وزير إسرائيلي :سنعود قريبًا
لسياسة االغتياالت في غزة

مصادر عبرية :بوتين تعهد لنتنياهو بإبعاد
إيران و"حزب الله" عن الجنوب السوري
تل أبيب ،موس���كو  -وكاالت :قالت مصادر إس���رائيلية ،مساء أمس ،أن
الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين ،تعهد لرئيس الحكومة اإلسرائيلية
بنيامي���ن نتنياه���و ،بضم���ان إبعاد الق���وات اإليراني���ة ومقاتلي "حزب
الله" اللبناني عن الجنوب الس���وري ،مقابل امتناع إس���رائيل عن اإلضرار
باستقرار نظام األسد في سورية.
وقال نتنياهو ،امس ،إن "إسرائيل ستعمل على إحباط كل المحاوالت

ت���ل أبيب  -وكاالت :ق���ال وزير االقتصاد اإلس���رائيلي إيلي كوهن في
مقابلة مع إذاعة راديو الجنوب صباح امس ،إن إس���رائيل س���تعود قريبا
إلى سياسة االغتياالت المموضعة في غزة.
ووفق���ا لموقع "روت���ر" العبري فقد أوض���ح الوزير كوه���ن قائال" ،وفقا
لتقديراتي فإن إس���رائيل ستعود قريبا إلى سياسة االغتياالت لتصفية
قادة (حماس) في قطاع غزة".

(التتمة ص )20

(التتمة ص )20
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ترحيب فلسطيني ،وإسرائيل تدين وتندد

االحتالل يستولي على
منزل في الخضر ويحوله
إلى نقطة عسكرية

مجلس الشيوخ اإليرلندي يقرر حظر بيع
أو استيراد منتجات المستوطنات اإلسرائيلية
رام الله ،دبلن " -األيام" ،ا ف ب :صادق مجلس الش���يوخ
اإليرلندي ،أمس ،على قانون يحظر اس���تيراد او بيع السلع
المنتج���ة ف���ي أراض محتلة ف���ي أنحاء العال���م ،وبينها
المس���توطنات اإلس���رائيلية الت���ي تعتبر غي���ر قانونية
بموجب القانون الدولي.
وصادق المجلس على مش���روع القان���ون بـ 25مقابل ،20
وب���ات باإلمكان مالحقة أي اس���تيراد بضائ���ع من مناطق
محتلة او مستوطنات.
وقدمت السيناتورة المستقلة فرانسيس باليك مشروع
القانون ال���ذي حظي بموافق���ة كل األح���زاب اإليرلندية
باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم.
وس���يخضع الن���ص حاليا ال���ى مراجعة من قب���ل لجنة
برلماني���ة قبل عرض���ه على مجل���س الن���واب اإليرلندي
للموافقة عليه.
وسارعت إسرائيل في بيان صادر عن وزارة الخارجية الى
إدانة هذا النص ،واعتبرت انه يدعم "المبادرات الشعبوية
الخطيرة والمتطرفة التي تدعو الى مقاطعة إسرائيل".

وقال الناش���ط الفلسطيني الذي يش���غل منصب مدير
الحمالت في مؤسس���ة "اف���از" الفلس���طينية والذي كان
حاضرا في مجلس الش���يوخ عند المصادقة على مش���روع
القرار ،ان "المستوطنات غير أخالقية وغير شرعية بحسب
القان���ون الدولي ،وإيرلندا ه���ي أول دولة تمارس ما يدعو
إليه العالم بأكمله".
وأضاف" ،اآلن يجب ان يحذو اآلخرون حذو إيرلندا".
وقال المؤيدون لمشروع القرار ،ان إسرائيل تحقق األرباح
من المستوطنات غير الشرعية في األراضي الفلسطينية
وأن عملية السالم المتوقفة ال يبدو انها ستؤدي الى حل.
وقال الس���يناتور كولي���ت كيلهير ال���ذي صوت لصالح
مش���روع القرار" ،الوضع الراهن فش���ل  ..وهذا هو س���بب
سعينا الى التغيير  ..أنا اطلب منكم ان تقودوا أوروبا" .إال
ان معارضي القانون قالوا انه س���يجر إيرلندا الى خالفات
تجارية حول مناطق متن���ازع عليها في دول مثل الصين
وقبرص والقرم.
وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
(التتمة ص )20

بيت لحم – "األيام" :استولت
ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي،
أم���س ،عل���ى منزل ف���ي بلدة
الخض���ر جن���وب بي���ت لحم،
وحولته إلى نقطة عسكرية.
وأفاد منس���ق لجنة مقاومة
الجدار واالستيطان في الخضر
أحمد صالح بأن قوات االحتالل
اقتحم���ت البل���دة ،وداهم���ت
من���زل المواطن يوس���ف عبد
موس���ى في منطقة أبو س���ود
غ���رب البلدة ،وحولت س���طحه
إلى نقطة مراقبة عسكرية.
ولفت إلى أن قوات االحتالل
(التتمة ص )20

مواطنون يتعرضون لقنابل صوتية أطلقها جنود االحتالل خالل احتجاجهم على إزالة "كرافانات" مدرسة التحدي والصمود شرق يطا ،أمس.

قوات االحتالل تغلق مداخل الخان األحمر
وتحاول قمع المتضامنين مع المهددين بالترحيل
الق���دس  -وكاالت :اقتحم���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي ،صباح امس ،قرية
الخان األحمر شرق القدس المحتلة ،وحاصرت المدرسة حيث تواجد معتصمون
ومتضامنون ضد مش���روع الهدم والتش���ريد ،وأغلقت مداخ���ل القرية البدوية
بالمكعبات اإلسمنتية ،ومنعت وصول عدد من القناصل المعتمدين لدى دولة
فلسطين.
ومنع جنود االحتالل خروج المعتصمين ووصولهم إلى الش���ارع الرئيس���ي،
إضافة إلى قيامهم باحتجاز مجموعة م���ن المعتصمين ومنعهم من التحرك،
ف���ي حين تمكن بعض القناصل من الوصول إل���ى خيمة االعتصام في القرية،
ُ
ومن���ع آخرون من بلوغه���ا ،إضافة لمنع المعتصمي���ن والمواطنين من الوصول
لخيمة االعتصام المركزية في التجمع.
وحاص���رت قوات االحتالل مدرس���ة القري���ة المهددة باله���دم والتي تقدم

وفد "حماس" يبحث في القاهرة
تطورات ملف تحقيق المصالحة
غ���زة " -األيام" :من المقرر ان يلتقي ،اليوم ،في القاهرة وفد حركة حماس مع
مس���ؤولي جهاز المخابرات المصرية وعلى رأس���هم اللواء عباس كامل ،رئيس
الجهاز لبحث تطورات ملف المصالحة ،وسبل حل أزمات قطاع عزة.
وكان ف���وزي برهوم ،الناطق باس���م حركة حماس قال ف���ي تصريح صحافي
مكتوب تسلمت "األيام" نس���خة عنه ،ان وفدا قياديا من الحركة برئاسة نائب
رئيس المكتب السياس���ي للحركة الش���يخ صالح الع���اروري ،وعضوية كل من
أعضاء المكتب السياس���ي الدكتور موس���ى أبو م���رزوق والدكتور خليل الحية
وحسام بدران وعزت الرشق وروحي مشتهى" ،توجه الى القاهرة بناء على دعوة
مصرية وذلك للتباحث مع اإلخوة المسؤولين في مصر بشأن العالقات الثنائية
والتطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي".
وسيبحث المسؤولون المصريون مع وفد حركة حماس البدء بـ"خطوات عملية"
في المرحلة المقبلة ،يتم من خاللها إنجاز بعض الملفات التي جرى تأجيل

خدمات التعليم لـ 170طالبا من أماكن عديدة في المنطقة.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان ،الوزير وليد عساف" ،تمكن
(التتمة ص )20

"ثوري فتح" يعقد جلسته اليوم
في قرية الخان األحمر
رام الله  -وفا :قرر المجلس الثوري لحركة فتح عقد اجتماعه اليوم (الخميس)،
ً
مس���اء ،على أرض قرية الخان األحمر ش���رق القدس المحتلة ،دعما
الس���اعة 6
لصمود أهلها وتثبيتا لحق الفلسطيني بأرضه ،ورفضا لصفقة القرن والمؤامرة
على قضيتنا.
(التتمة ص )20

 132مستوطنًا يقتحمون
"األقصى" بحراسات مشددة
الق���دس  -وف���ا :اقتح���م 132
مستوطنا ،بينهم طالب من المعاهد
التلمودية ،امس ،المس���جد األقصى
المبارك ،من باب المغاربة بحراسات
(التتمة ص )20

الجيش األردني يعتقل
شخصًا حاول "التسلل"
لألراضي الفلسطينية
عمان  -أعلن الجيش األردني ،امس،
أنه ألق���ى القبض على ش���خص من
جنس���ية عربية حاول اجتياز الحدود
األردنية ودخول فلسطين بطريقة

االحتالل يزيل "كرافانات" مدرسة
التحدي والصمود شرق يطا

نجاة شبان من رصاص القناصة شرق الشجاعية

رفح :جيش االحتالل يعتقل شابًا بعد إصابته
ويستهدف بصاروخ مطلقي بالونات وطائرات

وزيرة سورية :ملف الالجئين
الفلسطينيين من أهم أولويات حكومتنا

كتب مندوبو "األيام":
اعتقل جيش االحتالل ش���ابًا بعد إصابته بالرصاص ش���رق محافظة رفح
مس���اء أمس ،عقب تعرض مجموعة م���ن المتظاهرين إلطالق نار من نقطة
لقناصة االحتالل قبالة مخيم العودة.
وحاولت مجموع���ة من المتظاهرين التس���لل إلى داخل خ���ط التحديد،
به���دف الوصول لمواقع قناص���ة وإحراقها ،لكن يب���دو أن قوات االحتالل
أعدت لهم كمينا مسبقا ،حيث أطلقت النار تجاههم ،وتمكن ثالثة منهم
من الفرار والعودة للقطاع ،فيما بقي رابع ملقى على األرض.

بعد ذلك تقدمت آلية عس���كرية تجاه الش���اب ،وتم اعتقاله ونقله إلى
منطقة مجهولة ،دون توفر معلومات حول حالته الصحية.
يذكر أن شابًا كان استشهد ومازال جثمانه محتجزا لدى قوات االحتالل،
كما أصيب واعتقل عدد آخر خالل األسبوع المنصرم ،أثناء محاوالت متكررة
لمتظاهري رفح للتسلل إلى داخل خط التحديد وإحراق مواقع للقناصة.
من ناحية أخرى ،اس���تهدفت طائرة اس���تطالع إس���رائيلية مجموعة من
مطلقي البالونات الحارقة ش���رق محافظة رفح مس���اء أمس ،دون أن يسفر
ذلك عن وقوع إصابات في األرواح.
وكانت قوات االحتالل انسحبت من بلدة خزاعة ومنطقة الفخاري

دمش���ق  -وفا :قالت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل السورية ريمة قادري،
امس ،إن ملف الالجئين الفلسطينيين في سورية هو من أهم أولويات الحكومة
السورية ،وإن الشعب الفلسطيني منتج ،وإن سورية وطنه إلى حين عودته إلى
وطنه فلسطين.
جاء ذلك خالل زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية للوزيرة قادري في مقر
الوزارة في العاصمة الس���ورية دمش���ق ،وضم الوفد الذي يترأسه عضو اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية عزام األحم���د ،كال من :عضو اللجنة
التنفيذية واصل أبو يوس���ف ،وعضو اللجنة التنفيذية أحمد أبو هولي ،وعضو
اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي ،وسفير فلسطين لدى لبنان أشرف
دبور ،وسفير فلسطين لدى سورية محمود الخالدي ،بحضور كل من رئيس

(التتمة ص )20

(التتمة ص )20

مقتل  11تكفيريًا
في تبادل إلطالق النار
في العريش

خلفهم على ميناء أس���دود ،موضحًا أنهم خضعوا الستجواب حول الجهة التي
تقف وراءهم ،والبلد الذي كانوا يقصدون السفر إليه ،وأسباب سفرهم.
وقال ،بعد اس���تجواب السبعة مواطنين من قبل مخابرات االحتالل ،تم اإلفراج
عنه ،وه���م محمود جهاد أبو عطايا ،رائد خليل دياب ،آدم حس���ن النجار ،أيمن
محم���د اللوح ،عليان كامل اللوح ،محمد إبراهيم العرور ،علي هاش���م أبو عطايا،
فيما أبقت على خالد وقريبه علي الهسي رهن االعتقال.
وأش���ار إلى أن بحرية االحتالل ،صادرت س���فينة "الحرية  ،"2الرامية لكس���ر
الحصار اإلس���رائيلي المش���دد عن قطاع غزة منذ ما يزيد عل���ى  12عامًا ،والتي
انطلقت صباح أول من أمس ،من ميناء غزة البحري ،باتجاه ميناء ليماس���ول في
جزيرة قبرص.
وأوضح بكر ،أنه باعتقال الصيادين خالد وعلي الهسي ،وقبلهما اعتقال

القاه���رة  -رويت���رز :قال���ت وكالة
أنباء الش���رق األوسط ،امس ،إن قوات
األم���ن المصرية قتل���ت  11تكفيريا
في تب���ادل إلطالق الن���ار في مدينة
العري���ش عاصم���ة محافظة ش���مال
سيناء استمرارا لحملة تهدف لسحق
تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش".
ونقل���ت الوكالة عن مص���در أمني
ل���م تذك���ر اس���مه قول���ه ،إن تبادل
إطالق النار وقع أثن���اء مداهمة وكر
للمتش���ددين بمن���زل مهج���ور في
العريش.

(التتمة ص )20

(التتمة ص )20

ترامب يتهم ألمانيا بالخضوع الكامل لروسيا
ثم يؤكد أن "عالقاته جيدة جدًا" مع ميركل
بروكسل  -أ ف ب :أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب،
ام���س ،ان "عالقاته جيدة جدا" مع المستش���ارة األلمانية
انغيال ميركل وذلك خالل لقاء عقد على هامش قمة حلف
األطلسي في بروكسل.
وقال ترامب للصحافيين" ،لق���د عقدنا لقاء رائعا ،ونحن
نبحث في النفقات العس���كرية والتج���ارة .لدينا عالقات
جيدة جدا".
وقال���ت ميركل بعد لقائها الرئي���س األميركي" ،تبادلنا
اآلراء حول مسائل كالهجرة ومستقبل عالقاتنا التجارية".
وأضافت" ،إننا ش���ركاء وش���ركاء جي���دون ونرغب في ان
يستمر التعاون مستقبال".
وكان ترامب ش���ن قبل س���اعات هجوما حادا على ألمانيا
متهما إياها بإثراء روسيا وعدم الوفاء بالتزاماتها.
وش���ن ترامب هجومه حتى قبل بدء أعمال القمة بالقول،

(التتمة ص )20

(التتمة ص )20

التربية :جريمة جديدة

خالل استقبالها وفدًا من منظمة التحرير

إسرائيل تعتقل قبطان سفينة "الحرية  "2ومساعده
وتفرج عن ركابها بعد استجواب ّ
مطول في أسدود
اعتقلت السلطات اإلسرائيلية ،مساء أول من أمس ،قبطان سفينة "الحرية ،"2
فيما أفرجت عن الباقين من الطالب والمرضى والجرحى الذين كانوا على متنها
بعد إخضاعهم الستجواب مطول في مقر الشرطة البحرية في ميناء أسدود.
وأوضح زكريا بكر مسؤول الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي ،أن سلطات
االحتالل أبقت على قبطان الس���فينة خالد الهسي ،ومساعده علي الهسي رهن
االعتقال ،حيث نقلتهما من الميناء إلى جهة مجهولة إلخضاعهما للتحقيق.
وأض���اف بكر لـ"األيام" ،إنه وحس���ب ُ
المفرج عنهم ،فإن الس���فينة ومن على
متنها خضعوا لتفتيش دقيق في عرض البحر قبل اقتيادهم وقط الس���فينة

الخلي���ل  -وف���ا :أزالت قوات االحتالل اإلس���رائيلي ،امس ،كرافانات مدرس���ة
التحدي والصمود بمنطقة خلة الضبع ،في مسافر يطا.
وأفاد منسق اللجان الش���عبية والوطنية لمقاومة الجدار واالستيطان جنوب
الضفة راتب الجب���ور ،بأن قوات االحتالل اقتحمت المنطق���ة المذكورة وأزالت
كرافانات مدرس���ة التحدي والصمود ،التي كان من المفترض افتتاحها مطلع
العام الدراس���ي الجديد ،لدعم صمود المواطنين في المنطقة المس���ماة "ج"،
والمهددة باالستيالء عليها.
واكد رئيس قس���م العالقات العامة واإلعالم في تربية يطا جبريل الدبابسة،
أن االحت�ل�ال كان اخطر بإزالة المدرس���ة بالكامل يوم ام���س ،بحجة قربها من
مستوطنات "سوسا ،وماعاون ،وكرمائيل".
وأوضح أن قوات االحتالل عمدت خالل العام الجاري إلى هدم وإزالة مدارس

الق���دس  -وكاالت :أعل���ن
الجي���ش اإلس���رائيلي ،أمس ،أن
قواته أطلق���ت صاروخا من طراز
"باتري���وت" على طائرة مس���يرة
قدمت م���ن األج���واء الس���ورية
وأس���قطتها ،ف���ي حي���ن دوت
صف���ارات اإلن���ذار ف���ي الجوالن
السوري المحتل.
وأف���اد الجيش في بي���ان "تم
إطالق صاروخ دفاع جوي من طراز
(باتريوت) باتجاه طائرة مسيرة
قادم���ة م���ن س���ورية اخترق���ت
الح���دود اإلس���رائيلية ،وقد تم
إسقاطها".
وأض���اف البي���ان ،إن صفارات
اإلن���ذار أطلق���ت ف���ي الج���والن
السوري المحتل ،وطبريا،

(التتمة ص )20

(التتمة ص )20

كتب فايز أبوعون:

(أ.ف.ب)

إسرائيل تسقط طائرة
مسيرة قدمت من
األجواء السورية

الكونغرس األميركي يدرس
خطر جماعة "اإلخوان"

ان "ألمانيا تثري روسيا .انها رهينة روسيا".
وأضاف ترامب خالل لقاء مع األمين العام لحلف ش���مال
األطلسي ينس ستولتنبرغ الذي حاول تهدئته" ،ان ألمانيا
خاضعة بالكامل لس���يطرة روس���يا .انها تدف���ع مليارات
الدوالرات لروسيا لتأمين إمداداتها بالطاقة وعلينا الدفاع
عنهم في مواجهة روسيا .كيف يمكن تفسير هذا األمر؟
هذا ليس عادال".
ودون ذك���ر اس���مه ردت ميركل ان أللمانيا سياس���اتها
الخاصة مؤكدة ان بالدها تتخذ قراراتها بشكل "مستقل".
وأضافت" ،لقد عش���ت شخصيا في الجزء من ألمانيا الذي
كان يحتله االتحاد الس���وفياتي .اني س���عيدة جدا باننا
اليوم موحدون تحت راية الحرية".
وتجاهل المس���ؤوالن الواحد اآلخر في ممر المقر الجديد
للحلف حتى المنصة اللتقاط الصورة التقليدية

واش���نطن  -وكاالت :أعلن���ت لجن���ة األمن القوم���ي الفرعية ف���ي الكونغرس
األميرك���ي ،أن تنظي���م اإلخوان المس���لمين اإلرهابي ،يش���كل تهديدا لألمن
القوم���ي األميركي ،وذكرت خالل المؤتمر ال���ذي عقد ،امس ،أن تنظيم اإلخوان
جماعة تبنت اإلرهاب نهجا لها.
ن القوم���ي الفرعية فيالكونغ���رس األميركي ،إن "تنظيم
وقال���ت لجنةاألم 
ً
اإلخوان يش���كل تهدي���دا لألمن القومي األميركي" ،مش���يرة إل���ى أن "تنظيم
اإلخ���وان جماعة تبن���ت اإلرهاب" كما اعتب���رت أن حركة المقاومة اإلس�ل�امية
"حماس" مجموعة فلسطينية تابعة لتنظيم اإلخوان.
وأش���ارت اللجنة األميركية إلى أن "المغ���رب واألردن وتونس دول داعمة لنا
ً
ف���ي الحرب على تنظيم (داعش) اإلرهابي" ،الفتة إلى أنه "علينا أن نضع جميع
ً
تنظيم���ات اإلخوان على قائمة اإلرهاب" ،مفيدة بـ"أن تنظيم اإلخوان تمدد في
العديد من الدول".
وف���ي بيان لها ذكرت لجنة األمن القومي الفرعية في الكونغرس ،أن الهدف
من جلس���ة االستماع هو "النظر في خطر جماعة اإلخوان على الواليات المتحدة
ومصالحها وكيفية التصدي لها بفعالية".
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(أ.ف.ب)

نازحون سوريون من محافظة درعا يعودون إلى بلدتهم في بصرى ،بالجنوب ،أمس.

سورية :غارات على مناطق يسيطر
عليها "داعش" في الجنوب الغربي
بيروت  -أ ف ب :تعرضت مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم
"داع���ش" في جنوب س���ورية لغ���ارات روس���ية تزامنا مع
اشتباكات ،امس ،بحس���ب ما أفاد المرصد السوري لحقوق
اإلنسان.
وخيم الهدوء على قسم كبير من محافظة درعا الجنوبية
من���ذ الجمعة ،مع التوصل إلى وقف إلطالق النار بين قوات
النظام الس���وري والفصائل المعارضة اثر هجوم ش���نته
القوات الحكومية منذ نحو ثالثة أسابيع.
إال ان فصي�ل�ا مبايعا لتنظيم الدولة اإلس�ل�امية يعرف
باسم "جيش خالد بن الوليد" ويتمركز في منطقة صغيرة
في ريف درعا الغربي لم يوافق على االنضمام الى االتفاق.
وأغ���ارت الطائرات الحربية الروس���ية صب���اح امس ،على
بلدة س���حم الجوالن التي يسيطر عليها التنظيم ،بحسب

المرصد.
وأورد مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان "غارات روس���ية
ضربت صب���اح امس ،بلدة س���حم الجوالن ،التي يس���يطر
عليها جيش خالد بن الوليد ،ترافقت مع س���قوط عشرات
القذائف وقصف مدفعي عنيف على البلدة".
ورد التنظيم بش���نه هجوما على بل���دة حيط في الريف
الجنوبي والتي وافقت الفصائل المعارضة التي تس���يطر
عليها على االنضمام الى اتفاق وقف النار.
ولم يدل المرصد حتى اآلن بأي حصيلة لمعارك ،امس.
وأوضح عبد الرحمن ان "جهاديي التنظيم اقتحموا بلدة
حيط وقاموا بتفجير س���يارة مفخخ���ة وتقدموا هناك كما
قاموا بقصف بلدة زيزون المجاورة".
وتبنى تنظيم الدولة اإلسالمية ،الثالثاء ،تفجيرا
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