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اعتقال  45موظف ًا في مارس لفتحهم مصلى باب الرحمة باألقصى

شهيد برصاص االحتالل في مخيم قلنديا

,,

الخارجية

الفلسطينية

تتهم إسرائيل
بممارسة
التصعيد
الممنهج

• تشييع جثمان الشهيد الفلسطيني محمد عدوان

ا�ست�شهد مواطن فل�سطيني بر�صا�ص قوات االحتالل
الإ�رسائيلي و�أ�صيب ثالثة �آخرون بالر�صا�ص احلي
خالل اقتحام جي�ش االحتالل خميم قلنديا �شمال
مدينة القد�س املحتلة �صباح �أم�س.
وقالت وزارة ال�صحة الفل�سطينية يف بيان ،ان
ال�شهيد حممد عدوان الذي �أعدمه جنود االحتالل
يف �شارع املطار قرب املخيم ،يبلغ من العمر «23
عاما».و�أ�ضافت الوزارة ،انه مت نقل امل�صابني �إلى
جممع فل�سطني الطبي مبدينة رام الله حيث و�صفت
�إ�صابة �أحدهم باملتو�سطة.
و�أدانت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�سطينية،
ب�أ�شد العبارات جرمية الإع���دام امل��ي��داين التي
ارتكبتها قوات االحتالل الإ�رسائيلي ،فجر �أم�س،
يف خميم قلنديا �شمال القد�س املحتلة ،و�أدت �إلى
ا�ست�شهاد ال�شاب حممد ع��دوان و�إ�صابة عدد من
املواطنني.
واعتربت الوزارة ،يف بيان �أم�س ،اجلرمية حلقة
�إ�ضافية يف م�سل�سل الت�صعيد املمنهج واملدرو�س
ال���ذي مت��ار���س��ه ق���وات االح���ت�ل�ال وميلي�شيات
امل�ستوطنني �ضد �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،بهدف
ا�ستدراج ال�ساحة الفل�سطينية و�إغراقها يف دوامة

العنف والفو�ضى ،مبا يخدم خمططات وم�شاريع
اليمني احلاكم يف �إ�رسائيل ،وحتويلها �إلى مادة
انتخابية ت�صب يف خدمة �أجندته.
وحملت ال���وزارة احلكومة الإ�رسائيلية برئا�سة
بنيامني نتنياهو امل�س�ؤولية الكاملة واملبا�رشة
عن هذا الت�صعيد ونتائجه وتداعياته ،حمذرة من
مغبة التعامل مع الإعدامات امليدانية ك�أمور يومية
م�ألوفة وك�أرقام للإح�صائيات فقط ،مبا يخفي
حجم املعاناة الكبرية للعائالت الفل�سطينية جراء
فقدانها لأبنائها ومعيليها.
من جهة �أخرى ،اعتقلت �رشطة االحتالل الإ�رسائيلي،
�أم�س� ،شابني مقد�سيني بعد فتحهما م�صلى باب
الرحمة داخ��ل امل�سجد الأق�����ص��ى.و�أك��د م�س�ؤول
العالقات العامة والإع�لام ب�أوقاف القد�س فرا�س
الدب�س �أن �رشطة االحتالل اقتحمت حميط م�صلى
باب الرحمة وحررت هويات ال�شابني ب�شار جنيب
وتوفيق جنيب ،خالل فتحهما باب امل�صلى ثم قامت
باعتقالهما واقتيادهما ملركز التحقيق.
و�أو�ضح الدب�س �أن �رشطة االحتالل تالحق �أي �شخ�ص
يقوم بفتح باب امل�صلى �سواء من حرا�س الأق�صى �أو
موظفي الأوقاف الإ�سالمية �أو من ال�شبان امل�صلني،

يف حماولة ملنعهم من فتحه كل يوم ،الفت ًا �إلى
ارتفاع عدد املعتقلني من موظفي دائرة الأوقاف
الإ�سالمية على خلفية فتح م�صلى باب الرحمة خالل
ال�شهر الأخري �إلى �أكرث من  45معتقال� ،أفرج عن
معظمهم ب�رشط الإبعاد عن امل�سجد الأق�صى.
و�أ�ضاف �أن �رشطة االحتالل �أفرجت �أم�س عن ال�شاب
حممود جنيب و�أبعدته عن الأق�صى ملدة يومني،
كما �أبعدت �أم�س الأول حار�س الأق�صى و�سام ح�شيم
عن امل�سجد ملدة �أ�سبوعني ،لذات احلجة «فتح باب
الرحمة».ويطمع االحتالل الإ�رسائيلي يف املبنى
منذ احتالله املدينة املقد�سة عام  1967وتوجت
هذه الأطماع ب�إ�صدار �أمر ع�سكري عام  2003ب�إغالق
املبنى بعد حظر جمعية «جلنة الرتاث الإ�سالمي»
التي كان لها مكتب بامل�صلى� ،إال �أن دائرة الأوقاف
الإ�سالمية واظبت على ا�ستخدام قاعته �شهر ًا كل عام
المتحانات الثانوية لطلبة املدار�س ال�رشعية،
لذلك يبدو امل�صلى غري م��أل��وف ل��دى كثري من
املقد�سيني املحرومني من دخوله ،ورغم ذلك هبوا
للدفاع عنه وفتحه بعد تعدي ال�رشطة الإ�رسائيلية
عليه قبل قرابة �شهر ون�صف ال�شهر برتكيب ال�سال�سل
احلديدية.

الجيش السوري يدمر أوكاراً إرهابية
بريف حماة الشمالي
رد ًا على تكرار خرقها التفاق منطقة
خف�ض الت�صعيد وجهت وحدات من
اجلي�ش ال�سوري �رضبات مكثفة على
مواقع انت�شار املجموعات الإرهابية
املن�ضوية حتت زعامة تنظيم جبهة
الن�رصة الإره��اب��ي واملنت�رشة يف
ع��دد م��ن ق��رى وب��ل��دات ري��ف حماة
ال�شمايل.
و�أف���اد م�صدر �أم��ن��ي يف حماة ب�أن
وح��دات من اجلي�ش نفذت عمليات
مو�سعة على �أوك���ار وحت�صينات
�إرهابيي «احل��زب الرتك�ستاين» يف
�أط��راف بلدتي العنكاوي و�شورلني
بالريف ال�شمايل.
و�أ���ش��ار امل�صدر �إل��ى �أن العمليات
�أ�سفرت عن تكبيد �إرهابيي «احلزب
الرتك�ستاين» خ�سائر بالأفراد والعتاد
وتدمري �أوكار ومواقع حم�صنة وكمية
من الأ�سلحة والذخرية لهم.
ويعد «احل��زب الرتك�ستاين» الذي
ي�ضم �إره��اب��ي�ين م��رت��زق��ة �أجانب
ت�سللوا عرب احلدود الرتكية من �أكرب
املجموعات الإرهابية املنت�رشة يف
ريفي حماة ال�شمايل و�إدلب ويتخذ
من املدنيني دروع�� ًا ب�رشية ف�ضال

اتصاالت بين حماس وإسرائيل إلبرام صفقة تبادل أسرى

قالت م�صادر فل�سطينية �إن االت�صاالت بني حركة
حما�س الفل�سطينية و�إ�رسائيل التزال م�ستمرة
بهدف التو�صل �إلى تفاهم على تهدئة طويلة
الأمد على احلدود اجلنوبية لقطاع غزة.
وقالت �صحيفة «ه�آرت�س» الإ�رسائيلية �أم�س� ،إن
االت�صاالت بني حما�س و�إ�رسائيل للتهدئة ت�شمل
�أي�ض ًا حديث ًا عن �صفقة تبادل �أ�رسى.
و�أو�ضحت «ه�آرت�س» ،يف تقرير نقلته عن قناة
«القد�س»� ،أن «الأيام املقبلة �ستكون حا�سمة»،

م�شرية �إلى �أنها مل تتمكن من احل�صول على ت�أكيد
ر�سمي �إ�رسائيلي حول �صحة املعلومات.
من جهته ،قال القائم ب�أعمال وزير اخلارجية
الإ�رسائيلي ي�رسائيل كاتز� ،إنه «ال يعتقد �أن
تبادل �أ�رسى �سيكون و�شيك ًا».
وتطالب �إ�رسائيل با�ستعادة جثث جنديني قتال
يف غزة يف  ،2014و�أكد الع�ضو يف حزب الليكود
احلاكم يف �إ�رسائيل والقائد ال�سابق للجبهة
اجلنوبية يف جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي يو�آف

غاالنت� ،أن ا�ستعادة اجلثتني «�ست�ستغرق بع�ض
الوقت».و�أكد والد اجلندي املقتول بغزة هدار
غولدين ،يف حديث مع القناة الـ 12العربية،
�أم�س� ،أن رئي�س ال��وزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتانياهو تعهد ر�سمي ًا برف�ض �أي اتفاق مع
حما�س ال ي�شمل ا�ستعادة جثتي اجلنديني.
و�إ�ضافة �إل��ى جثث اجلنديني حتتجز حما�س
�إ�رسائيليني اثنني ،فيما تعتقل �إ�رسائيل �آالف
الفل�سطينيني يف �سجونها.

وزارة الدفاع الجزائرية تنفي إقالة رئيس األركان
نفت وزارة الدفاع اجلزائرية ،يف
بيان� ،أم�س الأول� ،شائعات �إقالة
قائد الأرك��ان الفريق قايد �صالح
من من�صبه.وقالت ال���وزارة على
�صفحتها الر�سمية على «في�سبوك»:
«�إلى اجلميع املتواجدين بال�صفحة،
اخلرب الذي ينت�رش حالي ًا حول �إقالة
الفريق �أحمد قايد �صالح وتعوي�ضه
باللواء �سعيد باي ال �أ�سا�س له من
ال�صحة».
وتناقلت مواقع �إلكرتونية و�صفحات
على مواقع التوا�صل االجتماعي،
خرب �إقالة قايد �صالح من رئا�سة
�أركان اجلي�ش اجلزائري ،وتعيني
اللواء �سعيد باي خلفا له.

وكان رئي�س �أركان اجلي�ش الفريق
�أحمد قايد �صالح قد جدد دعوته،
ال�سبت املا�ضي ،للمجل�س الد�ستوري
للبت فيما �إذ كان الرئي�س البالغ من
العمر  82عاما الئقا للمن�صب ،وذلك
مبوجب املادة  102من الد�ستور.
وت�شهد اجل��زائ��ر منذ  22فرباير
املا�ضي حراك ًا �شعبي ًا كبري ًا يرف�ض
تر�شح الرئي�س عبدالعزيز بوتفليقة
لوالية رئا�سية خام�سة �أو متديد
واليته الرابعة التي تنتهي ال�شهر
املقبل ،وهو ما رد عليه بوتفليقة
ب�إلغاء االنتخابات الرئا�سية التي
كانت مقررة ال�شهر املقبل والدعوة
لندوة وطنية لر�سم م�سار املرحلة

املقبلة تف�ضي النتخابات ال يرت�شح
لها�.إلى ذل��ك���،ص��ادرت ال�سلطات
اجلزائرية جوازات �سفر �سبعة رجال
�أع��م��ال للتحقيق معهم يف مزاعم
ف�ساد ،ح�سبما �أفادت و�سائل اعالم.
واعتقلت ال�سلطات اجلزائرية �أي�ضا
علي ح��داد ،رج��ل الأع��م��ال البارز
امل��ق��رب م��ن الرئي�س عبدالعزيز
بوتفليقة.
و�أل��ق��ي القب�ض على ح��داد ،الذي
ت�صفه جملة «فورب�س» ب�أنه �أغنى
رج��ال الأع��م��ال يف اجل��زائ��ر ،ليل
ال�سبت وهو يحاول الفرار �إلى تون�س
املجاورة ،ح�سبما قال م�صدر �أمني،
دون حتديد �سبب االعتقال.

منظمة الهجرة :حماية المهاجرين
في ليبيا ...مصدر قلق كبير

�أك�����دت املنظمة
الدولية للهجرة �أن
حماية املهاجرين
يف ل��ي��ب��ي��ا متثل
م�صدر قلق كبري،
و�أن�������ه ال ميكن
اعتبار ليبيا ميناء
�أم��ن لهم ،وا�صفة
عمليات احتجاز
امل���ه���اج���ري���ن يف
م��راك��ز االحتجاز
ب�أنها «تع�سفية».
و�أ�شارت املنظمة،
يف ت��ق��ري��ر لها
بجنيف �أم�س� ،إلى
�أن ال���ظ���روف يف
تلك امل��راك��ز غري
�إن�سانية ،م�شددة
ع���ل���ى ����ض��رورة
�إيجاد بديل لذلك
• املهاجرون في ليبيا يواجهون أوضاعا ً صعبة
االحتجاز.
و�أو���ض��ح��ت �أنها
ال متلك �سوى الو�صول �إلى املراكز لتقدمي امل�ساعدة يف ليبيا يعد جزءا من جهودها للتخفيف من معاناة
الإن�سانية املبا�رشة يف �شكل م��واد غ�ير غذائية امل��ه��اج��ري��ن ،لكنها ال ميكنها �ضمان �سالمتهم
وامل�ساعدة مبجال ال�صحة واحلماية ،ف�ضال عن دعم وحمايتهم من االنتهاكات اخلطرية املبلغ عنها ،كما
العودة الإن�سانية الطوعية للمهاجرين الذين يرغبون �شددت على احلاجة امللحة �إلى تغيري ال�سيا�سة ،حيث
�إن املهاجرين العائدين �إلى ليبيا يجب �أال يواجهوا
يف العودة �إلى بلدانهم الأ�صلية.
ولفتت املنظمة �إلى �أن و�صولها �إلى مراكز االحتجاز االحتجاز التع�سفي.

وك���ان���ت ق���د ح��ظ��رت ال�سلطات
اجلزائرية �إقالع وهبوط الطائرات
اخلا�صة حتى نهاية ال�شهر.
ويطالب املتظاهرون يف اجلزائر
بجيل جديد من الزعماء ب��دال من
طبقة ال�صفوة احلالية التي يراها
الكثري من اجلزائريني �أنها فاقدة
لل�صلة مع ال�شعب وغري قادرة على
�إ�صالح االقت�صاد املتعرث ،رغم ثراء
البالد باملوارد.ويف حماولة لنزع
فتيل الأزم���ة ،ق��ال بوتفليقة يوم
 11م��ار���س �إن��ه ل��ن يرت�شح لفرتة
رئا�سية خام�سة .ولكنه مل يعلن
تنحيه على الفور ،انتظارا مل�ؤمتر
وطني عن التغيري ال�سيا�سي.

عن ا�ستهدافه القرى الآمنة بالقذائف
ال�صاروخية.
واعتدت املجموعات الإرهابية يف
وقت �سابق بالقذائف على منطقة
امل�����ش��اري��ع ��ش�رق ب��ل��دة جورين
ب��ري��ف ح��م��اة ال�شمايل م��ا �أ�سفر
ع��ن وق���وع �أ��ض�رار م��ادي��ة مبنازل
الأه����ايل وممتلكاتهم.كما دمرت
وح��دات اجلي�ش �أم�س الأول �أوكارا
للمجموعات الإرهابية وق�ضت على
العديد من �أفرادها من بينهم املتزعم
الإرهابي «حممد عبدالرحمن الراعي»
يف بلدتي كفرزيتا واللطامنة بريف
حماة ال�شمايل.
على جانب �آخر ،وا�صلت الفعاليات
ال�شعبية وقفاتها االحتجاجية
�أم�س على �إعالن الرئي�س االمريكي
دونالد ترامب حول اجلوالن العربي
ال�����س��وري املحتل.ففي القلمون
بريف دم�شق احت�شد �أه��ايل القرى
والبلدات التابعة للمنطقة يف مدينة
دي��ر عطية ،حاملني الف��ت��ات كتب
عليها «منحبك يا ج��والن و�ستعود
�إلى ح�ضن الأم �آجال ام عاجال ومهما
فعلوا �ستبقى �سورية وما �أخذ بالقوة

ال ي�سرتد �إال بالقوة».
وعربت اجلماهري التي احت�شدت يف
�ساحة املدينة ب�شدة عن ا�ستنكارها
ب�ش�أن ما ج��اء على ل�سان ترامب
وهتفت ب�أعلى ال�صوت �أن��ه مهما
فعل �أع��داء �سورية لن يتمكنوا من
حمو هوية اجلوالن ال�سوري املحتل
م�ؤكدة وقوفها يدا بيد مع القيادة
واجلي�ش العربي ال�سوري ال�ستعادته
من املحتل ب�أقرب فر�صة.
�إل��ى ذل��ك� ،أعلن املركز الرو�سي
للم�صاحلة بني الأطراف املتحاربة
يف �سورية �أن  809م��ن الالجئني
ال�����س��وري�ين ع���ادوا �إل���ى الأرا���ض��ي
ال�سورية خالل � 24ساعة ،من بينهم
 144الجئ ًا «بينهم  43ام��ر�أة و74
طفال» ،ع��ادوا من لبنان عن طريق
معربي «جديدة يابو�س» و«تلكلخ»
و� 665شخ�صا «بينهم  200ام��ر�أة
و 339طفال» ع��ادوا من الأردن عرب
معرب «ن�صيب».
وذكر بيان للمركز الرو�سي� ،أم�س،
�أن  69نازحا عادوا �أي�ضا خالل الـ24
�ساعة املا�ضية �إلى مناطق �إقامتهم
الدائمة داخل �سورية.

• اجليش السوري يواصل مهاجمة عناصر اإلرهاب

الجامعة العربية :ال يمكن ألي طرف عربي
أن يواجه التحديات بمفرده
قال املتحدث الر�سمي با�سم اجلامعة العربية
ال�سفري حممود عفيفي� ،إن املرحلة احلالية التي
تعي�شها الأمة العربية على مدار ال�سنوات الأخرية،
تعترب �صعبة ودقيقة ولي�ست �سهلة.
و�أ�ضاف �أن هذه املرحلة ال�صعبة �أوج��دت نوع ًا
من الإدراك لدى معظم الدول العربية ب�ش�أن �أهمية
تعبري اجلامعة العربية عن �إرادة املنطقة.
وتابع« :اجلامعة العربية تظل هي املعرب عن
الإرادة اجلماعية لهذه الأمة وهي ال�سبيل الرئي�سي

يف هذه املرحلة ملواجهة الأخطار التي تواجه
املنظومة العربية ب�شكل كامل» ،مو�ضح ًا �أنه من
ال�صعب على طرف عربي �أن يواجه �أو يتجاوز
هذه التهديدات �أو الأخطار مبفرده.وا�ست�ضافت
تون�س الأحد املا�ضي ،الدورة الثالثني من القمة
العربية ،التي ناق�شت ع��د ًدا من الق�ضايا منها
الق�ضية الفل�سطينية والأزم��ات يف اليمن و�سورية
وليبيا ،ودعم جمهورية ال�صومال وق�ضايا �أخرى،
�إلى جانب ملف اجلوالن والقد�س.

وفاة  13طف ًال في مخيم الهول للنازحين بسورية

�أفاد املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان مبقتل 13
طف ًال ب�سبب الأحوال ال�صحية واملعي�شية يف خميم
الهول للنازحني يف منطقة �رشق الفرات.
و�أعلن املر�صد ،يف بيان �صحايف ام�س ،ارتفاع
عدد الأطفال الذين فارقوا احلياة يف املخيم �إلى

 207على الأقل منذ مطلع دي�سمرب املا�ضي.
و�أ�شار �إلى �أن املخيم يعاين من نق�ص الأدوية
والأغذية ،والنق�ص احلاد يف الرعاية الطبية،
ب�سبب تقاع�س املنظمات الدولية ،والتي مل تكن
يف حجم امل�أ�ساة والكارثة التي ي�شهدها املخيم.

المتظاهرون هددوا بتعليق العمل بدءاً من غد

تونس :احتجاجات ضد زيادة أسعار المحروقات
�شهدت تون�س� ،أم�س االول ،حتركات احتجاجية
�ضد زيادات يف �أ�سعار املحروقات وهي الزيادة
اخلام�سة منذ .2018
واحتج �سائقو �شاحنات نقل الب�ضائع و�سيارات
الأجرة وعربات النقل اخلا�صة يف عدة مناطق عرب
قطع طرقات رئي�سية واالحتجاج �أمام مقرات عدد
من الواليات ،مثل �سليانة والقريوان واملن�ستري
و�سو�سة.
و�أعلن احتاد �سيارات الأجرة الرابطة بني املدن عن
تعليق عملها بدء ًا من غد ،احتجاج ًا على الزيادات
والتهديد بغلق كامل الطروقات الرئي�سية يف
البالد ،و�شملت الزيادات مادتي البنزين والديزل
بنحو  ،%4و�أرجعت وزارة ال�صناعة هذه الزيادة
الأولى لهذا العام �إلى االرتفاع املتوا�صل لأ�سعار
النفط وم�شتقاته العاملية.
و�أعلنت رابطة النقل التابعة الحت��اد الأع��راف
التون�سي يف بيان لها عن رف�ضها للزيادات
االعتباطية التي �أقرتها احلكومة ب�صفة مفاجئة
وغري مدرو�سة ،وقالت �إنها �ست�ؤدي �إلى مزيد من
االختالل يف التوازنات املالية مل�ؤ�س�سات ومهن
النقل مبختلف فروعه و�ستدفع ب�أ�صحاب �سيارات
النقل العمومي غري املنتظم الى الإفال�س ،كما
طالبت �إل��ى حتمل امل�س�ؤولية يف ح��ال وجود
حتركات غري م�ؤطرة وردود �أفعال ال يحمد عقباها
وانعكا�ساتها ال�سلبية على البالد.

• تونسيون يحتجون ضد زيادة أسعار الوقود

