
غزة/ قاسم األغا: 
أكدت ش���ركة توزيع الكهرباء 
في محافظات غزة، اس���تمرار 
توقف محطة توليد الكهرباء 
الرئيس���ة بالقطاع عن العمل، 

من���ذ مس���اء األحد 
نتيجة  الماض���ي؛ 

غزة/ االستقالل:
موظفي  من  العشرات  واصل  
وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
يوم  »األونروا«،  الفلسطينيين 
أم���س الثالثاء، داخ���ل المقر 
الرئيسي للوكالة غرب مدينة 

على  احتجاجًا  غزة، 
الوكالة،  إج���راءات 

غزة/ دعاء الحطاب:
لم تعد اس���تديوهات التصوير التي تخل���د أجمل الذكريات 
بأبهى األس���اليب، تجذب المواطنين في قط���اع غزة، إذ باتت 
ش���به فارغة لس���اعاٍت طويلة بعد عزوفهم عنه���ا في الفترة 
األخيرة، نتيجة اعتمادهم على الهواتف الذكية في التصوير، 

نظرًا لمرونة استخدامها وسرعتها، فهي ال تحتاج 
لتحديد مكان أو وقٍت سابق اللتقاط صورة، ناهيك 
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اجتماع أممي يدين العدوان 
»اإلسرائيلــي« علــى غــزة

االستقالل/ وكاالت:
دان السفراء في األمم المتحدة العدوان اإلسرائيلي 
على قطاع غزة، وطلبوا وقف����ه فورًا وثمنوا الجهود 
المصرية وجهود األمين العام لألمم المتحدة في 
هذا الش����أن، وأعرب����وا عن أملهم ب����أن يلبي تقرير 
األمين العام بش����أن الحماية للس����كان المدنيين 
الفلسطينيين لالحتياجات الفلسطينية الضرورية 
في هذا الجانب. جاء ذلك خالل عقد اللجنة المعنية 

بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة 
للتصرف اجتماعًا مهمًا في نيويورك أمس، بحضور 
مكثف للعديد من الس����فراء ف����ي األمم المتحدة. 
ودان االجتماع القانون العنصري اإلسرائيلي الذي 
أقر في الكنيس����ت بشأن التفضيل لليهود مقابل 
األقلي����ة العربي����ة القومية، مكرس����ة بذلك طابعًا 
»Apartheid« نظام الحكم اإلس����رائيلي بعد هذه 

القوننة لنظام الفصل العنصري.

غزة : »الجهاد« و »الشعبية« تبحثان التطورات 
السياسية على الساحة الفلسطينية

غزة/ االستقالل:
ناقشت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وترتيب 
البيت الداخلي، وسبل التصدي لصفقة القرن التي يجري تنفيذها 

 معادلة ليبرمان 
حول غزة.. تخبــط 

أم ابتــزاز ؟
غزة/ محمود عمر:

رغ���م االجتماع���ات الدورية الت���ي يعقدها 
المجل���س ال���وزاري المصغ���ر اإلس���رائيلي 
)الكابينت( إال أن آلية معاقبة غزة واس���تمرار 

الضغ���ط عليها، ل���م تتبلور بعد 
عن���د أعضاء ه���ذا المجلس الذي 

انهيار حجر من سور المسجد 
األقصــى..  إنــذار خطيــر!

غزة / �سماح املبحوح:
يف �سابقة خطرية تدلل على حجم االنتهاكات 
واحلفريات التي تتعر���ض لها اأ�سا�سات امل�سجد 
االأق�س��ى منذ عدة �سن��وات، بفعل م��ا يقوم به 
االحت��ال االإ�سرائيل��ي م��ن خمطط��ات رامية 

لبن��اء هيكلهم املزع��وم، انه��ار اأول اأم�ض حجر 
م��ن اجل��دار اال�ستن��ادي للم�سج��د م��ن اجله��ة 
اجلنوبية الغربي��ة، بالتزامن مع االقتحامات 

قب��ل  م��ن  للم�سج��د  املكثف��ة 
امل�س��توطنني، بحرا�س��ة م�س��ددة من 

 استديوهات التصوير 
تلفظ أنفاسها األخيرة 
بغزة .. والسبب الجوال!

وقفة احتجاجية لموظفي 
السلطة المقطوعة رواتبهم بغزة

غزة/ خالد اشتيوي:
نظم العشرات من موظفي الس���لطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم، أمس 

الثالثاء،  وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء الفلس���طيني 
بمدينة غزة، رفضًا الستمرار  سياس���ة وقف رواتبهم، والتأكيد 

غزة: وقفة لألطر الصحفية احتجاجًا
 على حظر االحتالل عمل قناة القدس

غزة/ لمراسلنا: 
نّظم����ت اأُلطر الصحفية في قطاع غزة، أمس الثالثاء، وقفة احتجاجّية؛ رفضًا لقرار 

االحتالل "اإلس����رائيلي" حظر عمل قناة الق����دس الفضائية، بمدينة 
الق����دس والداخل الفلس����طينية المحتل ع����ام 1948. وأمام مكتب 

غزة/ اال�ستقال:
ا�ست�س��هد �س��اب فل�س��طيني م�س��اء اأم���ض متاأثرًا 
بجراح��ه الت��ي اأ�س��يب به��ا قب��ل نحو �س��هرين 
بر�س��ا�ض االحتال �س��رق خميم جباليا، فيما 

اأ�س��يب خم�س��ة مواطن��ني اآخري��ن يف حادث��ي 
ق�س��ف واإط��اق ن��ار من قب��ل ق��وات االحتال 
�س��رقي خمي��م الربيج ومدين��ة غ��زة. واأعلنت 
وزارة ال�سحة بغزة، ا�ست�سهاد ال�ساب جمد �سهيل 

حممد عقيل )26 عاًما( متاأثًرا بجراحه التي 
اأ�س��يب به��ا بتاري��خ 14/ مايو خال م�س��اركته 

مبليونية العودة �سرق بلدة جباليا 
�سمال قطاع غزة.

غــزة: شهيــد متأثــر بجراحــه 
و5 إصابــات بقصــف »إسرائيلــي«

»كهرباء غزة«: حمطة 
التوليد ما زالت 

متوّقفة وال حت�ّسن 
على جدول التوزيع

موظفو »اأونروا« 
يوا�سلون اعت�سامهم 

داخل مقرها بغزة

الخطيب: المسجد األقصى 
يتعرض ألقسى مراحل التهويد

مساع »إسرائيلية« لضم 
2500 قطعة أرض في 
القدس لـ »أمالك الدولة«

القدس المحتلة/ االستقالل:
د نائب الحركة اإلس���المية بالداخل الفلس���طيني المحتل الش���يخ كمال  أكَّ
 المس���جد األقصى المبارك يتعرض ألخطر اعتداءات تهويدية 

َّ
الخطيب، أن

 االحتالل يحاول 
َّ

منذ احتالل مدينة القدس في حزيران 1967، مشددًا على أن

القدس المحتلة/ االستقالل:
تس���عى حكومة االحتالل اإلس���رائيلي عبر بلديتها في القدس إلى االستيالء 
عل���ى مزيد من أراضي القدس، خصوصًا بعد إعالن الواليات المتحدة األميركية 

االعتراف بالمدينة عاصمة لدولة االحتالل.

) APA images (          ت�سيع جثمان ال�سهيد جمد عقيل مبخيم جباليا اأم�ض
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تصاعد وتيرة االعتداء على 

األطفال بسجون االحتالل

مطالبة بتوسيع دائرة
 التضامن مع األسرى المضربين 

رام الله/ االستقالل:
طالب مركز أسرى فلسطين للدراسات، جماهير الشعب الفلسطيني 
وفصائله وقواه ومؤسس���اته إلى توس���يع دائرة التضامن مع األسرى 
المضربي���ن عن الطعام، والذين تدهورت أوضاعهم الصحية بس���بب 
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غزة/ االستقالل:
ناقش���ت حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين 
والجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين عددًا من 
الملفات المهمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، 
وترتيب البيت الداخلي، وس���بل التصدي لصفقة 
القرن التي يجري تنفيذه���ا على األرض من قبل 

اإلدارة األمريكية و الصهيونية.
وأكدت الجهاد اإلس���المي والجبهة الشعبية في 
بيان مشترك، أن القضية تواجه تحديات تاريخية 
كبرى وتتعرض لمخاطر جسيمة غير مسبوقة منذ 

عام ١٩٤٨  لمحاولة تصفيتها بشكل كامل.
وش���دد الجانب���ان أن التحدي���ات التاريخية التي 
تعصف بالقضية وتأتي في سياق قرار الرئيس 
األمريكي ترامب المتعلق بالقدس وقانون القومية 
العنصري الذي أقره الكنيست الصهيوني والذي 
يس���تهدف  نفي وجود الش���عب الفلس���طيني 
وتكريس وتصعيد سياس���ة االستيطان وحصار 
غ���زة وتهوي���د الضف���ة الفلس���طينية والقدس 
وتهجير الفلس���طينيين وتصفية ح���ق العودة 
لالجئين ورس���م المخططات الس���تهداف أهلنا 

الصامدين في األراضي المحتلة عام ١٩٤٨.
وشدد الجانبان أنه على رغم من كل هذه المخاطر 
ال زال االنقسام الفلس���طيني قائمًا منذ أكثر من 
عقد من الزمن ولم تنجح  كافة المحاوالت  والجهود 
إلنهاء هذا االنقسام الذي ترك  أعمق  اآلثار السلبية 

على القضية الفلسطينية.
وأكدت الجبهة والجهاد على ضرورة إعطاء األولوية 
القص���وى إلنهاء االنقس���ام وإعادة بن���اء الوحدة 
الفلس���طينية على أسس سياس���ية وتنظيمية 
واضحة تستند لمبدأ الشراكة والقيادة الجماعية 

للنضال الوطني الفلسطيني.
ودع���ا الجانبان "لعقد مجلس وطني فلس���طيني 
شامل وتوحيدي قائم على أساس تمثيل حقيقي 
للشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه 
يس���تند إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة الختيار 
أعض���اء المجلس الوطن���ي يضم كاف���ة أطياف 
الشعب الفلسطيني وقواه السياسية وفعالياته 

االجتماعية وشخصياته الوطنية".
وش���دد الجانبان على "أهمية الحفاظ على م.ت.ف 
كإنج���از وطني وإطار سياس���ي وقانوني وكجهة 

وطنية عريضة تمثل الش���عب الفلس���طيني في 
مختلف أماك���ن تواجده وبلورة برنامج سياس���ي 
للمنظمة يستند لخيار المقاومة بجميع أشكالها 
وبلورة رؤية سياس���ية استراتيجية شاملة إلعادة 
بناء الحركة الوطنية الفلسطينية, وإعادة القضية 
إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لش���عبنا 
وأمتن���ا، مجددت���ان الدعوة إللغاء اتفاقة أوس���لو 
بالكيان الصهيون���ي وإنهاء  وس���حب االعتراف 

التنسيق األمني مع االحتالل".
وأك���د الجانبان عل���ى أهمية التص���دي لصفقة 
القرن التي سيفش���لها الش���عب الفلس���طيني 
ورف���ض الرهان���ات على أنه يمكن تحس���ينها أو 
القبول بأجزاء منها أو تعديلها كما تحاول بعض 
الجهات الدولية أو العربية, والتأكيد على أن هذه 
الصفقة س���يكون مصيرها الفشل نتيجة صمود 
شعبنا وتصديه لهذا المخطط االستعماري الذي 
تقوده اإلدارة األمريكية بتنسيق كامل مع الكيان 

الصهيوني".
وأكدت حركة الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين اس���تمرار مسيرات العودة على 

أرض قطاع غزة الباسل، واستمرار الحراك الشعبي 
في الضفة الفلسطينية والقدس والداخل المحتل 
من أرضنا ع���ام ١٩٤٨، مما يؤكد وحدة الش���عب 

واألرض والمصير.
ودعا الجانبان إلى تصعي���د المواجهة في جميع 
األراض���ي الفلس���طينية المحتل���ة والتأكيد على 
الوح���دة الميدانية بين جمي���ع الفصائل والقوى 

للتصدي لالحتالل وإحباط مخططاته العدوانية.
ودعا الجانبان إلى إنه���اء اإلجراءات العقابية ضد 
قطاع غزة الباس���ل وتقديم كل الدعم واإلس���ناد 
ألهلن���ا في القطاع الذين س���طروا عبر مس���يرات 
العودة واألشكال الكفاحية اإلبداعية أروع مالحم 
البطول���ة الت���ي تعبر ع���ن روح ش���عبنا وصموده 

ومقاومته الباسلة.
واتف���ق الجانب���ان خ���الل اللقاء المش���ترك على 
التنسيق الكامل بين حركة الجهاد اإلسالمي في 
فلس���طين والجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين 
وتعميق التعاون على كافة األصعدة والمستويات 
لمواجهة التحدي���ات والمخاطر الكبرى المحيطة 

بالقضية الفلسطينية.

غزة : »الجهاد« و »الشعبية« تبحثان التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين: إن قوات االحتالل اإلسرائيلي صعدت من وتيرة 

االعتداء على األطفال في سجونها، وتعمدها بعدم تقديم العالج الالزم لهم.
ونقل محامي الهيئة لؤي عكة، شكوى األسير الطفل عمر الريماوي )١7 عاًما( حول تعرضه 
إلهم���ال طبي ومماطلة متعمدة في تقديم العالج الالزم ل���ه، مما أثر على حالته الصحية 
والنفسية. وأوضح الطفل ريماوي لمحامي الهيئة عقب زيارته له بسجن "عوفر"، أنه يعاني 
من مشاكل في صدره بس���بب وجود بقايا شظايا في جسده جراء إصابته برصاص جيش 
االحتالل قبل اعتقاله. وأشار األسير الطفل إلى وجود إصابات في الذراع األيمن وفي ظهره، 

وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية منذ عام ونصف.
ووثق المحامي عكة إفادتين ألس���يرين قاصرين، تعرضا للضرب والمعاملة المهينة خالل 
اعتقالهما. وأش���ار إلى أن األس���ير عز الدين األطرش )١7 عاًما( تم االعتداء عليه بالضرب 
بشكل تعسفي على رأسه وظهره وصدره، وتعمد جنود االحتالل ضربه مكان عمليته التي 

أجراها قبل اعتقاله.
وأكد عكة تعرض الفتى بكر عرار )١7 عاًما( للضرب الشديد على جميع أنحاء جسده خالل 
اقتياده بالجيب العسكري إلى سجن "عوفر". وبلغ عدد األطفال المحتجزين في سجون 
االحتالل اإلس����رائيلي إلى نحو350 طفاًل، حيث يعاني هؤالء األطفال من اإلهمال 

الطبي واالعتداء المستمر عليهم من قبل جنود االحتالل.

رام الله/ االستقالل:
قال���ت حركة »فت���ح« أم���س الثالث���اء: إنها 
قدم���ت ع���ددًا م���ن المالحظات عل���ى ورقة 
التفاهمات المصرية األخيرة بشأن المصالحة 

الفلسطينية مع حركة »حماس«.
وأوضح أمين س���ر المجلس الث���وري للحركة 
ماج���د الفتياني أن المالحظات التي قدمتها 
حركته تتعلق بآليات تطبيق اتفاقي 20١١ 
و20١7، الفتًا إلى أن »الورقة المصرية تتعلق 
بآليات تنفيذ اتفاق المصالحة وليست اتفاقًا 

جديدًا«.
وفي تصريحات صحفية، قال الفتياني: »من 

المبك���ر ألوانه الحديث عن لقاءات بين وفدي 
فتح وحماس بالقاهرة، مؤكدًا أن مصر ستدعو 

الفصائل كافة للقاء في الوقت المناسب. 
وذك���ر أن »ما قدمته مص���ر ال يعدو كونه 
جدوال زمنيًا لتطبي���ق االتفاقات الموقعة 
س���ابقًا«، مش���يرًا إل���ى أن »ع���دم تمكين 
الحكومة يعتبر أكثر العقبات التي تواجه 

ملف المصالحة«.
وتابع: »هناك جدّية من القاهرة الس���تئناف 
المصالحة، وهي تبذل قصارى جهدها إلنهاء 
هذا الملف الشائك، واألمر مرتبط بجدّية حركة 
حماس وتمكينها للحكومة من أجل االنتقال 

لباقي ملفات المصالحة«. على حد قوله. وقال 
أمين س���ر ثوري »فتح«: »يجب أن نعمل على 
استعادة الوحدة الوطنية ومواجهة تحديات 
المخططات األمريكية واإلس���رائيلية الرامية 
لتصفية القضية الفلسطينية«، مؤكدًا على 
أن المصالحة الفلس���طينية أصبحت ضرورة 

ملحة وال يمكن تأجيلها أكثر من ذلك.
وفي وقت سابق، أعلن عضو اللجنة المركزية 
لحرك���ة فتح عزام األحمد، أنه سُيس���لم وزير 
المخاب���رات المصرية اللواء عب���اس كامل رد 
حركته على الورقة المصرية للمصالحة، فيما 

أعلنت حركة حماس قبولها بها.

تصاعد وتيرة االعتداء على 
األطفال األسرى بسجون االحتالل

»فتح«: قدمنا »مالحظات« على الورقة المصرية األخيرة للمصالحة

مطالبة بتوسيع دائرة
 التضامن مع األسرى المضربين 

االستقالل/ وكاالت:
قال المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية 
»الس����الم« في الش����رق األوس����ط، نيكوالي 
مالدين����وف: »إننا لن نس����مح باندالع حرب 
ف����ي غزة ونعم����ل على توفير المس����اعدات 

اإلنسانية لها«.
ودع����ا مالدينوف ف����ي كلمة عب����ر الفيديو 
كونفران����س خالل جلس����ة مجل����س األمن 
الدول����ي بنيوي����ورك مس����اء أم����س الثالثاء 
والتي عقدت حول الحالة الفلس����طينية إلى 
معالجة القضايا اإلنس����انية في غزة، قائاًل: 
إن »علينا العمل على حل األزمة اإلنس����انية 
في غزة بالتعاون مع مختلف األطراف ولدعم 
المصالحة والمضي بتحسين البنى التحتية 

وخلق فرص عمل«.
وأض����اف أن األمم المتح����دة بحاجة لتمويل 
المساعدات اإلنسانية. »فعملنا ينصب على 
توحيد غ����زة والضفة الغربي����ة تحت مظلة 
حكومة ديمقراطية، وأن تحقيق ذلك يعني 
تف����ادي التصعيد والتخفيف م����ن معاناة 

السكان ورفع القيود المفروضة عليهم«.
وأوضح المس����ؤول األممي أنه للدفع بجهود 
دعم غزة عقدت اجتماعات لمناقش����ة سبل 
تعزيز إمدادات المياه والصحة وخلق فرص 
عمل، وهذه التطورات تج����ري في ظل أزمة 

إنسانية تعاني منها األمم المتحدة حالًيا.
وق����ال: لقد أطلعت »أون����روا« موظفيها على 

أنها تعمل الحتواء األثر السلبي على وقف 
الدعم المقدم للوكالة، وما يقلقنا هو تعطيل 
بدء العام الدراسي في مدارسنا، والتي تضم 

نحو ٨20 ألف تلميذ.
وش����دد ميالدينوف عل����ى أن تطبيق قانون 
اقتطاع مخصصات أس����ر الشهداء واألسرى 

سيكون له أثر سلبي.
من جهته، قال المندوب الدائم لفلس����طين 
ل����دى األم����م المتح����دة رياض منص����ور: إن 
الشعب الفلسطيني ولسبعة عقود، تعرض 
لجرائم وانته����اكات بذريعة األمن وبفتاوى 
دينية م����ن االحت����الل تغض الط����رف عن 
القانون الدولي، وال يزال ش����عبنا يعاني من 

االحتالل والقتل يومًيا.
وأش����ار إلى أن ش����عبنا في قطاع غزة ال يزال 
يعاني من أزمة إنس����انية ما فتئت تتفاقم، 

كأث����ر مدمر لالحت����الل المس����تمر والحصار 
غير اإلنساني وغير المش����روع واالعتداءات 
العسكرية المتكررة، ما أدى إلى ضغط هائل 
على البنى التحتية، ودمر سبل العيش، ولقد 

نضبت قدرة غزة على التأقلم بشكل كبير.
ودعا منصور األسرة الدولية للتصرف بسرعة 
لمن����ع اعت����داءات إضافية بح����ق المدنيين 
الفلسطينيين، ولرفع الحصار المستمر منذ 
أكث����ر من عقد م����ن الزمن، وال بد من حش����د 
الجه����ود الدولية لضم����ان التمويل لوكالة 

الغوث »ألونروا«.
وأشار إلى أن شعبنا في »القدس الشرقية« 
والضف����ة يعان����ي م����ن وحش����ية االحتالل 
اإلس����رائيلي والتش����ريد القس����ري وه����دم 
المنازل وتدمير سبل العيش، ومؤخرًا مضت 
»إس����رائيل« بخططها للنقل القصري للبدو 
في الخان األحمر وأبو نوار لتيس����ير توسيع 
المستوطنات غير الش����رعية وسط الضفة، 
في انتهاك لقرارات األمم المتحدة وقرارات 

مجلس األمن بما فيها القرار 233٤.
وش����دد »على ضرورة توفير الحماية الدولية 
الفلس����طينيين، ونتطلع لتقرير  للمدنيين 
األمي����ن العام في س����بل ووس����ائل توفير 
الحماية الدولية للش����عب الفلسطيني عبر 
آلية حماية دولية عمال بقرار الجمعية العامة 
الخاص بذلك، ونتوقع لهذا التقرير أن ينشر 

في ١3 من الشهر المقبل«.

مالدينوف: لن نسمح باندالع حرب بغزة
 وعلينا حل األزمة اإلنسانية بالقطاع

نيكوالي مالدينوف

غزة/ االستقالل:
طالب مركز أس���رى فلسطين للدراسات، جماهير الش���عب الفلسطيني وفصائله وقواه 
ومؤسس���اته إلى توس���يع دائرة التضامن مع األس���رى المضربين ع���ن الطعام، والذين 
تدهورت أوضاعهم الصحية بسبب إضرابهم المتواصل احتجاًجا على سياسة االعتقال 
اإلداري. وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر في تصريح له، أن أسيرين جديدين 
انضما إلى قائمة األسرى المضربين عن الطعام احتجاًجا على اعتقالهم اإلداري، ليصبح 

عدد األسرى المضربين 6 أسرى وسط تراجع خطير طرأ على صحة بعضهم.
وأش���ار إلى أن أقدم األسرى المضربين هو األسير حسن حس���نين شوكة )30 عاًما( من 
مدين���ة بيت لحم وهو يخوض إضراًبا عن الطعام من���ذ 52 يوًما متتالية بعد أن جدد له 
االحتالل االعتقال اإلداري للمرة الثالثة على التوالي، وهناك خشية على حياته خاصة أنه 

ال يزال يرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
وبين األش���قر أن األسير عيسى علي عوض )30 عاًما( من الخليل، و األسير محمود كريم 
عي���اد )33 عاًما( من مخيم عايدة يخوصان إضراب���ًا مفتوحًا عن الطعام منذ الخامس من 
الشهر الجاري احتجاًجا على سياسة االعتقال اإلداري، وتراجعت صحتهما بشكل واضح، 

في ظل استهتار إدارة السجون بحياتهما.
فيما يستمر األسير إسالم جواريش )2٩ عاًما( من بيت لحم، في إضرابه منذ ١٩ يوًما، في 
سجن "عوفر"، وقد فقَد من وزنه سبعة كغم منذ أن شرع في اإلضراب، ويعاني من دوخة 

وآالم في الرأس والمفاصل وصعوبة في النوم.
وأوضح األش���قر، أن أس���يرين جديدين التحقا بقافلة األس���رى المضربين منذ الخميس 
الماضي، وهم أنس إبراهيم عبد المجيد ش���ديد )22 عاًما( من بلدة دورا ، واألسير المحرر 

المعاد اعتقاله عمر دياب أبو شخيدم )32 عاًما( من واد أبو ختيلة قضاء الخليل.
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و انهار  الحجر من الجهة التي ش���هدت هدم 
"الخانق���اة " الفخرية بجراف���ات االحتالل عام 
1969، كما شهدت العدوان على تلة المغاربة 
إلزالتها منذ عام 2007 ، فيما تنش���ط تحتها 
حفريات لجمعية " إلعاد" االس���تيطانية ، وما 
يسمى "صندوق تراث الحائط الغربي"  والتي 
تحاول وصل حفرية الطريق "الهيرودياني" من 
بلدة سلوان حتى المنطقة الغربية الجنوبية من 

أسوار المسجد األقصى.
وكان مدير عام دائرة أوقاف القدس وش���ؤون 
المس���جد األقصى عزام الخطيب كش���ف قبل 
عدة أيام عن حفريات إسرائيلية تجري أسفل 
القسم الشمالي من منطقة المتحف اإلسالمي 
الواقعة في الجزء الغربي من المسجد األقصى 

قرب باب المغاربة.
وقب���ل ع���دة أي���ام، أعلن���ت جمعي���ة "العاد" 
االستيطانية وما يسمى "صندوق تراث الحائط 
الغربي" عن افتتاح تعديالت وتوسعة في نفق 

الطريق "الهيرودياني" من بلدة س���لوان حتى 
المنطقة الغربية الجنوبية من أسوار المسجد 

األقصى.

�نهيار�ت �أكرب 
مدير المس���جد األقصى عمر الكس���واني  أكد 
أن انهي���ار حجر من الجه���ة الجنوبية الغربية 
للمس���جد األقص���ى ، الواقعة أس���فل منطقة 
المتحف اإلس���المي المالصق لب���اب المغاربة 
وحائ���ط البراق ، س���ابقة خطيرة تن���ذر بوقوع 
انهيارات أكب���ر خالل األيام القادمة؛ بس���بب 
الحفريات التي وصلت حد أساسيات المسجد .

وأشار كسواني ل�"االس���تقالل " إلى أن انهيار 
الحجر يؤكد شكوك وتحذيرات وزارة األوقاف 
والش���ؤون الدينية  قبل نحو ثالثة أس���ابيع ، 
حول  حدوث انهيارات  في المنطقة ؛ بس���بب 
الحفري���ات التي تقوم بها س���لطات االحتالل 
اإلسرائيلي أسفل المسجد ، محذرًا من حدوث 

المس���تمرة  الحفريات  أخ���رى جراء  انهيارات 
أسفل أساسيات المسجد .  

ولفت إلى وجود حفريات في الطبقات التاريخية 
والفراغات الس���فلى الواقعة بمحيط المتحف 
اإلسالمي ، وكذلك اختفاء المياه التي وضعت 
في أماكن مختلفة في حديقة المتحف لفحص 
إذا ما كان هناك احتمال تجمعها أو تسريبها 
وتغلغلها إلى العمق ، ما يدلل على نش���اطات 
سرية وجهود تبذل لربط األنفاق المتعددة في 

منطقة القصور األموية .  
وبين أن االحتالل  االسرائيلي منع منذ انهيار 
الحجر مختصي و مهندسي دائرة األوقاف من 
التواج���د بالمنطقة ؛ للتحقق وفحص ما يجرى 
، ومعرفة الخطورة التي تتعرض لها المنطقة 
، وكذلك يمن���ع األوقاف من تنفيذ مش���اريع 
صيانة وترميم للصقايل  المقامة على الجدار 
الغربي والشرقي  للمسجد وغيرها ، األمر الذي 
يتطلب إرسال لجنة أردنية ، و بعثة رسمية من  

" اليونسكو "  للكش���ف عن الموقع وغيره من 
المواقع التي تجري فيها الحفريات .

حادثة مفتعلة
بدوره ، اعتبر زياد الحموري مدير مركز القدس 
في  واالجتماعية  االقتصادي���ة  للمس���اعدات 
القدس ، انهيار حجر من السور الجنوبي الغربي 
من المسجد األقصى ، حادثة مفتعلة ومخطط 

لها مسبقا من قبل االحتالل اإلسرائيلي .
 واعتبر الحموري في حديثه ل�"االستقالل " أن 
االنهيار بمثابة إندار لكافة العرب والمسلمين 
للتح���رك ، من أج���ل لجم وص���د االنتهاكات 
االس���رائيلية الخطي���رة التي تحدث أس���فل 
المسجد االقصى، مشددًا على أن ما حدث كان 
متوقعًا من قبل كل المختصين والمتابعين ، 

ولكن لم يعرفوا توقيته أو أسبابه .
وأش���ار إلى أن بع���ض المس���ؤولين في دولة 
االحتالل اإلسرائيلي والذين تربطهم عالقات 

وطيدة بالسلطة ، حذروها من حدوث انهيارات 
بالمسجد األقصى، مدعين أنه قد تكون احدى 
أسبابه عوامل طبيعية كحدوث زلزال أو بشرية 

كاعتداء من قبل المستوطنين .
ولفت إلى أن ما يقوم به االحتالل اإلس���رائيلي 
بين الفينة واألخرى كاالنهيارات واالقتحامات 
واالحتفال بأعياده بساحات المسجد األقصى 
، سياسة ممنهجة يتبعها  للتمهيد إلى بناء 
هيكلهم المزع���وم و فرض واق���ع جديد على 
العالم  ، عل���ى الرغم من القرارات الدولية التي 
ت���م اتخاذها بحق المس���جد األقصى باعتباره 

للمسلمين .
وح���ذر من وقوع المزيد م���ن االنهيارات بفعل 
الحفريات المس���تمرة تحت أساسات المسجد 
األقصى في الجهة الجنوبية الغربية ، وكذلك 
المنطقة الشرقية بفعل تعديهم على القبور ، 
ومناطق عديدة محيطة بالمسجد األقصى وقبة 

الصخرة .

هزة لم تحرك العرب والمسلمين بعد

انهيار حجر من سور المسجد األقصى..  إنذار خطير!

غزة / �سماح �ملبحوح:
يف �سابقة خطرية تدلل على حجم �النتهاكات و�حلفريات 
�لت��ي تتعر���ض له��ا �أ�سا�س��ات �مل�سج��د �الأق�سى من��ذ عدة 
�سن��و�ت، بفع��ل م��ا يق��وم ب��ه �الحت��ال �الإ�سر�ئيل��ي من 
خمطط��ات ر�مية لبناء هيكله��م �ملزعوم، �نه��ار �أول �أم�ض 

حجر من �جلد�ر �ال�ستنادي للم�سجد من �جلهة �جلنوبية 
�لغربي��ة، بالتز�من مع �القتحام��ات �ملكثفة للم�سجد من 
قب��ل �مل�ستوطنني، بحر��سة م�س��ددة من �سرطة �الحتال 
، يف ظ��ل �سمت عربي ودويل خان��ق.  و�أظهر مقطع فيديو 
�نت�سر عرب و�سائل �الإع��ام ومو�قع �لتو��سل �الجتماعي 

، توثي��ق كام��ري�ت �ملر�قبة �ملثبتة يف �جل��د�ر �ال�ستنادي 
للجهة �جلنوبي��ة �لغربية للم�سجد �الأق�سى ، �نهيار �أحد 
�حلج��ارة �ل�سخم��ة م��ن �حلائ��ط ، وحتدي��دً� يف �جله��ة 
�جلنوبية لل�ساحة ، �الأمر �لذي ينذر مبخاطر كبرية عليه 

بح�سب خمت�سني . 

القدس المحتلة/ االستقالل:
تسعى حكومة االحتالل اإلسرائيلي عبر بلديتها في القدس إلى االستيالء 
على مزيد من أراضي القدس، خصوصًا بعد إعالن الواليات المتحدة األميركية 

االعتراف بالمدينة عاصمة لدولة االحتالل.
وفي هذا الس���ياق أعل���ن مدير دائرة الخرائط ونظ���م المعلومات في جمعية 
الدراس���ات العربية بالقدس المحتلة خليل التفكجي، عن مس���اعي سلطات 
االحتالل االسرائيلي لتحويل 2500 قطعة أرض داخل ما يسمى حدود بلدية 
القدس للمؤسسات العامة في دولة اسرائيل، وهو ما يعني نقلها من الملكية 
الخاصة إلى العامة أي إلى أمالك دولة. وأوضح التفكجي في تصريح صحفي، 
أن الهدف من هذا اإلجراء اإلس���رائيلي تسريع عملية البناء االستيطاني في 
هذه األراضي في إطار تهويد وأس���رلة مدينة القدس، مؤكدًا على أن القدس 
بعد هذا المخطط سيغلب عليها الطابع اليهودي بسبب تكثيف االستيطان 

وتهويد المعالم العربية واالسالمية بشكل متسارع فيها.
وأضاف أن المشروع يشمل 2500 قطعة كلها داخل حدود بلدية االحتالل، 
وهو ما يعني أن هذه األراضي المملوكة لفلسطينيين، ستحول إلى مؤسسات 

عامة تابعة لدولة االحتالل تحت شعار ما يسمى "المصلحة العامة".
ويتزام���ن اإلعالن عن االس���تيالء على 2500 قطعة أرض م���ع إعالن آخر من 
دولة االحتالل بإجراء عمليات تس���وية )طابو( في عدد من األحياء المقدسية 
الواقع���ة في القدس الش���رقية، بهدف تس���هيل اس���تيالء االحتالل على 

مساحات شاسعة من تلك األراضي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
د نائب الحركة اإلسالمية بالداخل الفلسطيني  أكَّ
 المسجد األقصى 

َّ
المحتل الشيخ كمال الخطيب، أن

المبارك يتع���رض ألخطر اعتداءات تهويدية منذ 
احتالل مدينة القدس في حزيران 1967، مش���ددًا 
 االحتالل يحاول فرض سياس���ة تهويدية 

َّ
على أن

بتواطؤ م���ع بعض األنظمة العربي���ة المطبعة مع 
الكيان اإلسرائيلي.

 االحتالل 
َّ

وأوض���ح الخطيب ف���ي تصريٍح ل���ه، "أن
يس���تغل الظرف الحالي لألمة العربية واإلسالمية 

لف���رض مزيد من القي���ود على الق���دس والداخل 
 سياسات االحتالل تجاه 

َّ
الفلسطيني، مشيرًا إلى ان

األقصى لن يقبل به شعبنا وأمتنا وأن هذا الحال لن 
يدوم طوياًل".

وقال: االقتحامات الحاصلة في المس���جد األقصى 
المبارك في هذه األيام من أخطر االقتحامات التي 
 االحتالل 

َّ
شهدها المسجد األقصى، مشيرًا إلى أن

يحاول فرض سياسة التقسيم الزماني والمكاني 
والت���ي بان���ت معالمها م���ن خ���الل االقتحامات 

الصباحية واقتحامات الظهيرة.

وأوضح الخطيب أن محاولة االحتالل فرض سياسة 
جديدة في المس���جد األقصى لن تمر على شعبنا 
مرور الكرام، وأن ش���عبنا لن يدير ظهره للمس���جد 
األقص���ى المبارك، ولن يفرط ف���ي ذرة تراب مهما 

حصل.
وذك���ر أن األنظم���ة العربي���ة متواطئة م���ع العدو 
اإلس���رائيلي في ف���رض األجن���دة اليهودية في 
المس���جد األقص���ى، وذلك م���ن خ���الل التطبيع 
المتواص���ل مع الكي���ان، والتنس���يق معه لفرض 

صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية.

جنين/ االستقالل:
ذك���رت مصادر إعالمي���ة عبري���ة، أن حوالي 200 
مس���توطن أعادوا الليلة قب���ل الماضية، احتالل 
منطقة مستوطنة "س���ا-نور" المقامة على أراضي 

قرية "صانور" الفلسطينية جنوبي جنين.
والمستوطنة التي تم إعادة احتاللها، هي واحدة 
من أربع مس���توطنات في ش���مال الضفة الغربية 
المحتلة، تم إخالؤه���ا من قبل االحتالل كجزء من 
خط���ة أحادي���ة الجانب، ُعرفت باس���م "خطة فك 

االرتب���اط األحادية اإلس���رائيلية" قب���ل 13 عامًا. 
وقالت صحيفة "يعن معلمرون���وت" العبرية في 
عددها أم���س الثالثاء: إن من بي���ن الذين أعادوا 
احتالل المنطقة، العائ���الت التي تم إجالؤها من 
المس���توطنة، وأعضاء "كنيس���ت" )البرلمان( من 

حزب "البيت اليهودي" اليميني.
ونقلت الصحيفة عن  عضو الكنيس���ت ش���ولي 
معلم، قولها: "لم نصل إلى المنطقة منذ أكثر من 
عام ونصف العام، ونس���عى من خالل الكنيست  

إل���ى إلغاء قانون فك االرتباط، ليتس���نى  لآلالف  
من عائ���الت المس���توطنين الع���ودة إلى جميع 

المستوطنات التي أخليت قبل 13 عامًا".
يذكر أنه تم إخالء مس���توطنة "سا-نور" في العام 
2005 كجزء من خط���ة االنفصال، جنبًا إلى جنب 
مع مس���توطنات "جنيم" ، و"كاديم" و"حوميش"، 
في جنوب وشرق جنين . يشار إلى أنه رغم إخالء 
المس���توطنات، إال أن س���لطات االحتالل ترفض 

إعادة األرض إلى أصحابها الفلسطينيين.

الخطيب: المسجد األقصى يتعرض ألقسى مراحل التهويد

مستوطنون يستولون على بؤرة استيطانية مخالة قبل 13 عامًا

مساٍع »إسرائيلية« لضم 
2500 قطعة أرض في 
القدس لـ »أمالك الدولة«



2018األربعاء     ذو القعدة         هـ   يوليو         م    121439 25

وس���بق أن ه���دد ليبرمان قط���اع غزة 
بتصعيد عسكري واسع بهدف وقف 
البالونات الحارقة وإط���اق الصواريخ، 
وق���ال: " كل المس���ؤولية ملق���اة على 
حماس والنتائج ستكون وخيمة أكثر 

مما تعتقد".

تخبط اإ�سرائيلي
المحل���ل السياس���ي المتخصص في 
الش���أن اإلس���رائيلي أيم���ن الرفاتي، 
قال: إن الت���ردد والتناقض في قرارات 
االحتال يش���ير إلى وج���ود حالة من 

التخبط في إدارة ملف قطاع غزة. 
وأوض���ح الرفات���ي ل�"االس���تقال" أن 
ليبرمان يحاول معاقبة غزة اقتصاديًا 
الحارق���ة،  البالون���ات  ه���ذه  بس���بب 

مستبعدًا خيار الرد العسكري الموسع 
الذي قد يؤدي إلى إش���عال حرب، ألن 
أي حرب جديدة س���تكون "إسرائيل" 
خاسرة فيها لعدم تمكنها من تحقيق 
أي أهداف خال حروبها السابقة على 

غزة.
وأضاف: "ليبرمان يتبع سياسة مراوغة 
في التعام���ل مع غزة، وه���و يعلم أن 
اس���تمرار إغاق معبر كرم أبو س���الم 
س���يزيد م���ن اش���تعال الغضب بين 
المواطنين بغزة ما س���يزيد من فرص 
اندالع حرب جديدة تخشاها إسرائيل 

على األقل في الوقت الراهن".
ولفت الرفاتي النظر إلى أن فتح معبر 
كرم أبو س���الم جزئيًا، يشير إلى اتباع 
االحتال سياس���ة طويلة األمد تقوم 

على أساس إدخال احتياجات قطاع غزة 
بالقطارة، وربطها بالتطورات الميدانية، 
حيث ستزيد نس���بة المدخوالت لغزة 

كلما زادت نسبة الهدوء .
وتابع:" إس���رائيل تريد بش���كل واضح 
الضروري���ة  االحتياج���ات  مقايض���ة 
باله���دوء واألمن لمس���توطنيها على 
حدود غزة، ولكن هذه السياس���ة التي 
اتبعت سابقًا وعلى مدار سنوات طويلة 

أثبتت فشلها تمامًا".
سياسة المراوغة

المحلل السياسي طال عوكل، يرى أن 
سياسة ليبرمان الجديدة القاضية بفتح 
معبر كرم أبو س���الم جزئيًا تش���ير إلى 
حالة من المراوغة تتبعها "إس���رائيل" 

لخداع العالم والمجتمع اإلسرائيلي.

وقال عوكل ل�"االستقال": "إن استمرار 
إغاق معبر كرم أبو س���الم وهو المعبر 
التجاري الوحيد في قطاع غزة، بشكل 
كامل، من ش���أنه أن يض���ع  االحتال 
في حرج دولي وضغ���ط عالمي لوقف 
سياس���تها ض���د غزة وهي سياس���ة 
س���تظهر غزة أنها ضحية لسياسات 

إسرائيل".
وأض���اف: "وفي المقاب���ل، فتح المعبر 
بشكل كامل وطبيعي سيضع حكومة 
االحت���ال أم���ام الس���خط الش���عبي 
اإلسرائيلي الذي يطالب بمعاقبة غزة 
وحماس وتش���ديد ظروف الحياة من 
أجل تحريك ملف الجنود المأس���ورين 
لدى حم���اس ومن أج���ل وقف إطاق 
الكي���ان  تج���اه  الحارق���ة  البالون���ات 

الصهيوني".
وأوض���ح ع���وكل أن "إس���رائيل" بفتح 
التخلص من  المعب���ر جزئي���ًا تري���د 
الضغ���ط الدولي من جهة، والس���خط 
اإلسرائيلي من جهة أخرى، مع الحفاظ 
على مس���توى معاقبة غزة بتش���ديد 
الحص���ار وتدفي���ع المواطني���ن ثمنًا 
إلجبارهم على ترك مس���يرات العودة 
التي انطلقت ف���ي 30 مارس الماضي 

لكسر الحصار اإلسرائيلي".
وتابع المحلل السياسي أن ليبرمان يريد 
من خال هذه السياس���ة أيضًا تثبيت 
قاعدة مفادها أن أي "تسهيات" يجب 
أن يقابلها هدوء على األرض، مشككًا 
من مدى قدرة "إس���رائيل" على إنجاح 

هذه السياسة. 

  إغالق وفتح معبر »أبو سالم« 

 معادلــة ليبرمــان حــول غــزة.. تخبــط أم ابتــزاز ؟

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة ...املوقرة
يف الق�سية رقم 1327   /2016

يف الطلب رقم 11/4/2018 
المس����تدعي :مها سعيد أبو العنين - وآخرين –  من سكان غزة – الرمال الجنوبي 

–عمارة حجي
 وكيلهم المحامي : محمود أبو العنين- غزة  

المستدعي ضده: شركة سفير العالم ويمثلها السيد /خالد حسن حجازي-غزة  - 
الش����فاء –مكتب سفير العالم – بجوار مستشفى الشفاء – مجهول محل اإلقامة 

حاليا .
 ))مذكرة حضور بالنشر المستبدل ((  

  إلى المس����تدعى ضده المذكور أعاه بما أن المستدعي المذكور أعاه قد تقدم 
لدي محكمة صلح غزة بالقضية المرقومة أعاه وموضوعها )حقوق مالية ( استنادا 
إل����ى ما يدعي����ه في الئحة  دع����واه , ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة  وحس����ب 
اختص����اص محكمة صلح غزة في نظر هذا الطلب وعم����ا بالمادة 20  من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2  لس����نة 2001  وبناء على قرار السيد 
قاضي محمة الصلح في الطلب رقم 2018 /1481  لسماح لنا بتبليغكم عن طريق 

النشر المستبدل .
لذل����ك يقتضي علي����ك ان تحضر لهده المحكمة يوم )األربع����اء ( بتاريخ  2018 
/05/09   الساعة التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خال 
خمس����ة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك 

سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرا .
 ))مع االحترام ((                               حرر بتاريخ 2018 /07/ 24

                                                                رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
    الأ�ستاذ  :عمار قنديل 

غزة/ حممود عمر:
رغم الجتماعات الدورية التي يعقدها املجل�س 

الوزاري امل�سغر الإ�سرائيلي )الكابينت( اإل اأن اآلية 
معاقبة غزة وا�ستمرار ال�سغط عليها، مل تتبلور 
بعد عند اأع�ساء هذا املجل�س الذي يحتوي على 

اأبرز ال�سخ�سيات الإ�سرائيلية املتطرفة مثل رئي�س 
حكومة الحتالل بنيامني نتنياهو ووزير جي�سه 

افيغدور ليربمان، ما ي�سري اإىل وجود حالة من 
التخبط يف القرار ال�سيا�سي الإ�سرائيلي جتاه غزة، 

اأو اتباع الحتالل �سيا�سة املراوغة يف اإدارة ملف 
قطاع غزة . وقرر ليربمان اإعادة فتح معرب كرم 

اأبو �سامل جنوب قطاع غزة جزئًيا ابتداًء من ظهر 
اأم�س، وي�سمل القرار اإدخال الوقود والغاز والأغذية 

والأدوية. وياأتي هذا التطور بعد قيام الحتالل 
الأ�سبوع املا�سي باإغالق املعرب ب�سكل كامل وحتى 
اإ�سعار اآخر، وتقلي�س م�ساحة ال�سيد اإىل 3 ميل 

بحري، ب�سبب اإطالق الطائرات الورقية احلارقة 
جتاه امل�ستوطنات املحاذية حلدود القطاع ما كبد 

معرب كرم اأبو �سامل  ) APA images (الحتالل خ�سائر مالية كبرية يف القطاع الزراعي.

القدس المحتلة/ االستقال:
طال���ب رئيس "معه���د أبحاث األم���ن القومي" في 
جامعة ت���ل أبيب، عاموس يدلين، بإعادة الس���لطة 
الفلس���طينية إلى حكم قطاع غزة وبشروط الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وق���ال يدلين وه���و رئيس ش���عبة االس���تخبارات 
العسكرية اإلسرائيلية األسبق في مقال نشره موقع 
المعه���د: "إذا كانت الحكومة اإلس���رائيلية معنية 
باس���تئناف العملية السياس���ية عليها دفع إعادة 

السلطة الفلس���طينية إلى غزة أيضًا، ولكن بموجب 
شروط أبو مازن " سلطة واحدة ساح واحد".

وأض���اف يدلين أن "مصر، بموج���ب مصالحها، هي 
شريك كامل ألي اتفاق مصالحة فلسطينية داخلية، 
يعيد السلطة إلى غزة"، معتبرًا أن "حماس تسير من 
فش���ل إلى آخر" وأن "حكمها ف���ي قطاع غزة قاد إلى 

أزمة اقتصادية وإنسانية شديدة" على حد قوله.
وتابع أنه "رغم انعدام التناسبية الواضح في توازن 
القوة، نجحت حماس في وضع تحد أمام إس���رائيل، 

وأن تحقق مرة أخرى "تعادال استراتيجيًا"، وتمكنت 
من جعل ال���ردع اإلس���رائيلي، منذ ح���رب )الجرف 
الصامد( في 2014، يتآكل، ووضعت معادلة وقواعد 

عمل جديدة".
وأش���ار إلى أن���ه "إذا ل���م تنجح خطوات التس���وية 
وتمسكت حماس بمواقفها واستمرت في أن تشكل 
تحديًا عس���كريًا إلس���رائيل، فلن يكون هناك خيار 
س���وى باالستعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق 

في القطاع".

جنــرال »إسرائيلــي«: يجــب إعــادة حكــم

 غــزة للسلطــة بشــروط الرئيــس عبــاس

غزة/ االستقال:
ذك���رت القناة العبرية العاش���رة، أن جيش 
االحتال اإلس���رائيلي نجح بإقناع الحكومة 
لتأجيل ش���ن الحرب على قطاع غزة لحين 
اس���تكمال إنش���اء الجدار المضاد لألنفاق 
حول القط���اع، والمتوقع إنجازه في غضون 

عام.

في هذا السياق، نقل المحللون العسكريون 
اإلسرائيليون، األسبوع الماضي، عن ضباط 
كبار ومسؤولين في جهاز األمن اإلسرائيلي 
قولهم: إن الجيش اإلسرائيلي يعارض شن 
حرب على غزة واقتبس���وا من رئيس أركان 
الجيش اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت، قوله: 
إن "البالون���ات والطائ���رات الورقية الحارقة 

ليست ذريعة لشن حرب".
ورغم ذلك، ش���هد نهاية األسبوع الماضي 
أمنيًا وش���ن جي���ش االحتال  تصعي���دًا 
عش���رات الغارات التي اس���تهدفت مواقع 
تابعة لكتائب القس���ام، الذراع العسكري 
لحماس، بادعاء إطاق بالونات حارقة باتجاه 

البلدات اإلسرائيلية المحيطة بالقطاع.

القناة العاشرة تكشف سبب تأجيل الجيش الحرب على غزة
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غزة/ خالد اشتيوي:
نظم العشرات من موظفي السلطة 
الفلس���طينية المقطوعة رواتبهم، 
أم���س الثالثاء،  وقف���ة احتجاجية 
أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني 
بمدين���ة غ���زة، رفض���ًا الس���تمرار  
سياس���ة وقف رواتبهم، والتأكيد 
على ضرورة إنه���اء كافة اإلجراءات 

التي اتخذتها السلطة ضدهم.
األس���رى  وذوو  الموظف���ون  ورف���ع 
الوقفة   خ���الل  رواتبهم  المقطوعة 
تطال���ب  احتجاجي���ة  يافط���ات 
رئي���س الس���لطة محم���ود عباس 
وحكوم���ة الوفاق إل���ى وقف كافة 
بحقه���م  المتخ���ذة  اإلج���راءات 
المس���لوبة  حقوقهم  وإعادة كافة 
أسوة بأش���قائهم في المحافظات 

الشمالية.
ودع���ا  المش���اركون إل���ى رف���ض  
سياسة الكيل بمكيالين والتالعب 
بقوت وأرزاق أطفالهم ، وحقوقهم 
القانوني���ة والوظيفية، ُمش���ّددين 
عل���ى رفضهم الس���تمرار ق���رارات 
قطع رواتبهم وفصل بعضهم من 

الخدمة.
وأكد الناطق باسم  لجنة المقطوعة 
رواتبهم من موظفي السلطة بغزة 
حمودة أبو موس���ى أن هذه الوقفة 
جاءت رفضًا لق���رار حكومة رام الله 
االس���تمرار في جريمة قطع رواتب 
المئات م���ن الموظفين،  والمطالبة 
كفلها  الت���ي  الموظفين  بحق���وق 

القانون  الفلس���طيني الذي بنيت 
على أساسه السلطة الفلسطينية.

وأضاف أبو موس���ى " أن  سياس���ة 
قط���ع الروات���ب ل���م تق���ف عن���د 
الموظفين فقط ب���ل طالت المئات 
من األسرى في س���جون االحتالل"،  
مش���ددًا  على وقوف اللجنة بجوار 
االس���رى المقطوعة رواتبهم حتى 

إعادة حقهم إليهم.
ومن جهته، استنكر األسير المحرر 
صالح صب���ح ما تقوم به الس���لطة 
من إج���راءات تجاه  مئات األس���رى 
الذين أمضوا أعمارهم في س���جون 
االحتالل وساهموا في بناء السلطة 

وفي النهاية تتم مكافئتهم بقطع 
رواتبهم.

 وطال���ب  المحرر صب���ح  والمقطوع 
راتب���ه منذ عدة اش���هر في حديثه 
ل� "االس���تقالل" الس���لطة الوقوف 
بجان���ب المحاصرين في قطاع غزة، 
ودع���م صمودهم  بدال من عقابهم 
من خالل العم���ل على إعادة صرف 

رواتبهم  كاملة دون أي خصومات.
كما طال���ب الموظف عب���د الحليم 
دي���اب المقط���وع راتبه من���ذ عدة 
س���نوات الس���لطة بض���رورة اعادة 
رواتب الموظفين التي سلبت منهم 
بقرار سياسي، مؤكدًا أن هذا الراتب 

حق  وم���ن الع���ار والمعيب حرمان 
الموظف منه. 

ل�"االستقالل"  الموظف دياب  وقال 
إن "قطع الرواتب جريمة ُيحاس���ب 
عليها القانون، ويجب إعادتها فورًا 

وبأثر رجعي".
وكانت السلطة خصمت نحو %30 
م���ن رواتب موظفيها ف���ي غزة في 
إبري���ل عام 2017، ووصلت نس���بة 
الخص���م ابت���داء من ش���هر مارس 
الماضي إلى 50%، كما أقدمت على 
إحالة اآلالف من الموظفين للتقاعد 
المبك���ر ، .ضم���ن حزمة إج���راءات 
ُوصفت ب�"العقابية" على قطاع غزة.

وقفــة احتجاجيــة لموظفــي
 السلطــة المقطوعــة رواتبهــم بغــزة

جانب من الوقفة بغزة اأم�س         ) اال�ستقالل (

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة   بني �سهيال ال�سرعية االبتدائية

إعالن وراثة  صادر عن محكمة 
بني سهيال الشرعية االبتدائية 

تقدم لمحكمة  بني سهيال  مضبطة موقعة من مختار عائلة أبو هداف 
مؤرخة في 2018/7/22 تتضمن أن : س���ويلم س���ليمان س���ويلم  أبو 
هداف توفي إلى رحمة الله تعالى 1978/2/9م وانحصر ارثها الشرعي 
واالنتقالي في زوجته مليحة عبد الله سالم أبو هداف وفي أوالده منها 
وهم محمد وفاطمة وفي أوالده من زوجته س���المه س���الم أبو هداف 
المتوفاة قبله وهم س���الم وجرير وأوالد ابنه س���ليمان المتوفى قبله 
والمتولدين له من زوجته حمده غانم أبو هداف وهم س���مير وهاني 
وحنان وفاطمة فقط وال وارث للمتوفى المذكور س���وى من ذكر وليس 
له وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة 
فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة بني س���هيال  الش���رعية خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وحرر في 9 ذو القعدة 

لسنة 1439ه� وفق 2018/7/23 م 

قا�سي حمكمة  بني �سهيال  ال�سرعية 
زياد عبد احلميد اأبو احلاج 

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدد مستش���ار وصهر الرئيس األميركي 
جاريد كوشنير، والمبعوث األميركي للشرق 
األوسط جيسون غرينبالت بإلغاء خطة دعم 

غزة وإنعاشها اقتصاديا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز األمريكية 
المس���ؤولين  وغرينب���الت  كوش���نير  أن 
الرئيسيين بالعمل على الخطة األمريكية 
الق���رن " هددا  المعروفة باس���م " صفقة 
بالتخلي تماًما عن دعم قطاع غزة؛ بس���بب 

)أحداث العنف( في غزة.

وذك���رت الصحيفة أن كوش���نر والمبعوث 
الخ���اص لترام���ب إلى الش���رق األوس���ط، 
جيس���ون غرينبالت، طلبا الشهر الماضي 
من قادة دول الخليج استثمار نصف مليار 
دوالر في مشاريع اقتصادية في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيف���ة، أن جهود جمع هذه 
األموال فش���لت، ويرجع ذلك أساس���ًا إلى 
الوضع األمني والسياس���ي في قطاع غزة، 
وتزايد احتمال حدوث مواجهة عس���كرية 

بين حماس ودولة االحتالل.
وانتق���د دبلوماس���يون ع���رب، الوالي���ات 

المتحدة بس���بب محاولتها جم���ع األموال 
م���ن العالم العربي لغزة، ف���ي الوقت الذي 
تقل���ص فيه إدارة ترام���ب مئات الماليين 
من الدوالرات من الدعم لألونروا المس���ؤولة 
ع���ن العديد م���ن المدارس ومؤسس���ات 
الرعاية االجتماعية في قطاع غزة، باإلضافة 
المس���اعدات  إلى تجميد كام���ل ميزانية 
األمريكية للفلسطينيين، منذ عدة أشهر، 
والتي من المفت���رض أن يتم تحويل جزء 
كبير منها إلى منظمات إنسانية تعمل في 

غزة.

نيويورك/ االستقالل:
ح���ذرت األمم المتحدة  من خطورة تفاقم األوضاع بش���كل حاد في قطاع 
غزة، خالل الفترة المقبلة، بس���بب عوامل عديدة، بينها القيود المفروضة 

من "إسرائيل".
جاء ذلك في كلمة ألقاها المفوض السامي لحقوق اإلنسان زيد رعد الحسين، 
خالل اجتماع لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير 

القابلة للتصرف، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وأرجع الحس���ين، تحذيره من تفاقم األوضاع في غ���زة إلى األزمة المالية 
الحادة الت���ي تواجهها وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين "أون���روا"، والقي���ود المفروض���ة على القط���اع من جانب 

"إسرائيل".
كم���ا أرجع تحذيره من احتمال تفاقم األوض���اع إلى "اعتماد قانون الدولة 
القومية في إسرائيل، األسبوع الماضي، الذي يرسخ التمييز المتأصل ضد 
المواطنين العرب في إسرائيل وسكان مدينة القدس الشرقية المحتلة، 

وهو ما قد يزيد حدة التوترات".
ودعا المفوض األممي إلى " معالجة الظروف المعيش���ية الصعبة لسكان 
القطاع، ومعالجة األسباب الجذرية لمسيرات العودة في غزة"، موضحًا أن 
مكتبه يساعد حالًيا في إنشاء لجنة دولية مستقلة بشأن استشهاد أكثر 
من 100 فلسطيني على أيدي جيش االحتالل بينهم 17 طفاًل، على طول 
الس���ياج بين غزة و"إسرائيل" خالل مس���يرات العودة، المستمرة منذ 30 

مارس/ آذار الماضي.
كما طالب "إس���رائيل" باإلفراج عن جميع األطفال الفلس���طينيين الذين 
تعتقلهم، مش���يرًا إلى أن مئات من األطفال الفلس���طينيين تعتقلهم 
»إسرائيل«، بعضهم من دون توجيه اتهام بموجب نظام االعتقال االداري 

في انتهاك للحقوق االنسانية األساسية.
وقال: " القانون الدولي ال يجيز اعتقال أطفال" مشددًا على أن االعتقال من 
دون محاكمة، استناًدا إلى أدلة تبقى غالبًا سرية مع إصدار أوامر باعتقال 
إداري يمك���ن تمديده إلى ما النهاية، يتناف���ى والقانون الدولي الذي من 

واجب »إسرائيل« احترامه"، مطالبًا بوضع حد لهذه الممارسة.

األمم المتحدة تحذر 
من خطورة تفاقم 

األوضاع بغزة 

نيويورك/ االستقالل:
عق���د مجلس األمن الدول���ي يوم أمس الثالثاء، نقاش���ًا فصليًا مفتوحًا حول 

القضية الفلسطينية.
واس���تمع األعضاء في بداية الجلسة إلى إحاطة من المنسق الخاص لعملية 
التسوية في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف عبر الفيديو، حول األوضاع 
على األرض في فلسطين، وما هو مطلوب من مجلس األمن ليتحمل مسؤوليته 

في حفظ األمن والسلم الدوليين.
ويناقش المجلس، الملف الفلسطيني مرة في الشهر في جلسة مشاورات، 
ويجري كل ثالثة أش���هر نقاشًا مفتوحًا تشارك فيه الدول األعضاء من خارج 

المجلس أيضًا.

مجلس األمن يعقد جلسة 
مفتوحة حول قضية فلسطين

رام الله/ االستقالل:
أكد مستش���ار الرئيس الفلس���طيني للش���ؤون 
الخارجي���ة نبيل ش���عث، أن الوالي���ات المتحدة 
األميركي���ة نصبت فخًا للفلس���طينيين لتقديم 
المزي���د م���ن التن���ازالت، داعي���ًا إلى الح���ذر من 
استغالل أوضاع قطاع غزة المعيشية واإلنسانية 

واالقتصادية المتدهورة.
وقال ش���عث في تصريح له: " ال يوجد شيء على 
أرض الواقع اسمه صفقة القرن ، وما يجري تداوله 
مجرد كذب وخداع، والصفق���ة بأكملها عبارة عن 
مش���روع أمريك���ي وصهيوني، أعط���ى لالحتالل 
الضوء األخضر الس���تكمال  المتطرفة  وحكومته 
جرائمها اليومية، خاصة ف���ي قطاع غزة ومدينة 

القدس المحتلة".
وأضاف أن "الصفقة هي اتفاق بين طرفين، لكن 
الفلس���طينيين لم يوافقوا عل���ى أي صفقة ولم 

يكون���وا طرفًا ورفضوها بش���كل قاطع، والحديث 
عن ذلك مجرد بيع وْهم جديد لن نجني منه شيئًا 

لصالح قضيتنا وحقوقنا التي سرقها االحتالل".
وأش���ار ش���عث إلى أن "إدارة الرئي���س األميركي 
دونالد ترامب حاولت من خالل إرس���ال مبعوثيها 
للمنطق���ة التأثير عل���ى مواقف ال���دول العربية، 
والضغط عل���ى الفلس���طينيين لتمرير "صفقة 
القرن" المشبوهة والخائبة، لكن الموقف العربي 
والفلس���طيني الموحد أفش���ل تل���ك المحاوالت 

وأوصلها لطريق مسدود".
وأردف:" ال أرى أن هن���اك صفقة، وإذا كان هناك 
إيحاء به���ا، فأعتقد أن الرفض العربي الكامل لها 
ُبن���ي على الرف���ض الفلس���طيني، وزمن الضغط 
والتأثير على الفلسطينيين من ِقبل الدول العربية 

قد انتهى".
وحذر شعث مما ُيطرح من مشاريع وحلول إنسانية 

واقتصادية من ِقبل المجتمع الدولي لغزة، مؤكدًا 
أن هدفها األساس���ي هو تقس���يم الوطن وزيادة 

أزماته وخالفاته.
وأوضح مستش���ار الرئيس الفلسطيني للشؤون 
الخارجية والعالقات الدولي���ة، أن الجميع يحاول 
اآلن اس���تغالل أوضاع غزة المعيشية واإلنسانية 
واالقتصادي���ة المتدهورة، ويحاول من خالل ذلك 
طرح "حلول خبيثة" تتماشى مع تصفية القضية 
والمشروع الوطني وفصل غزة كليًا عن باقي الوطن. 
وتس���اءل ش���عث: "كيف يتم الحديث عن حلول 
اقتصادية إلنقاذ غزة وتغلق معابرها التجارية؟ و 
كيف يمكن الحديث عن عدم وجود نية للتصعيد 
والح���رب وهم يقتلون أهل غزة بش���كل مباش���ر 
يومي���ًا؟"، مؤكدًا أن تل���ك التناقضات تحمل في 
طياتها الكثير من الخطورة على الفلس���طينيين، 

وخاصة سكان غزة.

الواليات المتحدة تهدد بالتخلي عن خطة دعم غزة

شعــث: أميركــا نصــبت لنــا فخــًا
 ويجــب الحــذر مــن استغــالل مــأساة غزة
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غزة/ خالد اشتيوي:
نظم العشرات من موظفي السلطة 
الفلس���طينية المقطوعة رواتبهم، 
أم���س الثالثاء،  وقف���ة احتجاجية 
أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني 
بمدين���ة غ���زة، رفض���ًا الس���تمرار  
سياس���ة وقف رواتبهم، والتأكيد 
على ضرورة إنه���اء كافة اإلجراءات 

التي اتخذتها السلطة ضدهم.
األس���رى  وذوو  الموظف���ون  ورف���ع 
الوقفة   خ���الل  رواتبهم  المقطوعة 
تطال���ب  احتجاجي���ة  يافط���ات 
رئي���س الس���لطة محم���ود عباس 
وحكوم���ة الوفاق إل���ى وقف كافة 
بحقه���م  المتخ���ذة  اإلج���راءات 
المس���لوبة  حقوقهم  وإعادة كافة 
أسوة بأش���قائهم في المحافظات 

الشمالية.
ودع���ا  المش���اركون إل���ى رف���ض  
سياسة الكيل بمكيالين والتالعب 
بقوت وأرزاق أطفالهم ، وحقوقهم 
القانوني���ة والوظيفية، ُمش���ّددين 
عل���ى رفضهم الس���تمرار ق���رارات 
قطع رواتبهم وفصل بعضهم من 

الخدمة.
وأكد الناطق باسم  لجنة المقطوعة 
رواتبهم من موظفي السلطة بغزة 
حمودة أبو موس���ى أن هذه الوقفة 
جاءت رفضًا لق���رار حكومة رام الله 
االس���تمرار في جريمة قطع رواتب 
المئات م���ن الموظفين،  والمطالبة 
كفلها  الت���ي  الموظفين  بحق���وق 

القانون  الفلس���طيني الذي بنيت 
على أساسه السلطة الفلسطينية.

وأضاف أبو موس���ى " أن  سياس���ة 
قط���ع الروات���ب ل���م تق���ف عن���د 
الموظفين فقط ب���ل طالت المئات 
من األسرى في س���جون االحتالل"،  
مش���ددًا  على وقوف اللجنة بجوار 
االس���رى المقطوعة رواتبهم حتى 

إعادة حقهم إليهم.
ومن جهته، استنكر األسير المحرر 
صالح صب���ح ما تقوم به الس���لطة 
من إج���راءات تجاه  مئات األس���رى 
الذين أمضوا أعمارهم في س���جون 
االحتالل وساهموا في بناء السلطة 

وفي النهاية تتم مكافئتهم بقطع 
رواتبهم.

 وطال���ب  المحرر صب���ح  والمقطوع 
راتب���ه منذ عدة اش���هر في حديثه 
ل� "االس���تقالل" الس���لطة الوقوف 
بجان���ب المحاصرين في قطاع غزة، 
ودع���م صمودهم  بدال من عقابهم 
من خالل العم���ل على إعادة صرف 

رواتبهم  كاملة دون أي خصومات.
كما طال���ب الموظف عب���د الحليم 
دي���اب المقط���وع راتبه من���ذ عدة 
س���نوات الس���لطة بض���رورة اعادة 
رواتب الموظفين التي سلبت منهم 
بقرار سياسي، مؤكدًا أن هذا الراتب 

حق  وم���ن الع���ار والمعيب حرمان 
الموظف منه. 

ل�"االستقالل"  الموظف دياب  وقال 
إن "قطع الرواتب جريمة ُيحاس���ب 
عليها القانون، ويجب إعادتها فورًا 

وبأثر رجعي".
وكانت السلطة خصمت نحو %30 
م���ن رواتب موظفيها ف���ي غزة في 
إبري���ل عام 2017، ووصلت نس���بة 
الخص���م ابت���داء من ش���هر مارس 
الماضي إلى 50%، كما أقدمت على 
إحالة اآلالف من الموظفين للتقاعد 
المبك���ر ، .ضم���ن حزمة إج���راءات 
ُوصفت ب�"العقابية" على قطاع غزة.

وقفــة احتجاجيــة لموظفــي
 السلطــة المقطوعــة رواتبهــم بغــزة

جانب من الوقفة بغزة اأم�س         ) اال�ستقالل (

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة   بني �سهيال ال�سرعية االبتدائية

إعالن وراثة  صادر عن محكمة 
بني سهيال الشرعية االبتدائية 

تقدم لمحكمة  بني سهيال  مضبطة موقعة من مختار عائلة أبو هداف 
مؤرخة في 2018/7/22 تتضمن أن : س���ويلم س���ليمان س���ويلم  أبو 
هداف توفي إلى رحمة الله تعالى 1978/2/9م وانحصر ارثها الشرعي 
واالنتقالي في زوجته مليحة عبد الله سالم أبو هداف وفي أوالده منها 
وهم محمد وفاطمة وفي أوالده من زوجته س���المه س���الم أبو هداف 
المتوفاة قبله وهم س���الم وجرير وأوالد ابنه س���ليمان المتوفى قبله 
والمتولدين له من زوجته حمده غانم أبو هداف وهم س���مير وهاني 
وحنان وفاطمة فقط وال وارث للمتوفى المذكور س���وى من ذكر وليس 
له وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة 
فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة بني س���هيال  الش���رعية خالل 
خمس���ة عشر يوما من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وحرر في 9 ذو القعدة 

لسنة 1439ه� وفق 2018/7/23 م 

قا�سي حمكمة  بني �سهيال  ال�سرعية 
زياد عبد احلميد اأبو احلاج 

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدد مستش���ار وصهر الرئيس األميركي 
جاريد كوشنير، والمبعوث األميركي للشرق 
األوسط جيسون غرينبالت بإلغاء خطة دعم 

غزة وإنعاشها اقتصاديا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز األمريكية 
المس���ؤولين  وغرينب���الت  كوش���نير  أن 
الرئيسيين بالعمل على الخطة األمريكية 
الق���رن " هددا  المعروفة باس���م " صفقة 
بالتخلي تماًما عن دعم قطاع غزة؛ بس���بب 

)أحداث العنف( في غزة.

وذك���رت الصحيفة أن كوش���نر والمبعوث 
الخ���اص لترام���ب إلى الش���رق األوس���ط، 
جيس���ون غرينبالت، طلبا الشهر الماضي 
من قادة دول الخليج استثمار نصف مليار 
دوالر في مشاريع اقتصادية في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيف���ة، أن جهود جمع هذه 
األموال فش���لت، ويرجع ذلك أساس���ًا إلى 
الوضع األمني والسياس���ي في قطاع غزة، 
وتزايد احتمال حدوث مواجهة عس���كرية 

بين حماس ودولة االحتالل.
وانتق���د دبلوماس���يون ع���رب، الوالي���ات 

المتحدة بس���بب محاولتها جم���ع األموال 
م���ن العالم العربي لغزة، ف���ي الوقت الذي 
تقل���ص فيه إدارة ترام���ب مئات الماليين 
من الدوالرات من الدعم لألونروا المس���ؤولة 
ع���ن العديد م���ن المدارس ومؤسس���ات 
الرعاية االجتماعية في قطاع غزة، باإلضافة 
المس���اعدات  إلى تجميد كام���ل ميزانية 
األمريكية للفلسطينيين، منذ عدة أشهر، 
والتي من المفت���رض أن يتم تحويل جزء 
كبير منها إلى منظمات إنسانية تعمل في 

غزة.

نيويورك/ االستقالل:
ح���ذرت األمم المتحدة  من خطورة تفاقم األوضاع بش���كل حاد في قطاع 
غزة، خالل الفترة المقبلة، بس���بب عوامل عديدة، بينها القيود المفروضة 

من "إسرائيل".
جاء ذلك في كلمة ألقاها المفوض السامي لحقوق اإلنسان زيد رعد الحسين، 
خالل اجتماع لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير 

القابلة للتصرف، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وأرجع الحس���ين، تحذيره من تفاقم األوضاع في غ���زة إلى األزمة المالية 
الحادة الت���ي تواجهها وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين "أون���روا"، والقي���ود المفروض���ة على القط���اع من جانب 

"إسرائيل".
كم���ا أرجع تحذيره من احتمال تفاقم األوض���اع إلى "اعتماد قانون الدولة 
القومية في إسرائيل، األسبوع الماضي، الذي يرسخ التمييز المتأصل ضد 
المواطنين العرب في إسرائيل وسكان مدينة القدس الشرقية المحتلة، 

وهو ما قد يزيد حدة التوترات".
ودعا المفوض األممي إلى " معالجة الظروف المعيش���ية الصعبة لسكان 
القطاع، ومعالجة األسباب الجذرية لمسيرات العودة في غزة"، موضحًا أن 
مكتبه يساعد حالًيا في إنشاء لجنة دولية مستقلة بشأن استشهاد أكثر 
من 100 فلسطيني على أيدي جيش االحتالل بينهم 17 طفاًل، على طول 
الس���ياج بين غزة و"إسرائيل" خالل مس���يرات العودة، المستمرة منذ 30 

مارس/ آذار الماضي.
كما طالب "إس���رائيل" باإلفراج عن جميع األطفال الفلس���طينيين الذين 
تعتقلهم، مش���يرًا إلى أن مئات من األطفال الفلس���طينيين تعتقلهم 
»إسرائيل«، بعضهم من دون توجيه اتهام بموجب نظام االعتقال االداري 

في انتهاك للحقوق االنسانية األساسية.
وقال: " القانون الدولي ال يجيز اعتقال أطفال" مشددًا على أن االعتقال من 
دون محاكمة، استناًدا إلى أدلة تبقى غالبًا سرية مع إصدار أوامر باعتقال 
إداري يمك���ن تمديده إلى ما النهاية، يتناف���ى والقانون الدولي الذي من 

واجب »إسرائيل« احترامه"، مطالبًا بوضع حد لهذه الممارسة.

األمم المتحدة تحذر 
من خطورة تفاقم 

األوضاع بغزة 

نيويورك/ االستقالل:
عق���د مجلس األمن الدول���ي يوم أمس الثالثاء، نقاش���ًا فصليًا مفتوحًا حول 

القضية الفلسطينية.
واس���تمع األعضاء في بداية الجلسة إلى إحاطة من المنسق الخاص لعملية 
التسوية في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف عبر الفيديو، حول األوضاع 
على األرض في فلسطين، وما هو مطلوب من مجلس األمن ليتحمل مسؤوليته 

في حفظ األمن والسلم الدوليين.
ويناقش المجلس، الملف الفلسطيني مرة في الشهر في جلسة مشاورات، 
ويجري كل ثالثة أش���هر نقاشًا مفتوحًا تشارك فيه الدول األعضاء من خارج 

المجلس أيضًا.

مجلس األمن يعقد جلسة 
مفتوحة حول قضية فلسطين

رام الله/ االستقالل:
أكد مستش���ار الرئيس الفلس���طيني للش���ؤون 
الخارجي���ة نبيل ش���عث، أن الوالي���ات المتحدة 
األميركي���ة نصبت فخًا للفلس���طينيين لتقديم 
المزي���د م���ن التن���ازالت، داعي���ًا إلى الح���ذر من 
استغالل أوضاع قطاع غزة المعيشية واإلنسانية 

واالقتصادية المتدهورة.
وقال ش���عث في تصريح له: " ال يوجد شيء على 
أرض الواقع اسمه صفقة القرن ، وما يجري تداوله 
مجرد كذب وخداع، والصفق���ة بأكملها عبارة عن 
مش���روع أمريك���ي وصهيوني، أعط���ى لالحتالل 
الضوء األخضر الس���تكمال  المتطرفة  وحكومته 
جرائمها اليومية، خاصة ف���ي قطاع غزة ومدينة 

القدس المحتلة".
وأضاف أن "الصفقة هي اتفاق بين طرفين، لكن 
الفلس���طينيين لم يوافقوا عل���ى أي صفقة ولم 

يكون���وا طرفًا ورفضوها بش���كل قاطع، والحديث 
عن ذلك مجرد بيع وْهم جديد لن نجني منه شيئًا 

لصالح قضيتنا وحقوقنا التي سرقها االحتالل".
وأش���ار ش���عث إلى أن "إدارة الرئي���س األميركي 
دونالد ترامب حاولت من خالل إرس���ال مبعوثيها 
للمنطق���ة التأثير عل���ى مواقف ال���دول العربية، 
والضغط عل���ى الفلس���طينيين لتمرير "صفقة 
القرن" المشبوهة والخائبة، لكن الموقف العربي 
والفلس���طيني الموحد أفش���ل تل���ك المحاوالت 

وأوصلها لطريق مسدود".
وأردف:" ال أرى أن هن���اك صفقة، وإذا كان هناك 
إيحاء به���ا، فأعتقد أن الرفض العربي الكامل لها 
ُبن���ي على الرف���ض الفلس���طيني، وزمن الضغط 
والتأثير على الفلسطينيين من ِقبل الدول العربية 

قد انتهى".
وحذر شعث مما ُيطرح من مشاريع وحلول إنسانية 

واقتصادية من ِقبل المجتمع الدولي لغزة، مؤكدًا 
أن هدفها األساس���ي هو تقس���يم الوطن وزيادة 

أزماته وخالفاته.
وأوضح مستش���ار الرئيس الفلسطيني للشؤون 
الخارجية والعالقات الدولي���ة، أن الجميع يحاول 
اآلن اس���تغالل أوضاع غزة المعيشية واإلنسانية 
واالقتصادي���ة المتدهورة، ويحاول من خالل ذلك 
طرح "حلول خبيثة" تتماشى مع تصفية القضية 
والمشروع الوطني وفصل غزة كليًا عن باقي الوطن. 
وتس���اءل ش���عث: "كيف يتم الحديث عن حلول 
اقتصادية إلنقاذ غزة وتغلق معابرها التجارية؟ و 
كيف يمكن الحديث عن عدم وجود نية للتصعيد 
والح���رب وهم يقتلون أهل غزة بش���كل مباش���ر 
يومي���ًا؟"، مؤكدًا أن تل���ك التناقضات تحمل في 
طياتها الكثير من الخطورة على الفلس���طينيين، 

وخاصة سكان غزة.

الواليات المتحدة تهدد بالتخلي عن خطة دعم غزة

شعــث: أميركــا نصــبت لنــا فخــًا
 ويجــب الحــذر مــن استغــالل مــأساة غزة



2018األربعاء     ذو القعدة         هـ   يوليو         م    121439 25

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 499  / 2018 (
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
عاهد يوس���ف عبد الحي الشوا من سكان غزة هوية رقم 920875960 

بصفته وكيال عن : مصطفى يوسف مصطفى الحموي
بموجب وكالة رقم : 9103 / 2018 الصادرة عن واشنطن

موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة  727   قسيمة  276  المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة . التاريخ :    24/ 7/ 2018م

   م�سجل اأرا�سي غزة / اأ. ع�سام احلمارنة

غزة/ لمراسلنا: 
نظمت األطر الصحفية في قط����اع غزة، أمس الثالثاء، وقفة 
احتجاجية؛ رفضًا لقرار االحتالل "اإلسرائيلي" حظر عمل قناة 
القدس الفضائية، بمدينة القدس والداخل الفلس����طيني 

المحتل عام 1948.
وأمام مكتب المفّوض الس����امي لحقوق اإلنس����ان، بمدينة 
غزة، رفع المش����اركون في الوقفة الفتات غاضبة تّندد بقرار 
االحتالل تجاه القناة، كتب على بعضها "القدس س����تبقى 

مع الفلسطيني أينما كان"، و"فضح االحتالل واجٌب وطنّي".
وقال التجّمع الصحف����ي الديمقراطي إن "هذه الوقفة تأتي 
احتجاًج����ا ورفًضا العتداءات س����لطات االحتالل الممنهجة 
والمتصاعدة، ضد اإلعالم الفلس����طيني والحريات اإلعالمية، 
أحدثه����ا ما تعرضت له قناة الق����دس من حظر تحت حجج 

وذرائع واهية".
وأكد التجمع على لس����ان الصحفية بيس����ان الش����رافي أن 
اله����دف الحقيقي من وراء هذا الحظر ه����و تكميم األفواه، 
وإس����كات صوت الحقيقة، وكل من يعمل على فضح جرائم 

االحتالل بحق األرض واإلنسان والهوية الفلسطينية.
وأضافت الشرافي: "نعلي صوتنا إلى جانب الزمالء في قناة 
القدس، ضد القرصنة والعربدة اإلس����رائيلية، التي لم تكن 
لتتصاعد لوال ضمان اإلفالت من العقاب، وفي ظل سياس����ة 

االستعماء التي تنتهجها المنظومة الدولية".  
وطالب التجمع المؤسسات الحقوقية كافة المعنية بحرية 
الصحافة بالتحرك الجاد؛ لجهة الضغط على االحتالل لردع 
كل انتهاكاته وممارس����اته الفاشية واإلرهابية، ومحاكمته 

أمام القضاء الدولي، وعدم االكتفاء بتقارير الرصد واإلدانة.

قمع احلريات
أما التجمع اإلعالمي الفلس����طيني فقد وصف قرار االحتالل 
حظر عمل قناة القدس ب�"الجائر"، ويأتي استمراًرا لسياساته 

في قمع الحريات ومالحق����ة الصحفيين، ومحاوالته الرامية 
لطمس الحقيقة، والحيلولة دون كشف سياسات "إسرائيل" 
القمعية ضد شعبنا، وإفس����اح المجال أمام وسائل إعالمها 

لترويج روايتها "المسمومة والمشّوهة".
وقال التجمع اإلعالمي على لسان الصحفي قاسم األغا: "إننا 
نلمس م����ن وراء هذا القرار الجائر نوايا إس����رائيلية خبيثة، 
تهدف إلى االستفراد بالمدينة المقدسة والمسجد األقصى 
المبارك، خصوصًا في أعقاب إقرار ما يسمى ب�"قانون القومية 
اليهودية"، وما تبعه من تصاعد خطير في حجم وأش����كال 

االقتحامات الصهيونية لألقصى مؤخرًا.
وفيما حذر األغا من تبعات قرار االحتالل؛ داعيًا جميع مكونات 
الوس����ط الصحفي الفلس����طيني إلى التكات����ف والتضافر 

ا واحًدا؛ "لوضع حّد للتغول اإلس����رائيلي بحق  والوقوف صّفً
الصحفيين والمؤسسات الصحفية الفلسطينية".

وشدد على أن سياس����ة االحتالل مهما بلغت في جبروتها 
ودمويته����ا فإنها لن تفلح في ثني مؤسس����اتنا الصحفية 
وصحفيينا البواسل عن أداء رسالتهم المهنية واإلنسانية 

واألخالقية والوطنية.
من جانبه، المكتب الحركي للصحفيين، طالب على لس����ان 
الصحفي أحم����د نصر، وس����ائل اإلعالم الفلس����طينية، بما 
فيه����ا فضائية القدس رغم ق����رار الحظر، باالس����تمرار في 
أداء رس����التهم المتمثلة في نق����ل الحقيقة، وفضح جرائم 

االحتالل.
كما دعا إلى تحرك عاجل من قبل االتحاد الدولي للصحفيين 

واألمم المتح����دة لصد جرائم وانتهاكات "إس����رائيل" ضد 
الصحفيين. 

حالة �سغط م�ستمرة
بدوره����ا، أكدت كتل����ة الصحفي الفلس����طيني على ضرورة 
تش����كيل حالة ضغط مس����تمرة لوقف اإلرهاب اإلسرائيلي 

ضد الصحفيين ووسائل اإلعالم الفلسطينية.
وعلى لس����ان الصحفي أحمد زغبر، اعتبرت الكتلة أن سكوت 
الجس����م الصحفي عن هذه االعتداءات يوفر بيئة لالحتالل 
لالس����تمرار في انتهاكاته، مطالبًا أن تكون حالة التضامن 
مع وسائل اإلعالم والصحفيين، الذين يستهدفهم إرهاب 

االحتالل بشكل متواصل، وليس مؤقًتا.

تدخل حقوقي واأممي
التجم����ع اإلعالم����ي الديمقراط����ي، وعلى لس����ان الصحفي 
مصطف����ى أبو كويك، ج����دد التأكيد على ض����رورة التدخل 
الحقوقي واألممي؛ لجهة وقف االحتالل عن ممارساته، داعًيا 

قناة القدس باستئناف عملها، رغم قانون الحظر "الجائر".
وأضاف أبو كويك: "ندعو المؤسسات الحقوقية والصحفية 
الدولية لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ووقف 
تغول االحتالل عل����ى الحريات في األراضي الفلس����طينية 

المحتلة، وإجباره على االنصياع لقواعد القانون الدولي". 
وكانت س����لطات االحتالل ق����ررت االثني����ن )9 يوليو/ تموز 
الج����اري( حظر عمل قناة القدس الفضائية ومنع نش����اطها 
في األراضي المحتلة ع����ام 1948 ومدينة القدس المحتلة، 

بموجب قرار صادر عن وزير الحرب "أفيغدور ليبرمان".
وبحسب األمر الصادر عن "ليبرمان" )ب� 3 تموز/ يوليو الجاري(، 
وبموجب ما يسمى قانون "مكافحة اإلرهاب" من العام 2016، 
تم حظر فضائية القدس التي تم تصنيف نشاطها وعملها 

على أنه "إرهابي"، على حد وصف القرار.
 

غزة: وقفة لألطر الصحفية احتجاجًا على حظر االحتالل عمل »قناة القدس«

) APA images (       جانب من الوقفة بغزة اأم�س

غزة / االستقالل:
أكد مس���ئول العالقات الوطنية في الجبهة العربية الفلسطينية، وليد أبو شنب، 
أن أي مس���اس بحقوق الالجئين الفلسطينيين تحت مسمى تقليصات أو أزمات 
مالية أمر مرفوض وال يعدو عن كونه مؤامرة سياسية تهدف إلى تصفية القضية 
الفلسطينية. واعتبر أبو شنب، أن القرارات المنوي اتخاذها من قبل مدير عمليات 
الوكالة من إجراءات فصل وإلغاء عقود هي قرارات جائرة وظالمة بحق الموظفين، 
ومحاولة لتركيع ش���عبنا ودفعه للقبول بأنصاف الحلول في الوقت الذي تتفاقم 

فيه معاناة المواطنين نتيجة الحصار وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.
ودعا أبو ش���نب، دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية واإلنسانية إلى 
س���رعة التدخل لوقف هذه الكارثة والمؤامرة التي تؤثر على أبس���ط حقوق 
الالجئين من خدمات أساس���ية كالصحة والتعليم واإلغاثة وما دأبت الوكالة 

على تقديمه خالل عقود كاملة من عملها.

الجبهة العربية: المساس 
بحقوق الالجئين مؤامرة 

ضد قضيتنا العادلة
غزة / سماح المبحوح:

اإلسالمية  الجامعة  استضافت 
في غزة، يوم أمس، حفل توقيع 
"الداعية هاني مصطفى  كتاب 
بسيسو: ش���هاداٍت في حضرِة 
الغي���اب" وال���ذي يس���تعرض 
مراقب  ألول  الذاتي���ة  الس���يرة 
لحركة اإلخوان المس���لمين في 

فلسطين.
الكتاب،  توقي���ع  حف���ل  وجرى 
البرعصي،  إسماعيل  أعده  الذي 
وحرره د. أحمد يوس���ف، وقدم 
القرض���اوي،  يوس���ف  د.  ل���ه 
بمش���اركة نخبة من أعالم حركة 
اإلخ���وان المس���لمين في قطاع 
والباحثين،  واألكاديميين،  غزة، 
وذل���ك برعاي���ة بي���ت الحكمة 
التاريخ الشفوي والتراث  ومركز 

بالجامعة اإلسالمية بغزة.
وقال د. يوس���ف، بداية فكرة 
العمل في الكتاب كانت على 
يد إسماعيل البرعصي، والذي 
أقنعه أن يق���ف لجانبه، وأن 
يتحمل تبعات هذه المهمة، 
وذل���ك وف���اء لرج���ل عظيم، 
التربويِة  بالمقايي���ِس  ه���و 
أحُد تجلي���اِت الجيِل القرآنيِّ 

الفريد.
وبي���ن أن���ه من���ذ ط���رح الفكرة 
وعرضها، كان يدرك أن المهمة 
بمثابة حفر في الصخر، بس���بب 
البح���ث ع���ن صفح���ات حي���اة 
لشخص مضى على وفاته أكثر 
من نصف ق���رن، وليس له ذكر 
بين األحياء ف���ي قطاع غزة، وأن 
من بقي حي���ًا فهو خارج الوطن،  
إضافة لتناول حياة داعية تولى 
قي���ادة العم���ل اإلس���المي في 
فترة بالغة الس���رية ولم يأت له 
ذك���ٌر أو تدوين، وإن كان بصورة 
اس���تثنائية بش���كل عارض أو 

ببعض سطور.
أن���ه بع���د وضع  إل���ى  وأش���ار 
اللمسات األولى لفصول الكتاب 
وم���ا يتطلبه كل فص���ل، بدأت 
االتص���االت بالداخ���ل والخارج، 
وجرت عدة مقابالت مع عدد من 
إخ���وان مصر الذي���ن عرفوه في 
المعتقالت والسجون المصرية، 
معتبرًا أن هذه المقابالت ورغم 
قلتها كانت بمثابة حجر الزاوية 
الس���تكمال  الطريق  وخارط���ة 

إعداد الكتاب.
وبين د. يوس���ف، أن البرعصي 
تعرف على أحد أف���راد الداعية 
في عمان، فكان���ت تلك البداية 
للتواصل م���ع العائلة وجذورها 
ف���ي قطاع غزة وتواتر األس���ماء 
التي لها ذكريات من طفولتها 

مع الداعية بسيسو.

وق���ال "بعد التواص���ل مع تلك 
واس���تعدادهم  الش���خصيات 
بكتابة  والمش���اركة  للتع���اون 
ذكرياتهم مع الداعية بسيسو، 
بدأنا نتنفس الصعداء، وشعرنا 
بأننا في طريق الوصول إلى الكنز 
والحص���ول على س���يرة ذاتية 
تليق ب���أول مراقب عام لإلخوان 

المسلمين في قطاع غزة".
المفتاح اآلخر  أن  وذكر يوس����ف، 
للحص����ول عل����ى معلوم����ات حول 
شخصية الداعية بسيسو، كان ابن 
اخيه، والذي كان لقلمه وذكرياته 
ف����ي البح����ث ع����ن س����يرة عمه، 
استكمال لباقي جوانب الشخصية 
وملحمتها التي سطرتها صفحات 
الكت����اب، فيم����ا كان����ت المحطة 
البعض وما  األخيرة في كتاب����ات 
ج����رى توفيره من م����ادة أولية عن 

"بسيسو".
بدوره قال رئيس مجلس عائلة 
بسيس���و وض���اح بسيس���و: إن 
المراقب  الداعية هاني بسيسو 
األول لجماعة اإلخوان المسلمين 
في فلسطين، كان إضافة نوعية 
ومدرس���ة فكرية إضافة للحركة 
من  الكثير  واإلسالمية  الوطنية 

الفضائل.
وأضاف: "ما أش���د حاجتنا اليوم 
لحضور هذه الشخصية في فكر 
وعم���ل قيادات ه���ذه المرحلة، 
تعزيزًا لمبدأ العطاء دون مقابل 
ونكران الذات"، مقدمًا شكره لكل 
من قدم وبادر وش���ارك وساهم 
في معلوم���ة تخص إصدار هذا 
الكتاب، بينما أكد أن الكتاب وفرَّ 
تفاصيل معرفة كبيرة في حياة 

الداعية "بسيسو".

توقيع كتاب يستعرض السيرة الذاتية للداعية مصطفى بسيسو

جانب من حفل توقيع  كتاب الداعية هاين م�سطفى ب�سي�سو بغزة اأم�س 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن انا المواطن /   زين الدين خليل خضر البلبيسي   
عن فقد هويت���ي التي تحمل رقم : ) 406150293 (                   
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة 

أعلن انا المواطن /  عبد الله س���امة سالم الشيخ عن 
فق���د هويتي التي تحم���ل رق���م : ) 802092536 (                   
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
واص���ل  العش���رات م���ن موظف���ي 
وكال���ة غ���وث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين "األونروا"، يوم أمس 
الرئيس���ي  المقر  الثالث���اء، داخ���ل 
للوكالة غرب مدينة غ���زة، احتجاجًا 
بوق���ف  الوكال���ة،  إج���راءات  عل���ى 

وظائفهم وسياسة التقليصات.
الوكالة  وطالب المعتصم���ون، إدارة 
بالتراجع عن إجراءاتها ضد موظفي 
الطوارئ، وتقليص الخدمات، والعمل 
على إنصافهم، ومس���اواتهم بباقي 

موظفي الوكالة.
وكان العش���رات من موظفي الوكالة 
اقتحموا أول أمس، المقر الرئيس���ي 
للوكال���ة، ومنعوا مدي���ر العمليات، 
ماتي���اس ش���مالي من الخ���روج من 
مكتب���ه، احتجاج���ًا عل���ى سياس���ة 
التقليصات ووقف وظائف العاملين، 
إال أن���ه تمكن أمس م���ن الخروج من 
مكتبه، بحماية م���ن مرافقيه، وأمن 

"األونروا" في غزة.
وحذر اتحاد موظف���ي وكالة الغوث، 
م���ن أي تقليص���ات تط���ال وق���ف 
رواتب آالف من الموظفين في كافة 
المناطق، ووقف كامل المس���اعدات 

المقدمة لالجئين.
أبلغ  وأوض���ح االتح���اد أن ش���مالي 
االتحاد بأنه س���يتم توزيع رس���ائل 
على الموظفي���ن العاملين على بند 
باالستغناء  المقبل  األربعاء  الطوارئ 
ع���ن )13%( منهم ف���ورًا، و)%57( 
دوام جزئي والباقي سيتم توزيعهم 

على البرامج.

وكان االتح���اد نظم يوم أمس، وقفة 
احتجاجية بمدينة غزة؛ وذلك تنديدًا 
بإقدام الوكالة على فصل 951 موظفًا 

عامال لديها.
وقالت نائب رئيس اتحاد الموظفين 
الع���رب في أونروا آم���ال البطش في 
كلمة ممثلة عن اتح���اد الموظفين: 
"جئنا اليوم لكي نقول لألونروا إن ما 

اتخذته من إجراءات قاسية، ومجزرة 
بحق الموظفين العاملين على برنامج 

الطوارئ خطوة مرفوضة".
وأكدت البطش أن اتحاد الموظفين 
الوطني���ة  الق���وى  ومع���ه  بأون���روا 
واإلس���المية ومجلس أولي���اء األمور، 
لالجئي���ن  الش���عبية  واللج���ان 

"سيتصدون لما أسمته "بالمؤامرة".

موظفو »أونروا« يواصلون اعتصامهم داخل مقرها بغزة

�عت�صام موظفي »�ونرو�« بغزة �أم�س       ) ت�صوير/ حممود عجور (

غزة/ االستقالل:
أكد مجلس الوزراء في جلسته برام الله يوم أمس على أهمية توفير الدعم 
المالي للموازنة العامة، وخاصة في ظل األزمة المالية الخانقة التي تواجه 

السلطة نتيجة "االنخفاض الحاد في الدعم الخارجي بنسبة %70".
وقال المجلس في بيان بختام جلس���ته: إن هذا األمر يؤثر بش���كل كبير 
على خطط وبرامج الحكومة عل���ى مختلف األصعدة، وخاصة لتنفيذ عدد 
من المش���اريع االس���تراتيجية في غزة، مش���ددًا على أنه ال يمكن أن يتم 
تحويل الدعم باتجاه المش���اريع، أو باتجاه غزة فقط تحت بند المساعدات 

اإلنسانية، وإنما كجزء من دعم حل الدولتين.
واطلع المجلس على مشاركة فلسطين في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات 
ال���دول المانح���ة الذي عقد في أوس���لو، برعاية النرويج، ومش���اركة األمم 
المتحدة واالتحاد األوروبي والبنك الدولي، والذي بحث أولويات دعم قطاع 
غزة واالس���تجابة للكارثة اإلنسانية فيه، وس���بل تمكين الحكومة، ووضع 
خطة عمل لتنفيذ المش���اريع التنموية في قطاع غزة والضفة الغربية، ال 

سيما في شرقي القدس والمناطق المسماة "ج".
وأكد الوفد الفلسطيني برئاسة خيرية رصاص على أن المرجعية الوحيدة 
للش���عب الفلس���طيني هي القيادة الفلس���طينية، وأنه في الوقت الذي 
يرحب بجهود النرويج والدول المانحة بتكريس األموال إلقامة مش���اريع، 
إالاّ أن هناك أولويات أخرى إضافية، وأنه ال يمكن إقامة أية مشاريع بمعزل 
عن الحكومة الفلسطينية، وال يمكن تجزئة فلسطين في تنفيذ المشاريع 

التنموية.

الحكومة تدعو لدعمها 
ماليًا وتنفيذ مشاريع 

غزة من خاللها

القدس المحتلة/ االستقالل:
الالجئي���ن  وتش���غيل  الغ���وث  وكال���ة  أص���درت 
الفلس���طينيين "أون���روا"، يوم أم���س الثالثاء، بيانًا 
تطرقت خالله لتداعيات العجز المالي على خدمات 

الطوارئ في األراضي الفلسطينية.
وقال المتحدث باس���م "أونروا" سامي مشعشع في 
البي���ان: إن "التحدي���ات المعقدة والقاس���ية التي 
تعرض له���ا مجتمع الجئي فلس���طين خالل العام 
الماضي كانت كبيرة، وفي هذا العام نمت التحديات 
في أعقاب أكب���ر تخفيض في التمويل تتعرض له 

األونروا".
وأك���د "أن جه���ودًا دؤوبة ومحموم���ة بذلت لضمان 
بدء الس���نة الدراس���ية الجديدة في الوقت المحدد 
لم���ا مجموعه نصف مليون طال���ب وطالبة، ولضمان 

مواصلة خدماتنا األساسية بدون انقطاع".
وش���دد عل���ى أن األون���روا ال تزال ملتزم���ة بتقديم 
المساعدة والحماية لالجئي فلسطين وذلك استنادًا 
لمهام واليتها، مشيرًا إلى أن الجمعية العامة دأبت 
وباس���تمرار على تمديد مهام والي���ة الوكالة، كانت 

آخرها حتى 30 حزيران 2020.

ولفت إلى أن مس���اعدات األونروا الطارئة تعاني من 
نقص حاد في التمويل في األراضي الفلس���طينية 
المحتلة، حيث إن التبرعات األمريكية لبرامج الطوارئ 
– حوال���ي 100 ملي���ون دوالر في الع���ام – لم تعد 
موج���ودة وأجبرنا ذلك على اتخ���اذ إجراءات معينة 

للتعامل مع الوضع القائم.
وأردف أن "المس���ؤولية اإلنسانية تقتضي أن نقوم 
بحماية خدماتنا الرئيسة، بما في ذلك قيام موظفينا 
بتقدي���م التعليم والصح���ة واإلغاث���ة التي تقدم 
للماليين من الجئي فلسطين الذين هم بحاجة لتلك 
الخدمات"، مشيرًا إلى أنه "ومع سريان هذه التدابير، 
فإن عددًا محدودًا م���ن العاملين )محليين ودوليين 

على حد سواء( سوف يتأثرون".
وتابع " بس���بب غياب التمويل الطارئ، ستقوم 
األونروا بإيقاف أنش���طة الم���ال مقابل العمل 
في الضفة الغربي���ة اعتبارا من 31 تموز 2018، 
وعليه فس���يتم نقل األس���ر التي تم تقييمها 
في الس���نتين الماضيتين على أنها تعاني من 
فق���ر مدقع إل���ى برنامج األونروا لش���بكة األمان 
االجتماع���ي – وه���و برنامج رئيس م���ن برامج 

الوكالة نحن مصممون على استمراره".
وكش���ف أن برنام���ج خدم���ات الصحة النفس���ية 
المجتمعية سيتوقف اعتبارًا من 31 آب 2018، كما 
سيتم إيقاف العيادات الصحية المتنقلة اعتبارًا من 
31 تش���رين أول 2018، مشيرًا إلى أنها تقوم حاليًا 
بتحديد الشركاء المحتملين لمواصلة هذه الخدمة 

مع بعض من التجمعات المحددة.
وزاد البيان:" كنتيجة لهذه االج���راءات، فإن حوالي 
154 موظف���ا في الضفة الغربية ممن تم توظيفهم 
على حساب أموال الطوارئ المستنزفة تلك لن يتم 

تجديد عقودهم حال انتهاءها".
وأردفت وكال���ة الغوث أنها تق���وم بإعطاء األولوية 
لدعم األمن الغذائي لالجئين األشد عرضة للمخاطر 
وذلك عن طريق مواصلة برنامجها الغذائي الطارئ 
لحوال���ي مليون الج���ئ في قطاع غ���زة، واإلبقاء على 

تداخالت معينة مثل المال مقابل العمل.
ولفتت إل���ى أن التحدي���ات القائمة عل���ى تمويل 
مناشدة الطوارئ في القطاع ستتسبب بعدم تجديد 
عق���ود 113 وظيفة ممولة من موازنة الطوارئ وذلك 

عند انتهاء تلك العقود في آب من هذا العام.

»أونروا« تكشف معلومات صادمة حول

 تداعيات العجز المالي على خدماتها

إعالن طرح عطاء
 لجمعية البتول الخيرية

عطاء رقم )2018/2( )توريد �أجهزة كهربائية و�أدو�ت مكتبية( 
 جمعية البتول الخيرية مؤسس���ة أهلية غير حكومية غير هادفة للربح، تعلن 
الجمعية ع���ن طرح عطاء  بتمويل م���ن الصندوق العربي لإلنم���اء االقتصادي 
واالجتماعي رقم )2018/2( لتوريد أجهزة كهربائية وأدوات مكتبية، وذلك تبعًا 
للشروط والمواصفات الموضحة في كراس���ة وشروط العطاء، فعل�ى الش�ركات 
ذات االختصاص والمس����جلة رس����ميًا لدى السلطات الرس���مية والراغبة ف�ي 
المش�اركة ف�ي العطاء المعلن عنه مراجعة لجنة المشتريات في جمعية البتول 

الخيرية المقر الرئيسي الكائن في: رفح - قرية الشوكة - شارع المطار.
وذلك خالل الدوام الرس���مي ما بين الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد 
الظه���ر ابتداء من ي���وم األربعاء الموافق 2018/7/25م م���ن أجل الحصول على 
كراس���ة العطاء مقابل مبلغ وقدرة )100دوالر( فقط مائة دوالر غير مستردة، مع 
مراعاة بأن آخر موعد لتس���ليم العطاء بالظرف المختوم في صندوق العطاءات 
بمقر الجمعية هو يوم السبت الموافق 2018/7/28م الساعة الثانية عشرة ظهرًا. 

�صروط هامة:
1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

2. سيتم تحديد جلسة لإلجابة على جميع االستفسارات الخاصة بالعطاءات.
3. سيتم تحديد جلسة لفتح المظاريف وإعالم المتقدمين بموعد الجلسة. 

4. يجب إرفاق كفالة بنكية أو ش���يك بنكي صادر من أحد البنوك المعترف بها 
كتأمين دخول العطاء بمبلغ وقدرة )5%( من إجمالي قيمة العطاء صالحة لمدة 

شهرين على األقل عن كل عطاء. 
5. تقدم األسعار بالدينار األردني وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.

6. الجمعية غير ملزمة بقبول أقل األسعار.
7. الجمعية غير مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق بالعطاء.

8. يحق للجمعية تجزئة العطاء أو كما تراه مناسبًا.
9. يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم فاتورة ضريبية بكامل مبلغ العطاء.

10. تلتزم الجمعية بتسديد مبلغ العطاء للمورد خالل 30 يومًا من تاريخ الفاتورة.
11. للمراجعة واالستفس���ار يرجى االتصال بمس���ئول المشتريات هاتف رقم: 

0592134900

جلنة �مل�صرتيات- جمعية �لبتول �خلريية

الضفة المحتلة/ االستقالل:
ش���نت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي ي���وم أمس، 
حمل���ة مداهمات واعتقاالت واس���عة ف���ي الضفة 
الغربية المحتلة، طال���ت 14 مواطنًا، بينهم الكاتبة 

الفلسطينية لمى خاطر.
وأفادت مصادر بأن قوات االحتالل اقتحمت مدينة 
الخليل، وحاص���رت منزل المواطن ح���ازم الفاخوري 
وفتش���ته واعتقلت زوجته الكاتبة السياسية لمى 
خاطر، علمًا أنها الس���يدة الرابعة من مدينة الخليل 

التي يتم اعتقالها خالل أقل من شهر ونصف.
وفي الس���ياق ذاته، داهمت ق���وات االحتالل منازل 
المواطنين في المدينة، واعتقلوا القيادي في حركة 

حماس ومدير التربية والتعليم األسبق نزار شحادة، 
ونقلوه إلى جهة مجهولة.

كما نصبت قوات االحتالل عدة حواجز عسكرية على 
مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل 
بل���دات س���عير ويطا وحلح���ول، وأوقف���ت مركبات 
المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، 

ما تسبب في إعاقة تنقلهم.
وفي مدينة بيت لح���م اقتحم جنود االحتالل منازل 
المواطنين في شارع الكركفة، واعتقلوا الشبان مجد 
ومحمد عياد، ومحمود الجواريش ش���قيق األسيرين 
محمد وعب���د الل���ه الجواريش، كم���ا اعتقلوا مهند 
الهريمي؛ إضافة إلى الشاب طارق الجهالين من بلدة 

الخضر جنوبًا. وذكر شهود عيان بأن قوات االحتالل 
ا ووالده من حي أم الش���رايط برام الله  اعتقلت ش���اًباّ
دون معرفة هويتيهما، فيم���ا تعرضت عدة بلدات 
لالقتحام بينها بدرس وقبيا غربًا وتم تفتيش منازل 
فيهما. وفي مدين����ة طولكرم، اعتقل االحتالل الطالبين 
الجامعيي����ن محمد ليم����ون وعمر لف����داوي بعد اقتحام 
منزليهما، فيما اقتحم جنود لالحتالل بلدة جيوس قرب 

قلقيلية.
كما اقتحم جنود االحتالل مخيم نور ش���مس شرق 
مدينة طولكرم، وداهموا عددًا من منازل المواطنين 
وعبثوا بمحتوياتها، حيث عرف من أصحابها: نصر 

جابر.

 نابلس/ االستقالل:
اقتحم مس���توطنون، يوم أمس الثالثاء، منطقة المتنزهات في قرية الباذان 

شرق نابلس.
وقال مس���ؤول ملف االستيطان ش���مال الضفة، غس���ان دغلس: إن عشرات 
المس���توطنين بحماية جيش االحتالل، اقتحموا منطقة المتنزهات وعيون 

الماء في الباذان في ساعات الصباح األولى.
وحذر دغلس من اقتحامات المس���توطنين التي أصبحت نهجًا، عبر 
س���يطرتهم على المناطق السياحية في المنطقة، واالستيالء على 

المياه.

عشرات المستوطنين يقتحمون 
قرية الباذان شرق نابلس

اعتقال 14 فلسطينيًا في حملة مداهمات بالضفة
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واعت���ادت المواطن���ة أم خال���د الحلو في 
السابق على ارتياد استديوهات التصوير 
في جميع المناس���بات واألعياد، اللتقاط 
ص���وٍر تذكاري���ة لها ولعائلته���ا، لكنها 
م���ع انتش���ار الهواتف الذكي���ة وازدياد 
التقني���ات العالية بات���ت تعتمد عليها 
بش���كٍل كبير، في حين اقتصرت ذهابها 
الكبيرة فقط،  المناسبات  لالستديو على 
خاص���ة في ظ���ل األوض���اع االقتصادية 

الصعبة التي يعيشها القطاع. 

توفر الوقت واملال
وتقول الحلو ل�"االس���تقالل":" كنت دائمًا 
أحرص على تصوير أبنائي في االستديو 
بجميع المناس���بات واألعي���اد، كي تبقى 
ذك���رى جميل���ة، لك���ن الي���وم الجواالت 
الحديثة جعلتني أستغني عن استديو 
التصوير، حيث أصبحت ألتقط لهم صورًا 
ال محدودة على الهاتف بالمنزل أو بمكان 

المناسبة". 
وتتابع الحلو:" ال ش���ك أن صور االستديو 

أفض���ل م���ن الج���وال، لك���ن الظ���روف 
االقتصادي���ة الصعب���ة التي نعيش���ها 
جعلتني أصرف النظر كليًا عن االستديو 
وأرتب أولوياتي، فبداًل من دفع 7 شيكل 
لص���ورة الواح���دة أصبح���ت أطبعه���ا 2 
ش���يكل، وأوفر الباقي"، مش���يرًة إلى أنها 
ستستغني أيضًا عن طباعة الصور تمامًا 

إذا ما بقي الوضع المادي كما هو.  
ولفتت المواطن���ة الحلو إل���ى أن الجوال 
الذكي ل���م يوفر عليها فق���ط المال، بل 
كذلك الجهد وعناء الذهاب إلى االستديو 
وتفريغ وقت كافي اللتقاط بعض الصور. 

اإقبال �ضعيف 
ومن جانبه، أكد أبو هيثم يوسف صاحب 
استديو األمراء بالنصيرات وسط القطاع، 
أن الهواتف الذكي���ة وتقنياتها العالية 
بالتصوي���ر أث���رت بش���كل س���لبي على 
اس���تديوهات التصوير، إذ ب���ات اإلقبال 
عليها ضعيفًا نظرًا ألن أغلبية المواطنين 
يعتم���دون على هواتفهم ف���ي التقاط 

الصور س���واء التذكارية أو الرسمية ومن 
ثم طباعتها بتكلفة أقل. 

ويقول أبو هيثم ل�"االستقالل":" الجواالت 
أصبحت توفر تقنية عالية بالتصوير فبات 
المواطن���ون يعتمدون عليه���ا في غالب 
األوقات، ويقبلون على االستديو فقط في 
األف���راح والحفالت ألن الكاميرا الهاتف ال 
توفر اإلمكانيات الخاصة لتصويرها، األمر 
الذي أثر سلبًا على استديوهات التصوير 

وقلل نسبة أرباحها". 
وأض���اف أب���و هيث���م:" ك���ي نخفف من 
سلبيات الجوال على عملنا، أوجدنا خدمة 
سحب الصور عن الهاتف على شكل كرت 
مقابل 2 شيكل للصورة متوسطة الحجم، 
وهذا القى قبوال كبيرًا من قبل المواطنين 
مما ساهم في تخفيف نسبة خسائرنا"، 
مش���يرًا إلى أن سعر الصورة الفتوغرافية 
الواحدة داخل االس���تديو يتراوح ما بين 

)5-7 شيكل(. 
وبي���ن أن أصحاب االس���تديوهات دائمًا 
يقدمون بابتكار أس���اليب وطرق جديدة 

للتصوي���ر داخ���ل االس���تديو بأح���دث 
إيجاد  وكذل���ك  والتقنيات،  الكامي���رات 
أماكن مميزة لتصوير العرس���ان وغيرهم 
خارج االس���تديو، باإلضافة إلى جلس���ات 
التصوير، للحفاظ عل���ى زبائنهم وجذب 

آخرين. 
ولفت إلى أن االستديوهات الحديثة وغير 
المعروفة لدى المواطنين واجهت ضربة 
قاس���ية في ظل اعتماد المواطنين على 
الهوات���ف وضعف إقبالهم، مما أدى إلى 

إغالق بعضها. 

الو�ضع االقت�ضادي ال�ضعب 
في حين، أرجع المصور محمود أبو حمدة 
صاح���ب أح���د اس���تديوهات التصوير، 
أن الس���بب الرئيس���ي  للجوء المواطنين 
للهوات���ف واالكتفاء بها ف���ي التصوير 
المأس���اوي الذي  إلى الوضع االقتصادي 
يش���هده قطاع غزة في اآلون���ة األخيرة، 
كذلك سهولة استخدام الهاتف وتوفره 
في كل لحظة مع األش���خاص، إضافة الى 

ارتفاع تكلفة التصوير في بعض األحيان.
وقال أب���و حمدة ل�"االس���تقالل":" اعتماد 
األش���خاص عل���ى المصوري���ن لتصوير 
معظم اللحظات الجميلة التي يعيشونها 
يتطل���ب منهم تكلف���ه وجه���دًا كبيرًا، 
فهم بحاج���ة إلى حجز مس���بق وتحديد 
مكان لتصوير وغيرها من المتطلبات، أما 
الهات���ف متواجد معه���م في كل لحظه 
يعيش���ونها وإمكانية سحب الصور على 
ك���رت بتكلفه أقل جعلته���م يعتمدون 

بشكل أساسي على هواتفهم". 
وأوض���ح  المص���ور أب���و حم���دة أن إقبال 
المواطنين على االس���تديو هذا الموسم 
ضعيف جدًا مقارنة بالموس���م الماضي، 
في ظل امتالك معظم األشخاص هواتف 
ذكية، كذلك صعوبة األوضاع االقتصادية 
في القط���اع, مبين���ًا أنه يلجأ إلى نش���ر 
العدي���د من الصور الرمزي���ة والتفاصيل 
الكثيرة التي يتم التقاطها داخل جلسات 
التصوير و الصاالت للترويج لالس���تديو 

وجذب الزبائن له. 

 استديوهات التصوير 
تلفظ أنفاسها األخيرة 
بغزة .. والسبب الجوال!

غزة/ دعاء احلطاب:
مل تعد ا�ضتديوهات الت�ضوير التي تخلد اأجمل الذكريات باأبهي 
االأ�ضاليب، جتذب املواطنني يف قطاع غزة، اإذ باتت �ضبه فارغة 

ل�ضاعات طويلة بعد عزوفهم عنها يف الفرتة االأخرية، نتيجة 
اعتمادهم على الهواتف الذكية يف الت�ضوير، نظرًا ملرونة ا�ضتخدامها 
و�ضرعتها، فهي ال حتتاج لتحديد مكان اأو وقٍت �ضابق اللتقاط �ضورة، 

ناهيك عن اإمكانية التقاط عدد ال حمدود من ال�ضور بدون اأدين 
تكلفة مادية.  ومع �ضعف اإقبال املواطنني على الت�ضوير داخل 

اال�ضتديوهات، زاد اإقبالهم على �ضحب ال�ضور من الهاتف على �ضكل 
كرت بتكلفة اأقل، االأمر الذي خفف من ن�ضبة خ�ضائر اأ�ضحابها خا�ضة 

يف ظل الظروف االقت�ضادية ال�ضعبة التي يعاين منها القطاع. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن انا المواطن /  عبد الله مروان س���الم أبو القمبز 
ع���ن فقد هويتي التي تحمل رق���م : )801246349( 
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة

أعلن انا المواطن /   أحمد توفيق عيس���ى النمنم  عن 
فق���د هويتي التي تحم���ل رق���م : ) 403777790 (  
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة

أعلن انا المواطنة /   نهلة عبد القادر حسن الترتوري   
عن فقد هويت���ي التي تحمل رقم : ) 911952471 (  
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة            

إعالن صادر عن الجمعية 
الفلسطينية للروبوت 

يعل���ن مجل���س إدارة  الجمعي���ة الفلس���طينية للروب���وت  عن عقد 
االجتم���اع العادي للجمعية العمومية للعام )2018( وذلك يوم األحد 
الموافق2018/8/5 الساعة 12 صباحًا  في مقر جمعية الشباب والبيئة  

وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي:
1- اس���تمرار فتح باب االنتس���اب وتسديد االش���تراكات للجمعية 

العمومية للعام 2018 وذلك حتى تاريخ 2018/7/29م
2- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة يومين   من 

تاريخ 2018/7/30م إلى تاريخ 2018/7/31م .
3- فتح باب االنسحاب واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 
العمومي���ة وذلك لمدة يومي���ن  من تاري���خ 2018/8/1م حتى تاريخ 

2018/8/2م .

مع فائق االحرتام والتقدير
    جمل�س اإدارة اجلمعية   

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، أمس الثالثاء، بتضاعف معاناة 
األس���يرات في معتقالت االحتالل، مع بدء الصيف وارتفاع درجات الحرارة، 
وانعدام التهوية، وانتش���ار الروائح الكريهة، األمر الذي يؤدي إلى انتشار 

مختلف أنواع الحشرات الضارة والقوارض وتكاثرها.
ونقلت محامية الهيئة هبة اغبارية ش���كوى أس���يرات معتقل "الهشارون" 
وتذمره���ن من األوضاع الحياتية الصعبة التي يعش���نها، خاصة في مثل 
هذا الوقت من الس���نة، وذلك بسبب  االنتش���ار الكبير للحشرات والفئران 
داخل القسم القذر الذي يقبعن فيه، األمر الذي يؤدي إلى إصابة األسيرات 

بالعديد من األمراض.
واوضح���ت اغبارية ان االس���يرات في كثير من األحيان ال يس���تطعن النوم 
بس���بب ارتفاع درجات الحرارة داخل القس���م الضيق وغياب أجهزة التبريد 

والمراوح.
وأشارت محامية الهيئة إلى أن األسيرة المريضة سوزان العويوي )40 عامًا( 
تعاني من القولون العصبي، ومرض الروماتيزم، ونقص نسبة الهوموجلوبين 
في الدم، وتكتفي إدارة المعتقل بإعطائها مسكنات لآلالم بدون تقديم أي 

عالج حقيقي لها.
وكانت األس���يرة العويوي، قد تعرضت لتحقيٍق ق���اٍس ومكثف في مركز 
تحقيق "عسقالن" منذ اليوم األول العتقالها، ما أدى إلى إصابتها بانتكاسة 

صحية.
يشار إلى أن عدد األسيرات اللواتي يقبعن حاليًا في سجن "الهشارون" 32 

أسيرة من بينهن 5 قاصرات.

هيئة األسرى: تضاعف معاناة 
أسيرات سجن »الهشارون«

 في فصل الصيف
االستقالل/ وكاالت:

هبطت هذا األس���بوع الرحلة األولى في مطار أقامته دولة 
االحتالل »اإلس���رائيلي« جنوب فلسطين المحتلة، والذي 

ستتخذه كبديل في حالة العدوان على قطاع غزة.
وذك���رت صحيفة »ذي ماركر« اإلس���رائيلية أنه رغم عدم 
افتتاح���ه، هبطت الرحل���ة األولى في مطار »إس���رائيل« 

الجديد )مطار رامون( المقام في منطقة العقبة المحاذية 
لألردن. وأش���ارت الصحيفة إلى أن بن���اء هذا المطار جاء 
عقب العدوان »اإلس���رائيلي« على قطاع غزة عام 2014، 
كإحدى استخالصات وعبر إغالق مطار »بن غوريون« جراء 

صواريخ المقاومة الفلسطينية.
ووصلت تكاليف إنشاء المطار نحو 1.7 مليار شيقل تم 

دفعها من إجمالي األموال التي تمتلكها هيئة المطارات 
والموانئ اإلسرائيلية.

وأبدى األردن مؤخًرا قلقه من هذا المطار »اإلس���رائيلي«، 
لتأثيره على مطار العقبة القريب، حيث س���يحد ذلك من 
عمليات اإلق���الع والهبوط في المط���ار األردني، وبالتالي 

تداخل متطلبات السالمة الجوية بين المطارين.

هبوط الرحلة األولى بالمطار البديل لـ »بن غوريون«
الستخدامه في حال العدوان على غزة
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 كثر الحدي���ث في اآلونة األخير ع���ن جهود من 
هنا وهن���اك إلعادة الحوار بين طرفي االنقس���ام 
البغيض  في فلس���طين للس���ير نحو المصالحة 
الوطنية، وإخراج المجتمع الفلسطيني من األزمات 
التي تتراك���م عليه وحوله، ومما ال ش���ك فيه ان 
تحقي���ق المصالحة يحمل الخير الكثير للمجتمع 
الفلس���طيني وللمواطن الفلس���طيني وللقضية 
الفلس���طينية، لكن من المشكوك فيه أن تفضي 
الجولة الحالية ع���ن مصالحة حقيقية بين طرفي 
االنقس���ام الفلس���طيني ، وأال تك���ون نهايتها 
كنهاي���ة س���ابقاتها م���ن الج���والت المكوكية 

والمارثونية وذات النتيجة الصفرية.
 ل���ن تختلف الجول���ة الحالية عما س���بقتها من 
جوالت، ألنها وكس���ابقاتها س���وف تطحن بين 
مطرق���ة اإلقص���اء التي تف���وح رائحته م���ن رؤيا 
وتصريحات أحد الطرفين، وس���ندان التقاس���م 
الوظيف���ي ال���ذي تف���وح رائحتهم���ا م���ن رؤيا 
وتصريح���ات الطرف الثاني، ه���ذا اإلقصاء وذاك 
التقاس���م الوظيفي اللذان ما زالت رائحتها تزكم 
األنوف منذ بدأ الحديث عن مصالحة فلسطينية 
قبل أكثر من أحد عش���ر عامًا. فبعد أن استبش���ر 
الفلس���طينيون خيرًا باألنب���اء األخيرة عن جهود 
مصرية جديدة وورقة مصري���ة قدمت للطرفين، 
وص���دور موافق���ة حمس���اوية عليه���ا والجميع 
بانتظار رد الطرف الثاني )السلطة الفلسطينية(، 
جاءت تصريحات عضو اللجن���ة المركزية لحركة 
فتح محمد اش���تيه خالل حديث���ه ضمن برنامج 
ملف اليوم عبر شاش���ة تلفزيون فلسطين األحد 
2018/7/22، لتعيد اآلمال والتوقعات إلى المربع 
األول وصورته التشاؤمية ، فقد قال السيد محمد 
اشتية في تلك التصريحات إن » هناك ورقة تم 
االتفاق عليها بين مص���ر وحماس« بما يوحي أن 
الورقة ليس���ت مقترحًا مصريًا للطرفين!، مضيفا  
»عندما تعلن حكومة التوافق االنتهاء من عملية 

التمكين في قطاع غزة نذهب إلى تشكيل حكومة 
وحدة وطنية تش���ارك فيها كافة الفصائل«، بما 
يوحي بالعودة ال���ى مصطلح التمكين ومفهومه 
الفضاض المختلف عليه, ألنه بكل بس���اطة غير 
محدد بنقاط محددة ومعينة، واالهم من ذلك هو 
تك���رار للتصريحات والعب���ارات التي ال تعني وال 
تف���وح منها إال رائحة اإلقصاء البغيض، فقد قال: 
»إذا أرادت حماس االس���تمرار في سيطرتها على 
غ���زة فليخبرونا بذلك ...، أو نحن جاهزون لنتحمل 
كامل المس���ئولية عن أهلنا في القطاع«، وأضاف 
السيد محمد اش���تية » إن منظور فتح للمصالحة 
هو شرعية واحدة، س���يادة واحدة، قيادة واحدة، 

رجل أمن واحد، حكومة واحدة«.
إن المصالحة الحقيقي���ة والصادقة والتي يمكن 
له���ا االس���تمرار وإخ���راج المواط���ن والمجتم���ع 
الفلسطيني وكذا القضية الفلسطينية من االزمة 
والطريق المس���دود التي وصلنا إليه جميعا، هي 
تلك المصالحة التي تقوم على ش���راكة حقيقية 
بين مكونات المجتمع الفلس���طيني من فصائل 
ومؤسس���ات المجتمع المدني، وليس فقط على 
مشاركة طرفي االنقسام البغيض فتح وحماس، 
شراكة تحقق لنا أوال التوافق على صياغة مبادئ 
برنامج وطني بما يخ���ص الثوابت والقضايا التي 
عليها إجماع فلس���طيني مث���ل الدولة، القدس ، 
الالجئي���ن ... ألخ ، وفي نفس الوقت ال تحجر على 
أح���د التفكير في اس���تخدام أس���اليب يرتئيها 

لتحقيق تلك الثوابت والقضايا.
وشراكة تحقيق ثانيًا مشاركة الكل الفلسطيني 
م���ن كافة اتجاهاته وتياراته المش���اركة الفعالة 
في بناء المؤسس���ات الفلسطينية على اختالف 
أسمائها ومسمياتها، مشاركة الكل الفلسطيني 
ليس ضمن المحاصصة والتقاسم الوظيفي تبعًا 
للحزب, ولكن مش���اركة ضمن تطبي���ق المبادئ 
األساس���ية  للبناء على الكل الفلس���طيني والتي 

تشمل الكفاءة، العدل، المس���اواة، والشفافية ... 
ألخ.

شراكة تفرز قيادة فلسطينية تعمل جاهدة على 
خدمة أبناء الش���عب الفلس���طيني بكافة أطيافه  
وتوجهات���ه الفكرية والسياس���ية دونما تمييز، 
ال قيادة تريد من الش���عب أن يك���ون خادمًا لها 
ولرؤيتها الفكرية والسياسية، وأن يكون الشعب 
بمثابة األداة التي تس���تخدمها لفرض مواقفها 
وأجندتها، قيادة تملك الشجاعة األدبية والفكرية 
واألخالقية ألن تتنحى ع���ن مواقعها عندما ترى 
أنها لم تحقق ما هو مطلوب منها لصالح الشعب 
والمواطن الفلس���طيني، وتفس���ح المجال لفريق 
قيادي آخر، عله يس���تطيع فعل م���ا عجزت عنه ، 
وفوق ذلك تقدم االعتذار للش���عب الفلسطيني 
عن عدم قدرتها على تحقيق مصالحه وتحسين 
ظروف حياته ومعيشته، وتحقيق آماله وطموحاته 
، كل ذلك تمارس���ه القيادة عبر بوابة االنتخابات 
النزيه والشفافة واحترام نتائجها ، تماما كما هو 
في كل دول العالم التي تحترم ذاتها ومواطنها, 
ال كما يجري في الدول ذات األنظمة االستبدادية 
والديكتاتورية التي ترفع صوتها عاليا حتى عنان 
السماء بأهمية االحتكام لصندوق االقتراع، حتى 
إذا م���ا جاءت النتائج على غي���ر رغبة النظام، كان 
هن���اك التزييف والمراوغة وص���وال إلى االنقالب 

الكامل على هذه االنتخابات ونتائجها.
المطلوب أن يسعى الكل الفلسطيني بما يشمله 
م���ن فصائ���ل ومؤسس���ات مجتمع مدن���ي وفي 
مقدمتهم طرفي االنقسام البغيض فتح وحماس 
للعمل الج���اد والتوجه الحقيق���ي نحو مصالحة 
حقيقي���ة, تخرج الجميع من الم���أزق الذي وصلنا 
إليه في صراعنا مع الكيان الصهيوني المغتصب 
ل���أرض والحق���وق، باعتبار ذلك أول���ى الخطوات 
للس���ير على الطريق الصحيح نحو المواجهة مع 

الكيان الغاصب ألرضنا ومقدساتنا.

المصالحة بين سندان اإلقصاء 
ومطرقة التقاسم الوظيفي

في إطار سعيه للبحث عن انتصار وهمي يقنع به نفسه المريضة ويسوقه على اإلسرائيليين, 
قال وزير الحرب الصهيوني المجرم افيغدور ليبرمان: إنه لن يأمر بفتح معبر كرم أبو س����الم 
إال عندما يس����ود الهدوء المناطق الحدودية وان الهدوء يعني لنا انه ال بالونات وال صواريخ 
وال إطالق نار صوب جنودنا, ورغم أن إطالق البالونات مس����تمر والمناطق الحدودية تش����هد 
اشتباكات يومية بين المتظاهرين السلميين وجنود االحتالل, والمقاومة تضع إصبعها على 
الزناد إال ان ليبرمان يحاول ان يتغاضى عن كل هذا ويوحي لإلس����رائيليين أنه اس����تطاع ان 
يوقف البالونات الحارقة والمس����يرات واستهداف الجنود, وهو يعلم تمامًا أنه لن يفلح في 

ذلك . 
إن سياسة الخداع التي يمارسها افيغدور ليبرمان لن تستمر طويال, وسرعان ما سيكتشف 
الصهاين����ة ان وزير حربهم يق����وم بخداعهم, وأن الحرائق ما زالت مش����تعلة في حقولهم 
الزراعية المتاخمة للمناطق الحدودية مع غزة, وان جنود االحتالل المختبئين وراء سواترهم 
الرملية وجدرانهم الصخرية وخلف القبب الحديدية المضادة للرصاص في مرمى نيران رجال 
المقاومة, وأن المسيرات الجماهيرية السلمية تتزايد يوما بعد يوم وتكتسب كل يوم زخمًا 
جديدًا للتواصل واالستمرارية,  فالكذب حباله قصيرة يا ليبرمان وسرعان ما يفضح صاحبه, 
واألول����ى بك ان تصارح صهاينتك بأنك عاجز عن مواجهة مس����يرات العودة, وان البالونات 
الحارقة كبدتك خسائر مادية كبيرة, وجنودك على حدود غزة معرضون للموت في أية لحظة, 

لكننا نعلم أنك أجبن من أن تقول هذا.  
ليبرمان العنجهي المتش����دق بتصريحاته النارية وتهديداته المس����تمرة للفلسطينيين 
والذي فش����ل بهذه التهديدات الجوفاء في النيل من إرادة الفلس����طينيين لجأ إلى خطاب 
التحايل والتس����ويف ال����ذي يجيده هو وحكومته, وقال إننا ف����ور ان يحل الهدوء بالمناطق 
الحدودية مع غزة سنقوم بفتح معبر كرم أبو سالم التجاري, وإدخال السلع الغذائية والوقود, 
وسنزيد مساحة الصيد في بحر غزة إلى تسعة أميال, وكأن هذا ما يسعى إليه الفلسطينيون 
ويقاتلون من اجله, لقد نسي ليبرمان أو تناسى أنه يعيش على أرضنا المغتصبة, وينتهك 
حرمة مقدساتنا, ويسلب شعبنا ابسط حقوقه, ويقتل ويدمر ويسفك الدماء ويزهق األرواح 
ويسجن األطفال والنساء والشباب والشيوخ, وان صراعنا معه هو صراع وجود, فنحن لن نقبل 
ان يعيش الصهاينة فوق أي شبر من أرضنا, وسنبقى نقاتل حتى ننال حريتنا واستقاللنا 
مهما كلفنا ذلك من تضحيات, إننا ال نسعى لتحسين أوضاعنا المعيشية يا ليبرمان, ولكننا 

نسعى لتحرير أرضنا ومقدساتنا وطردكم من فلسطيننا فهي لنا وليست لكم.  
أغلق المعابر يا ليبرمان وقتما تش����اء, وش����دد علينا الحصار كيفما تشاء, إن هذا لن يجعلنا 
نتوقف عن نضالنا وكفاحنا ألجل انتزاع حقوقنا, ان كل هذا ال يس����اوي عندنا ش����يئًا أمام 
مشهد الزميلة الصحفية المناضلة لمى خاطر وهى تضم إلى حضنها ابنها الصغير عندما 
جئتم العتقالها والزج بها في س����جونكم النازية, لقد أخذنا على عاتقنا يا ليبرمان ان نمسح 
دموع األمهات والجدات, وأهات اآلباء واألجداد, وأنين وبكاء األطفال والزهرات, هذا هو قدرنا 

أن ندافع عن شرف هذه األمة وعزتها وكرامتها, ويا له من شرف ما بعده شرف.  

   بقلم : تيسير الغوطيليبرمان وسياسة الخداع 

ال أظن أن لدى ليبرمان خطط وال تكتيك وال إستراتيجية 
وكثي���ر من ظن���ي صحيح لع���دة اعتبارات سياس���ية 
وش���خصية وتاريخية تتعلق بليبرمان، ولكن أحد أهم 
دوافع الكتابة في هذا األمر واستشراف مآالته، أن الخبر 
الرئيس هو ليبرم���ان وإعالناته وتهديداته ومخططاته 
وقراراته بفتح معبر كرم أبو س���الم من عدمه وآخرها ما 
أعلن���ه أمس الثالثاء بأنه عاد ف���ي كالمه وقرر عدم فتح 
معبر كرم ابو سالم. وعدم زيادة مساحة الصيد، متذرعًا 

باستمرار إطالق البالونات الحارقة والطائرات الورقية.
نحن كشعب فلسطيني لنا حكاياتنا وروايتنا مع المعابر 
كل المعابر منذ معبر غس���ان كنفاني الذي قال لماذا لم 
يدقوا الخزان، تمرغن���ا على المعابر وحفظناها وتأقلمنا 
معه���ا ومع ع���دم جدواه���ا، خططنا كلم���ات ومذكرات 
وكتبنا روايات عن المعابر والعالقين حولنا األمر لملحمة 
وبالتال���ي فإن التلويح بالمعبر فتح���ه أو عدمه ال تثنينا 
إطالقًا، وأما الصيد فإننا نجيده بالقنص وليبرمان يعلم 
ذلك جيدًا وتضييق مس���احات الصيد أفضت لصناعة 
وحدة الضفادع البش���رية وعله نسي أو تناسى فأذكره 

بأبطالها االستشهاديين الذين وصلوا لزيكيم.
ليبرمان جزء من مشروع ترويضي تركيعي وألنه جاء من 
بكيش���يناو في مولدوفا، وتزوج من اوزبكستان، يظن أن 
أي توليفة أي مخطط أي مش���روع قد يمر على الش���عب 
الفلس���طيني، ليبرمان يظن أن بإمكان���ه فرض معادلة 
األم���ن مقاب���ل الغ���ذاء او المعابر او تحس���ين األوضاع 
والظروف اإلنس���انية، ليبرمان نزل بسقف المعادلة من 
األرض مقابل الس���الم والس���الم مقابل الس���الم واالمن 

مقابل الس���الم إلى الغذاء والمعابر والوضع االنس���اني 
مقابل الس���الم، ليبرمان يظن ان جيل اوسلو ال زال باقيًا 
ويحكم، ال يعلم أنه ال يوجد وال يجرؤ انس���ان في غزة وال 
يفكر في ان الس���الم ممكن مع اسرائيل اطالقا حتى لو 

كانت الحياة مقابل هذا السالم المزعوم.
ان االنسان الذي ُهجر من بيته وقتل أوالده وأهله وحوصر 
وُقصف وسلب من ابسط حقوقه ال يمكنه بكل بساطة أن 
يقبل بالتس���وية، فما بالك باالنسان المسلم الذي يعتبر 
قتال إس���رائيل جزءًا أصيال من عقيدته وفكره ومنهجه، 
وأن الرباط الى يوم الدين قدره، وأنه ينتظر الس���اعة التي 
يناديه فيه الش���جر والحجر لقتل ليبرم���ان وأحفاده. ان 
كان لدى ليبرمان معادلة ومشروع فإن لدينا أيديولوجية 
وعقيدة وميراث باالشتباك مع هذا الكيان الى يوم الدين، 
وه���ذا المعنى هو واحد من اهم الحصون الواجب الحفاظ 
عليها؛ بأال تسقط ألن هذه األيديولوجية وهذه الحصون 

هي القادرة على إفشال كل المخططات والصفقات.
كانت المعادلة األرض مقابل الس���الم  ثم انزلقت األمور 
حتى باتت األمن مقابل السالم ثم تهاوت فبات السالم 
مقابل الس���الم واليوم بات تحس���ين الوضع االنساني 
مقابل الهدوء بمعنى لم يعد الس���الم مطروحًا والوضع 
االنس���اني بالمناس���بة اس���تحقاق ألن أي طرف يقوم 
باحتالل أرض ط���رف آخر مطلوب من���ه حماية وإطعام 

وتوفير كل متطلبات الحياة.
 المفارقة اآلن أن ما يحدث معنا كآخر ش���عب في األرض 
يقع تحت االحت���الل أن إس���رائيل وأصدقائها او للدقة 
حلفاءها العرب يريدون منا ان نهدأ ونقبل باالحتالل وال 

نمارس حقنا المكفول والمضمون وفق الشرائع والقوانين 
الدولية في تقرير المصير؛ مقابل ماذا؟!! لم يعد مطروحًا 
حت���ى بعض من حقوقن���ا يريدونن���ا أن نصمت ونوافق 
ونقبل مقابل فتح معبر بضع أيام وبضع ساعات إضافية 

من الكهربا وبضع دوالرات كرواتب وبضع لقيمات .
كل عشر سنوات عقد من الزمان يزيد او يقل قليال؛ تتجه 
إس����رائيل لتكتيك لخطة لترويض الناس وتسكيتهم 
وإلهائهم لكن كل خططها تفشل حتى اختالق سلطة 
فلس����طينية أو حك����م ذاتي أو روابط قرى كلها فش����لت 
واليوم تضغطنا خط����ة ليبرمان وتوق����ف عمل المعابر 
ويل����وح باألمر وكأنه يرعبن����ا أو يريد تخويفنا، ال يعلم أن 
هذا الش����عب أخذ على عاتق����ه أن يكون رأس حربة وكل 
الضغوط واالغالقات والحصار لن تثنيه نحن شعب يزف 
شهداءه بالزغاريد واألغاني. نحن شعب يتسابق للموت 
ال كرهًا في الحياة ولكن إقباال على الحق والثورة والجهاد 

واالستشهاد.
الضربة الموجعة لنا كشعب تحت االحتالل أتت وتأتي 
دوما من أشقائنا الذين يريدون الذهاب إلى ليبرمان على 
حس���اب دمنا وحقنا وأرضنا وترويضنا.فليغلق ليبرمان 
كل المعاب���ر والمناف���ذ فإننا س���نغلق مطاراته وبيوته 
ومحطاته وهو يعلم ذلك جيدًا سنجوع لكننا سنفرض 
عليه اإلقامة الجبرية في المالجئ، ال نقول هذه المعادلة 
من أجل استعطاف فتح المعابر وتحسين وضع إنساني 
واقع تحت االحتالل. ولكن ه���ذه المعادلة الموضوعية 

والحقيقية. وما دونها استثناءات.
حت���ى ال يكون األمر عبارة ع���ن مكابرة وخطاب جعجعة 

نق���ول ب���أن األزمة اإلنس���انية قد تتوقف ق���د تتراجع 
البالونات والطائ���رات قد يتوقف الن���اس عن الذهاب 
لمس���يرات العودة قد يكون هذا خيارن���ا الوحيد؛ لكننا 
س���نعود مثلم���ا عدنا م���ع انتفاضة الع���ام 87 بالحجر 
والمقالع ث���م المولوتوف والبلطة والس���كين، أتذكر يا 
ليبرمان كيف توقفنا كاس���تراحة مقاتل ثم عدنا العام 
2000 بالقنابل والبارود والعمليات االستش���هادية ، ثم 
توقفنا لبع���ض الوقت حتى عدن���ا بالكورنيت والجراد 
والبراق والغول وقدس متوسط المدى وقصفنا تل أبيب 
وحظرنا الحركة في مطار بن غوريون، تأقلمنا للحد الذي 
امتلكنا في���ه وحدات صاروخية ووح���دات ظل، واجتزنا 
بدمنا وجماجمنا وعظامنا ثالثة ح���روب ووارينا أحبة لنا 

الثرى وما التفتنا واستمرت مسيرتنا.
واليوم نعود من قيامتنا مرفوعة قامتنا عدنا بمسيرات 
العودة بالبالون���ات الحارقة والطائرات الورقية ال ش���ي 
يوقف الثوار ال ش���يء يثنيهم، ونحن ث���وار ومرابطون 
وأصحاب حق قد نلتفت للغنائم تارة قد ننزل عن الجبل 
ت���ارة قد نتراجع ق���د ُنجري عملية تقييم قد نتقاس���م 
ونقتسم وننقس���م ونتقاتل لكن اشتباكنا مستمر مع 
االحتالل وهو الش���يء الوحيد ال���ذي نملكه ونحرص أن 

نورثه ألبنائنا.
ليبرمان يظن أن قلب المعادلة وتضييق األمر سيفضي 
لتقديم اإلنس���اني على السياسي وهو ما يعني الجهل 
التام بهذا الش���عب الذي ال تخلو جعبته من المفاجآت 
وقريبًا سيرى ذلك بعينيه.وليستمر في تكتيته وإغالق 

المعابر ولينتظر منا استدارة ما بعد البالونات الحارقة.

رأي

خطط »ليبرمان« القديمة الجديدة هل تمر؟!
بقلم : ثابت العمور
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 كثر الحدي���ث في اآلونة األخير ع���ن جهود من 
هنا وهن���اك إلعادة الحوار بين طرفي االنقس���ام 
البغيض  في فلس���طين للس���ير نحو المصالحة 
الوطنية، وإخراج المجتمع الفلسطيني من األزمات 
التي تتراك���م عليه وحوله، ومما ال ش���ك فيه ان 
تحقي���ق المصالحة يحمل الخير الكثير للمجتمع 
الفلس���طيني وللمواطن الفلس���طيني وللقضية 
الفلس���طينية، لكن من المشكوك فيه أن تفضي 
الجولة الحالية ع���ن مصالحة حقيقية بين طرفي 
االنقس���ام الفلس���طيني ، وأال تك���ون نهايتها 
كنهاي���ة س���ابقاتها م���ن الج���والت المكوكية 

والمارثونية وذات النتيجة الصفرية.
 ل���ن تختلف الجول���ة الحالية عما س���بقتها من 
جوالت، ألنها وكس���ابقاتها س���وف تطحن بين 
مطرق���ة اإلقص���اء التي تف���وح رائحته م���ن رؤيا 
وتصريحات أحد الطرفين، وس���ندان التقاس���م 
الوظيف���ي ال���ذي تف���وح رائحتهم���ا م���ن رؤيا 
وتصريح���ات الطرف الثاني، ه���ذا اإلقصاء وذاك 
التقاس���م الوظيفي اللذان ما زالت رائحتها تزكم 
األنوف منذ بدأ الحديث عن مصالحة فلسطينية 
قبل أكثر من أحد عش���ر عامًا. فبعد أن استبش���ر 
الفلس���طينيون خيرًا باألنب���اء األخيرة عن جهود 
مصرية جديدة وورقة مصري���ة قدمت للطرفين، 
وص���دور موافق���ة حمس���اوية عليه���ا والجميع 
بانتظار رد الطرف الثاني )السلطة الفلسطينية(، 
جاءت تصريحات عضو اللجن���ة المركزية لحركة 
فتح محمد اش���تيه خالل حديث���ه ضمن برنامج 
ملف اليوم عبر شاش���ة تلفزيون فلسطين األحد 
2018/7/22، لتعيد اآلمال والتوقعات إلى المربع 
األول وصورته التشاؤمية ، فقد قال السيد محمد 
اشتية في تلك التصريحات إن » هناك ورقة تم 
االتفاق عليها بين مص���ر وحماس« بما يوحي أن 
الورقة ليس���ت مقترحًا مصريًا للطرفين!، مضيفا  
»عندما تعلن حكومة التوافق االنتهاء من عملية 

التمكين في قطاع غزة نذهب إلى تشكيل حكومة 
وحدة وطنية تش���ارك فيها كافة الفصائل«، بما 
يوحي بالعودة ال���ى مصطلح التمكين ومفهومه 
الفضاض المختلف عليه, ألنه بكل بس���اطة غير 
محدد بنقاط محددة ومعينة، واالهم من ذلك هو 
تك���رار للتصريحات والعب���ارات التي ال تعني وال 
تف���وح منها إال رائحة اإلقصاء البغيض، فقد قال: 
»إذا أرادت حماس االس���تمرار في سيطرتها على 
غ���زة فليخبرونا بذلك ...، أو نحن جاهزون لنتحمل 
كامل المس���ئولية عن أهلنا في القطاع«، وأضاف 
السيد محمد اش���تية » إن منظور فتح للمصالحة 
هو شرعية واحدة، س���يادة واحدة، قيادة واحدة، 

رجل أمن واحد، حكومة واحدة«.
إن المصالحة الحقيقي���ة والصادقة والتي يمكن 
له���ا االس���تمرار وإخ���راج المواط���ن والمجتم���ع 
الفلسطيني وكذا القضية الفلسطينية من االزمة 
والطريق المس���دود التي وصلنا إليه جميعا، هي 
تلك المصالحة التي تقوم على ش���راكة حقيقية 
بين مكونات المجتمع الفلس���طيني من فصائل 
ومؤسس���ات المجتمع المدني، وليس فقط على 
مشاركة طرفي االنقسام البغيض فتح وحماس، 
شراكة تحقق لنا أوال التوافق على صياغة مبادئ 
برنامج وطني بما يخ���ص الثوابت والقضايا التي 
عليها إجماع فلس���طيني مث���ل الدولة، القدس ، 
الالجئي���ن ... ألخ ، وفي نفس الوقت ال تحجر على 
أح���د التفكير في اس���تخدام أس���اليب يرتئيها 

لتحقيق تلك الثوابت والقضايا.
وشراكة تحقيق ثانيًا مشاركة الكل الفلسطيني 
م���ن كافة اتجاهاته وتياراته المش���اركة الفعالة 
في بناء المؤسس���ات الفلسطينية على اختالف 
أسمائها ومسمياتها، مشاركة الكل الفلسطيني 
ليس ضمن المحاصصة والتقاسم الوظيفي تبعًا 
للحزب, ولكن مش���اركة ضمن تطبي���ق المبادئ 
األساس���ية  للبناء على الكل الفلس���طيني والتي 

تشمل الكفاءة، العدل، المس���اواة، والشفافية ... 
ألخ.

شراكة تفرز قيادة فلسطينية تعمل جاهدة على 
خدمة أبناء الش���عب الفلس���طيني بكافة أطيافه  
وتوجهات���ه الفكرية والسياس���ية دونما تمييز، 
ال قيادة تريد من الش���عب أن يك���ون خادمًا لها 
ولرؤيتها الفكرية والسياسية، وأن يكون الشعب 
بمثابة األداة التي تس���تخدمها لفرض مواقفها 
وأجندتها، قيادة تملك الشجاعة األدبية والفكرية 
واألخالقية ألن تتنحى ع���ن مواقعها عندما ترى 
أنها لم تحقق ما هو مطلوب منها لصالح الشعب 
والمواطن الفلس���طيني، وتفس���ح المجال لفريق 
قيادي آخر، عله يس���تطيع فعل م���ا عجزت عنه ، 
وفوق ذلك تقدم االعتذار للش���عب الفلسطيني 
عن عدم قدرتها على تحقيق مصالحه وتحسين 
ظروف حياته ومعيشته، وتحقيق آماله وطموحاته 
، كل ذلك تمارس���ه القيادة عبر بوابة االنتخابات 
النزيه والشفافة واحترام نتائجها ، تماما كما هو 
في كل دول العالم التي تحترم ذاتها ومواطنها, 
ال كما يجري في الدول ذات األنظمة االستبدادية 
والديكتاتورية التي ترفع صوتها عاليا حتى عنان 
السماء بأهمية االحتكام لصندوق االقتراع، حتى 
إذا م���ا جاءت النتائج على غي���ر رغبة النظام، كان 
هن���اك التزييف والمراوغة وص���وال إلى االنقالب 

الكامل على هذه االنتخابات ونتائجها.
المطلوب أن يسعى الكل الفلسطيني بما يشمله 
م���ن فصائ���ل ومؤسس���ات مجتمع مدن���ي وفي 
مقدمتهم طرفي االنقسام البغيض فتح وحماس 
للعمل الج���اد والتوجه الحقيق���ي نحو مصالحة 
حقيقي���ة, تخرج الجميع من الم���أزق الذي وصلنا 
إليه في صراعنا مع الكيان الصهيوني المغتصب 
ل���أرض والحق���وق، باعتبار ذلك أول���ى الخطوات 
للس���ير على الطريق الصحيح نحو المواجهة مع 

الكيان الغاصب ألرضنا ومقدساتنا.

المصالحة بين سندان اإلقصاء 
ومطرقة التقاسم الوظيفي

في إطار سعيه للبحث عن انتصار وهمي يقنع به نفسه المريضة ويسوقه على اإلسرائيليين, 
قال وزير الحرب الصهيوني المجرم افيغدور ليبرمان: إنه لن يأمر بفتح معبر كرم أبو س����الم 
إال عندما يس����ود الهدوء المناطق الحدودية وان الهدوء يعني لنا انه ال بالونات وال صواريخ 
وال إطالق نار صوب جنودنا, ورغم أن إطالق البالونات مس����تمر والمناطق الحدودية تش����هد 
اشتباكات يومية بين المتظاهرين السلميين وجنود االحتالل, والمقاومة تضع إصبعها على 
الزناد إال ان ليبرمان يحاول ان يتغاضى عن كل هذا ويوحي لإلس����رائيليين أنه اس����تطاع ان 
يوقف البالونات الحارقة والمس����يرات واستهداف الجنود, وهو يعلم تمامًا أنه لن يفلح في 

ذلك . 
إن سياسة الخداع التي يمارسها افيغدور ليبرمان لن تستمر طويال, وسرعان ما سيكتشف 
الصهاين����ة ان وزير حربهم يق����وم بخداعهم, وأن الحرائق ما زالت مش����تعلة في حقولهم 
الزراعية المتاخمة للمناطق الحدودية مع غزة, وان جنود االحتالل المختبئين وراء سواترهم 
الرملية وجدرانهم الصخرية وخلف القبب الحديدية المضادة للرصاص في مرمى نيران رجال 
المقاومة, وأن المسيرات الجماهيرية السلمية تتزايد يوما بعد يوم وتكتسب كل يوم زخمًا 
جديدًا للتواصل واالستمرارية,  فالكذب حباله قصيرة يا ليبرمان وسرعان ما يفضح صاحبه, 
واألول����ى بك ان تصارح صهاينتك بأنك عاجز عن مواجهة مس����يرات العودة, وان البالونات 
الحارقة كبدتك خسائر مادية كبيرة, وجنودك على حدود غزة معرضون للموت في أية لحظة, 

لكننا نعلم أنك أجبن من أن تقول هذا.  
ليبرمان العنجهي المتش����دق بتصريحاته النارية وتهديداته المس����تمرة للفلسطينيين 
والذي فش����ل بهذه التهديدات الجوفاء في النيل من إرادة الفلس����طينيين لجأ إلى خطاب 
التحايل والتس����ويف ال����ذي يجيده هو وحكومته, وقال إننا ف����ور ان يحل الهدوء بالمناطق 
الحدودية مع غزة سنقوم بفتح معبر كرم أبو سالم التجاري, وإدخال السلع الغذائية والوقود, 
وسنزيد مساحة الصيد في بحر غزة إلى تسعة أميال, وكأن هذا ما يسعى إليه الفلسطينيون 
ويقاتلون من اجله, لقد نسي ليبرمان أو تناسى أنه يعيش على أرضنا المغتصبة, وينتهك 
حرمة مقدساتنا, ويسلب شعبنا ابسط حقوقه, ويقتل ويدمر ويسفك الدماء ويزهق األرواح 
ويسجن األطفال والنساء والشباب والشيوخ, وان صراعنا معه هو صراع وجود, فنحن لن نقبل 
ان يعيش الصهاينة فوق أي شبر من أرضنا, وسنبقى نقاتل حتى ننال حريتنا واستقاللنا 
مهما كلفنا ذلك من تضحيات, إننا ال نسعى لتحسين أوضاعنا المعيشية يا ليبرمان, ولكننا 

نسعى لتحرير أرضنا ومقدساتنا وطردكم من فلسطيننا فهي لنا وليست لكم.  
أغلق المعابر يا ليبرمان وقتما تش����اء, وش����دد علينا الحصار كيفما تشاء, إن هذا لن يجعلنا 
نتوقف عن نضالنا وكفاحنا ألجل انتزاع حقوقنا, ان كل هذا ال يس����اوي عندنا ش����يئًا أمام 
مشهد الزميلة الصحفية المناضلة لمى خاطر وهى تضم إلى حضنها ابنها الصغير عندما 
جئتم العتقالها والزج بها في س����جونكم النازية, لقد أخذنا على عاتقنا يا ليبرمان ان نمسح 
دموع األمهات والجدات, وأهات اآلباء واألجداد, وأنين وبكاء األطفال والزهرات, هذا هو قدرنا 

أن ندافع عن شرف هذه األمة وعزتها وكرامتها, ويا له من شرف ما بعده شرف.  

   بقلم : تيسير الغوطيليبرمان وسياسة الخداع 

ال أظن أن لدى ليبرمان خطط وال تكتيك وال إستراتيجية 
وكثي���ر من ظن���ي صحيح لع���دة اعتبارات سياس���ية 
وش���خصية وتاريخية تتعلق بليبرمان، ولكن أحد أهم 
دوافع الكتابة في هذا األمر واستشراف مآالته، أن الخبر 
الرئيس هو ليبرم���ان وإعالناته وتهديداته ومخططاته 
وقراراته بفتح معبر كرم أبو س���الم من عدمه وآخرها ما 
أعلن���ه أمس الثالثاء بأنه عاد ف���ي كالمه وقرر عدم فتح 
معبر كرم ابو سالم. وعدم زيادة مساحة الصيد، متذرعًا 

باستمرار إطالق البالونات الحارقة والطائرات الورقية.
نحن كشعب فلسطيني لنا حكاياتنا وروايتنا مع المعابر 
كل المعابر منذ معبر غس���ان كنفاني الذي قال لماذا لم 
يدقوا الخزان، تمرغن���ا على المعابر وحفظناها وتأقلمنا 
معه���ا ومع ع���دم جدواه���ا، خططنا كلم���ات ومذكرات 
وكتبنا روايات عن المعابر والعالقين حولنا األمر لملحمة 
وبالتال���ي فإن التلويح بالمعبر فتح���ه أو عدمه ال تثنينا 
إطالقًا، وأما الصيد فإننا نجيده بالقنص وليبرمان يعلم 
ذلك جيدًا وتضييق مس���احات الصيد أفضت لصناعة 
وحدة الضفادع البش���رية وعله نسي أو تناسى فأذكره 

بأبطالها االستشهاديين الذين وصلوا لزيكيم.
ليبرمان جزء من مشروع ترويضي تركيعي وألنه جاء من 
بكيش���يناو في مولدوفا، وتزوج من اوزبكستان، يظن أن 
أي توليفة أي مخطط أي مش���روع قد يمر على الش���عب 
الفلس���طيني، ليبرمان يظن أن بإمكان���ه فرض معادلة 
األم���ن مقاب���ل الغ���ذاء او المعابر او تحس���ين األوضاع 
والظروف اإلنس���انية، ليبرمان نزل بسقف المعادلة من 
األرض مقابل الس���الم والس���الم مقابل الس���الم واالمن 

مقابل الس���الم إلى الغذاء والمعابر والوضع االنس���اني 
مقابل الس���الم، ليبرمان يظن ان جيل اوسلو ال زال باقيًا 
ويحكم، ال يعلم أنه ال يوجد وال يجرؤ انس���ان في غزة وال 
يفكر في ان الس���الم ممكن مع اسرائيل اطالقا حتى لو 

كانت الحياة مقابل هذا السالم المزعوم.
ان االنسان الذي ُهجر من بيته وقتل أوالده وأهله وحوصر 
وُقصف وسلب من ابسط حقوقه ال يمكنه بكل بساطة أن 
يقبل بالتس���وية، فما بالك باالنسان المسلم الذي يعتبر 
قتال إس���رائيل جزءًا أصيال من عقيدته وفكره ومنهجه، 
وأن الرباط الى يوم الدين قدره، وأنه ينتظر الس���اعة التي 
يناديه فيه الش���جر والحجر لقتل ليبرم���ان وأحفاده. ان 
كان لدى ليبرمان معادلة ومشروع فإن لدينا أيديولوجية 
وعقيدة وميراث باالشتباك مع هذا الكيان الى يوم الدين، 
وه���ذا المعنى هو واحد من اهم الحصون الواجب الحفاظ 
عليها؛ بأال تسقط ألن هذه األيديولوجية وهذه الحصون 

هي القادرة على إفشال كل المخططات والصفقات.
كانت المعادلة األرض مقابل الس���الم  ثم انزلقت األمور 
حتى باتت األمن مقابل السالم ثم تهاوت فبات السالم 
مقابل الس���الم واليوم بات تحس���ين الوضع االنساني 
مقابل الهدوء بمعنى لم يعد الس���الم مطروحًا والوضع 
االنس���اني بالمناس���بة اس���تحقاق ألن أي طرف يقوم 
باحتالل أرض ط���رف آخر مطلوب من���ه حماية وإطعام 

وتوفير كل متطلبات الحياة.
 المفارقة اآلن أن ما يحدث معنا كآخر ش���عب في األرض 
يقع تحت االحت���الل أن إس���رائيل وأصدقائها او للدقة 
حلفاءها العرب يريدون منا ان نهدأ ونقبل باالحتالل وال 

نمارس حقنا المكفول والمضمون وفق الشرائع والقوانين 
الدولية في تقرير المصير؛ مقابل ماذا؟!! لم يعد مطروحًا 
حت���ى بعض من حقوقن���ا يريدونن���ا أن نصمت ونوافق 
ونقبل مقابل فتح معبر بضع أيام وبضع ساعات إضافية 

من الكهربا وبضع دوالرات كرواتب وبضع لقيمات .
كل عشر سنوات عقد من الزمان يزيد او يقل قليال؛ تتجه 
إس����رائيل لتكتيك لخطة لترويض الناس وتسكيتهم 
وإلهائهم لكن كل خططها تفشل حتى اختالق سلطة 
فلس����طينية أو حك����م ذاتي أو روابط قرى كلها فش����لت 
واليوم تضغطنا خط����ة ليبرمان وتوق����ف عمل المعابر 
ويل����وح باألمر وكأنه يرعبن����ا أو يريد تخويفنا، ال يعلم أن 
هذا الش����عب أخذ على عاتق����ه أن يكون رأس حربة وكل 
الضغوط واالغالقات والحصار لن تثنيه نحن شعب يزف 
شهداءه بالزغاريد واألغاني. نحن شعب يتسابق للموت 
ال كرهًا في الحياة ولكن إقباال على الحق والثورة والجهاد 

واالستشهاد.
الضربة الموجعة لنا كشعب تحت االحتالل أتت وتأتي 
دوما من أشقائنا الذين يريدون الذهاب إلى ليبرمان على 
حس���اب دمنا وحقنا وأرضنا وترويضنا.فليغلق ليبرمان 
كل المعاب���ر والمناف���ذ فإننا س���نغلق مطاراته وبيوته 
ومحطاته وهو يعلم ذلك جيدًا سنجوع لكننا سنفرض 
عليه اإلقامة الجبرية في المالجئ، ال نقول هذه المعادلة 
من أجل استعطاف فتح المعابر وتحسين وضع إنساني 
واقع تحت االحتالل. ولكن ه���ذه المعادلة الموضوعية 

والحقيقية. وما دونها استثناءات.
حت���ى ال يكون األمر عبارة ع���ن مكابرة وخطاب جعجعة 

نق���ول ب���أن األزمة اإلنس���انية قد تتوقف ق���د تتراجع 
البالونات والطائ���رات قد يتوقف الن���اس عن الذهاب 
لمس���يرات العودة قد يكون هذا خيارن���ا الوحيد؛ لكننا 
س���نعود مثلم���ا عدنا م���ع انتفاضة الع���ام 87 بالحجر 
والمقالع ث���م المولوتوف والبلطة والس���كين، أتذكر يا 
ليبرمان كيف توقفنا كاس���تراحة مقاتل ثم عدنا العام 
2000 بالقنابل والبارود والعمليات االستش���هادية ، ثم 
توقفنا لبع���ض الوقت حتى عدن���ا بالكورنيت والجراد 
والبراق والغول وقدس متوسط المدى وقصفنا تل أبيب 
وحظرنا الحركة في مطار بن غوريون، تأقلمنا للحد الذي 
امتلكنا في���ه وحدات صاروخية ووح���دات ظل، واجتزنا 
بدمنا وجماجمنا وعظامنا ثالثة ح���روب ووارينا أحبة لنا 

الثرى وما التفتنا واستمرت مسيرتنا.
واليوم نعود من قيامتنا مرفوعة قامتنا عدنا بمسيرات 
العودة بالبالون���ات الحارقة والطائرات الورقية ال ش���ي 
يوقف الثوار ال ش���يء يثنيهم، ونحن ث���وار ومرابطون 
وأصحاب حق قد نلتفت للغنائم تارة قد ننزل عن الجبل 
ت���ارة قد نتراجع ق���د ُنجري عملية تقييم قد نتقاس���م 
ونقتسم وننقس���م ونتقاتل لكن اشتباكنا مستمر مع 
االحتالل وهو الش���يء الوحيد ال���ذي نملكه ونحرص أن 

نورثه ألبنائنا.
ليبرمان يظن أن قلب المعادلة وتضييق األمر سيفضي 
لتقديم اإلنس���اني على السياسي وهو ما يعني الجهل 
التام بهذا الش���عب الذي ال تخلو جعبته من المفاجآت 
وقريبًا سيرى ذلك بعينيه.وليستمر في تكتيته وإغالق 

المعابر ولينتظر منا استدارة ما بعد البالونات الحارقة.

رأي

خطط »ليبرمان« القديمة الجديدة هل تمر؟!
بقلم : ثابت العمور
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رام الله/ االستقالل:
بلغت قيمة العجز التجاري الخارجي الفلس���طيني 
مع "إسرائيل"، 193 مليون دوالر أمريكي، خالل مايو 
أيار الماضي فقط، وذلك وفق ما أعلنه أمس الثالثاء 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
وبحس���ب الجهاز، بل���غ إجمال���ي قيمة ال���واردات 
الفلس���طينية من "إس���رائيل" خالل أي���ار الماضي، 
نحو 276.9 مليون دوالر أمريكي، بينما بلغت قيمة 

الصادرات نحو 83.6 مليون دوالر خالل نفس الفترة.
ويس���تورد الفلس���طينيون 100% من احتياجات 
الوقود من "إس���رائيل"، إضافة إلى 93% من الطاقة 
الكهربائية، إذ تشكل الطاقة بأنواعها قرابة نصف 

قيمة الواردات الفلسطينية من "إسرائيل".
وعل���ى مس���توى العال���م، أش���ار تقري���ر اإلحصاء 
الفلس���طيني إلى ارتفاع الصادرات خالل شهر أيار 
بنس���بة 4.5% مقارنة مع الشهر السابق، إلى 95.6 

مليون دوالر أمريكي.
في المقابل، ارتفعت الواردات في أيار 2018 بنسبة 
4.5 %مقارن���ة مع الش���هر الس���ابق، حيث بلغت 

قيمتها 494.5 مليون دوالر أمريكي.
أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات 
والواردات، فقد سجل ارتفاعًا في قيمة العجز بنسبة 
4.5% خالل ايار 2018 مقارنة مع الش���هر السابق، 

بمبلغ 399 مليون دوالر.

رام الله/ االستقالل:
وقع وزي���ر االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات ف���ي حكومة التوافق 
عالم موس���ى، والمدير التنفيذي 
ش���ادي  "لي���درز"  لمؤسس���ة 
العطش���ان، أول أم���س، في مقر 
الله،  رام  "ليدرز" بمدينة  مؤسسة 
مذك���رة تفاه���م إلط���الق مبادرة 
لتعزيز ريادة األعم���ال، واالبتكار، 

والبيانات الحكومية المفتوحة.
وحض���ر حفل التوقي���ع ، ممثلون 
ع���ن ال���وزارة ومؤسس���ة "ليدرز" 
ووكال���ة التنمية الكورية "كويكا" 
ومجموع���ة من ريادي���ي األعمال 
المستفيدين من برامج المؤسسة.

وقدم كل من المدي���ر التنفيذي 
جوب���س،  الناش���ئة  للش���ركة 
س���ة  والمؤسِّ حمارش���ة،  أمج���د 
كرو"  "ريد  لمؤسس���ة  الش���ريكة 
ليلى عقل، عرضًا ع���ن تجربتهم 

كرياديي أعم���ال وعن التحديات 
والصعوب���ات الت���ي تواجهه���م 
التي  للمعلوم���ات  الوص���ول  في 

تخدم مش���اريعهم وأهمية هذه 
المبادرة في رف���ع قدرات أصحاب 
المش���اريع الناش���ئة. كما وتجول 

الوزي���ر والحضور في المؤسس���ة 
وتعرفوا على عدد من الش���ركات 

التي تحتضنها "ليدرز" .

»االتصاالت« و »ليدرز« تطلقان مبادرة 
ريادة األعمال واالبتكار والبيانات الحكومية

االستقالل/ وكاالت:
هبطت أس���عار الذهب، االثنين، باتجاه أدنى مس���توياتها في عام مع احتفاظ 
الدوالر بقوته أمام عملتي الصين والهند، وهما مس���تهلكان رئيسيان للمعدن 
األصفر. وهوى الذهب 10 في المئة منذ منتصف أبريل متضررًا من قفزة للعملة 
الخضراء جعلت المعدن النفيس المس���عر بالدوالر أكثر تكلفة على المشترين 
من حائ���زي العمالت األخرى. والتقط الذهب أنفاس���ه لفترة وجيزة األس���بوع 
الماضي عندما وصف الرئيس دونالد ترامب قوة الدوالر بأنها سيئة لالقتصاد 

وهو ما دفع العملة األميركية للتراجع من أعلى مستوياتها في عام.
وأعطت حرب كلمات بين ترامب والرئيس اإليراني حس���ن روحاني دفعة لفترة 

وجيزة فقط ألسعار المعدن النفيس.
وغالبا ما يدعم عدم االس���تقرار الجيوسياس���ي الذهب الذي ينظر إليه بشكل 

تقليدي على أنه أداة استثمارية آمنة في أوقات الشكوك.

رام الله/ االستقالل:
حذرت وزارة الزراعة في غزة من موجة الحر الشديدة التي تضرب المنطقة، داعية 
المزارعي���ن ومربي الدواجن والثروة الحيوانية ألخ���ذ االحتياطات الالزمة واتباع 
ارشاداتها للتقليل من اآلثار السلبية الرتفاع درجات الحرارة في قطاعي الثروة 
الحيواني���ة والنبات. وذكرت الوزارة في بي���ان صحفي صدر عنها أمس الثالثاء، 
أن ارتفاع درجات الحرارة تؤثر بشكل كبير على صحة الدواجن، وخاصة الكبيرة 
ف���ي العمر، أي الت���ي يتجاوز عمرها أكثر من 25 يومًا، مبين���ة أنه حال تجاوزت 
درجة الحرارة الحد المسموح به، فإن ذلك يسبب ضررًا كبيرًا على صحة الدواجن، 

وممكن أن يؤدي لنفوق أعداد كبيرة منها.
وفيم���ا يتعلق بالقط���اع النباتي، فقد أوصت ال���وزارة المزارعين بعدم الري في 
س���اعات الظهر ومراجعة إرش���ادات الوزارة لتفادي الخسارة وتلف المحاصيل، 
مشددة على أهمية تهوية الدفيئات فيما يتعلق بالزراعات المحمية، أما باقي 
المزروعات فحثت المزارعين على تفادي الري في ساعات الظهر واقتصاره على 
بداية النه���ار أو لياًل. كما أوصت المزارعين بزراعة أش���تال الخضار في الصباح 
الباكر أو في س���اعة متأخرة من النهار، ودهان أس���طح الدفيئات بالجير أو وضع 

ِشباك بلون أسود، وعمل فتحات تهوية للدفيئات.

خالل أيار فقط

193 مليون دوالر قيمة العجز التجاري الفلسطيني مع »إسرائيل«

الزراعة تنشر »إرشادات« 
للمزارعين خاصة بموجة الحر

القدس المحتلة/ االستقالل:
 وقع المجلس الفلسطيني لإلسكان مع البنك اإلسالمي للتنمية أمس الثالثاء، 
ملحقًا التفاقية ) التعديل الثالث ( بقيمة 5 ماليين دوالر أمريكي، لدعم مشاريع 
اإلسكان في مدينة القدس، وذلك امتدادًا التفاقية القرض التي وقعت سابقًا 
في العام 2015 مع البنك اإلس���المي للتنمي���ة، بصفته مديرًا لمنحة الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية التي بلغت قيمتها 15 مليون دوالر لدعم 

مشاريع اإلسكان في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة.
وثمن م. هشام العمري رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني لإلسكان هذه 
اللفتة الكريمة المقدمة من الصن���دوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
من خالل البنك اإلسالمي للتنمية بصفته مديرًا للصناديق العربية واإلسالمية، 
ومش���رفًا على ه���ذه المنحة التي م���ن ش���أنها أن تعزز من صم���ود المواطن 

الفلسطيني في مدينة القدس.

5 ماليين دوالر لدعم 
مشاريع اإلسكان في القدس

رام الله/ االستقالل:
بلغ مؤشر القدس في نهاية جلسة بورصة فلسطين ليوم 
أمس الثالثاء،)541.57( منخفضًا )0.76( نقطة )%0.14( 

عن إغالق الجلسة السابقة.
إجمالي���ة  بقيم���ة  س���هم   )297,580( ت���داول  وت���م 
بلغ���ت)542,620.705( دوالر أمريك���ي، نفذت من خالل 

)104( عقدًا.
وبمقارنة أسعار اإلغالق للش���ركات المتداولة ليوم أمس 
والبالغ عددها )17( ش���ركة مع إغالقاتها الس���ابقة، فقد 
أظهرت )4( ش���ركات ارتفاعًا في أس���عار أسهمها، و)8( 

شركات أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها.
وبالنس���بة للش���ركات الخمس األوائل األكثر ارتفاعًا في 

 PID ،)%5.13( بنس���بة GMC أس���عار أس���همها فهي
بنسبة )%2.99(، PEC بنسبة )PADICO،)%2.29 بنسبة 
)0.78%(. أما الش���ركات الخمس األواخر األكثر انخفاضًا 
في أس���عار أس���همها فه���ي NSC بنس���بة )4.86-%(، 
AQARIYA بنس���بة )4.11-%(، AIG بنسبة )3.45-%(، 

PRICO بنسبة )2.17-%(، ISBK بنسبة )1.04-%(.

بورصة فلسطين تغلق التداول على انخفاض

االستقالل/ االناضول:
فتحت الحكومة المصرية باب اس���تيراد األرز من الخارج بعد عقود من اإلنتاج 

واالكتفاء الذاتي للسلعة األبرز محليًا وعالميًا إلى جانب القمح.
وبينما رحب تجار ومس���تهلكون بمس���اعي الحكومة المصرية الستيراد األرز، 
تخوفًا من االحتكار وزيادة األس���عار، انت���اب المزارعين خوف من القضاء على 

زراعة األرز في البالد.
ووافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في 8 يوليو/ تموز الجاري، على 

السماح باستيراد األرز.
وكانت مصر تنتج من األرز 4.5 ماليين طن سنويًا، تستهلك منها 3.5 ماليين 
والباقي يتم تصديره، لكن اإلنتاج س���يقل مع تقليص المس���احات المزروعة 

بهذا المحصول، وفق وزارة الزراعة.
ومطلع مايو/ أي���ار الماضي، أقر البرلمان المصري، بش���كل نهائي، تعديالت 
قدمتها الحكومة لبعض أح���كام قانون الزراعة، بما يمنح وزيري الزراعة والري 
س���لطة إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل حسب استهالكها للمياه. وأصدرت 
الحكومة المصرية بالتزامن مع التعديالت القانونية، قرارًا يسمح بزراعة 724 
أل���ف فدان م���ن األرز، الذي بدأت زراعته مطلع مايو/ أي���ار الماضي مقابل 1.8 

مليون فدان في 2017.

رام الله/ االستقالل:   
وّقعت شركة »الوطنية موبايل« إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية، اتفاقية إلعادة 
تمويل القرض التجميعي الذي كانت قد حصلت عليه الشركة عام 2012 من خالل مجموعة 
من المؤسسات المصرفية الدولية المختصة، ليعاد االتفاق على تمويله أمس من خالل بنك 
فلسطين، تماشًيا مع التطور الطبيعي للش���ركة، وذلك بقيمة إجمالية تساوي )70( مليون 
دوالر أمريكي، علمًا بأن القرض األصلي استخدم لبناء الشبكة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك فلس���طين هاشم الشوا، على الثقة الكبيرة التي تعّززت بين 
البنك و«الوطنية موبايل« خالل السنوات الماضية، والتي نتجت عن تعامل مستمر، وعالقات 
مس���تمرة وتوافق على أهداف كان���ت تصب في خدمة القطاع���ات االقتصادية المختلفة.  
وأثنى »الش���ّوا« على األداء المتميز الذي حققته الوطنية موبايل، وإثبات قوتها في السوق 
الفلسطيني رغم العقبات الكثيرة والظروف السياسية واالقتصادية الصعبة التي يعيشها 
أبناء شعبنا، حيث تمكنت الوطنية موبايل من اجتيازها طيلة السنوات الماضية، مما منحها 

ثقة البنك والمؤسسات الفلسطينية بكل جدارة.
وحول ذلك، عّبر رئيس مجلس إدارة »الوطنية موبايل« محمد أبو رمضان، عن سعادته بتطور أداء 
المؤسس���ات المصرفية الفلسطينية، لتحل محل المؤسسات المصرفية العالمية، بتقديمها 
خدمات مصرفية متميزة للقطاع الخاص الفلس���طيني بكل كفاءة وجدارة.  وأشار »أبو رمضان«  
إلى التطور النوعّي والكبير الذي أنجزه بنك فلس���طين خالل السنوات القليلة الماضية، لما في 

ذلك من مساهمة كبيرة في تطوير عمل وأداء الشركات الخاصة في فلسطين.

مصر: بالد األرز تتحول 
لالستيراد خوفًا من 

االحتكار ونضوب المياه

»الوطنية موبايل« توقع مع 
»بنك فلسطين« اتفاقية إلعادة 

تمويل قرضها التجميعي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن انا المواط���ن /  محمد هاني عب���د الله العطي 
ع���ن فقد هويتي التي تحمل رق���م : )802350388(                
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة            

أعل���ن انا المواطن /  محمد فؤاد محمد الس���لول  عن 
فق���د هويت���ي التي تحم���ل رق���م : )411173123(                
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة            

أعلن انا المواطن /  محمد س���عيد جمال البحطيطي   
ع���ن فقد هويتي التي تحمل رق���م : )400811337( 
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة

الذهب يهبط إلى أدنى 
مستوياته خالل عام

جانب من حفل التوقيع 
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االستقالل/ وكاالت:
أدت موج���ة ح���ر غير مس���بوقة في 
اليابان إل���ى وفاة 65 ش���خصا، على 
األقل، خالل أس���بوع، بحسب ما أعلنه 
مس���ؤولون حكوميون، أمس الثالثاء، 
فيما صنف���ت وكالة األرص���اد هذه 
األح���وال الجوي���ة غي���ر االعتيادية 

"بالكارثة الوطنية".
وقالت هيئة إدارة الحرائق والكوارث 
في بيان: إنه في األس���بوع المنتهي 
األحد، قضى 65 ش���خصًا، على األقل، 
من جراء ضربات الشمس، فيما نقل 

22,647 شخصًا إلى المستشفيات.
وقال متحدث باس���م الهيئة لوكالة 
فرانس برس: إن الرقمين "هما األسوأ 
في أي أس���بوع خ���الل الصيف" منذ 
الوفيات  الهيئة تس���جيل  أن بدأت 
الناجم���ة عن ضربات الش���مس في 

تموز/يوليو 2008.

وأعلنت هيئة إدارة الحرائق والكوارث 
أن م���ا مجموع���ه 80 ش���خصًا قضوا 
بس���بب الحر منذ مطلع تموز/يوليو، 
وأن أكث���ر م���ن 35 ألف���ًا نقل���وا إلى 

المستشفيات.

الحكوم���ي،  المتح���دث  وش���دد 
يوش���يهيدي س���وغا، للصحافيين، 
التدابير  الثالثاء، على "ضرورة اتخاذ 
العاجلة لحماية التالميذ فيما تواصل 
موجة حر غير مس���بوقة في اجتياح 

البالد". وتج���اوزت درجات الحرارة 40 
مئوية للمرة األولى في منطقة مدينة 
طوكيو، حيث تشجع الحكومة فعالية 
محلية لرش المياه على األرض ضمن 

حملة للتوعية من مخاطر الحر.

االستقالل/ وكاالت:
وص���ف الرئي���س التركي رجب 
طي���ب أردوغان، دول���ة االحتالل 
بأنه���ا  الثالث���اء  "اإلس���رائيلي" 
وعنصرية  فاشية  األكثر  "الدولة 
في العالم" بعد أن صادق البرلمان 
الماضي  األس���بوع  "االسرائيلي" 
على قان���ون يع���ّرف البالد على 
للش���عب  القومية  “الدولة  أنها 

اليهودي”.
وق���ال اردوغ���ان في كلم���ة أمام 
كتلته البرلمانية في أنقرة “هذا 
اإلجراء لم يترك مجاال للشك في 
أن "إس���رائيل" هي أكث���ر دولة 
صهيونية وفاشية وعنصرية في 
العالم” ف���ي حين هتف النواب 

"اللعنة على إسرائيل".
وكان الكنيست "اإلسرائيلي" أقر 
الخميس الماض���ي قانونًا ينص 
على أن "إس���رائيل" هي “الدولة 
اليهودي”  للش���عب  القومي���ة 
وأن “حق تقري���ر المصير فيها 

حصري للشعب اليهودي”.

وأش���ار اردوغان إلى أن “ذهنية 
هتلر التي قادت العالم إلى كارثة 
كبي���رة تنتعش م���رة أخرى لدى 

بعض القادة االسرائيليين”.

ودعا الرئيس التركي “العالمين 
اإلس���المي والمس���يحي وجميع 
والمنظمات  والهيئ���ات  ال���دول 
والصحافيين  الحكومي���ة  غي���ر 

والديمقراطيين والمدافعين عن 
الحري���ة في جميع أنح���اء العالم 
إلى التحرك ضد اسرائيل”. وفق 

تعبيره.

أردوغان: "إسرائيل" الدولة “األكثر فاشية وعنصرية في العالم”

االستقالل/ وكاالت:
ألقت السلطات األلمانية القبض على زوجة التونسي سيف الله إم.، 
المتهم بتصنيع قنبلة بيولوجية بمادة الريسين شديدة السمية في 

منزله بمدينة كولونيا.
وذكرت مجلة “دير شبيجل” على موقعها اإللكتروني أمس الثالثاء 
أن االدع���اء العام األلماني يتهم الزوجة )42 عامًا( بمس���اعدة زوجها 
أكثر من مرة في ش���راء مواد لتصنيع القنبلة البيولوجية، ودعمه في 

محاولتي سفره إلى سورية اللتين باءتا بالفشل.
وبحسب بيانات س���لطات األمن، حاول التونسي سيف الله تصنيع 
مادة الريس���ين شديدة السمية في منزله بحي خورفايلر في مدينة 
كولونيا األلماني���ة. وتم القبض عليه في منتص���ف حزيران/يونيو 

الماضي.
ويجري االدعاء العام األلماني تحقيقات ضد التونسي لالشتباه الُملح 
في تصنيعه أسلحة بيولوجية، واالشتباه المبدئي في إعداده لجرائم 
عنف تعرض أمن الدولة لخطر جس���يم. عل���ى حد قول االدعاء العام 

األلماني.

ألمانيا: إلقاء القبض على 
زوجة تونسي متهم 

بتصنيع قنبلة بيولوجية

االستقالل/ وكاالت: 
تصاع���دت وتيرة التهدي���دات الكالمية المتبادلة 
بين الواليات المتحدة وإيران، إذ اعتبرت طهران أن 
الوجود األميركي في المنطق���ة في دائرة نيرانها، 
وذلك إثر التحذيرات التي أطلقها الرئيس األميركي 

دونالد ترامب لطهران بعدم تكرار تهديداتها.
وقال أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام القائد 
السابق للحرس الثوري في إيران محسن رضائي: إن 
ما يقارب خمسين ألفًا من العسكريين األميركيين 
ف���ي المنطقة هم بمثابة أه���داف يقعون داخل 

مرمى نيران القوات المسلحة اإليرانية.

وأضاف رضائي -في تغريدة له على حس���ابه في 
تويتر- أن الرئيس األميركي ليس في موقع يسمح 
له بتهديد إيران ورئيس���ها، مح���ذرًا إياه باتخاذ 

أقصى حدود الحيطة.
م���ن جهته، ق���ال رئي���س األركان اإليراني محمد 
باقري: إن قواعد الواليات المتحدة ومصالحها في 

المنطقة تقع في متناول سالح بالده.
ج���اء ذلك في بيان رد في���ه باقري على تهديدات 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب إليران.
وأّك���د باق���ري أن بالده س���ترد على كاف���ة أنواع 
التهديدات بكل حزم وقوة، والرد سيكون أكبر مما 

تتخّيله واشنطن.
وأض���اف باقري أن على الوالي���ات المتحدة تجنب 
العبث بذيل األس���د كي ال تواجه ردًا إيرانيًا قويًا،  
مس���تخدمًا العبارة ذاتها التي صرح بها الرئيس 

اإليراني، حسن روحاني، قبل أيام.
وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، االنس���حاب من االتفاق الذي يقّيد 
البرنام���ج الن���ووي اإليران���ي في االس���تخدامات 
السلمية، وقرر إعادة العمل بالعقوبات االقتصادية 
على طهران والش���ركات والكيانات التي تتعامل 

معها.

االستقالل/ وكاالت:
حذر تقرير اس���تخباراتي ألماني، من ش���ن حركات يمينية "معادية للدولة"، 

"أعمال عنف خطيرة".
وأش���ار التقرير الذي صدر أم���س الثالثاء، إلى تزايد أع���داد المنتمين لهذه 

الحركات في ألمانيا.
ج���اء ذلك في تقري���ر هيئة حماية الدس���تور )االس���تخبارات الداخلية( عن 

المتطرفين في البالد لعام 2017.
وأفاد التقرير، أن "عدد أتباع حركتي مواطني الرايخ، والمواطنين المستقلين، 

المعاديتان للدولة يتنامى بسرعة".
وأضاف أن "أعضاء هذه الحركات مستعدون الرتكاب أعمال عنف خطيرة".

وأوض���ح التقرير، أن "عدد األعضاء الناش���طين في حركت���ي مواطني الرايخ، 
والمواطنين المس���تقلين، بلغ 16 ألف و500 شخص في 2017، مقارنة ب� 12 
ألف و800 شخص في 2016"، حسب ما نقلته صحيفة بيلد األلمانية )خاصة(.

وذكر التقرير، أن هيئة حماية الدستور، "تصنف أعضاء الحركتين كمتطرفين 
معادين للدولة".

وال تعترف حركتا مواطني الرايخ، والمواطنين المستقلين، بالنظام السياسي 
األلمان���ي القائم حاليا، وال بالدولة األلمانية ف���ي صورتها الحالية، وتحلم في 

المقابل باإلمبراطورية األلمانية.

االستقالل/ وكاالت:
حذر المركز المغربي للدراسات واألبحاث المعاصرة 
م���ن تنام���ي مظاهر التطبي���ع والتنصي���ر وبعض 
التحديات الت���ي تعتري نظامْي األس���رة واألخالق 

العامة في البالد.
جاء ذلك ف���ي تقرير الحالة الدينية في المغرب عن 
عام���ي 2016و2017، تم تقديمه بن���دوة أمس في 
العاصم���ة الرب���اط، من طرف رئي���س المركز محمد 

الهياللي.

 وق����ال المرك����ز: إنه رص����د ح����االت التطبيع مع 
"إسرائيل" على أكثر من مس����توى )االجتماعي، 
السياس����ي، الثقافي، االقتص����ادي( مثل حضور 
وزير الحرب "اإلسرائيلي" السابق عمير بيريتس 
في أكتوبر/تش����رين األول 2017 للمشاركة في 

ندوة بالبرلمان.
وأش���ار كذلك لوج���ود ارتفاع كبير على مس���توى 
اس���تغالل األطفال في التس���ول، ووجود استغالل 
الفتي���ات القاصرات القادمات م���ن البوادي للعمل 

بالبيوت. أما بخصوص اس���تغالل الذكور، فقد ذكر 
التقرير أن���ه يتم جره���م نحو أوروب���ا بعقود عمل 
احتيالية حيثُ يجبرون بعد ذل���ك على االتجار في 

المخدرات.
تجدر اإلش���ارة إلى أنه في الخامس من يوليو/تموز 
الجاري، قال���ت الحكومة: إن هناك ش���بكات دولية 
تلتف من أج���ل تصدير المنتج���ات المغربية إلى 
"إس���رائيل"، مؤكدة أن المملكة ليست لها عالقات 

رسمية من أي نوع مع "إسرائيل".

االستقالل/ وكاالت:
ق���ام وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطي���ة، أمس الثالثاء، بوضع حجر 

األساس ل��"مشروع توسعة قاعدة العديد الجوية".
جاء ذلك خالل حفل أقيم بالمناسبة، وشارك فيه الجنرال جيسون أرماغسوت، 
قائد الجناح الجوي األمريكي في قاعدة العديد، وعدد من القادة العسكريين 

من الجانبين القطري واألمريكي، حسب وكالة األنباء القطرية الرسمية )قنا(.
ويش���مل مشروع توسعة قاعدة "العديد" بناء منشآت سكنية، ومباٍن خدمية 
لدعم المساعي األمنية المشتركة، إضافة إلى رفع جودة حياة القوات المقيمة 

في القاعدة الجوية.
و"العديد" هي قاعدة عسكرية جوية في قطر، يتمركز فيها أفراد من القوات 
المسلحة األمريكية غالبيتهم من سالح الجو، وتعتبر واحدة من أهم القواعد 

العسكرية األمريكية بمنطقة الخليج العربي.
وتس���تضيف القاعدة حاليا أكثر من 10 آالف عنص���ر من القوات األمريكية، 

إضافة إلى عناصر من قوات التحالف الدولي.
ويشار هنا إلى القوات الجوية األمريكية نفذت العديد من الغارات على العراق 
خالل العدوان األمريكي الذي اس���تهدفه في مطلع الق���رن الحالي وأدى إلى 

إسقاط النظام العراقي في حينه بذريعة امتالكه سالحًا نوويًا.

تحذير من تنامي مظاهر التطبيع والتنصير بالمغرب

طهران: 50 ألف جندي أميركي في مرمى نيراننا

موجة الحر تقضي على 65 يابانيًا وتدخل 22 ألفًا للمستشفيات

تقرير استخباراتي ألماني 
يحذر من شن حركات 

يمينية »هجمات خطيرة«

قطر تضع حجر أساس 
مشروع توسعة قاعدة 

»العديد« الجوية

 رجب طيب �أردوغان
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االستقالل/ وكاالت:
أدت موج���ة ح���ر غير مس���بوقة في 
اليابان إل���ى وفاة 65 ش���خصا، على 
األقل، خالل أس���بوع، بحسب ما أعلنه 
مس���ؤولون حكوميون، أمس الثالثاء، 
فيما صنف���ت وكالة األرص���اد هذه 
األح���وال الجوي���ة غي���ر االعتيادية 

"بالكارثة الوطنية".
وقالت هيئة إدارة الحرائق والكوارث 
في بيان: إنه في األس���بوع المنتهي 
األحد، قضى 65 ش���خصًا، على األقل، 
من جراء ضربات الشمس، فيما نقل 

22,647 شخصًا إلى المستشفيات.
وقال متحدث باس���م الهيئة لوكالة 
فرانس برس: إن الرقمين "هما األسوأ 
في أي أس���بوع خ���الل الصيف" منذ 
الوفيات  الهيئة تس���جيل  أن بدأت 
الناجم���ة عن ضربات الش���مس في 

تموز/يوليو 2008.

وأعلنت هيئة إدارة الحرائق والكوارث 
أن م���ا مجموع���ه 80 ش���خصًا قضوا 
بس���بب الحر منذ مطلع تموز/يوليو، 
وأن أكث���ر م���ن 35 ألف���ًا نقل���وا إلى 

المستشفيات.

الحكوم���ي،  المتح���دث  وش���دد 
يوش���يهيدي س���وغا، للصحافيين، 
التدابير  الثالثاء، على "ضرورة اتخاذ 
العاجلة لحماية التالميذ فيما تواصل 
موجة حر غير مس���بوقة في اجتياح 

البالد". وتج���اوزت درجات الحرارة 40 
مئوية للمرة األولى في منطقة مدينة 
طوكيو، حيث تشجع الحكومة فعالية 
محلية لرش المياه على األرض ضمن 

حملة للتوعية من مخاطر الحر.

االستقالل/ وكاالت:
وص���ف الرئي���س التركي رجب 
طي���ب أردوغان، دول���ة االحتالل 
بأنه���ا  الثالث���اء  "اإلس���رائيلي" 
وعنصرية  فاشية  األكثر  "الدولة 
في العالم" بعد أن صادق البرلمان 
الماضي  األس���بوع  "االسرائيلي" 
على قان���ون يع���ّرف البالد على 
للش���عب  القومية  “الدولة  أنها 

اليهودي”.
وق���ال اردوغ���ان في كلم���ة أمام 
كتلته البرلمانية في أنقرة “هذا 
اإلجراء لم يترك مجاال للشك في 
أن "إس���رائيل" هي أكث���ر دولة 
صهيونية وفاشية وعنصرية في 
العالم” ف���ي حين هتف النواب 

"اللعنة على إسرائيل".
وكان الكنيست "اإلسرائيلي" أقر 
الخميس الماض���ي قانونًا ينص 
على أن "إس���رائيل" هي “الدولة 
اليهودي”  للش���عب  القومي���ة 
وأن “حق تقري���ر المصير فيها 

حصري للشعب اليهودي”.

وأش���ار اردوغان إلى أن “ذهنية 
هتلر التي قادت العالم إلى كارثة 
كبي���رة تنتعش م���رة أخرى لدى 

بعض القادة االسرائيليين”.

ودعا الرئيس التركي “العالمين 
اإلس���المي والمس���يحي وجميع 
والمنظمات  والهيئ���ات  ال���دول 
والصحافيين  الحكومي���ة  غي���ر 

والديمقراطيين والمدافعين عن 
الحري���ة في جميع أنح���اء العالم 
إلى التحرك ضد اسرائيل”. وفق 

تعبيره.

أردوغان: "إسرائيل" الدولة “األكثر فاشية وعنصرية في العالم”

االستقالل/ وكاالت:
ألقت السلطات األلمانية القبض على زوجة التونسي سيف الله إم.، 
المتهم بتصنيع قنبلة بيولوجية بمادة الريسين شديدة السمية في 

منزله بمدينة كولونيا.
وذكرت مجلة “دير شبيجل” على موقعها اإللكتروني أمس الثالثاء 
أن االدع���اء العام األلماني يتهم الزوجة )42 عامًا( بمس���اعدة زوجها 
أكثر من مرة في ش���راء مواد لتصنيع القنبلة البيولوجية، ودعمه في 

محاولتي سفره إلى سورية اللتين باءتا بالفشل.
وبحسب بيانات س���لطات األمن، حاول التونسي سيف الله تصنيع 
مادة الريس���ين شديدة السمية في منزله بحي خورفايلر في مدينة 
كولونيا األلماني���ة. وتم القبض عليه في منتص���ف حزيران/يونيو 

الماضي.
ويجري االدعاء العام األلماني تحقيقات ضد التونسي لالشتباه الُملح 
في تصنيعه أسلحة بيولوجية، واالشتباه المبدئي في إعداده لجرائم 
عنف تعرض أمن الدولة لخطر جس���يم. عل���ى حد قول االدعاء العام 

األلماني.

ألمانيا: إلقاء القبض على 
زوجة تونسي متهم 

بتصنيع قنبلة بيولوجية

االستقالل/ وكاالت: 
تصاع���دت وتيرة التهدي���دات الكالمية المتبادلة 
بين الواليات المتحدة وإيران، إذ اعتبرت طهران أن 
الوجود األميركي في المنطق���ة في دائرة نيرانها، 
وذلك إثر التحذيرات التي أطلقها الرئيس األميركي 

دونالد ترامب لطهران بعدم تكرار تهديداتها.
وقال أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام القائد 
السابق للحرس الثوري في إيران محسن رضائي: إن 
ما يقارب خمسين ألفًا من العسكريين األميركيين 
ف���ي المنطقة هم بمثابة أه���داف يقعون داخل 

مرمى نيران القوات المسلحة اإليرانية.

وأضاف رضائي -في تغريدة له على حس���ابه في 
تويتر- أن الرئيس األميركي ليس في موقع يسمح 
له بتهديد إيران ورئيس���ها، مح���ذرًا إياه باتخاذ 

أقصى حدود الحيطة.
م���ن جهته، ق���ال رئي���س األركان اإليراني محمد 
باقري: إن قواعد الواليات المتحدة ومصالحها في 

المنطقة تقع في متناول سالح بالده.
ج���اء ذلك في بيان رد في���ه باقري على تهديدات 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب إليران.
وأّك���د باق���ري أن بالده س���ترد على كاف���ة أنواع 
التهديدات بكل حزم وقوة، والرد سيكون أكبر مما 

تتخّيله واشنطن.
وأض���اف باقري أن على الوالي���ات المتحدة تجنب 
العبث بذيل األس���د كي ال تواجه ردًا إيرانيًا قويًا،  
مس���تخدمًا العبارة ذاتها التي صرح بها الرئيس 

اإليراني، حسن روحاني، قبل أيام.
وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، االنس���حاب من االتفاق الذي يقّيد 
البرنام���ج الن���ووي اإليران���ي في االس���تخدامات 
السلمية، وقرر إعادة العمل بالعقوبات االقتصادية 
على طهران والش���ركات والكيانات التي تتعامل 

معها.

االستقالل/ وكاالت:
حذر تقرير اس���تخباراتي ألماني، من ش���ن حركات يمينية "معادية للدولة"، 

"أعمال عنف خطيرة".
وأش���ار التقرير الذي صدر أم���س الثالثاء، إلى تزايد أع���داد المنتمين لهذه 

الحركات في ألمانيا.
ج���اء ذلك في تقري���ر هيئة حماية الدس���تور )االس���تخبارات الداخلية( عن 

المتطرفين في البالد لعام 2017.
وأفاد التقرير، أن "عدد أتباع حركتي مواطني الرايخ، والمواطنين المستقلين، 

المعاديتان للدولة يتنامى بسرعة".
وأضاف أن "أعضاء هذه الحركات مستعدون الرتكاب أعمال عنف خطيرة".

وأوض���ح التقرير، أن "عدد األعضاء الناش���طين في حركت���ي مواطني الرايخ، 
والمواطنين المس���تقلين، بلغ 16 ألف و500 شخص في 2017، مقارنة ب� 12 
ألف و800 شخص في 2016"، حسب ما نقلته صحيفة بيلد األلمانية )خاصة(.

وذكر التقرير، أن هيئة حماية الدستور، "تصنف أعضاء الحركتين كمتطرفين 
معادين للدولة".

وال تعترف حركتا مواطني الرايخ، والمواطنين المستقلين، بالنظام السياسي 
األلمان���ي القائم حاليا، وال بالدولة األلمانية ف���ي صورتها الحالية، وتحلم في 

المقابل باإلمبراطورية األلمانية.

االستقالل/ وكاالت:
حذر المركز المغربي للدراسات واألبحاث المعاصرة 
م���ن تنام���ي مظاهر التطبي���ع والتنصي���ر وبعض 
التحديات الت���ي تعتري نظامْي األس���رة واألخالق 

العامة في البالد.
جاء ذلك ف���ي تقرير الحالة الدينية في المغرب عن 
عام���ي 2016و2017، تم تقديمه بن���دوة أمس في 
العاصم���ة الرب���اط، من طرف رئي���س المركز محمد 

الهياللي.

 وق����ال المرك����ز: إنه رص����د ح����االت التطبيع مع 
"إسرائيل" على أكثر من مس����توى )االجتماعي، 
السياس����ي، الثقافي، االقتص����ادي( مثل حضور 
وزير الحرب "اإلسرائيلي" السابق عمير بيريتس 
في أكتوبر/تش����رين األول 2017 للمشاركة في 

ندوة بالبرلمان.
وأش���ار كذلك لوج���ود ارتفاع كبير على مس���توى 
اس���تغالل األطفال في التس���ول، ووجود استغالل 
الفتي���ات القاصرات القادمات م���ن البوادي للعمل 

بالبيوت. أما بخصوص اس���تغالل الذكور، فقد ذكر 
التقرير أن���ه يتم جره���م نحو أوروب���ا بعقود عمل 
احتيالية حيثُ يجبرون بعد ذل���ك على االتجار في 

المخدرات.
تجدر اإلش���ارة إلى أنه في الخامس من يوليو/تموز 
الجاري، قال���ت الحكومة: إن هناك ش���بكات دولية 
تلتف من أج���ل تصدير المنتج���ات المغربية إلى 
"إس���رائيل"، مؤكدة أن المملكة ليست لها عالقات 

رسمية من أي نوع مع "إسرائيل".

االستقالل/ وكاالت:
ق���ام وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطي���ة، أمس الثالثاء، بوضع حجر 

األساس ل��"مشروع توسعة قاعدة العديد الجوية".
جاء ذلك خالل حفل أقيم بالمناسبة، وشارك فيه الجنرال جيسون أرماغسوت، 
قائد الجناح الجوي األمريكي في قاعدة العديد، وعدد من القادة العسكريين 

من الجانبين القطري واألمريكي، حسب وكالة األنباء القطرية الرسمية )قنا(.
ويش���مل مشروع توسعة قاعدة "العديد" بناء منشآت سكنية، ومباٍن خدمية 
لدعم المساعي األمنية المشتركة، إضافة إلى رفع جودة حياة القوات المقيمة 

في القاعدة الجوية.
و"العديد" هي قاعدة عسكرية جوية في قطر، يتمركز فيها أفراد من القوات 
المسلحة األمريكية غالبيتهم من سالح الجو، وتعتبر واحدة من أهم القواعد 

العسكرية األمريكية بمنطقة الخليج العربي.
وتس���تضيف القاعدة حاليا أكثر من 10 آالف عنص���ر من القوات األمريكية، 

إضافة إلى عناصر من قوات التحالف الدولي.
ويشار هنا إلى القوات الجوية األمريكية نفذت العديد من الغارات على العراق 
خالل العدوان األمريكي الذي اس���تهدفه في مطلع الق���رن الحالي وأدى إلى 

إسقاط النظام العراقي في حينه بذريعة امتالكه سالحًا نوويًا.

تحذير من تنامي مظاهر التطبيع والتنصير بالمغرب

طهران: 50 ألف جندي أميركي في مرمى نيراننا

موجة الحر تقضي على 65 يابانيًا وتدخل 22 ألفًا للمستشفيات

تقرير استخباراتي ألماني 
يحذر من شن حركات 

يمينية »هجمات خطيرة«

قطر تضع حجر أساس 
مشروع توسعة قاعدة 

»العديد« الجوية
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إعالن فقد 
رخصة مزاولة 
مهنة صيدلة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عدي باجس سلطان ياغي وأحمل 
بطاق���ة هوية رق���م )803739341( عن فقد بطافة 
مزاولة المهنة »صيدل���ة« رقم 2018/14 فعلى من 

يجدها أن يسلمها مشكورًا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن انا المواطن / عبد الكريم زياد يعقوب سعيد عن 
فقد هويتي التي تحمل  رقم الهوية ))407707637 
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة            

أعلن انا المواطن /   مدللة محمد حس���ين الشاعر  عن 
فق���د هويتي التي تحم���ل رق���م : ) 919025167 (                   
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ربطت وسائل إعالم عبرية، ما بين التوترات العسكرية التي 
تشهدها تل أبيب على جبهاتها الشمالية والجنوبية، وبين 
أكبر خطة مالية لتس���ليح الجيش اإلسرائيلي، من المتوقع 
أن يص���ادق عليها المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر 

للشؤون األمنية والسياسية "كابينيت" األحد المقبل.
وبحس���ب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الصادرة 
أم���س الثالث���اء، فإن الحديث ي���دور عن أكب���ر خطة مالية 
ورص���د للميزانيات في تاريخ الجيش والمؤسس���ة األمنية 
اإلس���رائيلية، التي قالت الصحيفة إنها "نجحت بالترويج 
ل���دى المس���توى السياس���ي بض���رورة رص���د المزيد من 
الميزاني���ات، بذريعة التصعيد العس���كري والتوتر األمني 
على جبهتي القطاع الش���مالي )س���وريا ولبنان(، والقطاع 

الجنوبي )قطاع غزة(.
ووفق���ًا للمعلوم���ات الت���ي أوردتها الصحيف���ة، فإن خطة 
التس���ليح متعددة الس���نوات، وس���تكون بقيمة 30 مليار 
شيكل )8.2 مليار دوالر(، والتي ستمتد على عشر سنوات، 
ومن المتوقع أن يتم الشروع في تنفيذها في العام 2019 

وتستمر حتى نهاية عام 2028.
م���ن جهتها قالت صحيفة "هآرتس" العبرية: إنه س���يتم 
توفير نصف المبلغ، ع���ن طريقة زيادة ميزانية األمن بهذا 
المبلغ في الس���نوات العش���ر المقبلة، بمع���دل 1.5 مليار 

شيكل سنويا )411 مليون دوالر(.
إلى ذل���ك، يتضح أن ه���ذه الخطة تتجاوب م���ع المطالب 
الميزانياتية التي عرضها وزي���ر الحرب، أفيغدور ليبرمان، 

خالل العام األخير، حيث طالب بزيادة 5 مليار ش���يكل في 
السنوات الثالث المقبلة.

وف���ي آذار/م���ارس الماضي تحدث ليبرم���ان عن نقص في 
ميزاني���ة األمن بقيمة 8.3 مليار ش���يكل )2.2 مليار دوالر(، 
وتذرع ب���أن ذلك "يصعب عليه ضمان أم���ن الدولة"، ولكن 
يتضح، اآلن، أن وزارة الحرب ستحصل على 15 مليار شيكل 

)4.1 مليار دوالر(، وهو مبلغ أكبر بكثير من المبلغ الذي طالب 
به.

وته���دف الخطة إلى تخصيص الموارد على نطاق واس���ع 
لتعزيز قوة الجيش اإلس���رائيلي وحماية الجبهة الداخلية 
بأكملها من الش���مال إلى الجن���وب، وتكثيف المنظومات 
الصاروخي���ة ل���دى الجي���ش، وتطوي���ر وامتالك وس���ائل 

دفاعية متطورة، وتطوير منظومات حديثة أخرى تنضاف 
للمنظومات القائمة.

وتم التداول بالخطة المالية ومناقشتها سرا خالل األشهر 
األخيرة، حيث ش���ارك بالجلس���ات والمناقش���ات، رئيس 
الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية موش���يه كحلون، 
ووزير األمن أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش غادي 
آيزنكوت، وقادة المجلس لألمن القومي وكبار المس���ؤولين 

األمنيين.
ونقل���ت صحيفة "يديع���وت أحرون���وت" عن مصدر 
حكوم���ي رفيع قول���ه: "نتحدث عن خط���ة مالية غير 
مس���بوقة من حيث الحجم واأله���داف والميزانيات، 
فلم يكن هن���اك مثل هذه الخطة من قبل، من ناحية 

التكلفة والحجم".
وقال المس���ؤول: "لم يس���بق أن كانت هناك خطة كهذه، 
وبالتأكي���د ليس بهذه التكلفة والنطاق الهائل، إنها خطة 

دفاعية وهجومية واسعة النطاق".
وأش���ارت الصحيفة إلى أن���ه "وفقًا لتقديرات المؤسس���ة 
األمنية، فإن الحرب القادمة ستشمل إطالق نار كثيف من 
الصواري���خ المتقدمة على الجبهة الداخلية اإلس���رائيلية، 
وم���ن أجل منع وقوع إصابات جماعية وأضرار كبيرة للجبهة 
الداخلية، يتعين على إسرائيل تحييد هذه الصواريخ فور 

إطالقها".
وقالت: "لهذه الغاية، س���تقوم المؤسسة الدفاعية بزيادة 
جهاز الدفاع الصاروخي اإلسرائيلي بمئات النسب المئوية 

في إطار الخطة الجديدة".

حكومة االحتالل تعتزم المصادقة على أكبر خطة لتسليح الجيش في تاريخها

الداخل المحتل/ االستقالل:
تشهد مدينة سخنين الواقعة شمال فلسطين 
المحتل����ة عام 1948، إضراب����ًا عامًا، احتجاجًا على 
قيام االحتالل بهدم منزل أحد س����كان المدينة 

أول أمس االثنين .
وق����ال رئيس البلدي����ة مازن غناي����م:  إن خطوة 
اإلضراب جاءت بقرار من  المجلس البلدي واللجنة 
الش����عبية، احتجاجا على هدم من����زل المواطن 

حسين عثمان في منطقة "الخربة" في سخنين.
وق����ال غنايم ف����ي تصريحات ل� "ق����دس برس"، 
إن "تصعيد سياس����ة هدم المن����ازل في الداخل 
الفلس����طيني خالل األيام الماضي����ة، هو بداية 
التنفيذ الفعلي لقانون القومية العنصري الذي 

سن قبل أيام في ال�كنيست  اإلسرائيلي.
وأض����اف أنه "وبدال من أن تبح����ث أجهزة الدولة 
العبرية، عن كيفية حل أزمة السكن في مجتمعنا 
العربي، تقوم بتس����ريع المصادقة على الخرائط 

الهيكلية، وتوسيعها فإنها تبعث بآليات الهدم 
لزيادة معاناة المواطنين العرب".

واش����ار إلى أن "الحكومة اليمينية اإلسرائيلية، 
تم����ارس سياس����ة عنصري����ة، تج����اه األقلي����ة 
الفلس����طينية في الداخل، خاص����ة فيما يتعلق 

بقضايا األرض".
وأوضح غنايم، أنه س����تجري ع����دة فعاليات في 
المدينة احتجاجًا على سياس����ة ه����دم المنازل،  
الفتًا  إلى أنه تقرر إع����ادة بناء المنزل المهدوم، 
حيث بدأت عمليات إزالة أنقاض المنزل تمهيدًا 

إلعادة بنائه.
 يش����ار إلى أن االحتالل، صعدت في األس����ابيع 
األخيرة من سياس����ة هدم المن����ازل في البلدات 
العربية في الداخل بذريعة البناء دون ترخيص، 
رغم ما يعانيه فلسطينيو الداخل من أزمة خانقة 

في األرض والمسكن.
ونفذت قوات االحتالل، مؤخًرا، حملة هدم مكثفة 

في مدن وبلدات الداخل منها: أم الفحم وقلنسوة 
وطمرة ومنش����ية زبدة ورهط والل����د والعراقيب، 
حي����ث حاولت هدم من����زل في الطي����رة قبل أن 

يفشلها األهالي بتصديهم للجرافات واآلليات.
ويق����در عدد المنازل العربية المهددة بالهدم ما 
بين ألفين إلى ثالثة آالف، فيما يقدر عدد المنازل 
غير المرخصة بس����بب غياب التخطيط وسياسة 
محاصرة البلدات العربية بنحو 65 ألًفا، ويبلغ عدد 
المباني غير المرخصة في منطقة النقب حوالي 
55 أل����ف مبنى؛ وهي من����ازل مصنوعة من ألواح 

الصفيح، حظائر، معرشات زراعية.
وينحدر فلس����طينيو ع����ام 1948 - الذين يقدر 
عددهم الي����وم ب� 1.9 مليون نس����مة - من 160 
ألف فلس����طيني لم يغادروا أراضيهم بعد قيام 
إس����رائيل عام 1948، في وقت يعانون فيه من 
التمييز، خاصة في مجاالت الوظائف واإلس����كان 

والخدمات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة يديعوت العبرية ف���ي عددها الصادر أمس، بأنه منذ 
بداية مس���يرات العودة على الحدود بين قطاع غزة و"إسرائيل" سجل 
زي���ادة في عدد مس���توطني "غالف غ���زة" الذين توجهوا للمش���افي 
"اإلسرائيلية" ومراكز العالج النفسي لتلقي المساعدة النفسية بنسبة 

بلغت %300.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن 194 مس���توطنًا من مستوطني المجلس 
االقليمي "حوف اشكلون" جنوبي عسقالن توجهوا لمركز العالج النفسي، 
ومن مستوطني "شاعر هنيقف" توجه قرابة 155 مستوطنًا، فيما توجه من 
مستوطني "اسدوت نيقف" 98 مستوطنًا للحصول على العالج النفسي، 

ومن مستوطني "سديروت" توجه لمراكز العالج النفسي 288 مستوطنًا.
وانطلقت مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة في 30 مارس 
الماضي بالتزامن مع ذكرى يوم األرض، حيث ال زالت المس���يرات مستمرة 
بالرغم م���ن الجرائم اإلس���رائيلية التي تم اقترافها بح���ق المتظاهرين 
الس���لميين والتي راح ضحيتها نحو 150 ش���هيدًا فلسطينيًا عوضًا عن 

إصابة اآلالف بجراح مختلفة.
ويس���تخدم المتظاهرون الفلس���طينيون أدوات ووس���ائل س���لمية في 
مواجهة االحتالل، من بينها البالونات والطائرات الورقية الحارقة التي أتت 

على آالف الدونمات الزراعية في ما بات يسمى "غالف غزة".

إضراب في »سخنين« بالداخل الفلسطيني
 المحتل احتجاجًا على هدم منزل

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذر كاتب يميني »إس����رائيلي« من نتائج عكسية ستحدث في حال نفذ جيش االحتالل »حسمًا 
عسكريًا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن »وضعًا معقدًا سينشأ الحقا«، وأنه يجب إلقاء العبء على مصر.  
وقال تس����احي ليفي: »الحسم العسكري في غزة سيسفر عن تحقيق »انتصار« مماثل في الضفة 
الغربية، وس����يضطر الجيش إلعادة احتالل قطاع غزة و«تنظيفه« كليا، لكن الثمن الذي س����ندفعه 
في الجبهة الداخلية س����يكون أكثر ثقال«. وفق تعبيره. وزعم ليفي، في تقرير نش����ره موقع القناة 
السابعة التابع للمستوطنين، وترجمته »عربي21« أن »الجيش سيضطر الحتالل القطاع، ولن يكون 
إلس����رائيل أي جدوى من أي عملية قادمة إن لم تحل نهائيا وجذريا« مش����ددا على »ضرورة بحث 
الحكومة عن حل استراتيجي لمشكلة غزة، وهنا يجب أن يتركز النقاش الجماهيري في »إسرائيل«، 
رغم أن الحل األمثل يكمن في تحميل مصر لهذا العبء الغزي، كما كان الوضع قبل حرب 1967«. 
وفق قوله.واستدرك الكاتب بالقول إن »مصر لن ترحب بهذا االقتراح، لكن إسرائيل مطالبة بتفعيل 
أدوات الضغط عليها للقبول بذلك، ومنها إغالق ش����امل لقطاع غ����زة، واالنفصال النهائي عنه، ما 
سيلقي على مصر في مهمة السيطرة على مليوني فلسطيني، الطلب من السعودية التي تحتاج 

إلينا لمواجهة إيران تفعيل أدوات ضغطها على مصر«.
وأض���اف أنه »يمكن اللج���وء للضغط األمريكي عل���ى مصر للقبول باس���تالم قطاع غزة ضمن 
صفقة القرن، وربط ذلك بتس���هيل حصول مصر على المساعدات الدولية، وبالتالي استخدام 
ذات الصيغ���ة التي يف���اوض فيها األمريكيون اليوم كال من إيران وكوريا الش���مالية والصين 
واألوروبيين، وباتوا من خالل الضغ���ط والتهديد يحققون إنجازات تفاوضية، وليس محاوالت 

إقناع«. 

االستقالل/ وكاالت:
أعلن جيش االحتالل "االس���رائيلي" أنه أس���قط مقاتلة سورية بعد 
ظهر أم���س الثالثاء “بإط���الق صاروخين من ط���راز باتريوت” على 
المقاتلة وهي من نوع “سوخوي” اخترقت المجال الجوي االسرائيلي 
.على ح���د قوله. وقال في بيان إن الجي���ش “راقب عن كثب اختراق 
المقاتلة السورية من نوع سوخوي المجال الجوي االسرائيلي مسافة 

كيلومترين. وتم إسقاطها بإطالق صاروخين من طراز باتريوت”. 
وأك���د أن الجيش “في حالة تأهب قصوى، وس���يواصل التحرك ضد 
أي انته���اك التفاقية فصل القوات عام 1974”. ومن جهتها أعلنت 
دمشق أن "إسرائيل" استهدفت إحدى طائراتها الحربية في األجواء 
الس���ورية، وفق ما نقلت وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا(. وقال 
مصدر عس���كري سوري، وفق س���انا، “العدو االسرائيلي يؤكد تبنيه 
لإلرهابيين ويستهدف إحدى طائراتنا التي تدك تجمعاتهم بصيدا 

)جنوب( على أطراف وادي اليرموك في األجواء السورية”.

مقترح »إسرائيلي« إللقاء

 غزة في َحجر مصر بالقوة!
جيش االحتالل يعلن 
إسقاط مقاتلة سورية 

جنوب الجوالن

بسبب مسيرات العودة
يديعوت: ارتفاع عدد 

المرضى النفسيين في 
غالف غزة بنسبة 300 %
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االستقالل/ وكاالت:
الثالج����ة من األجه����زة المنزلي����ة الغالية 
واألساس����ية ف����ي أي من����زل وال يمك����ن 
االستغناء عنها، كما أن االختيار صعب مع 
تنوع األسماء واألحجام واألسعار. لذا عليك 

مراعاة خمسة أشياء عند شرائها:
1- اختر التصميم المناسب

اختر التصميم األنس����ب الستخدامك من 
بين التصميمات المتنوعة للثالجات كي 
ُتسهل على نفسك التعامل مع ثالجتك 
فيما بعد، فهناك العديد من األشكال التي 
تناسب االحتياجات المختلفة للمستخدم.

الفريزر العلوي
إن كان����ت لديك مس����احة كافية للثالجة 
وتحتاج لتخزين الكثير من الطعام الُمجمد 
فعليك ش����راء ثالجة بفري����زر علوي كبير، 
وهذا النوع من الثالجات يكون في العادة 
كبير الحجم مرتفع الس����عر عن الثالجات 
القياسية، لكنها استثمار طويل األمد في 

تخزين الطعام الُمجمد.

الفريزر الُسفلي
الثالجات ذات الفريزر الُس����فلي ليس����ت 
منتشرة بشكل كبير ولكن يمكنك العثور 
عليها أحياًنا، وتتميز بحجم فريزر أكبر من 

مثيالتها ذات الفريزر العلوي.
الثالجة ببابين رأسيين

يتميز ه����ذا النوع من الثالج����ات بتوفير 
مس����احة تكاد تكون متساوية في بعض 
األحجام بي����ن الثالجة والفري����زر، وكذلك 
س����هولة الوص����ول ألرفف الفري����زر دون 

الحاجة لرفع الذراع كثيًرا أو االنحناء.
كما أنه����ا ذات مس����احة تخزينية كبيرة 
وتصمي����م أنيق صغي����ر الحج����م بمزايا 

متطورة في بعض أنواعها.
2- اختر الحجم المناسب

احسب المس����احة الشاغرة لديك واألبعاد 
المطلوبة للثالجة وال تنس أنه مع اختالف 
التصميم بين الش����ركات يمكن أن يكون 
للس����عة الواحدة أكثر م����ن تصميم ربما 
ال يتناس����ب بعضها مع المس����احة التي 

ستضعها فيها.
3- اختر السعة التي تناسب استخدامك

الحج����م ال يدل بالض����رورة على الس����عة، 
فهناك أنواع من الثالجات بأحجام صغيرة 
وس����عة أكبر مما تبدو عليه م����ن الداخل، 
لذا عليك اختيار الس����عة التي تناس����ب 
وتك����ون مكتوب����ة بوضوح  اس����تخدامك 
على الثالجة بجانب التصميم المناس����ب 

الستخدامك.
4- اللون

ال تش����تري المتاح أمامك فحسب فأناقة 
منزلك ش����يء ه����ام، اختر الثالج����ة التي 

تناسب لون المكان الذي ستضعه فيها.
5- التصميم الداخلي للثالجة

تفحص التصمي����م الداخلي للثالجة قبل 
ش����رائها وتأكد من متان����ة األرفف وعدم 
وج����ود حواف حادة بها، وكذلك سالس����ة 
حرك����ة األدراج وثب����ات األرف����ف. وكذلك 
أماكن حفظ األشياء المتنوعة كالزجاجات 

والبيض واللحوم الطازجة.

5 أشياء عليك مراعاتها عند شراء الثالجة المنزلية

االستقالل/ وكاالت:
جميعنا نعرف بأن طواحين الهواء تمتلك 
ثالثة ش���فرات ضخمة فقط، وقد يتساءل 
البعض لماذا ال يتم زيادة هذا العدد فلربما 
ت���زداد قوة تل���ك الطواحي���ن وُتنتج طاقة 
أكبر من السابق. في مضّخات المياه يوجد 
الكثير من الشفرات التي تتحّرك بواسطة 
اله���واء والتي تغطي كل س���طح المضخة 
الظاهر.  للتوربين���ات الهوائية عدد قليل 
من الش���فرات – ثالث شفرات، عادة – وهي 
تغطي منطقة صغيرة من السطح الظاهر، 
لك���ن لماذا ه���ذا االختالف؟ ولم���اذا ثالث 

شفرات فقط؟
الس���بب يعود إلى أن هن���اك حاجة لطاقة 
أكبر لتش���غيل مضخة المياه بسبب وجود 
ضغط أّولّي زائد، وشكلها يتكّيف مع هذا 

الوضع على حس���اب انخفاض الكفاءة أثناء 
التشغيل العادّي. من جهة أخرى، ليس لدى 
طواحين الهواء س���وى ثالث شفرات، ألنه 
عندما تتحّرك التوربينة بس���رعة تصطدم 
كل ش���فرة مع ضغ���ط اله���واء الناجم عن 
الش���فرة التي أمامها، وتفقد من فاعليتها، 
ولذلك ال ينبغي أن تكون الش���فرات قريبة 

من بعضها البعض.
األمر كل���ه متعلق بالزخم الزاوي في المحور 
الرأس���ي، وهو الذي يتغير اعتماًدا على ما 
إذا كانت الش���فرات عمودي���ة أو أفقية. مع 
وجود ثالث شفرات يظل الزخم الزاوي ثابًتا 
ألن���ه عندما ترتفع إحدى الش���فرات، تقوم 
الش���فرات اأُلخريات باالتجاه بشكل مائل، 
وهو ما يجع���ل التوربينات تدور في الرياح 

بكل سالسة.

االستقالل/ وكاالت:
تعتبر التونة من أكثر األسماك الشعبية لما لها من فوائد 
صحية . حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية 
و المغذي���ات،  فهي مص���در جيد ج���دًا للبروتين و 
األحم���اض الدهنية األوميغا 3، كم���ا تحتوي على 
نس���ب جيدة من األلياف الغذائية التي تس���اعد 
على الهض���م ، و ذل���ك بجان���ب العديد من 

الفيتامينات و المعادن.
وتعتبر التونة مص���درًا ممتازًا 
تحتوي  حيث  أ،  لفيتامين 
عل���ى أكثر م���ن 30 في 
المئة من القيمة اليومية 
الموصى بها في مجرد 3 
أوقية )حصة واحدة( . كما 
على  أيًضا  التون���ة  وتحتوي 
الكثير من فيتامينات ب، مثل فيتامين 
ب-3 و المع���روف باس���م النياس���ين  و 
فيتامي���ن ب-1 و المع���روف بالثيامين، و 
كميات كبيرة من حم���ض الفوليك. كما أنه 

يحت���وي على فيتامين ب-6 ، الذي يس���اعد مع حمض الفوليك في 
الوقاية من تصلب الشرايين.

ويحتوي سمك التونة الخام على كميات أعلى من معظم الفيتامينات 
و المعادن، على الرغم من أن الحرارة لم تتسبب في تدهور العناصر 
الغذائي���ة. االس���تثناء هو الصودي���وم، و الذي قد يك���ون أعلى من 

المعالجة أو اإلضافة النموذجية للملح عند الطهي و التعليب .
وهناك العديد من فوائد التونة، نذكر منها:

– فيتامينات ب الموجودة في التونة تس���اعد على تحسين عملية 
التمثيل الغذائي .

– تساعد على منع اإلصابة بفقر الدم .
– تعزز صحة العين ، نظرًا لمحتوياتها من فيتامين أ و األوميغا 3 .

– أحماض األوميغا 3 الدهنية و المغنيسيوم و السيلينيوم الموجودة 
في التونة تعمل على تحسين المزاج.

– تس���اعد على تحس���ين الوظائف اإلدراكية و تقل���ل خطر اإلصابة 
بالزهايمر .

– تس���اعد التونة على الحفاظ على صحة القلب و األوعية الدموية و 
تمنع ارتفاع الكوليسترول في الدم، والسيطرة على مستويات ضغط 

الدم ألنها غنية جدا باألوميغا 3.
– تقي من السرطان ألنها غنية باألوميغا 3 و السيلينيوم .

ال تتــردد فــي تنــاول التونــة لهــذه األسبــاب..!

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت تقارير صحفية، أن ش���ركة “سامسونج” الجنوب كورية، تجهز 

مفاجأة “غير متوقعة”، وربما تكون “األكبر” في تاريخها.
وقالت مجلة “فوربس” األمريكية، بأن الشركة الكورية الجنوبية تجهز 
إلطالق نس���خة محدثة من هاتف “جالكس���ي إس 9، والذي س���يكون 

الهاتف الذكي “األكبر” في تاريخ الشركة.
ونقلت المجلة األمريكية عن مصادر داخل “سامس���ونج” تسريبها 
بالخطأ مواصفات الهاتف المرتقب، والذي س���يتم دعمه بشاش���ة 
لمسية بقياس 6.3 بوصة، وتعد تلك الشاشة هي األكبر في تاريخ 
هواتف الش���ركة. وتطلق “سامسونج” عادة نسخًا كبيرة المساحة 
في سلس���لة “جالكس���ي نوت”، والتي تندرج تحت فئة “الفابلت” 
)جهاز يجمع بي���ن الهاتف الذكي والحاس���ب اللوحي “التابلت”(. 
وس���توفر الش���ركة الكورية بالهات���ف ترقية الكامي���رات الخلفية 
المزدوجة بدقة كل كاميرا منها 12 ميجابيكسل، والمعالج سيكون 

من نوع “آكسيونس 9810” بتردد 2.8 جيجاهرتز.

لماذا تمتلك طواحين 
الهواء ثالث شفرات فقط؟

»سامسونج«
 تستعد ألكبر 

مفاجأة في تاريخها!
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االستقالل/ وكاالت:
الثالج����ة من األجه����زة المنزلي����ة الغالية 
واألساس����ية ف����ي أي من����زل وال يمك����ن 
االستغناء عنها، كما أن االختيار صعب مع 
تنوع األسماء واألحجام واألسعار. لذا عليك 

مراعاة خمسة أشياء عند شرائها:
1- اختر التصميم المناسب

اختر التصميم األنس����ب الستخدامك من 
بين التصميمات المتنوعة للثالجات كي 
ُتسهل على نفسك التعامل مع ثالجتك 
فيما بعد، فهناك العديد من األشكال التي 
تناسب االحتياجات المختلفة للمستخدم.

الفريزر العلوي
إن كان����ت لديك مس����احة كافية للثالجة 
وتحتاج لتخزين الكثير من الطعام الُمجمد 
فعليك ش����راء ثالجة بفري����زر علوي كبير، 
وهذا النوع من الثالجات يكون في العادة 
كبير الحجم مرتفع الس����عر عن الثالجات 
القياسية، لكنها استثمار طويل األمد في 

تخزين الطعام الُمجمد.

الفريزر الُسفلي
الثالجات ذات الفريزر الُس����فلي ليس����ت 
منتشرة بشكل كبير ولكن يمكنك العثور 
عليها أحياًنا، وتتميز بحجم فريزر أكبر من 

مثيالتها ذات الفريزر العلوي.
الثالجة ببابين رأسيين

يتميز ه����ذا النوع من الثالج����ات بتوفير 
مس����احة تكاد تكون متساوية في بعض 
األحجام بي����ن الثالجة والفري����زر، وكذلك 
س����هولة الوص����ول ألرفف الفري����زر دون 

الحاجة لرفع الذراع كثيًرا أو االنحناء.
كما أنه����ا ذات مس����احة تخزينية كبيرة 
وتصمي����م أنيق صغي����ر الحج����م بمزايا 

متطورة في بعض أنواعها.
2- اختر الحجم المناسب

احسب المس����احة الشاغرة لديك واألبعاد 
المطلوبة للثالجة وال تنس أنه مع اختالف 
التصميم بين الش����ركات يمكن أن يكون 
للس����عة الواحدة أكثر م����ن تصميم ربما 
ال يتناس����ب بعضها مع المس����احة التي 

ستضعها فيها.
3- اختر السعة التي تناسب استخدامك

الحج����م ال يدل بالض����رورة على الس����عة، 
فهناك أنواع من الثالجات بأحجام صغيرة 
وس����عة أكبر مما تبدو عليه م����ن الداخل، 
لذا عليك اختيار الس����عة التي تناس����ب 
وتك����ون مكتوب����ة بوضوح  اس����تخدامك 
على الثالجة بجانب التصميم المناس����ب 

الستخدامك.
4- اللون

ال تش����تري المتاح أمامك فحسب فأناقة 
منزلك ش����يء ه����ام، اختر الثالج����ة التي 

تناسب لون المكان الذي ستضعه فيها.
5- التصميم الداخلي للثالجة

تفحص التصمي����م الداخلي للثالجة قبل 
ش����رائها وتأكد من متان����ة األرفف وعدم 
وج����ود حواف حادة بها، وكذلك سالس����ة 
حرك����ة األدراج وثب����ات األرف����ف. وكذلك 
أماكن حفظ األشياء المتنوعة كالزجاجات 

والبيض واللحوم الطازجة.

5 أشياء عليك مراعاتها عند شراء الثالجة المنزلية

االستقالل/ وكاالت:
جميعنا نعرف بأن طواحين الهواء تمتلك 
ثالثة ش���فرات ضخمة فقط، وقد يتساءل 
البعض لماذا ال يتم زيادة هذا العدد فلربما 
ت���زداد قوة تل���ك الطواحي���ن وُتنتج طاقة 
أكبر من السابق. في مضّخات المياه يوجد 
الكثير من الشفرات التي تتحّرك بواسطة 
اله���واء والتي تغطي كل س���طح المضخة 
الظاهر.  للتوربين���ات الهوائية عدد قليل 
من الش���فرات – ثالث شفرات، عادة – وهي 
تغطي منطقة صغيرة من السطح الظاهر، 
لك���ن لماذا ه���ذا االختالف؟ ولم���اذا ثالث 

شفرات فقط؟
الس���بب يعود إلى أن هن���اك حاجة لطاقة 
أكبر لتش���غيل مضخة المياه بسبب وجود 
ضغط أّولّي زائد، وشكلها يتكّيف مع هذا 

الوضع على حس���اب انخفاض الكفاءة أثناء 
التشغيل العادّي. من جهة أخرى، ليس لدى 
طواحين الهواء س���وى ثالث شفرات، ألنه 
عندما تتحّرك التوربينة بس���رعة تصطدم 
كل ش���فرة مع ضغ���ط اله���واء الناجم عن 
الش���فرة التي أمامها، وتفقد من فاعليتها، 
ولذلك ال ينبغي أن تكون الش���فرات قريبة 

من بعضها البعض.
األمر كل���ه متعلق بالزخم الزاوي في المحور 
الرأس���ي، وهو الذي يتغير اعتماًدا على ما 
إذا كانت الش���فرات عمودي���ة أو أفقية. مع 
وجود ثالث شفرات يظل الزخم الزاوي ثابًتا 
ألن���ه عندما ترتفع إحدى الش���فرات، تقوم 
الش���فرات اأُلخريات باالتجاه بشكل مائل، 
وهو ما يجع���ل التوربينات تدور في الرياح 

بكل سالسة.

االستقالل/ وكاالت:
تعتبر التونة من أكثر األسماك الشعبية لما لها من فوائد 
صحية . حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية 
و المغذي���ات،  فهي مص���در جيد ج���دًا للبروتين و 
األحم���اض الدهنية األوميغا 3، كم���ا تحتوي على 
نس���ب جيدة من األلياف الغذائية التي تس���اعد 
على الهض���م ، و ذل���ك بجان���ب العديد من 

الفيتامينات و المعادن.
وتعتبر التونة مص���درًا ممتازًا 
تحتوي  حيث  أ،  لفيتامين 
عل���ى أكثر م���ن 30 في 
المئة من القيمة اليومية 
الموصى بها في مجرد 3 
أوقية )حصة واحدة( . كما 
على  أيًضا  التون���ة  وتحتوي 
الكثير من فيتامينات ب، مثل فيتامين 
ب-3 و المع���روف باس���م النياس���ين  و 
فيتامي���ن ب-1 و المع���روف بالثيامين، و 
كميات كبيرة من حم���ض الفوليك. كما أنه 

يحت���وي على فيتامين ب-6 ، الذي يس���اعد مع حمض الفوليك في 
الوقاية من تصلب الشرايين.

ويحتوي سمك التونة الخام على كميات أعلى من معظم الفيتامينات 
و المعادن، على الرغم من أن الحرارة لم تتسبب في تدهور العناصر 
الغذائي���ة. االس���تثناء هو الصودي���وم، و الذي قد يك���ون أعلى من 

المعالجة أو اإلضافة النموذجية للملح عند الطهي و التعليب .
وهناك العديد من فوائد التونة، نذكر منها:

– فيتامينات ب الموجودة في التونة تس���اعد على تحسين عملية 
التمثيل الغذائي .

– تساعد على منع اإلصابة بفقر الدم .
– تعزز صحة العين ، نظرًا لمحتوياتها من فيتامين أ و األوميغا 3 .

– أحماض األوميغا 3 الدهنية و المغنيسيوم و السيلينيوم الموجودة 
في التونة تعمل على تحسين المزاج.

– تس���اعد على تحس���ين الوظائف اإلدراكية و تقل���ل خطر اإلصابة 
بالزهايمر .

– تس���اعد التونة على الحفاظ على صحة القلب و األوعية الدموية و 
تمنع ارتفاع الكوليسترول في الدم، والسيطرة على مستويات ضغط 

الدم ألنها غنية جدا باألوميغا 3.
– تقي من السرطان ألنها غنية باألوميغا 3 و السيلينيوم .

ال تتــردد فــي تنــاول التونــة لهــذه األسبــاب..!

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت تقارير صحفية، أن ش���ركة “سامسونج” الجنوب كورية، تجهز 

مفاجأة “غير متوقعة”، وربما تكون “األكبر” في تاريخها.
وقالت مجلة “فوربس” األمريكية، بأن الشركة الكورية الجنوبية تجهز 
إلطالق نس���خة محدثة من هاتف “جالكس���ي إس 9، والذي س���يكون 

الهاتف الذكي “األكبر” في تاريخ الشركة.
ونقلت المجلة األمريكية عن مصادر داخل “سامس���ونج” تسريبها 
بالخطأ مواصفات الهاتف المرتقب، والذي س���يتم دعمه بشاش���ة 
لمسية بقياس 6.3 بوصة، وتعد تلك الشاشة هي األكبر في تاريخ 
هواتف الش���ركة. وتطلق “سامسونج” عادة نسخًا كبيرة المساحة 
في سلس���لة “جالكس���ي نوت”، والتي تندرج تحت فئة “الفابلت” 
)جهاز يجمع بي���ن الهاتف الذكي والحاس���ب اللوحي “التابلت”(. 
وس���توفر الش���ركة الكورية بالهات���ف ترقية الكامي���رات الخلفية 
المزدوجة بدقة كل كاميرا منها 12 ميجابيكسل، والمعالج سيكون 

من نوع “آكسيونس 9810” بتردد 2.8 جيجاهرتز.

لماذا تمتلك طواحين 
الهواء ثالث شفرات فقط؟

»سامسونج«
 تستعد ألكبر 

مفاجأة في تاريخها!
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غزة / عبدالله نصيف : 
واصل منتخب كرة الطائرة الشاطئية استعداداته للمشاركة في 
البطولة العربية التي تس���تضيفها المملكة المغربية أواخر هذا 
الش���هر ، وذلك على مالعب مدينة "أغادير" ، بمش���اركة 11 دولة 

عربية .
و قال محمد القيش���اوي العب نادي الصداقة و منتخب فلس���طين 
للكرة الش���اطئية المشارك بالبطولة ل�" االس���تقالل ": إن المنتخب 
سيبذل قصارى جهده لتحقيق إنجاز فلسطيني جديد ، يسطر في 

تاريخ الرياضة الفلسطينية .
و على الجانب الش���خصي تمنى القيشاوي و الملقب بإمبراطور كرة 
الطائرة الفلس���طينية ، تحقيق أرقام ش���خصية ممي���زة بالبطولة 
، و تس���طير اس���مه بين كبار اللعبة و رفع علم فلسطين في جميع 

المحافل الدولية ، رغم الظروف الخاصة التي يواجهها .
وأوضح القيش���اوي أن المنتخب الوطني الفلس���طيني سيش���ارك 

بفريقين، يتكون األول من العبين من نادي الصداقة خالد العرقان، 
ومحمد القيشاوي، و هما صاحبا لقب البطولة المحلية ، والفريق اآلخر 
وصيف البطولة  الالعبان إبراهيم قصيعة " شباب جباليا "وحسن أبو 

زعيتر " خدمات جباليا " .
وق����ال القيش����اوي الحائز على لق����ب أفضل العب على مس����توى 
الجامعات 2016 ، و أفضل سنتر بلوك ببطولة دوري الصاالت لكرة 
الطائرة العام الماضي: إنه سيتوجه رفقة خالد العرقان بعد االنتهاء 
من البطولة العربية ، إلى جاكرتا العاصمة اإلندونيس����ية ، ممثلون 
عن المنتخب األولمبي الفلسطيني و المشاركة بالبطولة اآلسيوية 
، والتي س����تقام منتصف الشهر المقبل . يذكر أن القيشاوي بدأ 
اللعبة بنادي أهلي غزة ، و انتقل لنادي الصداقة و حقق عدة ألقاب 
محلية ، و ش����ارك مع المنتخب الفلس����طيني " للصاالت " بالبطولة 
العربية العام الماضي بمصر ، و ت����وج رفقة العرقان ببطولة الكرة 

الشاطئية بغزة الموسم المنصرم .

   المشارك في البطولة العربية للكرة الشاطئية 
»�لقي�ساوي«:  ذ�هبون لتحقيق �إجناز فل�سطيني جديد

غزة / عبدالله نصيف: 
أكدت مصادر خاصة لصحيفة ل� "االستقالل " عن اقتراب توقيع 
نادي خدمات  الشاطئ مع العب نادي بيت حانون األهلي السابق 
ف���ادي عوض الله ، و ذلك من أجل ضم���ه خالل فترة االنتقاالت 
الصيفي���ة الجارية حالًيا . ويس���عى الش���اطئ لتدعيم صفوفه 
بشكل جيد قبل انطالق منافسات الموسم الجديد ، حيث ُيريد 

النادي المنافسة على األلقاب في الموسم الجديد .
وأش���ارت المصادر إلى أن المفاوضات قد تشهد تقاربًا في 
وجهات النظر خالل الس���اعات القليلة القادمة ، خاصة و أن 
الالع���ب رفض عدة عروض من أندية الممتازة و دوري الدرجة  
األول���ى . ويذكر أن عوض الله و الملقب ب� " الفراري " المتيازه 
بالس���رعة الهائلة ، لعب موسمًا أكثر من رائع مع بيت حانون 
األهل���ي ، و س���اهم بأهدافه و تمريراته الس���احرة ، بتصدر 

فريقه للبطولة و الصعود للدوري الممتاز الغزي .  

"�لبحريــة"
 يقرتب من �سم 

"�لفر�ري"عو�ض �لله 
غزة / االستقالل:

أعلن الالعب محمد القاضي عن فس���خ عقده 
م���ع فريق ش���باب رفح  رس���ميًا ، وذلك بعد 

أسابيع من االتفاق بين الطرفين.
وق���ال القاض���ي ف���ي تدوينه عبر حس���ابه 
الرس���مي في )فيس���بوك( :"أق���دم اعتذاري 
لجمهور وإدارة شباب رفح عن عدم استكمال 

مشواري معهم".
و ذكرت وسائل إعالمية أن القاضي قرر فسخ 
عقده مع "الزعي���م"  ، نظرًا لعدم التزام إدارة 

األخير باالتفاق المالي معه.
ومن المقرر أن يحدد القاضي وجهته المقبلة 
خ���الل األي���ام المقبلة قبيل انط���الق دوري 

الدرجة الممتازة يوم 7 سبتمبر المقبل .

�لقا�سي يف�سخ 
عقــده مــع
 »�لزعيم«

االستقالل/ وكاالت:
تحدث مارك���و ترانكيتى المدير التنفيذى 
لش���ركة بيريلى لإلطارات راعية نادي إنتر 
ميالن عن إمكانية ضم ليونيل ميسي نجم 

برشلونة إلى الفريق اإليطالى.
الصفحة  ترانكيتى  وتصدرت تصريح���ات 
األول���ى لصحيفة "توتوس���بورت" اإليطالية 

والتى قال فيها: "ميسى إلى إنتر؟ ربما".
قال المدير التنفيذى للشركة الراعية: "أتمنى 
أن يقوم مالك النادي الصينيون بالعمل على 
صفقة مدوية بضم ميس���ى حال النجاح فى 
تطبيق سياس���ة اللعب المالي النظيف وعدم 
الدخول في أي أزمات، إنه ميس���ي! كيف يمكنك أن تقول ال 

لالعب مثله".
وانتقل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد 
فى صفقة قياسية بالدورى اإليطالى تخطت حاجز ال�100 مليون 
يورو، ويرغب البعض ف���ى إعادة الصراع بين الثنائي األفضل في 
العال���م مرة أخرى ولك���ن عبر بوابة ال���دوري اإليطالي، بعدما قدم 
الثنائى كل ش���ىء بالدورى اإلسباني على مدى 9 سنوات تواجد 

فيهم النجم البرتغالى في مدريد.

�إنتــر ميــالن يخطــط 
لتقديــم عــر�ض ل�ســم 

مي�ســي
االستقالل / وكاالت:

ذك���رت تقاري���ر صحفي���ة، أن ريال 
مدريد اإلس���باني، اقترب من تعزيز 
صفوفه بصفقة برازيلية، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية الجارية.
وبحسب ما نشرته صحيفة "ريكورد" 
البرتغالي���ة، فإن ري���ال مدريد في 

مفاوض���ات متقدم���ة م���ع 
للحصول  بورت���و،  ن���ادي 
عل���ى خدم���ات الظهير 
أليك���س  البرازيل���ي 

تيليس، هذا الصيف.
الصحيف���ة  وش���ددت 

على أن ري���ال مدريد يريد 
التعاقد مع بديل قوي لمارسيلو 

في الصيف الجاري، ولذلك يريد استقدام 
أليكس تيليس من بورتو.

وختمت الصحيفة تقريرها، بأن بورتو مس���تعد لبيع 
تيليس لريال مدري���د، إذا حصل على 40 مليون يورو، 

قيمة الشرط الجزائي في عقد الالعب.

�سفقة بر�زيلية 
يف �لطريق

 لريال مدريد
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غزة/ االستقالل:
ناقش���ت بلدي���ة غ���زة م���ع أهالي 
البيئية  اآلث���ار  الش���جاعية  ح���ي 
واالجتماعية لمشروع تطوير شارع 
" الطحل���ة" بالحي ضمن اجتماعات 
تش���اورية م���ع المواطني���ن ف���ي 
المناطق التي ُتنفذ فيها المشاريع.

وقال مدير عام الهندسة والتخطيط 
نهاد المغني: إن المشروع يهدف 
لتحسين ش���بكات المياه والصرف 
الصحي ومعالجة مش���اكلها، وحل 
مش���كلة تجميع مي���اه األمطار في 
المنطقة، والمش���اكل المرورية في 
الوضع  لتحسين  باإلضافة  الشارع، 
البيئ���ي والصحة العام���ة وتقليل 

معدل انتشار الغبار واألتربة .
وأوض���ح أن المنطق���ة المذك���ورة 
ترابية وتعان���ي من ترٍد في البنية 
التحتية وتتجمع بها مياه األمطار 
في فصل الشتاء، مضيفًا أن البلدية 
اآلثار  معالج���ة  عل���ى  س���تحرص 
البيئية واالجتماعي���ة أثناء عملية 
التنفيذ وستعمل على التقليل من 
اآلثار الس���لبية للغبار المنبعث من 

عملية التجريف للتربة.
وأضاف أن المشروع يشمل تركيب 
ش���بكات جديدة للمي���اه والصرف 
الصحي ف���ي المنطق���ة، وتركيب 
ش���بكة لإلنارة على طول الش���ارع 
المذك���ور، وتبليط الش���ارع ببالط ) 

اإلنترلوك (.
وأوضح أن المدة الزمنية المتوقعة 

لتنفيذ المش���روع 4 ش���هور ومن 
المتوق���ع الب���دء ف���ي تنفيذه في 
شهر سبتمبر/ أيلول القادم وتبلغ 
التكلف���ة اإلجمالي���ة المق���درة له 
نح���و 180 ألف ي���ورو ضمن منحة 
مقدمة من صندوق تطوير وإقراض 
الهيئ���ات المحلية - برنامج تطوير 

البلديات - المرحلة الثالثة.

هذا وش���يعت جماهير غفيرة من أبناء ش���عبنا بمخيم جباليا مس���اء أمس 
جثمان الشهيد، وسط دعوات غاضبة بالرد على جرائم االحتالل بحق شعبنا.

إلى ذلك، أصيب خمس���ة مواطنين مس���اء أمس، بقصف واستهداف 
لالحتالل اإلسرائيلي للمتظاهرين قرب مخيمات العودة شرقي مدينة 

غزة ومخيم البريج بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة.
وأفادت وزارة الصح���ة في بيان لها بوصول ثالثة إصابات جراء قصف 

طائرة إسرائيلية مسيرة لمجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة.
كما أصيب طفالن، أحدهما بقنبلة غاز في الرأس أطلقها جنود االحتالل 

اإلسرائيلي على المتظاهرين شرق مخيم البريج.
وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل أطلقت قنبلة الغاز تجاه عدد من 
المتظاهرين السلميين ش���رقي مخيم العودة شرقي مخيم البريج، ما 

تسبب بإصابة الطفل.
ومنذ 30 مارس الماضي يخرج الفلسطينيون في قطاع غزة بمسيرات 
قرب السياج الفاصل مع األراضي المحتلة، ضمن مسيرات العودة وكسر 
الحصار. وتتعمد قوات االحتالل "اإلسرائيلي" استهداف المشاركين 
بفعاليات مس���يرة العودة، حيث استشهد نحو 145 شهيًدا وأصيب 

نحو 13 ألًفا آخرين برصاص قناصة االحتالل.
ذكرت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال-فلسطين أن قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي قتلت 25 طفاًل فلس���طينًيا منذ بداية العام الجاري، 21 

منهم في قطاع غزة.

االستقالل/ وكاالت:
أصدرت السفارة الفلسطينية لدى ايطاليا، مساء أمس الثالثاء بيانًا صحفيًا نفت 
فيه ما يروج عبر مواقع التواصل االجتماعي وبعض المواقع اإلعالمية حول غرق 

سفينة تحمل مهاجرين فلسطينيين قبالة السواحل اإليطالية.
وقالت الس���فارة الفلس���طينية: إنه "بعد اس���تقصائها مع الجه���ات المعنية 
في ايطالي���ا بخصوص ما يروج حول غرق س���فينة تحم���ل مهاجرين ومنهم 
فلس���طينيين قرب السواحل اإليطالية الثالثاء، تبين أنه ال صحة لكل ما يشاع 
وليس هناك أي حادث غرق أو حاالت إنقاذ تمت قرب السواحل االيطالية لغاية 

اآلن".
وناشدت السفارة جميع المواطنين توخي الدقة والحذر من نقل أي معلومات من 

هذا القبيل، بحسب ما أوردته وكالة األنباء الفلسطينية.

غزة/ االستقالل
سقطت طائرة "إس���رائيلية" مسيرة مخصصة للتصوير مساء أمس 

الثالثاء شرق مدينة غزة.
وأفاد مراس���لنا بأن الطائرة التي س���قطت ش���رق غزة من نوع "كواد 
كابتر"، ويستخدمها االحتالل لتصوير المتظاهرين السلميين على 

حدود القطاع الشرقية.
وأوضح أن المؤشرات األولية تفيد بأن الطائرة سقطت إثر خلل فني، 

حيث تمكنت المقاومة الفلسطينية من السيطرة عليها.
وأس���قطت مؤخًرا عديد من الطائرات المسيرة التابعة لالحتالل في 
المناطق الش���رقية لقطاع غزة، حيث يعمل الش���بان على إسقاطها 

باستخدام األدوات البدائية ك� "المقالع والُشديدة".
ومنذ 30 مارس الماضي يخرج الفلسطينيون في قطاع غزة بمسيرات 
قرب الس���ياج الفاصل مع األراضي المحتلة، ضمن مسيرات العودة 

وكسر الحصار.

عدم توفر الكميات الالزمة من الوقود لتشغيلها.
وأوضح مدير العالقات العامة واإلعالم في الشركة محمد ثابت ل�«االستقالل« 
أن توّقف محطة التوليد سُيبقي جدول توزيع التيار الكهربائي على ما هو 

عليه )حالًيا(، وهو 4 ساعات وصل، مقابل 18- 20 ساعة قطع«.  
ولفت ثابت إلى أن عصر أمس الثالثاء، ش���هد إصالًحا لخّطي كهرباء رئيسيين، 
وهما خط »الشعف« الرئيس المغّذي لمحافظة غزة )قدرته 12 ميغاوات(، وخط 

»8« المغّذي لمحافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة. 
وأوض���ح أن »خطوط الكهرباء القادمة من جانب االحتالل تعمل بمجملها بقدرة 

)120( ميغاوات. 
وح���ول إذا ما ُأدخلت كميات من الوق���ود لصالح محطة توليد الكهرباء بعد قرار 
االحتالل فتح معبر »كرم أبو س���الم« التجاري جزئًيا، بّين ثابت أن هذا األمر »من 
اختصاص هيئة البترول وس���لطة الطاقة بغزة«؛ لكنه استدرك: »أعتقد أنه لم 

يصل وقود لصالح المحطة«.
وأش���ار مدير العالقات العامة واإلعالم بش���ركة توزيع الكهرباء إلى أن الشركة 
تبذل جهوًدا واتصاالت مع جهات مختلفة )لم يسّمها(، في محاولة لتجاوز أزمة 
الكهرب���اء الراهنة، وتوفير كميات إضافية من الكهرباء لصالح إعادة تش���غيل 

محطة التوليد.
ويعان���ي قطاع غزة منذ )12( عاًما من أزمة كهرب���اء حاّدة، بعد قصف االحتالل 
محطة التوليد الرئيسة فيه، وقلة مصادر الكهرباء المتوفرة مقارنة مع احتياجات 

سكان القطاع التي تفوق ال� )450( ميجا وات.

بلدية غزة تناقش تطوير شارع »الطحلة« بالشجاعية

وجرى خالل اللقاء مناقش���ة مراحل 
تنفي���ذ المش���روع وس���بل تالفي 
أي مش���اكل قد تط���رأ خالل عملية 
التنفي���ذ وأهمية تعزي���ز التعاون 
والتنسيق بين البلدية والمواطنين 
اإلش���راف  مكت���ب  خ���الل  م���ن 
الهندس���ي الذي سيقام لإلشراف 

على المشروع .

جانب من اللقاء 

"كهرباء غزة"   ..غزة: �شهيد    ..

سفارتنا في روما تنفي 
غرق سفينة تحمل 

مهاجرين فلسطينيين 

سقوط طائرة تصوير 
لالحتالل شرق غزة

غزة/ االستقالل:
اختتم���ت دائرة التدري���ب والبحث العلم���ي ببرنامج غزة 
للصحة النفسية بالتعاون مع الجمعية األلمانية للتعاون 
الدول���ي "GIZ"، دورة تدريبية بعنوان "الصحة النفس���ية 

للطفل".
ج���اء ذلك بمش���اركة 21 متدرب���ًا من مدربي ك���رة القدم 
ومدربات كرة الطائرة بأربعة ن���واٍد بقطاع غزة وهي نادي 
خدمات المغازي، ونادي شباب بيت حانون األهلي، ونادي 
جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني خ���ان يونس، ونادي 
اله���الل الرياضي غزة، وق���ام بالتدريب في ه���ذه الدورة 

مجموعة من االختصاصيين بالبرنامج والجمعية األلمانية 
للتعاون الدولي، وذلك في قاعة فندق المشتل بغزة.

واش���تملت الدورة التي عقدت على 3 مراحل واستمرت 
17 يومًا بواقع 124 س���اعة تدريبية عل���ى العديد من 
الموضوع���ات الهامة منها نمو وتطور الطفل من س���ن 
12-17 س���نة وأه���م التغيرات النفس���ية والمش���اعر 
والس���لوكيات، ومقدمة عن موض���وع تأهيل المدربين 
وآلي���ات التعام���ل مع األطف���ال المصابي���ن بالصدمة 
النفس���ية من خالل الرياضة، والصحة النفسية واألثار 
المترتبة عليها "االكتش���اف واإلحالة"، وآليات االتصال 

والتواصل الفعال، واإلسعاف النفسي األولي لألطفال، 
واإلس���عاف النفس���ي األولي للبالغي���ن، واالضطرابات 
النفسية األكثر شيوعًا بين األطفال والمراهقين )القلق، 
االكتئاب، االندفاعي���ة، اإلدمان، الوس���واس القهري(، 
والمتابعة والتقييم لموض���وع تأهيل مدربي الرياضة 
لمفهوم الصدمة والرياضة، واآلليات النفسية الفعالة 
في التعامل مع األطفال، إضافة إلى التصنيفات الستة 
للرياضة والنشاطات البدنية، وإدارة الضغوط النفسية 
والرعاية الذاتية، واآلثار النفسية التي يعاني منها ذوي 

االحتياجات الخاصة.

برنامج غزة للصحة النفسية

 يختتم دورة »الصحة النفسية للطفل«

رام الله/ االستقالل:
وّقع وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة، 
والقنصل اإليطال���ي العام فابيو س���وكولوفيتش، 
ورئيس���ة وكالة التنمية اإليطالية السيدة كرستينا 
نتولي، ومسؤول المنحة اإليطالية لوحدة العالقات 

الدولي���ة في وزارة المالية طه أحم���د، اتفاقية إعادة 
البناء وتعزيز االنتعاش الوطني المبكر.

ج���اء ذلك خالل االجتماع ال���ذي عقد في مقر الوزارة 
بمدينة رام الله، أمس الثالثاء.

وشكر الحساينة باسم الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس، ورئي���س ال���وزراء رامي الحم���د الله، جهود 
الحكومة اإليطالية لدعمها ومس���اندتها للش���عب 
الفلسطيني ومساهمتها في عملية إعادة اعمار غزة، 
مشيرًا إلى أن تنفيذ المشاريع الممولة من الحكومة 

اإليطالية تنفذ بدقة عالية واحترافية تامة .

الحساينة والقنصل اإليطالي يوقعان
 اتفاقية إعادة البناء وتعزيز االنتعاش

االستقالل/ وكاالت:
أعلن البنك الدولي أم���س الثالثاء عن منحة قدرها 90 مليون دوالر، 
س���يخصص معظمها لتعزيز قدرات القطاع الخ���اص، إضافة إلى 

تمويل مشاريع بنية تحتية.
وقال البنك الدولي في بيان له أمس: »استجابة لألوضاع الفلسطينية 
التي تزداد صعوبة، أوصى مجلس المديرين التنفيذيين بتخصيص 
90 مليون دوالر لتسريع وتيرة الرفاه االقتصادي الذي تشتد حاجة 
الشعب الفلسطيني إليه، وذلك ارتفاعًا من مساعداته التي يقدمها 

سنويا بقيمة 55 مليون دوالر«.
وأوض���ح البنك أن هذه األموال »س���تحول في ش���كل منح من دخل 
البنك الخاص إلى الصندوق االستئماني المخصص للضفة الغربية 

وقطاع غزة«.
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الش���رق األوسط 
وش���مال أفريقيا فريد بلحاج إن »أوضاع الهشاشة والصراع تشكل 
أح���د التحديات األكث���ر إلحاحًا في مواجهة التنمية المس���تدامة، 
إال أن ع���دم اتخ���اذ أي إجراء حيال هذه األوضاع يزيد بش���كل كبير 
من احتمال نش���وب اضطرابات وتراجع مس���توى التنمية البشرية. 
ن���درك أن اإلمكانات الكاملة لالقتصاد ل���ن تتحقق بدون التوصل 
لتس���وية سياسية، ومع ذلك، يمكن عمل المزيد لدعم رفاه الشعب 
الفلس���طيني بعد أكثر م���ن عقد من ركود النم���و وارتفاع معدالت 

البطالة«.
وأع���رب البن���ك الدولي عن قلق���ه حيال األوض���اع االقتصادية في 
األراضي الفلسطينية، »حيث 30% من الفلسطينيين عاطلون عن 
العمل، ونصف سكان غزة بدون وظائف، »لهذا يدرس البنك الدولي 
اس���تراتيجيات جديدة لتعزيز الفرص االقتصادية واالستثمارات 
الخاص���ة، والتوفيق بين المهارات ومتطلبات الس���وق وخلق فرص 

العمل«.

البنك الدولي يقدم 
90 مليون $ لدعم 

مشاريع بالضفة وغزة
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غزة/ االستقالل:
ناقش���ت بلدي���ة غ���زة م���ع أهالي 
البيئية  اآلث���ار  الش���جاعية  ح���ي 
واالجتماعية لمشروع تطوير شارع 
" الطحل���ة" بالحي ضمن اجتماعات 
تش���اورية م���ع المواطني���ن ف���ي 
المناطق التي ُتنفذ فيها المشاريع.

وقال مدير عام الهندسة والتخطيط 
نهاد المغني: إن المشروع يهدف 
لتحسين ش���بكات المياه والصرف 
الصحي ومعالجة مش���اكلها، وحل 
مش���كلة تجميع مي���اه األمطار في 
المنطقة، والمش���اكل المرورية في 
الوضع  لتحسين  باإلضافة  الشارع، 
البيئ���ي والصحة العام���ة وتقليل 

معدل انتشار الغبار واألتربة .
وأوض���ح أن المنطق���ة المذك���ورة 
ترابية وتعان���ي من ترٍد في البنية 
التحتية وتتجمع بها مياه األمطار 
في فصل الشتاء، مضيفًا أن البلدية 
اآلثار  معالج���ة  عل���ى  س���تحرص 
البيئية واالجتماعي���ة أثناء عملية 
التنفيذ وستعمل على التقليل من 
اآلثار الس���لبية للغبار المنبعث من 

عملية التجريف للتربة.
وأضاف أن المشروع يشمل تركيب 
ش���بكات جديدة للمي���اه والصرف 
الصحي ف���ي المنطق���ة، وتركيب 
ش���بكة لإلنارة على طول الش���ارع 
المذك���ور، وتبليط الش���ارع ببالط ) 

اإلنترلوك (.
وأوضح أن المدة الزمنية المتوقعة 

لتنفيذ المش���روع 4 ش���هور ومن 
المتوق���ع الب���دء ف���ي تنفيذه في 
شهر سبتمبر/ أيلول القادم وتبلغ 
التكلف���ة اإلجمالي���ة المق���درة له 
نح���و 180 ألف ي���ورو ضمن منحة 
مقدمة من صندوق تطوير وإقراض 
الهيئ���ات المحلية - برنامج تطوير 

البلديات - المرحلة الثالثة.

هذا وش���يعت جماهير غفيرة من أبناء ش���عبنا بمخيم جباليا مس���اء أمس 
جثمان الشهيد، وسط دعوات غاضبة بالرد على جرائم االحتالل بحق شعبنا.

إلى ذلك، أصيب خمس���ة مواطنين مس���اء أمس، بقصف واستهداف 
لالحتالل اإلسرائيلي للمتظاهرين قرب مخيمات العودة شرقي مدينة 

غزة ومخيم البريج بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة.
وأفادت وزارة الصح���ة في بيان لها بوصول ثالثة إصابات جراء قصف 

طائرة إسرائيلية مسيرة لمجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة.
كما أصيب طفالن، أحدهما بقنبلة غاز في الرأس أطلقها جنود االحتالل 

اإلسرائيلي على المتظاهرين شرق مخيم البريج.
وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل أطلقت قنبلة الغاز تجاه عدد من 
المتظاهرين السلميين ش���رقي مخيم العودة شرقي مخيم البريج، ما 

تسبب بإصابة الطفل.
ومنذ 30 مارس الماضي يخرج الفلسطينيون في قطاع غزة بمسيرات 
قرب السياج الفاصل مع األراضي المحتلة، ضمن مسيرات العودة وكسر 
الحصار. وتتعمد قوات االحتالل "اإلسرائيلي" استهداف المشاركين 
بفعاليات مس���يرة العودة، حيث استشهد نحو 145 شهيًدا وأصيب 

نحو 13 ألًفا آخرين برصاص قناصة االحتالل.
ذكرت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال-فلسطين أن قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي قتلت 25 طفاًل فلس���طينًيا منذ بداية العام الجاري، 21 

منهم في قطاع غزة.

االستقالل/ وكاالت:
أصدرت السفارة الفلسطينية لدى ايطاليا، مساء أمس الثالثاء بيانًا صحفيًا نفت 
فيه ما يروج عبر مواقع التواصل االجتماعي وبعض المواقع اإلعالمية حول غرق 

سفينة تحمل مهاجرين فلسطينيين قبالة السواحل اإليطالية.
وقالت الس���فارة الفلس���طينية: إنه "بعد اس���تقصائها مع الجه���ات المعنية 
في ايطالي���ا بخصوص ما يروج حول غرق س���فينة تحم���ل مهاجرين ومنهم 
فلس���طينيين قرب السواحل اإليطالية الثالثاء، تبين أنه ال صحة لكل ما يشاع 
وليس هناك أي حادث غرق أو حاالت إنقاذ تمت قرب السواحل االيطالية لغاية 

اآلن".
وناشدت السفارة جميع المواطنين توخي الدقة والحذر من نقل أي معلومات من 

هذا القبيل، بحسب ما أوردته وكالة األنباء الفلسطينية.

غزة/ االستقالل
سقطت طائرة "إس���رائيلية" مسيرة مخصصة للتصوير مساء أمس 

الثالثاء شرق مدينة غزة.
وأفاد مراس���لنا بأن الطائرة التي س���قطت ش���رق غزة من نوع "كواد 
كابتر"، ويستخدمها االحتالل لتصوير المتظاهرين السلميين على 

حدود القطاع الشرقية.
وأوضح أن المؤشرات األولية تفيد بأن الطائرة سقطت إثر خلل فني، 

حيث تمكنت المقاومة الفلسطينية من السيطرة عليها.
وأس���قطت مؤخًرا عديد من الطائرات المسيرة التابعة لالحتالل في 
المناطق الش���رقية لقطاع غزة، حيث يعمل الش���بان على إسقاطها 

باستخدام األدوات البدائية ك� "المقالع والُشديدة".
ومنذ 30 مارس الماضي يخرج الفلسطينيون في قطاع غزة بمسيرات 
قرب الس���ياج الفاصل مع األراضي المحتلة، ضمن مسيرات العودة 

وكسر الحصار.

عدم توفر الكميات الالزمة من الوقود لتشغيلها.
وأوضح مدير العالقات العامة واإلعالم في الشركة محمد ثابت ل�«االستقالل« 
أن توّقف محطة التوليد سُيبقي جدول توزيع التيار الكهربائي على ما هو 

عليه )حالًيا(، وهو 4 ساعات وصل، مقابل 18- 20 ساعة قطع«.  
ولفت ثابت إلى أن عصر أمس الثالثاء، ش���هد إصالًحا لخّطي كهرباء رئيسيين، 
وهما خط »الشعف« الرئيس المغّذي لمحافظة غزة )قدرته 12 ميغاوات(، وخط 

»8« المغّذي لمحافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة. 
وأوض���ح أن »خطوط الكهرباء القادمة من جانب االحتالل تعمل بمجملها بقدرة 

)120( ميغاوات. 
وح���ول إذا ما ُأدخلت كميات من الوق���ود لصالح محطة توليد الكهرباء بعد قرار 
االحتالل فتح معبر »كرم أبو س���الم« التجاري جزئًيا، بّين ثابت أن هذا األمر »من 
اختصاص هيئة البترول وس���لطة الطاقة بغزة«؛ لكنه استدرك: »أعتقد أنه لم 

يصل وقود لصالح المحطة«.
وأش���ار مدير العالقات العامة واإلعالم بش���ركة توزيع الكهرباء إلى أن الشركة 
تبذل جهوًدا واتصاالت مع جهات مختلفة )لم يسّمها(، في محاولة لتجاوز أزمة 
الكهرب���اء الراهنة، وتوفير كميات إضافية من الكهرباء لصالح إعادة تش���غيل 

محطة التوليد.
ويعان���ي قطاع غزة منذ )12( عاًما من أزمة كهرب���اء حاّدة، بعد قصف االحتالل 
محطة التوليد الرئيسة فيه، وقلة مصادر الكهرباء المتوفرة مقارنة مع احتياجات 

سكان القطاع التي تفوق ال� )450( ميجا وات.

بلدية غزة تناقش تطوير شارع »الطحلة« بالشجاعية

وجرى خالل اللقاء مناقش���ة مراحل 
تنفي���ذ المش���روع وس���بل تالفي 
أي مش���اكل قد تط���رأ خالل عملية 
التنفي���ذ وأهمية تعزي���ز التعاون 
والتنسيق بين البلدية والمواطنين 
اإلش���راف  مكت���ب  خ���الل  م���ن 
الهندس���ي الذي سيقام لإلشراف 

على المشروع .

جانب من اللقاء 

"كهرباء غزة"   ..غزة: �شهيد    ..

سفارتنا في روما تنفي 
غرق سفينة تحمل 

مهاجرين فلسطينيين 

سقوط طائرة تصوير 
لالحتالل شرق غزة

غزة/ االستقالل:
اختتم���ت دائرة التدري���ب والبحث العلم���ي ببرنامج غزة 
للصحة النفسية بالتعاون مع الجمعية األلمانية للتعاون 
الدول���ي "GIZ"، دورة تدريبية بعنوان "الصحة النفس���ية 

للطفل".
ج���اء ذلك بمش���اركة 21 متدرب���ًا من مدربي ك���رة القدم 
ومدربات كرة الطائرة بأربعة ن���واٍد بقطاع غزة وهي نادي 
خدمات المغازي، ونادي شباب بيت حانون األهلي، ونادي 
جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني خ���ان يونس، ونادي 
اله���الل الرياضي غزة، وق���ام بالتدريب في ه���ذه الدورة 

مجموعة من االختصاصيين بالبرنامج والجمعية األلمانية 
للتعاون الدولي، وذلك في قاعة فندق المشتل بغزة.

واش���تملت الدورة التي عقدت على 3 مراحل واستمرت 
17 يومًا بواقع 124 س���اعة تدريبية عل���ى العديد من 
الموضوع���ات الهامة منها نمو وتطور الطفل من س���ن 
12-17 س���نة وأه���م التغيرات النفس���ية والمش���اعر 
والس���لوكيات، ومقدمة عن موض���وع تأهيل المدربين 
وآلي���ات التعام���ل مع األطف���ال المصابي���ن بالصدمة 
النفس���ية من خالل الرياضة، والصحة النفسية واألثار 
المترتبة عليها "االكتش���اف واإلحالة"، وآليات االتصال 

والتواصل الفعال، واإلسعاف النفسي األولي لألطفال، 
واإلس���عاف النفس���ي األولي للبالغي���ن، واالضطرابات 
النفسية األكثر شيوعًا بين األطفال والمراهقين )القلق، 
االكتئاب، االندفاعي���ة، اإلدمان، الوس���واس القهري(، 
والمتابعة والتقييم لموض���وع تأهيل مدربي الرياضة 
لمفهوم الصدمة والرياضة، واآلليات النفسية الفعالة 
في التعامل مع األطفال، إضافة إلى التصنيفات الستة 
للرياضة والنشاطات البدنية، وإدارة الضغوط النفسية 
والرعاية الذاتية، واآلثار النفسية التي يعاني منها ذوي 

االحتياجات الخاصة.

برنامج غزة للصحة النفسية

 يختتم دورة »الصحة النفسية للطفل«

رام الله/ االستقالل:
وّقع وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينة، 
والقنصل اإليطال���ي العام فابيو س���وكولوفيتش، 
ورئيس���ة وكالة التنمية اإليطالية السيدة كرستينا 
نتولي، ومسؤول المنحة اإليطالية لوحدة العالقات 

الدولي���ة في وزارة المالية طه أحم���د، اتفاقية إعادة 
البناء وتعزيز االنتعاش الوطني المبكر.

ج���اء ذلك خالل االجتماع ال���ذي عقد في مقر الوزارة 
بمدينة رام الله، أمس الثالثاء.

وشكر الحساينة باسم الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس، ورئي���س ال���وزراء رامي الحم���د الله، جهود 
الحكومة اإليطالية لدعمها ومس���اندتها للش���عب 
الفلسطيني ومساهمتها في عملية إعادة اعمار غزة، 
مشيرًا إلى أن تنفيذ المشاريع الممولة من الحكومة 

اإليطالية تنفذ بدقة عالية واحترافية تامة .

الحساينة والقنصل اإليطالي يوقعان
 اتفاقية إعادة البناء وتعزيز االنتعاش

االستقالل/ وكاالت:
أعلن البنك الدولي أم���س الثالثاء عن منحة قدرها 90 مليون دوالر، 
س���يخصص معظمها لتعزيز قدرات القطاع الخ���اص، إضافة إلى 

تمويل مشاريع بنية تحتية.
وقال البنك الدولي في بيان له أمس: »استجابة لألوضاع الفلسطينية 
التي تزداد صعوبة، أوصى مجلس المديرين التنفيذيين بتخصيص 
90 مليون دوالر لتسريع وتيرة الرفاه االقتصادي الذي تشتد حاجة 
الشعب الفلسطيني إليه، وذلك ارتفاعًا من مساعداته التي يقدمها 

سنويا بقيمة 55 مليون دوالر«.
وأوض���ح البنك أن هذه األموال »س���تحول في ش���كل منح من دخل 
البنك الخاص إلى الصندوق االستئماني المخصص للضفة الغربية 

وقطاع غزة«.
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الش���رق األوسط 
وش���مال أفريقيا فريد بلحاج إن »أوضاع الهشاشة والصراع تشكل 
أح���د التحديات األكث���ر إلحاحًا في مواجهة التنمية المس���تدامة، 
إال أن ع���دم اتخ���اذ أي إجراء حيال هذه األوضاع يزيد بش���كل كبير 
من احتمال نش���وب اضطرابات وتراجع مس���توى التنمية البشرية. 
ن���درك أن اإلمكانات الكاملة لالقتصاد ل���ن تتحقق بدون التوصل 
لتس���وية سياسية، ومع ذلك، يمكن عمل المزيد لدعم رفاه الشعب 
الفلس���طيني بعد أكثر م���ن عقد من ركود النم���و وارتفاع معدالت 

البطالة«.
وأع���رب البن���ك الدولي عن قلق���ه حيال األوض���اع االقتصادية في 
األراضي الفلسطينية، »حيث 30% من الفلسطينيين عاطلون عن 
العمل، ونصف سكان غزة بدون وظائف، »لهذا يدرس البنك الدولي 
اس���تراتيجيات جديدة لتعزيز الفرص االقتصادية واالستثمارات 
الخاص���ة، والتوفيق بين المهارات ومتطلبات الس���وق وخلق فرص 

العمل«.

البنك الدولي يقدم 
90 مليون $ لدعم 

مشاريع بالضفة وغزة
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مو�شم قطف �لعنب يف غزة           ) ت�شوير/ �أ�شرف �أبو عمرة (

االستقالل/ وكاالت: 
قبل أي����ام من بداية رحلة أحالمهم إل����ى مدينة مايوركا 
السياحية، أصيب أفراد عائلة بريطانية بخيبة أمل كبرى 

بعد أن مزق كلب العائلة جوازات سفرهم.
واضطرت إيال أرونديل، وروس����يل ماك وأطفالهما إللغاء 
الرحل����ة إلى ماي����وركا  بعد تمزيق الكل����ب بيلي جوازات 

سفرهم.  
ولم تنجح العائلة في استخدام خدمة استبدال جوازات 
الس����فر الس����ريعة في الوقت المناس����ب، بسبب رفض 
موظفي المطار قبول وثائق بديلة لألطفال أصدرت على 

جناح السرعة.
وقالت إيال معلقة على الحادث: " األمر الذي زاد الوضع 
سوءًا، أننا لم نس����تطع الحصول على تعويض المبالغ 
التي دفعناها مسبقًا من شركات التأمين التي تذرعت 
بأنه����ا حالة غير مدرج����ة تحت بن����ود التعويض عن 

الخسائر".
وفي نهاية المطاف، اضطر الزوجان لدفع مبلغ 150 دوالرًا 
أمريكيًا إضافيًا لوكالة السفر مقابل رحلٍة أخرى بعد شهر، 

وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

يلغون رحلة عمرهم 
بعد أن التهم كلبهم 

وثائق سفرهم

نيودلهي / االستقالل:
اضط���رت الخطوط الهندي���ة، مؤخرًا، إلى 
توقي���ف اثنتين م���ن طائراته���ا بعدما 
اش���تكى ركاب من انتش���ار حشرات بق 
الفراش وس���وء الخدمات، في رحالت بين 

نيويورك ومومباي.
وبحس���ب ما نقلت صحيف���ة "إندبندنت" 
البريطانية، فإن راكبة تس���مى كاش���ميرا 
تونسيكار فوجئت بالبق على مقعد زوجها 
رغم أن األس���رة كانت ترك���ب درجة رجال 
األعم���ال، واعتقدت في البداي���ة أن األمر 
مجرد حشرة عابرة لكن المشكلة لم تقف 

عند هذا الحد.
وعلى الرغ���م من قيام مضيف���ي الطائرة 
برش مبيد حشرات في المكان ألجل إنهاء 
المأزق، وجد الركاب أن البق لم يتوقف بل 

واصل هجومه الكاسح.
واعتذرت ش���ركة الخط���وط الهندية في 
موقع تويتر عما حصل، قائلة: إنها أبلغت 
طاقم الصيانة بما حصل في الرحلة حتى 

يتخذ اإلجراءات الضرورية.
وقال الزوجان الهنديان: إن اعتذار الشركة 
ج���اء متأخرًا ألن األصل ه���و أال يكون ثمة 
بق في الطائرة، وقال الزوج تونس���يكار: إن 
زوجته وبناته قضي���ن نصف الرحلة على 
مت���ن الدرج���ة االقتصادية "م���ع طاوالت 

مكسورة وشاشات ال تعمل".
وأضاف الزوج الغاضب أنه س���مع من ذي 
قبل بوجود حش���رات البق ف���ي القطارات، 
لكن لم يتصور أنها ستكتس���ح الطائرة 
وتص���ل إلى درج���ة رجال األعم���ال التي 
يفترض أن تكون على قدر كبير من الراحة 

والفخامة.
وأوقفت الشركة الهندية طائرتيها ليوم 
كامل حتى تقوم بتعقيمها وضمان الخلو 

من حشرات البق المزعجة.
وكان راكب ثاٍن قد غرد في التاس���ع عشر 
من يولي���و الماضي قائال إن زوجته وثالثة 
من أبنائه عانوا مشكلة مماثلة، فتعرضوا 
لع���ض الب���ق علما أنه���م دفع���وا تذاكر 
باهظة بسعر يصل إلى عشرة آالف جنيه 

أسترليني.
وتعان���ي الخطوط الهندي���ة أزمة خانقة، 
وقامت الحكوم���ة الهندية بعرضها للبيع 
ف���ي مارس الماضي، لك���ن لم يتقدم أحد 
للحصول عليها بس���بب م���ا تراكم عليها 
من دي���ون تصل إل���ى 6 ملي���ارات جنيه 

أسترليني.

القاهرة/ االستقالل:
 انتش���رت على مواقع التواصل في مصر 
ص���ورة لش���خص بج���وار حمار وحش���ي 
بالحديق���ة الدولية بمدينة نصر، فيما أكد 
المغردون أنه من النوع "البلدي"، وتم طالؤه 
بخطوط س���وداء ليصبح وحشيًا ويخدعون 

به الزوار.
مصور اللقطة وهو محمود س���رحان، طالب 
بالثانوية العامة من محافظة بورس���عيد، 
كش���ف  عن أنه كان ي���زور الحديقة منذ 
يومي���ن، وفور رؤيته للحمار تأكد أنه ليس 
وحشيًا، مضيفًا أن أذن الحمار ورأسه وذيله 
وطريقة الخطوط الس���وداء المرسومة على 

جسده تؤكد أنه ليس وحشيا بل بلدي.
وقال: إنه نش���ر الصور على صفحته على 
فيس���بوك، وفوجئ بتفاعل الجميع معها، 
فيم���ا تدخل المغ���ردون وبينه���م أطباء 
بيطريون، وأكدوا أن الحمار ليس وحش���يًا، 
وأن موجة الحر تس���ببت ف���ي إزالة بعض 

الدهانات والطالء المرسوم على جسده.
م���ن جانبه، رد اللواء محمد س���لطان، مدير 

مش���روع الحدائق المتخصص���ة، وأكد أن 
الحديق���ة لم تخ���دع زواره���ا، وأن الحمار 

وحشي بالفعل وليس بلديًا.
وأكد سلطان أن هناك بروتوكوال بين إدارة 

المشروع وحديقة الحيوان بالجيزة لتوريد 
الحيوانات للحديقة الدولية، مش���يرًا إلى 
أنه يتم العناية بهذه الحيوانات والكشف 

الدوري عليها.

االستقالل/ وكاالت:
تم العثور أخيرًا على نس���خة من كتاب "مخط���ط المحرك التحليلي" الذي 
ألفته ابنة الكاتب والشاعر اإلنجليزي الشهير لورد بايرون، والذي ساعدها 
في كتابته زميلها المختص في الرياضيات تشارلز باباج، منذ ما يقرب 175 

عامًا.
وبعد العثور عليه في صندوق للخردة، بيع الكتاب الذي لم يطبع منه سوى ست 

نسخ في المزاد العلني، بمبلغ كبير بلغ 150000 دوالر أمريكي.
وكانت الس���يدة آدا لوفليس، قد اشتركت مع زميلها تشارلز باباج في تأليف 
الكت���اب الذي يتأل���ف من 50 صفحة والذي يعتب���ر أول مخطط نظري لجهاز 

الكمبيوتر في العالم.
ويحتوي الكتاب على تفسير خاص من السيدة لوفليس، للنظريات المتعلقة 
بالكمبيوتر، إضافة إلى مجموعة من البرمجيات والخوارزميات. يذكر أن الكتاب 
كان ف���ي صندوق خردة ل���دى زوجين من بلدة كونس���وولدز البريطانية، وكانا 
ينويان رميه في القمامة قبل أن يقنعهما أحد األصدقاء بأن الكتاب ذو قيمة 
كبيرة ويمكن أن يكسبا من بيعه الكثير من المال، وفقًا لما نقلت صحيفة ديلي 

ميرور البريطانية. 

االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراسة طبية أميركية حديثة أن ارتفاع درجات الحرارة 
النات����ج عن االحتباس الحراري، يزي����د من معدالت االنتحار في 

الواليات المتحدة والمكسيك.
وأجرى الدراس����ة باحثون في جامعة س����تانفورد، ونشرت في 
 )nature climate change( "مجلة "نيتشر كاليمت تشينج

العلمية.
ورص����د الباحثون معدالت االنتحار في جمي����ع أقاليم الواليات 
المتحدة والبلديات المكس����يكية على مدار عقود، ثم قارنوها 

ببيانات درجات الحرارة التاريخية.
باإلضافة إلى ذلك، جمع الباحثون منش����ورات مواقع التواصل 
االجتماعي التي تحتوي على كلمات تشير إلى االكتئاب، مثل: 
وحيد  أو انتحاري، ثم قاموا بمقارنتها ببيانات درجات الحرارة.

ووج����د الباحث����ون رابط����ًا قوي����ًا بين درج����ات الح����رارة األكثر 
ارتفاعًاوحاالت االنتحار، باإلضافة إلى تنامي لغة االكتئاب عبر 

مواقع اإلنترنت.
ويرى الباحثون أن الناس ال يعانون من االكتئاب المباشر بسبب 
الطقس الحار، لكنهم يعتقدون أن ارتفاع الحرارة يدفع العقل 

البشري إلى ارتكاب المزيد من "األذى الذاتي".

فضيحة »بق« تضرب الطيران الهندي العثور على أول كتاب عن 

الكمبيوتر عمره 175 عامًا

حمــار دهنــوه ليصبــح وحشيــًا
 بحديقــة حيوانــات بمصــر

دراسة: االحتباس الحراري 
يزيد حاالت االنتحار!


