"مستعربون" يعتقلون  3مواطنين
خالل مواجهات في أبوديس

نتنياهو :لم نقترح ضم الضفة
أراض في سيناء للفلسطينيين
مقابل
ٍ

القدس -معا -ش���هدت بلدة أبو ديس ش���رق الق���دس أمس ،مواجهات
عنيفة بين قوات االحتالل وعش���رات الشبان الرافضين لقرار ترامب والذي
أعلن فيه أن القدس عاصمة إسرائيل.
وتحولت منطقة "كبسة" في ابو ديس الى ساحة مواجهة ،على مدار أكثر
من  5س���اعات ،وحاولت قوات االحتالل قمع المواجهات واخمادها بش���تى

الق���دس  -وكاالت :نف���ى رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامي���ن نتنياهو
أراضي
اقتراح���ه ضم أجزاء من الضفة الغربية مقابل منح الفلس���طينيين ٍ
في سيناء المصرية.
وق���ال مكتب رئيس الوزراء اإلس���رائيلي في بي���ان صحافي "الخبر الذي
أراض في سيناء
نش���رته "هآرتس" بأن رئيس الوزراء نتنياهو عرض إعطاء
ٍ
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يـومـيــــة ســيــاســيــة مسـتـقــلــة

مواطنة تحمل الحجارة خالل المواجهات مع قوات االحتالل عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة ،امس.

						
....وشبان يتجمعون عند حدود قطاع غزة خالل مواجهات مع قوات االحتالل ،أمس.

مئات ً اإلصابات في جمعة الغضب السادسة
نصرة للقدس وتنديدًا بإعالن ترامب
كتب مندوبو "األيام"" ،وفا":
أصي���ب ،أمس ،مئ���ات المواطنين بجروح وح���االت اختن���اق متفاوتة خالل
المواجهات التي ش���هدتها العدي���د من محافظات الوط���ن تنديدًا باعتراف
الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب بالقدس المحتل���ة عاصمة لدولة االحتالل ,

حيث خرجت المسيرات لألسبوع السادس على التوالي عقب صالة الجمعة ،من
مراك���ز المدن والقرى وصوال إلى نقاط التماس ،حيث اندلعت مواجهات عنيفة
في أعقاب قمع قوات االحتالل للمتظاهرين.
وأفادت جمعية الهالل األحمر الفلس���طينية  ،في بيان لها  ,بأن  184مواطنا
أصيبوا في مواجهات الضفة والقدس.
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(التفاصيل في ص 2و)3

قلق أوروبي بالغ إزاء
تعامل االحتالل مع
األطفال الفلسطينيين
الق���دس" -األي���ام :اع���رب ممث���ل
االتح���اد األوروب���ي ورؤس���اء بعثات
االتح���اد األوروبي ف���ي القدس ورام
الل���ه ع���ن القل���ق البال���غ ازاء وضع
األطفال الفلس���طينيين المعتقلين
والمحتجزي���ن والمحاكمين من قبل
السلطات اإلسرائيلية.
وج���اء ف���ي بي���ان مش���ترك وصل
"األيام"  :تعرب بعث���ات دول االتحاد
األوروبي ف���ي الق���دس ورام الله عن
قلقها العميق إزاء االعتقاالت األخيرة
الت���ي طالت ش���ابين فلس���طينيين
قاصرين ُهما عه���د التميمي وفوزي
محمد الجني���دي ،باإلضافة إلى قيام
القوات اإلسرائيلية بإطالق النار على
الشاب الفلس���طيني القاصر ُمصعب
التميم���ي البال���غ من العم���ر  17عامًا
خالل االحتجاجات في الضفة الغربية

 2شيكل
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"مركزية فتح" تدعو لتشكيل آلية دولية لحل القضية الفلسطينية :
"كراع" للمسيرة السياسية
قرار أميركا بحق القدس أنهى دورها ٍ
رام الله -وفا  -دعت اللجنة المركزية لحركة "فتح" ،مس���اء امس ،لتش���كيل
آلية دولية لحل القضية الفلس���طينية ،برعاية األم���م المتحدة ،للخروج من
األزمة التي وصلت إليها العملية السياس���ية "جراء اس���تمرار االحتالل في
سياس���ته االس���تيطانية ،وع���دم التزام���ه باالتفاقات الموقع���ة ،واالنحياز
األميركي الكامل إلسرائيل".
جاء ذلك في بيان لها ،عقب اجتماعا لها ،مس���اء امس ،بمقر الرئاس���ة في
مدينة رام الله ،برئاسة الرئيس محمود عباس.
وبحثت اللجنة المركزية األوضاع السياسية وآخر المستجدات ،عقب القرار
األميركي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالدها إليها.

"تنفيذية المنظمة" تجتمع اليوم إلقرار
توصيات ترفع إلى المجلس المركزي
كتب عبد الرؤوف ارناؤوط :
تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تجتماعا لها مساء
اليوم (الس���بت) برئاس���ة الرئيس محمود عباس العتماد التوصيات المقرر
رفعها إلى المجلس المركزي الفلس���طيني المقرر انعقاده لمدة يومين بدءا
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ّ
 40أل��ف مواطن يؤدون الص�لاة في األقصى
ووقفة احتجاجية في س��احاته ضد قرار ترامب
القدس" -األيام"  :ندد عش���رات المواطنين في وقفة
في المس���جد األقص���ى بالق���رار األميرك���ي اإلعتراف
بالقدس عاصمة إلسرائيل والش���روع في نقل السفارة
األميركية إلى المدينة.
وقال الش���يخ عزام الخطيب ،مدير عام دائرة األوقاف
اإلس�ل�امية في القدس ،إن أكثر من  40ألف فلسطيني
ادوا صالة الجمعة أمس في المسجد األقصى.
وندد الش���يخ يوس���ف ابو س���نينه ،خطيب المسجد
األقص���ى  ،في خطب���ة الجمع���ة بالق���رارات األميركية
باالعتراف بالقدس عاصمة إلس���رائيل ونقل الس���فارة
األميركية اليها معتبرا أنها" باطلة وظالمة وال نعترف
بها".
وقال" رغم ما يجرى من أحداث أليمة في عالمنا العربي
واإلس�ل�امي والمؤامرات التي تحاك لش���عبنا إال أن سنة
الل���ه هي الغالب���ة مهما حدث من مك���ر ودهاء وخيانة
فس���وف يذهب هباءا منثورا  ،فالش���جاعة صبر ساعة

ونح���ن أمة مؤمنة ال نع���رف الخضوع او الرك���وع اال لله
الواحد األحد".
وأضاف الش���يخ ابو س���نينه" :األوضاع التي نعيشها
في أرضنا المباركة أوضاع س���يئة للغاية والممارس���ات
الظالم���ة لن تزيدنا أمتن���ا إال ثباتا ،فأرضنا قد س���لبت
وبنيت عليها المس���توطنات ،ومقدساتنا تنتهك فيها
الحرمات واعتقال الرجال والنس���اء واألطفال والسجون
قد امتألت وتضييق المعيش���ة عل���ى الناس  ،كل ذلك
يهدف إلخراجنا من أرضنا ونح���ن بالمقابل نقول هذه
األرض أرضنا والمقدس���ات مقدس���اتنا وبيت المقدس
مسرى ومعراج نبينا محمد صلي الله عليه وسلم ،وسوف
نبقى فيها إلى أن يرث الله عز وجل األرض ومن عليها".
وتابع" وأما ما تعرفون من تصريحات اإلدارة األميركية
بش���أن مدينة القدس وغيرها فهي باطل���ة وظالمة وال
نعترف بها ولي���س لها الحق بذلك وهم يعلمون انهم
عل���ى باطل  ،ه���ذا هو الفس���اد والعصي���ان والطغيان،

[التتمة ص ]20

[التتمة ص ]20

إدانات لقرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية
الخارجية األميركية:عائق أمام عملية السالم
عواص���م -وكاالت :أدان���ت وزارة الخارجي���ة األميركي���ة
قرار س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي بناء نحو  1100وحدة
اس���تيطانية ف���ي مناطق مختلف���ة من الضف���ة الغربية
ً
المحتلة ،واعتبرته عائقا أمام "عملية الس�ل�ام" في الشرق
األوسط.
وق���ال نائب وزي���ر الخارجية األميركي للش���ؤون العامة
والدبلوماسية ،س���تيف غولدستين ،خالل إيجاز صحافي،

إن البناء االستيطاني ال يخدم أي تقدم للعملية السياسية
بين إس���رائيل والفلس���طينيين ،كرد على استفس���ارات
الصحافيي���ن ح���ول ع���دم ش���رعية البناء االس���تيطاني
ومخالفته القانون الدولي.
وأضاف غولدستين" :أوضح الرئيس ترامب أنه في حين
ال يعيق وجود المس���توطنات الحالية السالم ،فإن التوسع
في بناء المس���توطنات بش���كل غير محدود ال يسهم في

"حماس" و"الجهاد" تعتذران عن
المشاركة في اجتماع المجلس المركزي

فلسطين تنضم للميثاق
الدولي للحماية المادية
للمواد النووية

تظاهرة في عمان تؤكد:
القدس عاصمة فلسطين

غ���زة -وكاالت :اعتذرت حركة (حماس) بش���كل رس���مي عن المش���اركة في
اجتماعات المجلس المركزي الفلس���طيني ،المقرر انعقاده في الرابع عشر من
الشهر الجاري في رام الله.
وق���ال القيادي في (حماس) موس���ى أبو مرزوق في تغريدة رس���مية له عبر
(تويتر) إن حماس أرادت مشاركة الكل بعيدًا عن االحتالل اإلسرائيلي.
وأكد أب���و مرزوق ،أن حماس تري���د حكومة وحدة وطنية ،وتطبي���ق قرارات اللجنة
التحضيري���ة ببيروت ،مش���يرًا إلى أن حماس تريد المش���اركة التي تخدم الش���عب
الفلسطيني .وختم تصريحه بالقول "نعتذر عن مشاركة ال فائدة فيها".

فيينا  -وفا :انضمت دولة فلسطين
إلى الميثاق الدولي للحماية المادية
للمواد النووية.
جاء ذل���ك بعد تس���ليم صالح عبد
الشافي س���فير دولة فلسطين لدى
النمس���ا ،والمراقب الدائم لدى األمم
المتحدة ف���ي فيين���ا وممثلها لدى
الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ،صك
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عم���ان -أ ف ب :ش���ارك أكثر من ألف ش���خص في تظاهرة ف���ي عمان امس،
منددي���ن بقرار الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب االعت���راف بالقدس عاصمة
السرائيل ،مؤكدين ان "القدس عاصمة فلسطين".
وانطلقت التظاهرة التي نظمتها جماعة االخوان المس���لمين في االردن ،من
أمام المسجد الحسيني الكبير (وسط عمان) تحت شعار "إنما األقصى عقيدة"،
بحسب مصورة فرانس برس.
ورفع مشاركون رايات الجماعة الخضراء الى جانب اعالم اردنية وفلسطينية
والفت���ات كتب عليها "القدس عاصمة فلس���طين" و"دماؤنا س���راج للمس���جد
األقصى" و"القدس أمة وعقيدة".
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" الجانبان حريصان على تجنب نشوب حرب"

محللون :التصعيد مع إسرائيل يختبر قدرة
"حماس" على منع انفجار الوضع في غزة
ح���دود قطاع غزة م���ع إس���رائيل  -رويترز :ت���زن حركة
المقاومة اإلس�ل�امية (حماس) أخطر تصعيد مع إسرائيل
في قطاع غزة منذ عام  2014بميزان حس���اس إذ أنها تريد
أن تظهر مقاومة إلس���رائيل وللوالي���ات المتحدة لكنها
تخش���ى أن يتطور األم���ر لحرب جديدة تج���ر ويالت على

الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع المحاصر.
وأطلق فلسطينيون  18صاروخا وقذيفة مورتر من القطاع
صوب إس���رائيل منذ أن خالف الرئي���س األميركي دونالد
ترامب سياس���ة انتهجتها ب�ل�اده منذ عق���ود باالعتراف
بالقدس عاصمة إلس���رائيل في السادس من كانون األول.
[التتمة ص ]20

			
القدس -عشرات المصلين خالل وقفة احتجاجية في ساحات المسجد األقصى على القرار األميركي ،امس.

(وكالة األناضول)

األمم المتحدة تطالب
بالتحقيق حول استخدام القوة
"المميتة" ضد الفلسطينيين
نيويورك-األناض���ول :طالبت األمم
المتحدة ،مساء امس ،بضرورة إجراء
تحقيقات فورية ودقيقة في "جميع
الحوادث التي أدي فيها اس���تخدام
الق���وة إلى س���قوط قتل���ى بالضفة
الغربية المحتلة".
جاء ذلك ف���ي تصريحات أدلى بها
المتحدث باسم األمين العام لألمم
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ً
قيادي كردي كبير :ال نتوقع حلوال دبلوماسية
والحرب في سورية ستستمر حتى العام 2021
بيروت  -رويترز :قال سياسي كردي بارز لرويترز في مقابلة إن المساعي التي
تقودها روس���يا إلنهاء الحرب في سورية ستبوء بالفش���ل وإن من المتوقع أن
يستمر الصراع إلى العقد المقبل.
وق���ال ألدار خليل وهو مهن���دس خطط يقودها األك���راد للحكم الذاتي في
شمال سورية أيضا إن الواليات المتحدة "ليست مستعجلة" فيما يبدو للرحيل
عن المناطق التي س���اعدت فيه���ا القوات التي يقودها األك���راد على محاربة
تنظيم الدولة اإلس�ل�امية "داعش" وإنه يتوقع أن تتطور العالقات مع واشنطن

مع بدء المساعي األميركية إلعادة اإلعمار.
وأكراد سورية من الفئات القليلة التي حققت مكاسب في الحرب المستمرة
منذ نحو س���بع س���نوات بعد أن س���يطروا على مناطق كبيرة في شمال سورية
من خالل فصيل قوي أقام ش���راكة مع قوات التحال���ف التي تقودها الواليات
المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية.
وطلبت روس���يا ،حليفة الرئيس الس���وري بش���ار األس���د ،من أكراد س���ورية
المش���اركة في مؤتمر دولي للسالم للمرة األولى .ومن المقرر أن يقام المؤتمر
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