
غزة/ قاسم األغا: 
أّكد الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أمس اإلثنين، 

أن الحراك الدول���ي واإلقليمي للتوصل إلى "تهدئة 
ميدانية" ف���ي قطاع غزة،  جاء بطل���ب من االحتالل 
اإلس���رائيلي، الفًتا إل���ى أن األيام القليل���ة المقبلة 

ستشهد توجًها ل�وفود من )5( فصائل فلسطينية 
المباحثات  القاهرة؛ الس���تكمال  إلى 
والمصالحة  التهدئ���ة  ملف���ّي  حول 

القد�س املحتلة/ اال�ستقالل: 
واخلرائ��ط  اال�س��تيطان  خب��ر  ح��ذر 
خلي��ل التفكج��ي يف القد���س املحتل��ة، م��ن 
بن��اء  اال�س��رائيلي يف  متادي االحت��الل 

وحدات ا�س��تيطانية جديدة ، ما ي�ؤدي  اإىل 
ال�س��يطرة عل��ى اكرث م��ن 87 % من مدينة 
القد�س املحتلة. وقال التفكجي يف ت�سريح 
"اإذاعي" اأم�س االثنني:"اإن االحتالل اأقام 

القد���س  يف  ا�س��تيطانية  وح��دة  ال��ف   58
املحتل��ة وي�س��عى لبن��اء مث��ل ه��ذا الع��دد 

خالل 10 �س��ن�ات ".  ولفت اإىل 
اأن بن��اء ال�س��قق اال�س��تيطانية 

غزة / االستقالل:
قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن رئيس السلطة محمود عباس ال 

زال يعطل إنجاز المصالحة الفلسطينية الداخلية. وأشار حمدان في 
لقاء متلفز مساء امس االثنين: "عباس يريد تسليم السالح وإنهاء 
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بدء وصول حجاج مكرمة 
الشهداء لغزة عبر معبر رفح

غزة/ االستقالل:
ب���دأ مس���اء ام���س االثني���ن وصول 
مكرم���ة  حجاج قطاع غزة ضم���ن 
الع���ام  له���ذا  الش���هداء  ذوي 
عبر معبر رفح البري عقب أداء مناسك 

الفريضة لهذا العام.
اإلعالم���ي  المكت���ب  وذك���ر 

لمعبر رفح البري أنه تم وصول الحافلة 
األول���ى والثانية من حج���اج المكرمة 

إلى قطاع غزة مساء أمس االثنين .
وبين المكتب ف���ي تصريح مقتضب 
عبر صفحته عل���ى »الفيس بوك« أن 
الحافلتي���ن كان عل���ى متنهما 112 

حاجًا وحاجة من ذوي الشهداء.

انخفاض أسعار الدواجن
 بغزة يرفع ضغط المربين!

غزة / سماح المبحوح:
داخل احدى مزارع الدواجن بش���مال القطاع ، يق���ف أحمد الحاج علي مكتوف 

اليدين ، شارد الذهن ، أمام مزرعته التي تحوى المئات من الدواجن 
بعد أن نضجت وأصبحت جاهزة للبيع للتجار لعرضها باألس���واق 

مفاجأة عباس لموظفيه 
بغزة.. »هذه المرة غير«!

غزة/ دعاء الحطاب: 
يرفض الموظ���ف أبو أيمن مراد الذي يعمل في الجهاز العس���كري للس���لطة 

الفلس���طينية، فكرة تصور أحوال أس���رته في اليوم الذي يمكن أن 
توقف فيه السلطة راتبه الشهري بشكل نهائي أو تقليصه ل�%30، 

غزة/ محمود عمر:
ترتف���ع وتي���رة التحذيرات من فش���ل التهدئة 
الفلس���طينية، في ظ���ل وجود مؤش���رات قوية 
تدلل على ذل���ك، أبرزها إعالن حرك���ة المقاومة 

اإلس���المية حماس تأجي���ل لق���اءات الفصائل 
لبح���ث التهدئة في القاهرة بع���د لقاء وفد فتح 
مع المس���ؤولين المصريين مؤخرًا، بينما يبحث 
المس���توى السياس���ي والعس���كري في الكيان 

الصهيوني احتماالت انهيار محادثات التهدئة. 
وأعلن عضو المكتب السياس���ي لحركة حماس 

حس���ام بدران عن تأجيل مباحثات 
القاهرة  في  الفلسطينية  الفصائل 

على حساب التهدئة

»مباحثات القاهرة«.. المصالحة تطفو على السطح مجددًا 

عشرات المستوطنين يقتحمون
 األقصى وسط قيود مشددة

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين يوم أمس االثنين، المسجد األقصى المبارك من 
جهة باب المغاربة بحراس���ة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة. وأغلقت شرطة االحتالل 
باب المغاربة الس���اعة الحادية عش���رة صباًحا، عقب انتهاء فت���رة االقتحامات الصباحية 

»هيئة«: توسيع حائط البراق
 ذريعة واهية لتهويد ما تبقى

رام الله / االستقالل:
اعتبرت الهيئة اإلس���المية المس���يحية لنصرة القدس والمقدسات، مخطط 
س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي لتوس���يع حائط البراق، مدعيًة إقامة مرافق 
مالئمة لذوي االحتياجات الخاّصة، »ذريعة واهيه لتهويد ما تبقى من حائط 
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المدلل: المقاومة ليست معدومة 
الخيارات في مواجهة االحتالل

غزة/ خالد اشتيوي:
أك���د القيادي في حركة الجهاد االس���المي، أحمد المدلل عل���ى أن المقاومة 

الفلس���طينية ليس���ت معدومة الخيارات في مواجهة غطرسة 
االحتالل »اإلس���رائيلي«، وأن زمن انتصارات العدو ولى واآلن هو 

رام الله/ االستقالل:
قال محامي نادي األس���ير فراس الصباح، يوم أمس االثنين، إن إدارة معتقالت 

االحتالل نقلت األسيرة لمى خاطر )42 عامًا( من مركز تحقيق معتقل 
"عسقالن"، إلى معتقل "هشارون"، وذلك بعد )34( يومًا من التحقيق 

نقل األسيرة لمى خاطر
 إلى معتقل »هشارون«

دعوة ألوسع مشاركة في
 جمعة »المسيرة مستمرة«

حماس: عباس ُيعطل المصالحة 
ومباحثات التهدئة إلنهاء الحصار

» التفكجي«: 58 ألف شقة استيطانية
 تم بناؤها خالل 10 سنوات في القدس

مستوطنون يعطبون إطارات ويخطون 
شعارات في سنجل برام الله

رام الله/ االستقالل: 
أعطب مس���توطنون امس االثنين، عددا من إطارات المركبات وخطوا ش���عارات 

عنصرية في بلدة سنجل شمال رام الله. وذكرت مصادر محلية، أن 
عددًا من المستوطنين اقتحموا القرية فجر امس، وهاجموا مركبات 

د. الهنــدي: الحــراك الدولــي واإلقليمــي 
للتوصل لـ »تهدئة« بغزة جاء بطلب االحتالل

) APA images (          م�ست�طنة بيت اإيل قرب رام اهلل



2018الثالثاء    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م 17143928

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين يوم أمس االثنين، 
المس���جد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة 

مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
وأغلقت شرطة االحتالل باب المغاربة الساعة الحادية عشرة 
صباًحا، عقب انتهاء فترة االقتحامات الصباحية للمس���جد 
األقصى من قبل المتطرفين اليهود، وتجولهم في باحاته.

وقال مسؤول العالقات العامة واإلعالم باألوقاف اإلسالمية 
بالق���دس المحتلة ف���راس الدبس، في تصري���ح له، إن 78 
مستوطًنا و17 ش���رطًيا برفقة ضابط إس���رائيلي اقتحموا 

المس���جد األقصى، ونظموا جوالت اس���تفزازية في باحاته 
بحراس���ة أمنية مش���ددة، وس���ط تلقيهم ش���روحات عن 
"الهيكل" المزع���وم. وواصلت ش���رطة االحتالل التضييق 
على دخول المصلين لألقصى، واحتجزت هويات النس���اء 
والشبان الشخصية عند أبواب )حطة، والسلسلة، واألسباط 
والمجلس(، باإلضافة إلى استمرارها في منع دخول عشرات 

النساء والرجال للمسجد منذ فترة طويلة.
وكانت قوات االحتالل نش���رت في س���اعة مبكرة من صباح 
يوم أم���س وحداتها الخاصة وقوات التدخل الس���ريع في 
باحات األقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين 

واستفزازاتهم المستمرة بالمسجد.
وتواف���د عش���رات المصلين من أه���ل الق���دس والداخل 
الفلسطيني المحتل إلى المس���جد األقصى، وتوزعوا على 
حلق���ات العلم وقراءة الق���رآن الكريم، وتص���دوا بهتافات 

التكبير لتلك االقتحامات.
ويتعرض المس���جد األقصى يومًيا )عدا الجمعة والسبت( 
لسلس���لة انته���اكات واقتحامات من قبل المس���توطنين 
والجماع���ات اليهودية المتطرفة وعل���ى فترتين صباحية 
ومس���ائية، فيما تزداد وتيرة تل���ك االقتحامات خالل فترة 

األعياد اليهودية.

رام الله / االستقالل:
اإلس���المية  الهيئ���ة  اعتب���رت 
الق���دس  لنص���رة  المس���يحية 
س���لطات  مخط���ط  والمقدس���ات، 
االحتالل اإلسرائيلي لتوسيع حائط 
الب���راق، مدعيًة إقامة مرافق مالئمة 
لذوي االحتياجات الخاّصة، "ذريعة 
واهيه لتهوي���د ما تبقى من حائط 

وساحة البراق".
وأش���ارت الهيئة في بيان لها، إلى 
أن المخطط الجديد يشمل توسعة 
"الس���احة المختلط���ة"، إضافة إلى 
توس���عة الطري���ق الم���ؤدي إليها، 
مؤك���دًة مخطط االحت���الل بتهويد 
القدس ومعالمه���ا وجعلها غريبة 
اإلس���المي  العربي  واقعه���ا  ع���ن 

المسيحي المقدس.
وأك���د األمي���ن الع���ام للهيئة حنا 
عيس���ى أن إقام���ة مراف���ق ل���ذوي 
االحتياج���ات الخاص���ة م���ا هي إال 
ادع���اءات وأكاذي���ب، وه���ذا القرار 
تكمل���ة لمش���اريع التهوي���د على 
األرض من خالل الحفريات وس���رقة 
المستوطنات،  وبناء  واآلثار  التاريخ 
إضافة إلى بن���اء الكنس والحدائق 

التلمودية.
وشدد على أن مدينة القدس مدينة 
محتلة وفًقا لقواعد القانون الدولي، 
وأن هذه األعمال التي تنفذها قوات 
االحت���الل غير قانونية وتتنافى مع 

القوانين الدولية.
واعتبر أن كل ما تبتدعه س���لطات 
االحتالل تحت أي ذريعة من مرافق 
ومب���ان وحدائق ما ه���ي إال مرافق 

"للهيكل" المزعوم.
وكانت بلدية االحتالل في القدس 
المحتل���ة، أق���ّرت خّطة لتوس���عة 
"الس���احة المختلط���ة" لليهود في 
للجدار  المالص���ق  الب���راق  حائ���ط 
الغربي للمس���جد األقصى المبارك، 
وذلك بضغوط م���ن مكتب رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية 
، أن المستش���ار القضائي "لبلدّية 
الق���دس" ع���ارض التوس���عة أول 
األم���ر، إال أّنه تراج���ع عن معارضته 
بعد ضغوطات  الماضي،  األس���بوع 
مكتب نتنياه���و، بذريعة أن هناك 
بنًدا يتيح للس���لطات توسيع مباٍن 
لمالءمته���ا م���ع ذوي االحتياجات 
الخاّص���ة، ب���دون الحص���ول عل���ى 

موافقات بناء.
والتمس علماء آثار للمحكمة العليا 
أعم���ال  أن"  باّدع���اء  اإلس���رائيلية 
الترمي���م ف���ي الموقع األث���ري غير 
قانونّية، وأن نتنياهو يخشى أّنه إن 
لم تجِر توسعة الساحة المختلطة"، 
إقامة  العلي���ا  المحكمة  فس���تقرر 
"صالة مختلطة" في الساحة الكبرى 

لحائ���ط الب���راق، وهو األم���ر الذي 
س���يؤدي إلى أزمة حاّدة مع األحزاب 

الحريدّية.
وتشمل خّطة التوسعة التي كشفت 
عنها "هآرتس" توس���عة "الساحة 
المختلطة"، باإلضافة إلى توس���عة 
الطريق المؤدي إليها وتركيب لوازم 

عبور ذوي االحتياجات الخاّصة.
المستش���ار  اعت���راض  س���بب  أما 
القضائ���ي لبلدية االحتالل فهو أن 
"الخطة واسعة وحساسة" ال يمكن 
وضعها ضم���ن إطار مالءمة المكان 
لذوي االحتياجات الخاّصة، قبل أن 

يتراجع عنها، الحًقا.
في  المختلطة"  "الس���احة  وأقيمت 
حائط البراق، عام 2016، في مسعى 
من قبل حكومة االحتالل إلى الفصل 
بي���ن المصّلي���ن األرثوذكس���يين، 

الذي���ن يحّرم���ون اختالط النس���اء 
بالرجال أثناء الصالة، وبين المصّلين 
الذين  والمحافظين،  اإلصالحيي���ن 
ُأنشئت لهم الساحة، باإلضافة إلى 

إمكانية أن تصلي النساء فيها.
وحينه���ا، أنهى إنش���اء "الس���احة 
األوساط  في  انقس���اًما  المختلطة" 
الدينّية اإلسرائيلية عمره أكثر من 
 للنس���اء 

ّ
ربع قرن حول إن كان يحق

الصالة في س���احة حائ���ط البراق، 
كما مّثل اعتراًفا رس���مًيا، ألول مّرة، 
بالق���ادة اإلصالحيين والمحافظين 

في التيار الديني.
ودائ���رة  الفلس���طينيون  ويؤك���د 
األوقاف اإلس���المية ف���ي القدس، 
أن س���احة البراق ه���ي أرض وقف 
إس���المي وأن حائط البراق هو جزء 

من المسجد األقصى.

رام الله / االستقالل:
قالت وزارة الخارجية إن تهويد أحياء مدينة القدس المحتلة وخاصة حي الشيخ 
جراح هو تطبيق فعلي لمشروع الدولة اليهودية ودليل آخر على تطبيق الخطة 

األمريكية »صفقة القرن«.
وأدانت الوزارة في بيان لها وصل »االستقالل« نسخة منه، »قيام المستوطنين 
وبحراس���ة مشددة من قوات االحتالل بمحاولة االستيالء على قطعة أرض تعود 

ألحد المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
واعتب���رت أن هذه المحاوالت تأتي في إطار الحرب التهويدية المس���تمرة على 

القدس المحتلة واألحياء المتاخمة للخط الفاصل وخاصة حي الشيخ جراح«.
وقال���ت: »إن هذه الخطوة تأتي امتداًدا لسلس���لة من الخطوات االس���تيطانية 
التهويدية، من بينها افتتاح مقر جديد للشركة االستيطانية )أمانا( التي تعتبر 
المبادرة والمش���رفة على معظم عمليات البناء االستيطاني في الضفة الغربية 
المحتل���ة، والعمل على تحقيق تواصل عمراني يهودي اس���تيطاني عبر إقامة 
المئات من الوحدات االس���تيطانية وشق طرق اس���تيطانية واقامة مؤسسات 
رسمية يهودية«. وأشارت الخارجية أن كل هذه االنتهاكات اإلسرائيلية يرافقها 
حمالت تهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين من األحياء الفلسطينية بذرائع 

واهية، وتوطين عائالت يهودية مكانهم لزيادة عدد المستوطنين.
وأضاف���ت »االحتالل يس���تند ف���ي تنفيذ مخططات���ه وبرامجه االس���تعمارية 
التوس���عية الى المواقف األمريكية المنحازة والداعمة لالحتالل وسياس���اته، 
ويستغلها كمظلة لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب 

واحد ووفقا لخارطة المصالح اإلسرائيلية«.
وقالت الوزارة »إن كل ما يجري تحت سمع وبصر المجتمع الدولي في ظل صمت 
دولي مريب يرتقي لمس���توى التواطؤ مع االنتهاكات الجسيمة التي تمارسها 
سلطات االحتالل، ومع المخططات األمريكية التصفوية للقضية الفلسطينية«.

»هيئة«: توسيع حائط البراق ذريعة واهية لتهويد ما تبقى

حائط �لرب�ق       ) �أر�شيف (

رام الله/ االستقالل:
قال وزير األوقاف والش���ؤون الدينية د. يوس���ف ادعيس: "إن االنتهاكات 
اإلس���رائيلية بحق االقصى أصبح���ت تنحو ليس باتجاه الس���يطرة الكاملة 
عليه فحس���ب، وإنما على محيطه أيضًا في س���لب واضح لألراضي الوقفية 

ولممتلكات المسلمين تحت حجج وذرائع مرفوضة جملة وتفصياًل".
وندد ادعيس بالمحاوالت الرامية للس���يطرة على األقصى من خالل ما 
يقوم به جيش االحتالل من حراس���ة المس���توطنين حين يقتحمون 
األقصى، أو من خالل اس���تصدار قرارات تحت ذرائع قانونية تش���رعن 
صالة اليهود داخل ساحات األقصى، مشددًا على أن األقصى بساحاته، 
ومحيطه هو وقف إسالمي خالص ال يمكن بحال تغيير هذه الحقيقة 

بقرارات أٍي كان.
 الذي يدفع االحتالل يدفع لتحويل األقصى إلى مكان للصراع 

َّ
وأش���ار إلى أن

الديني، وليس السياس���ي فقط، داعيًا حكومة االحتالل إلى الكف عن هذه 
الممارسات الخطيرة وغير المعقولة التي تتجاوز حساسية وأهمية االقصى 

في نفوس المسلمين.
ووجه ادعيس نداءه لجميع المسلمين في العالم للوقوف في وجه االنتهاكات 
التي أصبحت تناقش السيادة على األقصى، مطالبًا الفلسطينيين بالوقوف 
بصرامة أمام هذه الهجمة التي تحاول النيل من عقيدتنا وهويتنا الحضارية 

والدينية.
كما طالب ادعيس اليونس���كو التي أصدرت قرارات مهمة تتعلق باألقصى 
والبلدة القديمة وحائط الب���راق الى العمل قبل فوات األوان من أجل إيقاف 

هذا العبث بالمقدسات والمشاعر الدينية والوطنية.

األوقاف تدعو الفلسطينيين 
لحماية األقصى من

 هجمة اإلسرائيليين

الخارجية: تهويد أحياء بالقدس 
تطبيق لـ »الدولة اليهودية«

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى وسط قيود مشددة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس دائرة الق���دس في منظمة التحرير 
الفلسطينية، محافظ القدس عدنان الحسيني، 
ي���وم أمس االثني���ن، إن ما يقوم ب���ه االحتالل 
ومستوطنوه في حي الشيخ جراح من اعتداءات 
على أراضي المواطنين ومنازلهم هناك يندرج 
في إطار المس���اعي لتهويد المدينة المقدسة 

والسيطرة عليها وهو ما يجب التصدي له.
وأضاف الحس���يني في تصري���ح له:  إن صمود 

المواطني���ن هناك وتصديهم للمس���توطنين 
في حي الش���يخ جراح أجبر المستوطنين على 
ترك األرض التي اعتدوا عليها بالصباح ودمروا 
أس���وارها واقتلعوا اش���جارها للسيطرة عليها 

واالستيطان فيها.
وتابع: »إن منطقة كبانية إم هارون في الش���يخ 
جراح مس���تهدفة بكل معن���ى الكلمة وتقطن 
به���ا 33 عائلة يدعي االحت���الل أنها تقيم في 
بيوت تعود ليهود، وتتع���رض تلك العائالت 

العت���داءات متواصل���ة بهدف الس���يطرة على 
المنطقة باالس���تعانة بالقوانين اإلس���رائيلية 

المنحازة«.
وأكد أن زعم االحت���الل أن هذه األرض لهم وأن 
العرب سكنوا فيها وأنهم يريدون العودة لها 
غير منطقي، الن أوراق ملكية األراضي الموجودة 
بح���وزة المس���توطنين غير واضح���ة من حيث 
التفاصيل ويحاولون االستقواء بالحكومة لطرد 

قرابة 33 عائلة.

محافظ القدس: ما جرى في الشيخ جراح

 عربدة مقصودة لصالح االستيطان

بيت لحم/ االستقالل:
انتزعت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان قراًرا بوقف الهدم لمنزلين في مدينة 

بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة من المحكمة العليا االسرائيلية.
وقالت الهيئة في بيان لها،  إن المحامين قدموا التماسا للمحكمة العليا لمنع 
هدم منزل المواطنة هناء أبو حارثية في منطقة الخمار في بتير غرًبا ومنع هدم 

منزل سميح صالح في خربة عليا في الخضر جنوًبا.

انتزاع قرار بوقف الهدم 
لمنزلين في بيت لحم
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وش���دد بدران، في تصريح على حسابه 
عب���ر موقع "تويتر" عل���ى موقف حركته 
من الوحدة الوطنية، وقال: "موقفنا ثابت 
في الحرص على تحقي���ق وحدة وطنية 

حقيقية على أساس اتفاقية 2011".
وبينما أكد عضو اللجنة التنفيذية لحركة 
فت���ح ورئيس وفدها إل���ى القاهرة عزام 
األحمد، عقب انتهاء اجتماعات الوفد مع 
المسؤولين المصريين أن ال تهدئة قبل 

إتمام المصالحة.
 وتجري الفصائل الفلسطينية مباحثات 
القاهرة؛ ألجل  المصري���ة  العاصمة  في 
التوص���ل لتهدئ���ة مع كي���ان االحتالل 
الصهيون���ي بوس���اطة مص���ر واألم���م 

المتحدة.
وفي غض���ون ذل���ك، قال موق���ع "والال" 
العب���ري إن جي���ش االحتالل س���يبحث 
احتم���االت ما س���تؤول إلي���ه األمور في 

غ���زة بعد رفض حركة "فت���ح" محادثات 
التهدئة التي ُتجريها القاهرة مؤخًرا مع 

الفصائل الفلسطينية.
وأوض���ح الموق���ع أن م���ن بي���ن تل���ك 
االحتم���االت أن تتجه األم���ور نحو جولة 
جدي���دة من التصعيد، ف���ي حال رفض 
حركة فتح اتفاق التهدئة وفرض مزيٍد 
من العقوبات على غزة، زاعًما أن "حماس 
س���تدفع إلى زعزعة اس���تقرار المنطقة 
الحدودي���ة أو إط���الق الصواري���خ نح���و 

إسرائيل".

اإتاحة الفر�صة للم�صاحلة
وكش���ف مصدر مطلع في حركة حماس 
طلب عدم ذكر اس���مه ل�"االستقالل" أن 
تأجيل مباحث���ات التهدئة في القاهرة 
جاء بطلب مصري، إلتاحة الفرصة إلحراز 
تقدم في ملف المصالحة الوطنية، نزواًل 

عن���د رغبة فت���ح أن ال تهدئة قبل إتمام 
المصالحة.

"إن قي���ادة حم���اس  المص���در:  وق���ال 
تلقت اتصااًل من مس���ؤولين في جهاز 
المخاب���رات المصري���ة مس���اء أول م���ن 
أمس، وطلبوا تأجي���ل مباحثات القاهرة 
إلتاحة الفرصة أمام مناقش���ة أكثر عمقًا 
للمصالحة باعتبارها نافذًة ألي اتفاق مع 

دولة االحتالل".
وأوض���ح أن مص���ر أك���دت م���رارًا أنها 
تعارض إتمام أي تهدئة فلسطينية –

إسرائيلية، تتجاوز السلطة الفلسطينية 
ومنظم���ة التحرير، مش���يرًا إلى أن مصر 
تحاول كسب موقف مؤيد من الحركات 
اإلسالمية التي ال تنضوي في إطار هذه 
المنظمة وأبرزها حركتا حماس والجهاد 
اإلس���المي من هذه التهدئة، قبل نقل 

الملف إلى المنظمة.

أك���دت  حم���اس  أن  المص���در  وبّي���ن 
اس���تعدادها  المصريين  للمس���ؤولين 
الوزارات والمؤسس���ات  لتس���ليم كافة 
الحكومية وفعل م���ا يمكن ألجل تعزيز 

عمل حكومة التوافق في غزة.

ال جتاوز لل�صلطة
ويقول المحلل السياس���ي أحمد عوض، 
إن المس���ار المصري ف���ي التعاطي مع 
المصالح���ة والتهدئة، يدلل بش���كل ال 
ش���ك فيه أنه ال يمكن تجاوز الس���لطة 
التحرير في أي  الفلس���طينية ومنظمة 

اتفاق مع  االحتالل االسرائيلي.
أن  ل�"االس���تقالل"،  ع���وض  وأوض���ح 
المصريين علق���وا نجاح التهدئة بنجاح 
المصالحة الفلسطينية، األمر الذي يضع 
المزيد من العراقيل أمام هذه التهدئة، 
إذ أن مش���كالت المصالحة ال تزال عالقة 

وعظيم���ة ويصعب حلها مثل مش���كلة 
رواتب موظفي غزة ومشاركة حماس في 

مراكز اتخاذ القرار.
وبي���ن أن أمام الس���لطة الفلس���طينية 
خيارين بخص���وص التهدئة، إما القبول 
به���ا في ظل بقاء حالة االنقس���ام، وهذا 
س���يناريو بعيد جدًا عن الواقع ألنه أحد 
أه���داف صفقة الق���رن األمريكية، أو أن 
يرفض عب���اس التهدئة من خالل وضع 
العقب���ات أمامه���ا التي تش���مل فرض 

عقوبات جديدة على غزة.
وشدد عوض على أن الحل األمثل للوصول 
إلى تهدئة تس���تطيع الحياة والصمود، 
هو بتطبي���ق المصالحة الفلس���طينية 
أواًل، ومن ثم بح���ث التهدئة في مجمع 
فصائلي وطني يؤسس لخلق حالة يصل 
فيها الفلس���طينيون ألن يكون قرارهم 

السياسي قائمًا على اإلجماع الوطني.

على حساب التهدئة

»مباحثات القاهرة«.. المصالحة تطفو على السطح مجددًا 
غزة/ حممود عمر:

ترتفع وترية التحذيرات من ف�صل 
التهدئة الفل�صطينية، يف ظل وجود 

موؤ�صرات قوية تدلل على ذلك، اأبرزها 
اإعالن حركة املقاومة االإ�صالمية 

حما�س تاأجيل لقاءات الف�صائل 
لبحث التهدئة يف القاهرة بعد لقاء 

وفد فتح مع امل�صوؤولني امل�صريني 
موؤخرًا، بينما يبحث امل�صتوى ال�صيا�صي 

والع�صكري يف الكيان ال�صهيوين 
احتماالت انهيار حمادثات التهدئة. 
واأعلن ع�صو املكتب ال�صيا�صي حلركة 

حما�س ح�صام بدران عن تاأجيل 
مباحثات الف�صائل الفل�صطينية يف 
القاهرة حول التهدئة وامل�صاحلة 

التي كانت مقررة اأم�س لعدة اأيام، دون 
حتديد موعد ال�صتئناف بحثها.

غزة/ قاسم األغا: 
أك���د الدكت���ور محم���د الهن���دي عض���و المكتب 
السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
أمس االثنين، أن الحراك الدولي واإلقليمي للتوصل 
إل���ى "تهدئة ميدانية" في قط���اع غزة،  جاء بطلب 
من االحتالل اإلسرائيلي، الفًتا إلى أن األيام القليلة 
المقبلة ستش���هد توجًها ل�وف���ود من )5( فصائل 
فلسطينية إلى القاهرة؛ الستكمال المباحثات حول 

ملفّي التهدئة والمصالحة الوطنية.
وخالل لقاء متلفز عبر فضائي���ة األقصى، رصدته 
"االس���تقالل"، قال الهندي: "إن مصلحة إسرائيل 
هي الت���ي حّركت العال���م والمنطق���ة للبحث عن 
حلول والتوصل إلى حالة تهدئة في القطاع، الذي 
هو نقطة ارتكاز للمش���روع الوطني الفلسطيني"، 
مضيفًا: "إذا أرادوا )األطراف المختلفة( تهدئة فلها 

ثمن".
وش���ّدد على ضرورة االستمرار بمس���يرات العودة 
الس���لمية، التي بدأت ب� 30 م���ارس/ آذار الماضي، 

حتى تحقيق أهدافها.
وتابع: "مسيرات العودة أعادت الصراع للمربع األول 
وهي األرض المحتلة عام 1948، والجمعة المقبلة 
)2018/8/31( حمل���ت اس���ًما يدل على اس���تمرار 

المس���يرات؛ ليؤكد فيها ش���عبنا تمس���كه بحق 
العودة، داعًيا أحرار العالم للتصدي لكل المؤامرات 
األمريكية واإلسرائيلية، الرامية لتصفية القضية 
الفلس���طينية، تحت ش���عار ما ُتس���مى ب�"صفقة 

القرن".

وأش����ار إلى أن الصفقة قد بدأ تطبيقها عملًيا على 
األرض، على الرغم من عدم اإلعالن األمريكي الرسمي 
عن ذلك، وه����ذا ما تؤك����ده المواق����ف واإلجراءات 
األمريكي����ة التصفوية ضد مدينة القدس المحتلة، 
وقضية الالجئين الفلس����طينيين، عبر استهداف 

وكالة "أونروا".    
وشكك في نوايا السلطة الفلسطينية حول تصديها 
ل�� "صفقة القرن"، متسائاًل: " كيف للرئيس محمود 
عب����اس أن يقول إنه ضد الصفق����ة في الوقت الذي 

يستمر فيه بالتنسيق األمني مع االحتالل ؟". 
وطالب رئيس الس����لطة باتخاذ خطوة ش����جاعة عبر 
التوج����ه نح����و الوح����دة والمصالح����ة، إذا كان يريد 

مواجهة صفقات تصفية القضية.
وأكمل: "نحن نريد مصالحة باالس����تناد إلى ما اتفق 
عليه فلس����طينًيا، نعي����د من خاللها بن����اء منظمة 
التحري����ر، ونبن����ي مش����روًعا وطنًيا يتص����دى لكل 

المؤامرات التي تتهدد القضية الفلسطينية".
وح����ول المقاومة في الضف����ة المحتلة، أوضح عضو 
المكتب السياس����ي للجهاد أن هناك يدًا ثقيلة من 
االحتالل والسلطة إلعاقة العمل المقاوم، معبرًا عن 
رفض حركته شروط الس����لطة لتحقيق المصالحة، 
من خالل العودة لحكم قطاع غزة، بش����روط مختلفة 

)التمكين فوق األرض وتحتها، والسالح الواحد(.
وقال: "إذا كان مفهوم هذه الشروط هو مصادرة سالح 
المقاومة الذي هو روح الش����عب الفلسطيني فهذا 
أمر مس����تحيل ومرفوض، وكل مح����اوالت االلتفاف 

على روح المقاومة وإرادة السالح ستفشل".

د. الهندي: الحراك الدولي واإلقليمي 
للتوصل لـ »تهدئة« بغزة جاء بطلب االحتالل

د. حممد الهندي 
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وش���دد بدران، في تصريح على حسابه 
عب���ر موقع "تويتر" عل���ى موقف حركته 
من الوحدة الوطنية، وقال: "موقفنا ثابت 
في الحرص على تحقي���ق وحدة وطنية 

حقيقية على أساس اتفاقية 2011".
وبينما أكد عضو اللجنة التنفيذية لحركة 
فت���ح ورئيس وفدها إل���ى القاهرة عزام 
األحمد، عقب انتهاء اجتماعات الوفد مع 
المسؤولين المصريين أن ال تهدئة قبل 

إتمام المصالحة.
 وتجري الفصائل الفلسطينية مباحثات 
القاهرة؛ ألجل  المصري���ة  العاصمة  في 
التوص���ل لتهدئ���ة مع كي���ان االحتالل 
الصهيون���ي بوس���اطة مص���ر واألم���م 

المتحدة.
وفي غض���ون ذل���ك، قال موق���ع "والال" 
العب���ري إن جي���ش االحتالل س���يبحث 
احتم���االت ما س���تؤول إلي���ه األمور في 

غ���زة بعد رفض حركة "فت���ح" محادثات 
التهدئة التي ُتجريها القاهرة مؤخًرا مع 

الفصائل الفلسطينية.
وأوض���ح الموق���ع أن م���ن بي���ن تل���ك 
االحتم���االت أن تتجه األم���ور نحو جولة 
جدي���دة من التصعيد، ف���ي حال رفض 
حركة فتح اتفاق التهدئة وفرض مزيٍد 
من العقوبات على غزة، زاعًما أن "حماس 
س���تدفع إلى زعزعة اس���تقرار المنطقة 
الحدودي���ة أو إط���الق الصواري���خ نح���و 

إسرائيل".

اإتاحة الفر�صة للم�صاحلة
وكش���ف مصدر مطلع في حركة حماس 
طلب عدم ذكر اس���مه ل�"االستقالل" أن 
تأجيل مباحث���ات التهدئة في القاهرة 
جاء بطلب مصري، إلتاحة الفرصة إلحراز 
تقدم في ملف المصالحة الوطنية، نزواًل 

عن���د رغبة فت���ح أن ال تهدئة قبل إتمام 
المصالحة.

"إن قي���ادة حم���اس  المص���در:  وق���ال 
تلقت اتصااًل من مس���ؤولين في جهاز 
المخاب���رات المصري���ة مس���اء أول م���ن 
أمس، وطلبوا تأجي���ل مباحثات القاهرة 
إلتاحة الفرصة أمام مناقش���ة أكثر عمقًا 
للمصالحة باعتبارها نافذًة ألي اتفاق مع 

دولة االحتالل".
وأوض���ح أن مص���ر أك���دت م���رارًا أنها 
تعارض إتمام أي تهدئة فلسطينية –

إسرائيلية، تتجاوز السلطة الفلسطينية 
ومنظم���ة التحرير، مش���يرًا إلى أن مصر 
تحاول كسب موقف مؤيد من الحركات 
اإلسالمية التي ال تنضوي في إطار هذه 
المنظمة وأبرزها حركتا حماس والجهاد 
اإلس���المي من هذه التهدئة، قبل نقل 

الملف إلى المنظمة.

أك���دت  حم���اس  أن  المص���در  وبّي���ن 
اس���تعدادها  المصريين  للمس���ؤولين 
الوزارات والمؤسس���ات  لتس���ليم كافة 
الحكومية وفعل م���ا يمكن ألجل تعزيز 

عمل حكومة التوافق في غزة.

ال جتاوز لل�صلطة
ويقول المحلل السياس���ي أحمد عوض، 
إن المس���ار المصري ف���ي التعاطي مع 
المصالح���ة والتهدئة، يدلل بش���كل ال 
ش���ك فيه أنه ال يمكن تجاوز الس���لطة 
التحرير في أي  الفلس���طينية ومنظمة 

اتفاق مع  االحتالل االسرائيلي.
أن  ل�"االس���تقالل"،  ع���وض  وأوض���ح 
المصريين علق���وا نجاح التهدئة بنجاح 
المصالحة الفلسطينية، األمر الذي يضع 
المزيد من العراقيل أمام هذه التهدئة، 
إذ أن مش���كالت المصالحة ال تزال عالقة 

وعظيم���ة ويصعب حلها مثل مش���كلة 
رواتب موظفي غزة ومشاركة حماس في 

مراكز اتخاذ القرار.
وبي���ن أن أمام الس���لطة الفلس���طينية 
خيارين بخص���وص التهدئة، إما القبول 
به���ا في ظل بقاء حالة االنقس���ام، وهذا 
س���يناريو بعيد جدًا عن الواقع ألنه أحد 
أه���داف صفقة الق���رن األمريكية، أو أن 
يرفض عب���اس التهدئة من خالل وضع 
العقب���ات أمامه���ا التي تش���مل فرض 

عقوبات جديدة على غزة.
وشدد عوض على أن الحل األمثل للوصول 
إلى تهدئة تس���تطيع الحياة والصمود، 
هو بتطبي���ق المصالحة الفلس���طينية 
أواًل، ومن ثم بح���ث التهدئة في مجمع 
فصائلي وطني يؤسس لخلق حالة يصل 
فيها الفلس���طينيون ألن يكون قرارهم 

السياسي قائمًا على اإلجماع الوطني.

على حساب التهدئة

»مباحثات القاهرة«.. المصالحة تطفو على السطح مجددًا 
غزة/ حممود عمر:

ترتفع وترية التحذيرات من ف�صل 
التهدئة الفل�صطينية، يف ظل وجود 

موؤ�صرات قوية تدلل على ذلك، اأبرزها 
اإعالن حركة املقاومة االإ�صالمية 

حما�س تاأجيل لقاءات الف�صائل 
لبحث التهدئة يف القاهرة بعد لقاء 

وفد فتح مع امل�صوؤولني امل�صريني 
موؤخرًا، بينما يبحث امل�صتوى ال�صيا�صي 

والع�صكري يف الكيان ال�صهيوين 
احتماالت انهيار حمادثات التهدئة. 
واأعلن ع�صو املكتب ال�صيا�صي حلركة 

حما�س ح�صام بدران عن تاأجيل 
مباحثات الف�صائل الفل�صطينية يف 
القاهرة حول التهدئة وامل�صاحلة 

التي كانت مقررة اأم�س لعدة اأيام، دون 
حتديد موعد ال�صتئناف بحثها.

غزة/ قاسم األغا: 
أك���د الدكت���ور محم���د الهن���دي عض���و المكتب 
السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، 
أمس االثنين، أن الحراك الدولي واإلقليمي للتوصل 
إل���ى "تهدئة ميدانية" في قط���اع غزة،  جاء بطلب 
من االحتالل اإلسرائيلي، الفًتا إلى أن األيام القليلة 
المقبلة ستش���هد توجًها ل�وف���ود من )5( فصائل 
فلسطينية إلى القاهرة؛ الستكمال المباحثات حول 

ملفّي التهدئة والمصالحة الوطنية.
وخالل لقاء متلفز عبر فضائي���ة األقصى، رصدته 
"االس���تقالل"، قال الهندي: "إن مصلحة إسرائيل 
هي الت���ي حّركت العال���م والمنطق���ة للبحث عن 
حلول والتوصل إلى حالة تهدئة في القطاع، الذي 
هو نقطة ارتكاز للمش���روع الوطني الفلسطيني"، 
مضيفًا: "إذا أرادوا )األطراف المختلفة( تهدئة فلها 

ثمن".
وش���ّدد على ضرورة االستمرار بمس���يرات العودة 
الس���لمية، التي بدأت ب� 30 م���ارس/ آذار الماضي، 

حتى تحقيق أهدافها.
وتابع: "مسيرات العودة أعادت الصراع للمربع األول 
وهي األرض المحتلة عام 1948، والجمعة المقبلة 
)2018/8/31( حمل���ت اس���ًما يدل على اس���تمرار 

المس���يرات؛ ليؤكد فيها ش���عبنا تمس���كه بحق 
العودة، داعًيا أحرار العالم للتصدي لكل المؤامرات 
األمريكية واإلسرائيلية، الرامية لتصفية القضية 
الفلس���طينية، تحت ش���عار ما ُتس���مى ب�"صفقة 

القرن".

وأش����ار إلى أن الصفقة قد بدأ تطبيقها عملًيا على 
األرض، على الرغم من عدم اإلعالن األمريكي الرسمي 
عن ذلك، وه����ذا ما تؤك����ده المواق����ف واإلجراءات 
األمريكي����ة التصفوية ضد مدينة القدس المحتلة، 
وقضية الالجئين الفلس����طينيين، عبر استهداف 

وكالة "أونروا".    
وشكك في نوايا السلطة الفلسطينية حول تصديها 
ل�� "صفقة القرن"، متسائاًل: " كيف للرئيس محمود 
عب����اس أن يقول إنه ضد الصفق����ة في الوقت الذي 

يستمر فيه بالتنسيق األمني مع االحتالل ؟". 
وطالب رئيس الس����لطة باتخاذ خطوة ش����جاعة عبر 
التوج����ه نح����و الوح����دة والمصالح����ة، إذا كان يريد 

مواجهة صفقات تصفية القضية.
وأكمل: "نحن نريد مصالحة باالس����تناد إلى ما اتفق 
عليه فلس����طينًيا، نعي����د من خاللها بن����اء منظمة 
التحري����ر، ونبن����ي مش����روًعا وطنًيا يتص����دى لكل 

المؤامرات التي تتهدد القضية الفلسطينية".
وح����ول المقاومة في الضف����ة المحتلة، أوضح عضو 
المكتب السياس����ي للجهاد أن هناك يدًا ثقيلة من 
االحتالل والسلطة إلعاقة العمل المقاوم، معبرًا عن 
رفض حركته شروط الس����لطة لتحقيق المصالحة، 
من خالل العودة لحكم قطاع غزة، بش����روط مختلفة 

)التمكين فوق األرض وتحتها، والسالح الواحد(.
وقال: "إذا كان مفهوم هذه الشروط هو مصادرة سالح 
المقاومة الذي هو روح الش����عب الفلسطيني فهذا 
أمر مس����تحيل ومرفوض، وكل مح����اوالت االلتفاف 

على روح المقاومة وإرادة السالح ستفشل".

د. الهندي: الحراك الدولي واإلقليمي 
للتوصل لـ »تهدئة« بغزة جاء بطلب االحتالل

د. حممد الهندي 
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وتس���ود حالة م���ن القل���ق والترقب في 
صف���وف موظفي الس���لطة بغ���زة، بعد 
الفلس���طينية بوقف  تهديد الس���لطة 
التحويالت المالية للقطاع في حال توقيع 
حركة حماس على اتفاق تهدئة ثنائي 
م���ع  االحت���الل االس���رائيلي، األمر الذي 
جعل مصير الموظفين مجهوال ورهينة 

للخالفات السياسية. 

توقف احلياة
وأض����اف الموظف مراد ل�"االس����تقالل":" 
األوض����اع في غ����زة أصبح����ت ال ُتطاق وال 
يمك����ن تحمله����ا، فكل يوم يُط����ل علينا 
رئيس الس����لطة بتصريحات وتهديدات 
بعقوب����ات جديدة تزي����د معاناتنا وتدمر 
حياتنا بدون رحمة، نحن بالكاد ندبر أمور 
حياتن����ا اليومية في ظل خصم 50% من 
الروات����ب، فكي����ف س����تكون حالي وحال 
اسرتي بعد فرض عقوبات جديدة علينا؟". 

وأوض���ح، أن أكثر ما ُيقل���ق الموظف أن 
عجزه عن سداد التزاماته المالية للبنوك 
ومتج���ر البقالة وأصحاب بي���وت اإليجار، 
وس���داد فواتير المياه والكهرباء وغيرها 
من الضروريات، ويس���أل غاضب���ًا:" لماذا 
يفعلون بنا ذل���ك؟ هل ُيعاقبون حماس 
بقطع رواتبن���ا و التالع���ب بلقمة عيش 

أطفالنا؟". 
وفي نهاية حديثة، طالب السلطة وكافة 
المس���ؤولين بإيج���اد حل���ول مصيرية، 
تخرجه���م م���ن حال���ة الضن���ك ال���ذي 
يعيشون فيه، في ظل األزمات واألوضاع 

االقتصادية التي تعصف بالقطاع . 
ونقلت صحيف���ة األخب���ار اللبنانية في 
عددها الصادر أمس االثنين، عن مصادر 
سياس���ية مطلع���ة أن رئيس الس���لطة 
محم���ود عب���اس، كّلف حكوم���ة الوفاق 
الوطني بإع���داد "تصور كامل حول وقف 

تمويل غزة".

وذكرت الصحيفة أن التصور سيش���مل 
"روات���ب الموظفي���ن، ورواتب الش���ؤون 

االجتماعية، ووزارتي الصحة والتعليم".
ووف���ق الصحيف���ة، ف���إن "العقوب���ات" 
المحتملة، تتخطى وقف الراتب المنقطع 
منها أصال وتمويل آخر وزارات، إذ سيقرر 
وقف عمل "س���لطة النقد" ف���ي غزة، ما 
يعني إقفال جمي���ع البنوك والمصارف 
في القطاع، األمر الذي سيش���ل الحركة 
التجارية كلي���ًا، ويوقف الحواالت المالية 
من غزة وإليها، بما سيؤثر أيضًا في حركة 

االستيراد.
وأش���ارت إلى أن���ه "ثمة خط���وات أخرى 
تس���تعد الس���لطة لتنفيذه���ا ضم���ن 
تحوي���ل  وق���ف  تش���مل  العقوب���ات، 
مخصص���ات الش���ؤون االجتماعية التي 
تخ���دم أكثر من 80 أل���ف عائلة من غزة، 
وتجمي���د التحويالت الطبي���ة للمرضى 
الصحي،  للقطاع  والمستلزمات  واألدوية 

وقط���ع الكهرباء ووقف دف���ع ثمن مياه 
"ماكروت" اإلسرائيلية الواردة إلى غزة.

خماوف كبرية 
حالة من القلق واليأس الش���ديد أصابت 
الموظف أبو محمد غبون الذي يعمل في 
القطاع التعليمي للسلطة الفلسطينية، 
بعد التصريحات االخيرة حول  الحكومة 
بوق���ف تمويل قطاع غزة بش���كل كامل 
، والذي سيش���مل "روات���ب الموظفين، 
ورواتب الش���ؤون االجتماعي���ة، ووزارتي 

الصحة والتعليم".
ويقول غب���ون ل�"االس���تقالل":" إن وقف 
الس���لطة تمويل غزة يعني وقف رواتبنا 
نهائي���ًا، األمر ال���ذي س���ينهي حياتنا 
ويسبب انهيارًا شاماًل لغزة"، الفتًا إلى أنه 
ال يستبعد أن تنفذ السلطة هذه الخطوة 
الكثي���ر م���ن التهديدات  كما نف���ذت 
بالس���ابق دون أن تلق���ي ب���اال لمعان���اة 

المواطنين. 
بعي���ون يس���كنها االحمرار من ش���دة 
الغضب، يضيف:" نحن نعاني من أوضاع 
اقتصادية صعبة للغاية منذ بدأ تنفيذ 
العقوبات بحقنا، وزادت صعوبة مع تراكم 
الديون علينا باجتم���اع رمضان واالعياد 
والمدارس، إضاف���ًة للقروض وااللتزامات 
المالية للبنوك، وصلنا لمرحلة نبكي فيها 
على بكاء أطفالنا وحرمانهم من أبس���ط 
احتياجاتهم"، مس���تدركًا:" احنا بنموت 
ألف مرة باليوم، وما حد من المس���ؤولين 

شاعر فينا".   
ويتابع:" يقول���ون أن العقوبات الجديدة 
التي س���تفرض هدفها إجب���ار حماس 
للتوقيع عل���ى ورقة المصالح���ة وانهاء 
االنقس���ام، ل���و كان االم���ر كذلك فنحن 
مستعدون أن نصبر كموظفين، ولكن أن 
توضع عقوب���ات نكتوي بنيرانها فقط ال 

يرضي أحد". 

يهدد بوقف التمويل وقطع الرواتب 

مفاجأة عباس لموظفيه بغزة.. »هذه المرة غير«!
غزة/ دعاء احلطاب: 

يرف�ض املوظف اأبو اأمين مراد الذي يعمل يف 
اجلهاز الع�سكري لل�سلطة الفل�سطينية، فكرة 
ت�سور اأحوال اأ�سرته يف اليوم الذي ميكن اأن 

توقف فيه ال�سلطة راتبه ال�سهري ب�سكل نهائي 
اأو تقلي�سه لـ%30، فحدوث ذلك بالن�سبة له 

يعني » توقف احلياة«. 
ورغم اأن مراد ي�سدد كامل راتبه البالغ نحو 
1800 �سيكل �سهريًا للقرو�ض وااللتزامات 
املالية للبنوك، وي�ستدين جلانبه من املعارف 

واأ�سحاب املحال التجارية لتاأمني بع�ض 
م�ستلزمات اأبنائه ال�سبعة، يقول:" اإن فر�ض 
مزيد من العقبات على رواتبنا �سواء قطعها 

كامله اأو زيادة ن�سبة اخل�سم عن %50، كارثة 
كبرية ال ميكن اأن نتوقعها يومًا، و�ستجعلنا 

جمرمني مالحقني على خلفية ذمم مالية".

دولة فل�سطني
املجل�ض االأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
  الرقم:2018/5061 
 التاريخ:2018/8/26

إعالن بيع بالمزاد العلني في 
القضية رقم 2018/5061

نعلن للعموم انه مع���روض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية 

غزة مزليق من نوع )يل( قديم لون )اصفر( قدرة الرفع)2.5 وطن(.
فعل���ى من يرغب بالدخول بالمزاد الحض���ور الى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في اوقات الدوام الرس���مي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة 
التأمي���ن بواق���ع 10%  من قيم���ة التخمين و ان الرس���وم و الداللة و 
االنتقال على نفقة المشتري علما بأنه سينعقد الساعة الثانية عشرة 

من يوم االربعاء 2018/9/12.

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
  وائل نبهان

فرنسا/ االستقالل:
عّبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها من 
اس���تمرار اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي 
ص���الح  الفلسطيني-الفرنس���ي  للمحام���ي 

الحموري إدارًيا.
وقالت الوزارة في بيان لها "بعد مرور عام على 
اعتقاله، ال يزاُل المحامي صالح حموري، يقبع 
وراء القضبان بس���جن كتسيعوت في صحراء 
النقب، دون معرفة حجم التهم الموجهة إليه 
وال الحصول على ضمانات بشأن تاريخ اإلفراج 

عنه".
وكان القرار بحق الحموري اتخذ من قبل قاٍض 
في جلسات مغلقة، بناء على توصيات سرية 

من أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية.
وأش���ارت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية إلى 
أن السلطات اإلس���رائيلية علقت على قضية 

الحموري مرة واحدة فقط، عبر بيان أرس���ل إلى 
موقع "تايمز أوف إسرائيل" في سبتمبر 2017، 
والذي زعم فيه جهاز االستخبارات اإلسرائيلي 
أن" الحموري عاد إلى الجبهة الشعبية لتحرير 
فلس���طين عل���ى الرغم من التحذي���رات التي 

تلقاها من قوات األمن«.
وفي مطلع يوليو، أمر أحد القضاة اإلسرائيليين 
باحتجاز الحموري لمدة ثالثة أش���هر إضافية 
في انتظار النظر في "معلومات جديدة"، ولكن 
الحموري الذي لم يمنح الحق في الوصول إلى 
الملف، رف���ض أن يتم الدف���اع عنه، كخطوة 
تن���درج في إط���ار عملية مقاطع���ة المحاكم 
اإلس���رائيلية التي بدأها األس���رى اإلداريون 
الفلس���طينيون في فبراير الماضي، وعددهم 

نحو 500 أسير.
ونقلت صحيفة "ليبراس���يون" عن والدة صالح 

الحموري الفرنسية وصفها لجلسات المحاكمة 
اإلس���رائيلية بأنها "أش���به بالمس���رحية" من 
غيرها، مشيرة إلى أنه نظرًيا يمكن إطالق ابنها 
في 30 س���بتمبر، "لكنها ال تثق بالتصريحات 

القادمة من عدالة يحكمها التعسف".
يذك���ر أن المحامي الفرنس���ي الفلس���طيني 
الحموري الذي يعمل مع مؤسس���ة "الضمير" 
الفلسطينية غير الحكومية، اعتقل في 2005، 
وصدر بحقه حكم بالسجن تسع سنوات بعد 
اتهامه بالتخطيط الغتيال الحاخام اليهودي 
عوفاديا يوس���ف، األم���ر الذي نف���اه واعتبره 
مكيدة بسبب مواقفه ونضاله إلى جانب شعبه 

من أجل إنهاء االحتالل.
وتم اإلفراج عنه ضمن "صفقة شاليط" لتبادل 
األس���رى في عام 2011، بع���د حملة إعالمية 

وضغوط سياسية وشعبية في فرنسا.

فرنسا »قلقة« من استمرار اعتقال االحتالل للمحامي الحموري

رام الله/ االستقالل:
أعل���ن وزي���ر ش���ؤون الق���دس وعض���و اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحس���يني 
أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس 
سيقدم رس���ميا طلب عضوية كاملة لفلسطين 
في األمم المتحدة خ���الل خطابه أمام الجمعية 

العامة في أيلول القادم.
وقال الحس���يني إنه س���يكون هن���اك قرارات 
صعب���ة ومصيري���ة بعد خط���اب الرئيس في 
الش���روع بخطوات  المتح���دة وأهمه���ا  األمم 
تحديد العالقة مع س���لطات االحتالل، واصفا 
هذه الخطوات بالتدريجية وحس���ب ما تتطلبه 

المرحلة الراهنة. وأوضح الحسيني أن اجتماعا 
لتنفيذية منظمة التحرير عقد يوم أمس وعلى 
أجندته موض���وع االعتراف بدولة فلس���طين 
وطل���ب الحماي���ة الدولية وقضي���ة الالجئين 
ناهيك عن مراجعة ش���املة لقرارات المجلس 

المركزي وقرارات سابق.

الحسيني: عباس سيطالب بعضوية كاملة لفلسطين في األمم المتحدة

غزة/ االستقالل:
نفى المسشتار االعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين "اونروا " عدنان ابو حسنه تبرع 

االمارات وقطرب� 100 مليون $ لالونروا .
واكد ابو حسنة في تصريحات صحفية، أن تلك التبرعات قديمة وليست جديدة .

وكانت وسائل اعالم تناقلت أنباء حول تبرع قطر واالمارات  بمبلغ 100 مليون دوالر لوكالة 
"األونروا" وهو ما نفاه أبو حسنة .

أبو حسنة ينفي تبرع اإلمارات 
وقطر بـ 100 مليون $ لألونروا
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إعالن طرح مزايدة تلزيم
 ماكينات مشروبات

تعلن جامعة فلسطين و مقرها غزة_ مدينة الزهراء عن طرح مزايدة تلزيم 
ماكينات مشروبات )الس���اخنة و الباردة( داخل مباني الجامعة في المقر 
الرئيسي_ مدينة الزهراء تبعا للشروط و المواصفات الموضحة في كراسة 

المزايدة.
فعلى الشركات ذات االختصاص و المسجلة رسميا و ترغب في المشاركة 
في المزايدة مراجعة دائرة اللوازم  و المشتريات في الجامعة و مقرها غزة_ 
مدينة الزهراء اوقات الدوام الرسمي من اجل الحصول على المزايدة مقابل 

دفع مبلغ مالي قدره100 شيكل غير مستردة.
علما بان اخر موعد لقبول عروض االس���عار بالظرف المختوم في صندوق 
العطاءات الكائن في مقر الجامعة الرئيسي بمدينة غزة_ مدينة الزهراء_ 
في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االحد الموافق 02/09/2018 
و تفتح المظاريف بحضور ممثلين عن الش���ركات المتناقصة في نفس 

المكان الساعة الثانية عشرة و النصف.
مالحظة:-

-  اجرة االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء .
-  تقدم االسعار بعملة الدوالر شامل الضريبية.

- الجامعة غير ملزمة بأعلى االسعار.
- للمراجعة و االستفسار يرجى االتصال باألستاذ/ فايز صباح_ جوال رقم:  

. 0599331134

غزة/ خالد اشتيوي:
أكد القيادي في حركة الجهاد االس���المي، 
أحمد المدلل على أن المقاومة الفلسطينية 
ليس���ت معدوم���ة الخيارات ف���ي مواجهة 
غطرس���ة االحتالل "اإلس���رائيلي"، وأن زمن 
انتصارات العدو ولى واآلن هو زمن المقاومة.

وق���ال المدلل خالل ورش���ة عم���ل نظمتها 
مهج���ة القدس ي���وم أم���س االثنين، في 
مدينة غزة بمناسبة اليوم العالمي السترداد 
جثامين الشهداء: "إن االحتالل لم يترك أي 
وسيلة سادية إال واستخدمها ضد الشعب 
الفلسطيني وضد األسرى داخل السجون من 
جرائم ال إنسانية ممنهجة من خالل اإلهمال 
الطب���ي والع���زل االنف���رادي واالعتق���االت 
اإلدارية حتى وصل إجرامه الحتجاز جثامين 

الشهداء متجاوزًا كل المواثيق الدولية ".
ووجه المدلل، رس���الة للع���دو الصهيوني، 
"بأن زمن انتصاراته قد ولى ونحن اليوم في 
زمن االنتصارات التي اس���تطاعت المقاومة 
الفلس���طينية أن تخطه���ا ألبناء ش���عبها 
من خالل فرض معادلة ت���وازن الرعب التي 

يعيشها االحتالل".
واعتب���ر المدل���ل، أن ما يمارس���ه االحتالل 
م���ن احتج���از لجثامين الش���هداء يعكس 
حالة الوهن والضعف التي يعيش���ها هذا 
الع���دو، فلم يتوق���ف خوفه م���ن األطفال 
الفلس���طينيين الذين يحملون الحجارة وال  
المجاهد ال���ذي يحمل الرصاصات بل وصل 

تخوفهم من الشهداء في قبورهم.
وأك���د أن ممارس���ات االحت���الل الهمجي���ة 
الفلسطينيين،  الشهداء  جثامين  باحتجاز 
لم تردع المقاومة الفلس���طينية ولم تكسر 

إرادة الشعب الفلسطيني، أو تنل من إرادة 
األسرى داخل السجون.

ودعا األمة العربية واالس���المية لوقف حالة 
التطبيع والهرولة نح���و العدو الصهيوني، 
ألن ذلك يعطيه الش���رعية في االس���تمرار 
بممارس���ة عدوانه وغطرسته وجرائمه ضد 
الشعب الفلسطيني، والتغول في القدس 
واألقصى الذي يس���عى لتقس���يمه مكانيًا 

وزمانيًا.
وطالب المدلل  الس���لطة الفلسطينية بأن 

يكون مل���ف تس���ليم جثامين الش���هداء 
المحتجزين عند االحتالل، على رأس القضايا 
المقدمة إلى محكمة الجنايات الدولية حتى 
يتدخ���ل المجتمع الدولي إلع���ادة جثامين 
الش���هداء، مش���ددًا على أهمي���ة الوحدة 
الفلسطينية للوقوف في وجه هذه الجرائم 

التي يرتكبها االحتالل ضد شعبنا.
من جانبه ذكر القي���ادي في جبهة النضال 
الش���عبي ابو وليد الزق، باسم لجنة األسرى 
والقوى الوطنية االس���المية، أن قرار احتجاز 

جثامين الشهداء من قبل االحتالل هو دليل 
واضح على فاشية هذا الكيان، الذي يصنف 

بأنه إجراء غير قانوني ومدان دوليًا.
وأوضح أن الس���ر االكبر وراء صمود الشعب 
الفلس���طيني ف���ي ظل ما يتع���رض له من 
مضايقات وممارسات عدوانية هو امتالكه  
لق���وة الح���ق، وإيمانهم بأهمي���ة مواصلة 
المقاومة ضد هذا المحتل  الذي وصل ذروته 
في ممارساته التعسفية ضد أبناء الشعب 

الفلسطيني .

وق���ال: "إنن���ا نعي���ش اليوم أمام مش���روع 
أمريكي خطير يهدد الهوية الفلسطينية، 
هذا المش���روع الذي يرتكز على أساسيات 
بدأ تنفيذها فعلي���ًا لجعل القدس عاصمة 
إلس���رائيل وتضييع حق الالجئين" مؤكدًا 
أن الركي���زة األساس���ية إلفش���ال المخطط 
القضي���ة  يس���تهدف  ال���ذي  األمريك���ي 
الفلس���طينية هي الوحدة الوطنية، وإنهاء 
االنقسام الفلسطيني والوقوف صفًا واحدًا 
في وجه هذه المؤامرة الس���اعية لش���طب 

الهوية الفلسطينية.
وبدوره تحدث شقيق الشهيد أنور سكر، عن 
المعاناة التي تعيشها والدته جراء احتجاز 
ابنها في مقبرة األرقام عند االحتالل، مطالبًا 
المؤسس���ات الدولية والحقوقية، والسلطة 
الفلسطينية بأن يمارسوا كل أنواع الضغط 
عل���ى االحتالل حت���ى يفرج ع���ن جثامين 
الش���هداء الفلس���طينيين، ليتثن���ى لهم 

تشييعهم وتوديعهم كباقي الشهداء. 
ولفت س���كر إلى خداع االحتالل واس���لوبه 
اإلجرامي في تعامله مع عائالت الش���هداء 
المحتج���زة جثامينهم  م���ن خالل التالعب 
مش���اعرهم، ذاكرًا ما حصل معهم قبل عام 
عندم���ا إجري فح���ص " DNA  " لش���قيقه 
الشهيد أنور، لكن إلى اآلن لم يحدث شيء. 

وبحس���ب إحصائي���ات التجم���ع الوطن���ي 
الس���ترداد جثامين الش���هداء؛ ف���إن قوات 
االحت���الل ال ت���زال تحتج���ز جثامين 253 
ش���هيدًا عن االحت���الل في مقاب���ر األرقام 
وثالج���ات الموتى منذ الع���ام 1968، حيث 
ترفض قوات االحتالل تس���ليم جثامينهم 

لعائالتهم.

المدلل: المقاومة ليست معدومة الخيارات في مواجهة االحتالل

جانب من ور�سة العمل التي نظمتها مهجة القد�س بغزة اأم�س            ) اال�ستقالل (

بيت لحم/ االستقالل:
نعى نادي األس���ير الفلسطيني المحرر محمود التعمري أبو ثائر من قرية تقوع 
في محافظة بيت لحم والذي وافته المنية مساء أول أمس األحد عن عمر ناهز 65 
عاما بعد معاناته من المرض. وذكر النادي في بيان صحفي يوم أمس، أن األسير 
المحرر التعمري كان قد امضي في س���جون االحتالل 17 عامًا وأطلق سراحه في 

صفقة التبادل عام 1985م وبعد اإلفراج عنه بعدة شهور أبعد إلى خارج البالد.
تجدر اإلشارة إلى أن التعمري عاد عام 1993 إلى فلسطين

وفاة أسير محرر من
 رام الله/ االستقالل: قرية تقوع في بيت لحم

تتجل���ى انته���اكات االحتالل اإلس���رائيلي 
ف���ي الحقد ال���ذي تختزله ضد أبناء ش���عبنا 
الفلس���طيني بأبس���ط الحقوق التي كفلتها 
المواثي���ق الدولي���ة واإلنس���انية، من خالل 
االس���تمرار ف���ي احتجاز 253 ش���هيدا فيما 

يعرف بمقابر األرقام.
وصادف أول أمس، الذكرى السنوية العاشرة 
للي���وم الوطني م���ن أجل اس���ترداد جثامين 
الشهداء المحتجزة لدى االحتالل االسرائيلي 

والكشف عن مصير المفقودين.
ووفق الحمل���ة الوطنية الس���تراد الجثامين 
والت���ي تأسس���ت ع���ام 2008، ف���إن ما تم 
توثيقه استنادا الى بالغات عائالت الشهداء 
والفصائل الفلس���طينية التي كانوا ينتمون 
لها، تم احتجاز حوالي 400 ش���هيد، فيما تم 

تحري���ر جثامين 131 منهم، وم���ا يزال 253 
شهيدا محتجزا في مقابر األرقام.

وأكدت الحملة، أن عدد الشهداء الموجودين 
ف���ي مقابر األرقام يفوق ه���ذا العدد الموثق 
اس���تنادا إل���ى المعلوم���ات المتداولة حول 
المقابر واع���داد القبور داخلها، مش���يرة إلى 
أن هن���اك 68 مفقودا منذ بداية االحتالل وال 
يعرف مصيرهم وينكر االحتالل أي معلومات 

حولهم.
ومنذ عام 2015 وحتى اليوم احتجز االحتالل 
جثامين أكثر من 220 شهيدًا لفترات زمنية 
مختلفة )من أيام إلى شهور، وبعض الشهداء 
أكثر من عامين( أف���رج عن معظمهم وأبقى 

على 28 شهيدا محتجزا حتى اليوم.
وتنص اتفاقي���ة جنيف األولى ف���ي المادة 
17 بإل���زام الدول المتعاقدة باحترام جثامين 

ضحايا الحرب م���ن االقليم المحتل وتمكين 
ذويهم من دفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية 

والوطنية.
وأقام االحتالل اإلسرائيلي مقابر سرية عرفت 
باس���م مقابر األرقام، وهي عب���ارة عن مدافن 
بس���يطة، محاط���ة بالحجارة بدون ش���واهد، 
ومثبت ف���وق القبر لوحة معدنية تحمل رقمًا 
معينًا، ولهذا س���ميت بمقاب���ر األرقام ألنها 

تتخذ األرقام بدياًل ألسماء الشهداء.
ويعلن االحتالل هذه المقابر مناطق عسكرية 
مغلقة، وترفض سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
إعطاء شهادات وفاة لذوي الشهداء أو تقديم 
قوائم بأسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن 
وظ���روف احتجازهم، ب���ل اعترفت بالفوضى 
واإلهم���ال في احتج���از الجثامي���ن وفقدان 

بعضها.

253 شهيــدًا فــي مقابــر األرقــام

رام الله/ االستقالل:
رصدت هيئة شؤون األسرى والمحررين اعتداء 
جنود االحتالل بالضرب المبرح على ثالثة فتية، 
خ���الل اعتقالهم والتحقي���ق معهم في مراكز 

توقيف االحتالل.
وأوضح���ت الهيئ���ة في تقرير له���ا يوم أمس 
االثنين، أن جن���ود االحتالل اعتدوا على الطفل 
حمزة ش���تيوي )16 عاًما( من بل���دة كفر قدوم 
ش���رق قلقيلية، بعد أن هاجمه عدد من الجنود 
وقاموا بطرحه على أرض مليئة بالحجارة، ومن ثم 
انهالوا عليه بالضرب المبرح على رأسه وظهره، 
واس���تمر التنكي���ل به فقاموا بضرب���ه بأعقاب 

بنادقهم.

وأف���اد التقري���ر أن الفتى لم يس���تطع الحركة 
أو المش���ي بس���بب ما تعرض له م���ن اعتداءات 
همجية، وقام الجن���ود بعدها بتعصيب عينيه 
وتقييد يديه وجره على األرض وزجه في السيارة 
العسكرية ليتم نقله إلى مركز شرطة مستوطنة 
"عمانوئي���ل" للتحقيق معه، وتم نقله فيما بعد 

إلى قسم األسرى األشبال في معتقل "مجيدو".
كما ونكلت ق���وات االحتالل باألس���ير القاصر 
أحم���د أبو س���نينة )16 عاما( من بلدة س���لوان 
قض���اء القدس، خ���الل عملية اس���تجوابه في 
مركز توقي���ف "المس���كوبية"، تعرض خاللها 
لشتى أشكال التعذيب الجسدي، إلجباره على 
االعت���راف بالتهم الموجهة ض���ده، ومكث 22 

يومًا في مركز تحقيق "المس���كوبية"، ومن ثم 
جرى نقله إلى معتقل "مجيدو". 

كما تعرض الفتى أمين ثوابتة )19 عاما( والقابع 
حالي���ا في معتق���ل "عوفر"، للضرب الش���ديد 
واللكمات أثناء اعتقاله من منزله في بلدة بيت 

فجار قضاء بيت لحم.
وأفادت الهيئة، أن إدارة سجون االحتالل حولت 
األس���يرة فداء محمد دعمس )24 عاما( من بلدة 
بيت أمر ش���مال الخليل لالعتقال اإلداري لمدة 

6 أشهر.
يذكر أن 30 أسيرة يقبعن في سجن "هشارون" 
اإلسرائيلي من بينهن 5 أسيرات قاصرات دون 

سن 18 عاًما.

االحتالل يعتدي على 3 فتية أثناء 
اعتقالهم ويحّول فتاة لـ »اإلداري«
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إعالن طرح مزايدة تلزيم
 ماكينات مشروبات

تعلن جامعة فلسطين و مقرها غزة_ مدينة الزهراء عن طرح مزايدة تلزيم 
ماكينات مشروبات )الس���اخنة و الباردة( داخل مباني الجامعة في المقر 
الرئيسي_ مدينة الزهراء تبعا للشروط و المواصفات الموضحة في كراسة 

المزايدة.
فعلى الشركات ذات االختصاص و المسجلة رسميا و ترغب في المشاركة 
في المزايدة مراجعة دائرة اللوازم  و المشتريات في الجامعة و مقرها غزة_ 
مدينة الزهراء اوقات الدوام الرسمي من اجل الحصول على المزايدة مقابل 

دفع مبلغ مالي قدره100 شيكل غير مستردة.
علما بان اخر موعد لقبول عروض االس���عار بالظرف المختوم في صندوق 
العطاءات الكائن في مقر الجامعة الرئيسي بمدينة غزة_ مدينة الزهراء_ 
في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االحد الموافق 02/09/2018 
و تفتح المظاريف بحضور ممثلين عن الش���ركات المتناقصة في نفس 

المكان الساعة الثانية عشرة و النصف.
مالحظة:-

-  اجرة االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء .
-  تقدم االسعار بعملة الدوالر شامل الضريبية.

- الجامعة غير ملزمة بأعلى االسعار.
- للمراجعة و االستفسار يرجى االتصال باألستاذ/ فايز صباح_ جوال رقم:  

. 0599331134

غزة/ خالد اشتيوي:
أكد القيادي في حركة الجهاد االس���المي، 
أحمد المدلل على أن المقاومة الفلسطينية 
ليس���ت معدوم���ة الخيارات ف���ي مواجهة 
غطرس���ة االحتالل "اإلس���رائيلي"، وأن زمن 
انتصارات العدو ولى واآلن هو زمن المقاومة.

وق���ال المدلل خالل ورش���ة عم���ل نظمتها 
مهج���ة القدس ي���وم أم���س االثنين، في 
مدينة غزة بمناسبة اليوم العالمي السترداد 
جثامين الشهداء: "إن االحتالل لم يترك أي 
وسيلة سادية إال واستخدمها ضد الشعب 
الفلسطيني وضد األسرى داخل السجون من 
جرائم ال إنسانية ممنهجة من خالل اإلهمال 
الطب���ي والع���زل االنف���رادي واالعتق���االت 
اإلدارية حتى وصل إجرامه الحتجاز جثامين 

الشهداء متجاوزًا كل المواثيق الدولية ".
ووجه المدلل، رس���الة للع���دو الصهيوني، 
"بأن زمن انتصاراته قد ولى ونحن اليوم في 
زمن االنتصارات التي اس���تطاعت المقاومة 
الفلس���طينية أن تخطه���ا ألبناء ش���عبها 
من خالل فرض معادلة ت���وازن الرعب التي 

يعيشها االحتالل".
واعتب���ر المدل���ل، أن ما يمارس���ه االحتالل 
م���ن احتج���از لجثامين الش���هداء يعكس 
حالة الوهن والضعف التي يعيش���ها هذا 
الع���دو، فلم يتوق���ف خوفه م���ن األطفال 
الفلس���طينيين الذين يحملون الحجارة وال  
المجاهد ال���ذي يحمل الرصاصات بل وصل 

تخوفهم من الشهداء في قبورهم.
وأك���د أن ممارس���ات االحت���الل الهمجي���ة 
الفلسطينيين،  الشهداء  جثامين  باحتجاز 
لم تردع المقاومة الفلس���طينية ولم تكسر 

إرادة الشعب الفلسطيني، أو تنل من إرادة 
األسرى داخل السجون.

ودعا األمة العربية واالس���المية لوقف حالة 
التطبيع والهرولة نح���و العدو الصهيوني، 
ألن ذلك يعطيه الش���رعية في االس���تمرار 
بممارس���ة عدوانه وغطرسته وجرائمه ضد 
الشعب الفلسطيني، والتغول في القدس 
واألقصى الذي يس���عى لتقس���يمه مكانيًا 

وزمانيًا.
وطالب المدلل  الس���لطة الفلسطينية بأن 

يكون مل���ف تس���ليم جثامين الش���هداء 
المحتجزين عند االحتالل، على رأس القضايا 
المقدمة إلى محكمة الجنايات الدولية حتى 
يتدخ���ل المجتمع الدولي إلع���ادة جثامين 
الش���هداء، مش���ددًا على أهمي���ة الوحدة 
الفلسطينية للوقوف في وجه هذه الجرائم 

التي يرتكبها االحتالل ضد شعبنا.
من جانبه ذكر القي���ادي في جبهة النضال 
الش���عبي ابو وليد الزق، باسم لجنة األسرى 
والقوى الوطنية االس���المية، أن قرار احتجاز 

جثامين الشهداء من قبل االحتالل هو دليل 
واضح على فاشية هذا الكيان، الذي يصنف 

بأنه إجراء غير قانوني ومدان دوليًا.
وأوضح أن الس���ر االكبر وراء صمود الشعب 
الفلس���طيني ف���ي ظل ما يتع���رض له من 
مضايقات وممارسات عدوانية هو امتالكه  
لق���وة الح���ق، وإيمانهم بأهمي���ة مواصلة 
المقاومة ضد هذا المحتل  الذي وصل ذروته 
في ممارساته التعسفية ضد أبناء الشعب 

الفلسطيني .

وق���ال: "إنن���ا نعي���ش اليوم أمام مش���روع 
أمريكي خطير يهدد الهوية الفلسطينية، 
هذا المش���روع الذي يرتكز على أساسيات 
بدأ تنفيذها فعلي���ًا لجعل القدس عاصمة 
إلس���رائيل وتضييع حق الالجئين" مؤكدًا 
أن الركي���زة األساس���ية إلفش���ال المخطط 
القضي���ة  يس���تهدف  ال���ذي  األمريك���ي 
الفلس���طينية هي الوحدة الوطنية، وإنهاء 
االنقسام الفلسطيني والوقوف صفًا واحدًا 
في وجه هذه المؤامرة الس���اعية لش���طب 

الهوية الفلسطينية.
وبدوره تحدث شقيق الشهيد أنور سكر، عن 
المعاناة التي تعيشها والدته جراء احتجاز 
ابنها في مقبرة األرقام عند االحتالل، مطالبًا 
المؤسس���ات الدولية والحقوقية، والسلطة 
الفلسطينية بأن يمارسوا كل أنواع الضغط 
عل���ى االحتالل حت���ى يفرج ع���ن جثامين 
الش���هداء الفلس���طينيين، ليتثن���ى لهم 

تشييعهم وتوديعهم كباقي الشهداء. 
ولفت س���كر إلى خداع االحتالل واس���لوبه 
اإلجرامي في تعامله مع عائالت الش���هداء 
المحتج���زة جثامينهم  م���ن خالل التالعب 
مش���اعرهم، ذاكرًا ما حصل معهم قبل عام 
عندم���ا إجري فح���ص " DNA  " لش���قيقه 
الشهيد أنور، لكن إلى اآلن لم يحدث شيء. 

وبحس���ب إحصائي���ات التجم���ع الوطن���ي 
الس���ترداد جثامين الش���هداء؛ ف���إن قوات 
االحت���الل ال ت���زال تحتج���ز جثامين 253 
ش���هيدًا عن االحت���الل في مقاب���ر األرقام 
وثالج���ات الموتى منذ الع���ام 1968، حيث 
ترفض قوات االحتالل تس���ليم جثامينهم 

لعائالتهم.

المدلل: المقاومة ليست معدومة الخيارات في مواجهة االحتالل

جانب من ور�سة العمل التي نظمتها مهجة القد�س بغزة اأم�س            ) اال�ستقالل (

بيت لحم/ االستقالل:
نعى نادي األس���ير الفلسطيني المحرر محمود التعمري أبو ثائر من قرية تقوع 
في محافظة بيت لحم والذي وافته المنية مساء أول أمس األحد عن عمر ناهز 65 
عاما بعد معاناته من المرض. وذكر النادي في بيان صحفي يوم أمس، أن األسير 
المحرر التعمري كان قد امضي في س���جون االحتالل 17 عامًا وأطلق سراحه في 

صفقة التبادل عام 1985م وبعد اإلفراج عنه بعدة شهور أبعد إلى خارج البالد.
تجدر اإلشارة إلى أن التعمري عاد عام 1993 إلى فلسطين

وفاة أسير محرر من
 رام الله/ االستقالل: قرية تقوع في بيت لحم

تتجل���ى انته���اكات االحتالل اإلس���رائيلي 
ف���ي الحقد ال���ذي تختزله ضد أبناء ش���عبنا 
الفلس���طيني بأبس���ط الحقوق التي كفلتها 
المواثي���ق الدولي���ة واإلنس���انية، من خالل 
االس���تمرار ف���ي احتجاز 253 ش���هيدا فيما 

يعرف بمقابر األرقام.
وصادف أول أمس، الذكرى السنوية العاشرة 
للي���وم الوطني م���ن أجل اس���ترداد جثامين 
الشهداء المحتجزة لدى االحتالل االسرائيلي 

والكشف عن مصير المفقودين.
ووفق الحمل���ة الوطنية الس���تراد الجثامين 
والت���ي تأسس���ت ع���ام 2008، ف���إن ما تم 
توثيقه استنادا الى بالغات عائالت الشهداء 
والفصائل الفلس���طينية التي كانوا ينتمون 
لها، تم احتجاز حوالي 400 ش���هيد، فيما تم 

تحري���ر جثامين 131 منهم، وم���ا يزال 253 
شهيدا محتجزا في مقابر األرقام.

وأكدت الحملة، أن عدد الشهداء الموجودين 
ف���ي مقابر األرقام يفوق ه���ذا العدد الموثق 
اس���تنادا إل���ى المعلوم���ات المتداولة حول 
المقابر واع���داد القبور داخلها، مش���يرة إلى 
أن هن���اك 68 مفقودا منذ بداية االحتالل وال 
يعرف مصيرهم وينكر االحتالل أي معلومات 

حولهم.
ومنذ عام 2015 وحتى اليوم احتجز االحتالل 
جثامين أكثر من 220 شهيدًا لفترات زمنية 
مختلفة )من أيام إلى شهور، وبعض الشهداء 
أكثر من عامين( أف���رج عن معظمهم وأبقى 

على 28 شهيدا محتجزا حتى اليوم.
وتنص اتفاقي���ة جنيف األولى ف���ي المادة 
17 بإل���زام الدول المتعاقدة باحترام جثامين 

ضحايا الحرب م���ن االقليم المحتل وتمكين 
ذويهم من دفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية 

والوطنية.
وأقام االحتالل اإلسرائيلي مقابر سرية عرفت 
باس���م مقابر األرقام، وهي عب���ارة عن مدافن 
بس���يطة، محاط���ة بالحجارة بدون ش���واهد، 
ومثبت ف���وق القبر لوحة معدنية تحمل رقمًا 
معينًا، ولهذا س���ميت بمقاب���ر األرقام ألنها 

تتخذ األرقام بدياًل ألسماء الشهداء.
ويعلن االحتالل هذه المقابر مناطق عسكرية 
مغلقة، وترفض سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
إعطاء شهادات وفاة لذوي الشهداء أو تقديم 
قوائم بأسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن 
وظ���روف احتجازهم، ب���ل اعترفت بالفوضى 
واإلهم���ال في احتج���از الجثامي���ن وفقدان 

بعضها.

253 شهيــدًا فــي مقابــر األرقــام

رام الله/ االستقالل:
رصدت هيئة شؤون األسرى والمحررين اعتداء 
جنود االحتالل بالضرب المبرح على ثالثة فتية، 
خ���الل اعتقالهم والتحقي���ق معهم في مراكز 

توقيف االحتالل.
وأوضح���ت الهيئ���ة في تقرير له���ا يوم أمس 
االثنين، أن جن���ود االحتالل اعتدوا على الطفل 
حمزة ش���تيوي )16 عاًما( من بل���دة كفر قدوم 
ش���رق قلقيلية، بعد أن هاجمه عدد من الجنود 
وقاموا بطرحه على أرض مليئة بالحجارة، ومن ثم 
انهالوا عليه بالضرب المبرح على رأسه وظهره، 
واس���تمر التنكي���ل به فقاموا بضرب���ه بأعقاب 

بنادقهم.

وأف���اد التقري���ر أن الفتى لم يس���تطع الحركة 
أو المش���ي بس���بب ما تعرض له م���ن اعتداءات 
همجية، وقام الجن���ود بعدها بتعصيب عينيه 
وتقييد يديه وجره على األرض وزجه في السيارة 
العسكرية ليتم نقله إلى مركز شرطة مستوطنة 
"عمانوئي���ل" للتحقيق معه، وتم نقله فيما بعد 

إلى قسم األسرى األشبال في معتقل "مجيدو".
كما ونكلت ق���وات االحتالل باألس���ير القاصر 
أحم���د أبو س���نينة )16 عاما( من بلدة س���لوان 
قض���اء القدس، خ���الل عملية اس���تجوابه في 
مركز توقي���ف "المس���كوبية"، تعرض خاللها 
لشتى أشكال التعذيب الجسدي، إلجباره على 
االعت���راف بالتهم الموجهة ض���ده، ومكث 22 

يومًا في مركز تحقيق "المس���كوبية"، ومن ثم 
جرى نقله إلى معتقل "مجيدو". 

كما تعرض الفتى أمين ثوابتة )19 عاما( والقابع 
حالي���ا في معتق���ل "عوفر"، للضرب الش���ديد 
واللكمات أثناء اعتقاله من منزله في بلدة بيت 

فجار قضاء بيت لحم.
وأفادت الهيئة، أن إدارة سجون االحتالل حولت 
األس���يرة فداء محمد دعمس )24 عاما( من بلدة 
بيت أمر ش���مال الخليل لالعتقال اإلداري لمدة 

6 أشهر.
يذكر أن 30 أسيرة يقبعن في سجن "هشارون" 
اإلسرائيلي من بينهن 5 أسيرات قاصرات دون 

سن 18 عاًما.

االحتالل يعتدي على 3 فتية أثناء 
اعتقالهم ويحّول فتاة لـ »اإلداري«
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / خالد حمدي فايز الشيخ يوسف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401080643( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

منوذج رقم -4اأ املعدل
املعاملة رقم 3 – 28 2017-                                

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لالبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة 

باي���داع مخطط تفصيلي للش���ارع رق���م )9115- 9074- 9116- 9089- 
 )A9088 -9774 -9095 -9126 -9112 -9110 -9083 -9092 -9088

بعروض مختلفة حسب المخطط المرفق ضمن حي قيزان ابو رشوان
  منطقة تنظيم خانيونس 

    قانون تنظيم المدن رقم)28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية و تنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها 
رق���م2017/28 المنعق���دة بتاري���خ 2017/12/20 عن اي���داع المخطط 
التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم )9115- 9074- 9116- 9089- 9088- 
A9088-9774 -9095 -9126 -9112 -9110 -9083 -9092( بع���روض 
مختلف���ة ضمن حي قيزان ابو رش���وان و المار بالقس���ائم رقم )1-2( من 
القطعة رقم )65( والقسائم رقم)7- 8- 9- 10- 14 ( من القطعة رقم )66(

لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا االعالن.
وعليه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في االراضي و االبنية واالمالك 
االخرى المشمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي و تقديم االعتراضات عليه الى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء و التنظيم ببلدية خانيونس 
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((

  اللجنة املركزية للأبنية و تنظيم املدن
  مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكن معلومًا للجميع بأن الس���يد/ اشرف عبد القادر حسن االسطل من 
س���كان خان يونس هوية 903505170 ، تقدم بطلب لتصحيح اس���م 
والد جده /// والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // خالد حسن 

االسطل 
في القطعة 39 القسيمة 21 أراضي خان يونس + القطعة 38 القسيمة 

50 أراضي خان يونس  
إلى االسم الصحيح له // خالد حسن موسى االسطل

لذل���ك فإن اللجن���ة المختصة تحيط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لتسجيل 
األراضي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ اإلعالن , وإال 
فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن.

   27 / 8 / 2018م

م�سجل اأرا�سي غزة
ع�سام احلمارنة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
حذر خبير االس���تيطان والخرائ���ط خليل التفكجي 
تمادي االحت���الل  م���ن  المحتل���ة،  الق���دس  ف���ي 
االسرائيلي في بناء وحدات استيطانية جديدة ، ما 
يؤدي  إلى السيطرة على اكثر من 87% من مدينة 

القدس المحتلة.
وقال التفكجي في تصريح "إذاعي" أمس االثنين:"إن 
االحتالل أقام 58 الف وحدة استيطانية في القدس 

المحتلة ويس���عى لبناء مثل هذا الع���دد خالل 10 
سنوات ".

 ولفت إلى أن بناء الش���قق االستيطانية تتكون من 
ثالث مراحل وهي: االعالن عن بناء الش���قق ومن ثم 
المصادقة على اقامة الشقق االستيطانية، وبعدها 
يتم طرح العطاءات والتي قد تمتد من شهور وحتى 

ثالث سنوات.
وأش���ار إلى أن ق���رار الرئي���س االمريك���ي دونالد 

ترم���ب باالعت���راف بالقدس المحتل���ة كعاصمة 
لالحتالل ش���جع حكومة "نتنياه���و" على المضي 
قدمًا في االعالن عن البؤر والمصادقة على الشقق 
االستيطانية س���واء في القدس المحتلة او  بقية 

مناطق الضفة الغربية.
وعن مخطط���ات االحتالل قال التفكجي إن االحتالل 
عمل وفق استراتيجية عدد من المشاريع من أبرزها 

مشروع 2020 و2050.

» التفكجي«: 58 ألف شقة استيطانية

 تم بناءها خالل 10 سنوات في القدس

) APA images (           الحتلل يوا�سل بناء امل�ستوطنات

غزة/ االستقالل:  
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الخطورة 
القصوى ألي قرار قد تتبناه إدارة ترمب بشطب حق العودة 
لالجئين، على غرار قرار االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة 

ل�"إسرائيل" ونقل سفارة الواليات المتحدة إليها.
وقال���ت الجبهة في بياٍن، امس االثني���ن: إن قرارات إدارة 
ترمب بش���أن تمويل وكالة الغوث عل���ى طريق تجفيف 
مصادره���ا وإفراغها م���ن مضمونها، وما ورد على لس���ان 
جون بولتون مستشار األمن القومي في اإلدارة األميركية، 
كلها خطوات عدوانية ضد الش���عب تن���درج في تطبيق 
صفق���ة العصر خط���وة خطوة على طريق ف���رض الوقائع 
الميدانية، وفرض الظروف والش���روط التي تخدم تطبيق 

هذه الصفقة، وبما يقود إلى تصفية المس���ألة والحقوق 
الوطنية في العودة وتقرير المصير، واالستقالل والسيادة 

والخالص من االحتالل واالستيطان.
وقالت الجبه���ة: إن اإلدارة األميركية لم تكن لتندفع في 
تطبيق صفقة العصر خط���وة وراء خطوة بهذه الصفاقة 
ل���وال حال���ة الجمود الت���ي تعيش���ها سياس���ة "القيادة 
الرس���مية الفلس���طينية"، وإحجامه���ا عن نق���ل مقاومة 
الصفقة م���ن حيزها الكالمي، إلى حيزه���ا الميداني، عبر 
خلق وقائع ميدانية، وتحقي���ق خطوات عملية، تتصدى 
للسياس���ة األميركية، وتصون القضية والحقوق الوطنية 

الفلسطينية.
وأك���دت الجبهة أن تجرب���ة ربع قرن من الك���وارث أثبتت 

أن سياس���ة الرهانات الفاش���لة على حل���ول قد تأتي عبر 
اتفاق أوس���لو أو ما تبقى منه، أو عب���ر البوابة األميركية، أو 
أي بوابة غير بوابة البرنامج الوطني الفلس���طيني، ليست 
إال مضيعة للوقت من ش���أنها أن تعمق األزمة السياسية 
التي تعيشها "القيادة الرسمية" ومشروعها التفاوضي، 
وأن تلح���ق المزيد من الكوارث بحقوق ش���عبنا وقضيته 
ومصالحه الوطنية. وختمت الجبه���ة بيانها بالدعوة إلى 
إعادة االعتبار للبرنامج الوطني، وللجنة التنفيذية، وللموقع 
التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية االئتالفية، وعلى 
أس���س التوافقية الديمقراطية ومبادئ التشاركية بدياًل 
لسياس���ة التفرد واالنفراد واالس���تئثار الت���ي لم تحقق 

لشعبنا سوى الكوارث والنكبات.

الديمقراطية تحذر من خطورة ما تحضر له إدارة ترمب للفلسطينيين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال صحيفة مكور ريشون العبرية، امس االثنين، إن مرور 
عامي����ن على تولي أفيغدور ليبرم����ان وزارة حرب االحتالل 
فترة كافية إلعطائه تقييما مهنيا حول أدائه العسكري 

بعد أن ضبطته المؤسسة العسكرية جيدا.
وأضافت الصحيف����ة، "ولم يصدق أح����د أن هذا هو الذي 
توعد باغتيال إس����ماعيل هنية خالل 48 ساعة، لكن يبدو 
أنه غير جلده"، متابعة "من يقرأ التصريحات والتغريدات 
في صفحة فيس����بوك التابعة لليبرم����ان يعتقد بأنه بدأ 
ينزل عن الشجرة العالية التي صعد إليها، فقد بات وزيرا 
مسؤوال وعقالنيا حين نزل إلى األرض، ورأى الحقائق على 

طبيعتها".
وبين����ت "ليبرمان ه����و ذاته وزير الخارجية الس����ابق الذي 
عاصر حرب غزة األخيرة الجرف الصامد 2014، ودعا حينها 
الحتالل قطاع غزة، لكن ها هو يكتب اليوم أن آخر مرحلة 
يمكن أن تلجأ إليها "إسرائيل" هي إسقاط سلطة حماس 
في غزة، أو أن تغير الحركة من هويتها من خالل االعتراف 
بحق إس����رائيل في الوجود، وتقبل صيغة إعادة إعمار غزة 

مقابل نزع السالح".
وأش���ارت الصحيفة إلى أن ليبرمان "الذي دعا لتخيير 
هني���ة بين إع���ادة الجن���ود األس���رى واالغتيال خالل 
48 س���اعة، ها ه���و يغير م���ن نظريته بالق���ول: لقد 
نفذنا عمليات الرصاص المصبوب، وعمود الس���حاب، 
والجرف الصامد، ونفذنا اغتياالت موجهة ضد ياسين 
والرنتيس���ي والجعبري، ومع ذلك ما زالت مشكلة غزة 
أمام ناظرينا. وهو ما يعني أن ليبرمان كمن يقول: وداعا 

لسياسة االغتياالت".

صحيفة عبرية: ليبرمان غير 
جلده في التعامل مع غزة

غزة/ االستقالل: 
طالبت الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين� بتحويل حوارات القاهرة 
من أج���ل المصالح���ة والتهدئة إلى ح���وارات أكثر عمًقا وش���مواًل 
لُمراجعة السياسية الشاملة واالتفاق على البرنامج السياسي الوطني 

المشترك.
وش���ددت الجبهة الشعبية، في بياٍن لها، بالذكرى ال�17 الستشهاد 
أمينها العام أبو علي أن "المراجعة السياس���ية الشاملة لفهم العدو 
وإدارة الصراع معه تتطّلب أوال االنطالق من كوننا شعبًا تحت االحتالل 
يخوض مرحلة تحرر وطني، تقتضي برنامجًا وطنيًا كفاحيًا، يقطع مع 
اتفاق أوسلو، وسائر االتفاقيات الموقعة، وسحب االعتراف بالكيان 

الصهيوني، وفتح كل الخيارات واألشكال في مقاومته".
وبينت أن المراجعة السياسية، "ال بد أن تستهدف إعادة بناء النظام 
السياسي الفلسطيني وباألخّص منظمة التحرير، والوصول إلى عقد 
مجلس وطني جدي���د وتوحيدي لتتعّزز مكان���ة المنظمة وصفتها 
التمثيلية ودورها، بما يقطع الطريق على محاوالت تصفيتها والعمل 

سريًعا إلنهاء االنقسام وفق االتفاقيات الموقعة.

الشعبية تطالب بتحويل 
حوارات القاهرة لمراجعة 

سياسية شاملة

غزة/ االستقالل: 
هاجمت عائلة الضابط اإلس���رائيلي المفقود ف���ي قطاع غزة "هدار 
غولدين" قرار الحكومة اإلس���رائيلية بفتح معب���ر بيت حانون إيرز 

شمال قطاع غزة.
وقالت عائلة غولدين في تصريحات نقلتها وسائل إعالم إسرائيلية:" 
ب���دال من أن نكون أقوياء ضد حرك���ة حماس، يقود رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو سياسة متعثرة ومتعرجة ضد غزة".
وأضافت أن "هذه السياس���ة تقضي عل���ى أولوية إعادة الجنود من 

غزة".
يذكر أن االحتالل اإلس���رائيلي أعاد، ام���س االثنين، فتح معبر بيت 

حانون إيرز شمال قطاع غزة بعد إغالقه لعدة أيام.

عائلة غولدين تهاجم 
قرار الحكومة اإلسرائيلية 

األخير تجاه غزة

2018الثالثاء    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م 17143928

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/أمينة ابراهيم عاشور البطش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)926685330( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/عادل عبد العظيم أحمد البطش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)909088551( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / مصطفى عبد مصطفى البطة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)923112734( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

اعالن فقد شيك
أعل���ن أنا / عب���د الرحمن محمود محمد جابر  من غزة .. تل االس���ام 
هوية رقم 910885698 انني فقدت ش���يك عدد 2 باسم جمعية 
نعم للتنمية والتطوير المجتمعي على بنك االنتاج الفلس���طيني 
وتحم���ل االرقام )10000005-10000009 ( . فمن يجدهما رجاء ان 

يسلمهما مشكورا ألقرب مركز شرطه 

غزة/ االستقال:
دعا النائ���ب األول لرئيس المجلس 
التش���ريعي أحمد بحر إدارة »أونروا« 
إلى احت���رام مواثيق وقوانين العمل 
وعدم المس���اس بحق���وق العاملين 
لديها، معتبًرا قرارها بفصل نحو ألف 
موظف بمثابة تعدٍّ واضح على حقوق 

الاجئين.
جاء ذلك خال اس���تقبال بحر لوفد 
من موظفي »أونروا« الذين ش���ملهم 
قرار الفصل من الوظيفة يوم أمس، 
بمكتبه بمقر المجلس التش���ريعي 
بغ���زة بحضور النائب ه���دى نعيم، 

وأمين عام المجلس نافذ المدهون.
وأّكد بحر خال اللقاء أن أزمة »أونروا« 
سياس���ية وليس���ت مالية، مش���يًرا 
إل���ى أن المنظمة الدولي���ة ال تعاني 
أزمة مالي���ة »بقدر خضوعها لقرارات 
سياس���ية هدفه���ا تصفية قضية 
الاجئي���ن وتقليص خدمات األونروا 

المقدمة لهم«.
لرئي���س  األول  النائ���ب  وأعل���ن 
مس���اندة  التش���ريعي  المجل���س 
المجل���س للموظفي���ن المفصولين، 
 كفله 

ّ
معتبًرا إضرابه���م بمثابة حق

القانون، مشيًدا بصمودهم في وجه 
»المؤامرة«.

من جانبهم، أوضح ممثلو الموظفين 
اس���تمرارهم بإضرابه���م الس���لمي 
حتى نيل حقوقهم المشروعة التي 

كفلها قانون العمل، داعين الجهات 
الرس���مية واألهلية للتعاون معهم 

ودعم مطالبهم.
الموظفي���ن  أن  الممثل���ون  وأّك���د 
المفصولين هم موظف���ون دائمون 
كان���وا يتمتعون بأم���ان وظيفي وال 

يعملون بشكل مؤقت.
وأنهت »أونروا« أواخر يوليو الماضي 
عمل نحو ألف موظف من موظفي ما 

ُيعرف ببند »الط���وارئ« لديها بغزة، 
فيما بدأ اتحاد الموظفين »نزاع عمل« 

قد يصل لإلضراب الشامل.
وكان منسق األمم المتحدة للشؤون 
اإلنس���انية في فلس���طين المحتلة 
جيم���ي ماكغولدريك ق���ال إنه من 
الواض���ح أن أزمة الوضع اإلنس���اني 
في غزة سياس���ية تحت���اج إلى حل 

سياسي.

وتقول الوكال���ة األممية إنها تعاني 
م���ن أزمة مالية خانق���ة جراء تجميد 
واشنطن 300 مليون دوالر من أصل 
مساعدتها البالغة 365 مليون دوالر.

وتشير األمم المتحدة إلى أن »أونروا« 
تحتاج 217 مليون دوالر، محذرة من 
احتمال أن تضط���ر الوكالة لخفض 
برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن 

مساعدات غذائية ودوائية.

القدس المحتلة/ االستقال:
قالت مصادر أمنية إسرائيلية يوم أمس االثنين، إنه سيتم مضاعفة 
كميات الوقود المدخلة الى قطاع غ���زة اليوم الثاثاء، وذلك بدعوى 

»تحسن الوضع األمني«.
ونقل موق���ع »واال« العبري ع���ن مصادر أمنية قوله���ا إن »مضاعفة 
الكمية يأتي في إطار جهود تهدئة األمور تمهيًدا الستئناف جهود 

التسوية«.
وكانت فصائل فلس���طينية قد أجرت قبل عيد األضحى مش���اورات 
ومباحثات مع الجانب المصري بش���أن مقترحات لتحقيق المصالحة 

ووقف إطاق النار، وتنفيذ مشاريع إنسانية في غزة. 
وف���ي نهاي���ة يوليو/تموز الماضي، كش���فت صحيف���ة »هآرتس« 
اإلس���رائيلية عن خطة مصرية للتهدئة بين »إس���رائيل« وحماس 
في غزة، بالتعاون مع المبعوث األممي إلى الش���رق األوسط نيكوالي 

ميادينوف.

بحر يدعو »أونروا« الحترام قوانين العمل

بحر خالل ا�ستقباله وفدا من موظفي »اأونروا« بغزة

غزة/ االستقال:
ش���جبت لجنة فلس���طين بالبرلمان األردني قرار اإلدارة األميركية س���حب 200 
مليون دوالر من برامج مس���اعدات االغاثة للش���عب الفلسطيني في قطاع غزة 
والضفة الغربية. وقال رئيس اللجنة النائب يحيى الس���عود في بيان صحفي: 
"إن س���حب جزء كبير من المس���اعدات يدلل على وجود صفقة تسوية تسلب 
الحقوق الفلسطينية، حيث تسعى الواليات المتحدة األميركية الى استخدام 

ورقة المساعدات للضغط على الفلسطينيين لقبول صفقة القرن المشؤومة".
ودعا الس���عود، الواليات المتحدة األميركية إلى مراجعة مواقفها تجاه الصراع 
العربي االس���رائيلي والكف الفوري عن دعم جرائم وانتهاكات االحتال، مطالًبا 
في الوقت نفس���ه بتعويض المس���اعدات األميركية وتكثيف الدعم لألشقاء 

الفلسطينيين، وخصوًصا في القدس الشريف.
وكان���ت وزارة الخارجية األميركية أكدت في بي���ان صحفي صادر عنها، مؤخرًا، 
قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب س���حب أكثر م���ن 200 مليون دوالر من برامج 

مساعدات اإلغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

مضاعفة كميات
 الوقود لغزة

رام الله/ االستقال: 
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، أمس االثنين، بأن إدارة سجون االحتال 
حولت األس���يرة ف���داء محمد دعمس )24 عام���ًا( من بلدة بيت أمر ش���مال الخليل 
لاعتق���ال اإلداري لمدة 6 أش���هر. وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أن األس���يرة 
دعمس والقابعة حاليا في سجن »هشارون«، اعتقلت بتاريخ 2018/5/29، في ساعة 
متأخ���رة من الليل، وقام���ت إحدى المجندات بضربها بالس���اح على كتفها لحظة 
االعتقال، كما تم تكبيلها بقيود باس���تيكية بش���دة وعنف خال نقلها بالجيب 

العسكري إلى مركز تحقيق »عتصيون« قبل نقلها الحقا لسجن »هشارون«.
يذكر أن 30 أس���يرة يقبعن في س���جن »هشارون« اإلس���رائيلي من بينهن 5 

أسيرات قاصرات دون سن 18 عامًا.

لجنة برلمانية أردنية 
تشجب سحب مساعدات 

أميركية لفلسطين

االحتالل يحول األسيرة فداء 
دعمس لالعتقال اإلداري

رام الله/ االستقال:
قال محامي نادي األسير فراس الصباح، يوم أمس 
االثنين، إن إدارة معتقات االحتال نقلت األسيرة 
لم���ى خاط���ر )42 عامًا( من مرك���ز تحقيق معتقل 
"عسقان"، إلى معتقل "هشارون"، وذلك بعد )34( 

يومًا من التحقيق المتواصل معها.
وبي���ن نادي األس���ير في بي���ان صحف���ي، أنه من 
المفترض أن ُتعقد لألس���يرة جلسة محكمة للمرة 
الثامنة بتاريخ 29 آب/ أغس���طس الجاري، بذريعة 

استكمال اإلجراءات القضائية.
يذكر أن س���لطات االحتال اعتقلت األسيرة خاطر 
وهي من محافظ���ة الخليل وأم لخمس���ة أبناء في 
24 تموز/ يولي���و، ووجهت لها عدة ُتهم جزء منها 

يتعلق بكتاباتها ومواقفها.

نقل األسيرة لمى خاطر إلى معتقل »هشارون«

القدس المحتلة/ االستقال
تمكن محامي عائات حي الش���يخ جراح من إيقاف االستياء على أرض 
تعود للمواطن عبد الرزاق الش���يخ في حي الشيخ جراح بمدينة القدس 

المحتلة.
وكشف المحامي في تصريح له،  أن أهالي الحي أفشلوا عملية االستياء 
عل���ى قطعة األرض بعد أن تصدوا لعدد كبير من المس���توطنين كانوا 

يريدون قطع أشجارها المثمرة وهدم سورها.
أوضح المحامي، أنه تبين عدم وجود قرار من محكمة االحتال بمصادرة 
االرض ف���ي حي الش���يخ جراح بالق���دس، وأن عددا من المس���توطنين 
استصدروا أمًرا من بلدية االحتال يقضي باقتاع األشجار المثمرة في 

األرض وهدم سورها.
وأعتبر أهالي الحي مداهمة االحتال لألرض مقدمة لاس���تياء عليها 
لصالح المخططات االس���تيطانية، حيث تبلغ مس���احتها نحو 40 متًرا 

مربًعا.
وتستمر س���لطات االحتال اإلسرائيلي بسياسة االستياء على أراضي 
المواطني���ن وممتلكاتهم بأحياء متعددة ف���ي مدينة القدس، بهدف 
طمس معالم المدينة المقدس���ة واس���تخدام هذه الممتلكات لصالح 

المستوطنين.

 القاهرة/ االستقال:
أدان األزهر الش���ريف، مواصلة س���لطات االحتال مشاريعها 
االس���تيطانية في مدينة القدس المحتلة، وآخرها المصادقة 
عل���ى بن���اء 2000 وحدة اس���تيطانية، بهدف تغيي���ر الواقع 

السكاني للمدينة، والعبث بهويتها الفلسطينية العربية.
وأكد األزهر الش���ريف في بيان له ي���وم أمس االثنين، أن مثل 
هذه القرارات الباطلة تشكل انتهاًكا صارًخا لقرارات الشرعية 
الدولي���ة ذات الصلة، ما يوجب على المجتمع الدولي  وهيئاته 
القيام بمسؤولياته القانونية واألخاقية، لوقف تلك اإلجراءات 

الجائرة.
وشدد على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل 
تحرير أرضه ومقدس���اته، وفي القل���ب منها القدس وأقصاها 
المبارك، مطالًبا بمساندة الفلسطينيين في مواجهة سياسات 

االستيطان.

االحتالل يفشل باالستيالء 
على أرض بالشيخ جراح

األزهر يدين مواصلة 
االستيطان في القدس
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/أمينة ابراهيم عاشور البطش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)926685330( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/عادل عبد العظيم أحمد البطش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)909088551( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / مصطفى عبد مصطفى البطة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)923112734( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

اعالن فقد شيك
أعل���ن أنا / عب���د الرحمن محمود محمد جابر  من غزة .. تل االس���ام 
هوية رقم 910885698 انني فقدت ش���يك عدد 2 باسم جمعية 
نعم للتنمية والتطوير المجتمعي على بنك االنتاج الفلس���طيني 
وتحم���ل االرقام )10000005-10000009 ( . فمن يجدهما رجاء ان 

يسلمهما مشكورا ألقرب مركز شرطه 

غزة/ االستقال:
دعا النائ���ب األول لرئيس المجلس 
التش���ريعي أحمد بحر إدارة »أونروا« 
إلى احت���رام مواثيق وقوانين العمل 
وعدم المس���اس بحق���وق العاملين 
لديها، معتبًرا قرارها بفصل نحو ألف 
موظف بمثابة تعدٍّ واضح على حقوق 

الاجئين.
جاء ذلك خال اس���تقبال بحر لوفد 
من موظفي »أونروا« الذين ش���ملهم 
قرار الفصل من الوظيفة يوم أمس، 
بمكتبه بمقر المجلس التش���ريعي 
بغ���زة بحضور النائب ه���دى نعيم، 

وأمين عام المجلس نافذ المدهون.
وأّكد بحر خال اللقاء أن أزمة »أونروا« 
سياس���ية وليس���ت مالية، مش���يًرا 
إل���ى أن المنظمة الدولي���ة ال تعاني 
أزمة مالي���ة »بقدر خضوعها لقرارات 
سياس���ية هدفه���ا تصفية قضية 
الاجئي���ن وتقليص خدمات األونروا 

المقدمة لهم«.
لرئي���س  األول  النائ���ب  وأعل���ن 
مس���اندة  التش���ريعي  المجل���س 
المجل���س للموظفي���ن المفصولين، 
 كفله 

ّ
معتبًرا إضرابه���م بمثابة حق

القانون، مشيًدا بصمودهم في وجه 
»المؤامرة«.

من جانبهم، أوضح ممثلو الموظفين 
اس���تمرارهم بإضرابه���م الس���لمي 
حتى نيل حقوقهم المشروعة التي 

كفلها قانون العمل، داعين الجهات 
الرس���مية واألهلية للتعاون معهم 

ودعم مطالبهم.
الموظفي���ن  أن  الممثل���ون  وأّك���د 
المفصولين هم موظف���ون دائمون 
كان���وا يتمتعون بأم���ان وظيفي وال 

يعملون بشكل مؤقت.
وأنهت »أونروا« أواخر يوليو الماضي 
عمل نحو ألف موظف من موظفي ما 

ُيعرف ببند »الط���وارئ« لديها بغزة، 
فيما بدأ اتحاد الموظفين »نزاع عمل« 

قد يصل لإلضراب الشامل.
وكان منسق األمم المتحدة للشؤون 
اإلنس���انية في فلس���طين المحتلة 
جيم���ي ماكغولدريك ق���ال إنه من 
الواض���ح أن أزمة الوضع اإلنس���اني 
في غزة سياس���ية تحت���اج إلى حل 

سياسي.

وتقول الوكال���ة األممية إنها تعاني 
م���ن أزمة مالية خانق���ة جراء تجميد 
واشنطن 300 مليون دوالر من أصل 
مساعدتها البالغة 365 مليون دوالر.

وتشير األمم المتحدة إلى أن »أونروا« 
تحتاج 217 مليون دوالر، محذرة من 
احتمال أن تضط���ر الوكالة لخفض 
برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن 

مساعدات غذائية ودوائية.

القدس المحتلة/ االستقال:
قالت مصادر أمنية إسرائيلية يوم أمس االثنين، إنه سيتم مضاعفة 
كميات الوقود المدخلة الى قطاع غ���زة اليوم الثاثاء، وذلك بدعوى 

»تحسن الوضع األمني«.
ونقل موق���ع »واال« العبري ع���ن مصادر أمنية قوله���ا إن »مضاعفة 
الكمية يأتي في إطار جهود تهدئة األمور تمهيًدا الستئناف جهود 

التسوية«.
وكانت فصائل فلس���طينية قد أجرت قبل عيد األضحى مش���اورات 
ومباحثات مع الجانب المصري بش���أن مقترحات لتحقيق المصالحة 

ووقف إطاق النار، وتنفيذ مشاريع إنسانية في غزة. 
وف���ي نهاي���ة يوليو/تموز الماضي، كش���فت صحيف���ة »هآرتس« 
اإلس���رائيلية عن خطة مصرية للتهدئة بين »إس���رائيل« وحماس 
في غزة، بالتعاون مع المبعوث األممي إلى الش���رق األوسط نيكوالي 

ميادينوف.

بحر يدعو »أونروا« الحترام قوانين العمل

بحر خالل ا�ستقباله وفدا من موظفي »اأونروا« بغزة

غزة/ االستقال:
ش���جبت لجنة فلس���طين بالبرلمان األردني قرار اإلدارة األميركية س���حب 200 
مليون دوالر من برامج مس���اعدات االغاثة للش���عب الفلسطيني في قطاع غزة 
والضفة الغربية. وقال رئيس اللجنة النائب يحيى الس���عود في بيان صحفي: 
"إن س���حب جزء كبير من المس���اعدات يدلل على وجود صفقة تسوية تسلب 
الحقوق الفلسطينية، حيث تسعى الواليات المتحدة األميركية الى استخدام 

ورقة المساعدات للضغط على الفلسطينيين لقبول صفقة القرن المشؤومة".
ودعا الس���عود، الواليات المتحدة األميركية إلى مراجعة مواقفها تجاه الصراع 
العربي االس���رائيلي والكف الفوري عن دعم جرائم وانتهاكات االحتال، مطالًبا 
في الوقت نفس���ه بتعويض المس���اعدات األميركية وتكثيف الدعم لألشقاء 

الفلسطينيين، وخصوًصا في القدس الشريف.
وكان���ت وزارة الخارجية األميركية أكدت في بي���ان صحفي صادر عنها، مؤخرًا، 
قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب س���حب أكثر م���ن 200 مليون دوالر من برامج 

مساعدات اإلغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

مضاعفة كميات
 الوقود لغزة

رام الله/ االستقال: 
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، أمس االثنين، بأن إدارة سجون االحتال 
حولت األس���يرة ف���داء محمد دعمس )24 عام���ًا( من بلدة بيت أمر ش���مال الخليل 
لاعتق���ال اإلداري لمدة 6 أش���هر. وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أن األس���يرة 
دعمس والقابعة حاليا في سجن »هشارون«، اعتقلت بتاريخ 2018/5/29، في ساعة 
متأخ���رة من الليل، وقام���ت إحدى المجندات بضربها بالس���اح على كتفها لحظة 
االعتقال، كما تم تكبيلها بقيود باس���تيكية بش���دة وعنف خال نقلها بالجيب 

العسكري إلى مركز تحقيق »عتصيون« قبل نقلها الحقا لسجن »هشارون«.
يذكر أن 30 أس���يرة يقبعن في س���جن »هشارون« اإلس���رائيلي من بينهن 5 

أسيرات قاصرات دون سن 18 عامًا.

لجنة برلمانية أردنية 
تشجب سحب مساعدات 

أميركية لفلسطين

االحتالل يحول األسيرة فداء 
دعمس لالعتقال اإلداري

رام الله/ االستقال:
قال محامي نادي األسير فراس الصباح، يوم أمس 
االثنين، إن إدارة معتقات االحتال نقلت األسيرة 
لم���ى خاط���ر )42 عامًا( من مرك���ز تحقيق معتقل 
"عسقان"، إلى معتقل "هشارون"، وذلك بعد )34( 

يومًا من التحقيق المتواصل معها.
وبي���ن نادي األس���ير في بي���ان صحف���ي، أنه من 
المفترض أن ُتعقد لألس���يرة جلسة محكمة للمرة 
الثامنة بتاريخ 29 آب/ أغس���طس الجاري، بذريعة 

استكمال اإلجراءات القضائية.
يذكر أن س���لطات االحتال اعتقلت األسيرة خاطر 
وهي من محافظ���ة الخليل وأم لخمس���ة أبناء في 
24 تموز/ يولي���و، ووجهت لها عدة ُتهم جزء منها 

يتعلق بكتاباتها ومواقفها.

نقل األسيرة لمى خاطر إلى معتقل »هشارون«

القدس المحتلة/ االستقال
تمكن محامي عائات حي الش���يخ جراح من إيقاف االستياء على أرض 
تعود للمواطن عبد الرزاق الش���يخ في حي الشيخ جراح بمدينة القدس 

المحتلة.
وكشف المحامي في تصريح له،  أن أهالي الحي أفشلوا عملية االستياء 
عل���ى قطعة األرض بعد أن تصدوا لعدد كبير من المس���توطنين كانوا 

يريدون قطع أشجارها المثمرة وهدم سورها.
أوضح المحامي، أنه تبين عدم وجود قرار من محكمة االحتال بمصادرة 
االرض ف���ي حي الش���يخ جراح بالق���دس، وأن عددا من المس���توطنين 
استصدروا أمًرا من بلدية االحتال يقضي باقتاع األشجار المثمرة في 

األرض وهدم سورها.
وأعتبر أهالي الحي مداهمة االحتال لألرض مقدمة لاس���تياء عليها 
لصالح المخططات االس���تيطانية، حيث تبلغ مس���احتها نحو 40 متًرا 

مربًعا.
وتستمر س���لطات االحتال اإلسرائيلي بسياسة االستياء على أراضي 
المواطني���ن وممتلكاتهم بأحياء متعددة ف���ي مدينة القدس، بهدف 
طمس معالم المدينة المقدس���ة واس���تخدام هذه الممتلكات لصالح 

المستوطنين.

 القاهرة/ االستقال:
أدان األزهر الش���ريف، مواصلة س���لطات االحتال مشاريعها 
االس���تيطانية في مدينة القدس المحتلة، وآخرها المصادقة 
عل���ى بن���اء 2000 وحدة اس���تيطانية، بهدف تغيي���ر الواقع 

السكاني للمدينة، والعبث بهويتها الفلسطينية العربية.
وأكد األزهر الش���ريف في بيان له ي���وم أمس االثنين، أن مثل 
هذه القرارات الباطلة تشكل انتهاًكا صارًخا لقرارات الشرعية 
الدولي���ة ذات الصلة، ما يوجب على المجتمع الدولي  وهيئاته 
القيام بمسؤولياته القانونية واألخاقية، لوقف تلك اإلجراءات 

الجائرة.
وشدد على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل 
تحرير أرضه ومقدس���اته، وفي القل���ب منها القدس وأقصاها 
المبارك، مطالًبا بمساندة الفلسطينيين في مواجهة سياسات 

االستيطان.

االحتالل يفشل باالستيالء 
على أرض بالشيخ جراح

األزهر يدين مواصلة 
االستيطان في القدس
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/  أنور هشام سليم المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803907351( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عاهد يوسف خليل بعلوشة
 عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401267091( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد محمد احمد فسيفس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)918996331( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /عبير ابراهيم خليل مهدي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800785354( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / جعفر علي خير العسلي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)80199148( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

وأوض���ح أن دخول كمي���ات كبيرة من 
، وانخفاض س���عر  للقط���اع  البي���ض 
الصيص���ان ألقل من 3 ش���واكل ، كانا 
سببين شجعاه على الشراء ، متمنيا أن 
يرتفع الس���عر ألكثر من 8 شواكل كي 
يعوض ثمن م���ا دفعه من أموال كبيرة 

في تكاليف مزرعته . 
وش���هدت  أس���عار الدواجن خ���ال الفترة 
الماضية انخفاضا كبيرا في االسواق الغزية 
، إذ لم يتجاوز ثمن الكيلو الواحد ال�7 شواكل 
، وهو ما كبد مربي الدواجن خس���ائر فادحة 
، تقدر بمايين الش���واكل ، في ظل ضعف 
الق���درة الش���رائية لدى المواطني���ن ، نظرا 
لألوضاع االقتصادية الصعبة التي تعصف 

بقطاع غزة. 

خ�سائر فادحة
الخسارة المالية الكبيرة التي من المتوقع أن 
تلحق بالمزارع الحاج علي في حال لم يرتفع 
س���عر الدواجن في األس���واق خ���ال األيام 
القادم���ة كما يتمنى ، ه���ي ذاتها التي من 
الممكن أن يتكبدها المربي والموزع محمود 

صلوحة من مدينة غزة. 
وأوضح صلوحة ل�"االستقال " أن ثمن تكلفة 
الكيلو الواحد للدجاجة يصل نحو 8 شواكل ، 
وفي ظل االنخفاض الحاد على أسعاره  التي 
وصلت ألقل من 6,5ش���واكل، ف���إن المزارع 

يخسر آالف الشواكل . 
وبين أن���ه في حال اس���تمر االنخفاض في 
أس���عار الدواج���ن ، ولم تض���ع وزارة الزراعة 

حل���ول إلنقاذ المزارعين ، فإن العديد منهم 
لن يستطيع تسديد ما عليهم من التزامات 
مالي���ة ألصح���اب الفقاس���ات واألع���اف ، 
وبذلك يصبحون من أصحاب الذمم المالية 

وماحقين للجهات الحكومية . 
وأش���ار إلى أن استمرار اس���تيراد الدواجن 
المجمد بعد فترة طويل���ة من حدوث األزمة 
وكذلك اس���تيراد كميات كبيرة من البيض 
من قبل أصحاب الفقاسات ، أدى إلى تفاقم 

األمر الضعاف مضاعفة . 

�أ�سباب عدة
ب���دوره، أكد تحس���ين الس���قا مدي���ر عام 
التس���ويق بوزارة الزراعة بغزة، أن انخفاض 
أس���عار الدواجن بش���كل كبير خال الفترة 

الماضي���ة، يعود لعدة أس���باب، منها زيادة 
العرض باألس���واق وقلة الطلب بعد ضعف 
القدرة الشرائية للمستهلكين في األوضاع 
االقتصادي���ة الصعب���ة ، وكذلك حلول عيد 
األضح���ى ، وكذل���ك اقبال مرب���ى الدواجن 
على شراء كميات كبيرة من الصيصان بعد 

انخفاض أسعارها . 
وشدد السقا ل�"االستقال" على أن انخفاض 
س���عر الصوص الواحد لنحو شيكل بعد أن 
كان يصل س���عره لنحو 3 ش���واكل ، زاد من 
اقبال مربي الدواجن لش���راء كميات كبيرة ، 

في ظل األوضاع التي ال تشجع على ذلك . 
وأش���ار إلى أنه بالرغم من الزيادة السكانية 
السنوية لقطاع غزة ، إال أن نسبة استهاك 
القطاع الش���هري من الدج���اج ، انخفضت 

لتصل ألقل بكثير م���ن 2,5 مليون دجاجة 
كانت تس���تهلك شهريا ، الفتا إلى أن ذلك 
يكبد أصحاب المزارع خس���ائر فادحة تقدر 

بمايين الشواكل .
ولفت إلى أن نسبة الخسارة في كل دجاجة 
تنضج وتصبح جاهزة للبيع ، تصل نحو 3-2 
شواكل في الكيلو الواحد للدجاج ، أي تقدر 
ب�7  إلى 9مليون شيكل شهريا من إجمالي 

عدد الدجاج الموجود بالمزارع.
وأش���ار إلى أن ال���وزارة عمل���ت على تجنب 
المزارعي���ن المزيد م���ن الخس���ائر ، كمنع 
اس���تيراد الدجاج المجمد وأجزائه ، وكذلك 
محاول���ة رفع س���عر كيل���و الدج���اج ، إال أن 
محاوالتها باءت بالفش���ل في ظل األوضاع 

االقتصادية الصعبة. 

 تقدر خسائرهم بماليين الشواكل

انخفاض أسعار الدواجن بغزة يرفع ضغط المربين!

غزة / �سماح �ملبحوح:
د�خل �حدى مز�رع �لدو�جن ب�سمال 

�لقطاع ، يقف �أحمد �حلاج علي مكتوف 
�ليدين ، �سارد �لذهن ، �أمام مزرعته 

�لتي حتوى �ملئات من �لدو�جن بعد �أن 
ن�سجت و�أ�سبحت جاهزة للبيع للتجار 

لعر�سها بالأ�سو�ق منذ �كرث �أ�سبوع. 
�ملز�رع علي  �لذي ما ز�ل م�سممًا على 

�إقناع نف�سه بعدم بيع كمية �لدو�جن 
�لتي ميتلكها مبزرعته ، حماول 

�إعطاءها مزيد� من �لوقت كفر�سة له 
، ي�ستثمرها ويكت�سبها يف حال �رتفع 

�سعر �لدو�جن لأكرث من 6،5 �سو�كل. 
�نخفا�ض �أ�سعار �لدو�جن لأقل من  9 
�سو�كل للكيلو �لو�حد ، �سيكبد �حلاج 

علي نحو 3 �آلف �سيكل يف ظل �متالكه 
نحو �ألف دجاجة ، بعد �أن �ح�سى 

�أطنان �لعالف و�لأدوية  وثمن 
�يجاره للمزرعة و�لدجاج �لنافق 

وغريها من �لتكاليف �لتي خ�سرها ، 
بح�سب ما حتدث لـ "�ل�ستقالل" .   

غزة / االستقال:
قال���ت وزارة التربية والتعلي���م العالي إن 5615 
طالب وطالبة سيتوجهون اليوم الثاثاء لتقديم 
االمتحان التطبيقي الش���امل للعام الدراس���ي 
2017-2018، ف���ي الكلي���ات التقني���ة وكليات 

المجتمع المتوسطة.
وأش���ارت الوزارة ف���ي بيان وصل »االس���تقال« 
نس���خة منه، أن االمتحان سيكون بشكل موحد 

ما بي����ن الضفة الغربية المحتل����ة وقطاع غزة، إذ 
سيعقد الش����ق النظري من االمتحان اليوم، فيما 
يعقد الش����ق العمل����ي أيام األربع����اء والخميس 

والسبت.
وقال����ت الوزارة "إن 2853 طالبًا وطالبة في الضفة 
الغربية س����يتقدمون لامتحان بشقيه النظري 
والعملي، م����ن 19 كلية تقني����ة وكلية مجتمع، 
وذلك في 74 تخصصًا نظريًا وعمليًا واالثنان معًا، 

فيما يتقدم لامتحان في المحافظات الجنوبية 
2762 طالبًا وطالبة موزعين على 22 كلية".

وأك����دت على أن عق����د االمتحان بش����كل موحد 
بين الضفة الغربية وقط����اع غزة ألول مرة منذ ما 
يزيد عن 10 س����نوات، يأتي اس����تمرارًا للجهود 
التي تبذلها ال����وزارة لتوحيد جمي����ع اإلجراءات 
والترتيبات في مختلف مجاالت التعليم في كل 

من الضفة الغربية وقطاع غزة.

5615 طالب وطالبة يتقدمون اليوم لالمتحان الشامل

رام الله/ االستقال:
أعل���ن وزير التربية والتعليم صبري صي���دم يوم أمس االثنين، عن إطاق العام 
الدراسي الجديد، حيث سيتوجه مليون و300 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال صيدم خال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بمدينة رام الله وسط الضفة 
الغربي���ة المحتلة، إن عدد الطاب في الم���دارس الحكومية بلغ 830 ألف طالب 

والبقية موزعون على مدارس وكالة الغوث "أونروا" والمدارس الخاصة.
وأعل���ن صيدم عن توج���ه 68 ألف معلم وإداري يوم أمس، إلى مدارس���هم في 

جميع المحافظات.
وبين أن عدد المدارس بلغ 3030 مدرسة، منها 2212 حكومية، بواقع 1811 في 
الضفة و401 في قطاع غزة، مش���يرًا إلى إنشاء 33 مدرسة جديدة منها 25 في 

الضفة و8 في غزة.
وبي���ن أن عدد المدارس الخاصة بلغ 451 مدرس���ة منها 389 في الضفة، بينما 
بلغ عدد مدارس الوكالة 377 مدرس���ة، مشيرًا إلى أن رياض األطفال بلغ عددها 
1945 روضة، منها 204 روضة حكومية. وأشار إلى أن الخطر ال يزال يتهدد العام 
الدراس���ي في مدارس األونروا رغم إعان وكالة الغوث عن بدء العام الدراس���ي 

فيها، وأنه ال ضمانات إلمكانية االستمرار فيها.
وبحسب صيدم فإن أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية هو االحتال 
وشد الخناق على الوزارة، من خال التحريض على المنهاج والمدارس، ومحاولة 

إغاق المدارس العربية في القدس وقطع الدعم الدولي عن التعليم.
وأعلن أن العام الدراسي سيبدأ يوم غٍد األربعاء على أن ينتهي في 30 مايو من 

العام القادم.

1.3 مليون طالب 
سيتوجهون للمدارس 
األربعاء بالضفة وغزة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / راتب زكي عبد الرحمن أبو ركبة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801530601( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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أجمعت وفود الفصائل التي ش���اركت في 
مباحثات القاهرة التي سبقت العيد والتي 
رعته���ا مصر كذلك بع���د العيد، على أنها 
ذاهبة لتحقي���ق تهدئة ومصالحة، وخالل 
مداوالت النق���اش ظهرت جدليات جديدة 
تضاف إلى سلس���لة الطالسم المثارة بين 
ومابين  الفلس���طينية.  السياسية  النخب 
جدل األولوية والجهة الش���رعية طفت إلى 
الس���طح خالفات جديدة ال تتعلق بفحوى 
النقاشات وإنما بشكلها وصاحب التمثيل 
فيه���ا حت���ى وإن كان ذلك على حس���اب 
استمرار المعاناة بفعل الحصار أو التهديد 

بالعدوان والحرب.
المصالح���ة  ح���وارات  مس���ار  تتب���ع  إن 
الفلس���طينية يجعل اآلمال في تحقيقها 
موضع شك، بعد أن فشلت جوالت واتفاقات 
موقعة في إنهاء االنقس���ام، وخاض قطاع 
غ���زة خالل فترة االنقس���ام ث���الث حروب، 
وتمكن���ت المقاومة من تغيي���ر موازينها 
العسكرية، وغيرت من قواعد االشتباك مع 
االحتالل وضربته بش���كل نوعي، وتمكنت 
من تحقيق اختراقات حقيقية على صعيد 
المباش���رة معه،  العس���كرية  المواجه���ة 
وأعقب هذه الحروب اتفاقات وقف إطالق 
نار برعاية مصرية وما جرى عام 2014 كان 

بالتأسيس على تفاهمات 2012.
م���ن الخطأ أن يراهن البع���ض على انفجار 
الحال���ة الميداني���ة في غزة قب���ل الذهاب 
لتوقي���ع اتفاق تهدئة، خصوص���ًا إذا كنا 
نتح���دث ع���ن معرك���ة ب���ذات الحيثيات 
التي عاش���تها غزة في عدوان 2014، ومن 
الت���ي تعلمتها  المهمة  االس���تخالصات 
المقاوم���ة أن تحمى حاضنتها الش���عبية 
وأن تن���اور ب���أوراق القوة الت���ي تمتلكها 
بشكل يمكنها من مراكمة االنجاز، والواقع 
ال���ذي فرضته خالل األس���ابيع  الميداني 

األخي���رة وفق معادل���ة القصف بالقصف 
يؤكد أن قيادة المقاومة جاهزة ومسئولة.

األغرب في س���ياق النق���اش المحتدم في 
الصالونات السياس���ية الفلس���طينية أن 
يحاول البعض الزج باتهام إدارة المقاومة 
لمفاوضات التهدئة وكأنها مخاض التفاق 
سياسي مع االحتالل، هذه األصوات تحاول 
في ذات الوقت اإلدعاء بأن إجراءات الحصار 
على غزة تأتي في سياق وطني للمحافظة 
على المشروع الوطني، أما الحفاظ على دماء 
شعبنا فهي خيانة طالما لم تأِت في سياق 

عناوين الشرعية المزعومة!
اتفاق المصالح���ة العام الماضي والذي لم 
يكتب له النجاح وقف أمام حجر التمكين، 
وأدرك الوس���طاء والمتابع���ون أن الدعوة 
للتمكي���ن أصبح���ت وصف���ة للتهرب من 
استحقاقات المصالحة خاصة وأن الحديث 
عن ملف س���الح المقاومة ملغوم ويرفضه 
الفصائل، لكن  الفلس���طيني قبل  الشارع 
المتغير الجديد ه���ذه المرة والذي أضافه 
الفلس���طيني هو مسيرة  اإلبداع الشعبي 
الع���ودة الت���ي أربكت حس���ابات االحتالل 
وجعلت الرهان على خروج الناس في وجه 
حم���اس بغزة بعيد المن���ال، بعد أن انفجر 
الشباب الثائر في وجه االحتالل على طول 

الحدود الشرقية للقطاع.
م���ن حق البعض أن يتس���اءل عن مصلحة 
المبع���وث األمم���ي في الس���عي الحثيث 
لتحقي���ق التهدئة، لكن ه���ذا ال يعني أن 
ذهاب المقاومة لتقديم هدوء مقابل هدوء 
مع االحتفاظ بحق الرد ودون االلتزام بأثمان 
سياسية أنها تعيد تجربة التسوية التي 
خاضته���ا منظمة التحرير الفلس���طينية. 
كذلك ف���إن تحقي���ق تهدئة ف���ي غزة ال 
يعني شطب المصالحة من جدول األعمال 
الفلسطيني، فما المانع بأن نذهب جميعا 

في ظل حالة الهدوء لترتيب البيت الداخلي 
الفلسطيني؟

إن ما توصلت إلي���ه تحضيرية بيروت من 
دعوة النتخابات المجلس الوطني وانعقاده 
بالخ���ارج ُيمك���ن الجميع من تج���اوز أزمة 
االنقسام بش���كل حقيقي، بعد أن فشلت 
بوابة الحكومة في تحقيق التوافق خاصة 
وأن خ���الف البرامج السياس���ية هو جوهر 
الخ���الف الداخلي. وعليه ف���إن التخوفات 
التي يبديها البعض من مس���ألة الترتيب: 
المصالحة أوال أم التهدئة ليست جدية، إن 
توفرت إرادة وطنية لتجاوز االنقسام وليس 
الس���تغالل العدوان للضغط على األطراف 

الداخلية لتقديم تنازالت سياسية.
من المهم تحقيق المصالحة الفلسطينية 
اليوم قبل الغد، وهي ليس���ت خيارًا وإنما 
مصلحة وطنية يجب تحقيقها والتمسك 
بها، أما ما يجري من محاوالت لتوفير حالة 
هدوء ميداني مع دولة االحتالل وتحسين 
الظ���روف االقتصادية ف���ي القطاع فهي 
محطة ضمن س���ياق الصراع المستمر مع 
دولة االحتالل والتي ستنتهي في اللحظة 

التي يقوم بها العدو بأي اعتداء.
خالصة القول: يمك���ن أن نذهب لتحقيق 
المصالحة الفلس���طينية إن فّعلنا مس���ار 
منظمة التحرير وشاركت القوى السياسية 
جميعها في هذا اإلط���ار الوطني، وذهبنا 
باتجاه انتخاب���ات للمجلس الوطني بعيدًا 
عن منطق االستفراد في الهيئات الوطنية 
وإلغاء اآلخر وفق قواعد الشراكة السياسية، 
وال يمك���ن االدع���اء أن المصالح���ة ترفض 
التهدئة أو العكس، لكن التخوف الحقيقي 
من اس���تمرار التذرع بالمصالحة وجوالتها 
المس���تمرة لمواصلة الضغط واالبتزاز على 
حس���اب معاناة وآه���ات المحاصرين في 

قطاع غزة.

ال معنى لتأجيل الكشف عن »صفقة القرن« 
أو تعجيل���ه ... فالمب���ادرة ليس���ت مطروحة 
للتف���اوض، وهي لم تكن كذل���ك منذ أن بدأ 
 take it or« الحدي���ث عنها ... هي من ن���وع
leave it«، خذه���ا أو اتركها ... وهنا تتضاءل 
أهمي���ة مواقف األط���راف منها، بم���ا فيها 
األطراف صاحبة العالقة ... اليوم، يجري وضع 
المبادرة على سكة أخرى، يجري تنفيذها على 
مراحل متتالية، حتى قبل الكشف عنها، من 
جانب واحد، ومن دون انتظار مواقف األطراف، 
وبدءًا بملفاتها األكثر خطورة وحساسية على 

اإلطالق.
في ديس���مبر الفائت، أحدث ق���رار الرئيس 
ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلس���رائيل 
ونقل س���فارة بالده من تل أبيب إليها، زلزااًل 
ما زال���ت تداعياته تضرب في غ���زة ورام الله 
... الرئيس ال يكف ع���ن »المفاخرة« بأنه جاء 
بما عجز عن فعله كل من س���بقه من رؤس���اء 
أمريكيين، وه���و يزعم بأنه نج���ح في إخراج 
ملف القدس الشائك والمعقد، والمسؤول عن 
فش���ل جوالت تفاوضية متعاقبة، من جدول 

أعمال المفاوضات ومن على مائدتها.
بعدها بفترة وجيزة، فتح الرئيس وصهره وأركان 
إدارته النار على »األونروا« بوصفها رمزًا أمميًا لملف 

اللجوء الفلسطيني، وش���اهدًا دوليًا على مفاعيل 
»النكبة« ... أوقف دعمه المالي للمنظمة الدولية، 
وشرع أنصاره في الكونغرس في الترويج لمشروع 
قان���ون يحصر الالجئين الفلس���طينيين بالجيل 
األول منه���م، ويحجب صفة اللج���وء عن أبنائهم 
وأحفادهم، ما يعني أن عامل الزمن وحده، وليس 
المفاوضات أو مقررات الشرعية، وحده كفيل بحل 
هذه المشكلة بعد س���بعين عامًا مرت عليها، لم 

يبق سوى عدد قليل من أبناء ذلك الجيل.
اليوم، تس���رب صحف إس���رائيل وقنواتها 
التلفزية، معلومات عن توجه لدى إدارة ترامب، 
وليس لوبي أصدقاء إسرائيل في الكونغرس 
فحسب، إلسدال الستار على »األونروا« رسميًا، 
ومن���ع أي دولة م���ن أن تحل مح���ل الواليات 
المتح���دة في تقدي���م العون المال���ي لها ... 
وإعادة تعريف الالجئ الفلسطيني، بما يعني 
إخراج قضية اللجوء م���ن أجندة المفاوضات 
والح���ل النهائي، وبصورة لم يجرؤ مس���ؤول 
إسرائيلي طوال ربع قرن من المفاوضات، على 

طرحها.
خالل ه���ذه الفترة، اس���تيقظت اإلدارة على 
»أولوي���ة أخرى«، تدور ح���ول إضعاف منظمة 
التحرير والس���لطة الفلسطينية وعزلهما، بل 
وخنقهما إن تطلب األمر، طالما أن هذا الفريق 

الفلسطيني ما زال على موقفه المتصلب من 
المب���ادرة، وطالما أن  »ح���ل الدولتين« ليس 
أثيرًا على قلب ه���ذه اإلدارة اليمينية، ورأينا 
تحرشات متكررة بالرئيس ومكتب المنظمة 
في واش���نطن، ورواتب األس���رى والشهداء، 
وكل م���ا يمكن أن يش���كل أيقونات وأقانيم 
للعمل الوطني الفلسطيني وللهوية الوطنية 

للشعب الفلسطيني.
خنق السلطة، لم يقتصر على تقليص الدعم 
المقدم لموازنتها، بل وإيقاف المس���اعدات 
االقتصادي���ة للش���عب الفلس���طيني تحت 
االحت���الل في الضفة وغ���زة ... فالقرار األخير 
بوقف ص���رف 223 مليون دوالر مس���اعدات 
اقتصادية للس���لطة، ال يعني ش���يئًا س���وى 
معاقبة الشعب الفلس���طيني برمته، وأخذه 
بجريرة موقف قيادته الرافض لصفقة القرن، 
والمتمن���ع حتى اآلن عن إج���راء اتصاالت مع 
إدارة ترام���ب على خلفية موقفها من القدس 

وقرار نقل السفارة.
ال دول���ة وال ع���ودة وال عاصم���ة وال تواص���ل 
واتصال جغرافيين، ال سيادة وال استقالل وال 
تقرير مصير ... هذا الحش���د من »الالءات« هو 
الذي يختصر م���آالت صفقة القرن ونتائجها 
الختامية... وال ش���ك أن الفلس���طيني الذي 

س���يقبل بها، لم يولد بعد، لك���ن من قال إن 
ترامب ينتظر قبول الفلسطينيين بمبادرته؟ 
من قال إنه يحتاج توقيع الس���لطة أو حماس 
عليها؟ ما يفعل���ه ترامب وإدارته، هو ترجمة 
يومية لهذه المبادرة، بدءًا من ملفاتها الشائكة 
واألكثر خطورة، وهو أمر يجد ترحيبًا متحمسًا 
من جانب حكومة اليمين واليمين المتطرف 
في إس���رائيل، التي رفعت وتيرة اعتداءاتها 
على غ���زة، وكثف���ت برامجها االس���تيطانية 
والتوس���عية ف���ي الضفة والق���دس، وتحث 
الخطة لنقل »يهودي���ة الدولة« إلى منظومة 
تشريعية – دس���تورية، ونمط حياة وحقائق 

على األرض، داخل الخط األخضر وخارجه.
صفقة القرن، أيها السادة، تتوالى ترجمتها 
فص���واًل أمام ناظرينا، وعل���ى األرض، وإن ظل 
الحال عل���ى هذا المن���وال، فل���ن يتبقى لنا 
الكثي���ر لنفعله غير الغرق ف���ي بحث عقيم: 
هل يعلنها ترامب أم يتراجع عنها ... واألكثر 
سذاجة من بين جميع الطروحات الفلسطينية 
والعربية واإلقليمية حول هذه الصفقة، تلك 
التي تصور التأخير في الكش���ف رسميًا عن 
محتوياتها، بوصفه انتص���ارًا للمقاومة، تارة 
في غ���زة وأخرى في لبن���ان، وثالثة في عموم 

المنطقة.

التهدئة والمصالحة 
في سياق الجدل واألولوية

 د.أحمد الشقاقي

رأي

طالعتنا قيادات في السلطة الفلسطينية وقيادات من حركة فتح بأخبار مفادها ان حماس وافقت على إنشاء مطار 
وميناء خارج حدود الوطن, أو خارج قطاع غزة, وأصبح األمر بالنسبة لهم مادة خصبة لمهاجمة حركة حماس وإرباك 
خطواته���ا نحو التهدئة, وتعكير أجواء اللقاءات التي تجري بين الفصائل الفلس���طينية في القاهرة, علما بأن 
الفرق بين حماس وفتح ممثلة بالسلطة الفلسطينية, ان حماس ال تقدم على أي خطوة سياسية إال بعد مشاورة 
الفصائل الفلسطينية والتحاور معها والوصول إلى قرار جمعي حتى لو كان القرار منافيًا لرغبة حماس, أما السلطة 
والمتنفذون في حركة فتح فقراراتهم فردية دكتاتورية جائرة تنبع من أشخاص لهم مصالح خاصة وال تستند 
حتى لرؤية حركة فتح, لذلك تبقى قراراتهم دائما مجرد حبر على ورق, وال تلقى أي قبول من المجموع الفلسطيني 

ال الرسمي وال الشعبي, وتؤدي دائما لعزلة فتح والسلطة والتشكك في سياستهما. 
حماس نفت نفيا قاطعا وعلى لسان أكثر من مسؤول وقيادي في الحركة موافقتها على هذا األمر, وقالت بشكل 
واضح ان ما يروجه رامي الحمد الله هو مجرد أكاذيب, وطالب القيادي في حماس سامي أبو زهري رامي الحمد الله 
ان يتوقف عن سياس���ة الكذب، فمزاعمه أن المطار والميناء س���يكونان خارج غزة، لم تصدر إال عنه وعن قيادات 
فتح وتابع : »ننصح الحمد الله بالتخلي عن وظيفة الكذب والعودة إلى مقاعد الدراس���ة«. كان على الس���لطة ان 
تأخذ تصريحات حماس بعدم موافقتها على هذا األمر بش���كل ايجابي, وتقوم بالبناء عليه, والتحاور مع حماس 
والفصائل حول الموقف الفلس���طيني من هكذا مقترحات, فاألمر ال يخص السلطة وفتح وحماس وحدهم, إنما 
يخص الش���عب الفلس���طيني كله بفصائلة المختلفة, وهنا يجب ان ال تكون الغاية التشكيك والردح اإلعالمي 

وتبادل االتهامات, خاصة إذا كان األمر يتعلق بقضايا مصيرية ال يجوز االختالف حولها.
الس���لطة الفلسطينية تس���وق مثل هذه التصريحات اإلعالمية ليس من اجل رفضها للتهدئة, أو حتى لميناء 
أو مط���ار خارج حدود الوطن, إنما تخش���ى من تجاوزه���ا وتهميش دورها, أو البحث عن بديل لرئيس الس���لطة 
الفلسطينية محمود عباس, لذلك أقرت السلطة بأنها ال تريد تهدئة إال بإشرافها هي وتوقيعها هي وبصمتها 
ه���ي, حيث صرح عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزي���ة لحركة »فتح« عزام األحمد عزام األحمد 
قائال إن: » ملف التهدئة عمل وطني فلسطيني مسؤولة عنه منظمة التحرير الفلسطينية وليس عمال فصائليًا.« 
بينما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حس���ين الشيخ إن مفتاح التهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي وتنفيذ 
المش���اريع اإلنسانية في قطاع غزة هي المصالحة الفلسطينية فهي مفتاح كافة الملفات في غزة. وهذا يعني 
بوضوح ان السلطة تخشى البديل وليس أمامها سوى التشكيك في كل الخطوات التي تقوم بها الفصائل بمعزل 

عن السلطة الفلسطينية, وهى لن تتوانى في ترويج األخبار المغلوطة والمثيرة إلرباك المشهد السياسي اآلن.
التهدئة ال زالت عالقة, ولم يتم التوقيع عليها حتى اآلن, وما طرحته الفصائل الفلس���طينية للقبول بالتهدئة 
موضوع على طاولة األشقاء المصريين, فإما ان تقبل به »إسرائيل« أو ترفضه, األمر ليس فيه أي حديث ال عن مطار 
وال ميناء وال غيره, التهدئة مع االحتالل مش���روطة بعدم المس���اس بالفلسطينيين, ورفع الحصار عن قطاع غزة, 
وحل األزمات المعيشية, أما التفاصيل فتأتي الحقا عندما يلتزم االحتالل بشروط المقاومة, والخطوة المطلوبة من 
الس���لطة اآلن السعي إلنجاح المصالحة الفلسطينية, واتخاذ قرار فوري برفع العقوبات التي تفرضها على قطاع 
غزة, فرفع العقوبات عن قطاع غزة أيها الس���ادة وإعادة الرواتب للموظفي���ن ودعم الوزارات الحكومية, أهم ألف 
مرة من ترويج دعايات عن قبول حماس بمطار وميناء خارج غزة, إذا كنتم تبحثون عن رصيد ش���عبي في الش���ارع 
الغزي فارفعوا العقوبات فورا, وتمموا المصالحة التي وقعتم عليها سابقا عدة مرات, وابتعدوا عن سالح المقاومة 
وال تس���اوموا عليه, وأعيدوا تش���كيل منظمة التحرير الفلسطينية بما يضمن تمثيل الكل الفلسطيني, وعددوا 
خياراتكم لمواجهة االحتالل, هذا هو رصيدكم الحقيقي في الش���ارع الفلس���طيني, وهو الكفيل بأن يمنحكم 

الشرعية الحقيقية, وليس الشرعية القهرية.     

الشرعية الحقيقية 
والشرعية القهرية

ترامب يترجم »صفقته« قبل أن يعلن رسميًا عنها
عريب الرنتاوي
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رام الله/ االستقالل:
س���فيان  الزراعة  وزي���ر  أطل���ق 
س���لطان موس���م قطف التمور 
من مشتل وزارة الزراعة للنخيل 

جنوب مدينة أريحا.
وش���ارك ف���ي إطالق الموس���م 
واألغوار  أريح���ا  محاف���ظ  نائب 
جمال الرج���وب، ورئيس الغرفة 
بالمحافظة  الصناعية  التجارية 
تيس���ير حمي���دة، وممثلون عن 

قطاع النخيل.
وقال س���لطان إن قط���اع التمور 
هو قط���اع مه���م وق���ادر على 
تبذل  والوزارة  عالميا،  المنافسة 
كل جهوده���ا من أج���ل خدمة 
القط���اع الزراعي، وكل ما يتعلق 
في النخيل، إضافة إلى الخدمات 
اإلرش���ادية،  والخدمات  الفنية، 
وتعك���ف عل���ى تذلي���ل كافة 
المياه،  المشاكل من نقص في 
والمس���احات م���ع كل جه���ات 
االختصاص المعنية، مشيرا إلى 
أن كميات االنتاج والمس���احات 

المزروعة بازدياد مضطرد.
وأض���اف "إن الوزارة ت���درك أن 
الم���زارع الفلس���طيني هو خط 
الدفاع األول في حماية األرض، 

والزراعة  االس���تيطان،  غول  من 
تدر دخال على االقتصاد الوطني، 
وتواجه معيق���ات عدة من قبل 
االحتالل اإلسرائيلي، تستهدف 

الزراعة، والمزارع الفلسطيني".
من جهته، أشاد الرجوب بمهنية 

وحرفي���ة المزارع الفلس���طيني 
الحديثة  التقنيات  واستخدامه 
وحرص���ه عل���ى ج���ودة المنتج، 
مؤكدا على ض���رورة العمل على 
تطوي���ر فك���رة موس���م التمور 
وقط���اع التمور ليصب���ح عنوانا 

للج���ذب الس���ياحي والثقافي، 
بأراضي  متصل  الموس���م  كون 
محافظة أريحا واألغوار وانطالقا 
من كون أريح���ا أقدم المدن عبر 
التاريخ على غ���رار المهرجانات 

الدولية.

إطــالق موســم قطــف التمــور فــي أريحــا

غزة/ االستقالل:
ق���دم ممثل���و القطاع الخ���اص ومجلس 
التشغيل المهني والتقني المحلي في 
قطاع غزة، مذكرة الى رئيس الوزراء رامي 
الحمد الله، طالب���وا فيها بتوجيه وضبط 
عم���ل المؤسس���ات الدولي���ة واألجنبية 
والدعم المال���ي المقدم م���ن قبلها إلى 

قطاع غزة.
وش���ددت المذكرة التي تم تس���ليمها 
لوزي���ر العم���ل مأمون أبو ش���هال، أمس 
االثنين، خ���الل لقاء جمع���ه بهم، على 
ضرورة اتباع سياس���ات تنموية مجدية 
من خ���الل مؤسس���ات القط���اع الخاص 
مظلة  المنضوي���ة تحت  والمؤسس���ات 
مجلس التش���غيل المهني المحلي في 

القطاع والبالغ عددها 60 مؤسسة.
وتضمنت المذكرة مطالبة رئيس الوزراء 
بالتدخ���ل العاجل لدى البنك الدولي من 
أجل تنفيذ "مشروع التشغيل- منحة 17 
مليون الدوالر" التي أعلن عنها مؤخرًا من 
خالل القطاع الخاص ومجلس التشغيل 
للتش���غيل  الفلس���طيني  والصن���دوق 

باعتباره المظلة الوطنية للتشغيل.

وطالب���ت المذك���رة بوض���ع ح���د لتفرد 
المؤسسات األجنبية والدولية بالعمل في 
قطاع غزة والضفة الغربية واجبارها على 
العمل وفق الخطة الوطنية الفلسطينية 
التنموية وبما يتناس���ب مع االحتياجات 
الوطنية ومن خالل المؤسسات الوطنية 

المعتمدة.
وأك���د ممثلو القطاع الخ���اص أن لديهم 
دراسات متخصصة في احتياجات سوق 

العمل الغزي بما يضمن تعظيم العمل 
في مجال التش���غيل وفق���ًا الحتياجات 
سوق العمل المحلية الحقيقية، مطالبين 
رئي���س ال���وزراء بإص���دار التعليم���ات 
لتنفيذ مش���روع البنك الدولي من خالل 
المؤسس���ات الش���ريكة ف���ي مجل���س 
التش���غيل. وش���ددوا عل���ى أن بإمكان 
مؤسساتهم تشغيل ضعف العدد الذي 
أعلن عنه البنك الدولي في بيانه األخير، 

معبرين عن اس���تيائهم من المصاريف 
اإلداري���ة المرتفعة جدًا والتي تصل الى 
أكثر من 35% من قيمة المش���روع التي 
قد تندرج ضمن الفساد اإلداري والمالي.

واستذكروا العديد من المشاريع الكبيرة 
التي نفذتها المؤسسات األجنبية خالل 
الفت���رة الماضية والتي انتهت بفش���ل 
كبي���ر ودون مردود إيجابي على الصعيد 

التنموي.

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة االقتصاد الوطني، إن عدد المصانع الجديدة المرخصة 
لش����هر يوليو 2018 شهد ارتفاًعا بنس����بة 50.0% مقارنة مع 
الشهر السابق، و80.0% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 

.2017
وأوضحت الوزارة في تقرير احصائي لها أمس االثنين، أن قيمة 
رأس مال هذه المصانع شهدت ارتفاعًا بنسبة 58.1% مقارنة 
بالشهر الس����ابق وانخفاضا بنسبة 47.9% بالمقارنة مع نفس 
الش����هر من العام 2017، حيث تم ترخي����ص 9 مصانع جديدة 

بقيمة رأس مال بلغت 4.9 مليون دوالر.
وأش����ار التقرير إلى أن عدد الش����ركات الجديدة المسجلة لدى 
الوزارة س����جل ارتفاعا بنس����بة 80.7% مقارنة بالشهر السابق، 
وانخفاضًا بنسبة 12.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 
2017، في حين أن قيمة رأس����مال الش����ركات )المصرح به عند 
التسجيل( ارتفعت بنس����بة 282.2% مقارنة بالشهر السابق، 
و101.2% بالمقارن����ة مع نفس الفترة م����ن العام 2017، حيث 
تم تسجيل 150 ش����ركة جديدة في محافظات الضفة الغربية 

برأسمال إجمالي وصل إلى 49.3 مليون دوالر أمريكي تقريبًا.
ولفت التقرير إلى أن عدد التجار المسجلين في السجل التجاري 
انخفض بنس����بة 9.7% مقارنة بالش����هر الس����ابق، وانخفاضًا 
30.1% بالمقارنة مع ش����هر تموز 2017، حيث تم تسجيل 93 

تاجرًا جديدًا.

االقتصاد: ترخيص 9 
مصانع وتسجل 150 

شركة و93 تاجرًا بيوليو

جانب من �إطالق مو�سم قطف �لتمور يف �أريحا �أم�س 

رام الله/ االستقالل:
حددت مؤسس���ة المواصفة الفلس���طينية، المواصفات 
الخاصة بالحقائب المدرسية، والتي تستند إلى قياسات 
فعلية لعينات م���ن الحقائب، وتتواءم م���ع المواصفات 
العالمي���ة، لالرتقاء بجودة المنتجات المتداولة بالس���وق 
الفلسطيني والعمل على حماية صحة وسالمة المستهلك 
بصفة عامة والمنتجات التي تمس سالمة األطفال بشكل 

خاص.
وأك���د مدي���ر ع���ام مؤسس���ة المواصف���ات والمقاييس 
المهن���دس حيدر حجة، ف���ي بيان له أم���س االثنين، أن 
من أولويات المؤسس���ة ف���ي عملية إع���داد المواصفات 
التركيز على معايير السالمة والصحة للمستهلكين وفقًا 
للمواصفات العالمية، مش���يرًا إلى أن الحقائب المدرسية 
المثقلة بالكتب قد تسهم في التسبب بآالم الظهر لدى 

االطف���ال والمراهقين على نحو خاص. وأوضح أنه اذا  كان 
وزن الحقيبة يفوق الوزن المخصص للمرحلة العمرية فإنه 
من الممكن أن يتسبب هذا األمر بآالم في الجهاز العضلي 
أو العظم���ي للطالب ويكون أكثرها آالمًا في مناطق الرقبة 
والظه���ر والكتف، لذلك يجب أن توزع الحقيبة على أجزاء 
الجسم اليمنى واليسرى بشكل متساو، مؤكدًا ضرورة أن 
يفحص أهال���ي الطالب حقائب ابنائه���م يوميًا لتجنب 

الحمل الزائد.
وأضاف حجة أن المواصفة الفلس���طينية حددت العديد 
من المتطلبات التي يجب مراعاتها بالحقيبة المدرس���ية 
حتى تكون مطابقة، بحيث يسمح شكل وتركيب الحقيبة 
التي تحمل على الظهر بتثبيتها على مركز الظهر، ويكون 
ظهر الحقيبة المالمس لظه���ر التلميذ مقوى )غير مرن( 

ويمنع ضغط محتويات الحقيبة على ظهر الطالب.

وأشارت المواصفة إلى أن تكون الحقيبة مصنوعة من مواد 
تمنع تسرب الماء داخل الحقيبة، والمتطلبات التي يجب 
توفرها في حماالت الحقيبة المدرس���ية التي تحمل على 
الكتف بحي���ث ال يقل عرض الحماالت عن 30 مم وطولها 
قاب���ل للتعديل، مع مراعاة تركيبها بش���كل يحافظ على 
ت���وازن الثقل عندما تحمل الحقيبة على الظهر، كما يجب 
أن تركب قطعة على الكتافية لمنع الضغط وبحيث تركب 
في الموضع الذي يكون مالمس���ا للكتف وأن تكون هذه 

القطعة بأبعاد 5 سم عرض و10 سم طول على األقل.
وحددت المواصفة عدم تعبئة الحقيبة فوق وزن 3.5 كغم 
للحقائب المخصصة للمرحلة االساسية وفوق وزن 6 كغم 
للحقائب المخصصة للمرحلة المتوسطة، كما تطرقت الى 
متطلبات اإلبزيمات واألقس���ام المعدنية بحيث اشترطت 
أن تصنع من مواد ال تصدأ أو أن تطلى بطالء واقي للصدأ.

االستقالل/ وكاالت:
شهدت ش���بكة خدمات قطارات الش���حن بين الصين وأوروبا، والتي تعد جزءا 
محوريا من مبادرة "الحزام والطريق"، نموا س���ريعا في عدد الرحالت، ليصل عدد 

رحالتها إلى 10 آالف رحلة.
ومثل وصول قطار الش���حن رقم "X8044" من هامبورغ بألمانيا إلى محطة مركز 
ووجياشان لحاويات الس���كك الحديدية في ووهان، في مقاطعة هوبي بوسط 

الصين، مّثل الرحلة رقم 10000 منذ بدء تشغيل المحطة في مارس 2011.
وعلى مدار األعوام الس���بعة المنصرمة، س���ارت القطارات على تلك الشبكة من 
الس���كك الحديدية، حاملة المالبس وقطع غيار الس���يارات والمواد الكيماوية 
وغيرها من المنتجات الصينية إلى المستهلكين األوروبيين، فيما جلبت خالل 

عودتها األطعمة األوروبية واآلالت والمعدات والمنتجات الخشبية.
ويوافق هذا العام الذكرى الخامس���ة لمبادرة الحزام والطريق، وهي شبكة عابرة 

للحدود تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا وما دونهما.
وعلى مدار األعوام الخمس���ة الماضية، تجاوز حجم تجارة الس���لع الصينية مع 
دول على ط���ول الحزام والطري���ق 5.5 تريليون دوالر أمريك���ي. ووصلت قيمة 
االس���تثمارات الصينية المباشرة في القطاعات غير المالية بهذه الدول إلى 80 

مليار دوالر خالل ذات الفترة.

رام الله/ االستقالل:
ارتف���ع الدع���م الخارجي الموج���ه للميزاني���ة الفلس���طينية العامة 
والتطويرية حتى تموز بنس���بة 10 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة من 

العام الماضي.
وأظهرت البيانات،  أن إجمالي الدعم الخارجي بلغ حوالي 1.436 مليار 

شيقل مقارنة مع 1.305 مليار شيقل.
ونتج���ت الزيادة من ارتفاع المنح المقدمة من الدول العربية بنس���بة 

228 بالمائة لتصل إلى 680.2 بعدما كانت 207.5 مليون قبل عام.
وأوضحت البيانات أن المملكة العربية السعودية قدمت 572 مليون 

شيقل والجزائر 95.3 مليون شيقل ومصر 13 مليون شيقل.
وعلى صعيد الدول والمؤسسات المانحة األجنبية فقد انخفض الدعم 
بنسبة 41.1 بالمائة إلى 469.8 مليون شيقل مقارنة مع 797.7 مليون 

شيقل قبل عام.
ولم تقدم الوالي���ات المتحدة أي دعم حتى تم���وز الحالي مقارنة مع 

265.5 مليون شيقل لذات الفترة قبل عام.

الدعم الخارجي الموجه 
للميزانية العامة يرتفع 
10 % حتى تموز 2018

10000 رحلة لقطارات 
الشحن بين الصين وأوروبا

»المواصفات والمقاييس« تحدد مواصفات الحقيبة المدرسية

غزة: القطاع الخاص ومجلس التشغيل 
يطالبان بتوحيد قناة تمويل مشاريع التشغيل

جانب من �للقاء
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االستقالل/ وكاالت:
دعا الرئي���س اللبناني، ميش���ال عون، أمس 
اإلثني���ن، إل���ى عدم رب���ط ع���ودة الالجئين 
الس���وريين بالح���ل السياس���ي لألزم���ة في 

بالدهم.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك عقده 
مع نظيره السويسري آالن بيرسي، في قصر 

الرئاسة شرق العاصمة بيروت.
وج���دد ع���ون، التأكي���د على موق���ف لبنان 
إلى  الالجئين السوريين  المتمس���ك بعودة 
المناطق اآلمنة في بلدهم. وطالب سويس���را 

بمساندة بيروت في خطوة عودة الالجئين.
وقال الرئيس اللبناني، إن "مشكلة النازحين 
إنس���انية ويجب حله���ا. المجتم���ع الدولي 
يس���اعد الالجئين فلماذا ال يس���اعدهم في 

بالدهم إلعادة إعمار منازلهم؟"
وخالل األش���هر األخيرة، عادت 6 دفعات من 
الالجئين الس���وريين المتواجدين في لبنان 
إلى أراضيهم، ضمن نظام "العودة الطوعية"، 
بالتنسيق بين السلطات اللبنانية والحكومة 
السورية، من دون وجود أي أرقام رسمية حول 

أعدادهم.
ويق���در لبن���ان ع���دد الالجئين الس���وريين 
المتواجدين عل���ى أراضيه بقراب���ة المليون 
ونص���ف مليون الج���ئ، بينما تق���ول األمم 

المتحدة إن عددهم أقل من مليون الجئ.

من ناحي���ة أخرى، ذك���ر الرئي���س اللبناني، 
أن���ه أكد لنظيره السويس���ري على تمس���ك 
بالده بمبادرة الس���الم العربية لحل القضية 
الفلسطينية، وضرورة احترام حقوق الشعب 

الفلسطيني وبينها "حق العودة".
وقال إن "لبنان يدين قانون القومية الدينية 
الذي يتناقض مع مسار التاريخ، كما يرفض 
أي مس���اس برمزي���ة الق���دس ومكانته���ا 

اإلنسانية والدينية الفريدة".
وفي 10 يوليو/ تموز الماضي، أقر الكنيست 
)البرلمان( اإلس���رائيلي قانون القومية، الذي 
يعت���رف بيهودية الدول���ة، وينص على أن 
"الحق في ممارس���ة تقري���ر المصير الوطني 
في الدولة اإلس���رائيلية، هو حصري للشعب 

اليهودي".
وحول تش���كيل الحكومة اللبنانية الجديدة، 
قال ع���ون، إن "التعددية الطائفية والحزبية 
تخلق مش���كالت في التأليف. نسمع مطالب 
الجمي���ع الي���وم، والمطلوب تأمي���ن توافق 

حولها".
وأض���اف "حتى الس���اعة ال ن���زال في مرحلة 
اس���تماع رئي���س الحكومة المكلف )س���عد 
الحريري( إلى المطالب )القوى السياس���ية(، 
وعلي���ه المب���ادرة لوضع تركيب���ة، ونحن في 

انتظاره".
وكل���ف الرئيس اللبنان���ي، في ماي���و/ أيار 
الماضي، الحريري بتش���كيل حكومة جديدة 

بعد إجراء االنتخابات البرلمانية.
ويعود تأخر اإلعالن عن تش���كيل الحكومة، 
الذي تسبب بمصاعب اقتصادية وسياسية 
للبنان، إلى مطالب القوى السياسية بتمثيل 

أكبر داخل الحكومة.
وأعلن الحريري، مؤخًرا، أن تش���كيل الحكومة 

يواجه مشاكل "مفتعلة"، دون تفاصيل.

االستقالل/ وكاالت:
دعا محقق���ون من األمم المتحدة أمس 
االثني���ن قائ���د الجي���ش البورمي إلى 
االس���تقالة وإلى مالحقته مع خمس���ة 
قادة عس���كريين آخرين أم���ام القضاء 
الدولي بته���م تتضمن ارتكاب جرائم 

"إبادة" بحق أقلية الروهينغا المسلمة.
ودفعت الدعوة موقع فيس���بوك الذي 
تعرض إلى انتقادات لسماحه بانتشار 
خطاب الكراهية بح���ق الروهينغا، إلى 
حظر قائد الجيش الجن���رال مين أونغ 
هلينغ وحذف صفحات أخرى مرتبطة 

بمؤسسة البالد العسكرية.
وفر نح���و 700 أل���ف م���ن الروهينغا 
المس���لمين من والية راخين الشمالية 
إلى بنغالدش بعدما أطلقت بورما حملة 
أمنية عنيفة في آب/اغس���طس العام 
الماضي ضد مجموعات متمردة ضمن 
األقلية وسط تقارير تحدثت عن وقوع 
عمليات حرق وقت���ل واغتصاب بأيدي 
الجنود الحكوميين وعصابات في البلد 

الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.
وأك���دت بعثة تقص���ي حقائق تابعة 
لألم���م المتح���دة أم���س أن���ه "يجب 
التحقيق بش���أن كبار جنراالت الجيش 
البورم���ي، بم���ن فيهم القائ���د األعلى 

للجيش وكبي���ر الجن���راالت مين أونغ 
هلين���غ، ومالحقته���م قضائيا بتهم 

اإلبادة الجماعية شمال والية راخين".
ودع���ت البعث���ة إلى التحقيق بش���أن 
المسؤولين ومقاضاتهم كذلك بتهم 
ارتكاب "جرائم ضد اإلنسانية وجرائم 
حرب " ضد الروهينغا في راخين وضد 
أقليات أخرى في شمال واليتي كاشين 

وشان.
وف���ي تصريح���ات أدل���ى به���ا إل���ى 
الصحافيين في جني���ف، أصر رئيس 

البعث���ة مرزوق���ي داروس���مان على أن 
"الطريقة الوحيدة لتحقيق تقدم هي 
الدعوة إلى استقالة )مين أونغ هلينغ( 

وتنحيه فورا".
وتوصلت البعثة التي ش���كلها مجلس 
حقوق اإلنس���ان التابع لألمم المتحدة 
في آذار/مارس 2017 في تقرير إلى أن 
"هناك معلومات كافية تبرر التحقيق 
ومالحقة كبار المسؤولين" في الجيش 
البورمي. وأض���اف التقرير أن "الجرائم 
التي وقعت في والية راخين والطريقة 

التي نفذت بها تش���به في طبيعتها 
وفداحتها ونطاقها تلك التي سمحت 
بالتأكد من وجود نية باإلبادة الجماعية 

في سياقات أخرى".
وأش���ار المحققون الذين ل���م يمنحوا 
قط إذنا لزيارة بورم���ا إنهم بنوا نتائج 
تحقيقاتهم عل���ى مقابالت أجروها مع 
875 ضحية وش���اهدا إضافة إلى صور 
التقطت عبر األقمار الصناعية ووثائق 
وصور وتس���جيالت مصورة تم التأكد 

من صحتها.

الرئيس اللبناني يدعو لعدم ربط عودة

 الالجئين السوريين بحل أزمة بالدهم

مي�شال عون

االستقالل/ وكاالت:
يقول الكات���ب كينان مالك في مقال بصحيف���ة ذي أوبزيرفر 
البريطانية: ال تنخدعوا فشركاؤنا السعوديون هم سادة القمع، 
وإن اضطهاد النش���طاء داخل السعودية والحرب التي يشنها 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على اليمن يظهران أن 

الحديث عن اإلصالح مجرد تمثيلية.
ويش���ير مالك إلى أن خمسة ناشطين س���عوديين يواجهون 
حكم اإلعدام ف���ي المملكة وكل ذنبهم أنهم متهمون بأنهم 
شاركوا في احتجاجات سلمية أو رددوا شعارات معادية للنظام 
أو صوروا االحتجاجات ونشروها على مواقع التواصل االجتماعي.

ويقطن هؤالء الناشطون -بمن فيهم الناشطة في مجال حقوق 
المرأة إسراء الغمغام- في المنطقة الشرقية، وأمضوا أكثر من 
عامين في السجون وحيث يطالب االدعاء العام اآلن بإعدامهم.

وبحس���ب الصحيفة فإن محنة هؤالء الناشطين تكشف زيف 
االدعاءات التي تقول إن الس���عودية بدأت تتحرر، فقد تدفق 
الكثي���ر من المعلوم���ات لدى الغرب بأنها تش���هد إصالحات 
جديدة، وخاصة بم���ا يتعلق برؤية 2030 الت���ي يتبناها ولي 

العهد.
ويش���ير الكاتب إلى قصف الرياض حافلة في اليمن قبل فترة 
مما أسفر عن مقتل العشرات من أطفال المدارس، ويقول إنها 
تتحمل المزيد من المس���ؤولية عن صعود "اإلرهاب اإلسالمي" 

أكثر من أي دولة أخرى. وفق تعبيره.
وتطرق الكات���ب إلى الماليين الذين يواجه���ون المجاعة في 
اليمن، وآالف الس���عوديين المس���جونين في بالدهم، وإلى ما 
تمارسه الس���لطات عليهم من جلد وتعذيب بسب مطالبتهم 

بحقوقهم األساسية ال أكثر.

أوبزيرفر: اإلصالح في 
السعودية مجرد »تمثيلية«

االستقالل/ وكاالت:
ارتفع����ت في الهند حصيل����ة الفيضانات التي اجتاح����ت والية كيراال 
)جنوب( مؤخرا إل����ى 445 قتيال، بعد العثور على 28 جثة إضافية لدى 

تراجع المياه.
وال يزال مليون ش����خص يقيمون في مخيمات مؤقتة، بينما يعتبر 15 
في عداد المفقودين، نتيجة موس����م أمط����ار كان عنيفا جدا في هذه 

المنطقة االستوائية.   
وش����هد الوضع تحسنا واضحا هذا األس����بوع مع تراجع حدة األمطار، وال 
يزال بعض المناطق مغمورا بالمياه، وكش����ف انحسار المياه عن حجم 

الدمار الذي يقدر بأكثر من ثالثة مليارات دوالر.
وامتنع الكثير من س����كان والية كيراال عن االحتفال بمهرجان الحصاد 
التقليدي الس����بت الماض����ي، في حين عاد عدد ممن كانوا يعيش����ون 
بمخيمات اإلغاثة إلى منازلهم لتنظيفها من الطين والحطام وانتشال 

ما يمكن من متعلقاتهم.

االستقالل/ وكاالت:
تعقد تركيا وإيران وروس���يا قمتها الثالثية المقبلة حول س���وريا في 7 أيلول/

سبتمبر في إيران، وفق على ما أعلن التلفزيون الرسمي التركي "تي آر تي" أمس 
االثنين.

وأوضح التلفزيون أن "الرئيس التركي رجب طيب اردوغان س���يتوجه الى ايران 
في 7 ايلول/ س���بتمبر إلجراء محادثات حول س���وريا وسيحضر القمة مع روسيا 

وايران".
ويأتي هذا االعالن فيما تتجه األنظار حاليا الى إدلب الواقعة في ش���مال غرب 
س���وريا على الحدود مع تركيا، في ظل استعدادات عسكرية تقوم بها القوات 
الس���ورية لش���ن هجوم ضد آخر أبرز معاقل الفصائل المسلحة وهيئة تحرير 

الشام )جبهة النصرة سابقا(.
وهذه المحافظة جزء أيضا من "مناطق خفض التوتر" التي أقيمت في س���وريا 

في ختام مفاوضات السالم في استانا التي جرت برعاية روسيا وتركيا وايران.
من جهتها أفادت ش���بكة "إن ت���ي في" الخاصة أن القمة س���تعقد في تبريز 

)شمال( وليس في طهران.
وكان الناطق باس���م الرئاس���ة التركية ابراهيم كالين أعل���ن في منتصف آب/ 

أغسطس أن هذه القمة ستعقد "خالل أول أسبوع من أيلول/سبتمبر".

االستقالل/ وكاالت:
دخلت العقوبات األميركية ضد روسيا حيز التنفيذ 
أم���س االثنين على خلفية مزاعم واش���نطن بضلوع 
موسكو في تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي 
سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية في مارس/

آذار الماضي.
وجاء في الوثيقة -التي ظهرت في السجل االتحادي 
األميرك���ي الت���ي نقلتها وكال���ة األنباء الروس���ية 
)س���بوتنيك( أم���س- أن "وزارة الخارجي���ة تق���ر بأن 
روسيا االتحادية استخدمت السالح الكيميائي، في 

انتهاك للقانون الدولي ضد مواطنيها".
وتتضم���ن العقوبات وقف أي مس���اعدات أميركية 
لروسيا باس���تثناء المساعدات اإلنس���انية العاجلة، 
والتوقف ع���ن من���ح تراخيص لتصدير األس���لحة 
األميركية إلى المؤسسات الروسية والمنتجات ذات 
االستخدام المشترك باس���تثناء المتعلقة بالمجال 

الفضائي.
كم���ا تتضم���ن العقوب���ات رفض من���ح أي قرض أو 
ضمانات ائتمانية لروس���يا، وقد انتقدت موس���كو 
هذه العقوبات ووصفتها بأنها خرق لقوانين منظمة 

التجارة العالمية.
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الرئاسة الروسية رفضها 
بشكل قاطع للربط بين العقوبات األميركية الجديدة 

وقضية تسميم العميل المزدوج في بريطانيا.
وق���ال الكرملين إن تل���ك العقوب���ات المرتقبة على 
خلفي���ة قضية س���كريبال غير قانوني���ة وتعارض 
القانون الدولي، كما وصفها بأنها خطوة غير ودية وال 
تتفق مع "األجواء البناءة" التي شهدها اللقاء األخير 
بي���ن الرئي���س فالديمير بوتين ونظي���ره األميركي 

دونالد ترامب.

العقوبات األمريكية على روسيا دخلت حّيز التنفيذ

مطالبة أممية بمحاكمة قائد الجيش البورمي

 بتهمة ارتكاب »إبادة« بحق »الروهينغا«

فيضانات الهند: مئات 
الضحايا ومليون مشرد

قمة روسية إيرانية 

تركية حول سوريا 

مطلع الشهر القادم
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الداخل المحتل/ االستقالل:
اتهم محللون إسرائيليون أمس االثنين، رئيس حكومة االحتالل، بنيامين 
نتنياهو، بأنه المسؤول األول عن األجواء العنصرية التي تسود البالد، على 
ضوء تصريحات���ه العنصرية وأدائه، التي تّوجها بس���ن "قانون القومية"، 
وذلك على خلفية اعتداء يهود متطرفين على ثالثة شبان عرب من مدينة 
شفا عمرو كانوا يس���تجمون في شاطئ قرب حيفا، مساء األربعاء الماضي، 

وكادوا يقتلونهم.
وأش���ارت الباحثة والمحاضرة ف���ي العلوم السياس���ية، الدكتورة رفيطال 
عميران، في صحيفة "معاريف"، إلى االعتداء على الش���بان الشفاعمريين، 
واعتداء مس���توطنين، من غالة المتطرفين، على نش���طاء حقوق إنس���ان 
يساريين يهود متضامنين مع الفلسطينيين، بالقرب من بؤرة استيطانية 
عش���وائية في جنوب جبل الخليل بالضفة الغربية المحتلة، يوم الس���بت 

الماضي.
وأك���دت عميران على أن "من يعتقد أن هذه أحداث محلية مصاب بالعمى. 
فالحدي���ث هنا يدور عن روح الفترة التي تغلغلت عميقا إلى قلب المجتمع 
اإلس���رائيلي، وهي روح تزج بالعرب إلى مكانة مواطنين من الدرجة الثانية، 
وس���تؤول في نهايتها إلى تحويلهم وتحويل م���ن يتضامن معهم إلى 

فريسة بالنسبة للمجرمين الذي يرتكبون جرائم الكراهية.
م���ن جهته قال المؤرخ الدكتور أفيعاد كالينب���رغ، في صحيفة "يديعوت 
أحرونوت" إنه "يوج���د للعرب حقوق معينة. وه���ذه الحقوق، مثلما أوضح 
قانون القومية، مش���روطة، وطالما أنها ال تزع���ج راحة الجيران. فإذا حاولت، 
مثال، الدفاع عن حقوق العرب، فأنت استفزازي. وإذا انتقدت نتنياهو، فأنت 
اس���تفزازي. وإذا كنت من سكان ش���فاعمرو، وتريد االستجمام في شاطئ 

كريات حاييم )في حيفا(، فأنت استفزازي. ولالستفزاز عواقب".
بدورها قال���ت "هآرتس" افتتاحيتها حول االعتداء العنصري والوحش���ي 
على الش���بان الش���فاعمريين، إن هذا االعتداء هو "نتيجة مباشرة لماكينة 
التحري���ض اليمينية، التي تعمل بكل قوتها تحت حكم رئيس الحكومة، 

بنيامين نتنياهو.

االستقالل/ وكاالت:
أفادت صحيفة "يس����رائيل هيوم" 
العبرية أم����س االثنين، بوجود حالة 
غضب داخل الكنيست "اإلسرائيلي" 
من توج����ه أعضائه العرب إلى األمم 
المتح����دة إلدانة االحتالل بس����بب 

قانون القومية.
وق����ال رئي����س الكنيس����ت يول����ي 
يق����وم  أخ����رى،  "م����رة  ادلش����تين: 
أعضاء من الكنيس����ت بالتآمر على 
الدولة، كل من يتعاون مع الس����لطة 
"إس����رائيل"  ض����د  الفلس����طينية 
يجب أن يسأل نفس����ه عما إذا كان 
مكانه في البرلمان الفلس����طيني أو 

اإلسرائيلي". وفق تعبيره.
وطالب رئيس لجنة شؤون الداخلية 
الكنيس����ت  الكنيس����ت، عضو  في 
ي����وآف كيش )الليك����ود(، من عضو 
الكنيس����ت ميك����ي زوه����ار، رئيس 
لجنة الكنيس����ت، بتعديل ما أسماه 
ب�"قواع����د األخالق" حتى يتس����نى 
أعض����اء  م����ن  عض����و  أي  معاقب����ة 
الكنيس����ت يتصرف أو يتعاون في 
الساحة الدولية في المستقبل ضد 

"إسرائيل".
النائب  المعارضة،  رئيسة  ورفضت 
تس����يبي ليفن����ي، توج����ه أعض����اء 
الكنيس����ت العرب وقالت: "سنقف 

ضد محاولة التحرك ضد "إسرائيل" 
وإدانته����ا ف����ي األم����م المتح����دة، 
وسنقاتل داخل "إسرائيل" للحفاظ 

عليها كدولة يهودية".
ومن المقرر أن يتوجه أعضاء القائمة 
العربية المش����تركة في الكنيست 
اإلسرائيلي وبالتنسيق مع المندوب 
الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة 
السفير رياض منصور، لطرح مشروع 
إدانة "إسرائيل" في األمم المتحدة 

بسبب قانون القومية الذي وصفوه 
بأن����ه "يؤس����س ألبرتهاي����د ف����ي 

إسرائيل" بسبتمبر المقبل.
ويس����عى الن����واب عب����ر الس����فير 
الفلس����طيني إلى تقديم مش����روع 
اإلدانة قبل انطالق أعمال الجمعية 

العامة السنوية لألمم المتحدة.
إس����رائيلية  مص����ادر  وأش����ارت 
إل����ى أن ع����دًدا من الدبلوماس����يين 
اإلسرائيليين تم تبليغهم بأن نواًبا 

عرب في الكنيس����ت وم����ن بينهم 
ويوس����ف  س����ليمان  توما  عاي����دة 
جباري����ن، التقي����ا مؤخ����ًرا بعدد من 
المس����ؤولين رفيعي المستوى في 
األمم المتح����دة، وعرض����وا القانون 
عليه����م، وقالوا:  "إن ه����ذا القانون 
يذّك����ر بقوانين نظ����ام األبرتهايد، 
ولهذا نس����عى إلى تجنيد األغلبية 
األم����م  ف����ي  "إس����رائيل"  إلدان����ة 

المتحدة".

احتجاجًا ضد قانون »القومية«
غضــب داخــل كنيســت االحتــالل

 لتوجــه »القائمــة« إلــى األمــم المتحــدة

غزة/ االستقالل:
ذكرت القن����اة الثانية العبرية، أن 
الشرطة اإلسرائيلية، قررت ارسال 
تعزيزات أمنية، الى سواحل مدينة 
عس����قالن، خوفا من وقوع عمليات 

اختراق بحري من قطاع غزة.
وقالت القن����اة العبرية في تقرير 
لها أمس، إن الشرطة قررت إرسال 
وحدات خاصة من ش����رطة حرس 
الحدود، لمراقبة شواطئ عسقالن.

وأضافت أن هن����اك تخوفات لدى 
المنظومة األمنية اإلسرائيلية، من 
نية الكوماندوز البحري للقس����ام، 
تنفيذ عمليات اختراق بحري، من 

قطاع غزة.
وبحس����ب القناة العبرية، تش����ير 
التقديرات لدى المنظومة األمنية 
والجيش اإلس����رائيلي، إلى حدوث 
تطور كبير في قدرات الكوماندوز 

البحري للمقاومة بغزة.

وأش����ارت القناة العبري����ة، الى أن 
الجيش اإلسرائيلي، طالب بضرورة 
اإلس����راع في بناء الج����دار البحري 
العازل بين "إسرائيل" وغزة، خوفا 

من وقوع عمليات اختراق بحري.
ونف����ذت المقاومة الفلس����طينية 
بغ����زة العدي����د م����ن العملي����ات 
البحرية ض����د أهداف  الفدائي����ة 

بحري����ة "إس����رائيلية" كان أبرزها 
عملي����ة "زيكيم" بداي����ة العدوان 
القطاع  على  الواس����ع  اإلسرائيلي 

في 2014م.

الوقائع تشهد: »قانون 
القومية« فاقم األجواء 

العنصرية في »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعل���ن جيش االحتالل اإلس���رائيلي أم���س االثنين 
عن توقيعه صفقة لش���راء صواريخ متطورة بمئات 
الماليين من الش���واكل. وقالت صحيفة "معاريف" 
العبري���ة "إن وزارة الجي���ش وقعت على الصفقة مع 

شركة إسرائيلية متخصصة في تصنيع األسلحة.
وأش���ارت إلى أن الصفقة "تهدف إلى تعزيز قدرات 
الجيش"، مبينًة أن تلك الصواريخ قادرة على تحقيق 

إصابات دقيقة في أي مكان في الشرق األوسط".
ووفق الصحيفة فإن الصواريخ الجديدة تحتوي على 
تطبيقات تكنولوجية متطورة والموجهة عبر األقمار 

الصناعية ما يمنحها المزيد من الدقة.
ونقلت الصحيفة عن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان 
قول���ه "إن خطة إقامة نظام من الصواريخ والقذائف 
الصاروخية الدقيقة تمر بمرحلة ازدهار، مشيًرا الى 
أنها س���تتم على ع���دة مراحل تمتد لس���نوات وأن 

الجيش سيكون قادًرا بعد سنوات على الوصول إلى 
أي نقطة في المنطقة بالمدى القصير والبعيد".

من جانبه فّند الصحافي والمحلل العسكري لصحيفة 
"معاريف"، يوسي ميلمان تصريحات ليبرمان، بشأن 
تل���ك الصواريخ، وق���ال إن ما ادعاه ليبرمان بش���أن 

تغطية كل الشرق األوسط ليس صحيحا.
وأكد ميلمان على أن مدى الصواريخ المش���ار إليها 

يتراوح ما بين 30 حتى 150 كيلومترا فقط.

غزة/ االستقالل:
ذك���رت صحيف���ة "يديعوت احرون���وت العبرية" في عدده���ا الصادي أمس 
اإلثنين، أن الوكالة اليهودية ستقوم بمنح قروض تصل إلى 100 ألف شيكل 
لشركات تعرضت للخسائر بسبب الطائرات الورقية والبالونات والصواريخ من 
قطاع غزة. وقالت الوكالة إن القروض التي سيتم منحها ضمن شروط تهدف 
إلى مس���اعدة الشركات الصغيرة والمتوس���طة في منطقة غالف غزة والتي 

تضررت بسبب الوضع األمني.
وأوضح���ت الصحيفة أنه س���يتم تقديم المس���اعدة من قب���ل مركز الوكالة 
اليهودية لتشجيع تلك الشركات، وذلك بفضل تبرع من مؤسسة نيس، التي 

تدعمها الجاليات اليهودية في الواليات المتحدة االمريكية.
وتكبد المستوطنون اإلسرائيليون في "غالف غزة" خسائر فادحة جراء احتراق 
مساحات شاسعة من محاصيلهم الزراعية بفعل الطائرات والبالونات الحارقة 
التي يطلقها الش���بان الفلس���طينيون من غزة منذ انطالق مسيرات العودة 

نهاية مارس الماضي.

الوكالة اليهودية تقرض 
المتضررين في »غالف 

غزة« بمئات الشواكل

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد مجدي منصور عبد الدايم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405208570( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/  فداء وليد عياد شراب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)931709778( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ هدى محمود حجازي طوطح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801065095( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االحتالل يعزز قواته بشواطئ عسقالن
 تحسبًا لوقوع عمليات اختراق بحري

صحفي »إسرائيلي« يفّند ادعاءاته

ليبرمان: اشترينا صواريخ »تصيب أي هدف بالشــــرق األوســــط«

احلاجز البحري الذي يبنيه االحتالل على حدود غزة

الكني�ست  االإ�سرائيلي
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االستقالل/ وكاالت:
يمكن لمريض الس���كري أن يتعايش مع مرضه ويعيش 
حياة شبه طبيعية، شريطة أن يلتزم بنظام غذائي وروتين 

يومي صارم، للحفاظ على مستوى الُسّكر في الدم.
وفيم���ا يلي، مجموعة من األش���ياء، الت���ي يتوجب عليك 
فعلها بش���كل يومي إذا كنت تعاني من مرض السكري، 

لتجنب أية مضاعفات صحية:
1- مراقبة سكر الدم

أول ش���يء عليك القيام به هو مراقبة مستوى السكر في 
الدم عن كثب. هذا يس���مح لك بإجراء التعديالت الالزمة 
ويس���اعد على التقليل من خطر المضاعف���ات المرتبطة 

بمرض السكري.
تحقق من مستويات الس���كر في الدم وخاصة بعد األكل 
)بعد الوجبات( على أساس منتظم. ويجب فحص مستوى 
السكر في الدم أول شيء في الصباح، ثم بعد ساعتين من 

تناول الوجبة األولى.
يجب أن يكون مس���توى س���كر دم الصي���ام أقل من 95 
ملليغرام لكل ديسيلتر )ملغم / ديسيلتر(، بينما يجب أن 
يكون مستوى الس���كر في الدم بعد األكل بساعتين أقل 

من 120 ملغ / ديسيلتر.
2- المشي

ممارس���ة التمارين الرياضية بانتظام هي طريقة صحية 
إلدارة مرض الس���كري، ألنها تس���اعد على خفض نسبة 
الس���كر في الدم. فهي تزيد من حساس���ية الجسم تجاه 
األنسولين، مما يعني أن الخاليا يمكنها امتصاص السكر 
من مج���رى الدم بطريق���ة أفضل ثم اس���تخدامه كطاقة 

لجسمك.
التمرين يس���مح أيًضا لعضالتك بامتصاص واستخدام 

الس���كر وتحويله إلى طاقة، وعندما يتعلق األمر بممارسة 
الرياض���ة، يعد المش���ي أحد أفضل الخيارات، فالمش���ي 
الس���ريع بوتيرة ترفع معدل ضربات قلبك هو ش���كل من 
التمارين الرياضية التي يجب على مرضى السكري القيام 

بها يوميا.
3- صحة الفم

الحف���اظ على نظافة الفم أمر مه���م للجميع، لكنه يصبح 
أكثر أهمية لمرضى السكري.

4- تناول زيت جوز الهند يوميًا
يجب على الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري 

إدراج زيت جوز الهند في نظامهم الغذائي اليومي.
ومن المعروف أن زيت جوز الهند يساعد في السيطرة على 
نسبة السكر في الدم عن طريق تحسين إفراز األنسولين. 
واألحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة في زيت 
ج���وز الهند تقلل من خطر اإلصاب���ة بالنوع الثاني من داء 

السكري.
5- ماء الليمون

الليم���ون جيد جدا لمرضى الس���كر، وضّمن���ت الجمعية 
األمريكية للس���كري الليمون بين أفضل األطعمة للذين 

يعانون من هذا المرض.
فيتامين سي في الليمون هو أحد مضادات األكسدة 

القوية التي تقلل من ضرر الجذور 
الح���رة في الجس���م، 

ه���ذه  أن  حي���ث 
تضر  الحرة  الجذور 
واألغش���ية،  الخاليا 

ويمكن أن تجعل من 
الصعب إدارة مستوى 

السكر في الدم.
6- شرب شاي القرفة

شرب شاي القرفة مفيد لألشخاص المصابين بالسكري. 
وهن���اك العديد من المكون���ات في القرف���ة التي تعزز 
استقالب الجلوكوز. كما يس���اعد الجسم على االستجابة 

لألنسولين، وبالتالي ضبط مستويات السكر في الدم.
وتش���ير دراسة نشرت عام 2003 في تقرير عن مرض السكري 
إلى أن تن���اول 6 غرامات من 

القرف���ة يومي���ا يقلل من نس���بة الجلوكوز في ال���دم والدهون 
الثالثي���ة والكوليس���ترول الض���ار والكولس���ترول الكلي لدى 

األشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.
7- عصير القرع

للس���يطرة على مرض الس���كري، ُينصح بشرب كوب من 
عصير القرع المر على أس���اس يوم���ي فهو فعال للغاية، 
فالقرع المر يحتوي على ث���الث مواد فعالة مع خصائص 
مضادة لمرض السكر، وتساعد على زيادة إفراز األنسولين 
في البنكري���اس ويمنع مقاومة األنس���ولين، مما يجعله 
مفي���ًدا لكل من مرضى الس���كري من الن���وع األول والنوع 

الثاني.
8- تناول األدوية بانتظام

نمط الحياة والتغيرات الغذائية تساعد في إدارة مرض 
الس���كري، ولكن ال يمكنك تجاهل أهمية األدوية التي 
يصفه���ا الطبيب. وفي الواقع، يج���ب أن تأخذ األدوية 
الموصوفة حسب توجيهات الطبيب على أساس يومي.

9- تحقق من قدميك بشكل يومي
يجب على مرضى الس���كري أن يهتموا بأقدامهم بش���كل 
خاص. فمرضى السكري هم أكثر عرضة لمشاكل القدم من 

غيرهم من الناس.
10- احمل وجبات خفيفة أينما ذهبت

عندم���ا تخرج من المن���زل، تأكد من حمل زجاج���ة ماء كبيرة 
وبعض الوجب���ات الخفيف���ة الصحية. ويعاني األش���خاص 
المصابون بمرض الس���كري من خطر انخفاض نس���بة السكر 
في الدم، وتن���اول وجبات خفيفة غنية بالكربوهيدرات مفيد 
جًدا في هذه الحالة. وتقدم الوجبات الخفيفة مثل التفاح 
والبرتقال والمكسرات المحمصة المواد المغذية المناسبة 

لتحسين مستوى السكر في الدم.

إذا كنت تعاني من مرض السكري عليك اتباع اآلتي

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن دراسة 
جديدة كش���فت ع���ن مجموعة م���ن الخاليا تعمل 
كمقرات رئيسية للجسم؛ من أجل مهاجمة األجسام 

الغريبة.
وبحسب الصحيفة، فإن العلماء قالوا إن هذه الخاليا 
تحت���وي على ذاكرة تتكون م���ن مكتبة للمعلومات 
المناعي���ة، وقد تتحول لخالي���ا دم بيضاء، وتنضم 
بنفس���ها لمحاربة أي عدوى أو أجسام غريبة داخل 

الجسم.
ويق���ول الخبراء إن فهم الكيفي���ة والتوقيت الذين 
يتذكر عندهما الجس���م المناعة، يمكن أن يساعد 

في تطوير لقاحات أفضل في المستقبل.
وع���ن طريقة عملها، أضاف���ت الصحيفة أن تجمعًا 
كبيرًا من الخاليا المناعية تظهر بالقرب من العقدة 
الليمفاوية )الحمراء( وعندها يبدأ جس���م الشخص 
في محاربة العدوى. حيث أن ظهور هذه الخاليا على 

الُعقد الليمفاوية يؤدي إلى زيادة س���رعة التفاعل 
لمواجهة العدوى.

والُعق���د الليمفاوي���ة هي غ���دد الجه���از المناعي، 
ويتراوح عددها بين 500 و700 عقدة منتشرة حول 

الجسم.
وأكد العلماء أن هذا االكتشاف نقطة محورية لقدرة 
الجسم على االستجابة بسرعة؛ ألن العقد الليمفاوية 
تمثل مراكز تحكم موضوعة باستراتيجية في جهاز 
المناعة، وهي متموضعة عند أماكن دخول البكتيريا 

أو الفيروسات إلى الجسم.
يذك���ر أن هناك العديد من الدراس���ات الس���نوية 
التي يجريها العلماء على جس���م االنسان ومركباته 
المختلف���ة؛ وذلك بغرض الوصول إلى اكتش���افات 
جديدة من ش���أنها مساعدتهم في فهم آلية عمله 
وتركيبه، ما قد يساعدهم في إيجاد لقاحات ألمراض 
فتاكة كالس���رطانات بأنواعها وغيرها من األمراض 

التي تهدد حياة الماليين من البشر.

االستقالل/ وكاالت:
قررت الحكومة اليابانية االستعانة بالتكنولوجيا 
في محاولة إلثارة حماسة التالميذ على اللغات 
األجنبية في هذا البلد الذي ال ينطق سكانه 
بلغات عدة، من خالل اللج����وء إلى روبوتات 

تعليم اإلنجليزية لألطفال.
وسينفذ المشروع النموذجي هذا في 500 
مدرسة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل في 
أبريل )نيس����ان( 2019 مع رصد ميزانية قدرها 250 
مليون ين )حوالى 200 أل����ف يورو(، على ما أوضح 
ناطق باس����م وزارة التربية لوكال����ة فرانس برس. 
وأض����اف "الروبوت����ات المتوافرة في الس����وق 
تتمتع بوظائف عدة ويمكنها على س����بيل 

المثال أن تتحقق من لفظ كل تلميذ".
قد تبدو هذه الوس����يلة غير ناجع����ة إال أن الكثير من 
الم����دارس تواجه صعوبة في إيجاد مدرس����ين أكفاء 
للغة اإلنجليزي����ة وال تملك الم����ال الكافي لتوظيف 

أشخاص لهذه المادة.
وقال الناطق باسم الوزارة إن "إجراءات أخرى ستتخذ" 
مثل اس����تخدام األجه����زة اللوحية أو ال����دروس عبر 
االنترن����ت، مع مدرس����ين فعليين تك����ون اإلنكليزية 

لغتهم األم.
وسبق لمدارس يابانية أن اعتمدت روبوتات تحضيرا 
لدخول قواعد جديدة حيز التنفيذ العام 2020 تجعل 
من تعليم اإلنكليزية إلزاميًا اعتبارًا من س����ن العاشرة 

في مقابل الثانية عشرة راهنًا.

الروبوتات لتعويض النقص في أعداد 
مدرسي اللغة اإلنجليزية باليابان

االستقالل/ وكاالت:
نجحت ش���ركة “ه���واوي” الصيني���ة في تحقيق نمو ق���وي في عدد 
ش���حناتها العالمية من الهواتف الذكية في النصف األول من العام 
الجاري، وذلك بحسب إحصائيات صدرت عن مؤسسة البيانات الدولية 

.)ICD(
ووفقًا إلحصائيات المؤسس���ة، فإن “هواوي” ق���د أصبحت ثاني أكبر 
مصنعي الهواتف الذكية على مس���توى العالم خالل الربع الثاني من 
عام2018، إذ بلغت الحصة الس���وقية لها في السوق العالمية حوالي 

.%15.8
ُيش���ار إلى أن “هواوي” قد حققت نم���وًا قويًا خالل النصف األول من 
العام، إذ وصلت عدد شحناتها العالمية من الهواتف الذكية إلى أكثر 

من 95 مليون وحدة.

شركة “هواوي” ثاني 
أكبر مصنع لألجهزة 

الذكية في العالم

االستقالل/ وكاالت:
أصبح "النوم النظيف" أحد المفاهيم الصحية المتداولة خالل 
اآلونة األخيرة، لكن هذه العادة غير معروفة بشكل كاف لدى 
كثيري���ن، ولذلك ينصح خب���راء في الطب، باللج���وء إلى هذه 

"النظرية" إلراحة الجسم على نحو أفضل خالل فترة الليل.
وبحس���ب ما نقل موقع "بولد س���كاي"، ف���إن الكاتبة والفنانة 
األميركية، غينيث بالترو، هي التي تحدثت عن النوم النظيف 
أول م���رة في كتاب طرحته س���نة 2016 ع���ن قضايا الجمال 

والعناية بالجسم.
وتنصح هذه "النظرية" المثيرة بأن يراعي اإلنس���ان جملة من 
الشروط قبل أن يخلد للنوم، مثل احترام توقيت منتظم وعدم 
إرباك الس���اعة البيولوجية، ولذلك فإن ضبط س���اعتي النوم 

واالستيقاظ يساعد كثيرا على تحسين الصحة.
وفضال ع���ن ذلك، يتوجب على اإلنس���ان أن يراق���ب عاداته 
الغذائية على نحو ص���ارم من خالل تفادي تناول الطعام في 
وقت متأخر من المس���اء، فضال عن تجنب القهوة بعد الساعة 
الثاني���ة ظهرا. ويقول خبراء الصحة إن عدم أخذ قس���ط كاف 
من النوم يؤثر على صحة اإلنس���ان ونظام التمثيل الغذائي 
في الجسم )الميتابوليزم(، وهو ما يؤدي إلى عدد من األمراض 

العضوية والنفسية.
وألن الن���اس صاروا ال يفارقون أجهزته���م اإللكترونية طيلة 
النه���ار، يقتض���ي النوم النظي���ف أن يتوقف اإلنس���ان عن 
مشاهدة التلفزيون واستخدام باقي األجهزة اإللكترونية قبل 

نحو 90 دقيقة من الذهاب إلى السرير.

باحثون يكتشفون جهازًا 

مناعيًا جديدًا يحارب األمراض
ماذا تعرفون عن »النوم النظيف«؟
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غزة / عبدالله نصيف:
اعتبر نجم و كابتن فريق ش���باب جباليا أدهم خطاب أن بطولة الشهيدة بيان أبو 
خماش التنش���يطية ، خير إعداد و تجهيز للفري���ق ، و التعرف على األخطاء قبل  

الدخول في معترك الدوري الممتاز .
و قال خطاب ل� "االس����تقالل" إن الفريق اس����تفاد بش����كل كبير  بدنيا 
و جس����ديا من البطولة و التركيز على  الجوان����ب الفنية والتكتيكية 
و الوص����ول لفريق جاهز من جمي����ع النواحي لمقارعة كب����ار الدوري ، 

والمنافسة على اللقب" .
و أضاف ": الدور الثاني من العام الماضي ، حققنا نتائج ايجابية ، و تغلبنا على فرق 
كبيرة و بين جماهيرها ، و أنهينا الدوري بالمركز الخامس ، و عليه سنبدأ من حيث 
انتهينا العام الماضي ، للتتويج بإحدى األلقاب المحلية ،الن الساحرة المستديرة 

ال تعترف بالمستحيل".
و وجه الالعب شكره لمجلس اإلدارة و الجهاز الفني ، على ما يبذلونه من جهد كبير 

اتجاه بناء فريق ينافس على لقبي الدوري و الكأس ، متمنيا تحقيق ذلك .
يذكر أن ش���باب جباليا الملقب " بثوار الشمال "  احتل صدارة مجموعته بالبطولة 
التنشيطية برصيد 6 نقاط ، بعد أن تفوق على اتحاد خانيونس بخمسة أهداف 
لواحد ، و الفوز على شباب خانيونس بنتيجة 3_1 ، و الخسارة في نصف النهائي 

رف���ح  خدم���ات  بنتيجة 2_1 .أم���ام 

االستقالل/ وكاالت: 
تحظى فلس���طين بحضور مميز على مس���توى 
الحّكام المشاركين بتحكيم بعض األلعاب في 
البطولة اآلسيوية التي تستضيفها إندونيسيا 

حتى الثاني من شهر أيلول المقبل.
ويمّثل فلس���طين في هذه البطولة أربعة حكام 
في ثالث ألعاب، وهم كل من الحكمين عالء ندى 
ونائل س���نقرط في لعبة تن���س الطاولة، والتي 
انطلقت منافس���اتها صباح ي���وم األحد 26 آب 

وتستمر حتى الثاني من شهر أيلول المقبل.
كما يحض���ر في البطولة الحك���م عنان ضراغمة 
والذي يمّثل فلسطين في منافسات بطولة كرة 
الس���لة، وقد بدأ فعليًا في قي���ادة المباريات في 
البطولة، والحكم براء أبو عيشة، ويمثل فلسطين 
في تحكيم منافسات كرة القدم التي كانت قد 
بدأت منذ العاشر من شهر آب ومازالت مستمرة 

حتى اللحظة .

الرام/ االستقالل: 
حافظ نادي هالل القدس على لقب 
الس���وبر الفلس���طيني في خزائنه 
للعام الثاني تواليا، بفوز شاق مساء 
أم���س االثنين، على ن���ادي ثقافي 
طولكرم بهدفين لهدف في المباراة 
الت���ي أقيمت على اس���تاد فيصل 
القدس  ش���مال  بالرام  الحس���يني 

المحتلة.
وواصل نادي هالل العاصمة هوايته 
المحلية، بعد  التتويج باأللقاب  في 
تمكنه ف���ي الموس���م الماضي من 
إحراز 4 ألقاب، ليحصد في الموسم 

الجديد لقبه األول.
ومن���ذ انطالق المس���ابقة في العام 
2010 نج���ح الهالل بإح���راز اللقب 

مع هذا اللقب 4 م���رات، يليه أهلي 
الخليل ال���ذي أحرز اللق���ب مرتين، 
مقابل لق���ب وحيد ألندية ش���باب 
الخليل، وترجي واد النيص، وشباب 

الظاهرية.
ونجح الهالل في افتتاح التسجيل 
مبكرا خالل مجريات الش���وط الثاني 
وتحديدا في الدقيق���ة ال�51، وجاء 
الهدف عب���ر الوافد الجديد للفريق 
والقادم من الدوري التش���يلي داود 
غزالي. وتمكن الالعب أسامة الصباح 
من إه���داء فريق���ه الثقافي هدف 
التع���ادل ف���ي الدقيق���ة ال�79 من 
ضربة جزاء . ومنح الالعب علي نعمة 
اله���الل ه���دف الف���وز الثاني في 

الدقيقة ال�84

هــالل القــد�س يوا�ســل ح�ســد الألقــاب و يتــوج "بال�سوبــر"

 4حكام ميثلون 
فل�سطني يف الألعاب 

الأوملبية الآ�سيوية

قائد »الثوار«: �سنقارع كبار
 الدوري للزحف نحو اللقب 

االستقالل/ وكاالت: 
واصل ن���ادي يوفنتوس، حص���د ثمار التعاقد 
مع النجم البرتغالي كريس���تيانو رونالدو، الذي 

انضم للفريق هذا الصيف.
وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" اإليطالي امس 
 إيرادات تذاك���ر يوفنتوس، زادت 

َّ
االثني���ن، إن

بنس���بة 50% في أول مباراة له على أرضه أمام 
التسيو.

وأضاف "النادي باع التذاكر الموسمية في أقل 
من أسبوع بعد ضم رونالدو".

وأش���ار "مش���جعو البيانكوني���ري، تس���ارعوا 
على مكات���ب بيع التذاكر لتجدي���د تذاكرهم 
الموس���مية، رغم ارتفاع األسعار بنسبة %30 

تقريًبا مقارنًة بالموسم الماضي".
وأردف "في المباراة األولى على ملعب يوفنتوس 
أمام التس���يو، حقق النادي 2.704.173 يورو، 
أي بزيادة قدره���ا 48% مقارنة بأول مباراة في 

الموسم الماضي ضد كالياري"

باريس/ االستقالل: 
كش���فت تقارير صحفية ألماني���ة، عن تقدم 
باريس س���ان جيرمان، بع���رض جديد لضم 
جي���روم بواتينج الع���ب بايرن ميون���خ، هذا 

الصيف.
وذك���رت صحيفة "كيك���ر" األلمانية، أن بطل 
فرنس���ا عرض العبه األلماني جوليان دراكسلر 

على الفريق البافاري، مقابل الحصول على خدمات بواتينج.
وارتبط أسم دراكس���لر خالل الفترات الماضية باالنضمام لصفوف 
الفري���ق البافاري، على الرغم من عدم تقدم بطل البوندس���ليجا بأي 

عرض رسمي لضمه.
ولكن في ظل اإلصابة التي ضربت كينجسلي كومان، وسعي بايرن 
لتعويضه بالعب بديل، ربما يكون دراكسلر الحل األفضل في الوقت 

الحالي.
وكان بايرن قد أعلن أنه سيوافق على رحيل بواتينج حال تلقى عرًضا 
مناسًبا هذا الصيف، ولم يتبق على نهاية السوق سوى أيام قليلة .

�سان جريمان 
يعر�س جنمه ل�سم 

بواتينج

يوفنتو�س يجني 
ثمار التعاقد مع 

رونالدو

2018الثالثاء    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م 17143928

القدس المحتلة/ االستقالل:
زعمت وس����ائل اإلعالم العبرية أن أربعة حرائق اندلع����ت، يوم أمس االثنين، في 
محيط قطاع غزة، أحدها على األقل نتيجة لبالون أطلقه فلسطينيون من قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن المواطنين الفلسطينيين اطلقوا يوم أمس عشرات البالونات 
المشتعلة، باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، حسب مصادر عبرية.

واوضحت المصادر العبرية أن أربعة حرائق اندلعت في مناطق »تلمي يوس����يف« 
وغابة »بئيري« وغابة »ش����وكدة« وبالقرب من محيط مس����توطنة »سعد«، الواقعة 
في محيط القطاع، مش����يرة إلى أن حريقا على األقل تأكد اندالعه بسبب البالونات 

الحارقة، فيما ال تزال قوات االحتالل تحقق في أسباب اندالع بقية الحرائق.
وس����ارعت مواقع تابعة للمستوطنين للتحريض على قطاع غزة، وربط عودة إطالق 
البالونات بقرار وزير الجيش اإلس����رائيلي إع����ادة فتح معبر بيت حانون »إيرز« يوم 
أمس، مدعية أن حماس تريد أن تقول لليبرمان إن فتح المعبر يمثل انتصارا على 

االحتالل.

اندالع اربعة حرائق في 
المستوطنات القريبة من القطاع

الضفة المحتلة/ االستقالل:
حذر مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة، غس���ان دغلس، من تصاعد 
اعتداءات المس���توطنين وزيادة الهجمات ضد الفلسطينيين، خاصة في ريف 

نابلس الجنوبي والمناطق المحيطة به.
وق���ال دغلس، في تصريح له يوم أمس: إن هناك عصابات من المس���توطنين 
تتنقل في محيط قرى نابلس وقرى غرب وشمال رام الله، تحاول تنفيذ اعتداءات 
بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن األيام الماضية شهدت مناطق 
عدة هجمات للمستوطنين أدت الى الحاق االضرار بالممتلكات"، داعيًا إلى مزيد 

من اليقظة واالنتباه؛ خوفا من تنفيذ هجمات قد تودي بحياة اشخاص.
يش���ار الى ان المس���توطنين أعطبوا اطارات عدد من المركبات في قرى جنوب 
نابلس قبل أيام، وفجر يوم أمس، وخطوا ش���عارات عنصري���ة واعطبوا اطارات 

مركبات في بلدة سنجل شمال رام الله.

بيت لحم/ االستقالل:
 اتهم وزير الطاقة اإلس���رائيلي وعضو الكابينت يوفال شتاينتس، يوم أمس 
األحد، الرئيس محمود عباس، بمحاولة دفع إس���رائيل لمواجهة عس���كرية ضد 

حماس في غزة.
وقال ش���تاينتس لقناة "كان" العبرية: إن أبو مازن هو س���بب المشاكل المالية 
واإلنس���انية بقطاع غزة، مدعيا أنه ينوي ف���رض عقوبات جديدة على قطاع غزة 

الشهر القادم.
وأضاف الوزير اإلس���رائيلي: "إن رئيس الس���لطة الفلسطينية، يسعى ألفشال 

اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس، الذي تتم بلورته بالقاهرة هذه األيام".
وتابع ش���تاينتس: "على إس���رائيل أن تتوصل الى اتف���اق تهدئة مقلص مع 

حماس في غزة، بدون مشاركة السلطة الفلسطينية".

»وزير بالكابينت«: أبو مازن 
يحاول جّرنا لمواجهة بغزة

رام الله/ االستقالل: 
أك����د وزير التنمية االجتماعية ابراهيم الش����اعر 
أهمية ضم����ان األمن الغذائي لأل�س����ر الفقيرة 
والمهمش����ة انطالق����ا من أهمي����ة تحقيق الحد 

األدنى من العيش الكريم لهذه األسر.
واس����تعرض الش����اعر خالل لقائه امس االثنين، 
المدير االقليمي لبرنام����ج الغذاء العالمي مهند 
ه����ادي، إل����ى أن الخطة االس����تراتيجية تهدف 
ال����ى تحس����ين التن����وع الغذائي ل����دى الفقراء 
والمحتاجين والذين يعان����ون من انعدام االمن 
الغذائي بصورة أساس����ية قط����اع غزة والمناطق 

)ج( والقدس الش����رقية، وتسعى الوزارة بناء على 
تعليمات الحكومة ال����ى تحقيق األمن الغذائي 

لألسر الفقيرة والمهمشة.
وق����ال إن اس����تمرار االحتالل واجراءاته س����بب 
رئيس����ي في انعدام األمن الغذائي والس����يادة 
الغذائية لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني.

من جانبه، شدد المدير االقليمي لبرنامج  الغذاء 
العالمي، مهند ه����ادي، عل����ى أن برنامج الغذاء 
العالمي ال ي����زال يواجه نقصا حادا في التمويل، 
مش����يرا الى ض����رورة اقتراح اف����كار خالقة تعيد 
تقديم موضوع األمن الغذائي بأبعاده اإلنسانية 

والتنموية.
واس����تعرض الجانبان مس����يرة العمل المشترك 
بين وزارة التنمية االجتماعية وبين برنامج الغذاء 
العالمي، والتحديات التي مر بها البرنامج وآفاق 
التطوير والتحسين في منهجيات وآليات العمل 

للمرحلة القادمة.
واتفق����ا على الش����روع بإعادة تصمي����م البرنامج 
أخذا بعي����ن االعتبار احتياجات وأولويات الفئات 
الفقيرة والمهمش����ة والمناط����ق الجغرافية بما 
في ذلك وضع خارط����ة طريق تتضمن جملة من 

التدخالت ذات األثر.

الشاعر يؤكد أهمية ضمان األمن الغذائي لألسر الفقيرة والمهمشة

تحذيرات من تصاعد 
اعتداءات المستوطنين 

غزة/ االستقالل: ضد الفلسطينيين
دعت الهيئة الوطنية لمخيمات ومس���يرة العودة وكس���ر الحص���ار في قطاع غزة، 
إلى أوسع مش���اركة جماهيرية في مس���يرات الجمعة القادمة التي أطلقت عليها 
جمعة "المس���يرة مس���تمرة". وأكدت الهيئة في بيان صحافي أصدرته، اls اإلثنين 
على استمرار الفعاليات الشعبية السلمية لمسيرات العودة، مضيفة: “إن كفاحنا 
الوطني مس���تمر في مسيرات العودة كفعاليات ش���عبية وسلمية وندعو جماهير 
شعبنا في كل أماكن تواجده الى االنخراط في مسيرات العودة والمقاومة الشعبية 

في مواجهة االحتالل وسياساته ومواجهة المخاطر التي يتعرض لها شعبنا”.
وقالت "ندعو جماهير ش���عبنا لاللتزام بتعليمات اللجان المنظمة ولجان النظام 
المتواجدة على األرض كما ندعو إلى الحذر من اإلش���اعات التي تحاول المساس 
بالمس���يرات وشعبيتها وس���لميتها أو أية دعوات تضر بس���لمية الفعاليات 

وضمان أكبر مشاركة فيها وأن تعبر عن الشكل الحضاري لشعبنا".
وأسفرت المسيرات منذ انطالقتها في آذار/ مارس الماضي إلى استشهاد 171 
فلس���طينيًا، وإصابة ما يزيد عن 18300 آخرين بجراح متفاوتة والغاز المسيل 

للدموع الذي تطلقه قوات االحتالل بشكل مكثف ومتعمد.

دعوة ألوسع مشاركة في 
جمعة »المسيرة مستمرة«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
توفي مس����اء أم����س االثنين في "إس����رائيل" أحد 
الُمصابين ب�"حمى غرب النيل"، ليرتفع عدد الوفيات 
بس����بب هذا المرض إلى ثالث����ة منذ يوم الخميس 

الماضي.
وقالت وزارة الصحة اإلس����رائيلية إنه تم اكتشاف 
س����ت إصابات جديدة بالمرض اآلخذ في االنتشار، 
ليرتفع بذلك عدُد الُمصابين بالمرض إلى 74 ُمصاًبا، 

منهم 14 تظهر عليهم أعراض حادة للمرض.
وأضافت بحسب موقع عرب 48، أن الوفيات الثالث 
هم كبار في الس����ن، وكانت لديهم أمراض سابقة، 

فاقمت من إصابته����م، مؤكدة بأن معظم المرضى 
الذين ُيعانون من حاالت صعبة، هم كبار في السن، 

ويعانون من أمراض من قبل.
وأّك����دت الوزارة أن هناك نظام عمل ُمش����ترك بين 
الوزارات ذات العالقة، لوضع حد النتشار المرض، إذ 
تتوّلى وزارة حماية البيئة جمع البعوض من األماكن 
التي تنتشر فيها المرض، فيما تتوّلى وزارة الصحة 

فحصه في المختبر.
وفي وقت س����ابق، أعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية 
ض  أن 10 أش����خاص يموتون س����نوًيا نتيجة التعرُّ
للسعات بعوض ينقل الّحمى، ليطرأ، العام الجاري، 

ارتفاع حاّد في عدد المصابين بحمى غرب النيل.
ودعت وزارة حماية البيئة الس����لطات المحلّية إلى 
مضاعف����ة جهودها م����ن أجل تخفي����ف احتمال 
تعّرض الس����كان إلى لسعات البعوض، كما أوصت 
الس����كان باالبتعاد عن أماكن تجّمع البعوض، مثل 

المستنقعات المائّية، وبرك المياه الراكدة.
ُيذكر أن البعوض الُمس����بب للمرض، انتش����ر في 
مناطق ع����دة، من بينها؛ قيس����ارية، وبرديس حنا، 
وكرك����ور، والمجل����س اإلقليم����ي ألون����ا، وبنيامينا، 
والمجلس اإلقليمي منشي، وماتي يهودا ومزكيرت 

باتيا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هدفه تعزيز مكانة 
حزب���ه في أي انتخابات قادمة، والحصول على 40 مقعدا في االنتخابات 

التي قال إنه ال يعرف متى سيكون موعدها.
وألمح نتنياهو مؤخ���را إلى إمكانية تبكير االنتخاب���ات العامة في حال 
اس���تمرار الخالف بين األحزاب العلمانية والديني���ة في حكومته حول 

قانون التجنيد.
ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية عن نتنياهو قوله امس: "35 مقعدا هو أمر 

معقول، والهدف هو 40، هذا هو ما نهدف اليه".
وأشارت اس���تطالعات الرأي العام اإلسرائيلية في األشهر الماضية إلى 

تصدر "الليكود" األحزاب اإلسرائيلية بحصوله على 35 مقعدا.
كما يتطلع نتنياهو إلى تعزيز مكانة " الليكود" في االنتخابات المحلية 

المقبلة.
ويتنافس عدد من قادة "الليكود" على رئاسة مجالس محلية أبرزهم وزير 
ش���ؤون القدس والتراث زئيف الكين الذي يتنافس على رئاسة البلدية 
اإلس���رائيلية في القدس، خلفا لرئيس البلدية الحالي نير بركات الذي 

أعلن قبل عدة أشهر انضمامه إلى حزب "الليكود".

غزة/ االستقالل: 
قال المتحدث باس���م وزارة الصحة الفلس���طينية في قطاع غزة أشرف 
القدرة، امس االثنين، إنه "ال يوجد أي اس���تجابة م���ن الجهات المانحة 

لتوفير الوقود لمرافق وزارة الصحة".
وفي وقت س���ابق، حذرت وزارة الصحة، من أزم���ة وقود تهدد الخدمات 

والمرافق الصحية في ظل أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة.
ويضم القطاع 13 مستشفًى حكومًيا، و54 مركًزا صحًيا لتقديم الرعاية 
األولية، تغّط���ي حوالي 95% من الخدمات الطبي���ة المقدمة ألكثر من 
مليون���ي مواطن بغزة، فيما تغطي بقية الخدم���ات عيادات وكالة غوث 

وتشغيل الالجئين )أونروا(.
وحس���ب بيانات سابقة لوزارة الصحة الفلس���طينية، فإن مستشفيات 
غ���زة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود ش���هرًيا، لتش���غيل المولدات 
الكهربائي���ة ف���ي حال انقط���اع التي���ار الكهربائي لمدة تت���راوح بين 
8-12ساعة يومًيا، بينما تحتاج حوالي 950 ألف لتر شهرًيا حال انقطاع 

الكهرباء لمدة 20 ساعة يومًيا.
ويعان���ي قطاع غزة من أزمة كهرباء حادة عمرها يقارب 10 س���نوات، إذ 
تصل ساعات قطع التيار الكهربائي في الوقت الراهن من 16-20 ساعة 

يوميا.

وفاة إسرائيلي ثالث بـ »حمي غرب النيل«

نتنياهو: هدفي 
الحصول على 40 مقعدًا  
في االنتخابات المقبلة 

صحة غزة: ال توجد استجابة 
لدعم تشغيل مرافقنا الصحية

المقاومة كي يسير قدًما في المصالحة وهذا لن يحدث".
ولفت إلى أن المشروع الوطني الفلسطيني يقوم على أسس الوحدة والمقاومة 
والتحرير وحماس جزء من هذا المش���روع، أن عباس ه���و أول من رحب بصفقة 

القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وحول مباحثات التهدئة في مصر، بين حمدان أن ذلك الملف لن يكون مرتبطًا 
بموقف فتح والسلطة، فهما شريكتان في حصار غزة من خالل العقوبات التي 

يفرضها رئيسهما".
وأضاف "حوار التهدئة وطني ويش���مل كل الفصائل باستثناء فتح التي عزلت 

نفسها عن اإلجماع الوطني وحماس ال تسير لوحدها في هذا الملف".
واس���تدرك "ما تردده السلطة الفلس���طينية عن وجود أطروحات ضمن اتفاق 
التهدئة لبناء مطار أو ميناء خارج غزة ليس صحيحًا، ونحن نريد تأهيل الميناء 
والمط���ار الموجودين في القطاع"، مضيًف���ا: "نريد أن ينجح الجهد المصري في 

إنهاء معاناة غزة".

حما�س: عبا�س  ..

م�ستوطنون يعطبون ..

المواطنين قرب الشارع الرئيسي الذي يسمى بشارع "60".
وأش���ارت المصادر إل���ى أن هذا االعتداء ه���و الثاني خ���الل عامين، حيث خط 
مستوطنون حينها شعارات عنصرية على أحد مساجد البلدة، فيما أحرقوا قبل 
4 سنوات منزاًل بعد إلقاء زجاجات حارقة عليه، قبل أن يتمكن األهالي من إخراج 

ساكنيه وإخماد الحريق.
وكان مستوطن دهس الطفلة الشهيدة إيناس دار خليل وصديقتها الجريحة 
تولين عصفور على الشارع الرئيسي المحاذي للقرية، أثناء عودتهما من روضة 

األطفال في التاسع عشر من شهر تشرين أول/ أكتوبر عام 2014.

غزة/ االستقالل: 
أطلق المركز الفلس���طيني لحقوق اإلنس���ان أمس االثنين، فيلمًا قصيرًا يسلط 
الضوء على االنتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الطواقم الطبية الفلسطينية 

أثناء قيامها بإسعاف ضحايا مسيرات العودة السلمية.
ويظه���ر الفيلم الذي جاء تحت عنوان "الطواقم الطبية في مرمى النيران"، وفق 
بيان وصل وكالة "س���وا" اإلخبارية نس���خة عنه، أن قوات االحتالل اس���تخدمت 
القوة المفرطة ضد أفراد الطواقم الطبية ضد مس���يرات العودة، وأدى ذلك إلى 

استشهاد 3 مسعفين وإصابة نحو 103 من أفرادها.

فيلم قصير يسلط الضوء 
على انتهاكات االحتالل 

بحق المسعفين 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
زعمت وس����ائل اإلعالم العبرية أن أربعة حرائق اندلع����ت، يوم أمس االثنين، في 
محيط قطاع غزة، أحدها على األقل نتيجة لبالون أطلقه فلسطينيون من قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن المواطنين الفلسطينيين اطلقوا يوم أمس عشرات البالونات 
المشتعلة، باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، حسب مصادر عبرية.

واوضحت المصادر العبرية أن أربعة حرائق اندلعت في مناطق »تلمي يوس����يف« 
وغابة »بئيري« وغابة »ش����وكدة« وبالقرب من محيط مس����توطنة »سعد«، الواقعة 
في محيط القطاع، مش����يرة إلى أن حريقا على األقل تأكد اندالعه بسبب البالونات 

الحارقة، فيما ال تزال قوات االحتالل تحقق في أسباب اندالع بقية الحرائق.
وس����ارعت مواقع تابعة للمستوطنين للتحريض على قطاع غزة، وربط عودة إطالق 
البالونات بقرار وزير الجيش اإلس����رائيلي إع����ادة فتح معبر بيت حانون »إيرز« يوم 
أمس، مدعية أن حماس تريد أن تقول لليبرمان إن فتح المعبر يمثل انتصارا على 

االحتالل.

اندالع اربعة حرائق في 
المستوطنات القريبة من القطاع

الضفة المحتلة/ االستقالل:
حذر مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة، غس���ان دغلس، من تصاعد 
اعتداءات المس���توطنين وزيادة الهجمات ضد الفلسطينيين، خاصة في ريف 

نابلس الجنوبي والمناطق المحيطة به.
وق���ال دغلس، في تصريح له يوم أمس: إن هناك عصابات من المس���توطنين 
تتنقل في محيط قرى نابلس وقرى غرب وشمال رام الله، تحاول تنفيذ اعتداءات 
بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن األيام الماضية شهدت مناطق 
عدة هجمات للمستوطنين أدت الى الحاق االضرار بالممتلكات"، داعيًا إلى مزيد 

من اليقظة واالنتباه؛ خوفا من تنفيذ هجمات قد تودي بحياة اشخاص.
يش���ار الى ان المس���توطنين أعطبوا اطارات عدد من المركبات في قرى جنوب 
نابلس قبل أيام، وفجر يوم أمس، وخطوا ش���عارات عنصري���ة واعطبوا اطارات 

مركبات في بلدة سنجل شمال رام الله.

بيت لحم/ االستقالل:
 اتهم وزير الطاقة اإلس���رائيلي وعضو الكابينت يوفال شتاينتس، يوم أمس 
األحد، الرئيس محمود عباس، بمحاولة دفع إس���رائيل لمواجهة عس���كرية ضد 

حماس في غزة.
وقال ش���تاينتس لقناة "كان" العبرية: إن أبو مازن هو س���بب المشاكل المالية 
واإلنس���انية بقطاع غزة، مدعيا أنه ينوي ف���رض عقوبات جديدة على قطاع غزة 

الشهر القادم.
وأضاف الوزير اإلس���رائيلي: "إن رئيس الس���لطة الفلسطينية، يسعى ألفشال 

اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس، الذي تتم بلورته بالقاهرة هذه األيام".
وتابع ش���تاينتس: "على إس���رائيل أن تتوصل الى اتف���اق تهدئة مقلص مع 

حماس في غزة، بدون مشاركة السلطة الفلسطينية".

»وزير بالكابينت«: أبو مازن 
يحاول جّرنا لمواجهة بغزة

رام الله/ االستقالل: 
أك����د وزير التنمية االجتماعية ابراهيم الش����اعر 
أهمية ضم����ان األمن الغذائي لأل�س����ر الفقيرة 
والمهمش����ة انطالق����ا من أهمي����ة تحقيق الحد 

األدنى من العيش الكريم لهذه األسر.
واس����تعرض الش����اعر خالل لقائه امس االثنين، 
المدير االقليمي لبرنام����ج الغذاء العالمي مهند 
ه����ادي، إل����ى أن الخطة االس����تراتيجية تهدف 
ال����ى تحس����ين التن����وع الغذائي ل����دى الفقراء 
والمحتاجين والذين يعان����ون من انعدام االمن 
الغذائي بصورة أساس����ية قط����اع غزة والمناطق 

)ج( والقدس الش����رقية، وتسعى الوزارة بناء على 
تعليمات الحكومة ال����ى تحقيق األمن الغذائي 

لألسر الفقيرة والمهمشة.
وق����ال إن اس����تمرار االحتالل واجراءاته س����بب 
رئيس����ي في انعدام األمن الغذائي والس����يادة 
الغذائية لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني.

من جانبه، شدد المدير االقليمي لبرنامج  الغذاء 
العالمي، مهند ه����ادي، عل����ى أن برنامج الغذاء 
العالمي ال ي����زال يواجه نقصا حادا في التمويل، 
مش����يرا الى ض����رورة اقتراح اف����كار خالقة تعيد 
تقديم موضوع األمن الغذائي بأبعاده اإلنسانية 

والتنموية.
واس����تعرض الجانبان مس����يرة العمل المشترك 
بين وزارة التنمية االجتماعية وبين برنامج الغذاء 
العالمي، والتحديات التي مر بها البرنامج وآفاق 
التطوير والتحسين في منهجيات وآليات العمل 

للمرحلة القادمة.
واتفق����ا على الش����روع بإعادة تصمي����م البرنامج 
أخذا بعي����ن االعتبار احتياجات وأولويات الفئات 
الفقيرة والمهمش����ة والمناط����ق الجغرافية بما 
في ذلك وضع خارط����ة طريق تتضمن جملة من 

التدخالت ذات األثر.

الشاعر يؤكد أهمية ضمان األمن الغذائي لألسر الفقيرة والمهمشة

تحذيرات من تصاعد 
اعتداءات المستوطنين 

غزة/ االستقالل: ضد الفلسطينيين
دعت الهيئة الوطنية لمخيمات ومس���يرة العودة وكس���ر الحص���ار في قطاع غزة، 
إلى أوسع مش���اركة جماهيرية في مس���يرات الجمعة القادمة التي أطلقت عليها 
جمعة "المس���يرة مس���تمرة". وأكدت الهيئة في بيان صحافي أصدرته، اls اإلثنين 
على استمرار الفعاليات الشعبية السلمية لمسيرات العودة، مضيفة: “إن كفاحنا 
الوطني مس���تمر في مسيرات العودة كفعاليات ش���عبية وسلمية وندعو جماهير 
شعبنا في كل أماكن تواجده الى االنخراط في مسيرات العودة والمقاومة الشعبية 

في مواجهة االحتالل وسياساته ومواجهة المخاطر التي يتعرض لها شعبنا”.
وقالت "ندعو جماهير ش���عبنا لاللتزام بتعليمات اللجان المنظمة ولجان النظام 
المتواجدة على األرض كما ندعو إلى الحذر من اإلش���اعات التي تحاول المساس 
بالمس���يرات وشعبيتها وس���لميتها أو أية دعوات تضر بس���لمية الفعاليات 

وضمان أكبر مشاركة فيها وأن تعبر عن الشكل الحضاري لشعبنا".
وأسفرت المسيرات منذ انطالقتها في آذار/ مارس الماضي إلى استشهاد 171 
فلس���طينيًا، وإصابة ما يزيد عن 18300 آخرين بجراح متفاوتة والغاز المسيل 

للدموع الذي تطلقه قوات االحتالل بشكل مكثف ومتعمد.

دعوة ألوسع مشاركة في 
جمعة »المسيرة مستمرة«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
توفي مس����اء أم����س االثنين في "إس����رائيل" أحد 
الُمصابين ب�"حمى غرب النيل"، ليرتفع عدد الوفيات 
بس����بب هذا المرض إلى ثالث����ة منذ يوم الخميس 

الماضي.
وقالت وزارة الصحة اإلس����رائيلية إنه تم اكتشاف 
س����ت إصابات جديدة بالمرض اآلخذ في االنتشار، 
ليرتفع بذلك عدُد الُمصابين بالمرض إلى 74 ُمصاًبا، 

منهم 14 تظهر عليهم أعراض حادة للمرض.
وأضافت بحسب موقع عرب 48، أن الوفيات الثالث 
هم كبار في الس����ن، وكانت لديهم أمراض سابقة، 

فاقمت من إصابته����م، مؤكدة بأن معظم المرضى 
الذين ُيعانون من حاالت صعبة، هم كبار في السن، 

ويعانون من أمراض من قبل.
وأّك����دت الوزارة أن هناك نظام عمل ُمش����ترك بين 
الوزارات ذات العالقة، لوضع حد النتشار المرض، إذ 
تتوّلى وزارة حماية البيئة جمع البعوض من األماكن 
التي تنتشر فيها المرض، فيما تتوّلى وزارة الصحة 

فحصه في المختبر.
وفي وقت س����ابق، أعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية 
ض  أن 10 أش����خاص يموتون س����نوًيا نتيجة التعرُّ
للسعات بعوض ينقل الّحمى، ليطرأ، العام الجاري، 

ارتفاع حاّد في عدد المصابين بحمى غرب النيل.
ودعت وزارة حماية البيئة الس����لطات المحلّية إلى 
مضاعف����ة جهودها م����ن أجل تخفي����ف احتمال 
تعّرض الس����كان إلى لسعات البعوض، كما أوصت 
الس����كان باالبتعاد عن أماكن تجّمع البعوض، مثل 

المستنقعات المائّية، وبرك المياه الراكدة.
ُيذكر أن البعوض الُمس����بب للمرض، انتش����ر في 
مناطق ع����دة، من بينها؛ قيس����ارية، وبرديس حنا، 
وكرك����ور، والمجل����س اإلقليم����ي ألون����ا، وبنيامينا، 
والمجلس اإلقليمي منشي، وماتي يهودا ومزكيرت 

باتيا.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هدفه تعزيز مكانة 
حزب���ه في أي انتخابات قادمة، والحصول على 40 مقعدا في االنتخابات 

التي قال إنه ال يعرف متى سيكون موعدها.
وألمح نتنياهو مؤخ���را إلى إمكانية تبكير االنتخاب���ات العامة في حال 
اس���تمرار الخالف بين األحزاب العلمانية والديني���ة في حكومته حول 

قانون التجنيد.
ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية عن نتنياهو قوله امس: "35 مقعدا هو أمر 

معقول، والهدف هو 40، هذا هو ما نهدف اليه".
وأشارت اس���تطالعات الرأي العام اإلسرائيلية في األشهر الماضية إلى 

تصدر "الليكود" األحزاب اإلسرائيلية بحصوله على 35 مقعدا.
كما يتطلع نتنياهو إلى تعزيز مكانة " الليكود" في االنتخابات المحلية 

المقبلة.
ويتنافس عدد من قادة "الليكود" على رئاسة مجالس محلية أبرزهم وزير 
ش���ؤون القدس والتراث زئيف الكين الذي يتنافس على رئاسة البلدية 
اإلس���رائيلية في القدس، خلفا لرئيس البلدية الحالي نير بركات الذي 

أعلن قبل عدة أشهر انضمامه إلى حزب "الليكود".

غزة/ االستقالل: 
قال المتحدث باس���م وزارة الصحة الفلس���طينية في قطاع غزة أشرف 
القدرة، امس االثنين، إنه "ال يوجد أي اس���تجابة م���ن الجهات المانحة 

لتوفير الوقود لمرافق وزارة الصحة".
وفي وقت س���ابق، حذرت وزارة الصحة، من أزم���ة وقود تهدد الخدمات 

والمرافق الصحية في ظل أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة.
ويضم القطاع 13 مستشفًى حكومًيا، و54 مركًزا صحًيا لتقديم الرعاية 
األولية، تغّط���ي حوالي 95% من الخدمات الطبي���ة المقدمة ألكثر من 
مليون���ي مواطن بغزة، فيما تغطي بقية الخدم���ات عيادات وكالة غوث 

وتشغيل الالجئين )أونروا(.
وحس���ب بيانات سابقة لوزارة الصحة الفلس���طينية، فإن مستشفيات 
غ���زة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود ش���هرًيا، لتش���غيل المولدات 
الكهربائي���ة ف���ي حال انقط���اع التي���ار الكهربائي لمدة تت���راوح بين 
8-12ساعة يومًيا، بينما تحتاج حوالي 950 ألف لتر شهرًيا حال انقطاع 

الكهرباء لمدة 20 ساعة يومًيا.
ويعان���ي قطاع غزة من أزمة كهرباء حادة عمرها يقارب 10 س���نوات، إذ 
تصل ساعات قطع التيار الكهربائي في الوقت الراهن من 16-20 ساعة 

يوميا.

وفاة إسرائيلي ثالث بـ »حمي غرب النيل«

نتنياهو: هدفي 
الحصول على 40 مقعدًا  
في االنتخابات المقبلة 

صحة غزة: ال توجد استجابة 
لدعم تشغيل مرافقنا الصحية

المقاومة كي يسير قدًما في المصالحة وهذا لن يحدث".
ولفت إلى أن المشروع الوطني الفلسطيني يقوم على أسس الوحدة والمقاومة 
والتحرير وحماس جزء من هذا المش���روع، أن عباس ه���و أول من رحب بصفقة 

القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وحول مباحثات التهدئة في مصر، بين حمدان أن ذلك الملف لن يكون مرتبطًا 
بموقف فتح والسلطة، فهما شريكتان في حصار غزة من خالل العقوبات التي 

يفرضها رئيسهما".
وأضاف "حوار التهدئة وطني ويش���مل كل الفصائل باستثناء فتح التي عزلت 

نفسها عن اإلجماع الوطني وحماس ال تسير لوحدها في هذا الملف".
واس���تدرك "ما تردده السلطة الفلس���طينية عن وجود أطروحات ضمن اتفاق 
التهدئة لبناء مطار أو ميناء خارج غزة ليس صحيحًا، ونحن نريد تأهيل الميناء 
والمط���ار الموجودين في القطاع"، مضيًف���ا: "نريد أن ينجح الجهد المصري في 

إنهاء معاناة غزة".

حما�س: عبا�س  ..

م�ستوطنون يعطبون ..

المواطنين قرب الشارع الرئيسي الذي يسمى بشارع "60".
وأش���ارت المصادر إل���ى أن هذا االعتداء ه���و الثاني خ���الل عامين، حيث خط 
مستوطنون حينها شعارات عنصرية على أحد مساجد البلدة، فيما أحرقوا قبل 
4 سنوات منزاًل بعد إلقاء زجاجات حارقة عليه، قبل أن يتمكن األهالي من إخراج 

ساكنيه وإخماد الحريق.
وكان مستوطن دهس الطفلة الشهيدة إيناس دار خليل وصديقتها الجريحة 
تولين عصفور على الشارع الرئيسي المحاذي للقرية، أثناء عودتهما من روضة 

األطفال في التاسع عشر من شهر تشرين أول/ أكتوبر عام 2014.

غزة/ االستقالل: 
أطلق المركز الفلس���طيني لحقوق اإلنس���ان أمس االثنين، فيلمًا قصيرًا يسلط 
الضوء على االنتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الطواقم الطبية الفلسطينية 

أثناء قيامها بإسعاف ضحايا مسيرات العودة السلمية.
ويظه���ر الفيلم الذي جاء تحت عنوان "الطواقم الطبية في مرمى النيران"، وفق 
بيان وصل وكالة "س���وا" اإلخبارية نس���خة عنه، أن قوات االحتالل اس���تخدمت 
القوة المفرطة ضد أفراد الطواقم الطبية ضد مس���يرات العودة، وأدى ذلك إلى 

استشهاد 3 مسعفين وإصابة نحو 103 من أفرادها.

فيلم قصير يسلط الضوء 
على انتهاكات االحتالل 

بحق المسعفين 
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��شتعد�د�ت �أ�شو�ق غزة ال�شتقبال �لعام �لدر��شي �جلديد       ) ت�شوير/ �أ�شرف �أبو عمرة (

االستقالل/ وكاالت:
يس���تيقظ ماري وستيف موس���كروفت كل يوم في الخامسة صباحًا، 

للبحث عن الكالب الضالة وإنقاذها من التشرد، وإيوائها ورعايتها.
وأمضى الزوجان البريطانيان اللذان يعيشان في كيراال الهندية، عشر 
س���نوات في مهمة يعتبرانها مقدسة، ونجحا في إنقاذ أكثر من 100 

كلب من التشرد.
وقررت ماري وزوجها ستيف العيش في كيراال المطلة على بحر العرب، 
بع���د تصفية أمالكهما ف���ي بريطانيا، والتبرع بج���زء منها لألصدقاء 

والعائلة.
وتقول م���اري: "أنفقنا قرابة 300 ألف دوالر أمريكي على إنقاذ الكالب 

والعناية بها على مدى عقد من الزمن".
وأضافت: " في بداية إقامتنا في المدينة اكتش���فنا أن كيراال تعاني 
من مشكلة الكالب المش���ردة. الناس هنا يعاملون الكالب بعدوانية. 
لذا قررت مع زوجي، أن نطلق مشروعًا تطوعيًا لرعاية الكالب، وإنقاذها 

من التشرد".
وبع���د أربع س���نوات، تبنى الزوج���ان الكثير من كالب الش���وارع، قبل 

تأسيس "مركز رعاية الكالب الضالة".
ومنذ ذلك الحين قدمت م���اري برامج ومبادرات كثيرة للحد من أخطار 
الكالب المش���ردة على س���كان المدينة، بما في ذل���ك برامج التوعية، 
وتلقيح الكالب ضد داء الكل���ب، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونالين 

البريطانية.

ينفقان 300 ألف دوالر 
على إنقاذ الكالب الضالة

االمارات / االستقالل: 
تمّكنت "إدارة الخبرة وتسوية المنازعات" بدبي 
في دولة اإلمارات من إثبات استحقاق موظفة، 
تشغل منصًبا رفيًعا في شركة عالمية، لمبلغ 
4 ماليين ونصف المليون درهم )1,233,000 
دوالر( من إجمالي 5 ماليين درهم ُتطالب بها 
زميلها ف����ي العمل، وذلك بعد أن أوهمها بانه 
سيتزوجها، وأقرضته المبلغ على دفعات، على 

مدار عامين، فكافأها بالزواج من زميلتها.
وبحس����ب صحيفة "اإلم����ارات الي����وم"، "تمت 
تصفية الحس����اب بين الطرفين، واس����تبعاد 
المبالغ التي ال توجد مستندات بها، والمودعة 
نقًدا، فيما لم تستطع المدعية إثبات عالقتها 

بالمدعى عليه".
وفي التفاصيل، فإن السيدة )المجني عليها( 
تش����غل وظيفة عليا في ش����ركة استثمارية 
مرموقة، وأقرضت زميله����ا الجديد في العمل 
مبالغ مالية على مدار عامين، بغرض مساعدته 
على ترتيب أموره، بش����رط أن يعيد لها المبالغ 

حين تتحس����ن أحواله، إال أن����ه "خانها"، وفق 
تعبيرها.

وقال����ت المدعية أن س����بب إقراضه����ا المبالغ 
لزميلها، هو إعجابها به، ورغبت في مساعدته 
بترتيب أوضاعه بسرعة، على أمل أن يتزوجها، 
لكنها فوجئ����ت بعد عودتها من إجازة قصيرة 
قضته����ا في بلدها، بوج����ود دعوة لها لحضور 
حفل زفافه بزميلتهما الت����ي تعمل في ذات 

الشركة.
وأقر المدعى عليه باقتراض أموال من المدعية 
ا من تلك  بشكل ش����خصي، مبيًنا أنه أعاد جزًء
المبال����غ، وأن بقي����ة المبالغ الت����ي تطالب بها 
اس����تلمها بموجب اتفاقه معها على تأسيس 
ش����ركة اس����تثمارية، لكنه لم يقدم أي إثبات 

يوثق ادعاءه.
وكشف مدير إدارة تسوية المنازعات، هاشم 
القيواني، أنه بعد مراجعة المس����تندات ثبت 
إق����راض المدعية للمبلغ من ضمن����ه مليونان 
و500 ألف درهم قيمة أقس����اط شقة مسجلة 

باس����مه )689,000 دوالر(، وتق����ع ف����ي أح����د 
المجمعات العقارية الحديث����ة في دبي، أقام 
فيها بعد زواج����ه بزميلتهما في العمل، وزعم 
ملكيته للش����قة بتقديم سند ملكيتها، فيما 
أثبت����ت التحريات أن المدعى عليه لم يس����دد 
أي مبلغ من قيمتها، إنما س����ددت بقرض من 
أح����د البنوك في الدولة، حصلت عليه المدعية 
باس����مها، وس����ددت م����ن حس����ابها البنكي 
الشخصي الدفعة األولى، وبقية أقساط الشقة 
أيًضا، كما تبين أن والدها أس����هم في س����داد 
أقس����اط عدة من المبالغ المستحقة من قيمة 

الشقة.
وذك����رت المدعية أنه قبل س����فرها في إجازة 
قصيرة، أبلغها المدعى علي����ه أنه يحتاج إلى 
مبلغ كي يحجز جناًحا في فندق راٍق بدبي، دون 
أن يذكر لها سبب ذلك، فقامت بكتابة شيك 
له بالمبلغ المطلوب، ولم تكن تدري أنه سيحجز 
الفندق ليتزوج زميلتها التي تعمل معها في 

الشركة نفسها.

االستقالل/ وكاالت: 
ف���ي مزاد اس���تغرق 10 دقائق فقط، حظ���ي أحد األغنياء بس���يارة فيراري 

الكالسيكية "250 جي تي أو"، مقابل قرابة 50 مليون دوالر.
وأصبحت س���يارة فيراري "250 جي تي أو"، التي صنعت في الستينات من 

القرن الماضي، أغلى سيارة تباع بمزاد علني مفتوح عبر التاريخ.
ووصل س���عر السيارة "الكالسيكية" 48.4 مليون دوالر، وتنافس عليها عدد 
من جامعي السيارات عبر الهاتف، في مزاد استغرق 10 دقائق، قبل أن تباع 

السيارة مقابل مبلغ "ضخم".
تحمل س���يارة الس���باق "الخاصة" تاريخا عريقا، حيث سبق لهذا النوع الفوز 

بعدة سباقات "فورموال 1"، وعدة سباقات أخرى.
وتم بيع الس���يارة بمحركها وهيكلها األصليين، بع���د أن كانت ملكا لجامع 

السيارات األميركي غريغوري ويتن.
وكانت سيارة من نفس النوع قد بيعت مقابل 70 مليون دوالر قبل شهرين 

في مزاد خاص.

باريس/ االستقالل: 
نجح المالكم الفرنس���ي الس���ابق من أصول مغربية، طارق صاحب 
الدي���ن، في تحييد رجل ح���اول اختطاف طائ���رة ركاب كانت في 
طريقها من مدينة ميونيخ األلمانية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وكت���ب الصحفي أرنو رومي���رو: "أمام 200 من ال���ركاب وأفراد 
���ل بطل المالكمة الس���ابق، محاواًل  الطاقم المش���لولين، تدخَّ
السيطرة على الشخص الذي كان يزداد عدوانية أكثر فأكثر". 
وأضاف روميرو على صفحته في "فيسبوك": "لقد طرح المالكُم 
المهاجَم أرضًا وس���يطر عليه، ريثما هبطت الطائرة وتدخلت 

قوات الشرطة في المطار".
وم���ن جهته���ا، أكدت خلي���ة االتص���االت التابعة للش���رطة 
الفرنس���ية، أنه تم اعتقال الشخص بمجرد هبوط الطائرة في 
مطار شارل ديغول.  واستمعت شرطة حرس الحدود لشهادة 
ط���ارق صاحب الدين، كما أكد المحض���ر الحادثة التي وقعت 

خالل الرحلة، حسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم".
يشار إلى أن المالكم الفرنسي السابق، بطل فرنسا مرتين في 
الوزن الخفيف ووزن الريش���ة، ذا األصول المغربية )46 عامًا(، 

خاض 23 نزااًل، فاز في 12 منها.

أقرضته مليونًا و200 ألف دوالر ليتزوجها فتزوج من زميلتها  سيارة تباع بـ50 
مليون دوالر في مزاد 

استغرق 10 دقائق

نيونيورك/ االستقالل:
أثار فيديو انتش���ر على مواقع التواص���ل االجتماعي لدب 
المتحدة  بالواليات  اقتحامه فندق كولورادو الشهير  أثناء 
األميركي���ة غرابة المتابعين، وذلك أثن���اء تواجد 300 زائر 
داخ���ل الفندق. وصور عامل االس����تقبال الدب الذي 
كان واقًفا على الطاولة ويتجول في المكان، حسبما 

ذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

ظل الدب يتحرك على الطاولة إذ تسلقها، واستمر 
ف����ي التجول داخل الم����كان، حيث حدق في عامل 

االستقبال كثيًرا، ثم ابتعد بعد ذلك.
وقال نائب رئيس الفندق إن أكثر من 300 ضيف 
كانوا نائمين بينما اكتش����ف ال����دب كيفية فتح 
الباب وصعد على أثاث الفندق، مؤكدا أن الدب لم 

يحدث أي أضرار داخل الفندق.

االستقالل/ وكاالت:
تداول ناش���طون عبر موقع التدوين المصغر 
“تويتر” مقطع فيديو يظه���ر أحد الحجاج 
من ذوي فئة ال����”VIP” وهو يرمي الجمرات 
من داخل س���يارة فخم���ة مخصصة إلحدى 

ش���ركات الحج. ووفقا للفيديو المتداول فقد 
ظهر الحاج في وقت متأخر من مس���اء ثالث 
أيام التشريق منتظرا انتهاء الحجاج من رمي 
جمراتهم، حتى يدخ���ل وحيدا ليقوم برمي 

الجمرات.

دب يقتحـــم فنــدقًا 
بوجــود 300 زائــر داخلــه

حاج يثير جدال لرميه الجمرات 
من داخل سيارته الفارهة

مالكم من أصول مغربية ينقذ 
طائرة ركاب من االختطاف


