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تونس :مداهمات في القصرين عقب احتجاجات عنيفة
تونس -د.ب.أ :نفذت ق��وات األم��ن التونسية ام��س عمليات مداهمة للمنازل في مدينة تالة بوالية
القصرين كما أوقفت  12مواطنا عقب احتجاجات ليلية شهدتها المدينة ..وقال شهود من تالة ان
محتجين أغلقوا طرقا رئيسية في المدينة ليلة أمس وأشعلوا العجالت كما دخلوا في مناوشات
وكر وفر مع قوات األمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.ويحتج عاطلون في الجهة
ومن بينهم شباب من المؤسسات التعليمية ،ضد تفشي البطالة وتأخر تنفيذ عدد من مشاريع
التنمية المعطلة منذ سنوات.

ارتفاع عدد املستوطنني في الضفة الغربية إلى  448ألفًا

إسرائيل تفتتح «شارع الفصل العنصري» في القدس
رام الله -الوكاالت :كشفت صحيفة «هآرتس»
االسرائيلية ان اسرائيل افتتحت امس شارعا
ي �س �م��ى «ط ��ري ��ق ال �ف �ص��ل ال �ع �ن �ص��ري» ش �م��ال
ش��رق ال�ق��دس المحتلة يفصل بين السائقين
الفلسطينيين واالسرائيليين.
وأض��اف��ت الصحيفة ان ال�ش��ارع يشطره ج��دار
على امتداد ثالثة كيلومترات ونصف وارتفاع
ثمانية أمتار حيث تم افتتاح الجانب الغربي
م��ن ال �ش��ارع قبل أسبوعين وي�خ��دم الجمهور
الفلسطيني الذي ال يسمح بدخوله الى القدس
ب�ي�ن�م��ا س �ي �خ��دم ال �ج��ان��ب ال �ش��رق��ي م �ن��ه ال ��ذي
افتتح اليوم المستوطنين .وذكرت ان الشارع
الذي كان بمبادرة من وزارة النقل االسرائيلية
بلغت تكلفته أكثر من  150مليون شيكل (43
مليون دوالر اميركي).
وك ��ان م��رك��ز ال�م�ع�ل��وم��ات االس��رائ�ي�ل��ي لحقوق
االنسان في األراضي المحتلة «بيتسليم» نشر
تقريرا أك��د فيه أن اسرائيل كرست نظام عزل
عنصريا في ش��وارع الضفة .يذكر ان سلطات
االح �ت��الل ب�ن��ت ج ��دار ال�ف�ص��ل ال�ع�ن�ص��ري ع��ام
 2002في االراضي المحتلة عام  1948بمساحة
بلغت نحو  680كيلومترا مربعا.
ع�ل��ى صعيد اخ��ر ع�ل��ن مجلس المستوطنات
االس��رائ �ي �ل �ي��ة ارت �ف ��اع ع ��دد ال�م�س�ت��وط�ن�ي��ن في
ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة ال�م�ح�ت�ل��ة ب�ن�س�ب��ة  %3خ��الل
ع ��ام ل�ي�ص��ل ال ��ى  448أل �ف��ا و 672ش�خ�ص��ا في

ع� ��ام  .2018وأوض � � ��ح ب� �ي ��ان أص � � ��دره م�ج�ل��س
المستوطنات (حكومي) أن هذا العدد اليشمل
مستوطني ال�ق��دس الشرقية المحتلة ،الذين
يبلغ عددهم أكثر من  220ألف شخص.
وأش��ار البيان ال��ذي استند في معلوماته الى
معطيات وزارة الداخلية االسرائيلية ال��ى أن
ع ��دد ال�م�س�ت��وط�ن�ي��ن ف��ي ال�ض�ف��ة ارت �ف��ع بنحو
 %3وه��ذا االرت �ف��اع ب�ط��يء م�ق��ارن��ة بالسنوات
السابقة.
والشهر الماضي أعلنت حركة «ال�س��الم اآلن»
االس��رائ�ي�ل�ي��ة أن ح�ك��وم��ة بنيامين نتانياهو
ص��ادق��ت خ ��الل ال �ش �ه��ر ذات� ��ه ع �ل��ى م�خ�ط�ط��ات
ل �ب �ن��اء  2191وح� ��دة اس �ت �ي�ط��ان �ي��ة ف ��ي ال�ض�ف��ة
الغربية.
ُيذكر أن قرار مجلس األمن رقم  2334الصادر
ف��ي  23ديسمبر  2016ي�ط��ال��ب «ب��وق��ف ف��وري
ل �ك��اف��ة األن �ش �ط��ة االس �ت �ي �ط��ان �ي��ة ف ��ي األراض� ��ي
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ال �م �ح �ت �ل��ة».وت �ش �ي��ر ت �ق��دي��رات
اسرائيلية وفلسطينية ال��ى وج��ود نحو 670
أل��ف مستوطن ف��ي الضفة الغربية ،بما فيها
القدس الشرقية ،ويقيمون في  196مستوطنة
و 120ب� ��ؤرة اس�ت�ي�ط��ان�ي��ة .وت �ت��زام��ن خ �ط��وات
حكومة نتانياهو مع اع��الن اج��راء انتخابات
برلمانية مبكرة في أبريل 2019؛ اذ تسعى من
خاللها لكسب أصوات المؤيدين لالستيطان،
حسب مراقبين.

روسيا تلغي زيارة هنية إلى موسكو
موسكو – الوكاالت :أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا ،عبد الحفيظ نوفل عن ارج��اء زيارة
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية ،الى موسكو لفترة غير محددة ،وفق
ما نقلته وكالة «انتر فاكس» .وأوضح السفير في حديث الى الوكالة الروسية امس أن زيارة هنية
ُ
الى موسكو ومفاوضاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف لم تجر في الموعد المقرر
أصال ،أي  15يناير الحالي.
وأكد نوفل أن ارجاء الزيارة جاء بمبادرة من الجانب الفلسطيني مضيفا أن موسكو أعربت عن
أملها في أن يحدد موعد جديد للزيارة ويتم التوصل الى تفاهم بهذا الشأن مشيرا الى أن الخطط
لزيارة هنية ال��ى العاصمة الروسية الت��زال قائمة وه��ي قد تجرى الحقا ،لكن موعدها الجديد
لم يحدد بعد .وردا على س��ؤال حول ما وراء الغاء ال��زي��ارة ،قال السفير ان سبب ذلك يعود الى
صعوبة الوضع الحالي .كما اتخذ نوفل موقفا متحفظا ازاء المبادرة الروسية الجراء مشاورات
بين حركتي «فتح» و«حماس» في موسكو ،قائال ان السلطة الفلسطينية تثمن هذا االقتراح لكنه
«يجب مراعاة صعوبة الوضع في المنطقة».

طريق �لف�سل �لعن�رصي يهدف �إىل منع دخول �لفل�سطينيني �إىل �لقد�س

بومبيو :رد أردوغان على شرط «حماية األكراد» لن يهدد االنسحاب من سورية

أنقرة تجدد التهديد بهجوم شرق الفرات

عواصم – الوكاالت :أعلن وزير الخارجية
ال�ت��رك��ي م��ول��ود ج��اوي��ش أوغ �ل��و ام��س ان
شن عملية عسكرية محتملة في سورية
ض��د وح� ��دات ال�ح�م��اي��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة وح��زب
ال� �ع� �م ��ال ال� �ك ��ردس� �ت ��ان ��ي «االره ��اب� �ي� �ي ��ن»
الي�ت��وق��ف ع�ل��ى ان�س�ح��اب ق ��وات ال��والي��ات
المتحدة .وق��ال ج��اوي��ش أوغ�ل��و ف��ي لقاء
م��ع قناة «ان ت��ي ف��ي» التركية ان «وج��ود
ال� �ج� �م ��اع ��ات االره� ��اب � �ي� ��ة ال� �م ��دع ��وم ��ة م��ن
ال� ��والي� ��ات ال �م �ت �ح��دة ف ��ي ش �م ��ال س��وري��ة
ي�ش�ك��ل ت �ه��دي��دا لمستقبل ال �ب��الد وك��ذل��ك
للمنطقة برمتها» .وق��ال وزي��ر الخارجية
التركي «اذا تأخر (االنسحاب) مع أعذار

سخيفة ال ت�ع�ك��س ال��واق��ع م�ث��ل ..األت� ��راك
س �ي �ق �ت �ل��ون األك ��راد...ف� �س� �ن� �ن� �ف ��ذ ق ��رارن ��ا»
واع � � � ��رب ع � ��ن اع � �ت � �ق� ��اده ب� � ��أن ال �س �ل �ط��ات
االم �ن �ي��ة ف ��ي ال ��والي ��ات ال �م �ت �ح��دة تسعى
ل��دف��ع ال��رئ�ي��س االم �ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب
ال� ��ى ال� �ت ��راج ��ع ع ��ن ق � ��رار االن� �س� �ح ��اب م��ن
س ��وري ��ة م ��ؤك ��دا ان ب� ��الده ل��دي �ه��ا ال �ق��درة
وح��ده��ا ع�ل��ى م�ك��اف�ح��ة تنظيم «داع ��ش».
واش ��ار ال��ى ال�ت�ح�ض�ي��رات ال �ج��اري��ة لعقد
قمة ثنائية بين الرئيسين التركي رجب
طيب اردوغان والروسي فالديمير بوتين
ب �ع��د ت �ح��دي��د ال �م��وع��د م ��ن ق �ب��ل م��وس�ك��و
واخ ��رى ث��الث�ي��ة تجمع ال��رئ�ي��س االي��ران��ي

حسن روحاني في اطار مسار أستانا .من
جهته قال وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو ان رد الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ� ��ان ع�ل��ى ش��رط ال��والي��ات المتحدة
بحماية األكراد «لن يهدد انسحاب القوات
األمريكية من سورية» .وأوض��ح بومييو
«اننا نجري محادثات معهم حتى عندما
نتحدث ع��ن كيفية تحقيق ذل��ك بطريقة
تحمي قواتنا وتأكدوا من أن األميركيين
أثناء انسحابنا آمنون وسنستكمل مهمة
ان��زال العناصر األخ�ي��رة قبل مغادرتنا».
وج � � ��اءت ت �ص��ري �ح��ات وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
األم�ي��رك��ي خ��الل حديثه م��ع الصحافيين

«النصرة» تمهل املعارضة  24ساعة لتسليم آخر مدينتني في إدلب
دم �ش��ق -د.ب.أ :أم�ه�ل��ت ه�ي�ئ��ة ت�ح��ري��ر ال �ش��ام (ج�ب�ه��ة ال�ن�ص��رة)
فصائل المعارضة التي تسيطر على مدينتي معرة النعمان
وأري� �ح ��ا  24س��اع��ة ل�ت�س�ل�ي��م أخ ��ر م��دي�ن�ت�ي��ن ت �ح��ت سيطرتها
ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ادل ��ب ش�م��ال غ��رب��ي س��وري��ة .وق��ال��ت م �ص��ادر في
ال �م �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ان «ه �ي �ئ��ة ت �ح��ري��ر ال �ش��ام أع �ط��ت م�س��اء
األرب �ع��اء ف�ص��ائ��ل الجبهة ال��وط�ن�ي��ة للتحرير مهلة  24ساعة
لتسليم مدينتي معرة النعمان وأريحا في ريف ادلب الشرقي ،
وتسمح بخروج المقاتلين الذين يرغبون المغادرة الى منطقة

عفرين ومناطق درع الفرات في ريفي حلب الشمالي والشرقي،
وت �س �ل �ي��م وال � �س� ��الح ال �ث �ق �ي��ل وال �م �ت ��وس ��ط وج �م �ي��ع ال �م �ب��ان��ي
ال�ح�ك��وم�ي��ة ل�ح�ك��وم��ة االن �ق��اذ ال�ت��اب�ع��ة ل�ه�ي�ئ��ة ت�ح��ري��ر ال �ش��ام».
وأكدت المصادر أن «بعض فصائل الجبهة الوطنية للتحرير
ربما يوافقون على تسليم المدينتين دون قتال حرصا على
سالمة المدنيين وتجنيبهم العمليات العسكري بعد الحشود
ال�ت��ي دف�ع��ت بها هيئة تحرير ال�ش��ام ال�ت��ي ب��ات��ت تسيطر على
جميع مناطق محافظة ادلب عدا المدينتين».

ق �ب��ل م �غ��ادرت��ه ال ��ى أرب� �ي ��ل وأض � ��اف «م��ا
قلته األس�ب��وع الماضي هو أن ه��ؤالء هم
أش �خ��اص ن��اض�ل��وا م�ع�ن��ا ،وم��ن ال�م�ه��م أن
ن�ف�ع��ل ك��ل م��ا ف��ي وس �ع�ن��ا ل�ل�ت��أك��د م��ن أن
األشخاص الذين حاربوا معنا محميون
وأردوغ� � ��ان ق��د ق�ط��ع ال �ت��زام��ات».وأض��اف
«ن��ري��د أن ن�ت��أك��د م��ن أن ه ��ذا ه��و ال �ح��ال،
وأن��ا واث��ق م��ن أن��ه عندما يسافر السفير
ج�ي�ف��ري وغ �ي��ره ال ��ى ال�م�ن�ط�ق��ة ف��ي األي ��ام
المقبلة ،فسوف نحقق تقدما حقيقيا».
وذكر بومبيو «لقد تحدث (أردوغان) عن
ً
ً
االرهابيين باعتبارهم تهديدا وجوديا،
واع�ت��رف�ن��ا ب��أن ه�ن��اك ت�ه��دي� ً�دا لتركيا من
االره ��اب� �ي� �ي ��ن وس� �ن� �ك ��ون داع� �م� �ي ��ن ج ��دا»
مضيفا «في أي مكان نجد فيه متطرفين
واره��اب �ي �ي��ن ،ن �ح��ن م �س �ت �ع��دون ل��دع��م أي
بلد» .قي غضون ذل��ك بحث وزي��ر الدفاع
التركي خلوصي أكار مع نظيره الروسي
سيرغي شويغو ال�ت�ط��ورات األخ�ي��رة في
محافظة ادلب شمال غرب سورية .وقالت
وزارة ال��دف��اع ال�ت��رك�ي��ة ف��ي ب �ي��ان ان أك��ار
وشويغو ناقشا ايضا في اتصال هاتفي
ال �م �س��ائ��ل األم �ن �ي ��ة االق �ل �ي �م �ي��ة ف ��ي اط ��ار
االت �ف��اق ال�ت��رك��ي  -ال��روس��ي ال�م��وق��ع بين
الطرفين بمنتجع سوتشي ال��روس��ي في
سبتمبر الماضي.

الرئيس ضرب على الطاولة وغادر غاضبًا بعد رفض تمويل جداره

اجتماع «عاصف وفاشل» بني ترامب والديموقراطيني

واش �ن �ط��ن  -ال ��وك ��االت :ان �ت �ه��ى اج �ت �م��اع ع��اص��ف بين
الرئيس االميركي دون��ال��د ترامب وكبار المسؤولين
في الحزب الديموقراطي بشكل مفاجىء بعدما نهض
ترامب وأنهى االجتماع.
وق � ��ال زع �ي��م ال��دي �م��وق��راط �ي �ي��ن ف ��ي م �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ
تشاك شومر مباشرة بعد االجتماع «نهض الرئيس
وغ ��ادر» .م��ن جهته ،كتب ت��رام��ب تغريدة على تويتر
ج��اء فيها «غ��ادرت للتو اجتماعا مع تشاك (شومر)
ونانسي (بيلوسي) ،انها مضيعة كاملة للوقت».
وف��ي ال�ي��وم التاسع عشر ل��الغ��الق الحكومي الجزئي
اجتمع ترمب لفترة قصيرة مع زعيم الديموقراطيين
ف��ي م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ت �ش��اك ش��وم��ر ورئ �ي �س��ة مجلس
ال� � �ن � ��واب ن ��ان� �س ��ي ب �ي �ل��وس��ي وغ� �ي ��ره� �م ��ا م� ��ن ال � �ق ��ادة
ال��دي�م��وق��راط�ي�ي��ن ل�ك��ن االج �ت �م��اع ان�ت�ه��ى ب�ش�ك��ل ح��اد
ودون أي اشارة على التوصل الى حل.
وك�ت��ب ت��رام��ب ع�ل��ى ت��وي�ت��ر «س��أل��ت ع�م��ا س�ي�ح��دث في
ً
غضون  30يوما اذا أحدثت أنا انفراجة سريعة لألمور.
هل ستوافقون على (تشريع) ألم��ن ال�ح��دود يتضمن
بناء ج��دار أو سياج حديدي؟ ردت نانسي (بيلوسي
رئ �ي �س��ة م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب) ب ��ال ��رف ��ض .ف �ق �ل��ت ل �ه��م م��ع

السالمة .ال ف��ائ��دة!» .ووص��ف النواب الديموقراطيون
المستاءون تصرف ترامب بأنه «نوبة غضب» وقالوا
ان االج�ت�م��اع ت��وق��ف عندما رف�ض��وا االل �ت��زام بتمويل
اقتراحه بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك.
وق ��ال ش��وم��ر للصحافيين خ ��ارج ال�ب�ي��ت األب �ي��ض ان
ترامب سأل بيلوسي ان كانت ستمول الجدار .وأضاف
«ق��ال��ت ال .فنهض وق ��ال :اذن ل�ي��س ه�ن��اك م��ا نناقشه
ً
وانسحب» .وأضاف شومر «رأينا مجددا نوبة غضب
ألنه لم يحصل على ما يريد».
وك ��ان ت��رام��ب ق��ال ف��ي وق��ت س��اب��ق ان م��ن ح�ق��ه اع��الن
ال �ط��وارئ لبناء ج��دار على ال �ح��دود الجنوبية اذا لم
يتم ال�ت��وص��ل ال��ى ات�ف��اق م��ع ال�ك��ون�غ��رس ب�ش��أن طلبه
تخصيص  5.7مليار دوالر للمشروع.
وينوي الديموقراطيون اختبار عزيمة الجمهوريين
ب�ش��أن القضية م��ن خ��الل ط��رح تشريع الع ��ادة الفتح
ال � �ف� ��وري ل � � ��وزارة ال� �خ ��زان ��ة ول �ج �ن��ة األوراق ال �م��ال �ي��ة
وال�ب��ورص��ات وع��دة وك��االت أخ��رى أغلقت جزئيا منذ
 22ديسمبر.
وي�ح��رص ال��دي�م��وق��راط�ي��ون على ارغ ��ام الجمهوريين
على االختيار مابين تمويل دائرة االيرادات الداخلية

ب� � ��وزارة ال� �خ ��زان ��ة ،ف ��ي وق ��ت ت�س�ت�ع��د ف �ي��ه ل ��رد أم ��وال
ض��رائ��ب ال ��ى م��الي�ي��ن األم�ي��رك�ي�ي��ن ،وال�ت�ص��وي��ت على
استمرار اغالقها جزئيا.
وفي وقت سابق ،تحدث الرئيس األميركي عن اتفاق
وش�ي��ك بينه وب�ي��ن ال��دي�م��وق��راط�ي�ي��ن ح��ول سياسات
ال�ه�ج��رة م��ن ش��أن��ه ان�ه��اء أزم��ة الميزانية ال�ت��ي أغلقت
الحكومة جزئيا على م��دار ع��دة أي��ام مضت .وأض��اف
ت��رام��ب ف��ي تصريحات أدل��ى بها م��ن البيت األبيض
أن االغ��الق الحكومي الجزئي ربما يحمل بين طياته
شيئا ج �ي��دا ،ح�ي��ث يمكن أن ي ��ؤدي ال��ى ات �ف��اق أوس��ع
نطاقا بشأن قضية الهجرة.
وذك��رت تقارير اعالمية ان االغ��الق الجزئي المستمر
للحكومة االميركية تسبب في وقف عمليات تفتيش
س��الم��ة االغ ��ذي ��ة .واض��اف��ت ال�ت�ق��اري��ر ان ادارة ال �غ��ذاء
وال� ��دواء االم�ي��رك�ي��ة «اف دي اي ��ه» تخطط الستئناف
ب�ع��ض ه��ذه ال�ع�م�ل�ي��ات ول�ل�ق�ي��ام ب��ذل��ك سيتعين على
االدارة اج�ب��ار ال�ع�م��ال ال��ذي��ن يقضون حاليا اج��ازات
طويلة بسبب اغالق الحكومة على العودة للعمل دون
اجر .يذكر ان االغالق الجزئي للحكومة دخل اآلن يومه
التاسع عشر.

(�أ .ف .ب)

الخارجية اإلسرائيلية تنفي زيارة
نواب عراقيني لتل أبيب
القدس – الوكاالت :نفت وزارة الخارجية االسرائيلية مانسب اليها من قائمة بأسماء أعضاء
برلمان عراقيين قيل انهم زاروا اسرائيل .ونقل موقع « ايالف» االخباري عن «مصدر كبير في
ال ��وزارة» قوله ان الخارجية االسرائيلية لم تنشر أي قائمة ،وليس من عادتها نشر لوائح أو
قوائم بزائرين لها من الدول العربية .ولفت المصدر الى أن زيارات لعرب من بلدان شتى تمت
ف��ي السنوات األخ�ي��رة وأن غالبية ه��ؤالء م��ن ع��رب يعيشون ف��ي أوروب ��ا أو ال��والي��ات المتحدة،
ويحملون جنسيات تلك الدول.

