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ماكرون :أقنعت
وتابع ماك���رون ،في مقابلة بثتها قناة "ب���ي.أف.أم" التلفزيونية وإذاعة
مون���ت كارل���و الدولية وموقع "ميدياب���ارت" اإلخب���اري اإللكتروني" :لدينا
الش���رعية الدولية الكاملة للتحرك في هذا اإلط���ار ...لقد تدخل ثالثة من
أعضاء مجلس األمن".
ودافع ماكرون عن الهجوم على س���ورية ،وقال :إنه مش���روع وإن فرنس���ا
وحلفاءها لم تعلن الحرب على نظام بشار األسد" ،مشيرًا إلى رغبة باريس
في التوصل لحل سياس���ي "ش���امل" للحرب بس���ورية يجمع كل الجهات
الفاعلة في األزمة.
وأضاف" :لقد تحركنا فقط حتى ال يبقى القانون الدولي ،وقرارات مجلس
األمن بال تأثير".
وأوض���ح ماكرون ":لقد وصلنا إلى نقط���ة أصبحت عندها هذه الضربات ال
غنى عنها الستعادة المصداقية مرة أخرى إلى كلمة مجتمعنا".
وتاب���ع :إن العملية كان���ت ناجحة على المس���توى العس���كري "ألن كل
الصواري���خ التي ت���م إطالقها وصلت إل���ى هدفها ودمرت ق���درات إنتاج
األسلحة الكيماوية".
وفي واش���نطن ،قالت الس���فيرة األميركية لدى األم���م المتحدة ،نيكي
هايلي ،أمس :إن واشنطن "س���تفرض ،اليوم ،عقوبات جديدة ضد موسكو
والشركات المرتبطة ببرنامج سورية لألسلحة الكيميائية".
جاء ذلك في حديث للمس���ؤولة األميركية ،مع قناة "س���ي بي إس نيوز"
األميركية.
وأضافت :إن "وزير الخزانة ،ستيفن منوتشين ،سيعلن غدًا (اليوم) حزمة
عقوبات س���تؤثر على نش���اط ش���ركات تتعامل مع معدات متعلقة بنظام
األسد ،واستخدام األسلحة الكيميائية".
وتابعت" :يتعين على روسيا أن تشعر بعواقب حماية األسد".
ولفتت هايلي إلى اس���تخدام روس���يا  6مرات حق النق���ض (فيتو) ،ضد
قرارات في مجلس األمن متعلقة باألسلحة الكيميائية في سورية.
وأردف���تّ :
إن مهم���ة الوالي���ات المتحدة "ل���م تكن يوم���ًا رحيل رئيس
النظام الس���وري بشار األس���د؛ بل منع وقوع حرب وإرسال رسالة (لم تحدد
طبيعتها)".
وحول التواصل بين واش���نطن ونظام األس���د ،أف���ادت هايلي بأن "نظام
األسد ال يستحق أن يجري محادثات مع واشنطن".
وختم���ت" :الوالي���ات المتحدة لن تعق���د مباحثات مع نظام األس���د ،بل
ستشارك في مباحثات جنيف التي تقودها األمم المتحدة".

إصابة 3
وتتواصل الفعاليات الش���عبية الس���لمية بش���كل يومي ،منذ الثالثين
من آذار الماضي ،ف���ي الذكرى الثانية واألربعين لي���وم األرض ،بالمناطق
الحدودية على طول السياج الفاصل شمال وشرق قطاع غزة.

«قمة القدس»
المفاوض���ات وفق جدول زمن���ي محدد إلنهاء الصراع على أس���اس حل
الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلس���طينية المس���تقلة على حدود
الرابع من حزيران العام  1967وعاصمتها القدس الش���رقية ،إذ إن هذا هو
الس���بيل لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة ،كما أعلنوا دعمهم لرؤية
الرئيس محمود عباس للس�ل�ام كما أعلنه���ا بخطابه أمام مجلس األمن في
 20شباط .2018
وأكدوا رفضهم لكل الخطوات اإلسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف
إل���ى تغيير الحقائق على األرض وتقويض حل الدولتين ،وطالبوا المجتمع
الدولي بتنفيذ قرارات الش���رعية الدولية وآخرها ق���رار مجلس األمن رقم
 2334عام 2016م ،الذي يدين االس���تيطان ومص���ادرة األراضي ،كما أكدوا
دعمهم مخرجات مؤتمر باريس للسالم في الشرق األوسط المنعقد بتاريخ
ً
 ،2017 /1/ 15الذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيال وحيدًا
لتحقيق السالم الدائم.
وطالب الق���ادة والزعم���اء العرب بتنفي���ذ جميع ق���رارات مجلس األمن
المتعلق���ة بالقدس ،والمؤك���دة على بطالن كافة اإلجراءات اإلس���رائيلية
الرامي���ة لتغيير معال���م القدس الش���رقية ومصادرة هويته���ا العربية
الحقيقي���ة ،كما طالب���وا دول العالم بعدم نقل س���فاراتها إلى القدس أو
االعتراف بها عاصمة إلسرائيل.
وشددوا على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو
الص���ادر عن ال���دورة  200بتاريخ  ،2016 /10/ 18وطالب���وا المجتمع الدولي
بتحمل مس���ؤولياته إزاء االنتهاكات اإلس���رائيلية واإلجراءات التعسفية
التي تطال المس���جد األقصى والمصلين فيه ،واعتبار إدارة أوقاف القدس
والمس���جد األقصى األردنية الس���لطة القانونية الوحي���دة على الحرم في
إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.
وش���ارك في القمة  17زعيمًا ورئيس حكومة ،وثالثة مس���ؤولين آخرين
مثلوا الجزائر والمغرب وس���لطنة ُعمان ،بينما تمثل���ت قطر ،التي قطعت
الس���عودية عالقاتها معها ف���ي حزيران الماض���ي ،بمندوبها الدائم في
جامعة الدول العربية .وال تحضر سورية بفعل تعليق عضويتها.
والغائ���ب األكبر عن القمة هو أمير قطر الش���يخ تميم بن حمد آل ثاني،
الذي لم يش���ارك في االجتماع ألس���باب سياسية تتعلق بقطع السعودية
واإلمارات والبحرين ومصر عالقاتها مع اإلمارة الغنية؛ على خلفية اتهامها
بدعم تنظيمات «إرهابية» في المنطقة ،األمر الذي تنفيه الدوحة.
لكن األزمة الدبلوماسية هذه لم تدرج على جدول أعمال القمة.
ّ
وانعقدت القمة التي تسلمت السعودية رئاستها من األردن ،في مدينة
الظهران ،مقر ش���ركة «أرامكو» النفطية ،على بعد نحو  250كلم من إيران،
الخصم األكبر للس���عودية .وسعت الرياض من خالل االجتماع إلى التعبئة
ضد ه���ذه القوة اإلقليميةّ ،
محملة إياها مس���ؤولية تصاع���د األزمات في
الشرق األوسط.
ودخل���ت الرياض وطهران ف���ي صراعات بالوكالة منذ س���نوات عدة ،من
سورية واليمن إلى العراق ولبنان.
ّ
وندد الملك س���لمان في كلمته باألعمال «اإلرهابية التي تقوم بها إيران
ف���ي المنطقة العربية» ،وأك���د «أن من أخطر ما يواجه���ه عالمنا اليوم هو
تحدي اإلرهاب الذي تحالف مع التطرف والطائفية لينتج صراعات داخلية
اكتوت بنارها العديد من الدول العربية».
وبشأن لبنان،أكد القادة العرب ،التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم
السياس���ي واالقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسس���اته الدستورية بما
يحفظ الوحدة الوطنية وأمن واس���تقرار لبنان وسيادته على كامل أرضه.
كم���ا أكدوا حق اللبنانيين في تحرير واس���ترجاع مزارع ش���بعا وتالل كفر
ش���وبة ،والقس���م اللبناني من بلدة الغجر وحقهم ف���ي مقاومة أي اعتداء
بالوسائل المشروعة.
وبش���أن س���ورية تطرق البيان الختامي إلى األزمة السورية ،فشدد على
االلتزام الثابت بالحفاظ على س���يادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها
وسالمتها اإلقليمية.
وأكد أن الحل الوحيد الممكن لألزمة يتمثل في الحل السياس���ي القائم
على مش���اركة جميع األطراف بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق،
وفقًا لما ورد في بيان «جنيف  .»1وأدان القادة العرب التصعيد العس���كري
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رام الل���ه  :اعلن انا ع���دي ناجح محمد
خط���اب ع���ن فق���د بطاق���ة هويتي
الشخصية والتي اجهل رقمها فالرجاء
ممن يجدها ان يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر.

رنتيس  :اعلن انا حس���ن فايز حسن
ابو س���ليم ع���ن فقد بطاق���ة هويتي
الش���خصية والت���ي اجه���ل رقمها
فالرج���اء مم���ن يجدها ان يس���لمها
ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعل���ن ان���ا محم���ود يوس���ف محمود
بي���وض م���ن س���كان قبيه ع���ن فقد
بطاق���ة هويت���ي الش���خصية والتي
اجه���ل رقمها فالرجاء ممن يجدها ان
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل
الشكر.

المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية.
وبش���أن ليبيا واليمن أكدوا مجددًا االلتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسالمة
أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه .كما أكدوا اس���تمرار دعم
الش���رعية الدستورية في اليمن ،برئاس���ة الرئيس عبد ربه منصور هادي،
ودع���م اإلج���راءات التي تتخذها الحكومة الش���رعية الرامي���ة إلى تطبيع
األوضاع وإنه���اء االنقالب وإعادة األمن واالس���تقرار لجمي���ع المحافظات
اليمنية.
وبش���أن إدانات إليران،أكدوا سيادة اإلمارات الكاملة على جزرها الثالث:
طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ،وتأييد كافة اإلجراءات والوسائل
السلمية التي تتخذها اإلمارات الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
وش���ددوا على أهمية أن تك���ون عالقات التع���اون بين ال���دول العربية
واإليرانية قائمة على مبدأ «حس���ن الجوار واالمتناع عن اس���تخدام القوة
أو التهديد به���ا» .وأدانوا التدخل اإليراني في الش���ؤون الداخلية للدول
العربي���ة باعتبارها انته���اكًا لقواعد القانون الدولي ومبدأ حس���ن الجوار
وسيادة الدول.
وأدان���وا كل أش���كال العملي���ات واألنش���طة اإلجرامية التي تمارس���ها
التنظيم���ات اإلرهابية في الدول العربي���ة وكافة دول العالم ،بما في ذلك
رفع الش���عارات الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية ،التي تحرض
على الفتنة والعنف واإلرهاب.

الرئيس :أميركا
ألنها ال تس���تحق ذلك ،وقال« :دولة ال تحت���رم مجلس األمن ،وال تحترم
الش���رعية الدولية ،وتريد أن تنصب نفسها على منصة مجلس األمن ،هذا
ال يجوز».
وأكد أنه لم ولن يدخر جهدًا إلنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني وتحقيق
سالم ينعم به الجميع ،مؤكدًا أنه لن يفرط بأي حق من حقوق شعبنا ،التي
نصت عليها وضمنتها الشرائع الدولية.
وأع���رب عن ثقته بمواصلة دعم أهل القدس ومؤسس���اتها ،وفق الخطة
ً
التنموية الخمس���ية التي يرعاها البنك اإلسالمي للتنمية ،آمال بتنفيذها
ضمن جداول زمنية محددة.
وأكد الرئيس عباس ضرورة الدعوة لتش���جيع زيارة القدس وفق ما أقره
مجلس الجامع���ة العربية في آذار الماضي ،حتى يش���عر أهلها بأن األمة
العربي���ة معهم وتحتضنهم وتقف إل���ى جانبهم ،وهذا ليس تطبيعًا مع
إسرائيل ،ألن زيارة السجين ال تعني زيارة السجان.
وبخص���وص المصالح���ة الوطنية ،أك���د الرئيس أن مس���اعيه «لتحقيق
المصالحة وتوحيد أرضنا وشعبنا لم ولن تتوقف» ،وأنه لم ولن يتخلى عن
شعبنا في قطاع غزة.
وتس���اءل :كيف يمكن أن تس���تمر حكومة الوفاق بتحمل المس���ؤولية
ً
ّ
دون أن يتم تمكينها من تس���لم جمي���ع مهامها كاملة في قطاع غزة كما
في الضفة وااللتزام بالس���لطة الواحدة والقانون الواحد والسالح الشرعي
ّ
الواحد؟ وجدد موقفه «إما أن نتسلم كل شيء ونتحمل المسؤولية ،وإما ال».
وش���دد على أن المجلس الوطني «س���ينعقد نهاية الشهر الجاري على
أرض فلس���طين ،لتعزيز صمود ش���عبنا وتمتين جبهتنا الداخلية» ،وأكد:
سنواصل التمس���ك بالثوابت الوطنية ،والدفاع عن مشروعنا الوطني الذي
ضحى من أجله الش���هداء واألس���رى والجرحى ،الذين كان آخرهم شهداء
وجرحى وأس���رى ّ
هبة القدس ،ومس���يرات العودة السلمية ،في ذكرى يوم
األرض.

السيسي يدعو
ومنذ أش���هر ،تتبادل حركة «حماس» من جهة ،وحركة «فتح» والحكومة
م���ن جهة أخرى ،اتهامات بالمس���ؤولية عن تعثر تنفي���ذ اتفاق مصالحة
تم توقيعه بالقاهرة ،في تش���رين األول  ،2017إلنهاء االنقسام السياسي
والجغرافي القائم منذ العام .2007
وأضاف السيسي :إن انقس���ام أصحاب القضية الفلسطينية «يستنزف
قواهم ومواردهم الضئيلة ويفت���ح الباب أمام من يريد تكريس االحتالل
اإلسرائيلي كأمر واقع ،ويسعى إلنهاء حلم الشعب الفلسطيني في الحرية
والدولة المستقلة».
وتابع« :مصر تعمل مع األشقاء الفلسطينيين إلنهاء االنقسام ..آن األوان
لتجاوز المنافس���ة الحزبية ،وإلعالء وح���دة الوطن لخوض معركة التفاوض
والسالم».
وش���دد السيس���ي على أن «الحق العربي في القدس ثابت وأصيل وغير
ً
قابل للمس���اومة» ،محم�ل�ا المجتمع الدولي المس���ؤولية حي���ال مواجهة
مخططات مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني.

الجبير :مبادرة
ولف���ت الجبير إلى أنه تم إقرار إقامة قم���ة اقتصادية في بيروت ،العام
المقبل ،وكذلك االتفاق على عقد القمة العربية الـ  30المقبلة في تونس.
م���ن جانبه ،أكد أبو الغيط ،أن وثيقتي���ن صدرتا عن القمة :األولى وثيقة
تعزيز التعاون واألم���ن القومي العربي لمواجهة التحديات المش���تركة،
والثاني���ة «إعالن الظهران» الذي يتناول كافة مح���اور العمل ورؤية القمة
العربية للمش���كالت التي يواجهها العالم العربي ،مش���يرًا إلى أن القمة
تناولت أكثر من  25بندًا تغطي جميع المس���ائل السياسية واالقتصادية
واالجتماعية.
وأعلن أبو الغيط عن تسلم رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
ّ
عبر فيها األخير عن رغبة بالده في إقامة أقوى العالقات مع الدول العربية.

تونس تستضيف
وق���ال الرئيس التونس���ي الباجي قايد السبس���ي ،في كلمة بالجلس���ة
الختامية لـ»قمة القدس» :إن بالده مس���تعدة الس���تضافة القمة العربية
المقبلة.

االتحاد األوروبي
وقالت ،في كلمة أمام القمة العربية المنعقدة بش���رق السعودية ،أمس:
«من واجب األوروبيين والعرب التنس���يق من أجل إحالل السالم في الشرق
األوسط».
وأضافت« :األوضاع تتفاقم في األراضي الفلس���طينية ،ال سيما في قطاع
غزة» ،مشددة على أن الحل الوحيد ألزمة الشرق األوسط «هو حل الدولتين
والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين».
وفيما يتعلق بالتطورات األخيرة في سورية ،شددت على ضرورة محاسبة
المس���ؤولين عن الهجمات الكيماوية ،فيما أكدت في الوقت نفس���ه على
أهمية المفاوضات كسبيل لحل األزمة السورية.

االحتالل يزعم
«النف���ق الذي تم تدميره من قبل الجيش اإلس���رائيلي هو أطول وأعمق
نفق تم اكتشافه على اإلطالق».
وكتب على حس���ابه على «تويتر»« :لقد استثمرت ماليين الدوالرات في
فقد بطاقة هوية

فقد بطاقة هوية

اعلن انا انشراح جميل العبد موسى
من س���كان دير عمار عن فقد بطاقة
هويت���ي الش���خصية والتي اجهل
رقمه���ا فالرج���اء مم���ن يجدها ان
يس���لمها ألقرب مركز ش���رطة وله
جزيل الشكر.

اعلن انا داود خال���د داود كردي عن
فقد بطاقة هويتي الشخصية والتي
تحم���ل رق���م  854343621فالرجاء
ممن يجدها ان يسلمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية

فقد بطاقة هوية

فقد جواز سفر فلسطيني

جلب���ون ـ أعلن أنا لين���دا محمود عواد
أب���و ال���رب عن فق���د بطاق���ة هويتي
الش���خصية الت���ي تحم���ل الرق���م
 ،859790917الرج���اء ممن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز شرطة ،وله جزيل
الشكر.

دير قديس  :اعلن انا ابراهيم حموده
سالمه عزازمه عن فقد بطاقة هويتي
الش���خصية والت���ي اجه���ل رقمها
فالرج���اء مم���ن يجدها ان يس���لمها
ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

كف���ر مالك  :اعلن انا وس���يم ياس���ر
اس���ماعيل حمايل فقد جواز س���فري
الفلس���طيني ال���ذي اجه���ل رقمه ،
فالرجاء ممن يجده ان يس���لمه ألقرب
مركز شرطة وله جزيل الشكر.

ً
حف���ر النفق ،بدال من اس���تثمار هذه األموال في تخفي���ف محنة ومعاناة
السكان المحليين».
وفي محاول���ة منه لتألي���ب الرأي العام الفلس���طيني ف���ي القطاع على
المقاومة و»حماس» ،قال ليبرمان ،موجهًا كلماته لسكان القطاع« :حماس»
تحرق أموالكم عبثًا في حفر األنفاق التي سنكتشفها وسندمرها.
م���ن جانبه ،قال الجيش ف���ي بيانه« :لقد تم رصد وإحباط مس���ار النفق
في عملية هندس���ية داخل األراضي اإلسرائيلية بقيادة القيادة الجنوبية
العسكرية وفرقة غزة وهيئة االستخبارات وسالح الجو وهيئة التكنولوجية
والوس���ائل القتالية ،حيث تم متابعته في مرحلة مبكرة وبشكل متواصل
حتى إحباطه».
ووظف جي���ش االحتالل مزاعم تفجير النف���ق ،للتحريض على المقاومة
الفلس���طينية بغزة ،وعلى حركة «حم���اس» على وجه الخصوص ،وذلك في
محاولة منه لحرف األنظار عن جرائم جنوده بحق المدنيين في «مس���يرات
العودة الكبرى» المتواصلة لألسبوع الثالث على طول السياج األمني ،حيث
استش���هد  33فلس���طينيًا وأصيب اآلالف بجراح برصاص جيش االحتالل
الذي استهدف المتظاهرين السلميين.
ّ
وتوع���د جيش االحت�ل�ال فصائل المقاوم���ة وحركة «حم���اس» ّ
وحملها
مس���ؤولية ما يحدث في قطاع غزة وعلى طول السياج األمني من مسيرات،
زاعمًا أن المقاومة تس���تغل مس���يرات العودة من أجل مواصلة عملياتها
العسكرية والمسلحة فوق وتحت األرض.
وختم :إنه س���يواصل عملياته ونشاطه على طول السياج األمني بذريعة
عدم المس���اس بأمن المواطنين في جنوب البالد ،الفتًا إلى أنه يكثف من
العمليات والنش���اط الميداني واالس���تخباراتي والتكنولوجي للكشف عن
األنفاق ،إلى جانب مواصلة بناء عائق أمني لحماية مواطني البالد وسيادة
إسرائيل ،على حد تعبيره.

إسرائيـل تواصل
وأض���اف :إنه أبلغ رئيس���ة الوزراء البريطانية بأن «هذه السياس���ة يجب
التعبي���ر عنها من خالل منع دول ومجموع���ات إرهابية من امتالك قدرات
نووية».
وحذر نتنياه���و مجددًا من التواجد اإليراني في س���ورية بعد أن تعهد
س���ابقًا عدم الس���ماح لتل���ك الدولة بتثبيت أقدامها عس���كريًا بس���ورية
المجاورة.
وتابع نتنياهو :إنه أبلغ ماي بأن الرئيس الس���وري بشار األسد «يجب أن
يفهم أنه عندما يس���مح إليران وحلفائها بترسيخ وجودهم العسكري في
بالده فإنه يعرض للخطر سورية واستقرار المنطقة».
وحذر وزيران إسرائيليان ،أمس ،من أن إسرائيل ستواصل «التحرك» ضد
إيران في سورية.
وقال وزي���ر األمن الداخلي جلع���اد أردان ،العضو ف���ي الحكومة األمنية
المصغرة ،إلذاعة الجيش اإلس���رائيلي« :س���نواصل التح���رك ضد تمركز
عسكري إليران في سورية يشكل تهديدًا ألمن إسرائيل».
من جهته ،صرح وزير التعليم نفتالي بينيت ،العضو أيضًا في الحكومة
األمنية ،بأن إسرائيل تملك «حرية تحرك كاملة».
وقال« :لن نس���مح إليران بالتمركز في سورية .ال يمكن أن تصبح حدودنا
الشمالية ساحة مفتوحة لبشار األسد» الرئيس السوري.

القدس :االحتالل
وفي س���لوان ،اقتحمت طواقم تابعة لبلدية االحت�ل�ال في القدس ،عدة
أحياء من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى.
وقال شهود عيان :إن أصحاب متاجر في المنطقة أغلقوا محالهم؛ خشية
اقتحامها من ه���ذه الطواقم ،علمًا أن طواقم البلدي���ة تنفذ حمالت دهم
لمح���ال تجارية ولمن���ازل المواطنين ،لصالح الضرائ���ب المختلفة ،أبرزها
ضريبة األمالك «األرنونا» ،باإلضافة لتوزيعها وبش���كل مستمر ومتواصل
إلخط���ارات هدم إدارية أو غرام���ات مالية في المنطقة بحج���ة البناء دون
ترخيص.
م���ن جهة ثانية ،اقتحم  112مس���توطنًا ،صباح أمس ،المس���جد األقصى
المبارك ،بحراسات مشددة من قوات االحتالل.
وتم���ت االقتحام���ات عب���ر مجموعات صغي���رة ومتتالية ،ونف���ذ خاللها
المستوطنون جوالت استفزازية ومشبوهة ،تخللها االستماع إلى شروحات
حول أس���طورة الهيكل المزعوم ،وس���ط محاوالت متك���ررة إلقامة طقوس
وشعائر تلمودية صامتة.

قلق إسرائيلي
وأكمل���ت« :رد الفعل اإليراني قد يؤدي إلى س���قوط إس���رائيليين ،األمر
الذي قد يؤدي إلى تصعيد في المنطقة ،لذلك ُيبدي الجيش في إسرائيل
استعداده لهجوم إيراني محتمل».
وتابعت :إن لدى أجهزة األمن اإلسرائيلية شعورًا بأن الرد اإليراني متوقع
في أي لحظة ،بسبب إعالن إيران عن مقتل ضباط لها في الهجوم ،على غير
عادتها سابقًا في إخفاء خس���ائرها ،وكذلك التغطية الصحافية الواسعة
في إيران لجنازة قتالها ،وكشف روسيا بشكل سريع عن أن الطائرات التي
استهدفت اإليرانيين في قاعدة «التيفور» تابعة لسالح الجو اإلسرائيلي،
وأيض���ًا لتكرار المس���ؤولين اإليرانيين أن إس���رائيل س���تتلقى الرد على
هجومها.
ولم تعلن إس���رائيل رس���ميًا مس���ؤوليتها عن الغارة على القاعدة ،لكن
مصادر إيرانية وسورية رسمية اتهمتها بشن الهجوم.
ونقلت وكالة األنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله :إن
«طائرات إس���رائيلية من طراز أف  15أطلقت عدة صواريخ من فوق األراضي
اللبنانية استهدفت القاعدة».
وتحدثت وسائل إعالم دولية عن مقتل  14شخصًا في الغارة.
ونش���رت وكالة أنباء فارس اإليرانية صور وأسماء من قالت :إنهم ثالثة
من أفراد الحرس الثوري اإليراني قتلوا في الغارات.
وت���رى «يديعوت أحرونوت» أن إعالن إس���رائيل قب���ل يومين أن الطائرة
اإليرانية دون طيار التي أس���قطتها إسرائيل قبل شهرين كانت مفخخة،
ج���اء للق���ول تحديدًا لروس���يا :إن إيران باتت تعمل بش���كل مباش���ر ضد
إس���رائيل ،وليس عبر من تصفهم بأنهم وكالؤها في المنطقة ،لذلك كان
على إسرائيل أن ترد على ذلك باستهداف مواقع إيرانية بشكل مباشر.
وفي س���ياق متصل ،قالت القناة اإلس���رائيلية الثانية :إن أجهزة األمن
اإلس���رائيلية تخش���ى من أن يؤدي الهجوم الثالثي على سورية إلى آثار
سلبية على إسرائيل.
ونقلت القناة اإلسرائيلية الثانية ،أمس ،عن مسؤول إسرائيلي لم تنشر
اس���مه قوله :إن هناك قلقًا في إس���رائيل من أن يعتبر الرئيس األميركي
دونالد ترامب أن الواليات المتحدة قامت بما يجب القيام به في س���ورية،
فيأمر بس���حب القوات األميركية منها ،لتجد إسرائيل نفسها منفردة في
مواجهة التمدد اإليراني خاصة العس���كري في سورية ،وبشكل عام قرب
الحدود مع إسرائيل جنوبًا.
كما قال المس���ؤول اإلسرائيلي :إن إس���رائيل قلقة من أن يؤدي الهجوم
األميرك���ي البريطاني الفرنس���ي على س���ورية إلى التعجي���ل في تنفيذ
صفقة بيع روسيا منظومة صاروخية متطورة مضادة للطائرات والصواريخ
لسورية ،األمر الذي سيجعل مجال التحرك اإلسرائيلي ضيقًا فيها ،وسيحد
من حرية سالح الجو اإلسرائيلي في األجواء السورية.
وقد تنفذ روس���يا صفقة بيع المنظوم���ة الصاروخية المتطورة المضادة
للطائرات والصواريخ لألس���د ،يقول المس���ؤول اإلس���رائيلي ،رغم مطالبة
إسرائيل لروسيا بعدم تنفيذها.

فقد بطاقة هوية

أريحا ـ أعلن أنا طارق حافظ إبراهيم اس���عيد عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي أجهل
رقمها ،الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز ش���رطة أو مكتب نبيل العسلي للخدمات
و 2324045وله الشكر.
مقابل البريد بأريحا تلفون 2321945

فقد بطاقة هوية
رام الله  :اعلن انا خالد فرنسيس عبد الكريم جرادات عن فقد بطاقة هويتي الشخصية
والت���ي اجهل رقمها فالرجاء ممن يجدها ان يس���لمها ألقرب مركز ش���رطة وله جزيل
الشكر.

الخليل :للمرة الثانية ...االحتالل يحرم
 40طالبًا وطالبة من قرية زنوتا من التعليم
الخليل " -معا" :صادر جنود االحتالل ،مس���اء أمس ،األثاث والخيام الخاصة بمدرس���ة
زنوتا األساسية المختلطة في بلدة الظاهرية جنوب الخليل للمرة الثانية ،بعد أن أقدم
على هدمها األسبوع الماضي ،ومصادرة كل محتوياتها.
وفي هذا السياق ،أكد مدير التربية والتعليم العالي في جنوب الخليل ،محمد سامي،
أن قوات جيش االحتالل اإلس���رائيلي سيطرت على مدرس���ة زنوتا ،وسلبت الخيام التي
وفرت كحل مؤقت لحين بناء المدرسة من أجل ضمان سير العملية التدريسية.
واعتبر س���امي "أن هذا العم���ل اإلجرامي والتحري���ض الممنهج ض���د وزارة التربية
والتعلي���م العال���ي ومدارس التحدي يأت���ي ليؤكد للعالم أجم���ع أن دولة االحتالل هي
المح���رض الرئيس في المنطقة ضد كافة أش���كال الحياة ،مضيف���ًا :إن ما نفذته قوات
االحت�ل�ال وإعادة الكرة واالعتداء تحت غطاء الليل على المدرس���ة م���ا هو إال دليل على
همجية االحتالل الذي يعتقد بأن الفجر غير قادم وأنه لن تفضح تلك االنتهاكات".
ّ
ووجه سامي رس���الة عاجلة إلى أحرار العالم وكافة المؤسس���ات الدولية واإلنسانية
والمؤسس���ات اإلعالمية ،بفضح تل���ك االنتهاكات التي تتم تحت جن���ح الظالم ،مطالبًا
إياهم بضرورة توفير الدعم لتك المدرسة.
وش���دد سامي على "أن مدرسة زنوتا األساس���ية (التحدي رقم  )7لن تهزم أمام تلك
الغطرسة التي تحاول وبكل الوس���ائل قتل الطفولة والتحدي ،وأن ما يحدث حاليًا على
محتل غاصب".
أرض زنوتا وصمة عار في جبين
ٍ
ومن الجدير بالذكر أن االحتالل سلب خيامًا كانت تأوي  40طالبًا وطالبة من قرية زنوتا،
وس���لب األثاث الذي وفرته وزارة التربية والتعليم العالي الستمرار المدرسة الموجودة
في تجمع بدوي محاط بالمستوطنات.

ً
االحتالل يفرض إغالقًا شامال لمدة  3أيام
ً
تل أبيب  -فرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،أمس ،إغالقًا شامال على الضفة
الغربية والمعابر مع قطاع غزة ،بمناسبة ذكرى ما يسمى "عيد االستقالل".
ووفقًا لتعليمات المس���توى السياس���ي وتقدير الموقف ،قرر االحتالل فرض
إغ�ل�اق كامل ،ابت���داء من منتصف ليل���ة اليوم (اإلثنين) ،وس���يتم إعادة فتح
المعابر ورفع اإلغالق في منتصف ليلة الخميس ،وفقًا لتقدير الموقف.

 ..ويمنع إنشاء شبكة مياه
غرب بيت لحم ويحتجز معدات
بي���ت لحم  -وف���ا :منعت قوات االحتالل اإلس���رائيلي ،أم���س ،موظفي بلدية
نحالين غرب بيت لحم من إنشاء شبكة مياه للشرب ،واحتجزت المعدات.
وأف���اد نائب رئي���س بلدية نحالين ،هان���ي فنون ،لوفا ،بأن ق���وات االحتالل
اقتحمت البلدة ،ومنعت الموظفين من القيام بإنش���اء ش���بكة مياه في منطقة
ً
"واد س���الم" ش���ماال؛ بحجة عدم الترخيص ،علمًا أنها تعتبر المتنفس الوحيد
للتوسع العمراني ،ويوجد فيها منزالن مشيدان سابقًا.
وأشار فنون إلى أن قوات االحتالل احتجزت كافة المعدات ،من جرافة صغيرة
"باجر" ،ومركبة ش���حن ،وأنابيب حديدية ،مهددة إياهم بأنه في حال مواصلة
العمل فيها سيعرضون أنفسهم للمتابعة واالعتقال.

التماس لــ"العليا اإلسرائيلية" إللغاء أوامر
إطالق النار على "مسيرات العودة الكبرى"
الق����دس « -األيام»ّ :
قدم����ت جمعية حقوق المواطن ومنظمة "يي����ش دين" ،بالتعاون مع
منظمات حقوق اإلنس����ان "مس����لك" ،ومركز الدف����اع عن الفرد ،ولجن����ة مناهضة التعذيب،
التماس����ًا للمحكمة العليا اإلس����رائيلية ،مطالبة إياها بإلغاء أوامر إطالق النار التي تسمح
لجنود الجيش اإلس����رائيلي بإطالق الرصاص الحي على المتظاهرين على الحدود الشرقية
لقطاع غزة.
وقالت هذه المنظمات :إن المتظاهرين ال يشكلون خطرًا على حياة جنود االحتالل ،ودعت
المحكمة اإلسرائيلية العليا إلقامة مناقش����ة طارئة لاللتماس ،قبل المظاهرات المتوقعة
نهاية هذا األسبوع.
ّ
وجاء في االلتماس ،الذي قدم عن طريق المحامي مخائيل سفارد من منظمة "ييش دين"،
والمحاميين دان يكير وروني بيلي من جمعية حقوق المواطنّ ،أن األوامر بإطالق النار على
المتظاهرين في إطار األحداث بغزة ،على حد علم ّ
مقدمي االلتماس ،تسمح للجنود بإطالق
ُ ّ
ّ
المصنفين من ِقبلهم كـ "محرضين مركزيين" أو "مثيري
الرص����اص الحي على المتظاهرين
ّ
شغب مركزيين" ،حتى إن لم يشكلوا خطرًا فعليًا وفوريًا على حياة اآلخرين.
باإلضاف����ة إلى ذلك ،األوامر بإطالق النار تس����مح للجنود بإطالق الن����ار على المتظاهرين
ّ
لمج����رد اقترابهم من الجدار الحدودي من جهة غزة ،حتى إن لم يش����كلوا خطرًا على حياة
اآلخرين .هذه األوامر تس����مح للجنود بإطالق النار على المتظاهرين بس����بب اقترابهم من
ّ
الجدار الحدودي من الجانب الغزي ،حتى إن لم يشكلوا خطرًا على حياة اآلخرين.
وجاء في االلتماس" :يدور الحديث هنا عن مقتل أعداد غير معقولة من المدنيين دون أن
تكون هناك حاجة للتبرير بأنهم هددوا بشكل ملموس وفوري حياة مواطنين إسرائيليين
أو حياة قوات األمن اإلسرائيلية".
ّ
وأش����ار ّ
مقدمو االلتماس ،إلى أن تنظيم المظاهرات في غزة ليس محظورًا ،وإذا تضمنت
ّ
المظاهرات أعمال عنف أو محاوالت لعبور الجدار ،فإن هذه األعمال تعتبر اضطرابات مدنية،
والقانون يجيز إطالق النار فقط عند وجود خطر فعلي على حياة اآلخرين .وحتى إذا تعاملنا
مع منطقة المظاهرات على ّأنها منطقة قتال ،بس����بب النزاع بين إسرائيل و"حماس"ّ ،
فإن
المظاهرات بحد ذاتها ال تعتبر جزءًا من القتال ،وال تسري عليها قوانين الحرب.
وج����اء أيضًا في االلتماس ّأنه على ضوء ادعاء الدولة ّ
بأن إس����رائيل ال تعتبر قوة احتالل
في غزة منذ فك االرتباطـّ ،
ّ
فإن الجيش اإلس����رائيلي غير مخول قانونيًا باإلعالن عن الجانب
ّ
الغ� ّ
���زي منطقة مغلقة ،وال يجوز له إط��ل�اق النار على الداخلين إلى ه����ذه المنطقة لمجرد
دخولهم إلى هناك.
ّ
ويتطرق االلتماس إلى "المدونة األخالقية" للجيش اإلس����رائيلي ،والتي تنص على حظر
ّ
استخدام الجنود للسالح إليذاء أشخاص غير مسلحين.
وق����ال مقدمو االلتماس" :من المؤس����ف أن نضط����ر لتقديم هذا االلتم����اس الذي ينص
ّ
ّ
عما هو مفهوم ضمنًا بحظر إيذاء وقتل مواطنين إال إذا ش����كلوا خطرًا على حياة أش����خاص
ُ
ِّ
ُ
آخرين ،فهذا االلتماس يعنى بحياة اإلنس����ان ،وقد ق����دم لعدم وجود خيارات أخرى ،وعلى
إثر ممارسات الجيش اإلسرائيلي وتنفيذ تهديدات القيادة السياسية ،وزير األمن وقادة
الجيش بإيذاء المدنيين".
ّ
ّ
ويوض����ح ّ
مقدمو االلتم����اس أن "القواعد اآلمرة في القانون الدولي بخصوص اس����تخدام
ّ
األس����لحة تنص على أنه يجوز اس����تخدام قوة قاتلة فقط لغرض الدفاع عن حياة أشخاص
في خطر ،وليس لغرض الدفاع عن أي قيمة أخرى؛ فالدفاع عن الحياة هو الحق الوحيد الذي
يبرر المخاطرة بالحياة".
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