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 شهيد متأثر بجراح أصيب 
بها بمسيرات العودة 

غزة/ االستقالل:
أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء 
أمس األحد، باستش���هاد  الش���اب أحمد 
جهاد العايدي )17 عاما( متأثرًا بجروحه 
التي أصي���ب بها في مس���يرات العودة 

شرق البريج وسط قطاع غزة.
وكان الشاب العايدي أصيب في الجمعة 
األولى لمس���يرة العودة و كس���ر الحصار 

شرق البريج.
وتشهد المناطق الشرقية لقطاع غزة منذ 
30 مارس/آذار الماضي مسيرات شعبية 
س���لمية للمطالب���ة بحق العودة وكس���ر 
الحصار، قابلها جنود االحتالل اإلسرائيلي 
بإط���الق الرصاص الح���ي وقنابل الغاز ما 
أّدى الستشهاد 158 مواطًنا وإصابة نحو 

18 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة.

غزة/ االستقالل:
تلقت حركة الجهاد االسالمي في فلسطين أمس 

األحد، دعوة رسمية من وزارة الخارجية 
�جتماع للف�شائل �لفل�شطينية  يف مدينة غزة، �أم�س  )ت�شوير/ �أ�شرف �أبو عمرة( الروسية لزيارة العاصمة موسكو.

"الجهاد" تتلقى دعوة 
رسمية لزيارة روسيا

محلل: سيناريوهان 
 النتهاء اجتماع 

»الكابينت« دون نتائج 

»الحراك الوطني«: 
مستمرون بسفن الحرية 

لكسر الحصار عن غزة

»حماس« تلتقي الفصائل بغزة لبحث المصالحة و »التهدئة«

 االحتالل يعتقل 
 6 مقدسيين من 
مقبرة باب الرحمة

22

غزة/ االستقالل:
أصيب أمس األحد س���بعة مواطنين فلسطينيين بجراح 

متفاوتة ف���ي اعتداءي���ن منفصلين لقوات 
االحتالل اإلسرائيلي شمال ووسط قطاع غزة.

غزة/ االستقالل
عقدت حركة »حماس«، مس���اء أمس األحد، لقاء مع 
الفصائل الفلس���طينية في غزة، لبحث المقترحات 

المصري���ة واألممي���ة ح���ول الوضع في 
القطاع، وإمكانية إبرام »تهدئة« مع دولة 

7 إصابات باعتداءات 
لالحتــالل بالقـطـاع

2222
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رام الله/ االستقالل:
فرضت محاكم االحتالل اإلس���رائيلي خالل 
يوليو الماضي أحكاًما بالسجن الفعلي بحق 
القابعين  الفلس���طينيين  عدد من األطفال 
في معتقل "عوفر"، إلى جانب غرامات مالية 
باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 85 ألف 

شيكل.
وقال���ت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين في 
تقرير تلقت االستقالل نس���خة منه األحد: إنه 
خالل شهر يوليو/ تموز المنصرم تم إدخال 16 
أسيًرا قاصًرا إلى قسم األسرى األشبال في سجن 

"عوفر"، اعتقل ثمانية منهم من المنازل، وثالثة 
م���ن الطرقات، وواحد على الحواجز العس���كرية، 
واثنان لع���دم حيازتهما تصري���ح، واثنان بعد 

استدعائهما.
وُسجل من بين هؤالء األسرى األشبال الذين تم 
اعتقالهم خالل الشهر المذكور، أسير قاصر تم 
اعتقاله بعد إطالق الرصاص عليه، وستة آخرون 
تعرضوا العت���داءات همجية أثن���اء اعتقالهم 
وعمليات التحقي���ق معهم في مراكز التوقيف 

اإلسرائيلية.
وبين التقرير أن عدد األطفال المحكومين )36( 

شباًل، وتراوحت األحكام بالسجن الفعلي ما بين 
31 ش���هرًا إلى 34 ش���هرًا، منوهًا إلى أنه ما زال 
هناك ثالثة أسرى أطفال يقبعون قيد االعتقال 

اإلداري.
وأش���ار إلى أن المحاكم العسكرية اإلسرائيلية 
صعدت في السنوات األخيرة من فرض الغرامات 
المالية الباهظة على األس���رى، السيما األطفال 
منهم، وذلك ضمن سياس���ة مبرمجة ومعتمدة، 
األمر الذي يشكل عبًئا على ذوي األسرى في ظل 
المتده���ورة في األراضي  األوضاع االقتصادية 

الفلسطينية المحتلة.

غزة/ االستقالل:
ذكرت مصادر عبرية، أن الشبان الفلسطينيين استمروا 
في إطالق البالونات الحارقة من قطاع غزة، أمس األحد، 
نحو المدن والبلدات االس���تيطانية المحاذية للقطاع، 
ما تس���بب في اندالع حرائق بأراض زراعية ومنش���آت 

»إسرائيلية«.
وأفادت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية عبر موقعها 
اإللكترون����ي أن أكبر الحرائق اندلعت أمس على مقربة من 

طريق رئيس في مستوطنة »كيسوفيم«.
وذكر موقع »0404« العبري أن س����بعة حرائق اندلعت في 
مس����توطنات غالف غزة بفعل اس����تمرار إطالق البالونات 

المحملة بالمواد الحارقة.
وأضاف أن العش����رات من الزجاجات الحارقة انطلقت من 
قطاع غزة نحو المس����توطنات، كان آخرها في مس����توطنة 

“كيسوفيم”.
وفي ذك����رى “ي����وم األرض” )30 من ش����هر آذار/ مارس 
الماضي( شرع الفلسطينيون بتنظيم »مسيرات العودة«، 
ُمطالبين بتفعيل »حق العودة« لالجئين الفلس����طينيين 

ورفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة.
وبعد أس����ابيع م����ن بدء تلك المس����يرات، أدخل الش����بان 
الفلسطينيون أداة جديدة لمقاومة االحتالل اإلسرائيلي 
من خ����الل إطالق طائرات ورقية وبالون����ات محّملة بالمواد 
المش����تعلة باتجاه المس����توطنات المحيطة بقطاع غزة، 
أسفرت عن إحراق مساحات واسعة من األحراش والحقول 

والغابات.
وأوضح���ت القن���اة الثانية ف���ي التلفزي���ون العبري، 
أن األض���رار الناجم���ة عن الحرائق الت���ي اندلعت في 
المس���توطنات الواقعة في غالف قطاع غزة منذ أكثر 
م���ن ثالثة ش���هور، ُقّدرت بثالثين مليون ش���يقل )8 

ماليين دوالر(.

رام الله/ االستقالل
نظم���ت أمس األحد، وقفة إس���ناد وتضامن م���ع الصحفيين 
المعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، أمام أحد السجون 

اإلسرائيلية.
وش���ارك في الوقفة التضامنية أعضاء في نقابة الصحفيين، 
وذوو الصحفيين المعتقلين وعدد من الشخصيات الوطنية، 
حيث رفعوا األعالم الفلسطينية أمام “سجن عوفر” العسكري 

اإلسرائيلي )غرب رام الله(.
وأطل���ق المش���اركون الهتاف���ات الوطني���ة والتضامنية مع 
الصحفيين المعتقلي���ن، الذين تم اعتقاله���م مؤخرًا وهم؛ 
محمد منى، وعالء ريماوي، وحس���ني إنج���اص، ومحمد علوان، 

وقتيبة حمدان.
وطالبت النقابة وذوو المعتقلين االحتالل اإلسرائيلي باإلفراج 
ع���ن الصحفيين المعتقلين، معتبرة بأن اعتقالهم جاء لعدم 

فضح جرائمه أمام العالم.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت مراسل وكالة »قدس 
برس« إنترناش���يونال لألنباء؛ الصحف���ي محمد منى، 
األربع���اء الماضي، عقب دهم منزله ف���ي »زواتا« غربي 

نابلس. 
وس���بقه اعتقال الصحفيي���ن العاملين في قن���اة »القدس« 

الفضائية، إلى جانب الكاتبة الصحفية لمى خاطر.
وتحتجز سلطات االحتالل في السجون التابعة لها، 21 صحفًيا 
فلسطينًيا؛ بعضهم معتقلون إدارًيا وآخرون صدرت بحقهم 
أحكام متفاوتة، إلى جانب االستمرار في اعتقال عدد آخر دون 

محاكمة »موقوفين«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 اعتقلت قوات االحتالل يوم أمس 
األحد، س���تة مقدسيين من مقبرة 
ب���اب الرحم���ة المالصقة للس���ور 
الشرقي للمسجد األقصى المبارك، 
فيم���ا وف���رت الحماي���ة الكامل���ة 
لمس���توطنتين اقتحمت���ا المقبرة 

وقامتا بالصالة بين القبور.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة 
ف���ي بيان ل���ه، أن ق���وات االحتالل 
اقتحم���ت مقب���رة ب���اب الرحم���ة 
وهم  واعتقلت س���تة مقدسيين، 
مدير مركز معلوم���ات وادي حلوة 
ج���واد صيام و خال���د الزير ومحمد 
عودة واياد جابر وأس���عد كش���عم 
ومعتصم خاليل���ة، وتم اقتيادهم 

إلى مركز باب االسباط.
وحول ما جرى أوض���ح جواد صيام 
عقب اإلفراج عنه من مركز التحقيق، 
مقبرة  اقتحمتا  مس���توطنتين  أن 
ب���اب الرحمة وقامتا ب���أداء الصالة 
بحماية أفراد من ش���رطة االحتالل، 
مستفزين الشبان المتواجدين في 
المقبرة الذين كانوا يقومون بأعمال 

تنظيف داخلها.
ش���رطة  أن  صي���ام  وأض���اف 
االحت���الل وفرت الحماي���ة الكاملة 
انتهاكهما  رغم  للمس���توطنتين 
حرمة األموات، وجرت داخل المقبرة 
مش���ادات كالمي���ة ث���م اعتقلت 

الشرطة الشبان.
وأضاف صيام أن ش���رطة االحتالل 
حول���ت خال���د الزي���ر واي���اد جابر 

للتحقيق في مركز شرطة القشلة 
أفرجت  بينما  القديم���ة،  بالقدس 
عن البقية دون شرط، فيما صادرت 

الهاتف المحمول لصيام.
وأض���اف مرك���ز المعلوم���ات في 
البيان أن المستوطنين يقتحمون 
وبش���كل ش���به يومي مقبرة باب 
الرحم���ة وي���ؤدون الصل���وات بين 
القبور ومؤخ���رًا قامت مجموعة من 
بتكسير وتحطيم  المس���توطنات 
بعض القبور في مقبرة باب الرحمة 
بحراس���ة  بالمكان  خالل صالتهم 

شرطة االحتالل.
وفي نفس السياق قال نادي األسير 
الفلس���طيني يوم أمس األحد،: إن 
قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت، 

الليلة الماضي���ة وصباح اليوم  12 
مواطن���ًا من الضفة الغربية بينهم 

والدة شهيد.
وبين الن���ادي في بيان صحفي، أن 
اعتقالهم  مواطنين جرى  س���بعة 
من عدة بلدات وأنحاء مختلفة في 
محافظة رام الله والبيرة وهم: نديم 
س���مير فرحات، ورائد محمد نادر، 
البرغوثي، إضافة  ونديم حس���ني 
إل���ى أربعة فتي���ة من بل���دة صفا 
وهم: حسان سامر طناطرة، ويمان 
مصطف���ى طناط���رة، ويزيد محمد 

طناطرة، ووعد طناطرة.
كم���ا اعتقلت ه���ذه الق���وات من 
القدس والدة الشهيد محمد حسن 
أبو غنام وهي  سوزان إسماعيل أبو 

غنام, بعد مداهمة منزلها وسرقة 
مبلغ من المال.

أن���ه جرى اعتقال  النادي  وأضاف 
ثالثة مواطنين من عدة بلدات في 
محافظة بيت لحم وهم: فوزي جالل 
مطاوع 18 عام���ا و تعرض للضرب 
المب���رح قبل عملي���ة اعتقاله، وتم 
االعتداء على والده وشقيقه، إضافة 
إلى اعتقال بهاء محمد ش���كارنة، 
وفادي فض���ل نجاج���رة، واعتقال 
المواطن ياسين وراد الخطيب من 

بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
يش���ار إل���ى أن ق���وات االحت���الل 
الماضيين  اليومين  خالل  اعتقلت 
21  مواطن���ًا من الضف���ة الغربية 

غالبيتهم من مدينة القدس.

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األس���ير، يوم أمس األحد: إن خمسة 
أس���رى ف���ي معتق���الت االحت���الل يواصلون 

إضرابهم المفتوح عن الطعام.
وبين نادي األسير، في بيان له، أن األسير أنس 
ش���ديد )21 عاما( من محافظة الخليل يواصل 
إضرابه عن الطعام منذ 18 يومًا، رفضا العتقاله 
اإلداري، وكان���ت إدارة معتقل "عوفر" قد نقلته 
إلى عزل معتقل "هداريم" األس���بوع المنصرم، 
علمًا أن ه���ذا اإلضراب هو الثالث الذي يخوضه 
خالل عامين، أحدهما استمر لمدة 90 يومًا عام 

.2016
كذلك يواصل األسير باسم عبيدو )47 عاما( من 
محافظة الخليل إضرابه عن الطعام منذ 18 يومًا 

رفضا العتقاله اإلداري، وهو أسير سابق قضى ما 
مجموعه سبع سنوات ونصف، وأعادت سلطات 
االحتالل اعتقاله مجددًا في تاريخ 30 أيار/ مايو 
2018، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 
أربعة أشهر ويقبع في معتقل "عوفر"، علمًا أنه 

متزوج، وأب لستة أبناء.
وُيضاف إلى األسرى المضربين محمد الريماوي 
)27 عام���ا( من محافظ���ة رام الله، حيث ش���رع 
بإض���راب مفتوح عن الطعام منذ 18 يوما رفضا 
العتقال���ه وظروف التحقيق مع���ه في معتقل 
"عسقالن"، واألسير الريماوي اعتقل في تاريخ 
19 تموز/ يوليو 2018 بعد استدعائه لمقابلة، 
علمًا أنه أسير س���ابق قضى ثالث سنوات في 
األسر، ُيش���ار إلى أن سلطات االحتالل اعتقلت 

والده نمر الريم���اوي وحولته للتحقيق ومددت 
اعتقاله.

أما األسير ضرار أبو منشار )40 عاما( من محافظة 
الخلي���ل يواصل إضرابه ع���ن الطعام منذ )11( 
يومًا رفضًا العتقاله اإلداري، األس���ير أبو منشار 
اعتقل في تاريخ 7 حزيران 2017، وصدر بحقه 
ثالثة أوامر اعتق���ال إداري، علما أنه أب ألربعة 

أبناء.
فيما ش���رع الصحفي عالء الريماوي )40 عامًا( 
من محافظ���ة رام الله بإضراب���ه المفتوح عن 
الطع���ام منذ تاري���خ 30 تم���وز 2018 رفضًا 
العتقاله عل���ى خلفية عمل���ه الصحفي، وهو 
اآلن يقبع في معتقل "عوفر" وهو متزوج وأب 

لخمسة أبناء.

اعتقل 12 مواطنًا من الضفة بينهم والدة شهيد
االحتالل يعتقل 6 مقدسيين من مقبرة باب الرحمة

اقتحام االحتالل ملقربة باب الرحمة 

مصادر عبرية: 7 حرائق 
بمستوطنات غالف غزة 
بفعل »البالونات« الحارقة

خمسة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في السجون

غرامات تجاوزت 85 ألف شيكل بحق األسرى األطفال بـ »عوفر«

 وقفة إسنادية 
 للصحفيين  المعتقلين 

في سجون االحتالل
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وذكر المصدر أن "المقترحات التي تدرس���ها 
حماس تتضمن الحفاظ على التهدئة المبرمة 
بين فصائل المقاوم���ة واالحتالل، إّبان الحرب 
األخيرة على القطاع )صيف العام 2014(، ولم 

تتضّمن إبرام هدنة طويلة األمد".
ووصل الخميس الماضي وفد من قيادات حركة 
حماس الخارج برئاس���ة نائب رئيس المكتب 
السياس���ي صالح العاروري، إل���ى غزة، لاللتقاء 
بقيادات حماس لبحث مقترح أممي حول إبرام 
تهدئة مع الكيان الصهيون���ي يتخللها رفع 
للحصار اإلسرائيلي وتحس���ين ظروف الحياة 

المعيشية بغزة.
ويضم الوفد إل���ى جانب "الع���اروري"، رئيس 
"حماس" بالخارج ماهر صالح، وأعضاء المكتب 
السياس���ي: موس���ى أبو مرزوق، وحسام بدران، 
وعّزت الرش���ق، ومحمد نصر وماهر عبيد وزاهر 

جبارين.

م�ستوى االلتزام
ويعتقد المحلل السياس���ي ولي���د المدلل أن 
مس���ألة التهدئة بين حماس و"إسرائيل"، لن 
تكون مقتصرة على زمن محدد س���واء طويلة 
األمد أو قصيرة، ألن ذلك س���يخضع لمستوى 

التزام الطرفين بهذه التهدئة وعدم خرقها .
 وقال المدلل ل�"االس���تقالل": " لكن أنا ال أعتقد 
أن حماس ذاهبة إلى اتفاق استراتيجي طويل 
األمد، ألن مثل ه���ذا االتفاق ال يمكن أن يكون 
بهدف تحس���ين الظ���روف المعيش���ية، إنما 
أراضي فلس���طينية محتلة، فأي  الس���تعادة 
اتف���اق طويل األم���د يجب أن يش���مل حقوقًا 

وطنية مثل القدس والالجئين واألسرى".
وأضاف: "لذا المرجح أن هناك اتفاقًا قائمًا على 
تهدئة عام 2014، يتم من خاللها تحس���ين 
ظروف قطاع غزة المعيش���ية وضخ مساعدات 

ومش���اريع تنموي���ة مقاب���ل وق���ف مس���يرة 
الع���ودة ربما أو إطالق البالون���ات الحارقة تجاه 

المستوطنات المحاذية للقطاع".
ولفت المدلل النظر إلى أن حماس تنظر إلى أن 
المصلحة الشعبية تتطلب في هذه األوقات 
عق���د هدنة مع االحتالل يت���م توظيفها في 
إعادة ترتيب الحالة الفلسطينية ولتحسين 
ظروف الحياة االقتصادية بغزة بما يس���اهم 
في تعزيز صمود الفلسطينيين في مقاومة 

االحتالل.
وأوضح أن حماس ال يمكن أن تذهب إلى اتفاق 
طويل األمد دون استش���ارة كاف���ة الفصائل 

الفلسطينية والقوى الحية لشعبنا .
 ولفت المحلل السياسي إلى أن حماس ذهبت 
ف���ي خيار التهدئ���ة مع االحتالل في س���بيل 
الضغ���ط على حركة فتح للقب���ول بالمصالحة 
الفلس���طينية وعدم التهرب منه���ا، مضيفًا: 

"ق���د يؤثر مس���ار التهدئة إيجابًا على مس���ار 
المصالحة الفلس���طينية الت���ي تتهرب منها 
حرك���ة فتح الت���ي تريد لحماس تس���ليم غزة 

بشكل كامل من طرف واحد".

اأن�سب �سيغة ممكنة
فيما ي���رى المحل���ل السياس���ي المتخصص 
في الش���أن اإلس���رائيلي، انطوان شلحت، أن 
"إس���رائيل" معنية بتحقيق تهدئة مع قطاع 
غزة، مش���يرًا إلى أن أنس���ب صيغ���ة يريدها  
االحتالل هي صيغة تهدئة 2014 التي تبعت 

الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة.
وقال ش���لحت ل�"االس���تقالل": "تريد إسرائيل 
عودة الهدوء، وعدم منح المقاومة بغزة فرصة 
للتعاظم والتوس���ع في مواردها العس���كرية 
والبش���رية والمالية، لذا فأنس���ب صيغة هي 
صيغة تهدئ���ة عام 2014، الت���ي تقوم على 

أس���اس منح غزة ظروفًا معيش���ية أفضل مع 
وقف أعمال المقاومة مع حفاظ  االحتالل على 
دورها في رصد أعمال المقاومة وإحباطها مثل 

الكشف عن األنفاق".
وأوضح أن "إسرائيل" غير معنية على اإلطالق 
بالذهاب نحو حرب مليئة بالمفاجآت مع غزة ال 
تعرف إلى أين س���تأخذها، أو كم سيبلغ حجم 
خس���ائرها، لذا فإن تهدئة تضمن االستقرار 
للمس���توطنات المحاذية لقطاع غزة س���تفي 

بالغرض اإلسرائيلي.
وأضاف ش���لحت: "هناك قناعة في المستوى 
السياسي اإلس���رائيلي، أنه كلما ازداد ضغط 
الحص���ار على الغزيين س���تزداد فرص اندالع 
المس���توطنات بشكل  مواجهة وتهديد أمن 
أكب���ر، لذلك يب���دو واضحًا أن هن���اك توجهًا 
إس���رائيليًا بتحس���ين ظروف الحياة من أجل 

ضمان أمن المستوطنات".

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلس���المي أنها مع أي حراك 
سياس���ي يضمن رفع الحصار اإٍلس���رائيلي عن 
قطاع غزة بشرط أال يكون ذلك مقابله دفع أثمان 
سياسية لالحتالل، مشددًة على أنها تتطلع إلى 
إنهاء معاناة غزة وأهلها لكن ذلك لن يكون على 

حساب القضية الفلسطينية.
وق���ال عضو القي���ادة السياس���ية للحركة أحمد 
المدل���ل ف���ي تصريح ل���ه، " ال يمكن ب���أي حال 
من األح���وال القبول بأي صفق���ات أو مخططات 
تتعارض م���ع الثواب���ت الفلس���طينية في حق 
الشعب الفلس���طيني في مقاومة االحتالل الذي 

يغتصب أرضه ويستبيح مقدساته".
ورأى المدل���ل أن اندفاع العال���م لفكفكة أزمات 
غزة كان نتيجة للحراك الش���عبي الس���لمي على 
طول الحدود الش���رقية لقطاع غزة والذي انطلق 
أواخر ش���هر مارس الماضي، وهو ما يفرض على 
الفصائ���ل العمل على اس���تمراره حتى تحقيق 
أهداف���ه التي انطلق من أجلها، مش���دًدا على أن 

حركته وكل الفصائل ستكون إلى جانب مصلحة 
الش���عب الفلس���طيني وإلى كل ما يحافظ على 

حقوقه وثوابته وقضيته.
وأع���رب عن ثقته وحركته بقيادة حركة "حماس" 
وعدم قبولها بأي مخططات سياس���ية ال تضمن 
للشعب الفلس���طيني حريته واستعادة حقوقه 
التي س���لبت منه منذ 70 عامًا، مؤكدًا أن االحتالل 
يفه���م بأن مقاومة غزة لن تتخلى عن س���الحها 

تحت أي ظرف.
وكانت وسائل إعالم إسرائيلية وأجنبية كشفت 
مؤخ���ًرا عن مس���اٍع أممية ومصري���ة لبلورة حلول 
من ش���أنها تخفيف األزمات اإلنسانية الخانقة 
ف���ي القطاع، وتنفيذ مش���اريع إغاثية، تش���مل 
تثبيت وقف إطالق الن���ار بين فصائل المقاومة 

و"إسرائيل"، أو عقد هدنة بين الطرفين.
كما اس���تضافت القاهرة خالل األي���ام الماضية 
حوارات مكثفة في ملفي المصالحة الداخلية بين 
حركتي فتح وحماس، وحل األزمات اإلنسانية في 

القطاع.

حراك كبير 

»تهدئــة 2014«.. هــل تفــرض نفسهــا؟!

غزة/ حممود عمر:
ي��رى حملالن �سيا�سي��ان اأن اأن�سب �سيغ��ة تهدئة ميكن 
اأن ت�سم��ن حياة معي�سية اأف�سل بالن�سبة ل�سكان قطاع 
غزة مع حماية م�سروع املقاومة من االنهيار والتذويب، 

ه��ي �سيغة اتفاق التهدئة الت��ي اأبرمت بني املقاومة و 
االحت��الل اال�سرائيلي عام 2014، مع حت�سني ظروف 
العم��ل يف معاب��ر القط��اع وتد�س��ني م�ساري��ع تنموي��ة 
واإغاثية ل�سالح الغزيني. وكانت �سحيفة »اال�ستقالل« 

اليومي��ة نق��اًل ع��ن م�س��در رفي��ع امل�ست��وى يف حرك��ة 
»حما���س«، اأوردت نفي��ه اأن تكون املقرتح��ات امل�سرية 
االأممي��ة، الت��ي تدر�سه��ا احلرك��ة ب�س��اأن قط��اع غزة، 

ت�سمل اإبرام هدنة طويلة االأمد مع »اإ�سرائيل«.

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة حماس حس���ام 
بدران أنه ال يوجد هناك أي ترتيب سياسي أو ميداني 
أو تحس���ين الوضع بقط���اع غزة بمعزل ع���ن التوافق 

الوطني الفلسطيني.
وقال بدران )مس���ؤول العالقات الوطنية بحماس( في 
كلمة له بافتتاح لقاء مع القوى والفصائل الفلسطينية 
مساء أمس بمدينة غزة: إن "الحديث في الحرب والسلم 

وعن التهدئة ورفع الحصار هو قرار وطني".
وأوضح أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة موضوع المصالحة 

الفلسطينية الداخلية، وكسر الحصار عن القطاع.
وأض���اف "نحن في حم���اس نتداول م���ا يحدث هنا 
وهن���اك؛ لكن حين تطبيق أي أمر يكون بالتوافق بين 

الجميع".
ونبه بدران إلى أننا "نعيش نحن مرحلة بالغة الخطورة 
والحساس���ية، فنتحدث عن صفقة الق���رن التي يراد 

منها تصفية القضية".
وأوضح أن الحراك الحالي وزيارة المكتب السياس���ي 
لحماس في الخارج لالجتم���اع في قطاع غزة لم ينتِه، 
مشددا "فضلنا اس���تكمال اجتماعنا مع الفصائل ثم 

إكمال اجتماعنا".
ونبه القي���ادي البارز بحماس إل���ى أن أمر قطاع غزة ال 
يخص حركة حم���اس لوحدها، مج���ددًا تأكيده على 

موقف الحركة بأنه "ال دولة في غزة".
وأضاف "ال دولة بغزة، أو بدونها، ونؤكد أن فلس���طين 

كاملة من البحر إلى النهر".
كما جدد التأكيد على التزام حماس بكل ما تم التوقيع 
عليه باالتفاقات السابقة من 2011 إلى 2017، واجتماع 

اللجنة التحضيرية في بيروت الذي لم يتم تطبيقه.
وحول حصار غ���زة، ذكر بدران أن ل���دى حماس هدفًا 
اس���تراتيجيًا تش���اركها به الفصائل األخرى وهو أن 

الحصار الممتد منذ 11 عامًا يجب أن يتوقف.
وتاب���ع "آن األوان لش���عبنا أن يأخ���ذ حق���ه الطبيعي 
بالعيش دون التنازل عن الثوابت الوطنية، فش���عبنا 
الذي قدم التضحيات لن يكون على حساب الثوابت".

ويتواجد وفد رفيع من قيادة حركة حماس في الخارج 
من���ذ يوم الخميس في مدينة غزة قادمًا من العاصمة 
المصرية القاهرة، في إطار استكمال المشاورات حول 
المبادرة المصرية واألممية للمصالحة ورفع الحصار عن 

القطاع.

بدران: ال ترتيب سياسيًا أو ميدانيًا 
بمعــزل عــن التوافــق الوطنــي

»الجهاد«: مع رفع الحصار عن

 غزة لكن دون ثمن سياسي



2018االثنين    ذو القعدة         هـ   أغسطس         م    241439 6

وارتفعت حدة الس����جال والتراشق االعالمي عندما 
اتهمت حرك����ة فتح حركة حماس ب����� "رفض إنجاز 
المصالح����ة الوطنية، وإجراء مفاوض����ات مخزية مع 
االحت����الل بمعزل عن القيادة الش����رعية لترد عليها 
حركة "حماس" وتصف س����لوك حركة فتح السلبي 
وهجومه����ا اإلعالمي غي����ر المس����ؤول والمتواصل 
يهدف لقط����ع الطريق أمام إنجاح أي جهود وطنية 
ومصرية وإقليمي����ة وأممية لتحقيق الوحدة وإنهاء 

معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

خيارات كثرية
حس����ام الدجني الكاتب والمحلل السياسي رأى أن 
التراش����ق اإلعالمي بين حركتي فتح وحماس، يعبر 
عن حالة االنقس����ام وتجليات����ه ، والحال الذي وصل 
إليها الفلس����طينيون ، حتى ب����ات البعض يرى بأن 

الحصار هو المنقذ و به يواجه صفقة القرن.  
أكد الدجني ل�"االستقالل" أن الخطاب بين الحركتين 
يؤث����ر على الرأي العام الفلس����طيني بش����كل كبير 
، مش����ددًا على أن����ه منذ فرض العقوب����ات على غزة 
قبل عام ونص����ف ، تحدث الكثير من المراقبين، أن 
العقوبات ستدفع المواطن بالقبول بخيارات كثيرة 

أقل من خيار الهدنة . 
وأوض����ح أن المصالح����ة أقصر الط����رق إلنهاء كافة 
األزمات، ولكن في ظل تفرد رئيس السلطة محمود 

عب����اس بالق����رار والواق����ع السياس����ي واالقتصادي 
الصع����ب، ب����ات من حق غ����زة البحث عن مس����ارات 
متعددة ومختلف����ة من أجل إنهاء الحصار والعيش 
بكرامة، س����واء من خالل التهدئ����ة أو المصالحة أو 

وسائل أخرى تراها مناسبة.
وأشار الكاتب والمحلل السياسي إلى أن غزة تبحث 
عن بارق����ة أمل جديدة حتى لو لفترة قصيرة ، حتى 

تس����تطيع الوقوف على قدميها ، وتعزز من صمود 
مواطنيها الذي����ن أصبح خيار الهج����رة هو الوحيد 
أمامه����م ، منوه����ًا إل����ى أن غزة أثبتت أنه����ا رافعة 
المش����روع الوطني ونموذج للمقاوم����ة ، وال يجب أن 

تموت وتخوض الحروب لوحدها. 
وتوقع أنه في ح����ال وافقت حركة حماس وفصائل 
المقاومة على التهدئة ، فإن رئيس السلطة  محمود 

عباس س����يقدم تنازالت باتجاه المصالحة، والجميع 
سيعمل من أجل ذلك على قاعدة الشراكة والمشروع 

الوطني. 

تداعيات خطرية 
بدوره، اتفق أكرم عطا الله الكاتب والمحلل السياسي 
مع سابقه في أن الخالفات القائمة بين حركتي فتح 
وحماس، تعمق من فجوة االنقس���ام الفلس���طيني، 
وتضع���ف التوصل لمصالحة فلس���طينية حقيقة، 
الفتًا إلى أن الحركتين تمارس���ان ذات السلوك ضد 
بعضه���ا البعض من���ذ عدة س���نوات، دون التوصل 

التفاق تعلوه المصالح الوطنية .
واعتب���ر عطا الله ف���ي حديثه ل�" االس���تقالل" أن 
المناكفات السياس���ية التي تطفو على المشهد 
الفلس���طيني تعزز م���ن حياكة مؤام���رات دولية 
جديدة ضد القضية الفلس���طينية، مش���ددًا على 
أنه من المفترض على الحركتين العمل على انهاء 
الخالفات بينهما وتغليب المصلحة الوطنية على 
المصالح الش���خصية ،  ألن ما يحاك من فصل غزة 
عن الضف���ة ، وتنفيذ صفقة الق���رن له تداعيات 

خطيرة.
وأشار عطالله إلى أن اتفاقات التهدئة السابقة والتي 
كانت طويلة األمد، كان جوهرها تحييد الصراع جانبًا 

وتبحث عن خيارات إنسانية للمواطنين.

 حلقة جديدة 

 »فتح« و »حماس« تراشق يعصف بالمصالحة! 
غزة / �سماح املبحوح: 

ت�س��اعد االتهامات وو�سالت الرتا�س��ق االعالمي بني حركتي "فتح 
وحما���س" يف االآون��ة االخ��رية �س��واء فيم��ا يتعلق مبو�س��وع متكني 
احلكومة يف قطاع غزة، اأو اإبرام تهدئة مع االحتالل اال�سرائيلي، 

ت�ساعدات معه حالة الت�ساوؤم بعدم التو�سل اإىل اتفاق ينهي �سنوات 
االنق�س��ام  االإحدى ع�سر وا�ستيعاب كل منهما لالآخر.    وبداأت اأول 
حلق��ات الرتا�س��ق االعالم��ي  ظه��ر ال�سب��ت عندم��ا حت��دث رئي�س 
الوزراء الفل�سطيني رامي احلمدهلل عن اأن احلكومة مل تفر�س اأي 

عقوبات على قطاع غزة ، معتربًا اأن االإجراءات التي ت�ستهدف 35 
األف موظف فيها ، اإجراءات موؤقتة واأن جميع حقوقهم حمفوظة، 
يف الوق��ت ذاته اعتربت حركة حما�س  تل��ك الت�سريحات تاأكيدًا 

ر�سميًا على تورط احلمدهلل  يف ح�سار غزة واأهلها.

طولكرم/ االستقالل:
قال النائب في المجلس التشريعي عن 
حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( في 
طولكرم فتحي القرع���اوي، يوم أمس، إن 
استمرار االعتقاالت السياسية التي تطال 
الطلبة والمحررين في ظل ترقب الش���ارع 
الفلسطيني لتطورات ملف المصالحة أمر 

يخالف المصلحة الوطنية.
وأض���اف القرع���اوي ف���ي بي���ان تلقت 
االستقالل نسخة منه، أن "هناك جهات 
عودتنا أنها ترفض المصالحة وهي التي 

تسمم األجواء عبر تصريحاتها وأفعالها 
في وقت يحاول الش���ارع الفلس���طيني 
أن يتف���اءل في ح���دود المعطيات على 

األرض".
كل  تختف���ي  أن  "األص���ل  أن  وذك���ر 
واإلج���راءات  واألفع���ال  التصريح���ات 
المس���مومة على األرض لكي تطوى هذه 
الصفح���ة الس���وداء من حياة الش���عب 

الفلسطيني".
ودعا لوقف التنس���يق األمني، "ألن هذه 
االعتق���االت ال تأتي إال بفعل التنس���يق 

األمن���ي"، مش���يًرا إل���ى أن "المعادلة في 
الضفة باتت قائمة على تبادل األدوار بين 

االحتالل والسلطة".
واستنكر القرعاوي "عدم تدخل الفصائل 
"لم  لوقف االعتقاالت السياسية، مردفًا: 
نس���مع وال تصريح رس���مي يدين هذه 
االعتقاالت السياس���ية، لكنن���ا نأمل أن 
تتحمل الفصائل مسؤوليتها وتستثمر 
الجهود المبذولة في رف���ع الصوت عالًيا 
السياس���ية  االعتقاالت  وق���ف  بضرورة 

ووقف التنسيق األمني".

رام الله/ االستقالل:
 اتهمت حركة فتح، يوم أمس األحد، حماس 
بإفش���ال المصالحة مجددًا بع���د أن رفضت 
إنهاء س���يطرتها على قطاع غ���زة، منتقدة 
بشدة »المفاوضات«التي تجريها الحركة مع 

الحكومة اإلسرائيلية.
وقال���ت فتح في بي���ان صادر ع���ن المكتب 
اإلعالمي ف���ي مفوضية التعبئ���ة والتنظيم 
وصل االس���تقالل نس���خة من���ه: إن »قيادة 
حماس ُتصّر م���رة أخرى على التنّكر لمصالح 
شعبنا وللمش���روع الوطني الفلسطيني من 
خ���الل إمعانها في رفض إنج���از المصالحة 
الوطنية وإنهاء س���يطرتها عل���ى قطاع غزة 
بالقوة واالس���تمرار في تمزيق وحدة الوطن 

والشعب والقضية«.
وحذرت فتح شعبنا وقواه الوطنية من »خطورة 
ما يحاك ض���ده من مؤام���رات تمثل صفقة 
القرن رأس الحربة فيها«، مؤكدة أن الصفقة 

تهدف إلى تصفية القضية نهائًيا وتقزيم 
المطالب وحصرها في قضايا إنسانية وإقامة 
كي���ان هزيل في غزة م���ع تجاهل تام لكافة 
الحقوق السياس���ية التي يناضل شعبنا من 

أجلها.
وحول الحراك السياس���ي الج���اري في قطاع 
غزة، قال���ت فتح إن: »انخ���راط قيادة حماس 
ف���ي مفاوضات مخزية م���ع حكومة االحتالل 
إنما هو التطبي���ق الفعلي ألهم بنود صفقة 
القرن«،  مضيفة أنه يمث���ل »تنفيًذا ألخطر 
أهدافها المتمثل بفصل غزة عن بقية الوطن 
وتشكيل دويلة فيها تكون مقبرًة لمشروعنا 

الوطني«.
وتحدثت وسائل إعالم إس���رائيلية وأجنبية 
مؤخًرا عن مس���اٍع أممية ومصرية لبلورة حلول 
من شأنها تخفيف األزمات اإلنسانية الخانقة 
في القطاع، وتنفيذ مش���اريع إغاثية، تشمل 
تثبيت وقف إطالق النار بين فصائل المقاومة 

و«إسرائيل«، أو عقد هدنة بين الطرفين.
ورأت فتح أن تلك »المفاوضات تأتي استمراًرا 
لخطة ش���ارون باالنس���حاب من غزة )2005( 
دون أي تنس���يق مع القيادة الفلس���طينية، 
واس���تمرارًا لنهج االنقالب الذي يتساوق مع 
خطة شارون وأهدافها بشق الصف الوطني 

وتمزيق الوحدة الجغرافية للوطن«.
وذكرت فتح أن »ش���عبنا وقيادته يرفضون 
هذا العبث بالقضية الوطني���ة رفًضا قاطًعا 
ولن يلتزموا بأية نتائج أو ترتيبات تصدر عن 
هذه المفاوضات المشبوهة بعيًدا عن إرادة 

شعبنا وخارج إجماعه الوطني«.
وأش���ارت إلى أن »األجدى هو اإلسراع بإنجاز 
الوحدة وطي صفحة االنقسام وعودة غزة إلى 
الشرعية الوطنية كي يتفّرغ شعبنا لمقاومة 
االحتالل واالس���تيطان، ونتمكن من إفشال 
»صفق���ة القرن« بما تش���كله من خطر داهم 

يتهدد شعبنا وقضيتنا ووطننا«.

القرعاوي: استمرار االعتقاالت السياسية يسمم المصالحة

فتح : مفاوضات حماس تطبيق فعلي لصفقة القرن

عطاء رقم 2018/08
لتوريد محروقات 

لصالح  هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية 
ضمن مشروع دعم  المستشفيات 
التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية

تعل���ن هيئة االغاثة االنس���انية والحريات التركيةIHH  ع���ن طرح عطاء لتوريد 
محروقات )سوالر( لصالح الهيئة تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراس 
ووثائق العطاء فعلى الش���ركات ذات االختصاص والمس���جلة رس���ميًا وترغب 
المش���اركة في العطاء مراجعة مقر الهيئة الكائن في غزة – دوار أنصار – أرض 
الكتيبة – مقابل ديوان الموظفين العام - مبنى المؤسس���ة التركية IHH خالل 
أوقات الدوام الرس���مي من الس���اعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا للحصول 
على ك���راس المواصفات ووثائق العطاء، مع اصطحاب ختم الش���ركة التي تود 

المشاركة في العطاء.
 آخر موعد لقبول عروض األس���عار بالظرف المختوم هو الساعة الواحدة من بعد 
ظهر يوم األربعاء الموافق 08/08/2018 وتفتح المظاريف الساعة الواحدة وعشر 

دقائق من بعد ظهر نفس اليوم بحضور ممثلي الشركات في مقر الهيئة. 
مالحظ�����ات: 

تقدم األسعار بعملة الشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.
يجب إرفاق كفالة بنكية أو ش���يك بنكي من بنك محلى معتمد من سلطة النقد 
الفلس���طينية كتأمين دخول العطاء بقيمة )2000$( فقط ألفا دوالر أمريكي ال 
غير والهيئة غير مس���ؤولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع المناقصة وال يلتفت إلى 

المناقصة غير المصحوبة بالتأمين المذكور. 
يجب احضار السجل التجاري أو الصناعي للشركة.

يجب احضار شهادة خلو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
يلتزم من يرسو عليه العرض بإحضار شهادة خصم منبع 

الهيئة غير ملزمة بقبول أقل األسعار.
العرض قابل للتجزئة. 

رسوم االعالن لمرتين على من ترسو عليه المناقصة 
 ،0599706273 ج���وال:  التالي���ة  األرق���ام  عل���ى  واالستفس���ار  للمراجع���ة   

هاتف:082626553
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وبمجرد خ����روج الوالد من المن����زل، قبل معاذ 
رأس أمه قائاًل:" يما بدي أروح مش����وار وأرجع 
بسرعة "،وانطلق مسرعًا باتجاه مسيرة العودة 
ش����رق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ليشارك 
أو يش����اهد المس����يرات فوقف بعي����دًا، لكن 
ذلك القناص اختاره دون غيره، فس����دد نحوه 
رصاصة حاقدة اخترقت بطنه وأسقطته أرضًا، 
لينقل على اثرها لمستشفى شهداء األقصى، 

في محاولة إلنقاذ حياته.
واستش����هد الطفل معاذ الصوري) 15عامًا(، 
السبت الماضي، اثر اصابته برصاص متفجر 
بالبطن، أثناء مشاركته بمسيرة العودة وكسر 
الحصار ش����رق مخي����م البريج ي����وم الجمعة 

الماضي . 

ليلة ُمظلمة 
مرت ساعات طويلة على غياب "معاذ" و والداه 
يش����تعالن خوفًا وقلقًا لغيابه، في حين كان 
هو مجهول الهوية يرقد في غرفة العمليات 
بال مرافق، حتى ش����اهدا صورته غارقًا بدمائه 
تجت����اح مواقع التواص����ل االجتماع����ي، فلم 

ُيصدقا أعينهم، وانطلقا بسرعة البرق صوب 
المستشفى لالطمئنان عليه.  

وبمجرد دخولهم����ا بوابة المستش����فى، أخذ 
الوالد يركض باتجاه موظفي " االستعالمات" 
متسأال عن طفله، فأجابه أحدهم أنه تم نقله 
قبل قليل لغرف����ة العناية المرك����زة، وهناك 
ش����اهدا طفلهما ممددًا على السرير موصوال 
بجس����ده الصغير األنابيب واألجهزة الطبية، 
فلم يستطع تحمل المشهد وأخذا بدون وعي 

يتوسالن إلى الله باللطف بحاله وشفائه. 
ويقول والد الش����هيد بألم يعتصر قلبه:" لما 
شوفت ابني ُمحاط باألنابيب واألجهزة الطبية 
شعرت أن الدنيا ضيقة جدًا عليا، فابني البكر 
بي����ن الحياة والموت وأنا ال أس����تطيع فعل أي 
ش����يء له، س����ألت الطبيب عن حجم اصابته 
أخبرني أنه مصاب برص����اص متفجر بالبطن 
وُأجريت له عملية اس����تغرقت ساعتين، وأن 

وضعه سيء".   
قل����ب األب ال����ذي ُفطر على ُح����ب نجله، بقي 
يتأرج����ح بين لوعة االنتظار ودموع الرجاء ليلة 
كاملة، حتى جاءه الخبر القاس����ي، لُيسرع إلى 

غرفة العناية ويلقي بنفس����ه فوق فلذة كبده 
والدموع تنهمر من عينيه ولسان حاله يصف 

حجم ألمه. 
وأردف الوالد، بصوت����ه الحزين:" كنت أنتظر 
خبر خروجه م����ن العناية المركزة واس����تقرار 
حالت����ه، لكن صدموني بخبر استش����هاده، ما 
تمالكت نفسي وصرت أجري زي المجنون على 
الغرف����ة، القيته مكفن، حاول����ت أكذب عيني 
هذه المرة لكنها كانت صادقة"، مس����تكماًل:" 
ليلة استش����هاده كانت قاسية جدًا، ومظلمة 
لدرجة أنني لم أس����تطع رؤية ش����يء س����وى 

جثمان طفلي". 

" رحلة اإىل اجلنة"
" يما أنا هيك صرت جاهز للرحلة، جهزت كل 
اش����ي، اش����تريت الحاجات والكورة، وحضرت 
أواعي السباحة، ضايل بس يجي يوم السبت 
ونكي����ف"، هكذا أع����رب الطفل "مع����اذ" عن 
س����عادته بانتهاء تجهيزاته لرحلة كان من 
المقرر أن ُيش����ارك بها مع رفقائه بالمس����جد 
يوم الس����بت الماضي، لكنه لم يكن ُيدرك أن 

رصاصة إسرائيلية حاقدة ستحول رحلته إلى 
الجنة. 

بعيوٍن ُمحمرة من شدة الحزن، أضاف الوالد:" 
معاذ من أسبوع كان يجهز حاله عشان يطلع 
رحلة مع أصحابه بالمس����جد يوم السبت اللي 
استش����هد فيه، لكن االحت����الل حرمه منها و 
بعته رحلة إلى الجنة، وهي التي كان يتمناها 

أكثر من غيرها". 
 ويتابع:" منذ انطالق مس����يرات العودة معاذ 
مداوم على المش����اركة ف����ي كل جمعة، كان 
دائمًا يش����ارك مع رفاقه، وعندما نحاول منعه 
كان يغضب ويقول " بدي أروح عش����ان نثبت 
لليهود انه هادي أرضنا، ما راح نتخلى عنها"، 
مضيفًا:" "في كل مرة كنت أحدث نفسي الله 
يعلم يرجع أو ال، كنت أودعه بنظراتي دون أن 

يعلم".
واس����تذكر حديث طفله الدائ����م ألمه، قائاًل:" 
كان مع����اذ دايم����ًا يحك����ي ألمه، أنا نفس����ي 
استشهد ما بدي أكون مصاب"، متسائال :" ما 
ه����و ذنب معاذ  أن يقتل بدم ب����ارد، ما الجرم 
الذي اقترفه؟، أنا كأي أب فرحت كتير لما ابني 

كبر وصار س����ندي، لكن االحتالل قتل فرحتي 
فيه". 

نظرة الوداع
أما والدة الشهيد، فباتت تستجمع قواها تارة 
وتنهار تارة أخرى لكنها ورغم صعوبة حالتها 
الصحي���ة أصرت على انتظ���ار فلذة كبدها مع 
جموع المنتظرين إللقاء نظرة الوداع ، كيف ال 
وهي من ربته ورافقته س���نوات العمر بحلوها 

ومرها. 
دقائق معدودة تمكنت خاللها من إلقاء نظرة 
الوداع عليه ولمس وجه���ه بيديها، ليمضي 
بموكب���ه الجنائ���زي دون ع���ودة، لك���ن روحه 
بقيت محلقة في أرج���اء منزل عائلته، وبقيت 
مقتنياته الطفولية ف���ي غرفته لتبقى ذكراه 

حاضرة في قلوب ذويه وعقولهم.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى شهداء 
األقص���ى، إلى منزل عائلته ف���ي مخيم البريج 
إللقاء نظرة الوداع عليه، ليواري جثمانه الثري 
بمقبرة الش���هداء بالمخيم ، وس���ط هتافات 

غاضبة، تؤكد مواصلة مسيرة العودة.

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
في الطلب رقم 1383 / 2018        

في القضية رقم 480 / 2018 
المس���تدعي:1-فريج سعدي فريج ش���مالي – غزة الشجاعية – شارع 
المنصورة ديوان ش���مالي هوية رقم 412495582 2-عبد الله سعدي 
فريج شمالي – غزة الشجاعية – شارع المنصورة ديوان شمالي 3-احمد 
سعدي فريج شمالي – غزة الشجاعية – شارع المنصورة ديوان شمالي 
4-عبد الرحيم سعدي فريج شمالي – غزة الشجاعية – شارع المنصورة 

ديوان شمالي. وكيله المحامي / عالء حجي 
المستدعى ضده: مصطفى محمد خلف كرت – غزة الزيتون – منطقة 

العمدان – مقابل مدرسة الصفد 
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

الى المستدعى ضده المذكور أعاله بما ان المستدعيين المذكورين قد 
تقدموا لدى محكمة بداية غزة في القضية المذكورة أعاله وموضوعها 
)تنفيذ عيني( اس���تنادًا الى ما يدعوه في الئحة دعواهم ونظرًا ألنك 
مجهول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة بداية غزة في نظر 
ه���ذا الطل���ب وعماًل بنص الم���ادة 20 من قانون أص���ول المحاكمات 
المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي 
محكمة البداية في الطلب رقم 1383 / 2018 بالس���ماح لنا بتبليغك 
عن طريق النش���ر المس���تبدل لذلك يقتضي عليك ان تحضر لهذه 
المحكمة يوم )االحد( بتاريخ 2018/10/14 الس���اعة التاسعة صباحًا 
كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من 
تاريخ النشر وليكن معلومًا لديك انك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في 

القضية والطلب باعتبارك حاضرًا. 
حرر في تاريخ 2018/8/5م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
   الأ�ستاذ: حممد مطر 

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

بلدية رفح
 إعالن صادر عن بلدية رفح

تعلن بلدية رفح لإلخوة المواطنين الراغبين في شراء أراٍض من داخل 
نفوذ البلدية ضرورة  الحصول على كتاب 

خطي من البلدية قبل الش���راء لضمان ان األرض مفرزة حسب األصول 
وال يوجد بها أي شوارع , وذلك حفاظا على  حقوق المواطنين وتجنبا  
لمخالفة الش���روط التنظيمية والمخطط���ات الهيكلية والتفصيلية 

ومخططات الشوارع والمرافق في  المنطقة .
وفي حال قيام مواطن بش���راء قطع���ة أرض دون الحصول على كتاب 
خطي من البلدية بخصوصها , وتبين الحقا أن  األرض بها مخططات 
شوارع  أو مرافق فلن يتم النظر ألي طلبات تعويض للمواطنين جراء 

هذه الشوارع أو المرافق , 
ويتحمل المواطن كامل الخسائر التي لحقت به جراء هذا الشراء بدون 

الحصول على كتاب من البلدية .

بلدية رفح

غزة/ االستقالل:
كش���فت مصادر فلسطينية مطلعة رفيعة المس���توى عن تفاصيل جديدة حول الورقة التي 
قدمتها المخابرات المصرية لحركة "حماس"، التي قد "تنسف" التوافقات األخيرة بين الطرفين.

وأكدت المصادر رفيعة المس���توى في تصريحات صحفي���ة، أن "الورقة الجديدة التي 
قدمتها المخاب���رات المصرية لحركة حماس مغايرة تمام���ا للورقة التي وافقت عليها 
الحركة وأعلنت موافقتها على لسان رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية".

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكش���ف عن هويتها، أن "الورقة المصرية الجديدة 
تركز فقط على تسليم الجباية بالكامل، وبسط الحكومة الفلسطينية نفوذها في غزة".

وأفادت كذلك بأن الورق���ة المصرية الجديدة "ال تتحدث مطلقا عن رفع العقوبات التي 
فرضها رئيس السلطة الفلس���طينية محمود عباس على القطاع، وال تتضمن المساواة 
في الحقوق بين كافة الموظفين الفلس���طينيين". وأوضح���ت أن الورقة الجديدة أيضا 
ً"لم تتطرق إلى تنفيذ اتفاق 2011، و2017، وهو ما قد يتسبب بعودة األمور إلى الوراء، 
وإح���داث تراجع كبير في ملف المصالحة؛ كون حم���اس ال يمكن أن تقبل بهذه الورقة، 

والتي تعّد نسفا لما تم التوافق عليه مع المخابرات المصرية مؤخرا".

تفاصيل ورقة جديدة قدمتها 
مصر لحماس تخالف سابقتها

  الشهيد الصوري.. رصاصة »إسرائيلية« 
تحول مسار رحلته إلى الجنة! 

غزة / دعاء احلطاب:
�سبيحة يوم اجلمعة املا�سي، رتب غرفته ب�سكٍل جميل، واأخذ 

يتاأمل تفا�سيلها بدقه، ثم وقف اأمام مراآته املعلقة على 
احلائط  ُيحدثها عن اأمنيته بال�سهادة ، ويف ذات الوقت يع�سب 

راأ�سه بالكوفية الفل�سطينية ويزين اأكتافه بعلم بالده الذي 
ع�سق ترابها، حتى قاطعه �سوت والده قائاًل:« اليوم ما تروح 

على م�سريات العودة ع�سان بدي اأ�ستغل اأنا وانت بالدار«، فما 
كان منه اإل اأن ُيجيب بالقبول.  وبعد ثواٍن قليلة، با�سر الطفل 

معاذ ال�سوري عمله برفقة والده حماوًل اإجنازه ب�سرعة، 
فقلبه يريد اأن ُيحلق يف ميدان العودة كما العادة، وبعد ن�سف 

�ساعة بدقة ا�سطر الوالد مغادرة املنزل، طالبًا منه ال�ستمرار 
وداع ال�سهيد الطفل معاذ ال�سوري           ) APA images (يف العمل حلني عودته. 

غزة/ االستقالل:
ناقشت لجنة صياغة التشريعات بالمجلس التشريعي مع 
وف���د من النيابة العامة والقضاء النظامي يوم أمس األحد، 
مواد مش���روع قانون التدابير والعقوبات البديلة المقترح 

من اللجنة القانونية.
وأك���د رئيس اللجنة نافذ المدهون في بيان للتش���ريعي 
وصل االس���تقالل نسخة منه، أن طرح هذا المشروع يأتي 
في س���ياق سياسة تش���ريعية جزائية يتبناها المجلس 
بهدف الحد من اللجوء للعقوبات الس���البة للحرية، منوًها 

إل���ى أن اس���تخدام العقوبات البديلة يقلص من نس���بة 
سلبيات الس���جون. وقال: "إن العقوبات البديلة تضمنت 
النص على عقوبات يلجأ إليها القاضي في قضايا معّينة 
ووفق ضوابط مح���ددة". ولفت المدهون إل���ى أن "عقوبة 
الس���جن لها آثار سلبية على الس���جين وعائلته، وبالتالي 
فإن المش���ّرع رأى أن تكون العقوبات البديلة عالجًا جديدًا 

لتقويم وتأديب المحكوم عليه".
وأوضح أن هن���اك عديد من البدائ���ل المطروحة لعقوبة 
الس���جن منها:   العمل في خدمة المجتمع، وفرض   اإلقامة 

ض أو االتصال بأشخاص أو  د بعدم التعرُّ الجبرية، و  التعهُّ
نة، و  الخضوع للمراقبة اإللكترونية، والخضوع  جهات معيَّ
لبرام���ج التأهيل والتدريب. وخلص اللق���اء إلى التوصية 
بدراس���ة مالءمة مشروع القانون مع قانون الصلح الجزائي 
رقم )5( لس���نة 2016 لتجنب التقليل م���ن كفاءة قانون 
الصلح. كما أوصى الحضور بدراس���ة البيئة التش���ريعية 
المحلية السيما قانون مراقبة س���لوك المجرمين رقم 42 
لس���نة 1944 الس���اري المفعول والذي يتبنى سياسات 

جزائية مشابهة.

التشريعي يناقش قانون التدابير والعقوبات البديلة
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إعالن صادر عن جمعية 
مركز شباب بيت الهيا

باإلشارة إلى اجتماع مجلس اإلدارة رقم ) 14 ( بتاريخ 2018/08/01م، 
فقد قرر مجلس اإلدارة فتح باب التنس���يب للجمعية وتسديد رسوم 
العضوي���ة اعتبارا من ي���وم االثنين المواف���ق 2018/08/06م، وحتى 
ي���وم األربعاء، الموافق 2018/08/08م، وفتح باب الترش���يح لعضوية 
مجلس اإلدارة اعتبارًا من يوم األربعاء الموافق 2018/08/08م، وحتى 
يوم الس���بت الموافق 2018/08/11م، وس���حب الترشيح من عضوية 
مجلس اإلدارة اعتبارًا من يوم األح���د الموافق 2018/08/12م، وحتى 
يوم االثنين المواف���ق 2018/08/13م، وعقد الجمعية العمومية يوم 
الخميس الموافق 2018/08/16م، الساعة 12 ظهرا في مقر الجمعية 
الكائن في بيت الهيا، شارع الغبون، مبنى الجمعية اإلسالمية القديم، 
الطاب���ق الثاني، وذلك لتالوة التقرير المالي واإلداري ومناقش���تهما، 
وإقرارهما وتعيين مدقق حسابات قانوني للجمعية وانتخاب مجلس 

إدارة جديد.

إعالن صادر عن جمعية 
آفاق للتنمية المجتمعية

يعلن مجلس إدارة جمعية آفاق للتنمية المجتمعية عن عقد االجتماع 
العادي للجمعية العمومية للعام ) 2018 ( وذلك يوم الثالثاء الموافق 
2018/08/14م، الس���اعة 12 ظهرًا في مقر الجمعية الكائن في مخيم 
البريج بلوك 9 خلف ملعب أبو هويشل المعشب وانتخاب مجلس إدارة 

جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي :
استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2018( وذلك حتى تاريخ 2018/8/7.
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة يومين من تاريخ 

: 2018/8/8 حتى تاريخ 2018/8/9.
فتح باب االنس���حاب واالعتراض لعضوية مجل���س اإلدارة والجمعية 
العمومي���ة وذلك لمدة يومي���ن من تاري���خ: 2018/8/12 حتى تاريخ : 

.2018/8/13

ومع فائق االحرتام والتقدير،،،
جمل�س اإدارة اجلمعية

إعالن استدراج عروض أسعار 
لمدقق حسابات خارجي

تعلن  جمعية آفاق للتنمية المجتمعية عن اس���تدراج عروض أسعار 
لمدقق حس���ابات خارجي )مرخص( لتدقيق حس���ابات الجمعية لعام 

.2018
وتقبل عروض األسعار في مقر الجمعية الكائن في مخيم البريج بلوك 
9 مدخل أبو عاصي خلف ملعب أبو هويش���ل المعش���ب من الساعة 9 
صباح���ًا حتى 2 مس���اًء اعتبارًا من يوم الثالث���اء 2018/8/7 وحتى يوم 

الخميس 2018/8/9 الساعة 2 ظهرًا.

للمراجعة يرجى االت�صال بهاتف اجلمعية : 082554330

غزة/ خالد اشتيوي:
احتش���د عش���رات األطفال وأهالي 
األس���رى المقطوع���ة رواتبهم بقرار 
من السلطة الفلسطينية، يوم أمس، 
في خيمة التضامن أمام مقر رئاسة 
ال���وزراء ف���ي مدينة غ���زة، رافضين 
مساومة األسرى في لقمة عيشهم. 

ورف���ع المش���اركون ف���ي االعتصام 
الذي نظمته جمعية واعد لألس���رى 
والمحرري���ن، ولجنة األس���رى للقوى 
الوطنية واإلس���المية، الفتات تدين 
هذه الجريم���ة التي تم���ارس بحق 
األس���رى وذويهم، وتطال���ب  بإعادة 
ق���رار قطع  حقوقه���م والرجوع عن 

الرواتب.
وفي كلمة ألبناء األس���رى المقطوعة 
رواتبهم، ألقاها الطفل أحمد مرتجى 
نجل األسير محمد مرتجى، أكد فيها 
على حقهم في العيش بكرامة دون 
تسول ألحد بعد قطع رواتب أبائهم 

األسرى داخل السجون.
وقال " االحتالل حرمن���ا من رؤية أبائنا 
والعي���ش كأي إنس���ان بي���ن أحضان 
عائلته، واليوم يتم قطع رواتب األسرى 
ال���ذي هو مص���در ال���رزق الوحيد لهم 
وألبنائهم": متسائالً  هل هذا جزاء من 
دافع عن القدس واألرض وضحى بعمره 
من أجل ذلك، ليقطع راتبه ويحرم أبناءه 

من العيش بكرامة؟ .
وأضاف " أن األسرى بين فكي كماشة، 

العدو من جه���ة وأبناء جلدتهم من 
جهة أخرى، يساومونهم على لقمة 
عيش أبنائه���م، وكان م���ن األجدر 
أن يت���م مس���اعدتهم على الصمود 
والتحدي والثبات في وجه السجان، 
والوق���وف إل���ى جان���ب أهاليه���م 

وأبنائهم ودعمهم".
وطالب أبناء األس���رى بضرورة إبعاد 
قضي���ة األس���رى ع���ن أي مناكفات 
قط���ع  ع���ن  والتراج���ع  سياس���ية 
رواتبهم وإعادته���ا ألنها حق لهم 
وليس���ت منة من أحد. وب���دوره أكد 

عبد الل���ه قنديل، مدير جمعية واعد 
لألس���رى والمحررين، ف���ي كلمة له، 
أن���ه كان هناك وع���ودات من بعض 
الش���خصيات الحكومية ومن اللجنة 
التنفيذية ف���ي منظمة التحرير، بأن 
يتم صرف رواتب األسرى مع الراتب 
الذي تم صرفه قبل أيام، لكن هناك 

مماطلة وتسويف.
وحذر قنديل، من أن الحركة األسيرة 
مقبل���ة عل���ى خط���وات تصعيدية 
داخل الس���جون  ال تحمد عقباها في 
حال عدم إيجاد حل س���ريع وعاجل 

لقضيتهم العادلة.
وأعرب ع���ن أمله ف���ي أن يتم إعادة 
ص���رف الروات���ب لألس���رى الذي���ن 
يخوض���ون إضرابه���م المفتوح عن 
الطعام لألسبوع الثاني على التوالي 
احتجاجًا على ما يمارس ضدهم دون 
أدنى موقف أو تصري���ح أو بيان من 
مؤسسة الرئاس���ة أو حتى الحكومة، 
مؤكدًا أن هذا الراتب هو حق لألسير 
دفع ثمنه بدمائه وعمره وحياته التي 
يعيشها داخل زنزانة بعيدًا عن أهله 

وأبنائه.

اعتصام ألطفال األسرى المقطوعة رواتبهم بغزة

جانب من االعت�صام بغزة اأم�س           ) اال�صتقالل (

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة ش����ؤون األسرى والمحررين يوم أمس األحد، أن 
اللواء قدري أبو بكر تسّلم مهامه رسمًيا رئيًسا للهيئة خلًفا 
للوزير عيس����ى قراقع، بحضور الم����دراء العامين في الهيئة 

ورؤساء الوحدات.
وأطلع قراقع خالل مراس����م االستالم والتسليم، اللواء أبو بكر 
وعدد من أعضاء اللجنة اإلدارية الجدد المكلفة بإدارة الهيئة، 
على كافة التفاصيل اإلدارية والمالية والقانونية للمؤسسة، 
وعلى األوضاع والظروف الصعبة التي تحيط بقضية األسرى 

في سجون االحتالل على كافة الصعد.
من جانبه، أكد أبو بكر أن التحديات التي س����تواجه الهيئة 
اإلدارية الجديدة كبيرة، وفي مقدمتها القانون اإلسرائيلي 
بخص����م مخصصات عوائل الش����هداء واألس����رى من أموال 
الضريبة التي تجبيها لصالح السلطة، والهجمة اإلسرائيلية 
الشرس����ة على مش����روعية النضال الفلس����طيني ومحاولة 

تجريمه دوليًا.
وأضاف »س����نواصل وبتعاون كافة كوادر الهيئة مس����يرة 
الدفاع عن األس����رى وذويهم واألس����رى المحررين، ألن هذا 

واجب وطني وإنساني ال يمكن التفريط به«.
وكان الرئي����س محمود عباس أقال قراقع وعّين أبو بكر بديال 
عنه في رئاس����ة هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين، وقالت 
مصادر: إن اإلقالة جاءت بس����بب رفض قراقع خصم السلطة 
مخصصات أس����رى غ����زة، واعتراضه على ف����رض اإلجراءات 

العقابية بحق أهالي قطاع غزة.

غزة/ االستقالل:
ق���ال اتح���اد موظف���ي وكالة غوث وتش���غيل 
الالجئي���ن الفلس���طينيين )أون���روا( يوم أمس 
األحد: إنه ال مفاوضات حقيقية بينه وبين إدارة 
الوكالة، لكنه أكد وجود وساطات الحتواء األزمة.

وش���ّدد رئي���س االتح���اد أمير المس���حال، في 
تصريح له، عل���ى طلب االتح���اد ب�"تجميد قرار 
فص���ل الموظفين، ثم الدخ���ول في مفاوضات 
الحتوائهم وضمان خروج آم���ن لهم، الفتًا إلى 
أن "إدارة أون���روا ال تزال متعّنتة في تعاملها مع 

االتحاد".
وأش���ار إلى أن موظفي وكالة الغوث لم يعودوا 
يشعرون باألمان الوظيفي في ظل التقليصات 

واإلجراءات التي تتخذها إدارة الوكالة األممية.
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة التي قد يتخذها 
االتحاد رفضًا للتقليص���ات وفصل الموظفين، 
أوضح المسحال أن "كافة الخيارات مفتوحة بعد 

انتهاء فترة نزاع العمل خالل عشرة أيام.
وأضاف "في حال استمر تعنت إدارة أونروا؛ فإن 
االتحاد سيخوض إضراًبا شاماًل في كافة مرافق 

الوكالة، ما سيلقي بظالل إنسانية كارثية ليس 
على الالجئين فحسب بل على الجميع".

وتابع "س���يكون هناك فراغ إداري. ال صحة، وال 
تعليم، وال تقديم مساعدات غذائية )كوبونات(، 

وعلى الجميع تحّمل مسؤولياته".
وع���ن أوض���اع الموظفي���ن المعتصمي���ن في 
مقر الوكال���ة بمدينة غزة، ذك���ر أن الموظفين 
يواجهون تضييًقا من إدارة الوكالة لثنيهم عن 

اعتصامهم.
وقال: "ألول م���رة في تاري���خ الوكالة يتم قطع 
الماء والكهرباء ع���ن مقر الوكالة الرئيس، وبات 
المعتصمون يعتمدون فقط على كهرباء شركة 

التوزيع التي تصل 4 ساعات يومًيا فقط".
ولفت إلى وجود معتصمين يعانون من أمراض 
مختلفة تتطلب رعاية صحي���ة، لكنهم أصّروا 
على المشاركة واالعتصام مع زمالئهم، في وقت 
أصيب فيه موظف���ون باإلعياء نتيجة إضرابهم 

عن الطعام، وُأدخلوا المستشفى.
ويعتصم مئات الموظفين الذين أنهت الوكالة 
خدماته���م داخل المقر الرئيس ل�"أونروا" بغزة، 

وتعهدوا بإلح���اق عائالتهم بهم، وحّملوا إدارة 
الوكالة مسؤولية أمنهم وسالمتهم.

وبش���أن موعد ب���دء الع���ام الدراس���ي الجديد 
المفت���رض ف���ي 29 أغس���طس الج���اري، بّين 
المسحال أن اتخاذ "أونروا" قرار بدئه أو تأجيله 
سيكون مرهوًنا بالدول المضيفة لالجئين، وله 

استحقاقات وضغوطات.
وأضاف "المش���كلة أن فتح الم���دارس في ظل 
العجز المالي؛ سيكون على حساب التشكيالت 
المدرسية، وسيكون المعّلمون الضحية مجّدًدا"، 
موضح���ًا أن "أونروا س���تقوم حينها بتغييرات 
جوهرية على التش���كيالت بما يمّكنها من طرد 

آالف المعلمين لوجودهم كفائض".
وشّدد المس���حال على أن "االتحاد والموظفين 
لن يس���محوا بتمرير هذه المرحلة، لما سيكون 
بعدها من عواقب وخيمة على النقابة والالجئين 

في كل مكان".
وفصلت "أونروا" قبل نحو أسبوعين ألف موظف 
من موظفي م���ا ُيعرف ببند "الط���وارئ" لديها 

بقطاع غزة بذريعة وجود أزمة مالية.

اتحــاد موظفــي »أونــروا«: ال مفاوضــات
 مــع اإلدارة واإلضــراب الشامــل وارد

أبو بكر يتسلم 
مهام »هيئة األسرى 

والمحررين« خلفًا لقراقع

القدس المحتلة/ االستقالل:
دع���ا وزير األمن الداخلي اإلس���رائيلي "جلعاد اردان"، ي���وم أمس، إلى النظر 

بإيجابية لخطة التسوية المقترحة مع قطاع غزة.
وق���ال إردان في تصريح���ات نقلتها القناة الثانية العبري���ة: إنه في حال 
لم تمس التس���وية المذك���ورة في األمن اإلس���رائيلي فيجب العمل على 

المصادقة عليها.
يأتي ذلك على خلفية تزايد الحديث عن تسوية محتملة مع قطاع غزة تشمل 

التخفيف في الحصار المفروض على القطاع مقابل هدنة طويلة األمد.
وأضاف إردان قائاًل بأن أعضاء الكابينت ال يعرفون جميع التفاصيل الخاصة 
بالتسوية، مش���يرًا إلى أن البديل عن التسوية سيكون الذهاب نحو معركة 
عس���كرية واس���عة النطاق في القطاع وأن هذا هو الخيار األس���وأ بالنسبة 

إلسرائيل.
ولفت إلى أنه وفي حال حافظت "إس���رائيل" على احتياجات س���كان القطاع 
ونجحت في تحس���ين ف���رص إعادة المختطفين بيد حم���اس فإنه يتوجب 

دراسة تسوية بعيدة المدى.

»اردان« يدعو إلى النظر 
بإيجابية لتسوية مع القطاع
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أعلن أنا المواطن/ سليمان عبد الله محمود ابو سنيمه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906759972( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عمار معين حسن معروف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400057022( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ سها سعد محمد الشرفا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800183030 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن/ محمود احم���د ابراهيم ناصر عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802835587( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد سالم فتحي األبيض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803174804( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/  خضر جهاد عمران اللدعة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901685602 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساءال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية الإبتدائية

   الموضوع : تبليغات شرعية
إل���ي المدعي :- محمد بن س���عيد بن ش���حته فارس م���ن خانيونس 
وسكانها سابقا والمقيم حاليا في اإلمارات العربية المتحدة ومجهول 
محل االقامة فيها – يقتضي حضورك إلى محكمة خانيونس الشرعية 
يوم األربعاء الموافق 05/09/2018 الساعة الثامنة صباحا وذلك للنظر 
في الدعوى أساس 473/2018م وموضوعها تفريق للضرر من الغياب 
والمقام���ة عليك من قبل زوجتك بصحيح العقد الش���رعي المدعية :_ 
اله���ام بنت عبد الرحمن ب���ن احمد نصر من عامر وس���كان خانيونس 
وكيلتها المحامية الشرعية فاطمة أبو حطب وإن لم تحضر في الوقت 
المعين او ترس���ل وكيال عنك يجر بحقك اإليجاب الشرعي لذلك صار 
تبليغك حس���ب االصول , وحرر في 20  من ذو القعدة لسنة 1439 ه� 

وفق 2018 /02/08.

  قا�سي خانيون�س ال�سرعي
  ال�سيخ /اأحمد حممود عا�سور 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ مصلح سعيد مصلح /الشيخ خليل 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400029484( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
أعلن االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، أن قرار 
اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية 
األهلي���ة والخاص���ة ونقابة األطب���اء، التوقف عن 
استقبال المرضى والمراجعين من حملة بطاقات 
التأمين الصحي الصادرة عن شركات التأمين، وما 
ينجم عنه من تبع���ات تتحمله تلك الجهات من 

الناحية القانونية واألخالقية.
ودعا االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في 
بيانه يوم أمس األحد، اتحاد المستش���فيات 
ونقابة األطباء "ت���دارك األمر والعدول الفوري 
ع���ن قراره���م المجح���ف واألح���ادي الجانب 
والعودة إلى طاولة الحوار باعتبارنا شركاء في 

البناء والوطن".
وأك���د االتح���اد، الت���زام ش���ركات التأمي���ن 
بمس���ؤولياتها القانونية تجاه حملة وثائقها 
بمختلف أنواعها بمن فيه���م حملة بطاقات 
التأمين الصحي اس���تنادًا ألس���عار الخدمات 
الطبية المتفق عليها بين كل شركات التأمين 
بش���كل منفرد وبين مزودي الخدمات الطبية 

في فلسطين، مشددًا على تمسكه باتفاقياته 
الموقعة وسارية المفعول مع المستشفيات 
األهلي���ة والخاص���ة وكاف���ة المراك���ز الطبية 

المتعاقدة معه.
وش���دد البي���ان على "ع���دم ق���درة المواطن 
الفلس���طيني على تحمل أية زيادة في أسعار 
الخدمات الطبية المقدمة والتي س���تنعكس 
س���لبًا عليه من خالل زيادة أقس���اط التأمين 
الصحي وتحمله منف���ردًا ألعباء مالية إضافية 
يعجز عن تحملها في ظل الظروف االقتصادية 

السائدة في فلسطين".
االقتص���ادي  "الوض���ع  أن  البي���ان  واوض���ح 
والسياس���ي العام في فلس���طين ال يحتمل 
إصرار اتحاد المستش���فيات واألطباء على رفع 
أس���عار الخدمات الطبية بنس���ب كبيرة جدًا 
تج���اوز بعضها نس���بة 100% عن األس���عار 

الحالية".
وقال البيان إن "ش���ركات التأمين س���ددت ما 
يزد عن 140 مليون دوالر أمريكي كتعويضات 
لفرع التأمي���ن الصحي لوحده والذي تكبد وما 

زال يتكبد خس���ائر مالية كبي���رة تجاوزت 22 
ملي���ون دوالر أمريكي خالل الخمس س���نوات 
الماضي���ة، ه���ذا عدا عن تس���ديد ش���ركات 
التأمي���ن لما يزيد عن مبل���غ 370 مليون دوالر 
أمريكي كتعويضات إلصابات حوادث الطرق 
والعمال ُجلها ُس���دد للمستشفيات والمراكز 
الطبي���ة واألطباء الفلس���طينيين بدل العالج 
في مستشفيات االحتالل، حرصًا من شركات 
التأمين الفلسطينية على عدم تسريب المال 

الوطني ودعمًا للمؤسسات الطبية الوطنية."
ولف���ت البيان إلى " إن ما تم اإلش���ارة إليه عبر 
وس���ائل اإلعالم المختلفة م���ن عدم تحديث 
أس���عار الخدمات الطبية ألكثر م���ن 20 عامًا 
عار عن الصح���ة تمامًا، حي���ث إن العديد من 
االتفاقيات قد تم توقيعها حديثًا مع بعض 
المستش���فيات وهن���اك مراجعة مس���تمرة 
ودائمة لمعظم العقود حسب المعطيات التي 
تتوفر وطبيعة العمل والعالقة بين كل شركة 
تأمين والمستش���فيات واألطباء المتعاقدين 

معها."

االستقالل/ وكاالت:
أعلن االتحاد العام التونس���ي للشغل أنه س���يتصدى ألي محاولة تسلل إلى 
األراضي التونسية من قبل االحتالل، ومنع رسو سفن تجارية تابعة لالحتالل 

في الموانئ التونسية.
وق���ال األمين الع���ام لالتحاد نور الدين الطبوب���ي: إن مكانة الدولة تكمن في 
اس���تقالل قرارها الوطني وس���يادتها، مؤكدًا أن االتحاد سيقف سدًا منيعًا 
ضد إمكانية دخول أية بذرة من االحتالل إلى التراب التونس���ي وأن المنظمة 

الشغيلة ستصدر قريبًا بيانًا تحذيريًا في هذا الشأن.
وأضاف الطبوبي "المنظمة الش���غيلة، بمناضليها ومناضالتها، لن تفرط في 
تونس، مهما كان الثمن وأن االتحاد س���يواصل لع���ب دوره الوطني بامتياز، 
مستندا في ذلك إلى أخالقيات العمل النقابي التي جبل عليها مناضلو اتحاد 

الشغل منذ تأسيسه".
وكان األمين العام المس���اعد لالتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري 
أكد في وقت س���ابق في تصريح إلحدى اإلذاعات التونسية أن االتحاد تلّقى 
معلومة حول رسو سفينة تابعة لشركة إسرائيلية في ميناء رادس تحت راية 
تركية”، مالحظًا أن هذه السفينة سبق لها وأن رست في تونس ويحتمل أن 

ترسو هذه المرة وقتيًا، “لتفريغ شحنات تجارية”.
وقال الطاهري في هذ التصريح: إن االتحاد طلب من الجهات الرسمية التأكد 
من المعلومة وأنه “إذا ثبتت صحة الخبر فعلى الدولة منع هذه الس���فينة من 

الرسو”.

رام الله/ االستقالل:
عقدت وزارة التربية والتعليم العالي 
ورش���ة عمل ح���ول نظ���ام التحويل 
والتدخل مع المدارس األكثر عرضة 
النته���اكات االحتالل اإلس���رائيلي، 
وذلك بالش���راكة مع مؤسسة إنقاذ 
الطفل والحركة العالمية للدفاع عن 
األطفال، إذ تم مناقش���ة مقترحات 
أولية ح���ول نظام التحويل والتدخل 

مع هذه المدارس.
وقدم مدي���ر عام اإلرش���اد والتربية 
الخاصة محم���د الحواش عرضًا حول 
ضرورة تضافر الجه���ود وتوحيدها 
ف���ي اإلج���راءات الخاص���ة بنظ���ام 
والتدخل على مس���توى  التحوي���ل 
الوزارة والمديريات والمدارس، وذلك 
استجابًة لحاالت الطوارئ الناتجة عن 

اعتداءات االحتالل والمستوطنين.
وتن���اول العرض إحص���اءات تتعلق 
االحت���الل  انته���اكات  بحج���م 
التعليمية،  العملي���ة  عل���ى  وأثرها 
وجهود الوزارة ف���ي التصدي لهذه 
االنته���اكات، والوص���ول بالخدمات 
التعليمية إلى كافة المناطق لتشمل 
جميع الطلبة، باالستناد إلى القرارات 

وااللتزامات الدولية ذات العالقة.
من جهتهما، أك���د محمد عوض من 
مؤسسة إنقاذ الطفل والمحامي خالد 

قزم���ار من الحرك���ة العالمية للدفاع 
عن األطف���ال؛ على دور مؤسس���ات 
المجتمع المدني في إس���ناد جهود 
ال���وزارة لحماية األطفال وحقهم في 
لتطوير  واس���تعدادهما  التعلي���م، 
هذا النظام بما يس���هم في توحيد 
الجهود لفض���ح انتهاكات االحتالل 
العملي���ة  بح���ق  والمس���توطنين 

التعليمية.

المتابع���ة  ع���ام  مدي���ر  تح���دث  و 
الميداني���ة أيوب علي���ان عن أهمية 
توحيد الجه���ود واألدوار للدفاع عن 
التعليمي���ة وحماية حق  العملي���ة 
الطلبة ف���ي التعليم، الفتًا إلى حجم 
انتهاكات االحت���الل التي تتعرض 
لها الم���دارس الواقع���ة بالقرب من 
جدار الضم والتوس���ع وفي القدس 
والبلدة القديمة بالخليل، مشيرًا إلى 

الناتجة  التعليمية  العملية  خسائر 
عن هذه االنتهاكات.

بدوره، قدم مستشار الحركة العالمية 
للدفاع عن األطفال رياض عرار شرحًا 
حول النظ���ام والهيكلية المقترحة 
واألدوار المطلوبة، مس���تعرضًا عينة 
من المدارس التي تقع في المناطق 
األكثر اس���تهدافًا من قبل االحتالل 

والمستوطنين.

التربية تناقش ملف المدارس األكثر عرضة النتهاكات االحتالل

جانب من ور�سة العمل 

شركات التأمين توضح تبعات وقف التأمين الصحي

دعوات لمنع سفينة إسرائيلية 
من الرسّو بموانئ تونس

رام الله/ االستقالل:
 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، المؤامرة األمريكية اإلسرائيلية الكبرى 
والمشاركين فيها والداعمين لها، محذرة من المخاطر الكارثية والتداعيات 

الخطيرة التي تحملها.
ودع���ت الوزارة الدول كافة إلى التصدي لها والدفاع عن الش���رعية الدولية 
وقراراتها، وإلى س���رعة التح���رك إلنقاذ "األونروا" وتحصينها وتحس���ين 
أوضاعها، بما يمكنها من اداء دورها إزاء الالجئين، حتى نيل حقوقهم التي 

كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأكدت الوزارة أن الش���عب سيس���قط هذه المؤامرة كما أس���قط عشرات 
المؤامرات الس���ابقة، وأن الوزارة ماضية في عملها السياسي والدبلوماسي 
لتعميق الجبهة الدولية الرافضة للسياسات األمريكية المنحازة لالحتالل 

واالستيطان.
وأوضحت الوزارة أن الهجمة األمريكية اإلس���رائيلية تتصاعد على القضية 
وحقوق الش���عب العادلة والمش���روعة، عبر ُجملة من اإلج���راءات والتدابير 
الهادفة الى ش���طب قضايا الحل الدائم التفاوضية من جانب واحد وبقوة 

االحتالل.
وأشارت الوزارة أن هذه الهجمة تستبدل القانون الدولي والشرعية الدولية 
واالتفاقيات الموقعة ومرجعيات الس���الم الدولية، بسياسة إمالءات تقوم 
على محاولة فرض تغييرات جذرية واس���عة النطاق على األرض بما يخدم 
مصالح االحتالل واالستيطان، والعمل على تسويقها كأمر واقع مفروض ال 
يمكن تجاوزه. وبالتالي تؤدي المؤامرة األمريكية اإلس���رائيلية الكبرى إلى 

شطب معنى ومضمون أية مفاوضات مستقبلية.
وبينت أنه وفي هذا اإلطار، تأتي الحملة اإلسرائيلية األمريكية على قضية 
الالجئي���ن والمحاوالت الرامية إل���ى تفكيك "األون���روا" وتجفيف مصادر 
تمويلها وإعادة تركيبها وتعريفها من جديد بعيدًا عن الغاية التي أنشئت 
من أجلها خدمة لمصالح االحتالل ومخططاته الهادفة إلى تصفية قضية 

الالجئين.

الخارجية تسعى لتعميق 
الجبهة الدولية الرافضة 

للسياسات األمريكية
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أعلن أنا المواطن/ سليمان عبد الله محمود ابو سنيمه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906759972( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عمار معين حسن معروف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400057022( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ سها سعد محمد الشرفا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800183030 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن/ محمود احم���د ابراهيم ناصر عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802835587( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد سالم فتحي األبيض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803174804( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/  خضر جهاد عمران اللدعة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901685602 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساءال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية الإبتدائية

   الموضوع : تبليغات شرعية
إل���ي المدعي :- محمد بن س���عيد بن ش���حته فارس م���ن خانيونس 
وسكانها سابقا والمقيم حاليا في اإلمارات العربية المتحدة ومجهول 
محل االقامة فيها – يقتضي حضورك إلى محكمة خانيونس الشرعية 
يوم األربعاء الموافق 05/09/2018 الساعة الثامنة صباحا وذلك للنظر 
في الدعوى أساس 473/2018م وموضوعها تفريق للضرر من الغياب 
والمقام���ة عليك من قبل زوجتك بصحيح العقد الش���رعي المدعية :_ 
اله���ام بنت عبد الرحمن ب���ن احمد نصر من عامر وس���كان خانيونس 
وكيلتها المحامية الشرعية فاطمة أبو حطب وإن لم تحضر في الوقت 
المعين او ترس���ل وكيال عنك يجر بحقك اإليجاب الشرعي لذلك صار 
تبليغك حس���ب االصول , وحرر في 20  من ذو القعدة لسنة 1439 ه� 

وفق 2018 /02/08.

  قا�سي خانيون�س ال�سرعي
  ال�سيخ /اأحمد حممود عا�سور 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ مصلح سعيد مصلح /الشيخ خليل 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400029484( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
أعلن االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، أن قرار 
اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية 
األهلي���ة والخاص���ة ونقابة األطب���اء، التوقف عن 
استقبال المرضى والمراجعين من حملة بطاقات 
التأمين الصحي الصادرة عن شركات التأمين، وما 
ينجم عنه من تبع���ات تتحمله تلك الجهات من 

الناحية القانونية واألخالقية.
ودعا االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في 
بيانه يوم أمس األحد، اتحاد المستش���فيات 
ونقابة األطباء "ت���دارك األمر والعدول الفوري 
ع���ن قراره���م المجح���ف واألح���ادي الجانب 
والعودة إلى طاولة الحوار باعتبارنا شركاء في 

البناء والوطن".
وأك���د االتح���اد، الت���زام ش���ركات التأمي���ن 
بمس���ؤولياتها القانونية تجاه حملة وثائقها 
بمختلف أنواعها بمن فيه���م حملة بطاقات 
التأمين الصحي اس���تنادًا ألس���عار الخدمات 
الطبية المتفق عليها بين كل شركات التأمين 
بش���كل منفرد وبين مزودي الخدمات الطبية 

في فلسطين، مشددًا على تمسكه باتفاقياته 
الموقعة وسارية المفعول مع المستشفيات 
األهلي���ة والخاص���ة وكاف���ة المراك���ز الطبية 

المتعاقدة معه.
وش���دد البي���ان على "ع���دم ق���درة المواطن 
الفلس���طيني على تحمل أية زيادة في أسعار 
الخدمات الطبية المقدمة والتي س���تنعكس 
س���لبًا عليه من خالل زيادة أقس���اط التأمين 
الصحي وتحمله منف���ردًا ألعباء مالية إضافية 
يعجز عن تحملها في ظل الظروف االقتصادية 

السائدة في فلسطين".
االقتص���ادي  "الوض���ع  أن  البي���ان  واوض���ح 
والسياس���ي العام في فلس���طين ال يحتمل 
إصرار اتحاد المستش���فيات واألطباء على رفع 
أس���عار الخدمات الطبية بنس���ب كبيرة جدًا 
تج���اوز بعضها نس���بة 100% عن األس���عار 

الحالية".
وقال البيان إن "ش���ركات التأمين س���ددت ما 
يزد عن 140 مليون دوالر أمريكي كتعويضات 
لفرع التأمي���ن الصحي لوحده والذي تكبد وما 

زال يتكبد خس���ائر مالية كبي���رة تجاوزت 22 
ملي���ون دوالر أمريكي خالل الخمس س���نوات 
الماضي���ة، ه���ذا عدا عن تس���ديد ش���ركات 
التأمي���ن لما يزيد عن مبل���غ 370 مليون دوالر 
أمريكي كتعويضات إلصابات حوادث الطرق 
والعمال ُجلها ُس���دد للمستشفيات والمراكز 
الطبي���ة واألطباء الفلس���طينيين بدل العالج 
في مستشفيات االحتالل، حرصًا من شركات 
التأمين الفلسطينية على عدم تسريب المال 

الوطني ودعمًا للمؤسسات الطبية الوطنية."
ولف���ت البيان إلى " إن ما تم اإلش���ارة إليه عبر 
وس���ائل اإلعالم المختلفة م���ن عدم تحديث 
أس���عار الخدمات الطبية ألكثر م���ن 20 عامًا 
عار عن الصح���ة تمامًا، حي���ث إن العديد من 
االتفاقيات قد تم توقيعها حديثًا مع بعض 
المستش���فيات وهن���اك مراجعة مس���تمرة 
ودائمة لمعظم العقود حسب المعطيات التي 
تتوفر وطبيعة العمل والعالقة بين كل شركة 
تأمين والمستش���فيات واألطباء المتعاقدين 

معها."

االستقالل/ وكاالت:
أعلن االتحاد العام التونس���ي للشغل أنه س���يتصدى ألي محاولة تسلل إلى 
األراضي التونسية من قبل االحتالل، ومنع رسو سفن تجارية تابعة لالحتالل 

في الموانئ التونسية.
وق���ال األمين الع���ام لالتحاد نور الدين الطبوب���ي: إن مكانة الدولة تكمن في 
اس���تقالل قرارها الوطني وس���يادتها، مؤكدًا أن االتحاد سيقف سدًا منيعًا 
ضد إمكانية دخول أية بذرة من االحتالل إلى التراب التونس���ي وأن المنظمة 

الشغيلة ستصدر قريبًا بيانًا تحذيريًا في هذا الشأن.
وأضاف الطبوبي "المنظمة الش���غيلة، بمناضليها ومناضالتها، لن تفرط في 
تونس، مهما كان الثمن وأن االتحاد س���يواصل لع���ب دوره الوطني بامتياز، 
مستندا في ذلك إلى أخالقيات العمل النقابي التي جبل عليها مناضلو اتحاد 

الشغل منذ تأسيسه".
وكان األمين العام المس���اعد لالتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري 
أكد في وقت س���ابق في تصريح إلحدى اإلذاعات التونسية أن االتحاد تلّقى 
معلومة حول رسو سفينة تابعة لشركة إسرائيلية في ميناء رادس تحت راية 
تركية”، مالحظًا أن هذه السفينة سبق لها وأن رست في تونس ويحتمل أن 

ترسو هذه المرة وقتيًا، “لتفريغ شحنات تجارية”.
وقال الطاهري في هذ التصريح: إن االتحاد طلب من الجهات الرسمية التأكد 
من المعلومة وأنه “إذا ثبتت صحة الخبر فعلى الدولة منع هذه الس���فينة من 

الرسو”.

رام الله/ االستقالل:
عقدت وزارة التربية والتعليم العالي 
ورش���ة عمل ح���ول نظ���ام التحويل 
والتدخل مع المدارس األكثر عرضة 
النته���اكات االحتالل اإلس���رائيلي، 
وذلك بالش���راكة مع مؤسسة إنقاذ 
الطفل والحركة العالمية للدفاع عن 
األطفال، إذ تم مناقش���ة مقترحات 
أولية ح���ول نظام التحويل والتدخل 

مع هذه المدارس.
وقدم مدي���ر عام اإلرش���اد والتربية 
الخاصة محم���د الحواش عرضًا حول 
ضرورة تضافر الجه���ود وتوحيدها 
ف���ي اإلج���راءات الخاص���ة بنظ���ام 
والتدخل على مس���توى  التحوي���ل 
الوزارة والمديريات والمدارس، وذلك 
استجابًة لحاالت الطوارئ الناتجة عن 

اعتداءات االحتالل والمستوطنين.
وتن���اول العرض إحص���اءات تتعلق 
االحت���الل  انته���اكات  بحج���م 
التعليمية،  العملي���ة  عل���ى  وأثرها 
وجهود الوزارة ف���ي التصدي لهذه 
االنته���اكات، والوص���ول بالخدمات 
التعليمية إلى كافة المناطق لتشمل 
جميع الطلبة، باالستناد إلى القرارات 

وااللتزامات الدولية ذات العالقة.
من جهتهما، أك���د محمد عوض من 
مؤسسة إنقاذ الطفل والمحامي خالد 

قزم���ار من الحرك���ة العالمية للدفاع 
عن األطف���ال؛ على دور مؤسس���ات 
المجتمع المدني في إس���ناد جهود 
ال���وزارة لحماية األطفال وحقهم في 
لتطوير  واس���تعدادهما  التعلي���م، 
هذا النظام بما يس���هم في توحيد 
الجهود لفض���ح انتهاكات االحتالل 
العملي���ة  بح���ق  والمس���توطنين 

التعليمية.

المتابع���ة  ع���ام  مدي���ر  تح���دث  و 
الميداني���ة أيوب علي���ان عن أهمية 
توحيد الجه���ود واألدوار للدفاع عن 
التعليمي���ة وحماية حق  العملي���ة 
الطلبة ف���ي التعليم، الفتًا إلى حجم 
انتهاكات االحت���الل التي تتعرض 
لها الم���دارس الواقع���ة بالقرب من 
جدار الضم والتوس���ع وفي القدس 
والبلدة القديمة بالخليل، مشيرًا إلى 

الناتجة  التعليمية  العملية  خسائر 
عن هذه االنتهاكات.

بدوره، قدم مستشار الحركة العالمية 
للدفاع عن األطفال رياض عرار شرحًا 
حول النظ���ام والهيكلية المقترحة 
واألدوار المطلوبة، مس���تعرضًا عينة 
من المدارس التي تقع في المناطق 
األكثر اس���تهدافًا من قبل االحتالل 

والمستوطنين.

التربية تناقش ملف المدارس األكثر عرضة النتهاكات االحتالل

جانب من ور�سة العمل 

شركات التأمين توضح تبعات وقف التأمين الصحي

دعوات لمنع سفينة إسرائيلية 
من الرسّو بموانئ تونس

رام الله/ االستقالل:
 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، المؤامرة األمريكية اإلسرائيلية الكبرى 
والمشاركين فيها والداعمين لها، محذرة من المخاطر الكارثية والتداعيات 

الخطيرة التي تحملها.
ودع���ت الوزارة الدول كافة إلى التصدي لها والدفاع عن الش���رعية الدولية 
وقراراتها، وإلى س���رعة التح���رك إلنقاذ "األونروا" وتحصينها وتحس���ين 
أوضاعها، بما يمكنها من اداء دورها إزاء الالجئين، حتى نيل حقوقهم التي 

كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأكدت الوزارة أن الش���عب سيس���قط هذه المؤامرة كما أس���قط عشرات 
المؤامرات الس���ابقة، وأن الوزارة ماضية في عملها السياسي والدبلوماسي 
لتعميق الجبهة الدولية الرافضة للسياسات األمريكية المنحازة لالحتالل 

واالستيطان.
وأوضحت الوزارة أن الهجمة األمريكية اإلس���رائيلية تتصاعد على القضية 
وحقوق الش���عب العادلة والمش���روعة، عبر ُجملة من اإلج���راءات والتدابير 
الهادفة الى ش���طب قضايا الحل الدائم التفاوضية من جانب واحد وبقوة 

االحتالل.
وأشارت الوزارة أن هذه الهجمة تستبدل القانون الدولي والشرعية الدولية 
واالتفاقيات الموقعة ومرجعيات الس���الم الدولية، بسياسة إمالءات تقوم 
على محاولة فرض تغييرات جذرية واس���عة النطاق على األرض بما يخدم 
مصالح االحتالل واالستيطان، والعمل على تسويقها كأمر واقع مفروض ال 
يمكن تجاوزه. وبالتالي تؤدي المؤامرة األمريكية اإلس���رائيلية الكبرى إلى 

شطب معنى ومضمون أية مفاوضات مستقبلية.
وبينت أنه وفي هذا اإلطار، تأتي الحملة اإلسرائيلية األمريكية على قضية 
الالجئي���ن والمحاوالت الرامية إل���ى تفكيك "األون���روا" وتجفيف مصادر 
تمويلها وإعادة تركيبها وتعريفها من جديد بعيدًا عن الغاية التي أنشئت 
من أجلها خدمة لمصالح االحتالل ومخططاته الهادفة إلى تصفية قضية 

الالجئين.

الخارجية تسعى لتعميق 
الجبهة الدولية الرافضة 

للسياسات األمريكية
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وكان����ت ق����وات االحتالل قد أعلنت تش����ديد 
الحصار المفروض على قطاع غزة وفرض مزيد 
من االجراءات العقابية وتقييد دخول الس����لع 
عبر معبر كرم أبو س����الم ؛ بذريعة اس����تمرار 
إطالق البالونات والطائ����رات الورقية الحارقة 
التي تس����ببت بعدة حرائق في مستوطنات 

ومزارع غالف غزة .
وق����د أعلن ليبرمان وزير ح����رب االحتالل ، في 
وقت سابق أنه لن يسمح بإدخال المحروقات 
إل����ى قطاع غ����زة عبر معب����ر "كرم أبو س����الم" 
التجاري، بس����بب اس����تمرار إطالق البالونات 
الحارقة والطائرات الورقية من قطاع غزة تجاه 

المستوطنات.
وبالتزام����ن مع الجهود الت����ي تبذلها القاهرة 
إلتم����ام المصالح����ة الفلس����طينية وتحقيق 
الهدوء واالستقرار في قطاع غزة، قدمت مصر 
بعض التس����هيالت ضمن الرؤي����ة المصرية 

لتخفيف األوضاع اإلنسانية عن القطاع.

خطوة �أوىل
وأكد مدي����ر الهيئة العامة للبت����رول في غزة 
خليل شقفة أن كمية الغاز الموردة إلى قطاع 
غزة بلغ����ت 250 طنًا كدفعة أول����ى ، على أن 
تتواصل باقي الدفعات حس����ب التفاهمات 

التي ستقررها لجنة مش����تركة من الجانبين 
المصري والفلسطيني في أعقاب إتمام نقل 

الكمية األولى وتسجيل المالحظات .
وقال شقفة ل� "االستقالل":" تم إدخال كمية 
الدفعة األولى عبر صهاريج مخصصة أفرغت 
حموالتها في محطات التعبئة مباشرة ، ورافق 
تلك الصهاريج وفد مختص لالتفاق حول آلية 
النقل المتبع����ة وترتيب جدول ضخ الكميات 

تجاه قطاع غزة"  .
وبي����ن أنه لن تط����رأ أي تغييرات على س����عر 
تعبئ����ة اس����طوانة الغ����از للمواط����ن ؛ بحيث 
س����تكون بذات س����عر الغاز الم����ورد من قبل 
االحتالل االس����رائيلي ، موضحًا أن مواصفات 
وجودة الغاز المصري ه����ي ذات المواصفات 
المطبقة على الغاز الم����ورد من قبل االحتالل 

عبر معبر كرم أبو سالم .
وأضاف :" س����يتواصل ضخ الغاز المصري عبر 
معبر رفح البري لسد العجز الموجود في حاجة 
قطاع غزة من الغاز الطبيعي ، إذ يحتاج القطاع 
معدل 8000 طن ش����هريا فيم����ا تبلغ الكمية 
الموردة عبر كرم أبو س����الم 5000 طن شهريًا 

فقط ".
وبحس����ب موقع والال العبري فإن مصر قدمت 
مقترحًا لتخفيف أزمة كهرباء غزة إلى مبعوث 

األم����م المتحدة لعملي����ة الس����الم نيكوالي 
ميالدينوف ، من خالل ضخ "غاز اس����رائيلي" 
من خزان لفيتان إلى قطاع غزة ؛ في إطار خطة 

لتسوية طويلة األمد في قطاع غزة .

�نتظام �لتوريد 
من جهته، أعرب مدير ش����ركة حمادة للبترول 
والغاز س����مير حمادة عن أمله بانتظام توريد 
كميات الغاز الطبيعي والوقود إلى قطاع غزة 

بما يفي باحتياجات القطاع دون ارباك .
وذك����ر حمادة ل� "االس����تقالل" أن عدم انتظام 
كميات الغاز والوق����ود التي تدخل إلى قطاع 
غزة يفاق����م من حجم األزمة التي تعيش����ها 
شركات الوقود ومحطات التعبئة، مشيرًا الى 
أن عدم اس����تقرار الكميات يجبر الش����ركات 
العاملة في مجال الوقود على اس����تمرار ضخ 
المصاري����ف التش����غيلية الباهظة حتى في 
حال عدم عمل المحطة بفعل ش����ح الكميات 

المتوفرة بفعل إغالق المعابر ".
وبي����ن أن هيئة البترول حددت س����عر تعبئة 
اس����طوانة الغاز المصري للمس����تهلك بذات 
الس����عر الذي تعب����أ به االس����طوانة من الغاز 

االسرائيلي .
وطالب حمادة بض����رورة وضع القطاع الخاص 

في ص����ورة االتفاق����ات التي يت����م إبرامها أو 
المقترحات المبل����ورة ، مضيفًا :" نحن كقطاع 
خ����اص ب����ات دورن����ا يقتصر على اس����تقبال 
الكمي����ات في حال ت����م توفيرها س����واء من 
معبر كرم أبو س����الم أو معبر رفح وتصريفها 

للمواطن".

ح�سابات �سيا�سية
واعتبر المحلل االقتصادي محس���ن أبو رمضان 
أن إدخ���ال الغاز الطبيعي إل���ى قطاع غزة من 
خ���الل الجان���ب المصري يعزز ف���رص تخطي 
التبعي���ة االقتصادية لالحتالل التي تفرضها 
البروتوك���والت واالتفاق���ات الموقع���ة وف���ي 

مقدمتها بروتوكول باريس االقتصادي .
وق���ال أبو رمضان ل���� االس���تقالل":" إن توريد 
الغاز من الجانب المصري يمثل فرصة ذهبية 
لتنشيط االقتصادي في قطاع غزة ومصر على 
حد س���واء من خالل فتح أس���واق جديدة أمام 
المنتجات المصرية كما سيوفر منافذ لتسويق 
البضائع والسلع التي تنتجها غزة ويعزز فرص 

االستثمار المصرية في غزة ".
وأوض���ح أن الحس���ابات والرغبات السياس���ية 
س���تكون صاحبة الكلمة الفصل في تس���يير 
العملية االقتصادية ،  مضيفا :" في حال رغبت 

إسرائيل بقذف غزة من حساباتها السياسية 
فلن تمانع بأن ترتبط اقتصاديًا مع مصر ولكن 
في حال واصلت رغبته���ا بأن تكون غزة تحت 
جناحها فلن تتخلى عن أس���واق غزة كس���وق 

لبضائعها ".
وبين أن األهداف اإلسرائيلية الحالية تركز في 
المقام األول عل���ى فصل قطاع غزة عن الضفة 

الغربية.
وأش���ار إلى تضرر خزينة السلطة الفلسطينية 
بش���كل مباش���ر من قرار توريد الغاز المصري 
عبر معبر رفح البري والذي سيحرم السلطة من 
عائدات أم���وال المقاصة التي تعود إليها عبر 
االحتالل وفق االتفاقيات االقتصادية المبرمة .

ودع���ا أبو رمضان إل���ى ضرورة تطوي���ر البنية 
التحتي���ة االقتصادية في قط���اع غزة والعمل 
وتطوي���ر  صناعي���ة  مناط���ق  إنش���اء  عل���ى 
المشاريع القائمة وتحسين نوعية المنتجات 
الفلسطينية في مصانع قطاع غزة ؛ الستغالل 
فرصة وجود مناف���ذ جديدة لترويج المنتجات 

تجاه األسواق الخارجية.
قال موقع والال االخباري االس���رائيلي: إن مصر 
قدمت مقترحًا لحل ألزم���ة الكهرباء في قطاع 
غزة عن طري���ق ضخ غاز إس���رائيلي من خزان 

لفيتان إلى غزة.

يدخل القطاع ألول مرة

الغاز المصري.. هل يشعل الحسابات االقتصادية؟
غزة / حممد مهدي:

�إدخال �لقاهرة دفعة من �لغاز �لطبيعي 
�إىل قطاع غزة من خالل معرب رفح �لربي 
لأول مرة �سمن �سل�سلة �إجر�ء�ت تعهدت 

بها �لقاهرة لتخفيف �حل�سار �ملفرو�ض 
على قطاع غزة، يفتح �لباب و��سعًا على 

�عتماد �لقطاع �ملحا�سر  من �أكرث من 
)12 عامًا( �قت�ساديًا على �لقاهرة، 
و�لتخل�ض من �لتبعية �لقت�سادية 

لالحتالل �ل�سر�ئيلي �مل�ستمرة منذ 
توقيع �تفاق باري�ض �لقت�سادي  بني 

�ل�سلطة و�لحتالل عام 1994.   
و�أعلنت �لهيئة �لعامة للبرتول يف قطاع 

غزة عن �إمتام �إدخال �أول دفعة من �لغاز 
�لطبيعي عرب �جلانب �مل�سري من خالل 

معرب رفح �لربي ، م�ساء �أم�ض �لأحد؛ 
�سمن �سل�سلة �إجر�ء�ت تعهدت بها 

�لقاهرة لتخفيف �حل�سار �ملفرو�ض على 
قطاع غزة .

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عالء الدين محمد مصطفي شاليل 
/. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)942377359( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد عدنان غزال الغزالي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802589531( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ إبراهيم محمد شعبان البرديني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412501306( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن/ رافت جميل حس���ين ابو حس���ان  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802436865( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ منى عبدالرحمن إبراهيم الس���لول   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)914200670( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ شعبان خميس أحمد أبو دية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906278460( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن/ أحم���د محمد س���الم حبيب عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)410532527 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عزية عوض محمد الكيالني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)921898367( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل:
أك���د وزي���ر خارجية الس���لفادور كارل���وس كاس���تانيدا دعم ب���الده للقضية 
الفلسطينية، واصًفا اياها ب�"أعدل قضية في العالم، تعرضت للقمع والتشويه 

واإلبادة".
جاء ذلك خالل اجتماع السفير الفلسطيني لدى السلفادور مروان البوريني مع 

الوزير كاستانيدا في مقر وزارة الخارجية، بحضور مدير دائرة الشرق األوسط.
وشدد على أن إصرار الشعب الفلسطيني في كل أركان األرض يجعله كل يوم 
أقرب إلى الحرية والتحرير، مؤكًدا دعم فلسطين في كل المنابر، معربًا عن أمله 

في أن يزور القدس عاصمة الدولة الفلسطينية قريًبا.
وأطلع الس���فير البوريني كاس���تانيدا على الوضع السياس���ي في فلس���طين 
والمح���اوالت اإلس���رائيلية لطمس جوه���ر القضي���ة م���ن اإلدارة األميركية 
والممارسات اليومية لالحتالل على األرض، من خالل زيادة االستيطان وتهويد 
القدس واس���تمرار حصار قطاع غزة، وإبادة أي أمل للتوصل لحل "على أساس 

الدولتين".
كما طرح األمور المتعلقة في فتح أول س���فارة لدولة فلس���طين في جمهورية 

السلفادور، حيث من المقرر أن تبدأ أعمالها خالل األسابيع المقبلة.
واتف���ق الجانبان على تعزيز التعاون والتواصل بين البلدين، وتفعيل االتفاق 

الزراعي الذي تم توقيعه عام 2015.

السلفادور تؤكد دعمها 
للقضية الفلسطينية
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يتردد اس���م نيك���والي ميالدينوف كثيرًا 
هذه األيام على مس���امع الفلس���طينيين 
خاصة أبن���اء قطاع غزة ، وذل���ك من خالل 
الزيارات المكوكية التي يقوم بها الس���يد 
ميالدين���وف كمبع���وث لألم���م للمتحدة 
لعملية الس���الم في الش���رق األوسط بين 
الكيان الصهيوني والفلسطينيين خاصة 

حكومة حماس في قطاع غزة.
السيد ميالدينوف كثف زياراته المكوكية 
ف���ي اآلونة األخي���رة لدرجة أن���ه زار قطاع 
غزة والتقى بمس���ئولين من حركة حماس 
مرتي���ن خالل ي���وم واحد، وعقد سلس���لة 
م���ن اللقاءات مع مس���ئولين ف���ي الكيان 
الصهيوني ومس���ئولين من حماس، ونقل 
رس���ائل متبادلة بين الطرفين في محاولة 
منه ومدعوم���ا من األمم المتح���دة إليجاد 
حل بين الكيان الصهيوني وحماس، وفي 
لقاءاته المتكررة والتي كان آخرها السبت 
ميالدينوف  اقت���رح   2018/7/28 الماضي 
تهدئة لمدة خمس س���نوات بين الكيان 
الصهيوني وفصائ���ل المقاومة في قطاع 
غزة لتفادي عملية عسكرية شاملة للقوات 
الصهيوني���ة ضد قط���اع غ���زة المحاصر، 
والتدحرج نحو حرب ال تعرف نهايتها وال 
نتائجه���ا وال يرغب فيها أحد من الطرفين 
)الكيان الصهيوني وحماس ( وال األطراف 

اإلقليمية األخرى خاصة مصر.
وبحسب المصادر ذات الصلة ، فإن األفكار 
الت���ي حمله���ا ميالدين���وف إل���ى الكيان 
الصهيون���ي وحم���اس وبعل���م وموافقة 
الس���لطة الفلس���طينية برام الل���ه ومصر، 
تتضمن تثبيت وقف إطالق النار والوصول 
إلى تهدئة على األقل خمس س���نوات، من 
خالل وقف كامل إلطالق الطائرات الورقية 
والبالونات الحارقة تجاه مستوطنات غالف 
غزة، في مقابل توقف القصف الصهيوني 
على طول الحدود وفي ع���رض البحر تجاه 
الصيادين، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم 
كما كان قبل إغالقه جزئيًا منتصف الشهر 
الحالي، وإعادة مس���احة الصيد إلى تسعة 
أميال، وذلك كخطوة أولى تتبعها خطوات 
يت���م تنفيذه���ا تدريجي���ًا ، بحيث تكون 

الخطوة التالية كشف حماس حقيقة وضع 
الجن���ود الصهاينة لديها إن كانوا أحياء أو 
أمواتًا مقابل رفع الكيان الصهيوني كافة 
القي���ود المفروضة على المعابر وتوس���يع 
مس���احة الصيد حتى 12 ميال ، وبعد ذلك 
وخالل تنفيذ الخطوات يت���م إنعاش غزة 
بمش���اريع دولية مدعومة من عدة أطراف ، 
من دون ان يمنع الكيان الصهيوني إدخال 

أي مواد.
وفي ح���ال نجاح ه���ذه الخطوات س���يتم 
الحديث عن تهدئة لمدة خمس س���نوات 
على األق���ل، والخوض في ملف���ات الميناء 
بإش���راف دولي تزامنًا مع صفقة ش���املة 
إلطالق سراح الجنود الصهاينة ومعتقلين 
فلسطينيين ، وبالتأكيد خالل تلك الجوالت 
والحوارات هناك عشرات التصريحات من 
هنا وهناك للتهديد والوعيد والتحذير من 
تدمير صهيوني لقط���اع غزة وإنهاء حكم 
حم���اس وربما إعادة احتالل القطاع .... الخ ، 
للضغط على الطرف الفلسطيني )حماس(
للقبول بشروط ورغبات الكيان الصهيوني .

بغض النظر عما س���تصل إلي���ه الجوالت 
المكوكية لمبعوث األمم المتحدة للس���الم 
ف���ي الش���رق األوس���ط الس���يد نيكوالي 
ميالدينوف م���ن نتائ���ج أو توافقات بين 
حماس والكيان الصهيوني، فإنه يجدر بنا 

تسجيل المالحظات التالية:-
إن الكيان الصهيون���ي ال عهد له وال ذمة، 
وال يحت���رم اتفاقًا أو عهدًا وقعه خاصة مع 
الطرف الفلسطيني، ومسيرته وسلوكه في 
التعامل مع وتنفي���ذ بنود االتفاقيات بدءًا 
من اتفاق أوس���لو مع السلطة الفلسطينية 
ولي���س انته���اء باتفاقية تبادل األس���رى 
التي ش���ملت ش���اليط مع حرك���ة حماس 
برعاية مصرية، مرورًا بسيل من االتفاقات 
الجزئية مع السلطة الفلسطينية  واتفاقات 
التهدئة مع فصائ���ل المقاومة بغزة، هذه 
المس���يرة تؤكد الخاصي���ة المتأصلة في 
الكيان الصهيوني من نقض العهود وعدم 
االلت���زام بها وتنفيذها، وعليه فال ثقة في 
أي اتفاق معه ألنه ال أحد يستطيع الضغط 

عليه وإجباره تنفيذ وعوده والتزاماته.

تؤكد أحداث التاريخ البعيدة والقريبة على 
حد س���واء، أن من يقبل وض���ع القدم على 
س���لم التنازل فإنه لن يتوقف عند الدرجة 
األولى أو الثانية من ذلك السلم، وسيستمر 
التن���ازل حتى خس���ارة كل ش���يء، وبدون 
الحص���ول على ش���يء له عالق���ة بالكرامة 
والعزة والسيادة واالستقالل ..... الخ، وحال 
السلطة الفلس���طينية في الضفة الغربية 
يؤكد ذلك كما جاء على لس���ان رئيس���ها 
الس���يد محمود عباس عندما قال » أصبحنا 
س���لطة بال س���لطة ، واحتالل بال تكلفة«، 
أي انتهت اتفاقيات أوس���لو المفترض ان 
تؤدي لدولة فلسطينية إلى خدمة مجانية 
للكيان الصهيوني متمثلة في احتالل بال 

تكلفة.
الكيان الصهيوني كي���ان غاصب لألرض 
والحقوق والمقدسات ويذيق أبناء الشعب 
الفلسطيني ألوان العذاب والقهر واإلذالل، 
لذا فال عالقة معه س���وى الصراع والتدافع 
والمقاوم���ة حتى تحرير األرض واإلنس���ان 
والمقدس���ات، صحيح قد نكون اليوم في 
مرحلة أو مس���توى م���ن اخت���الل موازين 
القوى ال يس���مح لنا بتدمي���ر وإزالة الكيان 
الصهيون���ي وعلوه وإفس���اده في األرض، 
لكن علينا ان نبقي منسوب العزة والكرامة 
والرفض لهذا الكيان مرتفعة في نفوسنا 
ونف���وس أجيالن���ا المتتالي���ة، وأن نبقي 
ونحافظ على جذوة الصراع مع هذا الكيان 
مش���تعلة حتى تتغير الظروف ويأتي أمر 
الله، وأال نس���مح لهذا الكيان الغاصب أن 
يعي���ش األمن واألمان، فيما نحن نس���حق 

تحت األقدام.
الواج���ب يف���رض علينا البح���ث عن كافة 
األساليب التي تستنزف الكيان الصهيوني 
وتح���ول بينه وبين األم���ن واألمان، وتبقي 
جذوة الصراع مش���تعلة حتى تفوق األمة 
وتتغير األحوال، وأول هذا الطريق أن يكون 
هناك صدام وتصادم مباش���ر بين الكيان 
الصهيوني وأبناء الش���عب كل الش���عب 
الفلسطيني، بعد إزالة الحواجز التي تحول 
دون ذلك وأولها الهياكل السلطوية التي 

ال تملك من أمرها شيئا.

ميالدينوف والتهدئة الخطيئة

األم���ور ليس���ت ممهدة كم���ا يعتقد البع���ض للدخول ف���ي تهدئة م���ع االحتالل 
الصهيوني,  خاصة أن الحلول المطروحة للقضية الفلس���طينية تتعلق بتحس���ين 
األوضاع االقتصادية في قطاع غزة, والبدء التدريجي برفع الحصار, لم يكن هذا يوما 
هو المطلب الرئيس���ي لفصائل المقاومة الفلسطينية التي دعت لمسيرات العودة 
الكبرى, وقدمت كل هذه التضحيات, كما أن إس���رائيل يعنيها بش���كل أساسي من 
هذه التهدئة إبرام صفقة تبادل أس���رى مع حركة حماس, بينما يطالب ميالدينوف 
بسرعة تسليم قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية ألنه دون تسلم السلطة للقطاع لن 
يكون هناك إعمار, ولن تتحسن أوضاع الغزيين المعيشية, هذا التباين في المواقف 
بين كل األطراف هو الذي دفع الس���لطة للهجوم عل���ى حماس والخروج بتصريحات 
إعالمية قاسية تطال قيادة الحركة, وهو ما دفع القيادي في حركة حماس سامي أبو 
زهري للقول: بأن هناك تصعيد فتحاوي ممنهج ضد حركة حماس يهدف إلى توتير 
األجواء وإفشال الجهد المصري . مطالبا فتح ان تتخلى عن عنجهيتها وان تدرك أنها 
س���قطت في االنتخابات وهي مجرد فيصل وان رئيسها انتهت شرعيته وال طريق 

للشرعية إال صندوق االقتراع أو التوافق وفق قوله.
السلطة الفلسطينية شعرت أن البس����اط بدأ يسحب من تحت أقدامها, وأن الخطوات 
س����بقتها واألحداث تتجاوزها, وهو ما دفعها ألن تخرج بتصريحات نارية تطال ليس 
حم����اس فحس����ب, إنما طالت وس����طاء عرب, وهذا م����ا كنا نحذر منه دائمًا, فالس����لطة 
الفلس����طينية تشددت في المصالحة مع حركة حماس, وتمسكت بنزع سالح المقاومة 
وحل األجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية وهذه هي المعضلة الحقيقية لفشل 
المصالح����ة الفلس����طينية, وليس كما يدعي البع����ض بأن ملف الموظفي����ن والجباية 
والس����يطرة على المعابر هو من أفش����ل المصالحة, وأعتقد أن تصريحات عزام األحمد 
الس����بت الماضي كانت واضحة في عدم إبرام مصالحة مع حماس إال بتس����ليم السالح 
وعدم إيجاد »ميليشيات مسلحة« في القطاع, وان ما يجري في الضفة من إجراءات أمنية 
هو الذي س����يجري بغزة وما ينطبق على الصفة العربية من حيث النظام والس����لطة هو 
الذي سينطبق على القطاع, وشدد على »ضرورة بسط السلطة الفلسطينية نفوذها على 

المؤسسات كافة في الضفة وغزة على حد سواء«.
إن تشتت الموقف الفلسطيني واالنقسام الحاصل اآلن هو الذي يؤدي دائما إلى ضعف 
النتائج وغياب االنجازات الحقيقية, لكن وحتى ال نبقى في حالة »الخسارة« فإننا ال زلنا 
نؤكد على أن الفرصة مواتية أمام الس����لطة الفلس����طينية وحركة فتح, ألجل البدء في 
تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية وفق اتفاق نيسان 2011م والذي تم التوقيع عليه 
من الطرفين ورعته مصر, ويجب على الس����لطة وفتح الحديث بوضوح عن رفع العقوبات 
فورًا عن قطاع غزة, و حرمة المس����اس بسالح المقاومة الفلسطينية, واإلقرار بأن أجنحة 
المقاومة الفلسطينية هي خط الدفاع األول في وجه االحتالل, وأن المرحلة تتطلب وحدة 
الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات, الكرة ال زالت في ملعب السلطة ولو أقرت 
السلطة بهذه الحقوق التي تخدمها وتصب في صالحها, فإن حماس وبقية الفصائل 
الفلسطينية سترمي كل ش����يء وراء ظهرها وتسعى لتنفيذ المصالحة الفلسطينية, 
وس����تأخذ السلطة دورها تمامًا, إن المصالحة الفلس����طينية أولى من أي اتفاق تهدئة 
مع االحتالل, فالمصالحة عليها إجماع فلس����طيني, أما التهدئة فتبقى خاضعة للحوار 

ووجهات النظر المختلفة.    

مصالحة أم تهدئة
بقلم: تيسير الغوطي

تتزايد المؤشرات على اقتراب التوصل إلى إيجاد تسوية 
ما حول قطاع غزة، تس���وية تقوم عل���ى مقايضة بحلول 
للمعاناة المعيش���ية واإلنس���انية المتفاقمة في القطاع 
مقابل تحييد س���الح المقاومة، عبر التوصل إلى »هدنة« 
طويل���ة األمد، تتفاوت التقديرات والتس���ريبات بش���أن 

مدتها.
ال شك في أن أهالي غزة يعيشون أصعب معاناة يعرفها 
أي مجتمع إنساني حاليًا على وجه األرض، معاناة سّببها 
الحص���ار الظالم الذي يمارس���ه العدو اإلس���رائيلي منذ 
ما يقارب اثنتي عش���رة س���نة، والدمار المنهجي للبنى 
التحتية ف���ي ثالث ح���روب كان هدفه���ا التدمير وزرع 
اليأس، إضاف���ة إلى اإلجراءات العقابية التي تمارس���ها 
السلطة الفلسطينية في رام الله، بحجة تمكين الحكومة 
واستعادة السلطة. ويسجل ألهالي غزة ولمقاومتها التي 
خرجت من نس���يجها االجتماعي أنها س���جلت بطوالت 
س���تبقى خالدة على صفحات التاريخ، وأنها في كل مرة 
ُيظن فيها أن الوضع وصل إلى طريق مس���دود تبدع غزة 
وس���ائل جديدة للمقاومة واستمرار المواجهة مع العدو، 
ويبدي أهلها دومًا اس���تعدادًا منقطع النظير لدفع ثمن 
المقاومة واالس���تمرار في المواجهة. كل ذلك رغم الجراح 
والمعاناة التي يجب أن تنتهي فورًا. فهذا أمر محس���وم، 

وخارج النقاش.
لك���ن ما ينبغي إثارته للنقاش، في حال صدق التوقعات 
بقرب التوصل إلى التسوية التي تحاك خيوطها في أكثر 
من عاصمة غربية وإقليمية، قيمة مثل هذه التسوية في 

السياق العام للقضية الفلسطينية. فالتسوية، بالصيغة 
التي يحكى عنها، ال تقايض »المس���اعدات اإلنس���انية« 
بالهدنة العس���كرية فحس���ب، بل تقايض المساعدات 

بالقضية الفلسطينية كلها.
نش���أت جميع ح���ركات المقاومة الفلس���طينية لتحرير 
فلسطين واستعادة األرض، كل األرض. فهذا هو الشعار 
الذي رفعته كل الفصائل، عند انطالقتها على األقل؛ وهو 
ر عن أه���داف المقاومة والنضال  الش���عار الذي كان يعبِّ
الفلس���طيني. واس���تمدت حركات المقاومة، والس���يما 
اإلس���المية، وعلى وج���ه الخصوص »الجهاد اإلس���المي« 
و»حماس«، ش���رعيتها من مواجهة االنحراف عن الشعار 
األساس���ي لدى »منظم���ة التحرير الفلس���طينية«، ومن 
تمسكها بالهدف األساسي للشعب. ما يجري اليوم من 
مباحثات بش���أن التس���وية حول غزة يدفع إلى التساؤل، 
على فرض صوابية إجراء مثل تلك المقايضة للتخفيف 
من معاناة األهالي: هل س���تقبل المقاومة االنكفاء داخل 
القط���اع وترك العدو الصهيوني يس���تكمل مش���اريعه 
ف���ي تهويد الق���دس، ومص���ادرة األراضي ف���ي الضفة 
المحتل���ة، واإلعداد لمخطط ترحي���ل جديد لمن بقي من 
أهلنا في األراضي المحتلة ع���ام 1948، وهو ما يمهد له 
بق���وة إقرار »قانون القومية« في الكنيس���ت أخيرًا؟ وهل 
مسموح، من الناحيتين السياس���ية والشعبية، التراجع 
عن هدف التحرير الكامل والمواجهة اليومية المستمرة 
م���ع العدو في كل فلس���طين، حتى مقاب���ل تحويل غزة 
إلى »س���نغافورة«؟ أال يسمح ذلك للبعض بتصوير قبول 

مثل تلك التس���وية، في حال إتمامها، بأن قوى المقاومة 
المشاركة فيها باتت جزءًا من »صفقة القرن« التي تعّدها 

اإلدارة األميركية إلنهاء القضية الفلسطينية؟
يتزايد الحديث أخيرًا عن أن تجربة المقاومة الفلسطينية 
باتت تقترب أكثر فأكثر مما انتهت إليه تجربة »منظمة 
التحرير«، بل وصلت متأخرة عنه���ا بربع قرن من الزمن. ال 
شك في أن المقاومة سّطرت بطوالت، وقدمت تضحيات، 
وأفش���لت الكثير من المؤامرات. لكن أليس االرتكاز على 
مثل ه���ذه البطوالت والتضحيات هو م���ا تذرع به الذين 
س���اروا في درب التسويات؟ هل يحق لفصيل، مهما عال 
شأنه، أن يجري منفردًا - أو بالشراكة مع فصيل آخر - مثل 

تلك التسوية، ويحاول تمريرها أو فرضها على الشعب؟
يبدو أن المش���كلة األساسية التي تعاني منها الفصائل 
الفلس���طينية كافة، على اختالف مش���اربها، غياب آلية 
صنع االس���تراتيجيات، وأن كل من يستشعر في نفسه 
الق���درة يحاول تمرير رؤياه، ارتكازًا على ماضيه من جهة، 
أو اعتمادًا على تقديرات���ه الخاصة، من جهة أخرى، وهنا 
مكم���ن الخلل الذي يح���ّول كل االنتصارات العس���كرية 
والتضحيات الميدانية إلى خسائر سياسية، وأال تتحول 
اإلنجازات إلى تراكم، بل تضيع على أعتاب السياس���ات 

التكتيكية.
رغم أن العدو الصهيوني نجح في إقامة دولة مصطنعة، 
وحكومات فعالة، فإنه لم يستغن قط عن البحث عن أطر 
غير حكومية تضع له استراتيجيات تتناسب مع طبيعة 
كل مرحلة. وُيَعّد مؤتمر »هرتس���يليا« الس���نوي أحد أبرز 

األطر التي تناقش االستراتيجيات، إضافة إلى مؤتمرات 
أخ���رى، مثل »أيباك« وغيره. أما في الحالة الفلس���طينية، 
فتغي���ب مثل تل���ك األطر تمام���ًا، فضاًل ع���ن العجز عن 
مجرد عق���د اجتماع لإلط���ار القيادي للق���وى والفصائل 
الفلسطينية، رغم خطورة المرحلة التي تمّر بها القضية 

ودقتها.
لنعترف جميعًا بأّننا نقترب س���ريعًا من لحظة الحقيقة 
العارية: اس���تراتيجية المفاوض���ات أدخلت القضية في 
متاهات اس���تغلها العدو لإلطباق عل���ى األرض وتهديد 
الوجود الفلسطيني بش���كل غير مسبوق، وإستراتيجية 
المقاوم���ة فش���لت في وق���ف االنهي���ار الذي س���ّببته 
المفاوضات. الخطيئة الكبرى ه���ي في اعتبار التفاوض 
والمقاوم���ة هدفي���ن بذاتهم���ا، في حي���ن أنهما مجرد 

وسيلتين، وال يمكنهما أن تكونا غير ذلك.
ما نحت���اج إليه في هذه المرحلة، ه���و الخروج من عقلية 
الحفاظ على الوس���ائل وما حققته من مكاس���ب، وإعادة 
توجي���ه الوع���ي والتفكير باس���تراتيجيات نحو الهدف 
الحقيقي، اس���تراتيجيات مواجهة الع���دو الصهيوني، 
والمقاومة اليومية ضد العدو، على امتداد فلسطين، وإنقاذ 
المس���جد األقصى، وتحرير األرض. تلك االستراتيجيات 
تتحقق بالتالق���ي والتفكير خارج األطر التي باتت قيودًا 
تأسر أصحابها. وهي تحتاج بال شك إلى كل صاحب رأي 
ليس من الشعب الفلس���طيني وحده، بل من كل العرب 
والمس���لمين وأح���رار العالم. فهل نجرؤ عل���ى االعتراف 

بأخطائنا وفعل ما ينبغي لنا فعله؟

رأي

معين الرفاعي قبل أن توقع غزة على الهدنة
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أعلن أنا المواطن/ محمد محمد مصطفى الراس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)973495954( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ حافظ مصطفى علي جاد الله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801277443( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد محمد سالم أبو قورة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)913270898( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ضيه منصور شاكر المغني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)950858621( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / جمعة ابراهيم سليمان ابو جزر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802315648( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ خليل فؤاد خليل التتري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
801110990 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل:
لإلحص���اء  المرك���زي  الجه���از  ق���ال 
الفلسطيني: إن الرقم القياسي لكميات 
اإلنتاج الصناعي سجل انخفاًضا مقداره 
5.22% خالل ش���هر يوني���و/ حزيران 

الماضي، مقارنة بشهر أيار.
وذك���ر اإلحصاء في تقري���ر صدر أمس 
األحد أن الرقم القياسي لكميات اإلنتاج 
الصناع���ي انخفض إل���ى 93.30 خالل 
الش���هر المرص���ود، مقارنة ب������ 98.44 
خالل الشهر الذي سبقه. )شهر األساس 

كانون األول 2015=100(.    
المياه  إم���دادات  وأوض���ح أن أنش���طة 
النفاي���ات  وإدارة  الصح���ي  والص���رف 
ومعالجتها س���جلت انخفاًض���ا مقداره 
20.51%، والت���ي تش���كل أهميته���ا 
النس���بية 0.78% من إجمالي أنش���طة 

الصناعة.
كما سجلت أنشطة التعدين واستغالل 
المحاجر انخفاًضا مقداره 9.81% والتي 
تش���كل أهميتها النسبية 4.06% من 

إجمالي أنشطة الصناعة.
وسجلت أنش���طة الصناعات التحويلية 
انخفاًض���ا مقداره 5.52% خالل ش���هر 
حزيران 2018 مقارنة بالش���هر السابق 
والت���ي تش���كل أهميته���ا النس���بية 

83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة.
كما سجلت أنش���طة إمدادات الكهرباء 

والغاز والبخار وتكيي���ف الهواء ارتفاعًا 
نسبته 7.91% والتي تشكل أهميتها 
النس���بية 11.98% من إجمالي أنشطة 

الصناعة.
وعلى صعيد األنش���طة الفرعية والتي 
لها تأثي���ر نس���بي كبير عل���ى مجمل 
الرقم القياس���ي؛ سجلت بعض أنشطة 
الصناع���ات التحويلي���ة انخفاًضا خالل 

ش���هر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 
2018 أهمها صناعة منتجات المعادن 
المنتجات  صناع���ة  األخ���رى،  الالفلزية 
الصيدالنية األساسية ومستحضراتها، 
صناع���ة المنتج���ات الغذائية، نش���اط 
الطباع���ة واستنس���اخ وس���ائط األعالم 
المس���جلة، صناع���ة المالب���س، صناعة 
الكيميائية  والمنتج���ات  الكيماوي���ات 

وصناعة األثاث.
من ناحية أخرى، س���جل الرقم القياسي 
لكمي���ات اإلنتاج الصناع���ي ارتفاًعا في 
بعض أنش���طة الصناع���ات التحويلية 
منها صناع���ة منتجات التب���غ، صناعة 
منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات 
والمع���دات، وصناعة ال���ورق ومنتجات 

الورق.

رام الله/ االستقالل:
أغلق مؤش���ر القدس الرئيس في بورصة فلسطين جلسة 
تداول أمس األحد على ارتفاع بنسبة 0.65 بالمئة مسجال 
مس���توى 544.90 بعدما كس���ب 3.5 نقط���ة عن إغالق 

الجلسة السابقة.
ولقي المؤش���ر الرئي���س دعمًا من ارتفاع قط���اع التأمين 
 )%0.34( واالس���تثمار   )%1.67( والخدم���ات   )%1.4(
فيما انخفض مؤش���ر قطاع الصناعة )-0.27%( والبنوك 

والخدمات المالية )-%0.06(.
وشهدت الجلسة تداوالت بحوالي 825 ألف سهم بقيمة 

إجمالية بلغت قرابة 1.05 مليون دوالر.
وق���اد الت���داوالت من ناحي���ة القيمة س���هم االتصاالت 
الفلسطينية ب� 273.8 ألف دوالر تقريبًا فيما شهد سهم 
فلس���طين لالس���تثمار العقاري "بريكو" النش���اط األكبر 

بحوالي 234.6 ألف سهم.
وبشأن الش���ركات األكثر ارتفاعًا، جاءت على النحو اآلتي: 

فهي "بريكو" بنس���بة )6.38%(، ترست للتأمين بنسبة 
)4.87%(، الوطنية موبايل بنس���بة )4.65%(، المش���رق 
للتأمين بنس���بة )4.60%(، العالمي���ة المتحدة للتأمين 
بنس���بة )2.70%(. بينما انخفض س���هم مطاحن القمح 
الذهبي بنس���بة )6.33-%(, "واصل" بنس���بة )4.44-%(، 
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات بنسبة )4.17-

%(، مركز نابلس الجراحي التخصصي بنسبة )0.56-%(، 
البنك اإلسالمي الفلسطيني بنسبة )0.53-%(.

رام الله/ االستقالل
ارتفعت ودائع العمالء في المصارف العاملة في فلسطين خالل حزيران بنسبة 

5.4 بالمئة مقارنة بذات الشهر قبل عام.
وأظهرت بيانات سلطة النقد أمس األحد، أن إجمالي الودائع بلغ حوالي 11.993 

مليار دوالر أمريكي مقارنة مع 11.38 مليار دوالر قبل عام.
وأوضح���ت البيانات أن ودائع القطاع الخاص بلغت حوال���ي 11.32 مليار دوالر 

بارتفاع مقداره 6.6 بالمئة.
بينما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 673.6 مليون 

دوالر.

غزة/ االستقالل:
ناقشت اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي بقطاع غزة أمس األحد، عدة 

قضايا اقتصادية في مقدمتها أزمتي الرواتب والكهرباء.
وناقش���ت اللجنة أثناء اجتماعها مس���ودة مش���روع قانون الكهرباء، الهادف 
لتنظيم عمل الكهرباء وترش���يد اس���تهالكها، من أج���ل توصيل أكبر قدر من 

الطاقة للمواطنين.
ويعان���ي قطاع غ���زة من أزمة كهرباء منذ أعوام بس���بب قلة مص���ادر الكهرباء 
المتوفرة بالمقارنة مع احتياجات الس���كان التي تفوق ال�500 ميجا وات، إضافة 

الستمرار توقف المحطة بين حين وآخر.
كما تطرقت اللجنة للمش���كالت الحاصلة بين الجمعيات اإلس���كانية وس���لطة 
األراضي، موصية بضرورة حل تلك المش���كالت وتزويد المستفيدين بالمواعيد 

المحددة لتسلمهم األراضي الخاصة بهم.
وأوصت الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بضرورة تكثيف الجهود من 
أج���ل التغلب على أزمة الرواتب الخانقة التي يتعرض لها الموظفون بالوظيفة 
العامة. وأكدت اللجنة االقتصادي���ة على تضافر جهود كافة الجهات من أجل 

إيجاد الحلول الالزمة لألزمات المالية واالقتصادية التي يمر بها قطاع غزة.
وش���ارك في اجتماع اللجنة كل من النواب: عاطف عدوان، ويوس���ف الشرافي، 

وسالم سالمة، وجمال نصار، وجميلة الشنطي.

اللجنة االقتصادية 
بالتشريعي تناقش 

أزمتي الرواتب والكهرباء

انخفاض كميات اإلنتاج الصناعي بفلسطين خالل يونيو

االستقالل/ وكاالت:
التحقت ش���ركتا "ألفابت" و"مايكروسوف" بالدخول  
إلى عالم التريليون بجانب ش���ركة أبل ، في القيمة 
الس���وقية ل���كل منهما ف���ي قط���اع التكنولوجيا ، 
فيما وصلت القيمة الس���وقية لشركة "ألفابت" إلى 
845 ملي���ار دوالر، مقابل 815 مليار دوالر ل�ش���ركة 

"مايكروسوفت".
وأفاد موقع س���كاي نيوز أمس األحد، عن رؤية خبراء 
اقتصاديين أن بقاء ش���ركة "أب���ل" وحيدة في خانة 
التريليون ليس مضمونًا، مش���يرين إلى أن شركات 
أخرى قد تطيح بها من الصدارة إذا لم تجد لنفسها 

منتجًا أو خدمة جديدة ذات ثقل.
فيما اس���تطاعت شركة "أبل" خالل السنوات العشر 
األخي���رة من رواج هواتف "أيفون"، التي حولتها من 
ش���ركة متخصصة في أجهزة الكمبيوتر الشخصي 
إلى ش���ركة عالمي���ة رائدة ف���ي مج���االت الترفيه 
واالتص���االت واألعل���ى دخ���الً  في العال���م من بين 
الشركات العمالقة في عالم التكنولوجيا واالتصال، 
إال أن اعتماد "أبل" عل���ى "أيفون" وحده ليس كافيًا، 
في الوقت الذي بدأ فيه الطلب على الهواتف الذكية 

يفقد زخمه.
وقبل ثالثة أيام أصبحت "أبل" أول ش���ركة عامة في 

العالم تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دوالر، في 
أعقاب إعالنها تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في 

الربع الثاني من العام الجاري.
والحظ محلل���ون اقتصاديون، أن ه���ذا االرتفاع إلى 
إقبال أكبر على ش���راء منتجات "أبل" باهظة الثمن، 
رغم أنها ال تحتل صدارة الس���وق العالمي من حيث 

أعداد األجهزة المباعة داخل األسواق .
وأطلقت "أبل" أول منتجاتها عام 1976، قبل إدراجها 
على البوص���ة عام 1980، ومنذ ذلك العام تضاعفت 
قيمتها عشرات المرات حتى بلغت حاجز التريليون 

غير المسبوق.

بورصة فلسطين: ارتفاع مؤشر القدس..

 وسهم »االتصاالت« يقود التداوالت

11.9 مليار دوالر ودائع 
العمالء في البنوك 

بفلسطين خالل حزيران

شركتان ضخمتان تدخالن عالم »التريليون«

نابلس/ االستقالل:
أعلنت الهيئة العامة للش���ؤون المدنية في محافظ���ة نابلس، عن وقف التقدم من قبل 

المواطنين للحصول على تصاريح عمل بشكل مؤقت.
وجاء في بيان الهيئة، أن توقيف التقدم لتصاريح البحث عن العمل س���يكون بش���كل 
مؤقت بمناس���بة اقتراب عيد األضحى المبارك. وأوضحت الهيئة، أن استئناف التقديم 
لتصاريح البحث عن عمل س���يتم بعد انتهاء عطلة عيد االضحى. وأعلنت الهيئة العامة 
للشؤون المدنية في وقت س���ابق من العام، أن تصاريح البحث عن عمل داخل إسرائيل 

ستمنح مرتين كل 3 اشهر من قبل إسرائيل وفق اآللية الجديدة لمنح تصاريح العمل.
وأكد وكيل وزارة العمل سابقا، سامر سالمة، أن تصريح البحث عن عمل الجديدة الصادرة 

من الجانب "اإلسرائيلي" للعمال الفلسطينيين ستكون مدته الزمنية أسبوعين.
وأوضح سالمة أن مدة تصريح البحث عن العمل قبل القرار االسرائيلي الجديد، كان مدته 

3 أيام وكان يمنح مرة كل 6 أشهر.

االستقالل/ وكاالت:
قالت مصادر في صناعة البترول بمصر إن من المخطط له أن تبدأ شركة مصرية خاصة 
استيراد "الغاز الطبيعي اإلسرائيلي" من أجل إعادة تصديره خالل الربع األول من 2019.
وقال أحد المصادر "عمليات االس���تيراد ستبدأ بكميات قليلة تزداد تدريجيًا لتصل إلى 

ذروتها في سبتمبر )أيلول( 2019."
ولم تذكر المصادر تفاصيل بخصوص السعر وال الكميات.

ومؤخرًا، أعلنت شركة "ديليك" "اإلسرائيلية"، توقيع اتفاقية لتوريد "الغاز اإلسرائيلي" 
إلى شركة "دولفينوس" المصرية )خاصة(، بقيمة 15 مليار دوالر على مدى 10 سنوات.

وقف إصدار تصاريح البحث عن 
عمل في »إسرائيل« بشكل مؤقت

مصر تبدأ استيراد »غاز إسرائيل« 
في الربع األول من 2019
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمود عاشور ابراهيم عودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900621871 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمود عواد محمد الشوا 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801490541 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ جهاد حس���ن عبدالقادر الس���لول 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)943977249 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ صابر علي خليل أبو جراد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802427575( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ جمانه محمد سالم حبيب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410532519 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن الجيش المص���ري، األحد، 
مقتل 52 مس���لًحا ضمن عملية 
المجابهة الشاملة المعلنة تحت 

عنوان "سيناء 2018".
ج���اء ذلك ف���ي البي���ان رقم 26، 
ال���ذي يرصد تط���ورات العملية 
من���ذ  المتواصل���ة  العس���كرية 
فبراير/ش���باط الماض���ي، الت���ي 
أعلنها الجيش المصري بتكليف 

رئاسي.
عبر تدخل  العملية  وتستهدف 
ج���وي وبح���ري وبري وش���رطي، 
"مواجهة عناصر مسلحة شمالي 
ووس���ط س���يناء )ش���مال شرق( 
ومناطق أخرى بدلتا مصر )شمال( 
والظهير الصح���راوي غرب وادي 

النيل".
وقال البي���ان: إن العمليات على 
مدار األيام الماضية )لم يحددها( 
أسفرت عن القضاء على 52 "فردًا 
تكفيريًا شديد الخطورة" بمناطق 
متفرقة بش���مال ووسط سيناء. 

وفق تعبير البيان.
"تنفي���ذ  ج���رى  أن���ه  وأض���اف 
مداهمات مشتركة بين الجيش 

والشرطة نتج عنها القبض على 
49 فردًا تكفيريًا".

واستناًدا إلى البيانات العسكرية 
السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 
373 مسلًحا، بخالف 37 عسكرًيا، 
منذ بدء العملية "س���يناء 2018" 

حتى أمس، وفق رصد األناضول.
البيان أن القوات الجوية  وأوضح 
تمكن���ت م���ن تدمي���ر 15 عربة 
محملة باألس���لحة والذخائر أثناء 
الحدود  عبر  التس���لل  محاولتها 
الغربية، وكذلك اس���تهداف 17 

عربة أخرى في نط���اق المنطقة 
الجنوبية العسكرية.

ولف���ت إلى أنه ج���رى تدمير 26 
ملجأ و64 عبوة ناسفة واكتشاف 
4 فتح���ات أنفاق عل���ى الحدود 

بشمال سيناء.

الجيش المصري يعلن مقتل 52 مسلحًا بسيناء

االستقالل/ وكاالت:
حّذر وزير الخارجية وش���ؤون المغتربين األردني أيمن الصفدي من التبعات الخطرة 
الستمرار العجز المالي الذي تواجهه وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين "أونروا".
وأكد الصفدي ف���ي بيان صحفي أمس األحد، أن تمكين "أونروا" من االس���تمرار في 
تقديم خدماتها مس���ؤولية دولية إزاء الالجئين الذين تشكل قضيتهم إحدى أهم 
قضايا الوضع النهائي، التي يجب أن تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات 
الصلة، خاصة قرار األمم المتحدة رقم )194( ومبادرة السالم العربية، وبما يضمن حق 

الالجئين في العودة والتعويض.
وشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لسد هذا العجز لتمكين الوكالة من 

االستمرار في تقديم خدماتها كاملة لالجئين الفلسطينيين وفق تكليفها األممي.
وأوضح الصفدي انه عرض في اتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة بيير كرينبول 
التحديات الت���ي تواجهها الوكال���ة، والخطوات المقبلة التي س���تتخذها المملكة 
والوكالة لتوفير الدعم الالزم لها في إطار جهودهما المشتركة لضمان قدرة الوكالة 
تقديم خدماتها التعليمية والصحية واإلغاثية لالجئين الفلس���طينيين في مناطق 

عمل الوكالة الخمس.
وأكد أن تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها ضرورة حياتية لالجئين الفلسطينيين 
وموقف سياسي لدعم حقوقهم التي نصت عليها قرارات األمم المتحدة، ويجب أن 
يؤكده المجتمع الدولي عبر خطوات عملية توفر اإلمكانات التي تس���اعد الوكالة على 

أداء واجبها األخالقي والقانوني إزاء الالجئين.

األردن: تمكين »أونروا« 
من االستمرار في 

خدماتها مسؤولية دولية

االستقالل/ وكاالت:
ش���جب االتحاد األوروبي بش���دة االعت���داءات المتكررة عل���ى المدنيين في 
الحديدة، مؤكدًا أن الحرب في اليمن خلفت "أسوأ كارثة إنسانية في العالم". 
وقال االتحاد في بيان له أمس األحد:، إن الحرب في اليمن "خّلفت أسوأ كارثة 
إنس���انية في العالم جعل���ت 22 مليونًا بحاجة للمس���اعدة"، مؤكدًا أن الحل 
الوحيد الذي من شأنه وضع حد لمعاناة الشعب اليمني هو تسوية سياسية.

وعّبر االتحاد األوروبي عن دعمه لدعوة المبعوث األممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث لجول���ة مفاوضات في جني���ف في 6 س���بتمبر/أيلول المقبل، 
مطالبا مختلف األطراف باالمتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها نسف 

المفاوضات المرتقبة.

االتحاد األوروبي: اليمن يعيش 
االستقالل/ وكاالت:أسوأ كارثة إنسانية بالعالم

قدم����ت لجنة المتابع����ة العلي����ا للجماهير 
العربية في الداخل المحتل ش����كوى لألمم 
المتحدة ض����د قانون "القومي����ة" اليهودي 

العنصري.
وقالت اللجن����ة في بيان له����ا أول أمس: إن 
مف����وض األم����م المتحدة لحق����وق األقليات 
:فردينان����د دا فيرانس" أعلن أنه س����يفتح 
تحقيق����ًا ف����ي موض����وع قان����ون "القومية" 

العنصري.

العبري���ة وصحيف���ة  وذك���رت ش���بكة "كان" 
"جيروزالي���م بوس���ت" االنجليزي���ة أن عض���و 
الكنيس���ت ع���ن القائمة المش���تركة )تحالف 
أحزاب عربية وإسرائيلية( يوسف جبارين الذي 
يترأس لجنة العالقات الخارجية في القائمة هو 

الذي تقدم بالشكوى.
وشملت الش���كوى ش���رحًا مفصال للبنود التي 
تتضمن تمييزًا عنصريًا وهي، س���لب الشعب 
الفلس���طيني حقه في تقري���ر مصيره، والمس 
بمكان���ة اللغ���ة العربي���ة، وبحقوق المس���اواة 

للجمه���ور العرب���ي كأقلية وطني���ة لها حقوق 
جماعية ثقافية ولغوية ودينية.

ونقلت ش���بكة "كان" العبرية عن رئيس لجنة 
المتابعة العليا محمد بركة قوله إن "هذه هي 
خطوة أولى على المس���توى الدولي ضد قانون 
القومية وضد حكومة "إس���رائيل"، وسنواصل 
االتصاالت مع منظمات األمم المتحدة واالتحاد 
األوروب���ي للضغط على الحكومة إللغاء القانون 
العنصري الذي يس���لبنا وجودنا وحقوقنا في 

وطننا التاريخي".

مفوض أممي: سنفتح تحقيقًا في قانون »القومية اليهودي«

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن الجيش األمريكي، أم���س األحد، مقتل 3 جنود من حلف الش���مال 
األطلس���ي )ناتو( في تفجير "انتحاري"، ش���رقي أفغانستان تبنته حركة 
طالبان. ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الجيش قوله في بيان: إن جنديا 
أمريكي���ا، وآخرين أفغانيين، أصيبوا أيضا في الهجوم الذي اس���تهدف، 

دورية للمشاة.
ولم يحدد البيان جنسيات الجنود الثالثة الذين قتلوا، فيما أعلنت طالبان 

مسؤوليتها عن الهجوم، وفق الوكالة ذاتها.
بدورها، قالت وحيدة ش���اهكار، المتحدثة باسم حاكم والية باروان )شمال 

شرق(، في تصريح إن الهجوم وقع قرب مدينة تشاراكار مركز الوالية.

االستقالل/ وكاالت:
رجح وزير التجارة البريطان���ي ليام فوكس أن تغادر 
لندن االتح���اد األوروبي دون اتفاق بس���بب "تعنت" 
بروكسل، وفق ما نقلت عنه صحيفة "صنداي تايمز" 
أمس األحد. وقال الوزير المؤيد لبريكست: إن احتمال 
االنس���حاب من االتحاد األوروب���ي دون التوصل إلى 
اتفاق بات اآلن أكبر ملقيًا باللوم على كبير مفاوضي 

التكتل ميشال بارنييه.
وقال في مقابلة مع "صنداي تايمز" "أعتقد أن تعنت 

المفوضية )األوروبية( يدفعنا نحو عدم التوصل إلى 
اتفاق".

وأضاف أنه إذا قرر االتحاد األوروبي عدم منح األولوية 
"لمصلحة األوروبيي���ن االقتصادية فإن بريكس���ت 
سيكون بيروقراطيا وليس بريكست للشعب وبالتالي 

لن تكون هناك سوى نتيجة واحدة".
وأفاد أن بارنييه رفض خطة رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا م���اي األخيرة التي وافق���ت عليها حكومتها 
بحجة أنهم لم يقدموا على مثل هذا الشيء من قبل.

والتقت م���اي الرئيس الفرنس���ي ايمانويل ماكرون 
الجمعة لمناقشة خطتها بشأن بريكست التي أدت 
إلى انقس���امات في حكومتها وفشلت حتى اآلن في 

الحصول على موافقة االتحاد األوروبي.
ولدى رئيسة الوزراء بضعة أشهر فقط للتوصل إلى 
اتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل المرتقب في 
29 آذار/م���ارس 2019 والذي ينبغ���ي التوصل إليه 
قبيل قمة االتح���اد األوروبي المقبل���ة في منتصف 

تشرين األول/اكتوبر.

وزيـر بريطانـي يرجـح انسحـاب لنـدن 
مــن االتحــاد األوروبــي دون اتفــاق

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو: إن سلطات 
بالده قبضت على بعض المتورطين بمحاولة اغتياله 
أول أمس أثناء إلقائه خطابًا في استعراض عسكري 
بالعاصمة كاراكاس، في حي���ن تبنت مجموعة غير 

معروفة الهجوم عليه.
ونقلت وكالة أسوش���يتد برس عن مادورو قوله في 
خطاب للش���عب الفنزويل���ي إن بع���ض المدبرين 
الرئيس���يين للهجوم بطائرات مسيرة أصبحوا رهن 

االحتجاز. وأضاف مادورو أن "بعض فصائل اليمين 
المتطرف داخل الب���الد المتواطئة مع متآمرين في 

بوغوتا وميامي هي المسؤولة عن الهجوم".
وأوضح الرئيس الفنزويلي أن بعض ممولي محاولة 
اغتياله يوجدون بميامي األميركية، معربًا عن أمله في 
أن يكون الرئيس األميركي دونالد ترامب مس���تعدا 
لمحاربة المجموعات اإلرهابية. ووعد بإجراء تحقيق 
كامل مع جميع المس���ؤولين عن الهج���وم. وأعلنت 
مجموعة غير معروفة مؤلفة من مدنيين وعسكريين 

تطلق على نفس���ها اس���م "الحركة الوطنية لجنود 
يرتدون قميصا" المس���ؤولية ع���ن الهجوم، وقالت 
المجموعة في بيان نش���رته على شبكات التواصل 
االجتماعي: "إنها خططت إلطالق طائرتين مسيرتين 
ولكن قناصة أس���قطوهما". وانفجرت طائرة مسيرة 
محملة بمتفجرات قرب مكان االستعراض العسكري، 
لكن الرئيس م���ادورو نجا هو وباقي أعضاء الحكومة 
دون أن يصيبهم أذى، إال أن سبعة من جنود الحرس 

الوطني أصيبوا في الحادث. 

مقتل 3 جنود من »الناتو« 
في هجوم شرقي أفغانستان

فنزويال: اعتقال متورطين بمحاولة اغتيال الرئيس مادورو

�لقو�ت  �مل�شرية       )�أر�شيف(
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أعلن أنا المواطنة/ زينب محمد سلمان العقاد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)919135475( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ سالي محمد نظمي سلطان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803682376( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عالم حاتم خليل الثالثيني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802867788( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن/ حازم محمود عبد الرؤوف الش���يخ 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801084872( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ نمر عطيه ابراهيم ابو عيدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)940875248( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ميساء نهاد راغب حجي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400704904 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

ربم���ا العن���وان غريب ومس���تهجن ويذكر 
القارئ بعناوين مش���ابهة م���ع دول أخرى، 
لكن البنود المسربة، التي ُيقال بأن حماس 
تناقشها، والتي جاءت ضمن العرض الذي 
ق���ّدم لها عبر وس���اطات إقليمي���ة ودولية؛ 
تطالب حماس بهدنة طويلة ووقف إطالق 
نار مع دولة االحتالل، بما في ذلك المسيرات، 
مقاب���ل أن يتم الدفع لها م���ن عدة أطراف 
في المرحل���ة األولى، ومن بين هذه األطراف 
الس���لطة ومصر وجهات دولية وإسرائيل، 
واألخي���رة - بحس���ب ما يتض���ح - هي أقل 
الدافعين رغم أنها أول القابضين، وستكون 

آخر الدافعين، هذا إن دفعت!
اإلسرائيلية ستكون محدودة  والمدفوعات 
جًدا ف���ي البداية، وس���ترتبط الحًقا بملف 
األس���رى، أال يعن���ي هذا أن حم���اس كانت 
تج���ري مفاوضات متع���ددة األطراف؟ لكن 
ه���ذه المفاوضات، وبخ���الف ما كان يحدث 
مع إيران في ل���وزان، حيث كانت هناك كل 
األطراف تجتمع تحت س���قف واحد، بينما 
هنا أكثر من طرف يقوم بعملية التوس���ط 
والضغط، والوس���طاء تحول���وا إلى حاملين 

للج���زر، فميالدينوف يحم���ل وعًدا بتمويل 
إعادة اإلعم���ار، ومصر تق���دم موافقات لها 
عالقة بمعبر رفح، وربما قناة بحرية مع ميناء 

غزة.
وكّل ذلك - في تقديرنا - يأتي لمس���اعدة 
إسرائيل لاللتفاف على مطلب رفع الحصار، 
والذي لي���س له معنى س���وى حرية تنقل 
األفراد والس���لع من وإلى القطاع دون عوائق 
أو اش���تراطات أو تدخ���الت، ال من قبل دولة 
االحتالل وال من قبل طرف ثالث، وكل ما دون 

ذلك هو نوع من تدوير الحصار.
حركة حماس )وهي الحركة الحاكمة لقطاع 
غزة منذ أكثر من عقد( تدرك قسوة الحصار 
واستحالة الحياة معه، وصعوبة أن تستطيع 
تقديم أّي نموذج إيجاب���ي للحكم في ظل 
الحصار، وانعدام سبل الحد األدنى للمعيشة 
اإلنسانية لمليونْين من سكان القطاع، وقد 
حاولت ون���اورت وحاربت من أجل رفعه دون 
جدوى، ووجدت أخيًرا في مس���يرات العودة 
ورفع الحصار أحد خياراتها، وتأملت أن يدفع 
ذلك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، 
ودفع إس���رائيل لرفع الحص���ار أو تخفيفه، 

ودفع الدول العربية والدولية لإلس���هام في 
تخفيف معاناة سكان القطاع.

لك���ن ه���ذه المس���يرات التي ق���دم فيها 
الفلسطينيون الكثير من التضحيات، ورغم 
أنها حّرك���ت الجهد الدول���ي ولفتت أنظار 
العالم لمأساة القطاع وفظاعة الحصار؛ إال أن 
هذه المسيرات لم تفلح في حلحلة الحصار، 
واألسوأ أنها سّرعت في احتماالت التدهور 
نحو تصعي���د كبير، وربطت بي���ن الجهود 
الدولية والعربية وبين تبريد الجبهة وصواًل 
إل���ى اتفاق الرزمة، اتف���اق يربط بين هدنة 
طويلة األمد وبين تخفيف الحصار إسرائيلًيا 
وتدويره عربًيا ودولًيا، وربطه مع ملف الجنود 
األسرى بشكل منفصل إجرائًيا، لكنه مرتبط 

بالتوازي مع بقية اإلجراءات التسهيلية.
وهنا باتت حركة حماس - وفي ظل فش���ل 
المصالحة أو إحج���ام طرفْيها عن إنجاحها 
- أم���ام أح���د خيارْي���ن؛ إما الرف���ض وقبول 
الذهاب للتصعيد وتحّمل كامل المسؤولية 
عن اس���تمرار المعاناة وك���وارث تداعيات 
التصعي���د، ويترافق ذلك م���ع تهديدات 
كبيرة كان ينقلها الوسطاء بهدف ممارسة 

الضغط، أو القبول باالنفتاح على المقترحات 
المقدمة دولًيا وعربًيا، وهي بتقديرنا تدرك 

أن أحلى الخيارين ُمر.
برغ���م أننا نعتقد بأن األمر لم يكن محصوًرا 
فقط بذان���ك الخيارين، فال زال أمامها خيار 
اس���تمرار الحراك الش���عبي بضوابط عدم 
االنجرار للتصعيد والتمس���ك بإنجاح مسار 
المصالح���ة. وإن الذهاب إلى التفاوض قبل 
أن نكون قد امتلكنا من القوة ما نس���تطيع 
أن نفرض على عدون���ا أن يغّير مضطًرا من 
مواقفه، سيقود حتًما إلى نتائج غير مرضية 
لنا، وسنكش���ف أنفس���نا لنوع من االبتزاز، 
وه���ذا ما عبر عنه ليبرمان ف���ي أحد لقاءاته 
بالقول "هذا هو الوقت المناسب البتزازهم".

وبتقديرن���ا ف���إن االبتزاز يح���دث هنا على 
مس���ارْين، األول: مس���ار القب���ول ألول مرة 
بهدنة طويلة األمد على خالف ما جرى سابقا 
واصطلح عليه بمفه���وم التهدئة، والفرق 
كبير بين المصطلحْين من حيث االلتزامات 
والتأثيرات والسياقات والمغازي السياسية، 
فالتهدئة هي وقف للتدهور وللعدوان غير 
مرتبط بس���قف زمني أو بالتزامات، وال يؤثر 

على مس���ار الصراع وترابط س���احاته، بينما 
الهدن���ة الطويلة - والتي ُيق���ال بأن حّدها 
األدنى خمس سنوات، وقد تصل ألكثر من 
ذلك - يترتب عليها الكثير من االلتزامات، 
وترتبط بها التسهيالت وأشكال وإجراءات 
رفع الحصار، فضاًل ع���ن الضمانات األمنية 
المختلف���ة. وإلى جانب ذل���ك، تؤدي عملًيا 
لتحييد القطاع ومقاومته عن الصراع، حيث 
سنكون ملتزمين بهدنة ملزمة وال نستطيع 
أن نقدم شيًئا ضد االس���تيطان والتهويد 
مث���اًل، ال بالتهدي���د وال حتى باالش���تباك 
الس���لمي على األطراف الش���رقية للقطاع، 
والهدنة بهذا الش���كل تعني أيًضا تعزيز 
نهج فصل القطاع، وحل إسرائيل لصراعها 
مع الفلس���طينيين بالتجزئ���ة؛ هدنة لهذا 

التجمع وتسهيالت لذاك التجمع.
إن الهدن���ة طويل���ة األم���د، المترافقة مع 
للحصار،  الجزئ���ي  اإلس���رائيلي  التخفيف 
وتدوير رفعه بالمش���اركة العربية، في ظل 
االنقس���ام - حسب ما ُنش���ر من تسريبات 
- تحم���ُل الكثير من المخاط���ر الوطنية، وال 

تحمُل أّي ضمانات حقيقية برفع الحصار.

مفاوضات »حماس« مع مجموعة الـ )3+1( وتدوير الحصار
بقلم: اإ�سماعيل مهرة/ مركز اأطل�س للدرا�سات الإ�سرائيلية

القدس المحتلة/ االستقالل:
في الوقت الذي يناقش المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر 
للش���ؤون األمنية والسياس���ية )الكابينيت(، مقترح »التهدئة«، 
م���ع قطاع غ���زة، والتوج���ه للمصادق���ة عليها، طالب���ت عائالت 
الجنود واإلس���رائيليين المحتجزين لدى حركة »حماس«، الوزراء 
اإلسرائيليين، أمس األحد، بعدم المصادقة على »التهدئة« قبيل 

إتمام صفقة التبادل.
وفي محاولة منها لممارسة ضغوطات على الحكومة اإلسرائيلية 
وتجنيد ال���رأي العام اإلس���رائيلي لصالحها، ب���ادرت العائالت 
لمؤتم���ر صحافي، اس���تعرضت في���ه تعامل رئي���س الحكومة 
اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، مع ملف الجنود واإلسرائيليين 

المحتجزين بغزة.
ودعت والدة الجندي أورون شاؤول، زهافا شاؤوول، خالل المؤتمر 
الصحافي، الوزراء وأعضاء )الكابينيت(، إلى عدم المصادقة على 
»التهدئ���ة« المقترحة، قائلة: »ال تك���ّرروا أخطاء الماضي، وعليه 
أتوج���ه للحكومة وأطالبه���ا بعدم التوقيع عل���ى أي اتفاقية مع 
أي فصيل وال تمنحوا التس���هيالت لحركة حم���اس وال تقدموا 
أي تس���هيالت ومس���اعدات إنس���انية، حتى يتم إعادة الجنود 

و«المواطنين« المحتجزين«.
وقالت والدة الجندي شاؤول خالل المؤتمر، الذي عقد بالقدس 
المحتلة، إن »نتنياهو، وخالل إحدى الجلسات، توجه بالصراخ 
على العائالت ووبخها ووجه إليها اتهامات بالكذب واالفتراء، 
وذلك بع���د أن أوضحت العائالت له بأن���ه وعدها بعدم إبرام 
أي اتفاق مصالح���ة مع تركيا دون إعادة الجنود و«المواطنين« 

اإلسرائيليين«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في عددها 
الصادر أمس، أنه وفقًا لتقرير نشر في نهاية األسبوع 
الماضي، من المتوقع أن يتم حل الكنيست في بداية 

دورة الشتاء في تشرين أول المقبل.
ومن األسباب التي طرحت مبررات لذلك: االحتجاجات 
االجتماعية األخيرة، مثل قان���ون القومية، واحتجاج 
المثليي���ن، وحقيق���ة أن المحكمة العلي���ا في دولة 
االحتالل لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسمح للحكومة 

بتأخير سن مشروع قانون التجنيد الذي يهدد سالمة 
االئتالف.

ووفق���ًا للصحيفة العبري���ة، يعتقد معظم ش���ركاء 
االئتالف، بمن فيه���م رئيس الوزراء "اإلس���رائيلي" 
بنيامين نتنياهو، أنه سيتم تبكير موعد االنتخابات، 
ول���ن تجري ف���ي موعدها األصلي – تش���رين الثاني 

.2019
ونش����ر في بداية ش����هر تموز الماضي، أنه في 
اجتماع لقادة التحالف الذين ناقش����وا مشروع 

القان����ون، ت����م االتفاق عل����ى أنه إذا ل����م توافق 
المحكمة العليا على تأجيل مشروع القانون، فإن 
الكنيست ستحل نفسها وستجرى االنتخابات 
في كانون الثاني 2019 بدال من تشرين الثاني. 
ودعم ه����ذا الموقف رئيس البي����ت اليهودي، 

أيضًا، نفتالي بينت.
لكن وزير الحرب افيغدور ليبرمان ال يزال يقف راسخًا 
ض���د االقت���راح، وال يوافق على إج���راء أي تغيير في 

مشروع القانون الجديد الذي قدمه.

االستقالل/ وكاالت:
قال جي���ش االحتالل "اإلس���رائيلي" إنه أطلق، أمس 
األحد، تمرينًا عس���كريًا يستمر أس���بوعا في هضبة 

الجوالن السورية المحتلة.
وأضاف الجيش في بيان، "بدأ اليوم )أمس( تمرين 
عس���كري ف���ي منطقة هضب���ة الج���والن والجليل 
سيس���تغرق أس���بوعا، في إطار خط���ة التدريبات 
الس���نوية لعام 2018 بهدف الحفاظ على جاهزية 

القوات".
وتابع بيان الجيش "ستسمع في أوقات إجراء التمرين 
أص���وات انفجارات، وستش���هد الطرق���ات تحركات 

نشطة للمركبات العسكرية".
وأعل���ن جيش االحت���الل الخميس، إنه���اءه تمرينا 
عس���كريًا يحاكي حربًا في الجبهة الش���مالية التي 

تضم سوريا ولبنان.
ويج���ري الجي���ش اإلس���رائيلي س���نويًا العديد من 
التدريبات العس���كرية ف���ي الجبهتين الش���مالية 

والجنوبية.

وطالبت "إس���رائيل" في األس���ابيع األخيرة بالحفاظ 
على اتفاقية فك االش���تباك لعام 1974 مع س���وريا 

والقاضي بإقامة منطقة عازلة حدودية.

وج���اءت ه���ذه المطالبة مع تقدم الجيش الس���وري 
في الجنوب واس���تعادته المعبر الحدودي مع الجزء 

المحتل للجوالن من قبل "إسرائيل".

والدة الجندي شاؤول 
تطالب »الكابينيت« 

عدم المصادقة
 على التهدئة

توقعات بحل »كنيست« االحتالل في تشرين أول المقبل

جيش االحتالل يطلق تمرينًا عسكريًا في الجوالن المحتل
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يعتق���د كثير من الناس، بينه���م بعض المختصين في عل���وم: االجتماع، والنفس، 
والتنمية البشرية أن الطالق مشكلة نفسية اجتماعية. هذا اعتقاد خاطئ؛ ألن الطالق 
هو حل لمش���كلة، وليس مش���كلة في ذاته. إن الله تعالى حين ش���رع الطالق شرعه 
كعالج لمش���كلة أسرية، وحاشاه سبحانه أن يعالج مش���كلة بمشكلة أخرى، هذا من 
جهة، من جهة أخرى جاء الطالق في المرحلة األخيرة في "روشتة" العالج الشرعي، � إن 
جاز التعبير �، فهناك ثالث مراحل متتابعة لعالج المشكالت الزوجية، وفق الترتيب 
اآلتي: )جهود الزوجان، جهود األقارب، الطالق(، انظر آيتي )النساء:34-35(، فإذا فشلت 
جهود اإلصالح في المرحلتين: األولى والثانية، وانعدمت سبل التوافق بين الزوجين 
يأتي دور الطالق كحل أخير، لكنه ليس دفعة واحدة، إنما تدريجي ومرحلي، فأقر الله 
تعالى ثالث طلق���ات: األولى والثانية رجعيتان، والثالثة )بينونة كبرى(، بحيث تحرم 

الزوجة على زوجها، وال تحل له إال بعد زواجها من آخر، وفق ضوابط شرعية محددة.
إن المش���كلة ليس���ت في الطالق، إنما فيما بعد الطالق، هذه المشكالت سببها فهم 
الناس القاصر أو تصرفهم المشوه نحو األحكام الشرعية، ومحاولة كل طرف من طرفي 
الط���الق معاقبة اآلخر وإذالله بما له من حقوق أو يملكه من صالحيات في موضوعات: 

)النفقة، ومؤخر الصداق، واألثاث، ورعاية األبناء(.
ليس بالضرورة كل ُمَطَلَقين يكرهان بعضهما، بل العكس، قد يكونان يحبان بعضهما 

بدرجة كبيرة، لكن مقومات التوافق األسري غائبة عنهما. فللطالق أسباب كثيرة، منها: 
اختالف المس���توى التعليمي والثقافي، تباين البيئ���ة االجتماعية، تنافر األهداف 
والطباع واالتجاهات واألفكار، العقم، التدخالت األس���رية، عدم إش���باع حاجات اآلخر 
النفس���ية أو الجنسية، تقديم المصلحة الش���خصية على المصلحة األسرية، الصراع 
على إدارة البيت، شح الزوج أو إسراف الزوجة أو العكس، تقليد ما تروجه المسلسالت 
من مشاهد رومانس���ية مبالغ فيها، التأثير السلبي لمواقع التواصل االجتماعي...إلخ. 

فالحب وحده ال يكفي لبناء أسرة.
يلجأ األزواج للطالق إذا انعدمت أفق حل الخالفات بالتوافق، وقد وصلت الحياة الزوجية 
إلى طريق مسدود. يفترض بعد وقوع الطالق أن تهدأ ثورة النفوس، وتطيب الخواطر، 
وتخمد نار المش���كالت، إال أن مشكالت ما بعد الطالق تعمق الخالفات أكثر، وتزيدها 
ا. )ال باستمرار الزواج حلت المش���كالت، وال بالطالق حلت!( أين الخلل؟  تعقيًدا وس���وًء

الخلل ليس في الطالق، إنما في طريقة تفكير وتصرفاتهم الناس. 
للطالق آداب يجهلها الكثيرون، يحس���ن التعرف عليه���ا؛ حتى يكون الطالق عالًجا 
ناجًحا، وليس بوابة للدخول في مشكالت أخرى كالتي نراها ونسمع عنها في مجتمعنا 
وأروقة المحاكم، من هذه اآلداب: أن يكون رجعًيا، ويقع في طهر لم يسبقه جماع، وال 
ْقُتُم  ِبيُّ ِإَذا َطلَّ َها النَّ

تخ���رج المرأة من بيتها إال إذا أتمت مدة العدة، ق���ال تعالى: }َيا َأيُّ

 
َّ

 ِمن ُبُيوِتِهن
َّ

ُكْم اَل ُتْخِرُجوُهن َه َربَّ ُقوا اللَّ َة َواتَّ  َوَأْحُصوا اْلِعدَّ
َّ

ِتِهن  ِلِعدَّ
َّ

ُقوُهن َساء َفَطلِّ النِّ
َنٍة{ ]الطالق:1[، ويتلطف الرجل في تعليل الطالق  َبيِّ َواَل َيْخُرْجَن ِإالَّ َأن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة مُّ
ُم اْسِتْبَداَل  وال يشّهر بطليقته ويسيء إليها، وال يبخس حقوقها، قال تعالى: }َوِإْن َأَردتُّ
 ِقنَطارًا َفاَل َتْأُخُذوْا ِمْنُه َش���ْيئًا َأَتْأُخُذوَنُه ُبْهَتانًا َوِإْثمًا 

َّ
���َكاَن َزْوٍج َوآَتْيُتْم ِإْحَداُهن َزْوٍج مَّ

ِبينًا{ ]النساء:20[، ويكون رجاًل في معاملتها فال يفشي سرها لالنتقام منها واإلساءة  مُّ
إليها، قال تعالى: }َواَل َتنَسُوْا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم{ ]البقرة:237[.

رب قائل يقول: إن المجتمع يشهد ارتفاًعا ملحوًظا في معدالت الطالق مما يعني أنه 
يشكل مشكلة اجتماعية كبيرة. أقول: إن السبب يعود ألسباب تقليدية سبق ذكرها، 
لكنها باتت أس���باًبا ثانوية، وأضيف لها س���ببين رئيس���يين، هما: أواًل: تغير عادات 
وتقاليد وطقوس الزواج، التي أصبحت تهتم بالمظاهر المادية والسطحية والكمالية، 
والتصرفات اإلسرافية، أكثر من اهتمامها بمعياري: )الدين واألخالق(. ثانًيا: كثير من 
األزواج الجدد )من الجنسين( غير مهيئين نفسًيا واجتماعًيا للزواج وبناء أسر جديدة. 
هذه األسباب يفترض أن تدفع أهل االختصاص لمعالجته بضرورة إخضاع كل مقبل 
على الزواج لدورات تأهيلية "إجبارية"، ويمنح صاحبها شهادة، ال يوثق زواجه إال بها، 
كالشهادة الصحية لفحص الثالس���يميا، فهذه الدورات من شأنها تثقيف األزواج، 

وتخفف مع مرور السنوات من نسبة الطالق، ولكم في ماليزيا أسوة حسنة.  

بسام محمدالطالق.. عالج لمشكلة وليس مشكلة

االستقالل/ وكاالت:
أش���ارت مجلة "شيب" األلمانية إلى أن شواحن الطاقة 
الشمسية الخاصة بالهواتف الذكية واألجهزة الجوالة 
األخ���رى تعتبر من خيارات الطاق���ة المثيرة الهتمام 
عش���اق التجول وس���ط الطبيعة ورح���الت التخييم 

والجوالت النهارية.
ونصحت البوابة األلمانية المس���تخدم بش���راء ألواح 
الطاقة الشمسية التي يمكن طيها معًا وتثبيتها على 

حقيبة الظهر مثاًل.
وعادة ما تأتي ألواح الطاقة الشمسية بعرض 25 سم 
وطول 70 سم وُسمك 0.5 سم، ويمكنها توفير طاقة 
كهربائية لشحن بطارية 3000 مللي أمبير ساعة في 
مدة تتراوح من ثالث إلى أربع ساعات، وبطبيعة الحال 
تزداد فترة الشحن في حالة عدم توافر أشعة الشمس 

أو إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم.
ونصح���ت بوابة التقني���ات األلماني���ة باالبتعاد عن 
البطاريات اإلضافية "باور بانك" المزودة بخاليا شمسية، 
نظرًا ألن أسطح الخاليا الشمسية بهذه األجهزة تكون 
صغيرة للغاية، كما أن الس���خونة الناتجة عن تعرض 
البطارية اإلضافية ألشعة الشمس قد يكون لها تأثير 

سلبي على العمر االفتراضي للبطارية.

شواحن الطاقة 
الشمسية .. خيار 

مثالي لعشاق التجول

االستقالل/ وكاالت:
تساءلت دراس���ة يابانية عن جدوى تناول األسبرين 
يوميًا للوقاية من األزمات القلبية والسكتة، ولم تجد 
فارقًا إحصائيًا كبيرًا بين تناوله أو عدمه. لكن، تحث 
التوصيات الطبية على استشارة الطبيب، الذي يأخذ 
في حسبانه عدة عوامل واعتبارات خاصة بكل حالة، 
وقد يوصي بتناول األس���برين أو أحد األدوية البديلة 

لفترة من الوقت.
وبش���كل عام، م���ن المفيد أن تتع���ّرف على بعض 
البدائل الطبيعية لألس���برين والت���ي تمنع الدم من 

التجّلط، وتقي من األزمات القلبية.
الثوم. يحّس���ن الثوم من تدفق الدم في ش���رايين 
القلب، وبالتالي يحميه من نقص األكس���جين، كما 
يس���اعد على خفض الكولس���ترول، لذل���ك هو من 

وسائل منع الجلطات واألزمات القلبية الفّعالة.
الكركم. يساعد الكركم على منع التجّلط، كما يحتوي 
على مضادات قوية لاللتهاب���ات. وإذا كنت تتناول 
أدوية مذيبة لل���دم لمنع الجلط���ة ال تتناول حبوب 
الكركم قبل استشارة الطبيب ألنه يعتبر مذيب قوي 

للجلطات.

االستقالل/ وكاالت:
أثارت جزيرة إندونيس���ية حي���رة علمية كبيرة، 
منذ مدة تزيد عن العقد، بعدما تبين أن اإلنسان 
القديم الذي عاش فيها عانى ضمورًا في جسمه 
وأصبح أقصر قامة، كم���ا تراجع حجم الحيوانات 

أيضًا بشكل الفت.
وبدأ هذا الفضول العلمي حين اكتشف باحثون 
ف���ي ع���ام 2003 رفاتًا لما بات يعرف ب�"إنس���ان 
فلوريس" نسبة إلى جزيرة فلوريس اإلندونيسية، 
وهو نوع من جنس "هوم���و" عاش في المنطقة 

الساحلية قبل عشرات اآلالف من السنين.
ويشبه "إنسان فلوريس"، الذي يناهز طوله المتر 
الواحد، اإلنسان الحالي لكنه يختلف عنه بشكل 
الدماغ الصغير، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك 

تايمز" األميركية.
وكش���فت دراس���ة أجريت في جامعة برنستون 
األميركية أن سكان الجزيرة اإلندونيسية الحاليين 

- وهم قصار القامة أيضًا -  ليسوا من ساللة إنسان "فلوريس"، ورجح 
الباحث���ون أن تكون قاماتهم قد قصرت م���ع مرور الوقت جراء النظام 

الغذائي أو بدون أسباب صحية محددة. وسعى العلماء منذ إحرازهم 
للكشف المثير في 2003 إلى أن يفهموا السبب الذي أدى إلى قصر 
القامة لدى إنسان فلوريس، لكنهم لم يتوصلوا إلى خالصات واضحة، 

السيما أن اإلنس���ان القديم انتهى به األمر إلى 
قصر القامة خالل المرتين التي وصل فيهما إلى 
الجزيرة، وبين المرتين ثمة فارق زمني يعد بآالف 

السنين.
والمثير في األمر أن هذا الضمور ال يقتصر على 
اإلنس���ان، وإنما يمتد إلى الحيوان أيضًا، فالفيلة 
وصلت مرتي���ن أيضًا إلى الجزي���رة، وبعد مضي 
الوقت كانت أجس���امها تصاب بالتراجع، وهو ما 
يعني أن ثمة ق���وة غير مفهومة تؤدي إلى هذا 

االنكماش.
ويق���ول الباح���ث في عل���م الجين���ات بجامعة 
كاليفورني���ا، ريتش���ارد غرين، وه���و أحد الذين 
أش���رفوا على دراسة بش���أن هذا الموضوع، إنه 
من النادر في العل���وم أن يهتدي الباحثون إلى 
أجوبة حاسمة لألسئلة التي تؤرقهم فتكون مما 

ُيوصف ب�"الجامع المانع".
ورجح عدد من الباحثين أن يكون رفات "إنس���ان 
فلوري���س" المثير للجدل من العصر الحديث، لكنه اتخذ طوال قصيرًا 

على غير المعتاد بسبب اضطرابات غير مفهومة في عملية النمو.

بدائل طبيعية لألسبرين

 للوقاية من األزمات القلبية

العلماء في حيرة.. جزيرة عجيبة تقزم اإلنسان والحيوان
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الضفة الغربية / االستقالل:
اعترف ن���ور الدين ول���د علي م���درب المنتخب 
 الخسارة )0-3( أمام العراق، في 

َّ
الفلسطيني، بأن

المباراة الودية التي جمعت الفريقين  على ملعب 
الش���هيد فيصل الحس���يني في ضاحي���ة الرام 
ش���مالي مدينة القدس المحتلة السبت ، كانت 

قاسية للغاية.
وأوضح ولد علي، ف���ي تصريحات صحفية، عقب 
 المنتخب الفلسطيني، فقد تركيزه في 

َّ
المباراة، أن

بداية المباراة، لكن مستواه تحسن خالل الشوط 
الثاني.

 منتخب الفدائي، لم ُيحسن استغالل 
َّ

وأضاف أن
الفرص، التي أتيحت له، بجانب إهدار ركلة جزاء.

وتمن���ى ولد عل���ي، أن يتم العمل م���ع الالعبين 
بش���كل أكبر في أنديتهم، من عدة نواٍح، خاصة 
أن الالعب يج���ب أن يأتي إلى صفوف المنتخب، 
جاه���ًزا من الناحيتين البدنية والفنية، وذلك من 

أجل تحقيق النتائج المرجوة.

القدس / االستقالل: 
أعلن نادي هالل القدس ضم خمس���ة العبين دفعة واحدة 

، في ختام صفقات الفريق قبل انطالق الموسم الجديد .
حيث يتطلع الفريق المقدسي لمواصلة نجاحاته وتقديم 

مستويات ونتائج قوية في المسابقات الخارجية.
ونج���ح بطل دوري المحترفين في الموس���م الماضي بضم 
سعدو عبد السالم وميش���يل تيرمانيني العبي المنتخب 
األولمب���ي ، باإلضافة الس���تعارة الالعب فابي���ان أومادا من 
نادي بالستينو التش���يلي. وضم الهالل المهاجم األردني 
أحمد هش���ام عبد المنعم الذي سبق له اللعب في صفوف 

الوحدات والجه���راء الكويتي, باإلضاف���ة للمهاجم داوود 
غزالي الذي يحمل الجنسية التشيلية.

ويتطلع هالل القدس إلى تحقيق مشاركة مميزة في بطولة 
كأس االتحاد اآلسيوي والبطولة العربية ، حيث سيكون هو 
الممثل الوحيد لفلس���طين في مختلف المسابقات بعدما 

توج بلقب دوري المحترفين ولقب كأس فلسطين.
وكان هالل العاصمة س���بق له ضم خمس���ة العبين خالل 
الفترة الماضية هم باس���ل أبو بطني���ن وعلي نعمة ورامي 
الساحلي ومحمود عويسات ومحمد اليوسفين ، إلى جانب 

التعاقد مع مدرب اللياقة البدنية ريفاز زينغا .

ولد علي:  
اخل�سارة

 اأمام العراق 
قا�سية هالل القد�س ي�سم 5 حمرتفني 

االستقالل/ وكاالت: 
أغلق بوروس���يا دورتموند األلماني، الباب في وجه تشيلس���ي 
اإلنجليزي، وبايرن ميونخ، بش���أن التعاقد مع صانع ألعاب أسود 

الفيستيفال هذا الصيف.
وأك���دت صحيفة "ديل���ي مي���ل" أن إدارة الن���ادي األلمان���ي، 

ف���ي  التفري���ط  ت اس���تبعدت  ما خد
األمريكي كريستيان بوليسيتشل، 

البالغ من العمر 19 عاًما، خالل 
فترة االنتقاالت الجارية.

وأوضحت أن بايرن ميونخ 
يهتم���ان  وتشيلس���ي 

بخدمات الالعب األمريكي، لكن عدم إيجاد بديل مناسب له، دفع 
دورتموند لرفض أي عروض مقدمة لبوليسيتش.

وأضاف���ت أن إدارة دورتمون���د كان���ت تأم���ل ف���ي إقناع 
بوليس���يتش بالبقاء على المدى الطويل، لكنها تدرك أن 
هناك خطًرا من تكرار سيناريو روبرت ليفاندوفسكي الذي 

غادر النادي في عام 2014.
وانضم ليفاندوفيسكي إلى العمالق البافاري في صفقة مجانية، 

بعد رفضه التجديد مع دورتموند.
وأشارت إلى أن دورتموند قد يس���ير على خطى نظيره اليبزيج 
األلماني، حين اتفق على سعر بيع نابي كيتا لليفربول قبل إتمام 

الصفقة بوقت طويل.

دورمتوند يغلق الباب يف وجه ت�سيل�سي وبايرن ميونخ

االستقالل/ وكاالت: 
قال���ت تقارير صحفي���ة بريطانية، األحد، إن نادي تشيلس���ي 

نجم���ه البلجيك���ي يرف���ض فك���رة التخلي عن 
فترة  في  ه���ازارد،  االنتق���االت إيدين 

الصيفية الجارية.
نش���رته  م���ا  وبحس���ب 

صحيفة "التايمز" البريطانية، 
فإن إدارة تشيلسي سوف تتحدث مع 

هازارد غدًا االثنين، بعد عودته لتدريبات 
البل���وز، من أج���ل التوقيع على عق���د جديد مع 

الفريق مقابل 300 ألف جنيه إسترليني في األسبوع.
وأوضح���ت الصحيفة، أن ماوريس���يو س���اري، مدرب 
تشيلسي الجديد، يريد بقاء هازارد وسيتحدث 

معه لالستمرار مع البلوز في الموسم الجديد.
وختم���ت الصحيف���ة بأن الح���ارس تيبو 

كورتوا، يحاول إجبار تشيلس���ي على 
بيعه لري���ال مدريد لك���ن البلوز 

متمسك به.
جدي���ر بالذك���ر أن ه���ازارد، 

ه���ذا  ارتبط���ا  وكورت���وا، 
الصي���ف باالنتق���ال إلى 

ريال مدريد اإلسباني.

االستقالل / وكاالت:
كشفت تقارير صحفية ، تفاصيل عرض إنتر ميالن؛ للحصول على 

خدمات الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، هذا الصيف.
وقال���ت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلس���بانية، نقاًل عن تقارير 
إيطالية، إن اإلنتر يريد اس���تعارة مودريتش، مقابل 15 مليون 
يورو، مع س���داد 25 ملي���ون يورو، في نهاية فت���رة اإلعارة، 

لتفعيل خيار الشراء النهائي.
 إجمالي صفقة مودريتش سيبلغ 40 

َّ
وأضافت الصحيفة، أن

مليون يورو، في الوقت الذي يريد فيه ريال مدريد، الحصول 
عل���ى 750 مليون يورو، مقاب���ل رحيل النج���م الكرواتي. 
وأوضح���ت الصحيف���ة، أن إنتر ميالن س���يعرض على 
مودريتش، تقاض���ي أكثر من 10 ماليين يورو كراتب 
س���نوي، بعقد لمدة 4 مواس���م مع الفريق اإليطالي، 
منوهة أن ه���ذا الراتب يتقاضاه س���يرجيو راموس، 
 مودريتش، 32 عاًما، جدد قبل 

َّ
قائد الملكي. يذكر أن

عامين، عقده مع ريال مدريد ليس���تمر حتى 2020، 
علًما بأنه يتقاضى 9 ماليين يورو كراتب سنوي.

كان مودريتش، تمك���ن من قيادة منتخب كرواتيا 
لتحقي���ق اإلنجاز الك���روي األكبر ف���ي تاريخها، 
باحتالل المركز الثاني في مونديال روس���يا، بعد 

الخسارة في النهائي أمام فرنسا )4-2(.

ت�سيل�سي يغري هازارد 
لإقناعه بالبقاء

الك�سف عن عر�س 
اإنرت ميالن ل�سم 

مودريت�س
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بيت لحم/ االستقالل:
 ق���ال وزي���ر اإلس���كان والبن���اء اإلس���رائيلي يؤاف 
غاالنت، إن التس���وية مع حركة حماس هي "مصلحة 

إسرائيلية"، داعيا إلى التوصل إليها بشروط.
ونقلت القناة العاش���رة عن غاالنت قوله إن "الشروط 
واضحة بالنسبة إلسرائيل، وتتمثل في وقف إطالق 
الطائرات الحارقة وإطالق النار باتجاه الحدود". وتابع 
غاالنت "أنا مع إعطاء فرصة للتسوية"، إال أنه عاد وقال: 
"لكن األمل في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق طويل األمد 
محدود"،  "من مصلحة إسرائيل التوصل إلى تسوية 
مع حماس". وأش���ار غاالن���ت إلى أن���ه وغالبية وزراء 
"الكابني���ت"، يؤيدون منح ترتيب���ات جديدة للوضع 
بغزة وإعطاء فرصة للتس���وية. وحول مسألة األسرى 
اإلس���رائيليين لدى حماس، قال إنه يمكن الحديث 
عن هذه القضية الحقا ومناقشتها عبر المفاوضات 

في مرحلة أخرى.

لبحث المقترحات المصرية واألممية ح���ول الوضع في القطاع، وإمكانية 
إب���رام »تهدئة« م���ع دولة االحتالل »اإلس���رائيلي« وأك���د عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس حس���ام بدران خالل لقاء الفصائل الفلسطينية 
والذي شاركت فيه فتح، أنه ال ترتيبًا سياسيًا أو ميدانيًا لتحسين الوضع 
في غزة بمعزل عن التوافق الوطني الفلسطيني. وقال بدران: »ال دولة في 
غزة وال دولة بدون غزة، مضيف���ًا »نعيش مرحلة بالغة الخطورة يراد منها 

تصفية القضية الفلسطينية«.
وأوض���ح أن هذا اللقاء يأتي لمناقش���ة موضوع المصالحة الفلس���طينية 
الداخلية، وكسر الحصار عن القطاع. وأضاف »نحن في حماس نتداول ما 
يحدث هنا وهناك؛ لكن حين تطبيق أي أمر يكون بالتوافق بين الجميع«. 
ونبه ب���دران إلى أننا »نعي���ش نحن مرحلة بالغة الخطورة والحساس���ية، 
فنتحدث عن صفقة الق���رن التي يراد منها تصفية القضية«. وأوضح أن 
الحراك الحالي وزيارة المكتب السياسي لحماس في الخارج لالجتماع في 
قطاع غزة لم ينتِه، مش���ددًا »فضلنا استكمال اجتماعنا مع الفصائل ثم 
إكمال اجتماعنا«. من جانبها، أكدت مصادر فلسطينية حضرت االجتماع، 
أن اللق���اء بحث ملف المصالحة والورقة المصرية المقدمة بهذا الش���أن، 
وملف التهدئة التي تحاول ع���دة أطراف منها مصر واألمم المتحدة عبر 
ممثلها نيكوالي ميالدينوف تثبيته���ا موضحة أن حركة حماس أبلغت 
الفصائل بش���كل واضح أن كل ما يثار إعالميًا حول التهدئة غير صحيح 

وليس دقيقًا.
وأضافت المصادر أن ما عرض على حماس عبارة عن مقترح لوقف مسيرات 
العودة ووقف إطالق الطائرات الورقية الحارقة، وأي أحداث على الس���ياج 
الفاصل، مقابل رفع الحصار وتنفيذ سلس���لة مش���اريع م���ن خالل البوابة 
المصرية، وجزء منها من خالل »إسرائيل«. وأشارت المصادر إلى أن ممثلي 
الفصائل تناقشوا مع ممثلي حركة حماس بهذا الشأن. وتطرق االجتماع، 
لمل���ف المصالحة والورقة المصرية المقدمة ح���ول تطبيق ما تم االتفاق 

عليه مسبقا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي 
 عدد من 

ّ
)49( أم���ر اعتق���ال إداري بح���ق

األس���رى، لمدد تتراوح بين أربعة وستة 
ش���هور قابلة للتجديد ع���ّدة مرات، منذ 
تاري���خ 19 وحّت���ى 31 تّم���وز المنصرم. 
وأوض���ح محامي ن���ادي األس���ير محمود 

الحلبي، يوم أمس األحد، أن من بين األوامر 
 الطفل ليث 

ّ
الصادرة أمرًا مجددًا صدر بحق

أب���و خرمة )17 عامًا(، لمدة ثالثة ش���هور 
إضافية، علم���ًا أنه معتقل منذ تاريخ 20 
أيلول 2017، إضافة إلى )20( أمرًا صدرت 
بحق أس���رى أمضوا أشهرًا وسنوات قيد 

االعتقال اإلداري.

غاالنت: التسوية مع 
حماس مصلحة لنا

 49 أمر اعتقال إداري بحق 
أسرى بينهم طفل

غزة/ االستقالل:
أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية "مدى" تقريره نصف السنوي الذي 
يرصد ويوثق االنتهاكات ضد الحريات اإلعالمية في فلس���طين خالل النصف األول من 
العام الجاري 2018. وبين التقرير أن النصف االول من العام 2018 شهد ارتفاعا ملحوظا 
في عدد االنتهاكات ضد الحريات االعالمية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2017، 
بلغت نس���بته 21%، وجاء ذلك كنتيجة مباش���رة الرتفاع كبير طرأ على عدد االعتداءات 
االس���رائيلية، وازديادًا في خطورتها التي بلغت ذروتها بقتل جنود االحتالل اثنين من 

الصحافيين اثناء تغطيتهما مسيرات سلمية في قطاع غزة.
وبلغ اجمالي عدد االعتداءات االس���رائيلية والفلس���طينية ض���د الحريات االعالمية في 
الضف���ة الغربية وقطاع غزة )بما فيها مدينة القدس المحتلة( ما مجموعه 277 انتهاكا، 
ارتكب االحتالل االسرائيلي 208 اعتداءات منها، )ما نسبته 75% منها(، بينما ارتكبت 
جهات فلس���طينية مختلفة في الضفة وقطاع غزة ما مجموعه 69 انتهاكًا، أي ما يوازي 
25% منها. وارتفع عدد االنتهاكات االسرائيلية في النصف األول من العام 2018 بنحو 
64% عما كان س���جل من اعتداءات اسرائيلية خالل ذات الفترة من العام 2017 والتي 

كان بلغ عددها 127 اعتداء إسرائيليًا.

القدس المحتّلة/ االستقالل:
دّنس مس����توطنون إس����رائيليون يوم أمس 
األحد، ساحات المسجد األقصى المبارك وسط 
حراس����ة أمنية مشّددة من ش����رطة االحتالل.   
وأف����ادت مصادر محلي����ة، أن 36 مس����توطًنا 
عل����ى مجموعتين اقتحموا س����احات األقصى 
وقاموا بجولة استفزازية في داخلها.   ويعمد 
المستوطنون بشكل يومي القتحام المسجد 
األقصى وتدنيس����ه بحماية ق����وات االحتالل 

وشرطته.

 مستوطنون 
يدنسون األقصى

خالل النصف األول من 2018

277 انتهاكًا للحريات 
اإلعالمية في فلسطين

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت مصادر عبرية، أمس األحد، النقاب ع���ن إصابة جنديْين 
إس���رائيليْين أحدهما بجروح بالغة واآلخر خطيرة، خالل تدريبات 
عس���كرية أجريت األربعاء الماضي. وذكر موقع صحيفة "يديعوت 

أحرنوت" العبرية، أّن الجنديين يخدمان في  إحدى وحدات النخبة 
القتالية الخاصة بالجيش والتي يطلق عليها وحدة "ماجالن".

وأش���ار الموقع إل���ى أن قوات الجيش أوقف���ت التدريبات وفتحت 
تحقيقا ف���ي الحادثة. وتعد الحادثة ه���ي الثالثة من نوعها منذ 

بداي���ة العام، حيث أش���ارت الصحيفة ذاتها، إل���ى مقتل جندي 
إس���رائيلي في وحدة "دفدوفان" عن طري���ق الخطأ خالل تدريبات 
عسكرية في آذار/مارس الماضي، بينما أصيب جندي آخر في وحدة 

المظليين في أيار/مايو الماضي، بجروح متوسطة.

غزة/ االستقالل
أكدت هيئة الحراك الوطني لكس����ر الحص����ار عن قطاع غزة، أنها 
س����تواصل إطالق سفن كس����ر الحصار من ميناء غزة نحو العالم 

الخارجي، وصوال إلى كسر الحصار نهائيا عن القطاع.
وق����ال المتحدث باس����م الهيئ����ة أدهم أبو س����لمية في تصريح 
ل�«االس����تقالل« إن الهيئة قررت تس����يير رحالت بحرية أسبوعيا 
تنديدا باستمرار الحصار المفروض على القطاع منذ نحو 12 عاما، 

مضيفا أنه » آن األوان إلنهاء الحصار عن قطاع غزة«.
وانطلقت عصر أمس تظاهرة بحرية باس����م س����فينة الحرية )3( 

لكسر الحصار عن قطاع غزة من ميناء غزة نحو العالم الخارجي.

وقالت هيئة الحراك الوطني لكس����ر الحصار في مؤتمر لها قبيل 
انط����الق الرحلة البحري����ة: إن »الحراك الي����وم تضامًنا مع قبطاني 

سفينتي الحرية األولى والثانية«.
وطالبت الهيئة باإلفراج الفوري عن قبطاني سفينتي الحرية األولى 
والثانية الذين اعتقلتهما قوات االحتالل اإلس����رائيلي في عرض 
البحر أثناء محاولتهما كسر الحصار البحري المفروض على القطاع 
منذ سنين. وذكرت أن »الرحلة ستنطلق من غزة نحو العالم؛ لتقول 
نحن ال نملك إاّل هذا الجهد، وال نملك إاّل أن نواصل نضالنا الشعبي 
السلمي؛ حتى كسر الحصار وإنهاء المعاناة ورفع هذا الظلم، ألن 
غزة تستحق الحياة«. كما دانت اعتداء بحرية االحتالل اإلسرائيلي 

على س����فينة الحرية التي حملت على متنها متضامنين أجانب، 
مؤك����دة أن ذل����ك »جريمة جديدة يرتكبها االحت����الل بحق هؤالء 
ا منه أنه قادر على كسر عزيمتنا وارادتنا ورغبة الحياة  األحرار؛ ظّنً

الموجودة لدينا ولكل أحرار العالم«.
وأعلنت قوات االحتالل األس����بوع الما ضي سيطرتها على سفينة 

كانت في طريقها إلى غزة قادمة من أوروبا لكسر حصارها.
واعترضت قوات االحتالل اإلسرائيلي رحلتين بحريتين انطلقت 
من قطاع غزة في محاولة منها لكسر الحصار عن القطاع، واعتقلت 
طواقمها وأفرج����ت عنهم فيما ال تزال تعتقل قبطاني الرحلتين 

السابقتين.

إصابة جنديْين "إسرائيليْين" من الوحدات الخاصة بجروح خطيرة

محلل: سيناريوهان النتهاء اجتماع »الكابينت« دون نتائج 

»الحراك الوطني«: مستمرون بسفن الحرية لكسر الحصار عن غزة

تتمة 7 �إ�صابات ..

تتمة "حما�س" تلتقي ..

فقد أصيب مس���اء أمس 3 مواطنين برصاص قوات االحتالل "اإلسرائيلي" 
شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأف���ادت مص���ادر محلية بإصاب���ة المواطنين الثالثة بأعي���رة نارية خالل 
مواجهات اندلعت بين الش���بان وقوات االحتالل بالق���رب من بوابة موقع 

"المدرسة العسكري" شرق المخيم.
وأشارت إلى أن أحد المصابين هو نجل نائب القائد العام لكتائب القسام 
مروان عيسى، موضحة أنه تم نقل اإلصابات لمستشفى شهداء األقصى 

لتلقي العالج.
وف���ي اعتداء آخر، أصيب ظه���ر أمس أربع مواطنين بج���راح مختلفة جراء 

قصف "إسرائيلي" استهدف مركبًة ببلدة بيت الهيا شمالي القطاع.
وأفاد مراسلنا، نقاًل عن مصدر طبي، بوصول أربعة إصابات إلى المستشفى 
االندونيس���ي شمالي القطاع جراء القصف اإلس���رائيلي، واصًفا جراحهم 

بالطفيفة.
أما المتحدث باس���م جيش االحتالل اإلس���رائيلي فأعل���ن أن طائرة تابعة 
للجي���ش نّف���ذت هجوًما على "س���يارة تتبع لخلية كان���ت تطلق بالونات 
حارقة، وكذل���ك على خلية أطلقت البالونات من ش���مال قطاع غزة باتجاه 

المستوطنات".
ورفعت قوات االحتالل مؤخًرا وتيرة قصف الش���بان قرب السياج الفاصل 
م���ع األراضي الفلس���طينية المحتلة بزعم إطالقهم بالون���ات حارقة تجاه 
مستوطنات "غالف غزة"، ما أدى إلصابة عدد منهم، كما قصفت في بعض 

األحيان مواقع للمقاومة بنفس االدعاء.

تتمة �جلهاد تتلقى دعوة ..

وقال المكتب اإلعالمي للحركة في تصريح صحفي تلقت »االستقالل« نسخة 
عن���ه، »من المقرر أن يقوم وفد من الحركة برئاس���ة نائ���ب األمين العام زياد 
النخالة وعضوي المكتب السياسي محمد الهندي وأنور أبو طه بتلبية الدعوة«. 
ومن المقرر أن يتباحث وفد الجهاد اإلس���المي مع المس���ؤولين الروسيين في  

العديد من الملفات والقضايا المختلفة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

غزة/ قاسم األغا: 
 انته���ت مس���اء أم���س األحد، جلس���ة 
المصغر  »اإلسرائيلي«  الوزاري  المجلس 
ببح���ث مقترح  الخاص���ة  )الكابين���ت(، 

"تهدئة" مع قطاع غزة.
وذك���رت صحيفة "يديع���وت أحرنوت" 
العبرّية أن اجتم���اع "الكابينت" انتهى 
دون نتائ���ج معلن���ة، مش���يرة إل���ى أن 
رئيس أركان الجيش غ���ادي أيزنكوت، 
ألي  باالس���تعداد  المجل���س  أبل���غ 
س���يناريوهات محتملة، بم���ا في ذلك 
شن عملية عسكرية ضد غزة.من جهته، 

المحلّل السياس���ي المختّص بالش���أن 
"اإلسرائيلي" أكرم عطالله، رأى أن انتهاء 
اجتماع "كابينت" االحتالل باألمس، دون 
اإلعالن عن النتائج يحمل سيناريوهين 
اثنين، مس���تبعدا في الوق���ت ذاته  أن 
يكون م���ن بين الس���يناريوَهْين رفض 
للخطة لتهدئ���ة األوضاع في قطاع غزة؛ 

"وإاّل لتم اإلعالن عن ذلك"، كما قال.
وعن الس���يناريو األول، أض���اف عطالله 
ل�"االستقالل": "إما أن يكون هناك موافقة 
على الخطة؛ لكن إسرائيل تريد االبتزاز 
ورف���ع س���قف المفاوض���ات، فيما لفت 

إلى أن الس���يناريو اآلخر يتمثل بوجود 
خالفات حقيقية داخل "الكابينت". 

وتابع: "هذان السيناريوهان هما األبرز في 
موضوع التكتم اإلس���رائيلي على نتائج 

اجتماع الكابينت يوم أمس )األحد(". 
وع���ن لغ���ة التهدي���د الت���ي أبداه���ا 
"أيزنك���وت"، من خالل القول: إن الجيش 
مستعد لش���ن عملية عسكرية واسعة 
النط���اق ض���د القط���اع، لف���ت المحلل 
السياسي إلى أن "جيش االحتالل يكرر 
هذا النوع من التهديد دائًما، ال سيما في 

ظروف من هذا النوع".

واعتب���ر أن مجري���ات األوض���اع تش���ي 
بالذهاب نحو إب���رام "تهدئة أكثر منها 
للتصعيد"، مبينا أن هذا الموقف ينطبق 
أيًضا على حركة "حماس"، التي تواصل 
جلساتها ومش���اوراتها حول مقترحات 

التهدئة.  
وفي األثناء، تناقلت وس���ائل إعالم عبرّية 
وأجنبي���ة الحدي���ث ع���ن مس���اٍع "أممية 
ومصرية"؛ لبلورة حلول من شأنها تخفيف 
األزمات اإلنس���انية الخانق���ة في القطاع، 
وتنفيذ مش���اريع إغاثية، تشمل تثبيت 
وقف إطالق النار بي���ن فصائل المقاومة 

و"إسرائيل"، أو عقد "هدنة" بين الطرفين.
ومنذ انطالق فعاليات "مس���يرة العودة 
وكس���ر الحص���ار"، على ط���ول الحدود 
الش���رقية لقط���اع غ���زة، بم���ارس/ آذار 
الماض���ي، تتصاعد جرائم االحتالل ضد 
المش���اركين س���لمًيا بالمسيرات، حيث 
استشهد نحو )160( فلسطينيًا وأصيب 
ما يزيد ع���ن )17( ألف آخرين، في وقت 
تواصل فيه "إسرائيل" حصارها للقطاع  
منذ 12 عامًا، مخلفة أوضاعًا صعبة على 
األصعدة كاف���ة، طالت أكثر من مليوني 

نسمة يعيشون فيه.
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االستقالل/ وكاالت: 
آلت ذبابة متطفلة دون تسجيل رقم قياسي عالمي 
جديد لمسابقة رص قطع الدومينو األصغر حجمًا في 

ألمانيا.
وقال منظمو البطولة السبت: إن المحبين ألحجار 
الدومينو حققوا مع ذلك أرقامًا قياس���ية أخرى: 
فقد أس���قطوا بمدينة نيدا الواقع���ة في والية 
هيس���ن وس���ط ألمانيا 596229 قطعة دومينو 

عادية الحجم.
وقال منظم المس���ابقة باتريك سينر السبت: إنه قد 
تم تجاوز الرقم األلماني المس���جل ألكبر تعامل مع 
سلسلة دومينو باإلضافة إلى ثالثة من خمسة أرقام 

عالمية مستهدفة.
إال أن ذبابة تس���ببت في إنهاء محاولة لتسجيل رقم 
قياسي جديد لقطع الدومينو الصغيرة، وقال سينر: 
"هذه القطع ال تزيد عن حج���م ظفر اإلصبع األصغر. 
حيث س���بقت الذبابة المتطفلة إلى هدم سلس���لة 
القطع قبل إنهاء رصها، ولم يكن هناك وقت لرصها 

من جديد".

ذبابة تعيق ألمانيا 
من دخول غينيس

االستقالل/ وكاالت: 
يتوجه كارلوس أنطونيو سانتاماريا،  
اليوم االثنين، إل���ى جامعة "أونام" 
الطب  فيزي���اء  دراس���ة  لمتابع���ة 
الحيوي، ليصبح بذلك أصغر طالب 
ف���ي ه���ذه الجامع���ة العريقة في 

مكسيكو.
مؤتمر  خ���الل  كارل���وس  وأوض���ح 
صحافي عقد في جامعة مكسيكو 
الوطنية المستقلة )أونام(: "هدفي 
هو أن أوفر العناصر األساسية لكي 
يتمكن األطباء وعلم���اء األحياء من 

إيجاد حلول للمشاكل البيولوجية".
وتابع مبتسمًا: "في حال نجحنا في 
إنتاج خلية قائمة بحد ذاتها يمكننا 

تاليًا أن نشفي كل األمراض".
وقال���ت الجامع���ة: إن الطالب الذي 
يتمتع "بق���درات إدراكي���ة عالية" 
س���يبدأ االثنين متابعة الدراس���ة 
للحص���ول عل���ى إجازة ف���ي فيزياء 
الطب الحيوي. لكن كارلوس ال يحبذ 

أن يقال عنه إنه "عبقري".

وأكد الطفل أنه يدخل إلى الجامعة 
"متعطشًا للعلم" في حين أن والدته 
الواقفة إلى جانبه تريد خصوصًا أن 
يأكل الس���ندويتش الذي أحضرته 

له.
وق���ال كارل���وس: "س���أتوجه إل���ى 
الصف���وف حاماًل األس���د األميركي 

القماش���ي" وهو ش���عار نادي كرة 
القدم في الجامعة.

وهو يش���جع فريق الجامعة مع أن 
كرة القدم ليست شغفه األول. وهو 

يحب األلعاب اإللكترونية.
وهو إل���ى جانب الدرس يحب أيضًا 
ق���راءة وثائ���ق علمية مبس���طة أو 

كالسيكيات األدب.
وأوض���ح: "كنت أقرأ قب���ل أيام دون 
كيش���وت و100 عام م���ن العزلة". 
وسينضم إلى نحو 30 طالبًا اختيروا 
من بي���ن 700 مرش���ح. وأضاف أن 
الطري���ق للوصول إل���ى الجامعة لم 

يكن سهاًل.

طفل مكسيكي يحطم قواعد االلتحاق بالجامعات

االستقالل/ وكاالت: 
تمكنت س���يدة أمريكية من لقاء مريضة حصلت على قلبها 

خالل عملية جراحية نادرة.
وكانت ليندا كار في وضع يائس، فلم تكن قادرة على السير 
لع���دة خطوات، قبل أن تتوقف اللتقاط أنفاس���ها، وأخبرها 
األطب���اء أنها بحاجة إلى عملية زراعة قلب، وانتظرت نحو 30 
شهرًا، قبل أن تتلقى اتصااًل من مستشفى جامعة ستانفورد 

غير مجرى حياتها.
وعل���ى الجانب اآلخر، كانت تام���ي غريفين، بحاجة إلى زراعة 
رئتين، وف���ي نفس الوقت، كان قلبها يعمل بش���كل جيد، 
واقترح األطباء إجراء ما ُيعرف باس���م "عملية الدومينو"، من 
خالل زراعة قلب ورئتي ش���خص متوفى في جسد غريفين، 

ونقل قلبها إلى السيدة كار.

تلتقي بالمريضة 
التي حصلت على 
قلبها للمرة األولى

 نورنبيرغ/ االستقالل: 
تس���بب خروف في حال���ة طوارئ 
لشرطة مدينة نورنبيرغ األلمانية. 
ولم يكتِف الخروف بذلك، بل أجبر 
الرسمي  الش���رطة على خلع زيها 
والقفز في حمام السباحة. فكيف 

تمكن من ذلك؟
ألمانيين  انتهت مهمة شرطيين 
في مدين���ة نورنبيرغ في مياه أحد 
المسابح، بعد أن اختار أحد الخرفان 
اله���روب من الش���رطة والقفز في 
مسبح، ما جعل الشرطيين يقفزان 
وراءه إلنقاذه، حس���ب م���ا جاء في 

موقع "شبيغل أونالين".
وكان أح���د س���كان المنطق���ة قد 
اتص���ل بالش���رطة ألن خروفًا ظل 
طريقه من مرج مج���اور قريب من 
مس���كنه ودخ���ل منزل���ه. وعندما 
بحث الش���رطيان عن الخروف في 
الحديق���ة، هرب منهم���ا وركض 

فوق غطاء مس���بح البيت، الذي هو 
من القماش، ما جعله يس���قط في 

المسبح.
وقد حاول الش���رطيان في البداية 
أن ينقذا الحي���وان ويخرجانه من 
المس���بح غير أن محاوالتهما باءت 
بالفش���ل، ما جعلهم���ا  يتصالن 
ثاني���ة  ش���رطة  بدوري���ة  أيض���ًا 
المهمة، حسب  لمساعدتهما في 
ما أفاد به متحدث باس���م ش���رطة 

فرانكونيا الوسطى.
 وخلع رجال الشرطة زيهم الرسمي 
وقف���زوا إلى المس���بح ليس���اعدوا 
زمالءه���م ف���ي مهمته���م، وهي 
التي أدوه���ا بنجاح. وبدا  المهمة 
الخ���روف عند إخراج���ه وقد خارت 
قواه، إذ لم يعد قادرًا على الحركة. 
وتمكن���ت الش���رطة م���ن معرفة 
صاحب الخروف وأعادت له خروفه 

الهارب.

فلوريدا/ االستقالل: 
حذرت دراسة في الواليات المتحدة من أن سحالي 
قادم���ة من أمريكا الجنوبية، قد تبدأ االنتش���ار في 

جنوب البالد .
وذكرت الدراس���ة الت���ي اطلع���ت عليها بي 
بي س���ي أن هذه الس���حالي الت���ي يمكن أن 
يبلغ طولها 1.2 متر ، اس���توطنت البرية في 
فلوريدا، بعد أن حضرت إلى الواليات المتحدة 

كحيوانات أليفة.
وقالت: إن السحالي تعيش حاليًا في مستوطنتين 
كبيرتين في فلوريدا، وقد تنتشر في مساحة تمتد 
من واليتي كاروالينا الشمالية وكاروالينا الجنوبية 

حتى وسط تكساس.

االستقالل/ وكاالت: 
احتفل طفل بريطان���ي بعيد ميالده 
األول، بعد أن تحدى توقعات األطباء، 
ونجا من الموت بأعجوبة، على إثر إجراء 
عملية جراحية ناجح���ة لزراعة القلب 

وهو بعمر 9 أشهر فقط.
وللمرة األولى في حياة طفلها بنيامين 
راين، تمكنت والدته آش���لي هاردي، 
من النظر في عينين���ه، وهي تعتقد 
أنه يملك فرصة كبي���رة للحياة، على 
الرغم من أن األطباء منحوه فرصة %1 

فقط للنجاة.
وكان والدا آش���لي فاقدين لألمل في 
نجاته، بع���د أن أخبرهما األطباء خالل 
فترة الحمل، أن فرصته بالحياة ش���به 
معدوم���ة، لكنه اس���تطاع أن يخالف 
كل التوقعات، واحتفل في األس���بوع 

الماضي بعيد ميالده األول، بحس���ب 
صحيفة ميرور البريطانية.

وبدأ كفاح الطفل م���ع المرض عندما 
كانت آش���لي حاماًل به في األس���بوع 
24، وأخبره���ا األطب���اء أن فرصته في 
النجاة ال تتج���اوز 1 في المئة، وبدأت 
في ذل���ك الوقت، ُتعد لخطبة تلقيها 

في جنازته.
ورفض مستشفيان في البداية إجراء 
عملية جراحية للطفل، قبل أن يوافق 
مستش���فى ثالث في نيوكاسل على 
خوض المغامرة، ومع ذلك، حذر األطباء 
وال���دي بنيامي���ن، أن فرصة طفلهما 

بالنجاة معدومة.
وبعد إجراء عملي���ة زراعة قلب جديد، 
تمكن الطفل من تجاوز هذه المحنة، 

وحصل على فرصة جديدة للحياة.

طفل يتحدى توقعات 
األطباء بعد عملية

 زراعة ناجحة للقلب

خروف يجبر الشرطة 
األلمانية على السباحة

تحذيرات في 
الواليات المتحدة 

بسبب إحدى 
أنواع السحالي
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