
ه���اج���م م��س��ت��وط��ن��ون، م���زارع���ن 
ومركبات فلسطينية، واقتلعوا أشجار 
زي��ت��ون، ف��ي مناطق متفرقة بالضفة 
الغربية احملتلة، فيما أصيب فلسطينيان 
ب��ج��روح، بالقدس، إث��ر انفجار قنبلة 

صوت ألقتها قوات إسرائيلية.
وذك��ر شهود عيان ل��أن��اض��ول، أن 
“مستوطنن هاجموا باحلجارة مركبة 
فلسطينية ق��رب بلدة ب��روق��ن، غرب 
سلفيت، شمالي الضفة الغربية، ما 
أدى إل��ى حتطم نوافذها، دون وقوع 

إصابات”.
وه���اج���م م��س��ت��وط��ن��ون م��زارع��ن 
فلسطينين في بلدة كيسان شرقي بيت 
حلم، وهددوهم بالسالح، وأجبروهم 
على م��غ��ادرة أراض��ي��ه��م، وف��ق وكالة 

األنباء الفلسطينية الرسمية.
وب���وت���ي���رة ش��ب��ه ي���وم���ي���ة، ينفذ 
مستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينين 

وممتلكاتهم في الضفة الغربية احملتلة.
وفي بيت حلم، جنوبي الضفة، اقتلع 
مستوطنون 15 ش��ج��رة زي��ت��ون، في 
منطقة عصيون جنوبي املدينة، ومنعوا 
مزارعن من تعمير أراضيهم، بحسب 

الوكالة نفسها.
وي��ت��ه��م الفلسطينيون السلطات 
اإلسرائيلية بالتغاضي عن اعتداءات 
امل���س���ت���وط���ن���ن، ال���ت���ي ي��ص��ف��ون��ه��ا 

ب�”البلطجة”.
وفي بلدة حزما، شمال شرقي القدس 
احملتلة، أصيب فلسطينيان، بجروح، 
إث��ر انفجار قنبلة ص��وت ألقتها قوات 

إسرائيلية، في مركبة كانا يستقالنها.
ووقعت اإلصابتان بعد اقتحام قوات 
إسرائيلية بلدة حزما، وإغالقها مدخل 
البلدة الرئيسي، م��ا أدى إل��ى ان��دالع 
مواجهات مع الشبان الفلسطينين، 

حسبما ذكر شهود عيان لأناضول.
وب��ي��ن��وا أن ال��ق��وات اإلسرائيلية 
أطلقت قنابل الصوت، والتي انفجرت 
إحداها في مركبة، وتسببت بإصابة 
الفلسطينين اللذين مت نقلهما إلى 

املستشفى لتلقي العالج.
وع��ادة ما تنصب ق��وات إسرائيلية 
حاجزا عسكريا على مدخل بلدة حزما، 
م��ا ي���ؤدي إل���ى ان����دالع م��واج��ه��ات مع 

الشبان.

وت��ف��ي��د ت���ق���دي���رات إس��رائ��ي��ل��ي��ة 
وفلسطينية ب��وج��ود نحو 650 ألف 
م��س��ت��وط��ن ف��ي م��س��ت��وط��ن��ات الضفة 
الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 

164 مستوطنة و124 بؤرة
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املتوسط في  التركي  القاري  اجلرف  مصر  احترام  يثمن  »أكار« 
ثّمن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، احترام مصر 
للجرف القاري التركي خالل أنشطتها للتنقيب شرقي املتوسط، 
مؤكدا أن ذلك تطور هام. جاء ذلك في كلمة ألكار خالل إشرافه 
على مناورات “الوطن األزرق 2021” البحرية التي انطلقت 
ببحري املتوسط وإيجة في 25 فبراير املاضي وتختتم فعاليتها 
األحد. وقال أكار إن تركيا ومصر لديهما قيم تاريخية وثقافية 
مشتركة، معربا عن ثقته بأن تفعيل هذه القيم ميكن أن ينعكس 

على حدوث تطورات مختلفة في األيام املقبلة.
وأكد أن القرار املصري املتمثل باحترام الصالحية البحرية 
التركية باملتوسط، يصب كذلك في مصلحة حقوق ومصالح 
الشعب املصري. وأعرب عن اعتقاده بإمكانية إبرام اتفاقية أو 
مذكرة تفاهم مع مصر في الفترة املقبلة، مبا يتماشى مع اتفاق 

الصالحية البحرية املبرم مع ليبيا، املسجل لدى األمم املتحدة.
وأوضح أكار أن وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش 

أوغ��ل��و، ي��واص��ل األع��م��ال ال��الزم��ة بالتنسيق م��ع املؤسسات 
واملنظمات والوزارات ذات الصلة في هذا اإلطار.

وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، 
مذكرتي تفاهم مع رئيس احلكومة الليبية فائز السراج، األولى 
تتعلق بالتعاون األمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق 
الصالحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين املنبثقة عن 

القانون الدولي.

6
حسب اجليش اليمني والشرطة العسكرية التابعة للحكومة الشرعية

23  حوثيًا في مأرب وجندي حكومي بتعز اليمن: مقتل 

مستوطنون يعتدون على فلسطينيني بالضفة الغربية

ج������راء  أش������خ������اص   6 م�����ص�����رع 
فيضانات غربي اجلزائر

لقي 6 أشخاص مصرعهم؛ جراء فيضانات في والية الشلف غربّي 
اجلزائر. وأف��ادت إدارة احلماية املدنية )الدفاع املدني( في بيان 
اطلعت األناضول على نسخة منه، أن تقلبات جوية وتساقطات 
مطرية فجائية وغزيرة حدثت بوالية الشلف )غ��رب(، وتسببت 

بحدوث فيضانات.
ووفق البيان، فقد جرفت مياه وادي مكناسة ببلدية الشلف 4 

سيارات، مع تسجيل 6 وفيات )3 نساء ورجلن وطفل(.
وذك��رت احلماية املدنية أن “هذه احلصيلة أولية”، الفتة إلى 
أن “عملية اإلنقاذ والبحث عن ضحايا يحتمل أن يكون الوادي قد 

جرفهم، ما تزال مستمرة”.
وتسببت الفيضانات بإغالق طريقن اثنن أم��ام حركة املرور 

بذات املنطقة، وجتري حاليا أشغال إلعادة فتحهما، حسب البيان.
والسبت، أّدى اجلزائريون صالة االستسقاء في معظم املساجد، 
بدعوة من وزارة الشؤون الدينية واألوق��اف، طلبا لنزول املطر 

املنقطع منذ يناير املاضي.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل 
االجتماعي تناقص منسوب العديد من السدود املائية في مناطق 
غربّي ووسط البالد. وأعلنت وزارة امل��وارد املائية، في 2 مارس 
اجلاري، أن عددا من السدود )دون حتديد رقم( شهدت تراجعا حادا 

في منسوبها من املياه جراء شح األمطار.
وتعتمد اجل��زائ��ر على مياه األم��ط��ار بشكل كبير في قطاعها 
الزراعي، خاصة زراع��ة احلبوب مبناطق شمالي البالد. ومتتلك 
اجلزائر 80 سدا مستغال إضافة ل�10 محطات لتحلية مياه البحر 

بواليات ساحلية.

بقصف  مدنيني   6 إصابة  سورية:  
إدلب على  وداعميه  للنظام 

أص��ي��ب 6 م��دن��ي��ن ج���راء ه��ج��م��ات ن��ف��ذه��ا ال��ن��ظ��ام ال��س��وري 
وداعموه،على أحياء سكنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، 

شمال غربي البالد.
وانتهك جيش النظام واملجموعات اإلرهابية األجنبية املدعومة 
من إي��ران، املنتشرة في مدينة معرة النعمان جنوب غربي إدلب، 
وقف إطالق النار، واستهدفت بقذائف أرض � أرض بلدة أريحا على 

طريق “إم 4” جنوبي إدلب، بحسب مراسل األناضول.
وأدى الهجوم إلى إصابة 6 مدنين بينهم اثنان إصابتهما بليغة، 

نقلوا إلى املستشفيات في املنطقة.
وف��ي مايو 2017، أعلنت تركيا وروس��ي��ا وإي���ران، التوصل 
إل��ى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدل��ب، ضمن 

اجتماعات أستانة املتعلقة بالشأن السوري.
ورغ��م تفاهمات الحقة، مت إبرامها لتثبيت وق��ف إط��الق النار 
بإدلب، أحدثها في يناير 2020، فإن قوات النظام وداعميه واصلت 
هجماتها على املنطقة، قبل إع��الن اتفاق وقف إط��الق النار في 5 

مارس من العام نفسه، ليبدأ سريانه باليوم التالي.
ووف��ق االتفاق فإنه مت إط��الق دوري��ات تركية وروس��ي��ة، على 
امتداد طريق “إم 4” )طريق دولي يربط محافظتي حلب والالذقية( 
بن منطقتي ترنبة )غرب سراقب( وعن احلور، مع احتفاظ تركيا 

بحق الرد على هجمات النظام السوري.

أعلنت احلكومة اليمنية، مقتل أحد جنودها في 
محافظة تعز )جنوب غرب( و23 من احلوثين 

في محافظة مأرب )شرق(.
وأف���اد امل��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي “سبتمبر نت” 
الناطق باسم اجليش اليمني، ب�”مقتل 23 
حوثيا في منطقتي اجلدعان وامل��خ��درة شمال 
غربي مأرب بعد إفشال محاولة هجوم للمليشيا 
احلوثية على مواقع عسكرية”، دون ذكر خسائر 

في صفوف القوات احلكومية.
ولم يتسن احلصول على تعقيب ف��وري من 

جماعة احلوثي، غير أن م��أرب إح��دى املناطق 
احملتدة فيها املواجهات املسلحة حاليا، وعادة 
ما تتبادل مع اجلانب احلكومي بيانات بشأن 

سقوط ضحايا.
ومنذ 7 فبراير امل��اض��ي، صعد احلوثيون 
هجماتهم في محافظة م��أرب للسيطرة عليها، 
كونها أهم معاقل احلكومة اليمنية واملقر الرئيس 
لوزارة الدفاع، إضافة إلى متتعها بثروات النفط 

والغاز.
وقالت الشرطة العسكرية التابعة للحكومة 

اليمنية في تعز، إنه “مت إسقاط طائرة مسيرة 
تابعة ملليشيا احلوثي االنقالبية في تعز”.

وأوضحت في بيان، أن الطائرة “كانت حتلق 
ف��وق معسكر تدريبي ت��اب��ع ل��ق��وات الشرطة 
العسكرية في منطقة جنوبي تعز وانفجرت 
خالل إسقاطها ما أدى ملقتل جندي وإصابة 14 

آخرين”.
وتتقاسم احل��ك��وم��ة اليمنية واحل��وث��ي��ون 
السيطرة على مناطق تعز، أكبر احملافظات 

اليمنية سكانا.

ويشهد اليمن ح��رب��ا منذ أك��ث��ر م��ن نحو 7 
سنوات، أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 باملئة 
من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، 
يعتمدون على الدعم واملساعدات، في أسوأ أزمة 

إنسانية بالعالم، وفق األمم املتحدة.
وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس 2015، 
إذ ينفذ حتالف بقيادة اجلارة السعودية، عمليات 
عسكرية دعما للقوات احلكومية، في مواجهة 
احلوثين املدعومن من إيران، واملسيطرين على 

عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

معارك عنيفة في تعز

اعتداءات املستوطنون على فلسطينين

أدان األم��ن العام ل��أمم املتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، التفجير اإلرهابي ال��ذي استهدف، 
اجلمعة، مطعما شرقي العاصمة الصومالية 
مقديشو، ما أوقع 20 قتيال، و30 جريحا، على 

األقل.
ج���اء ذل���ك ف���ي ب��ي��ان أص�����دره، “ستيفان 
دوجاريك”، املتحدث الرسمي باسم غوتيريش، 

اطلع عليه مراسل األناضول.

وق��ال غوتيريش إن��ه “مقتنع ب��أن العنف 
وال��ه��ج��م��ات ال��ع��ش��وائ��ي��ة ل��ن ت��ث��ن��ي الشعب 
ال��ص��وم��ال��ي ع���ن س��ع��ي��ه ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��س��الم 
واالستقرار”. وج���دد “دعم وت��ض��ام��ن األمم 
املتحدة الكاملن مع حكومة وشعب الصومال 
في مواجهة هذه اجلرائم”، مطالبا “مبحاكمة 

مرتكبي هذا الهجوم”.
وفجر انتحاري سيارة مفخخة كان يقودها 

عند مطعم في حي “حمرججب”، ق��رب ميناء 
مقديشو ال��دول��ي، بحسب مصدر أمني حتدث 
لأناضول. وأض��اف أن املطعم ال��ذي استهدفه 
الهجوم ي��رت��اده ع���ادة مدنيون ومسؤولون 
حكوميون، الفتا إلى أن التفجير حدث في وقت 
كان املطعم مكتظا باملدنين، ما خلف خسائر 

بشرية وأضرارا مادية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير 

حتى اآلن، لكن أصابع االتهام ع��ادة تشير إلى 
مقاتلي حركة “الشباب” التي غالبا ما تتبنى 

مثل هذه العمليات.
ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد 
“الشباب” التي تأسست مطلع 2004، وهي 
حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم “القاعدة”، 
وتبنت العديد من العمليات اإلرهابية التي أودت 

بحياة املئات.

الصومال: غوتيريش يدين تفجيرا إرهابيا استهدف مطعما مبقديشو
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نواكشوط: مستمرون في القضاء 
على »مخلفات« الرق

أك��دت احلكومة املوريتانية عزمها “مواصلة 
اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة للقضاء على مخلفات وأش��ك��ال 
االسترقاق”. ج��اء ذل��ك ف��ي تصريحات ملفوض 
حقوق اإلنسان، محمد احلسن ولد بوخريص، على 
هامش انطالق أنشطة “ الوطني حملاربة املمارسات 
االسترقاقية”، السبت، وفق ما نقلت وكالة األنباء 

املوريتانية الرسمية.
وقال املفوض احلكومي: “تخليد هذا حتت شعار 
)معا حملاربة العمل القسري( يعد تعبيرا صادقا 
عن عزم احلكومة على مواصلة جهود القضاء على 
مخلفات االس��ت��رق��اق وك��اف��ة أشكاله”، دون مزيد 

من التفاصيل. وترفض احلكومة أحاديث ناشطن 
موريتانين بوجود مظاهر حل��االت رق في البالد، 
منها استخدام بعض األرقاء للعمل في املنازل ورعي 
املواشي، دون أجر. غير أنها تقر بوجود “مخلفات” 
للرق، واختارت في 2015 يوم 6 م��ارس لالحتفال 
بيوم وطني سنوي حملاربته، وأصدرت قانونا معدال 
يجرم االسترقاق، وأنشأت 3 محاكم لنظر قضاياه. 
ويعود تاريخ اجل��دل حول ال��رق في موريتانيا إلى 
السنوات األول��ى الستقالل البالد بداية ستينيات 
القرن املاضي، حينما كان ينتشر بشكل علني بن 

فئات املجتمع.

دبيبة: احلكومة اجلديدة متثل كل 
الليبيني وتراعي تنوعهم

أكد رئيس احلكومة الليبية، عبد احلميد دبيبة،، 
أن تشكيلته احلكومية متثل كل الليبين بتنوعهم، 
مشيرا إل��ى أنها وازن��ت بن الكفاءة واملشاركة 
الواسعة لكل املناطق. وق��ال دبيبة في سلسلة 
تغريدات على “تويتر”، إن��ه راع��ى ف��ي تشكيل 
احلكومة “املوازنة ما بن الكفاءة وضمان املشاركة 
الواسعة لكل املناطق، حتى تكون ممثلة فعلًيا 
جلميع الليبين بتنوعهم”. وأضاف: “وضعنا في 
عن االعتبار حالة النزاع التي كانت متر بها البالد 
لسنوات، وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم 

التمثيل”.
وأوضح أنه حافظ على العدد احلالي للوزارات 
مع تعديل محدود، الفتا أن “تقليلها بإعادة الهيكلة 

وضّمها ودم��ج إداراتها يستغرق من الوقت ما ال 
منلكه خالل هذه املرحلة، ويترتب عليها نفقات 

إضافية غير مدروسة”.
وكشفت السلطة التنفيذية املؤقتة في ليبيا، 
عن هيكلة حكومة الوحدة الوطنية املكونة من 27 
حقيبة وزارية، بحسب بيان نشره املكتب اإلعالمي 

لرئيس احلكومة، عبر “فيسبوك”.
وذك��ر البيان أن تشكيلة احلكومة اجلديدة 
“سُتعرض على السادة أعضاء مجلس النواب 
اإلثنن القادم في جلسة منح الثقة املزمع انعقادها 
مبدينة سرت )شمال وسط(”. وقدم دبيبة تشكيلة 
حكومته إلى البرملان، اخلميس، متهيدا للتصديق 

عليها.


