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توصية بمحاكمة نتنياهو
وبحسب القناة العاشرة فإن القرار بالتوجه نحو البند األقل خطورة ينبع مما حصل عليه نتنياهو
في المقابل ،حيث كان الحديث عن مصالح.
كما أن القرار بعدم تقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة تلقي الرش���وة يسمح بعدم محاكمة رجل
األعمال ،أرنون ميلتش���ين ،للمحاكمة ،وبالتالي يس���تطيع اإلدالء بش���هادته ضد رئيس الحكومة،
سوية مع مساعدته الشخصية ،هداس كالين ،التي تعتبر شاهدة رئيسية.
يذكر أن الش���رطة كانت قد قدمت تلخيصاتها ،قبل ش���هرين ،بش���أن «الملف  »1000و»الملف
 ،»2000وأوصت بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة تلقي الرشوة في الملفين.
وف���ي حينه ،جاء أن الش���رطة توص���ي بتقديم نتنياه���و للمحاكمة بتهمة تلقي الرش���وة من
ميلتشين ،في ملف الهدايا ،ومحاولة الحصول على رشوة في ملف الفساد «الملف  »2000من ناشر
صحيفة «يديعوت أحرونوت» ،أرنون موزيس.
وبحسب الملف  ،1000فإن نتنياهو وأفراد عائلته تمتعوا بهدايا حصلوا عليها من رجلي األعمال
أرنون ميلتشين وجيمس باكر ،بضمنها سيجار فاخر وشمبانيا وبدالت فاخرة ،قدرت قيمتها بنحو
مليون شيكل ،دفع منها ميلتشين نحو  750ألفا ،ودفع باكر نحو  250ألف شيكل.
وبي���ن التحقيق أن الحديث «ليس عن هدايا بين أصدقاء» ،خاصة وأنها كانت بناء على طلب من
عائلة نتنياهو ،وتم إرسالها إليها بشكل مموه ،كما لم تكن الهدايا متبادلة.
ومع انتهاء التحقيق ،تبلورت لدى الش���رطة أدلة كافية تش���ير إلى ارتكاب مخالفة الرشوة بكل
ما يتص���ل بالعالقة بين نتنياهو وميلتش���ين ،خاصة وأن األخير أصر عل���ى الحصول على مقابل.
وذلك في إشارة إلى «قانون ميلتشين» الذي كان يهدف إلى إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات لكل
يهودي يقرر الهجرة ثانية إلى البالد بعد مغادرتها .وفي حالة ميلتشين فإن الحديث عن امتياز
يقدر بماليين الشواقل.

مستوطنون يعربدون
قبل الماضي���ة ،قبرا ،في مقبرة «باب الرحمة» االس�ل�امية التاريخية المالصقة لجدار المس���جد
األقصى الشرقي ،وداستاه بحقد ،وسط شتائم ،ومسبات ،وشعارات عنصرية.
يذكر أن االحتالل ،وعبر العديد من مؤسساته ،يستهدف هذه المقبرة منذ فترة ،بعد أن اقتطع
منها جزءا مهما وواس���عا بمحاذاة س���ور األقصى؛ إلقامة ما أسماه االحتالل «حدائق وطنية» ،وهي
عبارة عن مش���اريع تخ���دم الرواية التلمودية للقدس ومحيط المس���جد األقصى ،ومنع دفن موتى
المقدسيين في هذه المنطقة.
من جهة ثانية ,نفذت طواقم فنية تابعة ألجهزة االحتالل ،بحراس���ة مش���ددة ،امس ،أعماال
تمهيدية لتركيب المزيد من كاميرات المراقبة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.
وقال شهود عيان :ان طواقم االحتالل شرعت بحفر األرصفة في حي بئر أيوب بسلوان ،استعدادا
لتركيب كاميرات مراقبة في المنطقة لحماية المستوطنين ،الذين ينتشرون في العديد من البؤر
االستيطانية في عدة أحياء من بلدة سلوان.

ليبرمان يقرر
اإلرهاب وتحضرهم إلنتاج أشرطة فيديو تحريضية وتدعم األنشطة اإلرهابية».
ومن جهتها قالت اإلذاعة اإلس���رائيلية إن المؤسسة تعمل لصالح الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين.
ولم يصدر أي تعقيب عن المؤسس���ة التي تنش���ط في تغطية الفعالي���ات في مدينة القدس
الشرقية وممارسات االحتالل ضد المواطنين الفلسطينيين في المدينة.
وتقول المؤسس���ة إن عملها «في مجال تمكين الش���باب وبناء قدراتهم بما يش���مل تنشئتهم
على ثقافة المشاركة وتنمية شعورهم بالثقة بالنفس وبقيمتهم الذاتية وباالحترام ،سيساهم
في خلق جيل مميز من األطفال والش���باب الذي���ن يمتلكون موروثًا ثقافيًا وفكريًا وحضاريًا عميقًا
ويؤمنون بوطنهم وقضيتهم ويس���اهمون في قيادة التغيير المجتمعي وهو ما يساهم في بناء
جيل من الشباب يمتلكون اإلمكانات والقدرات التي تمكنهم من المساهمة في تنمية مجتمعهم
وقيادته».
وتضيف عن رسالتها هي «تمكين وتنمية الشباب المقدسي من خالل تطوير قدراته ومهاراته
ُ
ُ
عبر مشاريع ريادية خالقة تعطيه الفرصة للتعبير عن نفسه وإتاحة المجال أمامه للتغيير ووضع
الحلول للقضايا التي تواجه قطاع الش���باب في المدينة من خالل اإلعالم الموجه والهادف بشكل
يساهم في تحقيق أهداف الجمعية».
وكان االحتالل اإلس���رائيلي أغلق على مدى السنوات الماضية عشرات المؤسسات الفلسطينية
في مدينة القدس على رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية.

االتحاد األوروبي
وتابع» موقف االتحاد األوروبي هو انه ال بديل للس���لطة الفلس���طينية في غزة وبالنسبة لإلتحاد
األوروبي فإن هناك طرف واحد مس���ؤول هو السلطة الفلس���طينية والحكومة الفلسطينية ويجب
أن تتمكن من القيام بدورها وأن تتحمل مس���ؤولياتها بدون معيقات وعدم وضع أي معيقات أمام
قيامها بمهاماتها هذه».
ولف���ت عثمان إلى أن « اإلتح���اد األوروبي يدعم جهود المصالحة الفلس���طينية التي تقوم بها
األطراف لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية بما يساهم في بإنهاء اإلنقسام بشكل جذري «.
وأشار عثمان إلى انه» أصال ال توجد إتصاالت بين اإلتحاد األوروبي وحركة حماس».
وكانت جريدة األخبار اللبنانية نشرت هذا التقرير الذي لفت إلى انه « كي ال تعترض إسرائيل،
يتضمن العرض تعهدًا من «حماس» بعدم اس���تخدام األدوات العس���كرية التي لديها لس���نوات
ع���دة (أقلها خم���س) ،ومنع أي تصعيد باتجاه العدو ،إضافة إلى ضب���ط الحدود ،على صيغة «ألمن
مقابل الغذاء».
وقالت» بينما لم ّ
ترد «حماس» على هذا الطرح ووعدت بدراس���ته ،أضافت الجهة المقترحة بندًا
«مغريًا» يتعلق بتخصيص الدعم األوروبي الذي كان يرسل عبر السلطة إلى غزة ،وال سيما في بنود
التنمية والتعليم والصحة ،للرواتب والمصاريف اإلدارية عبر اللجنة نفسها».

أبراج مراقبة
لدى مشاهدة كل شاب ُيصاب برصاص الجيش اإلسرائيلي.
ُ
وقال المراس���ل :إن الصور التقطت في مس���توطنة (ناحل عوز) ش���رقي قطاع غزة ،وعلق عليها
بالقول« :العرض األجمل في البلد ،مستوطنو (ناحل عوز) على المدرجات».
وأثارت هذه الصور ردود فعل واس���عة عبر العديد من وسائل اإلعالم الدولية ،ووسائل التواصل
االجتماع���ي ،حيث علقت صحيفة (ميدل ايس���ت مونيتور) البريطانية ،عل���ى الصور بالقول« :إنها
جاءت في الوقت الذي كان الفلس���طينيون على الجانب اآلخر يلملمون جراحهم ،حيث ارتقى نحو
 35شهيدًا ،إضافة إلى آالف الجرحى بالرصاص الحي وقنابل الغاز في مسيرات العودة الكبرى.
وكش���فت الصحيفة عن اس���تخدام قوات الجيش لغاز مجهول ضد المتظاهرين المشاركين في
مسيرة العودة ،عبر اس���تخدام طائرات مسيرة إلطالقه ،مشيرة إلى أن هذا الغاز ،يسبب التشنج و
واالرتجاف الش���ديد ،عالوة على حاالت اإلغماء ،وفي بعض الحاالت الغياب عن الوعي لعدة ساعات
فور استنشاق هذا الغاز المميز بلونه األخضر.

روسيا :خبراء
وكان مدي���ر المنظمة احمد اوزمجو اعلن في وقت س���ابق االثنين ان الخبراء لم يتمكنوا بعد من
الوصول الى دوما في الغوطة الشرقية للتحقيق في هجوم مفترض بالغاز السام.
وقال خالل جلسة طارئة للمجلس التنفيذي للمنظمة «لم ينتشر الفريق بعد في دوما».
وتأتي الجلسة بعد يومين على ضربات نفذتها الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر السبت
ودمرت ثالثة مواقع يشتبه بأنها مرتبطة ببرنامج السالح الكيميائي السوري.
وكان م���ن المتوقع أن يبدأ فريق تقصي الحقائق عمله الميدان���ي األحد ،إال أنه عقد لقاءات مع
مس���ؤولين سوريين في دمشق وس���ط تعتيم اعالمي من الطرفين حول برنامج عمله للتحقيق في
الهجوم الكيميائي المفترض في دوما الذي أدى في السابع من نيسان الى مقتل أربعين شخصًا،
وفق مسعفين وأطباء محليين.
وقال اوزمجو إن «المس���ؤولين الروس والسوريين الذين شاركوا في االجتماعات التحضيرية في
دمشق» أبلغوا الفريق انه ال تزال هناك قضايا امنية معلقة يجب االنتهاء منها قبل بدء عمله.
ودعا الى الس���ماح للفريق الذي يضم تسعة اشخاص متطوعين ،الى الدخول الى دوما «بالسرعة
الممكنة».
في غضون ذلك ،نظمت السلطات السورية امس جولة لمراسلي وسائل االعالم األجنبية ،وبينها
وكالة فرانس برس ،في دوما التي باتت تحت س���يطرة قوات النظام واصطحبتهم الى مستش���فى

تعزية

الثالثاء 2018/4/17
المدينة الرئيسي حيث نقل ضحايا الهجوم الكيميائي المفترض.
وفي طابق سفلي من المستشفى ،نفى طالب طب يعمل في المستشفى معرفا عن نفسه باسم
مروان جابر لفرانس برس أن يكون طاقم المستش���فى قد عال���ج أي مصابين بهجوم كيميائي في
السابع من نيسان
وقال «جاءت حاالت اختناق نتيجة ال���ردم والغبار والحرائق والدخان ،وتم التعامل معها كعالج
عرضي لكن ما حدث أن أش���خاصًا غريبين دخلوا فيما كنا في حالة فوضى وأش���اعوا بين الناس أن
هناك ضربة بالكيماوي ،وأصيب المدنيون بحالة خوف وهلع».
وأضاف «مع حالة الهلع الشديدة ،بدا اشخاص غريبون يرشون المياه ويصورون ايضًا».
إال أن المندوب االميركي لدى منظمة حظر االس���لحة الكيميائية قال إن روس���يا قد تكون زارت
موقع الهجوم المفترض «وعبثت» باالدلة.
واضاف كين وارد خالل جلسة المنظمة «حسب فهمنا ،قد يكون الروس زاروا موقع الهجوم».
وأضاف «نش���عر بالقلق ازاء احتم���ال ان يكونوا عبثوا به الحباط جه���ود بعثة تقصي الحقائق
التابعة للمنظمة الجراء تحقيق فعال».
وق���ال إن ذلك في حال ثبوته ،س���يثير «أس���ئلة جدية» حول قدرة بعثة تقص���ي الحقائق على
القيام بعملها.
إال أن الكرملين نفى ذلك.
وصرح وزير الخارجية الروس���ي س���يرغي الفروف لهيئة البي بي سي «استطيع أن اضمن لكم أن
روسيا لم تعبث بالموقع».
من جهتها ،دعت فرنس���ا في االجتماع الى تمكين منظمة حظر االسلحة الكيميائية من تفكيك
برنامج سورية «السري» لالسلحة الكيميائية.
وقال السفير الفرنسي فيليب الليو خالل اجتماع الهاي إن «األولوية اليوم تكمن في منح اللجنة
الفنية (في المنظمة) الوسائل إلنجاز تفكيك البرنامج السوري».
وأضاف «نعلم جميعا بأن سورية أبقت على برنامج كيميائي سري منذ  »2013عند انضمامها إلى
اتفاقية حظر االسلحة الكيميائية وتدمير ترسانتها.
وأكد ان «الحقائق موجودة هناك ،وهم يطلقون ابشع االكاذيب ،وينفون االمر».
اال ان محدودية الهجمات وحقيقة ان دمش���ق اتيح لها الوقت الكافي لنقل معداتها الرئيسية
بعد التحذير المسبق من الغرب لروسيا ،حليفة دمشق ،اطلقا العنان للشكوك.
وقال نائب وزير الخارجية الس���وري فيصل المقداد االثنين «تم عق���د عدة اجتماعات مع الوفد
نوقش خاللها التعاون بين الجانبين لتنفيذ المهمة المطلوبة بدقة وش���فافية وحيادية» ،مضيفا
إن بالده «ش���ددت في هذه االجتماعات على اس���تعدادها التام للتعاون ولتوفير كل التسهيالت
الالزمة لوفد تقصي الحقائق للقيام بمهامه».
وتواجه البعثة مهمة صعبة في سورية بعدما استبقت كل األطراف الرئيسية نتائج التحقيق،
بما فيها الدول الغربية.
ويهدف عمل البعثة بالدرجة األولى الى تحديد ما اذا كان تم استخدام مواد كيميائية ،وال يقع
على عاتقها تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
وفيما أش���ادت واش���نطن بالضربات معتبرة أنها حققت «أفضل» نتيج���ة ممكنة ،قللت كل من
الس���لطات الس���ورية وفصائل المعارضة من تداعياتها ،خصوصًا أن المواقع المس���تهدفة كانت
خالية بعدما أبلغت الدول الغربية روسيا بأمرها.
الى ذلك ،ستجري مناقشات في مجلس األمن اعتبارا من االثنين حول مسودة قرار جديدة بشأن
س���ورية قدمها األميركيون والفرنس���يون والبريطانيون بعد س���اعات من الضربات ،تنص بصورة
خاصة على إنشاء آلية تحقيق جديدة تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية في سورية .
من جهة أخرى ،ال يزال الغموض يحيط باس���تراتيجية واش���نطن حيال س���ورية  ،إذ أكد البيت
األبي���ض األحد أن ترامب مصمم على س���حب قواته في أقرب وقت ،بعد س���اعات من اعالن نظيره
الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس أقنعته بالبقاء «لمدة طويلة».
وقالت المتحدثة باس���م الرئاسة األميركية ساره س���اندرز إن «الرئيس كان واضحا ،إنه يريد ان
تعود القوات االميركية باقرب وقت ممكن الى الوطن».
وج���اءت تصريحات المتحدثة بش���أن االنس���حاب لتتناقض مع م���ا أعلنه ماك���رون في مقابلة
تلفزيونية مطولة مس���اء األحد ،مؤكدًا أنه أقنع ترامب بعدم سحب القوات األميركية من األراضي
السورية.

سكان دوما
دوما الذين خرجوا من تحت األرض ،يتجولون بين أبنية مدمرة ووسط شوارع من الركام.
وسيطر الجيش السوري السبت على كامل الغوطة الشرقية قرب دمشق إثر خروج آخر المقاتلين
ً
المعارضين من مدينة دوما بعدما شكلت طيلة ست سنوات معقال أساسيًا لفصيل جيش االسالم.
وتقول لينا كركورة في األربعينات من عمرها لوكالة فرانس برس «قررت اصطحاب ابنتي للتنزه
بعد الحاحها على الخروج وبكائها».
وما أن كانتا تهمان بالمغادرة حتى غيرت طفلتها وعد (تس���ع سنوات) رأيها خشية من قصف
اعتادت على سماع دويه.
وتضيف المراة المتش���حة بالس���واد على هامش جولة نظمتها السلطات للصحافيين في دوما
«طمأنته���ا أن االمان ع���اد ولن يصيبه���ا أي مكروه ( )...وأنه ب���ات بامكاننا الخ���روج االن وتنفس
الصعداء».
تمس���ك األم بيد طفلتها التي ترتدي زيًا رياضيًا أحمر اللون ،تمر من ساحة الشهداء في وسط
المدينة وتنظر الى الدمار حولها ،وتقول «عاش األطفال برعب وخوف ،لم يعيشوا طفولتهم».
تأم���ل لينا أن تع���ود الحياة مجددًا الى مدينة دوما وأن تمأل األراجيح س���احاتها ليهنأ األطفال
بحياتهم بعيدًا عن الحرب.
وشهدت الغوطة الشرقية منذ  18شباط هجومًا عنيفًا استمر شهرين شنته القوات الحكومية
الستعادة المنطقة التي تشكل أحدى بوابات دمشق وطالما هدد تواجد الفصائل المعارضة فيها
أمن العاصمة.
وينتش���ر في المدينة اليوم عناصر من الش���رطة العسكرية الروسية والس���ورية ،ويفترض أن
تدخله���ا بعثة تقصي حقائق تابعة لمنظمة حظر األس���لحة الكيميائية للتحقيق في تقارير عن
هجوم كيميائي مفترض في الس���ابع من نيس���ان  ،ما دفع دول غربية الى شن ضربات ضد اهداف
سورية.
ونفت دمشق بالمطلق مع حليفتيها موسكو وطهران استخدام اي سالح كيميائي.
في ش���ارع الجالء الذي يصل ساحة بدران الرئيس���ية بساحة الشهداء ،تتوزع المحالت التجارية
المغلقة على جانبي الطريق.
وس���ط الش���ارع ،يقف هيثم بدران ( 40عامًا) ويمس���ك بيد ابنه عمر (عشر س���نوات) ويتسامر
مبتمسًا مع اصدقائه.
ً
ويقول لفرانس برس «لقد أخرجته للتنزه قليال للترفيه عن نفسه».
عاش عمر معظم طفولته تحت الحصار ولم يعرف منطقة س���وى الغوطة الشرقية ،ويحلم والده
اليوم باصطحابه الى دمشق ،للتعرف على سوق الحميدية والجامع األموي.
ويقول بدران «أريده ان يعرف البلد ،لم ير شيئًا في الدنيا حتى أنه ُحرم من الدراسة».
على بعد أمتار عدة ،تسير باسمة السيد ( 55عامًا) ببطء ،تنظر حولها من خلف نقاب أسود اللون.
ً
وتقول بعدما رفعت نقابها عن وجهها «مكثت في القبو مع احفادي طويال وخرجت اآلن ألشاهد
الناس» مضيفة «سعادتي ال توصف ،تفاءلت خيرًا».
وتق���ول إنها رفض���ت الخروج من دوما ،بخالف عش���رات اآلالف الذين غادروها ال���ى مراكز ايواء
قريبة حددتها القوات الحكومية أو الى شمال البالد بموجب اتفاق االجالء مع الفصائل المعارضة.
وتضيف «أنا من سكان دوما االصليين ،لم اخرج منها منذ والدتي ،ولم افكر نهائيا بذلك».
حول ش���احنة يرمي ش���بان من على متنها ربطات خبز ،تجمع رجال وأطفال وبدت خلفهم أعمدة
من الدخان.
ف���ي أحد المتاجر القليلة التي فتحت ابوابهاُ ،وضعت المالبس الجاهزة المزركش���ة بعناية على
الرفوف .ويجلس رجالن في متجر آخر يعمالن على آلة خياطة حديدية سوداء اللون.
ويعمل رجل على تنظيف متجره الذي تصدعت جدرانه ،من الحجارة ويس���اعده آخر على إخراج
الخردة منه.
ً
ً
وأمام مبنى انهار سقفه تمامًا ،تجر أمرأة منقبة رجال على كرسي متحرك وضع طفال على ركبتيه.
وفي ش���ارع فرعي يضيق بالمارة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية ،يتجول ابو ياسر ( 41عامًا)
بصحبة زوجته.
ويروي أنه اضطر لبيع كل ما يملك إلعالة اسرته بعدما فقد عمله في توزيع المياه.
ويضيف «أمضينا س���بعين يومًا تح���ت االرض ،واآلن أصبح بامكاننا ان نخرج الى الش���ارع .هذا
كان حلمًا».
لم يفاجأ أبو ياس���ر بحجم الدمار الذي حل بمدينته ،فهو كان يخرج من القبو بين الحين واآلخر
للبحث عن بعض الحاجيات ،على عكس زوجته التي لم ّتر النور منذ فترة طويلة ،حتى أنها وضعت
مولودها الخامس قبل عشرين يومًا تحت األرض.
ً
وتقول الش���ابة وترتدي معطفًا أسود طويال «ترددنا بالخروج لكن اليوم نزعنا الخوف من قلوبنا
وخرجنا».
وتطمح الشابة ذات العينين السوداوين والبشرة البيضاء الى زيارة أهلها في دمشق.

قلقيلية ـ يتقدم اإ�سالم جعيدي مدير بنك فل�سطني يف قلقيلية باأحر التعازي
واأ�سدر م�ساعر احلزن واملوا�ساة من الزميل وال�سديق نا�سر باكري مدير اإدارة
اأعمال ال�سركات يف بنك فل�سطني لوفاة خاله طيب الذكر املغفور له:

فقد جواز سفر فلسطيني

�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته واأن يلهم اهله ال�سرب
وال�سلوان وح�سن العزاء.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

اعل���ن انا عمار محمد عب���د الفتاح عابد
سكان المزرعة الشرقية عن فقد جواز
سفري الفلسطيني الذي اجهل رقمه
 ،فالرجاء ممن يجده ان يس���لمه ألقرب
مركز شرطة وله جزيل الشكر.

احلاج عثمان معروف اأبو �سمرة

فقد بطاقة هوية
اعلن انا محمد مرش���د محمد عوض من
س���كان بدرس عن فقد بطاقة هويتي
الشخصية والتي اجهل رقمها فالرجاء
ممن يجدها ان يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر.

وتضيف «أتمنى أن تعود االيام القديمة» ،ما قبل الحرب المدمرة التي بدأت عامها الثامن.

ليبرمان :إسرائيل
كذلك لن نس���مح بان تتحول س���ورية الى قاعدة ايرانية لمواجهة اس���رائيل ،ولن نس���مح بان
تتحول غزة الى قاعدة إيرانية لمواجهة اسرائيل».
واضاف ان حزب الله اللبناني وحركة حماس «باتا الذراع العس���كرية اليران وبدونها لن يتمكنا
من البقاء يوما واحدا».
واضاف ليبرمان ان «االس���تراتيجية في غزة هي نزع السالح وترتيب عودة االسرى االسرائيليين
وتاهيل قطاع غزة ،وعلى سكان غزة ان يفهموا ان بامكانهم تحويلها إلى سنغافورة».
وش���دد على «ان الناس في قط���اع غزة تدرك ان حماس ال تجلب لهم س���وى االحباط والفقر ،الن
حماس تستثمر أموالهم في حفر االنفاق وصنع الصواريخ ،وبدال من ان تتحدث عن كيفية تدمير
دولة اسرائيل عليها ان تتحدث عن كيفة العيش بجانب دولة اسرائيل ،وطالما ان حماس تسيطر
على القطاع لن يحدث اي شىء».

مطالبات بحماية األسرى
وتابع المتحدث الرس���مي :إنه من العار على كل ذي عالقة من دول ومؤسسات ومنظمات وأفراد
في العالم قبول بقاء س���تة آالف وخمسمائة أسير فلس���طيني في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي،
(آخر احتالل في التاريخ) ،ألنهم يتقدمون ش���عبهم في الكف���اح والنضال من أجل الحرية واألمن
والسالم في المنطقة والعالم.
وطال���ب المحم���ود جميع الجه���ات المذك���ورة ،وتلك الممثل���ة بالمجتمع الدولي ومؤسس���اته
ومنظماته ،إنقاذ الكرامة اإلنس���انية التي يمثلها األس���رى الفلس���طينيون ويدافعون عنها ،عبر
تتويج نضالهم العالمي النبيل بحريتهم وإنهاء معاناتهم الطويلة الظالمة.
وبهذا الصدد ،طالب المجلس الوطني بس���رعة تحويل ملف األسرى والمعتقلين الفلسطينيين
إلى المحكمة الجنائية الدولية ،لمحاسبة سلطات االحتالل على جرائمها بحقهم.
وأكد المجلس الوطني ،في بيان صدر عنه ّ
بعمان ،أمس ،ووصلت «األيام» نس���خة منه ،االستمرار
بمتابعة قضية األسرى والمعتقلين األبطال البالغ عدهم ( )6500أسير ،وبذل كل الجهود ،وتسخير
كافة اإلمكانات الوطنية والعربية والدولية من أجل نصرة قضيتهم ،والعمل على إطالق سراحهم،
بمن فيهم  6نواب معتقلين.
من جهتها ،أكدت وزارة اإلعالم أن الس���ابع عشر من نيسان فرصة لمحاكمة دولة االحتالل ،التي
اعتقلت مليون فلس���طيني منذ النكبة ،وقتلت  215أسيرًا داخل الس���جون والمعتقالت منذ العام
 ،1967ومارس���ت سياس���ات القتل البطيء واإلع���دام التدريجي ،وأمعنت في الع���زل داخل منافي
األحياء ،وأقرت قوانين عنصرية لتشريع قتل أسرانا بدم بارد ،وتحاكم أطفالنا وزهراتنا.
وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د .حنان عشراوي أن قضية األسرى
ّ
تقف دائمًا على رأس سلم أولويات القيادة ،وأن موقف منظمة التحرير ثابت ومستمر في متابعة
قضيتهم والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم،
ومالحقة إس���رائيل قانونيًا وسياسيًا في المحاكم والمحافل الدولية ،ومحاسبتها ومساءلتها على
االنتهاكات التي ترتكبها بحق األسرى.
وطالبت ش���بكة المنظمات األهلية الفلس���طينية المؤسس���ات الدولية الحقوقية واإلنس���انية،
بالعمل فورًا لبدء خطوات ملموس���ة لمحاسبة دولة االحتالل على جرائمها تجاه األسرى واألسيرات
في س���جون االحتالل؛ في ظل اس���تمرار عمليات التنكيل اليومي ،وتصاعد إجراءات االحتالل التي
تصل لجرائم الحرب وفق القانون الدولي ،بما فيها المخالفات الخطيرة.
ودعت مؤسس���ة لجان العمل الصحي ،لتوحيد الجهود الش���عبية والرسمية والحقوقية لفضح
ممارسات االحتالل بحق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل وما يتعرضون له من اعتداءات
وحرمان ألبسط الحقوق اإلنسانية ،وكذلك االبتزازات والمساومة التي تمارس بحق المرضى منهم،
والتحرشات اللفظية والجسدية بحق األطفال كما جرى مع الفتاة عهد التميمي من قبل المحققين
اإلسرائيليين.

ضابط إسرائيلي
مباش���رة بعد قصف القاعدة العس���كرية ،اعترفت إيران بصورة استثنائية بخسائر بشرية في
قواته���ا ،وذلك بعد أن عمدت في الماضي على التكتم على غارات مماثلة نس���بت للطيران الحربي
اإلسرائيلي ،علما أن من بين القتلى اإليرانيين جراء قصف قاعدة الـ»تيفور» ضابط برتبة كولونيل
في الحرس الثوري.
كانت هذه هي المرة الثانية خالل شهرين التي تتعرض فيها القاعدة العسكرية التي تتواجد
بها قوات روس���ية للقصف والهجوم من قبل الطيران اإلس���رائيلي ،ففي المرة السابقة ،في شباط
الماضي ،تم اس���تهدافها وقصفها بعد إط�ل�اق طائرة إيرانية بدون طي���ار منها ،والتي اخترقت
األجواء اإلسرائيلية وتم إسقاطها بواسطة مروحية تابعة للسالح الحربي اإلسرائيلي.
وردا عل���ى ذلك ،تم تفجير مقرات التحكم اإليرانية في قاعدة الـ»تيفور» ،ولكن النظام الدفاعي
لقوات النظام الس���وري نجح ،حسب وس���ائل إعالم النظام ،بإس���قاط إحدى الطائرات اإلسرائيلية
المقاتلة التي ش���اركت في الهجوم ،إذ تحطمت طائرة إسرائيلية من طراز «أف  ،»16والتي أصيب
فيها طياران ،ما حفز لتحرك واس���ع للجيش اإلس���رائيلي في نفس اليوم ،عبر تنفيذ سلس���لة من
الغارات ومهاجمة أهداف إيرانية وسورية.
وتعرضت قاعدة الـ»تيفور» قبل أيام مجددا لقصف ولهجوم نس���بته روسيا إلى السالح الحربي
اإلسرائيلي ،حيث أسفر القصف عن مقتل  14عسكريا ،سبعة منهم من الحرس الثوري اإليراني.
وخالفا لهجمات س���ابقة نسبت إلى إس���رائيل ،حيث امتنعت روس���يا التعقيب عليها ،سارعت
موسكو بتوجيه أصبع االتهام إلى إسرائيل وحملتها كامل المسؤولية عن قصف القاعدة ،محذرة
من أنها كانت «تطورا خطيرا».
ولم يتوقف الرد الروس���ي على الش���جب واإلدانة بل أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين تحدث
إلى رئيس الحكومة اإلس���رائيلية ،بنيامين نتنياهو ،حول القصف والهجوم ،وأعرب الكرملين عن
معارضته لما أس���ماه «اإلضرار بالسيادة السورية» ،بينما عاد نتنياهو وأكد أن إسرائيل لن تسمح
بتموضع إيراني بسورية وتعزيز نفوذ طهران بالمناطق الحدودية بالجوالن المحتل.

المحكمة اإلسرائيلية
الفلسطينيين قرب الشريط الحدودي بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
ودعت منظمات «حقوق المواطن» و»يش دين» و»مسلك» و»مركز الدفاع عن الفرد ولجنة مناهضة
التعذيب» في بيان مشترك ،المحكمة العليا اإلسرائيلية إلى إقامة مناقشة طارئة لاللتماس ،قبل
ّ
تجدد فعاليات «مس���يرة العودة» الجمعة المقبلة ،والتي يقمعها جيش االحتالل بالرصاص الحي،
ما أسفر حتى اآلن عن استشهاد  35فلسطينياً.
ً
وأوضح���ت أن األوامر بإطالق النار تس���مح لجنود االحتالل أيضا بإطالق الن���ار على المتظاهرين
ّ
لمجرد اقترابهم من الجدار الحدودي من جهة غزة ،حتى إن لم يشكلوا ً
خطرا على حياة اآلخرين.
وقال���ت إن «الحديث هنا يدور حول مقتل أعداد غي���ر معقولة من المدنيين الذين قتلوا دون أن
تكون هناك حاجة للتبرير بأنهم هددوا بشكل ملموس وفوري حياة مواطنين إسرائيليين أو حياة
قوات األمن اإلسرائيلية».
ً
أيضا في االلتماس ّأنه «على ضوء ادعاء الدولة ّ
بأن إس���رائيل ال تعتبر قوة احتالل في غزة
وجاء
ّ
ّ
ً
ّ
منذ فك االرتباطـ ،فإن الجيش اإلس���رائيلي غير مخول قانونيا باإلع�ل�ان عن الجانب الغزي منطقة
مغلقة ،وال يجوز له إطالق النار على الداخلين إلى هذه المنطقة ّ
لمجرد دخولهم إلى هناك».
ّ
ويتطرق االلتماس إلى «المدونة األخالقية» للجيش اإلسرائيلي ،والتي تنص على حظر استخدام
ّ
الجنود للسالح إليذاء أشخاص غير مسلحين.

«األونروا» :الوضع
عام  ، 2011و 6آالف الجئ من فلسطين في المناطق المحيطة في يلدا وبابيال وبيت سهم والتي
تصنفها األمم المتحدة على أنها مناطق يصعب الوصول إليها.
وطالبت األونروا كافة األطراف بالس���ماح للمدنيي���ن الراغبين بمغادرة مناطق النزاع بأن يغادروا
بس�ل�ام وأمن ،خاصة الحاالت الطبية ،ودعت إلى توفير س���بل وصول آمن م���ن أجل توزيع معونات
منق���ذة للحياة ،والتي تش���مل الغذاء والدواء ،إلى كاف���ة المدنيين المحاصري���ن داخل اليرموك
والمناطق المجاورة في يلدا وبابيال وبيت سهم.

االحتالل يفرض
والش���ركات هي :توفيق قشطة« ،رفح» ،حافل»،رفح» ،عبد العال« ،رفح ،باصات خان يونس« ،خان
يونس» ,سيارات غزة« ،خان يونس».
وكتب منس���ق عمليات االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،67يوآف مردخاي ،في
صفحته على فيس���بوك ،باللغة العربية ،أن «إسرائيل تنوي فرض عقوبات على شركات النقل التي
تنقل ناشطي حماس للقيام بأعمال شغب مقابل إسرائيل ،وستلغى أي عالقة بهم مع إسرائيل».

فقد بطاقة هوية
اعل���ن ان���ا ضي���اء الدين اس���عد عبد
المحسن عالن من سكان بتين عن فقد
بطاقة هويتي الشخصية والتي اجهل
رقمها فالرجاء ممن يجدها ان يسلمها
ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية

اعل���ن ان���ا محم���د يحيى حس���ين
نصاص���ره من بيت فوري���ك عن فقد
بطاق���ة هويت���ي الش���خصية والتي
تحم���ل رق���م  907015846فالرج���اء
ممن يجدها ان يسلمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر.

وادعى مردخاي أن جيش االحتالل س���لم تحذيرات إلى أصحاب شركات النقل ،وطلب منهم عدم
نقل «ناشطي حماس» الذين يصلون في نهايات األسبوع إلى منطقة السياج الحدودي.
وبحس���ب االحتالل ،فإن هناك  14ش���ركة نقل غزية تقوم بنقل المتظاهرين إلى منطقة السياج
الحدودي ،والذين يعتبرهم االحتالل «ناشطي حماس».
وأضاف مردخاي :إنه س���يتم فرض عقوبات على أصحاب الش���ركات ،كم���ا أن أبناء عائالتهم لن
يحصلوا على «حقوق أكثر» و»ستلغى أي عالقة لهم بإسرائيل».

شعث :جاهزون
ً
وأض���اف :إن عقد انتخابات المجلس الوطني ،ال ُيمثل التفافا على اتفاق المصالحة على اإلطالق،
وإنما من ضمن االتفاقية التي وقعتها حماس ،كان إنجاز انتخابات المجلس ،وكذلك إعادة ترتيب
لاً
مؤسس���ات منظمة التحري���ر ،فبد من عرقلة عقد تلك المؤسس���ات ال بد أن تلت���ف جميع القوى
الفلسطينية حولها ،وهذا يمثل أكبر رد على الواليات المتحدة ومشاريعها.
وح���ول دعوات الرئيس محمود عباس ،التي وجهها إلى قيادة حركة حماس ،عبر وفد المخابرات
المصري ،أكد ش���عث أن حماس لم ترد لحد اللحظة ،على دعوة الرئيس لها ،لتسليم قطاع غزة «من
ً
الفتا إلى أن ما ُيصرح به بعض قادة حماس ليس ًردا ً
رسميا.
األلف إلى الياء»،

السفير اإلسرائيلي
من جانبه ،نشر موقع «إس���رائيل بالعربية» الذي يعد الحساب الرسمي السرائيل على تويتر ان
«أمير فايسبرود ،سفير إسرائيل الجديد في األردن ،وصل قبل قليل إلى عمان حيث يبدأ عمله» مع
نشر صورته وهو يرتدي بدلة رمادية وربطة عنق حمراء.
والس���فير الجديد كان يشغل منصب رئيس قسم الش���رق االوسط في مركز االبحاث السياسية
في وزارة الخارجية االسرائيلية.
وشغل منصب السكرتير االول والمتحدث باسم السفارة االسرائيلية في االردن ما بين عام 2001
حتى  .2004كما ش���غل العديد من المناصب في قس���م الشرق االوس���ط بوزارة الخارجية بما فيها
منصب مدير مكتب شعبة لبنان وسورية ونائب رئيس قسم الشؤون المغاربية.

أميركا وبريطانيا
وقالت الحكومت���ان األميركية والبريطانية إنهما تعتزمان إصدار تقرير مش���ترك يوم االثنين
يع���رض التفاصيل الفني���ة للهجمات حتى تتمك���ن المنظمات من معرفة م���ا إذا كانت تعرضت
للهجوم وتتمكن أيضا من إحباط أي محاوالت قرصنة مشابهة في المستقبل.

أعضاء بالشيوخ األميركي ينتقدون
محدودية الضربة الثالثية في سورية
واش����نطن -األناضول :انتقد عدد من أعضاء مجلس الش����يوخ األميركي
محدودية الضربة العس����كرية الثالثية األميركية الفرنس����ية البريطانية
في سورية  ،مطالبين بتبني استراتيجية شاملة إلنهاء الحرب هناك.
وأعرب ليندسي غراهام الس����يناتور الجمهوري عن كاروالينا الجنوبية،
ً
في بيان مكتوب أصدره ،عن اعتقاده بأن الضربة كانت ً
"ردا ضعيفا" على
نظام بشار األسد.
ً
وأضاف" :أتخوف من أن الضربة س����تعتبر ً
ردا عس� ً
���كريا ضعيفا ،البد أن
األس����د فكر أن استخدامه الس��ل�اح الكيميائي س����يكون الرد عليه ضربة
عسكرية أميركية محدودة".
لاً
عسكريا ً
ً
قويا يدفع األسد أو روسيا وإيران
واعتبر أن الضربة ليست عم
إلى تغيير استراتيجيتهم في سورية .
وأعرب الس����يناتور الجمهوري جون ماكين ،في بي����ان أصدره عن دعمه
للضربة ،لكنه أكد أن اإلدارة األميركية ال بد أن تتبنى استراتيجية شاملة
في سورية والمنطقة ،من أجل تحقيق النجاح على المدى البعيد.
ً
وأضاف" :البد أن يضع الرئيس (ترامب) أهدافا لمواجهة التأثير السيئ
لروسيا وإيران في المنطقة وأال يكتفي باستهداف تنظيم داعش .يمكن
ش����ن غارات جوية بشكل مس����تقل عن االس����تراتيجية الواسعة ،إال أنه ال
يمك����ن للغارات وحده����ا أن تحقق أهداف الواليات المتحدة في الش����رق
األوسط".
وفي الس����ياق نفسه ،أكد بيان صادر عن الس����يناتور الديمقراطي جاك
ريد ،أن "مثل هذه الضربات المحدودة ال يمكن أن تحل محل استراتيجية
شاملة ،ستكون هي الطريقة الوحيدة إلنهاء الحرب في سورية ".
كما دعا الس����يناتور الجمهوري ماركو روبي ،في بيان ،اإلدارة األميركية
إلى تبني استراتيجية أكثر شمولية وواقعية بشأن سورية .

الحكومة األردنية تنفي وجود
أي قواعد أجنبية على أراضيها
ّ
عم���ان  -د ب أ :نف���ى وزير اإلعالم والناطق باس���م الحكوم���ة األردنية محمد
المومني ،أمس ،وجود أي قاعدة أجنبية على األراضي األردنية.
وأكد المومني ،خالل مؤتمر صحافي عقد بمقر رئاسة الوزراء ،أن موقف األردن
من الضربة الجوية على س���ورية واضح ،وأنه لن يكون هناك حل لألزمة س���وى
الحل السياسي الذي لطالما نادى به األردن ،محذرًا من تقارير مشبوهة لصحف
مملوكة لوكاالت استخبارات أجنبية تحاول التشكيك بالمواقف األردنية.
وقال الوزير :إن المجلس الوزاري ناقش رئاس���ة األردن لقمة الجامعة العربية
خالل العام الماضي وأهمية قضية القدس ُوبعدها الديني والقيمي.
وأضاف المومني" :لقد ناقش���نا أولوياتنا األساس���ية المتمثلة في القضية
الفلس���طينية ومكافحة اإلرهاب ،باإلضافة إلى مناقشة قمة الجامعة العربية-
قمة القدس".

محكمة مصرية تطلب إعادة النظر في
قرار إدراج  299شخصًا في قوائم اإلرهاب
القاه���رة -أ ف ب :ألغت محكم���ة النقض المصرية امس ،ادراج اس���ماء 299
شخصا ضمن قوائم الكيانات االرهابية وقضت باعادة النظر في القرار ،حسبما
قال محام.
وكانت محكمة جنايات مصرية قضت العام الماضي بادراج اسماء المتهمين
ضمن القضية المعروفة بتنظيم "والية سيناء".
ومنذ اطاح الجيش بالرئيس اإلسالمي محمد مرسي في  2013بعد احتجاجات
شعبية ضده ،تخوض قوات االمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة
ضد مجموعات جهادية متطرفة ،بينها والية س���يناء ،الفرع المصري لتنظيم
الدولة االس�ل�امية والمس���ؤول عن ش���ن عدد كبير من االعتداءات الدامية في
البالد.
وقال خالد المصري محامي  23متهما في القضية لفرانس برس إن "المحكمة
اوصت بقبول الطعون من الجميع".
وأضاف ان "غالبية المتهمين المدرجة اسماؤهم محبوسين بالفعل".
وينفذ الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة االرهاب
بدأه���ا في ش���باط الماضي وأس���فرت حت���ى االن عن مقتل أكث���ر من مئة من
الجهاديين و 22جنديا على األقل.
فقد جواز سفر فلسطيني
غزة -أعلـن أنا  /ابتس���ال مه���دي أحمد الداية عن فقد جـواز س���فري والذي اجهل رقمه واحمل
بطاقة هوية رقم  903541522الرجاء ممن يجده أن يسلمـه إلى اقرب مركز شرطة أو يرسله إلى
عنواني غزة وله جزيل الشكر

فقد بطاقة هوية
اعلن انا مروان ش���حادة ايوب "ايوب
اش���عل" عن فق���د بطاق���ة هويتي
الش���خصية والت���ي تحم���ل رق���م
 974590846فالرجاء ممن يجدها ان
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل
الشكر.

فقد هوية
مخيم الفارعة -أعلن أنا سعاد وهدان
أحم���د ص�ل�اح فقد بطاق���ة هويتي
الشخصية رقم ( ، )912896664الرجاء
ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز
شرطة ،وله جزيل الشكر.

