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العدو يقر ببناء  430وحدة ا�ستعمارية في ال�ضفة الغربية المحتلة

ارتفاع عدد ال�شهداء في الهجوم الإرهابي �إلى  40والأعالن عن ا�ستنفار في المنطقة

ال�سلطة الفل�سطينية :اال�ستيطان جريمة حرب ال�سي�سي يقطع زيارته لإثيوبيا بعد هجمات �سيناء
نشرت السلطات «اإلسرائيلية»
أم��س ع��ط��اءات لبناء  430وح��دة
اس��ت��ي��ط��ان��ي��ة ج��دي��دة ف��ي الضفة
الغربية المحتلة ،وف��ق ما أعلنته
إح��دى المنظمات المراقبة للنشاط
االستيطاني.
ونقلت وك��ال��ة «ف��ران��س ب��رس»
ع��ن رئيس مجموعة أرض القدس
دانيال سايدمان قوله« :إنه افتتاح
لباب االستيطان على مصراعيه»
مشيرا ً إلى أن هذا اإلع�لان هو األول
منذ تشرين األول  2014وأن��ه من
غير المرجح أن يكون األخير قبل
االنتخابات العامة  17آذار المقبل.
ورب������ط س���ي���دم���ان ب���ي���ن ط���رح
المناقصات واالنتخابات المقبلة
التي يتنافس فيها حزب ليكود الذي
يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو مع أحزاب يمينية اخرى من
اجل الفوز بأصوات المستوطنين.

وقال« :هذه ليست صدفة ،فطرح
المناقصات ليس ممكنا ً م��ن دون
علم نتنياهو وموافقته» .وأض��اف:
«لنتنياهو ميل ،خصوصا ً عندما
ي��واج��ه مصاعب ف��ي استطالعات
ال����رأي ،للقيام ب��ت��ص��رف��ات رع��ن��اء
وخصوصا ً في القدس».
وك����ان����ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
الفلسطينية طالبت الثالثاء الماضي
المجتمع الدولي بالتحرك العاجل
وفرض عقوبات على «إسرائيل» لوقف
استيطان األراضي الفلسطينية.
ودع����ت ال�������وزارة ف���ي ت��ص��ري��ح
صحافي إلى «التعامل مع االستيطان
كجريمة ح��رب تهدد األم��ن والسلم
الدوليين» ،ومحاسبة المسؤولين
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» على «جرائمهم
المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني
وأرض دولته» .محذرة من خطورة
اس��ت��غ�لال اليمين «اإلس��رائ��ي��ل��ي»

ال��م��ت��ط��رف ألج�����واء االن��ت��خ��اب��ات
«اإلسرائيلية» والمضي في عمليات
«تهويد القدس» ومصادرة األراضي
وتوسيع االستيطان.
وتفيد معطيات مجموعة الرقابة
بدائرة شؤون المفاوضات بمنظمة
التحرير الفلسطينية بأنه ط��وال
 2014تمت المصادقة على مخططات
إلقامة  11933وح��دة استيطانية،
ونشر عطاءات لبناء  5057وحدة،
إض��اف��ة إل��ى بناء مؤسسات عامة
بينها م���دارس وك��ن��س ومجمعات
تجارية وبنى تحتية.
وح���س���ب األرق��������ام ال��رس��م��ي��ة
«اإلسرائيلية» ،شهدت الفترة من
 2009إلى  2014التي شغل فيها
بنيامين نتنياهو منصب رئيس
الوزراء ارتفاعا ً في بناء المستوطنات
بنسبة  25في المئة عن السنوات
السابقة.

دعوات في البرلمان الأوروبي
لتعليق ال�شراكة مع «�إ�سرائيل»
ط��ال��ب  63ع���ض���وا ً ف���ي ال��ب��رل��م��ان األوروب�����ي
بتعليق اتفاقية ال��ش��راك��ة ال��م��و ّق��ع��ة بين االتحاد
األوروب��ي و»إسرائيل» ،بسبب سياسات األخيرة
حيال شعبنا الفلسطيني ،ف��ي حين أصيب عدد
م��ن الفلسطينيين ب��ح��االت اختناق جنوب جنين
خ�لال مواجهات مع ق��وات االح��ت�لال ،تزامنا ً مع
قيام عشرات المستوطنين بأعمال عربدة خالل
تدريبات ومناورات عسكرية شمال المدينة ،في
ح��ي��ن ه��اج��م��ت زوارق ب��ح��ري��ة االح��ت�لال مراكب
الصيادين قبالة بحر مدينة غ��زة ومنعتهم من
الصيد .وفي رسالة مشتركة بعث بها  63عضوا ً
في البرلمان األوروب���ي إل��ى الممثلة العليا لألمن
والسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي فريديريكا
موغريني ،طالبوا بتعليق اتفاقية الشراكة المو ّقعة
ب��ي��ن االت���ح���اد األوروب������ي و»إس���رائ���ي���ل» ،بسبب
سياسات األخيرة حيال الفلسطينيين.
وأش���ار المو ّقعون ال��ذي��ن ينتمون إل��ى تيارات
س��ي��اس��ي��ة م��خ��ت��ل��ف��ة ،إل���ى اس��ت��ه��داف «إس��رائ��ي��ل»
المدنيين الفلسطينيين ف��ي شكل متعمد خالل

ال��ه��ج��م��ات األخ���ي���رة ع��ل��ى ق��ط��اع غ����زة ،مشيرين
إل��ى توثيق منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان،
في مقدمها «العفو الدولية» ،جرائم الحرب التي
ارتكبتها القوات «اإلسرائيلية» .وأوض��ح النواب
أن المادة الثانية من اتفاقية الشراكة تنص على
أن العالقات بين الطرفين مرتبطة بمراعاة حقوق
اإلن��س��ان وال��م��ب��ادئ ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ،م��ؤك��دي��ن أن
فشل االتحاد األوروبي في إبداء رد فعل مناسب
على االنتهاكات «اإلسرائيلية» ،يبعث رسالة إلى
«ت��ل أب��ي��ب» مفادها أن��ه سيجري التسامح حيال
االنتهاكات.
وذك��ر النواب أن الموقف األوروب���ي الضعيف
ح��ي��ال االن��ت��ه��اك��ات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ال ينسجم مع
العقوبات المفروضة على دول أخ��رى م��ن قبل
االت���ح���اد األوروب�������ي ،م��س��ت��ش��ه��دي��ن بالعقوبات
ال��م��ف��روض��ة ع��ل��ى روس���ي���ا ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة األزم����ة
األوك���ران���ي���ة ،مطالبين بتعليق ف���وري التفاقية
الشراكة مع «إسرائيل» حال عدم التزامها بالقانون
الدولي.

تظاهرات منددة باعتقاله وانتقادات دولية لنظام البحرين

الغريفي :محاكمة ال�شيخ �سلمان
محاكمة لالرادة والق�ضية

ذكر بيان لرئاسة الجمهورية في مصر أمس
أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر اختصار
مشاركته في اجتماعات القمة األفريقية في
أثيوبيا بعد «العمليات اإلره��اب��ي��ة» التي
شهدتها سيناء أول من أمس.
وقال البيان «في أعقاب العمليات االرهابية
التي شهدتها شمال سيناء قرر السيد الرئيس
قطع مشاركته في اجتماعات القمة األفريقية
بعد حضور الجلسة االفتتاحية والتوجه إلى
القاهرة لمتابعة الموقف».
وعلى أثر الهجوم االرهابي أعلنت مصر
حال استنفار تام في شمال سيناء على ضوء
هجمات إره��اب��ي��ة أوق��ع��ت نحو  40شهيدا ً
وعشرات الجرحى ،والهجوم يأتي بعد أيام
على إعالن تمديد حظر التجول ثالثة أشهر

إضافية ،وسط حديث عن مخطط لهدم المزيد
من المنازل مع توسع الحملة األمنية في
رفح.
وأطلق الجيش المصري حملة أمنية واسعة
في تلك المنطقة لمالحقة منفذي الهجمات
التي تبنتها جماعة «أنصار بيت المقدس»
التابعة ل��ـ»داع��ش» .علما ً أن هذه الهجمات
التي استهدفت مقار عسكرية وحواجز أمنية.
ويرى المراقبون ضرورة مراجعة الخطة
األمنية وسد الثغرات التي سمحت للمسلحين
بشن هجمات.
وش��ه��دت شبه ال��ج��زي��رة عملية إرهابية
منسقة هي األول��ى بهذا الحجم منذ إعالن
«أنصار بيت المقدس» الوالء لـ»داعش».
وش � ّن��ت الهجمات ب��ال��ع��رب��ات المفخخة

الأردن يعد ب�صفقة �أكبر مع انتهاء مهلة التنظيم

العراق :ع�شرات ال�شهداء والم�صابين
بتفجيرات في بغداد و�سامراء وكركوك

يلتزم تنظيم «داع��ش» الصمت رغم انتهاء المهلة التي حددها التنظيم
اإلرهابي مع غ��روب شمس أول من أمس من أجل تسليم السجينة ساجدة
الريشاوي ،مهددا ً بإعدام الطيار األردني المختطف لديه.
وكانت السلطات األردنية اشترطت تنفيذ عملية المبادلة بإثبات سالمة
طيارها.
وكان مصدر عسكري مسؤول أكد أمس أن األردن ال يزال بانتظار أي إثبات
بأن الطيار المحتجز لدى تنظيم «داع��ش» ما زال حياً ،ودعا األردنيين الى
«التماسك واالستعداد ألي نبأ».
انتهت المهلة الجديدة التي حددها تنظيم «داعش» اإلرهابي لألردن لإلفراج
عن العراقية ساجدة الريشاوي مع مغيب الشمس يوم أمس وسط غموض
مصير الرهينتين األردني معاذ الكساسبة والياباني كينجي جوتو باعتبار
أن الصفقة لم تتم حتى نهاية موعد المهلة ولم يقدم «داعش» أي دليل على
أن الكساسبة على قيد الحياة ،وعلى رغم إعالن السلطات األردنية استعدادها
اإلفراج عن الريشاوي وتلميحها إلى إمكانية ذهابها إلى أبعد من ذلك مقابل
الكساسبة ،إال أنه بدا واضحا ً أن التنظيم اإلرهابي يلعب لعبة حرق األعصاب
واإلرهاق النفسي من دون أن يكون جدّيا ً في الصفقة ،ففي التهديد األخير الذي
قرأه الرهينة الياباني توعد التنظيم بإعدام الكساسبة في حال لم يتم إطالق
س��راح الريشاوي ،مع العلم أن الكساسبة ليس ضمن الصفقة وفق رؤية
«داعش» ،حيث إنه سيتم إطالق الياباني في مقابل السجينة العراقية ،وفي
حال لم يطلق سراحها فسيتم قتل الطيار األردني واإلبقاء على الياباني.
وقبل نحو ساعة من انتهاء المهلة الجديدة قال الناطق باسم الحكومة محمد
المومني إن األردن ما زال يحتجز الريشاوي المحكوم عليها باإلعدام لدورها في
هجوم انتحاري عام  2005قتل خالله  60شخصا ً في عمان.
وقال المومني إن األردن يريد دليالً على أن الكساسبة على قيد الحياة حتى
ينفذ ما قاله وهو مبادلة السجينة بالطيار األردني.

س���ق���ط ع����ش����رات ال��ض��ح��اي��ا
بتفجيرات استهدفت مناطق متفرقة
في العاصمة العراقية بغداد ومدينة
سامراء شمال العاصمة ،فيما تم صد
هجمات ل��ـ»داع��ش» شمال العراق
وتكبيدهم خسائر بالعشرات.
وق��ال��ت ال��ش��رط��ة ،إن ان��ف��ج��ارا ً
مزدوجا ً استهدف سوقا ً في منطقة
الباب الشرقي وسط بغداد ،أسفر
عن سقوط  18ضحية على األقل
وجرح  44آخرين.
ِ
من جهة اخرى ،أفادت األنباء عن
سقوط خمسة ضحايا على األقل
الجيش العراقي وقوات الحشد
من
ِ
وجرح  15آخرين بتفجير
الشعبي
ِ
م���زدوج استهدفهم ش��م��ال مدينة
سامراء.
وش���ه���دت م��ح��اف��ظ��ة األن���ب���ار،
أمس ،مقتل العشرات من مسلحي
«داع��ش» بإحباط هجوم لهم على
منطقة الفالحات ،غرب الفلوجة.
وقال مصدر أمني في ديالى« :إن
ق��وات أمنية مشتركة من الجيش
والشرطة مدعومة بمقاتلين من
ال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي ب����دأت ،أم��س،
عمليات تمشيط واسعة في قرى
شمال قضاء المقدادية 35( ،كلم
شمال شرقي بعقوبة) ،بحثا ً عن
رفات جنديين وثالثة من متطوعي

«داع�ش» يلتزم ال�صمت
قبل ت�سليم الري�شاوي

ال�سعودية� :إ�صابة �أميركي في هجوم
ا�ستهدف �سيارة في «الأح�ساء»
صرح الناطق اإلعالمي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة الثانية
من ظهر أمس تعرضت سيارة ،يستقلها شخصان من الجنسية األميركية،
أثناء سيرها على طريق صالح الدين األيوبي بمدينة المبرز بمحافظة األحساء
بالسعودية إلطالق نار من مصدر مجهول.
وكشف انه نتجت من هذا الحادث إصابة أحدهما ونقله إلى المستشفى
لتلقي العالج الالزم ،وحالته الصحية مستقرة.
وباشرت الجهات المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق
فيها ،وال يزال الحادث محل المتابعة األمنية.

اعتبر العالمة البحريني السيد عبدالله الغريفي ان النظام
بمحاكمته االمين العام لجمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان
يحاكم قضية وإرادة ونضال وصمود الشعب البحريني.
وأف��اد موقع «الوفاق» أمس ان السيد الغريفي قال في
رسالة مفتوحة للشيخ سليمان إن الساحة لم تعرفه اال
داعية سلم واعتدال وتسامح .وأشار الى ان السلطات اتهمت
الشيخ سلمان بما س ّمته االس��اءة الى أمن هذا الوطن النه
انتقد سياسة وجدها خاطئة ولمحاربته العنف والتطرف
والصراعات الطائفية والمذهبية.
وأكد السيد الغريفي انه ال خيار سوى حوار جاد حقيقي
وصادق ،وانه ال خيار اال التوافق والتعاون في سبيل بناء
مستقبل واعد وآمن للبحرين .ودعا الى اإلف��راج عن جميع
الرموز والمعتقلين السياسين المغيبين في سجون النظام،
مشددا ً على ضرورة التئام جميع القوى المخلصة من اجل
ايجاد حل قادر على انقاذ البالد من االزمة التي تعيشها.
وكانت مختلف مناطق البحرين شهدت تظاهرات منددة
بمحاكمة األمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.
وطالب المتظاهرون باالفراج عنه وعن جميع المعتقلين
السياسيين ،مشددين على مواصلة الحراك الشعبي حتى

تحقيق مطالب الثورة.
وواج��ه��ت ق���وات النظام المحتجين بالقوة المفرطة
لتفريقهم.
وكان العديد من مدن البحرين وبلداتها قد شهدت مساء
األربعاء ،غضبا ً شعبيا ً واسعا ً واحتجاجات ساخطة بعد
قرار المحكمة القاضي باستمرار حبس األمين العام لجمعية
«الوفاق» الشيخ علي سلمان ،وتأجيل محاكمته إلى 25
شباط المقبل.
من جانب آخر ،قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنّ
محاكم البحرين تفتقر الى االستقالل وتقوم بدور محوري في
الحفاظ على النظام الذي وصفته بالقمعي.
وأضافت المنظمة أنّ المنامة انتهكت عام  2014الحقوق
األساسية للمواطنين ،واعتقلت نشطاء ومعارضين النتقادهم
السلمي للسلطات.
وأكدت المنظمة أنّ المنامة أقرت قوانين جديدة الستهداف
منتقدي النظام ،واتهمتها باالستحواذ على صالحيات
اضافية لتجريد المعارضين من جنسياتهم ،مشيرة الى أنّ
القضاء البحريني حكم العام الماضي على أكثر من 200
شخص لفتراتٍ طويلة بينهم سبعون ُحكموا بالمؤبد.

وقذائف الهاون في مواقع مختلفة في محيط
العريش ورف��ح ،بالتزامن في ما بينها وقد
استهدفت منشآت تابعة للقوات المسلحة
واألج���ه���زة األم��ن��ي��ة حصيلتها  40شهيدا ً
وعشرات الجرحى.
ويأتي ذلك بعد أيام على إعالن تمديد حظر
التجول ثالثة أشهر إضافية ،وسط حديث عن
مخطط لهدم المزيد من المنازل مع توسع
الحملة األمنية في رفح.
واعتبر الجيش الهجمات نتيجة للضربات
الناجحة ضد الجماعات المسلحة .وأعلنت
ق��وات األم��ن ف��ي منطقة شمال سيناء حال
استنفار ت���ام ،وب���دأت تنفيذ خطة أمنية
للتدخل ال��س��ري��ع .خ��ط��ة ي��رى ال��م��راق��ب��ون
ضرورة مراجعتها وسد الثغرات التي سمحت

للمسلحين بشن هجمات ،ع��دت من األكثر
تعقيدا ً وتنسيقا ً في السنوات األخيرة.
وفي السياق األمني نفسه ،شهدت مناطق
مصرية مختلفة سلسلة من األحداث األمنية،
ففي الجيزة فكك خ��ب��راء المفرقعات ثالث
عبوات ناسفة قرب غرفة غاز في شارع الملك
فيصل .وفي مركز العياط انفجرت عبوة أسفل
برج كهرباء بعد ساعات على تعطيل قنبلة
داخل دورة مياه في «النساجون الشرقيون»
بجامعة الدول العربية.
وكذلك في اإلسكندرية حيث فككت قنبلة
على رصيف محطة قطار شرق المدينة .كما
جرح ضابط شرطة في تفجير عبوة استهدفت
سيارته في القباري .وفي بني سويف ،أشعل
مجهولون النار بسيارتي ضابطي شرطة.

تون�س :الجن�س والمال �سالح
«داع�ش» ال�ستقطاب ال�شباب
أكد رضا صفر «الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالملف األمني»
في تونس إن «مئات الجهاديين التونسيين عادوا من سورية» ،مضيفاً« :أنه
تمت إحالة بعضهم الى القضاء ،أما البعض اآلخر فهم تحت المراقبة األمنية».
وأوضح لصحيفة «التونسية» على موقعها اإللكتروني ،أول من أمس ،أن
«عدد الجهاديين التونسيين في سورية يبلغ نحو  2800من بينهم 1608
جهاديين على قيد الحياة بينما قتل نحو  600وعاد قرابة  568إلى تونس».
وأشار إلى أن «عددا ً من العائدين تمت إحالتهم إلى القضاء أما البعض اآلخر فهم
تحت المراقبة األمنية» ،وكشف ان «الحكومة الموقتة قامت بمنع نحو عشرة
آالف تونسي من السفر إلى سورية حتى اآلن .وأوضح صفر أن « 90في المئة
من الجهاديين التونسيين ينتمون إلى تنظيم داعش ألنه يقدم تجسيما ً فوريا ً
لمشروع (أرض وقوة وغنائم وسبايا) عكس مشروع تنظيم القاعدة الذي يتم
تجسيده على مراحل متباعدة» .وأضاف« :تنظيم داعش يشكل خطرا ً أكبر من
القاعدة ألنه يعتمد على الغرائز ،وهو دموي أكثر ويوفر حلوال ً سريعة للشباب
الذي يعاني من الكبت الجنسي ونقص األموال واالندفاع والعدوانية».
وأرجع صفر أسباب ارتفاع عدد الجهاديين التونسيين في سورية إلى ضعف
مؤسسات الدولة إبان الثورة ،وحالة االنفالت في الحريات وضعف المراقبة
على الحدود إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب.

الحشد الشعبي أع��دم��ه��م تنظيم
«داع��ش» اإلرهابي بعد أسرهم في
شهر آب الماضي عند أطراف قرية
بابالن شمال المقدادية ،وم��ن ثم
ُنشرت مقاطع فيديو وص��ور تبين
عملية إعدامهم».
وتتصاعد شمال شرقي مدينة
الموصل حدة المواجهات بين قوات
البيشمركة ال��ع��راق��ي��ة ومسلحي
«داعش» في محو ِر بعشيقة نوران
حيث ألحقت القوات األمنية خسائر

فادحة بالمسلحين عندما حاولوا
التسلل بواسطة سيارات مفخخة
وأحزمة ناسفة الى داخل المنطقة.
كما أعلنت القيادة العامة للقوات
المسلحة ف��ي منطقة ك��ردس��ت��ان
العراق ،عن إحباط جميع هجمات
«داعش» بعد ساعة ونصف ساعة
من شنها جنوب كركوك ،فيما أكدت
أنها لن تسمح للعناصر اإلجرامية
بالتقدم وستحافظ على آخر شبر
من أرض كردستان.

تقرير �إخباري
�إعالن الحكومة التون�سية االثنين المقبل
بعد شد وجذب كبيرين بين القوى السياسية في
تونس ،من المرتقب اإلع�لان عن تشكيل الحكومة
الجديدة رسميا ً االثنين المقبل ،فيما ش �دّدت حركة
«نداء تونس» على ضرورة بقاء وزارات السيادة في
حوزتها ،فيما طفت إلى السطح مقترحات بتقليص
عدد ال��وزارات .وأعلن الناطق الرسمي باسم حركة
«ن��داء تونس» محمد األزه��ر العكرمي ،أنّ «رئيس
الحكومة المكلّف الحبيب الصيد سيعلن رسميا ً عن
تشكيلة حكومته االثنين المقبل .وقال العكرمي إ ّنه
«سيتم اإلعالن عن الحكومة في شكل نهائي االثنين
إذ سيتم عرضها على مجلس ن��واب الشعب وفق
اإلجراءات المعمول بها».
وأف���اد القيادي ف��ي حركة «ن���داء ت��ون��س» سعيد
العايدي بدوره ،أ ّنه من األجدر بقاء وزارات السيادة
في سلطة «ن��داء ت��ون��س» ،وأنّ كل ش��يء ممكن في
المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة لحبيب
ّ
يترشح شخص لمنصب
الصيد ،مضيفاً« :ال يمكن أن
وزاري وحزبه غير فائز في االنتخابات التشريعية،
تمثيل «ن��داء تونس» في الحكومة التي أعلن عنها
رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الصيد ضعيف
نوعا ً ما» ،مشيرا ً إلى أنّ «كالً من الجبهة الشعبية
وآف��اق تونس واالتحاد الوطني الحر ملزمة بتح ّمل
مسؤولياتها في حالة تحالف النداء مع النهضة».
رجح النائب عن حركة «نداء تونس» في
إلى ذلكّ ،
مجلس ن��واب الشعب رؤوف الماي احتفاظ نصف

الكتلة البرلمانية لـ «نداء تونس» للنداء بأصواتها
خالل عرض حكومة الحبيب الصيد للمصادقة عليها
في المجلس إذا ما شاركت حركة النهضة بها».
وقال« :نرفض دخول النهضة للحكومة الجديدة
ولو بحقيبة واحدة ،ونحن لسنا ض ّد أشخاص وإ ّنما
تماشيا ً مع تعهدات الحركة االنتخابية» ،مضيفاً« :لن
نتحالف مع النهضة ولكن سنتعايش معها خدمة
لمصلحة البالد».
في األثناء ،أشار عضو مجلس نواب الشعب عن
حركة «نداء تونس» رياض جعيدان عقب اللقاء الذي
جمع ممثلين عن حركته برئيس الحكومة المكلّف،
إلى أنّ تقليص عدد الوزارات وتشكيل حكومة وحدة
وطنية كانا من أهم المقترحات التي قدمتها الحركة»،
موضحا ً أنّ «األوضاع المالية الصعبة للبالد تقتضي
تقليص عدد الوزارات وإلحاق بعض الوزارات بأخرى
ّ
تقشف تخرج البالد من األزمة
حتى تكون حكومة
الراهنة».
في السياق ،قال رئيس حزب آفاق تونس ياسين
إبراهيم بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف الحبيب
الصيد ،إ ّن��ه «من الممكن تشكيل الحكومة الجديدة
م��ع نهاية األس��ب��وع ال��ح��ال��ي» ،واستبعد إمكانية
حصول تحالف بين حركة «ن��داء تونس» وك��ل من
حركة النهضة والجبهة الشعبية ،الفتا ً إلى إمكانية
مشاركتهم في الحكومة الجديدة.

