف 
اتفاق ستوكهولم وخرق صارخ لقرار مجلس األمن بشأن وقف إطالق 

النار في احلديدة الصادر في ديسمبر العام املاضي«.
ونقل البيان، عن مصدر في اإلع��الم العسكري التابع للمقاومة 
املشتركة، قوله إن ميليشيات احلوثي استهدفت اجلانب الغربي من 
مدينة الدريهمي بقصف مكثف استخدمت فيه مدافع الهاوزر وغيرها 
من األسلحة، حيث سقطت عدة قذائف في منازل املواطنني ومحيطها، 
مؤكداً أن ذلك اضطر القوات املشتركة إلى الرد على مصادر نيران 
امليليشيات اإلرهابية بقوة حتى مت إسكاتها بضربات دقيقة حققت 

الهدف فورا، وفق تعبير املصدر.

تـــؤكـــد  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  احلــــكــــومــــة 
مــصــادر  تــنــويــع  فــي  بــاحلــق  متسكها 
باريس التفاقية  وفقا  استيرادها 

اك��دت احلكومة الفلسطينية متسكها بحقها في تنويع مصادر 
استيرادها وفقا ملا نصت عليه اتفاقية باريس التي تنظم العالقة 

االقتصادية بني السلطة واسرائيل.
وقال املتحدث باسم احلكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم في بيان 
صحفي انها ستواصل سعيها الحالل البضائع واملنتجات العربية 
محل املنتجات االسرائيلية مثلما تؤكد استمرارها في شراء اخلدمة 
الطبية من املستشفيات العربية في مصر واالردن بديال عن تلك 

املقدمة من املستشفيات االسرائيلية.
وج��اء هذا البيان ردا على ما نشرته )القناة 13 االسرائيلية( 
حول تهديد ما يسمى منسق حكومة االحتالل للسلطة بوقف ادخال 
املنتجات الزراعية الفلسطينية الى االسواق االسرائيلية اذا لم تتوقف 
املقاطعة االقتصادية من قبل السلطة باستيراد االبقار واملواشي 
من السوق االسرائيلية. واك��د ملحم رف��ض احلكومة للتهديدات 
االسرائيلية التي ستترتب على قرارها وقف استيراد العجول من 
سوقها وذلك بتلويحها بوقف ادخال املنتجات الزراعية الفلسطينية 

اليها.

الــــتــــفــــاوض  بـــهـــيـــئـــة  يـــجـــتـــمـــع  بـــــيـــــدرســـــون 
الدستورية واللجنة  السورية 

اجتمع املبعوث االمم��ي ال��ى س��وري��ا غير ب��ي��درس��ون م��ع هيئة 
التفاوض السورية واللجنة الدستورية مبقر الهيئة في العاصمة 
السعودية. واثنى رئيس الهيئة الدكتور نصر احلريري على دور 
االمم املتحدة البناء في ال��وص��ول ال��ى االع��الن عن تشكيل اللجنة 
الدستورية معربا عن االمل في ان تستمر تلك اجلهود للعمل على البدء 

ببحث كافة بنود القرار 2254.
واكد احلريري ان هيئة اللجنة الدستورية املمثلة لقوى الثورة 
واملعارضة سوف تعمل بايجابية لتحقيق اهدافها واجن��از عملها.
ب��دوره عبر بيدرسون عن الشكر للدور االيجابي ال��ذي ادت��ه هيئة 
التفاوض مع املبعوث اخلاص على مدى الشهور العشرة املاضية 

موضحا رؤيته لقواعد عمل اللجنة لثناء اجتماعها في جنيف.
من جهته سلم عضو اللجنة الدستورية الدكتور يحيى العريضي 
نيابة عن اعضاء اللجنة الى املبعوث بيدرسون مذكرة تطالب االمم 
املتحدة بتكثيف اجلهود والعمل على اطالق سراح املعتقلني في سجون 

النظام وبيان مصير املفقودين باعتبار ان هذا املطلب فوق التفاوضي.

تفعيل اخلطة الوطنية ملكافحة التلوث إثر التسريب من الناقلة اإليرانية

املنطقة تهديدات  ملواجهة  واشنطن  مع  نعمل  السعودية: 
فعلت الهيئة العامة لالرصاد وحماية 
البيئة السعودية اخلطة الوطنية ملكافحة 
التلوث بالزيت بالتعاون م��ع اجلهات 
املختصة اثر التسرب النفطي من ناقلة 
النفط االيرانية في املياه الدولية بالبحر 

األحمر.
واوض��ح��ت الهيئة ف��ي ب��ي��ان صحفي 
انها تقوم بعملية تقييم اآلث��ار البيئية 
التي ترتبت على ذلك مؤكدة اتخاذ كافة 
االجراءات الالزمة لسالمة سواحل اململكة 

بيئيا.

وصرح مصدر مسؤول ب��وزارة الدفاع 
السعودية بأنه إنفاذاً لتوجيهات خادم 
احلرمني الشريفني القائد األعلى لكافة 
ال��ق��وات العسكرية امللك سلمان بن عبد 
العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع األم��ي��ر محمد بن 
سلمان، وانطالقاً من العالقات التاريخية 
والشراكة الراسخة بني اململكة العربية 
السعودية والواليات املتحدة األميركية، 
تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات 
واملعدات الدفاعية في إطار العمل املشترك 

بني اململكة والواليات املتحدة لصون األمن 
اإلقليمي ومواجهة أي م��ح��اوالت تهدد 

االستقرار في املنطقة، واالقتصاد العاملي.
وأض��اف املصدر أن ال��والي��ات املتحدة 
ت��ش��ارك حكومة اململكة احل���رص على 
حفظ األمن اإلقليمي وترفض املساس به 
بأي شكل من األشكال، وترى اململكة في 
الشراكة العسكرية مع الواليات املتحدة 
األميركية ام��ت��داداً تاريخياً للعالقات 
االستراتيجية وال��ت��واف��ق ف��ي األه���داف 

لضمان األمن والسلم الدوليني.

احلديدة إلى  غذائية  وقوافل  عدن  في  إغاثة  حملة  اإلمارات: 
أطلقت دولة اإلم��ارات حملة إغاثة ملخيمات النازحني في 
محافظة عدن، وذلك ضمن حملة االستجابة العاجلة التي 

تنفذها في احملافظات اليمنية احملررة.
ووزع��ت ف��رق اإلغاثة اإلنسانية التابعة لهيئة الهالل 
األحمر اإلماراتي بتوزيع املساعدات الغذائية واخليام على 
النازحني في املخيمات، والبالغ عددهم 1400 أسرة، موزعني 

على 14 مخيماً في مختلف مديريات محافظة عدن.
كما واص��ل��ت هيئة ال��ه��الل األح��م��ر اإلم���ارات���ي توزيع 
املساعدات الغذائية على احملتاجني والنازحني في الساحل 

الغربي اليمني، ضمن برامجها الهادفة لتخفيف املعاناة عن 
كاهل األشقاء اليمنيني، وتطبيع احلياة في مناطقهم.

وس��ي��رت الهيئة خ��الل أي���ام األس��ب��وع امل��اض��ي قوافل 
مساعدات غذائية جديدة لنحو ثالثة آالف أسرة في مدينة 

ومحافظة احلديدة.
وعبر املستفيدون في محافظة ع��دن وأه��ال��ي احلديدة 
عن تقديرهم لهذا الدعم ال��ذي تقدمه دول��ة اإلم���ارات عبر 
ذراعها اإلنسانية »هيئة الهالل األحمر اإلماراتي« ملخيمات 

النازحني.

إرهابية عمليات  لتنفيذ  وداعش  القاعدة  مع  حوثي  تنسيق  اليمن: 
اتهمت وزارة الداخلية ف��ي احلكومة 
اليمنية الشرعية، امليليشيات احلوثية 
وتنظيمي القاعدة وداع��ش اإلرهابيني ب� 
»التنسيق املباشر لتنفيذ أعمال تخريبية 
داخل املناطق التي تتبع احلكومة الشرعية«.
وق��ال وكيل وزارة الداخلية اليمنية، 
اللواء محمد سالم بن عبود: »إن لدى الوزارة 
معلومات تؤكد التنسيق بني االنقالبيني 
و)داعش( و)القاعدة(، لتنفيذ أعمال إرهابية 
ضد احلكومة«، مشدداً على أن هذا التنسيق 

دقيق وقوي بهدف زعزعة األمن واالستقرار.
ولفت في تصريح صحافي نقلته »الشرق 
األوسط«، إلى أن القاعدة وداعش تنشطان 
عندما تتقدم ق���وات اجل��ي��ش ال��وط��ن��ي، أو 
تدخل في مواجهات مباشرة مع امليليشيات 
االنقالبية، وه��ذا الواقع يتغير في مواقع 
سيطرة امليليشيات من رداع حتى البيضاء 
التي لم يسجل بها أي عمل إرهابي يحمل 

بصمة اجلماعتني اإلرهابيتني.
وذكر أن عمليات الرصد واملتابعة أدت 

إلى كشف بعض اخلاليا التي كانت تسعى 
الستهداف أشخاص أو بصدد تفجير مواقع 
عامة، بعضها حاولت تفجير منازل عدد من 
الشخصيات البارزة، وجرى التحقيق مع 
عناصرها وإحالتهم إلى القضاء، مشيراً إلى 
أن املقبوض عليهم كافة في جرائم محاوالت 
اغتيال أحيلوا إل��ى القضاء ال��ذي سينظر 
إلى ما جرى رفعه من قبل وزارة الداخلية 
من قرائن وأدل��ة على تورطهم في أعمال 

إرهابية.


