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غوتيرس :أميركا

وق���د اعترضت إدارة ترامب على مش���اركة الواليات المتحدة ف���ي االتفاقيات الدولية ،ومن
بينها االتفاق النووي اإليراني ،الذي أقره مجلس األمن الدولي ،واتفاق باريس بشأن المناخ.
ووصف غوتيريس ،وهو من أشد المدافعين عن اتفاق باريس ،تغير المناخ في خطاب ألقاه
ي���وم اإلثنين الماضي ،بأنه "التحدي األكبر في عصرن���ا" وحث قادة العالم للعمل ودعا إلى رد
فعل متعدد األطراف للتصدي للقضية.
وقال :إنه س���يضغط على زعماء العالم بش���أن تغير المناخ ف���ي اجتماعات الجمعية العامة
لألمم المتحدة التي تبدأ أعمالها في  18أيلول الجاري.

االحتالل يدمر

ووصلت وفود من من وزارة الحكم المحلي برئاسة الوزير ووزارة الثقافة برئاسة الوزير ووفد
من محافظة س���لفيت برئاسة المحافظ إضافة إلى وفود من وزارتي الزراعة والتربية والتعليم
ووف���د م���ن محافظة الخلي���ل كان من المقرر أن يك���ون في  5حافالت ولكن س���لطات االحتالل
ً
اعترضته���ا ،فلم تصل إال حافل���ة واحدة فضال عن وصول وفد من جامع���ة الخليل إضافة إلى
الوجود المتواصل لمحافظة القدس وإقليم حركة فتح في المدينة واللجان الش���عبية وهيئة
مكافحة الجدار واالستيطان».
وأضاف أبو رحمة« :اليوم س���تكون هناك صالة جمعة حاش���دة في خيمة االعتصام تعقبها
مسيرة احتجاجية على قرار الهدم والتشريد».
كما وصل إلى الخان األحمر وفد من أعضاء كنيس���ت من القائمة المشتركة ضم عايدة توما
سليمان ودوف حنين.
ويخشى مراقبون من أن الساعات القادمة قد تكون حاسمة في يخص مستقبل الخان األحمر.
ف���ي الغضون ،تواصل���ت المواقف الدولية المن���ددة بالقرار اإلس���رائيلي ،إذ أعربت اللجنة
الدولية للصليب األحمر عن بالغ قلقها إزاء قرار إسرائيل هدم منازل خاصة ومنشآت أخرى في
تجمع الخان األحمر الواقع في المنطقة «ج» في الضفة الغربية.
وقال رئيس مكتب بعثة اللجنة الدولية في القدس ،ديفيد كين« :س���تؤثر عمليات الهدم
المزمع تنفيذها بشكل جوهري على حياة سكان هذا المجتمع وكرامتهم اإلنسانية .ما دامت
سياس���ات تقس���يم المناطق والتخطيط في الضفة الغربية تخفق في خدمة الس���كان الذين
يعيشون تحت االحتالل ،فال يمكن استخدامها كمبرر لتدمير الممتلكات».
وأض���اف بصفتها ّ
القوة القائمة باالحت�ل�ال في الضفة الغربية ،فعلى إس���رائيل أن تلتزم
بالقان���ون الدولي اإلنس���اني .وبالتالي ،يتوجب عليها ضمان توفي���ر الحماية واألمن والرعاية
للس���كان الذين يعيشون تحت االحتالل ،وضمان أن يعيشوا حياة طبيعية بقدر اإلمكان ،وفقًا
لقوانينهم وثقافتهم وتقاليدهم.
ولكن البارز ،أمس ،كان قرار البرلمان األوروبي بأغلبية واضحة إدانة قرار الهدم.
وج���اء في نص القرار الذي حصلت «األيام» على نس���خة من���ه :إن المجلس «انضم إلى نائب
الرئيس ومس���ؤولة الخارجية في االتحاد األوروبي ،فرنس���ا ،ألمانيا ،إيطاليا ،إسبانيا والمملكة
المتحدة في دعوتهم الحكومة اإلسرائيلية إلى إلغاء خطة النقل التي ستؤدي إلى هدم الخان
األحمر والتهجير القس���ري لس���كانه إلى موقع آخر .ويرى أنه من األهمية القصوى أن يستمر
االتحاد األوروبي في التحدث بصوت واحد حول هذا الموضوع».
وقال البرلمان :إنه «يحذر السلطات اإلسرائيلية من أن هدم الخان األحمر والنقل القسري لسكانه
يش���كل انتهاكًا جسيمًا للقانون اإلنس���اني الدولي؛ ويعرب عن قلقه إزاء تأثير هدم الخان األحمر،
الذي من ش���أنه أن يهدد اس���تمرارية الحل القائم على دولتين ويقوض إمكانات الس�ل�ام؛ ويكرر
التأكي���د على أن حماية وص���ون صالحية حل الدولتين ه���ي األولوية الفورية لسياس���ات االتحاد
األوروبي واتخاذ إجراء بشأن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني وعملية السالم في الشرق األوسط «.
وأض���اف :إنه» يصر عل���ى أنه  -في حالة حدوث ه���دم وطرد في الخان األحم���ر  -فيجب أن
يك���ون رد االتحاد األوروبي متناس���بًا مع خط���ورة هذا التطور وبما يتوافق م���ع دعمه الطويل
األم���د لمجتمع الخان األحمر؛ ويدعو نائبة الرئيس ومس���ؤولة الخارجي���ة في االتحاد األوروبي
إلى تكثيف مشاركة االتحاد األوروبي مع السلطات اإلسرائيلية فيما يتعلق باالحترام الكامل
لحقوق الس���كان الفلس���طينيين في المنطقة (ج) والمطالبة بالتعويض من إسرائيل لتدمير
البنية التحتية الممولة من االتحاد األوروبي».
وتابع :إنه «يدعو الحكومة اإلس���رائيلية إلى وضع حد فوري لسياس���تها بالتهديد بالهدم
والطرد الفعلي ضد المجتمعات البدوية التي تعيش في النقب وفي المنطقة (ج) في الضفة
الغربية المحتلة؛ ويش���دد على أن ه���دم المنازل والمدارس وغيرها من الهياكل األساس���ية
الحيوية في األراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون اإلنساني الدولي».
وأشار القرار إلى أن «إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير الخدمات الضرورية ،بما
في ذلك التعليم والرعاية الصحية والرعاية لألشخاص الذين يعيشون تحت احتاللها ،تمشيًا
مع اتفاقية جنيف الرابعة».
وقال البرلمان األوروبي إنه «ال يزال مقتنعًا تمامًا بأن الحل الدائم الوحيد للصراع في الشرق
األوسط يتمثل في دولتين ديمقراطيتين ،إسرائيل وفلسطين ،تعيشان جنبًا إلى جنب بسالم
داخ���ل ح���دود آمنة ومعترف بها ،على أس���اس حدود العام  1967ومع الق���دس كعاصمة لكال
الدولتين؛ ويدين أي قرار أو عمل من جانب واحد قد يقوض من احتماالت هذا الحل».
ودعا «الس���لطات اإلسرائيلية إلى وقف وعكس سياستها االس���تيطانية على الفور» وطالب
«االتحاد األوروبي بالبقاء ثابتًا على هذه القضية».
وق���ال البرلمان األوروبي :إنه «يوجه رئيس���ه بإرس���ال ه���ذا القرار إلى المجل���س األوروبي
والمفوض���ة األوروبية ونائب رئيس المفوضية الممثل الس���امي لالتحاد الش���ؤون الخارجية
والسياس���ة األمنية والممثل الخاص لالتحاد األوروبي لعملية الس�ل�ام في الش���رق األوس���ط
والحكوم���ات وبرلمانات الدول األعضاء ،واألمين العام لألمم المتحدة ،ومنس���ق األمم المتحدة
الخاص لعملية الس�ل�ام في الش���رق األوسط ،والكنيست وحكومة إس���رائيل ،ورئيس السلطة
الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني».
ورح���ب أبو رحمة بهذا القرار ،وقال« :البيان ش���ديد اللهجة وس���يكون له صدى وردود فعل
إيجابية نأمل أن تسهم في الضغط على حكومة االحتالل للتراجع عن قرارها».

سلطات االحتالل

ولفت إلى أن األغوار الشمالية تعتبر من أكثر المناطق سخونة في الضفة الغربية ،وتشهد
مخططًا ممنهجًا في االس���تيالء على األراضي هناك وتهويدها ،وتعتبر التدريبات العسكرية
ً
هناك دليال على مخطط كبير يعد في المنطقة بالتوازي مع قيام المستوطنين باالستيالء على
مناطق حساسة وإقامة بؤر استيطانية عشوائية عليها.
وحذر من مخاطر السياس���ات اإلس���رائيلية الرامية إلى تش���ريد الفلس���طينيين من أماكن
سكناهم واالستيالء على أراضيهم الواقعة في منطقة األغوار ،وهو توجه يتماشى مع ما صرح
به رئيس الوزراء اإلس���رائيلي الحالي في حزيران عام  ،2005حيث أكد عدم رغبة إس���رائيل في
التخلي عن منطقة األغوار ،وقال« :لن يكون ملف األغوار مدرجًا في أي من عمليات االنس���حاب
اإلس���رائيلية ،وس���تبقى األغوار تحت س���يطرة إس���رائيل إلى األبد ،وتش���كل الدرع الشرقية
الدفاعية إلسرائيل ،ونحن لن نعود إلى حدود العام .»1967
وأشار بشارات إلى أن التجمعات الفلسطينية الواقعة في منطقة األغوار تعاني من سياسات
االضطه���اد اإلس���رائيلي الالمتناهية بدءًا من الع���ام  1967عندما احتلت إس���رائيل األراضي
الفلس���طينية واستهدفت بشكل خاص المنطقة الشرقية في الضفة الغربية ،وذلك من خالل
اإلعالن عن مس���احات واس���عة منها مناطق عسكرية مغلقة ،بقصد االس���تيالء على األراضي
وإيقاف التطور العمراني الفلسطيني في المنطقة ،ومنع التنمية االقتصادية للفلسطينيين
وتهجيرهم من أماكن س���كناهم ،حتى يتس���نى لها تنفيذ مخططاتها االستيطانية وتعزيز
وجودها في األراضي المحتلة.
وش���دد ،على أن هذه السياسة ش���كلت عائقًا أمام نمو التجمعات الفلسطينية في منطقة
األغوار بسب وقوع معظمها في مناطق يمنع البناء فيها إال بموجب تصاريح صادرة عما تسمى
اإلدارة المدنية ،بشكل مخالف للقانون الدولي اإلنساني.

مستوطنون يحرقون

وأش���ار إلى أن المركبات تعود للمواطنين :محمد كمال عباد وش���قيقه حس���ين ،وعلي كامل
عباد ،وهش���ام أحمد حمود ،ومحمد هاشم حمود ،ومحمد هش���ام حمود ،ورياض أحمد حمود،

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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تعزية وموا�ساة

رئي���س بلدي��ة اخللي��ل اأ .تي�س��ر اأب��و
�سنين��ة واأع�س��اء الجل���س البل��دي
وكافة موظفي بلدية اخلليل يتقدمون
من الإخوة اأبناء الفقيد :الأ�سر عمر
خ��رواط ،وعم��اد خ��رواط اأم��ن �س��ر
اإقليم فت��ح ،و و�سام وح�س��ام خرواط،
وعم��وم اآل خ��رواط (نا�س��ر الدي��ن)
الك��رام ،باأح��ر التع��ازي والوا�س��اة،
لوف��اة والده��م وفقيده��م الوجي��ه
الفا�سل الرحوم باإذن اهلل تعال

احلاج فهمي حممد عمر خرواط (نا�سر الدين)
(اأبو عمر )

�سائل��ن الول عز وجل اأن يتغمد الفقي��د بوا�سع رحمته ور�سوانه وي�سكنه
ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه جميل ال�سرب وال�سلوان وح�سن العزاء.
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الجمعة 2018/9/14
الفتًا إلى أن هذا االعتداء هو الثالث للمستوطنين على قرية جالود خالل شهر.
فيما س���لمت ما تس���مى اإلدارة المدنية التابعة لس���لطات االحتالل س���بعة إخطارات هدم
إلضافات على مبان مقامة على أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وأفاد دغلس ،بأن اإلخطارات شملت إضافات إلى محال تجارية ومنشآت صناعية ومنازل تقع
على شارع رام الله نابلس الرئيس.
م���ن جهة أخرى ،أغلق مس���توطنون ظهر أمس ،مدخل القرية الرئي���س ،ومنعوا األهالي من
الدخول أو الخروج ،واحتجزوا عددًا من مركبات المواطنين وطلبة المدارس.
في اإلطار نفسه ،أقدم مستوطنون على إحراق نحو  200شجرة زيتون في قرية المنيا ،جنوب
بيت لحم ،تعود لمواطنين من بلدة سعير شرق الخليل.
وأكد رئيس مجلس قروي المنيا ،زايد كوازبة أن مستوطنين أقدموا على إحراق أراض زراعية
بمساحة عشرة دونمات في القرية.
وأش���ار إلى أن هذه األراضي تعود لمواطنين من عائلة المطور ،التي تقطن س���عير حيث تم
إحراق أكثر من  200شجرة زيتون.
من جهة أخرى ،اقتحمت قوات االحتالل بلدة حزما ،ش���مال ش���رقي مدينة القدس المحتلة،
ودهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها بشكل استفزازي.
وأقدمت قوات االحتالل على سحب تصاريح الدخول إلى القدس من عدد من العائالت ،بحجة
استمرار إلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين.
وزعم���ت مصادر عبرية أن حافلة تابعة للمس���توطنين تعرضت للرش���ق بالحجارة بين بلدة
حزم���ا ومس���توطنة «آدم» المقامة على أراضي البلدة ،ما أدى إل���ى تضررها ،وإصابة اثنين من
المستوطنين بينهم سائق الحافلة.
وعلى صعي���د االعتقاالت ،أفادت مص���ادر متعددة بأن قوات االحت�ل�ال اعتقلت  13مواطنًا
واحتجزت طالبين.
ففي محافظة الخليل ،اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنين.
وقال نادي األسير إن قوات االحتالل اعتقلت خمسة مواطنين من عدة بلدات في المحافظة،
وهم :أحمد خضر أبو هاشم ( 52عامًا) ،وحازم أبو عوض ،وعالء الزعاقيق ( 28عامًا) ،وعبد الحميد
البطاط ،ووسام غيث.
فيما أش���ارت مصادر محلية إلى أن قوات االحتالل احتجزت الطالبين من مدرسة الوكالة في
البلدة القديمة :قصي ش���حادة غيث ( 13عاما) في الصف الثامن ،وعدي وليد سفيان أبو حته
( 9سنوات) في الصف الرابع األساسي.
وق���ال مدير المدرس���ة قصي الجعب���ري :إن هذه الفت���رة من كل عام تش���هد تصاعدًا في
االنتهاكات في المدينة ،بسبب االنتش���ار المكثف لقوات االحتالل التي تعمل على «تأمين»
وصول المس���توطنين من المس���توطنات المجاورة إلى الحرم اإلبراهيمي الش���ريف ،لمناسبة
األعياد اليهودية ،مبينًا أن العديد من الطالب يخضعون للتفتيش واالحتجاز واالعتقال بحجج
أمنية واهية ،مما يتسبب بتعطيل العملية التعليمية ،وعدم شعور الطالب باألمان.
وف���ي محافظة رام الله والبيرة ،اعتقلت قوات االحتالل س���تة مواطنين ،وهم :يحيى صالح،
ُ
وإس���ماعيل البرغوثي ،وعدلي ف���رح الريماوي ،ومحمد الدرة الريماوي وال���ذي أفرج عنه الحقًا،
وعليان الهندي ،ونجله عمرو.
وفي محافظة جنين ،اعتقلت قوات االحتالل مواطنًا.
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت الش���اب باس���م ياس���ر أبو شادوف ،بعد أن
دهمت منزل ذويه في بلدة برقين ،جنوب غربي جنين.
وفي محافظة بيت لحم ،اعتقلت قوات االحتالل الش���اب محمود طعمة عبد الله العريدي (25
عامًا) ،بعد دهم منزل والده وتفتيشه في قرية حوسان ،غرب بيت لحم.

االحتالل يتوغل

وبعد عملية التوغل التي اس���تمرت عدة ساعات ،انسحبت قوات االحتالل مجددًا إلى داخل
خط التحديد ،وأبقت على انتشار قواتها قبالة محافظتي خان يونس ورفح.
من جهة أخرى ،نجح متظاهرون في اجتياز الس���ياج الفاصل مرتين ش���مال وجنوب القطاع،
خالل ساعات فجر ونهار أمس.
ففي منطقة خان يونس جنوب القطاع ،تس���لل عدد من الشبان إلى السياج الفاصل ،وقاموا
بقصه وإحداث ثغرة من خالله ،ما مكنهم من الوصول لموقع عس���كري إس���رائيلي ،يستخدمه
القناص���ة في إطالق الن���ار تجاه المتظاهرين ،ثم بدؤوا بإش���عال حرائق داخ���ل الموقع وفي
محيطه ،عبر إشعال إطارات مطاطية ودحرجتها ناحية أعشاب جافة.
وفي الس���ياق ،تمكن متظاهرون يطلقون على أنفس���هم «وحدة اإلرباك الليلي» ،من اجتياز
خط التحديد ش���رق مخيم جباليا ش���مالي القطاع في س���اعة مبكرة من فجر أمس ،واستطاعوا
إشعال سلسلة من الحرائق ،وإحداث خراب في مواقع عسكرية إسرائيلية.
وقال���ت مصادر متطابقة إن النيران المش���تعلة قبالة بلدة جبالي���ا ،جذبت قوات معززة من
جي���ش االحت�ل�ال التي عملت عل���ى إخماده���ا ،بالتزامن مع إط�ل�اق نار كثيف تج���اه مناطق
فلسطينية متفرقة.
وكان���ت طائرات حربية واصلت تحليقها بصورة الفتة في أج���واء القطاع ،خاصة في محيط
المناطق الشرقية.

المتحدث باسم

وق���ال كيز ( 34عامًا) في بيان «نظرًا لالتهامات الكاذبة والمضللة الموجهة لي ،ولكيال أحول
االنتباه عن العمل المهم الذي يقوم به رئيس الوزراء ،فقد طلبت أخذ إجازة لتبرئة ساحتي».
وأضاف« :أنا واثق تمامًا بأن الحقيقة ستظهر».
وعقب إطالق س���االزار اتهامها ضد كيز ،قال موقع «ذا تايمز أوف إسرائيل» اإلخباري ،أمس،
أن  11امرأة أخرى وجهن االتهام لكيز بممارسة تصرف غير الئق.
وتحدثت  10من هؤالء النس���اء إلى الموقع شرط عدم الكش���ف عن هويتهن .إال أن مراسلة
صحيفة «وول ستريت جورنال» شايندي رايس اتهمت كيز علنًا.
وكتبت على (تويتر)« :هذا الرجل ال يفهم مطلقًا كلمة «ال»».
وأضاف���ت« :رغم الم���رات الكثيرة التي قلت ل���ه فيها ال ،لم يتوقف عن فرض نفس���ه علي.
وتمكنت من اإلفالت بس���رعة وكانت لحظة قصيرة وغي���ر مريحة ولكنني عرفت عند مغادرتي
أنني قابلت أحد المعتدين».
وتعود االتهامات إلى األيام التي س���بقت تولي كي���ز منصبه في مكتب نتنياهو في ،2016
عندما كان في الواليات المتحدة.
وقب���ل انضمامه إلى مكت���ب نتنياهو كان كيز المولود في الوالي���ات المتحدة يعمل مديرًا
تنفيذيًا لمنظمة «ادفانس���نغ هيوم���ان رايتس» الحقوقية غير الحكومي���ة التي تهدف إلى
مساعدة المنشقين من الدول التي تمارس القمع.

المصريون يغلقون

إدارة المعب���ر ،أوقفت العمل على معبر رفح البري ،بس���بب تدخل ق���وة من األجهزة األمنية
بغزة وقيامها بتفتيش الباص���ات ،ما دفع إدارة المعبر لوقف العمل احتجاجًا على ذلك لحين
إنهاء المشكلة.
وقال دلول« :إن إغالق المعبر جاء بسبب اعتراض الجانب المصري على اآللية الجديدة لوزارة
الداخلي���ة في غزة حيث بدأت األجهزة األمنية التابعة لداخلي���ة غزة باتخاذ إجراءات جديدة
على معبر رفح تتمثل بتوقيف حافلة المس���افرين المتجه إل���ى الجانب المصري عند النقطة
الدولية وفحصها قبل دخولها للصالة المصرية».
وأض���اف« :إن العم���ل في معبر رفح اس���تؤنف مرة أخرى ،بعد اتص���االت مكثفة مع الجانب
المصري لحل المشكلة ومن ثم تمت مغادرة حافلة المسافرين األولى إلى الجانب المصري».

تمديد اعتقال

ُ
وأضافت إن أبو غنام ( 39عامًا) تحاكم بتهمة «التحريض على اإلرهاب» عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،الفتة إلى أنها محتجزة في سجن «هشارون».
وكان���ت قوات االحت�ل�ال ،اعتقلت أبو غنام م���ن منزلها في حي «الطور» ش���رق القدس ،في
الخامس من آب الماضي.
واستش���هد نجلها محمد أبو غنام ،عقب إطالق ق���وات االحتالل النار عليه في الـ 21من تموز
 ،2017خالل المواجهات التي اندلعت في «الطور» ،حيث جرى تشييع جثمانه ،بعد أن ُه ّرب من
على أسوار مشفى «المقاصد» خشية احتجازه.

وفاة مسن

فيم���ا أصيب أربعة مواطنين في وقت الحق جراء انقالب مركبة في قرية الش���يوخ ،ش���مال
الخلي���ل .وأفادت مصادر متع���ددة بأن المصابين نقلوا إلى مستش���فيي الميزان التخصصي
واألهلي بمدينة الخليل حيث وصفت إصابات ثالثة منهم بالطفيفة فيما وصفت إصابة الرابع
بالمتوسطة.

إحصاء إسرائيلي:
الضف���ة الغربية بلغ بحلول نهاية العام الماضي  413.4ألف مس���توطن ،بينما كان عددهم
عشية التوقيع على اتفاق أوسلو  110066مستوطنًا.
ويبلغ عدد المستوطنات في الضفة الغربية  130مستوطنة ،إضافة إلى  103بؤر استيطانية
عشوائية ،وفقًا لدائرة متابعة االستيطان التابعة لحركة «السالم اآلن».
وأقيمت  19بؤرة اس���تيطانية عش���وائية من���ذ العام  ،2012أي خالل والي���ة رئيس الحكومة
اإلس���رائيلية الحال���ي ،بنيامين نتنياه���و .وكان عدد هذه البؤر االس���تيطانية  ،114لكن جرت
«شرعنة « 11بؤرة استيطانية كهذه ،وتجري حاليًا إجراءات لشرعنة  35بؤرة استيطانية أخرى.
وتفرق إس���رائيل بين المس���توطنات ،الت���ي أقيمت بق���رار حكومي ،والبؤر االس���تيطانية
العش���وائية ،التي تعتبر غير قانونية ألنها لم تقم بقرار حكوم���ي ،وإنما بمبادرات فردية أو

جهات اس���تيطانية .لكن الباحث في شؤون االستيطان ،درور أتكيس ،يؤكد أن الذين يقيمون
البؤر االستيطانية العش���وائية يشكلون ذراعًا استيطانية غير رسمية للحكومة اإلسرائيلية.
وبدئ بإقامة هذه البؤر االس���تيطانية خالل والية نتنياهو األولى ،في العام  ،1996واس���تمرت
خالل والية حكومة حزب العمل ،برئاسة إيهود باراك .لكن هذه الظاهرة توقفت بين العامين
 2005و ،2012لتعود البؤر االستيطانية الجديدة إلى الظهور مرة أخرى.

«الملف :»4000

وأكد القاضي ،بحس���ب التلفزيون الرس���مي اإلس���رائيلي ،أن التحقيق أثبت أن مالك شركة
االتص���االت «بيزك» ،ش���اؤول ألوفيتش وزوجته إيري���س ،علما أن صفقة االندماج مع ش���ركة
«ييس» التي تبث باألقمار االصطناعية ،لن تتم ،دون المصادقة الرسمية لنتنياهو.
ّ
وادعت إيريس ألوفيتش ،في الطلب الذي تقدمت به ،أنه ال يوجد مبرر لتحفظ السلطات على
ممتلكاتها ،خصوصا أن المحققين لم يفرضوا ً
إجراء مماثال على المشتبهة سارة نتنياهو.
وف���ي رده على الطلب ،اعتب���ر القاضي أنه ال مجال للمقارنة بي���ن الحالتين ،وكتب يقول إن
«الش���بهات الموجهة ضد س���ارة تتعلق بس���يطرتها على الموقع اإلخب���اري «والال» ومحتواه،
باإلضافة إلى التأثير على تغطيته اإلخبارية ،كجزء من جرائم الرشوة».
وكان���ت الش���رطة قد أعلنت رس���ميا ،أواخر آب الماضي ،االش���تباه بزوج���ة رئيس الحكومة
اإلسرائيلية ،س���ارة نتنياهو ،وابنه يائير ،بتلقيهما رشى في إطار التحقيق بقضية («بيزك»
– «وال�ل�ا») ،وأكدت أن هناك دليال على أن عائلة نتنياه���و (رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
وزوجته) ،باإلضافة ألوفيتش وزوجته ،كانوا جميعهم على علم بالتأثير واألبعاد االقتصادية
لألفعال التي أقدموا عليها.
فيم���ا قررت المحكمة اإلفراج عن س���يارة مملوك���ة البن الزوجين ألوفيت���ش ،باإلضافة إلى
حس���ابين بنكيي���ن ،بتوفيرات قد تص���ل إلى مئات آالف ال���دوالرات باس���م أبنائهم ،غير أن
المحكمة عطلت تنفيذ القرار لتتيح للنيابة العامة االستئناف.
وكش���فت التقارير الصحافية عن أن س���ارة نتنياهو ،خضعت لتحقيق الش���رطة ،قبل عدة
ش���هور ،حول ش���بهات جديدة في إطار «الملف  ،»4000تتعلق بتشغيل المستشار اإلعالمي
لعائل���ة نتنياهو ،نير حيفتس ،لمدة عامين ،دون مقابل مادي ،في حين قدمت تقارير مضللة
للجه���ات الرقابي���ة وفي مقدمتها ،مراقب الدولة ،بحس���ب ما كش���فت عنه «ش���ركة األخبار»
اإلسرائيلية (القناة الثانية سابقا).
وتحوم ش���بهات جنائية جديدة حول سارة نتنياهو ،تتعلق باالحتيال .وكانت نتنياهو قد
اتهمت ،في الماضي ،بارتكاب مخالفة مش���ابهة في إطار قضية «مس���اكن رئيس الحكومة»،
الت���ي جرى في إطارها تنفيذ أعمال في بي���وت نتنياهو الخاصة وتمويلها من ميزانية مكتب
رئيس الحكومة وكأنها أعمال صيانة في مقر اإلقامة الرسمي لرئيس الحكومة.
وأك���دت التقارير الصحافية أن الش���بهات تتعلق بتش���غيل المستش���ار اإلعالمي لعائلة
نتنياهو ،نير حيفتس .ويذكر أن حيفتس وقع مع النيابة العامة على اتفاقية أصبح بموجبها
شاهد ملك ضد نتنياهو وعائلته.
وبحس���ب الش���بهات ،حصل نتنياهو بالمقابل عل���ى تغطية إيجابية وداعمة ل���ه من خالل موقع
«وال�ل�ا» اإللكتروني ،الذي يملكه ألوفيتش .وعندما تفجرت هذه القضية ،مطلع العام الحالي ،وجرى
اعتقال عدد من المشتبهين ،بينهم ألوفيتش نفسه ،تردد المستشار القضائي للحكومة ،أفيحاي
مندلبليت ،بالسماح للشرطة بالتحقيق مع سارة نتنياهو تحت التحذير بشبهة تلقى رشوة.
لكن الش���بهات اآلن في أعقاب اتس���اع التحقيقات في المل���ف  ،4000وفقًا للصحيفة ،هي
أن س���ارة نتنياهو حاولت إنشاء مش���هد كاذب ،تدعي من خالله أنها أنفقت من مالها الخاص
لتموي���ل خدمات قدمه���ا حيفتس .وقال���ت الصحيفة :إنه ف���ي حال أثب���ت المحققون هذه
الشبهات ،فإنها ستورط س���ارة نتنياهو بارتكاب مخالفة احتيال أخرى ،وهذه المرة ستكون
بحق مراقب الدولة .أي تقديم معلومات كاذبة لمكتب المراقب في إطار تحقيقه في القضية.
وفي شهادته التي قدمها للشرطة ،قال حيفتس :إنه كان على استعداد للعمل مجانًا لدى
عائلة نتنياهو ،على أن تضمن العائلة له أن يتم األمر بصورة قانونية .وأشارت «شركة األخبار»
إل���ى أن المحامي الخاص لعائلة نتنياهو ،ديفيد ش���مرون ،فحص األمر مع مراقب الدولة الذي
أوضح له عدم قانونية األمر ،وأن على عائلة نتنياهو أن تدفع تبرعات لجمعيات ،في حال آثرت
عدم دفع مستحقات حيفتس ،إال أن المصدر أكد أنه لم يكن هناك أي تبرعات.
وجمعت الش���رطة مواد بهذا الخصوص من مكتب المراقب ،ظهر فيها اسم جمعية خيرية
معروفة في إس���رائيل ،وذلك في إط���ار التحقيق في العالقة بين حيفت���س وعائلة نتنياهو.
وهذه الش���بهات الجدي���دة أدت إلى امتناع الش���رطة عن التوصل إلى صفقة أو تس���وية مع
نتنياه���و بخصوص قضية «منازل رئيس الحكومة» ،التي كانت س���تعفي نتنياهو من وصمة
جنائي���ة ضدها .إذ إنه «ليس باإلمكان التوصل إلى تس���وية كهذه فيما المتهم مش���تبه في
الوقت نفسه بارتكاب مخالفة مشابهة» ،وفقًا للصحيفة.

أكثر من  360ألف

وفيم���ا يتعلق بالقتلى غي���ر المدنيين ،أحصى المرصد مقتل أكث���ر من  124ألف عنصر من
قوات النظام الس���وري والمسلحين الموالين لها من جنس���يات سورية وغير سورية ،نصفهم
من الجنود الس���وريين إضافة إلى  1665عنصرًا من حزب الله اللبناني الذي يقاتل بشكل علني
في سورية منذ العام .2013
في المقابل ،قتل نحو  65ألفًا من مقاتلي الفصائل المعارضة واإلس�ل�امية وقوات س���ورية
الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها وخاضت معارك عنيفة ضد تنظيم
الدولة اإلسالمية بدعم أميركي.
كما قتل أكثر من  64ألفًا من مقاتلي تنظيم الدولة اإلس�ل�امية وجبهة تحرير الشام (جبهة
النصرة سابقًا) إضافة إلى مقاتلين أجانب من فصائل متشددة أخرى.
ً
وعدا الخس���ائر البش���رية ،أحدث النزاع منذ اندالعه في العام  2011دم���ارًا هائال في البنى
التحتية ،قدرت األمم المتحدة كلفته الشهر الماضي بنحو  400مليار دوالر .كما تسبب بنزوح
وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البالد وخارجها.

الرئيس يستقبل

بدورهم ،أك���د رجال الدين ،التفافهم ووقوفهم خلف سياس���ات الرئيس الهادفة للحفاظ
على الثوابت الوطنية ،وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل.
وأكدوا دعمهم لجهود الرئيس في األمم المتحدة ،وأهمية إلقاء س���يادته كلمة فلس���طين
ليرفع صوت ش���عبنا الفلس���طيني عاليًا في أكبر محف���ل دولي ،مدافعًا عن الحق والش���رعية
والعدالة في العالم أجمع.
وحضر اللقاء ،أمين س���ر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية صائب عريقات،
وأمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم ،وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش.
وقال الهباش :إن الرئيس عباس س���يتوجه بعد أيام إلى األمم المتحدة مدعومًا بقاعدة ش���عبية
تمثل كل أبناء الش���عب الفلسطيني من مختلف الرساالت الس���ماوية ،الفتًا إلى «أن صراع الشعب
الفلسطيني مع االحتالل هو صراع سياسي وليس دينيًا ،كما تحاول إسرائيل تسويقه إلى العالم».
وأض���اف الهباش ف���ي مؤتمر صحافي عقد في مقر الرئاس���ة بمدينة رام الل���ه ،أعقب لقاء
الرئيس مع وفد من القيادات الدينية الفلس���طينية :إن «هذه الكوكبة من القيادات الدينية
التي تمثل مكونات الشعب الفلسطيني جاءت لتؤكد التزامها بالشرعية الفلسطينية ممثلة
بمنظمة التحرير الفلس���طينية ،والتفافها حول القيادة الفلس���طينية وعلى رأس���ها السيد
الرئيس محمود عباس».
وأوض���ح أن الرئيس أطلع الوف���د على تحركات القيادة الفلس���طينية لحماية المقدس���ات
والحفاظ على هذا النسيج الرائع الذي يتمتع به الشعب الفلسطيني.
وأك���د ممثلو الوفد من مختلف األديان وقوفهم ومبايعتهم للس���يد الرئيس في مس���اعيه
المتواصلة للدفاع عن قضيتنا في مختلف المحافل الدولية.
وأش���اد مفتي القدس والديار الفلس���طينية الش���يخ محمد حس���ين بالجهود التي يبذلها
الرئيس محمود عباس على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي ،للدفاع عن شعبنا وقضيتنا
العادلة ،وحماية مقدساتنا ،والحفاظ على نسيجنا الوطني.
من جانبه ،قال رئيس الطائفة اليهودية الفلسطينية الراب مئير هيرش« :وصلنا اليوم لكي
نبارك الرئيس محمود عباس قبل توجهه إلى األمم المتحدة ،ولكي نشد على يده في جهوده
المستمرة إلنهاء االحتالل وإحالل السالم».
وأكد هيرش حق الش���عب الفلسطيني بإقامة دولته المس���تقلة وعاصمتها القدس ،داعيًا
إلعادة فلسطين إلى أصحابها األصليين ،وإنهاء االحتالل الذي يعاني منه شعبنا يوميًا.
ب���دوره ،قال األب جورج ع���واد« :نجدد دعمنا ومبايعتنا للرئي���س محمود عباس في جهوده
المتواصل���ة إلحقاق الح���ق والحفاظ على الثوابت الفلس���طينية» ،مش���ددًا على حق ش���عبنا
الفلس���طيني بأن ينعم بالحرية الكاملة واالستقالل مثل سائر شعوب العالم ،ومنددًا بموقف
اإلدارة األميركية المنحاز لالحتالل ،والمنافي لكل قرارات الشرعية الدولية.
من جهته ،ش���دد الكاهن حسني الس���امري على أن الطائفة السامرية وكونها جزءًا ال يتجزأ
من الش���عب الفلسطيني ،تؤكد وقوفها خلف الرئيس في دفاعه عن الحق الفلسطيني بإقامة
الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
من جهة ثانية ،استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس ،مساء أمس ،بمقر الرئاسة في
مدينة رام الله ،السفير القطري محمد العمادي.
ً
ً
ونقل الس���فير العمادي للرئيس رس���الة ش���فهية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني ،أكد فيها دعمه للجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلس���طينية ووقوف قطر مع
الشرعية الفلسطينية.
بدوره ،ثمن الرئيس موقف دولة قطر الداعم للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه
وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وحض���ر اللقاء عضو اللجن���ة المركزية لحركة فتح ،رئيس الهيئة العامة للش���ؤون المدنية
الوزير حسين الشيخ.

فقد بطاقة هوية
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فقد بطاقة هوية

اعل���ن انا ناصر عمر خمي���س قرابصة عن فقد
بطاقة هويتي الش���خصية والتي اجهل رقمها،
وبطاقة عمل فالرجاء ممن يجدها ان يس���لمها
ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

اعلن انا عل���ي مأمون نايف ياس���ين عن فقد
بطاقة هويتي الش���خصية والت���ي تحمل رقم
 406669358فالرجاء ممن يجدها ان يسلمها
ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

كفر القف ـ أعلن أنا أحمد علي بكر جبر عن فقد
بطاقة هويتي الش���خصية التي أجهل رقمها،
الرج���اء ممن يجده���ا أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة ،وله جزيل الشكر.

واشنطن :قنصليتنا

وكانت اإلدارة األميركية أعلنت عن إغالق مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلس���طينية في واشنطن
في خطوة أدانها الفلسطينيون وعدة دول عربية وغربية.
وعلى الرغم من افتتاح السفارة األميركية في القدس في أيار الماضي ،فقد أبقت اإلدارة األميركية
على القنصلية العامة في القدس كبعثة دبلوماسية مستقلة مسؤولة عن التواصل مع الفلسطينيين.
وأوقفت القيادة الفلسطينية مطلع كانون األول الماضي االتصاالت السياسية مع اإلدارة األميركية،
بم���ا فيها القنصلية األميركية العامة في القدس ،إثر قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب االعتراف
بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إلى القدس.
وأدت سلس���لة قرارات أميركية أخيرة إلى تقليص العمل األميركي في األراضي الفلس���طينية بما
ف���ي ذلك وقف أكثر م���ن  200مليون دوالر من المس���اعدات التي كان من المقرر تقديمها للش���عب
ً
الفلسطيني من خالل وكالة التنمية األميركية الدولية ( )USAIDفضال عن إلغاء مساعدات بقيمة 25
مليون دوالر لمستش���فيات القدس الش���رقية المحتلة إضافة إلى وقف المساعدات األميركية لوكالة
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا).
وفي مؤشر على بقاء القنصلية األميركية العامة في القدس ،فقد تسلمت كارين ساساهارا في آب
ً
الماضي مهامها قنصال عامًا في القدس خلفًا للقنصل العام السابق دونالد بلووم.
وعملت ساس���اهارا س���ابقًا ككبيرة المستشارين /مديرة ش���عبة في مكتب االستخبارات واألبحاث
األميركي لتحليل مكافحة اإلرهاب والمخدرات والجريمة.
وقب���ل ذلك ،عملت ّ
كمقيمة ضمن لجن���ة المحكمين من عام  ،2017-2015كما ش���غلت منصب نائبة
رئيس البعثة في صنعاء اليمن من تموز  2013حتى حزيران  ،2015ومن ثم كمستش���ارة للسياس���ات
الخارجي���ة ل���دى القائد العام للقوات الخاصة المركزية في قاعدة س�ل�اح الطي���ران ماكديل في تامبا
فلوريدا منذ عام .2013-2012
وهي متزوجة من زميلها في السلك الدبلوماسي مايكل راتني ،الذي يشغل حاليًا منصب مستشار
ً
هيئة التدريس في جامعة الدفاع الوطني والذي عمل سابقًا قنصال أميركيًا عامًا في القدس.

صحيفة إسرائيلية:

طاولة المفاوضات ،رغم الموقف األميركي الرسمي المعلن المشجع لالستيطان وغير الواضح
بخصوص قضية الالجئين والمنحاز إلسرائيل كليًا فيما يتعلق بالقدس المحتلة.
وأش���ارت الصحيفة االقتصادية اإلس���رائيلية أن مبلغ الـ 10مليارات دوالر ( 5مليار من الواليات
المتحدة و 5من دول أوروبية وخليجية) لم يتم تحديده اعتباطيًا ،إذ جاء بما يتناس���ب مع مخطط
إلعادة التأهيل والتنمية االقتصادية للسلطة الفلسطينية ،بما في ذلك قطاع غزة المحاصر ،الذي
نوقش في وقت سابق في مختلف المحافل الدولية ،وشاركت إسرائيل في إعداده.
وأك���دت صحيف���ة «هآرتس» ،في عددها الذي س���يصدر اليوم الجمع���ة ،أن «صفقة القرن»
تتضم���ن ع���رض اإلدارة األميركية على الفلس���طينيين ،قري���ة أبو ديس عاصم���ة لدولتهم
المس���تقبلية ،عوضًا عن القدس ،وذلك مقابل االنس���حاب اإلس���رائيلي م���ن  3إلى  5قرى من
البلدات العربية الواقعة شمال وشرق المدينة المقدسة
يأتي ذلك في ظل الضغط الدبلوماس���ي الذي تمارسه اإلدارة األميركية برئاسة ترامب على
الفلسطينيين ،في أعقاب إعالن القيادة الفلسطينية قطع العالقات الرسمية مع إدارة ترامب،
إثر إعالن األخير اعتراف بالده بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده إليها ،بما تضمن
انحيازًا واضحًا إلسرائيل في األمم المتحدة ومجلس األمن ومختلف المحافل الدولية األخرى.
وخفضت الواليات المتحدة ،خالل األش���هر القليلة الماضية ،المس���اعدات المالية المقدمة
للفلس���طينيين ،بمبلغ قياس���ي تجاوز النصف مليار دوالر ،جاءت على النحو اآلتي 200 :مليون
دوالر م���ن المس���اعدات الخارجية ،ونحو  300ملي���ون دوالر من تمويل وكالة غوث وتش���غيل
الالجئين الفلس���طينيين (األونروا) ،واقتطاع عشرات الماليين من الدوالرات ( 25مليون دوالر)
من المساعدات المقدمة للمستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة.
يذك���ر أن آخر هذه الق���رارات األميركية ،إغ�ل�اق مكتب منظمة التحرير الفلس���طينية في
واش���نطن ،اإلثنين الماضي ،عقابًا على مواصلة عمل الفلس���طينيين م���ع المحكمة الجنائية
الدولية ضد جرائم الحرب اإلسرائيلية.
وتأتي هذه القرارات المتتالية ،إثر رفض الفلس���طينيين ،خطة السالم األميركية المعروفة
إعالميًا بـ»صفقة القرن» ،التي لم يعلن عنها بش���كل رسمي حتى اآلن ،لكن تسريبات متواترة
أك���دت أنها تتضم���ن انتقاصًا خطيرًا للحقوق الفلس���طينية ،وبخاصة فيم���ا يتعلق بمدينة
الق���دس ،وملفي الالجئين ،واالس���تيطان ،ف���ي الوقت الذي يهدد فيه البي���ت األبيض ووزارة
الخارجية األميركية ،بمواصلة تقليص ميزانيات المساعدات المقدمة للفلسطينيين.
وقال المصدر« :بعد أن وجهت اإلدارة األميركية ضربات بالعصى للفلس���طينيين وعلى نحو
متت���ال ،خالل الفترة الماضي���ة ،اآلن هم بصدد تقديم الجزرة للقيادة الفلس���طينية ،أو على
األقل مد جزرة محتملة» ،تأتي بصيغة برنامج مس���اعدات اقتصادية واس���عة ،مقابل الرضوخ
للمطل���ب األميركي ،والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل بحث حل الصراع الفلس���طيني –
اإلسرائيلي ،وفقًا للرؤية األميركية.
وأض���اف :على الرغم من قط���ع العالقات الرس���مية ،حافظت إدارة ترام���ب على اتصاالتها
بمسؤولين فلس���طينيين كبار ،منهم رئيس الوزراء رامي الحمد الله ،باإلضافة إلى شخصيات
بارزة في الس���لطة والمنظمة ال تتولى مناصب رس���مية ،وذلك إليصال مقترحاتها ورسائلها
للقيادة الفلسطينية المتمثلة بالرئيس محمود عباس.
وأك���د المصدر أن اإلدارة األميركية ،مررت عبر قنوات اتصاالتها الرس���مية وغير الرس���مية
ً
ً
للقيادة الفلس���طينية ،جدوال زمنيًا مفصال لبدء المفاوضات ،إلى جانب ترتيبات لعقد مؤتمر
دول���ي للدول المانحة بهدف بدء التخطيط لتحوي���ل األموال التي يعرضها الطرف األميركي،
وتابع المصدر أن األموال س���تخصص في البداية إلنش���اء بنية تحتية وقاعدة اقتصادية من
شأنها تمكين القدرة االقتصادية الفلسطينية بشكل مستقل تقريبًا.
ونقلت الصحيفة عن مس���ؤول أميركي قوله :إن «الرس���الة األميركية واضحة ،إما أن تستمر
الس���لطة في رفضها وبالتالي ستغرق الس���لطة بأكملها في أزمة اقتصادية حادة ،أو ستعود
القيادة الفلس���طينية إلى رش���دها ،وتجلس لتتحدث ،وتحصل في المقابل على االس���تقالل
السياسي واالقتصادي».
وادعى أن «الرئيس ترامب مستعد لتقديم مبلغ أكثر من المطلوب مقابل الحل ،وهو يعتقد
أن المسار االقتصادي ،نهج (البزنس) ،سيؤدي لتحقيق األمر».
م���ن جهته ،نفى البيت األبيض مزاعم الصحيفة اإلس���رائيلية ع���ن عرض اإلدارة األميركية
تقدي���م  5مليارات دوالر للفلس���طينيين مقاب���ل العودة إلى المفاوضات مع إس���رائيل ضمن
الش���روط األميركية .ووصف مس���اعد الرئيس األميركي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية
جيسون غرينبالت التقرير بأنه «سخيف».
وقال في تغريدة على (تويتر) مساء أمس» عندما يتم إصدار خطة السالم ،إذا كانت السلطة
الفلس���طينية جادة بشأن الس�ل�ام وترغب في تحسين حياة الفلس���طينيين ،يجب عليها أن
ترغ���ب في مراجعة الخطة واالنخراط فيها .إنها فكرة س���خيفة أن يت���م دفع  5مليارات دوالر
لطرف «للعودة إلى طاولة المفاوضات» .كيف يمكن أن يحقق ذلك السالم؟».
من جهة ثانية قال غرينبالت« :النصيحة التي س���أقدمها للجميع :انتظروا حتى يتم نش���ر
خطة الس�ل�ام ،وعقب ذل���ك ،يرجى قراءتها من أول إلى آخر صفح���ة لتحكموا على الخطة على
أساس مزاياها وليس على أساس الشائعات ،أو على سبيل التخمين والتكهن ،أو استنادا إلى
تقارير إخبارية ،ولكن على أساس ما تحتويه».

استمرار موجات

وحذر من أن «أي تجاوز لهذا الخط األحمر س���تكون له التداعيات نفس���ها التي شهدناها
في نيس���ان ،في إشارة إلى الضربات األميركية والبريطانية والفرنسية التي نفذت ردًا على
ً
هجوم كيميائي مفترض في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق أسفر عن أربعين قتيال
على األقل.
من جهة أخرى ،أعلن بانوس مومتزيس المنس���ق اإلنساني اإلقليمي لدى األمم المتحدة لألزمة
السورية خالل مؤتمر صحافي في جنيف :أن المنظمة الدولية التي تخشى «أسوأ كارثة إنسانية»
في القرن ،تستعد لمساعدة  900ألف شخص.
وقال مكتب الش���ؤون اإلنس���انية في األم���م المتحدة «بي���ن  1و 12أيلول ،أف���ادت المعلومات
المتوافرة بأن ازدياد العمليات القتالية في ش���كل كبير والمخ���اوف من تصعيد جديد أدت إلى
نزوح أكثر من  38ألفًا و 500شخص».
وتقدر األمم المتحدة أن أكثر من  4500منهم عادوا إلى منازلهم بين  10و 12أيلول بعد «تراجع
نسبي للعمليات القتالية».
وبحس���ب مكتب الشؤون اإلنسانية فإن معظم النازحين قدموا من محافظة إدلب وخصوصًا من
محيط مدينة جسر الشغور ،جنوب غربي المحافظة.
وأوضح المكتب أن «بعض النازحي���ن اختاروا التوجه إلى أراض زراعية تقع قرب المناطق التي
ً
يتح���درون منها أمال بالتمكن من العودة س���ريعًا إلى مناطقه���م إذا توقفت العمليات القتالية.
لكن معظم األشخاص اتجهوا إلى الشمال حيث مخيمات للنازحين على طول الحدود» مع تركيا.
وبه���دف تجنب هجوم مدمر عل���ى المحافظة الت���ي تعد آخر معقل للفصائ���ل الجهادية
والمعارضة في س���ورية ،عقدت إيران وروسيا وتركيا الجمعة الماضي قمة ثالثية في طهران
لكنها انتهت إلى فشل.
وق���ال مومتزي���س« :في الوقت الراهن ،وبصفتن���ا نعمل في المجال اإلنس���اني وفيما نأمل
بتحسن الوضع ،إال أننا نس���تعد لألسوأ .ولكننا غير مستعدين البتة ألسوأ السيناريوهات إذا
رأينا ثالثة ماليين ش���خص يتجهون إلى الحدود التركية ،س���يكون ذلك سيناريو يتجاوز إلى
حد بعيد قدرة كل المنظمات اإلنسانية مجتمعة».
وازداد عدد السكان في محافظة إدلب في األعوام األخيرة بما يناهز الضعف حتى بلغ ثالثة
ماليين ش���خص مع تدفق عشرات اآلالف من المقاتلين المعارضين وأفراد عائالتهم آتين من
مناطق مختلفة استعاد النظام السوري السيطرة عليها.

فقد بطاقة هوية
الجلزون :اعلن انا حليمه موسى حامد قاسم عن
فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية والتي اجهل
رقمها فالرجاء ممن يجدها ان يس���لمها ألقرب
مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
دير عم���ار  :اعلن انا حم���دان عاهد هالل بدحه
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية والتي اجهل
رقمها فالرجاء ممن يجدها ان يس���لمها ألقرب
مركز شرطة وله جزيل الشكر.

