أمر عسكري جديد لالحتالل يهدد التجمعات
الفلسطينية في مناطق "ج"

آخــــر ســــــاعــــــة

مستوطنون يستولون على منزل أثري في دورا
واالحتالل يعتقل شابًا بعد االعتداء عليه

القدس  -حذر مركز القدس للمس���اعدة القانونية وحقوق اإلنسان من
تداعيات خطيرة تهدد وجود التجمعات الفلس���طينية في مناطق "ج"،
حي���ث أصدرت "اإلدارة المدني���ة" لالحتالل أمرا عس���كريا يقضي بإزالة
األبنية الجديدة ويعطي صالحيات واس���عة "لإلدارة المدنية" بهدم أي
مبنى ل���م تنته أعمال البناء فيه خالل  6ش���هور من تاري���خ إقرار األمر
العسكري المذكور في المناطق المصنفة "ج".

الخليل  -وفا :اس���تولى مس���توطنون ،مس���اء امس ،على منزل أثري في
مدينة دورا جنوب الخليل.
وقال ش���هود عيان ،إن عشرات المستوطنين اس���تولوا على منزل أثري
قديم في منطقة "عين الدلبة" قرب مدخل المدينة الشرقي ،تعود ملكيته

(التتمة ص )19
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تواصل التظاهرات المنددة بنقل السفارة والمجزرة

أبو ردينة :اإلدارة األميركية
فقدت مصداقيتها وأصبحت
شريكة في العدوان

مدفعية االحتالل تقصف مواقع في قطاع غزة
اعتقاالت وإصابات بالضفة خالل المواجهات
االحتالل نقطتين عس���كرتين تابعتين لكتائب القسام
كتب مندوبو "األيام"" ،وفا":
الجناح العسكري لحركة حماس.
قصفت مدفعية االحتالل مس���اء امس ،موقعين جنوب
وق���ال موق���ع ( )0404العبري" ،قصف جي���ش االحتالل
قطاع غزة دون اإلبالغ عن وقوع إصابات.
موقع���ا تابع���ا لحركة حم���اس ردا على إط�ل�اق النار على
وأعلن جي���ش االحت�ل�ال ان دباباته قصف���ت موقعين
الحدود مع قطاع غزة".
للمقاومة جن���وب القطاع ردا على تعرض قوة عس���كرية
وأك���دت مص���ادر محلية في غ���زة ان مدفعية االحتالل
إلطالق نار دون وقوع إصابات.
استهدفت نقطة عسكرية تابعة لـ"حماس" شرق المقبرة
وف���ي وقت س���ابق من مس���اء أمس ،قصف���ت مدفعية
الشرقية ش���مال غزة بقذيفتين باإلضافة إلى قذيفتين
لموقع آخر شرق الشجاعية بغزة.
من جهتها ،زعمت قوات االحتالل إنها تعرضت إلطالق
نار م���ن داخل قطاع غزة ،دون ان تق���ع إصابات وعلى إثر
ذلك ردت المدفعية اإلسرائيلية بقصف موقع للمقاومة.
وقال جيش االحت�ل�ال ،إن عيارات نارية من رشاش���ات
غ���زة "-األي���ام" :أكدت الهيئ���ة الوطنية العليا لمس���يرة
ثقيلة أصابت أربعة منازل في "سديروت" دون أن يتسبب
الع���ودة "اس���تمرار فعاليات مس���يرة العودة رغ���م جرائم
ذلك بوقوع إصابات في صفوف المستوطنين إال أنه ألحق
االحتالل المستمرة".
خسائر مادية بالممتلكات.
وقالت الهيئة خالل مؤتمر صحافي عقدته ،امس ،إن يوم

رام الله  -وفا :قال الناطق الرسمي
باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة" ،إن
الخطوة األميركية المتمثلة بفتح
الب���ؤرة االس���تيطانية األميركية
ف���ي مدين���ة الق���دس المحتلة،
وتحريض س���فرائها ف���ي األمم
المتح���دة ،وإس���رائيل ،جعل���ت
اإلدارة األميركي���ة ش���ريكة في
العدوان على شعبنا الفلسطيني".
وأض���اف ،إن ه���ذه السياس���ة
األميركي���ة أدت ومنذ اإلعالن عن
القدس عاصمة إلس���رائيل ،ونقل
س���فارتها إليها ،إلى استشهاد
المئات من الفلسطينيين،

"مسيرة العودة" :برنامج يومي
للفعاليات خالل شهر رمضان

(طالع الصفحات المحلية )
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باريس  -مئات المتظاهرين يرفعون أعالمًا فلس���طينية والفتات كتب عليها "تجمع الحرية من أجل فلس���طين" في تروكاديرو ،خالل مسيرة حاشدة تضامنًا وتنديدًا بالمجزرة اإلسرائيلية
(أ.ف.ب)
في القطاع ،أمس.

هنأ شعبنا واألمتين العربية واإلسالمية بحلول شهر رمضان "الخارجية" تستدعي سفراء فلسطين
في أربع دول أوروبية للتشاور
الرئيس يتلقى اتصالين هاتفيين من
رام الل���ه " -األي���ام" :أعلن���ت وزارة الخارجية ،أمس ،أنها اس���تدعت س���فراء
وزير الخارجية البريطاني وأمير قطر
فلس���طين لدى كل من رومانيا والتش���يك وهنغاريا والنمس���ا للتشاور معهم
رام الل���ه  -وفا :تلقى الرئيس محمود عباس ،مس���اء امس ،اتصاال هاتفيا من
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.
وأعرب الوزي���ر البريطاني عن تعاطف المملكة المتح���دة مع الضحايا العزل
الذين س���قطوا في قطاع غ���زة ،ورفضها الكامل لنقل الس���فارة األميركية إلى
مدينة القدس.
وأشار إلى أن بالده طالبت الجانب اإلسرائيلي بضبط النفس ،مؤكدا استعداد

على إثر مش���اركة س���فراء هذه الدول في حفل االستقبال الذي أقيم في وزارة
الخارجية اإلسرائيلية ،األحد الماضي ،احتفاال بنقل السفارة األميركية من تل
أبيب إلى القدس.
وأضافت الوزارة في بيان وصل "األيام" ،تعتبر وزارة الخارجية هذه المشاركة
مخالفة جس���يمة للقانون الدولي ولقرارات األمم المتحدة العديدة التي تؤكد
على أن مدينة القدس هي ارض محتلة منذ العام  1967وتمنع الدول من نقل

اإلضراب العام يعم أراضي العام 48
ردًا على مجزرة االحتالل في غزة
الناص���رة ،حيفا  -وفا :عم اإلضراب العام ،ام���س ،المدن والبلدات العربية في
أراض���ي العام  ،48ردا على المجزرة اإلرهابي���ة التي ارتكبتها حكومة االحتالل
بحق المشاركين في مسيرات العودة الكبرى عند السياج الحدودي لقطاع غزة،
والتي راح ضحيتها  61شهيدا ،وأكثر من  3000جريح.
وأعلن���ت لجن���ة المتابعة العلي���ا للجماهي���ر العربية" ،أن الواج���ب الوطني
واألخالق���ي لجماهيرنا ،أن تكون بمس���توى الرد ،خاصة وأن جماهير واس���عة
انطلقت فورا في تظاهرات مع انتشار أنباء المجزرة وهولها".
وقال���ت لجنة المتابعة في بيان" ،على المجتم���ع الدولي أن يقول كلمته ،ردا
وصدا للجرائم اإلس���رائيلية المستمرة ،بش���كل خاص منذ (ذكرى) يوم األرض
الماضي ،وبدعم واضح ومباشر من اإلدارة األميركية ،التي ساندت إسرائيل في
تجريمها الضحية بموتها ،وهذا ما يزيد على الجريمة".
وأضاف���ت ،إن "جماهيرن���ا في قطاع غزة ،خرجت بعش���رات ألوفها ترفع راية
العودة ،وهو الحق الش���رعي واإلنساني ،الذي ال يمكنه أن يسقط في أي وقت،
وهو الحق الذي ُيجمع عليه الشعب الفلسطيني ،في كافة أماكن تواجده".
وفي جامعة حيفا ،تظاهر الطالب العرب ،امس ،نصرة لغزة وتنديدا بالمجزرة
(التتمة ص )19

نعي حاجة فا�ضلة

كف��ر راع��ي � رام اهلل � ع ّمان :مبزيد من احلزن والأ�ض��ى ينعى اأبناء املرحوم
احلاج جمي��ل اأحمد �ضلبي ال�ضيخ اإبراهيم "اأبو
وجيه" :وجيه ،وليد ،وائل ،را�ضم ،جهاد ،عبد
ال�ض��ام ،وكرمياته ،واأحفاده وعموم اآل ال�ضيخ
اإبراهي��م والدته��م وفقيدته��م املرحومة باإذن
اهلل تعاىل:

عائ�ضة �ضالح ح�ضن قزعة
"اأم وجيه"

التي انتقلت اإىل جوار ربها ،عن عمر ناهز (85
عاما) ،ق�ضته يف طاعة اهلل وعمل اخلري .وقد
�ض ّيع جثمانها الطاهر يف م�ضقط راأ�ضها كفر راعي يوم اأم�س الأربعاء.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون
• تقب��ل التع��ازي يف ديوان اآل ال�ضيخ اإبراهيم وملدة ثاثة اأيام بعد �ضاة
الع�ضر ،اعتبار ًا من يوم اأم�س الأربعاء.

الذي حضر بشكل مقرر".
ودعت ال���وزارة اإلعالم اإلس���رائيلي للحضور لتصوي���ر القائم باألعمال
اوموت دينيز لدى وصوله الى مقرها بعد ظهر اليوم.
وردت إس���رائيل على قرار تركيا بش���أن س���فيرها في أنقرة بأن طلبت،
الثالثاء ،من القنصل التركي العام في القدس مغادرة البالد بشكل مؤقت.
(التتمة ص )19

أردوغان يندد بالصمت الدولي إزاء "الطغيان اإلسرائيلي"
أنقرة  -أ ف ب :ندد الرئيس التركي أردوغان مساء أمس ،بصمت المجتمع
الدولي إزاء "الطغيان اإلس���رائيلي" ،وذلك اثر مقتل  61فلسطينيا ،االثنين،
في قطاع غزة.
وقال في مأدبة إفطار في أنقرة" ،إذا استمر الصمت إزاء الطغيان
(التتمة ص )19

الفاتي���كان  -أ ف ب :أع���رب الباب���ا
فرنسيس ،امس ،عن "قلقه الشديد"
حي���ال "دوام���ة العنف" في الش���رق
األوسط بعد حمام الدم في قطاع غزة
حيث قت���ل أكثر من  60فلس���طينيا
بنيران الجي���ش اإلس���رائيلي خالل
احتجاج���ات عل���ى نق���ل الس���فارة
األميركية إلى القدس.
وقال البابا" ،أش���عر بالقلق الشديد
لتصعي���د التوت���ر ف���ي األراض���ي
المقدس���ة والشرق األوس���ط وحيال
دوام���ة العن���ف التي تبعدن���ا أكثر
وأكثر عن طريق الحوار والمفاوضات".

مساء امس.
وقال السنوار" ،أرسلنا رسائل واضحة في الفترة األخيرة
(إل���ى إس���رائيل) بأننا لن نتوان���ى عن اس���تخدام القوة
العسكرية إذا استمر حصار غز ة (تفرضه إسرائيل بشدة
منذ .")2007
وتابع" ،حاول بعض المنهزمين الترويج بأن جدول أعمال
العالم مزدح���م ،فجاء هذا الحراك الكبي���ر وطرح قضيته
وقضية حصار قطاع غزة على طاولة العالم وبقوة".
وشدد الس���نوار" ،من حقنا اس���تخدام وسائل المقاومة
المختلف���ة ،بما فيها المس���لحة ،ولكنن���ا حريصون على
استمرار الحراك السلمي".

القاه���رة  -وكاالت :عق���دت الجامع���ة العربي���ة ،أمس،
اجتماع���ا عل���ى مس���توى المندوبين الدائمي���ن تحضيرا
الجتماع طارئ ل���وزراء الخارجية العرب اليوم ،في القاهرة
"لمواجهة العدوان اإلس���رائيلي على الشعب الفلسطيني
وقرار الواليات المتحدة غير القانوني" بنقل سفارتها إلى
القدس.
وقال األمين العام المس���اعد للجامعة العربية الس���فير
حس���ام زكي مس���اء امس" ،تقرر عقد اجتم���اع غير عادي
لمجل���س جامع���ة ال���دول العربية عل���ى مس���توى وزراء
الخارجية ،الخميس ،بناء على طلب السعودية".
وأوض���ح ان االجتماع يه���دف الى "مواجه���ة العدوان

اإلس���رائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك لمواجهة
القرار غي���ر القانوني ال���ذي اتخذته الوالي���ات المتحدة
األميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس".
وقال زكي ،إن هناك تكليفا من مجلس الجامعة العربية
لألمانة العامة للجامعة بإعداد خطة تحرك عربية للتعامل
مع القرار األميركي باالعتراف بالقدس عاصمة إلس���رائيل
ونقل سفارتها إليها.
وقال زكي في مؤتمر صحافي مش���ترك عقده ،امس ،مع
السفير الس���عودي لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة
العربية أسامة نقلي وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها
الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح في ختام أعمال
(التتمة ص )19

عريقات :خطوة عدائية ضد الشعب الفلسطيني والعالم العربي أجمع

غواتيماال تحتفل بنقل سفارتها من تل أبيب
إلى القدس بحضور نتنياهو وفريدمان
القدس " -األيام" ،ا ف ب :احتفل االحتالل اإلس���رائيلي
ودول���ة غواتيماال ،أم���س ،بافتتاح س���فارة غواتيماال في
القدس في احتفال أقتصر على عدد قليل من المسؤولين
اإلس���رائيليين والغواتيماليين ودون اهتمام من اإلعالم
اإلسرائيلي ووسط انتقادات فلسطينية.
وش���ارك رئيس ال���وزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو
ورئي���س غواتيماال جيمي مورالي���س ووزير خارجيته في
االحتفال الذي جرى في مقر الس���فارة ف���ي بلدة المالحة
الفلسطينية المهجرة العام .1948

ولوح���ظ أن اإلع�ل�ام اإلس���رائيلي لم يوج���ه أي اهتمام
للحفل إذ لم تغطه بش���كل مباشر أي من محطات التلفزة
اإلسرائيلية المعروفة.
وبدا المحتفلون وكأنهم في عزلة في ظل مقاطعة جميع
السلك الدبلوماس���ي الدولي لالحتفال باستثناء السفير
األميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان.
وق���ال نتنياهو ف���ي الحفل" ،بعد أن افتتحنا الس���فارة
األميركية بالق���دس قبل يومين ليس من باب الصدفة أن
غواتيماال تكون إحدى الدول األولى التي تفتتح سفارتها
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بوتين يدعو إلى "نبذ العنف" في قطاع غزة

الفروف :من "المشين" وصف
الضحايا الفلسطينيين بـ"اإلرهابيين"
موس���كو  -أ ف ب :وصف وزير الخارجية الروس���ي س���يرغي الف���روف ،امس،
بـ"المشين" وصف عش���رات المتظاهرين الفلس���طينيين "السلميين" وخاصة
األطف���ال منهم وبينه���م رضع ،الذي���ن قتلوا ف���ي غزة برصاص إس���رائيلي،
بـ"اإلرهابيين".

(التتمة ص )19

دول خليجية تضع قيادات "حزب الله" على قوائمها لإلرهاب

أميركا تفرض عقوبات على حسن
نصر الله ونائبه وأربعة أفراد آخرين
واش���نطن ،الرياض  -رويترز :فرضت الواليات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون
مس���اء أمس ،عقوبات جديدة على قي���ادة جماعة "حزب الل���ه" اللبنانية حيث
استهدفت أمينها العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم.
(التتمة ص )19
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اجتماع طارئ اليوم لوزراء الخارجية العرب
لبحث نقل سفارة أميركا والعدوان اإلسرائيلي

(التتمة ص )19

السنوار يتوعد باستخدام المقاومة المسلحة
ويؤكد :االحتالل تراجع عن صفقة تبادل أسرى

غزة  -وكاالت :أوضح رئيس حركة حماس في قطاع غزة،
يحيى السنوار ،مس���اء امس ،أن مسيرة العودة ستستمر
حتى تحقيق أهدافها ،معتبرا أن السياج األمني الفاصل
بين ش���رق غزة وإس���رائيل ليس حدودا معترفا بها ،فيما
كش���ف أن االحتالل اإلس���رائيلي تراجع ع���ن عقد صفقة
تبادل أسرى خالل الفترة الماضية.
وتوع���د الس���نوار ،باس���تخدام القوة العس���كرية ضد
االحتالل اإلس���رائيلي ،إذا استمر حصار القطاع ،ولفت إلى
أن مسيرة العودة وضعت القضية الفلسطينية من جديد
على طاولة العالم.
جاء ذلك في حوار مباش���ر مع قن���اة "الجزيرة" القطرية،

ت���ل أبي���ب  -كش���ف تحقيق
أجرته "س���كاي نيوز" ،أن قواعد
االشتباك التي يفترض أن يلتزم
بها الجن���ود اإلس���رائيليون في
مواجهاتهم مع الفلس���طينيين
العزل ،قد تغيرت.
وش���هدت المنطقة الحدودية
بين القطاع المحاصر وإس���رائيل
حم���ام دم ،االثني���ن ،حيث قتل
أكثر من  62فلس���طينيا برصاص
الجيش اإلس���رائيلي ،في ذكرى
"النكبة".
ويبدو أن تغير قواعد االشتباك
سمح للقناصة اإلسرائيليين
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البابا يبدي "قلقه الشديد"
حيال "دوامة العنف" في
الشرق األوسط

تركيا تبعد قنصل إسرائيل في إسطنبول مؤقتًا
ولوكسمبورغ تستدعي سفيرة إسرائيل لالحتجاج

الطالب العرب في جامعة حيفا يتظاهرون

غ���زة  -القدس  -رويترز :أش���ارت إس���رائيل ،أمس ،إلى
ما وصفته بمس���اع مصرية الس���تعادة الهدوء بعد مقتل
عشرات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية.
ونفت حرك���ة حم���اس تعرضها ألي ضغ���وط من مصر
لكبح االحتجاجات المس���تمرة منذ ستة أسابيع وقالت ،إن
التظاهرات ستستمر حتى مع تجمع أعداد أقل بكثير من
الفلسطينيين في خيام االحتجاج.

وردا عل���ى االنتق���ادات األجنبي���ة لتصرف���ات الجيش
اإلسرائيلي ،اتهمت إس���رائيل بتأييد من واشنطن حركة
حماس باس���تخدام المدنيين غطاء للهجمات عبر السياج
الحدودي وتش���تيت االنتباه عن المش���اكل الداخلية في
غزة .وتنفي "حماس" ذلك.
وق����ال المحلل في غ����زة أكرم عطا الله مش����يرا إلى تراجع
أعداد المحتجين منذ يوم االثنين" ،أعتقد أن هناك تراجعا
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إس���طنبول  -أ ف ب :طلب���ت تركي���ا من القنص���ل اإلس���رائيلي العام في
إسطنبول مغادرة البالد مؤقتًا بحس���ب ما أورد اإلعالم الرسمي ،امس ،غداة
إجراء مشابه اتخذته إسرائيل حيال القنصل التركي العام في القدس.
وأوردت وكالة أنباء األناضول ان وزارة الخارجية التركية طلبت من القنصل
اإلسرائيلي العام يوسي ليفي سافري مغادرة تركيا "لبعض الوقت".
وكان���ت تركيا طلبت ،الثالثاء ،من الس���فير اإلس���رائيلي في أنقرة القيام
بالمثل وذلك على خلفية التوتر بين البلدين بعد مقتل نحو  60فلس���طينيا
بنيران الجيش اإلسرائيلي على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
وقام���ت وزارة الخارجية اإلس���رائيلية ،امس ،باس���تدعاء القائم باألعمال
التركي في إس���رائيل الى مقرها في القدس ،بهدف توبيخه بعدما وصفته
في بيان بأنه "معاملة غير الئقة" لس���فيرها ايتان نائيه لدى مغادرته مطار
إسطنبول.
وقال البيان ،ان نائيه تع���رض "لتفتيش امني صارم أمام اإلعالم التركي

"حماس" تنفي تقارير إسرائيلية عن تعرضها
لضغوط مصرية بهدف وقف التظاهرات

قناص إسرائيلي سابق:
قواعد االشتباك مع
الفلسطينيين تغيرت

(التتمة ص )19

تونس :قضاة ومحامون يطالبون
البرلمان بتجريم التطبيع مع إسرائيل
تونس  -د ب أ :طالب قضاة ومحامون في تونس ،خالل وقفة احتجاجية ،امس،
بتمرير مشروع قانون في البرلمان يجرم التطبيع مع إسرائيل.
وقال رئي���س جمعية القضاة التونس���يين أني���س الحمادي أثن���اء الوقفة
االحتجاجية م���ع الهيئة الوطنية للمحامين في محكم���ة تونس العاصمة ،إن
الوقت حان لتمرير هذا القانون.
وتأتي الوقفة االحتجاجية تنديدا بتدشين سفارة الواليات المتحدة في
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السيسي :نقل السفارة األميركية إلى
القدس يسبب عدم استقرار في المنطقة
القاهرة  -رويترز :قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيس���ي ،امس ،إن نقل
السفارة األميركية إلى القدس سيؤدي إلى حالة من عدم االستقرار اإلقليمي،
وذلك في أول تعليق له بهذا الشأن.
وقال السيسي خالل مؤتمر شبابي بالقاهرة أذاعه التلفزيون" ،قلنا إن هذا
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تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك
تتقدم بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة
الخليل ،TIPH
بأحر التهاني والتبريكات من
أهالي مدينة الخليل بشكل خاص،
ومن الشعب الفلسطيني بشكل عام
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
وكل عام وانتم بخير

