آخــــر ســــــاعــــــة

مسؤول أميركي :دول في المنطقة تريد
أن نبقى العبًا رئيسًا في عملية السالم

القناة العبرية :سقوط صاروخ من سيناء في إيالت

القدس  -عبد الرؤوف أرناؤوط  :قال مس���ؤول أميركي كبير إن الرس���الة
المشتركة التي اس���تمع إليها وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون
في المنطقة هي أنه ينبغي على الواليات المتحدة أن تبقى منخرطة في
عملية السالم وأن تبقى الالعب األساسي فيها.
وقال المس���ؤول الكبير في وزارة الخارجي���ة األميركية في نهاية جولة
لوزير الخارجية األميركي ش���ملت األردن وتركي���ا ولبنان ومصر والكويت

تل أبيب  -وكاالت :أكدت القناة العبرية العاشرة مساء أمس ،أن صاروخا
أطلق من سيناء سقط في إيالت جنوب اسرائيل.
وأف���ادت القناة العبريةّ ،
بأن الصاروخ س���قط على قاعدة "ش���يزافون"
العسكرية في ايالت.
بدوره ،قال المتحدث باس���م الجيش االس���رائيلي" :ت���م تحديد إطالق
صاروخ من س���يناء نح���و الجنوب ،ولم يتم تنش���يط صافرات اإلنذار؛ ألن
الصاروخ كان موجهًا نحو منطقة مفتوحة ،ويجري التحقيق في األمر".

(التتمة ص )20
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القرار النهائي بيد المستشار القضائي للحكومة

الشرطة اإلسرائيلية توصي القضاء باتهام نتنياهو
بالفساد واالحتيال في قضيتي (الملفين  1000و )2000
الق���دس " -األيام" :أوصت الش���رطة اإلس���رائيلية،
مساء أمس ،المستش���ار القضائي للحكومة ،بتقديم
الئحة اتهام ضد رئي���س الحكومة بنيامين نتنياهو
واتهامه بالرشوة في قضيتي الهدايا (الملف ،)1000
والتواص���ل مع ناش���ر صحيفة "يديع���وت أحرونوت"
(الملف .)2000
كما أوصت الش���رطة باتهام كل م���ن رجل األعمال
أرنون ميلتشين ،وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"
أرنون موزيس ،بتقديمهم للمحاكمة بتهمة الرشوة.
ّ
وعلق نتنياهو ( 68عامًا) على توصيات الشرطة بأن
اعتبرها "ليست ذات قيمة في األنظمة الديمقراطية"،
وأض���اف في كلم���ة ألقاها م���ن مكان إقام���ة رئيس
الحكوم���ة في القدس ،إنه يرافق التوصيات ما وصفه
ب���ـ "الظل الثقيل" وإنه "من المس���تحيل التخلص من
االنطباع بأنهم (المحققون) تأثروا بمش���اعر ال أساس
لها واعتقدوا أنني قمت بإجراءات ضدهم".

وك���رر نتنياهو تصريحاته الس���ابقة ب���أن معظم
التوصي���ات التي تقدمه���ا الش���رطة لتقديم لوائح
اتهام تنتهي بـ"ال ش���يء" ،وتابع "بحس���ب القانون،
الش���رطة ال تحدد أي ش���يء ،القرار كله بيد األجهزة
القضائية".
وزعم نتنياهو أنه خاطر بمس���تقبله السياسي من
أجل الدفع بقوانين تتعارض بشكل مباشر مع مصالح
ميلتش���ين وموزيس ،وقال إنه لم يقدم أي مساعدة
ألرنون ميلتش���ين إال بم���ا يتعلق بتمديد تأش���يرة
الدخول للواليات المتح���دة األميركية ،ما لم يعتبره
مخالفة قانونية.
ففيما يتعلق بالملف  1000فقد أش���ارت الش���رطة
اإلس���رائيلية في بيان إلى أنها حقق���ت مع نتنياهو
بش���به جرائم الرش���وة واالحتي���ال وخيان���ة األمانة
ف���ي عالقته مع رجل األعمال أرنون ميلتش���ين ورجل
األعمال األس���ترالي جيمس باك���ر ،الذي قدم له خالل

بنيامين نتنياهو.

(التتمة ص )20

هدم منشأة تجارية في بلدة العيسوية

أربع إصابات خالل مواجهات في شرق نابلس
والمستوطنون يعربدون في األغوار وقرب قلقيلية
كتب مندوبو "األيام" ،وكاالت:

االحتالل يغلق مداخل ثالث بلدات شمال سلفيت

أصيب ،مس���اء أمس 4 ،مواطنين ،أحدهم بالرصاص الحي ،خالل مواجهات مع
قوات االحتالل اإلسرائيلي في بلدة سالم شرق نابلس.
وقال مدير مركز اإلسعاف والطوارئ في الهالل األحمر بنابلس ،أحمد جبريل،
إن ش���ابا من بلدة سالم أصيب بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ خالل مواجهات
(التتمة ص )20

س���لفيت  -وفا :أغلقت قوات االحتالل اإلس���رائيلي ،مساء أمس ،مداخل ثالث
بلدات في محافظة سلفيت.
وأفادت مصادر محلية ،لـ"وفا" ،بأن قوات االحتالل أغلقت مداخل كفل حارس،
وحارس ،ودير اس���تيا ش���مال س���لفيت ،وأقامت حاجزا عس���كريا على الطريق
الواصل بين بلدتي حارس وكفل حارس.

موسكو  -الرئيس عباس يتحدث خالل مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع رئيس مجلس مفتي روسيا ،أمس.

جماعات يهودية متطرفة
تدعو لمسيرة حول أبواب
األقصى مساء اليوم

الرئيس يواصل زيارته إلى العاصمة الروسية
ويعقد سلسلة من اللقاءات واالجتماعات

الق���دس  -وف���ا :دعت ما تس���مى
"منظم���ات الهي���كل" المزع���وم،
بالتع���اون م���ع منظم���ات وجماعات
يهودي���ة متطرف���ة ،أنصاره���ا إلى
المش���اركة ف���ي "مس���يرة األبواب"
الش���هرية ح���ول أب���واب المس���جد
األقصى المبارك مساء اليوم األربعاء.
وحس���ب الدعوات الت���ي وجهتها
هذه المنظمات المتطرفة ،ستنطلق
المسيرة من س���احة البراق في تمام
الس���اعة الس���ابعة مس���اء ،وتستمر

ودع���ا الرئيس المس���لمين ف���ي روس���يا االتحادية إلى
التواصل مع مدينة القدس ،وش���عبنا الفلس���طيني ،وشد
الرحال إليها ،مؤكدا أن "الوقوف مع ش���عبنا هو األس���اس
لتحقيق السالم".
م���ن جانبه ،أكد المفتي موقف المس���لمين في روس���يا
الداعم لفلسطين ،وموقف روسيا بشكل عام تجاه القضية
الفلسطينية ،كما أكد دعم المفتين لمدينة القدس بأنها
عاصمة لدولة فلس���طين ،ورفضهم القاطع إلعالن ترامب
بشأنها.
وعقد الرئيس لقاء موس���عا مع ع���دد كبير من المفتين
ورجال الدين اإلس�ل�امي م���ن عدد من المدن في روس���يا

موسكو  -وفا :التقى الرئيس محمود عباس ،أمس ،مفتي
روس���يا ،رئيس مجلس المفتين لروس���يا االتحادية راوي
عين الدين ،في المسجد الجامع بموسكو.
وأطل���ع الرئيس المفتي الروس���ي على آخ���ر التطورات
في فلس���طين ،ال س���يما االنتهاكات المستمرة والمخاطر
المحدقة بحق مدينة القدس ومقدس���اتها ،وآخرها إعالن
الرئيس األميركي دونالد ترامب بشأن القدس ،ووضعهم
في ص���ورة الموقف الفلس���طيني الراف���ض لهذا اإلعالن
المش���ؤوم ،والخطوات التي يقوم به���ا بما يخص مدينة
القدس ،والجهود المبذولة للحفاظ عليها ،وزخم القضية
الفلسطينية ،ومواجهة تداعيات هذا اإلعالن.

(التتمة ص )20

(التتمة ص )20

محكمة احتاللية تؤجل محاكمة عهد التميمي الحكومة :سنبدأ باستيعاب  20ألف موظف
من موظفي قطاع غزة الجدد فور التمكين
إلى  11آذار بعد جلسة وراء أبواب مغلقة
رام الل���ه " -األي���ام" ،وكاالت :أجلت
محكمة عوفر العسكرية االسرائيلية،
أمس ،محاكمة الفتاة عهد التميمي،
حتى  11آذار المقبل.
وصدر الحكم خالل جلس���ة عقدت
خل���ف األب���واب المغلق���ة ومنع���ت
الصحافة من تغطيتها.
وبعدما تل���ت نيابة االحتالل الئحة
االتهام ،رفعت الجلسة حتى الشهر
المقبل.
وادع���ى القاض���ي ف���ي ق���راره أن
المحاكم���ة س���تبقى مغلقة من أجل
حماية التميمي ،وقال" :لم أعتقد أنه
(التتمة ص )20

مجدالني :تفهم دولي
لمطلبنا برعاية متعددة
لمفاوضات السالم
رام الل���ه  -ق���ال عض���و اللجن���ة
التنفيذي���ة لمنظم���ة التحري���ر
أحم���د مجدالني أم���س إن المطلب
الفلس���طيني بإيجاد آلي���ة رعاية
متع���ددة األط���راف لمفاوض���ات
السالم مع إسرائيل "يحظى بتفهم
دولي".
وقال مجدالني ،لإلذاعة الفلسطينية
الرس����مية ،إن "كل األط����راف الدولية
التي جرى التش����اور معها حول اآللية
الجديدة لرعاية العملية السلمية ترى
ضرورة أن تكون ه����ذه اآللية في إطار
األمم المتحدة ،وأن تكون بمش����اركة
كل األطراف الدولية بما فيها الواليات
المتحدة".

رام الله ،غ���زة " -األيام" :أكد مجلس الوزراء أنه س���يبدأ
باس���تيعاب  20ألف موظف من موظف���ي غزة الجدد ،حال
تمكين الحكومة من حركة حماس وإزالة العقبات أمامها.
وجدد المجلس ،في بيان عن اجتماعه األس���بوعي أمس،
دعوت���ه لحركة حم���اس بإزالة كافة العراقي���ل ،والمضي
قدمًا ف���ي تحقيق المصالحة الوطنية ،والتوقف عن فرض
اش���تراطاتها غير آبهه بأوضاع أهلنا في قطاع غزة ،وذلك
ً
من خالل تمكين الحكومة تمكينًا ش���امال ،وبسط واليتها
القانونية وممارسة مهامها وصالحياتها حسب القانون،
بما في ذل���ك التمكين المال���ي الموحد ،من خ�ل�ال وزارة
المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية،
وعن الصرف في آن واحد ،باإلضافة إلى الس���يطرة الكاملة
عل���ى المعابر ،وإدخ���ال البضائع إلى قط���اع غزة من خالل
عهد خالل جلسة محكمة عوفر العسكرية ،أمس.

(ا.ب.ا)

المعاب���ر القانونية فقط ،ومس���ؤولية الحكومة في فرض
النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية
من تس���لم مهامها في قطاع غزة وفقًا للقانون األساسي
ً
والقواني���ن ذات العالق���ة ،إضاف���ة إلى ضرورة الس���ماح
بع���ودة جميع الموظفي���ن القدامى إلى عمله���م ،وإنجاز
ذل���ك بالكامل كخطوة أولى ال ب���د منها ،والتي تمثل حجر
األساس لالنتقال إلى معالجة باقي الملفات األخرى.
كم���ا ش���دد المجلس عل���ى أن تمكي���ن الحكومة يعني
قيام ال���وزراء بمهامهم ف���ي المحافظ���ات الجنوبية كما
ف���ي المحافظات الش���مالية دون عراقي���ل ،مؤكدا أهمية
توفير المن���اخ المالئم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر
الحكومي���ة ،لضمان توحيد العمل بي���ن محافظات الوطن،
مشددًا في الوقت ذاته على أن الحكومة ستواصل تحمل

(أ.ف.ب)

المعتقلون اإلداريون يطلقون غدًا مقاطعة
شاملة ونهائية وغير مسبوقة لمحاكم االحتالل
كتب حسن جبر:
قرر المعتقلون اإلداريون في س���جون االحتالل مقاطعة المحاكم العسكرية
االسرائيلية بدءا من يوم غد ،بحسب ما أعلن رئيس هيئة شؤون االسرى أمس.
وقال عيس���ى قراقع في مؤتمر صحافي" :قرر المعتقلون اداريا في السجون
الصهيونية مقاطعة المحاكم االس���رائيلية بشكل نهائي وغير مسبوق ابتداء
من  ،2 - 15لمواجهة هذه السياسة الظالمة".
وطالب المعتقل���ون االداريون في بيان لهم المحامين ب���ـ "عدم الدخول إلى
المحاكم الصهيونية ،وان يكون هذا الموقف هو موقف وطني مصان ومقدمة
لمقاطعة المحاكم االسرائيلية بشكل عام".
وقال قراقع إن كافة المعتقلين االداريين وقعوا على "وثيقة ش���رف وطنية"
تؤك���د االلتزام به���ذا القرار ،واصفا اي���اه بأنه "خطوة نحو االم���ام للتمرد على
الجهاز القضائي االسرائيلي".
وقال المعتقلون اإلداريون في بيان صدر عنهم" :إن مقاطعة محاكم االعتقال
اإلداري جاءت ايمانا منا بأن حجر األس���اس في مواجهة هذه السياسة الظالمة
(التتمة ص )20
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غزة :وفاة  45مواطنًا مريضًا العام الماضي
وهم ينتظرون التصاريح اإلسرائيلية للعالج
غزة " -األيام" :قالت مراكز حقوق انس���ان محلية ودولية
ان  54مواطن���ا من غزة منهم  46مصابا بالس���رطان ،توفوا
خالل العام  2017بعد أن رفض���ت قوات االحتالل منحهم
تصاريح للعالج في مستش���فيات خارج القطاع أو تعمدت
تأخير منحهم التصاريح.
وأكدت المنظمات الحقوقية ان إسرائيل خفضت معدل
من���ح التصاريح إلى  54بالمئة فق���ط من طلبات التصاريح
للمواعي���د الطبية خ�ل�ال  ،2017وهو أدن���ى معدل منذ أن
بدأت "منظم���ة الصحة العالمية" في جم���ع األرقام العام
2008م.
وق���ال مركز الميزان لحق���وق اإلنس���ان ،ومنظمة العفو
الدولي���ة ،ومنظم���ة "هيومن رايتس ووت���ش" ،و"جمعية
العون الطبي للفلس���طينيين" ،و"أطباء لحقوق اإلنس���ان -
إسرائيل" في بيان مشترك أصدرته أمس إن انخفاض عدد

(التتمة ص )20

التصاريح التي تصدرها إسرائيل للفلسطينيين الساعين
إلى الع�ل�اج الطبي خارج غزة ،يظه���ر الحاجة الملحة إلى
إنهاء إسرائيل إغالق قطاع غزة المستمر منذ  10سنوات،
منوهة إلى أن التأخيرات القياسية التي سجلتها السلطة
الفلس���طينية في  2017إلص���دار الموافق���ات المطلوبة،
باإلضافة إلى إغالق مصر المستمر لمعبر رفح الحدودي مع
غزة ،أدت إلى تقييد الحركة وتسببت في معاناة إضافية.
وقالت إيمي شعالن ،الرئيسة التنفيذية لجمعية العون
الطبي للفلس���طينيين إن إس���رائيل تمنع أو تؤخر بشكل
متزايد حصول مرضى حاالت السرطان التي يمكن شفاؤها
وغيرها من الحاالت على العالج خارج غزة ،مؤكدة أن عددا
مفجعا من المرضى الفلسطينيين يموتون في وقت الحق.
وأشارت إلى أن قدرة نظام الرعاية الصحية في غزة على
تلبية احتياجات س���كانها تتالش���ى تدريجيا ،إثر نصف
(التتمة ص )20

األردن :مجلس النواب يطرح
الثقة بالحكومة األحد المقبل
عم���ان  -د ب أ :أعل���ن رئيس مجل���س النواب األردني عاط���ف الطراونة إدراج
مذك���رة حجب الثقة بحكومة هاني الملقي على جدول أعمال جلس���ة المجلس
مساء يوم األحد المقبل ،وفقا لما نقلته وكالة األنباء األردنية (بترا) .
ُ
وحس���ب المادة  54من الدس���تور ،تطرح الثقة بالوزارة أو بأح���د الوزراء أمام
مجلس الن���واب ،وإذا قرر المجلس عدم الثقة بال���وزارة باألكثرية المطلقة من
مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
كانت الناطقة باسم كتلة اإلصالح النيابية ديمة طهبوب أكدت أول من أمس
أن الكتل���ة ماضية في مذكرة حجب الثقة عن الحكومة ،وأش���ارت إلى أن هذه
ً
المذكرة تشهد تفاعال متزايدًا من قبل النواب للتوقيع عليها ،واصفة المذكرة
بأنها كـ"كرة ثلج بدأت تتدحرج".
(التتمة ص )20

غزة  -العشرات من الالجئين يشاركون في وقفة ،تنديدًا ورفضًا لتقليص أميركا ،دعمها المالي لوكالة «األونروا» ،أمس.

ً
الجيش المصري 38 :قتيال و 526موقوفًا
حصيلة العملية المتواصلة في سيناء
القاهرة  -أ ف ب :أعل���ن الجيش المصري أمس أنه قتل
" 38تكفيريا" وأوقف  526آخرين مشتبها بهم في شمال
ووس���ط س���يناء خالل األيام األربعة الماضية من العملية
العس���كرية "س���يناء  "2018التي أطلقها الجمعة للقضاء
على "اإلرهاب".
وقال المتحدث باس���م الجيش تام���ر الرفاعي في بيان:
"أس���فرت العمليات عن ( )...القضاء عل���ى خلية إرهابية
ش���ديدة الخطورة مكونة من  10تكفيريين أثناء االختباء

بأح���د المنازل بنطاق مدينة العريش" كبرى مدن محافظة
شمال سيناء.
وأك���د البيان "القب���ض على عدد  400ف���رد من العناصر
اإلجرامية والمش���تبه بهم من جنس���يات أجنبية واتخاذ
اإلجراءات القانونية حيالهم".
وبذل���ك تصل حصيلة القتلى ف���ي صفوف الجهاديين
إلى  38م���ع ارتفاع عدد الموقوفين إل���ى  526منذ إطالق
العملية الجمعة الماضي.
(التتمة ص )20

ليبرمان :إسرائيل
عازمة على الرد على أي
"استفزاز" في الشمال
ت���ل أبي���ب  -وكاالت :ق���ال وزي���ر
الجيش اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان
أمس إن إس���رائيل عازم���ة على الرد
على أي "استفزاز" في الشمال وإنها
ستمضي في الدفاع عن مصالحها.
ونقلت وس���ائل إعالم إس���رائيلية
عن���ه القول خالل زيارة لبلدة "كريات
شمونا" في شمال إسرائيل" :حاولت
ع���دم الحديث خالل األي���ام القليلة
(التتمة ص )20

(وكالة األناضول)

ماكرون :فرنسا ستوجه ضربات إذا
ثبت استخدام أسلحة كيماوية في سورية
باريس  -أ ف ب :أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء أمس انه في
حال حصول فرنس���ا "على دالئل دامغة عن استخدام اسلحة كيماوية ممنوعة
ضد مدنيين" من قبل النظام في سورية" ،فسنضرب".
وقال ماكرون امام جمعية الصحافة الرئاسية "سنضرب المكان الذي خرجت
منه (هذه االس���لحة) او حيث تم التخطيط لها .سنضمن التقيد بالخط االحمر"
مضيفا" :اال اننا اليوم ال نملك بش���كل تؤكده اجهزتنا ،الدليل على اس���تخدام
اسلحة كيماوية تحظرها االتفاقات ضد سكان مدنيين".
وتابع الرئيس الفرنس���ي "فور توفر الدليل س���أقوم بم���ا اعلنته" مع تأكيده
أن "االولوي���ة تبقى لمكافح���ة االرهابيي���ن والجهاديين" .ودع���ا ماكرون إلى
عقد اجتماع دولي حول س���ورية "في المنطقة" اذا امك���ن .وتابع "لقد تقدمت
باقتراحات عدة ( )...وانا ال اهجس بأن يكون االجتماع في باريس".

