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قوات االحتالل تتوغل شمال قطاع غزة

«حماس» و«الجهاد» تباركان
عملية الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون «األقصى» ...وحملة اعتقاالت في الضفة الغربية

فيما وا�صل االحتالل الإ�رسائيلي
ت�صعيده يف ال��ق��د���س وال�ضفة
ال��غ��رب��ي��ة ،اق��ت��ح��م ع����شرات
امل�ستوطنني املتطرفني اليهود
�صباح �أم�����س ،ب��اح��ات امل�سجد
الأق�صى املبارك  -احلرم القد�سي
ال�رشيف مبدينة القد�س املحتلة.
وق��ال مدير ع��ام دائ��رة الأوق��اف
الإ�سالمية العامة و�ش�ؤون امل�سجد
الأق�صى بالقد�س ال�شيخ عزام
اخلطيب ان االقتحامات نفذت
من جهة باب املغاربة بحرا�سة
م�شددة من �رشطة وجي�ش االحتالل
الإ�رسائيلي.
و�أ�����ض����اف �أن امل�ستوطنني
املتطرفني �أقاموا �شعائر تلمودية
ا�ستفزازية خالل اقتحامهم الأق�صى
و�سط حالة من الغ�ضب والغليان
�سادت يف �أرج��اء احلرم القد�سي
ال�رشيف.
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى� ،شنت ق��وات
االحتالل �أم�س حملة دهم واعتقاالت
وا�سعة يف مناطق خمتلفة بال�ضفة
الغربية املحتلة.
وقال نادي الأ�سري الفل�سطيني يف
بيان له ان قوات االحتالل اقتحمت
مناطق متفرقة يف م��دن نابل�س
وجنني ورام الله و�سلفيت والبرية
واخلليل واعتقلتهم.
ون�صب م�ستوطنون متطرفون يهود
�صباح �أم�س ،خيمة كبرية على
دوار قرية حار�س �شمال مدينة

• قوات االحتالل ت�شن حملة اعتقاالت بعد عملية �سلفيت

�سلفيت.
وق��ال م�س�ؤول ملف اال�ستيطان
يف �شمال ال�ضفة الغربية غ�سان
دغل�س يف بيان ،ان �أعدادا كبرية
من امل�ستوطنني يتواجدون داخل
اخليمة ،بحماية جنود االحتالل،
ف��ي��م��ا ي��ت��خ��وف امل���واط���ن���ون
الفل�سطينيون من �أن تكون اخليمة

بداية ل�سل�سلة اع��ت��داءات بحق
ممتلكاتهم ومنازلهم.
و�أغلقت قوات االحتالل الإ�رسائيلي
ام�����س م���داخ���ل ك��ف��ل ح��ار���س،
وحار�س ،ودي��ر ا�ستيا ،للبحث
عن منفذ عملية اطالق النار التي
وق��ع��ت ب��ال��ق��رب م��ن م�ستوطنة
«�أرئ��ي��ل» اجلاثمة على �أرا�ضي

امل��واط��ن�ين ه��ن��اك ،و�أدت �إل��ى
مقتل جنود �إ�رسائيليني و�إ�صابة
�آخرين ،وقامت باال�ستيالء على
ت�سجيالت كامريات املراقبة يف
املناطق القريبة.
و�أ����ض���اف دغ��ل�����س ان ع����شرات
امل�ستوطنني انت�رشوا يف مفرتقات
الطرق مبحافظة �سلفيت ،وال�شوارع

الرئي�سة املرتبطة مع املحافظات
الأخرى ،ومفرق «يت�سهار» جنوب
نابل�س ،وقاموا بر�شق املركبات
املارة على الطريق الوا�صل بني
نابل�س وقلقيلية باحلجارة ،ما
�أدى لت�رضر عدد منها.
ك��م��ا �أق���دم���ت ق����وات االح��ت�لال
الإ�رسائيلي� ،صباح �أم�س على
�إغ�ل�اق م��داخ��ل بلدة كفر الديك
غرب مدينة �سلفيت �شمال ال�ضفة
الغربية املحتلة ،ومنعت الدخول
لها �أو اخلروج منها.
وقالت بلدية كفر الديك يف بيان،
�إن جي�ش االحتالل ،وا�صل عمليات
التم�شيط ،واقتحام املنازل يف
القرية منذ �أم�س االول و�أغلق جميع
مداخل البلدة بح ًثا عن منفذ عملية
م�ستوطنة «�أريئيل» ،فيما انت�رش
م�ستوطنون على بع�ض مداخل
البلدات والقرى ،وب��د�أوا بر�شق
مركبات املواطنني باحلجارة.
على �صعيد مت�صل ،توغلت قوات
االحتالل الإ�رسائيلي �صباح �أم�س،
ع�رشات الأم��ت��ار �رشقي جباليا
�شمال قطاع غزة.
وق��ال��ت م�����ص��ادر فل�سطينية،
ان ق����وات االح���ت�ل�ال امل��ع��ززة
باجلرافات والآليات الع�سكرية
ت��وغ��ل��ت ع�����ش�رات االم���ت���ار يف
�أرا�ضي املواطنني �رشق جباليا
وقامت ب�أعمال ت�سوية وجتريف
باملنطقة.

ب���ارك���ت ح��رك��ت��ا حما�س
واجل���ه���اد الإ����س�ل�ام���ي يف
فل�سطني �أم�س الأول ،عملية
�إطالق نار نفذها فل�سطيني
يف ال�ضفة الغربية و�أدت
�إل���ى قتل وج���رح ع��دد من
الإ�رسائيليني.
وقالت حركة حما�س ،يف
بيان �إن العملية «ت�أتي ر ًدا
على ان��ت��ه��اك��ات االحتالل
الإ�رسائيلي وما يجري يف

القد�س وامل�سجد الأق�صى
م��ن اق��ت��ح��ام��ات وتدني�س
واعتداءات بحق امل�صلني».
و�أ�ضافت احلركة �أن العملية
«ت����ؤك���د ع��ل��ى �أن خيار
املقاومة بكافة �أ�شكالها هو
اخليار الأقوى والأجنح لردع
االحتالل و�إف�شال خمططاته
وح��م��اي��ة ح��ق��وق ال�شعب
ومقد�ساته
الفل�سطيني
والدفاع عنه».

الخارجية األردنية تنفي

تسلل أشخاص إلى إسرائيل
نفى الناطق الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني
الأردنية �سفيان الق�ضاة ت�سلل �أ�شخا�ص عرب احلدود الأردنية
�إلى �إ�رسائيل.
وقال الق�ضاة ،م�ساء �أم�س الأول� ،إن «�أفرادا تابعني جلهاز
الدفاع املدين عربوا احلدود الدولية باخلط�أ �أثناء ت�أديتهم
للواجب بحثا عن غريق حمتمل يف منطقة غور ال�صايف جراء
الأمطار التي هطلت �أم�س ،وقد ع��ادوا فورا �إلى الأرا�ضي
الأردنية».
وكانت و�سائل �إعالم �إ�رسائيلية زعمت اعتقال �أردنینی اثنني،
بعدما حاوال الت�سلل من الأردن �إلى �إ�رسائيل ،بالقرب من
البحر امليت.

تفجير  142عبوة ناسفة في الفلوجة

عودة أكثر من  700الجئ من لبنان واألردن

الرئيس العراقي يدعو إلى إيجاد حلول

الجيش السوري يستهدف تجمعات إرهابية
في ريفي حماة وإدلب

لصراعات المنطقة

�أكد الرئي�س العراقي برهم �صالح �رضورة حتقيق
ال�سالم واال���س��ت��ق��رار و�إي��ج��اد احل��ل��ول للأزمات
وال�رصاعات يف املنطقة.
وذك��ر مكتب �صالح « �إن الرئي�س �صالح بحث
خالل لقائه املبعوث الرئا�سي الأمريكي اخلا�ص
للتحالف الدويل جیم�س جیفرى والوفد املرافق له
 �آخر التطورات ال�سيا�سية والأمنية على ال�صعيدينالعربي والإقليمي ،والت�أكيد على �رضورة حتقيق
ال�سالم واال���س��ت��ق��رار و�إي��ج��اد احل��ل��ول للأزمات
وال�رصاعات التي تع�صف باملنطقة».
و�أكد �صالح حر�ص بالده على تو�سيع �آفاق التعاون
امل�شرتك مع الواليات املتحدة يف املجاالت كافة،
و�أهمية التن�سيق بينهما ب�ش�أن امل�ستجدات الأمنية
وال�سيا�سية ،م�شريا �إلى �أن العراق ينطلق يف بناء
عالقات مع الأ�شقاء والأ�صدقاء لتحقيق امل�صالح
الوطنية العليا .
و�أ�شاد بدعم الواليات املتحدة لبالده يف خمتلف
املجاالت ال �سيما يف احلرب على الإرهاب وم�ساهمتها
يف �إعمار املناطق املت�رضرة.
من جهته� ،أكد جيفري ت�صميم بالده على ا�ستمرار
دعمها للعراق وم�ساندتها له يف حتقيق التقدم
والنهو�ض يف امليادين كافة ،و�أخذ دوره الريادي
يف املنطقة ،م�شي ًدا باالنت�صار ال��ذى حتقق �ضد
ع�صابات الإرهاب.
ميدانيا� ،أعلنت قيادة عمليات حمافظة الأنبار
العراقية� ،أم�س ،عن تفجري  142عبوة نا�سفة
وخم�سة �أحزمة نا�سفة جنوب مدينة الفلوجة.
وقال قائد العمليات اللواء الركن حممود الفالحي
�إن القوات قامت بتفجري  142عبوة نا�سفة وخم�سة
�أحزمة نا�سفة يف مناطق البويو�سف والنعيمية
والبوجا�سم جنوب الفلوجة ،و�إن تلك العبوات
النا�سفة والأحزمة النا�سفة من خملفات التنظيم
الإرهابي.
يذكر �أن القوات الأمنية توا�صل منذ منت�صف عام
 ،2016بعد �إعالن حترير الفلوجة ،تطهري املناطق

• برهم �صالح

اجلنوبية للفلوجة خارج مركز املدينة من خملفات
التنظيم الإرهابي من العبوات النا�سفة والتي غالبا
ما تت�سبب بقتل عدد من املواطنني هناك.
على �صعيد �آخر ،قتل جنديان عراقيان و�أ�صيب  5من
عنا�رص حزب العمال الكرد�ستاين يف ا�شتباكات �أم�س
الأول ،يف �شمال العراق.
و�أعلنت خلية الإعالم الأمني �أن قوة من حزب العمال
الكرد�ستاين اعتدت على نقطة �أمنية وده�ست �أحد
اجلنود يف ق�ضاء �سنجار.
وقالت اخللية يف بيان �إن «قوة من «حزب العمال
الكرد�ستاين» اعتدت على �سيطرة نقطة �أمنية تابعة
للفوج الأول لواء  72التابع لقيادة عمليات نينوى
بعد �أن طالب �أحد اجلنود قوات احلزب باحل�صول
على املوافقات الأمنية بغية ال�سماح لها باجتياز
ال�سيطرة».
و�أ�ضافت �أن «تلك القوات قامت بده�س اجلندي
واالعتداء على ال�سيطرة» ،م�شرية �إلى �أن هذا �أدى �إلى
اندالع ا�شتباك بني الطرفني �أ�سفر عن مقتل جنديني
من قوات الفوج الأول و�إ�صابة خم�سة من قوات حزب
العمال الكرد�ستاين».

«الكوليرا» قتل  166يمني ًا
في أقل من  3أشهر

• «ال�صحة العاملية» حتذر من ات�ساع رقعة انت�شار الكولريا

ك�شفت منظمة ال�صحة العاملية �أم�س عن وفاة 166
مواطنا مينيا جراء �إ�صابتهم مبر�ض الكولريا يف
خمتلف مناطق البالد منذ بداية عام .2019
و�أ�شارت �إح�صائية �أ�صدرها مكتب املنظمة يف اليمن
�أنه مت ت�سجيل  97101حالة �إ�صابة بالإ�سهامات
املائية احلادة امل�سببة للمر�ض من بداية العام
وحتى  14مار�س احل��ايل .وت�صدرت حمافظة �إب
و�سط اليمن ع��دد الوفيات باجلائحة اجلديدة
لوباء الكولريا م�سجلة  33حالة وفاة تلتها رمية
 26حالة وذم��ار  20حالة ثم عمران و�صنعاء 15
و 14حالة وفاة على التوايل.ولفتت املنظمة �إلى
ارتفاع معدالت الوفيات يف �أو�ساط الن�ساء بوفاة
 86حالة من �أ�صل � 50395إ�صابة مثلت  %51.9من

�إجمايل احلاالت امل�شتبهة باملر�ض .وبينت �أن كبار
ال�سن والأطفال هم الفئات العمرية الأكرث عر�ضة
للوفاة تبعا للإ�صابة باملر�ض .وتزداد املخاوف
من تف�شي موجة ثالثة من وباء الكولريا مع دخول
مو�سم الأمطار وتدهور اخلدمات ال�صحية .وقال �أحد
م�ست�شاري مكتب املنظمة يف اليمن الذي ف�ضل عدم
ذكر ا�سمه �أن املر�ض الآن م�ستوطن يف معظم مناطق
البالد ما يعني �أنه �سي�ستمر يف الظهور ل�سنوات.
وبني �أن مكافحة الوباء تقت�ضي حت�سني �شبكات
املياه وال����صرف ال�صحي وتوفري مياه �صاحلة
لل�رشب وحت�سني البنى التحتية وزي��ادة التوعية
ب�أهمية النظافة ال�شخ�صية والتخل�ص الأم��ن من
املخلفات والنفايات.

دمرت وحدات من اجلي�ش ال�سوري
جتمعات و�أوك����ارا للإرهابيني
يف ريفي حماة ال�شمايل وادلب
اجل��ن��وب��ي يف �إط����ار ال���رد على
خروقاتهم املتكررة التفاق منطقة
خف�ض الت�صعيد واعتداءاتهم
على النقاط الع�سكرية والقرى
والبلدات الآمنة.
و�أفاد م�صدر ع�سكري يف حماة ب�أن
وحدات من اجلي�ش وجهت �صباح
�أم�س �رضبات مدفعية على مواقع
انت�شار لإرهابيي تنظيم جبهة
الن�رصة واملجموعات التي تتبع
ل��ه بعد ر�صد حت��رك��ات لهم يف
�أط��راف قرى احلويز واحلويجة
وج����سر بيت ال��را���س والتوينة
وال�رشيعة يف ريف حماة ال�شمايل
الغربي.
و�أو�ضح امل�صدر �أنه مت التعامل
مع حتركات الإرهابيني و�إيقاع
قتلى وم�����ص��اب�ين يف �صفوفهم
وتدمري مواقع حم�صنة و�أ�سلحة
وعتاد لهم.
ودم��رت وح��دة من اجلي�ش �أم�س
مواقع وحت�صينات لتنظيم جبهة
الن�رصة واملجموعات الإرهابية
املرتبطة ب��ه يف �أط����راف بلدة
قلعة امل�ضيق بريف ال�سقيلبية
ال�شمايل.
ويف ري��ف �إدل���ب اجلنوبي �أف��اد
م�صدر �أمني ب�أن وحدات اجلي�ش
و�سعت نطاق عملياتها لت�شمل
حم����اور و�أوك�����ار املجموعات
الإرهابية يف وادي حوير وخان
�شيخون وتلمن�س حيث نفذت

• اجلي�ش ال�سوري يوا�صل عملياته الع�سكرية

رمايات مكثفة على هذه املواقع
مكبدة الإرهابيني خ�سائر بالأفراد
والعتاد ودم���رت �أوك���ارا كانت
منطلقا العتداءاتهم.
على �صعيد مت�صل� ،أفاد امل�صدر
ب�أن وحدات اجلي�ش دمرت ب�رضبات
�صاروخية �أوكارا لإرهابيي «جبهة
الن�رصة» يف الأط���راف ال�رشقية
ملدينة معرة النعمان.
وتنت�رش يف ريفي حماة و�إدل��ب
املتجاورين جمموعات �إرهابية
تتبع يف معظمها �إلى تنظيم جبهة
الن�رصة �أبرزها ما ي�سمى «جي�ش
العزة» و»احل��زب الرتك�ستاين»
وتنفذ هذه املجموعات اعتداءات
متكررة على املنازل ال�سكنية يف
القرى والبلدات املحيطة مبناطق

انت�شارها.
�إلى ذلك� ،أف��اد املركز الرو�سي
للم�صاحلة بني الأطراف املتنازعة
يف �سورية ب�أن �أكرث من  700الجئ
قد عادوا �إلى �سورية من �أرا�ضي
لبنان والأردن خ�لال ال��ـ��ـ 24
ال�ساعة الأخرية.
وق�����ال امل���رك���ز يف ب���ي���ان له
بهذا ال�ش�أن « :ع��اد  770الجئا
�إل��ى �سورية م��ن �أرا���ض��ي ال��دول
الأجنبية ،من بينهم  212الجئا
« 64امر�أة و� 108أطفال» من لبنان
عن طريق معربي جديدة يابو�س
وتلكلخ بالإ�ضافة �إلى � 558شخ�صا
«167امر�أة و 285طفال» عادوا من
الأردن عرب معرب ن�صيب.
من جانب �آخر �أفاد املركز بعودة

 145نازحا �إلى مناطق �إقامتهم
الدائمة داخل البالد.
وق��ام مركز امل�صاحلة الرو�سي
بني الأط��راف املتحاربة بتنفيذ
عملية �إن�سانية واحدة حيث مت من
خاللها توزيع � 500سلة غذائية
يبلغ �إجمايل وزنها �أكرث من  2طن
على �سكان قرية البي�ضا بريف
حماة.
و�أ�شار املركز �إلى �أن الوحدات
الفرعية التابعة ل�سالح الهند�سة
الع�سكرية للجي�ش ال�سوري قامت
بتنفيذ عملية تطهري  2.4هكتار من
الأرا�ضي ال�سورية يف حمافظتي
القنيطرة ودم�شق من الألغام،
وذل��ك بالإ�ضافة �إل��ى اكت�شاف
وتدمري  23عبوة نا�سفة.

الجزائر :الحزب الحاكم يدعو الحراك الشعبي
إلى حوار وطني
�أك��د الناطق با�سم ح��زب جبهة
التحرير ال��وط��ن��ي احل��اك��م يف
اجلزائر ح�سني خلدون �أنه يقف
�إل��ى جانب املطالب امل�رشوعة
للحراك ال�شعبي يف البالد ،داعيا
احلراك �إلى حوار وطني للخروج
من الأزمة الراهنة بالبالد.
وق��ال خلدون� ،إن الرئي�س عبد
العزيز بوتفليقة لي�س متم�سكا
بال�سلطة ،داعيا احلراك ال�شعبي
يف البالد �إلى امل�ساهمة يف بناء
ما �أ�سماه بـ «جمهورية اجلزائر
اجلديدة».
وحذر الناطق با�سم جبهة التحرير
الوطني احلاكم يف اجلزائر من
عواقب �إلغاء امل�ؤ�س�سات القائمة
يف ال��ب�لاد ،قائال �إن «مثل هذا
ال��ق��رار �سيدخل ال��ب�لاد يف نفق
مظلم».
على �صعيد �آخ��ر ،ق��ال م�س�ؤول
بوزارة اخلارجية اجلزائرية �إن من
املتوقع �أن يزور رمطان لعمامرة
املعني حديثا يف من�صب نائب
رئي�س ال���وزراء ع��ددا من الدول
بينها رو�سيا وال�صني وبع�ض دول
االحتاد الأوروبي لتو�ضيح الأزمة
يف اجلزائر.
ك��ان الرئي�س اجل��زائ��ري عبد
العزيز بوتفليقة قد قام بتعيني

• اجلزائريون يرف�ضون ت�أجيل االنتخابات

نور الدين بدوي يف من�صب رئي�س
ال��وزراء ،بينما ا�ستحدث من�صب
نائب رئي�س ال���وزراء ،ومنحه
للعمامرة.
�إل���ى ذل���ك ،رف�����ض��ت  13نقابة
ج��زائ��ري��ة دع��م م�ساعي رئي�س
الوزراء املعني حديث ًا نور الدين
بدوي لت�شكيل حكومة ،ي�أمل �أن

ت�ساعد على تهدئة املحتجني
الذين ي�ضغطون على الرئي�س
عبد العزيز بوتفليقة ،ودائرته
الداخلية ،للتنحي.
وق����ال �أح����د ر�ؤ����س���اء نقابات
قطاع التعليم بوعالم عمورة،
لل�صحافيني �إن «النقابات لن
جتري مناق�شات مع هذا النظام

لأنها تنتمي لل�شعب ،وال�شعب
ق��ال ال للنظام» .وتعهد بدوي
بت�شكيل ح��ك��وم��ة ���ش��ام��ل��ة من
التكنوقراط يف بلد يهيمن عليه
قدماء املحاربني ،الذي �شاركوا
يف ح��رب اال�ستقالل عن فرن�سا
ب�ين  1954و ،1962ف� ً
ضال عن
الع�سكريني ورجال الأعمال.

