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لجنة أممية قدمت تقريرها في  250صفحة وسيرفع للمحكمة الجنائية

األمم المتحدة :إسرائيل أطلقت النار على  6آالف فلسطيني
قوات االحتالل ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية باستخدام ذخيرة حية
الكيان الصهيوني حرم ماليين الفلسطينيين في غزة من المياه العذبة

قدمت جلنة �أممية تقريرا عن مظاهرات
 2018على ح��دود غزة واالنتهاكات
الإ�رسائيلية ،وقائمة بالإ�رسائيليني
املتهمني بجرائم خطرية ارتكبت
خالل هذه الأح��داث �سرتفع للمحكمة
اجلنائية الدولية.
و�شمل التقرير «الهياكل الع�سكرية
واملدنية يف �إ�رسائيل» التي قد تكون
م�س�ؤولة ع��ن انتهاكات القانون
الإن�ساين الدويل.
وق��دم��ت اللجنة تقريرها يف 250
�صفحة و�أ�شارت فيه �إلى �أن �إ�رسائيل
رمبا تكون قد ارتكبت «جرائم �ضد
الإن�سانية» با�ستخدام ذخ�يرة حية
�ضد املحتجني الفل�سطينيني خالل
م�سريات العودة.
و�شدد التقرير على �أن القتل املتعمد
للمدنيني الذين مل ي�شاركوا مبا�رشة
يف الأع��م��ال العدائية يعد جرمية
حرب.
وورد يف التحقيق� ،أن ال��ق��وات
الإ�رسائيلية �أطلقت النار على �أكرث
م��ن  6000فل�سطيني ���ش��ارك��وا يف
االحتجاجات على طول حدود غزة بني
مار�س ودي�سمرب  ،2018ما �أ�سفر عن
مقتل � 183شخ�صا ،بينهم  32طفال.
وذك��ر حتقيق للأمم املتحدة حول
حقوق الإن�سان� ،أن �إ�رسائيل حترم
ماليني الفل�سطينيني من الإم��دادات
املنتظمة من املياه العذبة ،وجترد
�أرا�ضيهم من املعادن ،فيما يبدو �أنه
�شكل من «�أعمال النهب».

متطرفون يجددون اقتحام المسجد األقصى

نددت وزارة اخلارجية الفل�سطينية ،ب�إعالن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
بنيامني نتنياهو البدء ببناء  840وحدة ا�ستيطانية جديدة يف م�ستوطنة
«ارئيل» يف ال�ضفة الغربية.
وطالبت الوزارة ،يف بيان �صحايف لها ،جمل�س الأمن الدويل بـ «اخلروج
عن �صمته والدفاع عما تبقى من م�صداقيته جتاه احلالة يف فل�سطني
املحتلة ،واتخاذ ما يلزم من التدابري التي يفر�ضها القانون الدويل
لتنفيذ قرارات ال�رشعية الدولية اخلا�صة بالق�ضية الفل�سطينية ،ويف
مقدمتها القرار رقم  2334ب�ش�أن حظر اال�ستيطان».
وكان نتنياهو �أعلن �أم�س �أنه �سيتم ال�رشوع فورا يف بناء حوايل 840
وحدة �سكنية يف حي جديد يف م�ستوطنة «�أرئيل» املقامة يف �سلفيت يف
ال�ضفة الغربية.
وذكر نتنياهو ،لدى قيامه بجولة يف منطقة عملية �إطالق نار نفذها
فل�سطيني قبل ثالثة �أيام قتل و�أ�صيب فيها جنود �إ�رسائيليون وم�ستوطنون،
�أنه �سبق له �أن �أقر �إقامة احلي اجلديد يف �أرئيل قبل حوايل عامني.
وعلى جانب �آخر اقتحمت جمموعات من امل�ستوطنني املتطرفني اليهود
�صباح �أم�س ،باحات امل�سجد الأق�صى املبارك  -احلرم القد�سي ال�رشيف
مبدينة القد�س املحتلة.

النهام« :المؤسسة
األمنية» مهتمة
بالقضايا المرورية
وآثارها وانعكاساتها

محليات 4

• �أثناء �إ�سعاف �أحد امل�صابني

نسبة المؤيدين في البرتغال واليونان مرتفعة

ماليزيا :دور الكويت محوري

مواطنو الدول الغنية يريدون

في قضايا الخليج والشرق األوسط
دعا رئي�س الوزراء املاليزي مهاتري حممد ،الكويت �إلى
م�ضاعفة ا�ستثماراتها مل�ساعدة بالده يف جتاوز الأزمة
االقت�صادية التي تعاين منها منذ انتقال ال�سلطة �إلى
احلكومة اجلديدة.
جاء ذلك خالل لقاء �أجراه مهاتري حممد مبكتبه بالعا�صمة
الإداري��ة ملاليزيا «بوتراجايا» مع �سفري الكويت لدى
ماليزيا �سعد الع�سعو�سي.
وقال الع�سعو�سي �إن رئي�س الوزراء املاليزي �أكد خالل
اللقاء �أهمية تفعيل االتفاقيات الثنائية املوقعة بني
البلدين م�ستعر�ضا دور ال�رشكات الكويتية العاملة يف
ال�سوق املاليزي وال�رشكات املاليزية العاملة يف ال�سوق
الكويتي.

و�أ�ضاف �أن مهاتري �أعرب �أي�ضا عن احلر�ص على ا�ستمرار
التعاون الثنائي يف كافة املواقف الدولية والإقليمية بني
البلدين يف �إطار منظمة الأمم املتحدة.
و�أ�شار ال�سفري �إلى �أن مهاتري �أكد اهمية دور الكويت على
امل�ستوى الإقليمي وال��دويل ال�سيما دورها املحوري يف
حل ق�ضايا منطقة اخلليج وال�رشق الأو�سط م�ؤكدا م�ساندة
ماليزيا للأدوار التي تلعبها الكويت.
و�أفاد �أي�ضا ب�أن مهاتري قدم �شكره للكويت على جهودها يف
تقدمي املنح الدرا�سية للطلبة املاليزيني ورحب يف الوقت
نف�سه ب�إقبال عدد �أكرب من الطلبة الكويتيني على الدرا�سة
يف اجلامعات املاليزية التي تتمتع بجودة التعليم.

�ص3

رغم اتفاق وقف إطالق النار

«الغارديان» 3 :يموتون في اليمن كل يوم
واحلوثيني مبحادثات يف ال�سويد قبل
ما يزيد قلي ًال على ثالثة �أ�شهر.
ووف ًقا للأرقام التي جمعتها وكالتان
عامليتان للم�ساعدات ،ت�ضاعف عدد
ال�ضحايا يف بع�ض مناطق البالد،
حيث ا�شتعال النريان.
وت�شري الأرقام �إلى وفاة ثالثة �أ�شخا�ص
يف اليمن يوم ًيا منذ توقيع االتفاقيات
يف منت�صف دي�سمربُ ،قتل �أك�ثر من
 231مدني ًا يف جميع �أنحاء البالد،
جراء الغارات اجلوية �أو الق�صف �أو

القن�ص �أو الألغام الأر�ضية ،وكان
ثلث القتلى يف حمافظة احلديدة ،على
الرغم من وقف �إطالق النار هناك -
 56منهم كانوا من الأطفال.
ووف ًقا للأرقام التي جمعها املجل�س
الرنويجي لالجئني « ،»NRCت�ضاعف
عدد ال�ضحايا املدنيني يف حجة وتعز
ب�أكرث من ال�ضعف منذ �رسيان مفعول
وقف �إطالق النار يف احلديدة واتفاق
�ستوكهومل ،حيث قتل  164و184
�شخ�صا يف كل مدينة على التوايل.
ً

دمشق :واشنطن تمول «الخوذ البيضاء»

زيادة الضرائب على األثرياء

ال�صفراء» يف فرن�سا الأث��ري��اء
�أظهر م�سح �أجرته منظمة التعاون
بتحمل �أعباء �رضيبية �أكرب.
االقت�صادي والتنمية� ،أم�س،
%15
وك��ان��ت ن�سبة امل�ؤيدين
�أن �أغ��ل��ب��ي��ة ق��وي��ة من
يت�ساءلون:
مرتفعة يف الربتغال
امل��واط��ن�ين يف ال��دول
من هم
%25
الغنية ي��ري��دون �أن
وال���ي���ون���ان ،حيث
الأثرياء؟
ي�ؤكدون �أنها
يدفع الأثرياء املزيد
خ��رج��ت الدولتان
حت�صل ومل
من �أزم��ة اقت�صادية
من ال�رضائب ،و�أن
%25
ي�ستفد بها �أحد
ا�ستمرت �سنوات،
هناك ت�أييدا على
يراهنون
نطاق وا�سع لإقامة
عند نحو ،%80
على قرار احلكومات
دول����ة ال���رف���اه يف
مقارنة مع متو�سط
بالتح�صيل
%35
معظم البلدان.
بلغ  ،%68ح�سبما
ويف جميع ال���دول
قالت املنظمة.
موافقون ب�رشط
و�أظهر امل�سح الذي
التي �شملها امل�سح
دعم الفقراء
�أج���رت���ه املنظمة،
وال����ب����ال����غ ع���دده���ا
ومقرها باري�س ،و�شمل
 21دول��ة ،قال �أك�ثر من
� 22أل���ف �شخ�ص ب�ش�أن
ن�صف امل�شاركني يف امل�سح
فرض الضرائب
املخاطر امللمو�سة االقت�صادية
�إنهم من امل�ؤيدين حينما �سئلوا
ا�ستياء عميقا
واالجتماعية �أي�ض ًا
«ه��ل يتعني على احلكومة حت�صيل
ً
املزيد من ال�رضائب من الأثرياء عن امل�ستويات من �سيا�سات احلكومات املرتبطة بالرفاه
احلالية من �أج��ل دعم الفقراء؟» ،ومل ت�ضع االج��ت��م��اع��ي ،حيث ق��ال ك��ث�يرون �إن��ه��ا غري
كافية.
املنظمة تعريف ًا للأثرياء.
وفر�ض مزيد من ال�رضائب على الأثرياء له ويف املتو�سط ،قال  %20فقط �إن مبقدورهم
بريق �سيا�سي يف دول غنية عديدة ،حيث يقرتح ب�سهولة احل�صول على مزايا عامة �إذا �أرادوا،
الدميقراطيون يف �أمريكا زي��ادات �رضيبية ،بينما يعتقد � %56أن هناك �صعوبة يف احل�صول
بينما يطالب املحتجون �أ�صحاب «ال�سرتات على منافع.

األسد :بعض الدول تحارب اإلرهاب في التصريحات فقط
نقل وزي��ر ال��دف��اع الرو�سي
�سريغي �شويغو ر�سالة من
الرئي�س فالدميري بوتني �إلى
نظريه ال�سوري ب�شار اال�سد
خالل زيارة الى دم�شق �أم�س.
وقالت وزارة الدفاع الرو�سية
يف ب��ي��ان ���ص��در عنها بهذا
ال�صدد ان �شويغو قام بزيارة
عمل �إلى �سورية بتكليف من
الرئي�س الرو�سي ،واجرى
يف دم�شق حمادثات مع اال�سد
ونقل اليه ر�سالة من بوتني.
وتابعت ال���وزارة :مت خالل
املحادثات مع اال�سد بحث
ق�����ض��اي��ا حم��ارب��ة االره����اب
الدويل يف �سورية واجلوانب
امل��خ��ت��ل��ف��ة ل�����ض��م��ان االم���ن
يف منطقة ال����شرق االو�سط
وم�س�ألة الت�سوية يف فرتة ما
بعد احلرب.

محليات 2

 840وحدة استيطانية
في الضفة ...و«الخارجية
الفلسطينية» تندد

دعتها إلى مضاعفة االستثمارات لديها

قالت �صحيفة الغارديان الربيطانية
�إنه منذ اتفاق �ستوكهومل يف دي�سمرب،
انخف�ضت ال���غ���ارات اجل��وي��ة على
احل��دي��دة ،لكن اخل�سائر الب�رشية
ت�ضاعفت يف �أماكن �أخرى.
و�أ�ضافت �أن��ه ال ي��زال اليمن ي�شهد
�سل�سلة م�ستمرة من العنف ،حيث
�أودى بحياة �شخ�ص واحد على الأقل
كل ثماين �ساعات  -على الرغم من
االتفاقات التي مت التو�صل �إليها
بني احلكومة املعرتف بها دول ًيا

ناصر المحمد :عالقاتنا
الدبلوماسية مع دول
الفرانكوفونية
 ...متينة

كما تناولت املحادثات ح�سب
ال���وزارة مو�ضوع التو�سيع
ال�لاح��ق لإمكانيات العودة
الطوعية لالجئني والنازحني
�إلى مواقع اقامتهم يف �سورية،
باال�ضافة �إلى تقدمي امل�ساعدة
االن�سانية ل�سكان �سورية.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد �إن بع�ض
ال���دول حت��ارب الإره����اب يف
الت�رصيحات فقط.
وم���ن ج��ه��ة �أخ����رى اعتربت
اخل��ارج��ي��ة ال�����س��وري��ة عزم
وا�شنطن تخ�صي�ص  5ماليني
دوالر لتمويل ن�شاط منظمة
«اخل���وذ البي�ضاء» ال�سيئة
ال�����ص��ي��ت دل��ي�لا �آخ����ر على
م��وا���ص��ل��ت��ه��ا دع���م الإره����اب
لتحقيق �أجنداتها يف �سورية
واملنطقة.

العراق :مقتل  3عسكريين
في هجوم مسلح

اقتصاد 7

 38مليار دينار كلفة
 6مشاريع اقتصادية
تبدأ 2020

اقتصاد 8

قتل �ضابط وجنديان يف اجلي�ش العراقي ام�س� ،إثر هجوم م�سلح يف ق�ضاء
الطارمية �شمايل العا�صمة بغداد.
وقال م�صدر �أمني �إن «هجوما م�سلحا ُ�شن على قوة من اجلي�ش العراقي كانت
تقوم بعملية دهم وتفتي�ش يف ق�ضاء الطارمية التابع للعا�صمة بغداد»,
م�ؤكد ًا �أن «�ضابطا وجنديني قتلوا بالإ�ضافة �إلى �إ�صابة خم�سة جنود».

الجزائر :معارضون يطالبون
بوتفليقة بالتنحي

• ب�شار الأ�سد �أثناء املحادثات

«أوابك» وأمانة
«مجلس التعاون»
توقعان مذكرة تفاهم
في مجال اإلعالم
البترولي

دع��ت جمموعة جزائرية جديدة
ب��رئ��ا���س��ة زع���م���اء �سيا�سيني
و�شخ�صيات معار�ضة ون�شطاء,
الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة �إلى
التنحي يف نهاية واليته يف 28
�أبريل املقبل ،وحثت اجلي�ش على
االمتناع عن التدخل يف ال�سيا�سة.
ووج��ه��ت التن�سيقية الوطنية
م��ن �أج���ل ال��ت��غ��ي�ير يف بيانها

ال��ذي �أ�صدرته بعنوان «�أر�ضية
التغيري» ،دع��وة للحكومة �إلى
اال�ستقالة بعد مظاهرات حا�شدة
على مدى �أكرث من � 3أ�سابيع �ضد
حكم بوتفليقة امل�ستمر منذ 20
عام ًا ،و�أ�شار البيان �إلى احلاجة
امللحة �إل���ى تغيري ج���ذري يف
بناء على �أ�س�س
النظام القائم
ً
جديدة ،وبيد �أ�شخا�ص جدد.

آسيوية اليد تنطلق
اليوم بخمس
مباريات في الجولة
األولى
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