
ات��ف��ق��ت اس��رائ��ي��ل والفصائل 
الفلسطينية في قطاع غ��زة فجر 
السبت على العودة ال��ى التهدئة 
بعد ساعات من تصعيد عسكري 
خطير شهده القطاع احملاصر حيث 
أسفر قصف اسرائيلي عن مقتل 
اربعة فلسطينيني، بينهم ثالثة 
مقاتلني في حركة حماس، بينما 
قتل جندي اسرائيلي بإطالق نار 

فلسطيني على حدود القطاع.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م حركة 
ح��م��اس ف���وزي ب��ره��وم ف��ي بيان 
إن��ه »بجهود مصرية وأمم��ي��ة مت 
التوصل للعودة للحالة السابقة 
من التهدئة بني االحتالل والفصائل 

الفلسطينية«.
وأت��ى تصريح ب��ره��وم بعدما 
شهد قطاع غزة اجلمعة تصعيدا 
عسكريا خطرا ع��زز املخاوف من 
ان���دالع مواجهة ج��دي��دة واسعة 
ال��ن��ط��اق ب���ني ال���دول���ة ال��ع��ب��ري��ة 

والفصائل الفلسطينية.
ومساء اجلمعة أعلن اجليش 
االس��رائ��ي��ل��ي ف��ي ب��ي��ان مقتل أحد 
جنوده في اط��الق ن��ار فلسطيني 
على احل���دود الشرقية جلنوب 

قطاع غزة.
وق��ال البيان إن اجلندي الذي 
لم يكشف عن هويته أصيب لدى 
»اط����الق ف��رق��ة اره��اب��ي��ة ال��ن��ار« 
بالقرب من احل��دود جنوب قطاع 
غ����زة. ف��ي امل��ق��اب��ل، ق��ت��ل ارب��ع��ة 
فلسطينيني، بينهم ثالثة ناشطني 
في كتائب عز الدين القسام، اجلناح 
ال��ع��س��ك��ري حل��رك��ة ح��م��اس، ف��ي 
قصف اسرائيلي مكثف على طول 
احل���دود الشرقية ل��غ��زة، بحسب 
ما اعلنت وزارة الصحة في غزة 

وكتائب القسام.
وعلى اثر هذه التطورات حض 
ن��ي��ك��والي م��الدي��ن��وف مبعوث 
االمم املتحدة اخل��اص الى الشرق 

األوسط كال من اسرائيل وحماس 
على »االبتعاد عن حافة الهاوية«. 

وكتب مالدينوف على تويتر 
»يجب على اجلميع في قطاع غزة 
االبتعاد عن حافة الهاوية. ليس 
االس��ب��وع املقبل ول��ي��س غ���دا، بل 
ف����ورا«. واض����اف »ي��ج��ب اف��ش��ال 
ال��ذي��ن ي��ري��دون اث���ارة ح��رب بني 

الفلسطينيني واإلسرائيليني«.
وكان وزير الدفاع االسرائيلي 
اف��ي��غ��دور ل��ي��ب��رم��ان ح���ذر مساء 
اجلمعة م��ن ان ال��دول��ة العبرية 
سترّد »بقساوة اكثر بكثير« اذا 
واصلت حماس اطالق القذائف من 

قطاع غزة.
واوضح ليبرمان في بيان بعد 
اطالق ثالث قذائف من قطاع غزة، 
مت اعتراض اثنتني منها، انه »اذا 
واص��ل��ت ح��م��اس اط���الق قذائفها 
فإن رد فعل اسرائيل سيكون اكثر 
قساوة بكثير مما يعتقدون )قادة 

حماس(«.
وق��ب��ي��ل االع����الن ع��ن ال��ع��ودة 
ال��ى التهدئة اك��دت مصادر امنية 
فلسطينية وش���ه���ود ع��ي��ان ان 
املدفعية االسرائيلية اطلقت العديد 
م��ن ال��ق��ذائ��ف على ط��ول احل��دود 

الشرقية للقطاع.

م���ن ج��ه��ت��ه، اع���ل���ن اجل��ي��ش 
االسرائيلي في بيان انه استخدم 
اجل��م��ع��ة ال��ط��ائ��رات وال��دب��اب��ات 
لقصف »أهداف عسكرية في كامل 
قطاع غ��زة«، مشددا على ان هذا 
القصف اتى ردا على »اطالق نار« 
استهدف جنودا قرب احل��دود مع 

القطاع الفلسطيني.
وأض�����اف اجل��ي��ش ان اط���الق 
النار على اجلنود االسرائيليني 
حصل خ��الل »اع��م��ال شغب على 
طول السياج االمني« الفاصل بني 

اسرائيل والقطاع.
وك���ان املتحدث ب��اس��م حماس 

اعلن في وق��ت سابق اجلمعة أن 
»اخ��ت��ي��ار االح��ت��الل اإلسرائيلي 
القصف وال���ع���دوان على مواقع 
امل��ق��اوم��ة، وع��ل��ى غ���زة وأه��ل��ه��ا، 
واس��ت��ه��داف املتظاهرين العزل، 
وقتلهم ب��دم ب��ارد سيضعه أم��ام 
استحقاقات هذا اخليار وتداعياته 
الصعبة وعليه أن يتحّمل النتائج 

والعواقب«.
واك��د برهوم على ان »تصرف 
امل��ق��اوم��ة إزاء ه���ذا االس��ت��ه��داف 
والتصعيد م��ح��ك��وم ب��احل��ق في 
الدفاع عن شعبنا وترسيخ معادلة 
الردع املبنية على أساس القصف 

بالقصف والقنص بالقنص، وهي 
جاهزة وقادرة وماضية في فرض 
هذه املعادلة وتثبيتها مهما بلغت 

التضحيات«.
وك����ان م��ئ��ات الفلسطينيني 
جتمعوا على احل���دود الشرقية 
ل��ق��ط��اع غ���زة اجل��م��ع��ة، بحسب 

مصوري وكالة فرانس برس.
وذك�������رت وس����ائ����ل االع�����الم 
االسرائيلية ان رئيس ال���وزراء 
بنيامني نتانياهو تلقى موجزا من 

اجليش حول االوضاع.
وق��ال اجليش االسرائيلي في 
بيان ان املقاتالت ب��دات »هجوما 
واسع النطاق ضد اهداف عسكرية 
حلركة حماس على ط��ول قطاع 

غزة«.
وذكر شهود عيان ان الطائرات 

شنت غارتني.
واالس��������ب��������وع امل�����اض�����ي، 
اندلعت اعنف مواجهة عسكرية 
ب����ني اس����رائ����ي����ل وال���ف���ص���ائ���ل 
الفلسطينية ف��ي قطاع غ��زة منذ 
العام 2014 ما اث��ار مخاوف من 

اندالع حرب اسرائيلية جديدة.
وشهد السبت املاضي تصعيدا 
ف��ي إط����الق ال��ق��ذائ��ف م��ن قطاع 
غ���زة وال����غ����ارات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
غ���داة اح��ت��ج��اج��ات على احل��دود 
شرق القطاع اجلمعة قتل خاللها 
فلسطينيان وأص��ي��ب وأك��ث��ر من 

200 بجروح.
وأطلقت حينها نحو 200 قذيفة 

من قطاع غزة باجتاه اسرائيل.
وحت���ّم���ل اس���رائ���ي���ل ح��م��اس 
مسؤولية التصعيد األخير علما 
ان مواجهات السبت هي األعنف 
م��ن��ذ احل���رب ال��ت��ي خ��لّ��ف��ت دم���ارا 
هائال ف��ي قطاع غ��زة قبل اربعة 
أع���وام. ووق��ع��ت امل��واج��ه��ات بعد 
أكثر من ثالثة أشهر من التظاهرات 

االحتجاجية على طول احلدود.

alwasat.com.kw

4.5 درجة يضرب شرقي تركيا دون وقوع خسائر بشرية زلزال بقوة 
ض��رب زل���زال بقوة 5ر4 درج��ة على 
مقياس ريختر اليوم السبت والية )وان( 
شرقي تركيا دون وقوع خسائر بشرية.

وقالت ادارة الكوارث والطوارئ التركية 
في بيان على موقعها االلكتروني ان مركز 
ال��زل��زال ك��ان ف��ي منطقة )تشالديران( 

في الوالية على عمق 38ر6 كيلومترات 
حتت سطح االرض.وعادة ما تشهد تركيا 
وق��وع ه��زات ارضية قوية اذ كان زلزال 

م��رم��رة ع��ام 1999 االع��ن��ف ف��ي تاريخ 
البالد بعد ان اودى بحياة اكثر من 17 

ألف شخص.

الطائرات والدبابات اإلسرائيلية تقصف أهدافا في قطاع غزة

مقتل أربعة فلسطينيني وجندي إسرائيلي

قصف مدفعي ملوقع تابع حلماس بعد ساعات من االتفاق على التهدئة في غزة

روسيا وفرنسا تقومان بعملية إنسانية مشتركة للمرة األولى في سورية

وصول أول دفعة من املدنيني واملقاتلني الذين مت إجالؤهم من القنيطرة إلى الشمال السوري
ق��دم��ت فرنسا وروس��ي��ا ليل اجلمعة 
السبت مساعدات انسانية ال��ى الغوطة 
الشرقية التي استعادها نظام الرئيس 
السوري بشار االسد، وذلك للمرة االولى 
منذ ب��دء ال��ن��زاع ف��ي ه��ذا البلد ف��ي العام 

.2011
وأقلعت طائرة شحن روسية ضخمة 
من طراز »انتونوف 124« تابعة للجيش 
الروسي وعلى متنها 50  طنا من املعدات 
الطبية وامل��واد االساسية قدمتها فرنسا 
قرابة الساعة 03،00 )01،00 ت غ( من 
مطار شاتورو )وسط فرنسا( الى قاعدة 
حميميم ف��ي غ��رب س��وري��ة، بحسب ما 
أوض��ح مدير املطار م��ارك بومتني لوكالة 

فرانس برس.
وهذه العملية االنسانية املشتركة هي 
األولى بني دولة غربية وروسيا التي تدعم 
الرئيس السوري بشار األسد عسكريا منذ 

.2015
وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان 
مشترك »في إط��ار القرار 2401 الصادر 
عن مجلس األمن الدولي، فإن هذا املشروع 
يهدف الى حتسني إيصال املساعدات الى 

السكان املدنيني«.
ومن املفترض أن يبدأ توزيع املساعدات 
ال��س��ب��ت ب��اش��راف مكتب األمم املتحدة 
لتنسيق ال��ش��ؤون االنسانية )اوش���ا(، 

بحسب ما أفاد املصدر نفسه.
وقالت اخلارجية الفرنسية ان باريس 
حصلت من موسكو على »ضمانات« بأن ال 
يعرقل النظام السوري وصول املساعدات، 
كما يفعل مع قوافل األمم املتحدة، وبأن 
ال يتم حتويل املساعدات او استخدامها 

ألهداف سياسية.
وأضافت ال��وزارة إن »ال��روس تدخلّوا 
بطريقة حاسمة جدا كي تصدر األذونات« 
وك��ي يتم اي��ص��ال امل��س��اع��دات »ف��ي املهل 

املناسبة«.
وفي غضون بضع ساعات، مت حتميل 
معدات طبية وخيم وبطانيات وأدوات 
للطبخ ضمن صناديق كتب على بضعها 
»مركز االزمات« التابع لوزارة اخلارجية 
على منت طائرة الشحن، بحسب ما أفاد 

مصور لوكالة فرانس برس.
وبلغت قيمة امل��س��اع��دة التي قدمتها 
فرنسا 400 الف يورو. واملعدات الطبية 
)مضادات حيوية واجهزة انعاش وأمصال 
وضمادات وغيرها( مخصصة لنحو 500 
مصاب في حالة خطيرة و15 الفا آخرين 

اصاباتهم طفيفة.
وفي مارس ابريل 2018، شّن النظام 
السوري هجوما جويا وبريا مكثفا غير 
مسبوق على الغوطة الشرقية لدمشق، 
التي كانت محاصرة ملدة خمس سنوات، 
وأجبر الفصائل املعارضة على املوافقة، 
الواحد تلو اآلخ��ر، على اتفاقات أعدتها 

روسيا.
وأس��ف��رت احلملة على ال��غ��وط��ة عن 
مقتل أكثر من 1700 مدني، وفقا للمرصد 
ال���س���وري حل��ق��وق االن���س���ان. وبحسب 
عسكريني روس، مت اج��الء أكثر من 160 
أل��ف شخص ب��ني مقاتل وم��دن��ي م��ن هذه 

املنطقة.
وعلق فرنسوا ايسبور رئيس املعهد 
الدولي للدراسات االستراتيجية في لندن 
ب��ان فرنسا »تكون بهذه العملية قبلت 

بواقع ان بشار وروسيا كسبا عسكريا«.
وتابع ايسبور »ان��ه ن��وع من االق��رار 
باألمر الواقع«، مضيفا ان »الروس يريدون 
تكريسا سياسيا النتصارهم العسكري 

لكن يجب ان يوافق محاوروهم على ذلك«.
إال أن ب��اري��س تنفي أي ت��ك��ري��س أو 
اع��ت��راف ب«س���الم روس���ي« ف��ي سورية 
وش�����ددت وزارة اخل��ارج��ي��ة ع��ل��ى ان 
الشحنة »ليست عمال سياسيا بل مساعدة 

انسانية«.
وتابعت الوزارة »مطالبنا ازاء روسيا 
ورؤيتنا للحل السياسي لم تتغير«، لكن 
»إذا أردنا حال سياسيا ال بد من إجراءات 

تعزز الثقة«.
ويحاول الرئيس الفرنسي اميانويل 
ماكرون منذ أشهر أن يكون للغرب دور 
في مساعي احلل السياسي حتت اشراف 
االمم املتحدة، اال ان العملية تراوح مكانها 
خصوصا وان النظام السوري أقل ميال الى 

التفاوض مبا انه يتقدم عسكريا.
كما ميكن ان ي��ط��رح ت��ق��دمي مساعدة 

فرنسية ال��ى مناطق خاضعة لسيطرة 
النظام تساؤالت. إال أن البيان املشترك شدد 
على انها جتري »وفقا ملبادئ االنسانية 
واحل��ي��اد وع��دم االنحياز واالستقاللية 
- في جميع األراض��ي السورية من دون 
استثناء، حيث يجب اح��ت��رام القانون 

الدولي االنساني بالكامل«.
وش��ددت وزارة اخلارجية الفرنسية 
ع��ل��ى »ان��ن��ا وف���ي م��ا يتعلق باملسائل 
االنسانية لم نحدد ابدا من هم السوريون 
األخ��ي��ار وم��ن ه��م االش����رار«، مضيفة ان 
برنامج الطوارئ البالغ 50 مليون يورو 
والذي أعلنه ماكرون في ابريل يتوجه الى 

كل سورية.
من جهة أخرى، وصل مئات من املقاتلني 
واملدنيني الذين مت اجالؤهم من محافظة 
القنيطرة ف��ي ج��ن��وب س��وري��ة، السبت 
الى االراض��ي التي تسيطر عليها فصائل 
املعارضة في شمال غ��رب س��وري��ة، كما 
ذكر مراسل لوكالة فرانس برس واملرصد 

السوري حلقوق االنسان.
وجاء اجالء هؤالء من محافظ القنيطرة 
احملاذية للجوالن الذي حتتله اسرائيل، 
مبوجب اتفاق أبرمته روسيا حليفة النظام 
ال��س��وري، م��ع الفصائل امل��ع��ارض��ة في 

املنطقة.
وينص االتفاق الذي تلى حملة عنيفة، 
على استسالم الفصائل عمليا مقابل وقف 
املعارك و«عودة اجليش العربي السوري 
إل��ى النقاط التي ك��ان فيها قبل 2011«، 
بحسب االع��الم الرسمي وهو عام اندالع 

النزاع السوري في هذه املنطقة التي تتسم 
بحساسية بالغة لقربها من اسرائيل.

وقال املرصد السوري حلقوق االنسان 
ان »ال��دف��ع��ة االول���ى ال��ت��ي تنقل 2800 
ش��خ��ص م��ن مقاتلني وم��دن��ي��ني وصلت 
صباحا الى معبر م��ورك« في ريف حماة 

الشمالي.
وذك��ر مراسل لفرانس برس في معبر 
م��ورك انه شاهد وص��ول حوالى خمسني 

حافلة تنقل مقاتلني وعائالتهم.
واض����اف ان ال���رك���اب اس��ت��ق��ل��وا عند 
وص��ول��ه��م، ح��اف��الت اخ���رى استأجرتها 
منظمة غير حكومية محلية لنقلهم الى 
مخيمات استقبال موقتة في محافظتي 

ادلب )شمال غرب( او حلب )شمال(.
وذكر مدير املرصد رامي عبد الرحمن ان 

»اكثر من نصفهم اطفال ونساء«.
واض���اف ان��ه »م��ن املتوقع ان تستمر 
عملية االجالء وان يكون هناك دفعة ثانية  

الجالء رافضي اتفاق القنيطرة«.
وتهدف ق��وات النظام ال��س��وري بدعم 
روسي الى استعادة كامل جنوب البالد. 
وبعد استعادة القنيطرة، يبقى التحدي 
األكبر أمامها جيب صغير يسيطر عليه 
فصيل مبايع لتنظيم الدولة اإلسالمية في 

ريف درعا اجلنوبي الغربي.
وكان 26 مدنيا قتلوا في قصف جوي 
عنيف استهدف اجلمعة آخر جيب يسيطر 
عليه تنظيم الدولة اإلسالمية في جنوب 
س��وري��ة، وف��ق م��ا أف��اد امل��رص��د السوري 

حلقوق اإلنسان.

وصول املدنيني واملقاتلني من القنيطرة إلى شمال سورية
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القومية  »الدولة  لقانون  خليجية  إدان��ات 
اليهودية« في إسرائيل

دان��ت السعودية والبحرين ومجلس التعاون اخلليجي اق��رار البرملان 
االسرائيلي قانونا ينص على ان اسرائيل هي »ال��دول��ة القومية للشعب 

اليهودي«.
ونقلت وكالة االنباء السعودية عن مصدر مسؤول  في وزارة اخلارجية 

السعودية  »رفض اململكة واستنكارها« القرار القانون.
وأكد املصدر ان »القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ 
الشرعية الدولية، واملبادئ السامية حلقوق اإلنسان، كما أن من شأنه تعطيل 

اجلهود الدولية الرامية إلى إيجاد حٍل سلمي للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي«.
وفي املنامة، قالت وزارة اخلارجية البحرينية ان القانون » يتجاهل احلقوق 
التاريخية للشعب الفلسطيني ويعد تكريسا للعنصرية وخرقا واضحا 
للقانون الدولي واألعراف واملواثيق الدولية«. وأشارت الوزارة البحرينية الى 
ان القانون »ميثل تهديدا خطيرا وعقبة كبيرة أمام جهود إحالل السالم وفق حل 

الدولتني«.
وال تقيم البحرين والسعودية عالقات دبلوماسية مع اسرائيل، لكن 
مؤشرات لتقارب محتمل بدأت تظهر مؤخرا، خصوصا في ظل املوقف املتشابه 
من ايران. وفي ديسمبر املاضي أعلنت جمعية بحرينية مدافعة عن »احلرية 
الدينية« في بيان نشرته وكالة انباء البحرين الرسمية، أنها أرسلت وفدا 
الى اسرائيل تأكيدا ملبدأ »التسامح والتعايش«. وقال ولي العهد السعودي 
األمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة »ذي أتالنتيك« االميركية في ابريل 
املاضي ان لالسرائيليني احلق في ان تكون لهم أرضهم، معتبرا انه إذا حتقق 
السالم »فستكون هناك الكثير من املصالح بني اسرائيل ودول مجلس التعاون 
اخلليجي«. وباالضافة الى ذلك، دان االمني العام ملجلس التعاون اخلليجي 
في بيان القانون. وأكد املجلس في بيان ان القانون »عنصري« مشيرا الى 
انه »يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، واالص��رار 
االسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه املدنية واالنسانية 
املشروعة في وطنه احملتل«. ويضم مجلس تعاون اخلليجي قطر والكويت 
والسعودية واالم��ارات والبحرين وسلطنة عمان. وبينما تقاطع الرياض 
وابوظبي واملنامة منذ عام الدوحة، تقيم مسقط والكويت عالقات وطيدة معها. 
وكانت االمارات أدانت اجلمعة القانون االسرائيلي مؤكدة انه »ُيكّرس عنصرية 
املمارسات ضد الفلسطينيني«. كما دانت وزارة اخلارجية القطرية اخلميس 
القانون في بيان، مؤكدة انه » ُيكّرس العنصرية ويقّوض ما تبقى من آمال في 
عملية السالم وحّل الدولتني«. وأقّر البرملان االسرائيلي اخلميس قانونا ينص 
على ان اسرائيل هي »الدولة القومية للشعب اليهودي« وأن »حق تقرير املصير 

فيها حصري للشعب اليهودي فقط«.

املالكي واحلكيم يدعوان إلى تشكيل 
حكومة أغلبية وطنية

دع��ا رئيس تيار احلكمة الوطني عمار احلكيم 
وزعيم ائتالف دول��ة القانون ن��وري املالكي، أمس 
السبت، إلى إفساح املجال ملنهج األغلبية الوطنية في 
حوارات تشكيل احلكومة العراقية املقبلة، كونها متثل 
احلل الواقعي للكثير من املشاكل في النظام السياسي 
العراقي. وذكر التحالف الوطني العراقي، في بيان 
صحافي، أن احلكيم، وامل��ال��ك��ي، اجتمعا ف��ي مكتب 
احلكيم، وناقشا قضايا مختلفة حيث تطابقت وجهات 

نظر الطرفني في ملف تشكيل احلكومة القادمة.
وحسب البيان، شدد القياديان على ضرورة إفساح 
املجال ملنهج األغلبية الوطنية كونه ميثل حال واقعيا 
لكثير من مشاكل النظام السياسي في العراق، إذا ما 
توفرت الظروف املناسبة لتطبيقه، ويجد الطرفان فيه 
بادرة مهمة للحل من خالل تأسيس جناحي املعارضة 
وامل���والة حيث ميثل ذل��ك عنصر ت��وازن في العملية 
السياسية، وسيبقى الطرفان اوفياء للمنهج دون 

النظر إلى اجلهات.

وطالب الزعيمان بضرورة »استجابة احلكومة 
الفورية ملطالب املتظاهرين وتوفير احلد املمكن من 
اخل��دم��ات، والقيام ب��إج��راءات جدية لتحريك عجلة 
االقتصاد، وتوفير فرص العمل«، وأك��دا على »دعم 
اإلج����راءات احلكومية لتوفير األم��ن للمتظاهرين 
وحمايتهم من العناصر املندسة التي حت��اول حرف 
مسار املظاهرات ومطالبهم احلقة باجتاه التخريب 

واالعتداء على املال العام واخلاص«.
وأش���اد الطرفان باجلهود الكبيرة التي تبذلها 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ف��ي سياق 
تنفيذها العد والفرز اليدوي، والتدقيق في النتائج 
حتت إش��راف مجلس املفوضني املنتدب من القضاة، 

واألمم املتحدة، ورقابة وكالء الكيانات السياسية.
وش��ددا على ض��رورة استكمال العمل واإلس��راع 
بإعالن النتائج وطمأنة امل��واط��ن العراقي، وحفظ 
أص��وات الناخبني وتقليص م��دة الفراغ في السلطة 

التشريعية.


