إصابة  3مواطنين برصاص االحتالل شرق غزة

ماكرون :أقنعت ترامب بإبقاء قواته في سورية
وعقوبات أميركية جديدة على روسيا اليوم

ُ
غ���زة  -أصيب ثالثة مواطنين ،مس���اء أمس ،في إطالق ن���ار نفذه جنود
االحتالل اإلسرائيلي ،على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
ُ
ّ
فلسطينية :إن شابًا فلسطينيًا أصيب برصاصة في
وقالت مصادر طبية
الفخذ قرب مخيم العودة ببلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة،
ُ
فيما أصيب شاب آخر برصاصة في القدم ،بمخيم العودة شرق مدينة غزة،
وثالث شرق جباليا.
ُ
ُ
وأفادت المصادر بأن أحد الشبان المصابين ،ن ِقل إلى مستشفى الشفاء
غرب المدينة لتلقي العالج.
(التتمة ص )20

باريس ،واش���نطن  -وكاالت :قال الرئيس الفرنس���ي إيمانويل ماكرون،
مس���اء أمس :إنه أقنع نظي���ره األميركي دونالد ترام���ب بإبقاء قواته في
س���ورية ،وذلك في معرض دفاعه عن مشاركة فرنس���ا بالضربات الجوية
المشتركة.
وأضاف :إنه أقنع ترامب في االتصاالت الهاتفية ،التي س���بقت ضربات
ي���وم أول من أمس ،بعدم س���حب القوات من س���ورية ،موضح���ًا" :أقنعناه
بضرورة البقاء هناك".
(التتمة ص )20
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ّ
شددت على بطالن وعدم شرعية قرار واشنطن حول المدينة المقدسة

"قمة القدس" تؤكد مركزية القضية الفلس��طينية
وتعلن دعم رؤية الرئيس عباس لتحقيق الس�لام

(أ.ف.ب)

							
الظهران  -لقطة جماعية للقادة والزعماء العرب المشاركين في "قمة القدس" ،أمس.

الظه���ران  -وفا ،وكاالت :أعلن الق���ادة والزعماء العرب دعمهم لرؤية الرئيس
محمود عباس للسالم كما أعلنها في خطابه أمام مجلس األمن.
كما أكد القادة والزعماء العرب ،في البيان الختامي "إعالن الظهران" ،الصادر
عن القمة العربية التاسعة والعشرين "قمة القدس" ،مركزية قضية فلسطين
بالنسبة لألمة العربية جمعاء ،وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة،
عاصمة دولة فلسطين.
وشددوا على بطالن وعدم ش���رعية القرار األميركي بشأن االعتراف بالقدس
عاصمة إلس���رائيل ،مع رفضهم القاطع االعتراف بالقدس عاصمة إلس���رائيل،
حيث ستبقى القدس الشرقية عاصمة فلسطين العربية.
وحذروا من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية
الراهنة للقدس ،حيث س���يؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق األوسط
بأكمله.

"الحديث عن خطة سالم أميركية أمر غير ذي مصداقية"

 ...و 50مليونًا لـ"األونروا"

الرئيس :أميركا جعلت نفس��ها طرفًا في الصراع
مس��اعينا لم ولن تتوقف لتوحيد أرضنا وشعبنا

السعـوديـة تتبـرع بـ  150مـليـون
دوالر لدعم األوقاف في القدس

الظهران  -وفا :دعا الرئيس محمود عباس ،مؤتمر القمة
العربي���ة ،إلى تبني ودعم خطة الس�ل�ام ،التي طرحها في
شهر شباط الماضي بمجلس األمن الدولي.
وأوض���ح الرئي���س أن خطة الس�ل�ام التي تس���تند إلى
المب���ادرة العربية ،تدعو لعقد مؤتمر دولي للس�ل�ام عام
ً
 ،2018يقرر قبول دولة فلس���طين عض���وًا كامال في األمم
المتحدة ،وتش���كيل آلية دولية متعددة األطراف ،لرعاية
مفاوضات جادة تلتزم بقرارات الشرعية الدولية ،وتنفيذ
زمنية محددة ،بضمانات تنفيذ
فترة
ما يتفق عليه ضمن
ٍ
ٍ
أكيدة ،وتطبيق المبادرة العربية كما اعتمدت.
وق���ال الرئيس في كلمت���ه أمام مؤتم���ر القمة العربية
العادية ال���ـ" 29قمة الق���دس" ،المنعقدة ف���ي الظهران
بالمملكة العربية الس���عودية ،أمس :إن اإلدارة األميركية
الحالية ،خرق���ت القوانين الدولية ،بقرارها اعتبار القدس

عاصمة إلس���رائيل ،وجعلت من نفس���ها طرفًا في الصراع
وليس���ت وس���يطًا منفردًا لحله ،ما جعل الحديث عن خطة
سالم أميركية أمرًا غير ذي مصداقية.
وش���دد عل���ى أن "الجان���ب الفلس���طيني ل���م يرف���ض
المفاوضات يومًا ،واستجاب لجميع المبادرات التي قدمت،
وعم���ل مع الرباعي���ة الدولية وجمي���ع اإلدارات األميركية
ً
المتعاقبة وص���وال لإلدارة الحالي���ة ،والتقينا مع الرئيس
ترامب عدة مرات ،وانتظرنا أن تقدم خطتها للسالم ،إال أن
قراراتها األخيرة ش���كلت انتكاسة كبرى ،رفضتها غالبية
دول العالم".
وأهاب الرئيس باألش���قاء العرب بالوق���وف صفًا واحدًا
للحيلولة دون وصول إسرائيل إلى عضوية مجلس األمن،
(التتمة ص )20
(نص كلمة الرئيس صفحــــ « »9ـــــــة)

الظهران  -وكاالت :أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ،أمس،
عن تبرع المملكة بمبلغ  150مليون دوالر لدعم األوقاف اإلس�ل�امية في القدس،
قبل ش���هر من نقل السفارة األميركية إليها بعد اعتراف واشنطن بها عاصمة
إلسرائيل.
كما أعلن الملك س���لمان ،في بداية أعمال القمة العربية بنس���ختها الـ 29في
مدينة الظهران الس���عودية ،عن تبرعات بقيم���ة  50مليون دوالر لصالح وكالة
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا".
وكان الملك سلمان أعلن إطالق اسم القدس ،على القمة العربية.

السيس��ي يدعو إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني
الظهران  -دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،أمس ،إلى ضرورة إنهاء
حالة االنقسام الفلسطيني.
وقال السيس���ي ،خالل كلمته أمام القمة العربية ف���ي مدينة الظهران ،أمس:
إن "الجرح الفلس���طيني النازف والش���هداء الذين يس���قطون كل يوم ،وقضية

االحتالل يزعم اكتشاف وتدمير
نفـق "هجومـي" شمـال القطـاع

إسرائيـل تواصل حملة التحريض
على الوجود اإليراني في سورية

تل أبيب  -وكاالت :زعم جيش االحتالل اإلسرائيلي ،صباح أمس ،أن قواته ّ
فجرت،
في نهاية األس���بوع ،نفقًا هجوميًا لحركة المقاوم���ة "حماس" في محاذاة منطقة
جباليا بقطاع غزة ،حيث تجاوز النفق المنطقة الحدودية األمنية لجنوب البالد.
وأفادت وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية ،بأنه س���مح بالنش���ر أن قوات الجيش
أحبط���ت نفقًا هجوميًا ،قالت :إنه تابع لحرك���ة "حماس" ،وادعت أن النفق الذي
تم تفجيره في نهاية األس���بوع تجاوز وخرق ما أسمته "السيادة اإلسرائيلية"
في محاذاة منطقة جباليا.
وحس���ب المعلومات التي سمح بنش���رها ،ادعى الجيش أن الحديث يدور عن
نفق امتد على طول عدة كيلومترات داخل قطاع غزة.
ّ
وعقب وزير الجيش اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان ،على تدمير النفق بالقول:

القدس  -أ ف ب :حذر رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو ،أمس ،من
الوجود اإليراني في سورية عقب الضربات الغربية على دمشق ردًا على هجوم
كيميائي مزعوم بالغوطة الشرقية.
كما دعا نتنياهو الدول الغربية إلى اتباع النهج نفس���ه لمنع "دول إرهابية"
من الحصول على أسلحة نووية ،في إشارة إلى إيران.
وقال :إنه تحدث هاتفيًا مع رئيس���ة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ،ليل أول
من أمس ،عقب الهجوم الذي ش���نته الواليات المتحدة وفرنس���ا وبريطانيا في
سورية.
وقال نتنياهو ،في بداي���ة االجتماع الحكومي :إنه قال في المكالمة مع ماي:
إن "الرس���الة الدولية المهمة من هذا الهجوم هو عدم التهاون مع اس���تخدام
أسلحة غير تقليدية".
(التتمة ص )20

(التتمة ص )20

مستوطنون يقتحمون "األقصى" بحراسات مشددة

ّ
القدس :االحتالل يشن حملة تنكيل
جـديـدة فـي العيـسـويـة وسـلـوان
القدس  -وفا :اقتحمت قوات االحتالل ،أمس ،بلدة العيس���وية وسط القدس
المحتلة ،وشرعت بشن حملة تنكيل جديدة بحق المواطنين.
وقال ش���هود عيان :إن أعدادًا كبيرة من عناصر الوح���دات الخاصة ،و"حرس
الحدود" داهمت العديد م���ن أحياء البلدة ،وأوقفت مركبات للتدقيق ببطاقات
أصحابه���ا ،في الوق���ت الذي نصب فيه االحتالل حاجزًا عس���كريًا على المدخل
الغربي للبلدة لتفتيش مركبات المواطنين.
يذكر أن بلدة العيس���وية تشهد منذ فترة حصارًا وحملة تنكيل بحق
المواطني���ن ،ما يتس���بب بمواجه���ات ضد االحتالل خاصة في س���اعات
المساء.
(التتمة ص )20

قلق إسرائيلي من انتقام إيران
لقتالها في قاعدة "التيفور" السورية
ت���ل أبي���ب  -وكاالت :قال���ت صحيفة "يديع���وت أحرون���وت" العبرية ،أمس:
إن الجيش اإلس���رائيلي يس���تعد إلمكانية حدوث "رد إيران���ي" ،على الهجوم
اإلسرائيلي على قاعدة "التيفور" السورية ،األسبوع الماضي ،حيث كانت تدير
إيران مشروع الطائرات دون طيار الخاص بها.
وحس���ب "يديعوت أحرون���وت" ،فإن إس���رائيل ّ
تقدر أن إيران ق���د ترد على
الهج���وم الذي قتل فيه ضباط إيرانيون ،بثالثة س���يناريوهات :أحدها هجوم
جوي ،والثاني باس���تهداف مصالح إس���رائيلية في الخارج ،والثالث عن طريق
هجوم إلكتروني.
وتضيف الصحيفة اإلس���رائيلية :إن العالم حاليًا منش���غل بالهجوم الغربي
على سورية ،فجر الجمعة الماضي ،لكن الحساب بين إسرائيل وإيران لم يغلق
بعد.
(التتمة ص )20

تعزية

القد�س-الطور -مازن اكرم �ش��بيتاين وجناله اكرم وعمر وا�ش��رة �ش��ركة اكرم
�ش��بيتاين واوالده املح��دودة و�ش��بيتاين ه��وم ي�ش��اطرون اب��ن الفقي��دة داوود
وابنائ��ه وكرمي��ات الفقي��دة وعموم ال احلنيط��ي واقرباءهم وان�ش��باءهم يف
الوطن واملهجر الكرام االحزان بوفاة فقيدتهم املرحومة باإذن اهلل تعاىل

احلاجة زكية فايز �شليمان احلنيطي
«ام داوود»
اأرملة احلاج حممد داوود �شليمان احلنيطي

شكر وتقدير

�شائل��ن املوىل عز وج��ل اأن يتغمد الفقي��دة بوا�شع رحمت��ه ور�شوانه وي�شكنها
ف�شيح جناته ويلهم اهلها وذويها جميل ال�شرب وح�شن العزاء

يتقدم رئيس بلدية الخليل أ .تيس���ير أبو س���نينة وأعضاء
المجلس البل���دي وأهالي مدين���ة الخليل ،بجزيل الش���كر
والعرفان من

تعزية

دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله
ومعالي وزير الحكم المحلي الدكتور حسين األعرج
ومعالي وزير الصحة الدكتور جواد عواد

القد���س  -م��ازن اك��رم �شبيت��اين وجن��اه اك��رم وعم��ر وا�شرة �شرك��ة اكرم
�شبيت��اين واوالده املح��دودة و�شبيت��اين ه��وم ي�شاط��رون زوج الفقي��دة
احل��اج في�ش��ل اب��و ع�شب وابن��اء الفقي��دة وكرمياتها وعم��وم ال ابو ع�شب
واقرباوؤه��م وان�شباءهم يف الوطن واملهج��ر الكرام االحزان بوفاة فقيدتهم
املرحومة باإذن اهلل تعاىل

ابت�شام حممد �شيد احمد

"ام مالك"
زوجة احلاج في�شل ابو ع�شب

�شائلني املوىل عز وج��ل اأن يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته ور�شوانه وي�شكنها
ف�شيح جناته ويلهم اهلها وذويها جميل ال�شرب وح�شن العزاء.

لدعمهم صمود أهال����ي مدينة الخليل في المناطق المغلقة
والمحيطة بالبؤر االستيطانية ،وتعزيز التصدي لقرار االحتالل
القاضي بإنشاء بلدية للمستوطنين في قلب الخليل ،وتأكيد
سيادة بلدية الخليل ومسؤوليتها الكاملة على تلك المناطق
من خالل تمويل مش����روع تأهيل شوارع داخل البلدة القديمة
والمحيطة بالحرم اإلبراهيمي الشريف.

دمتم سندًا لشعبنا وقضيتنا

فلسطين هي قضية العرب المركزية،
التي توشك على الضياع بين قرارات
دولية غي���ر ُم ّ
فعلة وصراع األش���قاء
أصحاب القضية".
(التتمة ص )20

وش���ددوا على أهمية السالم الشامل والدائم في الشرق األوسط كخيار عربي
إستراتيجي تجسده مبادرة السالم العربية ،التي تبنتها جميع الدول العربية
بقم���ة بيروت في الع���ام  ،2002ودعمتها منظمة التعاون اإلس�ل�امي ،والتي ال
تزال تش���كل الخطة األكثر ش���مولية لمعالجة جميع قضاي���ا الوضع النهائي،
وفي مقدمتها قضية الالجئين التي توفر األمن والقبول والسالم إلسرائيل مع
جميع الدول العربية ،وأكدوا التزامهم بالمبادرة وتمسكهم بجميع بنودها.
ورحبوا بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بش���أن القدس وقدموا الش���كر
للدول المؤيدة له ،مع تأكيد االس���تمرار في العمل على إعادة إطالق مفاوضات
سالم فلسطينية إس���رائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي
تمر بها القضية بسبب المواقف اإلسرائيلية المتعنتة" ،آملين بأن تتم
(التتمة ص )20
(نص البيان الختامي صفحــــ « »10ـــــــة)

الجبي��ر :مبادرة الس�لام العربية ال تزال قائمة
الظه���ران  -وفا :قال وزي���ر الخارجية الس���عودي عادل
الجبير :إن مبادرة الس�ل�ام العربية ال تزال قائمة ،وتعتبر
من المرجعيات األساسية للوصول إلى حل شامل ونهائي
للقضي���ة الفلس���طينية مبني على ح���ل الدولتين وقيام
الدولة الفلس���طينية عل���ى حدود الع���ام  67وعاصمتها
القدس الشرقية.
كما أكد الجبير ،خالل مؤتمر صحافي مشترك مع األمين
الع���ام للجامع���ة العربية أحمد أبو الغي���ط ،عقب اختتام
أعم���ال القمة العربية الـ" 29قمة القدس" ،أن القمة أكدت
أيضًا أن السالم هو خيار إستراتيجي للعالم العربي.
وأض���اف :إن ه���ذه القم���ة رك���زت على القضاي���ا التي
تهم األم���ة العربية بش���كل عام ،وعلى رأس���ها القضية
الفلس���طينية ،مش���يرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين

الملك س���لمان بن عبد العزيز آل سعود أعلن تقديم مزيد
من الدعم للش���عب الفلسطيني ،حيث تم رفع نسبة دعم
المملكة الشهري للحكومة الفلس���طينية من  7.5مليون
دوالر إلى  20مليون دوالر منذ بضعة أشهر ،كما تم اإلعالن
عن تقديم  70مليون دوالر تنفيذًا لقرار قمة "عمان" لدعم
صندوق���ي" :القدس" و"األقص���ى" ،مضيفًا :إنه خالل هذه
القمة أعلن الملك س���لمان عن تقديم تب���رع بمقدار 150
مليون دوالر لألوقاف اإلس�ل�امية ف���ي القدس و 50مليون
دوالر لـ"األونروا" التي تدعم وتساعد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أنه صدرت عن القمة العربية وثيقة للتعاون
العربي في مواجهة التحديات المش���تركة ،وتم االتفاق،
بمبادرة من خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان بن
عبد العزيز ،على عقد قمة ثقافية.
(التتمة ص )20

تونس تستضيف القمة العربية
المقبلة بعد اعتذار البحرين

االتحاد األوروبي يجدد تأييده لـ "حل الدولتين
والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين"

الظهران ّ -
قرر القادة الع���رب عقد الدورة العادية
الثالثي���ن لمجل���س الجامعة العربية على مس���توى
القمة بتونس ،ف���ي آذار  ،2019بع���د اعتذار مملكة
البحرين.
جاء ذلك في بيان صادر عن القمة ،أمس( .التتمة ص )20

الظه���ران (الس���عودية)  -أك���دت مس���ؤولة الش���ؤون
الخارجي���ة باالتحاد األوروبي ،فيدي���ركا موغيريني ،على
ضرورة محاس���بة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في
سورية ،فيما جددت التأكيد على تأييد االتحاد األوروبي
لحل الدولتين ألزمة الشرق األوسط.
(التتمة ص )20

