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عن �سحيفة �الحتاد �المار�تية

حازم مبي�سني

احلريري الثاين 
والتكليف 2

مل يكن �أمام رئي�ص �جلمهورية �للبناين منا�ص من �إعادة تكليف 
وثمانني  �سبعة  مرور  بعد  �حلكومة،  بت�سكيل  �حلريري  �سعد 
�ال�ست�سار�ت  �إىل  ��ستنادً�  وذل��ك  �الأول،  تكليفه  على  يوما 
توؤكد  �لتي  �لد�ستور،  بن�سو�ص  و�لتز�مًا  �مللزمة،  �لنيابية 
�لتي  �ل�سخ�سية  بت�سمية  �جلمهورية  رئي�ص  �ل��ت��ز�م  حتمية 
�أكرثية �الأ�سو�ت يف �ال�ست�سار�ت �لنيابية، وقد ح�سد  حتوز 
�حلريري 73  �سوتا بينها 71  هم �أع�ساء �الأكرثية، و�سوتني 
�حلريري  وكون  �لتو�فق،  على  حلر�سهما  �الأقلية،  عن  �ن�سقا 

يحظى بتاأييد غالبية �أبناء طائفته �ل�سنية.
�الأول  �لثاين عن  �لتكليف  �الأ�سو�ت يف  �نخفا�ص عدد  يدل  ال 
على �سعف موقف �حلريري، الأن نتيجة �ال�ست�سار�ت هذه �ملرة 
�متناع  يدل  بينما  �النتخابات،  نتائج  باأمانة  و�قعية، وتعك�ص 
خ�سع  �لنو�ب  جمل�ص  رئي�ص  �أن  ت�سميته،  عن  بري  نبيه  كتلة 
لتعنت �لعماد عون و�ل�سيخ ن�سر �لله، وبالتاأكيد لتدخل �إقليمي 
�لرئي�ص  �أن  بالزعم  �مل��وق��ف،  تغطية  حماولة  رغ��م  مك�سوف، 
�ملكلف مل يلتزم بو�سوح بت�سكيل حكومة وحدة وطنية، على 
قاعدة 15- 10- 5 يف توزيع �حلقائب، �لتي تعرثت عند طرح 
يتعلق  �الأم��ر  وك��اأن  بد�  وبحيث  �ل���وز�ر�ت،  وتوزيع  �الأ�سماء 
غنائم  وتوزيع  �لناخبني،  �أن��ف  رغم  جديدة،  زعامات  بفر�ص 

حرب مل يخ�سها �أحد وال �سالت فيها �لدماء.
فعل  وح�سنًا  ق��ال،  كما  جديد  ��ستحقاق  �أم��ام  �ليوم  �حلريري 
حني  يفعل  وح�سنا  �ل��ه��و�ء،  يف  وع��ود  �إط���اق  ع��ن   بامتناعه 
�اللتز�م  بوعد  ويكتفي  �لعتيدة،  حكومته  تو�سيف  عن  يبتعد 
وطنية،  م�ساركة  �أو�سع  لتحقيق  و�لعمل  �لد�ستور،  بن�سو�ص 
�جلميع،  بني  للتو��سل  عنها  رج��وع  ال  قاعدة  �حل��و�ر  وجعل 
�إد�رة  عن  م�سوؤولة  حكومة  يريدون  �للبنانيني  �أن  يدرك  وهو 
و�لتقدم،  و�ل�سامة  �ال�ستقر�ر  مقومات  وتوفري  �لعام،  �ل�ساأن 
ومعاجلة �مل�ساكل �لقائمة يف كل ز�وية من زو�يا �لوطن، و�أن 
�أو  �ئتاف  �أو  وف��اق  حكومة   بت�سمية  معني  غري  �ل�سعب  هذ� 
وحدة وطنية، �أو تكنوقر�ط، �أو برملانية، �أو �أقطاب، فهو متامًا 
يريد حكومة ال تكون جمرد طاولة الإد�رة �ملناكفات �ل�سيا�سية.

للجميع  ليوؤكد  �لثاين،  �لتكليف  من  �ال�ستفادة  �حلريري  على 
�لوحيد  هو  مثلما  �حلكومة،  ت�سكيل  على  �لقادر  �لوحيد  �أن��ه 
�لكثريون  �ساهم  �لتي  �حلفرة  من  لبنان  �نت�سال  على  �لقادر 
بق�سد وبغري ق�سد يف �إعد�دها لي�سقط فيها وطن �الأرز، ومعه 
طموحات �للبنانيني بحياة �أف�سل، وعليه هو �أن ميلي �سروطه، 
وال ي�سمح لاأقلية بفر�ص �سروطها، فهذ� هو �لو�سع �لطبيعي، 
وهذه  �ملعار�سة  �ست�سغلها  �لتي  �ل��وز�ر�ت  حتديد  هو  وعليه 
ي�سكل مطبخًا  �أن  موؤثرة، وعليه  ثانوية وغري  تكون  �أن  يجب 
�تخاذ  مهمة  به  تناط  �لنيابية،  �الأك��رثي��ة  وزر�ء  من  وز�ري���ًا 
بالتدخل  لاأقلية  �ل�سماح  ودون  �لكربى،  �ل�سيا�سية  �لقر�ر�ت 
فيه، نقول ذلك ونحن نعرف �سرورة �نفتاحه على كافة �الأفكار، 
ليتمكن من ت�سكيل حكومة يريدها على �سورة لبنان، وبحيث 
�لد�ستور  روح  من  تنبثق  ومت�سامنة،  وفعالة  جامعة  تكون 

و�أ�سول �لدميقر�طية وتتو�فق مع نتائج �النتخابات.
ميتلك �ل�سيخ �سعد كافة �الأور�ق، مثلما ميتلك حق �للعب بتلك 
يف  ��ستباقي  وب�سكل  منه  رغبة  ذل��ك  يفعل  ال  لكنه  �الأور�ق، 
�نتز�ع فتيل �أي �أزمة  قد تلوح يف �الأفق، على �أن ذلك ال يجب 
�أن مينح بع�ص �لقوى �ل�سيا�سية يف �ملعار�سة حق �العتقاد �أن 
�لتحكم مب�سري �حلكومة �ملنتظر ت�سكيلها، ولو كان  من حقها 
�أو  فرن�سا  �أو  �يطاليا  �أو  كربيطانيا  بلد  يف  يعي�ص  �حلريري 
�أ�سولها لكان �سكل  �أي بلد يعي�ص �لدميقر�طية �لربملانية على 

حكومته منذ ت�سعني يومًا و�أر�ح �لباد و�لعباد.

خ���������ارج �حل�������دود

تون�س / رويرتز
 �تهم �حلزب �لدميقر�طي �لتقدمي وهو �أحد �أبرز ت�سكيات 
�ملعار�سة يف تون�ص �م�ص  �الحد �ل�سلطة با�ستهد�فه وقطع 
ك��ل �ل��ط��رق �م��ام��ه ك��ي ال ي��ك��ون ل��ه ن���و�ب يف �ل��ربمل��ان من 
�النتخابات  يف  �مل�ساركة  قو�ئمه  �أغلب  ��سقاط  تعمد  خال 

�لربملانية �لتي �ستجري يف 25 من �ل�سهر �ملقبل.
منه  ن�سخة  على  روي���رز  ح�سلت  بيان  يف  �حل��زب  وق��ال 
�ل�ست  �لقائمات  من  قائمة   20 ��سقاط  �ىل  عمدت  "�ل�سلطة 
باب  �غ��اق  �ساعة  حتى  �حل��زب  بها  تقدم  �لتي  و�لع�سرين 

�لر�سحات يف �ل�ساد�سة من م�ساء )�أم�ص( �ل�سبت."
مية  �ل��ع��ام��ة  �الم��ي��ن��ة  توقيع  �ل���ذي حمل  �ل��ب��ي��ان  و�أ���س��اف 
هذه  رف�ص  ح��ول  تف�سري  �ي  �ع��ط��اء  يتم  مل  �ن��ه  �جلريبي 

الق�ساء  تهدف  لتعليمات  �الد�رة  "تلقي  يوؤكد  مما  �لقو�ئم 
�حلزب من �ملوؤ�س�سات �لتمثيلية )�لربملان(."

يف  قانونيا  لبا�سا  �لقر�ر  "باك�ساب  �ل�سلطة  �حلزب  و�تهم 
�ل�سيا�سي ويف تعد �سارخ على  �لتعامل  حتد كامل لقو�عد 
�حلكم  و�سعها  �لتي  �النتخابية  )�لائحة(  �ملجلة  �أحكام 

نف�سه."
م�سدر  م��ن  تعليق  على  �حل�سول  �ل��ف��ور  على  يت�سن  ومل 

ر�سمي حول �تهامات �لتقدمي.
�لقيادي  تر�سيح  �ع��ت��ز�م��ه  �ملا�سي  �ل��ع��ام  �حل���زب  و�أع��ل��ن 
جنيب �ل�سابي للمناف�سة يف �نتخابات �لرئا�سة لكن تعديا 
يعد  مل  النه  �النتخابات  يف  �مل�ساركة  من  �ق�ساه  د�ستوريا 

�أمينا عام للحزب وتخلى عن من�سبه ملية �جلريبي.

بريوت/ �ف ب
�سحايف  حديث  يف  �سليمان  مي�سال  �للبناين  �لرئي�ص  ر�أى   
يف  "�سلبيا"  �سوريا  �و  �ير�نيا  دور  ال  �ن  �الح��د  �م�ص  ن�سر 
لبنان حاليا، �ال �نه �قر يف �لوقت نف�سه �ن "�مل�ساكل �القليمية 

تنعك�ص" على باده.
�جتماعات  �ث��ن��اء  ن��ي��وي��ورك  يف  لل�سحفيني  �سليمان  وق���ال 
�جلمعية �لعامة لامم �ملتحدة، "ال ننكر تاأثري�ت �لدول يف بلد 
مثل لبنان ونحن نعاين م�ساكل �قليمية. معاناة لبنان تاتي من 

هذه �مل�ساكل �القليمية �لتي تنعك�ص عليه".
ورد� على �سوؤ�ل عما �ذ� كان هناك دور �سوري �و �ير�ين يف 

�لو�سع �للبناين �لر�هن، قال "دور �سلبي؟ ال �عتقد".
�التفاق  ك��ان  �حلكومة  تاليف  يف  ���س��يء  "��سعب  و����س��اف 
�ل�سيا�سي على حكومة �لوحدة �لوطنية. وهذ� مت. لو �ر�دت 
هذه �لدول عرقلة �المر لكانت تدخلت ملنعه  �خلاف يف لبنان 
��سبح على تفا�سيل توزيع �حلقائب و�ال�سماء. ال �توقع �ن 
�ل�سوريون  "يكن  وتابع  �لتفا�سيل".  هذه  يف  �ل��دول  تتدخل 
كل �ملحبة للبنان ولديهم �ر�دة ثابتة و�سادقة بان يدير لبنان 
لي�ست  و�لد�ستورية.  �ل�سيا�سية  �ال�ستحقاقات  وينفذ  �سوؤونه 
بالتدخل  �لنية  لديهم  لي�ست  كما  �ب��د�،  بالعرقلة  �لنية  لديهم 
�ل�سوري  �لتقارب  وع��ن  �للبنانية".  �لد�خلية  �ل�سوؤون  يف 
�ل�سعودي، قال "عندما تكون �لعاقات بني �لدول �لعربية جيدة 
طبعا يتح�سن �لو�سع يف لبنان  علي �ن �جعل لبنان ي�ستفيد 

من �لتقارب �لعربي يف �سكل كبري. هذه هي �ملعادلة".
وعن �مل�ساكل �لتي تعر�ص ت�سكيل حكومة جديدة، قال �سليمان 
"عندما ي�سبح لدينا قانون يلغي ما ي�سمى �ل�سنية �ل�سيا�سية 
و�ملارونية �ل�سيا�سية و�ل�سيعية �ل�سيا�سية، قانون مرتكز على 
قاعدة ال طائفية ويكون قاعدة �النتخاب، عندها ن�ستطيع �ن 
نطبق مبادىء �لدميوقر�طية كما تطبق يف �لغرب: �الكرثية 
حتكم و�القلية تر�قب �و تعار�ص". و��ساف، رد� على �سوؤ�ل، 
"كانت هناك وجهة نظر تقول مبحاولة عدم توزير �لر��سبني 
وهذ�،  د���س��ت��ور�.  لي�ص  ه��ذ�  لكن  �لنيابية(  �النتخابات  )يف 
�اللتز�م  �الجدر هو  لذلك  مر�ت عدة  �نه عرف، خرق  قلنا  �ذ� 
�برز  �حل��ري��ري،  �سعد  �لنائب  وب���د�أ  �لوطنية".  بامل�سلحة 
�قطاب �الكرثية، �خلمي�ص م�ساور�ت برملانية لت�سكيل حكومة 
جديدة، وذلك بعد مرور ثمانني يوما على تكليفه �الول، و�ستة 
�يام على �عتذ�ره عن �لقيام باملهمة ب�سبب خافات مع �القلية 
على �حلقائب و�ال�سماء. و�برز هذه �ال�سماء، �لوزير �حلايل 
جرب�ن با�سيل �لذي يتم�سك �لتيار �لوطني �حلر حليف حزب 
بحجة  �حل��ري��ري  يرف�ص  بينما  �حلكومة،  �ىل  باعادته  �لله 

هزميته يف �النتخابات �لتي جرت يف حزير�ن.
حكومة  بت�سكيل  �لله،  حزب  ر��سها  وعلى  �القلية،  وتتم�سك 
"خ�سو�سية لبنان" �لذي ي�سم طو�ئف  وحدة وطنية ب�سبب 
�كرثية"  "بحكومة  �الكرثية  قياد�ت  بع�ص  تطالب  فيما  عدة، 

ترجم نتيجة �النتخابات �لنيابية.

�لريا�س/ �لوكاالت 
��سر�ئيل  مع  �لتطبيع  رف�ص  �ل�سعودية  �كدت 
�ملحتلة  �لعربية  �الر��سي  من  �الن�سحاب  قبل 
بح�سب  وذل��ك  �لعربية،  �ل�سام  مل��ب��ادرة  وفقا 
كلمة �ململكة �مام �جلمعية �لعام لامم �ملتحدة 
�النباء  وك��ال��ة  ن�سرتها  و�ل��ت��ي  ن��ي��وي��ورك  يف 

�ل�سعودية ليل �ل�سبت �الحد.
وقالت �ململكة يف كلمتها �ن �ل�سام يف �ل�سرق 
فر�ص  مب��ح��اول��ة  يتحقق  ول���ن  "مل  �الو����س���ط 
�الن�سحاب  حتقق  قبل  �ل��ع��رب  على  �لتطبيع 
وقبل �جناز �ل�سام وكاأن علينا مكافاة �ملعتدي 
على عدو�نه يف منطق معكو�ص الميت للجدية 

و�مل�سد�قية باأي �سلة".
�ل�سام  �ن  �ل�سعودية  �حلكومة  �عتربت  كما 

)��سر�ئيل(  "تظاهر  ع��رب  �ي�����س��ا  يتحقق  ل��ن 
مطولة  متعددة  �أو  ثنائية  مفاو�سات  باجر�ء 
وغري جمدية تتطرق لكل �سيء ما عد� �لق�سايا 
و�ل�سام  �لنز�ع  �سلب  ت�سكل  �لتي  �الأ�سا�سية 
�ن  على  ���س��ددت  �ل�سعودية  �ن  �ال  �ملن�سود". 
��سا�ص  يف  كانت  �لتي  �لعربية  �ل�سام  مبادرة 
عام 2002  �لعربية  قمة بريوت  �طاقها خال 
�ساما  جماعيا  عر�سا  وتوفر  قائمة  تز�ل  "ال 
الن��ه��اء �ل�����س��ر�ع م��ع �إ���س��ر�ئ��ي��ل و�ل��دخ��ول يف 
�تفاق �سام يوفر �الأمن و�العر�ف و�لعاقات 

�لطبيعية جلميع دول �ملنطقة".
وتن�ص مبادرة �ل�سام �لعربية على �سام �سامل 
�ن�سحاب  مقابل  �لعربية  و�ل��دول��ة  �لعرب  بني 
منذ  �ملحتلة  �الر�����س���ي  جميع  م��ن  ����س��ر�ئ��ي��ل 

1967 وقيام دولة فل�سطينية عا�سمتها �لقد�ص 
عادل  ح��ل  �ىل  �لتو�سل  ع��ن  ف�سا  �ل�سرقية 

وتفاو�سي مل�ساألة �لاجئني �لفل�سطينيني.
�ل�سرطة  با�سم  �ملتحدث  �علن  �خ��رى  جهة  من 
�ال�سر�ئيلية �ن م�سلمني هاجمو� يهود� جاءو� 
�لقد�سي  �حل��رم  باحة  يف  �الح��د  �م�ص  لل�ساة 

لكن قو�ت �المن فرقتهم و�عادت �لهدوء.
فر�ن�ص  لوكالة  روزنفلد  ميكي  �ملتحدث  وق��ال 
بر�ص "�ن جمموعة من �ملوؤمنني �ليهود جاءو� 
�لقد�سي  �حلرم  )��سم  �لهيكل  جبل  يف  لل�ساة 
لدى �ليهود( هوجمت باحلجارة من قبل 150 

م�سلما، وتدخلت قو�تنا للتفريق بينهم".
��سيبا  �ل�سرطة  م��ن  عن�سرين  "�ن  و����س��اف 

بجروح و�عيد �لهدوء".

دعو�ت  �ن  بر�ص  فر�ن�ص  لوكالة  م�سور  و�فاد 
�لقد�سي  �حل���رم  حم��ي��ط  يف  للتجمع  �ط��ل��ق��ت 
�مل�ساجد  م��اآذن  من  لل�سوت  مكرب�ت  بو��سطة 
�عد�د  طوقت  فيما  �لقدمية  �لقد�ص  مدينة  يف 

كبرية من قو�ت �ل�سرطة �ملنطقة.
��سر�ئيل  ت�ستعد  فيما  �ملو�جهات  هذه  وتاأتي 
�عتبار� من م�ساء �الحد لاحتفال بيوم �لغفر�ن 
�ساعة  ل25  بال�سوم  يق�سي  �ل���ذي  )ك��ي��ب��ور( 
و�قامة �ل�سلو�ت. ويقع �حلرم �لقد�سي �سمن 
للقد�ص  �ل�سرقي  �لقطاع  يف  �لقدمية  �ملدينة 
�سمه  و�علنت  �لعربية  �ل��دول��ة  �حتلته  �ل��ذي 
�حلرمني  ثالث  �ملوقع  هذ�  ويعترب   .1967 يف 
�ل�سريفني --بعد مكة �ملكرمة و�ملدينة �ملنورة 
�مل�سجد  وي�سم  �ل�سعودية--  �لعربية  باململكة 

�الق�سى وقبة �ل�سخرة.
�ملعبد  م��وق��ع  ع��ل��ى  ب��ن��ي  �ن���ه  �ل��ي��ه��ود  ويعتقد 
�ل��ي��ه��ودي �ل��ذي دم��ره �ل��روم��ان يف �ل��ع��ام 70 
�ملبكى  بحائط  تتمثل  �ث��اره  �خر  و�ن  مياديا 

)حائط �لرب�ق( �ملقد�ص يف �ليهودية.
من جهة �خرى حذرت حركة �ملقاومة �ال�سامية 
)حما�ص( �م�ص �الحد من "�لت�سعيد �ال�سر�ئيلي 
����س��ر�ئ��ي��ل  حم��م��ل��ة  �ل���ق���د����ص  يف  �خلطري" 
"�مل�سوؤولية عن كل �لتبعات و�لتطور�ت" �لتي 

ميكن �ن ترتب عليه.
على  تعليقا  �سحايف  بيان  يف  حما�ص  وقالت 
�ل�سرطة  بني  �الح��د  ح�سلت  �لتي  �ملو�جهات 
�ال�سر�ئيلية وفل�سطينيني يف �مل�سجد �الق�سى 
��ستهد�ف  حم���اوالت  "�إن  �ل�سرقية  بالقد�ص 
�مل�����س��ج��د �الأق�����س��ى و����س��ت��ب��اح��ة ح��رم��ات��ه هو 
ت�سعيد خطري نحذر من �ال�ستمر�ر فيه ونحمل 
�الحتال �مل�سوؤولية عن كل �لتبعات و�لتطور�ت 

�لتي �سترتب على هذه �جلرمية".
و�عتربت حما�ص "�ن �لت�سعيد �ال�سر�ئيلي يف 
مدينة �لقد�ص هو نتيجة طبيعية للقاء نيويورك 
جلر�ئم  �الأمريكي  و�لدعم  �النحياز  و��ستمر�ر 
ر�م  �سلطة  تدعو  �حلركة  فاإن  ولهذ�  �الحتال، 
م�سل�سل  ع��ن  �ل��ت��وق��ف  �إىل  فتح  وح��رك��ة  �ل��ل��ه 
له  توفر  �لتي  �الح��ت��ال  مع  �لعبثية  �للقاء�ت 

غطاء لا�ستمر�ر يف هذه �جلر�ئم".
وي�سري بيان حما�ص بذلك �ىل �للقاء �لذي ح�سل 
يف مقر �المم �ملتحدة يف �لثاين و�لع�سرين من 
�يلول/�سبتمرب بني رئي�ص �ل�سلطة �لفل�سطينية 
�ال�سر�ئيلية  �حلكومة  ورئي�ص  عبا�ص  حممود 
�المريكي  �لرئي�ص  بح�سور  نتانياهو  بنيامني 

بار�ك �وباما.
�إىل  �لعربية  "�حلكومات  حما�ص  دع��ت  كما 
�الأمريكي  �مل��وق��ف  على  �ملر�هنة  ع��ن  �لتوقف 
و�لتخلي عن حالة �ل�سمت جتاه �جلر�ئم �سد 

�مل�سجد �الأق�سى و�ل�سعب �لفل�سطيني".
ودع���ت �حل��رك��ة �ىل م�����س��ري�ت �ح��ت��ج��اج على 
�قتحام �مل�سجد �الق�سى م�ساء �الحد يف قطاع 

غزة.
�جلناح  �ل��ق�����س��ام  ك��ت��ائ��ب  �ع��ل��ن��ت  جهتها  م��ن 
�سحايف  بيان  يف  حما�ص  حلركة  �لع�سكري 
"�ن �مل�سا�ص بامل�سجد �الق�سى هو نذير خطري 
ملا هو قادم و�ننا لن نقف مكتويف �اليدي �مام 

��ستباحة �حد �قد�ص مقد�سات �مل�سلمني".
و��سافت �لق�سام "�ن �الق�سى هو �ل�سعلة �لتى 
يبد�أ عندها �النفجار و�سند�فع عن �الق�سى بكل 

�لو�سائل".
بني  �ل�سرقية  �لقد�ص  يف  مو�جهات  و�ندلعت 
�الحد  وفل�سطينيني  �ال�سر�ئيلية  �الم��ن  ق��و�ت 
باحة  يف  وم�سلمني  يهود  بني  مناو�سات  بعد 
�حلرم �لقد�سي، ح�سب رجال �ل�سرطة و�سهود 

عيان.

ال�سع�دية ت�ؤكد رف�ض التطبيع مع اإ�سرائيل قبل 
االن�سحاب من االرا�سي املحتلة

مي�سال �سليمان: ال دور اإيرانيا اأو �س�ريا 
�سلبيا االآن يف لبنان

عمان / �ف ب
ع�سر  �كرث  �حد  يعد  �لذي  �الردن،  قرر 
�مل�سي  �ملياه،  يف  فقر�  �لعامل  يف  دول 
من  �الوىل  �مل��رح��ل��ة  تنفيذ  يف  ق��دم��ا 
م�����س��روع �ن���ق���اذ �ل��ب��ح��ر �مل��ي��ت �الآخ���ذ 
مبلياري  كلفته  تقدر  �لذي  باالنح�سار 
�لبطاينة  فايز  �ملهند�ص  دوالر.وق����ال 
�لذي  �لبحرين"  "قناة  م�سروع  مدير 
�سيجلب �ملياه من �لبحر �الحمر لتغذية 
م��ي��اه �ل��ب��ح��ر �مل��ي��ت، �ل��ب��ح��رية �الكرث 

�الر�ص  �سطح  على  و�نخفا�سا  ملوحة 
و�لتي قد جتف مياهها بحلول 2050، 
عط�سان  "�الردن  بر�ص  فر�ن�ص  لوكالة 

والميكنه �النتظار �كرث".
وب��ح�����س��ب �ل��ب��ط��اي��ن��ة ف��ق��د مت �ط���اع 
�����س���ر�ئ���ي���ل و�ل�������س���ل���ط���ة �ل��وط��ن��ي��ة 
�سفاف  على  تقع  �ل��ت��ي  �لفل�سطينية 
�جل  من  �ململكة  توجهات  على  �لبحر 
�مل�سروع  م��ن  �الوىل  �مل��رح��ل��ة  �جن���از 
"تكن هناك �ية معار�سة  موؤكد� �نه مل 

حاجة  تفهما  ب��ل  �جل��ان��ب��ني  ق��ب��ل  م��ن 
�الردن �مللحة للمياه".

�ن  على  �الردنيون  �مل�سوؤولون  وي�سر 
�سق هذه �لقناة �لتي �سربط �لبحرين 
نق�ص  م�سكلة  �سيحل  و�مل��ي��ت  �الح��م��ر 
�نه  كما  �ملنطقة  ويف  بلدهم  يف  �ملياه 
�ملهدد  �مليت  �لبحر  �نقاذ  على  �سيعمل 
من�سوب  ينخف�ص  حيث  باالنح�سار 
مما  �سنويا  و�ح���د  م��ر  بنحو  مياهه 

يت�سبب يف م�ساكل بيئية خطرية.

االأردن يقرر امل�سي قدما يف ربط البحرين امليت واالأحمر

�سنعاء / �لوكاالت 
 قتل ما ال يقل عن 30 �سخ�سا بينهم 
�حلوثي  جماعة  ق��ي��ادي��ي  م��ن  �ث��ن��ان 
�م�����ص و�م�ص  م��و�ج��ه��ات وق��ع��ت  يف 
�سفيان  ح����رف  م��ن��ط��ق��ة  يف  �الول 
مبحافظة عمر�ن �سمال �ليمن. ونقلت 
م�سدر  ع��ن  �ليمنية  �الن��ب��اء  وك��ال��ة 
قتلو�  �حل��وث��ي��ني  �ن  ق��ول��ه  ع�سكري 
موقع  �ىل  �لت�سلل  حماولتهم  �ث��ن��اء 
)�ل�سقر�ء( �لذي ت�سيطر عليه �لقو�ت 
�حلكومية بعد �ن متكنت من تطهريه 

من عنا�سر �لتمرد قبل ع�سرة �يام.
"وحد�ت  �ن  �ىل  �مل�����س��در  و�����س���ار 
هند�سية خا�سة تابعة للجي�ص متكنت 
�سبكات  مفعول  و�بطال  �كت�ساف  من 
�ل��ت��ي زرعها  �الل���غ���ام  م���ن  و����س��ع��ة 
�مل��ت��م��ردون �حل��وث��ي��ون يف �ك��رث من 
م��ن��ط��ق��ة مب��ح��اف��ظ��ة ���س��ع��دة وح���رف 
وعنا�سر  �ملدنيني  م�ستهدفة  �سفيان 
�مد�د�ت  و�سول  وملنع  �الأم��ن  ق��و�ت 
�الن�سانية  و�مل�������س���اع���د�ت  �الغ���اث���ة 
للنازحني جر�ء �جلر�ئم �لتي ترتكبها 

تلك �لعنا�سر بحق �ملو�طنني".
عنا�سر  م���ن  "�لع�سر�ت  �ن  و�ك����د 
�ليومني  خال  م�سرعهم  لقو�  �لتمرد 
و�سفيان  �سعدة  حم��اور  يف  �ملا�سني 
و�مل��اح��ي��ظ و�أح�����رزت ت��ق��دم��ا كبري� 
زحفها  وو��سلت  �حل�سامة  باجتاه 
ز�لت  ما  �لتي  �ملناطق  بقية  باجتاه 
تلك �لعنا�سر تتو�جد فيها". و��ساف 
�ن "�لقو�ت تو��سل تقدمها يف �جتاه 
�سعدة  �سفيان  ح��رف  طريق  تطهري 
تقوم  �لتي  �الره��اب��ي��ة  �لعنا�سر  م��ن 

اليقاف  يائ�سة  حم��اوالت  ببذل  حاليا 
�الألغام  زرع  وتكثيف  �ل��ت��ق��دم  ذل���ك 

و�ملتفجر�ت يف جو�نب �لطريق".
من  وح���د�ت  �إن  ميني  م�سدر  وق���ال 
�ل���ق���و�ت �مل�����س��ل��ح��ة ق��ب�����س��ت ع��ل��ى 7 
�حلوثيني  م��ع  يقاتلون  �سوماليني 
يف �حلرب �لتي تدور منذ 11 من �آب 
�ملا�سي. وقال �مل�سدر ذ�ته �ملقرب من 
�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية �إن قو�ت �جلي�ص 
قب�ست على �ل�سوماليني يف �ملجزعة 
هذ�  �عتقل  حيث  �سفيان  مديرية  من 

من   20 �ل�سوماليني �سمن  من  �لعدد 
�أن�سار �حلوثي.

بوجود  ���س��ح��ي��ف��ة  ت��ق��اري��ر  وق���ال���ت 
ت����اأك����ي����د�ت ع�����س��ك��ري��ة ع����ن وج����ود 
جانب  �إىل  ي��ق��ات��ل��ون  ���س��وم��ال��ي��ني 
�أجانب يعملون  �حلوثيني �إىل جانب 
حرب  على  �حلوثيني  لتدريب  خرب�ء 
�لع�سابات. وقد مت ت�سليم �ملقبو�سني 
�ال�ستخبار�ت  �إىل  �ل�����س��وم��ال��ي��ني 
عملية  بدورها  بد�أت  �لتي  �لع�سكرية 

�لتحقيق �أم�ص.

اليم��ن يف  �سفي��ان  ح��رف  منطق��ة  يف  ح�ثي��ًا   30 م�س��رع 

عمر الب�سري يعلن نهاية رقابة الدولة على ال�سحافة املكت�بة يف ال�س�دان
�خلرطوم/ �ف ب

�الحد  �م�ص  �لب�سري  عمر  �ل�سود�ين  �لرئي�ص  �علن   
كما  �ملكتوبة  �ل�سحافة  عن  فور�  �لدولة  رقابة  رفع 
�ول  �ق���ر�ب  م��ع  و�ملعار�سون  �لنا�سرون  يطالب 
�نتخابات منذ 25 �سنة. ويف مر�سوم �وردته وكالة 
�النباء �لوطنية، �قر �لرئي�ص �لب�سري �نهاء "�لرقابة 
�مل�سبقة" �لتي تقوم بها �جهزة �ال�ستخبار�ت م�ساء 
كل يوم يف قاعات حترير �ل�سحف حلذف �ملو��سيع 

�لتي تعتربها �ل�سلطة ح�سا�سة جد�.

وهو  �ل�سحافة،  جمل�ص  رئي�ص  �سيمو  علي  و�علن 
"�عتبار�  �نه  بر�ص  فر�ن�ص  لوكالة  حكومية،  هيئة 
�ل�سحافيني  �مام  و��سبح  �لرقابة  �نتهت  �ليوم  من 
وجمعية  �لنا�سرين  �ن  مو�سحا  �ملطلقة"،  �حلرية 
"مدونة  وقعو�  �ال�ستخبار�ت  و�جهزة  �ل�سحافيني 
يف  وت�سدر  �ل�سحايف.  �لعمل  ملمار�سة  �خاقية" 
باللغتني  �سحيفة  ث��اث��ني  نحو  يوميا  �ل�����س��ود�ن 
�لتيار�ت  خم��ت��ل��ف  مت��ث��ل  و�الن��ك��ل��ي��زي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
ومو�لية  و����س��ام��ي��ة  ���س��ي��وع��ي��ة  م���ن  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 

يف  ن�سمة  مليون   39 �ل�سود�ن  ويعد  للحكومة... 
و�جلنوب  ب��اال���س��ام  ي��دي��ن  �ل���ذي  �ل�سمال  م��ن  ك��ل 
�مل�����س��ي��ح��ي. وت��ب��ن��ى �ل���ن���و�ب �ل�����س��ود�ن��ي��ون يف 
لكنه  �ل�سحافة"،  "حرية  ي�سمن  قانونا  ح��زي��ر�ن 
�لديني  باالن�سقاق  "�لت�سبب  �ل�سحف  على  يحظر 
�حلرب  على  �لتحري�ص  �و  �جلن�سي  �و  و�لعرقي 
�لدينية"  "�لقيم  باحر�م  �لعنف" ويلزمها  و�عمال 
يدفع  �ن  �لقانون على  �لعامة". وين�ص  و"�الخاق 
�دينو�  �ذ�  �ملحاكم  حتددها  غر�مات  �ل�سحافيون 

ي�سمن  �نه  ومع  �حلمر�ء.  �خلطوط  هذه  بانتهاك 
"حرية �ل�سحافة"، �ال �ن هذ� �لقانون مل ينه �لرقابة 
�لتي متار�سها �جهزة �ال�ستخبار�ت. وياتي مر�سوم 
�لرئي�ص عمر �لب�سري لي�سع حد� لها كما يطالب بذلك 
�ل�سود�ن  وي�ستعد  �ملعار�سة.  و�ح��ز�ب  �لنا�سرون 
-رئا�سية  عامة  �نتخابات  �ول  الج��ر�ء  ني�سان  يف 
وت�سريعية و�قليمية- منذ 1986. وال ينطبق قانون 
�ل�سحافة  على  �ال  �لرقابة  ورفع  �جلديد  �ل�سحافة 

�ملكتوبة وال ي�سمل �لتلفزيون �لوطني.

حزب ت�ن�سي معار�ض يتهم ال�سلطة بعرقلته 
يف االنتخابات الربملانية

جنود ��سر�ئيليون .. �.ف.ب


