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«األوقاف الفلسطينية» تحذر من تصاعد هجمات المستوطنين على «األقصى»

االحتالل يقمع المسيرات السلمية في ذكرى النكبة
�أ���ص��ي��ب ع���دد م��ن املواطنني
يف فل�سطني� ،أم�����س ،بحاالت
اختناق جراء قمع قوات االحتالل
الإ�رسائيلي ،م�سريات �سلمية
بذكرى النكبة �رشق قطاع غزة.
و�أف��اد �شهود عيان ب ��أن جنود
االحتالل الذين يتمركزون خلف
التالل والكثبان الرملية وداخل
�آلياتهم الع�سكرية املنت�رشة
على ط��ول ال�سلك الفا�صل،
فتحوا النار و�أطلقوا وابلاً كثيفًا
من قنابل الغاز امل�سيل للدموع
جت��اه مئات املواطنني الذين
ب���د�أوا يتوافدون �إل��ى ع��دد من
املناطق �رشق القطاع للم�شاركة
يف امل�سريات ال�سلمية لإحياء
الذكرى الـ 71للنكبة ،ما �أدى
�إل��ى �إ�صابة عدد منهم بحاالت
اختناق.
و�أ���ض��اف��وا �أن ق���وات االحتالل
�أح�رضت �آليات ع�سكرية تقوم
ب�ضخ امل��ي��اه ال��ع��ادم��ة جتاه
املتظاهرين الذين يتواجدون
على مقربة من ال�سياج الفا�صل.
ووا���ص��ل الفل�سطينيون �أم�س
اح��ي��اء ال��ذك��رى الـ 71للنكبة
وتهجري ال�شعب الفل�سطيني من
�أر�ضه ق�رسا ع��ام  1948وذلك
يف م�سريات �شعبية وا�سعة على
احل��دود ال�رشقية لقطاع غزة
واال���ض�راب ال�شامل يف كافة
املرافق احلياتية.
ج���اء ذل���ك تلبية ل��دع��وة من
الهيئة الوطنية العليا «مل�سرية
العودة وك�رس احل�صار» لل�شعب
الفل�سطيني بقطاع غزة الحياء
ذك��رى «النكبة» الـ 71والتي
ت�����ص��ادف �أم�������س يف ك���ل ع��ام
مب�سريات �شعبية على احلدود
ال�رشقية لقطاع غ��زة لت�أكيد
حقهم بالعودة ال��ى �أرا�ضيهم
التي هجروا منها قبل  71عاما
تزامنا مع اغالق كافة املرافق
احليوية واملحال التجارية.
على �صعيد �آخر ،حذرت وزارة
الأوق����اف وال�����ش ��ؤون الدينية
الفل�سطينية من التهديدات التي
ت�صدر عن جمعيات ا�ستيطانية
ي��ه��ودي��ة متطرفة القتحامات
وا�سعة للم�سجد الأق�صى خالل
الأيام الأخرية من رم�ضان.

 305شهداء و 17ألف مصاب
ضحايا «مسيرات العودة»
قالت وزارة ال�صحة يف غزة ان اجمايل �ضحايا اعتداء قوات
االحتالل الإ�رسائيلي على امل�شاركني يف م�سريات العودة
وك�رس احل�صار ال�سلمية �رشق قطاع غزة منذ الثالثني من
مار�س من العام املا�ضي وحتى �أم�س � 305شهداء والإ�صابات
.17335
وذكرت الوزارة يف بيان ان من بني ال�شهداء  59طفال و10
�أناث  ،ومن بني الإ�صابات  3565طفال و� 1168سيدة فيما بلغ
عدد حاالت البرت  136حالة.
واو�ضحت الوزارة ان ا�ستهداف االحتالل الطواقم الطبية ادى
الى� 3شهداء و 680ا�صابة خمتلفة وت�رضر � 118سيارة ا�سعاف
ب�شكل جزئي.

الجامعة العربية تطالب
بتوفير الحماية الدولية
للشعب الفلسطيني

• م�سرية حا�شدة يف خانيون�س جنوب قطاع غزة

وا�ستنكرت الوزارة يف بيان �أم�س
ما يتعر�ض له املعتكفون من
م�ضايقات واعتقاالت ومالحقة
داخ����ل امل�����س��ج��د الأق�����ص��ى يف
حماولة لإبعادهم عن املرابطة
يف امل�سجد خالل �شهر رم�ضان
املبارك.
ودع���ت االوق���اف الفل�سطينية
املجتمع ال��دويل وامل�ؤ�س�سات
املعنية بحقوق الإن�سان الى
العمل على وق��ف االنتهاكات
ال��ت��ي يتعر�ض ل��ه��ا االق�صى
واملعتكفون خالل هذا ال�شهر
وبغريه من ال�شهور.
ونا�شدت الوزارة جموع امل�سلمني

�شد الرحال �إلى امل�سجد الأق�صى
واملرابطة فيه ملواجهة خطط
امل�ستوطنني القتحام وتدني�س
�ساحاته.
قوات
من جهة �أخ��رى ،اعتقلت ّ
االحتالل اال�رسائيلي �صباح �أم�س
 21فل�سطينيا من مناطق خمتلفة
ال�ضفة الغربية ومدينة
يف
ّ
القد�س املحتلة.
وقال نادي اال�سري الفل�سطيني يف
بيان ،ان قوات االحتالل اقتحمت
مناطق متفرقة يف م��دن جنني
ونابل�س وطولكرم والبرية ورام
الله وبلدات �شعفاط والعي�سوية
بالقد�س ال�رشقية املحتلة و�سط

عون بحث مع ساترفيلد أوضاع
الساحة اإلقليمية
ا�ستقبل الرئي�س اللبناين مي�شال عون �صباح
�أم�س يف ق�رص بعبدا ،م�ساعد وزير اخلارجية
الأم�يرك��ي ل�����ش��ؤون ال����شرق الأو���س��ط ديفيد
�ساترفيلد ،وعر�ض معه العالقات اللبنانية-
الأمريكية ،والأو�ضاع الراهنة على ال�ساحتني
املحل ّية والإقليم ّية.

وخ�لال زيارته الر�سمية الى لبنان ،التقى
�ساترفيلد بوزير اخلارجية ج�بران با�سيل
حيث تركز احل��وار على ملف تر�سيم احلدود
الربية والبحرية بهدف التو�صل الى حل نهائي
للحدود لفتح الباب �أمام لبنان ال�ستثمار حقول
الطاقة التي ميلكها.

الملك عبداهلل بحث تعزيز العالقات
مع نيوزيلندا
بحث العاهل الأردين امللك عبدالله
الثاين ،ورئي�سة وزراء نيوزيلندا
جا�سيندا �أرديرن ،خالل لقائهما
يف باري�س �أم�س� ،آليات تعزيز
التعاون بني الأردن ونيوزيلندا
يف خمتلف املجاالت.
ومت ال��ت ��أك��ي��د ،خ�ل�ال اللقاء
ال��ذي عقد قبيل انعقاد جل�سة
برئا�سة العاهل الأردين ورئي�سة
وزراء ن��ي��وزي��ل��ن��دا مب�شاركة
ر�ؤ���س��اء وممثلي ك�برى �رشكات
التكنولوجيا العاملية �ضمن
�أع��م��ال القمة التي ت�ست�ضيفها

باري�س «نداء كراي�ست ت�شري�ش»
للت�صدي للتطرف على الإنرتنت،
�أهمية موا�صلة تن�سيق اجلهود
وتبادل اخلربات بني البلدين يف
حماربة خطر الإرهاب والتطرف
وخطاب الكراهية.
وجرى ا�ستعرا�ض اجلهود التي
يبذلها الأردن من �أجل الت�صدي
ل�ل��إره���اب وال��ف��ك��ر املتطرف
�ضمن نهج �شمويل ،ومن �ضمنها
«اجتماعات العقبة» .وتطرق
ال��ل��ق��اء ،ال���ذي ح����ضره الأم�ير
غازي بن حممد ،كبري م�ست�شاري

• جنود من اجلي�ش خالل عمليات ع�سكرية

جاللة امللك لل�ش�ؤون الدينية
والثقافية ،واملبعوث ال�شخ�صي
جلاللته� ،إلى جولة «اجتماعات
العقبة» التي ا�ست�ضافتها الواليات
املتحدة بال�رشاكة مع الأردن
مب�شاركة م�سئولني من العديد
من الدول وممثلني عن منظمات
دول��ي��ة و��شرك��ات تكنولوجيا
ع��امل��ي��ة ،وب��ح��ث��ت املخاطر
الأم��ن��ي��ة املرتبطة با�ستغالل
الإرهابيني واملتطرفني للإنرتنت
والتكنولوجيا لن�رش خطاب
الكراهية و�أفكارهم املتطرفة.

اطالق كثيف للنريان ،واعتقلت
املواطنني الــ  21بزعم �أنهم
مطلوبون .من ناحية �آخرى،
قالت اللجنة ال�شعبية ملخيم
�شعفاط و�سط القد�س املحتلة
ان ق��وات االحتالل الإ�رسائيلي
اقتحمت برفقة طواقم تابعة
لبلدية االح��ت�لال يف القد�س
�صباح �أم�س ،املخيم ،و�أل�صقت
قرار هدم �إداري للمبنى اجلديد
للجنة.
وذك���رت اللجنة ال�شعبية يف
هددت
بيان ان ق��وات االحتالل ّ
قبل نحو ا�سبوعني بهدم عدة
مبان يف املخيم ،منها مدر�سة

وم��رك��ز ال�شباب االجتماعي
وال��ل��ج��ن��ة ال�شعبية للمخيم
لتج�سيد �سيطرة بلدية االحتالل
ع��ل��ى امل��خ��ي��م وم�ؤ�س�ساته،
واال�ستيالء على مقر وكالة غوث
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
«الأون��روا» ،وت�صفية عملها يف
املخيم والقد�س.
وا�ضاف البيان �أن م�ؤ�س�سات
املخيم وا�صلت البناء حتديا
ملخططات االحتالل اخلبيثة،
و�سط ت�أكيدات بعدم التعامل مع
�أي خمططات ت�ستهدف ت�صفية
ق�ضية الالجئني من قبل �سلطات
االحتالل يف املدينة املقد�سة.

طالبت جامعة الدول العربية
�أم�س االول الأم��م املتحدة
وخ��ا���ص��ة جم��ل�����س الأم����ن
ال��دويل بالعمل على توفري
نظام حماية دولية لل�شعب
الفل�سطيني ع��ل��ى طريق
انهاء االحتالل وامل�ساهمة
يف حفظ حقوقه امل�رشوعة
مبواجهة �آلة القمع والعدوان
اال�رسائيلي.
وجددت اجلامعة العربية يف
بيان مبنا�سبة الذكرى 71
للنكبة الت�أكيد على موا�صلة
دعمها الكامل لن�ضال ال�شعب
الفل�سطيني مثمنة ت�ضحياته
و�صموده على �أر�ضه وثباته
يف م���واج���ه���ة االح���ت�ل�ال
اال�رسائيلي و�إ��ص�راره على
ا�ستعادة حقوقه و�إق��ام��ة
دولته امل�ستقلة بدعم من
دول و�شعوب �أمته العربية
واال�سالمية وت�ضامن وا�سع

من �أحرار و�رشفاء العامل.
وقالت اجلامعة ان «تبعات
هذه النكبة الكارثية التي
ال ت��زال تلحق ب�أجيال من
الالجئني الفل�سطينيني ي�صل
تعدادهم الى ما يزيد على
 5.3ماليني الج��ئ يعانون
�أق�سى و�أ�صعب ظروف احلياة
امل��ع��ي�����ش��ي��ة يف خميمات
اللجوء».
و�أ���ض��اف البيان �أن وكالة
الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل
ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني
«�أونروا» تتعر�ض ملحاوالت
الت�صفية و�إنهاء الدور بوقف
التمويل �إمعانا يف التنكيل
بال�شعب الفل�سطيني ال�صامد
على �أر�ضه ووطنه متم�سكا
بحقه الثابت وامل�رشوع يف
العودة وفق قرار اجلمعية
العامة للأمم املتحدة 194
ومبادرة ال�سالم العربية.

تخصيص األشهر الستة األولى للتوقيع على اتفاقيات السالم ووقف الحرب

السودان :فترة انتقالية تستمر  3سنوات

اي حماوالت ت�ستهدف املعت�صمني وكذلك
�أعلن املجل�س الع�سكري االنتقايل بال�سودان
جلنة حتقيق يف واقعة اطالق الر�صا�ص على
ان��ه ب�صدد توقيع اتفاق نهائي مع قوى
املعت�صمني االثنني املا�ضي وهو ما ا�سفر
احلرية والتغيري ب�ش�أن الفرتة االنتقالية
عن مقتل خم�سة مدنيني على االقل و�ضابط
خالل � 24ساعة.
برتبة رائد من اجلي�ش ال�سوداين ف�ضال عن
وق��ال املتحدث با�سم املجل�س الع�سكري
�سقوط جرحى من املدنيني والع�سكريني
االنتقايل يا�رس العطا يف م�ؤمتر �صحايف
وذلك خالل حماولة قوة ع�سكرية فتح طرق
م�شرتك م�ساء ام�س الأول ،مع قوى احلرية
مغلقة تعوق احلركة يف اخلرطوم.
والتغيري بعد اجتماعات م�شرتكة ا�ستمرت
واكد مدين ان اي «قطرة دماء �سودانية يجب
حتى �ساعة مت�أخرة انه تو�صل الى اتفاق
االحتفاظ بها للبناء ال ان ت�سيل يف �ساحات
حول  %90من الق�ضايا منها كامل �صالحيات
االعت�صام التي يجب ان تظل �سلمية ومعربة
جمال�س ال�سيادة وال���وزراء والت�رشيعي
عن روح الكفاح من اجل الدميقراطية».
واالت��ف��اق على ف�ترة انتقالية مل��دة ثالث
يذكر ان اجلي�ش ال�سوداين عزل الب�شري يف
�سنوات وجمل�س ت�رشيعي من  300ع�ضو
 11ابريل املا�ضي بعد احتجاجات اندلعت
بن�سبة  %67لقوى احلرية والتغيري و%33
يف  19دي�سمرب املا�ضي وبلغت ذروتها
للقوى االخرى وذلك بالت�شاور بني جمل�س
ال�سيادة وقوى اعالن احلرية والتغيري.
باالعت�صام ام��ام جممع وزارة الدفاع يف
ال�ساد�س من ال�شهر املا�ضي.
و�أ�ضاف العطا« :نعاهد �شعبنا العظيم على ان
• عبدالفتاح الربهان
وم��ازال��ت االحتجاجات م�ستمرة ويقول
يكتمل االتفاق ويحقق طموحات �شعبنا الأبي
قادتها انها لن تتوقف قبل ان ي�سلم املجل�س الع�سكري االنتقايل احلاكم
و�ستحتفل جماهرينا خالل � 24ساعة بتحقيق غايات الثورة املجيدة».
من جانبه اكد متحدث قوى احلرية والتغيري مدين عبا�س مدين التو�صل ال�سلطة لقيادة مدنية قبل اجراء انتخابات.
يف ت�رصيح مماثل الى اتفاق حول هياكل احلكم الثالثة م�شريا الى ان وتعهد رئي�س املجل�س الع�سكري االنتقايل ال�سوداين عبدالفتاح الربهان
املرحلة االنتقالية �ستكون ملدة ثالث �سنوات و�ستخ�ص�ص اال�شهر ال�ستة فور ت�سلمه ال�سلطة باجتثاث رموز ومكونات النظام ال�سابق م�شريا الى
انه �سي�شكل حكومة مدنية متفقا عليها من اجلميع خالل مرحلة انتقالية
االولى منها لتوقيع اتفاقيات �سالم يف البالد.
وك�شف مدين عن ت�شكيل جلنة م�شرتكة مع املجل�س الع�سكري ملواجهة متتد عامني كحد اق�صى.

استهداف أوكار وآليات لجماعات إرهابية في ريفي حماة وإدلب

دمشق وموسكو :واشنطن اختلقت أزمة الوقود في سورية
�أعلن مركز التن�سيق الرو�سي  -ال�سوري،
�أم�����س� ،أن ال��والي��ات املتحدة الأمريكية،
اختلقت مع الدول احلليفة لها� ،أزمة الوقود
يف �سورية ،للت�أثري �سلبا على اقت�صادها.
وقال املركز يف بيان م�شرتك� ،إن «�أزمة الوقود
التي اختلقتها الواليات املتحدة وحلفا�ؤها،
تهدف ب�شكل م�صطنع� ،إلى ت�ضييق اخلناق
على االقت�صاد ال�سوري».
ودعت رو�سيا و�سورية ،اجلانب الأمريكي،
�إلى �إغالق خميم «الركبان» لالجئني ب�أ�رسع
وقت ممكن ،لأن الو�ضع بات م�أ�ساويا وحرجا
هناك.
و�أ���ض��اف البيان� ،أن «موا�صلة الواليات
املتحدة وحلفائها ،ال�سيطرة على الأرا�ضي
ال�سورية ،مبا يف ذل��ك خميما «الركبان»
و«الهول» لالجئني ،تفتقد للفكر ال�سليم ،لأن
هذا ،يطيل من النزاع يف �سورية ،ويزيد من
انت�شار اجلرمية ويعيق عودة ال�سوريني �إلى
ديارهم و�إعادة احلياة ال�سلمية يف البالد».
ميدانيا� ،أفاد م�صدر �سوري ب�أن وحدات من

اجلي�ش العربي ال�سوري دمرت �أم�س ب�رضبات
مدفعية و�صاروخية �أوك��ار ًا لإرهابيي تنظيم
«جبهة الن�رصة» يف قريتي ج�رس بيت الرا�س
واحلويز بريف حماة ال�شمايل الغربي.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن وحدات اجلي�ش دمرت �أي�ض ًا
ب�رضبات مركزة عتاد ًا و�آليات لإرهابيي «جبهة
الن�رصة» يف ج�رس ال�شغور وجبل �شح�شبو
وحي�ش وخان �شيخون والهبيط بريف �إدلب.
وقتل �أكرث من � 7أ�شخا�ص بينهم �أطفال� ،أم�س
الأول ،جراء ق�صف �أحياء يف مدينة حلب �شمال
�سورية.
وق��ال م�صدر �سوري �إن الق�صف طال �أحياء
اجلميلية و�شارع النيل واخلالدية وخميم
النريب لالجئني الفل�سطينيني فى حلب.
على �صعيد مت�صل ،قالت الرئا�سة ال�سورية،
�أم�س الأول� ،إن بع�ض و�سائل الإعالم تناقلت
كالما ومواقف من�سوبة للرئي�س الأ�سد ،عارية
متاما من ال�صحة.
و�أ�ضافت الرئا�سة ال�سورية يف بيان ن�رشته
عرب ح�سابها مبوقع «في�سبوك» ،بع�ض و�سائل

الإع�ل�ام تتناقلت كالما وم��واق��ف من�سوبة
للرئي�س الأ�سد خالل �أحد لقاءاته مبجموعة
من املحللني ال�سيا�سيني واالقت�صاديني ،وهي
لي�ست املرة الأولى التي يتم فيها اختالق �أو
حتريف مثل تلك املواقف �أو الت�رصيحات.
وتابع البيان �أن «املكتب ال�سيا�سي والإعالمي
يف رئا�سة اجلمهورية العربية ال�سورية ي�ؤكد
�أن ما يتم تداوله نقال عن �سيادته هو عار
متاما عن ال�صحة».
و�أ���ش��ارت البيان �إل��ى �أن املكتب ال�سيا�سي
والإعالمي «يهيب بو�سائل الإعالم تلك االلتزام
ب�أب�سط مبادئ العمل ال�صحايف املهني ،عرب
تدقيق املعلومات التي تن�رشها ،واالعتماد
على م�صادر موثوقة ،احرتاما مل�صداقيتهم
�أمام جمهورهم ،علما ب�أن مثل تلك املواقف
والت�رصيحات ،يف حال وجودها� ،ستكون
مبا�رشة وعلنية عرب و�سائل الإعالم الر�سمية
املعروفة� ،أو عرب ح�سابات الرئا�سة على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،ولي�س نقال عن
ل�سان زوار �أو �شخ�صيات �أو غريهم».

