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دعت إلى معالجة جذرية للحصار المفروض على غزة

فلسطين تطالب مجلس األمن بتحمل مسؤولياته لحماية المدنيين
دان املراقب الدائم لفل�سطني لدى
الأم���م املتحدة ال�سفري ريا�ض
من�صور ب�شدة �أم�س االول العدوان
اال�رسائيلي على �شعب قطاع غزة
م�ؤكدا «ال يوجد مربر لإحلاق الأذى
باملدنيني».
وقال من�صور لل�صحافيني خارج
قاعة جمل�س الأم��ن ال��دويل «نحن
ب��ح��اج��ة �إل���ى م��ع��اجل��ة ال�سبب
اجل��ذري لهذه امل�شكلة �أال وهو
احل�صار واالحتالل ونحتاج �إلى
و���ض��ع ح��د ل��ه��ذا احل�����ص��ار فهذه
جرمية �ضد الإن�سانية وطاملا
�أن هذه اجلرمية م�ستمرة ف�سرنى
حلقات من املواجهة».
وتطرق �إلى ما و�صفه ب�شلل جمل�س
الأمن جتاه ما يح�صل يف غزة حيث
قال «لي�س لدى املجل�س الإرادة
ال�سيا�سية للعمل على تنفيذ
قراراته للأ�سباب الوا�ضحة التي
نعرفها جميعا اال �أن هذا ال يعني
�أننا �سنتوقف عن طرق باب جمل�س
الأمن».
وط���ال���ب جم��ل�����س االم����ن حتمل
م�س�ؤولياته والتحرك على وجه
ال�رسعة لتوفري احلماية للمدنيني
العزل الذين يواجهون االحتالل
الإ�رسائيلي مبفردهم.
وا�شار من�صور الى انه �سلم ثالث
ر�سائل متطابقة لرئي�س جمل�س
الأم��ن ورئي�سة اجلمعية العامة
والأم�ي�ن ال��ع��ام ل�ل�أم��م املتحدة
طالبهم فيها ببذل اجلهود لوقف
االعتداءات الوح�شية التي تطال
املدنيني العزل من قبل ا�رسائيل
مع بداية �شهر رم�ضان الكرمي.
و����ش���دد ع��ل��ى ع���دال���ة الق�ضية
الفل�سطينية و�أه��م��ي��ة تطبيق
ال��ق��رارات املنبثقة عن اجلمعية
العامة وجمل�س الأم��ن مل�ساندة
ال�شعب الفل�سطيني يف ن�ضاله

,,

االحتالل

يغلق معبر

كرم أبو سالم
مع القطاع

حتى األحد

المقبل

امل�رشوع لنيل حقوقه غري القابلة
للت�رصف.
من جهة �أخ���رى ،زعمت م�صادر
�إ�رسائيلية� ،أم�س� ،إن «اجلي�ش
الإ�رسائيلي يتوقع �أن تنهار التهدئة

إسرائيل هدمت  51منشأة
في القدس خالل أبريل الماضي
قال مركز معلومات وادي حلوة ب�سلوان يف مدينة القد�س
املحتلة �أم�س� ،إن �سلطات االحتالل هدمت خالل �شهر
ني�سان املا�ضي  51من�ش�أة �سكنية وجتارية يف املدينة
ملواطنني مقد�سيني.
وذكر املركز يف تقرير ن�رشه �أم�س� ،أن بلدية االحتالل
اال�رسائيلي يف القد�س �صعدت خالل ال�شهر املن�رصم من
عمليات الهدم يف القد�س ،حتت ذريعة «البناء دون
ترخي�ص» ،يف وقت تفر�ض فيه �رشوطا باهظة التكاليف
للح�صول على «رخ�صة بناء».
وقال التقرير ان  3658من امل�ستوطنني والطالب اليهود
قاموا باقتحام امل�سجد االق�صى خالل ال�شهر املا�ضي.
وبني ان �رشطة االحتالل قامت مطلع ال�شهر املا�ضي
مبالحقة ال�شبان الذين يفتحون م�صلى «باب الرحمة»
داخ��ل الأق�صى ،واعتقلت  5مقد�سيني و�أبعدتهم عن
امل�سجد الأق�صى.

• أسرة تتناول إفطار أول أيام رمضان على أنقاض منزلها

مع الف�صائل الفل�سطينية يف قطاع
غزة خالل �أيام �أو �أ�سابيع».
وك���ت���ب���ت ���ص��ح��ي��ف��ة ه����آرت�������س
الإ�رسائيلية� ،أن «التقييم الذي
قدمه اجلي�ش الإ�رسائيلي للقيادة

ال�سيا�سية يو�ضح �أنه بدون تعزيز
اجلهود ال�سيا�سية لتح�سني الو�ضع
الإن�ساين يف غ��زة ،ف ��إن الهدوء
الذي مت حتقيقه لن يدوم طويالً».
ويحدد موقف اجلي�ش الإ�رسائيلي،

االتحاد األوروبي :السيسي يقود مصر
للقيام بدور محوري في المنطقة
�أكد املفو�ض الأوروبي للتعاون الدويل والتنمية
نيفني مميكا� ،أن م�رص تعد دولة مهمة للغاية
بالن�سبة لالحتاد الأوروب��ي يف منطقة ال�رشق
الأو���س��ط و�إف��ري��ق��ي��ا ،لذلك يحر�ص االحت��اد
الأوروب��ي للم�ساهمة بفاعلية يف جهود حتقيق
التنمية يف م�رص.
و�أو�ضح خالل لقاء وزيرة اال�ستثمار والتعاون
ال���دويل امل�رصية �سحر ن�رص� ،أن الرئي�س
امل�رصي عبد الفتاح يقود م�رص للقيام بدور
حموري يف املنطقة ،وم�رص تعد دعامة رئي�سية
للأمن واال�ستقرار بها ،م�شيد ًا باخلطوات التي
اتخذتها م�رص خالل ال�سنوات املا�ضية يف �إجراء
�إ�صالحات اقت�صادية قوية� ،ساهمت يف حت�سني
مناخ اال�ستثمار يف م�رص ،معرب ًا عن تطلع
االحتاد الأوروبي �إلى تكثيف التعاون مع م�رص
خالل رئا�ستها لالحتاد الأفريقي هذا العام.

• سحر نصر مستقبلة نيفني مميكا

في سابقة هي األولى من نوعها منذ األزمة

برنامج األمم المتحدة للتغذية :نجحنا في الوصول
إلى  10ماليين يمني خالل شهر واحد

�أعلن برنامج الأمم املتحدة للتغذية
�أم�س جناحه يف الو�صول �إلى اكرث من
ع�رشة ماليني �شخ�ص يف اليمن خالل
�شهر واحد يف �سابقة هي الأولى من
نوعها منذ الأزمة هناك.
وق��ال كبري املتحدثني الإعالميني
للربنامج هرييف فريهو�سل يف م�ؤمتر
�صحايف بجنيف ان الربنامج يعمل
الآن على تو�سيع نطاق الدعم لي�صل
الى  12مليون �شخ�ص هم يف حاجة
ما�سة �إلى الغذاء يف الأ�شهر املقبلة.
و�أ���ض��اف ان عمليات الربنامج يف
اليمن هي االك�بر يف العامل حاليا
من حيث عدد من يتلقون امل�ساعدات
الغذائية والكميات التي مت توزيعها
او هي مطلوبة.
واو���ض��ح ان بعثة برنامج االغذية
العاملي قد متكنت من زيارة �رشكة
مطاحن البحر االحمر اليمنية رفقة
فريق تقني �صغري ام�س االول للوقوف
على امكانات اعادة املطاحن للعمل
لطحن القمح وتوزيعه.
ولفت فريهو�سل ال��ى ان الربنامج
���س��وف يحتاج ال��ى ار���س��ال املزيد
من العمال واخل�براء التقنيني الى
امل�صانع يف الوقت املنا�سب و�إر�سال
الإمدادات �إلى الفريق الذي يعمل الآن
يف املوقع بالتعاون مع وكاالت الأمم
املتحدة الأخرى ال�سيما مكتب تن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية «اوت�شا» وبرنامج
الأمم املتحدة الإمنائي.
و�أع���رب عن امله يف ان يتمكن هذا
ال��ف��ري��ق م��ن اال���س��ت��ف��ادة م��ن القمح
املخزون باليمن بعد فح�صه والت�أكد
من �صالحيته لال�ستهالك الآدمي ال�سيما

الذي �أيده م�س�ؤولو اال�ستخبارات،
�أنه بدون �إحراز تقدم يف الرتتيب،
يتوقع �أن تتوا�صل احل��رب خالل
عدة �أيام �أو عدة �أ�سابيع.
وتوقعت م�صادر اجلي�ش� ،أن تقوم

وان ظروف التخزين مل تكن مثالية
ف�ضال عن الظروف املناخية املتقلبة
التي تعر�ض لها املح�صول وذكر ان
االمم املتحدة قد فقدت الو�صول الى
املطاحن منذ اوائ���ل �شهر �سبتمرب
املا�ضي ومل تتمكن من التعامل مع
 51الف طن مرتي من القمح وهو ما
يكفي لإطعام  3.7ماليني �شخ�ص ملدة
�شهر واحد.
يف الوقت ذات��ه ربط فريهو�سل هذه
اخلطوات ب�ضمان و�صول �آمن وم�ستمر
�إلى املطاحن التي تقع بالقرب من
مناطق املواجهة احل�سا�سة.
دع��ا ال��ق��ي��ادي يف جماعة «�أن�صار
الله» حممد على احلوثي ،البعثات
الدبلوما�سية املعتمدة لدى اليمن �إلى

• استمرار األزمة اإلنسانية في اليمن

العودة ملمار�سة مهامها من العا�صمة
�صنعاء.وقال احلوثي وه��و رئي�س
اللجنة الثورية العليا يف «�أن�صار
الله» ،يف تغريدة على «تويرت»« :لقد
�أثبت الزمن �أن قرار نقل ال�سفارات
�إلى عدن كان قرارا �سيا�سيا خاطئا
وان مربر املخاطر الأمنية كان فقاعة
لبدء م�ؤامرة العدوان».
وتابع « :نقول للبعثات الدبلوما�سية
ح��ان ال��وق��ت لعودتكم �إل���ى مقار
�أعمالكم بالعا�صمة بدال من التزاحم
يف �سفارة واحدة».
و�أ�ضاف :لقد اثبت الزمن ان قرار نقل
ال�سفارات الى عدن كان قرار �سيا�سي
خاطئ وان مربر املخاطر االمنية كان
فقاعة لبدء م�ؤامرة العدوان اليوم

نقول للبعثات الدبلوما�سية حان
الوقت لعودتكم الى مقار اعمالكم
بالعا�صمة بدال من الزاحم يف �سفارة
واحدة
وغادرت معظم البعثات الدبلوما�سية
املعتمدة ل��دى اليمن ،العا�صمة
�صنعاء عقب �سيطرة جماعة �أن�صار
ال��ل��ه «احل��وث��ي�ين» على العا�صمة
�صنعاء ومعظم املحافظات يف يناير
من العام .2015
و�أدى النزاع الدامي يف اليمن ،حتى
اليوم� ،إل��ى ن��زوح مئات الآالف من
ال�سكان من منازلهم ومدنهم وقراهم،
وانت�شار الأمرا�ض املعدية واملجاعة
يف بع�ض املناطق ،و�إلى تدمري كبري
يف البنية التحتية للبالد.

العراق يتسلم
 4مقاتالت كورية

من طراز تي ...50-قريب ًا
ق��ال��ت ق��ي��ادة ال��ق��وة اجلوية
العراقية �أم�س� ،أن  4طائرات
ك��وري��ة م��ن ط���راز «تى»50-
�ست�صل �إلى العراق قبل نهاية
ال�شهر احلايل.
وذك��رت القيادة �أن��ه مت �شحن
دف��ع��ة ج���دي���دة ،وع���دده���ا 4
طائرات من طراز «تى »50-من
كوريا اجلنوبية �إلى العراق،
ومن املتوقع و�صول الدفعة قبل
نهاية ال�شهر احلايل.
ي�شار �إل��ى �أن ال��ع��راق ت�سلم
ثالث دفعات من طائرات «تى-
 »50الكورية املقاتلة ،والتي
تعد م��ن ال��ط��ائ��رات احلديثة
التي تتمتع بقدرات فائقة على
املناورة والت�صويب الدقيق،
وهذه الدفعات متثل جانبا من
م�ساعي العراق لتعزيز قدراته
الع�سكرية.
ميدانيا� ،أعلن م�صدر �أمني عراقي
�أن ق��وة �أمنية اعتقلت اثنني
م��ن املهاجمني على ال�رشطة
االحتادية قرب كركوك.
وق��ال امل�صدر �أم�س �إن« :قوة
�أمنية متكنت من اعتقال اثنني
م��ن املهاجمني على ال�رشطة
االحتادية قرب كركوك».
و�أ�ضاف امل�صدر �أنه «مت ت�سليم
املعتقلني �إل���ى م��رك��ز �أمني
للتحقيق معهما».
وكان م�صدر �أمني عراقي �أعلن،
يف وقت �سابق �أم�س� ،أن ثالثة
عنا�رص يف ال�رشطة االحتادية
قتلوا ،و�أ�صيب اثنان اخران
بهجوم للتنظيم الإره��اب��ي يف
منطقة �شوان.

حركة اجلهاد الإ�سالمي يف قطاع
غزة بخرق بنود التهدئة ،مدعيةً
�أن اجلهاد كانت ال�سبب يف ا�شتعال
جولة الت�صعيد الأخرية ،بعد �أن
قامت بقن�ص جنديني �إ�رسائيليني
و�أط����ل����ق ع��ن��ا��صره��ا ع����شرات

ال�صواريخ على �إ�رسائيل.
من جهة �أخ��رى� ،أغلقت �سلطات
االحتالل الإ�رسائيلي �أم�س معرب
كرم �أبو �سامل التجاري مع قطاع
غزة حتى االحد املقبل.
وقالت اللجنة الرئا�سية لتن�سيق
الب�ضائع التابعة للإدارة العامة
ل��ل��م��ع��اب��ر واحل������دود يف بيان
مقت�ضب� ،إن «اجلانب الإ�رسائيلي
�سي�سمح فقط ب�إدخال املحروقات
بكافة �أنواعها عرب معرب كرم �أبو
�سامل».
و�أ�ضافت ،ان الإغالق �سي�ستمر حتى
�صباح االح��د املقبل لأن املعرب
�سيغلق يومي الأربعاء واخلمي�س
ب�سبب االعياد اال�رسائيلية� ،إ�ضافة
لإغالقه يومي اجلمعة وال�سبت
ب�سبب الإجازات الأ�سبوعية من كل
ا�سبوع.
من جهة �أخرى ،و�صل مبعوث الأمم
املتحدة لعملية ال�سالم يف ال�رشق
الأو�سط نيكوالى مالدينوف� ،إلى
القاهرة� ،أم�س قادما من �إ�رسائيل
يف زيارة مل�رص ت�ستغرق يومني.
وقالت م�صادر مطلعة �إن املبعوث
الأممي التقى خالل زيارته مل�رص
م��ع ع��دد م��ن ك��ب��ار امل�س�ؤولني
وال�شخ�صيات ال�ستعرا�ض ملف
عملية ال�سالم و�آخر التطورات يف
قطاع غزة على �ضوء اجلهود التي
مت��ت ب�ش�أن حتقيق التهدئة يف
قطاع غزة.
و�أ�ضافت امل�صادر �أن مباحثات
م�لادي��ن��وف ب��ال��ق��اه��رة تناولت
ال��ع��م��ل م��ن �أج���ل ال���ع���ودة �إل��ى
تفاهمات الأ�شهر القليلة املا�ضية
والتو�صل �إلى حلول طويلة الأجل
للأزمة يف قطاع غزة والتخفيف
من معاناة �أه��ايل القطاع ورفع
عمليات الإغالق ،ودعم امل�صاحلة
الفل�سطينية الداخلية.

االحتالل يعتقل  11فلسطيني ًا
في الضفة الغربية
اعتقلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي فجر �أم�س �أحد ع�رش فل�سطينيا
من �أنحاء خمتلفة بال�ضفة الغربية املحتلة على ما �أفاد نادي
اال�سري الفل�سطيني.
وقال نادي الأ�سري يف بيان ان قوات االحتالل اقتحمت مناطق
متفرقة يف مدن قلقيلية و�سلفيت واخلليل ونابل�س وبيت حلم
و�أعتقلت املواطنني بزعم �أنهم مطلوبون.
على �صعيد �آخر ،فر�ضت حمكمة «تل �أبيب» املركزية على الأ�سري
با�سم خندقجي دفع تعوي�ض قدره  42مليون �شيكل لعائالت قتلى
عملية فدائية بحيفا قبل  15عاما.
ويق�ضي الأ�سري خندقجي ،ع�ضو اللجنة املركزية حلزب ال�شعب
الفل�سطيني ،حكما بثالثة م�ؤبدات يف �سجون االحتالل على خلفية
�ضلوعه بعملية �سوق الكرمل بحيفا التي نفذت بتاريخ  2نوفمرب
 2004و�أوقعت ثالثة قتلى و 58جريحا.
وطالبت املحكمة الأ�سري خندقجي بدفع مبلغ  42مليون �شيكل
كتعوي�ض لعائالت القتلى.

قوات حفتر تشن غارات
على مواقع في طرابلس
�أعلن رئي�س �شعبة الإعالم احلربي
خليفة العبيدي ،التابع للقيادة
العامة للقوات امل�سلحة العربية
الليبية� ،أم�س� ،أن �سالح اجلو الليبي
ا�ستهدف عدة مواقع ا�سرتاتيجية يف
�ضواحي العا�صمة طرابل�س ،حمذرا
املواطنني من االق�تراب من مواقع
العدو.
وقال العبيدي �إن «مقاتالت القوات
اجلوية التابعة للقيادة العامة
للقوات امل�سلحة العربية الليبية
قد �شنت غ��ارات �أم�س على مواقع
ا�سرتاتيجية لتجمعات املجموعات
امل�سلحة التابعة حلكومة الوفاق
على تخوم مدينة طرابل�س».
و�أ�شار رئي�س �شعبة الإعالمي احلربي
�أن «تلك ال�رضبات اجلوية �صاحبتها
عمليات نوعية من قوات امل�شاة»،
م�شريا �إلى �أن «هذه العمليات كانت
دقيقة و�أ�صابت الأهداف ب�شكل ناجح
وكبدتهم خ�سائر كبرية».
و�أو���ض��ح العبيدي �أن «خ�لال هذه
العمليات اجلوية كذلك قوات امل�شاة
قد دمرت عدد من الآليات واملخازن
التابعة لهذه اجلماعات امل�سلحة».

وحذر رئي�س �شعبة الإعالمي احلربي
«كافة املواطنني القاطنني يف تلك
املناطق عدم االق�تراب من مواقع
العدو وجتمعاتهم ومواقع الذخائر
وامل��ع��دات والآل��ي��ات امل�سلحة،
واالنتباه من العدو ال��ذي ي�ستغل
وجودهم يف هذه املناطق».
�إل��ى ذل��ك ،ج��دد رئي�س مفو�ضية
االحتاد الأفريقي مو�سى فقي والأمني
ال��ع��ام ل�ل�أم��م املتحدة �أنطونيو
غوتريي�س ،الدعوة لوقف �إطالق
النار يف ليبيا حيث توا�صل قوات
اجلي�ش الوطني الليبي عملياتها
الع�سكرية لل�سيطرة على العا�صمة
اخلا�ضعة ل�سيطرة ميلي�شيات
طرابل�س.
وقال فقي  -خالل م�ؤمتر �صحايف
م�شرتك مع غوتريي�س يف نيويورك،
�أم�س « -الأولوية اليوم هي لوقف
احلرب» ،م�ؤكدا �أنه «ال حل ع�سكريا
يف نزاع من هذا النوع».
و�أ�ضاف« :ال بد من �أن يقبل الأطراف
الليبيون وقف املعارك واجللو�س
�إلى طاولة حلل هذه الأزمة بالطرق
ال�سلمية وال�سيا�سية».

• قوات حفتر تواصل املعارك بالقرب من طرابلس

