
بدأ أكثر من مليوني مسلم قدموا من مختلف بقاع 
األرض مناسك احل��ج أم��س األح��د في مدينة مكة 
املكرمة بغرب السعودية، في أحد أكبر التجمعات 
الدينية ف��ي العالم ي��ج��ري ف��ي أج���واء م��ن احلر 

الشديد.
ويشارك أكثر من مليوني مسلم في احلج هذا 
العام، بحسب االحصائيات الرسمية، مقابل 1،86 

مليون حاج في 2016 و24 الفا فقط في 1941.
ويؤدي احلجاج الطواف حول الكعبة مع بداية 
الشعائر، ثم يقومون بالسعي بني الصفا واملروى 
قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومنها 

إلى عرفات على بعد عشرة كيلومترات.
وبعد يوم الوقوف في عرفات، ينزل احلجاج 
إلى منطقة مزدلفة في ما يعرف بالنفرة، ويجمعون 
احلصى فيها الستخدامها في شعيرة رمي اجلمرات. 
وفي اليوم األول من عيد األضحى، يقوم احلجاج 
بالتضحية بكبش ويبدأون شعيرة رمي اجلمرات 
ف��ي منى. ويشكل احل��ج حتديا لوجستيا كبيرا 
للسلطات التي أعلنت اجلمعة أنها مستعدة لتأمني 

حسن سيره.
وأطلقت السلطات السعودية هذا العام مبادرة 
»حج ذكي« الذي يتمّثل بتطبيقات هاتفية تساعد 
احلجاج في كل شيء من الترجمة إلى اخلدمات 

الطبية مرورا مبناسك احلج.
ووض���ع ال��ه��ال األح��م��ر ال��س��ع��ودي تطبيق 
»أسعفني« ملساعدة احلجاج الذين يحتاجون إلى 
مساعدة طبية عاجلة. وبامكان السلطات حتديد 

مكان احلجاج باستخدام التطبيق.
ك��م��ا أط��ل��ق��ت وزارة احل���ج وال��ع��م��رة تطبيق 
»مناسكنا« للترجمة للحجاج الذين ال يتكلمون 

العربية وال االنكليزية.
ويعّد احلج من أكبر التجمعات البشرية سنويا 
في العالم. ويشكل أحد األرك��ان اخلمسة لإلسام 
وعلى من استطاع من املؤمنني أن يؤديه على األقل 

مرة واحدة في العمر.
ويترافق احلج عادة مع تدابير أمنية مشددة، 
إذ تخللته خال أعوام سابقة حوادث تدافع أودت 
بحياة 2300 شخص في 2015، بينهم عدد كبير 

من احلجاج اإليرانيني.
وي��ش��ارك ح��ج��اج إي��ران��ي��ون ف��ي مناسك هذا 
العام، بعد أن كانت طهران علقت مؤقتا إرس��ال 

مواطنيها إلى احلج بعد حادثة.
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تركيا: هزة أرضية تضرب منطقة بحر إيجه دون وقوع خسائر بشرية
أعلنت تركيا ان هزة أرضية بقوة 9ر4 درجة ضربت سواحل والية )موغا( غربي الباد 

واملطلة على بحر إيجة صباح أمس االحد.
وقالت ادارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان صادر عنها ان مركز الهزة يقع قرب 

سواحل قضاء )داجت��ه( بالوالية مضيفة ان عمق الهزة يصل الى 49ر28 كيلومترا حتت 
مستوى سطح البحر.

ولم تخلف الهزة االرضية تخلف خسائر في األرواح أو املمتلكات.
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في أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم

أكثر من مليوني مسلم يبدأون مناسك احلج في مكة املكرمة

حجاج بيت الله احلرام يبدأون مناسك احلج

األردن: ندرس حاليا 
مقترحات روسية حول 

عودة الالجئني السوريني
قالت وزيرة االعام الناطق الرسمي باسم احلكومة االردنية جمانة 
غنيمات أمس االحد ان بادها ما زالت تدرس املقترحات الروسية حول 
عودة الاجئني السوريني الى موطنهم مؤكدة رفض االردن »اعادتهم 

قسرا«.
ونقلت وسائل اعام اردنية عن غنيمات قولها في تصريح صحفي 
ان ق��رار العودة يعود لاجئ السوري نفسه »طاملا رغب في ذلك« 
مؤكدة في الوقت ذاته عدم تلقي االردن طلبا رسميا من سورية حتى 

اآلن بفتح معبر )نصيب احلدودي(.
وعن املقترحات الروسية قالت غنيمات ان االردن يدرس االفكار 
التي قدمها اجلانب الروسي ال سيما في ما يتعلق بعودة الاجئني 
السوريني وانشاء مركز لترتيب وتنظيم عودتهم »وسيتم االعان عن 
ذلك حال االتفاق«. وكانت وكالة االنباء السورية الرسمية )سانا( 
اعلنت االسبوع املاضي اجناز اجلهات املعنية في سورية الترتيبات 
في معبر نصيب على احلدود مع األردن الستقبال دفعة من النازحني 
السوريني العائدين اذ يعد املعبر احد اهم املنافذ التي تربط البلدين 

املشتركني بحدود برية متتد الى نحو 375 كيلو مترا.
وذكرت الوكالة ان سلطات محافظة درعا جنوبي العاصمة دمشق 
احضرت عيادتني متنقلتني وثاث سيارات اسعاف لتقدمي اخلدمات 
الصحية للنازحني العائدين فور وصولهم الى مركز )نصيب( اضافة 
الى جتهيز مستلزمات الغذاء وجلب عدد من احلافات لنقلهم من 

املركز احلدودي الى منازلهم.

100 مستوطن يقتحمون األقصى

الكيان الصهيوني يعلن إغالق معبر إيريز احلدودي مع قطاع غزة

املصادقة على »النواب الفائزين« اليوم

التحالف: القوات األميركية ستبقى في العراق
  قال متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة 
الواليات املتحدة أمس األحد إن القوات األميركية 
ستبقى ف��ي ال��ع��راق »ط��امل��ا اقتضت احلاجة« 
للمساعدة في حتقيق االستقرار في املناطق التي 

كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
وأض��اف الكولونيل شون راي��ان في مؤمتر 
صحفي بأبوظبي »سنبقي القوات هناك طاملا 
رأينا أن هناك حاجة لها... وبعد هزمية داعش 
عسكريا فإن السبب الرئيسي هو جهود  حتقيق 
االس��ت��ق��رار وستظل هناك حاجة للبقاء لهذا 
السبب. لذلك فهذا أحد األسباب التي ستجعلنا 

نبقى«.
لكن رايان أشار إلى أن عدد اجلنود األميركيني 
قد ينخفض وفقا ملوعد نشر ق��وات أخ��رى من 
حلف شمال األطلسي للمساعدة ف��ي تدريب 
اجليش العراقي. وق��ال إن نحو 5200 جندي 

أميركي يتمركزون حاليا في العراق.
وف��ي فبراير واف��ق وزراء ال��دف��اع ف��ي دول 
احللف على مهمة »تدريب ومشورة« أكبر في 
ال��ع��راق بعد دع��وة ال��والي��ات املتحدة احللف 

للمساعدة في فرض االستقرار هناك بعد حرب 
استمرت ثاث سنوات على التنظيم املتشدد.

وق��ال راي���ان »م��ن احملتمل أن يكون هناك 
خفض. يتوقف األمر فحسب على موعد مجيء 
حلف شمال األطلسي ومساعدته في تدريب 

القوات أيضا«.
وأعلن ال��ع��راق رسميا النصر على تنظيم 
داعش في ديسمبر بعد خمسة أشهر من انتزاع 
السيطرة على مدينة املوصل املعقل السابق 

للمتشددين.
وينتشر ح��وال��ي ألفي جندي أميركي في 
سورية ويساعدون قوات سورية الدميقراطية 
التي يقودها األكراد في استعادة اجليوب التي 
ال تزال حتت سيطرة تنظيم داعش على احلدود 

مع العراق.
وقال راي��ان »بدأنا نرى الكثير من التعاون 
بني ق��وات سورية الدميقراطية وق��وات األمن 
العراقية ألننا اعتدنا أن تتعاما مع التحالف 

لكنهما اآلن تتبادالن احلديث أيضا«.
ونفذ اجليش العراقي ع��ددا من الضربات 

اجلوية ضد داعش في سورية منذ العام املاضي 
وكان آخرها قبل أيام قليلة ومبوافقة الرئيس 
السوري بشار األسد والتحالف بقيادة الواليات 

املتحدة.
وذك���ر راي����ان أن عمليات ق���وات س��وري��ة 
الدميقراطية لإلجهاز على املتشددين على 
اجلانب السوري تأخرت ألن تنظيم داعش زرع 

مئات العبوات الناسفة.
م��ن جهة أخ���رى، رجحت صحيفة عراقية 
رسمية أن تعلن احملكمة االحتادية العليا في 
العراق املصادقة النهائية على أسماء النواب 
الفائزين في االنتخابات العامة البرملانية التي 

جرت في العراق في مايو املاضي اليوم اإلثنني.
وذك��رت صحيفة »الصباح« العراقية أمس 
األح���د أن »امل��ص��ادق��ة على أس��م��اء الفائزين 
باالنتخابات البرملانية واإلع��ان عنها سيتم 

اليوم اإلثنني ووفق اآلليات الدستورية«.
وكانت املفوضية العليا لانتخابات أرسلت 
األسبوع املاضي قوائم بأسماء النواب الفائزين 
ف��ي االنتخابات البرملانية لسنة 2018 إلى 

احملكمة االحتادية للمصادقة على النتائج.
كانت الكثير من الطعون شكت من حدوث 
خروقات وتزوير خال االنتخابات العامة التي 
شهدها العراق في الثاني عشر من مايو املاضي، 
وجرى إعادة فرز األصوات يدويا في العديد من 

احملافظات.
من جهة أخ��رى، اعلنت السلطات العراقية 
أمس االحد عن اعادة فتح الطريق الرئيسي بني 
اربيل وكركوك بعد غلقه منذ نحو عشرة اشهر 

في اعقاب احادث اكتوبر من العام املاضي.
وق��ال القائد في الشرطة االحت��ادي��ة اللواء 
شاكر كوين في مؤمتر صحفي مشترك مع مدير 
شرطة اربيل اللواء عبداخلالق طلعت نعلن 
افتتاح الطريق ال��راب��ط ب��ني ارب��ي��ل وكركوك 
فقد باشرت امل��اك��ات الفنية واالمنية بتأمني 
اجلسر كذلك نقطة التفتيش املشتركة معبرا عن 

سعادته بعبور املواطنني مرة اخرى.
واضاف انه هناك تنسيق كبير للقضاء على 

املعوقات التي تقف امام ذهاب واياب املواطنني.
واوضح كوين انه »ستكون هناك سيطرتني 

اث��ن��ني )نقطتان للتفتيش( واح���دة للشرطة 
االحتادية واالخرى تابعة لقوات البيشمركة«.

وبدوره اكد طلعت بأن هناك تنسيق جيد بني 
قوات االمن في االقليم وقوات الشرطة االحتادية 
العراقية لتسهيل تنقل املواطنني بني احملافظتني.
وقال ان اجلسر الذي تضرر خال العمليات 
العسكرية في اكتوبر املاضي مت ترميمه بشكل 
مؤقت بوضع جسر حديدي من قبل حكومة 
اقليم كردستان فيما تتكفل احلكومة االحتادية 
بتعمير وترميم اجلسر الثابت اذ سيستغرق 

ذلك نحو ستة اشهر.
وبني انه مت انشاء نقطتي تفتيش في املنطقة 
اذ تقوم قوات البيشمركة بتفتيش الذين يدخلون 
أربيل فيما ستتولى الشرطة االحتادية تفتيش 

االشخاص الداخلني الى كركوك
.وقطعت حركة السير في الطريق الرئيسي 
بني اربيل وكركوك منذ عدة اشهر بعد الهجوم 
الذي نفذته القوات العراقية وانتهى بالسيطرة 

على كركوك.
وكانت هذه اخلطوة مبثابة رد عسكري من 

بغداد ضد استفتاء االستقال التاريخي الذي 
اجراه الكرد في سبتمبر املاضي وحظي بالتأييد 

الساحق لصالح االستقال.
وتعرض اجلسر الذي يقع في وسط الطريق 
الى اضرار جسيمة بفعل االشتباكات اذ اتفقت 
حكومة اقليم كردستان واحلكومة االحتادية 
بعد ع��دة اجتماعات على بناء جسر حديدي 
مؤقت إلع��ادة حركة السير الى الطريق حلني 

اعادة بناء اجلسر.
ويبلغ ط��ول اجلسر احل��دي��دي احل��ال��ي 32 
مترا وعرضه سبعة امتار وفقا إلدارة الطرق 
واجلسور اذ سيسمح جلميع السيارات باملرور 

فيه باستثناء الشاحنات الكبيرة.
وسيسهل هذا اجلسر حركة السفر للعراقيني 
والسائحني قبيل عيد االض��ح��ى وسيساعد 
في استئناف التجارة وشحن البضائع بني 
أربيل وب��غ��داد. ويعد طريق اربيل - كركوك 
من الطرق االستراتيجية بالنسبة للمسافرين 
العراقيني والكرد الذين ينتقلون بني احملافظات 

في اجلنوب والشمال.

أغلق الكيان الصهيوني أمس معبر 
إي��ري��ز )ب���ني ح���ان���ون(، وه���و الوحيد 
املخصص لألشخاص، سامحة مبرور 
احلاالت اإلنسانية فقط وذلك على خلفية 
وقوع مواجهات وتظاهرات عند احلدود 
مع قطاع غ��زة، بحسب ما أف��اد مسؤول 

إسرائيلي. 
وأكدت ناطقة باسم وحدة في وزارة 
الدفاع اإلسرائيلية تشرف على املعبر أنه 

مت إغاقه. 
وخ��رج��ت اجل��م��ع��ة ت��ظ��اه��رات عند 
احل��دود بني اسرائيل وقطاع غزة حيث 
ان��دل��ع��ت م��واج��ه��ات أس��ف��رت ع��ن مقتل 
فلسطينيني اث��ن��ني ب��رص��اص اجليش 
اإلسرائيلي الذي أفاد أنه مت إلقاء قنابل 
ح��ارق��ة وع��ب��وات ناسفة على السياج 
احلدودي بينما عبر عدد من الفلسطينيني 

إلى األراضي االسرائيلية ملدة وجيزة. 
وج����اءت ال��ت��ط��ورات األخ��ي��رة رغ��م 
احملاوالت التي يقوم بها مسؤولون من 
مصر واألمم املتحدة للتوصل إلى هدنة 
طويلة األمد بني إسرائيل وحركة حماس 

اإلسامية التي تدير قطاع غزة احملاصر.  
ول��م توضح الناطقة باسم الوحدة 
اإلسرائيلية التي يطلق عليها »وح��دة 
تنسيق أعمال احلكومة في املناطق« إلى 

متى سيستمر إغاق املعبر. 
وأكد مكتب الشؤون املدنية في غزة 
أن املعبر أغلق إال أم��ام احل��االت الطبية 
والفلسطينيني الساعني للعودة إلى 

القطاع. 
وتفرض اسرائيل حصارا جويا وبريا 
وبحريا على قطاع غزة منذ أكثر من عقد 
إال أنها تأذن لعدد محدود من األشخاص 

بالعبور ألسباب مختلفة. 
واألسبوع املاضي، أع��ادت إسرائيل 
فتح معبر كرم أبو سالم )كيرمي شالوم(، 
املعبر الوحيد للبضائع مع غزة، بعدما 
بقي مغلقا ألكثر من شهر على خلفية 

التوترات احلدودية. 
ف���ي   171 فلسطينيا  وق����ت����ل 
غ��زة ب��رص��اص اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي 
منذ ب��دء »م��س��ي��رات ال��ع��ودة« ف��ي 30 
م��ارس للمطالبة بحق العودة لاجئني 

الفلسطينيني وبإنهاء احلصار املفروض 
على قطاع  غزة. وتخللت هذه التظاهرات 
مسيرات احتجاج وصدامات مع اجلنود 

اإلسرائيليني.
وشهد القطاع ثاث موجات تصعيد 
منذ يوليو آخرها في 9 أغسطس عندما 
أطلق من القطاع 180 صاروخا وقذيفة 
هاون باجتاه إسرائيل التي ردت بغارات 

كثيفة.
وي��س��ع��ى م���س���ؤول���ون م��ص��ري��ون 
وأمميون للتوصل إلى هدنة طويلة األمد 
بني حماس وإسرائيل تسمح مبعاجلة 
املسائل اإلنسانية في القطاع الفقير الذي 

يعد مليوني نسمة. 
وتطالب اسرائيل بالتهدئة وبإعادة 
رفات جنديني حتتجزهما حماس ويعتقد 

أنهما قتا في حرب 2014.
وخ��اض��ت إس��رائ��ي��ل وال��ف��ص��ائ��ل 
الفلسطينية املسلحة ف��ي غ��زة، ثاث 

حروب منذ عام 2008.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، اق��ت��ح��م ع��ش��رات 
املستوطنني املتطرفني، أم��س األح��د، 

باحات املسجد األقصى املبارك في البلدة 
القدمية من مدينة القدس احملتلة حتت 
ح��راس��ة م��ش��ددة م��ن عناصر ال��وح��دات 
اخل��اص��ة ف��ي جيش وش��رط��ة االحتال 
اإلسرائيلي وقاموا بجوالت استفزازية 

في باحاته.
وأك���دت م��ص��ادر ف��ي دائ���رة األوق��اف 
اإلس��ام��ي��ة ف��ي ال��ق��دس ل��� 24 أن 89 
مستوطنا متطرفا ون��ح��و ع��ش��رة من 
عناصر املخابرات في جيش االحتال 
اقتحموا املسجد األق��ص��ى امل��ب��ارك من 
جهة ب��اب املغاربة اخلاضع للسيطرة 
اإلسرائيلية وقاموا بجوالت استفزازية 

في باحاته.
وف��ي س��ي��اق متصل ت��واص��ل ق��وات 
االحتال اإلسرائيلي إجراءاتها األمنية 
امل��ش��ددة ف��ي ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة وال��ط��رق 
امل��ؤدي��ة إل��ى املسجد األق��ص��ى امل��ب��ارك 
ف��ي أع��ق��اب عملية الطعن التي نفذها 
فلسطيني م��ن م��دي��ن��ة أم ال��ف��ح��م ي��وم 
اجلمعة املاضي وأدت إلى إصابة شرطي 

بجروح طفيفة.

مقتل طفلني في انفجار 
قنبلة يدوية الصنع في 

شرق اجلزائر 
قتل طفان وجرح أربعة آخرون في انفجار 
قنبلة يدوية الصنع مساء أول أمس في احنيف 
بوالية البويرة شرق العاصمة اجلزائرية، 
بحسب ما افاد الدفاع املدني ووسائل اعام. 
وذك��رت املديرية العامة للحماية املدنية في 
مدينة البويرة في بيان أنها تدخلت مساء 
السبت على أثر »انفجار قنبلة تقليدية على 
ستة أط��ف��ال اث��ن��اء اللعب  باملكان املسمى 
تامزيافت قرية اغزر امزياف بلدية احنيف« 
بوالية البويرة الواقعة على بعد 125 كلم 

شرق العاصمة اجلزائرية.
وأوضحت أن احلادث اسفر عن » قتيل واحد 
وخمسة مصابني«، مشيرة إلى أن الضحايا 
هم خمسة اطفال تتراوح أعمارهم بني عشرة 
أع��وام و12 عاما، وفتى في السادسة عشرة 
م��ن العمر. وق��ال��ت صحيفة »ال��وط��ن« على 
موقعها االلكتروني إن أحد املصابني توفي في 

املستشفى لترتفع احلصيلة الى قتيلني.
وذكرت وسائل إعام أن القنبلة زرعت على 
ما يبدو من قبل اساميني مسلحني لتأخير 
تقدم قوات اجليش التي تاحقهم عادة في هذه 

املناطق اجلبلية


