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فـقــدت من هـويــة االقـامــة من مــديـريـة
االقامة العراقية بأسم 
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سـوري اجلـنسـية رقم االضـبارة ٤٠٧٣
فـي ١٩ / ٧  / ٢٠١٨ فـعــلى من يــعــثـر

عليها تسليمها الى جهة االصدار. d U½ bO:« b³Ž b¹dGð Ø w{UI «

Ê«bI

فقدت مني الـهوية الصادرة من
وزارة الـــشـــبــــاب والـــريـــاضـــة
©rÝUł qOIŽ ¡UŽœ® بأسم
ن يــعـــثــر عـــلــيـــهــا الــرجـــاء 

تسليمها الى جهة االصدار.
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{ غـــــزة- ا ف ب: قــــالت الــــشــــرطــــة
اإلسـرائـيـلــيـة ومـسـؤولـون بـالـقـطـاع
الطـبي إن فلسـطينـيا قـتل إسرائيـليا
طـعــنـا في مــركـز جتـاري في الــضـفـة
الغربـية احملتـلة  امس  األحد قبل أن
هاجم يطلق مدني مسلح النار على ا

ويصيبه.
أشـخاص في مـوقع طـعن فـلسـطـيني
إلســــرائـــــيـــــلي فـي مــــركـــــز جتــــاري
ــســـتـــوطــنـــة جـــوش عــتـــصـــيــون
اليهوديـة في الضفـة الغربيـة احملتلة

ـهـاجم في لـقـطات يـوم األحد. وبـدا ا
صــورتـهــا كـامـيــرات مـراقــبـة أمــنـيـة
وانــتــشــرت عـــلى وســائل الــتــواصل
االجــتـمــاعي وهـو يــطـعـن الـرجل في
ــركــز الــتــجــاري في ظــهـــره خــارج ا
مـــســـتـــوطـــنـــة جـــوش عـــتـــصـــيـــون

اليهودية.
وبــعــد مـقــاومـة لــفــتـرة وجــيـزة يــفـر
ــهـــاجم ويــتــبــعه رجــال يــلــوحــون ا
ــسـدســات ثم يـقـع أرضـا بــعـد ذلك

على الرصيف.

وقـــال مــــســـتـــشـــفى في الـــقـــدس إنه
اســتـقــبل جــثـة إســرائـيــلي يــبـلغ من
الـعـمـر  45عـامـا وأشـار إلى أنه كـان
قد فارق احلياة بالفعل عند وصوله.
وقـــال مــتــحـــدث بــاسم الـــشــرطــة إن
الفـلسـطيـني أصيب بـرصاص أطـلقه
مـدني في موقـع احلادث وهـو حـالـيا

محتجز لدى السلطات اإلسرائيلية.
ووقعت هجمات يـنفذها فلـسطينيون
في أماكن عامـة ضد إسـرائيلـي ب
احلـ واآلخـر مــنـذ عـام  2015بــعـد

عام من انهيار محادثات السالم.
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من جانب اخـر أعلـنت وزارة الصـحة
في قـطـاع غـزة وفـاة فـتى فـلـسـطيـني
امس األحـد مــتـأثـرا بــجـروح أصـيب
بـهــا بـرصــاص اجلـيش اإلســرائـيـلي
اضي في خان مطـلع آب/اغسطـس ا

يونس بجنوب القطاع.
صـدر نـفسـه إن "صهـيب عـبد وقـال ا
الــسالم أبـــو كــاشف ( 16عــامــا) من
خـــان يـــونـس جـــنـــوب قــــطـــاع غـــزة

أســتـشـهــد مـتـأثــرا بـجـروح خــطـيـرة
أصـــــــيب بـــــــهــــــا فـي الـــــــثــــــالـث من
ـــاضي شـــرق خــان آب/أغـــســـطس ا
يــــونس قــــرب الــــســـيــــاج احلـــدودي
الـــفــاصـل". وشــكك نـــاطق عـــســكــري
اســـرائـــيـــلي بـــظـــروف مـــقـــتل فـــتى
فلسطيني آخر يبلغ  12عاما في غزة
خالل تظـاهرات واشتـباكـات حصلت

اجلمعة.
وكانت وزارة الصحة أعـلنت اجلمعة
أن شــادي عــبــد الـعــال قــتل بــنــيـران
اسـرائـيـليـة شـرق جـبـالـيـا في شـمال
قـطاع غـزة.والـسـبت قـال صـديق كان
بــرفـقـتـه في ذلك الـوقت انــهـمــا كـانـا
يـرشـقـان احلــجـارة بـاجتـاه الـسـيـاج
احلـدودي عـنـدمـا أصـيب عـبـد الـعـال
بقنـبلة مسـيلة للـدموع أطلقـها جنود
اســـرائــيـــلــيـــون وســقط أرضـــا عــلى

الفور.
لـكن الـنـاطق الـعـسـكـري االسـرائـيـلي
أفيـخـاي أدرعي أورد على تـويـتر انه
وفق "مؤشرات" و"شهـود" لم يسمهم
فإن الفـتى قتل بعـد اصابته بـحجارة

كان يتم رشقها.
ولم يــرد اجلــيـش االســرائــيــلي عــلى
طـــلب لـــلـــحـــصـــول عـــلى مـــزيـــد من

علومات. ا
ـتـحـدث بـاسم وقـال أشـرف الـقــدرة ا
وزارة الصحة في غـزة لفرانس برس
األحـد إن الـوزارة تـتـمـسك بـروايـتـها
بـأن الـفـتى قــتل بـنـيـران اسـرائـيـلـيـة
والــتــشــريح ســوف يــؤكــد تــفـاصــيل

اضافية.
وتــشـهــد حــدود قـطــاع غـزة مــنـذ 30
آذار/مارس تظاهرات تتكثف كل يوم
جـمـعة عـلى طـول الـسـيـاج احلدودي
للـمطـالبـة برفع احلـصار اإلسـرائيلي
ـفروض عـلى الـقـطاع مـنـذ أكـثر من ا
عـشر سـنـوات وفق ما تـقـول الهـيـئة
ـسـيـرات الـعـودة. الـوطـنـيــة الـعـلـيـا 
وبــوفــاة الـفــتى الــفـلــســطـيــني امس
االحـــــــد يـــــــرتـــــــفـع إلى  180عــــــدد
الـفـلـسـطـينـيـ الـذين قـتـلـوا بـنـيران
اجلـــيـش اإلســـرائــــيــــلي مــــنــــذ بـــدء
االحتجـاجات على احلـدود ب قطاع

غـزة واسـرائـيل أواخـر آذار. في هـذه
ـــفـــاوضـــ االثـــنـــاء  قـــال كـــبـــيـــر ا
الفلسطينـي صائب عريقات السبت
ـتـحـدة لن تـقدم في أي إن الـواليات ا
وقت قـــــريب اخلـــــطـــــة الــــتـي طــــال
انــتــظــارهــا لــلــسالم بــ إســرائــيل
والفلسـطينيـ لكنهـا تسعى بدال من
ذلك بــــشـــكل أحــــادي إلى تــــغـــيــــيـــر

رجعيات ألي اقتراح مزمع. ا
فاوض الفلسطيني صائب كبير ا
عــريـــقــات يــتــحــدث في مــقــابــلــة مع
رويـتـرز في أريحـا بـالـضـفة الـغـربـية
يوم السبت. تصوير محمد تركمان -

رويترز.
وفي تـأكـيــد لـلـشـكـوك الـعـمـيـقـة لـدى
الـفــلــســطــيــنـيــ والــدول الــعــربــيـة
واحملـــلــلــ قـــال عــريــقــات إن إدارة
الــرئــيـس األمــريــكي دونــالــد تــرامب
تــنـحــاز إلى إسـرائــيل في الــقـضــايـا
ـستـمر مـنذ الرئـيـسيـة في الصـراع ا
ــا يــقــضي عــلى أي فــرصـة عــقــود 

للسالم في الشرق األوسط.
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وأضـــاف عــريــقـــات في مــقـــابــلــة مع
رويـتــرز في أريــحـا ”ال أعـتــقــد أنـهم
ســــيـــقــــدمـــون خـــطــــة في أي وقت“.
وأضاف ”العالم كله يرفض أفكارهم.
هم يـنفـذون بالـفـعل خطـتهم بـتـغيـير

رجعيات“. ا
وتــصــاعـدت الــشــكـوك فـي إمـكــانــيـة
جنــــاح إدارة تـــرامـب في إجنــــاز مـــا
يصـفه الـرئيس ”باالتـفـاق النـهائي“
مــنــذ ديــســـمــبــر كـــانــون األول بــعــد
اعـتـرافه بالـقـدس عـاصـمـة إلسـرائيل

ونقل السفارة األمريكية إليها.
والقدس واحـدة من القـضايا الـكبرى
في الصراع اإلسـرائيلي الـفلسـطيني
إذ يـعــتـبـر كـل من اجلـانـبــ الـقـدس
عاصمة لدولته. وأغضب قرار ترامب
الفلسطـيني الذين قـاطعوا منذ ذلك
احل جهود واشـنطن للسالم والتي

يقودها صهره جاريد كوشنر.
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ـــتـــحـــدة كـــمـــا أوقــــفت الـــواليــــات ا
مـساعـداتهـا لـلفـلـسطـينـيـ ولوكـالة

ـــتــحـــدة إلغـــاثـــة وتـــشـــغـــيل األ ا
الالجـئـ الـفـلـسـطـيـنـيـ (األونـروا)
وأمـــرت بـــإغالق مـــكــــتب مـــنـــظـــمـــة
الـتحـريـر الفـلـسطـيـنيـة في واشـنطن
ـــــــــا زاد مـن غــــــــضـب الـــــــــقــــــــادة
. ورحب رئيس الوزراء الفلسـطينـي
اإلسـرائـيـلي بـنيـامـ نـتـنـيـاهـو يوم
الـثالثـاء بـاإلجـراءات الـتي اتـخـذتـها
تحدة في اآلونة األخيرة. الواليات ا
وقـــال عـــريـــقـــات إن من الـــواضح أن
ــواقف ـــتــحــدة قــبــلت  الــواليــات ا
إسرائيل فيمـا يتعلق ببـاقي القضايا
الرئيسية الكبرى في الصراع وليس
ـا في ذلك مـصـير الـقـدس فـحـسب 
ماليـ الالجئـ الـفلـسـطيـنـي مـنذ
ـستـوطنات حرب عام  1948وبناء ا
اإلسـرائــيـلـيـة عـلى أراض يــعـتـبـرهـا
الــفــلـســطـيــنــيـون جــزءا من دولــتـهم

ستقبل. ستقلة في ا ا
ـــبـــعــوث األمـــريـــكي اخلــاص لـــكن ا
لـلشـرق األوسط جـيـسون جـريـنبالت
قــال لـرويـتــرز إن واشـنــطن تـســتـعـد
النـتقـادات إسـرائيـلـية خلـطـة السالم
في الشرق األوسط مضيفا أن كال من
اجلانـبـ اإلسرائـيـلي والفـلـسطـيني
سيجـد ما يروق له ومـا ال يعجبه في
اخلـطـة. ولم يـذكـر جـريـنـبالت مـزيدا

من التفاصيل.
وأضـــاف جــريـــنــبـالت وهــو كـــبــيــر
مــــهـــــنــــدسـي مــــبـــــادرة الــــسالم أن
ــفـــاوضـــ األمـــريــكـــيـــ دخـــلــوا ا

اخلطة رغم “مرحلة ما قبل طرح”
مـقـاطـعة الـقـادة الـفـلـسطـيـنـيـ لـها.

لكنه امتنع عن حتديد إطار زمني.
ويريد الفلسطينيون تأسيس دولتهم
فـي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـزة
والقدس الـشرقـية. واحتـلت إسرائيل
تلـك األراضي في عام  1967وضمت
إليـهـا القـدس الشـرقـية في خـطوة لم
حتظ بـــاعــــتـــراف دولي. وتــــعـــتـــبـــر
إســرائـيل كــامل الـقــدس عـاصــمـتــهـا

كن تقسيمها. األبدية التي ال 
ـســؤولــون األمـريــكــيـون ولم يــلــزم ا
حتـى اآلن أنفـسـهم بأي قـول عـما إذا
كــانت اخلــطـة ســتــؤيـد إنــشــاء دولـة

فلـسطيـنيـة إلى جانب دولـة إسرائيل
فاوضات وهو ما كان هدف جوالت ا
الــسـابـقــة والـتي انــهـار آخــرهـا عـام

2014.
وقــال عـــريــقــات ”يـــخــبــرونـــنــا بــأن

.“‘السالم قائم على احلقيقة’
وأضـاف ”احلــقـــيــقــة لــدى كــوشــنــر
واحلــقــيــقــة لــدى نــتــنــيــاهــو هي أن
الــقــدس عــاصــمــة إســرائــيل وال حق
ــســـتــوطــنــات لـــعــودة الالجـــئــ وا
قـانـونـيـة وال دولـة فـلـسـطـيـنـيـة عـلى
(حدود) عام  1967وأنه ينبغي فصل
غـزة عن الـضفـة الـغـربيـة. وهـذا غـير

رة“. مقبول با
وللفلسطيني حكم ذاتي محدود في
الــضــفــة الـــغــربــيــة الــتـي تــســيــطــر
إسرائيل علـى معظمـها وتوسعت في
ـسـتوطـنـات عـليـهـا. وتعـتـبر إقـامة ا
سـتـوطـنـات غـير مـعـظم الـدول تلـك ا
قانـونـية وهـو مـا تعـارضه إسـرائيل.
وســـــحـــــبت إســـــرائـــــيـل قـــــواتـــــهــــا
ومـسـتـوطـنـيـهـا من قـطـاع غـزة الـذي
ــقــاومــة اإلسالمــيــة تــديــره حــركــة ا

(حماس).
وقـال عـريـقـات ”األمـر الـوحـيـد الـذي
فعـلته هـذه اإلدارة منـذ أن جاءت إلى
الــسـلــطـة هــو إبـعــاد اإلسـرائــيـلــيـ
والــفـلـســطـيـنــيـ عن مــسـار الـسالم

.“ ومسار حل الدولت

محمود عباس


