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االثنين 2018/8/20

العاهل األردني:
وال أعرف من أين يأتون بها ،لكن نحن كأردنيين نعرف ما هو المطلوب ،وبالنسبة
لنا مستقبل األردن أهم شيء ،وأيضًا كيف نساعد إخواننا في الضفة والقدس".
وكانت الواليات المتحدة قد جهزت خطة للسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،
تستند إلى إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازالت.
وتاب���ع ،وفقًا لوكال���ة "األناضول" :إن موق���ف المملكة من القضية الفلس���طينية
"يس���تند إلى ضرورة تحقيق المطالب العادلة للشعب الفلس���طيني ،وإقامة الدولة
ّ
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ،وفقًا لحل الدولتين".
وفي ما يتعلق بجنوب س���ورية ،أشار الملك عبد الله إلى أن األردن على تنسيق مع
األطراف المعنية لتحقيق التهدئة واالس���تقرار في جنوب سورية ،مشيدًا بالجهود
التي بذلتها وزارة الخارجية والقوات المس���لحة األردني���ة ،واألجهزة األمنية ،بهذا
الخص���وص" :إنن���ا قادرون على حماي���ة حدودنا من الداخل ومن الخ���ارج ،وكلي ثقة
بمؤسساتنا العسكرية واألمنية".
وأش���اد الملك عبد الله بكف���اءة ومهنية األجهزة األمنية على س���رعة اإلنجاز في
كش���ف الخلية اإلرهابي���ة المتورطة في العمل اإلرهابي بمدينة الفحيص والس���لط
خالل ساعات األسبوع الماضي.

أمطار وعواصف
وفي هذا الصددّ ،أجلت بعثة الحج الفلس���طينية تفويج حجيجها إلى منطقة منى
حتى صباح اليوم ،حرصًا على سالمتهم بسبب األمطار والعواصف الرعدية.
وأكدت بعثة الحج الفلس���طينية أن جميع الحجاج الفلس���طينيين بخير ،وس���يتم
تفويجهم ،اليوم ،على دفعات إلى صعيد عرفة.

ّ
صد محاولة
األيام الماضية ،وأغلقوا الطريق الواصلة بين نابلس وقلقيلية ،وألحقوا أضرارًا في
العديد من المركبات ،وأصابوا عدة مواطنين ،بينهم أطفال.
وأش���ار إلى أن المستوطنين خالل الـ 48ساعة الماضية ،أحرقوا جرافة واعتدوا على
من���ازل المواطنين في بلدة عصيرة القبلية وقرية جال���ود جنوب نابلس ،كما قطعوا
 900شجرة في قرية ّ
اللبن الشرقية ،وبلدة عرابة جنوب جنين ،وقرية رأس كركر قرب
رام الله ،وردموا بئرًا للمياه ،كما أقدموا على خط ش���عارات عنصرية في العيس���وية
وشعفاط شرق القدس.
ّ
وخط مس���توطنون من عصابة «تدفيع الثمن» ،أمس ،شعارات عنصرية على مركبة
وجدران أحد المنازل في بلدة العيس���وية بمدينة القدس المحتلة ،من أبرزها «عرب
القدس إرهابيون».
وأفادت لجنة المتابعة في بلدة العيس���وية ،على لسان عضوها رائد أبو ريالة ،بأن
المس���توطنين أعطبوا كذلك إط���ارات  15مركبة ،تعود للمواطني���ن في حي «حبايل
العرب» بالعيسوية.
يذكر أن عصابة «تدفيع الثمن» اليهودية لطالما اعتدت على ممتلكات المواطنين
ومقدس���اتهم في الق���دس وخارجها دون مالحقة من قوات االحت�ل�ال ،رغم أن كافة
المناطق في القدس مزودة بمئات كاميرات المراقبة.

االحتالل يهدم
وقال الناش���ط اإلعالمي محمد ع���وض :إن قوات االحتالل برفقة ما يس���مى بلدية
«عصيون» صادرت كمية كبيرة من منتجات المزارعين من عائلتي صبارنة وأبو مارية،
الذي���ن يقومون ببيع منتجاتهم بالقرب م���ن مدخل بيت أمر ،كما هدم عمال البلدية
العرائش ،وصادروا المنتجات الزراعية بواسطة حاوية إسرائيلية.
وأض���اف :إن عمال بلدية «عصي���ون» هدموا أيضًا عرائش وص���ادروا كميات أخرى
بالقرب من بلدة حلحول في منطقة الحواور.

االحتالل يغلق
م���ن جهته ،اس���تنكر النائب جمال الخض���ري ،رئيس اللجنة الش���عبية لمواجهة
الم ّ
الحصار ،إغالق االحتالل معبر بيت حانون -إيريز ،مؤكدًا أن المرضى ُ
حولين للعالج
في مستشفيات القدس المحتلة والضفة الغربية ،هم الفئة األكثر تضررًا.
وأش���ار الخضري ،في تصريح صحافي ،أمس ،إلى تض���رر التجار والمغادرين ،ممن
يحملون تصاريح سفر.
ّ
وش���دد على أن اإلغالق غير قانوني ،وتعس���في ،وخطير ،ويم���س بحياة المرضى،
إضافة إلى كونه إمعانًا في الحصار واالستهداف ،خاصة مع حلول عيد األضحى.
وق���ال الخضري« :المعابر إنس���انية ومعبر ببت حانون بالذات ه���و المعبر الوحيد
المخصص لعبور األفراد ،ومن يستخدم هذا المعبر هو من يسمح له االحتالل بالمرور
بعد إصدار التصاريح الالزمة».
وأضاف« :إغ�ل�اق المعبر بهذه الطريقة ،وأمام فئات تمتل���ك تصاريح مرور ،تطور
خطير ف���ي التعامل مع الحاالت اإلنس���انية والمرضى وقطاع التج���ار ،ممن يحملون
التصاريح».
ّ
وشدد على ضرورة بقاء المعابر في حالة فتح دائم ،وعدم الزج بها في أي معادالت
ُ ّ
سياس���ية أو غيرها ،فكل االتفاقيات الدولية ،واتفاقية المعابر الموقعة مع السلطة
الفلس���طينية ،تنص على اس���تمرار فتح المعاب���ر ،وأي قرار بإغالقه���ا ُي ّ
عد ُمخالفة
لالتفاقات ،ولكل القوانين الدولية التي تلزم سلطة االحتالل فتح معابر لحرية حركة
البضائع واألفراد.
وق���ال« :يجب إعادة فت���ح معبر بيت حان���ون /إيريز على الفور ،وتوس���يع الفئات
المس���موح لها بالم���رور ،وزيادة األعداد ،والس���ماح للعمال بالم���رور ،وذلك من خالل
تطبي���ق اتفاقية المعابر ،التي ّ
تنص عل���ى فتح ممر آمن ،يربط غزة بالضفة الغربية؛
ليخدم كل أبناء الشعب في الضفة والقطاع».
ودعا الخضري المجتمع الدولي إلى ّ
تحمل كامل مسؤولياته تجاه معالجة حقيقية
لالنتهاكات اإلس���رائيلية للقانون الدولي باس���تمرار حصار غزة ،وإغالق المعابر ،إلى
جانب توجيه الدعم الالزم للتغلب على األوضاع اإلنسانية الكارثية في غزة.
ّ
وعمق���ت مفاوض���ات «التهدئة» م���ن الخالفات بي���ن بعض الوزراء ف���ي الحكومة
اإلس���رائيلية ،وإن أجمع الوزراء ب���أن مثل هذه المفاوضات لن ت���ؤدي بالضرورة إلى
وق���ف إطالق النار ،لكن بعضهم تبادل التهم حيال التصعيد على الجبهة الجنوبية
والفشل في توفير األمن واألمان لسكان «غالف غزة».
وقالت وزيرة الثقافة والرياضة ،ميري ريغيف :إن «الحكومة اإلسرائيلية ال تتحدث
مباشرة مع حركة حماس وتجري مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء».
ونقلت اإلذاعة اإلس���رائيلية عن ريغيف قولها« :حم���اس منظمة إرهابية معروفة
بنواياها بتدمي���ر دولتنا ،نحن نتفاوض مع طرف آخر ،وهو مصر التي تتوس���ط في
هذه القضية ،وال أعتقد أننا يجب أن نتحدث مع حماس».
وخالفًا لما تناقلته وس���ائل اإلعالم الحتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق نار مع
قطاع غزة ،بدا وزير األمن الداخلي اإلس���رائيلي ،جلعاد أردان ،على قناعة بأن تطورات
األحداث تشير إلى أن المواجهة على الجبهة الجنوبية مسألة وقت.
وق���ال أردان ،في حديثه إلذاعة الجيش اإلس���رائيلي« :يجب أن نعترف بأن حماس
س���تعيد مسلس���ل إطالق الصواريخ إلى مناطق غالف غزة ،وم���ن ثم لن يكون الخيار
سوى الدخول في حرب واسعة في قطاع غزة».
ّ
ووجه وزير التعليم ،نفتالي بينيت ،رئيس «البيت اليهودي» ،انتقادات ش���ديدة
ً
اللهج���ة إلى ليبرم���ان ،رئيس حزب «يس���رائيل بيتينو» ،قائ�ل�ا :إن «خنوع ليبرمان

لحماس سيؤدي إلى اندالع حرب جديدة بغزة».
ّ
واتهم بيني���ت ،وزير الجيش ليبرمان ،باالستس�ل�ام لحركة «حم���اس» ،معتبرًا أن
أم���رًا كهذا من ش���أنه إحداث تغيير ف���ي العالقات بين ش���ركاء االئتالف الحكومي
اإلسرائيلي.
ونقل���ت صحيفة «يديع���وت أحرونوت» العبرية ،أمس ،عن بيني���ت قوله« :ليبرمان
اختار استس�ل�امًا س���يؤدي في النهاية إلى الحرب والتضحي���ة بدماء جنود الجيش
اإلسرائيلي العتبارات سياسية».
واعتبر بينيت ،أن إعادة فتح الس���لطات اإلس���رائيلية للمعب���ر التجاري الوحيد في
قطاع غزة بعد مرور أكثر من ش���هر على إغالقهّ ،
يعد بمثابة «جائزة لحركة حماس»،
على حد تعبيره.
وأضاف زاعمًا« :كل من يستسلم لإلرهاب يجلب اإلرهاب ،وليبرمان اليوم يستسلم
لحماس ،كل م���ا يفعله ّ
يعرض دولة إس���رائيل للخطر ،وهذا س���يؤدي إلى مواجهة
محتومة في ظل ظروف ستفرضها حماس وفي وقت مناسب لها».
ّ
من جانب���ه ،عقب حزب «إس���رائيل بيتنا» الذي يتزعمه ليبرم���ان ،على تصريحات
بينيت ،بالقول« :إن سياسة الحكومة تحددها الحكومة نفسها ،وعلى األقل من خالل
من يحضرون االجتماعات من الوزراء» ،ف���ي انتقاد واضح لغياب بينيت عن االجتماع
ّ
األخير للمجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر «الكابينيت».
وقال متحدث باسم الحزب« :أي شخص مستعد للتضحية بدماء جنودنا على مذبح
االعتبارات السياسية ال يستحق التعامل مع القضايا األمنية ،ومن األفضل أن ّ
يكرس
وقته الفتتاح العام الدراسي والذي هو من مسؤوليته».

«الخارجية» :دولة
وأكدت وزارة الخارجية ،بصفتها ممثلة لدولة فلس���طين ،أنها س���تقوم بالتواصل
م���ع األمين العام لمتابعة حيثيات ما ورد في تقريره ،التخاذ القرار المناس���ب بهذا
الخصوص.
وأش���ارت إلى «ضرورة التركيز على تحميل إسرائيل ،الس���لطة القائمة باالحتالل،
مس���ؤولياتها بناء عل���ى قواعد القانون الدول���ي ،خاصة اتفاقي���ات جنيف األربعة،
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،والقانون الجنائي الدولي ،وأن تحترم هذه القواعد
تحت طائلة المس���اءلة ،وكذلك ضرورة إطالق عملية سياسية جادة ،وذات مغزى من
خالل إيجاد آلية أممية متعددة األطراف ،قائمة على مبادرة الس�ل�ام الفلس���طينية
الت���ي ّ
قدمها س���يادة الرئيس محمود عب���اس أمام مجلس األمن الدولي في ش���باط
الماضي ،والمتس���قة مع قواعد القانون الدولي ،ومرجعيات عملية السالم المتعارف
عليها.
وفي الخت���امّ ،
عبرت وزارة الخارجي���ة عن جاهزيتها «للعمل عل���ى كافة األصعدة
السياس���ية ،والقانونية والدبلوماس���ية من أجل حماية حقوق شعبنا ،ومكتسباته،
ً
ومواجهة االنتهاكات والجرائم اإلس���رائيلية وفضحها ،وصوال لمس���اءلة ومحاسبة
مجرمي الحرب اإلسرائيليين ،بما يضمن حماية أبناء شعبنا ،ووطننا فلسطين».

مكة المكرمة:
ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الش���عائر ،ثم يقومون بالسعي بين
الصف���ا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى في ي���وم التروية ،ومنها إلى عرفات على
بعد عشرة كيلومترات.
وبدأ آالف من الحجاج ،منذ صباح أمس ،االستعدادات للتوجه إلى مشعر منى ،وهو
واد يقع على بعد خمس���ة كيلومترات شرق مكة المكرمة ،للتحضير ليوم التروية في
أول أيام الحج ،عشية أداء الركن األعظم على صعيد عرفات.
ّ
وردد حجاج في شوارع مكة التلبية في انتظار الحافالت التي ستقلهم إلى منى.
وبع���د يوم الوق���وف في عرفات ،ين���زل الحجاج إلى منطقة مزدلف���ة في ما يعرف
بالنف���رة ،ويجمعون الحصى فيها الس���تخدامها في ش���عيرة رم���ي الجمرات .وفي
اليوم األول من عيد األضحى ،يقوم الحجاج بالتضحية بكبش ويبدؤون ش���عيرة رمي
الجمرات في منى.
وأول م���ن أمس ،أكد المتحدث األمني بوزارة الداخلي���ة ،اللواء منصور التركي ،في
مؤتم���ر صحافي ،أن أعداد الحجاج من داخل وخارج الس���عودية تج���اوزت المليوني
شخص.
وسيتم اإلعالن رسميًا عن األرقام غدًا.
ويطلق مس���مى «يوم التروية» على اليوم الذي يسبق الوقوف في جبل عرفات ألن
الحجيج كان���وا يتوقفون تاريخيًا في منى للتزود بالمياه ولتش���رب الحيوانات التي
كانوا يركبونها.
وقال الفرنس���ي س���ليمان بن محري ( 53عامًا)« :هذا حلم كل مس���لم» ،مؤكدًا أنها
«رحلة العمر» .وتحدث عن تأثره البالغ بوجوده هناك.
يش���كل الحج تحديًا لوجستيًا كبيرًا للس���لطات التي أعلنت ،يوم الجمعة الماضي،
أنها مستعدة لتأمين حسن سيره.
ّ
وأطلقت الس���لطات الس���عودية هذا العام مب���ادرة «حج ذكي» يمث���ل بتطبيقات
هاتفية تساعد الحجاج في كل شيء من الترجمة إلى الخدمات الطبية مرورًا بمناسك
الحج.
ووض���ع الهالل األحمر الس���عودي تطبيق «أس���عفني» لمس���اعدة الحج���اج الذين
يحتاج���ون إلى مس���اعدة طبية عاجل���ة .وبإمكان الس���لطات تحديد م���كان الحجاج
باستخدام التطبيق.
كما أطلق���ت وزارة الح���ج والعمرة تطبيق «مناس���كنا» للترجمة للحج���اج الذين ال
يتكلمون العربية وال اإلنجليزية.
وباإلضاف���ة إل���ى ذلك ،يعمل فري���ق من المترجمين لمس���اعدة الحج���اج الذين ال
يتحدثون اللغة العربية .وسيتم ترجمة خطبة عرفة هذا العام بخمس لغات مختلفة
واالستماع إليها عبر تطبيق على الهاتف.
والحج أحد األركان الخمسة لإلسالم وعلى من استطاع من المؤمنين أن يؤديه على
األقل مرة واحدة في العمر.
ويترافق الحج عادة مع تدابير أمنية مشددة ،إذ تخللته خالل أعوام سابقة حوادث
تدافع أودى أحدها بنحو  2300شخص العام  ،2015بينهم عدد كبير من اإليرانيين.
ويش���ارك حجاج إيرانيون في مناسك الحج هذا العام ،بعد أن كانت طهران علقت
مؤقتًا إرسال مواطنيها إلى الحج بعد حادثة الدهس.
ّ
ومر موس���م الحج العام الماضي من دون حوادث كب���رى ،إال أن األزمة مع قطر ألقت
بظاللها على الحدث الديني السنوي وتبادلت الرياض والدوحة االتهامات بتسييس
المناسك.
وأك���دت قطر أن مواطنيها لم يتمكنوا من المش���اركة ف���ي أداء فريضة الحج هذا
العام على خلفية النزاع بين الدوحة والرياض.
وقال مس���ؤول حكومي لوكالة فرانس برس« :ال توجد فرصة هذا العام للمواطنين
القطريين والمقيمين للسفر إلى الحج».
وأضاف :إن «تس���جيل الحجاج من دولة قطر ال يزال متوقفًا وال يمكن منح تأشيرات
لسكان قطر بسبب عدم وجود بعثات دبلوماسية» بين البلدين.
وكانت اإلمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين ومصر قطعت عالقاتها مع
قطر في الخامس من حزي���ران  2017بعدما اتهمتها بدعم «اإلرهاب» ،وهو ما تنفيه
الدوحة .واتخذت هذه الدول إجراءات عقابية بحق قطر.
وأكدت السلطات السعودية هذه السنة السماح للحجاج القطريين بحضور الحج.
من جهة أخرى ،تأتي مناس���ك الحج هذا العام بينما تشهد السعودية موجة غير
مسبوقة من التغييرات ،بينها السماح للنساء بقيادة السيارات في حزيران الماضي.
فقد جواز سفر أردني

فقد جواز سفر
اعلن انا محمد قاس���م محمود عرقوب عن فقد جواز س���فري واحم���ل هوية رقم 405566951
فالرجاء ممن يجدها ان يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد جواز سفر أردني
أعل���ن أنا عب���د الله حس���ين محمود
جرادات عن فقد جواز سفري األردني
المؤق���ت والذي أجهل رقم���ه ،الرجاء
ممن يجده تس���ليمه إلى أقرب مركز
للشرطة ،وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
اعلن انا علي سعيد علي شعيب عن
فقد بطاقة هويتي الشخصية والتي
تحمل رقم  414493338فالرجاء ممن
يجدها ان يسلمها ألقرب مركز شرطة
وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
أريح���ا ـ أعلن أنا بهاء الدي���ن ناصر الدين
عيس���ى م���رار عن فق���د بطاق���ة هويتي
الشخصية التي تحمل الرقم ،405382748
الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز
ش���رطة أو مكتب نبيل العسلي للخدمات
مقاب���ل البريد بأريحا تلف���ون  2321945أو
 2324045وله الشكر.

فقد جواز سفر فلسطيني
بيتا التحتا /نابلس  :اعلن انا جبر احمد
جبر شرفه فقد جواز سفري الفلسطيني
س���اري المفع���ول الذي اجه���ل رقمه
،واحمل هوي���ة  902927888فالرجاء
مم���ن يجده ان يس���لمه ألق���رب مركز
شرطة وله جزيل الشكر.

الخلي���ل ـ أعلن أنا إي���اد عبد الكريم محمد عامر عن فقد جواز س���فري األردني والذي أجهل
رقمه ،الرجاء ممن يجده تسليمه إلى أقرب مركز للشرطة ،وله جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
أريحا ـ أعلن أنا سالم ناجح سالم عرينات عن
فقد بطاقة هويتي الش����خصية التي تحمل
الرق����م  ،400648226الرج����اء ممن يجدها أن
يس����لمها ألقرب مركز شرطة أو مكتب نبيل
العسلي للخدمات مقابل البريد بأريحا تلفون
 2321945أو  2324045وله الشكر.

فقد جواز سفر فلسطيني
غزة-أعلن انا رش���دي يحيى رش���دي
الس���راج عن فقد جواز سفري والذي
أجه���ل رقم���ه واحم���ل هوي���ة رقم
 ،804081271فالرج���اء ممن يجده
ان يس���لمه ألقرب مركز ش���رطة وله
جزيل الشكر.

فقد بطاقة هوية
أريحا ـ أعلن أنا محمد ناجح سالم عرينات عن
فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل
الرق���م  ،401393632الرج���اء ممن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز ش���رطة أو مكتب نبيل
العسلي للخدمات مقابل البريد بأريحا تلفون
 2321945أو  2324045وله الشكر.

فقد بطاقة هوية
طولكرم – فرعون  :اعلن انا شيماء عبد
الرحمن رش���يد حطاب عن فقد بطاقة
هويتي الش���خصية والتي تحمل رقم
 411529449فالرجاء ممن يجدها ان
يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل
الشكر.

غزة :اجتماعات
وأش���ار ،في حديث لـ «األيام» ،إلى أن قضايا الميناء والمطار لم يتم نقاشها حتى
اآلن ،وأنها ال تعدو عن مطالب فلس���طينية س���تحاول الفصائل تحقيقها ،الفتًا إلى
أن وفود الفصائل طرحت قضية تس���هيل مرور المواطنين الفلس���طينيين من وإلى
القاهرة ،وتلقت وعودات بتغيير وإنهاء هذه المعاناة.
وقال« :سيلمس المواطن هذا التغيير مع بداية شهر أيلول القادم.
إلى ذلك ،قالت حركة «حماس» :إن اجتماعات القاهرة كانت تس���ير في مس���ارين،
األول اجتماع الفصائل الفلس���طينية المتواجدة في مصر مع بعضها البعض ،وثانيًا
اجتماع الفصائل مع المس���ؤولين المصريين ،وأن الحديث تركز بشكل أساسي على
ثالثة ملفات.
وأكد المتحدث باس���م «حماس» حازم قاس���م ،في تصريح���ات صحافية ،أمس ،أن
الملف���ات الثالثة التي تركزت عليها االجتماع���ات هي :إنهاء الحصار على قطاع غزة
وعمل ممر مائي ،والتهدئة مع االحتالل دون دفع ثمن سياس���ي ،وتحقيق المصالحة
الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية.
وأش���ار قاس���م إلى أن الحركة أبلغت الجانب المصري من البداي���ة ،بأن أي حديث
عن القضايا الفلس���طينية الكبرى يجب أن يكون في اإلطار العام ،وبمش���اركة كافة
الفصائل.
ولفت إلى أن الفصائل اتفقت على استكمال اجتماعات القاهرة بعد انتهاء عطلة
عي���د األضحى حتى تكون حركة «فتح» حاضرة هذه االجتماعات المهمة للمش���اركة
في اتخاذ القرارات ،منوهًا إلى أن «فتح» تغيبت عن االجتماع ،وقالت :إنها س���تحضر
استكمال االجتماعات بعد العيد.
يش���ار إلى أن ممثلي الفصائل عادوا ،أمس ،إلى غزة بس���بب إج���ازة عيد األضحى
المبارك وإغالق معبر رفح من اليوم (اإلثنين) حتى السبت القادم.
ً
ّ
وضم���ت الوفود فصائل رئيس���ية ،تش���مل كال م���ن :حركة «حم���اس» ،و»الجهاد
اإلس�ل�امي» ،والجبهة الش���عبية ،والجبهة الديمقراطية ،إلى جانب فصائل صغيرة
أخرى.

«الشعبية» :حوارات
وأشار عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية ،هشام المجدالوي ،إلى ّأن «ما
ّ
يجري في القاهرة يأخذ منحى تخفيف ّ
حدة الحصار على قطاع غزة ،من خالل تقديم
حلول اقتصادية ال ترقى إلى المس���توى السياسي المطلوب ،والذي نناضل من أجل
إنجازه ،وهو إزالة االحتالل».
ٌ
وقال« :ما يحدث هو ترس���يخ لمفهوم هدنة أو تهدئة بما يضمن وجود وس���يطرة
االحتالل على كل ش���يء ،مع وجود بعض التسهيالت االقتصادية التي من شأنها أن
تخفف ّ
حدة الحصار على غزة ،على حساب موضوع المقاومة والموضوع السياسي».
ودعا المجدالوي إلى «إعطاء األولوية لموضوع المصالحة ،التي من ش���أنها تحقيق
الوحدة الوطنية ،ووحدة الموقف السياس���ي الفلس���طيني ،وبالتالي خدمة القضية
والشعب الفلسطيني».
ّ
وش���ددت «الش���عبية» على أهمية المس���ارعة بالحوار الوطني الفلسطيني إلنهاء
االنقسام وبناء إستراتيجية وطنية موحدة تعيد للصراع طابعه ،وتعمل على تجميع
عوامل القوة ،وتفتح الخيارات كافة لمقاومة االحتالل.

موقع إسرائيلي:
إلى تحسين الحياة في قطاع غزة سابق ألوانه» ،مؤكدًا أنه «خالفًا للتقارير السابقة
التي أش���ارت إلى التوصل إلى اتفاق تهدئة بين إس���رائيل وحم���اس ،يبدو اآلن أن
االتفاق عالق ،وتتوقع جهات مصرية أن اإلعالن عن التوصل إلى اتفاق قد ّ
يؤجل حتى
انتهاء عيد األضحى ،أي بعد أسبوع على األقل».
ولف���ت الموقع ،إلى أنه «في ه���ذه األثناء ،أصبحت األوضاع مس���تعرة من جديد»،
مضيف���ًا« :لقد أجرت حماس ،يوم الجمعة الماضي ،مس���يرة الع���ودة الكبرى ،ووصل
يحيى السنوار (قائد حماس بغزة) إلى الحدود أيضًا ،معلنًا متابعة هذه المسيرات».
وفي ذات اإلطارّ ،
حددت مصر أن عدد المسافرين المغادرين عبر معبر رفح سيصل
إلى  100ش���خص فقط» ،وفق ما أورده الموقع الذي نوه إلى أن «الهدف هو ممارس���ة
ضغط على حماس لتجميد الوضع الحالي حتى االتفاق على المحادثات في القاهرة».
ولف���ت الموقع ،إلى أن «المش���كلة المركزي���ة تكمن في المعارض���ة الحازمة التي
يبديه���ا الرئيس عباس لالتفاق والمش���اركة فيه» ،مضيفًا :إن���ه «رغم الجهود التي
تبذلها مصر ،إال أن أبو مازن ما زال متمسكًا بمعارضته إلدارة القطاع في ظل سيطرة
حماس العسكرية».
ّ
وبين الموقع أن «جهود مصر واألمم المتحدة اس���تندت إلى االفتراض أن أبو مازن
س���ينضم إلى العملية في نهاية المطاف ،ولكن يب���دو اآلن أن هناك حاجة إلى بذل
جهود كبيرة إلقناعه» ،مشيرًا إلى أن «االنتقاد الجماهيري في إسرائيل حول االتفاق
آخذ باالزدياد ،إضافة إلى زيادة اآلراء اليمينية المعارضة له».
وكشف الموقع اإلس���رائيلي أن «هناك جهات في المنظومة األمنية في إسرائيل،
تدعم الرئي���س عباس وتطالب الحكومة بعدم التوصل إلى اتفاق من دونه» ،موضحًا
أن «التهديد الذي يمارسه أبو مازن على مصر وحماس مزدوج؛ فهو يهدد بوقف كل
الميزانيات للقطاع ،وبأنه سيدير حملة دعائية ضد االتفاق».

بولتون يبدأ
وأض���اف بولت���ون :إن األزمة م���ع النظام اإليران���ي عمومًا س���ببها «تهديده األمن
ّ
العسكرية ودعمه اإلرهابيين» وليس فقط البرنامج النووي ،على
والس�ل�ام ،وعملياته
ّ
حد وصف بولتون.
وس���يزور بولتون في إطار جولته أوكرانيا وجنيف ،حيث سيجتمع بنظيره الروسي
نيكوالي باتروشيف ،الخميس المقبل.
ويأت���ي اجتماع جنيف لمتابعة قمة تموز الت���ي جمعت الرئيس األميركي دونالد
ترامب بنظيره الروسي فالديمير بوتين في هلسنكي ،بحسب البيت األبيض.
ولم يتم نشر الكثير من التفاصيل المرتبطة ببرنامج زيارة بولتون أو جدول أعمال
محادثاته مع المسؤولين اإلسرائيليين.
وقال مس���ؤول ف���ي الس���فارة األميركية :إن المحادث���ات مع نتنياه���و وغيره من
المسؤولين اإلسرائيليين ستشمل «ملفات أمنية إقليمية».
وتتزام���ن زيارة بولتون مع معلومات حول جهود يبذلها مس���ؤولون مصريون ومن
األمم المتحدة للتفاوض على هدنة طويلة األمد بين إسرائيل وحركة «حماس» التي
تسيطر على قطاع غزة.

قناة عبرية:
ّ
ف���رد عليه ترامب ،س���اخرًا :هنالك منط���ق في ما تقوله .إن أصبح���ت هنالك دولة
واحدة ،هذا معناه ّأن اس���م رئيس الحكومة اإلس���رائيلي بعد ّ
عدة س���نوات سيكون
ّ
محمد.
ّ
وأبلغ الملك عبد الله ترامب بأنه إن أراد أن تكون خطته للس�ل�ام مقبولة ،فعليه أن
ّ
المركزية في أوروبا والعال���م العربي ،وأن يأخذ منهم
يس���تعرضها س���لفًا مع الدول
مالحظات ،وهو األمر الذي أس���ف الملك لعدم حدوثه ،في إشارة إلى امتعاض األردن
من المباحثات الجارية حول «صفقة القرن».
وطلب الملك عبد الله من ترامب التروي في طرح «صفقة القرن» ،مبررًا ذلك بأن هنالك
«صعاب���ًا كثي���رة» تواجه إعالنها اآلن ،ف���ي حين ّ
أصر ترامب عل���ى المضي في «صفقة
ّ ّ
متذرعًا بأنه في حال لم تنجح إدارته في ذلك ،فإن أي إدارة أخرى لن تنجح.
القرن»،

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة
اعالن حصر ارث
صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية
تقدم المس���تدعي احمد تيس���ير س���ليمان طليب من دير ابزيع باس���تدعاء يطلب فيه
تس���جيل حجة حصر ارث تتضمن وفاة المرحوم فوزي حس���ن علي حجير من اهالي دير
ابزيع فيها س���نة ١٩٧٥م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في ابناء ش���قيقته فاطمة
المتوفاة قبله وهم ليلى وتيس���ير المولودين لها من زوجها المتوفى بعدها س���ليمان
ابراهي���م طليب وفي ابناء اخته الب افضية المتوفاة قبله وهم صالح ونعمان ويوس���ف
ولطيفة وحفيظة وعزة المولودين لها من زوجها المتوفى قبلها عبد القادر محمد عيشة
وفي ابناء اخي���ه الب محمد المتوفى قبله وهم جعفر ومريم وزينب وحليمة فقط ال غير
وانه ال وارث وال مس���تحق للتركة سوى من ذكر ،فمن له حق االعتراض او لديه معلومات
تغاير ما تقدم به المس���تدعي احم���د المذكور فعليه مراجعة محكم���ة رام الله والبيرة
الشرعية خالل عشرة ايام من تاريخ النشر.
تحريرا في  ٨ذو الحجة ١٤٣٩هـ وفق ٢٠١٨ / ٨ / ١٩م
قاضي رام الله والبيرة الشرعي

ّ
ّ
فرنسيين ،اطلعا على لقاء الملك
ونقلت القناة العاشرة المحادثات عن دبلوماسيين
عبد الله الثاني في ّ
ّ
عمان ،في الثاني من آب الجاري ،مع وزير الخارجية الفرنسي ،جون
إيف لودريان ،بعد عودة الملك من زيارة إلى الواليات المتحدة.
ّ
وأكد مس���ؤول إسرائيلي حالي وأميركي س���ابق ،على اطالع بفحوى القمة األردنية
ّ
األميركية األنباء ،في حين رفضت السفارة األردنية في واشنطن تأكيد أو نفي الخبر.

 5حرائق
وس���ط قطاع غزة ،وأش���ارت إلى اندالع حريق في مس���توطنة «أور هنير» ،وآخر في
منطقة «إيرز» شمال قطاع غزة.

القدس :اعتقال
ّ
وبين أنه تم مصادرة مئات اآلالف الش���واكل من الموظفي���ن األربعة ،الذين تلقوا
َ
تلك األموال ك ِرش���ى مقابل إصدار هويات ووثائق سفر وغيرها من الخدمات .مشيرًا
إلى أنه تم مداهمة منازلهم إلى جانب منازل من س���اهم معهم من الفلس���طينيين
في ذلك.
ونوه إلى أنه تم مصادرة سيارات فاخرة ضمن الرشى التي كانت ّ
ّ
تقدم.
ّ
وبين أن أولئك الموظفين والمتعاونين معهم كانوا يس���ببون ضررًا كبيرًا ومباشرًا
للس���كان .مش���يرًا إلى أنه س���يتم تقديم الئح���ة اتهام قريبًا ضده���م بعد تمديد
اعتقالهم الستكمال التحقيقات.

الحكومة اإلسرائيلية:
وجاء ه���ذا الرد بعد النظ���ر بالتماس ّ
قدمه مرك���ز عدالة ،ومرك���ز القدس لحقوق
اإلنس���ان ،بتاري���خ  ،2017-2-8باس���م  17بلدية ومجلس���ًا قرويًا في الصف���ة الغربية
(بلديتان و 15مجلس���ًا قرويًا) وثالث منظمات لحقوق اإلنس���ان ف���ي الضفة الغربية
وقطاع غزة والداخل.
وج���اء في رد الحكومة ،الذي ّ
قدمه المحامي أرنون هريئيل ،أنه «يمكن للكنيس���ت
تشريع قوانين في أي مكان في العالم ،وتستطيع ّ
المس بسيادة الدول األجنبية من
خالل تش���ريع قوانين تس���ري على ما يحدث في هذه الدول» ،وقال كذلك :إنه يمكن
للكنيست أن تمنح «القائد العس���كري القدرة على إنفاذ قراراته في الضفة الغربية
في شتى المجاالت ،وتستطيع تعريف صالحيات القائد العسكري كما تشاء».
وأضاف« :يمكن للكنيس���ت ضم أي منطقة سيادة أو االنضمام ألي معاهدة دولية
وفق ما تحدده الكنيس���ت .ويمكن للكنيست تجاهل القوانين الدولية في أي مجال
تريد».
يش���ار إلى أن الملتمسين ادعوا أن الكنيست غير مخول بسن قوانين تهدف لضم
الضفة الغربية المحتلة أو ّ
المس بحقوق الفلسطينيين القاطنين هناك.
وقالت كل من المحامية س���هاد بشارة والمحامية ميسانة موراني ،من مركز عدالة:
إن «رد الحكومة متطرف جدًا وال مثيل لس���وئه في العالم ،ويتعارض مع ميثاق األمم
المتحدة الذي يلزم الدول األعضاء فيها باالمتناع عن تهديد أو استخدام القوة ضد
س���يادة دولة أخرى ،بما في ذلك األراضي المحتلة ،وتتعارض كذلك مع ميثاق األمم
المتحدة الذي ينص على وجوب احترام الدول األعضاء للقانون الدولي».
وأضافت بش���ارة وموراني :إن «الحكومة اإلسرائيلية تؤكد من خالل هذا الرد وغيره
على موقفها الرسمي المتطرف الذي يشير إلى نيتها مواصلة اتخاذ خطوات تهدف
لضم الضفة الغربية المحتلة لسيادتها».

«مضاعفة» عقوبة
وكت���ب القاضي نوام س���ولبرغ الذي صاغ رأي األغلبية« :الجندي أو الش���رطي الذي
يتواجد ف���ي حالة قتالية قد يكون مخطئًا ويجب فح���ص أفعاله على خلفية الوضع
المعقد».
وأوضح أن «الس�ل�اح الممنوح للش���رطي دي���ري من أجل إنق���اذ األرواح والدفاع عن
النفس ،استخدم بسبب نية خبيثة إللحاق الضرر واإلهمال الجسيم الذي رافق ذلك،
وأدى لسفك الدماء ،لذا ال بد من الشرطي ديري تحمل المسؤولية وقضاء العقوبة».
وكانت المحكمة المركزية بالقدس أصدرت حكمًا بالس���جن  9أش���هر للشرطي من
ّ
لتس���ببه ف���ي مقتل الفتى
ح���رس الحدود ،ودفع تعويض يقدر بـ  50ألف ش���يكل
نوارة ،وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،أن مطلق النار هو جندي يعمل لدى دائرة
االتصاالت العسكرية وكان حينها يرافق القوات العسكرية لحظة المواجهات.
وكان الفتى نديم نوارة ،قد استش���هد برصاص قناص إس���رائيلي عام  2014خالل
مشاركته في إحياء ذكرى النكبة قرب سجن «عوفر» برام الله.
وأثبت تش���ريح جثة الفتى نوارة ،أنه استش���هد جراء إصابته برصاص حي أطلقه
ّ
جنود االحتالل .وتفند نتائج التش���ريح ،التي جرت في معهد الطب الجنائي في أبو
ديس قرب القدس ،ادعاءات جي���ش االحتالل بأن جنوده أطلقوا أعيرة مطاطية فقط
من أجل تفريق المتظاهرين الفلسطينيين.
واعتبرت منظمة «حنينو» الحقوقية اليمينية ،التي ّ
تولت الدفاع عن ديري ،أن قرار
المحكمة العليا ّ
«يعرض حماسة جنودنا وقدراتهم العمالنية للخطر».
وقال وزير الدفاع اإلس���رائيلي أفيغدور ليبرمان :إن تصرف ديري قد يكون خاطئًا،
لكن ذلك «ال يعني أنه يجب تشديد عقوبته».
ّ
وصرح ليبرمان لتلفزيون «كان» الرس���مي اإلس���رائيلي بأن «ه���ؤالء الذين يقاتلون
ً
اإلرهاب يوميًا معرضون لالستفزازات .ولديهم مشاعر .ليسوا رجاال آليين».
ّ
وعقب صي���ام نوارة ،والد الش���هيد ،والمدير التنفيذي لجمعية مس���اءلة العنف
ً
ضد األطفال ،على القرار ،قائال« :بعد  52ش���هرًا من المتابعة ،لقضية ابني الش���هيد،
أعتقد بأن سجن الجندي قاتله ،لمدة  18شهرًا ال يلبي طموحاتنا ،وال يتناسب وحجم
الجريم���ة ،التي أفضت إلى قتل طفل بدم بارد ،ودون أن يش���كل أي خطر يذكر على
حي���اة الجنود ،لكن عزاءنا أن دماء نديم أنبتت جمعية للدفاع عن األس���رى األطفال،
ّ
فمن خالل تأسيس جمعية «مساءلة» التي ّ
شيدت بدمائه ،تمكنا من توثيق العديد
ّ
من الحاالت المشابهة لقضية نديم ،وأنش���أنا عيادة نفسية ،تقدم اإلرشاد والدعم
النفس���ي لألطفال المعنفي���ن وذويه���م ،دون مقابل ،ونعمل عل���ى تقديم حمالت
التوعية لألطفال في المدارس ،للحد من حاالت قتل األطفال ،حاملين ش���عار «نعيش
ألجل فلسطين».
بدوره ،أكد رائد عطير ،أمين س���ر الجمعية ،أنها ستستمر في توثيق ومتابعة قضايا
األطفال ،التي تتشابه بنسخة كربونية مع قضية الشهيد نوارة ،الفتًا إلى أن «مساءلة»
أنجزت خالل عامين ،ستة ملفات مكتملة األركان ،لستة شهداء أطفال ارتقوا بدم بارد.

«بتسيلم» :إغالق
وتابع« :لقد حان الوقت لكي يتوقف المدعي العام العس���كري عن االعتماد على ما
يعتبره اس���تخبارات دقيقة من أجل تبرير إطالق النار العش���وائي ،ما أدى إلى مقتل
أكثر من  2200فلسطيني ،وتشريد العشرات من العائالت الفلسطينية من منازلهم،
وهو التدمير األكبر للفلسطينيين منذ العام .»1967

جنرال إسرائيلي:
وذكرت أن الجنرال أوضح أنه من المحتمل دخول الجيش اإلسرائيلي في حرب على
الجبهة الش���مالية ،وأن على إسرائيل االس���تعداد للحرب مع «حزب الله» ،واالهتمام
بالجبهة الشمالية على حساب الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة.
وأش���ارت إلى أنه على إسرائيل أال تخرج لعملية عس���كرية في غزة ،بل االستعداد
للتعامل مع المخاطر األمنية والعس���كرية على الجبهة الش���مالية مع كل من سورية
تحد أمني كبير وخطير.
وإيران و»حزب الله» ،بدعوى أنه ٍ
ّ
ورجح الجنرال ،وفقًا للقناة ،أن الجبهة الشمالية هي األخطر على إسرائيل ،وعليها
االستعداد الجدي للحرب مع «حزب الله».
وذكر الجنرال اإلسرائيلي ،أن تعاظم قوة إيران في سورية هي المشكلة الحقيقية
إلس���رائيل ،وليست قطاع غزة ،وأن إس���رائيل اهتمت بالقطاع على حساب تزايد قوة
إيران في األراضي السورية.
واعتب���ر الجنرال أن احتالل الجيش اإلس���رائيلي لقطاع غ���زة بمثابة «حماقة» ،ألنه
يعني إلقاء مسؤولية مليوني فلسطيني على عاتق إسرائيل ،وهو ما لم يمكن ّ
تحمله.
وحذر رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي السابق من جرجرة إسرائيل لحرب في غزة.
وأكد الجنرال أن الضرر الذي تسببه هذه البالونات والطائرات الورقية الحارقة ال يرقى
ألن تتحدث عنه إس���رائيل ،فقدرات إسرائيل االقتصادية ال يمكن أن تتأثر بـ 30مليون
شيكل فقط ،هي ما سببته هذه البالونات من أضرار في مستوطنات «غالف غزة».

تعيين الفلسطيني
ويحمل س���مير الدرابيع درجة الماجس���تير في العلوم االجتماعية ودراسات األمم
المتحدة من جامع���ة  Long Island Universityفي الوالي���ات المتحدة األميركية،
وشهادة بكالوريوس في اآلداب من جامعة بيت لحم.

