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شن الطيران االسرائيلي ظهر االثنني غارات 
جوية على قطاع غزة بعد سقوط قذيفة اطلقت 
فجر االثنني من القطاع على جنوب اسرائيل، 
دون وق��وع اص��اب��ات، بحسب ما اعلن مصدر 
امني ف��ي القطاع ال��ذي تسيطر عليه حركة 

حماس.
واف���اد امل��ص��در ع��ن “قصف موقع عسكري 
حل��م��اس غ��رب مخيم ال��ن��ص��ي��رات لالجئني” 
ج��ن��وب مدينة غ���زة، بينما شنت الطائرات 
غارتني على مواقع مراقبة تابعة للحركة ايضا 

في خانيونس جنوب القطاع.
وكان اجليش االسرائيلي اعلن صباحا عن 
سقوط  “قذيفة” أطلقت فجر االثنني من القطاع 

على جنوب اسرائيل دون أن توقع إصابات.
وأفاد بيان اجليش أن القذيفة التي لم يوضح 
إن كانت صاروخا أو قذيفة هاون، “اطلقت من 
قطاع غزة وسقطت في منطقة غير مأهولة )...( 

في جنوب إسرائيل«.
وحت��اف��ظ اس��رائ��ي��ل وح��رك��ة ح��م��اس على 
وق��ف ه��ش الط��الق ال��ن��ار منذ احل��رب املدمرة 
التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة بني يوليو 
واغسطس 2014 واس��ت��م��رت خمسني يوما 
وكانت االط��ول واالك��ث��ر دموية بني احل��روب 

الثالث على القطاع.
وتعرض اتفاق وق��ف اط��الق النار تكرارا 
النتهاكات اثر اطالق صواريخ من قطاع غزة 

على اس��رائ��ي��ل غالبا م��ا تنسب ال��ى فصائل 
فلسطينية مسلحة.

وتنفذ اسرائيل غارات جوية على قطاع غزة 
ردا على اطالق الصواريخ.

وتبنت مجموعات سلفية متشددة مرارا تنفيذ 
هجمات صاروخية على اسرائيل انطالقا من 
القطاع. إلى ذلك، اصيبت فلسطينية برصاص 
اجليش االسرائيلي أم��س عند حاجز قلنديا 
امل��ؤدي الى مدينة القدس في الضفة الغربية 
احملتلة، حسبما اعلنت الشرطة االسرائيلية 

في بيان.
وقالت املتحدثة باسم الشرطة في بيان ان 
امل��راة في الثالثينيات من العمر ولديها هوية 
من القدس، كانت “حتمل بيدها حقيبتها بشكل 
اثار ارتياب العناصر” مشيرة الى انها “تقدمت 
نحوهم ورفضت اوامرهم بالتوقف ما استدعى 

حتييدها«.
ومنذ االول من اكتوبر 2015 اسفرت اعمال 
العنف في االراضي الفلسطينية واسرائيل عن 
مقتل 252 فلسطينيا و40 اسرائيليا واميركيني 
واردني واريتري وسوداني وفقا لتعداد لوكالة 

فرانس برس.
وت��ق��ول ال��ش��رط��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة ان معظم 
الفلسطينيني قتلوا ب��رص��اص عناصرها او 
اجليش خ��الل تنفيذهم أو محاولة تنفيذهم 

تصاعد الدخان نتيجة غارة جوية لقوات االحتالل على جنوب قطاع غزةهجمات على اسرائيليني.
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بعد إطاق صاروخ من القطاع

غارات جوية إسرائيلية على غزة

بوليساريو تصف قرار املغرب 
االنسحاب من الكركرات بأنه 

»ذر للرماد« في العيون
وصفت جبهة البوليساريو اعالن السلطات املغربية أمس 
األول االنسحاب من منطقة الكركرات جنوب الصحراء الغربية 

املتنازع عليها، بأنه »ذر للرماد« في العيون.
واكدت اجلبهة في بيان االحد ان “قرار املغرب ابعاد قواته 
مئات األمتار في منطقة الكركرات، هو ذر للرماد في األعني 
وازدراء للقانون الدولي الذي ظل املغرب يرفضه ملا يقارب 

ثالثة عقود«.
واضاف البيان ان البوليساريو “تدعم دعوة االمني العام 
لالمم املتحدة الى احترام روح ونص اتفاق وقف إطالق النار 
املوقع سنة 1991 كجزء من خطة التسوية األممي الذي تشرف 
عليه األمم املتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية ويدعو إلى تنظيم 

استفتاء لتقرير املصير في الصحراء الغربية«.
وكانت وزارة اخلارجية املغربية ذكرت ان املغرب سيبدأ 
“بانسحاب أحادي اجلانب” من منطقة الكركرات، “استجابة 

لطلب األمني العام لألمم املتحدة«.

أرفع دبلوماسي هندي يتوجه
إلى واشنطن إثر جرمية كنساس

يتوجه ارفع دبلوماسي هندي الى واشنطن هذا االسبوع 
ف��ي ظ��ل تصاعد الغضب ف��ي ب���الده بعد ه��ج��وم ادى الى 
مقتل مواطن هندي وجرح آخر االسبوع املاضي في والية 

كنساس.
ويتوجه اآلف الهنود كل عام الى الواليات املتحدة للعمل 
او الدراسة، وأثار هذا الهجوم مخاوف في جميع انحاء الهند.

واطلق اميركي النار على شخصني من اصل هندي فقتل 
احدهما واص��اب الثاني بجروح وهو يصرخ “اخرجا من 
بالدي” ويطلق شتائم عنصرية بحسب شهود، ظنا انهما 

يتحدران من الشرق االوسط.
والضحيتان مهندسان يعمالن في قطاع التكنولوجيا 
املتطورة، وق��ام األميركي باطالق النار عليهما بينما كانا 
في حانة في والية كنساس مساء االربعاء يتابعان مباراة 
رياضية على التلفزيون. وتبني ان احدهما يعيش في 

الواليات املتحدة منذ اكثر من عشر سنوات.
وقال مسؤول في وزارة اخلارجية االثنيم ان وزير الدولة 
للشؤون اخلارجية سوبراهمانيام جاى شانكار سيتوجه 
الثالثاء الى واشنطن الج��راء “محادثات ثنائية موسعة” 

دون مزيد من التفاصيل.

الكنيسة املكسيكية تتهم الواليات 
املتحدة بالتصرف ك�»اإلرهابيني«

اتهمت الكنيسة الكاثوليكية املكسيكية السلطات االميركية 
األح��د بأنها تتصرف »كاالرهابيني« على صعيد الهجرة، 
ووجهت انتقادات الى حكومة الرئيس انريكي بينا نييتو 

بسبب ما اعتبرته »خضوعا« للقرارت االميركية.
وذكرت مجلة “ديسدي ال في” )هنا االميان( االسبوعية، 
الناطقة باسم الكنيسة  في افتتاحيتها االحد، ان “ما يقوم به 
السيد ترامب، ليس تطبيقا لتشريع غير انساني فقط، بل انه 

تصرف ارهابي فعلي«.
واض��اف��ت االفتتاحية التي حتمل عنوانا ج��ارح��ا هو 
“االرهاب املهاجر” ان السلطات املكسيكية “ال تقوم بأي 
حترك، فهي تدلي بتصريحات وتقطع وعودا، وهي خجولة 

في ردود فعلها، وتبدي خوفها، واالسوأ، تبدي خضوعها«.
ووجهت الكنيسة املكسيكية انتقادات علنية للتدابير 
التي اعلنتها ادارة ترامب البعاد ماليني املهاجرين غير 
الشرعيني، معتبرة ان املالحقات التي تستهدف املتسللني، 
بثت “اخلوف” وأدت الى “رعب حقيقي” بني املكسيكيني 

املقيمني في الواليات املتحدة.
ويقدر عدد املهاجرين غير الشرعيني ب 11 مليونا على 
االراضي االميركية، ويشكل املكسييكيون القسم االكبر منهم، 
وهؤالء هم الذين استهدفهم ترامب خالل حملته الرئاسية، 

ووصفهم خاللها بأنهم “لصوص ومجرمون«.
ومن املشاريع الكبيرة للرئيس ترامب على صعيد الهجرة، 
بناء ج��دار على احل��دود مع املكسيك، مؤكدا انه يريد حمل 

السلطات املكسيكية على متويله.

بعد احتجازه ملدة عام

جماعة أبو سياف تقتل رهينة 
أملانيا في الفلبني

في ضربة جوية على شمال أفغانستان

مقتل قائد عسكري كبير
من طالبان

قتل عناصر في مجموعة ابو سياف 
االسالمية في الفلبني رهينة املانيا 
سبعينيا كان خطف العام املاضي من 
مركبه في جنوب ه��ذا البلد وف��ق ما 

اكدت حكومة مانيال أمس.
وك���ان م��رك��ز “سايت” االميركي 
امل��ت��خ��ص��ص ف���ي م��راق��ب��ة امل��واق��ع 
اجل��ه��ادي��ة اف���اد ف��ي وق��ت س��اب��ق ان 
جماعة اب��و سياف نشرت تسجيل 
فيديو لقتل الرهينة االملاني يورغن 
كانتنر بواسطة سكني، بحسب املوقع.

وبعيد نشر امل��وق��ع الفيديو اكد 
امل���س���ؤول احل��ك��وم��ي الفيليبيني 
ج��وس��ي��وس دوري����زا مقتل االمل��ان��ي 

البالغ من العمر 70 عاما.
وقال “بذلنا ما بوسعنا )النقاذه( 
لكن ب��ال ج���دوى«. واك���د مسؤولون 
عسكريون في جنوب الفيليبني انه لم 

يعثر حتى االن على جثة االملاني.
وكانت جماعة ابوسياف املسؤولة 
عن اسوأ الهجمات االرهابية في تاريخ 
الفيليبني، طلبت االحد دفع فدية بقيمة 
30 مليون بيسوس )560 الف يورو( 

لقاء االفراج عن الرهينة.

وكان اجليش الفيليبيني اعلن في 7 
نوفمبر 2016 اكتشاف مركب يورغن 
كانتنر في جنوب الفيليبني. وعثر على 
جثة زوجته صابني ميرز في املركب 

مقتولة بالرصاص.
 وكان الزوجان خطفا العام 2008 
بيد قراصنة صوماليني ف��ي خليج 
ع��دن م��دة 52 يوما. واج��رت فرانس 
برس العام 2009 مقابلة مع الزوجني 
وقال كانتنر حينها انه لن يتخلى ابدا 
عن االبحار. وكانت جماعة ابوسياف 
التي تتخذ من اجل��زر النائية جنوب 
الفيليبني ح��ي��ث الغالبية مسلمة 
معقال لها، بايعت “تنظيم الدولة 

االسالمية«.
ومتكنت من احلصول على ماليني 
الدوالرات من الفديات من خالل خطف 
اجانب ومسيحيني. وي��رى محللون 
ان ه��ذه املجموعة اق��رب ال��ى عصابة 

اجرامية منها الى حركة عقائدية.
وك���ان���ت ه���ذه امل��ج��م��وع��ة قتلت 
ف��ي اب��ري��ل وي��ون��ي��و ك��ن��دي��ان بسبب 
ع��دم تسليمها فدية طلبتها مباليني 

الدوالرات.

أك��د مسؤولون من حركة طالبان اإلسالمية أم��س االثنني 
مقتل قائد عسكري كبير باحلركة في ضربة جوية على شمال 

أفغانستان بعد أن كان قد أعلن مقتله مرارا من قبل.
وقال مسؤول من طالبان في إقليم قندوز لرويترز إن املال عبد 
السالم أخوند الذي كان يرأس قوات طالبان في قندوز كان ضمن 
ثالثة مقاتلني لقوا حتفهم في غ��ارة في مطلع األسبوع شنتها 

طائرة من دون طيار.
وق��ال املسؤول ال��ذي طلب ع��دم الكشف عن هويته لضمان 
سالمته “كان يقوم برحلة قبل أيام وتوقف في منزل في بلدة 

داشتي آرشي عندما أطلقت الطائرة من دون طيار صواريخها.«
وأكد ذبيح الله مجاهد املتحدث باسم طالبان مقتل أخوند في 

بيان.
وقال متحدث باسم اجليش األمريكي إن طائرة مقاتلة أمريكية 
نفذت ضربة في قندوز يوم األحد لكن القيادة “لم تتلق تأكيدات 

بشأن نتائجها.«
وق��ال شير عزيز كماوال القائد الكبير بالشرطة في شمال 
أفغانستان إن أخوند وثمانية أعضاء آخرين من طالبان قتلوا 
في الغارة. وكان املسؤولون األفغان قد أعلنوا مرارا مقتل أخوند 
ال��ذي أش��رف على هجوم شنته طالبان وسيطرت خالله على 

مدينة قندوز لفترة وجيزة في عام 2015.
لكن هذه املرة أكد مسؤولون كبار في طالبان مقتله ومنهم قائد 

في إقليم خوست شرق البالد.
وقال القائد لرويترز “هذا جزء من حياتنا.” وأضاف “نحن 

نفخر بالتأكيد أنه استشهد من أجل قضية.«

بعد تعرضهم إلى الضرب والقتل 

املهاجرون يتوافدون بكثرة إلى إيطاليا إثر املعاناة في ليبيا
تتوافد اع��داد متزايدة من املهاجرين 
ه��ذا الشتاء ال��ى ايطاليا نتيجة جهود 
السلطات االوروب���ي���ة الغ���الق طريق 
الهجرة انطالقا من ليبيا وخصوصا 
بسبب الظروف املروعة في هذا البلد في 

شمال افريقيا.
ف��ي االي���ام االخ��ي��رة وص��ل اك��ث��ر من 
2700 مهاجر مت انقاذهم الى ايطاليا، 
بينهم رض��ي��ع ول��د على زورق إنقاذ 
ت��اب��ع للشرطة ال��ن��روج��ي��ة، م��ا يرفع 
عدد الوافدين الى اكثر من 12 الفا هذا 
العام، اي بزيادة 30 الى %40 مقارنة 
بالشهرين األول����ني ل��ل��ع��ام��ني  2015 

و2016.
ينطلق املهاجرون من ليبيا في موجات 
جتعل اي مقارنة خالل بضعة اسابيع 
فحسب عمال دقيقا، لكن هذه الزيادة في 
الشتاء ال غرابة فيها. ففي شباط/فبراير 
2015 قضى اكثر من 330 مهاجرا في 
عاصفة، بينهم حوالى 20 ب��ردا اثناء 

عملية إنقاذ مهولة.
في الفترة نفسها من العام الفائت 
أسفرت عمليات العبور عن مقتل حوالى 
100 شخص، فيما احصت االمم املتحدة 
هذا العام حوالى 350 قتيال او مفقودا. 
وقبل اسبوع عثر على جثث 74 مهاجرا 

على شاطئ قرب طرابلس.

 ضرب واستغال 
اوضح فالفيو دي جاكومو املتحدث 
باسم املنظمة الدولية للهجرة التي يلتقي 
مندوبوها املهاجرين عند وصولهم 
الى ايطاليا ان »زي��ادة اعداد املتوافدين 
يعود على االرجح الى تضاعف خطورة 

ظروف املعيشة في ليبيا«.
وه��ذا االس��ب��وع جمع مراسل وكالة 
فرانس ب��رس على منت زورق “غولفو 
ازورو” لالنقاذ التابع ملنظمة “برواكتيفا 
اوبن ارمز” االسبانية شهادات الكثير من 

املهاجرين حول معاناتهم في ليبيا.

وقالت سيارون كمارا الغينية االصل 
“يوميا كنا نتعرض للضرب والتعليق 
باحلبال. لم يكن األمر سهال، كان احدهم 

ميوت يوميا«.
كما روى الغيني باري مامادو كيف 
اجبر املهربون املهاجرين على االتصال 

بعائالتهم من اجل مزيد من املال.
وق��ال “كانوا يعمدون ال��ى ضربك 
عندما تطلب الرقم، كي يسمع اقاربك 

نحيبك )...( ه��ن��اك خمسة اشخاص 
يحملون انابيب طويلة، وينهالون 
عليك ضربا بال انقطاع الى ان تغيب عن 

الوعي«.

 »ليبيا هي اجلحيم« 
قال غريزيلي ال��ذي انطلق من غينيا 
بيساو ان »ليبيا ه��ي اجلحيم )...(. 
يعاملوننا كأننا س��ل��ع«، كاشفا اث��ار 
ضربات بعقب بندقية، مؤكدا انه شهد 
وفاة حوالى 15 شخصا جوعا او ضربا.

ه���ذا االس��ب��وع ع��ث��ر ع��ل��ى ج��ث��ث 13 
مهاجرا قضوا اختناقا في حاوية بعدما 
ام��ض��وا ارب��ع��ة اي���ام محتجزين فيها 

بانتظار االبحار.
لكن ال ينطلق جميع املهاجرين من 
ليبيا مستهدفني اوروبا. فقد انقذ زورق 
اكواريوس الذي تشغله منظمتا “اس او 
اس املتوسط” و”اطباء بال حدود” هذا 
االسبوع 75 مهاجرا بنغالدشيا كانوا 
يعملون منذ اربع سنوات في ليبيا قبل 
ان يقرروا الفرار نتيجة العنف السائد 
بعد ست سنوات على االطاحة بنظام 

معمر القذافي.
من جهتهم يتذرع املهربون باجلهود 
االوروبية لوقف انشطتهم لكي يدفعوا 
باملهاجرين الى االنطالق في اسرع وقت.

ف���ي م��ط��ل��ع ف��ب��راي��ر وق��ع��ت روم���ا 
وطرابلس مذكرة تفاهم من اج��ل احلد 
من توافد املهاجرين مبساعدة االحتاد 
االوروب��ي. وستشارك ايطاليا مبوجبه 
في تدريب قوة خفر السواحل الليبيني 

وتزويدها زوارق سريعة ومعدات.
واوضح دي جاكومو “يقول املهربون 
)للمهاجرين( ان الليبيني سيبدأون في 
غضون اشهر تولي مهام انقاذ املراكب 
واع����ادة اجلميع ال��ى اراض��ي��ه��م. لكن 
ال��ع��ودة ال��ى ليبيا ه��ي اخ��ر م��ا يرغبه 
املهاجرون، لذلك يختارون االسراع في 

املغادرة«.

من دون وقوع إصابات

إحباط هجوم انتحاري أمام مركز 
للشرطة في قسنطينة باجلزائر 

أعلنت الشرطة اجلزائرية أن 
شرطيا أحبط هجوما انتحاريا 
أم��ام مركز للشرطة مساء أمس 
األول األح��د في مدينة قسنطينة 
بشرق اجل��زائ��ر، بإطالقه النار 
على ح��زام ناسف ك��ان يرتديه 

انتحاري.
وقالت املديرية العامة لألمن 
الوطني ف��ي بيان نقلته وكالة 
األنباء اجلزائرية إن “شرطيا كان 
خارج مقر للشرطة يقع في أسفل 
مبنى تسكنه عشرات العائالت، 
قام بعد عدد من التحذيرات بالرد 
بقوة وبشكل بطولي، مستهدفا 
ب��دق��ة ح���زام���ا ن��اس��ف��ا ي��رت��دي��ه 

اإلرهابي«.
ولم تذكر السلطات ما إذا كان 
املهاجم قد قتل أو أصيب من جراء 

انفجار حزامه.
وذك��رت وسائل إع��الم محلية 
أن اثنني من رجال الشرطة أصيبا 

بجروح. 
وأش�������ارت وك���ال���ة األن���ب���اء 
اجلزائرية إل��ى أن دوي انفجار 

سمع ح��وال��ى الساعة التاسعة 
مساء )20،00 بتوقيت غرينتش( 
ق��رب م��رك��ز ال��ش��رط��ة ف��ي وسط 

قسنطينة.
وأوض��ح��ت امل��دي��ري��ة العامة 
لألمن الوطني أن املدعي العام 
فتح حتقيقا م��ب��اش��رة بعد هذا 

“الهجوم اإلرهابي«.
وأع���ل���ن���ت وزارة ال���دف���اع 
اجلزائرية األس��ب��وع املاضي أن 
ق��وات اجليش قتلت 14 إرهابيا 
في والية البويرة على بعد 125 
ك��ل��م ج��ن��وب ش���رق ال��ع��اص��م��ة 

اجلزائرية.
وتستخدم السلطات اجلزائرية 
كلمة “إرهابيني” ل��إش��ارة إلى 
اإلسالميني املسلحني الناشطني 
ف��ي ال��ب��الد منذ مطلع تسعينات 

القرن املاضي. 
وارت��ف��ع ع��دد املسلحني الذين 
قتلهم اجليش إلى 22 على األقل 
منذ مطلع العام، بحسب تعداد 
لوكالة فرانس برس استنادا إلى 

أرقام رسمية.

مبعوث األمم املتحدة إلى ليبيا يتحدث مع املهاجرين غير الشرعيني

رئيس وزراء ليبيا يزور روسيا قريبا
نقلت وكالة إنترفاكس الروسية لألنباء أمس االثنني عن 
نائب وزير اخلارجية ميخائيل بوجدانوف قوله إن من املقرر 
أن يصل فائز السراج رئيس وزراء احلكومة الليبية املدعومة 
من األمم املتحدة إلى موسكو خالل أيام. وُينظر إلى الزيارة على 
أنها خطوة إلنهاء الطريق املسدود في البالد بني احلكومة في 

طرابلس والقائد العسكري خليفة حفتر الذي تدعمه فصائل 
متمركزة في شرق البالد الغنية بالنفط. ونقلت إنترفاكس عن 
بوجدانوف قوله “أعتقد أن زيارة )السراج( ستأتي خالل األيام 
املقبلة.« وفي 19 فبراير شباط قال السراج لرويترز إنه يأمل أن 

تعمل موسكو كوسيط بينه وبني حفتر.


