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شنّت طائرات حربية غ��ارات عدة في شمال
غرب سوريا أسفرت عن مقتل مدني هو األول
في قصف جوي منذ بدء سريان هدنة قبل نحو
أسبوعني ،وفق ما أفاد املرصد السوري حلقوق

اإلنسان.
وبدأ في نهاية أغسطس سريان وقف إلطالق
النار في محافظة إدلب (شمال غرب) ومحيطها
أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق ،وغابت

مبوجبه الطائرات احلربية عن أج��واء املنطقة
ال��واق��ع��ة حت��ت سيطرة هيئة حت��ري��ر الشام
وفصائل أخرى معارضة للنظام .لكن اخلروقات
بالقصف املدفعي استمرت بتقطع.
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السعودية تدعو إلى اجتماع إسالمي طارىء لبحث إعالن نتنياهو

رفض عربي العتزام الكيان الصهيوني ضم أراضي فلسطينية جديدة
دان���ت منظمة ال��ت��ع��اون اإلس�لام��ي بأشد
ال��ع��ب��ارات اع�ل�ان رئ��ي��س وزراء االح��ت�لال
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو «فرض السيادة
االسرائيلية على جميع مناطق غ��ور األردن
وشمال البحر امليت واملستوطنات بالضفة
الغربية في حال إعادة انتخابه».
واك���دت املنظمة ف��ي بيان صحفي ان هذا
اإلعالن اخلطير يشكل اعتداء جديدا على حقوق
الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا مليثاق
األمم املتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات
األمم املتحدة ذات الصلة مبا فيها قرارا مجلس
االمن الدولي رقما  242و.338
وقال األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي
الدكتور يوسف العثيمني ان املنظمة ستعقد
اج��ت��م��اع��ا استثنائيا ع��ل��ى م��س��ت��وى وزراء
اخلارجية في الدول االعضاء بطلب من اململكة
العربية ال��س��ع��ودي��ة لبحث ه��ذا التصعيد
االس��رائ��ي��ل��ي اخل��ط��ي��ر وات���خ���اذ اإلج�����راءات
السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا
املوقف العدواني اإلسرائيلي.
ودع��ا العثيمني إل��ى توحيد جهود ال��دول
اإلسالمية عبر خطة عاجلة تواجه اإلع�لان
اإلسرائيلي وتتصدى له بكل الطرق املمكنة.
وحمل األمني العام للمنظمة حكومة االحتالل
االسرائيلي تداعيات هذا اإلعالن غير القانوني
الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية إلحالل
س�لام ع��ادل ودائ���م وش��ام��ل وفقا ل��رؤي��ة حل
الدولتني.
وط��ال��ب ف��ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه ج��م��ي��ع دول
العالم واملنظمات الدولية برفض وإدان��ة هذا
اإلع�لان االستفزازي وإل��زام سلطات االحتالل
االسرائيلي بوقف جميع إجراءاتها األحادية

اجلانب باعتبارها باطلة وملغاة وليس لها أي
أثر قانوني مبوجب القانون الدولي وقرارات
االمم املتحدة ذات الصلة.
ودان األم�ين العام ملجلس التعاون لدول
اخلليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني
تصريحات رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني
نتنياهو بشأن نيته ض��م أراض م��ن الضفة
الغربية احملتلة الى السيادة االسرائيلية.
ووص���ف ال��زي��ان��ي ف��ي ت��ص��ري��ح صحفي
ال��ت��ص��ري��ح��ات ب��أن��ه��ا «اس��ت��ف��زازي��ة خطيرة
وعدوانية» وتتعارض مع القانون الدولي
وم��ي��ث��اق األمم امل��ت��ح��دة وق����رارات الشرعية
الدولية وتقوض جهود السالم الدولية.
وقال إن الضفة الغربية احملتلة من اسرائيل
منذ عام  1967هي أرض فلسطينية مبوجب
حقائق اجلغرافيا والتاريخ والقانون الدولي
وق���رارات مجلس األم��ن مستنكرا االنتهاكات
االس��رائ��ي��ل��ي��ة حل��ق��وق الشعب الفلسطيني
واس��ت��م��رار س��ل��ط��ة االح���ت�ل�ال االس��رائ��ي��ل��ي
ف��ي م��ص��ادرة أراض���ي الفلسطينيني وإق��ام��ة
مستوطنات عليها.
ودع��ا الزياني املجتمع ال��دول��ي ال��ى إدان��ة
انتهاك إسرائيل حلقوق الشعب الفلسطيني في
األراض��ي احملتلة مطالبا مجلس األمن الدولي
مبوقف حاسم حلماية الشعب الفلسطيني
ووقف االعتداءات واالنتهاكات التي ترتكبها
اسرائيل في األراضي الفلسطينية احملتلة.
ودان وزراء اخلارجية العرب بشدة اعالن
رئيس احلكومة االسرائيلية بنيامني نتنياهو
نيته ضم أراض��ي من الضفة الغربية احملتلة
عام  1967الى السيادة اإلسرائيلية.

الرئيس الفلسطيني يهدد بإنهاء االتفاقات
املوقعة مع االحتالل اإلسرائيلي
ه��دد الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلطات االح��ت�لال اإلسرائيلي بإنها
كافة االتفاقات املوقعة معها اذا ما قامت بتنفيذ خططها االستيطانية على األراضي
الفلسطينية.
جاء ذلك في تصريح صحفي للرئيس الفلسطيني تعقيبا على إعالن رئيس حكومة
االحتالل اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو أنه سيقوم ببسط السيادة اإلسرائيلية على غور
األردن وشمال البحر امليت وعدد من املستوطنات حال فوزه باالنتخابات اإلسرائيلية.
وقال عباس إنه «إذا نفذ اجلانب اإلسرائيلي فرض السيادة اإلسرائيلية على غور
األردن وشمال البحر امليت وأي جزء من األراضي الفلسطينية احملتلة عام  1967فإن
«جميع االتفاقات املوقعة مع اجلانب اإلسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون
قد انتهت».
وشدد على أنه يجب على الشعب الفلسطيني وقيادته الدفاع عن حقوقها وحتقيق
أهدافها بالوسائل املتاحة كافة مهما كانت النتائج مشيرا الى أن ق��رارات نتنياهو
تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

قوات االحتالل الصهيوني

«اإلسالمي» تدعو خلطة عاجلة تواجه احملتل وتتصدى له بكل الطرق املمكنة
«ا خل �ل �ي �ج ��ي» :ت �ص��ر ي �ح��ات ن �ت �ن �ي��ا ه��و ب �ش ��أن ا ل �ض �ف��ة ا حمل �ت �ل ��ة «ا س �ت �ف ��زاز ي ��ة خ �ط �ي��رة و ع ��دوا ن �ي ��ة»
شن  15غارة جوية على مناطق متفرقة بالقطاع

جيش االحتالل يعترض قذيفتني صاروخيتني أطلقتا من غزة
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي عن اعتراض قذيفتني
صاروخيتني أطلقتا من قطاع غزة جتاه املناطق اإلسرائيلية.
وقال متحدث باسم اجليش في تصريح صحفي مقتضب
إنه «مت إط�لاق صافرات االن��ذار في املناطق اجلنوبية في
وقت مت فيه رصد إطالق قذيفتني صاروخيتني من قطاع غزة
باجتاه إسرائيل» مشيرا الى ان منظومة «القبة احلديدية

« متكنت من اعتراضهما .وفي سياق متصل ذكرت االذاعة
اإلسرائيلية انه مت إلغاء حدث سياسي حضره رئيس حكومة
االحتالل بنيامني نتنياهو في منطقة «اسدود» بفعل صافرات
اإلنذار والصواريخ من غزة.
وك��ان��ت ح��رك��ة (ح��م��اس) ق��د طالبت ف��ي وق��ت سابق
تعقيبا على اعالن نتنياهو عزمه على ضم أجزاء من الضفة

الغربية وغور االردن وشمال البحر امليت بضرورة «اتخاذ
استراتيجية وطنية موحدة» ترتكز على خيار استمرار
الكفاح واملقاومة بأشكالها املختلفة.
نفذت مقاتالت جيش االحتالل اإلسرائيلي  15غارة جوية
على مناطق متفرقة من قطاع غزة أسفرت عن وقوع أضرار
مادية واشتعال النيران في أحد املواقع املستهدفة.

األردن :ندعو «نقابة املعلمني» لوقف اإلضراب واحلوار بدال من التصعيد
دعا رئيس ال��وزراء األردن��ي الدكتور عمر ال��رزاز نقابة املعلمني األردنية إلى وقف
اإلضراب واالجتاه نحو احلوار بدال من التصعيد للوصول إلى نتيجة تنسجم مع الدستور
والقانون .وذكرت وكالة األنباء األردنية أن ذلك جاء خالل مقابلة خاصة أجراها التلفزيون
األردني تركزت حول موقف احلكومة من اإلضراب الذي دخل يومه الثالث على التوالي في
املدارس احلكومية تزامنا مع بداية العام الدراسي.
ونقلت الوكالة عن الرزاز قوله إن احلكومة توصلت إلى اتفاق شامل مع مجلس نقابة
املعلمني السابق حول جميع القضايا املرتبطة باملعلم وفي مقدمتها القضايا املعيشية.
وأوضح أن االتفاق يرتكز على االرتقاء بحوافز املعلمني وصوال إلى  250في املئة من

الراتب األساسي شريطة ربطها مبؤشرات قياس أداء املعلم لتطوير العملية التعليمية
ومخرجاتها في وقت يطالب مجلس النقابة احلالي بزيادة كلية تبلغ  50في املئة على
عالوة التعليم .وأعرب عن األمل بأن ال تلجأ النقابة الى االستمرار باالضراب وحتويل
الطالب إل��ى «وسيلة لتحقيق مطالب س��واء أكانت مشروعة أم ال» مشيرا إل��ى أن هذا
التصعيد «لن يوصل إلى نتيجة».
وشدد على إميان احلكومة بالدولة «القوية» التي يحكمها القانون ومؤسسات املجتمع
التي حتتكم إلى القانون وحق التعبير عن الرأي ضمن ضوابط أهمها حق الطلبة بالتعلم
موضحا أنه إذا استمر اإلضراب «سيكون لكل حادث حديث».

تونس :مرشحو الرئاسة ينثرون وعود ًا تنموية

مناظرة بني مرشحي الرئاسة التونسية

قبالة محراب «جامع عقبة» في مدينة القيروان وسط
متأمل منبر اجلامع وعمارته وزخرفته،
اً
تونس ،يقف
وتُلتقط له ص��ورًا أشبه بالتذكارية مع املعلم الديني
العريق.
لم يكد مرشح انتخابات الرئاسة ،رئيس حزب «حتيا
تونس» ،يوسف الشاهد ،ينهي خطابه أمام أنصاره في
(تأسس
ّ
قاعة بالقيروان ،حتى سارع لزيارة جامع عقبة
عام  50للهجرة) ،قبل ساعات من توقيت صالة اجلمعة.
متأمل
اً
وه��و يتجوّل وس��ط أروق��ة اجلامع العتيق،

تفاصيله املعمارية ،بدا على مالمح وجه الشاهد أنه يريد
توجيه رسالة طمأنة بشأن حرية املعتقد ورعاية الدين.
وه��ي سياسة اعتمدها النظام احلاكم منذ استقالل
تونس سنة  ،1956إلى غاية الثورة الشعبية 2011
(أطاحت بنظام زين العابدين بن علي ،)2011 - 1987
حيث يتم التركيز على القيمة الدينية واحلضارية
للقيروان ،على حساب قيمتها االقتصادية والثقافية
والعلمية.
زار الشاهد القيروان في أكثر من مناسبة دينية،

وزاري استمر ثالثة أيام قبل
ّ
وأشرف فيها على مجلس
حوالي عام ،وهو رئيس للحكومة ملدة ثالث سنوات.
كما زاره��ا عندما ك��ان وزي��رًا للتنمية احمللية ،سنة
 ،2015وهو ما يعني حرصه على توجيه رسائل دينية
وروحية من أعرق جامع في تونس.
مكان اجتماع الشاهد في قاعة مؤمترات خاصة كان
على بعد مئات اخل��ط��وات من خيمة اعتصام عشرات
الشباب العاطلني عن العمل ،قبالة مقر والية (محافظة)
القيروان منذ أشهر؛ للمطالبة بتوفير فرص عمل.

