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انتخاب هيئة ادارية جديدة 
جلمعية نساء امليسون

جلمعية  العامة  الهيئة  عقدت   - القدس 
السنوي  اجتماعها   ، ام��س   ، امليسون  ن��س��اء 
وق��د متت  اص��ل 47،  ، بحضور 35 عضوا من 
قراءة ومناقشة التقريرين اإلداري واملالي وبعد 
إدارية  هيئة  انتخاب  جرى  عليهما  املصادقة 
جديدة للجمعية، فازت بها التالية أسماؤهن 
رحاب عبيدية،  : دالل الفي،  وهن  بالتزكية 
جناح منر، فاطمه منر، أمينة عبيدية، ميسر 

عيساوي ، وفريال األعور. 
وأش���رف على االن��ت��خ��اب��ات ك��ل م��ن : راس��م 
وال��دك��ت��ور عبد  ال��ص��ف��دي  ع��ب��ي��دات ومحمد 

الرحمن عباد وهاني العيساوي.

القدس/ جانب من  االعتصام  الذي نظم في باب العمود تضامنا مع االسرى املضربني عن الطعام في السجون االسرائيلية. تصوير محمود عليان

السلطة الفلسطينية تطالب اإلدارة األمريكية 
ودول العالم تنفيذ التزاماتها املالية

رام الله-)د ب أ(- طالبت السلطة الفلسطينية امس الواليات املتحدة األمريكية ودول العالم 
بتنفيذ التزاماتها املالية ملواجهة أزمتها املالية.

اإلدارة  صحفي،  بيان  في  عريقات،  صائب  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  ودعا 
األمريكية إلى رفع احلظر الذي فرضه "الكوجنرس" على 200 مليون دوالر من أموال املساعدات 
العام  الله مبعوث األمني  رام  التقى في  الذي  الفلسطينية. وشدد عريقات  األمريكية للسلطة 
لألمم املتحدة روبرت سيري والقنصل األمريكي العام مايكل راتني كل على حدة، على ضرورة 

وفاء جميع الدول بالتزاماتها املالية جتاه السلطة الفلسطينية بشكل فوري.
وقال عريقات إن األزمة املالية اخلانقة والظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب 
الفلسطيني ناجتة عن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي وسياساته االستيطانية وفرض احلقائق 

على األرض وسد اآلفاق السياسية لعملية السالم.
التي تعهدت بها الدول مثل حجز الكوجنرس  املالية  كما عزاها إلى عدم حتويل االلتزامات 
األمريكي ملبلغ 200 مليون دوالر خصصت ملوازنة السلطة الفلسطينية، وغيرها من الدول التي 
لم تنفذ التزاماتها. وشدد عريقات على أن ذهاب منظمة التحرير الفلسطينية إلى األمم املتحدة 
للحصول على عضوية غير كاملة لدولة فلسطينية ،أو رفع املكانة القانونية لدولة فلسطينية ، 

ال يتعارض مع مرجعيات عملية السالم أو االتفاقات املوقعة أو الشرعية الدولية.
وأضاف أن هذه اخلطوة تعزز عملية السالم وحتافظ على خيار الدولتني على حدود 1967، 
خاصة وأن احلكومة اإلسرائيلية مستمرة في تكثيف النشاطات االستيطانية وفرض احلقائق 

على األرض واإلمالءات وتقويض كل ركائز ومرجعيات عملية السالم.

البرق يؤكد استمرار إضرابه املفتوح رغم تدهور صحته ..

قمع مسيرة تضامنية مع األسرى في القدس 
رضوان:استمرار العقوبات على أسرى عسقالن 

مسيرة  أم��س  االسرائيلية  ال��ق��وات  قمعت   - ے  مراسلو   - القدس   
شبابية إنطلقت في شوارع القدس تضامنا مع األسرى املضربني عن الطعام 
القوات مبالحقة املشاركني في املسيرة  ، وقامت  في السجون االسرائيلية  
وإحاطتهم باجلنود والدوريات الشرطية حتى باب العمود ومت إحتجاز فتى 

في محل جتاري بشارع نابلس قبل إعتقاله .
وكان قد سبق املسيرة إعتصام على درجات باب العمود شارك فيه مدير 
نادي األسير بالقدس ناصر قوس واحملامية شيرين العيساوي وزوجة األسير 
بالوحدة  تنادي  التي  الهتافات  املشاركون  وردد   ، زه��رة   عبدالكرمي  أك��رم 
. ورفع الشبان يافطة ضخمة حتمل صورة  الوطنية واالف��راج عن األس��رى 
 ،   2012  –  7  –  7 إعتقاله في  أعيد  ال��ذي  العيساوي  احمل��رر سامر  األسير 
باالضافة إلى بوستر يحمل صورا ومعلومات عن األسرى املضربني عن الطعام 

وهم : سامر البرق وحسن الصفدي وأمين شراونه وسامر العيساوي  .
احملاميه شيرين شقيقة سامر قالت : رسالتنا واضحة أن القدس منبع 
الثوار ، وفلسطينية عربية تنتفض مع األسرى وتتضامن معهم ، ونحن جزء 

ال يتجزأ من فلسطني واليوم نحمل هذه الرسالة .
الفلسطينية  السلطة  راسها  وعلى  الدولية  املؤسسات  كل  قوس  وناشد 
العمل على وقف معاناة األسرى األبطال والوقوف بجانبهم ، كما ناشد الشعب 
الفلسطيني االلتفاف حول أسرانا األبطال ، وطالب الراعي املصري أن يقف 

بجانب األسرى احملررين الذين اعيد إعتقالهم .
 وافادت رئيسة مؤسسة مانديال احملامية بثينة دقماق ، ان ادارة السجون 
االسرائيلية تواصل تضييق اخلناق والعزلة على االسير البرق رغم تدهور 
حالته الصحية والتي طرأ عليها مضاعفات حادة وفقد من وزنه 35 كغم،وال 

يتمكن من الوقوف على قدميه .
وابلغ البرق دقماق ،انه يعيش على املاء وامللح فقط وابر اجلليكوز، وال 
يتناول أيء شيء من البروتينات،ويعاني من عدم التوازن العام وتردي شبه 
كامل في وظائف أعضاء جسمه الرئيسة وان االدارة تعاقبه مبنعه االستماع 

للراديو او التلفزيون وقراءة الصحف، ويعيش بعزلة كاملة ويقوم الصليب 
االحمر بزيارته مرة واحدة كل أسبوع.

وضعه في املشفى.
واعلن االسير البرق استمراره في اضرابه املفتوح عن الطعام حتى حتقيق 
مطلبه في احلرية ووجهت احملامية دقماق، نداًء عاجاًل للهئيات واملؤسسات 
احمللية والدولية املهتمة بحالة االسرى وحقوق االنسان، حتذر فيه اجلميع  
من مغبة إمعان وإصرار إسرائيل على املضي قدما في جتاهلها ملطلب البرق 

ورفاقه داخل السجون اإلسرائيلية.
 وفي سياق آخر أفاد تقرير لوزارة شؤون األسرى واحملررين أن سلسلة من 
العقوبات التعسفية ال زالت مفروضة على أسرى سجن عسقالن بعد اقتحام 

السجن من وحدات قمع خاصة األسبوع املاضي.
 وقال ناصر أبو حميد ممثل أسرى عسقالن حملامي وزارة األسرى كرمي 
البالغ  و15   14 في غرفتي  األس��رى  قامت مبعاقبة  السجن  إدارة  أن  عجوة 
عددهم 28 أسيرا وأجرت لهم محاكمات داخلية وفرضت عليهم عقوبات 
عديدة متثلت بسحب األدوات الكهربائية وحرمانهم من الكنتني والزيارات 

ملدة شهر ومنعهم من ممارسة الرياضة .
وفي إفادة أدلى بها االسير متوكل رضوان من قلقيلية للمحامي عجوة 
إلى سجن عسقالن  حول ما تعرض له األس��رى في سجن رمي��ون قبل نقله 
قال: انه في ثالث أيام عيد الفطر وعند الساعة السادسة مساء اقتحمت 
قوة كبيرة من وحدا ت القمع غرفة 78 في قسم 6، وكانت عملية االقتحام 
استفزازية، حيث طلبوا من األسرى إخراج أياديهم من الشبابيك الصغيرة 
املوجودة في باب الغرف ومت وضع القيود في يد كل أسير بالغرفة واقتيادهم 

إلى الزنازين وعددهم 7 أسرى.
الثاني  لليوم  مقيدين  وبقوا  وبالقوة  عراة  تفتيشهم  جرى  ذلك  وبعد 
واستالم  ال��زي��ارات  ومنع  بغرامة 600 شيقل  منهم  واح��د  كل  ، وحكم على 

الكنتني ملدة شهرين. 

احلركة األسيرة تشرع اليوم بخطوات تصعيدية إلنهاء 
عزل أبو سيسي والصعيدي ووقف معاناة املضربني

نابلس - غسان الكتوت - الرواد للصحافة واإلعالم - أكد عضو الهيئة 
القيادية العليا للحركة األسيرة في السجون االسرائيلية القيادي محمد 
صبحة ملركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان، انتهاء التجهيزات 
ردًا على  بها  القيام  التي تنوي احلركة األسيرة  التصعيدية  للخطوات 
تلكؤ احلكومة االسرائيلية في إمتام ما مت االتفاق عليه بعد اإلضراب 
األخير الذي وقع في 2012/5/14 والتي ستبدأ اليوم بتسليم كتاب خطي 

مبطالبهم الى ادارة كل سجن.
وقال صبحة: "لن نسمح ملصلحة السجون اللعب في منجزات احلركة 
األسيرة، ولن نتهاون إطالقًا في حقوق نعتبرها مكتسبه ومت التوصل 

اليها بعد اتفاق رعت توقيعه مصر".
وعن ابزر مطالب احلركة األسيرة قال مدير مركز أحرار فؤاد اخلفش 
انها تتلخص في إنهاء العزل االنفرادي لألسيرين ضرار السيسي وعوض 
الصعيدي، وإنهاء معاناة األسرى املضربني عن الطعام وعلى رأسهم حسن 
الصفدي الذي فك إضرابه ضمن االتفاق األخير ولم تلتزم اسرائيل مبا 

مت التوقيع عليه وعمدت الى جتديد اعتقاله اإلداري لفترة جديدة.
وذكر اخلفش أن االسير أبو سيسي كان من املفروض أن يخرج من العزل 
على  السجون  ادارة  كثيرة قطعتها  ووع��ودا  ولكن مماطالت  االنفرادي، 
نفسها لم تلتزم بأي منها، األمر الذي لن تقبل به قيادة احلركة األسيرة. 
وعن عوض الصعيدي، قال اخلفش انه معزول انفراديًا في بئر  السبع بعد 
أن ضرب أحد ضباط السجن انتقاما ملا تعرض له األسير القيادي عباس 
السيد من اعتداء وذلك في تاريخ 2012/4/5، وان القرار يقضي بخروج 

والشراونة  والبرق  للصفدي  بالنسبة  احل��ال  وكذلك  املعزولني،  جميع 
والعيساوي فمطالبهم عادلة، ولهم حقوق يجب ان ال تتملص منها ادارة 

السجون، وعلى احلركة األسيرة الوقوف مع مطالبهم.
قال  القادمة،  األي��ام  بها خ��الل  القيام  املزمع  اخل��ط��وات  أب��رز  وح��ول 
سيتم  وال��ق��ي��ادات،  السجون  جميع  مع  وبالتشاور  أن��ه  صبحة  القيادي 
املخابرات  السجون وجهاز  ادارة  البدء من يوم األحد برفع شكاوي ضد 
االسرائيلي الى احملكمة العليا االسرائيلية، يوضحون فيها عدم التزام 

ادارة السجون باالتفاق املوقع معها.
تبدأ  االح��د  اليوم  العدد  يخص  فيما  التصعيد  اخل��ط��وات  وتشمل 
بتأخير العدد اليومي للوصول مع الوقت الى عدم الوقوف للعدد، وعدم 
مالبس  ولبس  السجن،  داخ��ل  البلبلة  من  حالة  وخلق  للفورة  اخل��روج 
"الشاباص" أثناء اخلروج للفورة األمر الذي يعني جاهزية األسرى ألي 
السجون، وعقد جلسات عامة  التمرد داخل  أن��واع  نوع من  حدث وهي 

وجتمعات كبيرة وإخراج أصوات بالساحات العامة وداخل الغرف.
واوضح صبحة أن األمر سيستمر حتى تستجيب ادارة السجون جلميع 
مطالب احلركة األسيرة، وإن لم تستجب سيكون هناك تصعيد للخطوات 
وصوال إلضراب النخبة الذي ال يتوقع ان يتم قبل بداية العام القادم، 

كما أوضحت املصادر ملركز أحرار.
املدني  املجتمع  وفعاليات  الدولية  املؤسسات  اخلفش  ناشد  ب��دوره، 
بضرورة مساندة احلركة األسيرة في خطواتها التصعيدية، وعدم تركها 

لوحدها في املواجهة.

مؤمتر صحفي في بلدية بيت حلم يؤكد:

ضرورة محاسبة كافة اجلهات املشبوهة التي تقف خلف أعمال التخريب في املمتلكات العامة
بيت حلم- جنيب فراج - عقد في بلدية 
موسع  صحفي  مؤمتر  ام��س  صباح  حلم  بيت 
ش���ارك ف��ي��ه م��ح��اف��ظ ب��ي��ت حل��م ع��ب��د الفتاح 
ورئيس  عليا  اب��و  ط��ه  محمد  ونائبه  حمايل 
ب��ل��دي��ة ب��ي��ت حل��م ال��دك��ت��ور ف��ك��ت��ور بطارسة 
وبيت  ملش  محمد  ال��دوح��ة  بلديات  ورؤس���اء 
جاال راجي زيدان وبيت ساحور هاني احلايك 
واخلضر رمزي صالح وخضر حمدان ممثال عن 
مختلف البلديات االعضاء مبجلس اخلدمات 
امل��ش��ت��رك��ة وي��وس��ف ال���ع���ارف ام���ني س��ر حركة 
جناتة  بلدية  رئ��ي��س  ع��س��اك��رة  وم��اج��د  فتح 
الفلسطينية  الهيئة  مدير  االط���رش  وف��ري��د 
امل��س��ت��ق��ل��ة حل��ق��وق االن���س���ان ورئ��ي��س جمعية 
حماية املستهلك  ومدير العالقات العامة في 
حساين،  عاهد  الرائد  الفلسطينية  الشرطة 
ال���ى اع��م��ال التخريب  امل��ؤمت��ر  ح��ي��ث ت��ط��رق 
والتعديات على املمتلكات العامة واخلاصة التي 
شهدتها العديد من املواقع على هامش موجة 
طالب  حيث  الفاحش  الغالء  على  االحتجاج 
املتحدثون باملؤمتر بضرورة وقف كافة اشكال 
التخريب واعمال العنف مشددين على اهمية 
ان ياخذ االمن الفلسطيني دوره احلقيقي في 
متابعة ومواجهة بعض املارقني الذين يعملون 
باجندات مشبوهة ويحاولون التغرير بقطاع 
يسعى  ال���ذي  الفلسطيني  ال��ش��ب��اب  م��ن  واس���ع 
للتعبير عن نفسه ضد حالة الغالء والبطالة 

التي يعاني منها املجتمع الفلسطيني .
رئيس بلدية بيت حلم

وف��ي ه��ذا االط���ار ق��ال رئ��ي��س بلدية بيت 
حل��م ال��دك��ت��ور ف��ك��ت��ور ب��ط��ارس��ة ان ع��ق��د ه��ذا 
مواصلة  اهمية  على  للتاكيد  يهدف  املؤمتر 
االح��ت��ج��اج��ات ال��س��ل��م��ي��ة امل��ط��ال��ب��ة ب��احل��ق��وق 
وخفض االسعار ومواجهة الغالء لكن دون اعمال 
من  العديد  شهدتها  التي  املشبوهة  التخريب 

املناطق واحملافظات ومنها بيت حلم .

واشار الى ان احلضور ميثل مختلف اجلهات 
على  للتاكيد  وااله��ل��ي��ة  والرسمية  الشعبية 
مستاء  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  اب��ن��اء  ك��اف��ة  ان 
م��ن اع��م��ال ال��ت��خ��ري��ب ال��ت��ي ع��اي��ش��ت��ه��ا امل��دن 
الفلسطينية والتي نفذتها مجموعات مسيئة 
لعادات وتقاليد شعبنا من خالل اعتدائهم على 
املمتلكات العامة واخلاصة التي هي مبجموعها 
بطارسة  وش��ك��ر   . الفلسطيني  للشعب  م��ل��ك 
ل��م تتدخل ح��رص��ا على عدم  ال��ت��ي  ال��ش��رط��ة 
تصاعد االوضاع كما شكر قيادة األمن الوطني 
معربا عن ثقته باملؤسسة االمنية في احلفاظ 

على املواطن وممتلكاته الشخصية والعامة.
كما دعا بطارسة مختلف اجلهات للحفاظ 
على بيت حلم وقطاع السياحة فيها باعتباره 
موردا رئيسيا لالقتصاد احمللي والوطني يجب 

على اجلميع التكاتف للحفاظ عليه.
احملافظ حمايل:سنضرب بيد 
من حديد اجلهات املشبوهة 

من جهته قال احملافظ حمايل ان االحداث 
التي  التخريبية  وامل��م��ارس��ات  واالع���ت���داءات 
م��ش��ب��وه��ة حت�����اول تصفية  ت��ن��ف��ذه��ا ج���ه���ات 
الرسمية  وم��ؤس��س��ات��ه  شعبنا  م��ع  ح��س��اب��ات��ه��ا 
واالهلية من خالل تدمير املؤسسات  وتنفيذ 
مع  تتنافى  نهب  و  سلب   عمليات  و  تعديات 
حرية التعبير  واكد على ان مختلف األزمات 
االحتالل  عن  ناجتة  شعبنا  منها  يعاني  التي 
مختلف  على  اليومية  وممارساته  االسرائيلي 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية  الصعد 
النه يسيطر على كل نواحي احلياة في فلسطني 
اننا  تؤكد  نتنياهو  تصريحات  ان  الى  مشيرا 

متلقون للحدث.
واضاف ان حتميل اسرائيل وحكومة نتنياهو 
مشددا  اح��د  تبرئة  ال��ى  تهدف  ال  للمسؤولية 
الرئيس  يقود  رسميا  اهتماما  هناك  ان  على 

عن  معربا  االزم��ة  من  للخروج  عباس  محمود 
كل  تبذل  التي  الفلسطينية  بالقيادة  ثقته 
شعبنا  معاناة  م��ن  للتخفيف  مستطاع  جهد 

الفلسطيني.
املؤسسة االمنية  كما حيا احملافظ حمايل 
الفلسطينية وكافة اجهزتها على ما ابدته من 
حرص لفتح الباب امام اجلماهير للتعبير عن 
معاناتها بشكل حضاري يعكس ثقافة وحرص 
عن  بالتعبير  حقه  على  الفلسطيني  االم��ن 
سابقة  من جتارب  االستفادة  من خالل  نفسه 
مشيرا الى ان ضبط النفس والسماح بالتعبير 
وحرقها  ال��ب��ل��د  ت��خ��ري��ب  يعني  ال  ال����رأي  ع��ن 
وبالتالي فان االمن الفلسطيني سيضرب بيد 
م��ن ح��دي��د ك��ل م��ن ي��ح��اول العبث مب��ق��درات 

شعبنا وممتلكاته العامة واخلاصة.
السلطة  ان  على  حمايل  احملافظ  اك��د  كما 
االمنية  واالجهزة  السياسية  بالقيادة  ممثلة 
اجلماهير  مطالب  ج��ان��ب  ال��ى  ووق��ف��ت  تقف 
حلول  وايجاد  االسعار  خلفض  بالسعي  احملقة 
الى جانب جماهير  اليوم  املالية تقف  لالزمة 
شعبنا ومؤسساته الرسمية واالهلية والشعبية 
التخريب  ومحاوالت  الفوضى  بوقف  املطالبة 
مشيرا الى ان االمن لن يقبل  بان تستمر حالة 
ال��ف��وض��ي وق���ام وس��ي��ق��وم خ��الل االي���ام املقبلة 
باتخاذ اجراءات صارمة ضد كل من من ميارس 
الصغار  والشباب  االط��ف��ال  ويستغل  الفوضى 

ويوجههم  نحو تصعيد حالة الفوضى.
االمنية  امل��ؤس��س��ة  دور  احمل��اف��ظ  ث��م��ن  ك��م��ا 
االح���داث  م��ع  وتعاملها  صبرها  على  وحياها 
غائبة  تكن  لم  انها  على  مشددا  نفس  بطول 
بال  وط��ول  حكمة  بكل  وتعاملت  الساحة  عن 
احلكمة  ه���ذه  م��ق��اب��ل��ة  ي��ع��ن��ي  ال  ذل���ك  ان  اال 
بشكل سلبي واعدا باجراءات صارمة لكل من 
يعتدي ويخرج عن االطار الوطني العام ويقوم 
مبحاوالت تخريبية كما شكر حمايل مختلف 

لهذا  ال��ي��وم  ال��ت��ي دع��ت  والفصائل  امل��ؤس��س��ات 
الفوضى كما  بالتصدي حلالة  املطالب  املؤمتر 
دعا ايضا الفصائل الوطنية ومختلف املؤسسات 
الفعاليات  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  للعمل  املجتمعية 

واالحداث التي يريد املارقني سرقتها .
 رؤساء البلديات: ندعم الفعاليات ونرفض 

التخريب 
البلديات في بيت  رؤس��اء  من جهتهم دعا 
املطالبة  الفعاليات  حماية  ض���رورة  ال��ى  حل��م 
ب��احل��ق��وق ح��ي��ث ق����ال راج�����ي زي������دان رئ��ي��س 
بلدية بيت جاال ان البلديات املختلفة تدعم 
الفعاليات واالنشطة املطالبة بخفض االسعار 
واي��ج��اد احل��ل��ول ل��الزم��ات االق��ت��ص��ادي��ة لكنها 
تطالب باتخاذ اجراءات وخطوات عملية لوقف 

الفلتان وعمليات التخريب .
ام���ا خ��ض��ر ح���م���دان ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
فقد  الشرقي  الريف  في  املشتركة   اخلدمات 
اشار في كلمته الى ان هذا املؤمتر يحمل رسائل 
اجلماهيرية  االحتجاجات  دعم  ابرزها  مهمة 
م��ن ق��ب��ل م��ؤس��س��ات امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي كضمان 
بوقف  امل��ط��ال��ب��ة  ج��ان��ب  ال���ى  التعبير  حل��ري��ة 
الى  الشباب  داعيا  الشغب  واعمال  التخريب 
بشعبنا  للمتربصني  والتصدي  الوعي  اهمية 

واجنازاته وممتلكاته وامنه وحياته .
الهيئة املستقلة حلقوق 
االنسان وحماية املستهلك

من جهته قال فريد االطرش ان بيت حلم 
شكلت دائما منوذجا طيبا وما زالت موضحا ان 
مبادرتها بعقد العديد من الفعاليات الهادفة 
للتوعية والتحذير من مخاطر اعمال الشغب 
التصدي للمشاغبني يندرج في هذا  وضرورة 
امل��ؤمت��ر  ه���ذا  ان  م��وض��ح��ا  حل��م  لبيت  التميز 
تعكس  االط��ار  ه��ذا  في  الفعاليات  من  وغيره 
يحاول  ال��ت��ي  اجلماهير  مطالب  على  ح��رص��ا 

التخريب  عمليات  خالل  من  سرقتها  البعض 
التي يقومون بها .

وطالب االطرش اجهزة األمن بتوفير األمن 
األم��الك  على  واملعتدين  املخربني  ومالحقة 
العامة والشوارع واملمتلكات اخلاصة موضحا ان 
تخريب الشوارع واالشارات الضوئية وحاويات 
القمامة يعتبر وفق القانون اعتداء على امالك 
الشعب كما دعا ايضا الى تشكيل جلان محلية 
مسيرات  وحماية  جهة  م��ن  االم���الك  حلماية 
االح��ت��ج��اج م��ن اجلهة االخ���رى وع��دم سرقتها 
االج��ن��دات  واص��ح��اب  واملخربني  املندسني  م��ن 
ان مخيم  ال����ى  االط�����رش  واش�����ار  ال��ش��خ��ص��ي��ة. 
ال��ده��ي��ش��ة ش��ك��ل ال��ل��ي��ل��ة امل��اض��ي��ة وي���وم ام��س 
ان  االخ��رى  املناطق  منوذجا طيبا يجب على 
حتتذي به حيث قام ممثلو الفصائل املختلفة 
وامني سر حركة فتح وممثلو اجلبهة الشعبية 
ب��ال��ن��زول ال���ى ال��ش��ارع واحل��دي��ث م��ع الشباب 
االحتجاج  واشكال  باليات  وتعريفهم  الصغار 
ودون  العامة  املمتلكات  تخريب  دون  الصحيح 
االعتداء على املواطنني وتأخيرهم مما دفعهم 
لقاء  وبعد ذلك عقد  وتنظيفه  الشارع  لفتح 

موسع معهم في قاعة الشهداء باملخيم.
ك��م��ا ط��ال��ب االط����رش ال��ف��ص��ائ��ل واجل��ه��ات 
تركه  وع���دم  ال��ش��ارع  ال��ى  ب��ال��ن��زول  السياسية 
ملجموعات تسعى الثارة الفنت والفوضى كما دعا 
ايضا احلكومة الى ضرورة التراجع عن قرارات 
رفع االسعار النها تثقل كاهل املواطن املثقل اصال 
مشددا على اهمية استمرار الفعاليات املنددة 

بالغالء بشكل حضاري.
والبلديات  والفصائل  املؤسسات  دعا  كما   
ومختلف اجلهات الرسمية الى البحث عن بدائل 
لهذا الواقع الصعب للخروج بأمن وسالم لتبقى 
البوصلة باجتاه االحتالل مؤكدا ان اي اعتداء 
يجب  القانون  عن  خ��روج  هو  املمتلكات  على 

محاكمة منفذه وفق القوانني الفلسطينية .

استطالع للرأي العام الفلسطيني حول عملية السالم

63.1% حل الدولتني لن يؤدي الى انهاء الصراع الفلسطيني/االسرائيلي
79.8% يرفضون وجود أي مستوطنة في الدولة الفلسطينية 

القدس من  محمد ابو خضير - كشف احدث استطالع 
إلى  الفلسطيني  الشارع  ميل  عن  الفلسطيني  العام  للراي 
يتعلق  فيما  وخ��اص��ًة  الفلسطينية،  ب��ال��ث��واب��ت  التمسك 
السيادة  كاملة  الفلسطينية  الدولة  إقامة  على  بتأكيدهم 
 ،1967 عام  احتلت  التي  الفلسطينية  األراض��ي  كامل  على 
كما أظهر االستطالع تخلي النسبة األعلى من أبناء الشعب 

الفلسطيني عن فكرة املرحلية.
واظهر االستطالع الذي أجراه  مركز الدراسات املستقبلية 
املفتوحة حتت عنوان  القدس  التابع جلامعة  الرأي  وقياس 
واخل���ي���ارات  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  الفلسطينية  ال��س��الم  "ع��م��ل��ي��ة 
البديلة"تشاؤما من قبل اجلمهور الفلسطيني حول إمكانية 
ب��ال��ط��رق  ن��ه��ائ��ي��ًا  اإلس��رائ��ي��ل��ي  الفلسطيني/  ال���ص���راع  ح��ل 
حتى  أن��ه  ي��رون  العينة  م��ن   %63.1 وأن  سيما  ال  السلمية، 
في حالة التوصل إلى حل الدولتني فإن ذلك لن يؤدي إلى 
وقد  ج��ذري،  بشكل  اإلسرائيلي  الفلسطيني/  الصراع  إنهاء 
استخدام  األفضل هو  اخليار  أن  العينة   أف��راد  من  رأى %26 
نهائيًا  املفاوضات  فشل  ح��ال  في  )املقاومة(  املسلح  الكفاح 
مع إسرائيل، باإلضافة إلى 14.6% منهم يرون ضرورة قيام 
حرب عربية إسرائيلية لتغيير ميزان القوى لصالح الطرف 

الفلسطيني.
أما النسبة األعلى من املشاركني فذهبت إلى أن حل قضية 
القدس يتم من خالل إعادتها كاملة إلى السيادة الفلسطينية 
وذلك في االستطالع الذي اجرى خالل الفترة الواقعة بني 
شهري أيار وآب من العام احلالي، على عينة بلغ تعدادها  1099 
فردًا 67.2% منهم من الضفة الغربية و 32.7% منهم من قطاع 
غزة،وقد خضع حتليل االستطالع للمنهج الوصفي التحليلي 

وأشرف على االستطالع الدكتور محمد املصري مدير املركز، اما 
اجلانب املنهجي من االستطالع فقد اشرف عليه الدكتور أمجد 

األفغاني مدير عام املجمع العلمي لألبحاث والتنمية.
 وقد شكلوا 62.9% من مجمل أفراد العينة، أما بخصوص 
منهم    %49.4 فهناك  الفلسطينية  واملياه  االقتصاد  قضايا 
يرون أن اخليار األفضل للتعامل مع قضايا االقتصاد واملياه 
الفلسطينية هو أن يكون هناك سيطرة فلسطينية كاملة 
ضرورة  ويرون  الفلسطينية،  واملياه  الوطني  االقتصاد  على 
للعمل  والتوجه  إسرائيل  م��ع  االقتصادية  العالقات  قطع 
مع العرب بداًل منها. وفيما يتعلق بقضايا املياه واالقتصاد 
الفلسطيني، فقد أظهرت نتائج االستطالع أن النسبة األعلى 
من املستطلعني يرون أن اخليار األفضل للتعامل مع قضايا 
سيطرة  هناك  يكون  أن  ،هو  الفلسطينية  واملياه  االقتصاد 
يشكلون  وه��م  الوطني،  االقتصاد  على  كاملة  فلسطينية 
العالقات  قطع  ض��رورة  ي��رون  منهم   %11.9 وهناك   ،%49.4
االقتصادية مع إسرائيل والتوجه للعمل مع العرب بداًل منها 
حلماية االقتصاد الوطني، باإلضافة إلى وجود 9.5% منهم 
يرون ضرورة امتالك الشعب الفلسطيني ملياهه والسيطرة 
عليها بشكل كامل. بخصوص قضية الالجئني ترى النسبة 
األعلى من املستطلعني أن اخليار األفضل حلل قضية الالجئني 
هو تطبيق القرار الدولي رقم 194 بكل مضامينه في العودة 
والتعويض، وهم يشكلون 26.9% من اجمالي العينة، وهناك 
24.9% منهم يرون اخليار األفضل هو أن يتم اعتبارها قضية 
وطنية ويستفتى الشعب الفلسطيني في كيفية حلها، ومنهم 
17% يرون اعتبار قضية الالجئني شأنا شخصيا يقرر فيها 
إل��ى وج��ود %15.8  ي��ش��اء، باإلضافة  م��ا  ف��رد فلسطيني  ك��ل 

منهم يرون اخليار األفضل هو أن يتم ضمان عودة الالجئني 
الفلسطينيني إلى ديارهم بغض النظر عن التعويض املالي، 
أما باقي اإلجابات فتشكل نسبًا ضئيلة حسب ما هو مرفق 

بجداول التوزيع التكراري لإلجابات.
بخصوص كيفية التعامل في امللف األمني مع إسرائيل فإن 
النسبة األعلى من املشاركني في االستطالع  ترى ضرورة إنهاء 
كافة أشكال التعاون األمني مع إسرائيل وهم يشكلون %53.2 
من العينة، وهناك 13.8% منهم يرون ضرورة احلفاظ على 
شكل من أشكال التعاون األمني مع إسرائيل مبا يساهم في 
إلى وجود %9.6 منهم  الفلسطيني، باإلضافة  صيانة األمن 
يرون أهمية االستعانة بطرف ثالث حلفظ األمن بني الطرفني 
على احلدود، وكذلك هناك 8.9% يرون أهمية عقد اتفاقيات 

أمنية مشتركة مبا يخدم أمن الطرفني.
القائمة على  املستوطنات  بخصوص كيفية حل مشكلة 
األعلى  النسبة  ف��إن  املنشودة  الفلسطينية  ال��دول��ة  أراض��ي 
يرون ضرورة رفض وجود أي مستوطنة على أراضي الدولة 
الباقي  أما  العينة،  من   %79.8 يشكلون  وهم  الفلسطينية 
تتضمن  ال��ت��ي  اخل��ي��ارات  ف��ي  نسب ضئيلة  ف��م��وزع��ون على 
التعامل بطريقة براغماتية مع واقع االستيطان القائم على 

أراضي الدولة الفلسطينية املنشودة.
في  الفلسطينيني  األس��رى  بحل مشكلة  يتعلق  فيما  أما 
بعدم  يرون  منهم   %69.3 هناك  فإن  اإلسرائيلية،  السجون 
االس��رى  م��ن  اإلسرائيلية  السجون  اخ��الء  م��ن  بأقل  القبول 
بشكل كامل، باملقابل نرى أن هناك 18.7% منهم يرون ضرورة 
اإلسرائيليني  اجلنود  أسر  خالل  من  بالقوة  األس��رى  حترير 

وتبادلهم.

مواطن اردني يضرم النار بنفسه 
احتجاجاً على إزالة بسطته

ال��ع��ق��ب��ة - ع��م��ان -  أض���رم م��واط��ن اردن����ي في 
الثالثني من العمر ، النار بنفسه صباح امس ، في 
من  بسطته  إزال��ة  على  احتجاجًا  العقبة  مدينة 
منطقة "الشاطىء األوسط" وتردي أوضاعه املادية 

واالجتماعية، بحسب شهود عيان.
ن��ق��ال عن  وذك����رت صحيفة "ال��غ��د" االردن���ي���ة 
املختصة  وأثناء مواصلة اجلهات  أنه   ، شهود عيان 
مواقع  م��ن  البسطات  إلزال���ة  واس��ع��ة  حملة  تنفيذ 
مختلفة في مدينة العقبة، قام املواطن بإشعال النار 
البنزين،  بنفسه بعد أن سكب على مالبسه مادة 
احتجاجا على إزالة بسطته. وبني مصدر أمني أن 
املارة واملتواجدين أخمدوا النيران ونقل على إثرها 
احلسني  بنت  هيا  األم��ي��رة  مستشفى  إل��ى  مباشرة 
بالعقبة، حيث بني مصدر طبي في املستشفى أن 
إلى املستشفى بحالة صحية حرجة  املواطن وصل 

وأنه قيد العالج واملراقبة.

مسلحون يهاجمون كمينا 
للجيش املصري بشمال سيناء

رفح ) مصر(-د ب أ- هاجم مسلحون امس كمينا للجيش املصري في مدينة الشيخ زويد والتي 
تقع في داخل املنطقة احلدودية الشرقية بشمال سيناء .

وأفاد شهود عيان بان سيارتي دفع رباعي ال حتمالن أي لوحات معدنية شوهدتا فجر امس وهما 
تقفان بالقرب من كمني للجيش املصري أمام قسم شرطة الشيخ زويد حيث قام مسلحون مجهولون 
افتتح منذ  الذي  زويد  الشيخ  بكثافة على كمني اجليش وعلى قسم شرطة  الرصاص  بإطالق 
أسبوعني فقط في ظل حماية اجليش املصري الذي جاء إلى املنطقة في إطار العملية "نسر 2".

وقال مصدر أمنى مصري مسؤول لوكالة األنباء األملانية  إن أفراد كمني اجليش قاموا بالرد 
على مصدر إطالق الرصاص بكثافة أيضا و استمر تبادل إطالق الرصاص بني املسلحني املهاجمني 
للكمني وقسم شرطة الشيخ زويد حوالي 10 دقائق تقريبا ، والذ املهاجمون بالفرار عقب ذلك 

في داخل صحراء سيناء.
وتتعرض كمائن اجليش والشرطة املصرية في سيناء للهجوم من قبل املسلحني بشكل يومي 
داخ��ل وخارج  الرئيسية في  الطرق  ق��وات كبيرة منتشرة من اجليش في  تواجد  ومستمر رغم 

سيناء .

"حماس" تستبعد حربا على غزة 
رغم التهديدات االسرائيلية

إطالق قذيفة صاروخية 
من غزة باجتاه عسقالن

قذيفة  إن   ، اإلسرائيلية  اإلذاع��ة  قالت   -
صاروخية أطلقت صباح امس ، من قطاع غزة 

بإجتاه مدينة عسقالن .
القذيفة  إط���الق  أن   ، اإلذاع�����ة  وأض���اف���ت 
أو  إص��اب��ات  وق��وع  ع��ن  ل��م يسفر  الصاروخية 

اضرار.
وكانت إسرائيل ، قد قصفت خالل اليومني 
األخ��ي��ري��ن ، أه��داف��ا ف��ي ق��ط��اع غ���زة موقعة 
ستة شهداء والعديد من اجلرحى في صفوف 

املواطنني الفلسطينيني.

غ����زة - م��ع��ا - اس��ت��ب��ع��د ال���دك���ت���ور ص��الح 
قيام  في حركة "حماس"  القيادي  البردويل 
إسرائيل بهجوم شامل على قطاع غزة باملنظور 
القريب، وقال:" ال أتوقع في املدى املنظور أن 
يشن االحتالل هجوما شامال على غزة، وأتوقع 
أن تقوم ببعض االستعراضات مثل االغتياالت 

لكوادر املقاومة".
وأض���اف ال��ب��ردوي��ل ف��ي ح��دي��ث صحفي : 
إلى  إذا دخل اجليش االسرائيلي  انه  "أعتقد 
وممانعة  فلسطينية  مقاومة  سيواجه  غ��زة 

مصرية".
وأشار القيادي في حركة "حماس" إلى أن 
املسؤولني االسرائيليني يوجهون رسائل تهديد 
ردة فعل  ، هدفها معرفة  فترة  إلى غزة منذ 
يضمن  أن  االحتالل  ويريد  ومصر،  الفصائل 

غطاء عربيا ودوليا لهذا الهجوم.
وت��س��اءل ال��ب��ردوي��ل : ه��ل ب���اراك واث���ق من 
أن  إل��ى  ؟، مشيرا  غ��زة  اح��ت��الل  ق��درت��ه على 
القطاع  من  انسحبوا  االسرائيليني  املسؤولني 
بقرار استراتيجي، كما أنهم جربوه في احلرب 

األخيرة على غزة ولم يحققوا أهدافهم.
قال  الغربية  الضفة  احتجاجات  وح���ول 
سوء  على  شعبية  فعل  ردة  :"ه��ي  ال��ب��ردوي��ل 
األوض�����اع احل��ي��ات��ي��ة ول��ك��ن ذات ع��م��ل وب��ع��د 
س��ي��اس��ي، وم��رت��ب��ط��ة ب��ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي 
باالتفاقيات  امل��رت��ب��ط  ال��ذل��ي��ل  الفلسطيني 

والتبعية السرائيل ".
ال��ب��ردوي��ل أن م��ا ي��ج��ري بالضفة  وأض���اف 

ليس له عالقة باالنقسام ، مؤكدا أن الوحدة 
فرضتها  التي  ال��ظ��روف  ملواجهة  امل��دخ��ل  ه��ي 

إسرائيل على السلطة.
وكان وزير الدفاع االسرائيلي أيهود باراك ، 
قد قال ان اجليش يستطيع احتالل قطاع غزة 
املجلس  بقرار من  األمر منوط  وهذا   ، مجددا 

السياسي األمني املصغر "الكابينيت" .
وج����اءت ت��ص��ري��ح��ات ب����اراك ي���وم اجلمعة 
املاضي ، في مقر قيادة سالح اجلو في هرتسيليا 
وسط اسرائيل حسب ما نشر املوقع االلكتروني 
 ، العبرية  اح��رون��وت"  "يديعوت  لصحيفة 
القرار  اتخاذ  كيفية  في  البحث  سمي  ما  في 
االخ��ي��رة على قطاع غزة  احل��رب  مبا يخص 
ب��اراك في  .  وقد سبق  املصبوب"  "الرصاص 
احلديث قائد اجليش السابق جابي اشكنازي 
اجليش  في  اجلنوبية  املنطقة  قائد  وكذلك 

وقت احلرب يؤاف جالنت .

القوات املسلحة املصرية 
تعلن مصادرة طائرات 

بدون طيار في سيناء
املسلحة  ال��ق��وات  أعلنت  أ(-  ب  -)د  القاهرة 
سيناء  في  عملياتها  خالل  ص��ادرت  أنها  املصرية 
عبوات  زرع  بغرض  طيار  ب��دون  موجهة  طائرات 
عن  أجهزة  باستخدام  وتفجيرها  داخلها  ناسفة 
ب��ع��د. وق����ال امل��ت��ح��دث ال��ع��س��ك��ري ال��رس��م��ي باسم 
القوات املسلحة العقيد اركان حرب أحمد محمد 
علي ، في مؤمتر صحفي عقده امس الستعراض 
نتائج العمليات في سيناء ، إنه مت اكتشاف 31 نفقا 

للتهريب على احلدود مع قطاع غزة .
وأش���ار امل��ت��ح��دث إل��ى مقتل وإص��اب��ة 33 ف��ردا 
م��ن العناصر اإلج��رام��ي��ة خ��الل االش��ت��ب��اك��ات مع 
فردا   38 حوالي  وضبط  والشرطة  اجليش  ق��وات 
اإلف��راج عن  ج��رى  كما  بهم  املشتبه  العناصر  من 
20 معتقال بعد التحقيق معهم . ولفت املتحدث 
إلى مصادرة عدد كبير من األسلحة والعتاد منها 
بنادق آلية ورشاشات وقذائف "ار بي جي" ، وبنادق 
من  كبيرة  وكميات  مدفع  دان��ات  وخمس  قناصة 
الذخائر. واكد املتحدث استمرار عمليات القوات 
املسلحة األمنية في سيناء املعروفة باسم "نسر 2 
" لفرض السيطرة واسترجاع األمن إليها والقضاء 
ال��ب��ؤر اإلج��رام��ي��ة . وأوض���ح أن ه��ذه املرحلة  على 
اإلع��الن  م��ا مت  م��ن خ��الل  حققت جناحا متميزا 
ضابط  أي  يصب  ل��م  ان��ه  خاصة  نتائج  م��ن  عنه 

خالل العملية .
ب���دأت في  امل��ص��ري��ة  املسلحة  ال��ق��وات  وك��ان��ت 
املدنية  الشرطة  مع  بالتعاون  نسر  العملية  شن 
عقب العملية اإلرهابية التي وقعت على قوة من 
قوات حرس احلدود على حدودنا الشرقية بسناء 
اإلفطار مما  املاضي وخالل وقت  في شهر رمضان 
آخرين  سبعة  وإصابة  16ف��ردا  استشهاد  الى  أدى 
الشعب  أبناء  غضب  الى  أدت  التي  العملية  وهي 

املصري كله.

واشنطن بوست تدعو أوباما إلى وضع 
خط أحمر بشأن إيران إرضاء إلسرائيل

واشنطن- محمد دلبح- دعت صحيفة واشنطن بوست الرئيس األميركي باراك أوباما إلى أن يقوم 
بشكل صريح بوضع خطوط حمراء إزاء ملف إيران النووي وفي حال جتاوزها، سيعزز ذلك اجراء تدخل 

عسكري ضد منشآتها النووية. 
األميركية-اإلسرائيلية حول  "الفجوة  بعنوان  امس  الرئيسية  افتتاحيتها  الصحيفة في  وقالت 
إيران" إنه نظرا حلالة اخلالف بني الرئيس أوباما، ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو حول 
كيفية التعامل مع امللف النووي االيراني والتي أصبحت واضحة في الفترة االخيرة، رأت الصحيفة 
أنه في حال استعداد أوباما إلجراء تدخل عسكري إذا اتخذت إيران خطوات حاسمة جتاه انتاج قنبلة 

نووية، فمن احلكمة ان يعلن هذا االمر من خالل إصدار بيان رئاسي اكثر صراحة ووضوح.
وقارنت الصحيفة بني موقف إسرائيل والواليات املتحدة من هذا االمر، حيث ترى واشنطن إتاحة 
الوقت للسبل الدبلوماسية لكي تؤتي ثمارها، إال أن إسرائيل ترى أن إيران منطقة ذات حصانة يحظر 
االقتراب منها، وتشدد على ضرورة إجراء تدخل عسكري لكبح طموحاتها النووية. مشيرة في هذا 
الصدد إلى ما قاله رئيس جلنة االستخبارات في مجلس النواب األميركي مايك روجرز يوم األربعاء 
املاضي حول اجلدل احلاد الذي دار بني  نتنياهو والسفير األميركي لدى إسرائيل دان شابيرو خالل 
اجتماع التعاون االستخباري بشأن استراتيجية الواليات املتحدة وإسرائيل في مواجهة إيران ،عقد 
الشديدين بسبب ضعف  قلقه وغضبه  نتنياهو عن  أعرب  املاضي. حيث  آب   24 يوم  اسرائيل  في 
إيهود  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  كرر  فيما   ، اإليراني  النووي  التهديد  بشأن  والوضوح  األميركي  العزم 
باراك  يوم اخلميس املاضي أن "الوقت مير بوتيرة مختلفة" بالنسبة للواليات املتحدة وإسرائيل في 

احلكم على التهديد االيراني. 
واشارت الصحيفة إلى االعتقاد الذي يسود أوساط العديد من احملللني بأن من املرجح أن ال يجري  
الذي  الضغط  إلى جانب  إسرائيل  القوية داخل  للمعارضة  الراهن نظرا  الوقت  اي عمل عسكري في 
متارسه الواليات املتحدة، غير أن اخلالفات بني اجلانبني ال تزال تلحق الضرر في العالقات األميركية-

اإلسرائيلية وهي تبعث برسالة إلى إيران مفادها أنه ال حاجة للقلق بشأن احلرب. 
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة "إن هناك خطورة حيال اصدار بيان رئاسي حول إيران ، 
ومنها قد تنحدر الواليات املتحدة إلى حرب ال حتسب عواقبها، ومع ذلك فأن هذه اخلطوة من شأنها 
أن حتسن العالقات مع نتنياهو وتقوض  أي إجراء عسكري إسرائيلي أحادي اجلانب ضد إيران ورمبا 

إقناع إيران بان الوقت قد حان لتقدمي تنازالت".

صد هجوم في حلب واشتباكات في دمشق 
وتوافق اوروبي على تشديد العقوبات  

دمشق- )ا ف ب( -قرر وزراء خارجية دول االحتاد 
االوروبي امس تشديد العقوبات على النظام السوري، 
في حني تواصلت اعمال العنف حاصدة مئة قتيل 
السورية  النظامية  ال��ق��وات  وص���دت  االق���ل/  على 
هجوما استهدف ثكنة في حلب، بينما شهدت احياء 

في دمشق اشتباكات.
وقال احد شهود العيان في حلب لوكالة فرانس 
برس ان القوات النظامية "صدت هجوما للمعارضة 
السادسة  الساعة  عند  اس��ت��ع��ادت  بعدما  املسلحة 
ثكنة  الذي دخله مسلحون في  اجلزء  تغ(   03،00(

عسكرية" في حي هنانو في شرق حلب.
واوضح شاهد آخر ان القوات النظامية استخدمت 
الدبابات واملروحيات لدفع املقاتلني املعارضني الى 
دم��رت ست سيارات  انها  الى  الثكنة، مشيرا  خ��ارج 

رباعية الدفع كان يستخدمها املهاجمون.
وذكر مصدر عسكري ان املهاجمني كانوا يحاولون 
"االستيالء بقوة كبيرة على اسلحة في مخزن قريب 

في ظل نقص كبير في عتادهم".
وف��ي حلب اي��ض��ا، ذك��ر امل��رص��د ال��س��وري حلقوق 
االنسان في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان 
املقاتلني املناهضني للنظام هاجموا حاجزا للقوات 
قتل خالله  الليرمون )شمال غرب(  في  النظامية 
خمسة من املهاجمني فيما "وردت معلومات اولية عن 

قتل وجرح عدد من عناصر" قوات النظام.
وقد تعرضت بلدة عندان "للقصف من الطائرات 
احلربية بعد استهداف حاجز الليرمون"، كما تعرض 

حي امليسر للقصف، بحسب املرصد.
امليدان في وسط حلب لفرانس  وقال سكان في 
ب���رس ان امل��ق��ات��ل��ني امل��ن��اه��ض��ني ل��ل��ن��ظ��ام ي��ح��اول��ون 
السيطرة على احلي فيما متنعهم حتى اآلن القوات 

النظامية التابعة لسالح اجلو السوري.
املسلحني  املعارضني  ان  العسكري  املصدر  واك��د 
متكنوا من دخول كنيسة في بداية احلي، اتخذوها 

موقعا للتحضير للهجوم على باقي انحاء احلي.
واعلن املرصد كذلك ان "العشرات سقطوا بني 
احللوانية  حي  على  القصف  ج��راء  وجريح  شهيد 

مبدينة حلب من قبل القوات النظامية".
التضامن  حي  في  اشتباكات  دارت  دمشق،  وفي 
في جنوب العاصمة بني القوات النظامية ومقاتلني 
مناهضني للنظام بعدما تعرض احلي للقصف "في 
محاولة القتحامه والسيطرة عليه" بحسب املرصد 
الذي حتدث ايضا عن قصف طاول حي احلجر االسود 
القريب. وذكر املرصد ان القوات النظامية اقتحمت 
عن  بحثا  ال��ي��رم��وك  مخيم  ف��ي  الباسل  مستشفى 
جرحى من املقاتلني من حي التضامن املجاور، وان هذه 
للحي،  استهدافها  في  املروحيات  تستخدم  القوات 
مشيرا الى "معلومات" حول اصابة مروحية. واعلن 
ان رجال قتل بالرصاص في مدينة دوما بريف دمشق 
وآخر قتل في حي القدم القريب من حي التضامن 
حيث مت العثور على جثث اربعة مواطنني، بينما 
عثر على جثامني اربعة رجال مجهولي الهوية قتلوا 

بالرصاص في مناطق مختلفة من ريف دمشق.
السيدة زينب  للمصدر منطقة  وتتعرض وفقا 

للقصف من قبل القوات النظامية.
وخاضت املعارضة املسلحة اشتباكات مع القوات 
قتل خاللها  )وس��ط(  مدينة حمص  في  النظامية 
احد عناصرها، وفي بلدة احلارة في درعا )جنوب( 
ال��ق��وات  م��ن  م��ا ال يقل ع��ن 12  حيث قتل وج���رح 
النظامية، وفقا للمرصد. وتعرضت مدينة البوكمال 
ال��زور )ش��رق( لقصف تركز على  في محافظة دير 
محيط مطار احلمدان العسكري بينما قتلت طفلة 
عراقية في اجلانب اآلخر من احلدودي جراء اعمال 
القصف، كما تعرضت مدن وقرى واحياء في ادلب 

)شمال غرب( ودرعا الى قصف مماثل.
ال��س��وري حلقوق  امل��رص��د  اع��ل��ن  ثانية  م��ن جهة 
االنسان ان قسما من مدينة حلب انقطعت عنه مياه 
الشرب السبت بعد تدمير انبوب رئيسي للتوزيع في 

حي بستان الباشا شمال املدينة.
وق���ال رئ��ي��س امل��رص��د رام���ي ع��ب��د ال��رح��م��ن في 
رئيسيا  "انبوبا  ان  ب��رس  فرانس  وكالة  مع  اتصال 
لتوزيع املياه دمر قرب مقر شركة املياه العامة في 
بستان الباشا. ان االمر خطير الن هذا االنبوب ينقل 
املياه الى كل املدينة". واوضح "ال نعرف كيف دمر 
االنبوب لكن كانت هناك غارات جوية ومعارك في 

هذا القطاع".
ف���ي امل���ق���اب���ل ن��ق��ل��ت وك���ال���ة االن����ب����اء ال��س��وري��ة 

ال���رس���م���ي���ة )س����ان����ا( ع����ن م���ح���اف���ظ ح���ل���ب م��ح��م��د 
جارية باملياه ل "التغذية  ان  قوله  عقاد  وحيد 
والعزيزية  كل مناطق حلب عدا أحياء امليدان 
والسليمانية التي توقفت تغذيتها باملياه جراء عمل 
فى منطقة س ارهابي تخريبي طال مضختني 
ملضختني  ا ح  صال ال ر  جا لعمل  ا و حللبي  ا ن  ليما
اعمال  وادت  واعادتهما للعمل فى اقرب وقت". 
مدنيا   36 هم  شخص  مئة  مقتل  الى  امس  العنف 
هذا  في  جنديا.  و36  اثنان  ومنشقان  مقاتال  و26 
ال���وق���ت، اع��ل��ن��ت وزي����رة خ��ارج��ي��ة ق��ب��رص اي��رات��و 
الرئاسة  ب��الده��ا  تتولى  ال��ت��ي  ك��وزاك��و-م��ارك��ول��ي��س 
الدورية لالحتاد االوروبي ان االحتاد توصل السبت 
االوروب��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات  "ت��واف��ق" على تشديد  ال��ى 
االسد.  بشار  السوري  الرئيس  نظام  على  املفروضة 
وقالت الوزيرة للصحافيني في ختام اجتماع تشاوري 
غرب  في  بافوس  في  االوروب��ي��ني  ونظراءها  ضمها 
الوزراء توافقوا على مسألة  ان  املتوسطية  اجلزيرة 
تقدمي مساعدات انسانية للمدنيني في سوريا وفي 
الدول املجاورة، كما "مت التوافق ايضا على تشديد 

العقوبات على سوريا".
الى  الفرنسية  االنسانية  املساعدة  رفع  وقد مت 
مناطق  خمس  اح��ص��اء  ومت  ي���ورو  م��الي��ني  ثمانية 
ل��الف��ادة منها  س��وري��ا وشرقها  ف��ي شمال  "م��ح��ررة" 
اوال. ويعيش في هذه املناطق نحو 700 الف نسمة 
من نحو 21 مليون سوري. في مقابل ذلك، اعلنت 
روسيا انها ستدفع مجلس االمن الدولي للمصادقة 
اتفاق  اجل��اري على  ايلول  نهاية  في  اجتماع  خالل 
سوريا،  ف��ي  سياسي  انتقال  م��ب��ادىء  ح��ول  جنيف 
هكذا  ان  من  التحذير  ال��ى  سارعت  واشنطن  ان  اال 
ق��رار ل��ن مي��ر اال اذا ارف��ق بعقوبات ف��ي ح��ال عدم 
التزام دمشق به. غير ان موسكو انتقدت العقوبات 
هذه  ان  مؤكدة  س��وري��ا،  على  املفروضة  االميركية 
الروسية.  االقتصادية  باملصالح  تضر  العقوبات 
وم��ن ع��م��ان انتقد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االمل��ان��ي غيدو 
في  ال��ن��زاع  ازاء  وال��ص��ني  روس��ي��ا  موقف  فسترفيلي 
سوريا، معتبرا ان نظام الرئيس السوري بشار االسد 
"يتآكل وسيسقط"، وان على املجتمع الدولي ان يقف 
صحافي  مؤمتر  في  فسترفيلي  وق��ال  واح��دا.  صفا 
مشترك مع نظيره االردني ناصر جودة عقب زيارة 
اململكة  شمال  السوريني  لالجئني  الزعتري  ملخيم 
"ادعو الدول االخرى في مجلس األمن الدولي التي 
ال تزال مترددة، ادعوها الى تغيير آرائها ومواقفها 

وان تسحب حمايتها لنظام األسد".
)االس��د(  ان��ه  نعتقد  "نحن  فسترفيلي  واوض��ح 
سيسقط، ونحن نعتقد ان وقته قد انتهى وأن هذه 
األح���وال،  م��ن  ح��ال  ب��أي  مقبولة  تعد  ل��م  الفظائع 
نقف  أن  لنا  ال��ض��روري  م��ن  ان  نعتقد  نحن  ل��ذل��ك 
متحدين كمجتمع دولي". واشار الى ان بالده ستعمل 
خالل االسابيع املقبلة وخالل ترؤسها مجلس االمن 
الدولي "على عزلة هذا النظام وزيادة الضغط على 
األسد". واكد ان "من الضروري أن تتحد مجموعات 
أرضية  ال��ى  للتوصل  املختلفة  السورية  املعارضة 
جديدة  وسوريا  الدميوقراطية  أجل  من  مشتركة 
مهم  أم��ر  "ه���ذا  ان  ال��ى  ال��ق��ان��ون"، مشيرا  يسودها 
للغاية بالنسبة الينا الننا نرى أولى عالمات التآكل 

في نظام األسد".


