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مدارات

طرابل�س تندد بمحاولة االنقالب وتحظر الطيران فوقها

ح�صيلة مواجهات بنغازي  240قتي ًال وجريح ًا

سمع إطالق نار كثيف أمس في
جنوب العاصمة الليبية طرابلس
على مقربة من مقر المؤتمر الوطني
العام في ليبيا (البرلمان) الذي تم
إجالء أعضائه ،وفق شهود وأحد
النواب.
وقال نائب ليبي إن الهجوم شنه
مسلحون بلباس مدني من دون أن
يتمكن من تحديد هوياتهم.
ويتعرض مقر المؤتمر الوطني
العام لهجمات على ال��دوام ،ولكن
لم يتضح ما إذا كان هذا الهجوم
مرتبطا ً بالهجوم ال��ذي شنه يوم
الجمعة ال��ل��واء المتقاعد خليفة
حفتر ضد مجموعات متشددة في
بنغازي شرق البالد.
وأف����اد ش��ه��ود أن المجموعة
ال��م��س��ل��ح��ة ت��ن��ت��م��ي إل���ى كتائب
الزنتان النافذة التي تسيطر على
مواقع عدة على طريق المطار في
جنوب العاصمة الليبية.
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،ق��ال شهود
عيان إن قافلة من سيارات مدرعة
دخلت طرابلس من طريق المطار
واتجهت إلى مقر المؤتمر الوطني
ال��ع��ام .وتلت ذل��ك مواجهات في
محيط المكان.
وت���م إغ�ل�اق ال��ط��رق ال��م��ؤدي��ة
إلى البرلمان ،فيما س��ارع سكان
العاصمة إلى مالزمة منازلهم.

الجيش الليبي ينذر الميليشيات
وك��ان��ت السلطات الليبية قد
نددت بالحملة التي يشنها اللواء
المتقاعد من الجيش خليفة حفتر
على مواقع مسلحين متشددين
في بنغازي ،واعتبرتها محاولة
انقالب.

وأع��ل��ن ال��ج��ي��ش الليبي حظر
الطيران فوق المدينة وضواحيها،
مهددا ً بإسقاط أي طائرة تحلق
فوق المنطقة غ��داة غ��ارات جوية
نفذت من دون علم الحكومة ،فيما
ت��وق��ف��ت ال��رح�لات ب��ي��ن بنغازي

ومصر ،وأغلق مطار بنينا الدولي
حتى إشعار آخر بسبب األحداث
األمنية التي تشهدها المدينة.
وأعلنت رئاسة األرك��ان العامة
للجيش الليبي ف��ي بيان نقلته
وكالة األن��ب��اء الليبية الرسمية،

أن��ه سيتم استهداف أي طائرات
عسكرية فوق المدينة وضواحيها
من قبل وحدات الجيش الليبي.
وفي هذا السياق ،اعتبر رئيس
ال��م��ؤت��م��ر ال��وط��ن��ي ال��ع��ام القائد
األعلى للجيش الليبي «نوري أبو
سهمين» أن العسكريين الذين
قاموا بأحداث بنغازي المؤسفة
هم أشخاص خارجون عن القانون
وانقالبيون على ثورة  17شباط.
ووصف أبوسهمين في بيان أول
من أمس نقلته وكالة األنباء الليبية
«ه���ؤالء األش��خ��اص العسكريين
الذين قاموا بهذا العمل بالحالمين
بحكم ليبيا وإرج��اع��ه��ا إل��ى زمن
الظلم والعبودية وحكم الفرد».
إلى ذلك ،ارتفعت حصيلة قتلى
مواجهات بنغازي إلى  79شخصاً،
والجرحى إلى  141بحسب وزارة
الصحة الليبية.
وكانت إدارة مطار بنينا الدولي
اتخذت قرار تعليق العمل بالمطار
تخوفا ً من توسع رقعة االشتباكات
المسلحة ال��ت��ي شهدتها مدينة
بنغازي يوم الجمعة ،والتي جرت
بمناطق قريبة ج��دا ً م��ن المجال
الجوي الذي تستخدمه الطائرات
المدنية في إقالعها وهبوطها.

في الفترة بين � 25أيار الجاري و  10حزيران المقبل

«الأ�سد المت�أهب» بم�شاركة  24دولة عربية و�أجنبية
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
تنفذ القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية
بالتعاون مع الجانب األميركي وبمشاركة حوالى
 24دولة عربية وأجنبية (التمرين المشترك األسد
المتأهب) لهذا العام وذلك في الفترة الواقعة بين
 25أيار الجاري و 10حزيران المقبل .وبحسب
موقع ال��ق��وات المسلحة األردن��ي��ة ؛ يشارك في
(التمرين) مختلف ميادين التدريب التابعة
للقوات المسلحة وبعض مدارس ومراكز التدريب
من مختلف صنوف األسلحة البرية والجوية
والبحرية والتي من المتوقع أن يتجاوز عددها
 13أل��ف جندي ،إضافة إل��ى آالف المشاركين
من المؤسسات المدنية الحكومية والخاصة

والمعنية باألزمات والوزارات واألجهزة األمنية.
ويهدف التمرين ال��ذي يجري تنفيذه للعام
الرابع على التوالي إلى تطوير قدرات المشاركين
على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة الدولية
وبيان العالقة بين القوات العسكرية والوكاالت
وال���وزارات في ظل بيئة عمليات غير تقليدية
وتبادل الخبرات العسكرية وتحسين المواءمة
العملياتية بين الدول المشاركة.
كما يهدف التمرين إلى مكافحة اإلرهاب والتمرد
وف��رض النظام وعمليات اإلخ�ل�اء والعمليات
النفسية واالتصاالت االستراتيجية والتخطيط
للعمليات المستقبلية وعمليات البحث واإلنقاذ
والعمليات المدنية العسكرية ،وحماية المنشآت

الحيوية ومكافحة اإلره��اب االلكتروني وتنفيذ
عمليات اإلسناد اللوجستي المشترك وغيرها
م��ن األه����داف ال��ت��ي ت��ت��واف��ق م��ع استراتيجية
القوات المسلحة في تطوير قدراتها العملياتية
والتدريبية واللوجستية واإلنسانية ،وتعزيز
خبرات منتسبيها من خالل اإلط�لاع على أفضل
وأح��دث أساليب التخطيط والتدريب والتنفيذ
لدى مختلف جيوش العالم ،بخاصة في مجال
األسلحة والتقنيات ووسائل االتصال والعمل
المشترك بين مختلف صنوف القوات المسلحة.
وستشارك في التمرين (الكويت ،البحرين،
قطر ،السعودية ،مصر ،العراق اإلمارات ،لبنان،
تركيا ،بريطانيا ،فرنسا ،ايطاليا ،طاجكستان،

كازخستان ،باكستان ،أميركا ،بروناي ،كندا،
بلجيكا ،بولندا ،استراليا ،حلف الناتو ،إضافة
للدولة المضيفة؛ األردن).
يذكر أن القوات المسلحة األردنية نفذت على
مدار العام مجموعة تمارين مشتركة بشكل ثنائي
وعلى مستوى الجماعات والوحدات والتشكيالت
مع ع��دد من ال��دول العربية واألجنبية للقوات
البرية والبحرية والجوية ،وعملت على االستفادة
من تجربة القوات المسلحة األردنية في التعامل
مع ملف الالجئين السوريين على مدار األعوام
السابقة ،وكذلك تجربتها الغنية مع قوات حفظ
السالم الدولية والمهام اإلنسانية التي تجاوزت
 25عاماً.

تراجع �أعداد ذهاب الإرهابيين الأردنيين بعد ازدياد �أعداد قتالهم

معان تح ّرم ذهاب �أبنائها للقتال �ضد �سورية
ارتفعت أعداد قتلى اإلرهابيين األردنيين على
األرض السورية ممن يسمون التيار السلفي
الجهادي ،وأك��دت ذلك مصادر متطابقة نقالً عن
مصادر قيادية في التيار لم تشأ التنويه بأسمائها،
األمر الذي أدى إلى انخفاض أعدادهم في سورية،
بحسب المصادر.
وتقدر أع��داد عناصر ما يسمى التيار السلفي
الجهادي الذين يقاتلون في سورية بنحو 2000

إرهابي .
وأكدت المصادر أن هذا التيار اإلرهابي يشهد
انقساما ً كبيرا ً وحادا ً في صفوفه ،بين من يصطف
إلى جانب «جبهة النصرة» ،وبين من يصطف
إلى جانب «الدولة اإلسالمية في العراق والشام»
(داعش).
وكان أهالي محافظة معان ،إحدى المحافظات
(ال��م��زودة لإلرهابيين) ،قد توافقوا أخيرا ً على

وثيقة تح ّرم إرس��ال أبنائهم للقتال في سورية،
(لتفويت الفرصة على بعض الرسميين األردنيين
الضامرين السوء للمدينة).
ورأى مراقبون أن وعيا ً شعبيا ً متزايدا ً ينمو في
األردن ضد الجماعات اإلرهابية ،وضد من يعمل أو
يساعد أو ّ
ينظر أو يزود اإلرهابيين بأسباب الذهاب
إلى سورية لمقاتلة الدولة الوطنية السورية .
وقال المراقبون إن انخفاض أعداد اإلرهابيين

األردنيين في سورية ،مرده أن من يقتل منهم ال
يوجد من يحل مكانه ،ولم يعد من يعلن عن مقتله
أو من تستجلب جثته منهم ،تستقبل بالحفاوة
واالحتفاالت كما كان األم��ر سابقاً ،بل أصبحت
تستقبل باالستنكار والتنديد ...وتزيد االنتصارات
التي يحققها الجيش العربي السوري والدفاع
الوطني من انتصارات على األرض ساعة بساعة،
هذه القناعات رسوخا ً .

هادي يطيح قيادات الجي�ش في �شبوة وح�ضرموت
أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،تغييرات على قادة
ألوية الجيش في محافظتي شبوة ،وحضرموت ،بسبب تعثر تلك
القوات في حسم المواجهة مع تنظيم القاعدة ،على غرار ما حصل
في محافظة أبين ،في وقتٍ استمع مجلس األمن إلى أول تقرير من
اللجنة المعنية بالعقوبات ،التي شكلها في شباط الماضي لدعم
مسار االنتقال السلمي والمنظم والشامل للسلطة السياسية في
اليمن.
وأقال هادي بموجب قرار رئاسي ،أول من أمس ،أركان حرب
اللواء  ،111واللواء  ،115واللواء الثاني مشاة جبلي ،واللواء
الثاني مشاة بحري ،وهي األلوية التي تخوض المواجهات مع
تنظيم القاعدة في الجنوب.

وبموجب القرار ،عين العميد ركن مبخوت صالح جميل الذعواني
قائدا ً للواء  37مدرع المرابط في مأرب ،كما عين العقيد ركن سالم
محسن مسعد ضرمان قائدا ً للواء العاشر صاعقة ،والعقيد ركن
ناصر محمد أحمد يسلم رئيسا ً ألركان اللواء  115مشاة ،ورئاسة
أركان اللواء  111مشاة إلى العميد محمد علي أحمد المذروي ،وعين
العقيد ركن أحمد قناص أحمد القناص رئيسا ً ألركان اللواء الثاني
مشاة بحري ،والعقيد فضل صالح عمر محمد رئيسا ً ألركان اللواء
الثاني مشاة جبلي.
وقالت مصادر إن التغييرات «أتت لتجاوز تعثر القوات في حسم
المعركة في شبوة ،واستمرار عمليات التنظيم في حضرموت».
سياسياً ،استمع مجلس األمن إلى أول تقرير من اللجنة المعنية

بالعقوبات لدعم مسار االنتقال السلمي للسلطة.
وذكرت وكالة األنباء اليمنية الرسمية أنه «جرى خالل الجلسة
مناقشة مضامين التقرير ،وآلية عمل اللجنة ،ولجنة الخبراء
المعنية بالعقوبات ،ودراسة التدابير الخاصة بتجميد األموال،
وحظر السفر ضد الذين يهددون أمن اليمن ويعيقون مسار العملية
االنتقالية».
على صعيد آخ��ر ،أقدمت يمنية من م��أرب على تفجير أنبوب
النفط ،قبل ثالثة أيام للضغط على الحكومة لإلفراج عن شقيقها
المعتقل في صنعاء ،في عملية تعد األول��ى من نوعها .وذكرت
صحيفة «اليمن اليوم» أن ريسة الردماني حفرت حول أنبوب النفط
وفجرته.
في منطقة صرواح ّ

المعار�ضة ال�سورية ا�شترت الوهم
ف�أ�ضاعت بو�صلة ال�سيا�سة
} سعد الله الخليل
أبسط تعريف للمنطق االع��ت��م��اد على مجموعة
م��ق��دم��ات ت��ق��ود إل���ى ن��ت��ائ��ج وال��م��ق��دم��ات الخاطئة
س��ت��ق��ود إل���ى ن��ت��ائ��ج خ��اط��ئ��ة ب���ال���ض���رورة ،وخ�لال
األزمة السورية تعاطت المعارضة السورية مع كل
شيء يمكن أن يخطر في العقل البشري ،إال منطق
السياسة الذي يفرض على الراغب في خوض غمار
فن الممكن أن يضع مقدمات منطقية تتماشى مع
مجريات السياسية بما يضمن نتائج مقبولة.
ي��ع��د رف���ض ال��م��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة ال���دخ���ول في
أي م��ب��ادرة سياسية منذ ب��دء األزم���ة ظ��اه��رة يجب
التوقف عندها بدأ من رفضها المشاركة في صوغ
الدستور ،إلى مقاطعة االنتخابات التشريعية وأخيرا ً
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة المقبلة كنتيجة متقوقعة
لمقدماتها ال��خ��اط��ئ��ة ،ك��ون االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية
تتويج لعملية سياسية تبدأ بالدستور.
ف��ي رف��ض المعارضة ال��س��وري��ة المشاركة في
ص���وغ ال��دس��ت��ور وق��وان��ي��ن اإلع��ل�ام واالنتخابات
أضاعت فرصة الخوض في عمق الحياة السياسية،
والمناورة لفرض ظروف تسمح لها بالدخول في
عملية االنتقال السياسي بسالسة وموضعية وفق
أحجامها الشعبية.
من الدستور تنطلق الحياة السياسية واالقتصادية
االجتماعية ألي دولة وأضاعت المعارضة السورية
فرصة كسب احترام الشارع السوري برفضها كل
م��ب��ادرات تعديل ال��دس��ت��ور ،وأص���رت على إسقاط
ال��ن��ظ��ام ب��ك��ل م��ك��ون��ات��ه ال��س��ي��اس��ي��ة واالقتصادية
والتشريعية ،وطالبت السوريين بنسف مكتسبات
ما يقارب نصف ق��رن من البناء والصمود بكل ما
حملته من حلو وم ّر على ذاكرة السوريين ،وأصرت
على المتاجرة بوهم الوعود الكاذبة بغد مشرق من
أقطاب المعارضة ،التي قلما تمتلك خبرة سياسية
ومصداقية في الشارع ال��س��وري ،وحتى األسماء
الرنانة سقطت عبر التجربة فأزال محك السياسية
بريقها المصطنع فكشفت عن معدنها الحقيقي.
لم تقف مأساة غطرسة المعارضة السورية أمام

استحقاق الدستور فقاطعت االنتخابات التشريعية
وأصرت على عدم االقتراب مع مضمار الممارسة
السياسية ،م��ع نظام تتهمه بما أن��زل الله م��ن تهم
خوفا ُ من تلوث شرفها المنتهك من كل قوى العالم،
رف��ض��ت دخ���ول االن��ت��خ��اب��ات خ��وف��ا ً ع��ل��ى عذريتها
السياسية من دن��س السلطة ،ول��م تهتز لها شعرة
لتسليمها طوعا ً لكل أجهزة االستخبارات الدولية ،بل
جاهرت بحفالت بغاء سياسي لم توفر قبو سفارة
أو مقر وزارة أو حتى قنصلية فخرية غربية ،حتى
مستشفيات االحتالل باتت سوق نخاسة سياسية،
ففاتها قطار االنتخابات التشريعية واكتفت بلعن
ظالم إقصائها والنباح على المنابر.
أمام رفض المشاركة في الحياة البرلمانية ف ّوتت
ال��م��ع��ارض��ة ف��رص��ة ط��رح رؤي��ت��ه��ا السياسية أمام
الشارع والبرلمان للسوريين ،فكيف يمكن لطرف
لم يشارك في انتخابات تشريعية ،أن يؤ ّمن تأييد
 35من أعضاء مجلس الشعب للدخول باالنتخابات
الرئاسية فبقيت خارج السباق.
ت��ع��اط��ت ال���م���ع���ارض���ة ف���ي ال��س��ي��اس��ة كتعاطي
األعرابي مع جرة العسل ،وبنت األحالم واألوهام
ع��ل��ى اس��ت��ث��م��ار ع��س��ل ال��وع��ود ال��غ��رب��ي��ة والعربية،
وذاقت حالوة البترودوالر أليام وأشهر وسنوات،
وش��ع��رت ب��أن بينها وب��ي��ن النصر قيد أنملة ،فهل
تكون االنتخابات الرئاسية العصا التي تكسر الجرة
وتنهي حلم الثورة الموعود؟
خ��س��رت ال��م��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة ف���ي المقاطعة
سياسيا ً وشعبيا ً وخ��س��رت ف��ي استبعاد المنطق
والغوص في مستنقع نقيضه الوهم ،وهم باعتهم
إياه دول صناعة القرار في الغرب بإمكان إسقاط
الدولة والقيادة السورية قبل االستحقاق الرئاسي،
م��ا دف���ع ال��م��ع��ارض��ي��ن للتشدد ف��ي المقاطعة وهو
ما ُيفسر كأمر من اثنين ،إم��ا ارت��ه��ان ق��راره��م بيد
الغرب ،أو غباء سياسي دفعهم لالستمرار بصدم
رأسهم بالجدار من دون أدنى شعور بالدم النازف
على األرض السورية ،ولعل السنوات الثالث أثبتت
جواز الوجهين.

عبا�س يزور فنزويال ويلتقي مادورو

م�شاورات حكومة التوافق تتوا�صل في �أجواء �إيجابية
تتواصل المشاورات بين الفصائل الفلسطينية ،وفي
مقدمها حركتا «فتح» و«حماس» ،لالتفاق على تشكيلة
حكومة التوافق الوطني ،المتوقع إعالنها في أي لحظة،
وس��ط أج���واء إيجابية وإص���رار الطرفين على تجاوز
العقبات كافة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لحركة «فتح» محمود
العالول إن مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني
وبحث مقترح قائمة األسماء ،التي ستتولى الحقائب
الوزارية في الحكومة الجديدة ،ما زالت مستمرة حتى
اللحظة مع باقي الفصائل الفلسطينية.
وق��ال العالول ،في تصريح صحافي« :هناك فترة
قانونية من أجل التشاور وإعالن حكومة التوافق ،ولم
يتم تجاوزها على اإلطالق ونأمل أن ننتهي من كل شيء
قبل أن تكتمل هذه الفترة».

تجاوز عقبات

وأضاف العالول« :حتى اآلن نسير في خطى إيجابية
وسلسة على رغ��م وج��ود بعض المنغصات أحياناً،
ولكننا حريصون على تجاوزها» .الفتا ً إلى أن الرئيس
الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بحاجة إلى بضعة
أيام للعودة إلى رام الله من رحلته الخارجية.
وأنهى مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» عزام
األحمد زي��ارة خاطفة إلى قطاع غزة األربعاء الماضي،
بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع قيادة حركة «حماس»،

اتفق خاللها على وض��ع قائمة أولية مصغرة ألسماء
وزراء محتملين لشغل مقاعد حكومة التوافق المزمع
تشكيلها برئاسة أبو مازن ،بحسب االتفاق الذي جرى
بين وفد المصالحة لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة
«حماس» في  23نيسان الماضي ،والذي سمي بـ «إعالن
الشاطئ».

مسار صحيح

من جانبه ،قال األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واص��ل أبو
يوسف :إن «شعبنا اليوم يرد على االحتالل اإلسرائيلي
بتصميمه على وحدته ،وإعادة اللحمة ألبنائه ،وتمترسهم
خلف قيادة واحدة ،بإتمام المصالحة ،وتوحيد شطري
الوطني ،بحكومة توافق وطني ،تمهد النتخابات رئاسية
وتشريعية تعمل على ترتيب البيت الوطني».
وأضاف أبو يوسف :إن «المصالحة اليوم في مسارها
الصحيح ،وستستكمل بتشكيل حكومة توافق وطني فور
عودة الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية».

عباس في فنزويال

في األثناء ،وصل رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية
واليته محمود عباس العاصمة الفنزويلية كاراكاس
في زيارة رسمية التقى فيها نظيره الفنزويلي نيكوالس
مادورو الذي قدم له دعما ً سياسيا ً واقتصادياً.

بريطانيا واالتحاد الأوروبي نحو �إدراج «الإخوان» جماعة �إرهابية

القاهرة� :ضبط  173خلية �إرهابية في � 6أ�شهر
كشفت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط
نحو  173خلية إره��اب��ي��ة منذ ب��داي��ة العام
الحالي ،في حين شهدت جامعتا األزهر وعين
شمس ،أعمال شغب من جانب طالب اإلخوان،
مصحوبة باقتحام للكليات واألماكن الحيوية
بهاتين الجامعتين  ،إال أن تدخل قوات األمن
نجح في إنهاء األعمال التخريبية.
وبحسب ما أكده الناطق باسم الوزارة اللواء
هاني عبد اللطيف ،في تصريحات تلفزيونية،
إن إجمالي الخاليا اإلرهابية التي تم كشفها
وإلقاء القبض على عناصرها ،نحو  173خلية
منذ بداية العام الحالي  2014حتى اآلن ،أي في
ما يقترب من الستة أشهر فقط.
وأض��اف :إن «ق��وات األمن أصبحت تستبق
اإلرهابيين قبل تنفيذ عملياتهم اإلرهابية»،
متوقعا ً أن يتم الكشف عن خاليا إرهابية جديدة
في وقت قريب جداً ،وسوف يتم اإلعالن عنها في
وسائل اإلعالم .وأوضح أنه من ضمن الخاليا
التي ت��م كشفها خلية إرهابية كانت لديها
مخططات الستهداف مدينة اإلنتاج اإلعالمي.

مسؤولية اإلخوان

وح � َّم��ل ال��ن��اط��ق ب��اس��م ال��داخ��ل��ي��ة جماعة
اإلخوان المسلمين مسؤولية العنف في الشارع
المصري ،مؤكدا ً أن كل المستندات واألدلة تؤكد
ضلوع الجماعة في تلك األعمال.
ولفت الخبير األمني مساعد وزير الداخلية

األسبق اللواء مجدي البسيوني إلى أن «جهود
وزارة الداخلية من أج��ل ضبط وتيرة األمن
بالشارع المصري «واضحة ج��داً» ،إذ نجحت
بصورة نسبية كبيرة في أن تحمي الشارع
المصري من العديد من التحركات اإلرهابية،
وحتى لو وقعت بعض األحداث اإلرهابية ،فإن
ذلك ال يمثل إدان��ة لها ،خصوصا ً أن أي نظام
أمني في العالم يُمكن التحايل عليه بصورة أو
أخرى ،إال أن ال��وزارة نجحت في اختبار األمن
خالل الفترة الحالية ،ومن ال ُمرجح استمرار
نجاحاتها خالل فترة االنتخابات كذلك ،كما
نجحت في تأمين استفتاء الدستور أول خطوات
خريطة الطريق».

شغب اإلخوان

م��ن جهة أخ���رى ،ش��ه��دت جامعتا األزه��ر
وعين شمس ،أول من أم��س ،أعمال شغب من
ج��ان��ب ط�لاب اإلخ����وان ،مصحوبة باقتحام
للكليات واألماكن الحيوية بكلتا الجامعتين.
واقتحم طالب اإلخ��وان مبنى كلية الحاسبات
والمعلومات في جامعة األزهر.
ووقعت اشتباكات حادة بين القوات والطالب،
حيث ألقى الطالب الحجارة والشماريخ داخل
الحرم الرئيس للجامعة وردت قوات األمن القنابل
المسيلة للدموع.
وتدخلت قوات الشرطة المسؤولة عن تأمين

حرم جامعة عين شمس ،لمواجهة شغب وعنف
طالب اإلخوان ،عقب اقتحامهم كلية الحاسبات
والمعلومات ،وتحطيم محتوياتها ،بعد فشل األمن
اإلداري للجامعة في السيطرة على شغب طالب
اإلخوان المتظاهرين داخل الحرم الجامعي.

جلسة استماع

م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال المستشار القانوني
للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر طارق
محمود إن الجبهة قدمت تقريرا ً من  12صفحة
أعدته بناء على طلب رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون ،يحوي مستندات تدين جماعة
اإلخوان ،مؤكدا ً أنها خطوة نحو إدراج بريطانيا
واالتحاد األوروبي اإلخوان تنظيما ً إرهابياً.
وكشف عن تقديم المملكة العربية السعودية،
تقريرا ً مفصالً عن جرائم اإلخوان على أراضيها،
بجانب تقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية،
بناء على طلب الحكومة البريطانية أيضاً.
وك��ش��ف ع���ن ات���ص���ال أح����د ال��م��س��ت��ش��اري��ن
السياسيين لالتحاد األوروب��ي بجبهة مناهضة
أخونة مصر (جبهة شعبية تأسست في عهد
الرئيس السابق محمد مرسي وعملت على كشف
فضائح اإلخوان) ،بغرض تحديد جلسة استماع
عن جرائم اإلخوان اإلرهابية ،في إطار سعي الدول
الغربية إلى التعرف إلى طبيعة جماعة اإلخوان
وتاريخها وجرائمها للتفكير في حظر أنشطتها على
أراضيها أو إدراجها إحدى الجماعات اإلرهابية.

مادورو خالل استقباله عباس

الم�ستوطنون اليهود �سيت�ضاعفون
في ال�ضفة الغربية عام 2019
كشف وزي��ر استيطان العدو ،أن ع��دد المستوطنين
اليهود في الضفة الغربية المحتلة يمكن أن يزيد بنسبة
 50في المئة بحلول عام .2019
وقال أوري أرييل وهو عضو من حزب «البيت اليهودي»
إن المفاوضات في شأن إقامة دولة فلسطينية «تحتضر»
وتوقع زيادة عدد المستوطنين.
وقال أرييل إلذاعة  102أف.أم .في تل أبيب« :أعتقد أنه
في غضون خمس سنوات سيكون هناك  550ألفا ً أو 600
ألف يهودي في يهودا والسامرة وليس  400ألف كما هي
الحال (اآلن)» في إشارة إلى الضفة الغربية.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات اإلسرائيلية
غير قانونية.
وقال أرييل إن عدد اإلسرائيليين في القدس الشرقية

يتراوح بين  300ألف و 350ألفاً .ويعيش حوالى 2.5
مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية
اللتين احتلتهما «إسرائيل» إلى جانب قطاع غزة في حرب
.1967
وخ�لال جهود التسوية التي استمرت تسعة أشهر
وباءت بالفشل نشر أرييل عطاءات للبناء في المستوطنات
قالت الواليات المتحدة إنها ساهمت في األزمة ألنها أقنعت
الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن نتنياهو لم يكن
جادا ً في التوصل إلى اتفاق.
وي��رف��ض ح��زب البيت ال��ي��ه��ودي تماما ً إق��ام��ة دول��ة
فلسطينية مما يثير تكهنات في «إسرائيل» بأن نتنياهو
سيخرج ال��ح��زب م��ن ائ��ت�لاف��ه ف��ي ح��ال��ة ح���دوث تقدم
دبلوماسي وهو أمر غير مرجح.

