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عربية وعالمية

الشرطة االسرائيلية 
متنع مجدداً من هم 

دون سن األربعني 
من الصالة باملسجد 

األقصى

جناة زعيم أكبر حزب إسالمي في باكستان من هجوم مسلح
إسالم آباد ـ أ.ف.پ: تبنت جماعة جند اهلل املسلحة املقربة من حركة طالبان اعتداء استهدف 
زعيم أكبر حزب إسالمي في باكستان لكنه خرج منه ساملا.
واستهدف اعتداء انتحاري فضل الرحمن زعيم جماعة علماء اإلسالم، احلزب الذي يشغل 
أكبر عدد من املقاعد في البرملان الفيدرالي، بعد خطاب ألقاه في جتمع كبير بوالية بلوشستان 
املضطربة. وقال الناطق باسم اجلماعة أحمد مروة »نحن فخورون بتبني ذلك الهجوم على املال 
فضل الرحمن وسنستهدفه مجددا«، وأسفر الهجوم سقوط قتيل وحوالي 20 جريحا.
وأضاف أن »فضل الرحمن طعن فينا وحترك ضدنا لذلك استهدفناه«.

جبهة التحرير الفلسطينية تدعو إلى مناصرة املرابطني به

االحتالل يحاصر»األقصى« ويقمع مسيرات
فلسطينية بالقدس والضفة الغربية

وأفاد ش����هود العيان بأن 
جيش االحتالل أطلق أعيرة 
مطاطية وقنابل الغاز املسيلة 
للدموع، جتاه املشاركني في 
املسيرة التي دعت اليها حركة 
حماس في مدين����ة اخلليل، 
نص����رة لألقص����ى، فيما رد 
املش����اركون برشق اجليش 

باحلجارة.
وقرب مدين����ة رام اهلل، 
الغربي����ة،  وس����ط الضف����ة 
انطلقت مس����يرة دعت إليها 
فصائل فلسطينية من مخيم 
اجللزون لالجئني باجتاه بوابة 
مستوطنة »بيت إيل« املقامة 
املدينة »نصرة  على أراضي 
للقدس واألقصى«، بحس����ب 

مراسل األناضول.
وأفاد مراسل »االناضول« 
بأن »مواجهات عنيفة اندلعت 
في املوقع مع قوة عسكرية 
إسرائيلية، استخدم خاللها 
اجليش الرصاص املطاطي، 
وقنابل الغاز املسيل للدموع، 
ما أدى إلى إصابة العشرات 

باالختناق«.
الى ذل����ك، طالبت جبهة 

الفلس����طينية  التحري����ر 
بضرورة مناصرة املس����جد 
األقصى املبارك واملرابطني فيه 
في ظل ما تس����عى إسرائيل 
لتنفيذه من مخططات خطيرة 
القدس  املقدس����ات في  بحق 

احملتلة.
ف����ي  وذك����رت اجلبه����ة 
بيان ام����س، األمتني العربية 
واإلسالمية مبساعي إسرائيل 
القائمة باالحتالل  الس����لطة 
الزماني  التقس����يم  لف����رض 
واملكاني في احلرم القدسي ما 
يتطلب التصدي لهذا املخطط 

بسرعة ودون تأخير.
م����ن جانبه، ق����ال عضو 
املكت����ب السياس����ي للجبهة 
التصعيد  إن  محمد السودي 
االحتاللي االس����تيطاني في 
األقصى يحمل تطورا خطيرا 
التي  في سياس����ة االحتالل 
اقتحمت قواته باملئات ساحات 
املسجد وطردت املصلني منه 
واعت����دت عليه����م، مؤكدا أن 
هذه الهجمة تأتي في سياق 
سياسة التطهير العرقي في 

مدينة القدس.

الش����رقية خالل  القدس  في 
االسابيع االخيرة في الوقت 
الذي يواصل فيه املستوطنون 
اليهود دخول مناطق اغلبية 

سكانها من الفلسطينيني.
في سياق متصل، اصيب 
الفلس����طينيني،  عش����رات 
باالختن����اق بالغاز املس����يل 
للدموع، خالل تفريق اجليش 
اإلسرائيلي مسيرات سلمية، 
منددة باالس����تيطان وجدار 
الفص����ل، و»نصرة لألقصى 
والقدس« في عدة مدن وبلدات 

بالضفة الغربية.
واوض����ح بي����ان للجان 
الش����عبية ملقاوم����ة اجلدار 
واالستيطان امس أن »جيش 
االحتالل استخدم الغاز املسيل 
للدموع، وقناب����ل الصوت، 
والرصاص املطاطي لتفريق 
مسيرات مناهضة لالستيطان 
وجدار الفصل العنصري، في 
بلدات نعلني، وبلعني، والنبي 
صالح، غربي رام اهلل، وسط 
الضفة، وكف����ر قدوم، غربي 
نابل����س، واملعص����رة غربي 

بيت حلم«.

� وكاالت: قمعت  عواصم 
شرطة االحتالل االسرائيلي 
شبانا فلسطينيني في القدس 
الشرقية، وفرضت الشرطة 
االسرائيلية طوقا امنيا مبحيط 
املسجد االقصى منذ الساعات 
االول����ى امس، مم����ا اضطر 
املصلني الى اداء صالة الفجر 

في الشوارع اجلانبية.
وقام العشرات من الشبان 
الفلسطينيني امللثمني برشق 
شرطة االحتالل باحلجارة التي 
ردت باطالق القنابل الصوتية، 
بعد أن منعت قوات الشرطة 
الش����بان  واجليش االحتالل 
الذي����ن تقل  الفلس����طينيني 
أعمارهم عن 40 عاما والذين 
أدوا صالة اجلمعة في الشوارع 
بعدما فشلوا في الوصول إلى 
املسجد األقصى للصالة، من 
الدخول إلى املسجد األقصى 

ألداء صالة اجلمعة.
وذكرت صحيفة »يديعوت 
احرونوت« ان قوات اسرائيلية 
اعتقلت ثالثة فلس����طينيني 

خالل االشتباكات.
وتصاعدت حدة التوترات 

شرطة االحتالل تقتاد صبيا فلسطينيا عقب االشتباكات التي وقعت مبحيط »األقصى« في القدس الشرقية امس                                                                                        )رويترز(

اجليش الليبي يداهم منازل قادة »أنصار الشريعة« ببنغازي

»احلراك التهامي« يتوعد احلوثيني في »احلديدة«
ويدعو إلى مسيرة حاشدة ضدهم اليوم

صنعاء - وكاالت: وجه ما 
التهامي«  ب� »احلراك  يعرف 
امس دعوة إلى أبناء محافظة 
احلديدة غرب اليمن للمشاركة 
في مس����يرة الي����وم، تطالب 
بخروج امليليشيات املسلحة 
من احملافظ����ة، وذلك تزامنا 
مع التوتر األمني الشديد في 
احلديدة. وجاءت هذه الدعوة 
غداة اندلعت اشتباكات مسلحة 
ه����ي األعنف ب����ني احلوثيني 
واحلراك التهامي في منطقة 
الكورني����ش ف����ي محافظة 
احلديدة، ما أسفر عن مقتل 
ما ال يقل عن ثالثة أشخاص 

وإصابة أكثر من عشرة آخرين. 
وتوسعت رقعة االشتباكات 
بني احلوثيني وأنصار احلراك 
التهامي إلى ع����دة أحياء في 
محافظة احلديدة بينها: اليمن 
واملشرع واحلوك وسط أنباء 
عن إصابة مدنيني، بحس����ب 
مراس����ل األناض����ول. وقال 
القيادي في احلراك التهامي، 
أحمد هبة اهلل لوكالة األنباء 
إنهم لم يستطيعوا  األملانية 
تأدية صالة اجلمعة في احدى 
ساحات احملافظة الن احلوثيني 
أطلقوا الرصاص احلي عليهم، 
مشيرا الى س����يطرتهم على 

قلعة تهامة التاريخية املطلعة 
على املنطقة التي مت التجمع 
فيها النصار احلراك. واضاف 
»هم يختلقون تلك املش����اكل 
وينشرون الفوضى ليرعبوا 
املواطنني حتى ال يش����اركوا 
باملسيرة التي دعونا اليها أبناء 
احملافظة«. وأوضح هبة اهلل 
أن املسلحني احلوثيني ارعبوا 
املواطنني من خالل دخولهم 
إلى بعض األحياء بأسلحتهم 
بحج����ة محارب����ة ومالحقة 
عناصر القاعدة، مضيفا: »هذه 
أكاذيب يختلقونها للسيطرة 
على املدينة. وهذا ما  لن يسمح 

به أبناء تهامة«. واستطرد »ال 
نريد أن تصبح مدينتنا ساحة 
حروب كما هو احلال في عدد 
من احملافظات منها رداع وإب«. 
وميداني����ا، قتل خمس����ة من 
مسلحي احلوثيني في هجومني 
منفصلني ش����نهما مسلحون 
ام����س االول في  مجهولون، 
محافظ����ة احلديدة، حس����ب 
مصدر أمني. وق����ال مصدر 
أمني، الذي فضل عدم نش����ر 
اسمه، ملراسل وكالة األناضول: 
إن »مسلحني مجهولني هاجموا 
نقطتي تفتيش للحوثيني هما 
الزيدية واخلشم خارج مدينة 

احلديدة، وأسفر الهجومني عن 
مقتل خمسة من احلوثيني«.

من جهة أخرى، قال علي 
القحوم عضو املكتب السياسي 
للحوثني: إن املتواجدين حاليا 
في احلديدة هم جلان شعبية 
من املدينة نفس����ها، موضحا 
أنهم يحمون منطقتهم من اي 

تهديدات خارجية وداخلية.
أولئك  ان  القح����وم  وأكد 
من سيحمون حق املواطنني، 
وهم أنفسهم من سيحاربون 
الفساد الذي لطاملا اشتكى منه 
احلراك التهامي طوال الفترات 

املاضية.

طربلس- وكاالت: أعلن 
اجليش الليبي سيطرته على 
مديرية أم����ن مدينة بنغازي 
في منطقة املساكن باملدينة 
بعد طرد ميليشيات أنصار 

الشريعة منها.
الرس����مي  وقال املتحدث 
العامة  باسم رئاسة األركان 
للجي����ش النظامي الليبي إن 
»وحدات من اجليش معززة 
مبقاتلني م����ن غرفة عمليات 
الكرامة بقيادة اللواء املتقاعد 
خليف����ة حفتر نف����ذوا أمس 
األول عمليات دهم واس����عة 
النطاق على بيوت من قادة 
امليليشيات اإلس����المية في 

مدينة بنغازي«.
واضاف العقيد املسماري، 

بحس����ب ما أوردت »فرانس 
ب����رس« ان »اجلي����ش وجد 
ترس����انات م����ن األس����لحة 
والذخائر في بيت وسام بن 
حميد قائد ما يعرف بالقوة 
األولى لل����واء درع ليبيا في 
املنطقة الشرقية في منطقة 
الكويف����ة الواقعة في املدخل 

الشرقي لبنغازي«.
وتابع أن »ترسانة أخرى 
من األسلحة والذخائر وجدت 
في بيت أحمد العقيلي القيادي 
في أنصار الشريعة في منطقة 
أرض أزواوة وس����ط منطقة 

بنغازي«.
وقال ش����هود عي����ان إن 
املوالني  »اجليش واملسلحني 
للواء حفتر اشتبكوا مع قادة 

إسالميني في الشريط الساحلي 
ملدينة بنغازي في عدة مناطق 
هي الكويفية وبودزيرة وأرض 
أزواوة مع كل من آل بن حميد 
العقيلي  وآل الشقعابي وآل 

تباعا«.
وأف����اد مراس����ل »فرانس 
برس« بأن����ه »مت هدم منزل 
ب����ن حمي����د، وح����رق منزل 
العقيل����ي ف����ي أرض أزواوة 
أكثر  بعد اش����تباكات دامت 
من عشر س����اعات مبشاركة 
املسلحني املوالني للواء حفتر 
في مناطق الوحيشي وشارع 
سوريا وسيدي يونس وأرض 
أزواوة وس����ط املدين����ة بعد 
إخراج العديد من األس����لحة 

والذخائر منه«.

ومبوازاة ذلك، شن الطيران 
احلربي املوالي للواء خليفة 
حفتر غ����ارات جوي����ة على 
عدة مواقع مبنطقة بودزيرة 
والكويفية مت التصدي لها، فيما 
اندلعت اشتباكات باألسلحة 
املتوسطة تواصلت لساعات. 
ووفقا ملصدر طبي فإن عمليات 
الدهم هذه واالشتباكات التي 
يخوضها اجليش في املدخل 
الغربي ملدينة بنغازي، إضافة 
إلى اعمال عنف متفرقة، أوقعت 

29 قتيال أمس االول.
وق����ال مصدر ف����ي مركز 
الطب����ي إن »املركز  بنغازي 
استقبل 19 قتيال بينهم اربعة 
مجهولي الهوية وضابط في 
الل����واء 204 دباب����ات التابع 

للجيش إضاف����ة إلى قيادي 
إسالمي في أنصار الشريعة«. 
وبذلك، يرتفع عدد القتلى في 
اسبوع إلى نحو 149 شخصا 
على األقل بينهم 122 تلقاهم 
مركز بنغازي الطبي وحده، 
فيما تلقت مستشفيات أخرى 
بقية اجلثث، بحسب املصادر 

الطبية.
إلى ذلك، قال عبد السالم 
نصية عضو مجلس النواب 
الليبي املنتخب في طبرق في 
تصريحات لوكالة األناضول، 
إن البرمل����ان خفض املوازنة 
للع����ام اجل����اري 2014، من 
49.2 ملي����ار دوالر إل����ى 40 
مليار دوالر، بس����بب تراجع 

إيرادات النفط.

أصدر قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم األزهر

السيسي يفوض وزير الدفاع في بعض اختصاصاته 
ويعنينّ عمداء كليات باجلامعات املصرية

القاه����رة � أ.ش.أ: أص����در الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتفويض وزير 
الدفاع واإلنتاج احلربي الفريق اول صدقي صبحي 
في اختصاصات رئيس اجلمهورية املنصوص 
عليها في عدد من م����واد قانون التعبئة العامة 
رقم 87 لس����نة 1960، وذلك ملدة عام اعتبارا من 

األول من نوفمبر املقبل.
وصرح السفير عالء يوسف املتحدث الرسمي 
باسم رئاسة اجلمهورية، بأن هذا القرار يعد جتديدا 
دوريا � كلما دعت احلاجة � لقرار رئيس اجلمهورية 
رقم 243 لسنة 1990، والذي يجدد سنويا اعتبارا 
من األول من نوفمبر من كل عام، ويستهدف هذا 
القرار تفويض وزير الدفاع واإلنتاج احلربي في 
بعض اختصاصات رئيس اجلمهورية الستكمال 
احتياجات القوات املسلحة البشرية واملادية من 
القطاع املدني لتقوم بأداء دورها وما يناط بها من 

مهام ومسؤوليات على النحو املقرر لها. 
وأضاف أنه مبوجب ه����ذا القرار فقد أصبح 
لوزير الدفاع واإلنتاج احلربي احلق في إصدار 
قرارات التكليف للعمل بالقوات املسلحة بالصفة 
العسكرية أو املدنية في التخصصات املختلفة، 
وكذل����ك إصدار قرارات ب����كل أو بعض التدابير 
الالزمة للمجهود احلرب����ي أو ملواجهة الكوارث 

أو األزمات. 
من جهة أخرى، أصدر الرئيس السيسي عدة 
قرارات جمهورية بش����أن تعيني عدد من عمداء 
الكليات مبختلف اجلامعات املصرية، وذلك بناء 

على ما عرضه وزير التعليم العالي.
كما أصدر السيس����ي قرارا جمهوريا بقانون 
بتعدي����ل بعض أحكام القانون رقم 103 لس����نة 
1961 بش����أن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي 

يشملها.
وأوضح السفير عالء يوسف، املتحدث الرسمي 
باسم رئاس����ة اجلمهورية أن هذا القرار بقانون 
يس����تهدف إعادة االس����تقرار إلى مناخ التعليم 
والعمل في جامعة األزهر، حيث يعاقب بالعزل 
من اخلدمة بالنس����بة ألعضاء هيئة التدريس، 
والعاملني باجلامعة من غير أعضاء هيئة التدريس 
ومن في حكمهم، وبالفصل بعد حتقيق جتريه 
اجلامعة -بالنسبة للطالب، كل من يتورط في 
أي أعمال من شأنها إحلاق ضرر جسيم بالعملية 
التعليمية والنيل من هيبة جامعة األزهر الشريف 

وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.
وفي سياق ذي صلة، أشار املتحدث الرئاسي 
الى صدور قرار جمهوري بقانون يستهدف تعديل 
بعض أحكام القانون املنشئ لهيئة الطاقة اجلديدة 
واملتجددة، بهدف متكني الهيئة، بعد موافقة وزير 
الكهرباء والطاقة املتجددة، من إنش����اء شركات 
مساهمة مبفردها أو مع شركاء آخرين وذلك جلذب 
املس����تثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات 
مشتركة لتش����جيع إنتاج الكهرباء من مصادر 
الطاقة املتجددة، فضال عن السماح للهيئة ببيع 
الطاقة الكهربائية املنتجة من مشروعات إنتاج 

واستخدام الطاقة اجلديدة واملتجددة.

.. ويهنئ اجلالية املصرية
في الكويت بالعام الهجري اجلديد

نقلت سفارة جمهورية مصر العربية بدولة 
الكويت ألبناء اجلالية املصرية التهنئة املوجهة 
إليهم من الرئيس عبدالفتاح السيس����ي رئيس 
جمهورية مصر العربية مبناس����بة حلول العام 
الهج����ري اجلديد 1436ه� داعي����ة اهلل تعالى ان 
يعيدها عليهم باخلير وعلى مصرنا بدوام االزدهار 

واالستقرار.

فيما يلي نص البرقية: »مسلمي مصر املغتربني 
يسعدني غاية السعادة ان ابعث اليكم بأصدق 
التهاني مبناسبة حلول العام الهجري اجلديد، 
وأتوجه هلل تعالى بخالص الدعوات بأن ينعم 
عليك����م مبوفور الصح����ة والعافية ومبزيد من 
النجاح والتوفيق، وعلى مصرنا احلبيبة بدوام 

التقدم والرخاء«.

مقتل وإصابة 37 جندياً في هجوم شمال سيناء
أبراج مراقبة مصرية مزودة بالصواريخ قرب إسرائيل

القاه���رة � أ.ف.پ: قتل 10 جنود مصريني 
وأصيب 27 آخرون على األقل في هجوم بسيارة 
مفخخة اس���تهدف امس حاجزا للجيش قرب 
مدينة العريش في شمال شبه جزيرة سيناء، 

حسبما أفاد مصدر امني.
وقال املص���در األمني لفران���س برس ان 
»انتحاريا يقود سيارة مفخخة هاجم حاجزا 
للجيش في منطقة كرم القواديس في منطقة 
اخلروبة قرب مدينة العريش في شمال سيناء ما 

أدى الى مقتل 10 جنود وإصابة 27 آخرين«.
من جهة اخرى، ذكرت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« أن السلطات املصرية قامت مؤخرا 
ببناء مجموعة من أبراج املراقبة على احلدود 
مع إسرائيل، من أجل تكثيف التواجد األمني 

ومنع وإحباط أى عمليات تهريب.
وأشارت الى أنه مت بناء أبراج مؤخرا من 
عند جبال إيالت جنوبا وحتى األجزاء الشمالية 

مبحاذاة احلدود.

ملثمون يحرقون سيارتني تابعتني
للقنصلية السعودية بالسويس

القاه���رة � )رويترز(: قال���ت مصادر أمنية 
مصرية إن ملثمني أحرقوا س���يارتني تابعتني 
للقنصلية السعودية في مدينة السويس املصرية 

امس.
وأوضحت املصادر األمني���ة ل� »رويترز«، 
طالبة عدم نشر أسمائها، أن أربعة رجال على 
األقل ألقوا زجاجات حارقة على السيارتني اللتني 

كانتا متوقفتني.
وأفادت »رويترز« نقال عن وكالة أنباء الشرق 

األوسط الرسمية املصرية قولها »إن السيارتني 
كانتا تقفان في مرآب بحي ال� 40 في املدينة«. 
ونقلت الوكالة عن مدير أمن الس���ويس اللواء 
طارق اجل���زار ان املهاجمني أعضاء في جماعة 
اإلخوان املس���لمني، قائال: »مت حتديد املجرمني 
الذين قاموا بإشعال النيران في سيارتني تابعتني 
لهيئة ديبلوماسية ملوظفني بالقنصلية السعودية 
في احملافظة مبنطقة املالحة فجر امس وأنهم 

من أعضاء جماعة اإلخوان اإلرهابية«.

أكدت أنها قدمت لطهران أفكاراً »منصفة وقابلة للتنفيذ«

أميركا: إيران ستتحمل مسؤولية
فشل احملادثات النووية

واش����نطن- أ.ف.پ: قالت كبيرة املفاوضني 
األميركيني في احملادثات مع إيران ويندي شيرمان 
إنه سينظر على نطاق واسع إلى إيران على انها 
املسؤولة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل للحد 
من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات 
املفروضة عليها. ودعت طهران الى »القيام باخليار 
املناسب« فيما خص املفاوضات النووية اجلارية 
مع الدول الكبرى، مؤكدة ان الوقت حان »الجناز 
العمل« والتوصل الى اتفاق قبل املهلة النهائية 

في 24 نوفمبر القادم.
واشارت الى أن القوى الكبرى التي تتفاوض 
مع إيران قدمت لها أفكارا »منصفة وقابلة للتنفيذ 
وتتفق مع الرغبة الت����ي ابدتها طهران من اجل 

برنامج نووي مدني ميكن تنفيذه«.
ولفتت شيرمان في كلمة لها امام مؤمتر نظمه 
مركز الدراسات االستراتيجية والدولية ومدرسة 
ماكس����ويل للمواطنة والشؤون العامة بجامعة 
س����يراكيوز امس، ال����ى إن أفضل فرصة إليران 

لتجنب عقوبات اقتصادية هي ابرام اتفاق قبل 
املوعد احملدد في 24 نوفمبر املقبل.

 وأكدت أن الواليات املتحدة والقوى الكبرى 
االخرى مستعدة للتوصل إلى اتفاق، مشيرة الى 
ان عدم حدوث ذلك سيفسر في نهاية األمر على 

انه تقصير من إيران.
وقال����ت »نأمل أن يواف����ق الزعماء في إيران 
على اخلطوات الضرورية لطمأنة العالم بأن هذا 
البرنامج سيكون سلميا فحسب ومن ثم انهاء 
عزلة إيران االقتصادية والديبلوماسية وحتسني 

حياة مواطنيها«.
وتابعت بالقول »هدفنا اآلن هو إعداد اتفاق دائم 
وشامل يغلق على نحو فعال كل الطرق املمكنة 
أمام إيران للحصول على سالح نووي«، مبينة 
أن مثل هذا االتفاق سيمنع إيران من انتاج وقود 
لقنبلة باس����تخدام اليورانيوم أو البلوتونيوم 
وسيوفر عمليات تفتيش ومراقبة تقدم أفضل 

فرصة ملنع إيران من معاجلة هذه املواد سرا.


