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جيش االحتالل اإلسرائيلي يستهدف  100موقع
في غزة  ...وسرايا القدس تعلن النفير العام

• أحد عناصر املقاومة الفلسطينية

�أعلن جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي �أن
طائراته احلربية ا�ستهدفت فجر
ام�س اجلمعة نحو  100موقع تابع
حلركة حما�س يف قطاع غزة« ،ردا
على �صواريخ �أطلقت من الأرا�ضي
الفل�سطينية» ،حم��م�لا حما�س
م�س�ؤولية الت�صعيد.
وقال اجلي�ش الإ�رسائيلي� ،إن طائرات
حربية ومروحيات ودرونات تابعة
له �أغارت على نحو  100هدف تابعة
ملنظمة حما�س يف �أنحاء قطاع غزة.
و�أ���ض��اف �أن ب�ين الأه����داف ،مركز
مكاتب مقر ال�ضفة التابعة حلما�س
يف حي الرمال و�سط غزة.
وح��م��ل بيان اجلي�ش الإ�رسائيلي
ّ
هذا املقر «امل�س�ؤولية عن توجيه
النا�شطني الإرهابيني من حما�س

«ردا على �إط�لاق �صواريخ باجتاه
الأرا�ضي الإ�رسائيلية الليلة املا�ضية
من قبل منظمة حما�س».
وحمل البيان حما�س امل�س�ؤولية عن
ّ
كل ما يحدث يف قطاع غزة ،م�ؤكدا
�أن اجلي�ش يعمل �ضد �أي حماولة
للم�سا�س مب��واط��ن��ي �إ��سرائ��ي��ل،
و�سيوا�صل العمل �ضد هذه الن�شاطات
الإرهابية.
�أما �رسايا القد�س اجلناح الع�سكري
حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني
فقد �أعلنت رفع اجلهوزية والنفري
العام يف �صفوف جماهديها للت�صدي
للعدوان.
وحملت ��سراي��ا ال��ق��د���س يف بيان
�صحايف االحتالل نتائج عدوانه.
وق���ال���ت ��س�راي���ا ال��ق��د���س « رغ��م

مصر :وفد أمني يجتمع مع قيادة «حماس»
على وقع إطالق صواريخ

• الوفد املصري وإسماعيل هنية

على �شعبنا وعلى املقاومة ،قلنا �سابقا مرارا �إن �شعبنا
لن ي�صرب طويال على �إره��اب العدو وح�صاره املجرم
بحق غزة».
وقد �أكد اجلي�ش الإ�رسائيلي يف وقت �سابق ر�صد �إطالق
�صاروخني من القطاع باجتاه تل �أبيب ،م�شريا �إلى �أن
منظومة القبة احلديدية مل تعرت�ض �أيا منهما.
وق��ال��ت و�سائل �إع�ل�ام �إ�رسائيلية �إن وزي��ر الدفاع
الإ�رسائيلي عقد م�شاورات �أمنية لدرا�سة الرد على �إطالق
ال�صاروخني من قطاع غزة.
وقد ذكرت و�سائل الإعالم �أن ال�صاروخني من طراز «فجر»
الذي ت�صنعه حركة اجلهاد الإ�سالمي ،التي نفت بدورها
االتهامات بال�ضلوع ب�إطالق ال�صاروخني.
و�أ�شارت �صحيفة يديعوت �أحرنوت �إلى �أن �صفارات
الإنذار دوت يف منطقة تل �أبيب الكربى لأول مرة منذ
احلرب على غزة عام .2014

سورية وروسيا :نقل  2400شخص

في كل رحلة من مخيم «الركبان»
�أ�صدر رئي�سا مقري التن�سيق ل�ش�ؤون
عودة الالجئني الرو�سي الفريق �أول
ميخائيل ميزينت�سيف ،وال�سوري
وزي��ر الإدارة املحلية والبيئة
ح�سني خملوف بيانا حول خميم
«الركبان» للنازحني ال�سوريني.
و�أ���ش��ار ال��ب��ي��ان امل�����ش�ترك� ،إل��ى
�سوء ح��ال النازحني والظروف
الال�إن�سانية التي يعي�شونها ،و�أ�شاد
باجلهود املبذولة لتوفري الظروف
املنا�سبة للراغبني بالعودة منه،
�إلى مناطقهم.
ولفت البيان �إلى قوافل البا�صات
التي �أعدتها احلكومة ال�سورية لنقل
النازحني من خميم «الركبان»،
وا�ستعدادها للتوجه �إلى هناك يف
�أي وقت لنقل � 2400شخ�ص يف كل
رحلة .وعلى �صعيد �أو�ضاع الالجئني يف لبنان� ،أ�شار
البيان �إلى �أن املفو�ض الأممي فيليبو غراندي قد زار
لبنان م�ؤخرا ،و�أكد بعد ذلك �أن نحو  %89من الالجئني
ال�سوريني هناك ،يريدون العودة �إلى وطنهم ،لأن
الظروف املعي�شية يف �سورية �أف�ضل بكثري منها يف

الستئصال جذور اإلرهاب في سورية
�أعلن نائب وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي فري�شينني
عن عقد اجتماع رفيع امل�ستوى يف �أ�ستانا حول ت�سوية
الأزمة يف �سورية يف ابريل املقبل م�شريا �إلى �أنه �سيتم
االتفاق على املوعد املحدد الحقا.
ولفت فري�شينني يف ت�رصيحات لل�صحافيني الرو�س
يف بروك�سل �إلى �أن اجتماعات �أ�ستانا «تعمل اليوم
بفعالية �أكرث من �أي وقت م�ضى» معيدا �إلى الأذهان
�أنه انعقدت يف �سوت�شي منذ فرتة قريبة قمة لقادة
البلدان ال�ضامنة لعملية �أ�ستانا كانت الرابعة
خالل فرتة وجيزة ن�سبياً،م�شريا �إلى فعالية من�صة
�أ�ستانا يف جهود ت�سوية الأزمة يف �سورية.
وك��ان ر�ؤ���س��اء ال��دول ال�ضامنة لعملية �أ�ستانا
«رو�سيا و�إيران وتركيا» جددوا الت�أكيد يف البيان
اخلتامي لقمتهم يف الرابع ع�رش من فرباير املا�ضي

على التزامهم الثابت بوحدة �سورية و�سيادتها
وا�ستقاللها و�سالمة �أرا�ضيها وموا�صلة حماربة
الإرهاب فيها.
و�أك��د فري�شينني ��ضرورة تن�سيق اجلهود من �أجل
موا�صلة حماربة التنظيمات الإرهابية وال �سيما يف
حمافظة �إدلب.
ولفت فري�شينني �إلى �أنه بحث مع املبعوث اخلا�ص
للأمني العام للأمم املتحدة �إل��ى �سورية غري
بيدر�سن �أهمية �صيغة �أ�ستانا لدفع املباحثات يف
جنيف ،م�ؤكدا �أن عملية �أ�ستانا مطلوبة ومهمة.
وكان رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف جمل�س
االحت��اد الرو�سي ق�سطنطني كو�سات�شيف �أك��د �أن
عملية �أ�ستانا حول �سورية �ستظل املن�صة الفعالة
للتو�صل �إلى حل للأزمة.

• مقاتلتان للعدو اإلسرائيلي

يف يهودا وال�سامرة وبناء �شبكات
�إرهابية وتقدمي الدعم اللوج�ستي
وتنفيذ العمليات التخريبية».
ووفق البيان ،فقد مت ق�صف املوقع
املركزي لإنتاج الو�سائل القتالية
ال�����ص��اروخ��ي��ة يف ال��ق��ط��اع ،وهو
موقع حتت الأر���ض لإنتاج قذائف
�صاروخية.
و�أ���ض��اف �أن��ه مت ا�ستهداف ع��دد من
املجمعات الع�سكرية بينها موقع
تابع لقوة حما�س البحرية.
وا�ستهدفت الطائرات الإ�رسائيلية
م��وق��ع ت��دري��ب��ات ع�سكري ًا تابعا
ملنظومة الو�سائل اجلوية بدون
طيار حلما�س جنوب قطاع غزة،
و�شبكات حتت الأر�ض.
وجاءت هذه الغارات ح�سب البيان

نقلت م�صادر فل�سطينية قولها �إن الف�صائل الفل�سطينية
وعلى ر�أ�سها «حما�س» و«اجلهاد» �أبلغت الوفد الأمني
امل�رصي قبل مغادرته ،بعدم م�س�ؤوليتها عن �إطالق
ال�صواريخ نحو تل �أبيب.
ويف ال�سياق ذات��ه� ،أك��دت كتائب «ال�شهيد عز الدين
الق�سام» اجل��ن��اح الع�سكري حلركة حما�س ،عدم
م�س�ؤوليتها عن «ال�صواريخ التي �أطلقت الليلة باجتاه
العدو ،خا�صة �أنها �أطلقت يف الوقت الذي كان يعقد
فيه اجتماع بني قيادة حركة املقاومة الإ�سالمية حما�س
والوفد الأمني امل�رصي حول التفاهمات اخلا�صة بقطاع
غزة».
من جانبه ،قال املتحدث با�سم حركة «اجلهاد الإ�سالمي»
م�صعب ال�برمي« :ن�ؤكد على كذب رواي��ة االحتالل وال
عالقة للجهاد الإ�سالمي ب�إطالق ال�صواريخ ،يبدو �أن
العدو يحاول �أن يبحث عن مربرات م�سبقة ل�شن عدوان

«الخارجية الروسية» :تنسيق الجهود

• جانب من مخيم الركبان

املخيمات اللبنانية.
و�أك��د� ،أن الظروف املتوفرة يف خميمات ا�ستقبال
النازحني يف خمتلف املناطق ال�سورية مبا فيها الالذقية
و�ضواحي دم�شق وحم�ص وحلب ،ت�ضمن ا�ستقباال الئقا
لأكرث من � 35ألف �شخ�ص.

ا�ستجابتنا وتعاطينا مع اجلهود
امل�رصية ب�شكل كبري ،تعلن �رسايا
ال��ق��د���س رف��ع اجل��ه��وزي��ة والنفري
العام يف �صفوف جماهديها للت�صدي
لهمجية االحتالل و�سيتحمل االحتالل
نتائج هذا العدوان ،على ما يبدو �أن
العدو قد فهم �صمتنا خط�أ ،و�أنه قد
متادى يف عدوانه وبط�شه �ضد �أبناء
�شعبنا ومقاومته ،ويبدو �أن العدو
مل ت�صله ر�سالة املقاومة جيد ًا».
و�سقط �صاروخان �أطلقا من قطاع
غ��زة على مدينة تل �أب��ي��ب ،تبعه
اجتماع رئي�س ال��وزراء الإ�رسائيلي
وزير احلرب بنيامني نتنياهو مع
ق��ادة �أمنه يف مقر وزارة اجلي�ش
يف ت��ل �أب��ي��ب تقرر فيه ال��رد على
ال�صاروخني.

• آلية عسكرية في سورية

واشنطن تدعم النزعات االنفصالية

تقسيم سورية ...هدف أميركي
�أك��د خبريان عربيان ا�ستطلعتهما
وكالة «نوفو�ستي» الرو�سية� ،أنه مت
حلد كبري تخطي الأزم��ة ال�سورية،
وال ميكن تكرار �سيناريو  2011يف
�سورية لأن ال�سوريني �أجهدوا معنويا
وماديا بهذه احلرب.
و�أجمع اخلبريان على ا�ستمرار م�شكلة
�إدل���ب والأرا����ض���ي ال��واق��ع��ة �رشقي
الفرات ،حيث حتاول وا�شنطن دعم
النزعات االنف�صالية هناك.
و�أ�شار علي بدوان املحلل ال�سيا�سي
الفل�سطيني املقيم يف �سورية� ،إلى �أن
الو�ضع يف �شمال �رشقي �سورية �أكرث
جدية وخطورة منه يف �إدلب.
وق��ال �إن «ال�سبب ه��و �أن الإدارة
الأمريكية حت��اول رعاية حماوالت
االنف�صال يف هذه املنطقة من خالل
ت�شجيع الأك����راد على حكم ذات��ي
واال���س��ت��ع��داد لف�صل ه��ذا اجل��زء من
�سورية».
و�أ���ض��اف �أن «�أل��ع��اب الأمريكيني»
خطرية و�أن هدفهم هو تقوي�ض جهود
رو�سيا حلل الأزمة ،م�ؤكدا �أن الأرا�ضي
الواقعة �رشقي الفرات �ستعود عاجال
�أم �آجال ل�سيطرة احلكومة ال�سورية.
وق��ال« :اجلماعات الكردية يف هذه
املناطق و�ضعت نف�سها حتت �سيطرة
الأمريكيني ل�سوء احلظ .ال تن�سوا �أن
جميع بلدان املنطقة مبا فيها �إيران
وتركيا و�سورية والعراق تعار�ض
خطة الأكراد هذه ،وخا�صة تركيا التي
تعترب «ق��وات �سورية الدميقراطية»

تهديدا لها ولأمنها».
و�أ���ض��اف �أن وا�شنطن �ستتخلى يف
النهاية عن الأك��راد يف �سورية ،لأن
م�صلحتها مع �أنقرة �أق��وى ،وعندها
�سي�ضطر الأكراد للتفاو�ض مع دم�شق.
و�أكد �أن احلكومة ال�سورية �سرتف�ض
�أي نوع من االنف�صال �أو الإدارة الذاتية
و�ستطبق القوانني على اجلميع دون
ا�ستثناء.
من جانبه� ،أك��د اخلبري ال�سيا�سي
اللبناين ن��اج��ي �صفا� ،أن الأزم���ة
ال�سورية ال ت��زال بعيدة عن احلل،
وق��ال �إن �أح��د �أه��داف وا�شنطن كان
تفتيت �سورية ،لكنه مل يتحقق.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه �أك����د ع��ل��ي الأح��م��د

• اطالق صاروخ من جماعة انفصالية

م�ست�شار وزير الإع�لام ال�سوري� ،أن
الواليات املتحدة حاولت على مدى
ث��م��اين �سنوات تغيري ال�سلطة يف
�سورية بالقوة امل�سلحة ،وب�أيدي
الإرهابيني.
وق���ال« :حت���اول ال��والي��ات املتحدة
الآن فر�ض �شكل جديد من احلروب
الإعالمية واالقت�صادية والثقافية
وحت������اول ح���رم���ان دول���ت���ن���ا من
ا�ستقالليتها .وللت�صدي لذلك تتخذ
القيادة واحلكومة يف �سورية التدابري
الالزمة».
و�أ�ضاف �أن نتائج احلرب االقت�صادية
ملمو�سة �إلى حد كبري ،ويحاولون
بالعقوبات حرماننا من ال�صناعة

وال��زراع��ة والقطاعات االقت�صادية
الأخرى.
وقال �إن وا�شنطن ال ترغب باالعرتاف
بهزميتها يف ���س��وري��ة ،وت�ستخدم
املواجهة الإعالمية لإقناع اجلميع
ب�أن اجلانب الأمريكي بالذات انت�رص
على الإرهابيني يف �سورية ،ولي�س
اجلي�ش ال�سوري وحلفا�ؤه ،وتابع:
«لكن اجلميع يعلمون جيدا ،من الذي
انت�رص بالفعل على الإرهابيني».
و�أ�شار الأحمد �إلى وجود اختالفات
قوية يف خمتلف �أرجاء العامل حول
الو�ضع يف �سورية و���ش��دد على �أن
وا�شنطن� ،ستوا�صل ب��ذل اجلهود
لتفتيت �سورية.

الجزائر :تجمع وسط العاصمة في موجة
احتجاجات جديدة
ق���ال ���ش��ه��ود م���ن «روي���ت��رز» �إن
م��ئ��ات امل��ح��ت��ج�ين جت��م��ع��وا يف
و�سط العا�صمة اجلزائرية �أم�س
و�سط توقعات ب���أن ت�شهد البالد
احتجاجات �شعبية جديدة.
وقرر الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة
عدم الرت�شح لوالية خام�سة بعد
احتجاجات حا�شدة ،لكن املحتجني
يطالبون بتغيري �رسيع.
من ناحيته ق��ال قيادي يف حزب
جبهة التحرير الوطني احلاكم يف
اجلزائر �إن الرئي�س عبد العزيز
بوتفليقة ،الذي �أعلن عدم تر�شحه
ل��والي��ة ج��دي��دة بعد احتجاجات
�شعبية� ،أ�صبح تاريخا الآن.
وت��ع��د الت�رصيحات ال��ت��ي �أدل��ى
بها ح�سني خلدون لقناة النهار
التلفزيونية يف وقت مت�أخر اخلمي�س
�رضبة جديدة لبوتفليقة الذي كان
ي�أمل يف تهدئة اجلزائريني بالتعهد
باتخاذ خطوات لتغيري ال�ساحة
ال�سيا�سية التي يهيمن عليها الرئي�س
واملقربون منه منذ عقود.
وقال خلدون �إنه يتعني على احلزب

�أن يتطلع �إل��ى الأم��ام و�أن يقف يف
�صف املحتجني.
وميلك احل��زب الأغلبية يف جميع
املجال�س املنتخبة مب��ا يف ذلك
الربملان واملجال�س البلدية.

• جانب من موجة االحتجاجات

و�شارك ع�رشات الآالف من اجلزائريني
يف احتجاجات ا�ستمرت �أ�سابيع
للمطالبة بعهد جديد وقادة �أ�صغر
�سن ًا يوفرون قدر ًا �أكرب من احلريات
االجتماعية واقت�صادا قويا.

ونادرا ما يظهر بوتفليقة « 82عام ًا»
علن ًا منذ �إ�صابته بجلطة دماغية يف
عام  ،2013وفقد حلفاءه الواحد تلو
الآخر يف الأ�سابيع القليلة املا�ضية
مع ت�شبثه بال�سلطة.

