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بعد اعتداءات على المصلين والعاملين في المسجد

االحتالل يعيد فتح «األقصى» ...ومتطرفون يهددون باجتياحه اليوم
بعد ي��وم من �سل�سلة اع��ت��داءات على
امل�صلني والعاملني يف امل�سجد،
�أدى عدد كبري من �أبناء مدينة القد�س
املحتلة� ،صالة فجر �أم�س ،برحاب
امل�سجد الأق�صى املبارك ،عقب �إعادة
فتح �أبوابه.
و�أو�ضح ال�شيخ ع��زام اخلطيب مدير
عام �أوق��اف القد�س و�ش�ؤون امل�سجد
الأق�صى �أن �أب���واب امل�سجد الأق�صى
فتحت منذ �صالة الفجر ،وكافة موظفي
الأوقاف وامل�صلني متكنوا من دخوله
كاملعتاد ،الفتا انه يف منت�صف ليل
�أم�س متكن حرا�س الوحدة الليلية من
الدخول �إلى امل�سجد.
وكانت ق��وات االحتالل �أغلقت �أبواب
امل�سجد الأق�صى �أم�س الأول ،و�أدى
املواطنون �صلوات الع�رص واملغرب
والع�شاء �أمام �أبواب امل�سجد املبارك،
خا�صة يف منطقة باب الأ�سباط ،بعد
يوم حافل باالعتداءات على امل�صلني
والعاملني يف الأق�صى ،ودهم م�سجد
ال�صخرة ،و�إغالق كافة �أبواب الأق�صى،
واعتقال عدد من املقد�سيني.
ويف �سياق مت�صل ،ج��ددت جماعات
الهيكل املتطرفة املن�ضوية يف �إطار
ما ي�سمى «احت��اد منظمات املعبد»،
دعواتها لأن�صارها وامل�ستوطنني،
للم�شاركة الوا�سعة يف م��ا �سمته
«اجتياح» امل�سجد الأق�صى.
�إلى ذلك ،قال نادي الأ�سري الفل�سطيني
ان قوات االحتالل الإ�رسائيلي اعتقلت

• مقد�سيون ي�ؤدون ال�صالة يف رحاب امل�سجد الأق�صى

�صباح �أم�����س� ،ستة ع�رش مواطنا
فل�سطينيا يف �أنحاء خمتلفة بال�ضفة
الغربية املحتلة.
و�أو�ضح النادي يف بيان ان قوات االحتالل
اعتقلت ه���ؤالء املواطنني بزعم انهم
مطلوبون خالل اقتحامها مناطق متفرقة

يف مدن طولكرم وجنني ورام الله والبرية
وبيت حلم واخلليل و�سلفيت.
من جهة �أخ��رى� ،أ�صيب معلم وع�رشات
الطلبة الفل�سطينيني باالختناق ،خالل
اقتحام قوات االحتالل الإ�رسائيلي �صباح
�أم�س ،مدر�سة اخلليل الأ�سا�سية يف البلدة

القدمية مبدينة اخلليل جنوب ال�ضفة
الغربية.
و�أف����ادت م��دي��ري��ة ال�ترب��ي��ة والتعليم
باخلليل يف بيان ،ب�أن قوات االحتالل
داهمت املدر�سة �أث��ن��اء توجه الطلبة
والأ�ساتذة للدوام ،و�أطلقت قنابل الغاز

ال�سام داخل �أ�سوارها ،ما �أ�سفر عن �إ�صابة
معلم وع�رشات الطلبة بحاالت اختناق،
نقلوا على اثرها �إلى م�ست�شفى حممد علي
املحت�سب يف اخلليل ،لتلقي العالج.
كما حاولت قوات االحتالل مبركباتها
الع�سكرية ده�س عدد من الطلبة يف حميط
املدر�سة بح�سب �شهود عيان.
وق��ال��ت م�صادر فل�سطينية �إن قوات
االحتالل كثفت من تواجدها الع�سكري
يف حميط قرى وبلدات جنوب جنني،
ون�صبت حواجز ع�سكرية �أعاقت حركة
املواطنني.
يذكر �أن اقتحام املدر�سة يتكرر من حني
لآخر من قبل قوات االحتالل ،يف ا�ستهداف
وا�ضح للم�سرية التعليمية يف املدر�سة
التي ي�صل عدد تالميذها �إلى  370طالبا
تقريبا.
على �صعيد �آخر ،هدمت جرافات تابعة
لبلدية االحتالل الإ�رسائيلي يف مدينة
القد�س املحتلة �صباح �أم�س ،منزلني يف
منطقة «القبة» امل�ؤدية �إلى مدينة بيت
حلم جنوب مدينة القد�س املحتلة على ما
ذكرته هيئة مقاومة اجلدار واال�ستيطان.
وق��ال��ت الهيئة يف بيان �إن جرافات
االحتالل الإ�رسائيلي وبحرا�سة معززة من
قوات و�رشطة االحتالل هدمت املنزلني
دون �سابق �إنذار.
و�أو�ضحت الهيئة� ،أن املبنى مت ت�شييده
منذ �سنوات وان الأ�رستني اللتني تقطنان
يف املنزلني مكونتني من ع�رشة �أ�شخا�ص،
حيث ا�صبحوا جميعا يف العراء.

«سورية الديمقراطية» :ساعة الحسم أصبحت أقرب من أي وقت مضى

استسالم  3آالف إرهابي في «الباغوز»
�أعلنت ق��وات �سورية الدميقراطية،
منت�صف فجر �أم�س ،عن ا�ست�سالم 3
�آالف من العنا�رص الإرهابية يف بلدة
الباغوز يف ��شرق �سورية خ�لال 24
�ساعة ،يف خطوة من �ش�أنها �أن متهد
حل�سم املعركة �ضد التنظيم الإرهابي.
وق��ال مدير املركز الإع�لام��ي لقوات
�سورية الدميقراطية ،م�صطفى بايل ،يف
تغريدة على ح�سابه مبوقع التدوينات
الق�صرية «ت��وي�تر»� ،إن��ه «خ�لال 24
�ساعة ،ا�ست�سلم � 3آالف �إرهابي لقواتنا
يف الباغوز» ،م ��ؤك��د ًا �أن «املعركة
م�ستمرة و�ساعة احل�سم �أ�صبحت �أقرب
من �أي وقت م�ضى».
وت�شن ق��وات �سورية الدميقراطية،
مدعومة من التحالف ال��دويل الذي
تقوده وا�شنطن ،منذ الأحد املا�ضي،
هجومها الأخري على البقعة املحا�رصة
يف الباغوز ،متهيد ًا للق�ضاء على من
تبقى من عنا�رص التنظيم الإرهابي.
ويف وقت �سابق� ،أفاد املتحدث با�سم
حملة ق��وات �سورية الدميقراطية يف
منطقة دي��ر ال���زور ع��دن��ان عفرين،
با�ست�سالم نحو � 2000شخ�ص غالبيتهم
من «التنظيم الإرهابي».
ويقت�رص وج��ود التنظيم يف الباغوز
حالي ًا على خميم ع�شوائي على ال�ضفاف
ال�رشقية لنهر الفرات حماط ب�أرا�ض
زراعية متتد حتى احلدود العراقية.
و�أو�ضح قيادي كردي ،رف�ض الك�شف عن

• ا�ست�سالم الإرهابيني وعائالتهم لقوات «ق�سد»

ا�سمه� ،أن قوات �سورية الدميقراطية
وطائرات التحالف ت�ستهدف مواقع
التنظيم خ�لال الليل فقط ،قبل �أن
ترتاجع وترية ق�صفها خالل النهار.
ويهدف هذا التكتيك وفق ما �رشح قائد
ميداين يف �صفوف القوات يدعى علي
ال�شري� ،إلى «تخويف الإرهابيني من
�أجل ت�سليم �أنف�سهم ،ويف الوقت ذاته

خروج املدنيني».
وبد�أت قوات �سورية الدميقراطية منذ
�سبتمرب املا�ضي عملياتها الع�سكرية
يف �آخر جيوب «التنظيم الإرهابي»،
وعلى وقع تقدمها الع�سكري ،خرج
نحو � 59ألف �شخ�ص منذ دي�سمرب من
مناطق التنظيم ،بينهم �أكرث من � 6آالف
مقاتل مت اعتقالهم بح�سب املر�صد

السيستاني استقبل روحاني في النجف

ال�سوري حلقوق الإن�سان.
وخ�ضع الرجال والن�ساء والأطفال
وغالبيتهم من عائالت مقاتلي التنظيم
لعمليات تفتي�ش وتدقيق يف هوياتهم
بعد خ��روج��ه��م .ومتّ نقل الرجال
امل�شتبه ب�أنهم �إرهابيون �إلى مراكز
اعتقال ،فيما �أر�سل الأطفال والن�ساء
�إل��ى خميمات يف �شمال ��شرق البالد

�أبرزها خميم الهول الذي بات ي�ؤوي
�أكرث من � 66ألفا.
وال يعني ح�سم املعركة يف منطقة دير
الزور انتهاء خطر التنظيم ،يف ظل قدرته
على حتريك خاليا نائمة يف املناطق
اخلارجة عن �سيطرته وا�ستمرار وجوده
يف البادية ال�سورية املرتامية الأطراف.
يف �سياق مت�صل ،طلبت وزارة الدفاع
الأمريكية «البنتاغون» يف موازنتها للعام
املايل  2020املقدمة �إلى الكونغر�س،
تخ�صي�ص  250مليون دوالر ل�ضمان �أمن
احلدود للبلدان املجاورة ل�سورية التي
تكافح تنظيم الإرهاب ،كما خ�ص�صت 300
مليون لقوات �سورية الدميقراطية.
من جهة �أخرى ،ق�ضت وحدات من اجلي�ش
ال�سوري ،على جمموعات �إرهابية خرقت
اتفاق منطقة خف�ض الت�صعيد يف عدد من
بلدات ريف �إدلب اجلنوبي ال�رشقي وريف
حماة ال�شمايل.
ور�صدت وحدات اجلي�ش ال�سوري حتركات
جمموعات �إرهابية يف حميط بلدات معر
حرمة اخلوين والزرزور والتمانعة بريف
�إدلب اجلنوبي ال�رشقي ت�سللت باجتاه
النقاط الع�سكرية والقرى الآمنة يف
املنطقة وتعاملت معها ب�رضبات مدفعية
و�صاروخية مكثفة.
و�أو�ضحت الوكالة �أن ال�رضبات �أ�سفرت
ع��ن الق�ضاء على تلك املجموعات
الإره��اب��ي��ة املت�سللة وت��دم�ير عتاد
و�أ�سلحة كانت بحوزتها.

لبنان :الدعم الدولي
ليس هدفه توطين
النازحين السوريين
�أكد وزير ال�ش�ؤون االجتماعية اللبناين
ري�شار قيوجميان� ،أن الدعم وامل�ساعدات
الدولية التي يتلقاها لبنان ،ال ت�ستهدف
ريا
توطني النازحني ال�سوريني ،م�ش ً
�إلى �أن موقف الوفد اللبناين يف م�ؤمتر
«بروك�سل  »3حول م�ستقبل الو�ضع يف
�سورية واملنطقة ،وا�ضح وموحد ويقوم
على �رضورة عودة النازحني ال�سوريني
�إلى بلدهم فى �أقرب وقت ممكن.
وقال الوزير قيوجميان� ،أم�س الأول،
�إن وجود الوفد اللبناين برئا�سة رئي�س
احل��ك��وم��ة �سعد احل��ري��ري يف م�ؤمتر
بروك�سل ،ميثل �أهمية كبرية ،حتى ال
يكون لبنان غائ ًبا عن �أي م�ؤمتر دويل �أو
�إقليمي يعنى ب�أمور النازحني ال�سوريني،
خا�صة و�أن لبنان ي�ست�ضيف نحو مليون
ون�صف املليون نازح �سوري.
و�أ���ض��اف« :بغ�ض النظر ع��ن ت�سيي�س
البع�ض ل��ه��ذا امل��و���ض��وع ،وحماولة
ا�ستغالل النازحني للمزايدات ال�شعوبية
وال�سيا�سية ،فال ميكن �أن نكون غائبني
ريا �إلى �أن امل�شاركة
عن امل�ؤمتر» ،م�ش ً
تندرج �أي�ضا فى �إطار دعم لبنان و�شعبه.
و�أو�ضح قيوجميان� ،أن البنى التحتية
اللبنانية �أ�صبحت فى حالة «يرثى لها»
نتيجة �أزمة النزوح ال�سورى الكثيفة،
ف�ضلاً عن �أو�ضاع امل�ست�شفيات واملدار�س
التى �أ�صبحت مكتظة بالنازحني.

موريتانيا :أحزاب
المعارضة تتراجع
عن المرشح الموحد
�رصح حممد ولد مولود الرئي�س الدوري
ملنتدى املعار�ضة املوريتاين ورئي�س
ح��زب احت��اد ق��وى التقدم �أن التحالف
االن��ت��خ��اب��ي ل��ل��م��ع��ار���ض��ة ق���رر اعتماد
ا�سرتاتيجية الرت�شح املتعدد بدل املر�شح
املوحد.
وقال ولد مولود لل�صحافيني� ،أم�س الأول،
يف ختام اجتماع لقادة املعار�ضة يف حزب
«احتاد قوى التقدم الي�ساري» املعار�ض،
�إن التحالف قرر اال�سرتاتيجية اجلديدة
بعد نقا�شات معمقة بني مكوناته ،واتخذ
القرار ب�شكل نهائي ،م�ؤكدا �أن املعار�ضة
اتفقت على التن�سيق يف املرحلة الأولى
من االنتخابات الرئا�سية املقررة منت�صف
العام احلايل ،وعلى الت�ضامن يف املرحلة
الثانية.
و�أ�شار ولد مولود �إلى �أن من بني النقاط
التي اتفق عليها التحالف املعار�ض العمل
امل�شرتك والن�ضال من �أجل فر�ض �شفافية
االنتخابات.
وبهذا القرار تنتهي جهود البحث عن مر�شح
موحد تناف�س به املعار�ضة وزير الدفاع
الفريق �أول حممد ول��د ال��غ��زواين الذي
ير�شحه الأغلبية احلاكمة يف موريتانيا
لالنتخابات الرئا�سية املقررة يف يونيو
املقبل.

يسعى إلى التركيز على الجانب اإلنساني األكثر إلحاح ًا

فريق الحكومة اليمنية يلتقي ممثل المبعوث
األممي لبحث «تفاهمات تعز»

• الرئي�س الإيراين يف النجف

التقى الرئي�س الإي���راين ح�سن روح��اين� ،أم�س،
باملرجع الديني �آية الله علي ال�سي�ستاين ،يف مدينة
النجف جنوب بغداد.
وا�ستقبل املرجع الديني العراقي ،الرئي�س روحاين
يف بيته مبدينة النجف ،كما زار وزير اخلارجية
الإيراين ،حممد جواد ظريف ،ال�سي�ستاين يف منزله،
باملدينة القدمية حال و�صوله للنجف مبا�رشة.
من جانبه� ،أك��د رئي�س جلنة الأم��ن والقومي يف
الربملان الإيراين ح�شمت الله فالحت بي�شة� ،أم�س
الأول� ،أنه ال توجد دولة يف املنطقة �أقرب �إلى بالده
من العراق ،و�أن طهران بحاجة �إل��ى �إن�شاء بنى
حتتية م�شرتكة بني البلدين.
وقال فالحت بي�شة« :كنا نتوقع من الرئي�س روحاين
�أن يزور العراق قبل فرتة طويلة؛ فال توجد يف املنطقة
دولة �أقرب لإيران من العراق ،كما �أننا بحاجة �إلى
�إن�شاء بنى حتتية م�شرتكة بني البلدين».
و�أو�ضح� ،أنه وفقا للإح�صاءات ،فان عالقة بالده،

خا�صة من الناحية االقت�صادية ،مع الدول الأخرى مل
ترتفع كما ارتفعت مع العراق خالل العام املا�ضي،
م�ؤكدا �أن بعد الق�ضاء على التنظيم الإرهابي من هذا
البلد ،فقد تطور الو�ضع ب�شكل �أكرب بني البلدين.
وتابع رئي�س جلنة الأمن القومي يف الربملان الإيراين
�أن «هناك بع�ض الق�ضايا كانت بني �إيران والعراق
متكن اجلانبان من خالل عالقتهم اال�سرتاتيجية
التغلب عليها ،و�أظهر البلدان تعاون ًا يف قتال
الإره���اب ،كما �أن��ه ال يوجد دولتان يف املنطقة
قريبتان يف مكوناتهما كما العراق و�إيران».
وكان الرئي�س الإي��راين ح�سن روحاين يرافقه وفد
�سيا�سي واقت�صادي كبري قد و�صلوا �إلى بغداد االثنني
املا�ضي وت�ستمر حتى اليوم.
وعقد الرئي�س روحاين مع الرئي�س العراقي ورئي�س
الوزراء حمادثات ب�ش�أن التعاون الإقليمي بني �إيران
والعراق .ووقعوا خاللها العديد من االتفاقيات
االقت�صادية.

ذكر م�س�ؤول حكومي ميني �أم�س ان
فريقا حكوميا �سيجتمع خالل �أيام
مبمثل عن مبعوث الأمم املتحدة
�إل���ى ال��ي��م��ن ملناق�شة «�إع�ل�ان
تفاهمات تعز» الذي خرجت به
م�شاورات ا�ستوكهومل منت�صف
دي�سمرب املا�ضي.
وق����ال امل�����س���ؤول �إن الفريق
احلكومي ينتظر عقد االجتماع
وهو الثاين من نوعه مع م�س�ؤول

ال�ش�ؤون ال�سيا�سية مبكتب مبعوث
الأمم املتحدة �إلى اليمن مروان
علي خالل �أي��ام .وعقد االجتماع
الأول م��ع امل�����س���ؤول الأمم���ي
بالعا�صمة امل�ؤقتة عدن يف 23
فرباير املا�ضي يف وق��ت يعزو
ال��ف��ري��ق احل��ك��وم��ي ب��طء تنفيذ
«�إعالن تفاهمات تعز» �إلى مماطلة
احلوثيني .و�أو���ض��ح امل�س�ؤول
اليمني �أن االجتماع يهدف �إلى

معرفة موقف احلوثيني من مطالب
احلكومة ب�ش�أن فتح املعابر
و�إنهاء احل�صار الذي تفر�ضه على
تعز منذ �أربع �سنوات.
و�أ�شار �إلى �أن الفريق احلكومي
ي��رك��ز على اجل��ان��ب الإن�ساين
الأك�ث�ر �إحل��اح��ا وال���ذي يتمثل
يف �إغ��ل�اق امل�سلحني مداخل
املدينة ومعابرها الرئي�سية �إلى
ال�ضواحي والأرياف.

• مينيون يتنقلون عرب طرق جبلية وعرة يف تعز ب�سبب احلرب

و�أ�ضاف �أن اجلانب احلكومي طرح
�أي�ضا م�س�ألة فتح طريق رئي�سي
يربط حمافظتي «ع��دن» و«تعز»
م��رورا مبحافظة حلج باعتباره
ال�رشيان الرئي�سي للم�ساعدات
االن�سانية وال�سلع الأ�سا�سية
والذي تغلقه ميلي�شيات احلوثي
من طرف واحد.
وبني �أن هذا الأمر ال يحتاج الى
ترتيبات �أمنية معقدة ويتطلب
ق����رارا م��ن ط���رف واح���د يتمثل
مبيلي�شيات احلوثي التي تغلق
الطرق واملعابر دون �أدنى �سبب
�سوى رغبتها يف زي��ادة معاناة
ال�سكان الذين يتنقلون عرب طرق
جبلية وعرة متتد لأكرث من مئة
كيلومرت بني املدينة و�ضواحيها
واريافها عو�ضا عن التنقل يف
غ�ضون دقائق.
وي��ن�����ص اع�ل�ان ت��ف��اه��م��ات تعز
على ت�شكيل جلنة م�شرتكة من
الطرفني مب�شاركة الأمم املتحدة
خالل ا�سبوع من انتهاء م�شاورات
ال�سويد يف  13دي�سمرب املا�ضي.
ومل تعقد اللجنة �أي اجتماع
م�����ش�ترك ل��ه��ا ب��رئ��ا���س��ة �أممية
وح�ضور ممثلي الطرفني وتعقد
اجتماعات منف�صلة مع كل طرف
يف عدن و«�صنعاء».

