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أكد أنه لم يتم التشاور مع السلطة بشأن مؤتمر البحرين

رئيس الوزراء الفلسطيني :نتعرض لحرب مالية
قال رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد
ا�شتية� ،أم�س� ،إنه مل يتم الت�شاور مع
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ب�ش�أن
ور�شة عمل �أعلنت الواليات املتحدة
عن عقدها يف البحرين ال�شهر املقبل
حول الو�ضع االقت�صادي واال�ستثمارات
يف املنطقة مبا فيها فل�سطني.
و�أ���ض��اف ا�شتية يف ب��داي��ة اجتماع
ملجل�س ال��وزراء الفل�سطيني يف رام
الله« :ي�ؤكد املجل�س �أنه مل ي�ست�رش
حول هذه الور�شة املذكورة ال من
ناحية املدخالت وال املخرجات وال
التوقيت وال ال�شكل وال املحتوى».
و�أك��د ا�شتية �أن «ال�ش�أن االقت�صادي
ه��و نتيجة للحل ال�سيا�سي الن
ال�شعب الفل�سطيني وقيادته ال يبحث
ع��ن حت�����س�ين ���ش�روط ح��ي��اة حتت
االحتالل».
كما �شدد على ان �أي حل لل�رصاع هو
حل �سيا�سي يتعلق ب�إنهاء االحتالل
الإ�رسائيلي واحقاق احلقوق الوطنية
لل�شعب الفل�سطيني ب�إقامة دولته
على ح��دود ع��ام  1967وعا�صمتها
القد�س وح��ق ع��ودة الالجئني وفق
قرارات ال�رشعية الدولية.
وكان م�س�ؤولون امريكيون �أعلنوا انه
�سيتم الك�شف عن اجلزء االقت�صادي
من خطة الإدارة االمريكية لل�سالم بني
الفل�سطينيني والإ�رسائيليني يف ور�شة
عمل اقت�صادية �ستعقد يف البحرين
ال�شهر املقبل.
ويف �ش�أن اخر اعترب ا�شتية ان االزمة
املالية التي تعي�شها ال�سلطة الوطنية
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عريقات يدعو

ألمانيا إلى تعزيز

احترام القانون
الدولي ووضع

حد للحصانة

اإلسرائيلية
• محمد اشتية

الفل�سطينية نتاج للحرب املالية
التي ت�شن عليها بهدف «ابتزاز مواقف
�سيا�سية» ،م�ؤكدا «نحن ال نخ�ضع
لالبتزاز وال نقاي�ض حقوقنا الوطنية
بالأموال».
وطالب ا�شتية ب�إعادة �أموال املقا�صة

ال��ت��ي حتتجزها �إ��سرائ��ي��ل ،داعي ًا
املجتمع الدويل �إلى التدخل لالفراج
عن كامل الأموال الفل�سطينية وان�شاء
�آلية دولية للتدقيق على اية اقتطاعات
متعلقة باملياه والكهرباء وغريها.
ورف�ضت ال�سلطة الفل�سطينية ا�ستالم

�أم���وال املقا�صة منذ ث�لاث��ة ا�شهر
احتجاجا على اقتطاع �سلطات االحتالل
نحو  138مليون دوالر دفعتها ال�سلطة
روات��ب لعائالت ال�شهداء واجلرحى
والأ�رسى.
على ج��ان��ب �آخ���ر ،وج��ه �أم�ي�ن �رس

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية �صائب عريقات ر�سالة
�إلى وزير اخلارجية الأملاين هايكو
ما�س� ،أع��رب فيها عن خيبة �أمله
وح��زن��ه العميقني ب�����ش��أن البيان
امل�����ض��ل��ل ال����ذي �أ���ص��درت��ه وزارة
اخلارجية الأملانية ،والذي «يهنئ به
�إ�رسائيل مبنا�سبة مرور  70عام ًا على
ان�ضمامها �إلى هيئة الأمم املتحدة،
ويعرب عن قلق احلكومة الأملانية
من انتقاد الأمم املتحدة غري الالئق
وتعاملها املنحاز �ضد �إ�رسائيل،
وعدم قبول �أملانيا ب�أية معاملة غري
عادلة لإ�رسائيل يف املنظمة الدولية
ودعم م�صاحلها امل�رشوعة».
وطالب عريقات ،وزي��ر اخلارجية
الأملاين بالوقوف �إلى جانب تعزيز
احرتام القانون الدويل ،وو�ضع حد
للح�صانة الإ�رسائيليةّ ،
وذكره بقرار
اجلمعية ال��ع��ام��ة ل�ل�أم��م املتحدة
رق��م  ،273ق��رار قبول �إ�رسائيل يف
ريا �إلى �أن القرار
الأمم املتحدة ،م�ش ً
ي�شدد على �أن ع�ضوية �إ�رسائيل كانت
م�رشوطة بتنفيذ ميثاق الأمم املتحدة،
وكذلك قرار اجلمعية العامة للأمم
املتحدة رق��م  194امل����ؤرخ ب��ـ 11
دي�سمرب « 1948حق عودة الالجئني
الفل�سطينيني �إل���ى دي��اره��م» ،مع
مراعاة الت�رصيحات وال�رشوح التي
�أدلى بها ممثل حكومة �إ�رسائيل �أمام
اللجنة ال�سيا�سية املخ�ص�صة ل�ضمان
امتثال �إ�رسائيل للقرارات املذكورة
�سابق ًا.

أبعد حارسين عن المسجد األقصى

االحتالل يعتقل  10فلسطينيين
بالضفة الغربية

اعتقلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي فجر �أم�س ،ع�رشة مواطنني
فل�سطينيني بال�ضفة الغربية املحتلة.
و�أفاد نادي اال�سري الفل�سطيني يف بيان ،ب� ّأن جي�ش االحتالل
اعتقل الفل�سطينيني الع�رشة ،خالل حملة مداهمات مبناطق
متفرقة يف مدن اخلليل وطوبا�س ورام الله وجنني والبرية
وذلك بزعم �أنهم مطلوبون.
من جهة �أخ��رى ،قال مدير نادي اال�سري يف مدينة القد�س
املحتلة نا�رص قو�س� ،أم�س� ،إن �سلطات االحتالل اال�رسائيلي
قررت �إبعاد حار�سي امل�سجد الأق�صى املبارك �سمري اليمن
و�سائد ال�سالمية عن الأق�صى ملدة خم�سة ع�رش يوم ًا بعد
االفراج عنهما يف �ساعة مت�أخرة من الليلة املا�ضية.
و�أك��د قو�س يف بيان� ،أن ق��وات االحتالل كانت قد اعتقلت
احلار�سني من البلدة القدمية بالقد�س االحد ،وا�ستولت على
ع�رشات الطرود الغذائية والتموينية املخ�ص�صة للعائالت
امل�ستورة يف مدينة القد�س املحتلة.
و�أك��د �أن االح��ت�لال ي�ستهدف حرا�س الأق�صى عرب �سيا�سة
االعتقال �أو االبعاد من �أج��ل ت�أمني حماية امل�ستوطنني
املقتحمني له.

الدفاعات الروسية تتصدى لـ 6قذائف أطلقت نحو «حميميم»

الجيش السوري يحبط هجوم ًا إرهابي ًا
في ريف حماة
�أحبطت وحدات من اجلي�ش ال�سوري ،هجوما �إرهابيا
على نقاط ع�سكرية بريف حماة ال�شمايل ،ب�رضبات
مركزة على جتمعات املجموعات الإرهابية.
و�أفادت وكالة الأنباء ال�سورية �أم�س ،ب�أن وحدات
اجلي�ش يف ريف حماة ال�شمايل خا�ضت ا�شتباكات
عنيفة مع �إرهابيي هيئة حترير ال�شام الذين �شنوا
هجوما على املناطق الآمنة يف حمور احلماميات.
و�أ���ش��ار م�صدر �أمني �إل��ى �أن اال�شتباكات انتهت
ب�إحباط الهجوم الإرهابي بعد تكبيد املجموعات
الإرهابية خ�سائر بالأفراد و�إجبار من تبقى منهم
على الفرار باجتاه املناطق التي انطلقوا منها ف�ضال
عن تدمري عتاد وكميات من الأ�سلحة والذخائر كانت
بحوزتهم.
على جانب �آخر� ،أعلنت وزارة الدفاع الرو�سية� ،أن

�إرهابيي «جبهة الن�رصة» �أطلقوا  6قذائف من منطقة
خف�ض الت�صعيد يف �إدلب� ،أم�س الأول ،نحو قاعدة
حميميم ،م�ؤكدة �أن الدفاعات اجلوية الرو�سية
ت�صدت لها جميع ًا دون وقوع �أ�رضار.
وقالت ال���وزارة يف بيان« :على الرغم من وقف
النار الكامل من قبل اجلي�ش ال�سوري اعتبارا من
ال�ساعة  00من يوم  18مايو� ،إال �أن �إرهابيي «جبهة
الن�رصة» يف منطقة خف�ض الت�صعيد ب�إدلب ي�ستمرون
يف �إطالق القذائف واال�ستفزاز».
و�أ�ضافت« :حاول �إرهابيو جبهة الن�رصة �شن هجوم
على قاعدة حميميم الرو�سية بوا�سطة راجمات
ال�صواريخ».
وتابع البيان�« :أطلق �إرهابيو �إدلب  6قذائف ،لكن
الدفاعات اجلوية الرو�سية يف القاعدة متكنت من

خالل عمليات دهم أوكار تصنيع العبوات المتفجرة

مصر :مقتل  12مسلح ًا

في الجيزة والقاهرة

�صدها جميعا» ،م�ؤكدا عدم وقوع �أ�رضار.
و�أ�شار البيان �إلى �أن «القوات اجلوية الرو�سية
قامت بتدمري نقطة الإرهابيني يف �إدلب».
�إلى ذلك ،نفى م�صدر م�س�ؤول ب��وزارة اخلارجية
ال�سورية ،تقارير �أذيعت ب�ش�أن ا�ستخدام اجلي�ش
ال�سوري ل�سالح كيميائي يف بلدة كوباين غربي
البالد.
وقال امل�صدر �أم�س الأول� ،إن املجموعات امل�سلحة
وبع�ض و�سائل الإعالم التابعة لها ،تناقلت خرب ًا
كاذب ًا مفربك ًا عن ا�ستخدام اجلي�ش ال�سوري �سالح ًا
كيميائي ًا يف بلدة كوباين بريف الالذقية.
و�أكد �أن �سورية مل ت�ستخدم هذه الأ�سلحة �سابقا وال
ميكن لها �أن ت�ستخدمها الآن ،مبين ًا يف الوقت ذاته
�أن بالده ال متتلك مثل هذه الأ�سلحة.

إسرائيل بدأت مناورات
عسكرية في الجوالن
المحتل
ب��د�أت ا�رسائيل �صباح �أم�س ،مناورات
ع�سكرية �إ�رسائيلية وا�سعة يف مرتفعات
اجل���والن املحتل وجبل ال�شيخ �شمال
فل�سطني املحتلة.وقال ناطق ع�سكري
�إ�رسائيلي ل�صحيفة معاريف العربية �إنه من
املقرر �أن تنتهي التدريبات غدا ،ويتخللها
حركة كثيفة لقوات اجلي�ش اال�رسائيلي
املختلفة.و�أ�شار �إلى �أن املناورات تهدف
للحفاظ على ا�ستعداد القوات اال�رسائيلية
وجاهزيتها الندالع �أي جبهة قتالية على
حدود ا�رسائيل ال�شمالية.

الجيش اليمني يسيطر
على الطرق الفاصلة بين
صعدة والجوف

• الشرطة املصرية تعزز إجراءاتها األمنية

�أعلنت وزارة الداخلية امل�رصية �أم�س ،مقتل
 12م�سلحا يف عمليتي دهم وتبادل لإطالق النار
مبحافظتي اجليزة والقاهرة.
وذكرت الوزارة يف بيان �أن قوات الأمن داهمت
احدى ال�شقق ال�سكنية مبدينة  6اكتوبر مبحافظة
اجليزة اتخذتها عنا�رص حركة «ح�سم» التي
تو�صف ب�أنها تابعة جلماعة الإخوان امل�سلمني
امل�صنفة «ارهابية» مب�رص «وك��را» لت�صنيع
العبوات املتفجرة التي ي�ستخدمونها يف تنفيذ
�أعمال «عدائية».
و�أ�ضاف البيان �أن تلك العنا�رص بادرت ب�إطالق
النريان جتاه القوات التي تعاملت معها ما
�أ�سفر عن م�رصع �سبعة �أ�شخا�ص عرث بحوزتهم
على اربع قطع من �سالح ايل وبندقية خرطو�ش

وكمية من مادة «النرتات» ودوائ��ر كهربائية
وادوات ت�ستخدم يف عملية الت�صنيع.
وا�شار الى ان القوات داهمت كذلك احدى ال�شقق
ال�سكنية ب��دائ��رة «ق�سم ال����شروق» مبحافظة
القاهرة حيث تبادلت اط�لاق النار مع تلك
العنا�رص ما �أ�سفر عن م�رصع خم�سة ا�شخا�ص
عرث بحوزتهم على خم�س بنادق �آلية وعبوتني
معدتني للتفجري وعبوتني متفجرتني.
واو���ض��ح �أن معلومات وردت لقطاع «الأم��ن
الوطني» اف��ادت ب�صدور تكليفات من قيادات
«اجلناح امل�سلح» جلماعة االخ��وان لعنا�رص
«حركة ح�سم» لتنفيذ �سل�سلة من العمليات
«العدائية» خالل الفرتة املقبلة «لإحداث حالة
من الفو�ضى بالبالد».

�سيطر اجلي�ش اليمني على كامل الطرق
الفا�صلة بني حمافظتي �صعدة واجلوف،
الواقعتني �شمال البالد.
ي�أتي هذا بالتزامن مع و�صول جنود لواء
الكوا�رس ،ولواء حرب �إلى منطقة «نقعة»
اال�سرتاتيجية مبحافظة �صعدة �شمال
اليمن.وي�أتي هذا يف الوقت الذي ت�شهد
فيه  8مديريات يف حمافظة �صعدة ،املعقل
الرئي�سي جلماعة �أن�صار الله ،معارك
�ضارية� ،إذ يوا�صل اجلي�ش اليمني ب�إ�سناد
ج��وي وب��ري م��ن حتالف دع��م ال�رشعية
عزل جبهات املحافظة عن بع�ضها ،ودك
حت�صينات احلوثي.كما �سيطرت قوات
اجلي�ش اليمني� ،أم�س ،على مواقع جديدة
يف جبهة كتاف مبحافظة �صعدة ،بعد
مواجهات مع امل�سلحني.
وق��ال م�صدر ع�سكري �إن ق��وات اجلي�ش
الوطني املدعومة بطريان التحالف العربي
متكنت من حترير «جبال نهوقة» و«التبة
البي�ضاء» و«تبة الطريان» بجبهة كتاف.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن املواجهات �أ�سفرت عن
م�رصع و�إ�صابة الع�رشات من امل�سلحني،
وفرار ما تبقى منهم ،واغتنام قوات اجلي�ش
الوطني �أ�سلحة خفيفة ومتو�سطة.

• جنديان سوريان على ظهر دبابة خالل عمليات مكافحة اإلرهاب

مقترح بالتناوب على رئاسة مجلس السيادة لتجاوز الخالف

السودان :المجلس العسكري وقوى التغيير
يتفقان على مواصلة التفاوض

اتفق املجل�س الع�سكري االنتقايل
القيادي بقوى احلرية والتغيري
وق����وى احل���ري���ة وال��ت��غ��ي�ير يف
انه مت االتفاق على تثبيت نقاط
ال�سودان على موا�صلة التفاو�ض
االت��ف��اق ال�����س��اب��ق ح���ول هياكل
بينهما م�ساء �أم�س االول بالق�رص
ال�سلطة والإ���س��راع يف ت�شكيل
اجلمهوري للو�صول ال��ى اتفاق
اللجنة امليدانية امل�شرتكة �إلى
حول ال�سلطة ال�سيادية.
جانب موا�صلة التفاو�ض حول
هيكلة ال�سلطة ال�سيادية ،م�ضيفا:
وك��ان��ت جل�سة املفاو�ضات بني
«ن�ستطيع ال��و���ص��ول �إل��ى اتفاق
ممثلي املجل�س الع�سكري االنتقايل
ير�ضي الطموحات».
وممثلي قوى احلرية والتغيري قد
ودفعت قوى �إعالن احلرية والتغيري
انتهت فجر �أم�س دون التو�صل �إلى
ال�سودانية� ،أم�س ،مبقرتح لتجاوز
اتفاق نهائي �شامل بني اجلانبني
�أزمة اخلالفات حول هيكلة جمل�س
ب��ع��د م��ب��اح��ث��ات ام��ت��دت ن��ح��و 6
ال�سيادة ،باقرتاح رئا�سة دورية
�ساعات.
• شمس الدين كباشي
ملجل�س ال�سيادة بني املدنيني
وق���ال ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي با�سم
والع�سكريني.
املجل�س الع�سكري االنتقايل
الفريق ركن �شم�س الدين كبا�شي يف ت�رصيح �صحايف وقال م�صدر بالوفد التفاو�ضي لقوى احلرية والتغيري
فجر �أم�س ،بح�سب وكالة الأنباء ال�سودانية ان اجلانبني �إن «مترت�س كل طرف مبواقفه ب�ش�أن املجل�س ال�سيادي
هو ما قاد لف�شل الطرفني يف الو�صول التفاق حتى فجر
ناق�شا املهام التي مت التوافق عليها.
و�أو�ضح ان الطرفني اكدا على النقاط التي اتفقا عليها �أم�س ،م�شريا �إلى مت�سك املجل�س الع�سكري بالأغلبية
يف ال�سابق فيما يت�صل بهياكل ال�سلطة االنتقالية يف املجل�س ال�سيادي بجانب من�صب الرئا�سة ،وت�شبث
ومدتها واتفقا على تكوين جلنة من ق��وى احلرية قوى احلرية والتغيري بذات اخلطوة».
والتغيري ملتابعة نتائج جلنة تق�صي احلقائق التي وذكر امل�صدر �أن كال من الطرفني قدم حججه لتع�ضيد
كونها املجل�س الع�سكري االنتقايل ب�ش�أن �أح��داث موقفه ،م�شريا �إلى �أن قوى احلرية والتغيري اقرتحوا
�ساحة االعت�صام وخارجها والتي راح �ضحيتها عدد من التناوب يف رئا�سة املجل�س ال�سيادي مع �إ�شرتاط �أن
القتلى واجلرحى.من جانبه� ،أكد مدين عبا�س مدين تكون لهم الغلبة يف ع�ضويته.

الجامعة العربية توجه الدعوة
لعقد قمة طارئة 30 ...الحالي

عممت الأمانة العامة جلامعة ال��دول العربية �أم�س
الأول ،الدعوة املوجهة من خادم احلرمني امللك �سلمان
بن عبد العزيز ،لقادة الدول العربية لعقد قمة عربية
طارئة يف مكة املكرمة يوم اخلمي�س املوافق  30مايو
 ،2019وذلك لبحث االعتداءات على �سفن جتارية يف
املياه الإقليمية لدولة االمارات العربية املتحدة ،وما
قامت به جماعة �أن�صار الله من الهجوم على حمطتي �ضخ
نفطية باململكة ،وملا لذلك من تداعيات خطرية على
ال�سلم والأمن الإقليمي والدويل وعلى �إمدادات وا�ستقرار

�أ�سواق النفط العاملية.
و�أو�ضحت اجلامعة �أن هذا الإجراء ي�أتي يف �إطار �إعمال
ن�ص املادة « »3من امللحق اخلا�ص باالنعقاد الدوري
ملجل�س اجلامعة على م�ستوى القمة والذي ين�ص على
�أن ينعقد املجل�س ب�صفة منتظمة ،يف دورة عادية مرة
يف ال�سنة يف �شهر مار�س ،وله عند ال�رضورة �أو بروز
م�ستجدات تت�صل ب�سالمة الأم��ن القومي العربي عقد
دورات غري عادية �إذا تقدمت �إحدى الدول الأع�ضاء بطلب
لذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأع�ضاء.

