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االحتالل أغلق الحرم اإلبراهيمي الشريف بمدينة الخليل

وزير متطرف يقود اقتحام ًا لألقصى

,,

قوات إسرائيلية
اعتقلت 16
فلسطيني ًا
بالضفة الغربية...
واقتحمت عدة
بلدات
• م�ستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأق�صى

ا�ستمرارا لال�ستفزازات الإ�رسائيلية
بحق الفل�سطينيني ،ق��اد وزير
الزراعة يف حكومة االحتالل �أوري
ارئيل اقتحام ع�رشات امل�ستوطنني
امل��ت��ط��رف�ين ال��ي��ه��ود لباحات
امل�سجد الأق�صى املبارك ،احلرم
القد�سي ال�رشيف مبدينة القد�سة
املحتلة ،وذل��ك يف ثالث �أي��ام
«عيد الف�صح اليهودي».
وق��ال مدير ع��ام دائ��رة االوق��اف
اال�سالمية العامة و�ش�ؤون امل�سجد
االق�صى بالقد�س ال�شيخ عزام
اخل��ط��ي��ب ،ان وزي���ر ال��زراع��ة
اليميني امل��ت��ط��رف و�أك�ث�ر من
 170متطرف ًا يهودي ًا ا�ستباحوا
�ساحات امل�سجد الأق�صى على
�شكل جمموعات متتالية ،عرب
باب املغاربة بحرا�سة م�شددة من
�رشطة وقوات االحتالل اال�رسائيلي
امل��دج��ج�ين ب��ال�����س�لاح ،حيث
رافقوا جمموعات امل�ستوطنني
املقتحمني خالل �سريهم ب�ساحات
احلرم القد�سي ال�رشيف بدء ًا من

�ساحة ب��اب امل��غ��ارب��ة وم���رور ًا
ب�ساحة امل�سجد القبلي واملراوين
وباب الرحمة و�صوال الى منطقة
باب القطانني ،وخرجوا من باب
ال�سل�سلة.
و�أو���ض��ح اخلطيب �أن ع���ددا من
امل�ستوطنني قاموا ب�أداء طقو�سهم
و�صلواتهم الدينية اال�ستفزازية
و�سط حالة من الغ�ضب والغليان
�سادت بني امل�صلني واملرابطني
وح����را�����س امل�����س��ج��د االق�����ص��ى
املبارك.
و�أغلقت قوات االحتالل اال�رسائيلي
�صباح �أم�س احل��رم االبراهيمي
ال�رشيف مبدينة اخلليل جنوب
ال�ضفة الغربية املحتلة �أم��ام
امل�صلني امل�سلمني ،ال�ستباحته
للم�ستوطنني لالحتفال بعيد
الف�صح اليهودي ال��ذي �صادف
�أم�س واليوم على ما ذكر مدير
احلرم الإبراهيمي ورئي�س ال�سدنة
فيه حفظي �أبو�سنينة.
وقال �أبو �سنينة يف بيان ان �إغالق

احل��رم �أم��ام امل�صلني امل�سلمني
هو ٍ
تعد �سافر على حرمة احلرم،
واع���ت���داء ع��ل��ى ح��ق امل�سلمني
بالو�صول ال��ى �أم��اك��ن العبادة
اخلا�صة بهم والتي كفلتها جميع
االع���راف وال����شرائ��ع والقوانني
الدولية.
ون�رشت ق��وات االحتالل املئات
م��ن عنا�رصها يف حميط احلرم
ال�رشيف لت�أمني حماية احتفاالت
امل�����س��ت��وط��ن�ين امل��ت��ط��رف�ين يف
املكان.
من جهة �أخرى ،قال نادي الأ�سري
الفل�سطيني ان ق��وات االحتالل
اال�رسائيلي �شنت فجر �أم�س حملة
دهم واعتقاالت وا�سعة مبناطق
خمتلفة يف ال�ضفة الغربية املحتلة
طالت �ستة ع�رش فل�سطيني ًا.
و�أ�ضاف النادي يف بيان ان قوات
االح��ت�لال اال��سرائ��ي��ل��ي اقتحمت
مناطق متفرقة يف مدن طولكرم
ونابل�س وقلقيلية ورام الله
وال��ب�يرة وب��ي��ت حل��م واخلليل

واعتقلت املواطنني بزعم �أنهم
مطلوبون.
واق��ت��ح��م��ت ق�����وات االح���ت�ل�ال
الإ�رسائيلي �صباح �أم�س ،عددا
من البلدات الفل�سطينية ون�صبت
حواجز ع�سكرية يف حمافظة اخلليل
جنوب ال�ضفة الغربية املحتلة
على ما ذك��رت اللجنة ال�شعبية
ملقاومة اجلدار واال�ستيطان.
وقالت اللجنة ان قوات االحتالل
داه��م��ت ب��ل��دات ترقوميا و�إذن���ا
وبيت عوا ودير �سامت ،ون�صبت
ح��واج��ز ع�سكرية على مداخل
ب��ل��دت��ي �سعري وح��ل��ح��ول ،ويف
خلة حا�ضور بالبلدة القدمية
و�سط مدينة اخلليل ،و�أوقفت
امل��رك��ب��ات وفت�شتها ودققت
بطاقات املواطنني ،ما ت�سبب يف
�إعاقة مرورهم .كما ن�صبت قوات
االح��ت�لال حواجز ع�سكرية على
طريق م�سافر يطا جنوب اخلليل
وعرقلت م��رور معلمي ع��دد من
املدار�س يف املنطقة.

أكد سعيه لتشكيل الحكومة المدنية وانفتاحه على كافة القوى السياسية

المجلس العسكري السوداني يحذر
من غلق الطرق وممارسة دور الشرطة
حذر املجل�س الع�سكري االنتقايل يف ال�سودان �أم�س
من غلق الطرق وال�سيطرة على حركة املواطنني.
وقال املجل�س يف بيان �صحايف �إنه �سيتم فور ًا فتح
املمرات والطرق واملعابر ،م�شريا �إلى «قيام بع�ض
ال�شباب مبمار�سة دور ال�رشطة والأجهزة الأمنية يف
تخط وا�ضح للقوانني واللوائح».
وت�أتي هذه اخلطوة بعد �أن �أعلنت قوى معار�ضة ام�س
الأول تعليق التعاون مع اللجنة ال�سيا�سية للمجل�س
الع�سكري واتهموها ب�أنها تت�ألف من «بقايا» النظام
ال�سابق يف �إطار حملة �أو�سع نطاقا لل�ضغط من �أجل
ت�سليم ال�سلطة للمدنيني.
وتو�صف اللجنة ال�سيا�سية للمجل�س الع�سكري ب�أنها
قناة االت�صال الرئي�سية بني جماعات املعار�ضة
واملجل�س.
من جانبه�،أكد املتحدث با�سم املجل�س الع�سكري
االنتقايل بال�سودان ،الفريق �شم�س الدين كبا�شي،
�أن املجل�س يتعجل ت�شكيل احلكومة املدنية ،و�أنه
منفتح على كافة القوى ال�سيا�سية ،منوه ًا بوجود
الكثري من نقاط االلتقاء بني الأحزاب املختلفة ،و�أن
االختالفات لي�ست كبرية وميكن جتاوزها.
وق���ال كبا�شي �إن املجل�س يعمل على درا�سة
املقرتحات التي قدمت من القوى ال�سيا�سية ،والتي
تتناول �إجراءات الفرتة االنتقالية وت�شكيل احلكومة

وامل�ؤ�س�سات يف هذه الفرتة ،م�ؤكد ًا �أهمية اللقاءات
التي عقدت يف هذا ال�صدد.
ويطالب جتمع املهنيني ال�سودانيني املعار�ض
بعملية انتقال للحكم املدين تت�ضمن امل�شاركة يف
املجل�س ال�سيادي وحكومة مدنية ب�صالحيات وا�سعة
بجانب احلفاظ على «مكت�سبات الثورة».
كما يطالب التجمع بتغيري «�شامل» من �أجل «انهاء
القمع العنيف للمعار�ضة وتطهري البالد من الف�ساد»
وتخفيف ازمة اقت�صادية تفاقمت يف ال�سنوات الأخرية
من حكم الرئي�س ال�سابق عمر الب�شري.
يذكر �أن اجلي�ش ال�سوداين عزل الب�شري يف الـ 11من
ابريل احلايل بعد احتجاجات اندلعت يف  19دي�سمرب
املا�ضي وبلغت ذروتها باالعت�صام امام جممع وزارة
الدفاع يف ال�ساد�س من ال�شهر احلايل.
وما زالت االحتجاجات م�ستمرة يف ال�سودان ويقول
قادتها انها ل��ن تتوقف قبل ان ي�سلم املجل�س
الع�سكري االنتقايل ال�سلطة لقيادة مدنية قبل اجراء
انتخابات.
وتعهد رئي�س املجل�س عبدالفتاح الربهان فور
ت�سلمه ال�سلطة باجتثاث رموز ومكونات النظام
ال�سابق ،م�شريا الى انه �سي�شكل حكومة مدنية يتفق
عليها من اجلميع خالل مرحلة انتقالية متتد عامني
كحد اق�صى.

خروج أكثر من  4آالف الجئ من مخيم الركبان

الجيش السوري يستهدف أوكار
اإلرهابيين بريف إدلب

فلسطينيون يشيدون بموقف فرنسا المعارض القتطاع أموال الضرائب
�أ�شاد م�س�ؤولون فل�سطينيون �أم�س مبوقف
فرن�سا املعار�ض القتطاع �إ�رسائيل �أموال
عائدات ال�رضائب الفل�سطينية.
وق��ال رئي�س ال���وزراء الفل�سطيني حممد
ا�شتية ،خالل افتتاحه اجتماع حكومته
الأ�سبوعي يف مدينة رام الله «ن�شكر املوقف
الفرن�سي الناقد لإ�رسائيل حول قر�صنة
�إ�رسائيل �أموال ال�رضائب الفل�سطينية».
و�أ�ضاف ا�شتية «ن�ؤكد على �إدانتنا للقر�صنة
الإ�رسائيلية لأموالنا امل�ستحقة من عائدات
ال�رضائب» .من جهته� ،أكد وزير اخلارجية
الفل�سطيني ريا�ض املالكي على «�أهمية
املوقف الفرن�سي ب�ش�أن مطالبة �إ�رسائيل
بالإفراج عن �أموال ال�رضائب الفل�سطينية».
ودع��ا املالكي ،يف ت�رصيحات للإذاعة

الفل�سطينية الر�سمية ،باري�س �إلى البناء
على هذا املوقف بو�صفها راعية االتفاق
املنظم للعالقات االقت�صادية بني اجلانبني
الفل�سطيني الإ�رسائيلي .و�أ�شار �إل��ى �أن
اجتماع ًا ملجموعة الدول املانحة �سيعقد
يف بروك�سل نهاية ال�شهر احل��ايل «حيث
من املتوقع احل�صول على مواقف داعمة
من �أجل جتاوز الظروف املالية ال�صعبة
لل�سلطة الفل�سطينية» .ويف ال�سياق ذاته،
كتب وزي��ر ال�ش�ؤون املدنية يف ال�سلطة
الفل�سطينية ح�سني ال�شيخ على ح�سابه يف
«تويرت» �«:شكرا لفرن�سا وموقفها الراف�ض
ل�سيا�سة �إ�رسائيل يف حجز �أموال املقا�صة
الفل�سطينية ،وعدم التزامها بربوتوكول
باري�س االقت�صادي» .وبح�سب و�سائل �إعالم

�إ�رسائيلية ،قدمت فرن�سا احتجاجا الأ�سبوع
املا�ضي لإ�رسائيل حول اقتطاع جزء من
�أم��وال عائدات ال�رضائب الفل�سطينية،
وطالبت بت�سليم هذه الأموال كاملة وغري
منقو�صة لل�سلطة الفل�سطينية .وذكرت
و�سائل الإع�ل�ام الإ�رسائيلية �أن رئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو رف�ض
الطلب الفرن�سي ،عرب ر�سالة ر�سمية �شديدة
اللهجة وجهها �إلى باري�س .وم�ؤخرا ،حذر
م�س�ؤولون فل�سطينيون من تفاقم خطري
للأزمة املالية لل�سلطة الفل�سطينية على
�إثر �أزمة عائدات ال�رضائب مع �إ�رسائيل،
مبا يهدد قدرتها على �رصف كامل رواتب
املوظفني احلكوميني يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة.

نائب عن «نينوى» يحذر من عمليات خطف واستهداف قرى المحافظة

رئيس األركان العراقي :خاليا اإلرهاب النائمة تحت السيطرة
�أكد رئي�س �أركان اجلي�ش العراقي الفريق �أول ركن
عثمان الغامني� ،أم�س الأول� ،أن خاليا التنظيم
الإرهابي يف العراق حتت ال�سيطرة ،م�شددا على �أن
التهديد يتعلق بفكر التنظيم يف حد ذاته.
وق��ال الغامني خالل كلمة له يف م�ؤمتر �صحايف
بـ «مركز النهرين للدرا�سات اال�سرتاتيجية» التابع
للحكومة ال��ع��راق��ي��ة�«،إن منظومة اال�ستخبارات
العراقية تعمل ب�شكل كبري ملنع �أي حتركات للخاليا
النائمة يف البالد والتي هي بالأ�سا�س حتت �سيطرة
القوات الأمنية العراقية».
و�أ�ضاف �أن «التهديد على امل�ستوى البعيد ،يتعلق
بفكر التنظيم الإرهابي فهذا هو اخلطر لأن التنظيم مل
يعد ي�سيطر على �أي �شرب داخل الأرا�ضي العراقية».
و�أ�شار �إلى �أن «العراقيني الذين اعتقلوا و�أعيدوا �إلى
العراق من �سورية ،ميتلكون فكرا متطرفا كبريا،
لذا نحتاج �إلى عمل لتفكيك هذه الأفكار من خالل
الت�أهيل النف�سي».
من جانبه ،قال النائب عن حمافظة نينوى العراقية،

�أحمد اجلربا� ،أم�س� ،إن التنظيم الإرهابي يقوم
بعمليات خطف وا�ستهداف لبع�ض القرى يف حمافظة
نينوى.
وطالب يف بيان �صحايف« :رئي�س احلكومة العراقية
عادل عبد املهدي ب�إر�سال قطعات ع�سكرية �إلى ق�ضاء
البعاج وناحية تل عبطة وق�ضاء احل�رض ومطار ثري
الكراح لقيام التنظيم الإجرامي بعمليات خطف
وا�ستهداف لأهايل تلك املناطق».
و�أ�ضاف �أن «و�ضع مناطق غرب حمافظة نينوى
غري م�ستقر ،خ�صو�ص ًا بعد قيام التنظيم الإرهابي
بعمليات خطف وا�ستهداف بع�ض القرى يف ق�ضاء
البعاج ،ما ا�ضطر �أهايل بع�ض القرى �إلى النزوح
منها».
و�أ�شار �إل��ى �أن «�سبب التحركات التي يقوم بها
التنظيم ،يعود لعدم وجود قطعات ع�سكرية تابعة
لوزارة الدفاع» ،حمذرا من «تكرار �أحداث يونيو عام
 2014عندما �سيطر التنظيم الإرهابي على حمافظة
نينوى».

• عن�رص من اجلي�ش ال�سوري ي�ستهدف �أحد �أوكار الإرهابني

�أفاد م�صدر ع�سكري ب�أن وحدات
اجلي�ش ال�سوري دمرت ب�رضبات
مدفعية و���ص��اروخ��ي��ة �أوك���ارا
لإرهابيي «جبهة الن�رصة» على
�أط��راف بلدة التمانعة وقريتي
ترعي و�أم ج�لال بريف �إدل��ب
اجلنوبي ال�رشقي وذلك ردا على
خروقاتها املتوا�صلة التفاق
منطقة خف�ض الت�صعيد.
ون��ف��ذت وح����دات م��ن اجلي�ش
�أم�س �رضبات مدفعية مركزة
على جتمعات لإرهابيي تنظيم
جبهة الن�رصة يف قرى �شهرناز
و�شورلني والكركات وال�صهرية
بجبل �شح�شبو يف ري��ف حماة
ال�شمايل الغربي.
على �صعيد �آخ��ر� ،أعلن رئي�س
مركز امل�صاحلة الرو�سي يف
�سورية ،فيكتور كوبت�شي�شني،
�أن مركز امل�صاحلة ،بالتعاون
مع ال�سلطات ال�سورية ،جنح
للمرة الأول��ى منذ �أربع �سنوات
على وجود خميم الركبان يف بدء

�إخراج النا�س من هناك.
وق��ال كوبت�شي�شني« :حتى 22
�أب��ري��ل ،خ��رج  4345الجئ ًا من
خميم ال��رك��ب��ان ،مب��ا يف ذلك
 940رجال و 1136امر�أة و2269
طفال».
و�أ���ض��اف كوبت�شي�شني« :وحتى
هذا الوقت ،ا�ستلم  1956الجئا
وثائق جديدة… وع���ادوا �إلى
ديارهم».
ووفقا له ،مت ا�ستيعاب جميع
الالجئني الذين غ��ادروا خميم
الركبان يف �أربعة مراكز �إقامة
م�ؤقتة يف حمافظة حم�ص.
م��ن جهة �أخ���رى� ،أك��د املركز
الرو�سي للم�صاحلة بني الأطراف
املتنازعة يف �سورية� ،أم�س� ،أن
�أك�ثر من � 1.2أل��ف الجئ عادوا
�إل��ى �سورية من �أرا�ضي الأردن
ولبنان ،خالل ال�ساعات الأربع
والع�رشين املا�ضية.
وذكر مركز امل�صاحلة �أنه خالل
ال�ساعات الأرب���ع والع�رشين

الجزائر :االنتخابات الرئاسية في موعدها المحدد

• عثمان الغامني

�أكد الأمني العام للرئا�سة اجلزائرية حبة العقبي
�أم�س �أن االنتخابات الرئا�سية �ستجرى يف موعدها
املحدد يف الرابع من يوليو املقبل ،م�شريا �إلى
�أنه يجري التح�ضري لها على قدم و�ساق «بغر�ض
�إجناحها».
وقال حبة العقبي يف ت�رصيح لل�صحافيني قبل انطالق
لقاء ت�شاوري بني الرئي�س اجلزائري امل�ؤقت عبد
القادر بن �صالح والأحزاب ال�سيا�سية وال�شخ�صيات
الوطنية وممثلي املجتمع امل��دين �إن «الرئا�سة
متم�سكة بتنظيم الرئا�سيات يف وقتها املحدد».

و�أو�ضح �أن «الرئا�سة تعلق �آم��اال كبرية على هذا
اللقاء الت�شاوري بني الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات
املدنية واخلرباء ورجال القانون من �أجل �إجناحه
و�إجناح املوعد الرئا�سي املقبل».
وب�ش�أن مقاطعة �أحزاب املعار�ضة للقاء قال الأمني
العام للرئا�سة اجلزائرية �إن «الت�شاور فيه �سيكون
بني كل الفاعلني ومن بينهم املعار�ضة لأن املو�ضوع
�أ�سا�سي يف جمال القانون الد�ستوري».
وانطلقت م�شاورات بني بن �صالح والطبقة ال�سيا�سية
واملجتمع املدين وممثلي النقابات �أم�س.

 254قتي ً
ال و 1228جريح ًا جراء المعارك حول طرابلس

البعثة األممية في ليبيا :مصرون على عقد الملتقى الوطني
قال مدير مكتب الإع�لام ببعثة
الأم��م املتحدة للدعم يف ليبيا
جان العلم� ،إن الأولوية لدى
البعثة يف الوقت الراهن هي وقف
احلرب و�إ�سكات �صوت املدافع،
م�ؤك ًدا �أن البعثة مازالت م�رصة
على عقد امللتقى الوطني اجلامع
ف���ور ت��وف��ر ال��ظ��روف الالزمة
لتنظيم احلدث.
و�أ�ضاف العلم �أن البعثة تعمل
وفق قرارات جمل�س الأمن ،لكن
االنق�سام يف املجتمع ال��دويل
وجمل�س الأمن «يحد من خيارات
البعثة يف �إيجاد حل �رسيع لوقف

احلرب احلالية منذ الرابع من
�أبريل احلايل جنوب العا�صمة
طرابل�س».
و�أكد العلم �أن هذا الأمر لن يثني
البعثة عن القيام بواجباتها يف
ليبيا ،م�شريا �إل��ى �أن البعثة
ومعها منظمات الأم��م املتحدة
الإن�سانية تعمل بال كلل من �أجل
م�ساعدة املدنيني العالقني يف
مناطق النزاع و�أي�ض ًا النازحني.
من جهة �أخرى ،ارتفعت ح�صيلة
�ضحايا املعارك التي ي�شهدها
حميط العا�صمة الليبية طرابل�س
بني قوات اجلي�ش الليبي وقوات

حكومة الوفاق �إلى  254قتي ً
ال
و 1228جريح ًا.
و�أو�ضحت منظمة ال�صحة العاملية
عرب �صفحتها على «في�سبوك»
�أم�س �أن فرقها الطبية املتخ�ص�صة
املنت�رشة يف طرابل�س �أح�صت هذا
العدد من ال�ضحايا ،م�شرية �إلى
�أنها م�ستمرة يف تقدمي خدماتها
ال�صحية للم�صابني.
وكانت �آخ��ر ح�صيلة ل�ضحايا
امل��ع��ارك يف طرابل�س �أعلنتها
املنظمة ال�سبت املا�ضي بلغت
 220قتيال و 1066جريح ًا.
وت�شهد ليبيا منذ ع��دوان حلف

املا�ضية ،ع��اد  1203الجئني
�إل����ى اجل��م��ه��وري��ة العربية
ال�سورية بينهم  392الجئا «118
امر�أة و 200طفل» من لبنان عن
طريق معربي «جديدة يابو�س
وتلكلخ» ،بالإ�ضافة �إل��ى 811
�شخ�صا « 243امر�أة و 414طفال»
ع����ادوا م��ن الأردن ع�بر معرب
«ن�صيب» .و�أ���ش��ار البيان �إلى
�أن  87ن��ازح�� ًا ع����ادوا ،خالل
ال�ساعات الأرب���ع والع�رشين
املا�ضية �إل��ى مناطق �إقامتهم
الدائمة داخ��ل البالد ،م�ضيف ًا
�أن الوحدات الفرعية التابعة
ل�سالح الهند�سة الع�سكرية
للجي�ش العربي ال�سوري ،قامت
خالل ال�ساعات الأربع والع�رشين
امل��ا���ض��ي��ة ،بعملية تطهري
الأرا�ضي من الألغام على م�ساحة
 2.9هكتار ،وذلك يف حمافظتي
درع��ا ودم�شق ،بالإ�ضافة �إلى
�أنه مت اكت�شاف وتدمري  29عبوة
قابلة لالنفجار.

�شمال الأطل�سي «الناتو» عليها
ع��ام  2011حالة من الفو�ضى
واالنفالت الأمني يف ظل انت�شار
ال�سالح والتنظيمات الإرهابية
ال��ت��ي حت���اول ف��ر���ض نفوذها
و�سيطرتها على خمتلف املدن
واملناطق بينما يتنازع على
ال�سلطات حاليا طرفان �أ�سا�سيان
هما حكومة ال��وف��اق يف غرب
ليبيا واحل��ك��وم��ة العاملة يف
�رشق ليبيا التي يدعمها جمل�س
النواب يف مدينة طربق واجلي�ش
الليبي بقيادة امل�شري خليفة
حفرت.

• ا�ستمرار املعارك لل�سيطرة على طرابل�س

