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جريمة جديدة للعدوان في حجة ..شهداء وجرحى جراء غارة
استهدفت مسافرين
باليستي يمني يضرب ميليشيات التحالف السعودي في حيران

صنعاء ـ وك���االت :ص��وّت جملس الشيوخ
األم�ي�رك���ي األرب���ع���اء ع��ل��ى ق���رار إلن��ه��اء دع��م
واشنطن للتحالف السعودي يف اليمن فيما
يضغط مشرعون على الرئيس دونالد ترامب
لكي يتشدد يف سياسته جتاه الرياض.
السيناتور بريني ساندرز الذي يعد أحد رعاة
القرار إىل جانب السيناتور اجلمهوري مايك
القدس احملتلة ـ وك���االت :دع��ت جمموعات
شبابية مقدسية للحشد وال��ت��واج��د يف باحات
امل��س��ج��د األق��ص��ى وم��ص��ل��ى ال��رمح��ة اخلميس،
وذل���ك تصديا ل��دع��وات املستوطنني باقتحام
املسجد األقصى.
ك��م��ا دع���ت ال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ل��ل��دف��اع عن
األقصى ،واملؤسسات واهليئات املقدسية للنفري
العام وشد الرحال اجلمعة .2019/3/15
هذا وشددت اللجان على ضرورة احلشد بقوة
وال���رب���اط يف األق��ص��ى مل��ن��ع أي خم��ط��ط��ات من
االحتالل لتثبيت وقائع جديدة داخ��ل األقصى
ومصلى باب الرمحة.
وأك��دت اللجان الشعبية واهليئات املقدسية
ع��ل��ى َّأن ال����رد ع��ل��ى ج��رائ��م االح���ت�ل�ال ب��إغ�لاق
األقصى ،واالعتداء على املرابطات واملرابطني،
واعتقال عدد منهم وإبعادهم سيواجه مبزيد من
الرباط واحلشد يف األقصى.
وك��ان االح��ت�لال ق��د أغلق املسجد األقصى
ال��ث�لاث��اء يف وج���ه امل��ص��ل�ين واع���ت���دى ب��ال��ض��رب
على املرابطات فيه ،وشن صباح األربعاء محلة
اعتقاالت كبرية طالت  19مقدسيا.
من جانب آخر أفاد مصدر حملي بإعادة قوات
االحتالل اإلسرائيلي فتح بوابات احلرم القدسي
فجر االربعاء أمام املصلني ،ورفع اآلذان منه.
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن الشرطة يف
حالة استنفار والتوتر بلغ ذروت��ه خشية جتدد
االضطرابات.
املصدر ذات��ه أف��اد ب��أن ق��وات االح��ت�لال منعت
آذان املغرب يف املسجد بعدما أخلته من احلراس
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ل���ي ،وص���ف احل����رب ب��أن��ه��ا «ك���ارث���ة إنسانية
واسرتاتيجية» .وهذا ثاني تصويت يف جملس
الشيوخ على القرار اخل��اص بسلطات احلرب
خالل أربعة أشهر.
يف السياق أكد رئيس اللجنة الثورية العليا
أن وضع ق��رار وقف دعم حتالف العدوان على
اليمن للتصويت يف الكونغرس األمريكي ميثل

والحوثي يؤكد أن املظلومية اليمنية باتت واضحة للعالم أجمع

اخبار قصيرة

مجلس الشيوخ األميركي
يصوت إلنهاء دعم واشنطن
للتحالف السعودي

ناشطات سعوديات يخضعن حملاكمات سرية

فضيحة للعدوان مبا يرتكب من جرائم حرب،
مشريا إىل أن التصويت يؤكد أن املظلومية
اليمنية ب��ات��ت واض��ح��ة وه��و حجة على دول
العامل الختاذ موقف أكثر قوة.
وق���ال رئ��ي��س ال��ث��وري��ة العليا يف ت��غ��ري��ده له
األربعاء« :تصويت الشيوخ إلنهاء الدعم إجيابي،
ك��ون��ه أت م��ن جم��ل��س ت��ق��ود إدارت�����ه ال��ع��دوان
األم��ري��ك��ي ال�بري��ط��ان��ي ال��س��ع��ودي اإلم���ارات���ي».
وأض��اف أن تصويت الشيوخ األمريكي «يؤكد
أن املظلومية اليمنية ب��ات��ت واض��ح��ة للعامل
أمجع ،وأال شرعية لعدوانهم ،وأن العدوان غري
قانوني» .وشدد على أن «وضع القرار للتصويت
ميثل فضيحة للعدوان مبا يرتكب من جرائم
حرب وكارثة إنسانية من صنعه».
وك��ت��ب رئ��ي��س ال��ث��وري��ة العليا يف تغريدة
أخرى أن «تصويت جملس الشيوخ حجة على
دول العامل الختاذ موقف أكثر قوة» ،مضيفا
أن «ال��ق��وان�ين ال تعتربها غ�ير قانونية فقط
وإمنا ظلم واضطهاد وجتويع للشعب اليمين
ج���راء هيمنة أمريكية بريطانية إسرائيلية
سعودية إماراتية على اليمن»
إىل ذلك اتهم رئيس اللجنة الثورية العليا
يف أنصار اهلل حممد علي احلوثي يف تغريدة
له على تويرت التحالف السعودي واحلكومة
اليمنية بعرقلة تنفيذ ات��ف��اق السويد بشأن
احل��دي��دة م��ن خ�ل�ال رف���ض م��ق�ترح��ات أممية
ْ
وافقت عليها صنعاء.
ميدانياً ،أفاد املتحدث باسم القوات املسلحة
ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ع��م��ي��د حي��ي��ى س��ري��ع ب���أن ال��ق��وات
املتعددة للتحالف ارتكبت  534خرقاً جديداً
يف مدينة احلديدة غرب اليمن وشنت 61غارة
جوية وتصعيد يف باقي اجلبهات خالل ال 72
ساعة املاضية فيما تواصلت خروقات القوات
املتعددة التفاق وقف إطالق النار يف احملافظة
الساحلية .مصدر عسكري ميين أفاد بقصف

 143صهيوني ًا يستبيحون األقصى املبارك ويهدمون منزلني في القدس

دعوات للتصدي للمستوطنني الخميس والنفير
لألقصى الجمعة
قوات االحتالل تعيد فتح بوابات الحرم القدسي
العدو يعتقل  17فلسطينيا بينهم نائب في المجلس التشريعي

إعتقال عصابة تمتهن «اخملدرات وأمور ًا مخلة بالشرف» في املوصل

العثور على مقبرة جماعية تضم رفات  65موظف ًا
حكومي ًا بالعراق
بغداد ـ وكاالت :أعلنت وزارة الداخلية العراقية ،األربعاء ،اعتقال مخسة رجال وأربع نساء
ميتهنون بيع وتعاطي املخدرات وحبوب اهللوسة وأمورا خملة بالشرف وكذلك اإلجتار بالبشر
يف اجلانب األمين من مدينة املوصل ،مشرية إىل أن فتاة من أهالي بغداد وجدت حبوزتهم.
وقال املتحدث باسم الداخلية ،يف بيان ،إن «مفارز استخبارات اجلرمية املنظمة يف نينوى
العاملة ضمن وكالة االستخبارات يف ال���وزارة القت القبض على عصابة مكونة من تسعة
متهمني مخسة رجال وأربعة نساء ميتهنون بيع وتعاطي املخدرات وحبوب اهللوسة وأمور خملة
بالشرف وكذلك االجت��ار بالبشر يف اجلانب األمي��ن من مدينة املوصل» ،كما نقل موقع
«السومرية نيوز».
وأوضح أن «عملية القبض متت استنادا ملعلومات جهاز األمن الوطين ،وباجلرم املشهود»،
مبينا أن «فتاة من أهالي بغداد وجدت حبوزتهم ،فضال عن  88حبة خمدرة ومسدس».
إىل ذلك عثرت القوات األمنية العراقية مبحافظة نينوى األربعاء على مقربة مجاعية
ضمت رفات  65موظفا حكوميا أغلبهم من العاملني يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
يف احملافظة.
وقال النقيب علي حسن من شرطة نينوى «إن القوات األمنية عثرت على الرفات داخل مقربة
مجاعية يف قضاء البعاج 120 ،كم مشال غرب املوصل».
وأضاف حسن أن القوات األمنية قامت بتسليم الرفات بعد التأكد من هويات القتلى لدائرة
الطب العدلي باملوصل ليتم التعرف عليهم.

القوات املتعددة للتحالف بـ  20قذيفة مدفعية
وبالعيارات الرشاشة مزارع وممتلكات املواطنني
يف منطقة ال��ف��ازة مب��دي��ري��ة التحيتا جنوب
احلديدة غرب اليمن.
ويأتي ذلك بعد ساعات من اح�تراق منزل
مواطن إث��ر قصف القوات املتعددة للتحالف
ب��ال��رش��اش��ات الثقيلة يف م��دي��ري��ة الدريهمي
ج��ن��وب احل��دي��دة .كما أف���اد م��ص��در عسكري
بقصف القوات املتعددة للتحالف بـ  32قذيفة
مدفعية وبالعيارات الرشاشة منازل وممتلكات
امل��واط��ن�ين يف امل��دي��ري��ة كما استهدفت ب��ـ 10
ق��ذائ��ف م��دف��ع��ي��ة منطقة ال��ش��ج��ن مب��دي��ري��ة
الدُريهمي جنوب احلديدة غرب اليمن وسط
حتليق مستمر لطائرات التحالف السعودي
ف��وق أج��واء املديريات اجلنوبية يف احملافظة
الساحلية.
ويف اجل��وف مشال شرق اليمن اف��اد مصدر
عسكري بسقوط قتلى وجرحى من قوات هادي
بإستهداف وحدة املدفعية جتمعاتهم يف جبهة
املهامشة مبديرية خب والشعف باحملافظة.
ويف حجة غ��رب اليمن اف���اد م��ص��در عسكري
بسقوط قتلى وجرحى من قوات هادي بإطالق
القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية
ص��اروخ��اً باليستياً م��ن ط���راز ب��در  P-1على
جتمعاتهم غرب حريان ،يأتي ذلك بعد ساعات
م��ن إط�ل�اق ق���وات اجل��ي��ش وال��ل��ج��ان ع��دد من
صواريخ الكاتيوشا على جتمعات قوات هادي
والسعودية غرب َحريان حبجة غرب اليمن.
ويف صعدة احل��دودي��ة مش��ال اليمن ،شنت
ط��ائ��رات التحالف ال��س��ع��ودي  16غ���ارة جوية
ع��ل��ى م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة م���ن م��دي��ري��ة ك��ت��اف
خ�لال الساعات املاضية .كما شنت طائرات
التحالف السعودي غ��ارة جوية على مديرية
باقم احلدودية باحملافظة.
التتمة يف الصفحة 11
واملوظفني واقتحمت باحاته ،وق��د اعتدت على
املصلني واحلراس واعتقلت عدداً منهم.
وكان فلسطينيان استشهدا برصاص قوات
االحتالل يف الضفة الغربية أحدهما يف مدينة
سلفيت أث��ن��اء ت��ص��دي ال��ش��ب��ان الق��ت��ح��ام ق��وات
االحتالل للمدينة واآلخ��ر يف اخلليل برصاص
االحتالل الذي زعم حماولة الشاب تنفيذ عملية
طعن.
ونقلت وكاالت أنباء فلسطينية عن مصادر
يف اهل�ل�ال االمح���ر أن ج��ن��ود االح���ت�ل�ال منعوا
املسعفني من الوصول اىل الشاب املصاب وطلبوا
منهم االبتعاد عن املنطقة.
يف غضون ذلك اقتحم عشرات املستوطنني
الصهاينة ،صباح األرب��ع��اء ،للمسجد األقصى
املبارك حبماية شرطة العدو الصهيوني .وأفادت
وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» أن 63
مستوط ًنا و 80طال ًبا يهوديًا اقتحموا األقصى
املبارك حبماية مشددة .وأضافت أن شرطة العدو
أغلقت باب املغاربة أمام الفلسطينيني بعد دخول
املقتحمني الصهاينة.
ويف س��ي��اق منفصل ه��دم��ت ج��راف��ات ال��ع��دو
الصهيوني ،ترافقها قوة عسكرية معززة ،صباح
األربعاء ،منزلني فلسطينيني يف منطقة «القبة»
جنوب مدينة القدس احملتلة.
ه����ذا وأص���ي���ب ،األرب����ع����اء ،م��ع��ل��م فلسطيين
وعشرات الطلبة باالختناق ،عقب اقتحام قوات
العدو الصهيوني مدرسة اخلليل األساسية يف
البلدة القدمية مبدينة اخلليل بالضفة احملتلة.
التتمة يف الصفحة 11

بعد خرق التكفيريني التفاق منطقة خفض التصعيد

الجيش يوقع قتلى في صفوف اجملموعات اإلرهابية بريف
إدلب الجنوبي
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أمير سعودي يطلق حركة معارضة لتغيير النظام في اململكة
ال��ري��اض ـ وك���االت :كشف حساب معتقلي ال��رأي يف السعودية على «ت��وي�تر» أن
احملكمة اجلزائية املتخصصة يف الرياض ستحاكم صباح األربعاء عددًا من الناشطات
ّ
عنهن.
املعتقالت ،داعية املنظمات احلقوقية إىل املطالبة باإلفراج الفوري
وأش��ار احلساب إىل أن من بني املعتقالت إمي��ان النفجان وع��زي��زة اليوسف وإمي��ان
احلربي ،وسيخضعن للمحاكمة يف اجللسة السرية نفسها اليت ستعقد حملاكمة
جلني اهلذلول ،وسط أنباء عن أن اجللسة قد تشمل أخريات من الناشطات املعتقالت.
وأكد حساب معتقلي الرأي يف تغريدة أخرى أن «السلطات السعودية مل تسمح ّ
ألي
من الناشطات اللواتي ستتم حماكمتهن األربعاء بتوكيل حمام ،ومل يتم إبالغهن إال
مبوعد اجللسة» ،مطالبة السلطات السعودية بأن «تقوم باإلفراج فو ًرا عنهن مجي ًعا أو أن
جتعل جلسة احملاكمة علنية تبث على اهلواء مباشرة ويسمح فيها للناشطات بالكالم».
من جهة اخ��رى أطلق األم�ير السعودي املنشق خالد بن فرحان آل سعود ،حركة
معارضة حتت مسمى «حركة حرية شعب شبه اجلزيرة العربية» تدعو إىل تغيري النظام
يف السعودية ،وتكفل حبماية املعارضني الفارين منها ،وذلك بعد مقتل الصحفي مجال
خاشقجي على أيدي مسؤولني تشرين األول/أكتوبر املاضي.
وكشف األمري املنشق لصحيفة «إندبندنت» الربيطانية أنه يسعى إىل قيام ملكية
دستورية يف السعودية ،وإجراء انتخابات لتعيني رئيس وزراء وحكومة من أجل حماربة
االنتهاكات املزمنة حلقوق اإلنسان والظلم يف البالد .وأردف خالد البالغ من العمر 41
عاماً للصحيفةّ ،
أن «السعودية حباجة إىل نظام جديد كالدميقراطيات األخرى ،حيث
حيق للناس انتخاب احلكومة إلنشاء سعودية جديدة»،على حد تعبريه.

اإلمارات تأسف إلدراجها في القائمة السوداء األوروبية
أبو ظيب ـ وكاالت :انتقدت اإلمارات العربية ،يف بيان نشرته وكالة األنباء اإلماراتية،
قرار االحتاد األوروبي ،الذي أدرجها على القائمة السوداء للمالذات الضريبية ،واعربت
عن «أسفها» لصدوره .وأشارت اإلمارات ،إىل أنها قدمت لربوكسل ،جدوال زمنيا مفصال
بشأن سلسلة اإلجراءات اليت مت تنفيذها يف هذا اجملال.
وق��ال البيان« :ج��اءت هذه اخلطوة ،على الرغم من التعاون الكبري والوثيق الذي
أظهرته (اإلمارات) مع االحتاد األوروبي وسعيها احلثيث لتلبية كافة املتطلبات اخلاصة
بهذا الشأن» .وأكدت دولة اإلمارات« ،حرصها على تطبيق أعلى درجات الشفافية يف
اجملاالت الضريبية والتزامها املستمر باإلجراءات الدولية املتبعة على الصعيدين احمللي
وسع االحتاد األوروبي قائمته السوداء للمالذات الضريبية،
والدولي» .ويف وقت سابقّ ،
مدرجا عشر دول جديدة إليها ،بينها اإلمارات ،وهو ما جعل القائمة تضم  15دولة.
وظهرت هذه القائمة ،يف عام  2017بعد سلسلة فضائح ،أهمها التهرب من الضرائب
وغسيل األموال ،وهو ما دفع االحتاد األوروبي لبذل مزيد من اجلهود ملكافحة التهرب
الضرييب من جانب الشركات متعددة اجلنسيات واألثرياء.

قطر تستحوذ على حصص في  12منطقة تنقيب في املغرب
الدوحة ـ وكاالت :أعلنت قطر ،األربعاء ،أنها وقعت عقدا لالستحواذ على حصص يف
 12منطقة تنقيب يف املغرب.
وذك��رت شركة «قطر للبرتول» ،على موقعها اإللكرتوني ،أنها وقعت اتفاقیة مع
شركة «إيين» اإليطالیة تستحوذ مبوجبها على  % 30من امتیاز طرفاية لالستكشاف
البحري يف املیاه الضحلة مبنطقة تقع قبالة شواطئ اململكة املغربیة على احملیط
األطلسي .وتابعت أنه «بعد احلصول على موافقة اجلهات احلكومیة املعنیة يف اململكة
املغربیة ،ستكون حصص املشاركة يف امتیاز االستكشاف يف طرفاية موزعة بواقع %45
لشركة إيين (املشغل) ،و% 30لقطر للبرتول ،و %25للمكتب الوطين للهيدروكاربورات
واملعادن املغربي» .وقال املهندس سعد بن شريده الكعيب ،وزير الدولة لشؤون الطاقة،
العضو املنتدب والرئیس التنفیذي لشركة «قطر للبرتول» ،إن «االتفاقیة متثل معلما
رئیسیا هاما على خارطة طريق شراكتنا مع شركة إيين ،كما أنها تعزز من عالقتنا
املتمیزة واألخوية مع اململكة املغربیة» .وذكرت الشركة أن امتیاز طرفاية لالستكشاف
البحري يف املیاه الضحلة يغطي مساحة إمجالیة تبلغ حوالي  900/23كیلو مرت مربع
يف میاه يصل عمقها  1000مرت.

رئيس أركان الجيش الجزائري :الشعب يعرف كيف يتعامل
مع األزمات
اجلزائر ـ وك��االت :قال نائب وزير الدفاع الوطين ،ورئيس أرك��ان اجليش الوطين
الشعيب ،الفريق قايد صاحل ،إن الشعب اجلزائري يعرف كيف يتعامل مع األزمات.
وتابع رئيس األركان« :ال أمل إطالقا من االفتخار بعظمة الثقة اليت تربط الشعب
جبيشه» .ونقلت قناة النهار اجلزائرية ،عن نائب وزي��ر الدفاع الوطين ،قوله إن أمن
اجلزائر أمانة غالية لدى أفراد اجليش .وتابع قايد صاحل خالل زيارة عمل إىل املدرسة
العليا احلربية« :أمن اجلزائر وسيادتها أمانة غالية لدى أفراد اجليش».
وأضاف رئيس األركان« :احلفاظ على هذه األمانة الغالية الشغل الشاغل للجيش،
ونتعهد باحلفاظ على هذه األمانة مهما كانت الظروف واألحوال».
وتشهد اجلزائر منذ  22فرباير/شباط املاضي ،مظاهرات ومسريات سلمية حاشدة
تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الرتشح لوالية جديدة وتغيري النظام ورحيل كل
الوجوه السياسية احلالية .وأعلن الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة ،عدم ترشحه
لوالية رئاسية جديدة ،وأمر بتأجيل تنظيم االنتخابات الرئاسية املقررة يوم  18أبريل/
نيسان  .2019ووجه بوتفليقة بتعيني نور الدين بدوي ،يف منصب رئيس احلكومة خلفا
ألمح��د أوحي��ي��ى ،ال��ذي استقال من منصبه ،االثنني  11م����ارس/آذار ،حبسب وكالة
األنباء اجلزائرية «واج» ،كما قرر إنهاء مهام اهليئة الوطنية العليا ملراقبة االنتخابات.

إعالن تشكيل جديد للحكومة السودانية من  21وزيرا

القوات السورية تضبط قطعا أثرية سرقها المسلحون لتهريبها للخارج
إحباط هجمات انتحارية في الباغوز

دمشق ـــ وكاالت :قضت وحدات من اجليش العربي السوري العاملة بريف محاة الشمالي ،األربعاء ،على
جمموعات إرهابية خرقت اتفاق منطقة خفض التصعيد يف عدد من بلدات ريف إدلب اجلنوبي الشرقي.
وذكر مراسل سانا يف محاة أن وحدات من اجليش رصدت حتركات جمموعات إرهابية يف حميط
بلدات معر حرمة اخلوين وال���زرزور والتمانعة بريف إدل��ب اجلنوبي الشرقي تسللت باجتاه النقاط
العسكرية والقرى اآلمنة يف املنطقة وتعاملت معها بضربات مدفعية وصاروخية مكثفة ودقيقة.
وبني املراسل أن الضربات أسفرت عن القضاء على تلك اجملاميع اإلرهابية املتسللة وتدمري عتاد
وأسلحة كانت حبوزتها.
وتصدت وحدات من اجليش الثالثاء حملاولة اعتداء جمموعتني إرهابيتني من تنظيم جبهة النصرة
على نقطتني عسكريتني بريف حمردة وعلى حمور بلدة اجلديدة بريف احملافظة الشمالي وقضت على
عدد من اإلرهابيني بينهم انتحاريان وأصابت آخرين يف حني دمرت هلم آليات وقضت على عدد منهم يف
منطقة اهلبيط وحرش عابدين بريف إدلب اجلنوبي.
من جهة اخرى أعلنت قوات سوريا الدميقراطية أنها أحبطت هجمات انتحارية لـ»داعش» يف وقت
مبكر األربعاء ،خالل املعركة النهائية لتحرير آخر جيب يسيطر عليه التنظيم االرهابي.
التتمة يف الصفحة 11

اخل��رط��وم ـ وك���االت :أعلن رئيس ال���وزراء السوداني ،حممد طاهر إي�لا ،تشكيلة
احلكومة السودانية اجلديدة ،وظهر فيها اإلبقاء على وزيري الدفاع واخلارجية.
ويف مؤمتر صحفي األربعاء ،أعلن إيال قائمة من  21وزي��را احتاديا ،على رأسهم
الدرديري حممد أمحد وزيرا للخارجية ،وحممد أمحد سامل وزيرا للعدل ،وبشارة أرور
وزيرا للداخلية ،وفضل عبد اهلل فضل وزيرا لشؤون الرئاسة ،وجمدي حسن ياسني
وزير للمالية والتخطيط االقتصادي .كما مت اإلبقاء على عوض بن عوف نائبا أول
لرئيس اجلمهورية ووزير للدفاع.

