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ّ
القوات الموالية للحكومة اليمنية تتقدم داخل مدينة الحديدة

ّ
الحدي���دة (اليم���ن) -أ ف ب :تمكن���ت
الق���وات الموالي���ة للحكوم���ة اليمني���ة
من دخ���ول مدينة الحدي���دة من جهتي
الجنوب والش���رق ،ما ينذر بحرب شوارع
وشيكة في المدينة التي تعتبر شريان
حياة لماليين الس���كان في البلد الغارق
في نزاع مسلح.
وبعد أس���بوع من المعارك العنيفة في
محيط المدينة المطلة على البحر االحمر،
وصلت القوات الموالية للحكومة إلى أول
االحياء الس���كنية من جهة الش���رق اثر
معارك مع المتمردين ،حسبما أفاد امس
ثالثة عس���كريين من مس���ؤولي القوات
الموالية للحكومة.
وأوضح المس���ؤولون أن ه���ذه القوات
ّ
تقدمت داخل المدينة من جهة الش���رق
لمس���افة كيلومتري���ن عل���ى الطري���ق
الرئيس���ي ال���ذي يربط وس���ط الحديدة
بالعاصم���ة صنع���اء ،وبات���ت تقات���ل
المتمردين عند أطراف حي سكني.
كما ّأنها ّ
تقدمت ثالثة كيلومترات على
الطريق البحري في جنوب غرب المدينة،
وأصبحت تخوض معارك م���ع الحوثيين
عند أط���راف جامعة الحديدة على مقربة
من مستش���فى الثورة الواقع في محيط
سوق للسمك ،بحسب المصادر ذاتها.
وقام المقاتل���ون الموال���ون للحكومة
بإزال���ة الحواج���ز االس���منتية خ�ل�ال
تقدمهم ه���ذا في المدين���ة الخاضعة
لسيطرة المتمردين منذ ّ ،2014
مدججين
باألسلحة الرشاش���ة وقاذفات الصواريخ
فوق السيارات رباعية الدفع ،حسبما أفاد
مصور وكالة فرانس برس.
وق���ال القائ���د الميداني ف���ي القوات
الموالي���ة للحكوم���ة محمد الس���عيدي
لوكال���ة فرانس ب���رس وهو يق���ف بين
عناص���ره الذين كان���وا يرفعون ش���ارة
النص���ر "اآلن ج���اري التق���دم الى عمق
ّ
الحديدةّ .إما يس���لموا المدينة بش���كل
سلمي ،أو نأخذها بالقوة".

						
القوات الحكومية اليمنية تتقدم داخل الحديدة.

وبحس���ب مصادر طبية ف���ي محافظة
الحدي���دة ،قت���ل  47متم���ردا على االقل
م���ن الحوثيين و 11مقاتال م���ن الموالين
للحكومة في الس���اعات ال���ـ  24الماضية،
ليرتف���ع الع���دد االجمال���ي للقتلى منذ
بداية المع���ارك الخمي���س الماضي الى
 197متمردا و 53مقاتال موالية للحكومة.
وكان���ت منظم���ة "أنق���ذوا األطف���ال"
(سايف ذي تش���يلدرن) اإلنسانية قالت
ان يمنيا يبلغ من العمر  15عاما قتل بعد
إصابته بشظايا عند أطراف المدينة.
ّأم���ا ف���ي ش���مال المدينة بعي���دا عن
المعارك ،فبدت الشوارع مزدحمة بالمارة
والس���يارات والدراج���ات النارية في حي
جي���زان ،رغم ّأن بع���ض المحال التجارية
أغلقت أبوابها ،حسبما أفاد مصور وكالة
فرانس برس.
ّ
وعلقت على بعض أعمدة الكهرباء صور
لقادة في صفوف المتمردين الحوثيين،
ّ
وسار مس���لحون يحملون رشاشاتهم في
أيديهم بين زبائن سوق رئيسي للخضار
يراقبون الحركة التي بدت طبيعية.
وقال محمد يحيى أحد سكان المدينة

لوكال���ة فرانس برس وه���و يتحدث بين
مجموع���ة طبي���رة من األش���خاص "نقول
لدول الع���دوان ان الحدي���دة بعيدة عن
عيونهم ،ونحن بعون الله سننتصر".
ويش���هد اليم���ن من���ذ ً 2014
حربا بين
المتمردي���ن الحوثيين والقوات الموالية
للحكومة ،تصاعدت مع تدخل السعودية
على رأس تحالف عس���كري في آذار 2015
دعما للحكومة المعت���رف بها دوليًا بعد
س���يطرة المتمردين على مناطق واسعة
بينها صنعاء ومدينة الحديدة.
وكان���ت الق���وات الحكومي���ة أطلقت في
حزي���ران الماضي بدعم م���ن التحالف حملة
عس���كرية ضخمة على س���احل البحر االحمر
ّ
بهدف الس���يطرة على الميناء ،قبل أن تعلق
العملية إفساحا في المجال أمام المحادثات،
ث���م تعلن ف���ي منتص���ف أيل���ول الماضي
استئنافها بعد فشل المساعي السياسية.
ّ
واشتدت المواجهات الخميس الماضي
بالتزام���ن مع إع�ل�ان الحكوم���ة اليمنية
استعدادها الستئناف مفاوضات السالم
م���ع المتمردين الحوثيي���ن ،وذلك غداة
ّ
إعالن مبعوث األم���م المتحدة إلى اليمن

(أ.ف.ب)

ّ
مارت���ن غريفيث أنه س���يعمل على عقد
مفاوضات في غضون شهر ،بعيد مطالبة
واشنطن بوقف الطالق النار وإعادة اطالق
المسار السياسي.
لك���ن غريفي���ث ألم���ح ف���ي مقابلة مع
قن���اة "الحرة" الفضائي���ة االربعاء إلى ان
ّ
عق���د محادثات جديدة ق���د يتطلب مدة
زمني���ة أطول ،موضحا أنه يعمل "من أجل
عقد جولة مش���اورات جديدة قبل نهاية
العام".
وب���اءت آخر محاولة ق���ام بها غريفيث
لتنظي���م محادث���ات س�ل�ام ف���ي أيلول
الماضي في جنيف ،بالفشل بسبب غياب
الحوثيين.
وق����ال المدي����ر اإلقليم����ي لمنطق����ة
الشرق األدنى واألوس����ط باللجنة الدولية
للصلي����ب االحم����ر فابريزي����و كاربوني في
بيان الخميس "ه����ذا الهجوم الجديد على
َ
ُ
الحديدة يئد ومضة األمل التي أش����علها
ً
اإلعالن مؤخرا عن محادثات السالم" .وتابع
"نفد ما ف����ي جعبتنا من كالم لوصف مدى
بؤس األوضاع في اليمن .وقد آن األوان كي
نرى بصيص أمل في هذا البلد".

وقالت م���ن جهته���ا منظم���ة الصحة
العالمية ف���ي بيان ان مع���ارك الحديدة
"تض���ع حي���اة آالف ف���ي خط���ر ،وتمن���ع
(المنظم���ة) من الوص���ول اليهم لتقديم
مساعدات عاجلة هم بحاجة ماسة إليها".
ومنذ بدء علمي���ات التحالف في ،2015
ّ
خلف ن���زاع اليمن أكثر من عش���رة آالف
قتيل و"أسوأ أزمة إنسانية" بحسب االمم
ّ
المتحدة التي حذرت من أن "اليمن اليوم
جحي���م حي" ،اذ أن  14مليون ش���خص قد
يصبح���ون "على ش���فا المجاع���ة" خالل
األشهر المقبلة.
وتض���م الحدي���دة ميناء تدخ���ل عبره
غالبي���ة الس���لع التجارية والمس���اعدات
ّ
الموجهة ال���ى ماليين الس���كان .وتثير
المعارك مخاوف على حياة السكان البالغ
عدده���م نح���و  600ألف ش���خص ،وعلى
االمدادات الغذائية ال���ى باقي المناطق
ُ
التي قد تتأثر بحرب شوارع محتملة.
ّ
ّ
م���ن جهته���ا ،اتهم���ت منظم���ة
العفو الدولي���ة المتمردي���ن الحوثيين
المدعومين من ايران بنش���ر قناصة على
سطح مستشفى رئيسي في حي  22مايو
في ش���رق مدينة الحدي���دة المطلة على
البحر االحمر.
وقال مس���ؤولون في الق���وات الموالية
للحكوم���ة إن المتمردين المدعومين من
اي���ران حفروا خنادق وزرع���وا ألغاما على
الطرق في محيط مدين���ة الحديدة لمنع
تقدم القوات الموالية للحكومة.
وذكر المسؤولون أن المتمردين نشروا
كذلك قناصة على أسطح المباني وخلف
لوحات اعالني���ة ضخمة للتصدي للقوات
الموالية للحكومة.
ّ
المتمردين عبد
وغداة تأكي���د زعي���م
المل���ك الحوثي االربع���اء ّأن مقاتليه لن
يستسلموا أبدًا ،في ّ
تعهد ينذر بمعركة
شرسة في المدينةّ ،
عين الرئيس اليمني
عبد ربه منصور هادي وزيرا جديدا للدفاع
ورئيسا جديدا لهيئة األركان العامة.

ً
أميركا 12 :قتيال برصاص «مارينز» سابق داخل حانة في كاليفورنيا

ثوس���ند أوكس ،كاليفورنيا (الواليات
المتحدة) -أ ف ب :قتل  12شخصا بينهم
رقيب في الش���رطة على يد عنصر سابق
في ق���وات المارينز األميركية أطلق النار
داخل حانة وقاعة رقص مكتظة بالطالب
ف���ي منطقة ل���وس أنجليس ف���ي جنوب
كاليفورنيا في ساعة متأخرة األربعاء.
ً
وعثرت الش����رطة على مطلق النار مقتوال
َ
داخ����ل الحانة ف����ي بلدة ثوس����ند أوكس
الراقية في لوس أنجليس حيث كان ينظم
حفل طالبيُ .ويرجح أن الرجل انتحر.
دخ���ل الرجل حان���ة "بوردرالين بار أند
غري���ل" في حوال���ي الس���اعة  11,20ليل
األربع���اء وراح يطل���ق النار وف���ق ما أفاد
ش���هود ،مثيرًا الرعب بي���ن الموجودين
الذين بدؤوا يتدافعون للهرب.
وقال مدير الحانة تيلور ويتلر لفوكس
نيوز "بدا وكأنه يعرف ماذا يفعل ،وكأنه
تدرب على األمر".
وف���ي مؤتمر صحاف���ي قال مس���ؤول
الش���رطة في دائرة فنتورا جيف دين إن
 12شخصا قتلوا في االعتداء فيما جرح 12
آخرون .ووصف المش���هد في الحانة بأنه
ِّ
"مروع .الدماء في كل مكان".
كما أكد أن مطل���ق النار هو إيان ديفيد
لونغ ،وهو جندي سابق في المارينز عمره
 28عام���ا .وأضاف دي���ن "نعتقد أنه أطلق
النار على نفسه" .ولكنه قال إنه لم تتوفر
بعد معلوم���ات حول دافعه أو أي عالقة له
باإلرهاب ،وإنه أطلق النار عشوائيا.
وأوضح "ال ش���يء يدفعني أنا أو مكتب
التحقيق���ات الفدرالي ال���ى االعتقاد بان
هناك صلة للح���ادث باالرهاب .بالتأكيد
سننظر في هذه الفرضية".

					
قائد شرطة المنطقة يتحدث للصحافيين أمام موقع االعتداء.

وهذا ثان���ي حادث إطالق نار على جمع
كبير في الوالي���ات المتحدة في أقل من
أسبوعين .وقال دين "لقد سبق وتعاملنا
مرارًا مع لونغ خالل الس���نوات الماضية،
بشأن حوادث صغيرة وتصادم مروري".
وأشار إلى أن الش���رطة استدعيت إلى
منزله في نيس���ان الفائت اثر شكوى عن
احداثه ازعاجًا ،موضحًا أن عناصر الشرطة
ّ
"ش���عروا بأنه ربما يعاني من اضطرابات
نفس���ية" .وقال ش���هود إن المسلح كان
يحمل س�ل�احا من العي���ار الثقيل وألقى
عدة قنابل دخ���ان داخل حانة بوردرالين
قبل أن يفتح النيران.
وأش���ار دين إلى ّأن رقيب الشرطة رون
هيلوس الذي يعمل في الس���لك منذ 29

عام���ا ،كان من ضم���ن أول الواصلين الى
موقع الحادث.
وعثرت قوات األمن على " 11قتيال" في
الحان���ة قبل أن ترتف���ع الحصيلة بمقتل
ً
هيلوس إلى  12قتيال عدا عن مطلق النار.
وكانت حان���ة بوردرالين تس���تضيف
حفال طالبيًا ش���ارك فيه "مئات" الشباب
كم���ا أعلن غ���ارو كوردجيان م���ن مكتب
شرطة فنتورا.
وقال الطالب الجامعي مات وينرسترون
البال���غ من العمر  20عاما وأحد المنظمين
ف���ي الحان���ة إن مطل���ق النار اس���تخدم
مسدسًا قصير الماس���ورة يتسع مخزنه
 15-10رصاص���ة .وأف���اد "لق���د كان مجرد
(س�ل�اح) نصف اوتوماتيكي ،لقد (أطلق)

(أ.ف.ب)

عدة طلقات ،وحين بدأ في إعادة تعبئته
شرعنا في إخراج الناس ولم أنظر خلفي".
وقال إنه خرج مع آخرين إلى شرفة قبل
أن يقفزوا منها للنجاة بأرواحهم.
وأظهرت مشاهد بثها تلفزيون محلي
عناص���ر ق���وات التدخل الس���ريع تطوق
موق���ع الحانة ،في وجود ع���دد من الرواد
المذعوري���ن خارج���ه فيما كان���ت أضواء
سيارات الشرطة تضيء المكان.
وق���ال هولدن هرا ،الش���اب الذي حضر
الح���ادث ،باكي���ا لمحط���ة "س���ي ان ان"
اإلخباري���ة إن المكان ال���ذي يذهب إليه
اس���بوعيا مع أصدقائه لالستمتاع شهد
مذبح���ة .وأف���اد "دخ���ل رجل عب���ر الباب
الرئيس���ي وأطلق النار عل���ى فتاة خلف

الصن���دوق .ال أعرف إذا كانت ال تزال على
قيد الحياة أم ال".
فيم���ا روت جاس���مين الكنس���در التي
كان���ت في الحان���ة برفق���ة مجموعة من
حوالي  15صديق���ا ،للصحافيين لحظات
الفوض���ى واالرتباك التي رافقت س���ماع
طلقات الرصاص األولى.
وقالت "لقد كان يوم أربعاء طبيعيًا .كنا
في الحانة نرقص ونستمتع  ..وفجأة دوى
صوت الرصاص ثم ب���دأت األمور تتحول
لحالة من الجنون والناس تتدافع".
وأش���ارت إلى أنه في البداية "لم نأخذ
األمر على محم���ل الجد ،ألن (الصوت) بدا
كألعاب نارية".
من جانب���ه ،ق���ال الرئي���س األميركي
دونال���د ترامب في تغريدة إنه تم إبالغه
بما جرى خالل "إطالق النار المروع".
ويأت���ي الحادث بعد أقل من أس���بوعين
عل���ى مقتل  11ش���خصًا برصاص ش���خص
معاد لليهود داخل كنيس "شجرة الحياة"
في بيتسبرغ في  27تشرين األول.
وفي  3تش���رين الثاني ،قتل شخصان
وأصيب خمس���ة آخ���رون بج���روح ،عندما
أطلق ش���خص النار داخ���ل مركز لتعليم
اليوغا في تاالهاسي بفلوريدا.
لكن أس���وأ الحوادث في تاريخ الواليات
المتحدة وقع قبل  13شهرا.
ففي االول من تشرين االول  ،2017فتح
ستيفن بادوك ( 64عاما) النار من الطابق
الثان���ي والثالثين لفن���دق مانداالي باي
على جمع في أس���فل المبنى كان يحضر
حفل���ة لموس���يقى الكانت���ري في الس
فيغاس (والية نيفادا ،غرب) ما أسفر عن
سقوط  58قتيال وحوالى  500جريح.

مخاوف بشأن مصير تحقيق مولر بعد إقالة وزير العدل األميركي
واشنطن -أ ف ب :تثير إقالة الرئيس األميركي دونالد ترامب األربعاء
وزي���ر العدل جيف سيش���نز وتعيي���ن أحد المقربين من���ه مكانه غداة
انتخابات منتصف الوالية الحاس���مة ،تساؤالت حول مستقبل التحقيق
في تدخل روسي في انتخابات .2016
ووضع���ت اإلقال���ة ح���دا ألكثر من ع���ام م���ن االنتقادات الح���ادة من
الرئي���س إزاء قرار مستش���اره القانوني النأي بنفس���ه عن التحقيق في
تدخل موسكو في االنتخابات الرئاس���ية  ،2016ممهدا الطريق لتعيين
المستشار الخاص روبرت مولر.
وفي إعالنه عن اإلقالة في تغريدة ش���كر فيها الس���ناتور السابق عن
أالبام���ا "على خدمته" ،عين ترامب على الفور ماثيو ويتيكر ،مدير مكتب
سيشنز في وزارة العدل ،في منصب المدعي العام باالنابة.
وأطل���ق ذلك اإلعالن على الفور جرس اإلن���ذار :فطالما كان ويتيكر من
أشد المنتقدين للصالحية الواسعة الممنوحة لفريق مولر في التحقيق
في ما هو أبعد من االتهامات بتواطؤ حملة ترامب مع روس���يا في ،2016
لتش���مل عالقات أخرى بين ترامب وأسرته ومس���اعديه مع روسيا  -وهو
التحقيق الذي يندد به الرئيس ويصفه "بحملة مطاردة".
ّ
وف���ي مق���ال رأي ف���ي آب الماض���ي حض نائ���ب المدعي الع���ام رود
روزنستاين  -الذي يشرف على التحقيق  -على "حصر نطاق تحقيقه في
الزوايا األربع ألمر تعيينه مستشارا خاصا" .وبصفته مدعيًا عامًا باإلنابة،
يمكن لويتيكر اآلن انتزاع التحقيق من روزنستاين وتوليه بنفسه.
ودعا زعيم األقلية الديموقراطية في مجلس الش���يوخ تش���اك شومر
عل���ى الفور ويتيكر للنأي بنفس���ه عن التحقيق كما فعل س���لفه "نظرا
لتصريحاته السابقة المؤيدة لقطع التمويل وفرض قيود" على ذلك.
أما المرش���ح الرئاسي السابق بيرني ساندرز فقد كتب في تغريدة ّأن
ّ
"أي محاول���ة للرئيس أو وزارة العدل للتدخل في تحقيق مولر س���تكون
عرقلة لسير العدالة واتهامًا يستدعي العزل".
وانضم الس���ناتور الجمهوري ميت رومني ،وهو مرش���ح رئاسي سابق

ومن اب���رز منتقدي ترامب وف���از بمقعد في الكونغ���رس في انتخابات
الثالثاء لهذه المطالب أيضا .وش���كر رومني سيشنز على خدماته ،لكنه
ّأكد ّأنه "ال بد من أن يس���تمر العمل المهم ل���وزارة العدل ّ
وأن تتواصل
تحقيقات مولر لنهايتها دون إعاقة".
من جهته ،كش���ف ويتيك���ر عن القليل م���ن نواياه ف���ي تصريحات
ّ
للصحافيين أشاد فيها برئيسه السابق "الموظف العام المتفاني" وأكد
أنه سيعمل على قيادة إدارة متمرسة على "أعلى المعايير األخالقية".
وأصبح سيشنز أول ضحية للتعديل الوزاري الذي كان متوقعا أن يجريه
ترامب بعد انتخابات منتصف الوالي����ة التي فقد حزبه الجمهوري خاللها
سيطرته على مجلس النواب لكن احتفظ بغالبية مقاعد مجلس الشيوخ.
لك���ن عزله كان متوقعا منذ بداية العام الج���اري ،إذ يأخذ ترامب على
سيشنز خصوصا سحب يده من تحقيق المدعي الخاص مولر في التدخل
الروسي في االنتخابات ،الذي ّ
توسع ليشمل مسألة تواطؤ محتمل لفريق
ّ
حملة ترامب مع روسيا وعرقلة عمل القضاء إضافة إلى التعامالت المالية
لمس���اعدي الرئيس ،كذلك موقفه بشأن المنع الذي فرضه الرئيس على
سفر مواطني عدة دول مسلمة إلى الواليات المتحدة.
وفي أول سطر في خطاب االس���تقالة الذي أرسله إلى ترامب ونشرته
وزارة العدل حرص سيشنز على التوضيح ّأنه ّ
يتنحى بطلب من الرئيس،
إذ قال "بناء على طلبكم ّ
أتقدم منكم باستقالتي".
ّ
وفي موس���كو ،أكد الكرملين أن التحقيقات التي تجريها واشنطن في
مزاعم التدخل الروسي في االنتخابات الرئاسية األميركية في  2016هي
أمر "ال يخص" روسيا .وردا على سؤال إذا كانت إقالة سيشنز ستؤثر على
التحقيق���ات التي يجريها المدعي الخاص روب���رت مولر ،قال المتحدث
باس���م الكرملين ديمتري بيس���كوف للصحافيي���ن إن "التحقيق يطرح
مشكلة لزمالئنا األميركيين( ،لكنه) أمر ال يخصنا".
وكان سيش���نز أول س���ناتور أميركي يدعم ترشح ترامب للرئاسة في
العام  ،2016ما منح قطب العقارات الثري مصداقية أمام كبار مس���ؤولي

الحزب الجمهوري.
ّ
وذكرت تقارير أن الرغبة المشتركة في قمع الهجرة للواليات المتحدة
ّ
ش���ن
جمعت ين الرجلين .ومع تس���لمه منصبه في كانون الثاني ،2017
سيشنز سياسات قاسية وحظرا واسعا على المهاجرين المسلمين كان
ضمن وعود ترامب خالل حملته االنتخابية.
كما كان في طليعة مس���ؤولي اإلدارة الداعين لتوس���عة رتب قوات إنفاذ
القان���ون الفدرالية وتعيي���ن قضاة محافظين في المحاك���م وقمع عصابات
أميركا الوسطى .لكنه أثار غضب ترامب بشدة حين نأى بنفسه من التحقيق
في قضية التدخل الروسي في االنتخابات ،مانحا روزنستاين هذه الصالحية.
وحي���ن أقال ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) في
أيار  ،2017أثار روزنستاين دهشة اإلدارة بتعيين مولر ،وهو مدير سابق
للمكتب ،كمحقق مستقل على رأس فريق التحقيقات.
ومع نأي سيشنز وإشراف روزنستاين على تحقيق مولر ،بات التحقيق
الذي يقوده مولر محميا من أي تدخل خارجي.
ووصف ترامب التحقيق باستمرار بأنه "حملة اضطهاد" ضده يقودها
الديموقراطي���ون ،كما ّ
هدد مرارا بإلغائه .وق���ال ترامب الصيف الفائت
"من المس���موح لي تماما التدخل لو رغب���ت بذلك .حتى اآلن ،لم اختر أن
أتدخل .وسأبقى خارجه".
يحظى مولر ،العنصر السابق في قوات المارينز ،بسمعة جيدة كمحام
ومدع عام ومدير لالف ب���ي آي .وحتى اآلن أفضى التحقيق الذي يجريه
إلى توجيه  34اتهاما وستة إقرارات بالذنب وإدانة واحدة.
وف���ي آب الفائت ،أعرب ترامب عن قلقه من أن التحدث تحت القس���م
إلى مولر عن التحقيق الروس���ي قد يؤدي إل���ى توجيه اتهام له بالحنث
باليمي���ن .وقال الرئيس إنه قلق م���ن أن تتم مقارنة أي أمر يقوله لمولر
تحت القس���م بأقوال آخرين على غرار مدير مكتب التحقيقات الفدرالي
كومي ،مش���يرا إلى أن أي تضارب في األقوال قد يستخدم ضده لتوجيه
اتهام له بالحنث بالقسم.

أيــــــام عربــيــة ودولـيـــة

ً
يقبل تعديال وزاريًا
الرئيس التونسي ُ
أعلنه رئيس الوزراء إذا أقر من قبل البرلمان
تونس  -وكاالت :قال الرئيس التونسي
الباجي قائد السبسي ،أمس :إنه مستعد
لتنظيم جلس���ة ألداء اليمين لوزراء جدد
عينه���م رئيس الحكوم���ة ،في خطوة قد
تنزع فتيل أزمة سياسية أثارت قلق
المانحي���ن الدوليي���ن بع���د أن رفض
الرئيس هذا التعديل سابقًا.
وكان رئيس الوزراء يوس���ف الشاهد
ً
أعلن ،اإلثنين الماض���ي ،تعديال وزاريًا
ُ
ضم عش���رة وزراء جدد وعددًا من كتاب
الدولة ،وهو ما رفضه س���ريعًا السبسي
ال���ذي قال :إن���ه لم يتم التش���اور معه
بهذا الخصوص.
وف���ي ما ب���دا أنه س���عي للتهدئ���ة ،قال
الرئيس السبسي للصحافيين بقصر قرطاج،
أمس :إنه سينظم جلس���ة للقسم إذا وافق
البرلمان على التعديل ،مضيفًا :االس���تقرار
هو في حس���ن السياسة التي تستجيب إلى
الطلبات المشروعة للشعب التونسي.
وألق���ى الخ�ل�اف بي���ن السبس���ي
والش���اهد الض���وء عل���ى التوت���رات في
أعلى المس���تويات بالس���احة السياسية
التونس���ية والتي تفاقمت بسبب األزمة
االقتصادي���ة .ونفى الرئيس التونس���ي
وج���ود "خصوم���ة" بين���ه وبي���ن رئيس
ّ
الحكومة ،مؤكدًا في الوقت نفسه رفضه
للطريق���ة التي ّ
ت���م بها ط���رح التعديل
الوزاري األخير .وأوضح الرئيس التونسي
ّ
أنه ليس في ص���راع مع رئيس الحكومة،
ً
ّ
ل���دي خصوم���ة مع رئيس
قائ�ل�ا" :ليس
ّ
الحكومة .أنا م���ن اقترحته ،وأعترف بأنه
له خصال ولكن ليس هناك شخص صالح
لكل زمان ومكان".
ً
ّ
واإلثنين الماضي ،قدم الشاهد تعديال
وزاريًا واس���عًا ومنتظرًا ،دخل بموجبه 13
وزيرًا جديدًا إلى الحكومة وبقي بالمقابل
وزراء الخارجي���ة والدف���اع والداخلي���ة
ّ
والمالية في مناصبهم.

ّ
وعلقت الرئاس���ة التونس���ية على هذا
التعدي���ل في اليوم نفس���ه على لس���ان
ّ
المتحدثة باس���مها سعيدة قراش ،التي
قالت في حديث إلى إذاعة "موزاييك أف
ّ
الخاص���ةّ :إن "رئيس الجمهورية غير
أم"
ّ
موافق" على هذا التعديل "لما اتس���م به
من ّ
تسرع وسياسة األمر الواقع".
ّ
ورج���ح مراقب���ون أن يحت���دم الصراع
السياسي بين رأسي السلطة التنفيذية
ف���ي البالد بس���بب الخالف الذي نش���ب
بينهما حول التعديل الوزاري ،معتبرين
ّأن األزمة السياس���ية التي اندلعت منذ
شهور ستستمر حتى انتخابات .2019
ّ
كم���ا أكد الرئي���س التونس���ي "رفض
ّ ّ
ّ
التمشي الذي اتبعه رئيس الحكومة في
اإلعالن عن التعديل الوزاري"ّ ،
مشددًا على
ّ
ّأن االتفاق كان بإرجاء التعديل إلى حين
عودة الشاهد من زيارته لموريتانيا ،لكنّ

5

ذلك لم يحصل.
ّ
ومن المنتظر أن يحدد البرلمان تاريخًا
ليعرض فيه التعديل الوزاري للمصادقة،
وف���ي حال نال���ت التش���كيلة الحكومية
الجديدة ثقة البرلمان فلن يكون الباجي
ّ
ّ
"ضد قرار مجلس النواب".
ّ
وكان الش���اهد عل���ل دواف���ع التعديل
الوزاري بـ"تكوين فريق حكومي متضامن
ومتكامل ومسؤول لتحقيق االستقرار في
البالد وتس���وية الملفات الحارقةّ ،
خاصة
ف���ي المج���ال االقتص���ادي واالجتماعي
ووضع ّ
حد لألزمة السياسية الراهنة".
ويواجه الش���اهد منذ أش���هر معارضة
ش���ديدة في ح���زب "نداء تون���س" الذي
ينتم���ي إلي���ه ،م���ن قب���ل حاف���ظ قائد
السبس���ي ،نج���ل رئي���س الجمهوري���ة،
باإلضاف���ة إل���ى نقاب���ات عمالي���ة دعته
للتنحي والمغادرة.

ّ مصر :أحكام بالسجن لـ65
متهمًا بتأسيس ّ
خلية إرهابية
القاه���رة -أ ف ب :أصدرت محكمة مصرية أمس ،أحكامًا ّ
بالس���جن لفترات تتراوح
ّ
ّ
ّ
بين  5س���نوات والسجن ّ
المؤبد بحق  65متهمًا أدانتهم بتأسيس خلية إرهابية في
القضية المعروفة إعالميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد" ،بحسب ما قال مسؤول قضائي
لوكال���ة فرانس ب���رس .وكان النائب العام المصري نبيل ص���ادق أحال في أيار 2017
ّ
المتهمي���ن في القضية وعدده���م  67للمحاكمة الجنائية بتهمة "تش���كيل خلية
إرهابي���ة واالنضمام إليها" في عام  .2015وقال المس���ؤول القضائي لفرانس برس ّإن
ّ
"القضية بدأت عندما قام أمير هذه الجماعة (المتهم األول) بتأسيس خلية إرهابية في
ّ
بعض المحافظات وأعلن والءه لداعش ثم تبعه بقية المتهمين".
ّ ّ
بأن المتهم األول "مصطفى أحمد عبد العال" كان
وكش���فت تحقيقات النيابة العامة
ّ
"تلقى تكليفًا من قيادات تنظيم (داعش) خارج البالد ،بتأس���يس جماعة إرهابية تحت
ّ
مسمى (تنظيم والية الصعيد) يعتنق عناصرها أفكارًا إرهابية وتكفيرية".
ّ
وأضاف المصدر ّأن محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) أصدرت أحكامًا بالس���جن المؤبد
ّ
ّ
ّ
ّ
وبالسجن ّ
متهمًا ّ
متهمًا ،وأحكامًا ّ
لمدة  5سنوات بحق
بالس���جن لمدة  15عامًا بحق 41
بحق 18
ّ
س���تة ُق ّصر ،بينما ّ
ب���رأت المتهمين اإلثنين الباقيين .وصدرت األح���كام حضوريا في حق 47
ّ
ّ
شخصًا من إجمالي المتهمين الذين ال يزال بإمكانهم الطعن باألحكام الصادرة بحقهم.

ّ
ً
 26قتـيـال عـلى األقـل وإصــابـة  6حـراس
في ّ
تمرد وقع داخل سجن في طاجيكستان

دوش���انبي -أ ف ب :قتل  24س���جينًا
وحارس���ان وأصيب س���تة ّ
حراس آخرون
بجروح خالل ّ
تمرد وقع داخل س���جن في
مدينة خوجند في شمال طاجيكستان،
بحس���ب ما أفادت مص���ادر أمنية وكالة
فرانس برس امس.
ّ
وقال مص���در أمني إن العصيان اندلع
مساء األربعاء في سجن مدينة خوجند،
ثان���ي كبرى مدن البالد ،مش���يرًا إلى أن
السلطات اس���تدعت الوحدات الخاصة
إلع���ادة النظ���ام إلى الس���جن .وأضاف
المصدر ّأن الصدامات ّأدت إلى مقتل 24
سجينًا وحارس���ين ،وإصابة ستة حراس
آخرين بجروح.
وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل
 20سجينًا وحارسين في العصيان.
ّ
ويضم سجن مدينة خوجند التي تبعد
 200كلم شمال شرق العاصمة ،والمحاط
ّ
مش���ددة ،معتقلي���ن
بتدابي���ر أمني���ة
محكومًا عليهم بالسجن لفترات طويلة،
الرتكابهم جرائ���م خطرة مثل القتل أو
اإلرهاب ،وم���ن بينهم مدانون باالنتماء
لتنظيم الدولة اإلسالمية الجهادي.
وبحسب مصدر أمني ثان ّ
فإن "أعمال
الشغب شارك فيها عش���رات السجناء
وقد اندلع���ت ليل األربع���اء وتواصلت
نهار الخمي���س" .وقال مص���در آخر ّإن
ّ
مسلحين بـ"أدوات ّ
حادة"
السجناء كانوا
حصلوا عليها من مشغل السجن.
ّ
ولم تؤكد الحكوم���ة بعد وقوع أعمال
شغب في السجن أو سقوط قتلى.
وكان هذا السجن ش���هد في السابق

محاوالت فرار.
وفي العام  ،2016قتل في هذا السجن
ح���ارس وس���جين عندما ح���اول ثالثة
ّ
س���جناء الفرار .وأك���د وزي���ر الداخلية
آنذاك ّأن هؤالء كانوا ينوون "االنضمام
الى صفوف" تنظيم الدولة االس�ل�امية
"داعش" لدى خروجهم من السجن.
وشهدت طاجيكستان ،البلد المحاذي
ّ
ألفغانس���تان ويبل���غ عدد س���كانه 8,5

مليون نسمة ،نزاعًا داميًا في تسعينات
الق���رن الفائت إثر إعالنها االس���تقالل
ّ
بعد تفكك االتحاد السوفيتي.
وأعلنت الس���لطات ف���ي الدولة ذات
الغالبي���ة المس���لمة ّأن أكث���ر من ألف
طاجيك���ي ،بينهم ضابط ش���رطة رفيع
ّ
المس���توى انش���ق ف���ي الع���ام ، 2015
ّ
انضم���وا إلى تنظيم الدولة اإلس�ل�امية
"داعش" في السنوات األخيرة.

الجيش السوري يحرر الرهائن
الدروز لدى تنظيم «داعش»
دمش���ق  -أ ف ب :تمكن الجيش الس���وري ،أم���س ،من تحرير الرهائ���ن الدروز الذين
اختطفهم تنظيم الدولة اإلس�ل�امية "داعش" في تموز الماضي بمحافظة السويداء في
جنوب سورية ،وفق ما أعلن اإلعالم الرسمي السوري.
ونقل التلفزيون الرس���مي" :بعملية بطولية ودقيقة قامت مجموعة من أبطال الجيش
العربي الس���وري في منطقة حميمة شمال شرقي تدمر باالشتباك المباشر مع مجموعة
من تنظيم داعش اإلرهابي ،وبعد معركة طاحنة اس���تطاع أبطالنا تحرير المختطفين"،
مشيرًا إلى أن عددهم  .19وأفاد اإلعالم الرسمي بأنه تم قتل الخاطفين.
وبث التلفزيون الرس���مي صورًا للمختطفين المحررين في منطقة صحراوية وحولهم
وقف عناصر من الجيش السوري .وشن التنظيم المتطرف في  25تموز سلسلة هجمات
متزامنة على مدينة السويداء وريفها الشرقي ،أسفرت عن مقتل أكثر من  260شخصًا،
في اعت���داء هو األكثر دموية الذي يس���تهدف األقلية الدرزية من���ذ بداية النزاع في
سورية .وخطف التنظيم وقتها نحو  30مواطنًا درزيًا من نساء وأطفال.
وفي  20تشرين األول الماضي ،أفرج التنظيم المتطرف عن ستة من الرهائن بموجب
اتفاق بعدما كانت روسيا تولت بالتنسيق مع الحكومة السورية التفاوض مع التنظيم.
وأوضح مدير ش���بكة السويداء  ،24نور رضوان ،لوكالة فرانس برس ،أن "العدد الموثق
لدين���ا هو  20كانوا ال يزالون في يد التنظي���م" ،موضحًا" :كان التنظيم أبلغ عائلة إحدى
المختطفات س���ابقًا أنه تم إعدامها لكن من دون أن يرس���ل أي دليل ،لذلك نحن ننتظر
ً
وصولهم إلى السويداء ،إذا كانوا  19فهذا يعني أنه فعال تم إعدامها".

البيت األبيض يسحب تصريح مراسل محطة
«سي أن أن» بعد سجال حاد وطويل مع ترامب

ّ
واش���نطن  -أ ف ب :أعل���ن البي���ت األبيض أنه عل���ق التصريح
الصحافي لمراسل شبكة "سي أن أن" األميركية ،بعد دخوله في
س���جال حاد مع الرئيس األميركي دونالد ترامب ،خالل المؤتمر
الصحافي الذي عقده ،أول من أمس.
وحصل س���جال حاد بين مراس���ل ش���بكة "س���ي أن أن" ،جيم
أكوستا ،والرئيس األميركي خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده
للتح���دث عن نتيج���ة انتخابات منتصف الوالي���ة؛ بعدما رفض
الصحافي تس���ليم المذياع المرأة من فري���ق البيت األبيض؛ إثر
رفض ترامب اإلجابة على سؤاله.
وأكد أكوس���تا ،ال���ذي غالبًا ما يتعرض النتق���ادات من ترامب
بخصوص موضوع "األخبار الكاذبة" ،ف���ي تغريدة على "تويتر"،
قرار منعه من دخول البيت األبيض .وحاولت الموظفة في فريق
ترامب س���حب المذياع من الصحافي لكن من دون جدوى وحصل
تالمس باأليدي لفت���رة وجيزة .كما وصف ترامب الغاضب أيضًا
المراسل جيم أكوس���تا بأنه "شخص وقح وفظيع"؛ بعد أن رفض
األخير الجلوس وتمرير المذياع لزمالئه.
وقالت المتحدثة باس���م البيت األبيض س���ارة ساندرز "البيت
ّ
األبيض علق التصريح الممنوح للمراس���ل المعني حتى إش���عار
آخر" في إشارة إلى أكوستا.
وبدأ الس���جال الحاد بعد أن ّ
تمسك المراس���ل البارز بالمذياع
وأص���ر على طرح األس���ئلة حول قافل���ة المهاجرين م���ن أميركا
الوس���طى التي تتجه نحو الحدود األميركية .وقال ترامب" :هذا
يكفي" ،ثم حاولت الموظفة سحب المذياع.
وأك���دت س���اندرز أن "الرئيس ترامب يؤم���ن بحرية الصحافة
ويتوقع بل ويرحب باألسئلة الصعبة حوله وحول إدارته".
ً
وأضافت" :لكننا لن ّ
نتحمل أبدًا مراس�ل�ا يضع يديه على امرأة
ش���ابة تحاول فقط القيام بعملها كموظف���ة متدربة في البيت
األبيض .هذا التصرف غير مقبول بالمطلق".
رد أكوس���تا على اتهامه بسوء السلوك في تغريدة قال فيها:

"ه���ذه كذبة" ،وتضامن معه على "تويت���ر" عدد من الصحافيين
الذين كانوا برفقته في المؤتمر الصحافي.
وقالت محطة "سي أن أن" في بيان :إن "المتحدثة باسم البيت
األبيض ساندرز كذبت" ،وإن تعليق التصريح الصحافي "تم كرد
تحد".
انتقامي على سؤال فيه ٍ
وأضاف البيان :إن ساندرز "قدمت اتهامات زائفة واستشهدت
بواقعة لم تحدث" ،مشيرًا إلى أن "هذا القرار غير المسبوق يمثل
تهديدًا لديمقراطيتنا والبالد تس���تحق أفض���ل من ذلك .نحن
نقدم دعمنا الكامل إلى أكوستا".
وه���ذا الحادث ه���و األخير في سلس���لة م���ن التجاذبات بين
الرئيس ومراسلي "س���ي أن أن" .فقد ّ
وجه أكوستا خالل المؤتمر
ً
الصحافي بعد يوم على االنتخابات النصفية س���ؤاال إلى ترامب
عما إذا كان قد "ش���يطن المهاجرين" خالل الحمالت االنتخابية،
وأجاب األخي���ر" :ال أريدهم أن يأتوا إلى البالد .لكن يجب عليهم
أن يفعل���وا ذلك بش���كل قانوني" .وأصر أكوس���تا على المتابعة
بالقول" :إنهم على بعد مئات األميال .هذا ليس غزوًا".
في ه���ذه اللحظة قاطع���ة الرئيس" :صدقًا أظ���ن أن عليك أن
تس���مح لي بإدارة البالد ،وأنت قم بإدارة (سي أن أن) ،وإذا قمت
بذلك بشكل جيد فإن نسب المشاهدة ستكون أكبر".
ومع محاولة المراسل متابعة طرح األسئلة قال ترامب" :هذا يكفي،
ضع المذياع جانبًا" ،وابتعد كأنه يهم باالنصراف من المؤتمر.
وتقدم���ت الموظفة لتأخ���ذ المذياع من أكوس���تا الذي حاول
جاهدًا طرح س���ؤال أخير ،لكن ترامب ّ
ل���وح بأصبعه نحوه موبخًا:
سأقول لك ،على "سي أن أن" أن تخجل بعملك معها .أنت شخص
وقح وفظيع .شخص مثلك ال يجب أن يعمل في "سي أن أن".
وعندما تناول مراس���ل ش���بكة "أن بي س���ي" بيتر ألكس���ندر
المذياع ليطرح الس���ؤال التالي قام بالدفاع عن أكوس���تا ،واصفًا
إياه بـ"المراس���ل المثابر" ،ما زاد من غض���ب ترامب الذي قال له:
"أنا لست معجبًا بك أيضًا ،وكي أكون صريحًا أنت لست األفضل".

