مقتل  6أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في حلب

قتل ستة اشخاص واصيب اكثر من ثالثني اخرين بجروح
أمس االربعاء اثر انفجار عبوة ناسفة في احد أحياء مدينة
حلب في شمال سوريا ،وف��ق ما أورد التلفزيون السوري
الرسمي.
وقال املرصد السوري حلقوق االنسان ان االنفجار حصل
خالل مراسم تشييع ،ولم يتضح ما اذا كان ناجتا عن قنبلة
بحوزة أحد املشيعني ،او عن عبوة قدمية في املكان.
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وافاد التلفزيون في شريط اخباري عاجل عن “ارتقاء ستة
شهداء واصابة  32بانفجار عبوة ناسفة في حي صالح الدين”
الذي يسيطر عليه اجليش السوري بالكامل منذ خروج مقاتلي
املعارضة من املدينة في ديسمبر املاضي.
واش��ار رئيس الطبابة الشرعية في مدينة حلب هاشم
شالش لوكالة فرانس برس الى “نقل  32مصاباً الى مشفى
اجلامعة في املدينة ،اثنان منهما في العناية املركزة».

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس إن “االنفجار حدث
خالل تشييع احد مقاتلي القوات الرديفة (املوالية للقوات
احلكومية) في احلي ،من دون ان تتضح اسبابه».
وق��ال مدير املرصد ال��س��وري حلقوق االن��س��ان رام��ي عبد
الرحمن لفرانس ب��رس ان العبوة “انفجرت بعد خ��روج
املشيعني من املسجد” ،موضحا انه “لم يتضح ما اذا كانت
(العبوة) بحوزة املشيعني ام انها من مخلفات احلرب».
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بعد أربعة أيام من توقفها

استئناف عمليات إخالء مناطق سورية محاصرة بعد اعتداء الراشدين
استؤنفت أمس عملية إخالء مناطق
س��وري��ة م��ح��اص��رة ف��ي ظ��ل اج����راءات
م��ش��ددة ،بعد أرب��ع��ة أي���ام م��ن توقفها
اث��ر تفجير دم��وي تسبب مبقتل 126
شخصا ،بينهم ع��دد كبير من األطفال
الذين مت اجالؤهم من بلدتني مواليتني
للنظام.
وشاهد مراسل وكالة فرانس برس
االربعاء عشرات احلافالت التي خرجت
من بلدتي الفوعة وكفريا املواليتني في
ادلب (شمال غرب) ،لدى توقفها صباحا ً
عند مدخل منطقة الراشدين التي تسيطر
عليها الفصائل املعارضة غ��رب حلب
(شمال) والتي شهدت االعتداء السبت.
وأك��د مدير املرصد السوري حلقوق
اإلن��س��ان رام���ي عبد ال��رح��م��ن لوكالة
فرانس ب��رس أن “العملية استؤنفت
قرابة الساعة الرابعة من فجر االربعاء
( 01,00ت غ)».
مت “إجالء ثالثة آالف
وأوض��ح أن��ه ّ
شخص بينهم  700مقاتل من الفوعة
وك��ف��ري��ا على م�تن  45ح��اف��ل��ة ،مقابل
خروج  300شخص على منت  11حافلة،
غالبيتهم الساحقة من مقاتلي الفصائل
من الزبداني بشكل رئيسي ،اضافة الى
مقاتلني من منطقتي سرغايا واجلبل
الشرقي املجاورتني في ريف دمشق».
وخ��ل��ال ان���ت���ظ���ار احل����اف��ل�ات في
الراشدين ،اعرب أبو أحمد ( 85عاما ً) عن
ح��زن��ه مل��غ��ادرة بلدته ال��ف��وع��ة بعدما
خرجت زوج��ت��ه واب��ن��اؤه اخلمسة في
الدفعة االولى االسبوع املاضي.
وقال بحسرة لفرانس برس “املوت
أسهل علينا بكثير من هذا الذل” مضيفا
“ال نعرف اذا كانوا سيعيدوننا أم ال».
وب��دأت عملية إخ�لاء بلدتي الفوعة
وك��ف��ري��ا الشيعيتني احمل��اص��رت�ين من
الفصائل املقاتلة ومدينتي الزبداني
ومضايا احملاصرتني من ق��وات النظام

وحلفائه قرب دمشق اجلمعة مبوجب
اتفاق بني احلكومة السورية والفصائل
املعارضة ،برعاية إي��ران أب��رز حلفاء
دمشق وقطر الداعمة للمعارضة.
ويشمل االتفاق ايضا إجالء عشرات
مقاتلي الفصائل م��ن ب��ل��دات مجاورة
للزبداني ومضايا واخرى جنوب دمشق،
بحسب املرصد.
وت��وق��ف تنفيذ االت��ف��اق السبت اثر
تفجير سيارة مفخخة استهدف احلافالت
التي خرجت من الفوعة وكفريا لدى
توقفها في الراشدين .وتسببت مبقتل
 126شخصا معظمهم م��ن املدنيني
وبينهم  68طفال ،في اعتداء يعد من بني
االكثر دموية منذ اندالع النزاع السوري.
ول��م تتنب أي جهة عملية التفجير
في وقت اتهمت ق��وات النظام الفصائل
بالوقوف خلفه ،االمر الذي نفته االخيرة
باملطلق منددة بالتفجير.

إجراءات مشددة
وجت��ري عملية االخ�لاء أم��س ،وفق
م��راس��ل ف��ران��س ب���رس ،وس��ط مراقبة
واجراءات مشددة.
وتولى العشرات من مقاتلي الفصائل
حراسة احلافالت التي توقفت في باحة
كبرى عند مدخل منطقة الراشدين التي
استخدمت كنقطة عبور خ�لال عملية
االجالء االولى.
وق��ال أب��و عبيدة الشامي وه��و أحد
مقاتلي الفصائل املسؤولني عن العملية
“اخترنا ه��ذه امل��رة مكاناً اخ��ر لتجمع
مقاتلي الفوعة وكفريا وعوائلهم..
حفاظاً على سالمتهم” م��ؤك��دا ً “نحن
مجبرون على حمايتهم حتى خروجهم
من هنا».
وفي مشاهد فيديو لفرانس برس من
الراشدين ،يظهر مقاتلون موالون من

جانب من عملية إخالء املناطق احملاصرة

الفوعة وكفريا بلباس عسكري مرقط
وهم يتجولون قرب احلافالت الى جانب
أطفال ونساء ومسنني ،بينما وقف على
بعد امتار منهم مقاتلون مسلحون من
الفصائل املعارضة.
وق���ال���ت أم ج���ود ( 55ع���ام���اً) من
اهالي الفوعة لفرانس برس “ال أشعر
باخلوف ألن كل شيء بيد الله” قبل ان
تضيف “طبعاً كنت أفضل البقاء في
منزلي لكنني خرجت من اج��ل اوالدي
ومستقبلهم».
وي��أت��ي خ���روج امل��دن��ي�ين واملقاتلني

االستخبارات الروسية :مقتل شخصني
اشتبه بتحضيرهما العتداءات

اعلنت االس��ت��خ��ب��ارات ال��روس��ي��ة أم��س ان
رجلني يتحدران من آسيا الوسطى ويشتبه
بانهما اع��دا الع��ت��داءات ف��ي روس��ي��ا قتال في
مدينة فالدميير السياحية التي تبعد مئتي
كيلومتر الى الشرق من موسكو.
وقالت االجهزة اخلاصة الروسية (اف اس بي)
ان رجالها “قضوا على مواطنني من آسيا الوسطى
مولودين في  1987و 1991عندما أبديا مقاومة
خالل محاولة توقيفهما».
واض��اف��ت ان ال��رج��ل�ين ك��ان��ا على ات��ص��ال مع

اشخاص “يجندون ملنظمات ارهابية دولية” وكذلك
مستعدين لتنفيذ اعتداءات في روسيا.
واوضح البيان انه عثر في املكان على متفجرات
وذخائر ورش��اش “اي كي  ”47ومسدس .ويظهر
في تسجيل فيديو بثه جهاز االستخبارات جثتا
رجلني تغطيهما الدماء في غرفة منزل واحدهما
يحمل رشاشا .وتأتي هذه العملية بعد اسبوعني
على اع��ت��داء على محطة لقطار االن��ف��اق ف��ي سان
بطرسبورغ في الثالث من ابريل أسفر عن سقوط 14
قتيال .وقتل منفذ االعتداء وهو رجل من قرغيزستان.

االربعاء بعد خروج دفعة اولى اجلمعة،
ضمت نحو  5000شخص بينهم 1300
مقاتل موال للنظام من الفوعة وكفريا
و 2200ش��خ��ص ضمنهم ن��ح��و 400
مقاتل معارض من مضايا والزبداني.

خالية من املسلحني
قالت ميادة االسود ،وهي من منسقي
االتفاق من اجلانب احلكومي ،لفرانس
ب��رس االرب��ع��اء “بعد أن تصل القوافل
بسالم ،ميكن القول إن املرحلة االولى من

االتفاق انتهت».
واضافت “باتت الزبداني ومضايا
خاليتني من املسلحني بشكل كامل».
واوردت وك��ال��ة االن��ب��اء السورية
ال��رس��م��ي��ة (س��ان��ا) ان���ه ،ب��ع��د وص��ول
احلافالت االربعاء يكون قد مت “اكمال
امل��رح��ل��ة االول���ى م��ن االت��ف��اق القاضي
ب��اخ��راج أهالي بلدتي كفريا والفوعة
احمل��اص��رت�ين وان��ه��اء جميع املظاهر
املسلحة فى مضايا والزبداني».
وف��ي ال��ع��ام االخ��ي��ر ،شهدت مناطق
سورية عدة خصوصا في محيط دمشق

اتفاقات اخالء بني احلكومة والفصائل
تضمنت اج�لاء ع��ش��رات آالف املدنيني
واملقاتلني وخصوصا من معاقل الفصائل
املعارضة.
وانتقدت االمم املتحدة في وقت سابق
هذه العمليات التي تعتبرها املعارضة
ال��س��وري��ة “تهجيرا ً قسرياً” ،وتتهم
احلكومة السورية بالسعي الى احداث
“تغيير دميوغرافي” في البالد.
وف��ي مقابلة م��ع ف��ران��س ب��رس في
دمشق االسبوع املاضي ،ق��ال الرئيس
ال��س��وري بشار االس��د ردا على س��ؤال

قبل قمة حلف شمال األطلسي

أردوغان سيلتقي ترامب
في مايو
قال وزير اخلارجية التركي مولد تشاوش اوغلو أمس ان الرئيس رجب
اردوغ��ان سيلتقي الرئيس االميركي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال
االطلسي في مايو.
واضاف الوزير التركي “سنحدد موعدا للقاء الرئيسني في مايو قبل قمة
احللف االطلسي» .ولم يلتق الرئيسان حتى االن لكنهما اجريا العديد من
املباحثات الهاتفية .وهنأ ترامب اردوغان بفوزه االحد في استفتاء توسيع
سلطاته .واضاف تشاوش اوغلو ان الرئيسني عبرا اثناء االتصال
الهاتفي عن رغبتهما املشتركة في االجتماع في واشنطن “لتحسني
عالقاتهما الثنائية».
وبحسب ما نشرت االدارة االميركية عن االتصال فان ترامب لم
يعبر عن اي حتفظ بشأن االستفتاء الذي حقق فيه اردوغان فوزا
بسيطا مع اكثر بقليل من  51باملئة من االصوات ،رغم ان مراقبي
منظمة االمن والتعاون في اوروبا ومجلس اوروبا اعتبرا انه لم
يتم تنظيم االستفتاء في ظروف منصفة.
وتأمل تركيا في اقامة عالقات جيدة مع ادارة ترامب بعد التدهور
الواضح في عالقاتها مع ادارة الرئيس السابق باراك اوباما خصوصا
بسبب دع��م واشنطن ملجموعات مسلحة ك��ردي��ة ف��ي س��وري��ا حت��ارب
املتطرفني االسالميني .وتعتبر سلطات تركيا التي تدعم من جهتها
مجموعات مسلحة سورية اخرى ،ان وحدات حماية الشعب التي تدعمها
واشنطن ،مجموعة ارهابية .وب��ات هذا االم��ر اساسيا في اط��ار االع��داد
لعملية حترير مدينة الرقة السورية من متطرفي تنظيم الدولة االسالمية.
وعرضت تركيا بانتظام املشاركة في هذه العملية لكن شرط استبعاد
وحدات حماية الشعب الكردية منها.

حول اخالء الفوعة وكفريا “إن التهجير
ال��ذي يحدث ف��ي ذل��ك السياق تهجير
إجباري” ،موضحاً ان “احلديث عن
التغييرات الدميوغرافية ..ال يخدم وال
يصب ف��ي مصلحة املجتمع السوري
عندما يكون ذل��ك دائ��م��ا .لكن مب��ا أنه
مؤقت ،فإنه ال يقلقنا».
ويعيش ،وفق االمم املتحدة 600 ،ألف
شخص على االقل في مناطق محاصرة
بغالبيتها م��ن ق��وات النظام واربعة
م�لاي�ين آخ��ري��ن ف��ي م��ن��اط��ق يصعب
الوصول اليها.

بطلب من أوكرانيا

محكمة العدل الدولية تبت
في إجراءات عاجلة ضد روسيا
تصدر محكمة العدل الدولية
أم��س ق��راره��ا ب��ش��أن اج���راءات
عاجلة تطالب كييف بفرضها ضد
روسيا التهامها بـ»دعم االرهاب»
ف��ي ش���رق ال��ب�لاد ال����ذي يشهد
مواجهات منذ ثالثة اعوام.
واك���دت اوك��ران��ي��ا ف��ي جلسة
الشهر املاضي انها ال تسعى من
خالل هذه اخلطوة لدى محكمة
العدل الدولية سوى الى “اجراء
يأتي باالستقرار وال��ه��دوء في
وضع ال ميكن التكهن بتطوراته
وخطورته».
ودخلت املواجهات في شرق
اوكرانيا بني املتمردين املوالني
لروسيا وكييف قبل اي��ام عامها
الرابع .واسفر النزاع عن سقوط
ح��وال��ى ع��ش��رة آالف قتيل منذ
ان��دالع��ه ف��ي اب��ري��ل  2014بعد
ش��ه��ر ع��ل��ى ض��م م��وس��ك��و شبه
جزيرة القرم.
وازاء ه��ذه املواجهات تطلب

كييف من محكمة العدل الدولية
ات��خ��اذ اج���راءات عاجلة لتضع
موسكو ح��دا “لكل دع��م مالي
وبشري ومسلح للمتمردين في
البالد” وكذلك ملا تسميه “حملة
تصفية ثقافية” في شبه جزيرة
القرم.
ف���اوك���ران���ي���ا اجل��م��ه��وري��ة
السوفياتية السابقة ت��رى ان
روسيا تنتهك املعاهدة الدولية
ح��ول ازال���ة ك��ل اش��ك��ال التمييز
العنصري عبر اس���اءة معاملة
تتار القرم من خالل قمع التعبير
السياسي والثقافي عن هويتهم.
وتأمل كييف في طلبها لهذه
االج���راءات املوقتة ،في ان تأمر
احمل��ك��م��ة م��وس��ك��و ب��االم��ت��ن��اع
ع��ن ال��ق��ي��ام “باي حت��رك ميكن
ان يفاقم ال��ن��زاع او ي��ؤدي الى
اتساع رقعته” .وهذا الطلب قدم
بانتظار ان تقرر احملكمة ما اذا
كانت تتمتع باهلية النظر في

مضمون القضية ،وه���ذا م��ا قد
يستغرق اشهرا.
ت���ري���د ح��ك��وم��ة ك��ي��ي��ف من
محكمة العدل الدولية ان تؤكد
أن «االحت����اد ال��روس��ي يتحمل
م��س��ؤول��ي��ة دول��ي��ة ع��ب��ر دعمه
االره�����اب وام��ت��ن��اع��ه ع��ن منع
متويله».
وق���ال���ت ك��ي��ي��ف ف���ي طلبها
ان روس��ي��ا ومنذ “ 2014كثفت
تدخلها ف��ي ال��ش��ؤون الداخلية
ال��ى مستويات خطيرة بتدخلها
عسكريا في اوكرانيا ومتويلها
اعماال ارهابية وانتهاكها حقوق
االن����س����ان مل�ل�اي�ي�ن امل��واط��ن�ين
االوكرانيني» .وتطالب اوكرانيا
ايضا بتعويضات ع��ن هجمات
شنتها روسيا على مدنيني كما
تقول كييف ،وخصوصا اسقاط
الطائرة املاليزية بصاروخ في 17
يوليو  2014في شرق اوكرانيا ما
ادى الى مقتل  298شخصا.

في ضربتني جويتني على محافظة شبوة

اليمن :مقتل  5أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى «القاعدة»
قتل خمسة اشخاص يشتبه بانتمائهم الى الفرع اليمني
لتنظيم القاعدة في غارتني نفذتهما طائرتان من دون طيار في
جنوب وشرق اليمن الغارق في نزاع مسلح ،بحسب ما افادت
أمس االربعاء مصادر عسكرية وكالة فرانس برس.
وأوضحت املصادر ان طائرة من دون طيار يرجح انها
اميركية استهدفت آلية في مديرية ميفعة في محافظة شبوة
اجلنوبية ما أدى الى مقتل شخصني يشتبه بانتمائهما الى
جماعة “قاعدة اجلهاد في شبه جزيرة العرب».
واضافت ان غارة أخرى بعد فترة وجيزة من الغارة االولى
استهدفت سيارة في منطقة اجل�لال شرق م��أرب في شرق
اليمن ما أدى الى مقتل ثالثة اشخاص يشتبه ايضا بانتمائهم
الى التنظيم ذاته ،وتدمير السيارة.
وكثفت الواليات املتحدة منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة
في يناير ،ضرباتها ضد التنظيم .واك��دت وزارة الدفاع
االميركية (البنتاغون) انه مت تنفيذ اكثر من سبعني غارة
جوية في اليمن منذ نهاية فبراير.
وتعتبر واشنطن “قاعدة اجلهاد في شبه جزيرة العرب”
اخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم ،وتبدي قلقها من تعزيز
التنظيم نفوذه مستفيدا من الفوضى الناجمة عن النزاع
املسلح في اليمن ،وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على
االراضي االميركية.
وذك���رت صحيفة ن��ي��وي��ورك تاميز ف��ي م��ارس املاضي
ان ادارة ترامب اعطت الضوء االخضر لضربات جوية او
عمليات كوماندوس في اليمن بدون طلب اذن مسبق من البيت

رجال قبائل مينيون خالل اشتباكات مع احلوثيني

االبيض.
ويشهد اليمن منذ العام  2014نزاعا داميا بني املتمردين
احلوثيني والقوات احلكومية ،وسقطت العاصمة صنعاء
في أيدي املتمردين في سبتمبر من العام نفسه .وشهد النزاع
تصعيدا مع بدء التدخل السعودي على رأس حتالف عسكري
في مارس  2015بعدما متكن احلوثيون من السيطرة على
اجزاء كبيرة من البلد الفقير.
وقتل ف��ي اليمن اكثر م��ن  7700شخص غالبيتهم من

املدنيني ،وأصيب اكثر من  40ألف شخص اخر بجروح ،وفقا
لالمم املتحدة ،في معارك بني الطرفني وعمليات قصف بحرا
وبرا وجوا منذ بدء احلملة السعودية.
ونفذت الغارة في مارب بعيد مقتل  12عسكريا سعوديا
بينهم أربعة ضباط عندما سقطت مروحية كانت تقلهم في
احملافظة ذاتها الثالثاء ،بحسب ما اعلن التحالف العربي ،في
اكبر اخلسائر املعلنة في صفوف القوات السعودية في حادث
واحد منذ بدء التدخل في اليمن.

