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جماهير غفيرة تشيع جثماني شهيدي خان يونس وبديا
طائرات االحتالل تقصف نقطة للمقاومة شرق دير البلح  

كتب مندوبو "األيام": 

ش���يعت جماهير غفيرة في بلدة بديا غرب سلفيت، وفي مدينة خان يونس 
جنوب غزة، أمس، جثماني الشهيدين إلياس صالح عبد ياسين )22 عامًا( وكرم 

محمد فياض )26 عامًا( إلى مثواهما األخير.
ففي محافظة سلفيت، انطلق موكب تشييع الشهيد ياسين من أمام مستشفى 
الش����هيد ياس����ر عرفات في س����لفيت، إلى منزل ذويه في بلدة بديا، إللقاء نظرة 

الوداع عليه، ومنه إلى مسجد البلدة، حيث أدى المشيعون صالة الجنازة.
وحمل المش���يعون جثمان الشهيد ياس���ين على األكتاف، وجابوا به شوارع 
البل���دة، مرددين الهتاف���ات الوطنية، وص���وال إلى مقبرة البل���دة، حيث ووري 
جثمانه الطاهر، وسط حالة من الحزن والغضب على جرائم االحتالل واالعدامات 

الميدانية التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
يذكر أن قوات االحتالل كانت أعدمت الشهيد ياسين، في الخامس عشر من 
تش���رين األول الفائت، أثناء عبوره الشارع قرب مفترق قرية حارس، واحتجزت 

جثمانه منذ ذلك التاريخ إلى أن سلمت جثمانه أول من أمس.
في الس���ياق، ش���يعت جماهير غفي���رة من محافظة خ���ان يونس جثمان 
الش���هيد كرم محمد فياض في موكب جنائزي مهيب ظهر أمس، بمشاركة 

آالف المواطنين.

وانطلق الموكب من مستشفى غزة األوروبي حيث كان يرقد جثمان الشهيد، 
باتجاه منزل عائلته ف���ي حي األمل غرب خان يونس، حيث ألقيت نظرة الوداع 
األخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى المس���جد، لتؤدى صالة الظهر ومن ثم 

الجنازة على الجثمان.
بعد ذلك انطلق المش���يعون باتجاه مقبرة الشهداء لمواراة الجثمان الطاهر 

الثرى، وسط صيحات التكبير والتهليل.
وردد المش���اركون في مس���يرة التش���ييع الش���عارات الداعية إلى استمرار 
مس���يرات الع���ودة حتى تحقي���ق األهداف الت���ي انطلقت م���ن أجلها، ورص 
الصفوف، واس���تعادة الوح���دة للتصدي لما يحاك للقضية الفلس���طينية من 

صفقات مشبوهة.
وكان الش���هيد فياض وهو من ذوي االحتياج���ات الخاصة )مصاب بمتالزمة 
داون(، استش���هد بعد أن أصيب برصاصة قناص في رأس���ه بينما كان يراقب 
من مس���افة بعيدة المواجهات بين الش���بان وقوات االحتالل شرق خان يونس 

أول من أمس.
 م���ن جهة ثانية,  قص���ف الطيران الحربي اإلس���رائيلي فج���ر أمس، موقعًا 
للمقاومة "نقطة رصد" شرق مدينة دير البلح في محافظة وسط قطاع غزة، دون 

وقوع إصابات في األرواح حسب مصادر طبية فلسطينية.

)التتمة ص 24(

)التتمة ص 24(

هولندا تدين النشاط االستيطاني بالضفة
تل أبيب- أدانت هولندا، أمس، مصادقة إسرائيل على إنشاء حوالى 2200 وحدة 

استيطانية جديدة بالضفة الغربية.

وقال الس���فير الهولندي ف���ي تل أبيب غيليس بيسش���ور، عبر تويتر، إن "النش���اط 

االستيطاني إلسرائيل بالضفة الغربية غير قانوني، كونه يتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف بيسش���ور إن "قرار إس���رائيل بناء وحدات استيطانية في األيام األخيرة 

يقوض حل الدولتين، وفرص إحالل سالم دائم".

والخميس، كشفت حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو، صادقت 

خالل اليومين الماضيين، على مخططات لبناء 2191 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

الرئيس يستقبل وفد اتحاد كنائس رام الله
ووفدًا من جامعة القدس المفتوحة

رام الله -وفا: اس���تقبل الرئيس محمود عباس، مس���اء أمس، في مقر الرئاسة 
بمدينة رام الله، وفد اتحاد كنائس رام الله.

وهنأ الرئي���س وفد اتحاد كنائس رام الله بحلول أعياد الميالد، داعيًا الله أن 
يعم األمن واألمان والسالم على شعبنا، وأن يحقق له كل ما يتمناه.

بدورهم، تمنى أعضاء الوفد أن يعم الس���الم في المنطقة، مؤكدين دعمهم 
لسياسات الرئيس الحكيمة الساعية لتحقيق السالم واألمن، وتطلعات الشعب 

الفلسطيني بالحرية واالستقالل.
وحضر اللقاء، رئيس بلدية رام الله موس���ى حدي���د، ورئيس الهيئة العامة 
للش���ؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حس���ين الش���يخ، 
ومستش���ار الرئيس للش���ؤون الدبلوماس���ية مجدي الخال���دي، ورئيس ديوان 

الرئاسة انتصار أبو عمارة.
كما اس���تقبل الرئيس مس���اء امس، بمقر الرئاس���ة في مدينة رام الله، وفد 
جامع���ة القدس المفتوحة، ضم رئيس مجلس األمناء عدنان س���مارة، ورئيس 

الجامعة يونس عمرو.
)التتمة ص 24(

إسرائيل: بينيت وشاكيد ينسحبان من
"البيت اليهودي" ويشكالن حزبًا جديدًا 

 تل أبيب- وكاالت: أعلن وزيرا التعليم نفتالي بينيت، والقضاء أييلت شاكيد، 
انشقاقهما عن حزب "البيت اليهودي" اليميني الداعم لالستيطان في مناطق 
الضفة الغربية، وتشكيل حزب سياسي جديد تحت مسمى "اليمين الجديد".

وقال الوزيران اإلس���رائيليان ف���ي مؤتمر صحافي مش���ترك إن "من مبادئ الحزب 
الجديد الذي أقمناه، هو منع إقامة دولة فلسطينية"، مشيرين إلى أن الحزب الجديد 

سيجمع بين العلمانيين والمتدينين من الجمهور اإلسرائيلي الداعم لليمين.
وقال بينيت إن الحزب الجديد س���يكون تحت قيادة مش���تركة مع ش���اكيد، 
مضيفًا "في الس���ابق نجحنا في منع تحرير المخربين أو التقدم نحو إقامة دولة 

فلسطينية، اآلن خسرنا قوتنا في إمكانية التأثير".
وأكد بينيت في المؤتمر الصحافي أن من مبادئ حزب "اليمين الجديد" الذي 
أسس���ه مع شاكيد، "ضد إقامة دولة فلسطينية، ضد تحرير المخربين، مع دولة 

إسرائيل". 
كما أش���ار الى أن "ه���ذا الحزب لو أقيم قبل 13 س���نة لكان ق���د منع حدوث 

االنسحاب أحادي الجانب" من غزة. 
)التتمة ص 24()التتمة ص 24(

اعتقال 6489 مواطنًا 
بينهم 1063 طفاًل 

خالل 2018
رام الله - "األيام": أصدرت هيئة 
شؤون األس���رى والمحّررين، أمس، 
تقريرًا سنويًا للعام 2018، رصدت 
فيه أعداد األسرى واألسيرات في 
سجون االحتالل، وأبرز االنتهاكات 

بحقهم خالل العام الجاري.
وأش���ار التقرير إلى أن سلطات 
االحت���الل صّع���دت خ���الل العام 
الج���اري م���ن نط���اق اعتقاالتها 
مجموع  وصل  حي���ث  للمواطنين، 
إلى 6489  ف���ي 2018  المعتقلين 

مواطنًا، شملت كافة فئات

)التفاصيل ص 2(

بعد االعتداء الدموي على حافلة سياح

مصر تعلن مقتل 40 إرهابيًا في عمليات
مداهمة ألوكارهم في الجيزة وشمال سيناء

القاه���رة- أ ف ب: قتلت الش���رطة المصرية أمس، 40 
"إرهابي���ًا" ف���ي عمليات ده���م غداة هجوم اس���تهدف 
حافلة س���ياح في الجيزة وأس���فر عن مقتل ثالثة سياح 

فيتناميين ومرشدهم السياحي المصري.
وقالت وزارة الداخلية في بيان "تم توجيه عدة ضربات 
أمني���ة ومداهمة أوكار تلك العناصر في توقيت متزامن 
بنطاق محافظتي الجيزة وش���مال سيناء عقب استئذان 
نيابة أمن الدولة العليا، ما أس���فر عن مقتل 40 إرهابيا" 

30 منهم في محافظة الجيزة.
وأضاف البيان إن تحرك قوات األمن أتى بعد أن "توافرت 
معلومات لقط���اع األمن الوطني حول قي���ام مجموعة من 
العناصر اإلرهابية باإلعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من 
العمليات العدائية تس���تهدف مؤسسات الدولة خاصة 
االقتصادي���ة ومقومات صناعة الس���ياحة ورجال القوات 

المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية".
وقال مس���ؤول أمني لوكالة فرانس ب���رس إن عمليات 

الدهم "تمت في ساعة مبكرة السبت".

وش���هدت الجيزة )غرب القاهرة( عمليتي دهم، بحسب 
البيان، أسفرت األولى عن مقتل 14 "إرهابيا" فيما أسفرت 

الثانية عن مقتل 16.
تل عش���رة "إرهابيين" ف���ي مدينة 

ُ
م���ن جهة أخ���رى ق

العري���ش بمحافظة ش���مال س���يناء، حيث يترك���ز الفرع 
المصري لتنظيم الدولة اإلسالمية - داعش )والية سيناء(.

تل ثالثة س���ّياح فيتنامّيين ومرش���دهم الس���ياحي 
ُ
وق

مس���اء الجمعة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة 
هم في الجيزة قرب منطقة األهرامات.

ّ
كانت تقل

ا عندما تعّرضت   14 س���ائًحا فيتنامّيً
ّ

وكانت الحافلة تقل
لالعتداء، حسب وزارة الداخلّية.

وأصدر النائب العام المصري الجمعة توجيهاته لسلطات 
التحقيق بالوقوف على أسباب وكيفية وقوع االعتداء.

وزار رئيس الحكوم���ة المصرية مصطفى مدبولي الجرحى في 
المستش���فى، وقال في تصريحات نقلتها ش���بكات التلفزيون 
المصرية إن الحافلة خرجت "عن المسار المؤمن من جانب قوات 

)التتمة ص 24(األمن دون اإلبالغ عن تغيير المسار".

"حماس" تنفي شهادة مبارك 
عن دورها في العام 2011

غ���زة- أ ف ب: نف���ت حركة حماس 
أم���س، ما أعلن���ه الرئي���س المصري 
األسبق حس���ني مبارك أمام محكمة 
ها 

ّ
مصرية األس���بوع الماض���ي من أن

أرس���لت إلى ب���الده ف���ي 2011 مئات 
حين من عناصرها إلطالق سراح 

ّ
المسل

سجناء إسالميين.
د 

ّ
وقالت "حم���اس" في بي���ان "نؤك

نفينا القاط���ع لما ورد في ش���هادة 
مبارك حول إرس���ال "حم���اس" 800 
عنصر إل���ى القاهرة، إلطالق س���راح 
سجناء مصريين وفلسطينيين وعرب 
من الس���جون المصرية خ���الل ثورة 

يناير" 2011.
ف���ي  الحرك���ة  واس���تهجنت 
بيانه���ا "ال���زّج باس���م "حماس" في 
ق بالش���ؤون الداخلية 

ّ
قضاي���ا تتعل

���دة "التزامها التاّم 
ّ
المصرية"، مؤك

بسياس���تها القائم���ة عل���ى ع���دم 
ل في الشؤون الداخلية للدول 

ّ
التدخ

)التتمة ص 24(ومنها مصر".

اليمن: بدء انسحاب المتمردين الحوثيين 
من ميناء الُحديدة تنفيذًا التفاق السويد

الحدي���دة )اليم���ن(- أ ف ب: ب���دأ 
اليمني���ون  الحوثي���ون  المتم���ردون 
امس، االنس���حاب من ميناء الُحديدة 
في غ���رب البالد، وذلك بموجب اتفاق 
ت���م التوص���ل إليه في الس���ويد في 
مطل���ع كان���ون األول، وف���ق م���ا أفاد 

مسؤول أممي.
وق���ال المس���ؤول ال���ذي طلب عدم 
الحوثيين  إن  الكش���ف عن هويت���ه 
بدؤوا باالنس���حاب من الميناء المطل 
عل���ى البح���ر األحمر منتص���ف ليلة 

الجمعة السبت )21,00 ت غ الجمعة(.
وأكد مسؤول من المتمردين لوكالة 
س���بأ التابع���ة للحوثيي���ن إن هؤالء 
ب���دؤوا "تنفي���ذ المرحل���ة األولى من 
إعادة االنتشار )االنسحاب( من ميناء 

الحديدة".
وأفاد مراس���ل وكال���ة فرانس برس 
في المكان أن الحوثيين نظموا حفاًل 

لهذه المناسبة.
التوصل  ال���ذي تم  االتفاق  وينّص 
إليه خالل محادثات سالم في السويد 

هذا الش���هر برعاي���ة األمم المتحدة 
على هدنة دخل���ت حّيز التنفيذ في 

18 كانون األول في الحديدة.
وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة 
غالبية المساعدات والمواد الغذائية 
التي يعتمد عليها ماليين الس���كان 

في اليمن.
الحوثيون  المتم���ّردون  ويس���يطر 
منذ 2014 على الحديدة التي تحاول 

القوات الحكومية استعادتها منذ

)التتمة ص 24()التتمة ص 24( )التتمة ص 24(

اتفاق روسي تركي على "تنسيق" ميداني 
في سورية ُبعيد القرار األميركي باالنسحاب

فق���ت روس���يا 
ّ
موس���كو- أ ف ب: ات

وتركي���ا خ���الل محادثات ج���رت في 
موس���كو امس بي���ن البلدي���ن، على 
في  الميدانية  تحركاتهما  "تنسيق" 
حدة 

ّ
س���ورية بعيد قرار الواليات المت
سحب جنودها من شمال سورية.

وأّدى قرار الرئيس األميركي دونالد 
ترامب باالنس���حاب من س���ورية الى 
المش���اركين  األطراف  مواق���ع  تبّدل 
في الحرب الس���ورية المعقّدة. وإزاء 

المخ���اوف من هج���وم تركي محتمل 
الموق���ف األميركي  عليه���م نتيجة 
الس���وريون  المفاج���ئ، طلب األكراد 
المس���اعدة من الجيش السوري الذي 
دخل بعض المواقع قرب مدينة منبج 

الشمالية.
وف���ي حي���ن أّي���دت موس���كو هذا 
التحّرك لقوات النظام الس���وري، فإّن 
أنقرة انتقدته بشّدة، األمر الذي دفع 
باتجاه التشاور بين البلدين، فزار وفد 

تركي موسكو امس وأجرى محادثات 
والدف���اع  الخارجي���ة  وزراء  جمع���ت 
ف���ي البلدي���ن، إضافة ال���ى عدد من 
المسؤولين عن أجهزة االستخبارات.

وق���ال وزي���ر الخارجي���ة الروس���ي 
س���يرغي الف���روف في خت���ام هذه 
المحادث���ات في العاصمة الروس���ية 
لين 

ّ
فقنا على مواصلة قيام الممث

ّ
"ات

العسكريين الروس واألتراك

)التتمة ص 24(

)التتمة ص 24(

قناة عبرية: الحكومة اإلسرائيلية ستوافق 
اليوم على مشروع قناة البحرين مع األردن

تل أبيب- ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء أمس، أن الحكومة اإلسرائيلية 
ستصوت اليوم األحد على مشروع قناة البحرين بعد خمس سنوات من التأخير، 

وعدة لقاءات سرية عقدت مؤخرًا في نيويورك.
وحسب القناة، فإن المشروع الذي سيتيح ضخ المياه إلى األردن إلنقاذ البحر 

الميت، هو أكبر مشروع يتم فيه التعاون بين إسرائيل ودولة عربية.
وأشارت إلى أنه سيتم وضع خط أنابيب بطول مئات الكيلو مترات بين البحر 

األحمر والبحر الميت وتزويد األردن بالمياه.
ووفق���ًا للقناة، فإنه تحت ضغط من العاهل األردن���ي الملك عبدالله الثاني، 
وفهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لضرورة إصالح العالقات مع 

األردن، ستتم الموافقة على هذا المشروع.
وقالت القناة، إن لقاءات سرية عقدت مؤخرًا بين وزير التعاون اإلقليمي

)التتمة ص 24(

 القاهرة- مجموعة من السياح اآلسيويين في صورة جماعية أمام األهرامات أمس، رغم االعتداء اإلرهابي أول من أمس.                   )أ.ف.ب(

أفراد من القوات اليمنية الموالية للحكومة يتجمعون عند المدخل الشرقي لمدينة الحديدة، أمس.             )أ.ف.ب(

الرئيس عباس، خالل استقباله مجلس كنائس رام الله مساء أمس.                  )عدسة: ثائر غنايم( 

سلفيت - مواطنات يبكين خالل وداع جثمان الشهيد الياس ياسين في بلدة بديا، أمس.                 )عدسة: "وفا"(

المغرب: اعتقال سويسري بشبهة 
التوّرط بمقتل سائحتين اسكندنافيتين

ه���ا اعتقلت في مراكش امس 
ّ
الرباط-  أ ف ب: أعلنت الس���لطات المغربية أن

سويس���ريًا "متش���ّبعًا بالفكر المتطّرف والعنيف" ويقيم ف���ي المغرب، وذلك 
لالش���تباه بتوّرطه بجريم���ة قتل س���ائحتين دنماركية ونروجي���ة في جنوب 

المملكة قبل أسبوعين.
ه "تم توقيف األجنبي 

ّ
وق���ال المكتب المركزي لألبحاث القضائية في بيان إن

ه متشّبع بالفكر 
ّ
المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت إجراءات البحث أن

ه يشتبه بتوّرطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه 
ّ
المتطّرف والعنيف، وأن

القضية آلّيات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية".
وأضاف البيان إّن الموقوف الذي يحمل أيضًا الجنسية اإلسبانية "منخرط في 
عمليات اس���تقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة م���ن دول جنوب الصحراء بغرض 

تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب".

 إسرائيل تحتج بعد قيام 
وزيرة أردنية بدوس 

العلم اإلسرائيلي
تل أبيب- قال محلل الشؤون السياسية 
في هيئة البث اإلس���رائيلي شمون آران 
ان وزارة الخارجي���ة اإلس���رائيلية رفعت 
احتجاج���ًا ش���ديد اللهج���ة عل���ى قيام 
عدد من ال���وزراء األردنيين بدوس العلم 
اإلسرائيلي والمتواجد على أرضية مدخل 

مجمع النقابات المهنية.
وحس���ب م���ا نش���ر آران فق���د قام���ت 
الخارجية اإلس���رائيلية باستدعاء ممثل 
الس���فارة األردنية لالحتجاج أمامه اليوم 

في مقر الوزارة.

غباي: سأكون رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية القادمة

تل أبيب- نقلت صحيفة "معاريف" 

العبرية، عن رئيس حزب "المعس���كر 

الصهيون���ي" آف���ي غب���اي، قوله إنه 

سيكون رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

القادمة.

وأضاف غباي: "لق���د جئت إلحداث 

تغيي���ر كبي���ر في الب���الد، وال أعتقد 

أن���ه يمكن إج���راء تغيي���رات كبيرة 

في الحكومة التي يرأس���ها بنيامين 

نتنياه���و، نح���ن اآلن نخ���وض حربًا 

حقيقية على مس���تقبل إس���رائيل"، 

وفق تعبيره.

زحالقة يعلن عدم 
ترشحه النتخابات 
"الكنيست" المقبلة

تل أبي���ب- أعل���ن جم���ال زحالقة، 
رئي���س حزب التجم���ع العربي داخل 
الخ���ط األخضر، أمس، عدم ترش���حه 
المقررة في  الكنيس���ت  النتخاب���ات 

التاسع من نيسان المقبل.
وأوضح زحالقة ف���ي تصريح صحافي 
)يديع���وت  صحيف���ة  موق���ع  أورده 
أحرون���وت( العبري���ة، أن���ه س���يواصل 
التعاون مع مس���ؤولي األحزاب العربية 
ف���ي الداخل بعد أن قاد معهم القائمة 

العربية المشتركة.

أمطار متفرقة ودرجات حرارة منخفضة 
رام الله- قالت األرصاد الجوية إن البالد س���تبقى اليوم األحد تحت تأثير 
رياح ب���اردة ورطبة تؤدي الى مزي���د من الهطوالت المطري���ة ذات الطابع 
الخفي���ف إلى المتفرق مع بق���اء الجو غائمًا ويط���رأ انخفاض طفيف على 
درج���ات الحرارة، بحي���ث تصبح أدنى من معدالتها لمث���ل هذا الوقت من 

العام بحدود 5 درجات مئوية.
 غدًا اإلثنين، ترتفع درجات الحرارة قلياًل، مع بقائها دون معدالتها 


