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املنامة تعلن اختتام مناورة »القبضة النارية« مع واشنطن
أعلنت املنامة أنها اختتمت، م��ن��اورات عسكرية 
مشتركة مع واشنطن باسم “القبضة النارية”. وأفادت 
وك��ال��ة األن��ب��اء البحرينية الرسمية، أن “فعاليات 
التمرين املشترك ج��اءت حتت اسم )القبضة النارية 

.”)Fire Fist-
وأض��اف��ت: “جرى تنفيذ التمرين من قبل ع��دد من 
وح��دات قوة دف��اع البحرين مع القوات األمريكية من 

األح��د إل��ى األربعاء”. وتابعت الوكالة، أن “مترين 
القبضة النارية جاء ضمن تبادل اخلبرات ورفع كفاءة 

املشاركني”، دون ذكر عددهم أو مكان التدريب.
وشهدت امل��ن��اورة، وف��ق الوكالة، “تنفيذ ع��دد من 
التطبيقات امليدانية العسكرية واملناورات التكتيكية 
املختلفة بأحدث التقنيات القتالية املتطورة”، دون 
تفاصيل أكثر. ولم يصدر عن اجلانب األمريكي حتى 

الساعة 15:00 ت غ بيان بشأن مشاركته في املناورة.
ويتمركز األسطول اخلامس األمريكي في منطقة 
“اجلفير” ش��رق العاصمة البحرينية املنامة بهدف 
تأمني منطقة اخلليج، ومتر عبر مياهها قرابة نصف 
اإلمدادات النفطية للعالم، وتشمل منطقة عملياتها أيضا 
خليج ُعمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر األحمر، 

وأجزاء من احمليط الهندي.
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مقاتالت التحالف العربي شنت غارات على جماعة احلوثي في اجلوف

البالد شمالي  للحوثيني  مسيرة  طائرة  إسقاط  يعلن  اليمني  اجليش 

االحتالل يوسع  مالحقته لنشطاء املقاومة الشعبية الفلسطينية

فلسطني حتذر من مخططات يهودية 
لتقسيم املسجد األقصى مكانيا

آالف   3 من  أكثر  عودة  العراق: 
نازح إلى مناطقهم في نينوى

أعلنت السلطات العراقية،أمس  اخلميس، ع��ودة أكثر من 3 آالف 
نازح إلى مناطقهم احملررة في محافظة نينوى، شمالي البالد. جاء ذلك 
في بيان وزارة الهجرة واملهجرين، ضمن خطة إغالق مخيمات النزوح 

في البالد.
وأفاد البيان ب�”عودة 3 آالف و311 نازحا في مخيمات السالمية 
)شرق املوصل( إلى مناطقهم األصلية احملررة في محافظة نينوى”. 
وأضاف أن “عودة األسر النازحة جاءت بعد إمتام التدقيق األمني لهم، 

ومت إيصالها إلى مناطقهم األصلية”.
وفر ماليني العراقيني من محافظات نينوى وكركوك وصالح الدين 
)شمال(، واألنبار )غ��رب(، وديالى )ش��رق(، وبابل )جنوب( صيف 
2014، إثر سيطرة تنظيم “داعش” اإلرهابي على مساحات واسعة 

من البالد.
ويبلغ عدد النازحني في العراق إجماال 770 ألفا، معظمهم في إقليم 
كردستان الذي يضم 27 مخيما إليواء النازحني منتشرة في محافظات 

أربيل ودهوك والسليمانية.
وتقول األمم املتحدة، إن ما ال يقل عن 5.5 ماليني عراقي اضطروا إلى 
النزوح إثر املعارك مع تنظيم “داعش”، جلأ بعضهم إلى دول اجلوار 

مثل تركيا أو بلدان االحتاد األوروبي.
وال يزال كثير من النازحني غير قادرين على العودة إلى مناطقهم 
األصلية نتيجة تدمير منازلهم خالل احلرب، فضال عن عدم توافر البنى 

التحتية األساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع األمني.
وفي نوفمبر املاضي، أعلنت السلطات إغالق مخيمات للنازحني في 
محافظات كركوك وصالح الدين، واألنبار، كما وضعت خطة إلغالق 

بقية املخيمات وإعادة النازحني إلى مناطقهم األصلية.

ل���ب���ن���ان ي���ع���ت���زم ت����ق����دمي ش��ك��وى 
جديدة ضد الكيان الصهيوني

أعلنت احلكومة اللبنانية اعتزامها تقدمي شكوى إلى األمم املتحدة 
ومجلس األمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية اختطاف راعي ماشية 

لبناني.
وأوضح حسان دياب وفق بيان ملكتبه أنه “يتابع قضية اختطاف 
الراعي اللبناني حسن قاسم زهرة من قبل العدو االسرائيلي في منطقة 

بسطرة في كفرشوبا )جنوب البالد(”.
وحتتل إسرائيل جزءا من األراضي اللبنانية، هي مزارع شبعا وتالل 
كفرشوبا، وصدر قرار من مجلس األمن الدولي عام 1978 ينص على 

انسحابها من جميع األراضي اللبنانية، لكنه لم ينفذ حتى اليوم.
وط��ل��ب دي���اب م��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ش��رب��ل وه��ب��ي ت��ق��دمي شكوى 
إلى مجلس األم��ن الدولي وإل��ى األم��ني العام لألمم املتحدة أنطونيو 

غوتيريش، بشأن االعتداء اإلسرائيلي اجلديد )خطف راعي املاشية(”.
والثالثاء املاضي، وبناء على طلب رئيس البالد ميشال عون، قدمت 
اخلارجية اللبنانية إلى األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي، شكوى 
بشأن “االعتداءات اإلسرائيلية على السيادة اللبنانية عبر اخلروقات 
اجلوية املستمرة واخلطيرة قبل بضعة أيام استنادا إلى أنها خرقا لقرار 

مجلس األمن رقم 1701”.
وفي أغسطس 2006، تبنى مجلس األمن القرار رقم 1701، لوقف 
كل العمليات القتالية بني لبنان وإسرائيل، في أعقاب حرب بني الطرفني 

استمرت 33 يوما.
وفي اآلونة االخيرة تشهد األجواء اللبنانية حتليقاً مكثفاً للطيران 
احلربي االسرائيلي ال سيما فوق العاصمة بيروت، ومن حني الى آخر 
يقصف الطيران االسرائيلي مواقع عسكرية في سوريا، مستخدما 

املجال اجلوي اللبناني.

تستنكر  »النهضة«  ت��ون��س: 
»عنف« عبير موسي

أعربت حركة “النهضة” في تونس، عن استنكارها الشديد ملا أسمته 
“خطاب العنف والبلطجة واالع��ت��داءات السافرة” من طرف رئيسة 

احلزب “الدستوري احلر”، عبير موسي.
جاء ذلك عبر بيان للحركة، صاحبة أكبر كتلة برملانية، قالت فيه إنه 
بينما كانت سميرة الشواشي، النائب األول لرئيس البرملان، تترأس 
اجتماعا لرؤساء الكتل البرملانية، اعتدت عليها عبير موسي لفظيا 

ومنعتها من مواصلته.
ونددت “النهضة” )54 نائبا من 217( ب�”خطاب العنف والبلطجة 
واالعتداءات السافرة، التي مّيزت تصرفات عبير موسي في تدخالتها، 
وفي كل مناسبة، وفي كل جلسة برملانية، مؤكدة بذلك نّيتها في اإلساءة 

إلى البرملان وتعطيل عمله وحسن سير هياكله وجلانه”.
ورأت أن تلك املمارسات “املتخّلفة”، التي تعتمدها رئيسة احلزب 
الدستوري )16 نائبا(، تهدف إلى “اإلساءة الى مؤسسات الدولة 
وتشويه ثورة تونس املجيدة، التي أسقطت إلى األبد منظومة االستبداد 

والفساد”.
وم��رارا، أعلنت عبير موسي أنها تناهض الثورة الشعبية، التي 
أطاحت في 2011 بنظام الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي )1987 

- 2011(، كما ُتاهر بعدائها املستمر حلركة “النهضة”.
وأع��رب��ت “النهضة” ع��ن “تضامنها الكامل م��ع السيدة سميرة 
الشواشي، النائب األول لرئيس املجلس، التي يشهد اجلميع بروح 

املسؤولية الكبيرة الّتي تتحلّى بها”.
ودعت كافة النواب وجميع الكتل البرملانّية إلى “إدانة خطاب العنف 

ومنهج تعطيل العمل البرملاني وكل املمارسات الالمسؤولة”.
ويعتبر نواب أن ما تقوم به عبير موسي يستهدف إرباك وتعطيل 

عمل البرملان، الذي يترأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة “النهضة”.
ونفذت كتلة احلزب “الدستوري احلر”، في يوليو املاضي، اعتصاما 
داخل البرملان، للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي، لكن النواب جددوا 

الثقة به.
كما سبق للكتلة االعتصام بالبرملان، في ديسمبر 2019، على خلفية 

مناوشات كالمية مع كتلة “النهضة”.

أعلن اجليش اليمني، أمس  اخلميس، إسقاط 
طائرة مسّيرة جلماعة احلوثي، كانت حتلّق في 
سماء معسكر لقواته مبحافظة اجلوف، شمالي 
البالد. وقال املتحدث باسم املنطقة العسكرية 
السادسة باجليش ربيع القرشي، عبر تويتر، 
إن “أفراد اجليش أسقطوا طائرة استطالعية 
مسيرة تابعة ملليشيا احل��وث��ي ف��وق معسكر 

األجاشر، شمالي اجلوف”.
وأض���اف ال��ق��رش��ي، أن “الطائرة كانت في 
اتاهها ملنفذ البقع احل��دودي مع السعودية”. 
وعلى صعيد متصل، أف��اد املتحدث العسكري 

بأن مقاتالت التحالف العربي بقيادة السعودية، 
شنت غ��ارات على مركبة وعناصر من جماعة 
احلوثي مبنطقة “اليتمة”، في محافظة اجلوف. 
ولم يورد القرشي تفاصيل أخرى، كما لم يصدر 

تعليق فوري من احلوثيني حول ذلك.
وتقود السعودية حتالفا عربيا ينفذ عمليات 
عسكرية في اليمن، منذ عام 2015، دعما للقوات 
احلكومية، ضد احلوثيني املدعومني من إيران، 
واملسيطرين على محافظات بينها العاصمة 

صنعاء )شمال( منذ 2014.
وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أن “نظام 

إط��الق الصواريخ ل��دى احلوثيني يقف وراءه 
خبراء إيرانيون ولبنانيون”. وأكدت الوزارة أن 
“الصواريخ التي استهدفت مطار عدن باليستية، 
وهي ذات الصواريخ التي ضربت رئاسة األركان 

في مأرب”.
وكشفت الداخلية اليمنية أن “الصواريخ التي 
استهدفت مطار عدن أطلقت من مسافة نحو 100 
كيلومتر”. وأوضحت ال��وزارة أن “الصواريخ 
التي ضربت مطار عدن أطلقت من مناطق سيطرة 

احلوثيني”.
وض��رب هجوم إره��اب��ي مطار ع��دن، في 30 

ديسمبر، حلظة وص��ول طائرة تقل احلكومة 
اجلديدة إلى املطار، وفيما جنا جميع من كان 
على م��ن ال��ط��ائ��رة، قتل 26 شخصاً وأصيب 
حوالي 110 آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون 
وإعالميون وعاملون في املطار ومسافرون كانوا 

بانتظار رحلتهم إلى القاهرة.
وت��ع��رض امل��ط��ار ل��ه��ج��وم إره��اب��ي بثالثة 
صواريخ، أحدها انفجر في الصالة الرئيسية 
للمطار، وآخر في مدرج املطار، وثالث في املكان 
ال��ذي ك��ان قد خصص لعقد املؤمتر الصحافي 

لرئيس احلكومة.

تقدم قوات اجليش اليمني

ح��ذرت فلسطني، م��ن “مخططات إسرائيلية، لتقسيم 
املسجد األقصى مكانيا، ونزع إدارته احلصرية من األوقاف 

اإلسالمية”.
ج���اء ذل���ك ف��ي ب��ي��ان��ني منفصلني، ل�����وزارة اخل��ارج��ي��ة 
الفلسطينية، وقاضي قضاة فلسطني محمود الهباش، تعليقا 
على اقتحام مّساحني إسرائيليني لساحات األقصى، والقيام 

بأعمال املساحة لكل أجزاء املسجد.
وقالت اخلارجية إن “هذه األعمال عدوانية استفزازية 
تستهدف تقسيم األقصى مكانيا بعد أن مت تكريس تقسيمه 
زمانيا”.وأوضحت إنها “تواصل تنسيق جهودها مع نظيرتها 
األردنية لفضح هذا التصعيد اخلطير، في احملافل كافة لتوفير 

احلماية الدولية للمسجد األقصى وباحاته”.
بدوره، قال الهباش إن “اليمني املتطرف الذي يقود حكومة 
االحتالل يسعى )..( إلى نزع إدارت��ه )األقصى( احلصرية 
من األوقاف اإلسالمية، من خالل التدخل في إدارته ومحاولة 
ف��رض أم��ر واق��ع جديد على املكان”. وش��دد على أن “هذه 
احمل��اوالت الرامية للسيطرة على احل��رم القدسي الشريف 

ستبوء بالفشل الذريع”.
وفي وقت سابق ، اقتحم طاقم مّساحني إسرائيليني، املسجد 
األقصى بحراسة الشرطة اإلسرائيلية، وش��رع في إج��راء 

عمليات مسح، لكل أجزاء املسجد.
وق���ال الشيخ عمر ال��ك��س��وان��ي، م��دي��ر املسجد األق��ص��ى، 
لألناضول “اعترضت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس على 
اقتحام املّساحني اإلسرائيليني للمسجد، ومعهم أجهزة مسح 

ضوئي بحراسة الشرطة اإلسرائيلية”.
وأض��اف “َتّدعي سلطات االحتالل اإلسرائيلي أن أعمال 
امل��س��ح، ت��رى ألغ���راض سياحية، ون��ح��ن ن��رف��ض تدخل 
السلطات اإلسرائيلية في املسجد”. وتبلغ مساحة املسجد 
األقصى 144 دومنا، ويعد ثاني أبرز املقدسات لدى املسلمني 

في العالم، بعد احلرمني الشريفني.
بعد شهور من توافق القوى الفلسطينية، على “املقاومة 
الشعبية” ك��أداة مرحلية ملقاومة االحتالل، كّثفت إسرائيل 

مالحقتها للنشطاء ومن يشاركون في هذا الشكل من املقاومة.
ووف��ق مسؤولني وناشطني فلسطينيني، ف��إن إسرائيل 
حت��اول من خ��الل سياسة االعتقال واالستدعاء والتهديد، 
محاصرة النشطاء واحلد من اتساع رقعة املواجهات، املُْكلفة 

واملُربكة بالنسبة له.
ويخرج الفلسطينيون في مظاهرات أسبوعية، أو في 
مناسبات معينة تدعو لها الفصائل السياسية إل��ى نقاط 
التماس ملواجهة جيش االحتالل، أو إلى مناطق مستهدفة 

باالستيطان أو املصادرة وتندلع مواجهات مع االحتالل.
وبينما يستخدم اجليش اإلسرائيلي ال��رص��اص احلي 
واملطاطي والقنابل الغازية والصوتية، يقف الفلسطينيون 

بأجسادهم وفي أكثر األحوال يرشقون اجليش باحلجارة.
وفي 6 يناير أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية، حضرها 
دبلوماسيون وناشطون دوليون، عيسى عمرو، الناشط في 
مقاومة االستيطان من مدينة اخلليل )جنوب( ، ب� 6 تهم تتعلق 

بعمله السلمي ضد االستيطان بينها املشاركة في مظاهرات.

االحتالل يطلق النار على الفلسطينيني

ان���ت���خ���اب���ات ل��ي��ب��ي��ا: ال����س����راج ي��ب��ح��ث 
تشكيل »حكومة وحدة وطنية«

بحث رئيس املجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، مع 
أعضاء مبجلس النواب تشكيل “حكومة وحدة وطنية” تتولى حزمة 

مهام، بينها متهيد األجواء لالنتخابات العامة.
وقال املكتب اإلعالمي للسراج، في بيان، إنه التقى مجموعة من النواب 
)لم يذكر عددهم(، وناقش معهم تشكيل حكومة وح��دة وطنية تعمل 
على اإلعداد وتهيئة األجواء والبيئة اآلمنة إلجراء االنتخابات، وتوحيد 

مؤسسات الدولة، وتقدمي اخلدمات األساسية للمواطنني.
كما ناقشوا قضايا مرتبطة بالشأنني السياسي واالقتصادي ومسارات 
حل األزم��ة الليبية والصعوبات التي تواجه احل��وار السياسي، وفق 
البيان. وتابع أن املجتمعني أعربوا عن ارتياحهم لالتفاق حول إجراء 
انتخابات رئاسية وتشريعية، بإشراف األمم املتحدة، مع التأكيد على 
ضرورة االلتزام مبوعدها في 24 ديسمبر املقبل، والتزام كافة األطراف 

بنتائجها.
وبحث االجتماع أيضا الوضع االقتصادي، بعد ق��رار توحيد سعر 
صرف الدينار الليبي، وإج��راءات معاجلة اآلثار املترتبة عليه، وقضية 

تميد إيرادات النفط وانعكاساته على عمل احلكومة ووضع امليزانية.
وفي 16 ديسمبر املاضي، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا املركزي، 
توحيد سعر صرف العملة احمللية، مقابل الدوالر األمريكي، عند 4.48 

دنانير للدوالر الواحد.
وجمدت املؤسسة الوطنية للنفط الليبية إيرادات النفط، أواخر العام 

املاضي، في ظل خالف مع املصرف املركزي.
وفي وقت سابق األربعاء، بدأ في جنيف اجتماع للجنة االستشارية 

مللتقى احلوار السياسي الليبي.
وتناقش اللجنة، حتى السبت، القضايا املتعلقة باختيار أعضاء 
السلطة التنفيذية املوحدة، على أن تقدم توصيات ملموسة وعملية لتقرر 

بشأنها اجللسة العامة مللتقى احلوار، وفق بعثة األمم املتحدة في ليبيا.

اخلصاونة«  »بشر  حكومة  األردن: 
تنال ثقة البرملان

نالت حكومة رئيس ال��وزراء األردن��ي بشر اخلصاونة، ثقة مجلس 
النواب )البرملان( بأغلبية أصوات أعضائه.

وبحسب م��راس��ل األن��اض��ول، فقد منح 88 ع��ض��واً الثقة حلكومة 
اخلصاونة من 127 نائباً حضروا جلسة املجلس، إضافة إلى رئيس 

املجلس الذي ال يصوت، )من أصل العدد الكلي للمجلس 130(.
وصوت ضد منح الثقة للحكومة 38 نائبا، وامتنع نائب واحد عن 

التصويت، وغاب اثنان.
وجاء التصويت بعد 6 أيام ناقش خاللها املجلس طلبا قدمه رئيس 

الوزراء لنيل الثقة بحكومته من خالل بيان تاله في 3 يناير.
وقبيل التصويت رد رئيس الوزراء على مداخالت النواب، معتبرا أنها 

“مبشرة وتؤسس ملرحلة من الثقة”.
وقال: “استمعت احلكومة بكل اهتمام ملناقشاتكم املقدرة )...( جميعنا 

نتوافق على تشخيص املشكالت، ونتحدث بدافع الوطنية واإلخالص”.
وأش��ار اخلصاونة، إلى أن “احلكومة لن تتنازل عن اختصاصاتها 

حسب ما نص عليه الدستور، وستتحمل املسؤولية”.
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