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عدة  �سيناق�ش  املجل�ش  اإن  الزعنون  واأف��اد 
للفل�سطينيني  بالن�سبة  م�سريية  ق�سايا 
جديدة،  تنفيذية  جلنة  انتخاب  اأه��م��ه��ا، 
وامل�ساحلة، والالجئني، والإعالن الأمريكي 

ب�ساأن القد�ش.
جل�سة  الفل�سطيني  الوطني  املجل�ش  ويعقد 

يف الثالثني من اأبريل اجلاري وحتى الثالث 
حركتي  م�ساركة  دون  م��اي��و/اأي��ار،  م��ن 
اللتني  ال�سالمي"،  و"اجلهاد  "حما�ش" 

رف�ستا دعوة وجهت لهما بهذا اخل�سو�ش.
تنفيذية  �سلطة  اأعلى  هو  الوطني  واملجل�ش 
فل�سطني،  وخارج  داخل  الفل�سطينيني  متثل 
�سالحياته  ومن  ع�سواً،   750 من  ويتكون 
ال�سيا�سية،  التحرير  منظمة  برامج  و�سع 

مركز  وجمل�ش  تنفيذية  جلنة  وان��ت��خ��اب 
للمنظمة.

غزة  قطاع  يف  الفل�سطينيني  مئات  و�سيع 
ا�ست�سهد  فل�سطيني  �سحفي  جثمان  ال�سبت، 
تغطيته  اأثناء  اإ�رسائيلي،  بر�سا�ش  اجلمعة 
احل�سار"  وك�رس  "العودة  م�سرية  لأح��داث 
خان  ملدينة  ال�رسقية  احل��دود  من  بالقرب 

يون�ش جنوبي القطاع.

يا�رس  ال�سحفي  جثمان  ت�سييع  يف  و�سارك 
مرجتى )30 عاما(، رئي�ش املكتب ال�سيا�سي 
ونائب  هنية،  اإ�سماعيل  حما�ش  حلركة 
الفل�سطيني  الت�رسيعي  املجل�ش  رئي�ش 
)الربملان( اأحمد بحر، وعدد من ال�سخ�سيات 

العتبارية، واأعداد كبرية من ال�سحفيني.
العمري  بامل�سجد  له  كلمة  يف  هنية  وقال 
قبيل اأداء �سالة اجلنازة: "نقف اليوم اأمام 

�سهيد جماهد من �سهداء �سعبنا الفل�سطيني، 
�سهداء م�سرية العودة فر�سان احلقيقة، الذين 
اأهل  ر�سالة  لنقل  ثمنا  حياتهم  يدفعون 
املرابط  فل�سطني  �سعب  �سورة  لنقل  احلق، 

على هذه الأر�ش املباركة".
اليا�رس  ه��ذا  اأم���ام  ال��ي��وم  "اإننا  واأ���س��اف: 
ليوجه  كامريا  يحمل  بنف�سه  خ��رج  ال��ذي 
�سهام احلقيقة واحلق، لباطل هذا الحتالل 

البغي�ش، ويف�سحه".
وقفة،  �سحفيون  نظم  �سابق،  وق��ت  ويف 
بفتح  وطالبوا  مرجتى،  ملقتل  ا�ستنكارا 

"حتقيق دويل".
واأعلنت وزارة ال�سحة الفل�سطينية ا�ست�سهاد 
مرجتى متاأثرا بجراح اأ�سيب بها بر�سا�ش 
ال�رسقية  احلدود  قرب  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش 

لقطاع غزة م�ساء اأم�ش اجلمعة.
اجلي�ش  ق����وات  اإن  ع��ي��ان  ���س��ه��ود  وق����ال 
على  احلي  الر�سا�ش  اأطلقت  الإ�رسائيلي 
امل�سور مرجتى اأثناء ت�سويره املتظاهرين 
خانيون�ش،  �رسقي  الأم��ن��ي  ال�سياج  ق��رب 

فاأ�سيب يف منطقة البطن.
غزة  يف  احلكومي  الإعالمي  املكتب  وقال 
يرتدي  كان  مرجتى  ال�سحفي  اإن  بيان  يف 
حينما   "Press" عليه  كتب  واقيا  درع��ا 

ا�ستهدفه اجلي�ش.
اأف��الم،  "�سانع  يعمل  مرجتى  اأن  واأو�سح 
لالإنتاج  ميديا  عني  �رسكة  موؤ�س�سي  واأح��د 
�سناعة  يف  و���س��ارك  والإع��الم��ي،  الفني 
ُبثت  التي  الوثائقية  الأف��الم  من  جمموعة 
عن  واأجنبية  عربية  اإع���الم  و�سائل  ع��رب 

الأو�ساع يف قطاع غزة.

 فلسطين: دعوة 700 عضو لحضور جلسة نهاية نيسان

 

   

الخارجية القطرية: القمة العربية لن تتناول 
األزمة الخليجية 

الخميس المقبل... الكونغرس األميركي يناقش 
تعيين بومبيو وزيرا للخارجية 

مخاوف من تعرض الجيش األلماني لهجمات على 
خلفية عملية عفرين

بغ��داد- متابعة:اأفادت اخلارجية القطرية  اأن ملف الأزمة اخلليجية لن يكون مطروحا 
عل��ى اأجندة القم��ة العربية املقرر اإجراوؤها يف 15 ني�س��ان اجلاري بال�س��عودية.وقالت 
املتحدثة الر�س��مية با�س��م ال��وزارة لولوة اخلاط��ر  اإن "ملف الأزم��ة اخلليجية لن يكون 
مطروح��ا على اأجندة القم��ة العربية"، مبينة ان "الدوحة مل حتدد بعد م�س��توى التمثيل 
فيها".وتابع��ت "لكنن��ا يف ح��ال مت طرح مل��ف الأزمة اخلليجي��ة ، فاأننا اأكدن��ا مرارا، 
باأنن��ا ملتزمون باحلوار يف �س��بيل حل الأزمة، طامل��ا اأن ذلك يف حدود املحافظة على 
ال�س��يادة وامل�سالح الوطنية لدولة قطر و�سعبها".ويوم غد الثنني، تنطلق الجتماعات 
التح�س��ريية للقم��ة يف دورتها التا�س��عة والع�رسين.وبداأت الأزم��ة يف حزيران 2017، 
بقط��ع كل م��ن ال�س��عودية والإم��ارات والبحري��ن وم���رس عالقاته��ا مع قط��ر، وفر�ش 
اإنها  "اإجراءات عقابية" عليها بدعوى دعمها لالإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، وقالت 

تواجه حملة ل�سلب قرارها الوطني.

بغ��داد- متابعة: تعق��د جلنة ال�س��وؤون الدولية مبجل�ش ال�س��يوخ بالكونغر���ش الأمريكي، 
جل�سات ا�س��تماع ملناق�سة املوافقة على تعيني مايك بومبيو يف من�سب وزير اخلارجية 
ي��وم اخلمي�ش املقبل 12 ني�س��ان اجلاري.ويجب على املر�س��ح ملن�س��ب وزير اخلارجية 
الإجابة على اأ�سئلة اأع�ساء جمل�ش ال�سيوخ، وبعد الت�سويت يف اللجنة �سيتم تقدمي تر�سيح 
بومبيو للت�س��ويت العام يف جمل�ش ال�سيوخ.واأقال الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب وزير 
اخلارجية ال�سابق ريك�ش تيلر�سون ال�سهر املا�سي، واقرتح تعيني مدير وكالة املخابرات 
املركزي��ة مايك بومبي��و يف هذا املن�س��ب.وفقا للوائح، يجب اأول املوافقة على تر�س��يح 
بومبيو من قبل جلنة جمل�ش ال�س��يوخ لل�س��وؤون الدولية، ومن ثم انعقاد جمل�ش ال�س��يوخ 
بكام��ل هيئته )100 �س��خ�ش( وتتم املوافقة على املر�س��ح يف كلت��ا احلالتني من خالل 
الت�سويت باأغلبية ب�سيطة من الأ�سوات، اأي الن�سف زائد واحد.وكان رئي�ش جلنة ال�سوؤون 
الدولية مبجل�ش ال�سيوخ الأمريكي، بوب كوركر، قد �رسح يف وقت �سابق، باأن املجل�ش ل 

يرى اأي عقبات اأمام املوافقة على تعيني بومبيو يف من�سب وزير اخلارجية.

بغداد - متابعة تخ�سى ال�ستخبارات الع�سكرية الأملانية )اإم اإيه دي( من تعر�ش 
اجلي���ش الأمل��اين لهجم��ات يف اأملانيا عل��ى خلفي��ة العملية الع�س��كرية الرتكية 
�س��د الأكراد يف عفرين �س��مايل �س��وريا. وذك��رت جملة "دير �س��بيغل" الأملانية 
،ان��ه ا�س��تناداً اإىل اإر�س��ادات اأمنية داخلية من ال�س��تخبارات الع�س��كرية،"يتعني 
افرتا���ش وق��وع املزيد م��ن الهجمات خا�س��ة �س��د مركبات اجلي���ش الأملاين". 
وبح�سب التقرير، تلقى جنود اجلي�ش الأملاين اأوامر بالتحقق من �سالمة �سواميل 
العج��الت قب��ل ركوب املركبات، وا�س��تخدام مواقف ال�س��يارات خ��الل التنقالت 
الر�س��مية. ويف حال مت اإ�سالح �سيارات تابعة للجي�ش خارج الثكنات الع�سكرية، 
يتعني وفقًا للتقرير اأن تكون �س��يارات اجلي�ش "مو�سوعة دائمًا يف باحة الور�ش 
داخ��ل منطقة حماطة ب�س��ور، واإن اأمكن داخل �س��الة، واأل يت��م ركنها مطلقًا يف 

ال�سفوف الأمامية".

اأعرب��ت الأمم املتحدة ، ع��ن قلقها البالغ اإزاء ت�س��اعد حدة القتال 
والغ��ارات اجلوي��ة يف حمافظ��ة اإدل��ب �س��مايل �س��وريا، وغوط��ة 
دم�س��ق ال�رسقية.وقال املتحدث با�س��م الأمني العام لالأمم املتحدة 
ا�س��تيفان دوغري��ك، يف موؤمت��ر �س��حفي مبق��ر املنظم��ة الدولي��ة 
بنيويورك، اإن "املنظمة ت�س��عر بقلق بالغ اإزاء ورود تقارير ب�س��اأن 
ت�س��اعد العن��ف والغ��ارات اجلوي��ة عل��ى مدين��ة اإدلب".واأ�س��اف 
دوغريك اأن "الغارات ا�س��تهدفت اأم�ش اخلمي�ش مدر�س��تني وم�سجدا 
يف بل��دة الرباء مبنطق��ة اأريحا جنوبي اإدلب، ما ت�س��بب يف اأ�رسار 

مادي��ة كبرية".واأ�س��ار اإىل اأن "مكتب تن�س��يق ال�س��وؤون الإن�س��انية 
)اأوت�س��ا(، اأعرب اأي�س��ا عن قلقه على �س��المة وحماية املدنيني يف 
دوما بالغوطة ال�رسقية، اإثر ورود تقارير تفيد با�ستئناف الأعمال 
العدائي��ة يف املنطقة".وتاب��ع "م��ا يزال هناك ما ي��راوح بني 78 
األفا اإىل 150 األف �سخ�ش يف الغوطة ال�رسقية، يواجهون اأو�ساعا 
اإن�سانية متدهورة )..( لذلك تدعو الأمم املتحدة جميع الأطراف اإىل 
حماية املدنيني والبنية التحتية".ويف وقت �س��ابق اليوم، قتل 25 
مدنيا يف غارات جوية للنظام ال�س��وري ورو�س��يا على مدينة دوما 
بغوطة دم�س��ق ال�رسقية.وقالت م�س��ادر يف الدف��اع املدين )اخلوذ 
البي�س��اء( يف دوم��ا، اإن النظام ال�س��وري ورو�س��يا اأوقف��ا عمليات 

الإجالء من دوما املحا�رسة، وا�ستاأنفا ق�سفها.واأ�سافت امل�سادر 
اأن دوما تعر�س��ت اليوم ل� 35 غارة جوية، اأ�س��فرت عن مقتل 25 
مدنيا، وفق ح�س��يلة اأولية.واأ�سفرت مفاو�سات برعاية رو�سيا يف 
22 مار���ش / اآذار املا�س��ي، عن اتفاق عل��ى بدء عملية التهجري 
الق���رسي من الغوط��ة ال�رسقي��ة، واأجري��ت بالفعل عملي��ات اإجالء 
م��ن بل��دات عربني وزملكا وع��ني ترما، اإل اأنه مل يتم التو�س��ل اإىل 
اتفاق بخ�س��و�ش الإجالء من دوما.واأثناء ا�س��تمرار املفاو�س��ات 
بني رو�س��يا وجمموعة "جي�ش الإ�سالم" التي ت�سيطر على املنطقة، 
ب��داأت عملي��ات الإجالء من دوم��ا يف 2 اأبريل / ني�س��ان اجلاري، 
ومت اإجالء حوايل 5 اآلف مدين منها اإىل مناطق �سيطرة املعار�سة 

�س��مايل البالد.واأ�س��در جمل�ش الأمن قرارا يف 24 فرباير / �س��باط 
املا�س��ي، يق�سي بوقف اإطالق النار ملدة 30 يوما، ورفع احل�سار 
ع��ن الغوطة ال�رسقية، اإل اأن النظام ال�س��وري مل يلتزم. ويف مقابل 
قرار جمل�ش الأمن، اأعلنت رو�س��يا يف 26 من ال�س��هر نف�سه، "هدنة 
اإن�س��انية" يف املنطقة متتد 5 �س��اعات يوميا فقط، وهو ما مل يتم 
تطبيقه بالفعل ب�س��بب الق�س��ف.والغوطة ال�رسقية ه��ي اآخر معقل 
كبري للمعار�سة قرب دم�سق، واإحدى مناطق "خف�ش التوتر" التي 
مت التفاق عليها يف حمادثات العا�س��مة الكازاخية اأ�س��تانة عام 
2017. ويعي�ش حاليا حوايل 100 األف �سخ�ش حتت احل�سار يف 

دوما التي تبلغ م�ساحتها حوايل 7 كيلومرتات مربعة.

  اأكدت حمكمة يف وا�سنطن احكامًا بال�سجن 
على اثنني من موؤيدي الرئي�ش الرتكي رجب 
طيب اأردوغ��ان، هاجما حمتجني �س��لميني 
موؤيدي��ن لالأكراد العام املا�س��ي. وك�س��فت 
القا�س��ية ماري�س��ا دمييو الحكام بال�سجن 
مل��دة ع��ام وي��وم عل��ى كل م��ن املواطنني 
الأمريكي��ني �س��نان نارين واأي��وب يلديرمي 
عل��ى خلفي��ة احل��ادث ال��ذي وق��ع يف اآيار 
املا�س��ي واأثار توتراً بني وا�س��نطن وانقرة. 
املتهم��ان  اع��رتف  الأول  كان��ون  ويف 

"بالهج��وم والت�س��بب يف ا�س��ابة ج�س��دية 
ال�س��فري  م�س��كن  اأم��ام  ملحتج��ني  بالغ��ة" 
الرتك��ي يف اأعق��اب اجتماع ب��ني اأردوغان 

والرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب. 
الت��ي  الح��كام  دميي��و  القا�س��ية  وبين��ت 
مت التفاو���ش ب�س��اأنها �س��من اتف��اق م��ع 
املتهمني يق��ران مبوجبه بذنبهما وي�س��مح 
لهما باخلروج من ال�س��جن خالل ال�س��ابيع 
القليلة املقبلة مع احت�س��اب فرتة اعتقالهم 
اعتب��ارا م��ن وق��ت توقيفه��م يف حزي��ران 
املا�س��ي.  ومن املرج��ح اأن يكون الرجالن 
)45 و50 عامًا وقت اعتقالهما( الوحيدين 

اللذي��ن تتم ادانتهما يف الق�س��ية التي اتهم 
فيه��ا 19 �سخ�س��ًا م��ن بينه��م عنا�رس من 
مرافقي اأردوغان.  وا�س��قطت وا�سنطن التهم 
ع��ن 11 من حرا���ش اأردوغان ال�سخ�س��يني 
رغ��م اأن الهج��وم �س��وره امل��ارة وتعرف��ت 
ال�رسطة على معظم امل�س��تبه بهم من خالل 
ت�سجيالت الفيديو.  وت�سبب الهجوم باحلرج 
لل�س��لطات الأمريكي��ة التي دع��ت اأردوغان 
للق��اء ترام��ب رغ��م املخاوف حي��ال حملة 
القم��ع املتزاي��دة التي متار�س��ها انقرة على 
الإعالم واملعار�س��ة ونزعتها املت�سلطة يف 

احلكم.

 اأعلن��ت �رسط��ة لن��دن، عن ن���رس 300 �رسطي 
اإ�س��ايف بعدة مناطق باملدينة ، نظراً لرتفاع 
مع��دل اجلرائ��م املرتكب��ة بالأ�س��لحة الناري��ة 
والبي�س��اء.  وقتل �س��تة اأ�س��خا�ش يف حوادث 
اإط��الق ن��ار اأو طع��ن باآخ��ر �س��بعة اأي��ام يف 
العا�س��مة الربيطانية، ومنذ مطل��ع هذا العام 
وقع��ت 55 جرمية قتل، اأي نحو ن�س��ف العدد 

امل�سجل خالل 2017 باأ�رسه والبالغ 116. 
 ودافع��ت رئي�س��ة املجل���ش الوطن��ي لروؤ�س��اء 
ال�رسط��ة الربيطانية اجلديدة، �س��ارا ثورنتون، 
ع��ن ���رسورة ع��ودة رج��ال الأمن ل�س��تخدام 
�س��لطاتهم لحتج��از وتفتي�ش الأ�س��خا�ش يف 
الأحياء التي تعاين من العنف، وذلك يف مقال 
ن�رست��ه �س��حيفة ديل��ي تيليغ��راف.   واأعلن��ت 
ال�رسط��ة ع��ن اعتق��ال ثالث��ة ق���رس، ت��رتاوح 
اأعماره��م ب��ني 16 و13 عام��ًا، عل��ى �س��لة 
بح��ادث طع��ن تعر���ش ل��ه مراهق اآخ��ر )13 
عام��ًا( اخلمي���ش، حني وقع��ت يف لندن �س��تة 
ح��وادث مماثلة.  كما األق��ي القب�ش على رجل 
عم��ره 30 عامًا بتهمة التورط يف قتل مراهق 
)17 عامًا( ب�س��الح ناري الإثنني املا�سي يف 

حي توتنهام.

قلق أممي إزاء تصاعد القتال والغارات الجوية في دوما وإدلب 

لندن تنشر 300 شرطي محكمة اميركية: السجن على اثنين من أنصار أردوغان 
إضافي لمواجهة جرائم 

العنف
بروكسل- وكاالت

بغداد- متابعة

بغداد- متابعة

قواعد عسكرية جديدة للتحالف الدولي شمال سوريا

اأكد م�س��وؤول كردي رفي��ع، اأن التحالف الدويل بقيادة 
اأمري��كا يقي��م قواعد ع�س��كرية جديدة على �س��فة نهر 
الف��رات ال�رسقي��ة باإط��ار التن�س��يق مع قوات �س��وريا 

الدميقراطية ملكافحة تنظيم داع�ش الرهابي
وق��ال الرئي���ش امل�س��ارك للجن��ة الدف��اع يف منطق��ة 
اجلزي��رة الكائن��ة يف �س��مال �س��وريا، ري�س��ان جيلو، 
لوكالة نوفو�س��تي الرو�س��ية:" نع��م، التحالف الدويل 
يبن��ي قواعد ع�س��كرية جديدة يف منب��ج، وهذا مرتبط 
باخلط��ط الع�س��كرية ... و�س��واء كان��ت ه��ذه القواع��د 
اأمريكية اأو فرن�س��ية، نح��ن نتفاعل معها )التحالف( ، 
ولي���ش مع الدول. ب�س��كل ع��ام ، يتم بن��اء القواعد يف 
�س��مال �س��وريا، وخا�س��ة يف اجلزء ال�رسق��ي من نهر 
الفرات". ووفقا للم�س��وؤول الكردي، فاإن  تنظيم داع�ش 
الرهابي ا�س��تعاد جزءا من قوته يف املنطقة، بف�سل 
ت�رسف��ات القوات املوالية لرتكيا يف عفرين والتهديد 
بهج��وم عل��ى منب��ج  واملناط��ق الأخ��رى يف �س��مال 
�س��وريا. وعّل��ق جيل��و على اآخ��ر ت�رسيح��ات الرئي�ش 
الأمريك��ي دونال��د ترام��ب ب�س��اأن احتمال ان�س��حاب 
الق��وات الأمريكية الو�س��يك من �س��وريا، بالق��ول: "... 
بغ���ش النظ��ر م��اذا يق��رر الأمريكي��ون املغ��ادرة اأو 
البق��اء، نح��ن ن�س��تند اإىل قوتن��ا، واإىل ق��درة وق��وة 
�س��عبنا ومقاتلينا.  و�س��دد جيلو على اأن بناء القواعد 
الع�س��كرية من قبل التحالف الدويل يف �سمال �سوريا، 
ه��و جزء م��ن التع��اون العمليات��ي مع قوات �س��وريا 
الدميقراطية)ق�س��د(، ل �س��يما يف ���رسق الف��رات. واأن 
امليلي�سيات العربية-الكردية بالتن�سيق مع التحالف 
ال��دويل �س��تقوم با�س��تخدام ه��ذه القواعد الع�س��كرية 
اجلديدة، التي تبنى اأهمها يف منبج، خا�سة كون هذه 
املدينة، وفقا جليلو، هي مركز التن�سيق الرئي�سي  بني 
التحال��ف الدويل و"ق�س��د".  واأك��دت وزارة اخلارجية 
الولي��ات  تتخذه��ا  الت��ي  الإج��راءات  اأن  الرو�س��ية  
املتح��دة والئتالف ال��دويل الذي تقوده يف �س��وريا، 
تت��م م��ن دون موافقة اأو تن�س��يق مع دم�س��ق وبال اأي 

قرار من جمل�ش الأمن الدويل.
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قال رئي�س املجل�س الوطني 
الفل�سطيني �سليم الزعنون، 

اإنه مت توجيه توجيه 
دعوات اإىل 700 من 

اأع�ساء املجل�س للم�ساركة 
يف دورته املزمع عقدها 

يف رام الله نهاية ني�سان 
اجلاري.
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