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أداء صالة الفجر في 
املسجد األقصى املبارك 
بعد شهرين من اإلغالق
فتح املسجد األقصى املبارك أبوابه أمام 
املصلني فجر امس األحد، بعد أكثر من شهرين 
على إغالقه بسبب تداعيات تفشي فيروس 

كورونا املستجد.
ودخل مئات املصلني الفلسطينيني باحات 
املسجد من أبواب حّطة واملجلس والسلسلة، 
مكبرين وم��رددي��ن ش��ع��ارات تعكس حبهم 
للمسجد ومدى اشتياقهم له. وأعلنت دائرة 
األوق��اف اإلسالمية عبر م��آذن املسجد فجر 
ال��ي��وم ع��ن إع���ادة فتحه أم��ام املصلني ألداء 

الصلوات والتعبد.
ودع��ت الدائرة املصلني إلى االنتشار في 
ك��اف��ة مصليات املسجد األق��ص��ى، وات��خ��اذ 
إج��راءات السالمة املناسبة. وفي 23 مارس 
املاضي، أعلنت دائرة األوقاف تعليق دخول 
املصلني إل��ى املسجد بسبب تفشي فيروس 
كورونا. ومنذ ذلك احلني، تقام الصلوات في 
املسجد، ولكن فقط مبشاركة حراسه وعدد 

من موظفي الدائرة.

حتديد التاسع من سبتمبر من كل عام لهذا اليوم العاملي

األمم املتحدة تعتمد مقترح قطر بتخصيص 
»يوم عاملي حلماية التعليم من الهجمات«

اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ق��رارا اقترحته الشيخة م��وزا بنت ناصر 
بشأن تخصيص التاسع من سبتمبر/

»يوما عامليا حلماية التعليم من الهجمات«، 
وقادته قطر حلشد التأييد الدولي من أجل 
ضمان املساءلة عن الهجمات املستمرة 
واملتعمدة على التعليم والعنف املسلح 
الذي يعاني منه األطفال في جميع أنحاء 

العالم.
وي��ه��دف االق��ت��راح القطري -ال���ذي مت 
اعتماده بناء على توافق اآلراء حيث شارك 
في رعايته 57 من ال��دول األعضاء- إلى 
رف��ع مستوى ال��وع��ي مب��ع��ان��اة األط��ف��ال 
املتضررين من النزاع املسلح، وحاجتهم 

امللحة إلى الدعم التعليمي.
وس��ي��ك��ون ه��ذا ال��ي��وم مبثابة منصة 
سنوية للمجتمع الدولي ملراجعة التقدم 
احمل��رز والبيانات اجل��دي��دة، واالل��ت��زام 
ب��آل��ي��ات ف��ع��ال��ة مل��س��اءل��ة مرتكبي ه��ذه 

الهجمات، ووضع حد إلفالتهم من العقاب.
ومع استمرار جهود احلكومات ملواجهة 
التأثير املتعدد األوج��ه ألزمة كوفيد19- 
التي أدت إلى إغالق املدارس، فإن اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة ترسل رسالة واضحة 
بشأن أهمية حماية امل��دارس باعتبارها 
م���الذا آم��ن��ا حلماية ال��ط��الب واملعلمني، 
وكذلك احلاجة إلى جعل حماية التعليم 
خالل األزمات على رأس األجندة العاملية 
للحد من اتساع الفجوات التعليمية التي 
من شأنها زي��ادة خطر األزم��ات وانعدام 

األمن في ظل الظروف الصعبة.
وكانت الشيخة موزا قد تقدمت باقتراح 
إلقامة »يوم سنوي عاملي حلماية التعليم« 

خ��الل مشاركتها في املنتدى االجتماعي 
ملجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة في 

مدينة جنيف العام املاضي.

وبهذه املناسبة، قالت الشيخة موزا 
-وهي عضو مجموعة املدافعني عن أهداف 
التنمية املستدامة ل��ألمم املتحدة- »في 

خضم تداعيات هذا الوباء العاملي، بات 
من املهم ج��دا ضمان ع��دم انتشار أوبئة 
ال��ن��زاع��ات املسلحة واألم��ي��ة التي كانت 
متفشية م��ن ق��ب��ل«، م��رح��ب��ة ب��اع��ت��راف 
اجلمعية العامة ل��ألمم املتحدة بأهمية 
هذه القضية امللحة واستحداث يوم عاملي 

حلماية التعليم من الهجمات.
واع��ت��ب��رت أن ال��ت��ح��دي ال���ذي يواجه 
املجتمع ال��دول��ي ه��و ال��ق��درة على إتاحة 
التعليم للجميع باالنتقال م��ن اإلرادة 
السياسية إلى تغيير حقيقي على أرض 
ال��واق��ع. وأض��اف��ت أن��ه يجب أن تتوقف 
الهجمات على املدارس، كما يجب محاسبة 
مرتكبي ه��ذه الهجمات الشنيعة، لكي 
يتسنى مل��الي��ني األط��ف��ال احمل��روم��ني من 
التعليم ف��ي مناطق ال��ن��زاع��ات التطلع 
إلى مستقبل أفضل، »التعليم هو أساس 

حياتهم ويتعني علينا حمايته«.
م��ن جهته رّح���ب األم���ني ال��ع��ام لألمم 
امل��ت��ح��دة أنطونيو غوتيريش باعتماد 
اجلمعية العامة ال��ق��رار رق��م 275-74، 
وقال »يجب أن نضمن لألطفال بيئة آمنة 
ملواصلة تعليمهم واكتساب املهارات التي 

يحتاجونها للمستقبل«.
وأع���رب غوتيريش بشكل خ��اص عن 
تقديره ملساهمة الشيخة موزا بنت ناصر، 
التي دعت في سبتمبر من العام املاضي 
إلى تخصيص يوم سنوي حلماية التعليم 
من الهجمات، وبالفعل فقد حدد التاسع من 

سبتمبر لهذا اليوم العاملي.

الشيخة موزا بنت ناصر
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البحرين.. »طيران 
اخلليج« تستأنف 

رحالتها من باكستان
ق��ال��ت ش��رك��ة »ط��ي��ران اخل��ل��ي��ج« البحرينية، 
إنها استأنفت أمس األح��د، رحالتها املباشرة من 
جمهورية باكستان؛ وذلك برحلة من مطار إسالم 

آباد الدولي إلى مطار البحرين الدولي.
وأوضحت الشركة اململوكة للحكومة البحرينية 
ف��ي ب��ي��ان، أن��ه��ا ستستأنف رح��الت��ه��ا م��ن م��دن 

باكستانية أخرى خالل األيام القادمة.
وأش��ارت إل��ى أن القرار يأتي متاشياً مع قرار 
شؤون الطيران املدني في باكستان، والذي يقضي 
بعدم تشغيل ال��رح��الت إال مع املسافرين خارج 

باكستان.
وك��ان��ت »ط��ي��ران اخلليج« ق��د عّلقت رحالتها 
مؤقتاً إلى سبع وجهات في باكستان هي: إسالم 
آب��اد، واله��ور، وكراتشي، وفيصل آب��اد، وملتان، 
وسيالكوت، وبيشاور؛ على خلفية انتشار فيروس 
ك��ورون��ا، وتطبيقاً لقرار ش��ؤون الطيران املدني 
بجمهورية باكستان ال��ص��ادر ف��ي شهر م��ارس 

املاضي.
وأك��دت الشركة أنها ستبقى على اط��الع على 
ج��اه��زي��ة مختلف امل��ط��ارات مل��ع��اودة التشغيل 
والتخطيط الستئناف رحالتها إلى معظم وجهاتها 

بناء على ذلك.

حكم نهائي بحل حزب 
اجلماعة اإلسالمية في مصر

أصدرت احملكمة اإلداري��ة العليا في مصر حكما 
نهائيا وباتا بحل حزب البناء والتنمية، ال��ذراع 

السياسية للجماعة اإلسالمية في مصر.
وأفادت وسائل إعالم محلية بأن دائرة األحزاب 
السياسية في احملكمة اإلدارية العليا قضت بقبول 
طلب جلنة شؤون األح��زاب السياسية بحل حزب 
البناء والتنمية وتصفية أم��وال��ه وإحالتها إلى 

اخلزانة العامة للدولة.
يشار إلى أن دائ��رة األح��زاب السياسية تفصل 
في دع��اوى حل األح��زاب، علما بأن أحكام احملكمة 
اإلدارية العليا نهائية وباتة وال يجوز الطعن فيها 

أمام أي جهة قضائية أخرى.
وأوض��ح منطوق احلكم أن القرار جاء بدعوى 
متويل حزب البناء والتنمية للجماعات اإلرهابية، 
وانتماء عدد من أعضاء هذه اجلماعات إليه، دون 
ذكر تفاصيل أخرى. ولم يصدر تعليق فوري عن 

حزب البناء والتنمية بشأن احلكم بحله.
يذكر أن محكمة اجلنايات املصرية وضعت 
اجلماعة اإلسالمية و164 شخصا من أعضائها 
وقادتها على قوائم اإلره��اب في نوفمبر 2018، 
وبررت هذا اإلجراء بعدة اعتبارات أبرزها العدول 
عن مبادرة وق��ف العنف، وه��و ما نفته اجلماعة 

واحلزب، مشددين على التزامهما بالسلمية.
اجل��دي��ر بالذكر أن اجلماعة اإلس��الم��ي��ة التي 
تأسست ف��ي سبعينيات ال��ق��رن امل��اض��ي طرحت 
مبادرة لوقف العنف عام 1997، ورحب بها النظام 
آنذاك، بعد مصادمات عنيفة بينها وبني قوات األمن 

شهدتها تسعينيات القرن املاضي.
وتأسس حزب البناء والتنمية بعد أشهر من 
ث��ورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت 
بالرئيس املصري األسبق حسني مبارك وفتحت 

املجال للعمل السياسي.

وزير النقل: مشاريعنا لم تتعثر

السعودية تستأنف الرحالت اجلوية 
الداخلية والقطارات والنقل البري

استأنفت اململكة العربية 
السعودية أمس االحد الرحالت 
اجل���وي���ة ال��داخ��ل��ي��ة وح��رك��ة 
ال���ق���ط���ارات وال��ن��ق��ل ال��ب��ري، 
وأك��د وزي��ر النقل السعودي، 
صالح اجل��اس��ر، أن الرحالت 
الداخلية من وإلى جدة ستكون 
من الصالة اجلديدة في مطار 
امللك عبدالعزيزجلميع شركات 
ال��ط��ي��ران: اخل��ط��وط اجل��وي��ة 

السعودية، وناس وأديل.
وق��ال اجل��اس��ر إن مشاريع 
ال��ن��ق��ل ال��ك��ب��رى ف���ي اململكة 
ل��م تتعثر أث��ن��اء أزم��ة جائحة 
ف��ي��روس ك���ورون���ا املستجد. 
وك��ش��ف أن التشغيل حلركة 
ال��ن��ق��ل س��ي��ب��دأ ص��ب��اح األح���د، 
وس��ي��ش��م��ل رح���الت ال��ط��ي��ران 
الداخلية وال��ق��ط��ارات والنقل 

البري.
وأوضح أن إجراءات الوقاية 
ستكون مسؤولية مشتركة بني 
اجلهات املشغلة ومستخدمي 
وسائل النقل، وف��ق إرش��ادات 
وضعت بالتعاون مع القطاع 

الصحي، وإشراف منه.
وحتدث عن تكثيف عمليات 
ص��ي��ان��ة ال��ط��رق ف��ي مختلف 
م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، خ���الل فترة 
جائحة كورونا. ولفت اجلاسر 
إل��ى استغالل ال����وزارة لفترة 
حظر كورونا بالقيام بأعمال 
صيانة وتعبيد الطرق، مؤكدا 
على ع��دم تأثير اجلائحة على 

مشاريع النقل.
كان اجلاسر أكد في السابق، 
أن أداء امل���وان���ئ ال��س��ع��ودي��ة 
ف��ي ال��رب��ع األول أت���ى مماثال 
ألهداف العام املاضي، »إذ رغم 
التحديات، كانت هناك حركة 
مبليوني حاوية بالربع األول، 

وأكثر من 65 مليون طن«.
وبينما تأثرت حركة الركاب 
ف��ي امل��وان��ئ ال��س��ع��ودي��ة، أك��د 
اجل��اس��ر أن ح��رك��ة البضائع 
وس��الس��ل اإلم����داد ل��م ينطبق 
ع��ل��ي��ه��ا األم����ر ع��ي��ن��ه وتعمل 

بانتظام في اململكة.
وكانت الهيئة العامة للطيران 
املدني السعودي أعلنت صدور 
املوافقة على استئناف الرحالت 
اجل��وي��ة الداخلية اب��ت��داًء من 
ي��وم األح���د  امل��واف��ق 31 مايو 
2020م، وذل��ك عبر الناقالت 
اجلوية الوطنية، وذل��ك بناًء 

على ما رفعته اجلهات الصحية 
املختصة في اململكة العربية 
السعودية بشأن ع��ودة بعض 
األنشطة احليوية للعمل وفق 
الضوابط والتدابير االحترازية 
الصحية املتخذة في مواجهة 

فيروس كورونا املستجد.
وك��ش��ف��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
للطيران امل��دن��ي أن استئناف 
ال��رح��الت اجل��وي��ة الداخلية 
سيكون على م��راح��ل، ليشمل 
جميع الوجهات احمللية خالل 
أس���ب���وع���ني، ح��ي��ث ت��ت��ض��ّم��ن 
املرحلة األولى تشغيل املطارات 

اآلت���ي���ة: )م���ط���ار امل��ل��ك خ��ال��د 
الدولي بالرياض، مطار امللك 
عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار 
امللك فهد الدولي بالدمام، مطار 
األم��ي��ر محمد ب��ن عبدالعزيز 
الدولي باملدينة املنورة، مطار 
األم��ي��ر ن��اي��ف ب��ن عبدالعزيز 
ال��دول��ي بالقصيم، مطار أبها 
الدولي، مطار األمير سلطان بن 
عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار 
امللك عبدالله ب��ن عبدالعزيز 
ال��دول��ي ب��ج��ازان، مطار حائل 
ال��دول��ي وم��ط��ار امل��ل��ك سعود 

بالباحة ومطار جنران(.

وسط استنفار أمني.. تظاهرة في بيروت ضد سالح حزب الله

بدء تيسير رحلتني جويتني إلى قطر والبحرين في يونيو

ُعمان تقرر رفع اإلغالق الصحي 
عن مسقط وعودة املوظفني

قررت اللجنة العليا في سلطنة 
ُعمان املكلفة ببحث آلية التعامل 
مع التطورات الناجتة عن انتشار 
ف��ي��روس ك��ورون��ا، رف��ع اإلغ��الق 
الصحي عن العاصمة مسقط ابتداء 

من يوم اجلمعة )29 مايو(.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أنه 
مت إنهاء العمل بقرار إعفاء املوظفني 
من احلضور إل��ى مقار العمل في 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، وض���رورة 
ع��ودة ما ال يقّل عن 50 باملئة من 
موظفي كل جهة، ابتداء من أمس 
األحد )31 مايو(، مع إمكانّية متّتع 
بعض املوظفني برصيد إجازاتهم 

السنوّية.
وق��ال��ت ال��ل��ج��ن��ة: إن���ه »يحق 
ل��رئ��ي��س ال��وح��دة ات��خ��اذ ال��ق��رار 
امل��ن��اس��ب ل��ض��م��ان ان��ت��ظ��ام أداء 
ال���وح���دة احل��ك��وم��ّي��ة ألع��م��ال��ه��ا 
وخدماتها، مع وض��ع الضوابط 
االحترازية الالزمة لضمان عدم 

انتشار املرض«.
وشددت اللجنة على دور الفرد، 
واملجتمع عموماً، في الوقاية من 
ف��ي��روس ك��ورون��ا ف��ي ظ��ل ارتفاع 
أع����داد امل��ص��اب��ني ب���ه، وض���رورة 
االل��ت��زام مب��ا أعلن م��ن اح��ت��رازات 
وقائية، إضافة إلى التزام جميع 
اجلهات العامة واخلاصة بوضع 

السياسات والضوابط واإلجراءات 
التي تقي موظفيها واملستفيدين 

منها من انتشار الفيروس.
ع��ل��ى اجل��ان��ب اآلخ����ر،  أعلنت 
س��ل��ط��ن��ة ُع���م���ان ب����دء »ط���ي���ران 
السالم«، الناقل االقتصادي األول 
في السلطنة، تسيير رحالته إلى 

قطر والبحرين الشهر املقبل.
وبحسب ما ذكرته، فإن »طيران 
السالم« سيبدأ بتسيير رحلتني إلى 
كل من قطر والبحرين في السابع 
من شهر يونيو املقبل. وقال محمد 
أحمد، الرئيس التنفيذي ل�«طيران 
ال��س��الم«: إن »الرحلتني تأتيان 
بالتنسيق م��ع سفارتي البلدين 
الشقيقني في السلطنة بناء على 

طلبهما«.
وأضاف: »سيتم تسجيل أعداد 
املسافرين وم��ن ث��م تقدميها إلى 
السفارتني ليتم إعطاء التصاريح 
ال��الزم��ة«. وأش���ار إل��ى أن »هناك 
ت��ع��اون��اً م��س��ت��م��راً ب��ني الشركة 
ووزارة اخلارجية لتسيير رحالت 
ع���ارض���ة س����واء ك��ان��ت إلرج���اع 
املواطنني العمانيني إلى السلطنة، 
أو تتعلق بعمليات الشحن أو 
غيرها من الرحالت التي تطلبها 
سفارات الدول الشقيقة والصديقة 

بالسلطنة«.

توافد عشرات املتظاهرين، إلى مركز »قصر 
العدل« في بيروت وسط إجراءات أمنية مشددة 
من اجليش وقوى األمن الداخلي، رافعني شعار 

سحب سالح حزب الله.
وب��دأ ع��ددا من املتظاهرين بالوصول إلى 
»العدلية« وسط استنفار أمني مشدد. ووضعت 
عناصر األمن حواجز حديدية في وسط الطريق 
للفصل ب��ني مجموعة م��ن احمل��ت��ج��ني ال��ذي��ن 
رفعوا شعار تطبيق القرار األممي 1559 وبني 
مناصرين حلركة أم��ل التي يرأسها رئيس 
مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري، ومناصري حزب 
الله الذين دع��وا أيضا إل��ى التظاهر رداً على 

التظاهرات املقابلة.
وفصلت القوى األمنية بني الفريقني بهدف 
منع حصول أي اشتباكات أو اع��ت��داءات كما 
حصل في السابق من حتطيم خيم للمتظاهرين 
واملعتصمني في وسط بيروت من قبل ما يسمى 
في لبنان »الثنائي الشيعي« في إش��ارة إلى 
حزب الله وحليفته حركة أمل. يأتي هذا بعد 

أشهر من انطالق تظاهرات في أكتوبر عمت 
مناطق لبنان ال سيما في العاصمة بيروت 
وطرابلس )شماالً( وفي اجلنوب اللبناني الذي 

تعتبر بعض مدنه معقال حلزب الله.

حراك في بيئة حزب الله
وأت��ت تلك التظاهرات للمطالبة بتحسني 
األوضاع املعيشية، ومحاسبة جميع املسؤولني 

الذين تعاقبوا على السلطة مبا فيها حزب الله، 
كما رفعت خاللها على الرغم من انحصارها 
باملطالب املعيشية، بعض ال��ن��داءات املطالبة 

بحصر السالح بيد الدولة.
ولعل الالفت في تلك التظاهرات، أنها أظهرت 
ألول مرة استياء ما يعرف ببيئة حزب الله من 
األوض��اع التي وصلت إليها البالد، حيث علت 
صيحات شباب تنادي بتغيير الطبقة السياسية 
واملسؤولني، وتشكيل حكومة خالية متاما من 
األحزاب، إال أن تلك االحتجاجات تراجعت الحقاً 
بفضل عدة عوامل، منها تشكيل حكومة، الطقس 

املاطر، ومجيء فيروس كورونا.
���ِخ���َذ بتاريخ  ي��ذك��ر أن ال���ق���رار 1559 اُتّ
2004/9/2 بتأييد تسعة أعضاء وامتناع 
ستة في مجلس األمن الدولي عن التصويت، في 
إطار ما يعرف بالفصل السادس من ميثاق األمم 
املتحدة املعنون »ف��ي حل النزاعات سلمياً«، 
وحصر السالح بيد الدولة اللبنانية، وانسحاب 

القوات األجنبية من لبنان.

احلرس الثوري يتجه للسيطرة
على خارجية برملان إيران

ب��دأت املنافسة واملفاوضات في 
البرملان اإليراني على رئاسة جلنة 
األمن القومي والسياسة اخلارجية 
وهي إحدى أهم اللجان، بني أقطاب 
التيار املتشدد ال���ذي يهيمن على 
ال��ب��رمل��ان ب��دورت��ه احل��ادي��ة عشرة 
وال��ذي انتخب اجلنرال محمد باقر 
قاليباف عمدة طهران السابق، رئيسا 

له يوم اخلميس املاضي.
وأعلن ثالثة نواب بارزين حتى 
اآلن استعدادهم لرئاسة ال��دورة 
األول��ى للجنة وب��دأوا مشاورات مع 

األعضاء اآلخرين.
خطورة اللجنة

وتقوم اللجنة مبهام السياسة 
اخل��ارج��ي��ة وال��ع��الق��ات وال��دف��اع 
واالستخبارات واألمن، وفًقا لقانون 
اللوائح الداخلية ملجلس الشورى 

)البرملان( اإليراني.
وتتشكل جل��ن��ة األم���ن القومي 
والسياسية اخلارجية بحد أدنى من 
19 عضًوا وبحد أقصى 23 عضًوا، 
ولكن في بعض الفترات البرملانية 

ضمت أكثر من 23 عضًوا.
وينتخب رئيس اللجنة ونائب 
الرئيس والسكرتير األول والثاني، 
وكذلك املتحدث باسم اللجنة كل عام 

بتصويت أعضائها.
تأتي أهمية جلنة األم��ن القومي 
والسياسة اخل��ارج��ي��ة م��ن كونها 
جهة مؤثرة في قرارات األمن القومي 
والسياسة اخلارجية حيث تشارك 
في االجتماعات السرية املشتركة 
مع مسؤولي وزارة اخلارجية الكبار 
أو الهيئات املسؤولة عن السياسة 

اخلارجية اإليرانية.


