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فجر اليوم

الرئيس :تصويت األمم المتحدة انتصار للحق
الفلسطيني والعدالة والقانون الدولي
مع انطالق منافسات مونديال  ،2018اليوم الخميس،
تقدم "األيام" لقرائها ملحق "أيام المونديال" ،على مدار
شهر كامل ،ويتضمن تحليالت وتقارير وتغطية شاملة
لكافة تفاصيل وحيثيات الحدث الكوني.

رام الله  -وفا :قدم الرئيس محمود عباس شكره وتقديره للدول األعضاء
ف���ي األمم المتحدة التي صوتت ،فجر اليوم ،لصالح القرار القاضي بتوفير
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
واعتبر الرئيس أن هذا التصويت هو بمثابة انتصار للحق الفلس���طيني
والعدالة والقانون الدولي.
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فلسطين تنتصر مجددًا في األمم المتحدة  ...تأييد
بأغلبية ساحقة لمشروع قرار توفير الحماية الدولية لشعبنا
نيويورك  -وكاالت :اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل اجتماعها
الطارئ ،فجر اليوم الخميس ،مش���روع ق���رار توفير الحماية الدولية للش���عب
الفلسطيني باألغلبية ،والذي تقدمت به دولة الجزائر.
فق���د صوتت  120دول���ة لصالح الق���رار ،وعارضت���ه  8دول ،وامتنعت  45عن
التصويت.
وكانت الواليات المتحدة األميركية كثفت من ضغوطها على عش���رات الدول
عش���ية التصويت في األمم المتحدة على مش���روع القرار وسعت من خالل طرح

تعديالت على مشروع القرار الى إرباك القرار او إعاقة تمريره.
وشملت التعديالت إدانة حركة حماس بسبب "إطالقها الصواريخ والتحريض
على العنف" على مناطق مدنية في إس���رائيل ،لكن اقتراحها سقط بعد فشله
ف���ي الحصول على تأيي���د ثلثي األعضاء على األقل ،حي���ث رفضت التعديالت
األميركية وصوتت  72دولة ضد القرار ،و 66مع القرار ،وامتناع  42دولة.
جاء عقد طلب انعقاد االجتماع الذي يندرج تحت الدورة االستثنائية الطارئة
العاشرة الخاصة "باألعمال اإلسرائيلية غير القانونية في القدس
(التتمة ص )15

المالكي :تصويت الجمعية العامة
لصالح فلسطين أصبح قرارًا رسميًا

منصور :سنعمل مع األمين العام لضمان
تقديم آليات عملية لتوفير الحماية لشعبنا

رام الل���ه  -وفا :قال وزير الخارجية والمغتربي���ن رياض المالكي ،إن تصويت
الجمعية العامة لألمم المتحدة باألغلبية لصالح قرار توفير الحماية للش���عب
الفلس���طيني ،أصبح قرارا رس���ميا ،وعلى األمين العام تقديم مقترح خالل 60
يوما من تاريخه يحمل آليات عملية لتنفيذ القرار.
وأضاف المالكي ،في تصريحات لتلفزيون فلسطين ،الليلة الماضية ،نبارك

نيوي���ورك  -وفا :قال مندوب فلس���طين لدى األمم المتحدة الس���فير رياض
منص���ور ،إن العد التنازلي بدأ من اليوم لضم���ان تطبيق قرار الجمعية العامة
القاضي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأضاف منصور في تصريحات لتلفزيون فلس���طين ،فجر اليوم" ،سنعمل مع
األمين العام لتقديم آليات لتوفير الحماية للسكان المدنيين ،وعند تقديم

(التتمة ص )15

(التتمة ص )15

أبو ردينة يؤكد" :صفقة القرن" ولدت ميتة
ولن تنجح أي خطط تستثني القدس والالجئين
رام الل���ه " -األي���ام ،وكاالت :ق���ال
الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل
أبو ردين���ة ،إن ما يجري الحديث عنه
حول أف���كار او مقترحات س���تعرض
خالل وقت قريب للتشاور حول خطة
وتوقيت إع�ل�ان ما يس���مى "صفقة
القرن" ،لن تك���ون مدخال ألي عملية
سياس���ية ناجحة ،ما دامت تستثني
القدس والالجئين.
وأضاف في تصريح صحافي ،أمس،
"إذا اس���تمرت الوالي���ات المتح���دة
األميركية بالعمل على تغيير قواعد

العالقة م���ع القيادة الفلس���طينية
وش���عبنا الفلس���طيني ،فإن مرحلة
الجمود والشلل السياسي ستدوم".

وتاب���ع أبو ردين���ة ،ان أي جهود أو
اتص���االت عقيمة ومع أي جهة كانت
تهدف للمس بالثوابت الوطنية
(التتمة ص )15

مسؤول أميركي" :صفقة القرن"  ..خطة
ترامب للسالم وليست خطة نتنياهو
ً
تل أبيب  -وكاالت :قالت القناة اإلسرائيلية العاشرة ،نقال عن مسؤول أميركي
مطلع على مضمون خطة الس�ل�ام األميركية المعروفة إعالميًا بـ(صفقة القرن)،
إن خطة الرئيس دونالد ترامب للسالم في الشرق األوسط ،على عكس االعتقاد

نيويورك  -الجمعية العامة لألمم المتحدة تبحث مشروع قرار لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ،وفي الصورة (اإلطار) مندوب فلسطين السفير رياض منصور يلقي كلمة في االجتماع،
(أ.ف.ب)
مساء أمس.

االحتالل يسعى لتوسيع مستوطنة
على حساب أراضي بيت سوريك
محافظات "وفا" ،وكاالت :ذكرت صحيفة "هآرتس" أن "سلطة أراضي إسرائيل"
تعمل لتنفيذ مخطط لحي اس���تيطاني جديد لتوسيع مستوطنة "مفسيريت
تسيون" قرب القدس ،وذلك على حساب األراضي الزراعية لقرية بيت سوريك.
وأشار تقرير نشرته الصحيفة إلى أن المخطط يتجاوز الخط األخضر ويدخل
أراضي الضفة الغربية ،وأن "س���لطة أراضي إسرائيل" ال تنكر ذلك ،رغم أنها ال
تملك أي صالحية تخطيط في الضفة الغربية.
وكانت الصحيفة نش���رت ،األسبوع الماضي ،أنه قبل عشرين عاما ،تم توسيع
المستوطنة ش���ماال ،وأقيم فيها حي جديد أطلق عليه "ريخيس حليليم" ،بني
فيه نحو  20مبنى خارج الخط األخضر.
ويتضح اآلن أن "س���لطة أراضي إسرائيل" تدفع بمخطط جديد يقع  %40منه
خارج الخط األخضر.
وأض���اف التقرير ،إن المخطط يمتد على مس���احة  46دونم���ا لبناء  290وحدة
سكنية في  10مبان ترتفع بين سبعة حتى عشرة طوابق ،إضافة إلى مناطق
(التتمة ص )15
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إصابة تسعة مواطنين بجروح خالل مواجهات
أعقبت اقتحام جيش االحتالل لمخيم األمعري
كتب سائد أبو فرحة ،وكاالت:
أصيب تسعة مواطنين من ضمنهم
س���تة بالرص���اص الح���ي والمعدني
المغلف بالمطاط ،خالل اقتحام قوات
االحتالل اإلسرائيلي لمخيم األمعري
في البي���رة ،صباح أم���س .واندلعت
مواجه���ات ف���ي المخي���م ،قب���ل أن
تنسحب قوات االحتالل قرابة الساعة
الثامنة صباحا.
وذكرت جمعية الهالل األحمر ،أنها
سجلت ثالث إصابات بالرصاص الحي،

رام الله " -األي���ام" ،وكاالت :منعت
الش���رطة الفلس���طينية واألجه���زة
األمني���ة مس���اء ام���س ،تظاه���رة
نظمت في وس���ط رام الل���ه ،وفرقت
المشاركين فيها واعتقلت عددا من
المش���اركين ،جاء ذلك ،بعد قرار من
مستشار الرئيس لشؤون المحافظات
والمحافظي���ن ،بمن���ع التظاه���ر في
الضفة الغربي���ة ،لحين انتهاء فترة
األعياد.
وذكرت مصادر ان الشرطة وأجهزة
األم���ن الت���ي انتش���رت بكثافة في
المكان ،فرق���ت المتظاهرين الذين

ب���دؤوا بالتجمع في س���احة المنارة
وس���ط المدينة تلبية لدعوة سابقة
للتظاهر احتجاجا على فرض عقوبات
على قطاع غزة.
وق���ال صحافي���ون ،ان الش���رطة
منعته���م م���ن تصوي���ر وتغطي���ة
التظاهرة االحتجاجية وأبعدتهم عن
المكان حين بدأ عش���رات المواطنين
بالتجمع للمشاركة في التظاهرة.
وقال ناش���طون وش���هود عيان ،إن
ّ
األمنية ص���ادرت كاميرات
األجهزة
ع���دد م���ن المتظاهري���ن ومنعتهم
م���ن التصوي���ر ف���ي المس���يرات،

(التتمة ص )15

قطر 10 :آالف وظيفة
لألردنيين و 500مليون
دوالر استثمارات
الدوح���ة  -أ ف ب :أعلن���ت قط���ر،
أمس ،تخصيص عش���رة آالف وظيفة
لألردنيي���ن للعم���ل عل���ى أراضيها،
وتعه���دت باس���تثمار  500ملي���ون
دوالر في مش���اريع ف���ي األردن ،بعد
يومين من إعالن السعودية واإلمارات
والكويت عن مساعدات مالية لألردن.
ويأتي ذل���ك فيما قام نائب رئيس
مجلس ال���وزراء وزي���ر خارجية قطر
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
بزيارة إل���ى عمان ،امس ،حيث التقى
العاه���ل األردن���ي الملك عب���د الله
الثاني.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في

الق���دس " -ع���رب  :"48ق���ال يوس���ي كوهي���ن رئي���س
"الموس���اد" ،إنه "تنش���ط في جنوب سورية قوات شيعية
تصل من كل العالم تمهيدا لحالة حرب ضد إسرائيل".
وادع���ى كوهين أن إيران "ال تزال تتطلع لحيازة أس���لحة
نووية ،وتواصل إرساليات السالح إلى المنظمات في كافة
أنحاء الش���رق األوس���ط في محاولة لزعزعة االستقرار في
المنطقة".
وأضاف كوهين" ،علينا أن نعمل بكل الوس���ائل من أجل
منع إي���ران من حيازة أس���لحة نووية" ،مضيف���ا ،إن إيران
تواصل دعم (ح���زب الله) و(حماس) .وبحس���به فإن إيران
تعمل أيضا على بناء قوة (حزب الله) ،وال تكتفي بتمويله
فقط ،مضيفا" ،نحن نرى إرس���اليات الس�ل�اح اإليرانية عن
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مواجهات إثر اقتحام االحتالل مدخل نابلس الجنوبي
نابل���س  -اندلعت مس���اء امس ،مواجهات مع قوات االحت�ل�ال التي اقتحمت
المدخل الجنوبي لمدينة نابلس.
وأفاد ش���هود عيان بأن الش���بان رش���قوا مركبات المس���توطنين على طريق
مستوطنة "براخا" بالحجارة وبـ"أكواع متفجرة وألعاب نارية".
واقتحمت عدة دوريات لالحتالل مدينة نابلس قادمة من حاجز حوارة ،ووصلت
(التتمة ص )15

الشرطة الفلسطينية تفرق تظاهرة في وسط رام الله "الموساد" ّ
يدعي :لدينا عالقات مع دول ال
قرار بمنع تنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات خالل فترة العيد توجد لها عالقات دبلوماسية مع إسرائيل
بعدم���ا صادرت أجه���زة هواتف من
متظاهرين آخرين وان���ه تم اعتقال
 10أشخاص.
وف���ي وقت س���ابق من ي���وم أمس،
أص���در مستش���ار الرئيس لش���ؤون
المحافظات تعميما إلى المحافظين،
أعلن في���ه منع تنظيم مس���يرات أو
تجمعات خالل فترة األعياد.
وجاء في التعميم :احتراما منا لحق
المواطنين في التعبير عن أنفسهم،
واحترام���ا للعم���ل بالقان���ون ،ونظرا
للظ���روف الحالية خالل فترة األعياد،
وللتسهيل على المواطنين

كان���ت جميعها ف���ي األرجل ،إضافة
إل���ى إصابتين بالرص���اص المعدني
في األرج���ل ،وأخرى في البطن ،الفتة

بالمقابل إلى إصابة المواطنة لطيفة
أبو حميد وهي أم لخمس���ة أس���رى،
جراء االعتداء عليها من قبل جنود

طريق البر والبحر في كل المنطقة".
وتابع ،ان "الموس���اد" ال يقوم بنقل معلومات استخبارية
فقط ،وإنما يعمل في هذا الشأن أيضا .وقال ،إن "للموساد
عالق���ات م���ع دول ال توجد له���ا عالقات دبلوماس���ية مع
إس���رائيل ،وهو ليس مؤتمنا على المعلومات االستخبارية
فحس���ب ،وإنما على العمليات التي يقوم بها .يجب علينا
أن نعمل وندخل ونخرج ونفعل ما يجب علينا فعله".
م���ن جانبه ،قال رئي���س جهاز األمن العام اإلس���رائيلي
(الش���اباك) ،نداف أرغم���ان ،أمس ،إن الجه���از تمكن منذ
بداي���ة العام الحال���ي  2018من إحب���اط  250عملية جدية
ضد أهداف إس���رائيلية ،تضمنت محاوالت تنفيذ عمليات
انتحارية واختطاف وإطالق نار.
(التتمة ص )15

"هيومن رايتس ووتش" :إسرائيل
ترتكب ما يبدو أنها جرائم حرب في غزة
الق���دس " -األيام" :قال���ت منظمة "هيوم���ن رايتس ووتش" إن اس���تخدام
القوات اإلس���رائيلية المتكرر للقوة القاتلة في قط���اع غزة منذ  30آذار 2018
ضد متظاهرين فلس���طينيين لم يهددوا حياة اآلخرين قد يرقى إلى مستوى
جرائم حرب.
وقالت مديرة قس���م الشرق األوس���ط في "هيومن رايتس ووتش" ،سارة ليا
َ َ َ
لحق استخدام إسرائيل القوة القاتلة ،من دون وجود تهديد وشيك
ويتسن" ،أ
للحياة ،خس���ائر فادحة في أرواح الفلسطينيين وإصابات بالغة في أطرافهم.
على المجتمع الدولي إنهاء األمر الواقع ،حيث تقوم إسرائيل بتحقيقات تبرر
أفعال قواتها ،بينما تمنع الواليات المتحدة أي محاس���بة دولية باس���تخدام
الفيتو في مجلس األمن .على المجلس ،بدل ذلك ،فرض عقوبات حقيقية على
االستهتار الفاضح بأرواح الفلسطينيين".
واعتب���رت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير ،ام���س ،وصل "األيام" أن "على
الجمعية العامة لألمم المتحدة تبني قرار يدعو إلى إيجاد إجراءات لضمان
(التتمة ص )15

رغم تشكيك الخبراء والمراقبين في نتائجها الحقيقية

ترامب ّ
يصر على نجاح القمة مع كيم:
الخطر النووي انتهى ،ناموا جيدًا الليلة
واشنطن  -أ ف ب :أصر الرئيس األميركي دونالد ترامب
الذي عاد إلى بالده ،امس ،على أن قمته التاريخية مع كيم
جونغ اون أنهت الخطر النووي لكوريا الشمالية ،معتبرا أن
بإمكان العالم اآلن أن "يشعر بأمان".
وكت���ب ترامب لدى هبوط طائرته الرئاس���ية في قاعدة
"اندروز" الجوية خ���ارج العاصمة األميركية" ،ال يوجد بعد
اآلن أي تهديد نووي من كوريا الش���مالية .كان االجتماع
مع كيم جونغ اون مثيرا لالهتمام وتجربة إيجابية للغاية.
لدى كوريا الشمالية إمكانيات عظيمة للمستقبل".
وكان التلفزيون الرس���مي في كوريا الش���مالية أش���اد،
أمس ،بالزعي���م كيم جونغ اون الذي "فتح صفحة جديدة"

ف���ي العالقات م���ع الواليات المتحدة .فيم���ا ذكرت وكالة
األنباء الكورية الش���مالية الرس���مية أن ترامب قبل دعوة
م���ن كيم لزيارة بيونغ يانغ خ�ل�ال قمتهما التاريخية في
سنغافورة.
ويق���ول مراقب���ون ،إن اللقاء غير المس���بوق طغى عليه
الش���كل أكثر م���ن المحتوى ،م���ع إصدار بي���ان يخلو من
التفاصيل حول مسألة األسلحة النووية لكوريا الشمالية.
لك���ن ترامب أكد أن "الجميع يش���عر بأم���ان أكثر اليوم
مقارنة بيوم توليت السلطة".
وتابع" ،قبل أن أتولى السلطة افترض الناس أننا ذاهبون
نحو حرب مع كوريا الشمالية .قال الرئيس (السابق باراك)
(التتمة ص )15

(التتمة ص )15

كونغرس "الفيفا" يرفض مشروع قرار فلسطينيًا
لتعديل المادة رقم  3من القانون األساسي
موسكو  -وفا :رفضت الجمعية العمومية لالتحاد
الدولي لكرة القدم ،مش���روع قرار تقدم به االتحاد
الفلس���طيني لكرة القدم ،لتعدي���ل المادة رقم 3
من القانون األساس���ي لالتحاد الدولي لكرة القدم
"الفيف���ا" ،والمتعلق���ة بحماي���ة واحت���رام حقوق
اإلنسان ،بناء على قوانين وقواعد األنظمة الدولية،
جاء ذلك خالل اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد
الدول���ي لكرة الق���دم الـ ،68امس ،ف���ي العاصمة
الروسية موسكو.

الجالية الفلسطينية في النمسا ترسل
مذكرة احتجاج للمستشار كورتس

فيينا  -وفا :أرسلت الجالية الفلسطينية في النمسا
رس���الة احتجاج إلى المستشار النمساوي سيباستيان
كورت���س ،في ض���وء أع���ذاره األخيرة إلى "إس���رائيل"
وتضمن مش���روع القرار مقترحا لتعديل المادة والموقف المتحيز الذي اتخذته النمس���ا مؤخرًا حيال
 3من نظ���ام "الفيفا" األساس���ي لتش���مل الحكم القضية الفلس���طينية وتخليها عن الموقف الحيادي
التالي :الفشل في إقرار االعتراف بحقوق اإلنسان التاريخي ودور الوسيط ،لصالح "إسرائيل".
وحمايتها وضمانها والدفاع عنها وفقا للمعايير
واستهجنت الجالية في رسالتها زيارة كورتس إلى
الدولية ،وأي انتهاك لها يحظره القانون ويعاقب "إسرائيل" وعدم زيارة األراضي الفلسطينية المحتلة،
عليه بالتعلي���ق أو الطرد" ،لتصبح "تلتزم (الفيفا) في خ���روج عن التقلي���د المتبع للمس���ؤولين األجانب
باحترام جميع حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا الذين جرت العادة أن يزوروا فلسطين و"إسرائيل" عند
وتعم���ل عل���ى تعزيز حماي���ة هذه الحق���وق بين زيارة المنطقة.
أعضائها .إن عدم االعتراف بحقوق اإلنسان
واستنكرت الجالية عدم تطرق كورتس النتهاكات
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(ا.ب.ا)

القوات اليمنية المدعومة من التحالف تتمركز عند مدينة الحديدة ،أمس.

القوات الحكومية اليمنية تشن هجومًا واسعًا
على مدينة الحديدة لتخليصها من الحوثيين

الج���اح (اليم���ن)  -أ ف ب :أطلقت القوات الموالية للحكوم���ة اليمنية ،أمس،
هجوما واسعا بهدف اقتحام مدينة الحديدة والسيطرة عليها ،في أهم عملية
عسكرية تشنها هذه القوات ضد المتمردين الحوثيين منذ نحو ثالث سنوات.
ومع وص���ول القوات المدعومة من التحالف العس���كري بقيادة الس���عودية
الى مش���ارف مطار مدينة الحديدة ،تصاعدت ردود الفعل المحذرة من تفاقم
األزمة اإلنسانية بسبب الحرب المحتملة في المدينة والمطالبة بإعطاء الجهود
السياسية وقتا أطول.
وتمثل السيطرة على مدينة الحديدة في حال تحققت أكبر انتصار عسكري
لقوات الس���لطة المعترف به���ا دوليا ف���ي مواجهة المتمردي���ن المتهمين
بتلقي الدعم من ايران ،منذ اس���تعادة هذه القوات خمس محافظات من أيدي
الحوثيين في .2015
وقال قائد ميداني في الق���وات الحكومية لوكالة فرانس برس" ،حصلنا على
الض���وء األخضر (من التحالف) ونتقدم نحو مط���ار مدينة الحديدة" الخاضعة
لسيطرة المتمردين الحوثيين.
وأكد ق���ادة ميدانيون آخرون انطالق العملية عند الس���اعة  13:15بالتوقيت

المحلي ( 10:15ت.غ).
وقالوا لمراس���ل فرانس برس في الجاح على بعد نحو  30كم جنوب ش���رقي
مدين���ة الحدي���دة ،ان القوات المدعومة م���ن التحالف باتت عل���ى بعد أربعة
كيلومترات فقط من مطار المدينة الواقع في جنوبها.
وش���اهد المراسل عش���رات اآلليات العس���كرية المحملة بالمقاتلين تتوجه
(التتمة ص )15
شماال.

اإلمارات تعلن مقتل  4من جنودها باليمن
أبوظب���ي  -د ب أ :أعلنت القيادة العامة للقوات المس���لحة اإلماراتية مس���اء
امس ،مقتل أربعة من جنودها باليمن.
وأضاف���ت ،إن الجنود لقوا حتفهم أثناء تأدي���ة "واجبهم الوطني في عملية
إع���ادة األمل" ضمن ق���وات التحالف العرب���ي الذي تقوده الس���عودية لدعم
الشرعية في اليمن ،حسبما أفادت وكالة األنباء اإلماراتية (وام) مساء امس.
وتقدمت القيادة العامة للقوات المس���لحة بتعازيها ومواس���اتها إلى ذوي
الضحايا.

