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وفاة  3طفالت شقيقات بحريق داخل منزلهن في رفح

بعد اإلعالن عن عدم ترشح الرئيس للوالية الخامسة

الجزائر :احتفاالت بقرارات بوتفليقة
 ...وترقب للمسار االنتقالي

شهيد في غزة  ...واعتقاالت

,,

في الضفة

اإلبراهيمي

سيعلن المسار
االنتقالي

بمشاركة

المعارضة وقادة

و�سط ترقب ال�شارع اجلزائري للم�سار
االنتقايل ،احتفل الآالف بقرار الرئي�س
عبد العزيز بوتفليقة ،بعدم الرت�شح
ل��والي��ة خام�سة وات��خ��اذ �إج���راءات
ت�سمح ب�إ�صالح النظام ال�سيا�سي،
حيث اعتربوها ا�ستجابة ملطالبهم
ورغبتهم يف التغيري.
و�أظ��ه��رت االح��ت��ف��االت التي �أقامها
اجلزائريون ،مدى ا�ستجابة القرارات
ال��ت��ي �أعلنها الرئي�س ملطالبهم
وحتقيقها ل�ل�آم��ال ال��ت��ي ن�شدوها
بخروجهم �إلى ال�شارع.
كما رفع اجلزائريون الأعالم الوطنية
وامتلأت ال�ساحات الوطنية بع�رشات
الآالف ،حيث خ��رج��وا تعبريا عن
فرحهم با�ستجابة الرئي�س ملطالبهم.
ي��ذك��ر �أن الرئي�س اجل��زائ��ري عبد
العزيز بوتفليقه �أعلن يف ر�سالة
م�ساء �أم�س االول �إرجاء االنتخابات
الرئا�سية التي كانت مقررة يف 18

• بوتفليقة مستقبالً األخضر اإلبراهيمي

�أبريل املقبل ،وعدم تر�شحه لوالية
رئا�سية خام�سة ،و�إج��راء تعديالت
على الت�شكيلة احلكومية يف �أقرب وقت
ممكن ،وذلك بعد موجة احتجاجات
وا�سعة �شهدتها اجلزائر الأ�سابيع
املا�ضية �ضد تر�شحه.
كما تقدم رئي�س الوزراء �أحمد �أويحيي
با�ستقالته ،وع�ين بوتفليقة وزير
الداخلية نور الدين بدوي خلفا له.
ك�شفت ت��ق��اري��ر �أن الدبلوما�سي
اجل���زائ���ري امل��خ����ضرم ،الأخ����ضر
الإبراهيمي ،ب�صدد �إع�لان ما �أ�سماه
بـ «امل�سار االنتقايل» اجلديد الذي
�سري�سم م�ستقبل اجلزائر.
وق���ال م�صدر ح��ك��وم��ي� ،أم�����س� ،إن
الإبراهيمي� ،سيعقد يف وقت الحق
م�ؤمترا �صحافيا يعلن فيه عن «م�سار
انتقايل» جديد ير�سم م�ستقبل اجلزائر.
و�أو���ض��ح امل�صدر �أن الدبلوما�سي
اجلزائري املخ�رضم �سري�أ�س م�ؤمترا

التظاهرات
حول م�ستقبل اجلزائري ،الذي �سبق
وكان �أعلنه الرئي�س اجلزائري ،عبد
العزيز بوتفليقة.
وق��ال امل�صدر �إن امل ��ؤمت��ر �سي�ضم
ممثلني للمتظاهرين ،بالإ�ضافة �إلى
�شخ�صيات لعبت دورا بارزا يف حرب
اال�ستقالل التي ا�ستمرت من عام 1954
�إلى عام .1962
وك��ان الأخ����ضر الإب��راه��ي��م��ي ،وزير
اخلارجية اجلزائري الأ�سبق واملفو�ض
الأممي ال�سابق ،قد التقى بوتفليقة
م�ساء �أم�س الأول.و�أخ�بر الإبراهيمي
ال�صحافيني ،عقب لقاء بوتفليقة،
�أنها زيارة جماملة ،م�ضيفا« :ا�ستقبال
الرئي�س بوتفليقة بعد عودته من
العالج من �سوي�رسا� ،رشف يل».
ول��ف��ت �إل���ى �أن ه��دف ال��زي��ارة هو
االط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى ���ص��ح��ة الرئي�س
بوتفليقة ،م�ضيفا« :نظرا للو�ضع
الذي متر به البالد� ،أخربين ببع�ض

ال��ق��رارات املهمة ،ال��ذي هو ب�صدد
اتخاذها».
و�شغل الأخ�رض الإبراهيمي العديد من
املنا�صب املحلية والدولية ،كان
�آخرها من�صب مبعوث الأمم املتحدة
وجامعة الدول العربية �إلى �سورية
قبل �أن ي�ستقيل منه نهاية مايو عام
 ،2014وهو ع�ضو بكل من جمموعة
حكماء االحت���اد الأف��ري��ق��ي وجلنة
احلكماء ،التي �أ�س�سها الراحل نيل�سون
مانديال.
وت�شهد اجل��زائ��ر م��ن��ذ  22فرباير
املا�ضي ،مظاهرات وم�سريات �سلمية
حا�شدة تطالب الرئي�س بوتفليقة
بعدم الرت�شح لوالية جديدة وتغيري
النظام ورحيل كل الوجوه ال�سيا�سية
احلالية.
وت�شري تقارير عديدة �إل��ى تدهور
�صحة الرئي�س اجلزائري ،منذ �إ�صابته
بجلطة دماغية يف � 29أبريل .2013

العاهل األردني بحث مع بومبيو قضايا الشرق األوسط
بحث العاهل الأردين امللك عبدالله
الثاين يف العا�صمة وا�شنطن �أم�س
مع وزير اخلارجية الأمريكي مايك
بومبيو ع��دد م��ن الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك يف مقدمتها
ال��ت��ط��ورات يف ال����شرق الأو���س��ط
وعالقات ال�رشاكة اال�سرتاتيجية

بني البلدين.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م وزارة
اخل��ارج��ي��ة الأم�يرك��ي��ة روب���رت
باالدينو ان العاهل االردين اعرب
خالل املباحثات التي عقدت يف
مقر ال�سفارة االردنية يف وا�شنطن
عن التقدير للدعم ال��ذي تقدمه

ال��والي��ات املتحدة للعديد من
امل�شاريع التنموية يف االردن.
وا���ض��اف امل�س�ؤول الأم�يرك��ي ان
بومبيو اكد حر�ص وا�شنطن على
دع��م االردن وتو�سيع التعاون
امل�����ش�ترك يف ���ش��ت��ى امل��ج��االت
وموا�صلة التن�سيق والت�شاور يف

خمتلف الق�ضايا.
وا�ضاف ان اجلانبني بحثا كذلك
عدد ًا من الق�ضايا والأزم��ات التي
متر بها املنطقة خا�صة املرتبطة
ب��الأزم��ة ال�����س��وري��ة وامل�ساعي
الهادفة الى التو�صل حلل �سيا�سي
بني �أطراف الأزمة ال�سورية.

دعا إلى تبادل الخبرات بين البلدين

تونس تدعم جهود األمم المتحدة في ليبيا
بحث وزير اخلارجية التون�سي
خمي�س اجلهيناوي ،مع الأمينة
العامة امل�ساعدة للأمم املتحدة
املكلفة بال�ش�ؤون ال�سيا�سية
وب���ن���اء ال�����س�لام ،روزم�����اري
ديكارلو ،والوفد املرافق لها
من االحت��اد الأفريقي برئا�سة
مفو�ض ال�سلم والأمن �إ�سماعيل
ال�رشقي� ،آخر م�ستجدات الأزمة
أهم امل�ساعي الرامية
الليبية و� ّ
�إل��ى جت��اوز اخلالفات و�إجناح
احل��وار ،ودفع م�سار الت�سوية
ال�سيا�سية.
وذكرت اخلارجية التون�سية �أن
اللقاء تناول م�ضمون البيان
اخلتامي ال�صادر عن االجتماع
الت�شاوري الثالثي بني وزراء
خارجية كل من م�رص وتون�س
واجلزائر الذي انعقد بالقاهرة
يف  5مار�س احلايل ،والذي �شدد
على التزام الدول الثالث مبوا�صلة
جهودها من �أجل الإ�سهام يف دفع
احلوار بني الأطراف الليبية ،مبا
يحفظ وحدة ليبيا و�سيادتها،
ويعيد �إليها الأم��ن واال�ستقرار

• اجلهيناوي مستقبالً روزماري ديكارلو

وي�ساعد على ا�ستكمال تنفيذ
اال�ستحقاقات ال�سيا�سية.
و�أكّ ��د الوزير التون�سي يف هذا
ال�سياق م�ساندة ب�لاده للم�سار
ال���ذي ت��رع��اه الأم����م املتحدة
وفقا لالتفاق ال�سيا�سي وخطّ ة
املبعوث الأمم���ي �إل��ى ليبيا،
غ�سان �سالمة.
ومت الت�أكيد خ�لال اللقاء على
ال����دور امل��ح��وري لتون�س يف

امل�ساعدة على ح��لّ الأزم���ة يف
ليبيا ،واجل��ه��ود التي تبذلها
الدبلوما�سية التون�سية يف هذا
الإطار.
�إلى جانب الأزمة الليبية ،تطرق
الطرفان �إلى تطورات الأو�ضاع
يف اليمن و�سورية ،ويف �أفريقيا
جنوب ال�صحراء ،واملبادرات
املطروحة حللّ النزاعات وبناء
ال�سالم يف املنطقة.

ال توجد سياسة موحدة لدينا

ال نية لدى أميركا إليذاء لبنان

لتفعيل العالقات مع إيران
�أك��د وزي��ر التجارة العراقي حممد ها�شم العاين� ،أم�س
الأول� ،أن زيارة الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين �إلى العراق
�ست�ضع الأر�ضية ال�صلبة لتفعيل العالقات مع �إيران يف جميع
املجاالت ،م�شريا �إلى �أن تبادل اخلربات بني القطاع اخلا�ص
العراقي ونظرائه يف املنطقة والعامل هدف �أ�سا�سي.
وقال العاين يف بيان� ،إن هناك رغبة يف تطوير العالقات
الثنائية يف املجاالت كافة يف �ضوء التاريخ امل�شرتك الذي
يربط البلدين احلالني ،وهذه الزيارة هي جت�سيد ل�سيا�سة
العراق اجلادة والرغبة امل�شرتكة يف االنفتاح لتحقيق �أعلى
درجات التعاون الثنائي وحل امل�شاكل العالقة واالنطالق
بالعالقات �إلى م�ستويات متقدمة».
و�أو�ضح وزير التجارة العراقي �أن «تبادل اخل�برات بني
القطاع اخلا�ص العراقي ونظرائه يف املنطقة والعامل �إمنا
هو هدف �أ�سا�سي يف خطواتنا امل�ستقبلية».
و�أكد على �أهمية تبادل اخلربات بني رجال الأعمال العراقيني
والإيرانيني والدخول مب�شاريع ا�ستثمارية م�شرتكة وا�ستغالل
الفر�ص اال�ستثمارية يف جميع مناطق البالد،ف�ضال عن �إيجاد

ا�ست�شهد �شاب فل�سطيني فجر �أم�س
مت�أثرا بجراحه التي ا�صيب بها
بر�صا�ص االح��ت�لال اال�رسائيلي
��شرق ال�بري��ج و�سط قطاع غزة
مطلع ال�شهر احلايل.
وقال الناطق با�سم وزارة ال�صحة
يف غزة الدكتور ا�رشف القدرة ان
املواطن مو�سى حممد مو�سى «23
عاما» ،ا�ست�شهد مت�أثرا بجراحه
التي ا�صيب بها يف الأول من مار�س
احل��ايل م��ن قبل ق��وات االحتالل
اال�رسائيلي مب�سرية العودة �رشق
الربيج.
كما توفيت ثالث طفالت �شقيقات
�صباح �أم�����س ،ج���راء ح��ري��ق يف
منزلهن غرب مدينة رفح جنوبي
قطاع غزة.
وذكر الدفاع املدين يف قطاع غزة
ان حري ًقا مل تت�ضح �أ�سبابه بعد
وقع يف منزل بحي تل ال�سلطان يف
رفح ،ما �أدى �إلى وفاة الطفالت
الثالث واعمارهن ث�لاث �سنوات
و�سنتان و�سنة.
و�أ���ض��اف يف ب��ي��ان �أن���ه مت نقل
جثامينهن �إلى م�ست�شفى �أبو يو�سف
النجار يف رفح ،التي كانت بع�ضها
متفحمة.
على �صعيد �آخ��ر ،اعتقلت قوات

االحتالل اال�رسائيلي فجر �أم�س،
�أرب��ع��ة ع�رش مواطنا فل�سطينيا
خالل اقتحامها عدة مناطق خمتلفة
يف ال�ضفة الغربية املحتلة.
وزعمت قوات االحتالل اال�رسائيلي
�أنّ ها عرثت على  3قطع �أ�سلحة يف
نابل�س عقب �إط�لاق النار الذي
تعر�ضت لها �سيارة تقل عنا�رص
حرا�سة قرب م�ستوطنة «ارائيل»
جنوب نابل�س.
و�أكد نادي اال�سري الفل�سطيني يف
بيان ان ق��وات االحتالل اقتحمت
مناطق متفرقة يف مدن بيت حلم
واخلليل ونابل�س والبرية وقلقيلية
ورام الله ،واعتقلت املواطنني
االربعة ع�رش بزعم �أنهم مطلوبون.
من جهة �أخ��رى ،ا�ستولت قوات
االحتالل الإ�رسائيلي �صباح ام�س،
على بيت متنقل «كرفان» زراعي
يف قرية الوجلة �شمال غرب مدينة
بيت حلم.
و�أف��اد ممثل هيئة مقاومة اجلدار
واال�ستيطان يف بيت حلم ح�سن
بريجية يف بيان ان قوة من جي�ش
االحتالل ،اقتحمت منطقة «الظهر»
على مدخل القرية واملحاذية
جل��دار ال�ضم والف�صل العن�رصي
وم�ستوطنة «هار جيلو» اجلاثمة

على �أرا�ضي املواطنني ،وقامت
باال�ستيالء على «كرفان» زراعي،
يعود للمواطن وليد �أبو علي من
�أمام منزله.،
و�أ�شار الى �أن قرية الوجلة تواجه
هجمة �رش�سة من قبل االحتالل،
تتمثل بهدم منازل و�إخطار عدد
�آخر ،وجتريف � ٍ
أرا�ض وم�صادرتها
ل�صالح اال�ستيطان.
كما ا�ستولت قوات االحتالل فجر
�أم�����س ع��ل��ى ت�سجالت كامريات
مراقبة مبحطة حم��روق��ات على
املدخل ال�رشقي ملدينة �سلفيت،
�شمال ال�ضفة الغربية املحتلة.
وق��ال��ت بلدية �سلفيت يف بيان
ان ق��وات االحتالل ا�ستولت على
ت�سجيالت كامريات املراقبة من
حم��ط��ة حم��روق��ات «ال���ه���دى» يف
منطقة املدخل ال�رشقي ملدينة
�سلفيت ،واقتحمت قرية رافات
غرب �سلفيت ،كما انت�رش عدد من
جنود االح��ت�لال يف حميط ج�رس
قرية �إ�سكاكا �رشق �سلفيت ،تزامنا
مع حتليق ط��ائ��رات مروحية يف
�أج��واء املنطقة بزعم البحث عن
منفذي عملية اط�لاق النار على
ح��را���س م�ستوطنة ارئ��ي��ل قرب
�سلفيت.

رئيس الوزراء اللبناني:

العراق :زيارة روحاني ستضع األرضية
ر�ؤي��ة جديدة تتفق مع ما يح�صل من تطورات اقت�صادية
و�سيا�سية.
كما �أكد العاين على «�أهمية �إقامة م�شاريع ا�ستثمارية م�شرتكة
خا�صة يف املناطق التي تعر�ضت للإرهاب و�إن�شاء مدن �صناعية
يف احلدود امل�شرتكة.
و�أو�ضح �أن «العالقات الثنائية العراقية الإيرانية ال تكون
مثالية �إال بالوقوف على �أر�ض �صلبة من التكامل وما ن�أمل �أن
يتحقق يف هذه الزيارة هو تعزيز العالقات الثنائية �سيا�سي ًا
واقت�صادي ًا من خالل اتفاقات التجارة البينية ومو�ضوع خط
�سكك احلديد وتطوير املدن ال�صناعية ،وت�أ�شريات الدخول،
والق�ضايا اجلمركية».
وختم العاين البيان بالقول �إن «العالقات مع جمهورية �إيران
الإ�سالمية متطورة وي�سودها جو من التعاون والتفاهم امل�شرتك
يف ظل رغبتنا امل�شرتكة لزيادة حجم التبادل التجاري بني
البلدين وا�ستثمار املنتجات الوطنية العراقية».
ي�شار �إلى �أن الرئي�س روحاين و�صل �أم�س الأول� ،إلى العراق يف
زيارة ر�سمية ت�ستغرق ثالثة �أيام.

• تشييع جثمان شهيد جديد في غزة

• محمد هاشم العاني

وكالتان أوروبيتان
تدعوان لزيادة
المساعدات للسوريين
دعت وكالتان �أوروبيتان معنيتان
ب��امل�����س��اع��دات الإن�����س��ان��ي��ة �أم�س
احلكومات واجلهات املانحة �إلى
تقدمي املزيد من التمويل مل�ساعدة
ال�سوريني على التعايف بعد نحو
ثماين �سنوات من ال�رصاع.
وقالت وكالتا منظمة «�أوك�سفام»
و«املجل�س الدمناركي لالجئني» «�إن
ال�سوريني ،بحاجة �إلى �إعادة بناء
حياتهم» داعيتني احلكومة ال�سورية
�إل��ى ال�سماح للمنظمات الإن�سانية
بالو�صول �إل��ى جميع املحتاجني
للم�ساعدة يف جميع �أنحاء البالد.
وج��اءت دعوة «�أوك�سفام» و«املجل�س
الدامنركي لالجئني» �ضمن تقرير جديد
ن�رشته املنظمتان االغاثيتان قبيل
انطالق م�ؤمتر بروك�سل الثالث ملناق�شة
م�ستقبل �سورية والإقليم يف وقت الحق.
و�أ�شار التقرير �إلى �أن �أكرث من %80
من ال�سكان يف �سورية يعي�شون حتت
خط الفقر و�أن مدر�سة واح��دة على
الأقل من بني كل ثالث مدار�س مت�رضرة
�أو مدمرة و�أن �أكرث من مليوين طفل
خارج الدرا�سة.

�أكد نائب رئي�س الوزراء اللبناين
غ�سان حا�صباين� ،أن حتركات
امل�س�ؤولني الأمريكيني وزياراتهم
الأخ�يرة �إلى لبنان ،تقت�رص على
م�س�ألة ال��ع��ق��وب��ات املفرو�ضة
على �إي���ران و«ح��زب ال��ل��ه» ،و�أن
امل�����س ��ؤول�ين اللبنانيني تلقوا
تنبيهات بجدية هذا املو�ضوع و�أنه
يجب �أن ي�ؤخذ على حممل اجلد،
م�ضيفا« :كما تلقينا الت�أكيد �أنه ال
نية لدى الإدارة الأمريكية لإيذاء
لبنان كدولة».
و�أ����ش���ار ن��ائ��ب رئ��ي�����س احلكومة
اللبنانية �إلى �أن رئي�س الوزراء
�سعد احل��ري��ري �سيمثل جميع
اللبنانيني فى م�ؤمتر «بروك�سل »3
حول ق�ضية النازحني ال�سوريني،
و�أن��ه �سيطرح ال�سيا�سة اللبنانية
العامة يف هذا املجال ،م�شري ًا �إلى
�أن الدعوات التي وجهت لعدد من
ال��وزراء اللبنانيني للم�شاركة يف

• غسان حاصباني

�أعمال امل�ؤمتر ،جاءت على الأرجح
وف��ق��ا لتقدير املجتمع ال���دويل
للحاجة �إلى التعاون مع وزارات
معينة دون �أخرى.
وقال �إنه ال توجد �سيا�سة موحدة
ل��دى ال��دول��ة اللبنانية للتعامل
مع ملف النزوح ال�سوري ،و�إمنا

هناك �أوراق عمل و�أفكار ومقاربات
م��ت��ع��ددة ،معتربا �أن ه��ن��اك من
الفرقاء ال�سيا�سيني اللبنانيني
من يعتربون �أن املجتمع الدولى
ال ي�شكل عامال م�ساعدا ف��ى هذا
املجال لأنه وفق وجهة نظرهم مل
ي�ساعد لبنان حتى الآن يف و�ضع
�آليات تنفيذية لتحقيق العودة
الآم��ن��ة للنازحني ،فيما يتم�سك
فرقاء �آخ��رون باملجتمع الدولى
باعتباره الغطاء الأف�ضل لأي حل
لهذه الأزمة.ودعا حا�صباين �إلى
�إعادة تفعيل عمل اللجنة الوزارية
التي ت�شكلت يف احلكومة ال�سابقة
يف �ش�أن التعامل مع �أزمة النزوح
ال�سوري ،ومل تتمكن يف الفرتة
املا�ضية من التو�صل �إلى تو�صية
معينة ترفعها �إلى جمل�س الوزراء،
الفتا �إل��ى �أن��ه �آن الأوان للخروج
بتو�صيات على �أن يكون للحكومة
الكلمة الف�صل يف هذا امللف.

بينهم نساء وأطفال فروا من آخر جيوب اإلرهاب

 20ألف عراقي قد يعودون
من سورية خالل أسابيع
قال م�س�ؤول كبري يف اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر،
�أم�س الأول� ،إن من املتوقع �إعادة قرابة � 20ألف عراقي
يف �سورية ،بينهم ن�ساء و�أطفال فروا من �آخر جيب
للتنظيمات الإرهابية �إل��ى بلدهم يف غ�ضون �أ�سابيع
مبوجب اتفاق مع بغداد.
وتدفق الآالف ،كثري منهم زوجات مقاتلني يف التنظيم
و�أطفالهن ،من اجليب املحا�رص يف الباغوز ب�رشق
�سورية خالل الأ�سابيع املا�ضية ،مما �أجرب قوات �سورية
الدميقراطية التي تدعمها الواليات املتحدة على ت�أجيل
هجوم ل�سحق �آخر جيب حتت �سيطرة املت�شددين.
وذهب معظمهم �إلى خميم الهول يف �شمال �رشق �سورية
حيث يعي�ش حاليا نحو � 65أل��ف �شخ�ص يف املخيم
املكتظ.
وكثري من ه ��ؤالء عراقيون كانوا قد ف��روا بعدما فقد
التنظيم الأرا�ضي التي كان ي�سيطر عليها يف العراق،
وذلك خ�شية انتقام الف�صائل.
وقال املدير الإقليمي ملنطقة ال�رشق الأو�سط يف اللجنة

الدولية لل�صليب الأحمر يف جنيف فابريزيو كاربوين
«يوجد عدد كبري من �أ�صل عراقي بني من و�صلوا �إلى
خميم الهول .الأرقام لي�ست ر�سمية لكننا نتحدث على
الأرجح عن نحو � 20ألف �شخ�ص ،بينهم ن�ساء و�أطفال».
و�أ�ضاف« :عربت احلكومة العراقية عن رغبتها يف �إعادة
ه�ؤالء النا�س ،لكن من الوا�ضح �أن الو�ضع ينطوي على
حتديات .ه�ؤالء النا�س ُيعتربون تهديدا �أمنيا ،وهذا
بالتايل يعني �أنه �سيتعني عليهم امل��رور عرب عملية
فح�ص».
وقال كاربوين �إنه «ال يوجد موعد ر�سمي» على حد علمه
لعملية االنتقال ال�ضخمة و�أ�ضاف «لكنها ،على حد
فهمنا ،م�س�ألة �أ�سابيع �أو �شهور».
وقالت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر �إن من املعتقد �أن
معظمهم مدنيون ،لكن قد يكون بينهم مقاتلون.
وكان اجلي�ش العراقي قد قال قبل نحو �أ�سبوعني �إن قوات
�سورية الدميقراطية �سلمت بالفعل  280معتقال عراقيا
و�أجنبيا �إلى بغداد.

