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ا�ستمرار م�صر ب�إغالق معبر رفح يهدد بكارثة

عالمة ا�ستفهام حول الدور الأميركي في �إن�شاء جي�ش عراقي رديف

حما�س تتوعد «بت�صعيد المقاومة» في ال�ضفة الغربية

العبادي ي�أمر بت�شكيل قيادة عمليات تحرير محافظة نينوى

ت��وع��دت ح��رك��ة ح��م��اس أم��س
بتصعيد «المقاومة» في الضفة
الغربية والقدس ،داعية السلطة
الفلسطينية إل���ى وق���ف «حملة
االعتقاالت» في صفوف ناشطيها
في الضفة الغربية.
وق��ال المتحدث باسم حماس
س��ام��ي أب����و زه����ري ف���ي م��ؤت��م��ر
صحافي ف��ي غ��زة إن «المقاومة
ستستمر وستتصاعد ولن تطول
فرحة االحتالل باألمن الذي وفرته
أجهزة أمن السلطة عبر التعاون
والتنسيق األمني» .وأضاف« :قوى
المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي
امام جرائم االحتالل ضد المسجد
األق���ص���ى وم��واص��ل��ت��ه س��ي��اس��ة
التهويد ،واالحتالل هو من سيدفع
ثمن جرائمه .من مصلحة االحتالل
ان يوقف هذه الجرائم التي يتحمل
مسؤوليتها ه��و» .وت��اب��ع« :تؤكد
حماس أن تصعيد السلطة الممنهج
ض��د ال��ح��رك��ة وق����وى ال��م��ق��اوم��ة
ف��ي الضفة ل��ن يفلح ف��ي تحقيق
أهدافه».
وأوض��ح أب��و زه��ري أن حركته
«تستهجن قمع األج��ه��زة األمنية
للمسيرات ال��م��ن��اص��رة لألقصى
واالع��ت��داء على المشاركين فيها
واعتقال بعضهم ،وتدعو إلى تمكين

شعبنا من القيام بدوره بشكل كامل
في الدفاع عن نفسه وحماية القدس
واألقصى».
وف��ي سياق آخ��ر ،أف��ادت وزارة
الداخلية الفلسطينية في غزة بأن
استمرار مصر في إغالق معبر رفح
مع القطاع أمام المسافرين «يهدد
بكارثة إنسانية «.
وطالب وكيل ال��وزارة كامل أبو
ماضي ،في بيان على موقع الوزارة
اإللكتروني بفتح المعبر بشكل
دائ��م ف��ي االتجاهين ل��ـ «تخفيف
وطأة الحصار ومنع حدوث كارثة
تمس بالمتطلبات اإلنسانية لقرابة
مليوني نسمة في القطاع».
واع��ت��ب��ر أب��و م��اض��ي أن إغ�لاق
ال��م��ع��ب��ر وف��ت��ح��ه ب��ش��ك��ل ج��زئ��ي
واستثنائي متفرق «يُشكل كارثة
ُتهدد المتطلبات اإلنسانية لشعبنا
يتسبب فيها العنصر البشري».
وبحسب ال��وزارة في غ��زة ،فإن
أكثر من  30حالة إنسانية بحاجة
م��اس��ة ل��ل��س��ف��ر ع��ب��ر م��ع��ب��ر رف��ح
غالبيتهم م��ن المرضى والطلبة
وأصحاب اإلقامات الخارجية.
يأتي ذلك فيما سمحت السلطات
المصرية بفتح معبر رفح اليوم في
اتجاه واحد لعودة العالقين.
وقالت هيئة الحدود والمعابر في

غزة في بيان مقتضب إنه من المقرر
أن يستمر عمل المعبر اليوم وغدا ً
إلدخ��ال العالقين من داخ��ل مصر
وخارجها إلى قطاع غزة.
وج����رى ف��ت��ح ال��م��ع��ب��ر بشكل

جزئي يومي األرب��ع��اء والخميس
الماضيين ل��ع��ودة العالقين في
الجانب المصري إلى قطاع غزة بعد
إغالق استمر شهر منذ إعالن حالة
الطوارئ في شبه جزيرة سيناء.

ال�سلطة الفل�سطينية بانتظار دعوة م�صر
ال�ستئناف المفاو�ضات غير المبا�شرة
أعلن عضو الطاقم الفلسطيني المفاوض قيس عبد الكريم أن السلطة
الفلسطينية ما زالت بانتظار الدعوة المصرية الستئناف المفاوضات غير
المباشرة لوقف إطالق النار مع االحتالل «اإلسرائيلي».
وق��ال عبد الكريم لوكالة «معاً» الفلسطينية« :ال بد من استئناف
المفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم حول القضايا المدرجة على جدول
األعمال وتثبيت االلتزامات بين الجانبين».
وأشار عبد الكريم إلى أن «الظروف األمنية السائدة في منطقة سيناء
تع ّد سببا ً في تأخر العودة للمفاوضات» ،وعلى رغم تأخر استئناف
المفاوضات ،إال أن عبد الكريم أكد تواصل االتصاالت بين السلطة عن
طريق رئيس الوفد المفاوض عزام األحمد ومصر إلطالع األخيرة على
الخروقات التي يمارسها الجيش «اإلسرائيلي» بحق الفلسطينيين
وبخاصة في قطاع غزة.
وحول مدة عمل حكومة التوافق الوطني ،قال عبد الكريم نائب األمين
العام للجبهة الديمقراطية« :اتفاق الشاطئ في تفاصيله ثنائي بين
فتح وحماس ،لكن ما نعرفه هو أن الحكومة مستمرة إلى حين إجراء
االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني ،وأن الفترة الزمنية
إلجراء االنتخابات هي بالحد األدنى ستة أشهر».

م�ستوطنون يقتحمون الأق�صى
و�سط حرا�سة م�شددة من �شرطة العدو
أقدم مستوطنون صهاينة صباح
أمس على اقتحام باحات المسجد
األقصى بحراسة مشددة من شرطة
العدو.
وك�����ان ال��ن��اش��ط ال��ص��ه��ي��ون��ي
ال��م��ت��ط��رف «ي���ه���ودا غ��ل��ي��ك» دع��ا
أن���ص���اره إل���ى م��واص��ل��ة اق��ت��ح��ام
المسجد األقصى ،غداة خروجه من
المستشفى بأيام بعد إصابته جراء
محاولة قتله في القدس المحتلة من
قبل مقاوم فلسطيني قبل نحو شهر.
وق��ال��ت صحيفة «م��ع��اري��ف»
العبرية على موقعها اإللكتروني
أمس« :إن غليك أرسل آالف الرسائل
لـ»متدينين» م��ن جماعة «أمناء
الهيكل» القتحام المسجد األقصى
ب��م��ش��ارك��ة ع���ش���رات اآلالف من
المستوطنين» ،داعيا ً إياهم إلى عدم
التوقف عن اقتحام المسجد.
وق�����ام�����ت م����ج����م����وع����ات م��ن
المستوطنين ،باقتحام المسجد
األق��ص��ى ،م��ن جهة ب��اب المغاربة
ب��ح��راس��ات م��ع��ززة وم��ش��ددة من
عناصر الوحدات الخاصة بشرطة
االحتالل.
وت����ف����رض ش���رط���ة االح���ت�ل�ال

أواص���ر تاريخية» ،مشيدا ً ب��ـ»دور
إي��ران في مساعدة الشعب العراقي
في العديد من المجاالت».
على صعيد العمليات الحربية
ضد عصابات «داع��ش» ،أعلن أمس
التحاق سلسلة جبال حمرين في
محافظة ديالى بالمدن المحررة على
يد القوات األمنية العراقية وفصائل
«الحشد الشعبي».
 72ساعة كانت كفيلة بإنهاء
العملية .طيران الجيش تكفل بداية
باإلغارة على تجمعات «داعش» في
الجبال وفرارها نحو نهر نارين ،لم
يكن سوى الكمين الثاني الذي أعدته
القوات العراقية لهم.
وي��ق��ول الشيخ غنيم السعدي،

شيخ عشيرة من محافظة ديالى ،إن
الحشد الشعبي في المحافظة اختلف
عن كل المناطق األخ��رى ،بسبب ما
خبره أهل المحافظة من سنة وشيعة
من أعمال فظيعة ارتكبتها القاعدة
ومن ثم «داعش».
العلم العراقي رف��ع على ضفاف
بحيرة حمرين في إش��ارة من األمن
ال��ع��راق��ي إل���ى أن ال��ب��ح��ي��رة تحت
س��ي��ط��رت��ه .ب��ح��ي��رة استراتيجية
استغلها «داع����ش» لنقل العتاد
وال��م��ت��ف��ج��رات ع��ب��ر ق�����وارب بين
ضفافها.
العمليات األمنية التي تلي تطهير
األق��ض��ي��ة وال��ن��واح��ي ،كشفت بعد
معركة حمرين عن وجود مستشفى

ميداني لتنظيم «داع��ش» في قرية
عمر مندان.
ويشير القيادي في فصائل الحشد
الشعبي عبد الله الزيدي ،إلى أنه ال
يعتقد بوجود انتصارات واضحة
لعناصر تنظيم «داع��ش» ،والجيش
العراقي سيحقق انتصارات كبيرة.
عالمة استفهام أخ���رى ،توضع
حول الدور األميركي في الحرب على
«داع��ش» .فالتقارير التي تتناقلها
ال��وك��االت الحكومية تشير إل��ى أن
واشنطن تتجه لتقليل تدريب القوات
العراقية ،وتركز على بناء  9ألوية
ج��دي��دة بالجيش ال��ع��راق��ي ،تاركة
برامج التدريب السريعة في خضم
المعركة ضد التنظيم.

هل ي�صمد اتفاق الحوثيين وحزب الإ�صالح؟

المتمركزة على البوابات الرئيسية
للمسجد األقصى ،إجراءات مشددة
على دخ���ول المصلين وبخاصة
ال��ش��ب��ان إل���ى المسجد األق��ص��ى،
حيث تحتجز بطاقات المصلين من
فئة الشبان والشابات إل��ى حين
خروجهم من المسجد.

أعلن مجلس جامعة الدول العربية أول من أمس
خطة التحرك العربي إلنهاء االحتالل «اإلسرائيلي»
ألراضي دولة فلسطين.
وتتضمن الخطة طرح مشروع القرار العربي
بإنهاء االحتالل بشكل رسمي أمام مجلس األمن
الدولي ،واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول
األع��ض��اء ف��ي المجلس والمجموعات اإلقليمية
والقارية والدولية.
وك��ل��ف المجلس وف���دا ً وزاري����ا ً عربيا ً مفتوح

وشنت قوات االحتالل الصهيوني
الليلة الماضية حملة مداهمات
ف��ي م��ن��اط��ق متفرقة م��ن الضفة
الغربية والقدس واعتقلت فجرا ً 7
فلسطينيين .كذلك أف��ادت مصادر
فلسطينية ع��ن اع��ت��ق��ال األس��ي��ر
المحرر عبد عبيسان بعد مداهمة

منزله في حي «عين اللوزة» ببلدة
س��ل��وان جنوب المسجد األقصى
المبارك.
وكانت وسائل إعالم العدو تحدثت
عن تعرض القطار الخفيف للرشق
بالحجارة قرب مخيم شعفاط شمال
شرقي القدس المحتلة.

العضوية برئاسة دول��ة الكويت (رئاسة القمة
العربية ولجنة مبادرة السالم العربية) ،وعضوية
موريتانيا (رئيس مجلس الجامعة العربية)،
واألردن (العضو العربي في مجلس األمن الدولي)،
ودولة فلسطين ،إضافة إلى األمين العام للجامعة
العربية ،بإجراء ما يلزم من اتصاالت وزي��ارات
لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام
مجلس األمن.
وأيد المجلس ،مسعى دولة فلسطين لالنضمام

إل���ى ال��م��ؤس��س��ات وال��م��واث��ي��ق وال��م��ع��اه��دات
والبروتوكوالت الدولية ،بما فيها االنضمام لمحكمة
الجنايات الدولية.
وأك��د التمسك بمبادرة السالم العربية التي
طرحها خادم الملك عبد الله بن عبد العزيز وأقرتها
قمة بيروت  ،2002إذ ال ت��زال الحل األمثل لحل
القضية الفلسطينية ،وإنهاء االحتالل وإقامة الدولة
الفلسطينية على أساس هذه المبادرة.

الق�ضاء يبرئ مبارك من الف�ساد وقتل المتظاهرين

مقتل � 3إرهابيين والقب�ض على � 21آخرين في �سيناء

مبارك خالل نقله إلى المحكمة

قوات عراقية خالل التحضير لمعركة الموصل

حول مخرجات الحوار واتفاق ال�سلم وال�شراكة

م�شروع قرار عربي �إلى مجل�س الأمن لإقامة دولة فل�سطين

تمكنت قوات األمن المصرية في
شبه جزيرة سيناء ،خ�لال يومين
الماضيين ،م��ن تصفية  3عناصر
إرهابية ،والقبض على  21آخرين،
وذلك في مداهمات أمنية على الحدود
المصرية.
ويأتي ذل��ك في إط��ار المداهمات
األمنية التي تقوم بها ق��وات األمن
لتطهير ال���ح���دود ال��م��ص��ري��ة من
العناصر اإلرهابية والتكفيرية.
في سياق آخ��ر ،انفجرت قنبلة،
ب��م��ح��ي��ط م��ح��ك��م��ة اإلس��ك��ن��دري��ة
االبتدائية ،فيما تمكنت قوات الحماية

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي تشكيل قيادة عمليات تحرير
محافظة نينوى ،وأكد أن العمليات
التي تقوم بها القوات العراقية مر ّكزة
ونوعية ،وأن القوات العراقية ماضية
في تحرير جميع المناطق بالعراق
وإعادة الحياة والنازحين إليها.
ونشر الموقع الرسمي لرئاسة
ال��وزراء العراقية أن العبادي حضر
«جلسة مجلس النواب أمس ،وقدم
شرحا ً وافيا ً عن المناقشات الجارية
ح��ول إع���داد م��وازن��ة ع��ام ،2015
وع��ن االن��ت��ص��ارات والتقدم اللذين
تحرزهما قواتنا األمنية في مختلف
المناطق ،وتطورات العالقة مع إقليم
كردستان».
وقال مصدر برلماني إن «عمليات
تحرير محافظة األنبار بدأت» ،الفتا ً
إلى أن «الخروق األمنية موجودة في
جميع دول العالم» .وك��ان الرئيس
العراقي فؤاد معصوم ،أكد أمس ،أن
إيران جارة مهمة للعراق وتربطهما
أواصر تاريخية ،مشيدا ً بدور إيران
بمساعدة العراقيين في العديد من
المجاالت.
ونقلت «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» عن
بيان مكتب رئيس الجمهورية قوله:
إن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم
استقبل ف��ي قصر ال��س�لام ببغداد،
السفير اإلي��ران��ي حسن دان��ائ��ي فر
والوفد المرافق» .وأض��اف المكتب:
«ج���رى خ�لال ال��ل��ق��اء ال��ح��دي��ث عن
العالقات الثنائية التي تربط البلدين
الجارين ،والسبل الكفيلة لتعزيزها
بما يضمن المصالح المشتركة ورقي
الشعبين الصديقين».
وأك��د معصوم بحسب البيان أن
«إيران جارة مهمة للعراق وتربطهما

المدنية من إبطال مفعول  7عبوات
ناسفة بدائية الصنع في ع��د ٍد من
المحافظات المصرية المختلفة ،من
بينها عبوة عثر عليها بجوار سور
نادي قضاة اإلسكندرية ،و 3عبوات
زرعت بجوار إحدى شركات البترول
بالقليوبية.
على صعيد آخ��ر ،أس��دل القضاء
ال��م��ص��ري ال��س��ت��ار على «محاكمة
ال���ق���رن» ،واض���ع���ا ً نقطة ف��ي آخ��ر
سطر ث�لاث س��ن��وات م��ن ال��م��داوالت
والتأجيالت التي اعترضت مسار
�ج��ة ،وذل���ك بتبرئته
القضيّة ال��ض� ّ

الرئيس األسبق حسني مبارك من
الفساد وقتل المتظاهرين ووزي��ر
داخليته ومعاونيه الس ّتة ،األم��ر
ال���ذي أث���ار مشاعر متناقضة في
قاعة المحكمة وخارجها ،في األثناء
أص��در النائب العام ق��رارا ً بتكليف
مكتبه الفني بإعداد دراسة لحيثيات
األحكام ،تمهيدا ً للطعن في األحكام
الصادرة أمام محكمة النقض.
وب����� ّرأت ال��م��ح��ك��م��ة م���ب���ارك من
اتهامات التآمر لقتل المتظاهرين عام
 2011والفساد (صفقة تصدير الغاز
بأسعار بخسة إل��ى «إس��رائ��ي��ل»)،
وانقضاء الدعوى الجنائية في قضية
اتهام مبارك ونجليه «جمال وعالء»،
ورجل األعمال حسين سالم بالفساد
وال��ت��ر ّب��ح ،وب���راءة وزي��ر الداخلية
األسبق ال��ل��واء حبيب العادلي و6
م��ن كبار معاونيه ف��ي قضية قتل
متظاهري «ثورة  25كانون الثاني».
وقال فريد الديب محامي مبارك
في قاعة المحكمة إنّ «الحكم كويس
وأثبت نظافة عهد م��ب��ارك» .وكان
الديب يتحدث وسط هتافات «مبارك
براءة» ،و«الله أكبر» أطلقها أنصاره
ف��ي ال��ق��اع��ة .وب��ع��د الجلسة ،نقل
الرئيس المخلوع مبارك بمروحية
إلى المستشفى العسكري في حي
المعادي جنوب القاهرة حيث يمضي
عقوبة بالسجن ،وخرج مبارك على
كرسي متح ّرك ليحيي أنصاره الذين
تجمهروا أمام بوابة المستشفى.

توصل قائد «أن��ص��ار الله» عبد
الملك الحوثي ووفد حزب اإلصالح
في صعدة إلى اتفاق حول مخرجات
الحوار واتفاق السلم والشراكة.
اللقاء ال��ذي أعلن انعقاده جاء
تكليالً لجهود بذلت خ�لال األي��ام
الماضية بهدف التقريب بين هذين
المكونين السياسيين.
ونفى مصدر في أنصار الله أية
رعاية عربية أو دولية للقاء الذي
جرى وسط تكتم شديد ،وأفضى إلى
اتفاق لطي صفحة الماضي.
وت��ح��دث محمود الجنيد عضو
المجلس السياسي ألنصار الله عن
االت��ف��اق وأوض��ح أن «هناك اتفاق
حول تطبيع الوضع وحول مجمل
القضايا الوطنية» ،مضيفا ً أن «أبرز
ما اتفق عليه هو المضي في تنفيذ
اتفاق السلم والشراكة ،وللوصول
إلى المحطة المقبلة وهي االستفتاء
على الدستور».
أطراف سياسيون رحبوا باللقاء
األول من نوعه بين خصوم األمس،
وعده حزب الرئيس السابق الذي
اتهم سابقا ً بالتحالف مع «أنصار
ال��ل��ه»« :خ��ط��وة مهمة على طريق
تحقيق المصالحة الوطنية».
واعتبر أح��م��د األصبحي عضو
مجلس الشورى وقيادي في حزب
ال��م��ؤت��م��ر الشعبي ال��ع��ام أن ه��ذا
االتفاق «سيكون من غير شك قدوة
للبقية إذا كان هناك من ما زال يتلكأ
في عملية التقارب السياسي فيما

�إدانة نائب بحريني
بتهمة حرق العلم «الإ�سرائيلي»
أقر مجلس النواب البحريني أنه أسقط عضوية النائب أسامة مهنا التميمي
ألنه حرق علم كيان االحتالل «اإلسرائيلي».
وأفاد موقع «صوت المنامة» أن مجلس النواب ردا ً على شكوى التميمي إلى
االتحاد الدولي للبرلمانيين ،زعم بأن التميمي ح ّول قبة البرلمان إلى ساحة
«تستعرض فيها العضالت والقوة» ،وحرق علم «إسرائيل» داخل المجلس.
ونفى الخطاب كل ما أثاره النائب السابق حول مظلومية شعب البحرين
وما يتعرض له من انتهاكات ،قائالً« :ال صحة لذلك وال توجد أية مشاكل في
البحرين».
ويأتي النفي على رغم نداءات منظمات حقوق اإلنسان الدولية التي تطالب
السلطات البحرينية باحترام حقوق اإلنسان والتوقف عن االنتهاكات ،إضافة
إلى تقرير بسيوني الذي أكد ارتكاب النظام انتهاكات بحق الشعب البحريني.
يذكر أن االتحاد الدولي للبرلمانيين الذي أعرب عن استعداده للنظر في قضية
المهنا ،دان في وقت سابق وعبر تقريره السنوي حكومة البحرين ،على خلفية
اعتقال النائبين السابقين مطر مطر وجواد فيروز ،وإسقاط جنسية األخير.

بين الجميع».
محللون سياسيون استبعدوا أن
يفضي اللقاء إلى تحالف مستقبلي
بين الطرفين ،لكنه ق��د يدفع في
الوقت نفسه إلى تحالفات جديدة
ب��ق��در م���ا س��ي��ع��م��ل ع��ل��ى حلحلة
االحتقانات في الشارع اليمني.
ورأى نبيل ال��ش��رج��ب��ي أس��ت��اذ
األزمات الدولية أن «إمكان صمود أو

عدم صمود هذا االتفاق يعتمد على
سلوكيات األطراف التي وقعت على
هذا االتفاق».
ت��ق��ارب بين أب��رز ق��وى الشمال
ت��راف��ق م��ع ات��ج��اه ق��ي��ادات الحزب
االش���ت���راك���ي إل����ى ع����دن ف���ي ظل
تصعيد حراكي غير مسبوق ،ضد
ما يصفونه باالحتالل ،ووضعهم
مهلة لالستجابة لمطالبهم في

تقرير مصيرهم ال��ي��وم ف��ي ذك��رى
استقالل جنوب اليمن من االحتالل
البريطاني.
تحركات تأتي ربما لتدارك انهيار
وشيك للعملية السياسية في البلد...
وتزامنت مع تحوالت إقليمية مهمة،
تشير في أحد وجوهها إلى أهمية
العامل الخارجي في إحداث تحوالت
غير متوقعة في الداخل اليمني.

الحوثيون قوة تقتحم معاقل الخصوم

اتفاق على ترك �أمر التكليف الحكومي للرئي�س المقبل

«النه�ضة» والمرزوقي يتجهان
�إلى ح�صار «نداء تون�س»
أعلنت اللجنة الرباعية الراعية
للحوار الوطني التونسي التوصل
إلى اتفاق بين األطراف السياسية
لتأجيل عملية التكليف بتشكيل
حكومة جديدة إل��ى ما بعد ال��دور
الثاني لالنتخابات الرئاسية.
وق��ال غسان القصيبي الناطق
اإلعالمي لالتحاد العام التونسي
للشغل ،إح��دى المنظمات الراعية
ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي ب��ي��ن ال��ف��رق��اء
السياسيين أمس ،إنه ا ُتفق على أن
يكلف الرئيس الفائز في االنتخابات
الرئاسية مرشحا ً عن الحزب الفائز
في االنتخابات التشريعية بتشكيل
الحكومة المقبلة.
وسمح االتفاق بتجاوز أزمة مبكرة
بسبب التأويالت المتعددة بشأن
تطبيق الفصل  89م��ن الدستور
ح���ول أي رئ��ي��س يملك صالحية
التكليف ،الرئيس الموقت الحالي
المنتهية واليته المنصف المرزوقي
أم الرئيس المقبل المنتخب مباشرة
من الشعب.
وق��ال القصيبي« :كلف رباعي
ال���ح���وار ال��وط��ن��ي رئ��ي��س حركة
النهضة اإلسالمية راشد الغنوشي
بالتوسط لحل األزم���ة وق��د قبل
الرئيس الموقت الحالي المنصف
المرزوقي بتأجيل عملية التكليف

للرئيس المقبل» .وأوضح القصيبي
أن «االتفاق أصبح رسميا ً ونهائيا ً
اآلن».
وعلى رغم ذلك ،أكدت مصادر أن
ثالثي تحالف الترويكا المنح ّل اتفق
على محاصرة حزب «نداء تونس»
م��ن خ�لال ال��رس��ال��ة ال��ت��ي وجهها
المرزوقي إلى رئيس الحزب الباجي
ق��ائ��د السبسي ي��دع��وه فيها إلى
ترشيح الشخصية التي ستكلف

بتشكيل الحكومة المقبلة ،وكذلك
إع�لان رئيس المجلس التأسيسي
منتهي الشرعية مصطفى بن جعفر،
عقد الجلسة االفتتاحية للبرلمان
الجديد المنتخب الثالثاء المقبل.
وف��ي الحالتين ،تعمل حركة
النهضة على التضييق على حركة
ن���داء ت��ون��س إلع�ل�ان تحالفاتها
للمرحلة المقبلة قبل موعد جولة
اإلعادة لالنتخابات الرئاسية.

