
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن 
استشهاد فلسطيني، متأثرا بإصابته، برصاص 
جيش االحتالل، خالل مشاركته في فعاليات 

مسيرة ”العودة“، شمالي قطاع غزة، اجلمعة.
وقالت ال��وزارة بغزة في بيان مقتضب، إن 
”الشاب حبيب املصري )24 عاما( استشهد 
متأثرا بجراحه التي أصيب بها، في الصدر، 

برصاص االحتالل شمالي القطاع“.
ويشارك فلسطينيون، في املسيرات السلمية 
التي ُتنظم قرب السياج الفاصل بني شرقي غزة 
واالح��ت��الل، منذ أواخ��ر م��ارس العام املاضي، 
للمطالبة بعودة الالجئني الفلسطينيني إلى 
مدنهم وقراهم التي ُهجروا منها عام 1948، 

ورفع احلصار عن القطاع.
وي��ق��م��ع ج��ي��ش االح��ت��الل ت��ل��ك امل��س��ي��رات 
السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات 

الفلسطينيني، وإصابة آالف.
كما شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر 
أم��س، غارتني ق��رب احل��دود الشرقية لقطاع 

غزة، دون اإلعالن عن وقوع إصابات. 
وأفاد مراسل وكالة األناضول، بأن مقاتالت 
االح��ت��الل شنت غ��ارت��ني على منطقة مخيم 
»العودة« شرقي مدينة رف��ح، أقصى جنوبي 
القطاع.  ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية 

في غزة وقوع أي إصابات جراء القصف. 
من جانبه، أعلن جيش االحتالل، في بيان 
ل��ه، استهداف موقعني رص��د يتبعان حلركة 
»حماس« شرقي رفح، ردا على إطالق بالونات 

حارقة.
ويطلق فلسطينيون من غزة بالونات حتمل 
م��واد مشتعلة باجتاه املستوطنات اليهودية 
منذ مايو املاضي، في أسلوب احتجاجي ضمن 

مسيرات »العودة وكسر احلصار«. 
وم��ن��ذ ن��ه��اي��ة م����ارس 2018، ي��ش��ارك 
فلسطينيون في املسيرات السلمية التي ُتنظم 

قرب السياج الفاصل. 
ويطالب املشاركون في املسيرات األسبوعية، 
بعودة الالجئني إل��ى مدنهم وق��راه��م، ورفع 

احلصار عن القطاع. 
من جهة أخرى، قالت السلطات الفلسطينية 
في وقت متأخر السبت، إن أربعة فلسطينيني 
على األق��ل أصيبوا خ��الل احتجاجات ليلية 
واشتباكات مع جنود إسرائيليني شرقي قطاع 

غزة.
وقال املتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، 
أش��رف ال��ق��درة، للصحفيني إن الفلسطينيني 
أصيبوا بالرصاص خالل إطالق نار لالحتالل 
بالقرب من احلدود، مشيرا إلى أن أحد املصابني 

في حالة حرجة.
وأف�����ادت وس���ائ���ل اإلع�����الم احمل��ل��ي��ة ب��أن 
املتظاهرين أحرقوا إطارات بالقرب من اجلدار 
احل���دودي، ومعظمها ش��رق خ��ان يونس في 
جنوب قطاع غ��زة، وش��رق البريج في وسط 

قطاع غزة وشرق مدينة غزة.
كما قامت وح���دات االرب���اك الليلي، التي 
تعد جزءا من ما يسمى باحتجاجات »مسيرة 
ال��ع��ودة الكبرى« التي ب��دأت ف��ي 30 م��ارس 
2018، بتفجير قنابل صوتية على احلدود 
إلرب���اك ال��ق��وات اإلسرائيلية وإزع���اج سكان 

البلدات اإلسرائيلية املجاورة.
وقالت وسائل إع��الم االح��ت��الل إن حوالي 
300 قنبلة صوتية استخدمت على مدى ثالث 

ساعات، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
وقالت الوحدات في بيان صحفي في وقت 
سابق من السبت إن املسيرات الليلية ستستمر 

على طول حدود اجليب الساحلي هذا األسبوع.
وأضافوا »ستبدأ األنشطة الليلية كل يوم في 
الساعة 0700 مساء )1600 بتوقيت غرينتش( 
حتى فجر اليوم التالي، وسيتم مضاعفة عدد 

البالونات احلارقة في وضح النهار«.

وقال القدرة إنه منذ أن بدأت االحتجاجات 
قبل حوالي 12 شهرا، أطلق جيش االحتالل 
النار وقتل 261 متظاهرا وأص��اب أكثر من 

29000 آخرين.
وم����ن امل���ق���رر أن ي��ت��وج��ه ال��ن��اخ��ب��ون 
االسرائيليون إل��ى صناديق االق��ت��راع ف��ي 9 
أبريل، وتعهد املرشحون ال��ب��ارزون باتخاذ 
إج���راءات أكثر صرامة ضد الفلسطينيني في 

غزة.
قصف طيران اجليش اإلسرائيلي صباح 
األحد مواقع حلركة حماس في قطاع غزة ردا 
على ما قال اجليش انها عبوات ناسفة ألقاها 

فلسطينيون ف��ي اجت���اه ال��س��ي��اج احل���دودي 
الفاصل بني اسرائيل والقطاع.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
التابعة حلماس في القطاع األح��د وف��اة شاب 

فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها اجلمعة.
وقال اجليش اإلسرائيلي إن فلسطينيني في 
غزة ألقوا عددا من العبوات الناسفة في اجتاه 
السياج احلدودي مع إسرائيل، تسببت إحداها 

بإطالق صافرات اإلنذار جنوب البالد.
وج��اء في بيان للجيش »استهدفت طائرة 
تابعة للجيش اإلسرائيلي موقعني تابعني 
حلماس جنوب قطاع غزة، ردا على إلقاء عدة 

عبوات ناسفة انفجرت الحقا خالل أعمال شغب 
بالقرب م��ن السياج احل���دودي م��ع إسرائيل 

مساء« السبت.
ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر او اصابات 

جراء الضربات.
الى ذلك، أفاد الناطق باسم وزارة الصحة 
في القطاع مبقتل الشاب حبيب املصري )24 
عاما( »متأثرا بإصابة مباشرة في الصدر« 
خ��الل مواجهات وقعت اجلمعة على ح��دود 

قطاع غزة.
وبذلك، يرتفع الى ثالثة عدد الفلسطينيني 
الذين قتلوا اجلمعة بنيران إسرائيلية في 

اشتباكات على احلدود مع إسرائيل.
وك���ان اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي ش��ن السبت 
غارتني جويتني على قطاع غزة، ردا على اطالق 
بالونات مفخخة في اجت��اه اسرائيل بحسب 

ما اورد.
وقتل ما ال يقل عن 258 فلسطينيا بنيران 
اسرائيلية في غزة منذ أن بدأت االحتجاجات 

األسبوعية على احلدود قبل نحو عام.
ودعا رئيس املكتب السياسي حلركة حماس 
اسماعيل هنية ال��ى تعبئة واس��ع��ة ي��وم 30 
م��ارس احياء للذكرى السنوية االول��ى لبدء 

احتجاجات »مسيرات العودة«.

alwasat.com.kw

سلطنة عمان والواليات املتحدة توقعان اتفاقية دفاعية
 وقعت سلطنة عمان والواليات املتحدة أمس 
اتفاقية اطارية في مجال اخلدمات اللوجسيتية 

بني وزارتي الدفاع في كال البلدين.
وذك��رت وكالة االنباء العمانية ان االتفاقية 

ت��س��م��ح ل��ل��ق��وات االم��ي��رك��ي��ة ب��االس��ت��ف��ادة من 
التسهيالت املقدمة في بعض موانئ و مطارات 
السلطنة ف��ي أث��ن��اء زي���ارة السفن وال��ط��ائ��رات 

العسكرية األميركية وبخاصة في ميناء الدقم.

وقع االتفاقية من اجلانب العماني األمني العام 
ب��وزارة الدفاع محمد الراسبي فيما وقعها عن 
اجلانب االميركي سفير ال��والي��ات املتحدة لدى 

عمان مارك جي سيفرز.
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مصرع قيادي حوثي وعشرات املسلحني في البيضاء

قوات التحالف تهاجم كهفني لتخزين الطائرات املسيرة بصنعاء
 ذك������رت وك����ال����ة األن���ب���اء 
السعودية السبت إن التحالف 
العسكري الذي تقوده السعودية 
شن غارات على مواقع للحوثيني 
ف��ي العاصمة اليمنية صنعاء 

السبت.
ونقلت ال��وك��ال��ة ع��ن العقيد 
ت��رك��ي امل��ال��ك��ي امل��ت��ح��دث باسم 
قوات التحالف قوله إن الغارات 
استهدفت كهفني تستخدمهما 
ق�����وات احل���وث���ي���ني ل��ت��خ��زي��ن 

الطائرات املسيرة.
وقال املالكي إن هذه الغارات 
ج��زء من عملية ب��دأت في يناير 
ك��ان��ون الثاني لتدمير ”شبكة 
م��ت��ك��ام��ل��ة ل���ق���درات وم���راف���ق 
لوجستية للطائرات بدون طيار 
تتبع امليليشيا احلوثية اإلرهابية 
املدعومة من إيران وأماكن تواجد 

اخلبراء األجانب“.
وك��ان��ت ق��ن��اة ال��ع��رب��ي��ة قد 
حتدثت في وقت سابق عن شن 
غارات على معسكرات للحوثيني 
في العاصمة صنعاء من بينها 
قاعدة الديلمي اجلوية.ولم ترد 
تقارير فورية عن سقوط قتلى 

أو جرحى.
وتوصلت احلكومة املدعومة 
من السعودية وحركة احلوثي 
املتحالفة مع إي��ران إل��ى اتفاق 
لوقف إط��الق النار في احلديدة 

وس��ح��ب ال���ق���وات م��ن امل��دي��ن��ة 
اخلاضعة لسيطرة احلوثيني 
وذل���ك خ���الل م��ح��ادث��ات ج��رت 
في السويد في ديسمبر كانون 
األول. ومثل االتفاق أول انفراجة 
كبيرة في اجلهود الرامية إلى 
إنهاء احلرب املستمرة منذ أكثر 

من أربع سنوات.

وس��ق��ط ع��ش��رات اآلالف من 
القتلى في احلرب التي يخوضها 
احلوثيون ض��د فصائل مينية 
أخ���رى م��دع��وم��ة م��ن التحالف 
ب��ق��ي��ادة ال��س��ع��ودي��ة وم��وال��ي��ة 
حل��ك��وم��ة ال��رئ��ي��س ع��ب��د رب��ه 

منصور هادي.
واض��ط��ر ه��ادي إل��ى مغادرة 

العاصمة صنعاء في مواجهة 
ت��ق��دم احل��وث��ي��ني أواخ�����ر ع��ام 

.2014
وُي��ن��ظ��ر ع��ل��ى ن��ط��اق واس��ع 
إلى هذا الصراع على أنه حرب 
بالوكالة بني السعودية وإيران. 
وينفي احلوثيون أنهم أدوات 
ف��ي ي��د إي����ران وي��ق��ول��ون إنهم 

يخوضون ثورة على الفساد.
من جهة أخ��رى، لقي قيادي 
ب�����ارز ف���ي م��ي��ل��ش��ي��ا احل��وث��ي 
االنقالبية، مصرعه، في غارات 
شنتها مقاتالت التحالف العربي 
واستهدفت جتمعات للمتمردين 
ف��ي محافظة ال��ب��ي��ض��اء وس��ط 

اليمن.

أكراد سورية: اجلهاديون وعائالتهم يشكلون »خطرا« رغم انتهاء »اخلالفة«

21 وسائل اإلعالم الرسمية: مقاتلو املعارضة يقصفون قرية بالغاز وإصابة 
 نقلت وسائل اإلع��الم الرسمية السورية السبت عن 
مستشفى في محافظة حماة التي تسيطر عليها احلكومة 
ق��ول��ه إن 21 شخصا أص��ي��ب��وا ب��ح��االت اخ��ت��ن��اق ج��راء 
استنشاق غاز سام بعد قصف مقاتلي املعارضة إحدى 
القرى.وقال أيضا املرصد السوري حلقوق اإلنسان إن 21 
شخصا نقلوا إلى املستشفى مصابني بأعراض اختناق 
ولكن لم يعرف ما إذا كان ذلك بسبب م��واد كيماوية أو 
دخ��ان وغبار جنم عن القصف.ونقلت الوكالة العربية 
السورية لألنباء عن مدير مستشفى السقيلبية الوطني 
قوله إن الهجوم وق��ع على قرية الرصيف بريف حماة 
الشمالي ونشرت صورا ومشاهد ألشخاص يرقدون على 
أسرة باملستشفى وعلى وجوههم أقنعة أوكسجني.وتقع 
ه��ذه املنطقة ق��رب خط املواجهة بني ال��ق��وات احلكومية 
السورية وآخ��ر معقل رئيسي خاضع لسيطرة ق��وات 
املعارضة في الشمال الغربي حيث تصاعد قصف اجليش 
في األسابيع األخيرة رغم اتفاق روسي تركي على وقف 

القتال.
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان ومقره بريطانيا 
إن الغارات اجلوية التي استهدفت املناطق التي يسيطر 
عليها مقاتلو املعارضة في الشمال الغربي يومي اجلمعة 
والسبت أسفرت عن سقوط 15 قتيال،من بينهم أربعة 
أطفال، وإصابة 25 آخرين.ووثقت منظمة حظر األسلحة 

الكيميائية استخداما ممنهجا لغازي السارين والكلور عدة 
مرات خالل احلرب األهلية السورية.

ومت خالل الفترة من عام 2015 إلى عام 2017 تعيني 
فريق مشترك من األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة 
الكيميائية لتحديد املسؤول عن هجمات الغاز وق��ال إن 
القوات احلكومية السورية استخدمت كال من الغازين عدة 
مرات. ووجد أيضا أن تنظيم الدولة اإلسالمية استخدم 
غاز خ��ردل الكبريت. وحتقق املنظمة في هجوم مزعوم 
بالغاز وقع في نوفمبر تشرين الثاني في محافظة حلب 
التي تسيطر علها احلكومة وأص��اب ما يصل إل��ى 100 
شخص وأنحت دمشق وحليفتها روسيا باللوم فيه على 

مقاتلي املعارضة.
من جهة أخ��رى، ح��ّذر مسؤول ك��ردي ب��ارز األح��د من 
أن آالف املقاتلني األجانب في تنظيم الدولة اإلسالمية 
املعتقلني في سورية مع عائالتهم، يشكلون »خطرا« رغم 
انتهاء »اخلالفة«، داعيا املجتمع الدولي إلى استعادتهم 

وإعادة تأهيلهم.
وغداة إعالن انتهاء »خالفة« تنظيم الدولة اإلسالمية، 
قال رئيس مكتب العالقات اخلارجية في اإلدارة الذاتية 
الكردية في سورية عبد الكرمي عمر لوكالة فرانس برس 
»لدينا اآلالف من املقاتلني باإلضافة إلى أطفال ونساء من 

54 دولة ما عدا السوريني والعراقيني«.

وع��ل��ى وق���ع ال��ت��ق��دم ال��ع��س��ك��ري ل���ق���وات س��وري��ة 
الدميوقراطية، أحصت هذه الفصائل الكردية والعربية 
خ��روج أكثر من 66 أل��ف شخص من جيب التنظيم في 
شرق سورية منذ مطلع العام، بينهم خمسة آالف جهادي 
على األقل أرسلوا إلى مراكز اعتقال. وبني اخلارجني عدد 
كبير من أفراد عائالت مقاتلي التنظيم، ضمنهم عدد كبير 
من األجانب، الذين مت نقلهم إلى مخيمات ال سيما مخيم 

الهول )شمال شرق(.
وسيطرت ق��وات سورية الدميوقراطية السبت على 
آخر جيب للتنظيم داخل بلدة الباغوز في شرق سورية، 
بعد ستة أشهر من هجوم واسع بدأته في ريف دير الزور 
الشرقي بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية. ودارت 
معارك عنيفة بني الطرفني منذ التاسع من فبراير، تخللها 
قصف مدفعي وغ��ارات للتحالف. وأك��د عمر أن��ه »خالل 
آخ��ر عشرين يوما من احلملة على الباغوز، ازداد عدد 

)اخلارجني( بشكل كبير جدا«.
وأض���اف »يجب أن يكون هناك تنسيق بيننا وبني 

املجتمع الدولي ملواجهة هذا اخلطر«.
وبعد عقود من التهميش، تصاعد نفوذ األكراد تدريجيا 
مع انسحاب قوات النظام السوري من مناطقهم بدءا من 
العام 2012. وفي العام الالحق، أعلنوا إقامة إدارة ذاتية 

في مناطق سيطرتهم.

غارات لقوات التحالف في اليمن

قصف لالحتالل على مواقع ل� »حماس«

االحتالل يقصف مواقع حلماس ردا على إلقاء عبوات ناسفة

4 في غزة  استشهاد فلسطيني وإصابة  

الشرطة املغربية تستخدم خراطيم 
املياه لتفريق احتجاج ملعلمني

ق��ال شاهد إن الشرطة املغربية استخدمت 
خراطيم املياه في ساعة مبكرة من صباح أمس 
لتفريق آالف من املعلمني الشبان الذين كانوا 
يحتجون في العاصمة الرباط للمطالبة بتحسني 

أوضاع العمل.
وكانت الشرطة حت��اول إنهاء جتمع ما يقدر 
بنحو 15 أل��ف معلم أم��ام البرملان وه��م يهتفون 

”حرية، كرامة، عدالة اجتماعية“.
وك��ان احملتجون يعتزمون قضاء الليل أمام 
البرملان قبل مظاهرة أكبر دع��ت إليها أح��زاب 

معارضة يسارية ونقابات ومنظمات مجتمع 
مدني.

وب��دأ رج��ال الشرطة في التحرك بعد انهيار 
مفاوضات بني الضباط واملعلمني من أجل مغادرة 
املكان. وقال معلمون إن السلطات عرضت إرسال 

حافالت لنقلهم إلى بيوتهم.
ولم يصدر تعليق من الشرطة أو احلكومة.

وقال بعض املعلمني إنهم يحتجون على العقود 
املؤقتة التي يعملون بها. ويطالبون مبزايا كاملة 

ومعاشات مثل العاملني الدائمني في احلكومة.


