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عباس يهدد بإنهاء جميع االتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني
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أراض من الضفة الغربية
عاصفة غضب دولية ضد قرار االحتالل ضم
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االتحاد األوروبي:
نتنياهو يقـوض
فـرص السـالم
الـدائم وحل الدولتين
الجامعة العربية:
تحركات لمواجهة
التصريحات العدوانية
اإلسرائيلية

أشتية :أرض
فلسطين ليست جزءاً
من الحملة االنتخابية
لنتنياهو
سورية :الوضع العربي
ّ
مكن كيان االحتالل
من المضي
في عدوانه

ت��وال��ت ردود الأف���ع���ال العربية
والدولية الغا�ضبة عقب الت�رصيحات
ال��ت��ي �أدل���ى بها رئي�س ال���وزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،ب�ش�أن
�إع�لان نيته �ضم �أرا���ض من ال�ضفة
الغربية.
وفيما ن��دد الفل�سطينيون ب�إعالن
نتنياهو ،وهدد الرئي�س الفل�سطيني
حم��م��ود ع��ب��ا���س ب����أن االت��ف��اق��ات
املوقعة مع �إ�رسائيل �ستنتهي حال
فر�ض �سيادتها على �أي ج��زء من
الأر�ض الفل�سطينية.
وق��ال عبا�س �إن «جميع االتفاقات
املوقعة مع اجلانب الإ�رسائيلي وما
ترتب عليها من التزامات تكون قد
انتهت� ،إذا نفذ اجلانب الإ�رسائيلي
فر�ض ال�سيادة الإ�رسائيلية على
غ���ور«وادي الأردن» و�شمال البحر
امل��ي��ت و�أي ج���زء م��ن الأرا���ض��ي
الفل�سطينية املحتلة عام .»1967
و�أ�ضاف �أنه «من حقنا الدفاع عن
حقوقنا وحتقيق �أهدافنا بالو�سائل
املتاحة كافة مهما كانت النتائج،
حيث �إن قرارات نتنياهو تتناق�ض مع

• حلظة هروب نتنياهو جراء �إطالق � 5صواريخ من غزة

قرارات ال�رشعية الدولية والقانون
الدويل».
كما حذر رئي�س الوزراء الفل�سطيني
حممد �أ�شتية ،من �إمكانية �إعالن
�إ��سرائ��ي��ل �ضم مناطق م��ن ال�ضفة
الغربية «�ضمن حم��اوالت نتنياهو
لك�سب الأ���ص��وات يف االنتخابات
املقبلة».
وق��ال ا�شتية يف بيان �إن «�أر���ض
فل�سطني لي�ست ج��زء ًا من احلملة
االنتخابية لنتنياهو ،و�إذا كان
يعتقد �أنه ب�ضم الكتل اال�ستيطانية
�سريبح الأ���ص��وات االنتخابية على
امل��دى ال��ق��ري��ب ،فهو و�إ�رسائيل
اخلا�رسان على املدى البعيد».
الأوروبي يحذر
ب���دوره ،ح��ذر االحت���اد الأوروب���ي
�أم�س ،من �أن تعهد رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ب�ضم
غ��ور الأردن يف ال�ضفة الغربية
املحتلة �إذا ف���از يف انتخابات
الأ���س��ب��وع املقبل «يقو�ض فر�ص
ال�سالم يف املنطقة».
وقال متحدث با�سم االحتاد الأوروبي:

«���س��ي��ا���س��ة ب��ن��اء امل�ستوطنات
وتو�سيعها مبا يف ذلك يف القد�س
ال�رشقية غ�ير قانونية مبوجب
ال��ق��ان��ون ال����دويل وا�ستمرارها
والإجراءات املتخذة يف هذا ال�سياق
تقو�ض �إم��ك��ان��ات ح��ل الدولتني
وفر�ص ال�سالم الدائم».
م��ن ناحية �أخ����رى ،ع�بر جمل�س
جامعة الدول العربية على م�ستوى
وزراء اخلارجية الذي اختتم �أعماله
�أم�س الأول ،عن �إدان��ت��ه ال�شديدة
ً
انتهاكا للقانون
فيما اعترب الإعالن
ال���دويل وم��ي��ث��اق الأم���م املتحدة
وق���رارات ال�رشعية الدولية ذات
ال�صلة مبا فيها قراري جمل�س الأمن
 242و  .338كما يقو�ض فر�ص
�إح��راز �أي تقدم يف عملية ال�سالم
وين�سف �أ�س�سها كافة.
و�أع��ل��ن املجل�س ع��زم��ه متابعة
ه��ذه الت�رصيحات «العدوانية»
الإ�رسائيلية اجل��دي��دة على نحو
مكثف ،وا�ستعداده التخاذ كافة
الإج��راءات والتحركات القانونية
وال�سيا�سية للت�صدي لهذه ال�سيا�سة

الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة �أح��ادي��ة اجلانب،
مبا يف ذلك التحرك العربي لدى
جمل�س الأم���ن واجلمعية العامة
للأمم املتحدة واملنظمات الدولية
و�أع�ضاء املجتمع الدويل.
وحمل املجل�س احلكومة الإ�رسائيلية
نتائج وتداعيات هذه «الت�رصيحات
اخل��ط�يرة غ�ير ال��ق��ان��ون��ي��ة وغري
امل�س�ؤولة» ،م�ؤك ًدا مت�سكه بثوابت
امل��وق��ف العربي ال��داع��م حلقوق
الـ�شعب الفل�سطيني امل�رشوعة وغري
القابلة للت�رصف.
ا�ستعادة احلقوق
م��ن جانبها� ،أدان����ت اخلارجية
ال�سورية� ،أم�س� ،إعالن نتنياهو،
رغبته يف فر�ض ال�سيطرة الإ�رسائيلية
على الأغوار و�شمال البحر امليت،
حال فوزه باالنتخابات املقبلة.
وقالت اخلارجية ال�سورية�« :إن
الو�ضع العربي الراهن ّ
مكن كيان
االح��ت�لال م��ن امل�ضي يف عدوانه
املتوا�صل على الأمة العربية ،كما
ج��ددت اخلارجية وق��وف �سورية
الكامل مع ال�شعب الفل�سطيني يف

ن�ضاله ال�ستعادة حقوقه امل�رشوعة
وحترير �أرا�ضيه».
ودع��ا املجل�س املجتمع ال��دويل
وب�صفة خا�صة جمل�س الأم��ن �إلى
حت��م��ل م�����س ��ؤول��ي��ات��ه بالت�صدي
احلازم لهذه التوجهات الإ�رسائيلية
«املخالفة للقانون الدويل وقرارات
ال�رشعية الدولية».
على �صعيد مت�صل ،دان��ت منظمة
ال��ت��ع��اون الإ���س�لام��ي ام�����س ب�أ�شد
ال��ع��ب��ارات اع�ل�ان رئ��ي�����س وزراء
االح��ت�لال الإ��سرائ��ي��ل��ي بنيامني
نتنياهو «فر�ض ال�سيادة اال�رسائيلية
على جميع مناطق غور الأردن و�شمال
البحر امليت وامل�ستوطنات بال�ضفة
الغربية يف حال �إعادة انتخابه».
واك��دت املنظمة يف بيان �صحايف
ان ه���ذا الإع��ل��ان اخل��ط�ير ي�شكل
اعتداء جديدا على حقوق ال�شعب
الفل�سطيني وانتهاكا �صارخا مليثاق
الأم���م املتحدة وم��ب��ادئ القانون
الدويل وقرارات الأمم املتحدة ذات
ال�صلة مبا فيها قرارا جمل�س االمن
الدويل رقما  242و.338

وقال الأمني العام ملنظمة التعاون
الإ�سالمي د .يو�سف العثيمني ان
املنظمة �ستعقد اجتماعا ا�ستثنائيا
على م�ستوى وزراء اخلارجية يف
ال��دول االع�ضاء بطلب من اململكة
العربية ال�سعودية لبحث هذا
الت�صعيد اال�رسائيلي اخلطري واتخاذ
الإج��راءات ال�سيا�سية والقانونية
العاجلة للت�صدي لهذا املوقف
العدواين الإ�رسائيلي.
من جهة �أخرى ،ن�رش مرا�سل الإذاعة
العربية الر�سمية� ،أم�س ،مقطع
فيديو لرئي�س وزراء �إ�رسائيل
بنيامني نتنياهو خ�لال فعالية
انتخابية مب�ستوطنة �أ�شدود ،ولكن
ُطلب منه التحرك من املن�صة بعد
�إطالق �صافرات الإنذار.
وظهر باملقطع جمموعة من حرا�س
نتنياهو ب��ج��واره ،على املن�صة
ويطالبونه ب�إخالئها ،وكانت و�سائل
�إعالم عربية �أعلنت انطالق �صافرات
الإن���ذار يف ع��دد من امل�ستوطنات
املحاذية لقطاع غزة ،بالتزامن مع
�إطالق � 5صواريخ من القطاع.

إسرائيل
تقصف غزة
 ...واعتقاالت
في الضفة
الغربية
�شنت ط��ائ��رات االحتالل
الإ�رسائيلي فجر �أم�س،
�سل�سلة غ��ارات على عدة
مواقع يف و�سط و�شمال
قطاع غزة.
وقالت م�صادر فل�سطينية
ان ط���ائ���رات االح��ت�لال
ق�صفت بعدد من ال�صواريخ
منزال مهجور ًا وموقع ًا
يتبع لل�رشطة البحرية
غ��رب مدينة دي��ر البلح
و�سط القطاع ،كما ق�صفت
طائرات االحتالل موقع ًا
تابع ًا للمقاومة �رشق
ب��ل��دة بيت اله��ي��ا �شمال
القطاع عدة مرات.
وا�شارت �إلى �أنه مل يبلغ
عن وقوع �إ�صابات جراء
الق�صف� ،إال �أن ا��ضرارا
كبرية حلقت باملواقع
امل�ستهدفة وحميطها.
على ج��ان��ب �أخ���ر ،قال
نادي الأ�سري الفل�سطيني ان
قوات االحتالل اال�رسائيلي
اعتقلت �صباح �أم�س ،اثني
ع�رش مواطن ًا فل�سطيني ًا من
مناطق خمتلفة يف ّ
ال�ضفة
الغربية املحتلة.
و�أ�ضاف نادي الأ�سري يف
بيان ان ق��وات االحتالل
اقتحمت مناطق متفرقة يف
مدن اخلليل ونابل�س ورام
الله وال��ب�يرة وطولكرم
واعتقلت ه�ؤالء املواطنني
بزعم �أنهم مطلوبون .

أكدت أن التحالف الدولي تسبب في هدم قرى ونزوح اآلالف

إحباط مخطط إرهابي يستهدف اإلضرار بمقدرات الدولة

األمم المتحدة :الحرب في سورية
دمرت البنية التحتية

مصر :المؤبد لـ  11من قيادات اإلخوان
في قضية «التخابر مع حماس»

يف جنيف م�ستعر�ضا التقرير من ان جتريد
�أعلنت جلنة التحقيق التابعة للأمم املتحدة
الوالدين من جن�سيتهما له عواقب وخيمة
ب�ش�أن �سورية �أم�س ،ان العمليات الع�سكرية
و�سلبية على الأطفال.
التي �شنتها القوات املوالية للحكومة ادت
و�أ�شار الى ان «قوات �سورية الدميقراطية»
�إلى تدمري البنية التحتية ال�رضورية لبقاء
حتتجز الآالف م��ن الأط��ف��ال ال��ذي��ن تزيد
ال�سكان املدنيني.
�أعمارهم على  12عاما وت�صنفهم ب�أنهم يف
و�أ�ضافت اللجنة يف تقريرها ال��دوري حول
�سن القتال حتت �إ�رشاف قوات الدفاع الذاتي
م�ستجدات الأو���ض��اع يف �سورية ان القوات
مع وجود �أ�شخا�ص ي�شتبه يف كونهم مقاتلني
املتحاربة يف �سورية ا�ستهدفت امل�ست�شفيات
بالتنظيم الإرهابي ويف ظروف قد ت�ؤدي �إلى
والأ���س��واق وامل��راف��ق التعليمية وامل��وارد
التعذيب �أو �سوء املعاملة.
الزراعية و�أجربت ما يقرب من مليون مدين
وق��ال ان ذل��ك ي�شمل �أي�ضا ع��دة �آالف من
على الفرار.
املقاتلني الأجانب من نحو  50دولة ميكن
و�أ�شارت الى ان العمليات وا�سعة النطاق التي
ت�صنيفهم ب�أنهم «ارهابيون».
قام بها التحالف ال��دويل بقيادة الواليات
و�شدد التقرير على �رضورة ا�ستذكار حمنة
املتحدة وقوات �سورية الدميقراطية «ق�سد»
املحتجزين ب�شكل غري قانوين واملفقودين
«ت�سببت يف تدمري القرى» مبحافظة دير
وامل��خ��ت��ط��ف�ين ك��م��ا مت ت��ه��ج�ير م��ئ��ات
الزور ما �أدى �إلى نزوح الآالف من املدنيني.
• باولو بينهريو
العائالت واال�رس دون تف�سري �أو تربير هذه
ولفتت الى ا�ستمرار وجود ما ي�صل �إلى 70
الإجراءات.
�أل��ف �شخ�ص حمتجزين يف ظ��روف «مزرية
وغري �إن�سانية» يف خميم «الهول» اغلبهم من الأطفال دون �سن  12عاما و�أكد ان ا�ستمرار غياب اخلدمات يف «داريا» و«دوما» يف الغوطة ال�رشقية
مع وفاة  390طفال ال�سباب كان ميكن الوقاية منها مثل نق�ص التغذية يحرم مئات الآالف من املدنيني من احل�صول على املياه والكهرباء
والتعليم.
او الدواء الأ�سا�سي.
وذكرت ان اال�ستجابة الإن�سانية للأو�ضاع يف تلك املناطق ال تزال غري كما انتقد ب�شدة ا�ستمرار معاناة الن�ساء والفتيات «مبا يف ذلك تعر�ضهن
كافية على الإطالق حمذرا من تعر�ض الأطفال يف خميم «الهول» خلطر لالغت�صاب» وحرمان الن�ساء ذوات الإعاقة من الو�صول �إلى اخلدمات
عدم احل�صول على �أوراق ثبوتية واالنف�صال عن والديهم ال�سيما ان املتخ�ص�صة ما يعيق حق املر�أة ال�سورية يف الأمان والكرامة.
باملخيم نحو  3500طفل مولودين نتيجة لالغت�صاب �أو فقد معظمهم وكلف جمل�س الأم��م املتحدة حلقوق االن�سان اللجنة بالتحقيق يف
جميع االنتهاكات التي حتدث يف �سورية منذ مار�س  2011على ان تقوم
وثائق ت�سجيل املواليد.
وحذر رئي�س اللجنة باولو بينهريو يف م�ؤمتر �صحايف بالأمم املتحدة بتحديث تقريرها ب�شكل دوري ملناق�شته امام املجل�س.

تونس :مناظرة أخرى
في الدورة الثانية

لالنتخابات الرئاسية
قال رئي�س الهيئة العليا امل�ستقلة
لالنتخابات التون�سية نبيل
بفون� ،إنه �ستكون هناك مناظرة
�أخرى يف الدورة الثانية.
وكان بوفون� ،أدلى بت�رصيحات،
�أن امل��ن��اظ��رات لالنتخابات
الرئا�سية مهمة وفكرة جيدة
متكن الناخب من اختيار مر�شحه
لالنتخابات الرئا�سية ،وفقا
ملوقع «رادي���و �إك�سربي�س �إف
�إم».
و�أك��د نبيل بفون �أن املناظرة
تتم حتت �إ�رشاف قانوين وا�ضح
وحما�رض ر�سمية ،م�شريا �إلى
�أن تدخل عدل التنفيذ ،الأحد،
كان لإعادة الأمور لن�صابها بعد
خرق مرت�شحني اثنني لقواعد
امل��ن��اظ��رة ،التي تفر�ض عدم
وجود وثائق �أو هاتف جوال .

دول أفريقية تطالب برفع العقوبات
المفروضة على السودان

طالبت الدول الأفريقية الثالث الأع�ضاء يف جمل�س الأمن الدويل
وهي جنوب �أفريقيا و�ساحل العاج وغينيا اال�ستوائية برفع
العقوبات املفرو�ضة على ال�سودان بعد اعتباره من بع�ض الدول
داعما للإرهاب.
بل ًدا
ً
وذكر الأع�ضاء الثالثة غري الدائمي الع�ضوية يف جمل�س الأمن ،يف
بيان م�شرتك مع ممثلية االحتاد الأفريقي لدى الأمم املتحدةّ � ،أن
جمل�س ال�سلم والأمن يف االحتاد الأفريقي كان �ألغى عقوباته بحق
ال�سودان �إثر التطورات الإيجابية يف هذا البلد.
وقال البيان �إنه يتعني الآن االقتداء بذلك «من خالل دعوة الدول
ريا �إلى �أن ذلك
املعنية �إلى �إلغاء عقوباتها بحق ال�سودان» م�ش ً
يجب �أن ي�شمل �سحب اخلرطوم من «الئحة الدول الداعمة للإرهاب»
يف �إ�شارة للواليات املتحدة.
ويف �إطار الأمم املتحدة ي�رسي نظام عقوبات على ال�سودان منذ
 .2005ويرتجم من خالل حظر على الأ�سلحة و�إجراءات خا�صة بكل
دولة »حظر �سفر وجتميد �أر�صدة».
من ناحية �أخرى قالت الدول الثالث يف بيانها «نح�ض احلكومة
ال�سودانية اجلديدة على احرتام بنود خارطة الطريق وتطبيقها
بدقة» من �أجل �إجناز انتقال �سلمي.
وذكروا ب�أن الهدف يتمثل يف «تنظيم انتخابات ت�رشيعية ورئا�سية
حرة ومن�صفة و�شفافة لتوفري �رشوط انتقال �سيا�سي ي�ضمن ال�سالم
واال�ستقرار الدائمني يف ال�سودان».

ق�ضت حمكمة جنايات القاهرة،
�أم�س ،بال�سجن امل�ؤبد على 11
فردا من �أ�صل  22متهما من قيادات
وعنا�رص جماعة الإخوان امل�سلمني
يف ق�ضية «التخابر مع حما�س».
وحكمت املحكمة بال�سجن امل�ؤبد
« 25عاما» على  11من بني  22من
قيادات و�أع�ضاء جماعة الإخوان
امل�سلمني ،بينهم مر�شد اجلماعة
حممد ب��دي��ع ،بتهم التخابر مع
جهات �أجنبية والتن�سيق معها
ل�شن هجمات �إرهابية داخل البالد.
كما ق�ضت بال�سجن امل�شدد 10
�سنوات لـ 3متهمني و� 7سنوات

ملتهمني اثنني من عنا�رص جماعة،
بح�سب احلكم الذي تاله القا�ضي
حممد �شريين فهمي ،فيما ح�صل
 6من �أع�ضاء اجلماعة على الرباءة
من التهم.ق�ضت حمكمة جنايات
القاهرة ،املنعقدة مبجمع حماكم
ط��ره� ،أم�س ،بانق�ضاء اجلنائية
ب��ال��وف��اة ق��بِ ��ل الرئي�س الأ�سبق
حممد مر�سي يف ق�ضية «التخابر
مع حما�س»� .صدر احلكم برئا�سة
امل�ست�شار حممد �شريين فهمي،
وع�ضوية امل�ست�شارين ع�صام
�أب��وال��ع�لا ،وح�����س��ن ال�ساي�س،
و�سكرتارية حمدي ال�شناوي.

يف �سياق �آخ��ر ،ر�صد قطاع الأمن
الوطني امل�رصي خمطط ًا لقيادات
تنظيم «الإخوان امل�سلمني» الهاربة
يف دولة تركيا ،ي�ستهدف الإ�رضار
مب��ق��درات ال��دول��ة االقت�صادية.
و�أو�ضح القطاع الأمني امل�رصي
�أنه فى �إطار جهود وزارة الداخلية
لإجها�ض خمططات تنظيم «الإخوان
امل�سلمني» التي ت�ستهدف امل�سا�س
ب�أمن الوطن والنيل من ا�ستقراره،
مت ر���ص��د خمطط للتنظيم ي�رض
بالدولة امل�رصية؛ وذل��ك بح�سب
ال�صفحة الر�سمية لوزارة الداخلية
امل�رصية.

العراق :اعتقال  78شخص ًا خططوا ألعمال

إرهابية في «عاشوراء»
اعتقلت القوات العراقية� ،أم�س ،ما ال يقل عن 78
�شخ�صا ي�شتبه يف تخطيطهم لأعمال �إرهابية خالل
ً
احتفاالت عا�شوراء.
�شخ�صا حتفهم و�أ�صيب 102
كما لقي ما ال يقل عن 31
ً
�آخرون �أم�س الأول ،خالل �إحياء ذكرى عا�شوراء يف
مدينة كربالء جنوب العراق ،فيما و�صفه م�س�ؤولون

ب�رضيح الإمام احل�سني ب�أنه تدافع.
ومن املتوقع �أن يرتفع عدد القتلى الذي �أعلنته وزارة
ال�صحة العراقية يف ظل وجود ت�سعة �أ�شخا�ص على
الأقل يف حالة حرجة .وقال متحدث با�سم وزارة
ال�صحة �إن � 30شخ�ص ًا لقوا حتفهم يف موقع احلادث،
بينما لفظ �شخ�ص �أنفا�سه الأخرية يف امل�ست�شفى.

أكد أن الوضع ينذر بزعزعة استقرار أفريقيا

ميركل :سنقوم بدورنا لتجنب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا
قالت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل� ،أم�س� ،إن
بالدها �ستقوم بدورها لتجنب ن�شوب حرب بالوكالة
يف ليبيا حمذرة من �أن الو�ضع هناك ينذر بزعزعة
ا�ستقرار �أفريقيا ب�أ�رسها.
وقالت مريكل يف كلمة �أمام الربملان الأملاين «هناك
و�ضع يتطور يف ليبيا وقد يتخذ �أبعادا مثل التي
�شهدناها يف �سورية ..ومن ال�رضوري �أن نبذل كل
ما بو�سعنا ل�ضمان عدم ت�صعيد الو�ضع �إلى حرب
بالوكالة و�ستقوم �أملانيا بدورها».
و�أ�ضافت�« :إذا مل ت�ستقر الأو�ضاع يف ليبيا ف�إن ا�ستقرار
املنطقة الأفريقية ب�أ�رسها �سيتزعزع».
على جانب �آخر� ،أ�صدر قائد اجلي�ش الوطني الليبي
املن�شق خليفة حفرت ،قرارا بنقل مئات �ضباط و�أفراد
ال�رشطة ،ليكونوا تابعني للقوات امل�سلحة.
و�أ�شارت وكالة الأنباء الليبية �إلى �أن امل�شري خليفة
حفرت �أ�صدر القرار رقم « ،»381الذي يت�ضمن نقل
�ضباط و�ضباط �صف و�أفراد �رشطة من وزارة الداخلية
�إلى القوات امل�سلحة.

و�شمل القرار  678ع�سكري ًا ،هم �ضباط و�ضباط
�صف ،و�أفراد ،بينهم � 19ضابط ًا ،و� 659ضابط
�صف وفرد من ال�رشطة ،حيث مت نقل تبعيتهم
من وزارة الداخلية �إلى القوات امل�سلحة.
وبح�سب الوكالة ،ف�إن القرار �شدد على �رضورة
العمل به من تاريخ �صدوره ،و�أن يلغي كل ما
يخالفه ،مطالبا اجلهات املخت�صة بتنفيذه.
وتدور يف العا�صمة الليبية طرابل�س وحميطها،
منذ الرابع من �أبريل املا�ضي ،معارك
متوا�صلة بني ق��وات اجلي�ش الوطني
الليبي بقيادة حفرت وق���وات تابعة
حلكومة الوفاق برئا�سة فايز ال�رساج،
خلفت مئات القتلى و�آالف اجلرحى
ح�سب منظمة ال�صحة العاملية ،فيما
تقدر املنظمة الدولية للهجرة �أعداد
النازحني بع�رشات الآالف يفرون
م��ن دي��اره��م ب�سبب اال�شتباكات
امل�سلحة.

• �أجنيال
مريكل

