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االحتالل يبعد ثالثة
دائ���رة األوقاف اإلس�ل�امية للتحقيق معهم في مركز «القش���لة» التابع لها غرب
القدس المحتلة ،وعرقلت دخولهم للمسجد صباح اليوم.
وفي األس���ابيع القليلة الماضية ،عمدت شرطة االحتالل إلى إبعاد عدد من حراس
وس���دنة المس���جد األقصى وموظفي األوقاف لفت���رات متفاوتة ،به���دف تأمين
اقتحامات المستوطنين خالل أعيادهم في أيلول الماضي.
كما ش���ملت أوامر اإلبعاد العشرات من رواد المس���جد األقصى من نشطاء ونساء
وأطفال عقب اعتقالهم أو اس���تدعائهم للتحقي���ق ،بحجة أنهم يعرقلون الزيارات
(االقتحامات) وعمل الشرطة اإلسرائيلية.

جيش االحتالل يكثف
بيت لحم حس���ن بريجية بأن س���لطات االحتالل أعلنت مصادقتها على إضافة 8
وحدات استيطانية في المستوطنة المذكورة ،مشيرًا إلى وجود موافقة في الوقت
الحالي دون المصادقة على إضافة ( )600وحدة اس���تيطانية أخرى في المستوطنة
ذاتها مستقبال.
وأكد بريجية أن هذا اإلجراء االس���تيطاني يأتي ضمن «تس���مين» المستوطنات
الصغيرة في إطار تجمع مستوطنة «غوش عصيون» جنوبا.
وعلى صعيد االعتداءات االستيطانية ،أقدم مستوطن على محاولة اختطاف طفل
بعد مطاردته لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وأف���ادت مصادر إعالمية بأن مس���توطنا ترجل من مركبته على الش���ارع الرئيس
المار بالقرية وطارد الطفل محمد رائد عويس ( 11عاما) الذي كان يس���ير بالقرب من
الشارع ،وتمكن من اإلمساك به ،وبدأ بسحبه نحو سيارته الختطافه.
وأش���ارت إلى أن راعي أغنام الحظ محاول���ة االختطاف وتمكن من تخليص الطفل
من المستوطن الذي فر مسرعًا.
في السياق ،هاجم مستوطنون مدرس���ة عوريف الثانوية للذكور جنوب نابلس،
وسط حماية جيش االحتالل.
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة ،غس���ان دغلس إن مجموعة من
المستوطنين من مستوطنة «يتسهار» هاجمت مدرسة عوريف الثانوية بالحجارة،
م���ا أدى إلى اندالع مواجهات م���ع جيش االحتالل الذي عمل عل���ى توفير الحماية
للمستوطنين.
وأدانت وزارة التربي���ة والتعليم العالي في بيان ،انتهاكات االحتالل المتواصلة
بحق المؤسس���ات التعليمية واستهداف المدارس الواقعة في المناطق المصنفة
«ج»ّ ،
معبرة عن اس���تنكارها الش���ديد لمهاجمة عصابة من المستوطنين ،بحماية
جيش االحتالل ،مدرسة ذكور عوريف الثانوية بمديرية جنوب نابلس.

المستوطنون ينفذون اعتداءات
أم���ا في محافظة نابلس ،فواصلت قوات االحتالل البحث عن منفذ عملية «بركان»،
حيث اقتحمت منزل الدكتور نصر ش���ريم في حي المعاجين ،زوج ش���قيقة أشرف
نعالوة.
وأجرى جنود االحتالل تحقيق���ا ميدانيا مع الدكتورة فيروز نعالوة ،وكانت قوات
االحتالل اعتقلتها أول مرة لعدة س���اعات يوم االثنين الماضي ،كما اقتحمت قوات
االحتالل عدة أحياء في المدينة ،واعتقلت الش���اب يحيى عدنان س���محان من حي
المعاجين ،والش���اب محمد الشخش���ير من حي رأس العين ،بع���د أن دهمت منزلي
ذويهما وفتشتهما.
وف���ي محافظة قلقيلي���ة ،اعتقلت قوات االحتالل ،الفتى براء لؤي يوس���ف ،أثناء
عب���وره حاجزا عس���كريا في بلده حبلة ،وفتش���ت عددًا من المنازل ف���ي قرية باقة
الحطب.
وبحس���ب مواطنين ،دهم جنود االحتالل من فرقة المش���اة عددًا من المنازل في
قرية باقة الحطب ،وفتشتها ،وأخرجت قاطنيها وحققت معهم في العراء.
كما انتش���رت اآلليات العسكرية لالحتالل في األراضي الزراعية بين بلدتي عزون
وجي���وس ،وأجرت عمليات تفتيش في محيط بلدات كف���ر جمال ،وعزون ،وجيوس،
وكفر عبوش ،بحثا عن منفذ عملية «بركان».

مواجهات ليلية وإشعال
كما سلط متظاهرون بمنطقة «ملكة» ش���رق مدينة غزة ،أضواء ليزر باتجاه أبراج
عس���كرية إسرائيلية ،وأطلقوا ألعابا نارية باتجاه مواقع االحتالل ،بالتزامن مع إلقاء
قنابل صوتية في محيط خط التحديد.
وأطلقت قوات االحتالل النار وقنابل الغاز المس���يل للدموع باتجاه المتظاهرين،
وكذلك خيام الع���ودة في المخيمين ،بالتزامن مع إط�ل�اق قنابل إنارة في األجواء،
وتحليق مكثف للطائرات.
وأصيب عدد من الش���بان بحاالت اختناق ،جراء استنش���اق الغاز المسيل للدموع،
وقد عولجوا ميدانيًا.
يذك���ر أن «وحدة اإلرب���اك الليلي» ،التابعة لمس���يرات العودة ،ب���دأت بتكثيف
نش���اطها على طول الحدود الشرقية للقطاع ،حيث تقوم في كل ليلة بإشعال النار
قرب السياج الفاصل ،وخوض مواجهات ومناوشات متفرقة مع االحتالل.
توغل شمال القطاع
إلى ذلك وفي س���ياق ذي صلة ،توغلت قوة عسكرية إس���رائيلية مكونة من أربع
جرافات ،عند األطراف الش���رقية لمخيم جباليا ش���مال القطاع ،في ساعة مبكرة من
صباح أمس.
وأشارت مصادر متعددة إلى أن القوة المذكورة انطلقت وبشكل مفاجئ من بوابة
«أبو صفية» ،المقامة على خط التحديد ،وتقدمت في اتجاه الغرب ،إلى أن تمركزت
عند األطراف الشرقية من المخيم المذكور.
وفور توغلها في المنطقة ش���رعت جرافات عسكرية إسرائيلية بتنفيذ عمليات
تجريف وتس���وية لألرض في محيط منطقة التوغل ،أقدمت خاللها على تس���وية
األرض ،وإزالة تالل رملية ،قبل البدء بوضع أس�ل�اك ش���ائكة جديدة على طول خط
التحديد.
ونفذت عملية التوغل المذكورة بإسناد من دبابة مزودة بمدفع ورشاشات ثقيلة،
وطائرات استطالعية كانت تحلق بكثافة في األجواء.

باريس :المجلس التنفيذي
من تخريب وتش���ويه للمواق���ع التاريخية والتراثية ،خاص���ة في مدينة القدس
القديمة التي تق���ع ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر ،ومحاوالت تغيير
طابعها ومكانتها».
ووجه الوزي���ر المالكي دعوة للمدي���رة العامة لمنظمة اليونس���كو أودري أزوالي
لزيارة فلس���طين واالطالع على األوضاع عن كثب ،بما يدعم تقاريرها التي تقدمها
لـ»اليونسكو».
وش���دد على أن الدبلوماسية الفلس���طينية س���تعمل مع منظمة األمم المتحدة
للتربي���ة والعلم والثقافة (اليونس���كو) لتنفيذ قراراتها ،بما فيها إلرس���ال بعثة
استكشافية من الخبراء لالطالع على ما ترتكبه إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل،
في القدس المحتلة من تخريب وتش���ويه للمواقع التاريخية والتراثية ،خاصة في
مدينة الق���دس القديمة التي تقع ضمن قائمة الت���راث العالمي المهدد بالخطر،
ومحاوالت تغيير طابعها ومكانتها.
ويذك���ر أن من القرارات الت���ي اعتمدتها «اليونس���كو» ،القرارين  28و 29بعنوان
َّ
المحتلة» اللذان ّ
ينصان على أن مسجد بالل بن رباح والحرم اإلبراهيمي
«فلس���طين
فقد هوية
جنين–أعل���ن أن���ا بس���ام توفيق
محمود الشرفي عن فقد بطاقتي
الش���خصية الت���ي تحم���ل الرقم
( )999420144الرج���اء مم���ن
وجدها أن يسلمها إلى اقرب مركز
للشرطة وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية

باق���ة الش���رقية ـ طولك���رم ـ أعلن أنا
س���اجد تيسير محمد أش���قر عن فقد
بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل
الرق���م  ،404991911الرجاء ممن يجدها
أن يس���لمها ألقرب مركز ش���رطة ،وله
جزيل الشكر.

فقد هوية
جنين–أعل���ن أنا ليل���ى «محمد وليد»
أحمد أبو الحس���ن من جنين عن فقد
بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم
( )980006340الرجاء ممن وجدها أن
يسلمها إلى اقرب مركز للشرطة وله
جزيل الشكر .

ّ
َّ
ّ
يش���كالن «جزءا ال يتجزأ من األراضي الفلس���طينية المحتل���ة» ،ويدينان بناء جدار
ّ
الفصل العنصري ،و»التدابير األخرى» [التي تتخذها إس���رائيل] بغية تغيير طابع
َّ
األراضي الفلسطينية المحتلة ،ووضعها القانوني ،وتركيبتها الديمغرافية.
ُ
وقد ّ
ْ
القرارين
قدمت مص���ر ،واألردن ،ولبنان ،والمغرب ،وعمان ،وقطر ،والس���ودان
تمت المصادقة عليهما في غضون دقائق خالل اجتماع اللجنة التي ّ
اللذي���ن ّ
ْ
تضم
 59عضوًا من اللجنة التنفيذية لليونسكو.

تركيا تعلن استكمال
يتم رصد أي سالح ثقيل األربعاء في كامل المنطقة المنزوعة السالح».
وانتهت أمس مهلة حددها االتفاق حول إدلب بين روس���يا وتركيا لس���حب كافة
الفصائل سالحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السالح التي يراوح عرضها بين 15
و 20كيلومترًا وتشمل أجزاء من محافظة إدلب ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة
والجهادية في ريف حلب الغربي وريف حماة الش���مالي وريف الالذقية الش���مالي
الشرقي.
وسحبت كافة الفصائل المعارضة والجهادية خالل األيام الماضية وفق المرصد
سالحها الثقيل إلى مقرات خلفية للفصائل في عمق محافظة إدلب .وعاين مراسل
فرانس برس في إدلب الثالثاء وضع فصائل معارضة دبابات ومدفعية ثقيلة داخل
تحصينات على بعد نحو عشرين كيلومترًا من حدود المنطقة المنزوعة السالح.
وفي خطوة ّبددت ش���كوك المحللين ،التزمت كاف���ة التنظيمات الجهادية وعلى
رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) التي تسيطر على ثلثي المنطقة
المنزوعة السالح بتطبيق البند األول من االتفاق.
لك���ن االتفاق ينص في مرحلته الثانية على أن تنس���حب التنظيمات الجهادية
من هذه المنطقة في مهلة أقصاها االثنين المقبل ،وهو ما يشكل الجزء األصعب.
ويق���ول الباحث في معهد تش���اتام ه���اوس حايد حايد ف���ي تصريحات لوكالة
فرانس برس« :طبعًا تطبيق بند الس�ل�اح الثقيل هو األس���هل ،واألصعب انسحاب
القوات من هذه المنطقة» التي تعد المعقل األخير لها.
ورغم أن هيئة تحرير الش���ام لم تعلن أي موقف من االتفاق الروسي التركي منذ
التوص���ل إليه ،إال أن محللين يتحدثون عن ضغوط تركية كبرى على كافة الفصائل
وبينه���ا الجهادية لتطبيق االتفاق بحذافيره من أج���ل ضمان حمايتها من هجوم
للنظام بدعم روسي.
وبدت دمشق بدورها واثقة من قدرة تركيا على تطبيق االتفاق «بسبب معرفتها
بالفصائل» وفق ما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم مطلع الشهر الحالي.
وتس���يطر هيئة تحرير الشام (النصرة س���ابقًا) على الجزء األكبر من إدلب ،بينما
تتواجد فصائل ينض���وي معظمها في إطار «الجبهة الوطني���ة للتحرير» في بقية
المناطق ،وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.
ويرى الباح���ث في المعهد األميرك���ي لألمن نيكوالس هي���راس في تصريحات
لفرانس برس أن «هيئة تحرير الشام تخطط على المدى الطويل في إدلب» انطالقًا
من اعتقادها بأن «تركيا ستس���مح لها بمواصلة نش���اطها في شمال غربي سورية
بقدر ما يبقى حضورها (الهيئة) بعيدًا عن الواجهة».
ويضي���ف« :بقدر ما تبق���ى هيئة تحرير الش���ام تحت الجناح الترك���ي ،بقدر ما
ستحظى بفرصة ذهبية لترسيخ جذورها بشكل دائم في إدلب».
وتراه���ن كاف���ة الفصائل في إدل���ب ومحيطها على دور تركيا التي ترس���ل منذ
أس���ابيع قوات وعتادًا إلى نقاط المراقبة التابعة لها والموجودة أساس���ًا في إدلب
ومحيطها بموجب اتفاق خفض التصعيد.
وأفاد متحدثون باسم الفصائل المعارضة عن تلقيهم ضمانات حول توجه تركيا
لتعزي���ز وجود قواتها على الجبه���ات األمامية مع قوات النظ���ام ،أي في المنطقة
العازلة.
وتس���عى تركيا من خالل هذا االتفاق ،وفق هيراس ،إل���ى «تثبيت أقدامها على
المدى الطويل في إدلب ،لتصبح األخيرة من ضمن مناطق سيطرتها في سورية».
ويعرب هيراس عن اعتقاده بأن «روس���يا تسمح لتركيا بإنشاء منطقة دائمة في
ش���مال غربي س���ورية ألنه ال يوجد أمامها خيار أفضل ف���ي الوقت الراهن» انطالقًا
م���ن رغبتها «بتجميد الحرب في المنطقة ومواصلة أعمالها في إعادة إعمار مناطق
سيطرة (الرئيس السوري بشار) األسد».
ورغم أن دمش���ق وصفت بدوره���ا االتفاق بأنه «إجراء مؤق���ت» ،وخطوة لـ»تحرير»
إدلب ،لكن يبدو أن قبولها االتفاق هو الخيار المتاح حاليًا.
ويشرح هيراس «قد يرغب األس���د باستعادة السيطرة على إدلب لكن في الوقت
الراهن ،ليس لديه خيار أفضل من هذا االتفاق».

«حماس» :إدخال الوقود
المقبل ،التي س���تحمل اس���م «جمعة انتفاضة القدس» للضغ���ط على االحتالل
اإلسرائيلي لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني برفع الحصار كامال عن قطاع غزة.
يذكر في هذا الس���ياق ،أن ش���احنات محملة بالوقود ،تبرعت بها قطر ،قد دخلت
قطاع غ���زة ،الثالثاء ،عب���ر معبر كرم أبو س���الم ،ورافقتها مركب���ات دولية لتأمين
وتسهيل إجراءات ضخ الوقود في محطة الكهرباء.
وأش���اد األمين العام لألمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريس ،بمساهمة قطر في حل
أزمة الوقود بقطاع غزة.
وقال المتحدث باس���م األمين العام ،س���تيفان دوجاريك ،إن غوتيريس أعرب عن
«تقديره العميق لحكومة قطر ،لمساهمتها المالية بـ 60مليون دوالر».
وأض���اف ،خالل مؤتمر صحافي ،إن هذه المس���اهمة «تس���مح باالس���تمرار (في
إمدادات الوقود) لألشهر المقبلة».
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العدد إلى  15شاحنة يوميا.
من جانبه ،أعرب مبعوث الرئيس األميركي إلى الشرق األوسط ،جيسون غرينبالت،
عب���ر «تويتر» ،الثالثاء ،عن تقدير الواليات المتح���دة لجهود األمم المتحدة ومصر
وقطر وإسرائيل لتخفيف الوضع اإلنساني في غزة .على حد قوله.
وقال غرينب�ل�ات إن الواليات المتحدة تش���كر قطر على مس���اهمتها في توفير
كهرباء إضافية لغزة خالل الفترة المقبلة» ،في إش���ارة لكمية الوقود التي تبرعت
بها.

قطر تعلن مساعدة
المساعدات.
ويعاني قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات من حصار إسرائيلي خانق ،وبات نحو
 80بالمئة من سكانه مرتبطين بالمساعدات التي تقدمها لهم بشكل خاص وكالة
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا).
وقدرت األمم المتحدة بـ 60ملي���ون دوالر قيمة الهبة التي قدمتها قطر الثالثاء
لشراء الوقود الخاص بتشغيل المحطة الكهربائية.

إعادة طرح مشروع
الكنيست النائب روبرت ايالتوت أعلن أنه سيطرح من جديد يوم االثنين المقبل
مع بدء الدورة الش���توية لـ «الكنيس���ت» اإلسرائيلي مش���روع قانون عقوبة اإلعدام
لمنفذي العمليات.
وأضاف إن الحزب سيطلب التصويت على مشروع القانون مع بدء دورته الشتوية
الجديدة ،مشيرًا إلى أنه كان اقترحه في شهر كانون الثاني الماضي وتم التصويت
عليه بالقراءة التمهيدية قبل أن يتم وقفه.
ً
وكان من المقرر أن يتم إجراء مناقشات داخلية بشأن القانون خاصة في المجلس
الوزاري المصغر «كابنيت» ،وكذلك من قبل رؤس���اء االئت�ل�اف الحكومي إال أن ذلك
لم يتم.
فقد هوية
جنين–أعل���ن أنا بس���ام محمد حس���ن
عباه���رة من اليامون قض���اء جنين عن
فقد بطاقتي الش���خصية التي تحمل
الرق���م ( )932896640الرج���اء مم���ن
وجده���ا أن يس���لمها إلى اق���رب مركز
للشرطة وله جزيل الشكر .

فقد بطاقة هوية

فقد بطاقة هوية

طولك���رم ـ أعل���ن أن���ا آالء ع���زام عب���د
اللطي���ف بورين���ي ع���ن فق���د بطاقة
هويتي الش���خصية التي تحمل الرقم
 ،906457767الرج���اء مم���ن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز شرطة ،وله جزيل
الشكر.

ذناب���ه  :اعل���ن انا دعاء ياس���ر محمد
عب���د الحق ع���ن فقد بطاق���ة هويتي
الشخصية والتي اجهل رقمها فالرجاء
ممن يجدها ان يس���لمها ألقرب مركز
شرطة وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
أعلن أنا عواطف احمد حسين عثمان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية
الت���ي تحم���ل الرق���م ،939928156
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب
مركز شرطة ،وله جزيل الشكر.

فقد جواز سفر فلسطيني
طولكرم ـ أعلن أنا وائل عنان داود مدني
عن فقد جواز س���فري الفلسطيني الذي
أجه���ل رقمه ،وأحمل بطاق���ة هوية رقم
 ،850193095الرجاء ممن يجده أن يسلمه
ألقرب مركز شرطة ،وله جزيل الشكر.

وجاء في النص «أنه إذا أدين منفذ عملية فلس���طيني من سكان الضفة الغربية
بالقت���ل فإنه س���يصبح بإمكان وزير األمن اإلس���رائيلي منح المحكمة العس���كرية
صالحيات لفرض حكم اإلعدام عليه».
وال يشير مشروع القانون إلى أي إمكان لتطبيقه على اإلسرائيليين الذي يقتلون
األطفال الفلسطينيين والنساء والشيوخ خارج نطاق القانون.
وأش���ار إلى أن االقتراح س���بق أن تمت الموافقة عليه في القراءة التمهيدية في
الكنيس���ت في بداية كانون الثاني من هذا العام ،وت���م تحويله إلى لجنة القانون
والدستور إلعداده ،ولكن مر أكثر من تسعة أشهر دون أن تناقشه اللجنة.

وزيرة إسرائيلية تدعو
وتوس���يع المستوطنات اإلس���رائيلية في هذه المنطقة التي يعيش فيها قرابة
الـ 100ألف مواطن فلسطيني.
فبالنس���بة لش���اكيد «نس���تطيع أن نس���توعب نحو  100ألف مواطن فلسطيني»
ومنحهم بطاقات هوية.
وتش���كل المنطقة «ج» قرابة  %63من أراضي الضفة الغربية ،وتخضع لس���يطرة
أمنية ومدنية إسرائيلية.
وفي ردها على س���ؤال حول احتمال مواجهة م���ع اإلدارة األميركية خصوصا وأن
الوالي���ات المتحدة تعتبر المناط���ق (ج) ضمن المناطق التي تق���وم عليها الدولة
الفلسطينية العتيدة ،وبشكل خاص الحزب الديمقراطي ،فبحسب شاكيد :لألسف
الشديد ال يمكن غض الطرف عن العمليات الجارية في أروقة الحزب الديمقراطي.

إسرائيل تغلق ملف
االستخبارات اإلسرائيلية قولها إنه ينبغي اإلعالن عن الجنود الثالثة المفقودين،
وهم :تس���في فيلدمان ويهودا كاتس وزخاريا باومل ،أنهم «ش���هداء ولم ُيعرف
مكان دفنهم».
لكن عائالت الجنود الثالثة رفضت ذلك ،وقالت شقيقة الجندي المفقود كاتس،
إنه «طالم���ا أنا على قيد الحياة لن يحدث أمر كهذا» ،وعبرت عن اس���تيائها من أن
السلطات اإلسرائيلية «ال تضع احتماال إلمكانية أن أخي على قيد الحياة».
ُ
ووقعت المعركة قرب الس���لطان يعقوب بين  10و 11حزي���ران العام  ،1982وقتل
فيها  20جنديا إسرائيليا وأصيب  30وتم أسر اثنين ،أطلق سراحهما الحقا ،إضافة
إلى الثالثة الذين ما زالت إسرائيل تعتبرهم مفقودون.
لك���ن بعد عام عل���ى المعركة ،توص���ل الجيش اإلس���رائيلي إلى اس���تنتاج بأن
الثالثة قتلوا ،لكن ألس���باب عدة ،بينها ضغوط مارستها عائالتهم ،امتنع الجيش
اإلسرائيلي عن اإلعالن عن مقتلهم.
وكان الرئيس الروس���ي ،فالديمير بوتين ،س���لم إس���رائيل دبابة تابعة للجيش
اإلس���رائيلي ،كانت قد شاركت في معركة السلطان يعقوب ،لكن تبين أنها ليست
الدبابة التي تواجد فيها المفقودون الثالثة.
كذل���ك فإن كافة الجهود التي بذلتها إس���رائيل كي تحص���ل على معلومات عن
مصيرهم لم ينتج عنها شيء.
وقال مسؤول كبير في االس���تخبارات اإلسرائيلية إن ملف «سلسلة الجبال» أغلق
بصورة غير رسمية.
«وعمليا فقد استنفدنا كافة الجهود من أجل العثور على جثثهم ،وتوجد مرحلة
معينة ينبغي القول فيها «كفى ،فعلنا ما فيه الكفاية» .لكن التخوف من العائالت
كبير لدرجة أن هذا (اإلعالن عن إغالق الملف) لن يحدث أبدا».

إسرائيل تواصل منع
أوقفت الرا القاس���م في الثاني من تش���رين األول لدى وصولها إلى المطار ،وقال
اإلعالم اإلس���رائيلي إنها جاءت لتدرس لمدة عام في الجامعة العبرية في القدس
بهدف الحصول على شهادة ماجس���تير في حقوق اإلنسان وكانت لديها تأشيرة
لهذه الغاية.
وتتهمها السلطات اإلسرائيلية بتأييد المقاطعة.
ّ
وصرح وزير األمن الداخلي جلعاد أردان أنه س���ينظر في الس���ماح لالرا القاس���م
بدخول إسرائيل إذا نددت بحملة المقاطعة بشكل علني.
وقال إلذاعة الجيش الثالثاء« :إذا صرحت الرا القاسم بصوتها ،وليس عبر أي نوع
من التهرب من جانب محامين ،أنها ال تعتقد بعد اآلن أن دعم (بي دي اس) هو أمر
قانوني وأنها نادمة على تصرفاتها السابقة ،سنعيد تقييم موقفنا».
وترأس���ت القاس���م خالل دراس���تها في فلوريدا فرعًا من «طالب من أجل العدالة
في فلس���طين» (س���تيودنتس فور دجاستس إن بالس���تاين) وهي منظمة غالبًا ما
تقوم بحمالت تشجع مقاطعة إسرائيل ،حسب ما أفادت الصحافة اإلسرائيلية .لكن
القاسم قالت أمام محكمة تل أبيب إنها ابتعدت عن الحركة.
وأصدرت المحكمة قرارًا الثالثاء يقضي بأن القاس���م ليس���ت مرغمة على البقاء
في مركز االحتجاز في المطار وأنها ّ
حرة في العودة إلى ديارها ،بحس���ب المتحدثة
باسم هيئة الهجرة .إال أن الشابة قررت البقاء والطعن أمام القضاء بقرار السلطات.
وأعلن القضاء أن جلسة جديدة مقررة اليوم في الساعة العاشرة.
وطلبت الجامعة العبرية من المحكمة الس���ماح له���ا باالنضمام إلى الطعن الذي
قدمته الطالبة .وقال رئيس الجامعة آش���ر كوهين إلذاعة الجيش إن الطريقة التي
تم التعامل من خاللها مع الرا القاسم ّ
تقوي حملة «بي دي أس».
وتتهم إسرائيل الحركة بمعاداة الس���امية ،ما تنفيه الحركة ،وتحارب بشراسة
المقاطعة وتعتبرها تهديدًا استراتيجيًا ينتهك شرعيتها.

تركيا تدقق في
وقال مصدر لصحيفة واش���نطن بوس���ت إن االس���تخبارات األميركية «اعترضت
اتصاالت لمسؤولين سعوديين يناقشون خطة للقبض عليه».
وقال المصدر نفس���ه إن السعوديين كانوا يأملون في «استدراج» خاشقجي إلى
السعودية و»القبض عليه هناك».
وكانت ص���ورة الكاميرا التي تظه���ر دخوله إلى القنصلية بثها بعض وس���ائل
اإلعالم لكن شبكة « 24تي في» التركية هي األولى التي تبث أشرطة فيديو.
وتظهر المش���اهد األولى دخول خاش���قجي إلى القنصلية عند الس���اعة ،13,14
ويمكن رؤية حافلة صغيرة سوداء متوقفة بالقرب من المكان.
وتظهر المشاهد حافلة صغيرة تدخل إلى القنصلية ثم تخرج منها وتتوجه عند
الساعة  15,08بحسب « 24تي في» إلى منزل القنصل القريب من مبنى القنصلية.
وبحسب رئيس تحرير صحيفة «اقسام» مراد كليكتلي اوغلو الذي تحدث إلى «24
تي في» خالل عرض هذه المش���اهد ،فإنه من «شبه المؤكد» أن خاشقجي نقل على
متن هذه الحافلة الصغيرة حيا أو ميتا.
وكانت مصادر تركية نقلت عن التحقيق الجاري في نهاية األس���بوع أن العناصر
األولى تش���ير إلى أن خاش���قجي قتل في داخل حرم القنصلية ،لكن بعض وسائل
اإلعالم التركية تحدثت الثالثاء عن احتمال أن يكون خطف واقتيد إلى السعودية.
وكش���فت الش���رطة التركية الس���بت أن مجموعة من  15س���عوديا توجهت إلى
اسطنبول وإلى القنصلية في يوم اختفاء الصحافي ثم غادرت المدينة.
ونش���ر « 24تي في» أيضا صورا يقول إنه���ا ألعضاء هذا الفريق يصلون إلى مطار
اس���طنبول ومن ثم يتجهون إلى الفندق الذي نزلوا فيه .وبحس���ب المحطة فانهم
غادروا الفندق صباحا للتوجه إلى القنصلية ثم غادروا مساء.
من جانب آخر نش���رت صحيفة أخرى أس���ماء وصور  15رجال أطلقت عليهم اس���م
«فريق االغتيال» وبينهم رجل يدعى صالح محمد الطبيقي واس���مه مطابق الس���م
ضابط كبير في دائرة الطب الشرعي السعودي.
وأضاف���ت الصحيفة إنه لم يتم العثور على «أي أثر ألش�ل�اء» بش���رية عند مرور
حقائب هؤالء اإلشخاص أمام آالت الفحص في المطار.
وقالت تركيا إن الس���لطات السعودية أعطت المسؤولين الضوء األخضر لتفتيش
القنصلية لكن هذا األمر لم يحصل بعد.
فقد بطاقة هوية
اليامون – جنين  -اعلن انا موسى طالل ابراهيم حوشيه عن فقد بطاقة هويتي
الش���خصية والتي تحم���ل رقم  850432733فالرجاء ممن يجدها ان يس���لمها
ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعل���ن انا مأمون توفيق عطا لله جمعه
عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية
والت���ي اجه���ل رقمها فالرج���اء ممن
يجدها ان يسلمها ألقرب مركز شرطة
وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
بيتا ـ أعلن أنا زكي���ة معزوز عبد الجليل
عليان عن فقد بطاقة هويتي الشخصية
التي تحمل الرق���م  ،985630524الرجاء
مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز
شرطة ،وله جزيل الشكر.

وأعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب أمس أنه تحدث إلى السلطات السعودية
«على أعلى مستوى» للمطالبة بأجوبة عما حصل للصحافي السعودي.
وصرح ترامب للصحافيين في البيت األبيض أنه تحدث إلى القيادة الس���عودية
«أكث���ر من مرة» منذ اختفاء خاش���قجي ف���ي الثاني من تش���رين األول بعد دخوله
القنصلية السعودية في اسطنبول.
وقال« :نحن نطالب بكل شيء .نريد أن نرى ما الذي يحدث هناك».

اإلعصار الشديد مايكل
امتداد ساحلنا دمارا ال يمكن وصفه».
وأضاف إن «المركز الوطني لألعاصير يتوقع أن يبلغ مس���توى ارتفاع امواج البحر
ما بين  2,7و 3,6متر» مؤكدا أن «المياه ستجتاح الشاطئ ويمكن أن تكون أعلى من
سطوح المنازل».
وطلب م���ن مئات آالف المواطنين مغادرة منازلهم وح���ذر الذين لم يغادروا بأن
الوقت تأخر.
وأضاف« :تأخر الوقت جدا إلجالئكم في مناطق الساحل  ...اختبئوا وكونوا حذرين،
اصغوا لما يقوله مسؤولوكم المحليون .ال تخرجوا فلن تنجوا منه .إنه قاتل».
وقال كين غراهام ،مدير المركز الوطني لألعاصير ومقره ميامي إنه «وضع خطير
يمثل خطرا هائال على األرواح».
وق���ال لونغ ،رئيس الوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ إن العديد من مباني فلوريدا
مشادة لتحمل عاصفة تفوق قوتها إعصارا من الفئة الثالثة على مقياس سافير -
سيمبسون المكون من خمس فئات.
ولدى وصوله إلى الساحل ،كانت قوة اإلعصار أدنى بقليل من الفئة الخامسة.
وق���ال لونغ« :سنش���هد الكثير من الدم���ار الناجم عن الري���اح» مضيفا إن بعض
المواطنين يمكن أن يتوقعوا انقطاع الكهرباء ألسابيع.
وقبل وصول اإلعصار إلى اليابس���ة قال لونغ« :هذا ه���و النداء األخير لمن يحتاج
الخروج من هناك».
وأض���اف« :من يقررون البقاء لمش���اهدة ارتفاع األمواج ال يبق���ون عادة على قيد
الحياة ليخبروا عما شاهدوه مع األسف».
وق���ال إن على مواطني والي���ة جورجيا المجاورة أن يتوقع���وا تداعيات العاصفة
مؤكدا «على المواطنين في جورجيا أن يتنبهوا ويكونوا حذرين».
من جانبه قال مايك توماس رئيس بلدية بنما س���يتي بيتش ،المنتجع غرب بنما
سيتي إنه يتوقع وقوع إصابات هناك وأن على فرق اإلغاثة عدم المجازفة بالخروج
عندما تتجاوز سرعة الرياح  80كلم بالساعة.
وقال توماس لشبكة سي.إن.إن «سيتأذى بعض األشخاص».
وص���درت أوامر إج�ل�اء أو تحذيرات إلى ما يقدر بـ 375ألف ش���خص في أكثر من
عشرين مقاطعة.
وأعلنت مصلحة االرصاد الجوية في تاالهاس���ي عاصمة والية فلوريدا انها طلبت
من السكان االلتزام بأوامر االجالء.
وأضافت مصلح���ة االرصاد الجوية في تاالهاس���ي إن «االعصار مايكل حدث غير
مس���بوق وال يمكن مقارنته مع أي من االحداث السابقة .ال تجازفوا بحياتكم ،غادروا
االن اذا طلب منكم ذلك».
وقال مكتب األرصاد في تاالهاس���ي إنه ليس هناك أي س���ابقة مسجلة لوصول
إعصار من الفئة الرابعة إلى منطقة «بانهاندل» الساحلية.
وكتب مكتب األرصاد على تويتر «هذا الوضع لم يحدث أبدا في السابق».
وأعل���ن الرئيس األميركي حالة الط���وارئ في فلوريدا وأفرج ع���ن أموال فدرالية
لعمليات االغاثة ودعم الوكالة الفدرالية لحاالت الطوارئ التي نشرت  3000شخص
على األرض.
وأعلن المس���ؤولون حالة الك���وارث في واليتي االباما وجورجي���ا ،ومن المتوقع أن
تحمل العاصفة أمطارا غزيرة في واليتي كاروالينا الشمالية والجنوبية.
وال تزال الواليتان تحاوالن تخطي كارثة االعصار فلورنس الذي أودى بالعش���رات
وتسبب بأضرار بمليارات الدوالرات الشهر الماضي.
وكان اإلعص���ار فلورنس قد وصل اليابس���ة من الفئة األولى ف���ي  14أيلول وأغرق
أجزاء من الوالية بنحو  101سنتم من األمطار.
وش���هد العام الماضي سلسلة عواصف كارثية ضربت غرب األطلسي بينها إيرما
ّ
ّ
قياس���ية وصلت إلى  125مليار دوالر عندما ّأدت
وتس���ببت بخسائر
وماريا وهارفي،
إلى فيضانات في مدينة هيوستن.
وكثيرًا ما حذر العلماء من أن االحتباس الحراري سيجعل العواصف أكثر تدميرا.

تأخير إطالق أول مركبة فضائية
إسرائيلية إلى القمر حتى 2019
القدس  -أ ف ب :أعلنت منظمة "سبيس آي إل" التي تقف وراء مشروع إطالق
أول مركبة اس���رائيلية إلى القمر األربعاء أن إطالق المركبة الفضائية تأخر من
كانون األول إلى مطلع العام .2019
وقالت المنظمة إن ش���ركة "ايلون موسك س���بيس اكس" التي من المقرر أن
تحم���ل صواريخها المركبة غير المأهولة إلى الفضاء ،أبلغتها بـ"التأخير لعدة
أسابيع حتى بداية ."2019
وأكدت "س���بيس آي إل" أن التأخير كان قرار س���بيس اكس ،مشيرة في بيان
إلى أن التجارب على المركبة التي تش���به القرص وتزن حوالى  585كلغ ،تسير
على ما يرام.
وكان م���ن المقرر أن تصل المركبة إلى القمر في  13ش���باط  2019وس���تكون
مهمته���ا إجراء بح���ث على الحق���ل المغناطيس���ي على القمر ووض���ع العلم
اإلسرائيلي عليه.
ولم تدل المنظمة بالموعد المحدد إلطالق المركبة.
وبدأ المش���روع كجزء من برنامج "جائزة غوغل اكس القمرية" وهي مس���ابقة
للعربات الذاتية الحركة على س���طح القمر ،وقدم في العام  2010جوائز بقيمة
 30مليون دوالر "لتش���جيع العلماء والمبتكرين على تحقيق هبوط على س���طح
القمر في مهام منخفضة الكلفة نسبيا".
وواصلت الش���ركة المش���روع رغم انتهاء مهلة مس���ابقة غوغل اكس ،وقرر
الشركاء المضي قدما رغم تعقيدات المشروع.
وس���تنقل المركبة لمدة يومين بيانات من سطح القمر إلى مركز التحكم في
مؤسسة الصناعات الجوية االسرائيلية قبل أن يتم اغالق انظمتها.

ليبيا :العثور على رفات 75
شخصًا في مقبرة جماعية
طرابلس  -أ ف ب :تم العثور على قبر جماعي يحتوي على رفات  75جثة متحللة
بالقرب من مدينة س���رت ،معقل الجهاديين الس���ابق غرب ليبيا ،بحسب ما صرح
مسؤول أمس.
وصرح محمد االميل ،المتحدث باس���م المجلس البلدي في مدينة س���رت لوكالة
فرانس برس أن مواطنا تقدم ببالغ يفيد بوجود "مقبرة جماعية ببلدة الظهير غرب
المدين���ة ،حيث انتقلت قوة أمنية للمنطق���ة المذكورة والتي هي عبارة عن أرض
زراعية ،وتم العثور فيها على عدد  75جثة متحللة".
وأض���اف االميل" :الجثث تم انتش���الها بحضور النيابة العام���ة والقوة المكلفة
بتأمين س���رت والهالل األحمر بالمدين���ة" ،مرجحا أن تعود الجثث لعناصر تنظيم
الدولة اإلسالمية "داعش" ،رغم أنه ال يوجد تأكيد على ذلك.
وبحسب المسؤول ،فقد تم العثور على هذه المقبرة "منذ عدة أيام".
وكان التنظيم المتطرف س���يطر على س���رت ،على بعد  600كلم شرق طرابلس،
في حزيران .2015
وتمكنت قوات حكومة الوفاق المدعومة من األمم المتحدة من طرد التنظيم من
المدينة الساحلية في كانون األول  2016بعد ثمانية أشهر من القتال الضاري.
واستغل التنظيم المتطرف حالة الفوضى التي دخلت فيها البالد بعد اإلطاحة
بالزعيم معمر القذافي في  2011ورسخ أقدامه في العديد من مناطق البالد.
فقد بطاقة هوية
بي���ت لح���م – أعلن أن���ا جيه���ان رياض
خضي���ر صبارنة م���ن بيت ج���اال عن فقد
بطاق���ة هويتي الش���خصية والتي تحمل
رق���م  404789851فالرجاء ممن يجدها أن
يس���لمها إلى اقرب مركز شرطة وله جزيل
الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا معاذ محمد خليل ابو عبس���ه
عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية
والت���ي تحم���ل رق���م 905604344
فالرج���اء مم���ن يجدها ان يس���لمها
ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

