«التعاون اإلسالمي» تجدد دعمها
لمبادرة الرئيس أمام مجلس األمن

مشروع قانون إسرائيلي يحدد
مدة «المؤبد» لألسرى بـ  60عامًا

نيويورك -وفا :جددت اللجن���ة التنفيذية مفتوحة العضوية لمنظمة
التعاون اإلس�ل�امي ،دعمها للمبادرة السياس���ية ،التي طرحها الرئيس
محمود عباس ،أمام مجلس األمن الدولي يوم  20شباط .2018
وأكدت اللجنة ف���ي البيان الختامي الذي اصدرت���ه عقب اجتماعاتها
على المس���توى الوزاري في نيويورك مؤخرًا ،أن أي تدابير أو تشريعات
تسنها إسرائيل ،القوة القائمة باالحتالل ،بخصوص القدس تعتبر غير

تل أبيب  -وكاالت :يعتزم الكنيس���ت اإلسرائيلي ،تشديد "العقوبات"
عل���ى األس���رى الفلس���طينيين ،الذين يدان���ون في محاك���م االحتالل
العسكرية والمدنية.
وذك���رت صحيف���ة "هآرتس" أم���س ،أن اللجنة الوزارية اإلس���رائيلية
للتش���ريع ستناقش مش���روع قانون بهذا الخصوص ،يوم األحد المقبل،
تمهيدًا لطرحه على الكنيست.
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جيش االحتالل يغلق مداخل نابلس
عقب طعن أحد جنوده على حاجز حوارة
نابلس " -األيام"  ،وكاالت :أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس ،كافة الطرق المؤدية
لمدين���ة نابلس ،وعززت من تواجده���ا في محيط مدينة طولكرم والط���رق الواصلة بين
ً
قلقيلية ونابلس؛ وذلك ضمن عملية تمش���يط واس���عة بحثا عن منفذ عملية طعن أحد
جنود االحتالل التي وقعت ظهر أمس ،على حاجز حوارة جنوب نابلس ،قبل اعتقاله ليال.
وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات االحتالل أغلقت كافة الحواجز العسكرية
على مداخل المدينة ،ومنها حواجز حوارة ،وزعترة ،ودير ش���رف ،وعورتا ،وبيت
فوريك ،ومفترق مستوطنة "يتسهار" ،وطريق المربعة ،وكذلك الطرق الفرعية
المؤدية إلى نابلس ،خاصة من الجهة الجنوبية.
وذكرت مصادر أمنية ،قولهم إن قوات االحتالل أغلقت حاجز حوارة بكال االتجاهين،
وكذلك معظم المداخل المؤدية لمدينة نابلس والواصلة لشمال الضفة الغربية.
وحلقت طائرات االحتالل االس���تطالعية المس���يرة فوق مدينة نابلس ،وسط
تعزيزات أمنية رافقها عمليات بحث وتمشيط واقتحامات لبلدات فلسطينية
ً
في محيط مدينة نابلس ،بحثا عن منفذ العملية.

وأوضحت المصادر الفلس���طينية أن عددًا من المس���توطنين من مستوطنة
"يتسهار" هاجموا المركبات الفلسطينية بالحجارة ،ما أدى لتكسير زجاج عدد
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من السيارات.

قــوات إســرائـيـليـة خـاصــة
تعتـقل منـفـذ عـمـلـيـة حــوارة

فــجـــر
الــيــــوم

نابلس " -األيام" :اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية ،ليلة أمس ،منفذ عملية
الطعن في حوارة بعد اقتحام منزله في قرية جماعين جنوب نابلس.
وقال���ت مصادر أمنية إن القوات الخاصة دخل���ت الى القرية عبر مركبات خاصة
واقتحمت منزل منفذ عملية حوارة بعد وقت قصير من دخوله إلى المنزل ونقلته
إلى معس���كر حوارة جنوبًا .وأضاف���ت المصادر إن منف���ذ العملية ظهر أمس هو
الشاب معتز قاسم حسين ( ١٩عامًا) .

										
قوات االحتالل تغلق حاجز حوارة جنوب نابلس ،أمس.

(إ.ب.أ)

مستوطنون يقتحمون المنطقة األثرية في بلدة سبسطية

قوات االحتالل تشن مداهمات في عدة محافظات وتنفذ أعمال هدم وتجريف في األغوار وبيت لحم
كتب مندوبو "األيام" ،وكاالت:

							
أحد المساكن التي هدمتها قوات االحتالل في الجفتلك ،أمس.

«التنفيذية» تؤكد رفضها المطلق
لمشروع فصل القطاع عن الضفة
رام الل���ه -وفا :أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية رفضها المطلق لمشروع فصل قطاع غزة عن
الضفة الغربية والقدس الش���رقية ،وال���ذي يعتبر نقطة
ارتكاز لصفقة القرن الهزلية والمشبوهة وقانون القومية
العنص���ري ،الذي يهدف إل���ى تدمير المش���روع الوطني

انتقاد متزايد للدور القطري بعد إدخال
الوقود بعيدًا عن موافقة السلطة الوطنية
كتب حسن جبر:

الفلسطيني المتمثل في تجسيد استقالل دولة فلسطين
ذات الس���يادة بعاصمتها القدس الش���رقية على حدود
الرابع م���ن حزيران عام  ،1967وحل قضايا الوضع النهائي
كافة بما فيها قضية الالجئين استنادًا إلى القرار األممي
 194واإلفراج عن األسرى والمعتقلين.
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«هذا ال يعني أنه غير قابل للتعديل»

أبو شهال يعلن بدء التطبيق اإللزامي لقانون
الضمان االجتماعي بدءًا من الشهر المقبل
كتب سائد أبو فرحة:
أعلن وزي���ر العمل ،رئيس مجلس إدارة مؤسس���ة
الضم���ان االجتماعي مأم���ون أبو ش���هال ،أمس ،عن
ب���دء التطبيق الفعل���ي لقانون "الضم���ان" ،بدءًا من

(وفا)

صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،أمس ،من اعتداءاتها بحق المواطنين في أنحاء
مختلف���ة في الضفة ،ما تجلى ف���ي تنفيذ أعمال هدم وتجري���ف ألراض وممتلكات
كم���ا جرى في األغوار وبيت لحم ،فيما أصيب ع���دد من المواطنين جراء اقتحام قرية
المزرعة القبلية جنوب نابلس.
وفي هذا الس���ياق ،هدمت قوات االحتالل ،عدة منشآت سكنية وحظائر مواش ،في
خرب���ة الحديدية في األغوار الش���مالية وقرية الجفتلك في األغوار الوس���طى ،تحت
ذريعة البناء دون ترخيص.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة :إن قوات كبيرة معززة بعدة آليات عسكرية،
ترافقها جرافة ،هدمت منش���آت س���كنية وحظائر مواش في خربة الحديدية شمال
األغوار ،تعود للمواطن عمر عارف بشارات ،بحجة عدم الترخيص.
وأوض���ح دراغمة ،أن س���لطات االحتالل رفضت منح بش���ارات ،تصريح���ًا لبناء هذه
المنش���آت قبل نحو عام ونصف العام ،ومنحته أمرًا احترازيًا بوقف الهدم ،إلى حين
انعقاد جلسة المحكمة ،التي لم يحدد موعدها ،لكنها قامت صباحًا بعملية الهدم.
وأش���ار إلى أن الحديدية ،تعتبر واحدة من الخرب المنتشرة في األغوار الشمالية،
ويحيط بها معس���كرا جيش االحتالل "حمدات" و"س���مرة" ،ومس���توطنة "روعي" من

مطلع الش���هر المقبل ،مش���يرًا في الوقت ذاته ،إلى
اس���تغرابه لبع���ض المطالبات بتأجي���ل التنفيذ أو
تعديل بعض نصوصه ،حتى قبل الشروع بتطبيقه،
وإن أك���د انفتاح المؤسس���ة عل���ى إمكانية تعديل
القانون.
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"صوت الفلسطينيين لن ّ
يتم إسكاته"

واشنطن :وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
أمام مكتب منظمة التحرير في يوم إغالقه

انتقدت أوس���اط مختلف���ة في غزة ال���دور القطري الملتبس ف���ي قطاع غزة
ً
وانحيازه الواضح لطرف فلسطيني "حماس" متجاهال السلطة الوطنية صاحبة
الوالية الشرعية على األراضي الفلسطينية.
ورغ���م الغضب غير المعلن للس���لطة الوطنية ،جاء الموق���ف القطري بإمداد
قط���اع غزة بالوق���ود بعيدًا ع���ن موافقة الس���لطة ليصب النار عل���ى الموقف
ً
الغاضب لكثير من السياسيين والمتابعين الذين رأوا ذلك تدخال في الشؤون
الفلس���طينية تحت مبررات إنسانية ،محذرين من ان تكون هذه الخطوة ضمن
التوجه لتطبيق صفقة القرن.
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إسرائيل :تدمير نفق لـ «حماس»
تـخـطــى حــدود الـقـطــاع
القدس -وكاالت :أعلن الجيش اإلسرائيلي أمس ،أنه دمر نفقًا يمتد من قطاع
غزة الى داخل إسرائيل بنته حركة حماس بهدف شن هجوم على إسرائيل.
وقال المتحدث باس���م الجيش جونثان كونريكوس للصحافيين إن إسرائيل
اكتشفت ودمرت  15نفقًا في العام الماضي.
وأضاف المتحدث "ال توجد أي مؤشرات عن حدوث إصابات جراء تدمير النفق
الذي يبلغ طوله نحو كيلو متر واحد ويمتد من محيط خان يونس جنوب القطاع
ويدخل نحو مئتي متر في األراضي اإلسرائيلية".
وأض���اف كونريكوس " ان الجي���ش كان يراقب عملية بن���اء النفق منذ عدة
أشهر".
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غالف غزة« :القبة الحديدية» أطلقت
صواريخ اعتراضية بشكل خاطئ
ت���ل أبيب -أعلن جيش االحتالل اإلس���رائيلي ،أن منظومته الحربية العتراض
الصواريخ قصي���رة المدى والمعروفة ب���ـ "القبة الحديدي���ة" ،أطلقت صواريخ
ّ
مض���ادة في غالف قطاع غزة بش���كل خاطئ نتيجة لـ "تش���خيص غير صحيح"
منها ،دون وجود ما يستدعي ذلك.
وذكرت وس���ائل إعالم عبري���ة امس ،أن أصوات انفجارات ُس���معت في أجواء
مس���توطنة "نتيفوت" اإلس���رائيلية المحاذية لقطاع غزة ،نتيجة إطالق "القبة
الحديدي���ة" لعدد من الصواريخ ،ما أس���فر عن بث حالة م���ن الرعب والذعر في
ّ
ليتبين فيما بعد أن تشخيصًا خاطئًا من قبل المنظومة
صفوف المستوطنين؛
الحربية أدى إلى ذلك.
ّ
ودوت صفارات اإلنذار امس ،في عدد من المس���توطنات المحيطة بقطاع غزة
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قبل إطالق صواريخ "القبة الحديدية".

إسرائيل :نفحص مقاتالت إف35-
بعد التحذير من وجود عيوب
				
رفع يافطة بعثة منظمة التحرير من واجهة المبنى الذي كانت تشغله.

واشنطن  -وكاالت :تجمع أميركيون عرب من المسلمين
والمس���يحيين ومعهم يهود أول من أم���س ،أمام مكتب
منظم���ة التحرير الفلس���طينية الذي أغلقته الس���لطات
األميركية في العاصمة واش���نطن ليعبروا عن تضامنهم
مع الشعب الفلسطيني.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت في أيلول

(أ.ف.ب)

أنها ستغلق المكتب ألن السلطة الفلسطينية تسعى من
خالله لمعاقبة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال جون زغب���ي رئيس المعه���د العربي األميركي
خ�ل�ال الوقف���ة التضامني���ة أم���ام المكت���ب إن محنة
الفلس���طينيين هي "الجرح الذي ل���م يندمل في قلب
العالم العربي".
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الق���دس  -رويترز :قال الجيش اإلس���رائيلي أمس ،إنه يج���ري اختبارات على
سرب مقاتالت إف 35-بعد أن تلقى نتائج توصل إليها محققون أميركيون عن
نموذج آخر منها تقول إن به عيوبًا في أنظمة الوقود.
ولم يصل الجيش في التصريحات التي نش���رها على تويتر إلى حد القول إن
الطائ���رات ممنوعة من التحليق ووصف وضعها بأنها تظل في وضع الجاهزية
للعمليات.
وق���ال متحدث باس���م وزارة الدف���اع األميركي���ة (البنتاغون) ام���س ،إن كل
المقاتالت األميركية والدولية من طراز إف 35-التي صنعتها ش���ركة لوكهيد
مارتن منعت من التحليق لحين فحص أنابيب الوقود.
[التتمة ص ]16

الجن���وب ،ودمرها االحتالل بع���د احتالله للضفة وقطاع غزة والق���دس في الرابع من
حزيران العام  ،1967حيث طرد أهلها منها ،وتقطنها اليوم عشرات العائالت البدوية
التي تعتمد في مصدر عيشها على تربية المواشي.
وتقدم أهالي خربة الحديدية ،بالتماسات واعتراضات إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية،
أس���فرت بعد عدة جلس���ات من النقاش في العام  ،2007عن تخصيص مساحة  91دونما
لعرب الحديدية ،كمنطقة يسمح السكن فيها ،بعد عناء طويل في أروقة المحاكم.
وحس���ب مركز أبحاث األراضي ،ف���إن االحتالل لم يلتزم بذل���ك ،فأخذ ينذر البيوت
البس���يطة المصنوعة من الخش���ب والخيش ،ويخطر البيت تلو اآلخ���ر بالهدم ،إال أن
س���كان الحديدية صمدوا ف���ي أراضيهم أمام إجراءات االحتالل التعس���فية ،وكانوا
ينتقلون م���ن وإلى مواقع أخرى ضمن حدود منطقة س���هل البقيع���ة ،بعد عمليات
الهدم التي كانت تقوم بها سلطات االحتالل ،والهادفة إلى ترحيلهم.
وبالتزام���ن مع عملية الهدم في الحديدية ،هدمت قوات االحتالل حظيرتي مواش،
ومنزال متنقال "كرفان" في قرية الجفتلك في األغوار ،تعود لعائلة الكعابنة.
وأكد دراغمة ،أن جرافات االحتالل دمرت المنشآت والبركسات في منطقة المصفح
والمخ���روق بالجفتلك ،وأقدمت على تس���ويتها باألرض ،وذل���ك بعد أن فرض جيش
االحتالل عل���ى منطقتي الحديدي���ة والجفتلك طوقا عس���كريا وأعلنهما منطقتين
مغلقتين ألسباب أمنية.
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االحتالل يعزز قواته لمواجهة تظاهرات اليوم

إصابة أربعة شبان في «فعاليات
إرباك» ليلية واسعة شرق القطاع
كتب محمد الجمل وعيسى سعد الله:
أصيب أربعة ش���بان بالرصاص ،ونحو عش���رة باالختناق،
خالل اندالع فعاليات وتظاهرات "إرباك ليلي" ،واسعة على
طول خط التحديد شرق القطاع ليلة أمس وفجر اليوم.
وتجمع مئات الش���بان بش���كل متزامن في مناطق شرق
مدينة غزة "موقع ملكة" ،وقرب مخيم العودة ببلدة خزاعة
ش���رق محافظة خان يونس ،وكذلك في بلدة الشوكة إلى
الش���رق من مدينة رفح ،إضافة إلى محي���ط مخيم البريج
وش���رق مخيم جباليا ،وشرعوا بإش���عال إطارات مطاطية،
وإصدار أصوات مزعجة عبر مكبرات صوت ومزامير.

وبدأ متظاهرو ش���رق غزة وكذلك النش���طاء في مخيم
العودة بمحافظة خان يونس ،بإطالق ألعاب نارية وإلقاء
قنابل صوتية بش���كل مكثف باتجاه خط التحديد ،كما
شرع ش���بان آخرون بتوجيه مصابيح ليزر أنوارها خضراء
ناحية أبراج مراقبة ومواقع عس���كرية إس���رائيلية تقع
ش���رق مخيم جباليا ،وقبالة مخيم البريج ش���مال ووسط
القطاع.
كم���ا تقدم بضع عش���رات م���ن المتظاهري���ن ناحية خط
التحديد قبالة حي الشجاعية "موقع ملكة" ،ونجحوا في قص
الس���ياج الفاصل ،وأش���علوا حرائق على طول خط التحديد،
بالتزامن مع إلقاء قنابل صوتية.
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تل أبيب :الرا القاسم تطعن أمام
محكمة في قرار منع دخولها
تل أبيب -وكاالت :ظه���رت الطالبة األميركية من أصول
فلسطينية الرا القاس���م امس ،في محكمة اسرائيلية في
تل ابيب للطعن في قرار منعها دخول البالد بعد اتهامها
بدعم حملة مقاطعة اسرائيل.
وق���ررت المحكمة في نهاية الجلس���ة إعادة القاس���م
إلى منش���أة االعتقال في مطار اللد وإرس���ال القرار بشأن
االستئناف إلى طرفي القضية الحقًا.
وأوقفت الرا القاس���م ( 22عامًا) في الثاني من تش���رين
األول لدى وصولها إلى المطار.
وقال اإلعالم اإلس���رائيلي إنها جاءت لتدرس لمدة عام
ّ
العبرية في القدس به���دف الحصول على
في الجامع���ة
ش���هادة ماجس���تير في حقوق اإلنس���ان وكان���ت لديها
تأشيرة لهذه الغاية.
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الرا القاسم داخل المحكمة ،أمس.

(أ.ف.ب)

تركيا تقبل مقترحًا سعوديًا بتشكيل مجموعة
عمل مشتركة للتحقيق في قضية خاشقجي
إسطنبول  -وكاالت :نقلت وكالة أنباء األناضول الرسمية
التركية أمس ،عن إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة
قوله إن تركيا قبلت اقتراحًا س���عوديًا بتشكيل مجموعة
عمل مش���تركة للتحقيق في قضية الصحافي السعودي
المفق���ود جمال خاش���قجي .وق���ال كالين إن���ه «تم إقرار
تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن جميع جوانب
حادثة خاشقجيً ،
بناء على مقترح من الجانب السعودي».
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس ،الس���عودية
إلى نش���ر صور من كاميرات المراقبة لخاش���قجي ،بينما طالب
الرئي���س األميركي دونال���د ترامب بإجابات على التس���اؤالت
بشأن اختفاء الصحافي السعودي المعارض ،ما يشكل ضغوطًا
متزايدة على الرياض لتقديم تفسير مقنع حول اختفائه.
وزادت صحيفة واش���نطن بوست ،التي كان يكتب فيها

خاش���قجي ،من الغموض بقولها إن ولي العهد السعودي
محمد بن س���لمان أمر بالعملية «الس���تدراج» خاش���قجي
إلعادته إلى بالده.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية امس،
إن الس���فير السعودي لدى واش���نطن توجه إلى بالده وإن
الحكوم���ة األميركية تتوقع منه تقديم معلومات بش���أن
اختفاء خاشقجي عندما يعود إلى واشنطن.
وقالت المتحدثة هيذر ناورت في إفادة إعالمية «قيل لي
إنه توجه لبالده ...ونتوقع بعض المعلومات عندما يعود».
ُ
وفقد أثر خاشقجي الذي كان ينتقد سلطات الرياض ،منذ
 2تش����رين األول بعد دخوله قنصلية بالده في إس����طنبول،
حيث ذهب للقيام بإجراءات إدارية اس����تعدادًا لزواجه من
خطيبته التركية خديجة جنكيز.
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