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نتنياهو: إذا أراد 
الفلسطينيون انتفاضة 
ثالثة فسيحصلوا على 

 عملية »الدرع
الواقي 2«

احلكومة الفلسطينية تندد بالتصعيد مطالبة بتوفير حماية دولية.. و220 جريحاً فلسطينياً خالل 24 ساعة

إسرائيل تهدد بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية
في األراضي الفلسطينية.

وحذر عريقات من أن »العنف 
لن يؤدي إال للعنف، والفوضى 
لن تقود إال ملثله����ا، وبالتالي 
احلكومة اإلسرائيلية تتحمل 
مسؤولية دفع املنطقة وشعوبها 
إلى هذه الدوامة التي ال حتمد 

عقباها«.
وفي الضفة الغربية احملتلة، 
شن اجليش اإلسرائيلي امس 
حملة مداهمات في مخيم جنني 
لالجئني ف����ي محاولة العتقال 
قيس السعدي القيادي في حركة 
حماس، بحسب ما أعلنت مصادر 

أمنية فلسطينية.
وأصيب فلسطينيان بجروح 
خطرة بالرصاص احلي بينما 
أصي����ب آخ����رون بالرصاص 
املطاطي عند اندالع املواجهات 
هناك، بحس����ب مصادر امنية 
وطبي����ة واعتق����ل اجلي����ش 
اإلسرائيلي 3 فلسطينيني لكنه 

لم يعتقل قيس السعدي.
هذا، وقد أعلنت مصادر طبية 
فلسطينية امس عن إصابة ما 
يزيد على 220 فلسطينيا في 
مواجهات مستمرة مع اجليش 
اإلسرائيلي في الضفة الغربية 
والق����دس خالل ال� 24 س����اعة 

املاضية.
وقال����ت إحصائية صادرة 
اله����الل األحمر  عن جمعي����ة 
الفلسطيني: إن من بني اإلصابات 
18 إصابة بالرصاص احلي، و55 
باملطاط، و39 جراء استنشاق 
الغاز السام، و10 إصابات نتيجة 

التعرض للضرب.

التي  املرة األولى منذ سنوات 
تغل����ق فيها إس����رائيل البلدة 
القدمي����ة امام الفلس����طينيني 
وأوضح����ت الش����رطة ان هذا 
االجراء االس����تثنائي يش����مل 
الغالبية الكبرى من فلسطينيي 
القدس الش����رقية احملتلة غير 

املقيمني في البلدة القدمية.
م����ن جانبها، اس����تنكرت 
احلكومة الفلسطينية التصعيد 
اإلسرائيلي مطالبة بتوفير حماية 
الفلسطيني.  دولية للش����عب 
وقالت في بيان انها تس����تنكر 
»سياسة التصعيد اإلسرائيلي 
التي تنتهجها سلطات االحتالل 
اإلس����رائيلي ضد أبناء شعبنا 
القدس احملتل����ة والضفة  في 
الغربي����ة«، مطالب����ة املجتمع 
الدولي »بالتدخل إللزام إسرائيل 

بوقف انتهاكاتها«.
وأك����دت وزارة اخلارجية 
الفلسطينية أن التصعيد احلالي 
الفلسطينية هو  في األراضي 
نتيجة مباش����رة لالعتداءات 
اإلسرائيلية على املسجد األقصى 
املبارك، داعية املجتمع الدولي 
العاجل والفوري  التدخل  إلى 
من أجل جلم حكومة نتنياهو 
وسياس����اتها التصعيدية. كما 
اس����تنكرت أيضا م����ا يرتكبه 
االحت����الل بش����كل يومي ضد 
القدس ومقدساتها ومواطنيها 
وممتلكاته����م، وأولها عمليات 
االقتحام املتواصلة للمس����جد 
األقصى املبارك وباحاته، فضال 
عن عربدة املستوطنني وجرائمهم 
الفلسطينيني  املتواصلة بحق 

وممتلكاتهم، بحماية ومساندة 
من جنود االحتالل. 

الوزارة بش����دة  أدانت  كما 
عملي����ات اإلعدام امليداني التي 
تق����وم به����ا ق����وات االحتالل 
اإلسرائيلي ضد األطفال والفتية 
والشباب الفلسطينيني، والتي 
كان آخرها عملية اإلعدام امليداني 
البشعة، التي تعرض لها الشاب 
فادي علون من بلدة العيسوية 
الذي قتلته قوات  القدس،  في 
الشرطة اإلسرائيلية بدم بارد 
أثن����اء توجهه إل����ى عمله في 
الساعات األولى من فجر اليوم، 
وسمحت للمستوطنني بالتمثيل 

بجثته.
وحملت الوزارة الفلسطينية، 
احلكومة اإلسرائيلية برئاسة 
بنيامني نتنياهو، املس����ؤولية 
الكامل����ة عن ه����ذا »التصعيد 
املبيت وامل����دروس، الذي بدأه 
االحتالل قبل عدة أشهر، بقرار 
رسمي يفرض التقسيم الزماني 
واملكان����ي للمس����جد األقصى 
املبارك وباحاته، ويكرسه من 
خالل االقتحامات االستفزازية 
اليومية لألقصى، وفتح بواباته 
أمام املتطرفني اليهود، وتبعه 
بقرار احلكومة اإلس����رائيلية 
تشريع إطالق الرصاص احلي 
الفلسطينيني  باجتاه املدنيني 

العزل«.
وحمل أمني س���ر اللجنة 
التحرير  التنفيذية ملنظمة 
الفلسطينية صائب عريقات 
اإلس���رائيلية  احلكوم���ة 
مسؤولية التصعيد احلاصل 

وأطلقوا النار عليه وحيدوه«. 
ووق����ع الهجوم بع����د أقل من 
12 س����اعة من قتل فلسطيني 
إسرائيليني اثنني طعنا واصابة 
ما ال يقل عن شخصني آخرين 
في مكان قريب في مدينة القدس 

القدمية.
هذا وقد منعت إس����رائيل 
الفلسطينيني امس من الدخول 
القدس  القدمية في  البلدة  إلى 
الشرقية احملتلة ليومني وهي 

الفلسطيني بالرصاص وذلك 
بعد س����اعات فقط من هجوم 
مماثل أدى لسقوط قتيلني في 
املدينة. وأعلنت جماعة اجلهاد 
اإلسالمي فيما بعد أن املهاجم 

أحد أعضائها.
وقالت لوبا سامري املتحدثة 
باس����م الش����رطة إن الضحية 
نقل إلى املستش����فى في حالة 
متوس����طة وإن رجال الشرطة 
»رأوا اإلرهابي ممسكا بسكني 

في الس����ياق ذات����ه، قالت 
مصادر مقربة من رئيس الوزراء 
اإلس����رائيلي بنيامني نتنياهو 
لصحيفة »إسرائيل اليوم« إنه 
»إذا كان الفلسطينيون يريدون 
انتفاضة ثالثة فس����يحصلون 
على عملية »الدرع الواقي 2«.

جاء ذلك في اعقاب الهجوم 
الثاني من شاب فلسطيني حيث 
طعن شابا إسرائيليا وأصابه في 
القدس فيما قامت الشرطة بقتل 

الق����دس � رام اهلل وكاالت: 
هدد وزير املواصالت اإلسرائيلي 
إسرائيل كاتس بتنفيذ عملية 
عسكرية واس����عة في الضفة 
الغربية احملتلة على غرار عملية 
»الدرع الواقي« في العام 2002 

إبان انتفاضة األقصى.
وقال كاتس الذي ينتمي إلى 
حزب الليكود اليميني احلاكم 
في تصري����ح نقلت����ه اإلذاعة 
اإلس����رائيلية »إن����ه يتوجب 
اتخاذ قرارات مصيرية ملواجهة 
التحريض )على حد زعمه( الذي 
الفلسطينية  متارسه السلطة 
ومواجهة العمليات »اإلرهابية« 
التي جاءت نتيجة لهذا األمر« 
حت����ى لو تطلب األم����ر تنفيذ 
عملية عسكرية واسعة »الدرع 

الواقي 2«.
وأش����ار كاتس إلى احتمال 
تنفيذ عملية واسعة في القدس 
أطلق عليها اسم )أسوار القدس( 
قد يت����م مبوجبها فرض حظر 
التجوال ف����ي األحياء العربية 
للمدينة وحرمان السكان العرب 
من ح����ق العمل ف����ي األحياء 

اليهودية.
وأضاف أن قوات الشرطة 
واجليش اإلسرائيلي يعملون 
بشكل مكثف وواسع في مناطق 
الغربي����ة للتصدي ملا  الضفة 
وصفه ب� »اإلرهاب«، مش����يرا 
الى أنه حصل تقدم في مالحقة 
منفذي عملية اطالق النار شرق 
مدين����ة نابلس والتي أدت إلى 
مصرع مستوطن وزوجته مساء 

اخلميس املاضي.

)أ.ف.پ( قوات االحتالل تستخدم قنابل الغاز املسيل للدموع أثناء االشتباكات مع الفلسطينيني 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة تختتم دورتها الـ 70
نيويورك - كونا: اختتمت اجتماعات الدورة 
الـ 70 للجمعية العامة والتي استمرت تسعة 
ايام وناقش فيها قادة دول العالم التحديات 
والفرص في قضايا عاملية ملحة منها احالل 

السالم واالمن والتنمية وحقوق االنسان. 
 وقال رئيس الدورة احلالية للجمعية العامة 

موغني يكيتوفت في كلمة اختتام الدورة 
الليلة قبل املاضية ان قادة وممثلي 193 دولة 
شاركوا في اعمال اجلمعية اكدوا على ثقتهم 

بالدور احملوري ملنظمة األمم املتحدة في 
التعاون الدولي. 

 وأشار يكيتوفت الى اعتماد أجندة التنمية 
املستدامة لعام 2030 والذي اعتبره »االلتزام 

احلقيقي من جانب املجتمع الدولي«. 
 وتضمنت قائمة القضايا التي مت طرحها 

خالل اجتماعات الدورة تدفق الالجئني 
واوضاع النازحني وحقوق املهاجرين حول 

العالم والتي تتطلب استجابة عاملية غير 
مسبوقة في اطار بنود القانون الدولي 

وضمن اعراف التضامن الدولي. 
 واوضح يكيتوف ان املناقشات تناولت 

عملية السالم في الشرق االوسط الى جانب 
النزاعات واالزمات السياسية التي تشهدها 

دول اخرى في املنطقة. 
 وذكر ان العديد من الدول االعضاء في 

اجلمعية شددوا على احلاجة امللحة ملعاجلة 
التحديات التي تواجه جهود احالل السالم 
في افريقيا وفي اجزاء من اوروبا وغيرها 

من املناطق التي تواجه حاالت انعدام 
االستقرار وانتشار التطرف واالرهاب. 

 وشاركت الكويت في اجتماعات اجلمعية 
العامة اذ ألقى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد كلمة في قمة أجندة التنمية 

املستدامة 2030.

»أطباء بال حدود« تغادر قندوز بعد قصف مشفاها 

عواصم - وكاالت: اعلنت منظمة »اطباء 
بال حدود« امس انها س���حبت موظفيها من 
مدينة قن���دوز بعد يوم من قصف اعترفت 
واش���نطن بأنه قد يك���ون ناجما عن غارة 
اميركية واستهدفت مستشفى تابعا للمنظمة 
 ف���ي املدين���ة املضطربة وأدت ال���ى مقتل

19 شخصا. 
واعلن���ت املنظمة مقتل 19ش���خصا في 
املستش���فى، احترق عدد منهم حتى املوت 
على اس���رتهم ف���ي القصف الذي اس���تمر 
اكثر من س���اعة حتى بعد ابالغ السلطات 
االميركية واالفغانية بأن املستشفى يتعرض 
للقصف. وصرحت متحدثة باسم املنظمة 
لوكالة فرانس برس بان »املستشفى التابع 
ملنظمة اطباء بال حدود لم يعد صاحلا للعمل. 
ومت نق���ل جميع مرض���ى احلاالت احلرجة 
 الى مراف���ق صحية اخرى ول���م يتبق اي 
ف���ي  م���ن موظف���ي املنظم���ة يعمل���ون 

املستشفى«. 
ودانت املنظمة الغارة التي اس���تهدفت 
املستشفى ووصفتها بأنها »مريعة وتشكل 

انتهاكا خطيرا للقانون الدولي«. 
وقالت ان القوات االفغانية وقوات التحالف 
على معرفة تامة باملوقع احملدد للمستشفى 
بعد ان مت تزويدها باالحداثيات اجلغرافية 
للمستشفى الذي يقدم خدماته الطبية منذ 

اربع سنوات. 
واضافت انه رغم االتصاالت مع مسؤولني 

في كابول وواشنطن، اال ان املبنى الرئيسي 
الذي يضم وحدة العناي���ة املركزة وغرف 
الطوارئ تعرض لضربات »مكررة ودقيقة 
للغاية« كل 15 دقيقة تقريبا الكثر من ساعة. 
وقدم الرئيس االميركي باراك اوباما التعازي 

قائال انه ينتظر نتائج التحقيق.
واضاف في بيان نش���ره البيت االبيض 
»اوجه باسم الشعب االميركي احر التعازي 
للعاملني الطبيني وباقي املدنيني االخرين الذين 
قتلوا او جرحوا في احلادث املأس���اوي في 

مستشفى اطباء بال حدود في قندوز«.
واضاف »ان وزارة الدفاع بدات حتقيقا 
كامال وننتظ���ر النتائج قبل احلكم النهائي 

على مالبسات هذه املأساة«.
وتابع »سنس���تمر في العم���ل بتعاون 
وثيق مع الرئيس االفغاني اشرف عبدالغني 
واحلكومة االفغانية والشركاء الدوليني لدعم 
قوات االمن والدفاع االفغانية في عملها من 

اجل ضمان امن البالد«. 
وكان وزير الدفاع االميركي اشتون كارتر 
اعلن عقب الغارة ان »حتقيقا كامال« يجري 
لكش���ف مالبس���ات القصف الذي استهدف 
مستشفى اطباء بال حدود لكن من دون تأكيد 

ما اذا كان االميركيون شنوا الغارة.
واقر حلف ش���مال االطلسي سابقا بأن 
القوات االميركية رمب���ا كانت وراء عملية 
القصف بعد ان وجهت قواتها ضربة قالوا 

انها استهدفت مواقع للمسلحني.

)رويترز(  جثة مجهولة الهوية بعد القتال في قندوز  

أوباما يعلن إطالق حتقيقات في »احلادثة املأساوية«

وبحس���ب متوسط آخر 
اس���تطالعات ال���رأي، فإن 
االئت���الف احلاكم منذ 2011 
بزعامة رئيس الوزراء بيدرو 
باسوس كويلو، يحصل على 
37.5% من نوايا التصويت، 
في مقاب���ل 32.5% للحزب 
االش���تراكي الذي يرأس���ه 
انطونيو كوس���تا، رئيس 
بلدية لشبونة السابق ودعي 
أكثر من 9.6 ماليني ناخب إلى 
انتخاب 230 نائبا في البرملان 
الذي كان االئتالف احلكومي 
ميتلك فيه حتى اآلن أكثرية 

مريحة من 132 مقعدا.
وقال اخلبير السياسي 
انطونيو كوستا بينتو لوكالة 
ب���رس إن »اليمني  فرانس 

اس���تعاد جزءا من أصوات 
ناخبي الوسط ومتكن من 
إيصال الرسالة التي تفيد بأن 
عودة االشتراكيني إلى احلكم 
ستقود البالد إلى اإلفالس، 

كما حصل في 2011«.
وكان بيدرو باس���وس 
كويلو )51 عاما(، الوسطي 
الذي انتخب في  الليبرالي 
2011، تس���لم زمام  يونيو 
احلكم في البالد فيما كانت 
على شفير التعثر في سداد 

مستحقاتها.
وكان سلفه االشتراكي 
خوسيه سوكراتيس طلب 
مس���اعدة قيمتها 78 مليار 
يورو من االحتاد األوروبي 

وصندوق النقد الدولي.

لش���بونة � أ.ف.پ: بدأ 
البرتغاليون أمس األدالء 
بأصواتهم ف���ي انتخابات 
تشريعية ستكون نتيجتها 
مبنزلة حكم على 4 سنوات 
التقش���ف وجتري  م���ن 
ائتالف  املنافسة فيها بني 
وسط اليمني املنتهية واليته 
والذي يتصدر استطالعات 
واملعارض���ة  ال���رأي، 

االشتراكية.
ويبدو أن الناخبني على 
استعداد للتجديد لالئتالف 
احلكوم���ي ال���ذي أخ���رج 
البالد من الهوة املالية لقاء 
سياسة تقشف قاسية، ولكن 
بدون منحه أكثرية مطلقة 

)رويترز(جديدة. سيريزا نيكوس فوتسيس 

املعروف مبعارضته لالتفاق املالي مع االحتاد األوروبي

البرملان اليوناني يختار رئيسه اجلديد

أبو بكر البغدادي للش����ؤون 
اإلدارية في املوصل وهو من 

أبرز قيادات التنظيم. 
من جهه اخ����رى، اعلنت 
الداخلية االس����بانية  وزارة 

امس توقيف 10 اشخاص في 
اسبانيا واملغرب بينهم نساء 
لالشتباه بسعيهم الى جتنيد 
مقاتلني حلساب تنظيم الدولة 

االسالمية.
واوضحت الوزارة في بيان 
ان املش����تبه بهم اوقفوا »في 
الساعات االخيرة« اثناء عملية 
مشتركة الجهزة االستخبارات 
املغربية والشرطة االسبانية. 
واوق����ف 6 في الدار البيضاء 
)شمال غرب املغرب( و4 في 
مدن اسبانيا توليدو )وسط( 
وبدالونا )ش����مال ش����رق( 

وخيراكو )شرق(.
وف����ي اس����بانيا اوقفت 
مغربيتان واسباني مغربي 
االصول وبرتغالي لالشتباه 
في لعبه����م »دورا فعاال في 
التش����دد ونش����ر العقي����دة 
والتجني����د لصال����ح داعش 
)تسمية اخرى لتنظيم الدولة 
االسالمية( واستهدفوا النساء 
الداخلية  خصوصا«.وافادت 
املغربي����ة بان اح����د الرجال 
املوقوفني في املغرب سبق ان 
ادين في ايطاليا بسبب انشطة 
على عالقة باالرهاب، ولم توفر 

تفاصيل اضافية.
وتعود آخر عملية مشتركة 
ملكافحة االره����اب قامت بها 
مدري����د والرب����اط ال����ى 25 
اغسطس وادت الى توقيف 14 
شخصا يشتبه بانهم يجندون 

مقاتلني للجهاد.
 وق����د انضم اكثر من 100 
اس����باني )116 ف����ي اخلامس 
ال����ى صفوف  من يولي����و( 
اجلماع����ات اجلهادي����ة ف����ي 
العراق وس����ورية، وهو رقم 
ضئيل نسبيا مقارنة مبئات 
الفرنسيني والبريطانيني او 
االملان الذين ذهبوا الى هذين 

البلدين بحسب مدريد.

االول على مواقع داعش في 
املوصل مركز محافظة نينوى 
شمال غربي العراق أدت الى 
مقت����ل االرهاب����ي ابو عصام 
اجلحيشي مساعد زعيم داعش 

� مدري����د وكاالت:  بغداد 
قصف����ت مدفعي����ة اجليش 
العراقي أمس مواقع تنظيم 
داعش اإلرهابي في محافظة 
األنب����ار غربي الع����راق، مما 
أس����فر عن مقتل العديد من 
اإلرهابني وتدمير العديد من 

آليات وأسلحة التنظيم. 
وذك����رت خلي����ة االعالم 
احلرب����ي بقي����ادة العمليات 
الفرقة  املشتركة أن مدفعية 
العاشرة التابعة لقيادة عمليات 
اجلزي����رة قصف����ت منطقة 
البغدادي  »املسربة« بناحية 
في قضاء هيت باألنبار وقتلت 
 العديد من اإلرهابيني ودمرت
مفرزة اطالق ذائف »هاون«. 
كم����ا قصف����ت مدفعي����ة 
العاش����رة 12 موقعا  الفرقة 
لداعش في منطقتي البوعيثة 
الشمالي  والبوفراج باحملور 
لألنبار ودمرتها وقتلت من 
فيه����ا من اإلرهابي����ني بينما 
دمر طيران التحالف 5 مواقع 
أخ����رى باملنطقتني بناء على 
معلومات من الفرقة العاشرة، 
ودمر سيارة زودة برشاش 

أحادي. 
وواصلت القوات التابعة 
جلهاز مكافحة اإلرهاب تقدمها 
مبنطقة احملور الغربي ملدينة 
الرمادي مركز محافظة األنبار 
ووصلت إل����ى منطقة »البو 
جليب« شماال بعد أن سيطرت 
على طقة امللعب االوملبي غربي 
الرمادي، وقتلت العشرات من 
مسلحي داعش وشرعت في 
التنظيم في  قصف مواق����ع 
البوجليب باملدفعية وراجمات 

الصواريخ. 
على صعيد متصل، قالت 
مص����ادر محلية باملوصل إن 
الغارات اجلوية التي ش����نها 
طيران التحالف الدولي أمس 

)رويترز( الشرطة االسبانية اثناء القبض على احدى املتهمات 

مقتل مساعد للبغدادي في املوصل

القوات العراقية تقصف »داعش« باألنبار
وتوقيف 10 أشخاص يجندون للتنظيم في إسبانيا واملغرب

تركيا تشن غارات جديدة على مواقع التمرد الكردي 
اسطنبول ـ أ.ف.پ: شنت الطائرات 
احلربية التركية غارات على مواقع 

حلزب العمال الكردستاني في شمال 
العراق وشرق تركيا في عملية جوية 

جديدة ضد التمرد الكردي وذلك وفق 
على ما اعلن اجليش التركي.

واستهدفت طائرات اف-16 التركية 17 
موقعا للحزب في شمال العراق ودمرت 

مالجئ يستخدمها مقاتلوه بحسب 
اجليش التركي الذي حدد املواقع.

واعلن اجليش في بيان منفصل ان 
طائراته دمرت مخازن وقود وذخيرة 

في محافظتي هكاري على احلدود 
العراقية وكارس شرقا.

وتفيد حصيلة احلكومة التركية عن 
مقتل اكثر من 150 جنديا وشرطيا 

في هجمات نفذها حزب العمال 
الكردستاني منذ استئناف النزاع، 

مقارنة باكثر من ألف قتيل في صفوف 
التمرد.


