الرئيس يجتمع مع أمير قطر

آخــــر ســــــاعــــــة

الدوح���ة " -وف���ا" :عقد في العاصم���ة القطري���ة الدوحة ،أمس،
اجتماع بين الرئيس محمود عباس ،وأمير دولة قطر الش���يخ تميم
بن حمد بن خليفة آل ثاني.
وأطلع الرئيس عباس األمير على آخر المس���تجدات السياس���ية
على صعيد القضية الفلس���طينية والمنطقة ،والمخاطر المحدقة
بمدينة القدس المحتلة والمقدس���ات المس���يحية واإلس�ل�امية،
إضاف���ة إل���ى آخ���ر التط���ورات المتعلق���ة بالمصالح���ة الوطنية
الفلسطينية.
(التتمة ص )16

تضارب األنباء حول التوصل إلى تهدئة في غزة
ت���ل أبيب  -وكاالت :نفت مصادر إس���رائيلية ما تناقلته وكاالت
أنب���اء عن التوصل إلى اتفاق للتهدئة بي���ن حركة حماس وقوات
االحتالل بدءًا من ليلة أمس.
نف���ي االحتالل هذه األنباء ،جاء بعد أن نقلت قناة «الجزيرة» عن
(التتمة ص )16
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ضحايا غارات االحتالل :أم حامل وطفلتها وجنينها وعشرات الجرحى ،ومركز ثقافي
كتب محمد الجمل وعيسى سعد الله:
استش���هدت أم حامل في ش���هرها التاس���ع ورضيعتها (ع���ام ونصف)،
وأصيب  33مواطنًا بجروح ،بينهم زوج الش���هيدة ،في سلسلة غارات جوية
استهدفت مناطق واسعة من قطاع غزة خالل ساعات فجر ونهار أمس.
ً
واس���تهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزال لعائلة أبو خماش ،في ساعة

مبكرة من فجر أمس ،في منطقة وادي الس���لقا بمدينة دير البلح ،ما أدى إلى
استش���هاد المواطنة إين���اس محمد أبو خماش ( 23عام���ًا) ،وهي حامل في
شهرها التاسع ،وجنينها ،إضافة إلى ابنتها الرضيعة بيان أبو خماش "عام
ونصف" ،وإصابة الزوج محمد أبو خماش بصورة بالغة.
وقالت مصادر متطابقة :إن المنزل اس���تهدف بصورة مباشرة من طائرات
االحت�ل�ال ،خالل خلود العائلة للنوم ،وتح���ول جثمانا األم وابنتها الرضيعة

وش���نت الطائرات غارة جوية في س���اعة مبكرة من فجر أمس ،استهدفت
أرضًا مفتوحة تقع قبالة معبر "صوفاه" ش���مال شرقي محافظة رفح ،أطلقت
خاللها عدة صواريخ .وخالل س���اعات الصباح ،جدد جي���ش االحتالل غاراته
على القطاع ،إذ قصفت الطائرات بثالث صواريخ متتالية موقع "الكتيبة ،"14
التابع للمقاومة وسط القطاع ،وموقعًا يتبع "كتائب القسام" ،شرق محافظة
رف���ح ،يطلق علي���ه "موقع الثكنة" وموقعًا للمقاومة ،يقع ش���رق مدينة خان

إلى أشالء ممزقة ،فيما انفصل الجنين عن أمه ووجد بعيدًا عنها عدة أمتار.

غارات عنيفة
وأصيب  33مواطنًا على األقل ،ووقعت أضرار مادية كبيرة في الممتلكات،
جراء ش���ن الطيران الحربي اإلس���رائيلي غارات متتالية ومركزة استهدفت
مركزًا ثقافيًا ،وأراضي خالية ،ومواقع للمقاومة وسط قطاع غزة وجنوبه.

(التتمة ص )16

(أ.ف.ب)

مركز المسحال للثقافة والفنون عقب تدميره.

مشاهد مروعة للمجزرة
في بيت عائلة أبو خماش

الدوح���ة " -وفا" :أجرى الرئيس محمود عب���اس ،أمس ،اتصاالت
دولية مكثفة وعلى المستويات كافة لوقف التصعيد اإلسرائيلي
عل���ى المواطنين في قطاع غ���زة .ونبه الرئيس إل���ى خطورة هذا
التصعي���د ،داعيًا المجتمع الدولي إل���ى التدخل الفوري والعاجل
لوقفه وعدم جر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم االستقرار.
يذك���ر أن ثالثة مواطنين استش���هدوا وأصيب العش���رات في
سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي شنتها إسرائيل أمس طالت
مختلف مناطق القطاع.

دمية الطفلة بيان بين أنقاض البيت

مصادر :مالحقة سلفيين أطلقوا
صاروخ "غراد" باتجاه بئر السبع

عل���ى وقع القصف والغارات خلدت األم الحامل واألب وطفلتهما الوحيدة إلى
الن���وم جزعين ،محاولين تجاهل دوي االنفج���ارات والتحليق المكثف لطائرات
االحتالل ،دون علمهم أن صاروخًا سيباغتهم خالل نومهم ،ويحول جسدي األم
إين���اس أبو خم���اش ( 23عامًا) وطفلتها بيان (عام ونصف) إلى أش�ل�اء ،دون أن
يس���لم الجنين اآلمن في بطن أمه من القتل والتمزيق ،بينما أصيب األب محمد

دير البلح  -أ.ف.ب :لم تمض نصف س���اعة على غارة جوية إس���رائيلية على
وس���ط قطاع غزة حتى س���معت أم الوليد صوت أنين من منزل جارتها إيناس
المدم���ر والذي يلف���ه الغبار ،وصدمت لدى مش���اهدتها جس���دي األم إيناس
وطفلتها بيان قد تحوال أش�ل�اء ،وال تزال العائلة تطالب بتفس���يرات عن سبب
مقتلهما.
بق���ع الدم غطت جدران غرفة النوم الت���ي كانت بيان (عام ونصف عام) تنام
فيها على فرشة قماش محشوة بالقطن بجانب سرير والديها.

القدس " -عرب  :"48أكدت مصادر محلية من مدينة غزة ،لموقع
"عرب  "48أن مجموعة س���لفية (لم تحددها) هي من أطلق صاروخ
"غراد" باتجاه مدينة بئر السبع ،بعد ظهر أمس ،في محاولة إلفشال
وساطة دولية يقوم بها مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم في
الشرق األوسط ،نيكوالي ميالدينوف ،لتثبيت التهدئة.
وأوضحت المص���ادر أن "قوة أمنية تطارد المجموعة الس���لفية
المش���تبه بأنها أطلقت "الغراد" دون التنسيق مع غرفة العمليات
العسكرية المشتركة لفصائل المقاومة".

(التتمة ص )16
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كتب محمد الجمل:

إصابة العشرات خالل مواجهات في كفر قدوم
اعتقال  12مواطنًا في الضفة وهدم متجر في مرج نعجة
محافظات " -األيام" :أصيب ،أمس ،عش���رات المواطنين
بحاالت اختناق متفاوتة جراء إطالق قوات االحتالل قنابل
الغاز المسيل للدموع خالل مواجهات في قرية كفر قدوم
بمحافظ���ة قلقيلية ،ف���ي الوقت الذي ش���نت فيه قوات
االحت�ل�ال حملة دهم واقتحام في عدة محافظات بالضفة
ً
اعتقلت خالله���ا  12مواطنًا وهدمت محال تجاريًا في قرية
مرج نعجة شمال أريحا.
وأوضح منس���ق المقاومة الش���عبية في كفر قدوم مراد
ش���تيوي أن قوات كبيرة م���ن جيش االحت�ل�ال اقتحمت
القرية ما أدى إلى ان���دالع مواجهات عنيفة خالل تصدي

األهالي للقوة المقتحمة.
وأشار إلى أن جنود االحتالل أطلقوا قنابل الغاز واألعيرة
المعدني���ة المغلفة بالمطاط بكثافة ،م���ا أدى إلى إصابة
العش���رات م���ن المواطنين بحاالت اختناق بينهم نس���اء
وأطفال.
وأكد ش���تيوي أن جنود االحت�ل�ال اقتحموا منزله إلنزال
علم فلس���طين ،وه���ددوه بتدمي���ر محتويات���ه في حال
اعتراضهم.
ً
م���ن جهة أخرى ،هدمت جراف���ات االحتالل محال تجاريًا
(بقالة) في قرية مرج نعجة شمال أريحا.
(التتمة ص )16

تتحسب من عواقب إعالنها على المستوى العربي

إدارة ترامب تتردد في طرح "صفقة القرن"
بسبب المعارضة الفلسطينية الشديدة لها

(التتمة ص )16

نيوي���ورك  -وكاالت :حذر منس���ق
األم���م المتح���دة الخ���اص لعملية
السالم في الشرق األوسط ،نيكوالي
مالدين���وف ،م���ن تده���ور األوضاع

جيش االحتالل :استهداف 150
موقعًا في غزة مقابل  180قذيفة

ت���ل أبي���ب – د.ب.أ :أصدر مجل���س الوزراء األمن���ي اإلس���رائيلي "الكابينت"
تعليماته إلى جيش االحتالل بمواصلة العمل بقوة في غزة.
ج���اء ذلك في بيان أص���دره المجلس بعد اجتماعه في مق���ر الجيش في تل
أبيب ،مس���اء أمس ،ودام  4ساعات حس���بما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"
في موقعها اإللكتروني.
وقال البيان" :أصدر المجلس تعليمات للجيش اإلس���رائيلي بمواصلة العمل
بقوة ضد مرتكبي الهجمات".
وتشير تقديرات األجهزة األمنية اإلسرائيلية إلى أنه خالل الساعات القليلة
الماضية ،انخفضت احتماالت القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع
غزة .وفقًا لما أوردته صحيفة "هآرتس" مساء أمس.
وأضافت التقديرات ،إنه نظرًا لألضرار التي نجمت عن الهجمات التي وقعت
ً
ليال جراء القصف اإلس���رائيلي في قطاع غزة والهجوم على المبنى الليلة (في

واش���نطن  -رويت���رز :قال���ت وزارة
الخارجي���ة األميركي���ة أم���س :إن
الواليات المتح���دة تراقب عن كثب
التط���ورات ف���ي غ���زة ،وتعتق���د أن

ت���ل أبي���ب  -وكاالت :قال المتحدث باس���م جي���ش االحتالل ،أم���س ،إنه تم
تش���خيص نحو  180عملية إطالق من قطاع غزة ،وإن قوات الجيش قصفت أكثر
من  150هدفًا في قطاع غزة.
وق���ال :إنه تم إط�ل�اق نحو  180صاروخًا أو قذيفة من قطاع غزة منذ س���اعات
مساء أمس ،بينها  80بعد ساعات منتصف الليل الفائت.
وأض���اف :إن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت  30صاروخًا منها ،مش���يرًا
إلى أن صاف���رات اإلنذار انطلقت في المس���توطنات المحيطة بقطاع غزة أكثر
من  125مرة.
وأضاف :إن غالبية القذائف سقطت في مناطق مفتوحة.
وحس���ب بيان لجيش االحتالل ،فإنه حتى س���اعات ظهر أمس ،أغار الطيران
الحربي على نحو  150موقعًا في قطاع غزة ،كما تم رصد إطالق نحو  180قذيفة
صاروخي���ة من قط���اع غزة باتجاه جن���وب البالد ،حيث تمكن���ت منظومة القبة
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(التتمة ص )16

مناورات لالحتالل شرق جنين وتهجير
أربع عائالت من األغوار الشمالية
رام الله – "األيام" :أقدمت قوات االحتالل على إجراء مناورات عسكرية بالقرب
م���ن قريتي فقوعة وجلبون ش���رق جنين ،وطرد أربع عائالت من مس���اكنها في
خربة يرزة في األغوار الشمالية ،بحجة التدريبات العسكرية.
وقال الناش���ط الحقوقي عارف دراغمة :إن ق���وات االحتالل طردت عائالت من
خربة يرزة بحجة التدريبات العسكرية.
وأضاف :إن جنود االحتالل أجبروا هذه العائالت على مغادرة مس���اكنها دون
الس���ماح لها بنقل ماش���يتها ،وفرضوا عليها عدم العودة إلى مساكنها حتى
الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة.
ولف���ت إلى أن تلك العائالت عبرت عن قلقها من تعرض مصدر رزقها الوحيد
المتمثل بالثروة الحيوانية إلى الخطر جراء المناورات العسكرية.
وأك���د دراغمة أن الموقع اإلس���تراتيجي للخربة يجعلها مصدر اس���تهداف
دائم من جيش االحتالل لتفريغها من أصحابها الش���رعيين ممن كانوا يعدون
بالمئات ،واليوم ال يتجاوزون العش���رات ،بعد اضط���رار معظمهم للهجرة جراء
ممارسات االحتالل.
وأش���ار إلى أن ثالثة معسكرات تابعة لجيش االحتالل هي "سمرة" ،و"المالح"
و"كوبرا" ،تحيط بالخربة ،وتضيق الخناق على س���اكنيها ،وتحول حياتهم إلى
جحيم ال يطاق.
(التتمة ص )16

(التتمة ص )16

"الخارجية األميركية" :الموقف
في القطاع مقلق للغاية

األمم المتحدة تحذر من "حمام دم"

قوات النظام السوري تكثف قصفها لمناطق
في محافظة إدلب وترسل تعزيزات عسكرية
س���راقب (س���ورية)  -أ.ف.ب:
اس���تهدفت ق���وات النظ���ام ،أمس،
بقصف مدفع���ي وصاروخي منطقة
جس���ر الش���غور في محافظ���ة إدلب
في ش���مال غربي س���ورية ،تزامنًا مع
إرس���الها تعزي���زات عس���كرية إلى
المناطق المجاورة وإلقائها مناش���ير
تدع���و لالنضم���ام إل���ى اتفاق���ات
"المصالح���ة" ،وفق ما أف���اد المرصد
الس���وري لحقوق اإلنس���ان ومراسل
وكالة فرانس برس.
ُ
وتع���د إدلب آخر معق���ل للفصائل
بع���د طرده���ا تدريجيًا م���ن مناطق
عدة ف���ي البالد .وكررت دمش���ق في
اآلونة األخيرة أن إدل���ب على قائمة

أولوياتها العسكرية ،في وقت تحذر
األمم المتحدة من تداعيات التصعيد
على  2,5مليون شخص في المحافظة،
نصفهم من النازحين.

ودع���ت األمم المتح���دة ،أمس ،إلى
ّ
إج���راء مفاوض���ات عاجل���ة لتجن���ب
"حمام ّ
دم في صفوف المدنيين" في
محافظة إدلب.
(التتمة ص )16

ً

*

وبحسب الصحيفة ،فإن اإلدارة األميركية ترجئ نشرها
حاليًا بس���بب مخاوف من تبعات نش���رهاّ ،
عبر عنها زعماء
دول عربية أمام جاريد كوش���نير ،صهر الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،ومبعوث ترامب الخاص ،جيسون غرينبالت،
خ�ل�ال جولتهما األخيرة في المنطقة قبل ش���هر ونصف
الشهر.
يش���ار إلى أن بداية "صفقة القرن" كان���ت في آذار من
العام الماضي ،في أعقاب جول���ة غرينبالت في المنطقة،
الت���ي توصل ف���ي أعقابها إل���ى االس���تنتاج أن الواليات
المتحدة "ورثت" فرصة نادرة للربط بين إس���رائيل ودول
عربية على خلفية التقاء مصالح بشأن إيران.
ونقلت الصحيف���ة عن مصدر رفيع ف���ي البيت األبيض
قوله" :واض���ح للجميع أن المنطقة تغيرت في الس���نوات
األخيرة .والعالم العربي وإس���رائيل يتقاس���مون مصالح

"الكابينت" يصدر تعليمات لقوات
االحتالل للعمل بقوة في غزة!

دعوة أممية الحتواء
التصعيد في غزة

(التتمة ص )16

ً

ً
القدس -وكاالت :ق���ال تقرير صحافي ،أم���س ،نقال عن
مصادر مطلع���ة :إن اإلدارة األميركية ال تزال تأمل طرح ما
تصفها بأنها "خطة سالم" بين إسرائيل والفلسطينيين،
وتمريرها ،وهي ما ُعرف إعالميًا باسم "صفقة القرن".
وقالت صحيفة "هآرتس" في تقرير نشرته ،أمس ،إنها
تحدث���ت إلى مس���ؤولين ف���ي اإلدارة األميركية ومصادر
أميركي���ة مطلعة من خارج اإلدارة ،إضافة إلى مس���ؤولين
إس���رائيليين ومن دول عربية .وتبين من هذه المحادثات
أنه بات بح���وزة البيت األبيض وثيقة منتهية ،تمتد على
عشرات الصفحات ،وتتطلب تنقيحات نهائية فقط.
وق���ال موظ���ف رفيع ف���ي البي���ت األبيض :إن���ه يتوقع
أن تس���بب ه���ذه الوثيقة "ع���دم ارتياح" ف���ي الجانبين
اإلسرائيلي والفلسطيني.
لكن موعد نشر هذه الوثيقة ليس معروفًا حتى اآلن.

بوستر للطفلة الشهيدة بيان على نعشها خالل تشييع جثمانها ،أمس.
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