غوتيرس :أميركا تفقد تأثيرها العالمي

عشرات المستوطنين والجنود يقتحمون «األقصى»

نيوي���ورك  -د.ب.أ :ق���ال األمي���ن العام لألم���م المتح���دة ،أنطونيو
غوتيري���س ،في مقابلة نش���رت ،أم���س :إن الوالي���ات المتحدة تفقد
تأثيره���ا على األح���داث العالمية .وق���ال" :أعتقد أن الق���وة الناعمة
للواليات المتحدة ...تتقلص في الوقت الحاضر".
وأوضح أن هذا أمر خطير ألنه "ال توجد وس���يلة لحل معظم المشاكل
في العالم" دون الواليات المتحدة.
ولم يذكر غوتيريس باالس���م الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي
ً
انتهج سياسة "أميركا أوال" منذ توليه السلطة.

الق���دس " -وفا" :اقتحم  98مس���توطنًا ،و 25جندي���ًا يرتدون مالبس
مدنية ،أمس ،المس���جد األقص���ى المبارك ،من باب المغاربة ،بحراس���ة
مشددة من قوات االحتالل.
وقال���ت مصادر إعالمي���ة إن مجموعة من المس���توطنين أدت صلوات
وش���عائر تلمودية في منطقة باب الرحمة داخل المسجد األقصى ،رغم
اعتراض حراس المسجد.
ووفرت قوات االحتالل الحماية والحراسة للمستوطنين خالل اقتحاماتهم
وجوالتهم االستفزازية وصلواتهم التلمودية.

(التتمة ص )16
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ساعات حاسمة للخان األحمر ودعوات للحشد والصالة اليوم

االحتالل يدمر «الوادي األحمر» والبرلمان األوروبي
يحذر إسرائيل من العواقب الخطيرة للهدم

قوات االحتالل تدهم «الوادي األحمر» فجرا قبل الهدم									.

(وفا)

سلطات االحتالل تقرر مصادرة  10079دونمًا
من أراضي األغوار الشمالية ،وتمنع االعتراض
كتب محمد بالص:
أعلنت س���لطات االحتالل ،أمس ،عن مصادرة  10079دونمًا من أراضي الرأس
األحم���ر في األغوار الش���مالية ،دون أن تمنح أصح���اب األراضي المصادرة حق
االعتراض على القرار .وأبلغ مس���ؤول االس���تيطان في محافظة طوباس واألغوار
الش���مالية ،معتز بش���ارات "األي���ام" ،أن ضباطًا مما تس���مى "اإلدارة المدنية"
اإلس���رائيلية ألقوا تلك اإلخطارات على جانب الشارع الرئيس ،دون أن يكلفوا
أنفسهم عناء تسليمها ألصحاب األراضي المشمولة بقرار المصادرة.
وقال بش���ارات :إن س���لطات االحتالل أرفقت بإخطارات المصادرة مخططًا بدا
وكأنه ترس���يم ح���دود للمنطقة المش���مولة بها ،مبين���ًا أن األراضي المهددة
بالمصادرة تقع إلى الشرق من طريق عسكرية شقتها قوات االحتالل ،قبل نحو

شهرين ،وصادرت لصالحها نحو  60دونمًا من أراضي الرأس األحمر.
وأض���اف ،من الواضح أن األمر يتعلق بإقامة جدار فصل عنصري جديد يعزل
مناطق واسعة من األغوار الشمالية عن قرى وبلدات وأراضي محافظة طوباس.
وأش���ار إلى أن س���لطات االحتالل حرم���ت أصحاب األراضي المش���مولة بقرار
المصادرة من حق االعتراض القانوني على القرار ،ومنحتهم حق الحصول على
تعويض مادي ،وهو أمر أجمع هؤالء على رفضه.
وأكد بش���ارات ،أن هناك قرارًا ال رجعة عنه لدى مؤسس���ات وفعاليات وقوى
محافظة طوباس واألغوار الشمالية بالتصدي للقرار اإلسرائيلي الجديد ،والبدء
بتنفيذ فعاليات احتجاجية في إطار المقاومة الش���عبية السلمية ،وإثارة هذه
القضية على كل المس���تويات حتى يتم إجبار س���لطات االحتالل على التراجع
عن قرارها الظالم.
(التتمة ص )16

اعتقال  13مواطنًا وسحب تصاريح من أهالي حزما

مستوطنون يحرقون  200زيتونة بالمنيا ويغلقون
مدخل اللبن الشرقية ويعطبون مركبات في جالود
محافظ���ات – "األي���ام" :اعتقلت قوات
االحتالل ،أمس 12 ،مواطنًا خالل عمليات
ده���م واقتح���ام ف���ي ع���دة محافظات
بالضفة ،أخط���رت خاللها بهدم إضافات
لس���بعة مبان في قرية اللبن الش���رقية
جنوب نابلس ،وسحبت تصاريح الدخول
إلى الق���دس من عدد م���ن العائالت في
قرية حزم���ا ش���مال الق���دس المحتلة،
في الوقت الذي أقدم فيه مس���توطنون
على إغالق مدخل قرية اللبن الش���رقية
الرئيس ،جنوب نابلس ،وإعطاب مركبات
وخط ش���عارات عنصرية في قرية جالود
جنوب نابلس ،وإحراق  200شجرة زيتون
في قرية المنيا جنوب بيت لحم.
فقد أعطب مستوطنون إطارات سبع
مركبات وخطوا شعارات عنصرية في
قرية جالود جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف االستيطان شمال
الضفة غس���ان دغلس :إن مستوطنين
من بؤرة "احيا" االس���تيطانية الجاثمة
على أراضي القرية الش���رقية ،أعطبوا
إطارات ثالث مركبات ،وخطوا شعارات
عنصرية.
(التتمة ص )16

القدس -عبد الرؤوف أرناؤوط :بعد س���اعات م���ن إقدام قوات االحتالل على
هدم "الوادي األحمر" ،تبنى البرلمان األوروبي بأغلبية واضحة قرارًا ش���ديدًا
ضد قرار إس���رائيل هدم الخان األحمر وتشريد سكانه ،حذر فيه "السلطات
اإلس���رائيلية من أن هدم الخان األحمر والنقل القس���ري لس���كانه يشكالن
انتهاكًا جسيمًا للقانون اإلنس���اني الدولي" ،داعيًا إلى أن "يكون رد االتحاد
األوروبي متناسبًا مع خطورة هذا التطور" في حال إقدام االحتالل على الهدم
والترحيل.
وتواصل���ت ،أمس ،الفعاليات الش���عبية والمواقف الدولي���ة المتضامنة مع
س���كان الخان األحمر والرافضة لقرار االحتالل تدمير التجمع وتش���ريد سكانه
قس���رًا ،فيما يتم التحضير لصالة جمعة حاشدة اليوم تعقبها مسيرة منددة
بالقرار اإلسرائيلي.
وقال مدير عام دائرة العمل الش���عبي في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان
عب���د الله أبو رحمة لـ"األيام" :إن نح���و  200جندي من قوات االحتالل دهموا في
فجر أمس الوادي األحمر وهدموا  5منازل متنقلة أقامها نش���طاء فلسطينيون
في المنطقة للتعبير عن رفضهم لقرار إسرائيل هدم الخان األحمر.
وق���ال "كان اليوم (أم���س) من األيام الصعبة على الخ���ان األحمر حيث قامت

تمديد اعتقال والدة
شهيد مقدسي
بتهمة «التحريض»
ّ
م���ددت
الق���دس المحتل���ة:
محكمة "الصلح" التابعة لسلطات
االحت�ل�ال ،أمس ،اعتق���ال والدة
الش���هيد المقدس���ي محمد أبو
غنام ،حت���ى انته���اء اإلجراءات
القضائية بحقه���ا ،دون تحديد
وقت ّ
محدد.
وأفادت عائلة األس����يرة سوزان
أب����و غن����ام (والدة الش����هيد) بأن
القاضي ،قرر خالل الجلسة تمديد
اعتقال س����وزان دون تحديد وقت
ّ
معين.

الق���دس  -وكاالت :تضاع���ف عدد
المس���توطنين في الضف���ة الغربية
المحتل���ة أرب���ع م���رات من���ذ توقيع
اتفاق أوس���لو بين إسرائيل ومنظمة
التحرير الفلس���طينية ،في  13أيلول
م���ن الع���ام  .1993وبحس���ب أحدث
المعطي���ات الت���ي نش���رتها دائرة
اإلحص���اء المركزي���ة اإلس���رائيلية،
مؤخ���رًا ،فإن عدد المس���توطنين في

محافظ���ات – "األيام" :توفي ،أمس،
مواطن وأصيب س���تة آخرون بجروح
ف���ي حادث���ي س���ير منفصلين في
مدينة غزة وقرية الش���يوخ ش���مال
الخليل.
وأف���ادت مص���ادر متع���ددة ب���أن
المواط���ن إس���ماعيل الجلي���س (70
عامًا) لق���ي مصرعه وأصي���ب نجاله
بجروح جراء حادث س���ير وقع مس���اء
أمس بمدينة غزة.
(التتمة ص )16

كتب محمد الجمل:
توغل���ت قوة من جيش االحتالل تدعمه���ا دبابات وترافقها
جراف���ة وآليات هندس���ية ،مس���افة زادت عل���ى  100متر في
األطراف الش���رقية لبلدة الش���وكة ،المحاذية لخط التحديد،
جن���وب ش���رقي محافظة رفح صب���اح أمس .وأش���ارت مصادر
متعددة إلى أن القوة المذكورة انطلقت وبش���كل مفاجئ من
بوابة "مطيبق" المقامة على خط التحديد ،وتقدمت في اتجاه

الغرب ،إلى أن تمركزت في األطراف الشرقية للبلدة المذكورة.
وعلى الفور ش���رعت بتنفيذ عمليات تجريف وتس���وية
لألرض في محيط منطق���ة التوغل وبعد ذلك نفذت فرقة
هندس���ية مدعومة "بروب���وت" يتم التحكم ب���ه عن بعد،
عمليات تمش���يط قرب بوابة "مطيبق" ،حيث س���مع دوي
انفجار كبير ،قالت قوات االحتالل إنه نجم عن تفجير عبوة
ناس���فة زعمت أن متظاهرين زرعوها لقوات االحتالل في
وقت سابق.
(التتمة ص )16

المتحدث باسم نتنياهو يأخذ إجازة
بعد اتهامه بالتحرش الجنسي

المصريون يغلقون معبر رفح ساعتين
احتجاجًا على إجراءات أمن حماس

الق���دس  -أ.ف.ب :ق���ال المتح���دث باس���م رئي���س الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،أمس ،إنه سيأخذ إجازة "لتبرئة
ساحته" بعد سلسلة من االتهامات بالتحرش الجنسي.
ويواجه ديف���ي كيز ،المتحدث باس���م نتنياهو لإلعالم
الدول���ي وال���ذي يظهر ف���ي مقابالت تلفزيونية بش���كل
منتظم ،اتهامات ف���ي األيام األخيرة بالتحرش جنس���يًا
بجوليا ساالزار ،المرشحة لمقعد والية نيويورك األميركية
في مجلس الشيوخ.

غزة " -األيام" :استأنف الجانب المصري العمل في معبر
رفح ،ظهر أمس ،عقب إغالقه س���اعتين صبيحة أمس ،إثر
تدخل قوة من األجهزة األمنية التابعة لحركة حماس في
غزة وتفتيشها حافلة للمسافرين بعد مغادرتها الصالة
الفلسطينية.
وأكد معتز دلول مدير دائرة اإلعالم في معبر رفح البري
التابعة لحكومة الوفاق في تصريحات صحافية ،أمس ،أن
(التتمة ص )16

الرئيس يستقبل قيادات دينية :فلسطين
نموذج يحتذى به في التعايش والسلم االجتماعي

إحصاء إسرائيلي:
المستوطنون تضاعفوا
 4مرات منذ أوسلو

وفاة مسن وإصابة 6
مواطنين بحادثي سير
في غزة والشيوخ

االحتالل يتوغل شرق رفح ويفجر عبوة
ومتظاهرون يحرقون مواقع عسكرية حدودية

ً
تلقى رسالة من األمير تميم نقلها السفير القطري

(التتمة ص )16

(التتمة ص )16

مزارع يشير إلى اشجار الزيتون المحترقة في المنيا.

قوة م���ن االحتالل قوامها نحو  200جندي باقتح���ام المنطقة بعد صالة الفجر
وعلى الفور قمنا بالتصدي لها واالعتصام أمام مداخل الخان األحمر ،لكن هذه
القوات توجهت إلى الوادي األحمر وهدمت  5منازل متنقلة تمت إقامتها قبل
يومين في المنطقة".
وأض���اف أبو رحمة" :بحمد الله لم تصل ه���ذه القوات إلى الخان األحمر حيث
س���ادت الخش���ية من أن الهدم هو مقدمة لهدم الخان األحمر وتمت مالحقة
قوات االحتالل بالهتاف والتظاهر والتعبير عن رفض ما قامت به".
ب���دوره قالت قوات االحتالل ،في بيان" :قامت وحدة التفتيش التابعة لإلدارة
المدني���ة فجر الخميس بإزالة خمس���ة مب���ان مؤقتة منقولة تم اس���تقدامها
وتثبيتها بش���كل غير قانوني قرب (كفار أدوميم) .عملية اإلزالة تمت بحسب
التعليمات والقانون".
وأضافت" :اس���تقدام المباني المؤقتة تم بإيعاز ودعم ممثلين عن الس���لطة
الفلس���طينية ،احتجاج���ًا وفي مواجهة ق���رار محكمة الع���دل العليا القاضي
بتطبيق القانون اإلسرائيلي في منطقة (ج)".
وعلى الرغم من عملية الهدم فقد واصلت الوفود الشعبية التدفق إلى الخان األحمر
للتعبير عن تضامنها مع السكان ورفض قرار الهدم والتشريد.
(التتمة ص )16

«الملف  :»4000سارة نتنياهو مشتبهة
بالسيطرة على محتوى موقع «والال»
ت���ل أبيب  -وكاالت :أوضح قاضي محكمة الصل���ح في تل أبيب ،عالء مصاروة،
أمس ،أن زوجة رئيس الحكومة اإلس���رائيلية ،س���ارة نتنياهو ،مش���تبهة في
الس���يطرة على موقع "والال" اإلخب���اري بما في ذلك المضامين التي ينش���رها
كما تؤثر على تغطيته اإلخباري���ة ،وذلك في إطار التحقيق بقضية ("بيزك" –
"والال") والمعروفة إعالميًا بـ"الملف ."4000
جاء ذلك خالل نظر القاضي في طلب قدمه الزوجان ألوفيتش ،بهدف اإلفراج
عن متعلقاتهما التي صادرتها الشرطة في بداية التحقيق( .التتمة ص )16

أكثر من  360ألف قتيل
حصيلة جديدة للنزاع السوري
بيروت  -أ.ف.ب :تس���بب النزاع الس���وري منذ اندالعه في العام  2011بمقتل
أكث���ر من  360ألف ش���خص بينهم  110آالف مدني عل���ى األقل ،وفق حصيلة
أوردها المرصد الس���وري لحقوق اإلنس���ان ،أمس ،في وقت تهدد دمشق بشن
هجوم وشيك على محافظة إدلب.
وق����ال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس :إن النزاع الذي دخل
عامه الثامن تسبب بمقتل " 110687مدنيًا بينهم أكثر من عشرين ألف طفل".
وكانت الحصيلة األخيرة للمرصد في  12آذار أفادت بمقتل أكثر من  350ألف شخص.
وتشهد س���ورية منذ منتصف آذار  2011نزاعًا داميًا بدأ باحتجاجات سلمية
ً
ض���د النظام ،س���رعان ما واجهها بالقم���ع والقوة قبل أن تتح���ول حربًا مدمرة
تشارك فيها أطراف عدة.
(التتمة ص )16

						
الرئيس خالل استقباله القيادات الدينية.

رام الله " -وفا" :اس���تقبل الرئيس
محم���ود عب���اس ،بمقر الرئاس���ة في
مدينة رام الله ،أمس ،وفدًا من رجال
الدين يمثلون الديانات الس���ماوية
الثالث في فلسطين.
ورحب الرئيس بالقيادات الدينية،

مؤكدًا أن فلس���طين تمث���ل نموذجًا
ُيحت���ذى ف���ي التعاي���ش والس���لم
االجتماعي ،ما يؤكد أن هذا الش���عب
يستحق دولته المستقلة وعاصمتها
الق���دس الش���رقية التي س���تكون
مفتوحة لجميع األديان السماوية.

(وفا)

وج���دد الرئي���س ،تأكيد تمس���ك
الش���عب الفلسطيني بالسالم العادل
القائم على قرارات الش���رعية الدولية
إلقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها
القدس الش���رقية على ح���دود العام
.1967
(التتمة ص )16

واشنطن :قنصليتنا في القدس ستبقى كبعثة
مستقلة مسؤولة عن العالقات مع الفلسطينيين
القدس " -األيام" :قال مسؤول أميركي لـ"األيام" :إن القنصلية
األميركية العامة في القدس س���تبقى قائمة لمسؤوليتها عن
االتصال مع الس���لطة الفلسطينية والفلسطينيين .وذلك بعد
أي���ام قليلة من ق���رار اإلدارة األميركية إغ�ل�اق مكتب تمثيل
منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وقال مس���ؤول في وزارة الخارجي���ة األميركية لـ"األيام":
"س���وف تس���تمر القنصلية العامة في الق���دس بالعمل
كبعثة مستقلة مع تفويضها الذي لم يتغير من موقعها

التاريخ���ي على طريق أغرون" في إش���ارة إلى موقعها في
القدس الغربية.
وأضاف المس����ؤول األميركي ،الذي فضل عدم الكش����ف عن
اسمه" :القنصلية العامة مسؤولة عن عالقات الواليات المتحدة
مع الفلس����طينيين والس����لطة الفلس����طينية وستس����تمر في
االنخراط بفاعلية في مجموعة واسعة من االتصاالت السياسية
واالقتصادية والثقافية والتعليمية في الضفة الغربية وقطاع
غزة باإلضافة إلى القدس".
(التتمة ص )16

والبيت األبيض ينفي ..

صحيفة إسرائيلية :ترامب عرض على القيادة
الفلسطينية  5مليارات للعودة إلى المفاوضات
واش���نطن « -األي���ام» ،وكاالت :قال���ت صحيف���ة "غلوب���س"
ً
اإلس���رائيلية ،أمس ،نقال عن مس���ؤولين في البي���ت األبيض إن
الرئيس األميركي دونالد ترامب عرض على القيادة الفلسطينية
مبلغ  5مليارات دوالر ،وذلك مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن فريق ترامب المس���ؤول عن
صياغة خطة التسوية في الش���رق األوسط والترويج لها،
وتحديدًا مستش���اره وصهره جارد كوش���نير ،والمبعوث
للمنطق���ة جايس���ون غرينبالت ،نجحا ف���ي إقناع الرئيس

ترامب بتقديم عرض للفلسطينيين يشكل لهم بصيص
أمل وال يترك لهم فرصة لرفضه ،وذلك في ظل اإلجراءات
األميركية الصارمة بحق الفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة ع���ن مصادر دبلوماس���ية أميركية أن
ترام���ب صادق عل���ى المقترح وح���دد ميزاني���ة قدرها 5
مليارات دوالر ممنوحة من الواليات المتحدة ،وضمان مبلغ
مماث���ل من االتح���اد األوروبي ودول خليجي���ة ،في محاولة
لمساومة القيادة الفلسطينية للعودة إلى (التتمة ص )16

استمرار موجات النزوح المكثف من إدلب
وباريس تحذر من ارتكاب «جرائم حرب»
جنيف  -أ.ف.ب :أعلن���ت األمم المتحدة ،أمس ،أن أعمال
العنف في ش���مال غربي س���ورية دفعت أكثر من  38ألفًا
و 500ش���خص إلى النزوح ف���ي أيلول بس���بب "العمليات
القتالية" في محافظة إدلب التي تتعرض لقصف النظام
وحليفته روسيا.
م���ن جهته نب���ه وزير الخارجي���ة الفرنس���ي جان إيف
لودري���ان ،أمس ،ف���ي بكين إلى أن بالده تخش���ى ارتكاب
"جرائم حرب" في سورية ،في وقت يحاول النظام السوري

اس���تعادة الس���يطرة على محافظة إدلب ،المعقل األخير
للفصائل المعارضة والجهادية.
وقال لودري���ان في مؤتمر صحافي مش���ترك مع نظيره
الصيني وانغ يي :إن "فرنس���ا تح���ذر ،لقد قلت ذلك وأريد
أن أكرره ،من أخطار (ارتكاب) جرائم حرب" في سورية.
وأضاف" :هذا يعني أن (فرنسا) ترى من الضروري مالحظة
هذا األمر" في حال حصوله ،موضحًا أن باريس تحذر خصوصًا
من استخدام السالح الكيميائي.
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