
ج��ّدد السفير الفلسطيني ل��دى األمم 
املتحدة رياض منصور اجلمعة مطالبته 
األمم املتحدة ب��إج��راء “حتقيق مستقل 
وشفاف” ف��ي مالبسات مقتل مدنيني 
فلسطينيني برصاص القوات االسرائيلية 
خالل االحتجاجات التي يقومون بها منذ 
ثالثة اسابيع على طول احلدود بني قطاع 

غزة والدولة العبرية.
وق��ال منصور في رسالة إل��ى األمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 
ومجلس األمن الدولي واجلمعية العامة 
لألمم املتحدة ان الفلسطينيني يطالبون 
االمم املتحدة ب�”إجراء حتقيق مستقل 
وشفاف في أعمال القتل التي تقوم بها 
ق��وات االح��ت��الل اإلسرائيلية للمدنيني 
الفلسطينيني ال��ذي��ن ي��ش��ارك��ون في 

االحتجاجات السلمية”.
واض���اف ان��ه “ينبغي أن تلي هذه 
ال���دع���وات ات��خ��اذ اإلج������راءات ال��الزم��ة 
حملاسبة اجلناة ومنع تكرار مثل هذه 
اجلرائم ومنع وقوع املزيد من اخلسائر 
في أرواح األبرياء” خالل االحتجاجات 

املتواصلة منذ 30 آذار/مارس.
وأكد السفير الفلسطيني في رسالته 
التي نشرت وكالة االنباء الفلسطينية 
)وف��ا( نصها انه “ال بد من أن يستجيب 
املجتمع الدولي لهذه االحتجاجات وأال 
يسمح إلسرائيل ب��اإلف��الت م��ن العقاب 
واملساءلة التي اعتادت عليه على مدى 

العقود”.
واض����اف ان���ه ي��ج��ب ردع اس��رائ��ي��ل 
“ومنعها من مواصلة ارتكابها للجرائم 
اجلسيمة واملمنهجة، مبا في ذلك جرائم 
احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية التي ال 
تتباهى فيها، بل أنها أيضا حتتفل بهذه 

اجلرائم بطرق مقيتة وغير أخالقية”.
واجلمعة قتل اربعة فلسطينيني بينهم 
ط��ف��ل وج���رح م��ئ��ات آخ����رون ب��رص��اص 
اجليش االسرائيلي والغاز املسيل للدموع 
في قطاع غزة حيث يواصل الفلسطينيون 
حركة االحتجاج التي يقومون بها منذ 30 
آذار/مارس واطلقوا عليها اسم “مسيرة 
العودة الكبرى” بينما وصفتها اسرائيل 

بانها “مسيرة الفوضى”.
وش����دد ال��س��ف��ي��ر الفلسطيني على 
ان��ه “على الرغم من الطبيعة السلمية 
ل��ه��ذه االح��ت��ج��اج��ات، ت���واص���ل ق���وات 
االحتالل اإلسرائيلية استهداف املدنيني 
الفلسطينيني بشكل متعمد ووحشي في 
جتاهل تام للقواعد واملعايير القانونية 

الدولية”.
وط��ال��ب منصور “املجتمع ال��دول��ي، 
وخ���اص���ة م��ج��ل��س األم������ن، ب��ال��ق��ي��ام 
مبسؤولياته في توفير احلماية الدولية 
لشعبنا الفلسطيني ف��ي ظ��ل اجل��رائ��م 
والسياسة القمعية التي تنفذها إسرائيل 
في األرض الفلسطينية احملتلة، ومن أجل 
ص��ون األم��ن والسلم الدوليني وحتقيق 
سيادة القانون “ومحاسبة من يتجاهلها 

أو يتعمد انتهاكها.
باملقابل طالب السفير االسرائيلي لدى 
االمم املتحدة دان��ي دان��ون في بيان “كل 
مسؤولي االمم املتحدة بإدانة حماس” 
ال��ت��ي “تشجع ع��ل��ى ال��ع��ن��ف وان��ع��دام 
االستقرار” بتعريضها النساء واالطفال 

للخطر.
ومبقتل الفلسطينيني االربعة ترتفع 
حصيلة قتلى االحتجاجات منذ 30 مارس 
املاضي الى 37 فلسطينيا. واصيب نحو 
خمسة االف اخرين بالرصاص والغاز 
املسيل للدموع ال��ذي استخدمه اجليش 
االسرائيلي في أقوى موجة عنف يشهدها 

القطاع منذ حرب 2014.
واعلنت حركة حماس ام��س  السبت 
تعرض أحد ناشطيها، وهو عالم في مجال 
الطاقة، لالغتيال خالل قيامه بزيارة الى 

كواالملبور.
وكتبت احلركة التي تتولى السلطة 
في قطاع غزة في بيان ان “املهندس فادي 
البطش اغتالته يد الغدر فجر امس السبت 
ف��ي ك��واالمل��ب��ور وه��و ف��ي طريقه لصالة 

الفجر في املسجد”.
ول���م حت��م��ل ح��رك��ة ح��م��اس أي جهة 
مسؤولية االغتيال، مع انها غالبا ما تتهم 

اسرائيل بالوقوف وراء عمليات مماثلة.
وتابعت احل��رك��ة ان البطش “متيز 

بتفوقه وابداعه العلمي وله في هذا املجال 
إسهامات مهمة ومشاركات في مؤمترات 

دولية في مجال الطاقة”.
في املقابل، اتهمت اسرته في قطاع 
غزة في بيان “جهاز املوساد بالوقوف 
وراء اغتيال” البطش )35 عاما( وطالبت 

“السلطات املاليزية باجراء حتقيق عاجل 
لكشف املتورطني باالغتيال قبل متكنهم 

من الفرار”.
ول��دى سؤاله من قبل وكالة فرانس 
برس، رفض مسؤول حكومي اسرائيلي 

لم يكشف هويته االدالء بأي تعليق.

في كواالملبور، أعلنت وكالة االنباء 
املاليزية نقال عن الشرطة مقتل فلسطيني 
في وق��ت مبكر السبت قالت ان��ه استاذ 
جامعي، برصاص رجلني كانا على منت 
دراج���ة ن��اري��ة.وأوض��ح رئ��ي��س شرطة 
العاصمة داتوك سيري مازالن الزم “احد 

املشتبه بهما أطلق 10 رصاصات أصابت 
أربع منها رأس وجسد االستاذ الذي قتل 
على الفور”، بحسب ما نقلت عنه الوكالة.

وأض��اف ان االستاذ ك��ان ام��ام مسجد 
يقع بالقرب من مقر سكنه وان��ه متزوج 

ولديه ثالثة أوالد.

وأظ��ه��رت ص��ور ل��ك��ام��ي��رات املراقبة 
ان املهاجمني ان��ت��ظ��را نحو 20 دقيقة 
قبل ان يخرج البطش من منزله. وقال 
قائد الشرطة املاليزية ان البطش “كان 
مستهدفا” مشددا على ان الشرطة ستعمل 

على حتديد هوية املشتبه بهم.
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حماس تعلن اغتيال عالم في مجال الطاقة عضو في احلركة في كواالملبور

الفلسطينيون يجّددون املطالبة بتحقيق أممي مستقل حول أعمال العنف في غزة

بن دغر: نهاية ميليشيات احلوثي اقتربت
أك��د رئيس احلكومة اليمنية، أحمد ب��ن دغ��ر، أن نهاية 
ميليشيات احلوثي االنقالبية، باتت قريبة جداً، مشيراً إلى أنها 

فقدت معظم قوتها.
ودعا، بن دغر خالل اتصال هاتفي أجراه مع محافظ البيضاء 

صالح الرصاص اول ام��س  اجلمعة، املغرر بهم في صفوف 
امليليشيات، إلى العودة إلى صوابهم واالنتصار للدولة املدنية 

واليمن االحتادي. 
وقال بن دغر، بحسب صحيفة عكاظ، إن “الشعب اليمني 

لن يقبل باخلرافة واحلق اإللهي في احلكم”، في إش��ارة إلى 
ميليشيات احلوثي اإليرانية.

وأش��اد بن دغر باالنتصارات امليدانية احملققة في عدد من 
جبهات البيضاء على طريق حترير كافة مناطقها.

 استمرار التظاهرات في غزة

بدء خروج مقاتلني معارضني من منطقة القلمون قرب دمشق

بعثة »حظر األسلحة الكيماوية« تدخل دوما
ب����دأ م��ق��ات��ل��ون م��ع��ارض��ون 
باخلروج  امس السبت من بلدات 
تقع شمال ش��رق دمشق، بحسب 
ما اعلنت وكالة االنباء السورية 
)سانا( في اطار اتفاق بني احلكومة 

وفصائل معارضة محلية.
ويأتي االتفاق املتعلق مبنطقة 
القلمون الشرقي في إطار اتفاقات 
االج���الء ال��ت��ي مت خاللها اخ��راج 
مدنيني ومقاتلني من معاقل سابقة 

لفصائل معارضة قرب دمشق.
وأك���دت ال��وك��ال��ة “بدء خ��روج 
احل��اف��الت ال��ت��ي تقل االره��اب��ي��ني 
وعائالتهم من الرحيبة” البلدة 
الواقعة في منطقة القلمون الشرقي 
وتبعد نحو 60 كلم شمال شرق 

دمشق. 
 وق��ال التلفزيون احلكومي أنه 
من املتوقع خ��روج 3200 مقاتل 
مع عائالتهم من الرحيبة وبلدتي 
الناصرية وج��ي��رود املجاورتني 

السبت.
وب��ث التلفزيون مشاهد تظهر 
احل��اف��الت وه��ي متر في الرحيبة 

ومعظمها كانت ستائرها مغلقة.
وكانت وكالة سانا قد أوردت 
ف��ي وق��ت متأخر اجلمعة ان��ه مت 
“التوصل ال��ى اتفاق في منطقة 
القلمون الشرقي يقضي بإخراج 
اإلرهابيني من الرحيبة وجيرود 
والناصرية ويبدأ تنفيذه اعتبارا 

من صباح غد )السبت(”.
وينص االت��ف��اق على ان يسلم 
امل��ق��ات��ل��ون االس��ل��ح��ة الثقيلة 
واملتوسطة ومستودعات الذخيرة 
ق��ب��ل اخ���راج���ه���م ال����ى ج��راب��ل��س 
)محافظة حلب( وال��ى محافظة 

ادلب املجاورة.
وتتوالى اتفاقات االج��الء التي 

تشرف عليها روسيا  بينما يسعى 
ال��ن��ظ��ام ال���ى ض��م��ان أم���ن دمشق 
عبر إخ���راج املقاتلني املعارضني 
م��ن مناطق “املصاحلات”، وهي 
التسمية التي تطلقها احلكومة على 
مناطق توصلت فيها الى اتفاقات 
م���ع ال��ف��ص��ائ��ل خ���الل ال��س��ن��وات 
املاضية. وغالباً م��ا تقضي هذه 
االتفاقات ببقاء املقاتلني املعارضني 
مع توقف األعمال القتالية، مقابل 
س��م��اح ق����وات ال��ن��ظ��ام ب��دخ��ول 

املساعدات والبضائع اليها.
وكانت القوات السورية أعلنت 

السبت املاضي استعادة السيطرة 
بالكامل على الغوطة الشرقية 
ق��رب دمشق بعد عملية عسكرية 
استمرت نحو شهرين واسفرت عن 
مقتل 1700 مدني بحسب املرصد 
وع��ن سلسلة من االتفاقات تالها 

نزوح عشرات االف االشخاص.
وه��ذا االسبوع مت اج��الء 1500 
مقاتل و3500 مدني م��ن مدينة 
الضمير على بعد 50 كلم شمال 
ش��رق دمشق نحو جرابلس بعد 

اتفاق مع فصيل جيش االسالم.
وتقوم ق��وات النظام في نفس 

الوقت بقصف احياء حتت سيطرة 
تنظيم الدولة االسالمية في جنوب 
دمشق. وقصفت في االيام االخيرة 
مخيم اليرموك في جنوب دمشق 

الخراج مقاتلي التنظيم املتطرف.
أدى ال���ن���زاع ف��ي س��وري��ا إل��ى 
مقتل 350 ال��ف شخص ون��زوح 
املاليني منذ اندالعه في 2011 إثر 
قمع وحشي لتظاهرات معارضة 

للحكومة.
وأك����دت وك��ال��ة “سبوتنيك” 
الروسية، نقاًل عن مصدر أمني، 
دخول بعثة مفتشي حظر األسلحة 

ال��ك��ي��م��اوي��ة ب��رئ��اس��ة التونسي 
س��ام��ي ب����ارك، إل���ى دوم���ا صباح 
امس  السبت، للتحقيق في الهجوم 

الكيماوي املفترض في املدينة.
وقال املصدر، إن “بعثة استطالع 
أم��ن��ي��ة ت��اب��ع��ة لبعثة التفتيش 
الدولية دخلت دوما صباح األمس، 
وعاينت املنطقة أمنياً قبيل دخول 

البعثة اليوم”.
وك��ان��ت بعثة استطالع أمنية 
زارت دوما منذ أيام وخرجت منها 
سريعاً بعد تعرض موكبها إلطالق 
ن���ار م���ن ق��ب��ل م��ج��ه��ول��ني تسبب 
بإصابة عنصر من ق��وات النظام 

السوري.
وأف��اد املرصد السوري حلقوق 
اإلن��س��ان أن قافالت دخلت مساء 
اول امس اجلمعة إلى مناطق في 
القلمون، م��ن أج��ل نقل مسلحني 
ومقاتلني نحو جرابلس )مبحافظة 

حلب(، وإدلب.
 إل��ى ذل��ك، أف��ادت وسائل إعالم 
تابعة للنظام السوري، السبت، أن 
مقاتلي القلمون ب��دؤوا باخلروج 
من بلدات تقع شمال شرقي دمشق، 
في إطار اتفاق بني النظام وفصائل 

معارضة محلية.
وأوردت “سانا” في وقت متأخر 
اجلمعة أنه مت “التوصل إلى اتفاق 
في منطقة القلمون الشرقي يقضي 
ب��إخ��راج ااملسلحني م��ن الرحيبة 
وجيرود والناصرية ويبدأ تنفيذه 

اعتباراً من صباح السبت”.
وينص االت��ف��اق على أن يسلم 
امل��ق��ات��ل��ون األس��ل��ح��ة الثقيلة 
واملتوسطة ومستودعات الذخيرة 
ق��ب��ل إخ���راج���ه���م إل����ى ج��راب��ل��س 
)محافظة حلب( وإل��ى محافظة 

إدلب املجاورة.

_ نزوح عائالت سورية 

اجتماع غير رسمي ملجلس األمن املنقسم 
حول سورية في مزرعة سويدية نائية

يلتقي أع��ض��اء مجلس االم��ن ال��دول��ي في 
مزرعة معزولة على الطرف اجلنوبي للسويد 
ام��س  السبت في مسعى لتخطي انقسامات 

عميقة حول انهاء احلرب في سوريا.
وفي أول خطوة من نوعها للمجلس الذي 
عادة ما يعقد جلسته السنوية في نيويورك، 
دعت السويد العضو غير الدائم في املجلس، 
ال��س��ف��راء ال15 واالم����ني ال��ع��ام انطونيو 
غوتيريش ه��ذه السنة لعقد اجتماعهم غير 

الرسمي في باكاكرا.
ولم يتم بعد تأكيد حضور املوفد الدولي 

اخلاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا.
وامل���زرع���ة ك��ان��ت امل��ق��ر ال��ص��ي��ف��ي ل���داغ 
هامرشولد ، ال��ذي ك��ان ثاني أم��ني ع��ام لألمم 
املتحدة ولقي مصرعه في حادث حتطم طائرة 

في افريقيا بشكل غامض عام 1961.
وتضم امل��زرع��ة الواقعة في قلب محمية 
طبيعية على بعد مسافة قصيرة ع��ن بحر 
البلطيق، اربعة مبان حول باحة وخضعت 
العمال ترميم في السنوات االخيرة. واجلناح 
الغربي هو املقر الصيفي لالكادميية السويدية 

التي متنح جوائز نوبل لالدب.
وبعيدا االف الكيلومترات عن نيويورك 
ودم��ش��ق سيناقش املجلس “سبل تعزيز 
مهمات األمم املتحدة حلفظ السالم وجعلها 

اكثر فعالية”، بحسب احلكومة السويدية.
ورح��ب��ت وزي����رة اخل��ارج��ي��ة السويدية 
م��ارغ��وت فالستروم ب��ق��رار عقد االجتماع 
في السويد “التي تؤمن باحللول السلمية 

للنزاعات ومنع حدوثها”.
وق��ال نائب السفير السويدي ل��دى األمم 
املتحدة ك��ارل سكاو إن فكرة االجتماع هي 
“العادة خلق حوار” و”اطالق الزخم” 
ب”تواضع وصبر”، وذلك بعد اسبوع على 
ض��رب��ات جوية نفذتها فرنسا وبريطانيا 

والواليات املتحدة ضد النظام السوري.
وق��ال سكاو للصحافيني في نيويورك إن 

االجتماع “مهم ملصداقية املجلس”.
وم���ع ان ال��ن��زاع ف��ي س��وري��ا ل��ك��ن يكون 
امل��وض��وع ال��ب��ارز الوحيد للمحادثات فإنه 
سيأخذ حيزا كبيرا من االجتماع النه تسبب 

بانقسامات عميقة بني اعضاء املجلس في 
االشهر القليلة املاضية.

وق��ال سكاو إن باكاكرا “موقع مناسب 
وملهم” للتواصل م��ع ق��وة الدبلوماسية. 
واض���اف “إنه م��ك��ان للعمل واالب��ت��ع��اد عن 
الرسميات والتوصل لطرق حقيقية وذات 

معنى للمضي قدما”.
- ال آمال مفرطة -

اس��ت��ه��دف��ت ال��ض��رب��ات ال��غ��رب��ي��ة ف��ي 14 
نيسان/ابريل في سوريا ثالثة مواقع تقول 
تلك ال���دول إن��ه��ا ُتستخدم م��ن ج��ان��ب نظام 
ال��رئ��ي��س ب��ش��ار األس���د لبرنامج لألسلحة 
الكيميائية.  وسوريا متهمة باستخدام اسلحة 
كيميائية قبل أسبوع على الضربات في هجوم 
في دوم��ا، املعقل االخير للفصائل املعارضة 

قرب دمشق.
وينفي االسد وحلفاؤه ال��روس مسؤولية 
سوريا عن تلك الهجمات التي أدت بحسب 
مسعفني إل��ى مقتل 40 شخصا. لكن ال��دول 
الغربية تصر على أن النظام السوري جتاوز 
خطا أحمر. وأدت الضربات التي نفذت بدون 
ق��رار م��ن مجلس االم���ن، إل��ى توتر كبير بني 
روسيا العضو الدائم في املجلس والواليات 
املتحدة وفرنسا وبريطانيا. واستخدمت 
موسكو الفيتو في مجلس االمن 12 مرة منذ 

عام 2011.
واجلمعة ح��ذرت ال��وزي��رة فالستروم من 
“املبالغة في تعليق االمال على حل للقضية 
)السورية( برمتها”. وقالت “قبل كل شيء، 
نحتاج وقتا للتحدث بشأن ال��دور الطويل 
االم��د ملجلس االم��ن واالمم املتحدة في النزاع 

السوري”.
 وينتظر فريق من منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية في دمشق السماح له بالتوجه إلى 
دوم��ا. وانتقدت بعض ال��دول غير االعضاء 
في املجلس عقد االجتماع في السويد. وقال 
أحد السفراء طالبا عدم ذكر اسمه إنه وسط 
النزاعات التي سيناقشها املجلس ومنها النزاع 
في سوريا، فإنه من غير الطبيعي أن يسافر 
املجلس كل هذه املسافة. وتساءل السفير “ما 

الذي سيحدث إذ حصل أمر سيء؟”.

مليون دوالر ملن يدلي مبعلومات عن صحافي أميركي مفقود في سورية
أعلنت السلطات الفدرالية االميركية مكافأة قدرها 
مليون دوالر مقابل معلومات من شأنها السماح بتعقب 
اثر الصحافي اوسنت تايس الذي اختفى في سوريا قبل 

اكثر من خمس سنوات.
وقّدم العرض مكتب التحقيقات الفدرالي )أف بي آي(، 

مؤكدا عدم عالقته ب”اي حدث معني”.
وقد يكون تايس الصحافي االميركي الوحيد احملتجز 
حاليا في سوريا التي اصبحت احد أخطر البلدان بالنسبة 

للمراسلني احلربيني.

واوضحت الشرطة االحتادية االميركية انه سيتم دفع 
املكافأة مقابل “املعلومات التي تؤدي مباشرة الى مكانه 

واسترداده والعودة اآلمنة” للمراسل.
وأض��اف��ت ان كل من لديه معلومات عن الصحافي 
املفقود ميكنه ان يتصل بها عبر أحد عنواني بريديني 
الكترونيني او ان يتصل ب��أق��رب س��ف��ارة او قنصلية 

اميركية.
وعمل تايس وهو صحافي مستقل مع “ماكالتشي 
نيوز” و”واشنطن بوست” و قناة “سي بي إس” ، 

وغيرها من وسائل اإلع��الم مبا في ذلك وكالة فرانس 
برس، و”بي بي سي” و”اسوشيتد برس”.

ومت اختطافه في 14  اغسطس 2012 قرب دمشق بعد 
ايام من عيد ميالده ال31.

ورحبت منظمة مراسلون بال ح��دود بقرار األف بي 
آي. وقالت مارغو ايوين املسؤولة عن مكتب الواليات 
املتحدة في املنظمة احلقوقية املتخصصة في الدفاع عن 
الصحافيني “نأمل  ان تشجع )هذه املكافأة( كل من لديه 

معلومة عن اوسنت تايس على االدالء بها”.

منافسة قوية بني اجليشني املصري واجلزائري في إفريقيا
كشف تقرير ملنظمة “غلوبال 
فاير باور” األمريكية لتصنيف 
ق���درات اجل��ي��وش ح��ول العالم، 
أن م��ص��ر واجل����زائ����ر حت��ت��الن 
صدارة الترتيب ألقوى اجليوش 

اإلفريقية لعام 2018.
واش��ت��ع��ل��ت امل��ن��اف��س��ة بني 
اجليشني امل��ص��ري واجل��زائ��ري 
بعدما أش���ارت امل��ؤش��رات، إلى 

ارت�����ف�����اع ت��ص��ن��ي��ف اجل��ي��ش 
اجل���زائ���ري م��ع ه��ب��وط بسيط 

للجيش املصري.
وح���ل اجل��ي��ش امل��غ��رب��ي في 
املرتبة السابعة، تبعه ك��ل من 
ال���س���ودان ول��ي��ب��ي��ا ب��امل��رك��زي��ن 
الثامن وال��ت��اس��ع ت��ب��اًع��ا، بينما 
احتل اجليش التونسي املركز 
احلادي عشر بالقائمة اإلفريقية 

التي شملت تقييم قوة 34 جيشا 
أفريقيا.

وب���ذل���ك س��ي��ط��رت اجل��ي��وش 
العربية على ص���دارة الترتيب 
ال��ق��اري، إذ ل��م يتخللهم سوى 
اجليش اجلنوب اإلفريقي باملركز 
ال��ث��ال��ث، وج���ي���وش نيجيريا 
وأنغوال وإثيوبيا باملراكز الرابع 

واخلامس والسادس.
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