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طالبت المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها

الرئيس العراقي يؤكد أنه ال يمكن للمنطقة أن تستقر من دون طهران

الجامعة العربية تدين العدوان الهمجي ضد «األقصى» روحاني :نهدف لتوسيع
العالقات مع بغداد

,,

استشهاد شاب
فلسطيني
متأثراً بجراح
أصيب بها
على حدود غزة

• قوات االحتالل تعتقل �إطفائي امل�سجد الأق�صى عماد عابدين

طالبت جامعة ال���دول العربية
�أم�س ،املجتمع الدويل بالتدخل
العاجل لتحمل م�س�ؤولياته واتخاذ
الإج������راءات ال����ضروري��ة لإل���زام
�سلطات االحتالل الإ�رسائيلي وقف
انتهاكاتها اجل�سيمة يف امل�سجد
الأق�صى املبارك.
و�أدان الأم�ي�ن ال��ع��ام امل�ساعد
جلامعة ال��دول العربية ،رئي�س
قطاع فل�سطني والأرا�ضي العربية
املحتلة ال�سفري �سعيد �أب��و علي
يف ت�رصيح له ،ب�أ�شد العبارات
ال��ع��دوان الهمجي اجل��دي��د �ضد
امل�سجد الأق�صى املبارك ،الذي
ارتكبه �أح��د عنا�رص االحتالل يف
م�صلى باب الرحمة والإ�رصار على
تدني�س مكان للعبادة والدخول
�إليه بحذائه عمدا.
وقال�« :إن هذا الأمر يعك�س الوجه
احلقيقي لإ�رسائيل ،التي ال حترتم
املقد�سات الدينية ومتار�س �أب�شع
�أن���واع االنتهاكات �ضد ال�شعب
الفل�سطيني ومقد�ساته ،يف انتهاك

�صارخ حلرمة وقد�سية �أماكن ودور
العبادة التي كفلت احرتامها جميع
املواثيق والأعراف الدولية.
وح��ذر الأم�ي�ن ال��ع��ام امل�ساعد،
من ا�ستمرار اال�ستهداف املتعمد
للم�سجد الأق�����ص��ى امل��ب��ارك من
خالل هذه الإج��راءات واحلفريات
واالقتحامات املتكررة ،مطالبا
املجتمع الدويل بالتدخل العاجل
لتحمل م�����س ��ؤول��ي��ات��ه وات��خ��اذ
الإج������راءات ال����ضروري��ة لإل���زام
�سلطات االحتالل الإ�رسائيلي وقف
انتهاكاتها اجل�سيمة يف امل�سجد
الأق�صى املبارك.
م��ي��دان��ي��ا ،ق���ال ن����ادي الأ���س�ير
الفل�سطيني ان ق���وات االحتالل
اال��سرائ��ي��ل��ي اعتقلت �أح���د ع�رش
فل�سطينيا فجر �أم�س ،خالل حملة
دهم واعتقاالت وا�سعة يف مناطق
خمتلفة بال�ضفة الغربية املحتلة.
و�أ���ض��اف ال��ن��ادي يف ب��ي��ان ان «
قوات االحتالل اال�رسائيلي اقتحمت
مناطق متفرقة يف م��دن نابل�س

و�سلفيت وطولكرم ورام الله وجنني
واعتقلت ه ��ؤالء املواطنني بزعم
�أنهم مطلوبون».
ويف �سياق مت�صل ،هاجم م�ستوطنون
متطرفون يهود فجر �أم�س مركبات
املواطنني الفل�سطينيني بالقرب
من م�ستوطنة «حوم�ش» املخالة
�شمال مدينة نابل�س �شمال ال�ضفة
الغربية.
وقال م�س�ؤول ملف اال�ستيطان يف
�شمال ال�ضفة غ�سان دغل�س يف
ب��ي��ان� ،إن م�ستوطنني �أ�رضموا
ال��ن��ار يف �إط������ارات ،وهاجموا
مركبات املواطنني بالقرب من
امل�ستوطنة الواقعة على الطريق
ب�ين حمافظتي نابل�س وجنني،
والتي �أخليت منذ العام ،2005
م�ضيفا ان امل�ستوطنني ي�صعدون
م��ن اعتداءاتهم وهجماتهم �ضد
املواطنني وممتلكاتهم مبحيط هذه
املنطقة.
على �صعيد �آخ��ر� ،أعلنت وزارة
ال�صحة الفل�سطينية بغزة �أم�س عن

ا�ست�شهاد �شاب فل�سطيني مت�أثرا
بجراح �أ�صيب بها بر�صا�ص جي�ش
االحتالل الإ�رسائيلي خالل م�شاركته
يف م�سرية «العودة الكربى» وك�رس
احل�صار على احل���دود ال�رشقية
لقطاع غزة.
وقال املتحدث با�سم وزارة ال�صحة
الدكتور �أ�رشف القدرة يف ت�رصيح
�صحايف �إن ال�شاب ب�سام �صايف
ا�ست�شهد مت�أثرا بجراح �أ�صيب بها
يف ر�أ�سه بقنبلة غاز يف  22فرباير
املا�ضي �أثناء م�شاركته يف امل�سرية
�رشق حمافظة «خانيون�س » جنوب
القطاع.
وتفيد ال��ت��ق��اري��ر ال�����ص��ادرة عن
وزارة ال�صحة الفل�سطينية ان عدد
ال�شهداء الذين ا�ست�شهدوا منذ بدء
امل�����س�يرات يف  30م��ار���س 2018
بلغ نحو � 258شهيدا من بينهم 48
طفال يف حني مازالت ت�ؤكد املراكز
احلقوقية الفل�سطينية احتجاز
اجلي�ش الإ�رسائيلي جلثامني 11
�شهيدا اخرين.

نتنياهو يهدد حماس بشن عملية عسكرية في غزة
ح��ذر رئي�س ال����وزراء اال��سرائ��ي��ل��ي بنيامني
نتنياهو حركة حما�س التي ت�سيطر على قطاع
غزة� ،أم�س الأول ،من �أن �إ�رسائيل لن ترتدد
يف �شن «عملية وا�سعة النطاق» يف غزة ،بعد
�أن باتت املواجهات �شبه يومية بني ا�رسائيل
والفل�سطينيني يف القطاع.
ويف ت�رصيح �أدل��ى به قبل اجتماع احلكومة
اال�سبوعي� ،أ�شار نتنياهو �إل��ى �أن��ه رغ��م �أن
«ف�صائل م��ارق��ة» كانت وراء «اال�ستفزازات»

الأخرية يف غزة� ،إال �أنها «ال تعفي حما�س» من
امل�س�ؤولية.
و�أ�ضاف« :لقد �سمعت �أ�شخا�صا يف غزة يقولون
�إنه مبا �أننا و�سط حملة انتخابية ،ف�إنه من
امل�ستبعد �شن عملية وا�سعة النطاق» ،يف �إ�شارة
�إلى االنتخابات التي �ستجري يف  9ابريل.
وق��ال�« :أود �أن �أق��ول حلما�س :ال تعتمدوا على
ذلك� .سنفعل كل ما هو �رضوري لإعادة ال�سالم
والهدوء �إلى �سكان املناطق احلدودية مع غزة،

واجلنوب ب�أكمله».
و�أعلن اجلي�ش الإ�رسائيلي �أن طائراته �شنت غارات
على مواقع حلركة حما�س يف غ��زة يف �ساعة
مبكرة من �أم�س الأول ردا على �إطالق �صاروخ من
القطاع �سقط يف االرا�ضي اال�رسائيلية.
وج��اء يف بيان للجي�ش �أن «ط��ائ��رات مقاتلة
ق�صفت العديد من االهداف الع�سكرية يف جممع
حلما�س يف �شمال قطاع غزة� ،إ�ضافة �إلى زورقني
حلما�س».

اليونيسيف تحذر من مستقبل غير واضح ألبناء المقاتلين األجانب

 ...2018األكثر دموية ألطفال سورية

• برهم �صالح م�ستقب ً
ال روحاين

واحلكومة العراقية وما زلنا.
وهدفنا تو�سيع العالقات مع
بغداد .والتبادل التجاري مع
العراق يجب �أن يرتفع من � 12إلى
 20مليار دوالر».
من جهة �أخ���رى ،ق��ال الرئي�س
ال��ع��راق��ي ب��ره��م ���ص��ال��ح� ،إن
العالقات مع �إي���ران مهمة جدا
ل��ل��ع��راق ،م ��ؤك��دا �أن���ه ال ميكن
للمنطقة �أن ت�ستقر م��ن دون
منظومة �إقليمية اقت�صادية
�سيا�سية �أمنية ت�ضم �إيران.
و�أو�ضح �صالح ،خالل ا�ستقباله،
�أم�������س الأول ،جم��م��وع��ة من
ال�صحافيني الإيرانيني يف بغداد،
ب�أن م�س�ؤويل بالده �أكدوا يف كل
منا�سبة جمعتهم مع نظرائهم
ال�سعوديني �أن �إيران دولة مهمة

و�صل الرئي�س الإي���راين ح�سن
روح��اين على ر�أ���س وفد �سيا�سي
واق��ت�����ص��ادي رف��ي��ع امل�ستوى،
�صباح �أم�����س� ،إل���ى العا�صمة
العراقية بغداد يف زيارة ر�سمية
ت�ستمر � 3أيام.
و�أ�شارت م�صادر �إيرانية �إلى �أن
ال��زي��ارة ج��اءت تلبية لدعوة
ر�سمية من نظريه العراقي برهم
�صالح ورئي�س الوزراء العراقي
عادل عبداملهدي.
و�أكد روحاين ،من مطار مهر �أباد
قبيل مغادرته �إل��ى بغداد� ،أن
هدف طهران تو�سيع العالقات مع
بغداد ،وزيادة التبادل التجاري
بني البلدين ،قبيل توجهه لزيارة
ر�سمية �إلى العراق.
وقال« :وقفنا �إلى جانب ال�شعب

الطيران العراقي يدمر  3قواعد
إرهابية في ديالى

متكنت قوات طريان اجلي�ش العراقي� ،أم�س ،من تدمري
ثالث قواعد �إرهابية �شمال �رشق ديالى كانت حتتوى على
مواد لوجي�ستية وجتهيزات ع�سكرية.
و�أف��اد م�صدر �أمنى ،ب�أن القوات اخلا�صة وكتيبة �إ�سناد
«اللواء  »24من احل�شد ال�شعبي و«اللواء  »20من اجلي�ش
العراقي واحل�شد الع�شائري وطريان اجلي�ش متكنت من
تدمري ثالث قواعد للعنا�رص الإرهابية.

لبالده وال ميكن حتقيق الأم��ن
واال�ستقرار يف املنطقة من دونها،
وذل��ك وفقا لوكالة «ت�سنيم»
الإيرانية.
وق��ال« :يف طهران وال�سعودية
وتركيا والأردن و�أوروب���ا ويف
م��ؤمت��ر القمة يف ��شرم ال�شيخ
كالمنا كان نف�س الكالم ،الكالم
ال��ذي نقلته �إليكم وا���ض��ح ،يف
كل مكان نقول �إن عالقتنا مع
�إيران مهمة جدا لنا ،كما نقول
للآخرين �إن عالقاتنا مع �أنقرة
والعامل العربي مهمة للعراق
وكل املنطقة».
و�أ�ضاف �صالح« :مرة �أخرى ت�صور
خط �سكك احلديد من �إي��ران �إلى
العراق ،من اخلليج �إلى العراق
و�إل���ى تركيا ،وه��ذا الأم���ر فيه
م�صلحة للكل .التبادل التجاري
بني �شعوب دول املنطقة يجب �أن
نرفع احلواجز عنها ،هذا لي�س
زمن العقوبات� ،إنه زمن احلركة
والذهاب من بلد �إلى بلد من دون
�أي ع��وائ��ق ،لكن نحن ال نزال
يف عامل �آخ��ر» .وتابع الرئي�س
العراقي« :يف كل مكان وكل حمفل
م��ع الأم�يرك��ي�ين وال�سعوديني
والأوروب���ي�ي�ن والأت�����راك نقول
�إننا جزء من هذه املنطقة ،وال
ميكن �أن ت�ستقر من دون منظومة
�إقليمية اقت�صادية �سيا�سية �أمنية
ت�ضم �إيران �أي�ضا ،ما �أقوله هو
�إن الدول املت�شاطئة على اخلليج
يجب �أن تلتئم معا».

الجزائر :أكثر من ألف قاض يرفضون اإلشراف
على االنتخابات
�أعلن �أكرث من  1000قا�ض جزائري� ،أم�س،
�أنهم يرف�ضون الإ��شراف على االنتخابات
الرئا�سية �إذا �شارك فيها الرئي�س عبدالعزيز
بوتفليقة.
وذك��ر بيان� ،صادر عن الق�ضاة� ،إنهم
�شكلوا احتادا جديدا ،لرف�ض الإ�رشاف على
االنتخابات ،وذلك بح�سب ما �أفادت و�سائل
�إعالم جزائرية.
وع��اد الرئي�س اجل��زائ��ري� ،أم�س الأول،
�إلى بالده بعد زيارة خا�صة �إلى جنيف،
حيث �أجرى «فحو�صات طبية دورية» ،وفقا
لبيان من الرئا�سة اجلزائرية.
وق��ال مدير احلملة االنتخابية للرئي�س
اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة ،عبدالغني

زعالن� ،أن الرئي�س وجه التحية للم�سريات
ال�شعبية وحت�رض ال�شباب.
وقال زعالن يف ت�رصيحات له �أم�س االول �إن
«املر�شح بوتفليقة ،قال دون مراوغة� ،أنه
�سيقوم بتغيري النظام والذي يعترب مطلبا
�أ�سا�سيا» ،م�ضيفا �أن «ال�شارع تكلم عن
العهدة اخلام�سة ،وبوتفليقة ،مل ي�ستعمل
مفردات ي�صعب فهمها».
و�أ�شار �إل��ى �أن الرئي�س بوتفليقة تعهد
بعقد م�ؤمتر وطني �شامل بعد االنتخابات
الرئا�سية املقررة فى  18ابريل املقبل
لتحديد موعد االنتخابات الرئا�سية
املبكرة».
من جهته ذكر حزب جبهة التحرير الوطني

اجلزائري «الأفالن» ،الذي يقود االئتالف
احلاكم بالبالد� ،أن الأط��راف ال�سيا�سية
تراعي امل�صالح الوطنية ،داعيا �إلى
احلفاظ على �سلمية احلراك ل�ضمان الأمن
واال�ستقرار.
و�أك��د احل��زب يف بيان �أم�س االول� ،أنه
يعمل مع كل الأطراف ال�سيا�سية للخروج
مو�ضحا �أن
من الأزمة احلالية ب�أقل �رضر،
ً
ما و�صل �إليه احلراك ال�شعبي هو مك�سب
ومفخرة لل�شعب اجل��زائ��ري ،حم��ذرا من
الع�صيان املدين ،داعيا احلزب �إلى عدم
ت��رك الفر�صة لبع�ض اجلهات املتهورة
واملجهولة والتي تريد ال��زج باجلزائر
و�شعبها نحو املجهول.

مصرع  3جنود خالل تبادل إطالق النار

الجيش المصري يقتل  46إرهابي ًا في سيناء
• فتاة �سورية ترفع يافطة حلماية الأطفال

ح��ذرت منظمة الأم���م املتحدة
للطفولة «اليوني�سيف» من �أن
 2018كان الأكرث دموية بالن�سبة
ل�ل�أط��ف��ال منذ ب��دء احل���رب يف
�سورية قبل � 8سنوات تقريب ًا،
حيث لقي �أل���ف و� 106أطفال
م�رصعهم ،داعية �أطراف النزاع
ل��و���ض��ع ح��م��اي��ة الأط���ف���ال بني
�أولوياتهم.
وق��ال��ت امل���دي���رة التنفيذية
ملنظمة الأمم املتحدة للطفولة،
هرنييتا فيوري ،يف بيان لها
م�ساء �أم�س الأول �إن هذه �أرقام
حمققة ،بينما الأرقام احلقيقية
«رمبا تكون �أعلى من ذلك بكثري»
وطالبت بتقدمي الدعم يف م�ؤمتر
املانحني يف بروك�سل.
وذكرت« :يف الوقت احلايل هناك
فكرة خاطئة ومقلقة ب�أن نهاية
ال�رصاع يف �سورية قد اقرتبت،

وهذا لي�س �صحيحا .هناك خطر
على حياة الأط��ف��ال يف مناطق
خمتلفة من البالد كما كان احلال
يف �أي وق��ت �آخ��ر خ�لال �سنوات
ال�رصاع الثماين».
و�أ���ش��ارت اليوني�سيف �إل��ى �أن
الألغام غري املنفجرة هي ال�سبب
الرئي�سي يف وق��وع �ضحايا من
الأطفال يف �سورية ،كما كانت
م�س�ؤولة يف العام املا�ضي عن
 434حالة وفاة و�إ�صابة ،بينما
كان هناك عدد غري م�سبوق من
الهجمات �ضد م�ؤ�س�سات التعليم
وال�صحة ،ب�إجمايل  262حالة.
و�أكدت فيوري �أنها «قلقة للغاية
ب�ش�أن الو�ضع يف �إدلب ،يف �شمال
غرب �سورية ،حيث �أ�سفر ت�صاعد
العنف ع��ن مقتل  59ط��ف� ً
لا يف
الأ�سابيع الأخرية».
كما حذرت من تدهور الأو�ضاع

يف خميم احلول يف �شمال �رشق
ال��ب�لاد ،ال��ذي يقطنه �أك�ثر من
� 65أل���ف �شخ�ص ،منهم 240
غري م�صحوبني �أو منف�صلني عن
عائالتهم .وحذرت وكالة الأمم
امل��ت��ح��دة م��ن م�ستقبل �أطفال
املقاتلني الأجانب يف �سورية،
وال��ذي «ال ي��زال غري وا�ضح»،
ودعت الدول الأع�ضاء �إلى حتمل
م�س�ؤولية ه��ؤالء الر�ضع الذين
يعتربون من مواطني هذه الدول
�أو من ن�سل رعاياها ،ونا�شدت
اتخاذ تدابري لتجنب �أن ي�صبحوا
عدميي اجلن�سية.
ودعت فيوري �إلى «�إعطاء �أولوية
حلماية كافة الأطفال بغ�ض النظر
عمن ي�سيطر على املنطقة» �أو
انتماء عائالتهم؛ وكذلك ت�سهيل
الو�صول �إلى الأ�رس التي حتتاج
�إلى الدعم.

�أع��ل��ن��ت ال���ق���وات امل�سلحة
امل�رصية� ،أم�س ،الق�ضاء على
 46فردا من العنا�رص الإرهابية
�شديدة اخلطورة ،ومقتل  3جنود
خ�لال ت��ب��ادل لإط�ل�اق ال��ن��ار يف
نطاق �شمال وو�سط �سيناء.
وقال اجلي�ش امل�رصي ،يف بيان
�أم�س� ،إن قواته «ق�ضت على 46
ف��ردا م��ن العنا�رص الإرهابية
�شديدة اخل��ط��ورة خ�لال تبادل
لإط�ل�اق ال��ن��ار يف نطاق �شمال
وو�سط �سيناء» ،بالإ�ضافة �إلى
�ضبط وت��دم�ير والتحفظ على
� 17سيارة ت�ستخدمها العنا�رص
الإرهابية و 14دراجة نارية دون
لوحات معدنية ،خالل �أعمال
التم�شيط واملداهمة.
و�أكدت القوات امل�سلحة القب�ض
ع��ل��ى  100ف���رد م��ن العنا�رص
الإجرامية واملطلوبني جنائيا
وامل�شتبه بهم ،واكت�شاف وتدمري
عدد من املخابئ والأوكار لإيواء
العنا�رص الإرهابية عرث بداخلها
على كميات من مواد الإعا�شة،
وع��دد م��ن الأ�سلحة والذخائر

• اجلي�ش امل�رصي يوا�صل احلرب �ضد الإرهاب

خم��ت��ل��ف��ة الأع���ي��رة ،وامل����واد
�شديدة االنفجار التي ت�ستخدم
يف �صناعة العبوات النا�سفة يف
�شمال وو�سط �سيناء ،مو�ضحا �أن
ذلك ي�أتي يف �إطار ا�ستكمال جهود

اجلي�ش وال�رشطة يف مكافحة
الإره���اب على كافة االجتاهات
اال�سرتاتيجية للدولة.
وتوا�صل قوات اجلي�ش وال�رشطة
امل�رصية «العملية ال�شاملة

�سيناء  ،»2018منذ
املا�ضي ،للق�ضاء على
وتطهري �شبه جزيرة
وت����أم�ي�ن احل�����دود
واجلنوبية مل�رص.

فرباير
الإرهاب
�سيناء،
الغربية

