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 االحتالل يقرر فتح حاجز بيت 
حانون بدءًا من اليوم

غزة/ االستقالل:
قالت القناة 14 العبرية، مس���اء أمس األحد، إن 
وزي���ر أمن االحتالل أفيغدور ليبرمان أوعز بفتح 
حاجز بيت حانون/ »إيرز« ش���مال قطاع غزة بدءًا 
م���ن اليوم االثنين. وأضافت القن���اة أنه » نظرًا 
للوضع األمني الهادئ في غزة على مدى األسبوع 

الماضي أوعز ليبرمان مساء اليوم )أمس( بفتح 
حاجز »ايرز« ابتداء من الغد )اليوم(«.

وأش���ارت القن���اة إلى أن ق���رار ليبرم���ان بفتح 
حاجز »إيرز« جاء ذلك بعد التش���اور مع الجيش 
اإلس���رائيلي والش���اباك وم���ا يس���مى مكتب 

تنسيق األنشطة الحكومية.

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين د.محمد 

الهن���دي، إن التزام فصائل المقاومة بالتهدئة مش���روٌط بالتزام 
االحتالل بكف عدوانه إضافة إلى تحسين حياة سكان قطاع غزة. 

غزة/ محمود عمر:
قال عضو اللجنتين التنفيذية في منظمة التحرير الفلس���طينية والمركزية 

في حركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة في الحركة، عزام األحمد، 
إن حركته س���ترفض إتم���ام أي تهدئة مع الكي���ان الصهيوني 

القدس المحتلة/ االستقالل
كشفت صحيفة »بزنس« اليمينية أن العمل سيبدأ اعتبارًا من بداية الشهر القادم 

في مشروع لبناء مئات الوحدات االستيطانية في قلب بلدة بيت حنينا 
شمال القدس المحتلة، تكون مخصصة لليهود المتزمتين.

غزة/ االستقالل:
قررت الس���لطات المصرية استئناف عمل معبر رفح جنوب قطاع غزة بشكل 

طبيعي اعتبارًا من يوم الثالثاء الموافق 4 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأعلنت الس���لطات المصرية فتح معبر رفح البري لعودة الحجاج 

غزة/ دعاء الحطاب:   
 من مسافة ليست بعيدة، توقفت األربعينية 
أم معاذ األخرس أم���ام أحد محاالت المالبس 
بس���وق الشجاعية الش���عبي، تتأمل وتبحث 

بنظراتها بين ما وضع عليه الفتة«تنزيالت«، 
عما يناس���ب أطفالها ويبع���ث في قلوبهم 

الم���دارس، حت���ى بدأت  فرحة 
باالقتراب ش���يئًا فش���يئًا وهي 

غزة/ االستقالل:
كش���فت مصادر صحفية، مس���اء أمس األحد، عن 
تأجيل لقاءات الفصائل الفلسطينية في العاصمة 
المصري���ة القاهرة لع���دة أيام، الس���تكمال بحث 
ملفي التهدئ���ة مع االحتالل اإلس���رائيلي في غزة 

و المصالحة الفلس���طينية . ونقل���ت قناة القدس 
عن مص���ادر مطلعة قولها إنه »تق���رر تأجيل لقاء 
الفصائل الفلسطينية في القاهرة عدة أيام؛ لمزيد 
من المشاورات«. وكانت الفصائل الفلسطينية قد 
أجرت سلسلة من اللقاءات في العاصمة المصرية 

القاه���رة قبل عيد األضحى وبحث���ت خاللها ملفي 
التهدئ���ة مع االحت���الل اإلس���رائيلي والمصالحة 
الفلس���طينية. وأعلن���ت الفصائ���ل حينه���ا أنها 

ستستكمل مباحثاتها مع المسؤولين 
المصريي���ن ف���ي القاهرة بع���د عيد 

االستقالل/ وكاالت:
قال المتحدث باس���م وكالة غوث وتشغيل 
عدنان  »أون���روا«  الفلس���طينيين  الالجئين 
أبو حس���نة، أمس األحد، إن صالحية تغيير 

طبيع���ة ومناطق عم���ل الوكال���ة، هي ملك 
للجمعية العامة لألم���م المتحدة، وال يملك 

أح���د تغييره���ا. وأض���اف أب���و 
حسنة، ردًا على ما ذكرته وسائل 

االستقالل/ وكاالت:
قال عضو المجل���س الثوري لحركة فتح عبد الله عبد الله، 
مساء أمس األحد، إن وفد حركته في القاهرة تسلم أفكارًا 
من الجانب المصري حول المصالحة خالل لقاءات مطولة 

ُعق���دت بين الجانبين. وأضاف عبد الله في حديث خاص 
لوكالة »ش���هاب« المحلية، أن وفد فتح اجتمع مع الجانب 
المصري وأثيرت نقاط كثيرة تتعلق بملف التهدئة في 
قطاع غزة ومل���ف المصالحة، والجانب المصري أبلغنا أنه 

ال يواف���ق على ممر مائي مع قب���رص وال مطار في إيالت. 
وتابع: »األش���قاء المصريون مقتنعون أيضا بأن التهدئة 

شأن وطني وليس فصائلي وال يخص فصيال 
بعينه«، مشيرًا إلى أن »إنهاء االنقسام يسبق 

القدس المحتلة/ االستقالل
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس األحد عن ثالثة 
أس���رى فلس���طينيين من أحياء مختلفة بمدينة القدس 
المحتلة. ومن األسرى المفرج عنهم عن األسير المقدسي 

براء محمود )1٨ عاًما( من قرية العيس���اوية 
والذي كان معتقاًل بسجن النقب وأمضى فيه 

غزة/ قاسم األغا: 
لم تمِض س���وى س���اعات عل���ى اإلعالن الجدي���د لإلدارة 
األمريكية قط���ع ما قيمته )200( ملي���ون دوالر من قيمة 
مساعداتها »اإلنس���انية« المقدمة للسلطة الفلسطينية؛ 
حت���ى أعقبته���ا بخطوة أخ���رى تعكس نوايا واش���نطن 

الحقيقية، بتصفية القضية الفلس���طينية 
وثوابتها األساس���ية، وعلى رأسها حق عودة 

د.الهندي: التهدئة لن تقابل بأي 
ثمن سياسي وال اتفاقًا مكتوبًا عن 
محادثـات القاهـرة حتـى اللحظـة

 األحمـد لـ »االستقالل«: 
ال تهدئة في غزة دون مصالحة 

أو خارج منظمة التحرير

صحيفة: مستوطنة »إسرائيلية« 
في قلب بيت حنينا بالقدس

القاهرة تحدد موعد استئناف 
عمل معبر رفح بشكل »طبيعي« 

البطــش : سنتخذ خطــوات 
تصعيدية كبيرة إذا لم تستجب 

»أونـروا« لمطالبنــا 

الهجمـة اإلسـرائيليـة 
على األقصـى تستعـر! 

 مصادر: تأجيل لقاءات الفصائل 
بالقاهرة لمزيد من المشاورات

»أونروا«: ال أحد يملك صالحية تغيير 
طبيعة عمل الوكالة غير األمم المتحدة

موسم المدارس.. ضيف ثقيل بعد العيد!

 االحتالل يفرج عن »فتح«: تسلمنا أفكارًا من القاهرة حول المصالحة وسنرد عليها خالل 24 ساعة
3 أسرى مقدسيين

شطب واشنطن لحق 
العودة.. استكمال 

لفصول »صفقة القرن«
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 رام الله / االستقالل:
أمهلت قوات االحتالل االسرائيلي، يوم أمس، عائلة أبو حميد من مخيم 

األمعري جنوب رام الله بإخالء منزلها، تمهيدًا لهدمه.
وقال���ت أم ناصر أب���و حميد في تصريح لها، إن االحتالل س���لمها فجرًا، 
اخط���ارًا بهدم الطابق األول والرابع من منزلها المكون من أربعة طبقات، 

وأمهلها يومين لإلخالء.
وكان جيش االحتالل أخذ قياسات منزل عائلة أبو حميد في الرابع عشر 
من الش���هر الجاري، علما أن المن���زل تم هدمه عام 1994، فيما تم هدم 

منزل آخر يعود للعائلة عام 2003.
ويزع���م االحتالل بأن نجلها إس���الم أبو حميد ال���ذي اعتقل في 
الس���ادس من ش���هر حزيران الماضي، ألقى "بالطة" على جندي 
إسرائيلي من وحدة دفدوفان الخاصة أثناء اقتحام مخيم األمعري 
في شهر أيار الماضي، حيث أصيب بجروح بالغة، وأعلن الحقًا عن 

مقتله.
يش���ار إلى أن أم ناصر أبو حميد 72 عامًا، والدة ل�6 أسرى وشهيد، وهم: 
الش���هيد عبد المنعم الذي ارتقى ش���هيدًا في مخيم قلنديا في العام 
2002، واألسير ناصر )37 عاما( ومحكوم بسبعة مؤبدات وخمسين عاًما، 
ونصر )35 عاًما( محكوم بالس���جن لخمسة مؤبدات، وابنها شريف )29 
عاما( محكوم بالس���جن ألربعة مؤبدات، وابنها األخير األسير محمد )24 

عاما( محكوم بمؤبدين و30 عاًما.

 القدس المحتلة/ االستقالل:
اس���تأنفت عصاب���ات المس���توطنين، ي���وم أم���س األحد، 
اقتحاماتها االستفزازية للمسجد األقصى المبارك بحراسات 

مشددة من قوات االحتالل الخاصة.
وجرت االقتحامات بمجموعات من باب المغاربة، نفذ خاللها 
المستوطنون جوالت مشبوهة في المسجد قبل مغادرته من 

باب السلسلة.
وتتعمد ش���رطة االحتالل اعتقال وإبع���اد حراس األقصى 
والعاملي���ن في دائرة األوقاف اإلس���المية واس���تدعائهم 
للتحقي���ق، به���دف منعه���م م���ن التص���دي القتحامات 
المستوطنين اليهود، إلعطائهم الحرية الكاملة في الصالة 

وأداء طقوسهم التلمودية خالل اقتحامهم للمسجد.
كما تفرض س���لطات االحتالل إجراءات وشروًطا صارمة على 
الفلس���طينيين وتقّيد حرك���ة دخوله���م ألداء الصالة في 

المسجد.

غزة/ االستقالل:
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين د.محمد الهندي، إن 
التزام فصائل المقاومة بالتهدئة مش���روٌط 
بالت���زام االحتالل بكف عدوان���ه إضافة إلى 

تحسين حياة سكان قطاع غزة.
وش���دد الهندي في تصري���ح صحفي أمس 
 المحادثات الجارية في القاهرة لن 

َّ
األح���د، أن

يقابلها أي ثمٍن سياس���ي على حس���اب أي 
ثابت من الثوابت، مبينًا أن محادثات القاهرة 
حت���ى اللحظة لم يتمخض عنه���ا أي اتفاٍق 

مكتوب أو التزامات ألي جهة.
 مباحث���ات التهدئ���ة الجاري���ة 

َّ
وأوض���ح أن

تس���تند إلى التفاهمات التي أعقبت عدوان 

2014، الفتًا إلى أن "ملف المصالحة سيأخذ 
وقتًا طوياًل؛ نظ���رًا ألن االتفاق في العاصمة 
اللبنانية بي���روت بين الفصائل نص على أن 
يعقد المجلس الوطن���ي خارج الوطن وليس 
ف���ي رام الل���ه، وأن يعاد بن���اء المجلس عبر 
انتخابات والتوافق حي���ث تعذر ذلك؛ إال أن 

حركة فتح خالفت االتفاق".
وأكد أن مس���يرات العودة مستمرة وال عالقة 
لها فيما يتم بحثه في القاهرة، الفتًا إلى أنها 
الفلس���طينيين بأرضهم  رت عن تمسك  عبَّ
واس���تطاعت أن تق���ول للعال���م أن قضيتنا 
ليست قضية إنس���انية أو نزاع يحُل بالمال 
أو المس���اعدات أو المنح وإنما قضية ثوابت 

وحقوق سياسية وتاريخية ودينية.

د.الهندي: التهدئة لن تقابل بأي ثمن سياسي وال 
اتفاقًا مكتوبًا عن محادثات القاهرة حتى اللحظة

د.حممد الهندي

االستقالل/ وكاالت:
قال المتحدث باس���م وكال���ة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، أمس األحد، إن 
صالحية تغيير طبيعة ومناطق عم���ل الوكالة، هي ملك 

للجمعية العامة لألمم المتحدة، وال يملك أحد تغييرها.
وأض���اف أبو حس���نة، ردا على م���ا ذكرته وس���ائل إعالم 
إسرائيلية حول نية اإلدارة األمريكية تغيير عمل الوكالة: 
" الجمعي���ة العامة لألمم المتحدة ه���ي من منحت أونروا 
التفويض وفق ق���رار 302 الصادر ع���ام 1948، وهي من 

تملك الصالحية لتغيير التفويض".
وتابع أبو حس���نة في تصريح لوكالة األناضول التركية: " 
من أراد أن يغّير طبيعة عم���ل أونروا أو طبيعة التفويض 
الممنوح لها أو مناطق عملياتها، فعليه الذهاب للجمعية 

العامة؛ التي منحت الوكالة التفويض".
وكانت وسائل إعالم إس���رائيلية منها القناة الثانية، قد 
قالت مساء أمس إن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
"تتجه مع بداية الش���هر المقبل إلعالن خطوات تغير من 
طريقة عمل الوكالة وتهدف إلى إلغاء حق عودة الالجئين 

الفلسطينيين".
وذكرت القناة، أن اإلدارة األمريكية "ستعتبر أن الالجئين 
الفلس���طينيين يبلغ عددهم نصف ملي���ون الجئ فقط، 

وليس 5 ماليين كما تقول منظمة األمم المتحدة لتشغيل 
وإغاثة الالجئين الفلس���طينيين )أونروا("، في إش���ارة إلى 
االعتراف فقط باألش���خاص الذي���ن هجرتهم العصابات 

الصهيونية من قراهم ومدنهم عام 1948.
ووفق���ا للقناة العبرية، ف���إن إدارة ترامب س���تتخذ أيضا 
سلس���لة إجراءات في هذا اإلطار تتمثل باإلعالن عن وقف 
تمويل كام���ل ل�"األونروا" في عدد م���ن المناطق، وإيجاد 
صيغة قانوني���ة جديدة تكفل عدم نق���ل صفة الالجئ 

بالوراثة من األجداد واآلباء إلى األبناء.
وأش���ارت إلى أن هذه الخطوات قد يت���م البدء بتنفيذها 
فعليا األس���بوع المقبل، الفتة إلى أّن بعض المس���ؤولين 
اإلس���رائيليين عل���ى اط���الع به���ا، وقد وصفوه���ا بأنها 
"تاريخية". وأوضحت أن هذه الخطوات تستهدف بالمقام 
األول "األونروا"، ونقل مس���ؤولية الالجئين الفلسطينيين 

إلى السلطة الفلسطينية.
وقالت القناة اإلس���رائيلية إن "ترامب يسعى إلى تغيير 

المسمى الحالي لألونروا".
وذكرت أن اإلدارة األمريكية س���تعمل على وقف تمويل 
المنظمة األممية في الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل.

وتأسس���ت "أون���روا" بقرار م���ن الجمعي���ة العامة لألمم 
المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية لالجئين 

الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: األردن، 
سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويبل���غ عدد الالجئي���ن الفلس���طينيين المقيمين داخل 
فلس���طين وخارجها، نحو 5.9 مليون الجئ، بحسب أحدث 

بيانات إحصائية فلسطينية رسمية.
وينص قرار حق العودة الذي يحمل رقم 194 والذي صدر 
في 11 كانون األول/ديس���مبر 1948 عن الجمعية العامة 
لألم���م المتحدة عل���ى حق الالجئين الفلس���طينيين في 

العودة والحصول على التعويض.
وكش���فت وكالة "أسوش���يتد برس" األمريكي���ة الجمعة 
الماضي���ة النق���اب ع���ن أن إدارة ترامب، ق���ررت إيقاف 

مساعدات للفلسطينيين، بأكثر من 200 مليون دوالر.
ومطلع الش���هر الج���اري، ذكرت مجلة "فورين بوليس���ي" 
األمريكية، أن إدارة ترامب، وبدعم من صهره ومستش���اره 
جاريد كوشنر، وأعضاء في الكونغرس، يعملون على إنهاء 
وضعية "الجئ" لماليين الفلسطينيين من أجل وقف عمل 

"أونروا".
وأوضح���ت المجل���ة، نق���ال ع���ن مس���ؤولين أمريكيي���ن 
وفلس���طينيين )لم تكشف هوياتهم(، أن تلك المساعي 
ته���دف إل���ى "إزاحة ه���ذه القضية عن الطاول���ة في أي 

مفاوضات محتملة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين".

رام الله/ االستقالل:
أك���د عضو اللجنة المركزي���ة لحركة فتح محمد 
اش���تية أن حركته تس���عى التفاق سياس���ي 
ش���امل ينهي معاناة المواطنين في قطاع غزة، 
وتحقيق المصالحة الفلسطينية كرزمة واحدة، 
متحدث���ًا عن رؤية فتح للتهدئ���ة مع االحتالل 

اإلسرائيلي.
وقال اشتية في تصريحات إذاعية أمس األحد 
"إذا كان هناك مصالحة ستكون التهدئة فيما 
بعد وإن تمت س���يكون هناك إعمار في قطاع 

غزة". وأوضح أن اس���تمرار المحاوالت األمريكية 
واالسرائيلية لشطب قضية الالجئين والقدس 
عن الطاولة سيدفع القيادة الفلسطينية للعودة 
للمربع األول والمطالبة بحل سياسي على أساس 
فلس���طين التاريخية وليس فق���ط دولة على 

حدود عام 67.
وتابع اش���تية: "لن تستطيع ال أمريكا وال غيرها 
شطب قضية الالجئين ولن نخضع لالبتزاز ولن 
نتنازل عن حق العودة، محذرا في الس���ياق من 
محاولة إسرائيل إعادة تعريف الالجئ وتساوق 

الكونغ���رس األمريك���ي معه���ا واختصار عدد 
الالجئين ب 40 ألفا".

وأك���د اش���تية أن كل ه���ذه المح���اوالت 
األمريكية ه���ي من أجل إرض���اء حليفتها 
"إسرائيل" ولتنفيذ الشق األول مما تسمى 

صفقة القرن .
وأشار إلى أن "كل هذه المؤامرات على مشروعنا 
الوطني ستفش���ل كما فش���ل غيره���ا الكثير 
ولن تمر بتمس���كنا بحقنا وصمودنا على أرضنا 

ووحدتنا الوطنية".

اشتية: نسعى التفاق سياسي شامل ينهي

 معاناة غزة وتحقيق المصالحة »رزمة واحدة«

القدس المحتلة/ االستقالل
أفرجت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي أمس األحد عن ثالثة أسرى فلسطينيين 

من أحياء مختلفة بمدينة القدس المحتلة.
ومن األسرى المفرج عنهم عن األسير المقدسي براء محمود )18 عاًما( من قرية 

العيساوية والذي كان معتقاًل بسجن النقب وأمضى فيه 11 شهًرا.
واعتقل األسير المحرر براء على يد وحدة من المستعربين الذين اعتدوا 
علي���ه بالضرب المب���رح بحجة أنه مط���ارد ونقلوه للتحقيق في س���جن 

"المسكوبية".
واعتقل األسير المحرر براء عدة مرات وأمضى قرابة عام في سجون االحتالل بعد 

إصابته بالرصاص الحي في قدمه عام 2015.
كم���ا وأفرج االحتالل عن األس���ير مؤيد عام���ر ابراهيم ب���در )20 عاًما( من قرية 
العيساوية والذي كان معتقاًل بسجن النقب بعد أن أمضى فيه مدة محكوميته 
البالغة 22 شهًرا. وأفرج االحتالل عن األسير المقدسي جمال عسيلة )20 عاًما( 

من البلدة القديمة بعد أمضى 18 شهًرا بسجن نفحة الصحراوي.

االحتالل يفرج عن 3 
أسرى مقدسيين

االحتالل يمهل عائلة 
أبو حميد في األمعري 
يومين إلخالء منزلها

مستوطنون يستأنفون 
اقتحاماتهم االستفزازية 

للمسجد األقصى

»أونروا«: ال أحد يملك صالحية تغيير 

طبيعة عمل الوكالة غير األمم المتحدة

غزة/ االستقالل:
قال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، 
إن تهدي����دات عريقات بوق����ف أي تمويل لغزة 
تعكس إصرار فتح على خنق غزة، ومنع أي فرصة 

إلنقاذها.

وأض����اف أبو زهري ف����ي تصريح ل����ه يوم أمس 
األحد، عبر موقع "تويتر"، أن "التلذذ بعذابات غزة 
يكشف حقيقة )فتح( أمام الشعب الفلسطيني 
الذي لن يسمح بمواصلة هذا اإلجرام )اإلجراءات 

العقابية(".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، صائب 
عريق����ات، قد ح����ذر، حركة "حم����اس" من توقيع 
اتفاق مع إس����رائيل بشأن غزة، مؤكًدا أن السلطة 
الفلسطينية ستوقف تمويل القطاع حال جرت 
"صفقات التقسيم تمهيًدا لتمرير صفقة القرن".

أبو زهري: »فتح« تصر على خنق غزة ومنع أي فرصة إلنقاذها



2018االثنين    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    16143927

ولم تق���ف اإلج���راءات األمريكية عند هذا 
الح���د، إذ كان آخرها ما كش���فته وس���ائل 
اإلع���ام العبرّية، أم���س األول، عن أن إدارة 
الرئيس األمريكي "دونالد ترامب"، ستتجه 
مع بداية الش���هر المقبل )سبتمبر( إلعان 
خط���وات تغّير من طريقة عمل وكالة غوث 
وتشغيل الاجئين الفلسطينيين )أونروا(، 

وصولاً إلى شطب حقهم ب�"العودة".
وبحس���ب القن���اة العبرّي���ة الثاني���ة فإن 
إدارة "ترم���ب" س���تعتبر ع���دد الاجئين 
الفلس���طينيين نصف مليون لجئ فقط، 
ولي���س 5 مايين )كم���ا تق���ول الوكالة(، 
في إش���ارة إلى العتراف فق���ط بالاجئين 
العصاب���ات  أي���دي  عل���ى  المهجّري���ن 

الصهيونية عام 1948.
كم���ا س���تتخذ اإلدارة األمريكية سلس���لة 
إجراءات تتمث���ل باإلعان عن وقف تمويل 
كامل ل�"األون���روا" في عدد م���ن المناطق، 
وإيجاد صيغة قانونية جديدة تكفل عدم 
نقل صفة الاجئ بالوراثة من األجداد واآلباء 

إلى األبناء.
وأش���ارت القناة إلى أن هذه الخطوات التي 
ا من مسؤولين "إسرائيليين" قد  لقت ترحيباً

ا األسبوع المقبل.  ُيشرع بتنفيذها عملياً

وعقب الكش���ف ع���ن التوج���ه األمريكي، 
استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية ما 
تناقلته وسائل اإلعام العبرّية بشأن خطة 
اإلدارة األمريكية لتصفية قضية الاجئين، 

واصفة ذلك ب�"الهراء الذي ل قيمة له".

ال قيمة له 
وقال عض���و اللجنة التنفيذي���ة بالمنظمة 
رئيس دائرة ش���ؤون الاجئين فيها أحمد 
أبو هولي: "إن ما تضمنته الخطة األمريكية 
م���ن إع���ان إدارة ترمب س���حب العتراف 
بوكال���ة اون���روا ورفض تعري���ف الاجئ، 
والعتراف فقط بحوالي عش���رة بالمائة من 
ا هراء ل  عدد الاجئين المعترف بهم حالياً

قيمة له".
وأض���اف أبو هول���ي أن "قضي���ة الاجئين 
الفلسطينيين هي جوهر الصراع العربي – 
"السرائيلي" في المنطقة، وحّلها ل يكمن 
إّل من خال تطبيق قرارات األمم المتحدة، 
وفي مقدمتها القرار )194(، القاضي بعودة 
الاجئي���ن إلى ديارهم الت���ي ُهجروا منها 

ا إبان النكبة الفلسطينية عام 1948". قسراً
وأّكد أب���و هولي على أن األمم المتحدة هي 
صاحبة الولية على "أونروا"، ومن صاحياتها 

تحديد مصي���ر وبقاء عمل الوكالة وتحديد 
تعري���ف الاج���ئ الفلس���طيني، وتحديد 

أعدادهم.
وش���ّدد على أن اإلدارة األمريكية ل تمتلك 
 عودة الاجئين الفلسطينيين 

ّ
إسقاط حق

أو اللتفاف عليه، من خ���ال وقف دعمها 
 مكفول 

ّ
ا أن الع���ودة حق ل�"أون���روا"، موضحاً

بالقانون الدولي، وباإلعان العالمي لحقوق 
اإلنسان، ومدعوم بقرارات الشرعية الدولية، 
ول يحق ألي جهة كانت أن تتجاوز قرارات 

األمم المتحدة.
وتاب���ع: "وكال���ة الغ���وث تعمل ف���ي إطار 
المنظومة الدولية، ووفق التفويض الممنوح 
ا إلى أن الوكالة شّكلت  لها بالقرار 302"، لفتاً
عامل استقرار لمنطقة الشرق األوسط على 

ا الماضية )منذ النكبة(. مدار ال� 70 عاماً

متهيد لل�صفقة
من جهته، عضو المكتب السياسي للجبهة 
أبو  فلس���طين طال  لتحرير  الديمقراطية 
ظريفة، ق���ال :"إن خّط���ة اإلدارة األمريكية 
التي كشفت وسائل اإلعام العبرية عنها 
تأتي في إطار محاولت واشنطن لتصفية 
ا لتطبيق "صفقة  قضية الاجئين، وتمهيداً

القرن".  
وأّكد أبو ظريفة ل�"الستقال" أنه ليس من 
حق الولي���ات المتحدة وغيره���ا أن تعيد 
ا على أن أمريكا  تعري���ف "الاجئ"، مش���دداً
بهذه السياس���ة تعّبر عن انحيازها السافر 

والكامل لدولة الحتال".
وأض���اف: "ل يمكن القبول بأي ش���كل من 
أش���كال العتداء على حق عودة الاجئين 
الفلس���طينيين إلى مدنهم وقراهم التي 
ا  ا وجماعياً ���ا فردياً ُهجروا منها، باعتباره حقاً
ا كفلته قرارات الشرعية  ا وسياسياً وقانونياً

الدولية".
وطال���ب بمجابهة السياس���ات األمريكية 
و"اإلس���رائيلية" الت���ي تس���تهدف "حق 
الع���ودة"، وتجفيف مصادر دع���م األونروا، 
الاجئي���ن، ومحاولت  بمخيم���ات  والمّس 
إعادة تعريفهم، من خال تنظيم تظاهرات 
واسعة لاجئين بكافة مناطق تواجدهم.   

ودع���ا عض���و المكتب السياس���ي للجبهة 
الديمقراطية الس���لطة الفلس���طينية إلى 
مغادرة ما وصفه "مرب���ع النتظار"، وتنفيذ 
���ا والمتعلق���ة  الق���رارات المتخ���ذة وطنياً
بالقضاي���ا المختلف���ة، أبرزه���ا التحّلل من 
اتفاق "أوسلو"، وسحب العتراف بالحتال، 

ووقف كل أش���كال العاقة معه، باإلضافة 
إلى إعادة بن���اء الوحدة الوطنية على قاعدة 

الستراتيجية الوطنية الجامعة.
وقبل أس���ابيع عّدة، كش���فت وسائل إعام 
أجنبية عن فحوى رسائل إلكترونية بعثها، 
الرئيس  "جاريد كوشنر"، صهر ومستشار 
األمريك���ي "دونالد ترمب" لع���دد من كبار 
موظف���ي البي���ت األبيض، دع���ا فيها إلى 
إنهاء عمل األونروا؛ "ألنها تعمل على تأبيد 
الصراع اإلس���رائيلي الفلسطيني من خال 

تخليد قضية الاجئين". 
ووصف "كوشنر" في رسائله وكالة الغوث 
ب� "مؤسسة يعتريها الفساد ول تسهم في 
توفير حل سياس���ي للصراع بين الشعب 

الفلسطيني وإسرائيل"، كما قال.
وتأسست وكالة "أونروا" بقرار من الجمعية 
العامة لألم���م المتحدة عام 1949، لتقديم 
المساعدة والحماية لاجئين الفلسطينيين 
في مناطق عملياته���ا الخمس )قطاع غزة، 

الضفة المحتلة، سوريا، األردن، لبنان(.
وبل���غ ع���دد الاجئين الفلس���طينيين في 
مناط���ق عمل الوكالة حت���ى نهاية 2014، 
نح���و )5.9( مليون لجئ، حس���ب مصادر 

فلسطينية رسمية. 

غزة/ محمود عمر:
قال عضو اللجنتين التنفيذية في منظمة 
الفلسطينية والمركزية في حركة  التحرير 
فتح، ومسؤول ملف المصالحة في الحركة، 
عزام األحمد، إن حركته س���ترفض إتمام أي 
تهدئة مع الكي���ان الصهيوني قبل إتمام 

المصالحة الفلسطينية.
وأوض���ح األحم���د ل�"الس���تقال"، أن وف���د 
حركت���ه الذي وصل القاهرة مس���اء أول من 
أمس، برئاس���ته وعضوية كا من حس���ين 
الشيخ وروحي فتوح، "بحث مع المسؤولين 
المصالحة  مل���ف  المصريين مس���تجدات 
الفلس���طينية في ظل رفض حماس للورقة 
المصري���ة التي ُطرح���ت مؤخ���رًا، كما أكد 
على موقف فتح الثاب���ت أن ل تهدئة دون 
مصالح���ة حقيقية تق���وم خالها حماس 
بتس���ليم الحكم ومراكز اتخ���اذ القرار إلى 

القيادة الفلسطينية الشرعية".
وأض���اف: "إن ما يروج حول منح إس���رائيل 
الفرصة إلقامة مطار وميناء  الفلسطينيين 
بموج���ب اتف���اق التهدئة ما ه���و إل إهانة 
للقضية الفلس���طينية ولتضحيات شعبنا، 
ف���ا يمكننا كفلس���طينيين الموافقة على 

هذه المشاريع دون األخذ بالحسبان البعدين 
السياسي والوطني الفلسطينيين".

وبّين األحمد أن التهدئة يجري الحديث فيها 
خارج إط���ار منظمة التحرير وه���و أمر خطير 
جدًا يهدف لنزع الش���رعية عن المؤسسات 
الفلس���طينية الرس���مية وخل���ق كيان���ات 

فلسطينية موازية لتمثل الفلسطينيين.
وأض���اف: "كما أن ه���ذه التهدئة تتم دون 
مصالحة فلس���طينية، إذ ل يمكن أن يقوم 
أي حزب بتوقيع اتفاق وطني مع أي دولة أو 

كيان، دون إجماع وطني".
وفي معرض تعقيبه على سؤال "ألم يسبق 
لحركة فتح توقيع اتفاقات مع "إس���رائيل" 
بش���كل منفصل؟"، أج���اب األحم���د: "ل، ل 
يوجد اتفاقات فتحاوية مع "إسرائيل، كافة 
التفاق���ات تمت في إط���ار منظمة التحرير 
الت���ي تتألف م���ن 11 فصيااً فلس���طينيًا 
يعملون في النضال الفلسطيني منذ عقود 

طويلة".
واس���تطرد بالقول: "كما أن هذه التفاقات 
بين المنظمة و"إسرائيل لم تكن مقابل رغد 
العي���ش، بل كانت ألجل تحقيق مكاس���ب 
المثال، تشترط  سياس���ية. وعلى س���بيل 

المنظمة للعودة إل���ى المفاوضات مع دولة 
الحت���ال وقفه لاس���تيطان. ه���ذا هو ما 

يسمى باإلنجاز الوطني".
وش���دد على أنه ل يمك���ن تحويل القضية 
الفلس���طينية من قضية سياسية وطنية 
إلى قضية إنسانية معيشية، وأضاف: "إن 
عقد مثل هكذا اتفاق هو تخلف فلسطيني 
عما تم إنجازه على م���دار عقود من النضال 

السياسي والوطني".
أم���ا عن المخاطر المتعلق���ة بالبعد الوطني 
التي ذكرها األحمد س���ابقًا حول التهدئة"، 
وق���ال: "ما يح���دث هو تأكيد لم���ا تنبأنا به 
س���ابقًا، أن هذه الصفقة تسمى صفقة غزة 
وليس صفقة القرن، وتهدف إلخراج غزة من 

األرض الفلسطينية وفصلها عن الوطن".
واختتم األحمد حديثه بالق���ول: "لذا وأمام 
كل ه���ذه المخاط���ر، ل يمك���ن القبول بأي 
تهدئ���ة قبل تحقيق المصالحة وتس���ليم 
حم���اس الحكم لحكومة التواف���ق"، معتبرًا 
أن "أي تهدئ���ة ل���م تأخذ بعي���ن العتبار 
المخاطر السياس���ية والوطنية والمصيرية 
للش���عب الفلس���طيني، لن تك���ون مفيدة 

للفلسطينيين". 

األحمد لـ »االستقالل«: ال تهدئة في غزة دون مصالحة أو خارج منظمة التحرير

شطب واشنطن لحق العودة.. استكمال لفصول »صفقة القرن«

غزة/ قا�صم االأغا: 
مل مت�للضِ �صللوى �صاعات على االإعللان اجلديد 
لللاإدارة االأمريكيللة قطللع ما قيمتلله )200( 
مليون دوالر من قيمة م�صاعداتها »االإن�صانية« 
املقدمللة لل�صلطة الفل�صطينيللة؛ حتى اأعقبتها 
وا�صنطللن  نوايللا  تعك�للض  اأخللرى  بخطللوة 
احلقيقيللة، بت�صفيللة الق�صيللة الفل�صطينيللة 
وثوابتهللا االأ�صا�صيللة، وعلى راأ�صهللا حق عودة 
الاجئللن الفل�صطينيللن، الذين ُهّجللروا اإّبان 

النكبة عام 1948.  
ال�صيا�صيللة  »ترمللب«  اإدارة  خطللوات  اأوىل 
لت�صفية هذا احلق بداأت مطلع يناير من العام 
اجلاري، حينما قطعت مبلغ 300 مليون دوالر 
من اأ�صل م�صاعداتها البالغة 365 مليون دوالر 
للوكالة غوث وت�صغيل الاجئن الفل�صطينين 
)اأونللروا(؛ لتبقي املوؤ�ص�صة االأممية يف �صائقة 

مالية كبرية، تهّدد م�صتقبلها.
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

إعالن بيع بالمزاد العلني في 
القضية رقم 688 / 2013

ُنعلن للعموم أنه مع���روض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غ���زة قطعة األرض المملوكة للمنفذ ضده / عزمي جبر عجور والواقعة 
في أرض القسيمة رقم )28( من القطعة رقم )715( والبالغ مساحتها 

)358.49 م2( والواقعة في غزة شارع يافا قرب مسجد المحطة. 
فعلى م���ن يرغب بالدخول بالم���زاد عليه الحضور إل���ى دائرة تنفيذ 
محكمة بداية غزة في أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع 
قيم���ة التأمين بواقع 10% من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة 
واالنتقال على نفقة المشتري، علمًا بأن المزاد سينعقد الساعة الثانية 

عشر من يوم األربعاء 2018/9/26.
تحريرًا في 2018/8/19

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
وائل نبهان

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية بيت لهيا

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشأن بناء منزل المواطن / سالمة عامودي سالمة أبو حليمة

ُتعل���ن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ف���ي بلدية بيت الهيا لعموم 
المواطنين الكرام بأنه قد تقدم إليها المواطن / سالمة عامودي سالمة 
أبو حليمة والذي يحمل الهوية رقم 800002917 بطلب للحصول على 
إذن بناء لمنح خدمات لمنزل مكون من دور أرضي + س���دة + أول في 
أرض القس���يمتين رقم 16 + 17 م���ن أرض القطعة رقم 1740 على 
ما مس���احته 1000 متر مربع تقريبًا الواقعة ف���ي منطقة العطاطرة 
بالقرب من مسجد التوحيد، لذا فمن له الحق في االعتراض على ذلك 
أو مس���تندات ملكية المواطن المذكور أعاله أو الخرائط والمخططات 
المقدمة من���ه للبلدية باعتراضه خالل 15 يومًا من تاريخ نش���ر هذا 

اإلعالن واال لن يلتفت ألي اعتراض يقدم بعد ذلك.
التاريخ 2018/8/26م

عز الدين الدحنون
رئي�س بلدية بيت لهيا
رئي�س اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت لهيا

ويش���ار إلى أن ما تس���مى "جماعات الهيكل" 
المزعوم ، طالبت بتمكي���ن اليهود من اقتحام 
األقصى بقرار م���ن محكمة االحتالل العليا، كما 
طالب الحاخ���ام يهودا غليك بوض���ع نظام لما 
أس���ماه "تقاس���م األقصى" كما هي الحال في 

المسجد اإلبراهيمي في الخليل.
وكانت سلطات أغلقت أبواب المسجد األقصى 
ومنعت المصلين من دخوله في 17 من الشهر 
الجاري، في تكرار لحادثه إغالقه في يوليو/تموز 
الماضي عندما قمع جن���ود االحتالل المصلين 
واعتقلوا العش���رات منهم عق���ب إغالق جميع 

أبواب األقصى. 

حرب جديدة 
رئي���س مجلس أوق���اف القدس عب���د العظيم 
سلهب أكد أن طلب المحكمة اإلسرائيلية العليا 
لش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي وجهات أخرى 

السماح لقطعان المستوطنين بانتهاك حرمة 
األقصى وتدنيس���ه ألداء طقوسهم التلمودية  
ليس بحادث���ة غريب���ة أو مفاجأة للمس���لمين 
والشعب الفلسطيني خاصة  في ظل استمرار 
انته���اكات  ف���ي  االس���رائيلية  العنجهي���ة 
المقدسات االسالمية، مشددا على أن األقصى 
لن يخضع ألية قوانين أرضية وليس للمحكمة 
اإلسرائيلية  أّي صالحية عليه وسيبقى مسجدا 

إسالميا خالصا.
وأش���ار س���لهب ل�"االس���تقالل" إل���ى أن طلب 
المحكم���ة اإلس���رائيلية يأتي بعد التنس���يق 
م���ع حكومة االحتالل التي تدعم كافة أش���كال 
التطرف والعربدة على المسجد األقصى وتعمل 
كل ما في وسعها الستفزاز مشاعر المسلمين 
، مح���ذرا م���ن ارت���كاب االحت���الل انتهاكات 
واعت���داءات على المس���جد األقص���ى ، لما فيه 
من إش���عال لحرب جديدة  بالمنطقة تتحمل " 

إسرائيل " تبعاتها الخطيرة .  
وش���دد على أن االقتحامات المتكررة للمسجد 
األقص���ى من جماعات المس���توطنين واعتقال 
أربعة حراس أول أمس الس���بت وإبعادهم مدة 
أسبوعين عن المس���جد وإغالق أبواب المسجد 
األقص���ى  أكثر من مرة خ���الل الفترة األخيرة، ال 
يمكن السكوت عنها مطوال ، متوقعا أن يشهد 
المسجد األقصى اقتحامات جديدة تتزامن مع 

أعيادهم الشهر القادم. 
كانت قوات االحتالل اإلس���رائيلي اعتقلت في 
وقت س���ابق أول أمس أربعة من موظفي لجنة 
إعمار المسجد األقصى التابعة لدائرة األوقاف 
اإلسالمية في القدس المحتلة، من مركز عملهم 

داخل المسجد المبارك.
وحّولت الموقوفين إلى مركز التوقيف والتحقيق 
في باب الخليل بالقدس القديمة، قبل أن تفرج 
عنهم جميعا الحقا، وتقرر إبعادهم 15 يوما عن 

المسجد األقصى.
وقال:" إن المسجد األقصى بكل ساحاته وقبابه 
وبوائك���ه ومصلياته ف���وق األرض وتحتها هو 
حق خالص للمسلمين وهو مورثنا النبوي الذي 
ال نقب���ل أن ينازعن���ا فيه أحد، وم���ا يجرى فيه 
هو اعتداء س���افر عليه، وه���ذه االجراءات التي 
تتخذها الحكومة االس���رائيلية بحق المس���جد 

باطلة".
ولف���ت إل���ى أن أي تغير في الوض���ع التاريخي 
للمس���جد األقصى غير مقبول ، لذا على حكومة 
االحتالل اإلس���رائيلي التي تحاول أن تجد لها 
موضع قدم في المس���جد ونسبه لليهود الذين 
ال أحقي���ة لهم فيه ، أن تعي خط���ورة ما تقوم 
به ، مطالب���ا ملك األردن عبد الله الثاني التدخل 
للحفاظ على المس���جد األقصى و والمقدسات 
اإلس���المية و الحفاظ على الرعاية الهاش���مية 

لمدينة القدس.

توتر واحتقان 
دان األردن أول أمس الس���بت اعتقال س���لطات 
االحتالل اإلس���رائيلية عددا من موظفي دائرة 
أوق���اف الق���دس أثن���اء ممارس���ة عملهم في 
المس���جد األقصى المبارك، مؤكدا أن ذلك "لن 

يؤدي إال لمزيد من التوتر واالحتقان".
وكانت ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلى اعلنت 
الس���بت، عن إغالق باب األس���باط )م���ن أبواب 
القدس القديمة(، بحجة وجود جس���م مشبوه، 
وقامت عناص���ر من وحدات الهندس���ة بقوات 
االحتالل وصلت المنطقة لفحصه وس���ط إغالق 
تام لمحي���ط المنطقة. وباب األس���باط هو أحد 
أبواب س���ور القدس القديمة، ومنذ إغالق باب 
المغاربة فى الس���ور الغربي للمسجد األقصى، 
أصبح هذا الباب المدخل الرئيس���ى للُمصّلين 

خاصة القادمين من خارج القدس.

فرض واقع جديد 

الهجمة اإلسرائيلية 
على األقصى تستعر! 

غزة / �سماح املبحوح :
توا�سل حكومة الحتالل الإ�سرائيلي بكافة موؤ�س�ساتها ب�سط 

�سيطرتها على امل�سجد الأق�سى وتنفيذ خمططاتها الرامية 
لتهويده وبناء هيكلهم املزعوم ،  من خالل ال�سماح للم�ستوطنني 
باقتحام باحته ب�سكل متكرر وم�ستفز ، وحتكمها باإغالق وفتح 

اأبوابه وتنفيذ اإجراءات تع�سفية بحق امل�سلمني فيه ، الأمر الذي 
ينذر بت�ساعد الأو�ساع واندلع حرب يف املنطقة.  وكانت و�سائل 
اإعالم عربية تداولت اجلمعة املا�سية اأن املحكمة الإ�سرائيلية 
العليا طالبت ال�سرطة وجهات حكومية اأخرى تقدمي الأ�سباب 

خلف ا�ستمرار منع املتطرفني اليهود من اقتحام باحات الأق�سى 
واأداء ال�سلوات التلمودية فيه، بعد التما�س قدمته جمعية اأمناء 

جبل الهيكل للمحكمة. 

رام الله/ االستقالل:
 أكد رئيس بلدي�ة بيتونيا ربحي دولة، أن حق العودة حق 
وطني ُمقدس ال تس����تطيع قوة على األرض إلغاءه، فهو 

حق شعب ُهجر عن أرضه ومنازله بالقوة.
وأض����اف دولة ف����ي بيان صحف����ي " ن����رى أن حق عودة 
الالجئين إلى ديارهم التي ُهجروا منها قس����رًا كما حقنا 

في مدينة القدس عاصمًة أبدية لنا".
واوضح أن  إس����رائيل طالبت البي����ت األبيض بإلغاء حق 

العودة للفلس����طينيين، وذلك بعد ي����وم واحد من إعالن 
الرئيس األمريكي دونال����د ترامب، أن قضية القدس لن 
تطرح في أي مفاوضات س����الم مس����تقبلية، وبهذا فإن 
الواليات المتحدة االمريكي����ة ال تملك إلغاء حق العودة، 
ألن����ه حق نص����ت عليه الش����رائع الدولي����ة وارتبط بقرار 
194 في األمم المتحدة. وأش����ار إلى أن مطالبة إسرائيل 
للواليات المتح����دة بإلغاء حق العودة هو جزء من صفقة 
الق����رن، والتي بدأت بالق����دس والتغول االس����تيطاني، 

مؤكدًا أن اإلج����راءات األمريكية بتقليص دعمها لوكالة 
الغوث، وإسقاط القدس، وإلغاء حق العودة، يهدف إلغاء 

الشاهد على الجريمة التي ارتكبها الغرب.
وش����دد على أن جوهر القضية الفلسطينية، هو قضية 
الالجئين قبل األرض، وبالتالي لن تكون هناك قدرة ألحد 
على أن يتنازل عن هذا الح����ق، مؤكدًا أن موافقة أمريكا 
على طلب إسرائيل لن يغير ش����يئًا في القانون الدولي، 

الذي يتحدث عن ضمان حق الالجئين.

دولة: قضية الالجئين جوهر القضية الفلسطينية

غزة/ االستقالل:
أصدر المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات 
االس����تراتيجية )مس����ارات( يوم أمس األحد، ورقة حول 
السياس����ات المقترحة لتطبيق قرارات وقف التنسيق 

األمني مع االحتالل اإلسرائيلي.
وأعد الورق����ة: إبراهيم مقبل، وخالد زي����ن الدين، ورائد 
غباين، وذلك ضمن البرنامج التدريبي "إعداد السياسات 
العامة والتفكي����ر االس����تراتيجي 2018" الذي ينفذه 

المركز.
وقدم����ت الورقة بديلين يمكن لصانع القرار في منظمة 
التحرير والسلطة الفلسطينية السير عليهما من أجل 
تنفيذ قرارات المجلس����ين الوطني والمركزي المتعلقة 

بوقف التنسيق األمني وتحديد العالقة مع االحتالل.
ويتمثل البدي����ل األول: بإعادة بناء ورس����م العالقة مع 
االحتالل من عالقة مع س����لطة إلى عالقة بين دولتين، 

والثاني: تعزيز قدرات النظام السياسي الفلسطيني.
وشددت الورقة على أنه حتى تتمكن السلطة من تنفيذ 
قرارات وقف التنس����يق األمني الذي بات يشكل خطًرا 
على القضية الفلسطينية، ال بد من تكامل البدائل فيما 

بينها، في وقت فضلت فيه البديل الثاني.
ودع����ت للعمل على تعزي����ز الثقة الش����عبية بالقيادة 
الفلسطينية، في ظل عدم وجود إرادة إسرائيلية للوفاء 
بأي م����ن االلتزامات التي تعهدت بها "إس����رائيل" في 

اتفاق أوسلو وملحقاته.

ورقة سياسات مقترحة 
لتطبيق قرارات وقف 

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )708/ 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
وفاء أحمد س���عيد العلمي من س���كان غزة هوية رق���م 905980991 

بصفته وكيال عن: يسرى أحمد سعيد العلمي 
بموجب وكالة رقم: 8414090 / 2018 الصادرة عن اإلمارات - الشارقة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 691 قسيمة 83 المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 26/ 8/ 2018م

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

دولة فل�سطني
حمكمة بداية دير البلح

في القضية الحقوقية رقم 2015/17
في الطلب الحقوقي رقم 2018/274

المدعي/ فيصل محمد فرحان العواودة باألصالة  عن نفسه وباإلضافة  
لباقي ورثة وتركة والده المرحوم / محمد فرحان العواودة – سكان البريج

     وكيله المحامي / وليد قشالن
المدعى عليه /  امين عليان خلف كرت باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 

ورثة وتركة والده المرحوم / عليان خلف كرت – مجهول محل اإلقامة 
نوع الدعوى / تنفيذ عيني

قيمة الدعوى / 20000 عشرون ألف  دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في القضية  الحقوقية رقم 2015/17
إلى المدعى عليه المذكور بعالية ,  بما أن المدعي قد تقدم  بالقضية 
الحقوقي���ة  ) تنفيذ عيني ( , لذل���ك يقتضي عليك الحضور إلى هذه 
المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة , 
كما يقتضي أن تودع قلم هذه المحكمة ردك  التحريري خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد له جلسة 

الموافق 2018/9/12م للنظر في الدعوى.
وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي أن يس���ير 

في الدعوى حسب األصول
تحريرا في 2018/8/12 م

رئي�س قلم حمكمة بداية دير البلح 

 الناصرة/ االستقالل:
ق���ال رئيس لجنة المتابعة العلي���ا للجماهير العربية محمد برك���ة، إن االعتداء الدموي 
اإلرهابي الذي تعرض له ثالثة ش���بان على شاطئ في حيفا في نهاية األسبوع الماضي، 
واعتداء مس���توطنين على ناش���طين إسرائيليين في الضفة، مؤش���ر لطبيعة المرحلة 

المقبلة.
واضاف بركة في بيان له يوم أمس، أن هؤالء اإلرهابيين، يستمدون جرأتهم من سياسة 
اليمين االستيطاني، التي يقودها بنيامين نتنياهو، وهذا ما تعزز أكثر في أعقاب إقرار 

قانون القومية العنصري، وما رافقه من خطاب عنصري استعالئي أشد.
واش���ار بركة إلى أن دوافع االعتداء على شاطئ حيفا واضحة، وهذا ما أثبته واقع الحال إذ تم 
التأكد من كون الشبان الثالثة عربا، كي ينهال عليهم قطيع إرهابي بالضرب بهدف القتل.  
وتابع: "واضح بعد مرور أيام على االعتداء أن الشرطة تتلكأ في مالحقة اإلرهابيين، فاعتقال 
واحد، وارسال الثاني لحبس منزلي، من أصل حوالي 10 معتدين، ضمن شبكة إرهابية واحدة، 
يجعلنا نلمس أن مالحقة اإلرهابيين، لن تكون جدية". وقال: إن المقلق من افادة أحد شهود 
العيان، الذي تدخل للدفاع عن الضحايا، حس���ب تصريحه لوس���ائل إعالم إسرائيلية، هو أن 

العدوان تم أمام نظر العشرات الذين لم يفعلوا شيئا، لوقف االعتداء اإلرهابي.
وأشار إلى أن قطيعا كبيرا من المستوطنين المتدينين، هاجموا نشطاء إسرائيليين في 
منطقة نابلس كانوا يرصدون التوسع االستيطاني في المنطقة، وانهالوا عليهم بالضرب 
المبرح، وتم نقل خمسة منهم إلى المستشفى لغرض العالج، وحسب التقارير الواردة، 
ف���إن هذا العدوان وقع تحت س���مع وبصر جنود االحتالل، تمام���ا كما هو حال اعتداءات 

المستوطنين اإلرهابية على الفلسطينيين وأمالكهم في الضفة".
وأكد بركة أن هناك رابطا وثيق���ا بين الجريمتين في الضفة وحيفا، فهؤالء اإلرهابيون، 
يس���تمدون جرأتهم من عربدة حكومتهم وعنصريتها، مضيف���ا: "من هنا، نحن نحّمل 
بنيامين نتنياهو شخصيا، كونه المسؤول األول عن حكومته، ولكونه المحّرض األساس 

بيت لحم/ االستقالل:
 أدان���ت منظمة التعاون اإلس���المي، يوم أم���س األحد، مصادقة س���لطات "االحتالل 
االسرائيلي" على خطة لبناء ألفي وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن "سياس���ة االس���تيطان االسرائيلية غير قانونية 
بموجب القانون الدولي، وتشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، 

وعدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني".
ودعت المجتمع الدولي، خصوصا مجلس األمن الدولي، إلى اتخاذ اجراءات حاسمة تضع 

حدا لسياسات االستيطان االسرائيلي التي من شأنها تقويض رؤية حل الدولتين.
وكان���ت تركيا وبريطانيا أدانتا ف���ي بيانيين منفصلين الخمي���س والجمعة، خطط 
إسرائيل لبناء أكثر من ألفي وحدة من المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين 

بالضفة الغربية المحتلة.
يش���ار أن إس���رائيل وافقت الثالثاء الماضي، عل���ى خطط بناء أكثر م���ن ألف وحدة 
اس���تيطانية بالضفة الغربي���ة المحتلة، وذلك بعد يوم من المصادقة على توس���يع 

مستوطنة وسط الضفة أيًضا.
وتنتش���ر في الضف���ة الغربية أكثر م���ن 196 مس���توطنة )مرخصة م���ن الحكومة 
اإلس���رائيلية( وما يزيد عن 200 بؤرة استيطانية )غير مرخصة(، يقطن فيها أكثر من 

700 ألف مستوطن.

رام الله/ االستقالل:
 أدان����ت وزارة الخارجي����ة والمغتربين 
التصعيد االس����رائيلي غير المسبوق 
االس����تيطانية  العملي����ات  ف����ي 
التوسعية على حساب  االستعمارية 

أرض دولة فلسطين.
وأوضح����ت الوزارة، في بي����ان لهاا، أن 
آخ����ر العمليات االس����تيطانية كانت 
مصادقة ما ُتس����مى )اإلدارة المدنية( 
التابعة لوزارة االحتالل على بناء أكثر 
من 1000 وحدة اس����تيطانية جديدة 
في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية 
المحتلة، غالبيتها خارج ما ُتس����مى ب� 

)الكتل االستيطانية الضخمة(.
وأش����ار البيان، إلى أن إسرائيل تعمل 
على خلق حالة من الترابط والتشبيك 
والبؤر  المس����توطنات  جمي����ع  بي����ن 
االس����تيطانية والكتل االستيطانية، 
عبر ش����ق مئات الطرق الضخمة التي 
تلتهم مس����احات واسعة من أراضي 
المواطني����ن، وص����وال ال����ى تحوي����ل 
االس����تيطان ف����ي الضفة ال����ى كتلة 
بالعمق  واحدة مرتبطة  اس����تيطانية 
اإلس����رائيلي، لمحو ما ُيس����مى بالخط 
األخضر وضم أجزاء واسعة من الضفة 
إلس����رائيل كأمر واقع مف����روض بقوة 

االحتالل.
التصعي����د  أن  ال����وزارة،  واعتب����رت 
المسبوق،  غير  الحالي  االس����تيطاني 
الذي بدأ بوتيرة متسارعة منذ دخول 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب البيت 

األبيض، واتخاذه ُجملة من السياسات 
والمواق����ف المنح����ازة بش����كل أعمى 
لالحتالل واالستيطان، ُيترجم بشكل 
ميداني فاضح تفاصيل ما ُتس����مى ب� 
)صفقة القرن(، وُيبدد في ذات الوقت 
أية أوه����ام قد ُتعقد على نوايا اإلدارة 

األمريكية وما تروج له من )صفقات(.
وأكدت الوزارة، من جديد أن التصعيد 
االس����تيطاني الراه����ن ُيغل����ق الباب 
نهائيًا على أية فرصة لتحقيق السالم 
على أس����اس حل الدولتين، ويكشف 

زي����ف أس����س ومرتك����زات الدعاي����ة 
األمريكية حول ما ُتس����مى ب� )صفقة 
القرن(، خاص����ة وأن مفهوم الصفقة 
يتطلب موافقة الطرفين الفلسطيني 

واالسرائيلي عليها.
وقالت :"إن ما تروج له اإلدارة األمريكية 
ال يمت لمفهوم )الصفقة( بصلة، وإنما 
ه����و ضجيج فارغ ُي����راد منه التغطية 
على تبني إدارة ترامب بش����كل مطلق 
اليمي����ن  وسياس����ات  أيديولوجي����ة 
الحاك����م في اس����رائيل، القائمة على 

تكريس االحتالل واالستيطان وابتالع 
م����ا تبقى م����ن األرض الفلس����طينية 
المحتل����ة، وهو م����ا يمن����ح االحتالل 
استغالل  أبش����ع  لممارس����ة  الفرصة 
للغطاء األمريكي في تصفية القضية 
عبر "تذوي����ب" القضايا الجوهرية في 
الص����راع وحس����مها من ط����رف واحد 
وبقوة االحتالل لصالح اسرائيل، وفي 
مقدمتها القدس والالجئين والحدود، 
وتكريس الفصل بين الضفة الغربية 

وقطاع غزة".

االستقالل/ وكاالت:
في الموقع اإللكتروني الرس���مّي الخاّص بنفقاتها 
المالّية، تس���تعرض الحكوم���ُة األمريكيُة تفاصيل 
العقد الذي وقعْتُه مع ش���ركة “ليم���اك” التركية 
للعقارات، والذي س���ُتنفذ األخيرة بموجبه إضافات 
إنش���ائيًة على مبنى السفارة األمريكية في القدس 
المحتلة. المقص���ود هنا هو المبن���ى الموجود في 
مستوطنة “أرنونا” جنوبي القدس، والذي كان فرعًا 
للقنصلية األمريكية في القدس، قبل أن ُيصبح في 
أيار الماضي المقّر الرس���مي للسفارة األمريكية في 

المدينة المحتلة.
وكان الرئي���س األميركي دونال���د ترامب أعلن خالل 
خطاٍب له في البيت األبيض في 6 كانون أول 2017  
اعتراَف إدارت���ه بالقدس عاصم���ة لدولة االحتالل، 
وعليه وقع على قرار نقل الس���فارة األميركية إليها. 
حي���ث افُتِتح���ت الس���فارة في الذكرى الس���بعين 
للنكب���ة بتاري���خ 14 أيار 2018، ف���ي خطوة مهينة 

للفلسطينيين وقضيتهم.
الموقع الرس���مي األمريكي USAspending، نش���ر 
تفاصيل العقد الموقع مع شركة “ليماك” التركية 
 DESBUILD LIMAK وش���ركة ديس���بلد األمريكية
D&K JV LLC – اللتي���ن قدمتا ملفًا مش���تركًا لبناء 
مش���روع الس���فارة. جاء في العقد الرسمّي المنشور 
أنه ت���م دف���ع )21,182,581( دوالر، مقابل أن تقوم 
الشركة بتصميم وبناء إضافات أمنّية لمبنى السفارة 
األمريكية في القدس، وذلك خالل عامين، إذ ستبدأ 
الش���ركة أعمالها في الس���ابع من أيلول 2018، ومن 

المتوقع أن تنهيها في الرابع من أيلول 2020.
وكال���ة األناضول التركية اإلخباري���ة نقلت خبرًا في  
22 تم���وز 2017، تضم���ن بيانًا للش���ركة نفت فيه 
مش���اركتها ببناء مش���روع الس���فارة األمريكية في 
القدس المحتلة، وهو الخبر الذي انتشر بشكل واسع 
خالفًا للخبر األول الذي يؤكد تورط الشركة التركية. 
أعاد موقع I24 اإلس���رائيلي الناطق بالعربي نش���ر 

البيان في الس���ادس من آب الجاري، فيما أكد موقع 
"تايمز أوف إس���رائيل" في الثالث من آب في خبر له 
أن الشركة التركية تشارك في بناء مشروع السفارة 

األمريكية.
ورغم حرص الش���ركة على نش���ر أخبارها دوريًا من 
خ���الل بيانات صحفية على الموق���ع االلكتروني، إذ 
نش���رت منذ بداية العام 40 بيانًا تقريبًا، إال أنها لم 
تنش���ر بيان النفي، وكانت وكالة األناضول أول من 

نشره وتداوله.
ويفيد خبر “األناضول” أن شركة “ليماك” حصلت 
مع شركة ديسبيلد التي تتخذ من الواليات المتحدة 
األمريكية مركزا لها، على رخصة تأهيل منذ خمس 
س���نوات إلنجاز العش���رات من أعم���ال البناء لصالح 
وزارة الخارجية األمريكية، وتم تقديم عروض بهذا 
الخصوص، وقد أنجزت مع الشركة األمريكية العديد 
من المشاريع مثل بناء سفارات واشنطن لدى العراق 

ولبنان ونيوزلندا وبليز في أمريكا الوسطى.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال مصدر إس���رائيلي مقّرب من رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو يوم 
أمس األحد إن "إس���رائيل" مستعدة مبدئًيا لزيادة التيار الكهربائي لقطاع غزة 

وتمكين قطر من دفع رواتب موظفي السلطة مقابل استمرار الهدوء.
ونقل���ت صحيفة "إس���رائيل اليوم" المقربة من نتنياهو ع���ن المصدر قوله إن: 
"إسرائيل مستعدة من حيث المبدأ لزيادة التيار الكهربائي ودفع رواتب موظفي 
الس���لطة بتمويل قطري، لكن شريطة أن يسود الهدوء الكامل منطقة الجنوب 
على غرار الوضع الذي ساد بعد حرب العام 2014". وذكر المصدر أن "الحوار حول 
ممر مائي بين غزة وقبرص س���يكون بعد استعادة الهدوء الكامل في الجنوب"، 
مضيفًا "هدفنا هو التوصل إلى وقف كامل إلطالق النار بما في ذلك الهدوء حول 

السياج الفاصل، وال يمكن التقدم ألي مرحلة دون تحقيق الهدوء".
وتحدثت مصادر متعددة مؤخًرا عن مساٍع أممية ومصرية لبلورة حلول من شأنها 
تخفيف األزمات اإلنسانية الخانقة بغزة، وتنفيذ مشاريع إغاثية، تشمل تثبيت 
وقف إطالق النار بين فصائل المقاومة و"إسرائيل"، أو عقد هدنة بين الطرفين.

الخارجية: »صفقة القرن« ضجيج فارغ للتغطية على االستيطان

»ليماك« التركية لم تنسحب من بناء السفارة األمريكية بالقدس

التعاون اإلسالمي تدين بناء 
وحدات استيطانية جديدة

مقّرب من نتنياهو: الهدوء 
بغزة مقابل زيادة الكهرباء 

ودفع رواتب السلطة

بركة يحمل  نتنياهو مسؤولية 
انفالت عصابات المستوطنين 

في حيفا والضفة

الحتالل يوا�سل بناء امل�ستوطنات          ) اأر�سيف (
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )591/ 2018(
يعلن للعموم أنه تق���دم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد صالح حس���ين حامد عاشور من س���كان غزة هوية رقم 411064751 
بصفته وكيال عن: فارس حس���ونة حامد عاش���ور وإبراهيم ومصطفى وعبد 
الكريم ويسرة وفريال أبناء حسونة حامد عاشور ونعمة حسين حامد عاشور

بموج���ب وكالة رقم: 510 / 2018 الص���ادرة عن أبو ظبي + 449 / 2018 
أبو ظبي

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 655 قس���يمة3  المدينة غزة الزيتون + قطعة 654 قس���يمة 2 

المدينة غزة الزيتون
 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. 

التاريخ: 19/ 8/ 2018م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )707 / 2018(
يعل���ن للعموم أنه تق���دم لإلدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: إبراهيم محمد سالم السلقاوي من سكان دير البلح هوية رقم 

910268242 بصفته وكيال عن: محمد محمود عبد الغني فياض 
بموجب وكالة رقم: 3040 / 2014 الصادرة عن خانيونس

مالحظات / المالك محمد محمود فياض يملك مس���احة 830 مترا فقط 
في هذه القسيمة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 137 قسيمة 40 المدينة دير البلح

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 26/ 8/ 2018م

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

غزة / خالد اشتيوي:
أمهل اتحاد الموظفين بوكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلس���طينيين )أونروا( في قطاع 
غزة إدارة الوكالة حت���ى يوم غٍد الثالثاء للرد 
على المقترح المق���دم لها لحل أزمة موظفي 
الط���وارئ، قب���ل اتخاذ ق���رارات وإج���راءات 

تصعيدية كبيرة تطال برامج األونروا كافة.
وقال���ت نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب 
في "األونروا"، د. أمال البطش ل� "االستقالل"، 
إن االتحاد ينتظر ردًا واضحًا من إدارة "األونروا" 
حول المقترح المقدم الذي يقضي بالتمديد 
للموظفين المفصولين لغاية نهاية سبتمبر، 
م���ن أجل اس���تكمال الحوار وإيج���اد الحلول 

واألماكن الشاغرة لهم.
وأضاف���ت البطش، أن���ه تم إلغ���اء المؤتمر 
الصحف���ي الخ���اص باالتحاد ال���ذي كان من 
المقرر ي���وم أم���س األحد  إلعط���اء الفرصة 
إلدارة الوكالة للتجاوب مع مقترحات االتحاد 
الخاصة بموظفي برنامج الطوارئ والعودة إلى 
استئناف الحوارات، مش���يرة إلى أن االتحاد 
سيعقد مؤتمرًا صحفيًا األربعاء القادم يعلن 

خالله نجاح أو فشل الحوار. 

وأك���دت البطش، أنه في حال فش���ل الحوار 
وواصل���ت إدارة الوكال���ة تعنته���ا ورفضها 
المقترحات المقدمة لها؛ س���يضطر االتحاد 
التخاذ ق���رارات وإج���راءات نقابية وخطوات 
تصعيدي���ة على األرض س���تتأثر بها كافة 
البرامج ومن بينها التعليم ونحن على أعتاب 
عام دراس���ي جديد، ومنها تنظيم مسيرات 
كبرى تضم 13 ألف موظ���ف لمطالبة وكالة 

الغ���وث بالتراجع عن قراراتها، مع اس���تمرار  
االضراب واالعتصام بشكل متدحرج.

ودع���ت البط���ش، كل الق���وى الفاعل���ة على 
األرض س���واء لج���ان الجئين أو لج���ان أولياء 
أمور والحكومة بأن يقوموا بدورهم بالش���كل 
المطل���وب، إلنهاء ه���ذه األزم���ة، مؤكدة أن 
الموض���وع ال يتعلق فقط بأل���ف موظف بل 
يتعلق بقضية الالجئين بش���كل عام، وخير 
دليل على ذلك قرار االدارة األمريكية األخير 
الذي يقضي بإلغاء األون���روا وإعادة تعريف 
من هو الالجئ، األمر الذي يهدد بإنهاء ملف 
الالجئين الفلس���طينيين كما تنص عليه ما 

تعرف باسم "صفقة القرن".
وكان���ت  وكالة "األونروا" قد فصلت الش���هر 
الماضي ألف موظف م���ن موظفي ما ُيعرف 
ببند "الط���وارئ" لديها بقطاع غ���زة بذريعة 
وجود أزمة مالية، وهددت بوقف ما تبقى من 
موظف���ي الطوارئ نهاية العام الحالي والبالغ 
عدده���م )950(؛ م���ا أثار حال���ة من الغضب 
الش���ديد لدى موظفي األون���روا كافة الذين 
اعتبروا ذلك مقدمة خطيرة قد تس���تهدف 

الالجئين بالكامل.

أمهلنا اإلدارة ليوم غٍد لحل األزمة 
البطــش : سنتخــذ خطــوات تصعيديــة

 كبيــرة إذا لــم تستجــب »أونــروا« لمطالبنــا 

 د. اأمال البط�ش

الدوحة/ االستقالل:
اقترح المفكر العربي الفلس���طيني عزمي بش���ارة على الس���لطة 
الفلس���طينية تقليص ميزاني���ة األجهزة األمنية وتس���ريح جزء 
م���ن أفرادها، رًدا على قرار الرئي���س األمريكي دونالد ترمب وقف 

المساعدات المقدمة للفلسطينيين بأكثر من 200 مليون دوالر.
وتساءل بشارة في تغريدة له عبر "تويتر" "ماذا لو كان رد السلطة 
الفلس���طينية على قرار ترمب وقف ال����200 مليون دوالر بخصمه 
من ميزانية األجهزة األمنية، وتسريح جزء كبير من عامليها لعدم 

قدرتها على دفع الرواتب؟".
وكانت الواليات المتحدة األمريكية أعلنت مس���اء الجمعة، إعادة 
توجيه مس���اعدات بأكثر من 200 ملي���ون دوالر كانت مخصصة 
لدعم الضفة الغربية المحتّلة وقطاع غزة إلى "مش���اريع في أماكن 

أخرى".
لكنها ذكرت أنها صرفت نحو 50 مليون دوالر خالل العام الجاري 
)2018( لزيادة التنسيق األمني بين السلطة واالحتالل في الضفة 

الغربية المحتّلة.
وكان الخبير والباحث االقتصادي عمر ش���عبان قال: إن قرار اإلدارة 
األمريكية سيزيد من األزمة االقتصادية في األراضي الفلسطينية، 
وسيؤّدي إلى رفع مستوى البطالة خاصة بين الشباب وقطاع المرأة.

وأوضح ش���عبان في منش���ور له على صفحته بموقع "فيسبوك" ، 
أن تلك المساعدات يتم صرفها من خالل المؤسسات والشركات 
األميركية العاملة في األراضي الفلسطينية مثل USAID وغيرها 

وال تذهب بشكل مباشر إلى موازنة السلطة.

عزمي بشارة يقترح 
تقليص ميزانية األمن 

الفلسطيني وأفراده

رام الله/ االستقالل:
أكد مدير عام الرعاية األولية والصحية في وزارة 
الصحة الفلسطينية برام الله د. أسعد الرمالوي 
أن فاي���روس حمى غرب النيل ال يش���كل خطرًا 
كبيرًا على حياة االنس���ان باس���تثناء كبار السن 

الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وق���ال الرمالوي: "ه���ذا الفاي���روس موجود في 
األراضي الفلس���طينية منذ تس���عينيات القرن 
الماضي وُتسجل وزارة الصحة سنويًا من 10 إلى 
15 حالة وهي حاالت بسيطة ال تشكل خطرًا على 

حياة المصاب بها".
وأوضح، أن بيئة هذا المرض تكون في المناطق 
التي ينتش���ر فيها البعوض بش���كٍل كبير جدًا 
وينتقل من الحيوانات والطيور إلى االنسان ومن 

الصعب جدًا أن ينتقل من إنسان إلى آخر.
وعن أعراض فايروس حمى غرب النيل أشار إلى 
أن أعراضه تشبه إلى حد كبير أعراض االنفلونزا 
إن وجدت، الفتًا إلى أن ما نسبته )20 إلى 30( % 
من الحاالت تظهر عليها أعراض الفايروس بينما 
م���ن )70 إلى 80( % ال تظه���ر عليها األعراض 

وهي ال تشكل خطرًا عليهم.
 وبي���ن أن حاالت ن���ادرة تظهر عليه���ا أعراض 
الفاي���روس ويصيبه���ا مضاعف���ات، مؤكدًا أن 
أصح���اب هذه الح���االت هم كبار الس���ن الذين 
يشتكون من أمراض مزمنة كأورام القلب والرئة 
والضغط والكلى، وأصحاب ه���ذه األمراض هم 

الذين توفوا في األراضي المحتلة قبل أيام.
وعن ط���رق الوقاية قال د. الرم���الوي: "إن الوزارة 

تقوم حاليًا برش األماكن التي ينتش���ر ويتكاثر 
فيها البع���وض إضافة إلى توعي���ة المواطنين 

لمواجهة هذا الفايروس".
وم���ن بين أع���راض الفيروس الحم���ى والصداع 
والقيء والطفح الجل���دي، والعالج منه يمكن أن 
يستغرق شهورا، وتبلغ نسبة خطر الوفاة عشرة 
في المئة بين األشخاص الذين لديهم تاريخ مع 

األمراض.
وكان فاي���روس "حمى غرب النيل" أدى إلى وفاة 
ش���خصين وأص���اب أكثر م���ن 60 آخرين خالل 
األي���ام الماضية في األراض���ي المحتلة مما دفع 
وزارة الصحة لالحتالل اإلسرائيلي بعقد اجتماعًا 
طارئًا لمناقش���ة أسباب تفش���ي هذا المرض أو 

الفايروس وطرق الوقاية منه.

الرمالوي: فايروس »حمى غرب النيل« 

يشكل خطرًا على كبار السن والمرضى فقط

النصيرات/ االستقالل:
أعلنت بلدية النصرات وسط قطاع غزة، يوم أمس، أن قسم الصحة والنظافة في البلدية 

قام  بترحيل 120 طنًا من النفايات ليلة عيد األضحى المبارك.
وذكر رئيس قس���م الصحة والنظافة م. علي الهباش، أنه تم االس���تعانة ب�35 عامال و7 
آليات، لتنفيذ حملة نظافة ش���املة في النصيرات، بدأت الس���اعة التاسعة مساء حتى 

الخامسة فجرًا.
 وش���ملت الحملة، تنظيف األس���واق والش���وارع الرئيسية ومنطقة الس���وق الشعبي 

المخصصة لصالة عيد األضحى.
 وفي ذات السياق، قامت شعبة التفتيش الغذائي بمتابعة بائعي الحلويات وأصحاب 
البسطات ذات العالقة، مبينة أنه تم اتالف 2 كيلو من اللحمة المفرومة المجهزة للوجبات 

السريعة، والتي ال تصلح لالستهالك اآلدمي.

بلدية النصيرات 
تجمع 120 طنًا من 
النفايات ليلة العيد

غزة/ االستقالل:
 ش���رعت مديرية التربية والتعليم بالوس���طى بتوزيع الكتب المدرسية 
للفصل الدراس���ي األول على المدارس الحكومية والخاصة قبل أيام من 

انطالق العام الدراسي الجديد 2018- 2019.
جاء ذلك بحضور القائم بأعمال رئيس قسم الكتب والمطبوعات بمديرية 
الوسطى سعيد صالح، ورئيس قسم العالقات العامة أحمد دلول، وأمين 

المخزن عبد الحافظ أبو عمرة.
وأوضح صالح أن عملية توزي���ع الكتب تتم وفق جدول زمني منظم، تم 
تجهيزه مسبقًا من قبل قسم الكتب بالتنسيق مع المدارس، حتى يتم 
تس���ليم كافة الكتب المدرس���ية الخاصة بالفصل الدراسي األول قبل 

انطالق العام الدراسي الجديد.
وأضاف صالح، أن مديرية التربية والتعليم بالوسطى تحرص على أن يتم 
تس���ليم الكتب للطلبة مع أول يوم في العام الدراسي، كي يتمكنوا من 

متابعة دروسهم بشكل منتظم.

تربية الوسطى توزع الكتب 
المدرسية على المدارس

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ نشوة فايز محمد عياش 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800172322 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة .. املوقرة

في القضية رقم 2016/980
في الطلب رقم 2018/1986
المستدعين  / 1-   غازي شعبان عبد القادر الريس – من سكان غزة – هوية رقم )922257688(

2- سامح شعبان عبد القادر الريس – من سكان غزة – هوية رقم )940930142(
3- عجاج شعبان عبد القادر الريس – من سكان غزة – هوية رقم )940930159(

4- عفيف شعبان عبد القادر الريس – من سكان غزة – هوية رقم )940930167(
5- مي ش���عبان عبد القادر الريس – من س���كان غزة – هوية رقم )940930134 باألصالة عن نفس���ها وبوكالتها عن شقيقتها 

"صفية فيحاء " شعبان عبد القادر الريس – بالتوكيل العام رقم 2013/6465م عدل غزة 
6- الهام شعبان عبد القادر الريس – من سكان غزة – هوية رقم )940930175(

وكيلهم المحامي / محمد  زكريا كحيل – غزة 
المستدعى ضدهما:

 ربى كمال س���ليم الريس – وكيلها / أمجد غس���ان س���الم الريس – بموجب الوكالة العامة رقم )ق.ف 2014/123( الصادرة من 
القنصلية العامة لدولة فلسطين في جدة العنوان األخير / غزة – شركة ترنس أوريال – خلف محطة شعت ) خارج البالد حاليا (

روال عبد العزيز حسين الريس  - بصفتها أحد ورثة المرحوم / عبد العزيز الريس – وكيلها / حسني عبد العزيز الريس – بموجب 
التوكيل العام رقم  1995/1075م عدل غزة – العنوان األخير – غزة – الصبرة – قرب منتزه البلدية – خلف محطة قريش للبترول 

) خارج البالد حاليا (
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلى المس���تدعى  ضدهما  المذكورين أعاله ,  بما أن المستدعين المذكورين أعاله  قد تقدموا لدى محكمة صلح غزة  بالقضية 
المرقومة اعاله وموضوعها   ) وضع يد باإلشتراك ( , استنادا إلى ما يدعونه في الئحة دعواهم ونظرا ألنكما مجهوال  محل اإلقامة 
وحسب اختصاص محكمة صلح غزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
2 لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم 2018/1986 بالسماح لنا بتبليغكما عن طريق النشر 

المستبدل 
لذلك يقتضي عليك الحضور إلى هذه المحكمة يوم الثالثاء بتاريخ 2018/11/13 الساعة التاسعة صباحا, كما يقتضي عليكما 
ايداع جوابكما التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلوما لديكما أنكما إذا تخلفتما عن ذلك سننظر في 

القضية والطلب باعتباركما حاضرين. 

حرر يف  2018/8/26                                    ))مع الحرتام(( 
رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة

الأ�ستاذ : عمار قنديل  

 رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، 
يوم أمس األح����د، إن إدارة معتقالت 
تواص����ل  اإلس����رائيلي،  االحت����الل 
سياس����تها بتعمد إهم����ال األوضاع 
الصحية لعدد من األسرى والمعتقلين، 
وتمتنع عن تقديم العالج الالزم لهم 

وتستهتر بحياتهم.
وكش����فت الهيئة ف����ي تقريرها عن 
في  تقبع����ان  مرضيتي����ن  حالتي����ن 
األس����ير  إحداهما  "إيش����ل"،  معتقل 
رجائي عبد الق����ادر )35 عاما( من بلدة 
دير عم����ار في رام الل����ه، وهو مصاب 
بس����رطان الكبد والرئة، وقد تفاقمت 
حالته في الفترة األخيرة، وخس����ر من 
وزن����ه 12 كغم، ويتم إجراء جلس����ات 
ع����الج كيماوي ل����ه في مستش����فى 
س����وروكا، لكن ما زال وضعه الصحي 
سيئا للغاية، كما يعاني من التهاب 
في الطواحين واألنف وتكتفي إدارة 

المعتقل بإعطائه مسكنات لألوجاع.
في حين يمر األسير عزام شاللدة )23 
عاما( من بلدة س����عير بالخليل، بوضع 

صحي صع����ب، فهو مصاب بتس����ع 
طلق����ات في يده وكتف����ه ورقبته، وال 
ي����زال يعاني من آث����ار االصابة حتى 
اآلن، ويش����تكي أيضا من مشاكل في 
عينه اليمنى، وهو بحاجة إلجراء عملية 
الس����تئصال ظفر العي����ن، إال أن إدارة 
المعتقل تماطل ف����ي تحويله إلجراء 

العملية.
وذكر تقري����ر الهيئة أن إدارة معتقل 
الحالة  إهم����ال  تتعم����د  "الدام����ون" 
الصحية لألس����يرة نسرين حسن )43 
عاما( م����ن مدينة غزة، الت����ي تعاني 
من وج����ود تمزق في عص����ب اإلبهام 
والكف ُيس����بب له����ا انتفاخات في 

يدها، وذلك جراء حدوث خطأ طبي في 
وضع الجبص على يدها بعد وقوعها 
في المعتقل، كم����ا تعاني من مرض 
الس����كري، وبحاجة إلى تحويلها إلى 
طبيب عظ����ام مخت����ص لالطالع على 
حالتها، وإلى إجراء عملية جراحية لها 

بأسرع ما ُيمكن.

 رام الله / االستقالل:
أصدرت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي، أوامر اعتقال إداري بحق 35 أس���يرًا، لمدد 

تتراوح بين ثالثة وستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات.
وأوضح محامي نادي األس���ير محم���ود الحلبي، يوم أمس األح���د، أن من بين األوامر 
 أسرى اعتقلوا ألول مرة أو أعاد االحتالل اعتقالهم 

ّ
الصادرة عشرة أوامر صدرت بحق

بعد اإلفراج عنهم.  وذكر أن األسرى الذين صدرت بحقهم األوامر، هم: محمد سعيد 
ع���الن، وأحمد محم���ود نخلة، وأدهم صبحي حاج، ورامي ربح���ي عويس من رام الله، 
ومعتز محمد عبيدو، وسائد خالد النمورة، وكايد محمد نمورة، ووائل عايد ربعي من 
الخليل، وإس���ماعيل خليل الزير، وجمال جبر حمامرة، من بيت لحم، ومحسن محمود 

شريم، ونور الدين محمد أحمد من قلقيلية لمدة ستة أشهر.
وبين أن من بين األس���رى الذين صدرت بحقهم األوامر أيضا، يحيى حسن لدادوة، 
وماهر أيوب عبد الجليل، ومحمد ماهر حامد، حاكم سعود األعرج، خالد نضال خليل، 
ناجح عبد الله دار عاصي من رام الله، أيس���م عماد ن���زال، توفيق رفعت ربايعة من 
جنين، ش���اهر عبد المعطي أبو غليون، منجد خالد أبو عيشة، عبد الحميد الشراونة، 
س���امي محمد جنازرة من الخليل، حس���ين محمد مرداوي، باس���ل خالد دويكات من 
نابلس، إسماعيل نجيب فراج، نضال خليل عفانة، معتز محمد شريعة من بيت لحم، 

لمدة أربعة أشهر.
وأصدرت سلطات االحتالل أيضا أوامر اعتقال اداري بحق األسرى أحمد مصطفى زيد، 
وربحي س���عيد شقير، ومحمد زياد الجواريش من رام الله، ومحمد علي مصطفى من 

بيت لحم، ووجدي عاطف عواودة، وليث زياد عواودة من الخليل، لمدة ثالثة أشهر.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين بأن 
إدارة س����جن "مجدو" تواصل منذ أشهر طويلة 
عزل األس����يرين إبراهيم العروج من بيت لحم، 
واألس����ير البلجيكي "أليكس بن����س" بظروف 
صعبة وقاسية بقرار من المخابرات اإلسرائيلية 

)الشاباك(.
وأوضح األس����ير العروج وهو أقدم المعتقلين 
اإلداريين، وفق بيان للهيئة وصل االس����تقالل 
نسخة منه، أن إدارة السجن ال تخرجه للساحة 
اليومية أو ما يس����مى "الف����ورة" إال بعد تقييد 

يديه ورجليه.
ولف����ت إلى أنه وخالل الف����ورة يتم فك القيود 

وضمن هذه الساعة يجب أن يقضي احتياجاته 
اليومية مثل غسيل مالبسه، وكلما تم نقله من 
وإل����ى غرفة العزل يتم تقيي����د يديه ورجليه، 

وعند الذهاب للعيادة أيًضا.
وق����ال العروج إنه محروم من زيارة األهل إال مرة 
واحدة لوالدته كل س����تة أشهر، كما أن األسير 
البلجيكي أليكس مح����روم من زيارة عائلته له 

منذ اعتقاله قبل نحو سبع سنوات.
وأضاف أن "العزل هو إجرام حقيقي ويش����كل 
ضغًطا نفس����ًيا كبيًرا على األسير وعائلته، إذ 
يقبع األس����ير المعزول في غرفة صغيرة جدًا 
معدوم����ة التهوية واإلضاءة الس����ليمة، يحرم 
فيها من التواصل مع غيره من األسرى أو حتى 

العالم الخارجي كاقتناء راديو أو إدخال جريدة.
وأش����ار إلى أنه ال يمثل للمحاكم العس����كرية 
ضم����ن خط����وات مقاطعة األس����رى االداريين 
للمحاكم العسكرية االس����رائيلية والتي هي 
بمثابة محاك����م صورية منذ انط����الق الخطوة 

بتاريخ 2018/2/15.
وتم اعتقال األس����ير العروج بق����رار إداري منذ 
س����نة 2016، وكان من المف����روض أن ينتهي 
اعتقاله بتاري����خ 18-4-2018 لكن تم تجديد 
االداري بتاري����خ 9-4-2018 بأم����ر من مخابرات 
االحتالل لمدة ثالثة أشهر أخرى بادعاء وجود 
"ملف سري" أن األسير ُيشكل خطًرا على "أمن 

الدولة".

إدارة سجن »مجدو« تواصل عزل أسيرين بظروف قاسية

االحتالل يصدر أوامر االحتالل يواصل سياسة اإلهمال الطبي المتعمد بحق األسرى
اعتقال إداري بحق 35 أسيرًا

بيت لحم/ االستقالل:
صّعدت قوات ما تس���مى حرس الحدود اإلس���رائيلي، يوم أمس، من حمالتها 
لمطاردة العمال الفلس���طينيين الباحثين عن لقم���ة عيش أبنائهم، والذين ال 

يحصلون على تصاريح للعمل في إسرائيل.
وقال���ت مصادر في ق���وات االحتالل: إن عناصره���ا تمكنوا من اعتق���ال 68 عامال 
فلس���طينيا تتراوح أعمارهم بين 20- 60 عاما، وذل���ك من خالل كمائن ومطاردات 
ف���ي أماكن مختلفة في محافظة الخليل والبلدات المج���اورة لها، ونقلوا إلى جهاز 
المخاب���رات للتحقيق معه���م. وأضافت المصادر أن عامال يبل���غ )20 عاما( من يطا 
أصيب بكسور في يديه ورجليه بعد أن طارده جنود "حرس الحدود" وحاول الهرب 

بتسلق السياج والعودة من حيث أتى، إال أنه سقط وتعرض إلصابات مختلفة.
ويتعرض العمال الفلس���طينيون الذين ال يحملون تصاريح لدخول إس���رائيل 

لحمالت اعتقال من "حرس الحدود" والشرطة اإلسرائيلية.

االحتالل يطارد ويعتقل 
عشرات العمال

رام الله/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي ي���وم أمس األحد 11 
مواطًنا خالل مداهمات شّنتها في أنحاء متفّرقة من الضفة 

الغربية المحتّلة.
وأعلن جيش االحتالل عن اس���تيالئه على ست قطع سالح 
بينها س���الح من نوع )M16( خالل عملي���ات المداهمات 
واالعتقاالت في مدن مختلفة في الضفة الغربية، مدعيًا أن 
قنبلة يدوية ُألقيت على موقع عسكري لقواته قرب البيرة 

دون وقوع إصابات.
وفي الس���ياق ذاته أفاد ش���هود عيان، أن قوات االحتالل 
الراجلة اقتحمت مخيم ش���عفاط ش���مالي ش���رق القدس 
المحتلة، وانتش���رت في أزقته وشوارعه، وداهمت المحال 
التجارية ومؤسسات بحجة البحث عن عمال وموظفين من 

الضفة الغربية المحتلة واعتقلت عدًدا من الشبان.

كما اعتقل جنود االحتالل عدة ش���بان من قرية العيسوية 
شرقي القدس المحتلة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وُعرف من بين المعتقلين: محمود أبو الحمص، وآدم كايد 
محم���ود، ومحمود أبو س���نينة، وطارق فراس العيس���اوي، 

المصاب في عينه بأحداث األقصى وما زال يتلقى العالج.
كما داهم جيش االحتالل عدة منازل في بلدة عناتا شمالي 

شرق القدس المحتلة أيًضا، بزعم التفتيش عن سالح.
كما داهمت القوات عدة منازل في بلدة عناتا واعتدت على 
السكان بالضرب خالل تفتيش���ها المنازل بدقة وتخريب 
محتوياتها. وزعم االحتالل أنه صادر خمس قطع سالح من 
نوع إم 16 خالل عملي���ات مداهمة وتفتيش داخل منازل 
في بلدة عناتا. وتش���ّن قوات االحت���الل حمالت مداهمات 
واعتقاالت يومية في مختل���ف محافظات الضفة الغربية 

والقدس المحتلة بذرائع أمنية.

االحتالل يقتحم أحياء ومنازل 

ويعتقل شبانًا بالقدس والضفة 

االستقالل/ وكاالت:
زار رئيس هيئ���ة األركان »االس���رائيلية« الجنرال غادي 
آيزنكوت، أم���س األحد، الحدود الجنوبي���ة مع قطاع غزة 
يرافقه ما يس���مى بمنس���ق أعمال الحكومة االسرائيلية 
وقائد المنطقة الجنوبية لتقييم األوضاع العسكرية على 

الحدود.
وقال���ت المصادر العبرية: إن رئي���س األركان اطمأن على 
فرقة الجيش المسؤولة عن الحدود، مشيدًا بأدائها خالل 

الفترة األخيرة والتي شهدت توترًا ملحوظًا.
وقال إن »الجيش مستعد وجهاز ألي تطورات ممكنة«.

يأتي ذلك في الوقت  الذي يتم الحديث فيه عن تهدئة 
بين »إس���رائيل« والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية 
يتوقع أن تستأنف المحادثات فيها خالل األيام المقبلة.

وقتلت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«  نحو 158 فلسطينيًا 
وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خالل مس���يرات العودة التي 

انطلقت في الثالثين من آذار/ مارس الماضي.

آيزنكوت من حدود غزة: مستعدون ألي تطورات

الحتالل يوا�سل �سيا�سة الإهمال الطبي بحق الأ�سرى       ) اأر�سيف (
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أعلن أنا المواطن/ اسماعيل حسين سليم الترابين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)958316150 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خليل خالد اسماعيل خالد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802686246( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسني مروان حسني جبر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400977591( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سليمان زاهر  محمد بشير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803747179( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ملك بسام محمد ابو عودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802472290( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أن���ا المواط���ن/ احم���د ماه���ر احم���د دحالن                                                    
.عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400167698( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن صادر عن
 جمعية منتدى الحرية

باإلشارة إلى اجتماع مجلس اإلدارة رقم )33( بتاريخ )2018/8/15( 
فقد قرر مجلس اإلدارة فتح باب التنس����يب للجمعية وتس����ديد 
رس����وم العضوية اعتبارًا من يوم الثالثاء الموافق 2018/8/28م 
وحتى يوم الخميس الموافق 2018/8/30م وفتح باب الترش����يح 
لعضوية مجلس اإلدارة اعتبارًا من يوم األحد الموافق 2018/9/2م 
وحت����ى ي����وم االثنين الموافق 2018/9/3م وس����حب الترش����يح 
من عضوي����ة مجلس اإلدارة اعتب����ارًا من يوم الثالث����اء الموافق 
2018/9/4م وحت����ى يوم األربع����اء المواف����ق 2018/9/5م وعقد 
الجمعية العمومي����ة يوم األحد الموافق 2018/9/16م الس����اعة 
)11( صباحًا في مقر الجمعية الكائن في بيت الهيا وذلك لتالوة 
التقرير المالي واإلداري ومناقشتهما وإقرارهما وتعيين مدقق 

حسابات للجمعية وانتخاب مجلس إدارة جديد. 

ويس���تقبل أهالي قطاع غزة العام الدراس���ي 
الجديد الذي يبدأ ي���وم األربعاء القادم، بمرارة 
وحس���رة كبيرة لعجزهم عن تلبية احتياجات 
أبنائهم المدرس���ية، في ظل استمرار االزمات 
االقتصادي���ة والمالية التي تعصف بهم يومًا 

بعد يوم.  

عبء اقت�صادي 
بعي���وٍن تفضح عجزها، تق���ول أم معاذ :" ليت 
موسم المدارس لم يأت هذا العام، فقد شكل 
علين���ا عبئًا اقتصاديًا كبيرًا لكونه جاء بوقت ال 
نمتلك فيه المال لكسوة أطفالنا وال حتى لشراء 

أدنى احتياجاتهم المدرسية". 
وتتاب���ع أم مع���اذ ل�"االس���تقالل":" األطفال ال 
يفرقون إن كانت ظروف أس���رهم صعبه أم ال، 
فكل ما يعرفونه أن فرحة المدارس ال تكتمل إال 
بشراء الزي والحقيبة الجديدة كباقي زمالئهم، 
خاص���ة وإن كان القدي���م مهترئ���ًا تمامًا، لذا 
اضطررت لالستدانة 600ش���يكل من أخوتي 

لتوفير كسوتهم". 
وأضاف���ت:" كل ع���ام أش���تري ألطفال���ي أفضل 
المالب���س والحقائ���ب والقرطاس���ية الموجودة 
باألسواق، لكن بس���بب األوضاع المادية الصعبة 
جدًا قمت بشراء كافة احتياجاتهم من المحاالت 
التي أعلنت عن  حمالت الع���روض والتنزيالت"، 
مشيرة إلى أن س���عر الزي المدرسي في المحال 
العادية يتراوح ما بين) 30-50شيكال(، بينما في 
التنزيالت تتراوح األسعار ما بين) 12-20 شيكال(. 
وأوضح���ت أنها تحتاج كل عام  ل�150ش���يكال 
كس���وة للطفل الواحد، و300 شيكل قرطاسية 
لجميعهم ) دفاتر، أقالم، تجاليد، طوابع، ألوان 
وغيرها(، في حين كلفتها كسوة الطفل الواحد 
هذا العام 80ش���يكل، و400شيكل قرطاسية 

نظرًا الرتفاع أسعارها باألسواق.  

جيوب فارغة 
وال يختلف حال المواطنة أم حس���ام الهيثم، 
عن ح���ال الكثير من اآلباء واألمه���ات اللواتي 

أجبرن على التكيف مع األزمة المالية على قدر 
المس���تطاع بعد إحالة الس���لطة الفلسطينية 
زوجها للتقاعد المبكر، فقد اكتفت بشراء بنطال 
جينز واحد لكل ابن من أبنائها، والقرطاس���ية 
التي ال غنى عنها، على أن يرتدوا الحقيبة والزي 

المدرسي المستخدم خالل العام الماضي. 
وتق���ول أم حس���ام ل�"االس���تقالل":" موس���م 
المدارس طلباته كثيرة وجيوبنا فارغة، الوضع 
المالي ما بسمح أنه نجهز أطفالنا للمدرسة زي 
كل عام، فبالرغم من أن هناك كثير ش���غالت 
ناقص���ة عليه���م اال أني اكتفي���ت في ترتب 
مالبس���هم وحقائبهم القديمة وقمت بشراء 
بنطل���ون واحد  وح���ذاء لكل ابن م���ن أبنائي 
األربعة، وهذا كلفني 600شيكل"، مشيرًة إلى 
أنها تحتاج ل�1000شيكل كل عام كسوة كاملة 

ألطفالها.  
وأردفت:" الكسوة والزي المدرسي هما بسيط 
مقارنة بهم القرطاس���ية، فالمالبس القديمة 
يمكن أن تؤدي الغ���رض حتى وإن كانت غير 

صالحه، أما القرطاسية فيجب أن تكون جديدة 
ومتنوعه حس���ب طلب المعلمي���ن"، الفتة إلى 
انها كل عام تحتاج ل�250شيكال بداية الفصل 
القرطاس���ية لجميع  الدراس���ي األول لش���راء 

أطفالها. 
وأنهت حديثها بحس���رة:" باألع���وام الماضية 
كان حالن���ا أفضل بكثير من اليوم، كنا قادرين 
على كس���وة جميع أطفالنا كسوة كاملة، لكن 
تقاعد زوجي واقتطاع ج���زء من راتبه حرمهم 
من الكس���وة وس���يذهبون ألول مرة للمدارس 

بثيابهم القديمة".  

م�صاعدات مدر�صية 
وفي حكاية أخرى، اعتم���اد المواطن أبو أحمد 
موس���ى على استقبال المس���اعدات السنوية 
الت���ي تخت���ص بكس���وة الم���دارس، يجعله 
ُيطيل أنفاس صبره ال���ذي ال حيلة له، فمهما 
كان مق���دار بذل جهده لتوفي���ر االحتياجات 
المدرسية ألبنائه األربعة، لن يستطيع اإليفاء 

س���وي بش���واكل بس���يطة تحصل فيه أقالم 
رصاص ليس أكثر من ذلك.

ويقول أب���و أحم���د ل�"االس���تقالل": "أنا عاطل 
عن العمل منذ ثمانية أع���وام والوضع المادي 
صعب جدًا ال يكفي لشراء كافة متطلبات العام 
الدراسي الجديد ألطفالي األربعة، فمهما بذلت 
جهد لتوفير المال ال أوفر سوى بضعة شواكل 

بالكاد تكفي لشراء األقالم الرصاص". 
وأوضح، أنه في كل عام يبعث أطفاله للمدرسة 
بمالبس���هم وحقائبهم القديمة، لحين يمده 
أه���ل الخي���ر بمس���اعدات تختص بكس���وة 
المدرس���ة للفقراء، تمكنه وعائلته من الشعور 
بفرحة العام الجديد كباقي المواطنين، اضافٍة 
للقرطاس���ية الت���ي توفرها م���دارس الوكالة 

لطالبها. 
ويخش���ي أب���و أحم���د، م���ن أن تؤث���ر االزمات 
االقتصادي���ة و ضعف التموي���ل للجمعيات 
الخيري���ة و وكال���ة االونروا على المس���اعدات 

المدرسية المقدمة للفقراء. 

أولياء األمور: عاد وليته لم يعد

موســم المــدارس.. ضيــف ثقيــل بعــد العيــد !
غزة/ دعاء احلطاب:   

 من م�صافة لي�صت بعيدة، توقفت الأربعينية اأم معاذ 
الأخر�س اأمام اأحد حمالت املالب�س ب�صوق ال�صجاعية 

ال�صعبي، تتاأمل وتبحث بنظراتها بني ما و�صع عليه 
لفتة"تنزيالت"، عما ينا�صب اأطفالها ويبعث يف قلوبهم 
فرحة املدار�س، حتى بداأت بالقرتاب �صيئًا ف�صيئًا وهي 

حتدث طفلتها ال�صغرية بابت�صامة فرح يحفها الأمل:« 
�صويف هاد املريول على مقا�صك بيطلع حلو ملا تلب�صيه 

للمدر�صة«، ف�صرعان ما برق الفرح يف عيني الطفلة 
ول�صان حالها يعرب عما يجول بخاطرها من �صعادة«.  

» اأم معاذ« التي ا�صتدانت من ذويها مبلغًا من املال كي 
ت�صرتي لأطفالها اخلم�صة ك�صوة املدر�صة اأ�صوًة بباقي 

زمالئهم، مل تهتم باملاركة التجارية ول بجودة ال�صناعة 
التي اعتادت على �صرائها يف مثل هذا املو�صم، وراحت 

ت�صعى لتوفري احتياجاتهم املدر�صية باأقل الأ�صعار. 

غزة / االستقالل:
قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب 
جمال الخض���ري، إن ألفي منزل م���ن إجمالي المنازل 
التي ُدمرت بالكامل خالل العدوان اإلس���رائيلي عام 
2014 على قطاع غزة لم ُتب���ن بعد، وما زال أصحابها 

"مشردين".
وذكر الخضري في تصريح صحفي ، أن بناء هذه المنازل 
يحتاج نحو 150 ملي���ون دوالر، "وُمطلوب من المانحين 
الُمتعهدين في مؤتمر القاه���رة عقب نهاية العدوان 

االيفاء بها باعتبار ذلك اس���تحقاق أخالقي وإنس���اني 
وقانوني". ودعا الخضري، مصر والنرويج راعيتا المؤتمر، 
لبذل مزيد م���ن الجهد إليفاء المانحي���ن بالتزاماتهم، 
والضغط على االحتالل للس���ماح بدخول مواد البناء عبر 

المعابر دون أي إعاقة.
وأش���ار إلى أن هذا الح���ال يعني وجود نح���و 20 ألف 
مواطن في عداد المهّجرين، ويسكنون بيوتًا مستأجرة، 
وقد يكونون في الش���ارع في حال لم تس���تطيع وكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( االيفاء 

بالتزام دفع بدل االيجار لهم في ظل الظروف واألزمات 
المتالحقة.

وأض���اف الخض���ري "الح���ق الطبيعي له���ؤالء العودة 
لبيوتهم وممارسة حياتهم الطبيعية المستقرة، وهو ما 
يتطلب التحرك السريع إلنهاء معاناتهم المرّكبة، حيث 

إنهم يعيشون معاناة فوق معاناة الحصار واإلغالق".
ودعا الخضري المجتم���ع الدولي للضغط على االحتالل 
لرفع الحصار بشكل كامل وفتح المعابر مع غزة والسماح 

بدخول كافة المستلزمات دون قوائم ممنوعات.

الخضــري يناشــد لتمويــل بنــاء ألفــي
 منــزل مدمــر بغــزة منــذ عــدوان 2014

 رام الله / االستقالل:
 يواصل نح���و 450 معتقال إداريا خطوتهم بمقاطع���ة محاكم االحتالل بكافة 

مستوياتها منذ منتصف شهر شباط الماضي.
وقال المتحدث باسم هيئة شؤون األسرى والمحررين حسن عبد ربه، 
في تصريح له، إن ثالثة أسرى من الجبهة الشعبية بدأوا أمس األحد، 
إضراب���ًا مفتوحًا عن الطعام، مس���اندة ودعما  لألس���رى اإلداريين في 

خطوتهم.
و أش���ار عبد ربه، إلى أن ثالثة أسرى آخرين يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ 

ثالثة أسابيع احتجاجًا على استمرار اعتقالهم اإلداري.

 450 معتقال إداريًا يواصلون 
مقاطعتهم لمحاكم االحتالل 
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ال بد أن الكوابيس تقض مضجع الرئيس 
دونال���د ترام���ب. فالط���وق يضيق حول 
رقبت���ه يوم���ًا بعد ي���وم. ال يكفي تراجع 
شعبيته عند األميركيين وفق استطالع 
أخير، وال المع���ارك الكثيرة التي أطلقها 
في كل االتجاهات بكل خفة، فاستعدى 
قطاعات واس���عة من ش���عبه في قضايا 
أساس���ية مثل المهاجرين وإلغاء خطة 
التأمين الصحي والرسوم الجمركية، قبل 
اس���تعداء دول كثيرة، خصوصًا الصين 
وأوروب���ا... بل هناك أيض���ًا التحقيق في 
التدخل الروس���ي باالنتخابات الرئاسية 
األميركية، ثم تس���اقط رجاالت الرئيس 
واحدًا تلو اآلخ���ر بتهم مختلفة... منهم 
من قرر التعاون مع المحققين في مقابل 
حصانة، ومنهم م���ن ينتظر، ومنهم من 
ُوجه���ت إليه تهم. ولي���س آِخرًا اقتراب 
التحقيق���ات من س���جالته المالية بعد 
إع���الن المدير المالي لمؤسس���ته أمس 

استعداده للتعاون مع المحققين.
الغم���وض القانون���ي ف���ي ش���أن وضع 
الرئيس لم ينقش���ع بعد، لكن احتماالت 
مس���اءلته باتت واردة مثلم���ا احتماالت 
عزله. يكف���ي أنه مقتنع بإم���كان ذلك، 
وإال لم���ا حذر م���ن انهيار األس���واق في 
ح���ال عزل���ه. كي���ف إن يتقاط���ع ذلك 
كله مع اقت���راب االنتخاب���ات النصفية 
للكونغرس؟ ٦ تش���رين الثاني )نوفمبر( 
المقب���ل هو االمتح���ان األول لفرص فوز 
الحزب الديموقراطي بالغالبية، وهذا غير 
مس���تبعد إذا ُأخذ في االعتبار أن الحزب 
يحتاج مقعدين ليس���يطر على مجلس 
الشيوخ، فيما يتنازع مع الجمهوريين 4٦ 

مقعدًا في مجلس النواب.

وإذا كان���ت االنتخاب���ات النصفية بدأت 
بفوز الناش���طة الديموقراطية اليسارية 
الثامنة  ابن���ة  كورتيس،  اليكس���اندريا 
والعشرين سنة، عن مقاطعة كوين في 
نيويورك قبل أسبوعين، فهذا الفوز ربما 
يكون إشارة إلى صعود اليسار في الحزب 
الديموقراط���ي، مدعومًا بقوى الش���باب 
الذين التفوا حول مرشح الرئاسة بيرني 
ساندرز ضد هيالري كلينتون، باعتبار أن 
ما جرى لمصلحتها كان أقرب إلى خيانة 

قيم الحزب ومفاهيمه وإرثه.
ماذا إن حصل وف���از الديمقراطيون في 
االنتخابات؟ ال ب���د أن ذلك يؤرق ترامب، 
ألنه يعني مزيدًا من المشكالت له وفتح 
تحقيقات معه ومع إدارته. كما س���ُيعزز 
تهاوي ش���رعية الرئيس الذي تكاتفت 
على إنجازه انتقادات اإلعالم ومؤسسات 
أكاديمية وأطر نخبوية وشخصيات وازنة، 
وانتق���ادات دولية. وعلى رغم التحس���ن 
النسبي في المؤشرات االقتصادية، فإن 
المحللي���ن واالقتصاديي���ن ال يطمئنون 
إلى أنه���ا تمثل أكثر م���ن انتعاش في 
قطاع الخدمات وليس في الصناعة. كما 
أنها في تقدير معظم الدراس���ات التي 
يتوالى نشرها في الدوريات المرجعية، 
مث���ل »فورين أفيرز«، ل���ن تنجح في فك 
التشبيك العميق بين اقتصادات أميركا 
وكن���دا ودول أميركا الالتيني���ة والعالم 
الليبرال���ي لمصلح���ة »الحمائي���ة« التي 

يتبناها ترامب.
لكن الطرف األكثر قلقًا هو إسرائيل. فوز 
الديموقراطيين س���يعني، بحده األدنى، 
العدواني���ة األميركية تجاه  النزعة  لجم 
الفلسطينيين وحقوقهم. ووفق دراسة 

صدرت قبل أس���بوعين عن »مركز بيغن 
االس���تراتيجية«،  للدراسات  الس���ادات 
يمثل صعود اليس���ار الديموقراطي في 
الواليات المتحدة، بما يتبناه من مواقف 
معادي���ة إلس���رائيل ومؤي���دة للحقوق 
الفلسطينية، من إقامة الدولة المستقلة 
إلى عودة الالجئين، »خطرًا استراتيجيًا«، 
إذ سيسرع عزل ترامب، وإضعاف الدعم 
األميركي إلس���رائيل، خصوصًا أن يسار 
م���ن تجمعات  التأييد  الح���زب يلق���ى 
يهودية كثيرة غير راضية عن سياس���ة 
الدولة العبرية، كما تبدى في ردود الفعل 

على »قانون القومية« العنصري.
ومش���كلة إس���رائيل ليس���ت مع يسار 
الحزب الديموقراطي فحسب، بل الحزب 
ككل )كان تقليدي���ًا مؤيدًا إلس���رائيل(. 
فالمرش���حان للفوز بزعامته هما ساندرز 
ال���ذي يحظى بدعم واس���ع في أوس���اط 
الش���باب، وإليزابي���ث وورن���ر، أول امرأة 
تفوز ع���ن والية ماساشوس���تس، وهي 
السيناتور األكثر احترامًا بسبب خلفيتها 
األكاديمي���ة، وخبرته���ا في السياس���ة 
الداخلية من خالل المناصب التي تولتها 

في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
ساندرز ووورنر معروفان بمواقف صارمة 
في دع���م الحق���وق الفلس���طينية، وال 
الصهيوني،  باللوب���ي  عالقات  تربطهما 
ال عل���ى المس���توى الش���خصي وال في 
العمل السياس���ي. لهذا توصي الدراسة 
إسرائيل بالبدء في البحث عن حليف آخر 
غي���ر الواليات المتح���دة، ألن فوز الحزب 
الديموقراطي س���يعني إضعاف أميركا 
كقوة عظمى، وانقالب أولوياتها، وأوالها 

إسرائيل.

إع���الن الرئيس األميركي دونالد ترامب بأن إس���رائيل مطالبة بدفع 
“الثم���ن” في مفاوضات الس���الم مع الفلس���طينيين, مقابل قرار 
واش���نطن نقل س���فارتها إلى القدس, ال يعني شيئا سوى الوهم 
ومحاول���ة جديدة لتخدير الفلس���طينيين والع���رب والعالم! ولعل 
م���ا بين س���طور التصريح يظهر بوضوح الال معن���ى فيما قاله. لقد 
وص���ف ترامب قراره المتعلق بالقدس بأنه “ش���يء جيد كان يجب 
فعله, إذا كان للس���الم مع الفلس���طينيين أن يتحقق في يوم ما”, 
وقال مس���تطردا: “لقد س���حبنا القدس من طاولة البحث, ففي كل 
مرة كانت هنالك مفاوضات سالم , لم يتركوا )اإلسرائيليون( فرصة 
إلثارة إشكالية االعتراف بالقدس عاصمة )لهم(, لذلك قلت “دعونا 
نس���حبها من الطاولة”, وأضاف متابعا: “في المفاوضات, ستدفع 
إسرائيل ثمنا أكبر, ألنها أخذت شيئا قيما جدا, لكني سحبت هذا 
الموضوع من الطاولة”, ووعد ترامب الس���لطة الفلس���طينية بأنها 
س���تحصل على “ش���يء جيد جدا” مقابل نقل السفارة, ألنه “جاء 

دورها هذه المرة”, من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
تصريحات ترامب جاءت مش���ابهة لتصريح���ات أدلى بها في وقت 
س���ابق من العام الجاري في سويس���را, عندما ق���ال بحضور رئيس 
الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو: “لم تتجاوز إس���رائيل مسألة 
القدس أبدا, فس���حبنا هذه المس���ألة عن الطاولة, لسنا مضطرين 
للتحدث عنه���ا بعد اآلن”, وبعد ذلك وجه حديث���ه لرئيس الوزراء 
الصهيون���ي قائال: “لقد فزت بنقطة, وس���يكون عليك التنازل عن 
نقاط أخرى في وقت الح���ق من المفاوضات, إذا حدثت”. وفي أيار/

ماي���و أقر وزير الدفاع اإلس���رائيلي أفيغدور ليبرم���ان هو أيضا أنه 
سيكون على إسرائيل على األرجح دفع “ثمن” مقابل نقل السفارة, 
وقال “ال توجد هناك وجبة غذاء مجانية”, مضيفا “األمر يستحق أن 
ندفع هذا الثمن”. لكن الثمن الذي دفعته دولة الكيان الصهيوني 
هو… بناء 200 ألف وحدة س���كنية جديدة في المستعمرات حول 
مدينة القدس, والتهديد بش���ن حرب جديدة على غزة, ومزيد من 
مص���ادرة أراضي الضفة الغربية لالس���تيطان واإليغ���ال قدما في 

قتل الفلس���طينيين واعتقال المزيد منهم, وخلع أشجارهم, وهدم 
بيوتهم, وتزايد اقتحامات المستوطنين لألقصى تحت حراسة جنود 
االحت���الل, والتضييق عل���ى أهلنا في منطقة 48, وعلى ش���عبنا في 
الضفة الغربية بمزيد من س���ن القوانين العنصرية, وهناك مشروع 
قرار مقّدم إلى الكنيس���ت بفرض عقوبة الس���جن عام واحد لكل من 

يرفع العلم الفلسطيني.
تميزت ردود الفعل اإلس���رائيلية بالرد العنيف على الرئيس ترامب , 
حيث دعته لعدم التدخل في الش���ؤون اإلسرائيلية, وخاطبه نفتالي 
بين���ت بالقول: “نح���ن ال نتدخل فيك���م, وال نقت���رح عليكم تغيير 
عاصمتكم واش���نطن, ونحن أحرار في ش���ؤوننا”. الّرد اإلس���رائيلي 
يتجاهل كل الذي فعلته اإلدارة المتصهينة األميركية لدولة الكيان 
الصهيوني, وعلى عادة إس���رائيل االبتزازية ق���د تدفع هي واللوبي 
الصهيوني في أميركا للعمل عل���ى اإلطاحة بالرئيس ترامب لتبتزه 
من جهة, وتدفعه إلى التراجع عن تصريحه, ومحاولة استبداله بنائبه 

بينيس, وهو األكثر صهيونية من نتنياهو. 
من زاوية ثانية, يأتي تصريح الرئيس األميركي بعد إيفاد المتصهين 
بولتون إلى إسرائيل, ووسط محاولة استشراس المخطط األميركي – 
الصهيوني – البعض عربي لتصفية القضية الفلسطينية من خالل 
صفقة القرن, والفصل نهائيا بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

بات الس���ؤال حول إقالة الرئيس األميركي واردا, فاالتهامات تتكاثر 
من حوله, ولعل أبرزها ما يتعلق بما س���يقوله محاميه مايكل كوهين 
للمحققين, ولقد هدد ترامب بأن إقالته ستجعل من كل األميركيين 
فق���راء. بالتالي فإن االنتخاب���ات النصفية للكونجرس س���تتأثر بما 
يواجهه ترامب, من حيث عدد المقاعد التي سيحصل عليها الحزب 
ا من النواب الجمهوريين في المجلس���ين هم  الجمهوري,علما أن جزًء
ضد الرئيس, لعل هذا الهاجس أيضا لعب دورا في تصريح الرئيس 
ترامب حول وجوب دفع إس���رائيل ثمن اعتراف واش���نطن بالقدس 
عاصمة للدولة الصهيونية. في كل األحوال يبقى التصريح خاليا من 

أية مضامين حقيقية.

فلسطين في االنتخابات النصفية
فاتنة	الدجاني	

رأي

تمارس إسرائيل مخططها العدواني للسيطرة على المسجد األقصى المبارك بخبث شديد, حيث تستغل حالة 
االنش���غال باألحداث السياس���ية المتالحقة, وتصدر هذه األحداث إلى وسائل اإلعالم المختلفة, فيما تمارس 
مخططها التهويدي وس���يطرتها على المس���جد األقصى بخطى متس���ارعة لكنها بعيدة عن وسائل اإلعالم, 
فعمليات االقتحام اليومية للمس���جد األقصى المبارك تتزايد وترتفع أعداد اليهود المش���اركين فيها بشكل 
مطرد, كما تش���ارك نخب صهيونية في عمليات االقتحام لألقصى كأعضاء كنيس���ت ورؤس���اء أحزاب ووزراء 
صهاين���ة وغيرهم, وفي نفس الوقت تقوم س���لطات االحتالل الصهيوني بمالحقة المقدس���يين واعتقالهم 
وتلفيق التهم إليهم وطردهم من المس���جد األقصى, حت���ى الفتيات أصبحن عرضة للطرد واالعتقال وآخرهن 
الفتاة ش���فاء أبو غالية التي اعتقلته���ا قوات االحتالل ظهر أمس األحد ، أثناء خروجها من المس���جد األقصى 
المبارك، من جهة باب حطة. وهي ابنة الناشطة المقدسية خديجة خويص التي تعرضت لالعتقال واإلبعاد عن 

المسجد األقصى أكثر من مرة.   
»إس���رائيل« بدأت تتفرغ تماما للقدس بعد أن أبعدتها عن طاولة المفاوضات, بقرار أمريكي جائر وخطير, وقد 
ب���دأت اإلدارة األمريكية تبحث عن الثمن الذي يجب ان تدفعه إس���رائيل مقاب���ل هذا القرار فقد أعلن الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل مطالبة بدفع “الثمن” في مفاوضات السالم مع الفلسطينيين, مقابل قرار 
واش���نطن نقل س���فارتها إلى القدس, وأضاف لقد سحبنا القدس من طاولة البحث, ففي كل مرة كانت هنالك 
مفاوضات سالم , لم يتركوا فرصة إلثارة إشكالية االعتراف بالقدس عاصمة )لهم(, لذلك قلت “دعونا نسحبها 
م���ن الطاولة” وبهذا القرار أصبحت القدس مهيأة تماما لس���يطرة االحتالل على كل ش���بر فيها وإلغاء الوجود 
الفلسطيني والعربي واإلس���المي منها, لذلك هي تسابق الزمن ألجل تنفيذ مخططها حول القدس قبل إقالة 

الرئيس األمريكي ترامب من منصبه, وإعادة النظر في القرار األمريكي حول القدس برمته. 
دوافع إسرائيل لممارسة عملية السيطرة على المسجد األقصى والبدء بمرحلة التمكين الزماني والمكاني تأتي 

بعيدا عن وسائل اإلعالم ألغراض عدة نلخصها في التالي. 
أوال: عدم إحراج أنظمة عربية تسعى لتطبيع عالقاتها مع إسرائيل, وإقامة عالقات تجارية معها, ألن هذا كفيل 

بفضح هذه األنظمة أمام شعوبها مما يعرضها للمساءلة أو التغيير.  
ثانيا: الخوف من انتفاضة فلسطينية عارمة تندلع من أهلنا في مدينة القدس المحتلة على غرار ما حدث في 
معركة البوابات التي رفض فيها المقدس���يون أي إش���راف صهيوني على المسجد األقصى المبارك أو تركيب 

كاميرات مراقبة داخله, أو تعرض المقدسيين للتفتيش قبل الولوج لألقصى للصالة فيه. 
ثالث���ا: عدم إعطاء فرصة للمجتمع الدول���ي ألجل إعادة النظر في القرار األمريكي باعتبار القدس عاصمة موحدة 
للكيان الصهيوني وإحراج اإلدارة األمريكية أمام العالم, وامتناع دول أخرى عن نقل سفارتها للقدس المحتلة. 
رابعا: حرص االحتالل الصهيوني على عدم إحراج النظام األردني الذي يدير ش���ؤون المس���جد األقصى, أو تأثر 
العالقة باألردن نتيجة ممارس���ات االحتالل في المسجد األقصى المبارك, وكذلك الحال بالنسبة للمغرب التي 

يتولى ملكها محمد السادس رئاسة لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي. 
إن مخطط االحتالل تجاه المس���جد األقصى يتطلب موقفًا فلس���طينيًا وعربيًا وإسالميًا واحدًا لكشف مؤامرات 
االحتالل قبل فوات األوان, فسقوط حجر من حائط البراق نتيجة الحفريات أسفل أساسات األقصى ينذر بخطر 

كبير, واالحتالل يتحين الفرص ويمهد لألسوأ..  فهال تعقلون؟   

يتسللون لألقصى

تصريح الوهم للرئيس األميركي
د.	فايز	رشيد

راأي الوطن العمانية

يبدو أن أطماع الكيان الصهيوني المحتل تتزايد للخروج بأكبر فائدة مما يجري في بعض الدول 
العربية من مؤامرات تدميرية تحت مسمى الربيع العربي، خصوصا ما تشهده سوريا، التي تعد 
البلد العربي الوحيد المتبقي في معادلة الصراع العربي اإلسرائيلي ومقارعة العدو اإلسرائيلي، 

إلى جانب المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية.
فبعد أن تيقن الكيان اإلس����رائيلي أنه سيخرج خاس����رًا من معركة القضاء على سوريا وإسقاط 
نظامها، كما هو حال أصحاب ورعاة المؤامرة اآلخرين، فإن هذا الكيان أخذ يتحرك باتجاه محاولة 
تعويض خسارته عن طريق الطلب من حاميته األولى الواليات المتحدة األميركية، باالعتراف له 
بالسيادة على أرض الجوالن السورية المحتلة، أسوة باعترافها له بالسيادة على القدس المحتلة 
واعتبارها عاصمة لهذا الكيان الغاصب، فقد صرح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

أن )إسرائيل ما زالت تأمل أن تعترف الواليات المتحدة األميركية بسيادتها على الجوالن(.
 تأتي هذه التصريحات رغم نفي مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون، إال أن تحقيق 
إدارة ترامب حلم إس����رائيل هذا وارد جدا بعد أن س����بق لها وأن اعترفت بالقدس عاصمة لهذا 
الكي����ان رغم الرفض الدولي لهذه الخطوة، خاصة بعد أن لمس����ت اإلدارة األميركية وهن ردود 
أفعال البلدان العربية على موضوع القدس، حيث تأكد لهذه اإلدارة أن الوضع العربي مش����جع 
ج����دا التخاذ مواقف من ش����أنها تثبيت الوقائع التي فرضتها إس����رائيل في األراضي العربية 

والفلسطينية المحتلة ولعل ما يسمى )صفقة القرن( أبرز المؤشرات على ذلك.
إن قول مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون إن موضوع اعتراف بالده بسيادة إسرائيل 
عل����ى الجوالن غير مطروح للنقاش في ه����ذه اإلدارة ال يمكن اعتباره ذا مصداقية، فهذه اإلدارة 
التي هو أحد أركانها تروج منذ أش����هر لصفقة التسوية المس����ماة )صفقة القرن( التي تجرد 
القضية الفلسطينية من طابعها السياسي باعتبارها قضية شعب سلب منه وطنه وتختزلها 
ف����ي منافع اقتصادية، كما أن هذه الصفقة تهيئ المناخ لتحقيق آمال إس����رائيل في بس����ط 

سيادتها على بقية األراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها أرض الجوالن السورية المحتلة.
ولكن رغم األطماع اإلسرائيلية في ضم هضبة الجوالن السورية إليها واآلمال باعتراف أميركي 
بهذه الخطوة إال أن المجتمع الدولي س����يرفض حتمًا هذه الخطوة مثل ما رفضها عام ١٩٦٧م 
عندما حاولت إسرائيل الحصول على اعتراف دولي بهذا االحتالل. ان هذه األطماع اإلسرائيلية 
واس����تغاللها لما تمر به سوريا دليل آخر يضاف على أن إلس����رائيل يدًا فيما يحصل من دمار 
لسوريا وتحاول استغالله لصالحها، لكن المؤشرات تؤكد ان هذه اليد وغيرها من أيادي العبث 
التي امتدت إلى س����وريا سيتم بترها قريبًا وبشكل نهائي وستخرج سوريا من جحيم المؤامرة 
س����ليمة معافاة بما يمكنها من التصدي ألطماع إس����رائيل وإعادة الج����والن إلى حضن الوطن 

السوري.

إسرائيل تريد من أميركا هدية ثانية
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أعلن أنا المواطن/ نايف فضل محمد عبد العال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803479104( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سامي محمد سعيد أبو رحمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)902356765( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد بشير محمود عبدو
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931525620 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ خالد خميس علي الخطيب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403648132-( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يوسف رياض يوسف األغا 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم )402483366 
(  وهوية ش���قيقتي  رهام رياض يوس���ف االغ���ا.  التي تحمل رقم 
)403717010 ( ففعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها مش���كورا إلى 

أعل���ن أن���ا المواط���ن/ محم���د اي���اد محمد ش���عت                                                                           
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400666483( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني 
السكنية وغير السكنية والطرق في 
الضفة الغربية انخفاضا طفيفا خالل 
ش���هر تموز 2018، مقارنة بالشهر 
الذي س���بقه، فيما س���جلت أسعار 
تكاليف ش���بكات المي���اه والمجاري 

ارتفاعا.
وأوضح الجهاز المركزي لإلحصاء في 
تقرير له بهذا الخصوص أمس األحد، 
أن أس���عار تكاليف البن���اء للمباني 
انخفاضا مقداره  السكنية س���جلت 
0.06% خ���الل الش���هر الماض���ي، 
مقارنة بش���هر حزيران، إذ انخفض 
القياس���ي ألس���عار تكاليف  الرقم 
البناء للمباني السكنية إلى 105.87 
مقارنة ب�105.93 خالل الشهر الذي 

سبقه )سنة األساس 2013=100(.
واش���ار إل���ى أن���ه عل���ى مس���توى 
المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار 
مجموع���ة الخامات والم���واد األولية 
انخفاض���ًا مق���داره 0.11%، بينم���ا 
س���جلت أس���عار مجموعة استئجار 
المعدات ارتفاعًا نسبته 0.12%، في 
حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف 
وأجور العمال اس���تقرارًا خالل شهر 

تموز 2018 مقارنة بالشهر السابق.
كما س���جلت أس���عار تكاليف البناء 
للمبان���ي غير الس���كنية في الضفة 

مقدراه  طفيف���ًا  انخفاضًا  الغربي���ة 
المرصود،  الش���هر  خ���الل   %0.08
مقارنة بش���هر حزيران، إذ انخفض 
الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء 
للمباني غير الس���كنية إلى 105.75 
مقارنة ب�105.83 خالل شهر حزيران 

2018 )سنة األساس 2013=100(.
وس���جلت أس���عار تكاليف إنش���اء 
الط���رق بأنواعه���ا المختلف���ة ف���ي 
الضف���ة انخفاضًا مق���داره %0.17، 

مقارنة بش���هر حزيران، إذ انخفض 
الرق���م القياس���ي الع���ام ألس���عار 
تكاليف الطرق إلى 110.92، مقارنة 
ب������111.11 خ���الل حزيران )ش���هر 

األساس كانون األول 2008=100(.
فيما س���جل المؤش���ر العام ألسعار 
تكاليف إنشاء ش���بكات المياه في 
الضف���ة ارتفاع���ًا نس���بته %0.10 
خالل تموز، مقارنة بشهر حزيران، إذ 
ارتفع المؤشر العام ألسعار تكاليف 

ش���بكات المياه إلى 114.42، مقارنة 
ب������114.31 خ���الل حزيران )ش���هر 
األساس كانون الثاني 2010=100(.

وس���جلت أس���عار تكاليف إنش���اء 
شبكات المجاري في الضفة ارتفاعًا 
طفيفًا نسبته 0.09% خالل الشهر 
المرصود، إذ ارتفع الرقم القياس���ي 
إل���ى 109.86، مقارن���ة ب�����109.77 
خالل ش���هر حزيران 2018 )ش���هر 
األساس كانون الثاني 2010=100(.

اإلحصاء: انخفاض أسعار تكاليف البناء وارتفاع شبكات المياه بتموز

غزة/ االستقالل:
انكمشت قيمة القروض المصرفية غير المستحقة في غزة، خالل يونيو حزيران الماضي، 

ألدنى مستوى منذ أغسطس آب 2017.
وبحسب مسح لالقتصادي، استنادا على بيانات لسلطة النقد الفلسطينية، بلغت قيمة 

القروض المصرفية غير المسددة، حتى نهاية يونيو الماضي 968.2 مليون دوالر.
وتراجع���ت قيمة القروض المصرفية من 995.7 مليون دوالر في مايو/ أيار الس���ابق له، 
و993.3 مليون دوالر في يونيو 2017. وتعد قيمة القروض غير المس���ددة المسجلة في 

يونيو الماضي، األدنى منذ أغسطس 2017، البالغة حينها 954.7 مليون دوالر.
ويأت���ي التراج���ع، بينما تعص���ف باقتصاد غزة أزم���ة مالية كبيرة، ب���دأت منذ الحصار 
اإلس���رائيلي عام 2006، لكنها اشتدت منذ أبريل/ نيس���ان 2017، مع خصم 30% من 

رواتب الموظفين العموميين في القطاع، من قبل الحكومة برام الله.
ومن���ذ أبري���ل 2018، ارتفعت نس���بة االقتطاعات إل���ى 50%، تعرض له���ا الموظفون 

العموميون من قبل الحكومة الفلسطينية.
وكان���ت قيمة القروض المصرفية غير المس���تحقة في غزة، بلغ���ت ذروتها في نوفمبر 

تشرين ثاني الماضي، إذ سجلت حينها 1.014 مليار دوالر أمريكي.
واألس���بوع قبل الماضي، قدم رئيس الوزراء رامي الحمد الله رقما جديدا لعدد الموظفين 
العموميين في غزة، بعد التقاعد المبكر الذي نفذته الحكومة منذ 2017، "بلغ عددهم 35 

ألفا بينهم 15 ألف موظف مدني"، من أصل قرابة 58 ألف.
وبلغ متوس���ط فاتورة رواتبهم الشهرية بعد االقتطاعات )50 بالمائة( والتقاعد المبكر، 

منذ إبريل/ نيسان 2018، نحو 22.8 مليون دوالر شهريا.
وتش���كل القروض المقدمة لغزة م���ن إجمالي القروض غير المس���تحقة لصالح القطاع 

المصرفي في فلسطين ككل، نحو %11.7.
وحتى نهاية يونيو حزي���ران الماضي، بلغ إجمالي قيمة القروض المصرفية في الضفة 

الغربية وقطاع غزة، نحو 8.26 مليار دوالر أمريكي.

الخليل/ االستقالل:
ألقت الش���رطة أمس األحد القبض على أحد األش���خاص أثناء ترويجه لعملة مزيفة في 

أسواق مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وذكر بيان صادر عن إعالم الش���رطة، أنه »وبناء على بالغ ورد لغرفة العمليات من 
صاحب أحد المحال التجارية مفاده وجود شخص يروج عملة مزيفة ويحاول شراء 
حاجيات بها من محله؛ تحركت على الفور دورية من شرطة المباحث للمكان إللقاء 
القبض على المشتبه به وضبط ما بحوزته من عملة مزيفة«. وأضاف أن »الشرطة 
ضبطت بحوزته مبلغ 1200 ش���يكل من فئة ال�200 شيكل الجديدة، والتي تبين 
بعد فحصها بأنها مزيفة، وأفاد المشتبه به بعد سماع أقواله بحيازتها ومحاولة 

ترويجها«.
وأكد بيان الش���رطة أنه تم توقيف المش���تبه به مدة 24 ساعة وإحالته مع المضبوطات 

لجهة االختصاص الستكمال اإلجراءات القانونية بحقه حسب األصول.

غزة/ االستقالل
قررت وزارة الزراعة في غزة، أمس األحد، منع استيراد اللحوم البيضاء حتى إشعار آخر بعد 

تدهور أسعار الدواجن في السوق المحلي.
وق���ال مدير دائرة اإلنتاج الحيواني بال���وزارة طاهر أبو حمد، في تصريح صحفي، إن قرار 
وقف االس���تيراد جاء لتس���ويق الفائض من اإلنتاج المحلي م���ن الدواجن، ومنًعا لتكبد 
المزارعين خس���ائر فادحة نتيجة انخفاض األس���عار. وأعرب أبو حمد عن أمله أن يساعد 

القرار بتحسين أسعار الدواجن، مشيًرا إلى أن سعر الكيلو لهذا اليوم بلغ 7.5 شيقل.

القبض على شخص أثناء 
ترويجه عملة مزيفة في الخليل

»الزراعة« بغزة تقرر منع استيراد 
اللحوم البيضاء حتى إشعار آخر

القروض المصرفية في غزة تنكمش 
رام الله/ االستقالل: ألدنى مستوى منذ آب 2017

اختتم البنك اإلس���المي العربي مشروع 
تدريب المبيعات المباشرة تحت عنوان: 
"Sales Effective" لطاق���م المبيع���ات 
ف���ي اإلدارة العام���ة والف���روع من خالل 
وبحض���ور   ،  .Excellence Co ش���ركة 
المدير التنفيذي للش���ركة طارق قطب، 
والمدير العام للبنك هاني ناصر، وطاقم 
من اإلدارة العليا، حي���ث تم تنفيذ هذا 
البرنامج بالتعاون مع الصندوق األوروبي 
.)) EPCGF الفلسطيني لضمان القروض

الجوانب األساس���ية  التدريب  وتن���اول 
بالمه���ارات والت���ي من ش���أنها تطوير 
العملي���ة البيعّي���ة، باإلضافة إلى بعض 
الت���ي تس���اعد بتقديم أفضل  اآلليات 
خدم���ة للعم���الء واألس���اليب الحديثة 
المبيعات والخدم���ات، والتي من  بعالم 
شأنها تحديد احتياجات العمالء بشكل 
مباشر وتوجيه العميل للخدمة والمنتج 
المناس���ب وأيضًا خدمات ما بعد البيع و 
الوصول ألفضل مس���توى م���ن اإلرضاء 

للعمالء.
وأوضح مدير عام البنك اإلسالمي العربي 
هاني ناصر أن هذه المشاريع التدريبية 
تأت���ي ضم���ن مهم���ة وخط���ة البن���ك 
االستراتيجية في تأهيل وتطوير الكادر 
البش���ري وصقل قدراته���م وكفاءتهم 

بم���ا يتماش���ى والرؤي���ة المس���تقبلية 
للبنك بالتوس���ع على مستوى الخدمات 
المصرفية اإلس���المية، والتي من شأنها 
العمل على تطوير وتحس���ين أداء البنك 
بشكل عام وتطوير مس���توى الخدمات 

المقدمة للعمالء.
 وبّين ناص���ر أن البنك يعمل دائمًا على 
االس���تثمار برأس المال البشري باعتباره 

العمود األساس���ي بالمؤسس���ة، وجزءًا ال 
يتجزأ م���ن العملية األساس���ية لتطوير 

القطاع المصرفي.
من جانبه، أوضح مدير الموارد البش���رية 
والتدريب بالبنك راتب عطياني أن هذه 
المشاريع التدريبية هي برامج أساسية 
ويت���م تطويرها بما يت���الءم مع التطور 
المحلي واإلقليمي في السوق المصرفي 

وغيرها من األس���واق م���ع التركيز على 
التطّور التكنولوجي على شتى المجاالت 
العملي���ة والنظرية بالقط���اع المصرفي 

وخصوصًا اإلسالمي.
وأكد عطياني أن البنك يعمل دائًما على 
اس���تقطاب أفضل الخب���رات والمدربين 
من ذوي الخب���رة والمؤهلين لتطوير أداء 

موظفيه.

»اإلسالمي العربي« يختتم برنامج تدريب لكوادر المبيعات لديه 

جانب من اختتام الربنامج التدريبي 
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أعلن أنا المواطن/فادي احمد محمد الكرد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803703735( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  احمد عصام عاشور سالم ديب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802524876( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أن���ا المواطن/ ع���ال خالد عبد الق���ادر ابو حلوب                                                       
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406169466( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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أعل���ن أن���ا المواطن/محم���د ايمن مج���دى ورش أغا                                                                       
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)405877978( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ منير موسى محمد ابو لبده
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)953999372( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطن/ محمد حسين محمد ماضي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905216172( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وسام محمد حسن دياب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412351520( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد عصام عطاالله الحسنات
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803626936( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد احمد خليل حسان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)700178197( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مختار عوني عطا طه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403635964( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/بشرى عبدربه نوفل الخباري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803151679( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نور محمد جوده رمضان ابو النور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801933763( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
وص���ل أمس  األحد وزير الدف���اع اإليراني العميد أمير حاتمي إلى 
دمشق على رأس وفد عسكري من كبار ضباط القوات اإليرانية في 
زيارة رسمية يلتقي خاللها نظيره السوري العماد علي أيوب، ومن 

المتوقع أيضًا أن يلتقي حاتمي بالرئيس السوري بشار األسد.
وتأتي زيارة حاتمي إلى دمشق قبيل انطالق العملية العسكرية 
المرتقبة ف���ي محافظة إدلب واس���تمرار التحش���يدات القتالية 
للجيش السوري نحو المحافظة، وتأتي أيضًا على وقع تهديدات 
أمريكية بضربة عس���كرية لس���ورية وتحرك مشبوه لقطع بحرية 

أمريكية تحمل صواريخ “التوماهوك”.
 حدثًا 

َّ
وعشية وصوله إلى دمش���ق صرح العميد أمير حاتمي، بأن

كبي���رًا ونادرًا حصل في س���وريا خالل الس���نوات الماضية بفعل 
مخططات أمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهم في المنطقة. وفق 

تعبيره.
وأضاف العميد حاتمي أن االس���تكبار العالمي وعلى رأسه أمريكا 
والكي���ان الصهيون���ي وأذنابهم ف���ي المنطقة قام���وا بتجميع 
اإلرهابيين من ش���ّتى نقاط العالم وجهزوه���م بأحدث المعدات 
العس���كرية واللوجس���تية بحيث إن إح���دى دول المنطقة قالت 
إنه���ا انفقت 137 مليار دوالر لدعم االرهابيين في س���وريا. وقال 
“بتصوري فإن الرقم أكثر بكثير من المعلن ومن نتائجه قتل أكثر 
من 400 ألف وتشرد 5 ماليين مواطن سوري وأن هذه األرقام تبين 

عمق المؤامرة”.
وأش���ار إلى أن عدم االس���تقرار األمني في المنطقة يعتبر قضية 
مهمة بالنسبة للكيان الصهيوني الذي يسعى لتأجيجه من خالل 
مس���اعدة "اإلرهابيين" ومدهم بالسالح، حتى أنه يقوم باستقبال 

جرحاهم في مستشفياته وتقديم جميع أنواع المساعدة لهم".

االستقالل/ وكاالت:
أعلن مس����اء الس����بت ع����ن وفاة الس����ناتور 
الجمهوري األميركي جون ماكين بعد صراع 

مرير مع سرطان الدماغ.
وأفاد بيان من مكتب ماكين بوفاته عن عمر 
ناهز )81 عاما(، بعد يوم من إعالن عائلته أنه 

توقف عن الخضوع لعالج السرطان.
ويعتبر ماكين -الذي شارك في حرب فيتنام- 
أحد أبرز قادة الح����زب الجمهوري، وكان آخر 
ظهور علن����ي له في مبن����ى الكونغرس في 
ديس����مبر/كانون األول 2017، لكنه اس����تمر 

في نش����ر عدد من التغريدات والبيانات عبر 
حس����ابه بتويتر حول مختلف القضايا التي 

تعرفها الواليات المتحدة.
وترشح في االنتخابات الرئاسية عام 2008، 
وخس����رها أمام مرش����ح الحزب الديمقراطي 

الرئيس السابق باراك أوباما.
ومث����ل ماكين والي����ة أريزونا في مجلس����ي 
الشيوخ والنواب بالكونغرس األميركي لمدة 
35 عاما، وهو يعد من أبرز منتقدي سياسات 
الرئي����س دونال����د ترامب من داخ����ل الحزب 
الجمهوري، حيث أعل����ن عن معارضته عددًا 

من سياسته الداخلية والدولية.
وانتقد ماكين الش����هر الماضي قمة ترامب 
مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين، وأصدر 
بيانا وصف فيه المؤتمر الصحفي المشترك 
بين الزعيمين بأنه "أسوأ أداء لرئيس أميركي 
تعيه الذاكرة"، وقال إن ترامب "لم يكن قادرا 
على مواجهة بوتين فحسب بل لم يكن راغبا 

في ذلك".
وقالت مصادر مقربة من الس����يناتور الراحل: 
إن����ه أوصى بع����دم دع����وة ترم����ب لحضور 

جنازته. 

االستقالل/ وكاالت:
دعت منسقة األمم المتحدة للشؤون 
اإلنسانية في اليمن ليز غراندي إلى 
إجراء تحقيقات مس���تقلة ومحايدة 
ف���ي الغ���ارات الت���ي اس���تهدفت 
مدنيين في اليمن، "ليتمكن الجميع 

من معرفة الحقيقة".
وحذرت غران���دي في بيان لها أمس 
األحد مم���ا وصفتها بحقيقة الحرب 
الرهيبة الدائرة في اليمن وتكلفتها 
اإلنس���انية، وقالت إن "ما يحدث في 

اليمن ال يمكن تصوره".
وش���ددت على أن "الوق���ت حان كي 
يستيقظ الجميع على حقيقة الحرب 
الرهيبة وتكلفتها اإلنسانية، وعلى 
ض���رورة العمل معا إلنه���اء األعمال 

القتالية".
وطالبت المنس���قة األممية ب� "إجراء 
تحقيقات مستقلة وغير متحيزة في 
هذه الحوادث، حتى يتمكن الجميع 

من معرفة الحقيقة".
وأوضحت غراندي في بيانها الصادر 
نيابة ع���ن جمي���ع وكاالت المنظمة 
الت���ي تقدم المس���اعدة والدعم في 
اليمن، أن���ه "في 22 أغس���طس/آب 
الج���اري، أصابت غارة جوية منزال في 
مدينة  جنوبي  الدريهم���ي  مديرية 
الحديدة )غرب(، ما أس���فر عن مقتل 
أربعة مدنيين وإصابة اثنين آخرين".

وتابعت "في 23 أغسطس/آب أيضا، 
أدت غارة جوية إلى مقتل 27 مدنيا 
آخرين، بينهم 22 طفال وأربعة نساء 

وسائق، في المديرية ذاتها".
في سياق متصل، قالت منظمة 
هيوم���ن رايت���س ووت���ش: إن 
القادة السعوديين واإلماراتيين 
يواجه���ون مس���ؤولية جنائية 
تدخله���م  ج���راء  محتمل���ة 
العسكري في اليمن منذ مارس/

آذار 2015، وما تاله من تدخالت 
في مناحي الحياة العامة األخرى 

في البالد.
واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية 
-التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها- 
أن التحقيقات الت���ي أجرتها قوات 
الس���عودية بشأن  التحالف بقيادة 
جرائم الح���رب في اليمن تفتقر إلى 
المصداقي���ة، وفش���لت ف���ي توفير 
س���بل اإلنصاف للضحايا المدنيين، 

التحال���ف  محقق���ي  أن  وأضاف���ت 
يتسترون على جرائم الحرب بشكل 

أو بآخر.
وتقول األم���م المتح���دة: إن الحرب 
المستمرة والتي تقودها السعودية 
واإلم���ارات في اليمن من���ذ أكثر من 
ثالث س���نوات أس���فرت عن مقتل 
عشرة آالف شخص، كما تسببت في 
تفشي األوبئة والمجاعة بمعظم مدن 

البالد.

االستقالل/ وكاالت:
قال س���فير روسيا لدى القاهرة س���يرغي كيربيتشينكو 
إن اس���تئناف الرحالت غير المنتظمة »الشارتر« من بالده 

لمصر يحتاج إلى حلول في أمور فنية.
جاء ذلك في حوار أجراه سفير روسيا بالقاهرة مع الوكالة 
الرسمية المصرية لألنباء األحد بمناسبة مرور 75 عامًا على 
إقامة العالقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد تطرق الحوار 

لعدد من القضايا، منها عودة السياحة الروسية لمصر.
وأوضح كيربيتشينكو أن بعض األمور الفنية تحتاج إلى 
حلول الستئناف رحالت طيران ش���ارتر، لنقل السائحين 

الروس إلى المنتجعات السياحية في مصر.
وأش���ار إلى أن رحالت الطيران المنتظمة والمباش���رة بين 
القاهرة وموسكو استؤنفت في أبريل/نيسان الماضي بعد 

رفع مستوى اإلجراءات األمنية.
وع���ادت حركة الطيران الروس���ي إلى العاصم���ة القاهرة 
رس���ميًا في أبريل/نيس���ان الماضي بعد توقف ألكثر من 
عامين إثر تحطم طائرة روس���ية في أكتوبر/تشرين األول 
2015 ومقت���ل جميع من كانوا عليها، لكن حركة الطيران 
المباشرة لم تعد إلى الوجهات السياحية على البحر األحمر 

بشرم الشيخ والغردقة.

وزير الدفاع اإليراني يصل األمم المتحدة: ما يحدث باليمن ال يمكن تصوره
دمشق على رأس وفد عسكري 

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير المملكة المتحدة لش���ؤون الش���رق 
األوس���ط أليس���تر بيرت "إن إعالن إسرائيل 
يوم الجمع���ة الماضي عن خططها لبناء أكثر 
من 1000 وحدة اس���تيطانية اسرائيلية في 
الضفة الغربية، ومناقصة األس���بوع الماضي 
لبناء أكثر من 1100 وحدة أخرى، هي بال شك 

سياسات مدانة من قبل المجتمع الدولي".
وأكد بي���رت في بيان "إدانة المملكة المتحدة 

لمثل هذه السياسات االستيطانية".
وأضاف الوزير البريطاني أن "المس���توطنات 
اإلس���رائيلية ف���ي الضفة الغربي���ة هي غير 
قانونية بموجب القانون الدولي، وهي واحدة 
من العقبات التي تحول دون التوصل إلى حل 

دولتين قابل للتطبيق".
ودعا بيرت "إس���رائيل" إل���ى وقف مثل هذه 

األعمال.
كما دعا جميع األط���راف الدولية لبذل المزيد 
من الجه���ود لتهدئة التوت���رات الحالية من 
أجل خلق بيئة مناسبة تضمن السالم العادل 

والدائم".

موسكو: استئناف 
رحالت »الشارتر« لمصر 

يحتاج حلوال فنية

السيناتور ماكين يرحل موصيًا بأال يحضر ترامب جنازته

وزير بريطاني يندد بمصادقة

 »إسرائيل« على 2100 وحدة استيطانية
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أعلن أنا المواطن / هشام زياد محمود عطوان 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800207706( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  اسامة زكي احمد الباقه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)40405771( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ يونس تيسير اديب ابوجلهوم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803341403( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة / فداء يوسف زهدى المجدالوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801567488( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد سعيد عبد الشفوق العبادلة  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
403805377 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ وسام غازي عبد الحميد السباخي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804396372( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

بن يش����اي يعتبر أن بدايات األزمة نش����أت مع مس����يرات العودة، التي 
صّعدت االشتباك ش����به اليومي وحّولته إلى ما يش����به استنزاًفا يهدد 
باالنفجار، ويرّد دوافع المسيرات إلى التصعيد الخالفي بين حركتي فتح 
وحماس، وكأن االحتالل والحصار وإجمالي السياس����ات االحتاللية تجاه 
القطاع ليس����ت هي األصل والمس����ؤول الرئيس عن المستوى الكارثي 
الذي يعيشه أكثر من مليونْين من السكان؛ وهي محاولة أخرى من كاتب 
صهيوني للتهرب من تحمل المسؤولية عن الحصار واستمرار االحتالل 

والعدوان وحرمان القطاع من أبسط حقوقه.
ف����ي دراس����ته المطولة ع����ن الخيارات اإلس����رائيلية، يناق����ش األمر من 
الزوايا الفنية والعس����كرية وطرق ووس����ائل فرض األمن وتوفير الهدوء 
للمس����توطنين بأكثر الط����رق نجاعة وأقله����ا تكلفة، من منظ����ور الربح 
والخسارة )منظور يشمل أيًضا قيمة الردع( دون أن يتطرق ولو بشكل عابر 
ال للحقوق اإلنسانية أو السياسية لسكان القطاع، وكأنهم غير موجودين 

أصاًل، وال حتى للسياسات االستراتيجية لحل الصراع.
وينطلق بن يش����اي ف����ي رؤيته لحجم المخاطر التي تحدثها مس����يرات 
العودة بأن ثمة اتفاق بين المس����توى السياس����ي والعسكري بالخطورة 
التي يش����كلها استمرار االس����تنزاف وخطورة قلقلة الشعور باألمن لدى 
المس����توطنين، وأن أية دولة ديموقراطية ال تستطيع أن تسلم بالمس 
بأمن مواطنيها، ويعتبر أن األخطر من كل ذلك هو المساس المستمر بما 

يسمى بالردع اإلسرائيلي.
الكاتب يقدر بأن الكابينت في جلس����اته التش����اورية األخيرة وقف أمام 
ثالثة خيارات إلعادة األمن إلى الجنوب، ويناقش كل خيار منها من حيث 

العيوب واألفضليات كالتالي:
الخيار األول

االس����تراتيجية األولى تقوم على أس����اس عملية عس����كرية كبرى، حيث 
خطط لها في الجيش اإلس����رائيلي ولها اسم رمز تشغيلي، األصل فيها 
إضعاف حماس من خالل توجيه الضربات الجوية )بما في ذلك االغتياالت 
المركزة( ومن ثم الدخول البري وبقوات كبيرة وبطريقة تقسم قطاع غزة 
لعدة مناطق، وتخضع المقاومة العسكرية لدى حماس والجهاد اإلسالمي 
تماًما. بعد الحسم العسكري، وفي المرحلة الثانية التي ستستمر لعدة 

أسابيع، سيمسح الجيش اإلسرائيلي و«الشاباك« المنطقة ويدمرا البنى 
التحتية وأدوات اإلنتاج العس����كرية لحم����اس والتنظيمات األخرى، كما 
س����تقوم القوات باعتقاالت نش����طاء حماس الكبار والبحث عن األس����رى 

وجثث الجنود؛ إلى هنا المهمة العسكرية.
وعندم����ا تنتهي المهمة العس����كرية س����يتم ترتيب وق����ف إطالق نار 
وانس����حاب، ويكون اإلنجاز إضعاف حماس وتوفي����ر هدوء في الجنوب 
لس����نوات أخرى، ومنح الجيش القدرة على التفرغ لجبهة الشمال، ويقدر 
بأن الثمن س����يكون معقواًل. لكن ليبرمان - بحسب الكاتب - يرفض هذه 
الخط����ة التي لن توفر اله����دوء ألكثر من عام إلى عامي����ن، وال زال يرغب 
بإسقاط حكم حماس واستبداله بجهة سلطوية أخرى، لكنه - أي ليبرمان 

- يكتفي باالعتراض وال يضغط.
هل سيضع الجيش اإلسرائيلي لنفسه في الحرب القادمة في غزة هدف 
إضعاف حماس عس����كرًيا أو إس����قاط حكمها؟ هذا ما يفترض أن يقرره 
الكابين����ت، ولكن فقط إذا ما اتخذ القرار، وعندم����ا يتخذ مبدئًيا بالخروج 
في حرب عس����كرية كبرى في غزة. حالًيا يمتنع الكابينت عن اتخاذ قرار 

أساسي كهذا.
الخيار الثاني: »خيار النيران« من بينت

عضو الكابينت نفتالي بينت يقترح خياًرا استراتيجًيا عسكرًيا من بنات 
أفكاره، إنه الخيار الثاني »خيار النيران«. من المهم الذكر أن الجيش أيًضا 
أعد خطة عس����كرية لحرب في غزة بصيغة مشابهة لتلك التي يقترحها 

بينت، وقد عرضها الجيش على الكابينت.
خيار بينت يحاول أن يعظم المزايا واإلنجازات التي يمكن التوصل إليها 
من خالل االس����تخدام المضاد للقوة العس����كرية في غزة، من أجل منع أو 
على األقل تقليل الثمن الذي سندفعه إذا دخل الجيش اإلسرائيلي إلى 

غزة برًيا.
بداًل من ذلك، يس����تخدم الجيش اإلسرائيلي نيراًنا مكثفة من الجو ومن 
البر ومن البح����ر بالحجم والدقة التي لم نس����تخدم مثلها إلى اليوم في 
قطاع غزة وال في أي مكان آخر، النيران تستمر طوال عدة أيام حسب خطة 
محكمة ومعدة مسبًقا باتجاه سلة أهداف موسعة ومستحدثة تجهزها 
»أمان« و«الشاباك« وقيادة الجنوب مسبًقا. هجمة النيران هذه من شأنها 

- حس����ب فهم بينت - أن تدمر ترس����انة المنظومة من س����الح القذائف 
المدفعية وأدوات اإلنتاج العس����كرية والمواقع ف����وق األرضية واألنفاق 
الهجومية والقتال من تحتها وقاعدة وجهاز تش����غيل الكومندو البحري 
ومقرات القيادة ومباني حكم حم����اس، حتى تلك الموجودة في المباني 

السكنية الكبرى التي تسكنها عائالت غير متورطة.
بينت يعتقد بأن قوة النيران - التي ستكون أكبر بعشرات المرات مقارنة 
بما اس����تخدم إلى اآلن في غزة - س����تجعل حماس تطل����ب وقف إطالق 
النار والموافقة على تهدئة مس����تقرة لوقت طويل. بكلمات أخرى، ما لم 
يتحقق بالقوة يتحقق باس����تخدام المزيد من الق����وة، ومن دون أن تدفع 
إس����رائيل ثمًنا باهًظا. وزير التعليم يعتقد بأن انتشاًرا مكثًفا وصحيًحا 
للقبة الحديدية جنوب إسرائيل، وكذلك أدوات أخرى الغرض منها خلق 
وضع لمنع تضرر المدنيين والجنود على أرض إسرائيل؛ سيمنع الخسائر 

في األرواح.
بخصوص الغزيين، حس����ب بينت فإن »خيار النيران« المقترح من قبله ال 
ينبغي وال يجب أن يقضي على حكم حماس، وألسباب واضحة يريد بينت 
أن تبق����ى حماس هناك، وأن تمثل جهة حكومية في القطاع ومنش����قة 
عن الس����لطة الفلس����طينية في الضفة الغربية. لكن ضرب����ات النيران - 
التي س����تتضمن اغتياالت مركزة، بما في ذلك قادة على مستوى القادة 
الميدانيين في حماس والجهاد اإلسالمي - ستخلق ميزات ردع جديد في 

الجنوب، وفقه حماس هي المردوعة والخائفة وليس إسرائيل.
الخيار الثالث

الكابينت رفض الخيار العسكري الكبير الذي يتضمن دخواًل برًيا للجيش 
اإلس����رائيلي إلى قطاع غزة. بداًل من ذل����ك، كان الكابينت قد قرر بأغلبية 
ثمانية وزراء ان يختار خيار »االتفاق«، والذي من شأنه ان يستبعد بالكلية 
حرًبا عس����كرية كبرى، وهكذا قبل الكابينت توصية الجيش اإلسرائيلي 
و«الش����اباك« ومجلس األم����ن القومي، والتي اعتمده����ا رئيس الحكومة 
نتنياهو ووزير األمن ليبرمان ودعماها؛ هذا الخيار فيه الكثير من المزايا .

في الوق����ت الحالي ليس هن����اك أي »ترتيب«، والخالف االس����تراتيجي 
والمهم أيًضا لم ُيحس����م بعد، ُيحتمل كثيًرا أال ينجح المصريون واألمم 
المتح����دة في التوصل إل����ى توافقات مع حم����اس والتنظيمات األخرى، 

وحينها يس����تمر الوضع الحالي وتكون هناك حاج����ة إلى وقفه بالطرق 
العس����كرية. وألنه ليس هناك أحد في إسرائيل يريد أن يدخل الجيش 
اإلس����رائيلي في عملية برية في غزة؛ يحتمل أن يقرر الكابينت بعد عدة 
أسابيع استخدام »خيار النيران«، ليس نسخة بينت، وإنما الصيغة التي 
يقترحها الجيش اإلس����رائيلي، والتي تق����وم بالضبط على ذات المبادئ 

التي تقوم على أساسها الصيغة التي يقترحها وزير التعليم.
م����ن المه����م أن نفهم أن����ه ورغم كث����رة النصوص في وس����ائل اإلعالم 
والمقوالت التي ينشرها المصريون وحماس، والتسريبات من قبل وزراء 
الكابينت هواة العناوين الرئيس����ية؛ في الوق����ت الحالي ليس هناك أي 
»ترتي����ب« وال حتى »تفاهم����ات« تم التوافق عليه����ا بيننا وبين حماس 
والفصائل األخرى، هن����اك توافق مبدئي فقط لدى الكابينت على إعادة 
»تفاهمات الجرف الصامد« إلى ما كانت عليه، والتي فحواها تسهيالت 
إنسانية واقتصادية »مشروطة« للسكان الغزيين مقابل الهدوء المستقر 
لوقت غير معروف في الجنوب، دون نزع س����الح القطاع ودون وقف تعزز 
قوته ومن دون إعادة االس����رى والجثث؛ هذا ما قي����ل لرئيس المخابرات 
المصرية، وهذا ما أوصله هو وميالدينوف إلى حماس ورؤس����اء الفصائل 

الفلسطينية األخرى التي اجتمعت في القاهرة.
ومن غير المفاجئ، وافقت حماس هي األخرى على العودة إلى »تفاهمات 
الجرف الصامد«، ولَم ال؟ فبعد كل ش����يء ليس المطلوب منها أن تعطي 
ش����يًئا، وفي المقابل تس����تطيع هي بالتالي أن تحاف����ظ على إنجازاتها 
التوعوية من الفترة األخيرة، لكن الفصائل الفلس����طينية األخرى ما تزال 
مت����رددة؛ لذلك ليس هناك ول����و توافق قاطع ح����ول »تفاهمات الجرف 
الصامد«، والتي هي العامل المشترك األقل انخفاًضا. كل شيء في الوقت 
الحالي هواء ساخن وضجة إعالمية، عدا عن ذلك لم ينجح المصريون بعد 
في التوصل إلى مصالحة ولو جزئية بين عباس والس����لطة الفلسطينية 
وبين الغزيين؛ لذلك حتى الوس����طاء المصريون ال يتحدثون اآلن بجدية 

عن »هدنة« طويلة األمد.
ه����ذا األس����بوع، وبعد انقضاء عي����د األضحى، س����تتجدد االتصاالت في 
القاهرة، وحينها - ربما - يكون هناك ش����يء يمكن مناقش����ته ودراسته 

بجدية.

مركز اأطل�س للدرا�سات الإ�سرائيلية

خيارات االحتالل .. والتهدئة التي ال زالت معلقة

االستقالل/ وكاالت:
دعت دراسة »إس���رائيلية«، حكومة االحتالل، إلى تقديم مس���اعدات عاجلة للنظام 
المصري لتمكينه من مواجهة تداعيات أزمة نقص المياه الخانقة التي تعاني منها 

مصر حاليًا.
وشددت الدراس���ة على أن هذه األزمة يمكن أن تتسبب في توفير بيئة ُتفضي إلى 
انفجار ثورة شعبية تهدد استقرار نظام الحكم الحالي في القاهرة وتمس االستقرار 

في المنطقة، على غرار ما أسفرت عنه ما يسمى ثورات »الربيع العربي«.
وحسب الدراسة التي صدرت عن »مركز أبحاث األمن القومي« اإلسرائيلي مؤخرا، فإن 
المساعدات اإلسرائيلية التي يمكن أن تقدم لمصر ستساعد في إحداث تحّول كبير 
على مس���ار التطبيع مع القاهرة، مش���يرة إلى أن تقديم تل أبيب خبراتها »العلمية 
والعملي���ة« في مجال اقتصادي���ات المياه، والتحلية، والزراعة الصحراوية، س���توفر 

فضاءات تسمح بتعميق عالقات »السالم« بين الجانبين.
وبينت الدراس���ة التي أعدها الباحثان عوفر فنتور ويوغف بن يسرائيل، أن الوزارات 
والمؤسس���ات الرسمية اإلسرائيلية ذات العالقة بإمكانها أن تعد تصورات للتعاون 
مع مصر في مجال المياه تستند أيضًا إلى إشراك كل من السعودية واألردن والسلطة 
الفلسطينية. وأعاد معدا الدراسة إلى األذهان حقيقة أن »إسرائيل« استغلت مشكلة 
نق���ص المياه ف���ي األردن من أجل تعزي���ز عالقاتها بنظام الحك���م الملكي هناك، 
مشيَرين إلى أن مبادرة تل أبيب بتقديم المساعدات لمصر ستساعد النظام الحالي 

على تسويق فوائد »السالم« مع »إسرائيل«. على حد تعبيرهما.

االستقالل/ وكاالت:
أصدر جيش االحتالل "االس���رائيلي" سلسلة من القرارات 
الجديدة التي من شأنها تطوير قدرات الجنود العملياتية 
ف���ي المي���دان، وذلك في إط���ار خطة متكامل���ة لالرتقاء 
بمستوى وحدات الجيش المختلفة. بحسب تعبير جيش 

االحتالل.
ووفق���ًا لصحيفة "إس���رائيل اليوم" فق���د تمخضت هذه 
الق���رارات بناء عل���ى توصيات لجنة خاصة برئاس���ة قائد 
هيئة ركن قيادة المنطقة الشمالية العميد أشير بن لولو، 

حيث إنها  تهدف إلى مساعدة عشرات الكتائب المقاتلة 
في الجيش بدءا من كتائب المشاة ومرورا بوحدات سالح 

البحرية وسالح الجمع القتالي وانتهاء بكتائب المعابر .
ه���ذا ويدور الحديث عن خطة متكاملة س���يتم تطبيقها 
خ���الل العام الحال���ي والعام المقبل ف���ي جميع الوحدات 
الميداني���ة . ومن بي���ن االمتيازات التي س���يتم منحها 
للكتائب المقاتلة في إطار هذه الخطة سيتم تخصيص 
مبلغ 150 ألف شيقل لكل كتيبة بالتالؤم مع حجم  وعديد 
الكتيبة، حيث س���يتم تخصيص هذه الميزانية لصرفها 

على احتياجات الكتيبة .كما سيتم إعطاء كل قائد كتيبة 
في الجي���ش بطاقة ائتمانية مش���حونة برصيد 40 ألف 

شيقل سنويا .
وبحس���ب الصحيفة س���تتضمن الخطة أيض���ًا توفير 
وسائل ترفيهية للجنود المقاتلين في المقرات والنقاط 
العس���كرية المختلفة والمنتش���رة على طول الحدود ، 
حيث سيتم وضع مجموعة من وسائل الترفيه في جميع 
القواعد والنقاط العس���كرية بما في ذلك تلفاز وألعاب 

بليستيشن.

القدس المحتلة/ االستقالل
سمحت الرقابة اإلسرائيلية أمس األحد، بنشر تفاصيل متعلقة بقضية سرقة 

مئات المعلومات عن جنود بالجيش اإلسرائيلي عبر جنديين ومستوطَنْين.
وذكرت القناة الثانية العبرية أن الحديث يدور عن عملية سرقة كبيرة 
لمعلومات خاصة عن مئات الجنود، واعتقال أربعة أش���خاص على ذمة 
التحقيق بينهم جنديان. وأوضحت أن معلومات خاصة بالمرش���حين 
للخدمة العس���كرية تس���ّربت من بنك معلومات الجيش، وتم بيعها 
لجهات خارجية لغايات االبتزاز. ولفت���ت إلى أن األربعة طّوروا برنامًجا 
"تجسس���يا" تمكنوا عبره من س���حب هذه المعلوم���ات والتواصل مع 
عائالت الجنود عبر انتحال ش���خصية عس���كرية. وأش���ارت القناة إلى 
سحب المخترقين معلومات عبر نظام "ميتاف" الخاص بالجنود، والذي 
يحتوي على معلومات شخصية عن الجنود وعائالتهم. ويدور الحديث- 
وفق القناة- عن الفترة ما بين عامي 2011-2014، إذ تم جمع معلومات 
عن الجنود من مواليد أعوام 88-93 والذين جرى تسريح غالبيتهم من 

الخدمة العسكرية الحًقا.

جيش االحتالل ينشر وسائل لترفيه جنوده في القواعد العسكرية 

لتعزيز مسار التطبيع مع القاهرةسرقة معلومات متعلقة بمئات جنود االحتالل
دراسة إسرائيلية 

توصي بمساعدة مصر 
في مواجهة أزمة المياه
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بحك���م اختصاصي وعملي س���معت كثيًرا من ش���كاوى 
الزوج���ات الناقم���ات عل���ى أزواجهن، مث���ل: ال يعاملني 
باحترام، دائًم���ا عابس الوجه ومقطب الجبين، ال يكلمني 
به���دوء صوته ع���اٍل ويصرخ، ُيس���معني أس���وأ األلفاظ 
والش���تائم واإلهانات، دائًما ينتقدني ال يعجبه أي شيء 
أعمله، لم أعد أعجب���ه ويكثر النظر لألخريات في التلفاز..

اإلنترنت..الش���وارع، يتجاهل رغباتي الجسدية، ال يهتم 
بمشاعري، يستغل فارق العمر بيننا؛ ليثبت أني ال أفهم 
ش���يًئا بالحياة، يعاملني كخادمة في بيته، يهتم بعمله 
أكثر مني، ال ُيعبر عن حبه لي، دائًما خارج البيت وال يجلس 
معي، ال يهتم لهمومي، ال يوفر حاجات البيت األساسية، 
ال يش���ركني في ق���رارات البيت، ال يس���اعدني في رعاية 

األبناء، يمنعني من زيارة أهلي...إلخ.
الس���بب الرئيس���ي لتلك الش���كاوى يع���ود لعدم فهم 
الزوجين فلسفة الحياة الزوجية، في هذه المقالة سأوجه 

حديثي للرجل فقط؛ حتى يكون زوجًا ناجحًا.
اعلم عزيزي الزوج:

أوال : | الزواج عالقة اجتماعية:
الزواج: "هو عالقة بين شخصين أنت أحد طرفيها، وزوجتك 
الطرف اآلخر". لم تعد لوحدك، لذلك أنت ملزم أن تغير من 
معتقداتك وتصرفاتك التي كنت عليها أثناء العزوبية، 
فهي لم تعد صالحة لما بعد الزواج، فالتغير ضرورة واجبة؛ 

لتنجح حياتك الزوجية. لم تعد حًرا في السهر خارج البيت 
أو على التلفاز أو اإلنترنت لوحدك س���اعات طويلة، توجد 
زوجة يجب أن تشاركها الس���هر وتبادلها الحديث، هي 
بحاج���ة لمن يؤنس وحدتها. كم هو جميل أن تتابعا مًعا 
برنامًجا أو مس���رحية. لم يعد يصل���ح أن تتناول طعامك 
لوحدك، ش���ارك زوجتك في الوجبات الرئيسية. لم يعد 

يصلح دخول البيت والخروج منه بدون ضوابط.
ثانيًا: اختالف رؤية الرجل والمرأة للعالقات االجتماعية:

المرأة بطبيعتها اجتماعية وتحب الحديث، لذلك تسعى 
دائمًا لتكوين عالقات جديدة. فقد أثبتت األبحاث العلمية 
أن ق���درات المرأة اللفظية تف���وق الرجل بثالثة أضعاف. 
يمكنك مالحظ���ة ذلك دون عناء في وس���ائل النقل. قد 
تجلس امرأتان في س���يارة بجانب بعضهما من )السرايا 
إل���ى الجالء( ليس بينهما س���ابق معرف���ة، فتدخالن في 
حوار وتندمجان في���ه كأنهما تعرفان بعضهما منذ زمن 
طويل، وقد ينتهي حوارهما بتحولهما إلى صديقتين، أو 
تعثران على عالقة قرابة بينهما، تحتاج لشجرة العائلة؛ 
حتى تفككها وتستوعبها. بينما الرجال يجلسون بجانب 
بعضهم ويقطعون مس���افة طويلة م���ن )رفح إلى غزة( ال 

يحدث أحدهما اآلخر إال لضرورة.
هذا بش���كل ع���ام، لو تحدثنا ع���ن الحي���اة الزوجية، فإن 
الزوجة رغم كثرة أعمالها الموزعة بين االهتمام بش���ؤون 

األطفال والزوج واألعمال البيتية، إال أن ذلك ال يش���غلها 
عن التواصل مع اآلخرين، فهي تتوقع من زوجها أن يكون 
ش���ريكها في االتصال كونها تقيم معه في بيت واحد، 
وهو أكثر ش���خص تتعامل معه في حياتها. بينما الزوج 
عكس زوجته تماًما، يميل للعزلة إما على التلفاز، أو القراءة، 
أو الكمبيوتر. يجد راحته ف���ي ذلك، ويعتقد أن الحديث 
مع زوجته مضيعة للوق���ت وال فائدة منه، فهي تتحدث 
ف���ي موضوعات ال تهمه. أغل���ب حديثها في موضوعات 
)مطبخية( ماذا أطبخ غ���دًا؟، أو قرأت وصفة لطبخة كذا أو 
حلويات كذا، أو تتحدث في موضوعات )نس���وية( يغلب 
عليه���ا الغيب���ة والنميمة، فالنة خطب���ت، وفالنة طلقت، 

وفالنة اشترت غسالة جديدة...إلخ. 
إذا ل���م يدرك الزوج أهمية الحدي���ث والعالقات في حياة 
زوجته س���يصيب عالقتهما خلل، فتتهم���ه بإهمالها، 
والتقصير بحقها، واعتبارها خادمة في بيته، وال يكافئها 
بمجرد الجلوس والحديث معها، وربما تبحث عن بديل آخر 
للحديث معه أنت ال ترغبه. لذل���ك اجعل جزءًا من وقتك 
لزوجت���ك؛ لتبادلها الحديث، وتعرف كيف س���ار يومها، 
مشكالتها، صحتها، تربيتها لألوالد، عالقتها بأسرتها...

إلخ. أنت بذلك تشبع حاجة عندها، ويبدي لها أنك مهتم 
ألمرها، ويزيد من مقامك عندها.

أثناء حديثك مع زوجتك، اعمل بالتوجيهات اآلتية؛ حتى 

يكون حديثكما مؤثًرا وفعاال:
 أنص���ت لها باهتمام وال تنش���غل بأم���ور أخرى كاللعب 
بالجوال أو مشاهدة التلفاز، فاإلنصات الفعال دليل على 

اهتمامك بما تقوله.
 أومئ برأسك بانضباط وال تكن كبندول الساعة، هذا دليل 
على أنك تفهم ما تقصده من حديثها، أو تؤيد رؤيتها، أو 

كأنك تخبرها: "أنا معك..واصلي حديثك".
 أثناء حديثها تمتم ببعض الحروف أو الكلمات التي تدل 
على انسجامك معها، مثل: )ممم، أوووه، وااااااو، أهه، أيوة، 
ياااااا، الله..الله، رائع!، جيد!، حلو، يا حرام!، فرحت، حزنت...

إلخ(.
 اس���ألها؛ ليطول حديثها خاصة إذا كن���ت غير راغب أو 
مق���ل بالحديث، فدعها تتحدث وأنت اس���تمع. من هذه 
األسئلة: )شو صار بعدين؟، معقول؟!، ليه تصرف هيك؟، 
اش���رحيلي الموقف من أوله، أنت شو رأيك باللي صار؟، لو 

كنت محلها كيف ستتصرفي؟...إلخ(.
 أش���عرها بالرضا عن نفس���ها وامدحها، كأن تقول لها: 
)ه���ذا تصرف رائع منك، موقفك هذا دليل على حكمتك 
ورجاح���ة عقلك، تصرفك هذا رفع رأس���ي وجعلني فخور 

بك...إلخ(.
 إذا تحدثت أنت تحدث بهدوء، وبنبرة صوت واضحة، وال 

تدخل في جدال معها.   

بسام محمدللرجال فقط.. حتى تكون زوجًا ناجحًا

االستقالل/ وكاالت:
نقلت ش���بكة “بلومبيرغ” ع���ن وزارة التجارة اليابانية، ع���زم اليابان لتجنيد 
الش���ركات؛ بهدف إطالق س���يارات طائرة ف���ي العقد المقبل، إذ س���تضم 
المجموعة في البداية 21 شركة ومنظمة، بينها “بوينغ” و”إيرباص” و”أوبر” 

والخطوط الجوية اليابانية.
وبحس���ب الشبكة، فإن الوزارة قد قالت: ” س���تقدم الحكومة اليابانية الدعم 
المناسب للمساعدة في تحقيق مفهوم السيارات الطائرة، مثل وضع قواعد 

مقبولة”.
وتكمن أهمية الس���يارات الطائرة في أنها ستحل مشكلة الطرق المزدحمة، 
وهي أقرب إلى الواقع مما يعتقده الكثيرون، حيث تسعى الشركات الناشئة 
ف���ي جميع أنحاء العالم لصنع طائرات صغيرة، بعدما كانت حتى وقت قريب 

فقط من عالم الخيال العلمي.
ومع اقتراب الش���ركات اليابانية بالفعل من أقرانها العالميين في السيارات 
الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، فإن الحكومة تظهر الحاجة الملحة إلى 

تكنولوجيا الطائرات، وتتدخل لتسهيل التشريعات والبنية التحتية.
ه���ذه التكنولوجيا س���تحتاج إلى الحصول على موافق���ات من عدة هيئات 
تنظيمية يمكن أن تستغرق عدة سنوات. ولن يحدث هذا أيضًا إال عند وضع 

معايير السالمة من ِقبل الوكاالت.
ودخلت العديد من األطراف س���باق الس���يارات الطائرة، م���ن بينها “أوبر” 
التي تس���تثمر 23 مليون دوالر على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير 
خدمات السيارات الطائرة في منشأة جديدة في باريس، بهدف استخدامها 

كسيارات أجرة جوية بحلول عام 2023.
ف���ي حين قدمت ش���ركة “ماونتين فيو” التي يقع مقره���ا في كاليفورنيا 
وأسسها ويدعمها الري بيدج، من “غوغل”، لمحة عن النموذج األولي لسيارة 

ترفيهية طائرة لشخص واحد.
ُيش���ار إلى أن هناك عدد من الشركات العالمية التي تتطلع إلى هذا الشكل 
الجديد من وسائل النقل، من بينها “فولكسفاغن” و”دايملر”، و”جيلي”، 

وغيرها.

اليابــان تستعــد إلطــالق مشــروع السيــارات الطائــرة

االستقالل/ وكاالت:
بين عمر س���نة و3 س���نوات يحت���اج الطفل م���ن 10 إلى 13 
س���اعة من النوم يوميًا، لكن مع بلوغه 7 سنوات وحتى مرحلة 
المراهقة تقل ساعات النوم المثالية إلى 9 ساعات. وتضطرب 
مواعيد النوم خالل فصل الصيف كثيرًا، وينبغي على األبوين 
اتخاذ إجراءات الس���تعادة روتين النوم ليحصل الطفل على 
الراحة المطلوبة لسالمة النمو، وليستعد للعودة إلى المدارس. 
إليك بعض اإلجراءات التي تساعد الطفل على النعاس مبكرًا:

الحّم���ام الدافئ: يس���اعد تغيير حرارة الجس���م الطفل على 
االسترخاء، ويوّصل رسالة إلى الدماغ أن الوقت قد حان للهدوء 

والنوم.
إيقاف اإللكترونيات: تتداخل األجهزة اإللكترونية مع دورات 
النوم الطبيعية، لذلك تأكد من أن طفلك قد أوقف تش���غيل 
التلفزيون، والهاتف، والكومبيوتر، أو أية أجهزة أخرى أللعاب 

م���ا  أو  قب���ل الفيدي���و  ش���ابه 

ساعة من موعد النوم. ال قيلولة: إذا كان صغيرك في الماضي 
ق���د اعتاد على نوم القيلولة، قد تؤث���ر في مرحلة تالية على 
دورات النوم العادية، لذلك ينبغي التوقف عن نوم القيلولة.

وق���ت التهيئة للنوم: غالبًا ال يس���تطيع الطفل النعاس بعد 
5 دقائق م���ن اللعب أو عمل الواجب الدراس���ي. لذا يجب أن 
يمتد وق���ت التهيئة للنوم بحيث يتيح للطفل االس���ترخاء، 
واالس���تمتاع بقراءة قصة م���ا قبل النوم، وتش���غيل الضوء 

الخافت المناسب للنوم.
غرفة صديقة للنوم: على األبوين التأكد من أن الضوء ال ينفذ 
لغرف���ة الطفل أثناء الليل، وأن اإلض���اءة المحيطة بالغرفة ال 

تسبب انقطاع إيقاع النوم، وأن درجة حرارة الغرفة مناسبة.
ك األبوين بدورات النوم الطبيعية  مش���اكل البيت: تمسُّ
ه���و المفتاح لضبط الس���اعة البيولوجية ل���دى الطفل، 
ويس���اعد إبعاد الطفل عن األحداث والمشاكل العائلية 
ليبقى ذهنه صافي���ًا، وال تتداخل أية مؤثرات على دورة 

النوم لديه.

ماذا تفعل إذا كان طفلك ال ينام مبكرًا؟

االستقالل/ وكاالت:
انتش���ر مرض الزهايمر في العالم بش���كٍل غير مس���بوق، ويعود 
السبب في ذلك إلى عدة عوامل منها نفسية أو جسدية أو صحية. 
ولكن بعض الدراس���ات أكدت على أهمية الحليب في الوقاية من 
هذا المرض، وذلك ألن الجلوتاثيون أحد أهم مضادات األكس���دة 

في الدماغ، والتي تحمي الخاليا العصبية داخله.
ويرتبط الحليب بشكٍل كبير في األسنان وصحة العظام، لكن بعض 
الدراس���ات واألبحاث الحديثة أكدت عل���ى فوائد الحليب الكبيرة. 
إذ يس���اعد ش���ربه بانتظام على إبقاء الدماغ بحالة ممتازة ويحمي 
من م���رض الزهايمر عند الكب���ر؛ وذلك ألنه يعزز من مس���تويات 
“الجلوتاثيون” في الدماغ. باحثون أكدوا أيضًا أن الحليب يساعد 
على تقليل مستويات الجلوتاثيون ألنه يحتوي على حمض أميني 
يعرف باس���م السيس���تين، وهو لبنة بناء لتخليق الجلوتاثيون، 

ويعمل كمضاد حيوي إلزالة السموم من الجسم.
وال ش���ك أن هناك بعض األطعمة األخرى التي تساعد في تعزيز 
مس���توى الجلوتاثي���ون، والتي من ش���أنها تحس���ين االدراكية 
والمساعدة في منع االضطرابات العصبية والنفسية مثل الزهايمر.

وأكد الباحثون أن الحفاظ على مستوى عال من مضادات األكسدة، 
يساعد في الحد من الكثير من أعراض الشيخوخة، وهو من األشياء 

الهامة للصحة العصبية، كما أنه يحسن من خاليا الجسم.
جدير بالذكر أن هناك الكثير من العالجات التي تحتوي على تلك 
المادة الهامة لجس���م اإلنسان، والتي تعمل على تحسين الجسم 
بشكل عام، كما أنها عالج معتمد وعالمة تجارية هامة مسجلة من 

قبل الكثير من الشركات.

باحثون: الحليب 
يحارب مرض الزهايمر
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في الوقت ال���ذي كنا ننتظر فيه إصدار ق���رارات وعقوبات 
تخ���ص الكيان الصهيوني لما يقوم به من انتهاكات بحق 
الرياض���ة والرياضيين الفلس���طينيين بع���د لجان تقصي 
الحقائق التي زارت فلس���طين، يط���ل علينا االتحاد الدولي 
لك���رة القدم FIFA )فيف���ا( القاضي بإيق���اف اللواء جبريل 
الرجوب رئيس االتحاد الفلس���طيني لكرة القدم 12 شهرًا 
عن المش���اركة في أي مباراة أو مس���ابقة، وغرامة مالية 20 
ألف فرنك، على خلفية دعوته قبل ش���هرين لحرق قميص 
األرجنتيني ليونيل ميسي لخوض منتخب بالده مباراة ودية 

ضد إسرائيل في العاصمة الفلسطينية القدس.
هذا القرار الذي يعتبر سياس���يًا بامتي���از ويدل على تحيز 
الفيف���ا الواضح كون ق���رار لجنة االنضب���اط غير متجانس 
مع )اإلس���اءة المفترضة(، إذ يوقع العقوب���ة القصوى على 
تهمة لم تثبت، ولم يتم عقد جلسة استماع بشأنها وهذا 
يعتبر منافيًا ومخالفًا للقواني���ن واللوائح،  فضال عن كونه 
ق���د تم اإلعالن عنه على موقع )الفيف���ا( قبل إخطار االتحاد 

الفلسطيني لكرة القدم بشكل رسمي  وهو المتبع«.
ويبدو أن التطور الملحوظ للرياضة الفلس���طينية، وتحديدًا 
وص���ول منتخبنا الوطني للترتيب رقم  75  على مس���توى 
منتخبات العالم، والذي تخط���ى من خالله ترتيب منتخب 
الكي���ان، كان بمثابة الغصة والغض���ب الكبير الذي اجتاح 
وزيرة الرياضة في دولة االحتالل، وبالتالي كانت التوقعات 
بمضايقات وتنغيص كبير لرياضتنا الفلس���طينية، نظرًا 

للتدخل السياسي الواضح من وزراء االحتالل.
ولو أردنا الكيل بمكيال واحد لكانت عقوبات صارمة لما يقوم 
به االحتالل من منع تنقل البعثات الرياضية بين ش���طري 
الوط���ن، واقامة األندية على أراضي المس���توطنات وهو ما 

يخالف القوانين. واللوائح المعمول بها في » الفيفا«
ولكن هنا الكيل بمكيالين يعتبر أمرًا واضحًا من لجان الفيفا 
التي يفترض أن يكون النزاهة والشفافية عنوانها األسمى 

واألعلى.
المطلوب اآلن  زخم إعالمي رياضي عربي واسع وكبير تنديدًا 
بهذا القرار الذي يوجه لفلسطيني كدولة وسيادة، أكثر ما 

هو لكرة قدم.

قرار الفيفا
 والكيل مبكيالني

بقلم: إيهاب أبو الخير

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
يلتقي الي���وم االثنين، هالل القدس بط���ل كل البطوالت 
المحلية بالموسم الماضي، مع ثقافي طولكرم، وصيف بطل 

الكأس، على لقب كأس السوبر.
جماهير كرة الق���دم تنتظر عودة الحي���اة إلى مالعب كرة 
القدم الفلسطينية، وتترقب بلهفة افتتاح الموسم الكروي   
2018� 2019، من خالل  لقاء الس���وبر في الساعة السادسة 
مساء بتوقيت القدس، على ملعب فيصل الحسيني بالرام.

الفريقان أنهيا استعداداتهما للمباراة بعد أن تم تأجيلها 

بناء على طلب من الشركة الراعية، حيث كان من المقرر أن 
تقام  السبت الماضي.

واكتملت صفوفهما بعد عودة المنتخب الفلس���طيني من 
أفغانس���تان بعد خوض لقاء ودي، وكذلك عودة المنتخب 
األولمب���ي من جاكرتا بعد وصوله إل���ى دور ال� 16 في دورة 
األلعاب اآلسيوية، وخروجه على يد  المنتخب السوري بعد 

الخسارة أمامه بهدف دون رد.
والتقى الفريقان في أكثر من مناسبة، آخرها اللقاء النهائي 

الذي احتضنه ملعب نابلس وانتهى بفوز الهالل 3 � 1.

القاهرة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الش���باب والرياضة المصرية مساء أمس 
األحد ، انتهاء أزمة تجميد النشاط الرياضي في نادي 
الزمالك. وقدم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، 
شكره لمسؤولي الزمالك على استجابتهم الفورية بعد 

تدخل الوزارة لحل األزمة.
وأشار صبحي، في بيان رس���مي، إلى أن التدخل لحل 
األزمة جاء في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة 

الرياضية، بما يتماشى مع األعراف والمواثيق الدولية.
وأكد على ضرورة الحفاظ على المؤسس���ات والهيئات 
الرياضة، وذلك من خالل مس���اهمة الوزارة في تقديم 
كافة أنواع الدعم لها وفق اللوائح والقوانين المتبعة 
في هذا الش���أن . يش���ار إلى أن مجلس إدارة الزمالك 
برئاس���ة مرتضى منصور، كان قد أعل���ن خالل األيام 
الماضية عن تجميد النشاط الرياضي بالنادي، بسبب 

ما وصفه بالمؤامرة على القلعة البيضاء .

الفل�صطيني وادي ي�صنع 
هدفني يف تعادل 
امل�صري البور�صعيدي

 النريان ال�صديقة تهدي الفوز لت�صيل�صي 
بطولة ال�صهيدة وواتفورد يتوهج بفوزه الثالث

 الطفلة "بيان 
اأبو خما�ش": 

 تاأهل " �صباب " 
و " خدمات " 
رفح للنهائي

 وزارة الريا�صة تنهي اأزمة 
جتميد الن�صاط بالزمالك

بور سعيد/ االستقالل: 
قّدم الدولي الفلسطيني محمود وادي أداء مميزًاخالل 
مباراة فريقه المصري أمام نظيره االتحاد السكندري ، 

ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري .
ونجح وادي في صناعة هدفين بشكل مباشر، لزميليه 

أحمد شكري )66( ، وعمرو موسى )70(.
و بات حسام حس���ن المدير الفني للنادي المصري ، 
يعتمد بش���كل كبير على الالعب الفلسطيني وادي 
في الخط الهجومي ، و  نجح الالعب في فرض و إثبات 

نفسه، وحجز مكانًا أساسيا بالتشكيل .
وكان المص���ري قريب���ًا من تحقيق الف���وز الثاني له 
في المس���ابقة، إال أن االتحاد نجح في خطف هدف 
التعادل )2-2( في الوقت القاتل )94( عبر االيفواري 

رزاق سيسي .
ورفع المص���ري بهذا التعادل رصي���ده إلى 5 نقاط 
في المركز التاس���ع بف���ارق األهداف أم���ام االتحاد 

السكندري .
ليخس���ر الفريق البورس���عيدي 7 نق���اط حتى اآلن، 
بالهزيمة أم���ام األهل���ي، والتعادل م���ع بتروجيت 
واالتحاد، حيث لم يفز س���وى على انبي، في الجولة 

األولى .

هــالل القــد�ش ي�صــارع ثقافــي
 طولكــرم فــي كــاأ�ش ال�صوبــر

االستقالل/ وكاالت:
نجا تشيلس���ي من فخ التعادل، أمام مضيفه نيوكاسل 
، عندم���ا انتزع ف���وزًا صعًبا على ملعب »س���انت جيمس 
بارك«، بنتيجة )2-1(، ضمن منافسات الجولة الثالثة من 
البريميرليج. وسجل هدفي البلوز كل من، إيدين هازارد 
من ركلة جزاء )76(، وديان���دري يدلين بالخطأ في مرماه 
)87(، فيما أحرز خوسيه لويس هدف نيوكاسل الوحيد 
)83(. وارتف���ع رصيد البلوز بذلك إلى 9 نقاط، في المركز 
الثاني، بفارق األهداف عن ليفربول المتصدر، فيما تجمد 
رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة، في المركز ال�16. هذا 
و واصل واتفورد انطالقت���ه المثالية بالدوري اإلنجليزي، 
بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، إثر تغلبه 2 / 1 

على ضيفه كريستال باالس .
س���جل ثنائية الفائز روبرتو بيري���را وجوزيه هوليباس، 

وقلص ويلفريد زاه���ا النتيجة للخاس���ر، ليرتفع رصيد 
واتفورد إلى 9 نقاط ف���ي المركز الثالث، بفارق األهداف 
خلف تشيلس���ي الوصيف و ليفرب���ول )المتصدر( ، في 
حين تجمد كريس���تال باالس عند 3 نقاط في المركز 11 
مؤقت���ًا . فيما حقق فولهام الوافد الجديد انتصاره األول 
في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموس���م، 

بعد الفوز )4-2( على ضيفه بيرنلي .
وافتتح جان ميش���يل س���يري التس���جيل في الدقيقة 
الرابعة لك���ن جيف هندري���ك أدرك التعادل س���ريعًا 
لبيرنلي. وأحرز ميتروفيتش هدفين في الدقيقتين 36 
و38 قبل أن يقلص جيمس تاركوفسكي مدافع بيرنلي 

النتيجة إلى 3-2 قبل نهاية الشوط األول .
وسجل األلماني أندريه شورله الهدف الرابع قرب النهاية 

ليؤكد فوز فولهام وتراجع بيرنلي إلى المراكز األخير .

االستقالل/ عبد الله نصيف:
تأهل فريقا شباب و خدمات رفح لنهائي 
بطولة الشهيدة الطفلة »بيان أبو خماش« 
التنشيطية ألندية الدوري الممتاز الغزي ، 
بإشراف اتحاد كرة القدم الفلسطيني ، و 

برعاية مؤسسة أمواج اإلعالمية .
 و ج����اء تأه����ل ش����باب رفح زعي����م الكرة 
الفلس����طينية ، بعدم����ا حق����ق الفوز على 
عميد األندية الفلس����طينية غزة الرياضي 
، ب����ركالت الترجي����ح ) 4_ 3 (، بعد انتهاء 

الوقت األصلي بهدفين لكل فريق .
س����جل هدفي الزعيم يس����ار الصباحين 
، و ع����دل للعميد فادي الع����راوي و محمد 
المنايع����ة ، و أه����در محم����د كحيل العب 

العميد ضربة جزاء .
فيم����ا جاء تأهل األخض����ر الرفحي بعد أن 
قل����ب الطاولة على ثوار الش����مال ، و الفوز 

عليه بهدفين مقابل هدف .
تقدم ش����باب جباليا عبر المهاجم يوسف 
داود بالدقيق����ة ) 17 ( ، و ع����دل محم����ود 
الني����رب بالدقيق����ة)74(، و اقتن����ص بدر 
موس����ى هدف الفوز للخدم����ات بالدقيقة 

. )77(
لتنتظ����ر الجماهير الغزي����ة دربي جديد 
بنهائ����ي البطولة ، س����يجمع بين عمالقة 

الكرة الفلسطينية خدمات و شباب رفح .
يذكر أن االتحاد الفلسطيني لم يحدد بعد 

موعد النهائي .

2018االثنين    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    16143927

االستقالل/ وكاالت
قال وزير المواصالت واالس���تخبارات في حكومة االحتالل "اإلسرائيلي"، يسرائيل 
كاتس، إنه لم يتم تقديم اقتراح بإس���قاط حركة "حم���اس" خالل األعوام الثالثة 
الماضي���ة. وذكر كات���س، وهو أحد أعض���اء حكومة االحتالل المصغرة للش���ؤون 
السياسية والعسكرية "الكابينت"، أن المجلس الوزاري "اإلسرائيلي" لم يناقش أي 

اقتراحات خاصة بإسقاط حركة "حماس" خالل األعوام الثالثة الماضية.
وقال المحلل السياسي إلذاعة "صوت إسرائيل"، شمعون آران، إن "وزير االستخبارات 
اإلس���رائيلي، أطلق تصريح���ا خطيرا ومهما، يتعل���ق بأن الكابين���ت أو الحكومة 
اإلسرائيلية المصغرة لم تناقش خالل األعوام الثالثة الماضية أي اقتراحات تتعلق 

بإسقاط حركة حماس في قطاع غزة". 

رام الله/ االستقالل:
أصيب عدد من المواطنين بجراح خالل شجار وقع مساء أمس وسط مدينة 

البيرة بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مراس����لنا بوقوع عدد من اإلصابات خالل شجار وقع في حسبة البيرة 

وسط المدينة، وصفت إحداها بالخطيرة.
وش����هدت الضفة الغربية وقطاع غزة خالل األي����ام الماضية العديد من 

الشجارات، حيث أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين.

الخليل/ االستقالل:
أغلق���ت وزارة الصحة أم���س األحد مخبزًا في مدين���ة الخليل جنوب الضفة 
الغربية المحتلة، الفتقاره ألدنى الش���روط الصحية والبيئية، وعدم مطابقة 

المعدات بداخله للمواصفات الصحّية.
 وأفادت الوزارة في بيان صحفي، أّنه تم إغالق المخبز بالتعاون مع الضابطة 
الجمركية ونيابة الجرائم االقتصادية، لحين تصويب أوضاعه وفق ش���روط 
الس���المة الغذائية، كما أتلفت كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية 

الصالحية.
وفي الس���ياق ذاته، أغلقت وزارة الصحة اليوم محاًل لبيع الحلويات في قرية 
بديا بمحافظة س���لفيت، الفتقاره ألدنى الش���روط البيئية والصحية، وتمت 

إحالة الملف لنيابة الجرائم االقتصادية.
 وأوضحت ال���وزارة أنه تم إغالق المحل قبل نحو أس���بوعين لحين تصويب 
أوضاعه، إال أنه عاد للعمل بعد تطبيقه للشروط الصحّية، وجرى اليوم إغالقه 

للمرة الثانية لعدم التزامه بالشروط الصحية وعوامل النظافة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أغلقت طواقم بلدية االحتالل في القدس، يوم أمس 
األحد، المداخ���ل المؤدية إلى "باب األس���باط" )أحد 

أبواب البلدة القديمة(، بحجة القيام بأعمال صيانة.
وأفادت مصادر مقدس���ية، بأن عم���ااًل وطواقم من 
بلدية االحت���الل أغلقوا مداخل "باب األس���باط" من 

خالل حواجز حديدية، بحجة قيامهم خالل األسبوع 
الجاري بأعمال صيانة في المكان.

وأضافت أنه س���يتم من خالل تلك األعمال تجهيز 
المكان لنصب كامي���رات مراقبة أخ���رى، لتضييق 

الخناق على المقدسيين أكثر فأكثر.
وكانت ش���رطة االحتالل، أغلقت المكان ذاته بشكل 

مفاجئ يوم الس���بت الماضي، بس���بب وجود جسم 
مشبوه، تبّين بعد الفحص بأنه "لعبة".

وتنش���ط أعمال بلدية االحتالل في البلدة القديمة، 
س���واء من خالل نصب كاميرات المراقبة، أو تغيير 
أسماء شوارع البلدة والمدينة، أو تغيير معالمها عبر 

سلسلة من اإلجراءات.

االستقالل/ وكاالت:
قال األمين العام لحزب الله اللبناني الس���يد حسن 
نصر الله، أمس األح���د، إن الواليات المتحدة طلبت 
قبل ع���ام من مجلس الدفاع األعلى للدفاع في لبنان 

بتأجيل قرار معركة الجرود ضد تنظيم الدولة.
وأض���اف نصر الل���ه في كلمة له بمناس���بة الذكرى 
الس���نوية األولى للتحرير الثاني المتمثل بهزيمة 
»داعش« في البقاع اللبناني، أن »األمريكيين تدخلوا 
وهددوا بقطع المس���اعدات وكانوا يلعبون لعبتهم 
في المنطقة، وعندما يقولون إّنهم ألحقوا الهزيمة 

بداعش اإلرهابي فهم يكذبون«.
واعتب���ر أن »كل ما يجري ف���ي المنطقة يعتمد على 
الرئي���س األمريكي دونال���د ترامب، وول���ي العهد 
الس���عودي محم���د ب���ن س���لمان ورئيس ال���وزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو«، الفتًا إلى أن »ترامب 
يش���عر اليوم بالخطر ف���ي الوالي���ات المتحدة وإذا 
سقط، فإن ملفات نتنياهو ستفتح على مصراعيها، 
فيما بن سلمان ال يعرف نفسه اين يذهب ويذهب 

ببلده«.
وأش���ار نصر الل���ه إلى أّن الجيش اإلس���رائيلي طور 

الكثير م���ن إمكانات���ه ونحن نعلم ذل���ك لكنه لم 
يستطع الخروج من عنصر الهزيمة، متابعًا »شبابنا 
تكفيهم اإلشارة وليس الخطاب التعبوي لالندفاع 
إلى س���احات القتال لكن أزمة الجيش اإلس���رائيلي 

عدم قدرته على استقطاب الشباب«.
وف���ي ه���ذا اإلط���ار ذك���ر نص���ر الل���ه  أن »خب���راء 
اس���تراتيجيين في كيان الع���دو يتحدثون أن هذا 
الجيش ليس مس���تعدًا للذهاب إلى حرب جديدة، 
منذ 2006 إلى اليوم لم يس���تطيعوا أن يبدلوا روح 

الهزيمة«.

دولة فل�سطني
حمكمة بداية خان يون�س

في الطلب الحقوقي رقم 2018/681
في الطلب الحقوقي رقم 2017/971

المستدعي/ 1- يحيى أحمد مرشد النجار خان يونس - البلد
                  2- أحمد مرشد أحمد النجار خان يونس - البلد

                        وكيله المحامي / زياد النجار
المستدعى ضده /  رأفت عبد الحميد محمود الشاعر - مجهول محل اإلقامة 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب الحقوقي رقم 2018/681
في الطلب الحقوقي رقم 2017/971

إل����ى المس����تدعى ضده المذكور أعاله ,  بما أن المس����تدعي ق����د تقدم  بالطلب 
الحقوقي )طلب إدخالك في القضية الحقوقية رقم 2013/288 بداية خان يونس 
كمدع����ي عليه ثالث(، لذل����ك يقتضي عليك الحضور إلى ه����ذه المحكمة خالل 
خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي أن تودع قلم هذه 
المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 

علمًا أنه قد تحدد له جلسة الثالثاء الموافق 2018/9/26 للنظر في الطلب
وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس����تدعيين أن يسيرا في 

الطلب حسب األصول.
تحريرا في 2018/8/19 م

رئي�س قلم حمكمة بداية خان يون�س 
اأ.يا�سر بربخ

وزير استخبارات االحتالل: 
"الكابينت" لم يناقش 
إسقاط "حماس" في غزة

إصابات إحداها خطيرة 
بشجار في البيرة

إغالق مخبز ومحل حلويات 
بالخليل وسلفيت الفتقارهما 

للشروط الصحية

بلدية االحتالل في القدس تغلق مداخل "باب األسباط"

نصر الله: شبابنا تكفيهم اإلشارة لقتال »إسرائيل« 

السياحة بالضفة تشهد 
 ارتفاعًا بنسبة %11 

خالل عيد األضحى

وزير »إسرائيلي«: يجب 
مواصلة زخم االستيطان 

بالضفة والقدس

االحتالل يفرج عن صيادْين 
اعتقلهما ببحر بيت الهيا

م�صادر: تاأجيل لقاءات ..

�صحيفة: م�صتوطنة"اإ�صرائيلية" ..

.. ت�صلمنا  "فتح": 

القاهرة حتدد موعد ..

وأعلن���ت الفصائل حينها أنها ستس���تكمل مباحثاتها مع المس���ؤولين 
المصريين في القاهرة بعد عيد األضحى.

الجدير ذكره أن وفد من حركة فتح برئاسة عزام األحمد أجرى خالل اليومين 
الماضيين لقاءات مع مس���ؤولي جهاز المخاب���رات المصرية في العاصمة 

المصرية القاهرة.

وذكرت الصحيفة أن ه���ذه المعلومات ذكرت على لس���ان »أرييه أورانج« 
المرشح الرابع في قائمة »موحدون«، للتنافس على رئاسة بلدية االحتالل 

في القدس والتي لم يتبق عليها سوى أقل من ثالثة أشهر.
وقال مراس���ل الصحيفة أقوال المرشح أورانج جاءت خالل مؤتمر سياسي 
مغلق لقائمة »موحدون« برئاسة أرييه كينغ، مشيرًا إلى أنه كرر كثيرًا قوله: 

»إنها أصبع في عين العرب«، إلى جانب أقوال عنصرية أخرى مشابهة.
وقالت »بزنس« أنه تبين من الفحص الذي أجرته أن 124 وحدة استيطانية 
وافقت عليها لجنة التخطيط المحلية من بين 324 وحدة استيطانية من 

المتوقع بناؤها في قلب البلدة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن هذا المشروع هو »السالح« الذي تستخدمه كتلة »موحدون« 

في االنتخابات للتنافس على بلدية االحتالل في القدس.
وقال مصدر مطلع للصحيفة إن الجرافات ستبدأ في غضون شهر بالعمل 
في المنطقة، مدعيًا أن األراضي التي س���تقام عليها المس���توطنة قد تم 
شراؤها بأموال اليهود منذ 15 عاما، بهدف إنشاء سلسلة من المستوطنات 

في القدس.
وم���ن المقرر أن تب���اع الوحدات الس���كنية لليهود المتزمتين وبأس���عار 
مخفضة، إذ تبلغ تكلفة الشقة التي تضم خمس غرف بمساحة 124 مترا 

مربعا مليون شيكل فقط.

مشيرًا إلى أن »إنهاء االنقسام يسبق التهدئة واألولوية إلنهاء االنقسام«.
وأوضح عبد الله أن وفد الحركة تس���لم أفكارًا حول المصالحة وسيناقشها 
م���ع القيادة الفلس���طينية ألنه ال يملك القرار نيابة عن القيادة، وس���يتم 
تس���ليم الرد للقاهرة في مدة أقصاها 24 ساعة. ويزور وفد من حركة فتح 
برئاسة عزام األحمد عضو اللجنة المركزية للحركة ومسؤول ملف المصالحة 

فيها القاهرة.

وأعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري لعودة الحجاج الفلسطينيين 
إلى قطاع غزة اعتبارًا من اليوم االثنين، وحتى الثالث من شهر أيلول المقبل، 
الموافق ليوم االثنين، على أن يس���تأنف العم���ل بالمعبر بصورة طبيعية 

اعتبارًا من الثالثاء، الرابع من أيلول المقبل، بحسب وكالة األنباء الرسمية.
وأوضح���ت أن���ه ف���ي ض���وء االس���تعدادات الالزم���ة الس���تقبال الحجاج 
الفلس���طينيين بعد االنتهاء من أداء فريضة الحج، فمن المقرر أن تقتصر 
حركة السفر عبر معبر رفح البري من يوم غد االثنين وحتى الثالث من الشهر 
المقبل من مصر إلى قطاع غزة على عودة الحجاج الفلسطينيين فقط، على 
أن تس���تمر حركة الوصول من قطاع غزة إلى البالد بنفس القواعد المنظمة 
للعمل، وس���يتم استئناف العمل بالمعبر بصورة طبيعية اعتبارًا من الرابع 

من الشهر المقبل.

رام الله/ االستقالل:
شهدت الضفة الغربية المحتلة طيلة أيام عيد األضحى المبارك حركة سياحية نشطة 

وخاصة في المدن والمحافظات السياحية والمتنزهات والفنادق.
وقال الناطق اإلعالمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان أمس األحد بأن دراسة 
تحليلية صادرة عن إدارة شرطة السياحة واآلثار، أظهرت بأن السياحة المحلية واألجنبية 
قد شهدت ارتفاعا بما نسبته 11% عما كانت عليه في األعوام الماضية من نفس الفترة. 
وأش���ار إلى أن الشرطة عملت على تأمين دخول السياح لألماكن السياحية، والمتنزهات 
وتقديم المس���اعدة اإلرشاد والتوجيه لهم. وأضاف ارزيقات بان عدد السياح المحليين 
واألجانب بلغ 317225 سائحا وسائحة محليين وأجانب وسجلت نسبة المبيت بالفنادق 

ارتفاعا بنسبة 1.5% وقد بلغ عدد النزالء فيها 15770.

القدس المحتلة/ االستقالل
قال وزير التربية والتعليم »اإلس���رائيلي« نفتالي بينيت إن���ه يجب مواصلة زخم البناء 
االس���تيطاني في مس���توطنات الضفة الغربية والق���دس المحتلة. وعب���ر بينيت في 
تصريحات صحفية مس���اء أمس األحد عن ارتياحه ألن »الخطاب في الشارع اإلسرائيلي 
تغير بحيث أصبح ينصب حاليا على تطبيق ما أسماه »السيادة اإلسرائيلية« على الضفة 
الغربي���ة والقدس بدال من الحديث عن مبدأ حل الدولتين«. بدورها أّكدت وزارة الخارجية 
والمغتربين أمس أن التصعيد االس���تيطاني اإلس���رائيلي الراه���ن في الضفة الغربية 
المحتّلة يغلق الباب نهائًيا على أي فرصة لتحقيق السالم على أساس »حّل الدولتين«. 
واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن »ما ترّوج له اإلدارة األمريكية تحت مسّمى صفقة القرن 
ما هو إال ضجيج فارغ ُيراد منه التغطية على تبني إدارة ترمب بشكل مطلق أيديولوجية 

وسياسات اليمين الحاكم في »إسرائيل«.

غزة/ االستقالل
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس عن صيادْين اعتقلتهما صباح 

أمس ببحر بلدة بيت الهيا شمالي قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا بإفراج االحتالل عن الصيادين )اورنس وحسن السلطان( عبر حاجز 

بيت حانون/ »ايرز«، فيما أبقى على قاربهما مصادًرا.
واعتقلت بحرية االحتالل اإلسرائيلي صباح األحد الصيادْين قبالة بحر بلدة بيت 

الهيا شمالي قطاع غزة، وصادرت مركبين كانا يستقالنهما.
وتتعرض مراكب الصيادين بش���كٍل متكرر الس���تهداف من الزوارق الحربية 
اإلس���رائيلية، والتي تحرمهم م���ن الصيد بحرية، في خ���رٍق لتفاهمات اتفاق 
التهدئة الذي أبرم بين الفصائل و«إسرائيل« برعايٍة مصرية صيف عام 2014.
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االستقالل/ وكاالت
قال وزير المواصالت واالس���تخبارات في حكومة االحتالل "اإلسرائيلي"، يسرائيل 
كاتس، إنه لم يتم تقديم اقتراح بإس���قاط حركة "حم���اس" خالل األعوام الثالثة 
الماضي���ة. وذكر كات���س، وهو أحد أعض���اء حكومة االحتالل المصغرة للش���ؤون 
السياسية والعسكرية "الكابينت"، أن المجلس الوزاري "اإلسرائيلي" لم يناقش أي 

اقتراحات خاصة بإسقاط حركة "حماس" خالل األعوام الثالثة الماضية.
وقال المحلل السياسي إلذاعة "صوت إسرائيل"، شمعون آران، إن "وزير االستخبارات 
اإلس���رائيلي، أطلق تصريح���ا خطيرا ومهما، يتعل���ق بأن الكابين���ت أو الحكومة 
اإلسرائيلية المصغرة لم تناقش خالل األعوام الثالثة الماضية أي اقتراحات تتعلق 

بإسقاط حركة حماس في قطاع غزة". 

رام الله/ االستقالل:
أصيب عدد من المواطنين بجراح خالل شجار وقع مساء أمس وسط مدينة 

البيرة بالضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مراس����لنا بوقوع عدد من اإلصابات خالل شجار وقع في حسبة البيرة 

وسط المدينة، وصفت إحداها بالخطيرة.
وش����هدت الضفة الغربية وقطاع غزة خالل األي����ام الماضية العديد من 

الشجارات، حيث أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين.

الخليل/ االستقالل:
أغلق���ت وزارة الصحة أم���س األحد مخبزًا في مدين���ة الخليل جنوب الضفة 
الغربية المحتلة، الفتقاره ألدنى الش���روط الصحية والبيئية، وعدم مطابقة 

المعدات بداخله للمواصفات الصحّية.
 وأفادت الوزارة في بيان صحفي، أّنه تم إغالق المخبز بالتعاون مع الضابطة 
الجمركية ونيابة الجرائم االقتصادية، لحين تصويب أوضاعه وفق ش���روط 
الس���المة الغذائية، كما أتلفت كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية 

الصالحية.
وفي الس���ياق ذاته، أغلقت وزارة الصحة اليوم محاًل لبيع الحلويات في قرية 
بديا بمحافظة س���لفيت، الفتقاره ألدنى الش���روط البيئية والصحية، وتمت 

إحالة الملف لنيابة الجرائم االقتصادية.
 وأوضحت ال���وزارة أنه تم إغالق المحل قبل نحو أس���بوعين لحين تصويب 
أوضاعه، إال أنه عاد للعمل بعد تطبيقه للشروط الصحّية، وجرى اليوم إغالقه 

للمرة الثانية لعدم التزامه بالشروط الصحية وعوامل النظافة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أغلقت طواقم بلدية االحتالل في القدس، يوم أمس 
األحد، المداخ���ل المؤدية إلى "باب األس���باط" )أحد 

أبواب البلدة القديمة(، بحجة القيام بأعمال صيانة.
وأفادت مصادر مقدس���ية، بأن عم���ااًل وطواقم من 
بلدية االحت���الل أغلقوا مداخل "باب األس���باط" من 

خالل حواجز حديدية، بحجة قيامهم خالل األسبوع 
الجاري بأعمال صيانة في المكان.

وأضافت أنه س���يتم من خالل تلك األعمال تجهيز 
المكان لنصب كامي���رات مراقبة أخ���رى، لتضييق 

الخناق على المقدسيين أكثر فأكثر.
وكانت ش���رطة االحتالل، أغلقت المكان ذاته بشكل 

مفاجئ يوم الس���بت الماضي، بس���بب وجود جسم 
مشبوه، تبّين بعد الفحص بأنه "لعبة".

وتنش���ط أعمال بلدية االحتالل في البلدة القديمة، 
س���واء من خالل نصب كاميرات المراقبة، أو تغيير 
أسماء شوارع البلدة والمدينة، أو تغيير معالمها عبر 

سلسلة من اإلجراءات.

االستقالل/ وكاالت:
قال األمين العام لحزب الله اللبناني الس���يد حسن 
نصر الله، أمس األح���د، إن الواليات المتحدة طلبت 
قبل ع���ام من مجلس الدفاع األعلى للدفاع في لبنان 

بتأجيل قرار معركة الجرود ضد تنظيم الدولة.
وأض���اف نصر الل���ه في كلمة له بمناس���بة الذكرى 
الس���نوية األولى للتحرير الثاني المتمثل بهزيمة 
»داعش« في البقاع اللبناني، أن »األمريكيين تدخلوا 
وهددوا بقطع المس���اعدات وكانوا يلعبون لعبتهم 
في المنطقة، وعندما يقولون إّنهم ألحقوا الهزيمة 

بداعش اإلرهابي فهم يكذبون«.
واعتب���ر أن »كل ما يجري ف���ي المنطقة يعتمد على 
الرئي���س األمريكي دونال���د ترامب، وول���ي العهد 
الس���عودي محم���د ب���ن س���لمان ورئيس ال���وزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو«، الفتًا إلى أن »ترامب 
يش���عر اليوم بالخطر ف���ي الوالي���ات المتحدة وإذا 
سقط، فإن ملفات نتنياهو ستفتح على مصراعيها، 
فيما بن سلمان ال يعرف نفسه اين يذهب ويذهب 

ببلده«.
وأش���ار نصر الل���ه إلى أّن الجيش اإلس���رائيلي طور 

الكثير م���ن إمكانات���ه ونحن نعلم ذل���ك لكنه لم 
يستطع الخروج من عنصر الهزيمة، متابعًا »شبابنا 
تكفيهم اإلشارة وليس الخطاب التعبوي لالندفاع 
إلى س���احات القتال لكن أزمة الجيش اإلس���رائيلي 

عدم قدرته على استقطاب الشباب«.
وف���ي ه���ذا اإلط���ار ذك���ر نص���ر الل���ه  أن »خب���راء 
اس���تراتيجيين في كيان الع���دو يتحدثون أن هذا 
الجيش ليس مس���تعدًا للذهاب إلى حرب جديدة، 
منذ 2006 إلى اليوم لم يس���تطيعوا أن يبدلوا روح 

الهزيمة«.

دولة فل�سطني
حمكمة بداية خان يون�س

في الطلب الحقوقي رقم 2018/681
في الطلب الحقوقي رقم 2017/971

المستدعي/ 1- يحيى أحمد مرشد النجار خان يونس - البلد
                  2- أحمد مرشد أحمد النجار خان يونس - البلد

                        وكيله المحامي / زياد النجار
المستدعى ضده /  رأفت عبد الحميد محمود الشاعر - مجهول محل اإلقامة 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب الحقوقي رقم 2018/681
في الطلب الحقوقي رقم 2017/971

إل����ى المس����تدعى ضده المذكور أعاله ,  بما أن المس����تدعي ق����د تقدم  بالطلب 
الحقوقي )طلب إدخالك في القضية الحقوقية رقم 2013/288 بداية خان يونس 
كمدع����ي عليه ثالث(، لذل����ك يقتضي عليك الحضور إلى ه����ذه المحكمة خالل 
خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة كما يقتضي أن تودع قلم هذه 
المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 

علمًا أنه قد تحدد له جلسة الثالثاء الموافق 2018/9/26 للنظر في الطلب
وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس����تدعيين أن يسيرا في 

الطلب حسب األصول.
تحريرا في 2018/8/19 م

رئي�س قلم حمكمة بداية خان يون�س 
اأ.يا�سر بربخ
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خالل عيد األضحى

وزير »إسرائيلي«: يجب 
مواصلة زخم االستيطان 

بالضفة والقدس

االحتالل يفرج عن صيادْين 
اعتقلهما ببحر بيت الهيا

م�صادر: تاأجيل لقاءات ..

�صحيفة: م�صتوطنة"اإ�صرائيلية" ..

.. ت�صلمنا  "فتح": 

القاهرة حتدد موعد ..

وأعلن���ت الفصائل حينها أنها ستس���تكمل مباحثاتها مع المس���ؤولين 
المصريين في القاهرة بعد عيد األضحى.

الجدير ذكره أن وفد من حركة فتح برئاسة عزام األحمد أجرى خالل اليومين 
الماضيين لقاءات مع مس���ؤولي جهاز المخاب���رات المصرية في العاصمة 

المصرية القاهرة.

وذكرت الصحيفة أن ه���ذه المعلومات ذكرت على لس���ان »أرييه أورانج« 
المرشح الرابع في قائمة »موحدون«، للتنافس على رئاسة بلدية االحتالل 

في القدس والتي لم يتبق عليها سوى أقل من ثالثة أشهر.
وقال مراس���ل الصحيفة أقوال المرشح أورانج جاءت خالل مؤتمر سياسي 
مغلق لقائمة »موحدون« برئاسة أرييه كينغ، مشيرًا إلى أنه كرر كثيرًا قوله: 

»إنها أصبع في عين العرب«، إلى جانب أقوال عنصرية أخرى مشابهة.
وقالت »بزنس« أنه تبين من الفحص الذي أجرته أن 124 وحدة استيطانية 
وافقت عليها لجنة التخطيط المحلية من بين 324 وحدة استيطانية من 

المتوقع بناؤها في قلب البلدة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن هذا المشروع هو »السالح« الذي تستخدمه كتلة »موحدون« 

في االنتخابات للتنافس على بلدية االحتالل في القدس.
وقال مصدر مطلع للصحيفة إن الجرافات ستبدأ في غضون شهر بالعمل 
في المنطقة، مدعيًا أن األراضي التي س���تقام عليها المس���توطنة قد تم 
شراؤها بأموال اليهود منذ 15 عاما، بهدف إنشاء سلسلة من المستوطنات 

في القدس.
وم���ن المقرر أن تب���اع الوحدات الس���كنية لليهود المتزمتين وبأس���عار 
مخفضة، إذ تبلغ تكلفة الشقة التي تضم خمس غرف بمساحة 124 مترا 

مربعا مليون شيكل فقط.

مشيرًا إلى أن »إنهاء االنقسام يسبق التهدئة واألولوية إلنهاء االنقسام«.
وأوضح عبد الله أن وفد الحركة تس���لم أفكارًا حول المصالحة وسيناقشها 
م���ع القيادة الفلس���طينية ألنه ال يملك القرار نيابة عن القيادة، وس���يتم 
تس���ليم الرد للقاهرة في مدة أقصاها 24 ساعة. ويزور وفد من حركة فتح 
برئاسة عزام األحمد عضو اللجنة المركزية للحركة ومسؤول ملف المصالحة 

فيها القاهرة.

وأعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري لعودة الحجاج الفلسطينيين 
إلى قطاع غزة اعتبارًا من اليوم االثنين، وحتى الثالث من شهر أيلول المقبل، 
الموافق ليوم االثنين، على أن يس���تأنف العم���ل بالمعبر بصورة طبيعية 

اعتبارًا من الثالثاء، الرابع من أيلول المقبل، بحسب وكالة األنباء الرسمية.
وأوضح���ت أن���ه ف���ي ض���وء االس���تعدادات الالزم���ة الس���تقبال الحجاج 
الفلس���طينيين بعد االنتهاء من أداء فريضة الحج، فمن المقرر أن تقتصر 
حركة السفر عبر معبر رفح البري من يوم غد االثنين وحتى الثالث من الشهر 
المقبل من مصر إلى قطاع غزة على عودة الحجاج الفلسطينيين فقط، على 
أن تس���تمر حركة الوصول من قطاع غزة إلى البالد بنفس القواعد المنظمة 
للعمل، وس���يتم استئناف العمل بالمعبر بصورة طبيعية اعتبارًا من الرابع 

من الشهر المقبل.

رام الله/ االستقالل:
شهدت الضفة الغربية المحتلة طيلة أيام عيد األضحى المبارك حركة سياحية نشطة 

وخاصة في المدن والمحافظات السياحية والمتنزهات والفنادق.
وقال الناطق اإلعالمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان أمس األحد بأن دراسة 
تحليلية صادرة عن إدارة شرطة السياحة واآلثار، أظهرت بأن السياحة المحلية واألجنبية 
قد شهدت ارتفاعا بما نسبته 11% عما كانت عليه في األعوام الماضية من نفس الفترة. 
وأش���ار إلى أن الشرطة عملت على تأمين دخول السياح لألماكن السياحية، والمتنزهات 
وتقديم المس���اعدة اإلرشاد والتوجيه لهم. وأضاف ارزيقات بان عدد السياح المحليين 
واألجانب بلغ 317225 سائحا وسائحة محليين وأجانب وسجلت نسبة المبيت بالفنادق 

ارتفاعا بنسبة 1.5% وقد بلغ عدد النزالء فيها 15770.

القدس المحتلة/ االستقالل
قال وزير التربية والتعليم »اإلس���رائيلي« نفتالي بينيت إن���ه يجب مواصلة زخم البناء 
االس���تيطاني في مس���توطنات الضفة الغربية والق���دس المحتلة. وعب���ر بينيت في 
تصريحات صحفية مس���اء أمس األحد عن ارتياحه ألن »الخطاب في الشارع اإلسرائيلي 
تغير بحيث أصبح ينصب حاليا على تطبيق ما أسماه »السيادة اإلسرائيلية« على الضفة 
الغربي���ة والقدس بدال من الحديث عن مبدأ حل الدولتين«. بدورها أّكدت وزارة الخارجية 
والمغتربين أمس أن التصعيد االس���تيطاني اإلس���رائيلي الراه���ن في الضفة الغربية 
المحتّلة يغلق الباب نهائًيا على أي فرصة لتحقيق السالم على أساس »حّل الدولتين«. 
واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن »ما ترّوج له اإلدارة األمريكية تحت مسّمى صفقة القرن 
ما هو إال ضجيج فارغ ُيراد منه التغطية على تبني إدارة ترمب بشكل مطلق أيديولوجية 

وسياسات اليمين الحاكم في »إسرائيل«.

غزة/ االستقالل
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس عن صيادْين اعتقلتهما صباح 

أمس ببحر بلدة بيت الهيا شمالي قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا بإفراج االحتالل عن الصيادين )اورنس وحسن السلطان( عبر حاجز 

بيت حانون/ »ايرز«، فيما أبقى على قاربهما مصادًرا.
واعتقلت بحرية االحتالل اإلسرائيلي صباح األحد الصيادْين قبالة بحر بلدة بيت 

الهيا شمالي قطاع غزة، وصادرت مركبين كانا يستقالنهما.
وتتعرض مراكب الصيادين بش���كٍل متكرر الس���تهداف من الزوارق الحربية 
اإلس���رائيلية، والتي تحرمهم م���ن الصيد بحرية، في خ���رٍق لتفاهمات اتفاق 
التهدئة الذي أبرم بين الفصائل و«إسرائيل« برعايٍة مصرية صيف عام 2014.
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لندن/ االستقالل: 
استعان فريق طبي نرويجي بطائرة 
م���ن طراز F16 النق���اذ حياة مريض 
كان في حاجة ماس���ة لعملية خاصة 

في الرئة والقلب.
تليج���راف  صحيف���ة  وبحس���ب 
مريض���ًا  ان  قال���ت:  البريطاني���ة 
نرويجي���ًا، كان في حاجة ماس���ة إلى 
الخض���وع لعملية خاص���ة في الرئة 
 extracorporeal" تسمى والقلب، 
 ،"membrane oxygenation
بإح���دى المستش���فيات ف���ي بلدة 
"بودو"، إال أن���ه لم يكن يحتوي على 

المعدات الطبية الالزمة للقيام بها.
ونظ���ًرا ألن المريض كان بين الحياة 
الطب���ي  الطاق���م  بح���ث  والم���وت، 
المس���ؤول، ع���ن أقرب مستش���فى 
ب���ه الجهاز الض���روري إلج���راء مثل 
هذه العملي���ة، حتى عثروا عليه في 
مستشفى "س���انت أوالف" بمدينة 
بلدة  الت���ي تبعد عن  "تروندهايم"، 

"بودو" مسافة قدرها 450 كم.
وعلى الفور، تواص���ل الطاقم الطبي 

مع موظفي س���الح الق���وات الجوية 
النرويجية، من أجل مساعدتهم على 
نقل الجهاز، ويشاء القدر أن يتزامن 
طلبه���م مع طائرتين م���ن طراز "إف 
16"، كانت���ا تس���تعدان لإلقالع من 
قاعدة جوية قريبة من مستش���فى 

"سانت أوالف".
وق���ال كبير األطباء في مستش���فى 
"س���انت أوالف" بمدينة تروندهايم 
" إن الق���وات الجوية ل���م تطلب منا 
أي أس���ئلة، فقط أرادوا معرفة حجم 

الجهاز الطبي الالزم نقله".
وتم تجهيز واحدة من طائرتي األف 
16، اللتين كانتا تستعدان لإلقالع، 
وتحميل الجهاز الطب���ي المراد بها، 
ثم انطلقت بسرعتها القصوى نحو 
المستشفى التي يرقد بها المريض 

في بلدة بودو.
وعلق رئيس سرب الطائرات الجوية 
النرويجية "يورج كليبي"، على سرعة 
إلى مستش���فى  الطائ���رة  وص���ول 
المري���ض "ع���ادة م���ا نغط���ي تلك 

المس���افة في 35 دقيقة، ولكن نظًرا 
للطبيعة الخاصة بالشحن، تم إنجاز 

األمر في 25 دقيقة فقط".
وبالفعل وصل الجه���از الالزم إلجراء 
العملي���ة للمري���ض، ف���ي الوق���ت 
المناس���ب، ونجح الفريق الطبي في 

إنقاذ حياته من الموت.
وعلقت الصحيفة البريطانية بالقول 
تحوي���ل  اس���تطاعت  النروي���ج  أن 
طائرة F16 م���ن اداة للموت الى اداة 

للحياة.

االستقالل/ وكاالت: 
بدأت مدرس���ة موس���كوجي هيو ف���ي والي���ة أوكالهوما 
األمريكي���ة بتطبي���ق نظام جدي���د يغّرم الط���الب الذين 
يتأخرون عن الدروس أو يتخلفون عنها، ويجبرهم على دفع 

رسوم عن كل تأخير عقابًا لهم.
وأثار ه���ذا القرار حفيظ���ة الكثير من الط���الب وذويهم، 
خاص���ة وأن الغرامات المفروضة مرتفع���ة للغاية، ويقول 
المعترض���ون على النظ���ام الجديد: إن س���كان المنطقة، 

يصعب عليهم دفع مثل هذه المبالغ.
وقالت جوهانا هوني وهي أم إلحدى الطالبات في المدرسة 
الثانوية "ال توجد طريقة تمكنني من دفع غرامة 250 دوالرا. 
ال أعرف أي ش���خص في هذه البلدة يستطيع تحمل مثل 

هذه الغرامة."
إال أن إدارة المدرس���ة ال تتفق مع هذه االعتراضات، ويقول 

المدي���ر كيم فليك: إن القانون الجدي���د يهدف فقط إلى 
التأكد من عدم غياب أو تأخر الطالب عن الدروس، بحس���ب 

صحيفة أي بي سي واشنطن.
وأضاف فليك "لدينا بعض المش���اكل في حضور الطالب، 
وهذه إحدى الوسائل لمحاربتها. من المهم بالنسبة لنا أن 
يحضر الطالب إلى ال���دروس للحصول على التعليمات من 

المعلمين".
وأطلق الطالب حملة تواقيع، تهدف إلى إبطال هذا القانون 
جمعت حت���ى اآلن نحو 400 توقي���ع، حيث يقول البعض 
منهم: إنهم ال يش���عرون بالقلق م���ن تعرضهم للعقاب 
ع���ن تغيبهم عن الدروس، ولكنهم يخش���ون أن تطالهم 
العقوبة، بس���بب الدقائق الخمس الفاصلة، بين الدروس، 
ويمكن أن يحدث التأخير، عند االنتقال من فصل دراس���ي 

إلى آخر.

مدرسة تفرض غرامات على
 الطالب المتأخرين عن الدروس

الرباط/ االستقالل: 
قّرر مسؤول محلي مغربي التنازل عن راتبه الشهري لصالح 
عّمال النظاف���ة. وبّرر رئيس مجلس عمال���ة طنجة أصيلة، 
أقصى شمال المغرب، حسن بلخيضر، قراره هذا بأنه يأتي 
تعويًضا لعمال النظافة عن مجهودهم االستثنائي خالل 

أيام عيد األضحى.
كتب المس���ؤول عبر حسابه في "فيس���بوك": "حتى يكون 
الش���كر مقرونًا بالجزاء، أتنازل ع���ن تعويضي عن المهام 

كنائ���ب لرئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة لهذا الش���هر 
)7000 درهم/حوال���ي 700 دوالر( لصال���ح عم���ال النظافة 
الذين تحملوا عناء جمع مخلف���ات عيد األضحى في غياب 
أي تحفيزات من الش���ركتين". ودعا زمالءه إلى االقتداء به: 
"وهي دعوة لجميع المنتخبين الذين يتقاضون تعويضات 
عن المهام للمساهمة في هذا الحافز المعنوي تجاه هؤالء 
العم���ال، فمجموع ه���ذه التعويضات يق���ارب 48 مليون 

سنتيم )480 ألف درهم مغربي/حوالي 48 ألف دوالر(.

مسؤول يهدي راتبه لعمال

 النظافة تقديرًا لجهودهم بالعيد

االستقالل/ وكاالت: 
فقد شاب من ويلز لهجته األصلية، بعد أن أمضى 
نحو 21 س���اعة في اليوم على ألع���اب الفيديو، 
والتحدث إلى أشخاص على اإلنترنت من مختلف 

أنحاء العالم.
ويعان���ي جيمس كاليس )21 عام���ًا( من اإلدمان 
على اإلنترنت، حي���ث يمضي معظم وقته خلف 
شاشة الكمبيوتر، وتس���بب له ذلك بالعديد من 
المش���اكل، فلم يكن لديه أصدق���اء، وتراجعت 
درجاته في المدرسة، ولم يتمكن من التحدث عن 

هذه المشاكل مع أفراد أسرته.

ويقول جيمس الذي نش���أ عل���ى ألعاب الفيديو، 
إنه كان يمضي نحو 8 ساعات على هذه األلعاب 
في اليوم الدراس���ي العادي، في حين يرتفع هذا 
الرقم إلى ما بين 16 و21 س���اعة في عطلة نهاية 

األسبوع.
ولم تقتصر مش���اكل جيمس نتيجة إدمانه على 
ألعاب الفيديو على ذلك، بل امتد األمر ليش���مل 
تغيرًا في لهجته األصلي���ة، بعد أن كان يمضي 
س���اعات طويل���ة، وه���و يتحدث إلى أش���خاص 
من كن���دا والواليات المتح���دة األمريكية، خالل 
ممارس���ته لهذه األلعاب، بحسب صحيفة ديلي 

ميل البريطانية.
وبع���د أن وصل إدمانه على ألع���اب الفيديو عن 
الس���يطرة، اضطر جيم���س إلى طلب المش���ورة 
الطبية، على أمل أن يتمكن من التخلص من هذه 

المشكلة التي دمرت حياته.
ويأت���ي ذلك، بع���د أن اعترف���ت منظمة الصحة 
العالمية باإلدمان على ألع���اب الفيديو، على أنه 
اضطراب ف���ي الصحة العقلي���ة، وأطلقت هيئة 
الصحة في بريطانيا أول عيادة لعالج اإلدمان على 
اإلنترنت، لمساعدة االطفال والبالغين في التغلب 

على هذه المشكلة.

أوهايو/ االستقالل: 
وق���ع الرئيس األميركي دونالد ترامب في خطأ ال يغتفر، عندما أخفق في رس���م 

العلم األميركي، الذي يصر على أنه يحميه ويتوعد من يهينه.
وذكر موقع "مش���ابل" األميرك���ي، األحد، أن ترامب كان م���ع زوجته ميالنيا ووزير 
الصحة إليكس آزار، في زيارة إلى مستشفى أطفال بوالية أوهايو األسبوع الماضي 
عندما رصدت الكاميرات خطأ ترامب الغريب. وخالل الزيارة أمضى الرئيس بعض 
الوقت مع األطفال، الذين كانوا يتحلقون على طاولة صغيرة، حيث كانوا يرسمون، 

وبدأ يرسم معهم.
لكن الخطأ الذي تحول إلى ما يش���به الفضيحة أن الرئيس أضاف شريطًا باللون 

األزرق إلى العلم األميركي، عوضًا عن الخطين األحمر واألبيض.
وانتش���ر الخبر، عندما نش���ر وزير الصحة تغريدة عن الزيارة على "تويتر"، مرفقة 
بص���ور تظهر خطأ ترامب. ومعروف أن العلم األميركي يحتوي على 13 ش���ريطًا، 
من اللونين األحمر واألبيض، في إش���ارة إلى عدد الواليات التي أعلنت االستقالل 

األميركي.
ونشر "مشابل" صورًا عديدة تؤكد خطأ ترامب، "حتى ال يأتي أحد أنصاره ويقول: 
إن األمر ال يخص ترامب". وكان ترامب توعد مرارًا بعيد انتخابه األشخاص الذين 
ال يحترمون العلم األميركي، قائال إنه سيسعى لفرض عقوبات قاسية على الذين 

يقدمون على حرقه، تشمل السجن والتجريد من الجنسية.

القاهرة/ االستقالل: 
قض���ت محكمة مصرية بحبس مواطن مصري أق���دم على إلقاء طفليه في نهر 

النيل بشكل متعمد ما أدى لمصرعهما على الفور.
وق���ررت المحكمة اإلبقاء على والد الطفلين البالغ من العمر 33 عامًا، لمدة 4 أيام 
عل���ى ذمة التحقيق. ووجهت النيابة لوالد الطفلين ريان، 5 س���نوات، ومحمد 3 
س���نوات، اتهامات بالقتل العمد بقيامة بإلقائهما في النيل بمدينة فارسكور 
بمحافظة دمياط المصرية، لتضليل أجهزة البحث الجنائي بعد ادعائه اختطاف 

األطفال من مدينة المالهي بمدينة سلسيل.
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وقام بتمثيل الجريمة في مكان حدوثها من 
أعلى "كوبري فارس���كور" بمحافظة دمياط، وذلك بعد أن واجهته النيابة العامة 
بدالئ���ل إدانته وكاميرات المراقبة التي رصدت تحركاته من أمام مالهي "ميت 
سلسيل" حتى "كوبري فارسكور"، إضافة لوجوده في محطة وقود على الطريق 

ومكالمته لزوجته من مكان ارتكاب الواقعة.

الكاميرات ترصد خطأ ال يغتفر 
لترامب.. بحضور األطفال

حبس أب قتل طفليه 
بإلقائهم في نهر النيل

يفقد لهجته األصلية بعدما أدمن ألعاب الفيديو

النرويج تستعين بطائرة F16 إلنقاذ حياة مريض


