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تعزية
 رام اهلل -م��ازن اك��رم �شبيت��اين وجن��اه اك��رم وعم��ر وا�شرة �شرك��ة اكرم 
�شبيتاين واوالده املح��دودة و�شبيتاين هوم  ي�شاطرون ارملة املرحوم �شام 
العق��اد وولديه��ا ابراهي��م وكرمي وعموم اآل العق��اد واآل ال��زر واقرباءهم 
وان�شباءه��م يف الوط��ن واملهج��ر الكرام االح��زان  بوفاة فقيده��م املرحوم 

باإذن اهلل تعاىل  
العقيد ع�شام ابراهيم عبد الكرمي الزر 

ابراهيم"  "اأبو 
�شائل��ن املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقي��د بوا�شع رحمته ور�شوانه وي�شكنه 

ف�شيح جناته ويلهم اهله وذويه جميل ال�شرب وح�شن العزاء.

تعزية
اأك��رم عبد اللطي��ف جراب رئي�س جمل���س اإدارة بنك القد���س واملدير العام 
�ش��اح هدم��ي ونائباه وم�ش��اعداه وكاف��ة موظف��ي البنك ي�ش��اطرون ابناء 
الفقي��دة ر�ش��وان ون��ادر وعم��وم اآل اب��و �شنين��ة الك��رام الأح��زان بوف��اة 

فقيدتهم املرحومة باإذن اهلل
احلاجة فايزة اإبراهيم عبد احلليم  اأبو �شنينة

" ر�شوان  " اأم 
اأرملة املرحوم احلاج فوزي ر�شوان اأبو �شنينة

�شائل��ن املوىل عز وج��ل اأن يتغمد الفقي��دة بوا�شع رحمت��ه وي�شكنها ف�شيح 
جناته ويلهم اآلها وذويها ال�شرب وح�شن العزاء.

تعزية
�سالح هدمي وزوجته رولني ي�ساطران ال�سيدة �سالم العقاد وولديها ابراهيم 
وك��رمي  وعم��وم اآل الزر واآل العقاد الكرام الأح��زان بوفاة زوجها وفقيدهم 

املرحوم باإذن اهلل
العقيد ع�سام اأبراهيم عبد الكرمي الزر

" ابراهيم  " اأبو 
�سائل��ني امل��وىل عز وج��ل اأن يتغم��د الفقي��د بوا�س��ع رحمته وي�سكن��ه ف�سيح 

جناته ويلهم اآله وذويه ال�سرب وح�سن العزاء.

تعزية
املدي��ر الع��ام لبنك القد�س �س��اح هدمي ونائباه وم�ساع��داه وكافة موظفي 
البن��ك ي�ساط��رون اآل غرغور الك��رام الأح��زان بوفاة فقيديه��م املرحومني 

باإذن اهلل
ندمي حنا غرغور

وابنه
كرمي ندمي غرغور

�سائلني املوىل عز وج��ل اأن يتغمد الفقيدين بوا�سع رحمته وي�سكنهما ف�سيح 
جناته ويلهم اآلهما وذويهما ال�سرب وح�سن العزاء.

شكر وتقدير لسيادة الرئيس محمود عباس

يتقدم أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة بالشكر الجزيل لفخامة 

رئيس دولة فلسطين 

السيد محمود عباس "أبو مازن"

 على الثقة الغالية التي أواله إياها بتجديد رئاسته لجامعة 

القدس المفتوحة لدورة أخرى.

ويعاهد أ. د. يونس عمرو فخامة الرئيس وش���عبنا الفلسطيني 

وأبناء "الق���دس المفتوحة" بأن يبقى الجندي الوفي والمخلص 

لرس���الة الجامعة، وأن يكون خادمًا لهذا الوطن تحت راية قائد 

المسيرة سيادة الرئيس "أبو مازن" حفظه الله.
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ذ عمليات هدم في القدس
ِّ

جرافات االحتالل تنف
ومستوطنون ينصبون خيامًا بأراضي دير الحطب

رام الله – "األيام"، "وفا": هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، 
منزاًل يعود للمواطن عماد عياد "إس���كان نس���يبة"، في حي بيت حنينا شمال 
القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص، وحظيرة للمواشي، وسالسل حجرية، 
ومراحيض داخل مخزن في سلوان، فيما أخطرت بهدم غرفة زراعية في خربة 
المراجم بمحافظة نابلس في الوقت الذي نصب فيه مس���توطنون خيامًا في 

منطقة رأس العين التابعة ألراضي قرية دير الحطب بمحافظة نابلس.
فق���د هدمت طواقم تابع���ة لبلدية االحتالل في الق���دس، منزاًل يعود 
للمواطن عماد عياد في "إسكان نسيبة"، الواقع في حي بيت حنينا شمال 

القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

كما هدمت طواقم تابعة لما تسمى "سلطة الطبيعة" التابعة لالحتالل، 
برفقة قوة عس���كرية، حظيرة للمواش���ي تعود للمواط���ن عمر القاق، في 
حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، كما قطعت وأزالت 
أشجارًا في المنطقة، وهدمت سالسل حجرية في الحي باستخدام أدوات 

الهدم اليدوية.
فيما هدمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل مراحيض داخل مخزن يعود 
للمواط���ن عبد محمد أب���و هدوان بحجة "المنفعة العام���ة"، وذلك بعد أن 
حطمت أقفال المخزن ومس���احته نحو 160 مترا مربعا، وش���رعت بتفريغ 

محتوياته والسيطرة عليه.

تعقد تحت اسم: "القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين"

الزعنون: "حماس" و"الجهاد" تسلمتا دعوات 
رسمية للمشاركة في دورة المجلس المركزي

رام الله - "األيام": قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إن 
حركتي حماس والجهاد اإلسالمي تسلمتا دعوات رسمية للمشاركة في أعمال 
دورة المجلس المركزي الفلس���طيني الذي ينعقد في الرابع عش���ر من الشهر 

الجاري في رام الله تحت اسم: "القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين".
وأك���د الزعنون في تصريح صحافي صدر عنه مس���اء أم���س، أن التحضيرات 

شارفت على نهايتها، حيث استكمل توجيه الدعوات ألعضاء المجلس المركزي 
داخل الوطن وخارجه، مشددا على أن "هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة بحكم 
القضايا المصيرية التي ستناقشها، حيث ستشكل منعطفا مهما في مسيرة 
العمل الوطني الفلسطيني على صعيد بناء االستراتيجية والشراكة الوطنية، 
وإعادة النظر في المرحلة الس���ابقة بكافة جوانبها، طالما أن إسرائيل اختارت 

"الطاقة": جهود حثيثة الستعادة
القدرة الكهربائية لقطاع غزة

غ����زة - حامد جاد: أك����د ظافر ملحم رئيس س����لطة الطاق����ة والموارد 
الطبيعية أن جهودا حثيثة تبذل الس����تعادة القدرة الكهربائية التي 
ش����رع الجانب اإلسرائيلي منذ حزيران الماضي بتقليصها تدريجيًا إلى 
أن تم تقليص "50 ميجا وات" من إجمالي القدرة الكهربائية "120 ميجا 
وات" الواردة من خطوط ش����بكة الكهرباء اإلسرائيلية المغذية لشبكة 

كهرباء محافظات غزة.

العائلة لم تفقد األمل حتى آخر دقيقة 

ن���ي���اب���ة االح�����ت�����الل ت���س���ت���أن���ف ض��د 
التميمي ن���ور  ال��ط��ف��ل��ة  س����راح  إط����الق 

رام الله - "األيام": قدمت نيابة االحتالل العسكرية 
في محكمة س���جن عوفر أمس، طلبا لمحكمة االحتالل 
باالس���تئناف على قرار اإلفراج ع���ن الطفلة نور ناجي 
التميمي، م���ن قرية النبي صالح، بعدم���ا كان أهلها 

يتوقع���ون اإلفراج عنه���ا يوم أمس، خاص���ة أن قرارا 
س���ابقا لمحكمة االحتالل ن���ص على اإلف���راج عنها، 
مقابل غرامة 5 آالف ش���يكل، شريطة أن ال يقدم طلب 
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يرهن المسألة بموافقة ثلثي أعضائه

الكنيست يقّر قانونًا يقيد االنسحاب اإلسرائيلي
من القدس الشرقية ويسمح بعزل بعض أحيائها

كتب عبد الرؤوف أرناؤوط :

صادق الكنيس���ت اإلسرائيلي، فجر أمس، على قانون "أساس القدس عاصمة 
إس���رائيل" المعدل الذي يعقد أي تسوية سياسية مستقبلية بشأن المدينة، 
ويرهن االنسحاب من القدس الشرقية المحتلة بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست، 

وإن كان يسمح بالتخلي عن أحياء فلسطينية مكتظة بالسكان في المدينة.
ووفق���ا للقانون الذي تمت المصادقة علي���ه بالقراءتين الثانية والثالثة فإن 
"التخلي عن السيادة اإلسرائيلية على أي جزء من القدس منوط بموافقة أغلبية 

80 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا".
وج���اء القانون الجديد مع���دال لقانون تم إقراره الع���ام 1980 وتعديله العام 
2000 وكان يتطلب مصادقة ما ال يقل عن 61 عضو كنيست "لتسليم السيطرة 
اإلس���رائيلية عل���ى أي ج���زء من المدين���ة إلى كي���ان أجنبي" في إش���ارة إلى 

الفلسطينيين.
ويسمح القانون الجديد المعدل بإعادة رسم حدود المدينة بما يسمح بإضافة 

مستوطنات يهودية إليها وسلخ أحياء فلسطينية عن القدس الشرقية.
وتم���ت المصادقة على القانون الجديد بأغلبية 64 عضو كنيس���ت ومعارضة 
52 وامتناع عضو واحد عن التصويت وهو من حزب )يوجد مستقبل( المعارض.

وانتهى التصويت على القانون في الساعة الثالثة من فجر الثالثاء.
وين���ص القانون عل���ى أن "القدس ه���ي مدينة ذات مكان���ة خاصة وأهمية 
تاريخية بالنسبة للشعب اليهودي، وهي عاصمته األبدية، القدس هي التزام 

يمتد إلى أجيال".

الرئاسة: ال شرعية لكل قرارات
الكنيست وال شرعية لقرار ترامب

رام الله - وفا: قال الناطق الرس���مي باسم الرئاس���ة نبيل أبو ردينة، إن 
إع���الن الرئيس األميركي ترام���ب االعتراف بالقدس عاصمة إلس���رائيل، 
وتصويت الكنيس���ت اإلسرائيلي على قانون القدس الموحدة، هو بمثابة 

إعالن حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية.

إص����اب����ة م���واط���ن���ْي���ن ب����رص����اص االح����ت����الل ف����ي م���واج���ه���ات
ال��ض��ف��ة ف����ي  م����واط����ن����ًا   15 ت����ط����ال  ج����دي����دة  واع����ت����ق����االت 

محافظات - "األيام": أصيب مواطنان بجروح خالل مواجهات مع قوات االحتالل 
ش���رق بلدة خزاعة بمحافظة خان يونس، وفي قرية سالم، بمحافظة نابلس، في 
الوقت الذي شنت فيه قوات االحتالل حملة اعتقاالت في عدة محافظات بالضفة 

طالت 15 مواطنًا بينهم سيدة.

غارة جوية إسرائيلية على موقع ل� "حماس"
ليبرمان وايزنكوت: غير معنيين بالتصعيد!

غ���زة -  محمد الجمل، وكاالت: أطلقت طائرات مروحية إس���رائيلية 
ع���ددًا م���ن صواريخ ج���و أرض، اس���تهدفت موقعًا للبحري���ة تابعًا 
ل�"كتائب القس���ام" الجناح العس���كري لحركة "حم���اس"، يقع غرب 

الهند تشتري صواريخ إسرائيلية 
قبيل قيام نتنياهو بزيارتها

نيودله���ي - أ ف ب: أعلن���ت وزارة الدفاع الهندية أن الهند ستش���تري 131 
صاروخ أرض - جو من إس���رائيل في صفقة بقيمة 70 مليون دوالر، وذلك قبيل 

زيارة لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وستس���تخدم الصواري���خ وهي من طراز ب���راك وتصنعها "أنظم���ة رافائيل 

الدفاعية المتقدمة"، على أول حاملة طائرات للهند يجري تصنيعها حاليا.

معهد األمن القومي اإلسرائيلي:

إحراز أي تقدم سياسي مع  الفلسطينيين 
ضرورة إلسرائيل لمواجهة التهديدات القائمة

الق���دس - وكاالت: قدم رئيس المعهد لدراس���ات األمن 
القومي اإلس���رائيلي ورئيس االس���تخبارات العس���كرية 
الس���ابق، عاموس يدلين، أول من أمس، كتاب "التقديرات 

اإلستراتيجية إلسرائيل 2017 – 2018" إلى رئيس الدولة، 
رؤوفي���ن ريبلين، تناول المس���ائل األمنية والسياس���ات 
الجوهرية إلسرائيل، بحسب تقدير المعهد، للعام 2018.

2017: مقتل 55 جنديًا 
إسرائيليًا بينهم

 9 بعمليات عسكرية
ت���ل أبيب - وكاالت: كش���ف تقرير 
ص���ادر ع���ن مكت���ب الناطق باس���م 
أن  اإلس���رائيلي،  االحت���الل  جي���ش 

"بنس" في زيارة خاطفة إلسرائيل
أواخر الشهر الجاري 

تل أبيب - نقلت القناة الثانية اإلس���رائيلية، مساء أمس، عن مصدر حكومي 
إس���رائيلي وصفته ب�"رفيع المستوى" أن نائب الرئيس األميركي، مايك بنس، 
سيقوم، نهاية كانون الثاني الجاري، ب� "زيارة خاطفة ليوم واحد" إلى إسرائيل.

وبحس���ب المصدر تشمل زيارة بنس "عقد اجتماع مع كل من رئيس الحكومة 

ارتفاع أعداد القتلى والمعتقلين

إيران: التظاهرات االحتجاجية تتسع وتزداد عنفًا
وخامنئي يوجه اتهامات للقوى المعادية بإثارتها

لندن - رويترز: اتهم الزعيم األعلى 
اإليران���ي آية الله علي خامنئي أمس 
بإثارة  الجمهورية اإلس���المية  أعداء 
الب���الد مع  االضطراب���ات ف���ي أرجاء 
ارتفاع ع���دد القتلى ف���ي تظاهرات 
مناهضة للحكومة تفجرت األس���بوع 

الماضي إلى 21 قتيال.
وأظه���رت لقط���ات نش���رت عل���ى 
مواقع التواصل االجتماعي انتش���ار 

واشنطن تطلب عقد اجتماعات أممية طارئة لبحث تطورات إيران
األم���م المتحدة )الواليات المتحدة( - أ ف ب: طلبت الس���فيرة األميركية في 
األمم المتح���دة نيكي هايلي أمس عق���د "اجتماعين طارئي���ن لمجلس األمن 
في نيويورك ومجلس حقوق اإلنس���ان في جنيف" لبح���ث التطورات في إيران 

هايلي: ترامب سيوقف مساعداته ل�"األونروا" 
إذا لم يعد الفلسطينيون إلى المفاوضات

الق���دس - "األيام": قال���ت المندوبة األميركية ل���دى األمم المتحدة 
نيك���ي هايلي إن الواليات المتحدة س���توقف مس���اعداتها إلى وكالة 
األم���م المتحدة إلغاثة وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين ما لم يعد 

الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات.
وقالت هايلي للصحافيين في مقر األمم المتحدة في نيويورك أمس: 

طالبات يغادرن مدرستهن في مجمع عرب أبو نوار شرق القدس. يذكر أن المدرسة مهددة بالهدم واألهالي بالتهجير لصالح االستيطان.  )األناضول(

جانب من 

المواجهات 

الحدودية 

شرق خان 

يونس، 

أمس. 

)األيام(.

متظاهرون أمام السفارة اإليرانية في لندن أمس.  )أ.ف.ب(


