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إغالق شامل في األراضي الفلسطينية بمناسبة عيد «المساخر» اليهودي

االحتالل يهدم مدرسة شمال القدس المحتلة

,,

متطرفون يجددون
اقتحام «األقصى»
 ...واعتقال 19
فلسطيني ًا
في الضفة الغربية

الحكومة الفلسطينية تدين االعتداء
على الناطق باسم «فتح» في غزة
�أدانت حكومة ت�سيري الأعمال الفل�سطينية� ،أم�س،
االعتداء على الناطق با�سم حركة فتح وغريه من
ال�صحافيني والإعالميني يف قطاع غزة.
وق��ال املتحدث الر�سمي با�سم احلكومة يو�سف
املحمود �إن «االعتداء الذي نفذته زمرة �إجرامية
متوح�شة على الإعالمي والروائي عاطف �أبو �سيف،
وعلى الزمالء ال�صحافيني والإعالميني يف قطاع غزة
يعك�س حقيقة احلالة املرتدية واملتفاقمة التي
يراكمها االنق�سام الأ�سود».
و�شدد على �أن «الذي يتحمل امل�س�ؤولية كاملة عن

هذا التدهور اخلطري يف املحافظات اجلنوبية ،هي
تلك الأط��راف التي رف�ضت وما زالت ترف�ض �إنهاء
االنق�سام وحتقيق امل�صاحلة الوطنية ،من �أجل �إنقاذ
�أبناء �شعبنا واحلفاظ على ق�ضيتنا الوطنية».
وكانت حركة فتح ،بزعامة الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س ،اتهمت �أم�س حركة حما�س مبحاولة
اغتيال الناطق با�سمها يف قطاع غزة ،وقالت �إن
عنا�رص من �رشطة حما�س اعتدوا بال�رضب املربح
وب�شكل وح�شي على �أبو �سيف ،ما �أدى �إلى �إ�صابته
بك�سور يف �أنحاء متفرقة من ج�سمه.

الحريري بحث مع المنسق األممي
كيفية دعم عملية اإلصالح في لبنان

• االحتالل يوا�صل جرائمه �ضد الفل�سطينيني

هدمت جرافات االحتالل اال�رسائيلي �صباح
�أم�س مدر�سة الرازي يف خميم �شعفاط �شمال
مدينة القد�س املحتلة.
وقالت اللجنة ال�شعبية خلدمات خميم �شعفاط
يف بيان ،ان قوة كبرية من �رشطة وجي�ش
االحتالل اقتحمت املخيم و�رشعت يف هدم
املدر�سة ،وت�صدى �أه��ايل املخيم لالحتالل
وج��راف��ات��ه واندلعت مواجهات عنيفة يف
املنطقة.
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى� ،أع��ل��ن جي�ش االح��ت�لال
الإ�رسائيلي ،فر�ض �إغالق �شامل على ال�ضفة
الغربية ،و�إغالق املعابر امل�ؤدية �إلى قطاع
غزة ،ملدة ثالثة �أيام ابتداء من م�ساء اليوم
احتفاال مبا ي�سمى بعيد امل�ساخر اليهودي
«بورمي».

و�سيمنع جي�ش االحتالل يف فرتات الإغالق،
و�صول العمال الفل�سطينني من ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة �إلى �أماكن عملهم يف �إ�رسائيل.
كما يحظر على الفل�سطينيني التنقل من خالل
املعابر بني الأرا�ضي الفل�سطينية و�إ�رسائيل �إال
حلاالت ال�رضورة اال�ستثنائية ،وبعد احل�صول
على تن�سيق م�سبق مع اجلي�ش الإ�رسائيلي.
�إلى ذلك ،اقتحمت جمموعات من امل�ستوطنني
املتطرفني اليهود �صباح �أم�����س ،باحات
امل�سجد الأق�صى املبارك  -احل��رم القد�سي
ال�رشيف مبدينة القد�س املحتلة.
وق��ال مدير ع��ام دائ��رة الأوق���اف اال�سالمية
العامة و���ش��ؤون امل�سجد الأق�صى املبارك
بالقد�س ال�شيخ عزام اخلطيب ان االقتحامات
نفذت حتت حرا�سة م�شددة من �رشطة االحتالل

اال�رسائيلي من جهة باب املغاربة
حيث �أقاموا �صلوات تلمودية ا�ستفزازية و�سط
حرا�سة م�شددة من قبل �رشطة االحتالل.
وي�شهد امل�سجد الأق�صى ب�شكل يومي اقتحامات
من قبل امل�ستوطنني املتطرفني،و�سط حالة
من الغليان يف �صفوف املقد�سيني بعد قرار
م��ن املحكمة الإ�رسائيلية ب ��إغ�لاق م�صلى
باب الرحمة يف الأق�صى .من جهة �أخرى،
اعتقلت قوات االحتالل اال�رسائيلي فجر �أم�س
ت�سعة ع�رش فل�سطينيا من مناطق خمتلفة
بال�ضفة الغربية املحتلة .وقال نادي اال�سري
الفل�سطيني يف بيان له ان ق��وات االحتالل
اال�رسائيلي اقتحمت مناطق متفرقة يف مدن
نابل�س و�سلفيت وقلقيلية وبيت حلم واخلليل
واعتقلت املواطنني الت�سعة ع�رش.

الجيش السوري يرد على خروقات اإلرهابيين في ريف حماة الشمالي

«قسد» تسيطر على مخيم الباغوز
�أعلنت «قوات �سورية الدميقراطية»،
�أم�س� ،إنها �سيطرت �سيطرة تامة
على خميم «الباغوز».
وقال م�س�ؤول �إعالمي� ،إن مقاتلي
التنظيم الإرهابي ما زال��وا داخل
منطقة �صغرية ج��دا على �ضفة
نهر الفرات ومل ي�ست�سلموا بعد.
و�أ�ضاف امل�س�ؤول «ال نعلم �إن كانوا
�سيقاومون �أم ال».
وذك��ر �أن «اال�شتباكات ما زالت
م�ستمرة يف ال��ب��اغ��وز وتوجد
جمموعة حتتجز بع�ض الأ�رس كدروع
ب�رشية» ،م�شريا �إلى �أن العملية مل
تنته بعد .وقالت «ق��وات �سورية
الدميقراطية»� ،إنها �ألقت القب�ض
على  157من م�سلحي التنظيم،
ب�سالحهم الكامل يف بلدة الباغوز
يف ريف دير الزور ال�رشقي ب�رشق
�سورية.
وذك���رت «ق�����س��د» يف ب��ي��ان �أم�س:
«ر���ص��دت وح��دات��ن��ا جمموعة من
الإرهابيني ،حيث تعقبتهم و�ألقت
القب�ض على � 157إرهابي ًا مع كامل
عتادهم الع�سكري».
و�أ�ضافت �أن «الإرهابيني الذين مت
اعتقالهم ،هم من جن�سيات �أجنبية،
وذوي خربة طويلة يف القتال»،
م�ؤكدة �أن قواتها « توا�صل املعارك
�ضد م�سلحي التنظيم الإرهابي
وتقوم مبهماتها املنوطة بها يف
تعقب حركة الإرهابيني ور�صدهم
حت�سب ًا الحتمال حم��اوالت الهرب
التي قد يلج�أ لها الإرهابيون».
وق��ال مدير امل��رك��ز الإع�لام��ي لـ
«ق���وات �سورية الدميقراطية»،
م�صطفى ب���ايل ،ع�بر «ت��وي�تر»،
«قواتنا ت�سيطر على منطقة متركز

بحث املن�سق اخل��ا���ص للأمم
املتحدة يف لبنان جان كوبي�س،
مع رئي�س جمل�س الوزراء اللبناين
�سعد احل��ري��ري� ،أم�����س الأول،
كيفية دعم عملية الإ�صالح التي
تنوي احلكومة اللبنانية القيام
بها ،معترب ًا �أن �إق��رار موازنة
جديدة يف �أ�رسع وقت ممكن ،هو
من �أهم اخلطوات.
وا�ستقبل الرئي�س احلريري بعد
ظهر� ،أم�س الأول ،يف ال�رساي
احل��ك��وم��ي كوبي�س يف ح�ضور
الوزير ال�سابق غطا�س خوري

«وع��ر���ض معه �آخ��ر التطورات
يف لبنان واملنطقة» ،بح�سب
بيان �صادر عن املكتب الإعالمي
للرئي�س احلريري.
وقال كوبي�س بعد االجتماع «�أردت
التطرق معه �إلى م�سائل عدة منها
كيفية دعم احلكومة وال��وزارات
والقوى ال�سيا�سية عملية الإ�صالح
التي تنوي احلكومة القيام بها،
لي�س هناك �أي حتويل لهذا الهدف
خا�صة لناحية اخلدمات املقدمة
للمواطنني وحم��ارب��ة الف�ساد،
وكان مهم ًا الت�أكد من �أن احلكومة

ما�ضية يف هذه الإ�صالحات».
و�أ����ض���اف ك��وب��ي�����س «م���ن �أه���م
اخل��ط��وات �أي�ضا �إق���رار موازنة
جديدة يف �أ�رسع وقت ممكن على
�أن تكون موازنة �إ�صالحية تت�ضمن
خف�ض ًا تدريجي ًا للعجز املايل
وغريه .وقد جددت دعم �رشكائنا
الدوليني لربنامج الإ�صالحات
هذا».
وو�صف كوبي�س االجتماع باجليد
واملثمر ،م�ضيف ًا «اجتماعي ي�أتي
قبيل عقد جمل�س الأمن اجتماعه
الأ�سبوع املقبل يف نيويورك».

الحلبوسي يشيد بجهود أميركا
في محاربة اإلرهاب
• قوات ق�سد ت�سيطر على خميم الباغوز

الإره���اب يف الباغوز ،ه��ذا لي�س
�إعالن ن�رص ،ولكن هناك تقدم كبري
حتقق هناك».
و�أو���ض��ح ب��ايل ب ��أن «اال�شتباكات
م�ستمرة �ضد جمموعة من الإرهابيني
املحا�رصين يف منطقة �صغرية
لكنهم ال يزالون يقاتلون».
وت��ع��ت�بر ال���ب���اغ���وز ه���ي �آخ���ر
معاقل التنظيم الإره��اب��ي �رشقي
�سورية ،وكانت «ق��وات �سورية
ال��دمي��ق��راط��ي��ة» ،امل��دع��وم��ة من
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية،
تابعت عملياتها الع�سكرية �ضد
التنظيم يف الباغوز ،مبحافظة
دير الزور ،بعد �أن توقفت لنحو
�شهر بهدف حترير الأ�رسى و�إخالء
�آالف املدنيني ،وكذلك مقاتلي
«ق�سد» الذي وقعوا �أ�رسى يف قب�ضة

عنا�رص التنظيم الإرهابي.
ويف ال��ث��اين م��ن م��ار���س احل��ايل،
�أعلنت «قوات �سورية الدميقراطية»
تقدمها كيلومرتا واح��دا باجتاه
ال��ب��اغ��وز� ،آخ���ر ج��ي��ب لتنظيم
«داع�ش» يف �سورية ،وهي امل�سافة
التي كانت تف�صل بني مقاتلي «ق�سد»
ومنطقة متركز عنا�رص التنظيم.
وتعاين �سورية ،منذ مار�س ،2011
من نزاع م�سلح تقوم خالله القوات
احل��ك��وم��ي��ة مب��واج��ه��ة جماعات
م�سلحة تنتمي لتنظيمات م�سلحة
خمتلفة� ،أب��رزه��ا تطرفا تنظيم
«داع�ش» و«جبهة الن�رصة» ،اللذان
ت�صنفهما الأمم املتحدة �ضمن قائمة
احلركات الإرهابية.
على �صعيد �آخ���ر ،ردت وح��دات
اجلي�ش ال�سوري العاملة يف ريف

الجزائر :نرفض التدخل في شؤوننا
�أك����د ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء
اجلزائري وزير اخلارجية رمطان
لعمامرة� ،أم�س الأول� ،أن ال�شباب
اجلزائري «يعرب ب�أ�سلوبه وبكثري
م��ن ال��ع��زم واالق��ت��ن��اع ع��ن �أم��ال
ومطالب دميقراطية واقت�صادية
واجتماعية» ،جمددا رف�ض بالده
التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية.
وتعي�ش اجلزائر منذ  22فرباير
امل��ا���ض��ي ع��ل��ى وق���ع مظاهرات
ح��ا���ش��دة ت��ط��ال��ب ب ��إن��ه��اء حكم
الرئي�س بوتفليقة ورحيل نظامه.
وق��ال لعمامرة ،بعد ا�ستقباله
من طرف رئي�س الوزراء الإيطايل
جيو�سيبي ك��ون��ت��ي « :ال��دول��ة
اجل��زائ��ري��ة حت��دد م�سار جتميع
قوانا و�سبيل الت�شاور من �أجل
بناء اجلمهورية الثانية معا والتي
نتمنى جميعا حتقيقها ك�إطار
م�ؤ�س�ساتي لنظام جديد تكون فيه
كرامة اجلزائريني واجلزائريات
حمرتمة متاما يف كافة الظروف».
من جهة �أخرى� ،أو�ضح لعمامرة،
ان حمادثاته مع رئي�س ال��وزراء
االيطايل تندرج �ضمن م�سار طم�أنة
ال�رشكاء الدوليني للجزائر.

• احلريري م�ستقب ً
ال جان كوبي�س

• رمطان لعمامرة

وا�ستطرد بالقول« :لقد ا�ستقبلني
رئي�س ال���وزراء الإي��ط��ايل مطوال
وقمت بت�سليمه ر�سالة من رئي�س
اجلمهورية عبدالعزيز بوتفليقة،
يف �إط���ار امل�����ش��اورات املنتظمة
ب�ين بلدينا ال��ت��ي ت�ستند الى
معاهدة ال�صداقة وح�سن اجلوار
والتعاون».
من جهة �أخ��رى ،نفى م�س�ؤول يف
حزب التجمع الوطني الدميقراطي،

�أحد �أكرب الأحزاب املوالية للرئي�س
اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة،
�أم�س الأول ،ا�ستقالة �أمينه العام
�أحمد �أويحيى ،على خلفية الأزمة
ال�سيا�سية التي تعي�شها اجلزائر.
وكان �أويحيى ،قد ا�ستقال الأ�سبوع
امل��ا���ض��ي م��ن من�صبه كرئي�س
للوزراء ،وقال يف ر�سالة وجهها
لأن�����ص��اره يف احل���زب ك�شف عن
حمتواها� ،إنه «يتعني اال�ستجابة
ملطالب ال�شعب يف �أقرب الآجال
لتجنيب البالد �أي انزالق».
وعقد املكتب الوطني للتجمع
الوطني الدميقراطي جل�سة مغلقة
برئا�سة �أويحيى �أم�����س الأول،
ل��درا���س��ة م�����س��ت��ج��دات ال�ساحة
الوطنية يف ظل احل��راك ال�شعبي
غري امل�سبوق املطالب ب�إنهاء فرتة
حكم بوتفليقة ،ورحيل نظامه.
وقال الناطق الر�سمي با�سم احلزب
���ص��دي��ق ���ش��ه��اب ،لل�صحافيني:
«ا�ستقالة ال�سيد �أويحيى مل تكن
مطروحة يف جدول �أعمال اجتماع
املكتب الوطني وه��و موجود يف
من�صب الأم�ين العام و�سيوا�صل
مهامه بحكم ال�رشعية».

حماة على خ��روق��ات الإرهابيني
الت��ف��اق منطقة خف�ض الت�صعيد
ب�رضبات م��رك��زة على مواقعهم
وحم��اور حتركهم باجتاه النقاط
الع�سكرية والقرى الآمنة بريف
حماة ال�شمايل.
و�أفادت م�صادر �أمنية يف حماة ب�أن
وح��دة من اجلي�ش نفذت �رضبات
م��رك��زة على حت�صينات ومواقع
�إرهابيي تنظيم جبهة الن�رصة يف
بلدة ب��اب الطاقة ب�سهل الغاب
يف �إط���ار رده��ا على اعتداءاتهم
املتكررة على النقاط الع�سكرية
والقرى الآمنة.
و�أو���ض��ح��ت �أن عمليات اجلي�ش
�أ�سفرت عن مقتل عدد من الإرهابيني
و�إ�صابة �آخ��ري��ن وتدمري �أ�سلحة
ومواقع لهم.

�أ�شاد رئي�س جمل�س النواب العراقي حممد احللبو�سي
بجهود الواليات املتحدة الأمريكية يف حماربة ما
ي�سمى بالتنظيم الإرهابي وامل�ساهمة ب�إعمار املناطق
املحررة ودعم العراق يف خمتلف املجاالت.
جاء ذلك ،خالل لقاء احللبو�سي مببعوث الرئي�س
الأمريكي للتحالف الدويل ملكافحة الإرهاب جيم�س
جيفري حيث مت بحث العديد من الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك.
و�أكد جيفري �أم�س الأول دعم بالده للعراق يف جمال
مكافحة الإرهاب و�إعادة الإعمار.
ونقل بيان الربملان العراقي عن جيفري قوله «ان
الواليات املتحدة تدعم العراق يف جمال مكافحة
الإره���اب و�إع���ادة الإع��م��ار وحتقيق اال�ستقرار الذي
�سي�ساهم يف ا�ستقرار املنطقة».
ب��دوره �أ�شاد احللبو�سي بجهود ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية يف حماربة التنظيم الإرهابي وامل�ساهمة
ب�إعمار املناطق املحررة ودعم العراق يف خمتلف
املجاالت.
و�أو�ضح البيان ان اجلانبني ا�ستعر�ضا تطورات الو�ضع
ال�سيا�سي والأمني يف العراق واملنطقة و�سبل تن�سيق
اجلهود الثنائية ب�ش�أن حماربة الإرهاب يف املناطق
احلدودية مع �سورية .ويف �ش�أن �آخر� ،أعلن ع�ضو جلنة
الأمن والدفاع يف الربملان العراقي عن كتلة «�سائرون»

النائب حممد ر�ضا� ،أن الكتلة ال ت�ؤيد منح اجلن�سية
العراقية لغري العراقيني «لأن العراق ال يحتاج �إلى
�أبناء جدد من غري العراقيني».
وقال ر�ضا« :نحن يف كتلة �سائرون «مقربة من مقتدى
ال�صدر» �ضد منح اجلـن�سـية العراقية لغري العراقيني
لعدد من الأ�سباب ،منها �أن العراق يف الوقت احلا�رض
مير بظروف �صعبة �سواء كانت �سيا�سية �أو �أمنية �أو
اقت�صادية وال يحتاج الى جتني�س �أبناء جدد».
و�أ�ضاف �أن «العراق لديه العقول الكبرية ولي�س لديه
امل�ساحات الكبرية وامل�صانع واملــزارع لتجني�س
�أع��داد كبرية ونتخوف من �أن يكون هناك ا�ستغالل
لعملية التجني�س».
وكان الربملان العراقي قد ا�ستكمل يف جل�سة عقدت يف
احلادي ع�رش من ال�شهر احلايل القراءة الأولى مل�رشوع
قانون التعديل الأول لقانون اجلن�سية العراقية
املعمول به يف البالد منذ نحو  80عاما .ويرى
نواب �أن م�رشوع تعديل قانون اجلن�سية اجلديد الذي
طرحته احلكومة ب�شكله احلايل ال ميكن �أن ميرر وهناك
مناق�شات طويلة للقانون يف اجلل�سات املقبلة.
وبح�سب م�س�ؤولني يف دائرة اجلن�سية العراقية ف�إن
تعديل قانون اجلن�سية اجلديد ي�أتي لوجود حــاالت
�إن�سانية منها الغجـر والتبعية الإيرانـية حتى يتمكنوا
من احل�صول على اجلن�سية بعد معاناتهم ل�سنوات.

نائب الرئيس السوداني :نحرص على تعزيز
العالقات مع الجنوب
�أك��د النائب الأول للرئي�س ال�سوداين وزير
الدفاع الفريق �أول ركن عو�ض بن عوف حر�ص
ب�لاده على تعزيز عالقاتها مع دول��ة جنوب
ال�سودان وامل�ضي قدما يف �إكمال جهود ال�سالم
لتحقيق اال�ستقرار والأمن يف املنطقة.
جاء ذلك خالل لقائه �أم�س الأول ،بوزير الدفاع
بجمهورية جنوب ال�سودان الفريق �أول كوال
ميانق ،ال��ذى ي��زور اخلرطوم للم�شاركة يف
�أعمال اللجنة ال�سيا�سية الأمنية امل�شرتكة بني
البلدين.
وقال ابن عوف �إن اكتمال ال�سالم يخدم ق�ضية
التنمية يف البلدين وميكن من توظيف املوارد
ل�صالح ال�شعبني ال�شقيقني كما ي�ساعد يف
ت�رسيع تنفيذ االتفاقيات التي مت التوقيع
عليها �سابقا خا�صة فيما يتعلق بق�ضايا تر�سيم
احلدود وفتح املعابر والتبادل التجاري بني
الدولتني.
من جانبه� ،أ�شاد وزير الدفاع اجلنوبي بجهود
ال�سودان يف حتقيق ال�سالم يف جنوب ال�سودان،
و�أكد على �أهمية العمل على تقوية العالقة بني
البلدين من خالل فتح املعابر ل�ضبط وتقنني
وت�سهيل حركة املواطنني وال�سلع و�سد الثغرات
الأمنية.
على �صعيد �آخ��ر ،تظاهر مئات املحتجني
ومعظمهم من الطالب يف ���ش��وارع العا�صمة
ال�سودانية اخلرطوم واملناطق القريبة منها،

• عو�ض بن عوف

�أم�س الأول ،ملوا�صلة موجة من املظاهرات
بد�أت قبل ثالثة �أ�شهر ومتثل �أخطر حتد حتى
الآن حلكم الرئي�س عمر ح�سن الب�شري امل�ستمر
منذ  30عاما.
وي�شارك ط�لاب ون�شطاء وحمتجون �آخ��رون
ي�شعرون ب�إحباط ب�سبب امل�شكالت االقت�صادية
يف مظاهرات �شبه يومية يف �أنحاء ال�سودان منذ

 19دي�سمرب مطالبني الب�شري بالتنحي.
وقال �شهود �إن ال�رشطة ا�ستخدمت الغاز امل�سيل
للدموع لتفريق مئات الطالب من جامعة �رشق
النيل الذين كانوا يتظاهرون يف �شمال اخلرطوم
وكذلك مئات املتظاهرين الآخرين يف �شارع
ال�ستني الذي مير عرب عدة �أحياء راقية.
وقال �شاهد عيان �إن قوات الأمن اعتقلت ما ال
يقل عن �أربعة متظاهرين يف منطقة اخلرطوم 2
الراقية يف قلب العا�صمة حيث كان الع�رشات
ي�شاركون يف احتجاج.
وا�ستخدمت ق��وات الأم��ن ال��ه��راوات لتفريق
املتظاهرين الذين �أ�شعل بع�ضهم النار يف
�إطارات �سيارات.
وتظاهر ع�رشات �آخ��رون يف �شارع رئي�سي يف
حي الريا�ض باخلرطوم.
وا�ستخدمت ال�رشطة الغاز امل�سيل للدموع
وال��ه��راوات وال��ذخ�يرة احلية �أحيانا لف�ض
االحتجاجات .و�أك��د امل�س�ؤولون �سقوط 33
قتيال يف اال�ضطرابات منذ دي�سمرب لكن نا�شطني
يقولون �إن العدد �أكرب من ذلك بكثري.
ووعد الب�شري ،الذي تولى ال�سلطة يف انقالب
ع�سكري يف  ،1993خالل مرا�سم �أداء حكومة
ج��دي��دة لليمني ب ��أن��ه �سيجري ح���وارا مع
املعار�ضة.
وترف�ض املعار�ضة احلوار مع الب�شري وتوا�صل
مطالبتها له وحلكومته بالتنحي.

