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مالدينوف يدعو إلى عدم استحضار الحرب

األمم المتحدة تحذر من انهيار «اتفاقيات التهدئة» في غزة
حذر من�سق الأم��م املتحدة اخلا�ص
لعملية ال�سالم يف ال�رشق نيكوالي
م�لادي��ن��وف� ،أم�����س ،م��ن انهيار
«ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ه��دئ��ة» ،يف قطاع
غزة ،داعيا الأطراف كافة �إلى «�أداء
الأدوار املنوطة بها م��ن �أج��ل اال
تنهار اتفاقيات التهدئة يف الأيام
القادمة».
و�أع����رب م�لادي��ن��وف خ�لال م�ؤمتر
�صحايف عقده يف قطاع غ��زة الذي
و�صل �إليه �صباح �أم�س  -عن �أمله
�أن تقوم كل الأط��راف ب ��أداء الأدوار
املنوطة بها م��ن �أج���ل �أال تنهار
اتفاقيات التهدئة يف الأيام القادمة.
ونبه �إلى �أنه على اجلميع �أن يكون
قد فهم �أن �أي مواجهة قادمة ميكن
�أن تكون و�شيكة وممكن �أن تكون
ق��ا���س��ي��ة ،م�ضيفا« :ال ي��وج��د �أي
طرف يريد ا�ستح�ضار احلرب لأنها
�ستجلب الدمار على الإ�رسائيليني
والفل�سطينيني».
واعترب �أن نهاية الأ�سبوع املا�ضي كان
اجلميع فيه �أقرب �إلى حرب رابعة،
م�ؤكدا �أن من يعطل جهود التهدئة
عليه حتمل امل�سئولية.
وكان ميالدينوف قد و�صل �إلى قطاع
غ��زة �صباح �أم�����س ،عرب معرب بيت
حانون ،وتوجه �إل��ى جممع نا�رص
الطبي يف مدينة خان يون�س جنوب
ق��ط��اع غ��زة ل�لاط�لاع على م�رشوع
الطاقة ال�شم�سية املنفذ م��ن قبل
منظمة ال�صحة العاملية.
وت��ط��رق م�لادي��ن��وف �إل��ى اخلطوات
الإ�رسائيلية الأخ�ي�رة ب�ش�أن قطاع
غزة ،قائال «ر�أينا خطوات مبدئية

إصابات خالل اقتحام مخيم جنين

االحتالل يعتقل  13فلسطيني ًا
بالضفة الغربية

قامت �إ�رسائيل بها م�ساحة ال�صيد
وفتح املعابر».
و�أ���ض��اف �أن «الأم���م املتحدة تقوم
باال�ستمرار والتقدم بامل�رشوعات
املطلوبة من �أج��ل تخفيف معاناة
غزة ،وهذا امل�رشوع هو �أحدها».
و�شكر مالدينوف ال���دول املانحة
«ال��ت��ي ق��ام��ت بامل�ساعدة يف هذا
الأمر» ،الفتا �إلى �أن «الرنويج لعبت
دورا حموريا».
وا�ستدرك «لكن علينا �أن نت�أكد من
عملية �ضمان الهدوء ،االحتجاجات
يف غزة ميكن �أن تتوا�صل ولكن ب�شكل
�سلمي ،حتى ال حتدث ح��وادث على
احلدود».

• مالدينوف خالل زيارته إلى قطاع غزة

و�أكد �أن �سكان غزة عا�شوا كثريا من
املعاناة الأمل وقد حان الأوان لإنهاء
هذا االمر ،معتربا �أن «الطريق الوحيد
ال�ستعادة الهدوء وحتقيق الأمن هو
ا�ستعادة الوحدة».
و�أ�ضاف «لدينا خطة طويلة املدى
ميكن ان حت�سن و�ضع غزة ال�صحة
واملاء والطاقة والت�شغيل ،ومن �أجل
تفعيلها علينا �أن ن�ضمن �أوال ا�ستمرار
الهدوء».
وب�ي�ن �أن االم���م امل��ت��ح��دة �سرتكز
على فر�ص العمل امل�ؤقتة التى مت
العمل عليها بالتعاون مع البنك
ال��دول��ى وب��رن��ام��ج االم���م املتحدة
االمنائى لتوفري فر�ص عمل اف�ضل

مقتل أحد عناصر البيشمركة بتفجير في حلبجة

الواليات المتحدة تحذر مواطنيها
من السفر للعراق
ح����ذرت ال����والي����ات املتحدة
مواطنيها من ال�سفر للعراق،
وذلك بعد �أي��ام من زي��ارة وزير
اخل��ارج��ي��ة الأم�ي�رك���ي مايك
بومبيو للبالد� ،أكد فيها احلاجة
ل�ضمان �سالمة الدبلوما�سيني
والع�سكريني الأم�يرك��ي�ين يف
العراق.
ون����شرت ال�����س��ف��ارة الأمريكية
حت��ذي��ر ًا �أم��ن��ي � ًا ع��ل��ى موقعها
الإلكرتوين ،طالبت فيه بتفادي
ال�سفر ل��ل��ع��راق ،كما ح��ذرت
الأم�يرك��ي�ين امل��وج��ودي��ن فيه
بالفعل من «التوترات املت�صاعدة

يف العراق» ،وطالبتهم باحلذر.
ودع��ت��ه��م �إل���ى جت��ن��ب الأم��اك��ن
امل��ع��روف��ة بتجمع الأمريكيني
فيها ،ورف�ض الإف�صاح عن الهوية
قدر الإمكان.
وزار بومبيو ف��ج���أة العراق
�أخ�يراً ،و�شدد يف الزيارة على
احلاجة ل�ضمان �سالمة الأف��راد
والع�سكريني
الدبلوما�سيني
الأمريكيني يف البالد.
وجاءت الزيارة بعد ت�رصيحات
مل�س�ؤولني �أمريكيني عن خمططات
�إي��ران��ي��ة غ�ير حم���ددة لإحل���اق
�أ��ضرار بامل�صالح الأمريكية يف

املنطقة ،وذل��ك يف ظل ت�صاعد
التوترات الأمريكية الإيرانية.
وذكر م�صدر �أمني عراقي �أن �أحد
عنا�رص قوات البي�شمركة قتل �إثر
تفجري وقع يف مدينة حلبجة.
وقال امل�صدر� ،إن قذيفة هاون
ان���ف���ج���رت يف حم��ي��ط مدينة
حلبجة ل��دى م��رور عنا�رص من
البي�شمركة ،ما �أدى الى مقتل
�أحدهم مت�أثر ًا بجراحه ،و�أ�صيب
�آخرون.
و�أ�شار �إلى �أنه مت نقل امل�صابني
�إلى م�ست�شفى ال�سليمانية لتلقي
العالج.

الحكومة اليمنية :لن ننسحب من «الحديدة»
�أعلن رئي�س الفريق احلكومي اليمني
يف جلنة التن�سيق و�إعادة االنت�شار
يف احلديدة� ،صغري بن عزيز� ،أن
�أي خطوة انت�شار �أحادية من جماعة
�أن�صار الله ال قيمة لها و�ستكون
مرفو�ضة ما مل تتم الإجراءات وفق ًا
ملا اتفق عليه.
من جانبه ،ق��ال املتحدث با�سم
ق��وات ال�ساحل الغربي املوالية
للرئي�س اليمني عبد ربه من�صور
ه��ادي ،العقيد و�ضاح الدبي�ش،
�إن القوات احلكومية لن تن�سحب
من احلديدة قبل الت�أكد من خروج
جماعة �أن�صار الله.
و�أو����ض���ح ال��دب��ي�����ش�،أن ال��ق��وات
احلكومية ل��ن تنفذ التزاماتها
املتمثلة بان�سحابها �إل��ى م�سافة

 3ك��ي��ل��وم�ترات م��ن مواقعها قبل
الت�أكد من نزع الألغام وان�سحاب
احلوثيني.
وكان وكيل وزارة الإع�لام اليمنية
د .جن��ي��ب غ�ل�اب ،ق��د ان��ت��ق��د يف
وقت �سابق� ،آليات الأمم املتحدة
الأمريكية يف التعامل مع امل�سلحني
يف البالد ،الفت ًا �إلى �أنها تتعامل
مع ان�سحاب جماعة �أن�صار الله من
موانئ مدينة احلديدة خارج �إطار
اتفاق �ستوكهومل ،وبهذه الطريقة
حت��اول وا�شنطن �إع��اق��ة �أي �إدان��ة
حوثية يف جمل�س الأمن الدويل.
على ج��ان��ب �آخ���ر� ،أع��ل��ن��ت الأم��م
املتحدة ا�ستعدادها للم�ساعدة يف
حت�سني كفاءة و�إنتاجية موانئ
احل��دي��دة ،بعد م��غ��ادرة جماعة

�أن�صار الله.
و�أكد برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
�أن املنظمة م�ستعدة للم�ساعدة يف
حت�سني كفاءة و�إنتاجية املوانئ.
وو�صفت من�سقة الأم���م املتحدة
املقيم ومن�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية
يف اليمن ليز غراندي ميناء احلديدة
ب�رشيان احلياة يف حمافظات اليمن
ال�شمالية.
و�أ�ضافت �أن ترقية م�ستوى املن�ش�آت
يف امل��وان��ئ �أم��ر ع��اج��ل ،وهناك
���س��ب��اق م��ع ال��زم��ن لنقل الغذاء
وال��وق��ود والأدوي�����ة وغ�يره��ا من
ال�سلع احليوية ب��أ��سرع ما ميكن
و�سال�سة ملاليني النا�س يف جميع
�أنحاء البالد الذين يعتمدون على
امل�ساعدات الإن�سانية.

�أ�صيب �شابان فل�سطينيان بعيارين ناري
ومطاطي ،كما �أ�صيب الع�رشات بحاالت اختناق،
وده�ست �آلية ع�سكرية �إ�رسائيلية �شابا فل�سطينيا
ثالثاً ،وذل��ك خ�لال اقتحام ق��وات االحتالل
الإ�رسائيلي خميم جنني �شمال ال�ضفة الغربية
املحتلة �أم�س.
وقالت جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني يف
ب��ي��ان� ،إن ق��وات االح��ت�لال اقتحمت املخيم
واندلعت مواجهات عنيفة بني ال�شبان وقوات
االحتالل �أدت الى ا�صابة عدد من ال�شبان بجروح
خمتلفة جراء اطالق جي�ش االحتالل الر�صا�ص
احلي واملطاط وقنابل الغاز ال�سامة امل�سيلة
للدموع �صوب املواطنني يف املخيم.
�إلى ذلك ،اعتقلت قوات الإحتالل الإ�رسائيلي
ثالثة ع�رش فل�سطينيا �صباح �أم�س من �أنحاء
خمتلفة بال�ضفة الغربية املحتلة.
وقال نادي اال�سري الفل�سطيني يف بيان ،ان قوات
االحتالل اال�رسائيلي اقتحمت مناطق متفرقة مبدن
جنني ونابل�س وبيت حلم وقلقيلية واخلليل،
واعتقلت املواطنني الثالثة ع�رش بزعم �أنهم
مطلوبون.
على جانب �آخ���ر ،احتجزت ق��وات االحتالل

للفل�سطينيني ،متابعا «�سنوا�صل
ال��ع��م��ل م��ع ك��ل اجل��ه��ات م��ن اجل
ا�ستمرار الهدوء ولن�ستطيع تنفيذ هذه
امل�شاريع».
وق��ال املبعوث الأمم��ي «�أمت��ن��ى لو
مت احلفاظ على ال��ه��دوء الآن ملدة
�أ�سبوعني �أو ثالثة �أ�سابيع ف�إننا
�سن�ستطيع بناء عليه �أن من�ضي �أو
نتقدم يف امل�شاريع بعيدة املدى
التي خططنا لها».
و�أردف قائال« :هدفنا الأ�سمى �سيبقى
رفع احل�صار غزة وحتقيق الوحدة
الفل�سطينية» ،منا�شدا كل القادة
الفل�سطينيني الغتنام هذه الفر�صة
وا�ستعادة الوحدة.

بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر الجماعات اإلرهابية

الجيش السوري يسيطر على منطقة تل هواش
في ريف حماة

وا�صلت ق��وات اجلي�ش ال�سوري
تقدمها ع�بر امل��ح��ور ال�شمايل
الغربي ملحافظة حماة بغطاء
جوي �سوري رو�سي م�شرتك.
وذكر م�صدر �أمني يف حماة �أن قوات
اجلي�ش ال�سوري متكنت من ال�سيطرة
على تل هوا�ش اال�سرتاتيجي وبلدة
تل هوا�ش وم���زارع ر�سم الأحمر
وبلدة اجلابرية �شمال غرب مدينة
كفرنبودة بريف حماة ال�شمايل
الغربي ،بعد ا�شتباكات عنيفة مع
م�سلحي تنظيم «جبهة الن�رصة»
وحلفائه يف املنطقة.
وق���ال ق��ائ��د �إح����دى جمموعات
االق��ت��ح��ام ع��ل��ي ط���ه �إن ق���وات
اجلي�ش ،وبعد متهيد ناري كثيف،
متكنت من ال�سيطرة على تل وبلدة
هوا�ش بالإ�ضافة �إلى مزارع ر�سم
الأحمر واجلابرية بعد ا�شتباكات
عنيفة مع املجموعات الإرهابية
امل�سلحة.
و�أو���ض��ح ط��ه ان عملية التقدم
�ست�ساهم يف ت�أمني مواقع انت�شار
وحدات اجلي�ش يف مدينة كفرنبودة
ال��ت��ي ت��ع��ر���ض��ت ل�سل�سلة من
الهجمات التي �شنها امل�سلحون،
بالإ�ضافة �إلى �أن املواقع اجلديدة
التي متت ال�سيطرة عليها �ست�صبح
منطلق ًا لقوات اجلي�ش باجتاه باقي
املناطق التي ال تزال حتت �سيطرة
التنظيمات امل�سلحة بريف حماة
ال�شمايل.
و�أ�شار �إلى �أن الطبيعة اجلغرافية
لها �ست�ساعد يف نقل الو�سائط
النارية �إلى هذه القرى والبلدات
لزيادة نطاق اال�ستهدافات املدفعية

وال�صاروخية باجتاه عمق مناطق
�سيطرة املجموعات الإرهابية
امل�سلحة.
وك��ان اجلي�ش ال�سوري ،ب��د�أ منذ
�صباح الأ�سبوع املا�ضي ،عملية
ع�سكرية يف ريف حماة ال�شمايل،
حيث �أكد م�صدر ع�سكري �سوري �أن
اجلي�ش ال�سوري لن يبقى يف مو�ضع
ال��رد على ا�ستفزازات امل�سلحني

الجيش ينفي محاولة فض االعتصام بالقوة

• استمرار التظاهرات في السودان

• دبابة للجيش السوري

واع��ت��داءات��ه��م و�أن عملية تطهري
املنطقة منزوعة ال�سالح «كمرحلة
�أول����ى» ب��ات��ت ���ض�رورة ال ميكن
ت�أجيلها.
وت�سيطر «هيئة حترير ال�شام»
الواجهة احلالية لتنظيم «جبهة
لن�رصة» املوايل لتنظيم «القاعدة»
الإرهابي ،على خمتلف مدن وبلدات
حمافظة �إدلب.

و�إل��ى جانب هيئة حترير ال�شام
«جبهة الن�رصة» ،تنت�رش يف ريف
ح��م��اة ال�شمايل ع��دة تنظيمات
�إره��اب��ي��ة تتقا�سم معها النفوذ
على املنطقة كـ «حرا�س الدين»،
واحل���زب الإ���س�لام��ي الرتك�ستاين
«ال�صيني» ،و«�أن�صار التوحيد»
املبايع للتنظيم الإرهابي وف�صائل
�أخرى من جن�سيات عدة.

محادثات بين السراج وموغيريني

السودان :تظاهرات ضد المجلس العسكري في الخرطوم
�أغلق متظاهرون �سودانيون� ،صباح
�أم�����س� ،شارع النيل املقابل للق�رص
اجلمهوري يف العا�صمة ال�سودانية
اخلرطوم ،يف ا�ستجابة لدعوات جتمع
املهنيني ال�سودانيني للبدء يف ع�صيان
مدين� ،إثر تعرث املفاو�ضات بني القوى
املدنية واملجل�س الع�سكري االنتقايل.
و�أفاد �شهود عيان �أن «املتظاهرين �أغلوا
ال�شارع ،وقفوا على بعد نحو  300مرت
من مقر الق�رص اجلمهوري».
و�أ���ض��اف �أن «ال�شباب املتظاهرون
هتفوا �ضد املجل�س الع�سكري االنتقايل
ويدعون ل�سقوطه».
و�أك��د املجل�س الع�سكري االنتقايل يف
ال�سودان� ،أم�س الأول� ،أن ما تردد
عن حم��اوالت ف�ض االعت�صام بالقوة
من جانب القوات امل�سلحة والقوات
النظامية الأخرى عار عن ال�صحة.
وقال املجل�س يف بيان« :تردد يف عدد
من و�سائط التوا�صل وو�سائل الإعالم
�أن هنالك حم��اوالت لف�ض االعت�صام

الإ�رسائيلي� ،أم�س الأول� 7 ،صحافيني ونا�شطا
حقوقيا� ،شمال ال�ضفة الغربية ،كما طردت
الع�رشات من �أهايل منطقة حم�صة من م�ساكنهم
يف الأغوار ال�شمالية بال�ضفة.
وق��ال النا�شط احلقوقي ع��ارف دراغمة  ،يف
ت�رصيح �صحايف� ،إن قوات االحتالل �رشعت يف
طرد  15عائلة «� 98شخ�صا بينهم �أطفال ون�ساء»
من م�ساكنهم يف منطقة حم�صة الفوقا ،بهدف
�إجراء تدريبات ع�سكرية يف املنطقة.
وكانت ق��وات االحتالل �أخطرت �أه��ايل منطقة
حم�صة ب ��إخ�لاء م�ساكنهم لإج���راء تدريبات
ع�سكرية يف املنطقة ،حيث �ستتم التدريبات
على مدار � 3أ�سابيع بواقع � 3أيام �أ�سبوعيا.
وب�ش�أن ال�صحافيني ال�سبعة ،قال �شهود عيان
�إن ق��وات االحتالل احتجزتهم قبل �أن تنقلهم
�إلى مع�سكر �أم زوقا �رشق تيا�سري �شمال �رشق
طوبا�س.
و�أ�ضافوا �أن ال�صحافيني تواجدوا يف تلك املنطقة
لتغطية عمليات ترحيل املواطنني من قرية
حم�صة الفوقا يف الأغ��وار ،التي تنفذها قوات
االحتالل الإ�رسائيلي ،بذريعة �إجراء التدريبات
الع�سكرية.

بالقوة من جانب ال��ق��وات امل�سلحة
والقوات النظامية الأخرى ..عليه ن�ؤكد
للمواطنني جميعا واملعت�صمني علي
وجه اخل�صو�ص �إن هذا احلديث عار من
ال�صحة متاما».
و�أ�ضاف البيان« :ظل املجل�س الع�سكري
يكرر �إنه ال ف�ض لالعت�صام بالقوة �أما ما
يحدث خارج منطقة االعت�صام فذلك �ش�أن
�آخر ي�ستوجب احل�سم» ،مو�ضحا «قامت
جمموعات بقفل جزء كبري من �شارع
النيل وبع�ض الطرق الأخرى وهذا الأمر
مرفو�ض متاما ويخلق نوع من الفو�ضى
وامل�ضايقات ..الأمر الذي ي�ستدعي من
اجلهات املخت�صة احل�سم الالزم تطبيعا
حلياة املواطنني وحفاظا على �أمنهم
و�سالمتهم».
وكان املجل�س الع�سكري االنتقايل �أكد
التزامه بالتفاو�ض مع القوى املدنية،
لكنه لن ي�سمح بفو�ضى بعد الآن ،م�ؤكدا
�أنه �سيتعامل باحل�سم الالزم ملواجهة
�أي خرق للقانون.

و�أكد ع�ضو املجل�س الع�سكري االنتقايل
ال�سوداين �صالح عبد اخلالق �أن املجل�س
ل��ن يف�ض اعت�صام املحتجني �أم��ام
القيادة العامة يف اخلرطوم بالقوة،
قائال« :ال نريد ف�ض االعت�صام بالقوة،
بل �سمحنا للمحتجني باالعت�صام �أمام
القيادة العامة».
وي�شهد ال�����س��ودان ،ح��ال��ي� ًا ،مرحلة
انتقالية بعد الإطاحة بالرئي�س ال�سابق
عمر الب�شري ،يوم � 11أبريل احلايل،
�إث���ر ح���راك �شعبي ،وت��ول��ى جمل�س
ع�سكري انتقايل مقاليد احلكم لفرتة
انتقالية ،برئا�سة وزير الدفاع ال�سابق
عو�ض بن ع��وف ،ال��ذي مل يلق قبوال
من مكونات احلراك ال�شعبي ما ا�ضطره
بعد �ساعات ملغادرة موقعه مع نائب
رئي�س املجل�س ،رئي�س الأركان ال�سابق
كمال عبد ال��ر�ؤوف املاحي ،ليتولى
قيادة املجل�س املفت�ش العام للقوات
امل�سلحة ال�سودانية ،الفريق �أول الركن
عبد الفتاح الربهان.

تناولت وقف إطالق النار في ليبيا

�أكدت املفو�ضة العليا ل�ش�ؤون ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد الأوروبي
فيدريكا موغرييني� ،أن االحتاد الأوروب��ي يرتقب �أن توقف كل الأطراف
الليبية الأن�شطة امل�سلحة ،وت�ست�أنف احلوار ال�سيا�سي ،كما ناق�شت خالل
لقاء مع رئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي ،فائز ال�رساج ،الو�ضع الإن�ساين
و�أكدت على �رضورة �ضمان و�صول امل�ساعدات الإن�سانية.
وذكر يبان� ،صادر عقب لقاء املفو�ضة الأوروبية وال�رساج� ،إن «موغرييني
�أكدت �أن االحتاد الأوروبي يرتقب �أن تبد�أ كل الأطراف يف وقف �إطالق النار،
وتوقف الأن�شطة القتالية ،وت�ست�أنف احلوار ال�سيا�سي ،مبا يحقق م�صالح
الليبيني».و�أ�ضاف البيان« :كما �أعربت موغرييني عن دعمها الكامل لعمل
املبعوث الأمم��ي اخلا�ص �إل��ى ليبيا غ�سان �سالمة ،وجهوده ملحاولة
الو�صول �إلى وقف لإطالق النار».
وتابع البيان �أن «موغرييني وال�رساج ناق�شا الو�ضع الإن�ساين يف ليبيا،
حيث ا�ضطر الآالف �إلى النزوح جراء الهجمات يف طرابل�س» ،م�شريا �إلى
�أن «موغرييني �أكدت على �رضورة �ضمان و�صول امل�ساعدات الإن�سانية،
و�ضمان حماية املدنيني».
و�شارت موغرييني� ،أم�س ،يف حمادثات وزراء خارجية االحتاد الأوروبي.
و�أعلنت القيادة العامة للقوات امل�سلحة العربية الليبية ،بقيادة امل�شري
خليفة حفرت ،ليل الرابع من �أبريل املا�ضي� ،إطالق عملية للق�ضاء على ما
و�صفته بالإرهاب يف العا�صمة طرابل�س ،والتي توجد فيها حكومة الوفاق
املعرتف بها دوليا برئا�سة ،فائز ال�رساج ،الذي دعا قواته ملواجهة
حتركات قوات حفرت بالقوة ،متهما �إياه باالنقالب على االتفاق ال�سيا�سي
للعام .2015

