
غزة/ دعاء الحطاب: 
س���عادة عارمة حطت رحاله���ا في منزل 
المواطن���ة أم أيمن الغندور )40عاما( منذ 

أن عمل���ت بإدراج اس���مها وزوجها ضمن 
قائم���ة الحجاج ه���ذا الموس���م، فلطالما 
بكت عيناها ش���وقًا لرؤي���ة مكة المكرمة 

والطواف حولها.  ورغم أنها اضطرت لبيع 
مصاغها الذهبي، ما ورثته عن 
والدتها وما اشتراه لها زوجها، 
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 ليبرمان يمنع إدخال 
المحروقات لغزة 

القدس المحتلة / االستقالل:
أصدر وزير الحرب اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان 
قرارا بمنع إدخال الوقود والغاز لقطاع غزة عبر 
معبر كرم أبو س���الم ابتداًء م���ن  صباح اليوم 

الخميس.
وبحس���ب صحيفة )يديعوت أحرونوت(  فإن 
قرار ليبرمان بعدم ادخال المحروقات لغزة جاء 

بسبب اس���تمرار اطالق البالونات الحارقة من 
قطاع غزة، تجاه المستوطنات. 

يذكر أن سلطات االحتالل اصدرت امرا بإغالق 
معبر كرم ابو س���الم التج���اري ومنعت إدخال 
البضائ���ع باس���تثناء األدوية وبع���ض المواد 
الغذائي���ة وذلك على خلفية التصعيد األخير 

الذي شهده القطاع.

»العليا اإلسرائيلية« تؤجل 
النظر في قضية »الخان األحمر«

106 انتهاكات واعتداء على 
األقصى واإلبراهيمي بيوليو

المدلل يطالب الحكومة بتنفيذ 
وعودها بإنشاء مستشفى برفح

 الهيئـة القيــاديـة 
لأ�سرى اجلهاد حتمـل 

الحتـالل امل�سئوليـة عن 
حيـاة الأ�سيـر �سوكـة

المـؤرخ »أبـو ستـة« يصـف 
إجراءات »أونروا« بـ »السياسية« 
ويدعو الالجئين للثورة ضدها 

قانون القومية.. هل يرتد  
سلبيًا على »إسرائيل«؟!

قطع الكهرباء والمياه 
عن المعتصمين داخل 

مقر »أونروا« بغزة

االحتالل: اعتقال خلية نفذت 
عملية إطالق نار قرب رام الله

»هيئة العودة« تسلم »الجنائية« ملفًا حول 
جرائم االحتالل بحق مسيرات العودة 

رام الله/ االستقالل:
قال وزير األوقاف والش���ؤون الدينية يوس���ف ادعيس إن ش���هر يوليو 
الماضي ش���هد أكثر من 32 اعتداء وانتهاكا واقتحامًا للمسجد االقصى، 

واإلبراهيمي.
وذكر ادعيس في بيان لألوقاف ، أن المسجد األقصى شهد هجمة شرسة 

س���واء ما يتعلق بالحفريات أسفله أو اقتحامه بصورة همجية 
وعنيفة. وبين أنه ش���هد سقوط حجر من حجارة حائط البراق 

غزة/ محمود عمر:
النزعة المتطرفة المتنامية داخل المجتمع اليهودي في الداخل المحتل 
والتي انتجت قانون القومية العنص���ري الذي يمنح اليهود امتيازًا على 
كافة األعراق األخرى، تقود الكيان الصهيوني إلى انقس���ام عرقي خطير 
يهدد األمن االجتماعي، وهذا من شأنه إحداث تغيرات في تركيبة كافة 

المؤسسات اإلسرائيلية الرس���مية مثل الكنيست ومؤسسة 
وزارة الحرب. ووافق الكنيس���ت في 19 يوليو الماضي، بكامل 

غزة/ قاسم األغا: 
دعا د. س���لمان أبو س���تة، رئيس المؤتمر الش���عبي لفلسطينيي الخارج، 
الفلس���طينيين كاّفة في جميع مخيّمات اللجوء؛ للمطالبة ب�«حق العودة« 
إلى فلس���طين المحتلة. »أبو سّتة« وهو المؤّرخ والباحث بقضايا الالجئين 

الفلسطينيين، وصف ل�«االس���تقالل« إجراءات وكالة »اونروا« 
األخي���رة والمتواصل���ة بح���ق الموظفين وخدم���ات الالجئين 

غزة / االستقالل
قال معتصمون داخل مقر وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين )أونروا( الرئيس بمدينة 
غ����زة إن إدارة الوكالة قطعت عنه����م الكهرباء 
والمي����اه ي����وم أم����س األربعاء بش����كل مفاجئ 

وألس����باب غير معروفة. وذكر عدد 
من المعتصمي����ن ، أنهم تفاجئوا 

غزة/ االستقالل:
س���ّلمت الهيئة الوطنية لمس���يرات العودة وكسر 
الحصار محكمة الجناي���ات الدولية ملًفا كاماًل حول 

جرائ���م االحت���الل اإلس���رائيلي وانتهاك جيش���ه 
للقوانين الدولية أثناء قمعها للمسيرات 
الس���لمية في قطاع غزة. وقالت الهيئة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش����رات المس����توطنين المتطرفي����ن وعناصر 
من ش����رطة ومخابرات االحتالل اإلس����رائيلي يوم أمس 
األربعاء المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة 

بحراس����ة أمنية مشددة. ووفرت شرطة االحتالل الحماية 
ا من دخولهم عبر  الكاملة للمستوطنين المقتحمين بدًء
باب المغارب����ة، وتجولهم في باح����ات األقصى، وانتهاًء 
بخروجهم من باب السلس����لة. وكانت شرطة االحتالل 

فتحت الباب الس���اعة الس���ابعة والنصف صباًحا، 
ونشرت وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع 

داخل األقصى وعند أبوابه، وسط قيود 
مشددة على دخول الفلسطينيين إلى 

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقصى بحراسة مشددة

موظفون يحتجون على �إجر�ء�ت �أونرو� بدير �لبلح، �أم�س         ) ت�صوير / حممود خطاب (

 الحتالل يحاول 
اللتفاف على ا�سرابه 

األسيـر شوكـة.. 
عـزيمـة تنـاطح 
جبروت السجان!

غزة / سماح المبحوح: 
محاوالت حثيثة تبذلها إدارة مصلحة 

اإلس���رائيلية  الس���جون 
ومحكمة عوفر العسكرية، 

الفوج األول يغادر األحد القادم 

الفـرح يسكـن قلـوب الحجـاج قبـل السفـر لمكـة 

األوقاف: سنعمل ما في وسعنا لتأمين 
راحة حجاج بيت الله الحرام
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تتقدم صحيفة االستقالل ممثلة بمجلس 
إدارتها والعاملين فيها بخالص التعازي 

والمواساة من مدير تحرير صحيفة فلسطين 

�لزميل �ل�صحفي/  مفيد �أبو �صمالة
لوفاة المغفور لها 
بإذن الله  تعالى 

و�لدته �حلاجة/ �أم ح�صن
سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها 

برحمته وأن يسكنها فسيح جناته
وإنا لله وإنا إليه راجعون  

تعزية



2018الخميس    ذو القعدة         هـ   أغسطس         م    201439 2

القدس المحتلة/ االستقالل:
المس���توطنين  عش���رات  اقتح���م 
المتطرفي���ن وعناص���ر من ش���رطة 
يوم  اإلسرائيلي  االحتالل  ومخابرات 
أم���س األربع���اء المس���جد األقصى 
المب���ارك من جه���ة ب���اب المغاربة 

بحراسة أمنية مشددة.
الحماية  االحت���الل  ش���رطة  ووفرت 
الكاملة للمس���توطنين المقتحمين 
ا م���ن دخولهم عبر باب المغاربة،  بدًء
باح���ات األقصى،  ف���ي  وتجوله���م 
وانتهاًء بخروجهم من باب السلسلة.
فتحت  االحت���الل  ش���رطة  وكانت 
والنصف  الس���ابعة  الساعة  الباب 
صباًحا، ونش���رت وحداتها الخاصة 
وق���وات التدخ���ل الس���ريع داخل 
األقصى وعند أبوابه، وس���ط قيود 
مشددة على دخول الفلسطينيين 

إلى المسجد.
وأفادت األوقاف اإلسالمية بالقدس 
المحتلة، بأن 113 مستوطًنا وخمسة 
عناص���ر م���ن مخاب���رات االحت���الل 
اقتحموا المس���جد األقصى، ونظموا 
ج���والت اس���تفزازية ف���ي باحات���ه 

بحراسة مشددة.

وأوضح���ت أن المس���توطنين تلقوا 
ع���ن  ش���روحات  االقتح���ام  أثن���اء 
"الهيكل" المزع���وم، وأدى بعضهم 
طقوًسا تلمودية في باحات األقصى، 

وتحديًدا في الجهة الشرقية منه.
الهويات  واحتجزت شرطة االحتالل 

الش���خصية للنس���اء عل���ى أب���واب 
األقصى )حطة، األسباط والمجلس(، 
حيث ما تزال تواص���ل قيودها على 

دخول المصلين للمسجد.
ورغم قيود االحتالل، إال أن عش���رات 
المصلين م���ن أهل القدس والداخل 

منذ  توافدوا  المحتل  الفلس���طيني 
صب���اح ي���وم أم���س إلى المس���جد 
األقصى، وتوزعوا على حلقات العلم 
وتصدوا  الكري���م،  الق���رآن  وق���راءة 
القتحام���ات  التكبي���ر  بهتاف���ات 

المستوطنين المتواصلة.

رام الله/ االستقالل:
قال وزير األوقاف والش���ؤون الدينية يوسف ادعيس إن شهر 
يوليو الماضي ش���هد أكثر من 32 اعت���داء وانتهاكا واقتحامًا 

للمسجد االقصى، واإلبراهيمي.
وذكر ادعيس في بيان لألوقاف ، أن المس���جد األقصى ش���هد 
هجمة شرسة س���واء ما يتعلق بالحفريات أس���فله أو اقتحامه 

بصورة همجية وعنيفة.
وبين أنه شهد سقوط حجر من حجارة حائط البراق فوق منصة 
صالة خش���بية اقامها االحتالل لتكون مكانًا للصالة المختلطة 
لإلصالحيين، والمعروف بمخطط "شارانس���كي" االس���تيطاني 

التهويدي.
ولفت إلى أنه مخطط يسعى االحتالل من خالله لتوسعة ساحة 
البراق، وتبعا لذلك س���ارع رئيس بلدي���ة االحتالل في القدس، 
ومهندس البلدية إلى معاينة موقع الحجر الس���اقط في خطوة 
ق���د تكون تمهيدًا للقول بأن الحجر الس���اقط يقع ضمن نطاق 

اختصاص البلدية.
ونوه إلى أن ذلك يمهد لمحاولة فرض ترميم هذه المنطقة على 
يد البلدية أو تحت إشرافها، وتم نقل الحجر الى جهة مجهولة.

وبي���ن ادعيس أن هذه الواقعة تن���درج في مخططات االحتالل 
إلحداث تصدعات وتش���ققات فيما يتعلق بكل أركان المسجد 

وانهياره ، مجدًدا تحذيره من خطورة األمر وتبعات ذلك.
وق���ال التقرير الذي تع���ده وزارته أن االحت���الل منع األذان في 

المسجد االبراهيمي 51 وقتا، إضافة إلى إخطارات بهدم مساجد 
واقتحام مقامات اسالمية، واعتداء على مقابر، وتركيب كاميرات 
إضافية وإبع���اد للمصلي���ن، ودعوات عنصرية ضد المس���جد 
االقصى والمس���لمين لتصبح مجمل االعتداءات أكثر من 106 

اعتداء.
وبين أن ش���هر يوليو شهد حملة تصعيدية من قبل ما تسمى 
جماعة الهي���كل المزعوم، وتزايدا في عدد المقتحمين وخاصة 
بما يس���مى ذك���رى خراب الهي���كل وما صاحبه���ا من صلوات 
وحركات تلمودية ومحاولة القتطاع مواضع في محيط صحن قبة 

الصخرة المشرفة وجعلها محطات جلوس يومية لهم.
ولف���ت إلى أن ش���رطة االحت���الل ال زالت تمنع دائ���رة األوقاف 
اإلسالمية من استكمال مش���اريعها وإعاقتها في كافة األمور، 
وتحارب حراس ال�مسجد األقصى في عملهم، وكذلك المصلين 

والمرابطين تارة باالعتقال واالبعاد وفرض الغرامات.
وف���ي خطوة جدي���دة للس���يطرة الكاملة عل���ى مدينة القدس 
المحتلة، وتزييف وتحريف تاريخها اإلسالمي العريق وصبغها 
بالطابع اليهودي ُكش���ف النقاب عن س���عى حكومة االحتالل 
لتطبي���ق خطة بتحديد مس���ارات س���ياحية خاصة يس���لكها 
المس���لمون داخل المدينة المقدس���ة يجري اإلعداد لتنفيذها 
على أرض الواقع خالل فترة قريبة ال تتعدى الش���هو، تصل من 
باب العمود حتى المسجد األقصى المبارك، وتكون تحت حماية 

وإشراف من الشرطة اإلسرائيلية.

القدس المحتلة / االستقالل:
أجل���ت المحكمة العلي���ا اإلس���رائيلية في القدس 
يوم أم���س، النظر في االلتماس ال���ذي قّدمه طاقم 
المحامين التابع لهيئة ش���ؤون الجدار واالستيطان، 
بش���أن وقف هدم قرية الخان األحمر شرق القدس 

المحتلة )بين مدينتي القدس وأريحا(.
وأمهلت المحكمة محامي الدفاع والنيابة خمسة أيام 
لتقديم ادعاءات مكتوبة بناء على النقاش الذي جرى 
اليوم في المحكم���ة، وبعدها قد يتخذ قرار نهائي 

في القضية أو تحدد جلسة جديدة.
ووصف المحامي توفي���ق جبارين نقاش يوم أمس 
بأنه صعب، مش���يرا في تصريح له عقب الجلس���ة، 
إلى أن دواعي فتح الملف مجددا بعد إقرار المحكمة 
خ���الل مايو/أيار الماض���ي هدم التجم���ع، هو جواز 
تقديم مخططات هيكلية للتجم���ع وفق القوانين 

المعمول بها.
وكانت حملة "أنقذوا الخ���ان األحمر" التي أطلقتها 
هيئ���ة مقاوم���ة الج���دار واالس���تيطان، ق���د دعت 
الفلس���طينيين بكل أطيافهم للتواجد في القرية 
المه���ددة باله���دم، بالتزام���ن مع عق���د المحكمة 

جلستها.

وأفاد منسق حملة "أنقذوا الخان األحمر" عبد الله أبو 
رحمة في وقت سابق بأن جلسة المحكمة المذكورة 
س���تكون لالس���تماع فقط، لكن ذلك ال يعني عدم 
اتخاذ قرارات س���واء، إيجابية أو سلبية بشأن قضية 

قرية الخان األحمر.
وأك���د أبو رحمة أن احتش���اد المواطني���ن في الخان 
األحمر للدفاع عن القرية المهددة بالهدم "يس���اعد 
في الضغط على حكوم���ة االحتالل إللغاء قرار هدم 

القرية وتهجير سكانها".
وّقع عدد م���ن أعضاء برلمان االحتالل "الكنيس���ت" 
رس���الة طالبوا فيها محكمة االحت���الل العليا بعدم 
الفلس���طينيين، معتبرين  م���ع مطال���ب  التجاوب 

التجاوب "استسالما".
وقد تمكن محامو هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 
من اس���تصدار قرار م���ن المحكم���ة العليا، يقضي 
بتأجيل النظر في ملف الخان األحمر وتجميد الهدم 

حتى 15 أغسطس/آب.
وكانت محكمة االحتالل العليا صادقت في 24 مايو/

أيار الماضي على أوامر ه���دم نهائية صدرت بحق 
تجمع الخان األحمر، وهو ما سيؤدي في حال تنفيذه 

إلى تهجير 200 فرد يتوزعون على 45 عائلة.

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين يوم أمس، 
إن الوض���ع الصحي لألس���رى المرض���ى والجرحى 
القابعين بما يسمى "عيادة معتقل الرملة" يزداد 
س���وءًا، في ظل االس���تمرار في اعتقالهم وس���ط 

ظروف حيايتة سيئة للغاية وإهمالهم.
ورصد محامي الهيئة معتز شقيرات، عقب زيارته 
للمعتقل حالة األس���ير المصاب محمد ناطور )21 
عامًا( م���ن محافظة رفح، والذي ج���رى نقله مؤخرًا 
للعيادة بع���د إصابته بع���دة رصاصات في بطنه 
وقدميه أثناء عملي���ة اعتقاله، وفي الوقت الحالي 
ال يستطيع األسير المشي على قدميه ويستخدم 
الكرسي المتحرك لتلبية حاجاته، وهو بحاجة إلى 

إجراء عملي���ة جراحية إلخ���راج رصاصة من قدمه 
اليمنى بأسرع وقت ممكن.

أم���ا األس���ير صالح عمر عب���د الرحي���م صالح )22 
عاًما( من مخيم بالطة جنوب شرق مدينة نابلس، 
فقد تدهور وضعه الصحي خالل األيام الماضية، 
حيث ارتفعت درجة حرارته بسبب وجود حصوات 
بالمثانة، وهو بانتظار أن يتم تحويله إلجراء عملية 

تفتيت للحصى بأقرب فرصة ممكنة.
وذكر محامي الهيئة أن األس���ير مقعد يستخدم 
الكرس���ي المتح���رك للتنقل، ج���راء إصابته بأربع 
رصاصات في جس���ده عن���د اعتقاله، وهو بحاجة 
منذ فترة طويلة إلجراء صورة رنين مغناطيس���ي 
للعمود الفقري لتحديد مكان الش���ظايا المتبقية 

بجس���ده، والقيام بعملية ترمي���م للفقرات، إال أن 
إدارة عي���ادة “الرملة” تماط���ل في تحويله إلجراء 

الصورة والخضوع للعملية.
وأشار إلى أن الحالة الصحية لألسير إياد حريبات 
)35 عامًا( من قرية س���كة جن���وب دورا في مدينة 
الخليل، تزداد س���وءًا يومًا بعد يوم، وما من تحسن 
يط���رأ على وضع���ه، فهو مصاب من���ذ عام 2014 
بمرض عصبي ُيس���بب له رعش���ة مس���تمرة في 
جس���ده، وفي الفترة األخيرة لم يع���د قادرًا على 
الحركة بش���كل طبيع���ي وال يس���تطيع الوقوف 
على رجليه ويس���تخدم الكرسي المتحرك لتلبية 
حاجاته، وخالل فترة وجيزة خس���ر م���ن وزنه 40 

كغم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حملت الهيئة القيادية العليا ألس���رى حركة الجهاد اإلس���المي في س���جون االحتالل 
الصهيوني؛ سلطات االحتالل الصهيوني المسئولية الكاملة عن حياة األسير المجاهد 
)60( على  المضرب عن الطعام ح�س����ن ش�وك�ة؛ والذي يواصل إضرابه المفتوح لليوم ال�

التوالي؛ احتجاجا على اعتقاله اإلداري.
وحذرت الهيئة في رسالة لها وصلت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى نسخة 
عنها يوم أمس  من فقدان حياة األس���ير حسن شوكة؛ واآلثار المترتبة على ذلك وما قد 
تؤول إليه األمور داخل السجون وخارجيها، في ظل مواصلة سلطات االحتالل الصهيوني 
لتجاهل مطالبه المشروعة باإلفراج الفوري عنه؛ والغاء قرار االعتقال اإلداري الصادر بحقه.

واعتبرت قرار ما تسمى محكمة عوفر االستئنافية ، بتجميد قرار االعتقال اإلداري الصادر 
بحقه وعدم إصدار قرارًا باإلفراج عنه جريمة واس���تكمااًل وتجاهاًل من س���لطات االحتالل 
ومخابراتها في االستجابة لمطلبه المشروع في الحرية وانهاء اعتقاله اإلداري التعسفي.

وأوضحت مه�ج�ة القدس أن األسير المجاهد حسن شوكة اعتقل من قبل قوات االحتالل 
الصهيون���ي بتاريخ 2017/09/29م، وذلك بعد ش���هر من تحرره من س���جون االحتالل 
حيث كان قد تحرر بتاريخ 2017/08/31م، وش���رع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 
2017/10/11م بعد أن حولته سلطات االحتالل الصهيوني لالعتقال اإلداري التعسفي 
بدون أن يوجه له أي اتهام، واس���تمر إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة )35( يومًا، وعلقه 
بتاريخ 2017/11/14م بعد أن استجابت سلطات االحتالل لمطلبه بإلغاء االعتقال اإلداري 
الص���ادر بحقه وتوجيه الئحة اتهام له. وأش���ارت مهجة القدس إل���ى أن محكمة عوفر 
الصهيونية أصدرت بحقه حكمًا بالس���جن لمدة ستة أش���هر على التهمة الموجهة له 
ف���ي الئحة االتهام، وكان من المقرر أن يفرج عنه بتاريخ 2018/06/03م، إال أن س���لطات 
االحتالل نكلت باالتفاق الس���ابق وعادت لتحويله لالعتقال اإلداري التعس���في، وأعلن 

بنفس اليوم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام حتى اإلفراج عنه.

106 انتهاكات واعتداء على

 األقصى واإلبراهيمي بيوليو
»العليا اإلسرائيلية« تؤجل النظر 

في قضية »الخان األحمر«

تجاهل أوضاع األسرى المرضى بعيادة معتقل »الرملة« 

الهيئة القيادية ألسرى الجهاد 
تحمل االحتالل المسئولية 

عن حياة األسير شوكة

القدس المحتلة/ االستقال:
أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم امس االربعاء، على تجريف 12 قبرا في 

مخيم العروب شمال مدينة الخليل .
وأفادت مصادر محلية، ب���أن جرافة تابعة لجيش االحتالل، ترافقها قوة من 
جنود االحتالل، اقتحموا المخيم وجرفوا 12 قبرا، تمت اضافتها مؤخرا لمقبرة 

المخيم.

االحتالل يجرف 12 

قبرًا شمال الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقصى بحراسة مشددة

�مل�شتوطنون يو��شلون �قتحاماتهم لباحات �مل�شجد �لأق�شى         ) �أر�شيف (



غزة/ قاسم األغا: 
دعا د. سلمان أبو سّتة، رئيس المؤتمر الشعبي 
لفلسطينيي الخارج، الفلسطينيين كاّفة في 
جميع مخيّمات اللجوء؛ للمطالبة بـ"حق العودة" 

إلى فلسطين المحتلة.
"أبو ســـّتة" وهـــو المـــؤّرخ والباحـــث بقضايا 
الالجئين الفلسطينيين، وصف لـ"االستقالل" 
إجـــراءات وكالة "اونروا" األخيـــرة والمتواصلة 
بحق الموظفين وخدمات الالجئين بـاإلجراءات 
السياسية التي تأتي في إطار مشاريع تصفية 
القضية الفلســـطينية، تحت عنوان ما تسمى 
بصفقة القرن. وقـــال: "إن إجـــراءات وقرارات 
أونروا هي فعالاً مشاريع تصفية للقضية، وهذا 
مـــا كان ليتحّقق لوال ضعف الـــدول العربية، 
ا عدم  ولجوء بعضها لمهادنة إسرائيل، وأيضاً
ا  وجود مجلس وطني فلسطيني منتخب انتخاباً
ا يمثل 13 مليون فلسطيني بالداخل  شـــرعياً

والخارج".
وتابـــع: "كل ما يجـــري اآلن عالمة واضحة على 
فشـــل الدول العربية بأن تقوم بدورها، وعلى 

استقواء إسرائيل وأنصارها".  

ودعا الالجئين الفلســـطينيين )في قطاع غزة، 
الضفة المحتلـــة، لبنان، ســـوريا، األردن( إلى 
ا إلجراءات وكالة  أونروا المتواصلة  الثورة؛ رفضاً
ضـــد الالجئين،  ووضـــع األمور فـــي نصابها 

الصحيح )تحقيق العودة(".

م�س�ؤولية دولية
وأكد على أن "فلسطين مسؤولية دولية، ويجب 
على األمـــم المتحدة، والـــدول األعضاء فيها، 
القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه شعبنا 

وقضاياه، ال سيما قضية الالجئين والعودة".

الطريق ال�سحيح
وأضـــاف أن "ثورة الفلســـطينيين في جميع 
أماكن اللجـــوء هو الطريق الصحيح، فالمعركة 
مع إسرائيل طويلة، لكنها لم ُتحسم، وسنبقى 

نطالب بأنه ال عودة عن حق العودة".  
وزاد: "على الجميع أن يعلموا بأن القرار األممي 
)194( ليس له مثيل في تاريخ األمم المتحدة، 
وهو الـــذي تأكـــد )135( مرة، فـــي الجمعية 
العامة منذ عام 1948 )نكبة وتهجير الشعب 

الفلسطيني(". وأوضح أن ذلك القرار "يحتوي 
علـــى )3( بنـــود، األول منها يدعـــو إلى عودة 
ا  قســـراً المهّجرين  الفلســـطينيين  الالجئين 
إلى ديارهـــم، فيما البند الثاني أنشـــأ هيئة 
دولية إلغاثة وتشـــغيل الالجئين إلى أن تتم 
عودتهم، في حين تمثل البند الثالث بإنشـــاء 
لجنـــة التوثيق الدولية، التي مهمتها تنظيم 

عودة هؤالء الالجئين إلى ديارهم".
وأشار إلى أن القرار )194( يلزم األمم المتحدة 
والجمعيـــة العامـــة بـــأن تقـــوم بالمهمات 
الســـابقة )البنـــود الثالثـــة الســـابقة(، التي 
رفضتها "إســـرائيل"، مؤكدًا علـــى أن معركة 
الفلســـطينيين مع من يحتل أرضهم ال تزال 

قائمة، إلى حين تحقيق "حق العودة".
ورأى المؤّرخ والباحث "أبو ستة" أن المساعدات 
المالية التي كانت تدفعها الواليات المتحدة، 
قبل قـــرار الرئيس األمريكـــي "دونالد ترمب" 
بقطعها، غرضها األساسي حماية ورفع العبء 

عن "إسرائيل".
وأكمل: "نحن نقـــول له )ترمب( ال نريد معونة 
علـــى اإلطالق، وال مـــن الـــدول األوروبية التي 
صنعت االحتالل، بل نريد تحقيق العودة إلى 

ديارنا، ووقتها ال نحتاج إلى األونروا وغيرها".
وكانت "أونروا" أرســـلت، قبل أيام عدة رسائل 
إنهاء عمل ألف مـــن موظفيها في قطاع غزة، 
ا بشكل نهائي، في حين  بينهم )125( موظفاً
ستغير عقود من تبقى منهم على رأس عمله 
إلى "دوام جزئي"، حتـــى نهاية العام الجاري؛ 

فيما بدأ اتحاد الموظفين بالوكالة "نزاع عمل" 
وصوال لإلضراب الشـــامل. وفي بيان سابق له، 
أّكد اتحاد موظفـــي "أونروا" العـــرب بالقطاع 
أن الوكالـــة أغلقت برنامج الصحة النفســـية، 
الـــذي يقـــّدم خدماتـــه المباشـــرة لالجئين 
ا.  الفلســـطينيين، ويعمل به نحو )430( موظفاً
الوكالة، الشـــهر الماضي، بحســـب  وألغـــت 
االّتحاد، برنامج "الطوارئ"؛ ما يتسبب بخطورة 
المقّدمة  كبيرة تطال المســـاعدات الغذائية 
لنحـــو )1.3( مليـــون الجئ فلســـطيني بغزة، 
باإلضافة لوقف عقود العمل المؤقتة الخاصة 

بعشرات المهندسين، منذ نحو )5( شهور. 
وتأسســـت "أونروا" بقرار من الجمعية العامة 
لألمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة 
والحماية لالجئين الفلســـطينيين في مناطق 
عملياتها الخمس، وهي األردن، سوريا، لبنان، 

الضفة المحتلة، قطاع غزة.
الفلســـطيني  المركـــزي  الجهـــاز  ووفـــق 
لإلحصـــاء )حكومي(، فقد بلغ عـــدد الالجئين 
الفلســـطينيين في المناطـــق الخمس، حتى 

نهاية 2014، نحو )5.9( ماليين الجئ. 
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وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت األســـير شـــوكة 
بتاريخ 2017/9/28 وحولته لالعتقال اإلداري ، ومن 
ثم أعلـــن اضرابه المفتوح عن الطعـــام بتاريخ 11/ 
2017/10، الذي استمر لمدة 35 يومًا ، وعلق إضرابه 
بعـــد تحويل ملفه إلى قضيـــة ، ليخوض مرة أخرى 

االضراب بعد أن حرمه االحتالل فرحة االفراج . 
ويذكر أن األسير شوكة أمضى) 12 عامًا( في سجون 

االحتالل، ثمانية أعوام منها في االعتقال اإلداري.
وفي الوقت الذي يخوض به األسير شوكة االضراب 
المفتوح عن الطعام، يخوض خمســـة أســـرى ذات 
المعركـــة وهم: إســـالم جواريش، ومحمـــود عياد، 
وعيسى عوض  لليوم السادس والعشرين ، وكذلك 
األسير أنس شـــديد لليوم السادس عشر، و األسير  

محمد الريماوي لليوم الرابع عشر ، فيما يخوض عدد 
أخر من االســـرى االضراب عن الطعـــام رفضا لقطع 

السلطة رواتبهم منذ عدة أشهر .

مرحلة اخلطر 
الناطق اإلعالمي باســـم مؤسســـة مهجـــة القدس 
لألســـرى والمحررين طارق أبو شلوف أكد أن األسير 
شـــوكه وصل لمرحلة الخطر ، بعـــد ظهور أعراض 
على جســـده النحيل ، تبين إصابته بأمراض عديدة 
، نتيجـــة اســـتمرار خوضه لإلضـــراب المفتوح عن 

الطعام للشهر الثاني على التوالي. 
وأشار أبو شلوف لـ"االستقالل " الى أن األسير شوكة 
يعاني من آالم بالظهـــر والقفص الصدري وكذلك 

يعاني من ضعف بالرؤية وعـــدم التركيز و يعاني 
من دوخة مستمرة وإرهاق شـــديد ودم في البول ، 
كما أصبح جســـده نحيال للغاية بعد فقده ما يقارب 
36 كجـــم من وزنه ، ما دفعه  للتنقل على كرســـي 

متحرك . 
ولفت إلى أن األسير يرفض تناول المدعمات و إجراء 
الفحوصـــات الطبية الالزمة له ، ما اســـتدعى نقله 
لمستشفى كبالن اإلسرائيلي ، التي يمارس  فيها 
االحتالل بحقه سياســـة اإلهمال الطبي ؛ إلفشـــال 

اضرابه و اخضاعه لشروطه . 
 وشدد على أن األســـير مصر على اضرابه المفتوح 
عن الطعام حتى نيل حريته ، مناشـــدا المؤسسات 
الحقوقية الدوليـــة ؛ للتدخل إلنقاذ حياته واإلفراج 

عنه دون شـــروط ، قبل أن يتدهور وضعه الصحي 
وتتضاعف معاناته . 

اللتفاف على الإ�سراب
بدوره، أكد مدير االعالم في هيئة شـــؤون االســـرى 
والمحررين ثائر شريتح أن محكمة عوفر العسكرية 
رفعـــت توصياتها في اجتماعهـــا أول أمس لقائد 
المنطقة العسكرية بتجميد االعتقال اإلداري بحق 

األسير شوكة ، نظرا لصعوبة وضعه الصحي .  
ورأى شـــريتح  فـــي حديثه لـ"االســـتقالل" أن قرار 
التجميد هو بمثابة االلتفاف على اضراب األســـير 
شوكة من قبل قضاة المحكمة وجهاز الشاباك وقائد 
المنطقة العســـكرية ، متوقعا عدم موفقة االسير 

شوكة على القرار ، و سيستمر بخوض االضراب حتى 
يتم تبليغه بموعد محدد لإلفراج عنه .

واعتبر أن أي اتفـــاق يتم إصداره من قبل المحكمة 
وقائـــد المنطقة غير موثوق به ، إذ أن الثقة الكاملة 
يمنحهـــا األســـير بذاته حين يعلن عـــن محاميته 
أحالم حداد عن قراره النهائي بشأن تجميد اعتقاله 

اإلداري واالستمرار أو التوقف عن االضراب .
وأوضح  شـــريتح أن االحتالل اإلســـرائيلي يعامل 
األسير شـــوكة وكافة األسرى المضربين باستهتار 
كامـــل لحياتهم وال يراعي األوضـــاع الصحية التي 
وصلوا إليها ، مبينـــا أن الجهاز القضائي موجه من 
أجـــل تحقيق أهداف االحتالل ، لـــذا لن يتخذ قرار 

لمصلحة أي أسير . 

االحتالل يحاول االلتفاف على إضرابه 

األسير شوكة.. عزيمة تناطح جبروت السجان!

 المـؤرخ »أبــو ستـة« يصـف إجــراءات »أونــروا« 
بـ »السياسية« ويدعو الالجئين للثورة ضدها 

غزة / �سماح املبح�ح: 
حماولت حثيثة تبذلها اإدارة 
م�سلحة ال�سج�ن الإ�سرائيلية 

وحمكمة ع�فر الع�سكرية، لاللتفاف 
على ال�سراب املفت�ح  عن الطعام 

الذي يخ��سه الأ�سري ح�سن �س�كة 
)30عاما( لل�سهر الثاين على الت�ايل، 

من خالل ت��سيات قا�سي املحكمة 
بتجميد قرار اعتقاله الإداري ، 

بعد تده�ر و�سعه ال�سحي وو�س�له 
ملرحلة اخلطر.  وي�م حت�يل الأ�سري 

�س�كة لالعتقال الإداري يف 3/ 6/ 
2018 ه� ذات الي�م الذي كان من 

املفرت�ض اأن يتم الفراج عنه فيه 
ليعانق احلرية ويع�د اإىل اأح�سان 
عائلته يف مدينة بيت حلم، اإل اأن 

الحتالل نق�ض ال�عد واأعاد اعتقاله 
، ليثبت الحتالل مرة اأخرى اأن  قرار 
جتميد اعتقاله من املحتمل اأن ت�سكل 

وقفة ت�سامنية مع الأ�سري ح�سن �س�كة             ) اأر�سيف (�سفعة ثانية يتلقاها الأ�سري. 

د. �سلمان اأب� �ستة
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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 )529/ 2018(
يعلن للعم���وم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
السيد: خالد أحمد فؤاد شراب من سكان غزة هوية رقم 803225200 

بصفته وكيال عن: أحمد فؤاد خالد شراب 
بموجب وكالة رقم: 11759 / 2017 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   1743  قسيمة  75  المدينة بيت الهيا

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يت���م البدء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 1/ 8/ 2018م

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

ورحب رئي���س وزراء االحت���الل بنيامين 
نتنياهو بالموافقة عل���ى القانون، وقال: 
"هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية 
ودولة إس���رائيل. نح���ن مصممون على 
القان���ون كح���ق أساس���ي ف���ي وجودنا. 
إس���رائيل هي الوطن القومي للش���عب 

اليهودي".
وأثار القان���ون موجه غض���ب كبيرة في 
األراض���ي الفلس���طينية كون���ه يم���س 
السيادة الفلسطينية العتباره االستيطان 
في الضف���ة الغربية والق���دس المحتلة 
"قيمة وطنية يجب تش���جيعها"، وهذا 
يعني أن دعم هذا االس���تيطان لن يكون 

في الخفاء بعد اليوم.
كما أثار القانون س���خطًا واحتجاجًا داخل 
الكيان الصهيوني بي���ن فئات األقليات 
األخرى مثل العرب والدروز، حيث ش���هد 
الكي���ان العدي���د م���ن االحتجاجات في 
الشوارع والميادين العامة، كما أن العديد 
من األقليات األخرى مثل نواب الكنيست 
اإلسرائيلي والضباط والجنود في جيش 
االحت���الل قدموا اس���تقاالتهم إثر ذلك، 
بعدما تبي���ن لهم أنه���م مواطنو درجة 

ثانية.
في وقت س���ابق من هذا األسبوع، ، أعلن 

ضاب���ط م���ن الطائف���ة الدرزي���ة إنهاءه 
لخدمته العس���كرية في جيش االحتالل 
ردا على هذا القان���ون الذي صادق عليه 
"الكنيس���ت"، داعي���ًا بقي���ة الجنود من 
الطائفة الدرزية إلى عدم التجنيد من اآلن 
فصاع���دَا ،وأعرب ضابط ثان، عن ألمه من 

هذا القانون الجديد.
وذك���رت صحيف���ة "معاري���ف" العبرية، 
األح���د الماض���ي، أن األعض���اء الع���رب 
في "الكنيس���ت"، من القائم���ة العربية 

المشتركة، يدرسون تقديم االستقالة.

ك�سف اللثام
يق���ول النائ���ب العربي في الكنيس���ت 
المش���تركة  القائمة  ع���ن  اإلس���رائيلي 
يوسف جبارين، إن قانون القومية كشف 
اللثام ع���ن الوج���ه الحقيق���ي لحكومة 
نتنياهو التي باتت تش���به إلى حد كبير 
النازية التي كانت تعمل لتعزيز مبدئين 

هما العرق والتوسع.
ل�"االستقالل": "طيلة عقود  وقال جبارين 
س���ابقة كانت إس���رائيل تحاول الترويج 
لنفس���ها أنه���ا دول���ة ديمقراطية، ثم 
لتحويل  المتعاقبة  الحكوم���ات  انتقلت 
الدولة إلى يهودي���ة ديمقراطية، وأخيرًا 

أجه���زت حكوم���ة نتنياهو عل���ى كافة 
مفاهي���م الديمقراطي���ة بس���ن القانون 

األخير المسمى قانون القومية".
وأوضح أن هذا القانون وإن كان يستهدف 
العرب الذين يش���كلون 20% من سكان 
الداخل المحتل، إال أنه ال يس���تهدفهم 
فقط، بل يس���تهدف األقلي���ات األخرى 
مثل الدروز واليه���ود العرب، الذين باتوا 

مواطني درجة ثانية بسن هذا القانون.
وبّين جباري���ن أن منح االمتي���از لليهود 
األصوليي���ن يحمل س���لبيات كبيرة على 
الكيان الصهيوني، إذ ب���ات هذا الكيان 
كيانًا عرقيًا من الدرجة األولى، وهو يشبه 
حكوم���ة الرايخ الثالث النازية التي كانت 

تمنح التفوق للعرق اآلري".
وأضاف: "من سلبيات القانون أيضًا على 
المجتمع اإلسرائيلي، أنه عزز من الطبقية 
المجتمعي���ة وهذا س���يقود إلى نش���ر 
التمييز العنص���ري بين اليهود والفئات 
األخرى في كافة مجاالت الحياة ومنحهم 
الحق الحصري ف���ي تقرير المصير وهذا 

أمر خطير للغاية".
وتابع جبارين: "قد نشهد مستقباًل بسبب 
هذا القانون، انقسامات في الجيش بسبب 
تصاعد أعداد الذين قدموا استقاالتهم، 

وعزل���ة لغير اليه���ود ع���ن االندماج في 
المجتمع اإلس���رائيلي، ومطالبات خاصة 
لألقليات تتضمن رفض القيام بواجبات 

الدولة مثل التجنيد اإللزامي".

مزاعم الدميقراطية
م���ن ناحيته، ي���رى المحلل السياس���ي 
المتخص���ص في الش���أن اإلس���رائيلي 
وديع أبو نصار، أن بس���ن قانون القومية 
العنصري تك���ون حكوم���ة االحتالل قد 
قضت على آخر مزاعمه���ا بتبني النظام 

الديمقراطي في الحكم.
وقال أبو نصار ل�"االس���تقالل": "المعروف 
في كافة دول العالم أن إجراء أي تعديالت 
دستورية يسبقه حوار مجتمعي للتعرف 
عل���ى آراء فئ���ات المجتم���ع ف���ي ه���ذه 
التعديالت، ولكن في إس���رائيل التي ال 
ت���زال حتى اليوم ترفض إعداد دس���تور 
لها، عملت أحزاب اليمين المتطرف على 
س���ن هذا القانون الدستوري من وجهة 

نظر عرقية عنصرية".
ولف���ت النظر إلى أن س���ن ه���ذا القانون 
البغيض، س���يحمل  الذي يش���رع تميز 
آثارًا سلبية ستظهر مستقبال على كافة 
مناحي الحياة داخل الكيان الصهيوني، 

وسيعزز من الفرقة المجتمعية والتمييز 
العنصري والفصل على أساس العرق.

وأوض���ح أبو نصار أن التمييز بين اليهود 
وغيرهم، كان معمواًل به منذ نشأ الكيان 
األهلية  المؤسسات  وكانت  اإلسرائيلي، 
والحقوقي���ة داخ���ل هذا الكي���ان تعمل 
على تذوي���ب التمييز وتغيي���ر الثقافة 
المجتمعي���ة ليصبح الجمي���ع مواطنين 
متساوين، ولكن سن هذا القانون أنهى 
المح���اوالت لخلق دول���ة تعامل  كاف���ة 

السكان بمساواة.
وأضاف: "وحت���ى في ق���رارات المحاكم 
وعل���ى رأس���ها المحكمة العلي���ا نلحظ 
التمييز العنصري والتفريق بين اليهود 
وغيرهم، مثلما جرى في قضية المواطن 
أبو القيع���ان الذي قتلته قوات ش���رطة 
االحت���الل ف���ي قري���ة أم الحي���ران دون 
أدن���ى ذنب إذ اغلق المل���ف دون توجيه 

االتهامات ألحد". 
وتاب���ع أبو نص���ار: "هناك 12 ش���ارعًا في 
الكيان الصهيوني ليس مس���موحًا لغير 
اليه���ود أن يدخلوها، وهن���اك وظائف 
ال يمك���ن لغير اليه���ود أن يتولوها مثل 
الوظائف العسكرية الحساسة في وزارة 

الحرب".

قانون القومية.. هل يرتد  سلبيًا على »إسرائيل«؟!
غزة/ حممود عمر:

النزعة املتطرفة املتنامية داخل 
املجتمع اليهودي يف الداخل املحتل 

والتي انتجت قانون القومية العن�سري 
الذي مينح اليهود امتيازًا على كافة 

الأعراق الأخرى، تقود الكيان ال�سهيوين 
اإىل انق�سام عرقي خطري يهدد الأمن 

الجتماعي، وهذا من �ساأنه اإحداث 
تغريات يف تركيبة كافة املوؤ�س�سات 

الإ�سرائيلية الر�سمية مثل الكني�ست 
وموؤ�س�سة وزارة احلرب.

ووافق الكني�ست يف 19 يوليو املا�سي، 
بكامل هيئاته على قانون القومية 

بت�سويت 62 ل�ساحله مقابل 55 �سوتًا 
�سده. وين�ص القانون على اأن »دولة 
اإ�سرائيل هي الدولة القومية لل�سعب 

اليهودي«، كما ين�ص على اأن اللغة 
العربية هي اللغة الر�سمية للدولة يف 

حني اأن اللغة العربية لي�ست لغة ر�سمية 
ولكنها تتمتع بو�سع خا�ص.

جل�سة للكني�ست الإ�سرائيلي             ) اأر�سيف (

كوااللمبور / االستقالل:
نّظمت منظمة الثقافة الفلس����طينية يوم أمس األربعاء، ندوة حول 
قانون "القومية" اإلسرائيلي الجديد في العاصمة الماليزية كوااللمبور، 

بحضور عدد من أعضاء البرلمان الماليزي وفريق البحوث التابع له.
وجاءت الندوة في أعقاب جولة برلمانية نّفذتها المنظمة الفلسطينية 
ش����ملت لقاء مع نائب رئي����س البرلمان الماليزي داتو محمد رش����يد 
حسنون في مكتبه، أعقبها لقاء رئيس كتلة المعارضة رئيس حزب 

امنو داتو سري، د. أحمد زاهد حميدي في مكتبه في البرلمان.
وتركز حديث وفد المنظمة على آخر تطورات القضية الفلسطينية، 
خصوصًا قانون "يهودية الدولة" والعدوان اإلس����رائيلي األخير على 

أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة.
واقترحت المنظمة إنش���اء "لجنة فلسطين" في البرلمان الماليزي، 
باإلضاف���ة لتفعيل الدور الماليزي بدعم القضية على المس���توى 

الدولي.

»الثقافة الفلسطينية« 
تنظم ندوة بماليزيا عن 

قانون »القومية« اإلسرائيلي

»هيئة العودة« تسلم 
»الجنائية« ملفًا حول جرائم 

االحتالل بحق مسيرات العودة 
غزة/ االستقالل:

س���ّلمت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار محكمة الجنايات الدولية ملًفا 
كاماًل حول جرائم االحتالل اإلس���رائيلي وانتهاك جيشه للقوانين الدولية أثناء قمعها 
للمسيرات السلمية في قطاع غزة. وقالت الهيئة في بيان وصل " االستقالل" نسخة عنه 
مساء أمس األربعاء إن مسؤول اللجنة القانونية لديها الحقوقي صالح عبد العاطي سلم 
الملف إلى محكمة الجنايات الدولي���ة. وذكرت أن اللجنة القانونية كانت أتمت تجهيز 
ملف قانوني وحقوقي متكامل يعرض انتهاكات االحتالل خالل األسابيع الماضية بحق 

المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة.
وبينت الهيئة أنها جهزت تقريًرا حقوقًيا حول طبيعة التحركات الس���لمية للمسيرات، 
وتقارير متخصصة حول جرائم االحتالل بح���ق االطفال والصحفيين والطواقم الطبية، 
ومذكرة إحاطة وبالغات ورسالة تم تسليمهم جميعا من جانب اللجنة إلى مكتب االدعاء 

العام في محكمة الجنايات الدولية.
وأسفرت مسيرات العودة التي دخلت شهرها الرابع عن استشهاد نحو 160 فلسطينًيا، 

وإصابة أكثر من 16 ألفا بإصابات مختلفة.
ومن بين الش���هداء عشرات األطفال تحت سن 18عاًما، وصحفيون وعاملون في الطواقم 

الصحية ومتطوعون ونساء من مختلف األعمار.
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غزة / سماح المبحوح 
ُوقع أمس في حفل أقيم برش���اد الش���وا 
بمدين���ة غ���زة، كت���اب توظي���ف األدب 
الصهيوني التحريضي في أدب األطفال  
إبراهي���م ش���اهين، والذي  للكات���ب د. 
يس���تعرض في���ه االتجاه���ات واألفكار 
والسياس���ية  العس���كرية  الصهيونية 
والروائيي���ن  والكت���اب  للمثقفي���ن 
االسرائيليين، في استغالل أدب األطفال  
لتعزيز ودعم الفكر الصهيوني في إقامة 
وط���ن لهم بفلس���طين و إلغ���اء الوجود 

الفلسطيني  . 
وش���ارك في حفل الكتاب مدي���ر دائرة 
األوقاف  ب���وزارة  واآلث���ار  المخطوط���ات 
والش���ؤون الدينية بغزة، مدير مؤسسة 
عي���ون على التراث للدراس���ات واألبحاث 
والنشر، التي أشرفت وحررت الكتاب، عبد 
اللطيف أبو هاشم، ونخبة من المثقفين 

والمهتمين. 
واعتبر أبو هاشم خالل حفل التوقيع،  أن 
أي عمل ثقافي يكشف فيه الكاتب عن 
المكون���ات الثقافي���ة والحضارية للعدو 
اإلسرائيلي،  يعد من  أهم األعمال األدبية 
التي تظهر حقيقة الع���دو الصهيوني 
تجاه الفلسطينيين والعرب عامة  وتعيد 

النظر للحركة الصهيونية حول العالم.
وش���دد على أن الكتاب الذي أعده وألفه 

الكاتب د . إبراهيم شاهين، يعد دراسة 
أكاديمي���ة مهم���ة وج���ادة للمهتمين 
ولألجيال الناش���ئة ، تف���وق العديد من 
األطروحات العلمية التي يقوم بها الكثير 
من الطلبة لني���ل درجات عليا، موضحا أن 
الكتاب ه���و محاولة إلظه���ار التوظيف 
السياس���ي الذي ق���ام به���ا المثقفون 
والروائي���ون اإلس���رائيليون ف���ي األدب 

الصهيون���ي ؛ لتعميق انتم���اء األطفال 
حول الوطن، من خالل القصص والروايات 

والشعر. 
وبي���ن أن مقدم���ة الكت���اب المؤلفة من 
حوال���ي 40 صفح���ة لفتت األنظ���ار إلى 
ضرورة دراسة األساطير المؤسسة لدولة 
" إس���رائيل "  ونظرة الصهاينة لغيرهم، 
و المحاوالت اإلس���رائيلية في ممارس���ة 

مسلس���ل التطهير العرقي وإبادة و طرد 
الفلس���طينيين من أراضيهم المحتلة ، 
كم���ا حدث مؤخرا مع س���كان قرية الخان 

األحمر بالقدس المحتلة . 
بدوره،  أكد د. شاهين على أن الكتاب عبارة 
عن دراسة تحليلية معمقة عن مفاهيم 
واتجاهات عدة كتاب وشعراء وروائيين 
اس���رائليين، و م���زودة بمجموعة مقاالت 

وبحوث لكتاب عرب وفلسطينيين نشرت 
في كتب و ومجالت عدة .

وأوض���ح أن الكتاب غط���ى المدة الزمنية 
ل���ألدب الصهيوني منذ ظه���ور الحركة 
الصهيونية أواخر القرن التاس���ع عش���ر 
حتى انشاء الكيان الصهيوني و اشتداد 
عودها ف���ي الثماني���ات نهاي���ة القرن 

العشرين. 
وبين أن أهمية الدراسة تكمن في إظهار 
االنعكاس الفك���ري وااليدلوجي للحركة 
الصهيونية ضد العرب والفلسطينيين، 
وتبي���ن أهمية دراس���ة األم���ة العربية  
لكيفي���ة توظي���ف األدب لمعرفة العدو 

القادم. 
وأش���ار إلى أن الدراسة بينت التناقضات 
في الحرك���ة الصهيونية وبي���ن العرب 
ح���ول قضية فلس���طين ، وكيف قاتلت 
الصهيونية بسالح األدب مثل ما قاتلت 
بس���الح السياس���ة والح���رب ، مؤكدا أن 
الصهيونية  األدبية سبقت الصهيونية 

السياسة والعسكرية . 
وذكر أن الحركة الصهيونية استخدمت 
الفن واألزياء والتاري���خ ونبوءات التوارث 
وأف���كار التلمود وغيره���ا ، في لعب اكبر 
عملية تضليل وتحقير لإلنسان ،و القيام 
بعملية تعبئة للفرد الصهيوني بدءا من 

الطفل حتى كبار السن . 

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 )511/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد عوض إبراهيم مشعل من سكان دير البلح هوية رقم 412498040 
بصفته وكيال عن: ِزينب كامل احمد مشعل وغادة وياسمين ووليد ووحيد 

ورندا وريم أبناء عوض ابراهيم مشعل 
بموجب وكالة رقم: 2733 / 2018 الصادرة عن دير البلح + 18608 / 2018 
الصادرة عن السويد + 2018798 / 2018 الصادرة عن السعودية + 1914 

/ 2018 الصادرة عن األردن 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 978 قسيمة 940 المدينة جباليا + قطعة 140 قسيمة 15 المدينة دير البلح 
 فمن ل����ه أي اعتراض بهذا الش����أن عليه التقدم باعتراضه إل����ى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس����ة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 31/ 7/ 2018م

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

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 )515/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
ش���ريف علي عليان أبو دقة من سكان عبسان هوية رقم 915152953 
بصفته وكيال عن: وليد وجواد وأنور وهالة وجواهر أبناء محمد محمد أبو 

دقة وصفية محمد أحمد أبو دقة 
بموجب وكالة رقم: 6520 / 2017 الصادرة عن خان يونس 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 74 قس���يمة 7 المدينة خان يونس + قطعة 236 قس���يمة 15 

المدينة عبسان  
 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. 

التاريخ: 1/ 8/ 2018م

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

توقيع كتاب »توظيف األدب الصهيوني التحريضي في أدب األطفال«

جانب من توقيع الكتاب بغزة اأم�س 

واشنطن/ االستقالل:
ح���ّث 70 عضًوا م���ن أعض���اء الكونغرس 
األمريكي إدارة الرئيس دونالد ترمب على 
إع���ادة صرف المس���اعدات األمريكية إلى 
الفلسطينيين بشكل فوري؛ للتخفيف من 
حدة األزمة اإلنسانية المتفاقمة في قطاع 

غزة.
وذكر المش���ّرعون األمريكيون، وجميعهم 
من الحزب الديمقراطي، في رسالة إلى وزير 
الخارجي���ة مايك بومبيو ومستش���ار األمن 
القومي جون بولوتون أن 50% من أطفال 
غزة يعيشون تحت خط الفقر بمعدل دخل 

1.74$ لليوم الواحد.
أن  عل���ى  األمريكي���ون  الن���واب  وش���دد 
"الفلسطينيين في غزة ال ينبغي أن يكونوا 

رهينة للسياسات األمريكية".
وأضافوا في رس���التهم "ندرك التحديات 
األمنية والسياسية الخطيرة في غزة. ومع 
ذلك، فإن دع���م الواليات المتحدة لحقوق 
اإلنسان األساسية للفلسطينيين في غزة 
ال يجب أن يك���ون مش���روًطا بالتقدم في 
إيجاد حلول لتلك التحدي���ات، ولذا، فإننا 
نحثكم بقوة على إعادة التمويل األمريكي 
للمس���اعدات اإلنس���انية في غزة بشكل 

فوري".
كما طالب أعض���اء الكونجرس إدارة ترمب 
بالدفع نحو تخفيف الحص���ار عن القطاع 
وتس���هيل  الكهرباء،  إم���دادات  وزي���ادة 
وص���ول الم���واد واإلم���دادات المتعلق���ة 
ومستلزمات  كاألدوية  المهمة  بالمشاريع 

المستشفيات، ومعالجة المياه.
ولف���ت الن���واب في رس���التهم إلى أن 
التخفي���ف من ح���دة الفق���ر والبطالة، 
وانعدام  الغذائ���ي،  األم���ن  وانع���دام 
إمكاني���ة الحصول عل���ى رعاية صحية 
المياه  مناس���بة، وكميات كافية م���ن 
النظيفة والكهرباء في غزة، "هو خطوة 
أول���ى بالغ���ة األهمية لتحس���ين أمن 
واإلسرائيليين  الفلسطينيين  وسالمة 

على حد سواء"، وفًقا لرسالتهم.
ووفق تقرير لألمم المتحدة، فإن قطاع غزة 
سيكون غير صالح للحياة قبل عام 2020، 
وأن 95% م���ن المياه في القطاع المحاصر 
إس���رائيلًيا منذ نحو 12 عاًم���ا غير صالحة 

للشرب.

أعضاء بالكونغرس: الفلسطينيون في غزة ال 
ينبغي أن يكونوا رهينة للسياسات األمريكية

نيويورك/ االستقالل:
حذر رئيس مجلس األمن الدولي أولوف سكوغ، يوم أمس 
األربعاء، من خط���ورة اندالع حرب جدي���دة في قطاع غزة 

بسبب األوضاع الراهنة.
وقال س���كوغ خالل مؤتمر صحافي ف���ي نيويورك: »نحن 
نقترب كل يوم من نشوب حرب جديدة في غزة«، مشدًدا 
على أن الوضع يزداد خطورة خاصة بالنسبة للفلسطينيين 

بالقطاع.
وأض���اف » الوضع في غاية الخط���ورة، وأعتقد أن مجلس 
األمن لم يفعل ما فيه الكفاية عندما يتعلق األمر بالملف 

الفلسطيني-  اإلسرائيلي«.
وأردف »كل واحد منا س���مع عن وجود خطة سالم، لكن ال 

أحد يعرف تفاصيلها وتوجد شكوك كثيرة بشأنها«.
وزاد س���كوغ وهو س���ويدي »نعتقد أننا نبتعد يومًيا عن 
الس���الم، وفي السويد عارضنا قانون القومية اإلسرائيلي، 

ونعتبر أنه يأخذنا بعيدًا عن طريق السالم«.
وتنتهي رئاس���ة الس���ويد الدورية لمجلس األمن، اليوم 
األربعاء، وتتولى بريطانيا رئاس���ة المجلس بأغس���طس 

الجاري.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت إحصائية إس���رائيلية النقاب عن حدوث ارتفاع ح���اد في أعداد 
مرضى قطاع غزة الممنوعين من العالج في المستشفيات الفلسطينية في 

الضفة الغربية والقدس المحتلة أوفي الداخل المحتل.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن هذا العام ش���هد رفض جهاز األمن 
العام اإلس���رائيلي )الشاباك( اإلس���رائيلي منح تصاريح عالج لما مجموعه 
769 فلسطينًيا من القطاع بس���بب وجود قرابة عائلية بالدرجة األولى من 

نشطاء المقاومة.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي تطبيًقا لقرار المجلس الوزاري المصغر )الكابينت( 
القاضي بالتشديد على المقربين من حماس ومنعهم من العالج إلى حين 
اس���تعادة الضباط والجنود اإلسرائيليين األسرى لدى كتائب القسام في 

القطاع.

ارتفاع مرضى غزة 
الممنوعين من العالج 
في الضفة و »إسرائيل«

رئيس مجلس األمن: 
غزة تقترب من الحرب
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
                                                                                                                                                                                                                                                                
 إعالن بيع بالمزاد العلني في  

القضية رقم2733/2017 
نعلن للعموم انه معروض للبيع م���ن قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة لعبة ترفيهية وهي عبارة عن )ماكينة ألعاب من نوع موتس���كل 

بالستيشن(.
فعلى م���ن يرغب بالدخول بالمزاد الحضور إل���ى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اسمه بعد دفع قيمة 
التأمين بواقع 10% من قيمة التخمين وأن الرسوم والداللة واالنتقال 
على نفقة المشتري علما بأن المزاد سينعقد الساعة الثانية عشرة من 

يوم الخميس 16/8/2018 . 
تحرر في 31/7/2018

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
   اأ.وائل نبهان

غزة / خالد اشتيوي:
نظمت حركة الجهاد االس���المي في 
فلس���طين بالتع���اون مع مؤسس���ة 
مهجة القدس أم���س األربعاء، حفاًل 
تكريميًا ألبناء الش���هداء واألس���رى 
الناجحين ف���ي الثانوية العامة، في 
قاعة "الروزا" على شاطئ بحر مدينة 
غزة، بحضور العديد من الشخصيات 
الوطنية وقادة وأعض���اء من الحركة 
ولفيف من الوجه���اء وأهالي الطلبة 

المتفوقين.
ووج���ه القيادي في حرك���ة الجهاد 
االس���المي خضر حبي���ب، في كلمة 
ل���ه خالل الحف���ل، التحي���ة لعوائل 
وأبنائه���م  واألس���رى  الش���هداء 
المتفوقين، قائال: "رغم كل ممارسات 
االحتالل ضد الش���عب الفلسطيني 
م���ن قت���ل وتهجي���ر واعتق���ال، إال 
أنه يبق���ى اإلصرار واضح���ًا من هذا 
الش���عب المحاصر لمواصلة  حياته 
وتحقي���ق إنجازات���ه متحديًا بذلك 
االحتالل الظالم، فال عجب عندما نرى 
المتفوقين هم من أبناء الش���هداء 

واألسرى".

وأك���د حبيب، على ض���رورة مواجهة 
المؤامرات التي تحاك ضد ش���عبنا 
الفلسطيني، وما يخطط له إسرائيليا 
ودوليًا للنيل منه حتى ينتصر الحق 
على الباطل، مشددًا على أن الشعب 
الفلسطيني س���يظل يكافح بكل ما 
يملك م���ن أدوات حتى ينتصر على 

أعدائه وينال حريته وحقوقه.
وتقدم بالتحية لألسير المضرب عن 
الطعام حسن شوكة، والذي يخوض 
إضراب���ه المفتوح للي���وم ال�60 على 
التوال���ي رفضًا لسياس���ة االعتقال 
اإلداري، محم���اًل الع���دو الصهيوني 
المس���ؤولية ع���ن أي مك���روه يلحق 

باألسير ش���وكة ورفقائه في سجون 
االحتالل.

وتخلل الحفل عدة فقرات إنش���ادية 
بتوزيع  اختتام���ه  وت���م  وترفيهية 
التكريمية باإلضافة إلى  الشهادات 
هدية نقدية على الناجحين من ذوي 

الشهداء واألسرى.

مهجة القدس تكرم المتفوقين من ذوي الشهداء واألسرى بغزة

جانب من حفل التكرمي بغزة اأم�س      ) ال�ستقالل (

القدس المحتلة/ االستقالل:
نقل محامي نادي األسير الفلسطيني فراس الصباح، 
عن األسيرة لمى خاطر )42 عاما( إثر زيارة أجراها لها، 
أن المحققي���ن في معتقل "عس���قالن" صعدوا من 
عمليات التحقيق معه���ا خالل اليومين الماضيين، 
في محاولة منهم لكسر موقفها الرافض لالعتراف.

وأوضحت األسيرة خاطر، أنه بعد جلسة االستئناف 
التي عقدت لها يوم األحد الماضي استمر التحقيق 
معها للساعة الثامنة مساء، وفي اليوم التالي تواصل 
التحقيق معها نحو عشر س���اعات، حول كتاباتها، 

التي وصفها المحققون بأنها قنابل موقوتة.
وأضافت انها وطوال فت���رة التحقيق كانت مقيدة 

بكرسي، ويرافق ذلك صراخ وشتم بشكل متواصل، 
ولم يسمحوا لها باس���تخدام دورة المياه سوى مرة 

واحدة، وكذلك الطعام.
ُيشار إلى أن سلطات االحتالل اعتقلت األسيرة خاطر 
وه���ي أم لخمس���ة أبناء في تاري���خ 24 تموز/ يوليو 

المنصرم.

رام الله/ االستقالل:
قالت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( إن أمن الس���لطة في 
الضف���ة الغربية المحتّلة اعتقل أس���يرين محررين على خلفية 
انتمائهما السياس���ي، ف���ي وقت يواصل في���ه اعتقال آخرين 
دون س���ند قانوني. وذكرت حماس في بيان صحفي، أن جهاز 
المخابرات العام���ة في طولكرم اعتقل كاًل من األس���ير المحرر 
والمعتقل السياسي السابق مرسي ش���ريف فرحانة، واألسير 
المحرر أحمد أبو جاموس، بعد مداهمة منزليهما وتفتيش���هما 

ومصادرة أجهزة حاسوب.
وأشارت إلى أن أجهزة أمن السلطة في طولكرم تواصل اعتقال 
األس���ير المحرر والمعتقل السياسي الس���ابق رائد قوزح لليوم 
الثان���ي عل���ى التوالي، والطال���ب في كلية الهندس���ة بجامعة 
بوليتكنك فلس���طين نور الدين جعرون للي���وم الخامس على 

التوالي، علمًا أنه في فصله األخير في الجامعة.
كما واص���ل جهاز األمن الوقائي، اعتقال المعتقل السياس���ي 
السابق معاذ عبيد لليوم الثالث على التوالي، فيما يواصل جهاز 
األمن الوقائي اعتقال الشاب عبد الرحمن نغنغية لليوم الثامن 

على التوالي ويمنع أهله والمحامي الخاص به من زيارته.
وأم���ا في طوباس، فذكر البيان أن أجهزة أمن الس���لطة تواصل 
اعتق���ال معاذ دراغمة منذ 8 أي���ام دون عرضه على المحكمة أو 

توجيه أي تهمة ضده، علمًا أنه معتقل سياسي سابق.

غزة/ االستقالل:
التش���ريعي  المجل���س  أدان 
الفلس���طيني يوم أمس األربعاء، 
اإلس���رائيلي  االحت���الل  إق���رار 
ذلك  واعتبر  "القومي���ة"،  لقانون 
العنصرية  لتكري���س  محاول���ًة 
الصهيونية"، ومس���عى لطمس 
الحقوق الفلسطينية، داعًيا لبذل 

كافة الجهود لمواجهته.
جاء ذل���ك خالل جلس���ة خاصة 
عقدها التشريعي بمقره بمدينة 
غزة، واس���تعراض تقرير اللجنة 
قانون  حول  بالمجلس  القانونية 

"القومية الصهيوني".
بالمجلس  األول  النائ���ب  وق���ال 
التش���ريعي أحمد بح���ر إن إقرار 
قان���ون "القومي���ة الصهيون���ي 
العنص���ري" ف���ي ظ���ل الدع���م 
واالنحي���از األمريك���ي لالحتالل، 
العرب���ي  والصم���ت  والتواط���ؤ 
والدولي المش���ين، ال يمكن عزله 
المؤام���رة الهادفة لتصفية  عن 

قضيتنا الوطنية.
وحّذر بحر من خطورة ما اس���ماه 
واإلج���راءات  "المخطط���ات 
الصهيوني���ة" ف���ي ض���وء إقرار 
قانون "القومية" "األكثر عنصرية 
ف���ي تاري���خ البش���رية جمعاء"، 
مهيًبا بشعبنا الفلسطيني وقواه 
واإلس���المية  الوطنية  وفصائله 

التوحد التام لمواجهته.
وق���ال بحر: إن "قان���ون القومية" 
ال قيم���ة له في الوع���ي والميزان 
الوطني الفلسطيني، وال يغير من 
حقائق التاريخ شيئًا فالقدس لنا 
واألرض لنا"، داعيًا  شعبنا للنفير 
الع���ام إلس���قاط ه���ذا "القانون 
العنصري ، معتبرًا أن الس���كوت 

عليه يعد تهديدًا لألمن القومي 
العربي في المنقطة.

العال���م  برلمان���ات  وطال���ب 
الدولية  البرلمانية  واالتح���ادات 
موق���ف  باتخ���اذ  واإلقليمي���ة 
ال���ذي يقوم  راف���ض للتدخ���ل 
الش���يوخ األمريكي  به مجل���س 
الفلس���طيني، مثمنًا  الشأن  في 
جهود البرلمان���ات الدولية التي 
العادلة،  انحازت لنصرة قضيتنا 
ونهيب بهم باستمرار تأييدهم 
ودعمهم للقرار الفلسطيني في 

المحافل الدولية.
وأوضح أن مواجهة هذه المخاطر 
الس���تراتيجية  االرتكاز  تتطلب 
ش���املة تتول���ى ترتي���ب البيت 
الفلسطيني الداخلي على أسس 
سليمة وتعمل على إدارة الصراع 
مع االحتالل عل���ى قاعدة حماية 

الوطني���ة؛  والثواب���ت  الحق���وق 
"بعي���دًا ع���ن منط���ق التن���ازل 
واالرتهان للضغوط والمساومات 

الرخيصة".
اللجنة  رئيس  وبدوره استعرض 
القانوني���ة بالمجلس محمد فرج 
الغول، مخاط���ر قانون "القومية" 
ال���ذي ص���ادق علي���ه االحتالل 
محاول���ة  أن���ه  مؤك���دًا  مؤخ���ًرا، 
"العنصرية  لتكريس  إسرائيلية 

الصهيونية".
وأوض���ح الغول أن ه���ذا القانون 
م���ن  ين���درج ضم���ن سلس���لة 
القواني���ن العنصرية التي أقرها 
الكنيس���ت اإلس���رائيلي مؤخرًا؛ 
حقوق  تستهدف طمس  والتي 
وترسيخ  الفلس���طيني  الشعب 

احتالله لألراضي الفلسطينية.
وبّي���ن أن خطورة ه���ذا القانون 

العنص���ري تتمثل ف���ي أن دولة 
االحتالل تس���عى إل���ى التأطير 
التميي���ز  لسياس���ة  القانون���ي 
العنص���ري، كما أن���ه ُيمعن في 
اس���تئصال الوجود الفلسطيني 
بأس���لوب جدي���د؛ وه���و بمثابة 
مش���روع إقصاء جديد، وانتهاك 
صارخ للحقوق الوطنية والقومية 
وتكريس تمييز العنصر الديني 
عل���ى س���ائر العناص���ر األخرى، 
للدولة  القبي���ح  للوجه  وإظه���ار 

العبرية الصهيونية".
"قانون  وأوصى بضرورة مواجهة 
القومي���ة" م���ن خ���الل التحرك 
والفلسطيني  العربي  السياسي 
المي���دان  ف���ي  واإلس���المي 
الدبلوماسي في المجتمع الدولي 
م���ن أجل رف���ض ه���ذا القانون 

العنصري، وإدانته.

التشريعي يحذر من خطورة قانون القومية ويدعو لمواجهته

جل�سة الت�سريعي بغزة اأم�س     ) ت�سوير/ حممود عجور (

حماس: األجهزة األمنية بالضفة 
تعتقل أسيرين محررين

األسيرة خاطر تتعرض لتحقيق مكثف إلجبارها على االعتراف

رام الله/ االستقالل:
قال وزير االوقاف والش���ؤون الدينية، الشيخ يوس���ف ادعيس، ان الوزارة 
س���تعمل كل ما في وس���عها لتأمي���ن راحة حجاج بيت الل���ه الحرام، قبل 
بداية موسم الحج وخالله، من خالل البعثات الطبية واالرشادية، واالدارية، 

واالمنية، واالعالمية، المرافقة والمشرفة على اداء مناسك الحج.
واستعرض ادعيس خالل لقائه اعضاء بعثة الحج االدارية واالعالمية، يوم 
أمس االربعاء، ما قامت به بعثة الحج الفلس���طينية خالل الموسم الماضي، 
التي حصلت على التقييم الممتاز من وزير الحج والعمرة والوزارة، الذي يعد 

ثمرة جهود مباركة لفريق العمل على مختلف المستويات.
وشدد الوزير على اهمية الدعم الذي تتلقاه الوزارة من قبل سيادة الرئيس 

محمود عباس، وتوجيهات رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وقال ادعي���س ان الوزارة قد بدأت التحضير للموس���م مبكرا لتحافظ على 
االنجازات التي حققتها خالل المواسم الماضية، بما يعود بالخير والفائدة 
على الحجاج، وبما ينسجم مع تعليمات القيادة في بذل كافة الجهود لراحة 

حجاجنا.
بدوره، اس���تعرض وكيل الوزارة حسام ابو الرب بعض القضايا التنظيمية 
والترتيبات الخاصة بالموس���م، ووضع اعضاء البعثة بصورتها للعمل على 

حل أي اشكاليات يمكن ان تواجه الموسم.
وش���دد ابو الرب على ضرورة الت���زام جميع البعث���ات باألنظمة والقوانين 
المعمول بها في المملكة العربية الس���عودية، حفاظا على حجاج بيت الله 

الحرام، ولضمان استمرار أداء المناسك بكل يسر وراحة.

األوقاف: سنعمل ما في 
وسعنا لتأمين راحة حجاج 

بيت الله الحرام
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أعلن أنا المواطن/ ميسرة مصطفي فرح نصر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800302382 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

 أعل���ن أن���ا المواط���ن / محم���ود عمر محمد الش���اعر 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403098387( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد يوسف أحمد المغاري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400012001( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

 أعل���ن أن���ا المواطن / ناجي ش���حادة محم���د ابو جزر 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
) 800730723( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ صالح احمد عبد الرحمن الس���عدي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411958499( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ روال عبد الله محمد الجرجير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801838848( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
دع����ا مدير مركز األس����رى للدراس����ات األس����ير، د. رأفت 
حمدونة يوم أم����س األربعاء، نقاب����ة الصحفيين ووزارة 
االعالم والخارجية وهيئة شؤون األسرى والمحررين لوضع 
إستراتيجية اعالمية للتصدى للرواية االسرائيلية التى 
تهدف لتش����ويه نضاالت الشعب الفلسطينى وقضية 
األس����رى على وجه الخصوص ، وتدويل قضيتهم على 

المستوى العربى والدولى .
وأك����د د. حمدون����ة، في تصري����ح له، عل����ى أهمية رصد 
ومتابع����ة الرواية االس����رائيلية التى تس����يء لألس����رى 
ونضاالت الشعب الفلسطينى والتصدي لها وتفنيدها 
، ووضع اس����تراتيجية ناظم����ة للمؤسس����ات اإلعالمية 

الفلسطينية وتنس����يق خطابها وتحديد المصطلحات 
واالنته����اكات والتعري����ف به����ا . وأك����د عل����ى أهمية 
تحس����ين امكانيات وقدرات الصحفيي����ن العاملين في 
وس����ائل االعالم الفلس����طينية عب����ر دورات تقوم عليها 
المؤسسات االعالمية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين 
، وتدعي����م الخط����اب اإلعالمي الفلس����طيني بالمواثيق 
الدولية واتفاقيات جنيف االربعة ومواد حقوق االنسان 
واتفاقيات مناهضة التعذي����ب وحقوق األطفال والمرأة 
والتأكي����د على حقوق االنس����ان ، والعم����ل على تغطية 
أخبار األسرى باألرقام واالحصائيات الصحيحة . وشدد د. 
حمدونة على التفريق فى لغة الخطاب الداخلي والخارجي 
، وتجاوز محاكاة الذات نحو العالمية، وانش����اء وس����ائل 

اعالم ناطقة باللغات األخرى وخاصة االنجليزية لمخاطبة 
الجمهور الخارج����ي وأحرار وش����رفاء العالم ومجموعات 
الضغط الدولية ، وافراد وش����راء مس����احات اعالنية في 
الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية واالعالن الممول 
على صفحات التواصل االجتماعى بلغات متعددة . وأشار 
إلى تفعيل دور الس����فارات الفلس����طينية بالتعاون مع 
وزارة الخارجي����ة عبر القيام بورش عمل وتقديم التقارير 
لوس����ائل االعالم ومنظمات حقوق االنس����ان ومجموعات 
الضغ����ط الدولية ، وتفعيل دور نقابة الصحفيين ووزارة 
االع����الم في التخطي����ط والتدريب ، وتحمي����ل المجتمع 
الدولي مس����ؤوليته االخالقية عن اس����تمرار االنتهاكات 

االسرائيلية المخالفة لالتفاقيات والمواثيق الدولية .

القدس المحتلة / االستقالل: 
سمحت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية عصر أمس األربعاء بكشف النقاب 
عن اعتقال خلية عسكرية فلسطينية من منطقة رام الله بعد تنفيذها 
عملية إطالق نار. وذكر موقع »واال« العبري أن الخلية اعتقلت بعد تنفيذها 
إطالق نار باتجاه مس���توطنة »بيت ايل« ش���مالي رام الله في العاشر من 
الش���هر الماضي دون وقوع إصابات، في حين عثر بحوزة المجموعة على 

السالح المستخدم من طراز »كارلو« محلي الصنع.
وقال المتحدث بلسان جيش االحتالل إن أعضاء الخلية يسكنون مخيم 
األمعري ش���مالي المدينة، »وأن هذا المخيم يشكل بؤرة للعمليات خالل 

الفترة األخيرة«.

رام الله/ االستقالل:
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياس���ي 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين تيس���ير خالد أن قرار الرئيس 
محمود عباس بإقالته من منصبه رئيس���ًا لدائرة ش���ؤون المغتربين في 
منظمة التحرير وتعيين نبيل ش���عث "قرار غي���ر نظامي وغير قانوني". 
وأوضح خال���د في تصريح صحفي، يوم أمس األربع���اء، أن قرار الرئيس 
"مخال���ف لموقف األغلبية الواس���عة ف���ي اللجن���ة التنفيذية لمنظمة 
التحرير". وأضاف أن "القرار يعطي مؤش���رات سلبية للغاية على طبيعة 
العمل في مؤسس���ات منظمة التحرير والنظام السياس���ي الفلسطيني 
بش���كل عام، حيث تسود نزعة االنفراد والتفّرد في اتخاذ القرارات بعيدًا 
ع���ن قواعد العمل الجماعي والعم���ل الديمقراطي االئتالفي في منظمة 
التحري���ر". وذكر أن "الموضوع ليس دائرة ش���ؤون المغتربين بحد ذاته- 
على أهمية ذلك- أو االدعاءات الس���خيفة بأنها أديرت بسياس���ة فئوية 
على حساب السياس���ات التي تعبر عن التوافق الوطني، وأن عملها تم 
تجييره لمصالح الجبهة الديمقراطي���ة وغير ذلك من االدعاءات الفارغة 
وتضخيم األمور على نحو مثير".  وكانت أجهزة األمن اقتحمت يوم امس، 
مكت���ب منظمة التحرير بمدينة رام الله، وطردت عضو اللجنة التنفيذية 
للمنظمة تيسير خالد من مكتبه، وذلك عقب يوم من الكشف عن إقالته 

وتعيين بديل عنه.

غزة/ االستقالل:
أكد أحمد المدلل أمين سر جمعية أصدقاء 
 الجمعية عقدت مؤخرًا 

َّ
مستش���فى رفح، أن

لقاءات عدة مع جهات فلس���طينية وعربية، 
وتلقت وعودات كثيرة لم تنفذ بعد .

وأوضح المدلل، أن الجمعية عقدت لقاءات 
مع رئيس ال���وزراء رامي الحم���د الله ووزير 
الصحة جواد عواد، وتم التوقيع على وثيقة 
تفاهم مع الوزارة على عملية البناء وانش���اء 
المستشفى ضمن خطة مش���تركة، وعليه 
أقر مجلس الوزراء الفلس���طيني قبل عامين 
22 ملي���ون دوالر للب���دء في عملية إنش���اء 
 كل هذه الوعودات 

َّ
المستش���فى، مؤكدًا أن

حتى اللحظة لم تنفذ.
وطالب المدلل، الجه���ات المعنية بضرورة 
النظ���ر في مطلب أهال���ي محافظة رفح في 
إنش���اء مستش���فى يضمد جراح أبنائهم، 
مش���ددًا على ض���رورة أن تنف���ذ الحكومة 

وعوداتها التي قطعتها.

وقال: »بعد عدوان عام 2014 تأكدت الحاجة 
الماس���ة لمحافظ���ة رف���ح والواقعة جنوب 
قط���اع غزة خصوصا بعد الع���دد الكبير من 
الش���هداء وآالف الجرح���ى الذين لم يجدوا 
اماكن الس���تيعابهم والعناي���ة بهم  الى 

مستشفى«.
 واضاف : »عدد شهداء مدينة رفح في يوم 
الجمعة الس���وداء في العدوان االخير على 
القطاع فاق  220 ش���هيدًا، بينما كان عدد 
الش���هداء في العدوان بش���كل كامل  450 
ش���هيد واالف الجرحى مما اضطر األهالي 
ان يحتفظوا بالجثث ف���ى ثالجات الخضار 

المنتشرة فى مزارع رفح«.
وأكد على استشهاد العديد من المواطنين 
لعدم  تمكنهم من تلقي العالج  الذين تم 
نقلهم الى مستشفيات  مدينة خانيونس ، 
مشددا على ان الكارثة عادت من جديد الى 
رفح خالل مسيرات العودة وبعد مخيماتها 

عن  مستشفيات المحافظات االخرى.

المدلل يطالب الحكومة بتنفيذ وعودها بإنشاء مستشفى برفح

غزة / االستقالل
قال معتصمون داخل مقر وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( 
الرئي���س بمدينة غزة إن إدارة الوكالة قطعت عنهم الكهرباء والمياه يوم أمس 

األربعاء بشكل مفاجئ وألسباب غير معروفة.
وذكر عدد من المعتصمين ، أنهم فوجئوا بقطع التيار الكهربائي عن مكان 
اعتصامهم، بينما التيار موصول على بقية مرافق مباني الوكالة وعدم وجود 
مياه في المكان، وس���حب عمال النظافة ؛ معبرين عن اس���تهجانهم لهذا 

اإلجراء.
ويعتصم مئات الموظفين الذين أنهت الوكالة خدماتهم داخل المقر الرئيس 
ل�"أونروا" بغزة، وتعهدوا بإلحاق عائالتهم بهم، وحّملوا إدارة الوكالة مسؤولية 

أمنهم وسالمتهم.
وأنه���ت "أونروا" قبل أيام عمل نح���و ألف موظف من موظفي م���ا ُيعرف ببند 
"الط���وارئ" لديه���ا بقطاع غزة، فيما ب���دأ اتحاد الموظفين "ن���زاع عمل" وصوالاً 

لإلضراب الشامل.

قطع الكهرباء والمياه 
عن المعتصمين داخل 

مقر »أونروا« بغزة

القيادي اأحمد املدلل

القدس المحتلة/ االستقالل:
يجري جيش االحتالل اإلسرائيلي في الوقت الراهن، سلسة من محادثات مع 
مجندين من الطائفة العربية الدرزية، وس���ط مخاوف من تسرب االحتجاجات 

ضد "قانون القومية" في صفوف أبناء الطائفة الدرزية بالجيش اإلسرائيلي. 
وكان الكنيس���ت أقر ، في 19 يوليو المنص���رم، قانون القومية المثير للجدل 
والذي ينص على أن "دولة إس���رائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، 
وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي 

تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط". 
وأعلن ثالثة ضباط دروز في الجيش اإلسرائيلي، خالل األيام القليلة الماضية، 

استقالتهم من الجيش على خلفية قانون "القومية". 
وطالب أمير جمال، أحد هؤال الضباط، في منش���ور له على "فيس���بوك" قيادة 
الطائفة الدرزية بدعوة الش���باب لرفض التجنيد اإللزامي، والعمل على وقف 

الخدمة اإللزامية للدروز في الجيش اإلسرائيلي. 

الزوايدة/ االستقالل:
تواصل بلدي���ة الزوايدة أعمال مش���روع تأهيل 
ش���ارع عمر بن عبد العزيز بتموي���ل من المنحة 
الكويتية وبتكلفة إجمالية قدرها 350,000 دوالر 
بطول 200 م وعرض 10م، حيث تم تنفيذ أعمال 
تركيب خطوط المي���اه والصرف الصحي، و البدء 
بأعمال الدمك وفرد طبقة الكركار والبيس كورس 
ومن ثم  تبليط الش���ارع باالنترلوك ومن المتوقع 

االنتهاء من المشروع خالل شهرين .
و يقع ش���ارع عم���ر بن عبد العزيز ف���ي المنطقة 
الغربي���ة م���ن الزواي���دة ويرب���ط بين ش���ارعين 

رئيس���يين معبدين وهما ش���ارع األمل وش���ارع 
القدس المؤديان الى ش���ارع البحر ويربط ش���ارع 
عم���ر منطقة النصيرات بالزواي���دة بمنطقة دير 

البلح .
م���ن ناحية أخرى أكدت البلدية أنها في النصف 
الثاني من العام2018 ستقوم بتنفيذ حزمة من 
المش���اريع بتمويل من صندوق تطوير وإقراض 
البلديات بتكلفة إجمالية قدرها 297,000 دوالر .

ولفتت البلدية أن المشاريع التي سيتم تنفيذها  
تتضمن تأهيل شارعي جامعة القدس المفتوحة  

وشارع أبو ستة.

 واشارت البلدية أنه من المتوقع أن تبدأ  المشاريع 
خالل ش���هر حيث ت���م اإلعالن ع���ن المناقصة 
وترسيتها على الش���ركة المنفذة باإلضافة إلى 
مشروع إنشاء ش���بكات صرف صحي في مناطق 
 Human appel متفرقة بتمويل من مؤسس���ة

بقيمة 30,000 دوالر.
أوضحت البلدية أنها ستقوم بإقامة حديقة عامة 
مقابل مبنى البلدية على مساحة دونمين بتمويل 
من الحكوم���ة البلجيكي���ة م���ع un woman و 
unhapitat  تنفيذ مجلس اإلسكان الفلسطيني  

.G/getway جمعية عائشة

حمدونة يؤكد على أهمية اإلعالم في تفعيل ملف األسرى دوليًا

بلدية الزوايدة تعتزم تنفيذ عدة مشاريع 

االحتالل: اعتقال خلية نفذت 
عملية إطالق نار قرب رام الله

تيسير خالد: قرار 
إقالتي وتعيين شعث 

غير قانوني

 »إسرائيل« تخشى تسرب 
االحتجاجات ضد »قانون 
القومية« إلى بنية الجيش
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ويتجهز حجاج بي���ت الله الحرام في قطاع 
غزة، للسفر عبر بوابة معبر رفح البري ابتداًء 
من ي���وم األحد القادم حتى ي���وم األربعاء، 
وص���واًل لمطار القاه���رة الدولي ثم التوجه 
لمط���ار الملك عبد الغزي���ز الدولي بمدينة 
جدة، للبدء بأداء مناس���ك الحج، وفقًا لوزارة 

األوقاف والشؤون الدينية. 

ال�شوق  ملكة 
ل�"االس���تقالل":"  الغندور  المواطنة  وتقول 
شوقي لمكة كبير جدًا، فمنذ صغري كنت 
أش���اهد الحج���اج بالتلفاز وأتمن���ى لو أني 
أط���وف معهم حول الكعب���ة، وكنت دائما 
أدعو الله ليل نهار بأال يحرمني زيارة الكعبة 
والصالة بالروضة الش���ريفة، فأداء فريضة 
الح���ج قب���ل أن ألقى وجه رب���ى كان حلمي 

الوحيد".
تتابع:" قدمت للحج قبل ثمانية أعوام، وكل 

مرة يقترب موعد اإلعالن عن أسماء الحجاج 
أك���ون متلهف���ة ألن أرى اس���مي بينهم، 
وعندما وجدته ضمن قائم���ة الحجاج هذا 
الموسم ش���عرت بفرحة ال توصف، شعرت 

أنى ولدت من جديد". 
وبشأن رسوم الحج، أضافت:" عندما ذهبت 
لش���ركة الحج والعمرة لدفع رس���وم الحج، 
أخبرن���ي أحد الموظفين أن س���عرها ارتفع  
ل�2555دين���ارًا للش���خص الواح���د، وذلك 
بعد رفع الس���عودية الضرائب والرس���وم 
على الس���كن والخدمات المقدمة للحجاج، 
وارتفاع ايجارات السكن والوقود، االمر الذي 
اضطرني لبيع ذهبي لتوفير باقي الرس���وم 

وتكاليف الهدايا".  

فرحة ال تو�شف  
ولم تك���ن الفرحة بعيدًة عن أبو وائل حماد 
أحد موظفي السلطة، فهو اآلخر أدرج اسمه 

ضمن قائمة الحجاج لهذا العام بعد انتظاٍر 
دام خمسة أعوام، معربًا عن مدى سعادته 
ألن���ه س���يتمكن م���ن أداء فريض���ة الحج 
وتكحيل عينية برؤية الحجر األس���ود، رغم 
الظروف الصعبة الت���ي يعاني منها جراء 
الخصوم���ات التي فرضتها الس���لطة على 

موظفيها في القطاع. 
ويقول حماد ل�"االستقالل":" أشعر بسعادة 
كبيرة جدًا وال تتسع لها الدنيا كلها، فمنذ 
س���نوات طويلة أحلم باليوم الذي يتحدد 
به موعد س���فري ألداء فريضة الحج، واألن 
تحقق وأعيش���ه لحظة بلحظة"، مشيرًا إلى 
أن���ه كان يخصص جزءًا م���ن راتبه لتجميع 

تكاليف الحج المرهقة. 
وأردف:" ارتفاع تكالي���ف الحج خاصة في 
ظل خصم الروات���ب واألوضاع االقتصادية 
الصعبة التي نعيش���ها ف���ي القطاع منذ 
فترة طويلة، ومشقة السفر لساعات طويلة، 

جميعه���ا تهون في س���بيل الوصول إلى 
مكة"، متابعًا:" كنت أس���مع من الحجاج أن 
الشخص بمجرد أن يضع قدميه أرض مكة 
ينس���ى كل تعبه ومرضه ويشعر بنشاط 

وراحة نفسية كبيرة".
أوض���ح حماد أنه أوصى أحد أقاربه أن يقوم 
بشراء الهدايا من " سبح وعطور، وسجادات 
الص���الة، وألعاب أطفال" التي س���يقدمها 
للمهنئين عند عودته، من أس���واق القطاع 
كي يتفرغ هو للعبادة واالستمتاع باألجواء 
االيمانية التي تمأل البيت الحرام، متمنيًا أن 

يذوق كافة المواطنين فرحة الحج. 

معاناة ال�شفر 
ويمثل ط���ول المدة التي يضطر حجاج غزة 
لتحمل مش���اقها أثناء اجتيازهم األراضي 
المصرية قبل انتقالهم إلى السعودية، عبئا 
إضافيًا، خاصة على كبار الس���ن، عالوة على 

المخاطر األمنية التي تحدق بالمس���افرين 
في سيناء، بحسب االعالمي صالح المصري. 
ويق���ول المص���ري، ال���ذي كان ينتظر أداء 
الحج من���ذ ثماني���ة أعوام، خ���الل حديثة 
ل�"االس���تقالل" إن أهل غزة لهم خصوصية 
عالية في كافة متطلبات الحياة، ومختلفة 
حتى في موسم الحج عن باقي الدول العربية 
واإلسالمية، فمشاق الرحلة وجه آخر لمعاناة 
الغزيين في كافة تفاصيل حياتهم، نظرًا 
للحصار اإلس���رائيلي المفروض عليها منذ 

11عامًا.
 وأكد، أن الحج رحلة ايمانية عظيمة تستحق 
المعان���اة، خاص���ة أن اآلالف س���يحققون 
أحالمهم على المس���توى الشخصي بأداء 
رك���ن من أركان اإلس���الم، موصي���ًا الحجاج 
بالصب���ر وتحمل مش���قة الطريق من خالل 
االنش���غال بالتس���بيح والقرآن، وأال يعملوا 

على إضاعة حجتهم.

الفوج األول يغادر األحد القادم 

الفــرح يسكــن قلــوب الحجــاج قبــل السفــر لمكــة 

غزة/ دعاء احلطاب: 
�شعادة عارمة حطت رحالها يف منزل املواطنة 

اأم اأمين الغندور )40عاما( منذ اأن عملت باإدراج 
ا�شمها وزوجها �شمن قائمة احلجاج هذا املو�شم، 

فلطاملا بكت عيناها �شوقًا لروؤية مكة املكرمة 
والطواف حولها.  ورغم اأنها ا�شطرت لبيع م�شاغها 

الذهبي، ما ورثته عن والدتها وما ا�شرتاه لها 
زوجها، لتوفر تكاليف احلج، فاإن االبت�شامة مل 
تفارق مالمح وجهها، وانطلقت لتجهيز حقيبتها 
و�شراء زي االحرام، كي ال تتاأخر حتى للحظة 
واحدة عن احلافلة التي �شتنقلها من معرب رفح 

ملطار القاهرة، وذلك �شمن اأول فوج حلجاج 
فل�شطني الذي �شيغادر اإىل الديار احلجازية، يوم 

االأحد القادم.

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
�شلطة االأرا�شي الفل�شطينية

االإدارة العامة لت�شجيل االأرا�شي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )530/ 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
عدنان محمد محمد السحار من س���كان غزة هوية رقم 921460556 

بصفته وكيال عن: رويدة محمد محمد السحار 
بموجب وكالة رقم: 3878 / 2011 الصادرة عن طولكرم 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 835 قسيمة 93 المدينة غزة الدرج  

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يت���م البدء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 1/ 8/ 2018م

  م�شجل اأرا�شي غزة / اأ. ع�شام احلمارنة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أظهرت نتائج استطالع جديد للرأي، أجراه مركز "قياسات السالم" في إسرائيل، 

عن تأييد غالبية اليهود في "إسرائيل" لشن حملة عسكرية على قطاع غزة.
وبحسب االستطالع، الذي نشرت نتائجه القناة العاشرة العبرية، يوم أمس األربعاء، 
فإن 61% من اليهود يؤيدون شن عملية عسكرية على قطاع غزة، في حال تم خرق 
التهدئة األخيرة.  ووفقا لنتائج االس���تطالع، عبر 52% من الجمهور اإلسرائيلي عن 

تأييدهم لقانون القومية، مقابل 40% قالوا إنه ال حاجة وال ضرورة لهاذا القانون..

أغلبية »إسرائيلية«
غزة/ االستقالل: تؤيد شن حرب ضد غزة

نف����ى المتحدث الرس����مي باس����م وكالة غوث 
وتش����غيل الالجئين "أونروا" سامي مشعشع، 
صحة األنباء التي تحدثت ع����ن انطالق العام 

الدراسي الجديد في موعده المعتاد.
وقال مشعش����ع في تصريح صحفي إن: "إدارة 
الوكال����ة لم تتخذ ق����راًرا واضًحا بش����أن موعد 
انطالق العام الدراسي الجديد في غزة السيما 

بعد األزمة المالية التي تعصف في "أونروا".

وبدوره أكد مدير عملي����ات األونروا في الضفة 
الغربية س����كوت أندرسون في مؤتمر صحفي 
عقده يوم أم����س األربعاء، ان����ه ال يوجد موعد 
محدد لبدء العام الدراسي الجديد حتى اللحظة 

في ظل عدم وجود الميزانيات.
واضاف اندرس����ون، أن "االون����روا" تعاني من 
مصاع����ب مالي����ة جم����ة، وال ت����زال تعاني من 
عج����ز يتج����اوز 200 ملي����ون دوالر، وذلك بعد 
قرار الواليات المتحدة تقليص مس����اعداتها 

المقدم����ة "لألونروا" منذ عام، مش����يرًا إلى أنه 
يوجد 700 مدرس����ة من مدارس وكالة الغوث، 
تضم 500 الف طالب وطالبة في األقاليم التي 
تعمل بها )الضف����ة، وغزة، واألردن، وس����وريا، 

ولبنان(.
ويش����ار ال����ى ان مواقع التواص����ل االجتماعي 
والمواق����ع االخباري����ة -من ضمنه����ا وكالة وفا 
الرس����مية- ضج����ت بمعلومات بش����أن تأكيد 

بدء العام الدراسي في موعده. 

»أونروا« تنفي التأكيد على بدء العام الدراسي في موعده

غزة/ االستقالل:
كش���ف تحسين األس���طل نائب نقيب 
الصحفيي���ن الفلس���طينيين، أن نقابة 
الصحفيي���ن تعد ملف���ًا قانونيًا لفضح 
االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصحفيين 

وتعمل على إنجازه قريبًا.
واكد األسطل في تصريح له، أنه سيتم 
االعالن عمليًا عن مالحقة قادة االحتالل 
أمام المحاك���م الدولية م���ن قبل نقابة 
الصحفيين وضحاي���ا االعتداءات الذين 
تعرضوا له���ا من قبل ق���وات االحتالل، 
مش���ددًا عل���ى أن االحت���الل يم���ارس 
حرب���ًا معلنة عل���ى الصحاف���ة واالعالم 

الفلسطيني.
وأدان االس���طل اعتق���ال 6 صحفيي���ن 
بالضف���ة الغربي���ة م���ن قب���ل االحتالل 
 4 آخره���ا  كان  والت���ي  "اإلس���رائيلي"، 
صحفيين في فضائية القدس و آخرين 

في الضفة.
وأوض���ح أن هذه سياس���ة إس���رائيلية 
ممنهجة بحق الصحفيين الفلسطينيين، 
الفتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 1000 
اعتداء منذ بداية العام بحق الصحفيين 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
وطالب األس���طل العالم أجم���ع بضرورة 

الضغ���ط عل���ى االحتالل ال���ذي يضرب 
بعرض الحائ���ط كل المواثيق واألعراف 
الدولي���ة الت���ي تح���ث عل���ى حماي���ة 
الصحفيين وعدم التع���رض لهم أثناء 
قيامه���م بمهامهم اإلنس���انية، لوقف 

هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وس���جلت لجن���ة دع���م الصحفيين في 
األراضي الفلس���طينية، خ���الل تقريرها 
لش���هر يوليو/ تم���وز2018، نحو )102( 
اإلعالمي���ة  الحري���ات  بح���ق  انته���اك 
انته���اكًا   )90  ( منه���ا  والصحفيي���ن 
اسرائيليًا، و)12 ( انتهاكًا من قبل جهات 

داخلية فلسطينية.

نقابة الصحفيين تعد ملف قانوني
 لفضــح جرائــم االحتــالل دوليــًا
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كتب مصطف���ى الرافعي في كتاب���ه )وحي القلم( 
مقااًل بعن���وان: الش���يطان ُيعّل���م، روى فيه حوارًا 
ُمتخّي���ًا بي���ن ش���يخ وإبلي���س، موضوع���ُه: ُطرق 
الشيطان في غواية اإلنسان، وعندما حَمي وطيس 
الحوار واش���تد أوار الجدال وصل إلى ُسبل إبليس 
في إفس���اد إيمان الُزّهاد وإتاف يقين الُعّباد، إذا 
عجز بكل مكره عن إفس���ادهم من أبواب الشهوات 
ومداخل النزوات، ق���ال إبليس: »الُزّهاد والُعّباد هم 
الصالحون ألن يكونوا أعظم األبالس���ة«، فاستغرب 
 من مقولتِه، فزادُه إبليُس توضيحًا بقوله: »ما 

ُ
الشيخ

غا إنساٌن في زعِم التقوى والفضيلة إاّل كانت هذه 
 

ُ
هي اإلبليس���ية«، وفي نهاية الحوار س���أَل الشيخ
إبليس: »لعنك الله، فإن لم تس���تطع إفساد يقين 
المؤمن، فكيَف تصنُع في فتنتُه؟«، قال إبليس: »إن 
لم استطع إفساد يقين المؤمن زدته يقينًا فيفسد، 
واستحس���ان الرجل ألعماله السامية قد يكون هو 
أول أعماله السافلة، وبأي عجيب يكون الشيطان إاّل 

بمثل هذا؟!.«. 
إذا كان الحوار بين الشيخ العالم وإبليس الملعون 
من نس���ج خيال الكاتب أو بن���ات أفكار الراوي؛ فإن 
مضمونه���ا قد أصاب كبد الحقيق���ة وقلب الواقع، 
فاإلفراط في الدي���ن، والغلو ف���ي مظاهر التدين، 
والتنطع في ش���عائر العب���ادة... ه���و الوجه اآلخر 
للتفريط في الدين، والتقصير في مظاهر التدين، 
واالستهانة بش���عائر العبادة... وكاهما- اإلفراط 
والتفريط- م���ن تفكير وإبداع إبليس يوحي به إلى 
ذريته وأتباعه من شياطين اإلنس والجن، فيلبس 
الح���ق بالباطل، ويولج الطاع���ة بالمعصية، وُيدخل 
الفضيلة بالرذيلة، حتى يوقع اإلنس���ان في حباله 
وشباكه ُمستّغًا الثغرات التي يغفل عنها االنساُن 
في نفس���ه. وما الذي أضل الخ���وارج وأمثالهم في 
الزمن الغابر، وأغوى الدواعش وإضرابهم في الزمن 
الحاضر، غير هذا اإلفراط والغلو والتنطع في الدين؟!، 
فص���ّدق عليهم إبليُس ظّن���ُه، وصبَّ في عقولهم 
ُخاصة خبثه، وغرس في نفوسهم حصيلة مكره، 
وزرع ف���ي قلوبهم ُمنتهى ش���رِه، فأوهمهم أنهم 
الطائف���ة المنصورة ف���ي الدني���ا، والفرقة الناجية 

في اآلخ���رة، والجماعة الوحي���دة المالكة للحقيقة، 
والُعصبة الفريدة القابضة على الدين. 

ه���ذا االعتق���اد المنح���رف والفكر الفاس���د الذي 
يس���تحوذ على عق���ول المتطرفي���ن؛ فيوهمهم 
بامتاك اليقين الكامل، واحتكار الحقيقة الُمطلقة، 
وحي���ازة حصرية للدين، يمنحهم ش���عورًا مريضًا 
باألفضلي���ة والتمّيز، وإحساس���ًا خادع���ًا بالتفّوق 
واالس���تعاء... يتطور إلى مرٍض ُمرّكب من الُعجب 
والِكبر، الُعجب بالذات الفردي���ة والجمعية، والِكبر 
عل���ى اآلخرين- أف���رادًا وجماع���ات- فينتهي بهم 
المطاف إلى الغرور واحتقار ما عداهم من البش���ر، 
ويتحّول االحتق���ار إلى حقد وضغين���ة ورغبة في 
االنتق���ام وهّوس في س���فك الدم���اء، تحت غطاء 
شرعي ُيخرج غير المس���لمين من دائرة اإلنسانية، 
وُيخرج المس���لمين الُمخالفين من دائرة اإلس���ام، 
تمهيدًا الستباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم، 
فيكون إبليس بذلك قد نجح في حيلته، وأفلح في 
خديعته، بعد أن جّمَل لهم معتقداتهم الش���ريرة 
فرأْوه���ا خّيرة، وزّيَن لهم س���وَء أعماله���م فرأْوها 
حس���نة، وأغراهم باتخاذ فتاوي ُجّهالهم دينًا بداًل 
من دي���ن الله، وأهواء س���فهائهم آلهًة ُتعبُد من 

دون الله. 
إذا كانت خدعة إبليس بزي���ادة يقين )المؤمن(، أو 
توهمه الخ���ادع بوصوله إلى عين اليقين؛ إليهامه 
بامتاك الحقيقة الُمطلقة، وفهمُه الحصري للدين، 
هي إحدى إبداعات إبليس الفكرية في إضال بني 
آدم وإفس���اد إيمان الُعّباد، فإن ش���ياطين اإلنس 
ال يقّل���وَن خطورة ع���ن إخوانهم ش���ياطين الِجن، 
فبعضهم يوحي إلى بعٍض ُزخُرف القوِل غرورًا، وقد 
جاء نتيجة لهذا الوحي المتبادل اآلثم كل الحركات 
اإليديولوجي���ة الدوجماتية )الجام���دة( المتطرفة 
التي  الدينية والقومية والش���يوعية والعنصرية، 
يجمعها أدعاء امتاك الحقيقة الُمطلقة، وتنزعها 
عن اآلخرين ُكلّيًا، وتذهب أبعد من ذلك بإخراجهم 
م���ن دائ���رة الدي���ن بتكفيره���م، ودائ���رة الوطن 
بتخوينهم. ب���ل تذهب إلى إخراجه���م من دائرة 
اإلنسانية فتضعهم في مرتبة دون اإلنسان وأقرب 

إلى الحيوان أو الش���يطان...، ألي���س هذا ما تفعله 
داعش وأخواته���ا في إطاق مصطلح���ات الكفار 
والمرتدين والرافضة وغيرها على كل من ال ينتمي 
إليهم ويدخل في جماعاتهم، وقد يكون هذا أيضًا 
م���ا يفعله بعض خصومهم بهم غير المبرئين من 

التطرف المضاد. 
ويدخ���ل في هذا اإلط���ار كل الجماعات التكفيرية 
المتطرفة التي تنس���ب نفسها لإلس���ام، والتي 
يعود جذورها التاريخية منذ صدر اإلس���ام، عندما 
استحل حفنة من المتمردين قتل الخليفة الراشد 
الثالث عثم���ان بن عفان- رضي الل���ه عنه- وعندما 
ابتكر الخوارج بدعة تكفير المس���لم التي قادتهم 
إل���ى قت���ل الخليف���ة الراش���د الرابع عل���ي بن أبي 
طالب – رض���ي الله عنه -  واس���تحلوا دماء وأموال 
وأعراض كل مخالفيهم من المس���لمين... لتنتهي 
هذه البدعة الش���ريرة والفرية األثيمة إلى القاعدة 
وداع���ش وأخواتهم���ا التي خرج���ت جميعها من 
لهيب الصحراء حيث خرج قرن الش���يطان، كما جاء 
في الحديث الشريف الذي رواه الشيخان- البخاري 
ومسلم – وأخبرنا فيه عن مكان خروج الفتن ومعها 
قرن الشيطان، وكما أخبرنا اإلمام علي بن أبي طالب 
– ك���ّرم الله وجه���ه- قبل أربعة عش���ر قرنًا عنهم 
وكأنه يشاهدهم عيانًا » قلوبهم كزبر الحديد، هم 
أصحاب الدولة... يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، 
أسماؤهم الُكنى ونسبتهم الُقرى، شعورهم ُمرخاة 

كشعور النساء.....«. 
بع���د كل ذلك؛ أليس���ت داع���ش وأخواتهما أكبر 
ُمنف���ّذة لفكرة إبلي���س التي ذكره���ا الرافعي في 
مقال���ة )الش���يطان ُيعّل���م(، وأكبر خادم���ة لدولة 
الغرب���ي  االس���تعماري  والمش���روع  )إس���رائيل( 
واألنظمة االستبدادية، وأكبر أداة لتشويه اإلسام 
والتحري���ض ضد المس���لمين، وقبل ذل���ك وبعده 
أليس���ت دليًا على أن إبليس ُمفّك���ٌر، ولكنه مفكٌر 
م���ن النوع الخبيث الذي ينفخ في قرن الش���يطان، 
ربما قرن الش���يطان هو الذي نفخ فيه أسوة بأخيه 
)بلعم بن باعوراء( الذي انسلخ من آيات الله فاتبعُه 

الشيطاُن فكان من الغاوين.

مع تفاقم العنصرية في إس���رائيل خال السنوات األخيرة، برزت أسئلة حول 
أسباب اس���تمرار إسرائيل كدولة أبارتهايد على حساب الشعب الفلسطيني 
وأرضه. وقد اس���تطاعت الحكومات اإلس���رائيلية المتعاقب���ة منذ عام 1948 
اس���تحضار حليف خارجي له وزنه ف���ي إطار العاقات الدولي���ة؛ وذلك بغية 
المزاوجة بين إمكاناتها الذاتية وبين الدعم الخارجي لها وتعزيز ش���كل من 
أش���كال القوة، واس���تثمار تلك القوة في اتجاهين: االتجاه األول يتمثل في 
محاولة استكمال بناء المؤسسات اإلسرائيلية؛ والعمل على توفير المقومات 
االقتصادية والبشرية والعس���كرية الضامنة لبقاء واستمرار إسرائيل كدولة 
غير طبيعية في المنطقة العربية. أما االتجاه الثاني فيكمن في اس���تحضار 
القوة للتصدي للتحديات الخارجية، ونقصد هنا هاجس الخوف اإلس���رائيلي 

من القوة العسكرية العربية.
يذكر أن إسرائيل اتجهت إلى التحالف مع فرنسا في منتصف الخمسينات من 
القرن العشرين كمصدر أساسي لتسليح الجيش اإلسرائيلي، كما استطاعت 
بناء عاقة وطيدة مع ألمانيا الغربية س���ابقًا، واس���تفادت من الدعم األلماني 
المتميز في المجاالت العسكرية واالقتصادية حتى منتصف السبعينات من 
القرن المنصرم، وقد سبق تلك العاقات اعتماد الحركة الصهيونية ووليدتها 
إس���رائيل على الدعم البريطاني في المجاالت الديبلوماس���ية والسياس���ية 
والعس���كرية. وبعد إنشائها في عام 1948 اس���تطاعت إسرائيل استحضار 
حليف قوي، بريطانيا وفرنسا وتاليًا استحضار الحليف األميركي القوي، حيث 
تميزت العاقة بين الواليات المتحدة وإسرائيل بأنها عاقة خاصة بالمقارنة 
مع عاقات الواليات المتحدة األميركي���ة مع الدول األخرى في العالم، ويكمن 
الس���بب في رس���م تلك العاقات في الدور الذي تقوم به إس���رائيل في إطار 
المصالح األميركية السياس���ية واإلستراتيجية في الشرق األوسط من جهة، 
فضًا عن نش���اط اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة ودوره في المحافظة 
على التأييد األميركي إلسرائيل في كافة المستويات العسكرية والسياسية 

والدبلوماسية من جهة أخرى. 

وتعتب���ر ح���رب حزيران )يونيو( في ع���ام 1967 حدًا فاصًا بي���ن المرحلة التي 
كانت فيها إس���رائيل تلعب دورًا هامًا في إطار المصالح األميركية في الش���رق 
األوس���ط، والمرحلة التي أصبحت فيها إس���رائيل تلعب الدور الرئيس���ي، األمر 
ال���ذي ترك بصماته على عاقات الواليات المتح���دة المتميزة وغير العادية مع 
إس���رائيل. ومولت إس���رائيل حروبها وعدوانها على ال���دول العربية باالعتماد 
على المساعدات األميركية السنوية اللوجس���تية والطارئة. وتجاوبت اإلدارات 
األميركية المتعاقبة منذ عام 1967 مع اإلس���تراتيجية التي تقوم على تطوير 
التحالف مع إسرائيل وترسيخه في مختلف الميادين السياسية، واالقتصادية، 
والثقافية، والديبلوماسية، وقد تجلى ذلك بالدعم األميركي إلسرائيل في أروقة 
المنظمة الدولية واس���تخدام حق النقض الفيتو ضد أي���ة محاولة إلصدار قرار 
يدين ممارس���ات إس���رائيل واعتداءاتها المتكررة على الدول العربية، وذهبت 
اإلدارات األميركي���ة إلى أبعد من ذلك في إفش���ال إص���دار أي قرار دولي يدين 

األعمال التعسفية إلسرائيل في المنطقة.
ووصلت قيمة المساعدات األميركية إلسرائيل خال الفترة )1948- 2018( إلى 
131 بليون دوالر، نحو 60 في المئة منها نس���بة المس���اعدات العسكرية، و40 
في المئة نسبة المس���اعدات االقتصادية، والماحظ أن المساعدات األميركية 
إلس���رائيل كانت اقتصادية بمجمله���ا قبل عام 1967. وم���ن المقدر أن تصل 
قيمة هذه المس���اعدات إلى 170 بليون دوالر بحلول عام 2030؛ وإذا احتس���بنا 
المس���اعدات غير المباشرة وكذلك مس���اعدات الجالية اليهودية في الواليات 
المتحدة إلسرائيل السنوية، فإن قيمة المساعدات األميركية اإلجمالية المباشرة 

وغير المباشرة ستصل إلى نحو 210 بليون دوالر أميركي بحلول العام المذكور.
ويبقى القول إن إس���رائيل ومنذ نش���أتها في عام 1948 استطاعت استحضار 
حليف قوي، وكان التحول الكبير بعد عدوان حزيران 1967، لكن ال بد من اإلشارة 
إلى أن استمرار العاقة اإلستراتيجية بين إسرائيل والواليات المتحدة سيبقى 
مرهونًا بمدى الدور الذي تلعبه إسرائيل في إطار المصالح األميركية في الشرق 

األوسط.

إبليس مفكرًا وداعش منفذًا
د. وليد القططي

رأي

المصالحة الفلس����طينية أصبحت اليوم بإرادة خارجية وليست بإرادة فلسطينية, لذلك تصاعدت فرص نجاح 
المصالحة الفلس����طينية وفق المؤش����ر الدولي ألن قرار المصالحة لم يعد بيدي طرفي االنقسام, وإنما أصبح 
مرتبطا برؤية االحتال الصهيوني واإلدارة األمريكية, فقطاع غزة ال بد ان تديره الس����لطة الفلس����طينية أو من 
ينوب عنها وبتعبير أدق من ينوب عن رئيس الس����لطة الفلس����طينية محمود عباس الذي يرفض المصالحة 
إال برؤيته وش����روطه وقواعده هو بعيدا عن المصلحة الفلس����طينية العامة, وتحت قاعدة »يا يشيلو يا نشيل« 
لكن من المستحيل إنا نشيل إحنا التنين مع بعضنا, فنحن ال نضع أيدينا بيد »انقابيين« كما قال أبو مازن.  

المصالحة تحولت إلى »مقامرة« وفق الرؤية اإلسرائيلية واألمريكية ووفق الحلول التي يطرحها ميادينوف بعد 
ان أفرغ����ت من مفهومها الحقيقي بتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة مخططات ومؤامرات االحتال, وتمتين 
الجبهة الداخلية ورفع الحصار عن قطاع غزة وتوحيد جغرافيا الوطن, وأصبحت المصالحة تدور في دوائر أخرى 
متشابكة ومعقدة تسخر لخدمة االحتال واإلدارة األمريكية, لذلك تعاظمت الجهود الدولية إلنجاح المصالحة, 
ولم تتوقف الجوالت المكوكية لمنسق عملية السام في األمم المتحدة نيكوالي ميادينوف وزياراته للقاهرة 
وغزة والكيان الصهيوني, ونقل رس����ائل تطمينية خادعة لكل األطراف, لقد أفرغت المصالحة من مضمونها 

وأصبح الحديث يدور وفق الرؤية الصهيو _امريكية واألممية حول النقاط التالية.   
أوال: مصالحة ألجل حل المش����كات الحياتية والمعيش����ية لس����كان قطاع غزة بعد ان وصلت إلى حد ال يطاق 

فتحولت المصالحة من الحالة الوطنية المطلوبة لمواجهة االحتال إلى حل األزمات المعيشية.  
ثاني����ا: المصالحة قد ينتج عنها اس����تجاب قوات دولية إلى قطاع غزة لحف����ظ األمن, وهذا موقف ليس عليه 
إجماع فلسطيني وهناك اختاف بين السلطة واالحتال على األماكن التي يمكن ان تتمركز فيها هذه القوات 

الدولية. 
ثالثا: المصالحة بمفهومها الشامل إسرائيليا وأمريكيا وامميا تعني تسليم قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية 
من اجل تمرير مخطط الحل النهائي للقضية الفلس����طينية وإقامة دولة فلس����طينية نواتها غزة وامتدادها 

سيناء.   
رابعا: المصالحة تعني تمرير ما تسمى بصفقة القرن, والبدء بخطوات التطبيع بين االحتال الصهيوني والدول 
العربية, وفك عزلة إسرائيل في المنطقة وهيمنة اإلدارة األمريكية على مقدرات األمة وضمان تبعيتها لها.   

خامس����ا: المصالحة تعني وقف مس����يرات العودة الكبرى والحراك الش����عبي تجاه المناطق الحدودية والذي 
مثل انتكاس����ة حقيقية لاحتال الصهيوني الذي عجز عن مواجهة هذه المسيرات ووقفها, والتي أنهكته 
وفضحت ممارس����اته أمام العالم وأثبتت ضعف هذا الجيش واهتزازه أمام حراك الفلسطينيين حتى ان كان 

الحراك سلميا. 
يجب ان يتنبه طرفا االنقسام للتغير الحادث في مسيرة المصالحة وانحراف البوصلة عن وجهتها, وان تبقى 
المصالحة في مس����ارها الفلسطيني وليس المسار الصهيو امريكي فالهدف الفلسطيني من المصالحة كان 
يصب في مواجهة مخططات االحتال, ورفع األعباء عن شعبنا, وإفشال صفقة القرن, وتعزيز صمود أهلنا في 
القدس والثمانية واألربعين, والتفرغ لملف األس����رى في سجون االحتال وإبرام صفقة تبادل مشرفة, وتعزيز 
قدرات المقاومة الفلس����طينية وتس����خير الميدان لمواجهة االحتال في أي عدوان على أرضنا الفلس����طينية 
المغتصبة, لكن هناك من يريد ان يلتف على مفاهيمنا ويحرفنا عن مس����ارنا, هذا هو مس����ار المصالحة وفق 
الرؤية الفلسطينية ولن نسمح ألي احد بحرفنا عن مسارنا ونريدها ان تبقى مصالحة فلسطينية خالصة بعيدا 

عن اإلدارة األمريكية واالحتال الصهيوني واألمم المتحدة وليست مقامرة تضر بنا.   

مصالحة في مسارها 

في أسباب استمرار »إسرائيل« كدولة تمييز عنصري
نبيل السهلي 

 عبد اهلل ال�شاعر

اتفقنا، نعم اتفقنا من قال: إنا ال نجد أرضية وفاق نقف عليها فقد بالغ في انتقاد الحال. 
األسبوع الفائت اتفق الفلسطينيون على اعتبار الطفلة األسيرة المحّررة عهد التميمي 
أيقونة، اتفقنا على األرضية، لكننا اختلفنا على السقف، قال الراضون عنها: إنها أيقونة 
المقاومة، وقال الس���اخطون: إنها أيقونة شقراء! ربما ينبغي أن نتعلم من هذا التوافق 
الهّش ككومة قش يحسبها الظمآن نهرًا جاريًا، كيف نجد أرضيات لُنجلس المصالحة 
عليها، بعد إحدى عش���رة س���نة من التفحيج فوق أرضيات الصراع، دون أن نجد أرضّية 

واحدة، نثبت عليها مقعدة المصالحة، لنبدأ اختافنا على السقف! 
يل���وك الناس األخبار كعلكة رديئة، ثم ال يلب���ث بعضنا أن يبتلعها على عجل ليقتات 
على خبر جديد، يلوكه حتى يذهب طعمه، ويفرط تماسكه، ويبصقها اآلخرون في وجه 
كل هذا الس���خف الذي يجتاحها، ليحولنا إلى مطّبلين، ومصّورين لعذابات الشرفاء مّنا، 
ومنتظرين في محطات القرار السياس���ي لنقبض ُعش���ر الراتب أو ُعشرْيه، في سخريٍة 
موجعة مما آل إليه حالنا بين شقّي الوطن الذي تعجز مصر بتاريخها العريق، عن جعل 
ساس���ته يقفون على أرضّية واحدة، وليكن تناحرهم على السقف .. مرعٌب إلى أّي حّد 
يمكن للمرارة أن تعبث بشبابنا، أولئك الذين تجاوزوا البحث عن أرضية وطنية، واكتفوا 
بأرضية سيارتهم، لينطلقوا منها يرقصون »الكيكي«، رقصة األبواب المشرعة، والخّفة 
ف���ي الركوب والنزول من مركبة متحركة، في تدريٍب مقيت على الوقوف على األرضّيات 
العائمة، في زمن انقلبت فيه الموازين، وصارت المهارة في خّفة االنتقال من الداخل إلى 

الخارج بخّفة تواكب الحركة المستمرة، وساما للثوابت الراسيات. .
كيف تحّولنا من ش����عب ُيصّدر إرادة وكرامة للدنيا كلها، إلى ش����عب يسجن شبابه على خلفية 
رقصة الكيكي؟ وكيف تسّربنا من المشهد العظيم، ونسينا ثوابتنا إلى حّد انشغالنا عن انجازات 
شعب اليمن العظيم، الشعب الحافي األقدام، والذي ألقم هذا العالم المتغطرس أحذيته، بعد 
س����نوات صموده وثباته تحت القصف العربّي الجائر. كيف تش����بعنا بسّم المرحلة، وغفلنا عن 
ترياقه����ا، وتجاهلنا في خضّم مهاتراتنا حول س����قف األيقونة، وأرضية المصالحة، اإلرهاصات 
الجادة لاصطفاف العالمّي في المعس����كرات والمحاور، تمهيدا لصراع داٍم بين األقطاب، الذين 
نشكل نحن أرضية صراعهم، ومصالحنا سقفها، إلى أي حّد يمكننا أن نبدع في اختاق قضايا 
ننفخ فيها الروح، ونراقبها تكبر وتتضّخم، لتبتلع القضايا الحقيقّية التي ينبغي أن تكون سّيدة 
األرض، ورغب����ة الس����قف، فا أيقونة إال القدس، وال عين إال على النص����ر، وال معركة إال باتجاهها 

الصحيح، ضد العدو الواضح.

عبث األرضّيات
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رام الله/ االستقالل:
بدأت المستش���فيات والعيادات الخاصة في فلس���طين، اعتبارا من أمس األربعاء، 

برفض استقبال التأمينات الخاصة لشركات التأمين العاملة في فلسطين.
واعتبارا من أمس األربعاء، س���يكون المريض الحامل لتأمين خاص، مجبرا على دفع 
الكشفية "كاش" للطبيب أو المشفى، والحصول على فاتورة لتحصيلها من شركة 

التأمين.
يأتي ذلك، بعد خالفات بين اتحاد المستش���فيات والمراكز الطبية في فلسطين، 

وشركات التأمين العاملة في السوق المحلية وعددها 8 شركات.
ويطالب االتحاد، برفع الكشفية للمرضى سواء للطبيب العام أو المختص أو الطبيب 

االستشاري، بعد استقرار األسعار الحالية على مدار أكثر من 10 سنوات.
ويبلغ عدد أصحاب التأمينات الخاصة في فلسطين، قرابة 100 ألف فرد ورب أسرة، 
ما يعني أن المستش���فيات الخاصة والعيادات، ستشهد اعتبارا من اليوم فوضى، 

وخالفات بين المرضى واألطباء.

رام الله/ االستقالل:
أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، أن مجلس إدارة السلطة 
أقر مؤخرًا التعليمات رقم )1( لسنة 2018، بشأن تنظيم ترخيص شركات 
خدم����ات المدفوعات وبما يتواف����ق مع تحقيق الخط����ة الوطنية لتعزيز 
استخدام وس����ائل الدفع اإللكتروني في فلسطين 2018 - 2023، وذلك 
اس����تنادًا ألحكام القرار بقانون رقم )17( بشأن قانون تسوية المدفوعات 

الوطني الفلسطيني.
وق����ال المحافظ إن هذه التعليم����ات تهدف إلى تطوير وس����ائل الدفع 
بالتجزئة وتوس����يع نطاق اس����تخدامها من خالل تطوير البنية التحتية 
ألنظمة وأدوات الدفع اإللكترونية في فلس����طين بش����كل آمن وش����فاف 

وفعال.
جدير بالذكر أن أحكام هذه التعليم����ات تطبق على خدمات المدفوعات 
ومقدميها وتشمل خدمة نظام المدفوعات، وخدمات الدفع اإللكترونية، 
وبموجبها تم فتح باب تقديم طلبات ترخيص شركات خدمات المدفوعات، 
كما يتوجب على كافة الشركات والجهات التي تقدم خدمات المدفوعات 
في فلسطين حاليًا المباشرة فورًا بتصويب أوضاعها القانونية بما يتوافق 

مع هذه التعليمات وبما ال يتجاوز ستة شهور من تاريخه.

أزمة مع شركات التأمين: مشافي 
فلسطين  الخاصة لن تتعامل 

بالتأمين الصحي الخاص

»النقد« تقّر التعليمات الخاصة بتنظيم 
ترخيص شركات خدمات المدفوعات غزة/ االستقالل

بح���ث وفد م���ن صن���دوق دعم 
وزارة  الفلس���طيني،  الش���باب 
الش���باب والرياض���ة مع ش���ركة 
االتصاالت الفلس���طينية "جوال" 
س���بل تعزيز التعاون المشترك 
في تنفيذ برامج ومشاريع تنموية 
تخدم فئة الش���باب الفلسطيني 

في قطاع غزة.
وقدم الوفد ش���رحًا تفصيليًا عن 
البرامج الت���ي يقدمها الصندوق 
لخدمة الش���باب في قط���اع غزة، 
موضحًا أن الصندوق يعمل على 
تنفي���ذ 5 برام���ج متنوع���ة هي؛ 
المش���اريع الصغي���رة، وال���زواج، 
والصحة،  والس���كن،  والتعلي���م، 
إال أن���ه في الوق���ت الحالي ونظرًا 
يمر  الت���ي  الصعب���ة  للظ���روف 
به���ا قطاع غزة، وف���ي ظل نقص 

الصندوق  الالزم، يعمل  التمويل 
عل���ى منح قروض حس���نة للزواج 

فقط.

كما قدم الوفد مقترحات مشاريع 
لدعم الش���باب من خالل الشراكة 
مع شركة جوال كونها إحدى أكبر 

تساهم  التي  الوطنية  الشركات 
ف���ي برام���ج تنمية الش���باب من 

منطلق المسؤولية االجتماعية.

االستقالل/ وكاالت:
بل���غ ع���دد الكويتيي���ن العاطلين ع���ن العمل، 
13.523 ألف���ا، بنهاية الرب���ع األول 2018، وفق 
إحصائية لدي���وان الخدمة المدني���ة الكويتي 

)حكومي(.
وأوردت اإلحصائي���ة، الت���ي نقلته���ا صحيفة 
“األنباء” الكويتية )خاص���ة(، أمس األربعاء، أن 
3540 عاطال عن العمل م���ن الذكور، و9983 من 

اإلناث.
وبلغت نس���بة العاطلين عن العمل، الحاصلين 

على ش���هادات تعليمية ابتدائية أو متوسطة 
61.95 بالمائة، بينم���ا 55.71 بالمائة منهم ال 

يملكون التأهيل المهني الكافي للعمل.
وبلغت نس���بة األفراد الذين أمضوا 12 ش���هرا 
أو أكث���ر في البحث عن العم���ل، 45.66 بالمائة، 
مقابل 13.75 بالمائة ألفراد أمضوا 6-12 شهرا 

بحثا عن فرصة عمل في البالد.
وأش���ارت نتائ���ج االحصائية إل���ى تراجع عدد 

العاطلين نزوال من 19.218 ألفا بنهاية 2013.
ب���دأت الكويت  ومن���ذ س���بتمبر/أيلول 2017، 

إجراءات حكومية متتالية، لما أسمته “تكويت” 
)توطي���ن( الوظائ���ف م���ن أجل تنفي���ذ خطة 
لتخفيض العمال���ة الوافدة تدريجي���ا بالقطاع 
العام واس���تبدالها بأخرى كويتية خالل مدة 5 

سنوات.
وتبلغ نسبة “التكويت” بالقطاع العام نحو 68 
بالمائة، مقابل 32 بالمائ���ة وافدين )يقدر ب�85 
أل���ف موظف(، حس���ب بيانات دي���وان الخدمة 
المدنية الكويتي بنهاية ديسمبر/كانون األول 

الماضي.

13.5 ألف كويـتي عاطلــون عــن العمـل 

بنهايـة الربـع األول مــن 2018

»الشباب والرياضة« وجوال تبحثان تعزيز التعاون بغزة

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت صادرات العراق النفطية بنس���بة 0.6 بالمائ���ة أو 22 ألف برميل 
يوميا في يوليو / تموز المنصرم، إلى 3.543 ماليين برميل يوميا، صعودا 

من 3.521 ماليين برميل في الشهر السابق له.
وقال المتحدث باس���م الوزارة عاصم جهاد ف���ي بيان صحفي، إن "مجموع 
الكمي���ات المصدرة من النفط الخام الش���هر الماض���ي، بلغت 109.847 

ماليين برميل، من حقول وسط وجنوب العراق.
وبلغت قيم���ة الصادرات النفطية للعراق الش���هر الماضي 7.59 مليارات 

دوالر، بمعدل سعر برميل يبلغ 69.163 دوالرا.
ويعتبر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية، 

وينتج في المجمل نحو 4.5 ماليين برميل يوميا.

22 ألف برميل يوميًا زيادة في صادرات 
العــراق النفطيــة خــالل تمـوز

االستقالل/ كاالت:
أفادت صحيفة "واشنطن بوس���ت" أمس األربعاء، بأّن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
يعتزم فرض ضريبة قدرها 25 بالمائة على س���لع صينية مستوردة تصل قيمتها إلى 
200 ملي���ار دوالر، وذلك في خض���م المواجهة التجارية مع بكي���ن التي يتهمها منذ 
أشهر باإلقدام على ممارسات "غير عادلة". وبعدما فرضت رسوما جمركية على واردات 
الغس���االت واأللواح الشمس���ية والفوالذ واأللمنيوم ومنتجات صينية بقيمة 34 مليار 
دوالر، أعلنت واشنطن في 10 تموز/ يوليو عن الئحة من السلع المستهدفة التي تصل 
قيمته���ا إلى 200 ملي���ار دوالر من المنتجات الصينية. وعلى هذه الالئحة األس���ماك 
وإطارات السيارات والورق ومنتجات كيميائية. وقالت واشنطن إنها قد تفرض رسومًا 
بنسبة 10 بالمئة عليها اعتباًرا من أيلول/ سبتمبر المقبل، لكّن "واشنطن بوست" نقلت 

عن مصدر لم ُتسّمه أن ترامب يعتزم رفع هذه النسبة من 10 إلى 25 بالمئة.

حرب اقتصادية: ترامب يرفع 
الضرائب على سلع صينية

االستقالل/ وكاالت:
تتزايد معدالت نمو استهالك الطاقة في مصر 
بمعدل س���نوي يصل إلى نحو 4.9% ليسجل 
نح���و 1.9 ملي���ون برميل مكاف���ئ نفط يوميا 
خالل عام 2016 ارتفاعا من 329.2 ألف برميل 
مكافئ نفط يوميا، بحسب دراسة حديثة عن 
تطور اس���تهالك الطاقة الصادرة عن منظمة 

األقطار العربية المصدرة للبترول األوبك.
ويش���مل اس���تهالك مص���ادر الطاق���ة مزيج 

من النف���ط والغاز الطبيع���ي والفحم الحجري 
والطاقات المتجددة، فبحس���ب الدراس���ة فإن 
اس���تهالك مصر من النف���ط 869 ألف برميل 
خ���الل ع���ام 2016 ، ف���ي حين بل���غ إجمالي 
اس���تهالك القاهرة من الغ���از الطبيعي نحو 
885 ألف برميل مكافئ للنفط في اليوم، وبلغ 
االس���تهالك من الفحم نح���و 8.6 ألف برميل 
مكافئ للنفط ، في حين بلغ اس���تهالكها من 
الطاقات المتجددة ما يعادل 95.2 ألف برميل 

مكافئ للنفط يوميا.
ويرجع تنامي االهتمام بالغاز الطبيعي والنظر 
إليه كمص���در طاقة مس���تقل وليس كمنتج 
ثان���وي للنفط، نظ���را للميزة البيئي���ة الجيدة 
للغ���از، ولكونه مصدر طاقة نظيف���ًا، وللتقدم 
التكنولوج���ي الذى أفضى إل���ى انخفاض في 
تكاليف إنت���اج ونقل الغاز، وبس���بب التطور 
التقني الذى حص���ل في مجال محطات توليد 

الكهرباء ذات الدورة المركبة.

دراســة لـ”األوبـك”: ارتفــاع استهـالك 

الطاقــة فــي مصــر 4.9% سنـويًا

االستقالل/ وكاالت:
هبطت عملة بتكوين أكثر من 5 بالمائة أثناء 
التعامالت، إلى أدنى مس���توى بأس���بوع، مع 
مواصلة المستثمرين تقليص حيازاتهم من 

العمالت الرقمية.
وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، من 
عصر أول أمس الثالثاء هبطت العملة الرقمية 
األكبر واألش���هر في العالم 5.21 بالمئة إلى 

7735.00 دوالرا، بع���د أن تراجعت في وقت 
س���ابق من الجلس���ة إلى أقل من 7700 دوالر 

أميركي.
وتراجعت بتكوين عن مس���توى 8000 دوالر، 
االثنين الماضي، مع تقليص المس���تثمرين 
تعرضه���م للعم���الت الرقمي���ة وغيرها من 
األص���ول العالي���ة المخاطر بع���د المزيد من 
الخس���ائر في أسهم ش���ركات التكنولوجيا 

واإلنترنت.
بالمئ���ة  الرقمي���ة 2.64  وهبط���ت العمل���ة 
إل���ى 7999.89 دوالر عل���ى منص���ة بورصة 

"بتستامب" ومقرها لوكسمبورغ.
وفي نهاية جلس���ة التداول، عادت بتكوين 
إلى الصعود ف���وق 8000 دوالر مع تقليصها 
خس���ائرها إلى 0.99 بالمائ���ة عند 8135.11 

دوالر.

تراجع كبير في قيمة العملة الرقمية »بتكوين«

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عبد الرحيم أحمد محمد عوض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400919510( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد أحمد محمود جربوع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801943051( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد عطية محمد أبو طه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905197489( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عمار مازن ديب صهيون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404126005( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة / انعام نبيل جبر القرعان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802243006( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
اس���تضافت العاصمة األردنية عمان 
أمس األربعاء فعاليات الندوة اإلقليمية 
حول إنشاء اآللية الوطنية للوقاية من 
التعذيب في دولة فلس���طين، والتي 
تنظمه���ا الهيئة المس���تقلة لحقوق 
اإلنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع 

المنظمة الدولية لإلصالح الجنائي.
وتستمر الندوة على مدار يومين ومن 
المق���رر أن تخرج بتوصي���ات تتعلق 
بمختلف الجوانب ذات العالقة بإنشاء 

اآللية وعملها.
ويش���ارك في ه���ذه الن���دوة ممثلون 
عن عدد م���ن الوزارات الفلس���طينية 
الش���رطة،  األمنية وجهاز  واألجه���زة 
النيابة  العسكرية،  الطبية  والخدمات 
والهيئات  المحامين  ونقاب���ة  العامة، 
الفلسطينية  الحقوقية  والمؤسسات 
والعراقية واألردنية، وعدد من الخبراء 
في مجال اآلليات الوطنية من عدة دول 

عربية وأجنبية.
العام للهيئة عصام  واعتبر المفوض 
يون���س، أن مصادقة فلس���طين على 
االتفاقي���ات الدولي���ة والبروتوك���ول 
الملحق باتفاقية مناهضة  االختياري 
التعذيب يش���كل خط���وة هامة على 
طري���ق تحقي���ق الكرامة اإلنس���انية 
التي يج���ب أن يتمتع به���ا المواطن 

العيش  الذي يستحق  الفلس���طيني 
بكرامة وحرية، مش���يرًا إلى أن الهيئة 
ه���ي الجهة التي تزور مراكز االحتجاز 

والتوقيف.
من جانبه، شدد المدير العام للهيئة 
عمار الدوي���ك على أهمي���ة انضمام 
فلس���طين لالتفاقيات الدولية وعلى 
وجه الخصوص البروتوكول االختياري 
التعذيب  مناهضة  باتفاقية  الملحق 
وكذلك البروتوك���ول االختياري إللغاء 
عقوب���ة اإلعدام، مش���يرًا إل���ى أهمية 

تش���ارك  التي  الوطنية  المش���اورات 
فيها الهيئة والمؤسس���ة الرس���مية 
ومؤسس���ات المجتم���ع المدن���ي في 
فلسطين بهدف إنشاء اآللية الوطنية 

للوقاية من التعذيب.
بدوره���ا، أش���ادت المدي���ر اإلقليمي 
للمنظم���ة الدولية لإلص���الح الجنائي 
وش���مال  األوس���ط  الش���رق  لمنطقة 
إفريقي���ا تغريد جب���ر، بالطريقة التي 
تعمل فيها فلسطين على إنشاء اآللية 
الوطنية للوقاية م���ن التعذيب، كون 

وزارة الداخلي���ة هي الت���ي تقود هذه 
المش���اورات في الوقت الذي تشرف 
فيه على مراك���ز االحتجاز والتوقيف، 
عالوة على س���رعة المباشرة في إنشاء 

هذه اآللية.
م���ن جهته أكد منس���ق وحدة حقوق 
اإلنس���ان في وزارة الداخلية ومنسقة 
المش���اورات الوطني���ة إلنش���اء اآللية 
الوطني���ة للوقاية من التعذيب هيثم 
عرار أن دولة فلس���طين ستعمل على 

إنشاء اآللية وتطبيقها.

عمان تستضيف ندوة إقليمية
 حول آلية الوقاية من التعذيب بفلسطين

جانب من الندوة الإقليمية 

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن المتحدث باس���م مجلس القض���اء األعلى العراقي أم���س األربعاء، أن 
ثمانية أش���خاص من عائلة واحدة متهمين باالنتماء إلى تنظيم »داعش«، 
سيحاكمون بتهمة قتل 370 شخصا جنوبي مدينة الموصل شمالي العراق.

وقال المتحدث الرس���مي باس���م مجلس القضاء األعلى القاضي عبد الستار 
بيرقدار إن القوات األمنية ألق���ت القبض على ثمانية »إرهابيين«، وهم من 

عائلة واحدة تولوا قيادة أعمال التنظيم في جنوب الموصل.
وأضاف أن المتهمين اعترفوا باشتراكهم في ارتكاب مجزرة الخسفة بإلقاء 
منتس���بين إلى القوات األمنية ومدنيين في حفرة كبيرة عميقة في منطقة 

حمام العليل.
وتقع حفرة »الخس���فة« الس���يئة الصيت -وهي عبارة عن منخفض طبيعي 
كبير- على بعد ثمانية كيلومترات جن���وب الموصل، وتعد من أكبر المقابر 
الجماعية في العراق، وتقول وكالة الصحافة الفرنس���ية إن عناصر التنظيم 

استخدموها لتنفيذ إعدامات.
وأكد بيرقدار أن المتهمين ش���اركوا في إعدام 370 مدنيا ومنتسبا للقوات 
األمني���ة واعتق���ال 400 من أهال���ي الموصل، مبين���ا أن المتهمين اعترفوا 
بارتكابه���م جرائم عديدة وتم تصديق اعترافاته���م قضائيا واتخاذ كافة 

اإلجراءات بحقهم وفقا لقانون مكافحة اإلرهاب.

االستقالل/ وكاالت:
أف���ادت "منظمة العف���و الدولي" )أمنس���تي(، أمس 
األربعاء، أن برمجيات مراقبة إس���رائيلية استهدفت 
أحد موظفيه���ا الذين يتركز عمله���م على القضايا 
الحقوقية في المملكة العربية السعودية، ما يسلط 
مزيدًا من الضوء على استخدام الحكومات تكنولوجيا 
يصدره���ا االحت���الل "اإلس���رائيلي" في التجس���س 
عل���ى عاملين في مجال حقوق اإلنس���ان ومعارضين 

سياسيين داخل الشرق األوسط وخارجه.
وفي تقرير من 20 صفحة، شرحت "أمنستي" كيفية 
تسلل قرصان إلكتروني إلى هاتف أحد موظفيها )لم 
تعلن عن هويته(، ف���ي يونيو/حزيران الماضي، عبر 
رسالة خادعة وصلت إلى "واتساب" حول احتجاج أمام 
السفارة السعودية في العاصمة األميركية واشنطن، 
في األس���بوع نفسه الذي أطلقت فيه المنظمة حملة 
إلطالق سراح 6 ناشطين وناشطات في مجال حقوق 

اإلنسان في المملكة.
واعتبرت أن ما حصل "محاولة متعمدة للتجسس على 

موظفيها من قبل حكومة معادية لعملها".
وأفادت المنظمة بأنها تتبعت الرابط الخبيث الذي 
أوصلها إلى شبكة من المواقع اإللكترونية المرتبطة 
ب� "إن إس أو"، وهي ش���ركة تجس���س إس���رائيلية 
متورطة في سلس���لة م���ن االختراق���ات الرقمية، 
بينها التجس���س على الصحافيين في المكسيك 
والمعارضين السياس���يين في اإلم���ارات العربية 

المتحدة.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ررت الس���لطات األلماني���ة أمس 
األربعاء، الس���ماح مجددا باستقدام 
عائ���الت الالجئي���ن وفق���ا لقواع���د 
جدي���دة، بينما تطلق والي���ة بافاريا 
)جن���وب( أول مراكز مثي���رة للجدل 
الحتج���از الالجئين من أجل التعامل 
م���ع طالبي اللجوء، بع���د خالف حول 
سياسة اللجوء التي كادت أن تسقط 

الحكومة.
جدي���دة  قواع���د  أم���س  ودخل���ت 
الس���تقدام عائ���الت الالجئين حيز 
التنفيذ بعد نحو عامين من التعليق، 
حيث سيس���مح  لالجئين البالغين 
الحاصلين عل���ى وضع حماية مؤقت 
أزواجه���م وأطفاله���م  باس���تقدام 
القصر، كما سيسمح لألطفال القصر 

باستقدام آبائهم.
وتض���ع القواعد ح���دا أقصى لعدد 
األقارب المس���موح باس���تقدامهم، 
بحي���ث ال يتج���اوز عدده���م عل���ى 
مس���توى ألمانيا ألف فرد ش���هريا، 
كما س���تطبق القواعد وفقا لمعايير 

تتعل���ق بمدة االنفص���ال عن األهل 
ومصلحة الطفل وما إذا كان األقارب 
يش���كلون  اس���تقدامهم  المطلوب 

خطرا أمنيا.
وتضع القواعد في االعتبار ما إذا كان 
الالجئ مريضا أو بحاجة إلى الرعاية، 
ومدى مس���اهمته ف���ي توفير دخل 

لألسرة. 

وفي الوقت نفس���ه، ستطلق بافاريا 
مراكز تم إنشاؤها في إطار خطة وزير 
الداخلية هورس���ت زيهوفر الرامية 
إل���ى خفض عدد طالب���ي اللجوء، من 
خالل تسريع عملية اللجوء واإلسراع 
في عمليات ترحي���ل من يتم رفض 

طلباتهم.  
وتس����ببت خط����ة زيهوف����ر التي 

تس����تهدف الب����دء ف����ي إع����ادة 
الالجئي����ن على الح����دود، في أزمة 
سياس����ية ف����ي يونيو/حزي����ران، 
وهددت استمرارية التحالف بين 
الح����زب المس����يحي الديمقراطي 
بقيادة المستشارة أنجيال ميركل 
المس����يحي  والح����زب االجتماعي 

بقيادة زيهوفر.

االستقالل/ وكاالت:
قال المدير العام للجمارك )الديوانة( التونس���ية يوسف الزواغي إنهم بصدد 
اعتماد تقنيات جدي���دة في عمل معاوني الجمارك بهدف مكافحة الفس���اد، 

وضمان أكبر قدر من الشفافية والنزاهة في عملهم.
وأضاف الزواغي في تصريحات صحفية أمس األربعاء، أن الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد وفرت حوالي 80 كاميرا محمولة سيستعملها معاونو الجمارك أثناء تأدية 
عملهم إلضفاء ش����فافية أكب����ر على عمل جهاز الجمارك في مين����اء حلق الوادي، 
ومعبر رأس جدير الحدودي البري بين تونس وليبيا. وأشار الزواغي أن العمل بهذه 
الكاميرات سينطلق خالل األيام المقبلة في ميناء حلق الوادي، موضحًا أن معاوني 
وإطارات جهاز الجمارك متحمس����ون لتطبيق برنامج مكافحة الفساد بالتعاون مع 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولتغيير الصورة النمطية عن الجهاز.

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس اللبناني ميش���ال عون:"إن كل محاوالت االحتالل "اإلسرائيلي" لن 
تحول دون عزمنا على المضي في االس���تفادة من ثروتنا النفطية، وقد بتنا على 
مشارف مرحلة التنقيب التي ستدخلنا في المستقبل القريب في مصاف الدول 
النفطية". وأضاف - خالل احتفال بعيد "الجيش اللبناني"- أمس األربعاء "ما زال 
دوركم كاماًل في حماية جنوبنا من أطماع االحتالل اإلسرائيلي بالتعاون الكامل 
والمنس���ق مع القوات الدولية، وقد ساهمتم في الحفاظ على التزامات لبنان، ال 
سيما في تطبيق القرار الدولي )1701(، فيما ال يزال االحتالل ينتهك هذا القرار، 

ويحتل قسمًا من أراضينا".

»أمنستي«: التجسس 
على أحد موظفينا 
ببرمجية إسرائيلية

العراق: محاكمة 8 من 
عائلة واحدة بتهمة 

قتل 370 شخصًا

ألمانيا تسمح مجددًا باستقدام عائالت الالجئين

تونس تكافح

 الفساد بالكاميرات
الرئيس اللبناني: 

»إسرائيل« لن تثنينا عن 
التنقيب عن النفط
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االستقالل/ وكاالت:
انض���م جنود وضباط ب���دو يخدمون في جيش االحتالل "اإلس���رائيلي" إلى 
احتجاجات الضباط الدروز، حيث ينظرون في وقف أداء خدمتهم العسكرية 

إذا لم يتم تغيير قانون القومية.
وقال أحد الضباط البدو لإلذاعة "اإلسرائيلية" إنهم يشعرون بأن "الدولة" قد 

تخلت عنهم بعد أن دافعوا عنها.
وف���ي غضون ذلك دعا رئي���س أركان جيش االحتالل "اإلس���رائيلي" غادي 
ايزنكوت، جميع قادة الجيش وجنوده الى ابقاء المسائل السياسية الخالفية 

خارج المؤسسة العسكرية.
وكان الضابط الدرزي أمير جمال من "يركا" في الداخل المحتل، بعث برسالة 
الى رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو، قال فيها: "قررُت تعليق خدمتي 

العسكرية الدائمة احتجاجا على قانون القومية".
وتعارض الطائفة الدرزية بش���دة قانون القومية اإلسرائيلية الذي يصنف 
"إسرائيل" كدولة يهودية وال يعطي أي صفة للطائفة الدرزية التي ال يخدم 

أبناؤها في الجيش منذ النكبة.

مؤسسة حقوقية: رسالة موجريني »صفعة قوية« لالحتالل
غزة/ االستقالل:

اعتبرت مؤسس���ة حقوقية فلس���طينية األربعاء، 
الرسالة ش���ديدة اللهجة التي أرسلتها مسؤولة 
العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي، فيدريكا 
موجرين���ي لالحتالل اإلس���رائيلي مؤخًرا "صفعة 

قوية".
وقال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في بيان 
صحفي أمس األربعاء إن ذلك يكش���ف محاوالت 
االحتالل االس���رائيلي تقوي���ض العمل الحقوق 

والتنموي في األرض الفلسطينية المحتلة.
وأوض���ح أن تل���ك التقاري���ر تهدف إل���ى زيادة 
الضغوط عل���ى الجهات الداعم���ة من أجل وقف 
الدعم عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية 
والمؤسسات التنموية األجنبية وخاصة مؤسسات 
حقوق اإلنس���ان العاملة في فلسطين، لتقويض 

دورهم في فضح االنتهاكات االسرائيلية ودعم 
الضحايا الفلسطينيين.

وكانت موجريني أرسلت الرسالة إلى وزير الشؤون 
االستراتيجية االس���رائيلي جلعاد أردان رًدا على 
تقري���ر نش���رته وزارة األخير في ماي���و الماضي 
على نطاق واس���ع، يهاجم في���ه االتحاد األوروبي 
وشركاءه ويتهمهم بدعم "اإلرهاب" والعمل على 

مقاطعة "إسرائيل".
وأك���دت موجرين���ي ف���ي رس���التها أن "االتحاد 
األوروبي يرفض بشدة االتهامات له بالضلوع في 

تمويل نشاطات تدعم اإلرهاب أو اإلرهابيين".
كم���ا وصفت االتهامات االس���رائيلية بأنها "غير 
مقبولة وليس لها أساس"، وطالبت أردان، بإثبات 
االدع���اءات "الغامضة والجوف���اء" التي وردت في 

التقرير.

ويتهم التقرير "اإلس���رائيلي" مؤسستي المركز 
الفلس���طيني لحقوق االنس���ان ومؤسسة الحق 
بأنهم���ا على عالق���ة بالجبهة الش���عبية لتحرير 
فلس���طين، وهي منظمة متهمة ب�"اإلرهاب" من 
االتحاد األوروبي والوالي���ات المتحدة األمريكية، 
وفق ادعائهم. ويأتي ذلك-وفق المركز-في خضّم 
حملة مسعورة تقودها سطات االحتالل لتشوية 
المؤسس���ات التنموية والحقوقي���ة العاملة في 
األراضي الفلسطينية تحت ذريعة دعم "اإلرهاب" 
وتقويض شرعية "إس���رائيل". وبين أن االحتالل 
يس���تخدم في ذلك، "نش���ر معلوم���ات مضللة، 
والضغوط السياس���ية، والمالحقة القانونية ضد 
الجهات الداعمة، فضاًل عن اس���تخدام التهديد 
المباش���ر ضد المؤسسات الحقوقية والمدافعين 

عن حقوق اإلنسان".

بعد الدروز.. البدو يهددون 
بوقف الخدمة بجيش االحتالل

مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية:
البرفسور ش���لومو ساند، أس���تاذ التاريخ في 
جامعة تل أبيب ومؤلف كتاب "اختراع الشعب 
اليه���ودي" وكتاب "كيف لم أع���د يهودًيا؟"، 
كتب مقااًل في "هآرت���س" انتقد فيه الُكتاب 
الذين  اإلسرائيليين  والصحفيين  والمفكرين 
يعارضون قانون القومية )الذي سنته حكومة 
اليمين مؤخ���ًرا(، والذين رأوا في���ه انحراًفا عن 

الفكر الصهيوني.
س���اند ي���رى أن الصهيونية ه���ي عنصرية 
بطبيعتها، ومنذ نش���أتها عملت على تطهير 
البالد من السكان األصليين. يقول ساند: هل 
يوج���د أحد مّمن يحتجون ضد القانون س���أل 
نفسه: هل المش���روع الصهيوني كان يمكنه 
أن يتحق���ق دون سياس���ة عنصري���ة مركزية 
)تتمركز ح���ول الذات(؟ أي لو ل���م يكن زعماء 
الصهيوني���ة منذ بداية القرن العش���رين قد 
حرصوا على أن تكون المستوطنات نقية، ولم 
يحاول���وا أال يتم تضمي���ن األطفال العرب في 
برامج "احياء اليباب"؛ هل البنية التحتية لبناء 
مجتمع يهودي حص���ري كان يمكن مطلًقا أن 

تأخذ شكله الحالي؟
يضيف: في الع���ام 1917، ف���ي الوقت الذي 
أرس���ل فيه إلى اللورد بلفور روتشيلد رسالته 
الشهيرة، كان في فلس���طين 700 ألف عربي 
وأق���ل م���ن 70 أل���ف يه���ودي، نصفهم من 
الحريديين المناهضين للصهيونية. وإن كل 

سياس���ة وطنية منفتحة كانت تريد االندماج 
ودم���ج األطف���ال ف���ي "إنق���اذ األرض" كانت 
ستنهي المشروع الصهيوني وهو في مهده. 
حتى حركة "هش���ومير هتسعير" التي أيدت 
شعار "أخوة الشعوب" وتربت لفترة طويلة على 
دولة ثنائية القومية )ش���ريطة أن تكون فيها 
أغلبية يهودية بالطبع( لم توافق على أن يتم 
قبول أبناء السكان األصليين في كيبوتساتها، 
رجالها مث���ل كل اليس���ار الصهيوني أدركوا 
كيفية التص���رف؛ فمن أج���ل تحقيق الحلم 
الوطن���ي كان عليه���م ليس فقط تش���جيع 
اس���تيطان يه���ودي حصري، ب���ل أيًضا نقل 
المزيد من األرض من أيدي السكان المحليين 

إلى المستوطنين الجدد.
ويتاب���ع بالقول: حتى ح���رب 1948، فقط أقل 
من 10% م���ن أراضي البالد نقل���ت إلى أيدي 
اليه���ود، ثم جاءت الحرب وتم طرد وتش���ريد 
750 ألف ش���خص م���ن الس���كان األصليين. 
الحقول والبيارات التي كانت تفلح في السابق 
من قبل الفالحين المحليين وأصبحت تسمى 
"أمالك غائبين" ل���م يتم إعادتها للذين هربوا 
من المع���ارك، ولم ُيس���مح لهم بالع���ودة أو 
التعويض. ويواصل: األراضي نقلت على الفور 
إلى دولة إسرائيل، والسيد الديمقراطي الجديد 
وجد أن م���ن الصحيح نق���ل معظمها للكيرن 
كييمت )الصن���دوق القومي(، الذي ممتلكاته 
من األراضي حتى اآلن ال يعود لمجمل مواطني 

إسرائيل، بل للشعب اليهودي أينما وجد.
ويكمل: عش���ية الح���رب كان بملكية الكيرن 
كييمت حوالي 900 ألف دونم، وفي ال� 1950 
كان يسيطر تقريًبا على 3.5 مليون دونم، ومنذ 
ذل���ك الحين تمت مصادرة المزيد من األراضي 
م���ن أيدي مزارعين قام���وا بفالحتها، وأقيمت 
عليها حوالي 600 مستوطنة يهودية جديدة. 
وعن البلدات البدوية يقول: صحيٌح أنه أقيمت 
أيًضا عدة بلدات للبدو م���ن أجل عدم التجول 
بدون مراقبة في أراضي الوطن، لكن لمواطني 
إس���رائيل الفلس���طينيين لم تق���م أي بلدة 
جديدة. ويتابع س���اند: شعارات مثل "تهويد 
الجلي���ل" أو "تهويد النقب" كانت مقبولة جًدا، 
س���واء على اليس���ار أو على اليمين، إلى درجة 
أنه لم يخطر ببال أحد أن لها معاني عنصرية، 
مضيًفا "كان يجب على الصهيونية أن تكون 
عنصرية، هذا ال���رأي جعل بن غوريون الملحد 
يعطي للمتدينين االحتكار على القيام بعقد 
ال���زواج والطالق من أجل منع االنصهار مع غير 

اليهود".
وحول الدعاوي من اليس���ار بأن الس���يادة قد 
رسخت وال يوجد مبرر لمواصلة هذه السياسة 
العنصرية، وأنه أصبح من المهم السعي نحو 
ديمقراطية مس���اوية وعلمانية تحقق مصالح 
كل مواطنيه���ا وليس فقط اليهود؛ يوضح أن 
"هذا االدع���اء الليبرالي كان يمك���ن أن يكون 
مهًما لو أن إس���رائيل لم تحت���ل المناطق عام 

1967، االحتالل أدخل تحت السيادة اليهودية 
كتلة أخرى من السكان األصليين، الذين يبلغ 
عددهم اآلن خمس���ة ماليين نسمة. إزاء هذه 
الكتلة الديمغرافية، ف���إن الهوية اليهودية 
- الصهيونية تش���عر مرة أخ���رى بالحاجة إلى 
الدفاع عن نفس���ها والتماي���ز، ليس فقط عن 
طريق جدران من االسمنت واألسالك الشائكة، 
بل أيًضا عن طريق تحديد طابع الدولة القومي".

ويطرح ساند س���ؤاال: إذا كانت إسرائيل تريد 
الحفاظ على نفس���ها كدولة يهودية، فلماذا 
ال تحاول تحرير نفس���ها من يهودا والسامرة؟ 
ويجي���ب: إس���رائيل ال يمكنه���ا أن تت���رك 
المناطق ألس���باب مختلفة، ال يمكن إحصاؤها 
جميعها هنا، أذكر فقط س���ببين، األول هو أن 
الفلس���طينيين لن يتنازلوا عن الس���يادة في 
الحرم، وال أس���تطيع تخّيل زعيم إس���رائيلي 
يتجرأ على التنازل عن الحرم، وحتى أنه ال أحد 
سيكون مستعًدا القتالع االستيطان اليهودي 
من الخليل، فزخم االستيطان يبعد عن جدول 
األعم���ال حلم اليس���ار الصهيون���ي بدولتين 
)إسرائيلية وفلسطينية( أو حتى دولة ونصف. 
أما الس���بب الثاني فهو حقيقة يجب أن تقال، 
إن إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 لم 
تكن لتحل مش���كلة أساس���ية يحاول اليسار 
الصهيوني منذ س���نوات تجاهله���ا، فإقامة 
دولة قومية إلى جانب إس���رائيل - التي تصر 
على رؤية نفس���ها كدولة للقومية اليهودية 

- ستش���كل دافًعا مؤك���ًدا لعمليات وحدوية 
)أيديولوجيا سياسية تسعى لخلق هوية بين 
حدود سياسية ووطنية( في أوساط فلسطيني 
ال� 48، هم يشكلون 21% من سكان إسرائيل، 
ورغم تهويد الجليل المكثف إال أنهم ما زالوا 
يشكلون األغلبية فيه. إذا استمرت إسرائيل 
باالدع���اء بأنها دولة الش���عب المش���تت في 
العال���م، لي���س فق���ط لمواطنيها؛ لم���اذا لم 
يختر الس���كان األصليون في الجليل في هذه 
المرحل���ة أو ف���ي مرحلة أخ���رى االنفصال عن 
إس���رائيل واالنضمام مع بلداتهم وأراضيهم 

إلى دولتهم القومية؟ 
ه���ل فتات التفض���ل المادي ال���ذي يرمى 
لهم سيكفي لفترة زمنية طويلة؟ وينهي 
مقال���ه بالقول: الحل ال���ذي يلوح في األفق 
هو عملية توسيع نظام األبرتهايد السائد 
منذ خمسين سنة في المناطق، وفرضه في 
حالة ازدياد الصراعات على دولة إس���رائيل 
بالطبع من خالل تطوير بانتوستانات عمالء 
في المقابل، واستمرار وجود محمية معادية 
في الجنوب للسكان األصليين. وإذا لم ينفذ 
هذا المشروع فسيبقى دائًما هناك إمكانية 
الترحيل التي جربت في الس���ابق ونجحت 
جيدًا، ولكن من أجل ذلك فنحن بحاجة إلى 
حرب كبي���رة، خيالي ليس خصًبا بما يكفي 
لتقدير كيفي���ة اندالعها، واألكثر من ذلك 

كيفية انتهائها.

عبد �ل�سالم �أحمد

قـانون القوميـة هـو الحفيـد الشـرعي للصهيونيـة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قدمت القائمة المشتركة، أمس األربعاء، شكوى رسمية إلى اتحاد البرلمانيين 
الدولي ف���ي جنيف، ضد الحكومة والكنيس���ت "اإلس���رائيليتين"، وذلك في 
أعقاب تش���ريع "قانون القومية" العنصري، الذي يهدف إلى تكريس التمييز 

والعنصرية ضد المواطنين العرب ويتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.
كما تطرقت "المشتركة" في توجهها إلى "التضييقات المتواصلة على الحريات 
السياسية والحقوق الديمقراطية في البالد"، وإلى "المالحقات السياسية التي 
يعاني منها النواب العرب في البرلمان والقيادات السياسية واألهلية العربية".

وش���رح رئيس لجنة العالقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب يوسف 
جبارين، في الشكوى التي تقدم بها باسم القائمة، بحسب بيان له أمس، "األبعاد 
الخطيرة التي يحملها قانون القومية والمّس الصارخ بمبادئ ديمقراطية، وذلك 
كتش���ريع تمييزي عنصري من قبل البرلمان، يمس بمعايير أساسية بالقانون 

الدولي ويتيح لممارسة االبرتهايد".
وتطرقت الش���كوى إلى "االس���تثناء العنصري الواض���ح للمواطنين في دولة 
االحتالل والتعامل معهم وكأنهم غرباء في وطنهم، إضافة إلى المس الصارخ 

باللغة العربية وبمكانتها، وهي لغة أهل البالد األصليين".

»المشتركة« تشتكي »الكنيست« 
لدى اتحاد البرلمانيين الدولي 

القدس المحتلة / االستقالل:
كشفت شبكة "كان" اإلخبارية "اإلسرائيلية"، 
عن أن ح���زب "يه���دوت هت���وراة" )يميني 
ديني( وافق على دعم قانون "القومية" داخل 
الكنيس���ت )البرلم���ان(، تح���ت تأثير ضغط 
ومساومة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأظه���رت الش���بكة العبرية في تس���جيل 
صوتي نشرته، مساء الثالثاء، أن دعم الحزب 
اليمين���ي لقانون "القومي���ة" المثير للجدل، 
تم مقابل موافق���ة نتنياهو على دعم قانون 
التجنيد الذي يعفي المتدينين من الخدمة 

العسكرية اإللزامية.
وورد في التس���جيل قول عضو الكنيس���ت 
"موش���ي جافني"، أن القان���ون المذكور "هو 

قانون سيء، ووافقنا عليه بسبب نتنياهو".
وتابع "جافني" القول: "لقد قال )نتنياهو( إن 
ه���ذا القانون مهم بالنس���بة إليه، لذلك فإن 
كل م���ا تطلبونه في قانون التجنيد س���أقوم 

بتنفيذه".

ونقلت "كان" عن مصادر في حزب "الليكود" 
الذي يتزعمه نتنياه���و، نفيها لتصريحات 
جافن���ي، لكن الش���بكة ذّكرت ب���أن األحزاب 
الدينية "الحريدية" كانت تعارض لس���نوات 
قانون "القومي���ة"، وتغير موقفها لمصلحته 

بشكل مفاجئ.
م����ن جانبه����ا، قالت تس����يبي ليفن����ي عضو 
الكنيس����ت، زعيمة حركة "الحركة" المعارضة، 
إن "الصفقة التي ق����ام بها نتنياهو ليحصل 
على دعم األحزاب الحريدي����ة في قانون ضد 
المس����اواة )قانون القومية(، م����ن أجل تمرير 
قانون عدم المساواة في التجنيد، هو تصرف 

ال يمكن احتماله".
وأضافت: "رس���الة نتنياهو به���ذه الصفقة 
لألقليات في دولة إسرائيل، هي أنكم حتى 
ل���و خدمتم ف���ي الجيش لن تحصل���وا على 
المس���اواة مع اليهود، ورسالته لليهود أنكم 
حتى لو لم تخدموا في الجيش فستحصلون 

على المساواة الكاملة".

نتنياهو ساوم »المتدينين« لدعم قانون »القومية«

 بنيامني نتنياهو
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االستقالل/ وكاالت:
كش���ف تقرير حديث لموقع "9 تو 5 م���اك" عن تواجد إمكانية 

توفير شريحتي اتصال في أحدث هواتف "آيفون".
ووفقا للموقع، المهتم بمنتجات شركة أبل، فإن اختبار وتفحص 
النسخة التجريبية الخامسة للمطورين من نظام التشغيل "آي أو 

إس 12" تضمن "إشارات" واضحة لوجود شريحة اتصال ثانية.
ولم يوضح التقرير إذا ماكنت الش���ريحة الجديدة س���تكون من 
الطراز المدمج "eSIM" غير القابلة لالس���تبدال أم ستكون مثل 
شرائح االتصال التقليدية SIM، مكتفيا باإلشارة إلى تفكير أبل 

بجدية في طرح هذا الطراز المختلف من هواتف "آيفون".
ولم يفرط التقرير في التفاؤل بشأن "آيفون بشريحتي اتصال"، 
مؤك���دا أن هذه األنباء تتداول منذ س���نوات بدون تحققها على 

أرض الواقع بالفعل.

االستقالل/ وكاالت:
توش���ك خدمة غوغل درايف على تجاوز حاجز المليار مستخدم. وتوقعت 

غوغل أن يتحقق الرقم في غضون أيام.
وتعتب���ر خدمة غوغل درايف-وفق حس���ابها عل���ى تويتر-ثامن خدمة من 
غوغل تتجاوز حاجز المليار مس���تخدم بعد جيميل، وكروم، وخرائط غوغل، 

وأندرويد.
وتتيح خدمة غوغل درايف للمس���تخدم تخزين ملفاته وتحريرها حسابيًا 

)على اإلنترنت(، وبمساحة مجانية من غوغل تصل إلى 15 غيغابايب.
ويمكن���ك الوصول لم���ا قمت بتخزينه في أي وقت وم���ن أي جهاز متصل 
باإلنترنت: حاس���وب، خل���وي، أو جهاز لوحي. ويمكنك مش���اركة الملفات 

المختلفة، وتحديد صالحيات المستخدمين اآلخرين في التحكم بها.

آيفــون 
وحلم »الشريحتين« 
االستقالل/ وكاالت:يقترب من التحقق

ألقت الشرطة المحلية في شمال كاليفورنيا 
القبض على مراهق عمره 17 عاما، ووجهت 
له تهمة اقتحام منزلين في منتصف الليل 

طالبا من أصحابها كلمة السر.
وقال���ت ش���رطة مدين���ة بالو ألت���و بوالية 
ال���ذي رفضت  المراه���ق،  كاليفورني���ا إن 
الكش���ف عن هويته، توج���ه إلى منزل في 
وادي الس���يليكون في وقت متأخر السبت 
الماضي وطلب اس���تخدام كلمة الس���ر من 
أهل البي���ت ألنه لم يعد لدي���ه رصيد من 
البيان���ات، فما كان من الفت���ى الذي طرده 
أصحاب المنزل ورفضوا إعطاءه كلمة السر 

أن ركب دراجة هوائي���ة كانت أمام المنزل 
وابتعد بها.

وأضافت الش���رطة أن المراهق نفسه، قام 
ليلة األحد باقتحام منزل مجاور، ووصل إلى 
غرفة النوم الرئيسية وأيقظ أصحاب المنزل 
طالبا منهم كلمة السر، غير أن المالك طرده 
م���ن المنزل ثم اتصل بالش���رطة ليبلغ عن 

الحادثة.
وقال الش���رطي دان بوجانم���ات لصحيفة 
واشنطن بوس���ت إنه لم يكن واضحا ما إذا 
كان المراه���ق المته���م اقتح���م المنزلين 
للحصول على كلمة الس���ر فقط أو إذا كان 

ذلك مجرد عذر للسرقة.

لص منتصف الليل.. مراهق 
»يستجدي« كلمة السر!

مليار مستخدم
 لـ »غوغل درايف«

االستقالل/ وكاالت:
ح����ذر معهد طبي رائد في الوالي����ات المتحدة األمريكية 
م����ن خطر فيروس  ينذر بقتل نحو 900 مليون ش����خص 
في العالم، إذا لم ينجح العلماء في تطوير لقاح ناجع في 

المستقبل القريب.
وحسبما نقل موقع "ساينس أليرت"، فإن الفيروس "كالد 
إكس"، الذي ينتمي إلى "ساللة اإلنفلونزا"، يحدث أعراضا 
تنفسية ش����بيهة بتلك التي يش����عر بها المريض عند 
إصابته بنزلة برد، لكن العلم����اء ما زالوا يحاولون التعّرف 
عليه بص����ورة دقيقة، وتظه����ر أعراض الفي����روس على 
المصاب في غضون أس����بوع واحد، وتنتقل من ش����خص 
إلى آخر عن طريق الس����عال، ووصل عدد اإلصابات به إلى 
400 حتى الوقت الحالي، ولقي خمسون شخصا مصرعهم 
بس����ببه، أغلبهم ف����ي فرانكفورت األلماني����ة وكاراكاس 

الفنزويلية.
ويعاني المصابون بالفيروس "الخطير" س����عاال وارتفاعا 
في درج����ة الحرارة، وفي بعض الح����االت يحصل لديهم 
انتف����اخ في الدماغ، وينتهي بهم األمر في غيبوبة قاتلة، 
وعرض مركز جونس هوبكينز لألمن الصحي، في الواليات 
المتحدة، سيناريو محتمال لتطّور المرض، مرجحا أن يقتل 
قرابة 10 في المائة من سكان العالم إذا لم يتم التصدي 

له.
وعل����ى الرغ����م من تصني����ف ع����دوى "كالد إكس" ضمن 
مجموعة اإلنفلونزا، إال أنه يحتوي على عناصر جينية من 
"Nipah" وه����و فيروس قاتل بص����ورة خطيرة، وتصنفه 
منظمة الصحية العالمي����ة بالخطير بالنظر إلى االحتمال 

الكبير لتسببه بعدوى.

فيروس خطير يهدد 
بقتل 900 مليون 
شخص في العالم

االستقالل/ وكاالت: 
موجة الحر الش���ديد في سويسرا دفعت شرطة 
زيوري���خ إلى ابتكار وس���يلة لحماية الكالب التي 
تستخدمها في حمالتها األمنية حتى ال تتأذى 

قوائمها عندما تسير على اإلسفلت.
الحل كان في إلباسها أحذية مصنوعة خصيصا 
لهذه الحيوانات التي قال مس���ؤولون في شرطة 
زيوريخ إنها تتأثر بحرارة اإلس���فلت مثلما يتأثر 

بها البشر.
وفي األيام الماضية ارتفعت درجات الحرارة إلى 

مس���توى ثالثين درجة، ونقل���ت اإلذاعة العامة 
السويس���رية في موقعه���ا عل���ى اإلنترنت عن 
المتحدث باسم ش���رطة زيوريخ مايكل والكر أن 
اإلحس���اس الحقيقي بحرارة الجو يتراوح بين 50 
و55 درجة مئوية. واألحذية التي باتت تلبس���ها 
كالب الش���رطة لن تحميها م���ن األرضية الحارة 
فحس���ب، وإنما أيضا من قطع الزج���اج واألدوات 
الح���ادة خالل عمليات البح���ث والدهم، كما أنها 
تش���كل وقاية لمقاعد وأرضية السيارات عندما 

تدخلها الكالب أثناء عمليات التفتيش.

بسبب الحر.. أحذية

 لكالب شرطة زيوريخ!

االستقالل/ وكاالت:
كتب القدر عمرًا جديدًا لطفلة خرجت من بطن أمها سليمة، بعد حادث سير مروع أدى 

إلى وفاة األخيرة، في واقعة أشبه بالمعجزة شهدتها البرازيل مؤخرًا.
وكانت األم الحامل في الش���هر التاسع تستقل شاحنة فقد قائدها السيطرة عليها، 

مما أدى إلى انقالبها على طريق قرب مدينة ساو باولو جنوب شرقي البرازيل.
ولقيت األم مصرعها بعد أن قذفها الحادث خارج المركبة، لتسقط فوقها ألواح خشبية 

كانت محملة على ظهرها تسببت في مقتلها، فيما فتحت بطنها جراء االصطدام.

وأثناء محاولة إس���عاف الركاب، وجد عمال اإلغاثة الطفلة الوليدة ملقاة على العشب 
بالقرب من جثمان أمها، دون أن تتعرض ألذى، وأوضحت الشرطة أن الطفلة سترسل 
إلى دار أيتام. وقال المسعف إلتون فيرناندو باربوسا لصحيفة "تريبيونا" البرازيلية: 
"ذهبت ألرى الجثمان المتواري تحت الخش���ب، وعندها س���معت بكاء طفل. شعرت 
بالحيرة ألننا لم تردنا أي تقارير عن ضحية ثالثة"، وطلب من س���يارة اإلس���عاف نقل 
الوليدة إلى المستش���فى. وأضاف باربوس���ا: "حرفيًا، الجنين طرد من بطن األم بتأثير 
الصدمة. كانت بصحة ممتازة، دون خدش واحد. في ظروف كهذه فإن نجاتها معجزة".

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت ش����ركة ALE اليابانية أنها تس����تطيع إطالق أول شهب اصطناعية في العالم بحلول 
عام 2020، وقالت الش����ركة التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها إنها في المراحل األخيرة من بناء 
اثني����ن من األقمار الصناعية الصغيرة، كل منها مبرمج لحمل وإطالق 400 حبيبة صغيرة في 
أي مكان وزمان وبأي لون. وس����وف يحترق كل من هذه الكريات عند دخولها الغالف الجوي، 
مما ينتج توهًجا مشرًقا بما يكفى لرؤيته من األرض، ومن المتوقع أن يصل أول قمر صناعي 
إلى الفضاء في صاروخ ستطلقه وكالة الفضاء اليابانية بحلول مارس من العام المقبل والثاني 

في منتصف عام 2019 على صاروخ تابع للقطاع الخاص.
ووفق����ا لموق����ع skynews البريطاني، تتمثل الخطة في جعل األقم����ار الصناعية تدور حول 
الكوكب بحلول فبراير 2020، بهدف إطالق مجموعة من الشهب االصطناعية على هيروشيما 
في ربيع نفس العام. وإذا كانت السماء صافية، فقد تكون الشهب مرئية لماليين األشخاص 
على مساحة تمتد إلى 124 مياًل، ويبقى التركيب الكيميائي للشهب االصطناعية سرا، لكن 

الشركة تدعى أنه يجب أن تكون قادرة على تغيير ألوان كل جسيم لتقديم عرض ملون.

شهب اصطناعية ملونة 
تنير السماء في 2020

معجزة على الطريق
 حادث يقتل األم وُيخرج الجنين من بطنها حّيًا
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غزة / االستقالل:
أكد فائق البسوس أمين سر لجنة شئون الالعبين باتحاد كرة القدم ، أن باب قيد 
وش���طب الالعبين سيبقي مفتوحا حتي نهاية األسبوع القادم ، حسب القانون 
الذي ينص على منح األندية أس���بوعا أخر لتس���جيل العبيها بشرط دفع غرامة 

مالية.
وقال: البس���وس إن االتحاد يف���رض غرامة مالية على أندي���ة الدرجة الممتازة 
قيمتها 500 شيكل في حال تأخرت بتسجيل العبيها ، أو لديها رغبة بتسجيل 

العبين جدد.
يذكر أنه س���يتم إغالق باب قيد وشطب الالعبين باتحاد كرة القدم مساء اليوم 
الخميس ، و يفتح مرة أخرى من يوم السبت حتى الخميس القادم  عند الساعة 
الثانية ظهرًا بمقر االتحاد غرب مدينة غزة  ، بش���رط دف���ع غرامة مالية قدرها 

500 شيكل .

القدس / االستقالل:
أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الفلس���طيني نور الدين 
والد علي عن أس���ماء الالعبين الذين تم استدعاؤهم للتجمع 
األخير اس���تعدادا لمباراة المنتخبين الفلسطيني والعراقي 
يوم الس���بت القادم  2018/8/4 على ملعب فيصل الحسيني 

بالرام وهم :
رامي حمادة ،توفيق أبو حماد ، أنس أبو سيف ، مصعب البطاط 
، ي���زن العويوي ، تامر صالح ، جالل أبو يوس���ف ، هيثم ذيب 
، موس���ى سليم ، عبد الله جابر ، أيمن خربط ، محمد درويش ، 
سامح مراعبة ، عبد الحميد أبو حبيب ، بابلو برافو ، محمد مراعبة 
، عبد اللطيف البهداري ، محمد يامين ، عدي خروب ، ش���ادي 

شعبان ، رامي مسالمة ، تامر صيام و أحمد ماهر .
جدير بالذكر أن الفدائي بدأ معس���كره األخير األحد الماضي 

2018/7/29 وسيستمر لغاية يوم اللقاء .

استعدادًا لودية العراق
مــدرب »الفدائــي« 

يعلــن قائمــة 
املنتخــب الوطنــي

احتاد الكرة ميدد فرتة قيد 
وت�سجيل الالعبني 

غزة / عبدالله نصيف:
سحق خدمات المغازي جاره شباب المغازي بنتيجة )36/74( ,  
فيما حقق فريق غزة الرياضي فوزًا صعبًا على خدمات دير البلح 
بنتيجة )47/56( ، فيما واصل خدمات رفح سلسلة انتصاراته 
بعد فوزه الكبير على ش����باب البريج ) 45 / 71 ( ، ضمن لقاءات 
األس����بوع الثاني من دوري كرة الس����لة " المحافظات الجنوبية 
" الذي ينظمه االتحاد الفلس����طيني لكرة السلة برعاية شركة 
"جوال" . قدم خدمات المغازي عرضًا قويًا امام ش����قيقه شباب 
المغازي بفضل خبرة العبيه حيث جاءت نتيجة أشواط المباراة 

كالتالي :-
واتس����مت بداية اللقاء بين الفريقين بالتسجيل المتبادل بين 
الفريقين وسط تركيز تام من الفريقين حتى حسمه خدمات 

المغازي في الرمق األخير بنتيج����ة )11/13( وفي  الربع الثاني 
دخل خدمات المغازي بقوة و حس����م النتيج����ة مبكرًا بنتيجة 
)7/18(. وف����ي الربع الثالث تألق فريق خدمات المغازي بترجمة 
أفضليتهم بحسم هذا الشوط لصالحهم بنتيجة )6/25( وفي 
الربع الرابع  واالخير حس����مت خبرة خدم����ات المغازي النتيجة 

)12/18(
ه����ذا و قدم فريق غزة الرياضي مب����اراة كبيرة أمام خدمات دير 
البلح رغ����م تأخره في الرب����ع األول من بداية اللق����اء إال أنه عاد 
بالنتيج����ة في األرباع الثالثة وفاز بنتيج����ة ) 56/ 47 ( وجاءت 

األرباع على النحو التالي :-
فيما واصل خدمات رفح انتصاراته ، وحقق فوزا مستحقا على 

شباب البريج ، بنتيجة كبيرة ) 71 / 45 ( .

دوري جوال السلوي 

خدمات املغازي ي�سحق جاره ال�سباب و خدمات رفح يوا�سل انت�ساراته

االستقالل/ وكاالت: 
نادي مانشس���تر  مس���ئولو  وض���ع 
يونايتد اإلنجليزى، المدرب الفرنسى 
زين الدين زي���دان، المدير 
لفريق  السابق  الفنى 
ري���ال مدري���د، على 

س  أ المرشحين لتدريب ر
فى  الحمر  حال رحيل البرتغالي الشياطين 

المقبل���ة. وأصب���ح مورينيو جوزيه مورينيو خالل الفترة 
قريب���ا من الرحيل عن تدريب مانشس���تر يونايتد، بعد األزمات 

التي ظهرت في الفترة األخيرة، خاصة مع الش���كوى المستمرة 
من فش���ل اإلدارة فى تلبية مطالبة وتدعي���م صفوف الفريق 

بالعديد من الصفقات النارية.
ذكرت صحيفة "ذا صن" اإلنجليزية، أن مانشستر يونايتد قرر 
التواص���ل مع زيدان فى حال رحيل مورينيو، مضيفة أنه يعد 

أول المرشحين لخالفة المدرب البرتغالى.
أضافت الصحيفة أن زيدان لن يكلف مانشستر يونايتد أى 
أموال بعدما رحل عن تدريب ريال مدريد بشكل مفاجئ عقب 

التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

االستقالل / وكاالت:
أك���د المهاجم المص���ري محمد صالح الع���ب ليفربول 
اإلنجليزي، شعوره بالضغط قبل انطالق الموسم المقبل 
2018-2019، عقب تألقه مع "الريدز" منذ انضمامه إليه 

الصيف الماضي.
صالح عاد مؤخ���را لتدريبات "الريدز"، ليش���ارك مع 
الفريق في مباراتيه الوديتين أمام قطبي مانشستر 

"السيتي واليونايتد" في الكأس الدولية لألبطال.
وقال ف���ي تصريحات للموقع الرس���مي لناديه: "أنا 
س���عيد للغاية بالعودة، أش���عر بأني عل���ى ما يرام ،  
الموسم الماضي قدمت مس���توى رائعا، كما هو حال 
جمي���ع العبي الفريق، والناس يتحدث���ون عني كثيرا، 
لهذا أش���عر قليال ببعض الضغط بعد الرقم القياسي 

الذي حققته في البريميرليغ".
وأضاف: "رغم ذلك، ال أشعر بالقلق إزاء ذلك، أحاول االستمرار 
فقط ومواصلة ما حققته، فأنا س���عيد بما أقوم به وسأس���عى لتكراره في 

الموسم الجديد".
يشار إلى أن صالح سجل 44 هدفا بقميص ليفربول الموسم الماضي، كما 

تّوج هدافا للدوري اإلنجليزي برصيد 32 هدفا )رقم قياسي(.

�سالح: اأ�سعر بال�سغط 
ب�سبب الرقم القيا�سي.. 

وعلينا تقدمي الأف�سل 

زيدان املر�سح الأول 
خلالفة مورينيو يف 

مان�س�سرت يونايتد

2018الخميس    ذو القعدة         هـ   أغسطس         م    201439 2

عمان / االستقالل:
أعلن رئيس المجلس الوطني الفلس���طيني س���ليم الزعن���ون يوم أمس 
األربعاء، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سينعقد في 
15 أغس���طس الجاري في مدينة رام الله وس���ط الضفة الغربية المحتلة، 

ولمدة يومين.
وأكد الزعن���ون في تصريح صحفي ، أهمية انعقاد المجلس المركزي في 
هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي 

والخارجي.
ولفت إلى أن هناك عديدًا م���ن التحديات والمخاطر التي يجب التصدي 
لها، س���واء على مس���توى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر 
المش���روع الوطني الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية 

وإنهاء االنقسام.

الناصرة/ االستقالل:
كش���فت مصادر إعالمي���ة عبرية، النق���اب عن أن 
مس���ؤوال أمريكيا مقربا من البيت األبيض ش���ارك، 
أم���س األربعاء، في وضع حجر األس���اس لبناء حي 
اس���تيطاني على أراضي مدينة بيت لحم، جنوب 

القدس المحتلة.
وقال���ت القناة الس���ابعة في التلفزي���ون العبري: 
إن المس���ؤول المذك���ور هو حاكم والية إركنس���و 
األمريكي���ة والمرش���ح الرئاس���ي الس���ابق، مايك 

هاكابي.
وأضافت أن هاكابي عّبر خالل وضع حجر األساس 
ألح���د األحياء الجدي���دة في مس���توطنة »أفرات« 
اليهودية، عن رغبته ب�«شراء منزل لقضاء العطالت 
ف���ي المس���توطنة القريبة م���ن الق���دس والتي 

سيحققها يوًما ما«، على حد تعبيره.
وزعم هاكابي، أن البناء االس���تيطاني »هو جس���ر 

للسالم«، وفق وصفه.
وتعكس مشاركة هاكابي ، السياسات األميركية 
الداعمة للمشروع االستيطاني اإلسرائيلي، والتي 
عب���ر عنها الرئيس األمريكي وعدٌد من مس���ؤولي 
إدارته التي تضم في صفوفها شخصيات داعمة 
ومؤيدة لالستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية 

المحتلة.
ويعّد المجتمع الدولي المستوطنات اإلسرائيلية 
في الضفة الغربية المحتلة غير ش���رعية؛ س���واء 
أقيمت بموافقة حكومة االحتالل أو دون موافقتها؛ 
لكونها تهدد حل الدولتين وفق الحدود المحتلة 

عام 1967، وعقبة في وجه عملية السالم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران 
س����تواجه حال إغالقها مضيق باب المندب تحالفا دوليا 

وستشارك »إسرائيل« فيه.
وأضاف نتنياهو خالل مراس����م لضباط س����الح البحرية 
»اإلس����رائيلية« : » إذا حاولت إيران إغ����الق باب المندب 
فسيتم تش����كيل تحالف دولي سيش����مل »إسرائيل« 
ب����كل أذرع الجي����ش لمواجه����ة إي����ران«. يش����ار إلى أن 
الرئي����س اإليراني حس����ن روحاني رد عل����ى تهديدات 
الرئيس األمريكي دونال����د ترامب، تجاه إيران قائال: » إن 

»التهديدات األمريكية ال تس����تحق الرد، وس����نواجه أي 
مؤامرات قادمة«.

الجدير ذكره، أن الواليات المتحدة األمريكية تعد الداعم 
األكبر إلس����رائيل، حيث أن األخيرة ال تس����تطيع العمل 
أو القيام بش����يء دون واش����نطن لها. يذكر أن الواليات 
المتح����دة تنصلت م����ن اتفاقها مع ايران ح����ول النووي 
اإليراني، فيما تمس����كت دول االتحاد األوروبي باالتفاق، 
وهو ما شكل مش����كلة هددت فيها إيران بزيادة اإلنتاج 
من النفط وإغالق باب المندب ردًا االنس����حاب األمريكي 

من االتفاق وتهديد الشركات التي تتعامل مع ايران.

غزة/ االستقالل:
ناقش���ت وزارة الحكم المحلي مع مهندسي التخطيط 
والتنظيم في بلديات قطاع غزة المشاكل والمعيقات 
التي تواجه الهيئات المحلية؛ وذلك لتطوير وتقريب 
وترابط األطق���م الفنية في قطاعي التنظيم وتخطيط 

المدن لكل من البلديات والوزارة.
وحض���ر اللقاء المفتوح، الذي نظ���م يوم أمس في مقر 
الوازرة في غزة، الوكيل المساعد سعيد عمار، ومدير عام 
اإلدارة العامة للتنظي���م والتخطيط العمراني صبحي 

س���كيك، ومدير عام اإلدارة العامة للمساحة عمر زايدة 
ولفيف من مهندسي التنظيم والمساحة بالوزارة.

وبّين عمار أن الهدف من اللقاء تحقيق أفضل األساليب 
والطرق التي تحقق وتنس���جم م���ع مصالح المواطنين 
وبم���ا ال يتعارض مع مقتضيات الصال���ح العام، مؤّكًدا 
ض���رورة تعزيز العالق���ة بين لجان التنظي���م المحلية 
بالبلديات ووزارة الحكم المحلي خاصة اللجنة المركزية، 
وأهمية تنفيذ ما ج���اء بنظام األبنية الذي تم اعتماده 
من اللجنة المركزية. من جانبه، أوضح سكيك أن اللقاء 

يعتبر امتداًدا لتطوي���ر وتقريب العالقات بين طواقم 
التنظيم والتخطيط العمراني للبلديات والوزارة، حيث 

يتبنى مبدأ الصراحة والشفافية والوضوح.
وج���رى خالل اللق���اء مناقش���ة تحدي���ث المخططات 
الهيكلية ونسبة االلتزام بها وما تم تنفيذه ومسببات 
عدم االلت���زام بالمخطط وعدم تنفي���ذه ووضع خطط 
استراتيجية بجداول زمنية لتنفيذ المشاريع المحددة 
ضمن المخطط الهيكلي ومعايي���ر تحديث المخطط 

الهيكلي.

غزة/ االستقالل: 
أكد االتحاد اإلسالمي في النقابات أنه ينظر بخطورة بالغة 
لما يحدث في وكالة الغوث وتش���غيل الالجئين »اونروا« 
بش���أن الفصل التعس���في لموظفي  الوكالةا، محذرًا من 

التمادي في هذه اإلجراءات الظالمة.
 وق���ال االتحاد في بيان له وصل » االس���تقالل« نس���خة 
عن���ه،«:« إن ه���ذه اإلج���راءات الظالم���ة تتس���اوق مع ما 
يس���مى صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس األمريكي 
المتصهي���ن دونالد ترام���ب والتي ترم���ي إلى تصفية 
القضية الفلسطينية واختزالها بإدارة ذاتية وإغالق ملف 
القدس والالجئين الفلس���طينيين،  مش���ددا على أن هذا 

اإلجراءات ليست عفوية وإنما تأتي ضمن مخطط سياسي 
إجرامي ال يمكن أن يقبل به أي فلسطيني في أي مكان.

وأوضح أن اج���راءات »اونروا« تأتي في ظل ضعف وصمت 
عرب���ي مريب في حالة انصياع ورضوخ واستس���الم إلرادة 
اإلدارة األمريكية األمر الذي يتطلب تحريك الشارع العربي 
واإلسالمي لرفض هذه الصفقة و إجراءات الوكالة الدولية 

المجحفة بحق الفلسطينيين.
وأش����ار إلى أن االنقسام ش����جع وكالة الغوث على 
التغ����ول والقيام بهذه الخط����وة ، داعيًا إلى إنجاح 
المصالحة في أس����رع وقت ممكن لتوحيد وتقوية 

الموقف الفلسطيني أمام المخاطر المحدقة.

وطال���ب االتح���اد وكالة الغ���وث بالتراجع ف���ورًا عن هذه 
اإلجراءات وإعادة جميع الموظفين المفصولين إلى أماكن 
عملهم مضيف���ا »نحن كنقابيين س���نتصدى لكل هذه 
اإلجراءات ولن ندعها تمر ونؤكد على أن االس���تمرار فيها 
لن يق���ود إال إلى حالة من الفوضى والغليان في الش���ارع 

الفلسطيني«.
وحي���ا االتحاد اإلس���المي للنقاب���ات كل النقابيين الذين 
تصدوا لهذه اإلجراءات ووقفوا على قلب رجل واحد، داعيًا 
إلى االستمرار في ذلك وتقوية جبهتهم الداخلية إلفشال 
كل المؤامرات التي تس���تهدف أبناء شعبنا الفلسطيني 

وتحاول تصفية قضيته وانهاء وجوده.

الحكم المحلي بغزة تناقش المعيقات التي تواجه الهيئات المحلية

االتحاد اإلسالمي: إجراءات فصل موظفي »أونروا«  مجحفة وتخدم االحتالل

الزعنون: المجلس المركزي ينعقد 
منتصف أغسطس الجاري في رام الله

 االحتالل يعتقل 
9 مواطنين بالضفة 

بينهم صحفي

13حريقًا في مستوطنات »غالف غزة« بسبب بالونات العودة

نشر تفاصيل 
حساسة عن أحدث 
أسلحة »إسرائيل«

معاريف: السعودية 
 تقضي على 
صفقة القرن

 مسؤول أمريكي يشارك في افتتاح 
حي استيطاني قرب بيت لحم

نتنياهو: سنشكل حلفًا دوليًا إذا أغلقت 
إيران باب المندب

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اعتقل جيش االحتالل اإلس����رائيلي ي����وم أمس األربعاء، 
صحفًي����ا من مدينة نابلس، وش����ّن حمل����ة اعتقاالت في 

مناطق متفّرقة بالضفة الغربية.
وقالت مصادر محلّية إن االحتالل اعتقل الصحفي محمد 
منى، من منزله في زواتا غرب نابلس، والذي يعمل مراساًل 
لوكالة أنباء »قدس برس«، والذي سبق أن اعتقله االحتالل 

إدارًيا عّدة مّرات.
كما اعتقل جنود االحتالل الشاب أنور طالب صنع الله من 
بلدة بيت ايبا ش����مال غرب نابلس، والشاب محمد محمود 
كنعان، بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه في قرية حزما 

في شمال شرق القدس.
وفي رام الله اعتقل جنود االحتالل الش����اب أدهم صبحي 
الريماوي، من بيت ريما، وكذلك أنس صالح العوادي، بعد 
مداهمة وتفتيش منزل ذويه في بلدة اذنا غربي الخليل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
نشر جنود في جيش االحتالل اإلسرائيلي صوًرا على اإلنترنت 
تكشف تفاصيل حساسة حول أحدث األسلحة التي يملكونها. 
وبحسب صحيفة »تايمز أوف إسرائيل« العبرية فإن »الجنود 
ارتكبوا مخالفة جسيمة ألوامر قيادة الجيش اإلسرائيلي التي 
تمنع نشر صور ألحدث مقاتالتها، لتفادي تسريب تفاصيل 
مهمة حول أس���لحتها وقدراتها القتالية«. وأفاد التقرير بأن 
إح���دى تلك الصور ُتظهر مقاتلة م���ن الجيل الخامس لطائرة 
»F-35« داخ���ل مخبأ تحت األرض محصن في قاعدة »نفاطيم« 
الجوية. وأوضحت القناة أن الصورة المذكورة تكش���ف الستار 
عن األسلحة التي تتزود بها المقاتلة، كما تشير إلى أن مسؤواًل 
أجنبًيا كان على متنها. وكانت »إسرائيل« اشترت في الماضي 
أكث���ر من 100 طائرة من طراز F-16 من ش���ركة »بوينغ«، وفي 
الس���نوات األخيرة اشترت 50 طائرة F-35 و35s-F من شركة » 
مارتن لوكهيد« األمريكية. يذكر أن جيش االحتالل يحظر على 
جنوده اس���تخدام هواتف ذكية داخل القواعد العسكرية أو 
تلك المتصلة باالنترنت خشية تسريب خطط عسكرية أو صور 

لألسلحة المستخدمة أو طبيعة القواعد من الداخل.

االستقالل/ وكاالت:
قالت مصادر إعالمية عبرية«:« إن 13 حريقا اندلعت 
من���ذ صباح امس األربعاء، في مس���توطنات »غالف 
غزة«؛ بفعل »بالونات الع���ودة« المنطلقة من قطاع 

غزة.
وذكر موق���ع »0404« العبري المق���ّرب من الجيش 
اإلس���رائيلي، أن 13 حريق���ا اندلعت ف���ي عدد من 

المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وهي؛ »نير عام، 
ناحل ع���وز، بئيري، جيفيم، رعيم، عين هشلوش���ا، 

ومفليسيم«. 
وبّين���ت القناة الثاني���ة في التلفزي���ون العبري، أن 
األض���رار الناجمة ع���ن الحرائق الت���ي اندلعت في 
المس���توطنات الواقعة في »غ���الف قطاع« غزة منذ 
ثالثة أشهر، ُقّدرت بثالثين مليون شيقل )8 ماليين 

دوالر(. وأوضحت في تقرير لها، مساء أمس، أنه منذ 
ثالثة أشهر يعاني المس���توطنون الذين يقطنون 
ق���رب قطاع غزة من حرائق ف���ي حقولهم والغابات 

المحيطة بهم، والتي أصبحت اليوم سوداء.
وأضافت أن تلك النيران كّلفت الحكومة اإلسرائيلية 
نحو 30 مليون ش���يقل، على أن تقوم وزارة المالية 
اإلسرائيلية بنقلها تعويًضا للمزارعين المتضررين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أثارت تصريحات الرياض وتأكيد الملك سلمان بن 
عبد العزيز رفضه أي خطة سالم ال تشمل االعتراف 
بالقدس الش����رقية عاصمة لفلس����طين، حفيظة 
اإلعالم اإلس����رائيلي، الذي رأى فيها وأدًا ل�"صفقة 
الق����رن". وقالت: صحيفة "معاري����ف" العبرية، إن 
المملكة العربية السعودية قضت على اآلمال في 
"صفقة القرن" األمريكية، بعد توجيهها رس����الة 

قاسية إلى الرئيس األمريكي، دونالد ترامب.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن الرسالة التي بعثت 
بها السعودية حول رفضها ل�"صفقة القرن"، التي 
ال تعالج ملفي القدس والالجئين الفلسطينيين، 
أحبطت الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وقضت 

سريريا على "الصفقة األمريكية".
وأف����ادت الصحيفة، بأن رئيس الس����لطة محمود 
عباس، والس����لطة الفلس����طينية ليسا الوحيدين 
اللذين رفضا "صفقة القرن"، إنما انضمت إليهما 
المملكة العربية الس����عودية، الت����ي اغتالت آمال 
الرئي����س ترامب، الذي اعتق����د أن الرياض حليفة 

واشنطن.
وكتب المحلل السياسي للصحيفة على موقعها 
اإللكترون����ي، ش����لومو ش����امير، أن هذه الرس����الة 
الس����عودية تعني نهاية "صفقة القرن"، وإن لم 
تكن إعالنا رسميا، لكنها على ما يبدو تمضي في 

هذا الطريق.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن العاهل السعودي، 
الملك سلمان بن عبد العزيز، هو من يتخذ القرارات 
في الب����الد حول قضية الش����رق األوس����ط، وقدم 
ضمانات خاصة لدعم الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس.
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عمان / االستقالل:
أعلن رئيس المجلس الوطني الفلس���طيني س���ليم الزعن���ون يوم أمس 
األربعاء، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سينعقد في 
15 أغس���طس الجاري في مدينة رام الله وس���ط الضفة الغربية المحتلة، 

ولمدة يومين.
وأكد الزعن���ون في تصريح صحفي ، أهمية انعقاد المجلس المركزي في 
هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي 

والخارجي.
ولفت إلى أن هناك عديدًا م���ن التحديات والمخاطر التي يجب التصدي 
لها، س���واء على مس���توى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر 
المش���روع الوطني الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية 

وإنهاء االنقسام.

الناصرة/ االستقالل:
كش���فت مصادر إعالمي���ة عبرية، النق���اب عن أن 
مس���ؤوال أمريكيا مقربا من البيت األبيض ش���ارك، 
أم���س األربعاء، في وضع حجر األس���اس لبناء حي 
اس���تيطاني على أراضي مدينة بيت لحم، جنوب 

القدس المحتلة.
وقال���ت القناة الس���ابعة في التلفزي���ون العبري: 
إن المس���ؤول المذك���ور هو حاكم والية إركنس���و 
األمريكي���ة والمرش���ح الرئاس���ي الس���ابق، مايك 

هاكابي.
وأضافت أن هاكابي عّبر خالل وضع حجر األساس 
ألح���د األحياء الجدي���دة في مس���توطنة »أفرات« 
اليهودية، عن رغبته ب�«شراء منزل لقضاء العطالت 
ف���ي المس���توطنة القريبة م���ن الق���دس والتي 

سيحققها يوًما ما«، على حد تعبيره.
وزعم هاكابي، أن البناء االس���تيطاني »هو جس���ر 

للسالم«، وفق وصفه.
وتعكس مشاركة هاكابي ، السياسات األميركية 
الداعمة للمشروع االستيطاني اإلسرائيلي، والتي 
عب���ر عنها الرئيس األمريكي وعدٌد من مس���ؤولي 
إدارته التي تضم في صفوفها شخصيات داعمة 
ومؤيدة لالستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية 

المحتلة.
ويعّد المجتمع الدولي المستوطنات اإلسرائيلية 
في الضفة الغربية المحتلة غير ش���رعية؛ س���واء 
أقيمت بموافقة حكومة االحتالل أو دون موافقتها؛ 
لكونها تهدد حل الدولتين وفق الحدود المحتلة 

عام 1967، وعقبة في وجه عملية السالم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران 
س����تواجه حال إغالقها مضيق باب المندب تحالفا دوليا 

وستشارك »إسرائيل« فيه.
وأضاف نتنياهو خالل مراس����م لضباط س����الح البحرية 
»اإلس����رائيلية« : » إذا حاولت إيران إغ����الق باب المندب 
فسيتم تش����كيل تحالف دولي سيش����مل »إسرائيل« 
ب����كل أذرع الجي����ش لمواجه����ة إي����ران«. يش����ار إلى أن 
الرئي����س اإليراني حس����ن روحاني رد عل����ى تهديدات 
الرئيس األمريكي دونال����د ترامب، تجاه إيران قائال: » إن 

»التهديدات األمريكية ال تس����تحق الرد، وس����نواجه أي 
مؤامرات قادمة«.

الجدير ذكره، أن الواليات المتحدة األمريكية تعد الداعم 
األكبر إلس����رائيل، حيث أن األخيرة ال تس����تطيع العمل 
أو القيام بش����يء دون واش����نطن لها. يذكر أن الواليات 
المتح����دة تنصلت م����ن اتفاقها مع ايران ح����ول النووي 
اإليراني، فيما تمس����كت دول االتحاد األوروبي باالتفاق، 
وهو ما شكل مش����كلة هددت فيها إيران بزيادة اإلنتاج 
من النفط وإغالق باب المندب ردًا االنس����حاب األمريكي 

من االتفاق وتهديد الشركات التي تتعامل مع ايران.

غزة/ االستقالل:
ناقش���ت وزارة الحكم المحلي مع مهندسي التخطيط 
والتنظيم في بلديات قطاع غزة المشاكل والمعيقات 
التي تواجه الهيئات المحلية؛ وذلك لتطوير وتقريب 
وترابط األطق���م الفنية في قطاعي التنظيم وتخطيط 

المدن لكل من البلديات والوزارة.
وحض���ر اللقاء المفتوح، الذي نظ���م يوم أمس في مقر 
الوازرة في غزة، الوكيل المساعد سعيد عمار، ومدير عام 
اإلدارة العامة للتنظي���م والتخطيط العمراني صبحي 

س���كيك، ومدير عام اإلدارة العامة للمساحة عمر زايدة 
ولفيف من مهندسي التنظيم والمساحة بالوزارة.

وبّين عمار أن الهدف من اللقاء تحقيق أفضل األساليب 
والطرق التي تحقق وتنس���جم م���ع مصالح المواطنين 
وبم���ا ال يتعارض مع مقتضيات الصال���ح العام، مؤّكًدا 
ض���رورة تعزيز العالق���ة بين لجان التنظي���م المحلية 
بالبلديات ووزارة الحكم المحلي خاصة اللجنة المركزية، 
وأهمية تنفيذ ما ج���اء بنظام األبنية الذي تم اعتماده 
من اللجنة المركزية. من جانبه، أوضح سكيك أن اللقاء 

يعتبر امتداًدا لتطوي���ر وتقريب العالقات بين طواقم 
التنظيم والتخطيط العمراني للبلديات والوزارة، حيث 

يتبنى مبدأ الصراحة والشفافية والوضوح.
وج���رى خالل اللق���اء مناقش���ة تحدي���ث المخططات 
الهيكلية ونسبة االلتزام بها وما تم تنفيذه ومسببات 
عدم االلت���زام بالمخطط وعدم تنفي���ذه ووضع خطط 
استراتيجية بجداول زمنية لتنفيذ المشاريع المحددة 
ضمن المخطط الهيكلي ومعايي���ر تحديث المخطط 

الهيكلي.

غزة/ االستقالل: 
أكد االتحاد اإلسالمي في النقابات أنه ينظر بخطورة بالغة 
لما يحدث في وكالة الغوث وتش���غيل الالجئين »اونروا« 
بش���أن الفصل التعس���في لموظفي  الوكالةا، محذرًا من 

التمادي في هذه اإلجراءات الظالمة.
 وق���ال االتحاد في بيان له وصل » االس���تقالل« نس���خة 
عن���ه،«:« إن ه���ذه اإلج���راءات الظالم���ة تتس���اوق مع ما 
يس���مى صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس األمريكي 
المتصهي���ن دونالد ترام���ب والتي ترم���ي إلى تصفية 
القضية الفلسطينية واختزالها بإدارة ذاتية وإغالق ملف 
القدس والالجئين الفلس���طينيين،  مش���ددا على أن هذا 

اإلجراءات ليست عفوية وإنما تأتي ضمن مخطط سياسي 
إجرامي ال يمكن أن يقبل به أي فلسطيني في أي مكان.

وأوضح أن اج���راءات »اونروا« تأتي في ظل ضعف وصمت 
عرب���ي مريب في حالة انصياع ورضوخ واستس���الم إلرادة 
اإلدارة األمريكية األمر الذي يتطلب تحريك الشارع العربي 
واإلسالمي لرفض هذه الصفقة و إجراءات الوكالة الدولية 

المجحفة بحق الفلسطينيين.
وأش����ار إلى أن االنقسام ش����جع وكالة الغوث على 
التغ����ول والقيام بهذه الخط����وة ، داعيًا إلى إنجاح 
المصالحة في أس����رع وقت ممكن لتوحيد وتقوية 

الموقف الفلسطيني أمام المخاطر المحدقة.

وطال���ب االتح���اد وكالة الغ���وث بالتراجع ف���ورًا عن هذه 
اإلجراءات وإعادة جميع الموظفين المفصولين إلى أماكن 
عملهم مضيف���ا »نحن كنقابيين س���نتصدى لكل هذه 
اإلجراءات ولن ندعها تمر ونؤكد على أن االس���تمرار فيها 
لن يق���ود إال إلى حالة من الفوضى والغليان في الش���ارع 

الفلسطيني«.
وحي���ا االتحاد اإلس���المي للنقاب���ات كل النقابيين الذين 
تصدوا لهذه اإلجراءات ووقفوا على قلب رجل واحد، داعيًا 
إلى االستمرار في ذلك وتقوية جبهتهم الداخلية إلفشال 
كل المؤامرات التي تس���تهدف أبناء شعبنا الفلسطيني 

وتحاول تصفية قضيته وانهاء وجوده.

الحكم المحلي بغزة تناقش المعيقات التي تواجه الهيئات المحلية

االتحاد اإلسالمي: إجراءات فصل موظفي »أونروا«  مجحفة وتخدم االحتالل

الزعنون: المجلس المركزي ينعقد 
منتصف أغسطس الجاري في رام الله

 االحتالل يعتقل 
9 مواطنين بالضفة 

بينهم صحفي

13حريقًا في مستوطنات »غالف غزة« بسبب بالونات العودة

نشر تفاصيل 
حساسة عن أحدث 
أسلحة »إسرائيل«

معاريف: السعودية 
 تقضي على 
صفقة القرن

 مسؤول أمريكي يشارك في افتتاح 
حي استيطاني قرب بيت لحم

نتنياهو: سنشكل حلفًا دوليًا إذا أغلقت 
إيران باب المندب

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اعتقل جيش االحتالل اإلس����رائيلي ي����وم أمس األربعاء، 
صحفًي����ا من مدينة نابلس، وش����ّن حمل����ة اعتقاالت في 

مناطق متفّرقة بالضفة الغربية.
وقالت مصادر محلّية إن االحتالل اعتقل الصحفي محمد 
منى، من منزله في زواتا غرب نابلس، والذي يعمل مراساًل 
لوكالة أنباء »قدس برس«، والذي سبق أن اعتقله االحتالل 

إدارًيا عّدة مّرات.
كما اعتقل جنود االحتالل الشاب أنور طالب صنع الله من 
بلدة بيت ايبا ش����مال غرب نابلس، والشاب محمد محمود 
كنعان، بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه في قرية حزما 

في شمال شرق القدس.
وفي رام الله اعتقل جنود االحتالل الش����اب أدهم صبحي 
الريماوي، من بيت ريما، وكذلك أنس صالح العوادي، بعد 
مداهمة وتفتيش منزل ذويه في بلدة اذنا غربي الخليل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
نشر جنود في جيش االحتالل اإلسرائيلي صوًرا على اإلنترنت 
تكشف تفاصيل حساسة حول أحدث األسلحة التي يملكونها. 
وبحسب صحيفة »تايمز أوف إسرائيل« العبرية فإن »الجنود 
ارتكبوا مخالفة جسيمة ألوامر قيادة الجيش اإلسرائيلي التي 
تمنع نشر صور ألحدث مقاتالتها، لتفادي تسريب تفاصيل 
مهمة حول أس���لحتها وقدراتها القتالية«. وأفاد التقرير بأن 
إح���دى تلك الصور ُتظهر مقاتلة م���ن الجيل الخامس لطائرة 
»F-35« داخ���ل مخبأ تحت األرض محصن في قاعدة »نفاطيم« 
الجوية. وأوضحت القناة أن الصورة المذكورة تكش���ف الستار 
عن األسلحة التي تتزود بها المقاتلة، كما تشير إلى أن مسؤواًل 
أجنبًيا كان على متنها. وكانت »إسرائيل« اشترت في الماضي 
أكث���ر من 100 طائرة من طراز F-16 من ش���ركة »بوينغ«، وفي 
الس���نوات األخيرة اشترت 50 طائرة F-35 و35s-F من شركة » 
مارتن لوكهيد« األمريكية. يذكر أن جيش االحتالل يحظر على 
جنوده اس���تخدام هواتف ذكية داخل القواعد العسكرية أو 
تلك المتصلة باالنترنت خشية تسريب خطط عسكرية أو صور 

لألسلحة المستخدمة أو طبيعة القواعد من الداخل.

االستقالل/ وكاالت:
قالت مصادر إعالمية عبرية«:« إن 13 حريقا اندلعت 
من���ذ صباح امس األربعاء، في مس���توطنات »غالف 
غزة«؛ بفعل »بالونات الع���ودة« المنطلقة من قطاع 

غزة.
وذكر موق���ع »0404« العبري المق���ّرب من الجيش 
اإلس���رائيلي، أن 13 حريق���ا اندلعت ف���ي عدد من 

المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وهي؛ »نير عام، 
ناحل ع���وز، بئيري، جيفيم، رعيم، عين هشلوش���ا، 

ومفليسيم«. 
وبّين���ت القناة الثاني���ة في التلفزي���ون العبري، أن 
األض���رار الناجمة ع���ن الحرائق الت���ي اندلعت في 
المس���توطنات الواقعة في »غ���الف قطاع« غزة منذ 
ثالثة أشهر، ُقّدرت بثالثين مليون شيقل )8 ماليين 

دوالر(. وأوضحت في تقرير لها، مساء أمس، أنه منذ 
ثالثة أشهر يعاني المس���توطنون الذين يقطنون 
ق���رب قطاع غزة من حرائق ف���ي حقولهم والغابات 

المحيطة بهم، والتي أصبحت اليوم سوداء.
وأضافت أن تلك النيران كّلفت الحكومة اإلسرائيلية 
نحو 30 مليون ش���يقل، على أن تقوم وزارة المالية 
اإلسرائيلية بنقلها تعويًضا للمزارعين المتضررين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أثارت تصريحات الرياض وتأكيد الملك سلمان بن 
عبد العزيز رفضه أي خطة سالم ال تشمل االعتراف 
بالقدس الش����رقية عاصمة لفلس����طين، حفيظة 
اإلعالم اإلس����رائيلي، الذي رأى فيها وأدًا ل�"صفقة 
الق����رن". وقالت: صحيفة "معاري����ف" العبرية، إن 
المملكة العربية السعودية قضت على اآلمال في 
"صفقة القرن" األمريكية، بعد توجيهها رس����الة 

قاسية إلى الرئيس األمريكي، دونالد ترامب.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن الرسالة التي بعثت 
بها السعودية حول رفضها ل�"صفقة القرن"، التي 
ال تعالج ملفي القدس والالجئين الفلسطينيين، 
أحبطت الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وقضت 

سريريا على "الصفقة األمريكية".
وأف����ادت الصحيفة، بأن رئيس الس����لطة محمود 
عباس، والس����لطة الفلس����طينية ليسا الوحيدين 
اللذين رفضا "صفقة القرن"، إنما انضمت إليهما 
المملكة العربية الس����عودية، الت����ي اغتالت آمال 
الرئي����س ترامب، الذي اعتق����د أن الرياض حليفة 

واشنطن.
وكتب المحلل السياسي للصحيفة على موقعها 
اإللكترون����ي، ش����لومو ش����امير، أن هذه الرس����الة 
الس����عودية تعني نهاية "صفقة القرن"، وإن لم 
تكن إعالنا رسميا، لكنها على ما يبدو تمضي في 

هذا الطريق.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن العاهل السعودي، 
الملك سلمان بن عبد العزيز، هو من يتخذ القرارات 
في الب����الد حول قضية الش����رق األوس����ط، وقدم 
ضمانات خاصة لدعم الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس.
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االستقالل/ وكاالت:
تعرضت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" لفضيحة، عندما قدم 
نادل كوبا من سائل التنظيف المرأة حامل بدال من القهوة، 

بأحد فروع السلسلة في منطقة ألبرتا بكندا.
وكانت س���ارة دوغ���الس برفقة ابنها، حي���ن مرت بمطعم 
الوجبات الس���ريعة ذائع الش���هرة لش���راء كوب من قهوة 

الالتيه، لكنها اكتشفت الحقيقة مع أول رشفة.
وقالت سارة، وهي حامل في األسبوع الثاني والثالثين في 
طفلها الثال���ث: "كان علي التوقف فورا وبصق ما ش���ربته 

وغس���ل فمي بالم���اء". وتابعت: "فتحت الكوب ألكتش���ف 
رائحة مادة كيميائية. لم تكن قهوة على اإلطالق، بل سائال 
آخر بني اللون". وعادت س���ارة إلى المطعم وطلبت الحديث 
إلى أحد مديريه، وأضافت: "عرضت عليه الكوب وسألني ما 
إذا كن���ت أريد واحدا آخر، لكنني قل���ت: )بالطبع ال، هذا غير 
مقب���ول(. أخبرته أنني أريد الحديث مع مدير أكبر لكنه قال 
إنه الوحي���د الموجود حاليا، وأعطاني رق���م هاتف مديره". 
وأوضحت س���ارة أن أحد العم���ال أخبرها أن ماكينة القهوة 

كانت مليئة بسائل التنظيف، وهو مادة سامة.

وأصدرت سلسلة "ماكدونالدز" بيانا قالت فيه إن فريق الفرع 
كان على اتصال مع س���ارة واعتذر له���ا. وتابع البيان، الذي 
كتبه وكيل الشركة في كندا: "ماكدونالدز معروف باتباعه 
القواعد الصحية وأنا آس���ف أن يح���دث هذا في مطعمي. 
ما ح���دث أن ماكينة القهوة كانت تخضع لعملية تنظيف 
مثل كل يوم، لسوء الحظ فإن خرطوم إمدادها بالحليب كان 
متصال بسائل التنظيف عند إعداد هذا المشروب". وأضاف: 
"اتخذنا إجراءات فورية لمراجعة قواعد التنظيف المناسبة 

مع الفريق ووضعنا له عالمات تنبيه إضافية".

االستقالل/ وكاالت:
أق���ر اميركي في الثامنة والثالثين بانه س���رق س���مكة قرش 
صغيرة من حوض أسماك في سان أنطونيو في والية تكساس 

بوضعها في دلو وإخفائها من ثم في عربة اطفال .
وق���د اوقف الرجل ووجهت اليه تهمة الس���رقة على ما ذكرت 
صحيفة »سان انطونيو اكسبرس-نيوز«. وعثرت الشرطة على 
الحيوان مس���اء االثنين  الماضي أي بعد يومين على »خطفه« 

في وضح النهار.
وأظهرت مش���اهد لكاميرات المراقبة نش���رت عب���ر االنترنت، 
شخصًا يخرج سمكة القرش البالغ طولها حوالى 40 سنتمترًا 

من الحوض في وسط عدد كبير من الزوار. 
وتظهر مش���اهد أخرى ثالثة أش���خاص يفرون في ش���احنة 

صغيرة في حين يتوجه موظفون في الحوض نحوهم.
وعثرت الشرطة على الشاحنة وتمكنت بعد ذلك من الوصول 
إلى انطون شانون على ما اوضحت الصحيفة. وقال قائد شرطة 
ليون فاليي ف���ي تصريح صحافي إن الرجل »كان لديه الكثير 
من الحيوانات البحرية المختلفة وكان يدرك تمامًا ما يقوم به«.

وكانت س���مكة القرش في صحة جيدة وقد وضعت في الحجر 
الصحي.

االستقالل/ وكاالت: 
يعتبر اكتش����اف المرأة لحملها بتوأم أمر مفاجئ عادة، لكن 
بالنس����بة لجينيفر آش����وود كانت المفاجأة مضاعفة عندما 
أخبرها األطباء بأنها تملك رحمين، وأنها أصبحت حاماًل في 

كال الرحمين في الوقت نفسه.
وتبلغ احتماالت وجود هذه الظاهرة بين النس����اء واحدة من 
بين 500 مليون امرأة، ولكن معظم النس����اء الحوامل اللواتي 

يملكن رحمين، يحملن جنينًا واحدًا في أحدهما.
يعتبر اكتش����اف المرأة لحملها بتوأم أمر مفاجئ عادة، لكن 
بالنس����بة لجينيفر آش����وود كانت المفاجأة مضاعفة عندما 
أخبرها األطباء بأنها تملك رحمين، وأنها أصبحت حاماًل في 

كال الرحمين في الوقت نفسه.
وبحس����ب األطباء، فإن حالة آش����وود ال تس����بب أية مشاكل 
إضافية له����ا أثناء الحمل، ولكن هناك بعض المخاطر التي 

قد تنجم عن اإلجهاض والوالدة المبكرة.
من الجدير بالذكر أن الجنينين ولدا بعملية قيصرية، وهما 
مصاب����ان باليرق����ان، وخرجا من المستش����فى بعدما خضعا 
للعالج الالزم لمدة أسبوعين، وفق ما ورد في صحيفة ديلي 

ميل البريطانية. 

أمريكية تلد توأمًا 

من رحمين منفصلين

يسرق سمكة قرش 
ويهّربها بعربة أطفال

بوشناق يقرع »أجراس العودة« ضد صفقة القرن 

ذهبت لتشرب »القهوة« لتتفاجأ بمادة سامة 

االستقالل/ وكاالت: 
أقنعت طفلة عمرها سبعة أعوام هيئة 
النقل في نيوزيلن���دا بتغيير الفتات 
الط���رق، وذلك بعد أن أرس���لت خطابًا 
لفتت فيه االنتباه إلى أن هذه الالفتات 

"غير عادلة" و"متحيزة جنسيًا".
ونشرت كايتلين كاريو ،والدة الطفلة، 
تغريدة على تويتر تروي قضة العمل 

البارع الذي قامت به ابنتها .
 وكتبت األم ف���ي تغريدتها االثنين: 
"فخ���ورة للغاية بابنت���ي 7 أعوام. لقد 
كتبت خطابًا للرئيس التنفيذي لهيئة 
النق���ل النيوزيلندي���ة لتطلب تغيير 
الفتة "الين مان" )عامل الخطوط( بأخرى 
أكثر صوابًا وعداًل، ألن النس���اء يمكن 
 عامالت خط���وط "، في 

َّ
أيض���ًا أن يكن

إشارة إلى العمال المعنيين بالتعامل 
مع أسالك الكهرباء والهواتف وغيرها 
في الش���وارع . وأضافت األم "لقد وافق 

المسؤول التنفيذي ، و أن الهيئة تقوم 
حاليًا بتطوير الفت���ات جديدة تحمل 
عبارة "الي���ن كرو" )طاق���م الخطوط(". 
واحت���وت الرس���الة على نس���خة من 

الخطاب بين الفتاة زوي وبين الرئيس 
التنفيذي للهيئة فيرجوس جامي".

وكتبت هيئة النق���ل في تغريدة اول 
أم���س الثالث���اء: "لقد س���عدنا بتلقي 

اقتراح زوي ألن األفكار العظيمة يمكن 
أن تأتي من أي ش���خص، بما في ذلك 
من لم يتجاوز عمرهم 7 أعوام! أحسنت 

يا زوي".

االستقالل/ وكاالت:
تعرض رجل أميركي أربعيني لكارثة صحية بس���بب عدوى من كلبه 
أدت إل���ى  بتر_أطرافه_األربعة، وال يزال المري���ض ينتظر المزيد من 

العمليات الجراحية.
وأصيب جريج مانتيوفل، من والية ويسكونس���ن األميركية، بعدوى 
خطيرة في الدم بعد أن لعقه_كلب���ه، ما أجبر األطباء على إزالة أطرافه 

األربعة، ولكن معظم جسده ال يزال متأثرا بالعدوى.
وكانت أعراض اإلصابة في بدايتها ش���بيهة باألنفلونزا، ولكن اتضح 
الحقا أنها عدوى بكتيرية ش���ديدة الخطورة. ولم يكن مانتوفيل، 48 
عاما، يعاني من أي مشكالت صحية قبل اإلصابة، ولكنه أمضى معظم 
أوق���ات حياته محبا للكالب، ودفع ثمنا غاليا في النهاية على يد كلبه 
الخاص. وأدخ���ل الرجل إلى غرفة الطوارئ الش���هر الماضي بأعراض 
ش���بيهة بأنفلونزا حادة، بحس���ب ما ذكر موقع قن���اة "فوكس نيوز" 
األميركية. وقالت زوجته "دون" إن كدمات عنيفة ظهرت على ساقيه 

فجأة، وكأنه "تعرض العتداء عنيف بمضرب بيسبول«.

طفلة تقنع هيئة النقل النيوزيلندية بتغيير الفتاتها »غير العادلة« فقد أطرافه األربعة 
بسبب لعقة كلب

االستقالل/ وكاالت:
ألهب الفنان التونسي لطفي بوشناق الجماهير في لبنان 
بأغنية "أجراس العودة" التي تفضح ما ُيس���مى ب�"صفقة 
القرن"، منتقدا غفلة العرب وتفرقهم وانش���غالهم بما ال 

يتناسب مع طموحات األمة.
وفي مهرجان صور على مس���رح قلعة "الش���قيف"، غنى 
بوش���ناق "أجراس العودة"، وعبر فيها ع���ن الحال العربي 
المتأزم، في إش���ارة إلى س���عي اإلدارة األميركية لفرض 
تس���وية للقضية الفلس���طينية تخدم مصالح االحتالل 
اإلسرائيلي فقط، مس���تعينة ببعض الدول العربية على 

إنجازه���ا. وتقول القصي���دة التي ألف كلماتها الش���اعر 
السوري عماد الدين طه:

أجراُس العودِة إْن ُقِرَعْت .. أو لْم ُتْقَرْع فِلَم العجلْة؟
لو جئنا نقرعها حاال .. كانْت "ُدْم تُك" كالطبلْة
فالُعْرُب بأخطِر مرحلٍة .. وجميع حروِفهُم ِعّلْة
ْة أغرتهم كثرتهْم لكْن .. وبرغِم جموِعُهُم ِقلَّ

وبوادي الّنمِل إذا َعَبروا .. َستموُت ِمَن الضحِك الّنملْة
فسليماُن العصِر الحالي .. مشغوٌل في َملِء السّلْة

وحديٌث عن حرٍب ُكبرى .. أو صفقُة قرٍن ُمْخَتّلْة
ِمْسماُر الحاِئِط ملُك ُجحا .. ِسمساُر الحيِّ .. وفي غفلْة

ْة يْه" .. بازاُر األرِض الُمْحَتلَّ سينادي"أوَن أال ُدوِّ
ويعوُد ِلُيكِمَل سهرتُه .. في نادي أشراف الّدولْة

وقدم بوش���ناق أغني���ة خاصة للبنان بعن���وان "تحية إلى 
لبنان"، وهي من كلمات الش���اعر التونس���ي الدكتور علي 
الورتاني. وقال في مقطع آخر "أنا العربي، أنا من سيشهد 
في نهاية الحياة على الحياة، أنا العربي عزيز الروح لي فجر 
من األمجاد، وإذا ما البحر طّوقني بموجه، صنعت من موجه 
طوق النجاة". كما غنى أيضا أغنية "تفاءلوا بالخير" للملحن 
السوري عبد الله المرتشي، ودعا فيها رغم كل المآسي إلى 

اإليجابية والتفاؤل والفرح.


