
تستمر االحتجاجات تضامنا مع 
1500 معتقل يخوضون اضرابا عن 
الطعام في السجون االسرائيلية منذ 
ستة ايام، وسط مخاوف من »انفجار 
االوض��اع« بحسب مسؤولني امنيني 

فلسطينيني.
وق�������ال م�����س�����ؤول رف����ي����ع ف��ي 
االستخبارات الفلسطينية لوكالة 
فرانس ب��رس “تقديراتنا تفيد بان 
االم����ور ق��د ت��خ��رج ع��ن ال��س��ي��ط��رة، 
خصوصا في حال استمرار االضراب 
وبدء نقل املضربني الى املستشفيات«.
واض��اف املسؤول طالبا عدم ذكر 
اسمه ان “الفلسطينيني يعلنون عن 
تضامنهم بشكل مسيرات او من خالل 
مواجهات مع ق��وات االح��ت��الل )...( 
غير ان االمور لن تبقى على حالها اذا 

استمر االضراب«.
وت��اب��ع ان السلطة الفلسطينية 
ابلغت اجلانب االسرائيلي واالحتاد 
االوروب���ي وكافة اجلهات الدولية، 
بتخوفاتها من “انفجار االوضاع” في 

حال لم يتم حل مطالب املعتقلني.
وت���أت���ي ه����ذه امل���خ���اوف وس��ط 
اض���ط���راب���ات م��ت��ق��ط��ع��ة ب����دأت في 
االراض����ي الفلسطينية منذ االول 
م��ن تشرين االول/اك��ت��وب��ر 2015، 
قتل خاللها 261 فلسطينيا و 41 
اس��رائ��ي��ل��ي��ا وام��ي��رك��ي��ان واردن����ي 
واريتري وسوداني وبريطانية، في 
هجمات او م��ح��اوالت لشن هجمات 

ومواجهات.
وبدأ حوالي 1500 فلسطيني من 
املعتقلني ل��دى اسرائيل اضرابا عن 
الطعام منذ السابع عشر من نيسان/ 
اب��ري��ل احل��ال��ي، للمطالبة بتحسني 

اوضاعهم املعيشية.
ويقود االضراب القيادي في حركة 

فتح م��روان البرغوثي املعتقل منذ 
15 عاما. ويقول احمللل السياسي 
ج��ه��اد ح���رب ل��ف��ران��س ب���رس “في 
حال استمرار االض��راب لفترة اطول 
وارت���ف���اع امل��خ��اط��ر ال��ص��ح��ي��ة على 
بعض االسرى املضربني، وخصوصا 
القيادات، فان االمور قد تنفجر بشكل 
مواجهات م��ع جيش االح��ت��الل عند 

مناطق التماس«.
ويضيف ان “ما يسهم في ازدياد 
التوتر ان غالبية املضربني من حركة 
فتح، وبالتالي فان اي تطور سيدفع 
انصار احلركة االكثر انفعالية الى 

التصعيد«.
ونشرت قوات االمن الفلسطينية 
عناصرها عند ن��ق��اط ال��ت��م��اس مع 
اجليش االسرائيلي حتسبا لتظاهرات 
في رام الله والبيرة، غير ان مواجهات 
متقطعة اندلعت خالل االيام املاضية 

في مناطق ال تسيطر عليها السلطة.
م��ن جهته، ي��ق��ول ق���دورة ف��ارس 
ل��ف��ران��س ب���رس “ما مي��ي��ز اض���راب 
االسرى هذه املرة انه ياتي بعد فترة 
من التردد في ظل اجراءات قمعية من 

االحتالل«.
وي��ض��ي��ف ان “احلوار مستمر 
واحداثيات االضراب ستكون بالتحاق 
اس��رى اخرين بهذا االض���راب، حيث 
ان  عدد املضربني متوقع باالرتفاع 

وليست بالتناقص«.
وك��ان��ت االراض����ي الفلسطينية 
ش��ه��دت اح��ت��ج��اج��ات تضامنية مع 
املعتقلني العامني 2004 و 2012، 
غير ان هذه املرة تأتي في ظل غياب 
اف��ق سياسي وانقطاع املفاوضات 

السياسية مع اجلانب االسرائيلي.
ونقل وزير سابق لشؤون االسرى 
في حكومة حماس السابقة وصفي 

قبها رسالة من البرغوثي اخرجها 
معه لدى االفراج عنه اخلميس بعد 10 
اعوام في السجن تؤكد ان “االضراب 
جماعي من مختلف الفصائل وهدفه 

مطلبي وليس سياسيا«.
وق��ال قبها ملستقبليه “البرغوثي 
ق���ال ان االض������راب ه��دف��ه حتسني 
الشروط االنسانية العادلة والعيش 
الكرمي«. وكتب قبها على صفحته في 
فيسبوك “خرجت باألمس من سجن 
ه���دارمي مضرباً ع��ن الطعام لليوم 
الرابع التوالي؛ متضامنا ومسانداً ملن 

تركتهم خلفي من أسرى شعبنا«. 
وق��ال “كافة الفصائل ف��ي سجن 
ه��دارمي تشارك باإلضراب بقرارات 

تنظيمية«.
وحتتجز اسرائيل 6500 فلسطيني 
م��وزع��ني على 22 سجنا بينهم 29 
معتقلني قبل توقيع اتفاقيات اوسلو 
مع منظمة التحرير الفلسطينية العام 

.1993
وبني املعتقلني 62 ام��رأة، ضمنهن 
14 ق��اص��را، حسب ب��ي��ان��ات ن��ادي 

االسير الفلسطيني.
من جهة اخ��رى، تظاهر االالف من 
حركة فتح السبت ف��ي مدينة غزة 

تضامنا مع املعتقلني.
وجتمع املتظاهرون من مختلف 
مناطق القطاع في ساحة الكتيبة، 
م���رددي���ن ش���ع���ارات ت��دع��و الوس��ع 
حملة تضامن، ورفعوا علم فلسطني 
والف���ت���ات ت��ؤك��د ض����رورة ال��وح��دة 

ملساندة القضايا العادلة لالسرى.
من جهتها، قالت النائب عن حركة 
فتح نعيمة الشيخ “ان املسيرات 
س��ت��س��ت��م��ر ح��ت��ى حت��ق��ي��ق م��ط��ال��ب 
االس����رى، م��ؤك��دة ان امل��س��ي��رة هي 

مواجهات بني املتظاهرين الفلسطينيني وقوات االحتاللباكورة احلراك الشعبي لدعمهم«.
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وسط مخاوف من انفجار األوضاع

االحتجاجات تضامنا مع املضربني عن الطعام في سجون االحتالل تثير مخاوف أمنية

استمرار املعارك ضد تنظيم »داعش« للسيطرة على املدينة

فرار مئات من املوصل مع انتزاع العراق 
السيطرة على حيني آخرين في الغرب

10 يشتبه بأنهم متشددون قرب احلدود السورية اجليش اللبناني يعتقل 
قال اجليش اللبناني إنه ألقى القبض على عشرة يشتبه بأنهم 
أعضاء في جماعات متشددة يوم السبت بعد أن عبروا احلدود 
الشمالية الشرقية قادمني من سوريا فيما قال مصدر أمني إن 

قياديا محليا بتنظيم الدولة اإلسالمية قتل في نفس العملية.
ول��م ت��رد أنباء عن إصابة أو مقتل أي من أف��راد اجليش في 
العملية ببلدة عرسال التي اجتاحها املتشددون لفترة وجيزة في 

2014 قبل أن يفروا إلى تالل محيطة باحلدود. ويقول اجليش إنه 
ينفذ عمليات دورية ضد الدولة اإلسالمية ومتشددين سابقني على 
صلة بتنظيم القاعدة في املنطقة اجلبلية. وجاء في بيان اجليش 
“نفذت قوة من اجليش فجر اليوم عملية دهم سريعة وخاطفة 
في بلدة عرسال أسفرت عن توقيف 10 إرهابيني خطيرين كانوا 
تسللوا إليها في أوقات سابقة«. وذكر مصدر عسكري أن القيادي 

احمللي بالدولة اإلسالمية أمر بقتل جنديني لبنانيني وأن املشتبه 
بهم اعتقلوا التهامات بتهريب األسلحة. وال يزال التنظيم املتشدد 

يحتجز تسعة جنود لبنانيني خطفهم في اشتباكات عام 2014.
وتعرض لبنان لهجمات في السنوات القليلة املاضية لها عالقة 
باحلرب في سوريا حيث تقاتل جماعة حزب الله الشيعية دعما 

للرئيس السوري بشار األسد.
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فر املئات من املوصل أمس السبت 
وهم يجرون عربات يد حتمل حقائب 
ورض��ع��ا وك��ب��ارا ف��ي ال��س��ن بعد أن 
انتزعت القوات العراقية السيطرة 
على حيني آخرين في غرب املدينة من 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وبعد السير ألميال نقلت حافالت 
العائالت م��ن نقطة تفتيش تابعة 
للحكومة ف��ي ج��ن��وب امل��دي��ن��ة إل��ى 
مخيمات ت��ؤوي أكثر من 410 آالف 
ش��خ��ص ن��زح��وا م��ن��ذ ب���دء الهجوم 
الستعادة املوصل في أكتوبر تشرين 
األول. وق��ال أبو قحطان )63 عاما( 
وه��و أح��د وج��ه��اء مجموعة مؤلفة 
من 41 شخصا ينتمون إل��ى خمس 
عائالت “غادرنا دون مياه أو طعام 
أو إض����اءة ون��ح��ن ن��ض��ع مالبسنا 

على ظهورنا«. واستعادت القوات 
العراقية جزءا كبيرا من املوصل من 
متشددي التنظيم ال��ذي��ن اجتاحوا 
املدينة في يونيو حزيران عام 2014. 
ويسيطر اجليش اآلن على األحياء 

الشرقية ويحرز تقدما في الغرب.
وم��ق��ات��ل��و ال���دول���ة اإلس��الم��ي��ة 
امل��ت��ح��ص��ن��ون ف��ي امل��دي��ن��ة القدمية 
م��ح��اص��رون ف��ي ال��ش��م��ال الغربي 
ويستخدمون شراكا خداعية وقناصة 

وقذائف مورتر للدفاع عن أنفسهم.
وُس��م��ع دوي إط��الق ن��ار ونيران 
م��دف��ع��ي��ة ي���وم ال��س��ب��ت م��ع وص��ول 
العائالت من منطقة حي التنك الذي 
قالوا إن املتشددين ما زالوا يسيطرون 

على نصفه.
وتتقدم القوات املدعومة بطائرات 

الهليكوبتر ن��ح��و ج��ام��ع ال��ن��وري 
ال��ذي أعلن منه زعيم التنظيم أبو 
بكر البغدادي قبل نحو ثالثة أعوام 
اخلالفة على مساحات من العراق 
وسوريا. وشاهد مراسل من رويترز 
يقف على مرمى البصر من اجلامع 
دخانا كثيفا في املنطقة بعد ضربة 

جوية.
وق����ال ب��ي��ان إن ج��ه��از مكافحة 
اإلره����اب ال���ذي يتلقى ت��دري��ب��ا من 
الواليات املتحدة استعاد السيطرة 
ع��ل��ى ح���ي ال���ث���ورة وح���ي الصحة 

القريبني.
وق��ال اللواء الركن معن السعدي 
قائد جهاز مكافحة اإلرهاب إن قواته 
ستلتحم بقوات الشرطة االحتادية 
التي تتحرك صوب املدينة القدمية من 

موقع مختلف.
وق��ال لرويترز إنهم يستكملون 
تطويق اإلرهابيني في املدينة القدمية.

وما زال مئات اآلالف من املدنيني 
محاصرين ف��ي غ��رب امل��وص��ل حيث 
حترز القوات العراقية تقدما بطيئا 
ضد الدولة اإلسالمية في متاهة من 

الشوارع الضيقة.
ونقلت متحدثة باسم املفوضية 
العليا لشؤون الالجئني التابعة لألمم 
املتحدة عن أرق��ام حكومية أن نحو 
503 آالف شخص نزحوا من املوصل 
حتى 20 أبريل نيسان وأن 91 ألفا 

منهم عادوا.
وامل��وص��ل ه��ي ثاني أكبر مدينة 
ف��ي ال��ع��راق وآخ���ر معقل حضري 

للمتشددين في البالد.

ضمن جولة استطالعية تشمل السعودية ومصر وإسرائيل

وزير الدفاع األميركي في قطر
التقى وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس 
أمس في الدوحة أمير قطر الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني ووزي��ر الدفاع خالد العطية 
في البلد الغني بالغاز الذي يستقبل قاعدة 
اميركية مهمة للعمليات األميركية في 

الشرق األوسط.
ويقوم ماتيس بجولة استطالعية في 
الشرق األوسط شملت السعودية ومصر 
واسرائيل وستقوده إلى جيبوتي األحد 
وتتمحور ح��ول مكافحة تنظيم الدولة 
اإلسالمية والوضع في سوريا وأنشطة 
إيران التي تتهمها واشنطن “بزعزعة” امن 

املنطقة.
ورحب رئيس وزراء اسرائيل بنيامني 
نتانياهو اجلمعة بالتغيير الذي طرأ وفق 
تعبيره على السياسة األميركية في الشرق 

األوسط منذ تولي دونالد ترامب احلكم.
كانت دول اخلليج وكذلك إسرائيل تتهم 
إدارة الرئيس األميركي السابق ب��اراك 

اوباما بالتخلي عن حلفاء أميركا التقليديني 
وعدم اتخاذ مواقف حازمة من إيران.

ينشر األم��ي��رك��ي��ون ق��راب��ة 10 آالف 
عسكري في قاعدة العديد اجلوية في قطر 
ومنها يجري تنظيم وتنسيق العمليات 
اجل��وي��ة للتحالف ال��دول��ي ف��ي ال��ع��راق 

وسوريا.
وتدعم قطر فصائل مقاتلة في سوريا 
ولعبت من خ��الل اتفاق مع اي��ران حليفة 
النظام السوري دورا رئيسيا في اجالء أكثر 
من 11 ألف شخص من بلدات محاصرة في 

سوريا.
ويتهم مسؤولون غربيون قطر بعدم 
القيام مبا يكفي حملاربة متويل شبكات 
اسالمية متطرفة، لكن الدوحة تنفي ذلك. 
واقتصاديا، ترتبط واشنطن والدوحة 
بعالقات وثيقة واعلنت شركة اخلطوط 
اجلوية القطرية اخيرا عن شراء نحو مئة 

طائرة بوينغ بقيمة 18،6 مليار دوالر.

موسكو تأسف ملعارضة واشنطن التحقيق في االعتداء

الفروف يبحث هاتفيا مع تيلرسون 
الهجوم الكيميائي في سورية

حت����ادث وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��روس��ي 
سيرغي الف���روف أم��س األول هاتفياً مع 
نظيره األميركي ري��ك تيلرسون، مبدياً 
أس��ف��ه خ��ص��وص��اً مل��ع��ارض��ة واش��ن��ط��ن 
اقتراحاً روسياً-إيرانياً للتحقيق بالهجوم 

الكيميائي في سوريا مطلع ابريل.
وقالت اخلارجية الروسية في بيان إّن 
“اتصاالً هاتفياً جرى بني وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الفروف ووزير اخلارجية 
األميركي ريك تيلرسون، مببادرة أميركية«.
وأض��اف البيان أّن الف��روف أب��دى خالل 
ه��ذا االت��ص��ال “أسفه ملعارضة ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة داخ���ل املنظمة ال��دول��ي��ة حلظر 
االسلحة الكيميائية، للمبادرة القاضية 
بإرسال مفّتشني إلى سوريا للتحقيق في 
معلومات عن استخدام غ��از السارين في 

خان شيخون” بسوريا في 4 ابريل.
وتابع البيان أّن الف��روف وتيلرسون 
“اتفقا على البحث م��ج��ّدداً ف��ي احتمال 
فتح حتقيق موضوعي ح��ول ه��ذا احل��ادث 
بإشراف املنظمة الدولية حلظر األسلحة 

الكيميائية«.
كذلك، اّتفقا على “إطالق مجموعة عمل 
بأسرع وقت ممكن ُتكّلف البحث في كيفية 
إزالة نقاط اخلالف في العالقات الثنائية” 
التي بلغت أدن��ى مستوى لها منذ احلرب 
الباردة بسبب األزمة األوكرانية والنزاع في 

سوريا، حسب البيان.
ونشرت اخلارجية األميركية بياناً مساء 

اجلمعة أوضحت فيه أّن الرجلني تطّرقا إلى 
موضوع “مواصلة )احمل��ادث��ات( املتعلقة 
بالقضايا الثنائية” ومبواضيع “تشمل 
التحقيق الذي جتريه املنظمة الدولية حلظر 
االسلحة الكيميائية حول استخدام سوريا 

أسلحة كيميائية في 4 ابريل«.
وأضاف البيان أن تيلرسون “جّدد دعمه 
آللية التحقيق احلالية في منظمة حظر 
األسلحة الكيميائية”، من دون أن ُيعطي 
تفاصيل إضافية. وكانت املنظمة الدولية 
حلظر االسلحة الكيميائية رفضت اخلميس 
ف��ي تصويت اق��ت��راح��اً ملوسكو وط��ه��ران 
يقضي بتشكيل فريق جديد يكلّف التحقيق 

في الهجوم الكيميائي في سوريا.
ويتضمن االقتراح الروسي االيراني الذي 
حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه 
اج��راء حتقيق “ملعرفة ما اذا كانت اسلحة 
كيميائية قد استخدمت في خان شيخون 

وكيف وصلت الى مكان احلادث املزعوم«.
ويتجاهل االق��ت��راح ال��روس��ي االيراني 
التحقيق الذي باشرت به املنظمة الدولية 
حلظر االسلحة الكيميائية ح��ول الهجوم 
على خ��ان شيخون ال��ذي اوق��ع نحو 150 

قتيال.
كما يطالب االقتراح الروسي االيراني 
احملققني بالتوجه ال��ى قاعدة الشعيرات 
اجلوية التي هاجمتها الصواريخ االميركية 
“للتحقق من االدع��اءات بانه يتم تخزين 

اسلحة كيميائية فيها«.

3 سنوات في السجن بعد قضائها 

ترامب يستقبل املصرية األميركية آية حجازي
إستقبل الرئيس األميركي دونالد 
ترامب اجلمعة في البيت األبيض، 
امل��ص��ري��ة األم��ي��رك��ي��ة آي��ة حجازي 
م��ؤّس��س��ة منظمة »ب�����الدي« غير 
احلكومية ألطفال ال��ش��وارع والتي 
قضت محكمة في القاهرة ببراءتها 
بعد أن أمضت زه��اء 3 سنوات في 

السجن. 
وق��ال ترامب “نحن سعداء جداً 
ل��ع��ودة آي��ة، وإن��ه لشرف كبير أن 

نستقبلها في املكتب البيضوي«.
وصدر احلكم ببراءة آية بعد قرابة 
أسبوعني من زيارة الرئيس املصري 
عبد الفتاح السيسي إل��ى واشنطن 

ولقائه ترامب في 3 نيسان/أبريل.
وق���ال ش��ون سبايسر املتحدث 
باسم الرئيس األميركي، إّن ترامب 
حت��ّرك “بشكل مباشر ملصلحتها، 
بأقصى قدر من الكتمان، وبنّيَ بشكل 
واضح للحكومة املصرية مدى أهمية 

اإلفراج عن هذه األميركية«. 
وأض���اف سبايسر أّن “الرئيس 
ت��ط��ّرق إل��ى ه��ذه املسألة على حدة 
عندما أت��ى الرئيس السيسي إلى 

البيت األبيض«.   
وكانت حجازي تواجه اتهامات 

ب�”إدارة وتأسيس جماعة بغرض 
اإلجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي 
لألطفال وهتك ال��ع��رض واخلطف 
بالتحايل واإلك���راه للمجني عليهم 

)األط���ف���ال( وإدارة ك��ي��ان مي��ارس 
نشاطاً من أنشطة اجلمعيات من دون 

ترخيص«.
وق��ض��ت احمل��ك��م��ة ك��ذل��ك ب��ب��راءة 

زوجها محمد حسانني وستة آخرين 
كانوا متهمني في نفس القضية التي 
أثارت اهتمام واشنطن ومجموعات 

حقوق اإلنسان الدولية.

وكانت احملكمة ب��دأت النظر في 
القضية ف��ي منتصف آذار/م���ارس 
2015 وارج����أت اجل��ل��س��ات م��رارا 

مذاك.
وزعمت النيابة العامة ان االطفال 
كانوا يتعرضون النتهاكات جنسية 

في مقر مؤسسة بالدي.
ورد الدفاع مؤكدا ان االدل��ة التي 
قدمتها النيابة على هذه االتهامات 
ملفقة. كما تراجع شهود امام احملكمة 
ع��ن اق���وال سبق ان ادل���وا بها في 

التحقيقات.
وم��ن��ذ أط����اح اجل��ي��ش ال��رئ��ي��س 
اإلس��الم��ي محمد مرسي في متوز/
يوليو 2013، تعرضت منظمات غير 
حكومية ع��دة، خصوصا احلقوقية 

منها، لضغوط متنوعة.
وي���واج���ه ن��اش��ط��ون حقوقيون 
اتهامات بتلقي متويل من اخل��ارج 
خالفاً للقانون أبرزهم حسام بهجت 
وجمال عيد وهما مؤسسا “املبادرة 
امل��ص��ري��ة ل��ل��ح��ق��وق الشخصية” 
و”الشبكة العربية ملعلومات حقوق 

االنسان«. 
وص��درت ق���رارات قضائية مبنع 

هؤالء الناشطني من السفر.

سعوديان ضمن 
الصيادين الذين 

أفرج عنهم
في العراق

أع��ل��ن��ت وس��ائ��ل اع���الم سعودية 
أمس وجود مواطنني سعوديني اثنني 
بني الصيادين الذين اف��رج عنهم بعد 
اختطافهم 16 شهرا خالل رحلة صيد 

في جنوب العراق.
وانتقل الصيادون الذين كان يعتقد 
بأنهم جميعا من القطريني عن طريق 
اجلو الى الدوحة اجلمعة بعد تسليمهم 

للسلطات العراقية.
وأوردت ص��ح��ي��ف��ة “عكاظ” 
ان ال��س��ع��ودي��ني ه��م��ا س��ال��م ب��ن عبد 
الهادي امل��ري ومحمد عبدالله املري، 
وم��ن املتوقع ان ي��ع��ودا السبت الى 

السعودية.
وب���دأت وك��ال��ة األن��ب��اء السعودية 
تشير الى الصيادين بال “القطريني 

والسعوديني” دون تفاصيل اضافية.
 كما لم يتسن االتصال باملتحدث 
باسم اخلارجية للحصول على تعليق.

ترامب مصافحاً آية حجازي


