مصر ولبنان والبحرين والهند متنع «بوينغ ماكس  »737من التحليق في أجوائها
في أعقاب سقوط طائرة الركاب اإلثيوبية من طراز
بوينغ ماكس  737األح��د املاضي ،قالت هيئة الطيران
املدني املصرية ،إنها اتخذت ق��رارًا احتراز ًيّا مبنع عبور
وهبوط وإقالع طائرات بوينج من طراز ماكس  737في
األجواء واملطارات املصرية.
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وأعلنت الوكالة الوطنية لإلعالم في لبنان ،أن سلطة
الطيران في البالد ،قررت منع طائرات بوينغ ماكس 737
من الهبوط في بيروت ،أو التحليق في األجواء اللبنانية.
كما أعلنت وزارة الطيران املدني في الهند ،أنها لن
تسمح للطائرات من ط��راز بوينغ  737ماكس بدخول

مجالها اجلوي أو عبوره.
كما ص��رح وزي��ر امل��واص�لات واالت��ص��االت البحريني
كمال أحمد تعليق استخدام طائرات ”بوينغ“ األميركية
من ط��راز ” 737ماكس“ ،إثر ح��ادث الطائرة اإلثيوبية
املنكوبة.
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االحتالل يعيد فتح أبواب األقصى

اضطرابات داخل احلرم القدسي واستشهاد فلسطينيني اثنني في الضفة
أدى ع��دد كبير م��ن أب��ن��اء مدينة القدس
احملتلة ،صالة فجر أم��س ،في رح��اب املسجد
األقصى املبارك ،بعد إعادة فتح أبوابه.
وكانت قوات االحتالل أغلقت أبواب املسجد
الثالثاء ،وأدى املواطنون صلوات العصر
واملغرب والعشاء أمام أبواب املسجد املبارك،
خاصة ف��ي منطقة ب��اب األس��ب��اط ،بعد يوم
حافل باالعتداءات على املصلني والعاملني في
األقصى ،ودهم مسجد الصخرة ،وإغالق كافة
أب��واب األقصى ،واعتقال عدد من املقدسيني،
بحسب ما ذك��رت وكالة األنباء واملعلومات
الفلسطينية «وفا».
في سياق آخر اعتقلت قوات االحتالل ،فجر
األربعاء 6 ،شبان من مدينة جنني ومخيمها.
وذكرت مصادر محلية ،أن قوات االحتالل
اعتقلت الشبان بعد اقتحامها مدينة جنني
ومداهمة منازل ذويهم في حيي خروبة وأبو
ظهير وتفتيشها.
واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة
من األسرى احملررين بعد اقتحمها ملخيم جنني
ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.
وك��ث��ف��ت ق����وات االح���ت�ل�ال م��ن ت��واج��ده��ا
العسكري ف��ي محيط ق��رى وب��ل��دات جنوب
جنني ،ونصبت حواجز عسكرية أعاقت حركة
املواطنني.
كما اقتحمت سلطات االح��ت�لال ،مدرسة
فلسطينية في مدينة اخلليل بالضفة الغربية،
بزعم البحث عن مطلوبني قاموا بأعمال ”شغب
وعنف“ ضد اجليش اإلسرائيلي في مناطق
الضفة.
وقالت مصادر محلية “:إن قوات االحتالل
أطلقت ع���ددا م��ن قنابل ال��غ��از وال��رص��اص
املطاطي ف��ي امل��درس��ة ومحيطها ،مم��ا خلّف
ع���ددا م��ن اإلص���اب���ات ف��ي ص��ف��وف ال��ط�لاب

الفلسطينيني“.
وأض��اف��ت املصادر “،أن االح��ت�لال اقتحم
بتعزيزات عسكرية مدرسة اخلليل اإلعدادية
باملنطقة اجلنوبية للمحافظة ،وق��ام بإغالق
كافة الطرق املؤدية إليها ،وأطلقوا الغاز املسيل
للدموع على الطالب الذاهبني للمدرسة ،مما
خلق حالة من الرعب عندهم“.
وبحسب معلمي امل��درس��ة ،ف��إن اقتحام
امل��درس��ة يحدث من حني آلخ��ر بهدف عرقلة
سير العملية التعليمية وزعم البحث عن أطفال
رشقوا احلجارة على اجلنود اإلسرائيليني.
وتشهد األوضاع األمنية في الضفة الغربية
توترا كبيرا ،في ظل اقتحامات ومداهمات
متكررة لقوات االحتالل اإلسرائيلي ،بهدف
البحث عن مطلوبني جلهاز الشاباك ،وسط
مطالبات من السلطة الفلسطينية بتدخل دولي
عاجل لوقف املداهمات واالعتقاالت التي تطال
الشبان الفلسطينيني بشكل يومي في كافة
قرى ومدن الضفة.
من جانبه ،قال ن��ادي األسير الفلسطيني
إن ق��وات االح��ت�لال اإلسرائيلي اعتقلت 51
فلسطينيا من الضفة الغربية في غضون 24
ساعة مشيرا إلى أن بينهم أطفاال وام��رأة من
اخلليل.
وأض��اف النادي في بيان صحفي إن قوات
االحتالل اعتقلت  19فلسطينيا مبدينة القدس
بينهم سبعة فتية تراوحت أعمارهم بني 14
و 18عاما موضحا ان��ه مت االف��راج الحقا عن
غالبيتهم بشروط فيما ال تزال مجموعة منهم
تنتظر احملاكمة.
وبني النادي ان قوات االحتالل اعتقلت ستة
فلسطينيني مبحافظة رام الله بينهم النائب عن
حركة حماس محمد أبوطير ( 68عاما) الذي
ابعدته سلطات االحتالل عن مدينة القدس

قوات االحتالل تعتقل  51فلسطينيا
االحتالل يواصل اعتداءاته على األقصى
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واعتقل أكثر من مرة وجتاوز مجموع سنوات
اعتقاله  33عاما.
وأش���ار إل��ى أن ق���وات االح��ت�لال اعتقلت
ايضا سبعة فلسطينيني في محافظة جنني
وتسعة اخرين بينهم امرأة في اخلليل وأربعة
مبحافظة قلقيلية وأربعة اخرين بطولكرم
واثنني باريحا.
وفي املدينة القدمية بالقدس قالت الشرطة

إن قنبلة حارقة أحلقت أضرارا مبركز الشرطة
داخ��ل مجمع احل��رم القدسي الشريف الذي
يطلق عليه اليهود اسم جبل املعبد.
ووقعت اشتباكات داخل املجمع بني الشرطة
اإلسرائيلية وفلسطينيني .ولم ترد أنباء عن
وق��وع إص��اب��ات خطيرة أو أض���رار باملوقع
وقالت الشرطة إنها اعتقلت اثنني يشتبه بهما.
واستنكر ال��رئ��ي��س الفلسطيني محمود

عباس ”التصعيد اإلسرائيلي“ في احلرم الذي
يضم املسجد األقصى.
وف���ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ق���ال اجل��ي��ش إن
فلسطينيا مسلحا بسكني واج��ه ال��ق��وات في
مدينة اخلليل وقُتل بالرصاص .وأض��اف أن
احلادث لم يؤد إلى إصابة أحد من اجلنود.
وقال مجلس القضاء األعلى الفلسطيني إن
القتيل هو ياسر الشويكي ويبلغ من العمر (40

قسد :السيطرة على املدينة دخلت ساعتها األخيرة

ثالثة آالف مقاتل من تنظيم داعش استسلموا في الباغوز
أعلنت قوات سوريا الدميوقراطية منتصف ليل
الثالثاء األربعاء «استسالم» ثالثة آالف مقاتل من
تنظيم الدولة اإلسالمية في بلدة الباغوز في شرق
سوريا في غضون  24ساعة ،في خطوة من شأنها
أن متهد حلسم املعركة ضد اجلهاديني.
وف��ي تغريدة على تويتر ،ق��ال م��دي��ر املركز
االعالمي في صفوف ه��ذه القوات مصطفى بالي
«خ�لال  ٢٤ساعة ،استسلم ثالثة آالف إرهابي
لقواتنا في الباغوز» ،مؤكدا أن «املعركة مستمرة
وساعة احلسم أصبحت أقرب من أي وقت مضى».
وتشن هذه الفصائل العربية والكردية بدعم من
التحالف الدولي منذ ليل األحد هجومها األخير على
البقعة احملاصرة في الباغوز ،متهيدا للقضاء على
من تبقى من مقاتلي التنظيم.
وق��ال بالي ف��ي وق��ت سابق الثالثاء إن��ه «مع
مواصلة ق��وات س��وري��ا الدميوقراطية هجومها
األخير على ما تبقى مما يسمى اخلالفة ،يستسلم
اجلهاديون بشكل جماعي».
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،أف��اد املتحدث باسم حملة
قوات سوريا الدميوقراطية في منطقة دير الزور
عدنان عفرين فرانس برس ،عن استسالم نحو ألفي
شخص الثالثاء غالبيتهم من مقاتلي التنظيم.
وبعدما كان القصف على جيب التنظيم شبه
متوقف منذ ساعات الصباح افساحا في املجال
أم��ام خ��روج احملاصرين ،استأنفت ق��وات سوريا
الدميوقراطية وف��ق صحافية في وكالة فرانس
ب��رس قصفها املدفعي الكثيف ب��دءا من الساعة
 18،00بالتوقيت احمللي ( 16,00ت غ) تزامنا مع
توجيه التحالف الدولي ضربات جوية.
وأح��دث القصف وميضا في السماء وتسبب
باندالع حرائق ارتفعت منها سحب الدخان األسود.
وقبل وقت قصير من استئناف املعارك ،جتمع

عشرات املقاتلني مدججني بأسلحتهم ،وكانوا على
أهبة االستعداد القتحام جيب التنظيم ،فور تلقيهم
أوام��ر القيادة .وق��ال قائد املجموعة وق��دم نفسه
باسم شريف لفرانس برس «جهزنا أنفسنا اليوم
ومعنوياتنا مرتفعة».
وأضاف الشاب الذي يقاتل التنظيم منذ سنوات
ولف رأسه بشال
وهو ميسك جهاز السلكي بيده ّ
أزرق «طلبوا منا ال��ق��دوم ووصلنا للتو ،يرتاح
الشباب حاليا بانتظار الدخول مساء ( )..وسنكون
نحن في املقدمة».
ويقتصر وجود التنظيم في الباغوز حاليا على
مخيم عشوائي على الضفاف الشرقية لنهر الفرات
محاط بأراض زراعية متتد حتى احلدود العراقية.
وأوض����ح ق��ي��ادي رف���ض ال��ك��ش��ف ع��ن اسمه
لفرانس ب��رس صباح الثالثاء ،أن ق��وات سوريا
الدميوقراطية وطائرات التحالف تستهدف مواقع
التنظيم خالل الليل فقط ،قبل أن تتراجع وتيرة
قصفها خالل النهار .ويهدف هذا التكتيك وفق ما
شرح القائد امليداني علي الشير ( 27عاما) لفرانس
ب��رس إل��ى «تخويف ال��دواع��ش م��ن أج��ل تسليم
أنفسهم ،وفي الوقت ذاته خروج املدنيني».
واستأنفت ق��وات سوريا الدميوقراطية األحد
هجومها األخير ضد التنظيم ،بعدما أعلنت أن مهلة
«استسالم» مقاتليه قد انتهت.
وق��ال متحدث باسم التحالف الدولي لفرانس
برس في رسالة الكترونية الثالثاء إن التنظيم
«قرر البقاء والقتال حتى النهاية».
وفي األسابيع األخيرة ،علّقت هذه القوات مرارا
هجومها ضد جيب التنظيم ،ما أتاح خروج عشرات
اآلالف من األشخاص ،غالبيتهم نساء وأطفال من
أفراد عائالت مقاتلي التنظيم.
وبدأت قوات سوريا الدميوقراطية منذ سبتمبر

عملياتها العسكرية ضد منطقة سيطرة اجلهاديني
في شرق سوريا .وعلى وقع تقدمها العسكري،
خرج نحو  59ألف شخص منذ ديسمبر من مناطق
التنظيم ،بينهم أك��ث��ر م��ن ستة آالف مقاتل مت
توقيفهم ،بحسب املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وخضع الرجال والنساء واألطفال وغالبيتهم
م��ن ع��ائ�لات مقاتلي التنظيم لعمليات تفتيش
مت نقل
وتدقيق ف��ي هوياتهم بعد خروجهم .و ّ
الرجال املشتبه بأنهم جهاديون إلى مراكز اعتقال،
فيما أرسل األطفال والنساء إلى مخيمات في شمال
شرق البالد أبرزها مخيم الهول الذي بات يؤوي
أكثر من  66ألفا.
وذكر مكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع
لألمم املتحدة في سوريا ،في تقرير نشره الثالثاء،
أن عدد الوافدين إلى الهول تباطأ منذ استئناف
الهجوم ليل األحد.
وقال إن غالبية الوافدين اجلدد يصلون «ببنية
جسدية أكثر س��وءا من أولئك الذين وصلوا في
األس��اب��ي��ع ال��س��اب��ق��ة» .وحت���دث اخل��ارج��ون من
الباغوز لفرانس برس عن نقص كبير في املواد
الغذائية وجوع.
وأبدى برنامج األغذية العاملي «قلقه للغاية إزاء
سالمة عشرات اآلالف من األشخاص الذين وصلوا
مؤخرا إلى املخيم» بينهم ثالثة آالف غالبيتهم نساء
وأطفال وصلوا في «وضع بائس» ليل األحد.
وشدد املتحدث باسم البرنامج هيرفه فيرهوسل
على «احلاجة إلى متويل عاجل مع وجود ثغرات
في توفير املأوى واملياه والصرف الصحي والنظافة
واخلدمات الصحية واحلماية».
وقال إن األقسام املستحدثة في املخيم تقترب
من «سعتها القصوى».
في السياق نفسه ،أكد مدير املكتب اإلعالمي

لقوات سوريا الدميقراطية (قسد) مصطفى بالي،
أن العمليات العسكرية في بلدة الباغوز دخلت
ساعاتها األخيرة للقضاء على تنظيم داعش في كل
مناطق شرق الفرات السورية.
وأضاف بالي «بعد املعارك والقصف استسلم
امل��ئ��ات م��ن مقاتلي تنظيم داع���ش م��ع عائالتهم
ويقدر عددهم بحوالي  1500شخص أغلبهم نساء
وأطفال عناصر التنظيم ،نتوقع أن هناك أع��دادا
أخ��رى في ال��داخ��ل لم تستلم ،لذلك ب��دأت قواتنا
القصف حاليا والتقدم البري واملعارك العنيفة
حاليا مستمرة» .وأشار إلى أن من بقي من عناصر
داعش «ال زالون يقامون».
ورف��ض مدير املكتب اإلع�لام��ي التعليق على
أن شخصية قيادية في التنظيم استسلمت أمس
الثالثاء .وقال الناطق الرسمي باسم قوات سوريا
الدميقراطية كينور غبرائيل« :تستمر العمليات
العسكرية لقوات سوريا الدميقراطية في مخيم
الباغوز وحصلت اشتباكات في منطقتني بشكل
واسع ومكثف على محاور اجلبهة ،هناك مقاومة
كبيرة من قبل مسلحي داعش من خالل استخدامهم
السيارات املفخخة والصواريخ احلرارية».
وأض���اف« :متكنت قواتنا م��ن ص��د هجماتهم
من خالل القصف اجل��وي ال��ذي قامت به طائرات
التحالف على نقاط ومراكز جتمع إرهابيي داعش،
االشتباكات مستمرة ونتوقع أن تستمر خالل
اليومني القادمني».
وتابع« ،لم يتمكن مسلحو داعش من الوصول
إل��ى نقاط قواتنا بسبب ال��رد عليها م��ن قواتنا
ومقاتالت التحالف الدولي في استهداف السيارات
املفخخة واالنتحاريني ،ونحن لدينا تنسيق عال
بني قواتنا وقوات التحالف ،ونعتمد على اخلبرة
التي تشكلت خالل السنوات املاضية».

بهدف دعم فرص انتصار الثورة

السودان ...اجتماع في باريس من أجل «إسقاط النظام»
دع���ا «ن����داء ال���س���ودان» امل��ع��ارض
الجتماع األسبوع املقبل في باريس،
ب��ه��دف «دع���م ف��رص انتصار ال��ث��ورة
السودانية».
وت��ع��ق��د ق���وى «ن����داء ال���س���ودان»
اجتماعها ف��ي يومي  20-18م��ارس
ملناقشة القضايا الداخلية للتحالف
ال��ذي يقوده الصادق املهدي» ،حسب
«سودان تربيون»
ورفض جتمع املهنيني السودانيني
الذي يتبنى التنسيق لدعوات التظاهر
ضد احلكومة املشاركة في االجتماع،
وقالت األمني العام لنداء السودان مني
م��ن��اوي ،إن إقامة ترتيبات انتقالية
ودميقراطية جديدة بديلة لنظام اإلنقاذ
يتطلب تنسيقا كبيرا ب�ين مكونات
املعارضة ايفاءا ملا قدمه الشعب طوال
ثالثة األشهر املاضية».
وق��ال نائب رئيس حتالف «ن��داء
ال��س��ودان» إن اجتماعهم املرتقب «ال
عالقة له باحلوار مع النظام احلاكم».
وأض���اف ف��ي ب��ي��ان« :ان��ت��ه��ى زمن

استمرار االحتجاجات في السودان

احل��وار ،واحل��وار والتفاوض الوحيد
هو الذي يقوم به شعبنا اآلن في شوارع
امل��دن والقرى حتى إسقاط النظام».

وأوضح نائب رئيس التحالف أن قيادة
«نداء السودان» ستناقش في اجتماعها
املنتظر قضايا دعم الثورة السودانية

وتعزيز العمل املشترك من اجل اسقاط
النظام ،وعقد لقاءات مع أطراف هامة
من املجتمع الدولي.

وأصدر جتمع املهنيني السودانيني
بيانا شدد فيه على التوافق مع قوى
جميع ق��وى اع�لان احلرية والتغيير
ح��ول «ح��ول إس��ق��اط النظام وإقامة
نظام دميقراطي» وأوضح ان التنسيق
ج��ار «بثقة كاملة» إلع���داد املواثيق
والترتيبات الالزمة إلكمال هذا الهدف.
ويشهد السودان احتجاجات شبه
يومية منذ  19ديسمبر ،تفجرت في
بادئ األمر بسبب زيادات في األسعار
ونقص في السيولة لكن سرعان ما
ت��ط��ورت إل��ى اح��ت��ج��اج��ات ض��د حكم
البشير القائم منذ ثالثة عقود.
واستخدمت الشرطة الغاز املسيل
ل��ل��دم��وع وم��ن ح�ين آلخ��ر استعملت
الذخيرة احلية لتفريق املظاهرات.
وي��ق��ول نشطاء ف��ي م��ج��ال حقوق
اإلنسان إن ما ال يقل عن  45قتلوا بينما
ت��ق��در احلكومة ع��دد القتلى بثالثني
بينهم اثنان من أف��راد األم��ن ،واعتقل
نشطاء وأف����راد م��ن املجتمع املدني
وصحفيني.

عاما) وك��ان يعمل في محكمة فلسطينية في
اخلليل .وندد املجلس بقتله باعتباره ”جرمية
نكراء“ .وفي حادث منفصل بالضفة الغربية
ق��ال سكان ووزارة الصحة الفلسطينية إن
فلسطينيا ( 23عاما) قُتل برصاص اجليش
اإلسرائيلي في سلفيت بالضفة الغربية خالل
م��واج��ه��ات أط��ل��ق ش��رارت��ه��ا اقتحام اجليش
للمنطقة.

املعارضة املوريتانية تفشل
في التوحد خلف مرشح موحد للرئاسة
توصلت أحزاب املعارضة املوريتانية ،مساء أمس األول إلى أن
جهودها للبحث عن مرشح موحد لالنتخابات الرئاسية املقبلة لم
تفلح ،وبالتالي قررت إحالة األمر لكل حزب على حده ،وفق ما أكدته
مصادر ملوقع «صحراء ميديا» اإلخباري.
وجاء ذلك في ختام آخر اجتماع عقدته قيادات حتالف املعارضة
االنتخابي ،أمس وال��ذي أسفر عن التوصل إلى أن التوافق حول
مرشح موحد أمر صعب ،وبالتالي قررت املعارضة إحالة األمر لكل
حزب على حدة التخاذ املوقف الذي يناسبه ،وإنهاء عملية البحث عن
مرشح موحد .وكانت أحزاب املعارضة قد وقعت على اتفاق حتالف
انتخابي ،يتضمن البحث عن مرشح موحد أو رئيسي ،باإلضافة إلى
ضرورة أن يوافق هذا املرشح على برنامج انتخابي سبق أن متت
صياغته من طرف اللجنة.

آالف م��ن ال�ط�ل�ب��ة واملعلمني
يتظاهرون وسط اجلزائر
تظاهر آالف من الطلبة واملعلمني أمس وسط اجلزائر ،للمطالبة
برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن الرئيس اجلزائري عبد
العزيز بوتفليقة ،عدم ترشحه لوالية رئاسية جديدة ،وأمر بتأجيل
تنظيم االنتخابات الرئاسية ،املقررة يوم  18أبريل  .2019ووجه
بوتفليقة بتعيني نور الدين ب��دوي ،في منصب رئيس احلكومة،
خلفا ألحمد أويحيى ،ال��ذي استقال من منصبه ،بحسب وكالة
األنباء اجلزائرية «واج» .وتشهد اجلزائر ،منذ  22فبراير املاضي،
مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة ،تطالب الرئيس بوتفليقة
بعدم الترشح لوالية جديدة ،وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه
السياسية احلالية .من جهة أخرى ،شددت الواليات املتحدة على حق
اجلزائريني بأن تكون لهم انتخابات «حرة ونزيهة» ،وأكدت دعمها
عملية سياسية «حتترم تطلعات اجلزائريني» .وكان املتحدث باسم
اخلارجية األميركية ،روبرت باالدينو ،قد جتنب التعليق مباشرة
على تخلي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه للرئاسة مع
إرجاء موعد االنتخابات إلى أجل غير محدود ،واكتفى بالقول «نراقب
عن كثب املعلومات حول إرجاء االنتخابات».
وعينّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ أيام ،نور الدين بدوي
رئيسا جديدا للوزراء في اجلزائر ،خلفا ألحمد أويحيى ورمطان
لعمامرة نائبا له ووزيرا للشؤون اخلارجية.
واستقال رئيس ال��وزراء اجلزائري أحمد أويحيى ،من منصبه
وقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته.
وكان نور الدين بدوي يتقلد منصب وزير الداخلية ،أما رمطان
لعمامرة فقد مت تعيينه قبل ثالثة أسابيع وزيرا للدولة ومستشارا
دبلوماسيا لرئيس اجلمهورية.

العراق :القبض على  9دواعش في املوصل
أعلنت وزارة الداخلية العراقية ،أمس ،إلقاء القبض على تسعة
من عناصر تنظيم داعش في مدينة املوصل  400كلم شمال بغداد.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إن «قيادة شرطة محافظة
نينوى وبناء على مذكرات قبض قضائية وتعاون املواطنني تلقي
القبض على تسعة  9عناصر من عصابات داعش اإلرهابية ،ثالثة
منهم كانوا يعملون فيما يسمى باألمنية وخمسة منهم كانوا يعملون
فيما يسمى ،باحلسبة وأحدهم مقاتل فيما يسمى بديوان اجلند خالل
فترة سيطرة عصابات داعش اإلرهابية على مدينة املوصل».
وأش��ار الى أن» إلقاء القبض عليهم مت في مناطق مختلفة من
اجلانبني األمين واأليسر ملدينة املوصل» .وتشهد مناطق محافظة
نينوى وخاصة القريبة من احلدود السورية غرب املوصل نشاطا
لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات ضد القوات األمنية
واملدنيني على الرغم من إعالن احلكومة العراقية قبل أكثر من عام
القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

