
قال اجليش اإلسرائيلي  أمس االثنني إنه 
يقصف أهدافا لفيلق القدس اإليراني داخل 
سوريا وحذر القوات السورية من مغبة شن 

هجوم على األراضي أو القوات اإلسرائيلية.
ونقلت وسائل اإلعالم الرسمية السورية 
عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل شنت 
”هجوما مكثفا وع��ب��ر م��وج��ات متتالية 
بالصواريخ املوجهة“ لكن وسائط الدفاع 
اجل��وي ال��س��وري��ة دم��رت معظم ”األهداف 

املعادية“.
وقال شهود عيان في دمشق إنهم سمعوا 

دوي انفجارات هائلة في السماء ليال.
وقال اجليش اإلسرائيلي في بيان ”بدأنا 
في قصف اهداف لفيلق القدس اإليراني داخل 
األراض��ي السورية. نحذر القوات املسلحة 
السورية من محاولة املساس بالقوات أو 

األراضي اإلسرائيلية“.
ويتولى فيلق القدس مسؤولية عمليات 

احلرس الثوري اإليراني في اخلارج.
وجاءت الضربات في أعقاب هجمات عبر 
احل���دود قالت س��وري��ا إنها تصدت خاللها 
لهجوم جوي إسرائيلي في حني قالت إسرائيل 
إنها اعترضت صاروخا أطلق على مرتفعات 

اجلوالن.
وقال رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو ”لدينا سياسة راسخة تتمثل في 
قصف التحصينات اإلي��ران��ي��ة ف��ي سوريا 

وإحلاق الضرر بكل من يحاول إيذاءنا“.
وقال اجليش اإلسرائيلي إن موقعا شعبيا 
للرياضات الشتوية على جبل الشيخ في 
مرتفعات اجل���والن التي حتتلها إسرائيل 
سيغلق. وأض��اف أن بخالف ذلك سيظل كل 
شيء كما هو معتاد على امتداد احل��دود مع 

سوريا.
وأق��ر نتنياهو األس��ب��وع املاضي بهجوم 
إسرائيلي على ما وصفه مستودع أسلحة 
إيراني في سوريا حيث تقدم طهران دعما 

حيويا لدمشق.
وق��ال ملجلس وزرائ��ه إن إسرائيل نفذت 
”مئات“ الهجمات خ��الل س��ن��وات احل��رب 

السورية للحد من قدرة إيران وجماعة حزب 
الله اإليرانية حليفتها.

وع��ادة ما تلتزم إسرائيل الصمت بشأن 
هجماتها ضد أه��داف إيرانية لكنها أماطت 
اللثام هذا الشهر في داللة على الثقة في حملة 
تشنها وس��ط ت��وت��رات عرضية مع روسيا 

الداعم القوي الكبير لسوريا.
ونقلت وكالة انترفاكس لألنباء عن مركز 
التحكم العسكري الروسي قوله إن الدفاعات 
اجلوية السورية دمرت أكثر من 30 صاروخ 
ك��روز وقنبلة موجهة خالل ضربات جوية 

إسرائيلية.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن املركز 
ق��ول��ه إن ال��ض��رب��ات اجل��وي��ة اإلسرائيلية 
استهدفت م��ط��ارا ف��ي ج��ن��وب ش��رق دمشق 

وقتلت أربعة جنود سوريني وأصابت ستة.
وكان اجليش اإلسرائيلي قد كشف مواقع 
»فيلق القدس« اإليراني التي استهدفها في 
سوريا ، م��ؤك��داً أن��ه سيستمر في التصدي 
حمل����اوالت إي����ران زع��زع��ة أم���ن إس��رائ��ي��ل، 
وللتموضع اإليراني في سوريا، بحسب ما 

أعلن في بيان له .
وصل املبعوث األممي اخلاص إلى سوريا 
»غير بيدرسون« إلى موسكو حيث سيعقد 
سلسلة من االجتماعات حول تسوية األزمة 
السورية. وكان بيدرسون قد أعلن في ضوء 
االج��ت��م��اع��ات م��ع ك��ال الطرفني السوريني، 
أنه سيعمل على تعزيز القواسم املشتركة 
لألفكار وبناء الثقة وتعزيز عملية جنيف 

السياسية«.
ونقل موقع إخباري مرتبط بالدولة عن 
قائد القوات اجلوية اإليرانية قوله إن بالده 

تنتظر بفارغ الصبر قتال إسرائيل ومحوها.
ونقل موقع وكالة نادي املراسلني الشباب 
لألنباء وهو موقع يخضع إلشراف التلفزيون 
الرسمي، عن البريجادير جنرال عزيز نصير 
زاده ق��ول��ه ”الشبان ف��ي ال��ق��وات اجلوية 
مستعدون متاما وينتظرون بفارغ الصبر 
مواجهة النظام الصهيوني ومحوه من على 

وجه األرض“.
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بن فليس يعلن نيته خوض السباق الرئاسي في اجلزائر
أعلن رئيس حزب طالئع احلريات رئيس احلكومة اجلزائرية 
األسبق علي بن فليس، نيته خوض السباق الرئاسي املقرر في 

18 أبريل املقبل.
وأوضح بن فليس في بيان، أنه وجه رسالة إلى وزير الداخلية 

واجلماعات احمللية وتهيئة اإلقليم، ليعلمهم من خاللها، »إبداء 
النية في تكوين ملف الترشح النتخاب رئيس اجلمهورية«

وأش��ار إلى أن »مسألة املشاركة في هذا االنتخاب من عدمها 
سيفصل فيها خالل الدورة املقبلة للجنة املركزية للحزب، وذلك 

طبقا لقوانني احلزب والنظام الداخلي للجنة املركزية«.
وق��د أعلنت وزارة الداخلية اجلزائرية فتح ب��اب الترشح 
النتخابات الرئاسة املقررة في 18 أبريل، وتقدمي استمارات جمع 

التوكيالت، ووضعها حتت تصرف املترشحني ملدة 45 يوما.

30 صاروخ كروز وقنبلة دفاعات األسد  دمرت أكثر من 

اجليش اإلسرائيلي يقصف أهدافًا إيرانية في سورية
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غريفيثس إلى صنعاء مجددا لبحث تنفيذ اتفاق السويد

اإلري������������ان������������ي: إس����ت����رات����ي����ج����ي����ة 
 امل��ي��ل��ي��ش��ي��ات احل���وث���ي���ة م��ب��ن��ي��ة 

على عرقلة الرقابة األممية
أف���اد م��ص��در م��ن مكتب امل��ب��ع��وث األمم���ي إل��ى اليمن مارتن 
غريفيثس، أن األخير سيصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء إلجراء 

مزيد من املباحثات حول تنفيذ اتفاق السويد مع االنقالبيني.
وذك��رت املصادر، أن غريفيثس سيبحث مع قيادة احلوثيني 
اتفاق تبادل األسرى الذي تعثر تنفيذه حتى اللحظة، إضافة إلى 
بحث الوضع في مدينة احلديدة وامتناع احلوثيني عن االنسحاب 

منها.
م��ن جهته، أعلن وزي��ر اإلع���الم اليمني معمر اإلري��ان��ي، أن 
ميليشيات احلوثي املدعومة من إيران، تدفع باجتاه إفشال تنفيذ 
اتفاق ستوكهولم، وحت��دي��داً فيما يخص انسحابها من مدينة 

وموانئ احلديدة.
وأض��اف اإلرياني »بات واضحا أن استراتيجية  امليليشيات 
احلوثية في تعاملها مع فريق الرقابة األممية قائمة على وضع 
العقبات والعراقيل واحليلولة دون تنفيذ مهامها بصورة طبيعية 

وخلق مناخات غير آمنة لتحركاتها«.

م���ي���ل���ي���ش���ي���ا احل�����وث�����ي ت��ن��ه��ب 
مخطوطات أثرية في زبيد

كشف مصدر محلي أن ميليشيا احلوثي االنقالبية، نهبت، 
املخطوطات والكتب التاريخية والعلمية، وبينها نفائس نادرة، 
من مكتبة مدينة زبيد التاريخية الواقعة بالقلعة التاريخية 

للمدينة التابعة حملافظة احلديدة، غربي اليمن.
ونقلت وك��ال��ة األن��ب��اء اليمنية الرسمية، ع��ن امل��ص��در، أن 
ميليشيات احلوثي نهبت الكتب واملخطوطات األث��ري��ة التي 
حتتوي على تاريخ وحضارة املدينة التاريخية، كما قامت بنهب 

املولد الكهربائي اخلاص باملكتبة.

حماس: تأجيل زيارة هنية ملوسكو 
إلى »إبريل ومايو«  املقبلني

قالت حركة املقاومة اإلسالمية »حماس«، أم��س  االثنني، إن 
زيارة إسماعيل هنية، رئيس املكتب السياسي للحركة، التي كانت 
مقررة إلى روسيا في 15 يناير اجلاري، مت تأجيلها إلى شهري 

إبريل ومايو املقبلني. 
جاء ذلك في ح��وار أجرته صحيفة الرسالة التابعة حلركة 

حماس، مع طاهر النونو، املستشار اإلعالمي لهنية. 
وقال النونو:« العالقة مع روسيا متقدمة ومتطورة، واالتصال 
األخير الذي جرى قبل أيام بني هنية وممثل الرئيس بوتني في 
منطقة الشرق األوس��ط ميخائيل بوغدانوف، بحث العالقات 
الثنائية وآخر التطورات السياسية والقضايا املتعلقة بالواقع 

الفلسطيني الداخلي والقضايا اإلقليمية«. 

6 مستشفيات عن  اخلدمة حتذير من كارثة في غزة عقب خروج  
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية 
في قطاع غ��زة، التي تديرها حركة 
حماس، من حدوث »كارثة إنسانية« 
بعد توقف ستة مستشفيات رئيسية 
في القطاع عن العمل بسبب نقص في 
الوقود الالزم لتشغيل املولدات داخل 

املستشفيات.
وق��ال مدير مستشفى الرنتيسي 
لألطفال املخصص ملرضى السرطان 
بغزة، محمد أبو سلمية، في مؤمتر 
صحافي »ن��ح��ذر )...( م��ن كارثة 
إنسانية وصحية غير مسبوقة بقطاع 
غزة نتيجًة توقف خمسة مستشفيات 
إضافية، تضم خدمات تخصصية 
ومتثل عصب املنظومة الصحية، 

ويعتمد على خدمتها مئات املرضى«.
وأضاف أبو سلمية: »ألول مرة منذ 
فرض احلصار على قطاع غزة نقف 
عاجزين عن بذل جهد آخر يتيح لتلك 
املولدات الكهربائية العمل لساعات 
أخرى تبعد كابوس توقف العديد من 
اخلدمات الصحية التخصصية في 

مستشفيات الصحة«.
واملستشفيات التي توقفت عن 
العمل ه��ي: الرنتيسي ومستشفى 

النصر لألطفال ومستشفى العيون 
ومستشفى الطب النفسي ومستشفى 
أب��و يوسف النجار، بعد مستشفى 
بيت حانون األسبوع املاضي، على 
ح��د ق��ول أب��و سلمية، ال���ذي اعتبر 

ذلك »دليال على خطورة ما آلت إليه 
األزم�����ة«، م��وض��ح��ا أن »اخل��دم��ات 

الصحية أصبحت في عني الكارثة«.
ون��اش��دت وزارة الصحة«كافة 
الضمائر احلية واجل��ه��ات املعنية 

بضرورة اخلروج عن حالة الصمت 
املطبق والتي ال ميكن التنبؤ معها 
بانفراجة حقيقة وخ��ط��وات ج��ادة 
لتفكيك ح��ل��ق��ات األزم����ة وح��م��اي��ة 

احلقوق العالجية للمرضى«.

احدى مستشفيات غزة

املعارضة تتعهد باستمرار االحتجاجات حتى تنحي البشير

احتجاجات السودان تدخل شهرها الثاني مع اندالع مظاهرات  أم درمان
تعهد جتمع املهنيني السودانيني وثالثة حتالفات 
معارضة، اإلثنني، باالستمرار في االحتجاجات حتي 

حتقيق املطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.
جاء ذلك في بيان مشترك لتجمع املهنيني السودانيني 
)مستقل يضم أطباء ومعلمني ومهندسني وأساتذة 

جامعات( و حتالف »ن���داء ال��س��ودان«، و« اإلجماع 
الوطني«، و«التجمع االحتادي املعارض«.

وق��ال شاهد من رويترز إن ق��وات األم��ن السودانية 
أطلقت ال��غ��از املسيل ل��ل��دم��وع على م��ئ��ات احملتجني 
وطاردتهم في الشوارع اجلانبية في الوقت الذي دخلت 

فيه االحتجاجات املناهضة للحكومة شهرها الثاني.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر مظاهرات يومية 
تقريبا احتجاجا على األزم��ة االقتصادية. ويطالب 
احملتجون بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير املستمر منذ 
30 عاما ويحملونه مسؤولية جميع املشاكل التي تعاني 

منها البالد.
ويلقي البشير مبسؤولية االضطرابات وما يرافقها 
من أعمال عنف على ”عمالء“ أجانب ومتمردين من 
منطقة دارفور غرب البالد وهو ما تكرر في تصريحات 

أدلى بها.

مقاطعته  ي��ن��ف��ي  ب�����ّري 
قّمة بيروت

 
نفى رئيس املجلس النيابي اللبناني نبيه ب��ري  
مقاطعته جلسات قمة ب��ي��روت، م��ؤك��دا امتناعه عن 
احلضور ألسباب بروتوكولية فقط وحضور ممثلني عنه 
من نواب ووزراء. وحسب موقع »النشرة« اللبناني نقال 
عن مصادر مطلعة، قال بري لزواره األحد إنه تابع أعمال 
القمة، واطلع على البيان اخلتامي قبل إعالنه، وأدخل 
عليه تعديال طفيفا أرسله للمشاركني في القمة مع وزير 

املالية في حكومة تصريف األعمال علي حسن خليل.
من جهته نقل موقع »ليبانون 24« عن بري قوله: »أنا 
نصحتهم بأال يحولوا القمة إلى قمة تصريف أعمال، أو 
قمة تصريف أفعال، لم أقل لهم الغوها، اقترحت عليهم 
تأجيلها ملا بعد قمة تونس حيث تنعقد في لبنان وتطرح 
فيها كل األمور، فلم يوافقوا على اقتراحي، وعقدوا القمة 

وتبني أنها أقل من هضبة«.
من جهته أكد نائب رئيس املجلس النواب اللبناني 
النائب إيلي الفرزلي أن بري، لم يقاطع القمة العربية 
االقتصادية، بل اعترض على حضور الوفد الليبي، 
وأض��اف: »رئيس مجلس النواب قال رأيه بأن مستوى 
التمثيل سيكون منخفضا بسبب عدم وجود حكومة فيما 
الوضع العربي متشرذم من تونس إلى ليبيا إلى سوريا 
إلى اليمن، ويحتاج إلى قمة ملعاجلة مشاكل العرب بني 
بعضهم ما أث��ر على مستوى التمثيل في القمة بشكل 

أساسي«.

مئات  الغربية:  الضفة 
يقتحمون  املستوطنني 

»قبر يوسف«
   

اقتحم مئات املستوطنني، »قبر يوسف« شرق 
مدينة نابلس، بحماية جيش االحتالل اإلسرائيلي.

وأف��ادت مصادر محلية، بأن ع��دداً من حافالت 
املستوطنني اقتحمت املنطقة الشرقية باملدينة، 
وسط تعزيزات عسكرية، ألداء طقوس تلمودية في 
املكان، وفق ما ذكرته وكالة األنباء الفلسطينية وفا، 
أمس  اإلثنني. ويشار إلى أن شاباً أصيب بالرصاص 
احلي، والعشرات بحاالت اختناق بالغاز املسيل 
ل��ل��دم��وع، بسبب م��واج��ه��ات م��ع ق���وات االح��ت��الل 
التي اقتحمت املناطق الشرقية من املدينة، لتأمني 

احلماية للمستوطنني.

ر  عضو في نداء تونس: الشاهد ُمصِّ
على إدخالي السجن

أص����در ال��ق��ض��اء ال��ت��ون��س��ي، نهاية 
األس��ب��وع امل��اض��ي، حكما بسجن عضو 
امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي حل���زب ن���داء ت��ون��س، 
الناشط أدي��ب اجلبالي، 8 أشهر، على 
خلفية تدوينات انتقد فيها رئيس الوزراء 

يوسف الشاهد وحكومته.
وق���ال اجلبالي ال���ذي ق���ّدم اعتراضاً 
على هذا احلكم، في تصريح ل�«العربية.
ن��ت«، إن ه��ذه القضية تعود إل��ى شهر 
سبتمبر املاضي، عندما رفع ضده رئيس 
احلكومة يوسف الشاهد ش��ك��وى، فتم 
اعتقاله على إثرها وإيقافه 3 أيام دون إذن 
قضائي، بعد أن وّجهت له تهمة »اإلساءة 

لرئيس الوزراء وتأليب الرأي العام على 
حكومته«، بسبب تدوينات عبر صفحاته 
اخلاصة مبواقع التواصل االجتماعي، 
ان��ت��ق��دت فيها سياسته االق��ت��ص��ادي��ة، 

وحتالفه مع حزب النهضة اإلخواني.
وأض��اف اجلبالي، الذي يشرف كذلك 
على إدارة موقع إخباري إلكتروني، أن 
القضية م��ازال��ت متواصلة، حيث يتم 
استدعاؤه باستمرار للبحث والتحقيق، 
كما يتم مراقبة منزله وك��ل حتركاته، 
مشيرا إلى أن الشاهد مصّر على إدخاله 
السجن، لكن ثقته ف��ي ن��زاه��ة وع��دال��ة 

السلطة القضائية كبيرة.

اللحظات األولى من القصف

السوري  النظام  قوات  من   4 روسيا: 
اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي ال�����ه�����ج�����وم  ف������ي  ق�����ت�����ل�����وا 

ف���ي���ل���ق  م������واق������ع  ص�������ور  ت����ن����ش����ر  اب�����ي�����ب  ت������ل 
س�������وري�������ة  ف����������ي  امل�������ت�������م�������وض�������ع  ال����������ق����������دس 

ع���ب���دامل���ه���دي ي������زور ال���ب���ص���رة س����رًا 
واحلكومة احمللية تعترض

لم تخل زيارة رئيس الوزراء عادل عبداملهدي إلى البصرة من جدل 
بني املسؤولني احملليني للمحافظة، الذين اعتبروها غير موفقة، لعدم 

تواجد أي من ممثلي احملافظة.
إذ أكد النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، ض��رورة إعالم 
احملافظة مسبقاً بتلك ال��زي��ارة، من أج��ل اإلج��اب��ة عن استفسارات 

عبداملهدي من قبل املسؤولني املعنيني.
وأض��اف أن حق اإلجابة والتفسير سلب من املسؤولني احملليني 
خالل تلك الزيارة، إذ غابوا عن املشهد ولم يرافقوا رئيس الوزراء، ما 

جعل الزيارة ناقصة، وهذا يحسب ضد شخص رئيس الوزراء.
كما أكد الزيادي، أن نواب البصرة، الذين انتخبهم أهالي احملافظة، 
أدرى باملشاكل، وكانوا بصدد نقلها إلى رئيس ال��وزراء، لكن سرية 

الزيارة جعلتها دون جدوى.


