
غزة/ خالد اشتيوي:
نظمت لجنة االسرى للقوى الوطنية واإلسالمية والهيئة الوطنية العليا 
لمس���يرات العودة وكسر الحصار  أمس االثنين، وقفة تضامنية" أمام 

مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة، دعمًا لألسرى المقطوعة رواتبهم من 
قبل السلطة الفلسطينية، والمضربين عن الطعام داخل 
السجون اإلسرائيلية. وأكدت الهيئة في كلمة لها خالل 

غزة/ دعاء الحطاب:
دع���ت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مس���يرة العودة وكس���ر الحصار 
جماهير شعبنا للمشاركة بقوة في جمعة "ثوار من أجل القدس واألقصى"؛ 

وذلك تأكيًدا على حق شعبنا في المقاومة وتمسكه بالقدس 
عاصمًة لفلس���طين. جاء ذلك خالل مؤتم���ر صحفي عقدته 
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ليبرمان قد يقرر فتح
 معبر كرم أبو سالم اليوم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال����ت صحيف����ة معاري����ف  اإلس����رائيلية، إن����ه من 
المتوقع أن يس����مح وزير الحرب اإلسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان بفتح معبر كرم أبو س����الم التجاري وتوسعة 
مس����احة الصيد في بح����ر غزة ظهر الي����وم الثالثاء. 
وأضافت معاريف: »بعد يومي����ن من الهدوء في غزة: 
يتوقع أن يس����مح وزير األمن ليبرمان بفتح معبر كرم 
أبو سالم  اليوم الثالثاء ويأمر بتوسيع مساحة الصيد«.

وذك����رت أن ليبرمان س����يعقد ظهر الي����وم ، اجتماعا 
لمناقش����ة هذه التسهيالت، مش����يرة إلى أن الجيش 
يعتبر أن الساعات األخيرة هي األهدأ منذ مدة طويلة 
على ح����دود غزة وكانت بدون حرائ����ق وبدون حوادث 
عنيف����ة. وذكرت أنه في حال اس����تمر الهدوء في غزة 
خالل األي����ام المقبلة فإن ليبرمان س����يقرر منح جملة 
من التس����هيالت لغزة، وإدخال عدد كبير من البضائع 

وزيادة عدد الشاحنات لغزة عبر كرم أبو سالم.

خانيون�س/ اال�ستقالل:
�سّيع��ت جماهري خانيون�س جن��وب قطاع غزة، ظه��ر اأم�س االثنني، 
جثم��ان ال�سهي��د و�س��ام يو�س��ف حج��ازي )30 عامًا(، ال��ذى ارتقى 
م�ساء االأحد متاأثرًا باإ�سابته بر�سا�س االحتالل خالل م�ساركته يف 

م�سرية العودة �سرق خانيون�س بتاريخ 14 مايو/ايار املا�سي. وانطلق 
موكب الت�سييع من م�ست�سفى غزة االأوروبي، اإىل منزل والد ال�سهيد 

ببلدة بني �سهيال �سرق خانيون�س، ومن ثم انطلق لل�سالة 
عليه يف م�سجد حمزة؛ ليوارى الرثى مبقربة البلدة.

تشييع جثمان الشهيد وسام حجازي في خانيونس 

جلســة »المركــزي«
 بــرام الله.. تكــرار للذات!

غزة/ قاسم األغا:
من جديد، يلتئم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، غدًا األربعاء، 
في ظل إعالن رس���مي برفض المشاركة في الجلسة من قبل الجبهة الشعبية، 

خريشة: الجلسة لن تأتي بجديد
 وال أحد يملك قرار حل التشريعي  

هل تنجح القاهرة  في تحقيق إجماع 
فصائلي حول »التهدئة« والمصالحة؟! 

غزة/ محمود عمر:
في ظل الرف���ض الفصائلي ألي اتف���اق تهدئة بين 
غزة و«إس���رائيل« يمتد لس���نوات، تدخلت جمهورية 
مص���ر العربي���ة الت���ي تلع���ب دور الوس���اطة بي���ن 
المقاومة ودولة االحتالل، من أجل إجراء مش���اورات مع 
الفصائل الفلس���طينية حول طبيع���ة هذه التهدئة 

وتحقي���ق المصالحة الفلس���طينية، رغ���م ما تحمله 
م���ن محاذي���ر وصعوب���ات . وكانت مص���ادر خاصة 
ل�«صحيفة االستقالل« كشفت أن وفودا من الفصائل 
الفلسطينية ستصل العاصمة المصرية القاهرة خالل 

الس���اعات القليلة القادمة، للتباحث في 
ملفات التهدئة والمصالحة ورفع الحصار.

»هيئة العودة« تدعو 
للمشاركة في جمعة »ثوار
 من أجل القدس واألقصى«

االحتالل يصدر قرارًا بهدم منزل 
منفذ عملية مستوطنة »آدم«

نقل األسير شديد إلى عيادة
 معتقل »الرملة« عقب تعليق إضرابه

حمدونة: االعتقال اإلداري جرح نازف
 يستوجب إيقاظ الضمير اإلنساني

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصل المستوطنون يوم أمس، اقتحامهم باحات المسجد األقصى 
بحراسة جيش االحتالل اإلسرائيلي في الوقت الذي منع فيه األخير 

4 نساء فلسطينيان من الصالة فيه.

تواصل اقتحام األقصى 
ومنع 4 نساء من دخوله

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، أمًرا بهدم منزل منفذ عملية 
الطعن في مستوطنة »آدم«، الشهيد محمد طارق »18 عاًما« الواقع في بلدة كوبر 
ش���مال غرب رام الله. وكان طارق قد نفذ عملية طعن في مستوطنة 

وقفة بغزة إسنادًا لألسرى المقطوعة رواتبهم

رام الله/ االستقالل:
قال���ت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحرري���ن إن إدارة معتقالت 
االحتالل نقلت األسير أنس شديد 21 عاًما من بلدة دورا جنوب 
الخليل إلى عيادة معتقل "الرملة"، عقب تعليق اضرابه المفتوح 

غزة/ االستقالل:
أكد مدير مركز األس���رى للدراس���ات د. رأفت حمدونة يوم أمس 
االثنين، أن ممارسة االعتقال اإلداري بشكل مفتوح وبال رادع وال 
التزام لالتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي اإلنساني 

بيت لحم/ االستقالل: 
نظمت مؤسسات ناشطة في شؤون الالجئين، أمس االثنين، وقفة أمام مقر "األونروا" 

في مدينة بيت لحم، احتجاجًا على سياس���ة التقليصات التي اتبعتها 
الوكالة مؤخ���رًا. ووقف المعتصم���ون أمام عمارة "خمش���تا" بالمدينة، 

وقفة في بيت لحم احتجاجًا 
على تقليصات »أونروا«

الرشق: لقاءات تشاورية 
مع الفصائل بالقاهرة 

حول التهدئة والمصالحة

»ال�ش�ؤون«.. تقطع 
احلبل ال�شري عن 

فقــراء غــزة!
غزة/ سماح المبحوح: 

ما إن انتش���ر خب���ر صرف 
المالي���ة  المخصص���ات 
أول  االجتماعية  للش���ؤون 

أمس األحد حتى 
2انطلق االربعيني  2

) APA images (        ت�سييع جثمان ال�سهيد و�سام حجازي يف خانيون�س اأم�س
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، أمًرا بهدم منزل منفذ عملية 
الطعن في مستوطنة »آدم«، الشهيد محمد طارق »18 عاًما« الواقع في بلدة 

كوبر شمال غرب رام الله.
وكان طارق قد نفذ عملية طعن في مس����توطنة »آدم« المقامة 
على أراضي قرية جبع قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، 
ف����ي ال�26 من تموز/ يوليو الماضي، والتي أس����فرت عن مقتل 

مستوطن وإصابة آخرين.
ويذكر أن طارق استش���هد برصاص أحد المس���توطنين الذين تواجدوا في 

مكان تنفيذ العملية.
ومن بين الخطوات االنتقامية التي أعلن عنها االحتالل في أعقاب العملية، 
مصادقة وزير األمن اإلس���رائيلي أفيغدور ليبرمان، على الشروع بوضع خطة 
لبناء 400 وحدة اس���تيطانية جديدة في المستوطنة الواقعة شمال مدينة 

القدس المحتلة.

االحتالل يصدر قرارًا بهدم 
منزل منفذ عملية الطعن 

في مستوطنة »آدم«

 نابلس/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس االثنين، ش���ابا 
فلسطينيا بزعم حيازته س���كينًا، قرب مستوطنة "ألون موريه" 

شرق نابلس.
وزعم موقع "حدشوت 24" العبري أن القوات اعتقلت الشاب وبحوزته سكينا 

وتم تحويله إلى التحقيق.

االحتالل يعتقل شابًا بزعم 
حيازته سكينًا شرق نابلس

غزة/ االستقالل:
أكد مدير مركز األس���رى للدراس���ات 
د. رأف���ت حمدونة يوم أمس االثنين، 
أن ممارس���ة االعتقال اإلداري بشكل 
مفتوح وبال رادع وال التزام لالتفاقيات 
والمواثيق الدولي���ة والقانون الدولي 
اإلنس���اني يعد جرحًا نازفًا وس���يفًا 
مسلطًا على رقاب األسرى يستوجب 
ايقاظ الضمير اإلنساني والمؤسسات 

الحقوقية واالنسانية .
وأضاف د. حمدون���ة، في تصريح له، 
أن س���لطات االحتالل قامت بتمديد 

االعتق���ال اإلداري أول أم���س للم���رة 
الخامسة على التوالي بحق المعتقل 
ثائر حالحل���ة )35( عام���ًا من مدينة 
الخلي���ل ، المعتقل منذ 27 نيس���ان 
2017، وال���ذى أمضى ما يزيد عن 90  
ش���هرًا بال الئحة اتهام وبملف سرى 
تحت ذريعة األمن، وقضى ما مجموعه 
)14( عامًا في س���جون االحتالل ، وقد 
خاض إضرابًا عن الطعام ضد اعتقاله 
اإلداري عام 2012 واستمر لمدة )78 

يوما(.
وق���ال د. حمدون���ة: »إن االداريي���ن 

العس���كرية  المحاك���م  يقاطع���ون 
منذ منتصف فبراي���ر احتجاجًا على 
سياس���ة االعتق���ال اإلداري، ومنهم 
أسرى مضربون عن الطعام لمناهضة 
هذه السياسة كان آخرهم المعتقل 
ص���دام عل���ى ع���وض من بي���ت أمر 
بمدين���ة الخلي���ل«، مؤك���دًا أن دولة 
االحتالل قامت بمضاعفة انتهاكاتها 
واعتقاالته���ا وسياس���تها القمعية 
بحق الشعب الفلسطيني على أرضية 
لألنظمة  المخالفة  الط���وارئ  قوانين 

الديمقراطية .

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن 
إدارة معتقالت االحتالل نقلت األس���ير 
أنس شديد 21 عاًما من بلدة دورا جنوب 
الخليل إلى عيادة معتقل "الرملة"، عقب 

تعليق اضرابه المفتوح عن الطعام.
وأضاف���ت في بيان صحفي يوم أمس، أن 
األس���ير ال يزال يعاني م���ن دوار وأوجاع 

في الرأس. وكان األس���ير شديد قد عّلق 
إضرابه مس���اء الخمي���س الماضي، بعد 
التوصل التفاق مع ادارة السجون يقضي 
ب���أن يك���ون التمديد هذا ه���و التمديد 
األخير له، وس���يتم االف���راج عنه بتاريخ 

.2018/12/19
يذكر أن سلطات االحتالل اعتقلت األسير 
ش���ديد بتاريخ 2017/6/22، وصدر بحقه 

ثالثة أوامر اعتق���ال إداري متتالية، ومن 
ث���م أعلن اضرابه وهو في معتقل "عوفر" 
بتاريخ 2018/7/18، وجرى نقله فيما بعد 
إلى زنازي���ن العزل االنفرادي في معتقل 
"هداري���م"، علًم���ا أن هذا اإلض���راب هو 
الثالث الذي خاضه األس���ير شديد خالل 
عامين، أحدهما استمر لمدة 90 يوما عام 

.2016

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان وليد عس���اف، المواطني���ن إلى التواجد بكثافة 
واالعتصام، اليوم الثالثاء، في قرية الخان األحمر تزامنًا مع عقد جلسة المحكمة العليا لالحتالل.

ومن المقرر أن يقدم المحامون ردهم على التماس المحكمة بخصوص نقل أهالي الخان األحمر 
إلى مناطق أخرى.

وأك���د على أنه أّيًا كان قرار المحكمة فس���يتم الوقوف ف���ي وجه محاوالت الهدم 
أو ترحي���ل األهالي، والتصدي لجرافات االحتالل، مش���يرًا إلى أن فريق المحامين 
يمتلك أوراقًا ووثائق ثبوتية تتعلق باألراضي وتفاصيل أخرى سيتم وضعها امام 

المحكمة غدا.
وأشار عساف، إلى نية الهيئة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في قضية الخان األحمر في 

حال كان قرار محكمة االحتالل النهائي هو ترحيل المواطنين.

دعوات للتواجد في الخان األحمر 
تزامنًا مع جلسة »العليا«

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصل المستوطنون يوم أمس، اقتحامهم 
باحات المس���جد األقصى بحراسة جيش 
االحتالل اإلس���رائيلي ف���ي الوقت الذي 
منع فيه األخير 4 نس���اء فلسطينيان من 

الصالة فيه.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل 
أغلق���ت ب���اب المغاربة بع���د اقتحام 57 
مستوطنًا ساحات المسجد األقصى يوم 

أمس االثنين.
وأش���ارت إلى أن الش���رطة اإلس���رائيلية 
منعت دخول 4 نساء من الضفة الغربية 
من باب القطانين بالمسجد األقصى، رغم 
حصولهن عل���ى تصاري���ح، ودققت في 

هوياتهن قبل حجزها.
باحات  المس���توطنين  عشرات  ويقتحم 
المسجد األقصى بشكل يومي، لممارسة 
للمصلي���ن  واس���تفزازهم  طقوس���هم، 

المسلمين داخله.

تواصل اقتحام األقصى ومنع 4 نساء من دخوله

نقل األسير شديد إلى عيادة

 معتقل »الرملة« عقب تعليق إضرابه

حمدونة : االعتقال اإلداري جرح نازف 
يستوجب إيقاظ الضمير اإلنساني

القدس المحتلة/ االستقالل : 
مّددت محكم����ة "الصلح" التابعة لالحتالل 
اإلس����رائيلي، أمس االثنين، اعتقال والدة 
الشهيد المقدس����ي محمد أبو غنام حتى 
الش����هر القادم، لحين انته����اء اإلجراءات 

القضائية بحقها .
قالت مص����ادر محلي����ة: إن نيابة االحتالل 

قدم����ت اليوم ) أمس ( الئح����ة اتهام ضد 
أبو غنام تضمن����ت "التحريض على موقع 
الفيس����بوك" عب����ر نش����رها 40 منش����وًرا 

ا«. »تحريضّيً
وكانت قوات االحتالل، قد اعتقلت أبو غنام 
من منزلها في بلدة "الطور" شرقي القدس، 
ف���ي الخامس من ش���هر آب/ أغس���طس 

الجاري .واستشهد نجلها محمد أبو غنام، 
عق���ب إطالق ق���وات االحتالل الن���ار عليه 
في ال� 21 من ش���هر تم���وز 2017، خالل 
المواجه���ات التي اندلعت في بلدة الطور، 
حيث جرى تش���ييع جثمانه، بعد أن ُهّرب 
من على أسوار مشفى "المقاصد" )خشية 

احتجازه(.

بيت لحم/ االستقالل: 
نظمت مؤسسات ناشطة في شؤون الالجئين، أمس االثنين، وقفة أمام مقر "األونروا" في مدينة بيت لحم، 

احتجاجًا على سياسة التقليصات التي اتبعتها الوكالة مؤخرًا.
ووقف المعتصمون أمام عمارة "خمش���تا" بالمدينة، وهو مقر األونروا، ورفعوا اليافطات المنددة بسياس���ة 

التقليصات، وأطلقوا الهتافات المستنكرة لذلك، منها "يا وكالة شو سويتي.. عن الالجئ تخليتي".
وخالل الوقفة، ألقى رئيس اللجنة الشعبية لمخيم الفوار عفيف غطاشة كلمة، دعا فيها وكالة الغوث إلى 
"االستمرار في أداء خدماتها كافة، والتزامها بالقرارات الدولية الموقعة للحفاظ على حق الالجئين، إلى حين 

عودتهم إلى قراهم التي هجر منها".
وأضاف: "الوكالة هي الشاهد على حق العودة، وهذه محاولة إلنهاء وكالة الغوث وبالتالي إلغاء حق العودة، 

وهذا مرتبط بنقل السفارة األمريكية للقدس لتنفيذ صفقة القرن".
وأكد على أن هذه الوقفات هي "بداية لحركة جماهيرية، ستتصاعد في حال استمرت سياسة التقليصات"

وقفة في بيت لحم احتجاجًا 
على تقليصات »أونروا«

االحتالل ُيمــدد اعتقــال والــدة شهيــد
 مقدســي حتــى 13 أيلــول القــادم

امل�صتوطنون يوا�صلون اقتحاماتهم لباحات امل�صجد االق�صى 
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ويأتي ذلك فيما كش����فت وسائل إعالم 
عبرية، عن فحوى رس����الة نقلتها حركة 
حماس إلى جه����از المخابرات المصرية 
بشأن مباحثات التوصل إلى تهدئة في 

غزة.
وذك����ر موقع "حدش����وت 24" العبري أن 
"وفد حماس بالقاه����رة نقل للمخابرات 
المصرية رس����الة واضحة، ب����أن الحركة 
ترفض وقف مس����يرات الع����ودة، على 
الحدود، ووقف  إطالق البالونات الحارقة، 
حتى يتم رفع الحصار بشكل كامل عن 

قطاع غزة".
الجهاد  القيادي في حرك����ة  وكش����ف 
خضر حبيب، ع����ن دعوة مصر الفصائل 
لمعرف����ة موقفهم من  الفلس����طينية، 
التهدئة والمصالحة،  نهاية األسبوع أو 

األسبوع القادم.
وق����ال حبيب في حديث صحفي نش����ر 
أمس إن: "الفصائل الفلس����طينية في 
غزة بلورت موقًفا بشأن المصالحة، خالل 
لقائها مؤخًرا بأعضاء المكتب السياسي 

لحركة حماس في الداخل والخارج".
وأض����اف، أّن الفصائل ل����م تقدم ورقة 
مصالح����ة ألجل أن تس����لمها "حماس" 

لمصر، وإنما كان الحديث عن موقف.
وأوض����ح، أّن هناك مقترحًا مصريًا لجمع 
الفصائل بما فيها حركتا "فتح وحماس" 
في القاهرة، للبحث والتش����اور في عدة 
ملف����ات منه����ا: المصالح����ة والتهدئة 

ومسيرات العودة.
وأكد حبيب رفض "الجهاد" ألي تهدئة 
طويلة األمد مع االحتالل اإلس����رائيلي، 
حتى لو كانت 5 س����نوات، مش����يًرا إلى 
أن التهدئ����ة الت����ي أبرمت ع����ام 2014 
كانت ملزم����ة بها الفصائل طالما التزام 

االحتالل بها.
وعلق على المقترحات التي من ش����أنها 
أن ت����ؤدي إلى إنهاء حص����ار غزة، قائاًل: 
"نرفض أن يطلب منا ثمن سياسي لرفع 
الحصار "، معتبًرا أنه حصار غير شرعي 

من قبل االحتالل،  لذلك يجب رفعه.

ال تهدئة بال �إجماع
ويقول المحلل السياس����ي طالل عوكل، 
إن دع����وة الفصائل إلى القاهرة مرتبطة 
ببح����ث ونقاش التهدئة م����ع  االحتالل 
والمصالحة الداخلية، إذ أنه ال يمكن ألي 
تهدئة بين غزة ودولة االحتالل أن تتم 

دون الحصول على توافق فلس����طيني 
يتم وفق مصالحة وطنية ش����املة، وهو 
أم����ر لم تس����تطع حم����اس تحقيقه مع 

الفصائل.
أن  ل�"االس����تقالل"  ع����وكل  وأوض����ح 
قي����ادة حم����اس التي زارت غ����زة في 2 
أغس����طس الماضي، والتقت بالفصائل 
الفلس����طينية، وجدت رفض����ًا فصائليًا 
ألي تهدئة طويلة األمد مقابل مشاريع 

إنسانية .
ولفت النظ����ر إلى أن إع����ادة حركة فتح 
تفعي����ل عضويته����ا في لجن����ة القوى 
الوطنية واإلسالمية والمشاركة في لقاء 
قيادة حماس الخ����ارج مع الفصائل في 
غزة، أدى إلى تغيير مسار هذا االجتماع 
ال����ذي كان مخصص����ًا لعرض م����ا لدى 
حماس م����ن مقترحات، إذ أن فتح كانت 
س����تتصدى لما تحاول حماس تمريره 
على الفصائل، كما تخش����ى حماس أن 
تقوم حركة فتح بتخريب هذه الجهود 
المبذولة إلبرام تهدئة بين غزة والكيان 

الصهيوني.
وأضاف ع����وكل: "إن فتح ال ترفض مبدأ 
التهدئة م����ع ) االحتالل إنما ترفض أن 

يك����ون بحثها بين حماس وإس����رائيل 
ك����ون ذل����ك يع����د تج����اوزًا لمنظم����ة 
التحرير الفلسطينية التي تمثل الكل 
الفلس����طيني ف����ي أي اتف����اق يخص 

الفلسطينيين".
وتابع: "أمام هذه الصعوبات التي تقف 
أمام حماس في تمرير فكرة التهدئة مع 
إسرائيل، أبرزها عدم تعاطي الفصائل 
معها، تدخل����ت مصر هنا لعقد اجتماع 
يض����م الفصائل من أج����ل الحديث عن 
التهدئ����ة وأهميته����ا ومحاول����ة اقناع 

الفصائل بها".

�صعوبات وحماذير
أم����ا المحلل السياس����ي أحم����د عوض، 
فيتفق م����ع عوكل حول وجود صعوبات 
أم����ام تمري����ر أي تهدئ����ة بي����ن غزة و 
االحتالل أبرزها خ����روج هذا االتفاق عن 
سياق منظمة التحرير وهذا يعد مشكلة 
بحد ذاته، وع����دم وجود إجماع فصائلي 
حولها، واستمرار االنقسام الفلسطيني.

"أي اتفاق  ل�"االس����تقالل":  وقال عوض 
تهدئة م����ع  االحتالل يج����ب أن يكون 
اتفاقًا وطنيًا فلس����طينيًا وليس حزبيًا، 

وه����ذا يعن����ي أن أي اتف����اق يجب أن 
يحصل على إجم����اع فصائلي وأن يتم 
عرضه على اللجان الشعبية والعشائرية 
الفلسطيني في عملية  وعلى المجتمع 

أشبه باالستفتاء الشعبي".
وأوضح أن الش����عب الفلسطيني وحده 
من يملك حري����ة تقرير مصيره، و"عليه 
يجب أن يكون الحدي����ث وطنيًا ويجب 
على أي تهدئة أن تشمل الضفة الغربية 
بصفتها جزءًا من الوط����ن، فانتهاكات 
االحتالل في الضفة غير متوقفة أيضًا".

وبّي����ن عوض أن إب����رام تهدئة بين غزة 
واالحتالل بش����كل منفرد دون ش����مول 
الضفة الغربية، يؤسس لفصل غزة عن 
الضف����ة ويعد جزءًا من مش����روع صفقة 
القرن األمريكية التي تسعى لمنح غزة 

استقالليتها السياسية واالقتصادية.
كما ش����دد عل����ى ضرورة أن يش����مل أي 
اتفاق تهدئة مكاسب سياسية وليس 
حياتية فقط، "ألن أصل الصراع سياسي 
وطن����ي ولي����س معيش����يًا، وأي اتفاق 
تهدئة مقابل تحس����ينات معيش����ية 
س����يحول القضي����ة الفلس����طينية من 

قضية سياسية إلى إنسانية".

الفصائل تستعد لزيارة القاهرة

هل تنجح القاهرة  في تحقيق إجماع فصائلي حول »التهدئة« والمصالحة؟! 

غزة/ حممود عمر:
يف ظل �لرف�ض �لف�صائلي الأي �تفاق 

تهدئة بني غزة و«�إ�صر�ئيل« ميتد 
ل�صنو�ت، تدخلت جمهورية م�صر 
�لعربية �لتي تلعب دور �لو�صاطة 

بني �ملقاومة ودولة �الحتالل، 
من �أجل �إجر�ء م�صاور�ت مع 

�لف�صائل �لفل�صطينية حول طبيعة 
هذه �لتهدئة وحتقيق �مل�صاحلة 
�لفل�صطينية، رغم ما حتمله من 

حماذير و�صعوبات . وكانت م�صادر 
خا�صة لـ«�صحيفة �ال�صتقالل« 

ك�صفت �أن وفود� من �لف�صائل 
�لفل�صطينية �صت�صل �لعا�صمة 

�مل�صرية �لقاهرة خالل �ل�صاعات 
�لقليلة �لقادمة، للتباحث يف ملفات 

�لتهدئة و�مل�صاحلة ورفع �حل�صار.

غزة/ دعاء حطاب:
دع���ت الهيئ���ة الوطنية العلي���ا لمخيمات 
مس���يرة العودة وكس���ر الحص���ار جماهير 
ش���عبنا للمشاركة بقوة في جمعة "ثوار من 
أجل الق���دس واألقصى"؛ وذلك تأكيًدا على 
حق شعبنا في المقاومة وتمسكه بالقدس 

عاصمًة لفلسطين.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته الهيئة 
يوم أمس االثنين، بمدينة غزة بالتزامن مع 

الذكرى ال� 49 إلحراق المسجد األقصى.
وج���دد عضو الهيئة محمد هنية تمّس���ك 
ش���عبنا بحقه الثابت ف���ي القدس عاصمة 
فلس���طين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، 
وفي مقدمتها حق تقري���ر المصير وإقامه 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وق���ال هنية: "إن القدس عاصمة فلس���طين لن يغي���ر من واقعها كل 
السياسات االحتاللية أو أي إجراءات تقوم بها دولة االحتالل أو حلفاؤها، 
بما في ذلك نقل الس���فارة األمريكية للق���دس واالعتراف بها عاصمة 

لالحتالل؛ ف���كل هذه اإلجراءات باطلة وغير قانونية وغير ش���رعية ولن 
تثنينا عن استمرار كفاحنا حتى التحرير".

وأك���د هني���ة على اس���تمرار مس���يرات العودة وكس���ر الحصار 
كمس���يرات شعبية وس���لمية تحمل رسالة ش���عبنا إلى العالم، 
مش���ددًا على تمسك ش���عبنا بحق العودة كحق فردي وجماعي 

لالجئين الفلسطينيين غير قابل للتصرف". كما شدد 
هنية على تمّس���ك شعبنا في القطاع بكسر الحصار، 
وإنهاء كافة معانات���ه، وضمان حقه في حياة كريمة 

كبقية شعوب العالم.
وعل���ى صعي���د أزمة وكال���ة غ���وث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين )أونروا(، أكد هنية تمّس���ك شعبنا ببقاء 
وكالة الغوث "كش���اهد على جريمة العصر بحق ش���عبنا 
الفلس���طيني وتش���ريده من أرضه ووطن���ه؛ وهذا يتطلب 
التزام المجتمع الدولي بتعهداته المالية لضمان استمرار 

خدماتها".
وجدد هنية دعوته لوكالة الغوث لعدم تقليص خدماتها أو 
فصل موظفيها تمهيًدا لوقف خدماتها المختلفة؛ مؤكدًا 
وقوف ش���عبنا وفصائله بجان���ب الموظفين المعتصمين 

حتى تراجع الوكالة عن إنهاء عقودهم.
ودعا كافة مؤسس���ات المجتمع المدني واألهلي والمكونات الش���عبية 
والرس���مية إلى تطوير جهودها في مس���يرات العودة وكسر الحصار، 
والعمل على إيصال الرس���الة الواضحة أن شعبنا لن يتراجع عن حقوقه 

مهما قدم من تضحيات.

»هيئة العودة« تدعو للمشاركة في جمعة »ثوار من أجل القدس واألقصى«
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ويأتي ذلك فيما كش����فت وسائل إعالم 
عبرية، عن فحوى رس����الة نقلتها حركة 
حماس إلى جه����از المخابرات المصرية 
بشأن مباحثات التوصل إلى تهدئة في 

غزة.
وذك����ر موقع "حدش����وت 24" العبري أن 
"وفد حماس بالقاه����رة نقل للمخابرات 
المصرية رس����الة واضحة، ب����أن الحركة 
ترفض وقف مس����يرات الع����ودة، على 
الحدود، ووقف  إطالق البالونات الحارقة، 
حتى يتم رفع الحصار بشكل كامل عن 

قطاع غزة".
الجهاد  القيادي في حرك����ة  وكش����ف 
خضر حبيب، ع����ن دعوة مصر الفصائل 
لمعرف����ة موقفهم من  الفلس����طينية، 
التهدئة والمصالحة،  نهاية األسبوع أو 

األسبوع القادم.
وق����ال حبيب في حديث صحفي نش����ر 
أمس إن: "الفصائل الفلس����طينية في 
غزة بلورت موقًفا بشأن المصالحة، خالل 
لقائها مؤخًرا بأعضاء المكتب السياسي 

لحركة حماس في الداخل والخارج".
وأض����اف، أّن الفصائل ل����م تقدم ورقة 
مصالح����ة ألجل أن تس����لمها "حماس" 

لمصر، وإنما كان الحديث عن موقف.
وأوض����ح، أّن هناك مقترحًا مصريًا لجمع 
الفصائل بما فيها حركتا "فتح وحماس" 
في القاهرة، للبحث والتش����اور في عدة 
ملف����ات منه����ا: المصالح����ة والتهدئة 

ومسيرات العودة.
وأكد حبيب رفض "الجهاد" ألي تهدئة 
طويلة األمد مع االحتالل اإلس����رائيلي، 
حتى لو كانت 5 س����نوات، مش����يًرا إلى 
أن التهدئ����ة الت����ي أبرمت ع����ام 2014 
كانت ملزم����ة بها الفصائل طالما التزام 

االحتالل بها.
وعلق على المقترحات التي من ش����أنها 
أن ت����ؤدي إلى إنهاء حص����ار غزة، قائاًل: 
"نرفض أن يطلب منا ثمن سياسي لرفع 
الحصار "، معتبًرا أنه حصار غير شرعي 

من قبل االحتالل،  لذلك يجب رفعه.

ال تهدئة بال �إجماع
ويقول المحلل السياس����ي طالل عوكل، 
إن دع����وة الفصائل إلى القاهرة مرتبطة 
ببح����ث ونقاش التهدئة م����ع  االحتالل 
والمصالحة الداخلية، إذ أنه ال يمكن ألي 
تهدئة بين غزة ودولة االحتالل أن تتم 

دون الحصول على توافق فلس����طيني 
يتم وفق مصالحة وطنية ش����املة، وهو 
أم����ر لم تس����تطع حم����اس تحقيقه مع 

الفصائل.
أن  ل�"االس����تقالل"  ع����وكل  وأوض����ح 
قي����ادة حم����اس التي زارت غ����زة في 2 
أغس����طس الماضي، والتقت بالفصائل 
الفلس����طينية، وجدت رفض����ًا فصائليًا 
ألي تهدئة طويلة األمد مقابل مشاريع 

إنسانية .
ولفت النظ����ر إلى أن إع����ادة حركة فتح 
تفعي����ل عضويته����ا في لجن����ة القوى 
الوطنية واإلسالمية والمشاركة في لقاء 
قيادة حماس الخ����ارج مع الفصائل في 
غزة، أدى إلى تغيير مسار هذا االجتماع 
ال����ذي كان مخصص����ًا لعرض م����ا لدى 
حماس م����ن مقترحات، إذ أن فتح كانت 
س����تتصدى لما تحاول حماس تمريره 
على الفصائل، كما تخش����ى حماس أن 
تقوم حركة فتح بتخريب هذه الجهود 
المبذولة إلبرام تهدئة بين غزة والكيان 

الصهيوني.
وأضاف ع����وكل: "إن فتح ال ترفض مبدأ 
التهدئة م����ع ) االحتالل إنما ترفض أن 

يك����ون بحثها بين حماس وإس����رائيل 
ك����ون ذل����ك يع����د تج����اوزًا لمنظم����ة 
التحرير الفلسطينية التي تمثل الكل 
الفلس����طيني ف����ي أي اتف����اق يخص 

الفلسطينيين".
وتابع: "أمام هذه الصعوبات التي تقف 
أمام حماس في تمرير فكرة التهدئة مع 
إسرائيل، أبرزها عدم تعاطي الفصائل 
معها، تدخل����ت مصر هنا لعقد اجتماع 
يض����م الفصائل من أج����ل الحديث عن 
التهدئ����ة وأهميته����ا ومحاول����ة اقناع 

الفصائل بها".

�صعوبات وحماذير
أم����ا المحلل السياس����ي أحم����د عوض، 
فيتفق م����ع عوكل حول وجود صعوبات 
أم����ام تمري����ر أي تهدئ����ة بي����ن غزة و 
االحتالل أبرزها خ����روج هذا االتفاق عن 
سياق منظمة التحرير وهذا يعد مشكلة 
بحد ذاته، وع����دم وجود إجماع فصائلي 
حولها، واستمرار االنقسام الفلسطيني.

"أي اتفاق  ل�"االس����تقالل":  وقال عوض 
تهدئة م����ع  االحتالل يج����ب أن يكون 
اتفاقًا وطنيًا فلس����طينيًا وليس حزبيًا، 

وه����ذا يعن����ي أن أي اتف����اق يجب أن 
يحصل على إجم����اع فصائلي وأن يتم 
عرضه على اللجان الشعبية والعشائرية 
الفلسطيني في عملية  وعلى المجتمع 

أشبه باالستفتاء الشعبي".
وأوضح أن الش����عب الفلسطيني وحده 
من يملك حري����ة تقرير مصيره، و"عليه 
يجب أن يكون الحدي����ث وطنيًا ويجب 
على أي تهدئة أن تشمل الضفة الغربية 
بصفتها جزءًا من الوط����ن، فانتهاكات 
االحتالل في الضفة غير متوقفة أيضًا".

وبّي����ن عوض أن إب����رام تهدئة بين غزة 
واالحتالل بش����كل منفرد دون ش����مول 
الضفة الغربية، يؤسس لفصل غزة عن 
الضف����ة ويعد جزءًا من مش����روع صفقة 
القرن األمريكية التي تسعى لمنح غزة 

استقالليتها السياسية واالقتصادية.
كما ش����دد عل����ى ضرورة أن يش����مل أي 
اتفاق تهدئة مكاسب سياسية وليس 
حياتية فقط، "ألن أصل الصراع سياسي 
وطن����ي ولي����س معيش����يًا، وأي اتفاق 
تهدئة مقابل تحس����ينات معيش����ية 
س����يحول القضي����ة الفلس����طينية من 

قضية سياسية إلى إنسانية".

الفصائل تستعد لزيارة القاهرة

هل تنجح القاهرة  في تحقيق إجماع فصائلي حول »التهدئة« والمصالحة؟! 

غزة/ حممود عمر:
يف ظل �لرف�ض �لف�صائلي الأي �تفاق 

تهدئة بني غزة و«�إ�صر�ئيل« ميتد 
ل�صنو�ت، تدخلت جمهورية م�صر 
�لعربية �لتي تلعب دور �لو�صاطة 

بني �ملقاومة ودولة �الحتالل، 
من �أجل �إجر�ء م�صاور�ت مع 

�لف�صائل �لفل�صطينية حول طبيعة 
هذه �لتهدئة وحتقيق �مل�صاحلة 
�لفل�صطينية، رغم ما حتمله من 

حماذير و�صعوبات . وكانت م�صادر 
خا�صة لـ«�صحيفة �ال�صتقالل« 

ك�صفت �أن وفود� من �لف�صائل 
�لفل�صطينية �صت�صل �لعا�صمة 

�مل�صرية �لقاهرة خالل �ل�صاعات 
�لقليلة �لقادمة، للتباحث يف ملفات 

�لتهدئة و�مل�صاحلة ورفع �حل�صار.

غزة/ دعاء حطاب:
دع���ت الهيئ���ة الوطنية العلي���ا لمخيمات 
مس���يرة العودة وكس���ر الحص���ار جماهير 
ش���عبنا للمشاركة بقوة في جمعة "ثوار من 
أجل الق���دس واألقصى"؛ وذلك تأكيًدا على 
حق شعبنا في المقاومة وتمسكه بالقدس 

عاصمًة لفلسطين.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته الهيئة 
يوم أمس االثنين، بمدينة غزة بالتزامن مع 

الذكرى ال� 49 إلحراق المسجد األقصى.
وج���دد عضو الهيئة محمد هنية تمّس���ك 
ش���عبنا بحقه الثابت ف���ي القدس عاصمة 
فلس���طين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، 
وفي مقدمتها حق تقري���ر المصير وإقامه 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وق���ال هنية: "إن القدس عاصمة فلس���طين لن يغي���ر من واقعها كل 
السياسات االحتاللية أو أي إجراءات تقوم بها دولة االحتالل أو حلفاؤها، 
بما في ذلك نقل الس���فارة األمريكية للق���دس واالعتراف بها عاصمة 

لالحتالل؛ ف���كل هذه اإلجراءات باطلة وغير قانونية وغير ش���رعية ولن 
تثنينا عن استمرار كفاحنا حتى التحرير".

وأك���د هني���ة على اس���تمرار مس���يرات العودة وكس���ر الحصار 
كمس���يرات شعبية وس���لمية تحمل رسالة ش���عبنا إلى العالم، 
مش���ددًا على تمسك ش���عبنا بحق العودة كحق فردي وجماعي 

لالجئين الفلسطينيين غير قابل للتصرف". كما شدد 
هنية على تمّس���ك شعبنا في القطاع بكسر الحصار، 
وإنهاء كافة معانات���ه، وضمان حقه في حياة كريمة 

كبقية شعوب العالم.
وعل���ى صعي���د أزمة وكال���ة غ���وث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين )أونروا(، أكد هنية تمّس���ك شعبنا ببقاء 
وكالة الغوث "كش���اهد على جريمة العصر بحق ش���عبنا 
الفلس���طيني وتش���ريده من أرضه ووطن���ه؛ وهذا يتطلب 
التزام المجتمع الدولي بتعهداته المالية لضمان استمرار 

خدماتها".
وجدد هنية دعوته لوكالة الغوث لعدم تقليص خدماتها أو 
فصل موظفيها تمهيًدا لوقف خدماتها المختلفة؛ مؤكدًا 
وقوف ش���عبنا وفصائله بجان���ب الموظفين المعتصمين 

حتى تراجع الوكالة عن إنهاء عقودهم.
ودعا كافة مؤسس���ات المجتمع المدني واألهلي والمكونات الش���عبية 
والرس���مية إلى تطوير جهودها في مس���يرات العودة وكسر الحصار، 
والعمل على إيصال الرس���الة الواضحة أن شعبنا لن يتراجع عن حقوقه 

مهما قدم من تضحيات.

»هيئة العودة« تدعو للمشاركة في جمعة »ثوار من أجل القدس واألقصى«
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دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة الشوكة

برنام��ج تطوي��ر البلدي��ات املرحل��ة الثالث��ة / ال��دورة االوىل 
)MDPIII-CI(

ا�صم امل�صروع الفرعي: توريد بالط لزوم اأر�صفة الطرق
1. حصل���ت منظم���ة التحرير الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية 
الفلسطينية - صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية - على منحة من 
مجموعة من الشركاء والممولين )باإلضافة الى مساهمة السلطة الوطنية 
الفلسطينية  بنسبة 10% من تكلفة في برنامج تطوير البلديات المرحلة 
الثالثة / الدورة االولى وقد حصلت بلدية الش���وكة على منحة فرعية من 
صندوق تطوير وإقراض الهيئ���ات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ 
مش���روع توريد بالط لزوم أرصفة الطرق وتنوي استعمال جزء من أموال 
هذه المنح���ة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد رقم )02-1424118 

MDPIIICI( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. الم���وردون المعنيون يمكنهم الحصول عل���ى المعلومات الالزمة من 
بلدية الش���وكة ، دائرة .المالية، الس���يد/ فايز جبارة ، هاتف: 2155666 
–جوال 0599170005، وذلك ابتداًء من الساعة  8صباحًا وحتى الواحدة 

ظهرًا من تاريخ 2018/8/14وحتى تاريخ 2018/8/26
3. ع���روض األس���عار يج���ب أن تق���دم عل���ى العن���وان أدن���اه قبل أو 

بتاريخ2018/8/26 الساعة الواحدة ظهرًا، 
4. المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة 

بلدي�ة ال�صوكة

 وأعل���ن رئيس المجلس الوطني س���ليم الزعنون أن قوام 
المجل���س المركزي يبلغ )135( عض���ًوا، موضًحا أن أعماله 
س���تبدأ ظهر األربعاء بكلمة لرئي���س المجلس، ثم كلمة 
لرئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل 
الفلس���طيني المحتل عام 1948 محمد برك���ة، ثم كلمة 

مطولة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عّباس. 
وأضاف الزعنون أن ج���دول أعمال المركزي يتضمن )10( 
بنود، إضافة إلى ما يقترحه األعضاء خالل الجلسة وتقبله 
رئاسة المجلس. وعلمت "االستقالل" أن اجتماًعا سُيعقد 
للجن���ة التنفيذية لمنظمة التحرير، ظه���ر اليوم الثالثاء، 
بمدين���ة رام الله، وذلك عش���ية انعقاد جلس���ة المجلس 
"المركزي"؛ إلقرار التقرير الذي ستقدمه اللجنة إلى اجتماع 

المجلس بصورته النهائية.

اأهمية كبرية
وقال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية 
د. عم���ر الغ���ول: "إن انعقاد المجلس في ه���ذا التوقيت 
تحديًدا يكتسب أهمية كبيرًة جًدا، خصوًصا وأنها تأتي 
بعد فترة وجي���زة من انعقاد المجل���س الوطني لمنظمة 

التحرير".
وأوضح الغول ل�"االس���تقالل" أن  جلس���ة "المركزي" التي 
س���تعقد يومي األربع���اء والخميس المقبلين ب���رام الله، 
س���تناقش عّدة مواضيع مهمة، أبرزها مناقش���ة أهمية 
االنتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، ال سيما بعد 
نيل فلس���طين )عام 2012( صفة دولة مراقب )غير عضو( 

في األمم المتحدة.
وأش���ار إلى أن المواضيع التي س���يتم مناقش���تها أيًضا 
آلي���ات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الصادرة عن دورته 
األخيرة بما فيها وقف التنس���يق األمني، وُسبل التحرك 
دولًيا في ضوء انسداد أفق التسوية، أمام تعّنت االحتالل 
"اإلس���رائيلي" وجرائمه المتواصلة على األرض، وقوانينه 
العنصرية التي كان آخرها ما يسمى ب�"القومية اليهودية"، 
وكذل���ك  الق���رارات األمريكية األخيرة، التي تس���تهدف 
تصفية القضية، وعلى رأسها قضيتا القدس والالجئين 

الفلسطينيين.
ولم يس���تبعد أن يّتخذ المجلس خالل اجتماعاته موقًفا 
لرفع العقوبات التي تواصل الس���لطة فرضها على قطاع 

غزة. وتابع: "بالتأكيد س����يعاد طرح موض����وع رفع اإلجراءات 
المتخذة ض����د الموظفين العموميين بالقط����اع )التابعين 
للس����لطة( وحسمه لجهة عودة الرواتب كما كانت سابًقا )ما 

قبل مارس/ 2017(؛ ألن هذا حق قانوني وإداري لهم".  
وفيم����ا إذا كان س����يتخذ المجل����س المركزي ق����راًرا بإعالن 
نفس����ه بدياًل عن المجلس التش����ريعي، ق����ال الغول: "كل 
الس����يناريوهات واالحتماالت مفتوحة، والمجلس المركزي 
س����يد نفس����ه، وهو صاحب الصالحية والوالية في التقرير 
بش����أن أي مسألة من المس����ائل التنظيمية أو السياسية أو 

القانونية أو البرلمانية".

تكرار لل�صابق
أم���ا  النائب الثاني لرئيس المجلس التش���ريعي د. حس���ن 
خريشة، فلم يخِف أهمية الجلسات التي تعقدها المؤسسات 
الرسمية، إال أنه شدد على أن أهميتها تكتسب من مشاركة 
الكل الفلس���طيني، تحديًدا في ظل التحديات التهديدات 

والمخاطر المندرجة تحت ما تسمى "صفقة القرن".
وفي حديثه ل�"االستقالل"، اعتبر النائب خريشة عقد جلسة 

للمجلس المركزي دون حضور ومش���اركة أطرف فلسطينية 
أساس���ية مهمة في الساحة الفلس���طينية )حركتا حماس 
والجهاد اإلسالمي( س���ينتج عنها تكرار لما جاء في جلسات 

"المركزي" و"الوطني" السابقة.
وأض���اف: "ل���ن تأتي  جلس���ة المركزي بجديد، بل س���ُيعيد 
المجتمعون طرح ما تم طرحه سابًقا كالمطالبة بوقف التنسيق 
األمني مع االحتالل، دون إنفاذ لهذه المطالبات بشكل عملي". 
وأّكد على أهمية إعادة االعتبار للمؤسس���ات الفلس���طينية، 
وعلى رأسها المجلس���ان "المركزي" و"التشريعي"، من خالل 
احترام قراراته���ا، والتأكيد على حضور ومش���اركة الجميع. 
وش���ّدد على أنه "ال يملك أحد قرار حّل المجلس التش���ريعي 
وإلغاء ش���رعية انتخابه، وهذا ما نّص عليه القانون األساسي 
الفلس���طيني"، مضيًفا: "المجلس س���ّيد نفسه؛ ألنه أساس 
الش���رعيات القانونية، وهو الذي يس���تطيع أن يحّل ويلغي 

أدوار اآلخرين". كما قال. 
ودعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي إلى ضرورة أن 
يتخذ المجتمعون ب�"المركزي" إجماًعا إيجابًيا للمطالبة بالعودة 
عن القرارات المعيبة التي اتخذتها السلطة، والمتمثلة برفع 
عقوباتها عن القطاع، وإعادة مستحقات الموظفين واألسرى 

وذوي الشهداء.     

رف�ض امل�صاركة  
من جهتها، عّبرت الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين عن 

رفضها المشاركة باجتماعات المركزي.
وجاء هذا الرفض على لسان نائب األمين العام للجبهة اللواء 
أب���و أحمد فؤاد، الذي قال: "لن نش���ارك في اجتماع المركزي؛ 
ألننا لم نشارك في اجتماع المجلس الوطني، الذي شّكل هذا 

المجلس".
وحّذر في حديث سابق ل�"االستقالل" من أن يّتخذ "المركزي" 

قرارات تعّزز في تكريس حالة االنقسام. 
وق���ال: "ال نوافق على أن تحال صالحي���ات المجلس الوطني 
إلى المجلس المركزي، المجلس الوطني هو برلمان فلسطين، 

وصالحياته ال ُتحال لهيئة أدنى".
 وأكمل: "يجب أن يتخذ المركزي خطوات توحيدية وليس���ت 
انقسامية، لمنع تمرير صفقة القرن اآلخذة بالتنفيذ، فالوحدة 
والمقاومة هما الرد الذي يمنع تمرير هذه الجريمة الصهيو 

– أمريكية".

جلســة »المركــزي« بــرام اللــه .. تكــرار للــذات!
غزة/ قا�صم االأغا:

م��ن جدي��د، يلتئ��م املجل���ض املرك��زي ملنظم��ة التحري��ر 
الفل�صطينية، غ��دًا االأربعاء، يف ظل اإعالن ر�صمي برف�ض 
امل�صاركة يف اجلل�صة من قبل اجلبهة ال�صعبية، ثاين اأكرب 
ف�صائ��ل املنظم��ة، و�ص��ط ت�صريح��ات ُتنقل ع��ن قيادات 

يف منظم��ة التحري��ر وال�صلط��ة وحرك��ة »فت��ح« باتخاذ 
قرارات »مهمة« خاللها. ويطرح هذا االلتئام ل�«املركزي« 
ال��ذي يع��د حلقة الو�صل ب��ن املجل�ض الوطن��ي واللجنة 
التنفيذي��ة ملنظم��ة التحري��ر يف دورت��ه ال��� 29)دورة 
ال�صهيدة رزان النجار واالنتقال من ال�صلطة اإىل الدولة( 

ت�ص��اوؤالت ح��ول جدّي��ة »القي��ادة« هذه امل��رة يف تطبيق 
الق��رارات التي �صيتخذه��ا، ال �صيما بعد ق��رارات الدورة 
ال�صابقة التي مل تر طريقها للتطبيق، وعلى راأ�صها اإعادة 
تقييم العالقات ال�صيا�صية واالقت�صادية ووقف التن�صيق 

االأمني مع كيان االحتالل.

عضو بـ »المركزي«: 
سنناقش موضوعات 

مهمة وكل 
السيناريوهات 

واالحتماالت مفتوحة

خريشة: الجلسة 
لن تأتي 

بجديد وال أحد 
يملك قرار حل 

التشريعي  

غزة/ االستقالل:  
اظهرت معطيات رس���مية، استش���هاد 
176 مواطًن���ا، وإصابة أكثر م���ن 18 ألًفا 
آخري���ن، ف���ي قطاع غ���زة، من���ذ انطالق 
مسيرة العودة الكبرى في 30 مارس/آذار 

الماضي.
وقالت وزارة الصحة: إن إجمالي الشهداء 
الذين وصلوا مش���افي القط���اع منذ بدء 
المس���يرة جراء اعتداءات قطاع غزة، بلغ 

168 شهيًدا.
ويضاف له���ذه اإلحصائية 8 ش���هداء 
جثامينهم  االحت���الل  ق���وات  احتجزت 
خالل المّدة نفسها، ما يعني أن إجمالي 

الشهداء يبلغ 176 شهيًدا.
ووفق الوزارة؛ فإن من الشهداء 27 طفاًل، 

و3 إناث.
أما بشأن اإلصابات، فبينت وزارة الصحة، 
أن عدده���م ارتفع إل���ى 18006 جرحى، 

منهم 3540 طفاًل، و1728 سيدة.
وذكرت أن من اإلصابات 417 حالة خطيرة، 

و4293 متوسطة، و13296 طفيفة.
وتبين وفق وزارة الصحة، أن 4508 جرحى 
أصيبوا بالرصاص الحي، و529 بالرصاص 
المعدن���ي المغل���ف بالمط���اط، و7590 

اختناقًا بالغاز، و5379 ش���ظايا وإصابات 
أخرى.

ويتضح من المعطيات أن قوات االحتالل 
ركزت على استهداف المصابين بالجزء 
العلوي من الجسم؛ إذ أصيب 677 بالرأس 
والرقب���ة، و391 بالص���در والظهر، و426 
بالبطن والح���وض، و1370 في األطراف 
العلوية، و5862 في األطراف الس���فلية، 

و1690 في أماكن متعددة.
وأش���ارت إلى أن حاالت البت���ر بلغت 69 
حالة من اإلصابات، منها 61 في األطراف 
السفلية، و2 في األطراف العلوية، و6 في 

أصابع اليد.
وفيم���ا يتعل���ق باس���تهداف الطواقم 
الطبية، قالت وزارة الصحة: إن اعتداءات 
االحت���الل على المس���يرة أس���فرت عن 
3 ش���هداء و370 إصاب���ة مختلف���ة من 
المسعفين والطواقم الطبية، مشيرة إلى 
أن الش���هداء هم: المس���عف موسى أبو 
حسنين )35 عاما(، والمسعفة رزان النجار 
)21 عاما(، والمس���عف عبد الله القططي 
)22 عاما(، كما تضررت 70 سيارة إسعاف 
بشكل جزئي بعدما استهدفها االحتالل 

برصاصه وقنابله.

الصحة: 176 شهيدًا و18 ألف 
جريح بغزة منذ 30 مارس

الخليل/ االستقالل: 
قال محامي نادي األس���ير أكرم سمارة، 
إن المحكمة العس���كرية ف���ي »عوفر«، 
ق���ررت تمديد فترة توقيف األس���يرة 
ابتهال عثمان بري���وش )18 عامًا( من 

محافظة الخليل.
وأوضح سمارة أن قرار المحكمة جاء بعد 
قرار س���ابق لها بإصدار حكم بالّسجن 
الفعلي على األس���يرة بري���وش لمدة 
أربعة شهور تحسب من ضمنها فترة 
ما تس���مى »بالمنهلي« وبذلك كان من 
المفترض أن ُيفرج عنه���ا، إال أن نيابة 
االحتالل طلبت تقديم استئناف على 

القرار حتى يوم غد الثالثاء.
يذكر أن قوات االحتالل اعتقلت بريوش 
بتاريخ 25 نيس���ان الماضي من العام 
الحالي، بعد قيام أحد المس���توطنين 
باس���تفزازها ورفيقاته���ا ومحاولت���ه 
االعتداء عليه���ن أمام جامعة خضوري 

التقنية فرع العروب.

محكمة االحتالل 
تمدد توقيف 
األسيرة بريوش
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   دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة بداية غزة املوقرة

في القضية رقم: 495/2014
في الطلب رقم: 981/2018

المستدعي : أسامة ش���اكر عثمان الغاليني – غزة – الصبرة – شارع نجم 
الدين العربي – مقابل الغرفة التجارية – هوية رقم )920990199(      

  وكيله المحامي :حسن الجبالي –غزة
المستدعي ضده: شاكر عثمان الغاليني – باالصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 
ورثة وتركة والده المرحوم/ عثمان شاكر عثمان الغاليني –غزة –الصبرة – شارع 

نجم الدين العربي – مقابل الغرفة التجارية ) خارج البالد حاليا(  .
نوع الدعوى : دعوى تصريحية 

قيمة الدعوى: 28.000 دينار أردني .
تاريخ االيداع: 2014/ 13/05

جلسة يوم: 2017/ 31/12
الحضور : حضرت االستاذة / صابرين كساب منابة  عن وكيل المدعى

ولم يحضر المدعى عليه 1 لسبق السير بحقه حضوريا
وحضرت االستاذة / نسرين كشكو منابة عن وكيل المدعى عليهم 3+2

  ))الحكم((
 باسم الشعب العربي الفلسطيني

حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه الثالث /حس���ين حامد عودة ش���ملخ 
بتسجيل حصة المدعى عليه االول التي اشتراها ومساحتها )115.43م2( 
من ارض القس���يمة رقم )33( بالقطعة رقم )910( من اراضي غزة الصبرة 
باس���مه توطئة إلقامة دعوى االولوية وتضمين المدعى عليهم بالرسوم 

والمصاريف ومبلغ 200 شيكل بدل اتعاب محاماة.

   قا�سي حمكمة بداية غزة
ال�ستاذ عو�س اهلل عو�س اهلل
 نبلغك ايها المستدعى ضده انه وبتاريخ 31/12/2017  قد صدر بحقكم 
الحكم المذكور وعليه نبلغكم صورة عنه  حس���ب االصول حتى يتسنى 
لكم اتخاذ المقتضى القانوني حس���ب االصول قبل ان يصار الى تنفيذه 

حسب االصول .
حرر بتاريخ 12/08/2018

   رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة
  ال�ستاذ حممد مطر

نابلس/ االستقالل: 
ش���يع المئات من المواطنين عصر أمس االثنين جثم���ان أحمد أبو حمادة، 
الملقب ب�«الزعبور«، بمخيم بالطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية 

المحتلة.
وس���لمت األجهزة األمنية جثمان الزعبور لذويه بعد أن احتجزته حتى عصر 

أمس، حيث أكدت عائلته أن السلطة وضعت شروطا لتسليمه.
ونقل جثمان الزعبور إلى منزل عائلته، إللقاء نظرة الوداع عليه.

وانطلق موكب التشييع من مسجد عباد الرحمن في مخيم بالطة حيث صلي 
عليه، في مس���يرة ضخمة من مدخل المخيم عبر ش���ارع الس���وق إلى مقبرة 

المخيم. 
وبعد انتهاء الصالة، خرجت جنازة حاش���دة بمش���اركة عشرات المسلحين 
الذين أطلقوا النار في الهواء، فيما ردد المش���يعون هتافات غاضبة تتوعد 

محافظ نابلس، وتطالب بالثأر للزعبور.
وش���هد محيط مخيم بالطة انتش���ارا مكثفا لألجهزة األمنية أثناء تشييع 

الجثمان، وأطلقت األجهزة قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشيعين.
يذك���ر أن الزعبور توفي االحد في المستش���فى االستش���اري برام الله، بعد 
أسبوعين من إصابته بوعكة صحية داخل سجن اريحا، وقالت مصادر رسمية 

أن سبب الوفاة هو جلطة، بينما تتهم عائلته األجهزة بتسميمه.

غزة/ خالد اشتيوي:
نظمت لجنة االس���رى للقوى الوطنية واإلسالمية 
والهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكسر 
الحص���ار  أم���س االثنين، وقف���ة تضامنية" أمام 
مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة، دعمًا لألس���رى 
المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية، 
الس���جون  داخ���ل  الطع���ام  ع���ن  والمضربي���ن 

اإلسرائيلية.
وأكدت الهيئة في كلم���ة لها خالل الوقفة، على 

ضرورة دعم وإس���ناد كافة األس���رى في س���جون 
االحتالل والوق���وف بجانبهم ونصرة  قضيتهم، 
ألنهم يس���تحقون اكثر م���ن ذلك، لم���ا قدموه 

ويقدمونه فداًء للوطن وللقضية الفلسطينية.
وطالبت الهيئة، الرئيس محمود عباس، بالتراجع 
الفوري والعاجل عن قرار قطع رواتب أسرى قطاع 
غزة وعدم إتباع سياس���ة الفصل بي���ن ابناء غزة 
والضفة، والتوقف عن اإلج���راءات العقابية تجاه 
االس���رى داخل الس���جون، وتوفير الدعم الكافي 

واإلسناد لهم ليعيشوا حياتهم بكرامة.
ودع���ت إلى رف���ع العقوب���ات عن أبناء الش���عب 
الفلس���طيني في قط���اع غزة، وتوفي���ر مقومات 
الصمود في مواجهة العدوان، واستعادة اللحمة 
الوطنية الفلس���طينية على أس���اس الش���راكة 

الحقيقية.
وش���ارك في الوقفة العشرات من الفلسطينيين 
من قطاع غزة، رافعين الفتات تطالب بإعادة صرف 

رواتب األسرى داخل السجون اإلسرائيلية.

وقفة بغزة إسنادًا لألسرى المقطوعة رواتبهم

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

رام الله/ االستقالل:
أف���اد تقري���ر صادر عن مؤسس���ات 
حقوقي���ة تعني باألس���رى أن قوات 
االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت )520( 
فلس���طينًيا خالل شهر تموز/ يوليو 

المنصرم.
وذك���ر التقري���ر الصادر ع���ن هيئة 
ش���ؤون األس���رى والمحررين، ونادي 
األس���ير الفلس���طيني، ومؤسس���ة 
الضمي���ر لرعاي���ة األس���ير وحقوق 
اإلنس���ان، أن م���ن بي���ن المعتقلين 
)69( طفاًل و)9( من النس���اء وخمسة 

صحفيين.
وأش���ار إل���ى أن س���لطات االحتالل 
اعتقل���ت )122( مواطن���ًا من مدينة 
القدس و)100( مواطن من محافظة 
رام الل���ه والبي���رة، و)75( مواطنًا من 
محافظة الخلي���ل، و)52( مواطنًا من 
محافظة جنين، وم���ن محافظة بيت 
لح���م )48( مواطن���ًا، فيم���ا اعتقلت 
)55( مواطن���ًا من محافظ���ة نابلس، 
ومن محافظة طولكرم اعتقلت )15( 

مواطنًا.

وأوضح التقري���ر، أن االحتالل اعتقل 
)31( مواطنًا م���ن محافظة قلقيلية، 
أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت 
سلطات االحتالل )7( مواطنين، فيما 
اعتقلت )8( من محافظة س���لفيت، 
واعتقل���ت )8( آخرين م���ن محافظة 

أريحا.
والمعتقلين  األس���رى  ع���دد  وبل���غ 

االحتالل  في سجون  الفلسطينيين 
حّتى تاري���خ 31 تّم���وز 2018 نحو 
)6000( أس���ير، منهم )53( س���يدة، 
بينهّن )3( فتيات قاصرات، فيما بلغ 
عدد المعتقلين األطفال في السجون 

نحو )300( طفاًل.
بّي���ن التقرير أن ع���دد الصحفيين 
المعتقلي���ن في س���جون االحتالل 

ارتفع إل���ى )23( صحفيًا بينهم أربع 
صحفي���ات، بعد حمل���ة االعتقاالت 
الت���ي طال���ت ع���دًدا من  األخي���رة 
الصحفيي���ن والصحفيات، الفتًا إلى 
أن س���لطات االحتالل أصدرت )86( 
أمرًا إداريًا من بينها )36( أمرًا جديدًا، 
ووصل عدد المعتقلين اإلداريين إلى 

نحو )430(.

غزة/ االستقالل:
أعلن األس���يران صدام ع���وض )28 عام���ًا( من بلدة 
بيت أمر، وعب���اس ابو عليا )21 عامًا( من بلدة المغير 
إضرابهم���ا المفتوح ع���ن الطعام ض���د اعتقالهما 

اإلداري.

وذكر نادي األسير، أن األسير عوض ُاعتقل عدة مرات 
بدأت منذ عام 2009 وقضى ما مجموعه سبع سنوات 
ف���ي معتقالت االحت���الل، وهو أحد األس���رى الذين 
ُأف���رج عنهم ضمن صفقة وفاء األح���رار عام 2011، 
ثم ُأعتقل مجددًا لمدة أربع س���نوات وُأفرج عنه بعد 

انقضاء مدة محكوميته، ثم ُأعيد اعتقاله إداريًا في 
شهر نيسان/ أبريل من العام الحالي.

واعتقل األس���ير أبو عليا إداريًا منذ )14( شهرًا، وقد 
صدر بحقه أمر إداري جديد لمدة أربعة شهور، ويقبع 

في معتقل "عوفر".

أسيران يضربان عن الطعام رفضًا العتقالهما اإلداري

غزة/ االستقالل:
قالت وزارة الصحة الفلس���طينية في غزة، ي���وم أمس االثنين، إنها لم 
تتلَق أي اس���تعدادات لتطويق أزمة الوقود في المرافق الصحية في 

قطاع غزة.
 وأش���ار الناطق باسم الوزارة أش���رف القدرة في تغريدة له عبر حسابه 
"تويتر، إلى أن وزارته رغم تواصلها المس���تمر مع الجهات المعنية إال 
أنها لم تتلقى أي اس���تعدادات لتطويق األزمة التي تهدد الخدمات 

والمرافق الصحية في القطاع.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة حذرت من نقص كميات الوقود في مولدات 
الكهرباء الخاصة بمرافق الوزارة، مشيرة إلى أن كميات الوقود المتبقية داخل 

المولدات الكهربائية في مرافق وزارة الصحة مقلقة للغاية.

الصحة بغزة: لم نتلق أي 
استعدادات لتطويق أزمة الوقود 

المئات يشيعون جثمان 
»الزعبور« بمخيم بالطة 

االحتالل اعتقل 520 فلسطينًيا خالل تموز

رام الله/ االستقالل: 
لقي ش����ابان م����ن الضف����ة الغربية، في 
الثالثينيات م����ن العمر، مصرعيهما في 
حادث عمل قرب مدينة كفر قاسم، امس 

اإلثنين.

وحاولت الطواقم الطبية التي استدعيت 
إل����ى مكان الحادث في ورش����ة بناء ببلدة 
»روش هعاي����ن« قرب كفر قاس����م، إنقاذ 
حياة العاملين حيث أجرت لهما عمليات 
إنعاش لكن دون جدوى واضطرت إلعالن 

وفاتهما.
وبحس����ب المعلومات المتوفرة، س����قط 
العامالن عن ارتفاع في ورشة بناء ما أسفر 
عن إصابتهما بج����روح بالغة فارقا الحياة 

على أثرها بالمكان.

مصرع عاملين من الضفة في ورشة بناء قرب كفر قاسم
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   دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة بداية غزة املوقرة

في القضية رقم: 495/2014
في الطلب رقم: 981/2018

المستدعي : أسامة ش���اكر عثمان الغاليني – غزة – الصبرة – شارع نجم 
الدين العربي – مقابل الغرفة التجارية – هوية رقم )920990199(      

  وكيله المحامي :حسن الجبالي –غزة
المستدعي ضده: شاكر عثمان الغاليني – باالصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 
ورثة وتركة والده المرحوم/ عثمان شاكر عثمان الغاليني –غزة –الصبرة – شارع 

نجم الدين العربي – مقابل الغرفة التجارية ) خارج البالد حاليا(  .
نوع الدعوى : دعوى تصريحية 

قيمة الدعوى: 28.000 دينار أردني .
تاريخ االيداع: 2014/ 13/05

جلسة يوم: 2017/ 31/12
الحضور : حضرت االستاذة / صابرين كساب منابة  عن وكيل المدعى

ولم يحضر المدعى عليه 1 لسبق السير بحقه حضوريا
وحضرت االستاذة / نسرين كشكو منابة عن وكيل المدعى عليهم 3+2

  ))الحكم((
 باسم الشعب العربي الفلسطيني

حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه الثالث /حس���ين حامد عودة ش���ملخ 
بتسجيل حصة المدعى عليه االول التي اشتراها ومساحتها )115.43م2( 
من ارض القس���يمة رقم )33( بالقطعة رقم )910( من اراضي غزة الصبرة 
باس���مه توطئة إلقامة دعوى االولوية وتضمين المدعى عليهم بالرسوم 

والمصاريف ومبلغ 200 شيكل بدل اتعاب محاماة.

   قا�سي حمكمة بداية غزة
ال�ستاذ عو�س اهلل عو�س اهلل
 نبلغك ايها المستدعى ضده انه وبتاريخ 31/12/2017  قد صدر بحقكم 
الحكم المذكور وعليه نبلغكم صورة عنه  حس���ب االصول حتى يتسنى 
لكم اتخاذ المقتضى القانوني حس���ب االصول قبل ان يصار الى تنفيذه 

حسب االصول .
حرر بتاريخ 12/08/2018

   رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة
  ال�ستاذ حممد مطر

نابلس/ االستقالل: 
ش���يع المئات من المواطنين عصر أمس االثنين جثم���ان أحمد أبو حمادة، 
الملقب ب�«الزعبور«، بمخيم بالطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية 

المحتلة.
وس���لمت األجهزة األمنية جثمان الزعبور لذويه بعد أن احتجزته حتى عصر 

أمس، حيث أكدت عائلته أن السلطة وضعت شروطا لتسليمه.
ونقل جثمان الزعبور إلى منزل عائلته، إللقاء نظرة الوداع عليه.

وانطلق موكب التشييع من مسجد عباد الرحمن في مخيم بالطة حيث صلي 
عليه، في مس���يرة ضخمة من مدخل المخيم عبر ش���ارع الس���وق إلى مقبرة 

المخيم. 
وبعد انتهاء الصالة، خرجت جنازة حاش���دة بمش���اركة عشرات المسلحين 
الذين أطلقوا النار في الهواء، فيما ردد المش���يعون هتافات غاضبة تتوعد 

محافظ نابلس، وتطالب بالثأر للزعبور.
وش���هد محيط مخيم بالطة انتش���ارا مكثفا لألجهزة األمنية أثناء تشييع 

الجثمان، وأطلقت األجهزة قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشيعين.
يذك���ر أن الزعبور توفي االحد في المستش���فى االستش���اري برام الله، بعد 
أسبوعين من إصابته بوعكة صحية داخل سجن اريحا، وقالت مصادر رسمية 

أن سبب الوفاة هو جلطة، بينما تتهم عائلته األجهزة بتسميمه.

غزة/ خالد اشتيوي:
نظمت لجنة االس���رى للقوى الوطنية واإلسالمية 
والهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكسر 
الحص���ار  أم���س االثنين، وقف���ة تضامنية" أمام 
مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة، دعمًا لألس���رى 
المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية، 
الس���جون  داخ���ل  الطع���ام  ع���ن  والمضربي���ن 

اإلسرائيلية.
وأكدت الهيئة في كلم���ة لها خالل الوقفة، على 

ضرورة دعم وإس���ناد كافة األس���رى في س���جون 
االحتالل والوق���وف بجانبهم ونصرة  قضيتهم، 
ألنهم يس���تحقون اكثر م���ن ذلك، لم���ا قدموه 

ويقدمونه فداًء للوطن وللقضية الفلسطينية.
وطالبت الهيئة، الرئيس محمود عباس، بالتراجع 
الفوري والعاجل عن قرار قطع رواتب أسرى قطاع 
غزة وعدم إتباع سياس���ة الفصل بي���ن ابناء غزة 
والضفة، والتوقف عن اإلج���راءات العقابية تجاه 
االس���رى داخل الس���جون، وتوفير الدعم الكافي 

واإلسناد لهم ليعيشوا حياتهم بكرامة.
ودع���ت إلى رف���ع العقوب���ات عن أبناء الش���عب 
الفلس���طيني في قط���اع غزة، وتوفي���ر مقومات 
الصمود في مواجهة العدوان، واستعادة اللحمة 
الوطنية الفلس���طينية على أس���اس الش���راكة 

الحقيقية.
وش���ارك في الوقفة العشرات من الفلسطينيين 
من قطاع غزة، رافعين الفتات تطالب بإعادة صرف 

رواتب األسرى داخل السجون اإلسرائيلية.

وقفة بغزة إسنادًا لألسرى المقطوعة رواتبهم

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

رام الله/ االستقالل:
أف���اد تقري���ر صادر عن مؤسس���ات 
حقوقي���ة تعني باألس���رى أن قوات 
االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت )520( 
فلس���طينًيا خالل شهر تموز/ يوليو 

المنصرم.
وذك���ر التقري���ر الصادر ع���ن هيئة 
ش���ؤون األس���رى والمحررين، ونادي 
األس���ير الفلس���طيني، ومؤسس���ة 
الضمي���ر لرعاي���ة األس���ير وحقوق 
اإلنس���ان، أن م���ن بي���ن المعتقلين 
)69( طفاًل و)9( من النس���اء وخمسة 

صحفيين.
وأش���ار إل���ى أن س���لطات االحتالل 
اعتقل���ت )122( مواطن���ًا من مدينة 
القدس و)100( مواطن من محافظة 
رام الل���ه والبي���رة، و)75( مواطنًا من 
محافظة الخلي���ل، و)52( مواطنًا من 
محافظة جنين، وم���ن محافظة بيت 
لح���م )48( مواطن���ًا، فيم���ا اعتقلت 
)55( مواطن���ًا من محافظ���ة نابلس، 
ومن محافظة طولكرم اعتقلت )15( 

مواطنًا.

وأوضح التقري���ر، أن االحتالل اعتقل 
)31( مواطنًا م���ن محافظة قلقيلية، 
أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت 
سلطات االحتالل )7( مواطنين، فيما 
اعتقلت )8( من محافظة س���لفيت، 
واعتقل���ت )8( آخرين م���ن محافظة 

أريحا.
والمعتقلين  األس���رى  ع���دد  وبل���غ 

االحتالل  في سجون  الفلسطينيين 
حّتى تاري���خ 31 تّم���وز 2018 نحو 
)6000( أس���ير، منهم )53( س���يدة، 
بينهّن )3( فتيات قاصرات، فيما بلغ 
عدد المعتقلين األطفال في السجون 

نحو )300( طفاًل.
بّي���ن التقرير أن ع���دد الصحفيين 
المعتقلي���ن في س���جون االحتالل 

ارتفع إل���ى )23( صحفيًا بينهم أربع 
صحفي���ات، بعد حمل���ة االعتقاالت 
الت���ي طال���ت ع���دًدا من  األخي���رة 
الصحفيي���ن والصحفيات، الفتًا إلى 
أن س���لطات االحتالل أصدرت )86( 
أمرًا إداريًا من بينها )36( أمرًا جديدًا، 
ووصل عدد المعتقلين اإلداريين إلى 

نحو )430(.

غزة/ االستقالل:
أعلن األس���يران صدام ع���وض )28 عام���ًا( من بلدة 
بيت أمر، وعب���اس ابو عليا )21 عامًا( من بلدة المغير 
إضرابهم���ا المفتوح ع���ن الطعام ض���د اعتقالهما 

اإلداري.

وذكر نادي األسير، أن األسير عوض ُاعتقل عدة مرات 
بدأت منذ عام 2009 وقضى ما مجموعه سبع سنوات 
ف���ي معتقالت االحت���الل، وهو أحد األس���رى الذين 
ُأف���رج عنهم ضمن صفقة وفاء األح���رار عام 2011، 
ثم ُأعتقل مجددًا لمدة أربع س���نوات وُأفرج عنه بعد 

انقضاء مدة محكوميته، ثم ُأعيد اعتقاله إداريًا في 
شهر نيسان/ أبريل من العام الحالي.

واعتقل األس���ير أبو عليا إداريًا منذ )14( شهرًا، وقد 
صدر بحقه أمر إداري جديد لمدة أربعة شهور، ويقبع 

في معتقل "عوفر".

أسيران يضربان عن الطعام رفضًا العتقالهما اإلداري

غزة/ االستقالل:
قالت وزارة الصحة الفلس���طينية في غزة، ي���وم أمس االثنين، إنها لم 
تتلَق أي اس���تعدادات لتطويق أزمة الوقود في المرافق الصحية في 

قطاع غزة.
 وأش���ار الناطق باسم الوزارة أش���رف القدرة في تغريدة له عبر حسابه 
"تويتر، إلى أن وزارته رغم تواصلها المس���تمر مع الجهات المعنية إال 
أنها لم تتلقى أي اس���تعدادات لتطويق األزمة التي تهدد الخدمات 

والمرافق الصحية في القطاع.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة حذرت من نقص كميات الوقود في مولدات 
الكهرباء الخاصة بمرافق الوزارة، مشيرة إلى أن كميات الوقود المتبقية داخل 

المولدات الكهربائية في مرافق وزارة الصحة مقلقة للغاية.

الصحة بغزة: لم نتلق أي 
استعدادات لتطويق أزمة الوقود 

المئات يشيعون جثمان 
»الزعبور« بمخيم بالطة 

االحتالل اعتقل 520 فلسطينًيا خالل تموز

رام الله/ االستقالل: 
لقي ش����ابان م����ن الضف����ة الغربية، في 
الثالثينيات م����ن العمر، مصرعيهما في 
حادث عمل قرب مدينة كفر قاسم، امس 

اإلثنين.

وحاولت الطواقم الطبية التي استدعيت 
إل����ى مكان الحادث في ورش����ة بناء ببلدة 
»روش هعاي����ن« قرب كفر قاس����م، إنقاذ 
حياة العاملين حيث أجرت لهما عمليات 
إنعاش لكن دون جدوى واضطرت إلعالن 

وفاتهما.
وبحس����ب المعلومات المتوفرة، س����قط 
العامالن عن ارتفاع في ورشة بناء ما أسفر 
عن إصابتهما بج����روح بالغة فارقا الحياة 

على أثرها بالمكان.

مصرع عاملين من الضفة في ورشة بناء قرب كفر قاسم
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال 
بلديـة الفخاري 

ا�شم امل�شروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة 
)MDPIII-CI( الأوىل

ا�ش��م امل�ش��روع الفرع��ي: م�شروع ر�ش��ف وتعبيد �ش��ارع البلدية- 
املرحلة الثانية

 1( حصل���ت منظم���ة التحرير الفلس���طينية لصالح الس���لطة الوطنية 
الفلسطينية - صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية -  على منحة من 
مجموعة من الشركاء والممولين باإلضافة إلى مساهمة السلطة الوطنية 
الفلسطينية بنسبة 10% من تكلفة في برنامج تطوير البلديات المرحلة 
الثالث���ة / الدورة األولى.  وقد حصلت بلدي���ة الفخاري على منحة فرعية 
من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ 
مشروع رصف وتعبيد شارع البلدية– المرحلة الثانية ، وتنوي استعمال 
ج���زء من أموال هذه المنحة الفرعية ف���ي عمل دفعات تحت العقد رقم 

)MDPIIICI 02-1524126( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( المقاولون المعنيون يمكنه���م الحصول على المعلومات الالزمة من 
بلدية الفخاري، دائرة المش���اريع، الس���يد/ م. عمار سليم شراب، هاتف: 
082063194 فاك���س: 082063193، وذلك ابتداء من الس���اعة الثامنة 
صباحًا وحتى الثانية عش���رة ظهرًا من تاريخ 2018/08/14 وحتى تاريخ 

.2018/08/30
3( عروض األس���عار يجب أن تق���دم على العنوان أدن���اه قبل أو بتاريخ 

2018/08/30 الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
4(المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

5( زي���ارة الموقع واالجتم���اع التمهي���دي: جميع المقاولي���ن مدعوون 
للمشاركة في الجولة الميدانية واالجتماع التمهيدي يوم األحد الموافق 
2018/08/26 ف���ي تمام الس���اعة العاش���رة صباحًا، حي���ث أن االجتماع 
التمهيدي سيعقد في بلدية الفخاري وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية

6( العنوان المشار إليه أعاله هو: 
بلدية الفخاري، دائرة المشاريع، الطابق االرضي .

بلدي�ة الفخاري 
بتمويل من:

غزة/ االستقالل: 
وقعت الجامعة اإلس���المية بغزة 
اتفاقي���ة تع���اون م���ع جمعية 
الطالب-فلس���طين  أصدق���اء 
لدعم الرس���وم الدراس���ية لطلبة 
الجامع���ات الفلس���طينية ف���ي 
قط���اع غزة، ووق���ع االتفاقية عن 
الجامعة اإلسالمية بغزة األستاذ 
الدكت���ور ناصر فرح���ات رئيس 
الجامعة، وع���ن جمعية أصدقاء 
العتال  الطالب- فلسطين محمد 
مراس���م  وحضر  الجمعية،  مدير 
توقيع االتفاقية كل من األستاذ 
الدكت���ور أحمد محيس���ن عميد 
وإبراهيم  الخارجي���ة،  الش���ئون 
مسعود أمين سر جمعية أصدقاء 

الطالب.
وتتولى جمعية أصدقاء الطالب- 
مس���اعدة  تقدي���م  فلس���طين 
لمجموعة من الطلبة لمساعدتهم 
في التس���جيل للفصل الدراسي 
 2019/2018 الع���ام  م���ن  األول 
والمقدم���ة من الن���دوة العالمية 
للش���باب اإلس���المي، وم���ن حق 

منحة  قيم���ة  س���حب  الجمعية 
أي طالب نق���دًا في حالة انتقاله 
للدراس���ة ف���ي جامع���ة أخ���رى 
وإيداعه���ا ف���ي الجامع���ة التي 
يدرس فيه���ا الطالب حاليًا، ومن 
االس���تفادة  أيضًا  الجمعية  حق 
م���ن منحة أي طال���ب انقطع عن 
الدراسة أو في حال حصوله على 
منحة كاملة طوال فترة الدراسة 

وتحويله���ا إل���ى ط���الب آخرين 
يدرسون في نفس الجامعة.

من جانبه، أثنى األستاذ الدكتور 
فرح���ات عل���ى جه���ود جمعية 
الفلس���طيني  الطالب  أصدق���اء 
الرامي���ة إلى دعم طلبة العلم في 
الجامعات الفلسطينية، وحرصها 
العلم والتعلم  على دعم مسيرة 
على  مؤك���دًا  الجامع���ات،  ف���ي 

مس���اعي الجامع���ة الدائمة نحو 
المحتاجين  للطلبة  الدعم  توفير 
وعدم حرم���ان أي طالب من حقه 
ظروفه  بس���بب  التعلي���م  ف���ي 
االقتصادي���ة الصعبة من جانب، 
وجهودها المستمرة في تقديم 
أفضل الخدم���ات التعليمية من 
برامج أكاديمية وتشجيع للبحث 

العلمي وخدمة المجتمع.

غزة/ االستقالل: 
كرم���ت جمعي���ة رج���ال االعمال 
الفلس���طينيين بمحافظات قطاع 
الناجحين  أبناء رجال االعمال  غزة 

في الثانوية العامة.
جاء ذلك خالل حفلين  نظمتهما 
الناجحي���ن  للطلب���ة  الجمعي���ة 
بمقرها على مدار يومين ، بحضور 
العامة  واالس���كان  االشغال  وزير 
د. مفي���د الحس���اينة ، ولفي���ف 
التجار ورجال االعمال  واس���ع من 
وعائالته���م، تخلله���ا ع���دد من 
الدروع  ،وتوزيع  الفني���ة  الفقرات 
التقديرية  والشهادات  والهدايا 
الناجحين والداعمين  الطلبة  على 

للحفل.
 ورحب المهندس محمد مشتهى 
مدير الجمعي���ة بالحضور، مؤكدًا 
على حرص إدارته على مش���اركة 
الط���الب فرحتهم رغ���م االوضاع 
المعيش���ية التي يم���ر بها قطاع 
االس���رائيلية  واالعتداءات  غ���زة، 
المتواصلة التي ال تترك إال الحزن 

للسكان.
من جهته، هنأ علي الحايك رئيس 
الجمعية، الطلب���ة الناجحين في 
الثانوية العامة ،مؤكدًا أن الهدف 
م���ن التكريم مش���اركة الطالب 
وذويهم فرحتهم ودعمهم في 
مس���يرتهم التعليمية الهادفة 
لتخري���ج جي���ل واٍع م���ن أبن���اء 
رج���ال االعمال ق���ادر على حمل 
رس���الة آبائهم، ومواصلة طريق 
نجاحه���م، ليصبحوا رجال أعمال 

وقال  المس���تقبل.  في  ناجحين 
الحايك :"إن الشعب الفلسطيني 
المعيش���ية  الظ���روف  ،ورغ���م 
الصعبة يؤكد  للعالم في كل عام 
بالعلم  بأنه يولي اهتماما خاصًا 
، وُمصر على مزاحمة المجتمعات 
المتقدم���ة من أجل بن���اء دولته 
القدس  وعاصمتها  المس���تقلة 

الشريف«.
الناجحين  ودعا الحايك الطلب���ة  
ألن يكون���وا س���فراء لفلس���طين 
أينما توجهوا إلكمال دراس���تهم 
عل���ى ضرورة  ،مؤكدًا  الجامعي���ة 

توفير منح دراس���ية للمتفوقين، 
ودعم طلبة الجامعات في الضفة 

والقطاع.
الذين  الحاي���ك جمي���ع  وش���كر 
ساهموا بإدخال الفرحة في قلوب 
الط���الب المتفوقين، متمنيًا لهم 

المزيد من التقدم والنجاح.
بالتهاني  أبرق الحس���اينة  بدوره 
للطلب���ة للناجحين ف���ي الثانوية 
العام���ة، مؤك���دًا أن نجاحهم هو 
تحٍد لالحتالل رغ���م كل الظروف 
الت���ي مر بها طلب���ة قطاع غزة من 

حصار وعدوان.

واعتب���ر الحس���اينة أن النجاحات 
التي يحققها أبناء فلسطين في  
ظل الظروف الصعبة التي يعاني 
منها ش���عبنا من احتالل وحصار 
واجتماعية  اقتصادي���ة  وأوضاع 
صعب���ة ه���ي تعبير ع���ن اإلرادة 
والعزيمة ألجيالنا الفلس���طينية، 
وعلى أن فلسطين تختزن الكثير 
والتي  والعق���ول  اإلبداع���ات  من 
بحاجة إلى استثمارها وتوجيهها 
واالعتناء به���ا، كونها تصب في 
النهاية بخدمة االهداف الوطنية 

والمجتمعية.

جمعيــة رجــال األعمــال تكــرم أبنــاء
  أعضائهــا الناجحيــن فــي الثانويــة العامــة 

جانب من حفل التكرمي

رام الله/ االستقالل:
أرس���لت وزارة الصحة، ي���وم أمس االثني���ن، أدوية مرضى 
الس���رطان إلى مس���تودعاتها في قطاع غزة تكفي لثالثة 
أشهر، موضحة أنها تلقت يوم أمس، مراسلة من مستودعات 

غزة تفيد بوجود نقص بهذا الصنف من الدواء.
وأش���ارت الوزارة في بيان صدر عنها، أنها ترس���ل شحنات 
من مختل���ف األدوية إلى مس���تودعاتها بالقطاع بش���كل 
دوري، حيث أرس���لت شحنة أدوية لمرضى السرطان الشهر 
الماض���ي، تبلغ قيمتها إضافة إلى ش���حنة اليوم حوالي 6 

ماليين شيقل.
وأوضحت أنها لم تكن على علم بنقص هذه األدوية، وذلك 
لعدم س���يطرتها الكاملة على ال���وزارة في القطاع، مضيفة 
أنها وف���ور تلقيها مراس���لة تفيد بوجود نق���ص في هذا 
الصنف فقد عملت على توفير الدواء بشكل مباشر، بناء على 

تعليمات الرئيس عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وأكدت أنها لم تتأخر نهائيًا في إرسال عالج مرضى السرطان 
إلى المرضى في قطاع غزة، وأنه كان على المسؤولين هناك 
إبالغ الوزارة بمراس���الت رس���مية عن نفاد أو قرب نفاد هذا 
الصنف الحس���اس من الدواء، حتى ال تتعرض حياة مرضى 

السرطان للخطر.
وش���دد على أنه في ح���ال نفاد أي صنف م���ن األدوية فإن 
الوزارة وحرصًا على س���المة المرضى تقوم بتحويلهم على 
حس���ابها إلى أي مركز يتوفر فيه الدواء، موضحة أن "حياة 
المواطن الفلسطيني هي خط أحمر ال يجوز ألي كان العبث 

بها أو استغاللها ألي سبب كان".
وأكدت أنها تعمل بأقصى جهدها لتقديم كافة الخدمات 
الصحية ألبناء ش���عبنا في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها توفر 
كافة احتياجات المشافي من أدوية ومستلزمات طبية منذ 
االنقسام حرصا على استمرار النظام الصحي وحفاظا عليه 

من االنهيار.

الصحة: أرسلنا إلى غزة 
أدوية لمرضى السرطان 

تكفي لـ3 أشهر

الجامعة اإلسالمية توقع اتفاقية تعاون لدعم طلبة الجامعة المحتاجين 

جانب من توقيع التفاقية

رام الله/ االستقالل:
والدي���ار  للق���دس  الع���ام  المفت���ي  أعل���ن 
الفلس���طينية، رئيس مجل���س اإلفتاء األعلى 
الش���يخ محمد حس���ين، أن موع���د صالة عيد 
األضح���ى المب���ارك لهذا الع���ام 1439ه� هو 
الساعة السادس���ة وأربعون دقيقة من صباح 

يوم الثالثاء.
وحث الش���يخ حس���ين على التقرب إلى الله 
تعالى بأعمال البر والتقوى خالل العشر األولى 
من أيام ذي الحجة، مؤكدًا على سنة صيام يوم 

عرفة لغير الحاج.
وناش���د الش���يخ حس���ين، المواطني���ن زيارة 

عائالت الش���هداء والجرحى واألسرى في هذه 
األيام المباركة ومواساتهم فيها، خاصة أيام 
العيد، وحث الموسرين والقادرين على الجود 
باألضاحي والتقرب إل���ى الله تعالى، لما يعزز 
الصلة بين األهل واألقارب واألرحام ويس���اعد 

في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.

المفتي العام:  صالة عيد األضحى الساعة 6:40 صباحًا
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س���ابقا ومجهول محل اإلقامة اآلن في الخارج يقتضى حضورك إلى 
هذه المحكمة يوم الخميس الموافق 2018/ 20/9 م الساعة التاسعة 
صباحا وذلك للنظر في القضية أساس 53/ 2018م بخصوص دعوى 
عفش بيت والمقامة عليك من قبل زوجتك المدعية / ميسون سامي 
اس���ماعيل جنينة من غزة وسكانها وإن لم تحضر في الوقت المعين 
يج���ر بحقك المقتضى الش���رعي لذلك جرى تبليغك بذلك حس���ب 
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بلدية الفخاري

إعالن صادر عن بلدية الفخاري
تعلن بلدية الفخاري لإلخوة المواطنين الراغبين في ش���راء أراٍض من 
داخ���ل نفوذ البلدية ض���رورة الحصول على كت���اب خطي من البلدية 
قبل الش���راء لضمان أن األرض مفرزة حس���ب األصول وال يوجد بها أي 
ش���وارع وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وتجنبًا لمخالفة الشروط 
التنظيمية والمخططات الهيكلية والتفصيلية ومخططات الش���وارع 
والمراف���ق في المنطقة، وف���ي حال قيام مواطن بش���راء قطعة أرض 
دون الحص���ول على كتاب خطي من البلدية بخصوصها، وتبين الحقًا 
أن االرض بها مخططات ش���وارع أو مراف���ق فلن يتم النظر ألي طلبات 
تعويض للمواطنين جراء هذه الش���وارع أو المرافق ويتحمل المواطن 
كامل الخس���ائر التي لحقت به جراء هذا الش���راء بدون الحصول علي 

كتاب من البلدية .

بلدية الفخاري

غزة/ االستقالل:
أكدت بلدية غزة أن أضرارًا جسيمة 
وكبي���رة لحقت بمص���ب تصريف 
مي���اه بركة الش���يخ رض���وان من  
الجهة الغربية المطلة على شاطئ 
البح���ر نتيج���ة قص���ف طائرات 
له  المباشر  اإلس���رائيلي  االحتالل 

ليلة الخميس الماضي .
وأف���اد مدير عام المي���اه والصرف 
الصحي في البلدية م . رمزي أهل 
ف���ي تدمير  القصف تس���بب  أن 
أنب���وب تصريف المي���اه من نوع   
GRBبطول 30 مترا وقطر 90 سم 
ومنه���ل بقطر 2 متر باإلضافة إلى 
قناة خرسانية توصل مياه البركة 

لشاطئ البحر .
وأوض���ح أن " المص���ب " الذي تم 
تدميره كان يعمل كحلقة وصل 
بين األنبوب الواص���ل من البركة 
والقن���اة الخرس���انية لتخفي���ف 
الضغ���ط ف���ي عملي���ة تصريف 
مياه البركة الس���يما ف���ي أوقات 
الش���ديدة  الجوية  المنخفضات 
البلدي���ة  فيه���ا  تلج���أ  والت���ي 
لتصري���ف جزء من مي���اه البركة 

لتالفي طفحها .
وأض���اف أن اس���تهداف المصب 
يزيد من األعباء الملقاة على عاتق 
البلدي���ة لصعوبة إعادة اعماره في 
ظ���ل الوضع الراهن وقبل موس���م 

المساعدات  الشتاء بسبب توقف 
والمنح والبرامج التشغيلية وتراجع 
في تمويل المش���اريع واش���تداد 
الحصار المفروض على قطاع غزة .   
وبين أن مش���روع تصري���ف مياه 
األمط���ار من بركة الش���يخ رضوان 
تم تنفيذه قب���ل ثالثة أعوام لحل 

مش���كلة طفح البركة ف���ي أوقات 
وبلغ���ت  الجوي���ة  المنخفض���ات 
التكلفة اإلجمالية للمش���روع نحو 
3 ماليين دوالر بتمويل من اللجنة 

القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة .
وكان اتح���اد بلدي���ات قط���اع غزة 
ق���د أدان في بي���ان أصدره قصف 

لمنشآت مدنية مختلفة  االحتالل 
ف���ي قط���اع غ���زة، داعي���ا كاف���ة 
والدولية  الحقوقي���ة  المنظم���ات 
مس���ؤولياتها  عن���د  للوق���وف 
والضغط عل���ى االحت���الل وإدانة 
اعتداءاته المتواصلة ضد ش���عبنا 

ومؤسساته .  

بلدية غزة: أضرار جسيمة بمصب تصريف بركة الشيخ رضوان 

البريج/ االستقالل:
نفذت بلدية البريج وس���ط قطاع 
غ���زة، صيانة ع���دة ش���وارع في 
المخيم، وعدد من مناهل الصرف 

الصحي بشكل طارئ.
في  الصيانة  دائ���رة  وأوضح���ت 
البلدي���ة، أنه تم صيانة "55" متر 
مربع ب���الط في ش���وارع متفرقة 
بالمخي���م، وصيان���ة "14" ُمنهل 
ص���رف صح���ي، باإلضاف���ة إلى 
تسليك "116" خط صرف صحي 
وتنظيف "84" منهال ونضح "25" 

ُحفرة امتصاصية.
وعلى صعي���د مكافحة البعوض، 
قام قس���م الصحة بعم���ل اكثر 
من 5 حمالت مكافح���ة لمناطق 
مختلفة ف���ي المخيم مع التركيز 
االساس���ي لمنطقت���ي وادي غزة 
وبلوك12 ، كما قام بجمع وترحيل 

ما يقارب "235" طن نفايات صلبة 
وما يزيد ع���ن "100" طن مكبات 

عشوائية .
كم���ا نفذت البلدي���ة حملة إلزالة 

التعدي���ات من ش���ارع الس���كة 
عن���د مدخ���ل البريج الرئيس���ي، 
وذل���ك حفاظًا على المظهر العام 
للمخيم وضمان تس���هيل حركة 

لتنظيف  وحمل���ة  المواطني���ن، 
امتداد ش���ارع ص���الح الدين من 
االترب���ة والمخلف���ات على جانب 

الطريق وترحيلها.

بلدية البريج تنجز أعمال صيانة لعدة شوارع في المخيم

خانيونس/ االستقالل:
تعتزم بلدية بني سهيال شرق محافظة خانيونس جنوب القطاع، تنفيذ حزمة 
مشاريع تطويرية بالمدينة تشمل إعادة تأهيل طرق داخلية واستكمال مبنى 

البلدية وإنشاء مدرسة تعليم حكومية خالل الفترة المقبلة من العام 2018.
وش���رعت لجنة المظاريف بالبلدية يوم أمس االثنين،  بفتح مظاريف مش���روع 
"تبليط شارع رائد الرقب" ، بطول 450 مترًا وعرض 9 أمتار بتمويل من صندوق 

تطوير وإقراض الهيئات المحلية الدورة الثالثة، بتكلفة 120 ألف يورو.
وفي وقت سابق قامت لجنة المظاريف بالبلدية،  بفتح مظاريف مشروع تبليط 
ش���ارع الفاروق وذلك ضمن التحضيرات للش���روع بتنفيذ المشروع بطول 450 
مترًا وعرض 8 أمتار، ضمن مش���روع تبليط طرق داخلية الدورة الثالثة للصندوق 

بتكلفة 120 ألف يورو.
كما قامت البلدية مؤخرًا بتجهيز وتصميم وإعداد مخططات مشروع استكمال 

مبنى البلدية ضمن مشاريع الصندوق الدورة الثالثة بتكلفة 100 ألف يورو.
وفي سياق متصل عملت الطواقم الهندسية على تجهيز المخططات وتسوية 
األرض لمشروع إنشاء مدرسة تعليم حكومية بتمويل "منحة ألمانية"، وذلك بعد 
قي���ام البلدية بإفراز قطع من األراضي بأماكن متوزعة في المدينة لبناء مدارس 

حكومية وللوكالة.

 غزة/ االستقالل:
نظمت بلدية المغازي وس���ط قطاع غزة، لقاًء تنسيقيًا 
يوم أمس، مع مركز الصحة والبيئة، لمناقشة آلية العمل 
في س���وق األحد األس���بوعي وخالل أيام عيد األضحى 

المبارك .
 وض���م اللقاء مدير دائرة الصحة والحرف في البلدية م. 
خالد أحمد، ومس���ؤول العمال واآلليات جمال الحوراني، 
ومدير مركز الصحة والبيئة ناصر أبو صواوين ومسؤول 

العمال يونس الصعيدي.
 وأفاد مدير دائرة الصحة والحرف، أن العمل سيستمر 
لساعات متأخرة يوم وقفة عرفة, بحيث تكون الشوارع 
نظيفة, والحاويات فارغة لتستوعب أكبر قدر ممكن من 
النفايات، مش���يرًا إلى أن أول أيام العيد سيكون إجازة 

للعمال، وسيستمر العمل ثاني أيام العيد كالمعتاد.
ودعا المواطنين، إلى إلقاء المخلفات قبل العيد بيومين 
على األقل, حت���ى تتمكن البلدية بترحي���ل النفايات, 

لتكون الشوارع صباح العيد نظيفة وجميلة.
وطال���ب أصحاب المح���الت التجارية، بض���رورة ترحيل 
نفاياته���م للحاويات ليل���ة العيد وع���دم تركها أمام 

محالتهم لصباح يوم العيد.
ودعا من يقوم���ون بذبح األضاحي، إلى عدم فتح أغطية 
المناه���ل وإلقاء مخلفات الذبح فيها ألن ذلك يس���بب 
طفح المجاري مما يس���بب مكرهة صحية، وعدم الذبح 
في الشوارع العامة وترك الدماء تسيل فيها مما يسبب 

انتشار اآلفات التي تسبب األذى والضرر للمواطنين.

جانب من اعمال ال�سيانة التي نفذتها بلدية الربيج 

الأ�سرار اجل�سيمة التي حلقت مب�سب ت�سريف بركة ال�سيخ ر�سوان

بلدية بني سهيال تنفذ 
حزمة مشاريع تطويرية 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت القناة الس���ابعة العبرية، يوم أمس، أن الحكومة اإلس���رائيلية، 
طالب���ت اإلدارة األمريكية، بعدم تقليص المس���اعدات التي تقدمها 

لصالح األونروا بقطاع غزة.
وقالت القناة الس���ابعة، إن طلب إس���رائيل، جاء لدوافع أمنية، ولعدم 
زي���ادة األزم���ات والضغوطات االقتصادية واإلنس���انية على س���كان 
القطاع، من أجل تقلي���ص احتماالت التصعيد والدخول في مواجهة 

مع إسرائيل.
ونقلت القناة عن مصادر دبلوماسية غربية قولها: "إن إسرائيل طلبت 
من واش���نطن، عدم تقليص المس���اعدات المالية األمريكية المقدمة 

لألونروا بغزة قبل عدة شهور، وعادت لتجديد هذا الطلب قبل أيام«.

صحيفة: »إسرائيل«  طلبت 
من أميركا عدم تقليص 
ميزانية »أونروا« في غزة

لقاء تنسيقي بين 
بلــدية المغــازي 

ومركز صحة البيئة 
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بلدية الفخاري

إعالن صادر عن بلدية الفخاري
تعلن بلدية الفخاري لإلخوة المواطنين الراغبين في ش���راء أراٍض من 
داخ���ل نفوذ البلدية ض���رورة الحصول على كت���اب خطي من البلدية 
قبل الش���راء لضمان أن األرض مفرزة حس���ب األصول وال يوجد بها أي 
ش���وارع وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وتجنبًا لمخالفة الشروط 
التنظيمية والمخططات الهيكلية والتفصيلية ومخططات الش���وارع 
والمراف���ق في المنطقة، وف���ي حال قيام مواطن بش���راء قطعة أرض 
دون الحص���ول على كتاب خطي من البلدية بخصوصها، وتبين الحقًا 
أن االرض بها مخططات ش���وارع أو مراف���ق فلن يتم النظر ألي طلبات 
تعويض للمواطنين جراء هذه الش���وارع أو المرافق ويتحمل المواطن 
كامل الخس���ائر التي لحقت به جراء هذا الش���راء بدون الحصول علي 

كتاب من البلدية .

بلدية الفخاري

غزة/ االستقالل:
أكدت بلدية غزة أن أضرارًا جسيمة 
وكبي���رة لحقت بمص���ب تصريف 
مي���اه بركة الش���يخ رض���وان من  
الجهة الغربية المطلة على شاطئ 
البح���ر نتيج���ة قص���ف طائرات 
له  المباشر  اإلس���رائيلي  االحتالل 

ليلة الخميس الماضي .
وأف���اد مدير عام المي���اه والصرف 
الصحي في البلدية م . رمزي أهل 
ف���ي تدمير  القصف تس���بب  أن 
أنب���وب تصريف المي���اه من نوع   
GRBبطول 30 مترا وقطر 90 سم 
ومنه���ل بقطر 2 متر باإلضافة إلى 
قناة خرسانية توصل مياه البركة 

لشاطئ البحر .
وأوض���ح أن " المص���ب " الذي تم 
تدميره كان يعمل كحلقة وصل 
بين األنبوب الواص���ل من البركة 
والقن���اة الخرس���انية لتخفي���ف 
الضغ���ط ف���ي عملي���ة تصريف 
مياه البركة الس���يما ف���ي أوقات 
الش���ديدة  الجوية  المنخفضات 
البلدي���ة  فيه���ا  تلج���أ  والت���ي 
لتصري���ف جزء من مي���اه البركة 

لتالفي طفحها .
وأض���اف أن اس���تهداف المصب 
يزيد من األعباء الملقاة على عاتق 
البلدي���ة لصعوبة إعادة اعماره في 
ظ���ل الوضع الراهن وقبل موس���م 

المساعدات  الشتاء بسبب توقف 
والمنح والبرامج التشغيلية وتراجع 
في تمويل المش���اريع واش���تداد 
الحصار المفروض على قطاع غزة .   
وبين أن مش���روع تصري���ف مياه 
األمط���ار من بركة الش���يخ رضوان 
تم تنفيذه قب���ل ثالثة أعوام لحل 

مش���كلة طفح البركة ف���ي أوقات 
وبلغ���ت  الجوي���ة  المنخفض���ات 
التكلفة اإلجمالية للمش���روع نحو 
3 ماليين دوالر بتمويل من اللجنة 

القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة .
وكان اتح���اد بلدي���ات قط���اع غزة 
ق���د أدان في بي���ان أصدره قصف 

لمنشآت مدنية مختلفة  االحتالل 
ف���ي قط���اع غ���زة، داعي���ا كاف���ة 
والدولية  الحقوقي���ة  المنظم���ات 
مس���ؤولياتها  عن���د  للوق���وف 
والضغط عل���ى االحت���الل وإدانة 
اعتداءاته المتواصلة ضد ش���عبنا 

ومؤسساته .  

بلدية غزة: أضرار جسيمة بمصب تصريف بركة الشيخ رضوان 

البريج/ االستقالل:
نفذت بلدية البريج وس���ط قطاع 
غ���زة، صيانة ع���دة ش���وارع في 
المخيم، وعدد من مناهل الصرف 

الصحي بشكل طارئ.
في  الصيانة  دائ���رة  وأوضح���ت 
البلدي���ة، أنه تم صيانة "55" متر 
مربع ب���الط في ش���وارع متفرقة 
بالمخي���م، وصيان���ة "14" ُمنهل 
ص���رف صح���ي، باإلضاف���ة إلى 
تسليك "116" خط صرف صحي 
وتنظيف "84" منهال ونضح "25" 

ُحفرة امتصاصية.
وعلى صعي���د مكافحة البعوض، 
قام قس���م الصحة بعم���ل اكثر 
من 5 حمالت مكافح���ة لمناطق 
مختلفة ف���ي المخيم مع التركيز 
االساس���ي لمنطقت���ي وادي غزة 
وبلوك12 ، كما قام بجمع وترحيل 

ما يقارب "235" طن نفايات صلبة 
وما يزيد ع���ن "100" طن مكبات 

عشوائية .
كم���ا نفذت البلدي���ة حملة إلزالة 

التعدي���ات من ش���ارع الس���كة 
عن���د مدخ���ل البريج الرئيس���ي، 
وذل���ك حفاظًا على المظهر العام 
للمخيم وضمان تس���هيل حركة 

لتنظيف  وحمل���ة  المواطني���ن، 
امتداد ش���ارع ص���الح الدين من 
االترب���ة والمخلف���ات على جانب 

الطريق وترحيلها.

بلدية البريج تنجز أعمال صيانة لعدة شوارع في المخيم

خانيونس/ االستقالل:
تعتزم بلدية بني سهيال شرق محافظة خانيونس جنوب القطاع، تنفيذ حزمة 
مشاريع تطويرية بالمدينة تشمل إعادة تأهيل طرق داخلية واستكمال مبنى 

البلدية وإنشاء مدرسة تعليم حكومية خالل الفترة المقبلة من العام 2018.
وش���رعت لجنة المظاريف بالبلدية يوم أمس االثنين،  بفتح مظاريف مش���روع 
"تبليط شارع رائد الرقب" ، بطول 450 مترًا وعرض 9 أمتار بتمويل من صندوق 

تطوير وإقراض الهيئات المحلية الدورة الثالثة، بتكلفة 120 ألف يورو.
وفي وقت سابق قامت لجنة المظاريف بالبلدية،  بفتح مظاريف مشروع تبليط 
ش���ارع الفاروق وذلك ضمن التحضيرات للش���روع بتنفيذ المشروع بطول 450 
مترًا وعرض 8 أمتار، ضمن مش���روع تبليط طرق داخلية الدورة الثالثة للصندوق 

بتكلفة 120 ألف يورو.
كما قامت البلدية مؤخرًا بتجهيز وتصميم وإعداد مخططات مشروع استكمال 

مبنى البلدية ضمن مشاريع الصندوق الدورة الثالثة بتكلفة 100 ألف يورو.
وفي سياق متصل عملت الطواقم الهندسية على تجهيز المخططات وتسوية 
األرض لمشروع إنشاء مدرسة تعليم حكومية بتمويل "منحة ألمانية"، وذلك بعد 
قي���ام البلدية بإفراز قطع من األراضي بأماكن متوزعة في المدينة لبناء مدارس 

حكومية وللوكالة.

 غزة/ االستقالل:
نظمت بلدية المغازي وس���ط قطاع غزة، لقاًء تنسيقيًا 
يوم أمس، مع مركز الصحة والبيئة، لمناقشة آلية العمل 
في س���وق األحد األس���بوعي وخالل أيام عيد األضحى 

المبارك .
 وض���م اللقاء مدير دائرة الصحة والحرف في البلدية م. 
خالد أحمد، ومس���ؤول العمال واآلليات جمال الحوراني، 
ومدير مركز الصحة والبيئة ناصر أبو صواوين ومسؤول 

العمال يونس الصعيدي.
 وأفاد مدير دائرة الصحة والحرف، أن العمل سيستمر 
لساعات متأخرة يوم وقفة عرفة, بحيث تكون الشوارع 
نظيفة, والحاويات فارغة لتستوعب أكبر قدر ممكن من 
النفايات، مش���يرًا إلى أن أول أيام العيد سيكون إجازة 

للعمال، وسيستمر العمل ثاني أيام العيد كالمعتاد.
ودعا المواطنين، إلى إلقاء المخلفات قبل العيد بيومين 
على األقل, حت���ى تتمكن البلدية بترحي���ل النفايات, 

لتكون الشوارع صباح العيد نظيفة وجميلة.
وطال���ب أصحاب المح���الت التجارية، بض���رورة ترحيل 
نفاياته���م للحاويات ليل���ة العيد وع���دم تركها أمام 

محالتهم لصباح يوم العيد.
ودعا من يقوم���ون بذبح األضاحي، إلى عدم فتح أغطية 
المناه���ل وإلقاء مخلفات الذبح فيها ألن ذلك يس���بب 
طفح المجاري مما يس���بب مكرهة صحية، وعدم الذبح 
في الشوارع العامة وترك الدماء تسيل فيها مما يسبب 

انتشار اآلفات التي تسبب األذى والضرر للمواطنين.

جانب من اعمال ال�سيانة التي نفذتها بلدية الربيج 

الأ�سرار اجل�سيمة التي حلقت مب�سب ت�سريف بركة ال�سيخ ر�سوان

بلدية بني سهيال تنفذ 
حزمة مشاريع تطويرية 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت القناة الس���ابعة العبرية، يوم أمس، أن الحكومة اإلس���رائيلية، 
طالب���ت اإلدارة األمريكية، بعدم تقليص المس���اعدات التي تقدمها 

لصالح األونروا بقطاع غزة.
وقالت القناة الس���ابعة، إن طلب إس���رائيل، جاء لدوافع أمنية، ولعدم 
زي���ادة األزم���ات والضغوطات االقتصادية واإلنس���انية على س���كان 
القطاع، من أجل تقلي���ص احتماالت التصعيد والدخول في مواجهة 

مع إسرائيل.
ونقلت القناة عن مصادر دبلوماسية غربية قولها: "إن إسرائيل طلبت 
من واش���نطن، عدم تقليص المس���اعدات المالية األمريكية المقدمة 

لألونروا بغزة قبل عدة شهور، وعادت لتجديد هذا الطلب قبل أيام«.

صحيفة: »إسرائيل«  طلبت 
من أميركا عدم تقليص 
ميزانية »أونروا« في غزة

لقاء تنسيقي بين 
بلــدية المغــازي 

ومركز صحة البيئة 
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ويقول المواطن مرزوق لـ"االستقالل":  »ذهبت 
أمس لمراجعة وزارة الشؤون االجتماعية، كي 
أعلم الســـبب الحقيقى والمنطقى النقطاع 
مخصصـــي المالـــي، إال أن الموظف أبلغني 
بعد معرفته ذلك ، وأن أســـماء من انقطعت 

مخصصاتهم المالية قيد المراجعة".
ويضيـــف والحـــزن يمأل قلبـــه :" ال أعمل 
بوظيفة حكومية أو باي مؤسسة ، وال أملك 
سيارة أو بيتًا خاصًا لي، وهي الشروط التي 
تمنع أي شـــخص من اســـتالم مخصص 
مالـــي من الوزارة " ، متســـائال: "لماذا يتم 
قطع مخصصي المالي وأنا بأشـــد الحاجة 

له؟".  

خرب كال�صاعقة
و كغيره من الفقراء ، ترقب الخمســـيني 
أبو محمد  خليل من سكان معسكر جباليا  
شـــمال قطاع غزة  طويال ، سماع خبر يثلج 
صدره ويدخل الفرح في قلبه بموعد صرف 
المخصصات المالية للشؤون االجتماعية، 

فهو يقوم بتوفير كل ما تحتاجه األســـرة 
من ضروريات وأساسيات من مخصصات 

الشؤون التي يتلقاها كل ثالثة شهور . 
الخبـــر الذي كان ينتظـــر أن يتلقاه خليل 
أتى بعكس ما توقـــع ، ليكون كالصاعقة 
التـــي حلـــت بـــه ، إذ إن أمله فـــي توفير 
مالبس ألبنائه لعيـــد األضحى والمدارس 
، لن يتحقق بعد أن حجبت وزارة الشـــؤون 
االجتماعية مخصصه المالي والذي يقدر 

بـ 750شيكال . 
لـ"االســـتقالل":" أعيش  ويقـــول خليـــل 
وعائلتـــي في ظروف ماديـــة صعبة بعد  
اعتمادي شـــبه الوحيد على المخصصات 
الماليـــة من الـــوزارة ، وفي ظـــل الظروف 
االقتصادية التي دمرت القطاع ، أصبحنا 
عاجزين تماما عن توفير أشد الضروريات 
ألبنائنا من مأكل و ملبس وعالج " ، مشيرا 
إلى أن قطع مخصصه المالي سيزيد وضع 

عائلته تعقيدا . 
و يضيف: " سأضطر ألستدين  مبلغًا ماليًا 

من أحد األقارب كي أتمكن من شراء مالبس 
مدرسية فقط ألطفالي و أتغاضى عن شراء 
مالبـــس للعيد لهم ، فهـــم ال يفرقون إن 
كانت ظروف أســـرهم صعبة أم ال ، فكل ما 
يعرفونه هو أن العام الدراسي ال يكتمل إال 

بشراء مالبس جديدة أسوة بغيرهم ".
و تفاجأت 200 أســـرة مـــن قطاع غزة يوم 
األحـــد الماضـــي ، بحجب وزارة الشـــؤون 
االجتماعيـــة لمخصصهـــم المالي ، الذي 
يمثـــل مصدر الدخـــل الوحيد لهـــم ، إذ 
يعتمدون عليه فـــي توفير احتياجاتهم 
ومستلزماتهم اليومية ، ورغم طول الفترة 
الزمنيـــة ما بين فترات صرفـــه ، إال أنهم 
يفرحون بقدومه ويستبشرون خيرا بتلبية 

احتياجاتهم المعلقة منذ زمن .

حجب منطقي
بدوره ، أكد وكيل وزارة التنمية االجتماعية 
بغزة د. يوسف إبراهيم ، حجب 200 أسرة 
كانت تســـتفيد من مخصصات الشؤون 

االجتماعية في قطاع غزة ، واصفا الحجب 
بــــ" المنطقي " ، لكونـــه خاضعًا لمعايير 

إدارية عادلة.
وعزا إبراهيم في تصريحات إعالمية قطع 
الدفعة األخيرة ألســـباب عديـــدة ، منها 
وجود مصدر دخل أو تغيرات على أوضاع 
األســـر المســـتفيدة األمر الذي أفقدهم 
حقهم في االســـتفادة مـــن مخصصات 
الشـــؤون ، مشيرا إلى أن الســـبب الثاني 
للقطع يتمثل في حجب وزارة المالية لعدد 
كبير من األســـر التي لديها ازدواجية في 
الدخل ، مثل اســـتفادة بعض األســـر من 
مخصصات الشـــؤون وتلقيها مساعدات 

من مؤسسة الشهداء والجرحى. 
ولفـــت إلـــى أن وزارة المالية فـــي رام الله 
حجبت بعض األســـر لوجود سجل تجاري 

لرب العائلة. 
وبين إبراهيـــم أن األســـر التي تعرضت 
للحجب بإمكانها تقديم اســـتئناف في 
المقر الخاص بالـــوزارة ؛ إلعادة النظر في 

الحجب ، موضحـــا أن الحجب تم بناء على 
إجراءات ادارية عادلة ، سواء تلك الناتجة 
عـــن وزارة الماليـــة ، أو مديريـــات وزارة 

التنمية.
يذكر أن األسر الفقيرة تتقاضى مساعدة 
نقدية كل ثالثة أشـــهر بحسب حالتها 
ما بين 750 شـــيكال كحد أدنـــى و 1800 
شـــيكل كحد أقصى ) 200- 480 دوالرا(، 
ويستفيد منها أكثر من  )75( ألف أسرة 
في قطاع غزة تتلقى مساعدة نقدية بمبلغ 
يقارب الـ )99( مليون شـــيكل ، وأكثر من 
)43( ألف أســـرة في الضفة الغربية بمبلغ 

يزيد عن )40( مليون شيكل .
ويعانـــي قطاع غـــزة أوضاعـــًا اقتصادية 
صعبـــة، بســـبب الحصـــار اإلســـرائيلي 
المتواصل منذ 12 عاما ، إضافة لإلجراءات 
التـــي اتخذتها الســـلطة الفلســـطينية 
في شـــهر مارس 2017  ، التي من بينها 
الخصومـــات التي طالـــت رواتب موظفي 

السلطة في قطاع غزة. 

طالت 200 عائلة جديدة 

»الشــؤون«.. تقطــع الحبــل الســري عــن فقــراء غــزة!
غزة/ �صماح املبحوح: 

ما اإن انت�صر خرب �صرف املخ�ص�صات املالية 
لل�صوؤون الجتماعية اأول اأم�س الأحد حتى 

انطلق الربعيني اأبو فتحي مرزوق �صريعا 
نحو بنك القاهرة عمان مبدينة غزة ، 

م�صطحبا بطاقته ال�صخ�صية ، وكله اأمل 
اأن يت�صلم خم�ص�صه املايل ، لكن فور دخوله 
البنك كانت ال�صدمة عندما تفاجاأ با�صمه 

مكتوبًا على ورقة معنونة » اأ�صماء من  حجبت 
عنهم خم�ص�صاتهم  املالية« .  حجب » قطع » 

خم�ص�س مرزوق املايل كان مبثابة ال�صدمة 
الكبرية التي تلقاها وزادت من معاناته ، 

خا�صة اأنها تاأتي قبل اأيام من عيد الأ�صحى 
املبارك و بدء العام الدرا�صي اجلديد نهاية 

ال�صهر اجلاري. 
قائمة طويلة من الحتياجات خطها اأبناء 
مرزوق اخلم�صة على ورقة وو�صعوها برفق 
بجيب والدهم ، كي يلبيها كما وعدهم فور 

ا�صتالمه خم�ص�صه املايل وخروجه من البنك اإل 
اأن الوالد خرج من البنك حمطم القلب بعد اأن 

ذهبت وعدت اأدراج الرياح . 
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هوية
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فقد 
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فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد سالم عبد الجواد ظاهر
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)955792056( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن محمد سهيل محمد ضيف الله
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)403640253( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / سلطان سمير ابراهيم ابو سلطان 
.عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)400612347( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مؤمن يوسف محمد ابو دقة
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)801409756( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد سليمان محمد ابو موسى
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)953892312( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسن محمد ابراهيم رضوان
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)916491236( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ امجد كمال نعمان مشتهى
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)900842923( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة / نورا باسم محمد عاشور
عـــن فقـــد بطاقـــة تعريـــف التـــي تحمـــل رقـــم 
)700057342( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أكـــدت آمال البطش نائب رئيس اتحـــاد الموظفين العرب في 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين األونروا في غزة يوم أمس، وجود 

وساطات لحل أزمة موظفي األونروا.
وأشـــارت إلـــي أن االتحاد أعلن عـــن نزاع عمـــل وهناك بعض 
الوساطات من أجل تقريب وجهات النظر ومن المتوقع الوصول 
لحل، مؤكدة أنه في حال لم يتم الوصول لحل ســـيعلن االتحاد 
اإلضراب المفتوح وإغالق كافة مؤسسات األونروا داخل القطاع.

 وقالت: "إننا ســـنبدأ بإضرابات تدريجية إلى أن نصل لإلضراب 
المفتوح وليتحمل كل العالم المســـؤولية تجاه ما سيحدث في 

غزة".
هذا ومـــازال موظفو الوكالة مســـتمرين في إضرابهم بســـبب 
فصلها لــــ 125 من الموظفين الدائميـــن والذين يعملون منذ 
سنوات في األونروا، و580 من الموظفين الذي يعملون منذ أكثر 
مـــن 20 عاما بنظام العمل الجزئـــي وبراتب جزئي حتى نهاية 

العام، وحوالي 280 موظفًا باستمرار العمل حتى نهاية العام.
وتهـــدد الوكالة بفصل المزيـــد وتقليص خدماتهـــا على أثر 

الضائقة المالية التي تعصف بها.

وساطات لحل أزمة 
موظفي »أونروا«
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خط����أ كبير بل خطيئة إنس����انية ب����كل المعاني 
الوطنية عقد هدنة مع مطلق احتالل, وبخاصة مع 
هذا االحتالل السوبر فاشي, االحتالل االقتالعي, 
اإلحاللي الس����وبر عنص����ري الصهيوني, مقترف 
الفظاعات والموبقات والمذابح بحق شعبنا وأمتنا. 
هذا االحتالل الذي يعتبر كل فلسطين التاريخية 
حقا إلهيا له, العدو الذي يتستر بعض قادته على 
أحالمهم الحقيقية, التي يجاهر بها الحاخامات 
والمؤسسة الدينية بشكل عام وأحزابه اليمينية 
األكثر تطرفا, في إنش����اء دولة إسرائيل الكبرى, 
التي تمتد إلى ضفتي النيل والفرات! هذا العدو 
صاح����ب آخر احتالل قي التاري����خ, االحتالل الذي 
تعجز كل الكلمات الق����ذرة في القاموس اللغوي 
العالمي عن وصف حقيقت����ه الدنيئة والقميئة 
خبثا وتطرفا وأنانية وعدوانا وفاش����ية وعنصرية. 
وألن كل خطوة سياس����ية يتوجب أن تقاس في 
سياقها الزمني والعوامل والظروف المحيطة بها 
وفقا للفلسفة, فإن الهدنة مع العدو الصهيوني 
تتماهى � ش����ئنا أم أبينا � م����ع مخططات صفقة 
الق����رن الصهي����و � أميركية الهادف����ة إلى فصل 
الضفة الغربي����ة عن قطاع غزة بش����كل نهائي, 
وإيجاد أحد أشكال الحل للضفة الغربية, بشكل 
يضمن س����يطرة الكيان الصهيون����ي عليها من 
الناحيتين األمنية العس����كرية, والسيادية. بعد 
الهدنة س����تلي الخطوة التالية وهي اس����تبدال 
ما يس����مى ب�”الس����الم السياس����ي” بما يسمى 
ب�”السالم االقتصادي”, والذي سيضمن مشاركة 
إس����رائيلية في اإلش����راف على الميناء والمطار 
المنتظرين, والتدخل في نوعية البضائع الداخلة 
برا وبحرا وجوا إلى القطاع! بمعنى آخر, إنه احتالل 

ولكن بشكل جديد.
الكي����ان  لي����س صدف����ة, أن تس����تقبل دول����ة 
الصهيوني جمل����ة األفكار المطروحة من البعض 
العربي للتهدئة, بضرب ما يزيد عن مائة هدف 
في غزة, بما فيها مركز ثقافي إنساني! والتسبب 

باستشهاد عائلة وجرح العشرات من أبناء شعبنا, 
إنها طبيعة الصهيونية اإلجرامية منشأ ومسارا 
ومآال، طالما لم يتم اجتثاثها وتطهير أرضنا من 
جذورها! للتاريخ الجدي����د. هدف االعتداء تمثل 
في رس����ائل عدة وجهها الق����ادة الصهاينة إلى 
القائمي����ن على األوضاع في القط����اع: الهدنة لن 
تعني عدم مهاجمة إس����رائيل للقطاع. الهدنة ال 
تعني تحكم الفلسطينيين في القطاع, الهدنة 
لن تعن����ي وقف قص����ف أه����داف منتخبة في 
القط����اع, إذا ما تم تطيير حتى الطائرات الورقية 
باتجاه الم����زارع على حدود القط����اع مع المنطقة 
المحتلة عام 1948. الهدنة المعقودة بهذا الثمن 
يفهمها الكيان الصهيوني رضوخا الشتراطاته, 
ومحطة النط����الق قطار الحل التصف����وي المعّبر 
عنه من خالل ما يس����مى ب�”صفقة القرن”, التي 
� وإن تم تأجيل إعالنها أميركيا � فهي لن تغادر 
العقلي����ن الصهيون����ي واألميركي. وستش����هد 
المرحلة القريبة القادمة اس����تنفارا أميركيا على 
البع����ض العرب����ي, وممارس����ة ضغوط����ات عليه 
ليمارس الضغوط بدوره على ما يسمى حكومتين 
فلس����طينيتين, وهما في واقعهم����ا محتلتان, 
للتعامل إيجابا مع المراحل التي أصبحت بالفعل 
متدرج����ة, طويل����ة األمد نوعا من صفق����ة القرن, 
األهداف المتحدثة عن خطط تنموية اقتصادية, 
لكنه����ا كم����ا المغلفة ب����ورق ذهبي, رغ����م أنها 
تحمل في جوفها أطنانا من الديناميت الس����ريع 

االشتعال.
إن القاعدة العامة لكل الش����عوب المحتلة أرضها 
والمغتصب����ة إراداته����ا معروفة من����ذ حمورابي, 
م����رورا بهنيبع����ل القائد القرطاجي العس����كري 
الكبير )الذي درس����ته دولة الكي����ان الصهيوني 
وطبق����ت قواعده حت����ى العام الماض����ي( وصوال 
إلى حرب التحرير الش����عبية الطويلة األمد, التي 
أرس����يت قواعدها النظرية في نهاية القرن قبل 
الماضي, وطبقت عمليا على طيلة خمس����ة عقود 

شكلت النصف األول من القرن الماضي، ووصوال 
لجملة الرئيس الخال����د عبد الناصر الذي قال عام 
1968 “م����ا أخذ بالقوة, ال ُيس����ترّد بغير القوة”, 
الحرب الش����عبية أثبتت فعاليته����ا العملية في 
التعام����ل م����ع كل المس����تعمرين المغتصبين 
في آس����يا وإفريقيا وأمي����ركا الالتينية, هذا في 
أحوال األعداء المس����تعمرين العاديين, فما بالك 
بالع����دو االقتالعي اإلحاللي الفاش����ي العنصري 
الصهيون����ي؟ الذي تلزمه دزين����ة من المقاومات 
الفلس����طينية والعربية مجتمع����ة! نعم بدال من 
الهدنة معه, فإن المطلوب هو مواجهته عسكريا, 
ومقاومته بكل الوسائل المتاحة، وتوسيع دائرة 
االش����تباك معه. لقد عّلمتنا تجربة الثائر القائد 
الشهيد محمد محمود األسود )جيفارا غزة( قواعد 

االشتباك مع العدو, فاستلهموها.
وب����دال من االنش����غال بقضايا التهدئ����ة, فليتم 
تحقي����ق المصالحة, هذه التي تأخرت س����نوات 
طويلة, فال مبرر مطلقا لبقاء االنقسام, الذي يغذيه 
العدو, وبخاصة في المرحلة األبأس في التاريخين 
الفلس����طيني والعربي, فالمرحل����ة رّثة ومهينة 
الفلس����طيني  البيت  ورديئة, تقتض����ي ترتيب 
على القواس����م المش����تركة, والوصول إلى جبهة 
وطنية فلس����طينية عريضة, وإلغ����اء اتفاقيات 
أوسلو الكارثية, وقطع التنسيق األمني مع العدو 
الصهيوني, وإصالح مؤسس����ات م. ت. ف. وعقد 
مجلس وطني فلسطيني توحيدي جديد في مقر 
جامعة الدول العربية, بمش����اركة كافة الفصائل 
والقوى الفلسطينية, واالس����تمرار في مسيرات 
الع����ودة, والط����الق مع نهج المفاوض����ات, وقطع 
الصالت نهائيا م����ع العدو الصهيوني والواليات 
المتحدة, فهي كانت سابقا, وهي اآلن, وستظل 
الحقا ببغاء للكي����ان الصهيوني. ما نطرحه ليس 
مستحيل التحقيق إن توافرت اإلرادة السياسية 
لدى طرف����ي االنقس����ام. ما قلناه يش����كل مطلبا 
جماهيريا فلسطينيا ملحا, فهل من مستمعين؟.

مع تقليص واشنطن الميزانية الخاصة بوكالة الغوث إلغاثة وتشغيل الالجئين 
»االونروا« بدأت األخيرة بإطالق نذير الخطر إثر التهديدات التي ستسببها هذه 

التقليصات في جبهات التعليم والصحة والمساعدات االغاثية.
بالحديث ع����ن الدعم المالي الذي تقدمه أمريكا لالون����روا فإنها تعتبر الداعم 
األكبر لها بقيمة تبلغ 125مليون دوالر أي ثلث الميزانية الس����نوية التي تقدر 
ب�����800 مليون دوالر، وجاء هذا التقليص بعد تصريح الرئيس األمريكي دونالد 
ترام����ب خالل تغريدة عبر تويتر قال فيها متس����ائال »لم����اذا يجب أن تواصل 
الواليات المتحدة دعم السلطة الفلسطينية في ظل غياب أي عملية سياسية 

بينها وبين إسرائيل«. مشترطًا عودتها بهذه الشروط:
أواًل: رجوع السلطة الفلسطينية لطاولة المفاوضات مع »إسرائيل«

بدا األمر معقدًا لدى أمريكا في إحالل الس����الم بين الدولة الفلس����طينية وبين 
»إس����رائيل« والعيش س����ويًا تحت ظل الطمأنينة، فدونال����د ترامب الذي بات 
مس����تعدًا ليصل له����ذه الغاية التي ل����م يحققها أحد من قبل����ه، لكي يصبح 
س����وبرمان العالم ال����ذي حل أعقد قضية في العالم األزرق، فالس����لطة التي لم 
تجالس »إس����رائيل« على طاولة المفاوضات من����ذ 2014، فالرئيس األمريكي 
يسعى جاهدًا هو وصهره جاريد كوشنر وأيضًا المبعوث الخاص للمفاوضات 
جيسون غرينبالت للضغط عليها بواسطة تقليص ميزانية االونروا وغيرها من 
الضغوطات، لكي تقع الس����لطة في فخ إغاثة الالجئي����ن، لكن على ما يبدو بأن 
الس����لطة لن تتوانى بالرجوع على ساحة المفاوضات إلى أن توافق »إسرائيل« 

على القضايا الثماني التي توقف عندها الطرفان.
ثانيًا: تغيير المناهج التي ُتدّرس في مدارس االونروا 

وهذا الش���رط يعتبر ش���رطًا صهيونيًا قبل أن يكون أمريكيًا، ف�«إسرائيل« منذ 
قدومها على فلسطين وهي تسعى إلبادة التاريخ العربي الفلسطيني وطمس 
اآلثار التي تثبت وجود الفلسطينيين، فاآلن تعود مجددًا حاملًة نفس الهدف 
وه���و أن تْغيب عقول الجيل الجديد عن مفهوم ح���ق العودة وأن ال وطن لهم، 
وكذل���ك أن تلغي القدس عاصمة للدولة الفلس���طينية. األمر لم ينته عند هذا 
المطاف بل اش���ترطت أيضا إلغاء ما يخّص النض���ال أو المقاومة ضد االحتالل 

اإلس���رائيلي معتبرة أن هذا عنف يفتح ش���رخًا في إحالل السالم بين الدولتين، 
كما أن طمس االنتفاضة الفلس���طينية من الكتب لحق الش���روط وهذا يدل على 
أن »إس���رائيل« تريد تحريف المنهج الفلس���طيني الجديد على حسب أهوائها. 
ول���م يتوقف األمر على هذا بل من ضمن ش���روطها إلغاء األنش���طة والفعاليات 
المتعّلقة بالقضية الفلس���طينية؛ مثل وعد بلفور، والنكبة، والعدوان اإلسرائيلي 
عام 1967 وغيرها، وعدم التعاطي مع أي نش���اط سياس���ي، وبالتالي سنصل إلى 
نتيج���ة ان أمريكا واالحتالل يريدان منا أن نكون وطنًا بال هوية بال تاريخ بال جيل 
يريد أن يكون واعيًا بحقه المس���لوب. وظهر سابقًا وزير التربية والتعليم العالي 
صبري صيدم، يجدد تأكيده على أن وزارته متمسكة بالمنهاج الفلسطيني الذي 
أعدته ولن تسمح بأي تعديل علي المنهاج من قبل وكالة الغوث، هذا التأكيد جاء 
بعد تصريحات وزير الخارجية األمريكي جون كيري، الس���تخدام عصا ضغوطاته 
السياس���ية والمالية على السلطة الفلس���طينية، إلجراء تعديالت جوهرية على 
المناهج الفلس���طينية، تحت ذريعة أنها »تزرع العنف والحقد«، وتضر بإسرائيل 
وأمنها. أن وزارته متمس���كة بالمنهاج الفلس���طيني الذي أعدته ولن تسمح بأي 
تعديل على المنهاج من قبل وكالة الغوث. ال ش���ك مما بينته ان سبب التقليص 
هو سياسي بحت، لكن هل سألت نفسها أمريكا ما النتائج التي ستسفر عن هذا 
التقليص الذي سيسبب مشكلة بل كارثة حقيقية ترسي الالجئين لخطر توقف 

الخدمات الصحية والتعليمية واالغاثية التي تقدم لخمسة ماليين الجئ.
بالفعل بدأت حالة االونروا تتكشف بعد أن قررت إغالق مكاتبها في بعض دول 
الش����تات، ووقف برنامج البطالة بشكٍل كامل، وتوقف أكثر من 1200 عقد بطالة 
في قطاع غّزة وأيضًا، إرسال رسائل لبعض الموظفين تفيد بتوقف عقد العمل، 
وكذلك رس����ائل تفيد إبالغ الموظفين على بند الطوارئ باالس����تغناء عن %13 
منهم فورًا، وما نس����بته 57% دوام جزئي والباقي سيتم توزيعهم على البرامج، 
وكذلك فصل ألف موظف. كما أن رياح األزمة قد تعصف بالعام الدراسي الجديد، 
الذي يرتبط افتتاحه بسد العجز المالي الذي لم يبلغ ذروته مع تبرع بعض الدول 
العربي����ة واألجنبية، ومع هذا تبقى صف����ارات اإلنذار تدوي بأذن الالجئين ألنهم 

المستهدفون أخيرًا .

ال هدنة مع االحتالل والمطلوب تحقيق المصالحة
د. فايز رشيد

رأي

مرة أخرى تستدعي القاهرة الفلس���طينيين للجلوس والتحاور من اجل ملفي التهدئة والمصالحة, ومرة أخرى 
نؤكد على ان القضايا الخالفية بين طرفي االنقسام ال زالت قائمة, وان الحلول الوسط التي وضعها الوسطاء لم 
تلق قبوال لدى طرفي االنقسام, وان أزمة المصالحة تكمن في التفاصيل التي يريد كل طرف فرضها على اآلخر, 
وحتى ال نبقى نعيد ونكرر حقيقة الخالفات والتباين في وجهات النظر, ونبقى في عمق الدائرة المغلقة التي ال 
مخرج منها, وحتى تنجح جهود المصالحة الفلسطينية, يجب إخراج طرفي االنقسام من هذا الحوار الثنائي, وان 
تمسك فصائل المقاومة الفلسطينية ملف المصالحة بيدها, وتبدأ في طرح المشكالت الخالفية وطرح الحلول, 
وتخرج الفصائل بهذا الطرح إلى وس���ائل اإلعالم الطالع الش���عب الفلسطيني عليها, والتزام الطرفين بالحلول 
المطروحة, ومن يرفض يتحمل مسؤولية إفشال جهود المصالحة الفلسطينية, وتأخذ الفصائل الفلسطينية 

موقفا منه إلى ان يعود إلى اإلجماع الوطني ويوافق على الحلول المطروحة. 
أم���ا فيما يخص التهدئة, فيجب أوال ان نركز على التهدئ���ة وليس«الهدنة«, تهدئة تضمن التزام صهيوني 
ببنودها وأي خرق تتحمل »إس���رائيل« وراعي التهدئة مس���ؤوليته, تهدئة تضمن رفع الحصار عن قطاع غزة, 
وحل المشاكل الحياتية لسكان القطاع, وضمان فتح المعابر لتيسير حياة الناس, والتهدئة ال يجب ان تكون 
بين فصيل واالحتالل, بل بين كل الفصائل الفلس���طينية بما فيها الس���لطة واالحتالل الصهيوني, فمشاركة 
كافة الفصائل في مفاوضات التهدئة تخرج بأفضل النتائج وتضمن التزاما فلسطينيا, وتحافظ على الثوابت 
وال تتعدى الخطوط الحمراء, خاصة ان هناك فصائل أعلنت عبر وسائل اإلعالم رفضها التوقيع على أية تهدئة 
مع االحتالل, لذلك نرى انه يجب الدخول في حوار فلسطيني فلسطيني حول التهدئة والتوافق على بنودها, 
وهل يمكن ان تكون مرتبطة بمدة زمنية طويلة؟ وما هو س���قفها؟ كل هذا سيجعلنا كفلسطينيين نخرج من 

أية خالفات تعترضنا. 
ال ش���ك أننا نفتقد دائما للحوار الفلسطيني الفلسطيني بشكله الجامع, ويقتصر حوارنا على جهات بعينها, 
يجب اختراق كل الجدر وفتح مجال للحوار مع حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلس���طينية, هناك برنامج 
وطني يجمعنا, والكثير من القضايا التي يمكن ان نلتقي حولها, ولو خلصت النوايا وبذلت الجهود وعض كل 
طرف على جراحة لمصلحة هذا الشعب العظيم, فإننا سنصل إلى نقطة التقاء تجمعنا, فاالحتالل الصهيوني 
باساليبة الهمجية والعدوانية ضدنا يفرض علينا ان نتحد ونتوافق في مواقفنا, فهو يتجند ضد فتح وحماس, 
والجهاد والشعبية والديمقراطية, حتى انه يتجند ضد السلطة الفلسطينية التي وقع معها عشرات االتفاقيات, 
االحتالل لم يبق أمامنا من خيار إال الوحدة والتالحم وااللتفاف حول المواقف الوطنية التي فيها مصالح شعبنا, 

والكفيلة بإحباط وإفشال كل مخططات االحتالل لالستفراد بنا واحدا تلو اآلخر.  
يج���ب إنجاح ملف المصالحة أوال قبل الوصول إلى تهدئة مع االحتالل, ألن المصالحة هى الضمان األساس���ي 
لنجاح التهدئة, فاالحتالل يلعب دائما على تفرقنا وتش���تتنا وتباين مواقفنا, فان وقفنا أمامه كفلسطينيين 
موقفا وطنيا وحدويا جامعا, فانه ساعتها سيعمل لنا ألف حساب, يجب ان تتحرر السلطة من كل القيود التي 
يكبلها بها االحتالل, ألن االحتالل نفس���ه تنصل من كل التزاماته تجاه الس���لطة الفلسطينية, ولم يبق لديها 
ما يمكن ان تس���وقه على ش���عبها, لقد آن األوان ان يشهد شعبنا مصالحة فلس���طينية حقيقية, بعيدة عن 
المصال���ح الحزبية الضيقة, مصالحة تجمعنا على قلب رجل واحد للخروج من هذه الحالة المتردية التي أوصلنا 

إليها االحتالل.  

نقطة التقاء

شروط أمريكية صهيونية 
إلعادة التمويل لألونروا

أحمد علي أبو محسن
د. فايز �أبو �شمالة

بعد أن اغتصبوا كل فلسطين، وحاصروا مقدرات أهل غزة، يردد القادة الصهاينة مقولة )هدوء مقابل هدوء(، 
مقولة لن يرضى عنها أهل غزة، ولن يقبلوا بها، وهي ال تشفي غليل أهل القدس المحتلة، ولن تحرر شبرًا من 
الضفة الغربية المنكوبة. الهدوء مقابل الهدوء، واألمن للمس���توطنين مقولة بائسة، ال تجلب سالمًا للمنطقة، 
وال تحقق استقرارًا، إنها مقولة العربدة السياسية التي تقوم على االنتصار والهزيمة، السيطرة والخنوع، القوة 

والضعف، التفوق والتخلف، الغطرسة والتذلل.
)الهدوء مقابل الهدوء( معادلة تتناغم وأطماع قانون القومية اليهودي الذي أخذ كل شيء من فلسطين، وترك 
الفلس���طينيين حائرين في تدبير لقمة عيشهم فقط، دون القدرة على تلوين هويتهم بالعلم الفلسطيني، 
وهذا غير مقبول على أهل غزة الذين عانوا الحصار والعقوبات، واكتشفوا بالتجربة أن الهدوء مقابل الهدوء لم 
يحقق لهم البسيط من أحالمهم وتطلعاتهم، والهدوء مقابل الهدوء لن يحقق لهم فرصة العمل، ولن يحقق 
لهم الوظيفة، ولن يطور من واقعهم، ولن يرفع عنهم العقوبات، ولن يسمح لهم بحرية السفر والتنقل!! فكيف 

يقبلون بهذه المقولة التي ال تعني إال الموت البطيء، والخروج من التاريخ العربي والجغرافيا الفلسطينية.
اله���دوء مقابل الهدوء مقولة مرفوضة، ويحتقرها أهل غ���زة، ويؤثرون الموت انتصارًا لحقهم في الحياة على 
الموت انتظارًا، لذلك فإن غزة على قلب رجل مقاوم، تصر على أن ال هدوء في قلب المستوطنات اليهودية طالما 

ال يتحقق العمل والتطور والحياة والحرية والعودة لمخيمات جباليا وبالطة والدهيشة والمغازي.
الهدوء مقابل الهدوء مقولة ال يرضى بها صغار غزة الباحثون عن المستقبل، وال يرضى بها الكبار الذين ضاع 
مستقبلهم بين احتالل وحرب واغتصاب وسجن وجراح وشهادة، وال ترضى بها الصبية والطفلة التي يطاردها 
الحصار حتى مقعد الدراسة، وعلى كل األطراف الدولية، وعلى رأسهم مالدينوف، وعلى كل األطراف العربية 
وعلى رأس���هم مصر، أن يتأكدوا بان الشعب الفلس���طيني يرفض هذه المعادلة، ويطالب الجميع بأن يكونوا 

وسطاء منحازين لإلنسان في قطاع غزة، اإلنسان الذي يفتش عن الحياة بعيدًا عن لغة االنتظار بال أمل.
وعلى المجتمع اإلسرائيلي أن يراجع حساباته، فالهدوء مقابل الهدوء لغة المنتصرين، الذين يملون شروطهم 
عل���ى المهزومين، وغزة لم تهزم، ولن تهزم، والش���عب الذي يخرج على خطوط الهدنة في مس���يرات العودة 
يرفض النس���يان، ويرفض الهزيمة، والش���عب الذي يحمل البندقية ويواجه الدبابة ليس مهزومًا، والشعب 
الذي يطلق البالونات الحارقة مقابل الطائرات الحديثة ال يهزم، والشعب الذي يصرخ بالعودة من وسط الجوع 
والحصار هو شعب يبحث عن كرامته وحريته وحياته، وسيصنعها بأظافره وحجارته ورصاصه وقذائفه، وبكل 
ما أوتي من قوة وجاهزية للتضحية، وعلى القيادة اإلسرائيلية أن تدرك جيدًا، أن التصعيد والمواجهة الشاملة 
لن تسفر إال عن مزيد من الضحايا والجرحى والدمار، ولكنها لن تحقق لكم االنتصار، فاختصروا الطريق باتجاه 
تهدئ���ة مقابل رفع الحصار، والبدء في تطوير حياة الن���اس في غزة، والبدء في االعمار، ودون ذلك، فالمواجهة 

سيف ذو حدين.

هدوء مقابل هدوء 
ال يرضي أهل غزة
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أعلن أنا المواطن/ محمد عاطف رزق البنا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802568311( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سميرة حسن علي الداية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)961986668( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ على محمد على عجور  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)961167848( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ تيسير صالح فارس االسى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)968442376( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسن عبد الرحمن سليمان الحلو
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410471197( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ قمر مطر صبح برغوت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403001092( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أعلن البنك الدولي، أمس االثنين، عن مشروع 
جدي���د لتوفير دع���م قصير األج���ل للدخل 

للشباب العاطلين عن العمل في غزة.
 ويه���دف المش���روع، وف���ق بي���ان صحفي 
صادر عن البنك الدول���ي أوردته وكالة األنباء 
الفلس���طينية، إل���ى توظيف حوال���ي 4400 
شاب، نصفهم من النساء، لدى منظمات غير 
حكومية لتقديم الخدمات في مجاالت تمس 
الحاجة إليها مثل الصحة والتعليم والمساندة 

للمعاقين وكبار السن.
وسيمول المشروع الجديد، الذي يأتي في إطار 
منحة بقيمة 17 مليون دوالر، تقديم التدريب 
على المهارات ومساندة الوظائف المعتمدة 
على اإلنترنت لعدد إضافي من الش���باب يبلغ 

750 شابا.
وسيستهدف مشروع غزة الطارئ للمال مقابل 
العمل ودعم العمل الحر الشباب العاطلين عن 
العمل الذين تت���راوح أعمارهم بين 18 و34 

عاما، وس���يعمل مع المنظمات غير الحكومية 
التي لديه���ا تاريخ ف���ي تقدي���م الخدمات 
االجتماعية للمجتمعات المحلية األكثر ضعفا 
بش���كل خاص، والمنظمات غير الربحية التي 
تقدم المس���اندة لممارس���ي العمل الحر في 

االقتصاد الرقمي.
وس���يقدم المش���روع منح���ا لمنظم���ات غير 
حكومية منتقاة لتوظيف شباب عاطلين عن 
العم���ل لمدة عام على األقل، م���ع منح أولوية 
لألس���ر الفقيرة واألكثر معان���اة المدرجة في 
برنام���ج التحوي���الت النقدية التاب���ع لوزارة 

التنمية االجتماعية الفلسطينية.
 كما س���يوفر المش���روع منحا لمنظمات غير 
ربحي���ة لتدري���ب الش���باب عل���ى المهارات 
الالزمة ليمارس���وا العمل الحر على اإلنترنت، 
وتجهيزه���م لب���دء أنش���طتهم التجاري���ة 
اإللكترونية الخاصة، وتشمل هذه المهارات: 
المواق���ع  وتصمي���م  البرمجي���ات،  تطوي���ر 
اإللكتروني���ة، وأعمال الترجمة، وحتى المهام 

األكث���ر بس���اطة مثل نس���خ المس���تندات 
الممسوحة ضوئيا وجمع البيانات.

وبحسب البيان يعاني أكثر من نصف سكان 
غزة، نحو 900 ألف شخص، من الفقر، ويشمل 
هذا نحو 300 ألف شخص يعيشون في فقر 
مدقع غير قادرين على توفير احتياجاتهم من 

المأكل والملبس والمسكن.
وأكد أن الشباب في غزة يواجهون آفاًقا قاتمة، 
مع زي���ادة معدالت البطالة عن %50، ووصلت 
معدالت بطالة الشابات إلى مستويات خطيرة 
بش���كل خاص، حيث تبلغ %88 مقابل 58% 

للشباب.
ويركز المش���روع بش���كل كبير على الشابات 
في غزة، ما يتطلب أن يمثلن نصف الش���باب 
المستهدف على األقل في الوظائف قصيرة 
األج���ل والمهارات الرقمية، ويهدف ذلك إلى 
تزويد الش���ابات بخبرات عملية قيمة ستزيد 
من قدرتهن على الحصول على العمل وتخلق 

فرصا مرنة للعمل المعتمد على اإلنترنت.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قدم���ت جمعية "يش���اه – مس���لك" 
التماسا للمحكمة العليا اإلسرائيلية 
بالشراكة مع جمعية حقوق المواطن 
"هموكي���د" مركز للدفاع ع���ن الفرد، 
ومركز الميزان لحقوق اإلنس���ان-غزة، 
ومركز عدالة وجمعي���ة أطباء لحقوق 
اإلنس���ان، أم���س االثني���ن، طلًبا بأن 
تصدر المحكمة أمًرا فورًيا بإلغاء كافة 
التقييدات التي فرضتها "إسرائيل" 
على نقل البضائ���ع عبر معبر كرم أبو 

سالم لقطاع غزة.
وشدد الملتمسون على أنه حتى قبل 
اإلعالن عن إغالق معبر كرم أبو س���الم 
"ل���م يف المعب���ر بالح���د األدنى من 
احتياجات الس���كان، وبداًل من اتخاذ 
الخط���وات الالزمة بهدف منع انهيار 
مجتمع مك���ون من مليوني إنس���ان، 
يعم���ل الملتم���س ضده���م رئيس 
الحكوم���ة اإلس���رائيلية ووزير األمن 
وآخري���ن، من أجل مفاقم���ة األوضاع 
اإلنسانية واالقتصادية في قطاع غزة 
اإلنس���انية  للتداعيات  تام  بتجاهل 
الس���كان  لقراراتهم على  الكارثي���ة 

المدنيين".
وطالب الملتمسون "إسرائيل" بالكف 
فوًرا عن االنتهاكات الخطيرة لحقوق 

اس���تخدامهم  وعن  القطاع  س���كان 
رهينة لتحقيق أهداف سياسية.

وأكدوا أن معاقبة سكان مدنيين على 
نش���اطات ليس���ت تحت سيطرتهم 
هي عمل غي���ر قانوني وغير أخالقي، 
ومن ش���أنها أن تدفع قطاع غزة نحو 

كارثة إنسانية.
"االقتصاد  إن  االلتماس  وقال مقدمو 
المنهار في قطاع غزة متعلق بشكل 
ش���به تام بعم���ل هذا المعب���ر الذي 

يخضع للسيطرة اإلس���رائيلية، وكل 
تقييد يف���رض عليه يؤثر مباش���رة 
للس���كان،  اإلنس���انية  األوضاع  على 

المتدهورة أصاًل".
وقبل أكثر من ش���هر أعلنت سلطات 
االحت���الل تقليص دخ���ول البضائع 
إلى غزة من خالل معبر كرم أبو س���الم 
إلى "الحد األدنى اإلنس���اني"، والذي 
يشمل الغذاء والدواء فقط، وعن حظر 
شامل على خروج البضائع عن طريقه 

إلى األس���واق ف���ي الضف���ة الغربية 
و"إسرائيل" والعالم.

كما ترفض "إسرائيل" السماح بدخول 
الوقود الذي يتم ش���راؤه بتمويل من 
األمم المتحدة، وذلك رغم التحذيرات 
من انهيار وشيك، يشمل إغالق مؤكد 
لخم���س مستش���فيات مركزية في 
قطاع غزة، وفيضان مياه المجاري غير 
المعالجة، والتي لن تتوقف أضرارها 

عند حدود القطاع.

غزة/ االستقالل:
كشف النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أمس 
االثني���ن، أن االحتالل منع دخول بضائع أساس���ية إلى غزة بقيمة 100 مليون 

دوالر خالل شهر. 
وذكر الخض���ري في تصريٍح صحفي أن االحتالل "ال يزال يحتجز حوالي 3500 
ش���احنة من الدخول لغزة، ما تسبب بخس���ائر فادحة تقارب 30 مليون دوالر"، 
الفًتا إلى أن اإلجراءات اإلس���رائيلية تسببت بإغالق حوالي 90% من المصانع، 
وتس���ريح حوال���ي 50 ألف عامل إل���ى منازلهم، إلى جانب أزم���ات اقتصادية 

وإنسانية خانقة.
وقال إن المعابر في قطاع غزة إنس���انية، وكل ما يدخل من خاللها مستلزمات 
وحاجيات وبضائع إنس���انية أساس���ية، ويجب إخراج المعابر من أي معادالت 

سياسية أو أمنية.
وأكد أن إغالق هذه المعابر ُيشكل خرقًا للقانون الدولي، مبينًا أن االحتالل من 
خالل هذه اإلغالقات واإلعاقات للبضائع ُيدخل الحالة اإلنسانية بغزة في وضع 

أكثر من صعب، وأكثر من خطير.
وأضاف أن ما يدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم )ُبحكم المغلق منذ شهر بعد أن 

كان مفتوح جزئيًا( حاجيات للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية.

التماس لـ »العليا اإلسرائيلية« إللغاء القيود على نقل البضائع لغزة

منحة بقيمة 17 مليون دوالر لخلق فرص عمل بغزة

رام الله/ االستقالل:
استوردت وزارة الزراعة قبيل عيد األضحى المبارك 20 ألف رأس غنم، 
وهو ذات العدد الذي اس����توردته في شهر رمضان الماضي، ليرتفع 
بذل����ك عدد األغنام المس����توردة إلى 50 ألف رأس من����ذ مطلع العام 

الجاري.
ووصلت هذه األغنام من البرتغال، وصربيا، ورومانيا، وهنغاريا، كما أنه 

من المتوقع استيراد 11 ألف رأس أخرى خالل العشر أيام القادمة.
وق����ال مدير عام التس����ويق ف����ي وزارة الزراعة طارق أب����و لبن: إنه من 
المتوقع أن يصل االستيراد من األغنام مع نهاية العام إلى 100 ألف 

رأس، مقارنة مع 43 ألف العام الماضي.
وأضاف، أن اس����تيراد هذه الكميات سينعكس على أسعار األضاحي 
واللحوم، منوهًا إلى أن سعر هذا العام سيكون أقل من العام الماضي.

ورأى أب����و لبن أن أس����عار األضاحي لهذا العام عادلة للمس����توردين 
والمس����تهلكين، ألن هناك ش����به اس����تقرار ما بين العرض والطلب 
نتيجة زيادة الكميات المس����توردة، وتم توسعة الكمية التي سيتم 
استيرادها من الخارج والمعفاة من الجمارك من 25 ألف رأس الى 50 
ألف، حتى يتم زيادة الكمية المعروضة في السوق، ولسد الفجوة ما 

بين العرض والطلب.
وتابع: "الس����وق الفلسطيني بش����كل عام يحتاج الى 700 ألف رأس 
ح����الل، يتم تغطية قرابة 450-500 ألف، وهذا يعني أن هناك فجوة 
لقرابة 250 ألف رأس سنويا، يتم تغطية جزء منها محلًيا، حيث باتت 
القدرات الفلسطينية تتزايد في تغطية العجز الموجود في السوق 
الذي كان في الس����ابق يغطى "إسرائيليا" بش����كل كامل، وأصبحت 

فلسطين تغطي ما يقارب ال� 100 ألف رأس".

استيراد 20 ألف رأس غنم لسد 
احتياجات السوق من األضاحي

االحتالل يمنع إدخال بضائع أساسية 
بقيمة 100 مليون دوالر إلى غزة

رام الله/ االستقالل
ترفض سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" إقامة مكب 
نفايات ف���ي محافظة رام الله والبيرة، مش���ترطة 
أن يك���ون المكب مش���تركا بين الفلس���طينيين 

واإلسرائيليين.
وقالت القناة اإلس���رائيلية الثانية، أمس االثنين، 

إن ألمانيا وافقت على تمويل مش���روع إقامة مكب 
للنفايات في محافظ���ة رام الله والبيرة، بقيمة 10 

ماليين يورو.
إال أن ما يس���مى وزير البيئة "اإلس���رائيلي" زئيف 
إلكين، اش���ترط موافقة تل أبيب على المش���روع 
األلمان���ي بأن يس���تخدمه المس���توطنون إللقاء 

نفاياتهم فيه إلى جانب الفلسطينيين.
إال أن ألمانيا رفضت المقترح اإلس���رائيلي، مشيرة 
أن الدعم الذي ستقدمه، هو للمجتمعات النامية، 
بينما "إسرائيل" دولة متقدمة وتملك مقومات بناء 

مكب للنفايات. وفق تعبيرها.
وتنتظ���ر ألماني���ا، موافقة "إس���رائيل" على إقامة 

مكب نفايات للفلس���طينيين حتى مطلع تشرين 
أول المقبل، أو أن تلغي التمويل نهائيا. يذكر أن 
النفايات المنتجة ف���ي رام الله، تنتقل يوميا إلى 
مكب زهرة الفنجان في مدينة جنين شمال الضفة 
الغربية المحتلة. وأظهرت معطيات تقرير رسمي، 
أن متوس���ط إنتاج األسرة الفلسطينية يوميًا، من 

النفايات المنزلية، يبلغ حوالي 2.9 كيلو غرام.
وكشف التقرير الذي صدر في يونيو الماضي عن 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني، أن معدل 
إنتاج األس���ر في الضفة الغربية من النفايات بلغ 
3.2 كغ���م مقابل 2.4 كغم بقط���اع غزة في اليوم 

الواحد.

تمّوله ألمانيا بقيمة 10 ماليين يورو
»إسرائيــل« تعرقــل تنفيــذ مشــروع مكــب نفايــات بــرام اللــه
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أعلن أنا المواطن/ عصام محمد رشيد النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931688527( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد نجيب عمر فارس بكر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)976555177( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الله نصر الله محمد جرغون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)932220742( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فوزي احمد سليمان قبالن
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف الت���ي تحم���ل رق���م 
)701027955( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواط���ن/ يونس صبح���ي محمد صقرعن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)904346558( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ طاهر حسن يحيى الزومة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900201120( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
كشفت إيران، أمس االثنين، عن الجيل الجديد من صاروخ بالستي قصير المدى متعهدة بتعزيز قدراتها 

الدفاعية، وفق ما ذكرت وسائل إعالم إيرانية في وقت تزداد حدة التوترات بين طهران وواشنطن.
وأفادت هيئة إذاعة وتلفزيون »ايريب« الرسمية أن الصاروخ الجديد الذي أطلق عليه »فاتح مبين« »نجح في 

االختبارات« وبإمكانه ضرب أهداف برية وبحرية.
ونقلت وكالة أنباء »تسنيم« المحافظة عن وزير الدفاع اإليراني العميد أمير حاتمي قوله »كما وعدنا شعبنا 

العزيز، لن ندخر جهدا لزيادة قدرات البالد الصاروخية وسنزيد بالتأكيد قوتنا الصاروخية في كل يوم«.
وقال مس���ؤولون أميركيون لشبكة »فوكس نيوز« إن إيران أجرت اختبارا لصاروخ من طراز »فاتح-110« خالل 

تدريبات بحرية في مضيق هرمز األسبوع الماضي.
ووصف جنرال أميركي التدريبات بأنها تهدف إلى إيصال رس���الة بعد التهديدات التي أطلقتها طهران، 

بإغالق الممر المائي الحيوي، كرد على إعادة فرض العقوبات األميركية.
وقال حاتمي: »ال يمكن لش���يء الوقوف في وجه هذا الصاروخ نظرا للدرجة العالية من المرونة التي يتمتع 
بها«، مضيفا أن النسخة الجديدة من »فاتح مبين« »من صنع محلي 100 بالمئة، وهو مرن ومموه وتكتيكي 
ودقيق التوجيه«. وأضاف »تأكدوا أنه كلما تفاقمت الضغوطات والحرب النفسية على أمة إيران العظيمة، 

ازدادت رغبتنا في تعزيز قوتنا الدفاعية في جميع المجاالت«.
ويعد برنامج إيران الصاروخي نقطة خالف رئيسية بينها وبين قوى العالم ال سيما الواليات المتحدة، إال أن 

طهران ترى أنه ضروري لتعزيز موقفها الدفاعي في منطقة مضطربة.

االستقالل/ وكاالت:
بثت مستش���ارة سابقة للبيت األبيض -في 
مقابلة أجرتها معها ش���بكة "أن بي س���ي" 
األحد- تس���جيال صوتيا لجلسة تسريحها 
من قبل كبير موظف���ي البيت األبيض جون 
كيلي، متهم���ة البيت األبي���ض والرئيس 

دونالد ترامب ب� "الكذب".
-التي  أوماروس���ا مانيغولت نيومان  وقالت 
كان���ت مكلفة ب� "مكت���ب العالقات العامة" 
حتى يناير/كانون الثاني الماضي- "الجميع 
في���ه )البيت األبيض( يكذب"، في س���ياق 
تبرير قرارها بث تس���جيالت عن مقابلتها 
مع كيلي في "قاعة األزمات" بالبيت األبيض 

منتهكة بذلك القواعد األمنية.
 وتق���ع تل���ك القاع���ة المخصص���ة إلدارة 

األزم���ات ف���ي الطابق تح���ت األرضي بمقر 
الرئاس���ة األميركية، وه���ي محاطة بتدابير 
أمنية مش���ددة ويحظر فيه���ا حمل أجهزة 

إلكترونية.
وخ���الل المقابلة، قالت نيوم���ان: اقتادوني 
لقاع���ة األزمات، أوص���دت األب���واب، وقالوا 
إن���ه ال يمكنني الخروج، وب���دؤوا بتهديدي 

وتخويفي وترهيبي. 
وتابعت "حميت نفس���ي، ألن���ه في البيت 
األبي���ض الجميع يك���ذب. الرئيس يكذب 
على الشعب، سارة ساندرز )المتحدثة باسم 
الرئاس���ة( تقف أمام )الجميع( وتكذب كل 
يوم. ال بّد لك أن تحمي نفسك، وإال تلقيت 

17 طعنة سكين في الظهر".
وأضافت "إنه���م يواصلون خداع األمة حول 

م���دى تراجع ق���درات )الرئي���س( العقلية، 
صعوب���ة تعامله مع معلومات معقدة. إنه ال 
يشارك في بعض أهم القرارات التي تعني 

بالدنا، كنت شريكة وآسفة على ذلك".
وف���ي التس���جيل -ال���ذي يعود بحس���ب 
المستش���ارة الس���ابقة لعام 2017- يسمع 
ص���وت يعتقد أنه صوت كيلي يش���ير إلى 
"مش���كالت بالغة تتعل���ق بالنزاهة" قادت 
إلى تسريح نيومان التي سيصدر لها قريبا 

كتاب "مضطرب" عن الرئيس ترامب.
وقد ردت الرئاس���ة األميركية بغضب على 
نشر التسجيل، وقالت ساندرز في بيان: "إن 
مجرد فكرة أن يقوم أحد الموظفين بإدخال 
جهاز تس���جيل إلى قاع���ة األزمات ينم عن 

ازدراء فاضح ألمننا القومي".

االستقالل/ وكاالت:
أعلن األردن، أم����س االثنين، ب����أن خلية البلقاء 
"اإلرهابية"، ليس����ت تنظيمًا وإنما من المؤيدين 

لتنظيم “الدولة االسالمية” )داعش(.
ج����اء ذلك خالل مؤتمر صحفي مش����ترك عقده 
وزير الداخلية سمير مبيضين والمتحدثة باسم 
الحكومة جمانة غنيم����ات، ومدير الدرك فاضل 
الحم����ود، ومدير األمن العام حس����ين الحواتمة، 
في مبنى مديرية الدرك، للحديث عن تفاصيل 

العملية.
وكش����ف وزير الداخلي����ة، أن “أعض����اء الخلية 
اإلرهابية أردنيون، والمعلومات األولية ال تشير 

الرتباطات لهم بالخارج، وكانوا يخططون لتنفيذ 
سلسلة عمليات إرهابية”.

وتابع “الخلية اإلرهابية ليست تنظيما، ولكنهم 
يحملون الفكر التكفيري، ويؤيدون داعش”.

وأوض����ح مدي����ر ال����درك الل����واء الحواتم����ة، أن 
“التحقيقات تش����ير بأن الخلية نشأت حديثًا، 
وهم أشخاص انتسبوا للفكر التكفيري مؤخرًا”.

فيما اعتبرت متحدثة باسم الحكومة، أن األردن 
يعيش معرك����ة ضد اإلرهاب، وعملية الس����لط 

“ليست استثناًء”.
وكشف أن كميات المتفجرات التي ُضبطت بعد 

انتهاء العملية األمنية “مرعبة”

وأس����فرت أحداث محافظة “البلق����اء” األردنية، 
والت����ي ش����هدتها مدينتا الفحيص والس����لط 
التابعتان لها، خالل األيام الثالثة الماضية، عن 
سقوط 8 قتلى وعش����رات الجرحى في صفوف 
المدنيي����ن، إضاف����ة إلى اعتق����ال 5 من أعضاء 
“خلية إرهابية” يش����تبه بتورطها في تفجير 

مركبة تابعة لألمن األردني.
ولم يش����هد األردن أحداثا أمني����ة مماثلة منذ 
أح����داث قلعة الكرك، في 18 ديس����مبر/ كانون 
األول 2016، التي ش����هدت مقتل 7 رجال أمن 
وس����ائحة كندية، وإصابة 34 ش����خصا آخرين ، 

حسب مصادر رسمية.

االستقالل/ وكاالت:
أرج����أ مجلس الن����واب الليبي، أمس 
االثني����ن، التصوي����ت عل����ى قانون 
االس����تفتاء لطرح مس����ودة دستور 
البالد الجدي����د على الش����عب، إلى 

اليوم الثالثاء.
ونقل����ت قن����اة "ليبيا األح����رار" عن 
المتحدث باس����م المجلس، عبد الله 
بلحيق، قوله إنه جرى تعليق جلسة 
اليوم )االثنين(، دون توضيح أسباب 

في ذلك.
إلى ذلك اس����تأنف مجلس النواب 
مناقش����ة إصدار قانون االس����تفتاء 
على الدستور في جلسة معلقة منذ 

أسبوع.
وفي يوليو/ تموز 2017، أقرت هيئة 
الدستور )مش����كلة من 60  صياغة 
عضوا منتخبا(، مس����ودة للدس����تور 
الدائم للبالد، بع����د ثالثة أعوام من 
فبراير/شباط  أعضائها في  انتخاب 

.2014

وطالب المجتمع الدولي أكثر من مره 
مجلس النواب بس����رعة إصدار ذلك 
االستحقاق تمهيدا إلجراء انتخابات 
برلمانية ورئاس����ية في البالد تقرر 
لقاء جم����ع أطراف  إطالقها خ����الل 

النزاع الليبي في باريس قبل شهر.
ون����ص لق����اء باري����س ال����ذي جمع 
بليبيا، ضمن  السياسيين  الخصوم 
مبادرة فرنسية، على إجراء انتخابات 
أول  كان����ون  ديس����مبر/   10 ف����ي 

الدستورية  األسس  ووضع  المقبل، 
لالنتخاب����ات الليبية، وهو ذات األمر 
ال����ذي تنص علية خارط����ة الطريق 
المعلنة من قبل األمم المتحدة مطلع 

العام الجاري.

»النواب الليبي« يصوت اليوم على قانون استفتاء الدستور 

جمل�س النواب الليبي

االستقالل/ وكاالت: 
أعلن الرئيس التونس���ي الباجي قايد السبس���ي، أمس االثنين، عزمه التقدم 

بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في اإلرث.
وقال السبسي في خطاب، بقصر قرطاج الرئاسي بمناسبة إحياء العيد الوطني 
للمرأة في تونس ) 13 أغس���طس/ آب( حس���منا موضوع المس���اواة في اإلرث 

ويجب أن تصبح المساواة قانونا.
وأضاف السبس���ي أن من يريد تطبيق أحكام الدس���تور فل���ه ذلك ومن يريد 

تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك.
واستدرك لكن إن أراد الموّرث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته فله ذلك.

وأردف بالقول رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع )التوفيق 
بين المختلفين(.

وتابع نأمل أن يقع إجماع حول المشروع )القانون( عند التصويت عليه من قبل 
مجلس النواب.

وأشار السبسي إلى أن البعض يرفض هذا القانون.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال وزير الخارجية التركي مولود جاوي���ش أوغلو إن على الواليات المتحدة 
أن تعلم أنها لن تحقق أي ش���يء عن طريق التهديدات، في وقت تش���هد 

العالقات بين أنقرة وواشنطن توترا أثر سلبا على العملة التركية )الليرة(.
وأضاف جاويش أوغلو -في كلمة ألقاها أمس االثنين في أنقرة خالل اجتماع 
لسفراء تركيا بالخارج- أن بالده قّدمت ما يكفي من جانبها لتحسين العالقات 

مع الواليات المتحدة. 
وأكد الوزير أن تركيا منفتحة على الدبلوماسية والتفاهم لكنها ال يمكن أن 

تقبل أية إمالءات.
وكان الوزي���ر يلم���ح بذلك -فيما يب���دو- إلى قضية الق���س األميركي أندرو 
برانس���ون الذي اعتق���ل لمدة عام ونصف العام التهامه بقضايا تجس���س 

وإرهاب، قبل أن يفرج عنه مؤخرا ويوضع تحت اإلقامة الجبرية.
كما قال جاويش أوغلو إن تركيا تتطلع ألن تلتزم واشنطن بعالقات الصداقة 
التقليدية مع بالده وتحالف الطرفين في إطار حلف شمال األطلسي )الناتو(.

تونس: السبسي يتقدم بقانون 
يضمن المساواة بين المرأة والرجل 

أنقرة لواشنطن: ال نقبل 
اإلمالءات والتهديد لن يجدي

األردن: »خلية البلقاء« محلية تكفيرية مؤيدة لـ »داعش« 

مستشارة سابقة: في البيت األبيض الكل 
يكذب.. وقدرات ترامب العقلية تتراجع

إيران تعزز قدراتها
 الدفاعية بصاروخ »فاتح مبين«

االستقالل/ وكاالت:
اتفقت كوريا الجنوبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أمس اإلثنين على عقد لقاء القمة 
الثالث بين رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن والزعيم األعلى في كوريا الديمقراطية كيم جونغ 

أون، في بيونغ يانغ في سبتمبر القادم.
وتم التوصل لهذا االتفاق خالل محادثات رفيعة المستوى عقدت صباح اليوم بين الجانبين، في 
قرية بانمونجيوم الحدودية. وجاء في بيان صحفي تم اعتماده بعد المحادثات، أن الجانبين اتفقا 
على عقد القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الديمقراطية، في سبتمبر، ولكن لم 

يتفقا على جدول مفصل للقمة.

الكوريتان تتفقان على عقد 
قمة في بيونغ يانغ في سبتمبر
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أعلن أنا المواطن/ عصام محمد رشيد النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931688527( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد نجيب عمر فارس بكر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)976555177( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الله نصر الله محمد جرغون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)932220742( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فوزي احمد سليمان قبالن
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف الت���ي تحم���ل رق���م 
)701027955( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواط���ن/ يونس صبح���ي محمد صقرعن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)904346558( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ طاهر حسن يحيى الزومة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900201120( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
كشفت إيران، أمس االثنين، عن الجيل الجديد من صاروخ بالستي قصير المدى متعهدة بتعزيز قدراتها 

الدفاعية، وفق ما ذكرت وسائل إعالم إيرانية في وقت تزداد حدة التوترات بين طهران وواشنطن.
وأفادت هيئة إذاعة وتلفزيون »ايريب« الرسمية أن الصاروخ الجديد الذي أطلق عليه »فاتح مبين« »نجح في 

االختبارات« وبإمكانه ضرب أهداف برية وبحرية.
ونقلت وكالة أنباء »تسنيم« المحافظة عن وزير الدفاع اإليراني العميد أمير حاتمي قوله »كما وعدنا شعبنا 

العزيز، لن ندخر جهدا لزيادة قدرات البالد الصاروخية وسنزيد بالتأكيد قوتنا الصاروخية في كل يوم«.
وقال مس���ؤولون أميركيون لشبكة »فوكس نيوز« إن إيران أجرت اختبارا لصاروخ من طراز »فاتح-110« خالل 

تدريبات بحرية في مضيق هرمز األسبوع الماضي.
ووصف جنرال أميركي التدريبات بأنها تهدف إلى إيصال رس���الة بعد التهديدات التي أطلقتها طهران، 

بإغالق الممر المائي الحيوي، كرد على إعادة فرض العقوبات األميركية.
وقال حاتمي: »ال يمكن لش���يء الوقوف في وجه هذا الصاروخ نظرا للدرجة العالية من المرونة التي يتمتع 
بها«، مضيفا أن النسخة الجديدة من »فاتح مبين« »من صنع محلي 100 بالمئة، وهو مرن ومموه وتكتيكي 
ودقيق التوجيه«. وأضاف »تأكدوا أنه كلما تفاقمت الضغوطات والحرب النفسية على أمة إيران العظيمة، 

ازدادت رغبتنا في تعزيز قوتنا الدفاعية في جميع المجاالت«.
ويعد برنامج إيران الصاروخي نقطة خالف رئيسية بينها وبين قوى العالم ال سيما الواليات المتحدة، إال أن 

طهران ترى أنه ضروري لتعزيز موقفها الدفاعي في منطقة مضطربة.

االستقالل/ وكاالت:
بثت مستش���ارة سابقة للبيت األبيض -في 
مقابلة أجرتها معها ش���بكة "أن بي س���ي" 
األحد- تس���جيال صوتيا لجلسة تسريحها 
من قبل كبير موظف���ي البيت األبيض جون 
كيلي، متهم���ة البيت األبي���ض والرئيس 

دونالد ترامب ب� "الكذب".
-التي  أوماروس���ا مانيغولت نيومان  وقالت 
كان���ت مكلفة ب� "مكت���ب العالقات العامة" 
حتى يناير/كانون الثاني الماضي- "الجميع 
في���ه )البيت األبيض( يكذب"، في س���ياق 
تبرير قرارها بث تس���جيالت عن مقابلتها 
مع كيلي في "قاعة األزمات" بالبيت األبيض 

منتهكة بذلك القواعد األمنية.
 وتق���ع تل���ك القاع���ة المخصص���ة إلدارة 

األزم���ات ف���ي الطابق تح���ت األرضي بمقر 
الرئاس���ة األميركية، وه���ي محاطة بتدابير 
أمنية مش���ددة ويحظر فيه���ا حمل أجهزة 

إلكترونية.
وخ���الل المقابلة، قالت نيوم���ان: اقتادوني 
لقاع���ة األزمات، أوص���دت األب���واب، وقالوا 
إن���ه ال يمكنني الخروج، وب���دؤوا بتهديدي 

وتخويفي وترهيبي. 
وتابعت "حميت نفس���ي، ألن���ه في البيت 
األبي���ض الجميع يك���ذب. الرئيس يكذب 
على الشعب، سارة ساندرز )المتحدثة باسم 
الرئاس���ة( تقف أمام )الجميع( وتكذب كل 
يوم. ال بّد لك أن تحمي نفسك، وإال تلقيت 

17 طعنة سكين في الظهر".
وأضافت "إنه���م يواصلون خداع األمة حول 

م���دى تراجع ق���درات )الرئي���س( العقلية، 
صعوب���ة تعامله مع معلومات معقدة. إنه ال 
يشارك في بعض أهم القرارات التي تعني 

بالدنا، كنت شريكة وآسفة على ذلك".
وف���ي التس���جيل -ال���ذي يعود بحس���ب 
المستش���ارة الس���ابقة لعام 2017- يسمع 
ص���وت يعتقد أنه صوت كيلي يش���ير إلى 
"مش���كالت بالغة تتعل���ق بالنزاهة" قادت 
إلى تسريح نيومان التي سيصدر لها قريبا 

كتاب "مضطرب" عن الرئيس ترامب.
وقد ردت الرئاس���ة األميركية بغضب على 
نشر التسجيل، وقالت ساندرز في بيان: "إن 
مجرد فكرة أن يقوم أحد الموظفين بإدخال 
جهاز تس���جيل إلى قاع���ة األزمات ينم عن 

ازدراء فاضح ألمننا القومي".

االستقالل/ وكاالت:
أعلن األردن، أم����س االثنين، ب����أن خلية البلقاء 
"اإلرهابية"، ليس����ت تنظيمًا وإنما من المؤيدين 

لتنظيم “الدولة االسالمية” )داعش(.
ج����اء ذلك خالل مؤتمر صحفي مش����ترك عقده 
وزير الداخلية سمير مبيضين والمتحدثة باسم 
الحكومة جمانة غنيم����ات، ومدير الدرك فاضل 
الحم����ود، ومدير األمن العام حس����ين الحواتمة، 
في مبنى مديرية الدرك، للحديث عن تفاصيل 

العملية.
وكش����ف وزير الداخلي����ة، أن “أعض����اء الخلية 
اإلرهابية أردنيون، والمعلومات األولية ال تشير 

الرتباطات لهم بالخارج، وكانوا يخططون لتنفيذ 
سلسلة عمليات إرهابية”.

وتابع “الخلية اإلرهابية ليست تنظيما، ولكنهم 
يحملون الفكر التكفيري، ويؤيدون داعش”.

وأوض����ح مدي����ر ال����درك الل����واء الحواتم����ة، أن 
“التحقيقات تش����ير بأن الخلية نشأت حديثًا، 
وهم أشخاص انتسبوا للفكر التكفيري مؤخرًا”.

فيما اعتبرت متحدثة باسم الحكومة، أن األردن 
يعيش معرك����ة ضد اإلرهاب، وعملية الس����لط 

“ليست استثناًء”.
وكشف أن كميات المتفجرات التي ُضبطت بعد 

انتهاء العملية األمنية “مرعبة”

وأس����فرت أحداث محافظة “البلق����اء” األردنية، 
والت����ي ش����هدتها مدينتا الفحيص والس����لط 
التابعتان لها، خالل األيام الثالثة الماضية، عن 
سقوط 8 قتلى وعش����رات الجرحى في صفوف 
المدنيي����ن، إضاف����ة إلى اعتق����ال 5 من أعضاء 
“خلية إرهابية” يش����تبه بتورطها في تفجير 

مركبة تابعة لألمن األردني.
ولم يش����هد األردن أحداثا أمني����ة مماثلة منذ 
أح����داث قلعة الكرك، في 18 ديس����مبر/ كانون 
األول 2016، التي ش����هدت مقتل 7 رجال أمن 
وس����ائحة كندية، وإصابة 34 ش����خصا آخرين ، 

حسب مصادر رسمية.

االستقالل/ وكاالت:
أرج����أ مجلس الن����واب الليبي، أمس 
االثني����ن، التصوي����ت عل����ى قانون 
االس����تفتاء لطرح مس����ودة دستور 
البالد الجدي����د على الش����عب، إلى 

اليوم الثالثاء.
ونقل����ت قن����اة "ليبيا األح����رار" عن 
المتحدث باس����م المجلس، عبد الله 
بلحيق، قوله إنه جرى تعليق جلسة 
اليوم )االثنين(، دون توضيح أسباب 

في ذلك.
إلى ذلك اس����تأنف مجلس النواب 
مناقش����ة إصدار قانون االس����تفتاء 
على الدستور في جلسة معلقة منذ 

أسبوع.
وفي يوليو/ تموز 2017، أقرت هيئة 
الدستور )مش����كلة من 60  صياغة 
عضوا منتخبا(، مس����ودة للدس����تور 
الدائم للبالد، بع����د ثالثة أعوام من 
فبراير/شباط  أعضائها في  انتخاب 

.2014

وطالب المجتمع الدولي أكثر من مره 
مجلس النواب بس����رعة إصدار ذلك 
االستحقاق تمهيدا إلجراء انتخابات 
برلمانية ورئاس����ية في البالد تقرر 
لقاء جم����ع أطراف  إطالقها خ����الل 

النزاع الليبي في باريس قبل شهر.
ون����ص لق����اء باري����س ال����ذي جمع 
بليبيا، ضمن  السياسيين  الخصوم 
مبادرة فرنسية، على إجراء انتخابات 
أول  كان����ون  ديس����مبر/   10 ف����ي 

الدستورية  األسس  ووضع  المقبل، 
لالنتخاب����ات الليبية، وهو ذات األمر 
ال����ذي تنص علية خارط����ة الطريق 
المعلنة من قبل األمم المتحدة مطلع 

العام الجاري.

»النواب الليبي« يصوت اليوم على قانون استفتاء الدستور 

جمل�س النواب الليبي

االستقالل/ وكاالت: 
أعلن الرئيس التونس���ي الباجي قايد السبس���ي، أمس االثنين، عزمه التقدم 

بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في اإلرث.
وقال السبسي في خطاب، بقصر قرطاج الرئاسي بمناسبة إحياء العيد الوطني 
للمرأة في تونس ) 13 أغس���طس/ آب( حس���منا موضوع المس���اواة في اإلرث 

ويجب أن تصبح المساواة قانونا.
وأضاف السبس���ي أن من يريد تطبيق أحكام الدس���تور فل���ه ذلك ومن يريد 

تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك.
واستدرك لكن إن أراد الموّرث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته فله ذلك.

وأردف بالقول رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع )التوفيق 
بين المختلفين(.

وتابع نأمل أن يقع إجماع حول المشروع )القانون( عند التصويت عليه من قبل 
مجلس النواب.

وأشار السبسي إلى أن البعض يرفض هذا القانون.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال وزير الخارجية التركي مولود جاوي���ش أوغلو إن على الواليات المتحدة 
أن تعلم أنها لن تحقق أي ش���يء عن طريق التهديدات، في وقت تش���هد 

العالقات بين أنقرة وواشنطن توترا أثر سلبا على العملة التركية )الليرة(.
وأضاف جاويش أوغلو -في كلمة ألقاها أمس االثنين في أنقرة خالل اجتماع 
لسفراء تركيا بالخارج- أن بالده قّدمت ما يكفي من جانبها لتحسين العالقات 

مع الواليات المتحدة. 
وأكد الوزير أن تركيا منفتحة على الدبلوماسية والتفاهم لكنها ال يمكن أن 

تقبل أية إمالءات.
وكان الوزي���ر يلم���ح بذلك -فيما يب���دو- إلى قضية الق���س األميركي أندرو 
برانس���ون الذي اعتق���ل لمدة عام ونصف العام التهامه بقضايا تجس���س 

وإرهاب، قبل أن يفرج عنه مؤخرا ويوضع تحت اإلقامة الجبرية.
كما قال جاويش أوغلو إن تركيا تتطلع ألن تلتزم واشنطن بعالقات الصداقة 
التقليدية مع بالده وتحالف الطرفين في إطار حلف شمال األطلسي )الناتو(.

تونس: السبسي يتقدم بقانون 
يضمن المساواة بين المرأة والرجل 

أنقرة لواشنطن: ال نقبل 
اإلمالءات والتهديد لن يجدي

األردن: »خلية البلقاء« محلية تكفيرية مؤيدة لـ »داعش« 

مستشارة سابقة: في البيت األبيض الكل 
يكذب.. وقدرات ترامب العقلية تتراجع

إيران تعزز قدراتها
 الدفاعية بصاروخ »فاتح مبين«

االستقالل/ وكاالت:
اتفقت كوريا الجنوبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أمس اإلثنين على عقد لقاء القمة 
الثالث بين رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن والزعيم األعلى في كوريا الديمقراطية كيم جونغ 

أون، في بيونغ يانغ في سبتمبر القادم.
وتم التوصل لهذا االتفاق خالل محادثات رفيعة المستوى عقدت صباح اليوم بين الجانبين، في 
قرية بانمونجيوم الحدودية. وجاء في بيان صحفي تم اعتماده بعد المحادثات، أن الجانبين اتفقا 
على عقد القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الديمقراطية، في سبتمبر، ولكن لم 

يتفقا على جدول مفصل للقمة.

الكوريتان تتفقان على عقد 
قمة في بيونغ يانغ في سبتمبر
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن فقد 
بطاقة 
تعريف

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ هناء جمعه احمد ابو شوارب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404613408( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وسام محمد اديب محمد الجندي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)413281015( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ طارق صالح صالح صيام
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف  الت���ي تحم���ل رق���م 
)801506882( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ صفاء ناهض مطر السبع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801389495( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواط���ن/ اكرم عبدالهادي احمد ش���تات 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
804808251 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

الداخل المحتل/ االستقالل:
 )BNC( دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة
القائمة المشتركة في الكنيست »اإلسرائيلي« تبني 
حركة المقاطع���ة )BDS(، وفتح حوار مس���ؤول حول 
جدوى المش���اركة الفلس���طينية في الكنيست، كرّد 

على »قانون القومية« العنصري.
ودعت اللجنة إلى فتح حوار وطني ش���امل ومس���ؤول 
حول جدوى المش���اركة الفلس���طينية في الكنيست 
في ضوء ش���رعنته لألبارتهايد دس���توريًا واالنحدار 

المتسارع نحو الفاشية.
ودع���ت اللجنة في بيان أصدرت���ه، أمس االثنين، إلى 
»ترجمة تبني حركة المقاطعة )س���واء من قبل م. ت. 
ف أو األحزاب الفلس���طينية في أراضي 48(، مطالبة 
االتح���اد البرلمان���ي الدول���ي )IPU( بتجميد عضوية 
الكنيست »اإلس���رائيلي« حتى يلغي قانون الدولية 

القومية اليهودية وكافة قوانينه العنصرية األخرى.
كم���ا طالبت اللجنة »كافة ال���دول العربية التي تقيم 

عالق���ات علنية وس���رية م���ع النظام »اإلس���رائيلي« 
وشركاته ومؤسساته بقطع هذه العالقات التطبيعية 

المشينة على الفور«.
وعلى الصعيد العالمي، طالبت اللجنة، األمم المتحدة 
للش���ركات اإلس���رائيلية والعالمية  ب�«نش���ر قائمة 
المتورطة في المس���تعمرات اإلس���رائيلية، المقامة 
بشكل غير شرعي في األرض الفلسطينية والسورية 
المحتلة ع���ام 1967، ومطالب���ة دول العالم، وبالذات 
االتحاد األوروبي والصين والهند وروس���يا ودول عدم 
االنحياز، بحظر اس���تيراد منتجات وخدمات الشركات 

التي تدعم المستعمرات اإلسرائيلية«.
كم���ا دعت اللجنة، دول العالم، إلى »تجميد اتفاقيات 
التجارة الحرة مع »إسرائيل« واالتفاقيات التجارية في 
مجال الغاز الطبيعي حتى تلغي قوانينها العنصرية 
وتحترم حقوق اإلنس���ان الفلس���طيني، وفرض حظر 
عسكري شامل على إس���رائيل، كما فرض على نظام 

األبارتهايد في جنوب أفريقيا من قبل«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال وزير الحرب "اإلس���رائيلي"، أفيغدور ليبرمان، إن السؤال الذي ينبغي أن يطرح ليس 

هل هناك حرب في قطاع غزة؟ ولكن السؤال متى ستقع هذه الحرب؟.
تصريح���ات ليبرمان وردت خالل جولة تفقدية قام بها، أم���س اإلثنين، إلى "فرقة غزة"، 
برفقة رئيس هيئة األركان، غادي آيزنكوت، وقائد المنطقة الجنوبية، هرتسي هليفي، 

وقائد "فرقة غزة" العميد يهودا فوكس، وممثل عن جهاز األمن العام "الشاباك".
وقال ليبرمان خالل جلس���ة التقييم: "مسألة الجولة المقبلة ال مفر منها.. ولكن متى؟؛ أنا 
متأكد أننا سنفعل ما هو مطلوب القيام به مهما تطلب األمر، نحن ندير معركة وال نلتفت 
لعناوين الصح���ف واألخبار". وفق تعبيره. وتطرق ليبرمان إلى الجولة التفقدية للجبهة 
الشمالية التي قام بها صباح أمس، برفقة رئيس األركان، وتم خاللها معاينة التدريبات 

التي تجريها فرقة المدرعات بالجيش بالجوالن المحتل.
وأثنى على ما اعتبره جهوزية الجيش ومعنويات الجنود والمستوى المهني للجيش خالل 
فترة واليته، الفتا إلى أن وحدة المدرعات بالجيش بمثابة القوة "القاتلة" وتعي جديا كيفية 
الدفاع عن الحدود ومواجهة أي سيناريو، على حد قوله. ويوم الخميس الماضي عاد الهدوء 
إلى الحدود مع قطاع غزة بعد موجة من التصعيد، حيث تم التوصل إلى اتفاق وقف إطالق 
نار بين الفصائل الفلس���طينية برعاية مصرية وأممية، علما أن المجلس الوزاري المصغر 
)الكابينت( أوصى الجيش بأن يكون على أهبة االس���تعداد ألي طارئ، واستهداف كل من 

يحاول إطالق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة صوب "غالف غزة".

القدس المحتلة/ االستقالل:
فرضت المحكمة اإلس���رائيلية، أم���س االثنين، حظرا على نش���ر تفاصيل قضية جنائية 
خطيرة هّزت جيش االحتالل اإلسرائيلي. وذكرت القناة الثانية العبرية، أن القضية تتعلق 

بضابطين وعشرة أشخاص آخرين، اعتقلوا العام الماضي بشبهة الرشوة واالحتيال.
وذكرت أن المتهمين حولوا ماليين الشواقل من أموال الجيش لصالح شركة خاصة تقدم 

خدمات البنية التحتية لقواعد الجيش، لكن دون أن يتم تنفيذ هذه الخدمات.
وتش���ير تقديرات وحدة التحقيقات مع أفراد الش���رطة »الهف«، إلى أن الضابطين كانا 
خالل فترة خدمتهما مسؤوالن عن العطاءات المتعلقة بتقديم الخدمات لقواعد الجيش، 
وأنهما اش���تركا في تحوي���ل األموال من ميزانية الجيش إلى الش���ركة الخاصة بموجب 

ايصاالت مزورة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكر موقع "مفزاك اليف" العبري، أن الش���رطة العسكرية اإلسرائيلية، اعتقلت األسبوع 
الماضي، عنصرين من عناصر الش���رطة اإلس���رائيلية، بمدينة تل ابيب، بتهمة الغش 

والسرقة واالحتيال.
وق���ال الموق���ع العبري، إن النيابة العس���كرية العام���ة، قدمت أمس لوائ���ح اتهام ضد 
العنصرين من أفراد الش���رطة، ووجهت لهما فيها تهمة االحتيال، وس���رقة األموال من 

المنازل، خالل نشاطاتهما الشرطية، والتحايل على المواطنين، بهدف السرقة.
وقد اعترف الشرطيان، بسرقة أموال بقيمة 327 ألف شيكل، خالل المهمات الشرطية التي 
كانوا يقومان بها في المنازل بتل أبيب.  ووفقا للموقع العبري، تم تمديد اعتقال الشرطيين 

على ذمة القضية، لمدة أسبوعين، حتى تنطق المحكمة بالحكم النهائي ضدهما.

القدس المحتلة/ االستقالل:
رجح وزير المالية "االسرائيلي" موشية كحلون، 
بأنه س���يتم حل الكنيس���ت مع ب���دء الدورة 
الش���توية في تش���رين األول/أكتوبر المقبل، 
والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك 
على خلفية “قانون التجنيد”، حيث استبعد 
إمكاني���ة التوصل إلى صيغ���ة توافقية بين 

مركبات االئتالف الحكومي حول القانون.
وقال كحلون خالل حديث���ه لموقع “واينت” 
معقبا عل���ى إمكانية تبكير موع���د انتخابات 
الكنيس���ت: “ال أرى كيف يمكن التوصل إلى 
تفاهمات بين مختلف األحزاب المشاركة في 
االئتالف الحكومي، فالوزير ليتسمان قال إنه 
بحال لم يت���م إجراء تعدي���الت على القانون 
سأنس���حب من االئت���الف، وليبرم���ان هدد 
باالنس���حاب بحال أجري���ت أي تعديالت على 

مشروع القانون”.
وأض���اف كحل���ون: “أنا أث���ق بتصريحاتهما 
ومواقفهما من قانون التجنيد، وعليه أرجح أنه 
مع بدء الدورة الش���توية البرلمانية سيتم حل 

الكنيست واإلعالن عن انتخابات مبكرة”.
ولفت إل���ى أن جميع األحزاب المش���اركة في 
االئت���الف معني���ة بتأجي���ل ه���ذه القضية 
“الحارقة” إلى الدورة البرلمانية المستقبلية، 
قائال إنه: “يلتزم بكافة االتفاقيات االئتالفية 

التي أبرمها”.

يذكر أن المحكمة العليا اإلس���رائيلية مددت 
س���ريان مفعول “قانون التجني���د” الحالي 
مدة ثالثة شهور، وذلك بعد أن طلبت النيابة 
تمديده لس���بعة شهور، أي إلى حين تنتهي 
الدورة الش���توية للكنيست في نيسان/إبريل 
2019، إلتاحة المجال أمام الكنيس���ت لس���ن 

قانون تجنيد جديد.
وحس���ب القرار، فإن س���ريان مفعول القانون 
الحالي، ال���ذي كان يفت���رض أن ينتهي في 
أيلول/سبتمبر، سيمدد حتى الثاني من كانون 

األول/ ديسمبر.
ووفقا القتراح مش���روع القان���ون الذي قدمته 
الحكومة، وتسبب بأزمة مع أحزاب الحريديم، 
سيتم تجنيد ثالثة آالف من طالب المدرسة 
الدينية ف���ي الجيش اإلس���رائيلي بالمرحلة 
األول���ى من التجنيد، وس���يتطوع 600 آخرون 
للعمل ف���ي الخدمة الوطنية، مع فترة تعديل 
مدتها سنتان ال يتم خاللها فرض أي عقوبات 
إذا ل���م تس���توف الم���دارس الدينية عتبات 

التجنيد.

كحلون: ال أستبعد حل الكنيست مع بدء الدورة الشتوية

 )BNC( ..ردًا على قانون القومية
تدعو »القائمة المشتركة« 

لتبني حركة المقاطعة

غزة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل »اإلسرائيلي« أمس 
االثنين، جندي���ا »إس���رائيليا« ضبط وهو 

يتعاطى المخدرات على حدود قطاع غزة.
أحرونوت«  »يديع���وت  وذكرت صحيف���ة 
اعتق���ال جن���دي  ج���رى  أن���ه  العبري���ة، 
»إس���رائيلي« من ل���واء جفعاتي يتعاطى 
المخدرات، مشيرة إلى أنها الحالة الثانية 
خالل أس���ابيع قليلة. وبحسب الصحيفة، 
فإنه ت���م ضب���ط الجندي وه���و يتعاطى 
المخ���درات خالل خدمته عل���ى الحدود مع 
قطاع غ���زة. وأوضح���ت أن الجندي اعترف 
بتعاطيه الحش���يش 5 مرات خالل الخدمة 

في المنطقة الحدودية مع غزة.

الداخل المحتل/ االستقالل:
أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، أن أكثر من 30 ألف دونم أراٍض زراعية وحرشية 

احترقت منذ شهر مارس الماضي بمستوطنات الغالف.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن حوالي 1400 حريق، اندلعت بمستوطنات الغالف، 
بفعل س����قوط الطائرات والبالونات الحارقة، التي دأب الشبان الفلسطينيون على 
إرس����الها من قطاع غزة من����ذ نهاية مارس الماضي بالتزامن مع انطاق مس����يرات 

العودة. 
وقال����ت الصحيفة العبرية في عددها الصادر أمس، إن ظاهرة الحرائق بالغالف ما 
زالت مستمرة، حيث تسببت بأضرار مادية ومالية كبيرة لمستوطني مستوطنات 

غالف غزة.
وزعم����ت الصحيفة العبري����ة،  أن هناك انخفاضًا في عدد الحرائق في األس����ابيع 

األخيرة، مقارنة مع األشهر السابقة.
وأش����ارت الصحيفة، إلى أن ظاهرة البالون����ات والطائرات الورقية الحارقة، أصبحت 
س����الحا فعاال بي����د المتظاهرين بقطاع غزة، وأن "إس����رائيل" عاجزة عن وقف هذه 

الظاهرة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادق���ت لجن���ة المالية ف���ي الكنيس���ت »اإلس���رائيلي« على 
إضافة 35 مليون ش���يكل تخصص للمستوطنات التي أقيمت 
للمستوطنين الذين تم إخالؤهم من الموقعين االستيطانيين 
»عموناه« و »نتيف هابوت«. وقالت وزارة المالية »اإلس���رائيلية« 
أمس إن هذا المبلغ مخصص للمقاولين الذين نفذوا أعمال بناء 

لصالح المستوطنين.
وكان مستوطنو »عموناه« سكنوا في منازل مؤقتة بعد إخالئهم 
في مس���توطنة »عوفرا« وخالل شهور شرعت سلطات االحتالل 
بتأهيل وشرعنة مس���توطنة عميحاي قرب مستوطنة »شيلو« 

وسط الضفة الغربية المحتلة.
وس���يتم تحويل 20 مليون شيكل لصالح المستوطنين الذين 
تم إخالؤهم من »عمون���اه« و 15 مليونًا لصالح من تم إخالؤهم 
من »نتيف هابوت«. وقال عضو الكنيست موسي راز »ميرتس« 
عضو لجنة المالية إن »الحكومة تواصل تحويل مليارات الشواكل 
للمستوطنين، تحديدا الذين سرقوا أراضي خاصة، ويتضح أن 
الحكومة لم تغير فقط قانون »ال تسرق« إلى »اسرق من العرب« 

وإنما تكافئ المستوطنين على حسابنا. وفق تعبيره.

اعتقال عنصرين من شرطة 
االحتالل بتهمة السرقة

منذ انطالق مسيرات العودة
»معاريف«: احتراق أكثر من 
30 ألف دونم بـ »غالف غزة«

»إسرائيل« تحّول ٣٥ مليون 
شيكل لدعم المستوطنين

اعتقال جندي من 
»جفعاتي« يتعاطى 

المخدرات على 
حدود غزة

ليبرمان: المواجهة القادمة 
مع غزة مسألة وقت

محكمة تحظر نشر التفاصيل.. فضيحة 
خطيرة تهز الجيش »اإلسرائيلي«

 مو�شية كحلون



2018الثالثاء    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    3143914

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت شركة سامسونغ عن إطالق 

س���اعات ذكية جديدة بدءًا من 
7 س���بتمبر )أيلول( المقبل مع 
تغيير اس���مها من غاالكس���ي 
Gear إلى سامسونغ غاالكسي 

.Watch ووتش
الكورية  الش���ركة  وأوضح���ت 
الجديدة  الساعة  أن  الجنوبية 
تش���غيل  نظام  على  تعتمد 
سامس���ونغ Tizen وتتوف���ر 
بُقطر 42 و 46 ملم، باإلضافة 

البلوتوث  تقني���ة  دع���م  إلى 
 eSIM مع بطاق���ة LTE وتقني���ة

مدمجة. وتتش���ابه س���اعة سامسونغ 
غاالكسي ووتش مع الموديالت الكالسيكية، 

حيث تمتاز مينا الساعة حاليًا بتأثير عمق لعرض 
العقارب والعدادات اإلضافية بش���كل واقعي، ويمكن 

للمستخدم االختيار بين جميع أساور الساعة 22 و 20 ملم، ويبلغ 
ُقطر الشاشة المستديرة حسب موديل الساعة 05ر3 أو 3ر3 سم.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أن ساعتها الذكية الجديدة 
غاالكس���ي ووتش تش���تمل على جمي���ع الوظائ���ف التقليدية 
المتعلق���ة بالصحة والرياضة، مثل مقياس معدل نبضات القلب 

ومقياس الضغط ودعم ما يصل إلى 39 
من برام���ج التمارين الرياضية والتعرف 
التلقائ���ي عل���ى ممارس���ة التمارين 

الرياضية وبرامج االسترخاء.
وإل���ى جانب إرس���ال الرس���ائل 
واس���تقبال المكالمات الهاتفية 
يمك���ن  الموس���يقى،  وقوائ���م 
اس���تعمال س���اعة سامس���ونغ 
غاالكس���ي ووتش أثناء السباحة 
ألنها مقاومة للماء، وتشتمل على 
وض���ع الرياضات المائي���ة، الذي 
يقوم بحظر اس���تعمال الشاش���ة 
وتصريف الماء، الذي قد يتسرب 

من خالل السماعة.
وبالنس����بة لفت����رة تش����غيل البطارية 
أوضح����ت ش����ركة سامس����ونج أنها تمتد 
بالمودي����ل األكبر لم����دة 7 أي����ام والموديل 
األصغر لحوالي 5 أيام بش����رط عدم استعمال 
البطارية، ولكن عند استعمال الس����اعة في التمارين الرياضية 
مع تش����غيل النظام العالمي لتحديد المواقع فإن بيانات فترة 
التش����غيل تصبح أكثر واقعية، وتمتد إلى 24 و 14 ساعة. وفي 
حال االس����تخدام المختلط العادي فإن فترة تشغيل البطارية 

تمتد لحوالي يومين.

االستقالل/ وكاالت:
قبل دخول حمامات الس���باحة الموج���ودة في الفنادق 
والمنتجعات الس���ياحية، يجب علي���ك التفكير قلياًل 

خصوصًا إذا كنت تعاني من مشاكل صحية
حيث كشفت العديد من األبحاث بالواليات المتحدة عن 
عالقة أمراض معينة بالسباحة في أحواض الفنادق. إذ  
أجري���ت هذه األبحاث بين عامي 2000 و2014 من قبل 

.)CDC( مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها
وتبي���ن من خ���الل الفحوصات أن 493 حال���ة وبائيات 
تسببت في ظهور أعراض لدى حوالي 27 ألف شخص، 
بل إنها أدت إلى قتل 8 أشخاص. حيث تتراوح األمراض 
المتفشية في أحواض السباحة بين داء الفيالقة الذي 
يهدد الحياة إلى التهاب جريبات حوض االس���تحمام 

الساخن.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن هذه األمراض.

الزائفة
تع���د الزائفة من جنس من البروتيوبكتيريا غاما، والتي 

تنتمي إلى رتبة الزوافات الكبيرة، ويمكن أن تس���فر عن التهابات في أذن أو 
الجلد، تعرف باسم “التهاب جريبات حوض االستحمام الساخن”.

وبحس���ب مركز الس���يطرة على األمراض، فإّن هذه الكائنات الحية تتس���بب 
ف���ي حدوث 47 حالة وبائيات و920 إصابة، وتك���ون أعراض اإلصابة بالزائفة 

مشابهة ألعراض اإلنفلونزا وتسبب اإلسهال، ويمكن معالجتها بالمضادات 
الحيوية.

الكريبتو�سبوريديوم
وهو طفيلي أحادي الخلية يسّبب تلوثًا في األمعاء، وهو من مسّببات المرض 

الشائع في حمامات الس���باحة “داء خفيات األبواغ” والمعروف أيضا 
باس���م “كريبتو”، وهو طفيلي قادر على البقاء والنمو حتى في البرك 

التي تم تنظيفها جّيدًا.
حيث يسُبب الكريبتوسبوريديوم حوالي 58% من األمراض المرتبطة 
بالمس���ابح و89% من األمراض المرتبطة بمالعب المياه. ومن أعراضه 
اإلس���هال ومش���اكل أخرى تتعلق بالجهاز الهضمي، مثل تشنجات 
المعدة والق���يء. وللوقاية منه، يجب تجنب الس���باحة في حال كنت 

مصابًا باإلسهال.

داء الفيالقة
ويس���مى أيضًا بمرض المحاربين القدماء، وغالبا ما تتس���بب 
الليجيونيال والس���يودوموناس في تفشيه، ويمكن أن تؤدي 
الليجيونيال إلى مرض ش���بيه بااللتهاب الرئ���وي، أو اإلصابة 

بحمى بونتياك.
حتى إن قمت بفرك جوانب حمام السباحة الخاص بك أو “الجاكوزي” 
بالمطه���ر، فإن بكتيريا ليجيونيال تبقى على قيد الحياة وتتكاثر على 

األسطح الرطبة.
ُيشار إلى أن تنظيف حمامات السباحة العامة والخاصة بالمطهرات 
يساعد على تقليل مستويات البكتيريا ومنعها من التكاثر والتسبب في 
هذا المرض. ومن المرجح أن يصاب كبار السن بالمرض جراء الليجيونيال، 
خصوصًا أولئك الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة ومشاكل صحية 

أخرى.

أمــراض قاتلــة موجــودة فــي أحــواض السباحــة!

إمكاناتها ستذهلك.. ساعة
 ذكية جديدة من سامسونج 

االستقالل/ وكاالت:
يلج���أ الكثيرون إلى احتس���اء كوب أو أكثر م���ن القهوة عند 
الصباح، بهدف اس���تعادة النش���اط والتغلب على الشعور 
بالنعاس، لكن دراسة حديثة في كوريا الجنوبية، كشفت أن 
تناول فنجانين من القهوة بشكل يومي، يمكن أن يؤثر سلبًا 

على أنماط النوم لسنوات طويلة.
ووجد باحثون من جامعة س���يؤول، أن المداومة على احتساء 
القهوة بش���كل يومي، يمكن أن ي���ؤدي إلى تقلص جزء من 

الدم���اغ يتحكم في أنماط النوم، ويمكن أن يفس���ر ذلك، 
سبب صعوبة النوم لدى بعض كبار السن.

واكتش���ف الباحث���ون أن األش���خاص الذين 
يحتس���ون القهوة باعت���دال -فنجانين في 
اليوم- والذين ُيكثرون من هذا المش���روب، 
لم���دة 30 عامًا أو أكثر، لديهم غدة صنوبرية 

في الدماغ، أصغر من أولئك الذين نادرًا ما 
يحتسون القهوة.

والغدة الصنوبرية هي عضو بحجم حبة 
البازيالء تقع في منتصف المخ، وتطلق 

عندما  الميالتونين  المس���مى  الهرمون 
يحين وقت راحة الجس���م والن���وم، وكلما 

كانت الغ���دة أصغر قل إنت���اج الميالتونين، 

بحس���ب صحيفة ديلي ميل البريطاني���ة. وعلى الرغم من أن 
الكافيين معروف مس���بقًا كمحفز قصي���ر األجل، إال أن هذه 
الدراس���ة، تعد أن من الدراسات األولى التي تشير إلى أنه قد 

يكون له تأثيرات طويلة المدى على الدماغ.
وخُلص الباحثون إلى االعتقاد، بأن سنوات من شرب القهوة 
يمكن أن تس���بب ضررًا دائمًا للدماغ، وتؤثر سلبًا على نوعية 
النوم في وقت الحق 

من الحياة.

االستقالل/ وكاالت
أفاد باحثون في دراسة سابقة، بأن حقن جزيئات الغاز في الغالف الجوي من شأنه 
تخفي���ض ارتفاع درجات الحرارة العالمية بم���ا فيه الكفاية لمنع موت المحاصيل 
الزراعية.  في المقابل ذكرت دراسة حديثة رافضة لنظرية 'منع االحتباس الحراري' 
 حجب أش���عة الشمس لتبريد األرض لن ينقذ البشرية من آثار التغير المناخي، 

َّ
أن

 حماية 
َّ

وأظه���ر الباحثون الذين قاموا بتحليل اآلثار الماضية للثورات البركانية، أن
الغالف الجوي تضر المحاصيل بقدر ما تساعدها. وّأّكد الباحثون أن تبريد الغالف 
الجوي باألساليب المتبعة، سيؤثر على اإلنتاجية بسبب الحد من ضوء الشمس، مما 

يجعل العملية غير فعالة كوسيلة لوقف االحتباس الحراري العالمي .
كما يعتقد بعض الخبراء أن البش���ر يمكنهم حقن جزيئ���ات مماثلة في الغالف 
الجوي، ويمكن أن يس���اهم هذا األمر في تبريد األرض بشكل مصطنع، للتخفيف 

من ظاهرة االحتباس الحراري الناتجة عن زيادة مستويات ثاني أوكسيد الكربون.
ويع���د هذا النوع من الهندس���ة الجيولوجية الشمس���ية، من الط���رق المقترحة 
لمس���اعدة البش���رية على إدارة تأثيرات االحتباس الحراري، إذ تشير النتائج التي 
توص���ل إليها باحثون من جامعة كاليفورنيا، إلى أن هذه التكنولوجيا قد ال تكون 

فعالة كما هو متوقع.
وقال أح���د الخبراء ''إن تظليل الكوكب يؤدي إلى الحفاظ على برودته، ما يس���اعد 
المحاصيل على النمو بش���كل أفضل، ومع ذلك تحتاج النباتات أيًضا إلى أش���عة 

الشمس لتنمو، لذا فإن حجب ضوء الشمس يمكن أن يؤثر على النمو''.
كما أوضح بعض الباحثين اآلخرين أن الهندسة الجيولوجية الشمسية قد ال تنجح 
بش���كل جيد بالنس���بة للزراعة، ولكن هناك قطاعات أخرى في االقتصاد يمكن أن 

تستفيد بشكل كبير.

باحثون: التكنولوجيا لن تنقذ 
البشرية من ارتفاع درجات الحرارة

تناول فنجانين من القهوة يؤثر 
»سلبًا« على النوم لسنوات!
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 ضمن لقاءات البطولة التنشيطية

هــالل غــزة يخطــف ال�صداقــة وخدمــات رفــح واحلوانيــن حبايــب 
غزة / عبدالله نصيف: 

حقق اتحاد الش����جاعية فوزا صعبا على خدمات الشاطئ 
بهدفي����ن مقابل ه����دف ، فيما اقتنص ه����ال غزة فوزا 
ثمين����ا على نادي الصداقة بثاثة أهداف مقابل هدفين 
، فيما كان التعادل اإليجابي س����يد الموقف بين خدمات 
رفح وبيت حانون األهلي ، ضمن لقاءات الجولة األولى من 
بطولة الش����هيدة بيان أبو خماش التنش����يطية بإشراف 

اتحاد الكرة ورعاية مؤسسة أمواج الرياضية.
ونج����ح فريق اتحاد الش����جاعية في الف����وز على خدمات 
الشاطئ بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة 
التي أقيمت بين الفريقين تحت  األضواء الكاش����فة على 

ملعب اليرموك بغزة .
و بهذه النتيجة تصدر المنطار قمة المجموعة الرابعة 
بثاث نقاط ، و تجمد البحرية بالمركز األخير بدون نقاط 

.
وس����جل للش����جاعية عاء عطية من ضربة جزاء و عمر 
سلمي ، بينما س����جل عاء إس����ماعيل هدف البحرية 

الوحيد .
ويذكر أن فضل قنيطة مدافع البحرية تحصل على ورقة 
حمراء  منذ بداية الش����وط الثاني . هذا و خطف هال غزة 
فوزا غاليا من أنياب نادي الصداقة ، بثاثة أهداف مقابل 
هدفي����ن ، ضمن لقاءات المجموع����ة الثانية من البطولة 

التنشيطية .
وسجل أهداف الهال : أحمد لبد هدفين و  يوسف سالم 
هدفًا ، فيما سجل للصداقة عمر بلح ومحمد أبو حشيش .

وفرض التعادل اإليجابي نفسه على مجريات لقاء خدمات 
رفح و الواف����د الجديد للدوري الممتاز بيت حانون األهلي  

بهدف لكل فريق ، ضمن لقاءات المجموعة الثالثة .
وس����جل لألخضر الرفحي عماد فحج����ان و عدل للحوانين 

ناجي الكفارنة .

غزة/ االستقال: 
أعلن األمين العام المس���اعد لاتحاد الفلس���طيني لكرة القدم، س���امي أبو 
الحصين، أن قرعة دوريي الدرجتين الممتازة واألولى، لموس���م 2019-2018 

ألندية قطاع غزة، ستسحب  اليوم الثاثاء.
 وقال أبو الحصين، إن اتحاد الكرة الفلس���طيني، حدد  اليوم الثاثاء، موعدا 

لسحب القرعة، في مقره بمدينة غزة، بحضور ممثلي ومندوبي األندية .
 يشار إلى أن اتحاد الكرة الفلسطيني حدد السابع من الشهر المقبل، موعدًا 
النطاق منافسات دوريي الدرجتين الممتازة واألولى، بينما سيسبقها لقاء 
الس���وبر يوم 31 آب/ أغس���طس الحالي، الذي سيجمع بين شباب خانيونس 

بطل الدوري والكاس، مع شباب رفح وصيف بطل الكأس.

�صحب قرعة دوري الدرجتني املمتازة والأوىل

اجلزائري بوجناح 
ي�صجل اأول رقم 

قيا�صي بالعامل

االستقال / وكاالت:
دخ���ل المهاجم الجزائري، بغداد بونجاح تاريخ الدوريات الخليجية، والدوري القطري من أوس���ع األبواب، 
بعدما قاد الس���د إلى تحقيق الفوز على حس���اب العربي بعشرة أهداف لهدف في إطار مباريات الجولة 

الثانية من بطولة الدوري القطري .
بونجاح سجل سبعة أهداف من أهداف فريقه ، ليصبح أول العب في الدوريات الخليجية يسجل سبعة 

أهداف في مباراة وحيدة .
ويتصدر المهاجم صاحب ال� 26 عامًا، قائمة هدافي الدوري القطري برصيد 10 أهداف بعد مرور جولتين 

فقط، ليصبح أول العب في التاريخ يصل إلى هذا الرقم .
وش���ارك المهاجم الجزائري، في مباراة فريقه الس���ابقة أمام الخريطات والتي نجح فيها السد في الفوز 

بسداسية نظيفة ، سجل منها بونجاح ثاثة أهداف .
ُيذكر أن السد يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد ست نقاط ، وبفارق األهداف عن الدحيل 

صاحب المركز الثاني، بينما يحل العربي في المركز التاسع بثاث نقاط .

االستقال/ وكاالت: 
ذكرت تقاري���ر صحفية إنجليزية، أن نادي برش���لونة 
اإلسباني، لن يستسلم فيما يتعلق بمحاولة التعاقد مع 
بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد. وحاول البارسا، ضم 
الدولي الفرنسي هذا الصيف، مقابل 45 مليون جنيه 
إسترليني باإلضافة إلى ياري مينا وأندريه جوميز، إال أن 

اليونايتد رفض العرض.
وقالت صحيفة "ديلي تليجراف" اإلنجليزية، إن برشلونة 
سيواصل مس����اعيه با هوادة من أجل ضم بوجبا بنفس 
الطريقة التي اتبعها لضم فيليب كوتينيو، من ليفربول 
في يناير الماضي. وشهدت عاقة بوجبا توتًرا مع مدربه 
جوزيه مورينيو خال األش����هر األخيرة، بالرغم من منحه 
شارة قيادة الشياطين الحمر في الفوز على ليستر سيتي 

بنتيجة 2-1، في الجولة األولى من البريمييرليج.

بر�صلونة ُيكرر �صيناريو 
كوتينيو مع بوجبا

مدريد/ االستقال: 
ذكرت تقارير صحفية، أن العب ريال مدريد الجديد، لن 
يتمكن من المشاركة بمواجهة أتلتيكو مدريد، بكأس 

السوبر األوروبي، غد األربعاء، بداعي اإلصابة.
وق���ال ريال مدريد، في بيان رس���مي  أمس االثنين، إن 
ألفارو أودريوزوال، يعاني من إصابة من الدرجة األولى في 

عضلة الفخذ األيمن، مؤكدا أنه سيتم متابعة تعافيه.
ولم يحدد البيان موعد ع���ودة أودريوزوال، المنضم هذا 
الصيف لصفوف الفريق الملكي، من ريال سوسسيداد.

وذكرت تقارير صحفية أن الاعب لن يس���تطيع اللحاق 
بالمباراة، التي س���تقام يوم غد، وفقا للتشخيص الذي 
أعلنه ريال مدريد. ويلتقي الريال مع نظيره األتلتي غد 

األربعاء على ملعب "لي كوك أرينا"، بإستونيا.

جنم ريال مدريد 
اجلديد يغيب عن 
ال�صوبر الأوروبي
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ورّدد المشاركون في التشييع هتافات تطالب بالثأر لدماء الشهيد، واالستمرار 
في مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن استشهاد "حجازي" أثناء سفره عبر 
معبر رفح إلى األراضي التركية للعالج، بعد إصابته برصاص االحتالل قبل نحو 3 

أشهر شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت القناة العبرية العاش���رة 
مس���اء أمس االثنين أن لقاًء سرًيا 
جمع رئي���س الوزراء اإلس���رائيلي 
والرئي���س  نتنياه���و  بنيامي���ن 
السيس���ي  الفتاح  عب���د  المصري 
نهاي���ة أيار/مايو الماض���ي ل�"دفع 

تسوية في قطاع غزة".
أمريكيين  مس���ئولين  عن  ونقلت 
قولهم إن اللقاء تم بضغط أمريكي، 
حيث وصل نتنياه���و القاهرة في 
ال�22 م���ن مايو الماضي ومكث في 
مصر عدة ساعات فقط، في لقاٍء لم 

يعلم به غالبية وزراء حكومته.
وبحس���ب القن���اة، فق���د تباح���ث 
الرجالن في محاولة القاهرة السير 
قدمًا نحو تس���وية سياس���ية في 
قطاع غ���زة على أن تش���مل عودة 
السلطة الفلسطينية إلدارة شؤون 
غ���زة ووقفًا إلطالق الن���ار وتخفيفًا 
اإلس���رائيلي  للحص���ار  جوهري���ًا 
والمصري والذه���اب نحو خطوات 

لتأهيل الُبنى التحتية في غزة.
كم���ا جرى التباحث في اس���تعادة 
اإلس���رائيليين  والجنود  الضب���اط 
األس���رى لدى كتائب القسام في 
غزة، وبحث خطة السالم األمريكية 
التي تعتزم واشنطن طرحها العام 

المقبل.
وشدد السيسي- بحسب المصدر- 
على أن حل مش���كلة غزة يجب أن 
يتم عبر إعادة الس���لطة إلى هناك 
وتحمل مسئوليات إدارتها حتى لو 

تدريجًيا وحتى لو لم تشمل الخطة 
نزعًا للسالح من غزة كشرط مسبق.

إن  "الثاني���ة"  القن���اة  وقال���ت 
السيس���ي دعا إلى ممارس���ة بالده 
والدول العربي���ة والمجتمع الدولي 
الرئيس  على  ضغوًطا  و"إسرائيل" 
محم���ود عباس لتحمل مس���ئولية 

غزة.
في حين طلبت "إسرائيل" كشرط 
للتس���وية بوق���ف كام���ل إلطالق 
الصواريخ وحف���ر األنفاق والحفاظ 
الحدود  العازلة على  المنطقة  على 
ومنع التس���لل إلى تل���ك المنطقة 

وكذل���ك ح���ل لمس���الة الضب���اط 
والجنود األسرى.

بالمقابل زعمت القناة أن "إسرائيل" 
ستس���مح بإح���داث تس���هيالت 
جوهرية على معاب���ر غزة وتنفيذ 
شريطة  بضائع  وإدخال  مش���اريع 
عدم اس���تخدامها في التس���ليح، 
أم���ا الجان���ب المصري فس���يقوم 

بتسهيالت على معبر رفح.
ويذكر أن نتنياهو والسيسي كانا 
قد اجتمعا في أيلول/س���بتمبر من 
العام 2017 ف���ي نيويورك، وكان 
ذلك اللقاء المعل���ن األول بينهما 

منذ أن تسلم السيسي منصبه عام 
2014. وف���ي حين���ه، قال متحدث 
باسم السيسي إن اللقاء تركز حول 
"طرق تجديد عملية السالم"، وأشار 
إلى أن السيسي شدد على أهمية 
تجديد المفاوضات بين إس���رائيل 

والسلطة الفلسطينية.
ويش���ار إلى أن مصر تبذل جهودا 
من أجل التوصل التفاق تس���وية 
بي���ن الفصائل الفلس���طينية في 
قط���اع غزة وعل���ى رأس���ها حركة 
حماس من جهة، وبين إس���رائيل 

من جهة أخرى

قناة عبرية تكشف: نتنياهو التقى
 السيسي بالقاهرة سرًا بشأن غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قرر رئيس هيئة أركان الجيش اإلس���رائيلي غادي آيزنك���وت تعيين الجنرال 
الدرزي غسان عليان قائًدا لهيئة الجيش في المنطقة الوسطى "الضفة الغربية".

وذكرت القن���اة "الثانية" العبرية أن القرار لن يصبح ناف���ذًا قبل مصادقة وزير 
الجيش أفيغدور ليبرمان عليه.

ويشغل عليان )45 عاًما( وهو أحد كبار الضباط الدروز منصب ضابط قيادي في 
القوات البرية.

كما ش���غل س���ابقًا منصب قائد لواء جفعاتي وقائد اللواء في المعركة البرية 
التي جرت ش���رق غزة بداية حرب 2014، حيث تكبدت قواته خسائر فادحة في 
األرواح والمعدات وأس���رى الجندي أورون شاؤول، كما أصيب عليان بنفسه في 
المعركة ونقل إلى المستش���فى. ويرى مراقبون أن القرار اليوم بتعيين عليان 
ف���ي ذلك المنصب ليس صدفة؛ بل جاء لتهدئة الطائفة الدرزية التي تخوض 
موجة من االحتجاجات على قانون القومية الذي لم يتعاط معها كطائفة خدمت 

"إسرائيل" ولم يعطها مكانة في القانون الجديد.

القاهرة/ االستقالل: 
قال عضو المكتب السياسي لحركة )حماس( عزت الرشق مساء أمس االثنين، إن 

حركته ُتجري في العاصمة المصرية القاهرة لقاءات تشاورية مع الفصائل.
وذكر الرشق في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن اللقاءات تدور حول التهدئة، 
من حيث التوافق عليها وعلى المطالب الوطنية، إضافة للتشاور بشأن المصالحة.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تصل الفصائل من قطاع غزة غًدا) اليوم(  إلى القاهرة.

يذكر أن الرش����ق كان ضمن الوفد الزائر إلقليمي الخارج والضفة الغربية المحتلة 
لقطاع غزة األسبوع الماضي، والذي مكث ستة أيام، وغادر األربعاء الماضي.

وجاءت تل����ك الزيارة عقب لق����اءات أجراها الوفد مع قي����ادة المخابرات المصرية 
بالقاهرة، للتشاور بشأن التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني، خاصة المتعلقة 
بالمصالح����ة، والمبادرة المصري����ة واألممية لتخفيف حصار غزة، وفرص إرس����اء 

"تهدئة" بين المقاومة مع االحتالل.
وتس����تضيف القاهرة ح����وارات المصالحة بين حركتي فت����ح وحماس، باإلضافة 

لمباحثات دولية لحل األزمات اإلنسانية التي تعصف بالقطاع.
وتحدثت وسائل إعالم إسرائيلية وأجنبية مؤخًرا عن مساٍع أممية ومصرية لبلورة 
حلول من شأنها تخفيف األزمات اإلنسانية الخانقة بغزة، وتنفيذ مشاريع إغاثية، 
تش����مل تثبيت وقف إطالق النار بين فصائل المقاومة و"إسرائيل"، أو عقد هدنة 

بين الطرفين.

الرشق: لقاءات تشاورية مع الفصائل 
بالقاهرة حول التهدئة والمصالحة

ت�شييع جثمان

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي، مساء امس األثنين، منزل الشابين قتيبة 
وحمزة أبو ش���قرة )20 و19 عامًا( من مدينة أم الفحم داخل أراضي العام 1948، 
وفتش���ته بشكل استفزازي.وكان االحتالل اعتقل الشقيقين أبو شقرة  السبت 
أثناء خروجهما من المس���جد األقصى المبارك، علم���ًا أن محكمة صلح االحتالل 

بمدينة حيفا مددت أمس اعتقالهما حتى يوم الخميس القادم.
وأفادت عائلة الش���قيقين أبو ش���قرة بأن المحكمة تتحّف���ظ على كافة التهم 

الموجهة لهما وترفض الخوض فيها إعالميًا ضمن »ملف سرّي.«

االحتالل يقتحم منزل شقيقين 
اعتقلهما من المسجد األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس االثنين ، إن جولة 
التصعيد القادمة بين "إس����رائيل" وقطاع غزة، س����تأتي 

قريبًا، ومن المتوقع أن تكون أكثر عنفًا من سابقاتها.
وأوضحت الصحيفة، أنه بغض النظر عن توصيف وقف 
إط����الق النار األخير فإننا على كل األحوال نبدو أمام هدوء 

حذر بانتظار الجولة القادمة، التي قد تأتي قريبًا جدًا.
وأضاف����ت الصحيفة، أن ما حصل من وقف إلطالق النار، ال 
يعطي المستوى السياسي الشرعي الالزم له كي يتكلم 
أم����ام الجمهور اإلس����رائيلي، ويكذب علي����ه، ولذلك فلم 
يتقبل الرأي العام كثيرًا هذه الرواية، ألنه توقع االستماع 
من قادته عما حصل مع "حماس"، وليس من قناة الجزيرة 

القطرية.
وأك����دت أن "تدمير المبنى ذي الخمس����ة طوابق في قلب 
مدينة عزة ليس إنجازًا عسكريًا يمكن التفاخر به، بل يبدو 
مخيب����ًا لآلمال، مع أن بنيامي����ن نتنياهو رئيس الحكومة 
يدرك حج����م االنتقاد الموجه إلي����ه، ألن الجيش تصرف 

بطريقة ناعمة تجاه غزة".
وتابعت: "الحكومة تعلم أن مواجهة عس����كرية واس����عة 
مع حماس ال تخدم المصالح اإلس����رائيلية، ألننا سنعود 
للنقطة ذاتها التي انطلقنا منها، لكن في حال فش����لت 
مباحث����ات التهدئة الجاري����ة أمام حماس، ف����إن الخيار 
العسكري، س����يكون على الطاولة، ويبقى السؤال المهم: 
هل سيتم تحقيق اإلنجاز العسكري معها عبر المفاجأة 

أم الرد عليها؟".

معاريف: جولة تصعيد 
عنيفة في غزة قريًبا

االستقالل/ وكاالت: 
أثار ترش���ح فلس���طيني لالنتخابات البرلمانية 
القريب���ة ف���ي الس���ويد، حفيظ���ة "إس���رائيل" 
الت���ي هاج���م إعالمه���ا س���عيد ه���دروس ذا 
األصول الفلس���طينية، ووصفه بأنه يؤيد قتل 

اإلسرائيليين.
جاء هجوم اإلعالم اإلسرائيلي على هدروس بعد 
أن كسفت الصحافة الس���ويدية أنه سيخوض 
االنتخابات البرلمانية القريبة في السويد ضمن 

احد األحزاب اليسارية السويدية.
وجاء في الصحافة السويدية ان المرشح سعيد 
ه���دروس يتزعم ما تعرف باس���م "حركة 194" 
وهي تس���مية مستوحاة من قرار األمم المتحدة 
الذي ينص على "حق الالجئين الفلس���طينيين 

بالعودة الى ديارهم".

من ناحيتها ادعت الصحافة العبرية  ان المرشح 
هدروس م���ن أنصار الجبهة الش���عبية لتحرير 
فلس���طين وهو من مؤيدي "مج���زرة األوالد" في 
بل���دة معالوت ع���ام 1974، وذلك اس���تنادا الى 
ما ظهر من منش���ورات على صفحته على موقع 

التواصل االجتماعي فيسبوك.
يش���ار الى ان الحزب اليس���اري الذي يتنافس 
ضمن الئحته المرش���ح س���عيد ه���دروس، قد 
حصل ف���ي االنتخابات البرلمانية الس���ابقة، أي 
قبل أربع س���نوات، على 5.7% من األصوات مما 
منح���ه 21 مندوبا في البرلمان، اما اليوم فتظهر 
االس���تطالعات ان الحزب سيحصل على 9% بل 
وهناك استطالعات تمنحه 10% من األصوات 

في االنتخابات الوشيكة.
واعترفت س���كرتيرة الحزب في محافظة سكونا 

في الس���ويد، بوس���ي ديمتريو، في حديث لها 
مع الصحيف���ة المحلية ان أعضاء حزبها انتخبوا 
هدروس لالئحة المرشحين لالنتخابات القادمة.

وردا على سؤال هل هي مستعدة ان تلتزم بأنه 
لن يطلق تصريحات السامية، أجابت بأنها تلتزم 
بذلك، وقالت: "هذا ال يتماشى مع ايديولوجيتنا".

ومع ذل���ك فقد اضاف���ت بوس���ي ديمتريو في 
تطرقها للجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين ان 
هدفها إقامة "دول���ة ديمقراطية يعيش فيها 
العرب واليهود بحرية وبدون تفرقة او تمييز او 

اضطهاد على أساس قومي".
غير ان الصحافة العبرية تقول إن الموقع الرسمي 
لحملة "حرك���ة 194" ينش���ر ص���ورا لمقاتلين 
فلسطينيين مسلحين مما يثير االستهجان في 

"إسرائيل".

ترشح فلسطيني النتخابات السويد يثير غضب »إسرائيل«

االحتالل يقرر تعيين غسان 
عليان قائدا للجيش في الضفة

رام الله/ االستقالل: 
أعلن وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلس���طيني عالم موس���ى امس 
االثنين أن "إس���رائيل" أفرجت عن أطنان من البريد الفلسطيني العالق منذ بدء 
االرس���اليات المباشرة عبر األردن عام 2010 ويشمل طرودا وبريدا سريعا وعاديا 
ومس���جال. وشكر موس���ى ، في بيان صحفي ، المملكة األردنية الهاشمية على 

الجهود التي بذلتها في سبيل االفراج عن البريد العالق والقادم عبرها.
وأك���د أن الوزارة بذلت جهودًا حثيث���ة لإلفراج عن البري���د المتراكم على مدى 
السنين والقادم من أنحاء العالم، يحمل طرودا وهدايا ومشتريات لم تصل في 

موعدها لألسف بسبب رفض الجانب اإلسرائيلي إدخالها في حينه.
وأوضح موس���ى أن التبادل البريدي المباشر عبر األردن يأتي عقب اتفاقية بين 
الجانبين الفلس���طيني واالس���رائيلي عام 2016، برعاية اتحاد البريد العالمي 
"لكن الطرف االس���رائيلي مازال يماطل في تطبيق االتفاق، وال يسمح بتصدير 
اإلرس���اليات البريدية مباش���رة عبر االردن وال يلتزم بالق���رارات الدولية، عدا عن 

احتجازه لمستحقاتنا البريدية".

االحتالل يفرج عن أطنان من 
البريد المحتجز منذ 2010
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ورّدد المشاركون في التشييع هتافات تطالب بالثأر لدماء الشهيد، واالستمرار 
في مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن استشهاد "حجازي" أثناء سفره عبر 
معبر رفح إلى األراضي التركية للعالج، بعد إصابته برصاص االحتالل قبل نحو 3 

أشهر شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
كش���فت القناة العبرية العاش���رة 
مس���اء أمس االثنين أن لقاًء سرًيا 
جمع رئي���س الوزراء اإلس���رائيلي 
والرئي���س  نتنياه���و  بنيامي���ن 
السيس���ي  الفتاح  عب���د  المصري 
نهاي���ة أيار/مايو الماض���ي ل�"دفع 

تسوية في قطاع غزة".
أمريكيين  مس���ئولين  عن  ونقلت 
قولهم إن اللقاء تم بضغط أمريكي، 
حيث وصل نتنياه���و القاهرة في 
ال�22 م���ن مايو الماضي ومكث في 
مصر عدة ساعات فقط، في لقاٍء لم 

يعلم به غالبية وزراء حكومته.
وبحس���ب القن���اة، فق���د تباح���ث 
الرجالن في محاولة القاهرة السير 
قدمًا نحو تس���وية سياس���ية في 
قطاع غ���زة على أن تش���مل عودة 
السلطة الفلسطينية إلدارة شؤون 
غ���زة ووقفًا إلطالق الن���ار وتخفيفًا 
اإلس���رائيلي  للحص���ار  جوهري���ًا 
والمصري والذه���اب نحو خطوات 

لتأهيل الُبنى التحتية في غزة.
كم���ا جرى التباحث في اس���تعادة 
اإلس���رائيليين  والجنود  الضب���اط 
األس���رى لدى كتائب القسام في 
غزة، وبحث خطة السالم األمريكية 
التي تعتزم واشنطن طرحها العام 

المقبل.
وشدد السيسي- بحسب المصدر- 
على أن حل مش���كلة غزة يجب أن 
يتم عبر إعادة الس���لطة إلى هناك 
وتحمل مسئوليات إدارتها حتى لو 

تدريجًيا وحتى لو لم تشمل الخطة 
نزعًا للسالح من غزة كشرط مسبق.

إن  "الثاني���ة"  القن���اة  وقال���ت 
السيس���ي دعا إلى ممارس���ة بالده 
والدول العربي���ة والمجتمع الدولي 
الرئيس  على  ضغوًطا  و"إسرائيل" 
محم���ود عباس لتحمل مس���ئولية 

غزة.
في حين طلبت "إسرائيل" كشرط 
للتس���وية بوق���ف كام���ل إلطالق 
الصواريخ وحف���ر األنفاق والحفاظ 
الحدود  العازلة على  المنطقة  على 
ومنع التس���لل إلى تل���ك المنطقة 

وكذل���ك ح���ل لمس���الة الضب���اط 
والجنود األسرى.

بالمقابل زعمت القناة أن "إسرائيل" 
ستس���مح بإح���داث تس���هيالت 
جوهرية على معاب���ر غزة وتنفيذ 
شريطة  بضائع  وإدخال  مش���اريع 
عدم اس���تخدامها في التس���ليح، 
أم���ا الجان���ب المصري فس���يقوم 

بتسهيالت على معبر رفح.
ويذكر أن نتنياهو والسيسي كانا 
قد اجتمعا في أيلول/س���بتمبر من 
العام 2017 ف���ي نيويورك، وكان 
ذلك اللقاء المعل���ن األول بينهما 

منذ أن تسلم السيسي منصبه عام 
2014. وف���ي حين���ه، قال متحدث 
باسم السيسي إن اللقاء تركز حول 
"طرق تجديد عملية السالم"، وأشار 
إلى أن السيسي شدد على أهمية 
تجديد المفاوضات بين إس���رائيل 

والسلطة الفلسطينية.
ويش���ار إلى أن مصر تبذل جهودا 
من أجل التوصل التفاق تس���وية 
بي���ن الفصائل الفلس���طينية في 
قط���اع غزة وعل���ى رأس���ها حركة 
حماس من جهة، وبين إس���رائيل 

من جهة أخرى

قناة عبرية تكشف: نتنياهو التقى
 السيسي بالقاهرة سرًا بشأن غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قرر رئيس هيئة أركان الجيش اإلس���رائيلي غادي آيزنك���وت تعيين الجنرال 
الدرزي غسان عليان قائًدا لهيئة الجيش في المنطقة الوسطى "الضفة الغربية".

وذكرت القن���اة "الثانية" العبرية أن القرار لن يصبح ناف���ذًا قبل مصادقة وزير 
الجيش أفيغدور ليبرمان عليه.

ويشغل عليان )45 عاًما( وهو أحد كبار الضباط الدروز منصب ضابط قيادي في 
القوات البرية.

كما ش���غل س���ابقًا منصب قائد لواء جفعاتي وقائد اللواء في المعركة البرية 
التي جرت ش���رق غزة بداية حرب 2014، حيث تكبدت قواته خسائر فادحة في 
األرواح والمعدات وأس���رى الجندي أورون شاؤول، كما أصيب عليان بنفسه في 
المعركة ونقل إلى المستش���فى. ويرى مراقبون أن القرار اليوم بتعيين عليان 
ف���ي ذلك المنصب ليس صدفة؛ بل جاء لتهدئة الطائفة الدرزية التي تخوض 
موجة من االحتجاجات على قانون القومية الذي لم يتعاط معها كطائفة خدمت 

"إسرائيل" ولم يعطها مكانة في القانون الجديد.

القاهرة/ االستقالل: 
قال عضو المكتب السياسي لحركة )حماس( عزت الرشق مساء أمس االثنين، إن 

حركته ُتجري في العاصمة المصرية القاهرة لقاءات تشاورية مع الفصائل.
وذكر الرشق في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن اللقاءات تدور حول التهدئة، 
من حيث التوافق عليها وعلى المطالب الوطنية، إضافة للتشاور بشأن المصالحة.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تصل الفصائل من قطاع غزة غًدا) اليوم(  إلى القاهرة.

يذكر أن الرش����ق كان ضمن الوفد الزائر إلقليمي الخارج والضفة الغربية المحتلة 
لقطاع غزة األسبوع الماضي، والذي مكث ستة أيام، وغادر األربعاء الماضي.

وجاءت تل����ك الزيارة عقب لق����اءات أجراها الوفد مع قي����ادة المخابرات المصرية 
بالقاهرة، للتشاور بشأن التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني، خاصة المتعلقة 
بالمصالح����ة، والمبادرة المصري����ة واألممية لتخفيف حصار غزة، وفرص إرس����اء 

"تهدئة" بين المقاومة مع االحتالل.
وتس����تضيف القاهرة ح����وارات المصالحة بين حركتي فت����ح وحماس، باإلضافة 

لمباحثات دولية لحل األزمات اإلنسانية التي تعصف بالقطاع.
وتحدثت وسائل إعالم إسرائيلية وأجنبية مؤخًرا عن مساٍع أممية ومصرية لبلورة 
حلول من شأنها تخفيف األزمات اإلنسانية الخانقة بغزة، وتنفيذ مشاريع إغاثية، 
تش����مل تثبيت وقف إطالق النار بين فصائل المقاومة و"إسرائيل"، أو عقد هدنة 

بين الطرفين.

الرشق: لقاءات تشاورية مع الفصائل 
بالقاهرة حول التهدئة والمصالحة

ت�شييع جثمان

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي، مساء امس األثنين، منزل الشابين قتيبة 
وحمزة أبو ش���قرة )20 و19 عامًا( من مدينة أم الفحم داخل أراضي العام 1948، 
وفتش���ته بشكل استفزازي.وكان االحتالل اعتقل الشقيقين أبو شقرة  السبت 
أثناء خروجهما من المس���جد األقصى المبارك، علم���ًا أن محكمة صلح االحتالل 

بمدينة حيفا مددت أمس اعتقالهما حتى يوم الخميس القادم.
وأفادت عائلة الش���قيقين أبو ش���قرة بأن المحكمة تتحّف���ظ على كافة التهم 

الموجهة لهما وترفض الخوض فيها إعالميًا ضمن »ملف سرّي.«

االحتالل يقتحم منزل شقيقين 
اعتقلهما من المسجد األقصى

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس االثنين ، إن جولة 
التصعيد القادمة بين "إس����رائيل" وقطاع غزة، س����تأتي 

قريبًا، ومن المتوقع أن تكون أكثر عنفًا من سابقاتها.
وأوضحت الصحيفة، أنه بغض النظر عن توصيف وقف 
إط����الق النار األخير فإننا على كل األحوال نبدو أمام هدوء 

حذر بانتظار الجولة القادمة، التي قد تأتي قريبًا جدًا.
وأضاف����ت الصحيفة، أن ما حصل من وقف إلطالق النار، ال 
يعطي المستوى السياسي الشرعي الالزم له كي يتكلم 
أم����ام الجمهور اإلس����رائيلي، ويكذب علي����ه، ولذلك فلم 
يتقبل الرأي العام كثيرًا هذه الرواية، ألنه توقع االستماع 
من قادته عما حصل مع "حماس"، وليس من قناة الجزيرة 

القطرية.
وأك����دت أن "تدمير المبنى ذي الخمس����ة طوابق في قلب 
مدينة عزة ليس إنجازًا عسكريًا يمكن التفاخر به، بل يبدو 
مخيب����ًا لآلمال، مع أن بنيامي����ن نتنياهو رئيس الحكومة 
يدرك حج����م االنتقاد الموجه إلي����ه، ألن الجيش تصرف 

بطريقة ناعمة تجاه غزة".
وتابعت: "الحكومة تعلم أن مواجهة عس����كرية واس����عة 
مع حماس ال تخدم المصالح اإلس����رائيلية، ألننا سنعود 
للنقطة ذاتها التي انطلقنا منها، لكن في حال فش����لت 
مباحث����ات التهدئة الجاري����ة أمام حماس، ف����إن الخيار 
العسكري، س����يكون على الطاولة، ويبقى السؤال المهم: 
هل سيتم تحقيق اإلنجاز العسكري معها عبر المفاجأة 

أم الرد عليها؟".

معاريف: جولة تصعيد 
عنيفة في غزة قريًبا

االستقالل/ وكاالت: 
أثار ترش���ح فلس���طيني لالنتخابات البرلمانية 
القريب���ة ف���ي الس���ويد، حفيظ���ة "إس���رائيل" 
الت���ي هاج���م إعالمه���ا س���عيد ه���دروس ذا 
األصول الفلس���طينية، ووصفه بأنه يؤيد قتل 

اإلسرائيليين.
جاء هجوم اإلعالم اإلسرائيلي على هدروس بعد 
أن كسفت الصحافة الس���ويدية أنه سيخوض 
االنتخابات البرلمانية القريبة في السويد ضمن 

احد األحزاب اليسارية السويدية.
وجاء في الصحافة السويدية ان المرشح سعيد 
ه���دروس يتزعم ما تعرف باس���م "حركة 194" 
وهي تس���مية مستوحاة من قرار األمم المتحدة 
الذي ينص على "حق الالجئين الفلس���طينيين 

بالعودة الى ديارهم".

من ناحيتها ادعت الصحافة العبرية  ان المرشح 
هدروس م���ن أنصار الجبهة الش���عبية لتحرير 
فلس���طين وهو من مؤيدي "مج���زرة األوالد" في 
بل���دة معالوت ع���ام 1974، وذلك اس���تنادا الى 
ما ظهر من منش���ورات على صفحته على موقع 

التواصل االجتماعي فيسبوك.
يش���ار الى ان الحزب اليس���اري الذي يتنافس 
ضمن الئحته المرش���ح س���عيد ه���دروس، قد 
حصل ف���ي االنتخابات البرلمانية الس���ابقة، أي 
قبل أربع س���نوات، على 5.7% من األصوات مما 
منح���ه 21 مندوبا في البرلمان، اما اليوم فتظهر 
االس���تطالعات ان الحزب سيحصل على 9% بل 
وهناك استطالعات تمنحه 10% من األصوات 

في االنتخابات الوشيكة.
واعترفت س���كرتيرة الحزب في محافظة سكونا 

في الس���ويد، بوس���ي ديمتريو، في حديث لها 
مع الصحيف���ة المحلية ان أعضاء حزبها انتخبوا 
هدروس لالئحة المرشحين لالنتخابات القادمة.

وردا على سؤال هل هي مستعدة ان تلتزم بأنه 
لن يطلق تصريحات السامية، أجابت بأنها تلتزم 
بذلك، وقالت: "هذا ال يتماشى مع ايديولوجيتنا".

ومع ذل���ك فقد اضاف���ت بوس���ي ديمتريو في 
تطرقها للجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين ان 
هدفها إقامة "دول���ة ديمقراطية يعيش فيها 
العرب واليهود بحرية وبدون تفرقة او تمييز او 

اضطهاد على أساس قومي".
غير ان الصحافة العبرية تقول إن الموقع الرسمي 
لحملة "حرك���ة 194" ينش���ر ص���ورا لمقاتلين 
فلسطينيين مسلحين مما يثير االستهجان في 

"إسرائيل".

ترشح فلسطيني النتخابات السويد يثير غضب »إسرائيل«

االحتالل يقرر تعيين غسان 
عليان قائدا للجيش في الضفة

رام الله/ االستقالل: 
أعلن وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلس���طيني عالم موس���ى امس 
االثنين أن "إس���رائيل" أفرجت عن أطنان من البريد الفلسطيني العالق منذ بدء 
االرس���اليات المباشرة عبر األردن عام 2010 ويشمل طرودا وبريدا سريعا وعاديا 
ومس���جال. وشكر موس���ى ، في بيان صحفي ، المملكة األردنية الهاشمية على 

الجهود التي بذلتها في سبيل االفراج عن البريد العالق والقادم عبرها.
وأك���د أن الوزارة بذلت جهودًا حثيث���ة لإلفراج عن البري���د المتراكم على مدى 
السنين والقادم من أنحاء العالم، يحمل طرودا وهدايا ومشتريات لم تصل في 

موعدها لألسف بسبب رفض الجانب اإلسرائيلي إدخالها في حينه.
وأوضح موس���ى أن التبادل البريدي المباشر عبر األردن يأتي عقب اتفاقية بين 
الجانبين الفلس���طيني واالس���رائيلي عام 2016، برعاية اتحاد البريد العالمي 
"لكن الطرف االس���رائيلي مازال يماطل في تطبيق االتفاق، وال يسمح بتصدير 
اإلرس���اليات البريدية مباش���رة عبر االردن وال يلتزم بالق���رارات الدولية، عدا عن 

احتجازه لمستحقاتنا البريدية".

االحتالل يفرج عن أطنان من 
البريد المحتجز منذ 2010
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االستقالل/ وكاالت: 
تشير تجربة سريرية إلى أن توفير نظارات للقراءة ربما يكون وسيلة غير مكلفة لتحسين 

الطاقة اإلنتاجية وأيضا أرباح وجودة الحياة فيما بين العمال في الدول النامية.
ووجد الباحثون أن نحو 700 من عمال مزارع الشاي في والية آسام الهندية حققوا تحسنا 
بنس���بة 22 في المائة في قدرتهم على اإلنتاج بعد تزويدهم بنظارات تساعدهم على 
الرؤية بعد تراجع في القدرة على رؤية األشياء القريبة المرتبط بالسن وذلك بالمقارنة مع 

زمالئهم الذين لم يحصلوا على نظارات. وفقا ل� »رويترز«.
وسمحت النظارات لهؤالء العمال، ومعظمهم نساء وكلهم كانت أعمارهم 40 عاما فأكثر، 
بزيادة قطف أوراق الشاي من 25 كيلوجراما يوميا إلى 34.8 كيلوجرامًا يوميا خالل فترة 

تقييم استمرت ثالثة أشهر وتزامنت مع موسم الحصاد.     
وذكر فريق الدراس���ة  في دورية النسيت للصحة العالمية أن عمال الشاي الذين كانت 
أعمارهم خمس���ين عاما فأكثر، وهي المجموعة التي من المرجح أن تكون مصابة بشكل 
أكبر بضعف متقدم في الرؤية بس���بب الشيخوخة، زاد متوس���ط قدرتهم على اإلنتاج 
بنس���بة 32 في المئ���ة تقريبا بعد تزويدهم بنظارات بالمقارن���ة مع نظرائهم الذين لم 
يحصلوا على نظارات. وقال ناثان كونجون الرئيس المشارك لهذه الدراسة والذي يعمل 
مديرا لألبحاث في مؤسس���ة أوربيس انترناشيونال »أعتقد أن هذه الدراسة توفر أقوى 
دليل حتى اآلن على أن تحسين الرؤية من خالل توفير نظارات بعد ضعف النظر بسبب 
تقدم السن يحسن بشكل كبير جدا القدرة على اإلنتاج ليس فقط في األعمال المكتبية 

ولكن في البيئات الزراعية أيضا«.

الكويت/ االستقالل: 
تداول رواد مواق���ع التواصل االجتماعي 
بالكويت ص���ورًا ألب قام بتعنيف ابنته 

بوضعها داخل صندوق السيارة.
وأظهرت الصور قي���ام األب بوضع ابنته 
الصغيرة داخل صندوق الس���يارة بوضح 
النه���ار وفي درجة حرارة مرتفعة، ما أثار 
حال���ة من الغضب بين نش���طاء المواقع 
الذين تداولوا الصور على نطاق واس���ع، 

مطالبين بمعاقبته.
م���ن جهتها، تفاعلت األجه���زة األمنية 
الكويتي���ة م���ع الواقعة، وأعلن���ت وزارة 
الداخلي���ة إلقاء القبض عل���ى مرتكبها 
بتهمة اإلهم���ال برعاية قاص���ر وإلحاق 
األذى النفس���ي والجس���دي بالطفل���ة، 
وتوقيفه التخ���اذ اإلج���راءات القانونية 

بحقه.
وكش���ف مص���در أمن���ي أنه م���ن خالل 
التحقيقات تبي���ن أن المواطن الكويتي 
ح���اول إخافة ابنت���ه وتأديبها بس���بب 

»شقاوتها«.

االستقالل/ وكاالت:
تمكن فت���ى أمريكي يبلغ م���ن العمر 15 عامًا 
من اس���تعادة ذراعه، بعد أن أعاد األطباء وصل 
الذراع الت���ي تعرضت للبتر، على إثر س���قوط 
صخ���رة ضخمة عليه على ش���اطىء في جنوب 

والية كاليفورنيا.
وغادر المري���ض يوم الخمي���س مركز جامعة 
كاليفورني���ا الطبي في أنهاي���م، بعد أن خضع 
لسبع عمليات جراحية دقيقة، بحسب ما ذكرت 

صحيفة سي بي إس سكرمنتو.
وخ���الل العملي���ات الجراحية، أع���اد الجراحون 
توصيل األعصاب واألوعية الدموية والعضالت، 
ويقول األطباء إن الفتى، لديه بعض اإلحساس 
في يده وهم واثقون من أنه سيستعيد القدرة 
عل���ى اس���تخدامها بعد عملية إع���ادة تأهيل 

مكثفة.
وتقول السلطات، إن ذراع الصبي اليمنى ُبترت 
عملي���ًا من فوق المرفق ي���وم 18 يوليو )تموز( 
الماضي، عندما س���قطت صخرة ضخمة عليه، 
بينما كان يس���ير برفق���ة صديقه بجوار جرف 
صخري على جانب المحيط في خليج إيميرالد.

االستقالل/ وكاالت: 
حظي مطعم صيني باهتمام وسائل اإلعالم أخيرًا، 
بع���د أن اش���تهر بتقديم أغلى حس���اء معكرونة 
باللحم البقري في العالم. وتداولت مواقع التواصل 
االجتماعي صورة لقائم���ة الطعام في مطعم نيو 
جينت���ان، بمدينة شيجياتش���وانغ، يظهر فيها 
حساء المعكرونة، الذي تصل قيمته إلى 13.800 

يوان )2014 دوالرًا(، أي ما يزيد عن ثمن بقرة.
وطرحت وسائل اإلعالم سؤااًل على مالك المطعم، 
حول س���بب ارتفاع ثمن هذا الحساء، فلم يقدم 
الكثير من المعلوم���ات، واكتفى بالقول، إن هذا 
الحساء مصنوع من 12 مكونًا باهظة الثمن، 4 من 
األرض و4 من الس���ماء و4 من البحر، بحسب موقع 

أوديتي سنترال.
وتمت إضافة الحس���اء إلى قائم���ة المطعم قبل 
نحو 6 أش���هر، وباع منه حتى اآلن 4 أطباق لرجال 

األعمال الميس���ورين. وردًا عل���ى اتهامه بخداع 
الزبائن، أكد مالك المطعم أن المكونات وطريقة 
التحضير باهظ���ة للغاية، لدرج���ة أن مطعمه ال 

يحصل على أية أرباح من الحساء.
وفي البداية، اعتقد العديد من مستخدمي مواقع 
التواص���ل االجتماعي بوجود خط���أ مطبعي في 
كتابة سعر الحساء، لكن وسائل اإلعالم التي زارت 

المطعم أكدت عدم وجود أي خطأ.
وتباين���ت تعليق���ات المس���تخدمين على هذه 
القائمة، وقال أحدهم إن س���عر الحساء يزيد عن 
ثم���ن بقرة كامل���ة، فيما اقترح آخ���رون أن يكون 
اإلع���الن مجرد طريقة للتروي���ج للمطعم، وذهب 
آخرون إلى تقديم ش���كوى إلى مكتب التسعير 
في المدينة، لكن المس���ؤولين اعتبروا أن السعر 
قانون���ي، ألنه معروض بش���كل علن���ي وواضح 

للزبائن.

واشنطن/ االستقالل: 
بعد 38 عاما من البحث، استطاعت سيدة الوصول 
لسفاح قتل شقيقها وصديقته، وذلك بمساعدة 

موقع "فيسبوك" الذي كشف القاتل.
وكان كريس���توفر فارم���ر برفق���ة صديقته بيتا 
فرامبتون عام 1978، في رحلة عبر أميركا الوسطى، 
عندما تعرف عليهما رج���ل أميركي يدعى دوين 

بوسطن عرض عليهما السفر بين الجزر بقاربه.
وحس���ب ما نش���رت صحيفة "ميرور"، اكتش���ف 
الحقا أن بوسطن قتل كريستوفر وصديقته، بعد 

تعذيبهما، قبل أن يختفي تماما.
وتوصل محقق خاص السم القاتل بعد الجريمة، 
ولكن اختفاء المجرم أجب���ر المحكمة على إغالق 

الملف لعشرات السنين بعدها.
وفي مقابل����ة تلفزيونية، كش����فت بين����ي فارمر، 
ش����قيقة كريس����توفر، أنها اس����تطاعت الوصول 

"للسفاح األميركي" على موقع فيسبوك عن طريق 
أوالده في 2016، مما تسبب بإدانته وسجنه الحقا.

وق���ررت بيني في ع���ام 2016  البح���ث عن أبناء 
القاتل على فيسبوك، حتى وجدتهم، ثم قامت 
بمراس���لتهم، وتفاجأت بإق���رار الولدين بأنهما 
ش���هدا والدهما وهو يرتكب جريمة القتل، كما 

قاما بتوفير التفاصيل الكاملة للعملية.
وس���اعد تحقيق بيني "الخاص" على فيس���بوك 
ش���رطة مدين���ة س���اكرمنتو األميركي���ة إلدانة 
بوسطن، بعد 38 من جريمته، ليلقى حتفه داخل 

السجن.
وأث���ارت القص���ة دهش���ة البريطانيي���ن عندما 
أفصح���ت عنه���ا بيني ف���ي برنام���ج تلفزيوني 
قب���ل أيام، كم���ا اثنى كثيرون عل���ى تصميمها 
وش���جاعتها للوصول لقاتل شقيقها، حتى وإن 

تأخر األمر سنوات.

دراسة: النظارات تزيد
 قدرة العمال على اإلنتاج

فيسبوك يكشف قاتال بعد 
مرور 38 عامًا على جريمته

طبــق معكرونــة باللحــم

 البقــري أغلــى مــن ثمــن بقــرة  

االستقالل/ وكاالت: 
استعادت ابنة محارب أمريكي سابق تحطمت طائرته خالل 
الحرب العالمية الثاني���ة خاتم والدها، بعد أن ظل مفقودًا 

ألكثر من 73 عامًا.
وكان فيليس ديكس���ون في الرابعة والعشرين من العمر، 
عندما تحطمت طائرته في جنوب النمسا في 23 ديسمبر 

)كانون األول( 1944 أثناء قيامه بمهمة حراسة.
وبع���د ما يزيد عن 7 عقود من ه���ذا التاريخ، عثرت الطالبة 

تيت���وس فيرمين على خاتمه في التراب، أثناء عملية حفر 
في موقع التحطم بالقرب م���ن مدينة هوهنثورن، كما تم 
العثور على بقايا متفحمة ومواد ش���خصية صغيرة أخرى، 

إلى جانب أجزاء من الطائرة.
وي���وم الخميس، حضر موظ���ف في الجيش، وس���ّلم ابنة 
ديكس���ون الس���يدة مارال أندروز )76 عام���ًا( خاتم والدها 
الراحل، مع خطاب رس���مي، يوضح مالبس���ات مقتل الطيار 

السابق، الذي ظل في عداد المفقودين لسنوات طويلة.

خاتــم مفقــود مــن الحــرب
 العالميــة يعــود ألصحابــه

بسبب »شقاوتها«.. 
أب يضع ابنته داخل 

صندوق السيارة

إعادة وصل ذراع 
فتى سقطت عليه 

صخرة ضخمة
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