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مقتل 5 من الشرطة املصرية يف الجزية
القاهرة/

ــوم حاجزا أمنيا  ــن مرصيني أمس، واستهدف الهج ــح إىل مقتل 5 رجال أم ــوم مسل أدى هج
قرب منطقة سقارة األثرية يف محافظة الجيزة، غربي القاهرة.

ــوا نقطة أمنية قرب املنطقة  ــي إن "مجهولني يستقلون دراجة نارية هاجم ــال مصدر أمن وق
ــن مقتل 3  ــرية النارية، مما أسفر ع ــال من األع ــس، وأطلقوا واب ــارة صباح أم ــة يف سق األثري

مجندين وأميني رشطة.
وأضاف املصدر إنه تم فرض طوق أمني حول املكان وجار تمشيط املنطقة وتعقب الجناة.

ــاة والقبض عليهم،  ــدة أكمنة ملحارصة الجن ــة أمن الجيزة ع ــون ذلك، نرشت مديري يف غض
وذكر شهود عيان أن ملثمني يستقلون دراجة بخارية أطلقوا النار من أسلحة آلية عيل قوة 

أمنية متمركزة أعىل كوبري املريوطية وفروا هاربني.
ــة األخرية، قتلت قوات األمن عدة أشخاص يشتبه يف صلتهم باإلرهاب يف مداهمات  ويف اآلون

بالقاهرة والجيزة.

موسكو تعلن استعدادها لطرد 
دبلوماسيني أمريكيني

موسكو/ وكاالت
ــني أمريكيني من موسكو  ــا لطرد دبلوماسي ــت موسكو استعداده أعلن
ــدد موظفي  ــة متكافئا مع ع ــارة األمريكي ــي السف ــون عدد موظف ليك
ــىل حجز ممتلكات روسيا  ــارة الروسية يف واشنطن، وذلك ردا ع السف

يف أمريكا.
ــا زاخاروفا يف  ــة الروسية ماري ــم وزارة الخارجي ــت املتحدثة باس وقال
ــر إىل اتخاذ  ــة ستضط ــة الروسي ــس، إن الحكوم ــي أم ــر صحف مؤتم

إجراءات مقابلة يف حال عدم تغري الوضع بهذا الخصوص.
ــة يف موسكو  ــارة األمريكي ــي السف ــدد موظف ــا أن "ع ــدت زاخاروف وأك
ــن. وبالتايل  ــا يف واشنط ــي سفارتن ــدد موظف ــل كبري ع ــاوز بشك يتج
ــب ترحيل  ــا إىل جان ــرح نفسه ــي تط ــات الت ــد السيناريوه ــإن أح ف
ــو تحقيق التعادل يف عدد  ــني) أمريكيني بشكل مماثل، ه (دبلوماسي
ــاك العديد من  ــني يف البلدين)"، مشرية إىل أن "هن ــي (السفارت موظف

موظفي وكالة املخابرات املركزية يف السفارة األمريكية يف موسكو".
ــو مستعدة  ــة الروسية إن موسك ــم الخارجي ــة باس ــت املتحدث وأضاف
ــة يف روسيا،  ــال املمتلكات األمريكي ــل يف مج ــرد بشكل مماث ــك لل كذل
ــك قطعتني من األرض  ــة الدبلوماسية األمريكية تمل ــرة بأن البعث مذّك

يف العاصمة الروسية.

مقابر يف العراء بصحارى وشواطئ ليبيا!
ــن املدن الليبية يف  ــىل الشواطئ القريبة م ــىل جثث للمهاجرين األفارقة ع ــح العثور ع أصب
ــرة املأساوية انترشت حتى يف فيايف  ــرا اعتياديا، واألدهى أن هذه الظاه ــوات األخرية أم السن

الصحراء.
ــدول الواقعة وراء الصحراء  ــن املهاجرين وخاصة األفارقة، من ال ــع تدفق مئات اآلالف م وم
ــع العثور عىل عرشات  ــة الصحراوية، تعددت وقائ ــر املتوسط عرب األرايض الليبي ــو البح نح
ــم املحفوفة  ــا يف طريقه ــا وجوعا ومرض ــم عطش ــاء، قضوا نحبه ــن تعس ــث ملهاجري الجث

باملهالك إىل الشمال.
ــم عىل منت  ــني تنقطع رحلته ــن املهاجرين ح ــث التعساء م ــاق البحر جث ــع أعم ــا تبتل وكم
ــة يف وسطه، يديرها تجار البرش، يضيع العرشات من  ــب مطاطية وأخرى خشبية مهرتئ مراك

املهاجرين يف سافيات الرمال، وسط الصحراء قبل أن يصلوا إىل هدفهم البعيد.
وتلفظ أمواج البحر بني الحني واآلخر جثث الضحايا من املهاجرين، ونفس اليشء تقوم به 

الصحراء،حني تكشف رياحها مقابر هؤالء.
ــب يتم العثور عىل جثث املهاجرين عىل الشواطئ ويف أعماق الصحراء بالصدفة،  ويف الغال
وخاصة إذا قذفت األمواج الجثث إىل شواطئ قريبة من املدن والبلدات املكتظة بالسكان، أو 
ــر املهاجرين إذا قدر لهؤالء أن يلفظوا أنفاسهم األخرية يف طريق يرتاده  كشفت الرياح مقاب

املسافرون أو الرعاة.

حول العالمحول العالم

القدس املحتلة/ وكاالت
ــس  أم ــة  اإلرسائيلي ــة  الرشط ــت  منع
ــدة القديمة  ــني من الدخول إىل البل الفلسطيني
ــد األقىص، بعد  ــة يف املسج ــالة الجمع وأداء ص
تنفيذ 3 شبان عملية إطالق نار، أودت بحياتهم 

وحياة رشطيني إرسائيليني.
ــالم الفلسطينية، فقد  ــب وسائل اإلع وبحس
ــدوا ألداء  ــىل املصلني الذين تواف ــم االعتداء ع ت
ــواب األقىص، فيما اعتقل  صالة الجمعة عىل أب
ــي محمد حسني، الذي  املفتي العام الفلسطين
ــد عىل  ــىص والتواج ــال لألق ــد الرح ــا إىل ش دع
الحواجز إلقامة صالة الجمعة، مؤكدا أن ال قوة 
عىل وجه األرض ستمنعهم من التوجه لألقىص 

وإقامة صالة الجمعة فيه.
ــيل  اإلرسائي ــوزراء  ال ــس  رئي ــرر  ق ــك،  ذل إىل 
ــالق املسجد األقىص  ــني نتنياهو، أمس إغ بنيام
ــر إقامة الصالة فيه، وذلك للمرة  بالكامل، وحظ
ــرق األقىص  ــام 1969م عىل إثر ح ــذ ع األوىل من

آنذاك.
ــون مداخل البلدة  ــق الجنود اإلرسائيلي وأغل
أو  ــول  الدخ ــن  م ــني  املواطن ــوا  ومنع ــة  القديم
ــىل  ــة ع ــر الحديدي ــوا السوات ــروج، ووضع الخ
محيط أبواب البلدة القديمة، وسط توتر شديد 

يسود شوارع وأزقة املدينة.
ــد وأخرجوا  ــوا جميع أبواب املسج ــا أغلق كم

ــه، والحقا أعلن عن  ــع املصلني من ساحات جمي
ــه منطقة  ــة فيه وإعالن ــالة الجمع ــع أداء ص من

عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر.
يف  ــالم  اإلع ــرة  دائ ــت  قال ــق،  ساب ــت  وق ويف 
ــة اإلرسائيلية  ــة: "إن الرشط ــاف اإلسالمي األوق
ــان داخل باحات املسجد األقىص  الحقت 3 شب
(صحن الصخرة) بادعاء إطالقهم النار باتجاه 
ــاب األسباط،  ــرب من ب ــة بالق ــراد من الرشط أف
وأصابتهم بالرصاص، وهم ملقون عىل األرض يف 
باحات األقىص، ويمنع الجنود طواقم اإلسعاف 

من الوصول إليهم".
ــت  أغلق ــة،  اإلرسائيلي ــوات  "الق ــت:  وأضاف
املسجد األقىص، ومنعت الدخول والخروج منه 
ــب عملية إطالق النار، كما احتجزت حراس  عق

األقىص ورجال اإلطفاء".
ــم الرشطة  ــت املتحدثة باس ــا، قال ــن جهته م
ــوا  ــني أطلق ــان فلسطيني ــة إن 3 شب اإلرسائيلي
ــار عىل أفراد من الرشطة يف باب األسباط، ما  الن

أدى إىل إصابة 3 من أفراد الرشطة بجروح.
ــة الثالثة هم  ــذي العملي ــارت إىل أن منف وأش
ــام 1948م، وقد  ــأرايض الع ــدة أم الفحم ب من بل
ــو" محيل  ــن نوع "كارل ــني م ــوا بندقيت استخدم
الصنع ومسدسا يف الهجوم، كما عرث عىل سكني 

بحوزتهم.
ــني الرئيس  ــال هاتفي ب ــرى اتص ــك ج إىل ذل

ــس الوزراء  ــاس ورئي ــود عب ــي محم الفلسطين
ــاول  تن ــس  أم ــو  نتانياه ــني  بينام ــيل  اإلرسائي
ــة  ــرت وكال ــا ذك ــىص، كم ــد األق ــداث املسج اح
االنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بعدما قتل 
ــىل الرشطة  ــوا النار ع ــني اطلق ــة فلسطيني ثالث
اإلرسائيلية فجرا يف القدس القديمة ما أدى اىل 

مقتل عنرصين منها.
ــد وادانته"  ــه الشدي ــن "رفض ــرب عباس ع وع
ــىص بحسب ما  ــذي يف املسجد األق ــادث ال للح
ذكرت الوكالة مضيفة انه أكد أيضا "رفضه ألي 
احداث عنف من اية جهة كانت، وخاصة يف دور 
ــة ان نتانياهو "طالب  ــت الوكال ــادة". وقال العب

بتهدئة األمور من جميع األطراف".
الحكومة تندد

ــة باإلجراءات  ــة الفلسطيني ــددت الحكوم ون
التي فرضتها سلطة االحتالل اإلرسائييل أمس 
ــد األقىص  ــت إغالق املسج ــد الهجوم وشمل بع
ــرة األوىل منذ 1967م،  أمام املصلني الجمعة للم

واصفة اياها بـ"اإلرهابية".
ــة الفلسطينية  ــال املتحدث باسم الحكوم وق
ــة الفرنسية:  ــة الصحاف ــاوي لوكال ــارق رشم ط
ــة0  إرهابي ــات  ممارس ــي  ه ــراءات  اإلج ــذه  "ه
ــراف اإلنسانية وتدمر  ــع القيم واالع تتعارض م
ــود األمريكية" الحياء  ــي الدولية والجه املساع

عملية السالم.

ــاوي "الحكومة الفلسطينية تدين  وقال رشم
ــام لباحات  ــالل من اقتح ــراءات االحت كافة إج
األقىص ومنع الناس من صالة الجمعة". واضاف 
ــري وجريمة  ــراءات هي تصعيد خط ــذه اإلج "ه
ــي ومقدساته  ــب الفلسطين ــب بحق الشع ترتك

وتجاوز خطري لكافة املواثيق الدولية".
ــح يف بيان تاله  ــا، اعتربت حركة فت من جهته
ــي " أن قرار  ــة القواسم ــا أسام ــق باسمه الناط
ــد األقىص  ــالق املسج ــيل إغ ــالل اإلرسائي االحت
ــة يف رحابه  ــالة الجمع ــة ص ــع إقام ــارك ومن املب

أمس، تصعيد خطري مرفوض ومدان".
ــة اإلرسائيلية  ــادت املتحدثة باسم الرشط وأف
ــذي الهجوم هم  ــأن منف ــري أمس ب ــا السم لوب
ــة أم الفحم  ــل من مدين ــن فلسطينيي الداخ م
العربية اإلرسائيلية، ومن عائلة واحدة وليست 

لهم اية سوابق أمنية.
ــوم الذين  ــري ان منفذي الهج ــت السم وقال
ــة والذوا  ــة اإلرسائيلي ــىل الرشط ــوا النار ع فتح
بالفرار اىل باحة األقىص قبل ان تقتلهم الرشطة 
ــد جبارين (29  ــم "محمد احمد محم هناك، ه
ــن  ــف جباري ــد عبداللطي ــد حام ــا) ومحم عام
ــا) ومحمد احمد مفضل جبارين (19  (19 عام
ــص ان ال مايض أمني  ــا) وتبني أيضا بالفح عام

سابق لهم".
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ــي  ــش العراق ــرتز" إن الجي ــة "روي ــت  وكال قال
والقوات األمنية تواجه مقاومة رشسة يف "جيوب" 
ــدة  ــش" يف البل ــرة "داع ــة لسيط ــزال خاضع ال ت

القديمة يف املوصل، رغم اإلعالن عن االنتصار.
ــة  قتالي ــات  مروحي أن  ــة  الوكال ــت  وأوضح
ــة، التي يسمع دوي  ــل التحليق فوق املدين تواص

االنفجارات يف مختلف أنحائها.
ــم يف منطقة  ــي مقي ــن مدن ــة ع ــت الوكال ونقل
 3 إن  ــل،  للموص ــرس  األي ــل  بالساح ــة  الفيصلي
قذائف هاون سقطت يف املنطقة جراء االقتتال يف 

مناطق قريبة.
ــة "هيومان  ــل منظم ــر، تواص ــب آخ ــن جان م
ــاء عن انتهاكات  ــش" تحقيقها يف أنب رايتس ووت
ــوات األمنية يف  ــم الق ــاص تعتقله ــوق أشخ لحق

املوصل بتهمة التعاون مع "داعش".
ــور  ــىل ص ــدت ع ــا اعتم ــة أنه ــرت املنظم وذك
ــط فيديو، نرش  ــق من صحة رشي ــة للتحق فضائي
ــايض ويظهر  ــوم الثالثاء امل ــت ي ــة اإلنرتن يف شبك
ــم يرضبون  ــا عسكريا، وه ــدون زي ــا يرت أشخاص
ــة ويطلقون  ــة شاهق ــم يرمونه من بناي ــال ث معتق
النار عليه . وتأكدت املنظمة بهذه الطريقة من أن 

الفيديو تم التقاطه غربي املوصل.
وقالت  "رويرتز" إن نفس الشخص الذي نرش 
الفيديو املروع، بث الحقا 3 أرشطة مصورة أخرى 
ــة من قبل  ــاص بمالبس مدني ــر رضب أشخ تظه

عنارص من القوات األمنية.

القوات العراقية تواصل تطهري املوصل من فلول "داعش"


