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تقرير

طهران تشكو «تعاون» الرياض
وتستعين بالكويت
اإلجـ ــرامـ ــي ل ـل ـن ـظــام الـ ـسـ ـع ــودي ال ــذي
يـمـعــن فــي قـتــل املــواط ـنــن ويستهدف
امل ـ ـ ــدن واألمـ ـ ــاكـ ـ ــن امل ـك ـت ـظ ــة بــال ـس ـكــان
وال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة واألمـ ـ ــاك الـخــاصــة
والـعــامــة وم ـق ــدرات الــدولــة وك ــل مــا له
عالقة بالحياة .وسجل أمــس في تعز
أي ـضــا ،سـقــوط خمسة ش ـهــداء ،بينهم
امــرأتــان وع ــدد مــن الـجــرحــى فــي ثالث
غ ــارات شنتها طــائــرات ال ـعــدوان على
ق ــري ــة ح ـس ـيــك فـ ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــة .ك ــذل ــك،
استهدف الطيران منزل أحد املواطنني
في منطقة باب املندب ،ما أوقع أربعة
شهداء وستة جرحى .أمــا في صعدة،
ّ
فشن التحالف  12غارة لطيران العدوان
على منطقة الزماح في مديرية باقم.
وشــن طيران الـعــدوان سلسلة غــارات
ع ـلــى ق ــاع ــدة الــدي ـل ـمــي ال ـجــويــة فيما
اس ـت ـش ـهــد س ـب ـعــة أشـ ـخ ــاص ،بينهم
أربعة أطفال وأمــرأة في غارات شنها
طيران العدوان على منزل ألسرة بيت
امل ـغــربــي ف ــي مــديــريــة ب ـنــي حـشـيــش.
أمــا فــي ص ـعــدة ،فـقــد أصـيــب عــدد من
املواطنني إثر غارتني لطيران العدوان
اسـ ـتـ ـه ــدفـ ـت ــا مـ ـ ـن ـ ــازل املـ ــواط ـ ـنـ ــن فــي
منطقة بني معني فــي مــديــريــة رازح.
وفي إب ،شن طيران العدوان سلسلة
غـ ــارات عـلــى كـلـيــة املـجـتـمــع فــي يريم
حيث استشهد ستة أشخاص وجرح
 12آخ ـ ـ ـ ــرون ،ب ـي ـن ـهــم نـ ـس ــاء وأطـ ـف ــال
ف ــي غـ ـ ــارات ج ــوي ــة اس ـت ـهــدفــت مـنــزل
أح ــد املــواط ـنــن .وف ــي الـبـيـضــاء ،شن
التحالف غ ــارات عــدة على الـلــواء 26
في مديرية السوادية.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،وإث ـ ــر اس ـت ـه ــداف الـتـحــالــف
أخ ـي ـرًا مــديـنــة صـنـعــاء الـقــديـمــة ،دعــت
مـنـظـمــة الـيــونـسـكــو إل ــى وق ــف تــدمـيــر
ال ـ ـتـ ــراث ال ـث ـق ــاف ــي ف ــي ال ـي ـم ــن .وأكـ ــدت
املـ ــديـ ــرة الـ ـع ــام ــة مل ـن ـظ ـمــة ال ـيــون ـس ـكــو
ّ
إي ــريـ ـن ــا ُب ــوك ــوف ــا أن م ــدي ـن ــة ص ـن ـعــاء
القديمة قصفت مرة أخرى في ليلة 18
ـ  19أي ـلــول ،حـيــث دم ــرت ال ـغــارة منزل
عائلة العيني الشهيرة.
(األخبار)

ما قل
ودل
قالت وزارة األوقاف والشؤون
الدينية الفلسطينية ،إن السلطات
اإلسرائيلية أبلغتها نيتها إغالق
«المسجد اإلبراهيمي» ،في الخليل،
جنوبي الضفة المحتلة ،اليوم وغدًا،
بسبب األعياد اليهودية .وأضافت
الوزارة ،في بيان ،أن إسرائيل ،تنوي

فتح المسجد بكل أروقته أمام
المستوطنين.
ومنذ عام ُ 1994ي ّ
قسم المسجد
اإلبراهيمي ،إلى قسمين :األول خاص
بالمسلمين ،واآلخر باليهود .وتسمح
إسرائيل للمسلمين بدخول الجزء الخاص
بهم في الحرم طوال أيام السنة،
فيما تسمح لهم بدخول الجزء الخاص
باليهود في  10أيام فقط في السنة.
(األناضول)

م ـ ـنـ ــذ امل ـ ـ ــأس ـ ـ ــاة الـ ـ ـت ـ ــي وقـ ـ ـع ـ ــت يـ ــوم
الخميس في منى قــرب مكة ،والتي
أدت إلــى مقتل  226حــاجــا إيــرانـيــا ـ
وفق حصيلة أخيرة أمس ـ لم يحدث
أي خـ ـ ــرق ف ـ ــي تـ ـع ــاط ــي ال ـس ـل ـط ــات
ال ـس ـعــوديــة م ــع ال ـط ـل ـبــات اإليــران ـيــة
املـ ـتـ ـك ــررة فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،وال ـت ــي
تمثلت في محاوالت حثيثة تبديها
طهران لتسهيل التحقق من أوضاع
املصابني ومن هويات القتلى.
ف ـفــي ال ــوق ــت الـ ــذي أع ـل ــن ف ـيــه وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي مـحـمــد ج ــواد
ظريف أن أسلوب التفاوض املباشر
م ــع ال ـس ـعــوديــة ل ــم ي ـجـ ِـد نـفـعــا ،كــان
وزيــر الصحة حسن هاشمي قابعًا
ف ــي م ـط ــار ط ـه ــران م ــع وف ــد م ــراف ــق،
ب ــان ـت ـظ ــار ال ـح ـص ــول ع ـل ــى إذن مــن
الـسـلـطــات الـسـعــوديــة لـلـتـ ّ
ـوجــه إلــى
امل ـم ـل ـكــة ،واإلشـ ـ ـ ــراف ع ـلــى عـمـلـيــات
نقل الجثث والبحث عن املفقودين.
وک ــان مــن املـقــرر أن تحصل الــزيــارة
ظ ـهــر أمـ ــس ،لـكـنـهــا ت ــأخ ــرت بسبب
ع ــدم إص ـ ــدار ال ـح ـكــومــة ال ـس ـعــوديــة
إذنًا بهبوط الطائرة في مطار جدة،
ولكن حتى مساء أمس ،كان الوفد ال
يــزال فــي مطار اإلم ــام الخميني في
طهران.
ظريف قال في مؤتمر عبر الفيديو
في الجمعية العامة لألمم املتحدة،
إن «ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي لـ ــم يـ ـب ـ ِـد
ً
وبناء عليه ومن دون
تعاونًا جيدًا،
أن أقدم طلبًا بذلك ،طرحت املمثلية
اإليرانية هــذا املوضوع مع ممثلية
ال ـط ــرف اآلخـ ــر ،إال أن إمـكــانـيــة هــذا
الـ ـح ــوار ل ــم ت ـح ـصــل» .وأوض ـ ــح أنــه
«عقب عدم قيام الطرف اآلخر بالرد،
ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر ،ط ـل ـب ـن ــا مـ ــن أم ـي ــر
الكويت أن يتابع املوضوع ،لتصبح
ب ـع ــده ــا ع ـم ـل ـيــة امل ـت ــاب ـع ــة ألوض ـ ــاع
ال ـ ـح ـ ـجـ ــاج أف ـ ـضـ ــل بـ ـقـ ـلـ ـي ــل ،ب ـح ـيــث
س ـت ـن ـق ــل خـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــاعـ ــات امل ـق ـب ـلــة
جـثــامــن الـضـحــايــا مــن مــديـنــة مكة
املكرمة إلی جدة ومن ثم إلى إيران،
لتوارى أجسادهم في الثرى».

أما الرئيس اإليراني حسن روحاني
ف ـق ــد اخ ـت ـص ــر زيـ ــارتـ ــه ل ـن ـي ــوي ــورك،
للمشاركة فــي املــراســم التي ستقام
لـلـضـحــايــا .وأمـ ــام جـلـســة الجمعية
ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،اتـ ـه ــم ال ـس ـع ــودي ــة
بــ«الـتـقـصـيــر» ،معتبرًا أن الحجاج
الـ ــذيـ ــن قـ ـض ــوا فـ ــي الـ ـت ــداف ــع ك ــان ــوا
«ض ـح ــاي ــا ت ـق ـص ـيــر م ــن ق ـب ــل ال ــذي ــن
ك ـل ـفــوا» تـنـظـيــم ال ـحــج .كــذلــك طــالــب
بـ«تحقيق دقيق حــول أسـبــاب هذه
الكارثة».
في السياق ذاته ،أعلن رئيس البرملان
ّ
يتعي
اإليراني علي الريجاني ،أنه

طالب الرئيس اإليراني
بتحقيق دقيق حول
أسباب هذه الكارثة

عـلــى «منظمة الـتـعــاون اإلســامــي»
وات ـحــاد مجالس (بــرملــانــات) الــدول
األعضاء في املنظمة ،تشكيل لجنة
للتحقيق فــي أسـبــاب حــادثــة تدافع
الحجيج في «منى».
وأجـ ـ ــری م ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
للشؤون العربية واألفريقية حسني
ً
أم ـيــر عـبــدالـلـهـيــان ات ـص ــاال هاتفيًا
مع القائم باألعمال السعودي ،دعا
فيه إلى توفير اإلمكانية للقنصلية
اإلي ــران ـي ــة ل ـت ـحــديــد ه ــوي ــة جـثــامــن
اإليــران ـيــن الــذيــن قـضــوا فــي حــادث
منى.
وق ــال إنــه «رغ ــم الــوعــود باملساعدة
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون ،فـ ـ ـ ـ ــإن مـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ــه
امل ـس ــؤول ــون ال ـس ـع ــودي ــون لـتـحــديــد
م ـص ـي ــر املـ ـفـ ـق ــودي ــن ل ـي ــس ک ــاف ـي ــا».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ن ـ ـتـ ــوقـ ــع م ـ ــن امل ـع ـن ـي ــن
فـ ــي وزراة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـ ـحـ ــج فــي
ال ـس ـعــوديــة أن ي ــوف ــروا للقنصلية
إمـ ـك ــانـ ـي ــة تـ ـح ــدي ــد ه ــوي ــة ج ـثــامــن
ال ـق ـت ـلــی اإلي ــرانـ ـي ــن املـ ــوجـ ــودة فــي
ُ
الحاويات التي نقلت إلی مكة».
وأضـ ـ ـ ــاف« :ن ـت ــوق ــع م ــن امل ـس ــؤول ــن
السعوديني أن يتحملوا املسؤولية
ويتعاونوا بجدية ،وبصورة مؤثرة،
ل ـت ـحــديــد ه ــوي ــة ج ـم ـيــع امل ـف ـقــوديــن
اإليرانيني في حادث منى».
وشدد عبداللهيان على أن «القائمني
علی شؤون الحجاج اإليرانيني في
مكة مستعدون لتقديم أي مساعدات
فورية ،وألي تعاون مع وزارة الحج
الـسـعــوديــة فــي ه ــذا امل ـج ــال» .وق ــال:
«ن ـحــن س ـنــواصــل مـتــابـعــاتـنــا حتی
تـ ـق ــري ــر مـ ـصـ ـي ــر آخ ـ ـ ــر شـ ـخ ــص مــن
املـفـقــوديــن ومـسـتـعــدون لـتـقــديــم أي
مساعدة لتسريع هذا املوضوع».
مــن جــانـبــه ،ش ــرح الـقــائــم بــاألعـمــال
السعودي اإلجــراءات التي اتخذتها
الحكومة السعودية في هذا املجال،
حـ ـت ــی اآلن ،ووع ـ ـ ـ ــد ب ـ ــإب ـ ــاغ ک ـب ــار
مسؤولي بالده بهذا األمر».
(األخبار)

تقرير

تكتيكات عسكرية إسرائيلية جديدة في مواجهات األقصى
ع ــاودت ح ـ ّـدة املــواجـهــات واالقتحامات
اإلسرائيلية لساحات املسجد األقصى
إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـص ــاع ــد فـ ــي هـ ــذيـ ــن ال ـي ــوم ــن
بالتزامن مع األعياد اليهودية املتواصلة
التي يمنع املصلون الفلسطينيون فيها
من دخول األقصى بجانب فرض قيود
مشددة في البلدة القديمة للقدس.
ت ـط ــورات مـيــدانـيــة جــديــدة ط ــرأت أمــس
ّ
خالل اقتحام األقصى تمثلت في عدة
ج ــوان ــب :أول ـه ــا ك ــان م ـل ـحــوظــا إدخ ــال
م ـع ــدات عـسـكــريــة فـ ّـص ـلــت خصيصًا
ملواجهة املرابطني في األقصى (الرافعة
الفوالذية واملـتــراس الـحــديــدي) ،إضافة
إلــى األع ــداد الكبيرة مــن شــرطــة العدو
امل ـل ـث ـمــن .ب ـجــانــب هـ ــؤالء كــانــت وح ــدة
ال ـق ـنــاصــة ال ـج ــدي ــدة وامل ـك ــون ــة م ــن 14
جـنــديــا ملثمًا ،وف ــق إف ــادة مــديــر قسم
املـ ـخـ ـط ــوط ــات وال ـ ـت ـ ــراث فـ ــي األق ـص ــى
ناجح بـكـيــرات .يقول بكيرات إن قائد
شــرطــة الـعــدو فــي الـقــدس املحتلة ،كان
ي ــدي ــر ب ـن ـف ـســه ع ـم ـل ـيــة االقـ ـتـ ـح ــام مــن
خـ ـ ــارج األق ـ ـصـ ــى ،وظـ ـه ــر أن ـ ــه «أع ـط ــى
تعليمات لنحو  150جنديًا باالشتباك
مــع املرابطني كأنه فــي مواجهة وحــرب
حقيقية» .وهو ّ
تطور الفت في تكتيكات
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اقتحام املسجد والتعامل مع املرابطني.
ي ـض ـي ــف ب ـ ـك ـ ـيـ ــرات« :شـ ـه ــد األقـ ـص ــى
اق ـت ـح ــام ــات ك ــان ــت ب ــال ـق ــدر امل ـت ـنــاســب
م ــع امل ـقــاومــة امل ــوج ــودة ،ل ـكـ ّـن الـشــرطــة
طردت كل املصلني من باحات املسجد
والـشــوارع العامة خــارج البلدة القديمة
ألكثر من كيلومتر» ،مؤكدًا أن الجنود
اإلســرائـيـلـيــن كــانــوا يـتـعـمــدون إطــاق
ال ـق ـن ــاب ــل ال ـص ــوت ـي ــة وال ــدخ ــانـ ـي ــة عـلــى
«اإلن ــارة اململوكية» ،مــا أدى إلــى كسر
ً
عدد منها ،فضال عن ثالث نوافذ أعلى
املـسـجــد .كــذلــك اشتعل حــريــق صغير
ج ـ ــرت ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ــه .وف ـ ــي خ ـطــوة
أخرى ،سعى العدو إلى «تشميع» أبواب
امل ـص ـلــى الـقـبـلــي وف ـتــح أق ـفــال ـهــا ب ــآالت
خاصة ،وفي ذلك داللة على ّ
تعمد إهانة
املقدسات بصورة واضحة.
وأوض ـ ــح ب ـك ـي ــرات ،وه ــو أي ـضــا رئـيــس
«أكــاديـمـيــة األق ـصــى للعلوم وال ـت ــراث»،
أن القوانني التي صدرت بحق املعتقلني
سابقًا وحاليًا املقدسيني جاءت إلخافة
امل ــرابـ ـط ــن وزعـ ــزعـ ــة صـ ـم ــوده ــم ،وق ــد
سعى العدو في بداية االقتحام أمس إلى
إخراج طالب املــدارس من املسجد وهم
قرابة  .700ووفق إفادة املمرض رمزي

غنايم ،الــذي يعمل ضمن بعثات طبية
بــاملـسـجــد األق ـص ــى ،ف ــإن  15شخصًا
أصـيـبــوا أم ــس ،منهم ثــاثــة فــي الــوجــه،
وبعضهم بــالــرصــاص امل ـطــاط وقنابل
ال ـصــوت ،إضــافــة إل ــى ثـمــانــي إصــابــات
بــن املـصـلــن مــن ك ـبــار ال ـســن .وأش ــار
غنايم إلــى وجــود نقص في املمرضني
والـبـعـثــات الـطـبـيــة فــي املـسـجــد بسبب
منع دخولهم منذ عصر األحد .ويشهد
األقـصــى تضييقًا واقـتـحــامــات عديدة
مـنــذ ب ــداي ــة أي ـل ــول ال ـج ــاري ال ــذي شهد
ثالثة أعياد يهودية أولها بدأ في الثاني
عشر مــن الشهر واسـتـمــر ثــاثــة أيــام،
والعيد الثاني (الـغـفــران) الــذي صادف
يوم وقفة الحجاج على جبل عرفات .أما
العيد الثالث وهو األكبر (عيد العرش أو
املظلة) ،فيستمر سبعة أيــام وبــدأ منذ
األحد وسيستمر حتى اإلثنني املقبل.
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن هـ ـ ــذا االقـ ـتـ ـح ــام
العسكري يتزامن مع ذكــرى انتفاضة
األقـ ـص ــى ال ـخ ــام ـس ــة عـ ـش ــرة ،حـيـنـمــا
اق ـت ـح ــم رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي
األس ـبــق ،أرئ ـيــل شـ ــارون ،املـسـجــد عــام
.2000
(األخبار)

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ب ـم ــزي ــد م ــن األس ـ ــى والـ ـل ــوع ــة نـنـعــى
إليكم فقيدتنا الغالية

الحاجة جميلة صالح

والدة العميد نبيل مظلوم
(قائد جهاز أمن السفارات)
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي الـ ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء 29
أيلول  2015في منزل ولدها العميد
نبيل مـظـلــوم فــي بــري ـتــال ،وي ــوم غد
األربـ ـع ــاء ف ــي  30الـ ـج ــاري ف ــي مــركــز
ال ـج ـم ـع ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة لـلـتـخـصــص
وال ـتــوج ـيــه الـعـلـمــي ـ ـ ـ ال ـج ـنــاح قــرب
مركز أمن الدولة من الساعة الثانية
ً
مساء.
حتى السادسة
لها الرحمة ولكم األجر والثواب

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

من أي منطقة
في لبنان ،يوميًا
من  7:30صباحًا
لغاية ً
 10:30ليال

نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

