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مفتي القدس يدين مالحقة المصلين داخل المسجد

وزير الزراعة اإلسرائيلي يقود اقتحام ًا استفزازي ًا لـ«األقصى»
قاد وزير الزراعة يف حكومة
االح��ت�لال الإ��سرائ��ي��ل��ي اوري
�أرئيل �صباح �أم�س ،اقتحامات
امل�ستوطنني اليهود املتطرفني
ل��ب��اح��ات امل�����س��ج��د الأق�����ص
 احل���رم القد�سي ال�رشيفمبدينة القد�س املحتلة.
وقال مدير عام دائرة الأوقاف
الإ���س�لام��ي��ة ال��ع��ام��ة و���ش ��ؤون
امل�سجد الأق�صى بالقد�س ال�شيخ
ع���زام اخل��ط��ي��ب� ،إن الوزير
اليميني املتطرف قاد ع�رشات
امل�ستوطنني �صباح �أم�س عرب
باب املغاربة القتحام �ساحات
احل���رم ال��ق��د���س��ي ال�رشيف،
بحرا�سة م�����ش��ددة م��ن �رشطة
االح��ت�لال وق��وات��ه��ا اخلا�صة
املدججة بال�سالح ،حيث �أدوا
طقو�س ًا تلمودية ا�ستفزازية
وقاموا بجوالت م�شبوهة داخل
�ساحات امل�سجد االق�صى و�سط
حالة من الغ�ضب والغليان
�سادت املكان.
كما اقتحمت ق��وات االحتالل
الإ��سرائ��ي��ل��ي� ،أم�����س االول،
امل�سجد الأق�صى ،من جهة باب

املغاربة ،و�أخرجت ُ
امل�صلني
املعتكفني فيه بالقوة.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة الأن���ب���اء
الفل�سطينية ع��ن م�صادر
يف الأوق����اف اال�سالمية ،ان
املعتكفني ا�ضطروا للتوجه
�إل��ى م�سجد املئذنة احلمراء
يف ح��ارة ال�سعدية بالبلدة
القدمية للمبيت والتعبد فيه.
من جانبه� ،أدان املفتي العام
للقد�س والديار الفل�سطينية،
خطيب امل�سجد الأق�صى ال�شيخ
حممد ح�سني ،حماولة �أفراد
�رشطة االح��ت�لال اال�رسائيلي
اقتحام «امل�صلى القدمي» داخل
امل�سجد الأق�صى ،ب�أحذيتهم
ملالحقة امل�صلني ف��ي��ه ،يف
م�شهد ع���دواين وا���ض��ح مي�س
بقد�سية امل�سجد و�أمن رواده،
ويفتح املجال وا�سع ًا حلدوث
ا�ضطرابات يف باحاته.
كما ا�ستنكر ال�شيخ ح�سني يف
بيان له �أم�س ،ق��رار �رشطة
االحتالل العن�رصي واجلائر
منع �إدخ��ال وجبات الإفطار
لل�صائمني يف امل�سجد الأق�صى،

وقيام ه��ذه ال�سلطات بخلع
غرا�س الزيتون يف منطقة باب
الرحمة ،يف حماولة ال�ستفزاز
امل�����ص��ل�ين وال�����ص��ائ��م�ين،
وحتديا وا�ضحا مل�شاعرهم
يف ه��ذا ال�شهر الف�ضيل ،يف
ظل حرمانهم من حقهم يف �أداء
عباداتهم.
ويف ذات ال�سياق ،ن� ّ�دد مفتي
ال��ق��د���س ب��ال��ت��ه��دي��دات التي
�أطلقتها ما ت�سمى بـ «جماعات
الهيكل املزعوم» حول نيتها
اقتحام امل�سجد الأق�صى ،خالل
الأيام الأخرية من �شهر رم�ضان،
وحتديدا يف الثاين من يونيو
املقبل ،بذريعة م��ا ي�سميه
االحتالل «يوم القد�س» ،م�ؤكدا
�أن امل�سجد الأق�صى �سيكون �سد ًا
منيع ًا يف وج��ه كل من ت�سول
ل��ه نف�سه تدني�س �ساحاته
و�أروقته.
على جانب �آخر ،اقتحم ع�رشات
امل�����س��ت��وط��ن�ين املتطرفني
اليهود �صباح �أم�س ،م�ستوطنة
«ح��وم�����ش» امل��خ�لاة جنوب
مدينة جنني �شمال ال�ضفة

الغربية املحتلة.
وقال م�س�ؤول ملف اال�ستيطان
يف ���ش��م��ال ال�����ض��ف��ة غ�سان
دغل�س يف بيان� ،إن ع�رشات
امل�����س��ت��وط��ن�ين املتطرفني
اقتحموا موقع امل�ستوطنة
املخالة حتت حماية جي�ش
وق��وات االحتالل اال�رسائيلي
و�أدوا طقو�س ًا دينية فيها،
ونفذوا �أعمال تخريبية على
�شارع جنني– نابل�س.
و�أ���ص��ي��ب ع�����ش�رات الطلبة
واملعلمني الفل�سطينيني ظهر
�أم�س ،بحاالت اختناق جراء
ا�ستن�شاقهم ال��غ��از ال�سام
امل�سيل للدموع ،الذي �أطلقته
ق��وات االح��ت�لال الإ�رسائيلي
�صوبهم يف بلدة التقوع �رشق
مدينة بيت حلم.
و�أفادت جمعية الهالل االحمر
الفل�سطيني يف بيان� ،أن قوات
االحتالل �أطلقت بغزارة قنابل
الغاز ال�سام باجتاه الطلبة
�أثناء خروجهم من املدار�س
ما ت�سبب بحاالت اختناق يف
�صفوف الطلبة واملعلمني.

أكد أن الواليات المتحدة منحازة بشكل واضح لالحتالل اإلسرائيلي

المجلس العسكري اعتقل مطلقي النار على المعتصمين

شعث :الفلسطينيون يرفضون
«صفقة القرن»
طالب م�ست�شار الرئي�س للعالقات الدولية ،رئي�س دائرة
�ش�ؤون املغرتبني نبيل �شعث ،ت�شيلي التي اعرتفت بفل�سطني
يف العام  ،2010ب�رضورة اتخاذ موقف عملي وا�ضح ب�ش�أن
اال�ستيطان الإ�رسائيلي والو�ضع القائم يف مدينة القد�س،
وحماوالت االحتالل الق�ضاء على فر�ص حل الدولتني.
واعترب �شعث خالل ا�ستقباله� ،أم�س ،يف مدينة رام الله ،وف ًدا
ت�شيل ًيا ميثل جميع الأحزاب من اليمني والي�سار والو�سط يف
الربملان الت�شيلي ،ورجال اعمال و�سيا�سيني و�صحافيني
وممثلني عن اجلالية الفل�سطينية ،اعترب �أن هذا املوقف ميثل
جت�سيدا منطقيا لقرار ت�شيلي االعرتاف بدولة فل�سطني.
وتطرق �شعث خالل اللقاء الى �آخر التطورات وامل�ستجدات
التي متر بها الق�ضية الفل�سطينية ،واملخاطر املحدقة
بها يف ظل املواقف االمريكية املخالفة للقانون الدويل
من خالل حماوالت �إدارة ترامب فر�ض ما ي�سمى بـ «�صفقة
القرن» املنحازة ب�شكل وا�ضح لالحتالل اال�رسائيلي ،م�شريا
للخطوات التي اتخذتها ادارة ترمب بنقل ال�سفارة االمريكية
الى القد�س ،ووقف الدعم عن وكالة الغوث وحماوالت ا�سقاط
حق الالجئني يف العودة.
و�أكد �شعث رف�ض الفل�سطينيني ل�صفقة القرن ،التي تهدف
لت�صفية الق�ضية واحلقوق الوطنية الفل�سطينية.

�أك��د وزي��ر اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني الأردين
�أمين ال�صفدي� ،أهمية الدور الأوروبي حلل ال�رصاع
الفل�سطيني الإ�رسائيلي على �أ�سا�س حل الدولتني،
الذي ي�ضمن حق الفل�سطينيني يف احلرية يف دولتهم
امل�ستقلة على خطوط الرابع من  1967وعا�صمتها
القد�س ال�رشقية ،و�أن��ه ال�سبيل الوحيد لتحقيق
ال�سالم ال�شامل يف املنطقة.
و�شدد ال�صفدي ،خالل لقائه املمثل اخلا�ص لالحتاد
الأوروبي لعملية ال�سالم �سوزانا تري�ستال� ،أم�س،
على �رضورة تكثيف اجلهود الدولية للتو�صل لهذا
احلل املرتكز �إلى قرارات ال�رشعية الدولية والقانون
الدويل ،حمذرا من خطورة ا�ستمرار تدهور الأو�ضاع
وغياب الأمل يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة على

السودان :قوى الحرية والتغيير تتمسك بمجلس
سيادي مدني
�أعلنت قوى اعالن «احلرية والتغيري» املعار�ضة
وق��ال حميدتي يف م�أدبة �إفطار باخلرطوم� ،إن
بال�سودان �أم�س ،مت�سكها مبجل�س �سيادي مدين
املجل�س الع�سكري و�ضع يده على القوات التي
بتمثيل ع�سكري حمدود ورئا�سة مدنية.
نفذت هجوم ًا مبنطقة االعت�صام يف اخلرطوم الأ�سبوع
وقالت القوى يف بيان �صحايف ان املفاو�ضات مع
املا�ضي ،و�سيتم ف�ضحهم للر�أي العام املحلي
املجل�س الع�سكري االنتقايل �ستناق�ش الق�ضايا
والعاملي.
العالقة فيما يتعلق بن�سب التمثيل يف املجل�س
كما �أ�شار نائب رئي�س املجل�س الع�سكري �إلى �أن
ال�سيادي ورئا�سته م�ؤكدة مت�سكها مبا مت التو�صل
املتهمني �سجلوا اعرتاف ًا ق�ضائي ًا باجلرمية ،بعد �أن
اليه يف جل�سات التفاو�ض ال�سابقة.
مت �ضبطهم داخل مقر االعت�صام �أمام القيادة العامة
وكان املجل�س الع�سكري االنتقايل �أعلن يف وقت
للجي�ش وحميطه.
�سابق ا�ستئناف التفاو�ض مع اعالن قوى احلرية
وذكر حميدتي �أن هناك حملة منظمة جتاه قواته
والتغيري.
«قوات الدعم ال�رسيع» يقف خلفها دول ،مو�ضح ًا:
وعلق رئي�س املجل�س الع�سكري عبدالفتاح الربهان
«هناك من يعتقد �أنه ي�ستطيع �أن ي�ؤثر فينا وينفذ
االربعاء املا�ضي التفاو�ض ملدة � 72ساعة حلني
�أجندته عربنا لكنه لن ي�ستطيع فعل ذلك �إطالق ًا».
تهيئة الظروف املنا�سبة ملوا�صلة احلوار.
ودعا حميدتي الى �إجراء انتخابات حرة ونزيهة
وطالب الربهان ب�إزالة املتاري�س خ��ارج مكان
بغ�ض النظر عن من �ست�أتي به ،م�شري ًا �إلى �أنه لن
• حممد حميدتي
االعت�صام وفتح ال��ط��رق ام��ام حركة املركبات
ي�سمح ب�رشاء ال�سيا�سيني ب�أموال من اخلارج لتمرير
وال��ق��ط��ارات بجانب وق��ف الت�صعيد االعالمي
�أجنداتهم غري الوطنية.
واال�ستفزاز �ضد املجل�س الع�سكري والقوات النظامية وقياداتها.
و�شدد حميدتي على �أن ال�رشطة �ستقوم اعتبار ًا من اليوم مبهامها يف
من جهة �أخرى� ،أعلن نائب رئي�س املجل�س الع�سكري ال�سوداين حممد حفظ الأمن.
حميدتي� ،أم�س الأول� ،ضبط املتورطني يف �أحداث ف�ض االعت�صام بالقوة كما �أكد حميدتي على ا�ستقرار الو�ضع االقت�صادي يف البالد ،م�شري ًا �إلى
التي وقعت الأ�سبوع املا�ضي �أمام مقر القيادة العامة للجي�ش وحميطه ،وجود فائ�ض بالبنك املركزي مباليني الدوالرات.يذكر ان اجلي�ش عزل
و�سط اخلرطوم.
الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري يف  11ابريل املا�ضي بعد احتجاجات
وبر�أ حميدتي قوات الدعم ال�رسيع من التورط يف هذه الأحداث التي اندلعت يف  19دي�سمرب املا�ضي وبلغت ذروتها باالعت�صام امام جممع
�أ�سفرت عن مقتل و�إ�صابة عدد من املعت�صمني و�أفراد من اجلي�ش.
وزارة الدفاع يف ال�ساد�س من ال�شهر احلايل.

• نبيل �شعث

األردن يثمن دعم االتحاد األوروبي
لـ«األونروا»

• متطرفون خالل اقتحام الأق�صى بحرا�سة �رشطة االحتالل

�أمن املنطقة والعامل.
وثمن دعم االحتاد االوروبي ودوله املتوا�صل لوكالة
الأمم املتحدة لت�شغيل و�إغاثة الالجئني «الأونروا»،
ال��ذي �أ�سهم ب�شكل كبري يف �سد العجز يف موازنة
الوكالة العام املا�ضي وا�ستمراره يف ت�أمني الدعم
للأونروا العام احلايل.
و�أك��د اجلانبان ا�ستمرار التن�سيق والتعاون بني
اململكة واالحتاد االوروبي من �أجل �إيجاد �أفق �سيا�سي
حلل ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي.
و�أعربت امل�س�ؤولة الأوروبية عن تثمينها لل�رشاكة
اال�سرتاتيجية مع اململكة واجلهود التي يقودها
امللك عبد الله الثاين لتحقيق الأمن واال�ستقرار يف
املنطقة.

برنامج األغذية العالمي 20 :مليون شخص
في اليمن بحاجة إلى مساعدات
ك�شفت املتحدثة با�سم برنامج الأغذية
العاملي رمي ندا �أن فريق عمل الربنامج و�صل
�إلى  10ماليني �شخ�ص يف اليمن خالل الفرتة
املا�ضية ،ويهدف للو�صول �إلى  12مليون
�شخ�ص بنهاية العام احلايل ح�سب خطته.
وقالت رمي ندا �إن هناك  20مليون �شخ�ص
يف اليمن يحتاجون للم�ساعدات ،و�إن توزيع

امل�ساعدات مبني على �أ�سا�س الأ�شخا�ص غري
القادرين على توفري احتياجاتهم الأ�سا�سية،
و�إنها تذهب للأ�شخا�ص الذين هم يف �أم�س
احلاجة للم�ساعدات وقد يفقدوا حياتهم
�إذا مل ت�صل �إليهم .و�أو�ضحت املتحدثة
با�سم الربنامج رمي ندا �أن برنامج الأغذية
ي�ستخدم كافة املوانئ اليمنية ،ف�ضال عن

حرق مئات الحقول الزراعية في ديالي ونينوى وصالح الدين

القوات العراقية تدمر معسكراً إرهابي ًا باألنبار
اتهمت وزارة التجارة العراقية ،التنظيم الإرهابي بحرق
مئات احلقول الزراعية يف حمافظات ديايل ونينوى و�صالح
الدين.
وطالبت الوزارة يف بيان �أم�س وزارة الداخلية وقيادة العمليات
امل�شرتكة بالتحرك؛ لتعقب تلك اجلماعات الإرهابية،
وحماية �أمن وممتلكات الفالحني وت�أمني احلقول ،معربة عن
رف�ضها لتعر�ضهم �إلى ابتزاز الع�صابات الإرهابية.
و�أكدت �رضورة تدخل قيادة العمليات يف نينوى والقوات
الأمنية املن�ضوية حتت قيادتها؛ ملنع تكرار مثل هذه
احل��وادث الإجرامية التي ت�ستهدف �أمن املواطن العراقي
الغذائي والبالد الغذائي.
من جهة �أخرى� ،أعلن اجلي�ش العراقي تدمري مع�سكر كبري
للتنظيم الإرهابي يف عملية نوعية للبحث عن التنظيم جنوب
غرب قاعدة عني الأ�سد مبحافظة الأنبار.
وقال م�ست�شار وزارة الدفاع العراقية الفريق الركن حممد
الع�سكري �إن «قيادة عملية الأنبار متكنت من تنفيذ عملية
نوعية ب�إ�سناد من طريان اجلي�ش العراقي للبحث والتفتي�ش
عن اخلاليا النائمة للتنظيم الإرهابي والتوغل مل�سافة 130
كم جنوب غرب قاعدة عني الأ�سد» ،م�شريا �إلى �أن معلومات
وردت �إليهم عن وجود مع�سكر كبري للتنظيم الإرهابي للبدء
يف تدريب عنا�رص التنظيم للقيام ب�أعمال �إرهابية �ضد املدن
العراقية.
و�أ�ضاف �أن العملية �أ�سفرت عن تدمري مع�سكر كبري للتنظيم
الإرهابي وتدمري الأوكار واال�ستيالء على الأ�سلحة املوجودة
ومت��ت مالحقة بقايا التنظيم الإره��اب��ي من خ�لال طريان
اجلي�ش.

• قوات عراقية مت�شط قرية يف حمافظة الأنبار

دخول امل�ساعدات من ميناء �صاللة العماين،
وهناك بع�ض العقبات التي تواجههم متمثلة
يف الت�أخري وبع�ض الأمور اللوج�ستية.
كما �أكدت رمي ندا �أن �أية تهدئة يف الأو�ضاع
داخل اليمن لها �صورة �إيجابية على حياة
املواطنني وت�سهل دخول امل�ساعدات ومتنع
زيادة �أ�سعار ال�سلع على املواطنني.

«المصالحة الروسي»:

الجيش السوري يوقف
إطالق النار في إدلب

�أفاد مركز امل�صاحلة الرو�سي بني الأطراف املتحاربة يف �سورية،
�أم�س ،ب�أن القوات امل�سلحة ال�سورية توقفت عن �إطالق النار يف
منطقة خف�ض الت�صعيد ب�إدلب.
وجاء يف بيان مركز امل�صاحلة« :توقفت القوات امل�سلحة ال�سورية
من جانبها عن �إطالق النار يف منطقة خف�ض الت�صعيد ب�إدلب» ،م�ؤكدا
�أن الهجمات امل�سلحة على مواقع القوات احلكومية واملدنيني يف
حمافظات حماة والالذقية وحلب م�ستمرة.
و�أ�ضاف البيان� :أنه« :منذ  18مايو ،مت ر�صد  13خرقا لنظام وقف
الأعمال القتالية ،ونتيجة لهذا الق�صف� ،أ�صيب ثالثة ع�سكريني
�سوريني».
وكانت وكالة الأنباء ال�سورية ،قد �أعلنت �أم�س االول ،مقتل مدين
و�إ�صابة �آخرين بجروح نتيجة اعتداء املجموعات الإرهابية املنت�رشة
يف منطقة خف�ض الت�صعيد يف �إدلب بال�صواريخ على قريتي ال�رشا�شري
واحلويز بريف الالذقية.
وقالت «�إن �إرهابيني يتح�صنون يف حمافظة �إدلب و�أق�صى الريف
ال�شمايل يف الالذقية قرب احلدود الرتكية اعتدوا بال�صواريخ على
قريتي ال�رشا�شري واحلويز ما ت�سبب با�ست�شهاد مدين و�إ�صابة �آخرين
بجروح متفاوتة اخلطورة ووقوع �أ�رضار مادية يف املنازل».
وتعد حمافظة �إدلب خزانا �ضخما للتنظيمات الإرهابية ،وقد �شكلت
منذ بداية احلرب معربا مهما لدخول ال�سالح وامل�سلحني ذوي اخللفية
التكفريية ،كما كانت املحافظة الوجهة التي نقل �إليها ع�رشات �آالف
امل�سلحني من مناطق خمتلفة يف �سورية بعد اتفاقات الت�سوية التي
ق�ضت با�ست�سالمهم.

