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القوات االسرائيلية مازالت تمارس اإلرهاب

الجيش السوري يحاصر نقطة

 127مصاب ًا في جمعة «لبيك يا أقصى»

مراقبة تركية في إدلب
متكنت ق��وات اجلي�ش ال�سوري
�أم�س ،من حما�رصة نقطة املراقبة
الرتكية الواقعة جنوب حمافظة
�إدلب ،وذلك بعد �إحرازها تقدم ًا
ميداني ًا يف املنطقة .و�أفاد املر�صد
ال�سوري حلقوق الإن�����س��ان ب�أن
القوات ال�سورية فر�ضت �سيطرتها
على كل القرى والبلدات الواقعة
يف اجليب املحا�رص يف ريف حماة
ال�شمايل جنوب �إدلب؛ ما مكنها من
الو�صول لنقطة املراقبة الرتكية
وحما�رصتها.
وقالت اخلارجية ال�سورية �أول
من �أم�����س� ،إن �أي وج��ود �أجنبي
على الأر�ض ال�سورية دون موافقة
الدولة هو وج��ود غري م�رشوع،
متهمة ال�سلطات الرتكية بعدم
االلتزام ب�أي من اتفاقات �سوت�شي
ب�����ش ��أن «خ��ف�����ض الت�صعيد» يف
�إدل���ب .من جهة �أخ���رى� ،أف��ادت
وزارة الدفاع الرو�سية� ،أم�س،
ب���أن اجلانب الرو�سي يف جلنة
الهدنة «الرو�سية-الرتكية» يف
�سورية ر�صد ،خالل الـ� 24ساعة
الأخ��ي�رة 30 ،ان��ت��ه� ً
�اك��ا لنظام
وقف العمليات الع�سكرية؛ منها
ً
انتهاكا يف حلب وواح��د يف
13
ً
�إدلب و16
انتهاكا يف الالذقية،

بينما ر�صد اجل��ان��ب ال�ترك��ي 4
انتهاكات ،جميعها يف حمافظة
�إدلب .وذكرت �أن مركز امل�صاحلة
الرو�سي بني الأطراف املتحاربة
ور�صد حتركات الالجئني مل ينفذ
�أي عمليات �إن�سانية خالل الـ24
�ساعة املا�ضية.يف �سياق مت�صل،
�أعلن مركز امل�صاحلة الرو�سي
بني الأط���راف املتحاربة ور�صد
حت��رك��ات الالجئني ال�سوريني
�أن  1451الج ًئا ع��ادوا خالل الـ
� 24ساعة املا�ضية �إلى الأرا�ضي
ال�سورية .وذك��ر بيان للمركز
الرو�سي� ،أم�����س� ،أن العائدين
بينهم  427الج� ًئ��ا « 128ام��ر�أة
و 218طف ًال» عادوا من لبنان عن
طريق معربي «ج��دي��د يابو�س»
و»تلكلخ» ،و 1024الج ًئا «307
ن�ساء و 522طف ًال» عادوا من الأردن
عرب معرب «ن�صيب».
و�أ�شار البيان �إل��ى �أن الوحدات
الفرعية التابعة ل�سالح املهند�سني
ال�سوري قامت خالل الـ� 24ساعة
الأخرية بتطهري م�ساحة  2.3هكتار
م��ن الأل��غ��ام يف مدينتي جا�سم
واحلارة بريف درعا ومدينة دوما
بريف دم�شق ،حيث مت اكت�شاف
وتدمري  37عبوة قابلة لالنفجار.

عون :نتمسك بعودة كريمة

للنازحين السوريين إلى وطنهم

• آالف الفلسطينيني في مسيرات سلمية

�أ���ص��ي��ب  127ب��ال��ر���ص��ا���ص احلي
بينهم طفل ،و� 5آخرون بالر�صا�ص
«املطاطي» والع�رشات باالختناق
�أم�س ،خالل مهاجمة قوات االحتالل
اال�رسائيلي للم�شاركني يف امل�سريات
ال�سلمية التي حتمل �شعار «لبيك
يا �أق�صى» .و�أفادت م�صادر حملية،
بان جنود االحتالل املتمركزين يف
الأب��راج الع�سكرية وخلف ال�سواتر
الرتابية على ال�سياج الفا�صل �رشقي
القطاع ،اطلقوا الر�صا�ص احلي
واملطاطي وقنابل الغاز امل�سيل
للدموع باجتاه امل�شاركني ،ما ادى
الى ا�صابة  3مواطنني بالر�صا�ص
احلي ،و 5بالر�صا�ص «املطاطي»
والع�رشات باالختناق.
وا���ش��ارت امل�����ص��ادر ال��ى �أن قوات
االحتالل تطلق النار بكثافة باجتاه
امل�شاركني يف امل�سريات.
على ج��ان��ب �آخ���ر� ،أغ��ل��ق��ت ق��وات
االحتالل الإ�رسائيلي� ،أم�س ،الطرق
الرئي�سية لقرى غ��رب رام الله،
وع��ززت تواجدها الع�سكري على
مداخل حمافظة رام الله والبرية.
و�أ�ضافت �أن قوات االحتالل تتمركز
على املدخل ال�شمايل ملدينة رام
الله ،يف ال�شارع الوا�صل بني قرية
��سردا و�شارع الإر���س��ال الرئي�سي،
وتوقف مركبات املواطنني وتقوم
بتفتي�شها .من جهة �أخ��رى ،هاجم
م�����س��ت��وط��ن��ون� ،أم�������س ،مركبات
املواطنني على ال�شارع االلتفايف رقم
 60مبحاذاة منطقة خار�صينا �رشق
مدينة اخلليل ور�شقوها باحلجارة.
وذك��رت م�صادر حملية �أن ع��دد ًا من
امل�ستوطنني جتمعوا على ال�شارع
اال���س��ت��ي��ط��اين ور���ش��ق��وا مركبات

املواطنني باحلجارة ،فيما عززت
ق���وات االح��ت�لال م��ن ت��واج��ده��ا يف
املنطقة ،دون �أن يبلغ عن �إ�صابات
�أو �أ���ض��رار م���ادي���ة يف مركبات
املواطنني.
ال��ى ذل��ك ن�صبت ق���وات االحتالل
حاجزا على مدخل واد ال�شاجنة
غ��رب بلدة دورا و�أوق��ف��ت مركبات
املواطنني ودققت يف بطاقاتهم ،ما
�أدى �إلى عرقلة حركة ال�سري وتوقيف
املواطنني يف االجواء احلارة.
�إل��ى ذل��ك ،تعر�ض � 3إ�رسائيليني
لال�صابة ب��ج��راح خ��ط�يرة ،جراء
انفجار عبوة نا�سفة قرب م�ستوطنة
دول��ي��ب غ���رب رام ال��ل��ه بال�ضفة
الغربية.
و�إن امل�ستوطنني امل�صابني يف عملية
عاما واالبن
�إلقاء العبوة هم الأب ً 47
عاما حالتهما خطرية ،االبنة 18
ً 21
عاما وحالتها ميئو�س منها.
ً
من جانبها ،علقت حركة حما�س
الفل�سطينية� ،أم�����س ،على عملية
«دول��ي��ت» ،التى وقعت غ��رب رام
الله بال�ضفة الغربية املحتلة� ،إذ
قال املتحدث با�سم حركة حما�س
عبد اللطيف القانوع� ،إن العملية
دليل على حيوية ال�شعب الفل�سطيني
وب�سالته وعدم ا�ست�سالمه �أمام جرائم
االحتالل و�إرهابه.
و�أ���ض��اف��ت احل���رك���ة ،يف ب��ي��ان:،
«عملية اليوم تدلل على �أن �شعبنا
لن يعدم و�سائل املقاومة ،فها هم
�شباب ال�ضفة و�أح��راره��ا ينوعون
و�سائل الكفاح واملقاومة ،بال�سالح
وال�����س��ك�ين وال��ده�����س والتفجري،
حتى ننتزع كامل حقنا يف �أر�ضنا
ومقد�ساتنا رغما عن املحتل».

�أكد الرئي�س اللبناين مي�شال عون،
مت�سك ب�ل�اده ب��ال��ع��ودة الكرمية
للنازحني ال�سوريني �إلى بالدهم،
معترب ًا �أن «جتاهل املجتمع الدويل»
ل�رضورة عودة النازحني �إلى �سورية،
يطرح عالمات ا�ستفهام كثرية حول
الأ�سباب .وقال الرئي�س اللبناين
�إن عودة النازحني ال�سوريني �إلى
ديارهم ،متثل «هاج�سا م�شرتكا»
لدى لبنان والدول الأخرى امل�ضيفة
للنازحني .واعترب عون �أن تقدمي
امل�����س��اع��دات ال��دول��ي��ة للنازحني
• ميشال عون
ال�سوريني يف �أر�ضهم ،من �ش�أنه �أن
ي�شكل حافزا مهما لتحقيق هذه العودة ،م�شريا �إلى �أن الذين عادوا من
لبنان �إلى �سورية حتى الآن ب�إ�رشاف جهاز الأمن العام اللبناين ،مل
يتعر�ضوا لأي م�ضايقات ،و�أن عمليات العودة �ست�ستمر تباعا .ويتولى
الأمن العام منذ منت�صف العام املا�ضي ،عملية ت�أمني العودة الطوعية
لدفعات من النازحني ال�سوريني الذين يبدون رغبة م�سبقة بالعودة �إلى
بلداتهم ومدنهم يف �سورية ،بالتعاون مع مفو�ضية الالجئني الأممية،
حيث يقوم بت�سجيل الأ�سماء والأعداد ،والتن�سيق مع ال�سلطات الأمنية
ال�سورية يف �ش�أن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.

• جندي إسرائيلي يعتدي على طفل فلسطيني في قلقيلية

العاهل األردني :حريصون

أوغلو :حقوق الفلسطينيين ال تباع وال تشترى
قال وزير خارجية تركيا مولود جاوي�ش اوغلو
يف م�ؤمتر �صحايف م�شرتك مع نظريه اللبناين
ج�بران با�سيل يف ب�يروت �أم�����س� ،إن حقوق
الفل�سطينيني ال تباع وال ت�شرتى.
و�أ�ضاف «نحن �ضد االعتداءات اال�رسائيلية على
االرا�ضي اللبنانية والفل�سطينية وال�سورية
ون��دع��م اجل��ه��ود اللبنانية للت�صدي للعدو
الإ�رسائيلي».

ويف امللف ال�سوري� ،أكد « ان تركيا تريد حال
�سيا�سيا للأزمة ال�سورية ونحن نريد �أن ين�ضم
لبنان �إل��ى حمادثات ا�ستانا و�سوف نتبادل
اخلربات مع الدولة اللبنانية لإعادة النازحني
ال�سوريني».
وتابع « نحن متم�سكون بالعودة الكرمية
للنازحني ،والذين عادوا من لبنان مل يتعر�ضوا
لأي م�ضايقات».

على تعزيز العالقات مع السودان
�أكد العاهل الأردين امللك عبدالله
الثاين حر�ص ب�لاده على تعزيز
العالقات مع ال�سودان مبا يحقق
امل�صالح امل�شرتكة ،م�شري ًا �إلى
وقوف الأردن �إلى جانب ال�سودان
يف جهوده الرامية للحفاظ على
وحدته و�أمنه وا�ستقراره.
جاء ذلك خالل برقية تهنئة بعثها
العاهل الأردين �إلى الفريق �أول

ركن عبدالفتاح الربهان ،مبنا�سبة
توليه رئا�سة املجل�س ال�سيادي
بجمهورية ال�����س��ودان ،ونقلتها
وكالة الأنباء الأردنية �أم�س.
و�أعرب امللك عبدالله الثاين عن
متنياته للفريق �أول ركن الربهان
بالتوفيق يف مهامه ،ولل�شعب
ال�سوداين ال�شقيق حتقيق ما ي�صبو
�إليه من رفعة وتقدم وازدهار.

طالبت بالتحقيق في تفجيرات مخازن األسلحة ببغداد و«صالح الدين»

إيداع وزير العدل األسبق السجن

الرئاسات العراقية ترفض سياسة

الجزائر :مسيرة حاشدة للمطالبة برحيل

تصفية الحسابات
�أكدت الرئا�سات الثالث بالعراق،
�أم�س االول ،على �أهمية تعزيز
التما�سك ال�سيا�سي الداخلي
والثبات على مبد�أ مراعاة �سيادة
ال���ع���راق و�أم���ن���ه وا�ستقالله،
ورف�ض �سيا�سة املحاور وت�صفية
احل�سابات والن�أي بالبلد عن ان
يكون منطلق ًا لالعتداء على �أي من
دول اجلوار واملنطقة.
و�أك������د امل��ج��ت��م��ع��ون «رئ��ي�����س
اجلمهورية برهم �صالح ورئي�س
الوزراء عادل عبد املهدي ورئي�س
جمل�س النواب حممد احللبو�سي»
بح�سب بيان �صادر عن الرئا�سة
العراقية �أم�س الأول ،على «�أهمية
التزام التحالف الدويل بامل�ساعدة
يف حفظ �أمن الأجواء العراقية من
�أي اخرتاق �أو ا�ستهداف.
ودع����وا ال���ى التحقيق بجميع
املعطيات واملعلومات ب�ش�أن
تفجريات خم��ازن الأ�سلحة التي
وقعت م��ؤخ��ر ًا يف بغداد و�صالح
الدين ،م�ؤكدين �أهمية االلتزام
مبوقف الدولة العراقية مبختلف
م�ؤ�س�ساتها التنفيذية والت�رشيعية
الراف�ض ملبد�أ احلرب بالوكالة.
و�أعربوا عن «تقديرهم وحر�صهم
على احل�شد ال�شعبي ،باعتباره
ج��زء ًا فاع ً
ال من منظومة الدفاع
الوطني العراقي ،و�أك���دوا على
تنفيذ الأم���ر ال��دي��واين اخلا�ص

• برهم صالح

باحل�شد يف نطاق تكامل منظومة
الدفاع الوطني».
و�شددوا على �أن «يكون �أي قرار
�أمني وع�سكري �أو ت�رصيح بهذا
ال�ش�أن منوط ًا بالقائد العام
للقوات امل�سلحة فقط ،ح�سب
ال�سياقات الد�ستورية ،وعلى
وج��وب ال��ت��زام جميع الأجهزة
والقيادات الع�سكرية والأمنية
وال�سيا�سية بذلك
وكان احل�شد ال�شعبي اتهم وا�شنطن
ب�إدخال  4طائرات �إ�رسائيلية م�سرية
�إلى البالد ال�ستهداف مقراته.
وكانت مع�سكرات تابعة للح�شد
ال�شعبي قد �شهدت انفجارات يف

خمازن �أ�سلحتها.
من جانبه ،دع��ا رئي�س ال��وزراء
العراقي الأ�سبق نوري املالكي،
�إلى الك�شف عن نتائج التحقيقات
التي جتريها احلكومة العراقية
ب�ش�أن ا�ستهداف م�ستودعات �أ�سلحة
احل�شد ال�شعبي.
و�أ�شار املالكي -يف بيان �أوردته
وكالة الأنباء العراقية ،ام�س
الأول� ،إلى ��ضرورة الإ��سراع يف
التحقيقات والإج���راءت الالزمة
التي من �ش�أنها حتديد اجلهات
اخلارجية املعادية ،التي تقف
خلف ال��ت��ف��ج�يرات املتالحقة،
التي ا�ستهدفت مقرات وخمازن
الأ�سلحة التابعة لقوات احل�شد
ال�شعبي والأج��ه��زة الع�سكرية
يف مناطق خمتلفة من العراق،
و�إطالع الر�أي العام عليها.
و�أكد �أن �إعالن احلكومة عن اجلهات
التي تقف خلف هذه التفجريات،
�سي�ساعد يف �إل��زام جميع القوى
ال�شعبية وال�سيا�سية امل�شاركة
يف العملية ال�سيا�سية بتحمل
م�س�ؤوليتها ،يف م�ساندة احلكومة
وال��ق��وات الأمنية يف ال��دف��اع عن
�سيادة العراق وامل�صالح العليا
لل�شعب العراقي ،مطالبا بتعزيز
قدرات القوات العراقية؛ ملواجهة
التحديات التي تهدد �سيادة و�أمن
و�سماء العراق.

رموز نظام بوتفليقة
�شهدت اجلزائر العا�صمة ،م�سرية حا�شدة ،فاق
و�شدد
عدد احل�ضور فيها الآالف من املحتجني.
ّ
املتظاهرون على عزمهم موا�صلة احلراك �إلى �أن
تتج�سد مطالبهم كاملة غري منقو�صة.
وككل �أ�سبوع منذ بداية احلراك ال�شعبي يف 22
فرباير املا�ضي ،ت�شكّ لت �أولى املجموعات من
مئات املتظاهرين يف ال�ساعات الأولى من �صبيحة
�أم�س ،قرب الربيد املركزي و�سط العا�صمة،
حيث �أقام املتظاهرون نقا�شات �سيا�سية حول
و�ضعل البالد الراهن البالد ،كما رفعوا �شعارات
ً
منتقدة للنظام احلايل.
والفتات
وم��ع نهاية �صالة اجلمعة ،اهتزت العا�صمة
ب���الآالف من املحتجني ،الذين ت��واف��دوا على
ال�شوارع الرئي�سية قادمني من خمتلف �أحياء
وم�ساجد العا�صمة ،لتنطلق بعدها فعلي ًا م�سرية
اجلمعة رقم« »27للحراك ال�شعبي اجلزائري الذي
�أجرب الرئي�س ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة على
اال�ستقالة.
ويوا�صل ال�شعب اجلزائري حراكه ال�سلمي بعد
ن�صف عام من املظاهرات احلا�شدة ،يف وقت
ت�ستعد فيه الهيئة الوطنية للو�ساطة واحلوار
عن �إعالن ت�شكيلة جلنة احلكماء التي �ست�ساهم يف
�إجراء حوار وطني ،اليوم ال�سبت ،بهدف الذهاب
يف �أ�رسع وقت ممكن ،النتخابات رئا�سية ،ت�أجلت
مرتني ،مهمة �صعبة ،خا�صة مع �إ�رصار ال�شعب
على موا�صلة امل�سريات ،وعلى رحيل كامل رموز
نظام الرئي�س ال�سابق ،عبد العزيز بوتفليقة.
�إلى ذلك� ،أ�صدر امل�ست�شار املحقق باملحكمة
العليا يف اجلزائر �أول من �أم�س ،حكما ب�إيداع
وزير العدل الأ�سبق الطيب لوح ،احلب�س امل�ؤقت

• جانب من التظاهرات

ب�سجن احلرا�ش يف العا�صمة اجلزائرية.
وقالت املحكمة العليا يف بيان لها �إن «لوح»،
توبع بتهم �إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة ،و�إعاقة
ال�سري احل�سن للعدالة ،والتحري�ض على
التزوير يف حمررات ر�سمية ،والتحري�ض على
التحيز.
ومثل لوح ،الذي يعد �أحد رموز نظام الرئي�س

ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة ،والرئي�س الأ�سبق
لنقابة الق�ضاة ،يف وقت مبكر من �صباح �أم�س
الأول �أمام امل�ست�شار املحقق باملحكمة العليا.
وان�ضم لوح بذلك �إلى قائمة طويلة ت�ضم كبار
امل�س�ؤولني يف نظام بوتفليقة� ،إلى جانب عدد
من �أبرز رجال الأعمال ،املتواجدين يف ال�سجن
واملتابعني يف ق�ضايا ف�ساد.

