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هناك من يعرقل المشاريع
التي ال تخدم مصالحه.
وهناك من يقود حملة تشويه
وهناك من يمارس التدليس
واالفتراءات
وهناك من يح ّرض سراً.

تقوض السالم في الشرق األوسط»
مجلس التعاون يرد على ترامب« :تصريحاتك ّ

دول العالم :الجوالن ...سورية
االتحاد األوروبي :ال نعترف بسيادة إسرائيل على األراضي التي احتلتها عام 1967
جامعة الدول العربية :سنقف بقوة وصالبة مع الحق السوري في هذه المنطقة

القت ت�رصيحات الرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب �أ���ص��داء خليجية
وعربية ودولية وا�سعة تندد مبا
ذك��ره يف تغريدة عرب ح�سابه على
تويرت ق��ال فيها ان��ه ح��ان الوقت
بعد  52عام ًا �أن تعرتف الواليات
املتحدة ب�سيادة ا�رسائيل الكاملة
على مرتفعات اجل��والن ،اذ وجهت
دول العامل قاطبة ر�سالة الى ترامب
تعلن فيها وب�صوت واحد «�إن اجلوالن
�سورية».
و�أكد جمل�س التعاون �أن ت�رصيحات
الرئي�س الأم�يرك��ي دون��ال��د ترامب
ب�ش�أن االعرتاف ب�سيادة �إ�رسائيل على
تقو�ض
مرتفعات اجلوالن ال�سورية
ّ
ف��ر���ص حتقيق ال�����س�لام يف منطقة
ال�رشق الأو�سط.
و�شدد يف بيان له على ان «ت�رصيحات
الرئي�س الأم�يرك��ي ل��ن ت��غ�ّيررّ من
احلقيقة الثابتة التي يتم�سك بها
املجتمع الدويل والأمم املتحدة وهي

�أن مرتفعات اجلوالن �أرا�ض �سورية
احتلتها �إ�رسائيل بالقوة».
وقال املتحدث الر�سمي با�سم االحتاد
الأوروب�����ي �إن االحت���اد ال يعرتف
بال�سيادة الإ�رسائيلية على اجلوالن.
و�أع��ل��ن��ت م��اي��ا كو�سيانت�شيت�ش،
املتحدثة با�سم رئي�سة الدبلوما�سية
الأوروبية ،فيديريكا موغرييني� ،أن
موقف االحتاد الأوروبي �إزاء انتماء
مرتفعات اجل��والن مل يتغري و�أنه،
«مبوجب القانون الدويل ،ال يعرتف
ب�سيادة �إ�رسائيل على الأرا�ضي التي
احتلتها يف ع��ام  ،1967مبا فيها
مرتفعات اجل���والن ،وال يعتربها
جزءا من الأرا�ضي الإ�رسائيلية».
من جهته ،قال الأمني العام جلامعة
الدول العربية� ،أحمد �أبو الغيط،
�إن اجلوالن �أر�ض �سورية حمتلة من
قبل �إ�رسائيل بواقع القانون الدويل،
واملنظمة �ستقف بقوة و�صالبة مع
حق �سورية يف هذه املنطقة.

روسيا :أرض سورية احتلتها إسرائيل
�شددت وزارة اخلارجية الرو�سية على �أن موقفها من مرتفعات اجلوالن ال يزال
ثابتا ،م�ضيفة �أن مو�سكو تعتربها �أر�ضا �سورية احتلتها �إ�رسائيل.
وجاء يف بيان�« :أن موقف رو�سيا من هذه امل�س�ألة ال يزال ثابتا ...وبال �شك تعد
مرتفعات اجلوالن �أر�ضا �سورية احتلتها �إ�رسائيل �أثناء حرب عام  1967و�ضمتها
بعد  14عاما».

فرنسا :االعتراف يتعارض مع القانون الدولي
قالت وزارة اخلارجية الفرن�سية
�أم�����س ان باري�س ال تعرتف ب�ضم
�إ�رسائيل ه�ضبة اجلوالن �إليها و�إن
االعرتاف به يتعار�ض مع القانون
الدويل.

وذك�����رت ال������وزارة يف ب��ي��ان ان
«اجلوالن �أر�ض حتتلها �إ�رسائيل منذ
عام  ،»1967م�ضيفة ان «االعرتاف
ب�����س��ي��ادة �إ��سرائ��ي��ل ع��ل��ى اجل���والن
يتعار�ض مع القانون الدويل».

دمشق :انحياز أعمى للكيان الصهيوني

�أدان����ت اخل��ارج��ي��ة ال�����س��وري��ة ،ب ��أ���ش��د ال��ع��ب��ارات
الت�رصيحات التي و�صفتها بـ«الالم�س�ؤولة» للرئي�س
الأمريكي حول اجلوالن ،م�ؤكدة �أنها «انحياز �أعمى
لكيان االحتالل ال�صهيوين ودعم ال حمدود ل�سلوكه
العدواين».
وقالت ال���وزارة� :إن «ه��ذا املوقف الأمريكي جتاه
اجل��والن ال�سوري املحتل يعرب وبكل و�ضوح عن
ازدراء الواليات املتحدة لل�رشعية الدولية وانتهاكها
ال�سافر لقراراتها».

وزير اإلعالم شارك
في جولة بالمتاحف
والمعالم التونسية

محليات 2

مصر :أرض عربية محتلة

الرئاسة الفلسطينية :شرعية القدس والجوالن
يحددها الشعبان الفلسطيني والسوري
�أك��د املتحدث با�سم الرئا�سة الفل�سطينية نبيل
�أبو ردينة �أم�س �أن �رشعية القد�س واجلوالن
يحددها ال�شعب الفل�سطيني وال�شعب ال�سوري،
مبينا �أن �أية قرارات تتخذها الإدارة االمريكية
خمالفة للقانون وال�رشعية الدوليني «ال قيمة
لها ولن تعطي ال�رشعية لالحتالل الإ�رسائيلي
و�ستبقى حربا على ورق».
و�أ�ضاف �أن «الت�صعيد الإ�رسائيلي والذي يقابله
انحياز امريكي �أعمى �سي�ؤدي �إل��ى مزيد من
الت�صعيد والتوتر يف املنطقة».

• تغريدة ترامب

�أو�ضحت م�رص موقفها جتاه ما ح�صل فقالت انه ثابت
باعتبار اجلوالن ال�سوري �أر�ضا عربية حمتلة وفقا
ملقررات ال�رشعية الدولية.
وقالت وزارة اخلارجية« :ن�ؤكد على �رضورة احرتام
املجتمع ال��دويل ملقررات ال�رشعية الدولية وميثاق
الأم��م املتحدة من حيث ع��دم ج��واز اال�ستيالء على
الأر�ض بالقوة».

األردن :السالم الشامل
يتطلب االنسحاب

�أو�ضح وزير اخلارجية الأردين �أمين ال�صفدي موقف
بالده الثابت وقال �إن اجلوالن �أر�ض �سورية حمتلة
وفقا جلميع قرارات ال�رشعية الدولية التي تن�ص ب�شكل
وا�ضح و�رصيح على عدم جواز اال�ستيالء على الأر�ض
بالقوة.
و�أ�ضاف� ،إن «ال�سالم ال�شامل والدائم يتطلب ان�سحاب
�إ�رسائيل من جميع الأرا���ض��ي العربية املحتلة و�إن
اجل��والن ال�سوري جزء ال يتجز�أ من هذه الأرا�ضي
املحتلة».

العازمي :االستعانة
بالمستشارين
الكويتيين في «التربية»
بعد مخاطبة
«الخدمة المدنية»

محليات 3

«الخارجية» ملتزمة بمتابعة «الحادث المؤسف»

الجاراهلل :وفد أمني إلى مصر للمشاركة
بالتحقيقات في جريمة قتل الريش
�أعلن نائب وزير اخلارجية
خالد اجلارالله ان الكويت
�سرت�سل وفد ًا �أمني ًا للم�شاركة
يف التحقيقات اجلارية
ب�ش�أن عملية القتل الب�شعة
التي تعر�ض لها املواطن
خالد الري�ش يف م�رص وذلك
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى مالب�سات
وتفا�صيل احلادث وخا�صة
ما يت�صل منها بتقرير الطب
ال�رشعي ،م�ؤكدا موا�صلة
ال��وزارة االلتزام مبتابعة
احلادث امل�ؤ�سف.
�ص2

جابر نصار :مجلس
األمة لم ينجز شيئ ًا
للرياضة

محليات 4

• خالد اجلارالله لدى ا�ستقباله ال�سفري امل�رصي

األمم المتحدة تعلن عن تقدم ملموس

اليمن :حراك دولي إلعادة اتفاق
«الحديدة» للواجهة
ُ
جنحت ال�ضغوط الدولية املكثفة يف
�إعادة �إحياء اتفاق ال�سويد ب�ش�أن حمافظة
احلديدة اليمنية الذي �أنهى �شهره الثالث
دون حتقيق �أي �شيء على الأر�ض.
و�شهدت �أروقة الأمم املتحدة �أم�س حراك ًا
مكثف ًا متخ�ضت عنه تفاهمات جديدة على
تنفيذ املرحلة الأولى من خطة االن�سحاب
لإعادة اتفاق «احلُ ديدة» �إلى الواجهة.
وفيما �أعلنت الأمم املتحدة عما و�صفته
بـ«التقدم امللمو�س» يف تنفيذ خطة �إعادة

لبنان يحذر التجار

من استيراد البضائع
اإلسرائيلية

�أ����ص���درت وزارة االقت�صاد
وال��ت��ج��ارة اللبنانية ،تعميما
ملنع دخول ب�ضائع �إ�رسائيلية
�إلى البالد بعد ورود معلومات
عن �إدخالها عرب �رشكات �أجنبية
دون التحقق من م�صدرها.
وج���اء يف التعميم« :قانون
مقاطعة ا�رسائيل يحظر دخول
الب�ضائع وال�سلع واملنتجات
الإ�رسائيلية ب�أنواعها كافة �إلى
لبنان وتبادلها �أو االجتار بها،
كما يحظر �أي�ضا عر�ضها �أو
بيعها �أو �رشاءها �أو حيازتها،
وذل���ك حت��ت طائلة املالحقة
القانونية بحق الفاعلني».

االنت�شار ،عقد �سفراء �أملانيا وهولندا
و�أمريكا ورو�سيا ،لقاءات متزامنة مع
الرئي�س اليمني عبدربه من�صور هادي
ونائبه الفريق علي حم�سن ،ورئي�س
احل��ك��وم��ة م��ع�ين ع��ب��دامل��ل��ك ،وعقد
لقاء
املبعوث الأمم��ي مارتن غريفيث
ً
�آخر يف برلني مع امل�ست�شارة الأملانية
�إجنيال مريكل ،ظهرت ب��وادر �إيجابية
متثلت بالأمل يف �إمكانية تنفيذ خطة
�إعادة االنت�شار.

بورصة الكويت
خضراء لألسبوع
الثالث

اقتصاد 5

شهيدان و 55مصاب ًا
برصاص الغدر في غزة

ا�ست�شهد �شابان فل�سطينيان ،و�أُ�صيب � 55آخ���رون� ،أم�س،
بر�صا�ص الغدر الإ�رسائيلي ،قرب ال�سياج الأمني الفا�صل بني
�رشقي قطاع غزة و�إ�رسائيل ،خالل م�شاركتهم يف فعاليات
م�سرية «العودة».
وقال الناطق با�سم وزارة ال�صحة الفل�سطينية بغزة �أ�رشف
القدرة� ،إن «�شابني ،ا�ست�شهدا جراء �إ�صابتهما بر�صا�ص اجلي�ش
الإ�رسائيلي� ،رشقي قطاع غزة».
وقال «�إن ال�شهيد الأول يبلغ من العمر  29عاما ،وا�ست�شهد جراء
ا�صابته بالر�صا�ص احلي يف �صدره �رشقي خميم الربيج ،و�سط
قطاع غزة� ،أما ال�شهيد الثاين ،فيبلغ من العمر  18عام ًا،
وا�ست�شهد جراء �إ�صابته بالر�صا�ص احلي �رشقي مدينة غزة،
�شمايل القطاع».
كما ذكر �أن  55فل�سطينيا �أ�صيبوا بر�صا�ص ق��وات االحتالل
الإ�رسائيلي �رشقي قطاع غزة.
و�أكد القدرة� ،أن اجلي�ش الإ�رسائيلي ا�ستهدف «مركز ًا طبيا ميداني ًا
و�سيارات الإ�سعاف ،و�أ�صيب عدد من الطواقم الطبية باالختناق
ال�شديد� ،رشقي خميم الربيج «و�سط» القطاع وت�رضرت �سيارة
�إ�سعاف �رشقي مدينة غزة».

ماتا يحمل طموحات
إسبانيا أمام النرويج
في تصفيات اليورو
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