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وزراء الخارجية العرب ناقشوا «إعالن عّمان»

خطة تتصدي للتدخالت اإليرانية في املنطقة 
غدًا  امليت  البحر  شاطئ  على  تلتئم 
الثامنة  العربية  القمة  أعــمــال  األربــعــاء 
والـــعـــشـــريـــن وســـــط حـــضـــور كــبــيــر مــن 
الزعماء وامللوك العرب ملناقشة قضايا 
فـــي غـــايـــة األهـــمـــيـــة يعيشها  ومـــلـــفـــات 

عاملنا العربي. 
ومــــن املـــتـــوقـــع أن يــحــضــر الــقــمــة 16 
زعــيــمــا عــربــيــا وســــط غـــيـــاب 6 زعــمــاء 
ألســـبـــاب مــخــتــلــفــة، فــضــال عـــن حــضــور 
أميركي وآخــر فرنسي  رئاسي  مبعوث 

ووزير الخارجية الروسي. 
الـــبـــيـــان  ومــــــن املــــتــــوقــــع أن يـــشـــتـــمـــل 
الـــخـــتـــامـــي لـــلـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى 17 
بــنــدا، أبــرزهــا االلــتــزام بــمــبــادرة السالم 
العربية وقيام دولة فلسطينية مستقلة 
عــاصــمــتــهــا الـــــقـــــدس، وصـــيـــانـــة األمــــن 
الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي ومــكــافــحــة اإلرهــــــاب، 
وإدانــــــة الــتــدخــل اإليــــرانــــي فـــي املنطقة 
العربية، والتأكيد على الحل السياسي 
فــي ســوريــا ودعـــم ومــســانــدة الشرعية 
فــي الــيــمــن، وتــأيــيــد االتــفــاق السياسي 
في ليبيا ودعم الدول املضيفة لالجئني 

السوريني. 
وعــقــد وزراء الــخــارجــيــة الــعــرب أمــس، 
الــنــائــب األول لــرئــيــس مجلس  بــمــشــاركــة 
الــوزراء وزيــر الخارجية الكويتي صباح 
الــــــخــــــالــــــد،  اجــــتــــمــــاعــــهــــم الـــتـــحـــضـــيـــري 
السياسية  امللفات  مــن  العديد  ملناقشة 
واألمـــنـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة، والــتــنــســيــق 
بــشــأنــهــا إلـــى اجــتــمــاع الــقــمــة، واحــتــلــت 
العربي  والصراع  الفلسطينية  القضية 
اإلســـرائـــيـــلـــي صــــــدارة جـــــدول األعـــمـــال، 
مـــتـــطـــرقـــة إلــــــى األمـــــــن املـــــائـــــي الـــعـــربـــي 

وغيرها من القضايا ذات العالقة. 
واستمع وزراء الخارجية إلى إحاطة 
من املبعوث الدولي الخاص إلى سوريا 
في  يجري  عما  ميستورا  دي  ستيفان 
أستانة  ومـــشـــاورات  مــحــادثــات جنيف 

حول حل سياسي لألزمة السورية. 
وبحث الوزراء تطورات األوضاع في 
ليبيا واليمن وقضايا اإلرهاب الدولي 
األمــن  والــحــفــاظ على  وســبــل مكافحته 

القومي العربي والسالم الدولي. 
وقــال وزيــر الخارجية األردنـــي أيمن 
الــــصــــفــــدي: «نـــجـــتـــمـــع فــــي زمــــــن عــربــي 
صــعــب، تـــســـوده األزمـــــات والــصــراعــات 
األمن واالستقرار  التي تحرم منطقتنا 
الــــلــــذيــــن نـــحـــتـــاجـــهـــمـــا لـــنـــلـــبـــي حـــقـــوق 
شعوبنا في التنمية وفي التعليم وفي 
العمل وفــي األمـــل». وأضــاف أن النظام 
اإلقليمي العربي عجز عن حل األزمات 
ووقف االنهيار، فتراجعت ثقة املواطن 
الـــعـــربـــي بـــمـــؤســـســـات الـــعـــمـــل الــعــربــي 

املشترك أكثر. 
وأوضـــــح أن االخـــتـــالفـــات فـــي الـــرؤى 
والـــســـيـــاســـات بـــني الــــــدول الــعــربــيــة لن 
من  التي تجعل  توافقاتها  على  تغطي 
اعتماد مواقف منسقة ملعالجة األزمات 

وتحقيق اإلنجازات خيارا متاحا. 
إلـــــى ذلــــــك، دانــــــت الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة 
الــعــربــيــة املــعــنــيــة بــمــتــابــعــة األزمــــــة مع 

إيــــــــران وســــبــــل الــــتــــصــــدي لــتــدخــالتــهــا 
الــتــدخــالت، واستنكرت  اســتــمــرار هـــذه 
الــتــصــريــحــات االســـتـــفـــزازيـــة املــســتــمــرة 
مــــن قـــبـــل املــــســــؤولــــني اإليــــرانــــيــــني ضــد 
خالل  اللجنة،  وثمنت  الــعــربــيــة.  الـــدول 
مــجــلــس  رد  الـــــخـــــامـــــس،  اجــــتــــمــــاعــــهــــا 
التعاون الخليجي الذي تضمنه خطاب 
سمو أمير البالد إلى الرئيس اإليراني 
حـــســـن روحــــــانــــــي، داعـــــيـــــة إيـــــــــران إلـــى 
«التعامل اإليــجــابــي» مــع هــذه املــبــادرة 

تعزيزًا لألمن واالستقرار في املنطقة.
وقال بيان إن اللجنة، التي تترأسها 
والسعودية  البحرين  وتضم  اإلمـــارات 
للجامعة أحمد  الــعــام  ومــصــر واألمــــني 
أبــــو الـــغـــيـــط، نــاقــشــت تــــطــــورات األزمــــة 
مـــع إيــــــران ومـــســـار الـــعـــالقـــات الــعــربــيــة 
مــعــهــا وســـبـــل الـــتـــصـــدي لــتــدخــالتــهــا، 
واطــلــعــت فــي هـــذا الــشــأن عــلــى التقرير 
الــــذي أعــدتــه األمـــانـــة الــعــامــة للجامعة 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــخــذت 
لتنفيذ قـــرار قــمــة نــواكــشــوط. وأعــربــت 
تقوم  ما  إزاء  البالغ  «قلقها  اللجنة عن 
تأجيج مذهبي وطائفي  مــن  إيـــران  بــه 
الـــدول العربية، ومــا ينتج عــن ذلك  فــي 
من فوضى وعــدم استقرار في املنطقة، 
اإلقليمية والدولية  الجهود  مما يعيق 
بالطرق  املنطقة  وأزمــــات  قــضــايــا  لــحــل 
السلمية»، مطالبة بالكف عن ذلك، كما 
اعتمدت التوصيات الصادرة عن فريق 
املسؤولني  كبار  مستوى  على  الخبراء 
بـــهـــدف وضــــع خــطــة تـــحـــرك عــربــيــة من 
اإليــرانــيــة في  التصدي للتدخالت  أجــل 
املنطقة العربية، مؤكدة ضــرورة التزام 
إيــــران بتنفيذ قــــرار مــجــلــس األمــــن رقــم 
تطبيق  وضـــــــرورة   ،2015 لـــعـــام   2231
االتفاق  تنفيذ  مــن  للتحقق  فعالة  آلية 
والــتــفــتــيــش والــــرقــــابــــة، وإعـــــــادة فــرض 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى نـــحـــو ســـريـــع وفـــّعـــال 
«حال انتهاك إيران اللتزاماتها بموجب 
االتـــفـــاق»، وأهــمــيــة انــضــمــام إيــــران إلــى 
معاهدة عدم االنتشار النووي ومراعاة 

املشاكل البيئية للمنطقة.

�

سما املصري تقدم برنامجًا دينيًا !

أمــس، قائلة: «النهاردة  املقبل.  وغــردت  املثيرة للجدل، سما املصري، عن تقديمها برنامج ديني في شهر رمضان  الراقصة  كشفت  
البرنامج  بــارك لنا في أعمالنا واغفر ذنوبي آمــني»، وقالت املصري إن عنوان  اللهم  الديني في رمضان،  سجلت أول حلقات برنامجي 
سيكون «كيف تفطر صائما»، وفي ردها على منتقديها، أضافت: «فيه ناس قبلي كانوا راقصات وتابوا زي رابعة العدوية اهللا يرحمها». 

وأثار إعالن  املصري ردود فعل من قبل متابعيها، تهّكم أغلبهم على ما قالته، ال سيما أنها لم تعلن اعتزالها وتوبتها عن الرقص.  
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دولي
البحر امليت - مؤيد أبو صبيح 

العاهل األردني استقبل خادم الحرمني بحفاوة في مطار ماركا العسكري في عمان                      (رويترز) ●

وصل خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، إلى العاصمة األردنية عّمان، 
في زيارة رسمية ستشهد بحث العالقات الثنائية بني البلدين، وسبل تعزيزها في املجاالت كافة، 
والتطرق إلى القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك. وتشمل زيارة امللك سلمان توقيع 
15 اتفاقية ومذكرة تفاهم تجارية واقتصادية تصل قيمتها إلى أربعة مليارات ريال، فضًال عن 

تعزيز التنسيق املشترك ملواجهة تحديات املنطقة. 
واستقبل امللك عبداهللا الثاني خادم الحرمني، حيث سيعقدان لقاء قمة يركز على تعزيز عالقات 

التعاون بني البلدين والقضايا اإلقليمية الراهنة.
العسكري، مراسم استقبال رسمية،  الكبير لدى وصوله مطار ماركا  وجرت لضيف األردن 

حيث اصطف حرس الشرف لتحية خادم الحرمني، وأطلقت املدفعية إحدى وعشرين طلقة. وبدأت 
التي تقل امللك سلمان إلى األجــواء األردنية، حيث  الطائرة  مراسم االستقبال املهيبة فور دخول 
رافقها سرب من الطائرات املقاتلة التابعة لسالح الجو امللكي األردني. وازدانت شوارع العاصمة 
الــطــريــق، ورفعت  بــيــوت الشعر على جنبات  بــاألعــالم األردنــيــة والــســعــوديــة، كما نصبت  عــمــان 

اليافطات التي حملت عبارات الترحيب.
الــزيــارة األولــى للملك سلمان لــألردن منذ توليه مقاليد الحكم في بــالده منذ نحو  وهــذه هي 
الـــ 28 التي  عــامــني.  وســيــرأس خــادم الحرمني وفــد اململكة في القمة العربية في دورتــهــا العادية 

ستعقد في منطقة البحر امليت.

القيادة الفلسطينية تقاوم تعديل مبادرة السالم العربية

86 ألف إيراني سيحجون هذا العام

طهران: افتتاح مكتب ملنظمة 
الحج في السعودية قريبًا

اإليرانية، علي قاضي عسكر، أمس  الحج  قــال رئيس بعثة 
والـــزيـــارة  الــحــج  ملنظمة  مكتبا  ستفتتح  بـــالده  إن  (اإلثـــنـــني)، 
ألف  إيفاد نحو 86  إلى  السعودية قريبًا، مشيرًا  اإليرانية في 
زائـــر إيــرانــي خـــالل مــوســم الــحــج لــهــذا الــعــام. وأضــــاف قاضي 
عسكر أن الوفد اإليراني املفاوض بشأن الحج أجرى في وقت 
السعودي،  الجانب  مــع  «بــنــاءة ومنطقية»  مــفــاوضــات  ســابــق 
العديد من  تبادل  بعد  نتيجة «مرضية»،  إلى  التوصل  مؤكدا 

الرسائل واملباحثات «الصريحة والواضحة» بني الطرفني.
وأشـــــار عــســكــر إلـــى الــتــوصــل إلـــى «مـــنـــجـــزات» بــشــأن «أمـــن 
الــحــجــاج وإصــــدار الــتــأشــيــرات وتــقــديــم الــخــدمــات القنصلية، 

وكيفية نقل الزوار اإليرانيني إلى السعودية».
وكــان مجلس الــوزراء السعودي قد أعــرب األسبوع املاضي 
بمختلف  والــــزوار  واملعتمرين  الــحــجــاج  بجميع  ترحيبه  عــن 
اتهم، مؤكدا تسخير اململكة كل إمكاناتها  جنسياتهم وانتماء
املــــاديــــة والـــبـــشـــريـــة لــخــدمــتــهــم، وضــــمــــان أمـــنـــهـــم وســالمــتــهــم 
وراحــتــهــم. ونقلت وكــالــة تسنيم الــدولــيــة اإليــرانــيــة عــن عسكر 
قوله إنه «إيــران، منذ البداية، أعلنت أن قضية الحج ال عالقة 
الحج فريضة دينية وركن  إيــران والسعودية، ألن  لها بعالقة 
أساسي، لذلك بذلت ما بوسعها لكي ال تتوقف هذه الفريضة». 
إلــى ذلـــك، رفــضــت إيـــران تصريحات الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طيب أردوغان األخيرة ضدها، الذي اتهمها باتخاذ سياسات 
«عنصرية» في العراق. واعتبر املتحدث باسم وزارة الخارجية 
اإليرانية، بهرام قاسمي، في بيان له، هذه التصريحات بأنها 

«غير مقبولة وغير مبررة». ( طهران ـــ كونا ود.ب.أ)

أكد مصدر رفيع املستوى في الوفد الفلسطيني للقمة العربية 
التي  الــســالم العربية  أنــه يــرفــض إجـــراء أي تعديل على مــبــادرة 

أقرتها قمة بيروت عام 2002 تحت أي مسمى أو ذريعة.
وأضاف املصدر الفلسطيني الذي يشارك في اجتماعات وزراء 
الخارجية العرب على الجانب األردني من البحر امليت لـ � أن 
الحديث الذي تكرر في األيام املاضية عن نية القيادة الفلسطينية 
تقديم مــبــادرة أو اقــتــراحــات جــديــدة بشأن عملية الــســالم  للقمة 
العربية إلقرارها ال أساس له من الصحة، وأنها قاومت محاوالت 
اقتراحات  بذلتها بعض األطــراف، رفض اإلفصاح عنها، لتقديم 
تحت بند وضع آليات لتنفيذ مبادرة السالم العربية تضمر فتح 
أولوياتها، لتتوائم مع ما  املــبــادرة على احتماالت تغيير  أبــواب 

الــســابــقــة، وورثــتــه إدارة  سبق وطـــرح مــن قبل اإلدارة األمــيــركــيــة 
ترامب عن اإلطار والحل اإلقليمي، نزوًال عند رغبة رئيس الوزراء 
اإلقليمي  الوضع  أن  يعتقد  الــذي  نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلي 
املــتــفــجــر جــاهــز لــتــغــيــيــر األولــــويــــات والــتــحــالــفــات، وفــتــح مــســار 
التطبيع مع إسرائيل قبل التوصل التفاق نهائي وإنهاء االحتالل 

اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية املحتلة. 
وأشـــــار املـــصـــدر إلــــى أن هــــذه األطــــــراف حـــاولـــت حــــذف بعض 
الــدول  التمسك والــتــزام   التي تطالب «بتأكيد  العبارات والصيغ 
الــعــربــيــة بــمــبــادرة الــســالم وأن الــشــرط املــســبــق لتحقيق الــســالم 
والعربية  الفلسطينية  لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  إنهاء  هو 

املحتلة».
وكــشــف املــصــدر عــن أن مــشــروع الــبــيــان الختامي الـــذي أعدته 
الــعــرب مناقشته أمــس  الــخــارجــيــة  الــدائــمــة، وبــــدأ وزراء  الــلــجــنــة 
وسيعرض على امللوك والرؤوساء العرب يوم غد األربعاء، حيث 

من املقرر أن تبدأ قمة البحر امليت أعمالها، يتضمن التأكيد على 
حق دولة فلسطني بالسيادة على كل األراضي الفلسطينية املحتلة 
الجوي ومياهها  الشرقية ومجالها  القدس  عام 1967، بما فيها 
اإلقليمية وحدودها مع دول الجوار، والتأكيد على تمسك والتزام 
الدول العربية بمبادرة السالم العربية كما طرحت في قمة بيروت 
استراتيجي،  والشامل خيار  العادل  السالم  أن  2002، وعلى  عام 
وأن الشرط املسبق لتحقيقه هو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لكامل 
التي احتلت عام 1967، وتمكني  الفلسطينية والعربية  األراضــي 
للتصرف  القابلة  غير  حقوقه  ممارسة  مــن  الفلسطيني  الشعب 
الفلسطينية املستقلة  الدولة  بما فيها حق تقرير املصير إلقامة 
كاملة السيادة، وإطالق سراح جميع األسرى من سجون االحتالل 
إلى  اســتــنــادًا  الفلسطينيني  الــالجــئــني  اإلســرائــيــلــي، وحــل قضية 
القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية 

املتعاقبة ومبادرة السالم العربية.

وزراء مياه «حوض النيل» يبحثون عودة مصر إلى «عنتيبي»

الحبس 6 سنوات لـ14 من اإلخوان في الدقهلية
نفت حضور السفير حفل زفاف نجل شقيقتها

هدى عبدالناصر لــ �: 
لن تكون لنا عالقة بأي إسرائيلي

التي  األنــبــاء  عبدالناصر  جمال  هــدى  نفت 
في  اإلسرائيلي  السفير  عن حضور  تحدثت 
الــقــاهــرة ديــفــيــد جــوفــريــن حــفــل زفــــاف نجل 
الــذي  مــــروان)  شقيقتها منى (أحــمــد أشـــرف 

أقيم بفيال العائلة بالقطامية قبل أيام.
وقــالــت عبدالناصر فــي اتــصــال مــع �: 
«الـــخـــبـــر عـــــار مــــن الـــصـــحـــة وعـــائـــلـــة الــرئــيــس 
عبدالناصر لم يكن ولن يكون لها عالقة بأي 

إسرائيلي».
الزعيم  عائلة  من  مقربة  وأشـــارت مصادر 
الراحل إلى أن مواقع مقربة من جماعة اإلخوان 
الرأي  وتضليل  الترويج  على  عملت  املسلمني 
اإلسرائيلي  السفير  بحضور  واالدعـــاء  العام 
لحفل الـــزفـــاف، مــؤكــدة أن مــا ســهــل الــتــرويــج 
الــذي يجمع  الكبير  الشبه  هــو  األكــاذيــب  لهذه 

بني السفير اإلسرائيلي وبني العريس نفسه.
وكــــانــــت صـــفـــحـــة «رابـــــطـــــة املـــصـــريـــني فــي 
إســـرائـــيـــل» نـــشـــرت فــيــديــو لــلــحــفــل وزعــمــت 
وســارع  للحفل،  اإلسرائيلي  السفير  حضور 
عـــــدد مــــن املــــواقــــع اإلخــــبــــاريــــة ومـــنـــهـــا مــوقــع 
«انفراد» التابع لـ «اليوم السابع« األكثر انتشارا 

في مصر لنشر الخبر.

القاهرة – محمود كمال

اللجنة الرباعية دعت 
طهران إلى «التعامل 
اإليجابي» مع املبادرة 

الخليجية

 مسودة البيان 
الختامي للقمة 

تشتمل على 17 بندًا

       القاهرة - نبيل عبدالعظيم

أمــس االجتماع  العاصمة األوغــنــديــة  فــي   بــدأ 
الــطــارئ لــــوزراء مــيــاه دول حـــوض الــنــيــل والـــذي 
تــســتــضــيــفــه ســـكـــرتـــاريـــة مــــبــــادرة حــــوض الــنــيــل 
بــمــديــنــة عــنــتــيــبــي لــبــحــث الــنــقــاط الــخــالفــيــة فــي 
باتفاقية  إعــالمــيــا  املــعــروفــة  اإلطـــاريـــة  االتــفــاقــيــة 
«عـــنـــتـــيـــبـــي»، وبـــمـــشـــاركـــة وزيـــــر املـــــــوارد املــائــيــة 
لبحث عودة  العاطي  عبد  املصري محمد  والري 

لالتفاقية.  مصر 
الـــوزاري  لالجتماع  استكماال  االجــتــمــاع  يــأتــي 
املــصــغــر الـــذي عــقــد األســبــوع املــاضــي بالعاصمة 
فــي  املــــيــــاه  الــــخــــرطــــوم وضـــــم وزراء  الـــســـودانـــيـــة 
السودان وأوغندا ورواندا، بجانب خبراء ممثلني 
لــدولــتــي كينيا وأثــيــوبــيــا، والــتــي تــأتــي فــي إطــار 
املـــفـــاوضـــات املــســتــمــرة مــنــذ عــامــني لـــعـــودة مصر 
إلــــى مــــبــــادرة حــــوض الـــنـــيـــل، عــقــب تــعــلــيــق مصر 
املــنــفــرد من  الــتــوقــيــع  عـــام 2010 عــقــب  عضويتها 
بــعــض دول الـــحـــوض عــلــى االتـــفـــاقـــيـــة اإلطـــاريـــة 
القانونية «عنتيبي» غير املكتملة، والتي ترفضها 

كل من مصر والسودان. 
وأكد مصدر في وزارة الري أن مصر والسودان 
البنود  على  الخالف  لحل  االجتماع  في  تشاركان 
الـــثـــالثـــة بـــاالتـــفـــاقـــيـــة والــــتــــي تـــؤكـــد عـــــدم املـــســـاس 
بــاالتــفــاقــيــات الــتــاريــخــيــة خـــاصـــة اتــفــاقــيــة 1959 

النيل وضــرورة  مياه  في  البلدين  وتضمن حصة 
إدراجـــــهـــــا ضـــمـــن بـــنـــود «عــنــتــيــبــي» وأن تــضــمــن 
فــي أن تكون املوافقة  الــقــاهــرة والــخــرطــوم حقهما 
على القرارات الصادرة من املجلس الوزاري بشرط 
وجود مصر والسودان ضمن األغلبية، كما تنص 
دولتني  البلدين  باعتبار  القديمة  االتفاقية  بنود 
ملصب النيل، أما البند الثالث فيقضي بعدم البدء 
في تنفيذ مشاريع مائية بأعالي النيل قبل املوافقة 
عليها من املجلس الــوزاري، وهو ما يعرف بمبدأ 
الــقــوانــني الدولية  اإلخــطــار املسبق واملــتــوافــق مــع 

املنظمة لألنهار العابرة للحدود. 
وأضـــــــاف املــــصــــدر أن االجـــتـــمـــاع يــمــثــل فــرصــة 
أخـــيـــرة لــحــل الـــخـــالفـــات قــبــيــل حــســمــهــا بــتــرحــيــل 
الخالفات لرؤساء الدول لحسمها خالل اجتماعهم 

في أوغندا يونيو املقبل.
إلـــى ذلــــك، قــضــت مــحــكــمــة جــنــايــات املــنــصــورة 

بمحافظة الدقهلية أمس بالسجن ملدة 6 سنوات 
عـــلـــى 14 مــتــهــمــا مــــن أعــــضــــاء جـــمـــاعـــة اإلخــــــوان 
املسلمني في ثــالث قضايا متهم فيها 14 متهما 
مــن أعــضــاء الــجــمــاعــة، حيث وجــهــت لهم النيابة 
تــظــاهــرات واالنضمام  فــي  الــخــروج  العامة تهمة 

إلى جماعة محظورة. 
األمــن  قــوات  إن  العسكري  املتحدث  قــال  أمنيًا، 
أحبطت محاولة بعض العناصر التكفيرية عمل 
كمني لتفتيش العربات بمدينة رفح وتم القضاء 
القبض على 22  تــم  فيما  تكفيريني،   8 عــدد  على 
إرهــابــيــة  عمليات  تنفيذ  فــي  بــهــم  مشتبها  فـــردا 

بمدينتي رفح والعريش. 
عــلــى الــصــعــيــد نــفــســه، اســتــشــهــد صــبــاح أمــس 
املــجــنــد رضــــا صـــبـــري مــحــمــد (21 عــــامــــا)، عقب 
استهداف  نتيجة  بالصدر  نــاري  بطلق  إصابته 
كــمــني قــريــة الــخــروبــة الــكــائــن عــلــى طــريــق مدينة 
الدولي برصاص قناصة محترفني  الشيخ زويــد 
مـــن تــنــظــيــم بــيــت املـــقـــدس اســتــهــدفــوا الــكــمــني من 

مسافة بعيدة. 
املــركــزي  حــمــاد  أبــو  مستشفى  استقبلت  فيما 
بالشرقية، جثة ضابط شرطة وإصابة 3 آخرين 

بينهم أمني شرطة، إثر  تصادم سيارتني.
في شأن منفصل، قررت نيابة شمال الدقهلية، 
حبس «إبراهيم م ا» (35 سنة) واملتهم باغتصاب 
الــرضــيــعــة جــنــا، 15 يــومــا وإحــالــتــه إلـــى محكمة 

الجنايات بعد اعترافه بارتكاب الواقعة.

استشهاد مجند..
ومقتل 8 تكفيريني 

قمة سعودية ـ أردنية تسبق القمة العربية

القدس - أحمد عبد الفتاح
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