
القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت قناة »ريشت« اإلخبارية العبرية إن البيت األبيض يستعد في األيام القليلة 

القادمة لإلعالن عن سياسة جديدة تهدف الى »إلغاء حق العودة 
لالجئي���ن للفلس���طينيين« من خالل برنامج من سلس���لة خطوات 
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غالبية اإلسرائيليين غير راضين عن 
تعامل حكومتهم مع األزمة بغزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أظهر استطالع نشرت القناة 12 العبرية نتائجه 
مس���اء أمس الس���بت، أن 74% م���ن الجمهور 
اإلس���رائيلي، غي���ر راضين ع���ن تعامل حكومة 
االحتالل مع األزمة في قطاع غزة. وحول نس���بة 
رض���ا الجمهور اإلس���رائيلي ع���ن وزراء حكومة 
االحتالل، فقد بين االس���تطالع أنهم راضون عن 

أداء وزيرة القضاء أيليت ش���اكيد بنسبة %57، 
ووزي���ر التعلي���م نفتالي بينت بنس���بة %57، 
ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنس���بة %51، 
ووزير المواصالت يسرائيل كاتس 50%، ووزير 
األم���ن الداخل���ي 47%، ووزير المالية موش���يه 
كحلون 41%، ووزيرة الرياضة 40%، ووزير األمن 

أفيغدور ليبرمان بنسبة %37.
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"منشار االستيطان" يواصل قضم األرض الفلسطينية 
غزة / سماح المبحوح:  

تواصل حكوم���ة االحتالل اليميني���ة المتطرفة والتي 
يتزعمه���ا نتنياه���و – ليبرمان - تصعيد أنش���طتها 

اإلس���تيطانية والعدوانية بمزيد من الس���طو والنهب 
لألرض الفلس���طينية لصالح المستوطنات 
المقامة على االرض الفلس���طينية، من أجل 

قطع المساعدات.. 
»ابتزاز« أمريكي 
للفلسطينيين

غزة/ قاسم األغا: 
ُتجّدد اإلدارة األمريكية تصعيدها وانحيازها لسياسات 

االحتالل "اإلس���رائيلي"، وإرهابه المتواصل 
ض���د الفلس���طينيين، من خالل ممارس���ة 

»التهدئة«.. هل 
تضاعف عقوبات 
السلطة على غزة؟

غزة/ محمود عمر:
تهديد الس���لطة الفلس���طينية في قطاع غ���زة، بوقف 

التحوي���الت المالية إلى قطاع غ���زة في حال 
توقي���ع حركة حم���اس على اتف���اق تهدئة 

غزة: »العيدية« 
طوق جناة 

للأطفال ل�شراء 
الزي املدر�شي 

غزة/ دعاء الحطاب: 
لم تكن مراجيح العيد واأللعاب 
الجذابة مهمًة بالنسبة للطفلة 
س���جى اش���تيوي )13 عام���ا(، 
فق���د كان األهم أن تش���تري 
الزي المدرس���ي والقرطاس���ية 
كباقي  الجديد  الدراسي  للعام 
بذل���ك  معتم���دة  زميالته���ا، 
عل���ى العيدي���ة، دون أن تحرم 

شراء  من  نفس���ها 
ُيفرحه���ا  م���ا  2كل  2

أوقاف القدس: األقصى ملك للمسلمين 
ولن يخضع ألي قوانين أرضية

أبو مرزوق: لم نطلب رواتب
 للموظفين عبر »إسرائيل«

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، وأحد 
أعض���اء وفدها للمصالحة والتهدئ���ة، أن حركته لم تطلب رواتب 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أك���دت دائرة األوقاف اإلس���المية في الق���دس المحتلة أن 
المسجد األقصى المبارك ملك خالص للمسلمين وحدهم ال 
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د. الهندي: السلطة ال تستطيع اتخاذ قرارات بفرض عقوبات جديدة ضد غزة
غزة/ االستقالل: 

قل���ل الدكتور محم���د الهندي عض���و المكتب 
السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
م���ن أهمية التهديدات الت���ي تطلقها قيادات 

ف���ي حركة فتح بفرض عقوبات جديدة على غزة، 
قائال إن: »هذه التهديدات غير جدية، فإن كانت 
األطراف األساس���ية من مصلحتها التهدئة فال 
يستطيع احد في السلطة ان يتخذ قراًرا بفرض 

عقوبات جديدة«. وجدد  الدكتور الهندي رفضه 
لشروط فتح للمصالحة،  قائال: »مصطلح التمكين 

ما انزل الله به من سلطان، والمطلوب 
إما أن تأتي الحكومة لتستلم مهامها 

غزة/ االستقالل:
قال الخبير والباحث االقتصادي عمر ش���عبان إن قرار اإلدارة األمريكية بسحب 

200 مليون دوالر من مساعداتها المقّدمة للفلسطينيين سيزيد 
من األزمة االقتصادية في األراضي الفلسطينية، وسيؤّدي إلى رفع 

خبير اقتصادي: قرار أمريكا تقليص 
الدعم للسلطة سيرفع مستوى البطالة

القدس المحتلة/ االستقالل:
هاجم مسؤول صهيوني، وزير الحرب اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان على خلفية 

تصريحات سابقة تنصل فيها من أي دور في محادثات التهدئة 
التي تتوسط فيها مصر بين االحتالل والمقاومة الفلسطينية في 

مسؤول عسكري صهيوني: 
ليبرمان كاذب بشأن التهدئة

القد�س املحتلة/ اال�ستقالل:
اأبعدت قوات االحتالل »االإ�سرائيلي«، 
اأم�س ال�سبت، اأربعة موظفني من جلنة 
االإعمار يف دائرة االأوقاف االإ�سالمية 

عــن امل�ســجد االأق�ســى املبــارك لـ١٥ 
يوًمــا. واأفــاد اأحــد املوظفــني، با�ســم 
زغري، باأن �ســرطة االحتــالل مبركز 
الق�سلة اأخلت �ســبيلهم بعد ت�سليمهم 

قراًرا باإبعادهم عن االأق�سى ١٥ يوًما 
والتوقيــع على كفالة مالية بقيمة ٣ 

اآالف �سيكل )الدوالر 3.63 
�سواكل(.  

االحتالل يبعد ٤ موظفين بلجنة اإلعمار عن األقصى

غزة/ االستقالل: 
أعلنت اإلدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، أمس السبت، استئناف فتح 
معبر رفح البري على الحدود بين قطاع غزة ومصر، اليوم األحد، لسفر المواطنين 

وعودة الحجاج من الس���عودية، بعد إغالق���ه منذ االثنين الماضي. 
وقالت اإلدارة، في بيان مقتضب: إّن "الس���لطات المصرية أبلغتنا 

فتح معبر رفح للمسافرين ولعودة 
حجــاج المكرمــة  اليــوم األحــد

قناة عبرية: أمريكا ستعلن إلغاء 
حق العودة األسبوع القادم 

الحكومة: اإلعالن األميركي عن 
قطع االلتزامات لم يكن جديدًا

ا�ستئناف العمل يف معرب رفح الربي        ) اأر�سيف (
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القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال "المكتب الوطن���ي" للدفاع عن 
إن  االس���تيطان:  ومقاوم���ة  األرض 
"اإلس���رائيلية"  الداخلي  األمن  وزارة 
وّسعت سياسة منح رخص األسلحة 

للمستوطنين.
ونّبه المكتب الوطن���ي، في بياٍن له 
يوم أمس الس���بت، إلى أن وزير أمن 
االحت���الل الداخل���ي جلع���اد أردان، 
قد ص���ّدق عل���ى إج���راء تعديالت 
بشأن حمل الس���الح، تسمح لمليون 
مستوطن "إسرائيلي" بالحصول على 

رخصة سالح.
وأشار إلى أن تلك التعليمات "تحظى 
بتش���جيع من الحكومة اإلسرائيلية 
على  الحص���ول  متطلبات  بخف���ض 
رخصة س���الح ناري، ضمن ش���روط 
أبرزها العيش في مستوطنة قريبة 

من جدار الفصل العنصري".
ورأى أن ذل���ك "تط���ور خطير يعني 
الس���ماح ألي مس���توطن إسرائيلي 
خض���ع لتدريب مش���اة ف���ي مجال 
األس���لحة النارية بالتأهل للحصول 
الس���الح،  عل���ى تصري���ح القتن���اء 
ال���ذي ال يس���تخدم ع���ادة إال لقتل 

الفلسطينيين وترهيبهم".
وأوض���ح أن "التس���هيالت تس���مح 
للمس���توطنين م���ن صغار الس���ن، 

مم���ن ينتمي أغلبيته���م لمنظمات 
إرهابية، كش���بيبة التالل، وعصابات 
تدفيع الثمن، باقتناء أسلحة لمجرد 
عيش���هم في مستوطنة بالقرب من 

جدار الفصل العنصري".
���ا نحو 145  وأف���اد بأنه يوج���د حالّيً
أل���ف "إس���رائيلي" ف���ي المناط���ق 

الفلس���طينية المحتلة ع���ام 1967 
يحوزون على تصاريح لحمل السالح، 
الجن���ود وضباط  وه���ي ال تش���مل 

الشرطة.
وعّد أن تخفي���ف معايير ترخيص 
المستوطنين  عدد  سيزيد  األسلحة 
الذي���ن يحمل���ون رخص���ة س���الح 

بنح���و 35- 40 ألًف���ا، م���ا يعن���ي أن 
الخطوة س���تؤدي إل���ى ارتفاع عدد 
المستوطنين الذين يحملون السالح 

إلى ما يقارب 200 ألف".
وطالب المكتب الوطني، بنقل ملف 
تسليح المس���توطنين إلى المحافل 

الدولية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت دائ���رة األوقاف اإلس���المية في القدس المحتلة أن المس���جد 
األقصى المبارك ملك خالص للمسلمين وحدهم ال يشاركهم فيه أحد.

جاء ذلك ردا على ما نش���ر أول أمس الجمع���ة من أن محكمة االحتالل 
العليا طالبت شرطة االحتالل وجهات حكومية أخرى تقديم األسباب 
خلف استمرار منع المتطرفين اليهود من اقتحام باحات األقصى وأداء 

الصلوات التلمودية فيه.
وأك���دت األوقاف في بيان لها يوم أم���س، أن األقصى لن يخضع ألية 
قوانين أرضية وليس لمحكمة االحتالل اإلسرائيلية أّي صالحية على 
المس���جد، وأن القان���ون الرباني هو القانون الوحي���د الذي يطبق على 

األقصى وسيبقى مسجدا إسالميا خالصا.
وحذرت من اتخاذ أي قرار من شأنه أن يلغي إسالمية المسجد األقصى، 
ومن مغبة م���ا تقوم به الجهات اليهودي���ة اليمينية المتطرفة التي 
تسعى إلثارة حرب دينية في المنطقة، وما تقترفه من انتهاكات بحق 
األقصى بتغطية وحماية من شرطة االحتالل ومن ورائها السياسيين 
الذين يس���تغلون األوض���اع في المنطقة لالنقضاض على المس���جد 

االقصى.
وأك���دت دائرة األوق���اف، أن األقصى هو الحرم القدس���ي الش���ريف 
بمس���احته البالغة 144 دونما وجميع الطرق المؤدية إليه، وهو مسجد 
إسالمي خالص وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين وال يقبل القسمة 

وال الشراكة وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم.
وشددت على أن األقصى تهون في سبيله المهج واألرواح ولن يتخلى 

عنه أهل القدس وفلسطين وكافة المسلمين في أنحاء العالم.

رام الله/ االستقالل: 
أكد المتحدث الرس���مي باسم الحكومة الفلسطينية يوس���ف المحمود، أن 
االدارة االميركية برئاس���ة ترمب لم تّوف بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين 
منذ أكثر من عام، وأن اإلعالن االميركي عن قطع تلك االلتزامات خالل الساعات 
االخيرة لم يكن جديدا. وأضاف المحمود في بيان صحفي مساء أمس السبت، 
أن »اإلعالن االميركي يأتي ضمن سياس���ة االبتزاز والضغط المرفوضة التي 
يتبعها الرئيس ترمب تجاه القيادة الفلس���طينية إلجبارها على القبول بما 

يسمى صفقة العصر.«
وشدد على أن »الشعب الفلسطيني وقيادته لن يرضخ ألي ابتزاز ولن يقايض 
ثوابته الوطنية باي ش���يء، فالثوابت الوطنية تنتمي الى المقدس لدى كل 
فلس���طيني، وبالتالي لن تقاَي���َض  بالمدنس.«وأكد المحمود أن »سياس���ة 
واش���نطن الحالية تدعم االحتالل االسرائيلي وتقضي على َاي بارقة محتملة 
إلرساء أسس السالم«  . وطالب المتحدث الرسمي كافة الدول التي تعهدت 
باحتضان عملية السالم أن تتحمل مسؤولياتها تجاه األوضاع الخطيرة التي 
تنشأ في بالدنا والمنطقة اثر السياسات التي تدفع بمزيد من التوتر والقلق.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال محامي نادي األس���ير فراس الصباح: إن المحكمة العسكرية 
اإلسرائيلية في "عسقالن" مددت اعتقال األسيرة لمى خاطر )42 
عامًا( من محافظة الخليل، للمرة السابعة على التوالي ولمدة سبعة 

أيام بذريعة استكمال اإلجراءات القضائية.
ن نادي األسير في بيان له، أن األسيرة خاطر تتعرض لتحقيٍق  وبيَّ
قاٍس ومتواصل في معتقل "عسقالن" منذ تاريخ اعتقالها في 24 

من تموز/ يوليو 2018.
ُيشار إلى أّن س���لطات االحتالل وجهت عدة تهم لألسيرة خاطر، 
ورغم قس���وة التحقيق وما رافقه من ضغوط وتهديدات ما تزال 
متواصلة بحقها، إال أن األس���يرة خاط���ر ترفض االعتراف بالتهم 

الموجهة لها.
من الجدير ذكره أن األسيرة خاطر متزوجة، ولها خمسة أبناء.

رام الله/ االستقالل:
دع���ت الق���وى الوطني���ة واإلس���المية في 
محافظة رام الله والبيرة إلى تش���كيل لجان 
الحراسة ولجان الحماية الشعبية لمواجهة 
قطعان المستوطنين مع تصاعد االعتداءات 
اليومية عل���ى قران���ا وبلداتن���ا ومواطنينا 

والتصدي لهم بكل االمكانات المتاحة.
وأدان���ت القوى ف���ي بيان لها ي���وم أمس، 
إج���راءات االحت���الل في الق���دس المحتلة 
وحمالت االستيطان المسعورة والمحاوالت 
الجارية للمس بالوضع القائم في المس���جد 

األقص���ى، تمهي���ًدا للتقس���يم الزمان���ي 
والمكاني، مؤكدة أن���ه ال يحق الصالة لغير 

المسلمين فيه.
وشددت على رفض التصريحات والمواقف 
األميركي���ة األخي���رة اس���تمراًرا لسياس���ة 
الواليات المتحدة شريك االحتالل وخصوصا 
تجاه القدس، وأن رفض تحويل 200 مليون 
دوالر ضمن أكثر أش���كال االبت���زاز وقاحة، 
ومقايضة حق ش���عبنا بالعودة بكل األموال 

األميركية.
ودعت للمش���اركة في االعتصام األسبوعي 

لألسرى أمام الصليب األحمر في البيرة يوم 
الثالثاء المقبل، اس���نادا لألسرى المضربين 
عن الطعام، وتأكيًدا عل���ى مواصلة الحملة 
الوطني���ة رفًضا لس���رقة مخصصات أهالي 

الشهداء والجرحى واألسرى.
كما دعت ألوسع مش���اركة في اسناد أهلنا 
في الخان األحمر رفضا لسياسات التطهير 
العرق���ي، والدعوة لص���الة الجمعة المقبل 
في خيم���ة االعتصام المقامة ف���ي الخان، 
والمس���يرات الداعمة لصم���ود التجمعات 

البدوية بوابة القدس الشرقية.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
شن جيش االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، حملة 
اعتقاالت واستدعاءات في أنحاء متفرقة من الضفة 

الغربية المحتلة.
وأف���ادت مصادر محلية، أن قوة عس���كرية 
إس���رائيلية س���لمت المواطن جالل يغمور، 

وزوجته فاطمة سدر بالغي استدعاء لمقابلة 
مخابراتها عقب اقتحام منزلهما في مدينة 

الخليل جنوًبا.
وأش���ارت إلى أن القوة س���لمت أيضًا األسير المحرر 
جمال كرامة، وزوجته هناء مس���ك بالغي استدعاء 

مشابه.

وذكرت المصادر، أن قوة عس���كرية ثانية اعتقلت 
المواطن خال���د أحمد اغبارية )53عامًا( بعد مداهمة 
وتفتيش منزله في قرية الطيبة غرب مدينة جنين 
ش���مااًل، مش���يرة إلى أنه جرى مصادرة دراجة نارية 
وهوية شخصية تعود لنجله، للضغط عليه لتسليم 

نفسه لها.

أوقاف القدس: األقصى 
ملك للمسلمين ولن يخضع 

ألي قوانين أرضية

الحكومة: اإلعالن األميركي عن 
قطع االلتزامات لم يكن جديدًا

200 ألف قطعة سالح بالمستوطنات تهدد حياة الفلسطينيين

محكمة االحتالل تمدد 
اعتقال الكاتبة لمى 
خاطر للمرة السابعة

القوى تدعو إلعادة لجان الحراسة والحماية لقرى وبلدات الضفة

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة 
حماس موسى أبو مرزوق، وأحد أعضاء 
للمصالح���ة والتهدئ���ة، أن  وفده���ا 
حركته لم تطلب رواتب للموظفين عبر 

اسرائيل.
وكذب أبو مرزوق في تغريده عبر حس����ابه 
الرس����مي على تويتر يوم أمس الس����بت، 
ما صرحت به قي����ادات من حركة فتح عن 
أن حركته طرحت فكرة إنش����اء مطار قرب 

"إيالت".
وق����ال:" كي����ف لن����ا أن ن����درك الحقيقة 

من الخي����ال والص����دق من الك����ذب، أحد 
المس����ؤولين تكل����م بكالم نصف����ه كذب، 
فنحن ل����م نطرح َاي فكرة لها عالقة بمطار 

غير مطار غزة ".
وشدد أبو مرزوق على أن حركته لم تطلب 
الذهاب إلى تركيا إطالقا، وأنه ليس لديها 

أي مرجعية غير مؤسساتها.
كما نف����ى القيادي في حم����اس أن تكون 
حركته طلبت توفي����ر مرتبات للموظفين 
عبر إسرائيل، مشددا على أنه ال خلط بين 
التهدئة والمصالحة وما دون ذلك "مجرد 

أكاذيب".

أبو مرزوق: لم نطلب رواتب للموظفين عبر »إسرائيل«

اعتقــاالت واستدعــاءات ليلية بالضفــة

مو�سى �أبو مرزوق
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وأض���اف: "بتوجيه م���ن الرئيس ترمب 
األمريكية  للمس���اعدات  مراجعة  أجرينا 
المقدمة للس���لطة في الضف���ة الغربية 
وغ���زة؛ لضم���ان إنفاقها بم���ا يتفق مع 
المصالح الوطنية األمريكية وتوفير قيمة 

لدافعي الضرائب األمريكيين".
وتابع: "نتيجة لهذا األمر س���نوجه 200 
ملي���ون دوالر في ش���كل دعم اقتصادي 
للس���نة المالية 2017، إلى مش���اريع في 

أماكن أخرى ذات أولوية قصوى".
لكن المس���ؤول األمريكي أش���ار إلى أن 
إدارت���ه صرفت بالفعل نح���و 50 مليون 
دوالر خالل العام الجاري؛ لزيادة التنسيق 
األمني بين السلطة واالحتالل في الضفة 

الغربية المحتّلة.
ويرى سياسيون ومراقبون أن هذا القرار 
ما هو إاّل حلقة جديدة في مس���اعي إدارة 
"ترم���ب" بالضغط على الفلس���طينيين؛ 
إلجبارهم على القبول بصفقة القرن، التي 
يعمل عل���ى ترويجها "جاريد كوش���نر"، 
صه���ر الرئيس األمريك���ي، ومبعوثه لما 
يسمى "الس���الم" في الش���رق األوسط، 

"جيسون غرينبالت".
وفور اإلعالن عن القرار األمريكي؛ تعالت 
ردود الفعل الفلسطينية الرافضة له، إذ 
عّبرت منظمة التحرير الفلس���طينية عن 
للمساعدات  الفلسطيني  الشعب  رفض 

األمريكية المشروطة.
وعّب���ر حس���ام زملط رئي���س المفوضية 
العاّمة للمنظم���ة لدى الواليات المتحدة، 
عن رفض منّظمته لقرار اإلدارة األمريكية 
أم���وال  قط���ع 200 ملي���ون دوالر م���ن 
المس���اعدات المقّدمة للفلس���طينيين، 
 عن مبدأ حل 

ٍّ
معتب���ًرا إّياه ب�"مثابة تخ���ل

الدولتي���ن، ف���ي عملية التس���وية بين 
السلطة واالحتالل".

وفي بيان له، أمس، ق���ال ُزملط: "نرفض 
اإلنسانية  للمساعدات  أمريكا  استخدام 
والتنموية ك�س���الح وابتزاز سياس���ي"، 
مؤكًدا أن ه���ذا القرار فيه تب���ٍن ألجندة 

"بنيامين  رئي���س االحت���الل وحكوم���ة 
نتنياهو" المعادية ل�"السالم".

ولفت إلى قرارات واش���نطن األخيرة من 
نقل س���فارتها إل���ى الق���دس المحتّلة، 
وقراراتها المتعلقة بتقليص مساعداتها 
المالية المقّدمة ل�وكالة غوث وتش���غيل 

الالجئين الفلسطينيين )أونروا(.
أما حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( 
فق���د رأت أن "إدارة ترم���ب تس���تخدم 
المس���اعدات المالية للس���لطة كوسيلة 
لتمري���ر سياس���اتها  وابت���زاز  ضغ���ط 

العنصرية المتطرفة.
وق���ال المتحّدث باس���م الحرك���ة فوزي 
بره���وم، في تصريح له عب���ر "تويتر"، إن 
"ال���رد المطلوب هو اإلس���راع في توحيد 
الجبهة  وتقوي���ة  الفلس���طيني  الصف 
وطنية  اس���تراتيجية  واعتماد  الداخلية 

موحدة لمواجهة التحديات وعلى رأسها 
هذه السياسات األمريكية".

ال�شراكة بالهجوم
من جانبه، عضو المجلس المركزي التابع 
لمنظم���ة التحرير الفلس���طينية د. عمر 
الغول، أّكد أن قطع واشنطن مساعداتها 
مج���دًدا عن الس���لطة يأتي ف���ي إطار ما 
وصفه الش���راكة األمريكي���ة الكاملة مع 
"إس���رائيل" في هجومه���ا على القضية 

والشعب الفلسطيني.
وق���ال الغ���ول ل�"االس���تقالل": "إن تلك 
الخطوة ج���اءت بهدف تصفية قضيتنا 
الوطنية، وترجمة التوجهات االستعمارية 
اإلس���رائيلية عل���ى األرض"، مضيًف���ا أن 
"اإلدارة األمريكية ومنذ اعترافها بمدينة 
القدس المحتلة عاصمة لالحتالل، وهي 

تم���ارس سياس���ة البلطج���ة واإلرهاب؛ 
الفلس���طينية،  القضية  لفرض تصفية 
وعملية السالم بشكل كامل )عبر صفقة 

القرن(".
وأّكد على أن سياسة "االبتزاز" المستمرة 
التي تمارسها واشنطن لن تدفع السلطة 
الفلس���طينية لتغيي���ر مواقفه���ا حول 
األه���داف الوطني���ة، والتراجع عن رفض 
الرعاي���ة األمريكي���ة المنف���ردة ل�عملية 

التسوية مع االحتالل.
وأش���ار عضو المركزي إل���ى أن المطلوب 
داخلًيا الدفع بعجلة المصالحة نحو األمام، 
مبًينا أن قيادة السلطة سترسل وفًدا إلى 
العاصمة المصرية لمتابعة هذا الملف.   

جزء من ال�شفقة
واّتف���ق الكات���ب والمحل���ل السياس���ي 

طالل عوكل، م���ع "الغول"، ف���ي أن قطع 
المس���اعدات األمريكي���ة عن الس���لطة 
الفلس���طينية يأتي في سياق ضغطها 

المتواصل على الفلسطينيين.
ل�"االس���تقالل": "اإلدارة  وأضاف ع���وكل 
األمريكي���ة ل���م توق���ف الضغ���ط على 
الفلسطينيين بش���كل عام، بما في ذلك 
الس���لطة، وبالتالي هذه الخطوة جزء من 

صفقة القرن".
ورأى أن خط���وة قطع المس���اعدات تأتي 
نتيج���ة عدم رضا واش���نطن عن مواقف 
الس���لطة المتعلق���ة ب�"صفق���ة القرن"، 
ورفضه���ا التج���اوب م���ع أّي���ة تحركات 
سياس���ية تديره���ا اإلدارة األمريكي���ة، 
بزعام���ة "دونالد ترمب"، بما فيها خطتها 

التي تسمى ب�"إنقاذ غزة".
ومن���ذ 6 ديس���مبر/ كان���ون أّول من العام 
الماض���ي، وعق���ب االعت���راف األمريك���ي 
ل�"إس���رائيل" وقرار نقل  بالقدس عاصمة 
سفارة واشنطن للعاصمة المحتّلة؛ ترفض 
السلطة الفلسطينية إجراء أي حوار أو لقاء 

مع اإلدارة األمريكية أو ممثليها.
ولم يس���تبعد الكاتب والمحلل السياسي 
إذا ما اس���تمرت حالة االنقس���ام أن ُتقدم 
الس���لطة على خطوات عقابية جديدة ضد 
قطاع غزة، والتذّرع ب� "العجز المالي" الناتج 

عن توقف المساعدات المادية األمريكية.
وكان���ت اإلدارة األمريكية اتخ���ذت قراًرا 
بوقف المساعدات عن الفلسطينيين عام 
2016، إذ جّم���دت مبلغ 221 مليون دوالر 
من المنحة التي تقدمها سنوًيا للسلطة 
الفلسطينية، والبالغة إجمااًل 380 مليون 
دوالر؛ بذريع���ة تخصيص ج���زء من هذا 
المبلغ لألسرى الفلسطينيين في سجون 

االحتالل.
كما أعلنت الوالي���ات المتحدة األمريكية 
ب���� 23 يناير/ كان���ون الثاني م���ن العام 
الج���اري، تجميد مبل���غ 300 مليون دوالر 
م���ن مس���اعداتها ل�"أون���روا"، من أصل 

مساعداتها البالغة 365 مليون دوالر.

الهدف تمرير »صفقة القرن« 

قطع المساعدات.. »ابتزاز« أمريكي للفلسطينيين! 
غزة/ قا�شم الأغا: 

وانحيازه��ا  ت�ش��عيدها  الأمريكي��ة  الإدارة  ��ّدد  تجُ
ل�شيا�شات الحتالل "الإ�ش��رائيلي"، واإرهابه املتوا�شل 
�ش��د الفل�شطيني��ن، م��ن خ��الل ممار�ش��ة كل اأ�ش��كال 
"البتزاز" ال�شيا�شي واملادي؛ لفر�ض م�شاريع و�شفقات 

"م�شبوه��ة"، و�شولاً لت�شفي��ة الق�شية الفل�شطينية. 
وق��ّررت الإدارة الأمريكية بزعام��ة "دونالد ترمب"، 
�شة  اأم�ض الأول، تخفي�ض م�شاعدات مالية كانت خم�شّ
م�شاري��ع  يف  الفل�شطينية ل�شتخدامه��ا  ال�شلط��ة  اإىل 
اأخ��رى"، ح�شبما اأعلن م�شوؤول كب��ر بوزارة اخلارجية 

الأمريكية. وق��ال امل�شوؤول ل�"روي��رز": "اإن الوليات 
املتح��دة ق��ّررت اإع��ادة توجيه اأك��ر م��ن 200 مليون 
دولر م��ن اأم��وال الدع��م القت�ش��ادي كانت خم�ش�شة 
عام 2010 لل�شفة الغربي��ة وغزة، لت�شتخدم الآن يف 

م�شاريع اأخرى".

اجتماع �شابق بن ترمب وعبا�ض     ) اأر�شيف (

غزة/ االستقالل: 
قلّل الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلس���طين، من أهمية التهديدات 
الت���ي تطلقها قي���ادات في حركة فتح بف���رض عقوبات 
جديدة على غزة، قائ���ال إن: "هذه التهديدات غير جدية، 
فإن كانت األطراف األساسية من مصلحتها التهدئة فال 
يستطيع احد في الس���لطة ان يتخذ قراًرا بفرض عقوبات 

جديدة".
وج���دد  الدكتور الهندي رفضه لش���روط فتح للمصالحة،  
قائ���ال: "مصطل���ح التمكين م���ا انزل الله به من س���لطان، 
والمطلوب إما أن تأتي الحكومة لتستلم مهامها أو تشكل 
حكومة وحدة وطنية؛ واس���تغربنا أساس���ا من وجود هذا 
المصطلح ف���ي االتفاق الذي وقع بي���ن حماس وفتح في 

القاهرة مؤخرا". 
وأضاف: "التمكين أن تأت���ي الوزارات لتمارس عملها في 
األرض، وإن حدث أي مشكلة فإن الفصائل موجودة وقادرة 
على حلها؛ لكن أن يتم رفع هذا المصطلح من أجل تعطيل 

المصالحة فهذا غير مقبول".
ونقلت وس���ائل اعالم عبرية عن مس���ؤولين في السلطة 
الفلس���طينية قولهم انها س���تتجه لف���رض المزيد من 

العقوبات الجديدة على قطاع غزة.
ومنذ ش���هر مارس م���ن العام الماضي، تفرض الس���لطة 

عقوبات بحق الموظفين ووقف التحويالت الطبية واألدوية 
والكهرباء عن غزة.

د. الهندي: السلطة ال تستطيع اتخاذ قرارات بفرض عقوبات جديدة ضد غزة

غزة/ االستقالل: 
أعلن����ت اإلدارة العام����ة للمعاب����ر والح����دود 
الفلسطينية، أمس الس����بت، استئناف فتح 
معب����ر رفح البري على الح����دود بين قطاع غزة 
ومصر، اليوم األحد، لس����فر المواطنين وعودة 
الحجاج من السعودية، بعد إغالقه منذ االثنين 

الماضي.
وقال���ت اإلدارة، في بيان مقتضب: إّن "الس���لطات 
المصرية أبلغتنا باستنئناف عمل معبر رفح،  اليوم 
األحد، لسفر المواطنين من قطاع غزة، وعودة حجاج 

بيت الله الحرام".
وفي 15 أغس����طس/آب الج����اري، أعلنت إدارة 
معب����ر رفح إغالق����ه 6 أيام متتالي����ة بدءا من 
االثنين الماضي، ف����ي كال االتجاهين لحلول 

عيد األضحى.

فتح معبر رفح 
للمسافرين ولعودة حجاج 

المكرمة  اليوم األحد

د. حممد الهندي خالل ا�شتقباله اأ. اإ�شماعيل هنية
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وأض���اف: "بتوجيه م���ن الرئيس ترمب 
األمريكية  للمس���اعدات  مراجعة  أجرينا 
المقدمة للس���لطة في الضف���ة الغربية 
وغ���زة؛ لضم���ان إنفاقها بم���ا يتفق مع 
المصالح الوطنية األمريكية وتوفير قيمة 

لدافعي الضرائب األمريكيين".
وتابع: "نتيجة لهذا األمر س���نوجه 200 
ملي���ون دوالر في ش���كل دعم اقتصادي 
للس���نة المالية 2017، إلى مش���اريع في 

أماكن أخرى ذات أولوية قصوى".
لكن المس���ؤول األمريكي أش���ار إلى أن 
إدارت���ه صرفت بالفعل نح���و 50 مليون 
دوالر خالل العام الجاري؛ لزيادة التنسيق 
األمني بين السلطة واالحتالل في الضفة 

الغربية المحتّلة.
ويرى سياسيون ومراقبون أن هذا القرار 
ما هو إاّل حلقة جديدة في مس���اعي إدارة 
"ترم���ب" بالضغط على الفلس���طينيين؛ 
إلجبارهم على القبول بصفقة القرن، التي 
يعمل عل���ى ترويجها "جاريد كوش���نر"، 
صه���ر الرئيس األمريك���ي، ومبعوثه لما 
يسمى "الس���الم" في الش���رق األوسط، 

"جيسون غرينبالت".
وفور اإلعالن عن القرار األمريكي؛ تعالت 
ردود الفعل الفلسطينية الرافضة له، إذ 
عّبرت منظمة التحرير الفلس���طينية عن 
للمساعدات  الفلسطيني  الشعب  رفض 

األمريكية المشروطة.
وعّب���ر حس���ام زملط رئي���س المفوضية 
العاّمة للمنظم���ة لدى الواليات المتحدة، 
عن رفض منّظمته لقرار اإلدارة األمريكية 
أم���وال  قط���ع 200 ملي���ون دوالر م���ن 
المس���اعدات المقّدمة للفلس���طينيين، 
 عن مبدأ حل 

ٍّ
معتب���ًرا إّياه ب�"مثابة تخ���ل

الدولتي���ن، ف���ي عملية التس���وية بين 
السلطة واالحتالل".

وفي بيان له، أمس، ق���ال ُزملط: "نرفض 
اإلنسانية  للمساعدات  أمريكا  استخدام 
والتنموية ك�س���الح وابتزاز سياس���ي"، 
مؤكًدا أن ه���ذا القرار فيه تب���ٍن ألجندة 

"بنيامين  رئي���س االحت���الل وحكوم���ة 
نتنياهو" المعادية ل�"السالم".

ولفت إلى قرارات واش���نطن األخيرة من 
نقل س���فارتها إل���ى الق���دس المحتّلة، 
وقراراتها المتعلقة بتقليص مساعداتها 
المالية المقّدمة ل�وكالة غوث وتش���غيل 

الالجئين الفلسطينيين )أونروا(.
أما حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( 
فق���د رأت أن "إدارة ترم���ب تس���تخدم 
المس���اعدات المالية للس���لطة كوسيلة 
لتمري���ر سياس���اتها  وابت���زاز  ضغ���ط 

العنصرية المتطرفة.
وق���ال المتحّدث باس���م الحرك���ة فوزي 
بره���وم، في تصريح له عب���ر "تويتر"، إن 
"ال���رد المطلوب هو اإلس���راع في توحيد 
الجبهة  وتقوي���ة  الفلس���طيني  الصف 
وطنية  اس���تراتيجية  واعتماد  الداخلية 

موحدة لمواجهة التحديات وعلى رأسها 
هذه السياسات األمريكية".

ال�شراكة بالهجوم
من جانبه، عضو المجلس المركزي التابع 
لمنظم���ة التحرير الفلس���طينية د. عمر 
الغول، أّكد أن قطع واشنطن مساعداتها 
مج���دًدا عن الس���لطة يأتي ف���ي إطار ما 
وصفه الش���راكة األمريكي���ة الكاملة مع 
"إس���رائيل" في هجومه���ا على القضية 

والشعب الفلسطيني.
وق���ال الغ���ول ل�"االس���تقالل": "إن تلك 
الخطوة ج���اءت بهدف تصفية قضيتنا 
الوطنية، وترجمة التوجهات االستعمارية 
اإلس���رائيلية عل���ى األرض"، مضيًف���ا أن 
"اإلدارة األمريكية ومنذ اعترافها بمدينة 
القدس المحتلة عاصمة لالحتالل، وهي 

تم���ارس سياس���ة البلطج���ة واإلرهاب؛ 
الفلس���طينية،  القضية  لفرض تصفية 
وعملية السالم بشكل كامل )عبر صفقة 

القرن(".
وأّكد على أن سياسة "االبتزاز" المستمرة 
التي تمارسها واشنطن لن تدفع السلطة 
الفلس���طينية لتغيي���ر مواقفه���ا حول 
األه���داف الوطني���ة، والتراجع عن رفض 
الرعاي���ة األمريكي���ة المنف���ردة ل�عملية 

التسوية مع االحتالل.
وأش���ار عضو المركزي إل���ى أن المطلوب 
داخلًيا الدفع بعجلة المصالحة نحو األمام، 
مبًينا أن قيادة السلطة سترسل وفًدا إلى 
العاصمة المصرية لمتابعة هذا الملف.   

جزء من ال�شفقة
واّتف���ق الكات���ب والمحل���ل السياس���ي 

طالل عوكل، م���ع "الغول"، ف���ي أن قطع 
المس���اعدات األمريكي���ة عن الس���لطة 
الفلس���طينية يأتي في سياق ضغطها 

المتواصل على الفلسطينيين.
ل�"االس���تقالل": "اإلدارة  وأضاف ع���وكل 
األمريكي���ة ل���م توق���ف الضغ���ط على 
الفلسطينيين بش���كل عام، بما في ذلك 
الس���لطة، وبالتالي هذه الخطوة جزء من 

صفقة القرن".
ورأى أن خط���وة قطع المس���اعدات تأتي 
نتيج���ة عدم رضا واش���نطن عن مواقف 
الس���لطة المتعلق���ة ب�"صفق���ة القرن"، 
ورفضه���ا التج���اوب م���ع أّي���ة تحركات 
سياس���ية تديره���ا اإلدارة األمريكي���ة، 
بزعام���ة "دونالد ترمب"، بما فيها خطتها 

التي تسمى ب�"إنقاذ غزة".
ومن���ذ 6 ديس���مبر/ كان���ون أّول من العام 
الماض���ي، وعق���ب االعت���راف األمريك���ي 
ل�"إس���رائيل" وقرار نقل  بالقدس عاصمة 
سفارة واشنطن للعاصمة المحتّلة؛ ترفض 
السلطة الفلسطينية إجراء أي حوار أو لقاء 

مع اإلدارة األمريكية أو ممثليها.
ولم يس���تبعد الكاتب والمحلل السياسي 
إذا ما اس���تمرت حالة االنقس���ام أن ُتقدم 
الس���لطة على خطوات عقابية جديدة ضد 
قطاع غزة، والتذّرع ب� "العجز المالي" الناتج 

عن توقف المساعدات المادية األمريكية.
وكان���ت اإلدارة األمريكية اتخ���ذت قراًرا 
بوقف المساعدات عن الفلسطينيين عام 
2016، إذ جّم���دت مبلغ 221 مليون دوالر 
من المنحة التي تقدمها سنوًيا للسلطة 
الفلسطينية، والبالغة إجمااًل 380 مليون 
دوالر؛ بذريع���ة تخصيص ج���زء من هذا 
المبلغ لألسرى الفلسطينيين في سجون 

االحتالل.
كما أعلنت الوالي���ات المتحدة األمريكية 
ب���� 23 يناير/ كان���ون الثاني م���ن العام 
الج���اري، تجميد مبل���غ 300 مليون دوالر 
م���ن مس���اعداتها ل�"أون���روا"، من أصل 

مساعداتها البالغة 365 مليون دوالر.

الهدف تمرير »صفقة القرن« 

قطع المساعدات.. »ابتزاز« أمريكي للفلسطينيين! 
غزة/ قا�شم الأغا: 

وانحيازه��ا  ت�ش��عيدها  الأمريكي��ة  الإدارة  ��ّدد  تجُ
ل�شيا�شات الحتالل "الإ�ش��رائيلي"، واإرهابه املتوا�شل 
�ش��د الفل�شطيني��ن، م��ن خ��الل ممار�ش��ة كل اأ�ش��كال 
"البتزاز" ال�شيا�شي واملادي؛ لفر�ض م�شاريع و�شفقات 

"م�شبوه��ة"، و�شولاً لت�شفي��ة الق�شية الفل�شطينية. 
وق��ّررت الإدارة الأمريكية بزعام��ة "دونالد ترمب"، 
�شة  اأم�ض الأول، تخفي�ض م�شاعدات مالية كانت خم�شّ
م�شاري��ع  يف  الفل�شطينية ل�شتخدامه��ا  ال�شلط��ة  اإىل 
اأخ��رى"، ح�شبما اأعلن م�شوؤول كب��ر بوزارة اخلارجية 

الأمريكية. وق��ال امل�شوؤول ل�"روي��رز": "اإن الوليات 
املتح��دة ق��ّررت اإع��ادة توجيه اأك��ر م��ن 200 مليون 
دولر م��ن اأم��وال الدع��م القت�ش��ادي كانت خم�ش�شة 
عام 2010 لل�شفة الغربي��ة وغزة، لت�شتخدم الآن يف 

م�شاريع اأخرى".

اجتماع �شابق بن ترمب وعبا�ض     ) اأر�شيف (

غزة/ االستقالل: 
قلّل الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلس���طين، من أهمية التهديدات 
الت���ي تطلقها قي���ادات في حركة فتح بف���رض عقوبات 
جديدة على غزة، قائ���ال إن: "هذه التهديدات غير جدية، 
فإن كانت األطراف األساسية من مصلحتها التهدئة فال 
يستطيع احد في الس���لطة ان يتخذ قراًرا بفرض عقوبات 

جديدة".
وج���دد  الدكتور الهندي رفضه لش���روط فتح للمصالحة،  
قائ���ال: "مصطل���ح التمكين م���ا انزل الله به من س���لطان، 
والمطلوب إما أن تأتي الحكومة لتستلم مهامها أو تشكل 
حكومة وحدة وطنية؛ واس���تغربنا أساس���ا من وجود هذا 
المصطلح ف���ي االتفاق الذي وقع بي���ن حماس وفتح في 

القاهرة مؤخرا". 
وأضاف: "التمكين أن تأت���ي الوزارات لتمارس عملها في 
األرض، وإن حدث أي مشكلة فإن الفصائل موجودة وقادرة 
على حلها؛ لكن أن يتم رفع هذا المصطلح من أجل تعطيل 

المصالحة فهذا غير مقبول".
ونقلت وس���ائل اعالم عبرية عن مس���ؤولين في السلطة 
الفلس���طينية قولهم انها س���تتجه لف���رض المزيد من 

العقوبات الجديدة على قطاع غزة.
ومنذ ش���هر مارس م���ن العام الماضي، تفرض الس���لطة 

عقوبات بحق الموظفين ووقف التحويالت الطبية واألدوية 
والكهرباء عن غزة.

د. الهندي: السلطة ال تستطيع اتخاذ قرارات بفرض عقوبات جديدة ضد غزة

غزة/ االستقالل: 
أعلن����ت اإلدارة العام����ة للمعاب����ر والح����دود 
الفلسطينية، أمس الس����بت، استئناف فتح 
معب����ر رفح البري على الح����دود بين قطاع غزة 
ومصر، اليوم األحد، لس����فر المواطنين وعودة 
الحجاج من السعودية، بعد إغالقه منذ االثنين 

الماضي.
وقال���ت اإلدارة، في بيان مقتضب: إّن "الس���لطات 
المصرية أبلغتنا باستنئناف عمل معبر رفح،  اليوم 
األحد، لسفر المواطنين من قطاع غزة، وعودة حجاج 

بيت الله الحرام".
وفي 15 أغس����طس/آب الج����اري، أعلنت إدارة 
معب����ر رفح إغالق����ه 6 أيام متتالي����ة بدءا من 
االثنين الماضي، ف����ي كال االتجاهين لحلول 

عيد األضحى.

فتح معبر رفح 
للمسافرين ولعودة حجاج 

المكرمة  اليوم األحد

د. حممد الهندي خالل ا�شتقباله اأ. اإ�شماعيل هنية
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ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في السلطة 
الفلسطينية قوله: "إذا أرادت حماس أن تدير 
القطاع، عليها أن تتحمل كل المس���ؤوليات 
ونحن لن نقوم بتمويل انقالبها وانفصالها".

وحتى اللحظة لم يحظ اتفاق التهدئة الذي 
تج���ري مباحثاته بالقاه���رة برعاية مصرية، 
بتوافق فلسطيني خاصة من منظمة التحرير 
الفلس���طينية التي تطال���ب بعدم خروج أي 
اتفاق بين الفلسطينيين ودولة االحتالل عن 

إطارها.
فيم���ا ترى حماس ف���ي التهدئ���ة الطريق 
الوحي���د لرفع الحصار المفروض على القطاع 
منذ 11 سنة متواصلة، والذي أدى إلى تدمير 
الحياة االقتصادية واالجتماعية في القطاع 
الذي يبلغ عدد س���كانه مليوني فلسطيني، 
في ظل تقاعس الس���لطة الفلسطينية عن 
القيام بأي إجراءات من شأنها إنعاش الوضع 

هنا.

وكش���ف ع���زام األحم���د عض���و اللجنتين 
التنفيذي���ة لمنظم���ة التحري���ر، والمركزية 
لحركة فتح، أن وفًدا من قيادة فتح توجه إلى 
القاهرة أمس، لبحث ملفي التهدئة في غزة 

والمصالحة مع حماس.
ومن المقرر أن تعود الفصائل الفلسطينية 
إل���ى العاصم���ة المصري���ة القاه���رة قريبًا، 
الستئناف الحوار الداخلي في شأن الهدنة.

كافة العقوبات ممكنة
ويقول القيادي في حركة فتح أمين مقبول 
الخطوات واإلجراءات  ل�"االس���تقالل": "كافة 
ممكنة ليتخذها الرئيس عباس ضد حماس 
ف���ي حال ذهب���ت إل���ى اتف���اق تهدئة مع 

االحتالل بشكل منفرد".
وأوضح أن المشروع الوطني الفلسطيني "ال 
يتحم���ل قيام حزب واحد بأي اتفاق مع دولة 
االحتالل يحدد مصير نحو مليوني نسمة في 

قطاع غزة، في ظ���ل مخاطر عصيبة تمر بها 
القضية الفلسطينية".

وأضاف مقبول: "األج���در من ذهاب حماس 
إل���ى اتفاق تهدئة بش���كل منف���رد، اتخاذ 
الفلس���طينية  المصالحة  إلتم���ام  إجراءات 
وتحقيق الوحدة بما يتضمن عودة قطاع غزة 
لحضن الش���رعية الفلسطينية وهذا يحمي 
مش���روعنا الوطني من صفق���ة القرن التي 
تستند أساس���ًا على تقسيم الوطن وفصل 

قطاع غزة عن الضفة الغربية".
وبّين أن عباس سيحمل حماس كافة تبعات 
الذه����اب نحو تهدئة م����ع  االحتالل، مضيفًا: 
"ماذا يفترض أن يكون شكل هذه التهدئة؟ 
ه����ل تهدف لتعطيل النضال الفلس����طيني 
وممارس����ة المقاومة حتى لو كان����ت مقاومة 
شعبية؟ ال يجب وقف المقاومة على اإلطالق".

ولف���ت مقبول النظر إل���ى أن وفد حركة فتح 
المتوجه إلى القاهرة لبحث مسألة التهدئة، 

س���يؤكد على موقفه أمام اإلدارة المصرية، 
"أن ال اتف���اق خ���ارج إطار منظم���ة التحرير 
وأن القي���ادة الفلس���طينية عنوانها واضح 

ومعروف لدى الجميع".

�سيناريوهات التهدئة
فيما ي���رى المحلل السياس���ي طالل عوكل، 
أنه ليس هناك ف���رص  كبيرة لنجاح اتفاق 
التهدئة بين غزة و"إس���رائيل" بسبب عدم 
وج���ود توافق فصائلي حول���ه، فضاًل عن أن 

منظمة التحرير الفلسطينية تعارضه.
وقال عوكل ل�"االستقالل": "إن حماس تحاول 
تحميل  االحتالل مس���ؤولية العقوبات التي 
ينوي عباس فرضها على قطاع غزة في حال 
تم إبرام اتفاق تهدئة، كما أن  القيادي في 
حركة حم���اس د. محمود الزهار، س���بق وأن 
قال إن ضرائب غزة التي تجنيها )إسرائيل( 
لصالح الس���لطة س���تذهب إلى غزة بموجب 

االتفاق الجديد".
وأوض���ح أن هناك س���يناريوهين ينتظران 
العالقة بين حم���اس وعباس في حال تمت 
تهدئة بدون موافقت���ه، األول أن ال تتدخل 
"إسرائيل" بسياسة عباس بفرض العقوبات 
ضد غزة العتبار أن هذا شأن فلسطيني ليس 
له عالقة باتفاق التهدئة، أو ستفرض رأيها 
وس���تتخذ إجراءات تس���قط هذه العقوبات 
وتجعلها حبرًا على ورق، إذا ما أرادت التفاق 

التهدئة النجاح لفترة طويلة".
ولفت ع���وكل النظ���ر إلى أن مص���ر تحاول 
جاهدة عدم إخراج اتفاق التهدئة عن طاولة 
المصالحة، بمعنى أن تستند التهدئة على 
المصالح���ة وعودة الس���لطة الفلس���طينية 
لغزة، العتبار أن التهدئة س���تدعم استمرار 
المصالح���ة ونجاحه���ا وضمان ع���دم قيام 
باس���تفزازات عس���كرية ض���د  الفصائ���ل 

"إسرائيل" ال ترغب بها السلطة.

عباس يهدد بوقف التحويالت المالية للقطاع 

»التهدئة«.. هل تضاعف عقوبات السلطة على غزة؟
غزة/ حممود عمر:

تهديد ال�سلطة الفل�سطينية يف قطاع غزة، بوقف 
التحويالت املالية اإىل قطاع غزة يف حال توقيع حركة 

حما�س على اتفاق تهدئة ثنائي مع »اإ�سرائيل«، االمر 
الذي ا�ستدعى حركة حما�س لتحذير االحتالل من 

هذه العقوبات ولي�س ال�سلطة، موؤكدة اأن االحتالل هو 
من �سيدفع الثمن، ي�سري  اإىل وجود قناعة را�سخة لدى 

احلركة باأن ال�سلطة ال ت�ستطيع اتخاذ خطوات عقابية 
�سد غزة اإال اإذا دعمتها واأيدتها دولة االحتالل.

وقالت �سحيفة احلياة اللندنية ال�سادرة اأم�س: »اإن اأكرث 
من م�سوؤول يف ال�سلطة الفل�سطينية اأملح اإىل اأن الرئي�س 
عبا�س �سيلجاأ اإىل وقف التحويالت املالية اإىل غزة يف 

حال توقيع حما�س على اتفاق ثنائي مع اإ�سرائيل«.

   دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية  

 املجل�س االأعلى للق�ساء
 حمكمة �سلح �سمال غزة

  إعالن بيع بالمزاد العلني
نعل���ن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائ���رة تنفيذ محكمة صلح 
ش���مال غزة ) عقار عبارة عن شقة وروف( والمحجوزة على ذمة القضية 
التنفيذية رقم 1886/208م والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ عكرنة 

محمد عبد الله نبهان والمنفذد ضده /عبد الناصر سعيد ابو زعيتر
وذلك يوم الثالثاء 26/9/2018م   الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا 

في دائرة تنفيذ محكمة صلح شمال غزة
فعلى من يرغب بالدخول في المزايدة الحضور لدائرة التنفيذ وتسجيل 
اسمه بعد دفع تأمين دخول المزاد 10% من قيمة تثمين العقار الشقو 
وروف) قيمة التأمين للرووف 5000 دوالر وللشقة 5200 دوالر مستردة 

مع العلم بأن رسوم الداللة واالنتقال على من ترسو عليه المزايدة .
                              علي ذمة القضية التنفيذية رقم 1886/2018

  ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح �سمال غزة
ح�سن �سر�سور

نيويورك/ االستقالل:
 وضع المندوب الدائم لدولة فلس���طين لدى 
األمم المتحدة الس���فير ري���اض منصور، في 
ثالث رس���ائل متطابقة كال من األمين العام 
لألمم المتحدة، ورئي���س مجلس األمن لهذا 
الشهر )المملكة المتحدة( ورئيس الجمعية 
العامة لألمم المتحدة، بصورة آخر التطورات 
على األرض الفلس���طينية المحتلة بما فيها 

القدس الشرقية.
وضم���ن منصور ه���ذه الرس���ائل، تفاصيل 
المجري���ات في قط���اع غزة المحت���ل وأرقام 
وأس���ماء آخر الش���هداء واعداد الجرحى منذ 
مس���يرة العودة الكبرى التي ابتدأت من 30 

آذار 2018.
وأك���د الس���فير منصور، على ض���رورة توفير 

المدنيي���ن  للس���كان  الدولي���ة  الحماي���ة 
الفلسطينيين في جميع األرض الفلسطينية 
المحتلة بما فيها القدس الش���رقية، مشددًا 
على ترحيب فلس���طين بتقرير األمين العام 

بشأن الحماية الدولية.

وجدد الس���فير منصور التأكيد على ضرورة 
الزام إس���رائيل بالقانون الدولي اإلنس���اني 
وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة بهدف ان 
توقف إس���رائيل الجرائم التي ترتكبها ضد 
الشعب الفلسطيني وان يتم مالحقة مجرمي 

الحرب اإلسرائيليين وتقديمهم للعدالة. 
كما تط���رق إلى قانون القومية اإلس���رائيلي 
الذى اعتمدته الكنيسيت في 19 تموز 2018 
والذي هو قانون عنصري وقانون )ابرتهايد(.

وطال���ب منص���ور، األم���م المتح���دة وخاصة 
مجلس األم���ن أن يتحمل مس���ؤولياته في 
الش���أن المتعلق باألوضاع الفلسطينية في 
األرض المحتل���ة على طري���ق إنهاء االحتالل 
اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين وعاصمتها 

القدس الشرقية.

 رام الله/ االستقالل:
أكدت حركة فتح أن إدارة ترمب بدلت "صفقة 
الق���رن" ب�"صفقة غ���زة"، بع���د موقف رئيس 
الس���لطة محمود عباس الراف���ض لها، داعية 
حركة حم���اس للعودة إلى الوح���دة الوطنية 
والتوقف عن مفاوضاتها مع إسرائيل بمعزل 

عن منظمة التحرير الفلسطينية.
وطالب أس���امة القواس���مي، عض���و المجلس 
الثوري لحركة فتح والمتحدث باس���مها، في 
تصريح له، حركة حم���اس بالعودة إلى البيت 

الفلس���طيني، قائال: "إنن���ا بوحدتنا أقوى من 
فوه���ات المدافع اإلس���رائيلية، وأقرب إلنجاز 
التح���رر واالس���تقالل، وأن ما تقوم���ون به من 
مفاوضات ال يخ���دم إال إس���رائيل وأهدافها 

التصفوية وفصل القطاع".
وقال القواس���مي "إن أميركا وإس���رائيل هما 
من وضعتا الخطة وتس���عيان لفصل القطاع 
تماما وتمرير صفق���ة القرن من خالل حماس 
متخذتين الوضع االنساني غطاء لمشروعهما، 
وما المم���ر المائي ف���ي قبرص تح���ت رقابة 

األمن اإلس���رائيلي الكامل، وذات األمر المطار 
في اي���الت إال نم���اذج لحجم المؤام���رة التي 
تستهدف قضيتنا الوطنية، ومن المؤسف أن 
نجد طرفا فلسطينيا يتعاطى مع هذه األفكار 

التصفوية لقضيتنا".
وثمن القواس���مي ال���دور المص���ري في رأب 
الصدع على الس���احة الفلسطينية، والجهود 
التي تبذلها مصر في ه���ذا االتجاه ووقوفها 
الى جان���ب ش���عبنا وقيادتنا ف���ي التصدي 

لصفقة القرن.

الخليل/ االستقالل:
نظم مجموعة من النشطاء واألهالي وقفة تضامنية مع نساء الخليل اللواتي 

اعتقلهن جنود االحتالل اإلسرائيلي خالل الشهرين الماضيين.
وذكر المنظمون أن الوقفة تأتي دعًما لألسيرات وصمودهن، وكشًفا لجرائم 
االحتالل بحق األهالي وخاصة النس���اء، حيث اعتقل 6 نساء في الشهريين 

الماضيين، فيما استدعى يوم أمس 3 أخريات لمقابلة مخابراته

وقفة تضامنية مع 
األسيرات بالخليل

»فتح« تطالب »حماس« بوقف المفاوضات الهزلية مع »إسرائيل«

منصور يبعث 3 رسائل متطابقة لألمم المتحدة

ريا�س من�سور
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ويكابد طلبة غ���زة مرارة كبي���رة في ظل 
اس���تمرار األزمات االقتصادي���ة والمالية 
المتكررة التي ألق���ت بظاللها على كافة 
شرائح المجتمع الغزي، وأجبر الطلبة على 
التنازل عن عيدياته���م وأمنياتهم في 

سبيل توفير احتياجاتهم المدرسية. 

فرحة كبرية 
الف���رح تزين  وتقول س���جى وعالم���ات 
مالمحها:" فرحانه كتير ألني اش���تريت 
مالب���س المدرس���ة والقرطاس���ية م���ن 
عيديتي، صح األلعاب والمراجيح حلوين 
كتير وبفرحونا، لكن األحلى انه نروح على 
المدرس���ة بمالبس وحقيب���ة جديدة زي 

باقي زميالتي". 
وأضافت س���جى ل�"االستقالل":" في عيد 
الفطر جمعت عيديت���ي أنا وأخواتي في 

حصالة، وأضفن���ا عليهم جزءًا من عيدية 
عي���د األضحى وأعطيناهم لماما عش���ان 
تكس���ينا للمدرس���ة، وهاد الشيء فرحنا 
كتي���ر ألننا كس���ينا حالنا م���ن مصارينا 

وساعدنا بابا". 
 وأش���ارت إل���ى أنها حصل���ت على 100 
ش���يكل كعيدية من والده���ا وأعمامها 
وأخوالها، منها 30 شيكال ذهبت لأللعاب 

و الباقي استثمرته لكسوة المدرسة.    

�شراء حقيبة 
وبيده الصغي���رة كان الطفل خالد عذارة  
)12عاما( يقبض على أمواله القليلة التي 
جمعها م���ن " عيديته" خ���الل أيام عيد 
األضحى المبارك، َيعده���ا تارًة وُيخبئها 
في جيبه تارًة أخرى، فُجل ما يحلم به هو 
ش���راء حقيبة وقرطاسية مدرسية تحمل 

رسوم " الرجل العنكبوت" المفضل لديه. 
ل�"االستقالل":" طول  الطفل خالد  ويقول 
أيام العي���د وأنا أجمع عيديتي عش���ان 
أش���تري حقيبة وقرطاس���ية للمدرس���ة، 
وحاولت كتي���ر أحافظ عليهم وما أصرف 
ش���يء منهم عش���ان بابا ما معه مصاري 

يشتري لي إياهم ألنه ما بشتغل". 
ويتابع:" كل ش���وي كنت أعد في العدية 
أكم صارت، وفرحت كتير لما وصلت ل�50 
ش���يكال اعطيتهم لماما عشان تشتري 
لي فيه���م للمدرس���ة"، مش���يرًا إلى أن 
والدته قامت بشراء مالبس للعيد يمكن 
استخدامها كزي مدرسي، حيث اعتمدت 

على " الكابوى األزرق". 

توفر الك�شوة 
ف���ي حي���ن، تق���ول المواطن���ة أم مالك 

مصطف���ي ل�"االس���تقالل": " أوالدي كل 
واحد بجمع عيدية تت���راوح ما بين 100-

120 ش���يكال، وحتى يس���تفيدوا منها 
وال ُيضيعوها على األلع���اب والمراجيح، 
أتفق معهم على ش���راء كسوة للمدارس 
أو الشتاء أو لمناس���بة معينه، فيتقبلون 
الفك���رة ويعطوني جزءًا م���ن عيديتهم 
للكسوة والجزء االخر ُأبقيه معهم للعب 

وشراء ما يريدونه".  
وأضافت ل�" االس���تقالل":" قبل أسبوعين 
من العيد اتفقت مع اطفالي أن أكسيهم 
للمدرسة بشرط أن يسدوني ثمن الكسوة 
من العيدية، وبالفعل كسيتهم بحوالي 
300شيكل وفي العيد قاموا بتسديدها، 
وبق���ي مع كل واحد ما يقارب 30ش���يكال 
فاقترح���ت عليه���م أن يقوموا بش���راء 
القرطاس���ية، عجبتهم الفكرة واش���تروا 

القرطاسية". 
وأكدت أنها اس���تطاعت توفير كس���وة 
الم���دارس كامل���ه من عيدي���ة أطفالها، 
برضائه���م ودون حرمانهم م���ن اللعب 
وش���راء ما ُيفرحهم بالعي���د، ُموضحة أن 
هذا األس���لوب ُيعلم الطفل قيمة النقود 
الت���ي يحصل عليه���ا، كذلك ُيش���عره 
بظروف والدهم بأنه غير قادر على توفير 

احتياجاتهم في كل مره. 
وبينت أن الوض���ع االقتصادي الصعب 
الذي يعيش���ه القطاع منذ فترة طويلة، 
المواطني���ن وجعلهم  أثق���ل كاه���ل 
عاجزين عن توفير أبس���ط االحتياجات 
ألطفاله���م، األمر ال���ذي دفعهم للجوء 
لعيدي���ات أطفاله���م من أج���ل توفير 
احتياجاتهم المدرسية كباقي األطفال 

بعمرهم. 

غزة/ دعاء احلطاب: 
مل تكن مراجيح العيد والألعاب 

اجلذابة مهمًة بالن�شبة للطفلة �شجى 
ا�شتيوي )13 عاما(، فقد كان الأهم 

اأن ت�شرتي الزي املدر�شي والقرطا�شية 
للعام الدرا�شي اجلديد كباقي زميالتها، 

معتمدة بذلك على العيدية، دون اأن 
حترم نف�شها من �شراء كل ما ُيفرحها 

بالعيد. »�شجى« واحدًة من ع�شرات 
الأطفال الغزيني الذين تنازلوا عن 
عيدياتهم التي ح�شلوا عليها خالل 

اأيام عيد الأ�شحى املبارك، والتي متثل 
الفرحة الأ�شا�شية لديهم، مقابل �شراء 

ما يلزمهم من زي مدر�شي وقرطا�شية 
عليها ر�شوم جنوم اأبطال الكارتون 

املف�شلني لديهم، تكفيهم للعام الدرا�شي 
اجلديد، يف ظل الأو�شاع القت�شادية 

واملعي�شية املاأ�شاوية التي تع�شف 
باآبائهم يف القطاع. 

غزة: »العيدية« طوق نجاة لألطفال لشراء الزي المدرسي 

إعالن  صادر عن جمعية 
الخالصة االجتماعية

يعل���ن مجلس إدارة جمعي���ة الخالصة االجتماعية ع���ن عقد االجتماع 
العادي للجمعية العمومية للعام)2018( وذلك يوم الخميس الموافق 
6/9/2018  الساعة 12 في مقر الجمعية الكائن في الرمال- شارع القنال. 

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي :- 
1- فتح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعي���ة العمومية 

لعام)2018( من تاريخ 2018/8/26 إلى تاريخ 2018/8/28.
2- فت���ح باب الترش���يح لعضوي���ة مجل���س اإلدارة وذلك م���ن تاريخ 

2018/8/29 إلى تاريخ 2018/9/3.
3- فتح باب االنس���حاب واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ 2018/9/4 حتى تاريخ 2018/9/5.
4- تباش���ر اللجن���ة االنتخابية مهامها م���ن تاري���خ 2018/8/26 إلى تاريخ 

2018/9/6 في مقر الجمعية المذكور أعاله من الساعة 10 حتى الساعة 3.
التواصل على جوال رقم: 0599755134.

 ومع فائق الحرتام والتقدير
جمل�س اإدارة اجلمعية

واشنطن/ االستقالل:
قال بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" إن 
خفض ميزانية الوكالة األممية ال يعني إسدال 

الستار على قضية الالجئين الفلسطينيين.
وأض���اف "كرينبول" ف���ي مقابلة م���ع وكالة 
أسوش���يتد برس: "ال يمكن تبدي���د أحالم 5 
ماليين إنس���ان بهذه البس���اطة"، في إشارة 
إلى الالجئين الفلس���طينيين الذين يتلقون 

خدمات من الوكالة.
وأوض���ح أن قرار الواليات المتحدة الصادر في 
وقت سابق من العام الجاري بخفض ميزانية 
أونروا "جاء لمعاقبة الفلس���طينيين بس���بب 

انتقادهم العتراف واشنطن بالقدس عاصمة 
إلسرائيل".

وأردف قائال: "أس���تطيع القول وبدرجة كبيرة 
من الثقة أن قرار )خفض التمويل( لم يتعلق 
بأداء أونروا، ألنني كنت أتلقى اش���ادات بأداء 
الثاني"،  نوفمبر/تش���رين  حت���ى  المنظم���ة 
مضيفًا: "بعد أسابيع قالئل ازداد التوتر حول 
قضي���ة القدس، وأعتقد أن تمويل أونروا كان 
أحد ضحايا االس���تقطاب ال���ذي خلفته هذه 

القضية".
وذكرت وس���ائل إعالم أمريكية مطلع الشهر 
الج���اري، أن إدارة الرئي���س دونال���د ترامب، 
وبدعم من صهره ومستش���اره جاريد كوشنر، 

وأعضاء في الكونغ���رس، يعملون على إنهاء 
وضعية "الجئ" لماليين الفلس���طينيين من 
أجل وقف عمل "أونروا"، وأن تلك المس���اعي 
تهدف إلى "إزاح���ة هذه القضية عن الطاولة 
في أي مفاوضات محتملة بين اإلسرائيليين 

والفلسطينيين".
وتعاني الوكالة األممية من أزمة مالية خانقة، 
جراء تجميد واش���نطن 300 مليون دوالر من 

أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دوالر.
وتقول األمم المتحدة إن "أونروا" تحتاج 217 
ملي���ون دوالر، محذرة من احتم���ال أن تضطر 
الوكالة لخفض برامجها بش���كل حاد، والتي 

تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.

مسؤول بـ »أونروا«: خفض التمويل ال يعني

 إســدال الستــار علــى قضيــة الالجئيــن

رام الله/ االستقالل:
 اعتبر المجلس الوطني الفلس���طيني ق���رار اإلدارة 
االمريكية بإلغاء 200 مليون دوالر من المس���اعدات 
المالية، اس���تمرارا لح���رب العقوب���ات المالية التي 
تنتهجها إدارة الرئيس ترامب ضد الشعب وقيادته 
للقب���ول بما يس���مى بصفق���ة العص���ر، مؤكدا حق 
الشعب في مواصلة نضاله المشروع حتى نيل كافة 
حقوقه المش���روعة. وقال المجلس في بيان صحفي 

إن سياس���ة االبتزاز والضغ���وط األمريكية لن تنجح 
ابدًا، فالش���عب وقيادته متمسكان بثوابت القضية 
وف���ي مقدمتها حق العودة لالجئي���ن الى ديارهم، 
وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على األرض 

الفلسطينية المحتلة وعاصمتها مدينة القدس.
وش���دد عل���ى أن كرامة الش���عب وحقوقه ال تخضع 
للمساومة، وهي فوق كل اعتبار، وان االدارة االمريكية 
تثبت كل يوم أنها ش���ريك كامل لالحتالل في كل 

سياساته وجرائمه، ولن تكون جزءا من الحل بل هي 
جزء من المشكلة، وهي بذلك ُتبعد نفسها مرة أخرى 

عن السالم وتنحاز لالستيطان واالحتالل.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي ومؤسساته يحمل 
مس���ؤولياته تجاه الش���عب ورف���ض ومقاومة هذه 
السياس���يات واالجراءات التي تدمر قواعد التعامل 
ف���ي العالقات الدولية المتعارف عليها، وتؤس���س 

لمنهج البلطجة والعنجهية والتسلط.

»الوطني«: القرار األمريكي استمرارا لحرب العقوبات

القدس المحتلة/ االستقالل:
ادعت مصادر عبرية أن جيش االحتالل اإلسرائيلي أحبط يوم أمس السبت، 

محاولتي تسلل من وسط وجنوب قطاع غزة.
وذك���ر موق���ع "وال���ال" أن الجيش اإلس���رائيلي أحبط محاولتي تس���لل نحو 
مستوطنات غالف غزة، مش���يًرا إلى أن قوات االحتالل أطلقت النار في كلتا 

الحالتين؛ لمنع عبور السياج.

االحتالل يدعي إحباط 
محاولتي تسلل من غزة
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ويكابد طلبة غ���زة مرارة كبي���رة في ظل 
اس���تمرار األزمات االقتصادي���ة والمالية 
المتكررة التي ألق���ت بظاللها على كافة 
شرائح المجتمع الغزي، وأجبر الطلبة على 
التنازل عن عيدياته���م وأمنياتهم في 

سبيل توفير احتياجاتهم المدرسية. 

فرحة كبرية 
الف���رح تزين  وتقول س���جى وعالم���ات 
مالمحها:" فرحانه كتير ألني اش���تريت 
مالب���س المدرس���ة والقرطاس���ية م���ن 
عيديتي، صح األلعاب والمراجيح حلوين 
كتير وبفرحونا، لكن األحلى انه نروح على 
المدرس���ة بمالبس وحقيب���ة جديدة زي 

باقي زميالتي". 
وأضافت س���جى ل�"االستقالل":" في عيد 
الفطر جمعت عيديت���ي أنا وأخواتي في 

حصالة، وأضفن���ا عليهم جزءًا من عيدية 
عي���د األضحى وأعطيناهم لماما عش���ان 
تكس���ينا للمدرس���ة، وهاد الشيء فرحنا 
كتي���ر ألننا كس���ينا حالنا م���ن مصارينا 

وساعدنا بابا". 
 وأش���ارت إل���ى أنها حصل���ت على 100 
ش���يكل كعيدية من والده���ا وأعمامها 
وأخوالها، منها 30 شيكال ذهبت لأللعاب 

و الباقي استثمرته لكسوة المدرسة.    

�شراء حقيبة 
وبيده الصغي���رة كان الطفل خالد عذارة  
)12عاما( يقبض على أمواله القليلة التي 
جمعها م���ن " عيديته" خ���الل أيام عيد 
األضحى المبارك، َيعده���ا تارًة وُيخبئها 
في جيبه تارًة أخرى، فُجل ما يحلم به هو 
ش���راء حقيبة وقرطاسية مدرسية تحمل 

رسوم " الرجل العنكبوت" المفضل لديه. 
ل�"االستقالل":" طول  الطفل خالد  ويقول 
أيام العي���د وأنا أجمع عيديتي عش���ان 
أش���تري حقيبة وقرطاس���ية للمدرس���ة، 
وحاولت كتي���ر أحافظ عليهم وما أصرف 
ش���يء منهم عش���ان بابا ما معه مصاري 

يشتري لي إياهم ألنه ما بشتغل". 
ويتابع:" كل ش���وي كنت أعد في العدية 
أكم صارت، وفرحت كتير لما وصلت ل�50 
ش���يكال اعطيتهم لماما عشان تشتري 
لي فيه���م للمدرس���ة"، مش���يرًا إلى أن 
والدته قامت بشراء مالبس للعيد يمكن 
استخدامها كزي مدرسي، حيث اعتمدت 

على " الكابوى األزرق". 

توفر الك�شوة 
ف���ي حي���ن، تق���ول المواطن���ة أم مالك 

مصطف���ي ل�"االس���تقالل": " أوالدي كل 
واحد بجمع عيدية تت���راوح ما بين 100-

120 ش���يكال، وحتى يس���تفيدوا منها 
وال ُيضيعوها على األلع���اب والمراجيح، 
أتفق معهم على ش���راء كسوة للمدارس 
أو الشتاء أو لمناس���بة معينه، فيتقبلون 
الفك���رة ويعطوني جزءًا م���ن عيديتهم 
للكسوة والجزء االخر ُأبقيه معهم للعب 

وشراء ما يريدونه".  
وأضافت ل�" االس���تقالل":" قبل أسبوعين 
من العيد اتفقت مع اطفالي أن أكسيهم 
للمدرسة بشرط أن يسدوني ثمن الكسوة 
من العيدية، وبالفعل كسيتهم بحوالي 
300شيكل وفي العيد قاموا بتسديدها، 
وبق���ي مع كل واحد ما يقارب 30ش���يكال 
فاقترح���ت عليه���م أن يقوموا بش���راء 
القرطاس���ية، عجبتهم الفكرة واش���تروا 

القرطاسية". 
وأكدت أنها اس���تطاعت توفير كس���وة 
الم���دارس كامل���ه من عيدي���ة أطفالها، 
برضائه���م ودون حرمانهم م���ن اللعب 
وش���راء ما ُيفرحهم بالعي���د، ُموضحة أن 
هذا األس���لوب ُيعلم الطفل قيمة النقود 
الت���ي يحصل عليه���ا، كذلك ُيش���عره 
بظروف والدهم بأنه غير قادر على توفير 

احتياجاتهم في كل مره. 
وبينت أن الوض���ع االقتصادي الصعب 
الذي يعيش���ه القطاع منذ فترة طويلة، 
المواطني���ن وجعلهم  أثق���ل كاه���ل 
عاجزين عن توفير أبس���ط االحتياجات 
ألطفاله���م، األمر ال���ذي دفعهم للجوء 
لعيدي���ات أطفاله���م من أج���ل توفير 
احتياجاتهم المدرسية كباقي األطفال 

بعمرهم. 

غزة/ دعاء احلطاب: 
مل تكن مراجيح العيد والألعاب 

اجلذابة مهمًة بالن�شبة للطفلة �شجى 
ا�شتيوي )13 عاما(، فقد كان الأهم 

اأن ت�شرتي الزي املدر�شي والقرطا�شية 
للعام الدرا�شي اجلديد كباقي زميالتها، 

معتمدة بذلك على العيدية، دون اأن 
حترم نف�شها من �شراء كل ما ُيفرحها 

بالعيد. »�شجى« واحدًة من ع�شرات 
الأطفال الغزيني الذين تنازلوا عن 
عيدياتهم التي ح�شلوا عليها خالل 

اأيام عيد الأ�شحى املبارك، والتي متثل 
الفرحة الأ�شا�شية لديهم، مقابل �شراء 

ما يلزمهم من زي مدر�شي وقرطا�شية 
عليها ر�شوم جنوم اأبطال الكارتون 

املف�شلني لديهم، تكفيهم للعام الدرا�شي 
اجلديد، يف ظل الأو�شاع القت�شادية 

واملعي�شية املاأ�شاوية التي تع�شف 
باآبائهم يف القطاع. 

غزة: »العيدية« طوق نجاة لألطفال لشراء الزي المدرسي 

إعالن  صادر عن جمعية 
الخالصة االجتماعية

يعل���ن مجلس إدارة جمعي���ة الخالصة االجتماعية ع���ن عقد االجتماع 
العادي للجمعية العمومية للعام)2018( وذلك يوم الخميس الموافق 
6/9/2018  الساعة 12 في مقر الجمعية الكائن في الرمال- شارع القنال. 

وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي :- 
1- فتح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعي���ة العمومية 

لعام)2018( من تاريخ 2018/8/26 إلى تاريخ 2018/8/28.
2- فت���ح باب الترش���يح لعضوي���ة مجل���س اإلدارة وذلك م���ن تاريخ 

2018/8/29 إلى تاريخ 2018/9/3.
3- فتح باب االنس���حاب واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ 2018/9/4 حتى تاريخ 2018/9/5.
4- تباش���ر اللجن���ة االنتخابية مهامها م���ن تاري���خ 2018/8/26 إلى تاريخ 

2018/9/6 في مقر الجمعية المذكور أعاله من الساعة 10 حتى الساعة 3.
التواصل على جوال رقم: 0599755134.

 ومع فائق الحرتام والتقدير
جمل�س اإدارة اجلمعية

واشنطن/ االستقالل:
قال بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" إن 
خفض ميزانية الوكالة األممية ال يعني إسدال 

الستار على قضية الالجئين الفلسطينيين.
وأض���اف "كرينبول" ف���ي مقابلة م���ع وكالة 
أسوش���يتد برس: "ال يمكن تبدي���د أحالم 5 
ماليين إنس���ان بهذه البس���اطة"، في إشارة 
إلى الالجئين الفلس���طينيين الذين يتلقون 

خدمات من الوكالة.
وأوض���ح أن قرار الواليات المتحدة الصادر في 
وقت سابق من العام الجاري بخفض ميزانية 
أونروا "جاء لمعاقبة الفلس���طينيين بس���بب 

انتقادهم العتراف واشنطن بالقدس عاصمة 
إلسرائيل".

وأردف قائال: "أس���تطيع القول وبدرجة كبيرة 
من الثقة أن قرار )خفض التمويل( لم يتعلق 
بأداء أونروا، ألنني كنت أتلقى اش���ادات بأداء 
الثاني"،  نوفمبر/تش���رين  حت���ى  المنظم���ة 
مضيفًا: "بعد أسابيع قالئل ازداد التوتر حول 
قضي���ة القدس، وأعتقد أن تمويل أونروا كان 
أحد ضحايا االس���تقطاب ال���ذي خلفته هذه 

القضية".
وذكرت وس���ائل إعالم أمريكية مطلع الشهر 
الج���اري، أن إدارة الرئي���س دونال���د ترامب، 
وبدعم من صهره ومستش���اره جاريد كوشنر، 

وأعضاء في الكونغ���رس، يعملون على إنهاء 
وضعية "الجئ" لماليين الفلس���طينيين من 
أجل وقف عمل "أونروا"، وأن تلك المس���اعي 
تهدف إلى "إزاح���ة هذه القضية عن الطاولة 
في أي مفاوضات محتملة بين اإلسرائيليين 

والفلسطينيين".
وتعاني الوكالة األممية من أزمة مالية خانقة، 
جراء تجميد واش���نطن 300 مليون دوالر من 

أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دوالر.
وتقول األمم المتحدة إن "أونروا" تحتاج 217 
ملي���ون دوالر، محذرة من احتم���ال أن تضطر 
الوكالة لخفض برامجها بش���كل حاد، والتي 

تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.

مسؤول بـ »أونروا«: خفض التمويل ال يعني

 إســدال الستــار علــى قضيــة الالجئيــن

رام الله/ االستقالل:
 اعتبر المجلس الوطني الفلس���طيني ق���رار اإلدارة 
االمريكية بإلغاء 200 مليون دوالر من المس���اعدات 
المالية، اس���تمرارا لح���رب العقوب���ات المالية التي 
تنتهجها إدارة الرئيس ترامب ضد الشعب وقيادته 
للقب���ول بما يس���مى بصفق���ة العص���ر، مؤكدا حق 
الشعب في مواصلة نضاله المشروع حتى نيل كافة 
حقوقه المش���روعة. وقال المجلس في بيان صحفي 

إن سياس���ة االبتزاز والضغ���وط األمريكية لن تنجح 
ابدًا، فالش���عب وقيادته متمسكان بثوابت القضية 
وف���ي مقدمتها حق العودة لالجئي���ن الى ديارهم، 
وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على األرض 

الفلسطينية المحتلة وعاصمتها مدينة القدس.
وش���دد عل���ى أن كرامة الش���عب وحقوقه ال تخضع 
للمساومة، وهي فوق كل اعتبار، وان االدارة االمريكية 
تثبت كل يوم أنها ش���ريك كامل لالحتالل في كل 

سياساته وجرائمه، ولن تكون جزءا من الحل بل هي 
جزء من المشكلة، وهي بذلك ُتبعد نفسها مرة أخرى 

عن السالم وتنحاز لالستيطان واالحتالل.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي ومؤسساته يحمل 
مس���ؤولياته تجاه الش���عب ورف���ض ومقاومة هذه 
السياس���يات واالجراءات التي تدمر قواعد التعامل 
ف���ي العالقات الدولية المتعارف عليها، وتؤس���س 

لمنهج البلطجة والعنجهية والتسلط.

»الوطني«: القرار األمريكي استمرارا لحرب العقوبات

القدس المحتلة/ االستقالل:
ادعت مصادر عبرية أن جيش االحتالل اإلسرائيلي أحبط يوم أمس السبت، 

محاولتي تسلل من وسط وجنوب قطاع غزة.
وذك���ر موق���ع "وال���ال" أن الجيش اإلس���رائيلي أحبط محاولتي تس���لل نحو 
مستوطنات غالف غزة، مش���يًرا إلى أن قوات االحتالل أطلقت النار في كلتا 

الحالتين؛ لمنع عبور السياج.

االحتالل يدعي إحباط 
محاولتي تسلل من غزة
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أعلن أنا المواطن/ أنور خالد محمد جاد الله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)957106693( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  فاطمة فايز سالم ابو غرابة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)928825942   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  كفاح سليم داوود عبد العال 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)900774332( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ آالء ناصرمحمدابو العيس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803482181( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة/ سناء حلمي رمضان شرف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)965205883( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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 إعالن فقد شيك
اعلن انا ضرار س���ليمان عبد الغفور العمريطي من س���كان غزة وأحمل 
هوية رقم:  803017979 عن ش���ركة طيبات الروابي عن فقد ش���يك 
ويحمل رقم 30003910 والبالغ قيمته 3676 والمس���حوب علي بنك 
فلسطين والصادر من حس���اب شركة الحياة تريد للتجار والمستحق 
بتاريخ 16/8/2018 فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز شرطة وله 

جزيل الشكر والتقدير .

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زعم���ت قن���اة عبرية مس���اء أمس الس���بت، 
أن  رئيس الس���لطة  محم���ود عباس ، رفض 
اقتراحات إقليمية ودولية بالعودة إلى قطاع 

غزة والسيطرة عليه بدالاً من "حماس".
وقالت القناة 13 العبرية، إن "أبو مازن رفض 
عدة اقتراحات، من بينه���ا العودة إلى قطاع 
غ���زة، وقيادة القطاع أو الس���يطرة عليه، بدال 

من حماس".
القناة اإلس���رائيلية عل���ى موقعها  وذكرت 
اإللكتروني أن األسبوع الحالي يشهد تجديد 
المباحثات حول اتفاق التهدئة بين الفصائل 
القاهرة، في  الفلسطينية و"إس���رائيل" في 
محاولة للتوصل إلى صيغة نهائية لالتفاق.

وأكد المحلل السياسي للقناة، إيهود يعاري، 
أن الرئيس الفلسطيني يرغب  في  "استعادة 
الهدوء مقابل الهدوء"، حتى يقبل العودة إلى 

القطاع، في الوقت الراهن،

وألمحت القناة العبرية إلى أن عباس "يرفض 
العودة، لفترة طويلة، ويرفض قبول مسؤولية 
الس���يطرة على القطاع، في المرحلة الحالية"، 

وفق ما نقله موقع "سبوتنيك".
وكان موق���ع إلكترون���ي إس���رائيلي قد زعم، 
الجمعة، أن رئيس الس���لطة يسعى إلفشال 

التهدئة بين حماس و"إس���رائيل"، ويحاول 
إقرار "عقوبات" على القطاع.

وكش���ف الموقع اإللكتروني العبري "والال" ، 
الجمعة، أن المنظومة األمنية اإلس���رائيلية، 
أفيغ���دور  األم���ن،  على وزي���ر  عرض���ت 
ليبرمان، خالل جلسة تقدير الموقف األمنية 
األس���بوعية، معلوم���ات مؤكدة عن س���عي 
الرئيس عباس، إلفش���ال مباحثات التهدئة 

مع حماس بغزة.
وح���ذرت المنظوم���ة األمني���ة، وف���ق والال، 
من تداعي���ات ه���ذه "العقوب���ات" الجديدة، 
مش���يرة ال���ى أنها "م���ن الممك���ن أن تؤدي 
ال���ى جولة صراع جديدة ضد بين إس���رائيل 

وحماس".
وأوض���ح الموقع اإلس���رائيلي، أنه جرى خالل 
جلس���ة تقدي���ر الموقف، مباحث���ة القرارات 
الجديدة للرئيس عب���اس في غزة، مبينةاً أنه 

"سيتم اإلعالن عنها يوم األحد المقبل"

قنــاة عبريــة: عبــاس رفــض اقتراحــات
 إقليميــة ودوليــة بالعــودة إلــى غــزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت صحيف���ة )معاريف( العبرية: إن محادث���ات رئيس المخابرات 
ا، أظهرت أن رئيس الس���لطة محمود عباس يرغب في  المصرية، مؤخراً
ة إلى أن العائق الوحيد  اس���تئناف المفاوضات مع "إسرائيل"، مش���يراً

رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، ألنه غير مهتم بالموضوع.
وأوضح���ت الصحيفة، أن عباس لم يعد يثق في رئيس وزراء االحتالل 
ال بتطوير  اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو، ويعتقد أن���ه غير مهتم فعاً

"عملية السالم" معه، خاصة في ظل استمرار بناء المستوطنات.
وأضافت: "ه���ذا مجرد مثال واحد من إس���رائيل ُيظهر عدم جديتها، 
صحيح أن أبو مازن أخطأ قبل بضع سنوات وأضاع عدة فرص للتفاوض 
م���ع نتنياهو بعد خطاب بار إيالن ع���ام 2009، حيث اعترف نتنياهو 
بح���ل الدولتين، تحت ضغط م���ن إدارة أوباما ووافق على تجميد البناء 
في المس���توطنات لبضعة أش���هر؛ لكن أبو مازن لم يستغل الفرصة 
ا، واآلن يحفر الطرفان إلى طريق  ا ثميناً لب���دء المحادثات، لقد أضاع وقتاً

مسدود".

حممود عبا�س

صحيفة عبرية: عباس 
يرغب باستئناف 

المفاوضات مع »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل:
جدد رئي���س الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو 
تلويحه بإجراء انتخابات مبكرة للكنيس���ت في حال 

استمرار الخالفات حول قانون التجنيد.
ونقلت وسائل إعالم عبرية السبت، عن نتنياهو قوله 
للصحفيين أثناء زيارته إلى ليتوانيا: "إذا أصر حزب 
أغودات يسرائيل على إدخال تعديالت على قانون 

التجنيد فسيتم تبكير موعد االنتخابات العامة".
ونقلت هيئة البث اإلس���رائيلية عن نتنياهو "األمر 
متعل���ق بالخط���وات التي س���تقوم به���ا أغودات 

يسرائيل".
وأضاف "إذا ما وافق الح���زب على القانون بصيغته 
الحالية فإن االئتالف الحكومي سيكمل واليته حتى 

نهايتها".
وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، هدد نتنياهو شركاءه 
في االئتالف الحكومي بتبكي���ر االنتخابات العامة 

حال عدم توافقهم على القانون المذكور.
وتشهد الحكومة اإلسرائيلية خالفات حول مشروع 
قان���ون التجنيد حيث تصر األح���زاب الدينية على 
استثناء المتدينين من التجنيد اإلجباري، لتفرغهم 
لدراس���ة الت���وراة والتعليم الدينية ف���ي المعاهد 

الدينية.
وبالمقابل فإن أحزاب في الحكومة على رأسها حزب 
" إس���رائيل بيتنا" برئاس���ة وزير الجيش أفيغدور 

ليبرمان تصر على وجوب أداء المتدينين التجنيد.
واس���تنادا إلى القانون اإلسرائيلي فإنه على كل من 

���ا االلتحاق بالخدمة العس���كرية، التي  يبلغ 18 عاماً
رفضها المتدينون.

ويفت���رض أن تج���ري االنتخاب���ات البرلماني���ة في 
"إس���رائيل" نهاية 2019، وفي حال���ة تحقق ذلك، 
يصب���ح نتنياه���و أول رئي���س وزراء يش���غل هذا 
المنصب ألطول فترة على اإلطالق، حس���ب صحيفة 

يديعوت أحرونوت العبرية. 
وشغل دافيد بن غوريون )أول رئيس وزراء( المنصب 
أكث���ر من 5 س���نوات خالل واليته األول���ى، بين عام 
1948 و1954، و7 سنوات ونصف السنة بين عامي 

1955 إلى 1963. 
وال يوجد ف���ي الكيان ما يحدد عدد واليات رؤس���اء 

الوزراء في الحكم.

نتنياهو يجدد التلويح بانتخابات مبكرة بسبب قانون التجنيد

دير البلح/ االستقالل: 
اختتمت لجنة زكاة دير البلح وسط قطاع غزة 
مشروع األضاحي للعام 2018 بمبلغ إجمالي 

بلغ 60 ألف دوالر.
وذكر رئيس لجنة زكاة دي���ر البلح أدهم أبو 
سلمية أن اللجنة استقبلت 1350 كيلو لحم 
من جمعيات خيرية شريكة، وذبحت 29 رأس 
عجل و4 خراف، بكمية إجمالية بلغت 7050 

كيلو لحم.
وبّين أب���و س���لمية أن اللجن���ة وّزعت لحوم 
ا  األضاحي على األس���ر المس���تحقة، متقّدماً
بالش���كر للمس���اهمين والمتبرعين في هذا 

المشروع.

زكــاة ديــر البلــح تختتــم مشــروع »األضاحــي«

يطا/ االستقالل: 
استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، امس السبت، على معدات بناء في مسافر يطا جنوب 

الخليل، وصورت مساكن المواطنين.
وقال منس���ق اللجان الش���عبية والوطنية راتب لجبور، إن قوات االحتالل داهمت منطقة 
القواقيس بمسافر يطا، وصورت غرفة صفيح للمواطن يوسف أيوب أبو اعرام، وصادرت 
معدات بناء من منزل المواطن جبريل موسى أبو اعرام. يشار إلى أن قوات االحتالل تشدد 
الخناق على المواطنين في مس���افر يطا، وتمنعهم من ممارس���ة حياتهم الطبيعة في 

أراضيهم ومراعيهم، وتهدم أي توسعات سكنية او خيم في المنطقة.

االحتالل يستولي على 
معدات بناء في مسافر يطا

الخليل/ االستقالل: 
أصيب 6 من نشطاء الس���الم والمتضامنين األجانب، أمس السبت، بجروح مختلفة بعد 

االعتداء عليهم من قبل مستوطنين قرب الخليل.
وبحسب القناة العبرية العاشرة، فإن الحادثة وقعت على يد 15 مستوطنا من مستوطنة 
متس���بي يائير. مش���يرةاً إلى أن 6 منهم نقلوا إلى مستشفى سوروكا لتلقي العالج بعد 

وصول الجيش للمكان.

إصابة 6 نشطاء 
بينهم أجانب على يد 
مستوطنين قرب الخليل

القدس المحتلة/ االستقالل:
اتهمت زعيمة حزب "ميرتس" اليس���اري اإلس���رائيلي تمار زاندبيرغ  يوم أمس 
السبت، وزيري األمن والتعليم أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، بأنهما يحاوالن 

توريط إسرائيل في حرب على قطاع غزة.
ونقلت قناة "ريشت كان" العبرية تصريحات عن زاندبيرغ قولها: "بينيت يشجع 

على الحرب في غزة ويحاول توريط ليبرمان من خلفه".
وأضاف���ت "إذا تهرب���ت الحكومة م���ن االتفاق مع حماس بس���بب نزوات بعض 
السياس���يين والوزراء، س���تعرف أمهات الجنود وكل أم إس���رائيلية أن بينيت 

وليبرمان تخلوا عن أبنائهم بسبب لعبة سياسية جبانة".

زعيمة ميرتس: بينيت 
يحاول توريط ليبرمان 

بحرب على غزة

2018األحد    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    15143926

غزة/ االستقالل:
أكدت بلدي���ة غزة أن طواقمه���ا العاملة 
ف���ي جمع وترحي���ل النفاي���ات والصرف 
الصحي عمل���ت طيلة فترة العيد للحفاظ 
على استمرار تقديم الخدمات األساسية 
للمواطنين السيما جمع النفايات، وتوفير 
المياه، واإلش���راف على ذبح األضاحي في 
المسلخ البلدي، وفتح الحدائق الستقبال 

الزوار .
وذك���رت البلدي���ة، أن طواقمها تمكنت 
م���ن جمع وترحيل نح���و ) 4200( طن من 
النفايات خالل عيد األضحى المبارك، من 
كاف���ة مناطق وأحياء مدينة غزة الس���يما 
األسواق والمنطقة التجارية في المدينة. 
وأفاد رئيس قسم جمع وترحيل النفايات 
الصلبة ماجد س���كر، أن أكث���ر من ) 370( 
عام���ال للنظافة عملوا على مدار الس���اعة 
خالل يوم االثنين الذي سبق العيد وذلك 
بهدف جمع النفايات من كافة المناطق 
واألحياء استعدادا الستقبال العيد، حيث 
تمكن���وا من جمع وترحي���ل النفايات من 
المدينة وتجميعها  كافة أحياء ومناطق 
ف���ي المحط���ات الفرعية ثم ت���م نقلها 
للمكب الرئي���س في منطقة جحر الديك 

شرق المدينة .
وفيم���ا يتعل���ق بتوفير المي���اه وضخها 

لبيوت المواطني���ن أوضحت البلدية أنها 
حافظت على اس���تمرار عمل آب���ار المياه 
وزادت من ساعات تشغيلها لتوفير المياه 
للمواطنين وتلبية االحتياجات المتزايدة 
م���ن المياه رغم حالة الطوارئ التي تعمل 
بها البلدية بسبب نقص الوقود والكهرباء 

واش���تداد الحصار المفروض على  قطاع 
غزة . 

كم���ا عمل���ت طواق���م الص���رف الصحي  
خالل أيام العيد على اس���تقبال شكاوي 
المواطني���ن ومعالج���ة طف���ح الص���رف 
الصحي، حيث عالجت نحو ) 260( إش���ارة 

طفح صرف صحي في مناطق مختلفة من 
المدينة . 

وأعلن���ت دائ���رة البيطرة ف���ي البلدية أن 
طواقمها أش���رفت على ذبح ) 270( رأسا 
من العجول في المس���لخ البل���دي التابع 
للبلدية بدءًا من اليوم األول لعيد األضحى 

المب���ارك، حي���ث ج���رت عملي���ات الذبح 
والتقطيع لصالح الجمعيات والمؤسسات 
الخيرية التي أجرت حجوزات مسبقة لذبح 

أضاحيها 
وفي س���ياق منفصل أطلعت بلدية غزة 
وف���دا أمميا م���ن مكتب األم���م المتحدة 
للشؤون اإلنس���انية ) أوتش���ا (  برئاسة 
المنسق الخاص للش���ؤون اإلنسانية في 
فلس���طين ) جيم���ي ماكغولدريك ( على 
اآلثار السلبية الستمرار أزمة انقطاع التيار 
الكهربائ���ي على عم���ل محطات الصرف 

الصحي في المدينة.
وأطل���ع مدير عام المياه والصرف الصحي 
م .رم���زي أهل، الوفد على أهم مش���اكل 
الصرف الصح���ي وتصريف مياه األمطار 
في المنطقة المحيط���ة بمحطة الصرف 
الصحي B7  في ح���ي الزيتون والجهود 
الت���ي تبذله���ا البلدية لتصري���ف مياه 
األمط���ار وح���ل مش���كلة طف���ح الصرف 

الصحي ومياه األمطار في المنطقة .
ودعا أهل، الوفد األممي لضرورة بذل الجهود 
الستمرار برنامج وقود الطوارئ الالزم لضمان 
تش���غيل المحطة والمحط���ات األخرى في 
المدين���ة، مح���ذرًا أن توق���ف المحطة عن 
العمل يه���دد بكارثة صحي���ة وبيئية قد 

تصيب المنطقة المجاورة للمحطة . 

بلــدية غــزة تجمــع 4200 طــن مــن النفايــات خــالل العيــد

بلدية غزة خالل اطالعها وفدًا اأمميًا على االآثار ال�سلبية ال�ستمرار اأزمة الكهرباء 

البريج/ االستقالل:
أعلن���ت  دائرة الصحة والبيئ���ة في بلدية مخيم البريج، أن قس���م 
النظافة قام بجمع وترحيل ما يقارب 25 طنًا من النفايات خالل أيام 

عيد االضحى المبارك.
وأوضحت الدائرة في تصريح له���ا، أنها قامت بمتابعة اعمالها خالل 
إجازة العيد للحفاظ على نظافة شوارع المخيم، حيث قام قسم النظافة 
بالتعاون مع قس���م اآلليات، بتوزيع حاويات على المسالخ والمذابح في 
المخيم للتخل���ص من مخلفات االضاحي ومن���ع القائها في الطرقات 

والتسبب بمكاره صحية وجمع وترحيل النفايات من الشوارع.

غزة/ االستقالل:
أدانت بلدية دنكرك الفرنس���ية، اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي 
األخيرة على قطاع غزة، والتي أس���فرت عن ارتقاء شهداء وإصابة 
العديد م���ن المواطنين العزل بجراح، فضال عن تدمير منش���آت 

مدنية حيوية، مبديًة أسفها لتردي األوضاع اإلنسانية في غزة.
جاء ذل���ك رًدا على برقية أرس���لها اتحاد بلديات قط���اع غزة، إلى 
مؤسس���ات دولي���ة وبلديات وم���دن أوروبية متوأم���ة وصديقة، 
الطالعهم على جرائم االحتالل المتواصلة بحق أبناء ش���عبنا في 
غزة، وتأثيرات ذلك على األوضاع اإلنس���انية المتردية بشكل غير 

مسبوق.
وأعربت البلدية الفرنسية التي تربطها عالقات توأمة مع بلدية غزة، 
عن عميق حزنها تجاه آالم ومعاناة الشعب الفلسطيني وال سيما 
في القط���اع المحاصر، بفعل الجرائم واالنتهاكات اإلس���رائيلية، 

مبديًة تعاطفها وتضامنها مع أبناء شعبنا في قطاع غزة.
واس���تهجنت الصمت الدولي المطبق خاصة تجاه ما يحدث بحق 
األبرياء والمدنيين العزل في غزة، رغم بشاعة المشهد وفظاعته، 
متمنية أن تلقى نداءات اتحاد بلديات قطاع غزة، آذانًا صاغية من 
المجتمع الدولي والبلديات األوروبية، وتحركًا س���ريعًا لوقف هذه 

الجرائم ورفع الحصار.
 رام الله / االستقالل:

 قال���ت وزارة الثقاف���ة إن مش���اركة 
الكاتبة الفلس���طينية نيروز قرموط 
للكتاب،  الدولي  أدنبرة  في مهرجان 
يعد انتصارا للثقافة الفلس���طينية 
الت���ي تتع���دى حص���ار االحت���الل 
وأس���الكه الش���ائكة، وتنفتح بكلتا 
يديها على شعوب وثقافات العالم، 
حاملة هّم الفلسطيني ومعاناته في 

الوطن والشتات.
وأضاف���ت الوزارة في بي���ان لها، يوم 
أم���س الس���بت، ان اختي���ار قرموط 
للمشاركة في المهرجان مع 49 كاتبا 
عالميا يدّل على مساحة اإلبداع التي 
تدفقت ف���ي مجموعتها القصصية 
المش���اركة "عباءة البح���ر"، وعن دقة 
الَوصف الواقع���ي لما تعانيه المرأة 
وجه  على  والغزي���ة  الفلس���طينية، 

الخصوص.
وأوضح���ت أن الكاتب���ة مزجت بين 
التجربة الشخصية والرؤية السياسة 
لخلق صورة واضح���ة المعالم للمرأة 
ف���ي فلس���طين، ولألطف���ال الذين 
اإلس���منتية  الكتل  بي���ن  يله���ون 
المدمرة والتي كانت مس���اكن لهم 

ذات ي���وم، والحطام ف���ي مدينتها 
غزة، ع���الوة على براعتها في رس���م 
خريطة التوترات بين أجيال مختلفة 
من الالجئي���ن الغزيي���ن، وذكريات 

مختلطة لمخيمات اللجوء.
واس���تنكرت الوزارة التضييق الذي 
تعرضت له الكاتبة، وتأخر حصولها 
على تأشيرة دخول المملكة المتحدة 
)بريطاني���ا( حيث يق���ام المهرجان 
السنوي، مشيرة إلى أّن كل محاوالت 

إسكات الصوت الفلسطيني النابض 
بالحي���اة، ومنع���ه من الوص���ول إلى 
العالم س���تبوء بفش���ل ذري���ع أمام 
اإلبداع واإلصرار، داعية إلى التصويت 
لعم���ل الكاتب���ة "عباءة البح���ر" عبر 
الموق���ع اإللكتروني للمهرجان لنيل 

جائزة الكتاب األول.
جدي���ر بالذك���ر أن مهرج���ان أدنبرة 
الدول���ي للكتاب هو واح���د من أهم 
التي تستضيف كتابا  المهرجانات 

وشعراء وفالس���فة من مختلف دول 
العالم، لمناقش���ة أعمالهم، وعرض 
إنتاجه���م الفك���ري واألدب���ي، وبيع 
كتبهم، ويأتي كج���زء من مهرجان 
أدنبرة الدولي الذي يقام في ش���هر 
آب، ويق���دم جائزة "الكت���اب األول"، 
وال���ذي يت���م اختي���اره ع���ن طريق 
التصوي���ت عب���ر موق���ع المهرجان 
اإللكتروني لعمل كاتب من الكتاب 

ال�49 الذين تم اختيارهم.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ ياسر شعبان صالح الصوراني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900489352( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سامي محمد عبد الكريم عبد العال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400537593( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /عبد الرحمن كنعان محمد حسين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412366551( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اسماعيل سليمان عبد الله ابو عمرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400999116(  فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

بلدية فرنسية تستنكر 
اعتداءات االحتالل على غزة

وزارة الثقافة: مشاركة الكاتبة قرموط في 

مهرجان أدنبرة انتصار للثقافة الفلسطينية

بلدية البريج تجمع 25 طن 
نفايات خالل أيام العيد

مصرع طفل إثر صدم 
مركبة له وسط قطاع غزة

نريوز قرموط خالل م�ساركتها يف مهرجان اأدنربة

غزة/ االستقالل: 
لق���ي طفل يبلغ م���ن العمر عامين مصرعه مس���اء أمس 
السبت، بعدما صدمته مركبة في مخيم النصيرات وسط 

قطاع غزة.
وق���ال إعالم ش���رطة المرور ف���ي بي���ان مقتضب وصل 
»االستقالل« نسخة عنه إن الطفل هو مصعب محمد أبو 
ش���حادة ، حيث توفي إثر صدم مركبة له من نوع جيلى 

عنابى اللون في المخيم.
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غزة/ االستقالل:
أكدت بلدي���ة غزة أن طواقمه���ا العاملة 
ف���ي جمع وترحي���ل النفاي���ات والصرف 
الصحي عمل���ت طيلة فترة العيد للحفاظ 
على استمرار تقديم الخدمات األساسية 
للمواطنين السيما جمع النفايات، وتوفير 
المياه، واإلش���راف على ذبح األضاحي في 
المسلخ البلدي، وفتح الحدائق الستقبال 

الزوار .
وذك���رت البلدي���ة، أن طواقمها تمكنت 
م���ن جمع وترحيل نح���و ) 4200( طن من 
النفايات خالل عيد األضحى المبارك، من 
كاف���ة مناطق وأحياء مدينة غزة الس���يما 
األسواق والمنطقة التجارية في المدينة. 
وأفاد رئيس قسم جمع وترحيل النفايات 
الصلبة ماجد س���كر، أن أكث���ر من ) 370( 
عام���ال للنظافة عملوا على مدار الس���اعة 
خالل يوم االثنين الذي سبق العيد وذلك 
بهدف جمع النفايات من كافة المناطق 
واألحياء استعدادا الستقبال العيد، حيث 
تمكن���وا من جمع وترحي���ل النفايات من 
المدينة وتجميعها  كافة أحياء ومناطق 
ف���ي المحط���ات الفرعية ثم ت���م نقلها 
للمكب الرئي���س في منطقة جحر الديك 

شرق المدينة .
وفيم���ا يتعل���ق بتوفير المي���اه وضخها 

لبيوت المواطني���ن أوضحت البلدية أنها 
حافظت على اس���تمرار عمل آب���ار المياه 
وزادت من ساعات تشغيلها لتوفير المياه 
للمواطنين وتلبية االحتياجات المتزايدة 
م���ن المياه رغم حالة الطوارئ التي تعمل 
بها البلدية بسبب نقص الوقود والكهرباء 

واش���تداد الحصار المفروض على  قطاع 
غزة . 

كم���ا عمل���ت طواق���م الص���رف الصحي  
خالل أيام العيد على اس���تقبال شكاوي 
المواطني���ن ومعالج���ة طف���ح الص���رف 
الصحي، حيث عالجت نحو ) 260( إش���ارة 

طفح صرف صحي في مناطق مختلفة من 
المدينة . 

وأعلن���ت دائ���رة البيطرة ف���ي البلدية أن 
طواقمها أش���رفت على ذبح ) 270( رأسا 
من العجول في المس���لخ البل���دي التابع 
للبلدية بدءًا من اليوم األول لعيد األضحى 

المب���ارك، حي���ث ج���رت عملي���ات الذبح 
والتقطيع لصالح الجمعيات والمؤسسات 
الخيرية التي أجرت حجوزات مسبقة لذبح 

أضاحيها 
وفي س���ياق منفصل أطلعت بلدية غزة 
وف���دا أمميا م���ن مكتب األم���م المتحدة 
للشؤون اإلنس���انية ) أوتش���ا (  برئاسة 
المنسق الخاص للش���ؤون اإلنسانية في 
فلس���طين ) جيم���ي ماكغولدريك ( على 
اآلثار السلبية الستمرار أزمة انقطاع التيار 
الكهربائ���ي على عم���ل محطات الصرف 

الصحي في المدينة.
وأطل���ع مدير عام المياه والصرف الصحي 
م .رم���زي أهل، الوفد على أهم مش���اكل 
الصرف الصح���ي وتصريف مياه األمطار 
في المنطقة المحيط���ة بمحطة الصرف 
الصحي B7  في ح���ي الزيتون والجهود 
الت���ي تبذله���ا البلدية لتصري���ف مياه 
األمط���ار وح���ل مش���كلة طف���ح الصرف 

الصحي ومياه األمطار في المنطقة .
ودعا أهل، الوفد األممي لضرورة بذل الجهود 
الستمرار برنامج وقود الطوارئ الالزم لضمان 
تش���غيل المحطة والمحط���ات األخرى في 
المدين���ة، مح���ذرًا أن توق���ف المحطة عن 
العمل يه���دد بكارثة صحي���ة وبيئية قد 

تصيب المنطقة المجاورة للمحطة . 

بلــدية غــزة تجمــع 4200 طــن مــن النفايــات خــالل العيــد

بلدية غزة خالل اطالعها وفدًا اأمميًا على االآثار ال�سلبية ال�ستمرار اأزمة الكهرباء 

البريج/ االستقالل:
أعلن���ت  دائرة الصحة والبيئ���ة في بلدية مخيم البريج، أن قس���م 
النظافة قام بجمع وترحيل ما يقارب 25 طنًا من النفايات خالل أيام 

عيد االضحى المبارك.
وأوضحت الدائرة في تصريح له���ا، أنها قامت بمتابعة اعمالها خالل 
إجازة العيد للحفاظ على نظافة شوارع المخيم، حيث قام قسم النظافة 
بالتعاون مع قس���م اآلليات، بتوزيع حاويات على المسالخ والمذابح في 
المخيم للتخل���ص من مخلفات االضاحي ومن���ع القائها في الطرقات 

والتسبب بمكاره صحية وجمع وترحيل النفايات من الشوارع.

غزة/ االستقالل:
أدانت بلدية دنكرك الفرنس���ية، اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي 
األخيرة على قطاع غزة، والتي أس���فرت عن ارتقاء شهداء وإصابة 
العديد م���ن المواطنين العزل بجراح، فضال عن تدمير منش���آت 

مدنية حيوية، مبديًة أسفها لتردي األوضاع اإلنسانية في غزة.
جاء ذل���ك رًدا على برقية أرس���لها اتحاد بلديات قط���اع غزة، إلى 
مؤسس���ات دولي���ة وبلديات وم���دن أوروبية متوأم���ة وصديقة، 
الطالعهم على جرائم االحتالل المتواصلة بحق أبناء ش���عبنا في 
غزة، وتأثيرات ذلك على األوضاع اإلنس���انية المتردية بشكل غير 

مسبوق.
وأعربت البلدية الفرنسية التي تربطها عالقات توأمة مع بلدية غزة، 
عن عميق حزنها تجاه آالم ومعاناة الشعب الفلسطيني وال سيما 
في القط���اع المحاصر، بفعل الجرائم واالنتهاكات اإلس���رائيلية، 

مبديًة تعاطفها وتضامنها مع أبناء شعبنا في قطاع غزة.
واس���تهجنت الصمت الدولي المطبق خاصة تجاه ما يحدث بحق 
األبرياء والمدنيين العزل في غزة، رغم بشاعة المشهد وفظاعته، 
متمنية أن تلقى نداءات اتحاد بلديات قطاع غزة، آذانًا صاغية من 
المجتمع الدولي والبلديات األوروبية، وتحركًا س���ريعًا لوقف هذه 

الجرائم ورفع الحصار.
 رام الله / االستقالل:

 قال���ت وزارة الثقاف���ة إن مش���اركة 
الكاتبة الفلس���طينية نيروز قرموط 
للكتاب،  الدولي  أدنبرة  في مهرجان 
يعد انتصارا للثقافة الفلس���طينية 
الت���ي تتع���دى حص���ار االحت���الل 
وأس���الكه الش���ائكة، وتنفتح بكلتا 
يديها على شعوب وثقافات العالم، 
حاملة هّم الفلسطيني ومعاناته في 

الوطن والشتات.
وأضاف���ت الوزارة في بي���ان لها، يوم 
أم���س الس���بت، ان اختي���ار قرموط 
للمشاركة في المهرجان مع 49 كاتبا 
عالميا يدّل على مساحة اإلبداع التي 
تدفقت ف���ي مجموعتها القصصية 
المش���اركة "عباءة البح���ر"، وعن دقة 
الَوصف الواقع���ي لما تعانيه المرأة 
وجه  على  والغزي���ة  الفلس���طينية، 

الخصوص.
وأوضح���ت أن الكاتب���ة مزجت بين 
التجربة الشخصية والرؤية السياسة 
لخلق صورة واضح���ة المعالم للمرأة 
ف���ي فلس���طين، ولألطف���ال الذين 
اإلس���منتية  الكتل  بي���ن  يله���ون 
المدمرة والتي كانت مس���اكن لهم 

ذات ي���وم، والحطام ف���ي مدينتها 
غزة، ع���الوة على براعتها في رس���م 
خريطة التوترات بين أجيال مختلفة 
من الالجئي���ن الغزيي���ن، وذكريات 

مختلطة لمخيمات اللجوء.
واس���تنكرت الوزارة التضييق الذي 
تعرضت له الكاتبة، وتأخر حصولها 
على تأشيرة دخول المملكة المتحدة 
)بريطاني���ا( حيث يق���ام المهرجان 
السنوي، مشيرة إلى أّن كل محاوالت 

إسكات الصوت الفلسطيني النابض 
بالحي���اة، ومنع���ه من الوص���ول إلى 
العالم س���تبوء بفش���ل ذري���ع أمام 
اإلبداع واإلصرار، داعية إلى التصويت 
لعم���ل الكاتب���ة "عباءة البح���ر" عبر 
الموق���ع اإللكتروني للمهرجان لنيل 

جائزة الكتاب األول.
جدي���ر بالذك���ر أن مهرج���ان أدنبرة 
الدول���ي للكتاب هو واح���د من أهم 
التي تستضيف كتابا  المهرجانات 

وشعراء وفالس���فة من مختلف دول 
العالم، لمناقش���ة أعمالهم، وعرض 
إنتاجه���م الفك���ري واألدب���ي، وبيع 
كتبهم، ويأتي كج���زء من مهرجان 
أدنبرة الدولي الذي يقام في ش���هر 
آب، ويق���دم جائزة "الكت���اب األول"، 
وال���ذي يت���م اختي���اره ع���ن طريق 
التصوي���ت عب���ر موق���ع المهرجان 
اإللكتروني لعمل كاتب من الكتاب 

ال�49 الذين تم اختيارهم.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ ياسر شعبان صالح الصوراني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900489352( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سامي محمد عبد الكريم عبد العال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400537593( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /عبد الرحمن كنعان محمد حسين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412366551( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اسماعيل سليمان عبد الله ابو عمرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400999116(  فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

بلدية فرنسية تستنكر 
اعتداءات االحتالل على غزة

وزارة الثقافة: مشاركة الكاتبة قرموط في 

مهرجان أدنبرة انتصار للثقافة الفلسطينية

بلدية البريج تجمع 25 طن 
نفايات خالل أيام العيد

مصرع طفل إثر صدم 
مركبة له وسط قطاع غزة

نريوز قرموط خالل م�ساركتها يف مهرجان اأدنربة

غزة/ االستقالل: 
لق���ي طفل يبلغ م���ن العمر عامين مصرعه مس���اء أمس 
السبت، بعدما صدمته مركبة في مخيم النصيرات وسط 

قطاع غزة.
وق���ال إعالم ش���رطة المرور ف���ي بي���ان مقتضب وصل 
»االستقالل« نسخة عنه إن الطفل هو مصعب محمد أبو 
ش���حادة ، حيث توفي إثر صدم مركبة له من نوع جيلى 

عنابى اللون في المخيم.
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وس���تتوزع الوحدات األخرى على عدد من 
المس���توطنات، على الش���كل التالي: 55 
وحدة في مس���توطنة "بيت إي���ل"، و200 
وحدة في مس���توطنة "معالي أفريم"، و30 
وحدة في مس���توطنة "عتنائيل"، جنوب 
الخليل، باإلضاف���ة إلى مئات الوحدات في 

مستوطنات "ألفي منشي"، و"بيت آريه".
وكانت بلدية القدس اإلسرائيلي صادقت 
قبل نحو أسبوعين على بناء عشرات آالف 
الوحدات االستيطانية بأماكن مختلفة في 

القدس المحتلة.
وبحس���ب م���ا أوردت���ه القناة "العاش���رة 
العبرية"؛ توصلت بلدية القدس إلى اتفاق 
مع ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" لبناء 
20600 وح���دة في أرج���اء المدينة، بينها 
12600 وحدة جديدة، وثمانية آالف أخرى 

في إطار تجديد األحياء القائمة.

حرب معلنة
واعتبر واص���ل أبو يوس���ف، عضو اللجنة 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
استمرار االحتالل االسرائيلي في المصادقة 
على آالف الوحدات االستيطانية بالضفة 
الغربية والقدس المحتلتين بمثابة حرب 
معلنة ضد الش���عب الفلسطيني هدفها 

تمرير صفقة القرن.
وأوضح أبو يوس����ف ل�"االستقالل" أن ما 
تقوم به حكومة االحتالل اإلس����رائيلي 
يأت����ي في إط����ار ف����رض وقائعها على 
األرض وع����دم اعترافه����ا بق����رار 2334 
الصادر عن مجلس األمن الدولي و الذي 
ندد ببناء المس����توطنات وطالب بوضع 
نهاية لها، الفتا إلى أن ما يحدث يشكل 
جريم����ة حرب مس����تمرة ضد الش����عب 

الفلسطيني. 
وأشار إلى أن السلطة احالت ملف الجرائم 
المرتكبة من قبل االحتالل اإلسرائيلي بحق 
الشعب الفلسطيني من ضمنها المتعلقة 
بمل���ف االس���تيطان لمحكم���ة الجنايات 
الدولية للنظر فيها ومحاسبة " إسرائيل " 

الرتكابها تلك الجرائم. 
ولفت إلى أن الوض���ع القائم ضد القضية 
الجه���ات  عل���ى  يحت���م  الفلس���طينية 
الفلس���طينية تحقيق المصالحة و انهاء 
االنقس���ام وتحقيق الوحدة، وكذلك دعم 
الجهود المصرية، و توفير كافة أش���كال 
الصمود للش���عب الفلسطيني خاصة من 
سلبت أراضيهم ودعم المقاومة السلمية 
الشعبية ،  وتكثيف الجهود مع المجتمع 

الدولي ؛ لمحاسبة االحتالل. 

خمالف للقوانني
بدوره، المختص في ش���ئون االستيطان 
عب���د الهادي حنت���ش أكد أن التس���ارع 
بمختلف مدن  االس���تيطاني  بالتوس���ع 
الضف���ة الغربية والق���دس المحتلتين ، 
يأتي بعد اصدار الحكومة اإلس���رائيلية 
لع���دة ق���رارات وقوانين تس���مح فيها 
بتوسيع االستيطان داخل المستوطنات 
المقامة س���ابقا واالستيالء على مزيد من 
األراضي ، الفتا إلى أن ما يقوم به االحتالل 
اإلس���رائيلي مخالف للقواني���ن الدولية 

والتفاقية جنيف الرابعة . 
وشدد حنتش ل�"االستقالل " على أن حكومة 
االحت���الل اإلس���رائيلي تس���عى لترحيل 
السكان الفلسطينيين ومغادرة أراضيهم 
طوع���ا وبإرادته���م بعد تضيي���ق الخناق 
عليه���م، عن طري���ق منح المس���توطنين 
م���ا نس���بته م���ن 40-50% من مس���احة 
األراضي الكلية بالضفة الغربية والقدس 
المحتلتين، وإنشاء عدة معسكرات وشق 
شوارع التفافية ، واإلبقاء على 30% فقط 

ستمنح للشعب الفلسطيني. 
وبين أن حكومة االحت���الل أصدرت قانون 
المس���تعمرات  و  األراض���ي  "تبيي���ض" 

اإلس���رائيلية في األراضي الفلس���طينية 
المحتل���ة ، وإعطاء المس���توطنين الضوء 
األخضر لالس���تيالء عل���ى أي قطعة أرض 

موجودة بالضفة الغربية. 
وأش���ار إلى أن االحتالل ق���ام بوضع قانون 
"القومي���ة" وكان من ضمن���ه كتابة عبارة 
مبهمة وهي البناء على أراضي " إسرائيل 
" دون تحدي���د أي األراض���ي، مش���يرا إلى 
أن هذه العبارة والقواني���ن بمثابة إضفاء 
الشرعية ببناء آالف الوحدات بعد االستيالء 

والسيطرة على مزيد من األراضي. 
ولفت إلى أن االحت���الل يريد فرض وقائع 
على مدين���ة القدس وتهويدها بش���كل 
كام���ل ، كم���ا يري���د فصلها ع���ن الضفة 
الغربية ، من خالل عمليات البناء المكثفة 
بجمي���ع المس���تعمرات ، وتطوي���ر جميع 
المس���تعمرات بالضفة الغربية كي تحول 
الفلس���طيني  الس���كاني  التوس���ع  دون 
ودفعهم للعيش بمع���ازل صغيرة تحت 

المراقبة المشددة .  

ردود فعل
الوح���دات  م���ن  المزي���د  بن���اء  تس���ارع 
االستيطانية بمختلف مدن الضفة الغربية 
والق���دس المحتلتين  دفع وزارة الخارجية 

التركي���ة إلدانة بناء  ألفى وحدة س���كنية 
جدي���دة خلف الخ���ط األخض���ر بالضفة 
الغربية خاصة في مستوطنة آدام بالضفة 
الت���ي وقع فيه���ا حادثة طع���ن قبل نحو 
شهر ، بدعوى أنها مخالفة للقانون الدولي 

ولمسار السالم في الشرق األوسط  .
كما ادانت الخارجية الفرنس���ية في بيان 
صدر عنه���ا الجمعة الماضي���ة ، القرارات 
الجديدة للسلطات اإلسرائيلية ببناء اآلالف 
من الوحدات السكنية فى الضفة الغربية 

والقدس الشرقية.
وأك���دت الخارجية أن ه���ذه القرارات ، 
فضال عن عمليات الهدم واإلخالء التى 
تؤثر على الس���كان الفلسطينيين فى 
المنطق���ة )ج( ، وال س���يما فى المنطقة 
)إى 1( ، تشكل جزءا من االستراتيجية 
نفس���ها التى تهدد بش���كل مباش���ر 
فلس���طينية  دول���ة  قي���ام  إمكاني���ة 

مستقبلية قابلة للحياة.
أدانت بريطانيا األمر نفس���ه،  أن  وس���بق 
والخ���اص ببن���اء ألف���ي وح���دة س���كنية 
جديدة ف���ي الضفة الغربي���ة ، مؤكدا أن 
المستوطنات اإلسرائيلية غير شرعية وفقا 
للقانون الدولي وتش���كل إحدى العوائق 

أمام حل الدولتين. 

  "منشار االستيطان" يواصل قضم األرض الفلسطينية 

غزة / �سماح املبحوح:  
توا�سل حكومة االحتالل اليمينية 
املتطرفة والتي يتزعمها نتنياهو – 

ليربمان - ت�سعيد اأن�سطتها االإ�ستيطانية 
والعدوانية مبزيد من ال�سطو والنهب 

لالأر�ض الفل�سطينية ل�سالح امل�ستوطنات 
املقامة على االر�ض الفل�سطينية، من 

اأجل فر�ض وقائع جديدة، باإقرار 
املزيد من املخططات االإ�ستيطانية. 

و�سادقت قوات االحتالل ال�سهيوين، 
االأربعاء املا�سي، على خطط لبناء اأكرث 
من 1000وحدة ا�ستيطانية يف ال�سفة 
الغربية. وت�سمل اخلطط التي اأقرتها 

جلنة وزارة جي�ض االحتالل، مراحل 
خمتلفة، منها 370 وحدة ا�ستيطانية 

يف م�ستوطنة »اآدم« التي تعر�ض فيها 
ثالثة �سهاينة للطعن، يف متوز املا�سي 

وقتل اأحدهم.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / احمد فهمى احمد حشيشو م                                                 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905203410( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ توفيق اشرف توفيق االستاذ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402980072( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  نبيل محمود سالمة الحداد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)917555732( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ تسنيم ناصر محمد عايش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804999324( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

 رام الله/ االستقالل:
عب����ر الكات����ب والروائي اإلس����رائيلي س����امي 
ميخائي����ل، عن معارضت����ه لقان����ون القومية 
اليهودية الذي أقرته الكنيس����ت اإلسرائيلية، 
قائال: "إن ه����ذا القانون يدير ظه����ره للقواعد 
األساسية للديمقراطية، ويعتبر إسرائيل دولة 
قومية للش����عب اليهودي، ويسمح فيها ببناء 
تجمعات سكنية على أس����س دينية واثنية، 
ويتم فيها اإلساءة للغة العربية التي لن تكون 

لغة رسمية".
وتابع ميخائيل قائال، ه����ذا القانون العنصري 
يشعرني بالغثيان والقلق، باعتبار إساءتنا نحن 
كيهود لمن هم من غير اليهود كارثة قومية، 
وأن����ا ككاتب وروائ����ي عبري لن أنس����ى أبدا أن 

العربية هي لغتي األم.
وقال: »إننا نحيا في وسط عربي مكتظ، وبالتالي 
فإن قمع اللغة العربية في منزلة عصب العيون 
والس����ير على حبل خياني مشدود من الجهل، 

واللغة العربية ما زالت حاضرة وموجودة بيننا«.
وأك����د ميخائيل، أن قانون القومية يلقي قنبلة 
قاتل����ة تش����رع للدولة بناء تجمعات س����كانية 
لطوائف منفصلة على أس����س دينية وقومية، 
لتحقي����ق األح����الم الوردي����ة للمس����توطنين، 
لتكون مش����ابهة لتلك التي كانت للفرنسيين 
ف����ي الجزائ����ر، وللبريطانيي����ن في روديس����يا، 
وللهولنديين في جنوب أفريقيا، وكلها اختفت 

من هذا العالم.
وقال، إن قانون القومية العنصري يلحق الضرر 
باليهود ايضا، وهو قانون وضع النتحار شعب 
نما وعاش فقط بفضل الجس����ور التي بناها مع 

الشعوب والثقافات األخرى.
وخت����م الروائي والكاتب اإلس����رائيلي س����امي 
ميخائيل رس����الته بالقول، علينا جميعا يهودا 
وغير يهود لفظ ه����ذا القانون، وان نعمل على 
إلغائ����ه، إذا كنا فعال نهتم بمصير هذه الدولة 

)إسرائيل(.

كاتب إسرائيلي: قانون القومية 
يشعرني بالغثيان والقلق وعلينا إلغاؤه

جنين / االستقالل:
أنجب���ت زوجة األس���ير محم���د متعب 
طحاينة من بلدة السيلة الحارثية غرب 
مدينة جنين ش���مال الضف���ة الغربية 
المحتلة يوم أمس السبت، مولوًدا ذكًرا، 
بعد نج���اح تهريب نطف���ة من زوجها 

داخل سجن في النقب.
وأفادت مصادر عائلية بأن الطفل الذي 
ولدته أم���ه في المستش���فى العربي 
التخصصي في مدينة نابلس ش���مااًل 

بصحة جيدة وقد سمي "دانيال".
وطحاين���ة محك���وم بالس���جن 19عاًما 
قضى منها 16عاًما متنقال بين سجون 

االحتالل.

زوجة أسير بجنين 
تنجب طفال من 
»نطفة مهربة«

2018األحد    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    15143926

توقفت شأني ش���أن الكثيرين أمام تصريحات 
أول أيام العيد في غ���زة المحاصرة. بدت وكأنما 
هي تزّف للغزيين الرازحين تحت كارثية حصار 
طال بقرب محت���وم النفراجة. ب���دا هذا بخالف 
كافة التسريبات الس���ابقة، وكذا ما تناهى من 
تصريحات الفصائل المشاركة في حوار القاهرة 
التهدوي قبل العيد وعش���ية تعليق���ة إلى ما 
بعده. كلها لم تذهب في تفاؤلها إلى هذا الحد. 
والتعليق تأجياًل بحد ذاته أوحى حكمًا بأن الرعاة 
ومن يحاورونهم قد أعطوا أنفس���هم فس���حًة 
لتذلي���ل عقبات حالت دون اس���تيالد التهدئة 
المنش���ودة. وهذه أب���دت األس���ابيع األخيرة ما 
يوحي وكأنما كافة أطراف عالم من يهمه أمرها، 
دوليًا، وإقليمي���ًا، وعربيًا، ُمنك���ّب على إخراجها 
وحريص على اإلدالء بدلوه في صخبها التهدوي، 
وكٍل من موقع���ه ودوره ومصلحت���ه، مع مراعاة 
كافة سيناريوهاتها بال استثناء، والتي هي قيد 
المساومة، أمران حاكمان: التخفيف من كارثية 
الحصار إنس���انيًا بالقدر ال���ذي يرد خطر انفجار 
مرج���ل غزة في وجه الجميع، وإيماءة موافقة من 
نتنياهو. تصريحات العيد بدت كش���به عيدية 
للمحاصرين، أو بمثابة إعالن مسبق عن انتصار...

خصها يقول: نحن في س���بيلنا  كي���ف؟! كان ملَّ
للوصول إلى تهدئة وحل للضائقة اإلنس���انية 
الرهيبة في غزة ال ندفع مقابلها ثمنًا سياس���يًا، 
وال تستدعي منا تنازاًل ماسًا بثوابتنا ومسلماتنا 
الوطنية ومقاومتنا لالحتالل...وهذا إن كان حقًا، 
فيعني في هذه الحالة واحدًة من اثنتين ال ثالث 
لهما: األولى: هزيمة تكتيكية واس���تراتيجية 
ذات مردود ردعي ومعنوي للمحتلين، وتس���ليم 
منهم به���ا، وإق���رار منهم بفش���ل حصارهم، 
وبالتال���ي عجزهم ع���ن ترويض غزة وإس���قاط 
بندقي���ة المقاومة م���ن يدها، وأقل���ه أن غزة قد 
انتزعت منهم ه���ذه التهدئة وفق رؤيتها هي 
للتهدئة وليس رؤيته���م، أو ما ال يخفى من أن 

مس���اعى الوس���طاء ضغطا وتموياًل، كانت في 
ة إلنجازها. البداية منصبَّ

والثانية: أنها ال تع���دو تهدئًة ميدانية مؤقتة 
اضطر االحتالل، أو أكره ال فرق، لقبولها ألس���بابه 
وحس���اباته الظرفية، بمعنى أنه���ا مثلها مثل 
س���ابقاتها الالئي تلون حروبه األخيرة على غزة، 
بمعنى يخرقها وقتما يناس���به الحقًا، وال تلبث 
اشتراطاتها والتزاماته حيالها أن تذهب ادراج 
رياح عدوانيته، مع فارق واحد في هذه المرة، وهو 
اقتناعه هو والغرب وعرب التهدئة بأن الحصار 
قد فش���ل بعد أن أوصل غزة إلى واقع كارثي، لم 
يدفعها لالستسالم، ولكن إلى مسيرات العودة، 
كما وينبئ بقرب انفجار لن يسلموا جميعهم من 
عواقبه، وبالتالي، وجوب تخفيف وطأة كارثيته 

ال أكثر.
..وحتى لو ذهبنا بعيدًا إلى حيث احتماالت رفعه 
والتي ال نرجحها، فذلك يكون مقيدًا باشتراطات 
يمكنه تس���ويقها أمام جمه���وره المغالي في 

فه وعدوانيته. تطرُّ
إن كانت التهدئة الموعودة هذه هي بمضمون 
األولى، وال تس���هم في فصل القطاع عن الضفة 
والذي هو من اس���تهدافات مخططات تصفية 
القضية، ف���ال نعتقد أن فلس���طينيًا أو عربيًا أو 
إنس���انًا حرًا، وه���و يعلم مدى عذاب���ات مليوني 
فلس���طيني في معتقل غزة الكبير، ال يستبشر 
به���ا خي���رًا، أو هو ض���د تهدئة فرض���ت على 
المحتل وفق االش���تراطات، أو المب���ادئ، وبلغة 
أخرى الثوابت، التي صمدت غزة اثنى عشر عامًا 
رهيبة للمحافظة عليها، وفي مقّدمتهاافش���ال 

استهداف اسقاط بندقيتها المقاومة.
...ال أحد ضدها إال األوس���لويون، الذين يرون في 
مطل���ق تهدئة بدون توقيعه���م مع تمكينهم 
في غزة »من الباب للمحراب، وفوق األرض وتحت 
األرض«، بمعنى س���حب »التنسيق األمني« في 
الضف���ة عليها، بم���ا فيه ما »تح���ت األرض« أي 

المقاومة وأنفاق المقاومة، تفريطًا بالقضية، أما 
إذا كان وفقه، فنضال وطني كسائر نضاالتهم 
الت���ي اس���فرت عما وصل���وا وأوصل���وا القضية 

لهاويته!
إن كانت هذه أو تلك، الب���د من التذكير باآلتي: 
عندما انطلقت الثورة الفلس���طينية المعاصرة 
كان فدائيوها يستش���هدون م���ن أجل تحرير 
كامل فلسطين التاريخية، وليس المساومة على 
21% مما تيسر من المحتل بعد النكبة الثانية 
بالتنازل عن 78% من المحتل بعد النكبة األولى. 
كم���ا أن حق العودة يعني المواجهة التناحرية، 
ليس مع قانون »القومي���ة اليهودية«، وإنما مع 
وجود الكيان االستعماري الغاصب برمته فيها...

ومس���يرات العودة وال180 ش���هيدًا وأكثر من 
ثالث���ة آالف جريح ومقعد في غ���زة، هذه التي 
افرغ���ت بتوازيها م���ع معادلة »ن���ار مقابل نار«، 
المس���تعمرات المحيطة بالقط���اع المحاصر، لم 
تنطلق وتتواصل من أج���ل التهدئة، أو رغيف 
مم���زوج بالذل، أو إط���الق ماراثون الوس���اطات، 
»التنسيق  وتمكين  فالتنازالت،  والسمس���رات، 
األمني« في الضفة المس���تباحة م���ن عنق غزة 

المقاومة.
روا أيضًا، إن الحروب العدوانية الثالث على  وتذكَّ
غزة كلها ُأختتمت بتهدئ���ة ذهب زبدها جفاًء 
فور إبرامها، وإن الثمانين في المئة من أهلنا في 
غ���زة هم الجئون ويريدون الع���ودة إلى ديارهم 
التي ش���ردوا منها، وليس السماح آلالف قليلة 
منهم بالعمل في بناء مستعمرات عدوهم على 
أرضهم السليبة، أو نوادل يخدمون في مطاعمه.

...مش���كلة األم���ة المقهورة تكمن ف���ي أن من 
أنظمتها من ال يتورع عن أن يتحّوَل إلى ضاغط 
أو مم���ّول لتمرير مخططات نتنياهو، ومش���كلة 
ش���عبنا المناضل كانت دائما في قياداته التي 
لم ترتِق يومًا إلى مس���توى فدائيته وأسطورية 

صموده.

 المصالحِة الوطنيِة الفلس���طينيِة 
َّ

بعي���دًا ع���ن كل التقدي���رات، إن
المنشودة، التامِة والكاملِة، مصلحة وطنية فلسطينية، خالصة مائة 
بالمائة. وقد أعلنت كل القوى الفلس���طينية ع���ن تأييدها ودعمها 
وإس���نادها للجهود التي تجري اآلن من اج���ل إتمام األمور والوصول 
إلى بر الوحدة الوطنية الفلس���طينية المنشودة، فالجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين، دعت إلى ضرورة البناء على اتفاق المصالحة الموقع 
ف���ي القاهرة بين حركتي فتح وحماس منذ فترة ليس���ت بالقصيرة، 
والس���عي لتخفيف معاناة مواطني قطاع غّزة، باتخاذ إجراءات عاجلة 
تخص معاناتهم اليومية. وأثنى عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
الشعبية كايد الغول على ما تم التوافق عليه. ودعا لمزيد من العمل 

لتنفيذ كل ملفات المصالحة وتذليل العقبات.
كذل���ك األمر بالنس���بة لمواقف باق���ي القوى والفصائ���ل كالجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين � القيادة العامة، وحركة الجهاد اإلسالمي، 
وجبه���ة التحرير العربي���ة، والجبهة العربية الفلس���طينية، وجبهة 
التحرير الفلسطينية، ومنظمة طالئع حرب التحرير الشعبية )قوات 
الصاعقة(، وجبهة النضال الش���عبي الفلس���طيني، وحزب الشعب 
الفلس���طيني، وحزب اإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني )فدا(، وحركة 

المبادرة الوطنية.
وكانت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية )المعارضة( قد 
أصدرت بيانًا حول ما قيل عن جهود تبذل بين حركتي فتح حماس في 
 القيادة المركزية تتطلع أن يوّفر اإلتفاق 

َّ
ه����ذا الصدد، وجاء فيه : “أن

الذي جرى بين حركتي فتح وحماس الس����بل لرفع العقوبات الظالمة 
وإنهاء الحصار الجائر بكل أشكاله على قطاع غزة, وأن يجسد التالحم 
الوطني من خالل المصالحات المجتمعة إثر األحداث المؤسسة التي 
حصلت في الفترة الماضية, وأن ُيشّكل مدخاًل لحل المشاكل الحياتيِة 
واالجتماعية للشعب الفلسطيني في الداخل خاصة في القطاع”. كما 
ق����ال البيان “تؤكد القيادة المركزية على ضرورة وأهمية العمل الجاد 
لتحقيق وحدة وطني����ة حقيقية, عبر المش����اركة الفاعلة لكل القوى 

والفصائل والفعاليات الوطنية, في الحوار الوطني الش����امل من أجل 
التوافق على إس����تراتيجية وطنية موحدة, تس����تند لخيارات شعبنا 
في التمس����ك بكام����ل حقوقه الوطنية الثابتة غي����ر القابلة للتصرف 
وفي مقدمتها حق العودة والقدس وتقرير المصير. والتمسك بخيار 
المقاومة واالنتفاضة. كما تدعو لإلسراع في خطوات إعادة بناء منظمة 
التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على أسس وطنية واضحة تستند 
للميثاق الوطن����ي والبرنامج الكفاحي, لتنفيذ ما تم التوافق عليه في 
الحوارات السابقة, بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية ألعضاء المجلس 
الوطني الفلسطيني, ليكون ممثاًل لكل فئات وقوى شعبنا داخل الوطن 
وخارجه”.إن اتفاق المصالحة الموقع قبل عام تقريبًا بين حركتي فتح 
وحم����اس قد وجد ترحيبًا واضحًا من العالم العربي على المس����تويات 
الرسميِة والشعبيِة، بدءًا من جامعِة الدول العربية، ومختلف العواصم 
العربية، التي عّبرت عن ارتياحها من إنهاء االنقس����ام الفلس����طيني 
الداخلي، وبدء مرحلة وطنية تحت ظالل المصالحة الفلس����طينية. كما 
رّحبت بالمصالحة الفلس����طينية ُمعظ����ِم دول العالم، وخاصة اإلتحاد 
األوروبي وروس����يا والصين، وكل ذلك يستدعي بذل الجهود وتقديم 
الدعم اإلقتصادي والسياس����ي والخبرات للش����عب الفلسطيني في 

فلسطين والشتات، إلنجاح اإلتفاق بملفاتِه كافة.
 وحدة البيت الفلس���طيني، وتوحيد األرض المحتل���ِة عام 1967، 

َّ
إن

وعودة توحيد المؤسس���ات الوطني���ِة الفلس���طينيِة، يجب أن تتم 
انطالق���ًا من وحدة منظمة التحرير الفلس���طينية، الممثل الش���رعي 
والوحيد للش���عب العربي الفلس���طيني في الداخل والشتات، ومن 
وحدة البرنامج والمشروع الوطني. فالمصالحة يفترض بها أن تشمل 
الش���راكة، واإلنتخابات التشريعية والرئاس���ية، وانتخابات المجلس 
الوطني الفلسطيني )البرلمان الموّحد للشعب الفلسطيني في الوطن 
والش���تات(، لتصبح كل تلك األمور في منظور الفعل والعمل التالي، 
وصواًل لبناء إستراتيجية وطنية فلسطينية، وأن القرارات المصيرية 
من صميم البرنامج السياسي، وأنه من غير المقبول أن يتم التفرد أو 

العمل خارج الوفاق الوطني. فاتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية، 
يعني إح���داث التغيير المطلوب على طريق تجس���يد وحدة األرض 
والش���عب ووحدة البرنامج النضالي التحرري الفلسطيني، فالمسألة 
ليست مسألة اقتسام نفوذ لس���لطة ال تزال تحت اإلحتالل، بل األمر 
يتعل���ق بوض���ع برنامج وطني توافق���ي جامع وموّحد لكل الش���عب 
الفلسطيني في الداخل والشتات، لتمكين الجميع من القيام بدورهم 
النضالي والكفاحي، على طريق العودة واالستقالل والحرية للشعب 
العربي الفلسطيني، وإطالق العملية الديمقراطية من خالل تشكيل 
حكومة وحدة وطنية بمش���اركة جميع الق���وى والفصائل يكون على 
رأس أولوياتها اإلعداد النتخاباٍت رئاسيٍة وتشريعيٍة في أقرِب وقٍت 
ممكن، وانتخابات شاملة لمجلس وطني فلسطيني )البرلمان الموّحد 
للداخل والش���تات( جديد على طريق إعادة بناء وتجديد مؤسس���ات 
منظم���ة التحرير الفلس���طينية ودخ���ول باقي الق���وى لعضويتها، 
 حركتي 

َّ
وتحديدًا حركتي حماس والجهاد اإلس���المي. بالرغم من أن

حماس والجهاد اإلس���المي مازالتا ترفض���ان االلتزام ببرنامج منظمة 
التحرير الفلسطينية، األمر الذي ُيشّكل عقبة كبيرة أمام انضمامها 
مس���تقباًل إلى المنظمة. فلس���ان حال المنظمة يق���ول: “ال يمكننا 
تغيير برنامج منظمة التحرير من أجل أّي حركة أو حزب سياسي يوّد 
اإلنضم���ام إليه���ا، ألن ذلك ربما يقود إلى قيام ع���دد من دول العالم 

المهمة بسحب االعتراف بالمنظمة، وتاليًا السلطة”.
 التطبيق العملي إلتف���اق المصالحة الوطنية 

َّ
وفي هذا الس���ياق، إن

ُل ضرورة البد منها  الفلس���طينية، واإلبتعاد عن المحاصصة، ُيش���كِّ
إلنجاح اإلتفاق، على أن الرهان اآلن يتجه نحو تطبيق ما جرى اإلتفاق 
عليه، خاصة في ظل التجارب الس���ابقة التي عايشها الفلسطينيون 

من توقيٍع إلتفاقياٍت لم يكتب لها النجاح.
 كل ذل���ك يتطلب إب���داء كل المرونة المطلوبة م���ن جميع القوى 

َّ
إن

الفلس���طينية، إلنجاز المصالحة الوطنية الش���املة. والبدء بخطواِت 
المصالح���ِة عملًيا عل���ى أرض الواقع إلع���ادة الوحدة وإرس���اء قواعد 

الشراكة السياسية على طريق البرنامج السياسي الوطني التوافقي 
)الذي توافقت عليه ووقعت على وثيقته كل القوى الفلسطينية في 
العاصم���ة المصرية/القاهرة ع���ام 2011(، وتكريس الوحدة الوطنية 
ف���ي مواجهة اإلس���تحقاقات الكب���رى التي تنتظر الحال���ة الوطنية 
الفلسطينية في الداخل والش���تات، فالكل الفلسطيني بحاجة اآلن 
للوقوف أمام الُمتغيرات الدولية، ألن هناك مشروعًا أمريكيًا لتصفية 
القضية الفلسطينية تحت عنوان “صفقة القرن”، حيث البد من توفر 

الوحدة الوطنية كشرٍط البد منه لمواجهتها.
الشعب الفلسطيني في الداخل )على عموم ارض فلسطين التاريخية( 
وفي المنافي والشتات، يتطلع بكِل أمٍل أن تتصرف القوى السياسية 
الفلسطينية هذه المرِة، بوعٍي ومس���ؤوليٍة وطنيٍة كاملٍة، وأن ُتدرك 
أن العالم رمى الكرة في ملعبهم وب���رأ دولة اإلحتالل ودول المنطقة 
من المسؤولية عن اإلنقس���ام وعن الحصار الجائر والظالم المفروض 
على قطاع غزة، وألقى على عاتقهم مسؤولية إنجاز المصالحة وإنهاء 
االنقس���ام الداخلي في صفوفهم، وعليها أن تدرك أن ما ُيس���مى ب�� 
“الصفق���ة الكبرى أو صفقة القرن” التي حّرك���ت عدِة قوى إقليمية 
للدفع باتجاه المس���اعدة على إنجاز ملف المصالحة تستهدف الكل 
الفلسطيني، تس���تهدف منظمة التحرير الفلس���طينية والمشروع 
الوطني كما تس���تهدف حركة حماس وبقي���ة فصائل المقاومة، أّما 
الش���عب الفلس���طيني فله مصالحة وتقديره للمصالح���ة وبالتالي 
أهدافه الوطنية التي لن يحيد عنها مهما افترش طريقه من مصاعب 
والتواءات، فلن تنال منه مش���اريع يراد زرعها كالحديث عن مشروع 
“صفق���ة القرن”، فكل م���ن يتوهم بوأد القضية الوطنية س���يخرج 
 الفشل ممنوع في مسار المصالحِة 

َّ
خاسرًا في نهاية المطاف.أخيرًا، إن

الوطنيِة الفلس���طينيِة، وإعادة بناِء الوحدِة الوطنيِة الفلس���طينيِة، 
فالعودة للوراء تقع في باب الُمحّرماِت الوطنيِة، فالفرصة اآلن أوس���ع 
وأعمق للمعالجة الش���املة، ولتذويب كل الُمعيق���ات، والبدِء بمرحلٍة 

جديدٍة، مع إنهاء جزئيات كل ملف.

التهــدئة والثوابــت
عبد اللطيف مهنا

رأي
انقضت أيام عيد األضحى س���ريعا, ورغم الصعوبات االقتصادية الجمة التي يعاني منها الفلس���طينيون 
وتحدي���دا في قطاع غزة, إال ان العيد ادخل عليهم البهجة والس���عادة, وتعالت ضحكات األطفال والزهرات 
خالل أيام العيد, والتف الجميع لمش���اهدة األضاحي وهى تذبح في البيوت والشوارع والمسالخ رغم قلتها 
هذا العام نظرا لألوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها سكان قطاع غزة, ولكن يبقى للعيد فرحته التي 
تغزو القلوب بال استئذان, وتبقى مظاهرة حاضرة رغم الحصار والفقر والقهر الصهيوني ووسائله المختلفة 

لتنغيص حياة الفلسطينيين عبر القتل والهدم والتهجير واالستيطان والتمييز العنصري. 
ومضى العيد ببهجته وعندنا لدهاليز السياس���ة, والحديث عن استئناف جلسات المصالحة الفلسطينية, 
والتح���اور ح���ول التهدئة مع االحتالل الصهيوني, حي���ث كان من المقرر ان يتم توجي���ه الدعوة للفصائل 
الفلسطينية ألجل استئناف جلسات القاهرة والتوقيع على التهدئة والمصالحة, وحدد الثالثاء القادم موعدا 
الستئناف الحوار, لكن باألمس توجه وفد فتح الى القاهرة لكي يتباحث منفردا مع األشقاء المصريين حول 
ملف المصالحة, وطالما ان فتح تتحاور منفردة فهذا يعني ان هناك فجوة عميقة بينها وبين حماس, وهى 

تريد ان تحدد المصالحة بشروطها, وتضع بصماتها النهائية على أي اتفاق للمصالحة الفلسطينية. 
األمور لم تتوقف عند هذا الحد بل ان حركة فتح والس���لطة الفلسطينية وجهتا اتهامات للطرف الذي يوقع 
على التهدئة انه خارج عن الصف الوطني, وانه تنازل عن القدس لالحتالل, وانه اضر بالقضية الفلسطينية, 
رغم ان الس���لطة الفلس���طينية هي من وقع على اتفاقية أوسلو المش���ؤومة, واتفاقية باريس االقتصادية 
المجنونة, واالتفاق األمني الذي يعتبر التنس���يق األمني بين السلطة واالحتالل مقدسًا, وهى التي أوصلتنا 
إلى حالة سياسية متردية للغاية بفعل القرارات الفردية التي اتخذتها بعيدا عن المجموع الفلسطيني ألنها 
ال تؤمن بالش���راكة الوطنية, وال تؤمن بالحوار الفلس���طيني, وتتنكر لكل الفصائل الفلسطينية وترفض أي 

سياسات خارجة عن قناعتها. 
نعم مضى العيد وعدنا والعود أحمد للتصريحات اإلعالمية التوتيرية, واالتهامات المتبادلة, ولغة التشابك 
والتنابز, وخطاب القهر الذي يصيب ش���عبنا الفلسطيني بخيبة األمل,عاد شعبنا لينتظر جهود مصر وهل 
تس���فر عن مصالحة حقيقية, هل ينتظر طرفا االنقس���ام ان يتم فرض المصالحة عليهما فرضا, خاصة ان 
هناك جهات عديدة يدها تفتل في وعاء المصالحة, وكل جهة من هذه الجهات سواء اإلقليمية أو األمريكية 
أو األممية أو حتى الصهيونية لها رؤيتها للمصالحة, وتريدها وفق شروطها الخاصة, وهى كلها في النهاية 
تنته���ي عند قبول أو عدم قبول االحتالل الصهيوني بها, نحن ال نريد ان نزرع الش���وك ونبدد األمل, ولكننا 
نس���تفز ذواتنا ك���ي نتمرد على هذا الواقع, ونتخلص من كل القيود الت���ي تكبلنا, ونجعل المصالحة خيارا 
فلس���طينيا خالصا بعيدا عن أي تدخالت خارجية, فهذا يختصر علينا الطريق ويضيق الفجوات ويقربنا في 
وجهات النظر الى حد بعيد.  وأخيرا سؤال مطروح بإلحاح هل التهدئة مرتبطة بالمصالحة؟, اإلجابة الطبيعية 
ال, ف���كل ملف منفصل بذاته عن اآلخر, لكن اإلجابة الحقيقية نعم, فالس���لطة تش���ترط قبل التوقيع على 
التهدئة االتفاق على المصالحة الفلس���طينية, واإلدارة األمريكية واألمم المتحدة ترغب في تسلم السلطة 
لقطاع غزة كي تقدم مساعدتها المالية للغزيين, وتستأنف عملية االعمار في القطاع, أما »إسرائيل« فتدرك 
جيدا ان نجاح التهدئة مرهون بسيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة لضمان استمرار التنسيق األمني, 
والسيطرة على سالح المقاومة, وحل األجهزة العسكرية للفصائل الفلسطينية, وهذا يدل على عمق الفجوة, 
أما اللجوء للبحث عن بديل ليقوم بدور الس���لطة, فان هذا يدخل شعبنا في دائرة »الشك وعدم اليقين« وقد 

يعيدنا إلى المربع األول, والحل )فلسطيني خالص(.         

ومضى العيد 

المصالحـة التــي باتــت تحــدد المصيــر
علي بدوان
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توقفت شأني ش���أن الكثيرين أمام تصريحات 
أول أيام العيد في غ���زة المحاصرة. بدت وكأنما 
هي تزّف للغزيين الرازحين تحت كارثية حصار 
طال بقرب محت���وم النفراجة. ب���دا هذا بخالف 
كافة التسريبات الس���ابقة، وكذا ما تناهى من 
تصريحات الفصائل المشاركة في حوار القاهرة 
التهدوي قبل العيد وعش���ية تعليق���ة إلى ما 
بعده. كلها لم تذهب في تفاؤلها إلى هذا الحد. 
والتعليق تأجياًل بحد ذاته أوحى حكمًا بأن الرعاة 
ومن يحاورونهم قد أعطوا أنفس���هم فس���حًة 
لتذلي���ل عقبات حالت دون اس���تيالد التهدئة 
المنش���ودة. وهذه أب���دت األس���ابيع األخيرة ما 
يوحي وكأنما كافة أطراف عالم من يهمه أمرها، 
دوليًا، وإقليمي���ًا، وعربيًا، ُمنك���ّب على إخراجها 
وحريص على اإلدالء بدلوه في صخبها التهدوي، 
وكٍل من موقع���ه ودوره ومصلحت���ه، مع مراعاة 
كافة سيناريوهاتها بال استثناء، والتي هي قيد 
المساومة، أمران حاكمان: التخفيف من كارثية 
الحصار إنس���انيًا بالقدر ال���ذي يرد خطر انفجار 
مرج���ل غزة في وجه الجميع، وإيماءة موافقة من 
نتنياهو. تصريحات العيد بدت كش���به عيدية 
للمحاصرين، أو بمثابة إعالن مسبق عن انتصار...

خصها يقول: نحن في س���بيلنا  كي���ف؟! كان ملَّ
للوصول إلى تهدئة وحل للضائقة اإلنس���انية 
الرهيبة في غزة ال ندفع مقابلها ثمنًا سياس���يًا، 
وال تستدعي منا تنازاًل ماسًا بثوابتنا ومسلماتنا 
الوطنية ومقاومتنا لالحتالل...وهذا إن كان حقًا، 
فيعني في هذه الحالة واحدًة من اثنتين ال ثالث 
لهما: األولى: هزيمة تكتيكية واس���تراتيجية 
ذات مردود ردعي ومعنوي للمحتلين، وتس���ليم 
منهم به���ا، وإق���رار منهم بفش���ل حصارهم، 
وبالتال���ي عجزهم ع���ن ترويض غزة وإس���قاط 
بندقي���ة المقاومة م���ن يدها، وأقل���ه أن غزة قد 
انتزعت منهم ه���ذه التهدئة وفق رؤيتها هي 
للتهدئة وليس رؤيته���م، أو ما ال يخفى من أن 

مس���اعى الوس���طاء ضغطا وتموياًل، كانت في 
ة إلنجازها. البداية منصبَّ

والثانية: أنها ال تع���دو تهدئًة ميدانية مؤقتة 
اضطر االحتالل، أو أكره ال فرق، لقبولها ألس���بابه 
وحس���اباته الظرفية، بمعنى أنه���ا مثلها مثل 
س���ابقاتها الالئي تلون حروبه األخيرة على غزة، 
بمعنى يخرقها وقتما يناس���به الحقًا، وال تلبث 
اشتراطاتها والتزاماته حيالها أن تذهب ادراج 
رياح عدوانيته، مع فارق واحد في هذه المرة، وهو 
اقتناعه هو والغرب وعرب التهدئة بأن الحصار 
قد فش���ل بعد أن أوصل غزة إلى واقع كارثي، لم 
يدفعها لالستسالم، ولكن إلى مسيرات العودة، 
كما وينبئ بقرب انفجار لن يسلموا جميعهم من 
عواقبه، وبالتالي، وجوب تخفيف وطأة كارثيته 

ال أكثر.
..وحتى لو ذهبنا بعيدًا إلى حيث احتماالت رفعه 
والتي ال نرجحها، فذلك يكون مقيدًا باشتراطات 
يمكنه تس���ويقها أمام جمه���وره المغالي في 

فه وعدوانيته. تطرُّ
إن كانت التهدئة الموعودة هذه هي بمضمون 
األولى، وال تس���هم في فصل القطاع عن الضفة 
والذي هو من اس���تهدافات مخططات تصفية 
القضية، ف���ال نعتقد أن فلس���طينيًا أو عربيًا أو 
إنس���انًا حرًا، وه���و يعلم مدى عذاب���ات مليوني 
فلس���طيني في معتقل غزة الكبير، ال يستبشر 
به���ا خي���رًا، أو هو ض���د تهدئة فرض���ت على 
المحتل وفق االش���تراطات، أو المب���ادئ، وبلغة 
أخرى الثوابت، التي صمدت غزة اثنى عشر عامًا 
رهيبة للمحافظة عليها، وفي مقّدمتهاافش���ال 

استهداف اسقاط بندقيتها المقاومة.
...ال أحد ضدها إال األوس���لويون، الذين يرون في 
مطل���ق تهدئة بدون توقيعه���م مع تمكينهم 
في غزة »من الباب للمحراب، وفوق األرض وتحت 
األرض«، بمعنى س���حب »التنسيق األمني« في 
الضف���ة عليها، بم���ا فيه ما »تح���ت األرض« أي 

المقاومة وأنفاق المقاومة، تفريطًا بالقضية، أما 
إذا كان وفقه، فنضال وطني كسائر نضاالتهم 
الت���ي اس���فرت عما وصل���وا وأوصل���وا القضية 

لهاويته!
إن كانت هذه أو تلك، الب���د من التذكير باآلتي: 
عندما انطلقت الثورة الفلس���طينية المعاصرة 
كان فدائيوها يستش���هدون م���ن أجل تحرير 
كامل فلسطين التاريخية، وليس المساومة على 
21% مما تيسر من المحتل بعد النكبة الثانية 
بالتنازل عن 78% من المحتل بعد النكبة األولى. 
كم���ا أن حق العودة يعني المواجهة التناحرية، 
ليس مع قانون »القومي���ة اليهودية«، وإنما مع 
وجود الكيان االستعماري الغاصب برمته فيها...

ومس���يرات العودة وال180 ش���هيدًا وأكثر من 
ثالث���ة آالف جريح ومقعد في غ���زة، هذه التي 
افرغ���ت بتوازيها م���ع معادلة »ن���ار مقابل نار«، 
المس���تعمرات المحيطة بالقط���اع المحاصر، لم 
تنطلق وتتواصل من أج���ل التهدئة، أو رغيف 
مم���زوج بالذل، أو إط���الق ماراثون الوس���اطات، 
»التنسيق  وتمكين  فالتنازالت،  والسمس���رات، 
األمني« في الضفة المس���تباحة م���ن عنق غزة 

المقاومة.
روا أيضًا، إن الحروب العدوانية الثالث على  وتذكَّ
غزة كلها ُأختتمت بتهدئ���ة ذهب زبدها جفاًء 
فور إبرامها، وإن الثمانين في المئة من أهلنا في 
غ���زة هم الجئون ويريدون الع���ودة إلى ديارهم 
التي ش���ردوا منها، وليس السماح آلالف قليلة 
منهم بالعمل في بناء مستعمرات عدوهم على 
أرضهم السليبة، أو نوادل يخدمون في مطاعمه.

...مش���كلة األم���ة المقهورة تكمن ف���ي أن من 
أنظمتها من ال يتورع عن أن يتحّوَل إلى ضاغط 
أو مم���ّول لتمرير مخططات نتنياهو، ومش���كلة 
ش���عبنا المناضل كانت دائما في قياداته التي 
لم ترتِق يومًا إلى مس���توى فدائيته وأسطورية 

صموده.

 المصالحِة الوطنيِة الفلس���طينيِة 
َّ

بعي���دًا ع���ن كل التقدي���رات، إن
المنشودة، التامِة والكاملِة، مصلحة وطنية فلسطينية، خالصة مائة 
بالمائة. وقد أعلنت كل القوى الفلس���طينية ع���ن تأييدها ودعمها 
وإس���نادها للجهود التي تجري اآلن من اج���ل إتمام األمور والوصول 
إلى بر الوحدة الوطنية الفلس���طينية المنشودة، فالجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين، دعت إلى ضرورة البناء على اتفاق المصالحة الموقع 
ف���ي القاهرة بين حركتي فتح وحماس منذ فترة ليس���ت بالقصيرة، 
والس���عي لتخفيف معاناة مواطني قطاع غّزة، باتخاذ إجراءات عاجلة 
تخص معاناتهم اليومية. وأثنى عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
الشعبية كايد الغول على ما تم التوافق عليه. ودعا لمزيد من العمل 

لتنفيذ كل ملفات المصالحة وتذليل العقبات.
كذل���ك األمر بالنس���بة لمواقف باق���ي القوى والفصائ���ل كالجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين � القيادة العامة، وحركة الجهاد اإلسالمي، 
وجبه���ة التحرير العربي���ة، والجبهة العربية الفلس���طينية، وجبهة 
التحرير الفلسطينية، ومنظمة طالئع حرب التحرير الشعبية )قوات 
الصاعقة(، وجبهة النضال الش���عبي الفلس���طيني، وحزب الشعب 
الفلس���طيني، وحزب اإلتحاد الديمقراطي الفلسطيني )فدا(، وحركة 

المبادرة الوطنية.
وكانت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية )المعارضة( قد 
أصدرت بيانًا حول ما قيل عن جهود تبذل بين حركتي فتح حماس في 
 القيادة المركزية تتطلع أن يوّفر اإلتفاق 

َّ
ه����ذا الصدد، وجاء فيه : “أن

الذي جرى بين حركتي فتح وحماس الس����بل لرفع العقوبات الظالمة 
وإنهاء الحصار الجائر بكل أشكاله على قطاع غزة, وأن يجسد التالحم 
الوطني من خالل المصالحات المجتمعة إثر األحداث المؤسسة التي 
حصلت في الفترة الماضية, وأن ُيشّكل مدخاًل لحل المشاكل الحياتيِة 
واالجتماعية للشعب الفلسطيني في الداخل خاصة في القطاع”. كما 
ق����ال البيان “تؤكد القيادة المركزية على ضرورة وأهمية العمل الجاد 
لتحقيق وحدة وطني����ة حقيقية, عبر المش����اركة الفاعلة لكل القوى 

والفصائل والفعاليات الوطنية, في الحوار الوطني الش����امل من أجل 
التوافق على إس����تراتيجية وطنية موحدة, تس����تند لخيارات شعبنا 
في التمس����ك بكام����ل حقوقه الوطنية الثابتة غي����ر القابلة للتصرف 
وفي مقدمتها حق العودة والقدس وتقرير المصير. والتمسك بخيار 
المقاومة واالنتفاضة. كما تدعو لإلسراع في خطوات إعادة بناء منظمة 
التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على أسس وطنية واضحة تستند 
للميثاق الوطن����ي والبرنامج الكفاحي, لتنفيذ ما تم التوافق عليه في 
الحوارات السابقة, بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية ألعضاء المجلس 
الوطني الفلسطيني, ليكون ممثاًل لكل فئات وقوى شعبنا داخل الوطن 
وخارجه”.إن اتفاق المصالحة الموقع قبل عام تقريبًا بين حركتي فتح 
وحم����اس قد وجد ترحيبًا واضحًا من العالم العربي على المس����تويات 
الرسميِة والشعبيِة، بدءًا من جامعِة الدول العربية، ومختلف العواصم 
العربية، التي عّبرت عن ارتياحها من إنهاء االنقس����ام الفلس����طيني 
الداخلي، وبدء مرحلة وطنية تحت ظالل المصالحة الفلس����طينية. كما 
رّحبت بالمصالحة الفلس����طينية ُمعظ����ِم دول العالم، وخاصة اإلتحاد 
األوروبي وروس����يا والصين، وكل ذلك يستدعي بذل الجهود وتقديم 
الدعم اإلقتصادي والسياس����ي والخبرات للش����عب الفلسطيني في 

فلسطين والشتات، إلنجاح اإلتفاق بملفاتِه كافة.
 وحدة البيت الفلس���طيني، وتوحيد األرض المحتل���ِة عام 1967، 

َّ
إن

وعودة توحيد المؤسس���ات الوطني���ِة الفلس���طينيِة، يجب أن تتم 
انطالق���ًا من وحدة منظمة التحرير الفلس���طينية، الممثل الش���رعي 
والوحيد للش���عب العربي الفلس���طيني في الداخل والشتات، ومن 
وحدة البرنامج والمشروع الوطني. فالمصالحة يفترض بها أن تشمل 
الش���راكة، واإلنتخابات التشريعية والرئاس���ية، وانتخابات المجلس 
الوطني الفلسطيني )البرلمان الموّحد للشعب الفلسطيني في الوطن 
والش���تات(، لتصبح كل تلك األمور في منظور الفعل والعمل التالي، 
وصواًل لبناء إستراتيجية وطنية فلسطينية، وأن القرارات المصيرية 
من صميم البرنامج السياسي، وأنه من غير المقبول أن يتم التفرد أو 

العمل خارج الوفاق الوطني. فاتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية، 
يعني إح���داث التغيير المطلوب على طريق تجس���يد وحدة األرض 
والش���عب ووحدة البرنامج النضالي التحرري الفلسطيني، فالمسألة 
ليست مسألة اقتسام نفوذ لس���لطة ال تزال تحت اإلحتالل، بل األمر 
يتعل���ق بوض���ع برنامج وطني توافق���ي جامع وموّحد لكل الش���عب 
الفلسطيني في الداخل والشتات، لتمكين الجميع من القيام بدورهم 
النضالي والكفاحي، على طريق العودة واالستقالل والحرية للشعب 
العربي الفلسطيني، وإطالق العملية الديمقراطية من خالل تشكيل 
حكومة وحدة وطنية بمش���اركة جميع الق���وى والفصائل يكون على 
رأس أولوياتها اإلعداد النتخاباٍت رئاسيٍة وتشريعيٍة في أقرِب وقٍت 
ممكن، وانتخابات شاملة لمجلس وطني فلسطيني )البرلمان الموّحد 
للداخل والش���تات( جديد على طريق إعادة بناء وتجديد مؤسس���ات 
منظم���ة التحرير الفلس���طينية ودخ���ول باقي الق���وى لعضويتها، 
 حركتي 

َّ
وتحديدًا حركتي حماس والجهاد اإلس���المي. بالرغم من أن

حماس والجهاد اإلس���المي مازالتا ترفض���ان االلتزام ببرنامج منظمة 
التحرير الفلسطينية، األمر الذي ُيشّكل عقبة كبيرة أمام انضمامها 
مس���تقباًل إلى المنظمة. فلس���ان حال المنظمة يق���ول: “ال يمكننا 
تغيير برنامج منظمة التحرير من أجل أّي حركة أو حزب سياسي يوّد 
اإلنضم���ام إليه���ا، ألن ذلك ربما يقود إلى قيام ع���دد من دول العالم 

المهمة بسحب االعتراف بالمنظمة، وتاليًا السلطة”.
 التطبيق العملي إلتف���اق المصالحة الوطنية 

َّ
وفي هذا الس���ياق، إن

ُل ضرورة البد منها  الفلس���طينية، واإلبتعاد عن المحاصصة، ُيش���كِّ
إلنجاح اإلتفاق، على أن الرهان اآلن يتجه نحو تطبيق ما جرى اإلتفاق 
عليه، خاصة في ظل التجارب الس���ابقة التي عايشها الفلسطينيون 

من توقيٍع إلتفاقياٍت لم يكتب لها النجاح.
 كل ذل���ك يتطلب إب���داء كل المرونة المطلوبة م���ن جميع القوى 

َّ
إن

الفلس���طينية، إلنجاز المصالحة الوطنية الش���املة. والبدء بخطواِت 
المصالح���ِة عملًيا عل���ى أرض الواقع إلع���ادة الوحدة وإرس���اء قواعد 

الشراكة السياسية على طريق البرنامج السياسي الوطني التوافقي 
)الذي توافقت عليه ووقعت على وثيقته كل القوى الفلسطينية في 
العاصم���ة المصرية/القاهرة ع���ام 2011(، وتكريس الوحدة الوطنية 
ف���ي مواجهة اإلس���تحقاقات الكب���رى التي تنتظر الحال���ة الوطنية 
الفلسطينية في الداخل والش���تات، فالكل الفلسطيني بحاجة اآلن 
للوقوف أمام الُمتغيرات الدولية، ألن هناك مشروعًا أمريكيًا لتصفية 
القضية الفلسطينية تحت عنوان “صفقة القرن”، حيث البد من توفر 

الوحدة الوطنية كشرٍط البد منه لمواجهتها.
الشعب الفلسطيني في الداخل )على عموم ارض فلسطين التاريخية( 
وفي المنافي والشتات، يتطلع بكِل أمٍل أن تتصرف القوى السياسية 
الفلسطينية هذه المرِة، بوعٍي ومس���ؤوليٍة وطنيٍة كاملٍة، وأن ُتدرك 
أن العالم رمى الكرة في ملعبهم وب���رأ دولة اإلحتالل ودول المنطقة 
من المسؤولية عن اإلنقس���ام وعن الحصار الجائر والظالم المفروض 
على قطاع غزة، وألقى على عاتقهم مسؤولية إنجاز المصالحة وإنهاء 
االنقس���ام الداخلي في صفوفهم، وعليها أن تدرك أن ما ُيس���مى ب�� 
“الصفق���ة الكبرى أو صفقة القرن” التي حّرك���ت عدِة قوى إقليمية 
للدفع باتجاه المس���اعدة على إنجاز ملف المصالحة تستهدف الكل 
الفلسطيني، تس���تهدف منظمة التحرير الفلس���طينية والمشروع 
الوطني كما تس���تهدف حركة حماس وبقي���ة فصائل المقاومة، أّما 
الش���عب الفلس���طيني فله مصالحة وتقديره للمصالح���ة وبالتالي 
أهدافه الوطنية التي لن يحيد عنها مهما افترش طريقه من مصاعب 
والتواءات، فلن تنال منه مش���اريع يراد زرعها كالحديث عن مشروع 
“صفق���ة القرن”، فكل م���ن يتوهم بوأد القضية الوطنية س���يخرج 
 الفشل ممنوع في مسار المصالحِة 

َّ
خاسرًا في نهاية المطاف.أخيرًا، إن

الوطنيِة الفلس���طينيِة، وإعادة بناِء الوحدِة الوطنيِة الفلس���طينيِة، 
فالعودة للوراء تقع في باب الُمحّرماِت الوطنيِة، فالفرصة اآلن أوس���ع 
وأعمق للمعالجة الش���املة، ولتذويب كل الُمعيق���ات، والبدِء بمرحلٍة 

جديدٍة، مع إنهاء جزئيات كل ملف.

التهــدئة والثوابــت
عبد اللطيف مهنا

رأي
انقضت أيام عيد األضحى س���ريعا, ورغم الصعوبات االقتصادية الجمة التي يعاني منها الفلس���طينيون 
وتحدي���دا في قطاع غزة, إال ان العيد ادخل عليهم البهجة والس���عادة, وتعالت ضحكات األطفال والزهرات 
خالل أيام العيد, والتف الجميع لمش���اهدة األضاحي وهى تذبح في البيوت والشوارع والمسالخ رغم قلتها 
هذا العام نظرا لألوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها سكان قطاع غزة, ولكن يبقى للعيد فرحته التي 
تغزو القلوب بال استئذان, وتبقى مظاهرة حاضرة رغم الحصار والفقر والقهر الصهيوني ووسائله المختلفة 

لتنغيص حياة الفلسطينيين عبر القتل والهدم والتهجير واالستيطان والتمييز العنصري. 
ومضى العيد ببهجته وعندنا لدهاليز السياس���ة, والحديث عن استئناف جلسات المصالحة الفلسطينية, 
والتح���اور ح���ول التهدئة مع االحتالل الصهيوني, حي���ث كان من المقرر ان يتم توجي���ه الدعوة للفصائل 
الفلسطينية ألجل استئناف جلسات القاهرة والتوقيع على التهدئة والمصالحة, وحدد الثالثاء القادم موعدا 
الستئناف الحوار, لكن باألمس توجه وفد فتح الى القاهرة لكي يتباحث منفردا مع األشقاء المصريين حول 
ملف المصالحة, وطالما ان فتح تتحاور منفردة فهذا يعني ان هناك فجوة عميقة بينها وبين حماس, وهى 

تريد ان تحدد المصالحة بشروطها, وتضع بصماتها النهائية على أي اتفاق للمصالحة الفلسطينية. 
األمور لم تتوقف عند هذا الحد بل ان حركة فتح والس���لطة الفلسطينية وجهتا اتهامات للطرف الذي يوقع 
على التهدئة انه خارج عن الصف الوطني, وانه تنازل عن القدس لالحتالل, وانه اضر بالقضية الفلسطينية, 
رغم ان الس���لطة الفلس���طينية هي من وقع على اتفاقية أوسلو المش���ؤومة, واتفاقية باريس االقتصادية 
المجنونة, واالتفاق األمني الذي يعتبر التنس���يق األمني بين السلطة واالحتالل مقدسًا, وهى التي أوصلتنا 
إلى حالة سياسية متردية للغاية بفعل القرارات الفردية التي اتخذتها بعيدا عن المجموع الفلسطيني ألنها 
ال تؤمن بالش���راكة الوطنية, وال تؤمن بالحوار الفلس���طيني, وتتنكر لكل الفصائل الفلسطينية وترفض أي 

سياسات خارجة عن قناعتها. 
نعم مضى العيد وعدنا والعود أحمد للتصريحات اإلعالمية التوتيرية, واالتهامات المتبادلة, ولغة التشابك 
والتنابز, وخطاب القهر الذي يصيب ش���عبنا الفلسطيني بخيبة األمل,عاد شعبنا لينتظر جهود مصر وهل 
تس���فر عن مصالحة حقيقية, هل ينتظر طرفا االنقس���ام ان يتم فرض المصالحة عليهما فرضا, خاصة ان 
هناك جهات عديدة يدها تفتل في وعاء المصالحة, وكل جهة من هذه الجهات سواء اإلقليمية أو األمريكية 
أو األممية أو حتى الصهيونية لها رؤيتها للمصالحة, وتريدها وفق شروطها الخاصة, وهى كلها في النهاية 
تنته���ي عند قبول أو عدم قبول االحتالل الصهيوني بها, نحن ال نريد ان نزرع الش���وك ونبدد األمل, ولكننا 
نس���تفز ذواتنا ك���ي نتمرد على هذا الواقع, ونتخلص من كل القيود الت���ي تكبلنا, ونجعل المصالحة خيارا 
فلس���طينيا خالصا بعيدا عن أي تدخالت خارجية, فهذا يختصر علينا الطريق ويضيق الفجوات ويقربنا في 
وجهات النظر الى حد بعيد.  وأخيرا سؤال مطروح بإلحاح هل التهدئة مرتبطة بالمصالحة؟, اإلجابة الطبيعية 
ال, ف���كل ملف منفصل بذاته عن اآلخر, لكن اإلجابة الحقيقية نعم, فالس���لطة تش���ترط قبل التوقيع على 
التهدئة االتفاق على المصالحة الفلس���طينية, واإلدارة األمريكية واألمم المتحدة ترغب في تسلم السلطة 
لقطاع غزة كي تقدم مساعدتها المالية للغزيين, وتستأنف عملية االعمار في القطاع, أما »إسرائيل« فتدرك 
جيدا ان نجاح التهدئة مرهون بسيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة لضمان استمرار التنسيق األمني, 
والسيطرة على سالح المقاومة, وحل األجهزة العسكرية للفصائل الفلسطينية, وهذا يدل على عمق الفجوة, 
أما اللجوء للبحث عن بديل ليقوم بدور الس���لطة, فان هذا يدخل شعبنا في دائرة »الشك وعدم اليقين« وقد 

يعيدنا إلى المربع األول, والحل )فلسطيني خالص(.         

ومضى العيد 

المصالحـة التــي باتــت تحــدد المصيــر
علي بدوان
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رام الله/ االستقالل:
صعدت نسبة البطالة في السوق 
الفلس���طينية، إل���ى 32.4% في 
الربع الثاني من 2018، وفق الجهاز 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
ونسبة البطالة المسجلة في الربع 
الثاني م���ن 2018، تع���د األعلى 
منذ نحو 16 عاما، وبالتحديد منذ 
عام 2002، وفق مسح نفذه موقع 
"االقتصادي" المتخصص لبيانات 

البطالة الرسمية.
وبلغ ع���دد العاطلي���ن عن العمل 
حس���ب تعريف منظم���ة العمل 
الدولي���ة 442.5 أل���ف ش���خص، 
بواق���ع 283 ألفًا في قط���اع غزة، 
ف���ي الضفة  ألفا  مقاب���ل 159،5 

الغربية.
وما يزال التفاوت كبيرًا في معدل 
الغربية  الضف���ة  بي���ن  البطال���ة 
وقط���اع غزة، حيث بل���غ في قطاع 
غ���زة 53.7%، مقابل 19.1% في 

الضفة الغربية.

البطالة في فلسطين عند أعلى مستوى منذ 16 عامًا

أم���ا عل���ى مس���توى الجنس فقد 
بلغت نسبة البطالة في فلسطين، 
مقابل %53.7  للذك���ور   %26.4

لإلناث.

وُسجلت أعلى معدالت بطالة للفئة 
العمرية 20- 24 سنة حيث بلغت 

49.9% في الربع الثاني 2018. 
وبلغ عدد المش���اركين في القوى 

العاملة 1.364 مليون شخص خالل 
الربع الثان���ي 2018، منهم 836.8 
ألف ش���خصًا في الضف���ة الغربية 

527.4 ألف شخص في قطاع غزة.

غزة/ االستقالل:
ق���ال الخبي���ر والباح���ث االقتصادي عمر ش���عبان إن 
ق���رار اإلدارة األمريكية بس���حب 200 مليون دوالر من 
مساعداتها المقّدمة للفلسطينيين سيزيد من األزمة 
االقتصادية في األراضي الفلس���طينية، وسيؤّدي إلى 

رفع مستوى البطالة خاصة بين الشباب وقطاع المرأة.
وأوضح ش���عبان في منش���ور له على صفحته بموقع 
"فيس���بوك" أمس السبت، أن المس���اعدات األمريكية 
يتم صرفها من خالل المؤسسات والشركات األميركية 
 USAID العامل���ة ف���ي األراضي الفلس���طينية مث���ل
وغيرها وال تذهب بشكل مباش���ر إلى موازنة السلطة 

الفلسطينية.
وبّي���ن أن العديد م���ن المؤسس���ات األمريكية قامت 
مؤخًرا بإنهاء عق���ود عمل معظم موظفيها المحليين، 
وأوقفت العديد من الشراكات مع المؤسسات األهلية 
الفلس���طينية، وبعض برامج المس���اعدات اإلنسانية 

وتوزيع الطرود وبرامج التشغيل.
ولف���ت الخبير االقتص���ادي إل���ى أن اإلدارة األمريكية 
اتخ���ذت قرارها بتجمي���د هذه األموال في ديس���مبر 

الماضي مع ق���رار تخفيض دعمها لموازن���ة "أونروا"، 
مضيًفا "لذا فهو ليس بجديد".

وتابع "كان هناك أمل أن يتم اإلفراج عن هذه األموال، 
لك���ن بهذا القرار فإن اإلدارة األمريكية تس���حب هذه 

األموال بشكل نهائي".
وأش���ار إلى أن ما تّم تس���ريبه هو مجّرد مس���ودة قرار 
رس���مي يتوقع صدوره بداية ش���هر س���بتمبر/أيلول 

المقبل.
ولفت ش���عبان إل���ى أن اإلدارة األمريكية ال تس���اهم 
مباش���رة في دعم موازنة الس���لطة الفلسطينية، في 
حين أن االتحاد األوروب���ي وغيره من الجهات المانحة 
يساهمون سنويا وبانتظام في موازنة السلطة، إضافة 
لمس���اهماتهم في دعم المجتمع المدن���ي والقطاع 
الخ���اص والمنظم���ات الدولية العاملة ف���ي األراضي 

الفلسطينية ك�"أونروا" والبنك الدولي وUNDP مثاًل.
وتوّقع أن ال تتأثر موازنة السلطة الفلسطينية "بشكل 
ف���وري" بهذا الق���رار األمريكي؛ ألنها ل���م تكن ضمن 

المستفيدين المباشرين من األموال.
ودعا الخبير االقتصادي السلطة الفلسطينية لتعزيز 

التموي���ل الذاتي وانتهاج سياس���ة تقّش���ف جّدية 
تشمل العديد من بنود الصرف غير الضرورية، إضافة 
لتعزيز مساهمات فلسطيني الشتات، وتعزيز التعاون 
مع الدول الصديقة، ضم���ن الخطوات الواجب اتباعها 
لتجّنب مثل "هذه الصدمات والضغوط السياسية من 

خالل المال".
وكانت الواليات المتحدة األمريكية أعلنت مساء أمس 
إعادة توجيه مس���اعدات بأكثر م���ن 200 مليون دوالر 
كانت مخصصة لدعم الضفة الغربية المحتّلة وقطاع 
غزة إلى "مشاريع في أماكن أخرى"، لكنها أوضحت أنها 
صرفت بالفعل نحو 50 مليون دوالر خالل العام الجاري 
لزيادة التنس���يق األمني بين الس���لطة واالحتالل في 

الضفة الغربية المحتّلة.
وبلغ معدل البطالة 27.7% خالل إحصائية ُنشرت عام 
2017 من مجموع المش���اركين في القوى العاملة في 
فلس���طين، بواقع 22.5% بين الذكور مقابل %47.8 
بين اإلناث، وترّكزت أعلى معدالت البطالة بين الشباب 
في الفئة العمرية  15-24 س���نة لكال الجنسين حيث 

بلغت النسبة %43.8.

خبير اقتصادي: قرار أمريكا تقليص الدعم للسلطة سيرفع مستوى البطالة

رام الله/ االستقالل
كش���ف تقرير صدر مؤخرا عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن قرابة 
ثالثة أرباع الفلس���طينيين العاملين في القط���اع الخاص، يعملون بدون عقود 

عمل مكتوبة.
وأظهر التقرير أن قرابة 26.3% من العمال والموظفين بأجر، لديهم عقود عمل 

)منهم 7.7% لديهم عقود محددة المدة و18.6% عقود غير محددة المدة(.
كذلك بين التقرير أن 52.6% من العاملين في فلسطين، ال يوجد لديهم عقود 

عمل، و21.1% يعملون بموجب اتفاق شفوي.
ووفق النتائج أعاله، فإن 24.9% فقط من المس���تخدمين بأجر، يحصلون على 
مكاف���أة نهاية الخدمة أو التقاع���د، و24.5% يحصلون على إجازات س���نوية 

مدفوعة األجر.
كذل���ك، يحصل 24.0% م���ن العاملين في القطاع الخاص الفلس���طيني على 
إجازات مرضية مدفوعة األجر، فيما تحصل 39.8% من النس���اء المستخدمات 

بأجر على إجازة أمومة مدفوعة األجر.
وبلغت نسبة العاملين الذين ينتسبون لنقابات عمالية/ مهنية 20.7% بواقع 

14.0% في الضفة الغربية و39.2% في قطاع غزة.

غزة/ االستقالل:
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين ق���رار اإلدارة األميركية وقف 
تمويل مشاريع تنموية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة بقيمة 200 مليون 
دوالر، ورأت فيه محاولة س���افرة الستغالل المساعدات األميركية في الضغط 
على الفلسطينيين للرضوخ للشروط األميركية المذلة لحل قضايا الصراع مع 

االحتالل االسرائيلي.
ودعت الجبهة في بيان لها، أمس الس���بت، الس���لطة الفلس���طينية إلى عدم 
الرض���وخ للضغوط األميركية، وإلى التصدي لهذه السياس���ات بإعادة هيكلة 
اقتصادها، لتحريره من قيود المساعدات المشروطة، وقيود االرتباط باالقتصاد 
"اإلسرائيلي"، بحيث يصبح اقتصادًا وطنيًا يعزز من صمود الشعب في مقاومة 
االحتالل واالستعمار االستيطاني، والمشاريع األميركية الفاسدة، في مقدمها 

صفقة العصر.
وقالت الجبهة ان القرار األميركي يؤكد بما ال يدعو للش���ك أن تمويل الواليات 
المتحدة لبعض المشاريع في المناطق الفلسطينية المحتلة، أو وكالة الغوث، 
أو غيرها من المؤسسات الناشطة في الضفة أو القطاع، ال يهدف حقيقة إلى 
التخفيف عن ش���عبنا وطأة االحتالل والحص���ار، بقدر ما يهدف إلى جر الحالة 

الفلسطينية إلى مستنقع الحلول األميركية الفاسدة.
وأكدت الجبهة أن هذه السياسة لن يكون مصيرها سوى الفشل، وأن الشعب 
في نضاله وصموده، ليس على اس���تعداد ألن يبيع حقوقه الوطنية ولو بأغلى 

األثمان.

»اإلحصاء«: ثالثة أرباع العاملين في 
فلسطين بدون عقود عمل مكتوبة

»الديمقراطية« تدعو السلطة 
لتحرير »االقتصاد« من التبعية

االستقالل/ وكاالت:
انتق���دت الواليات المتح���دة الخطة 
التي أقره���ا االتح���اد األوروبي لدعم 
االقتصاد االيراني، معتبرة أنها ترسل 
"رس���الة خاطئة" إلى النظام اإليراني 
وتساعده على االستمرار في "إهمال 

احتياجات شعبه". على حد تعبيرها.
وقال المبعوث األميركي الخاص إلى 
إيران براي���ن هوك إن االجراءات التي 
أعلنت عنه���ا المفوضي���ة األوروبية 
الخمي���س الماضي "ترس���ل رس���الة 

خاطئة في الوقت غير المناسب".
وأض���اف ف���ي بي���ان أم���س أن هذه 
الخارجي���ة من جانب  "المس���اعدات 
دافعي الضرائ���ب األوروبيين تطيل 
قدرة النظام عل���ى إهمال احتياجات 

شعبه". وفق ما جاء في البيان.
وش���دد هوك على "وجوب أن تعمل 
الواليات المتح���دة واالتحاد األوروبي 
معًا بداًل من ذلك إليجاد حلول دائمة 
الش���عب اإليراني وتضع  تدعم حًقا 
ح���دًا للتهدي���دات التي يش���ّكلها 
النظ���ام عل���ى االس���تقرار اإلقليمي 

والعالمي". على حد زعمه.
أعلنت  األوروبية  المفوضي���ة  وكانت 
الخميس إقرار سلس���لة من التدابير 

لمس���اعدة إي���ران وخصوصا القطاع 
الخاص فيها.

وقال���ت المفوضي���ة في بي���ان إّنها 
"أقرت سلس���لة أولى من المش���اريع 
بقيم���ة 18 مليون يورو م���ن بينها 
ثمانية ماليين ي���ورو لصالح القطاع 
الخ���اص، من أج���ل دع���م التنمية 
االقتصادية واالجتماعية المستدامة 

في جمهورية إيران اإلسالمية".

ه���ذه  أن  المفوضي���ة  وأوضح���ت 
المش���اريع هي "األولى من مجموعة 
أوس���ع م���ن التدابي���ر بقيم���ة 50 
مليون يورو من أج���ل إيران، تهدف 
إلى مس���اعدة البالد عل���ى مواجهة 
التحديات االقتصادية واالجتماعية 

الكبرى".
وأدرج البي���ان خط���ة المس���اعدات 
هذه "ف���ي إط���ار التع���اون والحوار 

الخليل/ االستقالل:
أوقفت الضابطة الجمركية والصحة أمس الس���بت، ف���ي محافظة الخليل 

مطعمًا عن العمل الفتقاره ألدنى شروط السالمة الصحية والبيئية.
واف���اد بيان للعالقات العامة واالعالم بالضابط���ة الجمركية بأنه ومن خالل 
جولة ميدانية مش���تركة للضابطة الجمركة ومديري���ة صحة الخليل على 
المحالت والمطاعم والمالحم داخل المدينة لتحقيق وضمان االمن الغذائي 
والصحي للمواطنين وضمان جودة السلع والمنتجات الفلسطينية، تم من 
خاللها اليوم )أمس( ايقاف مطعم  عن العمل يفتقر ألدنى شروط السالمة 
الصحية والبيئية ومنعدم النظافة، وإبالغ صاحب المطعم بضرورة تصويب 
وضعه وااللتزام باش���تراطات الس���المة الصحية والبيئي���ة ومنحة الئحة 
اشتراطات ومتطلبات والتنبيه عليه بعدم مباشرة العمل قبل تنفيذ الالزم 

وتحويل القضية للنيابة العامة الستكمال االجراءات القانونية الالزمة.

واشنطن تنتقد خطة االتحاد األوروبي لدعم االقتصاد اإليراني

المتجددي���ن بين االتح���اد األوروبي 
وإي���ران" بعد توقي���ع االتفاق النووي 

اإليراني.
وانسحبت الواليات المتحدة في أيار/

ماي���و من االتفاق الموق���ع عام 2015 
بين طه���ران والدول الس���ت الكبرى 
وأع���ادت فرض عقوب���ات اقتصادية 
مش���ددة على إيران والشركات التي 

تتعامل معها.

إغالق مطعم في الخليل الفتقاره 
لشروط السالمة الصحية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ علي سعيد  حسني  الطويل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402562060( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن رامي كمال محمد البلعاوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405149618( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

2018األحد    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    15143926

االستقالل/ وكاالت:
احتج المغرب لدى "المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية" السعودية، 

على ما وصفه بـ"اختالالت" شهدها حج هذا العام.
جاء ذلك في بيان لوزارة األوقاف والشـــؤون اإلســـالمية المغربية، نشرته مساء 

الجمعة.
وأضاف البيـــان، أن اتصاالاً بهذا الشـــأن جمع الوزير أحمد التوفيـــق، بوزير الحج 
والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، تبعه اجتماع طارئ بين بعثة الحج المغربية 

والمؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، في مقر األخيرة بمكة المكرمة.
واســـتعرض االجتماع احتجاجات الجانب المغربي بشأن خدمات الطعام والسكن 

والنقل، بحسب البيان.
ا" لما عانى منه حجاج المملكة، واتفق الجانبان على  وتابع أن المؤسسة أبدت "تفهما كبيراً

تحرير محضر مشترك لتحديد المسؤولية.
 " واحتج حجاج من المغرب، خالل أداء مناســـك الحج لهذا العام، على ما وصفوه "إهماالاً

و"غياب المؤطرين" )من المغرب والسعودية(، و"ضعف العناية الطبية".
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل االجتماعي، في اليومين األخيرين، 

ا من مختلف األعمار يبيتون في خيم متواضعة، منهم كبار سن ومرضى. حجاجاً

االستقالل/ وكاالت:
أفاد مصـــدر أمني مصري، بأن أربعة 
جنود من الشـــرطة قتلـــوا وأصيب 
آخرون، أمس الســـبت؛ خالل "إحباط 
هجوم إرهابي في العريش" شـــمال 

شرقي سيناء.
وقـــال المصـــدر فـــي تصريحـــات 
صحفيـــة نقلتهـــا وســـائل إعالم 
الشـــرطة  مصرية وعربية، إن قوات 
أحبطت هجوما على حاجز أمني في 
مدينة العريش شمال شرقي سيناء، 

وقتلت 4 "إرهابيين".
ونـــوه إلـــى أن المهاجميـــن كانوا 
يرتدون أحزمة ناســـفة، وبحوزتهم 
أن  ـــا  موضحاً  ،"RBG" قذائـــف   4
قوات الشـــرطة تحّفظت على جثث 
اإلرهابييـــن، "وجـــاٍر الكشـــف عن 

هوياتهم".
وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه، أن قوات 
الشـــرطة "أجبرت باقي المهاجمين 
ا  علـــى الفـــرار، فيمـــا تجـــري حالياً
عمليات مطاردة واســـعة لتعقبهم 

وضبطهم".
وبـــدأ الجيش المصري في شـــباط/ 

فبرايـــر الماضي، عملية عســـكرية 
إنهـــا  قـــال  رئاســـي،  بتكليـــف 
تستهدف عبر تدخل جوي وبحري 
وبـــري وشـــرطي، مواجهـــة عناصر 

ووسط ســـيناء  مســـلحة شـــمالي 
ومناطق أخرى بدلتا مصر، والظهير 

الصحراوي غرب وادي النيل".
يشـــار إلـــى أن مراكـــز حقوقيـــة غير 

حكوميـــة خارج مصر، تتهـــم األجهزة 
مدنيين  "تصفية  باعتيادهـــا  األمنية 
عزل" حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه 
تلك األجهزة عادة، وتعتبرها "أكاذيب".

المغرب يحتج للسعودية على مقتل 4 جنود من الشرطة المصرية بهجوم في العريش
»اختالالت« شهدتها مناسك الحج

االستقالل/ وكاالت:
قالت وزارة الخارجية األردنية أمس السبت، إنها تعمل  بالتعاون مع عدد من 
الدول والهيئات المعنية على تنظيم مؤتمر خالل انعقاد الجمعية العامة 

لألمم المتحدة لبحث سبل تجاوز األزمة المالية التي تعاني منها.
وقـــال وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي في تصريٍح صحفي إنه تحدث 

ا مع نظيره التركي؛ لمتابعة تنسيق الجهود المستهدفة، لدعم " هاتفياً
ا  وذكر الصفدي أن تركيا ترأس حاليا اللجنة االستشارية لوكالة الغوث، مشيراً
إلى أن األردن ستتعاون في العمل مع المجتمع الدولي واألمم المتحدة للحث 

على سد العجز المالي الخطير، الذي يتجاوز  ٢١٧ مليون دوالر.
ولفت إلى أن األردن تنســـق مع الدول المانحة والمعنية للتعاون على ســـد 
العجـــز المالي، خصوصا إذا أصرت واشـــنطن على عـــدم تقديم المزيد من 

الدعم.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن مســــاعد رئيس مؤسســــة الموانئ والمالحة 
البحريــــة اإليرانية، هــــادي حق شــــناس، أن قطر 
تقدمت بطلب تنشيط خطوط المالحة البحرية مع 

إيران.
وقال شــــناس، في تصريح صحفــــي أدلى به أمس 
الســــبت، إن المبادرة القطريــــة تنص على تفعيل 
المالحة بين مينائي بوشــــهر جنوب إيران وميناء 

حمد القطري.
وأوضح أن قطر كانت قبل الحظر السعودي اإلماراتي 

تؤمن بضائعها من هاتين الدولتين، لكنها طلبت 
اآلن زيادة الحركة المالحية عبر الخطوط البحرية مع 

إيران لتعزيز التجارة معها.
وأكــــد المســــؤول اإليراني أنــــه تم نظــــرا  للحظر 
اإلماراتي والسعودي، إبالغ الجانب القطري بإمكانية 
االســــتفادة من ميناء بوشــــهر لتنفيــــذ عمليات 
تصدير واســــتيراد البضائع، وعمليا تم تنفيذ جزء 
من هذه العمليات، حيث تمر ترانزيت المنتوجات 

الزراعية عبر ميناء بوشهر إلى ميناء حمد القطري.
وأكد مســــاعد رئيــــس منظمة الموانــــئ والمالحة 

البحرية اإليرانية أنه يمكن نقل البضائع العابرة من 
تركيا ودول الجوار األخرى إلى موانئ قطر باستخدام 
خطوط المالحة المناســــبة من ميناء بوشــــهر في 
إيران. وتعيش قطر منذ 5 يونيو عام ٢0١٧ في ظل 
مقاطعتها من قبل السعودية واإلمارات والبحرين 
ومصــــر التي قطعــــت العالقات الدبلوماســــية مع 
السلطات القطرية وأوقفت الحركة البحرية والبرية 
والجوية مع اإلمارة، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية 
بين البلدان المذكــــورة باإلضافة إلى حرب إعالمية 

واسعة.

قطر تطلب من إيران تنشيط خطوط المالحة البحرية معها

األردن: جهود لعقد مؤتمر لبحث 
سبل تجاوز األزمة المالية لـ »األونروا«

االستقالل/ وكاالت:
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" 
إن القادة الســـعوديين واإلماراتيين 
يواجهون مسؤولية جنائية محتملة 
جراء تدخلهم العســـكري في اليمن 
منـــذ مـــارس/آذار ٢0١5، وما تاله من 
تدخـــالت في مناحي الحيـــاة العامة 

األخرى في البالد.
واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية 
-التي تتخذ مـــن نيويورك مقرا لها- 
أن التحقيقـــات التـــي أجرتها قوات 
التحالف بقيادة الســـعودية بشـــأن 
جرائـــم الحرب المزعومـــة في اليمن 
تفتقـــر إلـــى المصداقية، وفشـــلت 
في توفير ســـبل اإلنصاف للضحايا 
المدنييـــن، وأضافـــت أن محققـــي 
التحالف يتسترون على جرائم الحرب 

بشكل أو بآخر.
ودعـــت المنظمُة مجلـــَس األمن إلى 
التفكير في فـــرض عقوبات محددة 
الهدف على كبار قادة التحالف، الذين 
يتقاســـمون أكبر قدر من المسؤولية 

عن االنتهاكات الجســـيمة المتكررة. 
ورأت المنظمة أّن الدعم التشـــغيلي 
األميركي للغـــارات الجوية للتحالف 
يمكـــن أن يجعل الواليـــات المتحدة 
متواطئـــة فـــي انتهـــاكات قوانين 
الحرب، وأن اســـتمرار بيع األســـلحة 
للســـعودية قد يعرض المســـؤولين 
األميركيين للمســـؤولية الجنائية أما 

المجلـــس النرويجي لالجئين، فأعرب 
عن صدمته من التقارير المروعة بشأن 
مقتـــل المدنيين في اليمـــن، والتي 
كان أبرزها سقوط عشـــرات األطفال 
بغارة للتحالف اإلماراتي الســـعودي 
فـــي صعدة. من جهة أخـــرى، نددت 
األمـــم المتحدة ومنظمـــات حقوقية 
دوليـــة باســـتمرار غـــارات التحالف 

اإلماراتي في استهدافها  السعودي 
أطفال اليمـــن، وطالبت بوقف قصف 
المدنيين الفاريـــن من القتال. وأعلن 
مسؤولون في األمم المتحدة الجمعة 
أّن ما ال يقل عن ٢6 طفال وأربع نســـاء 
بغارتين  الماضـــي  الخميـــس  قتلوا 
للتحالـــف اإلماراتي الســـعودي في 

الحديدة.

هيومن رايتس: محققو التحالف يتسترون على جرائم حرب باليمن

االستقالل/ وكاالت:
اتهمت وزارة الدفاع الروســـية أمس الســـبت، واشـــنطن وحلفاءها 
بإعداد العدة لتسديد ضربات جديدة إلى سوريا، بذريعة استخدام 

دمشق للسالح الكيميائي. 
وأعلن المتحدث باسم الوزارة الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف 
أن ارهابيي جماعة "هيئة تحرير الشام" يستعدون للقيام باستفزاز 
من أجل اتهام دمشـــق باســـتخدام الكيميائي ضد المدنيين في 

محافظة إدلب.
وأضاف أن مســـلحي التنظيم قد نقلوا ثمانية أحواض بالكلور إلى 

مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب لهذا الغرض.
واعتبـــر كوناشـــينكوف أن تنفيذ هـــذه الخطة يجري بمشـــاركة 

المخابرات البريطانية.
وأشـــار إلى أن مســـلحين مدربين من قبل شـــركة خاصة 
بريطانية "أوليف" وصلوا الى منطقة جسر الشغور لتمثيل 
دور إنقاذ الضحايا من الهجوم الكيميائي الذي يعدونه في 

إدلب.
وأضاف المتحدث باســـم وزارة الدفاع الروســـية أن مدمرة أمريكية 
وصلت إلى الخليج، فيما تستعد قاذفات القنابل االستراتيجية "بي 
١- بي" للتحرك من القاعدة األمريكية في قطر للمشاركة في توجيه 

الضربات الى سوريا.
واعتبر المتحدث الروســـي أن تصرفات الدول الغربية تهدف إلى 
خلق تفاقم حاد آخر في الوضع بالشـــرق األوســـط، وإفشال عملية 

السالم في سوريا.
من جانبه هدد مستشـــار الرئيس األمريكي لألمـــن القومي جون 
بولتون بتوجيه ضربات جديدة ماحقة ضد الجيش الســـوري، إذا ما 
استخدمت دمشق أسلحة كيميائية، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" 

األمريكية عن أربعة مصادر.
وحســـب هذه المصادر التي لم يتم الكشـــف عن هويتها، تم 
توجيه هـــذه التهديدات خـــالل اجتماع بولتون مع ســـكرتير 
مجلس األمن الروسي نيكوالي باتروشيف، في جنيف الخميس 

الماضي.

االستقالل/ وكاالت:
نظم عـــدة آالف من مســـلمي الروهينجيا مظاهرات في 
مخيمـــات الالجئين التـــي يمكثون بها جنوب شـــرقي 
بنجالديش أمس الســـبت، في الذكرى األولى إلجبارهم 
على الفرار من بطش حملة عســـكرية استهدفتهم في 
ميانمار. ونظم المتظاهرون مســـيرات سلمية في الطرق 

القريبـــة من المخيمات في منطقة كوكس بازار، حاملين 
الفتات كتب عليها "نريد العدالة"، كما طالبوا بعودة آمنة 
لمنازلهم في ميانمار. وكان حوالي ٧00 ألف من مسلمي 
الروهينجيـــا عبروا الحدود إلى بنجالديش، بعد أن شـــن 
جيش ميانمار حملة قمع ضد األقلية العرقية، مدعيا أنها 
جاءت ردا على هجمات اســـتهدفت مواقع أمنية شنها 

من يشـــتبه أنهم من المتمردين االسالميين في والية 
راخيـــن في ٢5 آب/أغســـطس ٢0١٧ . ومنذ ذلك الحين، 
يعيش الناجون في مخيمات وسط ظروف مزرية بمنطقة 
كوكس بازار جنوب شرقي بنجالديش. ووصف الالجئون 
هذا التاريخ بـ"اليوم االسود" للتذكر بالهجمات الوحشية، 
التي وصفتها االمم المتحدة بأنها عمليات طهير عرقي.

بنجالديـش: الجئـو الروهينجيـا يتظاهــرون 
فــي الذكـرى األولـى للجرائـم بحقهـم بميانمـار

روسيا: واشنطن تخطط 
لضرب الجيش السوري 

�جلي�ش �مل�شري        )�أر�شيف(
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االستقالل/ وكاالت:
احتج المغرب لدى "المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية" السعودية، 

على ما وصفه بـ"اختالالت" شهدها حج هذا العام.
جاء ذلك في بيان لوزارة األوقاف والشـــؤون اإلســـالمية المغربية، نشرته مساء 

الجمعة.
وأضاف البيـــان، أن اتصاالاً بهذا الشـــأن جمع الوزير أحمد التوفيـــق، بوزير الحج 
والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، تبعه اجتماع طارئ بين بعثة الحج المغربية 

والمؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، في مقر األخيرة بمكة المكرمة.
واســـتعرض االجتماع احتجاجات الجانب المغربي بشأن خدمات الطعام والسكن 

والنقل، بحسب البيان.
ا" لما عانى منه حجاج المملكة، واتفق الجانبان على  وتابع أن المؤسسة أبدت "تفهما كبيراً

تحرير محضر مشترك لتحديد المسؤولية.
 " واحتج حجاج من المغرب، خالل أداء مناســـك الحج لهذا العام، على ما وصفوه "إهماالاً

و"غياب المؤطرين" )من المغرب والسعودية(، و"ضعف العناية الطبية".
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل االجتماعي، في اليومين األخيرين، 

ا من مختلف األعمار يبيتون في خيم متواضعة، منهم كبار سن ومرضى. حجاجاً

االستقالل/ وكاالت:
أفاد مصـــدر أمني مصري، بأن أربعة 
جنود من الشـــرطة قتلـــوا وأصيب 
آخرون، أمس الســـبت؛ خالل "إحباط 
هجوم إرهابي في العريش" شـــمال 

شرقي سيناء.
وقـــال المصـــدر فـــي تصريحـــات 
صحفيـــة نقلتهـــا وســـائل إعالم 
الشـــرطة  مصرية وعربية، إن قوات 
أحبطت هجوما على حاجز أمني في 
مدينة العريش شمال شرقي سيناء، 

وقتلت 4 "إرهابيين".
ونـــوه إلـــى أن المهاجميـــن كانوا 
يرتدون أحزمة ناســـفة، وبحوزتهم 
أن  ـــا  موضحاً  ،"RBG" قذائـــف   4
قوات الشـــرطة تحّفظت على جثث 
اإلرهابييـــن، "وجـــاٍر الكشـــف عن 

هوياتهم".
وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه، أن قوات 
الشـــرطة "أجبرت باقي المهاجمين 
ا  علـــى الفـــرار، فيمـــا تجـــري حالياً
عمليات مطاردة واســـعة لتعقبهم 

وضبطهم".
وبـــدأ الجيش المصري في شـــباط/ 

فبرايـــر الماضي، عملية عســـكرية 
إنهـــا  قـــال  رئاســـي،  بتكليـــف 
تستهدف عبر تدخل جوي وبحري 
وبـــري وشـــرطي، مواجهـــة عناصر 

ووسط ســـيناء  مســـلحة شـــمالي 
ومناطق أخرى بدلتا مصر، والظهير 

الصحراوي غرب وادي النيل".
يشـــار إلـــى أن مراكـــز حقوقيـــة غير 

حكوميـــة خارج مصر، تتهـــم األجهزة 
مدنيين  "تصفية  باعتيادهـــا  األمنية 
عزل" حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه 
تلك األجهزة عادة، وتعتبرها "أكاذيب".

المغرب يحتج للسعودية على مقتل 4 جنود من الشرطة المصرية بهجوم في العريش
»اختالالت« شهدتها مناسك الحج

االستقالل/ وكاالت:
قالت وزارة الخارجية األردنية أمس السبت، إنها تعمل  بالتعاون مع عدد من 
الدول والهيئات المعنية على تنظيم مؤتمر خالل انعقاد الجمعية العامة 

لألمم المتحدة لبحث سبل تجاوز األزمة المالية التي تعاني منها.
وقـــال وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي في تصريٍح صحفي إنه تحدث 

ا مع نظيره التركي؛ لمتابعة تنسيق الجهود المستهدفة، لدعم " هاتفياً
ا  وذكر الصفدي أن تركيا ترأس حاليا اللجنة االستشارية لوكالة الغوث، مشيراً
إلى أن األردن ستتعاون في العمل مع المجتمع الدولي واألمم المتحدة للحث 

على سد العجز المالي الخطير، الذي يتجاوز  ٢١٧ مليون دوالر.
ولفت إلى أن األردن تنســـق مع الدول المانحة والمعنية للتعاون على ســـد 
العجـــز المالي، خصوصا إذا أصرت واشـــنطن على عـــدم تقديم المزيد من 

الدعم.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن مســــاعد رئيس مؤسســــة الموانئ والمالحة 
البحريــــة اإليرانية، هــــادي حق شــــناس، أن قطر 
تقدمت بطلب تنشيط خطوط المالحة البحرية مع 

إيران.
وقال شــــناس، في تصريح صحفــــي أدلى به أمس 
الســــبت، إن المبادرة القطريــــة تنص على تفعيل 
المالحة بين مينائي بوشــــهر جنوب إيران وميناء 

حمد القطري.
وأوضح أن قطر كانت قبل الحظر السعودي اإلماراتي 

تؤمن بضائعها من هاتين الدولتين، لكنها طلبت 
اآلن زيادة الحركة المالحية عبر الخطوط البحرية مع 

إيران لتعزيز التجارة معها.
وأكــــد المســــؤول اإليراني أنــــه تم نظــــرا  للحظر 
اإلماراتي والسعودي، إبالغ الجانب القطري بإمكانية 
االســــتفادة من ميناء بوشــــهر لتنفيــــذ عمليات 
تصدير واســــتيراد البضائع، وعمليا تم تنفيذ جزء 
من هذه العمليات، حيث تمر ترانزيت المنتوجات 

الزراعية عبر ميناء بوشهر إلى ميناء حمد القطري.
وأكد مســــاعد رئيــــس منظمة الموانــــئ والمالحة 

البحرية اإليرانية أنه يمكن نقل البضائع العابرة من 
تركيا ودول الجوار األخرى إلى موانئ قطر باستخدام 
خطوط المالحة المناســــبة من ميناء بوشــــهر في 
إيران. وتعيش قطر منذ 5 يونيو عام ٢0١٧ في ظل 
مقاطعتها من قبل السعودية واإلمارات والبحرين 
ومصــــر التي قطعــــت العالقات الدبلوماســــية مع 
السلطات القطرية وأوقفت الحركة البحرية والبرية 
والجوية مع اإلمارة، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية 
بين البلدان المذكــــورة باإلضافة إلى حرب إعالمية 

واسعة.

قطر تطلب من إيران تنشيط خطوط المالحة البحرية معها

األردن: جهود لعقد مؤتمر لبحث 
سبل تجاوز األزمة المالية لـ »األونروا«

االستقالل/ وكاالت:
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" 
إن القادة الســـعوديين واإلماراتيين 
يواجهون مسؤولية جنائية محتملة 
جراء تدخلهم العســـكري في اليمن 
منـــذ مـــارس/آذار ٢0١5، وما تاله من 
تدخـــالت في مناحي الحيـــاة العامة 

األخرى في البالد.
واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية 
-التي تتخذ مـــن نيويورك مقرا لها- 
أن التحقيقـــات التـــي أجرتها قوات 
التحالف بقيادة الســـعودية بشـــأن 
جرائـــم الحرب المزعومـــة في اليمن 
تفتقـــر إلـــى المصداقية، وفشـــلت 
في توفير ســـبل اإلنصاف للضحايا 
المدنييـــن، وأضافـــت أن محققـــي 
التحالف يتسترون على جرائم الحرب 

بشكل أو بآخر.
ودعـــت المنظمُة مجلـــَس األمن إلى 
التفكير في فـــرض عقوبات محددة 
الهدف على كبار قادة التحالف، الذين 
يتقاســـمون أكبر قدر من المسؤولية 

عن االنتهاكات الجســـيمة المتكررة. 
ورأت المنظمة أّن الدعم التشـــغيلي 
األميركي للغـــارات الجوية للتحالف 
يمكـــن أن يجعل الواليـــات المتحدة 
متواطئـــة فـــي انتهـــاكات قوانين 
الحرب، وأن اســـتمرار بيع األســـلحة 
للســـعودية قد يعرض المســـؤولين 
األميركيين للمســـؤولية الجنائية أما 

المجلـــس النرويجي لالجئين، فأعرب 
عن صدمته من التقارير المروعة بشأن 
مقتـــل المدنيين في اليمـــن، والتي 
كان أبرزها سقوط عشـــرات األطفال 
بغارة للتحالف اإلماراتي الســـعودي 
فـــي صعدة. من جهة أخـــرى، نددت 
األمـــم المتحدة ومنظمـــات حقوقية 
دوليـــة باســـتمرار غـــارات التحالف 

اإلماراتي في استهدافها  السعودي 
أطفال اليمـــن، وطالبت بوقف قصف 
المدنيين الفاريـــن من القتال. وأعلن 
مسؤولون في األمم المتحدة الجمعة 
أّن ما ال يقل عن ٢6 طفال وأربع نســـاء 
بغارتين  الماضـــي  الخميـــس  قتلوا 
للتحالـــف اإلماراتي الســـعودي في 

الحديدة.

هيومن رايتس: محققو التحالف يتسترون على جرائم حرب باليمن

االستقالل/ وكاالت:
اتهمت وزارة الدفاع الروســـية أمس الســـبت، واشـــنطن وحلفاءها 
بإعداد العدة لتسديد ضربات جديدة إلى سوريا، بذريعة استخدام 

دمشق للسالح الكيميائي. 
وأعلن المتحدث باسم الوزارة الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف 
أن ارهابيي جماعة "هيئة تحرير الشام" يستعدون للقيام باستفزاز 
من أجل اتهام دمشـــق باســـتخدام الكيميائي ضد المدنيين في 

محافظة إدلب.
وأضاف أن مســـلحي التنظيم قد نقلوا ثمانية أحواض بالكلور إلى 

مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب لهذا الغرض.
واعتبـــر كوناشـــينكوف أن تنفيذ هـــذه الخطة يجري بمشـــاركة 

المخابرات البريطانية.
وأشـــار إلى أن مســـلحين مدربين من قبل شـــركة خاصة 
بريطانية "أوليف" وصلوا الى منطقة جسر الشغور لتمثيل 
دور إنقاذ الضحايا من الهجوم الكيميائي الذي يعدونه في 

إدلب.
وأضاف المتحدث باســـم وزارة الدفاع الروســـية أن مدمرة أمريكية 
وصلت إلى الخليج، فيما تستعد قاذفات القنابل االستراتيجية "بي 
١- بي" للتحرك من القاعدة األمريكية في قطر للمشاركة في توجيه 

الضربات الى سوريا.
واعتبر المتحدث الروســـي أن تصرفات الدول الغربية تهدف إلى 
خلق تفاقم حاد آخر في الوضع بالشـــرق األوســـط، وإفشال عملية 

السالم في سوريا.
من جانبه هدد مستشـــار الرئيس األمريكي لألمـــن القومي جون 
بولتون بتوجيه ضربات جديدة ماحقة ضد الجيش الســـوري، إذا ما 
استخدمت دمشق أسلحة كيميائية، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" 

األمريكية عن أربعة مصادر.
وحســـب هذه المصادر التي لم يتم الكشـــف عن هويتها، تم 
توجيه هـــذه التهديدات خـــالل اجتماع بولتون مع ســـكرتير 
مجلس األمن الروسي نيكوالي باتروشيف، في جنيف الخميس 

الماضي.

االستقالل/ وكاالت:
نظم عـــدة آالف من مســـلمي الروهينجيا مظاهرات في 
مخيمـــات الالجئين التـــي يمكثون بها جنوب شـــرقي 
بنجالديش أمس الســـبت، في الذكرى األولى إلجبارهم 
على الفرار من بطش حملة عســـكرية استهدفتهم في 
ميانمار. ونظم المتظاهرون مســـيرات سلمية في الطرق 

القريبـــة من المخيمات في منطقة كوكس بازار، حاملين 
الفتات كتب عليها "نريد العدالة"، كما طالبوا بعودة آمنة 
لمنازلهم في ميانمار. وكان حوالي ٧00 ألف من مسلمي 
الروهينجيـــا عبروا الحدود إلى بنجالديش، بعد أن شـــن 
جيش ميانمار حملة قمع ضد األقلية العرقية، مدعيا أنها 
جاءت ردا على هجمات اســـتهدفت مواقع أمنية شنها 

من يشـــتبه أنهم من المتمردين االسالميين في والية 
راخيـــن في ٢5 آب/أغســـطس ٢0١٧ . ومنذ ذلك الحين، 
يعيش الناجون في مخيمات وسط ظروف مزرية بمنطقة 
كوكس بازار جنوب شرقي بنجالديش. ووصف الالجئون 
هذا التاريخ بـ"اليوم االسود" للتذكر بالهجمات الوحشية، 
التي وصفتها االمم المتحدة بأنها عمليات طهير عرقي.

بنجالديـش: الجئـو الروهينجيـا يتظاهــرون 
فــي الذكـرى األولـى للجرائـم بحقهـم بميانمـار

روسيا: واشنطن تخطط 
لضرب الجيش السوري 
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غزة/ االستقالل:
كش���فت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس الس���بت أن القناصة اإلسرائيليين الذي 
يعملون على اس���تهداف متظاهري مس���يرات العودة على حدود غزة يعانون من 

أمراض نفسية .
وقالت الصحيفة العبرية إن الجيش "اإلس���رائيلي" أرس���ل عش���رات القناصة من 
وحداته القتالية الستهداف المتظاهرين الفلسطينيين على الجدار الحدودي مع 

قطاع غزة، دون توفير عالج نفسي لهم، جراء عملياتهم العسكرية القتالية.
 وأوردت الصحيفة أنه في اللحظة التي يزج الجيش اإلس���رائيلي بقواته القتالية، 
خاصة القناص���ة منهم، بالقرب م���ن المواجهات مع الفلس���طينيين على الجدار 
الحدودي، فإن���ه لم يوفر لهم العالج الطبي والنفس���ي لمعالجتهم من الهالوس 

العقلية التي قد يتعرضون لها جراء هذه المواجهات.
وأوضحت الصحيفة العبري���ة أن وزارة األمن اعترفت مؤخرا بأن أحد القناصة الذين 
ش���اركوا في الحرب اإلس���رائيلية األخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "الجرف 
الصامد"، يعاني من الصدمة النفسية التي وقعت له أثناء مشاركته في تلك الحرب.

قناصة االحتالل على حدود 
غزة يعانون من صدمة نفسية

القدس المحتلة/ االستقالل:
هاجم مس���ؤول صهيوني، وزير الحرب اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان على 
خلفية تصريحات س���ابقة تنصل فيها من أي دور في محادثات التهدئة 
التي تتوس���ط فيها مصر بين االحتالل والمقاومة الفلسطينية في قطاع 

غزة.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية،، عن "مسؤول عسكري" لم تسمه قوله 
"إن ليبرمان كان حاضرا في االجتماعات والنقاشات الحكومية والعسكرية 

كافة، الخاصة باتفاقية التهدئة مع حماس بغزة".
وأش���ارت الصحيفة إلى أن المس���ؤول "عبر عن اس���تغرابه من تصريحات 
ليبرمان رغم أنه يشارك مصر وقطر، بالمباحثات الخاصة بالتهدئة، ومّطلع 

على األمور كافة في هذه المباحثات".
وكان ليبرم���ان، ص���رح خالل زي���ارة ميدانية أجراها س���ابقا لمس���توطنة 
"كيس���وفيم" في محيط قطاع غزة، أنه "ليس طرفا بالمباحثات المتعلقة 

بالتهدئة مع حماس، وال يؤمن بهذه التهدئة".

مسؤول عسكري صهيوني: 
ليبرمان كاذب بشأن التهدئة

القدس المحتلة/ االستقالل:
استعرضت ورقة بحثية "إسرائيلية" ما قالت إنها "البدائل 
الثالثة المعروضة أمام الحكومة "اإلس���رائيلية" لمواجهة 
القنبلة الموقوتة في قطاع غزة بين خيارات الهجوم الجوي 

والتسوية السياسية".
وأضاف رون بن يش���اي؛ الخبير العس���كري اإلس���رائيلي 
في الورقة التي نش���رتها صحيف���ة "يديعوت أحرونوت" 
العبرية أن "هذه البدائل الثالثة تخفي خلفها انقس���اًما 

ا داخل دوائر صنع القرار اإلسرائيلي". استراتيجّيً
وبّين أن االنقسام يتمثل في "جدال عميق داخل المجلس 
الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية، رغم أن هناك 
اتفاًقا حول مسألة واحدة، وهي أن المعاناة المستمرة في 
غزة ستعني استمرار حالة االستنزاف منذ خمسة أشهر 

لمستوطني الجنوب والجيش اإلسرائيلي".
وأوضح أن أول الخيارات المتاحة أمام "إس���رائيل" في غزة 
"تتمثل في عملية عس���كرية واسعة النطاق استعّد لها 
الجيش جيًدا، ولها كلمة سر مركزية هي إضعاف حماس".

وأفاد بأنها تتمثل في؛ ضربات جوية، بما فيها اغتياالت 
موجهة، واجتياح بري بقوات كبيرة تهدف لتقطيع أوصال 
القط���اع لعدة مناطق، وتدمير كل البنى التحتية ومصانع 

إنتاج السالح والقذائف الصاروخية في غزة.

وأض���اف أن تل���ك المرحلة س���يتخللها تنفي���ذ حمالت 
اعتقاالت واس���عة في صفوف كوادر حماس والبحث عن 

الجنود األسرى.
ورأى أن ه���ذا الخيار "له عدة إيجابيات؛ منها توفير هدوء 
يستمر عدة سنوات، والثمن سيكون معقواًل ألننا لن نقيم 

في القطاع مّدة طويلة من الزمن".
ونّبه إلى أن الخيار الثاني؛ المعركة الالمحدودة، وفق خطة 
وزير التعليم نفتالي بينيت عبر هجوم جوي وبري وبحري 
بطريقة لم يشهدها قطاع غزة من قبل، وتستمر لعدة أيام 

حسب خطة معدة لمهاجمة بنك أهداف.
وذك���ر أن "هذه المعركة تش���مل مهاجمة جميع المواقع 
العسكرية في غزة، بما فيها المباني المدنية، ومن خاللها 
ستطلب حماس وقف إطالق لنار لمدة زمنية طويلة، )...(، 

ا". دون أن تسفر العملية عن إسقاط حماس كلّيً
واستدرك بالقول: إن "هذه الخطة لها سلبيتان خطيرتان؛ 
ا،  ستأتي على إسرائيل بانتقادات دولية ستعزلها سياسّيً
وربما ف���رض عقوبات عليها، اس���تخدام الن���ار المكثفة 

سيؤدي لوقوع إسرائيل في أخطاء وورطات قانونية".
وأشار إلى أن الخيار الثالث؛ التسوية السياسية مع حركة 
"حماس"، وفق بن يش���اي، حيث يتشجع لها ثمانية وزراء 
من الكابينيت المصغر، وتوصية من الجيش والش���اباك 

ومجلس األمن القومي.
ولفت النظر إلى أن إيجابيات هذا الخيار؛ توفير الهدوء في 
الجنوب )قطاع غزة(، ولو لمّدة زمنية محدودة دون خسائر، 
تفس���ح المجال أم���ام الجيش الس���تكمال إقامة العائق 
المادي بسرعة على حدود غزة، وتسهل مواجهة التهديد 

اإليراني في سورية.
وأردف: "التهدئة تمنح إسرائيل على الصعيد السياسي 
والدبلوماس���ي فرصة الحصول على ش���رعية في الساحة 
ا في حال فشلت  الدولية واإلعالم العالمي للعمل عس���كرّيً
التهدئة، وكانت هناك حاجة ماس���ة لعملية عس���كرية 

واسعة".
وتابع بن يش���اي: "هذه التس���وية في غزة من ش���أنها أن 

تقوي التعاون االستراتيجي بين إسرائيل ومصر".
ورأى أنه "في المقابل هناك جملة سلبيات لهذه التهدئة، 
أهمها: أي خطة قدمتها مصر أو األمم المتحدة ال تش���مل 
نزع قطاع غزة من س���الحه، وال تمنع حم���اس من التقّوي 
العس���كرّي التسليحّي، وال تش���كل ردًعا أمام حماس، وال 

تضمن إعادة الجنود من غزة".
وقال: إنه "يجب االعت���راف أن حماس نجحت في مفاجأة 
إسرائيل في تحديد نقطة بداية أي تصعيد وإنهائه في 

اآلونة األخيرة".

»يديعوت«: ثالثة بدائل أمام »إسرائيل«  لمواجهة قنبلة غزة الموقوتة

االستقالل/ وكاالت:
كشف تقرير "إسرائيلي" النقاب عن أن جهاز 
مخاب���رات االحتالل "اإلس���رائيلي" الخارجية 
)الموساد( يوظف حاليا نحو 7 آالف شخص 
بشكل كامل، فيما بلغت ميزانيته 2.3 مليار 

دوالر خالل العام الجاري.
وقال���ت صحيف���ة" هآرت���س" العبرية، في 
تقريره���ا الذي نش���رته الجمع���ة: إن "هذا 
يجعل الموس���اد ثاني أكبر وكالة تجس���س 
في الغرب، بعد وكال���ة المخابرات المركزية 

.")CIA( األمريكية
وذكرت أنه من���ذ تعيين يوس���ي كوهين، 
المقرب من رئيس وزراء االحتالل "اإلسرائيلي" 
بنيامين نتنياهو، رئيس���ا للموس���اد أوائل 

2016، خضع الجهاز لتوسعات ضخمة.
وقال���ت" تحت إش���رافه )كوهين(، خضعت 
الوكالة لسلسلة من التغييرات، باتت تتمتع 
بميزاني���ات حكومية متزايدة، وتس���تخدم 
أس���اليب جديدة، وتش���ترك في المزيد من 

العمليات".
وأش���ارت بالمقابل أن تامير ب���اردو، الرئيس 

الس���ابق ل� "الموس���اد"، "كان ح���ذرا للغاية وكان 
الموساد أقل ميال إلى المغامرة".

ونقلت الصحيفة عن عميل "موس���اد" س���ابق )لم 
تسمه( أن "باردو وافق على عدد أقل من العمليات، 
كان االنطب���اع في ف���رع العمليات أن���ه كان دائما 
يخاف من كش���ف العمالء، كان هناك جو كئيب، 
ربما كان باردو محقًا في ض���رورة توخي الحذر ألن 
المس���ؤولية تقع ف���ي النهاية عل���ى عاتقه. لكن 
الحقيقة ه���ي أنه وافق على ع���دد قليل جدا من 

العمليات"، وفق قولها.
وي���دور الحدي���ث ع���ن عملي���ات خ���ارج األراضي 
الفلس���طينية المحتلة حيث يوج���ه االتهام إلى 
"الموساد" بالمسؤولية عن عمليات اغتيال في عدد 
من البلدان آخرها في ماليزيا ومن قبلها في تونس 

وسوريا إضافة إلى إيران.
وتابع���ت الصحيفة "ُنس���ب اغتي���ال المهندس 
فادي البطش )عالم فلس���طيني( قبل أربعة أشهر 
إلى الموس���اد، وقد اغتيل في العاصمة الماليزية 
كوااللمب���ور ف���ي 21 أبريل / نيس���ان ، بنيران من 

مسافة قريبة".
وأش���ارت أيضا إلى اغتي���ال مهن���دس الطيران 
التونس���ي محمد الزواري عض���و كتائب عز الدين 
القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، 2016 ، 

واتهام الموساد بالوقوف وراء العملية.
واس���تنادا إلى "هآرتس" بلغت ميزانية "الموساد" 
في العام الجاري 2.3 ملي���ار دوالر أمريكي مقابل 
2.1 ملي���ار ع���ام 2017، و 1.3 مليار ع���ام 2008، 
مشيرة أنها ستصل في 2019 إلى 2.7 مليار دوالر 

أمريكي.

بات ثاني أكبر وكالة تجسس في العالم

2.3 مليار دوالر ميزانية »الموساد« اإلسرائيلي في 2018

القدس المحتلة/ االستقالل:
بعد أن أعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية 
عن حالت���ي وفاة بمرض حم���ى النيل 
الغرب���ي، تعق���د لجنة العم���ل والرفاه 
والصحة البرلمانية نقاش���ا طارئا اليوم 

االحد في أعقاب تفشي المرض.
وأعلنت وزارة الصحة "اإلسرائيلية" عن 
حالتي وفاة بهذا المرض لدى مسنين، 
وع���ن 68 حال���ة إصاب���ة إحداه���ا لدى 
ش���اب بدوي من النقب وصفت حالته 

بالخطيرة.
وُذك���رت أن غالبي���ة المصابين بمرض 
حمى النيل في "إس���رائيل" مس���نون 

يعانون أمراضا مزمنة.
وقد تم اكتشاف معظم حاالت اإلصابة 
ف���ي 38 تجمع���ا س���كنيا ف���ي انحاء 
"إس���رائيل" اعتب���ارا من نهاية ش���هر 

حزيران- يونيو الماضي.
ويسبب هذا المرض فيروس ينقل إلى 
اإلنسان عن طريق لسعة البعوض عادة 
في الفترة ما بين منتصف ش���هر آب- 
أغسطس وحتى تشرين األول- أكتوبر 

من كل عام.
وال يوج���د حت���ى اآلن تطعي���م ض���د 
ه���ذا الم���رض وتوص���ي وزارة الصحة 
اإلس���رائيلية الجمهور باتخاذ إجراءات 

الحيطة والحذر 

تفشي مرض حمى 
النيل الغربي في 

»إسرائيل«

2018األحد    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    15143926

االستقالل/ وكاالت:
أعرب مدي����ر إدارة الطيران والفضاء األميركية "ناس����ا"، 
عن تفاؤله بش����أن محاوالت استكش����اف القمر وبشكل 
مس����تدام، وذلك بعد اكتش����اف وجود مياه على سطح 

القمر.
وقال جيم بريندنستين: "نعلم أن هناك مئات مليارات 
األطنان من المياه المتجمدة على س����طح القمر"، وفق ما 

ذكرت وكالة رويترز.
جاء ذلك بع����د يوم من إزاحة ناس����ا الس����تار عن نتائج 
تحليلها للبيانات التي جمعتها س����فينة فضاء هندية 
من القمر، وهي المرة األولى التي يؤكد فيها علماء وجود 

مياه في مئات من المناطق القطبية على سطح القمر.
ويعد هذا االكتش����اف مهما لجهود عودة البش����ر للقمر 
للمرة األولى منذ نصف قرن، إذ أن وجود مياه ال يعد فقط 
مصدرا قيما للش����رب، وإنما أيضا إلنتاج المزيد من وقود 

الصواريخ ومصدرا لألكسجين.

وتحدث بريندنس����تين عن نحو "مئات مليارات األطنان" 
من المياه المتجمدة، التي قال إنه من المعروف اآلن إنها 

متوفرة على سطح القمر.
من جانبها، قالت العالمة المتخصصة في القمر بناس����ا، 
سارة نوبل، إنه لم يتضح بعد حجم الجليد الموجود على 
سطح القمر، وما إذا كان س����يكون من السهل استخراج 

كمية كافية لالستخدام العملي.
وتابعت: "لدينا الكثير من النماذج التي تمدنا بمختلف 
اإلجاب����ات. ال يمكن أن نعلم حجم المياه هناك"، مضيفة 
أن األمر يتطل����ب في نهاية األمر التنقيب باس����تخدام 

مسابير آلية.
يش����ار إلى أن العلماء اعتقدوا منذ فترة طويلة أن القمر 
ج����اف تماما أو خال من الرطوبة، لكنهم توصلوا إلى أدلة 
متزايدة في الس����نوات األخيرة على وج����ود مياه هناك. 
وتح����دث بريندنس����تين عن جع����ل العملي����ة الجديدة 
الستكش����اف القمر "مش����روعا مس����تداما" يس����تخدم 

الصواري����خ وغيره����ا من مركب����ات الفض����اء التي يمكن 
استخدامها مرارا وتكرارا.

وأضاف: "نريد المركبات التي تتحرك من مدار األرض إلى 
مدار القمر من النوع التي يمكن إعادة استخدامها. نريد 
محط����ة فضاء حول القمر وأن تظ����ل هناك لفترة طويلة 
للغاية، ونريد مس����ابير تتحرك ذهابا وعودة بين محطة 

الفضاء ومحيط القمر وسطح القمر".
وكان البرنامج الس����ابق لناسا الستكشاف اإلنسان للقمر 

قد انتهى بمهمة أبولو 17 في عام 1972.
وفي ديسمبر، أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، الذي 
عين بريندنستين، الطيار الس����ابق بالبحرية األميركية 
وعضو الكونغرس عن أوكالهوما، مديرا لناسا في أبريل، 
إن����ه يهدف إل����ى إرس����ال رواد فضاء ثانية إل����ى القمر. 
واقترحت إدارة ترامب ميزانية حجمها 19.9 مليار دوالر 
لناسا في الس����نة المالية التي تبدأ في األول من أكتوبر، 

تتضمن 10.5 مليار دوالر الستكشاف اإلنسان للفضاء.

»تفاؤل« بإنجازات هامة بعد
 اكتشاف مياه على سطح القمر

االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراسة حديثة، نش���رتها صحيفة “تلغراف” البريطانية، 
معلومة غير س���ارة بش���أن الحمية المعروفة عالميا باس���م “كيتو 
دايت”، والتي اعتمدها خبراء ومشاهير طيلة ال� 25 سنة الماضية.

وتق���ول الدراس���ة إن “حمي���ة الكيتو”، الت���ي تعتمد عل���ى أطعمة منخفضة 
الكربوهيدرات وغنية بالبروتينات، يمكن أن تخفض عمر اإلنسان لعدة سنوات.

واكتس���ب هذا النوع م���ن الحميات، التي تع���وض الكربوهيدرات 
بالبروتينات والدهون، ش���عبية خالل الس���نوات األخيرة، وكثيرا ما 

يروج لها بعض المشاهير مثل غوينيث بالترو وكيم كارداشيان.
إال أن األبحاث الجديدة، التي أجريت على أكثر من 15 ألف شخص، 
وجدت أن األشخاص الذين يعتمدون هذا النوع من الحميات، توفوا 

بمتوسط أربع سنوات قبل أولئك الذين اتبعوا حميات معتدلة.
وقالت الدكتورة س���ارا س���ايدلمان، الباحثة في الط���ب القلبي من 
مستش���فى بريغهام آند وومنز في بوسطن، إن األنظمة الغذائية 
منخفض���ة الكربوهيدرات القت إقباال كبيرا باعتبارها حمية صحية 
تساعد على فقدان الوزن، مضيفة “لكن بياناتنا تشير إلى أن هذا 

النوع من الوجبات غير صحي نهائيا ويؤثر على عمر اإلنسان”.
وتابع���ت “راقبنا النظام الغذائي ل����15428 بالغا، تتراوح أعمارهم 
بين 45 و64 عاما من���ذ 1987، والحظنا النتائج الصحية.. وجدنا أن 
األشخاص الذين كانوا يتناولون كميات معتدلة من الكربوهيدرات، 
بلغ متوس���ط أعمارهم 83 سنة، فيما وصل متوسط أعمار أصحاب 

“حمية الكيتو” 79 سنة، أي ٌأقل بأربع سنوات”.

حمية الكيتو »تقصر العمر«.. دراسة تكشف الوهم الكبير

االستقالل/ وكاالت:
طرحت السلطات األس���ترالية مشروع قرار جديد يعتبر 
األقسى واألكثر صرامة في العالم فيما يتعلق بالبيانات 

الشخصية وأمن المعلومات.
ويوجد في أستراليا حاليا قانون يلزم الشخص بالكشف 
عن كلمة سر هاتفه للشرطة في حال وقوع جريمة ما، إذ 

تصل عقوبة من يخالف ذلك إلى السجن سنتين.
أما اليوم، فيقترح مشروع قرار جديد رفع العقوبة لتصل 
إلى 10 س���نوات في الس���جن، إذ عرض المش���روع على 
العامة للتش���اور والدراسة، قبل أن يعرض على البرلمان 

قبل نهاية العام الجاري.
وحول القرار صدر بيان رس���مي ع���ن الحكومة تضمن ما 

يلي: »التش���فير يوظف من قبل اإلرهابيين والمعتدين 
عل���ى األطفال، وكذل���ك من قبل المنظم���ات اإلجرامية، 

بهدف التستر على العمليات غير القانونية«.
كما أش���ارت الحكومة األس���ترالية إلى أن مشروع القرار 
يعتب���ر »منطقيا ومكافئ���ا« لمن يخ���رق القانون ويمنع 
التعاون مع الشرطة في المجال األمني وتسليم شيفرة 

هاتفه لها.
ولكي تؤكد الحكومة أكثر على ضرورة تطبيق المشروع 
الجدي���د، ضربت مثاال حي���ا عن جريم���ة غريبة حدثت 
في أس���تراليا هذا العام، حيث اس���تخدم فيها المجرم 
تطبيقات المحادثة لبيع المخدرات للمراهقين الصغار، 

مقابل االعتداء جنسيا عليهم.

االستقالل/ وكاالت:
تقوم 3 مط���ارات حول العالم باختبار تقنية جديدة 
في تفتيش األمتعة الت���ي يأخذها الركاب معهم 
إلى الطائرة، س���تقلل في حال تطبيقها، من الوقت 
الذي يمضيه الركاب في المطارات، وستعفيهم من 
جلبة إخراج المواد الس���ائلة أو الحواسيب المحمولة 

من حقائبهم أثناء التفتيش.
وتقوم مطارات هيثرو في لندن، و "جي إف كي" في 
نيويورك، وسخيبول في أمستردام، بتطبيق تقنية 
تعتمد على النظام ثالثي األبعاد للكشف عن وجود 

متفجرات.
ويتم تطبيق ه���ذه التقنية بالفع���ل في تفتيش 

الحقائب التي يتم وضعها في "مخزن " الطائرة، لكن 
الجديد هنا هو تجريبها في تفتيش الحقائب التي 
يحملها الركاب بأنفسهم إلى الطائرة، حسب ما ذكر 

موقع "ديلي ميل".
وفي حال أثبتت التقني���ة فعاليتها وتم تطبيقها 
بشكل كامل، فإن ذلك س���يوفر على الركاب مشقة 
عمليات التفتي���ش، مثل إخراج المواد الس���ائلة أو 
الحواس���يب المحمول���ة، الموجودة ف���ي أمتعتهم 
المحمولة باليد، وبالتالي فإن ذلك سيقلل من الوقت 
الذي يمضون���ه في المط���ارات قب���ل الصعود إلى 
الطائرة. وستس���تمر هذه التجربة لمدة 12 ش���هرا، 
قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأن تطبيقها بشكل دائم.

تقنية جديدة قد تريح
 المسافرين من »عبء التفتيش«

أستراليا: السجن 10سنوات لمن 
يخفي كلمة سر هاتفه عن الشرطة!

االستقالل/ وكاالت:
كشفت ش���ركة "كالش���نيكوف" الروس���ية المصنعة للبندقية 
الش���هيرة "AK-47"، عن نموذج لس���يارة كهربائي���ة، قالت إنها 
س���تنافس سيارات "تس���ال" التي تصنعها المجموعة المملوكة 

للملياردير األميركي إيلون ماسك.
وقدمت "كالشنيكوف" السيارة الكهربائية ذات الطراز الكالسيكي 
"س���ي في وان" )CV-1( في معرض للمنتجات الدفاعية والمدنية 

الروسية قرب موسكو، الخميس.
وقالت "كالش���نيكوف" في بيان على موقعه���ا على اإلنترنت، إن 
التصميم مستوحى من سيارة هاتشباك سوفيتية تم تطويرها 

في سبعينيات القرن الماضي.
ووفقا لتقارير إعالمية متعددة، قالت الش���ركة للصحفيين الذين 
حض���روا المع���رض، إن الس���يارة تمتلك تكنولوجيا من ش���أنها 
"الس���ماح لنا بالوقوف في مصاف منتجي السيارات الكهربائية 

العالمية مثل تسال".
وبحسب الشركة، يمكن للسيارة السفر لمسافة تصل إلى 350 
كيلومترا بش���حنها لمرة واحدة، كما تمتلك قوة تسارع كبيرة، 
بحيث تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خالل 6 ثوان 

فقط.

روسيــا تقبــل تحــدي 
السيــارات الكهربائية.. 
وتنافس بـ »كالشنيكوف«
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االستقالل/ وكاالت:
أعرب مدي����ر إدارة الطيران والفضاء األميركية "ناس����ا"، 
عن تفاؤله بش����أن محاوالت استكش����اف القمر وبشكل 
مس����تدام، وذلك بعد اكتش����اف وجود مياه على سطح 

القمر.
وقال جيم بريندنستين: "نعلم أن هناك مئات مليارات 
األطنان من المياه المتجمدة على س����طح القمر"، وفق ما 

ذكرت وكالة رويترز.
جاء ذلك بع����د يوم من إزاحة ناس����ا الس����تار عن نتائج 
تحليلها للبيانات التي جمعتها س����فينة فضاء هندية 
من القمر، وهي المرة األولى التي يؤكد فيها علماء وجود 

مياه في مئات من المناطق القطبية على سطح القمر.
ويعد هذا االكتش����اف مهما لجهود عودة البش����ر للقمر 
للمرة األولى منذ نصف قرن، إذ أن وجود مياه ال يعد فقط 
مصدرا قيما للش����رب، وإنما أيضا إلنتاج المزيد من وقود 

الصواريخ ومصدرا لألكسجين.

وتحدث بريندنس����تين عن نحو "مئات مليارات األطنان" 
من المياه المتجمدة، التي قال إنه من المعروف اآلن إنها 

متوفرة على سطح القمر.
من جانبها، قالت العالمة المتخصصة في القمر بناس����ا، 
سارة نوبل، إنه لم يتضح بعد حجم الجليد الموجود على 
سطح القمر، وما إذا كان س����يكون من السهل استخراج 

كمية كافية لالستخدام العملي.
وتابعت: "لدينا الكثير من النماذج التي تمدنا بمختلف 
اإلجاب����ات. ال يمكن أن نعلم حجم المياه هناك"، مضيفة 
أن األمر يتطل����ب في نهاية األمر التنقيب باس����تخدام 

مسابير آلية.
يش����ار إلى أن العلماء اعتقدوا منذ فترة طويلة أن القمر 
ج����اف تماما أو خال من الرطوبة، لكنهم توصلوا إلى أدلة 
متزايدة في الس����نوات األخيرة على وج����ود مياه هناك. 
وتح����دث بريندنس����تين عن جع����ل العملي����ة الجديدة 
الستكش����اف القمر "مش����روعا مس����تداما" يس����تخدم 

الصواري����خ وغيره����ا من مركب����ات الفض����اء التي يمكن 
استخدامها مرارا وتكرارا.

وأضاف: "نريد المركبات التي تتحرك من مدار األرض إلى 
مدار القمر من النوع التي يمكن إعادة استخدامها. نريد 
محط����ة فضاء حول القمر وأن تظ����ل هناك لفترة طويلة 
للغاية، ونريد مس����ابير تتحرك ذهابا وعودة بين محطة 

الفضاء ومحيط القمر وسطح القمر".
وكان البرنامج الس����ابق لناسا الستكشاف اإلنسان للقمر 

قد انتهى بمهمة أبولو 17 في عام 1972.
وفي ديسمبر، أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، الذي 
عين بريندنستين، الطيار الس����ابق بالبحرية األميركية 
وعضو الكونغرس عن أوكالهوما، مديرا لناسا في أبريل، 
إن����ه يهدف إل����ى إرس����ال رواد فضاء ثانية إل����ى القمر. 
واقترحت إدارة ترامب ميزانية حجمها 19.9 مليار دوالر 
لناسا في الس����نة المالية التي تبدأ في األول من أكتوبر، 

تتضمن 10.5 مليار دوالر الستكشاف اإلنسان للفضاء.

»تفاؤل« بإنجازات هامة بعد
 اكتشاف مياه على سطح القمر

االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراسة حديثة، نش���رتها صحيفة “تلغراف” البريطانية، 
معلومة غير س���ارة بش���أن الحمية المعروفة عالميا باس���م “كيتو 
دايت”، والتي اعتمدها خبراء ومشاهير طيلة ال� 25 سنة الماضية.

وتق���ول الدراس���ة إن “حمي���ة الكيتو”، الت���ي تعتمد عل���ى أطعمة منخفضة 
الكربوهيدرات وغنية بالبروتينات، يمكن أن تخفض عمر اإلنسان لعدة سنوات.

واكتس���ب هذا النوع م���ن الحميات، التي تع���وض الكربوهيدرات 
بالبروتينات والدهون، ش���عبية خالل الس���نوات األخيرة، وكثيرا ما 

يروج لها بعض المشاهير مثل غوينيث بالترو وكيم كارداشيان.
إال أن األبحاث الجديدة، التي أجريت على أكثر من 15 ألف شخص، 
وجدت أن األشخاص الذين يعتمدون هذا النوع من الحميات، توفوا 

بمتوسط أربع سنوات قبل أولئك الذين اتبعوا حميات معتدلة.
وقالت الدكتورة س���ارا س���ايدلمان، الباحثة في الط���ب القلبي من 
مستش���فى بريغهام آند وومنز في بوسطن، إن األنظمة الغذائية 
منخفض���ة الكربوهيدرات القت إقباال كبيرا باعتبارها حمية صحية 
تساعد على فقدان الوزن، مضيفة “لكن بياناتنا تشير إلى أن هذا 

النوع من الوجبات غير صحي نهائيا ويؤثر على عمر اإلنسان”.
وتابع���ت “راقبنا النظام الغذائي ل����15428 بالغا، تتراوح أعمارهم 
بين 45 و64 عاما من���ذ 1987، والحظنا النتائج الصحية.. وجدنا أن 
األشخاص الذين كانوا يتناولون كميات معتدلة من الكربوهيدرات، 
بلغ متوس���ط أعمارهم 83 سنة، فيما وصل متوسط أعمار أصحاب 

“حمية الكيتو” 79 سنة، أي ٌأقل بأربع سنوات”.

حمية الكيتو »تقصر العمر«.. دراسة تكشف الوهم الكبير

االستقالل/ وكاالت:
طرحت السلطات األس���ترالية مشروع قرار جديد يعتبر 
األقسى واألكثر صرامة في العالم فيما يتعلق بالبيانات 

الشخصية وأمن المعلومات.
ويوجد في أستراليا حاليا قانون يلزم الشخص بالكشف 
عن كلمة سر هاتفه للشرطة في حال وقوع جريمة ما، إذ 

تصل عقوبة من يخالف ذلك إلى السجن سنتين.
أما اليوم، فيقترح مشروع قرار جديد رفع العقوبة لتصل 
إلى 10 س���نوات في الس���جن، إذ عرض المش���روع على 
العامة للتش���اور والدراسة، قبل أن يعرض على البرلمان 

قبل نهاية العام الجاري.
وحول القرار صدر بيان رس���مي ع���ن الحكومة تضمن ما 

يلي: »التش���فير يوظف من قبل اإلرهابيين والمعتدين 
عل���ى األطفال، وكذل���ك من قبل المنظم���ات اإلجرامية، 

بهدف التستر على العمليات غير القانونية«.
كما أش���ارت الحكومة األس���ترالية إلى أن مشروع القرار 
يعتب���ر »منطقيا ومكافئ���ا« لمن يخ���رق القانون ويمنع 
التعاون مع الشرطة في المجال األمني وتسليم شيفرة 

هاتفه لها.
ولكي تؤكد الحكومة أكثر على ضرورة تطبيق المشروع 
الجدي���د، ضربت مثاال حي���ا عن جريم���ة غريبة حدثت 
في أس���تراليا هذا العام، حيث اس���تخدم فيها المجرم 
تطبيقات المحادثة لبيع المخدرات للمراهقين الصغار، 

مقابل االعتداء جنسيا عليهم.

االستقالل/ وكاالت:
تقوم 3 مط���ارات حول العالم باختبار تقنية جديدة 
في تفتيش األمتعة الت���ي يأخذها الركاب معهم 
إلى الطائرة، س���تقلل في حال تطبيقها، من الوقت 
الذي يمضيه الركاب في المطارات، وستعفيهم من 
جلبة إخراج المواد الس���ائلة أو الحواسيب المحمولة 

من حقائبهم أثناء التفتيش.
وتقوم مطارات هيثرو في لندن، و "جي إف كي" في 
نيويورك، وسخيبول في أمستردام، بتطبيق تقنية 
تعتمد على النظام ثالثي األبعاد للكشف عن وجود 

متفجرات.
ويتم تطبيق ه���ذه التقنية بالفع���ل في تفتيش 

الحقائب التي يتم وضعها في "مخزن " الطائرة، لكن 
الجديد هنا هو تجريبها في تفتيش الحقائب التي 
يحملها الركاب بأنفسهم إلى الطائرة، حسب ما ذكر 

موقع "ديلي ميل".
وفي حال أثبتت التقني���ة فعاليتها وتم تطبيقها 
بشكل كامل، فإن ذلك س���يوفر على الركاب مشقة 
عمليات التفتي���ش، مثل إخراج المواد الس���ائلة أو 
الحواس���يب المحمول���ة، الموجودة ف���ي أمتعتهم 
المحمولة باليد، وبالتالي فإن ذلك سيقلل من الوقت 
الذي يمضون���ه في المط���ارات قب���ل الصعود إلى 
الطائرة. وستس���تمر هذه التجربة لمدة 12 ش���هرا، 
قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأن تطبيقها بشكل دائم.

تقنية جديدة قد تريح
 المسافرين من »عبء التفتيش«

أستراليا: السجن 10سنوات لمن 
يخفي كلمة سر هاتفه عن الشرطة!

االستقالل/ وكاالت:
كشفت ش���ركة "كالش���نيكوف" الروس���ية المصنعة للبندقية 
الش���هيرة "AK-47"، عن نموذج لس���يارة كهربائي���ة، قالت إنها 
س���تنافس سيارات "تس���ال" التي تصنعها المجموعة المملوكة 

للملياردير األميركي إيلون ماسك.
وقدمت "كالشنيكوف" السيارة الكهربائية ذات الطراز الكالسيكي 
"س���ي في وان" )CV-1( في معرض للمنتجات الدفاعية والمدنية 

الروسية قرب موسكو، الخميس.
وقالت "كالش���نيكوف" في بيان على موقعه���ا على اإلنترنت، إن 
التصميم مستوحى من سيارة هاتشباك سوفيتية تم تطويرها 

في سبعينيات القرن الماضي.
ووفقا لتقارير إعالمية متعددة، قالت الش���ركة للصحفيين الذين 
حض���روا المع���رض، إن الس���يارة تمتلك تكنولوجيا من ش���أنها 
"الس���ماح لنا بالوقوف في مصاف منتجي السيارات الكهربائية 

العالمية مثل تسال".
وبحسب الشركة، يمكن للسيارة السفر لمسافة تصل إلى 350 
كيلومترا بش���حنها لمرة واحدة، كما تمتلك قوة تسارع كبيرة، 
بحيث تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خالل 6 ثوان 

فقط.

روسيــا تقبــل تحــدي 
السيــارات الكهربائية.. 
وتنافس بـ »كالشنيكوف«
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لندن/ وكاالت:
انفرد ليفربول مؤقتا بصدارة الدوري اإلنجليزي الممتاز 
لكرة القدم، بفوزه مساء أمس السبت على ضيفه برايتون 
1-0 على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وأح���رز النجم المص���ري محمد صالح ه���دف ليفربول 
الوحيد في الدقيقة 23.

ورف���ع ليفربول رصي���ده إلى 9 نقاط م���ن 3 انتصارات 
متتالي���ة، بف���ارق نقطتين أمام مانشس���تر س���يتي 
وبورنموث، ويمكن لفرق واتفورد وتشيلسي وتوتنهام 
اللحاق به في حال فازت ف���ي مبارياتها بالجولة ذاتها 
، أّما برايتون ، فتجّمد رصي���ده عند 3 نقاط في المركز 

الثاني عشر .
و حصد آرس���نال أول انتصاراته ف���ي البريميرليج هذا 
الموس���م ، على حس���اب ضيفه وس���ت ه���ام يونايتد 

بنتيجة )1-3( .

وتقدم ماركو أرناوتوفيتش لوس���ت هام، في الدقيقة 
25، لكن أرسنال رد سريعا بهدف التعادل، في الدقيقة 

30 عن طريق ناتشو مونريال.
وسجل الجانرز هدف التقدم )الثاني( من نيران صديقة 
عن طريق عيسى ديوب مدافع وست هام في الدقيقة 
70، ثم أحرز داني ويلبيك الهدف الثالث، في الدقيقة 

.)2+90(
ورفع أرس���نال بذلك رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز 
ال�11 في جدول الترتيب، بينما ظل وست هام بال رصيد، 

في ذيل المسابقة .
هذا و س���قط حامل اللقب مانشس���تر س���يتي في فخ 
التعادل مع مضيفه الوافد الجديد وولفرهامبتون 1-1 
عل���ى ملعب "مولينيك���س" . وأحرز ويل���ي بولي هدف 
وولفرهامبتون في الدقيقة 57، قبل أن يعادل إيميريك 

البورت النتيجة لمانشستر سيتي في الدقيقة 69.

هدف �صالح يقود ليفربول لل�صدارة
 و اأر�صنــال  يحقق اأول انت�صاراتــه

باريس/ االستقالل: 
هزم باريس س���ان جيرمان ضيفه آنجيه )1-3( 
، على ملعب حديقة األمراء، ضمن منافس���ات 

الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.
تق���دم أصح���اب األرض به���دف إدينس���ون 
كافاني، بالدقيقة 12، وأدرك توماس منجاني 
التعادل آلنجيه من ركلة جزاء بالدقيقة 22 ، ثم 
عزز كيليان مبابي ونيمار جونيور تفوق العمالق 

الباريسي، بهدفين في الدقيقتين 51 و66.
وبذلك، حقق حام���ل اللقب العالم���ة الكاملة، 
ليواصل تصدره لجدول الدوري، برصيد 9 نقاط، 
بينما استمر آنجيه في مسلسل الهزائم، للمرة 
الثالثة عل���ى التوالي، ليقبع ف���ي المركز قبل 

األخير، بدون رصيد.

االستقالل/ وكاالت: 
واصل فريق يوفنتوس صحوته و مسلس���ل 
انتصاراته ، بفوزه على نظيره التسيو المهزوز 
، بهدفي���ن دون مقاب���ل ، في المب���اراة التي 
جمعت الفريقين في إطار منافس���ات الجولة 

الثانية من الدوري اإليطالي.
س���جل ميرالم بيانيتش ف���ي الدقيقة "30"، 
وضاع���ف ماندزوكيتش النتيج���ة بالدقيقة 

."75"
وارتف���ع رصي���د يوفنتوس إل���ى 6 نقاط في 
المركزاألول ، بينما ظل التسيو في قاع الجدول 

بدون أي نقاط بعد الهزيمة في مباراتين .

يوفنتو�س يوا�صل 
�صحوته بثنائية 

يف الت�صيو

مثلث الرعب مينح 
�صان جريمان 

االنت�صار على اآجنيه

غزة/ االستقالل: 
من المقرر أن يحدد محم���د القاضي العب فريق 
الكرة في نادي شباب رفح سابقا مصيره النهائي 
األس���بوع الجاري أمام انتظار صدور تصريحه من 
قبل االحتالل الصهيوني و الس���ماح له بالدخول 
إلى الضفة الغربية و  اللعب في دوري المحترفين 
الفلسطيني مع أهلي الخليل ، أو التوقيع ألي من 
األندية الغزية للظه���ور بالدوري الغزي في حال 

عدم صدور التصريح .
و يمتلك الالعب أكث���ر من عرض محلي منذ فك 

ارتباطه بالتراضي مع شباب رفح .
وحس���ب لوائح اتحاد الكرة الفلسطيني سيكون 
للقاضي فرصة هذا األس���بوع لتحديد مستقبله 
أمام انتظ���ار اللعب ألهلي الخليل وعدم الظهور 
بالدوري الغزي ، أو إنهاء فكرة اللعب بالمحترفين 

.
القاضي سيحس���م أمره خالل الساعات أو األيام 
القليلة القادمة الس���يما مع وجود عرض جاد من 

أحد أندية خانيونس .
ويعتبر القاضي إضافة قوية ألي فريق يلعب له 
نظرا لقيمته الفنية العالي���ة وموهبته الكبيرة ، 
حيث لعب لصف���وف خدمات رفح وغزة الرياضي 
وخدمات الشاطئ وشباب رفح وحقق عدة ألقاب 

السيما مع شباب رفح .

القا�صي حائر 
بني ال�صفة و غزة  

ب�صبب االحتالل

الرام/ االستقالل: 
إن   ، الق���دم  لك���رة  الفلس���طيني  االتح���اد  أعل���ن 
المنتخب س���يخوض مباراة ودية يوم 20 من شهر 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مع نظيره الصيني.
وأوض���ح االتحاد أن اللقاء سيقام بمناس���بة مرور 30 
عاًما على عالقات الصداقة الفلس���طينية الصينية، 

وفي إطار االس���تعداد لخوض نهائيات كأس آسيا 
2019 في اإلمارات.

وأشاد  بعمق العالقات التاريخية بين البلدين، مثمًنا 
دعم الصي���ن الدائم للرياضة في فلس���طين، حيث 
تكفل���ت مؤخرا بإصالح العش���ب الخاص ب�20 ملعًبا 

لكرة القدم في القرى الفلسطينية .

»الفدائي« يواجه ال�صني ودياً
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غزة/ االستقالل: 
طالبت لجنة قانونية فلسطينية السبت، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لدعم 
مطالب المشاركين في مسيرات "العودة" السلمية على الحدود الشرقية لقطاع 

غزة.
ودعت الّلجنة القانونية التابعة لـ"الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر 
الحصار" في بيان المنظمات الحقوقية الدولية للتحرك من أجل توفير الحماية 
الدولية للفلســـطينيين من االنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم خالل مشاركتهم 

في المسيرات.
وقالت إنه "يجب على األســـرة الدولية العمل على محاسبة االحتالل اإلسرائيلي 
ومقاطعته وعزله"، وكذلك العمل على "رفع الحصار المفروض على غزة، وضمان 

حق العودة ألراضيهم عام 1948".
وأضافت: "على المجتمع الدولي، وهيئات األمم المتحدة، القيام بمسؤولياتهم 
لحماية الفلسطينيين، ووقف استهداف المتظاهرين، ومحاسبة إسرائيل على 

جرائمها".
واعتبرت أن "تعمّد قوات االحتالل اإلسرائيلي قتل المتظاهرين سلمًيا، يشكل 

جريمة حرب وفًقا لالتفاقيات الدولية".
وحـــذرت اللجنة "إســـرائيل من سياســـة اإلمعان في اســـتهدافها للمدنيين 

المتظاهرين، وحّملتها المسؤولية القانونية عن ذلك".
وضمن فعاليات مسيرات العودة، يتجمهر الفلسطينيون، في عدة مواقع قرب 

السياج الفاصل على الحدود الشرقية للقطاع، منذ نهاية مارس/آذار الماضي.
ويطالب هؤالء المتظاهرون ســـلمًيا بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى قراهم 

ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن غزة.
ويقمع الجيش اإلســـرائيلي تلك المســـيرات بعنف، ما أســـفر عن استشهاد 

عشرات الفلسطينيين وإصابة أكثر من 18 ألف بجراح مختلفة. 

وذكر أن »الشــــرطة سلمته وعيسى الدباغ استدعاء للتحقيق معهما 
يوم غد االثنين ، فيما ســــلمت استدعاء للتحقيق مع جمعة مناصرة 

ومحمد علقم يوم الثالثاء المقبل«.
وكانت شــــرطة االحتالل اعتقلت صباًحا 4 مــــن موظفي اللجنة وهم: 
عيســــى الدباغ، وباســــم زغير، وجمعة مناصرة، ومحمــــد علقم خالل 
قيامهم بأعمال صيانة في ســــبيل قاسم باشــــا بين بابي القطانين 

والسلسلة في باحات األقصى.

االحتالل يبعد ..

قناة عربية ..

غزة/ االستقالل: 
كشـــفت وزارة الزراعـــة في قطاع 
غزة، الســـبت )25-8(، أن األضاحي 
تراجعت في قطاع غزة بنسبة من 
35-40% وهي نسبة كبيرة مقارنة 

باألعوام الماضية.
وقال مدير دائرة اإلنتاج الحيواني 
في الوزارة، طاهـــر أبو حمد،  أمس 
الســـبت إن ســـبب االنخفاض في 
األضاحي  علـــى  المواطنين  اقبال 
العام الحالي يعود لعدة أســـباب 
منها االزمـــة االقتصادية ورواتب 

الموظفين والكهرباء.
وأضاف أبو حمد أن هناك أســـبابًا 
أخرى وراء عـــزوف المواطنين عن 
األضحية هـــذا العام هـــو ارتفاع 
أسعار االضاحي عن العام الماضي 
بســـبب االرتفاع العالمي، وارتفاع 

تكاليف النقل في المعابر.
وبّين أن أسعار األضاحي من خالل 
العام الماضي بلغت 14-16 شيقاًل 
للكيلو, في حين بلغ سعر االضاحي 
العام الحالي 17-19 شـــيقاًل، في 
حيـــن بلغت أســـعار األغنام  3.5 

-4.5 دينـــارات، وارتفعـــت  العام 
الحالي لتصل 5.5 دينارات للكيلو.

وأشار أبو حمد إلى انه تم استيراد 
26 ألف رأس من العجول والماشية 
خالل 2017، واستيراد 15 الف من 

العجول الماشية خالل 2018.

واعتبر مدير دائرة اإلنتاج الحيواني 
أن تراجـــع أداء الجمعيات الخيرية 
إثر على موســـم األضاحـــي العام 
الجاري، حيث أن هناك تراجعًافي 
الجمعيات  مـــن  األضاحي  طلـــب 

الخيرية.

وأوضـــح أن حجـــز أبقـــار الحليب 
يحتاج إلى مراٍع ويوجد في القطاع 
2500 رأس مـــن أبقـــار الحليـــب 
فقط األغنـــام 60 ألف من األغنام، 
وكالهمـــا بحاجـــة الي مســـاحات 

واسعة خضراء.

تراجعت بنسبة من 35-40%

زراعة غزة تكشف أسباب عزوف المواطنين عن األضاحي

الخليل/ االستقالل:
أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة »حماس« في مدينة الخليل نايف الرجوب 
أن حملة االعتقاالت واالستدعاءات التي تمارسها قوات االحتالل بحق مجموعة من نساء 

الخليل تعد »جريمة يجب محاسبته عليها«.
وأضـــاف الرجوب في تصريـــح صحفي، أن تركيـــز االحتالل على اعتقـــال الصحفيات 
والناشـــطات من الحرائر يأتي في سياق الحد من نشر جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا، 
وتعريته أمام العالم، داعيًا لضرورة القيام بحمالت إعالمية وشعبية تضغط على االحتالل، 
وتســـلط الضوء على جرائمه بحق شـــعبنا وأســـرانا، وخاصة قضية اعتقال واستدعاء 
النســـاء التي ُتعدُّ ســـابقة خطيرة. وطالب النائب في التشريعي، السلطة الفلسطينية 
بالعمل الجاد والفوري على تحريك قضية اعتقال النســـاء على كافة األصعدة الحقوقية 

والقانونية، ورفع دعاوى ضد االحتالل في المحاكم الدولية.

النائب الرجوب: اعتقال 
االحتالل للحرائر جريمة 

تستوجب محاسبته عليها

لجنة قانونية تدعو لدعم 
مطالب »مسيرة العودة« بغزة

تهدف باألساس الى إلغاء وكالة غوةث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين )األونروا(.

وأشـــارت  القناة في تقرير لهـــا الى أن »تطبيق 
السياســـات الجديدة للواليات المتحدة ســـيبدأ 
في بداية الشهر القادم، حيث ستقوم الحكومة 
األمريكيـــة باإلعالن عـــن سياســـتها الجديدة 
بالتعامـــل مع وكالـــة األونروا، ســـتبدأ باعتراف 
واشـــنطن بوجود نصف مليون الجئ فلسطيني 
فقـــط من أصل 5 ماليين الجئ فلســـطيني كما 

تشير منظمة أونروا.«
ووفق القناة، فإن »خطة أخرى وهامة ســـتتخذها 
إدارة ترمـــب، ســـحب اعتراف واشـــنطن بوكالة 
األونروا، على أن تعترف واشـــنطن بالوكالة بأنها 
مفوضية شـــؤون الجئين بشـــكل عام، والخطوة 
التي تليها، ســـتعلن واشنطن عن وقف تمويل 
نشـــاطات الوكالـــة في الضفة الغربية بحســـب 

القناة.

كما وســـيطلب األمريكيون من »إسرائيل« إعادة 
النظر في التفويض الذي تمنحه لوكالة األونروا 
للنشـــاط في الضفة الغربية، وذلك بهدف منع 
الـــدول العربية من تمويل األونـــروا بعدما تقوم 

اإلدارة األمريكية بوقف تمويل المفوضية.
وتشير القناة الى أن »إسرائيل« تنظر الى الخطوة 
األمريكية المرتقبة بأنها »خطوة تاريخية أخرى 
من قبل الرئيس ترمب وفريقه، الذين يستمرون 
في إدراك الحقيقة كما هي، وبعد أن تم االنتهاء 
من ملف القدس ونقل السفارة األمريكية إليها، 
اآلن يقومـــون بإلغاء حـــق العـــودة، وهي عقبة 
رئيسية في المفاوضات، وباتت الواليات المتحدة 

تتبنى الموقف اإلسرائيلي كامال«.حسب القناة.
وتعقيبا على تقرير القناة العبرية، قال مســـؤول 
في البيت األبيض قائال إن »اإلدارة ســـتعلن عن 
سياســـاتها الجديدة باتجـــاه األونروا في الوقت 

الذي تراه مناسبا«. 

ويأتي التقرير هذا بعد ســـاعات قليلة من إعالن 
مسؤول بوزارة الخارجية األمريكية عن أن الواليات 
المتحدة ســـُتعيد توجيه أكثر مـــن 200 مليون 
دوالر كانـــت مخصصة لمســـاعدات اقتصادية 
للضفـــة الغربية وغـــزة إلى مشـــاريع في أماكن 

أخرى.«
وفي غياب حل لمسألة الالجئين الفلسطينيين، 
عملـــت الجمعية العامة وبشـــكل متكـــرر على 
تجديد والية األونـــروا، وكان آخرها تمديد عمل 

األونروا لغاية 30 حزيران .2017
ووفق تعريف األونـــروا على موقعها اإللكتروني 
الرســـمي، فـــإن »الجئي فلســـطين هـــم أولئك 
األشـــخاص الذيـــن كانت فلســـطين هي مكان 
إقامتهم الطبيعـــي خالل الفتـــرة الواقعة بين 
حزيران 1946 وأيار 1948، والذين فقدوا منازلهم 
ومورد رزقهم نتيجة الصراع العربي اإلسرائيلي 

عام 1948«

نيويورك/ االستقالل: 
قـــال المفوض العـــام لوكالـــة الغوث وتشـــغيل 
الالجئين الفلسطينيين »أونروا«، بيير كرينبول، إنه 
»ال يمكن تبديد أحالم 5 ماليين الجئ فلســـطيني 

بهذه البساطة«.
وأضاف كرينبول في مقابلة مع وكالة »أسوشـــيتد 
برس« األمريكية أن خفض ميزانية الوكالة األممية ال 

يعني إنهاء قضية الالجئين.

ورأى أن القرار األمريكي الصادر في وقت ســـابق من 
العام الجاري بخفـــض ميزانية األونروا جاء لمعاقبة 
الفلسطينيين؛ بسبب انتقادهم العتراف واشنطن 

بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل. 
وتابع إن »تمويل األونروا كان أحد ضحايا االستقطاب 
الذي خلفته التوتر حـــول قضية القدس«، وفقا لما 

نقله عربي 21.
وكانت مجلة »فورين بوليسي« األمريكية، ذكرت في 

وقت ســـابق أن اإلدارة األمريكيـــة تعمل على إنهاء 
وضعيـــة »الجئ« لماليين الفلســـطينيين، من أجل 

وقف عمل األونروا.
وتعانـــي األونروا من أزمـــة مالية، بعـــد أن جمدت 
الواليات المتحدة نصف المساعدات السنوية التي 
تقدمها إليها، والمقدرة بـ300 مليون دوالر، لم يدفع 
منها ســـوى 70 مليون دوالر فقط، بحســـب الوكالة 

األممية.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أغلقت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، أمس الســـبت، باب األســـباط )من أبواب 

القدس القديمة( بحجة وجود جسم مشبوه.
وقالت مصادر محلية إن عناصر من "وحدات الهندسة" بقوات االحتالل وصلت 

المنطقة لفحص الجسم المشبوه، وسط إغالق تام لمحيط المنطقة.

خانيونس/ االستقالل: 
أطلقت قوات جيش االحتالل االسرائيلي، صباح امس السبت، النار باتجاه المزارعين 
الفلسطينيين شـــرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكر مراسلنا بأن قوات 
االحتالل فتحت النار من االسلحة الرشاشة تجاه المزارعين المتواجدين شرقي بلدة 

عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.

مفــوض »أونــروا«: ال يمكــن تبديــد 
أحــالم 5 مالييــن الجــئ ببساطــة 

االحتالل يغلق باب 
األسباط بالقدس بحجة 

وجود »جسم مشبوه«

إطالق نار تجاه 
المزارعين شرق خان 
يونس دون إصابات

رام الله/ االستقالل: 
قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن 
اتفاق اوسلو انتهى، وان السلطة الفلسطينية بدأت بدراسة تحديد العالقة مع 

االحتالل على كافة االصعدة.
واضاف عريقات في مقابلة لقناة الميادين اللبنانية " إن اســـرائيل عملت على 
انهاء اوسلو عبر تنكرها اللتزاماتها وهناك قرار في المجلس المركزي الذي عقد 

مؤخرا للبدء بتحديد العالقات االمنية واالقتصادية وغيرها".
وقال عريقات: "امريكا خارج اللعبة ولن نعود للمفاوضات ولن يكون هناك سالم 
إذا لم يتم إقامة الدولة الفلســـطينية وعاصمتها القدس ولن نتخلى عن حقنا 

في المقاومة وفق القانون الدولي لكن الظرف اآلن يتطلب المقاومة الشعبية".
وفيما يتعلق بصفقة القرن وخطط االدارة االمريكية اللغاء ملف الالجئين، قال 
عريقات" ان االدارة االمريكية تريد اســـقاط ملف الالجئين كما اســـقطت ملف 
القدس وتريد شرعنة االستيطان ..هي تريد اسقاط فكرة اقامة دولة فلسطينية 

على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف".

عريقات: أمريكا تريد إسقاط ملف 
الالجئين واتفاق أوسلو انتهى 
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االستقالل/ وكاالت: 
تعرضت فتاة أمريكية لحروق شديدة غطت نحو 49% من جسدها، بعد 
أن ش���اركت بتحٍد خطير انتش���ر في اآلونة األخيرة على موقع التواصل 
االجتماعي يوتيوب. وكانت تيمي الندرز )12 عامًا(، تشارك في "تحدي 
النار" مع صديقتين، يش���جع األطفال على تغطية أنفسهم بمواد قابلة 
لالشتعال وإشعال النار في أجسادهم، بعد رؤية العديد من األشخاص 

يفعلون ذلك على وسائل اإلعالم االجتماعية.
وكانت الصديقات الثالث في منزل تيمي في ديترويت الجمعة الماضي، 
عندما قررن خوض هذا التحدي الخطير، وذلك بعد أن حضرت لهن والدة 
تيمي البان كيك، وذهبت لتأخذ غفوة، وما هي إال لحظات، حتى سمعت 

صوت انفجار صغير قادم من غرفة ابنتها.
وفي حديث لصحيفة محلية، قالت والدة تيمي "جاءت تجري نحوي عبر 

الصالة، والنار مشتعلة بجسدها من ركبتيها إلى شعرها".
وكانت الحروق ش���ديدة للغاية، مما اضطر األطباء لتغطية جسد الفتاة 
بالشاش من الرأس إلى أخمص قدميها، وال تزال في المستشفى بحالة 

حرجة، ومن المنتظر أن تحتاج إلى فترة عالج تمتد إلى عدة أشهر.
ُيذك���ر أن هذا التحدي ينطوي على رش أية مادة قابلة لالش���تعال على 
الجس���م، وإضرام النيران فيها لمدة قصيرة، وتصوير النتيجة لنش���ر 

الفيديو على مواقع التواصل االجتماعي.

خاضت تحدي النار..  
فأحرقت نصف جسدها

واشنطن/ االستقالل: 
اكتش����ف أمن المعلوم����ات بحكوم����ة غ����رب 
أس����تراليا أن 26% من موظفيها يستخدمون 
كلمات سر ضعيفة وعادية لحسابات بريدهم 
اإللكتروني، بما في ذلك أكثر من خمسة آالف 
حساب تحتوي على كلمة "Password" )كلمة 

المرور(.
وذكرت صحيفة واش����نطن بوست األميركية 
-الت����ي نش����رت تقريرا ع����ن ه����ذه الواقعة- 
أن 1464 من العاملين يستخدمون كلمة السر 
"Password123"، و813 آخرين يس����تخدمون 
"Password1"، ونحو 200 يس����تخدمون كلمة 
"Password" فقط، مش����يرة إلى احتمال أنهم 

لم يغيروها أبدا.
وتق����ول الصحيف����ة إن نحو 13 ألف ش����خص 
والفصول،  للتاري����خ  تنويعات  يس����تخدمون 

ونحو سبعة آالف يستخدمون تنويعات للرقم 
."123"

وعلقت على أن التس����اهل في اختيار كلمات 
السر ربما يكون مسليا، لكن النتائج المحتملة 

عنه ليست كذلك بالتأكيد.
فكثير من هذه الحسابات، وفقا لما ورد بتقرير 
ُتس����تخدم  األس����ترالي،  المعلوماتي  األم����ن 
للحص����ول عل����ى معلومات وأنظم����ة حكومية 
مهم����ة، وكثير منها تفعل ذلك عن بعد بدون 

أي تحقق.
وفي إحدى الح����االت اس����تطاع محققو األمن 
المعلومات����ي الحص����ول على ش����بكة إلحدى 
ال����وكاالت بجميع امتي����ازات المش����رف على 
النظام )أدمنس����تريتر( باختيارهم لكلمة سر 
م����ن تخمينهم وه����ي "صي����ف 123" باللغة 

اإلنجليزية.

ويقول التقرير إن أغلب الهيئات الحكومية ال 
تساعد المستخدمين على تخزين معلوماتهم 
بش����كل آمن وس����ليم؛ وهذا يعن����ي أن بعض 
العاملين يحفظون معلوماته����م على وثائق 

"وورد" أو "سبريدشيت".
وق����ررت حكوم����ة غ����رب أس����تراليا بعد هذه 
المعلوماتي ومس����اعدة  أمنها  الواقعة تعزيز 
العاملين على حفظ معلومات كلمات س����رهم 
بش����كل أكثر أمان����ا، كما أن "مكت����ب الحكومة 
الرقمي����ة" الجدي����د س����يضم فريق����ا لألم����ن 
اإللكترون����ي يختص بتحس����ين الممارس����ات 

األمنية على نطاق الحكومة.
ُيذكر أن الس����نوات القليلة الماضية شهدت 
العديد م����ن االختراقات األمني����ة لنظم حفظ 
المعلومات بشركات كبيرة ومؤسسات حكومية 

شهيرة على نطاق العالم.

1464 موظفًا حكومًيا بأستراليا يستخدمون كلمة سر واحدة

االستقالل/ وكاالت:
قالت صحيفة "دايلي صباح" التركية إن 105 أش���خاص لقوا مصرعهم وأصيب 

524 آخرون في حوادث سير بمختلف المدن خالل عطلة عيد األضحى.
وكش���ف المصدر، نقال عن الشرطة، أن الفترة الممتدة ما بين 17 و24 أغسطس 
شهدت أكثر من 137 حادثة سير، مشيرا إلى أن هذا الموسم هو األكثر ازدحاما 
في الس���نة. وكان اليوم الثاني من العيد األكثر دموية، حيث جرى تسجيل 29 

حادثة و27 حالة وفاة و119 إصابة.
وتزدح���م الطرق والش���وارع في جميع أنحاء البالد، خالل العطل، وذلك بس���بب 
تنقل العديد من المواطنين البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة لزيارة أقاربهم 

وأصدقائهم.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى خالل عودة المسافرين، الذين يقدر عددهم 

ب�7 ماليين شخص، إلى منازلهم نهاية األسبوع الجاري.
وجندت وزارة الداخلية عددا من الموظفين لتسهيل حركة المرور، كما اعتمدت 
على طائرات هيلوكبتير فوق الطرق المزدحمة التي تشهد اصطدامات كثيرة.

»زحام العيد« يقتل 105 
أشخاص في تركيا

سان فرانسيسكو/ االستقالل: 
في س����ان فرانسيس����كو، يكس����ب عدد كبير 
من األش����خاص أكثر من 184 أل����ف دوالر في 
السنة براتب وفوائد إضافية من خالل وظيفة 

"تنظيف البراز".
 Poop" وقال موقع "بيزنيس إنسايدر" إن أعضاء
Patrol" في المدينة األميركية يحصلون على 
راتب قدره 71760 دوالر سنويا، باإلضافة إلى 
نحو 112 ألف دوالر كمزايا إضافية مثل الرعاية 

الصحية ومدخرات التقاعد.
ويتكلف موظفو "بوب باترول" بمحاربة مشكلة 
النفايات البش����رية المنتشرة في بعض أحياء 

المدينة.

وف����ي أغس����طس، أعلن����ت س����لطات المدينة 
أن خمس����ة موظفين من إدارة فرانسيس����كو 
لألشغال العامة سيتجولون في حي تندرولين، 
الذي يتواجد فيه عدد كبير من األشخاص بدون 

مأوى، لتنظيف المنطقة وتعقيم الشوارع.
وتق����در ميزانية هذه المب����ادرة بأكثر من 830 
أل����ف دوالر، وذلك ف����ي إطار جه����ود المدينة 
لمحاربة مش����كلة "البراز"، التي نتج عنها أكثر 
م����ن 14 ألف مكالمة ش����كوى منذ بداية العام 

الجاري.
وقال المصدر إن األمر ال يتعلق فقط بأصحاب 
الكالب الذي����ن ال يجمعون ب����راز حيواناتهم 
األليف����ة، بل حتى باألش����خاص ب����دون مأوى، 

مش����يرا إلى أن المدينة ستشهد قريبا انتشار 
"مراحي����ض متنقلة" ومحط����ات للنفايات في 

مختلف األحياء.
وتتوف����ر المدين����ة على دورات مي����اه متنقلة، 
لكنها قليلة وتغلق في حدود الساعة الثامنة 
مس����اء على أبعد تقدير، وهو م����ا يترك مجاال 
للمشردين للتخلص من فضالتهم في  كبيرا 

الشارع العام.
وتظ����ل نس����بة األش����خاص المش����ردين، في 
المدينة المنتمية لوالية كاليفورنيا، مرتفعة 
جدا مقارنة مع المدن األميركية األخرى، بالرغم 
من جهود الس����لطات التي تعمل على خفض 

هذا العدد قبل نهاية السنة الجارية.

لوس أنجلوس/ االستقالل: 
ستدفع بلدية لوس أنجلوس حوالي مليوني دوالر لعائلة مشرد قتلته 

الشرطة العام 2015 في قضية حظيت بتغطية إعالمية واسعة.
وأق���ر المجلس البلدي في لوس أنجل���وس بتأييد 12 عضوًا ومعارضة 
اثنين التسوية التي أبرمت في أيار/مايو والبالغة قيمتها 1.95 مليون 

دوالر.
وقد أصيب تشارلي »أفريكيا« كونانغ )43 عامًا(، المولود في الكاميرون 
والذي يعاني من اضطرابات نفسية، بخمس رصاصات أطلقتها الشرطة 
عندما كان قرب خيمته في وس���ط مخيم شاس���ع للمشردين معروف 

باسم »سكيد رو« في األول من آذار/مارس 2015 بلوس أنجلوس.
وصور الحادث أحد الشهود بواسطة هاتف نقال وقد شوهد الشريط 
ماليين المرات عبر وس���ائل التواصل االجتماع���ي وأثار موجة تنديد 

بممارسات الشرطة.
ووقع المشرد، الذي كان أعزل، ضحية النار التي أطلقتها الشرطة التي 

استدعيت إلى المكان في إطار عملية سطو.
كما أظهر الشريط المصور أن الوضع خرج عن السيطرة كليًا وأن شرطيًا 

شابًا صرخ إلى زمالئه بأن كونانغ مسلح.
من جهته، اعتبر قائد ش���رطة لوس أنجلوس في تلك الفترة، تشارلي 
بيك، أن إطالق النار كان مبررًا ورفض مسؤولو البلدية مباشرة مالحقات 
قضائية ضد عناصر الش���رطة الضالعين في الحادث معتبرين أنهم 

تصرفوا في إطار الدفاع المشروع عن النفس.
لكن في أيار/مايو الماضي اعتبرت هيئة محلفين فدرالية أن اثنين من 
عناصر الشرطة مسؤوالن عن مقتل تشارلي كونانغ، ما فتح الباب أمام 

التعويض المالي الذي سيعود إلى والدي الضحية وشقيقته.

االستقالل/ وكاالت:
أنقذت س����ائحة بريطانية بعد قضائها قرابة 
العش����ر س����اعات في البحر األدرياتيكي جراء 

سقوطها من باخرة رحالت سياحية.
كاي  تدع����ى  الت����ي  الس����يدة،  وس����قطت 
الماضي  لونجس����تاف، في منتصف السبت 
أثناء إبحار الباخرة على بعد 100 كيلومتر من 

السواحل الكرواتية.

وكان����ت الباخرة ق����د انطلقت م����ن ميناء بوال 
الكرواتي مساء السبت متوجهة إلى فينيسيا. 
وش����رح من كانوا على متن السفينة تفاصيل 
ما حدث لخفر الس����واحل، الذي����ن بدأوا رحلة 
البحث عن السيدة البالغة من العمر )46 عامًا( 
وتمكن����وا من العثور عليها عل����ى بعد 1300 

كيلومتر من مكان سقوطها.
وقالت السيدة لوسائل اإلعالم عقب إنقاذها: 

"أن����ا محظوظة للغاية لكوني على قيد الحياة، 
فقد س����قطت من السفينة وظللت في المياه 
قرابة العشر س����اعات وتمكن هؤالء الشباب 

الرائعون من إنقاذي".
وأك����دت أنها بق����ت على قي����د الحياة بفضل 
لياقتها البدنية التي اكتسبتها من ممارسة 
اليوغ����ا وألنه����ا قام����ت بالغناء ط����وال الليل 

لمقاومة برودة الطقس.

وظيفــة بـ 184 ألــف دوالر فمــا هــى؟ 

نجاة بريطانية بعد بقائها 10 ساعات تائهة في البحر

مليونا دوالر لعائلة مشرد 
قتلته الشرطة األميركية

دبغ �جللود بغزة        ) ت�شوير/ �أ�شرف �أبو عمرة (


