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أعاد فتح »األقصى« جزئياً.. وثبّت أمام األبواب كاميرات وأجهزة للكشف عن املعادن

االحتالل اإلسرائيلي يقر »القدس املوحدة« حتت سيادته
من إجــراءات احتاللية باطلة 
وملغاة وتعتبر مساسا بقدسية 

املسجد األقصى«.
املتحــدث باســم  وطالــب 
احلكومــة يوســف احملمــود 
بتدخل دولي وعربي وإسالمي 
عاجل لوقف إجراءات االحتالل 
املرفوضــة التي ال تتوافق مع 
واقع وطبيعة وسمات وتاريخ 

القدس.
ودعــت القــوى الوطنيــة 
واإلســالمية في بيان العاملني 
العربــي واإلســالمي حلماية 
املسجد األقصى والقدس التي 
العقــاب  تتعــرض لسياســة 
اجلماعــي ومحــاوالت فرض 

إجراءات جديدة.
واعتبــرت ان اإلجــراءات 
اإلسرائيلية في القدس مقدمة 
التقســيم  لتطبيــق مخطــط 
الزماني واملكاني وفرض واقع 
في القــدس لتضييق اخلناق 

على املدينة وسكانها.
وكان االحتالل اإلسرائيلي 
أغلق البلدة القدمية في القدس 
واملسجد األقصى يوم اجلمعة 
املاضي ومنعت رفع األذان وأداء 
الصــالة بذريعة قتل جنديني 
إسرائيليني في عملية اطالق 
نار استشهد منفذوها الثالثة.
إلــى ذلــك، دعــا الرئيس 
الفرنســي اميانويل ماكرون 
»اســتئناف  الــى  امــس 
املفاوضــات« بــني إســرائيل 
اجــل  مــن  والفلســطينيني 
التوصل إلى »حل يقوم على 
دولتني، إسرائيل وفلسطني« 
وذلك في بيان مشترك صدر 
في االليزيه مع رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو.

اإلسرائيلي عنه.
جاء ذلــك خــالل اعتصام 
نظمته الوزارة مبشاركة رابطة 
علماء فلسطني ونواب عن حركة 
»حماس« في املجلس التشريعي 
في مدينة غزة تنديدا بإجراءات 
إسرائيل بحق املسجد األقصى.
فــي  املشــاركون  ودعــا 
االعتصام إلى وقف اخلالفات 
العربية واإلسالمية  الداخلية 
وتركيز اجلهود على »معركة« 
القدس وحترير فلسطني في ظل 
ما تتعــرض له من »تدنيس« 

إسرائيلي متصاعد.
ومتكــن ١5٠ مصليــا فقط 
من ســكان البلدة القدمية من 
أداء صالة الظهر في املســجد 
األقصى بعد دخولهم عبر اجهزة 
التفتيش التي نصبتها قوات 

االحتالل.
وقال الشيخ واصف البكري 
القائم بأعمــال قاضي القضاة 
»لن نسمح ولن نقبل ان ندخل 
من البوابة اإللكترونية ألن هذا 
يغير الواقع املوجود منذ عام 

.»١96٧
واكد البكــري للصحافيني 
»ســنتمكن مــن الدخــول إلى 
املســجد بأمن وأمــان دون أن 
يكون هناك أي مساس بحقنا«.
وقالــت املتحدثــة باســم 
شرطة االحتالل لوبا السمري 
إن »فتح باقي األبواب ســيتم 
تدريجيا انسجاما مع ايعازات 
املســتويات السياسية العليا 
وتطبيقا للقرارات ذات الصلة«.
الوفــاق  وقالــت حكومــة 
الوطني في بيــان لها إن »كل 
ما تقوم به ســلطات االحتالل 
اإلسرائيلي في القدس احملتلة 

رئيســية للمســجد األقصــى 
هــي األســباط، والسلســلة، 
واملجلــس، وبعــد ذلك أعلنت 
ســماحها بدخول املصلني إلى 
داخل املســجد مــن خالل تلك 

البوابات.
إلى ذلك دعت وزارة األوقاف 
والشؤون الدينية التي تديرها 
حركة »حمــاس« في غزة إلى 
حترك عربي وإســالمي عاجل 
لنصرة املسجد األقصى ورفع 
احلصــار والطــوق األمنــي 

القائــم فــي  مســا بالوضــع 
األقصى«.

مئــات  الكســواني  وأّم 
الفلسطينيني ظهر امس قبالة 
باب األسباط أحد مداخل املسجد 
األقصى بعد رفض الدخول إليه 
عبر بوابات الكترونية أقامتها 

الشرطة اإلسرائيلية.
وذكرت مصادر فلسطينية 
في وقت ســابق أن الشــرطة 
اإلســرائيلية أقامــت بوابــات 
إلكترونيــة على ثالثة مداخل 

للصحافيني خارج املسجد »لن 
ندخل املسجد عبر آالت كشف 
املعادن«، واجه املقدسيون هذه 
اإلجراءات بالتكبير والهتافات 
منها »بالروح بالدم نفديك يا 

أقصى«.
أن  الكســواني  وأضــاف 
املســجد األقصى »ملــك كامل 
للمسلمني وال يحق إلسرائيل 
التحكم في عملية الدخول إليه 
واخلروج منه حتت أي ذريعة 
البوابات اإللكترونية  ووضع 

3 أبواب فقط من أبواب احلرم 
الشــريف الثمانيــة امس، إال 
أنــه ثبــت أمامهمــا كاميرات 
وأجهزة للكشــف عن املعادن، 
فرفض مسؤولو احلرم ومعظم 
املصلني الدخول، ويقيموا صالة 
الظهر أمام باب األسباط خارج 

األقصى.
وفيمــا قــال الشــيخ عمر 
الكسواني مدير املسجد األقصى 
»نرفض التغييرات التي تفرضها 
احلكومة اإلسرائيلية«، مضيفا 

عواصم - وكاالت: صادقت 
الوزارية للتشريعات  اللجنة 
فــي إســرائيل على مشــروع 
قانون أساس »القدس املوحدة« 
الذي مينع التنازل عن القدس 
الشــرقية، مــا يجعــل مــن 
الصعب على االحتالل تسليم 
الفلسطينيني أجزاء من مدينة 
القدس في إطار أي اتفاق سالم 

مستقبلي.
الذي  القانــون  ومشــروع 
قدمته عضو الكنيست شولي 
معلــم ـ رافائيلــي مــن حزب 
اليهــودي« املتطرف،  »البيت 
يقرر أن التنازل عن أي أراض 
تعتبرهــا إســرائيل جزءا من 
القــدس يجب أن يحصل على 
موافقة اغلبية الثلثني أي ثمانني 

عضو كنيست من أصل ١٢٠.
اللجنــة  ووافــق أعضــاء 
التشــريعية الوزاريــة علــى 
مشروع القانون قبل سلسلة من 
املناقشات وعمليات التصويت 

ستجري في البرملان.
التعليــم  وزيــر  وقــال 
اإلســرائيلي ورئيــس حــزب 
البيت اليهودي نفتالي بينيت 
على صفحته على فيسبوك ان 
»مشروع قرار القدس املوحدة 
حصــل على املوافقــة األولية 

باإلجماع«.
وقالت معلم ـ رافائيلي ان 
املالحظات التوضيحية امللحقة 
مبشروع القانون تشير إلى أنه 
يسعى الى »تعزيز وضع القدس 
املوحدة وحماية مستقبلها وأمن 

سكانها«.
إلى ذلك، مــا زال االحتالل 
يتخذ اإلجراءات االستفزازية 
جتــاه األقصى، فرغم أنه فتح 

)أ.ف.پ( املقدسيون يؤدون صالة الظهر خارج االقصى رفضا للبوابات االلكترونية والكاميرات التي ثبتها االحتالل امام البوابات املفتوحة  

إصابة 31 رجل شرطة بطلقات خرطوش 
في اشتباكات أثناء إزالة تعديات بالوراق

القاهرةـ  أ.ش.أ: أعلنت وزارة الداخلية إصابة 
3١ من رجال الشرطة خالل اشتباكات بني قوات 
األمن وعدد من أهالي جزيرة الوراق، أثناء قيام 
القوات بتنفيذ قــرارات إزالة املباني املخالفة 

والتعديات على أراضى الدولة باجلزيرة.
وقالت وزارة الداخلية ـ في بيان رســمي ـ 
انه في إطار احلمالت املستمرة التي تقوم بها 
أجهزة الدولة، إلزالة كل أنواع التعديات على 
أمالك الدولة، فقد قامت حملة موســعة امس، 
شــاركت فيها األجهزة األمنيــة مبديرية أمن 
اجليــزة، بالتعاون مع قوات إنفــاذ القانون، 
واجلهات املعنية إلزالة التعديات بجزيرة الوراق 
بدائرة قســم شــرطة الوراق، مشيرة الى أنه 

أثنــاء ذلك، فوجئت القوات بقيام البعض من 
املتعديــن بالتجمهر واالعتــراض على تنفيذ 
قرارات اإلزالة، والتعدي على القوات بإطالق 
األعيرة اخلرطوش ورشقها باحلجارة، ما دفع 
القوات إلطالق الغازات املسيلة للدموع لتفريق 

املتجمعني والسيطرة على املوقف.
وأشارت وزارة الداخلية الى أن االشتباكات 
أســفرت عــن إصابــة 3١ من رجال الشــرطة، 
شملوا 8 ضباط، و١١ فرد شرطة، و١٢ مجندا، 
بكدمات وجروح وطلقات خرطوش، ومت نقلهم 
للمستشفى لتلقي العالج، مؤكدة جناح القوات 
في الســيطرة على املوقف، واتخاذ اإلجراءات 

القانونية.

»التموين« تقرر ملحقاً استثنائياً لتحديث البطاقات

نصر: إستراتيجية لتعظيم دور املناطق احلرة
في حتسني املناخ االستثماري حتى 2034

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

منحــت وزارة التمويــن فرصــة اخيــرة 
للمتخلفني عن حتديــث بطاقاتهم التموينية 
بعد انتهاء املهلة الرسمية، وقال محمد سويد 
مستشار وزير التموين انه تقرر انشاء جلنة 
تظلمات بكل محافظة الستقبال جميع املتأخرين 
عن حتديث البيانات مضيفا: هناك ما يقرب من 
١9 مليــون مواطن التزموا بتحديث بياناتهم، 
وتابع انه سيكون للمتخلفني دور استثنائي 
امام جلان التظلمات الستقبال بيانات املواطنني، 
وذلك لفترة محددة سيتم االعالن عنها وسيتم 

إغالق باب جلنة التظلمات. 
وأوضح مستشار وزير التموين أن جلان 

التظلمات ستكون في مديريات التموين وليس 
مكاتب التموين، مشــيرا إلى أنه سيتم قبول 

األوراق من املتظلمني دون أي مشكالت.
وكان وزيــر التموين د.علي املصيلحي قد 
اصدر قرارا بتشــكيل جلنــة تظلمات في كل 
مديرية متوينية الستقبال أوراق حتديث بيانات 
البطاقات التموينيــة للمتخلفني عن حتديث 
بياناتهم، وأشــار املصيلحي إلى أن املديريات 
سوف جتمع الطلبات وترسلها للوزارة لتحديث 
البيانات بدون حتميل املســتفيد أي رســوم 
فــي هذه اخلدمة، مشــيرا الــى انه مت حتديث 
بيانات ١8.٢ مليون مواطن مسجلني على بطاقات 
التموين من إجمالي عدد املواطنني املفترض أن 
يقوموا بتحديث بياناتهم وهم ١9 مليون مواطن.

اإلسكندرية ـ ناهد إمام

قررت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي 
د.سحر نصر الربط االلكتروني بني فرع مركز 
خدمة املستثمرين مبحافظة اإلسكندرية ومركز 
خدمة املستثمرين بالقاهرة، على أن يتم حتديد 
جدول زمني لالنتهاء من امليكنة وعرضها على 
مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار، وحتويل 
أي استفســارات فــي احملافظــات على اخلط 
الساخن اخلاص مبركز اتصاالت املستثمرين 

من أجل التيسير على كل املستثمرين.
ودعت الوزيرة املستثمرين إلى االستفادة 
من مزايا وحوافز نظام املناطق احلرة اخلاصة 
إلقامة مشــروعاتهم، مشــيرة إلى أنها كلفت 
الهيئة العامة لالستثمار باالسراع في تطبيق 

امليكنة من أجل التسهيل على املستثمرين.
وقامت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي 
ـ خــالل زيارتهــا امس املنطقة احلــرة العامة 
مبحافظة اإلسكندرية، بحضور د.محمد سلطان 
محافظ اإلسكندرية، ومنى زوبع القائمة بأعمال 
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالســتثمار، 
وأحمد عفيفــي رئيس قطــاع املناطق احلرة 
ـ بجولــة فــي املبنــى اإلداري ملركــز خدمات 
املستثمرين في اإلسكندرية، وعقدت اجتماعا 
مع محافظ اإلسكندرية والقائمني على املركز، 

حيث مت بحث توسيع مساحة املنطقة احلرة 
باحملافظة، والفرص االستثمارية بها، ومتويل 
املشــروعات التنمويــة باحملافظــة، وزيــادة 
التنسيق والتعاون بني احملافظ واملنطقة احلرة 
باإلسكندرية، كما قامت بجولة مببنى املنطقة 
احلرة العامة، واستمعت إلى شرح حول عدد 
املشروعات داخل املنطقة والبالغ عددها 4٠6 
مشاريع، منقسمة إلى 335 مشروعا للمنطقة 
احلرة العامة، و٧١ مشــروعا للمناطق احلرة 
اخلاصــة، بإجمالي رؤوس أمــوال بقيمة 3.5 
مليارات دوالر، واستثمارات 9.9 مليارات دوالر، 
وتوفــر 4٢١.١١٢ فرصة عمــل. والتقت وزيرة 
االستثمار والتعاون الدولي بعدد من املستثمرين 
وأعضــاء مجلس النواب باحملافظة، بحضور 
محافظ اإلسكندرية ومنى زوبع. وأوضحت أن 
الوزارة وضعت رؤية إستراتيجية لتعظيم دور 
املناطق احلرة في حتسني املناخ االستثماري 
للبــالد حتى العام ٢٠34 من ثالثة محاور هى 
تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لالستثمار 
في مصر، فضال عن الالئحة التنفيذية لقانون 
االستثمار التي انتهت الوزارة من املسودة األولى 
لها ومت إرسالها إلى م.شريف إسماعيل رئيس 

مجلس الوزراء متهيدا إلصدارها.
باقي الخبر على موقع »األنباء« االلكتروني ٭

www.alanba.co.kw 

أنباء مصرية

تدمير 15 سيارة محملة باألسلحة قبل اختراق احلدود الغربية
القاهر- خديجة حمودة 

استمرارا جلهود القوات 
املســلحة في تأمــني حدود 
الدولة على جميع االجتاهات 
اإلستراتيجية والتصدي بكل 
قوة لكل ما يؤثر على األمن 
القومي املصري، وبناء على 
معلومات استخباراتية تفيد 
بتجمــع عدد مــن العناصر 
إلــى  اإلجراميــة للتســلل 
داخــل احلــدود املصريــة 
باستخدام عدد من سيارات 
الدفع الرباعي على االجتاه 

اإلستراتيجي الغربي.
وبأوامر من القيادة العامة 
للقــوات املســلحة أقلعــت 
تشكيالت من القوات اجلوية 
الستطالع املنطقة احلدودية 
واكتشــاف وتتبع األهداف 
املعادية وتأكيــد إحداثاتها 
والتعامــل معهــا على مدار 
الـ ٢4 ســاعة املاضية، وقد 
أسفرت العملية عن استهداف 
وتدمير ١5 سيارة دفع رباعي 
محملة بكميات من األسلحة 
والذخائــر واملــواد املهربة، 
فيما تقوم القوات مبالحقة 
وضبط العناصر اإلجرامية.

وفي نطاق اجليش الثالث 
امليدانــي، جنحــت قــوات 
إنفاذ القانون بالتعاون مع 
القوات اجلوية وبالتنسيق 
مــع األجهــزة األمنيــة في 
إحباط مخطط لتنفيذ عمل 
عدائي وذلك بعد اكتشــاف 
وتتبع بؤرة إرهابية شديدة 
اخلطورة، ومتكنت القوات 
من استهداف وتدمير سيارة 
محملة بكميــات كبيرة من 
املواد املتفجرة والقضاء على 
6 من العناصــر التكفيرية 
املناطق  املســلحة بإحــدى 

اجلبلية بوسط سيناء.

القاهرة - خديجة حمودة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى امس بقصر االحتادية 
جابرييال ميتشــيتى نائبة رئيس جمهورية األرجنتني التي 

تقوم بزيارة رسمية ملصر.
وصرح السفير عالء يوســف املتحدث الرسمى باسم 
رئاسة اجلمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بنائبة رئيس 
األرجنتني، الســيما أن زيارتها ملصر تتزامن مع مرور 70 

عاما على تدشني العالقات الديبلوماسية بني البلدين.
وأشار الرئيس إلى النتائج اإليجابية للقاء الذي جمعه مع 
نظيره األرجنتينى في سبتمبر 2016 على هامش قمة مجموعة 
العشرين في الصني، وما شهده من اتفاق على أهمية االرتقاء 
بالعالقات الثنائية على مختلف األصعدة، معربا عن حرص 
مصر على تعزيز التعاون بني البلدين في مختلف املجاالت.
كما رحب في هذا اإلطار بتصديق البرملان األرجنتيني 
على اتفاقية التجارة احلرة بني مصر وجتمع امليركوســور 
في شهر مايو املاضي مبا يساهم في قرب دخول االتفاقية 

حيز النفاذ ودفــع حركة التبادل التجاري بني مصر ودول 
التجمع، وعلى رأسها األرجنتني.

وأكد الرئيس في هذا الصدد أهمية تفعيل اللجنة االقتصادية 
والتجارية املشتركة بني البلدين، وذلك للتباحث حول مختلف 
أوجه تعزيز التعاون االقتصادي بني اجلانبني والعمل على 
حتقيــق التوازن في امليزان التجــاري الذي يبلغ حوالي 2 
مليــار دوالر. وأضاف املتحدث الرســمي أن نائبة رئيس 
األرجنتــني أكدت خالل اللقاء أن حرصها على زيارة مصر 
يأتي في ضوء الدور احملوري الذي تقوم به على املستويني 
اإلقليمي والدولي، مؤكدة رغبة بالدها في تكثيف التعاون 
مع مصر في مختلف املجاالت واالرتقاء بأطر التعاون القائمة 
وتفعيلها مبا يســاهم في حتقيق نقلة نوعية في العالقات 

الثنائية خالل املرحلة املقبلة.
وأشادت جابرييال ميتشيتى بإجراءات اإلصالح االقتصادي 
التي تقوم بها مصر في الوقت احلالي، مشيرة إلى أن األرجنتني 
كانت لها جتربة مماثلة وأنها اســتطاعت خالل الســنوات 
املاضية حتقيق تقدم ملحوظ على صعيد التنمية الشاملة.

السيسي يرحب بتصديق برملان األرجنتني
على اتفاقية التجارة احلرة مع مصر

توقيع عقد شراء قطعة أرض 
لألكادميية البحرية بالقرية الذكية

الوزراء: 70 مليار جنيه
 حصيلة حتريك أسعار الوقود

القاهرة - هالة عمران

أكد رئيس الوزراء م. شــريف إسماعيل أن مصر في معركة ضد 
اإلرهاب، وأن املعركة مستمرة لبعض الوقت، وعلى جميع املصريني 
التكاتــف للتصدي لهذا اإلرهاب، فهناك جهود ملواجهة الدول الداعمة 
لإلرهــاب. وأضاف في مؤمتر صحافي مبقر مجلس الوزراء أمس أن 
اجتماع رئيس اجلمهورية تطرق ملوقف التعديات على أراضى الدولة، 
وموقف الســلع في األسواق. وأوضح إســماعيل أن دعم املنتجات 
البترولية أصبح 85 مليار جنيه بعد أن كان 48 مليارا، وإجمالي ما هو 
موجه لدعم محدودي الدخل 90 مليار جنيه، موضحا »أن أوجه اإلنفاق 
احلكومي توجه للتعليم والصحة واإلسكان ومحدودي الدخل«، مؤكدا 

في الوقت ذاته على أنه ال مساس بسعر رغيف اخلبز.
وأشــار إلى أنه من املتوقع اعتبارا من هــذا العام أن يكون هناك 
حتســن في حياة املواطن املصري تدريجيا. ولفت إسماعيل الى ان 
ما حصلته من قرارات حتريك أسعار الوقود والكهرباء ال يتعدى 70 
مليار جنيه، في حني أن حزمــة احلماية االجتماعية التي مت توجيهها 

خالل الفترة املاضية تبلغ من 85 إلى 90 مليار جنيه.

القاهرة ـ هناء السيد 

شهد األمني العام جلامعة الدول العربية 
أحمــد أبوالغيط توقيع عقد شــراء مبنى 
للعلــوم والتكنولوجيا  العربية  األكادميية 
والنقل البحري اجلديد بالقرية الذكية بحضور 
وزيري النقل م.هشام عرفات واالتصاالت 

املهندس ياسر القاضي.
وقع االتفاقية مدير عام األكادميية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور 
اسماعيل عبدالغفار، واملهندس أحمد توني 

رئيس مجلس إدارة القرية الذكية.
وهنأ األمني العام جلامعة الدول العربية 
ـ فــي تصريح على هامش حفل التوقيعـ  
الطرفني، متمنيا لهم التوفيق، مبديا استعداده 

تقدمي أي دعم مطلوب من قبل اجلامعة.
من جانبه، أشــاد وزيــر االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات املهندس ياسر القاضي 
باالتفاقية وباملؤسستني العريقتني األكادميية 

البحرية والقرية الذكية.
بدوره، نوه وزير النقل م.هشام عرفات 
باخلدمــة التعليمية املميــزة التي تقدمها 
األكادميية العربية، وكذلك استمرارية البحث 

العلمي بها بطريق تخدم السوق.
وقال إن هذه اإلضافة األساســية التي 
تقدمها األكادميية البحرية، مشــيرا إلى أن 
البحث العلمي يجب أن يكون مرتبطا بالسوق 
وهذا أمر حتققه األكادميية بنجاح شديد جدا 

خاصة في مجاالت اللوجستيات.
وأضاف أننا نتطلع الى توسيع التعاون 
مع األكادميية البحرية، موضحا أن األكادميية 
تلعب دورا مهما أيضــا في جتميع الدول 
العربية في مجــال تكنولوجيا النقل حتت 

مظلة أكادميية وتعليمية محترمة.

ماكرون يدعو 
إلى »استئناف 

املفاوضات« 
من أجل 

»حل الدولتني«


