ّ
بيت لحم :استشهاد مسن متأثرًا
بجراحه عقب دهسه من مستوطن

آخــــر ســــــاعــــــة

توصية بمحاكمة نتنياهو بخيانة
األمانة وليس الرشوة في "الملف "1000

بيت لحم – "االيام" :استشهد المواطن عودة ملش ،أمس ،متأثرا
بجراح���ه التي أصيب به���ا نتيجة تعرضه لح���ادث دهس من قبل
مستوطن قبل نحو الشهر.
وكان المواط���ن "أبو نض���ال" تعرض للدهس ،في بلدة ش���عفاط،
أثن���اء زيارته للقدس ،ومك���ث في غيبوبة منذ ذل���ك الوقت ،حتى
استشهاده ،امس .

القدس -وكاالت :قالت القناة اإلسرائيلية العاشرة ،مساء امس ،إن
النيابة العامة ،ستوصي بتقديم الئحة اتهام ضد رئيس الحكومة،
بنيامين نتنياهو ،في "الملف  ،"1000وذلك بتهمة "خياة األمانة"،
وليس بتهمة تلقي الرشوة ،كما أوصت الشرطة.
(التتمة ص )20
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 ..ويحطمون قبرًا في مقبرة الرحمة

فرنسا تبدأ إجراءات
سحب وسام "جوقة
الشرف" من األسد

مستوطنون يعربدون حول بوابات "األقصى"
وبدء األعمال لتركيب كاميرات مراقبة جنوبه
الق���دس  -وف���ا :م���ارس عش���رات
المس���توطنين ،الليلة قبل الماضية،
عربدته���م ف���ي الق���دس القديمة،
وح���ول أب���واب المس���جد االقص���ى،
خالل مس���يرتهم الليلية الشهرية،
بحراسة وحماية قوات االحتالل.

وتخلل المسيرة هتافات وشعارات
عنصرية تدعو الى طرد وقتل العرب،
في الوقت الذي أغل���ق فيه االحتالل
العديد من شوارع مدينة القدس.
كما أغلقت قوات االحتالل الطريق
المؤدي���ة ال���ى البل���دة القديمة من

جهة باب األس���باط ،م���ا أتاح المجال
للمس���توطنين ممارس���ة طقوسهم،
ف���ي هذه المنطق���ة القريبة جدا من
األقصى.
وقال شهود عيان  ،إن المستوطنين
اقتحم���وا البل���دة القديم���ة م���ن
جهة باب األس���باط ،س���بقها اغالق
المنطقة من قبل االحتالل بالس���واتر
ّ
والحواجز الحديدية ،وحطت مسيرة
المس���توطنين في س���احة الغزالي
أمام األقصى من جهة باب األسباط،
ونظ���م المس���توطنون حلقات رقص
وغناء اس���تفزازية بمكبرات الصوت،
وصلوات وشعائر تلمودية.
يذكر أن المستوطنين باتوا ينظمون
مسيرة مش���ابهة حول أبواب المسجد
األقصى عشية كل شهر عبري.
كما حطمت مستوطنتان ،الليلة

(التتمة ص )20

(التتمة ص )20

ليبرمان يقرر اعتبار مؤسسة
إعالمية مقدسية "منظمة إرهابية"
القدس" -األيام" :قال وزير الجيش اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان :إنه وقع على
قرار صنف بموجبه مؤسسة إيلياء لإلعالم الشبابي في مدينة القدس الشرقية
المحتلة منظمة إرهابية.
وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" "لقد أعلنت اليوم
مؤسسة إيلياء في القدس الش���رقية كمنظمة إرهابية .وفقًا للمعلومات التي
تم جمعها من قبل جهاز األمن العام (الش���اباك) ،فإن هذه مؤسس���ة تتظاهر
بأنها مركز اجتماعي للشباب ،لكن من الناحية العملية تقوم بتجنيد نشطاء

استغرب أنباء عن تقديمه عرضًا لحركة "حماس"

االتحاد األوروبي يؤكد موقفه :السلطة
الفلسطينية هي المسؤولة الوحيدة عن قطاع غزة
القدس -عبد الرؤوف ارناؤوط :استغرب االتحاد األوروبي
تقريرا زعم تقديمه عرضا لحركة (حماس) تتولى بموجبه
دول أوروبي���ة إدارة ش���ؤون غ���زة من الناحية اإلنس���انية
والمعيش���ية ،بما ف���ي ذلك رواتب جمي���ع الموظفين في
القطاع بش���رط أن تحصل اللجن���ة األوروبية حينذاك على
إي���رادات القطاع كاف���ة التي يجبيه���ا االحتالل لمصلحة
السلطة.
وقال ش���ادي عثمان ،مسؤول اإلعالم في ممثلية االتحاد

األوروب���ي في األراض���ي الفلس���طينية ،لـ"األي���ام" "نحن
نس���تغرب ما تم نش���ره وننفيه بش���كل كامل  ،فال يوجد
عرض من اإلتحاد األوروبي بتشكيل لجنة بشأن غزة فهذا
غير وارد على اإلطالق بالنسبة لإلتحاد األوروبي".
وأض���اف عثمان"موقفن���ا كإتحاد أوروبي ه���و أنه يجب
تمكين الس���لطة الفلس���طينية بالكامل م���ن إدارة قطاع
غزة كما هو الوضع ف���ي الضفة الغربية باعتبارهما وحدة
واحدة".

دمشق -منظر عام للدمار في مدينة دوما بعد إعالن جيش النظام استعادة الغوطة الشرقية كاملة مع خروج آخر المقاتلين المعارضين منها.

أبراج مراقبة
للمستوطنين
على حدود غزة
ت���ل ابي���ب -أظه���رت ص���ور،
نش���رها مراس���ل القناة الثانية
اإلس���رائيلية ،ني���ر دف���وري،
ف���ي تغري���دة ل���ه عبر حس���ابه
عل���ى (تويت���ر) ،مجموع���ات من
المس���توطنين يعتل���ون أبراج���ًا
عس���كرية تابع���ة للجي���ش
اإلس���رائيلي ،منتشرة على حدود
قطاع غزة ،لمتابعة عمليات قنص
المتظاهري���ن الفلس���طينيين،
وتتعالى ضحكاتهم وهتافاتهم

(التتمة ص )20

ليبرمان :إسرائيل لن تقبل أن
ّ
تقيد روسيا تحركاتها في سورية
الق���دس -أ ف بّ :
صرح وزير الجيش اإلس���رائيلي افيغدور ليبرمان امس ،ان
اسرائيل لن تقبل ان تفرض روسيا قيودًا على أنشطتها في سورية أو المنطقة
بعد أسبوع على غارة دامية على سورية نسبت الى اسرائيل.
وق���ال ليبرمان في مقابلة عبر الفيديو مع موق���ع "والال" اإلخباري العبري ردا
على س���ؤال حول انتقادات روسيا للضربة األخيرة "سنحافظ على حرية العمل
كاملة .لن نقبل اي قيود فيما يتعلق بمصالحنا األمنية".
ً
لكنه اس���تدرك قائال "لكننا ال نريد استفزاز الروس .لدينا خط اتصال مفتوح
على مستوى كبار الضباط .الروس يفهموننا والحقيقة هي اننا نجحنا لسنوات
في تجنب االحتكاك معهم" في سورية.
وكرر ليبرمان امس اتهام إيران بالس���عي الى ترس���يخ أقدامها عسكريا في
سورية وتهديد إسرائيل.
وقال ليبرمان "كل االحتماالت واردة ولن تسمح اسرائيل بان ترسخ ايران قوة
عسكرية في سورية سواء في الموانئ او في المطارات او بنشر أسلحة متطورة.
(التتمة ص )20

المحكمة اإلسرائيلية العليا ترد التماسًا
لوقف إطالق النار على مسيرة العودة
القدس  "-عرب  : "48ردت المحكمة العليا اإلسرائيلية ،أمس ،االلتماس الذي
قدمته جمعيات حقوقية إسرائيلية ،وطلبت من خاللها استصدار أمر احترازي
يمن���ع جيش االحت�ل�ال إطالق الني���ران الحية على المواطنين الفلس���طينيين
المشاركين في فعاليات "مسيرة العودة" على حدود قطاع غزة.
وب���ررت المحكمة رفضه���ا لاللتماس بعدم مثول المتضررين من سياس���ات
الجيش اإلسرائيلي في غزة ،أمامها ،مشترطة مباشرة المواطنين الفلسطينيين
ً
شخصيا
في القطاع باإلجراءات القانونية لتقديم االلتماس المذكور
وكان���ت عدة منظمات تقدمت بالتماس تطالب في���ه بإلغاء أوامر إطالق النار
التي تسمح لجنود االحتالل بإطالق الرصاص الحي على المتظاهرين

(التتمة ص )20

فرنسا تدعو إلى مفاوضات في مجلس األمن حول سورية

روس���ي���ا :خ���ب���راء م��ن��ظ��م��ة ح��ظ��ر األس��ل��ح��ة
الكيميائية سيدخلون دوما غدًا لتقصي الحقائق
الهاي-,أ ف ب :أعلن مس���ؤولون روس أن فريقا من خبراء منظمة حظر األس���لحة
الكيميائية سيدخل إلى دوما غدا األربعاء لتقصي الحقائق بعد تقارير عن هجوم
كيميائي مفترض تعرضت له المدينة الواقعة في الغوطة الشرقية لدمشق.
وقال مس���ؤول روسي خالل مؤتمر صحافي في الس���فارة الروسية في الهاي
"اليوم (الثالثاء) س���تتفحص األجهزة األمنية لدى األم���م المتحدة الطرقات.
ونخطط لوصول خبراء منظمة حظر األس���لحة الكيميائية غدا االربعاء" ،موضحا
ان العمل جار لنزع االلغام من الطرقات.
(التتمة ص )20

في يوم األسير الذي يصادف اليوم

مطالبات بحماية األسرى ومحاسبة دولة االحتالل على جرائمها
ّ
الحكومة :حرية أسرانا تشكل رأس األولويات لدى القيادة
رام الل���ه " -األي���ام"" ،وف���ا" :طالبت منظمات ومؤسس���ات وهيئ���ات محلية
وحقوقية ،أمس ،بمناس���بة يوم األس���ير الفلس���طيني ،الذي يص���ادف اليوم،
بضرورة توفير الحماية الدولية لألس���رى في س���جون االحتالل ومحاسبة دولة
االحتالل على جرائمها بحق األسرى واألسيرات.
فقد جدد المتحدث الرس���مي باس���م الحكومة يوس���ف المحم���ود التأكيد
على أن حرية أس���رانا األبطال تش���كل رأس األولويات لدى القيادة والحكومة،
مش���ددا على أن أس���رانا األبطال يتقدمون في حضورهم كل تحرك على كافة
المستويات الداخلية واإلقليمية والدولية.
ووجهت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله ،مساء امس ،التحية
إلى أس���رانا األبطال في معتقالت االحتالل االس���رائيلي ،عشية اليوم الوطني

لألسير الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام.
وق���ال المحمود "إن حضور أبطالنا األس���رى يهيمن على كل األيام واألوقات،
وما اختير يوم الس���ابع عشر من نيسان إال ليشكل رمزا لكل أيام السنة ،تجدد
فيه القيادة وجماهير ش���عبنا البطل اإلصرار على مواصلة ومتابعة الكفاح من
أجل تحقيق الحرية بشكل شامل ،ونيل أسرانا جميعا ودون استثناء حريتهم،
وتبديد الظلم والظالم المتمثل باالحتالل اإلسرائيلي".
وأكد أن الحكومة ترى أن أس���رانا األبطال يش���كلون اليوم رم���زا لحرية أبناء
اإلنس���انية جمعاء ،ويعتب���رون رمزا للدفاع ع���ن كرامة أبناء البش���رية ألنهم
جسدوا ،وما زالوا يجس���دون ،أعلى وأطهر آيات الفداء في الدفاع عن أقدس ما
َ
خص الله به اإلنسان وهو الحرية.
(التتمة ص )20
(طالع ص )7

"األونروا" :الوضع داخل مخيم اليرموك صعب للغاية
الق���دس «-األيام» :قال الناطق الرس���مي باس���م وكالة
غوث وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" سامي
مشعش���ع :إن األوضاع األمنية في محي���ط وداخل مخيم
اليرموك مقلقة.
وأوضح مشعش���ع في بي���ان صحفي ام���س  ،أن األونروا
تتابع أوضاع وس�ل�امة وأمن المدنيين في مخيم اليرموك
والمناطق المحيطة به ،ودعت كافة األطراف إلى ممارس���ة
أقصى درجات ضب���ط النفس من أجل ضم���ان المحافظة
على المدنيين ،وأن تتخذ اإلجراءات الكفيلة بمنع حدوث
أضرار ال ضرورة لها للبنية التحتية المدنية.

وأشار مشعش���ع إلى أن الوضع اإلنساني داخل المخيم
صعب للغاية ،وهو آخذ بالتدهور بش���كل سريع ،مع قرب
نف���اذ المؤونة الغذائية والدوائي���ة ،إضافة إلى أن المياه
الجاري���ة معدومة والتي���ار الكهربائي ضعي���ف للغاية،
وخي���ارات الرعاية الصحية محدودة ول���م يبق هنالك أي
طبيب موجود في المنطقة.
وبحسب تقديرات األونروا ،فإن هنالك نحو  12ألف الجئ
من فلسطين في اليرموك والمناطق المحيطة به في يلدا
وبابيال وبيت س���هم .وهنالك  6.200الجئ من فلس���طين
موجودين في مخيم اليرموك الذي ال يزال محاصرا منذ
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(أ.ف.ب)

باريس  -أعلنت الرئاس���ة
الفرنس���ية (اإلليزيه) ،امس
 ،بدء إجراءات س���حب وسام
جوقة الش���رف ،ال���ذي يعد
أعل���ى تكري���م رس���مي في
الب�ل�اد ،م���ن رئي���س النظام
السوري بشار األسد.
وقالت ف���ي بي���ان" :بدأت
فرنس���ا إجراء لس���حب وسام
جوق���ة الش���رف من بش���ار
األسد" ،حسب موقع إذاعة "أر
إف أي" الفرنسي (رسمي).
ومنح���ت فرنس���ا وس���ام
"جوقة الش���رف م���ن مرتبة
الصلي���ب األكب���ر" (أعل���ى
رتبة في الوس���ام) إلى بشار
األس���د ع���ام  ،2001خ�ل�ال
عهد الرئيس األس���بق جاك
ش���يراك ،ال���ذي كان ينظ���ر
لألسد ،كأمل وصاحب مشروع
إصالحات للشعب السوري.

(التتمة ص )20

سكان دوما يعيدون اكتشاف
مدينتهم بعد أسابيع في األقبية
دوما (س���ورية) -أ ف ب :بعد ش���هرين امضتهما في قبو مع عائلتها ،تجرأت
لينا أخيرًا على اصطحاب طفلتها للتنزه على غرار كثيرين من أهالي مدينة
(التتمة ص )20

ضابط إسرائيلي كبير يؤكد:
قصفنا قوات إيرانية في سورية
نيوي���ورك  -وكاالت :أك���د ضابط كبير في الجيش اإلس���رائيلي ،أن الس�ل�اح
الحربي لبالده قصف القاعدة العسكرية الـ"تيفور" في سورية ،حيث استهدف
القصف عناصر من الحرس الثوري اإليراني ،ويعتبر هذه التصريح أول اعتراف
رسمي إلسرائيل بالمسؤولية عن قصف القاعدة العسكرية التي نسبتها إليها
روسيا.
وأدى القصف اإلسرائيلي للقاعدة لمقتل سبعة من الحرس الثوري اإليراني،
حيث توعدت إيران إسرائيل باالنتقام لجنودهها القتلى جراء القصف.
وخالل مقابلة م���ع الصحافي توماس فريدمان من صحيفة "نيويورك تايمز"،
اعترف الضابط الذي رفض الكشف عن هويته ،بأن إسرائيل كانت مسؤولة عن
قصف قاعدة الـ"تيفور" في حمص.
"هذه هي المرة األولى التي نهاجم فيها أهدافًا إيرانية" ،هذا ما قاله مصدر
رفيع في الجيش اإلس���رائيلي في مقابلة نش���رت أمس ،في صحيفة "نيويورك
تايم���ز" ،وأكد أن إس���رائيل كانت مس���ؤولة ع���ن مهاجمة وقص���ف القاعدة
العسكرية.
(التتمة ص )20

المفتي :اليوم
غرة شهر شعبان

وفد من "حماس" يزور القاهرة
اليوم للقاء مسؤولين مصريين

الق���دس -وفا :أعل���ن المفتي
الع���ام للق���دس والدي���ار
الفلس���طينية ،رئي���س مجلس
اإلفت���اء األعلى الش���يخ محمد
حس���ين ،أن الي���وم الثالثاء 17
نيس���ان 2018م ،هو غرة شهر
ش���عبان لعام  1439ه���ـ ،أعاده
الل���ه عل���ى األمتي���ن العربية
واإلس�ل�امية بالخي���ر واليم���ن
والبركات.

غزة -األناضول :كشف قيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ،أن وفدًا
قياديًا من الحركة سيصل القاهرة ،اليوم الثالثاء ،للقاء مسؤولين مصريين.
وقال حسام بدران ،القيادي في الحركة ،لألناضول ،إن "وفدًا رفيعًا من قيادة
حم���اس يزور القاهرة اليوم للتباحث مع مس���ؤولين مصريين بش���أن تطورات
القضية الفلس���طينية بمختل���ف األمور ،وبينه���ا المصالح���ة وكيفية تجاوز
العقبات التي تعترضها".
وأضاف :إن حركته "متمس���كة بضرورة التطبيق الكامل المتبادل التفاقيات
المصالحة  2011وما بعدها (.")2017
ولم يحدد بدران ما إذا كان وفد الحركة سيكون من القيادات داخل القطاع أم
خارجه ،كما لم يحدد المسؤولين المصريين الذي سيلتقيهم الوفد.

االحتالل يفرض عقوبات على
شركات النقل العاملة في القطاع

شعث :جاهزون لتشكيل حكومة
وحدة وطنية مع جميع الفصائل

السفير اإلسرائيلي الجديد
لدى األردن يصل إلى عمان

أميركا وبريطانيا تتهمان متسللين تدعمهم
روسيا بشن حملة تجسس إلكتروني عالمية

تل ابيب -وكاالت :نشرت صحيفة (معاريف) العبرية ،أسماء بعض شركات النقل
العاملة في قطاع غزة ،والتي رفضت الضغوطات اإلسرائيلية ،المتعلقة ،بمنع نقل
الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة ،بمناطق شرقي قطاع غزة.
وقال���ت الصحيفة :إنه "بعدما حذر الجيش اإلس���رائيلي تلك الش���ركات ،بدأ
ف���رض عقوبات عليها" ،بزعم تعاونها م���ع حركة حماس في نقل المتظاهرين
نحو السياج الفاصل.

رام الل���ه :أكد الدكتور نبيل ش���عث مستش���ار الرئيس للش���ؤون الخارجية
والعالق���ات الدولي���ة ،أن حركة فت���ح ،متجهزة ً
تماما لتش���كيل حكومة وحدة
وطنية ،بالشراكة مع جميع الفصائل الفلسطينية ،وعلى رأسهم حركة حماس،
مشيرا إلى أن ذلك "سهل ً
ً
جدا".
ُ
قدم حكومة
وقال ش���عث في تصريحات صحافية أمس :إنه من السهل أن ت ِ
الوفاق الحالية ،اس���تقالتها للرئيس محمود عباس ،لكن ذلك على حد تعبيره،
ُ
يجب أن يس���بقه تمكين كامل للحكومة الحالية ،ألن هذه الحكومة س���تمهد
الطريق للحكومة المقبل���ة ،فمن غير المنطقي ترك الوضع المتردي دون عمل،
ونذهب لتشكيل حكومة جديدة.
واعتب���ر أنه ال يمكن الذهاب إلى انتخابات عامة في األراضي الفلس���طينية،
قبل إنجاز المصالحة الوطنية ،ما بين حركتي فتح وحماس ،كما ُيمكن تشكيل
حكومة وحدة وطنية بسهولة.
وأوضح شعث ،أنه من المفترض قبل نهاية هذا العام أن يتم إجراء انتخابات
عامة "رئاس���ية ،وتش���ريعية ،ومجلس وطني" ،وهذا األم���ر وقعت عليه حركة
حم���اس ،في اتفاق القاهرة األخيرً ،
داعيا الحركة للتطبيق الفعلي لكافة ما تم
االتفاق عليه ،وتسليم قطاع غزة ،بشكل كامل.
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عمان  -أ ف ب :وصل الس���فير االسرائيلي الجديد لدى االردن ،أمير فايسبرود
ال���ى العاصمة االردنية عمان ،في اطار عملية تطبيع بين البلدين بعد أش���هر
م���ن التوتر اثر مقتل اردنيين اثنين برصاص عنصر امن اس���رائيلي في عمان
في  23تموز.
وقال المتحدث الرسمي باس���م وزارة الخارجية االردنية محمد الكايد لوكالة
فرانس برس ان "الس���فير االس���رائيلي الجديد لدى عمان وص���ل صباح اليوم
(االثنين) بطائرة الى مطار الملكة علياء الدولي وسيباش���ر عمله وفقا لالعراف
الدبلوماسية المتبعة في مثل هذه الحاالت".
واوضح الكايد انه "س���يتم تحدي���د موعد له لتقدي���م اوراق اعتماده لوزارة
الخارجية للس���ير وفق االجراءات المعمول بها وم���ن ثم تقديم اوراق اعتماده
رسميا امام جاللة الملك".
من جهته���ا ،اعلنت وزارة الخارجية االس���رائيلية أمس عن وصول الس���فير
االس���رائيلي الجديد الى االردن .وقال المتحدث باس���مها ايمانويل نحش���ون
على حس���ابه على تويتر "وصل الس���فير االس���رائيلي الجديد لدى االردن أمير
فايسبورد الستالم مهام عمله ونتمنى له النجاح".

لن���دن -رويت���رز :قالت الوالي���ات المتح���دة وبريطانيا امس ،إن متس���للين
تدعمهم الحكومة الروس���ية أصابوا أجهزة توجيه كمبيوتر (راوتر) في أنحاء
متفرقة من العالم في حملة تجس���س إلكتروني اس���تهدفت وكاالت حكومية
وشركات وهيئات تشغيل بنية تحتية مهمة.
وقال مس���ؤولون أميركيون وبريطاني���ون للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف
إنهم خططوا إلصدار تحذير مش���ترك بشأن الهجمات التي استهدفت أجهزة
راوتر تش���كل جزءا رئيس���يا في البنية التحتية لالنترنت في حملة تجس���س
إلكتروني قد تستخدم مستقبال في شن هجمات.
وقال روب جويس منس���ق أمن االنترنت بالبيت األبيض "عندما نرى أنش���طة
خبيثة على االنترنت س���واء خارجة من الكرملين أو من أي جهات فاعلة خبيثة
على مستوى الدول فإننا سنرد".
وكان البيت األبيض اتهم روس���يا في ش���باط بالمس���ؤولية عن هجوم "نوت
بيتيا" االلكتروني المدمر عام  2017لينضم إلى بريطانيا في التنديد بروس���يا
في إطالق فيروس ش���ل أج���زاء من البنية التحتية ف���ي أوكرانيا وأضر بأجهزة
كمبيوتر في أنحاء متفرقة من العالم.
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