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«الخارجية الفلسطينية» تدين االعتداءات المتكررة على المسجد األقصى

االحتالل يعيد فتح المعابر مع غزة
�أعادت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
�صباح �أم�س فتح معابرها مع قطاع
غزة بعد �أ�سبوع من اغالقها.
وقالت م�صادر فل�سطينية ان �سلطات
االحتالل اع��ادت فتح معربي «كرم
ابو �سامل» التجاري جنوب قطاع غزة
وبيت حانون «اي��رز» �شمال القطاع
لالفراد.
وقال رئي�س جلنة �إدخ��ال الب�ضائع
�إلى قطاع غزة رائد فتوح �إن �سلطات
االحتالل �أبلغت اجلانب الفل�سطيني
ب�إعادة فتح معرب كرم �أبو �سامل �أم�س
كاملعتاد.
ع��ل��ى ج��ان��ب �آخ����ر� ،أق��دم��ت ق��وات
االحتالل الإ�رسائيلي �صباح �أم�س على
تركيب بوابة حديدية جديدة ،على
مدخل بلدة دير ا�ستيا �شمال حمافظة
�سلفيت يف ال�ضفة الغربية املحتلة
وفقا ملاذكره رئي�س بلدية �سلفيت
�سعيد زيدان.
وقال زي��دان يف بيان �إن البوابة مت
تركيبها من جهة طلوع �صيدا ،وبهذا
يكتمل �إغالق الطرق الفرعية املو�صلة
لل�شارع االلتفايف.
واو�ضح ان طرق حبلة ال�شيد مغلقة
ببوابة حديدية ،وامل�رصارة مبكعبات
�إ�سمنتية ،وال��واد ال�شامي بحاجز
حديدي ومكعبات باطون منذ �سنوات،
دواع �أمنية لالحتالل».
بزعم ٍ
ويعمد االحتالل يف �أغلب قرى وبلدات
ال�ضفة الغربية الواقعة يف منطقة
«ج» على و�ضع ب��واب��ات �إ�سمنتية
يديرها ويتحكم بها جنود االحتالل،
حيث تعمل هذه البوابات على حتويل

• صالة التراويح من أمام املسجد األقصى

قوى فلسطينية تدعو إلى تنظيم أوسع مشاركة في فعاليات ذكرى النكبة
القرى والبلدات �إلى �سجن كبري يديره
جي�ش االحتالل.
�إلى ذلك ،دعت قوى فل�سطينية �أم�س
الى تنظيم �أو�سع م�شاركة جماهريية
ممكنة يف فعاليات �إحياء الذكرى

الـ 71للنكبة التي ت�صادف الأربعاء
املقبل.
وقالت القوى الوطنية والإ�سالمية
الفل�سطينية يف ب��ي��ان �إن م�سرية
�ستنطلق يف رام الله الأربعاء املقبل

تعبريا عن وحدة ال�شعب الفل�سطيني
ب�ش�أن رف�ض «�صفقة القرن» ومت�سكا
بحقوق ال�شعب الفل�سطيني غري
القابلة للت�رصف ويف مقدمتها حق
العودة.

ودع����ت ال��ق��وى وه���ي ائ��ت�لاف من
الف�صائل الفل�سطينية ال��ى اعتبار
اجلمعة املقبل يوما للت�صعيد على
نقاط التما�س واالحتكاك مع االحتالل
يف امل��واق��ع التي ت�شهد فعاليات

جماعات مسلحة قصفت بلدات بمحافظة الالذقية

الجيش السوري يرد على خروقات اإلرهابيين في ريف إدلب
رد ًا على خ��روق��ات التنظيمات
الإره��اب��ي��ة املتوا�صلة التفاق
منطقة خف�ض الت�صعيد كثفت
وح���دات م��ن اجلي�ش ال�سوري
عملياتها �ضد هذه التنظيمات
ودمرت �أوكارا لها يف بلدة بداما
ب�أق�صى الريف اجلنوبي الغربي
ملحافظة �إدلب.
وذك��ر م�صدر �أم��ن��ي �أن وح��دات
اجلي�ش ن��ف��ذت رم��اي��ات نارية
مكثفة طالت جتمعات وحت�صينات
�إرهابيي تنظيم جبهة الن�رصة
والتنظيمات املن�ضوية حتت
زعامته يف بلدة بداما مبنطقة
ج����سر ال�����ش��غ��ور ب��ري��ف �إدل���ب
اجلنوبي الغربي.
و�أ�شار امل�صدر �إلى �أن ال�رضبات
�أ�سفرت عن تدمري �أوكار للتنظيم
التكفريي و�إيقاع قتلى وم�صابني
يف �صفوف اجلماعات الإرهابية،
مو�ضحا �أن حالة من التخبط
ت�����س��ود ���ص��ف��وف التنظيمات
الإره��اب��ي��ة نتيجة ف�شلها �أمام
التكتيكات العملياتية التي
تنفذها وحدات اجلي�ش با�ستخدام
الأ�سلحة املنا�سبة ذات الدقة
العالية وذلك يف �إطار احلر�ص
ع��ل��ى ح��ي��اة امل��دن��ي�ين الذين
تتخذهم تلك التنظيمات دروع ًا
ب�رشية.
وق�ضت وحدات من اجلي�ش �أم�س
على ع��دد م��ن �إره��اب��ي��ي «جبهة
الن�رصة» ودمرت مقرات لهم يف
بلدة حا�س بريف �إدلب اجلنوبي
و�آليات بع�ضها مزودة بر�شا�شات
على حم��اور حت��رك الإرهابيني
بني قريتي حي�ش وكفر �سجنة
على جانبي احل���دود الإداري���ة
لإدلب وحماة.
وذك��ر م�صدر �أمني يف حماة �أن
التنظيمات الإرهابية املنت�رشة

,,

مقتل  4أطفال

وامرأة في

اعتداء بالقذائف
الصاروخية
على مدينة

السقيلبية
بحماة

• قوات اجليش السوري ترد على خروقات اإلرهابيني

يف عدد من بلدات وقرى ريف حماة
ال�شمايل و�إدل��ب اجلنوبي �ضمن
منطقة خف�ض الت�صعيد ا�ستهدفت
ظهر �أم�س مدينة ال�سقيلبية بعدد
م��ن ال��ق��ذائ��ف ال�����ص��اروخ��ي��ة ما
ت�سبب با�ست�شهاد � 4أطفال وامر�أة
و�إ�صابة �ستة �أطفال ووقوع دمار
يف املنازل واملمتلكات.

و�أ���ص��ي��ب يف ال��ـ  8م��ن ال�شهر
احلايل عدد من املدنيني بينهم
ط��ف��ل ب��ج��روح م��ت��ف��اوت��ة ج��راء
اع��ت��داء املجموعات الإرهابية
بال�صواريخ على بلدة كرناز
�شمال غرب حماة.
على جانب �آخر ،قال رئي�س مركز
امل�صاحلة الرو�سي يف �سورية

اللواء فيكتور كوبت�شي�شني �إن
جماعات م�سلحة ق�صفت ,خالل
الـ � 24ساعة املا�ضية ,مراكز
�سكنية يف حمافظة الالذقية.
و�أ����ض���اف كوبت�شي�شني �أم�����س:
«ق��ام امل�سلحون خ�لال ال��ـ 24
�ساعة املا�ضية بق�صف املناطق
ال�سكنية ,جب ال��زور ,مرتي،

وروي�����س��ة ا�سكندر يف حمافظة
الالذقية».
و�أو���ض��ح �أن م��رك��ز امل�صاحلة
دع��ا ق��ادة اجلماعات امل�سلحة
غري ال�رشعية� ،إلى التخلي عن
اال���س��ت��ف��زازات ،وات��خ��اذ طريق
الت�سوية ال�سلمية للو�ضع يف
املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرتهم.

�أ�سبوعية �أيام اجلمع.
كما دعت الى اعتباره يوما للذهاب
لل�صالة يف القد�س رف�ضا لإجراءات
االح��ت�لال ع��ل��ى امل��ع��اب��ر وق��ي��وده
ال��ت��ي حت��ول دون و���ص��ول ع�رشات
االل��ف م��ن ال�شبان للقد�س ب�سبب
ه��ذه الإج����راءات.و�أك����دت ��ضرورة
�صف ال�صفوف والتوحد يف مواجهة
�سيا�سات االحتالل وخ�صو�صا خالل
�شهر رم�ضان و�شد الرحال الى القد�س
وك�رس الإج���راءات االحتاللية فيها
والتم�سك بحق العبادة والو�صول الى
امل�سجد الأق�صى.
من جانبها ،جددت وزارة اخلارجية
الفل�سطينية �إدانتها اعتداءات االحتالل
الإ�رسائيلي املتوا�صلة على امل�سجد
الأق�صى مطالبة املجتمع ال��دويل
بوقفها.
و�أو�ضحت اخلارجية يف بيان �أم�س
نقلته وكالة معا �أن اقتحام قوات
االحتالل باحات امل�سجد الأق�صى الليلة
املا�ضية و�إجبارها الفل�سطينيني على
اخل��روج منه بالقوة انتهاك �صارخ
للقانون الدويل م�شرية �إلى �أن هذا
االعتداء لي�س الأول ال��ذي يتعر�ض
له امل�صلون الفل�سطينيون منذ بداية
�شهر رم�ضان حيث تعتدي قوات
االحتالل ب�شكل متكرر على امل�صلني
�أثناء خروجهم من امل�سجد.
ول��ف��ت��ت اخل��ارج��ي��ة �إل���ى �أن هذه
االع��ت��داءات ت���أت��ي يف �إط���ار خمطط
�سلطات االح��ت�لال لتهويد الأق�صى
مطالبة املجتمع ال��دويل بالتحرك
لوقفها.

أسيران فلسطينيان

يواصالن اإلضراب عن
الطعام لليوم الـ 40

دخل �أ�سريان فل�سطينيان يومهما
الأرب���ع�ي�ن يف الإ����ض��راب عن
الطعام احتجاج ًا على ظروف
اعتقالهما .وقالت هيئة �ش�ؤون
الأ�رسى واملحررين الفل�سطينيني
�أم�����س� ،إن «الأ���س�يري��ن ع��ودة
احل��روب وح�سن العويوي من
حمافظة اخل��ل��ي��ل ،يوا�صالن
�إ�رضابهما املفتوح عن الطعام
لليوم الـ  40على التوايل رف�ض ًا
العتقالهما الإداري».
ولفتت �إل��ى �أن �إدارة معتقالت
االحتالل حتاول ال�ضغط عليهما
وك�رس الإ�رضاب ،حيث يعانيان
من �آلآم حادة يف الر�أ�س ،و�أوجاع
يف اخل��ا��صرة ،وا���ض��ط��راب يف
ال���ر�ؤي���ة ،وغ��ث��ي��ان متوا�صل
والعجز عن ال�سري واحلركة.
و�أو�ضحت �أن الأ�سري احلروب
 32عام ًا من بلدة دي��ر �سامت
ومعتقل منذ دي�سمرب ،2018
وهو �أب لـ� 10أطفال� ،أما الأ�سري
العويوي  35عام ًا ،فمعتقل منذ
 15يناير  ،2019وهو �أب لثالثة
�أطفال ،وق�ضى �سابق ًا �سنوات يف
معتقالت االحتالل.

محكمة عراقية تفرج عن  8أحداث

متهمين باإلرهاب قبض عليهم
في سورية

�أفرجت حمكمة حتقيق الكرخ املخت�صة بق�ضايا الإره��اب ،عن ثمانية
متهمني �أح��داث من �ضمن الذين جرى ت�سلمهم من قبل قوات �سورية
الدميقراطية.
و�أعلن املكتب الإعالمي ملجل�س الق�ضاء الأعلى العراقي ،يف بيان �صدر
�أم�س� ،أن حمكمة حتقيق الكرخ املخت�صة بق�ضايا الإرهاب� ،أفرجت عن
ثمانية متهمني «�أحداث».
و�أ�ضاف املكتب� ،أن الأحداث هم من �ضمن املتهمني الذين جرى ت�سلمهم
من قبل قوات �سورية الدميقراطية.
و�أو�ضح جمل�س الق�ضاء يف بيانه� ،إن التحقيقات �أثبتت عدم عالقة
املتهمني بالتنظيم الإرهابي ،كونهم دون اخلام�سة ع�رشة ،ويف مقتبل
العمر عندما مت اعتقالهم.
ونوه املجل�س� ،إلى �أن القا�ضي املخت�ص �أ�شار �إلى كون املفرج عنهم
كانوا مكرهني على االنتقال مع ذويهم من العراق �إلى �سورية.

الحكومة اليمنية تطالب
بخطوات ملموسة لتنفيذ
اتفاق السويد

انتقد وزير الدولة وم�ست�شار الرئي�س اليمني حممد العامري عدم اتخاذ
�أي خطوات ملمو�سة وجادة حتى الآن لتنفيذ اتفاق ال�سويد اخلا�ص
مبدينة احلديدة الواقعة على ال�ساحل الغربي لليمن.
وقال العامري �أم�س «�إن اتفاق ال�سويد مل ينفذ منه حتى هذه اللحظة �أي
�شيء �سواء على امل�ستوى الإن�ساين والأخالقي �أو على م�ستوى االن�سحاب
و�إعادة االنت�شار» ،مطالبا يف الوقت نف�سه الأمم املتحدة بتقدمي تف�سري
وا�ضح ب�ش�أن احلديدة.
وو�صف ان�سحاب جماعة �أن�صار الله من موانئ احلديدة بـ «الوهم
واخلداع» ،م�شددا على �رضورة وجود م�س�ؤولية دولية و�أممية يف �إلزام
امل�سلحني بتنفيذ اتفاق ال�سويد.
وطالب العامري املجتمع الدويل مبواجهة جماعة �أن�صار الله يف اليمن،
م�ؤكدا �إ�رصار احلكومة اليمنية على موا�صلة الدفاع عن ق�ضيتها وحماية
البالد من هذه امليلي�شيات الإجرامية.
وين�ص اتفاق �ستوكهومل على �سحب كافة القوات من مدينة احلديدة
وموانئها ،والتي تعد ال�رشيان احليوي لإي�صال امل�ساعدات الإن�سانية
�إلى اليمن ،ويعد ميناء احلديدة ثاين �أكرب املوانئ اليمنية ،وهو
مبثابة «بوابة البحر الأحمر» ،وقد �أن�شئ عام .1961

مقتل  7وإصابة العشرات في اشتباكات قبلية بالسودان

لبنان :وفاة البطريرك الماروني
السابق نصر اهلل صفير

أسرة البشير تكلف  4محامين للدفاع عنه
كلفت �أ��سرة الرئي�س ال�سوداين
امل���ع���زول ،ع��م��ر ال��ب�����ش�ير4 ،
حمامني بينهم رئي�س الربملان
الأ�سبق �أح��م��د �إب��راه��ي��م الطاهر
لتويل ال��دف��اع عن الب�شري �أمام
النيابة العامة واملحكمة حال
�إحالته �إليها.
ونقلت وكالة الأنباء الأملانية عن
م�صدر من �أ��سرة الب�شري �أن نحو
 50رجل قانون �أبدوا ا�ستعدادهم
للدفاع عن الب�شري.
وت��ب��ا��شر ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف
ال�سودان التحقيقات الأولية مع
الب�شري بح�سب ال�صحيفة حول
تهم تت�صل بغ�سيل �أموال وحيازة
عمالت �أجنبية.
وقالت و�سائل �إعالم �سودانية �إن
النيابة العامة ا�ستجوبت الرئي�س
امل��ع��زول اخلمي�س املا�ضي يف

غياب حمامي ال��دف��اع ،وب��ررت
اخل��ط��وة ب�أنها جم��رد حتريات
�أولية لتقييم البيانات املتاحة،
ومن ثم ا�ست�صدار قرار بفتح البالغ
�أو عدمه وفتح الباب �أمام حمامي
الدفاع.
على �صعيد الأو���ض��اع الأمنية،
قتل �سبعة �أ�شخا�ص و�أ�صيب 61
يف ا�شتباكات قبلية �أم�س الأول،
بوالية الق�ضارف على �إثر خالف
حول ت�سعرية مياه لل�رشب.
وق��ال �شهود عيان « �إن الأح��داث
وقعت على خلفية �شجار ن�شب
بني �سيدة من قبيلة النوبة وبائع
مياه تقليدي م��ن قبيلة البني
عامر بوالية الق�ضارف على �سعر
عبوة مياه ،ق��ادت الأخ�ير �إلى
طعن ال�سيدة ب�سكني كان يحمله،
و�أك��دوا �أن �شقيق القتيلة تدخل

للدفاع عن �شقيقته فطعنه البائع
وتطور ال�شجار �إل��ى ا�شتباكات
م�سلحة بني القبيلتني.
وذكر ال�شهود �أن قبيلة النوبة عمدت
�إلى �إحراق �سوق يتبع للبني عامر
بالكامل وردت الأخ�يرة ب�إحراق
عدد من منازل النوبة امل�شيدة من
الق�ش مبن بداخلها ماقاد الحتقان
الو�ضع بني الطرفني.
و�أكد طبيب مب�ست�شفى الق�ضارف
العام مقتل �سته من قبيلة النوبة
بع�ضهم تويف مت�أثرا بطعنات من
ال�سالح الأبي�ض والآخ��ر باحلرق
بجانب ا�صابة «� »61آخرين،
من ذات القبيلة بع�ضهم �إ�صابته
خطرية ،وذكر �أن امل�صابني من
قبيلة البني عامر مت نقلهم �إلى
م�ست�شفى ال�رشطة ملنع �أي احتكاك
بني الطرفني.

• عمر البشير

تويف فجر �أم�س ،البطريرك املاروين ال�سابق ن�رص الله بطر�س
�صفري عن عمر يناهز  99عاما ،ب�أحد م�ست�شفيات العا�صمة
اللبنانية بريوت ،وذلك بعد تراجع حالته ال�صحية ب�شكل كبري
جراء �إ�صابته بالتهابات يف الرئة� ،أعقبه تدهور مت�سارع يف
امل�ؤ�رشات احليوية ووظائف �أع�ضاء و�أجهزة اجل�سم.
والبطريرك �صفري من مواليد مدينة ك�رسوان مبحافظة جبل لبنان
يف  15مايو  ،1920وانتخبه جمل�س املطارنة املوارنة بطريرك ًا
يف � 19أبريل  ،1986وهو البطريرك الـ  76يف �سل�سلة البطاركة
املوارنة.
وتقدم البطريرك �صفري مطلع عام  2011با�ستقالته ،طالبا
�إعفاءه من املهام البطريركية ،وذلك جراء التقدم بالعمر ،ليتم
يف  15مار�س من نف�س العام انتخاب املطران ب�شارة الراعي خلفا
له.
وعرف عن البطريرك الراحل موقفه املناه�ض ل�سالح حزب الله،
معتربا �أن �سالح احلزب غري �رشعي وميثل تهديدا كبريا للبنان
و�شعبه ب�أكمله ولي�س اللبنانيني امل�سيحيني وحدهم.

• نصر الله بطرس صفير

