آخــــر ســــــاعــــــة

الرئيس يشدد على تحقيق الوحدة

اجتماع عاجل لمجلس األمن غدًا بشأن القدس

رام الله  -وفا :أكد الرئيس محمود عباس ،ضرورة بذل كل الجهود وتنحية
الخالفات ،والعم���ل الفوري على تحقي���ق المصالحة الوطني���ة ،لمواجهة
المخاطر الجمة التي تحدق بقضيتنا الفلسطينية على الصعد كافة.
وق���ال الرئيس ،حرص���ا على إنج���اح المصالحة ،فقد أصدرن���ا تعليمات
للحكوم���ة بالتوج���ه إلى قطاع غ���زة ،والعمل على إيجاد الحل���ول للمعاناة
اليومية ألهلنا في القطاع ،ووضع التوصيات المناسبة لذلك.
وطالب الرئيس" ،شعبنا وقواه السياسية ،بالتركيز على التحديات

األمم المتحدة  -رويترز :قال دبلوماس���يون مساء أمس ،إن مجلس األمن
الدولي سيجتمع على األرجح يوم غد الجمعة ،بناء على طلب  8من أعضائه
ال���ـ 15لبحث ق���رار الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب االعت���راف بالقدس
عاصمة إلسرائيل.
وجاء في بيان للبعثة الس���ويدية في األمم المتحدة ان "بعثات بوليفيا
ومصر وفرنسا وإيطاليا والس���نغال والسويد وبريطانيا وأوروغواي تطلب
من الرئاسة" اليابانية لمجلس األمن "عقد اجتماع طارئ للمجلس ،غدا".

(التتمة ص )23
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الرئيس :ليس بإمكان أي قرار تغيير هوية القدس أو تزوير تاريخها
رام الل���ه " -األيام" :اعتبر الرئيس محمود عب���اس ،أن قرار الرئيس األميركي
دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب
إلى المدينة المقدسة" ،يش���كل تقويضًا متعمدًا لجميع الجهود المبذولة من
اجل تحقيق الس�ل�ام ،ويمثل إعالنًا بانس���حاب الواليات المتحدة من ممارس���ة
الدور الذي كانت تلعبه خالل العقود الماضية في رعاية عملية السالم".
وف���ي خطاب بث على التلفزيون موجها إلى الش���عب الفلس���طيني بعد وقت
قصير من إلقاء ترامب لخطابه مس���اء أمس ،قال الرئيس ،ليس بإمكان أي إجراء
أو ق���رار أن يغير الهوي���ة العربية للقدس ،وأن الق���دس بتاريخها الذي تنطق
به الش���واهد في كل بقعة من أرجائها ،وبمقدس���اتها ومساجدها وكنائسها
وبأبنائه���ا الصامدين في ربوعها وفي أكنافها ،عصية على أية محاولة الغتيال
هويتها أو تزوير تاريخها ،وس���تدحر أية مؤامرة تستهدفها كما فعلت هذه
المدينة المقدسة على مدى حقب التاريخ الطويلة.
وق���ال عباس ،ان قرار ترامب "ل���ن يغير من واقع مدينة الق���دس" ،مؤكدا ان
المدينة هي "عاصمة دولة فلسطين األبدية".
وق���ال ،إن اإلدارة األميركي���ة اختارت أن تخالف جميع الق���رارات واالتفاقات
الدولي���ة والثنائي���ة وفضلت أن تتجاه���ل ،وأن تناقض اإلجم���اع الدولي الذي
عب���رت عنه مواقف مختلف دول وزعماء العال���م وقياداته الروحية والمنظمات

اإلقليمية خالل األيام القليلة الماضية حول موضوع القدس.
وأض���اف ،ان هذه اإلجراءات تمثل مكافأة إلس���رائيل على تنكرها لالتفاقات
وتحديه���ا للش���رعية الدولية ،وتش���جيعا لها على مواصلة سياس���ة االحتالل
واالس���تيطان و"األبرتهايد" والتطهير العرقي .كم���ا أن هذه اإلجراءات تصب
ف���ي خدمة الجماعات المتطرفة التي تحاول تحوي���ل الصراع في منطقتنا إلى
حرب دينية تجر المنطقة التي تعيش أوضاعًا حرجة في أتون صراعات دموية
وح���روب ال تنتهي ،وهو م���ا حذرنا منه على الدوام وأكدن���ا حرصنا على رفضه
ومحاربته.
وأعل���ن الرئيس ،نح���ن بصدد دع���وة المجل���س المركزي لمنظم���ة التحرير
الفلسطينية إلى عقد دورة طارئة سندعو إليها جميع الفصائل لتأكيد الموقف
الوطني الفلسطيني الموحد ،ووضع كل الخيارات أمامه.
نص كلمة الرئيس
وفيما يأتي النص الحرفي لكلمة الرئيس:
الر ْح َمن َّ
بسم الله َّ
الر ِح 
يم
َ َ ُّ َ َّ َ َ ِ ُ ْ ِ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ ُ َّ
الل َه َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُحون"َ
"يا أيها ال ِذين آمنوا اص ِبروا وص ِابروا ور ِابطوا واتقوا
ِ
صدق الله العظيم
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ّ
في خطاب استفزازي تبنى فيه الموقف اإلسرائيلي بشكل مطلق

ترامب يعلن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
ويقرر بدء االستعدادات لنقل السفارة من تل أبيب
واش���نطن ــــ وكاالت :اعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب ،امس ،االعتراف
بالقدس عاصمة إلسرائيل وبدء االستعدادات لنقل السفارة األميركية من تل
أبيب الى القدس.
وتحدث ترام���ب في خطاب قصير تبنى فيه وبحماس الرواية اإلس���رائيلية

نتنياهو :هذا يوم تاريخي
الق���دس " -األيام" :اعتبر رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو إعالن
الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلس���رائيل ونقل
الس���فارة األميركية الى المدينة بأنه "يوم تاريخي ،تصريحات الرئيس ترامب
هي عبارة عن عالم���ة مهمة في تاريخ القدس" ،وأضاف ،القدس هي عاصمتنا
من���ذ  3000عام .هنا كان يمش���ي آباؤن���ا وهنا كان هيكلن���ا وهنا حكم ملوك
إسرائيل وهنا وعظ أنبياؤنا.
وتوجه إلى الرئيس األميركي بالقول" ،الرئيس ترامب ،نشكرك على قرارك
(التتمة ص )23

القدوة يدعو إلى تقديم شكوى ضد
الواليات المتحدة في مجلس األمن

واليهودية للصراع.
وق���ال في كلمة من البيت األبي���ض" ،قررت انه آالن األوان لالعتراف رس���ميا
بالقدس عاصمة إلسرائيل".
وق���ال" ،لقد ق���ررت أن هذا هو الوقت المناس���ب لالعتراف رس���ميا بالقدس
عاصمة إلسرائيل ...وفي حين أن الرؤس���اء السابقين جعلوا هذا وعدا انتخابيا
كبيرا فقد فشلوا في الوفاء به .وها أنا اليوم أفي به".
(التتمة ص )23

الحكومة :القرار األميركي مخالف
لكافة قرارات الشرعية الدولية
رام الله  -وفا :أكدت حكومة الوفاق الوطني ،مس���اء امس ،رفض واس���تنكار
اإلج���راءات األميركية التي أعلن عنه���ا الرئيس دونالد ترامب بش���أن مدينة
القدس.
(التتمة ص )23

مسيرات ليلية غاضبة في الوطن
وعواصم عربية رفضًا لقرار ترامب

رام الل���ه  -وفا :أك���د عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،والمتحدث الرس���مي
باس���مها ناصر القدوة ،امس ،أن الموقف األميركي من نقل السفارة األميركية
الى القدس واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل ينطوي عليه العديد من المواقف
الخطيرة والمهمة ،ويس���تدعي رد فعل قويا وواضحا من الجانب الفلس���طيني
والعربي واإلسالمي والدولي ،وأن أي موقف يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل
مرفوض وغير مقبول ويستدعي رد فعل حازما.
ونوه القدوة ،خالل مؤتمر صحافي عقد بمقر مفوضية اإلعالم والثقافة

محافظات  -عواصم عربية  -وكاالت :شهدت مدن فلسطينية بالضفة الغربية
وقطاع غزة مسيرات غاضبة ،مساء امس ،احتجاجا على إعالن الرئيس األميركي
دونالد ترامب اعتراف بالده رس���ميا بمدينة القدس عاصمة إلس���رائيل ،ونقل
السفارة األميركية إليها.
وش���ارك اآلالف من المواطنين في مس���يرات انطلقت بمدن رام الله والخليل
وبيت لحم وقلقيلية وطوباس ونابلس وأريحا.
وجاب المتظاهرون شوارع مدنهم الرئيسية حاملين األعالم الفلسطينية،
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القدس :بطاركة ورؤساء الكنائس يحذرون
ترامب من تغيير موقف بالده نحو المدينة
الق���دس " -األيام" :ق���ال بطاركة ورؤس���اء الكنائس في
القدس إن تغيير الواليات المتحدة موقفها بشأن القدس
من ش���أنه أن يؤجج الكراهية ،والنزاع ،والعنف ،والمعاناة
في القدس واألرض المقدسة.
وقالوا في رسالة وجهوها إلى الرئيس األميركي دونالد
ترام���ب ،أمس" ،إننا نتابع ،وبقل���ق ،التقارير الخاصة حول
احتمالية تغيي���ر الواليات المتحدة ف���ي كيفية فهمها

تيلرسون :ترامب "ملتزم
بشدة" بعملية السالم !!!

وتعاملها مع مس���ألة الق���دس .نحن واثق���ون أن خطوات
كهذه س���تعمل على تأجيج الكراهي���ة ،والنزاع ،والعنف،
والمعاناة في القدس واألرض المقدس���ة ،وبالتالي تبعدنا
عن الهدف الرامي إلى الوحدة ،وتس���ير بنا نحو انقس���ام
أعمق ومدمر .نطلب منكم يا س���يادة الرئيس أن تساعدنا
جميعا بالسير نحو تحقيق محبة أكثر وسالم أكيد ،والذي
ال يمكن تحقيقه بدون أن تكون القدس للجميع".

بروكسل  -أ ف ب :أعلن وزير الخارجية
األميرك���ي ريكــ���س تيلرس���ـــون أن
الرئيس دونالد ترامب "ملتزم بش���دة"
بعملي���ة الس�ل�ام بين اإلس���رائيليين
والفلسطينيين.
وق���ال تيلرس���ون خ�ل�ال مؤتم���ر
صحاف���ي في مقر الحلف األطلس���ي
في بروكسل ،إن ترامب "ملتزم بشدة
بعملية السالم في الشرق األوسط"،
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مجلس النواب األميركي ّ
يقر
وقف المساعدات للسلطة

إسرائيل تقول إن طائراتها
الشبح "اف "35-جاهزة للخدمة

واش���نطن  -ا ف ب :ص���وت مجلس النواب األميركي باإلجم���اع ،الثالثاء ،على
مش���روع قانون لوقف مساعدات أميركية للس���لطة الفلسطينية طالما واصلت
دفع األموال لعائالت فلس���طينيين حكمت عليهم إس���رائيل او اعتقلتهم اثر
وقوع اعتداءات ضد مواطنين إسرائيليين وأميركيين.
وم���ا زال يتعين على مجلس الش���يوخ النظر في مش���روع القان���ون ،غير ان
التصوي���ت عليه بدون أي معارضة يظهر التواف���ق الموجود داخل الكونغرس
بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن هذا الموضوع.
ويطلب نص مشروع القانون من وزارة الخارجية وقف مساعدات أميركية

القدس  -أ ف ب :أعلن الجيش اإلس���رائيلي ،امس ،أن طائراته المقاتلة الشبح
ط���راز "اف "35-التي تس���لمها حديثًا جاهزة للخدمة ،ما يجعل إس���رائيل أول
دول���ة خارج الواليات المتحدة تضع هذه الطائرات ذات التكنولوجيا المتفوقة
في الخدمة.
تسلم سالح الجو اإلسرائيلي  9من إجمالي  50طائرة تعاقد على شرائها.
ويسمح شراء هذه الطائرات إلس���رائيل بالحفاظ على تفوقها العسكري في
الش���رق األوس���ط المضطرب ،وخصوصا في مواجهة إيران ومنظومة الصواريخ
"اس "300-المضادة للطائرات التي سلمتها لها روسيا.
(التتمة ص )23
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تعزية

القد���س -م��ازن اك��رم �ش��بيتاين وجناله اك��رم وعمر وا�ش��رة �ش��ركة اكرم
�ش��بيتاين واوالده املحدودة و�شبيتاين هوم ي�شاطرون اجنال الفقيد عامر
و�ش��حدة وعالء ونادر وعمران و�ش��كري وارملة الفقي��د وكرمياته وعموم
اآل ال�ش��ويكي واقرباءهم وان�ش��باءهم يف الوطن واملهج��ر الكرام االحزان
بوفاة فقيدهم املرحوم باإذن اهلل تعاىل

احلاج مو�شى �شحدة ال�شويكي
"ابو عمران"

�شائلني املوىل عز وج��ل اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته ور�شوانه وي�شكنه
ف�شيح جناته ويلهم اهله وذويه جميل ال�شرب وح�شن العزاء.

القدس عاصمة دولة فلسطين.

القدس ستبقى العاصمة األبدية لفلسطين

مسؤولون فلسطينيون لـ"األيام" :ترامب
أنهى دور الواليات المتحدة في العملية السياسية
كتب عبد الرؤوف أرناؤوط:
قال مس���ؤولون فلس���طينيون لـ"األيام" ،إن الرئيس األميركي دونالد ترامب
بإعالنه ،أمس ،االعتراف بالقدس عاصمة إلس���رائيل ونقل الس���فارة األميركية
إليه���ا إنما أثبت على انه لم يعد صالحا للقيام بدور الراعي والوس���يط لعملية
السالم.
وقال د.نبيل شعث ،مستشار الرئيس للعالقات الدولية ،لـ"األيام" ،الموقف
(التتمة ص )23

عواص���م  -وكاالت :أث���ار ق���رار الرئيس األميرك���ي دونالد ترام���ب االعتراف
بالقدس عاصمة إلس���رائيل ،موجة من ردود فعل غاضبة ورافضة ومس���تنكرة
في دول العالم.
فق���د وصف الرئيس الفرنس���ي ايمانويل ماكرون ،امس ،بـ»المؤس���ف» قرار
الرئيس األميركي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،ودعا الى
«تجنب العنف بأي ثمن».
وش���دد الرئيس الفرنس���ي في مؤتمر صحافي عقده في الجزائر حيث يقوم
بزيارة ،على «تمسك فرنسا وأوروبا بحل الدولتين إسرائيل وفلسطين ،تعيشان
جنبا الى جنب بسالم وامن ،ضمن حدود معترف بها دوليا ومع القدس عاصمة
للدولتين».
(التتمة ص )23

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية
غد حول القدس
العرب بعد ٍ

أردوغان يدعو إلى قمة إسالمية
حول القدس األربعاء القادم

القاه���رة  -وكاالت :يعق���د مجلس جامعة الدول العربية على مس���توى وزراء
الخارجي���ة الع���رب ،دورة غير عادية يوم الس���بت المقبل ،بن���اء على طلب من
فلس���طين ،وذلك تعزيزا لدعوة المملكة األردنية الهاشمية ،وتأييد المملكة
المغربية ،للنظر في التطورات الخاصة بإعالن رئيس الواليات المتحدة دونالد
ترامب اعتراف بالده بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي.
وأف���ادت مندوبية دولة فلس���طين ،ب���أن االجتماع الذي تقرر عقده الس���بت
المقبل ،سيناقش التحركات العربية الواجبة إزاء هذا التغير المحتمل في

أنقرة ،عمان  -وكاالت :دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى قمة لقادة
دول منظمة التعاون اإلس�ل�امي في إس���طنبول في  13كان���ون األول اثر إعالن
اإلدارة األميركية االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وقال الناطق باس���م الرئاسة التركية إبراهيم كالين للصحافيين ،امس" ،لقد
دعا رئي���س الجمهورية الى قمة طارئة لمنظمة التعاون اإلس�ل�امي إلفس���اح
المجال أمام الدول اإلس�ل�امية للتحرك بشكل موحد ومنسق في مواجهة هذه
التطورات" موضحا ان هذا االجتماع سيعقد في  13كانون األول الحالي في
(التتمة ص )23
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وزارة التربية تقرر تعطيل
الدوام في المدارس اليوم
رام الله  -وفا :أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعطيل الدوام في كامل مدارس
الوطن ،اليوم الخميس ،تماشيا مع إعالن اإلضراب الشامل في محافظات الوطن.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها ،الليلة الماضية ،في ضوء التوجه العام للقوى
الوطنية واإلسالمية نحو إعالن اإلضراب الشامل في بعض محافظات الوطن والذي
أعل���ن عنه تباعا الليلة ،فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعلن عن التزامها بهذا
الموقف رفضا للق���رار األميركي نحو مدينة القدس ،كما تعلن تعطيل الدوام في
كامل مدارس الوطن ومقار الوزارة ،اليوم الخميس.
وأهاب���ت الوزارة بموظفيه���ا والمعلمين وطلبة الم���دارس الثانوية والجامعات
والكليات المش���اركة الحاشدة في المس���يرات المقرة اليوم الساعة  12ظهرا في
مراكز المدن.

األردن وتركياَ :من يغير وضع
القدس سيكون خاسرًا في النهاية
أنقرة  -وفا :قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،والعاهل األردني الملك
عبد الله الثاني ،إن من يغير وضع القدس سيكون خاسرا في النهاية ،وال بد من
تحقيق السالم بين األطراف المختلفة ،وال بد من اتفاق على تأييد ودعم الدولة
الفلسطينية داخل حدود العام .1967
ودع���ا أردوغان خالل مؤتم���ر صحافي م���ع العاهل األردني المل���ك عبد الله
الثاني ،إلى اجتماع العالم اإلس�ل�امي في الثالث عش���ر من الشهر الجاري ،وأن
يتم التعاون لإلعداد لهذا المؤتمر ،الفتا إلى أنه ينس���ق بخصوص القدس مع
المملكة األردنية.
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انتشار كبير لقوات
االحتالل على الطريق
العام رام الله  -نابلس
رام الله  -وفا :ش���هد الطريق العام
نابلس  -رام الله مساء امس ،انتشارا
مكثفا لقوات االحتالل.
فقد انتش���ر العش���رات من جنود
االحتالل المشاة على مشارف العديد
من القرى والبل���دات وخاصة بالقرب
من قرية اللبن الشرقية جنوب
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السلطة الفلسطينية
"العليا" اإلسرائيلية تلزم
ُ
بتعويض عائلة يهودية قتل ابنها
الق���دس " -ع���رب  :"48أص���درت المحكم���ة العلي���ا
اإلس���رائيلية ،ام���س ،ق���رارا يقضي بتغريم الس���لطة
الفلس���طينية وإلزامها بدفع تعويضات مالية بقيمة 3
ُ
ماليين ش���يكل لعائلة إسرائيلية قتل ابنها في عملية
قبل نحو  13عاما.

دول العالم ترفض إجراءات
ترامب حول القدس

وج���اء في األمر القضائي أن الس���لطة الفلس���طينية
تتحمل المسؤولية كون منفذ العملية خضع لتدريبات
على اس���تعمال السالح في معسكر تحت إدارة السلطة
في مدينة أريحا.
ويعود الحادث إلى العام  2003عندما كان اإلسرائيلي،
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القدس  -مواطن يسير داخل البلدة القديمة بينما قوات االحتالل تتمركز في شوارعها.

(أ.ف.ب)

إحباط وغضب في شوارع القدس القديمة
القدس  -أ ف ب :بدت الحركة في مدينة القدس القديمة
بطيئ���ة صب���اح أمس ،وفتح أصح���اب المح�ل�ات التجارية
أبوابه���م دون حماس وبدوا مثبطي العزيمة الى حد رفض
بعضهم التعليق على اإلعالن المرتقب للرئيس األميركي
دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلس���رائيل ،بينما

انفجر آخرون غضبا.
في س���وق خان الزيت ،الس���وق الرئيس���ية ف���ي البلدة
القديمة ،يقول التاجر عزام النتش���ة ( 64عاما) وهو يتجه
لفتح حانوته" ،االعتراف اآلن س���يؤثر على الناس وسيزيد
من إحباطهم ،هم محبطون أصال في ظل هذه األوضاع،
(التتمة ص )23

