ّ
مستوطنون يخطون شعارات عنصرية
ويعطبون إطارات مركبات جنوب األقصى

آخــــر ســــــاعــــــة

المصادقة على تطبيق القانون اإلسرائيلي
على المؤسسات األكاديمية في المستوطنات

ّ
القدس  -وفا -قال مركز معلومات وادي حلوة :إن مستوطنين خطوا،
امس ،شعارات عنصرية على مركبات مواطنين مقدسيين.
ّ
وأوضح المركز في بيان صحفي ،ان المس���توطنين خطوا ش���عارات
عنصري���ة عل���ى مركب���ات مواطنين في ح���وش الحليس���ي قرب باب
المغاربة ،ببلدة سلوان جنوب المس���جد االقصى المبارك .كما أعطبوا
وأتلفوا إطارات عدد من المركبات المركونة بنفس المنطقة.

القدس -وكاالت :صادق الكنيست االسرائيلي مساء أمس ،بالقراءتين
الثاني���ة والثالثة عل���ى تطبيق القانون اإلس���رائيلي على مؤسس���ات
االحتالل األكاديمية التي أقامها على أراضي الضفة الغربية المحتلة،
في إطار ما يطلق عليه "الضم الزاحف" ،بحيث تصبح تابعة إلى المجلس
(التتمة ص )24
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بوتين يعلن تشاوره مع ترامب حول الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

االحتالل يعتقل فتاتين
في األغوار وشقيقين
في العيسوية

الرئيس يتباحث مع نظيره الروسي في موسكو:
واشنطن ال يمكن أن تكون الوسيط الوحيد لعملية السالم
موسكو " -وفا" ،وكاالت :عقد الرئيس محمود عباس ونظيره الروسي فالديمير
بوتين ،مساء أمس ،اجتماعا مصغرا في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.
ّ
وع���زى الرئيس ،في بداية االجتماع ،نظيره الروس���ي بضحاي���ا الطائرة التي
تحطمت أول من أمس قرب موسكو.
وأبلغ الرئيس عباس الرئيس بوتين أن واش���نطن ال يمكن أن تكون الوس���يط
الوحيد في عملية السالم.
وأضاف إنه من اآلن فصاعدا يرفض التعاون بأي شكل مع الواليات المتحدة
بصفتها وسيطا ألن الفلسطينيين يعارضون أفعالها.
وقال عباس إنه يريد آلية وس���اطة جديدة موسعة تحل محل رباعي الوساطة
في الشرق األوسط.
كما طالب عباس من روسيا بأن تلعب دورا أكثر أهمية في جهود حل الصراع.
واض���اف إن اآللية الجديدة يمكن أن تتألف على س���بيل المثال من الرباعي
ودول أخرى على غرار النموذج الذي استخدم إلبرام اتفاق إيران النووي.

من جانبه ،قال بوتين إنه تشاور هاتفيا مع الرئيس األميركي دونالد ترامب
حول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال الرئيس :إن مكتبنا في واشنطن فعليا مغلق ،لكن ممثلنا هناك يمارس
عمله دون أي صفة ،مضيفا أن عالقاتنا اآلن مع القنصلية األميركية في القدس
مقطوعة.
وتابع الرئيس :إن الرئيس األميرك���ي دونالد ترمب فاجأنا بعد فترة قصيرة
بالصفعة أو الصفقة ثم أتبع هذا القرار بوقف المساعدات أوال عن األونروا ،ثم
قال سنقطع المساعدات عنكم ألنكم ترفضون المفاوضات ،لكن نحن لم نرفض
يوما الذهاب للمفاوضات أو اللقاءات مع مسؤولين إسرائيليين.
وقال بوتين في مس���تهل االجتماع  ،انه تشاور هاتفيا مع الرئيس االميركي
دونالد ترامب حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.
وقال "تحدثت للتو الى الرئيس االميركي ترامب .تحدثنا بالتأكيد عن النزاع
االسرائيلي-الفلسطيني".
(التتمة ص )24

عريقات يندد ونتنياهو يتراجع عن أقواله

"  :لم نبحث قط خططًا إسرائيلية
متحدث أميركي لـ "
لضم المستوطنات وترامب يركز على خطة السالم
كتب عبد الرؤوف أرناؤوط:
ق���ال متحدث أميرك���ي :إن الواليات المتحدة األميركي���ة لم تناقش قط مع
إس���رائيل خططًا لض���م المس���توطنات في وقت تراج���ع فيه رئي���س الوزراء
اإلس���رائيلي بنيامي���ن نتنياه���و ع���ن تصريحات س���ابقة له ع���ن بحث ضم
المس���توطنات التي أثارت غضب الجانب الفلس���طيني على لس���ان أمين سر
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات.
وق���ال الناطق في البي���ت األبيض جوش رفايل ردًا على س���ؤال لـ "األيام" إن
"التقارير التي تفيد بأن الواليات المتحدة ناقشت مع اسرائيل خطة ضم

الرئاسة تحذر من عواقب
ضم مستوطنات إلى إسرائيل
رام الله  -وفا :قال الناطق الرس���مي باس���م الرئاسة ،نبيل أبو ردينة،
إن أي خط���وة أحادية الجانب بخصوص فرض الس���يطرة اإلس���رائيلية
على المس���توطنات ،لن تغير في الواقع شيئا ،ألن االستيطان كله غير
شرعي.
(التتمة ص )24

(التتمة ص )24

المصري يتوجه إلى غزة
األحمد :الوفد األمني ِ
خالل األيام المقبلة ،والنتائج ستظهر سريعًا
رام الل���ه  -وكاالت :أك���د ع���زام األحم���د عض���و اللجنة
المركزية لحركة (فتح) أن الوفد األمني المصري ،س���يعود
إل���ى قطاع غزة خالل األيام المقبل���ة ،الفتًا إلى أن مهمته
ستكون متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة بكل دقة.
وأوض���ح األحمد ،ف���ي تصريح إذاعي ،ام���س ،أنه التقى
مساء األحد مع الوزير عباس كامل عباس جهاز المخابرات
ً
موضح���ا أن اللقاء تمركز حول المصالحة ،حيث
المصرية،
جرى اس���تعراض تفصيلي للعقبات التي حالت حتى اآلن

القدس -أفادت وسائل إعالم
عبري���ة ،بأن جي���ش االحتالل
اعتقل مس���اء امس ،فتاتين
فلس���طينيتين ترتدي���ان
زي���ًا عس���كريًا إس���رائيليًا،
وبحوزتهم���ا مس���دس ف���ي
منطقة األغوار.
ونقل���ت وس���ائل االع�ل�ام
العبرية ،عن جيش االحتالل،
(التتمة ص )24

 ..ويعتقل شرطيًا
فلسطينيًا بزعم إلقاءه
حجارة قرب "قبر راحيل"
(أ.ف.ب)

موسكو  -الرئيسان عباس وبوتين يتصافحان خالل اجتماعهما في الكرملين ،أمس.

جنود ومستوطنون يقتحمون مدرسة تقوع
إخطارات لالستيالء على أراض في الخضر
كتب حسن عبد الجواد:
اقتحمت قوات االحتالل بمش���اركة مس���توطنين ،يوم
أمس ،محيط مدرس���ة تقوع الثانوي���ة ،في بلدة تقوع إلى
الجنوب الشرقي من بيت لحم ،ما أدى إلى اندالع مواجهات
بين عشرات من طلبة المدرس���ة وقوات االحتالل ،وتعطل
الدراسة.
وقالت مصادر محلية إن عددًا من المس���توطنين رافقوا
قوات االحتالل خالل اقتحامها لمحيط المدرس���ة ،وإطالق
الرص���اص وقنابل الغ���از بكثافة على الطلبة ،ما تس���بب
بإصابة الكثير من الطلبة باالختناق وتعطيل الدراسة في
المدرسة.
والتقط���ت بعض الصور لمس���توطن وه���و يرافق جنود

أمن "حماس" يقيم حاجزًا
عند مدخل معبر بيت حانون

االحتالل ،عندما حاصروا المدرسة داخل البلدة.
وأعرب تيس���ير أبو مف���رح مدير بلدية تق���وع عن قلقه
الشديد لتدخل المس���توطنين إلى جانب قوات االحتالل
في قم���ع الطلبة،الفتًا إل���ى أن العديد م���ن أهالي البلدة
استش���هدوا برصاص المس���توطنين منذ أن أقيمت على
أراضي البلدة مستوطنة تقوع.
وقال أبو مف���رح إن الطلبة أصيبوا بالخوف والذعر عندما
ش���اهدوا المس���توطنين يش���اركون في اقتح���ام محيط
المدرسة.
وحس���ب اإلع�ل�ام اإلس���رائيلي ،ف���ان مركب���ة تابع���ة
للمستوطنين تعرضت للرشق بالحجارة وسط بلدة تقوع،
يوم أمس ،ما تس���بب بإصابة إحدى المس���توطنات بحالة
هلع وإلحاق أضرار جسيمة بالسيارة.
(التتمة ص )24

تسليم راكبيها إلى الطرف اإلسرائيلي

مهاجمة مركبة عسكرية إسرائيلية
دخلت جنين "عن طريق الخطأ"

دون تنفي���ذ كام���ل نقاط االتفاق الموقع في  12تش���رين
األول الماض���ي ،فيم���ا يتعلق بتمكي���ن الحكومة في غزة
بش���كل كامل ،لتقوم بإدارة شؤون القطاع باعتبارها ً
جزء ا
من مناطق السلطة كما الضفة الغربية.
وأك���د أنه كان هن���اك تفاهم كبير في اللق���اء ،وأنه تم
خالله االتفاق على البقاء على تواصل يومي لمتابعة هذه
المسألة ،مشيرًا إلى أن الجانب المصري" ،أكد حرصه على

غزة"-األي���ام" :أقامت أجهزة أمن حماس مؤخ���را حاجزًا للتفتيش عند مدخل
معبر بيت حانون "إيريز" .
ويتواجد عدد قليل من عناصر األمن التابعين لوزارة الداخلية بغزة يرافقهم
عناصر شرطية بلباس مدني عند مس���افة عشرات األمتار من الجهة الجنوبية
للمعبر.
وقال���ت مصادر محلية وش���هود عيان لـ"األيام" :إن الحاج���ز أقيم منذ يومين
فقط ،عند ما يعرف بـ (نقطة  )4/4ويستهدف بعض القادمين من داخل الخط
األخضر.
ورجحت المصادر أن الحاجز يستوقف بعض القادمين إلى قطاع غزة ،لغرض

جنين" -األيام" :أصيبت مجندة وجندي إسرائيليان ،أمس ،بجروح في الرأس،
بعد أن هاجم شبان فلسطينيون مركبة عسكرية تابعة لجيش االحتالل دخلت
مدينة جنين" ،عن طريق الخطأ".
وقال ش���هود عيان :إن مركبة عس���كرية إس���رائيلية كان يقودها أحد جنود
االحتالل وإلى جانبه مجندة إس���رائيلية وكالهما كانا يرتديان الزي العسكري
ومس���لحان ،دخلت مدينة جنين ووصل���ت إلى منطقة الدوار وس���ط المدينة،
فهاجمها عدد كبير من الشبان ممن رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة ،ما

(التتمة ص )24

(التتمة ص )24

(التتمة ص )24

لبنان إلسرائيل:
إال النفط أو حربًا جديدة

غزة -العش���رات من أهالي االس���رى القابيعين في س���جون االحتالل يش���اركون في وقفة ،أمام مقر اللجنة الدولي���ة للصليب األحمر ،دعمًا
( وكالة األناضول)
ألبنائهم.

بي���روت  -وكاالت  :أعل���ن الرئيس
اللبنانيميشال عون ،امس،أن "لبنان
اتخذ قرارا بالدفاع عن أرضه في حال
حص���ول اعتداءإس���رائيلي عليها أو
على حقوقه فيالنفط" ،مش���يرا إلى
أن���ه "لغاية اآلن لم يحص���ل اعتداء،
انما هن���اك تصاريح فق���ط ،وهناك
قوى تتدخل دبلوماس���يا وسياس���يا
للمساعدة على فض هذا الخالف".
وهناك نزاع عل���ى الحدود البحرية
بي���ن لبنان وإس���رائيل ف���ي منطقة
مثلثة مساحتها نحو  860كيلومترا
مربعا تمتد ألطراف ثالث من أصل
(التتمة ص )24

النيابة اإلسرائيلية تطالب "العليا" برفض
مصر :عملية سيناء ال تستهدف
إخالءها أو توطين الفلسطينيين فيها االلتماس ضد نشر توصيات الشرطة ضد نتنياهو
القاهرة  -وكاالت :أكدت الهيئة العامة لالس���تعالمات في مصر ،أن العملية
األمنية الش���املة "س���يناء  "2018ال تستهدف إخالء منطقة ش���مال سيناء ،أو
توطين الفلسطينيين فيها.
وقالت الهيئة في بيان أصدرته الليلة قبل الماضية :إن "العملية تؤكد عمليًا
وبصورة ال تحتمل التأويل ،الكذب الصريح حول مزاعم توطين الفلس���طينيين
في سيناء".
وأوضحت أن الهدف من العملية "القضاء على اإلرهاب في سيناء ،ويأتي
(التتمة ص )24

تل ابيب" -عر ب :"48توجهت النيابة اإلسرائيلية العامة ،امس ،إلى المحكمة
العليا بطلب رفض االلتماس ضد نش���ر وتقديم توصيات الش���رطة في ملفات
التحقيق بشبهات الفساد ضد رئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو.
وبحس���ب ادعاءات النيابة فإن ذلك يأتي "نظرا لغياب سبب تدخل المحكمة
بهذا الشأن".
وطالبت النيابة المحكمة بالبت بمس���ألة األمر االحت���رازي ضد االلتماس في
أس���رع وقت ممكن ،وذلك من أجل عدم تأخير نقل ملخص تحقيقات الش���رطة
المخطط لها في األيام القريبة.
(التتمة ص )24

اليوم مع
ملحق "مسيرة التربية"
يصدر عن وزارة التربية والتعليم العالي

السيسي يستقبل تيلرسون ويدعو واشنطن إلحياء
مفاوضات السالم وفق مقررات الشرعية الدولية
القاهرة -وكاالت :دعت مصر ،ام���س ،الواليات المتحدة
إل���ى إحي���اء مفاوض���ات عملية الس�ل�ام بي���ن الجانبين
الفلسطيني واإلسرائيلي ،وفق مقررات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خالل لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيس���ي،
مع وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون ،في القاهرة،
بحضور سامح شكري وزير الخارجية ،وعباس كامل القائم
بأعمال رئيس المخابرات العامة.
ووفق بيان نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم
الرئاسة المصريةعلى موقع فيس���بوك ،تطرق اللقاء إلى
"س���بل تطوير العالقات الثنائية بي���ن البلدين ،واألوضاع
في ليبيا وس���ورية ،وتطورات الجه���ود المبذولة للتوصل
إلى تسويات سياسية ألزمات المنطقة".

ونق���ل البيان عن السيس���ي قول���ه إن "عل���ى الواليات
المتحدة ،باعتبارها الراعي الرئيس���ي لعملية السالم في
الشرق األوس���ط ،أن تعيد إحياء ودفع عملية المفاوضات
من جديد ،وفق مقررات الشرعية الدولية".
وجدد السيسي التأكيد على موقف بالده بشأن التوصل
إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني،
وإقامة دولته المس���تقلة على أساس حدود  4يونيو 1967
وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه ،قال تيلرس���ون ،إن هدف إدارة بالده ،بقيادة
الرئي���س دونالد ترام���ب ،هو حل القضية الفلس���طينية
بش���كل عادل ،الفتا أنها ستواصل جهودها لتحقيق هذا
الهدف.

القدس -أعلن متحدث باسم
الشرطة اإلس���رائيلية ،مساء
ام���س ،ع���ن اعتقال ش���رطي
فلسطيني بزعم مشاركته في
إلق���اء الحجارة تج���اه الجيش
والمس���توطنين قرب منطقة
قبر راحيل.
وبحس���ب المتح���دث ،فإن
الشرطي الفلسطيني اعتقلته
(التتمة ص )24

 ...ويغلق طرقًا فرعية
ويشدد من إجراءاته
حول بلدة بيتا
نابل���س -وف���ا :أغلقت قوات
االحتالل اإلس���رائيلي ،امس،
طرقا فرعية ت���ؤدي إلى بلدة
بيتا جنوب نابلس ،بالس���واتر
الترابية ،مع اس���تمرار إغالق
مدخلها الرئيسي.
وقال رئي���س بلدي���ة بيتا،
فؤاد معالي :إن قوات االحتالل
شددت من إجراءاتها حول
(التتمة ص )24

 ...و يهدم مبنى
قديمًا ويصادر خاليا
شمسية في وادي قانا
س���لفيت -وف���ا :هدم���ت
جرافات االحتالل اإلسرائيلي،
صباح ام���س ،مبنى قديما في
وادي قانا قرب بلدة دير استيا
شمال سلفيت ،وصادرت خاليا
شمسية للمزارعين ،بحجة أن
المنطقة محمية طبيعية.
وأفادت بلدية دير اس���تيا،
بقيام قوات االحتالل بإغالق
(التتمة ص )24

 ...ويهدم منشأة
بالقرب من بيت أمر
الخليل -وف���ا :هدمت قوات
االحتالل اإلس���رائيلي ،امس،
منش���أة بالقرب من بلدة بيت
أمر شمال الخليل.
وقال���ت مص���ادر أمني���ة
ومحلي���ة :إن ق���وات االحتالل
هدم���ت منش���أة لتصلي���ح
المركبات تعود للمواطن
(التتمة ص )24

(التتمة ص )24

توتر الجبهة السورية :ال أحد يسعى إلى حرب
القدس -أ ف ب :شكلت الغارات
الجوية االس���رائيلية في سورية
في بداية االس���بوع أول مواجهة
مباش���رة علن���ا بي���ن العدوي���ن
اللدودي���ن اس���رائيل واي���ران،
بعد اش���هر من التوت���رات ،لكن
الجانبين ال يرغب���ان على ما يبدو
في خ���وض حرب حاليا ،بحس���ب
محللين.
وشنت اسرائيل السبت سلسلة
غ���ارات جوي���ة في س���ورية على
اهداف سورية وايرانية ردا على
اختراق طائرة ايرانية بدون طيار
اطلقت من سورية مجالها الجوي،
بحسب الجيش االسرائيلي ،لكن
طهران نفت هذا االمر.
(التتمة ص )24

جنديان اسرائيليان يراقبان الحدود مع سورية من هضبة الجوالن المحتل.

(أ.ف.ب)

