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متطرفون يقتحمون باحات المسجد األقصى

االحتالل يمهل األوقاف الفلسطينية  60يوم ًا للرد على قرار إغالق باب الرحمة
حت��ت حرا�سة ��شرط��ة االحتالل
الإ�رسائيلي ،اقتحمت جمموعة
م��ن امل�ستوطنني املتطرفني
ال��ي��ه��ود �صباح �أم�����س �ساحات
امل�سجد الأق�صى املبارك  -احلرم
القد�سي ال�رشيف مبدينة القد�س
املحتلة.
وق��ال مدير عام دائ��رة الأوق��اف
الإ���س�لام��ي��ة ال��ع��ام��ة و���ش���ؤون
امل�سجد االق�صى بالقد�س ال�شيخ
ع��زام اخلطيب ان جمموعة من
امل�ستوطنني املتطرفني اقتحموا
ب��اح��ات امل�سجد م��ن جهة باب
املغاربة على �شكل جمموعات
�صغرية متتالية وذلك بحرا�سة
م�شددة من �رشطة وجي�ش االحتالل
اال�رسائيلي املدججني بال�سالح.
و�أو����ض���ح ال�شيخ اخل��ط��ي��ب ان
امل�ستوطنني املقتحمني نفذوا
ج��والت م�شبوهة و�أدوا طقو�سا
تلمودية ا�ستفزازية يف �ساحات
احل��رم القد�سي ال�رشيف و�سط
الت�صدي لهم بالطرد وهتافات
التكبري االحتجاجية م��ن قبل
امل�صلني واملرابطني.
على �صعيد مت�صل� ،أعلنت �إذاعة
االح��ت�لال الإ��سرائ��ي��ل��ي� ،أم�س،
ع��ن مقتل جنديني ا�رسائيليني
يف عملية اطالق نار على مفرتق
م�ستوطنة «ارئيل» �شمال مدينة
�سلفيت �شمال ال�ضفة الغربية
املحتلة ،وا�صيب  4م�ستوطنني
ب��ج��راح خ��ط�يرة ،منهم اثنان
بحالة اخلطر.
وذكرت الإذاعة ،ان �شابا فل�سطينيا
و�صل �إل��ى مفرتق امل�ستوطنة،
وطعن جنديا �إ�رسائيليا وقتله،
واخ��ذ �سالحه واطلق النار على
اجلندي الآخر و�أ�صابه حيث تويف

,,

مقتل جنديين
إسرائيليين
وإصابة 4
آخرين قرب
مستوطنة
سلفيت

• �رشطة االحتالل يف موقع الهجوم

مت�أثرا بعد وقت ق�صري ،وان�سحب
ال�شاب من املكان واطلق النار
على  4م�ستوطنني �أم��ام��ه وفر
ب�سالم.
ويف ال�سياق ذاته� ،أغلقت قوات
االح��ت�لال الإ��سرائ��ي��ل��ي ،مدينة

�سلفيت ،و�أعلنتها منطقة ع�سكرية
مغلقة وفر�ضت ح�صارا م�شددا
عليها.
من جهتها ،قالت بلدية �سلفيت يف
بيان لها ،ان االحتالل اغلق مفرق
كفل حار�س وعدة �شوارع �شمال

«فتح» تطالب مصر بالتدخل
إلنقاذ الوحدة الفلسطينية
دعا املتحدث با�سم حركة فتح عاطف �أبو�سيف م�رص �إلى التدخل من �أجل
�إعادة امل�صاحلة ،وا�ستعادة الوحدة الفل�سطينية التي توقفت ب�سبب
�إ�رصار حركة حما�س على عدم تنفيذ االتفاقيات ال�سابقة.
وقال �أبو �سيف� ،أم�س� ،إن قطاع غزة لن يهد�أ �إال بعودة ال�رشعية الوطنية
الفل�سطينية من خالل �إعادة الوحدة الوطنية ،مدينا عمليات القمع التي
ترتكبها حركة حما�س بحق املتظاهرين ال�سلميني العزل املطالبني
بحياة كرمية يف قطاع غزة.
و�أ�شار �إلى �أن عمليات القمع طالت ال�صحافيني ،والعاملني بحقوق
الإن�سان ،والن�ساء ،والأطفال ،وال�شباب ،وال�شيوخ ،مو�ضحا �أن هذه
العمليات التي تقوم بها حما�س ت�ؤكد عدم رغبتها يف �إنهاء االنق�سام،
مطالبا يف الوقت نف�سه كافة الأطراف ب�رضورة البحث عن خمرج للأزمة
احلالية يف غزة.
وي�أتي هذا الت�رصيح عقب �إدان��ة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
اختطاف حركة حما�س مدير عام الهيئة العامة يف املحافظات اجلنوبية
ر�أفت القدرة من منزله يف غزة ،وا�صفة هذه اجلرمية ب�أنها عمل من �أعمال
الع�صابات املنظمة ،وجتاوز لكل اخلطوط احلمر.

• عاطف �أبو�سيف

الجامعة العربية تدعو إلى تحرك دولي
لوقف هدم مساجد الفلسطينيين
�أك���دت جامعة ال���دول العربية
��ض�رورة وج���ود حت��رك �إقليمي
ودويل ملطالبة �إ�رسائيل القوة
القائمة باالحتالل ،بوقف هدم
منازل الفل�سطينيني بحجة عدم
الرتخي�ص وم�ساءلة امل�س�ؤولني
عن تدمري وتخريب املمتلكات
اخلا�صة الفل�سطينية.
جاء ذلك ،يف كلمة الأمانة العامة
للجامعة التي �ألقاها امل�ست�شار
منري الفا�سي مدير �إدارة حقوق
الإن�����س��ان ب��اجل��ام��ع��ة� ،أم�س،
خالل �أعمال ندوة عربية �إقليمية
حول مو�ضوع «احل��ق يف ال�سكن

الالئق� :أف�ضل املمار�سات – �أبرز
التحديات» وال��ت��ي تعقد مبقر
اجلامعة العربية بناء على تكليف
�صادر من اللجنة العربية الدائمة
حلقوق الإن�سان.
وقال الفا�سي �إن ال�شعب الفل�سطيني
ال يزال يقبع حتت االحتالل الذي
ال يتوانى ب�سيا�ساته اال�ستيطانية
التو�سعية ع��ن ه���دم امل��ن��ازل
وح��رم��ان الن�ساء والأط��ف��ال من
�سقف وجدران حتميهم من ب�شاعة
االحتالل وق�سوة الطبيعة.
و�أك��د �أن اجلامعة ت��ويل �أهمية
كبرية ملجال الإ�سكان ال �سيما

من خ�لال حتديد ا�سرتاتيجيات
وخطط عمل �أبرزها اال�سرتاتيجية
العربية ل�ل�إ���س��ك��ان والتنمية
احل����ضري��ة امل�����س��ت��دام��ة ،ومن
خالل عقد �رشاكات مع منظمات
دول��ي��ة و�إق��ل��ي��م��ي��ة متخ�ص�صة
�أب��رزه��ا برنامج االم��م املتحدة
للم�ستوطنات الب�رشية واي�ضا من
خالل ت�شجيع تدريب وبناء قدرات
الكفاءات يف قطاع الإ�سكان.
ودعا الفا�سي الدول العربية التي
مل ت�صادق على امليثاق العربي
حل��ق��وق الإن�����س��ان �إل���ى �رسعة
امل�صادقة عليه.

المخابرات السودانية لوفد الكونغرس:

قرارات البشير للحفاظ على أمن البالد
�أك��دت ال�سودان وال��والي��ات املتحدة الأمريكية،
�رضورة مكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتعاون بني
اجلانبني يف عدد من املجاالت ال�سيا�سية الإقت�صادية
والأمنية ،و�أهمية العالقات بينهما وكيفية تطويرها
ودعمها مبا يحقق م�صالح ال�شعبني.
جاء ذلك خالل لقاء مدير عام جهاز الأمن واملخابرات
الوطني ال�سوداين الفريق �أول �صالح عبدالله قو�ش،
�أم�س الأول باخلرطوم ،مع وفد الكونغر�س الأمريكي
الزائر لل�سودان برئا�سة جيت�س بلراك�سي�س ،وذلك
بح�ضور نائب رئي�س جلنة الت�رشيع والعدل وحقوق
الإن�����س��ان بالربملان ال�����س��وداين ،متوكل حممود
التيجاين.
وقال قو�ش ،خالل اللقاء� ،إن القرارات اجلديدة

ؤخرا،
التي اتخذها الرئي�س عمر الب�شري ،م� ً
ج��اءت للحفاظ على �أم��ن البالد القومي ومتا�سك
�رشحا لأ�سباب وم�آالت تلك
اجلبهة الداخلية ،وقدم
ً
القرارات ،منوها �إلى دور الدولة يف احلفاظ على
�أمن و�سالمة املواطنني وفق الإجراءات الالزمة.
اجتماعا
وم��ن املقرر �أن يعقد وف��د الكوجنر�س
ً
برئي�س املجل�س الوطني د�.إبراهيم عمر ،وعدد من
ر�ؤ�ساء اللجان و�أع�ضاء املجل�س ،كما ُيجري الوفد
خالل الزيارة� ،سل�سلة لقاءات مع قادة املعار�ضة
ال�سودانية ،و�أح���زاب احل��وار الوطني ،ورئي�س
مكتب االت�صال ل�سالم دارفور ،بجانب رئي�س جمل�س
ال���وزراء ،ووزي���ري العدل واخلارجية ،ورجال
الأعمال.

�سلفيت ،وع��ززت من تواجدها
الع�سكري يف حميط املنطقة،
كما اقتحمت قوات االحتالل قرية
بروقني غرب �سلفيت ،و�أغلقت
مداخل كفل حار�س ،وحار�س،
ودير ا�ستيا ،للبحث عن املنفذ.

�إلى ذلك ،قال الأوقاف وال�ش�ؤون
الدينية الفل�سطيني يو�سف ادعي�س
�إن قرار حمكمة �إ�رسائيلية �إغالق
م�صلى باب الرحمة يف امل�سجد
االق�صى يف القد�س «غري قانوين»
ومرفو�ض فل�سطينيا.

واع��ت�بر يف بيان �صحايف� ،أن
قرار املحكمة الإ�رسائيلية « غري
�رشعي وغري قانوين» ،ومتواطئ
مع رغبة ال�رشطة الإ�رسائيلية.
و�أك��د ادعي�س �أن «ال�سيادة على
امل�سجد الأق�����ص��ى بكونه وقف ًا

�إ�سالمي ًا بكافة م�ساحته التي
تزيد عن  144دومن ًا مبا حتتويه
م��ن م�ساجد و�ساحات و�أب���واب
ومبان ،هي للم�سلمني فقط وال
يحق لأي جهة كانت �أن تعطي
قرارات تخالف هذا الأمر ،خا�صة
�إن كانت غ�ير جهة اخت�صا�ص
كمحكمة االحتالل».
ب���دوره� ،أك���د م��دي��ر ع��ام دائ��رة
الأوقاف الإ�سالمية العامة و�ش�ؤون
امل�سجد الأق�صى بالقد�س ال�شيخ
عزام اخلطيب ،ان باب الرحمة
ال ي��زال مفتوحا �أم��ام امل�صلني
والزائرين وان املحكمة �أعطت
مهلة للرد على ه��ذا ال��ق��رار يف
غ�ضون �شهرين وال ت�ستطيع اغالقه
ح�سبما تدعي و�سائل االع�لام
اال�رسائيلية.
وا���س��ت��ن��ك��ر اخل��ط��ي��ب جميع
املخططات اال�رسائيلية التي حتاك
�ضد امل�سجد االق�صى ومعامله
العربية واال�سالمية ،م�ؤكدا ان
ال�رشعية لالحتالل على االق�صى
امل��ب��ارك حتى ت�صدر ق���رارات
وق��وان�ين بحقه ،و�أن امل�سجد
االق�صى للم�سلمني وحدهم.
واعتقلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي
فجر �أم�����س ع����شرة فل�سطينيني
مبناطق خمتلفة بال�ضفة الغربية
املحتلة بينهم ام�ين �رس حركة
فتح يف اقليم القد�س �شادي مطور
بعد اقتحام منزله.
وق��ال ن��ادي اال�سري الفل�سطيني
يف بيان له ان ق��وات االحتالل
اال��سرائ��ي��ل��ي اقتحمت مناطق
متفرقة يف مدن نابل�س وطولكرم
وب��ي��ت حل��م واخل��ل��ي��ل و�أح��ي��اء
عدة بالقد�س ال�رشقية املحتلة
واعتقلتهم.

الملك عبداهلل شهد تمرين
«ثغر األردن  »1بالعقبة
�شهد العاهل الأردين امللك عبدالله الثاين،
�أم�س الأول ،مترينا تعبويا «ثغر الأردن
 »1نفذه جهاز الدفاع املدين بالتعاون مع
الأجهزة الع�سكرية واملدنية املخت�صة يف
حمافظة العقبة ،حيث �شارك الأمري احل�سني
بن عبدالله الثاين ،ويل العهد ،يف جانب من
جمرياته.
وي�أتي هذا التمرين ان�سجاما مع التوجيهات
امللكية التي �أكدها امللك لرفع جاهزية و�أداء
الفرق املتخ�ص�صة يف الدفاع املدين وخمتلف
الأجهزة املعنية ،من خالل زي��ادة م�ستوى
التن�سيق والت�شاركية الفاعلة فيما بينها يف
التعامل مع الأزمات واحلوادث الكربى.
ويتوافق �إجراء هذا التمرين �أي�ضا مع توجيهات
امللك عبدالله جلميع �أجهزة الدولة املعنية
بالعمل امل�ستمر لرفع م�ستوى الكفاءة
واال�ستعداد لديها ،وكذلك احلر�ص على دورية
مثل هذه التمارين للإبقاء على اجلاهزية
لتكون قادرة على التعامل مع خمتلف احلوادث
�أو الكوارث الطبيعية ب�رسعة وكفاءة عالية.
و�شاهد امللك عبدالله واحل�ضور فعاليات
التمرين ،وال��ت��ي ا�شتملت فر�ضياته على
ن�شوب حريق على منت باخرة وت�رسب ملواد
كيماوية ،نتج عنه وقوع انفجارات يف �أحد
اخلزانات الرئي�سة على الر�صيف البحري ،ما
�أدى �إلى حما�رصة عدد من الأ�شخا�ص ،ووقوع
العديد من الإ�صابات.

• امللك عبدالله الثاين خالل ح�ضور التمرين

الجيش يدمر أوكاراً للتنظيمات اإلرهابية في ريف حماة

المعلم يبحث مع بيدرسون
مستجدات األوضاع في سورية
و�صل املبعوث الأمم��ي اخلا�ص
�إل���ى �سورية غ�ير بيدر�سون،
�إلى دم�شق� ،أم�س ،والتقى مع
وزير اخلارجية ال�سورية وليد
املعلم ،لبحث م�ستجدات الو�ضع
ال�سوري.
وق����ال م�����ص��در يف اخل��ارج��ي��ة
ال�سورية� ،إن «وزير اخلارجية
ال�����س��وري ول��ي��د املعلم التقى
املبعوث الأمم��ي غري بيدر�سن
الذي و�صل �إلى �سورية».
وميدانيا ،وجهت وحدات اجلي�ش
ال�سوري العاملة يف ريف حماة
ال�شمايل ��ضرب��ات مكثفة على
حتركات وجتمعات املجموعات
الإرهابية ردا على خروقاتها
املتكررة التفاق منطقة خف�ض
الت�صعيد.
و�أفاد م�صدر �أمني ،يف حماة ب�أن
وحدة من اجلي�ش نفذت �رضبات
مدفعية على مواقع وحت�صينات
ل��ت��ن��ظ��ي��م ج��ب��ه��ة ال��ن����صرة
واملجموعات الإرهابية املرتبطة
به يف �أطراف بلدة قلعة امل�ضيق
بريف ال�سقيلبية ال�شمايل.
و�أ�شار �إلى �أن ال�رضبات املركزة
�أ�سفرت عن تكبيد الإرهابيني
خ�سائر بالأفراد والعتاد وتدمري

• بيدر�سون و�صل �إلى دم�شق

ع��دة �أوك���ار و�أ�سلحة وذخائر
لهم.
وت�صدت وحدات من اجلي�ش �أم�س
خلروقات املجموعات الإرهابية
التفاق منطقة خف�ض الت�صعيد
التي حاولت الت�سلل من قريتي
ال�رشيعة والتوينة لالعتداء
على املناطق الآمنة املجاورة
كما دمرت عددا من مدافع الهاون
وم��ن�����ص��ات �إط��ل�اق ال�صواريخ

ل�ل�إره��اب��ي�ين يف �أط����راف بلدة
اجلما�سة وغرب بلدة كفرنبودة
يف ريف حماة ال�شمايل.
�إل���ى ذل���ك ،ي���زور وف��د �إي���راين
ع�سكري العا�صمة ال�سورية
دم�شق ،حل�ضور اجتماع حول
«مكافحة الإرهاب» يف املنطقة.
وت��وج��ه رئي�س هيئة الأرك���ان
العامة الإيرانية اللواء حممد
باقري ،على ر�أ�س وفد ع�سكري

�إلى دم�شق للم�شاركة باجتماع
حول مكافحة الإرهاب».
و�سيبحث باقري مع الوفد الإيراين
مع نظرييه ال�سوري والعراقي يف
العا�صمة دم�شق «�سبل مكافحة
العمليات الإرهابية» ،بح�سب
و�صفه.
كما تهدف الزيارة مل�شاورات بني
الأطراف الثالثة لتطوير التعاون
ال��دف��اع��ي الع�سكري واج���راء
م�شاورات تتعلق بالتن�سيق بني
تلك الدول ملكافحة ما و�صفته بـ
«املجموعات الإرهابية».
و�سيجري رئي�س الأركان الإيراين
�ضمن برنامج الزيارة ،جولة
تفقدية على «امل�ست�شارين»
ال��ع�����س��ك��ري�ين الإي���ران���ي�ي�ن
املتواجدين يف �سورية.
وت�أتي زيارة الوفد الإيراين �إلى
�سورية بعد زي��ارة «مفاجئة»
�أجراها الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ����س���د �إل����ى ط���ه���ران ،يف 25
م��ن ف�براي��ر امل��ا���ض��ي ،والتقى
خاللها امل��ر���ش��د الأع��ل��ى علي
خامنئي ،والرئي�س الإي���راين
ح�سن روح��اين ،بالإ�ضافة �إلى
قائد «احلر�س الثوري» الإيراين،
قا�سم �سليماين.

