دمشق توافق على عبور اخلطوط اجلوية القطرية أجوائها
أعلنت وزارة النقل السورية أن دمشق وافقت على عبور
اخلطوط اجلوية القطرية في أجوائها بناء على طلب تقدمت
به األخيرة بعد توقف لسنوات نتيجة النزاع املستمر في
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سورية ومع انقطاع العالقات الرسمية بني الدولتني.
ونقلت ال����وزارة ف��ي بيان على صفحتها على موقع
فيسبوك أن «واف��ق وزي��ر النقل السوري علي حمود على

منح اخلطوط اجلوية القطرية إذنا بالعبور فوق األجواء
السورية وذل��ك بناء على طلب تقدمت به هيئة الطيران
املدني القطرية».
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جيش النظام يتصدى لهجوم من «داعش» في دير الزور

طائرات روسية تستهدف مدينة إدلب السورية

وث��ق املرصد ال��س��وري حلقوق اإلنسان
منتصف اإلثنني الثالثاء ،تنفيذ س��رب من
الطائرات الروسية نحو  12ضربة جوية
استهدفت مناطق ف��ي محيط سجن إدل��ب
املركزي وبلدات فليون و كورين وبكفلون
على األطراف الغربية من مدينة إدلب.
وتسبب القصف الروسي بحدوث دمار
وأضرار مادية في بعض املزارع ،دون ورود
معلومات عن خسائر بشرية في صفوف
امل��دن��ي�ين ،وج��رى االس��ت��ه��داف بعد حتليق
مكثف لطائرات االستطالع في سماء املنطقة.
وأك��د املرصد السوري حلقوق اإلنسان،
اإلثنني 22 ،أبريل سقوط صواريخ لقوات
النظام على بلدة سراقب في القطاع الشرقي
من ريف إدلب أدت إلى مقتل شخص وإصابة
عدد أخرين.
ولفت املرصد إلى أن عدد القتلى مرشح
لالرتفاع لوجود بعض اجلرحى بحاالت
خطرة.
وقال املرصد السوري إنه «وثق مقتل 321
مدني بينهم  103طفال و 71امرأة في القصف
م��ن قبل ق��وات النظام واملسلحني املوالني
لها في مناطق الهدنة الروسية التركية مع
املعارضة السورية املسلحة.
من جهة ثانية ،نفى مصدر عسكري رفيع

املستوى تعرض مطار دير الزور العسكري
ألي عدوان
وق��ال امل��ص��در «إن م��ا يتم ت��داول��ه حول
استهداف املطار العسكري في مدينة دير
الزور خاطئ متاما».
وأوضح املصدر« ،أن أصوات االنفجارات
التي يتردد صداها في أحياء محافظة دير
ال��زور ال سيما الشرقية منها ،ناجمة عن
ت��ص��دي ق���وات اجل��ي��ش ال��ع��رب��ي ال��س��وري
حمل��اول��ة هجوم يقوم بها مسلحو تنظيم
«داع���ش» اإلره��اب��ي (احمل��ظ��ور ف��ي روسيا
وع��دد م��ن دول ال��ع��ال��م) ،على محور بلدة
سيال على طريق دير الزور البوكمال ،شرق
املدينة.
وت��ن��اول��ت بعض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام فجر
أمس معلومات عن قيام طائرات االحتالل
األمريكي وحلفائه باستهداف مطار دير
الزور العسكري.
وتصاعدت خالل األيام األخيرة هجمات
تنيظم «داعش» اإلرهابي على مواقع اجليش
ال��س��وري على احمل���اور احمل��اذي��ة للطريق
الواصل إلى معبر البوكمال احل��دودي مع
العراق ،وذلك انسجاما مع السعي احملموم
للواليات املتحدة األمريكية لتأخير افتتاحه
بني البلدين.

غارات للطيران الروسي على إدلب

متهيد ًا للدخول في املرحلة الثانية للسيطرة على املدينة

األمن املغربي يفكك
«خلية إرهابية» في سال

تعزيزات عسكرية ضخمة تصل إلى طرابلس
أعلن اجليش الوطني الليبي أن تعزيزات عسكرية ضخمة
وصلت من املنطقة الغربية إل��ى محاور القتال في العاصمة
طرابلس وأخذت مواقعها ،وذلك بحسب قناة «العربية».
وذك��ر أن التعزيزات العسكرية تأتي متهيدا للدخول في
املرحلة الثانية من معركة السيطرة على طرابلس ،وحتريرها من
امليليشيات املسلحة.
وأوضح املتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي،
أحمد املسماري ،أن «آمر املنطقة العسكرية الغربية ،اللواء ركن
إدريس مادي ،يتوجه على رأس قوة كبيرة من مدينة الزنتان إلى
غرفة عمليات حترير طرابلس ،الستالم املهمة القتالية املكلف بها».
وذكرت قناة «العربية» أن مقاطع فيديو أظهرت مئات املدرعات
واألسلحة الثقيلة ،في طريقها للعاصمة للمشاركة في معركة
طرابلس ،وأوضحت حلظة انتشارها في محاور القتال على أطراف
العاصمة.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ،بقيادة املشير
خليفة حفتر ،في  4أبريل ،إطالق عملية للقضاء على ما وصفته
باإلرهاب في العاصمة طرابلس ،والتي تتواجد بها حكومة الوفاق
املعترف بها دوليا برئاسة فائز ال��س��راج ،ودع��ا األخير قواته
ملواجهة حتركات قوات حفتر بالقوة ،متهما إياه باالنقالب على
االتفاق السياسي للعام .2015
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في  2011تشهد ليبيا ،الدولة

تعزيزات عسكرية في طريقها إلى طرابلس

الغنية بالنفط ،نزاعات داخلية مختلفة ،لكن الهجوم الذي أطلقته
قوات حفتر شكل تدهورا واضحا بني السلطتني املتنازعتني على
احلكم.
وتتنازع على احلكم في ليبيا سلطتان هما :حكومة الوفاق
الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية  2015مبوجب

أشادت بالعقوبات األمريكية عليها

ال �س �ع��ودي��ة ت��دع��و مل��واص�ل��ة
الضغوط على إيران
دعت السعودية الثالثاء إلى مواصلة الضغوط الدولية على إيران
حلثّها على وقف سياساتها «املزعزعة لالستقرار» ،غداة إلغاء الواليات
املتحدة االعفاءات التي كانت منحتها ملجموعة من الدول ملواصلة شراء
النفط االيراني.
وأع��رب وزي��ر اخلارجية السعودي إبراهيم العساف في بيان عن
ترحيب بالده «البالغ» بتشديد الواليات املتحدة عقوباتها على إيران،
معتبرا انّها «خطوة الزمة حلمل النظام اإليراني على وقف سياساته
املزعزعة لالستقرار ،ودعمه ورعايته لإلرهاب حول العالم».
وش��دّد على موقف اململكة «الثابت من ض��رورة مواصلة اجلهود
الدولية حلمل النظام اإليراني على االلتزام مببادئ القانون الدولي
ووقف تدخالته السافرة في الشؤون الداخلية للدول األخرى ونشاطاته
التي أدت إلى جلب الفوضى واخلراب للعديد من الدول».
وابتداء من الثاني من مايو ،بات على الدول التي سبق وأن اعفيت من
العقوبات االميركية ،التوقف متاما عن شراء نفط ايران.
وق��ال وزي��ر اخلارجية االميركي مايك بومبيو االثنني «في حال لم
تتقيدوا فستكون هناك عقوبات» ،مضيفا «نحن عازمون على تطبيق هذه
العقوبات» .وبعدما انسحبت من االتفاق بشأن امللف النووي االيراني،
أع��ادت واشنطن في نوفمبر املاضي فرض عقوبات اقتصادية قاسية
على اجلمهورية االسالمية االيرانية .وأرفقت اعادة فرض هذه العقوبات
بتهديد الدول التي ستواصل التعامل جتاريا مع ايران بفرض عقوبات
عليها .ويعتبر منع شراء النفط االيراني أهم بنود العقوبات االميركية
التي أرادتها واشنطن أن تكون «األقسى في التاريخ».
وكانت الواليات املتحدة وافقت على منح الدول السبع استثناءات ملدة
ستة اشهر ،باعتبار أن السوق النفطية ميكن أن تتأثّر في حال تقرر بشكل
فوري وقف شراء النفط االيراني.
وقبيل اع�لان ال��والي��ات املتحدة وق��ف االع��ف��اء ،ص��رح وزي��ر الطاقة
السعودي خالد الفالح أن الرياض ملتزمة ضمان «توازن» سوق النفط
العاملية .وأوضح «ستقوم اململكة بالتنسيق مع منتجي النفط اآلخرين
من أجل التأكد من توفر إم��دادات كافية من النفط للمستهلكني ،والعمل
على عدم خروج أسواق النفط العاملية عن حالة التوازن».
في املقابل ،ندّدت إيران بالعقوبات االميركية اجلديدة عليها واعتبرتها
«غير قانونية».
ورحبت اململكة العربية السعودية ،أمس ،بإعالن وزير اخلارجية
األمريكي مايك بومبيو ،بشأن العقوبات املفروضة على صادرات النفط
اإلي��ران��ي .وق��ال وزي��ر اخلارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز
العساف ،إن اململكة تدعم بشكل كامل اخلطوة التي اتخذتها الواليات
املتحدة باعتبارها خطوة الزم��ة حلمل النظام اإلي��ران��ي على وقف
سياساته املزعزعة لالستقرار ،ودعمه ورعايته لإلرهاب حول العالم،
حيث دأب النظام اإليراني على استخدام موارد الدولة اإليرانية لتمويل
هذه السياسات اخلطيرة دون أي اعتبار ملبادئ القانون الدولي ،حسبما
أوردت وكالة األنباء السعودية.

اتفاق رعته األمم املتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها ،وسلطات
في الشرق الليبي مدعومة من «اجليش الوطني الليبي» بقيادة
املشير خليفة حفتر.
وأدت املعارك اجلارية إلعالن املبعوث األممي إلى ليبيا تأجيل
املؤمتر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر اجلاري.

إيداع رجل األعمال يسعد ربراب السجن في اتهامات فساد

اللجنة املركزية للحزب احلاكم في اجلزائر
تسحب الثقة من األمني العام

مظاهرات اجلزائر

سحبت اللجنة املركزية حلزب «جبهة
التحرير الوطني» احلاكم في اجلزائر،
أمس الثالثاء ،الثقة من األمني العام جمال
ولد عباس.
وذك��رت قناة «النهار» اجلزائرية أن
احل��زب صوت باألغلبية لصالح جتميد
عضوية جمال ولد عباس من احلزب.
ولفتت ال��ق��ن��اة أن اللجنة املركزية
رف��ض��ت اس��ت��ق��ال��ة ج��م��ال ول���د ع��ب��اس
امل��ك��ت��وب��ة ،وف��ض��ل��ت س��ح��ب ال��ث��ق��ة منه
وجتميد عضويته كاملة ،مشيرة إلى
أن جمال ولد عباس ،لم يحضر اجتماع
اللجنة املركزية حلزب «جبهة التحرير
الوطني» ،وقدم استقالته كتابيا.
وك��ان��ت ال��ق��ن��اة ق��د ذك���رت ،ف��ي وقت
سابق ،أن أشغال اللجنة املركزية للحزب
انطلقت النتخاب أم�ين ع��ام جديد ،خلفا
لولد عباس ،وسط مناوشات وخالفات
في صفوف أعضاء اللجنة.
وأش��ارت إلى أن حزب جبهة التحرير

الوطني ،يشهد منذ مدة صراعات داخلية
كبيرة .وافتتح احملضر القضائي ،أشغال
اللجنة ،بذكر عدد أعضاء اللجنة املركزية
والذي يبلغ  490عضو ،حضر منهم 347
عضو ،و  37بالوكالة.
وال ي���زال اجل��زائ��ري��ون ي��واص��ل��ون
احتجاجاتهم مطالبني بإحداث القطيعة
م��ع ال��ن��ظ��ام ال��ق��دمي واس��ت��ب��ع��اد بعض
املسؤولني ،مع تركيزهم على «الباءات
األربعة» والتي يقصد بها رئيس مجلس
األم���ة ،عبد ال��ق��ادر ب��ن ص��ال��ح ورئيس
املجلس الدستوري ،الطيب بلعيز والوزير
األول نور الدين بدوي وكذا رئيس املجلس
الشعبي الوطني ،معاذ بوشارب.
من جهة أخرى ،اودع رئيس ومدير عام
مجموعة «سيفيتال» يسعد ربراب الذي
يعتبر أغنى رج��ل في اجل��زائ��ر ،السجن
ليل االثنني إثر مثوله أمام النيابة في اطار
حتقيق يتصل مبكافحة الفساد ،وفق ما
أفادت وكالة االنباء اجلزائرية الرسمية

الثالثاء.
وذك��ر التلفزيون الرسمي االثنني أنه
مت توقيف رب��راب ( 74عاما) «لالشتباه
بتورطه في التصريح ال��ك��اذب املتعلق
بحركة رؤوس االموال من والى اخلارج»،
إض��اف��ة ال��ى «شبهة بتضخيم فواتير
استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من
امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية».
وكان مؤسس «سيفيتال» نفى توقيفه
في تغريدة االثنني موضحا انه حضر فقط
ال��ى مركز الشرطة على خلفية احتجاز
السلطات معدات صناعية لشركته في
ميناء اجلزائر العاصمة ،معتبرا ان هذا
االحتجاز غير قانوني.
ولم تعلق «سيفيتال» حتى االن على
توقيف مؤسسها.
وتوظف شركة «سيفيتال»  12ألف
شخص وتعمل في مجال االلكترونيات
وال���ف���والذ واألغ���ذي���ة ،ك��م��ا حصلت في
السنوات األخيرة على أعمال في فرنسا.

متكنت ق��وات األم��ن املغربية ،أم��س ال��ث�لاث��اء ،م��ن تفكيك ”خلية
إرهابية“ مبدينة سال شمال العاصمة الرباط .وذكرت القناة الثانية في
التلفزيون الرسمي ” “2mأن ” 6وحدات خاصة تابعة للمكتب املركزي
لألبحاث القضائية نفذت عملية تفكيك خلية إرهابية فجر أمس مبدينة
سال“ .وأشارت القناة إلى أن العملية متت بتنيسق مع املديرية العامة
ملراقبة التراب الوطني ووالية أمن سال .وأظهرت صور ومقاطع فيديو
بثتها القناة تسلسل العملية وحلظة اقتحام مقر ”اخللية“ وتوقيف
”املشتبه بهم“ .ف��ي ه��ده األث��ن��اء… تدخل عناصر املكتب املركزي
لألبحاث القضائية (#البسيج) التابع للمديرية العامة ملراقبة التراب
الوطني مبدينة #سال في عملية وصفت «باحلساسة» — .يذكر أن
وزارة الداخلية املغربية كانت أعلنت ،في وقت سابق هذا الشهر ،أنها
متكنت من تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بزعامة مقاتل
مغربي سابق كان في سورية والعراق .وقالت الوزارة في بيان صادر
عن املكتب املركزي للتحقيقات واألبحاث القضائية ،وهو جهاز مكافحة
اإلره��اب املغرب ،إن اخللية املفككة تتكون من  4متطرفني ويتزعمها
مقاتل سابق بالساحة السورية العراقية قضى عقوبة سجنه سنة
 2015مبقتضى قانون اإلرهاب.

احلكومة اليمنية :ال تشاور قبل
تنفيذ «استوكهولم»
أك��دت احلكومة اليمنية ،أنها ل��ن تدخل ف��ي جولة ج��دي��دة من
املشاورات األممية ،قبل خروج امليليشيات االنقالبية من احلديدة.
وق��ال وزي��ر اخلارجية اليمني خالد اليماني ،لصحيفة الشرق
األوسط ،إن «احلكومة اليمنية قدّمت كل ما ميكن للوصول إلى حل سلمي
وسعت لذلك بالتنسيق مع التحالف العربي ،إال أن امليليشيات االنقالبية
لم تأبه لكل تلك املساعي الدولية ،وبالتالي فإن أي لقاءات مرتقبة في
هذه املرحلة ستعلّق إلى أن تخرج امليليشيات بكافة عناصرها ومقاتليها
وخبرائها من احلديدة لتعود السيطرة للسلطات احمللية».
وأوضح أن املبعوث اخلاص «يتطلع ألن يبدأ تنفيذ اتفاق استوكهولم
اخلاص باحلديدة .حتى اآلن ال يزال النقاش في قضية الورقة التنفيذية،
وإذا جرى تنفيذ هذه الورقة سيتم احلديث عن جولة جديدة».
وشدد اليماني على أن ما تبحث عنه احلكومة اآلن هو تنفيذ اتفاق
انسحاب امليلشيات احلوثية من احلديدة .وأض��اف املسؤول اليمني
أن «امليليشيات احلوثية لديها إشكالية كبيرة ،فهي تعتقد أنه ميكنها
مغالطة املجتمع الدولي مبا تقوم به من مماطلة ومراوغة ،ما تقوم به لن
يجدي ألن االتفاق يلزمها باخلروج من احلديدة لتباشر سلطات الدولة
صالحيتها في إدارة املدينة» .وفيما يخص املخاوف من تسلل عناصر
امليليشيات إلى األجهزة احمللية في احلديدة ،أكد اليماني صعوبة حدوث
مثل هذا االختراق في أجهزة السلطة احمللية« ،ألن الذين سيتولون إدارة
شؤون املدينة هم من الشخصيات التي جرى تعيينها بقرار حكومي قبل
االنقالب».

آالف املستوطنني يستبيحون احلرم
اإلبراهيمي في اخلليل

استباح حوالي  22ألف مستوطن ،مدينة اخلليل جنوب الضفة
الغربية أمس األول وأمس ال سيما احلرم اإلبراهيمي املغلق في وجه
املواطنني الفلسطينيني واملصلني املسلمني.
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن حافالت املستوطنني وصلت أمس
إلى مدينة اخلليل تزامنا مع «عيد الفصح» واقتحموا احلرم اإلبراهيمي
وأدوا طقوسا تلمودية ،وأدوا طقوسهم في وسط مدينة اخلليل «في
مكان تدعي إسرائيل أنه مقدس لليهود».
كما ذكرت القناة السابعة «املقربة من املستوطنني» أن حوالي 10
آالف مستوطن أدوا طقوسا دينية فيما يسمى «قبر البطاركة».
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت قد أغلقت فيه سلطات االحتالل احلرم
اإلبراهيمي في وجه املصلني واملواطنني في تعد سافر على حرمة احلرم.
وقال رئيس بلدية اخلليل تيسير أبو سنينة  -لوكالة أنباء الشرق
األوسط  -إن سلطات االحتالل تتعمد إغالق املسجد اإلبراهيمي في وجه
الفلسطينيني بشكل كلي طيلة فترة األعياد اليهودية ،وذلك مبوجب
ق��رارات جلنة «شمغار» اإلسرائيلية التي شكلت بعد مجزرة احلرم
اإلبراهيمي عام  ،1994وانبثقت عنها ق��رارات بتقسيم املسجد زمنيا
ومكانيا ،وإغالقه أمام الفلسطينيني لفترات معينة خالل العام.
من جهة أخرى ،اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس الثالثاء،
 14مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة من مناطق الضفة الغربية.

