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االحتالل يحول البلدة القديمة بالقدس إلى ثكنة عسكرية

متطرفون اقتحموا «األقصى» ...واعتقاالت في الضفة الغربية
اقتحم ع�رشات امل�ستوطنني املتطرفني
اليهود �صباح �أم�س باحات امل�سجد
الأق�صى امل��ب��ارك  -احل��رم القد�سي
ال�رشيف مبدينة القد�س املحتلة
لالحتفال مب��ا ي�سمى عيد الف�صح
اليهودي.
وق���ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة االوق���اف
اال�سالمية العامة و�ش�ؤون امل�سجد
االق�صى بالقد�س ال�شيخ عزام اخلطيب
�إن االق��ت��ح��ام��ات ن��ف��ذت م��ن جهة
ب��اب املغاربة وذل��ك حتت حرا�سة
م�شددة من �رشطة وق��وات االحتالل
الإ�رسائيلي ،م�ؤكدا ان �أكرث من مئة
م�ستوطن متطرف يتقدمهم قائد �رشطة
االحتالل بالقد�س اقتحموا الأق�صى من
باب املغاربة.
وكانت جمعيات للم�ستوطنني ن�رشت
دعوات القتحام الأق�صى و�أداء �شعائر
تلمودية فيه بني ام�س وحتى اخلمي�س
املقبل ،وذلك احتفاال بـ «عيد الف�صح»
اليهودي.
واعتقلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي
فجر �أم�����س خم�سة ع�رش فل�سطينيا
من 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 اخلليل
ورام الله والبرية وطولكرم ونابل�س

يف االلتما�س ال��ذي قدمته الهيئة
الإ�سالمية التي �أو�ضحت نيتها موا�صلة
االحتجاج �ضد املخطط.
ووف��ق�� ًا لل�صحيفة فقد ك��ان مبنى
عثماين يف املكان يعود �إلى ما قبل
�أكرث من عام بقليل ،ي�ستخدم كمنزل
للم�رشدين ،حيث قررت البلدية هدم
املبنى بهدف �إن�شاء عمارة تت�ألف من
ثالثة طوابق ،وت�ضم ملج�أ للم�رشدين
وحم��ل�ات جت���اري���ة ،وب��ع��د تدمري
ربا
املبنى ،مت اكت�شاف �أكرث من  30ق ً
حتتوي على عظام ب�رشية.
ووف���ق���ا ل��ت��ق��دي��رات ت�����س��ت��ن��د �إل���ى
طبيعة الدفن وغريها من البيانات
التاريخية ،ف�إن املكان كان مقربة
�إ�سالمية تعود للفرتة العثمانية.
و�أدى العثور على الهياكل العظمية
�إلى وقف �أعمال الهدم على الفور،
ودخل رجال �سلطة الآثار �إلى املوقع
وك�شفوا القبور.واحتج الع�رشات
من �سكان يافا ،من �أع�ضاء الهيئة
الإ�سالمية ،على البناء ،ودخلوا
املوقع واكت�شفوا وجود الع�رشات من
القبور التي مت فتحها ،وكان بع�ضها
يحتوي على هياكل عظمية لبالغني
و�أطفال ،ومن حولها ع�رشات الكراتني
والدالء املحتوية على عظام وجماجم
بكميات كبرية بغر�ض نقلها للدفن يف
مكان �آخر.

و�سلفيت ،واعتقلت املواطنني اخلم�سة
ع�رش بزعم �أنهم مطلوبون.
م��ن جهة �أخ����رى ،ح��ول��ت �سلطات
االح��ت�لال اال�رسائيلي �أم�����س مدينة
القد�س املحتلة والبلدة القدمية فيها
على وجه اخل�صو�ص لثكنة ع�سكرية
ون�صبت احلواجز الع�سكرية ون�رشت
املئات من عنا�رصها ب�أ�سواق البلدة
القدمية والطرقات امل�ؤدية ل�ساحات
احلرم القد�سي ال�رشيف ،بالتزامن مع
عيد «الف�صح اليهودي».
كما فر�ضت �إجراءات م�شددة على دخول
الفل�سطينيني للم�سجد االق�صى والبلدة
القدمية بالقد�س املحتلة.
على ج��ان��ب �آخ���ر ،ق��ال��ت �صحيفة
ه�آرت�س العربية يف عددها ال�صادر
�أم�س ان بلدية تل �أبيب ب��د�أت بدفع
خمطط ا�رسائيلي للبناء على �أر�ض
املقربة الإ�سالمية يف مدينة يافا داخل
ارا���ض��ي ع��ام  ،1948رغ��م معار�ضة
ال�سكان ،وذكر فل�سطينيون من �سكان
يافا لل�صحيفة انه مت نب�ش ع�رشات
القبور.وت�سعى بلدية االحتالل لإن�شاء
مركز لرعاية امل�رشدين على الأر�ض
التي تقوم فيها مقابر ا�سالمية منذ
العهد العثماين.
ويف الأ�سبوع املا�ضي ،بد�أ العمل يف
املوقع ،ولكن املحكمة العليا �أمرت
بتعليق العمل م�ؤقت ًا� ،إلى حني النظر

فتح معبر رفح البري
باتجاه واحد لعبور
معتمري غزة

ق��ررت ال�سلطات امل�رصية فتح
معرب رفح الربي �أم�س ،يف اجتاه
واح��د لعبور الفوج الثامن من
ُمعتمري قطاع غزة ،وتخ�صي�ص
ي���وم ال��ث�لاث��اء امل��ق��ب��ل لعودة
املعتمرين �إلى قطاع غزة.
و�أكد م�صدر م�س�ؤول باملعرب �أنه
مت توفري �أطقم عمل �إ�ضافية من
خمتلف الأجهزة العاملة باملعرب
م��ن اجل��ان��ب امل����صري ل�رسعة
�إنهاء �إجراءات عبور املعتمرين
ال��غ��زي�ين وت�����س��ي�ير �إج�����راءات
العبور.
وي�ضم الوفد الثامن  800معتمر
غزي ،و�سيتم توفري عدد ا�ضايف
من ال�سيارات لنقلهم �إلى مطار
جوا �إلى
القاهرة الدويل ،لل�سفر ً
الأرا���ض��ي العربية ال�سعودية،
لأداء منا�سك العمرة.
• قوات االحتالل بالقرب من املسجد األقصى

انفجارات عنيفة تهز طرابلس

إعادة فتح المجال الجوي

في مطار معيتيقة الليبي

• اجليش السوري يواصل عملياته ضد اإلرهابيني

الجيش السوري يدمر أوكاراً إرهابية
في ريف حماة

دكت وحدات اجلي�ش ال�سوري برمايات مركزة جتمعات
وحماور حترك جمموعات �إرهابية يف عدد من القرى
والبلدات يف حميط جبل �شح�شبو بريف حماة ال�شمايل
الغربي وذلك ردا على خروقاتها املتوا�صلة التفاق
منطقة خف�ض الت�صعيد.
وذكر م�صدر �أمني يف حماة �أن وحدات من اجلي�ش نفذت
�صباح �أم�س �رضبات مدفعية مركزة على جتمعات
لإرهابيي تنظيم جبهة الن�رصة يف ق��رى �شهرناز
و�شورلني والكركات وال�صهرية بجبل �شح�شبو يف

الريف ال�شمايل الغربي.
و�أ�شار امل�صدر �إلى �أن ال�رضبات كبدت �إرهابيي «جبهة
الن�رصة» الذين ينتمي اغلبهم الى جن�سيات اجنبية
خ�سائر ب��االف��راد والعتاد ودم��رت مواقع حم�صنة
وذخائر كانت خمب�أة يف �أوكارهم.
وق�ضت وحدات من اجلي�ش ام�س على العديد من �أفراد
املجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة الن�رصة
يف قريتي ال�شعرة وال�صيادي بريف �إدلب اجلنوبي
ال�رشقي.

المجلس العسكري يحيل  8ضباط بقيادة جهاز األمن والمخابرات للتقاعد

المعارضة السودانية تتمسك
بتسليم السلطة إلى القوى المدنية
�أعلنت قوى «احلرية والتغيري» يف
ال�سودان �أم�س مت�سكها ب�رضورة
قيام املجل�س الع�سكري بت�سليم
ال�سلطة الى القوى املدنية التي
تخدم اجلماهري.
وق���ال ال��ق��ي��ادي يف ق��وى «�إع�ل�ان
احلرية والتغيري» �صديق يو�سف
يف ت�رصيح �صحايف عقب اجتماعهم
باملجل�س الع�سكري انهم اتفقوا على
�أهمية التن�سيق التخاذ الإجراءات
ال�سلمية الواعية من قبل املجل�س
لت�سليم ال�سلطة الى القوى املدنية
التي تلبي تطلعات اجلمهور.
يف �سياق مت�صل ،قال حممد يو�سف
امل�صطفى ال��ق��ي��ادي يف جتمع
املهنيني عقب لقائه وفد ًا رفيع ًا
من االحتاد الأفريقي بقيادة رئي�سه
مو�سى فكي �إنه جرى الت�أكيد على
�رضورة انتقال ال�سلطة �إلى حكومة
مدنية ي�رشف عليها جمل�س �سيادي
مدين بتمثيل ع�سكري حمدود يف
�أقرب وقت ممكن.
و�أو�ضح امل�صطفى �أن «دور اجلي�ش
يجب �أن ينح�رص يف حماية ال�شعب
ولي�س حكم ال�شعب».
يف االثناء قالت و�سائل اعالم حملية
ان ال�سلطات �أوقفت عددا من كبار
ق��ي��ادات امل��ؤمت��ر الوطني «حزب
الرئي�س ال�سابق الب�شري» حيث
ذكر موقع «باج نيوز» �أن ال�سلطات
�ألقت القب�ض على رئي�س احلزب

• عبدالفتاح البرهان

املكلف �أحمد هارون والنائب الأول
ال�سابق لرئي�س اجلمهورية علي
عثمان وم�ساعد رئي�س اجلمهورية
عو�ض اجلاز والأمني العام للحركة
اال�سالمية الزبري �أحمد ح�سن فيما مت
و�ضع كل من رئي�س الربملان الأ�سبق
�أحمد �إبراهيم الطاهر وم�ساعد
رئي�س اجلمهورية الأ�سبق نافع علي
نافع رهن الإقامة اجلربية.
من جهته قال املجل�س الع�سكري
االنتقايل �إن��ه قرر �إحالة جميع
من هم برتبة فريق بجهاز الأمن
الوطني وامل��خ��اب��رات وعددهم
ثمانية �إلى التقاعد يف �إطار عملية
�إعادة هيكلة اجلهاز.
وي���ط���ال���ب جت���م���ع امل��ه��ن��ي�ين

ال�سودانيني بعملية انتقال للحكم
امل���دين تت�ضمن امل�����ش��ارك��ة يف
املجل�س ال�سيادي وحكومة مدنية
ب�صالحيات وا�سعة بجانب احلفاظ
على «مكت�سبات الثورة».
كما يطالب التجمع «بتغيري �شامل
م��ن �أج���ل �إن��ه��اء القمع العنيف
للمعار�ضة وتطهري البالد من الف�ساد
وتخفيف ازمة اقت�صادية تفاقمت يف
ال�سنوات الأخرية من حكم الرئي�س
ال�سابق عمر الب�شري».
يذكر �أن اجلي�ش ال�سوداين عزل
الب�شري يف  11اب��ري��ل احل��ايل
بعد احتجاجات اندلعت يف 19
دي�سمرب املا�ضي وبلغت ذروتها
باالعت�صام ام��ام جممع وزارة
ال��دف��اع يف ال�ساد�س من ال�شهر
احلايل.
وال ت��زال االحتجاجات م�ستمرة
يف ال�سودان ويقول قادتها انها
لن تتوقف قبل ان ي�سلم املجل�س
ال��ع�����س��ك��ري االن��ت��ق��ايل احلاكم
ال�سلطة لقيادة مدنية قبل اجراء
انتخابات.
وتعهد رئي�س املجل�س الع�سكري
فور ت�سلمه ال�سلطة باجتثاث رموز
ومكونات النظام ال�سابق ،م�شريا
ال��ى ان��ه �سي�شكل حكومة مدنية
متفق عليها م��ن اجلميع خالل
مرحلة انتقالية متتد عامني كحد
اق�صى.

�أعلنت م�صلحة الطريان املدين يف
ليبيا �إع��ادة فتح املجال اجلوي
�أمام حركة الطريان املدين يف مطار
معيتيقة بعد �ساعات من �إغالقه.
وكان دوي انفجارات �سمع ب�أنحاء
من العا�صمة الليبية طرابل�س يف
ال�ساعات الأولى من �صباح �أم�س.
وتداول نا�شطون مبواقع التوا�صل
االجتماعي جمموعة مقاطع م�صورة
تظهر �صواريخ تهبط من اجلو على
منطقتي «ال�سبعة» و«ت��اج��وراء»
بالناحية ال�رشقية لطرابل�س ،دون
معلومات حول �ضحايا الق�صف.
من جهتها ،نفت �إدارة مطار معيتيقة
ال���دويل تعر�ض امل��ط��ار الوحيد
العامل يف طرابل�س للق�صف.
و�أفادت �إدارة املطار ،عرب �صفحتها
مبوقع «في�سبوك» ام�س ،ب�إغالق
املجال اجل��وي باملطار من قبل
�سلطات م�صلحة ال��ط�يران املدين
حلني �إ�شعار �آخر بداعي ال�سالمة
اجلوية.
وكان قد �سمع دوي انفجارات ونريان
مدافع م�ضادة للطائرات يف مناطق
بالعا�صمة الليبية طرابل�س ،يف
�ساعة مت�أخرة من م�ساء �أم�س الأول
ال�سبت.
وق��ال مرا�سل ل��ـ«روي�ترز» و�سكان
�آخرون� ،إنهم �شاهدوا طائرة م�سرية
�أو طائرة تطلق النار ولكن مل تتوفر
تفا�صيل �أخرى.

وقال �شهود عيان يف مدينة طرابل�س
�إن «�أ�صوات االنفجارات كانت عنيفة
بالقدر الذي اهتزت له �أبواب ونوافذ
البيوت» ،م�شريا �إل��ى �أن «�صوت

• انتشار أمني بالقرب من مطار معيتقية

االنفجار قد يكون ق�صف ًا لطريان
حربي على �أحد املواقع».
وت�شهد العا�صمة طرابل�س منذ عدة
�أي��ام ا�شتباكات عنيفة يف عدد من

املحاور حول العا�صمة طرابل�س
ب�ين الكتائب وال��ق��وات املوالية
للمجل�س الرئا�سي ،وقوات اجلي�ش
الوطني التابعة خلليفة حفرت.

الرئيس التونسي بحث مع وفد

سالمة ينفي تعرضه

أميركي تطورات األزمة الليبية

لمحاولة اغتيال

نفى مبعوث الأمم املتحدة �إلى ليبيا
غ�سان �سالمة ،م�ساء �أم�����س االول،
تعر�ضه ملحاولة اغتيال من دون �أن
يو�ضح م�صدر اخل�بر ،وفق ما ن�رشه
ع�بر ح�سابه ال�شخ�صي على موقع
«ت��وي�تر» ،ح�سبما �أف��اد موقع بوابة
الو�سط الليبية.
وق��ال �سالمة يف تغريدته« :للمحبني
�أقول ،ولغريهم �أي�ض ًا :ال! مل �أتعر�ض
مل��ح��اول��ة اغ��ت��ي��ال :اخل�ب�ر مفربك
وال�صور املتداولة مزورة .متى �سيفهم
الدجالون القابعون يف جحورهم �أن
احلقيقة التي يغتالون كل ي��وم هي
وحدها التي حتررهم؟».
• غسان سالمة
ورغ���م م���رور �أ�سبوعني على ان��دالع
اال�شتباكات العنيفة جنوب طرابل�س ،اليزال املبعوث الأممي ونائبته لل�ش�ؤون
ال�سيا�سية �ستيفاين ويليامز ميار�سان �أعمالهما مبقر البعثة يف العا�صمة
الليبية.

بحث الرئي�س التون�سي الباجي
ق��اي��د ال�����س��ب�����س��ي م���ع وف���د من
الكونغر�س الأم�يرك��ي برئا�سة
رئ��ي�����س «ال��ل��ج��ن��ة الق�ضائية»
ليند�سي جراهام عددا من الق�ضايا
الدولية والإقليمية ويف مقدمها
اخر تطورات الأزمة الليبية.
و�أك���د الرئي�س التون�سي -يف
بيان �أم�س االول� -أن بالده تتابع
باهتمام بالغ امل�ستجدات الأخرية
يف ليبيا وتداعياتها على ال�شعب
الليبي وعلى ا�ستقرار تون�س ودول
اجلوار واملنطقة عموما.
ول��ف��ت �إل���ى �سعي ب�ل�اده الدائم
حل��ث الأ���ش��ق��اء الليبيني على
تغليب امل�صلحة الوطنية العليا
وموا�صلة احل��وار برعاية الأمم
املتحدة من �أج��ل التو�صل �إلى

ت�سوية �سيا�سية �شاملة ودائمة
ت�ضمن وحدة ليبيا وا�ستقرارها
وجتنّب ال�شعب الليبي مزيدا من
املعاناة ومتكّ نه من ا�ستعادة �أمنه
يف �أقرب وقت.
كما تناول اجلانبان خالل اللقاء
ع�لاق��ات ال�����ص��داق��ة وال��ت��ع��اون
اال�سرتاتيجي التي جتمع تون�س
وال��والي��ات املتحدة الأمريكية.
و�أكد الوفد الأمريكي تقدير بالده
للتجربة الدميقراطية يف تون�س
والتزامها بتقدمي الدعم ملواجهة
التحديات االقت�صادية والأمنية،
مثمن ًا يف ه��ذا اخل�صو�ص جهود
ّ
ت��ون�����س يف م��ك��اف��ح��ة الإره����اب
والتطرف ودوره��ا اال�سرتاتيجي
كدميقراطية نا�شئة يف �ضمان ودعم
اال�ستقرار يف املنطقة عموما.

الجزائر :التحقيق مع رئيس الوزراء السابق ووزير المالية في قضايا فساد
�أعلن التلفزيون اجلزائري الر�سمي �أم�س الأول عن
ا�ستدعاء رئي�س احلكومة ال�سابق �أحمد �أويحيى
ووزي��ر املالية احل��ايل حممد لوكال للتحقيق
معهما يف ق�ضايا ف�ساد م��ايل تتمثل يف تبديد
�أموال عمومية واحل�صول على امتيازات مالية غري
قانونية.
و�أو�ضح التلفزيون احلكومي يف ن�رشته الرئي�سية
ان اال�ستدعاء جاء من قبل النائب العام ملحكمة
�سيدي حممد باجلزائر العا�صمة.

وكان �أويحيى قد �أقيل من من�صبه يف  11مار�س
املا�ضي فيما عني لوكال يف احلكومة التي يقودها
نور الدين بدوي يف نف�س التاريخ.
وقد جاء اال�ستدعاء «مفاجئ ًا بالنظر �إلى الطابع
الر�سمي الذي تكت�سبه هذه الو�سيلة الإعالمية
والتي تتحفظ يف غالب الأح��ي��ان عن مثل هذه
املعلومات احل�سا�سة دون تقدمي تفا�صيل عن
اال�ستدعاء».
�إال �أن حترك الق�ضاء �ضد رئي�س الوزراء ال�سابق

ووزير املالية احلايل الذي �شغل من قبل من�صب
حمافظ بنك اجلزائر يعود �إلى «ت��ردد ا�سميهما
يف العديد من ملفات الف�ساد ويف مقدمتها عملية
طبع النقود التي كبدت اخلزينة العمومية خ�سارة
كبرية وكلفتها تدهورا رهيبا للعملة الوطنية».
وقد يكون لهذا التحقيق انعكا�سات خطرية مع
احتمال �سقوط ر�ؤو�س ف�ساد كبرية يف الدولة �سبق
و�أن طالب احلراك ال�شعبي مبحاكمتها بتهمة نهب
ثروات و�أموال البالد وتهريبها �إلى اخلارج.

