الرئيس يترأس اجتماعًا لمجلس المحافظين

االحتالل يمنع محافظ القدس
من دخول الضفة  6شهور

رام الل���ه " -وفا" :ت���رأس الرئيس محم���ود عباس ،مس���اء أمس ،في
مقر الرئاس���ة بمدينة رام الله ،اجتماعًا لمجل���س المحافظين ،بحضور
مستش���ار الرئيس لش���ؤون المحافظات الفريق الحاج إس���ماعيل جبر،
وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ.
ّ
واطل���ع الرئيس من المحافظين على أوض���اع المحافظات ،والخطوات
واإلجراءات التي يقومون بها لخدمة المواطنين.
وأك���د الرئيس ض���رورة االهتمام بقضاي���ا المواطني���ن وأوضاعهم
المعيشية ،والعمل على تلبية احتياجاتهم وتعزيز صمودهم.

القدس  -وكاالت :أصدر ما يسمى "قائد المنطقة الوسطى" ،أمس،
ق���رارًا عس���كريًا بحق محافظ الق���دس عدنان غي���ث ،يقضي بمنعه
من الدخول إلى مناطق الضفة الغربية لمدة س���تة ش���هور ،بدعوى
التحري���ض وتش���كيل خطر على "أم���ن الدولة" ،وإعطائه  72س���اعة
لالعتراض عل���ى القرار ،واس���تدعائه يوم األحد صباحًا الس���تكمال
التحقيق.
(التتمة ص )16
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استشهاد شاب برصاص االحتالل شرق المغازي
ووقوع إصابات خالل اقتحام مخيم جنين
كتب محمد الجمل ،عيسى سعد الله ،محمد بالص:
استش���هد الش���اب محمد عالء أبو ش���ربين ( 20عامًا) ،وأصي���ب ثالثة آخرون
بجروح ،أمس ،بعد إطالق قوات االحتالل النار بصورة مباش���رة تجاه مجموعة من
الشبان خالل وجودهم قرب خط التحديد شرق مخيم المغازي ،وسط قطاع غزة.
وفي مخيم جنين ،أصابت قوات االحتالل ،فجر أمس ،شابين بالرصاص الحي،
والعشرات بحاالت اختناق ،واعتقلت آخر ،خالل اقتحام المخيم.
وحول ظروف استش���هاد أبو ش���ربين ،قالت مصادر متعددة إن مجموعة من
الش���بان تقدمت ناحية الس���ياج الفاصل ،فأطلق جنود االحتالل من داخل برج
مراقبة عس���كري النار بصورة مباشرة تجاههم ،ما أدى إلى استشهاد أحدهم
على الفور ،وإصابة ثالثة آخرين بجروح متفاوتة.
وعلى الفور تقدمت س���يارات إس���عاف فلس���طينية إلى المنطقة ،وتمكنت
من انتش���ال الش���هيد والمصابين ،ونقلهم إلى مستش���فى شهداء األقصى
بمدينة دير البلح وس���ط القطاع ،حيث أكد الناطق باس���م وزارة الصحة بقطاع
غزة الدكتور أش���رف القدرة ،أن الشهيد أبو شربين ،وهو من سكان مدينة رفح،
وصل المستشفى مفارقًا الحياة.
ووصفت إصابة اثنين من الشبان بالخطيرة.
وباستشهاد أبو شربين يرتفع عدد شهداء مسيرة العودة التي انطلقت في

الثالثين من آذار الماضي إلى  221شهيدًا ،وأكثر من  24ألف مصاب.
إطالق نار
وكان صي���ادو طيور مهاجرة ومزارعون وعمال ،تعرضوا إلطالق نار على فترات
متفرقة خالل ساعات نهار أمس ،خاصة شرق محافظتي خان يونس ورفح.
وقال���ت مصادر متطابقة :إن جيبات وأبراج مراقب���ة فتحت النار أكثر من مرة
تجاه ش���بان كانوا يصط���ادون الطيور بمحاذاة خط التحديد ،كما اس���تهدفت
بالرصاص مجموعات من المزارعي���ن والعمال خالل وجودهم في أراض وحقول
زراعية ممتدة ش���رق المحافظتين ،دون أن ترد معلومات عن وقوع إصابات في
األرواح.
(التتمة ص )16

االحتالل يسلم جثمان
الشهيد محمد عليان مساء اليوم
رام الل���ه " -وف���ا" :أعلنت هيئة الش���ؤون المدنية أن س���لطات االحتالل
ستس���لم جثمان الش���هيد محمد عليان من مخيم قلنديا ،ش���مال القدس
المحتلة ،المحتجز منذ أكثر من خمسين يومًا ،اليوم.
وأوضحت أن تس���ليم الجثمان سيتم عبر معبر بيتونيا في تمام الساعة
 4:30مساء.

ّ
غزة :أنباء عن ست وفيات بإنفلونزا الخنازير
ومنظمة الصحة العالمية تتحقق من الموضوع
ّ
غ���زة " -األي���ام" ،أ.ف.ب :أعلنت مص���ادر ّ
طبية في قطاع غزة وفاة س���تة
مواطنين ّ
ج���راء إصابتهم بفيروس إنفلونزا الخنازي���ر (أتش 1إن ،)1بينما
ّ
ّ
قالت وزارة الصحة إن الوفيات ناجمة عن اإلنفلونزا الموسمية.
وقال مسؤول ّ
صحي في القطاع لوكالة فرانس برس طالبًا عدم ذكر اسمه:
ّ
ّ
ّ
ّ
"س���تة مواطنين على األقل توفوا ّ
جراء إصابتهم المباش���رة بالفيروس
إن
"أتش 1أن "1المعروف باسم "إنفلونزا الخنازير".
م���ن جانبه ،قال الطبيب مجدي ضهير مدير ّ
الطب الوقائي لفرانس برس:
ّ
"نؤكد وجود المرض وتش���خيصه مخبريًاّ .
تم التعامل مع الحاالت بحس���ب
اإلمكانيات المتاحة وبالتأكيد ستكون هناك ّ
وفيات".
وأضاف" :نعم هي إنفلونزا أتش 1أنّ 1
ّ
وتم تس���جيل حاالت وفيات وهناك
حاالت موجودة بالمستشفى" ،دون مزيد من التوضيح.
من جانبها ،قالت وزارة الصحة في القطاع في بيان ّإنه ّ
تم تسجيل عدد من

الوفيات في مستشفيات القطاع "ناجمة عن مرض األنفلونزا الموسمية".
وفيم���ا بدا أن���ه حرص منها عل���ى التقليل من خطورة األم���ر ،قالت وزارة
الصحة ّإنه ّ
"تم تسجيل عدد من حاالت األنفلونزا الناجمة عن أنواع مختلفة
ّ
المس���ببة لألنفلونزا الموس���مية بين المواطنين في قطاع
من الفيروسات
غ���زة التي ّأدت إلى إصابة ووفاة بعض الحاالت ،األمر الذي تتابعه وترصده
ّ
الوزارة وتتخذ معه اإلجراءات السليمة".
ودعت الوزارة المواطنين ،وال سيما كبار السن ،إلى تحصين أنفسهم ضد
اإلنفلونزا.
ّ
ّ
من جانبها ،أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل على التحقق من الحاالت.
وقال رئيس مكتب المنظمة ف���ي قطاع غزة محمود ضاهر لفرانس برس:
ّ
تس���جل ّ
وفيات بس���بب اإلنفلونزا" بما في ذلك بسبب إنفلونزا
"كل س���نة
الخنازير.
(التتمة ص )16

المعارضة تطالب باستقالة رئيس الحكومة

إسرائيل :الشرطة تتهم محامي نتنياهو وآخرين
بالفساد في قضية صفقة الغواصات األلمانية
القدس  -وكاالت :أعلنت الشرطة اإلسرائيلية ،أمس ،في
ً
أدلة تثبت ّ
تورط ديفيد
ختام تحقيق طويل أنها تمل���ك
ش���يمرون ،محام���ي بنيامين نتنياهو ،في قضية فس���اد
وتبييض أموال جديدة على صلة برئيس الوزراء الموجود
في الحكم منذ العام .2009
وفي حين اس���تجوب نتنياهو في القضية كشاهد وليس
ُ
كمش���تبه به ،تلقي االتهام���ات ضد ش���يمرون وآخرين في
القضية مزيدًا من الضغوط على رئيس الوزراء البالغ  69عامًا.
وأعلنت الشرطة ،في بيانّ ،
أن "هناك أدلة بارتكابه تهم

الرش���ى وتبييض األموال" في إش���ارة إلى شيمرون قريب
نتنياهو والمحامي الخاص بعائلته.
ويشمل الملف مشتبهًا بهم في قضية فساد مفترضة
حول بيع ألمانيا إلسرائيل غواصات عسكرية من العمالق
الصناعي األلماني "تيسين كروب".
وإلى جانب ش���يمرون ،أش���ارت الش���رطة ،في بيان ،إلى
أنها تش���تبه أيضًا ّ
بتورط ديفيد شاران ،الرئيس السابق
لمكتب رئيس ال���وزراء ،وقائد البحرية الس���ابق الميجور
جنرال اليعازر ماروم ،في القضية.
(التتمة ص )16

جانب من تشييع الشهيد أحمد النجار في خان يونس ،أمس.

االحتالل يهدم بناية سكنية ومنشآت في القدس
ً
ويدمر طريقًا زراعية ويوقف بناء في مناطق أخرى
ً
ً
محافظات " -األيام" :هدمت قوات االحتالل ،أمس ،بناية ومنشأة وأسوارًا
ونصبًا تذكاريًا في الق���دس المحتلة ،ودمرت طريقًا زراعية جنوب نابلس،
وأخط���رت بإخالء أرض زراعية ووقف بناء منزل في محافظتي الخليل وبيت
لحم.
فقد هدمت جرافات االحتالل بحماية تعزيزات عس���كرية بناية سكنية
ّ
الزعيم شرق
مكونة من عدة طبقات ،وأساسات منزل قيد االنشاء في قرية
القدس المحتلة؛ بحجة البناء دون ترخيص.
وفرضت ق���وات االحتالل خالل عملية الهدم ،طوقًا عس���كريًا محكمًا في
محيط المنطقة ،ومنعت اقتراب المواطنين والصحافيين.
وأفاد رئيس مجلس قرية الزعيم ،محمد أبو زياد ،بأن طواقم تابعة لبلدية
االحت�ل�ال ترافقها ق���وات االحتالل اقتحمت قرية الزعيم وش���رعت بهدم
منش���أة حديثة اإلنشاء في المنطقة ،لكنها غير مس���كونة ،وأشار إلى أن

موسكو تؤكد مجددًا دعمها مبادرة
الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسالم
موس���كو " -وفا" :أكد المبعوث الخاص للرئيس الروس���ي إلى الشرق األوسط
وإفريقيا ،نائ���ب وزير الخارجية ،ميخائيل بوغدان���وف ،أن بالده تدعم مبادرة
الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسالم.
وأع���رب بوغدانوف لدى اس���تقباله مدير ع���ام الدائرة السياس���ية لمنظمة
التحرير الفلس���طينية السفير أنور عبد الهادي ،بمقر وزارة الخارجية الروسية
في موس���كو ،أمس ،عن تقدير روس���يا للمواقف الحكيمة للرئيس عباس ،التي
تدعم االستقرار في المنطقة على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وجدد موقف روس���يا الثابت في دعم الش���عب الفلسطيني وحقه في تقرير
مصيره وإقامة دولته الفلس���طينية المس���تقلة على ح���دود الرابع من حزيران
 ،1967وعاصمتها القدس الشرقية.
م���ن جانبه ،نقل عب���د الهادي ،تحي���ات الرئيس محمود عب���اس ،إلى نظيره
الروسي فالديمير بوتين.
(التتمة ص )16

ّ
ّ
عائلة طليب تأمل أن تؤثر ابنتهم على سياسة ترامب المؤيدة إلسرائيل

بيت عور الفوقا  -أ.ف.ب :تأمل أس���رة النائبة األميركية الفلس���طينية رش���يدة
طليب ،وهي إحدى أولى مسلمتين تفوزان في انتخابات مجلس النواب األميركي أن
ّ
ّ
المؤيدة إلسرائيل.
تتمكن من التأثير على بعض سياسات الرئيس دونالد ترامب
ّ
وحققت طليب البالغة من العمر ( 42عامًا) إنجازًا تاريخيًا ،الثالثاء ،بفوزها عن
ّ
مقعد في الدائرة الثالثة عشر في ميشيغن التي تضم أجزاء من ديترويت مع
استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب.
ّ
وس���جلت رشيدة طليب هذا اإلنجاز مع الصومالية األميركية إلهان عمر التي
فازت بدورها بمقعد في مجلس النواب عن الديمقراطيين كذلك.
وولدت رش���يدة طليب في الوالي���ات المتحدةّ ،
لكن والديه���ا غادرا األراضي
الفلسطينية في سبعينيات القرن الماضي.
وقال ّ
عماها بسام وعيسى وهما يجلسان أمام منزل العائلة في قرية بيت عور
ّ ّ
الفوق���ا القريبة من رام الله بالضفة الغربية المحتلة ،إنهما يأمالن أن تس���اعد
ّ
النائب���ة الجديدة في كبح جماح ترامب الذي اتخذ سلس���لة من الخطوات التي
حظيت برضا إس���رائيل لكنها أغضبت الفلسطينيين وال س���يما نقل السفارة
ّ
األميركية من تل أبيب إلى القدس ،في حين ينشد الفلسطينيون جعل القدس
ّ
الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم.
ّ
وقال ّ
بس���ام :إن "ترامب هو أقوى من انحاز إلى جانب إس���رائيل .انظر إلى ما
فعله  -نقل السفارة األميركية إلى القدس باإلضافة إلى عدد من المسائل التي
ال نريد سردها" .وأضاف" :بالطبع رشيدة تعارض هذه السياسات .نحن بحاجة
إلى شخص يدافع عن قضيتنا ،القضية الفلسطينية".
ّ
ّ
وعبرت رش���يدة طليب عن مواقف معارضة لترامب الذي اتهمته بتش���ويه صورة
المسلمين .واشتهرت لدى اعتراضها على ترامب خالل ّ
تجمع انتخابي في  2016في
ُ
ديترويت واحتجزت يومها ألنها قاطعت خطابه.
(التتمة ص )16

تعزية

ع��زام ال�ض��وا – رئي�س جمل���س اإدارة املوؤ�ض�ض��ة الفل�ضطينية ل�ضم��ان الودائع
والأخ��وة اأع�ضاء جمل���س الإدارة واملدي��ر العام زاهر هم��وز وجميع موظفي
املوؤ�ض�ض��ة ،ي�ضاط��رون الأخ الدكتور �ضعيد هيفا ،ع�ضو جمل���س اإدارة املوؤ�ض�ضة
الفل�ضطيني��ة ل�ضمان الودائع ،وعموم اآل هيفا الك��رام الأحزان بوفاة اأخيه
وفقيدهم املرحوم باإذن اهلل تعاىل

حممد جميل علي هيفا
" اأبو جميل"

�ضائل��ن امل��وىل عز وج��ل ان يتغم��د الفقي��د بوا�ضع رحمت��ه وي�ضكن��ه ف�ضيح
جناته ويلهم اآله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان وح�ضن العزاء.

اآلليات هدمت غرفة وسورًا يحيط بها ،كما هدمت أساسات قيد اإلنشاء.
وكانت جراف���ات تابعة لبلدية االحتالل في الق���دس قد هدمت ،أول من
أمس ،بناية س���كنية مكونة من أربعة طوابق تضم  12ش���قة سكنية ،في
ضاحية راس شحادة بمخيم شعفاط وس���ط القدس المحتلة ،بحجة البناء
دون ترخيص.
وفي بلدة أبو ديس ،ش���رق القدس المحتلة ،دمرت قوات االحتالل نصبًا
تذكاريًا وسط البلدة.
وأف���ادت مصادر محلية ،بأن ق���وات االحتالل اقتحم���ت البلدة ،ودهمت
العديد من ش���وارعها ،قبل أن تدمر النصب التذكاري للشهيد محمد الفي
وسط أبو ديس ،وتنسحب من البلدة.
وف���ي محافظة نابلس ،دمرت جرافات االحت�ل�ال طريقًا زراعية تربط بلدة
عقربا بخربة يانون ،جنوب نابلس.
(التتمة ص )16

يتوقع أن يبدأ صباح اليوم

غزة :صرف رواتب موظفي «حماس» سيتم
بإشراف مراقبين أمميين مع وصول سفير قطر
كتب حامد جاد:
أكد مصدر مطلع في اللجن���ة القطرية إلعادة إعمار غزة
وصول رئيس اللجنة الس���فير محم���د العمادي إلى قطاع
غزة ،ليلة أمس ،عبر معبر بيت حانون لإلشراف على صرف
المس���اعدات النقدية العاجلة التي أعلنت قطر مؤخرًا عن
تقديمها لفئات مختلفة ،من بينها موظفو حركة حماس
دون أن يح���دد المصدر الفترة التي ستس���تغرقها زيارة
العمادي لغزة.

وأوض���ح المصدر ،الذي فضل عدم اإلش���ارة إلى اس���مه،
أن صرف المنحة القطري���ة للموظفين في قطاع غزة ممن
يتقاض���ون رواتبهم من الحركة س���يتم اعتبارًا من صباح
الي���وم الجمعة عبر فروع البريد في قطاع غزة وتحت رقابة
مسؤولين أمميين.
وأش���ارت مص���ادر إعالمية ف���ي حركة حم���اس إلى أنه
تم ،أم���س ،إيداع أموال المنحة القطري���ة في بنك البريد
الحكومي في قطاع غزة تمهيدًا لصرفها للموظفين صباح
اليوم.
(التتمة ص )16

مصادر أميركية :تداعيات مقتل خاشقجي
تزيد تعقيدًا خطة واشنطن إلنشاء «الناتو العربي»
واشنطن -رويترز :تواجه استراتيجية الرئيس األميركي
دونالد ترامب الحتواء القوة اإليرانية في الش���رق األوسط
بتكوين تحالف أمني من الحلفاء العرب تسانده الواليات
المتحدة مش���كالت حتى قبل مقتل الصحافي السعودي
جمال خاش���قجي ،بيد أن ثالثة مصادر أميركية ذكرت أن
الخطة تواجه اآلن تعقيدات جديدة.
وأثار مقتل خاش���قجي ف���ي الثاني من تش���رين األول
في القنصلية الس���عودية بإس���طنبول غضب���ًا دوليًا ضد

ولي العهد الس���عودي األمير محمد بن س���لمان ،إذ يتهم
المس���ؤولون األتراك وبعض أعضاء الكونجرس األميركي
الحاكم الفعلي للمملكة بإصدار أمر القتل.
ويستهدف (تحالف الشرق األوسط االستراتيجي) وضع
الحكومات الس���نية في الس���عودية واإلم���ارات والكويت
وقطر وعم���ان والبحرين ومص���ر واألردن في تحالف أمني
وسياس���ي واقتصادي تقوده الواليات المتحدة لمواجهة
إيران الشيعية.
(التتمة ص )16

إسرائيل تدعو للتعاون مع دول
الخليج في أمن الطيران التجاري

أح���د أقارب رش���يدة طليب في بيت ع���ور الفوقا يعرض صورة تجمعها مع حنان عش���راوي عضو اللجنة التنفيذي���ة لمنظمة التحرير
(أ.ف.ب)
الفلسطينية								.

تعزية

دب���ي  -رويت���رز :قال إس���رائيل
كاتس وزير المخابرات اإلسرائيلي
لرويت���رز ،أم���س ،بعد زي���ارة إلى
س���لطنة ُعمان :إن على بالده ودول
الخليج العربي���ة التعاون في مجال
أمن الطيران ومجاالت مدنية أخرى
مث���ل النق���ل والطي���ران التجاري
والسياحة.

تعزية وموا�ساة

رام اهلل – زاه��ر الهم��وز وعائلت��ه ي�س��اطرون ال�س��ديق الدكتور �س��عيد هيفا
وعم��وم اآل هيفا الك��رام الأحزان بوفاة اأخيه وفقيده��م املرحوم باإذن اهلل
تعاىل

اأك��رم عب��د اللطي��ف ج��راب رئي���س جمل���س اإدارة بن��ك القد���س واأع�ساء
جمل���س الإدارة و �س��اح هدم��ي الرئي�س التنفي��ذي للبنك ونائب��اه وكافة
م��دراء وموظف��ي بنك القد�س ي�ساطرون ال�سيد يزي��د املفتي رئي�س جمل�س
اإدارة بن��ك القاهرة عمان وعم��وم اآل املفتي الكرام الأحزان بوفاة والدته
وفقيدتهم املرحومة باإذن اهلل

�س��ائلني امل��وىل عز وج��ل ان يتغم��د الفقيد بوا�س��ع رحمته وي�س��كنه ف�س��يح
جناته ويلهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان وح�سن العزاء.

�سائل��ن امل��وىل عز وجل اأن يتغم��د الفقيدة بوا�سع رحمت��ه وي�سكنها ف�سيح
جناته
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

حممد جميل علي هيفا
" اأبو جميل"

معايل /اأنعام قدورة املفتي

وكان كاتس ،الذي يش���غل ،أيضًا،
منصب وزي���ر النقل ،ف���ي العاصمة
ُ
العماني���ة مس���قط ه���ذا األس���بوع
لحضور مؤتمر عن النقل.
وج���اءت زيارت���ه بع���د أق���ل م���ن
أس���بوعين من زيارة نادرة من رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
ُلعم���ان التق���ى خالله���ا الس���لطان

قابوس.
وقال كات���س لرويترز عب���ر البريد
اإللكتروني" :من وجهة نظري يمكن
ويجب للتعاون بين إس���رائيل ودول
الخليج أن يتوس���ع ...لدى إس���رائيل
أيضًا الكثي���ر لتقدمه عندما يتعلق
األمر بتحلية المي���اه والري والزراعة
والدواء".
(التتمة ص )16

أكثر من  200مستوطن
يقتحمون األقصى بينهم
عضو كنيست متطرفة

«العليا اإلسرائيلية»
ّ
تجمد قرار هدم منزل
المطارد نعالوة

الق���دس " -وفا" :اقتح���م نحو 83
مس���توطنا ،و 124طالب���ًا م���ن معاهد
تلمودي���ة ،أمس ،المس���جد األقصى
المبارك من باب المغاربة ،بحراس���ة
من قوات االحتالل.
وقادت عضو الكنيس���ت المتطرفة

بي���ت لح���م  -وكاالت :ق���ررت
المحكمة اإلسرائيلية العليا ،مساء
ّ
"تجميد" قرار جيش االحتالل
أمس،
هدم من���زل منفذ عملي���ة "بركان"
ش���مال الضفة أش���رف نعالوة بعد
أيام من تسليم العائلة قرارًا بهدم
المنزل.
(التتمة ص )16

(التتمة ص )16
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االحتالل يمنع

وسلمت مخابرات االحتالل ،مس���اء أمس ،غيث قرارًا يقضي بمنعه من دخول
الضفة لمدة  6أشهر.
واس���تدعت مخابرات االحتالل غيث إلى مركز ش���رطة المس���كوبية بالقدس
الغربية ول���دى وصوله المركز تس���لم قرارًا يقضي بمنعه م���ن دخول الضفة
الغربية لمدة  6أشهر ،بحجة "التحريض وتشكيل خطر على أمن الدولة".
ً
ويعتب���ر قرار المنع س���ابقة بح���ق محافظ القدس بمنعه م���ن دخول الضفة
الغربية وعرقلة عمله وتنقله.
وتالحق سلطات االحتالل محافظ القدس باالعتقال واالستدعاء وفرضت عليه
مؤخرًا اإلبعاد عن مكان سكنه والحبس المنزلي لمدة أسبوع.

استشهاد شاب

وكانت جماهير غفيرة من محافظة خان يونس ،شيعت جثمان الشهيد أحمد
خالد النجار ( 21عاما) ،في موكب جنائزي مهيب مساء أمس.
وانطلق موكب التش���ييع م���ن أمام معبر بيت حانون «ايريز» ش���مال القطاع،
حي���ث كان مواطنون بانتظار وصول الجثمان من المستش���فى األهلي بمدينة
الخليل بالضفة الغربية ،حي���ث كان يعالج .ثم اتجه الموكب إلى منزل عائلته
في مدينة خان يونس ،إللقاء نظرة الوداع األخيرة ،قبل أن ينقل إلى المس���جد،
ألداء صالة الجنازة.
بعد ذلك انطلق المش���يعون في اتجاه مقبرة الشهداء ،حيث ووري الجثمان
الطاهر الثرى ،وسط صيحات التكبير والتهليل.
وأضاف أحد الشهود لـ»األيام» ،أن المنطقة كانت هادئة وتخلو من أي أحداث
أمنية أو تظاهرات لحظة اطالق قوات االحتالل النار باتجاه المواطنين.
وباستش���هاد أبو الشربين يرتفع عدد شهداء مس���يرة العودة الكبرى التي
انطلقت في الثالثين من آذار الماضي إلى  221شهيدًا وأكثر من  24ألف مصاب
بحسب إحصائية لوزارة الصحة بغزة.
م���ن جانب آخر أصابت ق���وات االحتالل ،فجر أمس ،ش���ابين من مخيم جنين
بالرصاص الحي ،والعشرات بحاالت اختناق ،واعتقلت آخر ،خالل عملية اقتحام
شنتها في المخيم.
وقال ش���هود عيان :إن قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت المخيم ،في
س���اعات فجر أمس ،وشنت عمليات دهم وتفتيش طالت عشرات المنازل عرف
م���ن بين أصحابها رجب وأحمد أبو خليفة ،وعصام الش���لبي ،ونس���يم القصار.
ولفت���وا إلى أن قوات االحتالل اعتقلت الش���اب محمد س���ليمان الس���عدي في
العشرينيات من العمر.
وأك���د عدد من أصحاب المنازل المس���تهدفة بالده���م والتفتيش ،أن جنود
االحت�ل�ال تعمدوا تفجير أبواب ع���دد منها دون الس���ماح ألصحابها بفتحها،
وحطم���وا محتوياته���ا ،واحتجزوا القاطني���ن فيها ،وأخضع���وا البعض منهم
لالستجواب الميداني.
واندلعت مواجهات عنيفة في أنحاء متفرقة من المخيم بين الش���بان وقوات
االحتالل الت���ي أطلقت الرصاص الح���ي والمعدني المغل���ف بالمطاط وقنابل
الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة ،ما أدى إلى إصابة الشابين محمد أحمد
الحص���ري ،وأحمد محمد أب���و الهيجاء بالرصاص الحي ،وآخرين بش���ظايا قنابل
الصوت ،إلى جانب عش���رات المواطنين بحاالت اختناق جراء استنش���اق الغاز
المسيل للدموع.
واس���تمرت المواجهات عنيفة وتخللتها اش���تباكات مس���لحة حتى ساعات
صب���اح أم���س ،فيما احتل جنود االحتالل عددًا من أس���طح البناي���ات المجاورة
للمخيم وحولوها إلى ثكنات عسكرية ومواقع للجنود القناصة.
وفي األغوار الشمالية ،اقتحمت قوات االحتالل مدرسة التحدي « »10في خربة
ابزيق شمال ش���رق طوباس ،واستولت على خيمة إدارية منها ،وذلك بعد أيام
من مصادرة بيوت متنقلة داخل المدرسة ذاتها.
وقال مدير التربية والتعليم العالي في محافظة طوباس واألغوار الش���مالية،
س���ائد قبها ،إن قوات االحت�ل�ال ترافقها جرافة وس���يارة إس���عاف اقتحمت
المدرسة ،واس���تولت على خيمة تستخدم كوحدة إدارية فيها ،بعد أن أغلقت
الطرق الموصلة إليها ،ومنعت الطلبة والمعلمين من الوصول إليها.
وأوضح قبها ،أن الخيمة التي استولت عليها قوات االحتالل ،أقيمت قبل أيام
ً
بدال من البيوت المتنقلة التي اس���تولت عليها في وقت سابق داخل المدرسة،
بذريعة وقوعها في نطاق منطقة عسكرية مغلقة.
وبي���ن أنه توجد في المدرس���ة ثالث غرف صفية من األول وحتى الس���ادس
األساسي ،ووحدات صحية ومطبخ ،ويدرس فيها أربعة معلمين.
وفي س���ياق متصل ،أطلق مس���توطنون وقوات االحتالل الرصاص في محيط
مدرسة التحدي األساسية  5في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.
وقال مدي���ر التربية والتعليم العالي في بيت لحم س���امي مروة إن وفدا من
وزارة التربية والتعليم العالي وممثل اليونس���كو في فلسطين كانوا في زيارة
لمدرس���ة التحدي لالطالع عل���ى األوضاع العامة فيها م���ن مضايقات ومعاناة
بفعل االحتالل ،حيث تفاجأوا بإطالق الرصاص في محيط المدرسة ،ما ادى الى
خلق حالة من الرعب والهلع بين صفوف الطلبة.
وأضاف مروة ان األمر لم يتوقف عند ذلك الحد ،بل ان الجنود والمستوطنين
تمركزوا على بوابة مدرس���ة الخنساء للبنات في بلدة تقوع شرقا ،لمجرد حضور
وفد الوزارة وممثل اليونسكو ،مؤكدا أن االعتداءات متكررة دوما على المدارس
الواقعة على خطوط التماس.
وعل���ى صعيد االعتقاالت ،أفادت مصادر متعددة بأن قوات االحتالل اعتقلت
ثمانية مواطنين.
ففي محافظة طولكرم ،اعتقلت قوات االحتالل ثالثة شبان.
وقال نادي األس���ير إن قوات االحتالل اعتقلت المواطنين :أسعد زياد مثقال
ش���ديد ( 28عام���ا) ،ومؤمن جهاد خاروف ( 23عاما) ،ومال���ك جهاد خاروف (20
عاما) من بلدة عالر شمال طولكرم.
وفي محافظة طوباس ،اعتقلت قوات االحتالل مواطنًا.
وأفاد الناش���ط الحقوقي عارف دراغمة ،بأن قوات االحتالل اعتقلت مس���ؤول
ملف األغوار في محافظة طوباس ،معتز بش���ارات وأفرج���ت عنه بعد احتجازه
عدة ساعات.
وفي محافظة بيت لحم ،أفاد نادي األسير بأن قوات االحتالل اعتقلت المواطن
أحمد موسى رمضان.
وفي محافظة الخليل ،أفاد نادي األس���ير بأن قوات االحتالل اعتقلت المواطن
أيوب نافذ عبد الباسط.
وفي محافظة جنين ،اعتقلت قوات االحتالل الش���اب محمد سليمان السعدي
في العشرينيات من العمر وذلك بعد دهم منزله في مخيم جنين.
وفي محافظة القدس ،اعتقلت قوات االحتالل شابا.
وقالت مص���ادر محلية إن قوات االحتالل اعتقلت الش���اب عبادة الحواس من
مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

غزة :أنباء

ّ
نتحرى األمر لنرى إن كانت هناك موج���ة وبائية .ال يزال من
وأضاف« :نح���ن
المبكر الخروج باستنتاجات».
وفي س���نة  ،2009أعلنت منظم���ة الصحة العالمية عن تفش���ي وباء إنفلونزا
الخنازير في قطاع غزة .وفي تلك الس���نة توفي  18ألف شخص جراء الوباء في
مختلف أنحاء العالم.
وتمت منذ ذلك الحين الس���يطرة على الوباء الذي يعود للظهور من موس���م
آلخر.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ،في بيانها ،إنه تم تسجيل عدد من حاالت
اإلنفلونزا الناجمة عن أنواع مختلفة من الفيروسات الموسمية ،بين المواطنين
في قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أنه «تم تس���جيل إصابات ووفي���ات باألنفلونزا ،األمر الذي

فقد بطاقة هوية

فقد بطاقة هوية

اعلن ان���ا فواز عليان عب���د الفتاح
حماي���ل   عن فق���د بطاق���ة هويتي
الش���خصية والت���ي تحم���ل رق���م
 937138097فالرج���اء ممن يجدها
ان يس���لمها ألقرب مركز ش���رطة وله
جزيل الشكر.

اعل���ن ان���ا محمود داود عب���د الكريم
الش���عراوي عن فق���د بطاقة هويتي
الش���خصية والت���ي تحم���ل رق���م
 412765430فالرج���اء ممن يجدها
ان يس���لمها ألقرب مركز ش���رطة وله
جزيل الشكر.

فقد جواز سفر فلسطيني
قبيا /رام الله  -اعلن انا عيس���ى حسني محمد رمضان حامل هوية رقم 999835614
عن فقد جواز س���فري االردني الذي اجهل رقمه  ،فالرجاء ممن يجده ان يسلمه ألقرب
مركز شرطة وله جزيل الشكر.

تتابعه وترصده الوزارة وتتخذ معه اإلجراءات المناسبة».
وأكدت الوزارة في بيانها أن األمر يندرج ضمن معدالت االنتش���ار الموسمي
المعت���ادة للمرض ،داعية المواطنين إلى اتخ���اذ اإلجراءات الوقائية المعتادة
م���ن الم���رض ،والمتمثلة في تلقي اللقاح الواقي الس���يما لكبار الس���ن الذين
يعانون من األمراض المزمنة وضعف المناعة ورفع مس���توى النظافة والعناية
الشخصية.
ُ
وكشف ،أمس النقاب ،عن وجود حالتي وفاة على األقل بسبب مرض «أنفلونزا
الخنازير» المعروف علميًا.
ول���م تعلن الوزارة عن إحصائية واضحة عن الوفيات أو اإلصابات ،لكن مصادر
طبي���ة رجحت وجود نحو  12مصابًا ،توفي منهم اثنان على األقل ،مش���يرة إلى
أنها تعتزم إجراء فحوص طبية لعدد اإلصابات ومدى خطورتها.
كم���ا أوضحت الوزارة عبر مصادر طبية أخرى أن بعض اإلصابات وصفت بأنها
شديدة ويجري اتخاذ التدابير واإلجراءات السليمة.
وحول األنباء التي تحدثت حول إغالق المستش���فى اإلندونيس���ي في جباليا
بس���بب وفاة عدد من المواطنين بفي���روس أنفلونزا الخنازير ،قالت الوزارة على
لس���ان مدير المستش���فيات الدكتور عبد اللطيف الحاج :ال صحة لهذه األنباء
والمستشفى يعمل بشكل اعتيادي لخدمة المواطنين والمرضى.
وأعرب في تصريحات صحافية ،عن اس���تغرابه الش���ديد من انتش���ار أخبار
كاذبة حول إغالق المستشفى الرئيس في شمال قطاع غزة.
ورصدت «األيام» اس���تمرار العمل في المستشفى ،خالل اليومين الماضيين
دون أي انقطاع أو عرقلة.
يذكر أن نش���طاء التواص���ل االجتماعي كانوا تناقلوا أنب���اء غير مؤكدة حول
إغالق المستشفى بسبب وجود بعض حاالت الوفيات لمصابين بمرض أنفلونزا
الخنازير ،بعد أن أعلنت مصادر طبية وفاة مريض باألنفلونزا في المستش���فى
اإلندونيسي شمال قطاع غزة.
وبشأن المرض ،قال د .الحاج :في كل عام في هذا الوقت ،تظهر إصابات بهذا
الم���رض ،وهذا الفيروس يصيب كثيرًا من المواطنين ،منهم من يش���فى دون
أن يش���عر بأنه مصاب به ،وفي بعض الحاالت يصاب به الذين لديهم مشاكل
مناعية ،أو لدى كبار السن.
وأضاف« :هذه الحاالت تحصل لها بعض المضاعفات التي تؤدي إلى دخولها
المستش���فى ،ويمكن أن تدخل العناية المركزة ،بس���بب وضعها الصحي غير
المستقر من األساس».
م���ن جانبه ،ق���ال الدكتور صالح الش���امي أخصائ���ي أم���راض الباطنية في
مستش���فى غزة األوروبي ،جنوب القط���اع في تصريح���ات صحافية ،أمس ،إن
المستش���فى اس���تقبلت عدة حاالت مصابة بالمرض وق���د توفيت إحداها في
المستشفى.
من جانبه أكد س�ل�امة معروف مس���ؤول المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة
خالل توضيح أصدره المكتب حول ما تم نشره خالل الـ24ساعة الماضية ،وجود
عدد من حاالت اإلصابة مرض أنفلونزا الخنازير ،مشيرًا إلى أنه ثبت لدى الجهات
الطبية الرس���مية بالفحص والمتابعة وجود حاالت إصابة بفيروس األنفلونزا أو
ما يعرف بـ»أنفلونزا الخنازير» في منطقتين في قطاع غزة وال تتعدى  12حالة.
وقال ،إنه لم يكن هناك أدنى قصد إلخفاء أي معلومة تهم الرأي العام وإنما
األم���ر خضع لتقدير رس���مي بأن ما جرى لم يتجاوز المع���دالت الطبيعية التي
تسجلها وزارة الصحة سنويًا.
كم���ا نفى معروف ما وصفها بـ «اإلش���اعات» المتداولة بإغالق المستش���فى
اإلندونيس���ي ش���مال قطاع غزة ،مؤكدًا أن العمل في مستش���فى اإلندونيسي
يسير بشكل طبيعي.
وفي الس���ياق ،أش���ار «معروف» أن مخازن وزارة الصحة تخلو من األدوية ذات
الفعالية الكبيرة في الحد من أعراض األنفلونزا وتحديدًا دواء «تاميفلو» مشيرًا
إلى وجود مساع كبيرة من أجل توفيره بالتواصل مع جهات متعددة.

االحتالل يهدم

وق���ال عضو لجنة مقاومة االس���تيطان في عقربا ،يوس���ف ديري���ة :إن قوات
االحت�ل�ال جرفت الطريق ،الت���ي تصل بين عقربا وخربة يان���ون ،ويقدر طولها
بأكثر من  2كم.
وأضاف :إن بلدية عقربا كانت قد أعادت تأهيل الطريق المذكورة بالش���راكة
مع بعض المؤسس���ات المحلية والدولية ،الس���تخدامها لخدمة المزارعين في
تلك المنطقة ،وكبديل عن الطريق الرئيسة التي أغلقتها قوات االحتالل.
م���ن جهة أخرى ،أخطرت س���لطات االحتالل بوقف بناء من���زل في قرية بيت
تعمر ،شرق بيت لحم.
وأف���اد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان في بيت لحم حس���ن
بريجية بأن س���لطات االحت�ل�ال أخطرت بوقف البناء في من���زل يعود للمواطن
نايف زواهرة ،بمساحة  120مترًا مربعًا ،بحجة عدم الترخيص.
كما أخطرت بإخالء أراض زراعية شرق بلدة يطا جنوب الخليل.
وأكد منس���ق اللجن���ة الوطنية جنوب الضفة الغربية رات���ب الجبور ،أن قوات
االحتالل س���لمت المواطن أحمد محمود الحمامدة ،أربعة إخطارات بإخالء أرضه
الواقعة في منطقة المفقرة ش���رق يطا ،والتي تبلغ مساحتها خمس دونمات،
وأمهلته  45يومًا إلخالئها بحجة أنها أراضي دولة.
يذك���ر أن قوات االحت�ل�ال وضعت اليد على مس���احات شاس���عة من أراضي
المواطنين في بلدة يطا تحت مزاعم مختلفة ،بينها أنها أراضي دولة ،أو مراع،
أو أنها منطقة تستخدم ألغراض عسكرية ،ومنعت المواطنين ومالكي األراضي
من استغاللها أو السكن فيها ،تمهيدًا لالستيالء عليها ألغراض استيطانية.

إسرائيل :الشرطة

وتطال القضية أيضًا جنرالين س���ابقين في البحرية اإلس���رائيلية ،باإلضافة
للوزير السابق اليعازر زاندبيرغ.
وأش���ارت إل���ى أن «األدلة غير كافية» ضد يتس���حاق مولخو وه���و محام آخر
لنتنياهو ومساعد منذ زمن طويل.
وباتت القضية في عهدة المدعي العام الذي س���يقرر بش���أن توجيه التهم
إليهم.
وتحقق الش���رطة م���ع نتنياهو في ملف���ات مختلفة في إطار قضية فس���اد
مفترضة من ش���أنها أن تهدد مدة حكمه الطويلة وقد خضع لالستجواب أكثر
من عشر مرات كمشتبه به أو شاهد.
وفي  13شباط الفائت ،أوصت الشرطة بتوجيه التهم إليه في اثنين منها ،إال
أن المدعي العام لم يتخذ قراره بعد.
وحققت الشرطة في القضية األولى التي تسمى «قضية  ،»1000على خلفية
االش���تباه في تلقي نتنياهو وأفراد من عائلته رش���ى بقيمة  750ألف شيكل
( 240ألف دوالر) ،من المنتج اإلس���رائيلي الهوليوودي ارنون ميلتش���ان ،و250
ألف شيكل ( 72ألف دوالر) من الملياردير األسترالي جيمس باكر.
وجاءت هذه الرشى على هيئة س���يجار فاخر ،وزجاجات شمبانيا ومجوهرات
في الفترة ما بين عام .2016-2007
ويش���مل التحقيق في القضية الثانية التي تسمى «قضية  ،»2000االشتباه
بمحاولة نتنياه���و التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيف���ة «يديعوت أحرونوت
«الناش���ر ارنون موزي���س ،لكي تق���وم الصحيفة اإلس���رائيلية ،وهي من أكثر
الصحف انتشارًا في الدولة العبرية ،بتغطية إيجابية عنه.
وفي  17آب ،استجوبت الشرطة نتنياهو في قضية الرشوة المعروفة إعالميًا
باسم «الملف  »4000أو «قضية بيزيك» ،أكبر مجموعة اتصاالت في البالد ،وذلك
حول ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعالمية إيجابية في موقع
«واال» اإلخباري الذي يملكه ش���اؤول ايلوفيتش رئيس «بيزيك» مقابل خدمات
وتسهيالت حكومية عادت على مجموعته بمئات ماليين الدوالرات.
كم���ا تتضمن قضية أخرى حصول نتنياهو وأفراد أس���رته على هدايا قيمة
وفاخرة من أثرياء في مقابل معامالت شخصية أو مالية تفضيلية.
وتتضمن هذه الهدايا حزم سيجار فاخر ومجوهرات وزجاجات شمبانيا.
والقيمة اإلجمالية لهذه الهدايا تقدر بنحو مليون ش���يكل ( 283ألف دوالر)،
على ما أعلنت الشرطة.
وفي قضية منفصلة ،بدأت في تش���رين األول الفائت محاكمة زوجته س���ارة
نتنياهو بتهمة «االحتيال وخيانة األمانة» إلنفاقها أكثر من  80ألف يورو على
وجبات طعام وذلك على نفقة دافعي الضرائب.
ويؤك���د نتنياه���و براءته معتبرًا أن���ه يتعرض لحمالت معادية من وس���ائل
اإلعالم والمعارضة ،ويؤكد تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.
وتول���ى نتنياهو منصب رئيس الوزراء ألكثر م���ن  12عامًا ،في فترة أولى من
 1996حتى  ،1999ثم من  2009وحتى اآلن.
والع���ام المقبل ق���د يتجاوز فترة حكم مؤس���س دولة إس���رائيل ديفيد بن
غوريون الذي حكم الدولة العبرية ألكثر من  13عامًا.
ول���ن يكون نتنياه���و مضطرًا إل���ى التنحي عن منصبه في ح���ال إدانته

بالتهم .لكن يتحتم عليه التخلي عن منصبه إذا أدين واس���تنفد الطعون
القانونية كافة.
وفي قضي���ة الغواصات ،قرر ميش���يل غانور ممثل ش���ركة تيس���ين كروب
األلمانية في إس���رائيل أثناء إبرام الصفقة التحول إلى شاهد في صف الدولة
بعد صفقة مع االدعاء.
وبموجب الصفقة ،سيقضي غانور حكمًا بالسجن  12شهرًا كما سيدفع غرامة
 10ماليين شيكل ( 2,7مليون دوالر) التهامه بالتهرب الضريبي.
وتوالت ردود الفعل من جانب السياس���يين اإلس���رائيليين في أعقاب إعالن
الشرطة توصياتها بتقديم لوائح اتهام ضد المشتبهين.
وق���ال رئيس حزب «يي���ش عتيد» ،يائي���ر لبيد ،الذي أدل���ى بإفادة لدى
الش���ركة كوزير مالية في حكومة نتنياهو الس���ابقة :إن «توصية الشرطة
بمحاكم���ة ،على مخالفة رش���وة في قضية الغواصات ،كل من قائد س�ل�اح
البحري���ة ،نائب رئيس مجلس األمن القوم���ي ،رئيس طاقم موظفي رئيس
الحكومة ومحامي نتنياهو الش���خصي وهو الش���خص األكث���ر قربًا منه ،ال
تس���مح لبنيامين نتنياهو بمواصلة تول���ي منصبه بعد اآلن .ففي ورديته،
أش���خاص يثق بهم وهم األكثر قربًا منه مش���تبهون بأنهم تاجروا بقدس
أقداس دولة إسرائيل» في إشارة إلى األمن.
ودعا رئيس حزب العمل ،آفي غباي ،نتنياهو إلى االس���تقالة سواء كان يعلم
ً
بضلوع مقربيه بالقضية أم ال «ألنه ليس مؤهال إلدارة جهازنا األمني».
وأضاف إن «س���رقة أموال من جهاز األمن هي خيانة للجنود اإلس���رائيليين.
وكان باإلمكان ش���راء مدرعات جديدة بهذا المال بدل تلك القديمة التي دخل
جنودنا بها إلى غزة قبل أربع سنوات».
وعقب وزير الجيش اإلس���رائيلي السابق ،موش���يه يعالون ،الذي أدلى بإفادة
لدى الش���رطة في إطار هذه القضية كوزير أمن لدى الكش���ف عنها ،وقال :إن
«هذه أكبر وأخطر قضية فس���اد في تاريخ إس���رائيل ،وال يوجد أي س���بب ألن
تنتهي من دون الئحة اتهام».
وأضاف :إن «حقيقة أنه لم يجر التحقيق تحت القس���م مع نتنياهو في هذه
القضية ،وحقيقة أن إجراءات تحقيق مس���توجبة ،مث���ل االمتناع عن تفتيش
مكت���ب محاميي���ه ،اللذين ضد أحدهما (دافيد ش���يمرون) عل���ى األقل بلورت
الشرطة قاعدة أدلة لتقديم الئحة اتهام ،تثير أسئلة صعبة».

موسكو تؤكد

واس���تعرض األوضاع اإلقليمية في المنطقة «والسياسة األميركية المنحازة
إلسرائيل التي تسعى لتوطين الالجئين الفلسطينيين ،خاصة أن إدارة ترمب
أعلنت ذلك األمر صراحة في خطواتها التي اتخذتها ضد األونروا ،واالدعاء بأنه
لم يعد هناك الجئون فلسطينيون ،وأنه يستند إلى المعطيات الجديدة التي
طرأت على المشهدين العربي والدولي».
وتطرق عبد الهادي إلى ضرورة دعم وكالة األونروا نتيجة العجز الذي تعاني
منه وتفاقم جراء قطع اإلدارة األميركية التمويل عنها ،كما ش���دد على ضرورة
دعم إعادة بناء المخيمات الفلسطينية في سورية.
وأش���ار إلى جهود الرئيس عباس والقيادة لعقد مؤتمر دولي للسالم متعدد
األطراف ،وإلى الجهود المبذولة من القيادة إلنهاء حالة االنقسام.
وبالنس���بة لألزمة السورية ،كانت وجهات النظر متطابقة بأن الحل يكون من
خالل حوار سوري -سوري ورفض التدخل الخارجي.

عائلة طليب

وفي وقت سابق من هذه الس���نة ،قالت للقناة اإلخبارية الرابعة البريطانية:
إنها س���تعارض تقديم المساعدات إلس���رائيل ما لم تعمل الدولة العبرية من
أجل السالم وتنهي الظلم الواقع على الفلسطينيين.
وقالت« :سأس���تخدم منصبي كعضو ف���ي الكونغرس ألقول إنه ال ينبغي ألي
ّ
دولة ،وال أي دولة ،أن تحصل على مس���اعدات منا  ...ما دامت تواصل إيقاع مثل
هذا الظلم».
ّ
وتقدم الواليات المتحدة إلس���رائيل مساعدات عس���كرية بقيمة  3,8مليار
دوالر في السنة .في حين أنها أوقفت تقديم مساعدات بنحو  500مليون دوالر
للفلسطينيين هذا العام.
ّ
وقطعت القيادة الفلس���طينية كل عالقاتها مع إدارة ترامب بعد اإلعالن عن
نقل السفارة في كانون األول الماضي.
ويقع منزل عائلة طليب على بعد نحو  50مترًا من الطريق الس���ريع  443الذي
يمر عبر الضفة الغربية المحتلة .وأقرب جيرانها حاجزان للجيش اإلس���رائيلي
على هذا الطريق الذي يستخدمه الجنود والمستوطنون بشكل خاص.
ّ
ّ
ّ
متكررة ،يوقفونك ويفتش���ونك ويؤخرونك عن عملك.
وقال بس���ام« :بصورة
هذه هي معاناة الشعب الفلسطيني».
وأض���اف ّ
إن رش���يدة زارت القرية ّ
عدة ّ
م���رات آخرها في الع���ام  .2006وهي
ً
تزوجت في القرية ووصف عمها عيسى عرسها بأنه كان احتفاال رائعًا.
بسامّ :
وقال ّ
إن فوزها في االنتخابات مصدر فخر كبير للعائلة التي بدأت منذ
ّ
صباح األربعاء باستقبال المهنئين من المناطق المجاورة.
وأضاف« :نحن س���عداء للغاية .هذا مصدر فخر لنا ،كعائلة وكفلسطينيين،
ّ
مؤكدًا ّ
أن رشيدة وعدتهما بأن تأتي لزيارة قريتها.
كعرب وكمسلمين»،

غزة :صرف

ونسبت المصادر إلى مسؤول في وزارة المالية في غزة قوله «إن أموال المنحة
القطرية موجودة في قطاع غزة ،وبانتظار وصول العمادي إلى القطاع للبدء في
صرفها لموظفي القطاع ،حيث س���يتم صرف راتب كامل عن شهر آب الماضي،
وذلك مطلع األسبوع المقبل عبر فروع البريد».
وأضاف المس���ؤول« :بعد صرف راتب ش���هر آب س���يكون الصرف ش���هريًا
بالتتابع ،وبراتب كامل للموظفين عن شهري أيلول وتشرين أول الماضيين».
ولف���ت إلى أن المنح���ة القطرية تش���مل الموظفين المدنيي���ن فقط ،بينما
ستصرف رواتب الموظفين العسكريين من اإليرادات الداخلية ،منوهًا في هذا
َ
السياق بأن هناك أسماء موظفين مدنيين ُر ِفض أن يتم الصرف لهم من خالل
المنحة المذكورة ،وسيصرف لهم أيضًا من اإليرادات المحلية.
يذكر في هذا الس���ياق أن المنح���ة النقدية القطرية تش���مل باإلضافة إلى
دفع رواتب الموظفين صرف مس���اعدات مالية بقيمة  700شيكل لخمسة آالف
من ذوي الش���هداء والمصابين في مس���يرات العودة ومساعدات مالية بقيمة
 100دوالر لخمس���ين ألف أس���رة محتاجة وتمويل برنامج للتش���غيل المؤقت
يستهدف عشرة آالف خريج.
وتم أول من أمس صرف دفعة من راتب شهر تموز الماضي بنسبة  %60وبحد
أدنى  1400شيكل لموظفين ال يتقاضون رواتبهم من خالل السلطة الوطنية.
وكان العمادي أكد في بيان صدر ع���ن اللجنة القطرية ،الثالثاء الماضي ،أنه
س���يزور المنطقة خالل أيام لإلعالن عن تنفيذ رزمة من المش���اريع اإلنس���انية
في مختلف القطاع���ات والبرامج ،وذلك في إطار الدور الذي تقوم به دولة قطر
لدعم قطاع غزة.
وأعلن العمادي في البيان ذاته عن صرف مس���اعدات نقدية عاجلة لخمسين
ألف أس���رة من س���كان قطاع غزة بقيمة  100دوالر لكل أسرة ،حيث من المقرر
أن تتم عملية صرف المس���اعدة النقدية خالل األيام القليلة المقبلة بإجمالي
خمسة ماليين دوالر س���تصرف عبر فروع بنك البريد في محافظات غزة ،لألسر
التي اختيرت بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية في غزة.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن هذه المس���اعدة لس���كان قطاع غزة تأتي في
ظل األوضاع اإلنس���انية الصعبة وبعد أيام من تقدي���م المنحة القطرية التي
تقدر بعشرة ماليين دوالر شهريًا لتزويد محطة توليد الكهرباء بالوقود وذلك
بالتنسيق مع األمم المتحدة.
ودع���ا العمادي المجتمع الدولي والمؤسس���ات الدولية إل���ى ضرورة التدخل
العاجل لحل المش���اكل اإلنسانية لس���كان القطاع ،محذرًا من التدهور الخطير
الذي تش���هده مختل���ف القطاعات خصوصًا قطاع اإلغاث���ة والصحة إلى جانب
باقي القطاعات الخدمية.

مصادر أميركية:
لكن الخالفات بين الحلفاء العرب  -خاصة مقاطعة سياسية واقتصادية لقطر
تقودها الس���عودية  -أعاقت تأس���يس التحالف منذ اقترحت���ه الرياض العام
الماضي.
وكانت قمة بين ترامب والزعماء العرب  -ستش���هد توقيع اتفاق أولي بشأن
التحال���ف  -متوقع���ة في كان���ون الثاني بالوالي���ات المتحدة .لك���ن المصادر
األميركية الثالثة ودبلوماسيًا خليجيًا قالوا إن االجتماع يكتنفه الغموض اآلن.
وأضافوا أنه تأجل بالفعل عدة مرات.
وأفاد أحد المصادر بأن مقتل خاشقجي أثار «مجموعة كاملة من المشكالت»
يتعين حلها قبل أن يتس���نى المضي قدمًا في الخطة التي يش���ار إليها على
نحو غير رسمي باسم «الناتو العربي» .ومن هذه المشكالت كيف سيحضر ولي

العهد الس���عودي القمة دون أن يحدث ذلك غضبًا واسع النطاق .وقال المصدر
«األمر ليس مستساغًا».
ونفى مسؤول كبير بإدارة ترامب يوم الثالثاء أن يكون مقتل خاشقجي أعاق
ً
التقدم بشأن التحالف ،قائال إنه «أكبر من دولة واحدة وقضية منفردة».
وتنفي السعودية ضلوع األمير محمد في قتل خاشقجي ،وقالت إن التحقيق
جار لتحديد المسؤولية عن الحادث.
وقال روبرت مالي ،أحد كبار مستش���اري الرئيس الس���ابق باراك أوباما بشأن
الش���رق األوس���ط والذي يترأس حاليًا مجموعة األزمات الدولية المعنية بمنع
الصراع���ات ،إن م���ن الصعب حضور ولي العهد الس���عودي قم���ة كانون األول
«بالنظر إلى ما حدث وكيف ستكون ردود الفعل».
وأضاف« :لست متأكدًا ما إذا كان يريد القدوم إلى الواليات المتحدة حاليًا».
أما الجنرال المتقاعد بمشاة البحرية األميركية أنتوني زيني ،مفاوض اإلدارة
الرئيس بشأن تحالف الشرق األوسط االستراتيجي ،فقال إن المبادرة «ماضية
قدمًا» لكنه أشار إلى أن تأثير مقتل خاشقجي غير واضح.
وأضاف لرويترز عبر البريد اإللكتروني« :ال أعرف حتى اآلن كيف سيؤثر ذلك
على العملية .نحن في انتظار التحقيق النهائي
والق���رارات ...أعتقد أنه ربما يكون هناك انتظار لحين اكتمال التحقيق (ربما
فحص الطب الشرعي إذا وجدت الجثة) قبل بحث التحرك إلى األمام».
ولم يرد األعضاء الثمانية المحتملون في التحالف على طلبات للتعليق بشأن
التزامهم بتحالف الشرق األوسط االستراتيجي.
حتى قب���ل أن تعق���د تداعيات مقتل خاش���قجي األمور ،أظه���رت وثيقتان
سريتان للبيت األبيض اطلعت عليهما رويترز أن اإلدارة تبحث جاهدة عن سبل
للتغلب عل���ى الخالفات اإلقليمية ودفع مبادرة التحالف لألمام من أجل احتواء
إيران وكذلك الحد من النفوذ الصيني والروسي في المنطقة.
وكتب مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون لوزيري الخارجية مايك
بومبيو والدفاع جيم ماتيس في رسالة في أواخر الصيف قبل مقتل خاشقجي:
«التنافس ي���زداد بين ش���ركائنا اإلقليميين ،والدخول في منافس���ة صريحة
(مثلم���ا هي الحال) في حالة قطر يضر بالمصالح األميركية ويصب في مصلحة
إيران وروسيا والصين».
وكتب بولتون في الرس���الة التي ال تحمل تاريخًا والتي جاءت ردًا على مذكرة
من بومبيو وماتيس في  29حزيران بش���أن تحالف الشرق األوسط االستراتيجي
«إليق���اف ه���ذه االتجاهات الس���لبية ينبغي لنا أن نغير حس���ابات ش���ركائنا
االستراتيجية».
وذكر المس���ؤولون األميركيون الثالثة الذين طلبوا عدم نش���ر أسمائهم أن
هناك نقاشا داخل اإلدارة بشأن ما إذا كان بمقدور واشنطن
إقن���اع الحلف���اء الع���رب بتنحي���ة خالفاتهم جانب���ًا ،وأن بولتون ب���رز كأحد
المدافعين البارزين عن الخطة.
وقال مسؤول أميركي رابع :إن هناك تبنيًا واسع النطاق داخل اإلدارة ألهداف
التحالف العربي العامة ،لكن هناك مناقشات بشأن أفضل الطرق للتوصل إلى
اتفاق.
وأحالت متحدثة باس���م وزارة الدفاع أس���ئلة عن المسألة إلى وزارة الخارجية
لكنها أشارت إلى تعليقات سابقة لماتيس عبر فيها عن دعمه للتحالف.
وقال مس���ؤول بوزارة الخارجية :إن اإلدارة مس���تمرة في «الحوار مع شركائنا
بشأن العمل صوب» إنجاز التحالف.
تش���ير إحدى وثيقتي البيت األبيض إلى أن خطة اإلدارة تس���تهدف تعزيز
ً
استراتيجية «أميركا أوال» التي يتبناها ترامب للحد من التدخل
العس���كري الخارجي وحمل الحلفاء على تحمل مزيد من أعباء أمنهم مع دعم
المصالح األميركية بالشرق األوسط في الوقت نفسه.
وتت���راوح المصال���ح األميركية في المنطق���ة من مبيعات األس���لحة وضرب
اإلس�ل�اميين المتطرفين في اليمن والعراق وس���ورية إل���ى ضمان حرية تدفق
النفط إلى األسواق العالمية بغية الحفاظ على استقرار األسعار.
وج���اء في إحدى الوثيقتين ،اللتين صيغتا قبل مقتل خاش���قجي ،أن ترامب
حذر زعماء الس���عودية ودول مجلس التع���اون الخليجي اآلخرين وكذلك مصر
م���ن أن «الوضع الراهن ال يمكن أن يس���تمر وأن الوالي���ات المتحدة لن تواصل
االستثمار في أمن الشرق األوسط».
ولم تورد تفاصيل عن تهديد ترامب أو متى أصدره.
وتنش���ر واشنطن طائرات وسفنًا حربية وأكثر من  30ألف عسكري في قواعد
لها بدول مجلس التعاون الخليجي.
ويقول مس���ؤولون عس���كريون أميركيون كبار إنه ليست لديهم نية لتغيير
الوضع.
وتدعو الوثيقة االس���تراتيجية التي تحمل عن���وان «نظرة عامة على مفهوم
تحالف الش���رق األوسط االستراتيجي» إلى سلسلة من اإلجراءات على المديين
القصير والمتوس���ط تتطلب «تعهدات بالقليل من الموارد األميركية الجديدة
للشرق األوسط إذا كانت موجودة من األساس».
وذكرت الوثيقة ومصدر مطلع على الخطة أن اإلجراءات تشمل تطوير «مراكز
عمليات» إقليمية تس���تهدف دمج القوات في مجاالت مثل الدفاع الصاروخي
والحرب البرية ومجاالت أخرى.
وتقول الوثيقة :إن من األهداف الطويلة األمد تحالف رس���مي واتفاق تجارة
حرة متعدد األطراف خالل خمس إلى سبع سنوات .كما أثارت احتمال أن يشمل
ً
االتفاق في نهاية المطاف العراق ولبنان ودوال أخرى ،مع إمكان تكوين عالقات
رسمية مع إسرائيل و»حلفاء أوروبيين وآسيويين مختارين».

إسرائيل تدعو

وليس���ت هناك رحالت تجاري���ة للركاب بين إس���رائيل ودول الخليج العربية
الس���ت ،لكن خطوط طيران «إي���ر إنديا» بدأت هذا العام رح�ل�ات إلى تل أبيب
من الهند ،في خط���وة بدا أنها رفعت حظرًا دام  70عامًا على الرحالت من وإلى
إسرائيل مرورًا بالمجال الجوي السعودي.
وقال كاتس :إن الزيارات العلنية التي قام بها وزراء إس���رائيليون في اآلونة
األخيرة للخليج «تأتي في إطار توجه أوسع نطاقًا لتعزيز
العالقات بين إسرائيل ودول الخليج على أساس المصالح المشتركة واعتراف
متب���ادل بالفوائد المحتمل���ة للجانبي���ن ...وكالهما في مواجه���ة التحديات
والتهديدات المشتركة إضافة إلى الفرص».
وقال الجيش اإلسرائيلي في شباط :إنه أوقف «هجومًا جويًا في الخارج شنته
الدولة اإلسالمية» ،وهو ما أشارت وسائل إعالم إسرائيلية
وقتها إلى أنه يتعل���ق بمحاولة لتفجير طائرة تابعة لخطوط طيران االتحاد،
ومقرها أبو ظبي ،في أستراليا في .2017

أكثر من 200

ش���ولي معلم ،إحدى مجموعات االقتحام لألقصى المب���ارك ،علما أن اقتحامًا
ً
مماثال ق���اده أول من أمس الحاخام المتطرف ،وعضو الكنيس���ت يهودا غليك
للمسجد المبارك ونفذ جوالت مشبوهة في أرجائه.
ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية ومشبوهة في المسجد قبل مغادرتهم
من جهة باب السلسلة.
إلى ذلك ،أوقفت ش���رطة االحتالل الخاصة ،صب���اح أمس ،طواقم تابعة للجنة
إعمار المسجد األقصى عن العمل بمنطقة باب الرحمة.
من جانبه ،حذر وزير األوقاف والش���ؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس ،من
تصاعد االقتحامات واالنتهاكات للمسجد االقصى من أعضاء الكنيست.
وقال ادعيس إن خطورة هذه االقتحامات ال تتعلق فقط بالش���خصيات التي
تنفذها ،وإنما بقدر م���ا يرافقها من تصريحات تدعو إلنهاء الوصاية األردنية
على المس���جد األقصى ،تمهيدًا للسيطرة عليه من الحكومة اإلسرائيلية ،التي
تقاد من أحزاب اليمين المتطرف.
وناش���د ادعيس المؤسس���ات الدولية العمل على الحفاظ على الوضع الراهن
في االقصى وعدم السماح بتغييره تحت أي من المسميات.

«العليا اإلسرائيلية»
وج���اء قرار محكمة االحتالل بعد أن تقدم مرك���ز الدفاع عن الفرد «هموكيد»
إضاف���ة إلى عائلة نعال���وة بااللتماس لوق���ف قرار الهدم الص���ادر من جيش
االحتالل.
وقالت وس���ائل إعالم إس���رائيلية إن ق���رار المحكمة العلي���ا «المؤقت» يمنع
مصادرة أو هدم مبنى العائلة ،حتى عقد جلسة أخرى للمحكمة.
وكان ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش االحتالل نداف بدان ،قد أمر
بهدم منزل المطارد أش���رف نعالوة ،المتهم بتنفيذ عملية مستوطنة «بركان»
شمال الضفة الغربية.
وكان نعالوة قد نفذ عملية في مس���توطنة «بركان» قبل ش���هر أس���فرت عن
مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخر بجروح.

