آخــــر ســــــاعــــــة

المفتي يدعو إلى مراقبة
هالل شهر شوال مساء غد

االحتالل يستولي على أكثر
من  24دونمًا جنوب نابلس

القدس " -األيام" :دعا الش���يخ محمد حس���ين المفتي العام للقدس
والديار الفلس���طينية ،رئيس مجلس اإلفتاء األعل���ى ،المواطنين إلى
مراقبة هالل ش���هر شوال ،بعد غروب شمس يوم الخميس  29رمضان
 1439هـ ،وفق  14حزيران .2018
وحث المفتي حس���ين في بيان له ،أمس ،الذي يرى الهالل أن يراجع

نابل���س  -وفا :قررت قوات االحتالل ،أمس ،االس���تيالء على أكثر من 24
دونمًا من أراضي بيتا وقبالن ويتما جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف االستيطان ش���مال الضفة ،غسان دغلس ،إن قوات
االحتالل س���لمت األهالي قرارًا يقضي باالس���تيالء عل���ى  24.5دونم من
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جددت الدعوة لتمكينها من ممارسة مهامها

مدينة فرنسية تطلق
اسم "النكبة" على أحد
شوارعها قبل أن تتراجع

الحكومة :خصومات رواتب موظفي غزة مؤقتة
وننفق  300مليون شيكل شهريًا في القطاع
رام الل���ه  -وفا :أكدت الحكومة ،أم���س ،أن "الخصومات التي يتم الترويج لها
على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة" ،وأش���ارت إلى
أن عدد الموظفين الذين يتقاضون  %50من الراتب ،يبلغ  15ألف موظف مدني،
و 20ألف موظف عسكري ،وأن إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهريًا يبلغ
 300مليون شيكل ،ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الجلسة األسبوعية لمجلس الوزراء ،في مدينة
رام الل���ه برئاس���ة الدكتور رام���ي الحمدالله رئيس الوزراء ،حي���ث أكد "التزام
الحكومة بحري���ة الرأي والتعبي���ر وبالحريات اإلعالمية ورفضه���ا المطلق ألي
مساس بهذه الحريات التي كفلها القانون األساسي الفلسطيني".
واستهجن المجلس "محاوالت التضليل واالفتراءات المزعومة لحرف األنظار
عن المس���ؤولية الحقيقية لمعاناة ش���عبنا في قطاع غزة ،بهدف إرباك الرأي
العام ،واختزال كافة المش���اكل التي يعانيها قطاع غزة في مس���ألة الرواتب،
والتي تبرئ االحتالل من المس���ؤولية عن معاناة ش���عبنا ف���ي القطاع ،نتيجة
حصارها الظالم للعام الحادي عش���ر عل���ى التوالي ،تخللتها ثالث حروب طالت
كاف���ة مناحي الحياة ،إضافة إلى االعتداءات اليومية المتكررة وعمليات القتل

والتدمي���ر ،باإلضافة إلى االنقالب األس���ود الذي قامت به حركة حماس ،وفرض
سيطرتها على قطاع غزة ،من خالل سياساتها التي أثقلت كاهل المواطن.
وأكد المجلس أن "اس���تمرار الحكومة في دفع الرواتب على مدى أحد عش���ر
عام���ًا ،رغم أن البعض تلقى راتبه ،وقد هاجر من قطاع غزة ،بس���بب سياس���ات
ومضايق���ات حماس ،يش���ير بوضوح إل���ى التزامه���ا بمس���ؤوليتها الوطنية
والقانونية تجاه ش���عبنا في قطاع غزة ،إذ إنه���ا حتى بعد قرار بعض الجهات
المانح���ة إعادة توجيه األم���وال التي كانت مخصصة لص���رف جزء من رواتب
موظفي الس���لطة في قطاع غ���زة وبتوجيهات من الرئيس ق���ام مجلس الوزراء
بتعوي���ض أموال تل���ك الجهات المانح���ة ليتم صرفها عل���ى قطاعي الصحة
والتعليم واإلعان���ات االجتماعية لقطاع غزة ،كما أنها أعفت أبناء ش���عبنا في
قطاع غزة من الضرائب والرس���وم على مدار الس���نوات الماضية ،باإلضافة إلى
منح إعانات اجتماعية شهرية ألكثر من  70ألف أسرة ،وصرف مستحقات أسر
الش���هداء والجرحى ،وكامل مخصصات التقاعد ،ودفع المصاريف التشغيلية
لكاف���ة المرافق الصحي���ة والتعليمي���ة واالجتماعية وغيره���ا ،باإلضافة إلى
دع���م قطاع الطاق���ة ،باإلضافة إلى تحم���ل الحكومة كاف���ة تكاليف الخدمات
(التتمة ص )19

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال البيرة

إخطار بتجريف  29دونمًا في األغوار
وتحويل منزل لثكنة عسكرية في الخليل
محافظات -وفا :أخطرت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي ،أم���س ،بتجريف 29
دونما مزروعة بالنخيل والزيتون في األغوار.
وأفادت مصادر محلية ،بأن س���لطات االحت�ل�ال أخطرت المواطن أحمد عاصي
ضم���رة من منطق���ة حجلة الزور ش���رق أريحا ،بإخ�ل�اء أرضه الزراعي���ة البالغة
مساحتها  25دونمًا مزروعة بالنخيل ،تمهيدًا لتجريفها.
وفي منطق���ة عرب الزايد قرب بلدة النويعمة ش���مال أريح���ا ،أخطرت قوات
االحتالل المواطن س���ليمان الزايد بإخالء  4دونمات مزروعة بأش���جار الزيتون،
تمهيدًا القتالعها.
وفي الخليل ،وبعد فشل المستوطنين في االستيالء على منزل ومحال تجارية
في البل���دة القديمة ،قامت ق���وات االحتالل أمس ،بتحوي���ل المنزل إلى ثكنة
عسكرية.

اللوح :تفاهم فلسطيني  -مصري
الستئناف جهود تحقيق المصالحة

غزة :تحضيرات إلقامة صالة
العيد في مخيمات العودة

القاهرة  -وكاالت :قال دياب اللوح الس���فير الفلس���طيني في القاهرة ،أمس،
إن هناك تفاهمًا مصريًا فلس���طينيًا بشأن استئناف جهود تحقيق المصالحة
الفلسطينية.
وأوضح اللوح في مقابلة مع صحيفة "األخبار" المصرية أن "تحقيق المصالحة
الفلسطينية  -الفلسطينية برعاية مصر ،ما زال يشكل ضرورة وطنية وسياسية
كبيرة للشعب الفلسطيني".
وأضاف إن "هناك تفاهمًا مصريًا فلسطينيًا الستئناف الجهود التي تبذلها
مصر لتحقيق المصالحة ،وتنفيذ ما ّ
تم االتفاق عليه س���واء في تش���رين األول
 ،2017أو في اتفاق المصالحة العام ."2011
وتابع بالقولُّ :
"طي صفحة االنقسام بشكل نهائي ووضع الواقع الفلسطيني
ّ
ّ
على أعت���اب مرحلة جديدة ،يتطلب تمكين حكومة الوف���اق الوطني من تولي
مهامها بشكل كامل في قطاع غزة ،كما هو معمول به في الضفة الغربية".

غزة " -األيام" :تجري الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار
تحضيرات ميدانية ولوجس���تية الستقبال أعداد ضخمة من المواطنين إلقامة
صالة العيد في مخيمات العودة على امتداد القطاع شرق محافظات غزة.
وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة ألداء صالة العيد في
العراء داخل مخيمات العودة الخمس المقامة منذ الثالثين من آذار الماضي.
وأكدت الهيئة في بيان أصدرته أمس اس���تمرار نش���اطات مس���يرة العودة
تعبي���رًا ع���ن اإلرادة الصادقة والهم���ة العالية والتي تتعاظ���م يومًا بعد يوم
وتتوس���ع ف���ي مختلف مدن فلس���طين والش���تات ،وتتقاطع معه���ا فعاليات
التضامن في مدن وعواصم العالم دعمًا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
وقال���ت" :إن تلبية أبناء ش���عبنا ف���ي حيفا وأم الفحم وباألم���س في رام الله
والدهيشة نداء غزة وش���هدائها وجرحاها وتضحياتها ،هو تأكيد على وحدة
األرض وال���دم والمصير ،فالصوت الهادر الذي خرج من بين الجموع في رام الله

نيوي���ورك  -وكاالت :من المق���رر أن يصوت أعضاء الجمعي���ة العامة التابعة
لألمم المتحدة ،اليوم األربعاء ،على مشروع قرار خاص بدولة فلسطين ،بحسب
ما أعلنه برندن فارما المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة.
وقال المس���ؤول األممي في مؤتمر صحافي بالمق���ر الدائم للمنظمة الدولية
بنيويورك" :إن جلسة التصويت على مشروع القرار ستبدأ الساعة الثالثة عصر
الغد بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك ( 20.00تغ)" ،بحسب ما جاء على موقع
وكالة (األناضول) التركية.
وأضاف" :سوف يستهل ممثلو الدول األعضاء جلسة الغد بإلقاء كلمات حول
الموض���وع على أن يتم التصويت في نهاية الجلس���ة" ،دون ذكر تفاصيل عن
القرار بالضبط ومقدمه.
وعندما ُس���ئل المتحدث الرسمي باس���م رئيس الجمعية العامة عن مضمون
مش���روع القرار اكتفى بالقول" :لقد تم تقديم مش���روع القرار بالفعل لكن لم
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الشرطة اإلسرائيلية تحقق مجددًا مع نتنياهو
ولخمس ساعات حول ملفي" بيزك" والغواصات
فيما تعد اإلف���ادة التي قدمها نتنياه���و أمس لمحققي
الوح���دة االقتصادية في "اله���اف  ،"433األولى في إطار
التحقيق بفساد صفقة الغواصات ،التي أكدت الشرطة أن
نتنياهو ليس من ضمن المشتبه بهم.
وطلبت الشرطة من نتنياهو خالل التحقيق الذي استمر
نحو  5س���اعات ،التعليق على أقوال "ش���اهد الملك" ،نير
حيفتس ،الذي قدم للشرطة تسجيالت لمكالمات هاتفية
تربط نتنياهو بش���بهات الرش���وة مع مالك شركة "بيزك"
وموقع "والال" ،شاؤول ألوفيتش ،وتؤكد أن طبيعة العالقة
التي ربطت االثنين مبنية على مصالح متبادلة.
(التتمة ص )19

بينيت :الضفة الغربية
ستصبح جزءًا من "دولة
إسرائيل" قريبًا
تل أبيب  -قال رئيس حزب (البيت
اليهودي) ،وزير التربي���ة والتعليم
ف���ي الحكومة اإلس���رائيلية ،نفتالي
بيني���ت ،إن الضف���ة الغربية وجميع
المستوطنات فيها س���تصبح قريبًا
جزءًا من "دولة إسرائيل".
جاء ذلك ،وفق ما أورده موقع ()0404
اإلسرائيلي ،تعقيبًا على قيام شرطة
االحت�ل�ال ،صب���اح أمس ،بإخ�ل�اء 15
ً
منزال في مستوطنة "نتيف هافوت"
المقام���ة على تلة تع���ود لمواطنين
فلس���طينيين في بل���دة الخضر غرب
بيت لحم.
(التتمة ص )19

الشرطة اإلسرائيلية تخلي بؤرة
استيطانية جنوب بيت لحم
بيت لحم  -وكاالت :شهدت البؤرة االستيطانية "ناتيف هأفوت" جنوب بيت
لحم ،صباح أمس ،اشتباكات باأليدي بين عشرات المستوطنين وجنود االحتالل
الذين وصلوا بأعداد كبيرة منذ س���اعات الصباح األولى للش���روع بإخالء البؤرة
تمهيدًا لهدمها.
وذك���رت المصادر اإلس���رائيلية أن آالف المس���توطنين تجمع���وا في البؤرة
بهدف منع هدمها ،تنفيذا لقرار المحكمة اإلس���رائيلية التي قضت بهدم 15
أراض خاصة تعود لمواطنين فلسطينيين.
مبنى أقيمت على
ٍ
وشهد الش���ارع االلتفافي "رقم  ،"60الواصل بين مدينة القدس ومستوطنة
"غوش عصيون" جنوب بيت لحم ،وصوال إلى حاجز االنفاق في مدينة بيت جاال،
تواجدا مكثفا لقوات االحتالل والش���رطة اإلسرائيلية ،وكذلك في منطقة "خلة
ظهر العين" ،من أراضي بلدة الخضر جنوبا ،وذلك استعدادا الخالء البؤرة.
وكان انتزع مواطنون من بلدة الخضر قرارا من إحدى المحاكم اإلس���رائيلية،
يقض���ي بإزالة بؤرة اس���تيطانية تدعى "نافيه هتف���وت" مكونة من  13منزال،
أقيمت على أراضيهم في منطقة "خلة ظهر العين" عنوة.
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نتنياهو يهدد بإنزال "أشد عقوبة" على المنفذ

الشاباك يعلن :عملية الطعن في
العفولة جرت على خلفية وطنية

(التتمة ص )19

األمم المتحدة تصوت اليوم على
مشروع قرار خاص بفلسطين

(التتمة ص )19

الق���دس  -وكاالت :خضع رئيس الحكومة اإلس���رائيلية،
بنيامي���ن نتنياهو ،أم���س ،للتحقيق ف���ي قضية "بيزك"
– "وال�ل�ا" ،المعروف���ة إعالميا بـ"المل���ف  ،"4000فيما قدم
نتنياه���و ،إفادته في إطار التحقيقات في "الملف "3000
(قضية فس���اد صفق���ة الغواصات مع الش���ركة األلمانية
"تيسين كروب") ،بحسب موقع صحيفة "هآرتس".
وكانت الش���رطة اإلس���رائيلية حققت م���ع نتنياهو في
"الملف  "4000قبل نحو شهرين ونصف الشهر واستأنفت
التحقيق���ات أمس إثر خف���ض حدة توت���ر التصعيدات
األمنية في قطاع غزة المحاصر وعلى "الجبهة الشمالية"،

باريس  -الفتة على ش���جرة زيتون رس���م عليها «مفتاح» وكلمة «العودة» في ضاحية بيزون ،خالل إحي���اء ذكرى «النكبة» قبيل تراجع
(أ.ف.ب)
رئيس بلديتها وإزالتها.

بونت���واز (فرنس���ا)  -أ ف ب :تراجع
رئي���س البلدية الش���يوعي لمدينة
بي���زون ف���ي ضواحي باري���س أمس
عن قرار كان اتخ���ذه االثنين وقضى
بتس���مية أحد ش���وارع البلدة باسم
"ممر النكبة" ،في الذكرى الس���بعين
الجبار مئات االف الفلسطينيين على
مغادرة منازلهم.
وكان رئي���س البلدي���ة دومينيك
ليبار اطلق على ش���ارع يقع قرب مقر
البلدية اس���م "ممر النكب���ة" تجاوبا
مع طلب تقدمت ب���ه جمعية محلية
داعمة للقضية الفلس���طينية ،وذلك
خالل احتفالية جمعت نحو خمسين
شخصا.
وكتب عل���ى اللوحة الجدارية التي
تحمل االس���م الجديد للش���ارع انها
وضع���ت "احياء لذكرى طرد نحو 800
الف فلس���طيني وتدمي���ر  532قرية

انتقادات لباحث إندونيسي بسبب
مشاركته في مؤتمر بإسرائيل

تعديل ساعات عمل معبر
الكرامة السبت القادم

جنوب إفريقيا :تعليق عضوية مسؤولة
في بلدية جوهانسبرغ لتأييدها إسرائيل

جاكرت���ا  -د ب أ :انتقد سياس���يون وغيرهم من االندونيس���يين أمس باحثا
اسالميا قام بزيارة اسرائيل وتحدث في مؤتمر نظمته منظمة يهودية مؤيدة
السرائيل.
وتحدث يحيى ستاكوف ،األمين العام لجماعة "نهضة العلماء" ،أكبر جماعة
إس�ل�امية في إندونيس���يا ،ومستش���ار الرئيس جوكو ويدودو ،ف���ي المنتدى
العالمي للجن���ة اليهودية األميركي���ة في القدس ،حي���ث كان رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو المتحدث الرئيس.
وقال هدايت نور وحيد ،وهو سياس���ي من حزب العدال���ة واالزدهار" :يحيى
ستاكوف تحدث عن التعاطف هناك لكن إسرائيل احتلت فلسطين لعقود ولم
تظهر أي تعاطف وال عدالة مع الفلسطينيين".
ولجأ إندونيس���يون آخ���رون إلى وس���ائل التواصل االجتماع���ي إلدانة زيارة
ستاكوف.
(التتمة ص )19

رام الله  -وفا :أعلن مدير عام اإلدارة
العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا،
ع���ن إجراء تعديل في س���اعات عمل
معبر الكرامة يوم السبت المقبل -16
.2018- 06
وأوض���ح مهن���ا ،أن أول���ى حافالت
المس���افرين س���تنطلق الس���اعة الـ
 07:30صباح���ًا وحت���ى الس���اعة الـ
 05:00عص���رًا وف���ي كال االتجاهين،
وذلك بمناس���بة عيد الفطر السعيد
أع���اده الله عل���ى ش���عبنا واألمتين
العربية واإلسالمية بألف خير.

جوهانس���برغ  -أ ف ب :قرر عمدة مدينة جوهانس���برغ أمس تعليق عضوية
مس���ؤولة كبيرة في مجلس المدينة بس���بب تصريحات علني���ة قالت فيها إن
المدينة "صديقة" إلسرائيل.
وقالت مفو فاالتس���ي عضو مجلس مدينة جوهانسبرغ المسؤولة عن الشؤون
الصحية خالل فاعلية مؤيدة الس���رائيل نهاية االس���بوع الفائتّ :
"أود أن أعلن
انني صديقة إلسرائيل وأن مدينة جوهانسبرغ صديقة إلسرائيل" ،وذلك كما
جاء في مقطع فيديو متداول لخطاب القته في الفاعلية.
وأضافت امام مش���اركين في مؤتمر اقيم كجزء من سلسلة فاعليات نظمتها
جماعات دينية ومجتمعية مؤيدة السرائيل" :نحن نقدركم ،نحن نحتفي بكم..
اشعروا بأنكم في بالدكم".
وقرر عمدة المدينة هيرمان ماشابا "تعليق نشاط فاالتسي بانتظار التحقيق في
السياق الكامل والمناسب الذي جاءت فيه هذه التصريحات".
(التتمة ص )19

ليبرمان ألهالي غزة:
اطردوا "حماس" لتحصلوا
على المساعدات
ت���ل أبي���ب  -وج���ه وزي���ر الجيش
اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان ،أمس،
ً
رس���الة إلى س���كان قطاع غزة قائال:
"يمكنكم الحصول على المساعدات
اإلنس���انية ولكن بش���رط أن تطردوا
حركة حماس".
وأضاف ليبرم���ان ،خالل جولة له
على ح���دود القطاع ،وف���ق ما أورد
موقع (ريش���ت كان) اإلس���رائيلي:
"أريد أن أنقل رسالة إلى (جيراننا)
في قط���اع غزة ،لقد أصبح س���كان
غزة رهائن لحكم حماس" ،حس���ب
تعبيره.
(التتمة ص )19

ترامب يتوعد كندا بأن تدفع
ثمن تصريحات رئيس وزرائها

تل أبيب  -وكاالت :أعلن جهاز األمن العام اإلس���رائيلي "الش���اباك" أمس ،أن
عملية الطعن التي نفذها ش���اب فلسطيني من جنين في مدينة العفولة أول
من أمس ،جرت على خلفية وطنية ،وذلك على الرغم من أن الشرطة اإلسرائيلية
لم تقرر بشكل نهائي خلفية العملية.
وقال "الشاباك" إن الشاب نور شيناوي ( 20عامًا) اعترف بتنفيذ العملية التي
أصيبت خاللها ش���ابة إسرائيلية ( 18عامًا) على خلفية وطنية ،ومددت محكمة
الصلح في الناصرة اعتقاله لعدة أيام دون أن يتمكن من المثول أمام المحكمة
بسبب إصابته.
ويرقد الش���اب ش���يناوي في مستش���فى "بوري���ة" في طبريا ،بع���د نقله من
مستشفى "هعيمك" في العفولة العتبارات "أمنية" ،والتي ترقد فيها المصابة
اإلسرائيلية ووضعها ال يزال صعبًا إال أنه مستقر.
وكشفت وسائل اإلعالم العبرية المزيد عن تفاصيل العملية ،التي بدأت في
محطة للباصات في مدينة العفولة ،عندما طعن الشاب الفلسطيني إسرائيلية

س���نغافورة  -أ ف ب :اعتب���ر الرئي���س األميركي دونالد ترام���ب أن اجتماعا
لمجموعة السبع هيمنت عليه السجاالت في كندا كان "جيدا" لكنه حذر أوتاوا
من أنها ستدفع ثمن تصريحات رئيس وزرائها.
وق���ال ترامب" :عق���دت اجتماعا جيدا للغاية مع مجموعة الس���بع" .لكنه قال
إن تصريح���ات رئي���س الوزراء الكندي جاس���تن ترودو التي دفعت واش���نطن
لالنسحاب من البيان الختامي ستكلف أوتاوا "الكثير من المال".
وازدادت حدة اللهجة بين ترامب وكندا الس���بت عقب اختتام قمة مجموعة
السبع وإقرار بيانها المشترك.
ومن طائرته الرئاس���ية اثناء توجهه إلى س���نغافورة لعقد قمته التاريخية
مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون ،اتهم ترامب رئيس الوزراء الكندي
بأنه "غير نزيه" منددا بالرس���وم الكندية على منتجات األلبان ومعلنا انسحاب
الواليات المتحدة من بيان قمة مجموعة السبع.
وقال الثالثاء" :لدينا عجز تجاري كبير جدا مع كندا %295 ،بالنسبة لمنتجات
األلبان .هذا أمر غير منصف أبدا لمزارعينا".
واعتبر ترودو في نهاية القمة أن الرس���وم الجديدة على الصلب وااللمنيوم
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سنغافورة  -الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ يسيران في حدائق الفندق الذي استضاف القمة بينهما ،أمس.

(أ.ف.ب)

ترامب وكيم يشيدان بنتائج قمتهما االستثنائية
رغم شكوك وتساؤالت حول االتفاق بينهما
سنغافورة  -وكاالت :أش���اد الرئيس األميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري
الش���مالي كيم جونغ أون بقمتهما التاريخية التي عقدت أمس في سنغافورة
باعتباره���ا اختراقا في العالقات بين البلدين ،لكن االتفاق الذي توصال إليه لم
يوضح الكثير من حيث التفاصيل حول المسألة األساسية المتعلقة بترسانة
بيونغ يانغ النووية.
وأكد الرئيس األميركي أن عملية نزع السالح النووي "ستبدأ قريبا جدا" ،بعد
عقد من التوتر حول الطموحات النووية لبيونغ يانغ.
لك���ن صياغة الوثيقة الموقعة غامضة ج���دا خصوصا في ما يتعلق بمواعيد

تنفيذ بنودها ،مشيرة إلى مفاوضات الحقة من أجل تطبيق ما ورد فيها.
وس���يتولى وزير الخارجية األميركي مايك بومبي���و المفاوضات ،بعد أن لعب
دورا أساسيا في إعادة إطالق الحوار مع بيونغ يانغ.
وتتضمن الوثيقة التزامات س���ابقة لبيونغ يانغ ل���م يطبقها النظام الكوري
الشمالي ،وال تشير إلى نزع للسالح النووي "قابل للتحقق وال رجعة فيه" وهو ما
كانت الواليات المتحدة تصر عليه قبل قمة سنغافورة.
وتعهد كيم بموجب الوثيقة "أن يلتزم بشكل ثابت وحاسم بنزع سالح نووي
كامل من شبه الجزيرة الكورية".
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