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قوات إسرائيلية اعتقلت  11فلسطيني ًا بالضفة الغربية

متطرفون اقتحموا األقصى بحراسة شرطة االحتالل
دعت إلى حشد الدعم المالي للقطاع المحاصر

إصابات خالل

«األونروا» للمجتمع الدولي :انتبهوا

مداهمة بلدة

لألوضاع اإلنسانية في غزة

قفين شمال

طولكرم ...وهدم

وق��ال �إن �أون���روا ل��ن ينتهي
�أعلن املفو�ض العام لوكالة
دورها ولن تتوقف خدماتها
الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل
ال��ت��ي ه��ي �أ���س��ا���س تواجدها
الفل�سطينيني
ال�لاج��ئ�ين
م��ن �أج����ل خ��دم��ة الالجئني
«�أون�����روا» بيري كرينبول،
والوكالة
الفل�سطينيني،
�أم�س� ،أن الوكالة تعاين من
تنت�رص للإن�سانية وحفظ
عجز مايل حاليا يتجاوز 200
كرامة الالجئني الفل�سطينيني
مليون دوالر.
يف كل �أنحاء تواجدهم.
وذك��ر كرينبول خالل م�ؤمتر
و�أ���ض��اف «ن�أ�سف للأو�ضاع
���ص��ح��ايف ع��ق��ده يف �إح���دى
الإن�سانية ال�صعبة التي مير
امل��دار���س التابعة للوكالة
بها �سكان قطاع غزة ،والتي
يف غزة �أن  42دولة �ساعدت
يعاين ب�سببها ما يزيد على
�أون��روا مال ًيا لتخطي �أزمتها
مليون و� 300أل��ف الج��ئ يف
املالية العام املا�ضي على
القطاع ،الأزم���ة هنا لي�ست
�إث��ر ق��رار الإدارة الأمريكية
• بيير كرينبول متحدثا ً
فقط �أزم���ة ط��ع��ام و��ش�راب،
بوقف متويل الوكالة.
ولكنها �أي�ضا �أزم���ة كرامة
وقال �إن �أونروا �ستبذل �أق�صى
جهد من �أجل ا�ستمرار تقدمي امل�ساعدات الغذائية وحياة م�ستقرة وهو ما يريده الالجئون هنا».
لالجئني يف قطاع غزة ،م�ضيف ًا �أنهم بحاجة �إلى و�أكد مفو�ض عام �أونروا �أنه جتري ات�صاالت م�ستمرة
مبلغ  60مليون دوالر بغر�ض ت�أمني �رشاء املواد ومكثفة مع الدول املانحة ملوا�صلة دعم الالجئني
الغذائية.وقبل �أ�سبوعني حذرت �أون��روا من خطر يف قطاع غزة ،و�أنه يجب �أال يتوقف هذا الدعم.
عدم قدرتها على توفري م�ساعدات غذائية لأكرث من ونا�شد املجتمع ال��دويل ب�رضورة االنتباه �إلى
مليون �شخ�ص يف قطاع غزة بحلول ال�شهر املقبل الأو�ضاع الإن�سانية يف قطاع غزة ،وبذل كل اجلهود
ب�سبب �أزمتها املالية.ويف حينه ذكرت �أونروا يف املمكنة من �أجل ح�شد الدعم املايل لقطاع غزة.
بيان �صحايف� ،أن مليون �شخ�ص يف غزة ميثلون و�شدد كرينبول على �أن «�أونروا لي�ست م�س�ؤولة عن
ن�صف عدد �سكان القطاع يعتمدون على املعونة �أعداد الالجئني وتفاقم م�شاكلهم ،بل امل�شكلة هي
الف�شل ال�سيا�سي ،ولن ن�سمح ب�أي حماولة لنزع
الغذائية املقدمة من املجتمع الدويل.
و�أكد كرينبول ا�ستمرار �أونروا يف تقدمي اخلدمات ال�رشعية عن الوكالة وعملها ،وال ميكن �إخفاء
لالجئني الفل�سطينيني يف كل خميمات اللجوء ،على �أكرث من خم�سة ماليني الجئ فل�سطيني ،و�أونروا
الرغم من ال�ضائقة املالية ال�صعبة التي متر بها لن ت�سمح ب�أي حماولة لتدمري ال�رشعية الإن�سانية
لالجئني الذين عانوا لفرتات طويلة».
املنظمة.

منزل في بيت لحم
• املستوطنون يواصلون االقتحامات املتكررة لألقصى

اقتحم ع�رشات امل�ستوطنني� ،صباح
�أم�س ،امل�سجد الأق�صى ،و�سط حرا�سة
م�شددة من �رشطة وق��وات االحتالل
الإ�رسائيلي التي توا�صل �إخالء �ساحات
حرم امل�سجد من املعتكفني.
وق���ال م�����س ��ؤول ال��ع�لاق��ات العامة
والإع����ل���ام يف وزارة الأوق������اف
الفل�سطينية فرا�س الدب�س� ،إن 101
م�ستوطن اقتحموا الأق�صى على �شكل
جمموعات ونفذوا جوالت ا�ستفزازية
يف �ساحاته ،وبع�ضهم قام بت�أدية
�صلوات تلمودية قبالة قبة ال�صخرة
وم�صلى باب الرحمة ،قبل �أن يغادروا
من جهة باب ال�سل�سلة.
وت���أت��ي اق��ت��ح��ام��ات امل�ستوطنني
للم�سجد الأق�����ص��ى يف وق���ت متنع
فيه �سلطات االحتالل االعتكاف يف
الأق�صى ،حيث اقتحمته على مدار
الأي��ام املا�ضية عقب انتهاء �صالتي
الع�شاء وال�تراوي��ح ،و�أخ��ل��ت��ه من

امل�صلني املعتكفني.
من جانبها ،دعت «اللجان ال�شعبية
للدفاع عن الأق�����ص��ى» ،املقد�سيني
والفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية
ومناطق الـ 48ل�شد الرحال واالعتكاف
يف �ساحات امل�سجد الأق�صى يف الع�رش
الأواخر من �شهر رم�ضان ،وذلك ابتداء
من اليوم.
وي�سعى االحتالل من خالل االقتحامات
�شبه اليومية لتق�سيم الأق�صى زمانيا
ومكانيا بني امل�سلمني واليهود كما
فعل يف امل�سجد الإبراهيمي يف اخلليل
جنوب ال�ضفة الغربية.
ويق�صد بالتق�سيم الزماين ،تق�سيم
�أوق��ات دخ��ول امل�سجد الأق�صى بني
امل�سلمني واليهود� ،أم��ا التق�سيم
املكاين فيق�صد به تق�سيم م�ساحة
الأق�صى بني اجلانبني ،وهو ما ت�سعى
�إ�رسائيل لفر�ضه.على جانب �آخر،
�أ�صيب فل�سطيني بالر�صا�ص املطاطي،

المجلس العسكري في السودان

يلغي تجميد التنظيمات المهنية

�أ�صدر املجل�س الع�سكري يف ال�سودان� ،أم�س ،ق��رار ًا ب�إلغاء
جتميد التنظيمات املهنية.
و�شمل القرار ك ً
ال من النقابات املهنية ،واالحتادات املهنية،
واالحت��اد العام لأ�صحاب العمل القومي ،بح�سب ما �أوردته
وكالة الأنباء ال�سودانية.
ومت جتميد التنظيمات املهنية من جانب املجل�س الع�سكري
الذي تولى مقاليد ال�سلطة عقب الإطاحة بالرئي�س ال�سوداين
عمر الب�شري يف احلادي ع�رش من ال�شهر املا�ضي.

«تحيا تونس» و«المبادرة»:
اندماج في حزب واحد
�أع��ل��ن ح��زب��ا «ح��رك��ة حتيا
تون�س» و«املبادرة» ال�رشيكان
يف االئتالف احلكومي االتفاق
على االندماج يف حزب واحد
ا�ستعداد ًا لالنتخابات املقررة
هذا العام.
و�أعلن الأمني العام لـ «حتيا
ت��ون�����س» ���س��ل��ي��م ال��ع��زاب��ي
و�أمني «عام املبادرة» كمال
مرجان ،ال��ذي �شغل من�صب
وزير الدفاع يف حكم الرئي�س
الأ�سبق زين العابدين بن علي
قبل ث��ورة  ،2011يف بيان
م�شرتك عقب اجتماع ليل �أم�س

الأول ،عن قرار االندماج من
حيث املبد�أ.
وب��رر احلزبان هذه اخلطوة
ب���ه���دف ت���وح���ي���د ال���ق���وى
«ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة
التقدمية» واحلد من الت�شتت
ال�����ذي ت��ع��ان��ي��ه العائلة
الو�سطية.
وك�لا احل��زب�ين ي��ق��دم نف�سه
امتدادا لفكر الزعيم الراحل
احلبيب بورقيبة باين دولة
اال�ستقالل الذي عرف بتوجهه
العلماين وتر�سيخه للدولة
املدنية.

«تقييم الحوادث» باليمن :إجراءات
التحالف العربي ...سليمة

�أكد الفريق امل�شرتك لتقييم احلوادث يف اليمن �سالمة الإجراءات
املتبعة من قبل قوات حتالف دعم ال�رشعية باليمن ،مو�ضحا
�أنها راعت قواعد اال�شتباك الع�سكري والقانون الدويل الإن�ساين
وقواعده العرفية.
جاء ذلك يف م�ؤمتر �صحايف عقده املتحدث الر�سمي با�سم
الفريق امل�ست�شار من�صور املن�صور ،ال�ستعرا�ض نتائج تقييم
حوادث ت�ضمنتها خم�سة ادع��اءات تقدمت بها منظمات دولية
وو�سائل �إعالم خمتلفة حيال مزاعم ب�ش�أن «�أخطاء» ارتكبتها
قوات التحالف خالل عملياتها الع�سكرية يف الداخل اليمني.
و�أ�شار �إلى �أن تقارير احلوادث تعتمد على البحث والتق�صي
وجمع الأدلة املتعلقة بكل حادثة وربطها مبجريات العمليات
الع�سكرية يف اليمن.
و�أو�ضح ان الفريق امل�شرتك لتقييم احلوادث قام بالتحقق يف
االدعاءات اخلم�سة املقدمة وبحث يف جميع الوثائق مبا يف ذلك
�إجراءات وقواعد اال�شتباك وجدول ح�رص املهام اليومي وتقرير
ما بعد املهمة وال�صور الف�ضائية والت�سجيالت امل�صورة «فيديو»
لكل حادثة على حدة.
و�أكد املن�صور �صحة الإجراءات املتخذة من قبل قوات التحالف
يف ا�ستهداف املواقع ومبا يتفق مع القانون الدويل الإن�ساين
وقواعده العرفية بالإ�ضافة �إلى اتخاذ قوات التحالف لكافة
االحتياطات الالزمة من حيث نوعية القنبلة امل�ستخدمة وحتديد
زاوية اال�ستهداف وخلو املنطقة املحيطة باملوقع امل�ستهدف
من املدنيني �أو مركبات مدنية.

و�آخرون باالختناق فجر �أم�س ،خالل
مداهمة ق��وات االحتالل اال�رسائيلي
بلدة قفني �شمال مدينة طولكرم �شمال
ال�ضفة الغربية املحتلة.
و�أف�����ادت جمعية ال��ه�لال االحمر
الفل�سطيني يف ب��ي��ان ،ب����أن قوات
االحتالل اقتحمت البلدة و�أطلقت فيها
قنابل الغاز ال�سامة امل�سيلة للدموع
والأعرية املطاطية ،باجتاه ع�رشات
ال�شبان �إث��ر مواجهات اندلعت يف
البلدة ،ما �أدى �إلى �إ�صابة عدد من
املواطنني باالختناق ،وفتى بعيار
مطاطي مت نقله �إلى م�ست�شفى ال�شهيد
ثابت احلكومي لتلقي العالج.
وهدمت ق��وات االحتالل الإ�رسائيلي
�صباح �أم�س ،منز ًال قيد الإن�شاء يف
منطقة خاليا ال��ل��وز ،جنوب �رشق
مدينة بيت حلم بال�ضفة الغربية
املحتلة.
و�أفاد مدير مكتب هيئة مقاومة اجلدار

واال�ستيطان يف بيت حلم ح�سن بريجية
يف ب��ي��ان ،بهدم ج��راف��ات االحتالل
اال�رسائيلي ملنزل قيد الإن�شاء مكون
من طابقني ،يعود ملواطن من قرية
�صور باهر يف مدينة القد�س املحتلة،
وذلك بحجة عدم الرتخي�ص ،م�شري ًا
ال��ى �أن ه��ذه املنطقة م�ستهدفة من
قبل االح��ت�لال لأغ��را���ض ا�ستيطانية
عن�رصية.
واعتقلت قوات االحتالل اال�رسائيلي
فجر �أم�س� ،أحد ع�رش فل�سطينيا خالل
حملة دهم واعتقاالت وا�سعة �شنتها
يف مناطق خمتلفة بال�ضفة الغربية
املحتلة.
وق��ال ن��ادي الأ���س�ير الفل�سطيني يف
بيان ،ان قوات االحتالل اال�رسائيلي
اقتحمت مناطق متفرقة يف مدن قلقيلية
وطولكرم ونابل�س والبرية ورام الله
واخلليل ،واعتقلت املواطنني االحد
ع�رش بزعم �أنهم مطلوبون.

رداً على خروقات منطقة خفض التصعيد

الجيش السوري يستهدف مواقع إرهابية
في ريفي إدلب وحماة

�أوق���ع���ت وح�����دات م���ن اجلي�ش
ال�سوري قتلى وم�صابني يف �صفوف
امل��ج��م��وع��ات الإره���اب���ي���ة التي
جددت خرقها اتفاق منطقة خف�ض
الت�صعيد عرب اعتداءاتها املتكررة
على النقاط الع�سكرية والبلدات
الآمنة بريفي �إدلب وحماة.
وذكر م�صدر �أمني يف حماة �أن وحدة
م��ن اجلي�ش وجهت �صباح �أم�س
رمايات نارية مركزة على حماور
حترك جمموعات �إرهابية �أغلبها
تابع لتنظيم جبهة الن�رصة بني
بلدتي الهبيط وكفرنبودة بريفي
�إدل��ب اجلنوبي وحماة ال�شمايل
الغربي.
و�أ�شار امل�صدر �إلى �أن الرمايات
�أ�سفرت عن مقتل و�إ�صابة العديد
من الإرهابيني وتدمري �آليات وعتاد
لهم� ،إ�ضافة �إلى كمية من الأ�سلحة
والذخرية كانت بحوزتهم.
وت�صدت وح��دات من اجلي�ش �أم�س
لهجوم كبري ملجموعات �إرهابية
م��ن تنظيم جبهة ال��ن����صرة على
عدد من املناطق الآمنة والنقاط
الع�سكرية بريف حماة ال�شمايل
و�إدل��ب اجلنوبي وكبدتها خ�سائر
فادحة يف الأرواح والآليات.
على �صعيد �آخر ،بحث وزير ال�صحة

• آليات اجليش السوري ترد على خروقات اإلرهاب

ال�سوري د .نزار يازجي ،مع مدير
ع��ام منظمة ال�صحة العاملية د.
ت��ي��درو���س غيربيي�سو�س جهود
ال���وزارة للو�صول �إل��ى التغطية
الطبية ال�شاملة و�سط التحديات

املتمثلة بخروج م�شاف ومراكز
�صحية من اخلدمة جراء ا�ستهداف
الإره���اب���ي�ي�ن ل��ه��ا والإج������راءات
االقت�صادية الق�رسية �أحادية اجلانب
على �سورية.

وخالل اللقاء الذي عقد على هام�ش
دورة جمعية ال�صحة العاملية يف
جنيف بني يازجي �أن الوزارة �أعادت
خالل العام املا�ضي ت�أهيل ع�رشات
املراكز ال�صحية املت�رضرة و�أق�سام

حيوية يف م�شاف �ضمن املناطق
الآمنة ،ما �ساهم يف حت�سني و�صول
اخل��دم��ات ال�صحية للمواطنني،
متمني ًا من املنظمة م�ساهمة �أكرب
يف هذا املجال.
ودع���ا وزي���ر ال�����ص��ح��ة ال�سوري
املنظمة �إلى بذل جهود �أكرب لرفع
الإجراءات االقت�صادية اجلائرة عن
�سورية والتي تت�سبب ب�إعاقة توريد
الأدوية النوعية غري املنتجة حملي ًا
والتجهيزات الطبية وقطع الغيار،
م��ا ينعك�س �سلب ًا على الأو�ضاع
ال�صحية للمر�ضى.
و�شدد يازجي على ��ضرورة ايالء
املنظمة االهتمام الالزم بالأو�ضاع
ال�صحية املرتدية لأهايل اجلوالن
ال�سوري املحتل وال��زام االحتالل
الإ��سرائ��ي��ل��ي ب ��إت��اح��ة اخلدمات
ال�صحية لهم وعلى �أهمية توخي
الدقة واملو�ضوعية فيما يخ�ص
املعلومات التي ت�صدر عن ال�صحة
العاملية ب�ش�أن الو�ضع ال�صحي يف
�سورية وعدم االجنرار وراء و�سائل
�إع�ل�ام خارجية «متولها ال��دول
ال�رشيكة يف �سفك ال��دم ال�سوري
والتي تدعي كذبا ا�ستهداف املن�ش�آت
ال�صحية بهدف الإ�ساءة لإجنازات
اجلي�ش العربي ال�سوري».

السراج :ليبيا تشهد صراع ًا بين الحداثة والعسكرة
قال رئي�س املجل�س الرئا�سي حلكومة الوفاق الوطني
الليبية فائز ال�رساج ،م�ساء �أم�س الأول� ،إن ال�رصاع يف
ليبيا لي�س بني �رشقها وغربها ،ولكن «بني من يريدون
احلداثة والع�سكرة».وتعهد ال�رساج ب�إطالق عملية �سيا�سية
جديدة يف ليبيا من دون قائد قوات �رشق ليبيا �أو ما يعرف
بـ «اجلي�ش الوطني الليبي» اجلرنال خليفة حفرت.
وقال املكتب االعالمي للمجل�س الرئا�سي يف بيان ان ذلك
جاء خالل لقاء عقده ال�رساج مع عدد من �سفراء الدول
العربية واالفريقية والغربية على هام�ش زيارته لتون�س
وذلك الطالعهم على التطورات احلالية يف ليبيا.
و�أكد ال�رساج يف كلمة �أن «حكومة الوفاق كانت ملتزمة
بامل�سار الدميقراطي فيما �شن حفرت عدوانا على العا�صمة
طرابل�س م�شوها �أج��واء التفا�ؤل بقرب انعقاد «امل�ؤمتر
الوطني اجلامع» واثناء زيارة الأمني العام للأمم املتحدة
�إلى طرابل�س».
وا�ستعر�ض ال�رساج ما و�صفها باالنتهاكات التي ارتكبتها
القوات املعتدية والتي اعتربها جرائم حرب وجرائم �ضد
الإن�سانية ،مو�ضحا �أن «ما ي�سمى باجلي�ش والذي يقوده
حفرت هو يف الواقع خليط غري متجان�س ي�ضم جماعة دينية
وجمموعات قبلية ومناطقية وميلي�شيا �إجرامية».
و�أ�شار ال�رساج �إلى �أن حكومة الوفاق طالبت جمل�س االمن
ب�إر�سال جلنة تق�صي حقائق للتحقق من االنتهاكات،

وطالب الدول ال�شقيقة وال�صديقة بتحمل م�س�ؤولياتها
وت�سمية الأ�شياء مب�سمياتها وذلك ب�إدانة املعتدي.
و�شدد على ان الدعوة لوقف اطالق النار يجب �أن تقرتن
بعودة القوة املعتدية من حيث �أتت ،م�ؤكد ًا �أن «احلرب
�ستنتهي و�سيعود الليبيون �إلى طاولة احلوار ومطالب ًا
بالإعداد لعملية �سيا�سية ت�أخذ يف االعتبار املعطيات التي
افرزتها احلرب والبحث عن �آلية للحوار ت�شمل كل الليبيني
دون اق�صاء و�إيجاد ممثلني �آخرين للتفاو�ض ،فالعملية
ال�سيا�سية حتتاج �إلى �أنا�س يحرتمون كلمتهم وي�ؤمنون
بالدميقراطية والتبادل ال�سلمي لل�سلطة».
و�أو�ضح �أن حكومة الوفاق حر�صت على ان تكون على
م�سافة واحدة من جميع الدول و�أال تتورط يف اخلالفات
بينها ،وانه مازال ي�أمل ان تراجع بع�ض الدول موقفها وان
تنحاز لل�شعب الليبي ولي�س لطرف بعينه.
وقال يف هذا ال�صدد انه يتفهم �أن تبحث الدول عن م�صاحلها
االقت�صادية اخلا�صة ولكن هناك طريقة �صحيحة و�أخالقية
للقيام بذلك ،الفتا الى ان حفرت توهم �أن دخول طرابل�س
�سيكون نزهة بف�ضل ما تلقاه من دعم ع�سكري.
واندلعت يف الرابع من ابريل املا�ضي مواجهات م�سلحة
بني جي�ش حفرت وقوات حكومة الوفاق بهدف ال�سيطرة
على طرابل�س ،ما ا�سفر عن مئات ال�ضحايا بني قتلى
وجرحى و�آالف النازحني.

• فائز السراج مستقبالً عددا ً من السفراء

