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تحديد مواعيد سفر حجاج
 مكرمة خادم الحرمين

رام الله/  االستقالل: 
أعل����ن وزي����ر األوقاف والش����ؤون الدينية يوس����ف 
ادعيس مس����اء أم����س االثنين، موعد س����فر حجاج 
مكرمة خ����ادم الحرمي����ن الش����ريفين للمحافظات 

الشمالية والجنوبية.
وقال ادعيس، إن س����فر حجاج المحافظات الشمالية 
س����يكون مس����اء يوم األربعاء الموافق 15 من الشهر 
الجاري، أما حجاج المحافظات الجنوبية فسيكون موعد 

سفرهم فجر يوم الخميس 16 من الشهر الجاري.
 وأضاف أنه س����يتم إعالن مواعي����د وأرقام الرحالت 
بعد التواصل مع الجهات المنظمة السعودية إلنهاء 

كافة الترتيبات الخاصة بسفرهم.
 يش����ار إلى أن حجاج فلس����طين م����ن المحافظات 
الش����مالية بدؤوا أمس مغادرة الضفة إلى المملكة 
األردنية الهاشمية ومنها إلى الديار الحجازية، فيما 

يستمر وصول حجاج قطاع غزة إلى مكة المكرمة.

موظفو »أونروا« 
المضربون عن الطعام: 

»الموت وال المذلة« 
غزة / سماح المبحوح: 

داخل خيمة بيضاء تذكرهم بخيم اللجوء التي هجر منها 
ذووهم قبل عش���رات الس���نوات، أقيمت بمقر 
وكالة غوت وتشغيل » أونروا« بغزة ، و كتب على 

الحاجز البحري.. 
هل يوفر الحماية 

لـ »إسرائيل«؟
غزة / محمد مهدي: 

يس����ارع جيش االحت����الل الخطا ف����ي الوقت 
الراهن لتأمين حدود المستوطنات 
المحاذية لقطاع غزة وحمايتها من 

دعوة »موسكو« لـ »الجهاد اإلسالمي«.. 
إدراك لمركزيــة الــدور

غزة/ قاسم األغا:
في الوقت الذي تتصف فيه حركة الجهاد اإلسالمي 
في فلس���طين ب� »صاحبة الدبلوماس���ية المتوازنة«، 

واألقدر عل���ى ملء فراغ األزم���ات، خصوصًا المتعلقة 
منه���ا بالمصالح���ة الوطني���ة الداخلية؛ 
يرتفع منسوب اإلدراك اإلقليمي والدولي 

الورقــة المصريــة المعــدلة..
 هــل تبعثــر أوراق المصالحــة؟!

غزة/ حممود عمر:
تقدي���م مصر ورقة جديدة معدلة للبنود  التي وافقت 
عليها حماس س���ابقًا حول المصالحة الفلس���طينية، 

بعد المعلومات الواردة بوجود اعتراض من قبل حركة 
فتح على الورقة المصرية الس���ابقة، يزيد 
المشهد السياس���ي الفلسطيني تعقيدا 

الهيئة الوطنية تؤكد استمرار مسيرات 
العودة ورفض الحلول »المجتزأة«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أّمنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس االثنين، الحماية الكاملة لعشرات 
المستوطنين خالل اقتحامهم لباحات المس���جد األقصى المبارك في القدس 

المحتلة، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لس���يطرة االحتالل منذ 
1967. وأفاد مس���ؤول اإلعالم في دائ���رة األوقاف بالقدس، فراس 

عشرات المستوطنين 
يقتحمون المسجد األقصى

غزة/ االستقالل: 
أكدت الهيئة الوطنية العليا لمس����يرة العودة وكس����ر الحصار مس����اء أمس 
االثنين، اس����تمرار فعاليات المسيرة بأدواتها السلمية، في وقت شددت فيه 

على رفض المشروعات التصفوية كافة التي تستهدف القضية 
الوطني����ة و«أية حل����ول مجتزأة«.ودعت الهيئة ف����ي بيان وصل » 

غزة/ االستقالل:
أطلقت طائرة إسرائيلية ُمس���يرة يوم أمس، صاروخا قرب مجموعة من الشبان 
ش���مالي شرق  مدينة غزة ، دون وقوع إصابات. وذكرت مصادر محلية، أن طائرة 

إس���رائيلية ُمس���يرة أطلقت صاروًخا تجاه مجموعة من الشبان قرب 
المقبرة الشرقية شمالي شرقي مدينة غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.

طائرات االحتالل تستهدف 
مجموعة من المواطنين شرق غزة  

2 2

موظفو  »أونروا« يطالبون
 الوكالة بالتراجع عن قراراتها

غزة/ دعاء الحطاب:
نّظم تجم���ع النقابات المهنية في قطاع غزة ي���وم أمس االثنين، وقفة 

احتجاجية تندي���ًدا بتقلصات وكالة أون���روا بحق الالجئين، 
وإقدامها عل���ى فصل نحو أل���ف موّظف عام���ٍل على برنامج 

وقفة إسناد لألسرى أمام 
مقر الصليب األحمر بغزة

وقفة تضامنية مع األسرى 
المقطوعة رواتبهم بغزة

غزة/ خالد اشتيوي:
ش���ارك العشرات من أهالي األسرى في الوقفة األسبوعية يوم االثنين، أمام مقر 

اللجنة الدولية للصلي���ب األحمر بمدينة غزة، تضامنًا مع أبنائهم. 
ورفع المش����اركون خ����الل وقفتهم صورًا لذويه����م، والفتات 

غزة/ االستقالل: 
نظمت دائرة العمل النس���ائي التابع���ة لحركة الجهاد اإلس���المي، وقفًة 

تضامني���ة مع األس���رى الفلس���طينيين في س���جون االحتالل، 
احتجاجا على سياس���ة الس���لطة المتمثلة بقطع رواتب األسرى 

غزة/ اال�ستقالل:
�س��يعت جماهري غفرية يوم اأم�س االثنني جثمان ال�س��هيد ال�ساب اأحمد 
جه��اد العاي��دي م��ن قرية الزوايدة و�س��ط قط��اع غزة، وال��ذي ارتقى  
متاأثرًا بجراح اأ�سيب بها يف م�سريات العودة. وانطلق موكب الت�سييع من 

منزل ال�س��هيد بقرية الزوايدة و�س��ط قطاع غزة، اإىل امل�س��جد لل�سالة 
علي��ه ومن ثم ملقربة ال�س��هداء. وا�ست�س��هد العايدي )17 عاًما( م�س��اء 
اأول اأم���س متاأثًرا بجراح اأ�س��يب بها خالل م�س��اركته مب�س��ريات العودة 

يف اجلمعة االأوىل مل�سرية العودة �سرق خميم الربيج و�سط قطاع غزة.

جماهير وسط القطاع  تشييع الشهيد العايدي 

ت�سييع جثمان ال�سهيد  اأحمد العايدي و�سط قطاع غزة اأم�س         ) ت�سوير/ اأ�سرف اأبو عمرة (
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القدس المحتلة/ االستقالل:
قال طاقم محامي الدفاع عن الشيخ 
المحكمة  رائد ص����الح، إن قاض����ي 
العليا، ميني مزوز، اس����تجاب لطلبه 
بالتنح����ي ع����ن النظر في جلس����ة 
المحكم����ة  يوم أم����س االثنين، في 
طلب النياب����ة تمديد فترة االعتقال 
المنزلي مع القي����د اإللكتروني على 
الش����يخ صالح، كون مزوز قد شغل 
القضائ����ي  المستش����ار  منص����ب 
للحكومة اإلس����رائيلية بين األعوام 
حينه����ا  وأوص����ى   2010-2007
بتقديم الئحة اتهام ضد الش����يخ 
صالح ف����ي الملف المعروف إعالميا 

ب�"خطبة وادي الجوز".
وكان م����ن المزمع أن تنظر المحكمة 
في طلب النيابة العامة تمديد فترة 
اإلبقاء على الش����يخ صالح في القيد 
إلى  اإللكتروني، وذلك بعد تحويله 
الحبس المنزلي بشروط مشددة في 

قرية كفر كنا.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الشيخ 
صالح، المحام����ي خال����د زبارقة، إن 
"موعد الجلس����ة القادمة للنظر في 
العامة، س����يعلن عنه  النيابة  طلب 

الحقا".
وأش����ار إلى أن����ه "حس����ب القانون 
اإلس����رائيلي عند اعتقال ش����خص 
حت����ى نهاية اإلج����راءات القانونية 
يك����ون الح����د األقص����ى النته����اء 

المحاكمة 9 أشهر".
وأوض����ح أن����ه "فيما يخ����ص ملف 

الش����يخ رائد ص����الح، فقد توجهت 
النيابة العامة في ش����هر أيار/ مايو 
الماضي إلى المحكمة العليا بطلب 
تمديد فت����رة اعتقال الش����يخ بعد 
انتهاء الم����دة القانونية المصّرحة 
في القان����ون لالعتقال حتى نهاية 
اإلج����راءات، وقد م����ّددت العليا في 
حينه الفت����رة إلى 3 أش����هر، أحيل 
خاللها الشيخ رائد صالح إلى الحبس 
المنزلي في القيد اإللكتروني، وهو 

بحسب القانون اعتقال فعلي.

وبين أن فترة الثالثة أشهر تنتهي 
بتاريخ 24 من الشهر الجاري وعليه 
توجهت النيابة العامة مرة أخرى إلى 
المحكمة العليا بطلب تمديد فترة 
اإلبقاء على الش����يخ رائد صالح في 

القيد اإللكتروني.
وكان����ت المحكم����ة المركزي����ة في 
مدينة حيفا، قد أحالت الشيخ رائد 
صالح إلى الحب����س المنزلي بتاريخ 
6 يولي����و الماضي  في كفر كنا، بعد 
اعتقاله في 15 أغسطس من العام 

الماض����ي، من منزله ف����ي مدينة أم 
الفحم.

 وقّدمت النيابة العامة الئحة اتهام 
ضده بتاريخ 24 أغسطس من العام 
الماض����ي، وزعم����ت فيه����ا ارتكابه 
مخالفات مختلفة منها "التحريض 
على العنف واإلره����اب"، في خطب 
وتصريحات له، باإلضافة إلى اتهامه 
ب�"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي 
التي  )الشمالية(  اإلسالمية  الحركة 

كان يرأسها.

نابلس/ االستقالل:
صادرت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس 
االثنين 25 دونًما م����ن أراضي بلدة جماعين 
جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة 
غس����ان دغلس، ف����ي تصريح ل����ه، إن قوات 
االحتالل س����لمت اخطاًرا بمصادرة 25 دونًما 
م����ن منطقة "حراي����ق العويل" ف����ي الجهة 

الشرقية ألراضي بلدة جماعين.
ملكيته����ا  تع����ود  االراض����ي  أن  وأض����اف 
للمواطنين حامد محمد حمدان، وموسى عمر 

أبو شعيب.

طوباس / االستقالل:
أكد الناش���ط الحقوقي في االغ���وار عارف دراغمة، أن ق���وات االحتالل اخلت 4 

عائالت من خربة يرزا شرق طوباس في االغوار، بعد أن دمر منشآتهم.
واوضح الناش���ط دراغمة ، أن حشودات عس���كرية مكثفة في خربة يرزا اجبرت 
العائالت على اخالء مس���اكنها، بحجة اجراء تدريبات عس���كرية، مؤكدا تخوف 
االهال���ي الى جانب اخالئه���م من تأثير التدريبات العس���كرية على مراعيهم 

ومزارعهم.
واوض���ح أن قوات االحتالل كانت قد دمرت ممتلكات المواطنين في الخربة قبل 

ايام، من ضمنها خطوط ومصادر المياه.

رام الله/ االستقالل:
أفاد تقري���ر أصدره مرك���ز  القدس 
اإلس���رائيلي  الش���أن  لدراس���ات 
والفلسطيني، بأن سلطات االحتالل 
تواصل سياس���اتها العنصرية ضد 
أراضيهم  ومصادرة  الفلسطينيين، 
وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم، 
حيث هدمت خالل ش���هر تموز من 
عام 2018 قرابة 32  منشأة سكنية 
وتجارية في مختلف مناطق الضفة 

والداخل الفلسطيني.
كما هدم االحت���الل قرية العراقيب 
للم���رة 131 على التوال���ي، وأصدرت 
ق���رارًا يقض���ي بهدم تجم���ع الخان 

األحمر وأبو النوار البدوي.
 وأوض���ح المرك���ز خالل رص���ده، أن 
بهدم  أخط���رت  االحتالل  س���لطات 
عشرات المنشآت، وصادقت على بناء 
آالف الوحدات السكنية االستيطانية 
في مستوطنات الضفة، بعد مصادرة 
وتجريف أراضي مواطنين وشق طرق 

استيطانية. 
 وأشار المركز في تقريره اإلحصائي 

إل���ى أن إج���راءات االحت���الل طالت 
منش���آت تعود لفلسطينيين داخل 
الخط األخضر، وذلك ضمن سياسته 

التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم. 
 وأش���ار مدير المرك���ز القدس، عماد 
أبو ع���واد، إل���ى أّن عملي���ات الهدم 
خالل الشهر الحالي ارتفعت مقارنة 

مع الش���هر الماضي بنس���بة %40، 
وشملت توّزعا على المناطق المحتلة 
الغربي���ة والداخل  كافة في الضفة 

المحتل.
 وفيم���ا يتعل���ق باالس���تيطان فقد 
أظهرت األرقام ه���ي األخرى ارتفاعا 
كبيرا في ظل المزاي���دات اليمينية 

الداخلية، التي تطال���ب بالمزيد من 
البناء في الضفة الغربية.

وطال���ب أبو عّواد الجه���ات المعنية 
والس���لطة الفلس���طينية، بض���رورة 
لفضح  الدولية،  للمؤسسات  التوجه 
ممارس���ات االحتالل، وإعادة مركزية 

هذه القضية للمشهد.

االحتالل يؤجل طلب النيابة بإبقاء 
القيد اإللكتروني للشيخ رائد صالح

ال�سيخ رائد �سالح اأثناء ذهابه اىل قاعة املحكمة الإ�سرائيلية العليا للنظر يف متديد الإقامة الإلكرتونية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أّمنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس االثنين، الحماية الكاملة لعشرات 
المستوطنين خالل اقتحامهم لباحات المس���جد األقصى المبارك في القدس 

المحتلة، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة االحتالل منذ 1967.
ا  وأفاد مسؤول اإلعالم في دائرة األوقاف بالقدس، فراس الدبس، أن 96 إسرائيلًيّ

اقتحموا باحات األقصى صباح يوم أمس االثنين.
وأضاف الدبس في تصريح له، أن الشرطة اإلسرائيلية سمحت ل� 90 مستوطًنا 
باقتحام المس���جد األقصى خالل الجولة األولى، فيما اقتحم 6 إسرائيليين من 
"سلطة المحاكم اإلسرائيلية" المسجد خالل الفترة ذاتها، حيث كانوا برفقة أحد 

الضباط اإلسرائيليين.
وأش���ار إلى أن االقتحامات تّمت لمدة أربع س���اعات بعد تأمين الحماية لهم من 

عناصر الشرطة اإلسرائيلية والقوات الخاصة المسّلحة.

عشرات المستوطنين 
يقتحمون المسجد األقصى

االحتالل يجبر 4 
عائالت شرق طوباس 
على إخالء مساكنها

االحتالل هدم 32 منشأة فلسطينية خالل يوليو

االحتالل ُيصادر 25 دونمًا من أراضي جماعين

القدس المحتلة/ االستقالل:
اختتم المجلس الوزاري اإلس���رائيل المصغر "الكابينت"، 
اجتماعه، دون اتخاذ قرار بش���أن الجهود الجارية بوساطة 
مبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف، 
ومصر، للتوصل إلى تس���وية مع حركة "حماس" في قطاع 

غزة.
ونقل���ت صحيف���ة "هآرتس" اإلس���رائيلية، عن مس���ؤول 
إسرائيلي سياسي، أن التسوية الشاملة في قطاع غزة لن 
تتم دون إعادة اإلسرائيليين وجثث الجنود المحتجزة لدى 

"حماس" في غزة.
وقال المسؤول اإلسرائيلي، إن جلسة "الكابينت"، شهدت 

مساء األحد، إحاطة أعضائه بجهود ميالدينوف ومصر.
م���ن ناحيته���ا، قال���ت صحيف���ة "يديع���وت أحرونوت" 
اإلس���رائيلية، إنه خالل جلس���ة المجلس الوزاري المصغر 
التي اس���تمرت خمس ساعات، قدم رئيس أركان الجيش 
غادي آيزنكوت، صورة للوضع في غزة، وقال "الكابينت" إن 

الجيش مستعد لكل السيناريوهات.
ولم تصدر أية قرارات تتعلق بالتسوية، بل انتهى اجتماع 
"الكابينت"، على أن الفرصة للتوصل لتس���وية شاملة مع 
"حماس" ضعيفة جدًا، بسبب الفجوة بين مطالبها، خاصة 
عقد صفقة لتبادل أس���رى، وموقف "إس���رائيل" الرافض 

لذلك.
كما ترى "إس���رائيل" أن الفرصة الوحيدة إلحراز تقدم في 
المرحلة األولى تقتضي وقف "حماس"، كل عمليات إطالق 
الطائ���رات الورقية والبالونات الحارق���ة، مقابل إعادة فتح 

معبر كرم أبو سالم، وتوسيع مساحة الصيد.
ويتصاعد التوتر بين "إس���رائيل" وقطاع غزة، منذ انطالق 
فعاليات "مسيرة العودة" المستمرة قرب السياج الفاصل، 

منذ نهاية مارس/ آذار الماضي.

نتائج اجتماع »الكابينت« 
اإلسرائيلي بشأن غزة
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ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع 
الروس؛  المس���ؤولين  عدد من 
لبحث الوضع داخل فلس���طين 
المحتلة. بحسب بيان ل�لمكتب 
اإلعالمي ل���� "الجهاد"، اطلعت 

عليه "االستقالل". 
الوف���د  أن  البي���ان  وأض���اف 
س���يعرض أمام المس���ؤولين 
المتعلقة  الحقائ���ق  ال���روس 
واالنته���اكات  بالع���دوان 
اإلس���رائيلية وجريمة الحصار 
غزة،  قط���اع  على  المتواص���ل 
والتأكيد عل���ى موقف الحركة 
بالحقوق  والمتمس���ك  الثابت 

والثوابت الوطنية.
وتابع: "كما سيعرض الوفد ما 
يجري من مؤامرات تستهدف 
الش���عب  حق���وق  تصفي���ه 
الفلسطيني، وبخاصة محاوالت 
الواليات المتحدة فرض رؤيتها 
التي تتجاوز الحقوق التاريخية 

للشعب الفلسطيني".

قّوة فاعلة
رئيس المركز الثقافي الروسي العربي 
)الروسية(  د. في "س���ان بطرس���برغ" 

مسّلم شعيتو، رأى أن زيارة وفد "الجهاد 
اإلس���المي" ك�"قوة فلسطينية فاعلة" 
إلى موسكو تأتي من منطلق االهتمام 
الفلس���طينية،  بالقضي���ة  الروس���ي 
وعالقاتها الجيدة مع مختلف الفصائل، 

خصوًصا المقاِومة منها.
ل�"االس���تقالل": إن هذه  وقال شعيتو 
الزي���ارة تأت���ي انطالًقا من المس���اعي 
مس���تمًرا  االتصال  إلبق���اء  الروس���ية 
م���ع أط���راف القضية الفلس���طينية، 
ا  واس���تطالع آرائه���م، باعتبارهم جزًء
أساس���ًيا من الح���ّل لقضية الش���رق 

األوسط".
 وأّك���د على أن زي���ارة "الجهاد" تحمل 

"خصوصية"، ال س���يما ف���ي عالقاتها 
الجي���دة م���ع أط���راف المقاوم���ة في 
المنطق���ة، الت���ي تعد روس���يا حليًفا 

أساسًيا لهذه األطراف.
واعتب���ر أن القيادة الروس���ية ترى بأن 
العالق���ة م���ع "الجه���اد" وغيره���ا من 
في  تس���اعد  الفلس���طينية،  األطراف 
تخفيف التوّت���ر بالمنطقة، وترى في 
ا ش���رعًيا لتحرير أرضهم،  نضالهم حّقً
خالًفا لما ت���راه "إس���رائيل" والواليات 

المتحدة وبعض األنظمة العربية.   
ورّجح أن تلعب "موس���كو" خالل الفترة 
المقبلة دوًرا فاعاًل في ملف المصالحة 
الداخلي���ة، من خالل دع���وة الفصائل 
المختلفة للقاء مجدًدا، وصواًل إلى حّل 

عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

 �ضابطة �إيقاع
أما أس���تاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة د. ط���ارق فهمي، اعتبر الدعوة 
الرس���مية الروس���ية الت���ي تلقته���ا 
حرك���ة الجهاد لزيارة "موس���كو" تأتي 
استش���عاًرا من األخي���رة ألهمية دور 
الحرك���ة، وعالقتها الجيدة مع األطراف 
اإلقليمية والدولي���ة المختلفة، واصًفا 
الجه���اد ب�"ضابط���ة إيق���اع المعادلة 

الفلسطينية المعقدة". 
بّين  وعن توقي���ت دع���وة "موس���كو"، 
فهمي ل�"االستقالل" أن التوقيت يحمل 
"دالالت"، أبرزها الحرص الروسي للتعرف 

على مس���تجدات ما يتعلق سياس���ًيا 
الفلسطينية،  بالقضية  واس���تراتيجًيا 
واالّطالع على جهود مصر األخيرة بشأن 

المصالحة، والتهدئة في قطاع غزة.
وأض����اف: "زي����ارة وف����د الجه����اد يعد 
استكمااًل لزيارات سابقة لوفود سياسية 
فلسطينية )من فتح وحماس(، كانت قد 

التقت بقيادات روسية".
وعن س���ؤالنا حول االهتمام الروس���ي 
باألطراف الفلس���طينية ؟"، أش���ار إلى 
أن ذلك ربم���ا يكون في إط���ار توجيه 
روس���يا رس���ائل عّدة، أهمها أن القوى 
الفلس���طينية منفتح���ة عل���ى القوى 
الدولية، وأن األمور ليس���ت بيد اإلدارة 

األمريكية وحدها".

العل���وم  أس���تاذ  يخ���ِف  ول���م 
روس���يا  ح���رص  السياس���ية 
الفلسطيني  بالملف  واهتمامها 
"العتبارات تخدمه���ا، عبر البحث 
ع���ن دور أكث���ر مركزي���ة لها في 
اإلقلي���م، يبدأ بالملف الس���وري، 
مروًرا بالملف الفلسطيني، وغيرها 

من الملفات األخرى بالمنطقة".
وج���ّدد التأكي���د عل���ى أهمي���ة 
اإلس���المي"  "الجه���اد  دور 
عل���ى المس���تويين السياس���ي 
والعسكري، الفًتا إلى أنه ال يمكن 
الوص���ول ألي اتفاق سياس���ي ) 
متعل���ق بالمصالح���ة والتهدئة 
بغزة( بمعزل عن الحركة، أو إغغال 
دورها وحضوره���ا الكبير إقليمًيا 

ودولًيا.

توقيت مهم
ب���دوره، ع���د الكات���ب والمحل���ل 
السياس���ي من غ���زة د. أس���عد 
ج���ودة توقيت زيارة وفد "الجهاد 
اإلسالمي" إلى العاصمة الروسية 
"مهًما"، ال سيما في ظل المتغيرات 
واإلرادات الدولي���ة، التي تحاول فرض 
مشاريع تصفوية على حساب القضية 

الفلسطينية.
وقال جودة ل�"االس���تقالل": "إن الرغبة 
الروسية للقاء الجهاد بعد دعوة رسمّية، 
)الروس(  تأتي في س���ياق معرفتهم 
بدور الجهاد األساس���ي، وما تمثله من 
حلقة مركزية في القوى الفلسطينية".    
وأوضح أن قّوة الحركة على المستويين 
السياس���ي والعس���كري، وتمس���كها 
بالثوابت الوطني���ة، مكّنها من الحفاظ 
عل���ى موقع إقليم���ي متق���ّدم، فضاًل 
ع���ن أنها نأت بنفس���ها ع���ن الدخول 
ف���ي "متاهات" الس���لطة؛ األم���ر الذي 
أكس���بها تقديًرا كبي���ًرا لدى المجتمع 

الفلسطيني.   

دعوة »موسكو« لـ »الجهاد اإلسالمي«.. إدراك لمركزية الدور
غزة/ قا�ضم �لأغا:

يف �لوقت �لذي تت�ضف فيه حركة �جلهاد �لإ�ضالمي 
يف فل�ضطني ب� "�ض��احبة �لدبلوما�ضية �ملتو�زنة"، 
و�لأقدر على ملء فر�غ �لأزمات، خ�ضو�ضًا �ملتعلقة 
�لد�خلي��ة؛ يرتف��ع  �لوطني��ة  بامل�ض��احلة  منه��ا 
من�ض��وب �لإدر�ك �لإقليمي و�لدويل لأهمية دور 

�حلركة، وما ت�ضكله من ثقل �ضيا�ضي وع�ضكرّي يف 
�حللبة �ل�ضيا�ضية �لفل�ضطينية. �حل�ضور �ملتنامي 
ل�«�جلهاد« و�لإدر�ك �لفعل��ّي لأهمية دورها؛ دفع 
دوًل حموري��ة يف �ملنطق��ة �إىل دعوته��ا؛ للوقوف 
على متتلكه من روؤى و�أفكار ومقرتحات، ُت�ضاهم يف 
تقريب ُوجهات �لنظر وَج�ض��ر �لهّوة بني �لفرقاء 

�لفل�ض��طينيني. وو�ض��ل �أم�س �لعا�ض��مة »مو�ضكو« 
وفد رفيع �مل�ضتوى من �حلركة ير�أ�ضه نائب �لأمني 
�لع��ام �أ.زي��اد �لنخال��ة، بالإ�ض��افة �إىل ع�ض��وّي 
�ملكت��ب �ل�ضيا�ض��ي د. حمم��د �لهن��دي، و د.�أن��ور 
�أب��و ط��ه، وذل��ك تلبّية لدعوة ر�ض��مية م��ن وز�رة 

�خلارجية �لرو�ضية.

وفد "�جلهاد"   يغادر �ىل مو�ضكو

غزة/ االستقالل: 
أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس االثنين، إحصائية 
شهداء وجرحى مسيرة العودة  الكبرى منذ انطالقها 
بتاريخ 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع 

غزة.
وقال المتحدث باس���م وزارة الصحة أشرف القدرة، إن 
158 فلس���طينيا استش���هدوا وأصيب نحو 17500 
آخري���ن بجراح مختلفة واختناق بالغ���از خالل اعتداء 
قوات االحتالل االسرائيلي على المشاركين السلميين 

في مسيرات العودة وكسر الحصار.
وكس���ر  الع���ودة  مس���يرات  أن  إل���ى  يش���ار 
الحصار، انطلقت في 30 مارس الماضي على طول 

حدود قطاع غزة.

158  شهيدًا منذ 
انطالق مسيرات 
العودة في غزة غزة/ االستقالل: 

أك����دت الهيئة الوطنية العليا لمس����يرة العودة 
وكس����ر الحصار مس����اء أمس االثنين، اس����تمرار 
فعاليات المس����يرة بأدواتها السلمية، في وقت 
ش����ددت فيه على رفض المشروعات التصفوية 
كافة التي تس����تهدف القضي����ة الوطنية و"أية 
حلول مجت����زأة". ودعت الهيئة ف����ي بيان وصل 
" االس����تقالل " نس����خه عن����ه جماهير ش����عبنا 
ألوسع مشاركة ش����عبية في الفعاليات اليومية 
وتتويجها بمش����اركة واس����عة الجمعة المقبلة 

تحت عنوان: "لغزة الحرية والحياة".
وأكدت أن "أية حلول مجتزأة ال تلبى مطالب شعبنا 
وال ترتقي إلى مستوى التضحيات الجسام التي 

قدمها شعبنا؛ لن تكون مقبولة وطنًيا".
وشددت الهيئة على أنه "لن يتم التعامل معها 
)الحلول( خاصة إذا كانت حلوال إنسانية تتطلب 

أثمانا سياسية يرفضها شعبنا وقيادته".

وحذرت من "الدعايات المغرضة التي يستخدمها 
االحتالل وأعوانة للمس بمسيرات العودة بهدف 
إحب����اط الجماهي����ر وإبعاده����م عن المش����اركة 
الجماهيرية تحت عناوين مش����اريع وتس����ويات 
واتفاقات ومبادرات ليس لها أي أساس حقيقي 

يمكن اعتباره إطارًا صالحًا للحوار حوله".
وحمل����ت الهيئة حكوم����ة االحت����الل وحلفاءها 
الفاش����ية  الممارس����ات  كل  ع����ن  المس����ئولية 
واالعت����داءات الت����ي تس����تهدف المتظاهرين 
السلميين من المدنيين المشاركين في مسيرات 

العودة.
وطالب����ت المجتم����ع الدول����ي والق����وى الدولية 
واإلقليمية إلى كبح جماح جيش االحتالل وإجبار 
حكومته على وقف اعتداءاتها كافة على شعبنا 

العظيم وفتح المعابر ورفع الحصار الظالم.
وثمن����ت الهيئ����ة مواق����ف الق����وى الوطني����ة 
واالس����المية وكافة شرائح ش����عبنا وقواه الذين 

يؤكدون على حق ش����عبنا ف����ي الحرية والكرامة 
والحياة ويصطفون موحدين خلف خيار المقاومة 

الشعبية.
ومن����ذ الثالثي����ن م����ن م����ارس الماض����ي يخرج 
الفلس����طينيون في قطاع غزة بمسيرات سلمية 
في المناطق الش����رقية للقطاع ضمن مس����يرات 

العودة وكسر الحصار.
وأدى قم����ع ق����وات االحت����الل للمس����يرات التي 
تحدث ي����وم الجمعة من كل أس����بوع إلى ارتقاء 
158 ش����هيًدا وإصابة نحو 17500 اصابة بجراح 

مختلفة.
وتحدثت وسائل إعالم إسرائيلية وأجنبية مؤخًرا 
عن مساٍع أممية ومصرية لبلورة حلول من شأنها 
تخفيف األزمات اإلنسانية الخانقة في القطاع، 
وتنفيذ مش����اريع إغاثية، تش����مل تثبيت وقف 
إطالق النار بين فصائل المقاومة و"إسرائيل"، أو 

عقد هدنة بين الطرفين.

الهيئة الوطنية تؤكد استمرار

 مسيرات العودة ورفض الحلول »المجتزأة«
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وقالت الصحيفة في تقرير نشرته أمس، 
إن القاه����رة عّدل����ت "الورق����ة المصرية" 
للمصالح����ة الفلس����طينية، بع����د أخ����ذ 
مالحظات حركة "فتح" ورئيس  الس����لطة 
محمود عب����اس في االعتب����ار، لتصبح من 

ثالث مراحل بداًل من أربع.
وأوضح����ت المص����ادر أن الورقة المصرية 
المعدل����ة تتأل����ف م����ن ث����الث مراحل، و 
"تقترب كثيرًا من مطالب الرئيس عباس 

وبرنامجه".
وحس����ب ذات المصادر، فإن مدة المرحلة 
األولى خمسة أس����ابيع تبدأ بعودة الوزراء 
ف����ي حكوم����ة الوف����اق الوطني ورؤس����اء 
لمزاولة  الحكومية  والس����لطات  الهيئات 
عملهم في قطاع غ����زة، يليها توجه وفد 
أمني يمثل الس����لطة الفلسطينية لعقد 
اجتماعات مع وف����د أمني من حماس في 

القاهرة.
المرحل����ة األولى أيضًا  وأضافت: "خ����الل 
ل لجنة وطنية مهمتها مراقبة  سُتش����كَّ
تنفيذ اتفاق����ي القاهرة الموقعين عامي 
2011 و2017 ومتابعة خطواتها"، إضافة 
إلى "عقد اجتماع بين مسؤولين في وزارة 
المالية ف����ي الضفة وغ����زة لالتفاق على 

تسليم حماس الجباية للسلطة وحكومة 
التوافق".

وأشارت المصادر ذاتها للصحيفة إلى أن 
"محادثات تشكيل حكومة وحدة وطنية 

ستبدأ أيضًا خالل المرحلة األولى".
وكش����فت أن المرحل����ة الثاني����ة الت����ي 
تس����تغرق أربعة أس����ابيع "س����تتضمن 
تس����ليم الجباية عل����ى أرض الواقع لوزارة 
المالي����ة ف����ي حكومة الوف����اق، والتعهد 
بص����رف رواتب موظف����ي حكومة حماس 
الس����ابقة، خصوصًا المدنيين والش����رطة 
والدفاع المدني، وتنفيذ توصيات اللجنة 
اإلدارية القانونية"، التي ُشكلت بموجب 
اتفاق ع����ام 2011 وأنه����ت أعمالها في 
ش����باط )فبراير( الماض����ي. كما تتضمن 
هذه المرحلة "عقد اجتماع لمجلس الوزراء 
في مق����ره في مدينة غزة لتقويم تمكين 
الحكومة وما ُأنجز في هاتين المرحلتين".

وأك����دت أن "مدة المرحل����ة الثالثة ثالثة 
أيام فقط، وتتضمن عقد اجتماعات بين 
مس����ؤولين أمنيين من حماس والسلطة 
الفلس����طينية، فض����اًل عن عق����د اجتماع 
لإلطار القيادي الموقت المكّلف إعادة بناء 
الفلس����طينية،  التحرير  منظمة  وهيكلة 

ويض����م إلى جان����ب فصائ����ل المنظمة، 
حم����اس والجهاد اإلس����المي، إضافة إلى 

المستقلين".

ال حكومة جديدة
وأكد عضو اللجن����ة المركزية لحركة فتح 
عباس زكي، إج����راء تعديالت على الورقة 
المصرية، بعد المشاورات الداخلية التي 
أجرتها حركة فتح عقب اس����تالمها هذه 
الورق����ة خالل زيارة ق����ام بها رئيس ملف 
المصالحة في الحركة عزام االحمد مؤخرًا 

إلى مصر.
وق����ال زك����ي ل�"االس����تقالل": "كان هناك 
مقترح لتش����كيل حكومة جديدة، ولكن 
حركة فتح والرئيس عب����اس لم يجدا أي 
مب����رر لذلك وأن مثل هذا األمر من ش����أنه 

تمديد وقت االنقسام دون حاجة".
وكان الرئي����س عب����اس أصدر مرس����ومًا 
بتعيين نبي����ل أبو ردين����ة نائبًا لرئيس 
حكوم����ة الحمد الله ووزي����رًا لإلعالم، األمر 
الذي يش����ير إلى رفض عباس لتش����كيل 

حكومة وحدة جديدة.
وأض����اف زكي: "الورق����ة المصرية حملت 
مقترحات وليس����ت بنودًا مس����لمة بها، 

ونحن م����ا يحكمنا هو اتف����اق المصالحة 
الموق����ع في القاهرة ع����ام 2011، لذا فإن 
إجراء التعديالت الالزمة لضمان س����ريان 
المصالحة بالشكل األمثل أمر ال مفر منه".

وأك����د أن����ه ال مانع لدى حركت����ه من قيام 
الحكوم����ة بدفع رواتب موظفي غزة الذين 
عينته����م حماس بعد أحداث االنقس����ام 
ع����ام 2007، بموجب اتف����اق المصالحة، 
ولك����ن يتعين على حم����اس التخلي عن 
حكمها بشكل كامل، ومنح الحكومة كامل 
الصالحيات ومطلق العمل دون وجود أي 

سلطة ظل إلى جانبها.
وتاب����ع عضو اللجن����ة المركزية في حركة 
فتح: "إن س����يادة الحكوم����ة على الحكم 
بغزة يجب أن تش����مل المعابر والوزارات 

والهيئات الحكومية واألمن وكل شيء".

العودة للمربع االأول
ويق����ول المحل����ل السياس����ي مصطفى 
الصواف، إن إج����راء تعديالت على الورقة 
المصرية، يؤش����ر إلى ع����دم قدرة الجانب 
المصري على الضغط على رئيس السلطة 
محم����ود عباس، "بل يح����اول إرضاءه على 

حساب المصالحة الفلسطينية".

وق����ال الصواف ل�"االس����تقالل": "ما قدمه 
عباس ومصر يعيدنا إلى المربع األول وهو 
مربع المناكفات، لذلك اعتقد أنه ال بد من 
الجلوس مجددًا بين الطرفين للوصول إلى 

ما يشبه النهاية لهذه المأساة".
وأض����اف: "على ما يبدو فإن محمود عباس 
مصر على االس����تمرار في االنقس����ام، لذا 
فإنه يتوجب على مصر أن تمارس ضغطًا 
إللزام جمي����ع األطراف بتنفيذ المصالحة، 
ال أن تح����اول اس����ترضاء الجميع ألن هذه 

مسألة صعبة".
ولفت الص����واف النظر إلى أن التعديالت 
عل����ى الورق����ة المصرية جعلته����ا ورقة 
محمود عباس، وتابع: "عباس يريد تمكين 
الحكومة دون إعط����اء أي حق من الحقوق 
لبقية النق����اط األخرى، حيث ألغت الورقة 
المصرية المعدلة قضية االلتزام برواتب 
موظفي غزة، ولم تذكر كيف سيكون حال 

األجهزة األمنية في قطاع غزة".
وتابع: "ه����ذه اش����تراطات محمود عباس 
على الورقة المصرية، وال اعتقد أن حماس 
ستقبل بها، وربما ستجلس لمناقشة هذه 
القضايا ومن ثم يت����م الحديث عن ورقة 

مصرية جديدة".

تحمل وجهة نظر السلطة

الورقة المصرية المعدلة.. هل تبعثر أوراق المصالحة؟!

زكــي: الورقــة المصريــة تــم تعديلهــا لضمــان سريــان المصالحــة 

غزة/ حممود عمر:
تقدمي م�صر ورقة جديدة معدلة للبنود  

التي وافقت عليها حما�س �صابقًا حول 
امل�صاحلة الفل�صطينية، بعد املعلومات الواردة 

بوجود اعرتا�س من قبل حركة فتح على 
الورقة امل�صرية ال�صابقة، يزيد امل�صهد 

ال�صيا�صي الفل�صطيني تعقيدا وينذر بعودة 
جهود امل�صاحلة اإىل مربعها االول.  و�صلت 

حدة الرتا�صق االإعالمي واخلالف ال�صيا�صي 
بني حركتي فتح وحما�س يف االآونة االخرية 
اإىل م�صتويات عميقة ب�صبب اجلهود الدولية 

الإبرام تهدئة بني غزة والكيان ال�صهيوين، 
ف�صال عما يجري يف ملف امل�صاحلة. وذكرت 
�صحيفة »احلياة اللندنية« نقاًل عن م�صادر 

فل�صطينية و�صفتها بـ«املوثوقة« تفا�صيل 
»الورقة امل�صرية املعدلة« للم�صاحلة 

الفل�صطينية، التي طرحتها القاهرة على 
حركة »حما�س« موؤخرا.

دولة فل�صطني
املجل�س االأعلى للق�صاء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

إعالن بيع بالمزاد العلني في 
القضية رقم 1979 / 2018

نعلن للعم���وم أنه معروض للبيع من قب���ل دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة أجهزة جوال عدد 480 جهازًا. فعلى من يرغب بالدخول 
بالم���زاد الحضور إلى دائرة تنفيذ محكم���ة بداية غزة في أوقات 
الدوام الرس���مي لتسجيل اس���مه بعد دفع قيمة التأمين بواقع 
10% من قيمة التخمين وأن الرسوم والداللة واالنتقال على نفقة 
المشتري علمًا بأن المزاد سينعقد الساعة الثانية عشرة من يوم 

االثنين 2018/8/27.
التاريخ : 2018/8/5

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
وائل نبهان

نابلس/ االستقالل: 
اقتحمت عدة دوريات لالحتالل الصهيوني، مس���اء أمس 
االثنين، وسط بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، شمال الضفة 

المحتلة.
وأفاد  ش���هود عيان ا أّن قوات االحت���الل أوقفت عددا من 

الشبان، واستجوبتهم، ثم أخلت سبيلهم. 
وأضاف الش���هود أن اقتحام البلدة تم بشكل مفاجئ من 
جهة بلدة أوصرين والمج���دل، تخلله إيقاف مجموعة من 
الشبان على جانبي الشوارع وفحص هوياتهم وأمتعتهم، 

إضافة الستجوابهم عن الوضع السياسي العام.
وتش���ن قوات االحتالل حمالت دهم واعتقال بشكل شبه 

يومي في الضفة المحتلة.

رام الله/ االستقالل:
دعا مجلس تنس����يق العمل األهلي، إلى حوار 
وطني شامل بين كافة مكونات العمل الوطني 
واألهلي والشعبي، من أجل الوصول إلى برنامج 
تواف����ق وطني يضم����ن التص����دي الحقيقي 
لكافة المش����اريع الهادف����ة لتصفية القضية 
الفلسطينية، وعلى رأس����ها المؤامرة المسماة 

"صفقة القرن".
جاء ذلك في س����ياق اجتماع تقييمي تشاوري 
عق����ده المجلس، ناق����ش فيه آخ����ر التطورات 

والمستجدات على الساحة الفلسطينية.
وأكد المجتمعون، أن حجم المؤامرات الهادفة 
لتصفية القضية الفلس����طينية، تضع مسألة 
انهاء االنقس����ام واس����تعادة الوحدة الوطنية 
الفلس����طيني،  الش����عب  اولويات  على س����لم 

األمر الذي يس����توجب فتح حوار وطني شامل 
بين كافة أط����راف العمل الوطني والش����عبي 
واألهل����ي، من أج����ل الخروج ببرنام����ج توافقي 
وطني يقود الش����عب الفلسطيني إلى تحقيق 
أهداف����ه بالعودة وتقرير المصير واقامة دولته 

الفلسطينية المستقلة.
وش����دد على أن اش����تداد الهجمة االسرائيلية 
على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، 
والتي ظهرت في اآلونة االخيرة بش����كل واضح 
وممنهج، ع����ن طريق مهاجمته����ا في اإلعالم 
وأم����ام الحكومات والبرلمانات وإغالق جزء منها 
واعتقال موظفيها، تهدف إلى تحييد المجتمع 
المدني عن الص����راع، وإخم����اد صوته الوطني 
اله����ادف لمواجه����ة وفضح كافة ممارس����ات 
االحتالل االسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

االحتالل يقتحم 
»عقربا« جنوب 
شرقي نابلس

دعوة لحوار وطني شامل 
لمواجهة »صفقة القرن«
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح دير البلح

الى المنفذ ضدهم/ محمود سمير احمد ابو شمالة 
                           احمد سمير احمد ابو شمالة

  البريج- بالقرب من الجامع الكبير- مجهول محل االقامة حاليا
الموض���وع/ اخطار تنفيذ صادر عن دائرة تنفيذ محكمة صلح دير البلح 

في القضية التنفيذية رقم  2018/1407
ابلغكم انه طبقا لاللتزام المترتب عليكم بموجب س���ند الدين المنظم 

رقم 2017/15971
 عدل غ���زة و المح���رر بتاري���خ 24/9/2017 و المق���ام بموجبه القضية 
التنفيذية رقم1407/2018 و المتكونة فيما بين طالب التنفيذ/مؤسسة 
أكورد لتيسير الزواج- يمثلها السيد/شعبان عبد الفتاح احمد و المنفذ 
ضده���م/ المذكورين اعاله و الذي يلزمكم فيه بدفع المبلغ المتبقي من 
قيمة السند مبلغ و قدره 8120 شيكال أي ثمانية االف و مائة و عشرون 
شيكال باالضافة الى الرسوم و المصاريف لصالح طالب التنفيذ المذكور 

اعاله. 
لذلك نكلفك���م بالوفاء بالتزامكم وذلك بحضورك���م الى دائرة التنفيذ 
بمحكمة صلح دير البلح في غضون اسبوعين من تاريخ هذا االعالن لدفع 
المبلغ المطلوب باالضافة للرسوم و المصاريف واذا لم تحضروا فان دائرة 

التنفيذ ستباشر اجراءات التنفيذ حسب االصول. 

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح دير البلح
                                                                     اأ.مهدي نبيل القدرة

وأوضح���ت الصحيفة العبري���ة أن الحاجز 
مكون من ثالث طبقات، س���تكون إحداها 
تحت مستوى سطح البحر، فوقها طبقة من 
الحجر ومن ثم الطبقة الثالثة التي ستبنى 
من األسالك الشائكة. وسيحيط سياج آخر 

بالحاجز. 
كم���ا يواصل جيش االحت���الل العمل في 
مشروع الحاجز البري على الحدود الشرقية 
لقطاع غزة من خالل إنشاء حاجز خرساني 
بعمق عش���رات األمتار تحت سطح األرض 
بتكلفة مق���درة بحوال���ي 2.2 مليار دوالر 

للحاجز البري فقط .

حاجز اإعالمي 
وأكد الخبير في المجال العس���كري اللواء 

المتقاعد يوس���ف الش���رقاوي أن الحاجز 
البح���ري ال يمكن���ه أن يش���كل أي حماية 
لش���واطئ الم���دن اإلس���رائيلية من خطر 
انزال مجموع���ات بحرية تتب���ع للمقاومة 

الفلسطينية في قطاع غزة .
وقال الش���رقاوي ل�" االس���تقالل" :" حسب 
المواصف���ات الت���ي أعلنته���ا وزارة االمن 
االس���رائيلية حول تفاصيل المشروع فال 
يمكن���ه أن يعي���ق مجموع���ات المقاومة 
البحرية من الوصول إلى أهدافها المحددة 

بدقة " .
وبين أن الهدف األسمى الذي تضعه دولة 
االحتالل من اقامة الحواجز البحرية والبرية 
هو اعالمي محض وتوجه رس���ائل تطمين 
للجبهة الداخلية؛ إلشعارهم أن المستوى 

السياسي والعسكري يبذل كافة الجهود 
المتاحة ألجل حماية مواطنيهم .

واعتبر أن كافة المشاريع التي تعكف دولة 
االحتالل على تنفيذها في المرحلة الحالية 
والسابقة هي من نتائج توصيات وتقارير 
اللجان التي درست ملف الحرب األخيرة مع 
المقاومة ؛ لمحاولة معالجة نقاط الضعف 

التي عرتها عمليات المقاومة النوعية .

موازنات فلكية
ومن جهته، أكد المختص في الش���أن 
االس���رائيلي ناجي البطة أن مش���اريع 
إنشاء حاجز بحري شمال قطاع غزة وآخر 
بري على الحدود الش���رقية لقطاع غزة 
س���يكلف خزينة االحتالل مبالغ مالية 

فلكية وضخمة .
وق���ال البط���ة ل���� "االس���تقالل" :" جيش 
االحتالل أعلن في وقت س���ابق عن موازنة 
الحاجز البري بمبل���غ 2.2 مليار دوالر فيما 
لم يعل���ن عن قيمة الحاج���ز البحري الذي 
يكلف مبالغ طائلة خاصة في ظل حتمية 
وجود أجهزة حساسة جدًا ومتطورة لتلبية 

الهدف المقام الحاجز من أجله ".
وبين أن األجهزة والمجس���ات الحساس���ة 
التي س���يتم تركيبها في الحاجز البحري 
تحمل خطورة عكس���ية من خالل امكانية 
إرباك الجيش واش���غاله ف���ي العديد من 
االش���عارات الخاطئة الناجمة عن اس���راب 

األسماك البحرية وطبيعة البحر .
وتاب���ع :" في حال اس���تغناء االحتالل عن 

تركي���ب أجهزة االستش���عار فس���يكون 
الحاج���ز عبارة عن مجموع���ة من الحجارة ال 
تختلف عن الصخور في البحر وال تش���كل 
أي عائ���ق أمام حركة رج���ال المقاومة في 

كنف البحر بكل حرية ".
وتوقع البطة أن تس���تغل قيادة االحتالل 
مشاريع الحواجز البحرية والبرية الستجالب 
المزي���د م���ن التمويل والدع���م وتضخيم 

الموازنة العسكرية لجيش االحتالل .
وأض���اف :" يس���عى االحت���الل إلش���عار 
الفلسطينيين بأنه سيستغل أي تهدئة 
أو ه���دوء ف���ي تعزيز قوت���ه وتحصيناته 
العس���كرية ، وأن النتائج ستكون وخيمة 
على الشعب الفلس���طيني والمقاومة في 

حال قرر االحتالل شن عدوان جديد ".

     يقيمه االحتالل شمالي القطاع 

الحاجز البحري.. هل يوفر الحماية لـ »إسرائيل«؟
غزة / حممد مهدي: 

ي�سارع جي�س الحتالل اخلطا يف الوقت 
الراهن لتاأمني حدود امل�ستوطنات 

املحاذية لقطاع غزة وحمايتها من ت�سلل 
املقاومة �سواء عرب الأنفاق الأر�سية اأو 
عرب البحرية كما حدث خالل العدوان 

الأخري على قطاع غزة  عام 2104.  
واأعلنت وزارة  جي�س الحتالل عن 

حتقيق تقدم يف م�سروع اإن�ساء حاجز 
بحري حماٍذ ل�ساطئ غزة ؛ بهدف منع 
عمليات ت�سلل م�سلحني من قطاع غزة 

اإىل �سواطئ » اإ�سرائيل« على غرار عملية 
زيكيم البحرية التي نفذتها جمموعة 

كوماندوز بحرية من املقاومة. وبح�سب 
�سحيفة هاآرت�س العربية ميتد احلاجز 

البحري �سمال قطاع غزة على طول 
200مرت وبعر�س 50 مرتًا، كما �سي�سيد 
فوقه �سور على ارتفاع �ستة اأمتار وي�سمل 

و�سائل خمتلفة لتغطية املنطقة فوق 
وحتت �سطح البحر. احلاجز البحري الذي يقيمه الحتالل �سمال  قطاع غزة 

رام الله / االستقالل:
اعلن يوسف ادعيس وزير األوقاف والشؤون 
الدينية يوم أمس االثنين، بدء مغادرة حجاج 
المحافظات الش����مالية" الضف����ة الغربية "، 
وعلى مدار ثالثة أيام إلى الديار الحجازية عبر 

معبر الكرامة في أريحا.
وبين ادعيس في تصريح له، "ان الفوج األول 
من حجاج قط����اع غزة وص����ل أول أمس، الى 
مكة المكرمة على ان تستكمل مغادرة باقي 

الحجاج ، لتكون آخر طائرة ُتقل حجاج قطاع 
غزة فجر يوم غٍد األربعاء.

ونفى ادعيس االنباء التي تحدثت عن توجه 
حجاج الضفة الي مكة دون المدينة للتوفير 
الم����ادي على الحجاج ، موضح����ا ان المملكة 
األردنية هي من قررت التوجه مباشرة لمكة.

وقال كل دولة تتخذ ما يناسبها بالنسبة 
ال���ى حجاجه���ا ولكن نحن نس���عى ان 
يتوج���ه حجاجنا ال���ى المدينة ويأخذوا 

وقتهم وال تغيير على مسار الحج فهو 
ككل عام.

وبحسب األرقام التي نشرتها وزارة األوقاف 
والش����ؤون الدينية ف����إن 7600 حاج وحاجة 
س����يتوجهون هذا العام ألداء مناسك الحج، 
60% منه����م م����ن المحافظات الش����مالية 
)الضف����ة الغربية( و40% م����ن المحافظات 
الجنوبية، 1000 حاج وحاجة ضمن المكرمة 

السعودية ألهالي الشهداء.

غزة/ االستقالل:
عق���دت اللجن���ة القانونية ف���ي المجلس 
التشريعي اجتماًعا ناقش���ت خالله عددًا 
من مش���اريع القوانين تمهيًدا لتقديمها 
للمجلس التش���ريعي بغرض إقرارها وفًقا 

لألصول.
وحضر االجتماع رئي���س اللجنة القانونية 
النائ���ب محم���د الغول مع ع���دد من نواب 

المجلس التشريعي بغزة.
وناقشت اللجنة خالل اجتماعها مجموعة 
من مشروعات القوانين من أهمها مشروع 
قانون مع���دل لقانون العم���ل، والذي من 
ش���أنه أن يطي���ل م���دة تق���ادم الحقوق 
العمالية إلى ثالث سنوات، ومشروع قانون 
تنظيم اس���تهالك الكهرباء الذي يهدف 
الى الحد من التعدي على الشبكات العامة 

للكهرب���اء، ومعاقب���ة المعتدي���ن عليها، 
باإلضافة لمش���روع قانون التقاعد المبكر 

ألفراد قوى األمن.
ونوق���ش ف���ي االجتم���اع قان���ون الخبرة 
الذي يه���دف الى تنظيم أعم���ال الخبرة 
باإلضافة  الفلس���طينية،  األراض���ي  ف���ي 
اليهودية  القومي���ة  قانون  لمناقش���تها 

الصادر عن االحتالل اإلسرائيلي.

ادعيس: وصول حجاج غزة لمكة وبدء مغادرة حجاج الضفة

اللجنة القانونية بالتشريعي تناقش عددًا من القوانين
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إعالن تغيير اسم صيدلية
تعلن صيدلية االوروبي2  عن تغيير اسمها الى صيدلية الفخاري 

العنوان: خان يونس- منطقة االوروبي _ مقابل مشفى االوروبي
وتعود لصاحبتها: سلسبيل مسمح.

إعالن صادر عن جمعية" إعادة 
البسمة لتأهيل المعاقين" 

تعلن جمعية" اعادة البس����مة لتأهيل المعاقين" عن عقد انتخابات 
مجلس ادارة لذلك س����يتم فتح باب التنس����يب للجمعية العمومية 
من ي����وم الثالثاء الموافق 7/8/2018  وحت����ى يوم الخميس الموافق 
9/8/2018 وفتح باب الترش����ح من يوم الس����بت الموافق 11/8/2018 
وحتى ي����وم االثني����ن المواف����ق 13/8/2018 وفتح باب االنس����حاب 
والطعون من ي����وم الثالثاء المواف����ق14/8/2018 وحتى يوم األربعاء 

الموافق 15/8/2018.
عل���ى ان يكون موع���د اجتماع الجمعية العمومي���ة النتخابات مجلس 
االدارة الجديد يوم الخميس الموافق 16/8/2018 الساعة12 ظهرا في 

مقر الجمعية الكائن في منطقة الزيتون في مدينة بيت حانون.

   ح�شوركم �شرف لنا
   جمل�س االدارة_ جمعية اعادة امل�شمة لتاأهيل املعاقني

غزة/ دعاء الحطاب:
نظم تجم���ع النقابات المهنية في قطاع 
غزة ي���وم أمس االثنين، وقفة احتجاجية 
تندي���ًدا بتقلص���ات وكالة أون���روا بحق 
الالجئين، وإقدامها على فصل نحو ألف 

موّظف عامٍل على برنامج الطوارئ.
وتجّمع ممثلون ع����ن النقابات أمام مقر 
أون����روا الرئي����س بمدينة غ����زة رافعين 
الفتات تدع����و للتراجع ع����ن قرار فصل 
الموظفين، وأخرى تدع����و وكالة الغوث 
للتراج����ع عن تقليصاته����ا األخيرة بحق 

الالجئين.
ويواصل عش���رات الموظفين داخل مقر 
األون���روا اعتصامهم لليوم ال���� 15 على 
التوالي، فيما شرع عدٍد منهم في إضراب 
مفتوح ع���ن الطعام؛ وذلك لح���ث أونروا 

للتراجع عن قرارها بفصلهم.
وقال نقيب المعلمين بغزة خالد المزين 
ف���ي كلمة ممثل���ة عن تجم���ع النقابات 
المهني���ة: "في الوقت الذي تش���تد فيه 
فصول المؤام���رة على أبناء ش���عبنا في 
كل م���كان وفي غزة خاص���ة؛ تخرج علينا 
إدارة أونروا التي تعد ش���اهدة على نكبة 
ش���عبنا بجملة من اإلج���راءات والقرارات 
التي تستهدف صمود شعبنا والنيل من 

قضية الالجئين".
وأك���د المزي���ن رفض النقاب���ات المطلق 

لما أس���ماه "جمي���ع ق���رارات التقليص 
الممنهج���ة" ف���ي البرامج الت���ي تخدم 
الالجئين الفلس���طينيين، مؤكدًا وقوف 
النقابات مع كافة أبناء ش���عبنا ضد هذه 

القرارات.
وجدد رفض���ه لق���رارات األون���روا إنهاء 
الخدمة لمئات الموظفين، معتبًرا أن إدارة 
وكالة الغ���وث مش���اركًة "بالمؤامرة ضد 

قضية الالجئين".
وش���دد المزين عل���ى ض���رورة أن تقوم 
أونروا بدورها القانوني واألخالقي بإغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، داعيًا 
الكل الوطني للوقوف س���ًدا منيًعا تجاه 
"اإلجراءات التعس���فية التي تستهدف 

قضية الالجئين".
وأوض���ح أن إنه���اء عم���ل الوكالة مرتبط 

ارتباط وثيقًا بع���ودة الالجئين لديارهم، 
"ولن نقبل عن العودة بديال"، مؤكدًا دعم 
تجمع النقابات المهنية للحراك النقابي 
التح���اد الموظفين العرب بأونروا للحفاظ 

على حقوق الموظفين.
بدوره حذر رئيس اتحاد الموظفين العرب 
بأونروا أمير المس���حال من إقدام االتحاد 
على إعالن حالة الطوارئ داخل مؤسسات 

األون���روا األمر الذي من ش���أنه أن يعطل 
الخدمات المقدمة لالجئين.

وأوضح المس���حال أن التهديد باإلضراب 
الش���امل هو كارثة تاريخية وإنس���انية 
خطيرة، مبينًا أن الخدمات ستتوقف عن 
الكل الفلسطيني وليس عن  1.3 مليون 
الجئ؛ "ألننا ف���ي عالقة تكاملية مع 700 

ألف مواطن يعيشون بغزة".
وأض���اف " اتح���اد الموظفي���ن ل���م يبدأ 
خطواته بعد، وعندما نعلن حالة الطوارئ؛ 
فإنه على الكل الفلس���طيني أن يتحمل 
مسؤولياته باس���تمرار الخدمة المقدمة 

لالجئين".
وأك���د أن ق���رارا أون���روا فص���ل نحو ألف 
موظف من العاملين على برنامج الطوارئ 
 

ً
هو تج���اوز لش���ؤون الموظفي���ن، وخرق

التفاقي���ات اتح���اد الموظفي���ن، ومّس 
للعالقة المهني���ة واالخالقية التي تربط 

رب العمل بالعامل.
وش���دد بقوله إن القضية ليست قضية 
ألف موظف فحسب؛ بل هي قضية تمًس 
كل الالجئين، مؤكدًا أن أي مساس بهؤالء 
الموظفين هو مس���اس مباشر بالخدمات 

المقدمة لالجئين الفلسطينيين.
وأكد المسحال أن خطوات اتحاد موظفي 
األونروا مس���تمرة حتى تحقيق المطالب 

العادلة للموظفين كاملة وغير منقوصة.

موظفو  »أونروا« يطالبون الوكالة بالتراجع عن قراراتها

جانب من الوقفة االحتجاجية بغزة اأم�س    ) ت�شوير/ حممود عجور(

بيت لحم/االستقالل: 
أعلنت الوكيلة المس���اعدة للتعليم العام بوزارة التربية الكويتية 
فاطم���ة الكن���دري، أن وفد لجنة التعاق���دات الخارجية وصل إلى 
فلس���طين، للتعاقد مع معلمين في تخص���ص الرياضيات، بعد 

إتمام إجراءات السفر.
وأوضحت الكندري في تصريحات لها، أن الوزارة حصلت على الموافقات الالزمة 
لسفر اللجنة من الجهات المختصة، وعليه صدر قرار بتشكيلها برئاسة المدير 

العام لمنطقة حولي التعليمية منصور الظفيري.
وأضافت أن اللجنة مكلفة بإجراء مقابالت ش���خصية واختبارات مع المتقدمين 
ممن تنطبق عليهم الش���روط، والذين تم اس���تقبال طلباتهم في وقت سابق 

إلكترونيًا.

لجنة تربوية كويتية 
تصل فلسطين للتعاقد 

مع معلمي رياضيات

االستقالل/ وكاالت:
دعا مسؤول في البيت األبيض، إلى تغيير تفويض 
وكال���ة األمم المتح���دة إلغاثة وتش���غيل الالجئين 
الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن اعتبر أنها "أدت إلى 

استمرار وتفاقم أزمة الالجئين".
ونقلت صحيفة " هآرتس" اإلس���رائيلية، يوم 
أمس، قول مس���ؤول ف���ي البي���ت األبيض، لم 
تذكر اسمه، إن "الوضع المالي لألونروا لم يكن 
مس���تداًما منذ فترة طويلة، عبرنا لسنوات عن 

الحاجة لمصادر تمويل طوعية جديدة، وتقاسم 
الع���بء المالي بي���ن المانحي���ن، وإيجاد طرق 

لخفض النفقات".
وتابع المسؤول األمريكي:" إن هذا التغيير هو فقط 
الذي سيسمح للشعب الفلس���طيني بالوصول إلى 

كامل إمكاناته".
وجاءت أقوال المسؤول األمريكي بعد أيام من كشف 
مجلة "فورين بوليس���ي" األمريكية عن رسائل بريد 
إلكتروني كتبها كبير مستشاري الرئيس األمريكي 

وصه���ره جاريد كوش���نر تدعو إلنه���اء عمل وكالة 
"أونروا".

وحتى وصول إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
كانت الواليات المتحدة أكبر مان���ح لوكالة "أونروا"، 
لكن منذ ذل���ك الحين خفض ترامب بش���كل كبير 

المساعدات األمريكية للوكالة.
وينظر الفلسطينيون إلى "أونروا" باعتبارها أحد رموز 
التزام المجتمع الدولي بحل قضية الالجئين استنادا 

إلى قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة.

الخليل/ االستقالل:
تمكنت سلطة جودة البيئة، من إعادة نفايات خطرة 
الى اس���رائيل، بعد ثمانية أشهر من ضبطها وهي 
خارجة م���ن مس���توطنة "ميتاريم" جن���وب مدينة 

الظاهرية جنوب الخليل.
وقال العقي���د حاتم القزقي مدي���ر جهاز االمن 
الوقائي ف���ي الظاهرية، ان عملية الضبط جاءت 
بع���د ورود معلوم���ات اس���تخباراتية ومتابعة 
ميداني���ة، حيث تم ضبط صهريج خالل خروجه 
م���ن المس���توطنة المذك���ورة، وبع���د معاينة 

محتويات الصهري���ج وفحصها من قبل جهات 
االختصاص وعلى رأس���هم سلطة الجودة، تبين 
بأنها نفايات خطرة وتش���كل خطرًا على صحة 

وحياة المواطنين.
وأص���اف انه تقرر في حينه ان تقوم س���لطة جودة 
البيئة بمتابعة الملف مع جهات االختصاص داخل 
اس���رائيل إلعادة النفايات اليها، وتم تقديم سائق 
الصهريج للنيابة العامة والتي حولته للمحاكمة بعد 

توجيه الئحة اتهام بحقه.
من جانبه، اوضح المهن���دس بهجت جبارين مدير 

س���لطة الجودة في محافظة الخليل أن سلطة جودة 
البيئة ومنذ لحظة معاينتها للمادة الس���امة، عملت 
على اتخاذ االج���راءات والتدابي���ر الالزمة إلعادتها 

للجانب االسرائيلي.
وق���ال جبارين :" تقدمنا بش���كوى لدى س���كرتاريا 
اتفاقية بازل الدولية الخاصة بالتعامل مع النفايات 
الخطيرة والعابرة للحدود في جنيف، وهذا ما شكل 
ضغط���ا على اس���رائيل للموافقة عل���ى اعادة هذه 
النفاي���ات الخطرة اليها ودفنها في مقبرة النفايات 

بمنطقة بئر السبع".

البيت األبيض يدعو إلى تغيير تفويض وكالة »األونروا«

»جودة البيئة« تعيد نفايات سامة إلى »إسرائيل«

غزة/ االستقالل:
عقدت مؤسسة فلس���طينيات واالتحاد العام 
للمراكز الثقافية مناظرة ش���بابية هي الثانية 
خالل أسبوع بعنوان "الخطاب اإلعالمي ساهم 
في تعزيز مفاهيم التس���امح ف���ي المجتمع 
الفلس���طيني"، وذل���ك ف���ي مقر مؤسس���ة 
فلسطينيات بمدينة غزة بحضور مجموعة من 

الشباب والمتخصصين.
ودف���ع كل فريقه بحججه المؤي���دة لموقفه، 
حيث جّس���د فريق االتحاد الع���ام دور المؤيد 
للمقولة بينما عارضها فريق فلسطينيات وفًقا 
للقرعة، إذ سعى كل فريق إلثبات صحة موقفه 

ضمن االستراتيجية التي وضعها.
اتخذ الفريق المؤيد من التس���امح المجتمعي 

بمعزل عن الوضع السياس���ي اس���تراتيجية 
واضحة إلثبات صحة موقفه عبر التأكيد على 
سلوكيات مجتمعية مهمة تؤكد أن الخطاب 
اإلعالمي ع���زز مفاهيم التس���امح كمفردات 
وممارس���ة، وس���ردوا مجموعة من األدلة على 

ذلك.
أما الفريق المعارض فقد ربط الواقع السياسي 
بطبيعة الخط���اب اإلعالمي الذي ع���زز بدوره 
مفاهي���م التفرق���ة والكراهي���ة وابتع���د عن 
مف���ردات ومفاهيم التس���امح، وهذا انعكس 
على التس���امح المجتمعي وفًق���ا لألدلة التي 
أوردها الفريق والمستندة إلى دراسات علمية.

وفي نهاية المناظ���رة وّجهت لجنة التحكيم 
بعض المالحظ���ات للفريقين تتعلق بالبحث 

بش���كل عميق حول القضايا التي تم تناولها 
واعتمادها كأمثلة، مؤكدين ضرورة االستمرار 
ف���ي العمل م���ن أجل انتش���ار أوس���ع لفكرة 
المناظرات التي باتت تحظى بأهمية واحترام 
ومتابع���ة من قب���ل جمهور الش���باب، كونها 

تحقق التسلية والمعلومة في آن مًعا.
وتأتي هذه المناظرة ضمن سلس���لة مناظرات 
تسعى فلس���طينيات لعقدها بين شباب من 
نادي مناظرات فلس���طينيات الذي أسس���ته 
على مدار الس���نوات الماضي���ة وهم من طلبة 
وبين  الفلس���طينية،  الجامع���ات  وخريج���ي 
آخرين من مؤسسات شبابية مختلفة من أجل 
توسيع فكرة المناظرات وإكساب المتناظرين 

والمتناظرات المزيد من التجربة.

مناظرة شبابية بغزة حول الخطاب اإلعالمي والتسامح
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غزة/ خالد اشتيوي:
شارك العشرات من أهالي األسرى 
في الوقفة األسبوعية يوم االثنين، 
أم����ام مقر اللجنة الدولية للصليب 
األحم����ر بمدينة غ����زة، تضامنًا مع 

أبنائهم.
ورفع المش����اركون خالل وقفتهم 
ص����ورًا لذويهم، والفت����ات كتبت 
التي   العب����ارات  بع����ض  عليه����ا 
الحقوقية  المؤسس����ات  تطال����ب 
والمجتمع الدولي بالس����ماح لهم 
والعمل  األس����رى،  أبنائهم  بزيارة 
عل����ى إط����الق س����راح أبنائه����م، 

وتحسين شروط اعتقالهم.
صال����ح،  رم����زي  أم  وناش����دت 
رمزي وس����عيد  األس����يرين  والدة 
صال����ح، اللجنة الدولي����ة للصليب 
الحقوقية،  والمؤسس����ات  األحمر، 
تتحم����ل  ب����أن  واإلنس����انية 
مسؤولياتها القانونية، واإلنسانية 
وتضغط على إس����رائيل؛ للسماح 
له����ا وألهال����ي األس����رى بزي����ارة 

أبنائهم المعتقلين.
وأضاف����ت أن الزيارة االخيرة كانت  
لنجليها األس����يرين قب����ل عامين 
تقريبًا، وقد مضى على  اعتقالهما 
أكثر من 13 س����نة، مشيرة إلى أن 
نجلها رم����زي البالغ من العمر )34 
عامًا( ويقبع في س����جن " نفحة "، 
حكم عليه بالسجن 18 عامًا قضى 
منها 13عامًا، ونجلها س����عيد )33 
عام����ًا( ويقبع في س����جن  "ريمون 
"حك����م علي����ه  بالس����جن 25 عامًا 

قضى منها 14 عامًا.
وأكدت أن نجليها يخوضان إضرابًا 
مفتوحًا عن الطعام رفضًا لسياسة 
قط����ع الروات����ب الت����ي تم����ارس 
بحقهما  وحق غيرهما من أس����رى 
قطاع غزة، مطالبة الصليب األحمر 
والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية 
والس����لطة الفلس����طينية  بالنظر 
لقضي����ة األس����رى  والعم����ل على 
معالج����ة مش����اكلهم وهمومهم، 
اإلهمال  ابرزها سياس����ة  والت����ي 
الطبي، وحرمان أهالي األسرى من 
رواتبهم  إع����ادة  وكذلك  الزيارات 

التي هي حقوق مشروعة لهم.

وكان����ت ق����د س����محت س����لطات 
االحت����الل صب����اح أم����س االثنين  
بدخول دفعة من أهالي األس����رى 
لزيارة أبنائهم في س����جن "نفحة" 
في ظل استمرار سلطات االحتالل 
في منع العديد من أهالي األسرى 

من زيارة أبنائهم في السجون.
وأوضحت سهير زقوت، المتحدثة 
باس����م اللجنة الدولي����ة للصليب 
األحمر، أن اللجنة الدولية للصليب 
األحمر سهلت اليوم خروج 50 من 
عائالت المعتقلين الفلسطينيين 
س����ن  دون  طف����ال    13 بينه����م 
السادسة عشرة لزيارة 30 معتقال 

في سجن نفحة.
وتتزامن زيارة األس����رى ألبنائهم 
اعتصامات  م����ع  الس����جون  ف����ي 
دائمة يقيمها أهالي األسرى في 
الغربية  الق����دس والضفة  مدينة 
المحتلتين وقطاع غزة أمام مقرات 
الصلي����ب األحم����ر للتضام����ن مع 
أبنائهم، والمطالبة باإلفراج عنهم.

ويقبع في س����جون االحتالل نحو 
سبعة آالف فلسطيني في ظروف 
صعبة، بينهم نحو 300 أسير من 
غزة، واستشهد 214 أسيًرا نتيجة 
الطب����ي داخل  اإلهمال  سياس����ة 

السجون.

وقفة إسناد لألسرى أمام مقر الصليب األحمر بغزة

) APA images (        جانب من �لوقفة بغزة �أم�س

القدس المحتلة/ االستقالل:
م���ددت محكم���ة صلح االحتالل ف���ي مدينة 
القدس المحتلة ي���وم أمس االثنين، اعتقال 
والدة الش���هيد محمد أبو غن���ام من القدس 
حتى الخميس المقبل، بتهمة التحريض عبر 

وسائل التواصل االجتماعي.

 وكانت ق���وات االحتالل ق���د اقتحمت منزل 
الش���هيد أبو غنام أول أمس في جبل المكبر 

واعتقلت والدته سوزان ) 39 عاما(.
واستش���هد محمد أب���و غنام ف���ي 21 تموز 
الماض���ي، عل���ى مدخل بل���دة الطور ش���رق 
القدس خالل مواجه���ات مع االحتالل، وجرى 

ب جثمانه من على أسوار  تشييعه بعد أن ُهرِّ
مستشفى المقاصد الواقع في الطور، خشية 
احتج���ازه من قبل س���لطات االحت���الل التي 
طوقت المستشفى واقتحمت قسم الطوارئ، 
ليوارى الث���رى دون أن تس���تطيع والدته أن 

تقبله وتحتضنه آلخر مرة.

غزة/ االستقالل: 
النسائي  العمل  نظمت دائرة 
الجه���اد  لحرك���ة  التابع���ة 
اإلسالمي، وقفًة تضامنية مع 
األس���رى الفلس���طينيين في 
س���جون االحت���الل، احتجاجا 
الس���لطة  سياس���ة  عل���ى 
المتمثلة بقطع رواتب األسرى 

والمحررين في قطاع غزة .
شارك في الوقفة االحتجاجية 
أم���س االثنين غ���رب مدينة 
غزة العش���رات من النش���طاء 
وكوادر العمل النس���ائي، في 
الخيمة التضامنية مع األسرى، 
منددين باس���تمرار الس���لطة 
في فرض إجراءاتها العقابية 

وقطع رواتب أسرى القطاع.
وقالت اسالم حلس ممثلة عن 
دائ���رة العمل النس���ائي: "إن 
اجراءات قطع رواتب األس���رى 
الت���ي أق���دم عل���ى تنفيذها 
رئيس السلطة محمود عباس 
لألعراف  هي سياسة مخالفة 
القانوني���ة واألخالق الوطنية، 
وتنك���رًا لنض���االت األس���رى 
س���جون  ف���ي  والمعتقلي���ن 

االحتالل".
وش���ددت حلس على أن قرار 

الرواتب إج���راء عقابي  قط���ع 
خطير ينتهك أبس���ط مبادئ 
حق���وق اإلنس���ان، فضاًل على 
انه يمس بحقوق ومخصصات 
الفتة  وعائالته���م،  األس���رى 
استهداف  اس���تمرار  أن  الى 
هذه الش���ريحة هو استهانة 
دفعوا  الت���ي  بتضحياته���م 

فيها من أعمارهم وش���بابهم 
ألجل الوطن".

وطالبت حلس السلطة بتحييد 
قضي���ة األس���رى ع���ن كافة 
السجاالت السياسية والوقوف 
التاريخية  عند مس���ؤولياتها 
الوقت  والوطنية، داعي���ة في 
ذاته جماهير شعبنا لالستمرار 

بالفعاليات  المش���اركة  ف���ي 
التضامني���ة والوق���وف إل���ى 
جانب االس���رى وذويهم حتى 

نيل حقوقهم كاملة.
وأقدمت السلطة الفلسطينية 
على قطع مخصصات عشرات 
االسرى  داخل سجون االحتالل 

معظم من أسرى قطاع غزة.

رام الله/ االستقالل:
نقلت هيئة شؤون األسرى والمحررين شهادات حية ألسرى وألسيرات، يؤكدون من 
خاللها اس���تمرار الجريمة الطبية بحقهم، مؤكدة أن عيادات الس���جون اإلسرائيلية 
تفتق���ر إلى الح���د األدنى من الخدمات الصحي���ة واألدوية الطبي���ة الالزمة، واألطباء 

المختصين لمعاينة ومعالجة الحاالت المرضية المختلفة.
وكشفت محامية الهيئة حنان الخطيب في تقرير صحفي يوم أمس، عن ثالث حاالت 
مرضية تقبع في معتقل "الدامون"، من بينها حالة األسيرة نسرين حسن )43 عامًا( 
من س���كان مدينة غزة، والتي تعاني من انتفاخات في يدها اليمنى، وأصبع اإلبهام 
لديها ال يتحرك أبدًا، كما أنها تشتكي من مرض السكري، وهي بحاجة إلى تحويلها 

إلى طبيب عظام مختص وإلى إجراء عملية جراحية لها بأسرع ما ُيمكن. 
أما األس���يرة عبلة العدم )47 عام���ًا( من بلدة بيت أوال قض���اء الخليل، والتي ُأصيبت 
لحظة اعتقالها برصاصة في عينها اليمنى  فقدتها، ورصاصة أخرى برأسها اخترقت 
الجمجمة مما أدى لفقدان الجزء األيم���ن من الجمجمة، وتعرضت للتنكيل والضرب 
بوحشية على يد جنود االحتالل مما أدى إلى اصابتها بكسور صعبة في الفك العلوي 

والسفلي، وكسور في األنف واصابة بالغه في األذن.
وذك���رت المحامي���ة أن العدم بحاجة إلى إج���راء عدة عمليات جراحية بأس���رع وقت 
ممكن، غير أن إدارة معتقل "الدامون" ال زالت ترفض وتماطل في تحويلها وتكتفي 

بإعطائها المسكنات.
هذا وال زالت تعاني األسيرة حلوة حمامرة )25 عامًا( من بلدة حوسان قضاء بيت لحم، 
من آثار اصابتها التي تعرضت لها أثناء اعتقالها في الجانب األيس���ر من جسدها، 
وعلى إثرها تم اس���تئصال جزء من الكبد والبنكرياس والطحال واألمعاء، ومنذ فترة 
وقعت األسيرة عن "البرش" وُأصيبت بالكسر، وهي بحاجة لجلسات عالج طبيعي، لكن 

إدارة معتقل "الدامون" ال زالت تماطل في تحويلها.
وفي ذات السياق، رصد محامي الهيئة فادي عبيدات عقب زيارته لمعتقل "النقب"، 
حالة األس���ير بالل بهلول )39 عامًا( من قرية بيتا قضاء نابلس، والذي يش���تكي من 
آالم ح���ادة في الجانب األيمن م���ن بطنه، وقد راجع عيادة المعتقل وفي كل مرة يتم 
تشخيص حالته بطريقة مختلفة، وهو بحاجة إلى أن يتم تحويله إلى طبيب مختص 

لالطالع على وضعه الصحي وتشخيصه بشكل سليم.
و يمر األس���ير منصور ش���حاتيت )32 عامًا( من بلدة دورا قضاء الخليل، بوضع صحي 
صعب، فهو مصاب بمرض نفس���ي، وفاق���د للذاكرة، وبالكاد يتع���رف على زمالئه 

األسرى، وتكتفي إدارة السجن بإعطائه أدوية مهدئة لحالته النفسية.
كم���ا تتعمد إدارة معتقل "النقب" اهمال الوضع الصحي وعدم تقديم العالج الالزم، 
لألسير صدام عوض )28 عامًا( من بلدة بيت أمر قضاء الخليل، والذي يعاني من وجود 
بالتين بي���ده اليمنى، باإلضافة إلى ما يعانيه من ان���زالق غضروفي بالرجل اليمنى، 

نتيجة لما تعرض له من تنكيل خالل اعتقاله السابق.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
شنت قوات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس االثنين، حملة 
اعتقاالت ودهم واس���عة ف���ي مناطق متفرق���ة من الضفة 

الغربية.
وقال نادي األسير الفلسطيني إن القوات اعتقلت 16 مواطنًا 
من الضفة المحتلة بينهم صحفيان، منهم 5 مواطنين جرى 
اعتقالهم من محافظة الخليل وهم: عبد الله نضال الحروب، 
وفراس أبو ش���رخ، وحازم جبريل الجي���اوي، وإبراهيم محمد 

النجار، ووائل أبو شرخ.
ومن منطقة المرج طري���ق المعرجات اعتقل االحتالل أربعة 
أشقاء وهم: محمد ومعمر وخليف وطايل مليحات، وذلك بعد 

تعرضهم العتداء على يد المستوطنين.
فيما ج���رى اعتقال لمواطنين من محافظ���ة رام الله والبيرة 
وهما: الصحفي إبراهيم عاهد الرنتيس���ي، وإبراهيم رياض 

عطا.
كم���ا ُاعتقل مواطنان م���ن محافظة بيت لح���م وهما: ماهر 
عبد الله، وش���ادي نواورة، ُيضاف إلى المعتقلين مواطن من 
محافظة قلقيلية وهو طارق سلمي )25 عامًا(، ومواطن آخر من 

محافظة طولكرم وهو عالء رفيق ضميري )38 عامًا(.
كذلك جرى اعتقال الصحفي نادر بيبرس من القدس وذلك 
بعد اقتحام منزله. ُيش���ار إلى أن سلطات االحتالل اعتقلت 

أمس ستة مواطنين على األقل من القدس.
ف���ي حين تح���دث بيان لجي���ش االحتالل ع���ن اعتقال 13 
فلسطينيًا "مطلوًبا"، بزعم ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة 

الشعبية ضد أهداف إسرائيلية.
 وباعتقال الصحفيين يوم أم���س، تكون قوات االحتالل قد 

اعتقلت 7 صحفيين خالل أسبوع.

حملة اعتقاالت 
ومداهمات واسعة 
بمدن الضفة الغربية

هيئة: تصاعد الجريمة 
الطبية بحق عدد من 

األسرى واألسيرات

االحتالل يمدد توقيف والدة الشهيد غنام حتى الخميس

وقفة تضامنية مع األسرى المقطوعة رواتبهم بغزة

جانب من �لوقفة �لت�سامنية مع �لأ�سرى �ملقطوعة رو�تبهم بغزة �أم�س 
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ووصـــل عدد المضربين عن الطعام لـليوم 
الثالـــث على التوالـــي  18 مضربا ، منهم 
تسعة بشكل كلي وتسعة آخرون بشكل 
جزئـــي ، ومن المرجـــح أن يرتفع عددهم 
خـــال األيـــام القادمة في حال اســـتمر 

االضراب . 
ولليـــوم الثالـــث علـــى التوالـــي يواصل 
الموظـــف جبر ثابـــت )30عامـــا ( اضرابه 
المفتوح عن الطعام ، بعد أن ألغت " أونروا 
" عقـــده وحرمته من األمان الوظيفي وبناء 
مســـتقبل مشـــرق له وألبنائـــه ، في ظل 
األزمـــات التي تعصـــف بالمواطنين في 

القطاع . 

موا�ضلة الإ�ضراب
ثابـــت الـــذي ضحـــى بوظيفتـــه بأحـــد 
المؤسسات المحلية ، بعد أن أجبرته  إدارة 
" اونروا " على التخلي عن وظيفته السابقة 
مقابل تعيينه كمرشـــد نفســـي في أحد 

المدارس التابعة لها على نظام العقد ، ثم 
وعده بالتثبيت ، يصـــر على  المضي في 
خوض االضراب وعدم التراجع إال إذا أعادت 
الوكالة الدولية حســـاباتها وتراجعت عن 

قراراتها بحق الموظفين. 
وأوضح ثابت لـ"االستقال" أنه بنى أحامًا 
كثيـــرة حين تـــم تعيينـــه كموظف في  
الوكالة  كامتاك بيت خاص به للتخلص 
مـــن أعباء بيـــوت اإليجار وبناء مســـتقبل 
مشـــرق البنه احمد ، إال أن كل ذلك تحطم 
حين جاء ماتياس شمالي مدير عمليات " 
اونرا "  لغزة وجمد كافة االتفاقيات وعقود 

العمل اليومي . 
ولفـــت إلى أنه بالرغم مـــن أن قرار خوضه 
االضراب المفتوح عن الطعام له تداعيات 
خطيرة علـــى صحته في الوقـــت الراهن 
وبالمســـتقبل البعيـــد ، إال أنـــه لن يفك 
اضرابه إال بعد االستجابة لمطالبه ومطالب 

زمائه . 

وبين أن إدارة " اونروا" لم تكتف بقراراتها 
المجحفـــة ، بـــل هددت بخصـــم جزء من 
الراتب في حال لم يتم االلتزام بســـاعات 
الدوام في مقرات العمل الخاصة به في ما 
تبقى من مدة العقد ، الفتا إلى أنه يذهب 
ســـاعات الصباح لعمله ثـــم يعود لخيمة 
االضـــراب ، ليغادرها متوجها لبيته حين 
حلول المساء ، ليكرر  ذات األمر يوميًا منذ 

اعتصامه ودخوله االضراب الحقا . 
الشعور بأعراض االعياء واإلصابة باألمراض 
نتيجة االضراب المفتوح عن الطعام ، دفع 
بالموظف ماهر الملخ لمستشفى الشفاء 
بعد ارتفاع ضغطـــه ، وكذلك نقل زميله 
الموظـــف مفيد عيد لذات المستشـــفى 
بعد تـــردي وضعه الصحي وإصابته بأزمة 

قلبية . 

حياة مهددة
ويتخوف المضـــرب عن الطعام علي مطر 

)37 عامـــا ( من اصابته بأمراض ال يشـــفي 
منها على المدى البعيـــد في حال تواصل 
اضرابه أيامًا أخرى ، مشـــيرًا إلى أن شعوره 
بالدوخة واإلرهـــاق و خذالن أطرافه األربعة، 
وعدم اســـتقرار حـــرارة جســـده ، تازمانه 
منـــذ بداية اضرابه، محمـــا إدارة "  الوكالة 
المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة زمائه 

المضربين . 
وأشـــار مطر لـ" االســـتقال" الحاصل على 
درجة الماجستير بالصحة النفسية والذي 
يعمل كمشـــرف بتخصصـــه في محافظة 
خانيونس لـ"االســـتقال " إلى أنه مستمر 
بإضرابـــه ولـــن يتراجع  عنـــه إال إذا أعادت 
" اونـــروا "  الحقوق المشـــروعة للموظفين 
والاجئين، مؤكدا أن العديد من الموظفين 
بات الســـجن مصيرهـــم المحتـــوم ، بعد 
ما تكبـــدوا التزامات ماليـــة عديدة للبنوك 

والمؤسسات وغيرها .  
ولفت إلى أنـــه في ظل قلة الفرص وارتفاع 

مؤشرات البطالة في القطاع ، فإن " الشارع 
"  ســـيكون مصيـــره و 53 موظفًا يعملون 
كمرشـــدي صحة نفســـية ، بعد أن تقوم 
إدارة " اونروا " بفصلهم بشكل نهائي من 

عملهم .
 يذكر أن عـــدد الاجئين الفلســـطينيين 
المسجلين في قواعد بيانات "اونروا"  يبلغ 
نحو5 مايين و800 ألف الجئ فلســـطيني 
في مناطـــق عملياتها الخمس ) ســـوريا، 
ولبنـــان، واألردن، والضفـــة الغربية، وقطاع 
غـــزة(، منهم مليـــون و300 ألف الجئ في 
قطاع غزة، بينهم 200 ألف أســـرة تحصل 
على مســـاعدات غذائية بأشكال مختلفة 
سواء المســـاعدات والطرود الثابتة أو طرود 

البطاقات الصفراء والحمراء .
وتعاني "اونروا" من عجز مالي في موازنتها 
يقدر بأكثر مـــن400 مليـــون دوالر، وذلك 
وسط تقليص اإلدارة األميركية للمساعدات 

المقدمة لها منذ مطلع العام الجاري .

موظفو »أونروا« المضربون عن الطعام: »الموت وال المذلة« 

غزة / �ضماح املبحوح: 
داخل خيمة بي�ضاء تذكرهم بخيم اللجوء 

التي هجر منها ذووهم قبل ع�ضرات ال�ضنوات، 
اأقيمت مبقر وكالة غوت وت�ضغيل » اأونروا« 

 HUNGER« بغزة ، و كتب على مدخلها �ضعار
STRIKE«، وتعني بالعربية اإ�ضراب عن 
الطعام، يقيم الع�ضرات من املعت�ضمني وعدد 

من  امل�ضربني عن الطعام، واأمامهم اأواٍن 
مملوءة بامللح واملاء؛ كو�ضيلة احتجاج على 

قرارات اإدارة  الوكالة الدولية املجحفة بحقهم 
.  �ضاحة املقر الرئي�س للمنظمة الأممية بغزة 

حتولت منذ ما يقارب ال�ضهر، مكانا لالعت�ضام 
ال�ضلمي و عنوانًا للم�ضربني عن الطعام ، امل�ضرين 

على ال�ضتمرار يف خطواتهم الحتجاجية يف 
حال مل ترتاجع اإدارة  »اونروا« عن انهاء عمل 
ما يقارب من 1000 موظف من املوازنة العامة 

�ضمن برنامج الطوارئ . 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ احمد خميس احمد السمري
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)803369081 ( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ نائل سالم هاشم الجاروشة
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)804493229 ( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ ثريا عبدالرحمن سعيد خلة
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)905230843 ( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلــــن أنــــا المواطن/ بــــال توفيق محمــــد  القريناوي                                         
عن فقــــد بطاقة هويتي الشــــخصية التي تحمل رقم 
)803598069( فعلــــى من يجدها رجاء أن يســــلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد ناصر عبد الله ابوريا
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)411047400 ( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلـــن أنا المواطن/ محمد منير محمد الســـكافي عن 
فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
)803244433 ( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقال:
ناقش رؤســــاء اللجــــان الشــــعبية لاجئين 
بقطــــاع غزة، مــــع منســــق األمــــم المتحدة 
الخاص لعملية الســــام في الشرق األوسط 
لـ  نيكوالي ميادينوف، االجــــراءات االخيرة 
"أونروا" فصل الموظفين وتقليص الخدمات 
المقدمة لاجئين واالخبــــار المتداولة حول 

تأجيل العام الدراسي.
اللجان الشعبية لميادينوف،  وسلم رؤساء 
مذكــــرة تناولــــت خطــــورة اجــــراءات أونروا، 
والتأكيــــد علــــى التمســــك بها واســــتمرار 

عملها وأن وقف التمويل يشكل خطرا على 
الاجئين الفلســــطينيين فى مناطق عملها 

الخمس.
وتناولت المذكرة أيضــــا ترقب مئات اآلالف 
مــــن الاجئين فى قطاع غــــزة عودة ابنائهم 
للمــــدارس البالغ عددهم أكثر من ربع مليون 
طالــــب وطالبة يتعلمون فى 252 مدرســــة، 
مؤكــــدة أن عدم فتــــح المــــدارس بموعدها 
ســــيؤدى إلى تداعيات خطيــــرة على الطلبة 
وأســــرهم وعلى كل المجتمع الفلسطينى، 
بسبب ما سوف تخلفه من مشاكل اجتماعية 

واقتصادية وأمنية كبيرة ستضرب النسيج 
المجتمعي الفلسطيني.

وأوضحت المذكرة أنــــه ال يجوز بأى حال من 
األحوال تقليص األيام الدراسية فهي أيام 
محســــوبة تربويا، وفكريا، وقيميا، وأخاقيا 
على الطلبة والمعلمين، وتقليصها ال يأتى إال 

من باب سياسة التجهيل المنظم.
وطالبت المذكرة ميادينوف بالعمل الجاد مع 
المجتمع الدولي لمنع تأجيل العام الدراسي، 
وحل مشــــكلة الموظفين ومنع التقليصات 

لتستمر األونروا بعملها.

غزة/ االستقال:
أدان منتدى اإلعاميين الفلسطينيين الهجمة المستمرة من قبل االحتال 

اإلسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين.
وطالـــب المنتدى في بيان صدر عنه، االتحـــاد الدولي للصحفيين بضرورة 
التدخل الفوري لتأمين اإلفراج الســـريع عـــن الصحفيين المعتقلين في 

سجون االحتال اإلسرائيلي.
وأشار إلى أن الصحفيين المعتقلين في سجون االحتال تجاوز عددهم 22 
صحفيا وصحفية، "والعدد آخذ في االزدياد في ظل الحملة المسعورة التي 

تشنها سلطات االحتال ضد الصحفيين الفلسطينيين".
وقال المنتدى: "لقد أصبحت ســـلطات االحتال اإلسرائيلي غير آبهة أكثر 
من أي وقت مضى بالقوانين الدولية واألعراف اإلنسانية المتعلقة بحماية 
الصحفييـــن وضمان حرية اإلعـــام، وذلك عبر مضيها فـــي تنفيذ حملة 

مسعورة ضد الصحفيين الفلسطينيين«.
وأشـــار إلى أن االحتال اعتقل يوم أمس مراســـل قناة "تي ار تي" التركية 
الصحفي إبراهيم الرنتيســـي بعد اقتحام منزله فـــي قرية رنتيس غرب 
مدينـــة رام اللـــه، والصحفي نادر بيبرس من منزله فـــي واد الجوز بمدينة 

القدس المحتلة.
وأكد المنتدى أن هذه الهجمة اإلسرائيلية ضد الصحفيين تأتي في سياق 
محاوالت االحتال اإلســـرائيلي لحجب جرائمه عن أنظار المجتمع الدولي، 
وفرض سياســـة تكميم األفواه، والضغط على فرسان اإلعام الفلسطيني 

وحرمانهم من تأدية واجبهم المهني".
وطالب المنتدى "وســـائل اإلعـــام المحلية والدولية ومؤسســـات حقوق 
اإلنسان بضرورة فضح جرائم وانتهاكات االحتال ضد اإلعام الفلسطيني 

وفرسانه".

اللجان الشعبية لالجئين توجه مذكرة لميالدينوف منتدى اإلعالميين يدين 
هجمة االحتالل المستمرة 

ضد الصحفيين
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حي���ن تعط���ي مص���ر العربي���ة حرك���ة حم���اس 
ضمانات بع���دم تغيير الورقة المصرية للمصالحة 
الفلس���طينية، فه���ذا يعني أن ل���دى مصر قناعة 
تام���ة ب���أن الذي يماط���ل ويعط���ل المصالحة هو 
الس���يد محمود عباس، وأن واجب مصر بعد س���نة 
م���ن االنتظار والتواصل مع كل األطراف هو تحديد 
موقف، واإلعالن للش���عب الفلسطيني، وللشعوب 
العربية عن الجهة المسؤولة عن تعطيل المصالحة، 
والس���يما ان هنال���ك الكثير من وس���ائل الضغط  
اإلعالمي الت���ي تمتلكها مص���ر، وأن لديها بدائل 
وخيارات ميدانية ستجبر عباس على تغيير موقفه.

وال يختلف عاق���الن بأن المصالحة الفلس���طينية 
هي الضامن األساس���ي لتمتين الجبهة الداخلية، 
ومواجهة األخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية 
بشكل عام، وهي الضامن الموثوق لتحسين شروط 
التهدئ���ة بين المقاوم���ة الفلس���طينية والكيان 
الصهيوني، وعليه فإن تحقيق المصالحة الوطنية 
بمثاب���ة الخطوة الفلس���طينية األول���ى التي كان 
يجب أن تس���بق التهدئة . فلماذا تحفظت حركة 
فتح والسلطة الفلس���طينية على الورقة المصرية، 
وألقته���ا من رواء الظهر، وه���ي تعرف أن خطوات 
التهدئة التي تتكئ على المصالحة تس���ير بخطا 
حثيث���ة، وقد تفض���ي إلى تفاهم���ات تجنب غزة 
الحرب، وتجنبها الحصار الذي أدمى جسد الشعب؟ 
لماذا؟ لم���اذا لم تلتقط  الس���لطة الفلس���طينية 
الفرصة التي سنحت لها من خالل الورقة المصرية، 
لتك���ون هي الواجهة المش���رقة والمش���رفة على 
التهدئة، والمس���ؤولة بش���كل مباشر عن تحسين 

الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة؟ لماذا رفضت 
فت���ح الورقة المصرية للمصالح���ة، وهي تعرف أن 
مصر حين أعدت ورقة المصالحة التي تهم أمنها، 
كانت تهدف إلى الوصول إلى ورقة التهدئة التي 

تمس أمنها؟
أزعم أن هنالك احتمالين:

� االحتمال األول: رهان السلطة الفلسطينية  بقيادة 
السيد عباس على  إحباط التهدئة في غزة من خالل 
إحباط فكرة المصالحة، إلجبار الجميع على السعي 
لكسب ود الس���لطة، والوقوف بين يدي عقوباتها 
عل���ى غ���زة، وقد تبدد ه���ذا االحتمال م���ع تواصل 
مس���يرات العودة، ومع إصرار مص���ر على مواصلة 

العمل مع مالدينوف على تحقيق التهدئة.
� االحتمال الثاني: أن لدى الس���لطة بقيادة محمود 
عب���اس أوراق ضغط على كل األط���راف، يمكن أن 
توظفها إلفش���ال التهدئة، ومن ضمنها التهديد 
بوقف التعاون األمني مع المخابرات اإلس���رائيلية، 
وهذا ورقة ضغط قوية في يد السلطة، تخاف منها 
إس���رائيل، التي ال تتمنى انتقال ظاهرة المقاومة 

المنتصرة في غزة إلى الضفة الغربية.
ضمن هذا المش���هد الجلي، جاء البيان الصادر عن 
حركة فتح، والذي تحذر فيه حركة حماس من عقد 
اتفاق هدنة مع إسرائيل مقابل مساعدات إنسانية، 
وأن ه���ذه الهدنة س���تكون على حس���اب الوحدة 
الوطني���ة، وأن الهدنة لو حصلت تعتبر انقالبًا آخر 
على الش���عب والوطن، وهدية مجانية إلس���رائيل. 
التي تس���عى مع أمريكا إلى فصل القطاع وتمرير 

مؤامرة صفقة القرن.

لقد بالغ المتحدث باسم حركة فتح في التعبير عن 
غضبة من التهدئة، حين شبه حركة حماس بروابط 
القرى الخائنة، التي دعمها االحتالل بالمال والسالح 
قبل عشرات السنين، وكانت مهمتها الوحيدة هي 

التنسيق األمني مع المخابرات اإلسرائيلية.
بيان حركة فتح المعادي للتهدئة، والرافض لفك 
الحصار عن أهلها، يع���ود بنا إلى الورقة المصرية، 
التي رفضتها حركة فتح، وتحفظت عليها!! فلماذا؟

لم���اذا رفضت حركة فتح الورق���ة المصرية، والتي 
كان���ت المرحل���ة األولى منه���ا تنص عل���ى: رفع 

العقوبات عن غزة في غضون أسبوع واحد!
إن رف���ض الورق���ة المصري���ة للمصالح���ة بمثابة 
دعوة رسمية من الس���لطة الفلسطينية إلى حركة 
حماس لمواصلة مش���وار فك الحصار عن أهل غزة، 
والتخلص من العقوبات، وعليه فالمسؤولية الكاملة 
عن فصل غزة عن الضف���ة الغربية تقع على عاتق 
قيادة السلطة الفلسطينية، التي فصلت غزة منذ 
زمن، وفرضت عليها العقوبات التي أس���همت في 
تش���ديد الحصار، ولما تظل تسعى لتدميرها من 
خالل تحريض العدو اإلس���رائيلي على ضرب غزة، 

فإن لم يكن، فمن خالل حرب داخلية.
مواقف الس���لطة الفلس���طينية تملي على غزة أن 
تش���ق طريقها نح���و الحرية، وأن تواصل مش���وار 
التهدئة رغم خطورته، دون االلتفات إلى اتهامات 
من يتعاون أمنيًا مع المخابرات اإلس���رائيلية، ولما 
يزل يقيم والئم الرقص واللقاءات المش���بوهة مع 
الصهاينة، ليخرج علينا بس���يف العقوبات، مطالبًا 

المقاومين بعدم التهدئة.

منذ زمن الحريق العربي واالنقسام الفلسطيني )وقبل ذلك 
معتقل أوس���لو( دخل���ت القضية الفلس���طينية في قفص 
م���ن العزلة والحصار، وليس حصار غ���زة بكل فداحة آثاره إال 
تفصياًل في مش���هد العزلة الفلس���طينية على المستوى 
العرب���ي والدولي وفي مش���هد نهش الذات الفلس���طينية 
الذي أدمن عليه الفصيالن األكب���ران )فتح وحماس( فأطاح 
بوزنيهما معًا ويوشك أن يطيح بوزن الشعب وقضيته التي 

يفترض أن يكونا لهما خدمًا وسندًا.
 لذا فقد بات لزامًا على جموع الش���عب الفلس���طيني وقواه 
الحي���ة أن تنهض م���ن فورها بمهمة جبر األض���رار وإطفاء 
الحرائق التي أحدثه���ا الفصيالن بالعمد أو بالغفلة فاألمور 

بخواتيمها سواء.
وال ش���ك أن مهم���ة ضخمة كه���ذه تتطلب اس���تنفار كل 
الطاقات والعمل على كل الصعد )الداخلي والعربي والدولي( 
وتحت���اج إلى جه���ٍد جبار ووقٍت طويل. ولك���ن جانبًا محددًا 
منها يتوجب العمل عليه فورًا ألن التأخر عن تداركه سوف 
يتسبب بضرٍر مس���تجد وهائل على القضية الفلسطينية. 
أعني بذلك تدارك احتماالت االنزالق الروس���ي فيما يتعلق 
باالقضية الفلس���طينية إلى دوٍر يشبه الدور األوروبي أو ربما 

أسوأ من ذلك. 
فروسيا تبدو باردًة جدًا في اقترابها من الشأن الفلسطيني 
بينما تتعزز عالقاتها الدافئ���ة مع كيان العدو تحت ضغط 
اإلغواء والمشاغلة االسرائيليين والدفع والتنازالت األمريكية 
بينم���ا ال يوج���د لها ُمح���اِور موث���وق وفاعل على الس���احة 

الفلسطينية.
فالرسمية الفلس���طينية )فتح/ الس���لطة( حتى ولو رفعت 
عقيرتها إلى الس���ماء في وجه أمريكا فإن روسيا تعلم أنها 
تابعة للخط األمريكي. والس���لطة القائم���ة باألمر الواقع في 
قطاع غزة )حماس( ليس���ت موثوقة لدى الروس بعد الحدث 
الس���وري ولو أقس���مت لهم أغلظ األيمان. لذا فإن استمرار 
المش���هد الحالي دون حضور فاعل لُمحاِور فلسطيني آخر، 

سوف يؤدي بروسيا )بحكم الميكانيكا والمصالح السياسية( 
لالن���زالق إلى الجانب اإلس���رائيلي وهو أمٌر بال���غ الضرر على 

القضية الفلسطينية وعلى الدور الروسي العالمي بحد ذاته.
فالقضية الفلسطينية سوف تخسر قوة عظمى صاعدة بؤرة 
حضورها الدولي هو في جوار فلسطين، وروسيا سوف تخسر 
مصداقية القانون الدولي والعدالة الدولية اللتين  تحملهما 

قاعدتين في حضورها الدولي.
هكذا تبرز الضرورة القصوى ويتضح دور حركة الجهاد النوعي 
ومسؤوليتها في هذا الصدد فالجهاد لم تشارك ولم تتورط 
بأي حريٍق عربي أو انقسام فلسطيني بل أن الحركة أخذت على 
عاتقها بنجاح مس���ؤولية رأب الصدع الفلسطيني وريادة كل 
محاوالت اإلصالح والمصالحة التي قام بها الجسد الفلسطيني 

حتى اآلن.
كذلك فإن لحرك���ة الجهاد وزنًا نوعيًا تتميز به عن س���ائر 
الفصائل الفلس���طينية كونها القوة الثانية في المقاومة 
في القطاع، تلك المقاومة التي حماها الشعب الفلسطيني 
بغزة بلحم���ه العاري لتحقق أهم إنجاز ف���ي تاريخ النضال 
الفلس���طيني منذ النكبة وهو تحقيق الس���يطرة الفعلية 
الكاملة عل���ى قطاع غزة قه���رًا إلرادة الع���دو وهزيمة آلته 

العسكرية في حرب 2014 .
وعليه فإن مس���ارعة الجهاد بفتح حوار مع روس���يا ودعوتها 
للقيام بدوٍر منصف وعادل بشأن القضية الفلسطينية ينتصر 
للحق الفلس���طيني ولصحيح القانون الدولي ولنبذ المعايير 
المزدوجة ُيأمل بأن يكون مس���موعًا من قبل األذن الروس���ية 
خصوصًا إْن كان نه���وض الجهاد بهذا الدور كما في أدوارها 
األخرى ال يتم بنفس أحادي أو إقصائي ألي طرف فلسطيني 
إنما يتم في إطار االش���تغال على تمثيل وجمع أوس���ع طيف 
فلس���طيني يعنيه األمر وتهمه رعاية مصالح هذا الش���عب 
وهذه القضية دون االلتفات إلى المكاسب أو المغانم الفئوية.

أما عن س���ائر المهمات الجسام الكثيرة األخرى فللجهاد وغيره 
من الفصائل الفاعلة والمسؤولة أدواٌر وأدوار، وللحديث بقية .

الورقـة المصريــة التــي
 رفضتها “فتح” وحديث التهدئة

د. فايز أبو شمالة

رأي

زيارة مفاجئة وبال مقدمات دعيت إليها قيادة حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين إلى موسكو, وفد رفيع من 
قيادة الحركة يجتمع اليوم بقيادات سياسة في موسكو لالطالع على الرؤية السياسية لحركة الجهاد اإلسالمي 
وبرنامجها السياس���ي لتحرير فلسطين, ونقصد هنا فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها, فحركة الجهاد 
اإلسالمي لديها ثوابت ال تتغير وال تتبدل ال في موسكو وال في غيرها, فالثوابت التي نتحدث عنها تتمثل في 

عناوين عريضة »اإلنسان واألرض والعقيدة والمقدسات«.
وعندما دعيت الحركة لهذا اللقاء غير المسبوق بالقيادة الروسية فان هذا يعود إلى عدة أسباب منها.

أوال: الحضور الجماهيري القوي والفاعل لحركة الجهاد اإلس���المي على الساحة الفلسطينية داخليا, والحضور 
القوي خارجيا فهي قادرة على توجيه البوصلة السياسية باالتجاهات الصحيحة ولها تأثير قوي على الجماهير. 
ثانيا: ان حركة الجهاد اإلسالمي حركة وحدوية وليست لها أطماع في السلطة وقرارها السياسي مستقل وغير 

مرتبط بأجندات خارجية, وقادرة على حل األزمات السياسية بعالقاتها الجيدة مع الكل الفلسطيني. 
ثالثا: ان حركة الجهاد اإلسالمي اكتسبت خبرات سياسية كبيرة في العمل السياسي وتشارك في كل الحوارات 
التي تطرح على الس���احة الفلس���طينية والعربية واإلقليمية, ولها دور كبير في دعم جهود مصر الهادفة لحل 
المشكالت الفلسطينية العميقة كاالنقسام الداخلي, والمساعي المصرية إلبرام هدنة مع االحتالل الصهيوني 
في عدوان 2008 و2012م و2014, وحل مش���اكل الالجئين الفلس���طينيين في مخيمات الش���تات, ولوال قدرة 
الجهاد اإلس���المي على مقارعة االحتالل وسياساته, وتمسكها بالثوابت التي تلبي طموحات شعبنا, وقدرتها 

على إقناع الفصائل بتبني مواقفها السياسية,  لما نجحت الجهود المبذولة في تحريك الملفات الشائكة. 
رابعا: حركة الجهاد اإلس���المي بجناحها العس���كري سرايا القدس تمثل ثقال عسكريا كبيرا في فلسطين, وقد 
ش���اركت كتائب القس���ام وبقية الفصائل في صد العدوان الصهيوني على قطاع غزة, وخاضت وحدها معركة 

عسكرية ضد االحتالل الصهيوني  أطلقت عليها اسم معركة كسر الصمت وانتهت بتلبية مطالبها. 
خامس���ا: هناك نشاط سياسي وإعالمي كبير لحركة الجهاد اإلسالمي في المنطقة والعالم, وهى تحشد دائما 
لنصرة القضية الفلس���طينية ودعمها, واالنحياز لمطالب الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات االحتالل, مما 
جعل العديد من دول العالم على المس���توى الرسمي والشعبي يتعاطفون مع القضية الفلسطينية ويبحثون 
عن س���بل لدعمها ومس���اندة الحقوق الفلسطينية, فحركة الجهاد اإلس���المي حركة سياسية لديها مواقفها 
السياسية الواقعية والصائبة التي تطرحها وتدافع عنها وتعمل على تحقيقها بكل الطرق والوسائل المتاحة. 
يجب أال نغفل أن روسيا ترى ان هناك تدخالت ومستجدات تجرى في المنطقة العربية واإلقليمية, وان هناك 
مخططًا صهيوأمريكيًا لتمرير ما تسمى بصفقة القرن, ورؤيا صهيوامريكية متوافقة إلى حد بعيد لالستفراد 
بالمنطقة وفرض سياسة األمر الواقع على الجميع, وهى بعيدة كل البعد عما يخطط له األمريكان والصهاينة.  
اعتقد ان زيارة قيادة الحركة لموسكو ستكون بداية لتواصل العديد من الدول التي تناصر القضية الفلسطينية 
مع قيادة الحركة, وستفتح المجال لجلب كل أشكال الدعم الممكنة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني, 
وستمهد لمرحلة جديدة من العالقات الجيدة مع الجميع خصوصا في المنطقة العربية, فالجهاد اإلسالمي يعتز 
بانتمائه العربي واإلسالمي, ويعتبر ان القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين وأحرار العالم, وأنها 
القضية المركزية لألمة, وان تحرير فلسطين هو مسؤولية الجميع وواجب يمليه علينا ديننا وإسالمنا وعروبتنا 

وقوميتنا وإنسانية هذا العالم الذي يجب ان يدعم ويساند الشعوب المستضعفة.    

زيارة لها أهداف 
الجهاد وكسر طوق السنين العجاف

سعد حميد
خبير القانون الدولي والمختص بالشأن الفلسطيني

عبد ال�ستار قا�سم

بداية أطلب من حركة حماس ومن الجميع أن يشيروا إلى توقعاتي الخاطئة 
في مختلف األمور السياس���ية العربية والفلس���طينية بدءا من ممارسات 
منظمة التحرير في لبنان واألردن وفلس���طين لغاية هذه الس���اعة، ومرورا 
بالثورة اإليرانية، والحرب العربية الغربية على إيران واالنتفاضات واعتراف 
المنظمة بالصهاينة واتفاق أوس���لو وتغول الفس���اد، الخ. ومؤخرا خاطبت 
الناس بأن صفقة ترامب فاشلة حتما، وأن الصهاينة لن يجرؤوا على حرب 
غ���زة. وقد خاطبت حماس عبر الفيس بوك قائال ب���أن األعداء في حيرة من 
أمرهم بش���أن غزة، وطلبت من حماس أال تحرك ساكنا كيال تساعدهم على 

الخروج من حيرتهم.
ما نس���معه في األخبار اآلن أن حماس س���تدخل الكوالي���س الدولية التي 
يتحدث سماس���رتها عن الجزرة التي سيحظى بها قطاع غزة. وأنا أقول أنه 
لو أراد األعداء صناعة سنغافورة لنا لصنعوها في الضفة الغربية منذ زمن. 
وم���ن الضروري أال ننخدع بما يتحدثون عنه من نعم وانفراج في حياة أهل 

غزة الكئيبة.
وأشير هنا أن القيادات الفلس���طينية لم تدخل مساومة إال كانت خاسرة. 
الثب���ات ث���م الثب���ات، وإن كان أحد يظن أن���ه لن تنطلي علي���ه أالعيبهم 
االس���تعماريين وأعوانهم العرب  فإنه ال يع���رف التاريخ. فعلينا أال نقدم 
خدمة لهم تسهل عليهم القضاء على المقاومة. وفي أي ترتيب يمكن أن 

يحصل فإنه يجب اإلصرار على تنفيذ الوعود من قبل العدو قبل التوقيع. 
ول���و كن���ت مكان حماس لم���ا وقعت على أي ش���يء حتى ل���و كان تقديم 
فلس���طين على طبق من فضة للفلس���طينيين. ال توقعوا على أي شيء، وال 
تورطوا أنفس���كم بتفاهمات وأنتم تعلمون أن الصهاينة ال يلتزمون ورعاة 
التفاهمات يتحولون إلى شياطين خرس عندما ينتهك العدو أي تفاهم أو 

أي اتفاق. يجب عدم تكرار تجارب منظمة التحرير الفاشلة.

تخطئ حماس إن دخلت 
الكواليس الدولية.. وغزة 

لن تصبح سنغافورة



2018الثالثاء    ذو القعدة         هـ   أغسطس         م    251439 7

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ تركي حسن عبد الله القاضي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900495391( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/حمزه عاطف نبيل شويخ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403752942( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبد الرحمن محمد اكريم الفرا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900762907( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمود موسى السيد ابو مصطفى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802907139( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أن���ا المواط���ن/ م���ر محم���د محم���د وش���اح                                                                                                                                             
 عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804096535( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ احمد سليمان عبدالحميد صبح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
410657134فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
نشرت الهيئة العامة للبترول بغزة توضيًحا بشأن ما يثار حول أسعار 
الغاز المورد من جمهورية مصر العربية ومقارنة س���عره مع المدعوم 

والذي يباع في مصر.
وأوضح���ت الهيئة في بي���ان لها أمس االثنين، أنه يتم ش���راء الغاز 
بالسعر الدولي مضاًفا إليه تكاليف النقل والتأمين وصواًل لقطاع غزة.

وأضافت »تكلفة االس���طوانة على الهيئة العامة تقريًبا 46 ش���يكال 
يضاف عليها إجمالي ربح ش���ركة توزيع الغاز 8 شيكالت وربح موزع 

الغاز 5 شيكالت، وبالتالي تكلفة سعر االسطوانة 59- 60  شيكال«.
وأفادت أن هامش االيراد للحكومة عن كل اسطوانة غاز تقريًبا يصل 
إلى 3 ش���يكالت، متابعًة »ما متوقع دخول���ه من الغاز المصري 2000 
طن شهريا ب� 3 شيكل إيراد لكل اسطوانة،  83 أسطوانة لكل طن = 

498000 شيكل بما يوازى 135000 دوالر شهرًيا«.
وأوضح���ت أن حاج���ة القطاع من الغ���از تعادل 8000 طن ش���هرًيا، 
ومتوس���ط ما يدخل من معبر كرم أبو سالم من 5000 إلى 6000 طن، 

وبالتالي يتبقى عجز من 2000 إلى 3000 طن شهرًيا.
وأكدت أن الهدف االساسي إلدخال الغاز هو سد النقص والعجز في 
الكميات الموردة من طرف االحتالل االسرائيلي، منوهة أن الغاز يباع 
للمواطنين في مصر بالس���عر المدعوم من الحكومة، ولكن يباع لغزة 

بدون دعم وإنما بالسعر الدولي.

رام الله/ االستقالل
باالعتماد  ضمن خططه االس���تراتيجية 
البنك  عل���ى الطاق���ة النظيفة، ش���غل 
اإلسالمي الفلس���طيني 14 فرعا ومكتبا 
في الضفة الغربية وقطاع غزة باالعتماد 
عل���ى الطاقة الشمس���ية لتوليد الطاقة 
الكهربائية، وذلك لضمان تسيير أعمال 
البنك، فيم���ا يقوم بض���خ الفائض في 

الشبكة العامة في الضفة الغربية.
وقال بيان قاسم مدير عام البنك اإلسالمي 
الفلس���طيني إن���ه ومنذ الع���ام 2014 بدأ 
البن���ك في زي���ادة االعتماد عل���ى الطاقة 
الشمس���ية كونها مصدرًا طبيعيًا نظيفًا 
ومستدامًا ومتجدد، مؤكدا أن هذا التوجه 
االس���تراتيجي للبنك يهدف لزيادة عدد 
الف���روع التي تعم���ل بالطاق���ة النظيفة، 
وتحس���ين كفاءة وقدرة األنظمة المركبة 
حاليا. وكش���ف قاس���م النق���اب عن قرب 
افتتاح البنك اإلس���المي الفلسطيني ألول 
فرع لبنك في فلس���طين يعتمد بش���كل 
كامل على الطاقة النظيفة المتجددة وذلك 

في بلدة بيت الهيا في شمال قطاع غزة.
واعتبر قاس���م هذه الخطوة دليال واضحًا 
عل���ى اهتمام البنك بالبيئ���ة وحمايتها 
وتقليل الضرر الناتج ع���ن أعمال البنك 
تجاهه���ا، الفتا إل���ى أن هذا المش���روع 
يس���هم في التقلي���ل م���ن االنبعاثات 
الغازية الضارة بكمي���ات كبيرة تتجاوز 

1800 طن من غاز ثاني أكس���د الكربون، 
و4.5 أطنان من غاز أكسيد النيتروجين، 
كما يسهم في الحد من 37 كجم من غاز 

ثاني أكسيد الرصاص سنويا.
واشار قاس���م إلى أن انتاج الكهرباء من 
الطاقة الشمسية في مباني وفروع البنك 
حالي���ا يبلغ 1100 كيل���و وات يوميا يتم 

استهالك احتياج البنك منها، فيما يتم 
ضخ الباقي في الش���بكة العامة بناء على 
اتفاقيات تم توقيعها مع شركة كهرباء 
محافظة القدس وش���ركة توزيع كهرباء 
الشمال، كاشفا عن س���عي البنك خالل 
العام الحالي لزيادة عدد الفروع والمكاتب 

التي تعتمد على الطاقة الشمسية.

رام الله/ االستقالل:
أظهرت بيانات الميزانية الفلس����طينية، أن سلطات 
االحتالل "اإلس����رائيلي" اقتطعت نحو 444.3 مليون 
ش����يكل من أم����وال المقاصة في النص����ف األول من 

.2018
ووف����ق تقري����ر الميزانية الص����ادر ع����ن وزارة المالية 
الفلسطينية، بلغ متوس����ط االقتطاع الشهري ألموال 

المقاصة، قرابة 80 مليون شيكل.
وتقتطع "إسرائيل" هذه األموال، دون موافقة السلطة 
الفلس����طينية، وهي أم����وال تذهب لصال����ح دائنين 

للحكومة الفلسطينية أو لشركات تعمل في فلسطين 
)مثل الكهرباء(.

كذلك تقتطع "إسرائيل" من أموال المقاصة شهريا، 
م����ا قيمته قرابة 12 مليون ش����يكل، نتيجة مرور مياه 
الصرف الصحي الفلسطينية عبر المناطق المصنفة 
ج. وال تشمل هذه االقتطاعات، نسبة 3% من إجمالي 
إي����رادات المقاص����ة، تقتطعه����ا "إس����رائيل" مقابل 

تحصيل أموال المقاصة.
وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها "إسرائيل" نيابة 
عن الفلسطينيين شهريا، من البضائع الفلسطينية 

التي ُتنقل عبر الموانئ والمعابر "اإلسرائيلية"، بموجب 
اتفاق باريس االقتصادي، الموقع بين الجانبين.

ويبلغ متوس����ط قيمة إيرادات المقاص����ة )الضرائب 
الش����هرية(، التي تجبيها إسرائيل وتحولها للسلطة 
الفلس����طينية، نحو 700 ملي����ون دوالر أمريكي، وفق 

أرقام وزارة المالية الفلسطينية. 
وبدون هذه األموال لن تستطيع الحكومة الفلسطينية 
الموظفي����ن  تج����اه  المالي����ة  بالتزاماته����ا  اإليف����اء 
والمؤسس����ات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس 

الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله. 

االحتالل يقتطع 444 مليون شيكل من
 أموال المقاصة بالنصف األول من 2018

»اإلسالمي الفلسطيني« يشغل عددًا من فروعه بالطاقة النظيفة

هيئة البترول تصدر 
توضيحًا حول الغاز 
المصري المستورد

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة التنمية االجتماعية صرف المخصصات النقدية لمستفيديها 

األحد المقبل الموافق 2018/8/12.
ج���اء ذلك في تصريح مقتض���ب للوزير إبراهيم الش���اعر، مؤكدا أن الصرف 

سيكون في جميع محافظات الوطن )الضفة الغربية وقطاع غزة(.
يشار إلى أن آخر دورة صرف مخصصات للشؤون االجتماعية كانت في شهر 

يونيو/حزيران الماضي.

صرف مخصصات الشؤون 
األحد في غزة والضفة

غزة/ االستقالل:
قال رئي���س اللجنة الش���عبية لمواجهة 
الحصار النائب جمال الخضري إن االحتالل 
»االسرائيلي« ما يزال يمنع دخول %100 
من المواد الخام الالزمة لتش���غيل مصانع 
قطاع غ���زة، وذلك ضمن سياس���ة الخنق 

االقتصادي.
وق���ال الخضري في تصريح صحفي أمس 
اإلثني���ن، إن » انهيار المراف���ق الحياتية 
واالقتصادي���ة ف���ي غزة وص���ل للمرحلة 
األخي���رة، نتيج���ة اس���تمرار اإلج���راءات 
واالعتداءات اإلسرائيلية، وإغالق معبر كرم 

أبو سالم لليوم ال�27 على التوالي، واحتجاز 
بالبضائع ما  المحمل���ة  الش���احنات  آالف 

يعني تلفها وخسارة أصحابها«.
وشدد الخضري على أن 80% من مصانع 
غزة في ُحكم المغلق، وما تبقى من بعض 
المصانع مه���ددة باإلغالق ف���ي المرحلة 
المقبلة لتنضم لمئ���ات المصانع والورش 

التي أغلقت أبوابها منذ فرض الحصار.
وج���دد الخض���ري التأكي���د أن االحتالل 
يحظر دخول قرابة 1000 سلعة أساسية 
وإنس���انية إلى غ���زة تش���مل القطاعين 
الصناعي والتجاري، إلى جانب المواد الخام 

ومواد البناء والمحروقات وغاز الطهي.
وأكد خط���ورة وعدم قانوني���ة اإلجراءات 
اإلس���رائيلية وأنها تش���كل خرًقا فاضًحا 
للقانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني، 
وترتق���ي للعقوب���ة الجماعي���ة، ومخالفة 
ل���كل االتفاقي���ات الموقعة مع الس���لطة 
الفلس���طينية، خاص���ة اتفاق تش���غيل 

المعابر.
ودع���ا المجتم���ع الدول���ي للضغ���ط على 
االحتالل اإلسرائيلي للتراجع عن إجراءاته 
وخطواته ضد غزة، وصواًل إلى رفع الحصار 

بشكل كامل عن القطاع.

الخضري: 80 ٪ من مصانع غزة في حكم المغلقة بسبب الحصار

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت الصين عن خطط لفرض رس���وم جمركية مختلفة على سلع أمريكية 
بقيمة 60 مليار دوالر، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في 

العالم.
وأوضحت الحكومة الصينية أمس أن الرس���وم الجمركية س���تتراوح من 5 إلى 
25%، وذكرت أنها ستفرض تلك التعريفات الجديدة، في حال نفذت الواليات 
المتحدة المزيد من الرسوم على واردات من الصين. وكان البيت األبيض قد أكد 
نيته فرض المزيد من الرس���وم على بضائع صينية تصل إلى 200 مليار دوالر، 
بهدف "تشجيع" بكين على إنهاء ما أسمته ممارساتها التجارية "غير النزيهة"، 

فيما تراوح المحادثات بين البلدين بهذا الشأن مكانها.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت أسعار النفط في تداوالت أمس االثنين، على وقع االحتماالت بتقليص 
الطلب العالمي، على خلفية التوترات التجارية بين أمريكا والصين، إضافة إلى 

تراجع اإلمدادات.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت القياس���ي تس���ليم أكتوبر/ تشرين األول 

بنسبة 0.42 بالمائة أو ما يعادل 31 سنتا إلى 73.52 دوالرا للبرميل.
وزادت العقود اآلجلة للخام األمريكي "نايمكس" تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 

0.61 بالمائة أو ما يعادل 42 سنتا إلى 68.91 دوالرا للبرميل.
ودعم أس���عار الخام أيضا، تراجع عدد منص���ات التنقيب األمريكية عن النفط 

األسبوع الماضي بمقدار منصتين إلى 859 منصة.

بكين تهدد واشنطن 
برسوم على بضائع 

بـ60 مليار دوالر

تراجع اإلمدادات يصعد 
بأسعار النفط العالمي
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إعالن 
فقد 
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أعلن أنا المواطن/ حسام صالح حماد ابو مطير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)915539324 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ هناءابراهيم مصطفي مسعود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801037243 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد مصطفى عبد الله الحمدني 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803813641 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / سهام صالح زايد اللداوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906679451 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ح���ازم عبد العزيز احمد الصعيدي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800901225( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ كمال حس���ن محمد القرش���لي عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)924460082( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

واشنطن/ االستقالل:
وقع الرئيس األميركي دونالد ترمب أمس االثنين أمًرا رئاسًيا 
يعيد ف���رض العديد من العقوب���ات على إي���ران، مضيًفا أن 
»السياسة األميركية هدفها فرض أشد الضغوط االقتصادية 

على إيران«.
ونقلت وكالة »رويترز« عن مسؤولين أميركيين قولهم االثنين 
إن »الرزمة األولى من العقوبات األميركية على طهران س���تبدأ 
فجر اليوم الثالثاء، وتش���مل ق���درة إيران على ش���راء الدوالر 

والذهب والمعادن الثمينة والصلب والسيارات«.
وأضاف هؤالء المس���ؤولون- الذين لم تذكر رويترز أسماءهم- 
أن الواليات المتحدة لن تمنح إعفاءات أو اس���تثناءات لكنها 

ستنظر في أي طلبات بشكل فردي.
وزعموا أن »هدف السياسة األميركية ليس تغيير النظام في 
إيران بل تغيير سلوك الحكومة اإليرانية، والوصول إلى اتفاق 

نووي جديد«.
وقالوا إن ترمب مستعد للقاء القيادة اإليرانية في أي وقت وإن 
»العقوبات األميركية ستستمر إلحداث ضغط مالي مؤثر على 
االقتصاد اإليراني، علما أن 100 شركة دولية وافقت على ترك 

السوق اإليرانية بالفعل«.
وكان وزي���ر الخارجي���ة األميركي مايك بومبيو ق���ال إن البيت 
األبيض س���يصدر االثنين بيانا يذكر فيه تفاصيل العقوبات 

التي تعيد الواليات المتحدة فرضها على إيران، موضحا أنها 
ستبقى قائمة إلى أن تغير طهران من نهجها بشكل جذري.

وأضاف بومبيو أن هذه العقوبات هي جزء مهم من سياس���ة 
بالده تجاه إيران، مشيرا إلى أن إدارة ترامب مستعدة للمضي 
قدما في العالقة مع طهران إال أن ذلك يس���تلزم تغييرا كبيرا 
م���ن النظام اإليران���ي وتوقف قياداته عن لعب أدوار س���يئة 

والتصرف كدولة طبيعية.
وم���ن المتوقع أال تتمكن الحكومة اإليرانية من ش���راء العملة 
األميركي���ة اعتباًرا من الثالثاء باإلضافة إلى عقوبات واس���عة 

أخرى من المنتظر أن تفرض عليها.
ومن المتوقع أن يعاد فرض العقوبات على مرحلتين في 7 آب/

أغسطس و5 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتس���تهدف الحزمة األولى قدرة إيران على ش���راء الدوالرات 

وصناعات رئيسية تشمل السيارات والسجاد.
لكن يتوقع أن تكون المرحلة الثانية التي سيتم خاللها حجب 
مبيعات الخام اإليرانية هي األش���د تأثي���ًرا، رغم أن دوال عدة 
بينها الصين والهند وتركيا أش���ارت إلى أنها غير مس���تعدة 

للتوقف بشكل كامل عن شراء النفط اإليراني.
وُينتظر أن تعيد واش���نطن فرض عقوبات على إيران الثالثاء 
عقب قرار ترمب في أيار/مايو االنس���حاب من االتفاق النووي 

المبرم عام 2015.

االستقالل/ وكاالت:
أكد عاه���ل األردن المل���ك عبد الله 
الثاني عل���ى موقف ب���الده الثابت 
الفلس���طينية  القضي���ة  بش���أن 
والمتمث���ل بحل الدولتين، الفتًا إلى 
أن���ه ال ضغوط تم���ارس على األردن 

بهذا الصدد.
جاء ذلك خ���الل ترؤس���ه جانبًا من 
الوزراء األردني األحد  جلسة مجلس 
الماض���ي وفق م���ا أعلن���ه الديوان 

الملكي.
وأش���ار الملك عبد الله إل���ى زيارته 
المتح���دة في  للوالي���ات  األخي���رة 
ولقاءاته  الماض���ي،  حزيران  يونيو/ 
في واش���نطن مع الرئيس األمريكي 
اإلدارة  وأركان  ترم���ب  دونال���د 

والكونغرس.
ولفت أنه "جرى خالل الزيارة التأكيد 
على موق���ف األردن الثابت والواضح 
م���ن القضي���ة الفلس���طينية الذي 
يستند إلى حل الدولتين وبما يضمن 

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها شرقي القدس".

وش���دد في هذا الص���دد بالقول إن 
"موقفن���ا في الغ���رف المغلقة وأمام 
العالم هو موقف ثابت ال يتغير أبدا"، 
وفي هذا اإلطار ال ضغوط على األردن".

وتابع "أنا أسمع إش���اعات كثيرة من 
الداخل والخارج، فمن أين يأتون بهذه 

األفكار .. ال نعلم!".
وكانت ش���ائعات قد ت���رددت مؤخًرا 
حول وج���ود ضغ���وط أمريكية على 
األردن للقب���ول ب���� "صفق���ة القرن"، 
وهي مب���ادرة أمريكية إلنهاء الصراع 
تتضمن  اإلس���رائيلي،  الفلسطيني 
بحسب تقارير غربية شروطا مجحفة 

للفلسطينيين.
وعاد عاهل األردن للبالد يوم األربعاء 
الماضي بعد أن أنهى زيارة خاصة له، 
أعقبت أخرى رسمية للواليات المتحدة 
األمريكية في الحادي والعشرين من 

يونيو/ حزيران الماضي.

ترمب يوقع أمرًا رئاسيًا بفرض عقوبات على إيران

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت المملكة العربية الس���عودية أمس االثنين، تجميد كافة تعامالتها التجارية 
واالستثمارية مع كندا، وأمهلت السفير الكندي لديها 24 ساعة للمغادرة، ردا على 

انتقادات كندا العتقاالت الناشطين في السعودية.
واعتبرت الرياض في بيان لوزارة الخارجية الس���عودية نقلته وكالة األنباء الرسمية، 

السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه، واستدعت سفيرها في كندا.
وقال البي���ان إن المملكة تعلن تجميدها كافة التعامالت التجارية واالس���تثمارية 
الجديدة مع كندا، مع احتفاظها بحق اتخاذ إجراءات أخرى، مس���تنكًرا التصريحات 

الكندية ووصفها بأنها موقف سلبي ومستغرب ومجاف للحقيقة.
ونددت وزارة الخارجية الس���عودية بما عدته تدخال س���افرا في الش���ؤون الداخلية 
ومخالفا لألعراف الدولية، ورأت أنه يعد تجاوزا كبيرا على أنظمة المملكة والس���لطة 
القضائي���ة فيها وإخ���الال بمبدأ الس���يادة. كما اعتبرت أن الموق���ف الكندي يمثل 
"هجوما" على السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم يردع كل من يحاول المساس 
بسيادتها، مبدية استياءها على وجه الخصوص من عبارة "اإلفراج فورا" الواردة في 

البيان الكندي.
بدورها أعلنت  وزارة التعليم الس���عودية، إيقاف برامج االبتعاث والتدريب والزمالة 

إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى.
ووفق بيان للوزارة، لن يبقى أي من المبتعثين الس���عوديين في كندا، خالل صيف 

هذا العام.

االستقالل/ وكاالت: 
قت���ل جنديان أفغانيان، وأصيب ثالثة آخ���رون بجروح، أمس االثنين، في تفجير عبوة ناس���فة 

بالعاصمة األفغانية "كابل".
وأفادت وكالة "خاما برس" األفغانية )رسمية(، نقاًل عن مصادر أمنية بأن التفجير استهدف عربة 

للجيش، في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، في منطقة بغمان غربي العاصمة كابل.
وصّرح ذات المصدر، بأن جنديين قتال في التفجير، فيما أصيب ثالثة آخرون.

وأعلن الجيش األمريكي، األحد، مقتل ثالثة جنود من حلف الش���مال األطلسي )ناتو( في تفجير 
انتحاري على دورية مشتركة مع القوات األفغانية، شرقي أفغانستان؛ تبنته حركة طالبان.

وقال الجيش في بيان ل���ه، إن جندًيا أمريكًيا، وآخرين أفغانيين، أصيبوا أيًضا في الهجوم الذي 
استهدف، دورية للمشاة. دون أن يحدد جنسيات الجنود الثالثة الذين قتلوا.

عاهل األردن: موقفنا ثابت من قضية

 فلسطين وال ضغوط علينا بشأنها

السعودية تقطع عالقاتها 
التجارية بكندا وتطرد سفيرها

كاُبل: مقتل جنديين أفغانيين 
في تفجير عبوة ناسفة

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت الس���لطات اإلندونيس���ية  أمس 
االثني���ن، ارتف���اع حصيلة قتل���ى الزلزال 
المدمر الذي ض���رب جزيرة لومبوك، أمس 

األحد إلى 98 قتيال.
ونقل���ت وكالة "أسوش���ييتد ب���رس" عن 
المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمواجهة 
الك���وارث س���وتوبو نوغروه���و قول���ه إن 

الحصيلة ارتفعت من 91 إلى 98 قتيال.

كما تس���بب الزلزال بإصابة أكثر من 230 
شخًصا بجروح بليغة، وتدمير آالف المباني 
والمنازل، فضال عن إجالء 20 ألف شخص 

إلى مالجئ مؤقتة، وفق المصدر ذاته.
وفي وقت س���ابق، لف���ت نوغروهو، إلى أن 
حصيلة الضحايا "مرش���حة لالرتفاع بكل 

تأكيد".
كما قال مس���ؤولون محلي���ون، إن حصيلة 
الضحاي���ا مرش���حة لالرتف���اع ف���ي ظل 

مساعي فرق اإلنقاذ للوصول إلى المناطق 
المقطوعة شمالي الجزيرة.

يش���ار أن الزلزال بلغت قوت���ه 7 درجات 
على مقياس ريختر، ووقع على عمق 10.5 

كيلومترات تحت األرض.
وتقع إندونيس���يا على ما يسمى ب�"حزام 
النار" وه���و قوس من خطوط الصدع تدور 
حول ح���وض المحيط اله���ادئ المعرض 

للزالزل المتكررة والثورات البركانية.

ارتفاع قتلى الزلزال المدمر في إندونيسيا إلى 98

 امللك عبد اهلل الثاين

االستقالل/ وكاالت:
قال التلفزيون العراقي، أم���س االثنين، إن مفوضية االنتخابات 
أعلن���ت "انته���اء عملية الع���د والفرز اليدوي رس���ميا" ألصوات 

الناخبين في االنتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار.
وكان البرلمان قد أمر بإعادة فرز األصوات في يونيو/حزيران بعدما 
خلص تقرير حكومي إلى وقوع مخالفات واسعة في عملية الفرز 

األولية التي استخدمت فيها السلطات نظاما إلكترونيا.
لكن حريقا شب في مخزن لصناديق االقتراع جعل فرز األصوات 
بالكامل أمرا مس���تحيال، وقال التلفزيون الرس���مي إن ذلك دفع 
مفوضية االنتخابات إلى إلغاء ف���رز األصوات في نصف مناطق 
العاصمة بغداد )مكتب الرصاف���ة(. وكان البرلمان قد جمد عمل 
مفوضية االنتخابات، وتم تش���كيل لجنة من القضاة لتش���رف 
عل���ى إعادة فرز األصوات. ومن المتوقع أن تعلن اللجنة نتائجها 
في غضون أيام. وتجري األحزاب الفائزة مفاوضات حاليا بش���أن 
تش���كيل الحكومة االئتالفية الجديدة. وج���اءت كتلة مقتدى 
الصدر في المركز األول، تليها كتلة من قادة فصائل الحشد، ثم 

كتلة رئيس الوزراء المنتهية واليته حيدر العبادي.

انتهاء الفرز اليدوي 
ألصوات االنتخابات 

العراقية
االستقالل/ وكاالت:

أعلنت القاهرة، أمس االثنين، أنها تدرس تقليص عدد أيام عمل 
موظف���ي الحكومة، الذين يقدرون بأكثر م���ن 5 ماليين موظف، 

نافية اعتزام تخفيض ساعات عملهم حالًيا.
وقال مركز المعلوم���ات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، 
في بي���ان، إن "الجهاز المركزي للتنظي���م واإلدارة، يدرس جدًيا 
تقليص ع���دد أيام عمل موظفي بعض جه���ات الجهاز اإلداري 
للدولة، وليس خفض عدد ساعات العمل، دون المساس بأجورهم 

وكافة مستحقاتهم المالية".
ووفق البيان ذاته، يهدف القرار إلى "ترش���يد اإلنفاق، وتخفيف 
حدة االزدحام المروري، واس���تهالك وح���دات الجهاز اإلداري من 
الطاقة". وأكد جهاز التنظي���م واإلدارة، أن القرار حال اتخاذه، لن 
يطبق على جميع الجهات والمؤسس���ات، نظًرا الختالف طبيعة 

األعمال من جهة ألخرى، دون تفاصيل أكثر.
وفي مايو/آيار الماضي، اش���تكى الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
في كلمة بمؤتمر آنذاك، من ترهل الجهاز اإلداري في بالده، نافًيا 

اإلقدام على إحالتهم للتقاعد.

مصر تدرس تقليص 
عدد أيام عمل 
موظفي الحكومة
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطنة/ روال فاروق مصطفى رس���تم عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)413387903( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن/ مصطف���ى جابر محمد ضيف الله 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401800768( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ سناء سليمان عبيد منصور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)908341407( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ مصب���اح محمود مصباح الكحلوت 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803717560( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
اس���تبعد محللون إسرائيليون، أن تكون إحدى 
المجموعات المس���لحة الس���ورية وراء اغتيال 
العالم الس���وري، الدكتور عزيز أسبر، أول أمس 
األح���د. وألمح هؤالء المحللون إلى أن الموس���اد 
اإلسرائيلي هو الذي يقف وراء عملية االغتيال 

هذه.
وتبي���ن من التحلي���الت أن بحوزة "إس���رائيل" 
معلومات كثيرة عن أسبر، وعن المركز الذي كان 
يعمل فيه. ووفقا لمحلل الشؤون االستخبارية 
في صحيف���ة "يديع���وت أحرون���وت"، رونين 
برغمان، فإن أسبر كان يعمل في "مركز األبحاث 

والدراسات العلمية" الذي تأسس عام 1971.
وأضاف برغم���ان، وهو ما ذك���ره أيضا المحلل 
العسكري في صحيفة "معاريف"، يوآف ليمور، 
أن أس���بر نجا من عدة مح���اوالت اغتيال، بينها 

قصف إسرائيلي لمنشآت المركز.
وكتب برغمان أنه "خالل مراقبة المش���روع في 
المصياف، ظهر اسم أسبر، المعروف إلسرائيل 
منذ سنوات طويلة. ويعتبر أسبر كمن يتواجد 
في واجهة التنس���يق بين الحكومة الس���ورية 
وإيران وحزب الله. وقد ج���اء من خلفية علمية 
لكنه أصبح ش���خصية هامة في إدارة مش���روع 
تطوي���ر األس���لحة ف���ي س���ورية. وكانت لدى 
"إس���رائيل" كافة األس���باب ألن ترغ���ب برؤية 

موته".
وتابع أن "هذا االغتيال المنس���وب إلس���رائيل 
ينقل أيضا رس���الة واضحة مفادها أن العلماء، 
وليس المنش���آت فقط، هم أهداف لالغتيال. 
والعملي���ة األخيرة ضد أس���بر، على م���ا يبدو، 
جاءت بعد سلسلة عمليات ضد علماء منسوبة 

إلسرائيل"، في إشارة إلى اغتيال الموساد لعلماء 
إيرانيين في المشروع النووي والعالمين التونسي 
محمد الزواري والفلسطيني فادي البطش بادعاء 
تطويرهم صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى 
اختط����اف المهندس الكهربائي الفلس����طيني 

ضرار السيسي من أوكرانيا إلى "إسرائيل".
من جانبه، أش����ار المحلل العسكري في صحيفة 
"معاريف"، يوآف ليمور إلى أن إسرائيل "تنتهز 
فرص����ة" المرحلة األخيرة من الح����رب الدائرة في 
سورية كي تشن عمليات اغتيال وقصف مواقع، 
وأنه "منذ اللحظة التي ُتسمع فيها صافرة انتهاء 
الح����رب، في وقت ما قريبا، س����يكون كل ش����يء 

معقدًا، من الغارات وحتى االغتياالت".
وش����دد ليمور أيض����ا على أن "إس����رائيل" تقف 
وراء اغتي����ال أس����بر، معتبرا أنه "عل����ى األرجح أن 
هذه )نهاي����ة الحرب( هي الخلفية الغتيال عالم 

الصواريخ السوري عزيز أسبر". 
وأض����اف أن "عملي����ات كهذه مقرون����ة بقدرات 
عمالني����ة واس����تخبارية إل����ى جانب ق����رار حول 
االحتم����االت والمخاط����ر. ويس����تغرق الجان����ب 
االستخباري وقتا... والجانب التنفيذي، المكمل، 
أبسط بوجود المعلومات االستخبارية، وبالتأكيد 
بس����بب وفرة األسلحة والنشطاء الذين يتجولون 

حاليا في سورية ويبحثون عن اإلثارة".
وأوضح ليمور أن "األرجح هو أن نش����اط أسبر أثار 
اهتمام آخرين. فه����و عالم صواريخ رفيع، رقم 3 
في صناعة األس����لحة الس����ورية، مقرب جدا من 
األس����د، ويتواجد في مركز محور الس����الح إيران- 
س����ورية - حزب الله. وهذا المح����ور موجود، في 
الس����نوات األخيرة، في مركز اهتمام "إسرائيل" 
حول تس����لح حزب الل����ه، وحول مجه����ود إقامة 
وتس����ليح قوات إيرانية في س����ورية في السنة 
األخيرة. أسبر كان مس����ؤوال عن صنع الصواريخ 
في األراضي السورية، ووفقا لتقارير أجنبية عمل 
مؤخرا في إعداد مركبات تس����مح بصنع صواريخ 
في األراضي اللبنانية. وهذا أمر مصيري بالنسبة 

إلسرائيل".
وتابع ليمور أن "إخراج أسبر من اللعبة لن يوقف 
العملي����ة )صناع����ة األس����لحة(، لكن����ه بالتأكيد 
يعقدها بالنس����بة إلي����ران وحزب الل����ه، ألنه لم 
يكن يجمع الخب����رة فقط وإنما رجلهم المخلص، 
وسيتس����تغرق وقتا حتى يأتي بديل له. ونادرة 
الحاالت التي يغّير فيها اغتيال الصورة العامة، 
لكن في حرب ظالل كهذه، أي تأخير لدى الجانب 
اآلخر وأي تخوف من جواس����يس داخليين وأي 
فشل بالتس����لح يبعد التهديد، وبالتالي يبعد 

الحرب القادمة". على حد قوله.

سياسة »إسرائيلية« ثابتة في استهداف العلماء
محللون »إسرائيليون«: الموساد يقف
 خلف اغتيال العالم السوري »أسبر«

 د. عزيز �أ�سرب

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن جيش االحتالل "اإلس���رائيلي"، أمس االثنين، 
ترقية الضابط يسرائيل شومر، بتعيينه قائدا للواء 
"هناحل" الذي يعنى بالمجندين المتدينين، وذلك 
عل���ى الرغم من إقدامه على قتل فتى فلس���طيني 

خالل مطاردته قبل 3 سنوات.
وحس���ب صحيفة "هآرتس"، فإن الضابط ش���ومر، 
الذي أش���غل بالسابق منصب ضابط لواء "بنيامين" 
بالجي���ش، وث���ق وه���و يقوم بإط���الق الن���ار على 
فلس���طيني خالل مطاردته من قبل قوات االحتالل، 
بزعم أن الش���اب رشق الجيب العس���كري للضابط 
بالحجارة. وتم ترقية الضابط بعد أن أغلقت النيابة 

العسكرية ملف التحقيق دون أن يتم إدانته.
وخضع قائد لواء "بنيامين" ش���ومر" للتحقيق تحت 
التحذير، وذلك في أعقاب كشف منظمة" بتسيلم" 
عن قيامه بإطالق النار على الش���هيد الفتى محمد 

هاني الكس���بة )17 عاما(، بعد أن هرب من منطقة 
الحادثة دون أن يشكل أي خطر عليه.

وادعى الضابط في حينه أن الكبس���ة رشق السيارة 
الت���ي كان يقودها بالقرب من حاجز قلنديا بحجارة 
كبيرة ما ش���كل خطرا على حياته فأطلق النار عليه 

وارداه قتيال.
ووثق ش���ريط الفيديو الذي حصل���ت عليه منظمة 
"بتس���ليم" الحقوقية الحادثة، وقد جرى تس���ليم 
الفيديو للشرطة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي. 
ويظهر من خالل الش���ريط أن الضابط ش���ومر قام 
بإطالق النار على الفتى الفلس���طيني بعد أن هرب 

من منطقة الحادثة.
وقالت منظمة "بتسليم" إن الفلسطيني الذي رشق 
السيارة العسكرية بالحجارة هرب من المكان ولذلك 

فإنه لم يشكل خطرا على حياة الجنود في المكان.
وقالت منظمة "بتس���ليم"  إن الدع���م العلني الذي 

حصل عليه الضابط الكبير من المستوى السياسي 
والعس���كري في الجيش اإلسرائيلي يضع الشرطة 
العسكرية في "إسرائيل" موضع شك حول قدرتها 

على التحقيق في مالبسات الحادثة.
وحسب تفاصيل الحادثة، أصيب الكبسة في الجزء 
العلوي من جسده، وتم نقله للعالج في مستشفى 
رام الله إال أن األطباء أقروا وفاته. وأفاد محقق منظمة 
"بتس���ليم"، إياد ح���داد، والذي ق���ام بتصوير جثة 
الشهيد الكبسة بعد موته إنه يمكن مالحظة وجود 

3 إصابات من الرصاص.
وأصاب���ت إح���دى الرصاص���ات وجه الكبس���ة فيما 
أصاب���ات الرصاصات األخ���رى ظهره م���ن الخلف. 
وحس���ب المعلوم���ات فإن���ه ال يوج���د في جس���د 
الكبس���ة أي إصابات بقدميه، األمر الذي ينفي قيام 
الق���وة والضابط ش���ومر باتباع تعليم���ات اعتقال 

"المشبوهين".

القدس المحتلة/ االستقالل
ق���ال المحلل العس���كري في صحيف���ة "معاريف" 
العبرية، يوس���ي ميلم���ان، إن االنتخاب���ات القريبة 
وضغ���ط عائالت الجنود األس���رى لدى حماس، هي 
التي أثرت على ق���رار "نتنياهو"، ووزراء "الكابينت"، 
بعدم التوصل الى اتفاقية تهدئة طويلة المدى مع 

حماس بغزة.
وأضاف المحلل ميلمان، في مقال له أمس االثنين، 
أن "نتنياهو"، يس���عى للحفاظ على الوضع الراهن، 
وإبعاد شبح الحرب عن سكان "غالف غزة"، لكنه غير 
مس���تعد لتقديم تنازالت والتوصل الى تهدئة مع 

حماس.
وتابع المحلل، أن أكثر العوامل التي أثرت سلبا على 
عدم اتخاذ قرار واض���ح بالكابينت باألمس )األحد(، 
هي اقتراب موعد االنتخابات العامة في "إسرائيل"، 

وضغط عائالت الجنود األسرى لدى حماس بغزة.
وأكد ميلمان، أن نتنياهو ووزراء الكابينت، خضعوا بشكل 
كبير إلى ضغط العائالت، وتبنوا مواقفهم، واش����ترطوا 

عقد أي اتفاقية مع حماس، بعودة الجنود األسرى.
 وأش���ار إلى أن نتنياهو غير مس���تعد للتوصل الى 
صفقة ش���اليط ثاني���ة، خصوصا في ظ���ل اقتراب 
موع���د االنتخابات العامة، واكتف���ى بالطرح القائل، 
إن أي تسهيالت لغزة، ستكون مقابل عودة الجنود 

وحسب.
ووفقا للمحلل ميلم���ان، ال يمكن التوصل قريبا الى 
أي اتفاقية تهدئة مع حماس بغزة، بسبب مواقف 
نتنياهو ووزراء الكابينت، وبس���بب مواقف السلطة 

التي تزيد من تعقيد األمور بغزة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت القناة الس���ابعة العبرية أمس االثنين، أن س���الح المدفعية بجيش 

االحتالل "اإلسرائيلي"، سيعلن األسبوع القادم عن إنشاء وحدة جديدة.
وذكرت القناة العبرية، أن اس���م الوحدة سيكون "دياه" بمعنى النسر، وستكون 

مخصصة إلعداد الجنود للقيام بالمهمات الخاصة. 
وبحسب القناة العبرية، جاء إنشاء هذه الوحدة بناًء على العبر المستخلصة من 

الحروب والحمالت العسكرية السابقة، خصوصًا في قطاع غزة.
ووفقًا للس���ابعة، فإن الوحدة الجديدة، س���تكون قتالي���ة هجومية، ومهمتها 
جعل سالح المدفعية مستقاًل، خالل المعارك والحروب. وأضافت القناة، إن من 
أهداف ومهمات الوحدة الجديدة، هو االعتماد على نفسها في جمع المعلومات 

الضرورية لتنفيذ الهجمات، وتنفيذ الهجمات بشكل ذاتي ومستقل.

إنشاء وحدة جديدة 
»للمهام الخاصة« بسالح 

مدفعية االحتالل

الداخل المحتل/ االستقالل:
أعلنت ش���رطة االحتالل »اإلس���رائيلي«، أنها لن تعارض المظاهرة التي تعتزم جماعات 
اليمين اإلسرائيلي المتطرف تنظيمها في مدينة أم الفحم شمالي فلسطين، الخميس 
القادم. وس���تنظم التظاهرة أمام مس���جد الفاروق في المدينة، بحجة أنه المسجد الذي 
خرج منه الشبان الثالثة من عائلة جبارين، منفذو عملية إطالق النار في المسجد األقصى 
)14 تموز 2017(. وكانت ما تسمى »المحكمة العليا« »اإلسرائيلية«، قد سمحت في وقت 
سابق لحركة »عوتسما يهوديت«، بقيادة ميخائيل بن آري وباروخ مارزل وإيتمار بن غفير 

باقتحام أم الفحم والتظاهر فيها.
ونقلت القناة العبرية السابعة، عن بن آري ترحيبه بالقرار لكنه قال: »هذه خطوة صغيرة 

للغاية نأمل أن تؤدي إلى تغيير كبير وإنفاذ في أم الفحم«. على حد قوله.

شرطة االحتالل تسمح 
لجماعات اليمين المتطرف 

بالتظاهر في أم الفحم

محلل »إسرائيلي«: االنتخابات 
والعائالت هي التي تؤثر على 

قرار نتنياهو و  »الكابينت«

  االحتالل يرقي الجندي قاتل الفتى »محمد الكسبة«

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ احمد عبد الله سليمان شيخ العيد 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405813031( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  جودت محمد جودت شهوان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801552209( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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االستقالل/ وكاالت:
من المع���روف أن المخ هو المس���ؤول عن عمل جميع أعضاء الجس���م، بما في 
ذل���ك التنفس وتنظيم إفراز الهرمونات ودقات القلب والتحكم في العضالت 

والتفكير والعواطف وغيرها من وظائف الجسم.
ومن المؤك���د أن المخ يعد من أكثر األعضاء احتياجًا للطاقة، فهو يس���تهلك 
حوالي 20% من السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، إال أن ذلك يعتمد على 

العمر والنوع والوزن وقوة عمله أثناء اليوم.
وبحسب موقع "ديلي هيلث بوست"، المعني بالشؤون الصحية، فإن هناك 10 
عادات نقوم بها بصفة يومية، قد تتس���بب ف���ي تدمير المخ وتعرقله عن أداء 

مهامه بالطريقة المثلى، ومنها:
1 - الشعور بالملل

ال تترك نفس���ك فريس���ة س���هلة للملل، فحين ينفّض من حولك األصدقاء، 
فلتصنع لنفسك أصدقاء ومعارف جددا، وابِق االتصاالت موصولة، واستعد 

ذكرياتك من آن آلخر، فبدون هذا التحفيز للمخ سيكون مخك عرضة للتلف.
2 - عدم تناول وجبة اإلفطار

إن وجب���ة اإلفطار هي أهم وجبة خالل الي���وم، فبدونها لن يعمل المخ 
بالطريقة الس���ليمة، فبحسب الدراسات، يعمل المخ بكل طاقته حين 

تتم تغذيته بصفة يومية كل صباح.
3 - الهواتف الذكية

اختلفت األقاويل واألبحاث في هذا الش���أن، إال أن ما لم تختلف عليه 
اآلراء هو أن التعرض لمجال كهرومغناطيس���ي ومس���توى معين من 

اإلش���عاع لمدة طويلة ضار ج���دًا بالمخ، لذا من األفض���ل تقليل فترات 

استخدام الهواتف الذكية قدر اإلمكان، وعدم إبقائها بالقرب من الرأس أثناء 
النوم

4 - العمل أثناء المرض
عندما تكون مريضًا، يعمل جهازك المناعي بأقصى قدرته لمقاومة المرض، 
لذا فأنت تزيد األمر س���وءًا بذهابك إلى العمل، حي���ث تكون عرضة اللتقاط 

مما  الع���دوى،  يعرقل عمل المخ.مختلف 

5 - اإلفراط في الطعام
اإلفراط في تناول األطعمة يزيد الوزن ال شك، كما أن السمنة المفرطة مرتبطة 

بالتعرض لضمور المخ واإلصابة بالخرف.
6 - قلة التواصل

عدم التواصل أو التفاعل مع المحيطين بك سيسبب لك اإلحباط واالكتئاب، 
مما يؤثر بالسلب على المخ.

7 - قلة النوم
يجب أن تعلم أن المخ يعمل أثناء النوم مثلما يعمل أثناء اليقظة، إال أن المخ 
يق���وم ببعض الوظائف اإلضافية أثناء النوم، وه���ي تخزين الذاكرة وكذلك 
التخلص من الس���موم، لذا فأخذ قسط كاف من النوم مهم جدًا لصحة المخ، 

وإال فإنك ستعاني من مشاكل متعددة بالذاكرة.
8 - التدخين

تحتوي الس���جائر على كم هائل من الس���موم التي تضر المخ، خاصة 
أغشية الخاليا المخية. وهذه األضرار قد تظهر في صورة خلل باالتزان. 

9 - السكر
إن تناول كميات كبيرة من الس���كر يضر بكل أعضاء الجس���م، خاصة 
الجه���از العصبي الداخلي. وقد ربطت الدراس���ات الحديثة بين تناول 

السكر بكثرة ومعدالت اإلصابة بمرض ألزهايمر.
10 - تلوث الهواء

ما يتم استنشاقه من ملوثات في الجو يصل إلى كل أعضاء الجسم، ومنها 
المخ. وقد ربطت الدراسات الحديثة بين تلوث الهواء واإلصابة بأمراض ضمور 

المخ والخرف وألزهايمر.

10 عادات يومية تدمر المخ.. فلتتوقف عنها فورًا

االستقالل/ وكاالت:
تش���ير األبحاث الحديث���ة إل���ى أن البكتيريا 
المفيدة التي تحت���وي عليها بعض األطعمة 
وتتحلل في األمعاء يمك���ن أن تلعب دورًا في 
تحسين المزاج والصحة العقلية. وقد أطلق على 
هذا البحث الناشئ اسم "علم النفس الحيوي".

وتقول األبحاث إن واحدًا من كل ستة أشخاص 
في العالم يعاني حاليًا من حالة صحية عقلية 
مثل القل���ق أو االكتئ���اب، حي���ث تمثل هذه 
الح���االت تحديًا كبي���رًا يتطلب فت���رات عالج 

طويلة. ولكن أثناء عالج مثل هذه الحاالت، غالبًا 
ما يتم تجاهل أمر ه���ام، وهو كيف يمكن أن 
يؤثر ما تأكله وتش���ربه على مزاجك وصحتك 

العقلية.
وتشير األبحاث الحديثة إلى أن وجود المزيد من 
البكتيريا المفيدة في األمعاء يمكن أن يساعد 
إلى حد كبي���ر في تعزيز الم���زاج والقدرة على 

التعامل مع التوتر وخفض القلق واالكتئاب.
وأظهرت دراس���ة أجرتها جامعة ماكماس���تر 
الكندية على 44 من البالغين الذين يعانون من 

متالزمة القولون العصب���ي، والقلق واالكتئاب، 
أن���ه بع���د س���تة أس���ابيع، أظه���ر 64 % من 
األشخاص الذين تناولوا عنصر البروبايوتكس 
انخفاضًا ف���ي أعراض القلق واالكتئاب، مقارنة 

مع اآلخرين.
وتق���ول إح���دى النظري���ات ب���أن البكتيري���ا 
المفيدة تنتج ناقالت عصبية رئيس���ية، مثل 
الس���يروتونين، التي تعتبر م���واد كيميائية 
تنظم المزاج، ولها تأثيرات مش���ابهة لبعض 

مضادات االكتئاب.

االستقالل/ وكاالت:
نجح الش���اب األردني محمد البطيخي في توفير 
فرص عمل لطاهيات أردنيات، من خالل إنش���اء 
تطبيق إلكتروني تحت اسم "بالُفُرن"، كي يكون 

حلقة وصل بين السيدات والجمهور.
يس���هم تطبيق "بالفرن" في ترويج وتس���ويق 
منتجات سيدات ماهرات في الطبخ، يعملن من 
منازلهن، والقى رواجًا كبيرًا في المجتمع األردني.

وق���ال البطيخ���ي إن التطبيق صل���ة وصل بين 
الس���يدات اللوات���ي يعددن مختل���ف األكالت 
في منازلهن، ويحرص���ن على االلتزام بالمعايير 
المطلوبة، وبين فئات واسعة من المستهلكين 
الراغبي���ن ف���ي الحص���ول على وجب���ات صحية 

ونظيفة.
وذكر أن نحو أربعة آالف طلب وصلهم لالنضمام 
لفريق "بالفرن"، لكن المس���ؤولين ال يختارون إال 

من تلتزم بمعايير النظافة والسالمة الغذائية، 
معلنا أن نحو 160 سيدة تشتغل حاليا معهم.

وبحسب البطيخي، فإن منتجات "بالفرن" وصلت 
إلى دول خ���ارج األردن، وحتى أوروبا، معلنا وجود 

خطة للتوسع نحو دول خليجية وأوروبية. 
وقالت السيدة فايزة الفي، وهي إحدى الطاهيات 
المش���اركات ف���ي المش���روع، إن التطبيق غّير 

حياتها إلى األفضل.

االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراس���ة دولي���ة حديثة، بأن تواف���ر خدمة اإلنترنت 
السريع في المنزل، يمكن أن يؤثر على النوعية والوقت الذي 

يقضيه األشخاص خالل النوم يومًيا.
الدراس���ة قادها باحث���ون بجامع���ة  بوكون���ي اإليطالية، 
بالتعاون م���ع باحثين في جامعة  بيتس���بيرج  األمريكية، 
 Journal of( ونشروا نتائجها، في العدد األخير من دورية
Economic Behavior &amp; Organization( العلمية.
وأوضح الباحثون أن ألمانيا تفقد حوالي 200 ألف يوم عمل 
سنوًيا بس���بب عدم كفاية الموظفين من النوم، ما يتسبب 
ف���ي تكبد اقتصادها حوالي 60 ملي���ار دوالر، أو حوالي 1.6 

بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي، وفقا لتقرير حديث.
ولرصد تأثي���رات وجود خدمة اإلنترنت الس���ريع بالمنازل، 
على النوم، راقب الفريق حالة آالف المشاركين من مختلف 

األعمار.

ووجد الباحثون أن توافر خدمات اإلنترنت فائق السرعة في 
المن���زل، يقلل من مدة النوم لدى األف���راد الذين يواجهون 
قيوًدا تدفعهم لالستيقاظ صباًحا ألسباب تتعلق بالعمل 

أو األسرة، ويجعلهم غير راضين عن نوعية نومهم.
وكش���فت الدراس���ة، أن األفراد الذي���ن يتمتعون بخدمات 
إنترنت سريعة في المنزل، ينامون أقل بمتوسط 25 دقيقة 
يومًيا من نظرائهم الذي���ن ال تتوافر لديهم تلك الخدمة، 
كما أنهم أكثر عرضة لعدم الحصول على القس���ط الكافي 
من النوم. وحّذرت دراسات سابقة من أن إفراط الشباب في 
الدخول على حس���اباتهم عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
من هواتفه���م المحمولة، ألن ذل���ك يجعلهم أكثر عرضة 

لإلصابة باضطرابات النوم.
كم���ا أن الض���وء األزرق الذي يخ���رج من شاش���ة الهاتف، 
قد يتس���بب في إحداث مش���اكل خطيرة للصحة البدنية 

والعقلية للمستخدمين.

االستقالل/ وكاالت:
ابتكر باحثون في اس���تراليا جهازا إلكترونيا لتشخيص اضطرابات األمعاء على 
ش���كل كبسولة يبتلعها المريض، ويزيد معدل دقة هذا الجهاز في تشخيص 

األمراض بواقع ثالثة آالف مرة عن التقنيات المعمول بها في الوقت الحالي.
ويؤكد الباحث���ون في جامع���ة )أر.إم.أي.تي( في مدينة ملبورن األس���ترالية أن 
الكبس���ولة اإللكترونية التي تستخدم في قياس الغازات داخل األمعاء تتفوق 
على الوس���ائل القياسية في تش���خيص مش���كالت األمعاء، ويمكن أن تمهد 

الطريق لتشخيص حاالت مرضية لم يكن من السهل تشخيصها من قبل. 
وتستطيع الكبسولة الجديدة التي ال يزيد حجمها عن حجم عقار فيتامين، ويتم 
تسويقها حاليا بواسطة شركة “أتمو بيوساينسز″، القيام بأعمال رصد وقياس 
لغازات الهيدروجين واألكسجين وثاني أكسيد الكربون داخل األمعاء، ثم تقوم 

بإرسال هذه البيانات إلى تطبيق على الهاتف المحمول.

دراسة: اإلنترنت السريع في المنزل يؤثر على نوعية النوم

كبسولة إلكترونية 
لتشخيص اضطرابات األمعاء

»بالفرن« تطبيق إلكتروني لألردنيات!

كيف يؤثر نظامك الغذائي على مزاجك؟
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غزة/ محمد العقاد:
أكد المدير الفني لنادي الصداقة حسام النجار ان الهدف 
األساس���ي هو تجديد الفريق واالعتماد بش���كل أساسي 
على أبناء النادي ومن ثم المنافسة على لقب دوري الدرجة 

الممتازة وتقديم مستوى مميز.
وبي���ن النجار في حديث خاص ل���" االس���تقالل" أن الفريق 
يمتلك مجموعة مميزة من الالعبين القادرين على المنافسة 
بشكل قوي على الدوري الموسم المقبل، مبينَا أنه سيعمل 
مع الفريق لبناء جيل من الناش���ئين قادر عل المنافسة في 
الموس���م المقبل والمواسم القادمة، الفتًا إلى أن الناشئين 
صغار الس���ن سيكون لهم نصيب بشكل كبير بالمشاركة 

في التشكيلة األساسية الموسم المقبل. 
وأش���ار النجار إلى أن الفريق اكتف���ي بالتعاقدات التي لم 
تكن بشكل عش���وائي بل بعد دراسة وتحليل احتياجات 
الفريق وما ينقص���ه من ضعف ببعض المراكز وتدعيمها 

وستشكل إضافة قوية للفريق الموسم المقبل.
وتابع: أن اإلدارة وجميع منظومة الفريق استعدت لتقديم 
الدعم بش���كل كام���ل للفري���ق ومؤمنة بحظ���وظ الفريق 
للمنافس���ة على اللقب وأن فرصة اس���تعادة اللقب باتت 

كبيرة.
ولفت النجار إلى أن استعدادات الفريق تسير بشكل جيد 
وجمي���ع الالعبين متواجدون مع الفريق باس���تثناء الالعب 
حاتم نصار الذي سيعود إلى قطاع غزة قريبًا، آمال أن يكون 
المنافسة على الدوري من بدايته بنفس القوة التي يظهر 

بها النادي خالل السنوات الماضية.
وبدأ فريق الصداقة اس���تعداداته للموسم المقبل لدوري 

الدرجة الممتازة بتاريخ 7/21/ 2018 وبشكل قوي.
ويعتب���ر النج���ار من الكف���اءات الرياضي���ة المتميزة على 
مستوى قطاع غزة، وسبق ان قاد فرقًا متنوعة وحقق معهم 

مستوى مميزًا وأداء قويًا.

االستقالل / عبدالله نصيف:
أعل���ن محمد أبو كرش و الملق���ب ب " الجعوني " عن 
توقيعه بش���كل رس���مي لنادي أبناء القدس والذي 
يلع���ب ب���دوري االحت���راف الجزئ���ي بالمحافظات 

الشمالية .
و قال أبو كرش لالس���تقالل ": »تم االتفاق مع مجلس 
إدارة ن���ادي أبناء القدس عل���ى كافة البنود لالنتقال 

لصفوفه و الدفاع عن ألوانه لمدة موسم واحد« .
و تاب���ع الالعب »أنتظر تصري���ح الدخول للمحافظات 
الشمالية ، للس���ماح لي بمغادرة القطاع و االنضمام 
للفريق و المشاركة معه في الموسم الجديد 2019 / 

2018 ، بدوري االحتراف الجزئي« .
و ع���ن توقيعه الحديث لنادي الش���اطئ " قال: »عند 
توقيعي لنادي خدمات الشاطئ ، تم وضع شرط في 
عقدي الجديد ، يسمح لي باالنتقال للنادي المقدسي 
في ح���ال صدر تصري���ح الدخول للضف���ة الغربية ، 
وبالفعل تمت الموافقة من قبل مجلس إدارة الشاطئ 

على هذا الشرط« .
و تمن���ى الالعب صدور التصري���ح و االنتقال لتجربة 
جدي���دة خارج قط���اع غزة ، مؤكدا أن���ه في حال عدم 
صدور التصريح ، سيكمل مسيرته مع ناديه الجديد 

، الذي يعتبر من أكبر األندية الغزية في القطاع .
يذك���ر أن الجعوني وقع على كش���وفات البحرية قبل 
أيام قليلة ، قادما من نادي خدمات النصيرات بصفقة 
انتقال حر ، بعد فشل مفاوضات التجديد للنصيرات .

و يعتبر الالعب من أفضل الالعبين في مركز " الوسط 
المدافع " حيث لعب ألهلي النصيرات ثم للغواصات 

عدة مواسم ، لينتقل هذا الميركاتو للشاطئ .

اأبو كر�ش: اأنتظر ت�صريح الدخول 
لالن�صمام لنادي اأبناء القد�ش

النجار: هدفنا �صناعة فريق يناف�ش
 على لقب الدوري املمتاز 

أغادير / االستقالل:
أج���رى المنتخ���ب الفلس���طيني للك���رة الطائرة 
الش���اطئية عدة تدريبات ومباري���ات تحضيرية 
على مالعب مدينة أغادير الساحلية في المملكة 
المغربية، اس���تعدادًا للبطولة اآلسيوية المقامة 

في جاكرتا.
وح���اول الالعبون خال���د العرق���ان وزميله محمد 
القيش���اوي، رفقة إبراهيم قصيعة وحس���ن أبو 
زعيتر االستفادة من خبرات المنتخبات المتواجدة 
قدر اإلمكان، واالحتكاك مع الالعبين المشاركين 

ف���ي في البطولة، واستثمار  تواجده���م 
المحفل العربي.

وش���ارك الحكم الدولي للكرة الش���اطئية أسامة 
المقيد في إدارة عدة لقاءات في األدوار التمهيدية 
من البطولة على المالعب الرئيسة والفرعية، وذلك 
في بطولتي الرجال والس���يدات، وقدم أداء مميزًا 
نال استحس���ان اللجنة المنظمة للبطولة، والتي 

أبدت إعجابها بقدرات الحكم الفلسطيني.
يذكر أن منتخب الكرة الش���اطئية كان من المقرر 
أن يشارك في البطولة بفريقين، ولكن العديد من 
المعيقات وقفت في طريقه، بدءا من تأخر وصول 
التأش���يرات، مرورًا بصعوبة الم���رور على الحدود 
والمعابر الفلس���طينية المصرية، وذلك لألسباب 

والحالة الخاصة التي تمر بها المنطقة.

 منتخب كرة الطائرة ال�صاطئية ي�صتعد للم�صاركة يف البطولة الآ�صيوية

االستقالل/ وكاالت: 
كش���فت تقارير صحفي���ة إيطالية، ام���س االثنين 
عن توصل برش���لونة اإلس���باني، التفاق مبدئي مع 
الفرنس���ي بول بوجبا، العب مانشس���تر يونايتد 
اإلنجليزي، من أجل االنتقال لصفوف البارسا في 

الصيف الجاري.
موقع "كالتش���يو  نش���ره  م���ا  وبحس���ب 
ميركاتو" اإليطالي، فإن برش���لونة اتفق مع 
بوجبا على البنود الشخصية انتظارا لحسم 

الصفقة. 
وش���دد الموقع عل���ى أن مين���و رايوال، 
وكيل بوجبا، يعمل مع برش���لونة على 
حسم صفقة الفرنسي من مانشستر 

يونايتد مقابل 110 ماليين يورو.
ويرغب بوجبا في الرحيل عن مانشستر 
يونايتد، في الصي���ف الجاري، لتفاقم 
أزمته مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب 

الشياطين الحمر

بر�صلونة يتو�صل
 لتفاق مع بوجبا

االستقالل/ وكاالت: 
كش���فت تقاري���ر إخباري���ة، أن م���درب 

مانشس���تر يونايتد اإلنجلي���زي، جوزيه 
مورينيو، يبحث عن تعزيز صفوف فريقه، 
قبل نهاية س���وق االنتقاالت الصيفية، 

الخميس القادم.
وذكرت صحيفة بيلد، أن المدرب البرتغالي 

يرغب ف���ي ضم قلب الدف���اع األلماني جيروم 
بواتينج، المحترف بصفوف بايرن ميونخ.

وأضاف���ت أن ن���ادي الش���ياطين الحم���ر، كثف من 
مفاوضاته خالل الس���اعات األخيرة مع بايرن ميونخ، 
بخصوص ض���م بواتينج )29 عاما( إل���ى ملعب أولد 

ترافورد.
جدير بالذكر أن بواتين���ج يلعب بصفوف الفريق 
البافاري منذ صيف 2011، عندما انتقل إليه قادما 

من مانشستر سيتي اإلنجليزي.

مان�ص�صرت يونايتد 
يكثف مفاو�صاته 
مع بايرن ميونخ
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رفح/ االستقالل:
افتتح التجمع اإلعالمي الفلس����طيني بمدينة رفح 
جنوب قطاع غزة، أمس االثني����ن المخيم اإلعالمي 
الثاني بعن����وان "مخيم الع����ودة االعالمي " لطلبة 

وخريجي كليات الصحافة واالعالم.
وق����ال مدير التجم����ع برفح ياس����ر أبو ع����اذرة، إن 
المخيم اإلعالم����ي الثاني "مخيم العودة اإلعالمي " 
سيس����تمر لمدة أربعة أيام متتالية وهو عبارة عن 
مخيم متخصص في المجاالت اإلعالمية المختلفة، 
مضيفا أن تسمية المخيم باسم العودة يأتي تزامنا 

مع مسيرات العودة التي انطلقت في الثالثين من 
مارس/ آذار الماضي على الحدود الش����رقية لقطاع 

غزة.
وأش����ار أبو عاذرة إل����ى أن المخيم الذي يحاضر فيه 
مجموع����ة م����ن اإلعالمين المتخصصين، س����يركز 
عل����ى الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، كما 
س����يتطرق إلى العديد من الفنون الصحفية مثل 
كتابة التقاري����ر الصحفية واإلذاعية والتلفزيونية، 
وأساس����يات التصوي����ر وإدارة مواق����ع التواص����ل 
االجتماع����ي وكيفية النش����ر الس����ليم على مواقع 

التواصل االجتماعي.
وأوضح أبو عاذرة أن المخيم الذي يش����ارك به نحو 
)40( م����ن طلبة وخريجي كليات اإلعالم برفح، يأتي 
ضمن سلسلة من الندوات وورش العمل والدورات 
اإلعالمية المختلف����ة التي ينظمه التجمع اإلعالمي 

على مستوي قطاع غزة. 
وكان التجم����ع اإلعالم����ي نظم بمدين����ة رفح العام 
الماض����ي المخيم اإلعالمي البيئ����ي األول بعنوان" 
هواة الطبيعة "وذلك  بالتعاون مع دائرة البرفسور 

نورمان خلف ألبحاث البيئة.

غزة/ االستقالل: 
أكدت بلدية غزة أن مسابقة » شركاء«  لألفالم القصيرة 
بنسختيها األولى والثانية تمثل قفزة نوعية وحقيقية 
لتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين وإيصال رس���الة 
البلدي���ة الهادفة لرف���ع درجة الوع���ي بقضايا الصحة 
والبيئ���ة. وأضاف���ت البلدي���ة أن إش���راك المخرجي���ن 
والمبدعين الش���باب ف���ي توعي���ة المواطنين بقضايا 
النظافة والصحة البيئية والحفاظ على المياه واألشجار 
والمرافق العامة وخدمات البلدية المختلفة يعزز العمل 

التشاركي بين البلدية والمواطن .
وأوضحت أن محاور المس���ابقة تركزت على ثالث نقاط 
رئيسة هامة هي: الصحة والبيئة، وغزة بيتنا، والشراكة 

والتنمية، مبينًة أن هذه المواضيع تمثل ركيزة أساسية 
في العالقة بين البلدية والمواطن وتهدف إلى تحقيق 
رؤية البلدي���ة للمدينة وهي » مدين���ة حيوية مبدعة 
ومركز اقتصادي وحضاري« . ودعت البلدية المواطنين 
التباع نش���رتها اإلرش���ادية المعلنة ومشاهدة األفالم 
الثالثة الفائزة في مسابقة شركاء 2  والتي تم اإلعالن 

عنها خالل حفل أقامته الخميس الماضي.
وفي الس���ياق؛ كثفت بلدية غزة من جهودها للحفاظ 
على نظاف���ة المدينة رغم حالة الط���وارئ التي تعمل 
بها نتيجة اش���تداد الحص���ار وتوق���ف غالبية المنح 
والمس���اعدات، حيث تمكنت طواقم  البلدية عن جمع 
وترحي���ل نح���و ) 16 ( ألف طن من النفاي���ات الصلبة 

وكنس ) 1500( طن من األتربة من كافة وشوارع وأحياء 
المدينة خالل شهر يوليو / تموز الماضي. 

وأوضحت أنه تم خالل   شهر يوليو؛ تنفيذ ) 11( حملة 
للنظافة مع مؤسس���ات مجتمعي���ة مختلفة، وكنس ) 
12( شارعا رئيس���ا، وتنظيف )14( قطعة أرض فارغة، 
والتعامل مع )82( ش���كوى وردت م���ن المواطنين في 

مجال الصحة والبيئة .
وبينت أن المكب الرئيس في منطقة جحر الديك شرق 
المدينة استقبل خالل تلك الفترة نحو ) 20( ألف طن 
م���ن النفايات من بلدية غزة و ووكالة غوث وتش���غيل 
الالجئين » األونروا » وبلديات الزهراء والمغراقة ووادي 

غزة والمنطقة الصناعية شرق المدينة . 

رفح: التجمع اإلعالمي يفتتح مخيم »العودة اإلعالمي« الثاني 

بلدية غزة: مسابقة » شركاء« لألفالم
 القصيرة قفزة نوعية لتعزيز الوعي البيئي

غزة/ االستقالل:
وقع بنك فلس���طين في مق���ر اإلدارة 
العام���ة بمدين���ة غزة مؤخ���رًا مذكرة 
تفاه���م لدع���م ورعاي���ة ن���ادي غزة 
الرياضي "عميد األندية الفلسطينية". 
وجرى توقيع مراسم المذكرة بحضور 
ف���اروق االفرنجي رئيس ن���ادي غزة 
الرياض���ي، وابراهيم العش���ي، نائب 
رئيس ن���ادي غزة الرياضي، باإلضافة 
إلى عالء آل رضوان، نائب المدير العام 
لبنك فلس���طين، وخلدون أبو س���ليم 
مساعد رئيس دائرة العالقات العامة 

والتسويق في قطاع غزة.
وته���دف رعاي���ة البنك لن���ادي غزة 
الرياض���ي، للمس���اهمة ف���ي دع���م 
المختلف���ة  الرياضي���ة  النش���اطات 
بالرياض���ة  واالرتق���اء  للن���ادي، 
الفلس���طينية في قطاع غ���زة، حيث 
يعتبر نادي غ���زة الرياضي من أقدم 
نوادي القطاع، ويصنف ضمن أندية 

الدرجة الممتازة. 
من ناحيته أكد آل رضوان بأن توقيع 
االتفاقية امتدت لس���نوات متتالية 
به���دف دعم ن���ادي غ���زة الرياضي، 

أقدم األندية الرياضية الفلسطينية. 
كم���ا تأتي هذه المبادرة المس���تمرة 
من جان���ب البنك ايمانًا من رؤية بنك 
فلسطين تجاه المساهمة في تعزيز 
الرياض���ة ف���ي فلس���طين واألندية 
النشطة بش���كل خاص، وانطالقًا من 
مسئوليته االجتماعية تجاه تحقيق 

تنمية اجتماعية ورياضية شاملة.
بدوره ثمن رئيس نادي غزة الرياضي 
ال���دور الذي يق���وم به البن���ك تجاه 
القطاع الرياضي، مقدمًا ش���كره لبنك 
فلسطين وعلى رأس���ه هاشم الشوا، 
رئي���س مجل���س اإلدارة، و طواق���م 
اإلدارة التنفيذية وأس���رة البنك على 

جهودهم الكبيرة ف���ي دعم الحركة 
الرياضية الفلس���طينية، مشيرًا الى 
أن الشراكة مع بنك فلسطين امتدت 
لعشرات الس���نين، وهذا إن دل على 
ش���يء فإنما يدل عل���ى حرص البنك 
تجاه مجتمعه ومؤسساته الرياضية 

وغير الرياضية. 

بوخارست/ االستقالل:
 تمكن رجل األعمال الفلسطيني الدكتور محمد عياش المقيم في رومانيا منذ 
عش���رات الس���نوات، وممثل الرئيس للجاليات في أوروب���ا، بجهود ذاتية وعلى 

نفقته الخاصة من تشييد أربعة مساجد في مختلف انحاء رومانيا.
وش���يد عياش ثالثة مساجد على شواطئ البحر األسود بحكم انه يعيش فيها 
اقلية مس���لمة من الجاليات العربية واإلس���المية، والمس���جد الرابع في مدينة 
بوخارست حيت يصلي فيه جميع السفراء العرب والمسلمين والطالب والجالية 

العربية والمسلمة وأطلق عليه اسمه مسجد "عياش".
وأوض���ح عياش أن المس���اجد األربعة التي بناها في رومانيا تهدف إلى نش���ر 
اإلسالم المعتدل، مشيرا أن أبناء الجاليات المسلمة تمكنوا من تأدية الصلوات 

بحرية كاملة، باإلضافة إلى تعلم مبادئ اإلسالم الحنيف.
 واعتبر ان بناء هذه المس���اجد بمثابة هدية من الش���عب الفلسطيني للشعب 
الروماني، وأن جهده الش���خصي يندرج في اطار رؤية الش���عب الفلس���طيني 

كشعب مسلم متسامح يكون نموذجا لكل شعوب العالم.

غزة/ االستقالل: 
نقلت وكال���ة االناضول التركية عن مصدر فلس���طيني، أمس اإلثنين، قوله إن 
اجتماعا هاما عقد بين القيادة السياس���ية لحرك���ة »حماس«، وقيادة المجلس 
العس���كري لكتائب »عز الدين القّس���ام« )الجناح المسلح للحركة(؛ لالطالع على 

مستوى »االستعداد والجهوزية العسكرية«.
وقال المصدر الفلس���طيني، واسع االطالع ) حس���ب وصف االناضول(، ورفض 
الكش���ف عن هويته:« االجتماع جاء في ظل التهدي���دات المحدقة بالمقاومة 

والقضية الفلسطينية«.
وأوضح المصدر أن »قيادة كتائب القّس���ام أكدت )خالل االجتماع( على قدرتها 
تكبيد العدو )اإلس���رائيلي( خس���ائر ال تطيقها حكومت���ه أو جبهته الداخلية 

)مجتمعة(«.
وبين المصدر أن »قيادة كتائب القسام، أطلعت القيادة السياسية على مستوى 
التنسيق وسير العمل المشترك مع بقية الفصائل الفلسطينية المسلحة في 

إطار غرفة العمليات المشتركة بينهم«.
ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل، حيال نتائج االجتماع الذي يأتي في ظل 
تداول أنباء، عن بلورة مبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف 
)إلى جانب مصر( مقترحا للتهدئة بين حماس و«إسرائيل« في أعقاب أشهر من 
التوتر على خلفية »مسيرات العودة«، التي انطلقت نهاية مارس/ آذار الماضي.

ووص���ل قطاع غزة، الخميس الماضي، وفد من قيادات حركة حماس في الخارج، 
برئاسة نائب المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وعضوية كل من موسى 

أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران.

»القسام«  تؤكد جاهزيتها 
لتكبيد العدو خسائر كبيرة

فلسطيني يبني أربعة 
مساجد في رومانيا

غزة/ االستقالل:
عزت وزارة الزراعة في غزة، يوم أمس، أس���باب ارتفاع أسعار المواشي واالضاحي 
إلى انتشار مرض الحمى القالعية في رومانيا، مشيرة إلى أن استيراد المواشي 

يكون من رومانيا والبرتغال عبر "إسرائيل".
وأوضح تحس���ين الس���قا مدير دائرة التس���ويق في الوزارة في تصريح له، أن 
االحتالل أوقف استيراد األضاحي من رومانيا، وأصبحت تقتصر على االستيراد 

من البرتغال والتي تتميز بارتفاع أسعارها.
وذكر الس���قا، أن )15.000( رأس من العجول واألبق���ار قد دخلت قطاع غزة منذ 
بداية العام، مش���يرًا إلى أنه تم اس���تهالك )9000( رأس حتى يومنا هذا، فيما 

يتبقى )6000( رأس في مزارع القطاع.
وتوق���ع أن يتم اس���تيراد )4000( رأس قبيل عيد األضح���ى ليصبح المجموع 
)10.000( رأس، مبينًا إلى أن الكميات الموجودة في القطاع من األبقار والعجول، 

واألغنام متوفرة لسد احتياجات المضحين.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت صحيفة "الشرق األوسط"، عن رغبة قيادة حركة "حماس" التي دخلت إلى القطاع 
مؤخ���ًرا، في الحصول على إجماع حول اتفاق متدرج يص���ل إلى وقف كامل إلطالق النار 

"هدنة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية وصفتها ب�"المّطلعة"، بأن الوفد الذي وصل من 
الخارج يعتبر أن أي حرب جديدة ستكون مدّمرة، ويؤمن بضرورة تثبيت وقف إطالق النار.

وأوضح���ت المصادر، أن تثبيت وقف إطالق النار س���يكون مقدم���ة التفاٍق ثاٍن محتمل، 
يش���مل هدنة طويلة، يتخللها تبادل أسرى وإقامة مشاريع اقتصادية كبيرة في قطاع 
غزة. وأضاف���ت المصادر، أن ما تطلبه حركة "حماس" اآلن ليس ش���يًئا كبيًرا، فالمطلوب 

تثبيت وقف إطالق النار مقابل تراجع "إسرائيل" عن التقييدات األخيرة ضد القطاع.

بنك فلسطين يوقع مذكرة تفاهم لرعاية نادي غزة الرياضي

الزراعة توضح سبب ارتفاع 
أسعار األضاحي في غزة 

صحيفة: وقف إطالق 
النار مقدمة لمشاريع 

اقتصادية في غزة

م���ن جهته، قال المتحدث باس���م جيش االحتالل إن "طائ���رة تابعة للجيش 
اإلسرائيلي نفذت هجوًما على خلية أطلقت بالونات حارقة من قطاع غزة نحو 

المستوطنات".
ورفع���ت قوات االحتالل مؤخًرا وتيرة قصف الش���بان قرب الس���ياج الفاصل 
مع األراضي الفلس���طينية المحتل���ة، ورافقها اس���تهداف لمواقع للمقاومة 

الفلسطينية.

طائرات االحتالل

االستقالل/ وكاالت: 
ذكرت صحيفة »فايننش����ل تايم����ز« البريطانية أن مصادر 
أمريكية وعربية تحدثت عن تعثر خطة الس����الم المسماة 
ب� »صفقة القرن«، وس����ط ازدياد التخّوف العربي من كونها 

متحيزة بشكل كبير لصالح  »اسرائيل«.
وقال دبلوماس����ي أمريكي للصحيفة إن المبعوثْين جاريد 
كوش����نير وجيس����ون غرينبالت أبِلغا بأن أي خطة سلمية 
ل حتى تخفيف التوتر بين »إسرائيل« وحركة  يجب أن تؤجَّ
حماس، وتبدد الغضب الفلسطيني على اعتراف واشنطن 

بالقدس عاصمة ل� »إسرائيل«.
وأش����ارت الصحيف����ة إلى نتائج اس����تطالع رأي جديد بأن 
80% م����ن الفلس����طينيين يتوقعون أاّل ينتج أي ش����يء 
مقبول فلسطينيا عن »صفقة القرن«، أما نسبة الذين قالوا 

العكس، فبلغت 7% فقط.
وكانت مصادر صحفية قد رجحت ان تنشر االدارة االمريكية 
تفاصيل المقترح االمريكي اال ان االدارة ارجأت االعالن الى 

اجل غير مسمى.

صحيفة بريطانية: 
تعثر »صفقة القرن«
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االستقالل/ وكاالت:
توف���ي طفل أمريكي يبلغ من العمر 8 أع���وام من جرعة مخدرات زائدة، 
بع���د أن تناول عن طريق الخطأ كمية من مادة مخدرة تعود لوالده، ظنًا 

منه أنها حبوب إفطار.
وذكرت التقارير أن الطفل كورتيس كولمان من إنديانا توفي يومي 21 
يوني���و )حزيران( الماضي، بعد أن أخبر والده أنه كان جائعًا، وتناول عن 

طريق الخطأ كمية من المخدرات وجدها في الطبق.
وأش���ار المحققون، إلى أن كورتيس تن���اول كمية من المخدرات، قادرة 
على قتل شخص بالغ، وعندما أدرك جيلبرت كولمان )41 عامًا( ما حدث، 

اتصل بأحد األصدقاء، بداًل من استدعاء الشرطة.
وعندما نصحه صديقه باالتصال بالش���رطة، أخرج كولمان مسدس���ه، 
وهدد بقتل نفس���ه وطفله وقتل صديقه، قائاًل "لن أعود إلى الس���جن 

مرة أخرى".
وف���ي وقت الحق، نقل كولمان الطفل إلى منزل والديه، اللذين س���ارعا 
لطلب النج���دة، لكن األوان كان قد فات، حي���ث كان الطفل يعاني من 
نوبات وتش���نجات ش���ديدة، وتوفي بعد ذلك بفترة قصيرة، بحس���ب 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وم���ن المنتظر أن يمثل كولمان أمام المحكمة في 4 ديس���مبر )كانون 
األول( المقبل، وفي حال إدانته، يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 
20 و40 عامًا، في الوقت الذي تطالب جهة االدعاء بسجنه لمدة 50 عامًا.

وفاة طفل تناول المخدرات.. 
ظنها حبوب إفطار

بكين/ االستقالل:
نجحت الصين ف���ى تطوير واختبار 
طائ���رة حديثة أس���رع م���ن الصوت 
تعتمد بشكل رئيسي على موجات 

الصدمة التي تولدها أثناء الطيران.
وذك���رت أكاديمية الصي���ن لعلوم 
الفضاء والديناميكا الهوائية - وفقا 
لصحيفة "الصي���ن اليوم"، أن اختبار 
الطيران للطائرة "س���تارى سكاي 2"، 
وهي مركبة تجريبية راكبة لموجات 
الصدمة وأس���رع من الصوت، أجري 
بنجاح في ميدان اختبار شمال غربى 

الصين الجمعة الماضية.
وأش���ارت األكاديمية إلى أن الطائرة 
أس���رع من الصوت ويتميز جسمها 
بتصميم يأخذ شكل الوتد لتحسين 
األداء والس���رعة من خالل استخدام 
موجات الصدم���ة التي تولدها أثناء 

الطيران كقوة رافعة.
ولفتت األكاديمية إل���ى أن المركبة 
األسرع من الصوت حملها أوال صاروخ 
يعمل بالوقود الصل���ب ثم انفصل 

الدفع  عنها ليتم تش���غيل نظ���ام 
الخاص به���ا، وخالل الرحلة، حافظت 
مركبة االختبار على س���رعات خارقة 
تج���اوزت )م���اخ 5.5( ألكثر من 400 

ثاني���ة ووصل���ت إلى س���رعة 7344 
كيلومترا في الساعة.

ووصل���ت الطائرة خ���الل أول اختبار 
طي���ران له���ا إل���ى ارتفاع بل���غ 30 

كيلومت���را، ونفذت من���اورات بزاوية 
كبيرة، كم���ا اختب���رت مجموعة من 
التكنولوجيات المتقدمة مثل نظام 

الحماية الحرارية للتوازن الحراري.

واشنطن/ االستقالل:
نف���ذت مراهقتان من مدين���ة ناش���فيل التابعة لوالية 
تينيس���ي األميركية جريمة غريبة وطريفة، بعدما حاولتا 
س���رقة س���يارة من أجل القيام بجولة رغم أن أيا منهما ال 

تستطيع القيادة.
وذكرت صحيف���ة "ديلي ميل" البريطاني���ة أن الفتاتين 
البالغتين من العمر 15 و17 عاما، تواجهان تهمة محاولة 

سرقة سيارات عدة من أماكن مختلفة.
وأوضحت الس���لطات أن المراهقتي���ن حاولتا في البداية 
سرقة سيارة كانت بداخلها سيدة، لكن عمليتهما باءت 
بالفشل، ثم حاولتا مرة أخرى االستيالء على سيارة كانت 

متوقفة داخل مركز تجاري، ونجحتا.
لكن الغريب في األمر، هو أنهما اكتشفتا بعد هربهما أن 
السيارة تعتمد على ناقل حركة يدوي وليس أوتوماتيكيا، 

مما حال دون قدرتهما على تحريك السيارة.
وجرى إلقاء القبض على الفتاتين بعدما تم رصدهما من 
قبل الشرطة، وس���يتم تقديمهما للمحاكمة خالل األيام 

القليلة المقبلة.

مراهقتان تنفذان الصين تختبر طائرة أسرع من الصوت
»أغبى جريمة« في أميركا

الرياض/ االستقالل: 
اش���تعل جهاز من نوع سامسونغ بشكل مفاجئ داخل منزل 
ف���ي العاصمة الس���عودية الرياض وكاد أن يتس���بب بوقوع 

كارثة.
وقال رب األس���رة عب���د الرحمن العتيب���ي، إن الجهاز لم يكن 
موص���وال بالكهرباء حين انفجر بل كان على طاولة في المنزل.  

وأضاف العتيبي: "س���معنا انفجارا بصوت قوي جدا، وهرعنا 
تجاه الصوت فوجدنا الهاتف منش���طرا إلى جزئين أحدهما 
مشتعل". وتابع : التقطت فستانا البنتي الصغيرة كان معلقا 
بالقرب من الجهاز وأخمدت به النيران حتى ال تمتد في المنزل 
وخاصة المواد القابلة لالشتعال مثل اإلسفنج، مشيرا إلى أن 

وجود العائلة في البيت حال دون احتراق المنزل بالكامل.

االستقالل/ وكاالت:
قامت مؤسس���ة لالستش���ارات المتخصصة في قياس السمعة، 
بدراس���ة حول الدول األفضل س���معة في العالم، وتم تصنيف 
الس���ويد كأفضل البلدان س���معة في العال���م، لتوفرها على كل 
معايي���ر األمان، والجمال والترحيب بزوارها، وتعتبر الس���ويد من 
بين الدول التي لم تتأثر بالحرب العالمية الثانية، غالبية السياح 
يفضلون زيارة عاصمتها ستوكهولم حيث توجد غالبية المقرات 
الحكومية، ومراكز المال واألعمال، وتعرف أيضا بارتفاع أس���عار 

البضائع والسلع المتعلقة بالترفيه.

واحتلت كندا المركز الثاني في هذا التصنيف، وتعد هذه الدولة 
التي جل مدنها على مقربة من الحدود األمريكية، من الدول التي 
تتمتع بتكلفة معيشية معقولة نسبيا من حيث األسعار مقارنة 

بالعديد من الدول 
بينما احتلت سويسرا المركز الثالث، وتشتهر هذه الدولة بجمالها 
الطبيعي وثقافتها وثرائها، وتعتب���ر زيوريخ وبازل وجنيف من 
أكبر وأجمل المدن السويسرية، وتعتبر من أغلى الدول في العالم، 
لكن الدولة توفر مدخ���وال عاليا لمواطنيها، باإلضافة إلى التأمين 

الصحي.

االستقالل/ وكاالت: 
دخل ثالثة فتيان إلى منزل مهجور في شمال فرنسا 
في مغامرة أرادوها أن تكون مش���ّوقة وساّرة، لكنهم 
وقع���وا على مفاجأة غير متوّقع���ة وهي جّثة متحللة 
راقدة على س���رير في الطابق األول، بحسب ما أعلنت 

الشرطة.
فقد أراد الفتيان الثالثة المغامرة في استكشاف هذا 
المنزل المهجور قبيل منتصف ليل الجمعة السبت، 

عل���ى الطريق الواصل بين بوفيه وروين في الش���مال 
الفرنسي. لكنهم وقعوا على جّثة راقدة في سرير إحدى 
غرف النوم في الطابق األول، بحسب ما أفاد متحدث في 

الشرطة.
وتبّي���ن أن هذا الرجل المولود ف���ي العام 1946 فارق 
الحياة قبل أكثر من ستة أشهر ولم يعرف أحد بذلك.

وُتجري الش���رطة تحقيقات وتشريحًا للجّثة للوقوف 
على مالبسات القضية.

انفجار هاتف كاد أن يتسبب
 بكارثــة فــي السعوديــة

اكتشاف فرنسي متوفى من 6 أشهر بالصدفة 

السويد تتصدر قائمة الدول
 األفضل سمعة في العالم 
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