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إسرائيل تغلق المدخل الرئيسي لبلدة عزون شرق قلقيلية ببوابة حديدية

متطرفون اقتحموا «األقصى» ...واعتقاالت في الضفة الغربية
«الخارجية الفلسطينية»:
فشل االحتالل في كسر
صمود المقدسيين
أصابهم بالهستيريا

اقتحم ع�رشات امل�ستوطنني املتطرفني
�صباح �أم�س ،باحات امل�سجد الأق�صى
املبارك  -احلرم القد�سي ال�رشيف مبدينة
القد�س املحتلة.
وقال مدير عام دائرة االوقاف اال�سالمية
العامة و�ش�ؤون امل�سجد االق�صى بالقد�س
ال�شيخ ع��زام اخلطيب ،ان االقتحامات
نفذت بحرا�سة م�شددة من قوات االحتالل
الإ�رسائيلي اخلا�صة املدججة بال�سالح.
و�أو���ض��ح اخلطيب �أن �أك�ثر من �سبعني
م�ستوطنا متطرفا نفذوا منذ �ساعات
ال�صباح االول���ى اقتحامات وج��والت
ا�ستفزازية يف باحات امل�سجد الأق�صى
�أدوا خاللها طقو�سا تلمودية ا�ستفزازية
قبل خروجهم من جهة باب ال�سل�سلة.
�إلى ذلك� ،شنت قوات االحتالل اال�رسائيلي
فجر �أم�س ،حملة مداهمات واعتقاالت
وا�سعة يف مناطق متفرقة من ال�ضفة
الغربية املحتلة طالت  23فل�سطينيا.
وقال نادي اال�سري الفل�سطيني يف بيان،
ان ق��وات االحتالل اال�رسائيلي اقتحمت
مناطق متفرقة يف مدن اريحا ونابل�س

ورام الله والبرية واخلليل وبيت حلم
وج��ن�ين واعتقلت امل��واط��ن�ين الثالثة
والع�رشين بزعم �أنهم مطلوبون.
على جانب �آخر� ،أغلقت قوات االحتالل
الإ�رسائيلي �صباح �أم�س ،املدخل الرئي�س
لبلدة عزون �رشق مدينة قلقيلية �شمال
ال�ضفة الغربية املحتلة ببوابة حديدية.
وقالت بلدية عزون يف بيان� ،إن االحتالل
�أغلق البوابة املقامة على مدخل البلدة
وامل ��ؤدي��ة �إل��ى ق��رى حمافظة قلقيلية
ال�رشقية واجلنوبية و�إلى قرى الكفريات
يف طولكرم ،ما ت�سبب مبنع حركة التنقل
بني املحافظتني.
يذكر �أن �إغالق املدخل الرئي�سي للبلدة
يدفع ال�سائقني �إلى �سلوك طرق التفافية
وعرة ،ما يعيق و�صول املواطنني �إلى
�أعمالهم يف الوقت املنا�سب.
م��ن جانبها ،قالت وزارة اخلارجية
واملغرتبني الفل�سطينية� ،إن الف�شل يف
ك�رس �صمود املقد�سيني �أ�صاب االحتالل
باله�سترييا.
و�أ�ضافت اخلارجية يف بيان لها« ،حالة

الهلع واله�ستريية من كل ما هو فل�سطيني
يف القد�س املحتلة ت�سيطر على �أركان
اليمني احل��اك��م يف ا��سرائ��ي��ل ،ترتجم
يوم ًيا عرب جملة من الإجراءات والتدابري
العدوانية التي متار�سها �سلطات االحتالل
و�رشطته �ضد الفل�سطينيني يف العا�صمة
املحتلة ،و�صلت بالأم�س الى �إقدامها
على منع دوري ريا�ضي �سنوي تنظمه
العائالت املقد�سية ،وقبلها منعت ما
ت�سمى وزارة االمن الداخلي اال�رسائيلية
عقد ندوة يف برج اللقلق.
وت��زام��ن ذل��ك مع ت�صعيد االقتحامات
للم�سجد الأق�صى وباحاته مب��ا فيها
اال���س��ت��ه��داف امل��ت��وا���ص��ل مل�صلى باب
الرحمة واخراج حمتوياته� ،إ�ضافة �إلى
ما ذكرته و�سائل الإعالم العربية ب�ش�أن
م�صادقة احلكومة الإ�رسائيلية على زيادة
ميزانية ما و�صف بـ «خمطط تطوير البنى
التحتية لت�شجيع ال��زي��ارات» ل�ساحة
ال�ب�راق يف القد�س ال�رشقية املحتلة
وعمليات التهويد امل�ستمرة بجبل
الزيتون وحميطه».

• قوات االحتالل تعتقل فلسطينيا ً في الضفة الغربية

البرلمان األردني يوصي بطرد السفير اإلسرائيلي
�أو�صى جمل�س النواب الأردين �أم�س،
احلكومة بطرد ال�سفري الإ�رسائيلي
و�سحب ال�سفري الأردين من �إ�رسائيل،
و�إعادة النظر باتفاقية ال�سالم.
ي�أتي هذا ردا على املمار�سات التي
تقوم بها �سلطات االحتالل يف امل�سجد
الأق�صى ،و�ضد املقد�سيني ويف قطاع
غزة ب�شكل عام.
وطالب النواب احلكومة ب�إعالن تفا�صيل
ما ي�سمى بـ «�صفقة ال��ق��رن» و�إع�لام
املجل�س بذلك ،والإج��راءات املتخذة
حيالها ،وتعزيز ال�سيادة االردنية على
«الغمر والباقورة» ،ف�ضال عن �إدانة كل
ا�شكال التطبيع مع �إ�رسائيل ،و�رضورة
�إ�سناد الأوقاف الإ�سالمية يف القد�س.
وق��ال رئي�س جمل�س ال��ن��واب الأردين
املهند�س عاطف الطراونة� ،إن اتفاقية
وادي عربة منظورة حاليا �أمام اللجنة

القانونية النيابية ،فيما �ستنظر جلنة
الطاقة قريب ًا يف مو�ضوع «اتفاقية
ال��غ��از» م��ع �إ��سرائ��ي��ل الت��خ��اذ القرار
املنا�سب ب�ش�أنها.
جدير بالذكر �أن وزارة اخلارجية
و�ش�ؤون املغرتبني يف الأردن ،ا�ستدعت
�أم�س الأول ،ال�سفري الإ�رسائيلي يف
ع��م��ان ،للتعبري ع��ن �إدان����ة الأردن
ورف�ضها «االنتهاكات الإ�رسائيلية يف
امل�سجد الأق�صى املبارك» ،كما طالبت
«التوقف الفوري للممار�سات العبثية
اال�ستفزازية الإ�رسائيلية يف احلرم
ال�رشيف».
كات احلكومة الأردنية �أعلنت يف وقت
�سابق �أن املمار�سات الإ�رسائيلية التي
ت��ق��وم بها حكومة االح��ت�لال ت�ؤجج
ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي وال حتلها؛
وهو الأمر الذي �سيزيد من وط�أة الأمر.

صفقة القرن األميركية

 ...بعد االنتخابات اإلسرائيلية
قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �أم�س الأول� ،إنه �سيعلن على الأرجح خطة
ال�سالم التي �صاغها م�ست�شار البيت الأبي�ض جاريد كو�شرن بعد االنتخابات
الإ�رسائيلية التي جترى يف � 17سبتمرب.وكو�شرن �صهر ترامب وهو املهند�س
الرئي�سي خلطة تنمية اقت�صادية مقرتحة بقيمة  50مليار دوالر للفل�سطينيني
وم�رص والأردن ولبنان بهدف �إحالل ال�سالم يف املنطقة.
وكان كو�شرن قد قال �إن ترامب م�ستعد للتوا�صل مع الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س «يف الوقت املنا�سب» ،م�ضيفا �أن لدى وا�شنطن مقاربة مدرو�سة وال نزال
نتحرى الدقة ونفكر يف تقدمي مقرتحات منطقية للفل�سطينيني والإ�رسائيليني من
�أجل العي�ش ب�سالم وازدهار.وادعى كو�شرن �أن وا�شنطن تقدم «فر�صة للفل�سطينيني
والإ�رسائيليني لإنهاء النزاع الذي ا�ستمر �سنوات طويلة».
وذكر �أنه قدم يف ما ي�سمى ور�شة عمل البحرين لل�سالم «اخلطوط العري�ضة
للم�ستقبل االقت�صادي يف املنطقة» ،م�شريا �إل��ى �أن��ه �سيعلن عن مزيد من
اخلطوات.
وتقرتح اخلطة االقت�صادية جذب ا�ستثمارات من الدول العربية تتجاوز قيمتها
 50مليار دوالر ل�صالح الفل�سطينيني ،و�إيجاد مليون فر�صة عمل لهم ،وم�ضاعفة
�إجمايل ناجتهم املحلي ،على �أن ميتد تنفيذها على ع�رشة �أعوام.

• عاطف طراونة متحدثا

آليات عسكرية تركية اجتازت الحدود السورية ودخلت مدينة سراقب

للمرة األولى منذ إزاحته عن السلطة

دمشق :أنقرة تحاول إنقاذ اإلرهابيين

البشير يحضر محاكمته وسط إجراءات أمنية مشددة

في خان شيخون

• آليات عسكرية تركية تدخل مدينة سراقب

�أعلن م�صدر ر�سمي بوزارة اخلارجية ال�سورية� ،أم�س،
�أن �آليات تركية اجتازت احل��دود ودخلت �إلى مدينة
�رساقب متجهة �إلى بلدة خان �شيخون بريف �إدلب،
لنجدة عنا�رص «جبهة الن�رصة» الإرهابية ،م�شددا على
�أن ذلك ي�ؤكد جمددا ا�ستمرار الدعم
ال�لاحم��دود ال��ذي يقدمه النظام
الرتكي للمجموعات الإرهابية.
وق���ال امل�����ص��در يف ت�رصيحات
نقلتها وكالة الأن��ب��اء ال�سورية
الر�سمية �إن «�آليات تركية حمملة
بالذخائر جتتاز احل��دود وتدخل
باجتاه بلدة خان �شيخون بريف
�إدل���ب ،لنجدة �إره��اب��ي��ي جبهة
الن�رصة املهزومني» ،م�ؤكدا �أن
هذه اخلطوة ت�ؤكد الدعم الرتكي
الالحمدود للمجموعات الإرهابية.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن «�سورية تدين
ب�شدة التدخل الرتكي ال�سافر»،
وحتمل النظام الرتكي امل�س�ؤولية
الكاملة عن تداعيات هذا االنتهاك
الفا�ضح ل�سيادة ووح��دة و�سالمة �أرا�ضي اجلمهورية
العربية ال�سورية ،ولأحكام القانون الدويل.
وتابع« :هذا ال�سلوك العدواين للنظام الرتكي لن ي�ؤثر
ب�أي �شكل على عزمية و�إ�رصار اجلي�ش العربي ال�سوري
على اال�ستمرار يف مطاردة فلول الإرهابيني يف خان
�شيخون وغريها ،حتى تطهري كامل الرتاب ال�سوري من
الوجود الإرهابي».
من جهة �أخرى� ،أفاد املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان،
�أم�س ،ب�أن طائرات النظام ال�سوري نفذت غارات جوية

,,

ا�ستهدفت حميط رتل تركي متوقف على ات�سرتاد دم�شق
 حلب الدويل بالقرب من مدينة معرة النعمان جنوب�إدلب.وقال املر�صد ،الذي يتخذ من لندن مقرا ً له يف
بيان �صحايف� ،أم�س� ،إن الق�صف �أ�سفر عن مقتل م�سلح
من فيلق موايل لرتكيا مرافق للرتل
و�إ�صابة عدة عنا�رص �آخرين.
وق����ال ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م اجلبهة
الوطنية للتحرير التابعة للجي�ش
ال�سوري احلر ناجي م�صطفى �إن
«مقاتالت حربية �أطلقت �صاروخني
على بعد حوايل  400مرت عن الرتل
الع�سكري الرتكي الذي كان متجه ًا
�إلى مدينة خان �شيخون».
وكانت قد و�صلت تعزيزات من
قوات «الكوماندوز» الرتكية �إلى
والية «هطاي» جنوبي تركيا م�ساء
�أم�س الأول ،بهدف توزيعها على
الوحدات الع�سكرية املتمركزة
على احلدود ال�سورية.
ونقلت وك��ال��ة االن��ب��اء الرتكية
«انا�ضول» عن م�صادر ع�سكرية قولها �إن الوحدات
و�صلت �إل��ى منطقة «قرييق خ��ان» التابعة «لهطاي»
قادمة من قواعد خمتلفة داخل البالد م�ؤكدة �أن الوحدات
توجهت �إلى ال�رشيط احلدودي مع �سورية و�سط تدابري
�أمنية م�شددة.
وكان وزير الدفاع الرتكي خلو�صي �أكار �أعلن �أم�س الأول
�أن عمل مركز العمليات امل�شرتك مع الواليات املتحدة
الأمريكية ب�ش�أن املنطقة الآمنة �شمايل �سورية �سيبد�أ
بكامل طاقته اال�سبوع املقبل.

ان��ت��ه��ت �أول����ى ج��ل�����س��ات حماكمة
الرئي�س ال�سوداين املخلوع عمر
الب�شري ،حيث كانت تعقد املحاكمة
يف معهد ال��ت��دري��ب الق�ضائي يف
�ضاحية �أركويت �رشقي العا�صمة
اخلرطوم ،حيث مت ت�أجيلها ليوم
ال�سبت املقبل.
وح�رض الب�شري حماكمته ،للمرة
الأولى ،يف اتهامات تتعلق بحيازة
نقد �أجنبي وف�ساد مايل.
وكان قد و�صل الرئي�س املعزول �إلى
مقر حماكمته و�سط �إجراءات �أمنية
م�شددة ،وترجل من �سيارة ُمعتمة
كانت تُ قله ،محُ اطا بح�شد �أمني،
�إلى داخل املعهد ،لتنطلق �إجراءات
حماكمته.
وكانت �أولى جل�سات حماكمة الب�شري
يوم  31يوليو املا�ضي ت�أجلت �إلى
ال�سبت املا�ضي ،لعدم ح�ضوره من
حمب�سه ،ثم �أُرج�أت جمددا �إلى �أم�س،
ب�سبب االن�شغال بتوقيع اتفاق نقل
ال�سلطة بني «املجل�س الع�سكري»
وقوى «�إع�لان احلرية والتغيري»،
�أول من �أم�س.
ويواجه الب�شري تُ هما تتعلق بحيازته
ال��ن��ق��د الأج��ن��ب��ي ،وال��ث��راء غري
امل�رشوع� ،إ�ضافة �إل��ى تهم �أخرى
تتعلق بالف�ساد ،بعد العثور يف
منزله على مبالغ �ضخمة بالعمالت
الأجنبية ،واجلنيه ال�سوداين.

رئيس مفوضية
االتحاد األفريقي:
قرار وشيك برفع
تعليق عضوية
السودان
• عمر البشير لدى وصوله إلى مقر احملاكمة

على جانب �آخ��ر� ،أعلنت ال�صني،
�أم�����س ،دعمها وترحيبها بتوقيع
املجل�س الع�سكري االنتقايل وقوى
�إعالن احلرية والتغيري يف ال�سودان
على وثيقة الإع��ل�ان الد�ستوري
التي تنظم عمل م�ؤ�س�سات الفرتة
االنتقالية يف البالد.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م وزارة
اخلارجية ال�صينية جينغ �شوانغ -
يف ت�رصيح خالل امل�ؤمتر ال�صحايف
اليومي مبقر ال��وزارة � -إن ال�صني
ترحب بالتوقيع على وثيقة الإعالن

الد�ستوري ،وحت�ترم االختيارات
امل�ستقلة لل�سودان وامل�سار الذي
يختاره بنف�سه ،م�ضيفا« :ن�أمل يف
انتقال �سل�س للمرحلة االنتقالية،
وحتقيق ال�سالم واال�ستقرار والتنمية
يف البالد يف �أقرب وقت ممكن».
�إل��ى ذل��ك ،ك�شف رئي�س مفو�ضية
االحت��اد الأفريقي مو�سى فكي ،عن
عودة و�شيكة لل�سودان �إلى م�ؤ�س�سات
و�أن�شطة االحت���اد الأف��ري��ق��ي عقب
التوقيع على وثائق الفرتة االنتقالية
التي ت�ؤ�س�س للحكم املدين بالبالد.

وقال فكي يف ت�رصيحات ل�صحيفة
«ال�سوداين» �أم�س� ،إن جمل�س ال�سلم
والأمن باالحتاد الأفريقي �سيجتمع
يف غ�ضون الأي��ام القليلة القادمة
لبحث التطورات يف ال�سودان واتخاذ
قرار برفع تعليق ع�ضوية ال�سودان
وعودته لبيته الأفريقي.
و�أك��د فكي ،دعم الأفارقة للتوافق
ال��ذي متّ بني املجل�س الع�سكري
وقوى احلرية والتغيري ،مو�ضحا
يتم
�أنّ هم �سيقفون مع ال�سودان حتى ّ
تنفيذ االتفاق.

المسماري يحذر األطراف الخارجية
من التدخل في شؤون ليبيا

قوات الجيش
استهدفت محيط
الرتل العسكري
التركي جنوب إدلب

• أحمد املسماري

حذر املتحدث الر�سمي با�سم اجلي�ش الليبي �أحمد
امل�سماري ،الأطراف اخلارجية التي ت�سعى للتدخل
يف ال�ش�ؤون الليبية.
وقال يف م�ؤمتر �صحايف عقده ،م�ساء �أم�س االول� ،إن
حربا
اجلي�ش الليبي يخو�ض خالل الفرتة احلالية
ً
�ضد �أطراف باعت م�صري بالدنا لأطراف خارجية.
وجدد حر�ص اجلي�ش الليبي على الق�ضاء ب�شكل نهائي
ريا �إلى �أن املعركة
على الإرهابيني يف طرابل�س ،م�ش ً
احلالية تدور بني جي�ش نظامي وميلي�شيات م�سلحة.
و�أ�ضاف �أن اجلي�ش الليبي قادر على �إنهاء معركة
طرابل�س ،ولكنه يراعي حماية املدنيني هناك،
ريا �إل��ى �أن ال�رضبة التي مت توجيهها ملطار
م�ش ً
م�رصاتة بالأم�س كانت �رضبة ا�سرتاتيجية.

متكن حر�س ال�سواحل الليبي� ،أم�س الأول ،من �إنقاذ
 37مهاجرا غري قانوين �رشق العا�صمة.
ويف بيان ملكتب الإعالم بالبحرية الليبية� ،أنه مت
القيام بعملية االنقاذ بعد تلقي نداء ا�ستغاثة من
قارب هجرة على ظهره  37مهاجرا علي بعد  53ميال
�شمال مدينة اخلم�س.
و�أ�شار املكتب �إلى �أن القارب كان يحمل � 29سودانيا،
وموريتانيني ونيجرييني وكينيا وماليا و�صوماليا
ومينيا ،م�ؤكدا نقلهم جميعا �إلى نقطة �إنزال حر�س
ال�سواحل يف اخلم�س.
ي�شار �إل��ى �أن �سواحل ليبيا تعد نقطة انطالق
للمهاجرين الراغبني يف الو�صول �إلى اوروب��ا عرب
البحر املتو�سط.

