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والكشف عن كواليس زيارة ترامب السرية إلى عني األسد

اخبار قصيرة

كتلة برملانية عراقية تهدد بإخراج القوات األجنبية واألمريكية بالقوة

وزير الخارجية العماني :على اإلسرائيليني والفلسطينيني
التخلي عن املاضي وحل مشاكلهم

ب �غ��داد ـ وك� ��االت :ق��ال النائب
م �ن �ص��ور ال�ب�ع�ي�ج��ي ،ع ��ن حت��ال��ف
«ال �ب �ن��اء» ب��ال�برمل��ان ال �ع��راق��ي ،إن
حتالفه سيصوت على قانون إخراج
ال� �ق ��وات األج�ن�ب�ي��ة م ��ن األراض� ��ي
ال�ع��راق�ي��ة ،ح��ال ع��رض��ه يف جلسة
ال �ب�رمل� ��ان ،ل�ل�ت�ص��وي��ت ع�ل�ي��ه دون
أي ت��أخ�ير ،وأن ال �ق��وات األجنبية
امل��وج��ودة على األراض ��ي العراقية
خترتق السيادة ،وغري مرحب بها.
وحبسب بيان للنائب العراقي،
حصلت «سبوتنيك» على نسخة
منه ،أضاف البعيجي»:أن انسحاب
ال �ق��وات األم��ري�ك�ي��ة م��ن األراض ��ي
ال �س��وري��ة ،ودخ��وهل��ا إىل األراض ��ي
العراقية أمر خطري جدا ،وال ميكن
السكوت عليه نهائيا ،لذلك إننا
يف جملس النواب سنمضي بإقرار
ق��ان��ون إخ� ��راج ال �ق ��وات األجنبية
بأسرع وقت ممكن.
وتابع ،أن العراق لن يكون قاعدة
ل �ل �ق��وات األم��ري �ك �ي��ة الس �ت �ه��داف
ال ��دول األخ ��رى ،وأن وم��ا ص��رح به
الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،هو أمر خطري
ال ميكن القبول به ،وأن العراق لن يكون ساحة
للصراعات ،أو منطلق للعمليات األمريكية ،كما
أشار إليها ترامب.
وأش � ��ار ال�ب�ع�ي�ج��ي إىل أن أي ق� ��وة أجنبية
على األراض ��ي العراقية دون موافقة احلكومة
االحتادية ،ستخرج فورا من أراضي العراق ،بعد
التصويت على قانون إخ��راج القوات األجنبية
داخل جملس النواب ،وأن أي قوة ترفض اخلروج
سيكون التعامل معها كما كان التعامل مع
عصابات «داعش» اإلرهابية ،وسنخرجها بالقوة.
يف ال �س �ي��اق ك �ش �ف��ت  RTع ��ن ح ��زم ��ة من
اإلج ��راءات األمنية اختذتها ال��والي��ات املتحدة
قبيل الزيارة السرية للرئيس األمريكي دونالد

تدمير  9أوكار لـ«داعش» في ديالى ..وإحباط تفجير مفخخة
في االنبار
«دولة القانون» يطالب بمحاسبة وزير الخارجية بعد تصريحات
عن «حل الدولتين»

ترامب للعراق يف ديسمرب املاضي.
وقالت مصادر أمريكية يف العراق لـ RTإن
«القوات األمريكية اليت كانت تتواجد على
احل��دود العراقية السورية انسحبت يف النصف
الثاني من ديسمرب املاضي ،لكن قبل زيارة ترامب
لقاعدة عني األسد يف األنبار بيوم ،متت إعادتها
ألماكنها».
وأضافت أن «العراقيني العاملني مع القوات
األمريكية يف قاعدة عني األس��د حصلوا على

والرياض تنفي تجنيد أطفال سودانيني للقتال في اليمن

منظمة العفو الدولية تطلق حملة
عاملية لوقف تدفق السالح
إلى السعودية
تأجيل دعاوى وقف تنفيذ تسليم تيران
وصنافير للملكة

الرياض ـ وكاالت :أطلقت منظمة العفو الدولية ،محلة
عاملية لوقف تدفق السالح إىل السعودية واإلم ��ارات حتت
شعار «أوقفوا تدفق األسلحة اليت تفتك باليمنيني».

إج��ازة إجبارية يوم زي��ارة ترامب دون أن يعرفوا
السبب» ،وأن «قاعدة رانيا السرية يف السليمانية
مت إغالقها قبل يوم من زي��ارة ترامب وأخرجت
منها كل األوراق والتفاصيل املتعلقة بالعمل».
وأشارت املصادر إىل أن «القاعدة األمريكية
يف أربيل أغلقت أيضا قبل زيارة ترامب ثم أعيد
افتتاحها» ،مشرية إىل أن «العاملني العراقيني يف
هذه القواعد عاشوا قبل زيارة ترامب بثالثة أيام
أوقاتا عصيبة واعتقدوا أنه مت االستغناء عنهم

وقالت املنظمة يف بيان هلا »:أصبح من الصعب جتاهل
ال�ن��زاع يف اليمن .لقد ُص��دم العامل بصور املدنيني الذين
قتلوا أو أصيبوا؛ واليمنيني الذين يتضورون جوعاً ،وتدمري
املدارس واملستشفيات واألسواق بالقنابل املدرج عليهاُ ،صنع
وصنع يف اململكة املتحدة».
يف الواليات املتحدة األمريكية ُ
وأض ��اف البيان« :علينا أن نوقف تدفق األسلحة اليت
تؤجج انتهاكات حقوق اإلنسان يف اليمن».
وتابعت املنظمة« :ميكننا ممارسة الضغط على ال��دول
ل��وق��ف عمليات ن�ق��ل األس �ل �ح��ة ،واحل ��د م��ن االن�ت�ه��اك��ات
ومعاناة املدنيني ،وبعث رسالة إىل التحالف ال��ذي تقوده
السعودية واإلم � ��ارات ،ب��أن االن�ت�ه��اك��ات املستمرة ل��ن يتم
التسامح معها».
وذك��ر البيان أن بعض ال��دول ،مبا فيها أملانيا وهولندا
والنرويج ،ب��دأت يف تقييد مبيعات األسلحة إىل التحالف
بقيادة السعودية واإلمارات ،لكن الدول األخرى مبا يف ذلك
ال��والي��ات املتحدة األمريكية وبريطانيا وإسبانيا وكندا،

عمليات للجيش على محاور تسلل اإلرهابيني بريف حماة الشمالي

ما زالت تزود التحالف باألسلحة .واتهمت العفو الدولية،
السلطات السعودية مبمارسة انتهاكات عديدة ضد حقوق
اإلنسان ،قائل ًة إن «تنفيذ عمليات اإلعدام ،والتعذيب ،وقمع
النشطاء والصحفيني واألكادمييني؛ وقتل صحفي منشق
يف قنصلية بالده يف اخلارج ،واألزمة اإلنسانية املتفاقمة يف
اليمن ،كلها جمرد انتهاكات حتاول السلطات السعودية
ص ��رف ن �ظ��رن��ا ع�ن�ه��ا م ��ن مح�ل�ات ع�ل�اق ��ات ع��ام��ة باهظة
التكاليف».
ويف هذا الصدد أوضحت مديرة احلمالت يف مكتب منظمة
العفو الدولية يف ال�ش��رق األوس ��ط ومش��ال أفريقيا مساح
حديد أن أكثر من  22مليون ميين اليزالون يناضلون من
أجل العيش حتت وطأة الغارات اجلوية والقصف املتواصل
على الرغم من مرور قرابة أربع سنوات على اندالع احلرب
يف اليمن واليت يقودها التحالف السعودي اإلماراتي وأودت
حبياة آالف اليمنيني.
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الجامعة العربية تسمح بإعادة العالقات مع سوريا

بولتون يبحث مع األتراك
سبل إدارتهم لألراضي السورية

دمشق ـ وكاالت :كشفت صحيفة «األهرام
العربي» ،السبت 5 ،يناير/كانون الثاني ،موقف
الدول العربية ،من إعادة العالقات بني اجلامعة
العربية وسوريا.
ونقلت الصحيفة ،ع��ن م �ص��ادر ،ق��وهل��ا ،إن
«ال �ك �ث�ير م��ن ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،مب��ا ف�ي�ه��ا دول
خليجية ،تتجه للتوافق على إعادة العالقات بني
اجلامعة العربية وسوريا».
وقالت املصادر ،إن «جملس اجلامعة العربية
على مستوى املندوبني الدائمني يوم  6يناير/
ك��ان��ون الثاني اجل ��اري ،سيسمح ب��إع��ادة فتح
الدول العربية لسفاراتها يف العاصمة السورية
دمشق وإعادة فتح السفارات السورية يف العواصم
العربية بعد أن مجدت اجلامعة العربية عضوية
سوريا يف نوفمرب /تشرين الثاني عام .2011
وأوض �ح��ت امل �ص��ادر ،أن «ه�ن��اك جمموعتني

ومت ن �ق��ل ب�ع�ض�ه��م ب�ي�ن ال �ق��واع��د
األمريكية دون معرفة السبب».
وكشفت امل �ص��ادر األمريكية
أن «ترامب عندما وصل إىل قاعدة
ع�ي�ن األس � ��د اس �ت �ل��م م ��ن ق �ي��ادي
عراقي مل تعرف هويته ورقة فيها
جمموعة تواقيع».
ك �م��ا أك � ��دت ه� ��ذه امل� �ص ��ادر،
أن «احل�ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة مل تعلم
مبوعد زي��ارة ترامب ،إال بعد إبالغ
رئيس احلكومة عادل عبد املهدي
بذلك قبل ساعتني من الزيارة».
من جهة اخ��رى طالب إئتالف
دول� ��ة ال �ق��ان��ون يف ال� �ع ��راق ال ��ذي
يتزعمه ن ��وري امل��ال�ك��ي مبحاسبة
وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة ال�ع��راق��ي حممد
علي احلكيم ،بعد تصرحيات أدىل
بها عن «حل الدولتني».
وكتب رئيس كتلة االئتالف
يف جم �ل��س ال � �ن� ��واب خ �ل��ف عبد
ال �ص �م��د« :ن �ع�بر ع ��ن اس�ت�غ��راب�ن��ا
الشديد ملوقف اخلارجية العراقية
إزاء القضية الفلسطينية اليت
يعتربها العراق القضية العربية احملورية منذ
عقود ونعترب موقف اخلارجية ال��ذي عرب عنه
ال��وزي��ر حب��ل ال��دول�ت�ين موقفا ال ميثل الشعب
العراقي وال القوى السياسية» .
وأضاف« :هذا املوقف املستهجن إزاء القضية
احلقة للشعب الفلسطيين وتضحياته الكبرية
من أج��ل نيل حقوقه امل�ص��ادرة شكل إهانة لكل
امل �س��اع��ي ال �ع��راق �ي��ة م��ن أج ��ل إن �ص��اف الشعب
الفلسطيين».
ودعا عبد الصمد رئيس احلكومة العراقية إىل
فتح حتقيق عاجل ومعرفة مالبسات التصريح
الذي أدىل به الوزير قائال« :إذا كان التصريح
فرديا فال بد من إقالة الوزير ،وإذا كان
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داخ� ��ل اجل��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ،اجمل �م��وع��ة األوىل
تدعو إلعادة سوريا إىل مقعدها الشاغر منذ 7
سنوات خالل اجتماع املندوبني الدائمني يوم 6
يناير/كانون الثاني اجلاري ،مبا ميهد حضور

الرئيس ال�س��وري بشار األس��د للقمة العربية
االقتصادية يف لبنان هذا الشهر ،ومن ثم القمة
العربية الدورية يف مارس/أذار املقبل».
وأض ��اف ��ت أن «اجمل �م��وع��ة األخ� ��رى ت��ري��د أن

يسمح اجتماع املندوبني الدائمني بإعادة عمل
ال�س�ف��ارات العربية وال�س�ف��راء ال�ع��رب لدمشق،
وع��ودة السفراء السوريني إىل ال��دول العربية،
وتأجيل ق��رار ع��ودة س��وري��ا ملقعدها باجلامعة
العربية إىل القمة املقبلة ،وأن يكون هذا القرار
بيد الزعماء العرب يف مارس /أذار املقبل».
وقالت املصادر« ،إنه مل يستقر اجلميع على
موقف موحد حتى اآلن ،لكن املؤكد وفق مجيع
امل �ص��ادر أن ع ��ودة س��وري��ا ملقعدها يف اجلامعة
العربية مسألة وقت».
م ��ن ج �ه��ة اخ� ��رى وج �ه��ت وزارة اخل��ارج �ي��ة
وامل�غ�ترب�ين رس��ال��ة إىل ك��ل م��ن األم�ي�ن العام
ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ورئ �ي��س جم�ل��س األم ��ن بشأن
اجل��رائ��م ال�تي ترتكبها ط��ائ��رات التحالف غري
الشرعي الذي تقوده الواليات املتحدة يف سورية
وك ��ان آخ��ره��ا يف ق��ري�تي الكشكية والشعفة
يف ري��ف دي��ر ال ��زور اجل�ن��وب��ي ال�ش��رق��ي .وقالت
اخلارجية :استمرار دول التحالف غري الشرعي
بقيادة الواليات املتحدة بارتكاب اجملازر حبق
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مسقط ـ وك��االت :أكد يوسف بن علوي بن عبد اهلل ،وزير اخلارجية العماني ،أن فلسفة
السلطنة السياسية تقوم على مبدأ السالم مع األمم احمل ّبة واملؤمنة بالسالم ،وأنها ال تتدخل يف
شؤون الغري ،وال تسمح للغري بأن يتدخل يف شؤونها كذلك.
وقال بن علوي يف حديث لربنامج «هذه أمريكا والعامل» ،بالتعاون مع اهليئة العامة لإلذاعة
والتلفزيون «إن فلسفة السلطنة هي السالم ثم السالم لكل األمم اليت تشاركنا معنى السالم،
ولكل أمة احلق يف أن تعمل بالنظام الذي يتواءم معها حيث إن هناك حدودا ال تستطيع أي دولة
أن تتعداها ،وحنن ال نتدخل يف شؤون الدول األخرى كما أننا ال نقبل أن يتدخل أح ٌد يف شؤوننا،
وحنن نعمل مع الغري على تكوين شراكة وصداقة مع اآلخر» .وذلك حبسب وكالة األنباء
العمانية (العمانية) .وأوضح وزير اخلارجية العماني ،أنه على اإلسرائيليني والفلسطينيني
التخلي عن املاضي وحل مشاكلهم ،واألولوية القصوى اآلن هي وضع آلية لتحقيق مبادئ
السالم والتعايش .يشار إىل أن نتنياهو زار سلطنة عمان ،يف شهر أكتوبر/تشرين األول املاضي،
والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد.

الرئيس املوريتاني في دمشق قبل منتصف كانون الثاني/يناير
نواكشوط ـ وك��االت :ذك��رت وكالة األخبار املوريتانية املستق ّلة أن الرئيس املوريتاني
حممد ول��د عبد العزيز س�ي��زور س��وري��ا قبل منتصف الشهر اجل ��اري للقاء نظريه السوري
بشار األسد.
ويزور الرئيس املوريتاني دمشق قبل مشاركته يف القمة االقتصادية واالجتماعية املقررة يف
بريوت بني السادس عشر والعشرين من الشهر احلالي ،حسب مصدر حتدّث لوكالة الصحافة
الفرنسية .وأبقت موريتانيا سفارتها مفتوحة يف دمشق خبالف العديد من ال��دول العربية
األخرى بعيد اندالع األزمة السورية مطلع العام  .2011وأوضح املصدر نفسه أن الزيارات على
املستوى الوزاري بني البلدين قد تواصلت .وعارضت نواكشوط منح املعارضة املس ّلحة مقعد
سوريا يف اجلامعة العربية خالل القمة العربية اليت عقدت عام  2016يف العاصمة املوريتانية.

«داعشي» سويسري يخطط الستهداف أجهزة أمنية وسياح
في املغرب
الرباط ــ وك��االت :كشف مدير املكتب املركزي املغربي لألحباث القضائية ،عبد احلق
اخليام ،تفاصيل جديدة عن مواطن سويسري ينتمي إىل تنظيم داعش اإلرهابي ،ألقي القبض
عليه قبل أيام ،ويشتبه بتورطه يف قضية قتل الطالبتني اإلسكندنافيتني يف إمليل.
وقال اخليام ،يف تصرحيه لصحيفيت «تريبيون دو جنيف» و «فانت كاتر أور» السويسريتني،
إن هذا املواطن السويسري-اإلسباني شارك يف اجتماعات سرية عدة مع أعضاء من اخللية
املفككة واملتورطة يف ذبح السائحتني.
وكشف املسؤول األمين املغربي أن السويسري كان خيطط ،مع األعضاء اآلخرين يف اخللية
اليت مت تفكيكها ،للقيام بأعمال إرهابية على األراض��ي املغربية تستهدف األجهزة األمنية أو
السياح ،مشريا إىل أن املشتبه به درب بعض األعضاء على إطالق النار خبراطيش فارغة بإحدى
احلقول ،وكذلك جتنيد أفراد من جنوب الصحراء كان ينوي ضمهم إىل فروع داعش يف
مشال مالي .وكان املواطن السويسري ،الذي تطرف يف جنيف ،قد وصل إىل املغرب سنة .2015

الصومال ترفض عودة موفد األمم املتحدة املطرود
مقديشو ـ وكاالت :وافق األمني العام لألمم امل ّتحدة أنطونيو غوترييش ،اجلمعة ،على تعيني
مبعوث أممي جديد إىل الصومال بعد رفض الرئيس الصومالي العودة عن قرار طرد املبعوث
السابق الذي كان قد أبدى قلقه حيال أعمال العنف يف الصومال.
حممد عبد اهلل حممد ،يف ا ّتصال هو الثاني خالل
وحتدّث غوترييش هاتف ًيا مع الرئيس ّ
ثالثة أيّام ،بهدف ّ
حضه من جديد على تغيري رأيه ،حبسب ما أفاد دبلوماس ّيون .غري أ ّن الرئيس
الصومالي أص ّر على أ ّن املبعوث نيكوالس هايسوم شخص غري مرغوب فيه.
وقال املتحدّث باسم األمم امل ّتحدة ،فرحان ّ
حق ،إ ّن غوترييش «يأسف بشدّة» هلذا القرار الذي
ّ
اتذته الصومال .وعقد جملس األمن الدولي اجلمعة جلس ًة مغلقة لال ّتفاق على الر ّد على
قرار الصومال .لكن خالل هذا االجتماع ،طلبت الصني مزيدًا من الوقت لدرس مشروع اقرتحته
بريطانيا يُعرب عن األسف لقرار الصومال ،حسبما ذكر دبلوماس ّيون .وكان من املق ّرر أن يقوم
اجمللس السبت بإعادة النظر بالر ّد الذي سي ّتخذه.

واشنطن تدخل بقوة على خط «أعمال العنف» في السودان
اخلرطوم ـ وكاالت :وجه رئيس جلنة العالقات اخلارجية يف جملس النواب األمريكي ،إليوت
إنغل ،رسالة لوزير اخلارجية ،مايك بومبيو ،يطلب من خالهلا تقريرا حول ممارسات أجهزة
األمن السودانية ضد املتظاهرين.
واعترب إنغل ،أن «األحداث األخرية يف السودان قد تكون هلا تداعيات على املرحلة الثانية من
احلوار االسرتاتيجي بني البلدين ،واليت بدأت يف نوفمرب /تشرين الثاني املاضي ،وذلك وفقا
للموقع الرمسي للجنة العالقات اخلارجية يف جملس النواب األمريكي .وأبدى رئيس جلنة
العالقات اخلارجية ،استغرابه من املوقف األمريكي إزاء ما أمساه التدخل العنيف لقوات األمن
السودانية .وطلب إنغل ،يف رسالته ،من اخلارجية «تفاصيل التعاون األمين بني الواليات املتحدة
وال�س��ودان ،وقائمة باملساعدات األمريكية لدعم الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف السودان،
إضافة إىل اسرتاتيجية واشنطن فيما يتعلق بالنهوض بالدميقراطية وتشجيع انتخابات ذات
مصداقية يف  .»2020يأتي ذلك ،غداة إطالق القوى األمنية السودانية ،الغاز املسيل للدموع
على آالف احملتجني الذين خرجوا يف  8أحياء ،على األق��ل ،يف العاصمة اخلرطوم ،ومدينة
عطربة ،مشال البالد.

تونس تمدد «حالة الطوارئ» حتى يوم  6نوفمبر

قوات االحتالل تشن حملة مداهمات واعتقاالت واسعة في الضفة الغربية

عباس« :صفقة القرن» انتهت ولن نستسلم ولو وصل األمر إلى إلغاء «أوسلو»
ً
أفرادا من عائلة
العدو الصهيوني يعتقل
الشهيد صالح البرغوثي ويهددها باإلبعاد

القدس احملتلة ـ وك��االت :ق��ال الرئيس الفلسطيين حممود
عباس إن صفقة القرن «خلصت» ،مؤكداً عدم وج��ود أي شيء
ميكن ال�ت�ف��اوض عليه بعد إع�ل�ان ال��والي��ات املتحدة أن القدس
عاصمة لـ» إسرائيل».
وأش� ��ار ع �ب��اس خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه م��ع ع ��دد م��ن ال �ك �ت��اب وامل�ف�ك��ري��ن
املصريني ،إىل أنه قطع التواصل مع كل املسؤولني األمريكيني
بعد إصرارهم على التمسك بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني،
وم �ن��ع امل �س��ؤول�ين الفلسطينيني م��ن ال �ت��واص��ل م��ع أي م�س��ؤول
أم�يرك��ي خ�لال ال �ف�ترة امل��اض�ي��ة ،م �ش��دداً على أن ح��ل القضية
الفلسطينية جيري على ثالثة مسارات ،سياسي واقتصادي وأمين،
وال ميكن القبول مبسار دون اآلخرين.
وأكد أن القضية الفلسطينية متر بصعوبات بالغة ،ومشاكل

مستعصية« ،م��ع أمريكا و»إس��رائ�ي��ل» ،مشرياً إىل أن «السلطة
الفلسطينية لن تستسلم حتى لو وصل األمر إىل إلغاء اتفاقية
أوسلو» .إىل ذلك شنت قوات العدو اإلسرائيلي فجر السبت ،محلة
مداهمات واعتقاالت واسعة يف مناطق متفرقة من الضفة الغربية
احملتلة .وأف��ادت وكالة «فلسطني اآلن» بأن أكثر من  14جيب
عسكري للعدو اإلسرائيلي اقتحمت بلدة كوبر مشال غرب مدينة
رام اهلل ،مع ساعات الفجر األوىل ،وأطلقت طائرة تصوير يف البلدة،
ملراقبة حتركات السكان.
وأشارت الوكالة إىل أن قوات العدو اقتحمت منزل والد الشهيد
صاحل الربغوثي ،وهددت والدة الشهيد باإلبعاد إىل مدينة أرحيا.
واعتقلت ق��وات ال�ع��دو شقيق الشهيد ص��احل ال�برغ��وث��ي ،إضافة
العتقال أسريين حمررين.
ويف ذات السياق ،اندلعت مواجهات عنيفة بني الشبان وقوات
العدو اإلسرائيلي يف البلدة ،األمر الذي أدى إلصابة العشرات من
الشبان واأله��ال��ي نتيجة إط�لاق ق��وات العدو قنابل الغاز املسيل
للدموع بكثافة على منازل املواطنني والشبان.

واستهدف الشبان اجليبات العسكرية ال�تي اقتحمت البلدة
باألكواع احلديدية ،األم��ر ال��ذي أدى إلصابة أحد جنود العدو
حبسب شهود العيان .كما اقتحمت قوات العدو اإلسرائيلي بلدة
صوريف مشال اخلليل ،وداهمت عدد من منازل املواطنني ،دون أن
يبلغ عن وجود اعتقاالت .ويف قرية املنيا جنوب مدينة بيت حلم،
اعتقلت قوات العدو أربعة شبان أثناء تواجدهم يف القرية.
ه��ذا وأطلقت ق ��وات ال�ع��دو اإلس��رائ�ي�ل��ي ص�ب��اح السبت ،ن�يران
رشاشاتها الثقيلة جتاه املزارعني والصيادين الفلسطينيني يف غزة.
وحبسب وكالة «فلسطني اليوم» قالت مصادر حملية :إ ّن قوات
العدو أطلقت النار جتاه األراضي الزراعية شرقي بلدة خزاعة شرق
خان يونس ،دون أن يبلغ عن وقوع إصابات .وبالتزامن أطلقت زوارق
العدو احلربية نريانها جتاه مراكب الصيادين يف حبر مدينيت
خان يونس ورفح جنوب القطاع.
يذكر أن قوات العدو اإلسرائيلي تستهدف املزارعني والصيادين
الفلسطينيني يف غزة باطالق النار عليهم واعتقاهلم للتنغيص
عليهم يف مصدر رزقهم.

تونس ـ وكاالت :أعلنت تونس مساء اجلمعة متديد حالة الطوارئ يف البالد والسارية منذ
نوفمرب عام  2015لشهر إضايف .وأفادت الرئاسة التونسية يف بيان هلا ،أن الرئيس الباجي قائد
السبسي ،قرر عقب اجتماع جمللس األمن القومي متديد حالة الطوارئ بعد استشارة رئيس
احلكومة يوسف الشاهد ورئيس الربملان حممد الناصر.
ويبدأ سريان التمديد بدءا من يوم  8أكتوبر ملدة شهر إضايف حتى يوم  6نوفمرب .وكان آخر
متديد حلالة الطوارئ قد استمر حنو سبعة أشهر منذ  12مارس املاضي .وحالة الطوارئ معلنة
يف تونس منذ التفجري الذي استهدف حافلة لألمن الرئاسي وسط العاصمة يوم  24نوفمرب عام
 2015والذي أودى حبياة  12عنصرا أمنيا .وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن احلادث ،جبانب
حادثني آخرين استهدفا مواقع سياحية وخلفا  59قتيال من السياح وعنصرا أمنيا يف نفس العام.

