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االحتالل يهدم منز ًال قيد اإلنشاء في قلنسوة

متطرفون يقتحمون «األقصى» ...واعتقال  16فلسطيني ًا في الضفة الغربية
ا�ست�أنف م�ستوطنون وطلبة املعاهد التلمودية� ،أم�س اقتحام باحات
امل�سجد الأق�صى املبارك من جهة باب املغاربة بحرا�سة �رشطة االحتالل
اخلا�صة.
على �صعيد �آخ��ر ،توا�صل �سلطات االحتالل حفرياتها يف املنطقة
املتاخمة ملغارة القطن يف باب العامود و�أ�سفل �سور البلدة القدمية،
كما جرفت �آليات تابعة للم�ستوطنني� ،أم�س� ،أرا�ضي زراعية يف بلدة
ترم�سعيا �شمال رام الله.
وقال رئي�س بلدية ترم�سعيا رفعت اليف ان م�ستوطني «ع��ادي عاد»
اجلاثمة فوق �أرا�ضي ترم�سعيا جرفوا �أرا�ضي تعود ملكيتها لعائلة ابو
كافية ،تقدر م�ساحتها من � 5إلى  6دومنات.
و�أ�شار اليف �إلى �أن هذه هي املرة الرابعة خالل �شهرين التي ت�شهد فيها
البلدة اعمال جتريف من قبل امل�ستوطنني ،الذين ميار�سون جرائمهم
بحماية قوات االحتالل اال�رسائيلي.
على جانب �آخ��ر ،قال نادي الأ�سري الفل�سطيني ،ان قوات االحتالل
الإ�رسائيلي اعتقلت �صباح ام�س الأحد� ،ستة ع�رش مواطنا فل�سطينيا من
مناطق يف ال�ضفة الغربية املحتلة بزعم انهم مطلوبون.
وذكر النادي يف بيان ان قوات االحتالل اال�رسائيلي اعتقلت ه�ؤالء
املواطنني خالل اقتحامها مناطق متفرقة يف مدن اخلليل وبيت حلم
ونابل�س ورام الله و�سلفيت وجنني.
على �صعيد مت�صل ،قال املخت�ص يف �ش�ؤون اال�رسى واملعتقلني يف
�سجون االحتالل عبد النا�رص فروانة ان �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
اعتقلت �أكرث من مئة فل�سطيني من قطاع غزة منذ مطلع العام احلايل.
وا�ضاف فروانة يف ت�رصيح �صحايف �أم�س� ،أن االعتقاالت متت يف عر�ض
البحر ملن يعملون يف مهنة ال�صيد� ،أو بعد اجتيازهم حدود القطاع� ،أو
عرب معرب بيت حانون/ايرز �أثناء تنقلهم من و�إلى القطاع.
�إلى ذلك ،هدمت ال�سلطات الإ�رسائيلية� ،أم�س ،منزال يف طور البناء
مبدينة قلن�سوة داخل �أرا�ضي الـ ،48بحجة عدم توافر تراخي�ص بناء.
وبح�سب �شهود عيان ،اقتحمت �آليات وجرافات ال�سلطات الإ�رسائيلية
منطقة ال�سهل الغربي بقلن�سوة بحماية من ال�رشطة ،التي قامت ب�إغالق
الطرق امل�ؤدية �إلى املنزل ،الذي يعود �إلى عائلة �أبو عرار.
يذكر �أن ال�سلطات الإ�رسائيلية �سبق �أن هدمت منزلني لعائلة �أبو عرار
يف نف�س املنطقة قبل � 4أعوام.
وت�شهد البلدات الفل�سطينية ب�أرا�ضي الـ 48تكثيف جرائم هدم منازل
بحجة البناء غري املرخ�ص ،يف الوقت ال��ذي ت�ضع فيه ال�سلطات
الإ�رسائيلية العراقيل �أم��ام ع�رشات �آالف امل��ن��ازل للح�صول على
تراخي�ص البناء� ،إلى جانب �أزمة ال�سكن اخلانقة التي يعاين منها
الفل�سطينيون.

القائمة المشتركة:
دعم غانتس
لن يكون مجان ًا
�أكد �أحمد الطيبي القيادي بـ«القائمة امل�شرتكة»
�أن القائمة لن تو�صي �أحدا بت�شكيل احلكومة
الإ�رسائيلية القادمة جمانا ،مبا يف ذلك بيني
غانت�س زعيم حزب «�أزرق �أبي�ض» ،الذي ت�صدر
االنتخابات الأخرية.
ونقلت هيئة البث الإ�رسائيلي �أم�س� ،أن القائمة
متم�سكة بهدفني وع��دت بهما خ�لال احلملة
االنتخابية ،وهما حتقيق �إجن��ازات للمجتمع
العربي و�إ���س��ق��اط رئي�س ال���وزراء بنيامني
نتنياهو.
ومن املقرر �أن تعقد «القائمة امل�شرتكة»،
التي حلت يف املرتبة الثالثة يف االنتخابات
الأخ�يرة ،اجتماعا التخاذ قرار ب�ش�أن ما �إذا
كانت �ستو�صي الرئي�س الإ�رسائيلي ر�ؤوفني
ريفلني بتكليف غانت�س.
وقال الطيبي �إن القائمة لها مطالب من بينها
اتخاذ قرار حكومي ملزم مبكافحة العنف يف
املجتمع العربي والإعالن عن خطة اقت�صادية
حقيقية لتطوير املجتمع العربي ووق��ف ما
و�صفها «باقتحامات الأق�صى» ،م�ضيفا �أنه «لن
تكون تو�صية بدون ثمن مالئم».
ومن املقرر �أن يبد�أ رئي�س �إ�رسائيل م�شاورات
نيابية مع ممثلي جميع الكتل الربملانية التي
مت انتخابها م�ؤخرا ،وذل��ك متهيدا لت�سمية
ليكلف مبهمة ت�شكيل
النائب الأوف���ر حظا ُ
احلكومة املقبلة.

• متطرفون يقتحمون باحات الأق�صى

مقتل عنصر مسلح في تبادل إلطالق النار شرقي القاهرة

شكري :دعاوى التحريض مرفوضة ...وستذهب هباء

• �سامح �شكري

ا�ستنكر وزي��ر اخلارجية امل�رصي
�سامح �شكري ،ما و�صفه «حتري�ض
و�سائل �إع�لام �أجنبية �ضد الدولة
امل�رصية ،ودعوتها للم�شاركة يف
مظاهرات داعمة للفو�ضى».
و�أكد �شكري ،خالل مداخلة هاتفية مع
برنامج «احلكاية» على قناة «�إم بي �سي»
مع الإعالمي عمرو �أديب� ،أن «دعاوى
التحري�ض مرفو�ضة و�ستذهب هباء».
و�أ�ضاف �أن هذا «التحري�ض لن يلقى
�أي ا�ستجابة داخل م�رص» ،م�شريا �إلى
�أنه «ينم عن حقد دفني لكل ما �أجنزته
م�رص خالل الـ� 5سنوات املا�ضية».

و�أ�شار الوزير امل�رصي� ،إلى «�أنه
توا�صل مع عدد من و�سائل الإعالم
خالل تواجده يف نيويورك للرد على
ما روجته ف�ضائيات بوجود تظاهرات
يف م����صر» ،مو�ضحا �أن���ه «طالب
القنوات بت�صوير الأحداث على �أر�ض
الواقع» ،كما نوه خالل حديثه مع
و�سائل الإع�لام العربية� ،إل��ى عدم
م�صداقية قناة اجلزيرة فيما تبثه من
�أحداث عن م�رص.
�إل��ى ذل��ك ،قالت وزارة الداخلية
امل�رصية� ،أم�س الأول� ،إن ع�ضوا
بجماعة الإخ��وان امل�سلمني ،التي

حتظرها ال�سلطات كتنظيم �إرهابي،
قتل بتبادل لإط�لاق النار يف �أثناء
مداهمة �أمنية �رشقي القاهرة.
ونقلت قناة «�إك�سرتا نيوز» امل�رصية
عن بيان للداخلية �أنه متت «مداهمة
وك��ر يتبع حركة ح�سم الإرهابية
مبنطقة املطرية ،ما �أ�سفر عن مقتل
الإخواين الإرهابي عمرو �أحمد حممود
�أبو احل�سن يف تبادل لإطالق النار مع
قوات الأمن».
وتابع البيان �أن «قوات الأمن عرثت
بالوكر على �أ�سلحة نارية ،وذخائر،
و�آر بي جي ،وعدد من القذائف ،وكمية

من املتفجرات ،ودوائ��ر كهربائية؛
لإعداد القنابل».
وكانت الداخلية امل�رصية قد �أعلنت
الأرب��ع��اء املا�ضي م����صرع ت�سعة
عنا�رص �إرهابية عقب تبادل لإطالق
النار مع القوات يف �أثناء مداهمة
وكرين مبدينتي العبور و 15مايو،
�رشق وجنوب القاهرة.
وت��خ��و���ض ق���وات الأم���ن امل�رصية
مواجهات مع اجلماعات التكفريية
منذ عزل الرئي�س الراحل حممد مر�سي
القيادي يف جماعة الإخوان امل�سلمني
عام .2013

القروي يهدد بالطعن في نتائج الجولة الثانية لالنتخابات
هدد املر�شح الرئا�سي التون�سي نبيل
القروي ،بالطعن يف نتائج اجلولة
الثانية من االنتخابات بكل الو�سائل
يف حال موا�صلة حب�سه.
وق��ال ال��ق��روي �أن��ه خ�رس  ٪ 10من
الأ�صوات تقريبا نظرا لعدم ح�ضوره
يف املناظرة التلفزيونية التي �ضمت
املر�شحني الرئا�سيني يف اجلولة
الأولى من االنتخابات.

وك��ان��ت الهيئة العليا امل�ستقلة
لالنتخابات �أعلنت مناف�سة كل من
املر�شحني قي�س �سعيد ونبيل القروي
يف اجلولة الثانية من االنتخابات
الرئا�سية التي جرت جولتها الأولى يف
� 15سبتمرب احلايل ،وذلك بعد ح�صول
قي�س �سعيد على  %18.4من �أ�صوات
الناخبني ،بينما ح�صد نبيل القروي
 %15.6من �أ�صوات الناخبني.

على �صعيد مت�صل� ،أثار �إعالن الق�ضاة
يف تون�س البدء يف �إ��ضراب مفتوح،
خم��اوف م��ن �أن ينعك�س �سلب ًا على
م�سار االنتخابات ،والق�ضاء تنتظره
ق�ضايا عالقة� ،أبرزها موقف املر�شح
الرئا�سي نبيل القروي ،بالإ�ضافة
�إلى نظر املحكمة الإداري��ة يف طعون
ملر�شحني خا�رسين ،ما قد ي�ؤخر
موعد جولة الإع��ادة ملا بعد الآجال

القبض على الخلية المخططة لتفجير كربالء

وا�صلت البحرية الإ�رسائيلية انتهاكها املياه الإقليمية اللبنانية ،من
خالل الدوريات التي تنفذها زوارقها احلربية داخل هذه املياه.
ً
زورقا حرب ًيا �إ�رسائيل ًيا
و�أفادت قيادة اجلي�ش اللبناين ،يف بيان �أم�س ،ب�أن
�أقدم على خرق املياه الإقليمية اللبنانية مقابل ر�أ�س الناقورة ،مل�سافة
نحو  275مرتا ،وملدة  20دقيقة.
و�أ�شار البيان �إلى �أنه جرت متابعة مو�ضوع انتهاك الزورق احلربي
الإ�رسائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية ،بالتن�سيق مع قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان.
• نبيل القروي

«مسيرة» تقصف مقراً للحشد الشعبي غرب األنبار
طائرة
ّ
تعر�ض مقر لقوات احل�شد ال�شعبي يف العراق،
بالقرب من مدينة الرطبة غربي الأنبار� ،أم�س
لق�صف من طائرات م�سرية جمهولة امل�صدر.
وقال م�صدر مطلع �إن «مع�سكرا للح�شد ال�شعبي
تعر�ض ل�رضبة جوية جمهولة غرب الأنبار»،
م�ؤكدا �أن الطائرة املجهولة نفذت �رضبة جوية
يف حميط مع�سكر املر�صنات التابع لقاطع
عمليات الأنبار للح�شد ال�شعبي».
و�أ�ضاف امل�صدر �أن «ال�رضبة ج��اءت بعد يوم
واحد من انتهاء عمليات �إرادة ن�رص اخلام�سة التي
كانت تتخذ من مع�سكر املر�صنات مقرا للعمليات
اجلوالة» ،م�شريا �إلى �أن «ال�رضبة مل ت�ؤد �إلى
وقوع �أي خ�سائر ب�رشية».
جدير بالذكر �أن عددا من مقرات احل�شد ال�شعبي
تعر�ضت يف وق��ت �سابق �إل��ى ق�صف بطائرات
م�سرية� ،إحداها كانت �إ�رسائيلية� ،أدت �إلى �إحلاق
�أ�رضار مادية ووقوع خ�سائر ب�رشية ،وقد مت فتح
حتقيق ملعرفة مالب�سات هذه العمليات.
ميدانيا� ،أعلنت وزارة الداخلية العراقية �أم�س،
القب�ض على اخللية املخططة للتفجري الذي
وقع اجلمعة املا�ضية ،عند �أحد مداخل حمافظة
كربالء.
وقال املتحدث با�سم الوزارة اللواء �سعد معن
يف م�ؤمتر �صحايف عقده داخ��ل مقر اجلرمية
املنظمة� ،إن اجلهات الأمنية قامت بن�شاط مميز
�أ�سفر عن القب�ض على اخللية التي خططت لعملية

التفجري يف مدخل كربالء.
وكانت خلية الإعالم الأمني العراقية قد �أعلنت
انفجار عبوة نا�سفة داخل �سيارة قرب �أحد مداخل
كربالء ،ما �أدى �إلى مقتل � 12شخ�صا و�إ�صابة
خم�سة �آخرين.
من جهة �أخرى� ،أفاد م�صدر �أمني مبحافظة نينوى
العراقية �أم�س ،مبقتل جنديني اثنني و�إ�صابة
ثالثة �آخرين بانفجار عبوة نا�سفة جنوب املو�صل
 400كم �شمال بغداد.
وقال النقيب �أحمد العبيدي من �رشطة نينوى
�إن عبوة نا�سفة انفجرت م�ستهدفة رتال للجي�ش
العراقي يف قرية احلاج علي �ضمن ناحية القيارة
 50كم جنوب املو�صل ما �أ�سفر عن مقتل جنديني
اثنني و�إ�صابة ثالثة �آخرين بجروح متفاوتة.
وعلى �صعيد �آخر قال العبيدي �إن القوات الأمنية
�ألقت القب�ض� ،أم�س� ،أي�ضا على الإرهابي �أبوجمحم
اجلحي�شي يف ناحية القيارة وهو من �أبرز قادة
التنظيم يف مدينة املو�صل» ،م�شريا �إلى �أنه مت
اقتياد اجلحي�شي �إلى مقر قيادة عمليات نينوى
للتحقيق معه وتقدميه للق�ضاء العراقي.
والت���زال مناطق عديدة من حمافظة نينوى،
خا�صة القريبة من احلدود ال�سورية �شمال غربي
البالد ،ت�شهد ن�شاطا خلاليا التنظيم الإرهابي
الذي ينفذ عمليات م�سلحة خمتلفة �ضد القوات
الأمنية واملدنيني �أجربت ع�رشات العوائل على
النزوح �إلى مدينة املو�صل.

دخل �إ��ضراب املعلمني يف الأردن،
�أم�س� ،أ�سبوعه الثالث ،حيث ما زال
املعلمون يتم�سكون بقرار الإ�رضاب
ال���ذي ات��خ��ذت��ه ن��ق��اب��ة املعلمني
للمطالبة بعالوة مهنة ن�سبتها %50
على رواتبهم.
وتر�أ�س رئي�س الوزراء عمر الرزاز،
�أم�����س الأول ،اج��ت��م��اع�� ًا للفريق
ال����وزاري املعني مبتابعة ملف
�إ��ض�راب املعلمني ملناق�شة �آخر
امل�ستجدات.
وك��ان��ت وزي���ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
الإع�ل�ام ،الناطق الر�سمي با�سم
احلكومة جمانة غنيمات� ،أكدت يف

ت�رصيحات �صحافية عقب االجتماع،
�أن احلكومة قدمت مقرتح ًا اخلمي�س
املا�ضي �إلى نقابة املعلمني ،يف
مبادرة تقوم �أهدافها على االرتقاء
بالو�ضع املعي�شي للمعلمني وتطوير
العملية الرتبوية وخمرجاتها.
وقالت غنيمات« :ما يهمنا يف هذه
اللحظة هو تعليق الإ�رضاب وعودة
الطلبة �إل��ى مقاعد الدرا�سة ،و�أن
احل��ك��وم��ة منفتحة ع��ل��ى احل���وار
واجل��ل��و���س م��ع ن��ق��اب��ة املعلمني
ملناق�شة خمتلف التفا�صيل ،و�صو ًال
�إل��ى عالقة �صحية ب�ين احلكومة
ونقابة املعلمني».

البحرية اإلسرائيلية تواصل
انتهاك المياه اإلقليمية اللبنانية

في حال مواصلة حبسه

الد�ستورية.
�أزم��ة ال�سلك الق�ضائي اندلعت بني
ف��ري��ق ال���دف���اع يف ق�ضية اغتيال
املعار�ضني ال�سيا�سيني �شكري بلعيد
وحممد الرباهمي ،وق�ضاة مكلفني
بالنظر يف الق�ضية ،خا�صة اجلزء
املتعلق باتهام اجلهاز ال�رسي حلركة
«النه�ضة» ب��ال��ت��ورط يف جرميتي
االغتيال.

إضراب المعلمين في األردن
دخل أسبوعه الثالث

قوات حفتر تشن هجوم ًا كبيراً
قرب طرابلس

�أع��ل��ن��ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة للقوات
امل�سلحة الليبية �أم�س ،م�شاركة
جميع ال��ق��وات ال�بري��ة والبحرية
واجلوية يف هجوم «كبري» على قوات
حكومة الوفاق قرب طرابل�س.
وقالت القيادة العامة للقوات
امل�سلحة الليبية �إن «هجوما كبريا
ينفذ �ضد م�سلحني قرب طرابل�س
مب�شاركة جميع ال��ق��وات الربية
والبحرية واجل��وي��ة» ،مطالبا
ال�سكان باالبتعاد ع��ن مناطق
اال�شتباكات وع��ن امل��واق��ع التي
يتواجد بها امل�سلحون.
و�أ�ضاف «هناك ق�صف جوي بري

على مع�سكر ال�يرم��وك جنوبي
طرابل�س بالإ�ضافة �إل���ى ق�صف
متهيدي جوي ومدفعي ثقيل على
مواقع امليلي�شيات قرب طرابل�س».
وكان اجلي�ش الوطني الليبي �أعلن
�أن ق��وات��ه ب��ا��شرت تنفيذ �رضبات
جوية مركزة ودقيقة ا�ستهدفت مواقع
جديدة تابعة للميلي�شيات املتطرفة
يف �ضواحي العا�صمة طرابل�س.
يذكر �أن اجلي�ش الليبي �أطلق عملية
ع�سكرية وا�سعة يف الرابع من �أبريل
املا�ضي ،لتحرير طرابل�س من
امليلي�شيات امل�سلحة واجلماعات
الإرهابية التي ت�سيطر عليها.

الجزائر 22 :مرشح ًا تقدموا
بأوراقهم لالنتخابات الرئاسية

• عنا�رص للقوات العراقية يف الأنبار

قال علي دراع املتحدث الإعالمي با�سم ال�سلطة امل�ستقلة لالنتخابات
الرئا�سية باجلزائر� ،إن � 22شخ�ص ًا تقدموا مبلفاتهم للرت�شح يف انتخابات
الرئا�سة املقرر تنظيمها يوم  12دي�سمرب املقبل.
و�أ�ضاف دراع يف ت�رصيحات نقلتها �صحيفة النهار اجلزائرية� ،أن
املر�شحني توافرت فيهم ال�رشطان املطلوبان وهما �شهادة جامعية
وبطاقة التعريف الوطنية.
كما دعت ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات ،املواطنني� ،إلى
الت�سجيل يف القوائم االنتخابية ،حت�سب ًا لال�ستحقاق القادم املزمع
�إجرا�ؤه فى  12دي�سمرب.
و�أو�ضح دراع� ،أن الت�سجيل يف القوائم االنتخابية ،فر�صة للجماعة التي
تطالب بال�شفافية والنزاهة يف االنتخابات الرئا�سية.

