نواكشوط تعلن اختطاف موريتانيني اثنني و 3صينيني في مالي

أعلنت نواكشوط اختطاف موريتانيني اثنني و 3صينيني في
دولة مالي املجاورة ،وذلك عقب هجوم تعرضت ورشة أشغال.
وأف��ادت وكالة األنباء املوريتانية الرسمية ب��أن الهجوم
املسلح ال��ذي تعرضت له ورش��ة األشغال العامة (لم توضح
عملها بالضبط) السبت بني مدينتي كاال والنوارة في األراضي
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املالية وال��ذي نفذه مسلحون مجهولون “أسفر عن اختطاف
موريتانيني وثالثة صينيني”.
وقالت الوكالة إن الرئيس املوريتاني محمد ولد الغزواني
أجرى اتصاال بنظيره املالي آسيمى كويتا.
ول��م يتسن احل��ص��ول على تعقيب ف���وري م��ن السلطات

الصينية ،كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى
صباح  ،لكنه وقع في منطقة تنشط فيها “جماعة نصرة اإلسالم
واملسلمني” التي تبايع تنظيم القاعدة.
وتشهد مالي منذ  2012صعودا ً للجماعات املسلحة انطالقًا
من شمال البالد ،أغرقها في أزمة أمنية امتدّت إلى لوسطها.
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حركة اجلهاد اإلسالمي قالت إن ما يجري ّ
ميثل عدوان ًا ميس كل املسلمني

فلسطني تطالب مبوقف دولي «حازم» لوقف العدوان على األقصى
مقتل  6مدنيني ف��ي هجوم
للنظام السوري على إدلب
قُتل  6مدنيني على األق��ل ،بينهم طفالن ،ج��راء هجوم نفذته
قوات النظام السوري وداعموه على مناطق سكنية في محافظة
إدلب شمال غربي سوريا .وأفاد مراسل األناضول أن قوات النظام
واملجموعات اإلرهابية األجنبية املدعومة من إي��ران قصفت قرية
إحسم جنوب شرقي إدل��ب من قاعدة احلامدية في مدينة معرة
النعمان باحملافظة نفسها.
ووفقا ملعلومات صادرة عن الدفاع املدني (اخلوذ البيضاء) ،فإن
القصف اسفر عن مقتل  6مدنيني على األقل بينهم  3نساء وطفلني،
إلى جانب عدد كبير من اإلصابات.
قصفت قوات النظام قرية سرجة الواقعة جنوب شرقي محافظة
إدلب ،ما أسفر أيضا عن مقتل  6مدنيني.
وفي مايو  ،2017أعلنت تركيا وروسيا وإي��ران ،التوصل إلى
اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب ،ضمن اجتماعات
أستانة املتعلقة بالشأن السوري .إال أن ق��وات النظام السوري
وداعموه يهاجمون املنطقة بني احلني واآلخ��ر ،رغم اتفاق وقف
إطالق النار املوقع في  5مارس .2020

عاهل األردن وبايدن ..لقاء مرتقب
يعيد تشكيل األدوار في املنطقة

اقتحام االقصى

طالبت فلسطني ،مبوقف دول��ي “حازم”
لوقف “عدوان االح��ت�لال املتواصل” على
املسجد األقصى امل��ب��ارك .ج��اء ذل��ك في بيان
ل��وزارة اخلارجية واملغتربني الفلسطينية
وصل األناضول نسخة منه.
وأدان���ت اخلارجية الفلسطينية “بأشد
ال��ع��ب��ارات االقتحامات التي نفذها اليهود
املتطرفون لباحات املسجد األقصى املبارك”.
وحملت احلكومة اإلسرائيلية “املسؤولية
الكاملة واملباشرة عن هذا االستهداف ()...
ونتائجه وتداعياته”.
ووفق مصادر من دائرة األوقاف اإلسالمية
بالقدس لألناضول ،فإن قرابة  950مستوطنا
اقتحموا اليوم املسجد األقصى حتى الساعة
 09:53بالتوقيت احمللي ( 06:53ت.غ).
وبحسب مقاطع فيديو بثها ناشطون
اعتدت الشرطة اإلسرائيلية على املصلني

الفلسطينيني ،مبن فيهم النساء.
وأدانت اخلارجية الفلسطينية “االعتداءات
الهمجية ال��ت��ي مارستها ق���وات االح��ت�لال
وشرطته ضد املصلني في املسجد فجر هذا
اليوم واملالحقات إلجبارهم على اخل��روج
من باحات املسجد لتسهيل االقتحامات أمام
املتطرفني اليهود”.
وقالت إن “هذه االعتداءات واالقتحامات
ت��ن��درج ف��ي إط���ار ق���رار إس��رائ��ي��ل��ي رسمي
لتكريس التقسيم الزماني للمسجد األقصى
املبارك ريثما يتم تقسيمه مكانيا”.
وق���ال���ت إن��ه��ا ت��ت��ح��رك “حلشد م��وق��ف
دول��ي فاعل يجبر دول��ة االحتالل على وقف
االقتحامات واالعتداءات والتضييقات التي
تفرضها سلطات االحتالل على املسجد ودائرة
األوقاف اإلسالمية واملصلني”.
وف���ي ب��ي��ان منفصل ،اس��ت��ن��ك��رت وزارة

األوق���اف وال��ش��ؤون الدينية الفلسطينية،
“تدنيس” املستوطنني للمسجد األقصى
وم��ح��اول��ة أداء “طقوس تلمودية” في
ساحاته.
وقالت ال��وزارة في بيان وصل األناضول
إنها تستنكر “ما تعرض له املسجد األقصى من
تدنيس واسع لساحاته ومحاولة أداء طقوس
تلمودية من قبل عشرات املستوطنني”.
وق��ال��ت األوق���اف إن اقتحام املستوطنني
“تخلله اعتداء على املصلني واملرابطني هناك،
وإغالق املصلى القبلي بالسالسل احلديدية
واحتجاز من بداخله”.
من جانبها ،قالت حركة اجلهاد اإلسالمي،
إن ما يجري في املسجد األقصى  ،يمُ ثّل إرهابا
ميس كل العرب واملسلمني.
ّ
وعدوانا
وأضاف طارق السلمي ،الناطق اإلعالمي
باسم احل��رك��ة ،في بيان ”:في الوقت الذي

العراق :إسقاط طائرة مسيرة
مجهولة في األنبار
أفاد مصدران أمنيان عراقيان ،بإسقاط طائرة
مسيرة مجهولة الهوية من قبل ق��وات الشرطة
في محافظة األنبار (غ��رب) ،ومقتل مدنيني اثنني
برصاص مجهولني في ذي قار (جنوب).
وقال ضابط برتبة مالزم أول في شرطة األنبار،
ملراسل األن��اض��ول ،إن “قوات الشرطة أسقطت
طائرة مسيرة مجهولة الهوية كانت حتلق فوق

مقر أح��د أف���واج ط���وارئ الشرطة وس��ط مدينة
الفلوجة باحملافظة”.
وأض��اف الضابط ،طالبا ع��دم ذك��ر اسمه ،أن
“املسيرة كانت مزودة بكاميرا تصوير ولم يتسن
للسلطات األمنية حتديد هويتها” ،مرجحا أن يكون
غرض أصحابها “التجسس على قوات األمن في
الفلوجة”.

يعلن العدو الصهيوني عن نواياه العدوانية
بحق أح��د أق���دس م��ق��دس��ات املسلمني ،فإن
بعض الدول واحلكام يصرون على التطبيع
والعالقة معه”.
ودع���ت الشعب الفلسطيني ف��ي القدس
وكافة املدن احملتلّة إلى “النفير العام والتوجّ ه
للمسجد األقصى ،والتصدّي للمستوطنني
وجنود االحتالل ،وإشعال املواجهات في كل
املناطق”.
وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة ،دعت
م��ؤخ��را ،إل��ى تكثيف االقتحامات للمسجد
األقصى وبأعداد كبيرة ،في  18يوليو اجلاري
 ،مبناسبة حلول ذك��رى م��ا يسمى “خراب
الهيكل”.
كما تستعد ما تسمى “حركة السيادة في
إسرائيل” لتنظيم مسيرة للمستوطنني حول
أسوار البلدة القدمية بالقدس ذاته.

تتجه أنظار ساسة الشرق األوس��ط نحو البيت األبيض إذ من
املقرر أن يلتقي الرئيس جو بايدن ،ملك األردن عبد الله الثاني في
اجتماع هو األول مع زعيم عربي منذ توليه منصبه يناير املاضي.
انتظار وترقب ملخرجات االجتماع الذي اعتبره مراقبون هاما
نظرا لتماس عمّان املباشر مع أبرز األزمات الدائرة في املنطقة بحكم
موقعها اجلغرافي ودورها السياسي.
بايدن املنتمي للحزب الدميوقراطي يسعى ج��ادا للعمل على
حتسني صورة بالده ،والتي اعتبرت خالل فترة حكم سابقة دونالد
ترامب“ ،سلطوية ومتفردة” في اتخاذ قرارات انعكست سلبا على
استقرار املنطقة.
األردن من بني تلك ال��دول التي طالها ش��رر س��وء السياسية
األمريكية في عهد ترامب ،لذا فهي تنتظر من إدارة واشنطن اجلديدة
إع��ادة تشكيل األدوار في املنطقة ،وع��ودة األم��ور إل��ى نصابها
احلقيقي .لقاء امللك عبد الله مع بايدين سيحسم الكثير من األمور
وقد يؤدي إلى حصول عاهل األردن على تعهدات والتزامات واضحة
من بايدن ،حتول دون القيام بأية إجراءات من شأنها التأثير على
استقرار اململكة ،خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ،وهو أمر
حترص عليه واشنطن باعتبار عمان من أهم حلفائها في املنطقة.
وعلى الصعيد ذاته يتوقع أن ينتج االجتماع حالة من التوافق
والتأكيد على حتقيق هدنة سياسية دبلوماسية ،على مستوى
ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة ب�ين عمان وت��ل أب��ي��ب ،وه��و م��ا ب��دأت دالئله
االستباقية تظهر جليا بعد اتصال الرئيس اإلسرائيلي مع امللك
عبد الله ،واجتماع آخر مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت لم يؤكده
الطرفان ،فضال عن اتفاقية املياه األخيرة.
ملفات أخرى ال تقل أهمية عما سبق ذكره ،فباإلضافة للقضية
الفلسطينية ،ما تزال سوريا تنتظر حلوال دولية جادة تضع حدا
ملعاناة ال تنتهي ،ويتلقى العراق حسرات غزو أمريكي دمر البالد
وأرهق العباد.

ليبيا« :العدالة والبناء» قلق
من محاوالت عرقلة املسار السياسي

أع���رب ح���زب “العدالة والبناء”
الليبي (إس�لام��ي) ،عن قلقه “البالغ”
من “محاوالت عرقلة املسار السياسي”
بالبالد .جاء ذلك في بيان للحزب اطلعت
“األناضول” على نسخة منه.
وق��ال احل��زب إنه “يراقب بقلق بالغ
م���ح���اوالت ع��رق��ل��ة امل��س��ار السياسي
وخارطة سير االستحقاقات الوطنية،
التي أقرها احلوار السياسي في جنيف
(قبل أش��ه��ر) ،وذل��ك بعد ب��ارق��ة األم��ل
املتمثلة في اإلع�لان عن توحيد السلطة
التنفيذية ممثلة في املجلس الرئاسي
وحكومة الوحدة الوطنية”.
وف���ي  16م���ارس امل��اض��ي ،تسلمت
سلطة انتقالية منتخبة ،تضم حكومة
وحدة ومجلسا رئاسيا ،مهامها لقيادة
البالد إلى انتخابات برملانية ورئاسية
في  24ديسمبر املقبل ،بحسب مقررات
“ملتقى احلوار السياسي”.
ل��ك��ن خ�ل�ال األي����ام األخ���ي���رة ،فشل
ملتقى احل��وار السياسي في التوصل
إل��ى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية
التي ستجرى على أساسها االنتخابات
النيابية وال��رئ��اس��ي��ة ،إذ تصر بعض
األط���راف على جعل ش���روط الترشح
للرئاسة فضفاضة ،مبا ميكن االنقالبي
خليفة حفتر من الترشح ،وهو ما يرفضه
األغلبية.
ويعد ح��زب “العدالة والبناء” من
أق��وى األح��زاب السياسية في ليبيا ،إذ
ميتلك  17مقعدا من إجمالي  145مقعدا
في املجلس األعلى للدولة.
وف��ي سياق متصل ،أعلن “العدالة

القتال في ليبيا

والبناء” رفضه “القاطع تعطيل رئيس
مجلس النواب (البرملان -عقيلة صالح)
اع��ت��م��اد امل��وازن��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة عبر
التأجيل املتكرر جللسات املجلس ،وغض
ال��ط��رف ع��ن تضمني تعديالت حكومة
الوحدة على املوازنة”.
وق���ال احل���زب إن��ه تبني أن تعطيل
امل��ص��ادق��ة على امل��وازن��ة يقف وراءه
“دوافع سياسية ال عالقة لها باملالحظات
الفنية ،وال��ذي تأكد عقب لقاء رئيس

املجلس بخليفة حفتر “.
وحذر بيان احلزب من أن اللقاء الذي
عُ قد ب�ين صالح وحفتر “خطوة تهدد
إج��راء االنتخابات في موعدها املقرر،
وتعرقل توحيد املؤسسات الليبية وعلى
رأسها القوات املسلحة”.
وفي  20أبريل املاضي ،رفض البرملان
م��ش��روع امل��وازن��ة ،وأع���اده إل��ى رئيس
احلكومة عبد احلميد الدبيبة إلدخ��ال
تعديالت عليه ،قبل أن تعيده احلكومة

بدورها إلى البرملان ،في  3مايو املاضي،
بعد تعديله.
وعلّق البرملان جلسته في  24مايو
امل��اض��ي ،لعدم وج��ود بند في مشروع
امليزانية لتمويل مليشيا االنقالبي خليفة
حفتر ،ال��ت��ي قاتلت لسنوات حكومة
الوفاق الوطني السابقة ،املعترف بها
دوليا ،كما أجل البرملان جلسة املصادقة
على املوازنة أكثر من مرة خالل األيام
األخيرة.

