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استشهاد شاب فلسطيني شمال غزة ...واالحتالل يقصف شرق رفح

متطرفون يقتحمون باحات األقصى
و�سط حالة من الغ�ضب والغليان
ب�ين امل�����ص��ل�ين ،اق��ت��ح��م ع�رشات
امل�ستوطنني املتطرفني اليهود
�صباح �أم�س باحات امل�سجد الأق�صى
املبارك  -احلرم القد�سي ال�رشيف
مبدينة القد�س املحتلة.
وق���ال م��دي��ر ع��ام دائ���رة الأوق���اف
الإ�سالمية العامة و�ش�ؤون امل�سجد
الأق�صى يف القد�س ال�شيخ عزام
اخل��ط��ي��ب �أن االق��ت��ح��ام��ات نفذت
من جهة ب��اب املغاربة بحرا�سة
م�شددة من �رشطة وجي�ش االحتالل
الإ�رسائيلي املدججني بال�سالح
والعتاد .
و�أو�ضح �أن امل�ستوطنني املقتحمني
نفذوا جوالت ا�ستفزازية يف �أرجاء
امل�سجد املبارك ،وا�ستمعوا الى
�رشوحات حول �أُ�سطورة «الهيكل
املزعوم».
م��ن جهة �أخ����رى ،اعتقلت ق��وات
االحتالل الإ�رسائيلي �صباح �أم�س،
�أربعة ع�رش فل�سطينيا خالل عمليات
دهم وتفتي�ش وا�سعة ،نفذتها يف
مناطق خمتلفة بال�ضفة الغربية
املحتلة.
وق��ال ن��ادي اال�سري الفل�سطيني يف
بيان ،ان قوات االحتالل اال�رسائيلي
اقتحمت مناطق متفرقة يف مدن بيت
حلم ونابل�س ورام الله واخلليل
وجنني واعتقلت املواطنني الأربعة
ع�رش.
يف �سياق مت�صل� ،أ�صيب ع�رشات
الطلبة واملعلمني الفل�سطينيني
�صباح �أم�س ،بحاالت اختناق جراء
ا�ستن�شاقهم الغاز امل�سيل للدموع،
ال����ذي �أط��ل��ق��ت��ه ق����وات االح��ت�لال
الإ�رسائيلي �صوب مدر�سة النه�ضة
الأ�سا�سية للبنني يف مدينة اخلليل

جنوب ال�ضفة الغربية املحتلة.
وق��ال��ت جمعية ال��ه�لال االحمر
الفل�سطيني يف ب��ي��ان ،ان قوات
االحتالل �أطلقت بغزارة قنابل الغاز
ال�سام باجتاه الطلبة واملعلمني
�أثناء دخولهم املدر�سة ،ما ت�سبب
بحاالت اختناق ،وجرى ا�سعافهم
ميدانيا م��ن قبل ط��واق��م ا�سعاف
الهالل االحمر الفل�سطيني.
يذكر �أن �أك�ثر من  11مدر�سة يف
املنطقة اجلنوبية يف اخلليل تعاين
من اعتداءات القوات الإ�رسائيلية
على الطلبة والهيئة التدري�سية،
وال��ت��ن��ك��ي��ل ب��ه��م ع��ل��ى احل��واج��ز
الع�سكرية ب�شكل دائم.
على �صعيد الأو�ضاع يف غزة ،ق�صفت
طائرات االحتالل فجر �أم�س منطقة
خميم ال��ع��ودة ��شرق مدينة رفح
جنوب القطاع.
وق��ال��ت م�����ص��ادر فل�سطينية ان
طائرات االحتالل الإ�رسائيلي ق�صفت
ب�صاروخني ،منطقة خميم العودة
��ش�رق رف���ح ومل يبلغ ع��ن وق��وع
�إ�صابات� .إلى ذلك ،ا�ست�شهد �شاب
فل�سطيني فجر �أم�س مت�أثرا بجراحه
ال��ت��ي �أ���ص��ي��ب ب��ه��ا �أم�����س الأول،
بر�صا�ص االحتالل الإ�رسائيلي �شمال
قطاع غزة.
وقال الناطق با�سم وزارة ال�صحة
يف قطاع غزة د .ا�رشف القدرة ان
ال�شاب حبيب امل�رصي ا�ست�شهد
مت�أثرا بجراحه التي �أ�صيب بها
الليلة املا�ضية بال�صدر بر�صا�ص
ق��وات االحتالل الإ�رسائيلي �شمال
القطاع.
و�أ�ضاف �أن �شابني �آخرين �أ�صيبا
اي�ضا بر�صا�ص االح��ت�لال بجراح
متفاوتة.

• ال�رشطة الإ�رسائيلية تقوم بحماية املتطرفني

اجتماع سداسي بالقاهرة لوزراء خارجية ورؤساء مخابرات مصر واألردن والعراق

في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

الصفدي :سنبقى في مقدمة الجهود
الدولية لمحاربة اإلرهاب

تدريبات بحرية مشتركة
بين مصر وفرنسا

�أك���د وزي���ر خارجية الأردن د.
�أمين ال�صفدي� ،أن ا�سرتداد �آخر
معاقل التنظيم الإره���اب���ي يف
�سورية والعراق ،و�إنهاء �سيطرته
امل��ك��ان��ي��ة ،ال يعنيان انتهاء
التحدي الإره��اب��ي ال��ذي مازال
ي�شكل خطرا.
وقال ال�صفدي« :ن�رص كبري وهام
حققه ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل �ضد
الع�صابات الإره��اب��ي��ة بتكاتف
جميع اجلهود ،لكن ا�سرتداد �آخر
معاقل التنظيم الإرهابي و�إنهاء
�سيطرته املكانية يف �سورية
وال��ع��راق بت�ضحيات ك��ب�يرة ال
يعنيان انتهاء التحدي الإرهابي
الذي ال يزال ي�شكل خطرا �أمنيا
و�أيديولوجيا جماعيا».
وتابع« :ال بد من ا�ستمرار التعاون
والتن�سيق ل��ه��زمي��ة التنظيم
الإرهابي وملحا�رصة قدرته على
بث ظالميته ولتجفيف م�صادر
متويله ،و�سيبقى الأردن يف مقدم
اجلهود الدولية ملحاربة الإرهاب
وتعرية ظالميته �آفة ال عالقة لها
بح�ضارة �أو دين وتتناق�ض مع قيم
ال�سالم واملحبة واح�ترام الآخر
التي يحملها ال��دي��ن الإ�سالمي
احلنيف».
وكان الرئي�س الأمريكي دونالد

• جانب من االجتماع ال�سدا�سي

ت��رام��ب� ،أعلن �أم�س الأول� ،أن
 %100من الأرا���ض��ي التي كانت
خا�ضعة للتنظيم الإره��اب��ي يف
العراق و�سورية «حتررت».
وت��اب��ع ت��رام��ب يف ب��ي��ان� ،أن
الواليات املتحدة �ستظل تتحلى
باليقظة «حتى تتم هزمية الإرهاب
ب�شكل نهائي �أينما ن�شطت».
�إل��ى ذل��ك ،عقد وزراء خارجية
ور�ؤ����س���اء �أج��ه��زة املخابرات
امل�رصية والأردن��ي��ة والعراقية

اجتماعا �سدا�سيا م�ساء �أم�س
الأول للتح�ضري للقمة الثالثية
بني الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح
ال�سي�سي والعاهل االردين امللك
عبدالله الثاين ورئي�س وزراء
العراق عادل عبداملهدي.
وذك����رت اخل��ارج��ي��ة امل�رصية
يف بيان لها يف ختام االجتماع
ال�سدا�سي �أن اللقاء تناول تعزيز
التعاون والتكامل بني البلدان
الثالثة يف خمتلف املجاالت ومبا

ي�سهم يف دف��ع م�سرية التعاون
والعمل العربي امل�شرتك ويحقق
ل�شعوب املنطقة املزيد من التقدم
والرخاء والتنمية.
و�أ�ضاف البيان �أن االجتماع �شهد
كذلك ت��ب��ادال ل��ل��ر�ؤى ح��ول �أهم
الق�ضايا الإقليمية والتحديات
الأمنية امل�شرتكة التي ت�شغل
املنطقة العربية و�شعوبها مبا يف
ذلك �سبل ا�ستعادة الأمن واال�ستقرار
يف املنطقة.

ت�����ش��ارك ال��ب��ح��ري��ة امل�رصية
نظريتها الفرن�سية يف تدريب
م�شرتك بغر�ض تبادل اخلربات
و�صقل مهارات عنا�رص القوات
البحرية امل�رصية وطالبها،
بح�سب ما �أعلن املتحدث با�سم
اجلي�ش امل�رصي.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم
القوات امل�سلحة امل�رصية تامر
الرفاعي« :غادرت عدد من القطع
البحرية امل�رصية �إلى فرن�سا
للم�شاركة يف فعاليات التدريب
ال��ب��ح��ري امل����صري الفرن�سي
امل�شرتك «كليوباترا — جابيان
 »2019وال��ذي من املقرر �أن
ينفذ على مدار عدة �أيام باملياه
الإقليمية الفرن�سية ،وذلك يف
�إط��ار تعزيز التعاون وتبادل
اخلربات بني القوات البحرية

لكال البلدين».
ونقل البيان عن الفريق �أحمد
خالد ،قائد القوات البحرية،
ق��ول��ه �إن «ت��ل��ك التدريبات
امل�شرتكة ت�ساهم يف نقل وتبادل
اخل��ب��رات ،وال��ت��ع��رف على
العقائد القتالية املختلفة،
كما يهدف �إلى دعم جهود الأمن
البحري وتبادل اخلربات ،مبا
ي�ساهم يف رفع الكفاءة القتالية
للقوات البحرية».
وبح�سب املتحدث الع�سكري
«ي�شارك يف فعاليات التدريب
عدد من طلبة الكلية البحرية
امل�رصية �ضمن �إجراءات تنفيذ
مع�سكر التدريب اخلارجي ،مبا
ي�ساهم يف رفع م�ستوى التدريب
العملي للطلبة».
وع����ززت م����صر م��ن عالقاتها

ال��ع�����س��ك��ري��ة ب��ف��رن�����س��ا خ�لال
ال�سنوات املا�ضية عرب �إبرام
ع��دة �صفقات ع�سكرية ل�رشاء
مقاتالت راف��ال ،بينما �أبرمت
�صفقة ��شراء فرقاطة بحرية
متعددة املهام من ط��راز فرمي
بقيمة تتجاوز  5.2مليارات
يورو ،بالإ�ضافة �إلى حاملتي
م��روح��ي��ات حربية م��ن ط��راز
مي�سرتال بنحو  950مليون
يورو.
وك��ان��ت ال��ب��ح��ري��ة امل�رصية
قد �شاركت يف ع��دة تدريبات
م�شرتكة يف العامني الأخريين،
م���ع ال��ب��ح��ري��ة الفرن�سية،
والإم��ارات��ي��ة ،والأم�يرك��ي��ة،
وغريها يف املياه الإقليمية
امل�رصية يف البحر الأحمر،
واملتو�سط.

رداً على خروقاتهم المتكررة التفاق خفض التصعيد

الجيش السوري يدمر أوكاراً إرهابية
في ريفي إدلب وحماة
وا�صلت وحدات اجلي�ش العربي ال�سوري عملياتها �ضد املجموعات
الإرهابية بريفي �إدلب اجلنوبي وحماة ال�شمايل وذلك يف �إطار ردها
على خروقاتها املتكررة التفاق منطقة خف�ض الت�صعيد وكبدتها خ�سائر
بالأفراد والعتاد.
و�أف��اد م�صدر �أمني ب�أن وح��دات اجلي�ش العاملة بريف حماة وجهت
�صباح �أم�س �رضبات مركزة على جتمعات و�أوكار لإرهابيي تنظيم جبهة
الن�رصة واملجموعات التي تتبع له يف حميط بلدة جرجناز بريف �إدلب
اجلنوبي.
و�أ�شار امل�صدر �إلى �أن ال�رضبات �أ�سفرت عن الق�ضاء على � 10إرهابيني

وتدمري �أوكار و�أ�سلحة وذخائر كانت بحوزتهم.
ويف ريف حماة ال�شمايل ،قال م�صدر �أمني ان وحدات من اجلي�ش نفذت
عملية نوعية على حماور حتركات �إرهابيي «جبهة الن�رصة» يف قرية
الكركات ما �أدى �إلى الق�ضاء على عدة جمموعات �إرهابية بكاملها
وتدمري ما بحوزتها من �أ�سلحة وعتاد.
ودمرت وحدات من اجلي�ش �أم�س �أوكارا ونقاطا حم�صنة لإرهابيي تنظيم
جبهة الن�رصة واملجموعات التي تتبع له يف حميط قرية ترعى بريف
�إدلب اجلنوبي وحميط بلدتي الن�شامة ومورك وقريتي احلويز والكركات
بريف حماة ال�شمايل.

أبوالغيط :نقف مع الحكومة الصومالية في حربها ضد اإلرهاب
�أدان �أحمد �أبوالغيط ،الأم�ين العام جلامعة
الدول العربية ،الهجوم الإرهابي الذي وقع
�أم�س الأول ،يف العا�صمة ال�صومالية مقدي�شيو
وال��ذي ا�ستهدف جممعا ي�ضم ع��ددا من مقار
الوزارات واملباين احلكومية.
وتقدم �أبوالغيط بخال�ص تعازيه �إلى ال�صومال،
قيادة وحكومة و�شعبا ،يف ا�ست�شهاد نائب وزير
العمل وال�شئون االجتماعية �صقر �إبراهيم

عبد الله ،الذي لقي م�رصعه جراء هذا العمل
الإرهابي اخل�سي�س ،والذي �أ�سفر �أي�ضا عن مقتل
 15من امل�س�ؤولني واملواطنني ال�صوماليني
و�إ�صابة ع�رشات الآخرين بجروح.
و�رصح ال�سفري حممود عفيفي ،املتحدث الر�سمي
با�سم الأمني العام ،ب�أن �أبوالغيط �أ�شاد ب�رسعة
ا�ستجابة قوات الأمن ال�صومالية يف تعاملها مع
هذا االعتداء وا�ستعادة ال�سيطرة على املجمع

احلكومي.
و�أ�شار املتحدث الر�سمي �إلى �أن �أبوالغيط جدد
بهذه املنا�سبة ت�ضامنه الكامل مع احلكومة
ال�صومالية فى حربها �ضد الإره��اب وكل ما
تتخذه من �إجراءات ،املدعومة عربيا و�أفريقيا
ودول��ي��ا ،للق�ضاء على التهديد ال��ذي متثله
حركة ال�شباب الإرهابية وتثبيت دعائم الأمن
واال�ستقرار يف ربوع البالد.

• القوات امل�رصية امل�شاركة يف التدريب امل�شرتك

اإلعدام إلرهابي حاول تفجير نفسه ضد القوات األمنية

العراق :عودة  267نازح ًا إلى األنبار
�أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين العراقية� ،أم�س،
عودة  267نازحا من خميمات النزوح يف عامرية
الفلوجة واملدينة ال�سياحية �إلى مناطق �سكنهم
الأ�صلية يف ق�ضاء القائم ومدينتي ال�صقالوية
واحل�صى مبحافظة الأنبار.
وقال امل�س�ؤول بالوزارة �ستار نوروز �إنه «متت �إعادة
 192نازحا من خميمات النزوح يف عامرية الفلوجة
�إلى مناطق �سكنهم الأ�صلية يف ق�ضاء القائم ومنطقتي
احل�صى ال�صقالوية ،ف�ضال عن عودة  75نازحا من
خميمات النزوح يف املدينة ال�سياحية �إلى مناطقهم
الأ�صلية يف ق�ضاء القائم مبحافظة الأنبار».
و�أ�ضاف نوروز �أن «كادر فرع ال��وزارة يف حمافظة
الأنبار ا�ستقبل العائدين بالتن�سيق مع وزارة النقل
وحمافظة الأنبار والقوات الأمنية بعد ا�ستكمال
الإجراءات الإدارية والأمنية» ،م�شريا �إلى �أن «برنامج
العودة الطوعية م�ستمر �إلى �أن يعود �آخر نازح وغلق
�آخر خميم يف حمافظة الأنبار».

�إل��ى ذل��ك� ،أ�صدرت حمكمة جنايات �صالح الدين
بالعراق� ،أم�س ،حكما بالإعدام �ضد �إرهابي ،عن
جرمية الدخول �إلى مدينة تكريت لتفجري نف�سه �ضد
القوات الأمنية باملدينة.
وذك��ر جمل�س الق�ضاء الأعلى �أن الهيئة الثانية
ملحكمة جنايات �صالح الدين نظرت يف دعوى متهم،
اعرتف بحيازته مل�سد�س نوع كلوك «كامت» مع حزام
نا�سف بغية تفجري نف�سه �ضد القوات الأمنية يف
املحافظة.
و�أ���ض��اف املجل�س� ،أن املتهم اع�ترف بقتل �أحد
الأ�شخا�ص يف مدينة تكريت بعد �إبالغ القوات الأمنية
عن مكانه ،مو�ضحا �أنه اجتمع مع ما ي�سمى «وايل
�صالح الدين» لفتح ور�شة يف ق�ضاء تكريت لتخزين
املواد املتفجرة وجتهيز ال�سيارات املفخخة.
وي�صدر الق�ضاء العراقي بني احلني والآخر �أحكاما
ب��الإع��دام وال�سجن امل�ؤبد بحق عنا�رص التنظيم
الإرهابي واملوالني له.

