
تتعرض الغوطة الشرقية احمل��اص��رة قرب 
دمشق لليوم السابع على التوالي لغارات تشنها 
طائرات تابعة لقوات النظام وأخرى روسية، فيما 
قتل 21 مدنياً على األقل امس السبت في غارات 
جديدة شنتها ق��وات النظام وفق ما أف��اد املرصد 

السوري حلقوق االنسان.
وق��ال مدير املرصد رام��ي عبد الرحمن لوكالة 
فرانس برس ان “21 مدنياً على األقل قتلوا السبت 
جراء الغارات، أكثر من نصفهم في مدينة دوما” 
بعد حصيلة سابقة افادت عن مقتل ثالثة مدنيني 

في مدينة حرستا صباح أمس السبت.
ويأتي استمرار القصف بعدما أرج��أ مجلس 
األم��ن ال��دول��ي أم��س األول اجلمعة مل��رة جديدة 
التصويت على طلب وقف الطالق النار في سوريا 
لثالثني ي��وم��اً، بعد مفاوضات شاقة فشلت في 

التوصل الى اتفاق مع روسيا.  
وأف��اد مدير املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة 
ف��ران��س ب��رس ع��ن “مقتل ثالثة مدنيني السبت 
واصابة 12 آخرين بجروح جراء غ��ارات شنتها 
طائرات روسية على مدينة حرستا”، التي تسيطر 
حركة أحرار الشام االسالمية على اجلزء األكبر 

منهاعلى أطراف الغوطة الشرقية.
وشنت طائرات حربية سورية وأخرى روسية 
وف��ق املرصد “غارات بصواريخ محملة مبواد 
حارقة على مناطق عدة في الغوطة الشرقية بعد 
منتصف الليل، أبرزها حمورية وعربني وسقبا، ما 

أدى الى اشتعال حرائق في األحياء السكنية«.
وتنفي روسيا ضلوعها في التصعيد العسكري 
على الغوطة الشرقية لكن واشنطن ومجموعات 
حقوقية تتهمها باملشاركة في القصف. ويؤكد 
امل��رص��د أن ط��ائ��رات روس��ي��ة تنفذ غ���ارات على 

املنطقة.
ومنذ األحد، تتعرض منطقة الغوطة الشرقية 
لتصعيد في الغارات والقصف من قوات النظام، ما 
أسفر عن مقتل 474 مدنياً واصابة املئات بجروح، 

بحسب املرصد. 

وقتل اجلمعة 41 مدنياً بينهم 17 طفالً جراء 
القصف على الغوطة، وفق آخر حصيلة للمرصد، 
في وقت أرجأ مجلس األمن الدولي التصويت على 
طلب وقف الطالق النار في سوريا لثالثني يوما 

حتى مساء السبت )1700 ت غ(.
ويجري املجلس م��ش��اورات منذ التاسع من 
فبراير حول مشروع قرار متعلق بهدنة انسانية. 
وتواجه املفاوضات مشاكل حول تصّور رئيسي 

في نص القرار يحدد موعد بدء وقف اطالق النار. 
وقال سفير السويد لدى االمم املتحدة اولوف 
سكوغ للصحافيني بعد اجتماع مغلق للمجلس 

“لم نتمكن من سد الفجوة بشكل كامل«.
وكتبت السفيرة االميركية نيكي هايلي على 
تويتر “من غير املعقول ان تعطل روسيا التصويت 
على وقف الطالق النار يسمح بادخال مساعدات 

انسانية في سوريا«.
وتابعت “كم عدد االشخاص الذين سيموتون 
قبل ان ي��واف��ق مجلس األم���ن على التصويت؟ 
لنقم بذلك الليلة. الشعب السوري ال يستطيع 

االنتظار«. 
وتعثرت املفاوضات بسبب مطالبة روسيا بأن 
تلتزم الفصائل املسلحة التي تقاتل الرئيس بشار 

األسد بالهدنة.
وينص مشروع القرار على رفع كل شكل من 
اشكال احلصار عن مناطق عدة أبرزها الغوطة 
الشرقية ويطلب من كل األط��راف “وقف حرمان 
املدنيني من امل��واد الغذائية واألدوي��ة الضرورية 

لبقائهم على قيد احلياة«.
وفي البداية كان مشروع القرار ينص على ان 
موعد سريان وقف اطالق النار يبدأ بعد 72 ساعة 

من تبنيه، لكن هذا التصور ال يزال قيد املناقشة.
واستخدمت روسيا حق النقض )الفيتو( 11 
م��رة ضد مشاريع ق��رار ح��ول سوريا تستهدف 
حليفتها دم��ش��ق. وف��ي نوفمبر استخدمت حق 
النقض النهاء حتقيق تقوده األمم املتحدة حول 

هجمات باألسلحة الكيميائية في سوريا.
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استمرار قصف النظام السوري على الغوطة الشرقية

30 يوما بعد إرجاء مجلس األمن طلب وقف إطالق النار ملدة 

القصف يتواصل على الغوطة الشرقية

42 سوريا خالل محاولتهم التسلل إلى اليونان تركيا تضبط 
قالت مصادر امنية تركية أمس السبت ان قوات خفر السواحل التركية ضبطت مساء امس اجلمعة 42 
سوريا في مدينة )بودروم( التابعة لوالية )موغال( جنوب غرب البالد اثناء محاولتهم العبور الى اليونان 

بطرق غير قانونية.
ونقلت وك��ال��ة )االن��اض��ول( التركية ع��ن امل��ص��ادر قولها ان ف��رق خفر السواحل التركية نفذت 

 ع��م��ل��ي��ة إلح���ب���اط م��ح��اول��ة ه��ج��رة غ��ي��ر ش��رع��ي��ة ع��ل��ى م���ن زورق م��ط��اط��ي ق��ب��ال��ة س��واح��ل 
بودروم.

وأوضحت ان الفرق متكنت من ضبط 42 مهاجرا يحملون اجلنسية السورية بينهم نساء واطفال 
ونقلتهم الى مديرية الهجرة في )موغال( التخاذ االجراءات القانونية.

مفخختان استهدفتا القصر الرئاسي وفندقا في العاصمة الصومالية

38 قتيال  ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري مقديشو إلى 
قتل ما ال يقل عن 38 شخصا أمس األول في اعتداءين 
بسيارتني مفخختني استهدفا القصر الرئاسي وفندقا 
في مقديشو عاصمة الصومال، على ما أفادت أجهزة 

اإلغاثة الصومالية لوكالة فرانس برس.
وقال عبد القادر عبد الرحمن أدن من جهاز سيارات 
اإلسعاف )امني( “لدينا ما ال يقل عن 38 قتيال” بعدما 

كان أفاد اجلمعة عن حصيلة مؤقتة من 18 قتيال.
واستهدف التفجير االول ال��ذي اعقبه اط��الق نار 
بأسلحة أوتوماتيكية، نقطة مراقبة قرب مقر احلكومة، 
وبعد وقت قليل استهدف تفجير ثان فندق “دوربني” 

القريب.
وق��ال الضابط في الشرطة الصومالية ابراهيم 
محمد “اؤكد ان هجوما وقع قرب القصر الرئاسي”، 
مضيفا ان “سيارة مفخخة اخرى انفجرت قرب فندق 

افتتح اخيرا«.
واورد ضابط اخر يدعى عبد الله احمد ان قوات 
االم��ن قتلت خمسة من املهاجمني و”الوضع عاد الى 

طبيعته«.
وتبنت ح��رك��ة ال��ش��ب��اب االس��الم��ي��ة الصومالية 
املرتبطة بالقاعدة التفجيرين في بيان على االنترنت 

السيارات املفخخة التي استخدمت في التفجيراتمؤكدة انها استهدفت مقرين حكوميني.
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دعا االحتاد االوروبي امس األول اجلمعة الى »وقف 
امل��ج��زرة« في الغوطة الشرقية ق��رب دمشق، في حني 
اعربت فرنسا عن استعدادها الستقبال مدنيني جرحى 
ممن سيتم اجالؤهم من الغوطة بالتعاون مع اللجنة 

الدولية للصليب االحمر.
وكان الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون واملستشارة 
االملانية أنغيال ميركل وجها رسالة مشتركة اجلمعة الى 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني، ليطلبا منه املوافقة 
على مشروع ق��رار ملجلس االم��ن ال��دول��ي الق��رار وقف 

اطالق النار في سوريا، كما اعلن االليزيه.
واوض��ح االليزيه “في الوقت ال��راه��ن، ال نعرف ما 

سيكون عليه موقف روسيا«.
وقالت وزي��رة خارجية االحت��اد االوروب��ي فيديريكا 
موغيريني على هامش قمة غير رسمية لالحتاد في 
بروكسل “يعجز االحت��اد االوروب��ي عن وصف الرعب 
الذي يعيشه سكان الغوطة الشرقية   يجب ان تتوقف 

املجزرة االن«.
واض��اف��ت ان “الدخول غير امل��ش��روط للمساعدات 
االنسانية وحماية السكان امل��دن��ي��ني، يعتبران من 

الواجبات االخالقية«.
وفي رسالتهما، طلب ماكرون وميركل املوجودان في 
بروكسل، من روسيا دعم مشروع ق��رار يطالب بوقف 

الطالق النار مدة 30 يوما في سوريا ويرمي خصوصا 
الى تسهيل وصول املساعدة االنسانية وامتام عمليات 

االجالء الطبية في الغوطة الشرقية. 
كما قال ماكرون في هذا االط��ار “نواصل العمل مع 
اللجنة الدولية للصليب االحمر لنحاول هنا ايضا اجناح 

عمليات االجالء االنسانية«.
وتابع الرئيس الفرنسي “ان فرنسا مستعدة الستقبال 
اي شخص جتليه اللجنة الدولية للصليب االحمر على 
مسرح العمليات هذا، ونضع انفسنا بالتصرف لتنظيم 
عمليات االج���الء ه��ذه بالتعاون م��ع اللجنة الدولية 

للصليب االحمر«.

واضاف في ختام اعمال القمة االوروبية في بروكسل 
“املنا كبير بالتوصل الى قرار” في مجلس االمن، مضيفا 

“في حال الفشل سنواصل االتصاالت مع روسيا«.
من جهته وجه رئيس املجلس االوروبي دونالد توسك 
انتقادات ح��ادة الى النظام السوري وطالب بضرورة 

التوصل الى وقف الطالق النار.
وقال توسك في ختام القمة “ان نظام االسد يهاجم 
بوحشية الرجال والنساء واالطفال االبرياء. ان الدولتني 
الداعمتني له روسيا وايران تتركانه يفعل. ندعوهما الى 
العمل على وقف هذا العنف. ان االحتاد االوروبي يدعو 

الى وقف فوري الطالق النار«.

ودعا ماكرون الى هدنة انسانية في الغوطة.
وق���ال “طالبنا بهدنة ف��ي الغوطة الشرقية الن 
املطالبة بوقف كامل الطالق النار في سوريا سيجعل 
االم���ر حساسا للغاية، الن ه��ن��اك مناطق عمليات 
اخرى تتواصل فيها احلرب ضد داعش وال ميكننا ان 
نوقف العمليات الدولية هناك واال نكون قد خدمنا 

االرهابيني«.
ومنذ األحد، قتل 426 مدنياً بينهم 96 طفالً في غارات 
جوية وقصف صاروخي ومدفعي طاول مدن وبلدات 
الغوطة، في أسبوع من بني األكثر دموية في هذه املنطقة 

منذ بدء النزاع في العام 2011.

فرنسا مستعدة الستقبال جرحى

»األوروبي« يدعو إلى »وقف املجزرة« في الغوطة

إصابة شرطي واحد بجروح طفيفة

3 قنابل في عاصمة  انفجار 
والية راخني

انفجرت ثالث قنابل صباح أمس بشكل متزامن امام مبان رسمية 
في سيتوي كبرى مدن راخني الوالية التي تشهد اضطرابات في غرب 

بورما، ما ادى الى اصابة شرطي واحد بجروح طفيفة.
وتشهد هذه املنطقة احملاذية لبنغالدش توترا شديدا منذ اشهر. 
ففي شمالها يقوم اجليش بحملة وصفتها االمم املتحدة بانها تطهير 
عرقي ودفعت حوالى 700 الف مسلم من اتنية الروهينغا الى الفرار 
منذ اغسطس املاضي، بينما يواجه اجلنود البورميون حركة مترد 
بوذية تقوم بها إتنية الراخني. وقال مسؤول كبير في الشرطة في 
املدينة الساحلية التي يعيش فيها عدد قليل من الروهينغا، لوكالة 
فرانس برس ان “ثالث قنابل انفجرت وعثر على ثالث قنابل اخرى لم 
تنفجر”. واضاف ان “شرطيا اصيب في احد االنفجارات لكن جروحه 
ليست خطيرة«. وتظهر في الصور التي التقطت ملختلف مواقع 
االنفجارات نوافذ محطمة ومبان متضررة ودراجة نارية محترقة. 
لكنها تدل على ان االضرار مادية خصوصا مبا ان االنفجارات وقعت 

ليال.  وحتى ظهر أمس السبت لم تتنب اي جهة مسؤولية االنفجارات.
وقال ناطق باسم حكومة والية راخني ان “قنبلة اخرى زرعت على 
طريق الشاطئ”. واضاف املصدر نفسه الذي طلب عدم كشف هويته 
“قد تكون هناك قنابل اخ��رى«. وق��ال زاو زاو احد سكان سيتوي 
في اتصال هاتفي السبت ان “الشرطة اغلقت بعض الطرق بسبب 
االنفجارات«. واندلعت اعمال العنف في والية راخني قبل ستة اشهر 
متاما. لكن سيتوي لم تشهد اضطرابات حتى اآلن وتبقى االعتداءات 

امرا نادر احلدوث في هذه املدينة.

من دون حتديد األسباب

3 آخرين من علماء  توقيف 
البيئة في إيران

أوقفت السلطات االيرانية ثالثة آخرين من علماء البيئة ما يرفع 
عدد الناشطني املوقوفني الى عشرة حسب ما أعلن موقع »تابناك« 

املقرب من احملافظني في وقت متأخر أمس األول اجلمعة.
وق��ال تابناك “أوقف ثالثة علماء بيئة في اح��دى م��دن مقاطعة 
هرمزغان في جنوب البالد”، من دون أن يحّدد سبب توقيفهم أو اليوم 

الذي متت فيه هذه العملية.
وكان العلماء أعضاء في جمعية حماية البيئة في لوردين املنطقة 

الواقعة على مقربة من اخلليج.
وأوق��ف في يناير ثمانية أعضاء في جمعية حماية احليوانات 
البرية، اح��دى اه��م املنظمات الناشطة في حماية البيئة، بتهمة 
التجسس.  وتوفي أحد املوقوفني، كاووس سيد امامي في السجن قبل 
حوالى أسبوعني. وقالت السلطات االيرانية انه انتحر، وهو ما شّككت 
به عائلته وأك��دت انه سبق أن تلقى تهديدات. وك��ان نائب رئيس 

جمعية حماية البيئة، كاوه مدني اعتقل لفترة وجيزة في فبراير.

عارضت نص مشروع بريطاني ملنع تزويد احلوثيني باألسلحة

موسكو ترفض إدانة إيران بشأن اليمن
ذكر دبلوماسيون ان روسيا عارضت أمس 
األول في االمم املتحدة مشروع نص تقدمت به 
بريطانيا وتدعمه الواليات املتحدة وفرنسا، 
يدين ايران لعدم منعها وصول شحنة اسلحة 

الى املتمردين احلوثيني في اليمن.
وقالت املصادر نفسها ان موسكو رفضت 
خ��الل م��ف��اوض��ات ه��ذه الوثيقة، وستجرى 
م���ش���اورات ج��دي��دة خ���الل ن��ه��اي��ة االس��ب��وع 

اجلاري.
ومسودة النص “تدين” ايران لعدم تطبيقها 
حظر االس��ل��ح��ة امل��ف��روض على اليمن منذ 
2015، والنها “اخفقت في اتخاذ االج��راءات 
الالزمة ملنع تسليم وبيع ونقل )صواريخ الى 

احلوثيني( بشكل مباشر او غير مباشر«.
ويدعو النص الى اتخاذ “اجراءات اضافية” 

ضد ايران بالتحديد.
ويفترض ان يجري مجلس االم��ن الدولي 
االثنني تصويته السنوي على جتديد احلظر 
على اليمن. وبهذه املناسبة متارس الواليات 
املتحدة ضغوطا الدانة طهران ومعاقبتها بعد 

اطالق صواريخ على السعودية في 2017.
واكد خبراء لالمم املتحدة في تقرير ان ايران 
لم تنفذ التزاماتها منع وص��ول الصواريخ 
الى اليمن. لكن التقرير يشير الى ان اخلبراء 
لم يتمكنوا من حتديد املسؤولني او القنوات 
التي سمحت للحوثيني باحلصول على هذه 

الصواريخ.
وف��ي نظر ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وحلفائها 
الغربيني بريطانيا واملانيا وفرنسا، تقف 
طهران وراء هذه الشحنات. وقال دبلوماسي 
اوروبي طالبا عدم كشف هويته “ال شك” في 
ذلك، رافضا اضافة اي تفاصيل عن االدلة التي 

ميلكها الغربيون.
ام��ا روسيا، فترى ان التقرير لم يقدم اي 
دليل على تورط مباشر للسلطات االيرانية. 
وهي ترى ان قطع الصواريخ التي عرضتها 
مؤخرا الواليات املتحدة وان كانت ايرانية، 
فهي ال تشكل دليال على دور مباشر اليران في 

نقل اسلحة الى اليمن في انتهاك للحظر.

واشنطن وطرابلس توقعان اتفاقية 
ملكافحة نهب القطع األثرية 

وقعت الواليات املتحدة وليبيا اتفاقية ثنائية تهدف الى مكافحة نهب 
القطع االثرية الليبية القدمية واالجتار بها.

ووق��ع وكيل وزارة اخلارجية االمريكية للشؤون العامة ستيفن 
غولدشتاين ووكيل وزارة اخلارجية الليبية للشؤون السياسية بحكومة 
الوفاق لطفي املغربي االتفاقية في واشنطن مساء امس اجلمعة والتي 
تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي ضد االجتار باملمتلكات الثقافية القادمة 

من ليبيا.
وق��ال غولدشتاين في بيان عقب توقيع االتفاقية ان “هذه االتفاقية 
دليل على االلتزام املشترك بحماية التراث الثقافي الليبي والدعم الكامل 
من قبل الواليات املتحدة جلهود حكومة الوفاق الوطني لبناء دولة ليبية 
موحدة اكثر استقرارا”. واضاف انه “كجزء من التعاون الثنائي احلالي 
بني البلدين ستفرض الواليات املتحدة قيودا على الواردات من فئات املواد 
االثرية التي يعود تاريخها الى 12 الف سنة قبل امليالد وحتى عام 1750 
ميالدية وامل��واد العثمانية من ليبيا التي يرجع تاريخها الى عام 1551 

حتى 1911 ميالدية”.


