
عالوي يبلغ رؤساء الكتل بتشكيلته الوزارية 
ويطلب دعمهم لنيل الثقة

 بغداد - عبداحلسني غزال 
اجتمع رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق 
في  السياسية  الكتل  قادة  مع  عالوي 
البرملان العراقي ، مساء االثنني ، و ناقش 

معهم  ضرورة اقرار كابينته الوزارية.
وبحسب وكالة االنباء العراقية فإن »رئيس 
عالوي،  توفيق  محمد  املكلف  الوزراء 
الكتل  قادة  مع  موسعًا  اجتماعًا  عقد 
الستكمال  مباحثاته  إطار  في  السياسية 
كابنيته الوزارية وتقديمها ملجلس النواب 

للتصويت عليها«.
إن  مصادرها  عن  نقاًل  الوكالة  وأضافت 
تقديمها  املرجح  من  الوزارية  »الكابينة 
أو مطلع األسبوع  الجاري  نهاية األسبوع 
تفاصيل  الوكالة  تكشف  لم  فيما  املقبل«، 

اخرى.
وأعلن رئيس الوزراء املكّلف، محمد توفيق 
على  الوزارية  كابينته  طرح  عن  عالوي، 
الحالي،  األسبوع  خالل  النواب  مجلس 
فيما رجح النائب عن تحالف البناء حنني 
جلسة  تعقد  أن  للمربد  حديثه  عبر  قدو 
عالوي  كابينة  بتمرير  الخاصة  البرملان 
الوزارية يوم األربعاء أو الخميس املقبلني. 

وقال مصدر مقرب من عالوي ان التحالف 
الكردستاني يصر على تسلم حقيبة املالية 

فقط .
فاضل  كتلة صادقون  عن  النائب  قال  فيما 
بموعد  بعد  تبلغ  لم  كتلته  ان  الفتالوي 
الثقة  نيل  على  الوزارية  الكابينة  عرض 
ان  الى  امس  محلي  تصريح  في  ولفت    ،
الكتل مساء االثنني بتفاصيل  ابلغ  عالوي 
معهم  وناقش  الوزارية  تشكيلته  اسماء  

جميع الخيارات .
قبيل  سابق  وقت  في  عالوي  وقال  وكان 
في  حسابه  على  تغريدة  في   ، االجتماع 
تويتر: »اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي 
من  مستقلة  وزارية  كابينة  بإكمال  يتمثل 
األكفاء والنزيهني من دون تدخل أي طرف 

سياسي«.
الكابينة،  هذه  أسماء  »سنطرح  وأضاف: 
عن  بعيدا  الحالي،  األسبوع  خالل 
استجابة  ونأمل  والتسريبات،  الشائعات 
عليها  والتصويت  النواب  مجلس  أعضاء 

من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب«.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كّلف 
الحكومة  بتشكيل  عالوي  توفيق  محمد 

الجديدة.
بتشكيل  املكلف  الوزراء  رئيس  وتعهد 
ورفض  األطياف  جميع  تمثل  حكومة 
بمحاربة  تعّهد  كما  األحزاب،  مرشحي 
اللجان  وحّل  العمل  فرص  وتوفير  الفساد 

االقتصادية للفصائل السياسية.

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)
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ترامب الثاني

بروكسل- الزمان 
االثنني  األوروبي  االتحاد  وزراء خارجية  اّتفق   
حظر  تطبيق  ملراقبة  بحرية  مهّمة  إطالق  على 
على دخول األسلحة إلى ليبيا، رغم اعتراضات 
بعض الدول التي تخشى من أن تشّجع الخطوة 
حركة املهاجرين. وستكون املهمة مخولة التدخل 
وزير  أفاد  ما  بحسب  االسلحة،  شحنات  لوقف 
خارجية االتحاد جوزيب بوريل. ويأمل االتحاد 
األوروبي بأن تبدأ هذه العملية التي تركز على 
الجزء الشرقي من الساحل الليبي بنهاية اذار/
وضع  يتم  لم  انه  رغم  بوريل،  بحسب  مارس 
االشتباك  قواعد  بينها  التفاصيل  من  العديد 
لوحدات البحرية. وأدرج وزراء االتحاد األوروبي 
املجتمعون في بروكسل النزاع في ليبيا الغنية 
بالنفط والتي تعاني من االضطرابات على جدول 
إلى  التوصل  استبعد  بوريل  وكان  أعمالهم. 
اتفاق على وقع االعتراضات من النمسا واملجر.

األهمية  في  غاية  السالح  حظر  إنجاح  ويعد 
إلعادة االستقرار إلى ليبيا حيث تواجه حكومة 
املتحدة هجوما  األمم  بها من  املعترف  طرابلس 
من قوات املشير خليفة حفتر، التي تسيطر على 
وسيقترح  البالد.  وشرق  جنوب  مناطق  معظم 
التفاصيل  من  العديد  العسكريون  القادة 
العمالنية بينها عدد السفن والنطاق الجغرافي، 
االتحاد  خارجية  وزراء  على  وسيطرحونها 
املقبل  مؤتمرهم  في  عليها  للموافقة  األوروبي 
األوروبي  االتحاد  ويأمل  آذار/مارس.   23 في 

محل  ستحل  التي  املهمة،  هذه  تنطلق  أن  في 
»مهمة صوفيا« التي أطلقت في 2015 ملواجهة 
تهريب البشر عبر املتوسط مع استخدام سفنها 
ليبيا،  إلى  األسلحة  إيصال  على  رقابة  لفرض 
مقدم  في  النمسا  كانت  آ1ار/مارس.  نهاية  في 
من رفضوا احياء »مهمة صوفيا« التي تأسست 
املتوسط  عبر  البشر  تهريب  ملواجهة   2015 في 

إيصال  على  رقابة  لفرض  سفنها  استخدام  مع 
ذلك  إطالق  إعادة  خشية  ليبيا،  إلى  األسلحة 
ألسطول إنقاذ قد ينتهي به األمر ينقل مهاجرين 

عبر املتوسط إلى أوروبا.
ويعتقد أن املجر التي اّتخذت حكومتها اليمينية 
أّيدت  الهجرة  ضد  متشددا  موقفا  الشعبوية 
الخارجية  وزير  وأصر  النمسا.  اعتراضات 

النمساوي  ونظيره  مايو  دي  لويجي  اإليطالي 
صوفيا«  »مهمة  أن  على  شالنبرغ  ألكسندر 
انتهت واملهمة الجديدة مختلفة. وأكد شالنبرغ 
»هناك إجماع أساسي االن على أننا نريد مهمة 
عسكرية، وليس مهمة إنسانية«. من جهته، أكد 
وزير الخارجية األملاني هايكو ماس أن الوزراء 
األوروبيني أجروا نقاشات مطّولة بشأن إن كانت 

في  االتفاق  تم  لكن  سفن،  لنشر  حاجة  هناك 
النهاية على أن »األمر ضروري من أجل الحصول 

على الصورة كاملة«.
»لكنها ستكون فقط في شرق املتوسط  وأضاف 
حيث تمر مسارات )إيصال( األسلحة« إلى ليبيا، 
وسط  في  الحالية  الهجرة  طرق  قرب  وليس 

املتوسط.

توافق أوروبي على مهمة
بحرية ملنع وصول األسلحة إلى ليبيا

باريس- بكني -الزمان 
فيروس  بتفّشي  املرتبطة  التطورات  آخر  تشمل 
من  أميركيني  مواطنني  إجالء  املستجّد  كورونا 
املئات  عن  والبحث  برنسيس«  »دايموند  سفينة 
من بني ركاب سفينة »ويستردام« بعد رسوها في 

كمبوديا وإلغاء معرض بكني للسيارات...
في ما يأتي أبرز األحداث املرتبطة بهذا امللف في 

العالم في الساعات الـ24 األخيرة:
 وفاة 1770 شخصًا 

اشخاص   105 بحياة  »كوفيد-19«  وباء  أودى 
اضافيني في الصني القارية خالل يوم واحد، ما 
ظهور  منذ  حالة   1770 إلى  الوفيات  عدد  يرفع 
كانون  في  مرة  الفيروسي ألول  الرئوي  االلتهاب 

األول/ديسمبر.
خارج الصني القارية، ُسّجلت خمس حاالت وفاة 
حتى الساعة في الفيليبني وهونغ كونغ واليابان 

وفرنسا وتايوان )إصابة واحدة في كل منها(.
الصني  في  الـ70500  اإلصابات  عدد  ويقارب 

القارية وتّم اإلبالغ عن قرابة 800 إصابة في نحو 
ثالثني دولة.

 سفينة »داميوند برنسيس« 
تم  الصني:  خارج  الرئيسي  الوباء  مركز  إنها 
منت  على  إضافية  حالة   99 عن  االثنني  الكشف 
السفينة التي تخضع للحجر الصحي منذ مطلع 
طوكيو  قرب  يوكوهاما  مرفأ  في  شباط/فبراير 
عدد  وبلغ  شخص.   3700 ركابها  عدد  ويبلغ 
شخصًا   1723 أصل  من  حالة   454 اإلصابات 

خضعوا لفحوص.
شخص   300 حوالى  املتحدة  الواليات  وأجلت 
منت  على  موجودين  كانوا  الذين  مواطنيها  من 
طائرتني  بواسطة  مصابًا،   14 بينهم  السفينة 
االثنني.  األحد  ليل  كاليفورنيا  في  األولى  هبطت 
الحجر  إلى  العائدون  يخضع  أن  وُيفترض 

الصحي.
 بحث عن مئات الركاب 

تبحث سلطات كمبوديا والشركة املشغلة للسفينة 

السياحية األميركية »ويستردام« االثنني عن مئات 
لهم  وُسمح  متنها  على  كانوا  الذين  املسافرين 
أن  بعد  كمبوديا،  في  املاضي  األسبوع  بالنزول 
رفضت  أن  وبعد  بالفيروس.  راكبة  إصابة  ثُبتت 
تفشي  خشية  استقبالها  آسيوية  دول  خمس 
في  الخميس  بالرسو  للسفينة  ُسمح  الوباء، 
أكثر  نزل  راكبًا،   1455 البالد. ومن أصل  جنوب 
من 1200 شخص من السفينة وبعضهم قد غادر 

كمبوديا عائدين إلى بلدانهم.
وكذلك تم السبت في مطار كواالملبور في ماليزيا، 
عامًا   83 تبلغ  أميركية  سائحة  إصابة  اكتشاف 

كانت على منت السفينة، بالفيروس.
إلغاء معرض بكني للسيارات 

ُأرجئ موعد معرض بكني للسيارات، وهو تجمع 
كبير للقطاع كان يفترض أن ينظم من 21 إلى 30 

نيسان/ابريل، بسبب الوباء.
العامة،  جلسته  إرجاء  الصيني  البرملان  ويعتزم 
الشيوعي  النظام  يعقدها  سنوية  دورة  وهي 

آذار/مارس  من  الخامس  في  تبدأ  أن  ويفترض 
منظمو  أعلن  اليابان،  في  أيام.  عشرة  وتستمر 
في  املقرر  السباق  أن  االثنني  طوكيو  ماراتون 
آذار/مارس  من  األول  في  اليابانية  العاصمة 
الف   38 يقارب  ما  أمام  متاحًا  يكون  لن  املقبل، 
لحوالى  السباق  وسُيقام  الهواة.  من  مشارك 
استقبال  ُألغي  كذلك،  النخبة.  عدائي  من  مئتني 
القصر بمناسبة عيد ميالد  الجمهور في حدائق 
شباط/  23 في  ناروهيتو  الجديد  االمبراطور 

فبراير.
سطو على ورق مراحيض 

ُيشتبه  االثنني  رجالن  ُأوقف  كونغ،  هونغ  في 
ورق  رزم  من  مئات  على  بالسطو  قاما  بأنهما 
فيما  ثالث،  رجل  عن  البحث  ويجري  املرحاض. 

ُعثر على املواد املسروقة.
هونغ  في  نادرة  سلعة  املراحيض  ورق  وأصبح 
كونغ إثر الخشية من نقص البضائع منذ ظهور 

فيروس كورونا املستجّد.

آخر تطورات فيروس كورونا في العالم.. إلغاء معارض دولية وسباقات رياضية

دمشق- بروكسل - نيويورك- الزمان 
اإلثنني  السوري بشار األسد  الرئيس  أكد   
القتال  مواصلة  على  عازمة  قواته  أن 
»تحرير« كافة األراضي الخارجة عن  حتى 
محيط  كامل  استعادتها  غداة  سيطرتها 
وإبعاد  البالد  شمال  في  حلب  مدينة 

الفصائل املعارضة عنها.
األيام  في  الحكومية  القوات  وسيطرت 
في  والقرى  البلدات  عشرات  على  األخيرة 
محيط حلب، ثاني أكبر املدن السورية، حيث 
)النصرة  الشام  تتمركز هيئة تحرير  كانت 
بني  وتستهدف  أخرى،  وفصائل  سابقًا( 
بالقذائف.فيما  حلب  أحياء  واآلخر  الحني 
دعا الرئيس األميركي دونالد ترامب روسيا 
الى وقف دعمها ل«الفظائع« التي يرتكبها 
النظام السوري، معربا عن خشية الواليات 
املتحدة من العنف في منطقة إدلب، بحسب 

ما أعلن البيت األبيض األحد.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية التركي أنه 
النظام  هجمات  بأن  الروسي  نظيره  أبلغ 

السوري في إدلب يجب أن تتوقف.
التركي  الرئيس  مع  هاتفية  مكاملة  وخالل 
»عن  ترامب  أعرب  اردوغان،  طيب  رجب 
وأبلغه   )...( إدلب  في  العنف  إزاء  قلقه 
يتوقف  أن  في  املتحدة  الواليات  برغبة 
الدعم الروسي للفظائع التي يرتكبها نظام 

االسد«، وفق البيت االبيض.
االتحاد  دول  خارجية  وزراء  وأضاف   
أعمال  رجال  ثمانية  اسماء  األوروبي 
وكيانني إلى قائمة العقوبات األوروبية على 

النظام السوري، وفق بيان نشر االثنني.
األشخاص  أنشطة  إن  البيان  وقال 
الرئيس  نظام  مباشرة«  »تفيد  املستهدفني 
أن  إلى  أشار  كما  األسد.  بشار  السوري 
مستهدفني  بأشخاص  مرتبطان  الكيانني 

بالعقوبات.
بقية اخلبر على املوقع )الزمان(

900 ألف نازح  في شمال غرب سوريا 
األسد يؤكد مواصلة القتال 

واألوربي يضيف ثمانية
إلى عقوباته على دمشق

طهران- الزمان 
 أعلنت طهران االثنني أنه تّم اإلفراج عن إيراني 
إلى  بالترحيل  ومهددًا  أملانيا  في  معتقاًل  كان 
العقوبات  بانتهاك  تتهمه  التي  املتحدة  الواليات 
إلى  عاد  وقد  ايران،  على  املفروضة  األميركية 

بالده.
اإليرانية  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
كان  خليلي  أحمد  إن  بيان  في  موسوي  عباس 
العقوبات  انتهك  أنه  »بذريعة  برلني  في  معتقاًل 
الواليات  تفرضها  التي  والقاسية  القانونية  غير 
)األميركي(  النظام  من  »مطلوب  وهو  املتحدة« 

بهدف ترحيله إلى الواليات املتحدة«.
اعتقال  مدة  يحدد  لم  الذي  موسوي  وأكد 
بعد  إيران  إلى  عاد  األخير  أن  أملانيا،  في  خليلي 
»مفاوضات دبلوماسية مكثفة« وبفضل »التعاون 
بني النظام القضائي وجهاز استخبارات« الحرس 
الثوري اإليراني.  ووفق معلومات نشرها االعالم 
االيراني قبل اعوام، يبدو أن خليلي تولى مناصب 

في قطاع الطيران املدني اإليراني.
وأشار موسوي إلى أن خليلي عاد إلى إيران مع 
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف الذي 
شارك األسبوع املاضي في مؤتمر ميونيخ لألمن.

وبعدما انسحبت الواليات املتحدة في أيار/مايو 
النووي اإليراني  الدولي حول  2018 من االتفاق 
عقوبات  سلسلة  فرض  أعادت   ،2015 عام  املبرم 

تلحق  اإلسالمية  الجمهورية  على  اقتصادية 
أضرارًا بقطاعات عدة بينها قطاع الطيران.

»الضغوط  سياسة  مذاك  واشنطن  وانتهجت 
جالل  اإليراني  واملهندس  إيران.  على  القصوى« 
روح اهلل نجاد معتقل في فرنسا وتتهمه واشنطن 
باستخدامها  ُيشتبه  مواد  تهريب  بمحاولة 

للعقوبات  إيران، في خرق  إلى  ألغراض عسكرية 
أمام  شباط/فبراير   12 في  مثل  وقد  األميركية. 
الواليات  إلى  ترحيله  لتجّنب  التمييز  محكمة 
ظريف  أعاد  األول/ديسمبر،  كانون  في  املتحدة. 
إلى إيران مواطنًا آخر كان معتقاًل في الخارج هو 
املتخصص  سليماني  مسعود  الجامعي  األستاذ 

في  ُأوقف  قد  وكان  الجذعية  الخاليا  مجال  في 
الواليات املتحدة عام 2018. وتّم التفاوض بشأن 
اإلفراج عنه في إطار عملية تبادل شملت الباحث 
األميركي في مجال التاريخ شيوي وانغ الذي كان 
إيران  في  سنوات  لعشر  السجن  عقوبة  يواجه 

بعدما ُأوقف عام 2016 بتهمة »التجسس«.

طهران تعلن عودة إيراني كان معتقاًل
في أملانيا بناء على طلب واشنطن

Azzaman Arabic Daily Newspaper Issue 6579 Tuesday 18/2/2020  الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6579 الثالثاء 18 من جامدي ثاني 1441 هـ 17 من شباط )فبراير( 2020

الباكستاني  الوزراء  رئيس  قال  الزمان    اباد-  اسالم 
آمنا  مالذا  تعد  لم  باكستان  أن  اإلثنني  خان  عمران 
بشكل  تدعم  إدارته  أن  مؤكدًا  مسلحة  لجماعات 
من  ساعات  بعد  لكن  األفغانية.  السالم  عملية  كامل 
تجمعًا  انتحاري  هجوم  استهدف  خان،  تطمينات 
دينيًا في والية بلوشستان في جنوب غرب باكستان.
فيما  الباكستاني  الوزراء  رئيس  تصريحات  وتأتي 
األفغانية  طالبان  وحركة  املتحدة  الواليات  تبدو 
على وشك التوصل الى اتفاق يؤدي الى بدء سحب 
القوات األميركية من أفغانستان. في املقابل ستدخل 
األفغانية  الحكومة  مع  محادثات  في  طالبان  حركة 
وتلتزم ضمانات أمنية متعددة وتعمل نحو التوصل 
باكستان  دور  ويعتبر  شامل.  نار  اطالق  وقف  الى 
التي لطاملا اُتهمت بدعم طالبان ومجموعات متطرفة 
أخرى على طول حدودها مع أفغانستان، أساسيا في 
املساهمة في التوصل الى أي اتفاق وتطبيقه. وقال 

خان خالل مؤتمر في العاصمة اسالم اباد »يمكنني 
أن أقول لكم انه ليس هناك مالذات آمنة هنا«.

الوضع  عليه  كان  عما  النظر  »بغض  وأضاف 
نريد  إننا  لكم  أقول  أن  يمكنني  اآلن  السابق،  في 
ذلك  ويأتي  أفغانستان«.  في  السالم  واحدا:  شيئا 
لرئيس  الثاني  النائب  دانيش  سروار  اتهم  بعدما 
بتجنيد  لطالبان  بالسماح  باكستان  أفغانستان، 
في  األفغان  الالجئني  مخيمات  من  جدد  مقاتلني 
أن  االثنني  ظهر  بعد  الشرطة  وأعلنت  باكستان. 
كويتا  مدينة  في  دينيًا  تجمعًا  استهدف  انتحاريًا 
في والية بلوشستان في جنوب غرب باكستان، قتل 
شرطيان.  بينهم  األقل،  على  أشخاص  ثمانية  فيه 
أفقر والية في باكستان،  لكن  أكبر  وبلوشستان هي 
معقال  تزال  وال  وإيران.  ألفغانستان  ومحاذية 
مستوى  أن  رغم  وانفصاليني،  إسالميني  ملتمردين 

العنف تراجع في مناطق أخرى في البالد. وكان 

عمران خان : باكستان لم تعد مالذاً
آمنًا جلماعات مسلحة

دمشق-الزمان يستأنف مطار حلب الدولي هذا األسبوع تسيير أولى الرحالت املدنية بعد توقف لسنوات، في 
خطوة تأتي إثر سيطرة الجيش السوري على محيط مدينة حلب وإبعاد الفصائل املعارضة عنها، وفق ما أعلنت 
وزارة النقل اإلثنني. ونقلت الوزارة على حسابها على تطبيق تلغرام »وزير النقل علي حمود يعلن عودة تشغيل 
مطار حلب الدولي«. وقالت إن »أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب« ستنطلق األربعاء، كما ستتم »برمجة 
رحالت إلى القاهرة ودمشق خالل األيام القليلة« املقبلة. وتوقف مطار حلب الدولي، الواقع شرق املدينة، عن 
النقل املدني بشكل كامل منذ 2012، حني سيطرت الفصائل املعارضة على األحياء الشرقية لحلب. ورغم سيطرة 
الجيش السوري على كامل أحياء املدينة عام 2016، إثر معارك وحصار استمر أشهرًا عدة للفصائل املعارضة 
في أحيائها الشرقية، بقيت املدينة هدفًا لقذائف مصدرها هيئة تحرير الشام )النصرة سابقًا( والفصائل املنتشرة 
عند أطرافها الغربية والشمالية وفي قرى وبلدات في ريفها الغربي. وبدأت أعمال تأهيل املطار تدريجيًا في العام 
2016، وانطلقت أول رحلة تجريبية منه في العام 2017. وبعد استعادتها األسبوع املاضي السيطرة على كامل 
الطريق الدولي حلب - دمشق، الذي يصل املدينة من الجهة الجنوبية الغربية، تقّدمت قوات الجيش تدريجيًا في 
ُعد العاصمة االقتصادية للبالد قبل اندالع النزاع. املناطق املحيطة بحلب، ثاني أكبر املدن السورية، والتي كانت ت

أول عودة لرحالت مطار
حلب منذ 2012

له  ورئاسي  سياسي  تحد  اول  في  الزمان    تونس- 
انه سيحّل  االثنني  قيس سعّيد  التونسي  الرئيس  أعلن    ،
البرملان ان لم يصادق النّواب على تشكيلة رئيس الحكومة 
النهضة.  حزب  رفضها  بعدما  الفخفاخ  إلياس  املكّلف 
سرعان  التي  حكومته  تشكيلة  السبت  الفخفاخ  وأعلن 
املرجعية  ذات  النهضة  حركة  اعالن  بعقبة  اصطدمت  ما 
سعّيد  وقال  منها.  وانسحابها  لها  رفضها  االسالمية 
على ما أفاد بيان للرئاسة »إذا لم تحصل الحكومة التي 
البرملان  الثقة فسيقع حل  البرملان على  سيتم تقديمها الى 
واللجوء الى الشعب فهو صاحب السيادة يمنحها ملن يشاء 
الفصل  ويمنح  الفصل«.  الكلمة  وله  يشاء  ممن  ويسحبها 

89 من الدستور التونسي رئيس البالد امكان حّل البرملان 
والدعوة النتخابات مبكرة.

وجاءت تصريحات سعّيد خالل لقاء جمعه برئيس البرملان 
ورئيس النهضة راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف 
األعمال يوسف الشاهد اثر الجدل الذي احتدم في البالد 
حول امكان اللجوء لفصول أخرى في الدستور تمكن من 
تجنب قرار حّل البرملان. ولم تتمكن تونس بعد أربعة أشهر 
من االنتخابات النيابية، من التوافق على حكومة بسبب حدة 
الدولة  أن  سعّيد  وأكد  البرملان.  في  السياسية  التجاذبات 
»ستستمر بمرافقها األساسية، سواء منح املجلس النيابي 
ثقته للحكومة التي سيتم تقديمها أم ال، وأن رئيس الدولة 

هو الضامن الستمرارية الدولة ولعلوية )سيادة( الدستور«. 
املالية  وزير  الفخفاخ  كّلف  قد  التونسي  الرئيس  وكان 
حكومة  فشل  بعد  وذلك  جديدة،  حكومة  تشكيل  السابق 

سلفه حبيب الجملي مرّشح النهضة في نيل ثقة البرملان.
في  للبرملان  تقديمها  يجب  التي  الفخفاخ  تشكيلة  وضمت 
 15 منهم  دولة  وكاتب  وزيرا   29 الخميس،  أقصاه  أجل 
غير  تولي شخصيات  مع  للنهضة  حقائب  مستقاّل وست 
حزبية وزارات السيادة. وقال الفخفاخ خالل تقديم حكومته 
»إن  التونسي  التلفزيون  نقلها  كلمة  في  قرطاج  من قصر 
اليوم  النهضة اختار عشية  شريكا اساسيا وأعني حركة 

وقبل ساعة من االعالن عن هذه التركيبة االنسحاب«.

وأضاف أن النهضة قررت ايضا عدم منح حكومته الثقة، 
وذلك بسبب »عدم إشراك حزب قلب تونس في االئتالف 
امام  البالد  »يضع  القرار  هذا  أن  الى  ولفت  الحكومي«. 
وطنية  وحدة  بحكومة  الحركة  وتطالب  صعبة«.  وضعية 
ثاني أكبر األحزاب  الذي يعد  »قلب تونس«،  تشمل حزب 
واملرشح  االعالم  رجل  ويتزعمه  مقعدا  البرملان ب38  في 
في  املشاركة  الذي رفض  القروي  نبيل  الخاسر  الرئاسي 
الرئيس  مع  اتفق  إنه  قال  الفخفاخ  لكن  الفخفاخ.  حكومة 
الدستورية  الخيارات  خالل  من  حلول  عن  البحث  على 
الى ان حكومته  املتاحة، في اشارة  والقانونية والسياسية 

يمكن ان تخضع للتعديل.

الرئيس التونسي في أول حتد:حّل البرملان أو حكومة الفخفاخ
بيروت- الزمان :  صرح رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو أن طائرة اسرائيلية 
معادية  دول  مع  العالقات  لتحسن  بنموذج  مرحبا  السودان،  فوق  األولى  للمرة  حلقت 
اسرائيل  بني  النزاع  تسوية  تشترط  العربية  الدول  وكانت  العبرية.  للدولة  تاريخيا 
والفلسطينيني لتطبيع العالقات مع الدولة العبرية التي ال تقيم عالقات دبلوماسية سوى 

مع بلدين عربيني أبرمت معهما اتفاقي سالم هما مصر واألردن.
لكن نتانياهو يؤكد باستمرار أن الواقع اإلقليمي الجديد بدءا بتوسع النفوذ اإليراني، أدى 

إلى تطابق في املصالح مع الدول العربية وعلى رأسها البلدان الخليجية.
وخالل لقاء لم يعلن عنه وتاريخي في شباط/فبراير في أوغندا، بحث نتانياهو مع رئيس 

مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في »تطبيع« في العالقات مع السودان.

نتانياهو: طائرة اسرائيلية حّلقت فوق السودان


