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االحتالل يعتقل  15فلسطيني ًا بالضفة الغربية

إضراب شامل يعم مدينة بيت لحم
ع��م الإ���ض�راب ال�شامل حمافظة
بيت حلم� ،أم�س ،حدادا على روح
ال�شهيد �أحمد جمال منا�رصة «23
عاما» من قرية وادي فوكني غرب
بيت حلم الذي ا�ست�شهد بر�صا�ص
جي�ش االحتالل م�ساء ام�س الأول.
ودعت جلنة التن�سيق الف�صائلي
الفل�سطينية يف ب��ي��ت حل��م يف
بيان� ،إلى �إ�رضاب ي�شمل املحالت
التجارية واملدار�س واجلامعات
وك��ل مناحي احلياة ،با�ستثناء
قطاع ال�صحة .وكان منا�رصة قد
ا�ست�شهد �أم�س الأول يف عملية �إعدام
مبا�رشة من نقطة ال�صفر عندما
كان ينقذ م�صابا �آخ��ر بر�صا�ص
االح��ت�لال على ح��اج��ز ع�سكري
باملدينة.
على جانب �آخر ،ده�س م�ستوطن
يهودي متطرف �أم�س� ،أحد عمال
جلنة �إعمار اخلليل يف حارة جابر

يف البلدة القدمية من مدينة اخلليل
جنوب ال�ضفة الغربية املحتلة.
وقالت جلنة �إعمار اخلليل يف بيان
لها �أن م�ستوطنا �أقدم على ده�س
العامل يف جلنة الإع��م��ار جمعة
قفي�شة « 53عاما» عن طريق العمد
والذ بالفرار .
و�أ���ش��ارت اللجنة �إل��ى �أن طواقم
الهالل الأحمر هرعت �إلى املكان
وقدمت له الإ�سعافات الأولية،
وم���ن ث��م مت ن��ق��ل��ه �إل����ى �إح���دى
امل�ست�شفيات ،لتلقي العالج،
حيث �أ�صيب بك�رس يف اليد ،وبع�ض
ال��ر���ض��و���ض ،وو�صفت �إ�صابته
باملتو�سطة.
قوات االحتالل
�إلى ذلك ،اعتقلت ّ
الإ�رسائيلي �صباح �أم�س خم�سة
ع�رش فل�سطينيا من مناطق خمتلفة
يف ّ
ال�ضفة الغربية املحتلة.
وب�ّي�نّ ن��ادي الأ���س�ير الفل�سطيني

يف بيان له �أن االح��ت�لال اقتحم
مناطق متفرقة يف مدن رام الله
والبرية و�سلفيت ونابل�س وبيت
حل��م وج��ن�ين واخل��ل��ي��ل واعتقل
املواطنني اخلم�سة ع�رش بزعم
�أنهم مطلوبون.
وقال النادي ذلك يف بيان مبنا�سبة
يوم الأم� ،أم�س� ،إن �إدارة معتقالت
االحتالل حت��رم بع�ض الأ�سريات
الأم��ه��ات م��ن زي���ارة �أبنائهن،
وحترمهن من الزيارات املفتوحة،
وم��ن احت�ضان �أبنائهن ،ومتنع
التوا�صل الهاتفي معهم ،ومتنع
لقاء الأ�سريات ب�أبنائهن الأ�رسى
يف معتقالت االحتالل.
وي�ستهدف االحتالل عائالت و�أمهات
ال�شهداء عرب �سيا�سة العقوبات
اجلماعية �ضد عائالت باعتقال
�أمهات بع�ض الأ�رسى وال�شهداء،
بتهم خمتلفة خمتلقة.

م��ن جهة �أخ���رى� ،أغلقت قوات
االحتالل اال�رسائيلي �أم�س ،جميع
الطرق وامل��داخ��ل امل ��ؤدي��ة �إلى
قرية دير نظام �شمال غرب مدينة
رام الله.
وق���ال من�سق جلنة ال��دف��اع عن
الأرا����ض���ي يف دي��ر ن��ظ��ام �صايف
التميمي يف ب��ي��ان� ،إن ق��وات
االحتالل الإ�رسائيلي قامت �صباح
�أم�����س ب���إغ�لاق م��داخ��ل القرية
ب��ال��ك��ام��ل ،ومنعت املواطنني
واملركبات من الدخول واخلروج
يف القرية.
و�أ���ض��اف التميمي� ،أن االحتالل
اخرب اهايل القرية عرب من�شورات
�أن االغالق يتم مبوجب �أمر ع�سكري
وال ي��وج��د زم��ن حم��دد لرفعه.
وكانت قوات االحتالل اال�رسائيلي
قد و�ضعت بوابات حديدية قبل
�شهرين على جميع مداخل القرية.

مخطط صهيوني لفتح ثغرة في أسوار القدس للوصول إلى «مدينة داوود» المزعومة
ا�ستمرارا ملحاوالت تهويد البلدة القدمية،
بد�أت جمعية «�إلعاد» اال�ستيطانية و�سلطة
الآثار الإ�رسائيلية م�ؤخرا ب�أعمال لفتح ثغرة
حتت �أ�سوار القد�س العتيقة والتي هي جزء
من حي ي�ضم عدة ق�صور �أموية ،وذلك بهدف
متكني ال�سائحني من الدخول من «مدينة
داوود» املزعومة يف �سلوان �إل��ى منطقة
«احلديقة الأثرية» قرب حائط الرباق مبدينة
القد�س املحتلة.
وبح�سب تقرير ن�رشته �صحيفة «ه�آرت�س»
اال�رسائيلية يف عددها ال�صادر �أم�س ،ف�إن فتح
هذا املدخل يلزم تفكيك جزء من مبنى يعود
تاريخه �إلى الع�رص الأموي.

و�أ�شار التقرير �إل��ى �أن��ه يف ما يطلق عليه
«احلديقة الوطنية عري داف��ي��د» «�سلوان»
جنوبي البلدة العتيقة ،والتي تديرها
جمعية «�إلعاد» اال�ستيطانية ،مت حفر عدة
�أنفاق حتت الأر�ض يفرت�ض �أن ترتبط مب�رشوع
�سياحي كبري با�سم «طريق احلجاج» ،بينها
النفق الذي يطلق عليه «ال�شارع املدرج»،
ويبد�أ من عني �أم الدرج يف �سلوان وينتهي
قرب باب املغاربة �إلى املكان الذي يجري
التخطيط لبناء «مركز للزوار» فيه.
وحيث ينتهي النفق يفرت�ض �أن يت�شعب منه
نفقان �آخ��ران ،الأول كان عبارة عن قناة
ت�رصيف يعود تاريخها �إلى عدة قرون قبل

امليالد وت�صل �إل��ى حائط ال�براق ،وتتيح
املجال لدخول البلدة العتيقة عربها ،بيد
�أنها ،بح�سب التقرير� ،ضيقة وتت�سع فقط
ملجموعات �صغرية.
�أما النفق الثاين والذي مت حفره يف م�سار
�شارع يعود �إلى العهد البيزنطي فهو يت�سع
ملجموعات �أك�ب�ر وي�صل �إل���ى م��ا ي�سمى
«احلديقة الأثرية» قرب حائط الرباق.
وبح�سب التقرير ،ف���إن جمعية «�إلعاد»
و�سلطة الآثار قاموا بحفر ال�شارع البيزنطي،
وو�صلوا �إل��ى مبنى يقع حتت �سور البلدة
العتيقة ،وهو مبنى يعود تاريخه �إلى القرن
ال�سابع بعد امليالد.

• ت�شييع جثمان ال�شهيد �أحمد منا�رصة يف بيت حلم

سيطرت على البلدة بعد معارك عنيفة مع اإلرهابيين

قوات سورية الديمقراطية تبدأ تمشيط بلدة الباغوز
�سيطرت قوات �سورية الدميقراطية
«ق�سد»،على بلدة الباغوز يف ريف
دير ال��زور ال�رشقي يف �سورية،
�أم�����س ،بعد م��ع��ارك عنيفة مع
م�سلحي التنظيم الإرهابي.
وق��ال القائد امل��ي��داين مريفان
قام�شلو� ،إن ال��ب��ل��دة «ح��ررت
بالكامل م��ن �سيطرة التنظيم
الإرهابي وبذلك انتهت العمليات
الع�سكرية يف البلدة وتقوم قواتنا
بعملية التم�شيط حالي ًا».
و�أك��د قام�شلو �أن �إع�لان الن�رص
وانتهاء التنظيم الإرهابي رمبا
يتم يف �أقرب فر�صة ممكنة.
من جانبه ،قال القائد الع�سكري
يف ق��وات �سورية الدميقراطية
عدنان عفرين« :مل تعلن قوات
�سورية الدميقراطية ال�سيطرة
حتى الآن ولكن على و�شك �إعالن
ال�سيطرة» .وحررت قوات �سورية
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ك��ام��ل الباغوز
م��ن مرتزقة الإره����اب ،وبذلك
تكون معركة دح��ر الإره���اب قد
انتهت بهزمية التنظيم الإرهابي
وانت�صار ق�سد .وباتت القرية
كاملة حم��ررة ،وب��د�أ املقاتلون
عمليات التم�شيط فيها.
وبد�أت قوات �سورية الدميقراطية
املكونة من مقاتلني عرب و�أكراد،
معركة دحر الإرهاب �آخر مراحل
حملة عا�صفة اجل��زي��رة يف 18
�سبتمرب املا�ضي ،والتي ت�ضمنت

,,

الجيش السوري
يقضي على
مجموعات
إرهابية بريف
حماة الشمالي

عبدالمهدي يدعو مهاتير محمد
لزيارة العراق

بحث رئي�س ال��وزراء العراقي ع��ادل عبد املهدي مع نظريه
املاليزي مهاتري حممد،العالقات الثنائية بني البلدين
و�آفاق التعاون امل�شرتك .وذكر بيان ملكتب م�ست�شار الأمن
الوطني العراقي فالح الفيا�ض� ،أم�س� ،أن اجلانبني التقيا يف
كواالمبور ،و�سلم رئي�س الوزراء العراقي مهاتري دعوة لزيارة
بغداد ،والذي بدوره رحب بالدعوة ،ووعد بتلبيتها يف �أقرب
وقت .على �صعيد �آخر ،بحث وزير اخلارج ّية العراقي حممد
علي احلكيم يف بغداد� ،أم�س االول ،مع رئي�س فريق التحقيق
�ساءلة عن جرائم ع�صابات الإرهابي كرمي خان� ،آل ّيات عمل
للم َ
ُ
فريق التحقيق.
وذكرت وزارة اخلارجية العراقية �أنه مت خالل اللقاء الرتكيز
على دور فريق التحقيق يف جمع وتخزين الأدلة التي جُت ِّرم
اً
مهمته يف العراق.
ع�صابات الإرهاب
ف�ضل عن ُ�س ُبل �إجناح َّ

البشير يفرض وصاية وزارة العدل
على أعمال الدولة

• قوات �سورية الدميقراطية توا�صل العمليات الع�سكرية

حت��ري��ر م���دن وب���ل���دات هجني
وال�سو�سة وال�شعفة والباغوز مع
القرى وامل���زارع التابعة لها،
وعلى م�ساحة جغرافية ترتاوح
�أبعادها بني  35كيلومرتا طو ًال
و 10كيلومرتات عر�ض ًا.
على جانب �آخر ،ق�ضت وحدات من
اجلي�ش ال�سوري على جمموعات
�إرهابية حاولت الت�سلل واالعتداء
على النقاط الع�سكرية واملناطق
الآمنة بريف حماة ال�شمايل وذلك

السبسي :الوضع في تونس
ينذر بالخطر

ق���ال الرئي�س
ال���ت���ون�������س���ي
ال��ب��اج��ي قايد
ال�������س���ب�������س���ي
�إن ال��و���ض��ع
بالبالد خا�صة
االقت�صادي ينذر
باخلطر داعيا
�إل����ى ���ض�رورة
الت�صدي لهذا
التدهور واتخاذ
• الباجي قايد ال�سب�سي
�إج�������������راءات
للحيلولة دون
مزيد من الرتدي بغ�ض النظر عن الأطراف امل�س�ؤولة عن هذا
الرتدي.
وا�ستعر�ض يف كلمته مبنا�سبة الذكرى الثالثة وال�ستني لعيد
اال�ستقالل� ،أم�س الأول ،عددا من امل�ؤ�شرّ ات التي ترتجم ه�شا�شة
الو�ضع وامل�شاكل االقت�صادية التي تعاين منها البالد ب�سبب
العجز الطاقي الذي بلغ �ستة مليارات دينار « 2مليار دوالر».
وبخ�صو�ص البرتول قال ال�سب�سي� ،إنّ تون�س كانت تغطي ٪ 92
من حاجياتها� ،أما اليوم فهي تغطي  ٪ 42فقط ،منتقدا وقف
منح الرخ�ص للتنقيب عن املحروقات.
وب�ش�أن الأو�ضاع ال�سيا�سية �أو�ضح� ،أنّ رئا�سة اجلمهورية �أع ّدت
مقرتحات لإدخ��ال تعديالت على الد�ستور «قد يرتكها ملن
�سيخلفه» م�ضيفا بالقول «نحن اليوم يف �سنة انتخابية ،وال بد
من �إعادة فهم الد�ستور والتفكري يف تعديل بع�ض ف�صوله ونحن
نقبل كل القراءات من جميع الأحزاب».

يف �إط���ار رده���ا على خروقات
الإرهابيني املتكررة التفاق منطقة
خف�ض الت�صعيد يف �إدلب.
وذك��ر م�صدر ع�سكري يف حماة
�أن وحدات اجلي�ش ر�صدت حترك
جمموعات �إرهابية انطلقت من
الأط��راف ال�رشقية لقرية حلايا
وحتركت باجتاه نقاط ع�سكرية
ومناطق �آمنة بريف حماة ال�شمايل
لالعتداء عليها يف خرق متجدد
التفاق منطقة خف�ض الت�صعيد.

وبني امل�صدر �أن وحدات اجلي�ش
تعاملت مع املجموعات الإرهابية
املت�سللة بالأ�سلحة املنا�سبة
وق�ضت عليها ودمرت ما بحوزتها
من �أ�سلحة وذخائر .ويف منطقة
�سهل الغاب بالريف ال�شمايل
الغربي دم��ر اجلي�ش ال�سوري،
�أوكارا للمجموعات الإرهابية يف
قرية ج�رس بيت الرا�س وق�ضت
على العديد من �أفرادها .وق�ضت
وحدات من اجلي�ش �أم�س الأول يف

عمليات مكثفة على �أع��داد كبرية
من �إرهابيي «احلزب الرتك�ستاين»
و«جبهة الن�رصة» ودمرت مقرات
وم�ستودعات ذخرية لهم يف قرى
فريكة وال�شيخ م�صطفى والفقيع
والكركات ومدينة ج�رس ال�شغور
وحميط حي�ش و�أط��راف تل عا�س
بريف �إدلب اجلنوبي وعدة �أوكار
للإرهابيني و�أ�سلحة وذخرية يف
بلدة احلويجة وقريتي ال�صهرية
و�سحاب بريف حماة ال�شمايل.

رسالة احتجاج يمنية ضد «المبعوث األممي»

قدمت احلكومة اليمنية احتجاج ًا
كامل �إقليم اجلمهورية اليمنية،
ر�سمي ًا �إلى الأمم املتحدة ب�ش�أن ما
وعدم ال�سماح بانتهاك حقوقها �أو
�سمته «جتاوز» املبعوث الدويل،
االنتقا�ص منها.
مارتن غريفيث مهامه يف البدء
كما �أك��دت الر�سالة �أن �إن�شاء
مبناق�شة �إجراءات تطبيق تفتي�ش
الآلية جاء بطلب من احلكومة
ال�سفن يف موانئ احلديدة بدال عن
اليمنية ،وواف��ق عليها الأمني
جيبوتي.
العام مبوجب قرار جمل�س الأمن
وي���أت��ي االح��ت��ج��اج ب��ع��د لقاء
 ،»2015« 2216بهدف فر�ض
جمع قيادات حوثية يف �صنعاء
احل��ظ��ر على و���ص��ول الأ�سلحة
مبجموعة من املوظفني الأمميني
�إل��ى املتمردين احلوثيني من
ميثلون �آلية الأمم املتحدة للتحقق
�إي���ران ،ولفتت �إل��ى �أن مهمة
والتفتي�ش ومن�سقها العام ومديرة
الآلية باال�شرتاك مع احلكومة
مكتب املبعوث الأممي.
اليمنية هي القيام بالتفتي�ش
• مارتن غريفيث
ووج��ه وزي��ر اخلارجية اليمني
والتحقق من الواردات املتجهة
خالد اليماين� ،أم�س ،ر�سالة �إلى الأمني العام �إلى املوانئ التي ال تخ�ضع للحكومة اليمنية،
للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�س ،حول هذا لت�سهيل وعدم �إعاقة �رسيان الواردات التجارية
االجتماع ،مبديا ا�ستغراب احلكومة اليمنية �إزاء للبالد ،وملراقبة االلتزام بحظر توريد الأ�سلحة
هذه املمار�سات التي و�صفها ب�أنها غري م�س�ؤولة ،املن�صو�ص عليه يف القرار  »2014« 2140والقرار
من قبل املوظفني الأمميني ال��واردة �أ�سما�ؤهم يف .»2015« 2216
التقرير عن ذلك االجتماع.
و�أفادت ب�أن التفوي�ض املمنوح للآلية ال يخولها
و�أك���دت الر�سالة �أن ه��ذه الت�رصفات تتطلب التعامل خ��ارج �سلطة احلكومة ال�رشعية يف
تو�ضيحات وتف�سريات مكتوبة من مارتن غريفيث اليمن.
املبعوث اخل��ا���ص ل�ل�أم�ين ال��ع��ام �إل��ى اليمن ،و�أ�ضافت�« :أن ا�ضطالع الأمم املتحدة بدور قيادي يف
وت�أكيدات بعدم تكرارها مطلقا ،لأنها تتجاوز دعم الإدارة وعمليات التفتي�ش يف امل�ؤ�س�سة العامة
ال�صالحيات املمنوحة للمبعوث اخلا�ص.
ملوانئ البحر الأحمر اليمنية يف موانئ احلديدة
وحذرت من �أنه يف حال ا�ستمرار جتاوز املوظفني وال�صليف ور�أ���س عي�سى ،والبدء يف تعزيز عمل
الأمميني لواليتهم واخلروج عن مهامهم الأ�سا�سية� ،آلية الأمم املتحدة للتحقق والتفتي�ش يف موانئ
ف��إن��ه��ا �ستتخذ جميع الإج�����راءات القانونية احلديدة ،مرهون بالتقدم الذي يحرز يف تطبيق
ال�رضورية ل�ضمان ت�أكيد �سيادتها وا�ستقاللها اتفاق �ستوكهومل واتفاق احلديدة حتديدا وان�سحاب
وتنفيذ واجباتها الد�ستورية وفر�ض �سلطتها على امليلي�شيات احلوثية منها ب�شكل عام».

�أ�����ص����در ال��رئ��ي�����س
ال���������س����وداين عمر
الب�شري� ،أم�س الأول،
ق��رار ًا بفر�ض الوالية
الكاملة لوزارة العدل
ال�سودانية على �أعمال
ال��دول��ة ك��اف��ة ،مبا
فيها القانونية.
وحظر ال��ق��رار �إب��رام
ال����ت����ع����اق����دات �أو
االت��ف��اق��ي��ات �أو �أي
تعامل يت�صل بالتزام
حكومي� ،إال مبوافقة
وزي���ر ال��ع��دل �أو من
مي��ث��ل��ه يف �أج���ه���زة
• عمر الب�شري
ال����دول����ة ال��ق��وم��ي��ة
والوالئية ،بجانب �إ�رشاك ممثلني للوزارة يف جلان العطاءات
واملناق�صات .و�شدد القرار الذي ن�رشه املركز ال�سوداين
للخدمات ال�صحافية على ��ضرورة توثيق كافة عقودات
الدولة عرب م�ست�شار قانوين من ال��وزارة قبل الت�صديق
ب�أية مبالغ مالية .كما �ألزم القرار جميع �أجهزة الدولة
القومية والوالئية مببا�رشة كافة معامالتها القانونية عرب
م�ست�شارين قانونيني من وزارة العدل .وت�أتي تلك اخلطوة
يف �إطار حماوالت حكومية للحد من عمليات الف�ساد الذي
ا�ست�رشى يف امل�ؤ�س�سات احلكومية ،و�ضمن التزامات للرئي�س
ال�سواين مبحاربة الف�ساد وردع املتالعبني باالقت�صاد.

وزير الخارجية الجزائري:
بوتفليقة سيبقى في الحكم
بعد نهاية فترته الرئاسية
ق����ال وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة
اجلزائري رمطان لعمامرة،
�أم�س� ،أن «الرئي�س بوتفليقة
�سي�سلم ال�سلطة �إلى رئي�س
منتخب دميقراطيا بعد اقرار
د�ستور جديد وعقد م�ؤمتر
وطني» .و�أو�ضح لعمامرة
ن��ق�لا ع���ن ب��ي��ان ل����وزارة
اخلارجية اجلزائرية« :وهذا
ما ي�ؤكد ب��ق��ا�ؤه على ر�أ�س
ال�سلطة بعد الـ  28من �شهر
�أبريل املقبل تاريخ انتهاء
عهدته الرئا�سية».
وذكر البيان �أن لعمامرة �أكد

«�أن اخلطة الرامية للخروج
من هذا املوقف والتي طرحها
بوتفليقة يف الـ 11من مار�س
املا�ضي تق�ضي بعدم تر�شح
الرئي�س يف �أي انتخابات
جديدة وب�أن الندوة الوطنية
اجلامعة هي التي �ستحدد
موعد هذه االنتخابات».
وذك��ر �أن «ف��ور انعقاد هذه
الندوة وو�ضع د�ستور جديد
�ستجرى انتخابات رئا�سية
وبعدها تنتهي عهدة بوتفليقة
ويتم ت�سليم الرئا�سة ملن
انتخبه ال�شعب».

