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الشرطة اإلسرائيلية اقتحمت مقبرة اإلسعاف في يافا

االحتالل يعتقل  14فلسطيني ًا في الضفة الغربية

,,

أكد أن االعتراف األميركي بشأن الجوالن يعرض السالم للخطر

أبوالغيط يطالب روسيا بمواصلة
دعم القضايا العربية

«أوقاف األقصى»:

حريق المسجد

المرواني سببه
عبث الفتيان
في المنطقة

• أبوالغيط والفروف خالل منتدى التعاون العربي الروسي

• قوات االحتالل تواصل القمع املنهجي

اعتقلت ق��وات االحتالل اال�رسائيلي
�صباح �أم�س �أربعة ع�رش فل�سطينيا
خالل حمالت دهم وتفتي�ش وا�سعة
نفذتها يف مناطق خمتلفة بال�ضفة
الغربية املحتلة.
وق��ال ن��ادي اال�سري الفل�سطيني يف
بيان ،ان قوات االحتالل اال�رسائيلي
اقتحمت مناطق متفرقة يف مدن �سلفيت
ونابل�س ورام الله والبرية واخلليل،
واعتقلت املواطنني االرب��ع��ة ع�رش
بزعم �أنهم مطلوبون.
�إلى ذلك ،اقتحمت قوات كبرية من
�رشطة االحتالل الإ�رسائيلية �أم�س،
مقربة الإ�سعاف الإ�سالمية يف مدينة
يافا داخل �أرا�ضي عام  ،1948وطوقت
املقربة من جميع اجلهات ،ومنعت
املواطنني العرب من الو�صول �إليها،
فيما يخ�شى املواطنون من �إق��دام
بلدية «تل �أبيب» االحتاللية على نب�ش
القبور ،وانتهاك حرمة املقربة.
ونا�شد رئي�س الهيئة الإ�سالمية يف
مدينة يافا املحامي حممد دريعي
يف بيان ،الأه��ايل يف يافا بالتوجه
�إلى املقربة ،والت�صدي القتحامها،
وانتهاك حرمتها .وكانت الهيئة قد
�أمتت طمر القبور بعد نب�شها من قبل
«�سلطة الآثار» والبلدية اال�رسائيلية،
�إال �أن الأخ�يرة �أ��صرت على نب�شها،
مل�رشوع تنوي �إقامته على �أرا�ضيها.
و�أغلقت ق��وات االحتالل الإ�رسائيلي

وزير الخارجية الفلسطيني :عباس

مستعد للقاء نتنياهو في موسكو
�أعلن وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي �أن
الرئي�س حممود عبا�س على ا�ستعداد للقاء رئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو دون �رشوط
م�سبقة ،يف حال ا�ست�ضافت مو�سكو هذا اللقاء.
و�أ�ضاف« :عبا�س قد يزور مو�سكو يف غ�ضون 3-2
�أ�شهر ،لكن مل تتم بعد مناق�شة التواريخ املحددة
�صباح �أم�س ،مدخل خميم العروب
�شمال مدينة اخلليل جنوب ال�ضفة
الغربية املحتلة.
وقالت اللجنة ال�شعبية خلدمات خميم
العروب يف بيان ،ان قوات االحتالل
اال�رسائيلي منعت تنقل املواطنني
مبركباتهم ،وخلقت �أزم��ة مرورية
باملكان .واو�ضحت اللجنة ،ان قوات
االحتالل �أغلقت مدخل املخيم ببوابة
حديدية ،تزامنا مع امل�سرية التي
احياء للذكرى الـ 31الغتيال
انطلقت
ً
خليل الوزير «�أبو جهاد» ،واحتجزت
مركبات مواطنني يف املنطقة.

من خالل القنوات الدبلوما�سية».
و�شدد على �أن «فل�سطني �سرتف�ض �أي اقرتاح للت�سوية
الإ�رسائيلية الفل�سطينية ال يقر با�ستقالل دولة
فل�سطني».
ومل ترد على الفور ردود فعل على ت�رصيح الوزير
الفل�سطيني.

من جهة �أخرى� ،أكدت دائرة الأوقاف
اال�سالمية و�ش�ؤون امل�سجد الأق�صى
املبارك يف مدينة القد�س املحتلة
�أم�س� ،أن احلريق الذي اندلع ليلة
�أم�س يف �ساحة امل�سجد املرواين من
امل�سجد الأق�صى املبارك  -احلرم
القد�سي ال�رشيف يف مدينة القد�س كان
«نتيجة عبث الفتيان» يف املنطقة.
و�أ�شادت الدائرة يف بيان لها ،بطاقم
�إطفائية امل�سجد الأق�صى لـ «يقظتهم
وحر�صهم على مرافق امل�سجد الأق�صى
املبارك و�سيطرتهم على احلريق الذي
ن�شب م�ساء �أم�س ،يف غرفة احلار�س

ب�ساحة م�صلى املرواين».
ودعت يف بيانها ،امل�صلني القاطنني
ح��ول امل�سجد االق�صى ويف البلدة
القدمية الى توعية �أطفالهم بعدم
العبث بالنار خ�صو�صا داخل امل�سجد
الأق�صى املبارك والذي كانت نتيجته
اح�ت�راق غرفة احل��ار���س يف �ساحة
امل���رواين ،وتنمية حبهم للم�سجد
الأق�صى واحلفاظ عليه وح�سن الرباط
فيه وعدم اللعب �أو امل�س مبمتلكاته.
وقالت� ،إن «امل�سجد الأق�صى املبارك
�أمانة يف �أعناقنا جميعا ونحمد الله
تعالى على لطفه».

حكومة الوفاق :قوات حفتر تقصف األحياء السكنية
اتهم وزير الداخلية املفو�ض بحكومة الوفاق
الوطني الليبية فتحي با�شاغا� ،أم�س االول،
«ق��وات امل�شري خليفة حفرت قائد ما ي�سمي
باجلي�ش الوطني الليبي ،بق�صف منازل و�أحياء
�سكانية يف منطقتي حي الأك��واخ وعني زارة
ومطار معيتيقة الدويل وحميطه يف طرابل�س،
الأمر الذي يعد حمرما دوليا وخمالفا لكافة
القوانني والأنظمة واملواثيق واالتفاقيات
الدولية».
وك�شف با�شاغا يف م�ؤمتر �صحايف عقده رفقة
وزيري اخلارجية والتعليم وم�س�ؤولني �آخرين،
�أن هناك حملة �إعالمية يتم �شنها على العا�صمة
طرابل�س ب�أنها حا�ضنة للإرهاب والإرهابيني،
مو�ضحا �أن هناك تعاون ًا �أمني ًا كبري ًا بني كافة

الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لر�صد
�أي حترك للمجموعات الإرهابية.
كما �أ�شار وزير الداخلية �إلى التعاون الأمني
غري امل�سبوق مع احلكومة الأمريكية وتزويدها
لوزارة الداخلية ب�أجهزة مراقبة الكرتونية.
كان املتحدث الر�سمي با�سم وزارة الداخلية
م�بروك عبداحلفيظ ،قد �أعلن يف وقت �سابق
من �أم�س الأول ،رفع حالة الطوارئ للدرجة
ال��ق�����ص��وى ،ورف���ع ح��ال��ة ال��ت���أه��ب الأم��ن��ي،
و�إ�صدار تعليمات للأجهزة والوحدات الأمنية،
للت�صدي بقوة لأي حماوالت تهدد �أمن العا�صمة
الليبية.
وت�شهد مناطق متفرقة من �أط��راف العا�صمة
الليبية طرابل�س منذ �أ�سبوعني مواجهات بني

ق��وات امل�شري خليفة حفرت قائد م��ا ي�سمى
«اجلي�ش الوطني الليبي» وقوات موالية حلكومة
الوفاق املعرتف بها دوليا.
من جانبه ،قال فائز ال�رساج ،رئي�س حكومة
الوفاق الوطني الليبية املدعومة دول ًيا� ،إن
امل�شري خليفة حفرت قائد ما ي�سمى «اجلي�ش
الوطني الليبي» خان ليبيا واملجتمع الدويل.
وح���ذر ال����سراج يف مقابلة م��ع �صحيفة «ال
ريبوبليكا» الإيطالية،ن�رشت �أم�س االول ،من
�أن احلرب الدائرة يف ليبيا رمبا تدفع � 800ألف
مهاجر �إلى النزوح �إلى �أوروبا.
و�أ���ض��اف �أن هناك ليبيني �سيفرون من هذه
ريا �إلى �أن �إرهابيي داع�ش ين�شطون
احلرب ،م�ش ً
يف جنوب ليبيا.

ثمن الأم�ين العام جلامعة ال��دول العربية �أحمد
�أبوالغيط موقف رو�سيا من الق�ضية الفل�سطينية ،ومن
القرار الأمريكي ب�ش�أن االعرتاف ب�سيادة �إ�رسائيل على
اجلوالن ،وقال يف كلمته خالل افتتاح الدورة الرابعة
ملنتدى التعاون الرو�سى العربى مبو�سكو �أم�س�« :إن
اعرتاف الواليات املتحدة بال�سيادة الإ�رسائيلية على
اجلوالن يعزل وا�شنطن ويعر�ض ال�سالم فى ال�رشق
الأو�سط للخطر» ،م�شريا �إلى �أن البلدان العربية
تطلب من مو�سكو موا�صلة دعم املواقف الفل�سطينية
والعربية ،خا�صة يف جمل�س الأمن الدويل يف وجه
الهجمة الأمريكية.
ونوه الأمني العام جلامعة الدول العربية بالتطور
الكبري ،الذى ت�شهده العالقات العربية الرو�سية منذ
 2009حتى الآن.
وك��ان وزي��ر اخلارجية الرو�سى �سريغي الفروف
قد افتتح ،يف العا�صمة الرو�سية ال��دورة الرابعة
ملنتدى التعاون الرو�سي العربي مب�شاركة الأمني
العام جلامعة الدول العربية ،و 14وزير خارجية
عربياً.
و�أكد الفروف� ،أم�س ،اهمية تطوير عالقات التعاون
بني بالده والعامل العربي.و�شدد الفروف يف كلمة
القاها خالل منتدى التعاون العربي الرو�سي الذي
يعقد على امل�ستوى ال��وزاري مبو�سكو على حر�ص
رو�سيا على تطوير العالقات مع ال��دول العربية
ومعاجلة النزاعات التي تعاين منها منطقة ال�رشق
االو�سط و�شمال افريقيا.
ولفت الى اهمية انعقاد منتدى التعاون الرو�سي
العربي من اجل اجراء تبادل للآراء حول �سبل معاجلة
امل�شاكل والتحديات التي تواجه املنطقة واحليلولة

دون حدوث تدخل خارجي يف �ش�ؤونها.
و�شدد على اهمية العمل امل�شرتك من اجل الق�ضاء
التام على اخلطر «الإرهابي» و�ضمان خلق ظروف
منا�سبة للتنمية يف جميع دول املنطقة.
ومن جانبه ،ا�شاد وزير خارجية ال�صومال احمد
عو�ض يف كلمة مماثلة بالدور الذي تلعبه رو�سيا يف
دعم الق�ضايا العربية العادلة الفتا الى ان العالقات
الثنائية بني اجلانبني ت�ستند الى مبادئ التعاي�ش
ال�سلمي واملنفعة املتبادلة.
وا�ضاف عو�ض ،وه��و ممثل ترويكا عربية ت�ضم
العراق وال�سودان وال�صومال باملنتدى ان رو�سيا
والدول العربية ترتبط بعالقات �سيا�سية متطورة
مالحظا يف الوقت نف�سه ازدياد حجم التبادل التجاري
بني رو�سيا والدول العربية يف االعوام االخرية فيما
دعا الى مزيد من العمل لتعزيز الروابط التجارية
واالقت�صادية واال�ستثمارية.
وو�صف الق�ضية الفل�سطينية ب�أنها تظل الق�ضية
املركزية للدول العربية م�ؤكدا ��ضرورة معاجلة
الق�ضية الفل�سطينية على ا�سا�س ق��رارات ال�رشعية
الدولية وم��ب��ادرة ال�سالم العربية وقيام دولة
فل�سطينية وعا�صمتها القد�س ال�رشقية.ورحب بدعوة
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني لعقد لقاء �إ�رسائيلي
فل�سطيني يف مو�سكو بدون �رشوط م�سبقة من اجل
دفع عملية الت�سوية للنزاع يف املنطقة.و�شدد على
�رضورة و�ضع �سقف زمني لإنهاء االحتالل اال�رسائيلي
للأرا�ضي الفل�سطينية.
وحث على �رضورة موا�صلة اجلهود من اجل ايجاد
ت�سوية �سيا�سية يف �سورية م�ؤكدا �رضورة احلفاظ
على وحدة �سورية وا�ستقاللها و�سالمة �أرا�ضيها.

المجلس العسكري يؤكد بقاء المشاركة في حرب اليمن

السودان« :تجمع المهنيين» يدعو
إلى التمسك بخيار السلمية

دعا جتمع املهنيني يف ال�سودان ،الذي يعد احلركة
االحتجاجية الرئي�سية� ،إلى التم�سك بخيار ال�سلمية
وع��دم االجن��رار للعنف حتى حتقيق �أه��داف الثورة
ال�سودانية.
وقال التجمع� ،أم�س يف بيان له�« :إن �سالح ال�سلمية
امل�ستمرة املن�ضبطة هو �أق��وى �أ�سلحتنا يف مقاومة
النظام وحتقيق �أهداف الثورة كاملة غري منقو�صة .وقد
�أثبت هذا ال�سالح فعاليته ،ولن نتنازل عنه».
وتابع« :اح��ذروا حم��اوالت التخريب املتعمدة التي
يبثها �أعداء الثورة بينكم� ،إن همنا الأول الآن هو تعزيز
اعت�صامات املدن وتقوية جلان الأحياء ،هذه هي مهام
الثورة العاجلة ،ومتى حتقق الن�رص التام فرغنا �إلى
بقية مهام التغيري».
على جانب �آخر� ،أكد نائب رئي�س املجل�س الع�سكري

االنتقايل ،الفريق �أول حممد دقلو ،بقاء القوات
ال�سودانية امل�شاركة يف التحالف العربي ال�ستعادة
ال�رشعية يف اليمن حتى حتقق �أهدافها هناك.وقال
الفريق دقلو�« :إننا متم�سكون بالتزاماتنا جتاه التحالف
و�ستبقى قواتنا حتى يحقق التحالف �أهدافه».
وكان قد �أعلن وزير الدفاع ال�سوداين املتقاعد الفريق
�أول عو�ض بن عوف ،اخلمي�س املا�ضي � 11أبريل عزل
الرئي�س عمر الب�شري واعتقاله ،وبدء فرتة انتقالية
لعامني تتحمل امل�س�ؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا
واجلي�ش ،فيما اعتربه جتمع املهنيني ال�سودانيني،
الذي يقود االحتجاجات يف ال�سودان انقالبا ع�سكريا.
وبعد ي��وم واح��د �أع��ل��ن رئي�س املجل�س الع�سكري
االنتقايل عو�ض بن عوف ،ا�ستقالته ،وعني الفريق �أول
عبدالفتاح الربهان رئي�سا جديدا للمجل�س.

تحت شعار «مع ًا نبني المستقبل»

الجالية المصرية في الكويت تعقد فعالية لـ «التعديالت الدستورية» بمشاركة العرابي والعدل وسيد علي
• جمعة :الفعالية تهدف إلى تعريف المواطنين بأهمية التعديالت
تعقد اجلالية امل�رصية يف الكويت
م�ؤمترا جماهرييا لت�سليط ال�ضوء
ع��ل��ى ال��ت��ع��دي�لات الد�ستورية
وح��ث املواطنني على امل�شاركة
يف اال���س��ت��ف��ت��اء ،بح�ضور وزي��ر
اخلارجية الأ�سبق وع�ضو جمل�س
النواب حممد العرابي والإعالمي
�سيد علي ،ومدحت العدل وجمال
العدل ولفيف من �أ�ساتذة القانون
املتخ�ص�صني ،ف�ضال ع��ن جلنة
للتوا�صل مع الروابط يف خمتلف
حمافظات الكويت.
و�أكد القائمون على الفعالية التي
�ستعقد اليوم يف ال�ساعة الثامنة
م�ساء يف قاعة امل�ؤمترات بفندق
ال�سيمفوين برعاية �رشكة خدمات
م��ي��دل اي�����س��ت ،وب��ع��ن��وان «معا
نبني امل�ستقبل» ت�أييدهم الكامل
للتعديالت الد�ستورية وا�ستعدادهم
الكامل للم�شاركة يف اال�ستفتاء
عليها.
م��ن جانبه ،ق��ال امل�ست�شار يف
�رشكة خدمات ميدل اي�ست جمعة
�إ�سماعيل انه �سيتم مناق�شة �أبرز
التعديالت الد�ستورية املقرتحة
لتعريف �أبناء اجلالية ب�أهمية

• محمد العرابي

التعديالت و�أثرها على املواطن
امل����صري وف��ئ��ات املجتمع كافة
واملر�أة وال�شباب وذوي الإعاقة.
كما �أك��د �إ�سماعيل على ��ضرورة
توعية امل�شاركني يف االحتفالية
ب�أهمية امل�����ش��ارك��ة ال�سيا�سية
وااللتزام بالواجب الوطني وتلبية
النداء عند حاجة الوطن ،م�شريا
�إلى �أن الد�ستور لي�س ن�صا �سماويا
ولكنه �صنع الب�رش قابل للتعديل
وفقا ملجريات الأم��ور والأو�ضاع
الراهنة وما ي�ضمن حتقيق ا�ستقرار

• مدحت العدل

• حماد :ال توجد دولة في العالم تعارض التعديالت الدستورية في مصر

• جمال العدل

• سيد علي

• جمعة إسماعيل

• عدلي :المواطن المصري أثبت وعيه في االستحقاقات االنتخابية السابقة
�سيا�سي ،خا�صة وانه وثيقة تهدف
لتحقيق هذا الغر�ض.
و�أو�ضح �أن الد�ستور القائم ال يفي
بهذا الغر�ض يتم تعديله وفقا
للأطر املن�صو�ص عليها ،ف�ضال عن
ان امل�رشوعات العديدة املت�سارعة
يف عهد الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي
حتتاج ق��وان�ين ت��واك��ب املرحلة
حاليا ،لذا ف�أ�صبح تعديل الد�ستور

�أمر ًا حتميا بعدما ثبت وجود حاجة
ملحة لتحقيق مزيد من اال�ستقرار
ال�سيا�سي على �أر�ض الواقع ،و�أن
العديد من ال��دول قامت بتعديل
د���س��ت��وره��ا �أك�ث�ر م��ن م���رة وفقا
ملجريات الأمور.
ب��دوره� ،أك��د امل�ست�شار القانوين
ال��دك��ت��ور ���ص�بري ح��م��اد� ،أن���ه ال
توجد دول��ة يف ال��ع��امل تعار�ض

التعديالت الد�ستورية يف م�رص
�سوى دولتني ،تبثان �سمومهما من
�أج��ل رف�ض التعديالت املقرتحة
�أحدهما ال متلك د�ستور ًا باملعنى
الفني �إمنا ن�صو�ص و�ضعها احلاكم
ب�إرادة منفردة ومل ي�شارك فيها �أحد
والأخ��رى قامت بتعديل الد�ستور
عام  2017ل�ضمان بقاء رئي�سها
وه��ي تركيا – بل منحه �سلطات

امرباطورية.
وقال حماد�« :أحتدى �أي احد يقول
ان تركيا يف حال بقاء اردوغ��ان
�ستقوم ب�إزالة قيد الفرتتني».
ب����دوره ،ق��ال م��دي��ر ع��ام �رشكة
خدمات ميدل اي�ست مدحت عديل �أن
الندوة �ستتناول �رشح التعديالت
الد�ستورية وتو�ضيح �أهميتها يف
الوقت احل��ايل ،لإح��داث مزيد من

• مدحت عدلي

التنمية واال���س��ت��ق��رار وا�ستكمال
امل�رشوعات العمالقة ،والت�أكيد
على �أه��م��ي��ة احل�شد لال�ستفتاء
لإث��ب��ات تالحم ال�شعب امل�رصي
من �أجل البناء والتنمية وحتقيق
اال�ستقرار.
و�أو����ض���ح ع���ديل �أن التعديالت
الد�ستورية املقرتحة ت�صب يف
م�صلحة امل��واط��ن امل�رصي الذي
�أثبت وعيه يف كل اال�ستحقاقات
االنتخابية ال�سابقة ورف�ض دعوات
التخوين من قوى ال�رش.

