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عربية وعالمية

عريقات يحمل 
إسرائيل مسؤولية 

تدهور األوضاع 
وانهيار عملية 

السالم

ليبيا: املرافئ واحلقول النفطية آمنة وحتت السيطرة
بنغازي ـ رويترز: قال وزير الداخلية الليبي عمر السنكي بعد زيارة مرفأ البريقة النفطي في 
شرق البالد ان املرافئ واحلقول النفطية آمنة وحتت سيطرة احلكومة.
وأضاف بعد أن زار املرفأ يرافقه عدد من أعضاء املجلس الوطني الليبي )البرملان( أن هذه 
الزيارة مبنزلة رسالة للعالم وليبيا بأن الدولة الليبية تسيطر على حقول النفط واملرافئ.
وشهد مرفأ البريقة احتجاجات مؤخرا.

بدء قبول الطعون على نتائج االنتخابات التشريعية

تونس: األحزاب تتوحد ملواجهة السبسي

الناش����ئة في بلدنا. سندعو 
الناخبني إلى تعديل املش����هد 
السياس����ي ف����ي االنتخابات 

الرئاسية«.
في املقابل، أعلن حزب نداء 
تونس الفائز في االنتخابات 
التش����ريعية ع����ن انط����اق 
حملته االنتخابية األحد من 
أمام ضري����ح الزعيم الراحل 
احلبيب بورقيبة مؤسس دولة 

االستقال.
الى ذلك، بدأت تونس تلقي 
الطعون على النتائج األولية 
لانتخابات التشريعية التي 
أعلنتها الهيئة العليا املستقلة 

لانتخابات. 
إيداع  الهيئ����ة  وق����ررت 
النتائج األولية لانتخابات 
التشريعية، التي جرت يوم 

أكتوبر املاضي، مبقريها   26
الى  الرئيس����يني بالعاصمة 
جانب سائر مقرات هيئاتها 

الفرعية. 
وق����د أف����ادت الهيئة في 
بيان لها بأنها نش����رت هذه 
النتائج مبوقعها اإللكتروني 

الرسمي، 
آج����ال  أن  وأوضح����ت 
النتائج األولية  الطعون في 
لهذه االنتخابات أمام الدوائر 
االستئنافية للمحكمة اإلدارية، 
انطلقت ام����س، ومتتد حتى 
الى أن تقدمي  األحد، مشيرة 
الطعون يكون من قبل رئيس 
أو أحد  القائم����ة املرش����حة 
القانوني  املمثل  أو  أعضائها 
للح����زب بالنس����بة للقوائم 

احلزبية عن طريق محام.

البرملان،  ف����ي  مقعدا وحيدا 
ومحمد احلام����دي أمني عام 
حزب »التحالف الدميوقراطي« 

مبقعد واحد أيضا.
وتب����دي ه����ذه األحزاب 
باخلصوص مخاوف من تغول 
حزب نداء تونس واستئثاره 
بالرئاس����ات الثاث في حال 
ك����رر فوزه ف����ي االنتخابات 

الرئاسية.
وق����ال عص����ام الش����ابي 
القيادي واملتحدث الرس����مي 
باس����م احل����زب اجلمهوري 
لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( 
إن احلزب سيعمل ضد تركيز 
جميع السلطات في يد حزب 

واحد.
وأضاف الشابي »سيكون 
ذلك مض����را بالدميوقراطية 

� وكاالت: بدأت  تون����س 
أحزاب تونس����ية مشاورات 
بش����أن دعم مرش����ح موحد 
في االنتخابات الرئاسية في 
مواجهة مرشح احلزب الفائز 
في االنتخابات التش����ريعية 
حزب ن����داء تونس، الباجي 

قايد السبسي.
ودع����ا رئي����س املجلس 
الوطني التأسيسي مصطفى 
بن جعفر ال����ى توحيد قوى 
الدميوقراطي����ة  األح����زاب 
الوسطية واالجتماعية من أجل 
التوافق حول مرشح واحد في 
الرئاسية في 23  االنتخابات 

نوفمبر اجلاري.
وجاءت نتائج االنتخابات 
صادمة خصوص����ا ألحزاب 
الق����دمي في احلكم  التحالف 
مثل ح����زب املؤمتر من أجل 
اجلمهورية برئاسة املنصف 
املرزوقي والذي حصد 4 مقاعد 
فق����ط مقاب����ل 29 مقعدا في 
انتخابات املجلس التأسيسي 

عام 2011.
بينما نال ح����زب التكتل 
العم����ل واحلريات  من أجل 
الذي يرأسه بن جعفر مقعدا 
وحيدا س����حب م����ن رصيد 
ن����داء تونس بعد تس����جيل 
خروقات في الدائرة االنتخابية 

بالقصرين.
النهضة  وخرجت حركة 
اإلس����امية بأخف األضرار 
بحلوله����ا ثانية في الترتيب 
ب�69 مقعدا خلف املتصدر نداء 

تونس ب�85 مقعدا.
ولم تقدم النهضة مرشحا 
رئاس����يا لكنه����ا أعلنت انها 
ستدعم مرشحا توافقيا من 

خارج احلزب.
وأعلن حزب التكتل الذي 
رشح رئيس����ه بن جعفر في 
االنتخاب����ات الرئاس����ية انه 
سيبدأ مشاورات مع مرشح 
ح����زب »املؤمت����ر م����ن أجل 
اجلمهورية« املنصف املرزوقي 
الرئيس املؤقت احلالي، وأحمد 
جنيب الشابي مرشح احلزب 
اجلمهوري الذي حاز بدوره 

كيري يدعو كل األطراف إلى »ضبط النفس«

إسرائيل متنع الشبان من الصالة في »األقصى«
وتشتبك مع فلسطينيني في القدس احملتلة والضفة

وأفاد ش����هود عيان بأن 
»ش����بان فلسطينيني رشقوا 
قوات الش����رطة اإلسرائيلية 
باحلجارة بعد أن انتهوا من 
أداء صاة اجلمعة في الشارع 
الرئيس في حي وادي اجلوز 
القريب من املسجد األقصى، 
فيم����ا ردت الق����وات بإطاق 
قنابل الصوت، والغاز املسيلة 
للدم����وع« دون أن يبلغ عن 

وقوع إصابات على الفور.
ق����ال كبير  املقابل،  ف����ي 
الفلس����طينيني  املفاوض����ني 
صائب عريقات ان احلكومة 
االسرائيلية »مسؤولة بشكل 
كامل« عن األوضاع احلالية 
املتده����ورة وانهي����ار عملية 

السام.
وأضاف عريقات في بيان 
صحافي امس ان »احلكومة 
اإلسرائيلية تتحمل املسؤولية 
الكاملة عن األوضاع املتردية 

باعتبار ان كل ما يحصل هو 
النشاطات  نتيجة الستمرار 
االستيطانية وفرض احلقائق 
على األرض خاصة في مدينة 

القدس«.
وأوض����ح ان احلكوم����ة 
اإلس����رائيلية تسعى جاهدة 
لتدمير خيار الدولتني وفرض 
الفص����ل العنصري  نظ����ام 
»القائم فعلي����ا في األراضي 
الفلسطينية«، داعيا املجتمع 
الدول����ي الى االعتراف بدولة 
فلسطني على حدود عام 1967 

وعاصمتها القدس.
م����ن جانبه، دع����ا وزير 
اخلارجي����ة األميركي جون 
كيري أمس كل األطراف الى 
»ضب����ط النفس« في القدس 
الش����رقية، مؤك����دا انه على 
اتصال مع الطرفني اإلسرائيلي 
والفلسطيني إضافة الى األردن 

إلعادة الهدوء.

نفسها، إن »املسجد األقصى 
خط أحمر، واملساس به مساس 
بكل مسلم«. ودعا دويكات، 
الدولية ومجلس  املؤسسات 
األمن واألمم املتحدة ل� »وقف 
االنتهاكات اإلسرائيلية بكل 

أشكالها في القدس«.
وكانت فصائل فلسطينية 
بالضف����ة الغربية، دعت في 
بيانات منفصلة، إلى اخلروج 
مبس����يرات حاش����دة، امس، 
»دعما« للقدس وس����كانها، 
باإلج����راءات  و»تندي����دا« 
اإلس����رائيلية بح����ق املدينة 

املقدسة.
وفي القدس، اشتبك شبان 
فلسطينيون مع عناصر من 
الشرطة اإلسرائيلية في عدد 
م����ن املواقع بأحي����اء مدينة 
القدس الشرقية، بعد منعهم 
م����ن الوصول إلى املس����جد 
األقصى ألداء صاة اجلمعة.

وكاالت:   � عواص����م 
اندلع����ت أمس بع����د صاة 
اجلمعة، مواجهات بني شبان 
فلسطينيني وقوات إسرائيلية، 
في أحياء بالقدس الشرقية، 
ومدن متفرقة بالضفة الغربية، 
وذلك بعد منع الش����بان من 
الصاة باملسجد األقصى من 
جهة، وتفريق القوات ملسيرات 
»داعم����ة« للق����دس من جهة 
أخرى. ففي الضفة الغربية، 
أطلق اجليش اإلس����رائيلي 
أعي����رة ناري����ة ومطاطي����ة، 
وقنابل الغاز، جتاه املشاركني 
في مسيرة خرجت من مخيم 
قلنديا لاجئني باجتاه حاجز 
قلنديا العسكري الفاصل بني 
القدس ورام اهلل )وسط(، ما 
أدى إلى إصابة 5 شبان بأعيرة 
مطاطي����ة، أحدهم أصيب في 
الوجه، نقل على إثرها للعاج 
في مجم����ع رام اهلل الطبي، 

حسب شهود عيان.
ان  الش����هود  وأض����اف 
العش����رات أصيبوا بحاالت 
اختناق على احلاجز، جراء 
استنش����اقهم الغاز املس����يل 
للدموع، ومت����ت معاجلتهم 

ميدانيا.
وف����ي مدين����ة اخللي����ل 
)جنوب(، أصيب العش����رات 
بح����االت اختن����اق نتيج����ة 
استنش����اقهم الغاز املس����يل 
للدم����وع، وبج����راح ج����راء 
إصابتهم بالرصاص املطاطي، 
خال قمع اجليش اإلسرائيلي 
ملسيرة عند باب الزاوية وسط 
املدينة، خرجت من أمام مسجد 

احلسني، وفق شهود عيان.
وف����ي وقف����ة عن����د دوار 
»الشهداء« وسط مدينة نابلس 
)ش����مال(، ن����ددت الفصائل 
ب� »املمارسات«  الفلسطينية 

اإلسرائيلية في القدس.
وقال منسق جلنة التنسيق 
الفصائلي )تض����م الفصائل 
الفلسطينية( محمد دويكات، 
ف����ي كلمة له، خ����ال الوقفة 

القوات اإلسرائيلية متنع دخول الشبان للصالة في املسجد األقصى أمس                                                                                        )أ.ف.پ(

مصر: إعالن األحزاب املنضمة
لتحالف  اجلنزوري االنتخابي اليوم

القاهرة � أ.ش.أ: يعقد تيار االستقال اليوم 
مؤمترا صحافيا لإلعان عن أس���ماء األحزاب 
املنضمة للتحالف الذي قام د.كمال اجلنزورى 
ببذل مساع لتشكيله على مدار الفترة املاضية 
خلوض االنتخابات البرملانية، بحضور حشد 
جماهيري كبير وعدد من الشخصيات العامة 

والسياسية.
وذكر بيان للتيار أنه سيتم اإلعان أيضا 
عن ترشيح أول امرأة تتحدى اإلعاقة خلوض 

انتخابات برملان 2014.
يذكر أن د.كمال اجلنزورى رئيس مجلس 
الوزراء األسبق كان قد التقى في التاسع عشر من 
أكتوبر املاضي مع قيادات تيار االستقال برئاسة 
املستشار احمد الفضالي رئيس التيار ورئيس 

حزب الس���ام الدميوقراطي ضمن مباحثاته 
ملناقشة توحيد مجموعة من األحزاب املدنية 

ضمن قائمة وطنية موحدة.
إلى ذلك، غ���ادر امس وفد قضائي مصري 
رفيع املس���توى متجها الى جنيڤ، حلضور 
االجتماع الثالث الذي يعقد ملناقشة ملف استرداد 
الودائع املصري���ة املتحفظ عليها في البنوك 

السويسرية. 
وأف���ادت مصادر ماحية مبط���ار القاهرة 
الدولي بأن الوفد غادر على منت طائرة اخلطوط 
املصرية املتجهة الى جنيڤ ويضم كا من وزير 
العدل املستشار محفوظ صابر، والنائب العام 
املستشار هشام بركات، ورئيس جهاز الكسب 

غير املشروع املستشار يوسف عثمان. 

بوركينا فاسو: الرئيس كومباوري
لم يعد في السلطة

عواصم � وكاالت: اعلن ممثل جليش بوركينا 
فاسو امس للمتظاهرين ان الرئيس بليز كومباوري 
»لم يعد في السلطة«، مثيرا عاصفة من الفرح 
بني عش����رات االالف الذين احتشدوا في وسط 

العاصمة واغادوغو للمطالبة برحيله.
وقال الكولونيل بورميا فارتا الذي رفع على 
اكتاف العسكريني »ابتداء من اليوم )أمس(، 

بليز كومباوري لم يعد في السلطة«.

الى ذلك، قال وزير اخلارجية الفرنسي لوران 
فابيوس امس انه طلب من السفير الفرنسي في 
بوركينا فاسو محاولة تهدئة الوضع في البلد 
الواقع بغرب أفريقيا بعد حل البرملان وإعان 

حكومة انتقالية اثر احتجاجات حاشدة.
وقال فابيوس للصحافيني »طلبنا من سفيرنا 
أن يسهل احلل لتهدئة الوضع«، مضيفا أن قرار 

تشكيل حكومة جديدة ال يرجع لفرنسا.

محافظ سيناء: نقوم بعملية
إخالء توافقية وليس تهجيراً

عواصم � وكاالت: ش����دد الل����واء عبدالفتاح 
حرحور، محافظ ش����مال سيناء، على أن ما يتم 
حاليا في رفح هو عملية إخاء توافقي وبالرضا 
وليس تهجيرا، مضيفا: »ال يجوز أن نسمي ما 
يح����دث في رفح أنه تهجي����ر فهو إخاء ملناطق 
ذات طبيعة خاصة ألسباب أمنية، بهدف حماية 

املدنيني والقضاء على اإلرهاب«.
واعتبر حرحور، خال حديثه لبرنامج »احلدث 
املص����ري« على قناة »احل����دث« امس االول، أن 
»الوضع برفح مطمئن وليس ملتهبا، كما يريد 
البعض تصويره«، كاش����فا أن األهالي يتقبلون 
القرار اخلاص بنقلهم إلى مناطق بديلة بكل تفهم. 
وتابع: »اجلميع يدرك في رفح أن مصلحة مصر 

أهم وأغلى من أي اعتبارات أخرى«.
وأش����ار محافظ شماء س����يناء إلى أن إخاء 
املنازل لم يكن وليد اللحظة، موضحا أنه مت عمل 
استبيان لألهالي لتحديد نسبة املوافقة والرفض 
على اإلخاء، وبينت النتائج أن 65% من األهالي 
موافقون على اإلخاء وأخذ تعويض فيما %29 
منهم وافقوا على اإلخاء لكنهم طالبوا احلكومة 
بقطعة أرض بديلة، أما النسبة األخرى فطالبت 

بتوفير شقق سكنية.
وش����رح أن قيمة التعويض عن املنازل التي 
يتم إخاؤها تقدر ب����� 1200 جنيه للمتر املربع 
بالنس����بة للمبنى اخلرساني و700 جنيه للمتر 
املربع ملباني احلوائط احلاملة، مضافا لها مبلغ 
100 جني����ة كقيمة تعويضية لكل متر مربع من 

األرض املقام عليها املبنى.
ولفت إلى أنه وفقا لإلحصائيات الرس����مية، 

فعمليات النقل ستشمل 802 منزل يقطنها 1156 
أس����رة من بينها 87 منزال سبق تدميرها بسبب 
وجود أنفاق بداخلها، ولن يتم صرف تعويضات 

ألصحابها.
الى ذلك، واصلت احلمات األمنية عملها في 
تطهير ومداهمة البؤر اإلرهابية بشمال سيناء، 
والتركيز على مناطق جنوب العريش، والشيخ 
زويد وفي رفح حتى احلدود الدولية مع قطاع 
غزة، وذلك بالتزامن مع استكمال إخاء منطقة 
الشريط احلدودي. وقالت مصادر أمنية امس: إن 
قوات األمن تقوم بتمشيط تلك املناطق بالتنسيق 
والتواصل مع أهالي ومشايخ كل منطقة، حيث 
تتم مداهمة البؤر اإلرهابية وضبط اخلارجني عن 
القانون واملش����تبه فيهم، باإلضافة إلى متشيط 

مختلف مناطق احملافظة.
إلى ذل����ك، قدم مارك س����يفرز القائم بأعمال 
الس����فارة األميركية في القاهرة س����ابقا صورة 
لسياسات الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
جتاه الوضع الداخل����ي ومكافحة االرهاب، أبرز 
فيها التزامه بإعادة االستقرار الى مصر وإنعاش 
اقتصادها، مؤكدا دوره احليوي في ظل االضطرابات 

احلالية التي تشهدها منطقة الشرق االوسط. 
وأشار س����يفرز الى أن السيس����ي رد بحزم 
على الهجوم الذي ش����نه االرهابيون على موقع 
عس����كري في س����يناء مؤخرا، والذي أسفر عن 
مقتل 30 جنديا، كما توعد بشن »حرب شاملة« 
ضد اإلرهاب، وهو االمر الذي اعتبره دليا على 
جدية القيادة املصرية اجلديدة في التعامل مع 

التهديدات اإلرهابية.


