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 نيويورك ـ يو.بي.آي: قال الســـفير األميركي السابق إلى 
األمم املتحدة جون بولتون إنه يفكر في الترشح إلى الرئاسة 

األميركية عام ٢٠١٢.
  وقال بولتون في مقابلة مع إذاعة «دابليو أي بي سي» في 
نيويورك مع اإلعالمي احملافظ آرون كالين ردا على سؤال حول 
احتمال ترشـــحه إلى االنتخابات الرئاسية: «أجل أنا أفكر في 

ذلك» معربا عن قلقه جتاه سياسة األمن القومي.

  وأبدى قلقه مـــن عدم التحدث عن مســـألة األمن القومي 
بشكل واسع في وســـائل اإلعالم متهما الرئيس باراك اوباما 
بالنظر إلى هذه القضية كمصدر إزعاج «وإلهاء عن أولوياته 
احلقيقية». وشغل بولتون منصب السفير االميركي في األمم 
املتحدة من أغسطس ٢٠٠٥ إلى نوفمبر ٢٠٠٦ وكان يعتبر من 
احملافظني اجلدد وأحد صقور إدارة الرئيس األميركي السابق 

جورج بوش. 

 بولتون يفكر في الترشح للرئاسة األميركية

 انتخابات مصر: اإلخوان يدرسون االنسحاب .. وأميركا «مرعوبة» من التزوير
 ٣ أقباط يفوزن في الجولة األولى و٦ يخوضون الجولة الثانية

(رويترز)   .. ومرشحة «اجلماعة» منال احلسن متحدثة خالل املؤمتر 

(ا.پ)   طائرة (اف ١٨) أميركية حتط على حاملة الطائرات جورج بوش خالل املناورات مع كوريا اجلنوبية في البحر األصفر 

(رويترز)   املرشد العام لالخوان املسلمني د.محمد بديع متحدثا خالل مؤمتر صحافي امس في القاهرة 

تشريعية في تاريخ البالد».
  في ســـياق متصل، متكن ٣ 
مرشـــحني أقباط فقط ينتمون 
للحزب الوطنـــي الدميوقراطي 
احلاكم فـــي مصر من الفوز في 
انتخابات مجلس الشعب وهو 
ما دفـــع منظمة حقوقية قبطية 
إلى اتهام احلزب الوطني احلاكم 
بتهميـــش األقباط فـــي احلياة 
السياســـية في ظل غياب مناخ 

يتساوى فيه املرشحون.
  وقالت منظمة االحتاد املصري 
حلقوق اإلنسان، في بيان لها: إن 
٣ أقباط فقـــط ينتمون للحزب 
الوطني جنحوا فـــي الفوز من 
اجلولـــة األولي وهم: يوســـف 
بطرس غالي وزير املالية وخالد 
األسيوطي وســـليمان صبحي 

سليمان.
  بينما يخوض جولة اإلعادة 
رامي لكح على مقعد الفئات بشبرا 
وفايز بقطر واصف باإلسكندرية 
وإيهاب نســـيم مرشح احلزب 
الوطني على مقعد العمال ببني 
سويف وألبير إسحق على مقعد 
العمال بدائرة شـــبرا، وسامح 
أنطون على مقعد العمال بروض 

الفرج.
  وأضافت املنظمة أن «فرصة 
جناح املرشحني في اإلعادة تكاد 
تكون منعدمة نظرا للجو الطائفي 
الســـائد»، مشيرة إلى أن نسبة 
األقبـــاط في املجلس اجلديد لن 
تتعدى ٢٪ حتى بعد تعيني رئيس 

اجلمهورية لعدد من األقباط. 

  وأوضح البيان أن املصريني 
لن يثقوا بشكل كامل في العملية 
إلى حني  االنتخابية في بالدهم 
تعالج احلكومة «العيوب القائمة» 
وتضمن ملراقبي املجتمع املدني 
ومندوبي املرشحني املشاركة في 
جميع مراحل العملية االنتخابية، 
داعية في الوقت عينه إلى مشاركة 

مراقبني دوليني.
  وأكدت منظمة هيومن رايتس 
ووتش ان االنتخابات التشريعية 
املصرية «لم تكن حرة»، وعنونت 
صحيفة الشروق املستقلة «مجلس 

فاز حزبـــان صغيـــران آخران 
مبقعدين.

الوفد    وعكســـت صحيفـــة 
ما أســـفرت عنه اجلولة األولى 
لالنتخابات، ونشرت في صدر 
صفحتها االولـــى بيانا للحزب 
يؤكـــد ان «احلـــزب احلاكم في 
مصر يغتصب وجوده بالبلطجة 

والعدوان على الدستور».
  وحمل بيان حزب الوفد اللجنة 
العليا لالنتخابات «املسؤولية 
الرئيسية ملا حدث» وطالبها بـ 
«عدم إعالن النتائج حلني التحقيق 

يفترض ان يخوضوا جولة اإلعادة 
األحد وفقا للمؤشـــرات األولية 

لنتائج عمليات االقتراع.
  وفـــي أول رد فعـــل لها على 
هذه االنتخابات، أعربت الواليات 
املتحدة عن رعبها وخيبة أملها 
من التقارير حول عمليات التزوير 
التي شابت العملية االنتخابية في 
مصر،  وأصدرت وزارة اخلارجية 
األميركية بيانا أمس األول قالت 
فيه إن تقارير املراقبني احملليني 
التابعني للمجتمع املدني ومندوبي 
املرشحني واملسؤولني احلكوميني 

التي  البالغات والشـــكاوى  في 
وصلتها طبقا للقانون».

  وقال بيان الوفد ان «يوم ٢٨ 
نوفمبر كان يوما حزينا شـــهد 
مذبحة احلرية والدميوقراطية 
في مصـــر وانتهاك الشـــرعية 
الدســـتورية». واضـــاف بيان 
احلـــزب «لقد شـــارك الوفد في 
هذه االنتخابات اعتمادا على وعد 
رئيس اجلمهورية بنزاهتها (..) 
ولألسف فقد انحرفت احلكومة 
واحلـــزب احلاكم عن هذا الوعد 
انتخابات  الرئاسي ومتت أسوأ 

حول ســـير العملية االنتخابية 
«يعطينا سببا للقلق».

  وأضافت «نحن خائبو األمل» 
من التقارير في الفترة التي سبقت 
االنتخابات حول إعاقة احلمالت 
االنتخابية التي يقوم بها مرشحو 

املعارضة.
  وقالت «نحن مرعوبون أيضا» 
مـــن التقارير حـــول التدخالت 
وحمـــالت التخويف التي قامت 
بها القوات األمنية، مشيرة إلى 
أن ذلك يدعو إلى «التشكيك في 

عدالة وشفافية العملية».

(شعب) بال معارضة».
  وقالـــت صحيفـــة األهـــرام 
احلكومية فـــي صفحتها االولى 
ان الوطنـــي «فاز بـ ١٧٠ مقعدا» 
من اجمالي ٥٠٨ مقاعد في مجلس 
الشـــعب، مؤكدة ان مرشـــحيه 
«يتجهون لتحقيق فوز حاسم» 
في معظم الدوائر خالل اجلولة 

الثانية لالنتخابات االحد.
  وأكدت األهرام ان املعارضة 
حصلت على ٦ مقاعد من بينها 
٣ حلزب الوفد الليبرالي وواحد 
حلـــزب التجمع اليســـاري كما 

 عواصـــم وكاالت: فيما تؤكد 
املؤشـــرات األولية فوزا كاسحا 
للحزب الوطني احلاكم في مصر 
واستبعادا شبه كامل للمعارضة، 
أعلنت جماعة اإلخوان املسلمني، 
اكبر قـــوى معارضة، امس انها 
تدرس احتمال االنسحاب من الدور 
التشريعية  الثاني لالنتخابات 
االحد املقبل وان قرارا بهذا الشأن 

رمبا يصدر اليوم.
  وقال املتحدث الرسمي باسم 
اجلماعة محمد مرسي مؤمتر في 
صحافي «اننـــا نبحث مواصلة 
او عدم مواصلـــة» االنتخابات 
«وسيصدر قرار قريبا جدا بهذا 

الشأن رمبا اليوم».
  من جانبه قال املرشـــد العام 
للجماعة د.محمد بديع في بيان 
تاله في بداية املؤمتر الصحافي ان 
«كل اخليارات مفتوحة وسنرجع 

الى املؤسسات التخاذ القرار».
  واضـــاف «واجبنـــا فضح 
الظلـــم ومواجهتـــه مهما كانت 
التضحيات»، لكننا «مستمرون 
على نهجنا السلمي ولن يستطيع 
احد استدراجنا ملواقف مخالفة 

للدستور والقانون».
  وكان بديـــع يشـــير بذلـــك 
الى االتهامـــات املوجهة للحزب 
الوطني احلاكم مبمارسة العنف 
على نطاق واسع خالل العملية 

االنتخابية.
  وأعلنت جماعة اإلخوان امس 
االول عدم فوز اي من مرشحيها 
في اجلولة األولى ولكن ٢٧ منهم 

 بيونغ يانغ تؤكد امتالكها «آالف أجهزة الطرد» 
وبكين تسعى الجتماع طارئ للدول الست

 العراق: أحكام بإعدام ٣ من رموز النظام البائد
  وسجن عّراب اإلفك ١٠ سنوات بقضية األكراد

كركــــوك الرافض للتعداد، قال العالق «هذا 
احد األسباب».

  وبالنســــبة للموعد اجلديد، أوضح ان 
«القادة السياسيني سيقررون ذلك».

  من جهته، اعلن بيان حكومي ان «مجلس 
الوزراء قرر خالل جلســــته املنعقدة اليوم 
(امس) تأجيل موعد التعداد السكاني الى ما 
بعد اجتماع الكتل السياسية، والغاء املوعد 

املقرر يوم اخلامس من ديسمبر ٢٠١٠».
  وأشار الى ان اجتماع الكتل السياسية 
سيعقد االسبوع املقبل، ويبحث موعدا جديدا 

مناسبا للتعداد السكاني.
  ومحافظتا كركــــوك ونينوى الواقعتان 
شمال العراق على حدود كردستان في صلب 
النزاع بني احلكومة العراقية والســــلطات 

الكردية.
  ويجرى التعداد السكاني مرة كل عشر 
سنوات في العراق، وقد تعذر اجراء االحصاء 
العام ٢٠٠٧ بســــبب اعمال العنف املذهبية 

التي هزت البالد.
  في حني لم يشــــمل احصاء العام ١٩٩٧ 

محافظات اقليم كردستان.
  وكان عدد سكان العراق نحو ١٦ مليون 
نسمة العام ١٩٨٧، لكنه تضاعف حاليا بحيث 
تقدر الوكاالت التابعة لألمم املتحدة عددهم 

بأكثر من ثالثني مليون نسمة. 

معارضة الطالبانــــي لتوقيع حكم اإلعدام 
سيمنع تنفيذ احلكم.

  كذلك حكمت احملكمة اجلنائية العراقية 
العليا باإلعدام على ثالثة من أركان النظام 
البائد بعد ادانتهم بجرمية تسفير وتهجير 
الكرد الفيليني في ثمانينيات القرن املاضي. 
وشملت احكام اإلعدام كال من عزيز صالح 
النومان ومزبان خضر هادي عضوي القيادة 

وسعدون شاكر وزير الداخلية األسبق.
  الى ذلك، اعلن مســــؤول بارز في وزارة 
التخطيط العراقية تأجيل التعداد السكاني 
العام للمــــرة الثالثة بعد ان كان من املقرر 

اجراؤه في اخلامس من ديسمبر املقبل.
  وقال وكيل وزارة التخطيط مهدي العالق 
لوكالة «فرانس برس» «مت تأجيل التعداد 
الستكمال التحضيرات في محافظة نينوى 

ومعاجلة بعض االمور العالقة».
  وهــــي املــــرة الثالثة التــــي ترجئ فيها 
الســــلطات االحصاء الــــذي كان مقررا اول 
االمر في اكتوبر ٢٠٠٩ ثم تقرر تأجيله الى 
اكتوبر ٢٠١٠ قبل تغيير املوعد الى ديسمبر 

ومن ثم قرار االرجاء امس.
  والسبب األبرز للتأجيل خالفات سياسية 
حــــول املناطق املتنازع عليهــــا بني العرب 

واألكراد والتركمان في شمال البالد.
  وردا علــــى ســــؤال حــــول موقف عرب 

بعد اتهامهم برفع أسعار السلع في انتهاك 
للقيود التي فرضتها الدولة على األسعار.

  وشن النظام البائد حمالت شملت أعمال 
قتل ونزوح إجباري آلالف األكراد في شمال 
العراق كما شملت هجمات بالغازات السامة 

ضد قرى كردية.
  وقال الرئيس العراقي جالل الطالباني 
لقناة التلفزيون الفرنسي هذا الشهر انه لن 
يوقع أمرا بإعدام عزيز. ولم يتضح ان كانت 

 بغدادـ  وكاالت: قال متحدث قضائي عراقي 
ان احملكمة التي يتحدث باسمها أدانت امس 
األول عراب االفك طارق عزيز نائب رئيس 
النظــــام العراقي البائد فــــي قضية تتعلق 
بارتكاب فظائع ضد األقلية الكردية لكنها 
برأت اثنني من إخوة املقبور صدام حسني 

غير األشقاء.
  كانت احملكمة العليا في العراق قد قضت 
الشهر املاضي بإعدام عزيزـ  الذي كان يوما 
الوجــــه الدولي لنظام صــــدام ـ بعد إدانته 
بارتكاب جرائم ضد االنســــانية في قضية 

تصفية أحزاب دينية في العراق.
  وقال القاضي محمد عبدالصاحب وهو 
متحدث باسم احملكمة ان احملكمة أصدرت 
حكمها ضد خمسة متهمني بينهم طارق عزيز 
الذي أدين في فظائع ارتكبت ضد أكراد شيعة 
وحكمت عليه بالسجن ملدة عشر سنوات.

  وقــــال عبدالصاحب ان احملكمة رفضت 
اتهامات ضد الســــبعاوي ابراهيم احلسن 
ووطبــــان ابراهيم احلســــن األخوين غير 

الشقيقني لصدام في نفس القضية.
  وقال ان احملكمة وجدت ان األدلة املتاحة ال 
ميكن ان تدين املتهمني في االتهامات املوجهة 
ضدهما في قضية قتل وتشريد أكراد شيعة. 
وحكم على االثنــــني باإلعدام في عام ٢٠٠٩ 
لدورهما في قتل عشرات التجار الذين اعدموا 

 ســـيئول ـ أ.ف.پ: بعد أســـبوع على قصفها 
باملدفعية جزيرة كوريـــة جنوبية، أكدت كوريا 
الشمالية أمس انها متلك «عدة آالف من اجهزة الطرد 
املركزي» فيما واصلت الصني مســـاعيها من اجل 
عقد اجتماع طارئ للدول الست املعنية مبحادثات 

نزع األسلحة النووية لبيونغ يانغ.
  وقالت وسيلة إعالم رسمية ان كوريا الشمالية 
التي أجرت جتربتـــني نوويتني حتى اآلن لقنابل 
صنعت من البلوتونيوم ان «عدة آالف من اجهزة 
الطرد املركزي» تعمل على تخصيب اليورانيوم 
فـــي مصنع جديد قالت انه ينتج الطاقة ألغراض 

سلمية.
  ونقلت وكالة األنبـــاء الكورية اجلنوبية عن 
افتتاحية نشـــرت في صحيفة رودونغ سينمون 
التابعة للحزب الشيوعي الكوري الشمالي «نقوم 
حاليا ببناء مفاعل يعمل باملياه اخلفيفة  ونستخدم 
نظاما متطورا لتخصيب اليورانيوم عبر عدة آالف 

من اجهزة الطرد املركزي».
  ونقلت الوكالة ايضا ان «تطوير (برنامجنا) 
للطاقة النووية املستخدم ألغراض مدنية ولتلبية 

الطلب على الكهرباء، سيكون اكثر نشاطا».
  ومتكن العالم االميركي سيغفريد هيكر في ١٢ 
نوفمبر من زيارة مصنع فـــي موقع يونغبيون 
النووي الذي اعلنت كوريا الشمالية اعادة العمل 
به بعد العقوبات التي فرضتها عليها األمم املتحدة 

العام الفائت.
  وأكدت السلطات الكورية الشمالية لهيكر ان 
اجهزة الطرد املركزي تهدف الى انتاج اليورانيوم 
الضعيف التخصيب لتغذية مفاعل اختباري جديد 

باملياه اخلفيفة اليزال قيد البناء.
  واوضحت الســـلطات الكورية الشـــمالية ان 
مصنعها يضم ألفي جهاز للطرد املركزي، في حني 

قال هيكر انه لم يشاهد اكثر من الف جهاز.
  وذكر العالم االميركي انه ميكن بسهولة تخصيب 
اليورانيوم حتى نسبة كافية لصنع أسلحة نووية 
رغم انه ال يبدو ان هذه املنشأة اجلديدة تنطوي 

على اهداف عسكرية.
  ويقول محللون ان كشف كوريا الشمالية عن 
منشآت نووية وقصفها املدفعي يبدو انهما نسقا 
للضغط على واشنطن وسيئول من اجل استئناف 
احلوار واملساعدات وكذلك تعزيز موقع كيم جون 
اون جنل الزعيم الكوري الشمالي الذي يتوقع ان 

يخلفه في السلطة.
  ولليوم الثالث على التوالي تقوم بحريتا الواليات 
املتحدة وكوريا اجلنوبية مبناورات جنوب احلدود 

تشمل ١١ سفينة وطائرات و٧٣٠٠ عنصر.
  وتقوم كوريا اجلنوبية بشكل منفصل بتعزيز 
قواتها وســـالح مدفعيتها في اجلزر القريبة من 

احلدود املتوترة.
  وندد اإلعالم الرسمي الكوري الشمالي باملناورات 
البحرية قائال انها اســـتفزازية وتزيد من مخاطر 

احلرب.
  وقالت صحيفة مينجو شوصان الناطقة باسم 
احلكومة «لدينا قوة ردع كاملة للقضاء على أعدائنا 
على الفور»، مضيفة «اذا جترأ األعداء األميركيون 
والكوريون اجلنوبيون على إطالق قذيفة واحدة 

على اراضينا او مياهنا فسيدفعون الثمن».
  وقد اثار رفـــض الصني ادانة القصف الكوري 
الشمالي علنا وهو األول الذي يستهدف منطقة مدنية 
في كوريا اجلنوبية منذ احلرب الكورية (١٩٥٠-

١٩٥٣) موجة استياء في كوريا اجلنوبية.
  كما ان دعوتها إلجراء محادثات إلنهاء األزمة لم 
تلق ردودا ايجابية حتى اآلن من الواليات املتحدة 

واليابان وكوريا اجلنوبية.
  وكانت الصني عرضت األحد اجراء مشاورات 
طارئة بني املوفدين الى احملادثات السداسية املتوقفة 
واملتعلقة بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية.

  وقال املتحدث باسم اخلارجية الصينية هونغ لي 
للصحافيني «نظرا للظروف الراهنة من الضروري 
واملهم اعادة اطالق احلوار واملشاورات في أسرع 
وقت ممكن»، واضاف «نعتقد ان األطراف املعنية 

ستأخذ اقتراحنا بجدية وسترد بايجابية».
  لكن البيت األبيض قال ان مثل هذه احملادثات 
ستكون مبنزلة «عالقات عامة» اذا لم تغير بيونغ 

يانغ سلوكها.
  وقال املتحدث روبرت غيبـــس ان «الكوريني 
الشماليني يجب ان يظهروا جدية في انهاء سلوكهم 

العدواني».
  وحثت الســـفيرة االميركية في األمم املتحدة 
سوزان رايس على تطبيق أشد للعقوبات الدولية 
ردا على الهجـــوم املدفعي، وقالت على الصني ان 
تلعب «دور قيادة مسؤولة» في نزع فتيل األزمة 
كما حتفظ وزير اخلارجية الياباني على االقتراح 

الصيني. 

 بحريتا واشنطن وسيئول تواصالن لليوم الثالث مناوراتهما المشتركة 

 عرّاب اإلفك طارق عزيز 

  ٢١ منظمة غير حكومية تطالب
  بتحرك دولي لرفع الحصار عن غزة

 عواصــــم ـ وكاالت: دعت ٢١ منظمــــة للدفاع عن حقوق 
االنســــان في تقرير امس الى «حترك دولي جديد» لضمان 
«رفع احلصار بشكل فوري وغير مشروط وتام» عن قطاع 
غزة. وقالت املنظمات في التقرير الذي يحمل عنوان «تبدد 
االمــــال - مواصلة احلصار على غزة» ان «االجراءات التي 
اتخذتها اسرائيل لـ «تخفيف» احلصار غير الشرعي املفروض 
على غزة في مواجهة الضغوط الدولية الشــــديدة لم تغير 

شيئا في مصير السكان املدنيني».
  ورأت املنظمــــات وبينها منظمة العفو الدولي واالحتاد 
الدولي حلقوق االنســــان واملجلــــس النروجي لالجئني ان 
«االســــرة الدولية خففت من ضغوطها على اسرائيل، لكن 
ما نفذ لرفع القيود بشــــكل فاعل عن احلياة اليومية لـ ١٫٥ 

مليون فلسطيني ضئيل جدا».
  وخففت اســــرائيل احلصار املفروض منذ يونيو ٢٠٠٧ 
على قطاع غزة حتت ضغوط دولية شديدة بعد مقتل تسعة 
اتراك في هجوم شــــنته بحريتها في ٣١ مايو على اسطول 

للمساعدات االنسانية كان يريد كسر احلصار عن غزة.
  وتقول اســــرائيل انها تســــمح بدخول جميع املنتجات 
الى غزة باستثناء االسلحة والسلع التي ميكن استخدامها 
عســــكريا، غير انها التزال تفرض قيودا على حركة تنقل 

االشخاص ومتنع خروج الصادرات من غزة.
  وتأخذ املنظمات غير احلكومية على اسرائيل عدم تسريع 

عمليات استيراد مواد البناء بشكل كاف منذ ذلك احلني، مشيرة 
الى انها لم تلحــــظ «اي تأثير على الصادرات» ولم ترصد 
سوى «تقدما ضئيال» فيما يتعلق بتنقل االشخاص، وعلى 

الفور ادانت اسرائيل تقرير املنظمات غير احلكومية.
  من جهة اخرى، اجرت قيادة اجلبهة الداخلية في اسرائيل 
امــــس جتربة على اطالق صافرات انذار في القدس احملتلة 
واملســــتوطنات القريبة منها بصورة متقطعة ملدة دقيقة 

ونصف الدقيقة وفقا ملا ذكرته االذاعة االسرائيلية.
  كما من املقرر اجراء مترين اخر في مستشفى «هداسا» 
الختبار طريقة التعامل مع حادث يوقع عددا من املصابني 

يستمر ساعتني.
  ومنــــذ انتهاء احلرب الثانية على لبنان في العام ٢٠٠٦ 
جتري اسرائيل عددا من التمارين العسكرية ومنها ما يكشف 
مدى االستعداد للتعامل مع اجلبهة الداخلية في حال وقوع 

حرب او مواجهة.
  وكان التحقيــــق الذي اصدرته جلنــــة تقصي احلقائق 
االســــرائيلية «فينوغراد» كشف عن عدم جاهزية اجليش 
االسرائيلي واالســــتعدادات االســــرائيلية حلماية اجلبهة 

الداخلية االسرائيلية.
  الى ذلك تقود جمعيات يهودية إســــرائيلية متدينة في 
اآلونة األخيــــرة مبادرة خاصة القتحام املســــجد األقصى 
املبارك وإلقاء الدروس الدينية اليهودية في باحاته للطالب 

اليهود املتدينني والتي ستقام بالقرب من باب املغاربة على 
وجه اخلصوص.

  وذكرت القناة التلفزيونية االسرائيلية السابعة أن هذه 
املبادرة تأتي إلقامة الدروس في ساحات األقصى بالتزامن 
مــــع عيد املتدينني اليهود في ذكرى ما يطلق عليه «تطهير 
الهيكل»، ونقلت القناة عن أحد منظمي املبادرة قوله «اتضح 
لنا أن هناك من يتلقى العلم في األقصى، ولذلك قررنا أيضا 
تعليم أبنائنا كما يفعل اجلناح الشمالي للحركة اإلسالمية 
داخل اسرائيل حيث يجمع مئات الطالب في ساحات األقصى»، 
وأضاف «قررنا جمع طالب الدين اليهودي هناك، سندعوهم 
لتلقي العلم في منطقة األقصى وسنشجعهم على ذلك من 
خالل إهدائهم ٥٠ «شــــيكل» لكل طالب تشمل وجبة فطور 
ومصروفات الوقود». وحول إمكانية التعليم في ساحات 
األقصى بينما مينع اليهود من الدخول للصالة فيه، أجاب 
املســــؤول «النية هي أن يقوم كل طالب قدمي بتعليم طالب 

جديد حول األقصى، وهكذا سيصل ما نريد للجميع».
  وقال «بالنسبة للشرطة واملنع من قبلهم يجب أن يعلم 
اجلميع أن الواقع تغير وأن هدفنا هو تعليمي بحت، ال أعتقد 

أن ذلك سيؤدي إلى إخالل بالنظام أو أي مواجهات».
  وأشــــار إلى أنه في الفترة األخيرة زار األقصى عدد من 
الطالب اليهود املتدينني والذين جتولوا في ساحاته وتلقوا 

العلم هناك. 

 إسرائيل تجري تمرينًا على إطالق صافرات إنذار في القدس


