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االحتالل يعتقل  11فلسطيني ًا عقب اقتحام قرى ومخيمات في الضفة الغربية

 3شهداء في قصف إسرائيلي استهدف غزة
�شيع فل�سطينيون� ،أم�س ،جثامني
� 3شبان ا�ست�شهدوا على �أيدي قوات
االحتالل الإ�رسائيلي قرب ال�سياج
الأمني الفا�صل �شمال �رشق قطاع
غزة.
وقالت وزارة ال�صحة يف قطاع غزة
ان جثامني ثالثة �شهداء وا�صابة
واح����دة و���ص��ل��ت ال���ى م�ست�شفى
الإندوني�سي �شمال قطاع غزة.
وك��ان جي�ش االح��ت�لال �أع��ل��ن عن
ا�ستهدافه يف �ساعة مت�أخرة من ام�س
الأول ملجموعة ادعى انها م�سلحة
على مقربة من ال�سياج الفا�صل
�شمايل قطاع غزة ،وقامت طائرة
مروحية ودبابة با�ستهدافهم يف
اجلانب الفل�سطيني من احلدود.
على جانب �آخ��ر ،قال املتحدث
با�سم حركة حما�س� ،أم�س ،عبد
اللطيف القانوع ،رد ًا على ا�ست�شهاد
ثالثة مواطنني �شمال القطاع،
�إن �صمت املجمتع الدويل ي�شجع
االحتالل على موا�صلة انتهاكاته
املختلفة لل�شعب الفل�سطيني
ولقطاع غزة ب�شكل عام.
و�أ�ضاف �أن قوات االحتالل توا�صل
ارت���ك���اب امل��زي��د م��ن اجل��رائ��م
واالنتهاكات وهو ما يتناق�ض مع
القوانني الدولية والإن�سانية،
ريا �إلى �أن قيام االحتالل بقتل
م�ش ً
و�إ�صابة �أربعة �شبان ثائرين،
يك�شف ال�سلوك العدائي لالحتالل.
ويف �سياق مت�صل قال القانوع� ،إن
ال�شعب الفل�سطيني �سوف ينفجر
يف وجه االحتالل لأنه يعي�ش حالة
من الغ�ضب وال�ضغط ما مل يرفع
احل�صار عن قطاع غزة.
وعلى جانب �آخر ،اعتقلت قوات

مستوطنون
يقتحمون

«األقصى» تحت

حراسة الشرطة...
و«الخارجية»

الفلسطينية
تحذر

• تشييع جثامني الشهداء في قطاع غزة

االح��ت�لال اال�رسائيلي فجر �أم�س
�أحد ع�رش فل�سطينيا عقب اقتحامها
ع��ددا م��ن م��دن وق��رى وخميمات
ال�ضفة الغربية املحتلة .
وقال نادي اال�سري الفل�سطيني يف

بيان ،ان قوات االحتالل اال�رسائيلي
اقتحمت مناطق متفرقة يف مدن
بيت حلم واخلليل ونابل�س و�سلفيت
وجنني ،واعتقلت املواطنني االحد
ع�رش بزعم �أنهم مطلوبون.

وع��ل��ى ���ص��ع��ي��د م��ت�����ص��ل ،ج��دد
امل�ستوطنون اقتحاماتهم للم�سجد
الأق�صى املبارك ،وقامت جمموعة
منهم «مبباركة زفاف».
و�أف���اد ف��را���س الدب�س ،م�س�ؤول

ال��ع�لاق��ات العامة والإع��ل�ام يف
دائرة الأوقاف الإ�سالمية ،ب�أن 79
متطرفا و 45من عنا�رص خمابرات
ومكاتب حكومة االحتالل اقتحموا
الأق�����ص��ى ع�بر ب���اب املغاربة،

بحرا�سة �رشطة االحتالل والقوات
اخلا�صة.
و�أف����اد �شهود ع��ي��ان ب����أن ع�ضو
جمل�س بلدية االحتالل يف القد�س
املحتلة دان ايلوز ،اقتحم الأق�صى

�أم�س ملباركة زفافه مع زوجته،
بح�ضور املتطرف يهودا غليك.
ودعت «جماعات الهيكل املتطرفة»
لتنفيذ اقتحامات وا�سعة للأق�صى،
و�إق��ام��ة �صلوات وال��دع��اء لأف��راد
ال�رشطة ال��ذي��ن �أُ���ص��ي��ب��وا خالل
االع��ت��داء على امل�صلني لت�أمني
اقتحامات املتطرفني يف �أول �أيام
عيد الأ�ضحى املبارك.
�إلى ذلك ،حذرت وزارة اخلارجية
الفل�سطينية ،من �إق���دام اليمني
احل��اك��م يف ا��سرائ��ي��ل ،ويف ظل
التناف�س االنتخابي ،على ارتكاب
املزيد من االنتهاكات واجلرائم
�ضد امل�سجد االق�صى املبارك
وفر�ض التق�سيم املكاين له.
وقالت اخلارجية الفل�سطينية يف
بيان �أم�س� ،إن اليمني احلاكم يف
ا�رسائيل برئا�سة بنيامني نتنياهو
يوا�صل تنفيذ مئات امل�شاريع
التهويدية الرامية ال��ى تغيري
الو�ضع القائم يف القد�س و�أحيائها
وحم��ي��ط��ه��ا وب��ل��دت��ه��ا القدمية
ومقد�ساتها ويف مقدمتها امل�سجد
االق�صى املبارك.
و�أ�ضافت ان هذه احلملة التهويدية
تت�صاعد يف ظل دعم �أمريكي غري
م�سبوق وغ�ير حم��دود وق���رارات
ام�يرك��ي��ة م��ن��ح��ازة بالكامل
لالحتالل وروايته ،خا�صة قرار
الرئي�س االمريكي دونالد ترامب
االعرتاف بالقد�س كعا�صمة لدولة
االحتالل ونقل �سفارة بالده اليها،
ومب�شاركة ميدانية علنية من قبل
فريقه املت�صهني يف عديد االن�شطة
ال��ت��ه��وي��دي��ة واال�ستيطانية يف
القد�س.

ردا على قرار منع دخول عضوتي الكونغرس األميركي

عودة  1.3مليون نازح و 600ألف الجئ إلى سورية منذ 2015

«العفو الدولية» :انتقاد سياسة إسرائيل

مقتل شخص في تفجير انتحاري بمدينة القامشلي

 ...حرية تعبير وليس معاداة للسامية
ر ًّدا على قرار رئي�س حكومة االحتالل
بنيامني نتنياهو ،ووزير الداخلية
�أرييه درعي ،مبنع دخول ع�ضوتي
الكونغر�س الأمريكي ر�شيدة طليب
و�إل��ه��ان عمر �إل��ى ال��ب�لاد ،وبعد
تغريدات الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب الذي دعم القرار وو�صفهما
باملعاديتني لل�سامية� ،أكدت منظمة
العفو الدولية «�أمن�ستي» �أن انتقاد
�سيا�سات �إ�رسائيل حرية تعبري،
ولي�س معاداة لل�سامية.
و�أط��ل��ق��ت منظمة العفو الدولية
بفرعيها يف �إ�رسائيل والواليات
ً
م�شرتكا ،م�شرية �إلى
املتحدة ر ًّدا
�أن انتقاد �سيا�سات حكومة �إ�رسائيل
يقع �ضمن حرية ال��ر�أي ،وال ميكن
اعتبار ذلك معاداة لل�سامية .وقالت
امل��دي��رة ال��ع��ام��ة ملنظمة العفو
الدولية يف �إ�رسائيل ،مويل ملكار،
�إن حكومة االحتالل ت�سمح بدخول
غري م�رشوط لقادة من دول �أخرى يف
العامل م�شتبه بارتكابهم انتهاكات
خطرية حلقوق الإن�سان ،وجرائم
حرب ،وجرائم �ضد الإن�سانية مثل
دوتريتي رئي�س الفيليبني ،وكبار
الع�سكريني يف جي�ش ميامنار.
كما نوهت �إلى �أن �إ�رسائيل حتت�ضن

بكل فخر قادة ممن يدعمون تنظيمات
النازيني اجلدد مثل الرئي�س فيكتور
�أورب����ان م��ن ه��ن��غ��اري��ا ،وجايري
بول�سونارو من الربازيل ،لكنها ال
تتوانى عن و�صف «معاد لل�سامية»
لكل من يتجر�أ على انتقاد �سيا�ساتها.
وتابعت�« :إ��سرائ��ي��ل متنع دخول
�أ�شخا�ص ينتقدون �سيا�ساتها ،وذلك
ا�ستنا ًدا �إلى �آرائهم ال�سيا�سية فقط ال
غري .ال ميكن اعتبار انتقاد �سيا�سات
�إ�رسائيل وانتهاكات حقوق الإن�سان
�أعماال عنيفة».
�أما فيليب نا�صيف ،مدير ال�سيا�سات
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا يف منظمة العفو الدولية يف
الواليات املتحدة ،ف�أ�ضاف يف هذا
ال�سياق ب�أن دونالد ترامب م�ستمر
يف خطابه اخل� ّ
واالنق�سامي
ل�ايف
ّ
الذي يلحق ال�رضر مبن ينا�ضلون
من �أجل حقوقهم الأ�سا�سية ،م�شددا
على �أن حرية التعبري عن الر�أي هي
من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،و�أن
معار�ضة �سيا�سة حكومة �أو التعبري
عن االمتعا�ض جتاه انتهاكات حقوق
�إن�سان ال ميكن �أن تعترب معادية
لل�سامية �أو كرها جت��اه �شعوب
معينة.

وخل�ص للقول« :نحن نتوقع من
كل من يدعم حقوق الإن�سان �أن
يرفع �صوته �ضدها بكل و�ضوح
وب��ك��ل م��ك��ان حت���دث ف��ي��ه» .كما
�ش ّدد الفرعان على ��ضرورة وقف
ال�رشعي ،ووقف
اال�ستيطان غري
ّ
االع���ت���ق���االت ال��ت��ع�����س��ف��ي��ة جت��اه
النا�شطني الفل�سطينيني مبا ي�شمل
الأط��ف��ال ،واح�ترام حرية التن ّقل
والتعبري ع��ن ال����ر�أي .ويف هذا
ال�سياق� ،أك��د باحث يهودي �أن
التعريف امل�شوه لـ”الال�سامية”
يحمي �إ�رسائيل ب�شكل متزايد يف
العامل من النقد ،وهي من جانبها
ت�ستغل ذلك لإخرا�س من ينتقدها.
وي�ؤكد امل ��ؤرخ اليهودي عامو�س
غولدبريغ �أن ع��ددا من املثقفني
الإ�رسائيليني ي�ساهمون يف ت�شويه
تعريف م�صطلح الال�سامية ،منهم
امل ��ؤرخ بروفي�سور يهودا باور.
وي�شري غولدبريغ �إل��ى �أن باور،
وي��ه��ودا ك�ث�را ،و�أي�����ض��ا م��ن غري
ال��ي��ه��ود ،ي��د�أب��ون على نعت من
يخالفهم ال���ر�أي �سيا�سيا ب�شكل
ع��م��ي��ق ،خ�صو�صا يف مو�ضوع
ال�رصاع الإ�رسائيلي – الفل�سطيني
بـ«الال�سامي».

الجيش ينتزع

مزارع خان شيخون

الشمالية ويسيطر
على تل النار جنوب
إدلب

�أف��ادت م�صادر حملية مبقتل �شخ�ص
و�إ�صابة اثنني �آخرين ج��راء تفجري
انتحاري مبدينة القام�شلي يف حمافظة
احل�سكة �شمايل �سورية� ،أم�س.
وذكرت وكالة �أنباء «هاوار» الكردية
ال�سورية �أن االن��ف��ج��ار وق��ع �أم��ام
املدر�سة ال�صناعية بحي الأربوية يف
القام�شلي ،ما �أدى بح�سب املعلومات
الأولية �إلى وقوع �إ�صابات.
ي�أتي التفجري بعد �أي��ام من تقرير
لوكالة الأنباء احلكومية ال�سورية
«�سانا» ك�شفت فيه �أن «التحالف
الدويل» ،بقيادة الواليات املتحدة،
�أدخ��ل �إل��ى مدينة القام�شلي قافلة
كبرية حمملة مب�ساعدات لوج�ستية
وعربات ع�سكرية ،قادمة من �إقليم
كرد�ستان العراق ،لدعم قوات �سورية
الدميقراطية «ق�����س��د» ،التي ميثل
امل�سلحون الأكراد �أبرز مكون فيها.
على جانب �آخر� ،رصح رئي�س املركز

الرو�سي للم�صاحلة يف �سورية �أليك�سي
باكني ،لل�صحافيني ب ��أن نحو 1.3
مليون من النازحني داخل ًيا و600.000
الج��ئ دويل ع���ادوا �إل��ى دي��اره��م يف
�سورية من � 30سبتمرب .2015
و�أ�ضاف باكني� ،أن اجلهود الرامية
�إل���ى احل��ل غ�ير الع�سكري للنزاع
ال�سوري الداخلي وم�ساعدة ال�سوريني
على العودة �إلى احلياة ال�سلمية �سوف
ت�ستمر يف البالد.
يف الوقت نف�سه ،توا�صل اجلماعات
املتطرفة انتهاك وقف �إطالق النار،
ففي يوم اجلمعة ،على �سبيل املثال،
فتح م�سلحون النار على  21قرية
وبلدة يف حمافظات حلب والالذقية
و�إدل���ب ،كما مت ت�سجيل  32حالة
ق�صف يف ال�ساد�س ع�رش من �أغ�سط�س
املا�ضي ،حيث ق��ام م�سلحون من
اجلماعات امل�سلحة غري ال�رشعية
مبهاجمة العديد من القرى واملدن

موقع التفجير االنتحاري في القامشلي

ال�سورية.
من جهة �أخرى ،قال م�صدر ميداين يف
ريف �إدلب� ،إن قوات اجلي�ش ال�سوري
تابعت تقدمها انطالقا من مواقعها يف
بلدة مدايا و�سيطرت على مزارع خان
�شيخون ال�شمالية الغربية ،بالإ�ضافة
�إلى تل النار اال�سرتاتيجي.
ونقلت وكالة �سبوتنيك عن م�صدر
م��ي��داين يف جبهات ال��ق��ت��ال قوله:
«�إن وح��دات اجلي�ش اقتحمت مواقع
امل�سلحني يف م��زارع خ��ان �شيخون
ال�شمالية ال��غ��رب��ي��ة وت���ل النار
اال�سرتاتيجي حتت غطاء ناري كثيف
ومتكنت من انتزاع ال�سيطرة عليها
بعد ا�شتباكات عنيفة مع املجموعات
امل�سلحة يف املنطقة.
و�أ�ضاف امل�صدر� ،أن الطريان احلربي
كان قد نفذ �سل�سلة من الغارات اجلوية
على مواقع امل�سلحني يف خان �شيخون
وركايا وكفر�سجنة وال�شيخ م�صطفى

جنوب �إدل���ب ،وقطع خطوط �إم��داد
امل�سلحني ودمر عدة مقرات و�آليات
تابعة للمجموعات امل�سلحة.
وتكت�سب مدينة خان �شيخون �أهمية
ا�سرتاتيجية كبرية ،نظرا لإ�رشافها
على ال��ط��رق احل��ي��وي��ة ،م��ا يجعل
منها نقطة و�صل بني �أري��اف �إدلب
ال�رشقي والغربي وال�شمايل ،كما
تعد ال�سيطرة عليها اخلطوة الأولى
يف �إعادة فتح الطريق احليوية التي
ت�صل بني العا�صمة االقت�صادية حلب
وال�سيا�سية دم�شق ،وم��ن الناحية
الع�سكرية ف����إن �سيطرة اجلي�ش
ال�سوري على خان �شيخون �ستمهد
الطريق �أمام قواته لتحقيق مكا�سب
و�إجنازات كبرية على الأر�ض باجتاه
التح وكفر�سجنة ومعرة النعمان
�شماال ،حيث تتمركز عقدة الطرق
الدولية ال�سورية �رشقا وغربا �شماال
وجنوبا.

واشنطن تشيد بجهود الوسطاء من االتحاد األفريقي
• قوات حفتر تواصل العمليات العسكرية في ليبيا

قوات المنشق حفتر تقصف غريان ومصراتة
�أعلنت �شعبة الإع�لام احلربي للقيادة العامة للقوات
امل�سلحة الليبية التابعة للمن�شق خليفة حفرت �أن
ال�رضبات اجلوية التي نفذها �سالح اجلو يف مدينة
غريان مبنطقة �أبوغيالن� ،أم�س كللت بالنجاح.
و�أو�ضحت يف من�شور عرب �صفحتها الر�سمية مبوقع
«في�سبوك»� ،أن ال�رضبات اجلوية ا�ستهدفت مواقع
جبلية كان ي�ستخدمها م�سلحو امليلي�شيات لتخزين
الدخائر.
و�أفاد موقع «بوابة �إفريقيا الإخبارية» �أم�س ،ب�أن �سالح
اجلو ،التابع للجي�ش الوطني الليبي ،ق�صف اً
ليل� ،أحد
املواقع مبنطقة بوغيالن يف حميط مدينة غريان� ،شمال
غرب ليبيا .وقال �آمر غرفة عمليات �سالح اجلو باجلي�ش
اللواء حممد منفور ،يف ت�رصيح �أم�س «نفذنا  13غارة

جوية على م��واق��ع امليلي�شيات يف ق��اع��دة م�رصاتة
اجلوية ،وكانت الإ�صابات دقيقة وناجحة».
�إلى ذلك ،ك�شفت م�صادر دبلوما�سية م�رصية و�أوروبية
يف القاهرة عن وقوع «خالفات يف وجهات النظر بني
فرن�سا وم�رص ب�ش�أن الو�ضع امليداين وال�سيا�سي يف
ليبيا» ،نتيجة رف�ض باري�س للعديد من املمار�سات
التي ترتكبها ميلي�شيات �رشق ليبيا بقيادة اللواء خليفة
حفرت ،والتي حتظى بدعم م�رصي و�إماراتي مبا�رش.
ويرتكز اخلالف على ا�ستمرار ق�صف ميلي�شيات حفرت
للمن�ش�آت واملرافق املدنية ،كالطائرات وحمطات
املياه والوقود ،بدعوى ا�ستخدامها يف �إخفاء عنا�رص �أو
معدات ع�سكرية ا�ستوردتها حكومة الوفاق املعرتف بها
دولي ًا من تركيا ودول �أخرى.

ترحيب أميركي أوروبي بتوقيع وثيقة االنتقال
السياسي في السودان
رحبت ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك��ي��ة واالحت��اد
الأوروب��ي بتوقيع وثيقة االنتقال ال�سيا�سي بني
املجل�س الع�سكري ال�����س��وداين وق���وى احلرية
والتغيري .و�أ���ش��ادت وزارة اخلارجية الأمريكية
بتوقيع االتفاق وا�صفة �إياه باخلطوة املهمة �إلى
الأمام .وقالت املتحدثة با�سم اخلارجية الأمريكية
�إن الواليات املتحدة تهنئ �شعب ال�سودان بتوقيعه
على الإعالن الد�ستوري واالتفاق ال�سيا�سي بني قوى
احلرية والتغيري واملجل�س الع�سكري االنتقايل يف
� 17أغ�سط�س.
ويف بيان ،قالت اخلارجية �إن هذه اخلطوة بداية
لت�شكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية ،م�شيدة
بجهود الو�سطاء من االحت��اد الأفريقي وحكومة

�إثيوبيا للتو�سط يف هذه االتفاقية التاريخية.
و�أك��دت اخلارجية �أن املبعوث اخلا�ص لل�سودان
دونالد بوث ،الذي ح�رض مرا�سم التوقيع� ،سيوا�صل
دعم عملية تنفيذ االتفاقيات.
و�أ�شارت ال��وزارة �إل��ى �أن قوى احلرية والتغيري
واملجل�س الع�سكري االنتقايل قاما بخطوة مهمة
�إلى الأمام ،م�ضيفة �إلى �أن الواليات املتحدة تتطلع
�إلى �أداء اليمني الد�ستورية للمجل�س ال�سيادي يف
� 19أغ�سط�س وتعيني رئي�س وزراء يف � 20أغ�سط�س.
ورحب بيان خلدمة العمل اخلارجي الأوروب��ي يف
بروك�سل ب�إبرام االتفاق االنتقايل يف ال�سودان اول
من �أم�س .وقال البيان �إن االحتاد الأوروبي ح�رض يف
اخلرطوم حفل اختتام الوثائق املتعلقة بال�سلطة

ريا �إلى �أنه
املدنية االنتقالية يف ال�سودان ،م�ش ً
كتعبري عن الدعم ال�سيا�سي القويّ ،
وقع عدد من
ال�رشكاء الدوليني مبا يف ذلك االحتاد الأوروبي
على هذه االتفاقية االنتقالية ك�شهود.
و�أو�ضح �أن �إب��رام هذا االتفاق هو نتيجة مفاو�ضات
طويلة بني جميع الأطراف ،مب�شاركة قوية من االحتاد
الأفريقي والو�ساطة الإثيوبية ،ومتثل عالمة فارقة
مهمة لل�سودان يف طريقه نحو ال�سالم والدميقراطية
واالزده���ار .و�أع��رب االحت��اد الأوروب���ي عن تطلعه
�إلى الدخول يف مناق�شات مع احلكومة االنتقالية
التي يقودها املدنيون ب�ش�أن �أولوياتها ال�سيا�سية
واالجتماعية االقت�صادية وعلى الدعم الذي ميكن �أن
يقدمه االحتاد الأوروبي يف هذا ال�سياق.

