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موقع أميركي :واشنطن تعمل على تحويل االحتجاجات ّ
ضد حزب الله

اخبار قصيرة

الرئيس اللبناني للمتظاهرين :ستشهدون ما يرضيكم ويرضي الجميع

محكمة أمن الدولة األردنية تبدأ محاكمة إسرائيلي
تسلل إلى أراضيها

إقفال فنادق واقتطاع رواتب...تفاقم األزمة االقتصادية واالجتماعية في لبنان
امين السيد  :األولوية في تشكيل الحكومة عندنا هي حفظ البالد وعدم ذهابه إلى االنهيار

ب��ي�روت ـ وك�����االت :دع���ا ال��رئ��ي��س اللبناني
ميشال عون ،االثنني ،إىل «حماكمة من يروج
بشكل سيء للعملة اللبنانية وفقا للقوانني»،
مؤكدا أن «املرحلة املقبلة ستشهد إج��راءات
ترضي مجيع اللبنانيني».

وق��ال ع��ون ،خ�لال استقباله نقيب احملامني
يف ب�ي�روت ،إن «احل���راك آت��ي ليكسر الكثري من
احملميات ويزيل الكثري من اخلطوط احلمراء
وس��ت��ش��ه��دون يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة م��ا يرضيكم
ويرضي مجيع اللبنانيني» ،وذل��ك حسب قناة

« »LBCال��ل��ب��ن��ان��ي��ة .وأض�����اف« :وج����ود بعض
املشاكل يف القوانني القضائية اليت تؤدي إىل
تأخري مسار الدعاوى جيب تعديلها».
وأوض��ح« :إننا ال نصطدم فقط بالفاسدين

املوجودين يف احلكم أو الذين كانوا فيه ألن
ذل���ك ب���ات م��أل��وف��اً ،ول��ك��ن��ن��ا ن��ص��ط��دم حبماية
اجمل��ت��م��ع هل���م ،ألن م��ن ي��ت��ض��رر ال يشتكي بل
يتحدث يف الصالونات».
ويشهد لبنان منذ  17أكتوبر /تشرين األول
اجل���اري ،احتجاجات شعبية واس��ع��ة ومستمرة
تطالب ب��إج��راء انتخابات مبكرة ،وإل��غ��اء نظام
احملاصصة الطائفية يف السياسة ،ما أدى إىل
استقالة رئيس الوزراء اللبناني ،سعد احلريري.
من جانبه أكد رئيس اجمللس السياسي يف
حزب اهلل السيد ابراهيم أمني السيد أن األولوية
يف تشكيل احلكومة عندنا هي حفظ لبنان وعدم
ذهابه إىل االنهيار ،ورؤيتنا أن نأتي حبكومة فيها
من القدرة والقوة والتماسك واملنعة ،ما جيعلها
قادرة على عالج األزمات.
ودع����ا ال��س��ي��د ألن ت��ت��ع��اون ك���ل األط����راف
السياسية مع بعضها ،دون استبعاد أح��د ،ولو
كان خصماً ،ألن املرحلة احلالية ليست مرحلة
خصومة ،وأن تشكل حكومة ق��وي��ة ق���ادرة على
النهوض ،تستطيع أن متنع اإلنهيار يف البلد
ول��ي��س ح��ك��وم��ة تصفية ح��س��اب��ات س��ي��اس��ي��ة ،أو
إلرضاء اخلارج ،أو احلراك املوجود .
وق���ال ال��س��ي��د »:ن���ري���د ح��ك��وم��ة تستطيع أن
تعاجل ،وليس حكومة يربح بها ف�لان أو خيسر
فالن ،تستطيع أن تنهض وتواجه وتضع برناجماً
من أجل عالج األزمات يف لبنان ،وهو الذي حيدد
كم تريد من السياسيني أو من اخلرباء».
وخ��ت��م ال��س��ي��د أن األم�ي�رك���ي ي��ري��د ح��رف
احلراك من مطالب وطنية إىل مشروع سياسي
يف م���واج���ه���ة احل���ل���ف ال����وط��ن�ي .ه����ذا وي��ع��ي��ش
ل��ب��ن��ان أزم���ة اق��ت��ص��ادي��ة ح���ادة يف ظ��ل اس��ت��م��رار
االحتجاجات الشعبية املتواصلة منذ
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إصابة مدنيني بقصف سعودي على صعدة ..وكسر زحف للمرتزقة في تعز

وتبدأ بمقاطعة شاملة لالستيطان

الداخلية اليمنية :ضبط خليتني تابعتني للمخابرات السعودية هدفهما التخريب

السلطة الفلسطينية تدعو
إلى الوقوف في وجه العدو
واتخاذ خطوات ملموسة

صنعاء ـ وكاالت :كشفت وزارة الداخلية يف حكومة صنعاء عن «خمطط كبري» تقف خلفه استخبارات دول التحالف السعودي.
وزارة الداخلية اليمنية أعلنت يف بيان هلا مساء األحد عن ضبط األجهزة األمنية خلليتني رئيسيتني «كانتا حتت املسؤولية املباشرة لضباط
املخابرات السعودية» ،و ّ
مت السيطرة عليها يف مراحلها األوىل.
وأوضحت الداخلية اليمنية أ ّن االستخبارات السعودية «أوكلت ملرتزقة يف الداخل مهمة تنفيذ أعمال ختريبية تسبقها محالت إعالمية
وشائعات ،وذلك بعد أن شكلتهم ومدتهم باملال والدعم اللوجسيت».
ويف التفاصيل فقد ّ
مت تكليف اخلاليا بـ»القيام باخرتاق مؤسسات الدولة املختلفة باعتبار أن عدداً منهم ال يزالون ضمن طاقمها الوظيفي
العامل ،والسعي لزرع اخلالف بني مستوياتها الوظيفية واختاذ قرارات غري قانونية ومستفزة إلثارة الشارع» ،حبسب بيان وزارة الداخلية.
واعتربت ال��وزارة أ ّن دول العدوان السعودي «تسعى لتعويض فشلها العسكري مبحاولة اخ�تراق اجلبهة الداخلية وضرب االستقرار فيها»،
مؤكد ًة أ ّن «األجهزة األمنية لن تألوا جهداً يف ص ّد ّ
أي حماولة لزعزعة األمن وإقالق السكينة العامة يف اليمن».
وأضافت« :األجهزة األمنية تتعقب حتركات اخلاليا التابعة لدول العدوان بدقة بالغة ويقظة مرتفعة» ،مشدد ًة على أ ّنها ستعمل على «إحباط
كل املخططات واملؤامرات اليت تستهدف أمن واستقرار الوطن» .ميدانياً أصيب رجل وامرأتان ،االثنني ،جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي
استهدف قرى آهلة بالسكان مبديرية رازح احلدودية حمافظة صعدة.
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املضادات األرضية تتصدى لطائرات مسيرة في محيط مطار حماة

الجيش السوري ينتشر في صوامع عالية ويعزز نقاطه بريف الحسكة

الدفاع الروسية :إصابة
 3جنود روس في انفجار عبوة
ناسفة في سوريا

دم��ش��ق ـ وك���االت :واص���ل اجل��ي��ش ال��س��وري
يف ري��ف احلسكة الغربي تقدمه ووس��ع نقاط
ان���ت���ش���اره م���ن خ��ل�ال دخ�����ول ن���ق���اط ج��دي��دة
وال��ت��ث��ب��ي��ت يف ع���دد م���ن ال���ق���رى ح��ي��ث دخ��ل��ت
وح��دات��ه صوامع عالية على الطريق السريع
احلسكة-حلب ال��دول��ي وثبتت جمموعة من
النقاط يف القرى احمليطة بالصوامع ما يعزز
حالة األمن ويسهل عودة األهالي.
وذك��رت وكالة «س��ان��ا» أن دخ��ول اجليش
إىل ص��وام��ع عالية ي��أت��ي يف إط���ار مسؤولياته
الوطنية يف ال��دف��اع ع��ن مجيع أراض���ي سوريا
ومحاية األهالي وتأمني الطرقات ما ينعكس
إجي��ا ًب��ا على احلياة العامة يف امل��دن والبلدات
والقرى يف احملافظة.
وتعد صوامع عالية نقطة مهمة والدخول
إل��ي��ه��ا خ��ط��وة اس�ترات��ي��ج��ي��ة ب��ال��ن��س��ب��ة لتقدم
اجليش لكونها تشرف على مساحات واسعة
م��ن ال��ط��ري��ق ال��دول��ي وب��ال��ت��ال��ي تتيح ال��ق��درة
على محايتها ما ينعكس إجيابًا على سهولة

احلركة بعد استكمال عمليات التقدم باجتاه
القرى واملناطق الواقعة على الطريق الدولي
وف��ت��ح جمموعة م��ن ال��ط��رق امل��وازي��ة للطريق
ال��دول��ي ع�بر ال��دخ��ول إىل ق��رى الكوزلية وتل
ً
وصول إىل منطقة الصوامع.
اللنب وأم اخلري
وع�����ززت وح�����دات م���ن اجل��ي��ش وج���وده���ا يف
حميط الصوامع وثبتت جمموعة من النقاط
املتقدمة كما ثبتت نقاطا يف قرية السويسة
جنوب غرب وشرق الصوامع ويف قرية اجنودية
غربها.
ويف س���ي���اق م��ت��ص��ل رح����ب أه���ال���ي ال��ق��رى
بدخول وح��دات اجليش إىل قراهم والصوامع
مؤكدين وقوفهم إىل جانب جيشهم باعتباره
اجلهة الوحيدة اليت تشكل حالة أمن واستقرار
بالنسبة للمدنيني لتعود األم��ور كما كانت
ساب ًقا دون أي وجود للجماعات التكفريية يف
املنطقة.
ويف س��ي��اق م��ن��ف��ص��ل ،ات��ف��ق��ت ق����وات س��وري��ا
الدميقراطية (قسد) مع ال��ق��وات الروسية يف
س��وري��ا على نشر ق���وات روس��ي��ة ببعض بلدات
حمافظيت احلسكة والرقة .
ويف تغريدة على م��وق��ع ت��وي�تر ق��ال القائد
العام لقسد مظلوم عبدي إن��ه بعد االجتماع
مع قائد القوات الروسية الكسندر تشايكو مت

االت��ف��اق على نشر ال��ق��وات الروسية يف بلدات
ع��ام��ودة وت��ل مت��ر وع�ين عيسى م��ن أج��ل أمن
واس��ت��ق��رار امل��ن��ط��ق��ة ،متطلعاً إىل امل��زي��د من
اجلهود املشرتكة.
وك��ان قتل وج��رح عدد من اجلنود األت��راك
واملسلحني املدعومني من أنقرة يوم األح��د يف
انفجار سيارة مفخخة غرب مدينة رأس العني
ب��ري��ف احلسكة الشمالي ال��غ��رب��ي ون��ق��ل��وا إىل
تركيا.
ويف ري����ف إدل������ب ،ذك����ر امل���رص���د ال���س���وري
امل��ع��ارض أن سبعني مسلحاً قتلوا خ�لال 24
ساعة يف مواجهات مع اجليش السوري.
م��ن جهة اخ���رى أسقطت م��ض��ادات ال��دف��اع
اجلوي يف اجليش السوري طائرة مسرية مساء
األح��د ،أثناء حماولتها ال��وص��ول إىل حميط
مطار محاة العسكري وسط البالد ،بالتزامن
م���ع اش��ت��ب��اك��ات ع��ن��ي��ف��ة م��س��ت��م��رة ختوضها
وحداته الربية مع مسلحي تنظيمي «أجناد
ال��ق��وق��از» و»جبهة ال��ن��ص��رة» ،وحلفاء هل��م يف
بعض التنظيمات األخرى.
وأطلقت مضادات الدفاع األرضية املسؤولة
ع��ن مح��اي��ة م��ط��ار مح���اة ال��ع��س��ك��ري ،ن�يران��ه��ا
باجتاه هدف معادي ح��اول االق�تراب من حرم
املطار.
واستهدفت مضادات الدفاع األرضية طائرة
م��س�يرة ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ج��م��وع��ات امل��س��ل��ح��ة أث��ن��اء
حماولتها االقرتاب من حميط املطار ،ما أدى
النفجارها دون حدوث أي أضرار.
م��ن جانبها أعلنت وزارة ال��دف��اع الروسية
إص��اب��ة ث�لاث��ة ج��ن��ود روس جب���روح طفيفة ،يف
انفجار عبوة ناسفة ي��دوي��ة الصنع يف طريق
سيارة مدرعة خ�لال استطالع طريق الدورية
الروسية-الرتكية املشرتكة.
وج���اء يف ب��ي��ان وزارة ال��دف��اع ال��روس��ي��ة »:يف
الثاني من شهر ديسمرب(كانون األول) ،وأثناء
استطالع طريق ال��دوري��ة الروسية-الرتكية
املشرتكة ،يف إحدى قرى عني العرب مبحافظة
حلب ،انفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع على
طريق سيارة مدرعة تابعة للشرطة العسكرية
الروسية».
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مركز األسرى 360 :حالة
اعتقال نفذها اإلحتالل خالل
الشهر الماضي
القوات الصهيونية تعتقل
 13فلسطينيا من الضفة
والقدس المحتلتين

ال��ق��دس احمل��ت��ل��ة ـ وك����االت :أم���ر وزي���ر األم��ن
اإلس��رائ��ي��ل��ي نفتالي بنيت ب��ال��ب��دء بالتخطيط
حي استيطاني جديد يف اخلليل .القرار
إلقامة ّ
يفضي تلقائياً إىل تدمري مباني السوق يف إطار
��ؤم��ن اخل��ط��وة اإلسرائيلية
اإلخ�ل�اء وال��ب��ن��اء ،وت ّ
ً
���واص�ل�ا ج��غ��راف��ي��اً م��ن احل���رم االب��راه��ي��م ّ��ي إىل
ت
حي «أب��ون��ا إب��راه��ي��م» ،وم��ن شأنه مضاعفة عدد
املستوطنني يف املدينة.
يف السياق دانت الرئاسة الفلسطينية املشروع
االس��ت��ي��ط��ان��ي ال����ذي أع��ل��ن ع��ن��ه ب��ي��ن��ي��ت ،مشرية
إىل أن��ه ميثل أوىل نتائج احمل���اوالت األمريكية
لشرعنة االستيطان والتمهيد للضم .الرئاسة
الفلسطينية ويف بيانها ق��ال��ت إن ه��ذا اإلع�لان
مي ّثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وق��رارات
ومحلت
الشرعية ال��دول��ي��ة واالت��ف��اق��ات امل��وق��ع��ةّ ،
احلكومة اإلسرائيلية مسؤولية اجل��رائ��م حبق
فلسطني شعباً وأرض����اً ،داع��ي��ة اجملتمع ال��دول��ي
إىل التح ّرك العاجل للوقوف يف وجه اإلجراءات
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة واخت�����اذ خ���ط���وات م��ل��م��وس��ة ت��ب��دأ
مبقاطعة شاملة لالستيطان.
وح�� ّذر عضو املكتب السياسي حلركة اجلهاد
اإلس�لام��ي خ��ال��د البطش م��ن أن رئ��ي��س ال���وزراء
االسرائيلي بنيامني نتنياهو يبحث ال��ي��وم عن
تصدير أزمته الداخلية بالتصعيد يف قطاع غزة.
ال��ب��ط��ش ويف كلمته خ�ل�ال ح��ف��ل ت��أب��ي�ني ،دع��ا
ق��ادة وك��وادر املقاومة الفلسطينية إىل االنتباه
وال��ي��ق��ظ��ة لتفويت ال��ف��رص��ة ع��ل��ي��ه ،م ّ
���ؤك���داً أن
املعركة مع اجليش اإلسرائيلي مل تنت ِه بالرغم
م��ن ان��ت��ه��اء اجل��ول��ة األخ��ي�رة م��ن ال���ع���دوان ،وأن
احلساب سيبقى مفتوحاً حتى حترير فلسطني.
إىل ذل�����ك أك�����د م���رك���ز أس������رى ف��ل��س��ط�ين
للدراسات ب��أن سلطات االح��ت�لال واصلت خالل
الشهر املاضي عمليات االعتقال التعسفية حبق
أبناء الشعب الفلسطيين بكافة شرائحه.
وحبسب التقرير الشهري للمركز ،فقد مت
رص��د  360ح��ال��ة اع��ت��ق��ال خ�لال تشرين ثانى/
نوفمرب من بينهم  58طف ً
ال قاصراً ،و 8سيدات،
وارتقاء شهيد للحركة األسرية.
وأوض���ح الناطق اإلع�لام��ي للمركز الباحث
رياض األشقر ،أن التقرير رصد  7حاالت اعتقال
ملواطنني من قطاع غ��زة ،بينهم تاجرين اعتقال
على معرب بيت ح��ان��ون/اي��رز وه��م مج��ال موسى
ال��زي�ني م��ن س��ك��ان مدينة خ��ان ي��ون��س ،والتاجر
عادل حممد حسني من سكان مدينة غزة ،إضافة
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عمان ـ وك��االت :باشرت حمكمة أمن الدولة األردنية ،االثنني  2ديسمرب/كانون األول،
حماكمة مواطن إسرائيلي تسلل إىل أراضي اململكة ،قبل حنو شهر.
ووجهت احملكمة األردنية تهميت دخول األراضي األردنية ،بطريقة غري قانونية وحيازة مواد
خم��درة .وأف��ادت مصادر حملية» بأن حمكمة أمن الدولة األردنية ب��دأت حماكمة املواطن
اإلسرائيلي كونستانتني كوتوف ،الذي تسلل إىل أراضي اململكة ،قبل حنو شهر بالتزامن مع
اعتقال السلطات اإلسرائيلية املواطنني األردنيني هبة اللبدي وعبد الرمحن مرعي (اللذين
أطلق سراحهما بوقت سابق من نوفمرب/تشرين الثاني املاضي بعد أن احتجزا لعدة أشهر بتهمة
التسلل إىل» إسرائيل») .ونفى املتسلل اإلسرائيلي معرفته بعدم قانونية حيازة املواد املخدرة
بقصد التعاطي يف األردنً ،
قائل« :ال يعاقب القانون اإلسرائيلي شخص ما على حيازة املخدرات
إذا كانت الكمية ال تتجاوز مقدار إعداد  8سجائر» ،لكنه اعرتف بتهمة التسلل إىل األراضي
األردن��ي��ة بصورة غري شرعية .ووجهت النيابة ل��ه ،االح��د ،تهميت حيازة م��ادة خم��درة بقصد
التعاطي والدخول إىل أراضي اململكة بشكل غري قانوني ،ومن ثم أحالته إىل حمكمة أمن الدولة.
ورد القاضي على املتهم مؤكدًا أن املخدرات ممنوعة يف األردن سواء بغرض اإلجتار أو التعاطي.

تطورات جديدة في محادثات «سد النهضة» تزامنا مع بدء
جولة تفاوض بالقاهرة
القاهرة ـ وكاالت :انطلقت يف القاهرة ،االثنني ،اجتماعات وزراء الري واملوارد املائية لكل من
مصر والسودان وإثيوبيا ملناقشة ملف سد النهضة اإلثيوبي ،حيث ينتظر أن تستمر اللقاءات
على مدار يومني .ويعد هذا االجتماع الثاني ملفاوضات سد النهضة ،اليت أقرها اجتماع وزراء
اخلارجية للدول الثالث يف العاصمة األمريكية واشنطن يف  6نوفمرب /تشرين الثاني املاضي،
برعاية وزير اخلزانة األمريكية ،وحضور رئيس البنك الدولي.
وأك��د وزي��ر ال��ري املصري حممد عبد العاطي ،التزام القاهرة بالوصول إىل اتفاق عادل
ومتوازن يكون فيه اجلميع راضيا ،بأن حتصل إثيوبيا على أهدافها من بناء السد يف توليد
الطاقة مع احلفاظ على مصاحل دوليت املصب مصر والسودان ،وعدم إحلاق أي ضرر بهما.
وأشار عبد العاطي إىل أن مياه النيل متثل مسألة حياة ألكثر من مائة مليون من الشعب
املصري ،موضحا أن هناك قاعدة ثابتة للوصول إىل اتفاق بني الدول الثالث حتى يناير /كانون
الثاني املقبل .وقبيل بدء احملادثات ،شدد وزير الري اإلثيوبي ،على ضرورة التوصل إىل حلول معا
وبشفافية ،والتفاوض بطريقة أفضل للحل .ويناقش االجتماع قواعد ملء وتشغيل سد النهضة،
بهدف الوصول إىل اتفاق حبلول  15يناير /كانون الثاني  ،2020وذلك طبقا للبيان املشرتك
الجتماع وزراء اخلارجية يف واشنطن يف  6نوفمرب املاضي.

ارتفاع حصيلة القتلى بانقالب حافلة ركاب في املغرب
إلى  17قتيال
الرباط ـ وكاالت :ارتفعت حصيلة القتلى بانقالب حافلة ركاب مشالي املغرب إىل  17قتيال،
حبسب مسؤول بوزارة الصحة.
ونقلت اإلذاعة املغربية ،االثنني ،عن املسؤول« :ارتفع عدد قتلى حادث انقالب حافلة قرب
مدينة تازة مشالي البالد إىل  17قتيال» .وكانت السلطات احمللية قد أعلنت ،االحد ،أن احلادث
أدى إىل مقتل  8أشخاص وإصابة العشرات جب��روح متفاوتة اخلطورة .وك��ان قطاع الصيد
البحري يف املغرب قد أعلن ،يف ساعة متأخرة من مساء اجلمعة  22نوفمرب/تشرين الثاني ،إن
قاربا انقلب قبالة ساحل مدينة طانطان على بعد  856كيلومرتا جنوبي العاصمة الرباط مما
أسفر عن وفاة صيادين اثنني بينما ال يزال تسعة على األقل يف عداد املفقودين.
وذكر يف بيان أن قاربي صيد عثرا على اجلثتني بينما تواصل السلطات البحث عن ناجني،
حبسب «رويرتز» ،وأضاف أن القارب كان قد غادر ميناء طانطان ،ومل يرسل أي نداءات استغاثة.

السودان ..شقيق البشير يتحدث عن نقاشات عائلية
ما قبل السقوط
اخلرطوم ـ وكاالت :قال العباس أمحد البشري ،شقيق الرئيس السوداني املعزول عمر البشري،
إن األسرة حذرت األخري من قوات «الدعم السريع» بقيادة حممد محدان دقلو «محيدتي»،
العضو يف جملس السيادة احلالي .وقال العباس ،الذي غادر السودان برا عرب احلدود مع إثيوبيا
بعد أسبوع من سقوط نظام البشري ،لصحيفة «اإلنتباهة» احمللية ،األحد« :البشري أسس قوات
الدعم السريع من الصفر ،وأعطاهم كل اإلمكانيات احلالية» .وأضاف« :حتدثنا مع (الرئيس)
البشري ،وقلنا له عرب التاريخ ،إن كل احلكام وامللوك الذين استعانوا بأهل البادية ،انقلبوا
عليهم واستلموا السلطة ،وذكرنا له قصصا وعربا ،من التاريخ ،من الدولة األموية والعباسية
واملماليك الذين حكموا مصر» .وتابع« :ق��ال لنا البشري أعلم ،ولكن ال توجد خيارات غري
االستعانة بالدعم السريع ،األوضاع يف دارفور تتطلب االستعانة به ،وال أعتقد أنه كان يتوقع
ذلك ،ومل يكن أحد يصدق أن ينقلب محيدتي عليه».
وعزل اجليش السوداني عمر البشري من الرئاسة يف  11أبريل املاضي ،حتت وطأة احتجاجات
شعبية بدأت أواخر  ،2018تنديدا برتدي األوضاع االقتصادية.

وتطالب الشاهد بإيقاف التعيينات

حركة «النهضة» التونسية تدعو إلى حكومة ائتالفية

تونس ـ وكاالت :أفضى جملس شورى حركة «النهضة» اإلسالمية املنعقد يف دورته 34
إىل جمموعة من املخرجات أبرزها جتديد الدعم لرئيس احلكومة املكلف ،احلبيب اجلملي،
وجلهوده لتشكيل حكومة ذات حزام سياسي وشعيب قوي.
كما دعا جملس شورى «النهضة» رئيس حكومة تصريف األعمال يوسف الشاهد وكل
الوزراء إىل وقف التعيينات يف اإلدارات العمومية ومؤسسات الدولة ومراجعة كل التعيينات،
اليت سجلت يف األيام املاضية .كما طالبت «النهضة» بتشكيل جلنة مشرتكة بني جملس
شورى النهضة واملكتب التنفيذي تضم  5أعضاء من كل جانب ،ومبشاركة راشد الغنوشي
وعبد الكريم اهلاروني لدراسة األمساء ومقرتحات األمساء ،اليت ستقدمها النهضة للمشاركة
يف احلكومة القادمة .وبشأن مشاورات تشكيل احلكومة أوضح رئيس جملس شورى النهضة
عبدالكريم اهلاروني يف تصريح االثنني ،عقب ندوة صحفية عقدتها احلركة أن األمر يتطلب
التنازالت ،من أجل إجناح املشاورات ومن أجل تشكيل حكومة يلتقي فيها الشركاء على أرضية
توافق مشرتكة .وحول طابع احلكومة التونسية اجلديدة ،أوضح اهلاروني أنها «ستكون حكومة
ائتالفية معربا عن أمله يف تقارب وجهات النظر مع أحزاب الكتلة االجتماعية على غرار حركة
الشعب والتيار الدميقراطي من أجل التوصل إىل تكوين هذه احلكومة».

