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 وصول الفوج األخير من حجاج 
غزة إلى مكة المكرمة

االحتالل يقدُم 
مقترحًا لـ 

تهجير سكان 
الخان األحمر 

صحيفة إسرائيلية: الجبهة الداخلية 
ليست مستعدة لحرب وبحاجة لـ5 أعوام

قرار باإلفراج عن 4 صحفيين 
ونيابة االحتالل تطلب التأجيل

مسئول أممي يدعو االحتالل 
إلدخال وقود الطوارئ إلى غزة فورًا

اتفـاق لتأجيـل 
توقيع كتب الفصل 
لموظفـي »أونـروا«

 الحية: نسير بمساري رفع الحصار 
وكف العدوان عن شعبنا
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 11حريقًا بالبالونات الحارقة 
في مستوطنات »غالف غزة«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اندلع 11 حريقا في محيط مس���توطنات »غالف 
غزة«، جنوب األراضي الفلس���طينية المحتلة عام 
1948، أم���س األربعاء، بفع���ل الطائرات الورقية 
وبالونات العودة المطلقة م���ن قطاع غزة. ووفق 
موق���ع »حدش���وت 24« العبري؛ ف���إن 11 حريقا 
اندلعت منذ صباح  اليوم )أمس( في مستوطنات 
»غالف غزة« بفعل بالونات العودة. ونجح الشبان 

في غزة في تحويل الطائرات الورقية والبالونات 
منذ انطالق مس���يرة العودة وكس���ر الحصار في 
الثالثين من ش���هر م���ارس/ آذار المنصرم، إلى 
أداتي مقاومة شعبية في مواجهة االحتالل بعد 
ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغّمسة 
بمادة قابلة لالشتعال في ذيل الطائرة والبالون، 
ثم إشعالها بالنار، وتوجيهها بالخيوط إلى أراٍض 

زراعية قريبة من مواقع عسكرية »إسرائيلية«.

 �شعار اجلمعة املقبلة 
من م�شريات العودة 

�شل�شلة غارات ت�شتهدف عدة مواقع يف قطاع غزة

الغزيون يتسلحون 
بـ »الحياة والحرية« 

لكسر الحصار

مستوطنون يقتحمون المسجد األقصى بحماية من االحتالل

مخطط إسرائيلي لمضاعفة مساحة مستوطنة جنوب نابلس

»اإلقصــاء والتفــرد« مقصلــة عبــاس بحــق منتقديــه

إصابة مستوطن بصواريخ  للمقاومة على »سديروت«

إغالق كرم أبو سالم.. 
يطلق آخر رصاصة 

علـى اقتصـاد غـزة!  

غزة/ محمد مهدي:
تس���تعد الجماهي���ر الفلس���طينية للزحف 
مجددًا صوب مخيم���ات العودة المقامة على 
الحدود الش���رقية لقطاع غزة؛ إلحياء جمعة » 

لغزة الحرية والحياة« من أجل نيل 
حقوقها بالعي���ش بحياة كريمة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة »معاريف« العبرية مساء أمس األربعاء إن 
مستوطًنا أصيب بجراح؛ جراء سقوط صاروخين ُأطلقا من 
قطاع غزة داخل مستوطنة »سديروت«. وذكرت الصحيفة 

أن المصاب يبلغ من العمر )45 عامًا(، فيما وصفت جروحه 
ما بين الطفيفة إلى متوس���طة. وأعلنت شرطة االحتالل 
أن صاروخين ُأطلقا من غزة سقطا في »سديروت« وألحقا 
أضراًرا في عّدة منازل وسيارات ، وتسببا في اندالع حريق 

في إحدى الش���قق. كما أعلن جي���ش االحتالل أنه رصد 
إطالق صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية 

للقط���اع، مش���يًرا إلى أن القب���ة اعترضت 
صاروخين. وكان جيش االحتالل أعلن عصر 

مكة المكرمة/ االستقالل: 
وصل مساء امس األربعاء، الفوج األخير من حجاج 
قطاع غزة، إلى مط���ار الملك عبد العزيز في جدة، 

ومنه عبر الحافالت إلى مكة المكرمة، ألداء مناسك 
فريضة الحج، قادما من مطار القاهرة 

ال��دولي في العاصم��ة المصري��ة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أك���دت صحيفة إس���رائيلية يوم أم���س األربعاء أن الجبه���ة الداخلية غير 

مستعدة لخوض حرب وتعاني من نقص خطير في الميزانية.
وأوضحت صحيفة »إس���رائيل اليوم« في تقريٍر نشرته يوم أمس، عن 
مسئولين في سلطة الطوارئ القومية في دولة االحتالل اإلسرائيلي أن 

رام الله/ االستقالل: 
قال نادي األسير الفلسطيني مساء  أمس األربعاء إن محكمة االحتالل اإلسرائيلي 
في »عوفر« قّررت اإلفراج عن الصحفيين عالء الريماوي، ومحمد سامي علوان، وقتيبة 

حمدان، وحسني انجاص، بكفالة مالية قدرها 5 آالف شيقل لكل واحد.
وذك���ر النادي في بيان صحف���ي أن نيابة االحتالل طلبت من المحكمة 

غزة/ االستقالل:
دعا منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية جيمي ماكغولدريك يوم أمس األربعاء، 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى السماح بدخول وقود الطوارئ الذي تشتريه األمم 

المتحدة إلى قطاع غزة على الفور. وقال ماكغولدريك، في بيان صحفي 
صدر عن���ه، إن »فرض القيود على دخول وقود الط���وارئ إلى غزة ُيَعّد 

القدس المحتلة / االستقالل:
أبلغ���ت دول���ة االحت���الل، المحكم���ة 
»العلي���ا« االس���رائيلية أنه���ا عل���ى 
اس���تعداد ل�«تس���وية« أراض ق���رب 
مستوطنة »متسبي يريحو« في االغوار 
إلسكان أهالي الخان األحمر إذا وافقوا 

على االنتقال إلى هناك »بدون عنف«
المقترح كمقدمة لتنفيذ  ويأتي هذا 
عملية هدم خ���ان األحم���ر، وتهجير 
س���كانها من عش���يرة الجهالين، كما 

نشر موقع »عرب 48«.
وبحسب دولة االحتالل، فإنها ستعمل 
في  التخطيط  بواس���طة مؤسس���ات 
اإلدارة المدني���ة عل���ى الدف���ع بخطة 
قانونية بالتعاون مع السكان المحليين 

تستجيب الحتياجاتهم«، 
والذين يص���ل تعدادهم 

رام الله/ االستقالل:
أعلن اتحاد العاملين الع���رب في وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين )أونروا( 
بالضفة الغربية المحتلة، عن اتفاق مع الوكالة 

لتأجيل الس���قف الزمني للتوقيع 
على كتب الفصل التي أرس���لتها 

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت صحيف���ة »هآرتس« اإلس���رائيلية، 
ي���وم أم���س األربعاء، ع���ن مخطط لتوس���يع 

نفوذ مس���توطنة »عميحاي« جن���وب نابلس، 
ما س���يمكنها من الس���يطرة على مس���احات 
واس���عة من األراضي الفلس���طينية والتحكم 

أيضا بالمشروع االستيطاني في قلب الضفة 
الغربي���ة. وقال���ت الصحيف���ة، إن 
م���ا يج���ري ه���و ش���رعنة للبؤرة 

غزة / سماح المبحوح: 
يواصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس اتباع  نهج وسياسة  اإلقصاء والتفرد 
، منذ توليه س���دة الحكم في  محاولته لبسط 

سيطرته وهيمنته على كل المؤسسات التي 
تندرج في إطار منظمة التحرير الفلسطينية 
والحكومة وحتى داخل حركة فتح ، االمر الذي 
يضر بالعالقات الداخلية بين كافة المكونات 

الفلس���طينية،  للمؤسس���ات  االساس���ية 
وكذلك تصادر حقوق الش���عب الفلسطيني 

. وطال���ت  تلك السياس���ة عضو 
المكتب السياس���ي في الجبهة 

غزة / االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة 
اإلس���المية )حماس( خليل الحية، أن حركته 

تسير في مس���ارين في ظل الحراك الدولي 
الج���اري فيما يتعلق  واإلقليمي 
بقط���اع غ���زة، مش���يًرا إل���ى أن 
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�آثار ق�سف �ملقاومة مل�ستوطنة "��سديروت" �أم�س

وفدا »حما�س وفتح« يف القاهرة 

 المصـالحـة 
والتهدئة.. ملفان 

هل يجتمعان؟!
غزة/ محمود عمر:

يبدو جليًا مدى ارتباط ملفي المصالحة 
الفلس���طينية والتهدئ���ة بي���ن غزة و 

االحتالل االسرائيلي العتقاد 
2س���ائد ف���ي مص���ر واألم���م  2
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القدس المحتلة / االستقالل:
أبلغ���ت دول���ة االحت���الل، المحكمة 
على  أنه���ا  االس���رائيلية  "العلي���ا" 
قرب  أراض  ل�"تس���وية"  اس���تعداد 
في  يريحو"  "متس���بي  مس���توطنة 
االغوار إلس���كان أهالي الخان األحمر 
إذا وافقوا عل���ى االنتقال إلى هناك 

"بدون عنف"
ويأتي هذا المقترح كمقدمة لتنفيذ 
عملي���ة هدم خان األحم���ر، وتهجير 
سكانها من عش���يرة الجهالين، كما 

نشر موقع "عرب 48".
فإنها  االحت���الل،  دول���ة  وبحس���ب 
مؤسس���ات  بواس���طة  س���تعمل 
التخطيط ف���ي اإلدارة المدنية على 
الدف���ع بخط���ة قانوني���ة بالتعاون 
مع الس���كان المحليين تس���تجيب 
يص���ل  والذي���ن  الحتياجاته���م"، 

تعدادهم إلى نحو 80 عائلة.
وبحس���ب المخط���ط الجدي���د، فإنه 
س���يتم إقام���ة قرية جدي���دة ألبناء 
الجهالي���ن الذين س���يخلون الخان 
األحم���ر طواعي���ة إل���ى منطقة تقع 
يريحو"،  "متسبي  شرقي مستوطنة 
على بع���د 8 كيلومت���رات من الخان 
األحمر وتصل مس���احتها إلى 255 
دونما، والتي يدع���ي االحتالل أنها 

"أراضي دولة".
وج���اء أيضا أن���ه الس���تكمال هذه 
"القري���ة" الجدي���دة، ف���إن االحتالل 

س���يلجأ إلى مص���ادرة أراض خاصة 
لشق طريق إلى القرية.

وتضمن االقتراح أن���ه باإلمكان ربط 
ش���بكة الصرف الصحي في القرية 
الجدي���دة بمنش���أة لمعالج���ة مياه 
الصرف الصح���ي، كما يمكن ربطها 
بخط التيار العال���ي للكهرباء، الذي 
يقع على مس���افة 800 مت���ر منها، 
إضافة إلى إمكانية ربطها بش���بكة 
المياه الت���ي تبعد عنه���ا نحو 1.3 

كيلومتر.
وبحسب المقترح، فإنه سيتم تزويد 

العائ���الت بخيام بمس���احة 60 مترا 
مربعا لس���كان الخ���ان األحمر الذين 
يوافقون عل���ى االنتقال إلى منطقة 
تقع ق���رب قري���ة العيزري���ة، حيث 

يخصص لكل عائلة 300 متر مربع.
وبدوره ق���ال رئيس هيئ���ة مقاومة 
الج���دار واالس���تيطان الوزي���ر وليد 
عس���اف إنه تم إبالغ محامي الهيئة 
ق���رار أهال���ي قري���ة الخ���ان األحمر 
رفضهم االنتقال ألي مكان، مضيفا 
أن المحامي���ن سيس���لمون هذا الرد 

للمحكمة العليا اإلسرائيلية.

وأوضح عس���اف، في تصريح له يوم 
أم���س األربع���اء، "أنن���ا ال نعول على 
منظومة االحتالل القضائية ونحضر 
أنفسنا للمواجهة التي ستقع معها"، 
معتبرًا أن ما يحدث في الخان األحمر 
والمخط���ط اإلس���رائيلي اله���ادف 
لتوس���يع نفوذ مستوطنة عميحاي، 
يمث���الن وجه���ان لعمل���ة واح���دة، 
ويأتي���ان ضم���ن مخط���ط االحتالل 
لفصل ش���مال الضفة ع���ن جنوبها، 
وش���رقها عن غربها، وتحويلها إلى 

كنتونات مقطعة األوصال.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش����فت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، يوم أمس األربعاء، عن مخطط لتوسيع نفوذ 
مس����توطنة "عميحاي" جنوب نابلس، ما سيمكنها من السيطرة على مساحات واسعة 
من األراضي الفلس����طينية والتحكم أيضا بالمش����روع االس����تيطاني في قلب الضفة 
الغربية. وقالت الصحيفة، إن ما يجري هو ش����رعنة للبؤرة االس����تيطانية المذكورة، من 
خالل تحريك مخطط توس����يع مس����طحها، حيث من المتوقع أن يتم توس����يع منطقة 
نفوذها بنحو ثالث مرات، قياسا بمساحة مسطح المستوطنة الحالي، ومصادرة وسلب 
أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، حتى يتسنى ضم البؤرة االستيطانية "عادي عاد" 
لنفوذها وبالتالي "شرعنتها". وتمتد المنطقة االستيطانية "عيمق شيلو" من شمال 
رام الله حتى جنوب مستوطنة "أريئيل"، وهي منطقة تقع خارج "الكتل االستيطانية".

وتواصل س���لطات االحتالل اإلسرائيلي مخططاتها ومش���اريعها لتدعيم المشروع 
االس���تيطاني ووضع اليد على أكبر مس���احة من األراضي الفلسطينية، وسن "قانون 

القومية" العنصري الذي يفاقم االستيطان.
وأقيمت مستوطنة "عميحاي" مؤخرا، إلعادة توطين المستوطنين الذين تم إخالؤهم 
من البؤرة االستيطانية "عمونا"، ووفقا للخطة المعتمدة لدى إقامة المستوطنة، فإنه 
سلطات االحتالل تسعى لتوسيع المستوطنة من خالل 60 وحدة سكنية إضافية في 

المرحلة األولى، و300 وحدة أخرى في المستقبل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 ق���ال الدكت���ور حن���ا عيس���ى، األمي���ن العام 
للهيئة اإلسالمية المس���يحية لنصرة القدس 
والمقدس���ات، إن���ه منذ حرب ال����1967 يطبق 
االحتالل االجراءات من جانب واحد، خارقا بذلك 
الدولي���ة والتي جميعها  القواع���د والقوانين 
اعتبرت مدينة القدس جزءا ال يتجزأ من األراضي 
العربية المحتلة وأن ما تقوم به اس���رائيل في 
المدين���ة مخالف لصالحي���ات الدولة المحتلة 

حسب القواعد والقوانين الدولية.
وطالب عيس���ى في تصريح ل���ه، الدول العربية 
باإليف���اء بما تعه���دت به من التزام���ات مالية 
لدعم الموازنة الفلسطينية وفق قرارات القمم 
العربية المتالحقة من جهة، ومطالبة القائمين 

على الصناديق التي أنش���ئت من أجل القدس 
بتفعي���ل عمل تلك الصنادي���ق، دعمًا لصمود 
أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم من جهة 

اخرى.
وأك���د عيس���ى عل���ى ض���رورة دع���م صم���ود 
المقدس���يين في الق���دس المحتل���ة نتيجة 
االجراءات التعسفية التي ترتكب بحقهم جراء 
سياسات االحتالل المستمرة المتمثلة بسلب 
أراضيه���م وتهجيره���م الهادفة ف���ي نهاية 
المطاف الى االس���تيطان والتهويد والسيطرة 
الكامل���ة عل���ى المدين���ة المقدس���ة ولتمثل 
مستقبال )العاصمة األبدية السرائيل( رغما عن 

ارادة اهلها الفلسطينيين.
الرس���مية  الفلس���طينية  الجه���ات  وناش���د 

لتنس���يق العم���ل السياس���ي للق���دس وفقا 
لخطط مرسومة ولرؤية استراتيجية سياسية، 
والعمل على انش���اء صندوق القدس الوطني، 
وإدراج القدس بش���كل دائم على جدول اعمال 
اللجن���ة التنفيذية مما يؤدي الى اس���تمرارية 
اتخاذ اللجنة التنفيذية للقرارات السياس���ية 
واالجتماعية واتخاذ المعالجات المستمرة لواقع 

القدس ومتطلباتها.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل 
لتأمين الحماية للمقدس���يين، ووقف انتهاج 
سياس���ة التطهير العرقي التي تس���تهدف 
الوج���ود الفلس���طيني في الق���دس وتحريك 
دعاوى امام محكمة العدل الدولية ولجنة حقوق 

اإلنسان في األمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
تواصل س���لطات االحتالل تضييق الخناق على الفلسطينيين بالقدس المحتلة، حيث 
وزعت طواقم بلدية االحتالل إخطارات هدم منش���آت سكنية في العيساوية يوم أمس 
األربعاء. وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيساوية محمد أبو الحمص، أن طواقم مشتركة 
م���ن بلدية االحتالل والقوات اقتحمت أحياء القرية، وعلق���ت إخطارات هدم إدارية على 

مجموعة من المنازل السكنية، تحت ذريعة البناء دون تراخيص.
وعلق���ت طواقم البلدية اإلخطارات على بنايات س���كنية تضم عدة ش���قق، وعلى منازل 

مستقلة، وجميعها قائمة ما بين 20-5 سنوات، وتؤوي عشرات السكان.
وأوضح أبو الحمص أن اإلخطارات الت���ي وزعت هي "إخطارات هدم إدارية"، ما يعني أنه 
من الممكن أن تنفذ هذه األوامر في كل لحظة، الفتا أن بعض اإلخطارات أرفقت بخارطة 

للمنزل الصادر بحقه أوامر بالهدم.
وفي السياق ذاته ناشدت لجان ومؤسسات بالعيساوية المؤسسات الحقوقية والجهات 
الرس���مية بتش���كيل لجان قانونية فورية لمتابعة األوامر التي وزعت، مؤكدة أن بلدية 
االحتالل تماط���ل المصادقة على الخارط���ة الهيكلية المقدمة من س���كان القرية منذ 

سنوات، تحت ذرائع مختلفة، فيما تسارع في إصدار إخطارات الهدم.

وأهالي القرية يرفضون 

االحتالل يقدُم مقترحًا لـ تهجير سكان الخان األحمر 

مخطط إسرائيلي لمضاعفة 
مساحة مستوطنة جنوب نابلس

القدس المحتلة / االستقالل:
اقتحم يوم أمس االربعاء 71 مستوطنًا متطرفًا باحات المسجد األقصى بحراسة 

مشددة من قوات االحتالل "اإلسرائيلي".
وأفادت مصادر مقدسية، أن المستوطنين اقتحموا األقصى على مرتين، وسط 
حماية من الش���رطة "اإلسرائيلية". وُيذكر أن المسجد األقصى يتعرض بشكل 

يومي لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين.

مستوطنون يقتحمون المسجد 
األقصى بحماية من االحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل:
أوقف الجيش اإلسرائيلي بناء مقاطع من الجدار الضخم حول قطاع غزة وذلك 
ألس���باب أمنية بعد يوم من استشهاد عنصرين في كتائب القسام الجناح 
العسكري لحركة حماس. وذكرت القناة "الثانية" العبرية أنه جرى يوم أمس 

وقف العمل بمقاطع محددة بسبب الوضع األمني.
وأطلق���ت دبابة إس���رائيلية قذيفة مدفعية باتجاه موقع للقس���ام بعد زعم 

مشاهدة عناصر وهم يطلقون النار من فوق إحدى األبراج بالموقع.
وبحس���ب التقديرات العس���كرية لالحتالل فنيران القناص���ة التي أطلقها 

الناشطون في الكتائب من على إحدى األبراج لم تكن موجهة للجيش.
وأعلنت كتائب القسام عن استشهاد أحمد مرجان وعبد الحافظ السيالوي من 

مخيم جباليا شمال قطاع غزة اللذين استشهدا إثر القصف.

رام الله/ االستقالل:
 قال���ت وزارة الخارجية والمغتربين إنه يومًا 
بعد يوم تتكشف المخاطر الكارثية واألبعاد 
االستعمارية العنصرية لما ُيسمى ب� )قانون 
القومية(، الذي بات ُيمثل "المظلة" لتمرير 
اليمين  وبرام���ج  وسياس���ات  أيديولوجية 
الحاكم في إس���رائيل خاصة االستيطانية 
والتهويدية منها، والذي يش���كل في ذات 
الوقت س���يفًا ُمرفوعًا باستمرار في وجه أي 

معارضة أو انتقاد لتلك السياسات. 
وأضاف���ت ال���وزارة ف���ي بيان له���ا، أن هذا 
يظه���ر جليًا في رد الحكومة اإلس���رائيلية 
الرس���مي على التماس ُمقدم الى المحكمة 

العليا في إسرائيل ضد ما ُيسمى ب� )قانون 
التس���وية(، الذي يهدف الى تبييض البؤر 
االس���تيطانية العش���وائية على حس���اب 
أراض���ي المواطنين الفلس���طينيين تحت 
شعار أن بند االستيطان في قانون القومية 
)ف���وق دس���توري(، وهو ما يكش���ف زيف 
إدعاءات الحكومة اإلس���رائيلية بأن )قانون 
القومي���ة ل���ن يكون ل���ه تأثي���ر عملي في 
موضوع الحقوق(، ويؤك���د في الوقت ذاته 
أن القانون يمنح اليهود القدرة على س���لب 

حقوق اآلخرين.
اإلس���رائيلية  الوحش���ية  ال���وزارة  وأدانت 
االس���تيطانية العنصري���ة الت���ي تعكس 

عقلية اليمي���ن، مؤكدة أن م���ا يجري على 
األرض من تدابير وعمليات استيطانية غير 
مسبوقة، ومد لالذرع االستيطانية لتوسيع 
المس���توطنات وضم النقاط االستيطانية 
العش���وائية اليها، والس���يطرة على مئات 
الدونمات المحيطة بها، تتماش���ى مع هذه 

العقلية والسياسات االحتاللية. 
وحملت الحكومة اإلس���رائيلية المسؤولية 
الكاملة والمباشرة عن تداعيات سياساتها 
العنصرية،  والتش���ريعات  االس���تيطانية 
معتب���رة أن صمت المجتم���ع الدولي على 
ذلك يشكل إس���نادًا حقيقيا لتنفيذ تلك 

السياسات االحتاللية.

عيسى: نحتاج لخطط استراتيجية مدروسة لوقف تهويد القدس

الخارجية: »إسرائيل« تتمسك باالستيطان بديال عن القانون الدولي

أوامر هدم إدارية لعدد من 
المنشآت في العيساوية

االحتالل يوقف بناء 
جدار غزة مؤقتًا
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وجاءت تلك الزيارة عق���ب لقاءات أجراها 
الوف���د م���ع قي���ادة المخاب���رات المصرية 
بالقاهرة، للتشاور بشأن التطورات الجارية 
في الش���أن الفلسطيني، خاصة المتعلقة 
بالمصالحة، والمب���ادرة المصرية واألممية 
لتخفي���ف حص���ار غ���زة، وفرص إرس���اء 

"تهدئة" بين المقاومة مع االحتالل.
ومن المقرر-وفق رئيس المكتب السياسي 
لحماس إس���ماعيل هنية- أن يقّدم الوفد 
لقيادة المخاب���رات المصرية رؤية حماس 
لكل الملفات التي تّم طرحها للنقاش خالل 
األيام الخمس���ة الماضية في االجتماعات 
الت���ي عقده���ا المكت���ب السياس���ي مع 

الفصائل بالقطاع.
وكشف هنية أول من أمس خالل لقاء َجَمَع 
قادة حماس بجمع م���ن قادة الفصائل أن 
"الوفد سيعود للقاهرة حامالاً رؤية الحركة 
وتصّوراتها حول المصالحة وكسر الحصار 
والحديث عن التهدئة ومواجهة اعتداءات 
االحتالل وإعادة بناء المشهد الفلسطيني 

على أسس قوية ".
وتس���تضيف القاهرة حوارات المصالحة 

بي���ن حركتي فت���ح وحم���اس، باإلضافة 
لمباحثات دولية لحل األزمات اإلنس���انية 

التي تعصف بالقطاع .
إس���رائيلية  إع���الم  وس���ائل  وتحدث���ت 
ا عن مس���اٍع أممية ومصرية  وأجنبية مؤخراً
لبلورة حلول من ش���أنها تخفيف األزمات 
اإلنس���انية الخانقة بغزة، وتنفيذ مشاريع 
إغاثية، تش���مل تثبيت وقف إطالق النار 
بين فصائل المقاومة والكيان الصهيوني، 

أو عقد هدنة بين الطرفين .

ارتباط مبا�شر
وي���رى المحلل السياس���ي ط���الل عوكل، 
أن ملف���ي المصالح���ة والتهدئة يرتبطان 
ببعضهم���ا ارتباط���ًا مباش���رًا، إذ أن���ه من 
الصعوب���ة تمري���ر أي تهدئ���ة بي���ن غزة  
واالحتالل تقوم على أساس إقامة مشاريع 
تنموية بغزة وتحسين ظروف الحياة فيها، 

دون عودة حكومة التوافق إلى غزة.
وق���ال ع���وكل ل�"االس���تقالل": "اعتقد أن 
الحديث ع���ن التهدئة من���ذ بدايته كان 
مرتبطًا بالمصالحة وعودة حكومة التوافق 

إلى غزة، وأعتق���د أن ترويج حركة فتح أن 
حم���اس تريد عق���د تهدئة منف���ردة مع 
الكيان اإلسرائيلي يصب في إطار التراشق 

اإلعالمي وتأليب الرأي العام على اآلخر".
وأوض���ح أن مص���ر حريصة عل���ى تحقيق 
المصالح���ة وأن يك���ون ذلك على أس���س 
تدعم االستقرار واألمن في قطاع غزة، وهذا 
يتطلب منه���ا وقف حم���اس والفصائل 
الفلس���طينية أي أعم���ال عس���كرية ضد  
االحتالل من شأنها عرقلة مسيرة التنمية 

والتطوير في القطاع.
ولفت عوكل النظر إلى أن مصر ومن ورائها 
األمم المتح���دة، لديهما قناعة تامة أنه ال 
فائدة من إعادة إعمار القطاع في ظل وجود 
مؤش���رات قوية على اندالع مواجهة بين 
غزة و"إس���رائيل" قد تدمر كل ما تم إعادة 
بنائه، وتدشينه من مشاريع وبنى تحتية 

في القطاع.
وبّي���ن أن معظم الفصائل الفلس���طينية 
ق���د تتعاط���ى م���ع مقت���رح التهدئة مع 
االحتالل، نظرًا لظروف شعبنا االقتصادية 
واالجتماعي���ة الصعبة الت���ي خلفتها 12 

عامًا من الحصار اإلس���رائيلي، واالنقسام 
الفلسطيني.

وتابع المحلل السياسي: "اعتقد أن مهمة 
مصر معق���دة نوعا ما، فه���ي تحاول اآلن 
تذويب كافة الخالفات والمش���كالت التي 
تحي���ط بمل���ف المصالحة مثل مش���كلة 
تمكي���ن الحكومة ودف���ع رواتب موظفي 
حماس، م���ن أجل النهوض عل���ى قاعدة 
متين���ة للتوقيع عل���ى تهدئ���ة مرضية 
للطرفين بين الفلس���طينيين و االحتالل 

االسرائيلي".

ال�شلطة العب اأ�شا�شي
من ناحيته، يرى المحلل السياس���ي أحمد 
رفيق عوض، أنه ال يمكن باإلمكان االنطالق 
نح���و تهدئة م���ع االحتالل اإلس���رائيلي 
دون موافقة الس���لطة الفلسطينية، األمر 
الذي يدل���ل عليه لقاءات المبعوث األممي 
للشرق األوس���ط نيكوالي ميالدينوف مع 
ش���خصيات من السلطة الفلسطينية في 

ظل الحديث عن تهدئة.
"الس���لطة  ل�"االس���تقالل":  ع���وض  وقال 

الفلس���طينية ليست بمعزل عن أي اتفاق 
بين غزة وإسرائيل، وهي على إطالع كامل 
بكافة التفاصي���ل، خاصة وأن مصر تيقن 
تمامًا أن ال يمك���ن إبرام تهدئة بين غزة و 
االحتالل دون مصالحة وعودة حكم السلطة 
لغزة، ف���ال يمكن مثالاً ممارس���ة الحكومة 
مهامها إلنعاش الوضع االقتصادي بغزة، 
في ظل عدم استمرار التصعيد في قطاع 

غزة".
وأوض���ح أن لقاءات حماس م���ع الفصائل 
الفلس���طينية الت���ي تمت خ���الل األيام 
األخيرة، تش���ير إلى أن حماس أخذت على 
عاتقها مس���ألة إقن���اع الفصائل األخرى 
بضرورة هذه التهدئة، مضيفًا: "اعتقد أنه 
أصبح هناك تفهم في أوس���اط الفصائل 
الفلسطينيين  حاجة  على  الفلس���طينية 

لهذه التهدئة".
ولف���ت عوض النظر إلى أن هذا الفهم قاد 
مس���ألة المصالحة والتهدئة إلى المرحلة 
المقبلة التي تتمثل بلقاء حماس وفتح في 
القاهرة من أج���ل بلورة اتفاقي المصالحة 

والتهدئة.

وفدا »حماس وفتح« في القاهرة 

 المصالحــة والتهدئــة.. ملفــان هــل يجتمعــان؟!
غزة/ حممود عمر:

يبدو جليًا مدى ارتباط ملفي امل�شاحلة الفل�شطينية 
والتهدئة بني غزة و االحتالل اال�شرائيلي العتقاد 

�شائد يف م�شر واالأمم املتحدة اأنه ال ميكن الو�شول اإىل 
حتقيق امل�شاحلة وعودة احلكومة لغزة ملمار�شة مهامها 

يف اإنعا�ش الو�شع االقت�شادي وحتقيق تقدم تنموي، دون 
الو�شول اإىل تهدئة حقيقية تنهي املواجهات املتقطعة 

وامل�شتمرة بني املقاومة الفل�شطينية ودولة االحتالل 
. وغادر اأم�ش وفد حركة )حما�ش( يف اإقليمي اخلارج 

وال�شفة الغربية، قطاع غزة عرب معرب رفح الربي بعد 
مكوثه �شتة اأيام. وكان الوفد زار غزة اخلمي�ش املا�شي 

برئا�شة نائب رئي�ش املكتب ال�شيا�شي حلما�ش �شالح 
العاروري، وع�شوية رئي�ش احلركة باخلارج ماهر �شالح، 

واأع�شاء املكتب ال�شيا�شي مو�شى اأبو مرزوق وح�شام 
بدران وعزت الر�شق ومو�شى دودين وحممد ن�شر وماهر 

عبيد وزاهر جبارين .

غزة / االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة 
اإلس���المية )حماس( خليل الحية، أن حركته 
تس���ير في مس���ارين في ظل الحراك الدولي 
واإلقليم���ي الجاري فيما يتعل���ق بقطاع غزة، 
ا إلى أن "التحركات في مراحل متقدمة  مش���يراً
ا جي���دة للش���عب  ويمك���ن أن نجن���ي ثم���اراً

الفلسطيني".
وأوض���ح الحية في تصريح ل���ه أمس األربعاء 
أن المس���ارين اللذين تس���ير عليهما حماس 
هما "رفع الحصار وهذا ممكن، ولكن العدوان 
الصهيوني يجب أن ُيكف عن شعبنا، لنحقق 

األمن والعزة والكرة لشعبنا".
وذكر الحية أن حركته تعاملت مع كل الجهود 
والتح���ركات األممي���ة والعربي���ة والمصرية 
والقطرية الهادفة بالدرجة األساس���ية إلنهاء 
المعاناة اإلنس���انية لش���عبنا في غزة وكسر 
الحصار وإلى االبد وأن يعيش ش���عبنا بكرامة 

وحرية وعزة لمواصلة مسيرة كفاحه ونضاله.
وأكد أن "قيادة حماس منش���غلة بالتحديات 
الت���ي تواجه القضية الفلس���طينية ومعاناة 
الشعب بسبب الحصار، وأنه إذا ُرفع الحصار عن 
شعبنا فظروف التهدئة قائمة )الموقعة عام 

2014( وذلك عندما يكف عدوان االحتالل".
وش���دد على أنه "ما لم يرفع الحصار إلى األبد 

والعقوبات التي فرضها الرئيس عباس وما لم 
ينعم خريجونا وطالبن���ا والكل الوطني بحياة 
كريمة باعتقادي أننا س���نواصل طريقنا على 

درب الحرية".
وقال الحية إنه: "حت���ى تنجح تلك المبادرات 
الب���د أن يتمك���ن ش���عبنا من حري���ة الحركة 

والتنق���ل والتج���ارة والتصدير واالس���تيراد، 
وذلك لنا في غ���زة والضفة، مع إيجاد ممر آمن 
على العالم الخارجي لقطاع غزة دون ش���روط 

لالحتالل".
ونوه إلى أن الوس����طاء الدوليي����ن "ال يطالبون" 
حماس بوقف مسيرات العودة وكسر الحصار 
التي انطلقت في الثالثين من مارس الماضي، 
بل يطالبون ب� "إعادة حالة الهدوء إلى السياج 

الفاصل بين قطاع غزة واالحتالل".
وفي الس����ياق ذاته قّدر الحية الجهد المصري 
في التخفيف من معاناة شعبنا، خالل سنوات 
طويلة، وبين أن مصر رعت اتفاقيات ونشجعها 
على االستمرار للوصول لوحدة وطنية حقيقية.

وبي����ن أنه "في جولة الح����وار الماضية )قبل 3 
أس����ابيع( قدمت مصر ورقة جديدة للمصالحة، 
وأبدينا عليها بعض المالحظات ووافقنا عليها 

وأعلنا ذلك؛ لكننا تفاجأنا بورقة جديدة".
وأوضح الحية أنه تم دراس����ة الورقة الجديدة 
ب�"عم����ق"، وعرضتها حماس عل����ى الفصائل، 
ولكن "عليها بع����ض المالحظات حتى يكتب 

لها ولمسيرة المصالحة النجاح".
وتس���تضيف القاهرة حوارات المصالحة بين 
حركتي فت���ح وحماس، باإلضاف���ة لمباحثات 
دولية لحل األزمات اإلنس���انية التي تعصف 

بالقطاع.

الحية: نسير بمساري رفع الحصار وكف العدوان عن شعبنا

 خليل احلية

القدس المحتلة/ االستقالل:
أدان المفتي العام للقدس والديار الفلس���طينية خطيب المس���جد 
األقصى المبارك محمد حس���ين، قرار س���لطات االحتالل االسرائيلي 
الجائر بإغالق المس���جد االبراهيمي لمدة 24 ساعة من مساء األربعاء 
وحتى مس���اء الخمي���س أمام المصلين المس���لمين بحج���ة األعياد 

اليهودية.
وأوض���ح المفتي في بيان صحفي أن هذا اإلج���راء يعد جريمة نكراء 
لتسببه في حرمان المصلين المسلمين من أداء الشعائر الدينية في 
هذا المس���جد المهم في مقابل تركه مباحًا أمام المستوطنين ألداء 

طقوسهم الدينية.
وق���ال: »إن األدي���ان الس���ماوية تحرم الم���س باألماكن المقدس���ة 
المخصص���ة للعبادة وتؤكد على حرمتها، غير أن س���لطات االحتالل 
تتنكر لذلك«، مشددًا على ضرورة التوقف عن هذه االعتداءات التي 

تحرم المسلمين من الوصول ألماكن عباداتهم.
وأكد على رفضه المبررات التي تسوقها سلطات االحتالل التخاذ 
هكذا قرارات تعس���فية تخالف الش���رائع والقواني���ن الدولية، 
وتناق���ض المواثيق التي تحم���ي حرية العب���ادة والوصول إلى 

أماكنها.

المفتي يدين جريمة 
إغالق المسجد اإلبراهيمي 

أمام المصلين
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وأعلن���ت وزارة الصحة الفلس���طينية عن 
ارتفاع عدد الشهداء خالل حراك مسيرة 
العودة الكبرى السلمي إلى 158 شهيدا 
فيما بلغ عدد المصابين 17.500 اصابة ما 
بين اصابات باألعيرة النارية والغاز السام.

حياة كرمية
وأكد القيادي في حركة الجهاد االسالمي 
أحمد المدلل أن الش���عب الفلس���طيني 
مصمم عل���ى نيل حقوقه بالعيش بحياة 
كريمة دون المساس بكرامته أو التفريط 
بمبادئ���ه، موضح���ا أن الجماهي���ر تملك 
درجة عالية من الوعي السياسي تؤهلها 
الس���تنباط النوايا من كاف���ة االطروحات 
والصفق���ات التي تس���وقها عدة جهات 

دولية.

وقال المدلل ل� "االس���تقالل":" الش���عب 
الفلس���طيني متمس���ك بحقه بأن يحيا 
حياة خالية من الحصار والمنغصات التي 
يصنعها االحتالل للتضييق عليه، ولكنه 
أكثر حرصا وتمسكا بكرامته"، مضيفا :" 
أصر االحتالل على خن���ق قطاع غزة على 
أم���ل أن يقبل بأي حل يخرجه من حلقات 
الحصار الخانق ولكن ش���عبنا األبي أثبت 
للجمي���ع أنه مصر على انت���زاع حقه وأن 

يحيا بكرامته ".
وتوقع القيادي المدلل أن تشهد حدود 
الوطن الش���رقية زحوفًا كبي���رة يوم غد 
الجمعة على غرار المش���اركة الواس���عة 
التي س���جلتها مخيم���ات العودة خالل 
الجمعة الماضية " جمعة الوفاء لشهداء 

القدس" .

وأوض���ح أن الحش���ود الس���لمية الت���ي 
عاش���تها مخيمات الع���ودة منذ انطالق 
الح���راك  الس���لمي س���اهمت بتفعيل 
الوجه  وتعري���ة  الفلس���طينية  القضية 
االجرامي لجيش االحتالل الذي لم يتوان 
باستعمال ترسانته العسكرية للتعامل 
مع أطف���ال وجماهير تطال���ب بحقوقها 
المكفولة وفق القرارات الدولية واألممية.

وح���ول دالالت االس���م الذي ت���م اطالقه 
على فعاليات الجمعة العشرين لمسيرة 
العودة قال المدلل :" إن الجميع يتحدث 
حول مش���اريع وطروحات لحل مش���اكل 
قطاع غزة وتحويل ملف القطاع إلى ملف 
انس���اني، وهذه الجمعة هي للتأكيد أن 
كس���ر الحصار هو واجب دولي وإنساني 
، ولك���ن ال يمكن أن يكون على حس���اب 

كرامة الشعب الفلسطيني وثوابته وهو 
ما س���تصدح به الجماهير عل���ى امتداد 

الخط الزائل ".

توقيت ح�سا�س
وأكد المحلل السياسي مصطفى الصواف 
أن الجمعة القادم���ة تمتلك طابعًا خاصًا 
نظرا لتوقيتها الحساس في ظل الحراك 
النشط الذي تش���هده الحلبة السياسية 
والحديث الدائر عن تقديم مبادرات ورؤى 

إلنعاش قطاع غزة .
وقال الصواف ل�" االستقالل":" الجماهير 
الفلس���طينية ت���درك جيدا حساس���ية 
التوقيت الراهن ومدى أهمية المشاركة 
الموقف  لتعزيز  الحاش���دة  الجماهيرية 
تمس���ك  على  والتأكي���د  الفلس���طيني 

الجماهير بحقها بالعيش بحرية وكرامة 
."

الجماهيري���ة  الحش���ود  أن  وببي���ن 
س���تخرج محملة بع���دة رس���ائل هامة 
تؤك���د اصرارها على بل���وغ أهدافها رغم 
الجرائم الصهيونية المتكررة بحق أبناء 
الشعب الفلس���طيني والتي كان أخرها 
االس���تهداف المباش���ر لعناصر كتائب 
القس���ام خالل مناورة تدريبية  في بيت 

الهيا شمال قطاع غزة .  
وتوقع الص���واف أن تظه���ر حالة القلق 
والتوت���ر جلي���ة عل���ى جن���ود االحتالل 
الترابية  الس���واتر  خلف  المتمترس���ين 
أمام مخيم���ات العودة ؛ خوفا من رد فعل 
المقاومة في أعقاب الجريمة األخيرة التي 

أقدم عليها جيش االحتالل.

شعار الجمعة المقبلة من مسيرات العودة 
الغزيون يتسلحون بـ »الحياة والحرية« لكسر الحصار

غزة/ حممد مهدي:
ت�ستعد اجلماهري الفل�سطينية 

للزحف جمددًا �سوب خميمات العودة 
املقامة على احلدود ال�سرقية لقطاع 
غزة؛ لإحياء جمعة » لغزة احلرية 

واحلياة« من اأجل نيل حقوقها بالعي�س 
بحياة كرمية دون امل�سا�س بكرامتها 

اأو التفريط مببادئها الثابتة، يف اطار 
الن�سال ال�سلمي يف م�سرية العودة 

الكربى وك�سر احل�سار التي انطلقت يف 
الثالثني من اآذار/ مار�س املن�سرم.

واأطلقت الهيئة الوطنية العليا مل�سرية 
العودة ا�سم »لغزة احلرية واحلياة« 

على فعاليات اجلمعة الع�سرين 
، داعية اجلماهري الفل�سطينية 
للم�ساركة الفاعلة يف الفعاليات 

املطالبة بحق غزة باحلياة وك�سر 
احل�سار اجلائر املفرو�س عليها للعام 

الثاين ع�سر على التوايل ، يف ظل 
حراك دويل ن�سط ت�سهده احللبة 

 اجلماهري الفل�سطينية ت�ستعد للزحف جمددًا �سوب خميمات العودة  لإحياء جمعة "لغزة احلرية واحلياة"   )APA images (ال�سيا�سية.

 دولة فل�سطني 
 املجل�س الأعلي للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة

في القضية رقم 940/2016
في الطلب رقم 1916/2018

المس���تدعي وس���يم إبراهيم صقر ابو عمش���ة – من غزة – هوية رقم 
)412352973(

  وكيله المحامي :غازي ابو وردة- غزة
المستدعى ضدها : منى حسن حس���ين السيد )الهباش( –غزة شارع 
الثالثيني – المغربي – عمارة القصاص – الدور الثالث – مقابل صيدلية 

المغربي – هوية رقم 930070888(  ( )خارج البالد حاليا( 
 )) مذكرة حضور بالنشر المستبدل((

المستدعى ضدها المذكورة بما أن المستدعي اقام دعوي وموضوعها 
)حقوق( اس���تنادا إلي ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة نسخة منها 

ومن مرفقاتها بهذه المذكرة حسب االصول .
لذلك يقتضي عليك أن تقدم دفاعك التحريري بشان االدعاء المذكور 
أعاله خالل خمس���ة عش���ر يوم���ا من تاري���خ تبليغك الئح���ة الدعوى 
ومرفقاته���ا علما ب���أن الدعوى رقم 940/2016  صل���ح غزة محددة لها 
جلسة يوم )االثنين( الموافق 12/11/2018  وليكن معلوما لديك انك 
اذا تخلفت عن الحضور وايداع دفاعك التحريري يجوز للمستدعي أن 

يسير في دعواه باعتبارك حاضرة.

     ))مع الحرتام ((
     رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
       الأ�ستاذ :عمار قنديل

غزة/ االستقالل:
أك���دت اللجنة القانوني���ة، في حرك���ة التحرير 
الوطني الفلس���طيني فتح س���احة غزة، رفضها 
لسياسة اإلبعاد القسري التي تمارسها السلطة 
الفلس���طينية ف���ي رام الله بحق الق���ادة ونواب 
المجلس التش���ريعي من خالل سحب ومصادرة 
جوازات الس���فر الخاصة بهم ورفض تجديدها، 
وحرمانهم من الحق في العودة لوطنهم بسبب 

مصادرة جوازات سفرهم.
وقالت اللجنة في بيان تلقت »االستقالل« نسخة 
من���ه: إن وزارة الداخلي���ة ف���ي رام الل���ه تواصل 
رفضها إبداء األس���باب التي دعتها إلى مصادرة 
ج���واز الس���فر الخ���اص بالنائب ف���ي المجلس 
التش���ريعي الفلس���طيني ماجد أبو شمالة دون 
أي مسوغ قانوني، متجاهلة الرد على اإلخطارات 

والمكاتبات الموجهة لها.
وش���ددت على أن هذا التجاه���ل مخالف لنص 
الفق���رة األولى من المادة )284( من قانون أصول 
المحاكمات في المواد المدنية والتجارية رقم 2 

لسنة 2001م،
واعتبرت أن رفض الداخلية التعاطي مع محامي 
أبو شمالة يعتبر مخالفة لمبادئ حقوق اإلنسان 
وانتهاكًا للحصان���ة البرلمانية التي يتمتع بها 

عضو المجلس التشريعي.
وش���ددت اللجنة على أن مصادرة وزارة الداخلية 
ف���ي رام الله لج���واز س���فر أبو ش���مالة ورفض 
تجديده تعتبر مخالفة ألحكام القانون األساسي 
الفلسطيني الذي ينص في المادة )11/فقرة 2( 
عل���ى أنه ال يجوز حجز أي جواز س���فر لمواطن إال 

بقرار قضائي.
ودع���ت اللجن���ة مؤسس���ات حق���وق اإلنس���ان 
ومؤسسات المجتمع المدني لتحمل مسئولياتها 
بالدف���اع ع���ن حق���وق وحري���ات المواطني���ن 
الفلس���طينيين ف���ي قطاع غزة ض���د العقوبات 
المفروضة عليهم من الس���لطة الفلس���طينية 
في رام الله بطريقة مخالف���ة للقانون ولألعراف 
واالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنس���ان 

وحريته.
ُيذكر أن محامين موكلين من النائب أبو ش���مالة 
أعلنوا ع���ن بدء رفع قضية أم���ام محكمة العدل 
العليا ضد استمرار منع إصدار جواز سفر النائب؛ 
وذلك بعد انقضاء مدة 30 يومًا على تسليم وزير 
الداخلي���ة رامي الحمد الله ووكي���ل الوزارة اللواء 
محمد منصور، رسالة خطية لتقديم موقف واضح 
من اس���تمرار حجز جواز السفر بتاريخ الثاني من 

يوليو 2018.

فتح في غزة: إبعاد السلطة للنواب 
والقادة انتهاك للحصانة والحقوق

رام الله/ االستقالل:
أعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( 
بالضف����ة الغربية المحتلة، ع����ن اتفاق مع 
الوكالة لتأجيل الس����قف الزمني للتوقيع 
عل����ى كتب الفص����ل التي أرس����لتها إدارة 
الوكال����ة للموظفين حتى 27 من الش����هر 

الجاري.
وقال االتحاد في بيان له يوم أمس األربعاء 
إن االتفاق جاء بين اتحاد العاملين بالضفة 
والقائم بأعمال مدير عمليات الوكالة كيلي 
ماكبرايد باالستمرار في الحوار للخروج من 

أزمة فصل العاملين على نظام الطوارئ.
وأنه����ت الوكال����ة مؤخًرا عم����ل نحو 1000 
موظف م����ن العاملين داخل مؤسس����اتها 
بص����ورة كلي����ة، أو إحالته����م للعمل مؤقتا 
حتى نهاية الع����ام الجاري، وهو األمر الذي 
القى رفًضا واسًعا من الموظفين والعاملين 
داخله����ا، ج����رى عبره اعتصامات ش����عبية 

وإضرابات داخل مقر الوكالة وخارجها.

اتفاق لتأجيل 
توقيع كتب الفصل 

لموظفي »أونروا«



جنيف/ االستقالل:
 قالت منظمة سكاي الين الدولية، والحملة األوروبية للدفاع عن األسرى الفلسطينيين إنهما 
تنظران بقلق بالغ إزاء تصاعد االنتهاكات اإلس���رائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين خالل 
ممارسة عملهم الصحفي في الضفة الغربية، والتي شهدت زيادة الفتة خالل تّموز الماضي. 
ودعت المنظمتان لحملة دولية إلدانة التصعيد اإلسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين، 
وقالت���ا إنهما قامتا بمراس���لة المقرر الخاص لألمم المتحدة المعن���ي بحق التعبير، باإلضافة 
إل���ى عدة منظمات دولية تختص بالدفاع عن الصحفيين كمراس���لين بال حدود وفرونت الين 
ديفندرز ومنظمة المدافعي���ن عن الحقوق المدنية، باإلضافة إلى إطالق حملة إلكترونية عبر 
وس���ائل التواصل االجتماعي للتغريد حول اس���تهداف الصحفيين الفلسطينيين من قبل 

إسرائيل وعرض معلومات وفيديوهات توثيقية.
وشددت المنظمتان على دعوة الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان في العالم والمواقع 
اإلعالمي���ة العربية وغير العربية وكافة المهتمين بحقوق اإلنس���ان إل���ى التفاعل مع الحملة 
والتغريد على الهاش���تاغات الخاصة بها باللغتين العربية واإلنجليزية، ليصل صوت الرفض 
لإلجراءات اإلسرائيلية بحق الصحفيين، وهي التي تسعى إلى تغييب الكلمة وتكميم األفواه. 
وأعربت المنظمتان األوروبيتان عن استنكارهما الشديد لالعتداءات المتعمدة التي يتعرض 
لها الصحفيون من قبل س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، محذرين من تأثير تلك االعتداءات 
على حري���ة العمل الصحفي وحري���ة الرأي والتعبي���ر. وقالت الحمل���ة إّن فريقها وثق خالل 
الش���هر الماضي أكثر من 95 انتهاكا بحق الصحفيين والمؤسس���ات اإلعالمية في األراضي 
الفلس���طينية، كان أكثر من ثلثيها في الضفة الغربية، حيث شملت عمليات اعتقال وإطالق 
ن���ار وقنابل غاز صوب الصحفيين، ومصادرة معداته���م وإتالفها، إلى جانب االعتداء عليهم 

بالضرب، ومنعهم من ممارسة عملهم، إمعاًنا في ترهيبهم ومحاصرة حرياتهم اإلعالمية.
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )603 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
فضل أكرم محمد الش���ريف من س���كان غزة هوية رق���م 931025191 
بصفت���ه وكيال عن: حس���نية جمال خالد األطرش باألصالة عن نفس���ها 
وبوكالتها عن طارق وغسان ونادر األطرش ومحمد محمود األطرش وباسم 

محمود محمد األطرش 
بموجب وكالة رقم:  9511 / 2005 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2310  قسيمة53  المدينة أبو مدين

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:  

8/ 8 / 2018م

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

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

الإدارة العامة للم�ساحة  
دائرة الت�سوية

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة 
لدى اإلدارة العامة للمساحة

لمعاملة تسجيل مجدد
ُيعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة للمس���احة بغزة الس���يد / محمد 
س���الم عبد ربه الس���ميري من س���كان خانيونس يحم���ل هوية رقم 
801226861  بصفته وكيال عن : س���الم عبد ربه محيس���ن السميري 
بموجب وكالة عامة رقم 2774 / 2016 صادرة عن كاتب عدل خانيونس 

بتاريخ 2016/4/17
موضوع الوكالة : اجراء معاملة بيع في : القس���يمة رقم )3( من القطعة 
رقم )11( من أراضي عش���يرة السميري الس���بع. فمن له اعتراض بهذا 
الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة العامة للمس���احة – دائرة 
التسوية خالل مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

في الصحف وبخالف ذلك سوف يتم السير في إجراءات المعاملة.
تحريرًا في : 2018/8/8م

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواطنة / وف���اء محمد ص���الح عمر  عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)401196852( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / علياء علي س���ليم ش���اهين  عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)936388743( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

وي���دور الحديث عن قبول رئيس الس���لطة محمود 
عباس اس���تقالة ناصر القدوة من اللجنة المركزية 
لحرك���ة فت���ح، والت���ي قدمها قبل نحو ش���هرين 
احتجاجا على نتائج ومخرج���ات اجتماع المجلس 
الوطني األخير، وكما س���حب منه قب���ل أيام ملف 

االعالم والتعبئة الفكرية وأسنده لنبيل أبو ردينة.

خطوات خطرية
عضو اللجنة المركزية بالجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلس���طين طالل أبو ظريفة، عد م���ا اتخذه رئيس 
السلطة من إجراءات تعسفية بحق أعضاء بمنظمة 
التحرير ومسؤولين أخرين بالغ الخطورة ، معتبرا أن 

هذه اإلجراءات خاطئة وغير قانونية.
وأكد أبو ظريف���ة ل�"االس���تقالل" أن ما حدث يضر 
بالعالق���ات الداخلي���ة بين المكونات السياس���ية 
للمنظمة، كما يضعف وحدتها من بين المؤسسات 
ويحرفها ع���ن أهدافها الرئيس���ية كمظلة لكافة 

الشعب الفلسطيني.
ولفت إل���ى أن اإلجراءات بح���ق األعضاء بالمنظمة 
اتخذت عل���ى خلفية سياس���ية ، عالقة مباش���رة 
بالمواق���ف التي تصرح بها الفصائل التي تنطوي 
تحت منظمة التحرير كالجبهة الديمقراطية، مطالبا 
رئيس الس���لطة محمود عباس بوقف السياس���ة 
األحادية المتفردة التي تلحق األذى بالمؤسسات، 

ووقف األش���كال كاف���ة التي من ش���أنها أن توتر 
األج���واء الداخلية ، وإعادة العالقات كما الس���ابق ، 

واحترام الرأي والرأي االخر . 
وش���دد على أن الرئيس عباس يريد بأفعاله تعزيز 
النهج  القائم على افراغ المؤسسات من مضمونها 
السياسي والوطني؛ لخدمة الرؤية السياسية بحكم 
مي���زان الق���وى المختلف لصال���ح تنظيمات على 
حساب تنظيمات أخرى ، مؤكدا ان منظمة التحرير 

ل���ن ينصلح حالها دون إعادة بناء المجلس الوطنى 
والمرك���زي واللجنة التنفيذية ، من خالل انتخابات 
ش���املة على أس���اس التمثيل النس���بي الكامل ، 
واالتفاق على برنامج وطنى قادر على توحيد الحالة 

الوطنية .
و لفت النظر إلى أن الفصائل ستعمل على مجابهة 
السياسة الضارة بالمؤسس���ة الوطنية ، ومجابهة 
النهج االقصائي المنفرد من خالل دورها الوطنى، 

والحالة الش���عبية الضاغطة ؛ للحفاظ على منظمة 
التحرير من االنهيار. 

اأ�سلوب ا�ستفزازي
بدوره ، رأى المحلل والكاتب السياسي عبد الستار 
قاس���م أن ما أق���دم عليه رئيس الس���لطة محمود 
عباس من اقال���ة وإعفاء أعضاء من منظمة التحرير 
، أس���لوب اس���تفزازي ينتهجه عباس، الذي يؤكد 
م���ن خالله أن كافة المجالس التابعة للمنظمة غير 
ش���رعية ، وأعضاءها منتهكون للقان���ون الثوري 
الفلسطيني، ويساقون للمحاكمة، مشددًا على أن 

عباس يتصرف كيفما يشاء ، دون أن يردعه أحد. 
وأكد قاسم ل�"االس���تقالل " على أن عباس يهدف 
من خ���الل إجراءاته إلثارة الرعب والقلق في نفوس 
المسئولين ، لتثبيت استبداده وتفرده بالسلطة , 
مش���يرا إلى أنه أقدم على اقالة ياس���ر عبد ربه من  
منصب آمين س���ر اللجنة التنفيذية عام 2015 هو 
اليوم يكرر ذات المش���هد مع مسؤولين وقيادات 

اخرى . 
وأوض���ح أن عب���اس دائما يبحث عن االنقس���امات 
والخالفات ويعمل على تعميقها ؛ لتثبيت وضعه 
كرئيس للس���لطة، مبينا أنه يعمل في اطار التفرد 
واالستبداد بالقرارات وإقصاء العديد من األعضاء  ، 

وصناعة الفتن داخل الشعب الفلسطيني. 

»اإلقصــاء والتفــرد« مقصلــة عبــاس بحــق منتقديــه
غزة / �سماح املبحوح: 

يوا�س��ل رئي�س ال�سلط��ة الفل�سطينية حمم��ود عبا�س 
اتب��اع  نه��ج و�سيا�س��ة  الإق�س��اء والتف��رد ، منذ توليه 
�س��دة احلكم يف  حماولت��ه لب�سط �سيطرت��ه وهيمنته 
اإط��ار منظم��ة  تن��درج يف  الت��ي  املوؤ�س�س��ات  عل��ى كل 
التحرير الفل�سطينية واحلكومة وحتى داخل حركة 

فت��ح ، الم��ر ال��ذي ي�س��ر بالعالق��ات الداخلي��ة ب��ن 
كاف��ة املكون��ات ال�سا�سي��ة للموؤ�س�س��ات الفل�سطينية، 
وكذل��ك ت�س��ادر حق��وق ال�سعب الفل�سطين��ي . وطالت  
تل��ك ال�سيا�س��ة ع�س��و املكت��ب ال�سيا�س��ي يف اجلبه��ة 
الدميقراطي��ة لتحري��ر فل�سط��ن تي�س��ري خال��د بع��د 
اعفائ��ه من من�سبه كرئي���س لدائرة �س��وؤون املغرتبن 

مبنظم��ة التحرير الفل�سطيني��ة، واإحالة امللف لنبيل 
�سع��ث م�ست�س��ار الرئي�س لل�س��وؤون اخلارجي��ة، وكذلك 
اقال��ة رئي�س هيئة �س��وؤون الأ�س��رى واملحررين عي�سى 
قراق��ع من من�سب��ه، ومل يكت��ف بذلك اإذ ق��ام موؤخرا 
باإحال��ة حمم��د النح��ال  مدي��ر موؤ�س�سة رعاي��ة اأ�سر 

ال�سهداء للتقاعد املبكر .

منظمتان أوروبيتان
 تدعوان لحملة دولية 

إلدانة التصعيد اإلسرائيلي
عمان/ االستقالل:

تفاجأ أبناء قطاع غزة المقيمين في األردن من 
حملة الجوازات األردنية المؤقتة رفض سفارة 
المملكة العربية السعودية منحهم تأشيرة 
الحج لهذا العام ورفض تجديد أو منح إقامات 

لهم في المملكة.
وحس����ب موقع "رؤيا اإلخباري" ف����إن الرفض 
الس����عودي جاء عقب تعميم وصل س����فارة 
المملكة باألردن الخميس الماضي، وذلك بناًء 

على طلب من السلطات األردنية.
وكانت السعودية أصدرت تأشيرات حج لعدد 
من حملة الجوازات األردنية المؤقتة الخاص 
بأبناء قط����اع غزة ليتفاج����ؤوا عند توجههم 
للسفارة السعودية في عمان بوجود الرفض.

وتداول ناش����طون على مواقع التواصل أنباء 
تفيد بعدم من����ح حملة الج����وازات األردنية 
المؤقتة تأش����يرة الحج أو اإلقامة في المملكة 

العربية السعودية.

ولم يتضح بعد سبب طلب السلطات األردنية 
من الس����عودية رفض منح أبن����اء قطاع غزة 

باألردن تأشيرات للحج.
وتش����ير أرقام دائرة الش����ؤون الفلسطينية 
ف����ي المملكة إل����ى أن عدد "أبن����اء قطاع غزة 
ف����ي األردن” يصل إل����ى 158 ألفا، جميعهم 
ممنوع����ون من التمل����ك والتعلي����م والعالج 
والعمل في الدوائر الرسمية، وبعض المهن 

في القطاع الخاص والنقابات.

السعودية ترفض منح أبناء غزة باألردن تأشيرات للحج



2018الخميس    ذو القعدة         هـ   أغسطس         م    2714399

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلي للق�ساء

حمكمة بداية غزة _ دائرة التنفيذ
 الرقم : 1521/2018
التاريخ : 8/8/2018

 إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة 
تنفيذ محكمة بداية غزة في القضية 

التنفيذية رقم 1521/2018
   إل���ي المنفذ ض���ده / أنور عبد الله عبد الحميد عل���وان – مجهول محل 

اإلقامة .
طبق���ا  للحكم الصادر ضدك م���ن محكمة بداية غزة ف���ي القضية رقم 
799/2015   تنفيذ عيني والصادر لصالح طالب التنفيذ /محمد عبد الله 
عبد المجيد علوان والصادر بتاريخ 17/5/2017   والقاضي بإلزامك بتنفيذ 
عقدي االتفاق علي البيع المؤش���ر عليهما بالمبرز م/3  م/4 عدد 2 تنفيذ 
عين���ي لذلك  عليك تنفيذ الحكم الصادر ف���ي القضية رقم 799/2015  

بداية غزة .
لذل���ك عليك الحض���ور إلى دائرة التنفيذ في غصون أس���بوعين وإذا لم 
تحضر خالل الم���دة المذكورة فانك تعد ممتنعا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
وائل نبهان

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

الإدارة العامة للم�ساحة  
دائرة الت�سوية

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة 
لدى اإلدارة العامة للمساحة

لمعاملة تسجيل مجدد
ُيعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة للمساحة بغزة السيد / ناصر عيد 
جمعة الس���ميري من س���كان دير البلح يحمل هوية رقم 905450045 
بصفته وكيال عن : سلمان سلمان س���الم أبو عيد بموجب وكالة خاصة 
دوري���ة رق���م 4900 / 2010 صادرة عن كاتب ع���دل خانيونس بتاريخ 

 2010/10/20
موضوع الوكالة : اجراء معاملة بيع في : القسيمة رقم )19( من القطعة 
رقم )3( من أراضي أبو ضاهر الس���بع. فمن له اعتراض بهذا الشأن عليه 
التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة للمس���احة – دائرة التس���وية خالل 
مدة أقصاها خمس���ة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الصحف 

وبخالف ذلك سوف يتم السير في إجراءات المعاملة.
تحريرًا في : 2018/8/8م

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

رام الله / االستقالل:
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات االحتالل تسعى لفرض مزيد من 
المعاناة والتنغيص على األس���رى األطفال وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة 
المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون االحتالل، الفًتا إلى أنه رصد 662 ألف 

شيكل غرامات فرضها االحتالل عليهم منذ بداية العام.
وأكد الناطق باس���م المركز رياض األشقر في بيان صحفي يوم أمس األربعاء أن 
محاكم االحتالل العس���كرية ال تكتفي بإصدار األحكام االعتقالية الجائرة بحق 
األطفال األس���رى، بل ترفقها غالبًا بفرض غرامات مالية باهظة يجري إضافتها 

إلى فترة الحكم.
ونوه إلى أن األحكام في تزايد خالل األعوام الثالثة الماضية بشكل كبير، وخاصة 
بح���ق األطفال الذين اتهموا بتنفيذ عمليات طع���ن، أو حتى من كانوا يفكرون 
بذلك، حيث ادعى االحتالل بأن هذه الغرامات تذهب كتعويض للمستوطنين 

الذين تعرضوا لعمليات طعن.
وأش���ار إلى أن أعلى هذه الغرامات المالية فرضت خالل ش���هر مارس الماضي 
وبلغت 126 ألف ش���يقل وذلك بعد عرض 54 طف���اًل قاصرًا على محكمة عوفر 
العس���كرية، بعضهم فرض عليه غرام���ات بجانب األحكام بالس���جن، وآخرون 

اشترطت محكمة االحتالل دفع غرامات باهظة إلطالق سراحهم.
واعتبر هذه الغرامات المبالغ فيها عملية ابتزاز وس���رقة واضحة باسم القانون، 
ونه���ب وجباية ألموال أهالي األس���رى به���دف الضغط على األس���ير وذويه 
وابتزازه���م، وخلق سياس���ة ردع جديدة لتخويف االطفال من المش���اركة في 

فعاليات انتفاضة القدس.
وبّي���ن أن فرض الغرامات المالية ال يقتصر عل���ى المحاكم فقط، إنما تفرضها 
ايضا إدارة السجون على األسرى داخل السجون، بحجة مخالفة قوانين السجن، 
حيث تخضم من مبالغ الكنيتن التي توضع لهم من قبل ذويهم الستخدامها 
في العيش داخل السجون، حيث ال توفر اإلدارة شيئًا لهم من متطلبات الحياة 

البسيطة.

رام الله/ االستقالل:
 أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية، رئيس 
دائرة حقوق اإلنسان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي، 
أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لن ترضخ 
ألية ضغوط تتعلق بملف األس���رى، وستستمر في القيام بواجباتها 

والتزاماتها تجاههم وعائالتهم.
واعتب���ر التميمي في تصري���ح صحفي، االنته���اكات التي ترتكبها 
إس���رائيل بحق األس���رى والت���ي كان آخرها س���رقة أموال األس���رى 
والشهداء، جزءا أساسيا من الملف الذي تعده قيادة منظمة التحرير 
الفلس���طينية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها أمام المحافل الدولية 

ذات االختصاص.

نابلس/ االستقالل:
ش���ارك عش���رات الصحفيين في 
نابل���س ش���مال الضف���ة الغربية 
المحتلة يوم أمس، بوقفة تضامنية 
مع زمالئهم المعتقلين في سجون 
االحتالل اإلس���رائيلي، ولالحتجاج 
على سياس���ة اعتقال الصحفيين 
واستهداف المؤسسات اإلعالمية.

الوقفة  ف���ي  المش���اركون  ورف���ع 
التي أقيمت في ميدان الش���هداء 
وس���ط المدينة بدعوة م���ن نقابة 
الوطني���ة  واللجن���ة  الصحفيي���ن 
المحافظة،  ف���ي  لدع���م األس���رى 
والفتات  األسرى  الصحفيين  صور 
الدولي���ة  المؤسس���ات  تطال���ب 

بالتحرك العاجل لإلفراج عنهم.
وقال مدير مكتب وزارة اإلعالم في 
نابلس ناصر جوابرة إن الصحفيين 
دفع���وا ثم���ن الص���ورة والكلم���ة 
التي تكش���ف اجرام االحتالل وأن 

االحت���الل يس���عى باس���تهدافه 
للصحفيي���ن إلى تغييب الحقيقة 

والصورة.

وأشار إلى أن 24 صحفًيا، بينهم 3 
صحفيات، يقبعون اآلن في سجون 
االحت���الل، وأن 51 انته���اًكا بحق 

الصحفيي���ن ارتكبها االحتالل في 
ش���هر يوليو الماضي، أكثرها في 

غزة والقدس.

وقفة تضامنية بنابلس مع الصحفيين األسرى

) APA images(      جانب من الوقفة الت�سامنية يف نابل�س اأم�س

خانيونس/ االستقالل: 
أعلن���ت بلدية خانيونس جن���وب محافظات 
غزة وبالتعاون م���ع منتدى القطان عن إطالق 
»نادي القطان للقراءة« للمساعدة في تحقيق 
مجموعة من المكتسبات التربوية والتعليمية 
الجديدة، وذلك خالل اجتماع موس���ع عقد مع 
مجموعة م���ن المعلمي���ن والمثقفين ونخب 
المجتمع المختلف���ة وأقيم في قاعة المكتبة 

العامة التابعة لبلدية خانيونس.
وحضر االجتماع مس����ئول األنشطة والمراكز 
الخارجية بالبلدية د. مروان المصري، ومشرفة 
المكتبة العامة زمزم زعرب، ومنسق المنتدى 
بخانيونس حمدان األغا، ومحمد شبير ممثاًل 
عن منتدى القطان ومديرية التربية والتعليم 

.
وفي كلمته االفتتاحي���ة أكد المصري حرص 
بلدي���ة خ���ان يونس عل���ى تطوي���ر وتعزيز 
المش���هد الثقافي بخانيونس وتطوير عمل 
البلدي���ة في ش���تى المج���االت معرجًا على 
خدمات البلدية المقدمة للمواطنين باإلضافة 

إل���ى البرامج والمش���اريع التي تس���هم في 
تعزيز النواحي االجتماعية الثقافية وقطاعي 
الم���رأة والطفل وذوي االحتياج���ات الخاصة، 
والمراحل المتقدمة للشراكات مع المؤسسات 
المختلفة، إلى جانب تش���كيل بعض اللجان 
اإلستشارية من أفراد المجتمع المحلي ومنها 
الرياضي���ة وأخرى للمكتبة العام���ة، مبينًا أن 
البلدية تس���عى إلى تش���كيل لجنة إعالمية 
للبلدية تدعم رؤيتها وتساندها باإلضافة إلى 

تقديم االستشارات اإلعالمية.
وبين المصري أن للق���راءة تأثيرًا إيجابيًا في 
حياة اإلنس���ان كونه���ا تقدم فوائ���د ومزايا 
كثيرة تعمل على تحفي���ز العقل وتخفيف 
المعرفة وتقوية وتنش���يط  التوتر وزي���ادة 
الذاكرة وزي���ادة قدرة العقل عل���ى التحليل 
والنقد وتنمية اإلدراك، مشددًا على أن بلدية 
خان يونس تش���جع كافة البرامج والفعاليات 
الهادفة إلى نش���ر ثقافة القراءة والمطالعة 

لدى أبناء المجتمع.
وخ���الل كلمت���ه ش���كر ش���بير إدارة بلدي���ة 

خانيونس على جهودها المبذولة في خدمة 
المجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه في ظل 
الظروف الراهنة التي أثقلت كاهل ش���عبنا، 
معبرًا ع���ن إمتنان���ه للبلدية إلس���تعدادها 
المتواص���ل للمش���اركة في كاف���ة فعاليات 
المجتم���ع كونها تعتبر حاضنة لمش���روعها 
المجتمع���ي، لتعزي���ز المش���هد الثقاف���ي 
معرجًا في ذات الس���ياق إل���ى أهمية الخطة 
اإلستراتيجية لمدينة خانيونس التي تمتد 
ألربعة س���نوات حيث أش���رك في تجهيزها 
وإعدادها مكونات المجتمع ونخب خانيونس 

من جميع التخصصات.
وبدوره تطرق األغا إلى فكرة تأسيس المنتدى 
الذي ينفذ بدعم مادي ومعنوي من مؤسسة 
عبد المحسن القطان – برنامج البحث والتطوير 
التربوي، مبين���ًا أهداف المنتدى الذي يعمل 
بص���ورة مس���تقلة لتحقيق غاي���ات تربوية 
أبرزها دمج المعلمين والطلبة والمثقفين في 
المجتمع، والمساعدة في االبتعاد عن النمطية 

في التعليم.

إطالق فعاليات »نادي القطان للقراءة« 
بالمكتبــة العامــة بخــانيونــس 

التميمي: لن نتخلى 
عن أسرانا مهما 
عظمت الضغوط

662 ألف شيكل 
غرامات على األسرى 
األطفال منذ بدء العام

القدس المحتلة/ االستقالل:
دع���ت حكومة الوف���اق الوطن���ي، الحكوم���ات العربية 
واإلس���المية ومؤسس���ات المجتمع الدول���ي، إلى تحمل 
مس���ؤولياتهم إزاء ما تتعرض له المقدسات اإلسالمية 

والمسيحية في فلسطين.
وطال���ب المتحدث الرس���مي باس���م الحكومة يوس���ف 
المحم���ود، في بيان صحفي يوم أم���س األربعاء، بتحرك 
عاجل للضغط على حكومة االحتالل من أجل التراجع عن 
فرض قرار إغالق الحرم اإلبراهيمي الش���ريف في مدينة 
الخليل أمام المسلمين لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الساعة 

العاشرة ليال.
واعتبر المحم���ود هذا القرار جريمة جديدة في س���جل 
الجرائم االحتاللية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، محذرًا 
من أن استمرار مساس االحتالل بالمقدسات يهدف إلى 
إشعال حرب دينية غريبة عن بالدنا وثقافتنا وتقاليدنا 
تحاكي الحروب الطائفية والدينية وحروب الفوضى التي 

فرضها االستعمار على منطقتنا.

الحكومة تطالب بالتحرك 
الفوري لحماية المقدسات
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دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي
بلدية خان يون�س

  إعالن عن وظائف شاغرة 
 تعلن بلدية خانيونس عن حاجتها لتشغيل عدد من الوظائف الشاغرة 

 بنظام العقد محدد المدة وفق التالي: 
1- فني بالط

2- عامل
مالحظات 

- لالطالع علي الش���روط  الخاصة بكل وظيف���ة  يرجي مراجعة الموقع 
www.khanyounismun.ps االلكتروني لبلدية خانيونس

- تقدم الطلبات فقط من خالل الموقع االلكتروني لبلدية خانيونس 
- اخر موعد الستقبال الطلبات هو يوم الخميس الموافق 16/08/2018   

 بلدية خانيون�س

  دولة فل�سطني 
    املجل�س الأعلي للق�ساء

 حمكمة بداية غزة _ دائرة التنفيذ                                   
     الرقم: 2655/2018
     التاريخ: 8/8/2018

إعالن بيع بالمزاد العلني في 
القضية رقم 2018 /2655 

نعلن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة  بداية غزة 
بضاعة وهي عب���ارة عن )أحذية رجالي عبارة عن جزم )باكو( نوع رد فلور 

وبوت )باكو( رجالي نوع سبورت رجالي و)باكو( بوستار رجالي مشكل( :
فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في اوقات الدوام الرس���مي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين 
بواقع 10%  من قيمة التخمين وأن الرسوم والداللة واالنتقال على نفقة 
المشتري علما بأن المزاد  سينعقد الساعة الثانية عشرة من يوم االثنين 

. 27/8/2018

 
ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
   اأ.وائل نبهان

غزة/ االستقالل:
اس���تكملت الجامع���ة اإلس���المية 
لليوم الثالث عش���ر عل���ى التوالي 
االحتفال بتخريج كوكبة جديدة من 
احتفاالت الفوج الس���ابع والثالثين 
"أفواج الحري���ة" لطلبة كلية اآلداب 
في أقسام: اللغة العربية، والتاريخ 
واآلثار، والجغرافيا ونظم المعلومات 

الجغرافية، والخدمة االجتماعية.
 وأقي���م حف���ل التخريج ف���ي قاعة 
المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات 
بالجامعة، وحض���ر كل من: الدكتور 
محمد سعدي العكلوك، نائب رئيس 
مجلس األمن���اء، وأعضاء من مجلس 
األمناء ود. ناصر إس���ماعيل فرحات، 
رئي���س الجامعة وأعضاء من مجلس 
الجامعة، ود. رائد صالحة عميد كلية 
اآلداب، ولفيف من أعضاء الهيئتين 
األكاديمي���ة، واإلداري���ة، وع���دد من 
المفكري���ن واألدب���اء، والخريجي���ن 

والخريجات وذويهم.
وأشاد د. العكلوك في كلمته أمام 
حفل التخريج، بالخدمات المتميزة 
التي تقدمها الجامعة اإلس���المية 
رس���التها  لتوصي���ل  لطلبته���ا، 
التعليمية على أكمل صورة، فضاًل 
عن المختب���رات العلمية المجهزة 

والت���ي تخدم  التقنيات  بأح���دث 
كافة التخصص���ات المختلفة في 

الجامعة.
وذكر د. العكل���وك أن الجامعة لها 
ش���راكات عربية وعالمية مع أعرق 
الجامعات وأفضله���ا، وتتربع على 
ع���رش الجامع���ات الدولي���ة، نظرًا 
والمتميز  الكبي���ر  العاملين  لجهد 

المبذول على م���دار األعوام إلعطاء 
الجامعة المكانة المرموقة والعالية، 

وأضاف.
ونيابة ع���ن الخريجين والخريجات 
أثنت الخريجة حنين جميل حمودة 
على دور اآلب���اء واألمهات في بذل 
العطاء، وتحمل األخطاء، والصبر في 
الدائمة  تربية األبن���اء، والتضحية 

والوفاء رغم الصعاب.
وأشارت إلى  أن الجامعة خلدت في 
األصدقاء،  ذكريات  أجمل  ذاكرتها 
واستقت من علم أساتذتها العلماء 
األجالء داعية الخريجين والخريجات 
التحلي بالعزيمة واإلصرار والتحدي 
من أجل بلوغ األهداف والطموحات 

التي وضعوها في حياتهم.

رام الله/ االستقالل:
 اكد وزير العمل مأمون ابو ش���هال يوم أم���س االربعاء، أن االزمة 
الحالي���ة التي تتع���رض لها وكال���ة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين، وتقليل البرامج والخدم���ات التي تقدمها هي 
باألساس سياسية بامتياز، وضمن تعليمات وتوجيهات رئيس 

الوزراء االسرائيلي بنيامين نتياهو .
ج���اء ذلك خالل لقائه وفدا من اتح���اد العاملين العرب في وكالة 
غوث وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين يترأسه رئيس االتحاد 
جمال عبد الله، بحضور وكيل الوزارة س���امر س���المة، ومدير عام 

االدارة العامة لعالقات العمل بالل ذوابه، وذلك في قاعة الوزارة.
واش���ار ابو شهال الى ان السياس���ة االمريكية تتأثر بشكل كبير 
بإمالءات سياس���ة اس���رائيل وخاص���ة فيما يتعل���ق بالحقوق 
الفلسطينية، منوها إلى  ان التوجهات الحالية هو القيام بالحشد 
المال���ي والدعم من اجل تخفيف فجوة العج���ز المالي في وكالة 

األونروا.
وقال ابو ش���هال: اننا في الحكومة الفلس���طينية نتابع ونناقش 
ازمة وكالة االنروا بشكل مستفيض، وننتظر حاليا وضوح الصورة 
السياسية بالمنطقة وعلى اثرها سيكون هناك مواقف وتحركات 
على المستويات كافة، مبديا استعداد الوزارة للتعاون والتشاور 

فيما يتعلق بتحرك اتحاد العاملين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

الجامعة اإلسالمية تستكمل تخريج كوكبة جديدة من طلبة كلية اآلداب وزير العمل: أزمة »األونروا« 
الحالية سياسية بامتياز

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت وس���ائل إعالم إس���رائيلية، أن المجل���س الوزاري 
المصغر للش���ؤون األمنية والسياس���ية سيجتمع مجدًدا 

بشأن غزة يوم الخميس المقبل.
وذك���رت القناة 14 العبري���ة، أن "الكابينت" س���يناقش 
الخميس الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تهدئة 

في قطاع غزة.
وكان "الكابين���ت" اإلس���رائيلي عقد اجتماًع���ا يوم األحد 
الماضي، من أجل مناقشة جهود التوصل إلى تسوية في 

غزة، إال أنه لم يسفر عن نتائج.

الكابينت »اإلسرائيلي« 
يلتئم مجددًا بشأن غزة

رام الله/ االستقالل:
 ادان����ت حكوم����ة الوف����اق الوطني بأش����د العب����ارات تحريض المس����ؤولين 
اإلس����رائيليين المتواصل ضد شعبنا وقيادته، واس����تمرار التهديد وتنفيذ 

المخططات المعادية لتطلعاتنا الوطنية.
وقال المتحدث الرس����مي باسم الحكومة يوس����ف المحمود: ان التصريحات 
المنسوبة لوزير االتصاالت االسرائيلي "يسرائيل كاتس" والتي قال فيها إن 
غزة "لن تتصل بالضفة، وان اتفاق الهدنة يهدف الى فصل قطاع غزة فصاًل 
تامًا"، تعكس عقلية وتفكير االحتالل وحكومته  وتشكل )صورة طبق األصل( 
عما تحلم بتحقيقه فيما يتصل بتمزيق الجغرافيا الفلسطينية واإلبقاء على 
االنقس����ام واس����تمرار تعثر اس����تعادة الوحدة الوطنية، وتنفيذ المخططات 

االحتاللية بجعل الدولة كنتونات متناثرة وغير متصلة.
وجدد المتحدث الرس����مي مطالبة أطراف االنقسام، بالعمل فورًا على تحقيق 
المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية عبر تمكين الحكومة بشكل كامل حسب 
االتف����اق الذي تم التوصل اليه مع حركة فتح والفصائل، وما تم التوصل اليه 

من تفاهمات برعاية مصرية.
وتابع المتحدث الرس����مي باس����م الحكومة بأن االنقس����ام جلب وما زال يجلب 
الويالت على ابناء ش����عبنا في كافة اماكن تواج����ده وخصوصًا في قطاع غزة، 
كما فتح المجال واس����عًا امام االحتالل ومن مع����ه لمحاولة تنفيذ المخططات 

المعادية والتي تهدف الى تدمير تحقيق الحلم الوطني الفلسطيني.
وحذر المتحدث الرس����مي من أن أي عمل منفرد واي����ة خطوات يتم اتخاذها 
تحت س����قف التمس����ك باالنقس����ام س����تقود حتمًا الى مزيد م����ن التجزئة 
واالنقس����ام وتحقيق مآرب ومخططات االحتالل في مشاريع تجزئة وتفتيت 
الجغرافيا الفلسطينية وسرقة وتغييب مدينة القدس والمقدسات االسالمية 

والمسيحية.

الحكومة: تصريحات »كاتس« 
تعكس عقلية االحتالل وحكومته

جانب من حفل تخريج اجلامعة الإ�سالمية لكوكبة من طلبة كلية الآداب 

غزة/ االستقالل:
تواصل بلدية غزة، تنفيذ مش���روٍع 
لحقن الخزان الجوفي بمياه األمطار 
في محيط مدرسة مصطفى حافظ 
للبنات في حي الرمال الجنوبي غرب 

مدينة غزة.
التنس���يق  دائ���رة  مدي���ر  وذك���ر 
واإلش���راف على المشاريع م. ضياء 
أبو عاصي، أن البلدية بدأت الشهر 
الماض���ي، بإقام���ة مصائ���د لمياه 
األمطار في منطقة مصطفى حافظ، 
لحق���ن الخ���زان الجوف���ي بالمياه، 
والتغلب على مش���كلة تجمع مياه 
األمطار ف���ي المنطقة المذكورة في 

فصل الشتاء.
وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء 5 
غرف من الباط���ون بأبعاد )3×2.5( 
مت���ر بعمق 3 أمت���ار إضاف���ة إلى 
منهلي حقن بقطر 2.4 متر ومنهل 

حقن بقطر1.5 متر وعمق 4 أمتار.
وبين أبو عاصي، أن كل غرفة تضم 
بئًرا بقطر 70 سم، بعمق يصل إلى 
30 متًرا، كل بئر منها معبأ بطبقات 
من الحصمة، تس���مح بترشيح مياه 
األمطار إلى الخ���زان الجوفي بتدرج 

حبيبي بقطر 2 انش.

وأش���ار إل���ى أن الغ���رف والمناهل 
مرتبط���ة بمصائ���د مي���اه األمطار 
والتي تعمل بدوره���ا على تجميع 
األمطار، قبل نقلها إلى هذه الغرف 
والمناهل، ومن ثم إلى آبار الترشيح، 

وصواًل إلى الخزان الجوفي.

ولفت النظر إلى أن هذا المش���روع 
سيس���اهم ف���ي معالجة مش���كلة 
تجمع المياه في المنطقة المذكورة 
خالل فصل الش���تاء وأثناء تساقط 
منخفضة  وأنه���ا  األمط���ار، خاصة 
بعض الش���يء، وتضم العديد من 

الم���دارس والمؤسس���ات والمحال 
التجارية.

وأضاف مدير دائرة اإلش���راف على 
المش���اريع أن التكلفة المالية لهذا 
المشروع تبلغ 47 ألف يورو، بتمويل 

من مؤسسة العمل ضد الجوع.

بلدية غزة تنفذ مشروعًا لحقن الخزان الجوفي بمياه األمطار

الأعمال  بامل�سروع الذي تنفذه بلدية غزة 
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وأغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي معبر 
"كرم أبو س����الم" التجاري أمام كافة البضائع 
باس����تثناء األدوية وبعض المواد الغذائية، 
ومن����ع التصدير عب����ره، في إط����ار الضغوط 
الحارقة  البالونات  اإلسرائيلية لوقف إطالق 
تجاه المس����توطنات والمواقع العس����كرية 

المحاذية لغالف القطاع.
وُيعد "كرم أبو س����الم" ناف����ذة غزة الخارجية 
للحص����ول عل����ى الس����لع خاّص����ة الت����ي ال 
ا لضعف الموارد  يستطيعون إنتاجها محلًيّ
وأزمة الطاقة الكهربائية، ويتحكم االحتالل 
فيها في إطار ضغطه السياسي واالقتصادي 

على القطاع الذي يحاصره منذ 12 عامًا.
وق����ال النائب جمال الخضرى، رئيس اللجنة 
الشعبية لمواجهة الحصار، إن خطة خنق غزة 
التى تطبقها سلطات االحتالل اإلسرائيلى 
بما تشمل من خطوات وإجراءات أبرزها إغالق 
معبر كرم أبو س����الم التجارى بش����كل شبه 
كامل، خلفت خس����ائر بقيم����ة تزيد عن 30 

مليون دوالر خالل نحو شهر

حرب اقت�صادية
واعتبر وضاح بسيسو أمين صندوق االتحاد 
العام للصناعات الفلس����طينية، اغالق معبر 
" ك����رم أبو س����الم" "اعالن ح����رب" على كامل 
القطاعات االقتصادية في قطاع غزة لكونه 
المعبر الوحيد إلدخال البضاع والس����لع إلى 
غزة، كما يعد اس����تهدافًا لإلنس����ان الغزي 

لتدمير فرص العمل والحياة أمامه.  
وقال بسيسو ل�"االس����تقالل":" اغالق المعبر 
أثر س����لبًا على كافة القطاعات االقتصادية 
وأهمها االنش����اء، التجارة، الصناعة، الزراعة، 
المق����اوالت بش����كل خ����اص، وعل����ى حياة 
المواطنين بش����كل عام، فهناك اآلالف من 

العمال في غ����زة توقفوا عن العمل وادرجت 
أس����ماءهم تحت بن����د البطالة بع����د اغالق 

المعبر".
وأض����اف:" كاف����ة الصناعات الفلس����طينية 
تضررت بش����كل كبير نتيجة اغالق المعبر، 
االنش����ائية  الصناعي����ة  القطاع����ات  أن  إال 
والتصديرية تعد األكثر تضررًا، بسبب منع 
دخول مواد البناء األساس����ية ) االس����منت، 
الحصمة، الحديد(، ومنع تصدير المنتجات 
الغزية الى أسواق الضفة والخارج، األمر الذي 
ُيكبد التجار خسائر مالية فادحة ٌتضاف الى 
خسائرهم الس����ابقة التي تكبدوها نتيجة 
الحروب والحصار اإلسرائيلي المفروض على 

القطاع منذ 12 عامًا". 

ولفت الى أن القطاعات الصناعية المختلفة 
ف����ي غزة تعان����ي من النقص الش����ديد في 
المواد الخام نتيجة لإلغالق المستمر للمعبر، 
وعدم إدخال تلك المواد سيؤدي إلى توقف 
القط����اع الصناعي ع����ن اإلنت����اج، وبالتالي 
تسريح آالف العاملين في القطاع الصناعي، 
األمر الذي س����يزيد معدالت البطالة والفقر، 
مبينًا أن أكثر م����ن 90% من واردات المعبر 
بعد اغالقه أصبحت سلعًا ممنوعه وال يسمح 

بدخولها الى القطاع،.
الدولية  والمنظم����ات  المؤسس����ات  وطالب 
بأن تمارس الضغ����ط الفعلي على االحتالل 
إلنهاء حصاره لقطاع غزة وفتح كافة المعابر 
التجارية وإدخال كافة احتياجات القطاع من 

السلع والبضائع وعلى رأسها مواد البناء دون 
قيد أو شرط.

تعمق الأزمة 
ومن جانبه، أكد المخت���ص االقتصادي مازن 
العجل���ة، أن اغالق معبر كرم أبو س���الم يأتي 
ف���ي س���ياق خطة خن���ق غزة الت���ي تهدف 
باألساس إلى إيقاف عجلة االقتصاد في غزة 
بشكل كامل، مما يؤدي إلغالق كافة المصانع 
والمحال التجارية، وتعمق األزمة االقتصادية 

والمعيشية.  
وق���ال العجل���ة ل����" االس���تقالل":" إن الوضع 
االقتصادي في غزة سيء للغاية ويعاني من 
هشاش���ة وضعف كبير في ظل كل الضغوط 

التي تمارس على القطاع، والحصار اإلسرائيلي 
الخانق ، لذا سيكون اغالق معبر كرم أبو سالم 
هذه المرة أشد حصارًا عما كان في عام 2007 

ألنه جاء لُيحاصر محاصرًا". 
وأضاف:" تكبد المس���توردون خسائر فادحة 
نتيجة من���ع إدخال آالف الحاوي���ات المعدة 
إل���ى قطاع غ���زة واالبقاء عليها ف���ي الموانئ 
اإلس���رائيلية، حيث س���يضطر التج���ار لدفع 
رس���وم تخزين لهذه البضائ���ع قد تصل إلى 
1000 ش���يكل ش���هريًا للحاوي���ة الواح���دة، 
باإلضافة إلى تعرض تلك البضائع إلى التلف 
نتيجة لس���وء التخزين، كما أن كميات كبيرة 
من البضائع تحمل تواريخ صالحية محددة«. 

وأوضح أن إغالق معبر كرم أبو س���الم سيكون 
له تأثير كبير على األسعار، في األيام القليلة 
المقبلة نتيجة نقص البضائع والس���لع التي 
يحتاجها القطاع وباألخص قطاع االنشاءات و 
الصناعات التي تعتمد بش���كل أساسي على 
الوقود، األمر الذي س���يعدم القدرة الشرائية 
ل���دى المواطنين حتى في ح���ال توفر بعض 

مستلزمات الحياة األساسية".
وحذر من التداعيات الخطي���رة على األوضاع 
واالجتماعي���ة  واالقتصادي���ة  اإلنس���انية 
المتدهورة في غزة جراء مواصلة اغالق المعبر 
منذ 28يوم على التوالي، مش���يرًا الى االرتفاع 
المتس���ارع في نسبة  الفقر والبطالة وانعدام 
االم���ن الغذائي في القط���اع والذي وصل الى 

نسب غير مسبوقة. 
ويذك���ر أن مع���دالت البطالة ف���ي قطاع غزة 
تجاوزت 49% وبلغ عدد المتعطلين عن العمل 
ربع مليون ش���خص، وتجاوزت معدالت الفقر 
53%، وبلغ عدد الذين يتلقون مساعدات من 
المنظمات الدولية واإلغاثية العاملة في قطاع 

غزة ما يزيد على مليون شخص.

اغالق كرم أبو سالم.. يطلق آخر رصاصة على اقتصاد غزة!  
غزة/ دعاء احلطاب:

الحتللال  لإغللاق  اخلطللرة  التداعيللات  تللزال  مللا 
ال�صرائيلللي معللر كللرم اأبو �صللامل التجاري منللذ اأكرث من 
اأربعة اأ�صابيع متوا�صلة تلقي بظالها ال�صلبية  والكارثية 
على كافة املناحي القت�صادية، والتي تنذر بوقف عجلة 

القت�صاد يف قطاع غزة كليللًا. واأكد خمت�صان اقت�صاديان 
اأن ا�صتمللرار اإغاق معللر كرم اأبو �صللامل �صُيفاقم من �صوء 
الأو�صللاع القت�صادية واملعا�صللية املتفاقمة يومًا بعد يوم 
نتيجة ل�صتمرار احل�صار الإ�صرائيلي منذ ما يزيد عن 12 
عامًا. و�صدد املخت�صان على اأن املوؤ�صرات ت�صر اإىل خطورة 

الأو�صللاع، حيللث اأدى الغللاق لرتفاع معللدلت البطالة 
والفقللر يف �صللفوف املواطنللن، ونق�للص �صللديد يف ال�صلللع 
والب�صللائع، وتوقللف العديد مللن القطاعات القت�صللادية 
وعلى راأ�صها قطاع الإن�صاءات ب�صبب منع دخول مواد البناء 

الأ�صا�صية )الإ�صمنت، احل�صمة، احلديد(. 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/وفاء حسن محمد ابو غرابة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900599978   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/اسالم وائل ديب زقول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404319196( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / اماني سامي خليل شاهين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800065963( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ فتحيه محمود محمد البحيصي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)928525336( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ يوسف حافظ رشدي ابو صبح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402531834( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ بسام احمد سالمة وادي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)953839420( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

معر كرم اأبو �صامل          ) اأر�صيف (

غزة/ االستقالل:
دعا منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية جيمي 
ماكغولدريك يوم أمس األربعاء، س���لطات االحتالل 
اإلسرائيلي إلى السماح بدخول وقود الطوارئ الذي 

تشتريه األمم المتحدة إلى قطاع غزة على الفور.
وقال ماكغولدري���ك، في بيان صحفي صدر عنه، إن 
"فرض القيود على دخول وقود الطوارئ إلى غزة ُيَعّد 
ممارسة خطيرة، حيث تترتب عليها عواقب وخيمة 
على حقوق الناس في غزة، وبات رفاه مليونْي إنسان 
نصفهم أطفال على المح���ّك، فمن غير المقبول أن 
ُيحَرم الفلس���طينيون في غزة، وبصورة متكررة من 

أكثر العناصر األساسية الالزمة لحياة كريمة."

وأشارت المنظمات الش���ريكة في قطاعات الصحة 
والمي���اه والص���رف الصحي إلى وج���وب توصيل ما 
ال يقل عن 60.000 لتر م���ن وقود الطوارئ إلى نحو 
46 منش���أة حيوية ف���ي مختلف أنح���اء قطاع غزة، 
من أجل ضمان س���ير عمل المستشفيات الرئيسة 
وخدمات المياه والصرف الصحي الضرورية وقيامها 
بوظائفها األساسية على مدى األيام األربعة المقبلة.

وحسب البيان، فإن الحاجة إلى الوقود المتوفر والذي 
ينتظر الدخول من جانب الس���لطات اإلس���رائيلية 
ملحة، لتش���غيل المولدات االحتياطي���ة الضرورية 
في س���ياق أزمة الطاقة المزمنة التي تعصف بغزة، 
ومخ���زون الوقود المتوفر حاليا في 40 منش���أة، من 

أصل 132 منش���أة مياه، وص���رف صحي يعد كافًيا 
ليوم أو يومين فقط.

وذكر أن 1.2 مليون فلسطيني يواجهون خطرًا محدقًا 
من احتمال فيضان مياه الصرف الصحي في المناطق 
 مياه الصرف الصحي الرئيسة، 

ّ
المحيطة بمحطات ضخ

البالغ عددها 41 محطة، في قطاع غزة.
وقال ماكغولدريك، " إن غزة بحاجة ماّسة إلى حلول 
أط���ول أمًدا لكي نس���تطيع أن نتخطى هذه الحلقة 
م���ن األزمات المتك���ررة أو المتفاقمة، بما فيها قيام 
السلطات الفلسطينية بإيالء األولوية لتقديم الوقود 
للخدمات األساسية، وإلى أن يتحقق ذلك، يجب على 
إسرائيل أن تتراجع عن القيود التي فرضتها مؤخًرا".

مسئول أممي يدعو االحتالل 
إلدخال وقود الطوارئ إلى غزة فورًا

الدوحة/ االستقالل:
بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع المنس���ق 
الخاص لألمم المتحدة لعملية التس���وية في الش���رق األوسط نيكوالي 
ميالدين���وف التطورات في قطاع غزة. وقالت وكال���ة األنباء القطرية إنه 
جرى خالل االجتماع في الدوحة استعراض "تطورات األوضاع في الشرق 

األوسط، ال سيما التطورات األخيرة في قطاع غزة".
ويأت���ي االجتماع في وقت تحدثت وس���ائل إعالم إس���رائيلية وأجنبية 
مؤخًرا عن مساٍع أممية ومصرية لبلورة حلول من شأنها تخفيف األزمات 
اإلنس���انية الخانقة بغزة، وتنفيذ مش���اريع إغاثية، تشمل تثبيت وقف 
إطالق النار بين فصائل المقاومة و"إسرائيل"، أو عقد هدنة بين الطرفين.

وزير خارجية قطر 
وميالدينوف يبحثان 

التطورات في غزة
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أفرز الصراع المتواصل مع العدو الصهيوني 
العديد من المفاهيم والمصطلحات، لم تكن 
موجودة في القاموس السياسي الفلسطيني 
والعربي، ومن أمثلتها: النكبة،والنكسة، والخط 
األخضر،وج���دار الفص���ل العنصري،والهب���ة 
الش���عبية،وغيرها  الجماهيرية،واالنتفاضة 
م���ن المفاهي���م والمصطلحات،ويأت���ي في 
نفس الس���ياق مصطل���ح )التهدئة(،ويعني 
كمفهوم لغوي واجتماعي: تهدئة النفوس، 
وتخفي���ف االنفعال،وإخم���اد ن���ار الغضب، 
وتسكين الروع،بعد ش���جار أو نزاع بين أفراد 
أو جماع���ات- عائ���ات أو عش���ائر أو أحزاب – 
تمهي���دًا للعودة إلى الحال���ة الطبيعية قبل 
الش���جار أو النزاع. والمصطلح دخل القاموس 
السياسي الفلسطيني بش���كل واضح أثناء 
االنتفاضة الثانية، وبالتحديد في نهايتها، 
وما تبعها م���ن حروب عدوانية إس���رائيلية 
وج���والت تصعي���د دموية على قط���اع غزة، 

وفترات تهدئة قصيرة أو طويلة. 
جاء مصطلح )التهدئة( في نهاية االنتفاضة 
الثاني���ة ألول مرة في وثيقة إع���ان القاهرة 
المّوقعة بي���ن الفصائل الفلس���طينية في 
ش���هر مارس 2005، وبالتحدي���د في بندها 
الثان���ي ونص���ه: »واف���ق المجتمع���ون على 
برنام���ج لع���ام 2005 يرتك���ز عل���ى االلتزام 
باس���تمرار المن���اخ الحال���ي للتهدئة مقابل 
التزام إسرائيلي ُمتبادل بوقف كافة أشكال 
العدوان على أرضنا وشعبنا الفلسطيني...«. 
وه���ذا يعن���ي ببس���اطة: اله���دوء مقاب���ل 
القتال،وميادين  الهدوء،أي تسكين جبهات 
المعارك،ووقف العمليات العس���كرية، بدون 
تسوية سياس���ية،أو تغييرات ميدانية على 
األرض، ومصطل���ح التهدئ���ة بهذا المفهوم 
ُمتداخ���ل وُمختلف في نفس الوقت مع غيره 
م���ن المصطلحات األخرى:وق���ف إطاق النار، 

والُهدنة،وفك االشتباك. 
مفه���وم )التهدئة( الموجود في )وثيقة إعان 

القاهرة( قريب من مفهوم )وقف إطاق النار(، 
بمعنى وق���ف أو تعليق أو تجمي���د العمليات 
العس���كرية بين طرف���ي النزاع، قب���ل أن تبرز 
مش���كلة الحصار المفروض عل���ى غزة، وُتصبح 
التهدئ���ة مرتبطة بإنهاء الحص���ار أو تخفيفه 
عقب كل جول���ة عدوانية، باعتبار الحصار عما 
عدوانيًا، وشكا آخر للحرب ال يقل بشاعة عنها. 
والتهدئة تتداخل م���ع )الهدنة(، التي تعني 
وق���ف مؤقت للقتال بدون اإلع���ان عن نهاية 
الح���رب أو الصراع،وقد تك���ون بداية لمعاهدة 
س���ام دائمة.وال ُيبعد كثيرًا عن مفهوم )فك 
االش���تباك(، الذي برز عق���ب اإلعان  عن وقف 
إط���اق النار في حرب أكتوبر 1973م، ويش���ير 
إلى الفصل بين القوات الُمتحاربة على األرض، 
بوجود منطقة عازلة بينهما، وترتيبات عسكرية 
تمنع االشتباك الُمس���لح بينهما، ومن الجدير 
بالذكر أن اتفاقية فك االش���تباك بين س���وريا 
و)إس���رائيل( ال زالت س���ارية المفعول رسميًا، 
بينما مهّدت لمعاهدة س���ام دائمة بين مصر 

و)إسرائيل( الحقًا. 
التهدئة من جانب آخر تختلف عن المفاهيم 
الس���ابقة؛ ألنه مفه���وم مطاطي فضفاض ال 
يمكن ضبطه،وال ينص صراحًة على وقف كل 
األعمال العس���كرية،وُيعطي الحق ألي طرف 
بتحديد مدى التزام الطرف اآلخر بالتهدئة، 
وبالتال���ي خرقها،والتحل���ل م���ن التزاماتها 
عندما ي���رى أن من مصلحته ذلك،كما تحاول 
)إس���رائيل( على ال���دوام بعد ح���رب 2014 
تغيير قواعد االش���تباك دون جدوى،أو ش���ن 
ح���رب جدي���دة لتحقيق أهداف عس���كرية 
وسياسية معينة...والتهدئة التي قد تتبلّور 
معالمها قريب���ًا ال تخرج عن هذا اإلطار إاّل من 
حيث مدته���ا الطويلة المقترحة،وس���تكون 
أق���رب للمقايضة م���ن التس���وية، عنوانها 
الجوهري:التهدئ���ة مقابل حل مش���كلة غزة 
اإلنس���انية ُكلّيًا أو جزئيًا، ويدخل تحت هذا 
العنوان مقايض���ات: وقف مس���يرة العودة 

وكس���ر الحصار مقابل فتح المعابر، وتجميد 
المقاومة مقابل تس���هيات اقتصادية،وإذا 
ش���ملت الُمصالحة يصبح تمكي���ن حكومة 

الحمدالله مقابل رفع العقوبات عن غزة. 
ه���ذه المقايض���ة أو الطريقة ف���ي التعامل 
مع غ���زة لم تكن لتتم لوال المأزق اإلنس���اني 
العميق المف���روض عل���ى غزة،والناتج بدوره 
عن الحص���ار المتواصل،والح���روب المتكررة، 
والعقوبات المفروضة. ولم تكن لتأخذ المسار 
الثنائي الحالي بعيدًا عن الكل الفلسطيني 
لو لم يكن االنقسام موجودًا،ولم تكن لتحّول 
قضيتنا الوطنية إلى مش���كلة إنس���انية، لو 
كانت القضية الوطنية حاضرة في بؤرة العمل 
الوطني،ولم تكن لتتزامن مع خطة فصل غزة 
عن الوطن كمقدمة لصفق���ة القرن،لو كانت 
لدينا خط���ة وطنية مّوحدة للتصدي لصفقة 

القرن الصهيو أمريكية. 
إلى هنا قد يكون،الكام في التهدئة ُمفيدًا،أو 
على األقل غير ضار؛أّما الكام غير الُمفيد في 
التهدئة،فه���و الذي يوظفها في المناكفات 
السياسية،ويستخدمها وقودًا جديدًا ُيصب 
عل���ى نار االنقس���ام،ويحرض على سياس���ة 
العقوب���ات ض���د غزة،والطع���ن ف���ي وطنية 
الطرف اآلخر، واتهامه بالمساهمة في فصل 
غزة وتمري���ر صفقة القرن.ب���داًل من امتاك 
اإلرادة الحقيقي���ة إلنهاء االنقس���ام،والقيام 
بالعمل الوطن���ي الفعلي لتحقي���ق الوحدة 
الوطنية،تمهيدًا إلعادة بناء المشروع الوطني 
الفلس���طيني القائم عل���ى التحرير والعودة 
واالس���تقال،وإعادة بن���اء كل م���ن المنظمة 
والسلطة بناء على استحقاقات مرحلة التحرر 
الوطني،وحينئذ ستسقط صفقة القرن وكل 
مش���اريع تصفية القضية الفلسطينية، ولن 
تك���ون  بحاجة إل���ى االتهامات المتراش���قة 
والمناكفات المتبادل���ة على خلفية اتفاقية 
التهدئ���ة المرتقبة،وقد ال نك���ون بحاجة إلى 

اتفاقيات تهدئة مع العدو من األساس. 

نعم/ هو االستس����ام الكامل دون قيد أو ش����رط أو الموت جوعًا هو 
المصي����ر، هذا ما يريده ترامب من طهران متعمدًا ذات السياس����ة 
»العص����ا والجزرة« وكأنه يق����ول لزعماء إيران: ادخل����وا بيت الطاعة 
األمريكي نمنحكم فرصة للحياة وال يهم في هذا الزمن تصنيفات 
أنواع الحياة وال الشعارات التي تمأل األفاق فكل شيء يتسلم أمام 
الجوع وليس المقصود تعديل االتفاق النووي الذي يسميه ترامب 
»رابش« بل هو تعديل كل ش����يء واختص����ره بقوله »تعديل ايران 
س����لوكها المهدد لألم����ن القومي« وهذه العب����ارة الصغيرة تعني 
تغيير اس����تراتيجي يس����لخ اإليراني من جلده، فيلقي ترس����انته 
الضخمة م����ن الصواريخ ويوقف زحفه نح����و الفضاء ويلغي عداءه 
للصهاينة ويقطع عاقته الكاملة بمنظومة المقاومة ويدير ظهره 
المتداده الطبيعي ف����ي المنطقة وأن يفتح االبواب مش����رعة أمام 
القواع����د االمريكية بالضبط كما حدث للياب����ان بعد هزيمتها في 

الحرب العالمية. 
جيش رمزي وال طموح أكثر من الس����ير في ظل الجدار طلبًا للسامة 
والتخلي عن المش����اريع التي تس����تنفر الغرب في س����وريا ولبنان 
وفلسطين فا أس����د وال حزب الله وال حماس، باختصار مطلوب من 

طهران أن تخون ثورتها.
ولكن الس����لوك األمريكي عجيب ويأتي في اللحظة الموفقة حيث 
المفترض أن التهديد يأتي قبل الحرب إذا ما فش����ل الحوار يصير 
االحت����كام للغة الق����وة، أما في حالة إيران فإن الحرب فش����لت بكل 
المقاييس لم تنجح سبع سنوات استخدمت خالها أبشع وسائل 
الموت والدمار والبروبجندا والفبركات الكيميائية كل هذا س����قط 
واستعاد اإليرانيون ومعهم السوريون وحلفاؤهم من لبنان وأخرون 
م����ن دول متع����ددة زمام المب����ادرة واقتربوا من االحتف����ال بالنصر 
في دمش����ق فا الهزيمة موجودة في الميدان وال على المس����توى 

السيكولوجي أيضًا.
فعاَم يع����ول ترامب في إخاف����ة صناع القرار في طه����ران ليأتوه 

خانعين أو مرتعش����ين، بل على العكس تمامًا ل����م يمر اإليراني في 
لحظات أكثر عزة من اليوم حيث المشروع المقابل اقترب من االنهيار  
وعرابوه يتآكلون ن واليأس بات واضحًا في سلوكياتهم االنتحارية، 
وإن الهجوم على اليم����ن يؤكد المأزق الخليجي في مواجهة طهران 
ورحيل الخ����وذ البيضاء هو بمثابة إعان أمريكي لهزيمة المش����روع 

الحامي إلسرائيل.
يقف االيرانيون في مواقع متقدمة داخل سورية ولم يتمكن الروس 
من تقديم خدمة إلس����رائيل بإقناع اإليراني بالرجوع ألنهم ضيوف 
رس����ميون مدعوون من النظام الس����وري أمر الجميع وعلى رأس����هم 

إسرائيل بانتصاره.
إن  سياس����ة العقوبات المتواترة التي يتبعها ترامب هي سياس����ة 
بدأت تطال أغلب الدول حتى الحليفة للواليات المتحدة وبدأ الجميع 
يتأففون من الس����لوك الطائ����ش لإلدارة األمريكية بقي����ادة ترامب، 
وق����د يكون هذا األس����لوب مجديًا مع الدول الرجعي����ة التي تعيش 
في األس����اس عالة على الدول المتقدمة وهي أس����واق استهاكية 
تعاني س����وء اإلدارة والفساد وتتسابق على إفقار شعوبها لنيل رضا 
االمريكان كدول الخليج العربي ولكن هذه السياسة تقف عاجزة أمام 
شعوب تمتلك عزيمة وهمة وقيادة تملك مشروعًا نهضويًا يتخطى 
حدود الجغرافيا واإلقلي����م وبالتأكيد إن الذي يرضى أن يكون وكيل 
مبيع����ات »حقيرًا« عند ترامب ال يضيره المزي����د من الذل ولكن الذي 
ال يقبل إال بقس����مة مرضية »لكم نصف األرض ولنا النصف« أبعد ما 

يكونون عن اإلذالل.
وأذكر أن حوارًا كان على الشبكة العنكبوتية بيني وبين إيراني  حيث 
قال لي: أتقرأ قوله تعالى: »غلبت الروم في أدنى االرض«؟ قلت له نعم، 

قال لي: نحن الذين غلبناهم وقتئذ.
أعتق����د أن التصادم األمريكي اإليران����ي قريب جدًا حيث ال يمكن أن 
يسحب األمريكي من براشن االيراني بالحوار ما لم يتمكن أخذه بالقوة 

في الميدان. 

كالم غير مفيد في التهدئة
د. وليد القططي

رأي

أرسلت إسرائيل الوسطاء إلى اإلخوة في حركة حماس لاعتذار عن قصف برج للمراقبة أدى الستشهاد 
مجاهدين من كتائب القسام, وطالبت بعدم الرد على هذه الجريمة  وهددت بأن الرد سيؤدي إلى رد 
فعل عنيف من طرفها, وانه كفيل بتفجير األوضاع, إسرائيل تتعامل بمنطق االستقواء, وتريد ان 
تفرض معادالت جديدة في صراعها مع المقاومة الفلس���طينية, وتوظف الوسطاء لخدمة أهدافها 
من حيث يدرون أو ال يدرون, والتساؤل الذي يدور في األذهان للوهلة األولى, ماذا لو أطلقت المقاومة 
قذيفة أثناء عملية تدريب وسقطت بالخطأ على موقع عسكري صهيوني وأدت لمقتل جنديين, هل 
كانت إسرائيل ستقبل كل مبررات المقاومة, أم أنها كانت سترد بعنف على قتل الجنديين, اإلجابة 

واضحة للجميع, والعقلية الصهيونية دائما تدل على نفسها. 
إس���رائيل قدرت انه بعد مغادرة وفد حم���اس الزائر لقطاع غزة س���تلجأ المقاومة للتصعيد ضدها, 
فأعلنت وقف العمل في الجدار الفاصل بمنطقة الحزام األمني على الحدود الشرقية للقطاع, وطالبت 
مس���توطني الغاف الحدودي أن يكونوا قرب الماجيء وعلى أتم الجهوزية واالس���تعداد, واستنفر 
الجي���ش الصهيوني في المنطقة الحدودية, وهذا يدل على ان االحتال أصبح يعمل ألف حس���اب 
للمقاومة الفلس���طينية ويخشى من ردات فعل قوية على جرائمة البشعة, ويتوقع دائما ان تشتعل 
األح���داث في أي لحظة, خاصة مع رفع المقاومة لش���عار القصف بالقص���ف والدم بالدم, وليقينه ان 

المقاومة الفلسطينية لن تسقط شعارها مهما كلفها ذلك من تضحيات. 
ان دماء الشهداء لن تذهب هدرا, وكتائب القسام التي رفعت وتيرة جهوزيتها إلى الدرجة القصوى 
لن تقبل ان تمر هذه الجريمة دون عقاب, وفصائل المقاومة الفلس���طينية يدا بيد مع القسام  وعلى 
أهبة االس���تعداد, فاالحتال الصهيوني ال يحترم تهدئة وال يلتزم بقوانين واتفاقيات حتى لو وقع 
عليها ورعته���ا اكبر دول العالم, وهو يتنكر لكل الجهود المبذول���ة على الصعيد الدولي واإلقليمي 
والعربي إليجاد حلول س���ريعة والخروج بتهدئة تضمن تحس���ين األوضاع المعيشية في قطاع غزة, 
فأمريكا تحمي هذا الكيان المجرم, وتدافع عنه أمام المجتمع الدولي وفي المحاكم الجنائية الدولية 
وتجند مليارات الدوالرات لتحصينه عس���كريا وامنيا واقتصاديا وسياسيا, أنها لغة المصالح وحوار 

الجبابرة الذي ال تحكمه قوانين, وال يخضع ألية معايير, حتى المعايير اإلنسانية البسيطة.
نعم استش����هد المجاهدان القس����اميان احمد عبد الله مرجان, وعبد الحافظ محمد السياوي اثر 
القصف الصهيوني »المتعمد« أول أمس, وخرج وفد حماس إلى القاهرة, وال ندري ماذا يحمل في 
جعبته من إجابات على التهدئة والمصالحة الفلس����طينية, لكننا على يقين ان مس����يرات العودة 
ماضية وبزخم ش����عبي كبير, واقتحام الحدود ونزع األس����اك الش����ائكة مستمر ومتواصل بأيدي 
الشبان الفلس����طينيين, والبالين الحارقة والطائرات الورقية ستبقى تحرق قلوبهم ولن تتوقف 
أبدا مهما كلفنا ذلك من تضحيات, أما المقاومة الفلس����طينية فثقتنا فيها راس����خة وعميقة وال 
تتزع����زع أبدا, ونعلم جيدا أنه����ا ال تتهاون مع الدماء التي تراق على يد االحتال, وان ردها قادم ال 
محالة, وأنها تدرك ان االحتال الصهيوني ال يحترم تهدئة ولن يتوقف عن القتل, لذلك ستبقى 
المقاومة هي لسان حال الشعب, وهى التي ستدافع عنه وستحقق أهدافه وطموحاته وتستجيب 
لمطالبه, وهى التي س����تؤلم االحتال وتجعله يدفع الثمن غاليا على الجرائم التي يرتكبها بحق 
ش����عبنا ومجاهدينا, والحرب س����جال يوم لك ويوم عليك, لكن الح����ق دائما هو الذي ينتصر في 

النهاية ويزهق الباطل, والدم يطلب الدم وهو عنوان المرحلة.  

"إسرائيل" تعتذر 

بقلم: معروف الطيبأكثر من حوار

 عبد اهلل ال�شاعر

جاء في األثر:« إذا لم تستحي فاصنع ما شئت »
أخيرًا بدأ العديد من األعراب بالخروج من تحت الطاولة إلى واجهة الخزي العربّي، تمامًا كامرأٍة 
 ِشْرُش الحياء، وأخذت 

َّ
كانت تمارس البغاء في الخفاء، وتتحدث عن الفضيلة في العلن، فطق

تجاهر بفجورها وتتباهى!
 (، ويتحّول المرء بعدها إلى عارض فجوٍر في 

ّ
وفي السياس���ة ثّمة ِشْرُش حياٍء قابٌل ألن ) َيطق

المسارح السياسّية.
ما يجري على الس���احة الس���عودّية اإلسرائيلّية تعّدى العهر السياس���ّي، ووصل حد الفجور، 
والتباه���ي بالرذيلة، وهنا يخطر ببالي س���ؤاٌل م���ّر: هل تمتلك البغايا والق���ّوادون الجرأة في 

 الخونة إجراءات صارمة؟!
ّ

المجاهرة بعهرهم أمام مجتمع يمكنه أن يتخذ بحق
أما وإّن العديد من الشخصيات السياسّية واإلعامّية قد جاهروا بفجورهم، فإّن هذا يقودنا إلى 
صدمة أكبر تتعلق بالمجتمع الذي ما زال صامتًا على أمثال هؤالء، أترى هو الخوف من أنظمة 
القمع واالس���تبداد، أم هي الامباالة التي وصلت حد التعايش م���ع الكارثة دون إثارة،؟ أم هو 

الموت الذي يجتاح قيم األّمة وثوابتها؟
 تتوالى تصريحات المس���ؤولين السعودّيين وعدد من اإلعامّيين حول العاقة الحميمّية مع 
الكيان، وضرورة االصطفاف معًا ضّد العدو اإليرانّي المشترك من جهة، وتوثيق أواصر التعاون 
و)المحّبة( بين اإلخوة الذين أجاهم الرس���ول من حصونهم ، تتوالى التصريحات المتبادلة ، 
وليس آخرها ما نقلته صحيفة الخليج السعودّية عن اإلعامّي السعودّي دحام العنزي قوله: » 

يهود خيبر أجدادي، وهم من بهم أفتخر«!
إن هذا القيء السياس���ّي لم يكن بدعًا من الفجور، فقد س���بقته تصريحاٌت أش���ّد خطورًة عن 
التعاون األمنّي، والتبادل التجارّي بين البلدين، وهي تصريحاٌت تشي بعمق العاقة، وخطورة 

هذا النظام الذي يسيطر على أقدس البقاع اإلسامّية، ويتخذها قناعًا ومنطلقًا لجرائمه!
إن الزيارات، الرفيعة المس���توى، المتبادلة بين البلدين، والمشاركة الصهيونّية العملّية في 
الحرب على اليمن جنبًا إلى جنب مع دول التحالف والجريمة، ناهيكم عن المؤامرة على سوريا، 
واالس���تهداف للمقاومة في لبنان وفلسطين، يقودنا إلى قناعة تاّمة أّن اليهود الذين ُأخرجوا 
من ديارهم في الحجاز لم تنقطع سالتهم، ولم تتوّقف أطماعهم ومساعيهم في بّث الفتنة 
بين المس���لمين، ومحاربتهم ما استطاعوا إلى ذلك س���بيا، واليوم وقد توّفر النفط واإلعام 
وشيوخ الس���اطين، فإن مقّومات االستمرار بالفتنة ما زالت قوّيًة، وعلى األّمة أن تعي خطورة 

هذه النظم العميلة، وأال تسمح للصدأ بالتراكم على جدران ذاكرتها.

هم العدو فاحذرهم!
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد مسعود حسين زعرب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)919345777( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمود بكر محمود نويجع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800098592( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/جمال صابر عطية الفليت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802107573  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ ياسر غازي رزق ابو تيلخ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906504212( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / س���هام عبد الحميد سالم كريزم 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
936241348فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل
قال رئي���س اللجنة الش���عبية 
النائب جمال  لمواجهة الحصار 
الخضري، أمس األربعاء، إن خطة 
خنق غزة التي تطبقها سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي بما تشمل 
من خط���وات وإج���راءات أبرزها 
إغالق معبر كرم أبو سالم بشكل 
شبه كامل، خلفت خسائر بقيمة 
تزيد ع���ن 30 مليون دوالر خالل 

نحو شهر.
وبي���ن الخض���ري ف���ي تصريح 
صحفي ل���ه، أن هذه الخس���ائر 
المباش���رة وغير المباش���رة هي 
نتيج���ة أولية لتطبي���ق الخطة 
الت���ي بدأت بإغ���الق المعبر في 
العاش���ر م���ن يوليو م���ن العام 

الجاري.
وأش���ار إل���ى أن الخس���ائر في 
القط���اع الصناع���ي والتج���اري 
والنقل  والمق���اوالت  والزراع���ي 
والعمال وقط���اع الصيد نتجت 

عن اإلغالق.
 ولف���ت إل���ى أن تض���رر ه���ذه 
القطاعات ي���زداد تأثيره يومًيا 
على كل مناحي الحياة، ويدخل 
القط���اع في حالة ش���به انهيار 
اقتصادي شامل، وضعف شديد 
للقوة الش���رائية، وزيادة مخيفة 

والبطالة  الفق���ر  مع���دالت  في 
والمح���ال  للمصان���ع  وإغ���الق 

التجارية بشكل تصاعدي.
وجدد الخضري التأكيد على أن 
80% م���ن مصانع غزة في ُحكم 
المغلق، وس���رحت آالف العمال، 
فيما مئ���ات المح���ال التجارية 
ب���دأت تغل���ق أبوابها بس���بب 
الحصار وخط���ة الخنق وضعف 

القوة الشرائية.

وذكر أن 3500 ش���احنة ُمحملة 
القطاع���ات  ل���كل  بالبضائ���ع 
غزة  دخولها  وممن���وع  ُمحتجزة 
بقرار من االحتالل االس���رائيلي، 
فيما قطاع النقل تضرر بش���كل 
كبير جراء احتجاز بضائع التجار 

وعدم إدخالها.
ولفت إلى أن قط���اع المقاوالت 
المش���روعات  ف���ي  والعم���ل 
المحلية والدولية ُمصاب بالشلل 

ش���به التام، بس���بب منع دخول 
المش���اريع  مس���تلزمات إكمال 
الحيوي���ة لدى معظم ش���ركات 

المقاوالت.
وأش���ار إلى أن القط���اع الزراعي 
يتكبد خس���ائر فادحة بس���بب 
منع تصدير المنتجات الزراعية 
والضفة  العربية  األس���واق  الى 
بقطاع  يتعلق  وفيم���ا  الغربية. 
الصي���د، ق���ال الخض���ري: "هذا 
القط���اع تض���رر بش���كل كبير 
البحري  الط���وق  بس���بب فرض 
وتقليص مس���احة الصيد من 9 
أميال بحرية إلى 3 أميال بحرية". 
وطالب الخضري المجتمع الدولي 
على  بممارسة ضغوط حقيقية 
إلنهاء  اإلس���رائيلي  االحت���الل 
الحصار بش���كل كامل، باعتباره 
غي���ر قانوني وغير أخالقي وغير 
إنس���اني، ويتناقض مع مبادئ 
القانون الدولي، واتفاقية جنيف 
الرابعة، واإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان، وكل االتفاقات الموقعة 
مع السلطة الفلسطينية، خاصة 
اتفاقي���ة المعابر التي تش���مل 
تشغيل جميع المعابر استيراد 
وتصدير دون إعاقة، وفتح الممر 
اآلم���ن الذي يربط غ���زة بالضفة 

الغربية.

الخضري: 30 مليون دوالر خسائر غزة خالل شهر بسبب الحصار

رام الله/ االستقالل:
تراجعت األصول االحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية، إلى 513 مليون دوالر 

أمريكي، على أساس شهري، في يوليو تموز الماضي.
وبحسب تقرير االحتياطات الرس���مية المنشور على موقع سلطة النقد أمس 
األربعاء، تراجعت األصول االحتياطية بنس���بة 2.2% من 524.3 مليون دوالر 

في يونيو حزيران السابق له.
وعلى أس���اس سنوي، صعدت األصول االحتياطية بنسبة 14.5% ارتفاعا من 

447.9 مليون دوالر في يوليو تموز 2017.
وتتألف األصول االحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية، من احتياطات النقد 

األجنبي، وسندات مستثمرة بالخارج.
وبلغت قيمة احتياطات النقد األجنبي حتى نهاية الش���هر الماضي، 410.4 

ماليين دوالر، بانخفاض من 421.8 مليون دوالر في الشهر السابق له.
بينما بلغت قيمة السندات المستثمرة بالخارج حتى نهاية الشهر الماضي، 

102.5 مليون دوالر أمريكي.

تراجع أصول سلطة النقد الفلسطينية 
االحتياطية إلى 513 مليون دوالر

رام الله/ االستقالل:
وّقع محافظ سلطة النقد عزام الشوا أمس األربعاء، في مقر سلطة النقد برام 
الله، مذكرة تفاهم مع وزيرة السياحة واآلثار روال معايعة، بهدف التعاون 
المشترك إلنشاء المتحف الفلسطيني للنقد، ليجسد التاريخ االقتصادي 
الفلسطيني عبر العصور، متضمنًا تاريخ التداول النقدي في فلسطين وما 
ينطوي عليه من دالالت اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية وتجارية، 
ويس���هم في تحقيق التوعية المالية للجمهور وذلك أس���وة بالعديد من 

البنوك المركزية.
وأوضح الش����وا أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتعاون الفريقان في كافة 
مراحل تأسيس متحف نقد فلسطيني تفاعلي حديث يروي تاريخ النقد 
في فلسطين منذ بدايته وحتى وقتنا الحاضر، بما في ذلك تاريخ وتطور 
عمل سلطة النقد الفلسطينية واآلفاق المستقبلية، ويشمل هذا التعاون 
جميع مراحل تأس����يس المتحف من تصميم وإش����راف وإنشاء وكذلك 

التشغيل فيما بعد.
وأض���اف أن المتح���ف سيس���هم في نش���ر المعرفة والوع���ي المالي 
واالقتص���ادي للمواطن من خالل عرض تفاعل���ي للمعلومات والعروض 
المؤقت���ة بالتعاون مع المتاح���ف العربية والدولية، وتش���جيع البحث 
العلمي والدراسة والنشر في التاريخ النقدي والمالي بحيث يكون مرجعًا 

للباحثين والطالب.

»النقد« و »السياحة« توقعان اتفاقية 
إلنشاء المتحف الفلسطيني للنقد

رام الله/ االستقالل:
ق���ال محافظ فلس���طين لدى "البنك اإلس���المي 
للتنمية" محمد اش���تية، إن البنك أنشأ صندوق 
اس���تثمار خاصًا بالتمكين االقتصادي للشعب 

الفلسطيني، برأسمال 500 مليون دوالر.
وأوضح اش���تية ف���ي بيان ل���ه أم���س األربعاء، 
أن "اإلس���المي للتنمية" س���اهم ب����100 مليون 
دوالر ف���ي الصندوق، "ويتم العمل على حش���د 
التمويل المتبقي من خالل مجموعة من الشركاء 

والجهات". 

وسيعمل الصندوق تحت إشراف البنك، "إلدارة 
االس���تثمارات مع الفقراء والش���باب الرياديين، 
بهدف تمكين ربع مليون أس���رة فلسطينية في 

العقد القادم"، وفق البيان.
ويأتي إنش���اء الصندوق استجابة لدعوة أطلقها 
الرئي���س محمود عباس بإنش���اء برنامج تمكين 

اقتصادي للمجتمع المحلي.
وأظه���رت معطيات تقري���ر للجه���از المركزي 
لإلحص���اء الفلس���طيني )حكومي(، ف���ي أبريل/

نيس���ان 2018، أن قرابة ثلث )29.2 بالمائة( من 

سكان فلسطين يعيشون تحت خط الفقر.
ويعد قطاع غزة من أكثر المناطق في فلسطين، 
التي يعيش س���كانها تحت خط الفقر، بنس���بة 

بلغت 53 بالمائة.
و"اإلسالمي للتنمية"، بنك متعدد األطراف تابع 
لمنظمة التعاون اإلس���المي، ومقره السعودية، 
أنشيء في 1973 وبدأ نشاطه فعليًا سنة 1975.

ويهدف البن���ك إلى تعزيز التنمية االقتصادية 
والتقدم االجتماعي لدوله األعضاء، والمجتمعات 

المسلمة، في الدول غير األعضاء.

"اإلسالمي للتنمية" يؤسس صندوق استثمار  لفلسطين بـ500 مليون دوالر

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، أمس األربعاء، أنها أبلغت 
موردي الحبوب الدوليين المؤهلين بوقف توريد ش���حنات القمح والشعير، 

ذات المنشأ الكندي.
جاء ذلك، في بيان للمؤسسة أمس، على خلفية توتر العالقات الدبلوماسية 

بين البلدين.
وتستورد السعودية 3.5 ماليين طن قمح سنويا من مناشئ متعددة حول 

العالم، فيما كندا بين أهم المصدرين للقمح إلى المملكة.
واالثنين الماضي، اس���تدعت السعودية سفيرها لدى كندا، معتبرة سفير 
األخي���رة لدى الرياض، “ش���خصا غير مرغوب فيه”؛ عل���ى خلفية ما عدته 

الرياض “تدخال صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للبالد”.
وأعلنت المملكة “تجميد كافة التعامالت التجارية واالستثمارية الجديدة، 

مع كندا واحتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى”.
ج���اء ذلك، في أعقاب دع���وة وزيرة الخارجية الكندية، كريس���تيا فريالند، 
الرياض، إلى اإلفراج عمن أسمتهم “نشطاء المجتمع المدني” تم توقيفهم 

في المملكة.

االستقالل/ وكاالت:
قال وزي���ر االتصاالت وتقنية المعلومات اإليراني "محمد 
جهرمي"، أم���س األربعاء، إن رئيس الجمهورية حس���ن 
روحاني، أوعز بعقد اجتماع مش���ترك بين البنك المركزي 
ووزارة االتص���االت، بش���أن العمالت الرقمي���ة، وتقديم 

اقتراحات جديدة لتداولها.
وأعلن "جهرمي" ع���ن إمكانية تبادل وت���داول العمالت 
الرقمي���ة عبر المص���ارف المحلية، حس���بما نقلت وكالة 

األنباء اإليرانية )إرنا(. وأوضح أن الدراسات جرت في هذا 
الش���أن، لكن تفعيل الخطة لم يتم بعد، "كون هذا النوع 
من التبادل محظ���ورًا حتى اآلن من جانب البنك المركزي 

اإليراني".
ويتزامن هذا الط���رح، مع بدء س���ريان الحزمة األولى من 
العقوبات األمريكية على إيران، الثالثاء، بهدف تكثيف 
الضغط عليها، بعد إعالن الرئيس دونالد ترامب، انسحابه 
من االتفاق النووي، الذي تم إبرامه مع طهران في 2015.

وتس���تهدف الحزم���ة األولى م���ن العقوب���ات، النظام 
المصرفي اإليراني، بما في ذلك ش���راء الحكومة اإليرانية 
لل���دوالر األمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات الس���ندات 

الحكومية.
وتعان���ي العمل���ة المحلي���ة اإليرانية من تراج���ع حاد، 
وتسجيلها أدنى مس���توياتها التاريخية، عند 115 ألف 
ريال/ دوالر واحد، مطلع األسبوع الجاري، في ظل شح النقد 

األجنبي داخل السوق المحلية.

إيران تدرس تداول العمالت الرقمية عبر بنوكها السعوديـة توقـف 
استيرادالقمح الكندي

ارتفاع مديونية األردن إلى 39 مليار دوالر
االستقالل/ وكاالت:

قالت وزارة المالية األردنية إن إجمالي الدين العام بلغ في 
نهاية ش���هر تموز/ يوليو من ع���ام 2018 حوالي 28.22 
ملي���ار دين���ار )39 مليار دوالر( أو ما نس���بته 96.4% من 
الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لنهاية شهر تموز/ يوليو 
من عام 2018، مقابل 27.27 مليار دينار )38 مليار دوالر( 

أو ما نسبته 95.9% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
2017. وبحس���ب بيان وزارة المالية أم���س األربعاء، فقد 
بلغت المنح الخارجية حتى نهاية الشهور السبعة األولى 
من الع���ام الحالي حوالي 137.2 مليون دينار مقابل 134 
مليون دينار خالل نفس الفترة من عام 2017، أي بارتفاع 
بلغ حوالي 3.2 مليون دينار أو ما نس���بته 2.3% مقارنة 

بنفس الفترة من الع���ام الماضي. وفيما يتعلق باإلنفاق 
قالت الوزارة إن إجمالي اإلنفاق خالل الش���هور الس���بعة 
األولى من عام 2018 بلغ حوالي 4851 مليون دينار مقابل 
4640.5 مليون دينار خ���الل نفس الفترة من عام 2017 
مس���جاًل بذلك ارتفاعا مقداره 210.5 ماليين دينار أو ما 

نسبته %4.5.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ اس���ماعيل ولي���د محمد فتوح عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)946694353( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

النائب جمال اخل�ضري
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ مجد فرج جهاد سعد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406996223( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن/ رافت حس���ن احم���د البراوي عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)800490732( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطنة/ فداء صالح عب���د الرازق المصري 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)951141092( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ براء عادل حسين العمور.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802354035( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت الخارجي���ة األميركية أن 
واش���نطن تس���عى لبحث اتفاق 
جديد مع إيران، يشمل برنامجيها 
النووي والصاروخي، لكن طهران 
ش���ككت في ني���ة األميركيين، 
مؤكدة أن���ه ال ثق���ة فيهم بعد 
نق���ض االتفاق الس���ابق، خاصة 
بعد إع���ادة فرض العقوبات على 

طهران الثالثاء.
ولم يتأخر الرد اإليراني على هذه 
التصريح���ات، حي���ث أعلن وزير 
الخارجية جواد ظريف أنه ال أحد 
يثق في الحكومة األميركية، وأن 
دعواتها للحوار مع طهران ليست 

إال استعراضا.
وأضاف ظري���ف أن���ه إذا كانت 
واش���نطن تؤمن بالمفاوضات مع 
إيران عليها إظهار حسن نيتها 
والتعويض ع���ن اإلجراءات التي 

اتخذتها ضدها.
وق���ال إن بلده تفاوض���ت لمدة 
عامين م���ع الوالي���ات المتحدة، 
وتم التوصل إلى االتفاق النووي، 
"لك���ن حكوم���ة الس���يد ترامب 
انسحبت منه، فكيف يمكن إذن 

الثقة بالحكومة األميركية؟"
ودع���ا الرئيس اإليراني حس���ن 
روحاني اإليرانيين أول  أمس إلى 
الرئيس  ع���رض  التوحد، معتبرا 
األميركي دونال���د ترامب التفاق 
نووي جديد على إي���ران محاولة 
لش���ق الصف اإليران���ي، رافضا 
إج���راء أي مفاوض���ات م���ا دامت 

واشنطن لم تعد ملتزمة باتفاق 
النووي.

الوالي���ات  إن  روحان���ي  وق���ال 
المتحدة س���تندم، وأشار إلى أن 
االتحاد األوروبي والصين وروسيا 

أكدوا وقوفهم إلى جانب إيران.
وح���ذر وزير الخارجي���ة األلماني 
هايك���و ماس أمس م���ن أن قرار 
إع���ادة ف���رض العقوب���ات على 
إيران بإمكانه أن يزيد حالة عدم 
األوسط،  الش���رق  في  االستقرار 
ويعطي دفع���ا للقوى المتطرفة 

في المنطقة.
وقال ماس -في مقابلة مع صحيفة 
باساور نويه برس: "ال نزال نعتقد 

بأن التخلي عن االتفاق النووي مع 
إيران كان خطأ".

وكان ترام���ب ح���ذرأول  أمس 
التعامل  م���ن  العالم  الثالث���اء 
تجاري���ا م���ع إي���ران، مش���يدا 
فرضته���ا  الت���ي  بالعقوب���ات 
التنفيذ  حيز  ودخلت  واشنطن 
الثالث���اء، واصف���ا إياه���ا بأنها 

"األكثر إيالما على اإلطالق".    
وتش���مل الرزم���ة األول���ى م���ن 
تجميد  األميركي���ة  العقوب���ات 
التعامالت المالية وواردات المواد 
األولية، كما تس���تهدف قطاعي 

السيارات والطيران التجاري.
أي  العقوب���ات  ه���ذه  وتحظ���ر 

تعامالت مع إيران بالدوالر وتجارة 
المع���ادن النفيس���ة واأللمنيوم 
وطائ���رات  والفح���م  والصل���ب 
ال���ركاب، كما تمن���ع أي واردات 
إلى الواليات المتحدة من المواد 

الغذائية والسجاد اإليراني.
وتس���ري الدفع���ة الثاني���ة في 
نوفمبر/تش���رين  م���ن  الخامس 
الثان���ي الق���ادم، وتس���تهدف 
والمصرف  والغاز  النفط  قطاعي 
المرك���زي، وتس���عى واش���نطن 
بحلول ه���ذا التاري���خ إلى وقف 
صادرات النفط اإليرانية من خالل 
الضغط على الدول المس���توردة 

لها في آسيا وأوروبا خاصة.

االستقالل/ وكاالت:
قال المبعوث الخ���اص لألمين العام لألمم المتحدة 
إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن التوصل إلى تسوية 
سياس���ية عن طريق الحوار الشامل بين اليمنيين، 
هو السبيل الوحيد إلنهاء النزاع القائم منذ 4 أعوام 

ومعالجة األزمة اإلنسانية. 
وقال غريفيث أم���س األربعاء، في بيان صحفي، إنه 
"دعا إلى اجتماع تش���اوري انعقد في بريطانيا، أول 
أمس الثالثاء، مع 22 ش���خصية يمنية وناش���طات 

نسائية". 
وأوضح أن "االجتماع ناقش على مدى يومين س���بل 
استئناف العملية السياسية، وأنه يندرج في إطار 
الجهود المستمرة التي يبذلها من أجل االنخراط في 

مشاورات مع األطراف اليمنية كافة". 
وأض���اف غريفيث الذي ت���رأس االجتم���اع "اللقاء 

يه���دف إلتاحة الفرصة للتش���اور مع ش���خصيات 
يمنية اجتماعية وسياس���ية، تمتلك معرفة فريدة 

حول المجتمع اليمني". 
والخميس الماضي، أعلن غريفيث، أنه يعتزم، جمع 
أطراف الصراع على طاولة المفاوضات بجنيف في 6 

سبتمبر/أيلول المقبل. 
وكش���فت المنظمات الدولية ع���ن أرقام مفزعة عن 
حجم الكارثة اإلنس���انية في اليمن في ظل الحملة 
العسكرية للتحالف السعودي اإلماراتي المستمرة 
للع���ام الراب���ع، والتي توق���ع المزيد م���ن الضحايا 

المدنيين وتعرض الماليين للموت جوعا أو مرضا.
فقد قال المجلس النرويجي لالجئين إن اليمن أصبح 
أش���به ما يكون بسجن مفتوح بسبب الحرب وإغالق 
المنافذ الرئيس���ية للبالد، في ظ���ل وجود قرابة 16 
مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات اإلنسانية 

والرعاية الصحية األساسية.
وأضاف المجلس في تقرير له أنه حتى أغس���طس/

آب م���ن العام الماض���ي توفي عش���رة آالف يمني 
ممن يحتاج���ون للعالج خارج البالد، بس���بب إغالق 
مط���ار صنعاء على يد ق���وات التحالف الذي تقوده 

السعودية.
ورصد التقرير قيام قوات التحالف بش���ن 56 غارة 
على المطار خ���الل العامين الماضيين، وهو ما عّمق 
معاناة المدنيين بينما تهدد البالَد موجة ثالثة من 
الكوليرا، علما بأن األمم المتحدة كانت أحصت فيها 

أكثر من مليون إصابة بالكوليرا.
وأش���ار التقرير إلى أنه منذ ع���ام 2015 ُقتل أو ُجرح 
ما يزيد على س���تين ألف شخص في اليمن، وتؤكد 
األمم المتحدة أن عدد القتلى يفوق العش���رة آالف، 

وأن معظمهم سقطوا بنيران التحالف.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس األربعاء عن 
نشر 10 معابر برية وبحرية وجوية من أجل 

"تسهيل إعادة الالجئين السوريين".
وجاء ذلك خالل اجتماع بين "المركز الروسي 
الستقبال وتوزيع وإيواء النازحين والالجئين" 
ومقر التنس���يق المش���ترك بي���ن اإلدارات 

السورية بشأن قضايا عودة الالجئين.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الروس���ية 
أن رؤس���اء فرعي نقطت���ي العبور الحدودية 
نصي���ب ودوال���ي ونقطة العب���ور الداخلية 
الصالحي���ة قّدموا تقاريرهم ح���ول الوضع 
الميدان���ي خالل جلس���ة تداول عب���ر دائرة 

الفيديو المغلقة.
وقال رئيس المركز الروس���ي، اللواء ألكسي 
الحكومة  ق���رار  "بموج���ب  تيس���كانغوف: 
الس���ورية، تم إنش���اء هيئة للتنسيق بين 
اإلدارات لتنظي���م التفاع���ل بي���ن الوزارات 
المعنية، والهدف هو تهيئة ظروف مواتية 
لع���ودة الالجئين لضمان ظروف معيش���ة 

الئقة وفقًا لقدرات الدولة".
وأضاف تيسكانغوف أن عشر نقاط ُأنشئت 
حالي���ًا، وهي "معبر نصيب وهو الوحيد على 
الحدود السورية األردنية، وخمسة معابر على 
الحدود الس���ورية اللبنانية، وهي الزمراني، 
جديدة يابوس، الدبوسية، تل كله والقصير، 

كما تم إنشاء معبرين داخليًا هما أبو الظهور 
والصالحية، فضاًل عن وجود معبرين جويين، 

وآخر بحري هو معبر بانياس".
وجاءت هذه المعاب���ر تزامنًا مع تصريحات 
أطلقها الرئيس اللبناني، ميش���ال عون، دعا 
فيها مختلف الدول إلى العمل على تسهيل 
العودة اآلمنة لالجئين السوريين في لبنان 

إلى وطنهم.
وقال مدي���ر األمن الع���ام اللبنان���ي، اللواء 
عباس ابراهيم: "إن المبادرة الروسية إلعادة 
الالجئين الس���وريين في لبنان إلى بالدهم 
باتت في ط���ور الترجمة العملية"، حس���ب 

تعبيره.

االستقالل/ وكاالت:
وجه القضاء الماليزي أمس األربع���اء، تهًما جديدة إلى رئيس 
الوزراء الس���ابق نجيب عب���د الرزاق، بموج���ب قوانين مكافحة 
تبييض األموال في قضية تتعلق بفضيحة احتيال بمليارات 

الدوالرات ساهمت في هزيمته االنتخابية في أيار/مايو.
ووجهت محكمة كوااللمبور لنجيب ثالث تهم بتبييض أموال 
في إطار اتهامه باالس���تحواذ على 42 ملي���ون رينغيت )10,3 
ماليين دوالر( هي على صل���ة بفضيحة صندوق »1 ام.دي.بي« 

السيادي، الذي أسسه وأشرف عليه.
وتضاف هذه إلى تهم وجهت إليه الشهر الماضي بعد توقيفه 
أول مرة تتعلق ثالث منها بإس���اءة األمانة وواحدة باس���تغالل 

منصبه من أجل التربح.
ونف���ى نجيب البالغ من العمر 65 عام���ا ويمُثل حرًا بكفالة، كل 

التهم الموجهة اليه.
وتتح���رى حكوم���ة ماليزيا الجدي���دة مزاعم بس���رقة مليارات 
الدوالرات من الصندوق السيادي. وكانت اتهامات الفساد عاماًل 
رئيسيا في س���قوط حكومة نجيب وائتالفه الذي حكم طويال 
وهزيمته أمام ائتالف إصالحي تزعمه السياسي البارز مهاتير 

محمد البالغ من العمر 93 عاما.
وقال نجيب بعد تالوة التهم إنه يترافع بالبراءة وهذا يعني أنه 
سيخضع للمحاكمة على أن يتم تحديد الموعد الجمعة المقبل.

وف���ي حال إدانته قد يحكم على نجيب كحد أقصى بالس���جن 
15 سنة عن تهم تبييض األموال و20 سنة عن كل من التهم 

األخرى.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت األمم المتحدة أمس األربعاء أن الس���لطات البورمية لم تسمح 
لوكاالتها بالوصول بش���كل مس���تقل إلى المنطقة حيث مركز أزمة 
الروهينغا في بورما بعد شهرين من توقيع اتفاق مع الحكومة للعمل 

هناك.
ووقعت وكاالت أممية تعنى بالالجئين والتنمية اتفاقا مع الحكومة 
البورمي���ة في حزيران/يونيو يس���مح لها بالعمل ف���ي والية راخين 
الش���مالية التي فر منها مئات آالف المسلمين من أقلية الروهينغا 

من منازلهم اثر حملة قاسية أطلقها الجيش قبل نحو عام.
وكان من المفترض أن يسمح االتفاق لألمم المتحدة بمساعدة بورما 
على خلق ظروف على األرض تس���اعد عل���ى العودة اآلمنة والطوعية 
للروهينغا المحرومين من الجنسية والذين يعيش كثير منهم حاليا 

في مخيمات في جنوب شرق بنغالدش.
ورفض���وا حت���ى اآلن الع���ودة دون أي ضمان ألمنه���م أو حقوقهم 

األساسية كالجنسية.
وذكرت الوكاالت في بيان مشترك أن السلطات البورمية لم ترد بعد 
عل���ى طلبات تعود إلى منتصف حزيران/يونيو للس���ماح للموظفين 

الدوليين ببدء العمل في والية راخين.

رسميًا.. اتهام رئيس وزراء واشنطن تسعى التفاق نووي جديد.. وطهران تشكك
ماليزيا السابق بـ »تبييض أموال«

األمم المتحدة تحث بورما على 
االلتزام باالتفاق الخاص بالروهينغا

روسيا تؤسس 10 معابر إلعادة الالجئين السوريين

األمم المتحدة: الحوار الشامل بين اليمنيين 

هو السبيل الوحيد إلنهاء النزاع القائم
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إعالن 
فقد 
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أعلن أنا المواطن/ محمد حجازي خليل المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802932087( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / س���الم جهاد سالم السواركة  عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)801836917( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ خديجة محمد حس���ن سلمان عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)941522823( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ايمن مصطفى ش���حاده ابو شدق 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800627572 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ هناء ناصر جميل القطب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802589390( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد س���هيل عبد الرحمن سلمان 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400992186( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

محادثات التهدئة ورف���ع الحصار تجري في 
وقت حساس، حيث هشاشة وقف إطالق النار 
وارتفاع احتم���االت التصعيد في كل لحظة، 
وقد ب���ات واضًحا أن إطالق الن���ار والتصعيد 
يمثل تهدي���ًدا دائًما وقائًم���ا في أي لحظة، 
ويش���كل أحد أهم أس���باب االهتمام الكبير 
الت���ي ترعى المحادث���ات ولطرفي  لألطراف 
الصراع، س���واء من الجان���ب االحتاللي الذي 
سيعقد مجلس���ه األمني المصغر، الخميس 
القادم، الس���تكمال بحثة ونقاش���ه لموقفه 
وخططه مّم���ا يحدث على جبه���ة قطاع غزة 
أو جانب فصائ���ل المقاومة في القطاع، التي 
تس���تعد للتصعيد، وفي ذات الوقت تعكف 
على دراس���ة مقترحات التهدئة بحذر ودون 
اس���تخفاف أو على مس���توى الراعي الدولي 
والمصري، اللذين يقومان باتصاالت وزيارات 

مكوكية بهدف احتواء األمر وتبريد األجواء.
حادثة األمس التي قامت فيها دبابة احتاللية 
بإطالق قذيفة اس���تهدفت موقًعا للقس���ام 
وأدت الغتيال اثنين من جنود القس���ام، أثناء 
العدو  قيامهما بنش���اط تدريبي، اضط���رت 
لالعت���راف بخطأ تقدي���ره، وال يع���رف بعد 
األس���باب الحقيقية الستهداف الموقع، هل 
هو س���وء فه���م أو بدوافع أو أس���باب أخرى؟ 
كل ذلك يؤكد مس���توى خطورة االنزالق نحو 

التصعيد في كل لحظة.

وعن تعقيدات التف���اوض في ظل احتماالت 
التهديد العالية، كتب المراس���ل العسكري 
لصحيفة "هآرت���س" عاموس هرئيل: حادثة 
إط���الق النار أمس على ح���دود قطاع غزة هي 
دليل على سوء تفاهم محلي، يمكنه أن يتطور 
إل���ى حادثة تلقي بظلها على جهود التوصل 
لوقف إطالق النار. إط���الق رجال حماس للنار 
ق���رب الجدار أدى لرٍد فوري إلس���رائيل، وإلى 
قتل نشيطْين من الذراع العسكرية لحماس.

حسب رواية حماس التي نشرت بعد الظهر، 
فاألمر يتعلق بسوء تفاهم. في موقع لقوات 
الكومان���دو البحري لحماس ش���مال القطاع، 
جرى استعراض أمام ش���خصيات كبيرة في 
المنظمة؛ جنود الجيش اإلسرائيلي اعتقدوا 
بالخطأ أن إطالق النار موجه ضدهم وردوا بنار 
المدفعية. في الجيش اإلس���رائيلي قالوا في 
البداية بأن الرد عل���ى إطالق النار كان مطلوًبا 

في مثل هذه الظروف.
ولكن في هذه الليل���ة، وبعد تحقيق أولي، عّدل 
الجيش لوائحه، فم���ن التحقيق تبين أن إطالق 
النار ش���خص على بعد حوالي 2 كم من الحدود. 
بعد ذلك، اعترفوا ف���ي الجيش بأنه كان هناك 
تشخيص إش���كالي، وفس���روا ذلك بالمستوى 
العال���ي للتوتر في ه���ذه األس���ابيع على طول 
الحدود، وبأحداث سابقة من إطالق نار القناصة. 
أثناء إط���الق النار كانت تعمل قوة هندس���ية 

للجيش اإلس���رائيلي على طول الجدار، والقادة 
الميدانيون خافوا من أن يتعرضوا للخطر.

حادثة إطالق الن����ار أمس هي الثالثة من نوعها 
خ����الل أس����بوعين ونص����ف، ف����ي الحادثتْي����ن 
الس����ابقتْين قتل جندي من "جفعاتي" الرقيب 
أول أفيف ليفي، وأصيب بجراح متوسطة ضابط 
من اللواء، الحادثتان السابقتان حدثتا على بعد 
حوالي 400 متًرا، إحداهما ع����ن األخرى، وبفارق 
زمني أقل من أس����بوع، ف����ي الحالتْين كان ذلك 
إطالق����ًا لنار القناصة أصابت الق����وات الموجودة 

على طول الجدار في جنوب قطاع غزة.
قتل نش���يطْين من الذراع العسكري أدى كما 
هو متوقع إلى تهدي���دات باالنتقام من قبل 
حماس والجهاد اإلسالمي. الجيش اإلسرائيلي 
أع���اد في األيام األخيرة نش���ر بطاريات القبة 
الحديدي���ة في ع���دة مناطق بالنق���ب، وهذا 
يدل على أنه مس���تعد للتصعي���د. مع ذلك، 
المنظمات الفلسطينية ردت بصورة مختلفة 
على قتل أعضائها في الس���ابق، بشكل عام 
أطلقت الصواريخ ردًا على مقتل نشطاء الذراع 
العسكرية، في حين أنه لم يكن رد كهذا على 
قتل متظاهرين خالل المظاهرات األسبوعية 

على طول الجدار.

ت�صوية �صغرية
التقارير الفلسطينية في األسبوع الماضي 

عن احتماالت بلورة صفقة قريبة مع إسرائيل 
اس���تبدلت اآلن بنغمات متشائمة وحذرة 
أكثر، وهذا يتوافق مع الرياح التي هبت من 
نقاش الكابينت، فالوزراء سمعوا أنه ما زال 
هن���اك الكثير من العقبات في الطريق إلى 
تسوية شاملة في القطاع، أهمها هو رفض 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
أن يوقع على اتفاق مصالحة مع حماس، وأن 
يتجند لعملي���ة إعادة إعمار القطاع. إضافة 
الى ذلك، مش���كلة األس���رى والمفقودين 
اإلس���رائيليين. يبدو أن إسرائيل مستعدة 
لتعويق التق���دم بدرجة ما في إعادة جثث 
الجنود والمدنيين اإلس���رائيليين، ولكنها 
تحتاج إلى بادرة حس���ن ني���ة من حماس، 
مثل تقري���ر كامل عن وض���ع األربعة، قبل 

المصادقة على الصفقة.
حماس أعلنت أن قيادتها اتخذت في جلستها 
بغزة عدة قرارات، وأن وفًدا من قبلها سيسافر 
إل���ى القاهرة لمواصلة النقاش مع المصريين 
حول المصالحة، كس���ر الحصار والتوصل إلى 
تهدئة مع إس���رائيل. في ه���ذه األثناء، يبدو 
أن االقتراح الموج���ود على جدول األعمال في 
المرحل���ة األولى هو "تس���وية صغيرة": وقف 
إطالق النار الذي تطلب إس���رائيل أن يشمل 
أيًضا وقف إط���الق الطائرات الورقية الحارقة 
والبالون���ات ووقف االحت���كاك العنيف على 

الجدار، مقاب���ل إعادة الحركة الكاملة للبضائع 
في معبر كرم أبو س���الم، ورفع جزء من القيود 

على الصيد أمام شواطيء غزة.
هذا حل أس���هل على التحق���ق، حيث يخدم 
مصلح���ة كل األط���راف في التهدئ���ة ومنع 
حدوث حرب، ولكن المشكلة هي أنه ال يقترب 
حتى إل���ى حل المش���كالت األساس���ية في 
القطاع؛ لذلك فإن قيادة الجيش اإلسرائيلي 
تؤيد اتخاذ خطوات أوس���ع: إعط���اء موافقة 
إس���رائيلية على تقديم المس���اعدة الفورية 
في المجاالت األكثر اش���تعاال )المياه والغذاء 
والكهرباء والوق���ود والمعدات الطبية وإعادة 
تأهيل البن���ى التحتية للمجاري في القطاع(، 
هنا يوجد فجوات أمام المس���توى السياسي 
الذي يخش���ى التقدم ب���دون أن يكون بيديه 
عل���ى األقل وعد مقنع للوصول إلى إنجازات ما 
في مسألة األسرى والمفقودين اإلسرائيليين، 
وبالطبع يخش���ى من أن يتم اعتباره ضعيًفا 

أمام حماس.
األمور س���تتضح ربم���ا بعد جول���ة أخرى من 
المحادث���ات بي���ن حماس والس���لطة برعاية 
مصرية في القاه���رة. في هذه األثناء، يتوقع 
اس���تمرار الوضع الراه���ن: بالون���ات حارقة، 
اش���تعاالت محددة على طول الجدار، والكثير 
من التهديدات في الوقت الذي تتواصل فيه 

المحادثات.

محادثات التهدئة في ظل احتماالت التصعيد

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة »يس���رائيل هيوم« العبرية ف���ي عددها الصادر 
أم���س األربعاء، إن اللجنة الخاصة في س���لطة الطوارئ أصدرت 
توصيات مفادها أن ما يس���مى »الجبهة الداخلية« غير جاهزة 
للحرب، في حين كشفت أن مسؤولين كباًرا في سلطة الطوارئ 
يهددون باالستقالة بسبب خالف اآلراء مع وزير الحرب أفيغدور 

ليبرمان.
وتحت عنوان »ماذا يحدث في سلطة الطوارئ القومية؟«؛ أكدت 
الصحيفة أن »الجبهة الداخلية« غير جاهزة لحرب، وتعاني من 
نقص خطي���ر في الميزانية، وقد توصل���ت اللجنة التي عّينها 
»ليبرمان« لهذه النتائج، وقالت: إنها مقلقة جدا، وتنش���ر ألول 
مرة. وبحس���ب الصحيفة؛ فإن عنصرًا كبيرًا في سلطة الطوارئ 
القومية أعلن مؤخرا عن استقالته، كذلك هدد آخرون باالستقالة 

بس���بب قرار وزي���ر الحرب ليبرم���ان تغيير البني���ة التنظيمية 
للسلطة، ودمج أجزاء منها في الجبهة الداخلية.

وحذر مسؤولون كبار في سلطة الطوارئ في نقاشات داخلية من 
أن »إسرائيل« ستواجه صعوبات في أي حرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن »سلطة الطوارئ القومية« أنشئت عام 
2007 حس���ب توصيات مراقب الدولة بع���د حرب لبنان لتكون 
هيئة مستقلة للتعامل مع »الجبهة الداخلية« أثناء الحروب، وقد 
تطورت هذه الس���لطة وتوسعت، وتوسعت معها اإلشكاليات؛ 
حيث منذ إقامتها حتى اليوم تم تغيير 11 شخًصا في قيادتها.
وأك���دت الصحيفة أن اللجنة أصدرت توصيات قاس���ية في أن 
»الجبه���ة الداخلية« بوضعها الحالي ل���ن تصمد في حرب أمام 
حزب الله، وكش���فت أيضا عن نقص ف���ي الجاهزية لدى هذه 

»الجبهة« في التعامل مع أي حرب حقيقية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن السفير "اإلسرائيلي" لدى األمم المتحدة داني دانون، 
أمس األربعاء، عن لقاء مقّرر بين الرئيس األمريكي دونالد 
ترمب ورئي���س حكومة االحتالل بنيامي���ن نتنياهو، في 

أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال دانون، في تصريحات نش���رتها إذاع���ة "كول برما" 
العبرية: إن ترمب ونتنياهو س���يعقدان لقاء على هامش 
اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة، الذي ستبدأ أعماله 

بتاريخ 25 أيلول/ سبتمبر القادم.
وأوضح أن اللقاء س���يتناول عّدة ملفات سياس���ية مهّمة؛ 
على رأس���ها الملف النووي اإليران���ي وفعالية العقوبات 

االقتصادية األمريكية المفروضة على طهران.
يذكر أن آخر لقاء جمع الرئي���س األمريكي برئيس الوزراء 
اإلسرائيلي كان بتاريخ 5 آذار/ مارس الماضي، على هامش 

زيارة األخيرة لواشنطن.
يذكر أن الرئيس األمريكي دونالد ترمب، أعلن يوم 8 أيار/ 
مايو الماضي، انس���حاب بالده من االتفاق الش���امل بشأن 
البرنامج النووي اإليراني، والذي توصلت إليه "السداس���ية 
الدولية" )روس���يا والواليات المتح���دة وبريطانيا والصين 

وفرنسا وألمانيا( وإيران في عام 2015.
قت  وأعلن ترمب استئناف العمل بالعقوبات كافة التي علِّ
نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، بما فيها العقوبات على 

الدول التي لها أعمال مع إيران.

االستقالل/ وكاالت:
أفادت وسائل إعالم عبرية بأن شركة الخطوط 
الجوي���ة الكويتي���ة، وافق���ت عل���ى تعويض 
مستوطنة إسرائيلية بعد رفض بيعها تذكرة 
س���فر على إحدى رحالتها من مطار هيثرو في 

لندن ألنها إسرائيلية.
وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الحادث 
وقع في تش���رين الثان���ي الماضي، حيث وافق 
موظفو الخطوط الجوي���ة الكويتية في البداية 
على بيع التذكرة لماندي بلومينثال المتوجهة 
إل���ى تايالند، ثم عادوا ع���ن قرارهم بدعوى أن 
اإلس���رائيليين ال يمكنه���م الس���فر على متن 

الطائرات الكويتية.
وانتش���ر في ش���بكة اإلنترنت مقط���ع فيديو 
يس���ّجل مش���ادات كالمية بين "اإلسرائيلية" 

وموظف في الشركة الكويتية بالمطار.
وذكرت الصحيف���ة أن بلومينثال قاضت بدعم 
م���ن منظمة "المحامي���ن البريطانيين من أجل 
الكويتي���ة، واتهمتها  الش���ركة  "إس���رائيل" 
بالتمييز العرقي والتحرش م���ا دفع "الخطوط 
الكويتي���ة" إلى تعويض خس���ائرها لكن دون 
اإلقرار بمسؤولية الشركة عن الحادث، فيما لم 

تكشف وسائل اإلعالم عن قيمة التعويض.

لقاء بين ترمب 
ونتنياهو 

سبتمبر المقبل

الخطوط الجوية 
الكويتية تعّوض 

مستوِطنة »إسرائيلية«

صحيفة عبرية تكشف: »الجبهة 
الداخلية« غير مستعدة للحرب
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االستقالل/ وكاالت:
ينمو في جنوب شرقي الواليات المتحدة نبات محلي دائم الخضرة، يطلق 
علي���ه اس���م yaupon الذي يعرف أيضًا باس���م »كاس���ينا«، أو »توت عيد 

الميالد«.
ويتم تناوله كش���اي ش���عبي محبب، بخاصة أن يوبون كان النبات الوحيد 
المعروف في أميركا الشمالية الذي يحتوي بشكل طبيعي على الكافيين، 
وعاد حاليًا ش���اي يوب���ون إلى الظهور مجددًا، ولعل هناك أس���بابًا وجيهة 
لتجربة تناول مش���روب يوبون بداًل من الشاي أو القهوة المعتادة. بحسب 

.»Care2« ما نشره موقع
كان يوبون س���لعة ثمينة حيث  قام التجار األميركيون األصليون بش���حن 
أوراق���ه المجففة من الواليات الجنوبية الش���رقية على ط���ول الطريق إلى 
كاهوكيا، وهي مدينة قديمة كانت تقع بالقرب من س���انت لويس العصر 

الحديث.
كما أن السكان األصليين كانوا يس���تهلكون شاي يوبون المعروف باسم 
»الش���راب األس���ود« كمش���روب يومي ويقدم يوبون إلى الضيوف كبادرة 

صداقة وكرم ضيافة.
وق���ال عالم الطبيعة ويليام بيرترام، ف���ي مالحظات حول جوالته في والية 
نورث كارولينا في عام 1775، إن قبائل ش���يروكي كانت  تطلق على يوبون 

اسم »الشجرة المحبوبة«.
وقام المستوطنون األوائل بتصدير اليوبون إلى أوروبا، لحين تفوق الشاي 

اآلسيوي عليه وأصبح األكثر شعبية.
وأثبت���ت األبحاث، التي أجري���ت على اليوبون أنه يحت���وي على الكافيين 
وكذلك الثيوبرومين، وهو مركب يعطي الش���وكوالتة مذاقها المر المميز. 
ومن المعروف أيضًا أن الثيوبرومين يعزز الحالة المزاجية ويعطي ش���عورًا 

بالسعادة.
ويحت���وي اليوبون عل���ى كمية كافيين أقل من تلك الموجودة بالش���اي أو 
القهوة العادية، ولكنه يحتوي على المزيد من الثيوبرومين. ويقال إن هذه 
النسبة تعطيك »شرابًا« مماثاًل للشاي والقهوة، دون الشعور بالتوتر الذي 
يمكن أن يس���ببه الش���اي والقهوة، كما أنه غني بمضادات األكسدة، التي 

تكافح االلتهاب وتساعد على منع األمراض االنتكاسية.

فوائده مميزة.. الكشف عن مشروب 
جديد بديال عن القهوة والشاي 

االستقالل/ وكاالت
كشف تقرير صيني عن استخدام أكثر من 30 مؤسسة 
عسكرية وحكومية صينية على مدى السنوات األخيرة، 
طائرات بدون طيار على شكل طيور لمراقبة المواطنين 

في 5 أقاليم صينية على األقل.
ويحمل برنام���ج المراقبة االس���م الك���ودي »دوف« أو 
)الحمامة( ويقوده »سونج بيفنج« األستاذ في »جامعة 
الشمال الغربي للفنون التطبيقية« في إقليم »شيان« 
الصيني، والذي كان يعمل في مش���روع تطوير الجيل 
الخامس ألول طائرة مقاتلة ش���بح في آسيا المعروفة 

باسم »شينجدو جيه-20«.
وتعمل الطائرة بدون طيار وتأخذ شكل الحمامة بمحرك 
كهربائي وجناحين متحركين شبيهين بأجنحة الطيور 

الحقيقية.
ا  وتحم���ل كل »حمامة« كاميرا عالي���ة الوضوح، وهوائّيً
لتحدي���د الموقع عبر األقم���ار الصناعية )جي.بي.إس(، 
ا لنقل البيانات مع  ونظاًما للتحكم في الطي���ران، وخّطً

القدرة على االتصال باألقمار الصناعية.
ونقل موقع متخصص في موضوعات التكنولوجيا عن 
»تيموث���ي آر هيث« كبير محللي األبحاث العس���كرية 
الدولي���ة في مؤسس���ة راند لألبحاث قول���ه إنه يمكن 
تجنب تقنيات المراقبة الصينية، حتى إذا كانت حذرة، 
ولكن هذه الطائرات بدون طيار تطلق »مستوى جديدا 

للتدخل« في حياة المواطنين.
وأض���اف أنه رغم احتمالية نش���ر ه���ذه الطائرات في 
األقاليم المضطربة مثل ش���ينجيانج، فإن أي شخص 
صيني يجب أن يفترض أن س���لوكه تح���ت المراقبة، 
ويتم تس���جيله بغض النظر عن المكان الموجود فيه 
في الهواء الطلق.. اس���تخدام الصين للطائرات بدون 
طيار سينقل المراقبة الحكومية إلى مستوى جديد من 

التخويف.

»حمامة إلكترونية« 
تراقب المواطنين 

في الصين!

االستقالل/ وكاالت:
تعتبر مشاكل النوم من القضايا الشائعة خالل فصل 
الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب وجود 
مشكلة حصرية خاصة بسكان قطاع غزة وهي انقطاع 

الكهرباء لساعات طويلة.
وللتمتع بنوم مريح وهانيء قدر اإلمكان، ينصح الخبير 
األلماني هانز جونتر- فيس بتهوية غرفة النوم باكرًا 

مع غلق النوافذ والستائر نهارًا.
وأضاف عضو الجمعي���ة األلمانية ألبحاث النوم وطب 
الن���وم أنه ينبغي أخذ دش بماء فاتر قبل الذهاب إلى 

الفراش مباشرة، مشيرا إلى أن أخذ دش بماء بارد يؤدي 
إلى انقباض المس���ام، ومن ثم تتدهور قدرة الجسم 

على تصريف الحرارة.
كما ينبغي ارتداء مالبس مريحة مصنوعة من خامات 
طبيعية، كالقطن والكتان والحرير، وليس من خامات 

اصطناعية.
ومن ناحية أخرى ال يجوز شرب مشروبات مثلجة مساء، 
ألنه سيتعين على الجسم حينئذ حرق الطاقة لجعل 
المش���روبات في نفس درجة حرارة الجسم، ما يقض 

المضجع ويسلب النوم من العين.

االستقالل/ وكاالت:
هل فتح���ت تطبيق واتس���اب يوما ووجدت رس���الة 
محذوف���ة، وقتلك الفض���ول لمعرف���ة مضمون تلك 
الرسالة؟ من شبه المؤكد أن ذلك حصل. ولكن من اآلن 

فصاعدا ليس عليك أن تقلق، فهناك حل.
بالطبع، ال يمكن قراءة الرسالة بعد حذفها عبر تطبيق 
واتس���اب ذاته، وإال لما كانت الش���ركة القائمة عليه 

قدمت تلك الميزة أصال.
والحل يكمن في تثبيت تطبيقات إضافية تساعدك 

على إنجاز هذه المهمة، وقراءة الرسائل المحذوفة.

التطبي���ق األول الذي يمك���ن االعتم���اد عليه يدعى 
WhatsRemoved وهو متوف���ر على متجر أندرويد، 
وبإمكانه أن يعرض للمستخدم قائمة بالرسائل التي 

قام مرسلوها بحذفها بعد إرسالها عبر واتساب.
 ،Notification History  وهناك تطبيق آخر يدع���ى
متوفر على متجري غوغل وأبل، وكما يشير اسمه فإن 
مهمته تخزي���ن كل ما يتم اس���تقباله على الهاتف 
من إش���عارات بما في ذلك الرس���ائل المستقبلة على 
واتس���اب، وبالتالي يتيح للمس���تخدم قراءة الرسائل 

المحذوفة.

نصائح ألماسية للحصول على 
نوم هانئ في الصيف

ال تقلق.. بإمكانك اآلن قراءة 
رسائل »واتساب« المحذوفة

االستقالل/ وكاالت
من الخطأ االعتقاد أن ضربة الش����مس 
تأتي فق����ط عند التعرض المباش����ر 
ألشعة الشمس، فضربة الشمس قد 
تصيب األشخاص في داخل منازلهم؛ 
ولكن بس����بب قيامهم بأعمال منزلية 

في ظل األجواء الحارة.
وإليك بعض األم����ور التي يمكن من 
خاللها تفادي اإلصابة بضربة الشمس 

عند القيام بأعمال المنزل:

- تجنب العمل المرهق.
- االبتعاد عن الحرارة المرتفعة.

- االستحمام خالل الظهيرة.
- تناول الكثير من الخضار.

- ش����رب المي����اه وتحديدًا ف����ي فترة 
الظهيرة.

- غلق النوافذ خالل الظهيرة.
- الح����رص عل����ى ش����رب الس����وائل 

والعصائر الطبيعية.
- ارتداء المالبس القطنّية.

لتفادي ضربة الشمس داخل المنزل اتبع اآلتي
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يشارك في البطولة اآلسيوية
عبيد: »هالل القد�س« قادر على املناف�سة على كل الألقاب 

غزة/ محمد العقاد:
أكد المدي���ر الفني لنادي ه���ال القدس خضر عبي���د أن هدفه هو 
المحافظة على األلقاب األربعة التي حققها فريقه بدوري المحترفين 
وتحقي���ق انجاز جديد مع الفريق باإلضافة إلى التركيز الجيد بالملف 

اآلسيوي.
وقال عبيد في حديث ل���" االس���تقال" : »إننا نقوم ببناء فريق كامل 
قادر على المنافس���ة بكل البطوالت وتقديم مستوى قوي في دوري 
المحترفين والبطولة اآلس���يوية«، مضيفا أن الفريق يمتلك مجموعة 
مميزة م���ن الاعبين القادري���ن بقوة المحافظة عل���ى جميع األلقاب 

وتحقيق ألقاب جديدة وترك بصمة واضحة.
وأكد عبيد أن طموح الفريق هو إحراز لقب البطولة اآلسيوية من خال 
المنافسة بقوة أو الوصول إلى مراحل متقدمة وتشريف فلسطين في 
االستحقاقات اآلسيوية، رغم اشتداد المنافسة بين الفرق خاصة أن 

فريق الدوري السعودي تعزز بصفقات من العيار الثقيل.

وعن تعاقدات الفريق، أش���ار عبيد إلى أن الفريق اكتفى بالتعاقد مع 
العبين اثنين حتى اآلن، مبينًا أنه تم اختيارهم حسب المطلوب في 
نقص ببعض المراكز، الفتًا إلى القيام باختيار العبين من خارج الضفة 
وقطاع غزة ليكون الفريق شموليًا خاصة أن الفريق بحاجة إلى العبين 
ذوي طابع خاص انسجاما مع استراتيجية النادي في تمثيل فلسطين 
خير تمثيل لتكون المش���اركة فعالة في البطولة اآلسيوية، نافيًا أن 
يكون قد تم التعاقد مع الاعب مصطفي حس���ب الله لظروف خاصة 

بالاعب.
وأش���ار عبيد إلى أن الفريق تعاقد مع مدرب لياقة بدنية من تشيلي، 
مؤكدًا أن األمور تسير بش���كل مميز للموسم الجديد، مشيرًا إلى أنه 
يوج���د توافق بالعمل عل���ى رتم جديد في المباريات والذي س���يتم 

تطبيقه على أرض الواقع في البطوالت القادمة.
يذكر أن ه���ال القدس بدأ فترة االعداد للموس���م الجديد، والبطولة 

اآلسيوية بشكل قوي قبل ثاثة أسابيع.

غزة / عبدالله نصيف:
في موقعة س���لوية من العيار الثقيل التي جمع���ت أبناء خدمات رفح  وخدمات 
المغازي على صالة الشهيد أبو يوسف النجار غرب مدينة خانيونس، تمكن أبناء 
رفح من تحقيق فوز مستحق بنتيجة " 88/ 72 "، وعلى صالة البريج واصل بطل 
اللعبة خدمات البريج انتصاراته، وحقق فوزًا سهًا 119_73 على جمعية الشبان 

المسيحية، في ثالث جوالت دوري "جوال" لكرة السلة للمحافظات الجنوبية.
وحق���ق خدمات رفح فوزًا صعب���ا وغاليا على أحد أبطال اللعبة لس���نوات طويلة 

خدمات المغازي بنتيجة " 88/ 72 "، ويواصل األخضر انتصاراته.
واستطاع المغازي في الربع األول من المباراة، فرض أدائه ونجح بالدفاع عن سلته، 
واقتناص الربع بالتسديدات الثاثية والهجمات المرتدة، لينتهي الربع بتقدم 

المغازي "17/16".
وشهدت المباراة في الربع الثاني تألقا واضحا ألبناء رفح نجحوا من خاله بتحقيق 

الفوز بهذا الشوط بنتيجة " 20 / 4 " ونتيجة اللقاء اإلجمالية " 21/36 ".

وش���هد الربع الثالث صحوة كبيرة ألبناء المغازي الذي���ن اعتمدوا على الهجوم 
الضاغط من وس���ط الملعب، نجح���وا من خاله بالعودة للق���اء وتقليص الفارق 
والتق���دم من جديد، لينته���ي الربع بفوز المغازي بنتيج���ة " 19/29 " وبنتيجة 

إجمالية للقاء "50/55 " .
وحس���م أبناء رف���ح الربع الرابع لينته���ي بنتيج���ة " 32 / 22 "  وكانت النتيجة 
النهائية للقاء "72/88" ليواصل أبناء رفح سكة االنتصارات بتحقيق الفوز الثالث 

و يلحقوا الهزيمة األولى بخدمات المغازي.
وفي موقعة من أسرع لقاءات البطولة من حيث التوقيت الزمني، نجح حامل اللقب 
وبطل النسخة الماضية خدمات البريج من تحقيق فوز كبير على حساب ضيفه 

جمعية الشبان المسيحية بنتيجة " 119 / 73 ". 
وبذلك يصبح البريج الفريق الوحيد الذي تجاوز مائة نقطة في لقاءين متتاليين 
بعد فوزه العريض في الجولة الماضية على خدمات جباليا، وانتصاره يعتبر الرقم 

األعلى بالبطولة من حيث تسجيل النقاط حتى اآلن .

دوري جوال السلوي
»الأخ�ســر الرفحــي« يتفــوق علــى 

املغــازي و البطــل يوا�ســل انت�ساراتــه

االستقال/ وكاالت:
ب���دأ مينو رايوال وكيل الاع���ب بول بوغبا عملية ابتزاز س���يئة للغاية -على طريقته 
المعتادة- إلدارة نادي مانشس���تر يونايتد اإلنجليزي من أجل الموافقة على بقاء 

الاعب داخل أروقة النادي هذا الصيف.
وارتبط الاعب الدولي الفرنس���ي باالنتقال إلى نادي برشلونة األسباني خال 
فت���رة االنتقاالت الصيفية الحالية من أجل تدعيم خط وس���ط الفريق في 

الموسم المقبل 2018-19، بتخطيط من الوكيل الهولندي.
بوغبا يحتفل بلقب كأس العالم

تقاري���ر صحفية بريطانية تق���ول إن رايوال يطال���ب إد وودوارد المدير 
التنفيذي للنادي بحصول موكله بوغبا على زيادة في راتبه األسبوعي 
قدرها 200 ألف جنيه اس���ترليني، ما يعني أن راتبه الحالي المقدر 
ب�180 ألف جنيه استرليني، سيرتفع إلى 380 ألف جنيه استرليني 
ف���ي حالة موافقة إدارة يونايتد على تلك المطالب، لُيصبح األعلى 

أجًرا داخل النادي بجانب التشيلي أليكسيس سانشيز.
وذك���رت تلك التقارير أن وودوارد يرغ���ب بقوة في اإلبقاء على 
بوغبا على ملع���ب أولد ترافورد في الفت���رة القادمة، لكن في 
الوقت نفس���ه قام العب خط الوسط المتميز بإخبار أصدقائه 

في النادي برغبته في الرحيل عن الفريق.
في حين قام رايوال بإلقاء الكرة في ملعب مانشس���تر يونايتد 
خال تصريحات أدلى بها لوس���ائل اإلعام مؤخًرا، قال فيها " لن 

أقوم أبًدا بإعان أي شيء عن بوغبا. علينا أن نتحدث إلى مانشستر يونايتد ".
ُيذك���ر ان نادي يوفنت���وس اإليطالي الذي لعب له بوغبا س���ابًقا يس���عى بقوة 
الستعادة الاعب صاحب ال�24 عاًما هذا الصيف من أجل السعي لتحقيق حلمه 

الكبير وهو التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا.

رايول يبداأ عملية ابتزاز مان�س�سرت 
يونايتد وُيحدد �سرط بقاء بوغبا

االستقال/ وكاالت: 
حس���م نادى تشيلس���ى اإلنجليزي أمس األربعاء، صفقة كيب���ا أريزاباالجا حارس مرمى 
أتلتيك بلباو ليكون خليفة البلجيكى تيبو كورتوا الذى ينضم خال س���اعات إلى ريال 

مدريد اإلسبانى.
وذكرت ش���بكة "سكاى سبورت" اإلنجليزية أن مسئولي تشيلسى قاموا بدفع مبلغ 80 
مليون يورو قيمة الش���رط الجزائي في عقد كيبا مع أتلتيك بلباو من خال مندوبين له 

بمقر االتحاد األسباني.
ومن المق���رر أن يتوجه الحارس األس���باني كيبا إلى العاصم���ة البريطانية لندن إلجراء 

الفحوصات الطبية مع البلوز تمهيدًا لإلعان الرسمي عن الصفقة.

ت�سيل�سى ي�سم حار�س اأتلتيك 
بلباو مقابل 80 مليون يورو 
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وكان جيش االحتالل أعلن عصر أمس إصابة آلية هندسية بإطالق نار أثناء 
عملها في بناء الجدار األرضي شرق مدينة غزة.

وذكر المتحدث باسم جيش االحتالل أن نيراًنا أطلقت باتجاه آلية هندسية 
كانت تقوم بأعمال بناء في الجدار األرضي على مقربة من الس����ياج األمني 

شرق المدينة.
وأضاف أن الطلقات اخترقت زجاج اآللية، لكنها لم توقع إصابات.

وأطلقت قوات االحتالل وابال من قنابل الغاز والدخان شرق مدينة غزة، بعد 
قليل من إعالنها عن تعرض  االلية  إلطالق النار.

وعلى إثر ذلك، قصفت مدفعية االحتالل نقطة رصد للمقاومة شرقي حي 
الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة دون وقوع إصابات.

وكان جيش االحتالل أعلن ظهر  أمس األربعاء عن رفع حالة التأهب بمناطق 
في »غالف غزة« خوًفا من تعرض قواته لعملية رد من المقاومة على خلفية 
استشهاد اثنين من عناصر القسام في قصف إسرائيلي أول أمس الثالثاء 

لموقع تدريب في بيت الهيا شمال قطاع غزة . 

وذكر النادي في بيان صحف���ي أن نيابة االحتالل طلبت من المحكمة تأجيل 
تنفيذ قرار اإلفراج ليوم غٍد الخميس »لفحص إمكانية تقديم استئناف«.

واعتقل���ت قوات االحت���الل الصحفيين األربعة خالل حمل���ة اعتقاالت ليلية 
نّفذتها في الثالثين من ش���هر تموز/يوليو الماضي بمدينة رام الله وس���ط 

الضفة الغربية المحتلة.

غزة/ االستقالل:
وقعت جامعة اإلس���راء ومؤسس���ة الخليج التعليمي���ة، اتفاقية 
»تجهيز مختبر التشخيص الوراثي واألمراض السرطانية«، بتبرع 
كري���م من الصندوق الكويتي للتنمي���ة االقتصادية العربية في 
دولة الكويت وذلك في مقر الشمال للجامعة بشارع يافا –المحطة.

وحض���ر توقيع االتفاقية ، رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحجار، 
والدكت���ور أحمد الوادي���ة مدير دائرة العالق���ات العامة والدولية 
والدكت���ور خليل حماد مدير التعليم الجامع���ي في وزارة التربية 
والتعليم العالي بغ���زة، ولفيف من عمداء الكليات واألكاديميين 
في الجامعة، ومن مؤسس���ة الخليج األستاذة آمنة العاوور رئيس 

مجلس إدارة مؤسسة الخليج التعليمية.
بدوره رّحب رئيس جامعة اإلسراء الدكتور عدنان الحجار، بالحضور، 
مش���يدًا بدور مؤسس���ة الخليج التعليمية  في دع���م الجامعات 
الفلس���طينية عامة، وجامعة اإلس���راء خاصة، مثمنًا المس���ؤولية 
االجتماعية التي تقوم بها المؤسسة التي تخدم قطاعات كبيرة 

من المجتمع.
وأك���د د. الحجار أن هذه االتفاقية التي تنص على تجهيز مختبر 
التشخيص الوراثي واألمراض السرطانية في جامعة اإلسراء بدعم 
كامل من المؤسسة وبتمويل من الصندوق الكويتي، سيصب في 
خدمة المجتمع المحلي والطلبة والمسيرة التعليمية في فلسطين.

وأوض���ح، أن المس���ؤولية االجتماعية يجب أن تكون على س���لم 
أولويات المؤسسات الوطنية والتعليمية، مؤكدًا أن جامعة اإلسراء 
تولي أهمية كبيرة لهذا الجانب منذ نش���أتها من خالل ما تقدمه 
من منح دراس���ية كاملة وجزئية للطلبة، ومساعدات، وتسهيالت 

للطلبة.

وكان حجاج القطاع بدأوا الوصول إلى مكة المكرمة في الخامس من 
الجاري على مدار أربعة أيام متتالية بواقع ثالث رحالت جوية يوميا، 

وعددهم 3321 حاجًا وحاجة.
وكان في اس���تقبال الحجاج رئيس البعثة في مكة المكرمة، وكيل 
وزارة األوق���اف محم���ود النيرب، وطاقم البعث���ات اإلدارية والطبية 
واإلعالمية، لحظة وصولهم أماكن السكن والمبيت في الفنادق التي 

تم استئجارها لحجاج غزة في مكة المكرمة.
وأكد النيرب وصول جميع حجاج غزة إلى مكة المكرمة بخير وبصحة 
تام���ة، مؤكدا انتهاء كافة التجهي���زات التي أعدت لهم في أماكن 
الس���كن، من غرف فندقية وإرش���ادات ديني���ة واصطحابهم إلى 
الحرم المكي ألداء العمرة متمتعين بها إلى الحج مع طواقم الوعظ 

واإلرشاد.
من جهته، أش���ار رئيس البعثة الطبية ع���وض الهلول، إلى أنه تم 
فتح عيادات طبية داخل مساكن الحجيج، لتوفير الرعاية الصحية 
للمرضى وكبار الس���ن ومعالجتهم طبيا واالطمئنان على صحتهم، 
مش���يرا إل���ى أن جميع حجاج القط���اع بخير، س���وى بعض الحاالت 
المرضية التي تم التعامل معها والعناية بها بسبب اإلرهاق وتعب 

السفر.
يش���ار إلى أن ضيوف الرحمن حجاج فلس���طين من الضفة الغربية 
وعدده���م حوالي أربعة آالف حاج وحاج���ة يتواصل توافدهم منذ 
اإلثنين الماضي إلى المدينة المنورة، ومنها إلى مكة المكرمة ألداء 

فريضة الحج.

عن مس���ئولين في سلطة الطوارئ القومية في دولة االحتالل اإلسرائيلي 
أن هذه االستنتاجات مقلقة جًدا وتنشر ألول مرة حسب توصيات اللجنة 

التي عينها وزير الجيش أفيغدور ليبرمان.
وكان ليبرمان قد عين لجنة باسم »لجنة مزراحي« لدراسة الوضع والخروج 

بتوصيات من أجل تجهيز الجبهة الداخلية لحرب محتملة.
وحس���ب التوصيات الصادرة عن اللجنة فإن »الجبهة الداخلية لن تصمد 
مع أي حرب حقيقية وال يوجد ميزانية واضحة ومحددة للجبهة الداخلية«، 
متوقعة أن���ه ال يمكن إصالح الخلل في عام وأن األمر يتطلب5 س���نوات 

لتجاوز هذا الخلل.
ولفت���ت الصحيفة، إلى أن مس���ؤولين كبار في س���لطة الطوارئ القومية 
اإلس���رائيلية حذروا في نقاش���ات داخلي���ة من أن صعوبات س���تواجه 

»إسرائيل« في أي حرب مقبلة. 

غزة/ االستقالل:
قالت الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين يوم أمس األربعاء، إن النظام 
السياسّي الفلس���طينّي بات أشبه بحكم الحزب األوحد، في إشارة إلى 

حركة فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس.
وأوضح القيادي في الجبهة الش���عبية عمر ش���حادة ف���ي بياٍن له، أن 
الرئيس عباس ُمصّر على اإلمساك بالسلطات التشريعّية والتنفيذّية 
والقضائّية، ويضيف إليها في شكل غير قانونّي مسؤولّية الصندوق 
القومّي الفلس���طينّي، الذي يعّد المس���ؤول المالّي لمنظمة التحرير 

الفلسطينية.
وقال إن "استئثار عّباس بمنصب رئيس الصندوق القومّي الفلسطينّي 
يتعارض مع النظام األساسّي لمنّظمة التحرير الفلسطينّية"، مضيفًا 
أن "الق���رارات الت���ي اّتخذت أخيًرا تمثل تش���ديًدا للقبض���ة الفئوّية 
والفردّية في مؤّسسات منّظمة التحرير، األمر الذي يحمل المخاطر على 

القضّية الفلسطينّية".
من جهٍة أخرى، أعلن ش���حادة أّن الجبهة الش���عبّية لتحرير فلسطين 
ستقاطع جلسة المجلس المركزّي المقبلة في منتصف الشهر الجاري، 
قائ���اًل: "ال نرى جدوى من انعقاد المجلس ألّنه س���يقود إلى مزيد من 
إضعاف منّظمة التحرير وسيضرب بعرض الحائط األسس التنظيمّية 

والقانونّية والدستورّية التي تقوم عليها المنّظمة".
وقال ش���حادة: "ال قيمة الجتماع المجلس المركزّي أو المجلس الوطنّي 
أو اللجنة التنفيذّية إذا كانت القرارات الصادرة عنها ترمى في س���ّلة 
المهمالت، وال يتّم تطبيقها"، في إش���ارة إلى قرار المجلس المركزّي 

في 5 مارس 2015.

المغازي/ االستقالل: 
نفذت بلدية المغازي وس����ط قطاع غ����زة  حملة إلزالة 
التعدي����ات على الطرق واألرصف����ة التي تعيق حركة 
السير والمواطنين وتزيد من اإلزدحام المروري، وشملت 
المنطقة c بجوار مركز الوسطى الطبي ومنطقة السوق 
وس����ط المخيم بمس����اعدة ش����رطة البلدية. وحرصت 
البلدية على تنفيذ هذه الحملة الش����املة لتس����هيل 

التنق����ل داخل المنطق����ة دون أي عوائق، حيث قامت 
البلدي����ة بإزالة البضائ����ع والس����يارات الموجودة على 
األرصفة واألسفلت باإلضافة إلى الستائر الموضوعة 
خ����ارج نطاق المنازل.    وانهت البلدية حملتها بإعادة 
فتح المداخ����ل الفرعية التي قام بع����ض المواطنين 
بإغالقها وذلك لضمان تسهيل حركة المرور وتخفيف 

اإلزدحام المروري وسط المخيم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 كش���فت مصادر اس���رائيلية عن خطة 
لرب���ط الضفة  نقل أعده���ا األوروبيون 
الغربي���ة بالقدس وغزة وانش���اء موانئ 

وسكك حديدية دون علم اسرائيل.
ووفق موق���ع معاريف االليكتروني فإن 
لدى االتحاد األوروبي خطة شاملة للنقل 
في جميع م���دن الضفة الغربية بما في 
ذل���ك المناطق المصنف���ة »ج« )تخضع 

والق���دس  االس���رائيلية(،  للس���يطرة 
الش���رقية وقطاع غزة وذلك باالتفاق مع 
الفلس���طينيين، دون إشراك مسؤولين 
إس���رائيليين مث���ل »اإلدارة المدنية أو 

الحكومة«.
وذلك ف���ي إطار برنامج يس���تمر حتى 
عام 2045، وخطط األوروبيون لمدة 18 
ش���هرًا لبناء البني���ة التحتية الضخمة، 
بما في ذلك ش���بكات الطرق والس���كك 

الحديدية والمطارات والبحر.
وقال عضو الكنيس���ت عن حزب البيت 
اليه���ودي موتي يوغي���ف، »إن الخطة 
األوروبي���ة ت���م الكش���ف عنه���ا خالل 
مناقش���ة في لجنة ترأس���تها »اإلدارة 
المدنية«، إنها بالفعل خطة رئيس���ية 
خاصة به���م، والتي يخطط لها االتحاد 
األوروبي من وراء ظهورنا، من أجل دولة 

فلسطينية غير موجودة«.

غزة / االستقالل:
اقام اتحاد المقاولين الفلسطينيين 
حفل تكريم ووداع للمهندس خالد 
شهوان نائب الممثل الخاص لبرنامج 
UNDP وذلك بفندق المتحف بغزة 
بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
اتحاد المقاولين واصحاب ش���ركات 
المقاوالت ومدراء األقسام في برنامج 

.UNDP
الدين االعرج  المهندس عالء  وأشاد 
نقي���ب المقاولي���ن بأداء ش���هوان، 
واصف���ا الرج���ل بالمعط���اء والمثابر 
والمجته���د ال���ذي قدم م���ن خالل 
العمل  الكثير عل���ى صعيد  موقعه 
التنموي ومشاريع البنية التحتية ال 
سيما في قطاع االنشاءات في مرحلة 
عصيبة ودقيقة من تاريخ فلسطين 
بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص .

وقال االعرج في كلمته:" ناشدناه في 
اكثر من محط���ة للوقوف الى جانب 
هذا القط���اع المنه���ك والمتداعي 
بفعل خس���ائره الهائلة المتراكمة، 
فكان حجم تجاوبه أكثر مما توقعناه 
مما يحسب له شخصيا كرجل وطن 

مخل���ص". وقدم نقي���ب المقاولين 
باس���م االتحاد ش���كر مجلس اإلدارة 
لما  المقاولي���ن لش���هوان  وعم���وم 
قدم���ه من جهود رائع���ة وما يتمتع 
به من شخصية إدارية ودبلوماسية 
متمي���زة، متمني���ا ل���ه التوفيق في 
موقعه الجديد في دولة الكويت. من 
المهندس شهوان عن  أعرب  جانبه 

اعتزازه وتقديره لهذه اللفتة الرائعة 
من قبل اتح���اد المقاولي���ن، مؤكدا 
انه س���يواصل خدمة المشاريع في 
فلسطين من موقعه الجديد ال سيما 
قطاع االنش���اءات خاص���ة في قطاع 
غ���زة. وأوضح انه ت���رك وظيفته في 
برنامج UNDP في فلس���طين ولكن 
البرنامج مستمر في دوره ولن يتوانى 

عن مواصلته.
والق���ى العدي���د من الحض���ور من 
أعضاء مجلس إدارة اتحاد المقاولين 
المق���اوالت  ش���ركات  واصح���اب 
 UNDP ومدراء األقس���ام في برنامج
كلمات أش���ادت بأداء ودور شهوان 
واس���تعرضت الكثي���ر م���ن مناقبه 

ومآثره.

خالل حفل وداع 
 UNDP اتحاد المقاولين يكرم نائب الممثل الخاص لبرنامج

الشعبية: النظام السياسي 
 الفلسطيني أشبه 
بحكم الحزب األوحد

 بلدية المغازي تنفذ حملة 
إلزالة التعديات على الطرق  

خطة اوروبية لربط الضفة وغزة والقدس 

جامعة اإلسراء توقع 
اتفاقية »تجهيز مختبر 

التشخيص الوراثي«

تتمة قر�ر بالإفر�ج..تتمة �إ�سابة م�ستوطن..

تتمة و�سول �لفوج..

تتمة �سحيفة �إ�سر�ئيلية..
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االستقالل/ وكاالت:
الس���فر بالنس���بة للكثيرين رحلة من المعاناة الت���ي ال تنتهي وخاصة 
لألشخاص الذين يعانون من دوار الحركة الذي يسبب الدوخة والصداع 

والغثيان، ولتتحول رحلة السفر إلى كابوس ال ينتهي.
لذلك ابتكرت ش���ركة فرنسية ناش���ئة نظارة حديثة تساعد المصابين 
ب����دوار الحرك���ة، بالتخلص من تل���ك الحالة الناتجة ع���ن تضارب بين 
المعلومات التي تصل للمخ من العين والمعلومات التي ترس���لها األذن 
الداخلي���ة، والتي تنتج خالل الرح���الت الطويل���ة ذات الحركة الكثيرة 

كاإلبحار والطيران ورحالت السيارات الطويلة.
وظهرت نظارات شركة "سيتروين" الفرنسية بإطارات بيضاء كبيرة فارغة 
بدون عدس���ات ومزودة بحلقات دائرية مملوءة بسائل أزرق يتحرك حول 

العينين.
وتعم���ل النظارات بتقني���ة "بوردنغ رينغ" التي تعتمد على اس���تغالل 
الس���وائل الزرقاء المتحرك���ة في إعادة خلق األفق وإع���ادة الحواس إلى 

تزامنها.
ووفقًا لتصريحات الش���ركة ال تشكل النظارة أي خطر مهما كان، ويمكن 
اس���تخدامها من قبل األطف���ال بدءًا من عامهم العاش���ر، ويبدأ مفعول 
النظارة في الظهور واختفاء دوار الحركة بعد ارتداء النظارة لمدة تتراوح 

بين 10-12 دقيقة.

االستقالل/ وكاالت:
أوقفت ش����ركتا "أوبر" و "ليفت" سائقا عن العمل بهما بعد أن 
تبين أنه يبث مقاطع فيديو مصورة لركابه على موقع "تويتش" 

لتبادل الملفات المصورة على اإلنترنت.
واعتاد السائق جيسون غارغاك بث رحالت الركاب بثا حيا على 
اإلنترنت على الموقع الذي يسمح للمشاهدين بكتابة تعليقات 

بشأن سلوك ومظهر الركاب.
كما تم حجب نشاط قناته على موقع "تويتش".

ويعمل غارغاك س����ائقا غير متفرغ لحس����اب ش����ركتي "أوبر"  
و"ليفت" لخدمة النقل بسيارات األجرة في منطقة سانت لويس 

في والية ميسوري األمريكية.
وقالت الصحيفة إن الركاب لم يعرفوا على اإلطالق أن السائق 
كان يب����ث تصويرا حيا لرحالتهم عن طريق كاميرا مثبتة على 

الزجاج األمامي للسيارة.

لندن/ االستقالل: 
تداولت وس����ائل إعالم عدة، على نطاق واسع، صورا 
مفاجئ����ة لما يكن من المتخي����ل أن تكون حقيقية 
تظهر األمير هاري مرتديا حذاء ممزقا من األسفل، 
خالل حضور برفقة زوجته ميغان ماركل حفل زفاف 

صديق طفولته تشارلي فان ستروبنز.
وأظه����رت الص����ور المتداولة، وجود ثقب أس����فل 
حذاء دوق س����ايكس، كما لم يكن الح����ذاء ملمعا، 
في حين بدت ماركل بهيئ����ة أنيقة للغاية ترتدي 

قبعة جميلة وفس����تانا قدرت قيمت����ه ب�400 جنيه 
إسترليني.

وضج����ت وس����ائل التواصل االجتماع����ي بأحاديث 
س����اخرة عن حذاء ه����اري، حيث كتب جوس����ينين 
مونتيال »إذا كان األمير هاري لديه ثقب في حذائه، 

فما الذي يتبقى لنا نحن الفالحين«؟
كما تس����اءل آخرون عما إذا كان األمير ارتدى الحذاء 
بالخطأ أم أنه يكن يدري بالثقب، أو أنه علم بوجوده، 

لكنه ظن أن أحدا ال يمكنه مالحظته.

»حذاء األمير« يثير جدال وسخرية على اإلنترنت

نظارة مبتكرة للتخلص من 
دوار الحركة خالل رحالتك!

االستقالل/ وكاالت: 
بدأت طائ���رات هليكوبت���ر تابعة 
للجيش السويس���ري نقل مياه إلى 
العطشى جراء جفاف  األبقار  آالف 
وموجة حارة تجتاح أغلب أرجاء قارة 

أوروبا.
بالستيكية حمراء  وتدلت حاويات 
كبي���رة مملوءة بالماء م���ن طائرات 
هليكوبت���ر من طراز )س���وبر بوما(، 
بدأت الثالثاء نقل المياه إلى مزارع 

في سفوح جبال جورا وجبال األلب.
وقالت الس���لطات إن نحو 40 ألف 
بق���رة ترع���ى بالصيف ف���ي مراع 
مرتفعة بوالية ف���و كونتون بغرب 
سويسرا، تحتاج كل منها ما يصل 

إلى 150 لترا من الماء يوميا.
وأضاف���ت أن���ه تم م���لء حوضين 
كبيرين بالماء للس���ماح للمزارعين 

بتعبئة خزانات شاحناتهم.
وطلب عشرات المزارعين المساعدة 
الهليكوبتر عبر خط  من طائ���رات 

اتص���ال س���اخن منذ اإلع���الن عن 
العملية الطارئة يوم الجمعة.

وقال���ت الحكوم���ة االتحادية يوم 

االثني���ن إنها س���تخفض رس���وم 
الماش���ية وتقدم  اس���تيراد علف 
للمزارعي���ن  فوائ���د  دون  قروض���ا 

لمساعدتهم على مواجهة الجفاف 
الذي يتزامن مع موج���ة حارة أدت 

لنفوق أسماك في نهر الراين.

الجيــش يتدخــل مــن أجــل أبقــار سويســرا إيقاف سائق عن 
العمل بث تصويرًا حيًا 

للركاب على اإلنترنت

بكين/ االستقالل: 
تبني الصين أكبر نفق مائي في العالم بطول 135 كيلومترا 
يربط بكين وتايوان، وسيصبح النفق المائي الطريق األسرع 

من نوعه في العالم.
ويخطط علماء ومهندس���ون صينيون إلنجاز مشروع النفق 
تح���ت الماء بحلول عام 2030، وس���تبلغ س���رعة القطارات 
التي ستمر فيه حوالي 250 كيلومترا في الساعة، بحسب 

صحيفة »ساوث تشأينا مورننغ ديلي« الصينية.
وس���يزيح النفق المائي الصيني نفق بح���ر المانش الذي 

يربط بريطانيا بفرنس���ا إلى المركز الثان���ي في العالم من 
حيث الطول.

ويعد هذا المش���روع، حتى بالنسبة للصين، من المشاريع 
الهامة والصعبة جدا، حيث تشارك مجموعة من الشركات 
في أعمال التصميم والتنفيذ. ويقدر إجمالي االستثمارات 

في هذا المشروع بعدة مئات من مليارات الدوالرات.
وتبق���ى العقبة الرئيس���ية أمام إنش���اء ه���ذا النفق هي 
الصعوبات الدبلوماس���ية والمعام���الت البيروقراطية بين 

بكين وتايوان.

تونس/ االستقالل:
في حادث����ة طريفة وغريبة خ����الل األيام الماضية، 
أقدمت عروس تونس����ية على ت����رك حفل زفافها 
والهروب لس����بب غريب مما استوجب تدخل رجال 

الشرطة.
وذكر موقع "نس���مة" التونس���ي أن القص���ة تمثلت في 
نشوب خالف بين العروس���ين أثناء حفل الزفاف، وذلك 

بعد اكتشافها لقيام زوجها بعدم التعهد بشراء المصاغ 
الذي تم االتفاق بينهما عليه .

وعندها قامت العروس بشتم عريسها وترك حفل الزفاف 
والفرار. وقد قام الزوج بتقديم ش���كوى ضد العروس في 
قس���م الحرس الوطني بمدينة المنيهلة في والية أريانا 
ش���مالي غرب العاصمة تونس، واالستنجاد بهم إليجاد 

الزوجة الهاربة.

هروب عروس تونسية ليلة زفافها الصين تشيد أطول نفق مائي في العالم
بسبب الخالف على المصاغ 


