
 رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين: إن إدارة عيادة سجن الرملة تواصل 
إهمال الحالة الصحية الصعبة والخطيرة لألس����يرين المريضين يوس����ف 
نواجعة وياسر ربايعة. وأوضحت الهيئة في بيان لها يوم أمس، أن األسير 
نواجع����ة )52 عاما( من مدينة يطا بالخليل، أصبح غي����ر قادر على الحركة 

رام الله/ االستقالل:
سلمت الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء، وأهالي الشهداء، 
ي���وم أمس، رس���الة لمكتب المفوض الس���امي لحقوق اإلنس���ان في 

 رام الله / االستقالل:
 ش���رعت جرافات االحتالل ي���وم أمس الثالثاء، بش���ق طري���ق زراعي ألهداف 

اس���تيطانية في قرية رأس كركر غرب مدين���ة رام الله، ما أدى إلى 
اندالع مواجه���ات مع جنود االحت���الل الذين أطلق���وا قنابل الغار، 
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خطيب األقصى: مصلحة غزة 
تقتضي تحقيق التهدئة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ 
عكرم���ة صب���ري، إن مصلحة قط���اع غزة هي 
تحقي���ق التهدئة لما فيها م���ن حقن للدماء 

وتخفيف لمعاناة السكان ورفع الحصار.
وأض���اف صب���ري ف���ي حدي���ث خ���اص لوكالة 
»ش���هاب«، أنه يجب رفع العقوبات والحصار عن 
قطاع غزة، وال يمكن أن ُيعاقب شعب فلسطيني 

ف���ي غزة نكاية بفصيل أو بح���زب معين. وتابع: 
»العقوبات التي تفرضها السلطة تتعارض مع 
المصالحة الوطنية، ومن يريد المصالحة ينبغي 
عليه أن يرفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة«.

وذك���ر خطيب المس���جد األقصى: »ف���ي الدين 
اإلس���المي ال يجوز أن نعاقب إنسانًا دون ذنب أو 
تهمة، والعقوبات على غزة أمر مؤلم وظلم شديد 
وال يجوز أن نعرض شعبنا للمخاطر وللعقوبات«.

9 فصائــل فلسطينيــة تدعــو لتعزيــز 
الشراكــة وصــوال لتطبيــق اتفــاق 2011

غزة / اال�ستقالل:
اأم���س  ي��وم  9 ف�سائ��ل فل�سطيني��ة  دع��ت 
الثالث��اء، اإىل الب��دء باإج��راءات تطبي��ق 
ال�سراك��ة  وتعزي��ز  امل�ساحل��ة  اتفاق��ات 

الوطني��ة و�س��والاً لتنفيذ اتف��اق القاهرة 
٢٠١١ وو�س��ع االآلي��ات ال�سروري��ة لذلك، 
مطالب��ةاً بوق��ف الت�سريح��ات االإعالمية 
التوتريي��ة امل�سيئة. و�س��ددت الف�سائل يف 

بيان م�سرتك و�سل اال�ستقالل ن�سخة منه، 
على �س��رورة اإجناح جهود الراعي امل�سري 

ال�سقيق لتحقيق الوحدة، والعمل 
الوطن��ي  م�سروعن��ا  يخ��دم  مب��ا 

مواطنون يتصدون لعمليات تجريف 
فــي رأس كركــر غــرب رام الله

مرضي PKU بغزة.. حياة 
معلقة بعلبة حليب! 

غزة / سماح المبحوح:
يومًا بعد اآلخر ت���زداد معاناة حوالي280 طفاًل من قط���اع غزة ، يعانون من 

م���رض PKU  الناتج ع���ن خلل وراثي في  التمثي���ل الغذائي ، 
بمضاعفات مرضية تصل حد اإلصابة باإلعاقة العقلية ، في حال 

البردويل لـ »االستقالل«: نرفض 
ترؤس حركة »فتح« وفد

 الفصائل لمباحثات »التهدئة«
غزة/ قاسم األغا:

أّكد عضو المكتب السياس���ي لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( صالح 
البردويل، رف���ض حركته ترؤس حركة »فت���ح« وفد الفصائل 
الفلسطينية في مباحثات »التهدئة« مع االحتالل »اإلسرائيلي« 

رام الله/ االستقالل:
هدمت جّرافات االحتالل يوم أمس الثالثاء منزل عائلة الش���هيد محمد 

طارق يوسف في قرية كوبر شمال غرب رام الله. وكانت قوات 
كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت القرية فجرًا وطوقت منزل 

االحتالل يهدم منزل الشهيد 
محمد يوسف شمال رام الله

السلطة في وضع ال تحسد عليه وأزماتها بالجملة
غزة / محمد مهدي: 

رغم تك���دس العديد من األزمات السياس���ية على 
كاهل الس���لطة الفلس���طينية إال أنه���ا تصر على 

مواصلة سياس���تها التفردية، فلم تكد تس���تفيق 
من صفعة انهيار مشروع المفاوضات التي كرست 
كل س���نين عمرها لخدمته، بخالف عن العزلة التي 

وضعت نفس���ها فيه���ا بمقاطع���ة معظم فصائل 
المنظمة لها نتيجة لسياستها التفردية 
وليس أخيرًا بالضغوط العربية والدولية 

»أزمة أونروا«.. تقلق أولياء
 األمور على مستقبل أبنائهم! 

غزة/ دعاء الحطاب:
م���ع انطالق العام الدراس���ي الجديد، ت���زداد مخاوف أولياء أم���ور الطلبة الذين 

يلتحق���ون في مدارس غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 
"أون���روا" في قطاع غزة جراء اس���تمرار تقلي���ص خدماتها الُمقدمة 

) APA images (            مواطنون خالل ت�سديهم لعمليات جتريف يف قرية راأ�س كركر غرب رام اهلل اأم�س

ليبرمان يتعهد بتكثيف 
البناء في المستوطنات

رسالة لمفوض حقوق اإلنسان 
للضغط  على االحتالل

االستقالل/ وكاالت: لتسليم جثامين الشهداء
قال نيكوالي مالدينوف، المنسق الخاص لألمم المتحدة 
لعملية السالم في الشرق األوسط، إن هناك حاجة ملحة 
إل���ى تمويل عاجل للوقود لمنع انهي���ار خدمات منقذة 

للحياة ف���ي غزة. وأضاف مالدين���وف، في تغريدة على 
تويتر، “أن األمم المتحدة تعمل مع السلطة الفلسطينية 
وإسرائيل ومصر وجميع األطراف المعنية لمنع التصعيد 
في غزة، ومعالجة جميع القضايا اإلنسانية، ودعم عودة 

مالدينوف: هناك حاجة لتمويل عاجل 
لمنع انهيار خدمات »منقذة للحياة« بغزة

الخليل: اعتصام تضامني مع 
األسيرات بسجون االحتالل

وا�شنطن 
بو�شت: ترمب 

جلب االآالم 
للفل�شطينيني 

ويخطط 
لتفكيك "اأونروا"

االحتالل يواصل إهمال األوضاع
 الصحية لألسيرين نواجعة وربايعة
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 القدس المحتلة/ االستقالل:
قال المسؤول االعالمي بدائرة األوقاف 
ف���راس الدبس، ي���وم أم���س الثالثاء، 
إن 190 مس���توطنًا اقتحموا المسجد 

األقصى المبارك، خالل فترة االقتحامات 
الصباحية.

وجرت االقتحام����ات عبر مجموعات متالحقة 
من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات 

االحتالل.
ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية وسط 
محاوالت متكررة إلقامة شعائر تلمودية في 

المسجد المبارك.

القدس المحتلة/ االستقالل:
منعت قوات االحتالل المتمركزة على مداخل المسجد األقصى المبارك، 

دخول المواطنين إلى المسجد ألداء صالة فجر يوم أمس الثالثاء.
وقالت مصادر محلية في القدس،  إن االحتالل فاجأ المصلين بهذا االجراء 
واضطر أمام اعتراضات المصلين الس���ماح لهم بالدخول للمسجد، وأداء 

الصالة فيه.
ويش���ار إلى أن قوات االحتالل تواصل التضييق على المصلين بش���كل 
يومي وتواصل سياس���ة االعتداء ضد المصلين واالغالقات لتمرير خطة 

الفصل الزماني والمكاني.

رام الله/ االستقالل:
هدمت جّرافات االحتالل يوم أمس 
الثالثاء منزل عائلة الشهيد محمد 
طارق يوسف في قرية كوبر شمال 

غرب رام الله.
وكان���ت ق���وات كبيرة م���ن جيش 
االحت���الل اقتحم���ت القري���ة فجرا 
وطوق���ت منزل الش���هيد يوس���ف 

وشرعت بهدمه.
ُيذك���ر أن الش���هيد نّف���ذ عملي���ة 
طعٍن في مس���توطنة "آدم" نهاية 
الشهر الماضي، أسفرت عن مقتل 

مستوطٍن وإصابة آخرين.

االحتالل يمنع دخول االحتالل يهدم منزل الشهيد محمد يوسف شمال رام الله
المصلين ألداء الصالة 

في األقصى فجرًا

االستقالل/ وكاالت :
كش���فت مصادر مصرية، أن القاهرة مصّرة 
على أن تكون الس���لطة الفلسطينية ممثلة 
في المش���هد النهائي ألي اتفاق، لكونها 
السلطة الشرعية، لكن إذا تمسك الرئيس 
محم���ود عباس وقي���ادات "فتح" بموقفهم 
المعرق���ل ألي اتف���اق، ف�"ستس���ير العربة 

بدونهم" على حد قول المصادر.
وأوضح���ت المص���ادر المصري���ة لصحيفة 
"العرب���ي الجديد"، وجود خالفات واس���عة 
بي���ن الرؤية المصري���ة وموقف الس���لطة 
الفلسطينية وحركة "فتح"، فيما ما يتعلق 
بمل���ف التهدئة مع االحتالل اإلس���رائيلي، 

وملف المصالحة مع حركة "حماس".
وأكدت المصادر، أن القاهرة سعت للتواصل 
مع األردن أخيًرا، وعرضت الس���لطات هناك 
آخر تطورات المباحثات التي اس���تقبلتها، 

وأدارها جهاز المخاب���رات العامة المصري، 
في محاولة لتليين موقف الس���لطة في رام 

الله.
وأضافت المصادر أن الس���بب األساسي في 
موقف الرئي���س عباس هو اس���تناده إلى 
موقف العاه���ل األردني عبد الل���ه الثاني، 
الراف���ض التفاق التهدئ���ة، لكونه يعتبره 
إح���دى حلقات "صفقة القرن" التي يقودها 
الرئيس األمريكي دونالد ترمب، وترى فيها 

عمان بنوًدا يمثل انتقاًصا لسيادتها.
وف���ي زيارته األخيرة إل���ى القاهرة، دخل وفد 
"فتح" في مناقش���ات حاّدة مع المس���ؤولين 
المصريي���ن، إذ لفت���ت المص���ادر أن لهجة 
رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل 
خالل المباحثات مع األحم���د مالت كثيًرا إلى 
التحذير، مش���ددة أن الموق���ف المصري بدأ 
يأخذ منحى جديًدا في التعامل مع الس���لطة. 

وجاء تأجي���ل المباحثات األخيرة، لمنح فرصة 
ا من أي اتفاق،  أخيرة لحركة "فتح" لتكون جزًء
وأكدت المصادر أن الجانب المصري سيمضي 
ف���ي المفاوضات مع "إس���رائيل" بن���اًء على 
االجتماعات الجديدة التي س���يتم تحديدها 
للفصائل في القاهرة، سواء وجدت "فتح" أو ال.

كما كشفت المصادر، أن أحد أسباب رفض 
فتح للمباحثات التي تقوم بها القاهرة، هو 
ما س���ّماه وفدها األخير "مْنح شرعية لتيار 
دح���الن" المعروف باس���م التيار اإلصالحي 
لحرك���ة "فت���ح"، واعتباره مكون���ًا فصائليًا 

شرعيًا.
وكان وفد حركة "فتح" الذي يترأس���ه عزام 
األحمد أجرى لقاءات مطولة، السبت واألحد 
الماضيين، مع جه���از المخابرات المصرية 
والقي���ادات المختص���ة بش���أن المصالحة 

والتهدئة في قطاع غزة.

الدوحة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس����ي لحركة المقاومة اإلس����المية )حماس( موس����ى أبو 
م����رزوق يوم أمس الثالثاء، أن تصريح عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير 
والمركزية لحركة فتح عزام األحمد األخير اعتراف صريح بمس����ؤولية السلطة عن 

حصار قطاع غزة.
وقال أبو م����رزوق في تغريدة على "تويتر": إن قول األحمد بأنه "بدون موافقتنا لن 
يكون هناك أي تخفيف، أو رفع للحصار عن س����كان قطاع غزة" اعتراف صريح بأن 

الحصار المفروض على قطاع غزة أداته الرئيسية هي السلطة.
وتابع أبو مرزوق: "وإذا أضفت إلى ذلك العقوبات المفروضة على س����كان قطاع غزة؛ 

فأي مصالحة وتهدئة تريدون! وأي وحدة تنشدون! وأي وطنية تدعون!".
وفرض الرئي����س محمود عباس جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى 
إجبار حركة حماس على حل اللجنة اإلدارية التي ش����كلتها في غزة، شملت خصم 
نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويالت الطبية، وإحالة أكثر 

من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.
وكان����ت المخابرات المصرية عقدت لق����اءات مع وفود من كافة الفصائل قبل عيد 
األضحى باستثناء حركة "فتح" التي أّجلت قدوم وفدها للقاهرة إلى ما بعد العيد.

وناقشت المخابرات المصرية مع الفصائل الجهود التي تبذلها للتوصل إلى اتفاق 
تهدئة مع االحتالل، ومعالجة األوضاع اإلنسانية الكارثية التي يعانيها قطاع غزة 

المحاصر منذ أكثر من 12 عاًما.
وكانت حركة "فتح" أعلنت على لس����ان رئيس����ها محمود عباس أن المصالحة مع 
"حم����اس" يجب أن تتم قبل أي اتفاق تهدئ����ة، وأصّرت أن تكون منظمة التحرير 

الممثلة والمسؤولة عن أي اتفاق بين االحتالل والفصائل.

غزة/ االستقالل:
قالت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( يوم أمس الثالثاء: 
إن "خطواتنا نحو تثبيت تهدئة 2014 ورفع الحصار عن قطاع 

غزة محصنة باإلجماع الوطني والمقاومة الفلسطينية".
ودعا المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح 
صحفي يوم أمس، حركة فتح لسحب االعتراف ب�"إسرائيل" 
ووقف التنسيق األمني معها، ورفع العقوبات عن غزة، وإنجاز 

المصالحة "إن كانت حريصة على المشروع الوطني".
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حس����ين الشيخ حّذر 
أول أم����س حركة حماس من "الذه����اب إلى التهدئة في غزة 
بالمقاس اإلس����رائيلي"، مشدًدا على أن "القيادة سيكون لها 

رد قوي وسريع وليس ببعيد".
ورًدا على ذلك قال المتحدث باس����م حماس إن: "تصريحات 
قي����ادات حركة فتح ومزاعمها بش����أن ذل����ك باطلة وال قيمة 
له����ا وال تنطلي على أحد"، مضيفًا  " نحن لس����نا أمام صفقة 
سياسية وال جزء من اتفاق دولي يتنازل عن األرض ويعترف 
بالمحتل ويدمر المش����روع الوطني كما فعلتم )حركة فتح(". 
وأشار إلى أن حركته "لم تجِن تضحيات الشعب الفلسطيني 
بمشروع سياسي قائم على سلطة تعترف باالحتالل وتقدس 

التنسيق األمني معه كما تصنع حركة فتح".
وأكد القانوع أن حركته "في حالة توافق وطني مع الفصائل 
الفلس����طينية لرفع الحصار عن قطاع غ����زة ومواجهة صفقة 
القرن والمحافظ����ة على حقوقه الوطنية"، مش����ددًا  على أن 
"المقاومة الفلس����طينية س����تظل حاضرة ويدها على الزناد 
وسالحها في جعبتها للدفاع عن شعبنا الفلسطيني وللجم 

االحتالل اإلسرائيلي".
وكانت المخابرات المصرية عقدت لقاءات مع وفود من كافة 
الفصائل الفلس����طينية قبل عيد األضحى المبارك باستثناء 
حرك����ة "فتح" الت����ي أّجلت قدوم وفدها للقاه����رة إلى ما بعد 

العيد.
وناقش����ت المخابرات المصرية مع الفصائ����ل الجهود التي 
تبذله����ا للتوصل إلى اتفاق تهدئة م����ع االحتالل، ومعالجة 
األوضاع اإلنسانية الكارثية التي يعانيها قطاع غزة المحاصر 

منذ أكثر من 12 عاًما.
وكانت حركة "فتح" أعلنت على لسان رئيسها محمود عباس 
أن المصالحة مع "حماس" يجب أن تتم قبل أي اتفاق تهدئة، 
وأصّرت أن تكون منظمة التحرير الممثلة والمسؤولة عن أي 

اتفاق بين االحتالل والفصائل.

غزة / االستقالل:
دعت 9 فصائل فلس���طينية يوم أم���س الثالثاء، إلى البدء 
بإج���راءات تطبيق اتفاق���ات المصالحة وتعزيز الش���راكة 
الوطنية وصواًل لتنفيذ اتفاق القاهرة 2011 ووضع اآلليات 
الضروري���ة لذلك، مطالب���ة بوقف التصريح���ات االعالمية 

التوتيرية المسيئة.
وشددت الفصائل في بيان مشترك وصل االستقالل نسخة 
منه، على ض���رورة إنجاح جهود الراعي المصري الش���قيق 
لتحقيق الوحدة، والعمل بما يخدم مشروعنا الوطني وانجاز 

الوحدة والشراكة الوطنية وإنهاء مظاهر االنقسام.
والفصائل هي: حركة الجهاد اإلس���المي، حركة المقاومة 
اإلس���المية )حماس(، الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين 
والقيادة العامة، الجبهة الديمقراطية، واالتحاد الديمقراطي 
الفلس���طيني-فدا، وحزب الشعب، حركة المبادرة الوطنية، 

طالئع حزب التحرير الشعبية –الصاعقة.
ودعت الفصائ���ل للدعوة لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية 
للمجل���س الوطني للترتي���ب لعقد مجل���س وطني جديد 

انسجاما مع مخرجات لقاء بيروت بيناير 2017.
وش���ددت على أن عقد المجلس يعزز حالة الوحدة الوطنية 

ويضع اس���تراتيجية وطنية لمواجهة التحديات المرحلة 
وكافة المش���اريع التي تستهدف القضية وفي مقدمتها 

صفقة ترمب التصفوية.
وكان���ت اللجنة التحضيرية للمجل���س الوطني في بيروت 
اتفقت  ف���ي يناير 2017 على عق���د مجلس وطني يضم 

القوى الفلسطينية كافة وفًقا إلعالن القاهرة 2005.
ويعتبر "الوطن���ي" برلمان منظمة التحرير؛ وتأس���س عام 
1948م، ويض���م ممثلين عن الش���عب الفلس���طيني في 
الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل 
فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" 

وفصائل أخرى.
وأك���دت الفصائ���ل أن���ه آن االوان لرأب الص���دع الوطني 
وتحمل المس���ئولية األخالقية من جمي���ع األطراف اتجاه 
قضايا الجماهير وكرامتهم ووقف كل أشكال القهر الذي 

يتعرض لها أبناء شعبنا بسبب االحتالل والحصا.
ودعت أيًضا إلى عقد اإلطار القيادي المؤقت للمنظمة؛ "كي 
ننجز الوحدة والشراكة ونتجاوز االنقسام; ولنكسر الحصار 
الظالم ع���ن قطاع غزة ونتص���دى لكافة المؤام���رات التي 

يتعرض لها أبناء شعبنا.

9 فصائل فلسطينية تدعو لتعزيز 
الشراكة وصوال لتطبيق اتفاق 2011

حماس: خطواتنا لتثبيت التهدئة ورفع 
الحصار محصنة باإلجماع والمقاومة

أبو مرزوق: تصريح األحمد 
اعتراف صريح بمسؤولية 

السلطة عن حصار غزة

صحيفة: مصر ستمضي في اتفاقية »التهدئة« بدون »فتح«

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحراسات مشددة
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وقال����ت الجبه����ة الديمقراطي����ة لتحري����ر 
فلس����طين: إن اإلدارة األميركي����ة ل����م تكن 
لتندفع في تطبيق "صفق����ة القرن" خطوة 
وراء خط����وة به����ذه الصفاق����ة والوقاح����ة، 
ل����وال حالة الجم����ود التي تعيش����ها قيادة 
السلطة الفلس����طينية، وإحجامها عن نقل 
مقاومة "الصفقة" م����ن حيزها الكالمي إلى 
حيزها الميداني عبر خل����ق وقائع ميدانية 
وتحقيق خطوات عملية تتصدى للسياسة 
األميركي����ة، وتص����ون القضي����ة والحقوق 

الوطنية الفلسطينية.
وأضافت الجبهة، في بيان،  االثنين: إن تجربة 
ربع قرن من الكوارث أثبتت أن سياسة الرهانات 
الفاشلة على حلول قد تأتي عبر اتفاق )أوسلو( 
أو ما تبقى منه أو عب���ر البوابة األميركية أو أية 
بوابة غير بوابة البرنامج الوطني الفلس���طيني، 
ليست إال مضيعة للوقت من شأنها أن تعمق 
األزمة السياسية التي تعيشها قيادة السلطة 

ومشروعها التفاوضي.

انهيار فعلي 
وأكد القيادي في حركة الجهاد االس����المي 

الس����لطة  مؤسس����ة  أن  المدل����ل  أحم����د 
الفلس����طينية تعيش أضعف مراحلها في 
ظل اجتماع حالة التغول االس����رائيلي على 
أبناء الشعب الفلسطيني وعجزها عن توفير 
الحماية له في ذات الوقت الذي تمارس فيه 
سياسة التفرد بالقرار والتعالي عن الشراكة 

الوطنية.
وق����ال المدل����ل ل����� "االس����تقالل":" إن حالة 
الضعف الجلية للس����لطة الوطنية أصبحت 
تمثل ثقال على كاهل الشعب الفلسطيني، 
وهو ما يفرض على رئيس السلطة مراجعة 
الحس����ابات وحماية البيت الفلسطيني من 
صراع����ات محتمل����ة وتش����تت إضافي في 
مرحلة ما بعد عباس س����يدفع ثمنه الشعب 

والقضية الفلسطينية.
والظ����روف  الراه����ن  الوض����ع  أن  واعتب����ر 
السياس����ية تتطلب االس����راع بإنجاز ملف 
المصالح����ة والتخل����ي عن سياس����ة التفرد 
التي أضرت بالقضية الفلسطينية ودمرت 
منظمة التحرير، موضحًا أن اجتماع المجلس 
المركزي األخير كان تمثيال جس����ديا لحالة 
الهزال التي تعيش����ها منظمة التحرير في 

ظ����ل تغيب معظم ممثل����ي الفصائل ذات 
الثقل الش����عبي واقتصار المش����اركة على 

حركة فتح".
الس����لطة  المدلل:"مس����تقبل  وأض����اف 
الفلسطينية مرهون بوضع إجابات للعديد 
من التساؤالت المطروحة بقوة واستخالص 
العبر من التجارب السابقة على مدار ربع قرن 
من المفاوضات التي أثبتت فشلها باعتراف 

قيادات السلطة ومنهم محمود عباس ".
وش����دد على ضرورة تقييم وضع الس����لطة 
الراه����ن والمهام المناطة به����ا وفق إجماع 
وطني على طاولة االط����ار القيادي المؤقت 
والتأسيس  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة 
لش����راكة وطنية وفق اتف����اق 2011 الموقع 

بمشاركة كافة الفصائل الوطنية .
وش����دد عل����ى أن سياس����ة التف����رد بالقرار 
واالبتع����اد ع����ن العمق الوطني ستس����بب 
بانهي����ار فعلي للس����لطة الوطنية وتدمير 
مؤسساتها العاملة، ولترميم ما دمره التفرد 
يس����توجب صحوة وطنية ونفض السلطة 
ليده����ا من المفاوض����ات العبثي����ة ووقف 
التنس����يق األمني وتبني الشراكة الوطنية 

والعودة عن العقوبات المفروضة على أبناء 
قطاع غزة التي تسهل تمرير صفقة القرن ".

الوطن اأوال
من جهتها، أكدت عضو المكتب السياسي 
للجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين مريم 
أبو دقة، أن موقف الجبهة الشعبية وكافة 
للمشاركة في  المقاطع  اليسارية  األحزاب 
جلسات المجلس المركزي األخيرة انبثقت 
من الح���رص عل���ى مصلح���ة الوطن قبل 
مصلحة الحزب في ظل تعنت السلطة في 
مواقفها وإصرارها مع سياسة التفرد في 

القرارات .
وقالت أبو دقة ل� "االستقالل":" إن السياسة 
التفردية التي تنتهجها السلطة الوطنية 
ف����ي التعام����ل مع باق����ي فصائ����ل العمل 
الوطني كفيلة بتدمير القضية الفلسطينية 
واضعاف البيت الفلس����طيني الداخلي في 
أكثر األوقات التي تس����توجب على الجميع 
رص الجبهة الداخلية لتكون الصخرة التي 
تتحطم عليه����ا كافة المؤام����رات الهادفة 

لتصفية قضيتنا العادلة".

وش����ددت عل����ى ض����رورة انعقاد جلس����ة 
لإلط����ار القيادي الموق����ت لمنظمة التحرير 
الفلس����طينية بش����كل عاج����ل لت����دارس 
كاف����ة القضاي����ا والملفات الخطي����رة التي 
تعيش����ها الحلبة السياسية الفلسطينية، 
موضحة أن انعق����اد اإلطار القيادي المؤقت 
س����يكون الخطوة األولى ف����ي اتجاه ترميم 
البيت الفلس����طيني والعمل بمبدأ الشراكة 

السياسية .
وأضاف����ت :" الضغ����وط الدولية الممارس����ة 
على السلطة الوطنية للقبول بصفقة القرن 
س����تتواصل وقد تأخذ منحن����ى تصاعديًا ، 
ولمجابهة تلك الضغوط والصمود أمامها ال 
يوجد أي حل متاح س����وى إتمام المصالحة 
الوطني����ة وترمي����م البي����ت الفلس����طيني 
الداخلي ومجابهة تلك الضغوط والمشاريع 

التصفوية بشراكة وطنية حقيقية ".
وشددت على عدم قدرة السلطة أو أي حزب 
على الصمود أم����ام المخططات والمؤامرات 
التي تحاك لتصفية القضية الوطنية بدون 
االعتماد على البعد الوطني ورص الصفوف 

الداخلية .

نتيجة تراكمية لسياساتها 

السلطة في وضع ال تحسد عليه وأزماتها بالجملة
غزة / حممد مهدي: 

رغم تكد�س العديد من االأزمات ال�سيا�سية على 
كاهل ال�سلطة الفل�سطينية اإال اأنها ت�سر على 

موا�سلة �سيا�ستها التفردية، فلم تكد ت�ستفيق 
من �سفعة انهيار م�سروع املفاو�سات التي كر�ست 

كل �سنني عمرها خلدمته، بخالف عن العزلة 
التي و�سعت نف�سها فيها مبقاطعة معظم ف�سائل 

املنظمة لها نتيجة ل�سيا�ستها التفردية ولي�س اأخريًا 
بال�سغوط العربية والدولية والعقوبات املالية 

الإجبارها على تغيري موقفها يف  ملفات عدة .  
وتعي�س ال�سلطة يف الوقت احلايل يف و�سع ال حت�سد 
عليه يف ظل احلالة التي و�سلت اإليها �سواء كان على 

ال�سعيد املحلي بعالقتها مع الف�سائل الفل�سطينية 
مبا فيها ف�سائل منظمة التحرير الفل�سطينية التي 

كانت دائمًا تقف يف �سف ال�سلطة، وكذلك عالقاتها 
باملجتمع الدويل التي اأخذت يف الفتور والرتاجع 

بفعل موقف االأخرية يف العديد من امللفات والق�سايا 
ال�سيا�سية واالقت�سادية. 

غزة/ قاسم األغا:
أكد عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة المقاومة 
اإلس���المية )حماس( صالح البردويل، رفض حركته 
ترؤس حرك���ة "فتح" وفد الفصائل الفلس���طينية 
في مباحثات "التهدئة" مع االحتالل "اإلس���رائيلي" 
)موّقعة عام 2014(، والتي ستس���تكمل بالعاصمة 

المصرية القاهرة، خالل األيام القليلة المقبلة.
وف���ي تصريح ل�"االس���تقالل"، أم���س الثالثاء، قال 
البردوي���ل: "إنه م���ن غير المقبول عل���ى اإلطالق أن 
تترأس فتح وفد مباحث���ات التهدئة ورفع الحصار 
عن قطاع غزة، وهو ما ترفضه حماس إلى جانب كل 
فصائل المقاومة بشكل قاطع"، مشدًدا على أن "من 
يؤمن بالمقاومة ويقاوم االحتالل هو من يحق له أن 

يترأس الوفد".
وأضاف: "إذا أرادت حركة فتح المشاركة بالمباحثات؛ 
فعليها البدء برفع الحصار عن قطاع غزة"، في إشارة 
منه إلى اإلجراءات العقابية التي تواصل الس���لطة 
الفلسطينية فرضها على القطاع، منذ أبريل 2017.

وتابع: "ال ُيعق���ل أن تفاوض فت���ح للتهدئة ورفع 
الحصار اإلسرائيلي عن غزة، وهي تمارس العقوبات 

على الشعب الفلسطيني، منذ نحو عامين". 
ولفت إل���ى أن خطوات "حماس" لتثبيت "التهدئة" 

ُمحّصن���ة باإلجم���اع الوطني، وق���ال: "ال خوف على 
الشعب الفلسطيني، طالما تقوده المقاومة".

وجّدد عضو المكتب السياس���ي ل�"حماس" تمسك 
حركته بالمصالحة الوطنية "على أس���اس الشراكة 
باعتبارها خياًرا استراتيجًيا، وضرورة ملحة للتصدي 

لكل المؤامرات التي تهدد القضية". كما قال. 

واعتبر أن إصرار قيادة الس���لطة وحركة "فتح" على 
مصطلح "التمكين" في قط���اع غزة ذريعة للهروب 
م���ن اس���تحقاق المصالحة واالس���تمرار في فرض 

العقوبات على الشعب. وفق تعبيره.
وأض���اف: "على ه���ؤالء أن يرفع���وا عقوباتهم أوال، 
ثم يلتزموا باتف���اق المصالحة الموّقع بالقاهرة عام 
2011"، مشيًرا إلى أن هذا االّتفاق ُيشّكل ما وصفه 
ب�"األرضية المناس���بة" للمصالح���ة ووحدة الصف 

الفلسطيني.
وتابع: "موقفنا إلى جان���ب الفصائل من المصالحة 
واضح ومعلن، إذ يجب أن يبدأ بوقف كامل لعقوبات 
الس���لطة ضد غزة، والبدء بتش���كيل حكومة وحدة 
وطني���ة تقوم بمهامه���ا كاملة بالقط���اع، والدعوة 
النعق���اد اإلطار القيادي المؤق���ت لمنظمة التحرير 
الفلسطينية للخروج بمجلس وطني توحيدي وفًقا 
لمخرجات تحضيري���ة المجلس الوطني في بيروت 
في يناي���ر 2017، باإلضافة لتنظيم انتخابات عاّمة 

وشاملة )رئاسية وتشريعية ومجلس وطني(".
وأكمل: "هذه النقاط ليست شروط حركة حماس 
فقط؛ لكن هذا ما وافق���ت عليه جميع الفصائل 
بما فيها حركة فتح عام 2011 )اتفاق القاهرة("، 
داعًيا "فتح" إلى تطبي���ق االتفاق الذي وقع عليه 

الكل الوطني.
وأم���س الثالثاء، ق���ال عضو اللجنتي���ن التنفيذية 
لمنظم���ة التحرير الفلس���طينية والمركزية لحركة 
"فتح" عزام األحمد أن القاهرة تس���ّلمت رس���مًيا رّد 
الحركة على الورقة المصرية للمصالحة، مشيًرا إلى 
أن الرد يس���تند لالتفاقات الس���ابقة، وقد تفاجأت 

مصر باإليجابية العالية في الرد".
وقبل عي���د األضحى، عقدت قيادة جهاز المخابرات 
العاّم���ة المصرية لق���اءات مع وفود م���ن الفصائل 
الفلس���طينية كاّفة، باس���تثناء حركة "فتح" التي 

أّجلت قدوم وفدها للقاهرة إلى ما بعد العيد.
وناقشت قيادة المخابرات مع الفصائل المقترحات 
المصري���ة واألممية المبذول���ة للتوصل إلى تثبيت 
اتفاق التهدئ���ة، الموقع بين فصائل المقاومة في 
قطاع غزة و"إسرائيل" إبان حربها على القطاع صيف 
الع���ام 2014، والتخفيف من األوضاع اإلنس���انية 

الكارثية التي يعانيها منذ أكثر من 12 عامًا.
وكان رئيس الس���لطة الفلس���طينية وحركة "فتح" 
محمود عباس شدد على أن المصالحة مع "حماس" 
يج���ب أن تتم قبل إبرام "التهدئ���ة"، وأنه يجب أن 
تكون منظمة التحرير "الممثلة والمسؤولة" عن أي 

اتفاق بين االحتالل والفصائل.

البردويل لـ »االستقالل«: نرفض ترؤس حركة »فتح« وفد الفصائل لمباحثات »التهدئة«

 �سالح الربدويل
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وقال����ت الجبه����ة الديمقراطي����ة لتحري����ر 
فلس����طين: إن اإلدارة األميركي����ة ل����م تكن 
لتندفع في تطبيق "صفق����ة القرن" خطوة 
وراء خط����وة به����ذه الصفاق����ة والوقاح����ة، 
ل����وال حالة الجم����ود التي تعيش����ها قيادة 
السلطة الفلس����طينية، وإحجامها عن نقل 
مقاومة "الصفقة" م����ن حيزها الكالمي إلى 
حيزها الميداني عبر خل����ق وقائع ميدانية 
وتحقيق خطوات عملية تتصدى للسياسة 
األميركي����ة، وتص����ون القضي����ة والحقوق 

الوطنية الفلسطينية.
وأضافت الجبهة، في بيان،  االثنين: إن تجربة 
ربع قرن من الكوارث أثبتت أن سياسة الرهانات 
الفاشلة على حلول قد تأتي عبر اتفاق )أوسلو( 
أو ما تبقى منه أو عب���ر البوابة األميركية أو أية 
بوابة غير بوابة البرنامج الوطني الفلس���طيني، 
ليست إال مضيعة للوقت من شأنها أن تعمق 
األزمة السياسية التي تعيشها قيادة السلطة 

ومشروعها التفاوضي.

انهيار فعلي 
وأكد القيادي في حركة الجهاد االس����المي 

الس����لطة  مؤسس����ة  أن  المدل����ل  أحم����د 
الفلس����طينية تعيش أضعف مراحلها في 
ظل اجتماع حالة التغول االس����رائيلي على 
أبناء الشعب الفلسطيني وعجزها عن توفير 
الحماية له في ذات الوقت الذي تمارس فيه 
سياسة التفرد بالقرار والتعالي عن الشراكة 

الوطنية.
وق����ال المدل����ل ل����� "االس����تقالل":" إن حالة 
الضعف الجلية للس����لطة الوطنية أصبحت 
تمثل ثقال على كاهل الشعب الفلسطيني، 
وهو ما يفرض على رئيس السلطة مراجعة 
الحس����ابات وحماية البيت الفلسطيني من 
صراع����ات محتمل����ة وتش����تت إضافي في 
مرحلة ما بعد عباس س����يدفع ثمنه الشعب 

والقضية الفلسطينية.
والظ����روف  الراه����ن  الوض����ع  أن  واعتب����ر 
السياس����ية تتطلب االس����راع بإنجاز ملف 
المصالح����ة والتخل����ي عن سياس����ة التفرد 
التي أضرت بالقضية الفلسطينية ودمرت 
منظمة التحرير، موضحًا أن اجتماع المجلس 
المركزي األخير كان تمثيال جس����ديا لحالة 
الهزال التي تعيش����ها منظمة التحرير في 

ظ����ل تغيب معظم ممثل����ي الفصائل ذات 
الثقل الش����عبي واقتصار المش����اركة على 

حركة فتح".
الس����لطة  المدلل:"مس����تقبل  وأض����اف 
الفلسطينية مرهون بوضع إجابات للعديد 
من التساؤالت المطروحة بقوة واستخالص 
العبر من التجارب السابقة على مدار ربع قرن 
من المفاوضات التي أثبتت فشلها باعتراف 

قيادات السلطة ومنهم محمود عباس ".
وش����دد على ضرورة تقييم وضع الس����لطة 
الراه����ن والمهام المناطة به����ا وفق إجماع 
وطني على طاولة االط����ار القيادي المؤقت 
والتأسيس  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة 
لش����راكة وطنية وفق اتف����اق 2011 الموقع 

بمشاركة كافة الفصائل الوطنية .
وش����دد عل����ى أن سياس����ة التف����رد بالقرار 
واالبتع����اد ع����ن العمق الوطني ستس����بب 
بانهي����ار فعلي للس����لطة الوطنية وتدمير 
مؤسساتها العاملة، ولترميم ما دمره التفرد 
يس����توجب صحوة وطنية ونفض السلطة 
ليده����ا من المفاوض����ات العبثي����ة ووقف 
التنس����يق األمني وتبني الشراكة الوطنية 

والعودة عن العقوبات المفروضة على أبناء 
قطاع غزة التي تسهل تمرير صفقة القرن ".

الوطن اأوال
من جهتها، أكدت عضو المكتب السياسي 
للجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين مريم 
أبو دقة، أن موقف الجبهة الشعبية وكافة 
للمشاركة في  المقاطع  اليسارية  األحزاب 
جلسات المجلس المركزي األخيرة انبثقت 
من الح���رص عل���ى مصلح���ة الوطن قبل 
مصلحة الحزب في ظل تعنت السلطة في 
مواقفها وإصرارها مع سياسة التفرد في 

القرارات .
وقالت أبو دقة ل� "االستقالل":" إن السياسة 
التفردية التي تنتهجها السلطة الوطنية 
ف����ي التعام����ل مع باق����ي فصائ����ل العمل 
الوطني كفيلة بتدمير القضية الفلسطينية 
واضعاف البيت الفلس����طيني الداخلي في 
أكثر األوقات التي تس����توجب على الجميع 
رص الجبهة الداخلية لتكون الصخرة التي 
تتحطم عليه����ا كافة المؤام����رات الهادفة 

لتصفية قضيتنا العادلة".

وش����ددت عل����ى ض����رورة انعقاد جلس����ة 
لإلط����ار القيادي الموق����ت لمنظمة التحرير 
الفلس����طينية بش����كل عاج����ل لت����دارس 
كاف����ة القضاي����ا والملفات الخطي����رة التي 
تعيش����ها الحلبة السياسية الفلسطينية، 
موضحة أن انعق����اد اإلطار القيادي المؤقت 
س����يكون الخطوة األولى ف����ي اتجاه ترميم 
البيت الفلس����طيني والعمل بمبدأ الشراكة 

السياسية .
وأضاف����ت :" الضغ����وط الدولية الممارس����ة 
على السلطة الوطنية للقبول بصفقة القرن 
س����تتواصل وقد تأخذ منحن����ى تصاعديًا ، 
ولمجابهة تلك الضغوط والصمود أمامها ال 
يوجد أي حل متاح س����وى إتمام المصالحة 
الوطني����ة وترمي����م البي����ت الفلس����طيني 
الداخلي ومجابهة تلك الضغوط والمشاريع 

التصفوية بشراكة وطنية حقيقية ".
وشددت على عدم قدرة السلطة أو أي حزب 
على الصمود أم����ام المخططات والمؤامرات 
التي تحاك لتصفية القضية الوطنية بدون 
االعتماد على البعد الوطني ورص الصفوف 

الداخلية .

نتيجة تراكمية لسياساتها 

السلطة في وضع ال تحسد عليه وأزماتها بالجملة
غزة / حممد مهدي: 

رغم تكد�س العديد من االأزمات ال�سيا�سية على 
كاهل ال�سلطة الفل�سطينية اإال اأنها ت�سر على 

موا�سلة �سيا�ستها التفردية، فلم تكد ت�ستفيق 
من �سفعة انهيار م�سروع املفاو�سات التي كر�ست 

كل �سنني عمرها خلدمته، بخالف عن العزلة 
التي و�سعت نف�سها فيها مبقاطعة معظم ف�سائل 

املنظمة لها نتيجة ل�سيا�ستها التفردية ولي�س اأخريًا 
بال�سغوط العربية والدولية والعقوبات املالية 

الإجبارها على تغيري موقفها يف  ملفات عدة .  
وتعي�س ال�سلطة يف الوقت احلايل يف و�سع ال حت�سد 
عليه يف ظل احلالة التي و�سلت اإليها �سواء كان على 

ال�سعيد املحلي بعالقتها مع الف�سائل الفل�سطينية 
مبا فيها ف�سائل منظمة التحرير الفل�سطينية التي 

كانت دائمًا تقف يف �سف ال�سلطة، وكذلك عالقاتها 
باملجتمع الدويل التي اأخذت يف الفتور والرتاجع 

بفعل موقف االأخرية يف العديد من امللفات والق�سايا 
ال�سيا�سية واالقت�سادية. 

غزة/ قاسم األغا:
أكد عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة المقاومة 
اإلس���المية )حماس( صالح البردويل، رفض حركته 
ترؤس حرك���ة "فتح" وفد الفصائل الفلس���طينية 
في مباحثات "التهدئة" مع االحتالل "اإلس���رائيلي" 
)موّقعة عام 2014(، والتي ستس���تكمل بالعاصمة 

المصرية القاهرة، خالل األيام القليلة المقبلة.
وف���ي تصريح ل�"االس���تقالل"، أم���س الثالثاء، قال 
البردوي���ل: "إنه م���ن غير المقبول عل���ى اإلطالق أن 
تترأس فتح وفد مباحث���ات التهدئة ورفع الحصار 
عن قطاع غزة، وهو ما ترفضه حماس إلى جانب كل 
فصائل المقاومة بشكل قاطع"، مشدًدا على أن "من 
يؤمن بالمقاومة ويقاوم االحتالل هو من يحق له أن 

يترأس الوفد".
وأضاف: "إذا أرادت حركة فتح المشاركة بالمباحثات؛ 
فعليها البدء برفع الحصار عن قطاع غزة"، في إشارة 
منه إلى اإلجراءات العقابية التي تواصل الس���لطة 
الفلسطينية فرضها على القطاع، منذ أبريل 2017.

وتابع: "ال ُيعق���ل أن تفاوض فت���ح للتهدئة ورفع 
الحصار اإلسرائيلي عن غزة، وهي تمارس العقوبات 

على الشعب الفلسطيني، منذ نحو عامين". 
ولفت إل���ى أن خطوات "حماس" لتثبيت "التهدئة" 

ُمحّصن���ة باإلجم���اع الوطني، وق���ال: "ال خوف على 
الشعب الفلسطيني، طالما تقوده المقاومة".

وجّدد عضو المكتب السياس���ي ل�"حماس" تمسك 
حركته بالمصالحة الوطنية "على أس���اس الشراكة 
باعتبارها خياًرا استراتيجًيا، وضرورة ملحة للتصدي 

لكل المؤامرات التي تهدد القضية". كما قال. 

واعتبر أن إصرار قيادة الس���لطة وحركة "فتح" على 
مصطلح "التمكين" في قط���اع غزة ذريعة للهروب 
م���ن اس���تحقاق المصالحة واالس���تمرار في فرض 

العقوبات على الشعب. وفق تعبيره.
وأض���اف: "على ه���ؤالء أن يرفع���وا عقوباتهم أوال، 
ثم يلتزموا باتف���اق المصالحة الموّقع بالقاهرة عام 
2011"، مشيًرا إلى أن هذا االّتفاق ُيشّكل ما وصفه 
ب�"األرضية المناس���بة" للمصالح���ة ووحدة الصف 

الفلسطيني.
وتابع: "موقفنا إلى جان���ب الفصائل من المصالحة 
واضح ومعلن، إذ يجب أن يبدأ بوقف كامل لعقوبات 
الس���لطة ضد غزة، والبدء بتش���كيل حكومة وحدة 
وطني���ة تقوم بمهامه���ا كاملة بالقط���اع، والدعوة 
النعق���اد اإلطار القيادي المؤق���ت لمنظمة التحرير 
الفلسطينية للخروج بمجلس وطني توحيدي وفًقا 
لمخرجات تحضيري���ة المجلس الوطني في بيروت 
في يناي���ر 2017، باإلضافة لتنظيم انتخابات عاّمة 

وشاملة )رئاسية وتشريعية ومجلس وطني(".
وأكمل: "هذه النقاط ليست شروط حركة حماس 
فقط؛ لكن هذا ما وافق���ت عليه جميع الفصائل 
بما فيها حركة فتح عام 2011 )اتفاق القاهرة("، 
داعًيا "فتح" إلى تطبي���ق االتفاق الذي وقع عليه 

الكل الوطني.
وأم���س الثالثاء، ق���ال عضو اللجنتي���ن التنفيذية 
لمنظم���ة التحرير الفلس���طينية والمركزية لحركة 
"فتح" عزام األحمد أن القاهرة تس���ّلمت رس���مًيا رّد 
الحركة على الورقة المصرية للمصالحة، مشيًرا إلى 
أن الرد يس���تند لالتفاقات الس���ابقة، وقد تفاجأت 

مصر باإليجابية العالية في الرد".
وقبل عي���د األضحى، عقدت قيادة جهاز المخابرات 
العاّم���ة المصرية لق���اءات مع وفود م���ن الفصائل 
الفلس���طينية كاّفة، باس���تثناء حركة "فتح" التي 

أّجلت قدوم وفدها للقاهرة إلى ما بعد العيد.
وناقشت قيادة المخابرات مع الفصائل المقترحات 
المصري���ة واألممية المبذول���ة للتوصل إلى تثبيت 
اتفاق التهدئ���ة، الموقع بين فصائل المقاومة في 
قطاع غزة و"إسرائيل" إبان حربها على القطاع صيف 
الع���ام 2014، والتخفيف من األوضاع اإلنس���انية 

الكارثية التي يعانيها منذ أكثر من 12 عامًا.
وكان رئيس الس���لطة الفلس���طينية وحركة "فتح" 
محمود عباس شدد على أن المصالحة مع "حماس" 
يج���ب أن تتم قبل إبرام "التهدئ���ة"، وأنه يجب أن 
تكون منظمة التحرير "الممثلة والمسؤولة" عن أي 

اتفاق بين االحتالل والفصائل.

البردويل لـ »االستقالل«: نرفض ترؤس حركة »فتح« وفد الفصائل لمباحثات »التهدئة«
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ                              
 الرقم :2628/2010
التاريخ :28/8/2018

   إعالن بيع بالمزاد العلني في 
القضية رقم 2010/ 2628

نعلن للعم���وم انه معروض  للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
الدور االرضي والسدة والشقق رقم) 2,3,4( الواقعة في الدور االول والشقق 
رقم )2,4( الواقعة في الدور الثاني والش���قق رقم )2,4( الواقعة في الدور 
الثالث والدور االخير في البرج وجميعها  تقع في البرج زهرة المدائن المقام 
على ارض القسيمة رقم 727  من اراضي محلة الدرج بغزة يحدها من جهة 
الغرب شارع الرشيد عرض 30م وشارع عرض 30م من جهة الشمال وعمارة 
سكنية  من الجهة الجنوبية و عمارة سكنية من الجهة الشرقية و تقع في 

منطقة سياحية و سكنية مقابل الشاليهات على شاطئ بحر غزة.
فعلى من يرغب بالدخول بالم���زاد عليه الحضور الى دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة في اوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمه التامين 
بواقع 10% من قيمة التخمين و ان الرسوم و الداللة و االنتقال على نفقة 
المش���تري علما بان المزاد سينعقد الس���اعة الثانية عشر من يوم  االحد 

 2018/9/30

ماأمون تنفيذ حمكمة بداية غزة
   اأ.وائل نبهان

رام الله / االسقتالل:
ق����ال مجلس ال����وزراء ي����وم أمس، إن����ه يرفض 
استخدام المس����اعدات اإلنس����انية والتنموية 
تج����اه  السياس����ي  والضغ����ط  لالبت����زاز  كأداة 
الفلسطينيين إلجبارهم على القبول بما يسمى 

"صفقة القرن".
وش����دد المجلس خالل جلس����ته التي انعقدت 
برام الله في الضفة الغربية، على أن "الش����عب 
الفلس����طيني، لن يرضخ ألي ابتزاز، ولن يقايض 
الثوابت الوطني����ة بأي ثم����ن كان، وأن الحقوق 

الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة".
وأك����د ض����رورة "وقف جميع أش����كال الس����جال 
والجدال السياس����ي، لصالح رؤية وطنية جامعة 
كفيل����ة بإنج����از تطلعات ش����عبنا ف����ي إنهاء 
االحتالل"، مشيًرا إلى "ضرورة توحيد الموقف من 
خالل منظمة التحرير لحماية المشروع الوطني".

وأك����د رفض����ه المطلق لم����ا تضمنت����ه الخطة 
األمريكية، وتصريحات "جون بولتون" مستشار 
الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" لألمن القومي، 

بإسقاط ملف القدس من طاولة المفاوضات.
وقال إن: "ما يت����م تداوله حول قضية الالجئين 

مرفوض وغير قانوني، ولن يتم التعامل معه، أو 
الس����ماح ألحد بالتعامل معه، وال يمكن أن يؤثر 

في الوضع الراهن".
كما ش����دد المجلس على أن قضي����ة الالجئين 
هي جوهر الصراع العربي – اإلسرائيلي، وحلها 
يكم����ن فقط من خ����الل تطبيق ق����رارات األمم 
المتح����دة، وأن حق العودة حق مكفول بالقانون 
الدول����ي، وباإلع����الن العالمي لحقوق االنس����ان، 
وقرارات الش����رعية الدولية، وفي المقدمة منها 

القرار 194.
ورح����ب المجلس بتقري����ر األمين الع����ام لألمم 
المتحدة حول تأمين الحماية الدولية للش����عب 
الفلس����طيني، ووجوب خضوع المس����ؤولين عن 
انتهاكات القانون الدولي اإلنس����اني للمساءلة، 
داعًيا لضرورة توفير الحماي����ة الدولية الفورية 
ألبناء ش����عبنا في األرض الفلسطينية المحتلة، 
بما فيها "القدس الش����رقية". وأكد ضرورة إلزام 
"إس����رائيل" بالقانون الدولي اإلنساني وقرارات 
األم����م المتح����دة ذات الصل����ة لوق����ف الجرائم 
اإلسرائيلية ضد شعبنا األعزل، ومالحقة مجرمي 

الحرب اإلسرائيليين وتقديمهم للعدالة.

غزة/ االستقالل:
 يخط���ط االتحاد الع���ام لموظفي االون���روا بغزة لتنظيم 
تظاهرة ضخمة قرب معبر بيت حانون ش���مال قطاع غزة 
احتجاجًا على التقليصات التي تجريها المنظمة الدولية 

وفصل عدد من الموظفين.
وأكدت آمال البطش نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب 
في األونروا في تصريح لها، أن هناك العديد من الخيارات 
التي وضعها الموظفون في حال استمرار األونروا بتجاهل 
مطالبهم، ومن ضمنها الخروج بمظاهرة تضم عددًا كبيرًا 

من الموظفين وعائالتهم نحو معبر بيت حانون "ايرز".
وبين���ت ان التظاه���رة تأتي كخطوة احتجاجية س���يتم 
م���ن خاللها توجي���ه رس���الة للمتآمرين عل���ى القضية 
الفلسطينية بشكل عام واإلدارة األمريكية بشكل خاص، 
بأن حق العودة وحقوق الالجئين س���تبقى محفوظة ولن 
تس���قط مهما فعلوا واتخذوا من إجراءات. يش���ار إلى أن 
وكالة غوث وتش���غيل الالجئين فصلت 130 موظفًا من 
موظفي برامج الطوارئ الذي���ن يصل عددهم إلى 1000 
موظف وحولت عددًا آخر لدوام جزئي حتى نهاية العام 

ونقل عدد آخر.

الحكومة: نرفض المساعدات

 كأداة لالبتزاز والضغط السياسي
موظفو »أونروا« 

يخططون 
لتظاهرة ضخمة

رام الله/ االستقالل:
س���لمت الحمل���ة الوطنية الس���ترداد 
جثامين الش���هداء، وأهالي الشهداء، 
يوم أمس، رس���الة لمكت���ب المفوض 
السامي لحقوق اإلنسان في فلسطين، 
الفوري  الدول���ي  بالتدخل  للمطالب���ة 
للضغ���ط عل���ى االحت���الل لتس���ليم 
جثامين الش���هداء الذين تحتجزهم 
سلطات االحتالل فيما تسميها "مقابر 

األرقام" وثالجاتها.
ودعت الحملة خالل فعالية التس���ليم 
التي ج���رت أمام مقر األم���م المتحدة 
في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 
لمناس���بة الي���وم الوطني الس���ترداد 
جثامين الش���هداء، إلى ضرورة إصدار 
موق���ف علن���ي من مكت���ب المفوض 
الس���امي، واللجنة الدولي���ة للصليب 
األحمر، حول انتهاكات دولة االحتالل 
ومطالبتها بتسليم جثامين الشهداء 
إل���ى عائالتهم ليتس���نى لهم دفن 

ابنائهم وفق الشرائع الدينية.
وحث���ت المجتمع الدول���ي إلى ضرورة 
الضغط على االحتالل للبدء بتأسيس 
بن���ك للحم���ض الن���ووي للش���هداء 
المحتج���زة جثامينه���م ولعائالتهم 
خاصة من الدرجتي���ن األولى والثانية 
بالس���رعة الممكن���ة، حتى يس���هل 
التع���رف عل���ى الجثامين بع���د وفاة 
األقارب، خاصة للشهداء الذين أمضى 
على احتجازهم أكثر من عشرين عاما.

إلزام  الحملة على ض���رورة  وش���ددت 
االحتالل بالكشف عن أسماء األماكن 

التي يتم احتجاز جثامين الش���هداء 
فيه���ا، كذلك الكش���ف ع���ن ظروف 
االحتجاز، خاصة وأن هناك عدم تطابق 
في األرق���ام التي تعت���رف بها مع ما 

توثقه الحملة.
وقالت منس���قة الحملة سلوى حماد، 
إن مكت���ب المف���وض الع���ام مطالب 
بإصدار موقف تجاه سياسة االحتالل، 
المتعلقة باحتجاز جثامين الشهداء، 
مؤكدة أن هذه ليس���ت الرسالة األولى 
التي تقدم لكن ال يوج���د أي رد تجاه 
هذا المل���ف. وأضافت حماد، أن وعودًا 
كثيرة كان���ت أمام المحكم���ة العليا 

اإلس���رائيلية قب���ل ث���الث س���نوات، 
لتش���كيل بنك لفحوص���ات الحمض 
الن���ووي "DNA"، غي���ر أن االحتالل لم 
ي���ف بالتزاماته، واكتفى باس���تدعاء 
مجموعة صغيرة من عائالت الشهداء، 
وه���ذا تأخر خطير ألن هناك خوفًا من 
وفاة عائالت الشهداء وبالتالي صعوبة 

التعرف على جثامين أبنائهم.
وتسلم الرسالة نائب المفوض السامي 
لحقوق اإلنسان في فلسطين يوخن دو 
فيلدر، مؤكدا أهمية مساعدة العائالت 
أبنائهم، الفتا  على استرداد جثامين 
إلى أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

يؤكد في المادة األولى أن جميع الناس 
متس���اوون بالحقوق والكرامة، كما أن 
الكرامة اإلنس���انية ليست في الحياة 
فقط بل وعند الموت والدفن حس���ب 

األعراف والتقاليد المتبعة.
وتحتجز سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
253 ش���هيدًا ف���ي مقاب���ر مجهولة 
تس���ميها "مقابر االرقام"، كما تحتجز 
في ثالجاته���ا 28 جثمانًا لش���هداء 
ارتقوا من���ذ الع���ام 2015، إلى جانب 
وجود العشرات من المفقودين الذين 
تمتنع ع���ن إعطاء أي���ة معلومات عن 

مصيرهم.

رسالة لمفوض حقوق اإلنسان للضغط 
على االحتالل لتسليم جثامين الشهداء

القدس المحتلة/ االستقالل:
زعم���ت مصادر عبرية أن قوات االحتالل اإلس���رائيلي، كش���فت "بنية تحتية 

كبيرة" لحركة حماس" في الخليل.
وذكر موقع 0404 العبري تحت بند س���مح بالنش���ر أن "جهاز األمن 
العام "الشاباك" والجيش اإلسرائيلي والشرطة، كشفوا بنية تحتية 
كبيرة لحركة حماس في الخليل". وحسب الموقع العبري، فإن البنية 
التحتية شملت خاليا نسائية مهمتهن إدارة اتصاالت ونقل رسائل 
من الداخ���ل والخارج ونقل أم���وال لحماس من قطاع غ���زة؛ لتمويل 

نشاطات عسكرية.

االحتالل: كشفنا بنية تحتية كبيرة 
لحماس تشمل خاليا نسائية القدس المحتلة/ االستقالل:

بح���ث المفت���ي الع���ام للق���دس والدي���ار 
الفلس���طينية، خطي���ب المس���جد األقصى 
المبارك محمد حس���ين، م���ع ممثل منظمة 
التعاون اإلسالمي لدى دولة فلسطين السفير 
أحمد الرويضي، االنتهاكات اإلسرائيلية التي 
تتعرض لها المدينة المقدسة، والمقدسات 
اإلس���المية، وعلى رأس���ها المسجد األقصى 

المبارك.
وتباح���ث الطرفان ف���ي قضاي���ا اقتحامات 

المس���توطنين المتكررة لألقصى وساحاته، 
تحت حماية قوات االحت���الل، واعتداءاتهم 
على المصلين والسدنة، ومحاوالت التخريب 
الدائم���ة لمقتنيات���ه وأروقت���ه، ومطالب���ة 
محكم���ة االحت���الل العليا بتبري���ر منعهم 
لليهود من الصالة ف���ي األقصى، األمر الذي 
المستوطنون ضوءًا أخضر لممارسة  يعتبره 

طقوسهم في المسجد.
وطلب المفت���ي منظمة التعاون اإلس���المي 
والمنظمات الدولي���ة بالتدخل العاجل، وأخذ 

موقف حاس���م ضد ما يحصل بشكل يومي 
في المدينة المقدسة، إنقاًذا لها من األخطار 

المحدقة بها.
من جهته، قال الرويضي إن المسجد األقصى 
من أولويات منظمة التعاون، مؤكًدا مواصلة 
المنظمة العمل على تقديم الدعم بمختلف 
أش���كاله وص���وره لصال���ح مدين���ة القدس، 
وتمكين أهلها من استمرار المواطنة فيها، 
والمحافظة على هويته���ا وطابعها العربي 

واإلسالمي.

المفتي يبحث مع الرويضي انتهاكات االحتالل بحق األقصى

غزة/ االستقالل:
أعرب منتدى اإلعالميين الفلس���طينيين، ي���وم أمس، عن إدانته 
الش���ديدة العتداء قوات االحتالل اإلس���رائيلي على مجموعة من 
الصحفيين خالل تغطيتهم العتداء المس���توطنين على أراضي 
المواطنين وتجريفها بمدين���ة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 

وإقدامها كذلك على اعتقال الزميل الصحفي بهاء نصر.
وعدَّ المنتدى في بيان صحفي وصل االس���تقالل نسخة منه، أن 
االعتداء اإلس���رائيلي يمثل ضربًا لكل القوانين واألعراف الدولية 
واإلنس���انية الخاصة بحماية الصحافيي���ن والمؤكدة على حرية 

الصحافة وتمكينها من تغطية األحداث.
وأك���د تضامنه التام م���ع الزمالء الصحفيين الذي���ن تم االعتداء 
عليهم في منطقة جبل الريس���ان بقرية راس كركر غرب رام الله، 
وكذلك مع الصحفي بهاء نصر الذي ينضم ألكثر من 20 صحفيًا 

وصحفية يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وش���دد على أن االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية الممنهجة 
ضد الصحافة والصحفيين الفلس���طينيين "ل���ن تنال بحال من 
األحوال من إرادته���م الصلبة وعزيمتهم عل���ى مواصلة دورهم 
الوطن���ي وواجبهم المهني في فضح جرائ���م االحتالل وقطعان 

المستوطنين".
وجدد منت���دى اإلعالميين مطالبته لالتح���اد الدولي للصحفيين 
واتحاد الصحفيين العرب بضرورة التحرك للجم سلطات االحتالل 
ووض���ع حد النتهاكاته���ا المخالفة للقواني���ن الدولية المتعلقة 
بحماية الصحفيين والمتنكرة ألبسط األعراف اإلنسانية الخاصة 

بحرية اإلعالم.
وأشار إلى أن ذلك األمر "يضع عالمات استفهام كبيرة حول جدوى 
القوانين في ظل تمادي االحتالل في قمع الصحفيين وإرهابهم 

بشتى السبل بما في ذلك القتل العمد والزج في الزنازين".
وأض���اف: أبلغ رد عل���ى جرائم االحتالل واس���تهدافه المتواصل 
للصحفيين ه���و مواصلة جهودهم وواجبهم المهني في تعرية 
الوجه القبيح ألبش���ع احتالل في العصر الحدي���ث، ونقل هموم 
وعذابات الشعب الفلسطيني الطامح للحرية وتقرير المصير أسوة 

بشعوب العالم الحر.

منتدى اإلعالميين يدين اعتداء 
االحتالل على صحفيين برام الله

مواطنون يعتصمون أمام مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان للمطالبة بتسليم  جثامين الشهداء برام الله أمس

2018األربعاء    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م 18143929

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

  حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في القضية 
التنفيذية رقم: 872 / 2018

إلى المنفذ ضدهما /
1-مصطفى محمد يوسف الزميلي – مجهول محل االقامة 

2-هويدا عادل محمد الزميلي - مجهول محل االقامة .
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الكمبيالة المستحقة 
الدفع بتاريخ 10/12/2016  الصادر لصالح طالب التنفيذ – المؤسس���ة 
الفلس���طينية  لإلقراض والتنمية )فاتن ( والبالغ قيمتها 5855$خمسة 
االف وثمانمائة وخمسة وخمسون دوالر امريكي والقاضي بإلزامك بدفع 

قيمة الكمبيالة باإلضافة إلى رسوم ومصاريف القضية .
لذل���ك عليك الحض���ور إلى دائرة التنفيذ في غصون اس���بوعين واذا لم 
تحضر خالل الم���دة المذكورة فانك تعد ممتنعا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اأ.وائل نبهان 

حرر في 27/8/2018

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي 
املحكمة ال�سرعية يف غزة 

الموضوع / مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة غزة الشرعية 

إلى المدعى عليه / س���امي بن سليم بن احمد الجرجاوي من غزة وسكان 
الدرج بجوار مس���جد السيد هاشم سابقًا وس���كان دولة االمارات العربية 
حالي���ًا ومجه���ول محل اإلقامة فيه���ا اآلن يقتضي حض���ورك إلى هذه 
المحكمة يوم األربعاء الموافق 2018/10/3م الس���اعة التاس���عة صباحًا 
وذلك للنظر في القضية أس���اس 691 / 2017م بخصوص تفريق للضرر 
من الش���قاق والنزاع والمقامة عليك من قبل المدعية / الهام عالء الدين 
محمد صالحة المشهورة الجرجاوي وان لم تحضر في الوقت المعين يجر 

بحقك المقتضى الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول.
وحرر في 2018/8/28م

قا�سي غزة ال�سرعي 
بالل داوود اأبو خاطر

وكان مف���وض وكال���ة غ���وث وتش���غيل 
الالجئي���ن الفلس���طينيين "أون���روا" بيير 
كرينبول، قد قال خالل جلس���ة استثنائية 
للجنة االستشارية لألونروا في عمان مؤخرًا، 
"إن العام الدراسي س���يبدأ في موعده في 
الضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس ، 

وفي غزة واألردن ولبنان وسوريا".
وأكد أن ميزانية الوكال���ة لهذا العام قد ال 
تكفي إلكم���ال العام الدراس���ي، مضيفا" 
فنحن لدين���ا حالًيا تمويل يكف���ي إلدارة 

عملياتنا فقط حتى نهاية شهر أيلول".
وتابع "نحتاج إلى 217 مليون دوالر إضافية 
ليس فقط لضم���ان فتح مدارس���نا ولكن 
لضمان استمرارها حتى نهاية هذا العام، 
وهذا يتطلب االس���تمرار بحزم في الجهود 

الجماعية لحشد الدعم".
وتت���ذرع "أونروا" بوج���ود أزمة مالية لديها 
بس���بب عدم التزام المانحين بدفع األموال 
األمريكي���ة  اإلدارة  وتقلي���ص  الالزم���ة، 
مس���اعداتها، م���ا يدفعها إل���ى تقليص 

خدماتها الُمقدمة لالجئين.
وب����دأت إدارة الوكالة ف����ي قطاع غزة أولى 
خط����وات التقليص، بفص����ل 125 موظًفا 
ا من عمله����م، وإحالة 570  فص����اًل نهائًيّ
آخرين في برنامج "الط����وارئ" إلى العمل 
ضمن ال����دوام الجزئي حتى نهاية العام، 

ثم ستفصلهم. 

يف مهب الريح
وم���ع بداية العام الدراس���ي الجديد، تبدي 
أم ياس���ر األخ���رس، قلقها حي���ال الوضع 
التعليمي بم���دارس" أونروا" في ظل غياب 
الحلول المناسبة لالزمة المالية التي تعاني 
منها إدارة الوكالة منذ عدة ش���هور وحتى 

اآلن. 
األخ���رس والدة ثالث���ة أبناء ف���ي مدارس 
الوكالة، جميعهم في المرحلة االبتدائية، 
تقول خالل حديثها ل�"االس���تقالل":" أزمة 
الوكالة شغلت عقولنا كثيرًا، فنحن ال نعلم 
ما هو مصير مس���تقبل أبنائنا التعليمي، 
خاص���ة بعد تصريحات المس���ؤولين حول 
تقلي���ص الخدم���ات المقدم���ة للتعلي���م 
واحتمال ايقاف العام الدراس���ي في حال 

استمرت األزمة". 
وتتاب���ع:" بدأت الدراس���ة لكن أخش���ي أن 
يقضي الطلب���ة أوقاتهم باللع���ب واللهو 
دون دراس���ة، وذلك بس���بب أزم���ة الوكالة 
م���ع الموظفي���ن المفصولين ع���ن العمل، 
فمن الممكن أن تك���ون هناك اعتصامات 
وإضرابات للمعلمين تضامنًا مع زمالئهم، 
األمر الذي س���يضع مس���تقبل أبنائنا في 

مهب الريح". 

ورغ���م تعاط���ف األخ���رس م���ع قضي���ة 
المفصولي���ن، إال أنه���ا تناش���د الجهات 
المعنية والقائمين على المسيرة التعليمية 
بأن ُيحيدوا الطلبة عن مشكالتهم، مضيفة: 
"الخاس���ر األكبر في األزمة بين المفصولين 
والوكالة هم الطلبة ومستقبلهم التعليمي، 

وهم من يدفع الثمن".
وقال عدنان ابو حسنه المستشار االعالمي 
لألونروا أمس الثالثاء بأن أكثر من 280 ألف 
طالب س���يتوجهون إلى 274 مدرسة في 
قطاع غزة اليوم االربعاء لبدء العام الدراسي 

في موعده.

قلق وترقب 
أما المواطن أبو خالد زينو، فلم يس���تطع أن 
يخفي قلق���ه وخوفه الش���ديد مما تخبئه 
أزمة " أونروا" و المفصولون عن العمل بين 
طياتها للعام الدراس���ي الجديد، مؤكدًا أن 
األزمة ستؤثر بش���كٍل كبير على مستقبل 
أبنائه في مدارس الوكالة، سواء على صعيد 
ج���ودة خدمة التعلي���م المقدم���ة للطلبة 

ومستوى تحصيلهم الدراسي.  
وقال زينو ل�"االستقالل":" منذ بداية األزمة 
أعيش حال���ة من القلق والترقب، خوفًا على 
مستقبل أبنائي التعليمي، ففي كل لحظة 
أتابع األخبار على أمل أن يكونوا قد توصلوا 

لحل، لكن لألسف أجد األمور أكثر تعقيدًا".
وأش���ار إلى أن التصري���ح األخير للمفوض 
الع���ام  ل�"االون���روا" بيي���ر كرينب���ول، بأن" 
ميزاني���ة الوكالة لهذا الع���ام قد ال تكفي 
إلكمال العام الدراسي"، وقع كصدمة عليه 
وعلى أولياء األمور بعد أن تفاءلوا خيرًا ببدء 

العام الدراسي بموعده المحدد. 
ويخش���ي زينو من أن تلج���أ الوكالة لدمج 
الُش���عب في المدارس، األمر الذي يترتب 
عليه زيادة أعداد الطلبة في الصف الواحد، 
وهو ما ال يوفر ظروفًا مناسبة للمعلم للقيام 
بواجب���ه على أكمل وج���ه، وال يمنح الطالب 

حقه الكافي من الوقت.

خطر كبري 
وبدورها، أكدت نائب رئيس اتحاد موظفي 
) أون���روا( آم���ال البطش، أن اس���تمرار أزمة 
الوكالة س���يؤثر تأثيرًا مباش���رًا على جودة 
خدمة التعلي���م الُمقدمة آلالف الطلبة في 
مدارس الوكالة، وينذر بحدوث إش���كاالت 
كبي���رة بش���أن إمكاني���ة اس���تمرار العام 

الدراسي الجديد. 
وتقول البطش ل�"االستقالل":" أن استمرار 
االزمة المالية في الوكالة وسياسة تقليص 
الخدمات المقدمة لالجئين، س���يؤثر سلبًا 
على قطاع التعلي���م لكونه يتبع للميزانية 

العامة في الوكالة، مما س���يضع مستقبل 
الطلبة في خطر كبير خالل المرحلة المقبلة".  
وفيما يتعلق بالخطوات االحتجاجية التي 
يتخذه���ا اتحاد الموظفي���ن، للضغط على 
إدارة " اون���روا"  بالتراجع ع���ن قرارها انهاء 
عم���ل 1000موظ���ف مدرجي���ن ضمن بند 
الطوارئ، أضاف���ت:" مازال اتحاد الموظفين 
ينتظ���ر رد إدارة الوكالة على مطالبنا بإعادة 
الموظفين المفصولين ألماكن عملهم لمدة 
ش���هر س���بتمبر، على أن يتم خالله الحوار 
إليجاد وظائف بديلة لهم، ونأمل أن يكون 

الرد ايجابيًا". 
وأوضح���ت أنه ف���ي حال فش���ل الحوار مع 
الوكالة س���يضطر االتحاد ألخ���ذ خطوات 
احتجاجية قاسية من شأنها أن تؤثر على 
كافة الخدم���ات المقدم���ة لالجئين وعلى 
رأسها التعليم، حيث سيعمل على تعليق 
الدراس���ة، وإعالن االضراب ف���ي المدارس، 
إلجب���ار اإلدارة عل���ى االس���تجابة لمطالبنا 

وإعادة المفصولين لعملهم. 
وبين���ت أن أب���رز المخاطر واالنعكاس���ات 
الس���لبية لألزمة على الطلب���ة، تتمثل في 
تعطيل العملية التعليمية نظرًا لإلضرابات 
واالعتصامات، باإلضافة لزيادة عدد الطلبة 
بالفصل الواحد نتيجة تقليص المساعدات، 
مما يؤثر على المستوى التعليمي لديهم. 

مع بدء العام الدراسي 

»أزمة أونروا«.. تقلق أولياء األمور على مستقبل أبنائهم! 
غزة/ دعاء احلطاب:

مع انطالق العام الدرا�سي اجلديد، تزداد 
خماوف اأولياء اأمور الطلبة الذين يلتحقون يف 
مدار�س غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني 

"اأونروا" يف قطاع غزة جراء ا�ستمرار تقلي�س 
خدماتها املُقدمة لالجئني يف اأماكن عملها 

اخلم�سة، ويف مقدمتها التعليم، وعدم انتهاء 
اأزمة املوظفني الذين اأنهت الوكالة عقودهم 

قبل عدة اأ�سابيع، الأمر الذي قد ينذر 
مبخاطر كبرية �ستلحق مب�ستقبل اأبنائهم.  
فلم تكن مدار�س الوكالة بالقطاع املحا�سر 

باأف�سل حالتها، حتى ياأتي قرار تقلي�س 
اخلدمات التعليمية املقدمة للطلبة، وف�سل 
1000موظف يعملون �سمن بند الطوارئ، 

ليزيد الو�سع �سوءًا ويثري خماوفًا حول م�سري 
جمهول ينتظر الطلبة، يف ظل مماطلة اإدارة 

الوكالة باإيجاد حلوٍل لالأزمة، وا�ستمرار 
احتاد املوظفني بخطواته الت�سعيدية 

الراف�سة للقرار. 

رام الله/ االستقالل:
أعل���ن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم عن إلغ���اء امتحان الثانوية العامة 
"اإلنجاز" للفروع المهنية؛ واستبداله بنظام الكفاءة المهنية، مع اإلبقاء على خيار الجلوس 

المتحان "اإلنجاز" لطلبة هذه الفروع لمن أراد.
جاء ذلك إثر مصادقة مجلس الوزراء خالل جلسته التي عقدها يوم أمس، برئاسة رئيس 

الوزراء د. رامي الحمد الله؛ على طلب وزارة التربية والتعليم العالي بهذا الشأن.
وأشار الوزير، في بيان صحفي، إلى أن هذا القرار سيسهم في زيادة اإلقبال على التعليم 
المهني والتقني بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تشجيع االلتحاق بالتخصصات 
المهنية والتقنية التي تحتاجها سوق العمل المحلية والدولية؛ والتي تسهم في الحد 
من معدالت البطالة، الفتًا إلى أن الوزارة ستزود مجلس الوزراء بالتعليمات الخاصة بنظام 
الكفاءة المهنية. وشكر صيدم باسم األسرة التربوية رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة على 
ه���ذا القرار الجريء الذي يعد من أبرز قرارات الحكومة لدعم قطاع التعليم بش���كل عام 

والمهني والتقني بشكل خاص.

الوزير صيدم يعلن إلغاء 
امتحان الثانوية العامة 

للفروع المهنية
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

  حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة في القضية 
التنفيذية رقم: 872 / 2018

إلى المنفذ ضدهما /
1-مصطفى محمد يوسف الزميلي – مجهول محل االقامة 

2-هويدا عادل محمد الزميلي - مجهول محل االقامة .
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الكمبيالة المستحقة 
الدفع بتاريخ 10/12/2016  الصادر لصالح طالب التنفيذ – المؤسس���ة 
الفلس���طينية  لإلقراض والتنمية )فاتن ( والبالغ قيمتها 5855$خمسة 
االف وثمانمائة وخمسة وخمسون دوالر امريكي والقاضي بإلزامك بدفع 

قيمة الكمبيالة باإلضافة إلى رسوم ومصاريف القضية .
لذل���ك عليك الحض���ور إلى دائرة التنفيذ في غصون اس���بوعين واذا لم 
تحضر خالل الم���دة المذكورة فانك تعد ممتنعا ع���ن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
اأ.وائل نبهان 

حرر في 27/8/2018

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

ديوان الق�ساء ال�سرعي 
املحكمة ال�سرعية يف غزة 

الموضوع / مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة غزة الشرعية 

إلى المدعى عليه / س���امي بن سليم بن احمد الجرجاوي من غزة وسكان 
الدرج بجوار مس���جد السيد هاشم سابقًا وس���كان دولة االمارات العربية 
حالي���ًا ومجه���ول محل اإلقامة فيه���ا اآلن يقتضي حض���ورك إلى هذه 
المحكمة يوم األربعاء الموافق 2018/10/3م الس���اعة التاس���عة صباحًا 
وذلك للنظر في القضية أس���اس 691 / 2017م بخصوص تفريق للضرر 
من الش���قاق والنزاع والمقامة عليك من قبل المدعية / الهام عالء الدين 
محمد صالحة المشهورة الجرجاوي وان لم تحضر في الوقت المعين يجر 

بحقك المقتضى الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول.
وحرر في 2018/8/28م

قا�سي غزة ال�سرعي 
بالل داوود اأبو خاطر

وكان مف���وض وكال���ة غ���وث وتش���غيل 
الالجئي���ن الفلس���طينيين "أون���روا" بيير 
كرينبول، قد قال خالل جلس���ة استثنائية 
للجنة االستشارية لألونروا في عمان مؤخرًا، 
"إن العام الدراسي س���يبدأ في موعده في 
الضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس ، 

وفي غزة واألردن ولبنان وسوريا".
وأكد أن ميزانية الوكال���ة لهذا العام قد ال 
تكفي إلكم���ال العام الدراس���ي، مضيفا" 
فنحن لدين���ا حالًيا تمويل يكف���ي إلدارة 

عملياتنا فقط حتى نهاية شهر أيلول".
وتابع "نحتاج إلى 217 مليون دوالر إضافية 
ليس فقط لضم���ان فتح مدارس���نا ولكن 
لضمان استمرارها حتى نهاية هذا العام، 
وهذا يتطلب االس���تمرار بحزم في الجهود 

الجماعية لحشد الدعم".
وتت���ذرع "أونروا" بوج���ود أزمة مالية لديها 
بس���بب عدم التزام المانحين بدفع األموال 
األمريكي���ة  اإلدارة  وتقلي���ص  الالزم���ة، 
مس���اعداتها، م���ا يدفعها إل���ى تقليص 

خدماتها الُمقدمة لالجئين.
وب����دأت إدارة الوكالة ف����ي قطاع غزة أولى 
خط����وات التقليص، بفص����ل 125 موظًفا 
ا من عمله����م، وإحالة 570  فص����اًل نهائًيّ
آخرين في برنامج "الط����وارئ" إلى العمل 
ضمن ال����دوام الجزئي حتى نهاية العام، 

ثم ستفصلهم. 

يف مهب الريح
وم���ع بداية العام الدراس���ي الجديد، تبدي 
أم ياس���ر األخ���رس، قلقها حي���ال الوضع 
التعليمي بم���دارس" أونروا" في ظل غياب 
الحلول المناسبة لالزمة المالية التي تعاني 
منها إدارة الوكالة منذ عدة ش���هور وحتى 

اآلن. 
األخ���رس والدة ثالث���ة أبناء ف���ي مدارس 
الوكالة، جميعهم في المرحلة االبتدائية، 
تقول خالل حديثها ل�"االس���تقالل":" أزمة 
الوكالة شغلت عقولنا كثيرًا، فنحن ال نعلم 
ما هو مصير مس���تقبل أبنائنا التعليمي، 
خاص���ة بعد تصريحات المس���ؤولين حول 
تقلي���ص الخدم���ات المقدم���ة للتعلي���م 
واحتمال ايقاف العام الدراس���ي في حال 

استمرت األزمة". 
وتتاب���ع:" بدأت الدراس���ة لكن أخش���ي أن 
يقضي الطلب���ة أوقاتهم باللع���ب واللهو 
دون دراس���ة، وذلك بس���بب أزم���ة الوكالة 
م���ع الموظفي���ن المفصولين ع���ن العمل، 
فمن الممكن أن تك���ون هناك اعتصامات 
وإضرابات للمعلمين تضامنًا مع زمالئهم، 
األمر الذي س���يضع مس���تقبل أبنائنا في 

مهب الريح". 

ورغ���م تعاط���ف األخ���رس م���ع قضي���ة 
المفصولي���ن، إال أنه���ا تناش���د الجهات 
المعنية والقائمين على المسيرة التعليمية 
بأن ُيحيدوا الطلبة عن مشكالتهم، مضيفة: 
"الخاس���ر األكبر في األزمة بين المفصولين 
والوكالة هم الطلبة ومستقبلهم التعليمي، 

وهم من يدفع الثمن".
وقال عدنان ابو حسنه المستشار االعالمي 
لألونروا أمس الثالثاء بأن أكثر من 280 ألف 
طالب س���يتوجهون إلى 274 مدرسة في 
قطاع غزة اليوم االربعاء لبدء العام الدراسي 

في موعده.

قلق وترقب 
أما المواطن أبو خالد زينو، فلم يس���تطع أن 
يخفي قلق���ه وخوفه الش���ديد مما تخبئه 
أزمة " أونروا" و المفصولون عن العمل بين 
طياتها للعام الدراس���ي الجديد، مؤكدًا أن 
األزمة ستؤثر بش���كٍل كبير على مستقبل 
أبنائه في مدارس الوكالة، سواء على صعيد 
ج���ودة خدمة التعلي���م المقدم���ة للطلبة 

ومستوى تحصيلهم الدراسي.  
وقال زينو ل�"االستقالل":" منذ بداية األزمة 
أعيش حال���ة من القلق والترقب، خوفًا على 
مستقبل أبنائي التعليمي، ففي كل لحظة 
أتابع األخبار على أمل أن يكونوا قد توصلوا 

لحل، لكن لألسف أجد األمور أكثر تعقيدًا".
وأش���ار إلى أن التصري���ح األخير للمفوض 
الع���ام  ل�"االون���روا" بيي���ر كرينب���ول، بأن" 
ميزاني���ة الوكالة لهذا الع���ام قد ال تكفي 
إلكمال العام الدراسي"، وقع كصدمة عليه 
وعلى أولياء األمور بعد أن تفاءلوا خيرًا ببدء 

العام الدراسي بموعده المحدد. 
ويخش���ي زينو من أن تلج���أ الوكالة لدمج 
الُش���عب في المدارس، األمر الذي يترتب 
عليه زيادة أعداد الطلبة في الصف الواحد، 
وهو ما ال يوفر ظروفًا مناسبة للمعلم للقيام 
بواجب���ه على أكمل وج���ه، وال يمنح الطالب 

حقه الكافي من الوقت.

خطر كبري 
وبدورها، أكدت نائب رئيس اتحاد موظفي 
) أون���روا( آم���ال البطش، أن اس���تمرار أزمة 
الوكالة س���يؤثر تأثيرًا مباش���رًا على جودة 
خدمة التعلي���م الُمقدمة آلالف الطلبة في 
مدارس الوكالة، وينذر بحدوث إش���كاالت 
كبي���رة بش���أن إمكاني���ة اس���تمرار العام 

الدراسي الجديد. 
وتقول البطش ل�"االستقالل":" أن استمرار 
االزمة المالية في الوكالة وسياسة تقليص 
الخدمات المقدمة لالجئين، س���يؤثر سلبًا 
على قطاع التعلي���م لكونه يتبع للميزانية 

العامة في الوكالة، مما س���يضع مستقبل 
الطلبة في خطر كبير خالل المرحلة المقبلة".  
وفيما يتعلق بالخطوات االحتجاجية التي 
يتخذه���ا اتحاد الموظفي���ن، للضغط على 
إدارة " اون���روا"  بالتراجع ع���ن قرارها انهاء 
عم���ل 1000موظ���ف مدرجي���ن ضمن بند 
الطوارئ، أضاف���ت:" مازال اتحاد الموظفين 
ينتظ���ر رد إدارة الوكالة على مطالبنا بإعادة 
الموظفين المفصولين ألماكن عملهم لمدة 
ش���هر س���بتمبر، على أن يتم خالله الحوار 
إليجاد وظائف بديلة لهم، ونأمل أن يكون 

الرد ايجابيًا". 
وأوضح���ت أنه ف���ي حال فش���ل الحوار مع 
الوكالة س���يضطر االتحاد ألخ���ذ خطوات 
احتجاجية قاسية من شأنها أن تؤثر على 
كافة الخدم���ات المقدم���ة لالجئين وعلى 
رأسها التعليم، حيث سيعمل على تعليق 
الدراس���ة، وإعالن االضراب ف���ي المدارس، 
إلجب���ار اإلدارة عل���ى االس���تجابة لمطالبنا 

وإعادة المفصولين لعملهم. 
وبين���ت أن أب���رز المخاطر واالنعكاس���ات 
الس���لبية لألزمة على الطلب���ة، تتمثل في 
تعطيل العملية التعليمية نظرًا لإلضرابات 
واالعتصامات، باإلضافة لزيادة عدد الطلبة 
بالفصل الواحد نتيجة تقليص المساعدات، 
مما يؤثر على المستوى التعليمي لديهم. 

مع بدء العام الدراسي 

»أزمة أونروا«.. تقلق أولياء األمور على مستقبل أبنائهم! 
غزة/ دعاء احلطاب:

مع انطالق العام الدرا�سي اجلديد، تزداد 
خماوف اأولياء اأمور الطلبة الذين يلتحقون يف 
مدار�س غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني 

"اأونروا" يف قطاع غزة جراء ا�ستمرار تقلي�س 
خدماتها املُقدمة لالجئني يف اأماكن عملها 

اخلم�سة، ويف مقدمتها التعليم، وعدم انتهاء 
اأزمة املوظفني الذين اأنهت الوكالة عقودهم 

قبل عدة اأ�سابيع، الأمر الذي قد ينذر 
مبخاطر كبرية �ستلحق مب�ستقبل اأبنائهم.  
فلم تكن مدار�س الوكالة بالقطاع املحا�سر 

باأف�سل حالتها، حتى ياأتي قرار تقلي�س 
اخلدمات التعليمية املقدمة للطلبة، وف�سل 
1000موظف يعملون �سمن بند الطوارئ، 

ليزيد الو�سع �سوءًا ويثري خماوفًا حول م�سري 
جمهول ينتظر الطلبة، يف ظل مماطلة اإدارة 

الوكالة باإيجاد حلوٍل لالأزمة، وا�ستمرار 
احتاد املوظفني بخطواته الت�سعيدية 

الراف�سة للقرار. 

رام الله/ االستقالل:
أعل���ن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم عن إلغ���اء امتحان الثانوية العامة 
"اإلنجاز" للفروع المهنية؛ واستبداله بنظام الكفاءة المهنية، مع اإلبقاء على خيار الجلوس 

المتحان "اإلنجاز" لطلبة هذه الفروع لمن أراد.
جاء ذلك إثر مصادقة مجلس الوزراء خالل جلسته التي عقدها يوم أمس، برئاسة رئيس 

الوزراء د. رامي الحمد الله؛ على طلب وزارة التربية والتعليم العالي بهذا الشأن.
وأشار الوزير، في بيان صحفي، إلى أن هذا القرار سيسهم في زيادة اإلقبال على التعليم 
المهني والتقني بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تشجيع االلتحاق بالتخصصات 
المهنية والتقنية التي تحتاجها سوق العمل المحلية والدولية؛ والتي تسهم في الحد 
من معدالت البطالة، الفتًا إلى أن الوزارة ستزود مجلس الوزراء بالتعليمات الخاصة بنظام 
الكفاءة المهنية. وشكر صيدم باسم األسرة التربوية رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة على 
ه���ذا القرار الجريء الذي يعد من أبرز قرارات الحكومة لدعم قطاع التعليم بش���كل عام 

والمهني والتقني بشكل خاص.

الوزير صيدم يعلن إلغاء 
امتحان الثانوية العامة 

للفروع المهنية
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دولة فل�سطني 
�سلطة الأرا�سي 

الإدارة العامة للم�ساحة 
   دائرة الت�سوية  

إعالن لتسجيل أراضي " مال غير منقول"
تسجيال مجددًا صادرا عن دائرة التسوية 

بشأن معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم أن الس���يد / عاطف حسني حس���ين عامر قد تقدم لتسجيل 
المال غير المنقول المبينة أوصافة وحدوده ومساحته بالجدول أدناه تسجيال 
مج���ددًا وعلى كل من يدعى بحق التصرف أو المنفعة أو الملكية أو التعدي 
على حقوقه أن يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التسوية بسلطة األراضي 

خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. اس���م وعنوان طالب التسجيل / عاطف حس���ني حسين عامر من سكان 

خان يونس
2. اسم المدينة أو القرية / القرارة .

3. اسم موقع األرض : أبو ظاهر السبع والواقعة : بالقرب من مدرسة المعري
4. رقم القطعة : )1(  " مالية " حس���ب ادعاء المواطن    رقم القسيمة : )81(

مالية حسب ادعاء المواطن . المساحة:4135م2        الحصة : كاماًل
نوع األرض: ميري

5. الحدود بموجب المخطط:
شماال: شارع هيكلي بعرض 10م

جنوبا : ارض السيد محمد صبحي جرير صقر عن ورثة أبيه 
شرقا : ارض السيد مجدي احمد سليمان ابو طعيمة 

غربا شارع هيكلي بعرض 20م
6. كيفية االيلوله لطلب التسجيل :

 بطريق الش���راء من زينب محمد عبد الس���الم عامر والتي آلت إليها بطريق 
الش���راء من محم���د احمد محمد صق���ر وفتحي عبد الرؤوف إس���ماعيل حرز 
الله والتي آلت إليهما بطريق الش���راء  من مصطفى أديب س���لمان أبو عيد 

والمسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة االمالك بوزارة المالية .

 دائرة الت�سوية 
الإدارة العامة للم�ساحة 

الخليل / االستقالل:
ش���ارك عش���رات المواطني���ن م���ن 
نشطاء وأهاٍل في اعتصام تضامني 
الفلس���طينيات في  مع األس���يرات 
س���جون االحتالل اإلسرائيلي، والتي 
تصاعدت مؤخًرا في محافظة الخليل 

جنوبي الّضفة الغربية المحتلة.
وج���رى تنظي���م االعتص���ام أم���ام 
مق���ر الصلي���ب األحمر ف���ي مدينة 
الخليل، رفع خالله المشاركون صورًا 
لألسيرات، وشعارات مطالبة باإلفراج 
عنه���ن، ووقف اعتقال واس���تدعاء 
النسوة في محافظة الخليل، بحضور 
ومش���اركة ع���دد من أطف���ال وأزواج 

وعائالت األسيرات.
وأوضح مدير نادي األسير بمحافظة 
الخليل أمج���د النجار ف���ي كلمة له 
أمام االعتصام، أّن سلطات االحتالل 
تعتقل 14 أس���يرة في سجونها من 
الخليل وحده���ا، مضيفًا  محافظ���ة 
أن محافظة الخليل مس���تهدفة من 
ناحي���ة تصاعد اعتقال الس���يدات 
أخيًرا، ويج���ري تحويلهن للتحقيق 
في مراك���ز تابعة لجهاز الش���اباك 

اإلسرائيلي.
ولف���ت الّنج���ار إل���ى أّن المعتقالت 
قاس���ية،  تحقيق  لظروف  يخضعن 
منه���ا تكبي���ل اليدي���ن والقدمين 

وتعصيب العينين ووضع الطربوش 
على ال���رأس والتحقيق لمدة طويلة 
م���ن الوق���ت، إضاف���ة إلى تس���ليم 
نس���وة بالغات لمقابل���ة المخابرات 

اإلسرائيلية مع استدعاء ألزواجهن.
من جانبها، أوضحت األسيرة المحررة 
ابته���ال بريوش المف���رج عنها قبل 
نحو خمس���ة أش���هر في كلمة لها 
أّن األس���يرات يتعرضن لحملة قمع 
كبي���رة، ووضع���ت إدارات مصلح���ة 
الّسجون كاميرات مراقبة في األقسام 

االعتقالية، وس���ط تك���رار لعمليات 
االقتحام للغ���رف والعبث باألغراض 
التفتيش،  الخاصة به���ّن به���دف 
وحرمانهن من التعليم، موضحة أن 
األس���يرات األمهات يعشن أوضاعا 

نفسية صعبة.
من جانبه، أوضح الّنائب محمد ماهر 
بدر الذي تعتقل س���لطات االحتالل 
زوجته أّن االحتالل يتغول يومًا بعد 
يوم حّتى وصلت به األمور إلى اعتقال 
النساء الفلسطينيات، مشيًرا إلى أّنه 

ال ذنب للنساء وال حجة لالحتالل في 
تنفيذه ه���ذه االعتقاالت، ونفى كّل 
ما يوجه للنساء المعتقالت من تهم 
تتعلق بتنفيذهن أنشطة تنظيمية.

وطالب سلطات االحتالل بالكف عن 
اعتقال الّنس���اء، محذًرا من المساس 

بالنساء المعتقالت في السجون.
وشدد على أّن كافة المسؤولين في 
السلطة وفي المنظمات والمؤسسات 
الدولية مطالبون بالعمل لإلفراج عن 

األسيرات وإنهاء معاناة األسرى.

الخليل: اعتصام تضامني مع األسيرات بسجون االحتالل

رام الله / االستقالل:
قال نادي األس���ير يوم أمس، إن أس���رى معتقل "عتصيون" يعانون من انتشار 
طفح جلدي، نتيجة لقذارة المعتقل ومحتوياته، وانعدام الشروط الصحية فيه.

وأفاد األس���ير محمد عايش أبو ماريا )19 عاًما( من بلدة بيت أمر، بأنه ومنذ تاريخ 
اعتقاله في السادس والعش���رين من آب/ أغسطس الجاري، ونقله إلى معتقل 

"عتصيون"، انتشر على جسده طفح جلدي تسبب له بحكة شديدة.
ولفت األسير إلى أن مستوى قذارة المعتقل ومحتوياته مأساة، "فاألغطية قذرة 
ورائحتها كريهة جدًا، وغير صالحة لالس���تخدام اآلدمي والطعام س���يء، حيث 
اضطر إلى إلقائه في س���لة القمامة، وما زاد من معاناته أنه يعاني من أزمة في 

التنفس".
وذكر األسير لمحامية النادي جاكلين فرارجة أنه وخالل عملية اعتقاله تعرض 

للضرب على رأسه، رافق ذلك شتمه بألفاظ نابية.
كما تعرض األسير وسيم طه أبو ماريا )18 عامًا( من بلدة بيت أمر للضرب، وقال 
إن: جنود االحتالل ضربوه ودفعوه داخل السيارة العسكرية أثناء عملية اعتقاله 
في السادس والعشرين من آب/ أغسطس الجاري، وتابعوا ضربه الحقًا على أنحاء 

جسده كافة، مستخدمين أقدامهم وأيديهم.
ومعتقل "عتصيون" من أس���وأ مراكز االعتقال التابعة لجيش االحتالل، إذ يتم 
احتجاز المعتقلين داخل غرف من الحديد يصفها األسرى في الشتاء بالثالجات 

وفي الصيف ب�"األفران".

 رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األس����رى والمحررين: إن إدارة 
عيادة سجن الرملة تواصل إهمال الحالة الصحية 
الصعبة والخطيرة لألسيرين المريضين يوسف 

نواجعة وياسر ربايعة.
وأوضحت الهيئ����ة في بيان لها ي����وم أمس، أن 
األسير نواجعة )52 عاما( من مدينة يطا بالخليل، 
أصبح غير قادر على الحركة والمش����ي بمساعدة 
الع����كازات، ويعتم����د في تنقله على الكرس����ي 
المتحرك، ويعاني من مرض الصرع ومن ضعف 
في عضلة القل����ب ومن إصابه س����ابقة بمنطقة 
الحوض، كم����ا يعاني من صعوب����ة في الوقوف 

وتراجع في حالته الصحية.
ولفت����ت إل����ى تفاق����م الوضع الصحي لألس����ير 
المريض ياس����ر ربايعة )44 عام����ا( من محافظة 
بيت لحم، بس����بب معاناته من س����رطان األمعاء 
ومن وج����ود كيس جراثيم فوق الكبد، وال يتلقى 

العالجات الالزمة لحالته الصعبة.
وبينت أن األس����ير ربايعة والمحكوم بالس����جن 
المؤبد وعش����ر سنوات والمعتقل منذ عام 2001 
كان خض����ع لجلس����ات الع����الج الكيم����اوي في 
مستش����فى "سوروكا" اإلس����رائيلي، كما أجريت 
له عملية جراحية في الع����ام 2007 وخاللها تم 

استئصال جزء من الكبد.

في الس����ياق ذاته، أفادت الهيئة بتفاقم الحالة 
الصحية لألسير إياد حريبات من دورا في الخليل، 
في ظل ع����دم تقديم العالج����ات الالزمة لحالته 

الصحية التي تزداد سوءا يومًا بعد آخر.
وأك����دت أن عدد األس����رى المرضى القابعين في 
مستشفى "س����جن الرملة" حاليا يبلغ 17 أسيرًا، 
يعان����ون من ظ����روف صحية واعتقالي����ة بالغة 
الس����وء والصعوب����ة، وانعدام الخدم����ات الطبية 
المرضية،  الحاالت  والصحية، وعدم تش����خيص 
وانعدام تقديم العالجات واألدوية الالزمة لهم، 
ومساومة األسرى على العالج وتقديم المسكنات 

والمنومات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
يوم أمس، أن األسير المجاهد رائد محمد شريف 
الس���عدي )52 عامًا(؛ من بلدة الس���يلة الحارثية 
قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى 
تس���عة وعش���رين عامًا على التوالي في األسر، 
ويدخل اليوم عامه الثالثين في سجون االحتالل 

"اإلسرائيلي".

وأوضح���ت مهج���ة القدس أن ق���وات االحتالل 
بتاري���خ  الس���عدي  رائ���د  األس���ير  اعتقل���ت 
1989/08/28م؛ وأصدرت المحكمة "اإلسرائيلية" 
حكمًا مشددًا على األسير رائد السعدي بالسجن 
المؤب���د مرتين؛ بتهمة االنتم���اء لحركة الجهاد 
اإلسالمي في فلسطين والمشاركة في عمليات 

للمقاومة ضد قوات االحتالل.
وأضافت مهجة القدس أن األسير رائد السعدي 

انض���م لقائم���ة "جن���راالت الصبر" قب���ل أربعة 
أعوام؛ وجن���راالت الصبر هو مصطلح يطلق على 
من أمضى في س���جون االحتالل ما يزيد عن ربع 
قرن من الزمان؛ وهو عميد أس���رى حركة الجهاد 

اإلسالمي في سجون االحتالل.
جدير بالذكر أن األس���ير المجاهد رائد السعدي 
ولد بتاري���خ 1966/02/20م، وه���و أعزب، ويقبع 

حاليًا في سجن جلبوع.

األسير السعدي يدخل عامه الـ )30( في سجون االحتالل

انتشار طفح جلدي في 
معتقل »عتصيون«

 رام الله / االستقالل:
قال نادي األس���ير، إن قوات االحتالل االسرائيلي اعتقلت عشرة مواطنين على 

األقل من الضفة يوم أمس الثالثاء. 
وبين نادي األسير في بيان له، أن  االحتالل اعتقل مواطنين من محافظة جنين 
وهما: محمود كامل العي���ه، ومعتز أبو زيد، كما جرى اعتقال أب ونجله من بلدة 

السموع في محافظة الخليل وهما: إياد محمود خاليلة، ونجله محمد.
فيما جرى اعتقال مواطن من محافظة نابلس وهو أحمد ماهر حش���اش، إضافة 
إلى مواطن من بلدة عابود في محافظة رام الله وهو علي محمود دار صالح، إضافة 
إلى مواطنين من مخيم الدهيش���ة في محافظة بيت لحم وهما: أحمد الزغاري، 
ومحمد الخمور. وذكر نادي األس���ير أن سلطات االحتالل اعتقلت الصحفي بهاء 
نصر، ومواطنًا آخر وهو خلدون الديك خالل مواجهات جرت في بلدة رأس كركر 

في محافظة رام الله ظهر يوم أمس.

قوات االحتالل تعتقل عشرة 
مواطنين على األقل من الضفة

االحتالل يواصل إهمال األوضاع
 الصحية لألسيرين نواجعة وربايعة

غزة/ االستقالل:
نف���ذت جمعية الم���رأة العاملة الفلس���طينية 
للتنمية، ورش���ة عمل بمركز زين���ة للتعاونية 
في قرية أم النصر ش���مالي قطاع غزة، بعنوان: 
"دور المرأة في المشاركة السياسية"، بمشاركة 
17 س���يدة من عضوات مجلس الظل وسيدات 

تعاونية ومركز زينة.
وتأتي الورش���ة ضمن مش���روع مجالس الظل 
واالنتخاب���ات في غ���زة، الذي ينف���ذ بدعم من 
المنظمة النس���وية العالمية في حزب الوسيط 

السويدي.
وتن���اول المدرب ف���ي جمعية الم���رأة العاملة 
ياس���ين أبو عودة أهمية تعزيز دور المرأة في 
و"الكوتا"  والترش���ح  السياس���ية،  المش���اركة 
النسوية، وتفعيل دور المرأة للوصول إلى مراكز 

صنع القرار.
وأش���ار أبو عودة إلى الدور الري���ادي والنضالي 
للمرأة الفلسطينية، مؤكًدا حقها في المشاركة 
في الحياة السياس���ية باعتباره���ا أداة مهمة 
إلحداث التقدم والرفعة لمكانتها في المجتمع 

الفلسطيني، إضافة إلى أهمية تبادل الخبرات 
والتجارب لتحقيق االس���تفادة التي من شأنها 

دعم النساء للوصول إلى مواقع صنع القرار.
فيما أكدت المش���اركات أهمية دور المرأة في 
الضغط للمطالبة بإجراء االنتخابات المؤجلة في 
الضفة والقطاع وإنهاء االنقس���ام الفلسطيني 

وتعزيز تمثيل المرأة.
وطالبت المش���اركات بزيادة تمثيل المرأة في 
مواقع صن���ع القرار، كونهن أعل���م بحاجاتهن 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية.

ورشة بغزة حول دور المرأة في المشاركة السياسية

جانب من العت�سام الت�سامني مع الأ�سريات باخلليل اأم�س 

2018األربعاء    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م 18143929

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
في الطلب رقم 1492 / 2018
في القضية رقم 440 / 2018

المس���تدعيان / 1- حسن العبد إبراهيم الشيخ احمد – غزة النصر – دوار 
داربيه بالقرب من نادي الصداق���ة – هوية رقم 930053459 2- حليمة 
محمد محمود الش���يخ احمد – غزة النصر – دوار داربيه بالقرب من نادي 
الصداقة – هوية رقم 912197555 وكيالهما المحامي / محمد إسماعيل 

حسن مهنا – غزة 
المستدعى ضده / خليل أحمد صالح الغرباوي من سكان غزة دوار حميد 

بجوار شركة الزنط لألجهزة الطبية )خارج البالد حاليًا( 
نوع الدعوى / اثبات صحة عقد ونفاذه

قيمة الدعوى / 57600 دينار أردني فقط ال غير
مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب رقم 1492 / 2018
في القضية رقم 440 / 2018

إلى المستدعى ضده المذكور ، بما أن المستدعيين المذكورين قد تقدما 
لدى محكم���ة بداية غزة بالقضية المرقومة أعاله يطالبانك فيها بتنفيذ 
عقد بيع واستنادًا إلى ما يدعونه في الئحة دعواهم ألنكما مجهوال محل 
اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة بداية غزة في نظر هذا الطلب وعمال 
بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 
2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة البداية في الطلب رقم 1492 / 
2018 بالسماح لنا بتبليغكما عن طريق النشر المستبدل ، لذلك يقتضي 
عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم الثالثاء بتاريخ 2018/9/18 الس���اعة 
التاس���عة صباحاً ، كما يقتض���ي عليكم إيداع جواب���ك التحريري خالل 
خمسة عش���ر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت 

عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرًا.
حرر في 2018/8/28

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
 الأ�ستاذ / حممد مطرر

القدس المحتلة/ االستقالل:
تعهد وزير الحرب "اإلس���رائيلي"، 
أفيغدور ليبرمان، بتكثيف عمليات 
البناء والتوّس���ع في المستوطنات 
تس���تهدفها  الت���ي  اليهودي���ة 
الفلس���طينية؛  المقاومة  عمليات 

منظمة كانت أم فردية.
وأش���اد ليبرمان ف���ي تغريدة له 
على موق���ع التواصل االجتماعي 
"تويتر"، أم���س الثالثاء، بعملية 
هدم منزل منفذ عملية مستوطنة 

"آدم" اليهودية.
وقال ليبرمان "س���نواصل محاربة 
اإلره���اب بيد من حدي���د، وهذه 
الليلة )فجر أمس( أغلقنا الحساب 

مع اإلرهابي". على حد تعبيره.
وكان جي���ش االحت���الل قد هدم 
فجر أمس، منزل عائلة الش���هيد 
دار  محم���د  طارق  الفلس���طيني 
يوسف )18 عاما(، في قرية كوبر 
ش���مال مدين���ة رام الله ش���مال 

القدس المحتلة.
يذكر أن دار يوس���ف استشهد 
في 26 من ش���هر تم���وز/ يوليو 

عملية  تنفي���ذه  بعد  الماض���ي، 
طعن في مستوطنة "آدم" شرقي 
المحتل���ة أدت لمقتل  الق���دس 
آخرين،  اثنين  وجرح  مس���توطن 
فيم���ا ال ت���زال س���لطات جيش 

االحتالل تحتجز جثمانه.
االحت���الل  س���لطات  وتنته���ج 
منازل  اإلسرائيلية سياسة هدم 
ذوي فلس���طينيين بداعي أنهم 
نّفذوا أو ش���اركوا أو س���اعدوا في 

التخطي���ط لعمليات مقاومة ضد 
أهداف إس���رائيلية في األراضي 
المحتل���ة، ف���ي محاولة ل���� "ردع" 
الفلس���طينيين عن القيام بهذه 

العمليات.

ليبرمان يتعهد بتكثيف البناء في المستوطنات

الحتالل يوا�سل بناء امل�ستوطنات      )اأر�سيف(

القدس/ االستقالل:
 قال د. حنا عيسى أس���تاذ وخبير القانون الدولي، إنه وفقًا للقانون الدولي، إنه 
يجب على إس���رائيل تقديم تعويضات عن االنته���اكات للقانون الدولي التي 
أحدثتها سياساتها وممارساتها االستيطانية، منوها إلى أن على إسرائيل إزالة 

المستوطنات وسكانها وتعويض المالكين عن مصادرة وتدمير ممتلكاتهم.
وأوضح" تنتهك سياسات وممارسات االستيطان اإلسرائيلي المادة 31 )7( من 
االتفاقية االنتقالية التي تطلب م���ن كال الجانبين عدم بدء أو اتخاذ أية خطوة 
ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات 
الوضع الدائم، وهذا يتطلب وقف كافة النش���اطات االستيطانية، سواء كانت 
إقامة مستعمرات جديدة، توسيع المستوطنات الموجودة، أو بناء جديد داخل 

المستوطنات الموجودة".
وأش���ار" هناك إدانة منتظمة لسياسات وممارسات إسرائيل االستيطانية 
من قبل األمم المتحدة، واللجن���ة الدولية للصليب األحمر واالتحاد األوروبي 
باعتبارها عائقًا كبيرًا أمام تحقيق س���الم ش���امل وعادل ودائم في الشرق 

األوسط".
وبين أن هذه المخططات والمشاريع االستيطانية تتناقض مع القانون الدولي، 
وخصوصًا معاهدة جنيف الرابعة حول حماية األش���خاص المدنيين في وقت 
الحرب، حيث تنتهك السياسات والممارسات االستيطانية اإلسرائيلية المادة 
49، الفق���رة 6 من معاهدة جني���ف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل 

مجموعات من سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها.
وتابع" ال يقتصر هذا البند - كما تجادل إسرائيل- على النقل القسري بل يشمل 
الوضع الذي تعمل فيه القوة المحتلة بنش���اط ومن خالل مجموعة من الحوافز 
السياسية واالقتصادية لتشجيع س���كانها على االقامة والسكن في األراضي 

المحتلة، وبذلك تغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية".
ولفت عيس���ى" تنتهك إس���رائيل البن���ود األخرى للقانون اإلنس���اني الدولي، 
وخصوصا المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات 
الخاص���ة، إال إذا اعتبرت ضرورية للعمليات العس���كرية، والمادة 46 من أنظمة 
الهاي التي تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة، كما والمادة 55 من أنظمة الهاي 
التي تجبر القوة المحتلة على إدارة األراضي المحتلة وفقا لقواعد حق االنتفاع ، 
مشيرًا إلى أن هذا البند مهم حينما يتعلق األمر بفحص الممارسات اإلسرائيلية 

تجاه الموارد الطبيعية لألراضي المحتلة مثل المياه.
وأوض���ح" المس���توطنات انته���اك للقانون اإلنس���اني الدولي، فالسياس���ات 
والممارسات االستيطانية اإلسرائيلية تخرق عددًا من المبادئ المهمة للقانون 
الدولي، فبإقامة المستوطنات لغرض تعزيز اإلدعاء بامتالك مناطق في الضفة 
الغربية وغزة، تعمل إس���رائيل بصورة مناقضة لمبدأ عدم جواز االستيالء على 

األراضي بالقوة".

بروكسل / االستقالل:
أدانت وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية 
قرار "إسرائيل" بإعطاء تراخيص إلنشاء 
نحو ألفي وحدة استيطانية، في القدس 
داعية  المحتلتي���ن،  الغربي���ة  والضفة 
إياه���ا إل���ى مراع���اة القواني���ن الدولية 

وعدم تعريض الطريق لمفاوضات "حل 
الدولتين" إلى الفشل.

وكتبت الوزارة في حسابها على "تويتر"، 
"تدي���ن بلجيكا قرارات إس���رائيل التي 
تسمح ببناء أكثر من 2000 وحدة سكنية 
في كل م���ن الضفة الغربي���ة والقدس 

الشرقية".
وأضافت أن "بروكس���ل تدعو إلى احترام 
القان���ون الدولي وعدم تعريض الجهود 
المبذول���ة إلع���ادة المفاوض���ات لح���ل 
الدولتين للخطر بسبب قرارات فردية من 

جانب واحد".

القدس المحتلة/  االستقالل:
ق���ال وزي���ر "إس���رائيلي" أمس الثالث���اء، إن 
حكومت���ه اس���تثمرت ملي���ار ش���يكل في 
االستيطان خالل السنوات الثالثة الماضية، 
مؤكدا أنه سيعمل على دفع االستيطان في 
الضفة الغربية كما يفعل في كل مكان، على 

حد قوله. 
وأضاف يؤاف غاالنت وزير البناء واإلس���كان 
ف���ي حكوم���ة بنيامين نتنياه���و وهو عضو 
في الكابنيت، خالل مش���اركته في مهرجان 
بمستوطنة بيت إيل بعد ساعات من مشاركته 

في اقتح���ام قبر النبي يوس���ف في نابلس 
فجر أمس، "ال يمكن تجاهل االستيطان في 
الضف���ة الغربية، أنا فخور باالس���تثمار الذي 
قمنا به خالل الس���نوات الثالث الماضية في 
تطوير المس���توطنات، وكل هذا أمر ضروري 
ألن هنا نصف مليون مستوطن بحاجة لهذه 

المشاريع".
 ووجه مس���توطنون سؤاال للوزير حول العدد 
"القليل" للوحدات التي تم بناؤها، قال غاالنت 
وف���ق ما ذكرت���ه صحيفة الق���دس المحلية 
"هن���اك تحديات، وأنا أقت���رح أن تنظروا إلى 

الطريقة التي عملنا فيها خالل 50 عاما ورأينا 
ما قمنا به". وأضاف "في النهاية نحن نتحرك 
ف���ي كل االتجاهات، أعل���م أن عدد الوحدات 
التي وافقنا على بنائه���ا في بيت إيل أكثر 
م���ن 500 وحدة، وهو أمر ل���م يحدث منذ 20 
عامًا، وحدث ذلك في مناطق أخرى وأنا فخور 
بذلك". وتابع "بالنس���بة لي، فإن االستيطان 
واألمن والزراعة هي قضايا مهمة بالنسبة لنا 
في حياتنا المدنية وفي الجيش، وس���أعمل 
على دفع االستيطان في الضفة الغربية كما 

أفعل في كل مكان". وفق قوله.

»إسرائيل« استثمرت مليار شيقل لصالح االستيطان خالل 3 سنوات

رام الله/ االستقالل:
 ادانت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم أمس، 
اقدام المس���توطنين على اقتحام مقام النبي 
يوسف بش���كل عنيف تحت حماية مشددة 
م���ن جيش االحتالل، واعتداء المس���توطنين 
عل���ى أهال���ي قريت���ي عيناب���وس وعوريف 
ومنازلهم، وتحركاتهم االستفزازية في ريف 
نابلس الجنوبي والمناطق المحيطة به، والذي 
بات مستهدفًا أكثر من أي وقت مضى بهدف 

فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها.
واس���تنكرت الوزارة، ف���ي بيان له���ا، اعتداء 
المستوطنين وقوات الجيش على المواطنين 
الع���زل في قرية راس كركر غ���رب مدينة رام 
الل���ه، والذي يهدف إلى مصادرة منطقة جبل 

الريسان.
وقال���ت : إنه وبإش���راف واس���ناد وحماية من 
الحكومة اإلسرائيلية وأذرعها المختلفة تواصل 
واعتداءاتها  إرهابها  المس���توطنين  عصابات 

ض���د المواطني���ن الفلس���طينيين وأرضه���م 
وممتلكاته���م ومنازلهم على امت���داد األرض 
الفلس���طينية المحتلة، في محاولة لترهيبهم 
واخافتهم حتى وه���م داخل منازلهم، كجزء ال 
يتجزأ من مخططات احتاللية توس���عية تقوم 
على طرد وتهجير الس���كان من جميع المناطق 
المصنفة "ج"، وحشرهم في مناطقهم، وفصل 

تلك المناطق بعضها عن بعض.
كم���ا أدانت ال���وزارة إق���دام مجموع���ات من 
المستوطنين على تش���ييد مساكن جديدة 
على أبعاد متفاوتة من البؤرة االس���تيطانية 
المقام���ة على أراضي خربة الس���ويدة المطلة 

على نهر األردن.
اإلس���رائيلية  الحكوم���ة  ال���وزارة،  وحمل���ت 
المختلفة  برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها 
المس���ؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات 
عصاب���ات المس���توطنين اإلرهابية على أبناء 
الش���عب وعن تداعياته���ا ونتائجها، محذرة 

الحقوقية  والمنظم���ات  الدول���ي  المجتم���ع 
واإلنسانية من مخاطر استمرار هذا التصعيد 

على األوضاع برمتها.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسس���ات 
األمم المتحدة المختصة الخروج عن صمتها 
إزاء م���ا يتعرض له الش���عب من اس���تباحة 
احتاللي���ة ش���املة ومن انتهاكات جس���يمة 
للقانون الدولي ترتقي لمستوى جرائم حرب 

وجرائم ضد اإلنسانية.
واكدت الوزارة أن االعتداءات الوحش���ية التي 
ترتكبها مليش���يات المستوطنين المسلحة 
ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، تشكل 
دلياًل جديدًا وآخر على أهمية توفير الحماية 
الدولي���ة للش���عب تحت االحت���الل، وترى أن 
عدم توفير تلك الحماية يعتبر تواطؤًا دوليًا 
وتخ���اذاًل في تحم���ل المس���ؤوليات األممية 
األخالقي���ة واإلنس���انية والقانوني���ة اتج���اه 

الشعب.

عيسى: على إسرائيل 
تقديم تعويضات عن 

انتهاكاتها للقانون الدولي

الخارجية: اعتداءات المستوطنين دليل على تواطؤ المجتمع الدولي

بلجيكا تدين قرار »إسرائيل« إقامة وحدات استيطانية جديدة
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة 
في الطلب رقم 1492 / 2018
في القضية رقم 440 / 2018

المس���تدعيان / 1- حسن العبد إبراهيم الشيخ احمد – غزة النصر – دوار 
داربيه بالقرب من نادي الصداق���ة – هوية رقم 930053459 2- حليمة 
محمد محمود الش���يخ احمد – غزة النصر – دوار داربيه بالقرب من نادي 
الصداقة – هوية رقم 912197555 وكيالهما المحامي / محمد إسماعيل 

حسن مهنا – غزة 
المستدعى ضده / خليل أحمد صالح الغرباوي من سكان غزة دوار حميد 

بجوار شركة الزنط لألجهزة الطبية )خارج البالد حاليًا( 
نوع الدعوى / اثبات صحة عقد ونفاذه

قيمة الدعوى / 57600 دينار أردني فقط ال غير
مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب رقم 1492 / 2018
في القضية رقم 440 / 2018

إلى المستدعى ضده المذكور ، بما أن المستدعيين المذكورين قد تقدما 
لدى محكم���ة بداية غزة بالقضية المرقومة أعاله يطالبانك فيها بتنفيذ 
عقد بيع واستنادًا إلى ما يدعونه في الئحة دعواهم ألنكما مجهوال محل 
اإلقامة وحس���ب اختصاص محكمة بداية غزة في نظر هذا الطلب وعمال 
بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 
2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة البداية في الطلب رقم 1492 / 
2018 بالسماح لنا بتبليغكما عن طريق النشر المستبدل ، لذلك يقتضي 
عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم الثالثاء بتاريخ 2018/9/18 الس���اعة 
التاس���عة صباحاً ، كما يقتض���ي عليكم إيداع جواب���ك التحريري خالل 
خمسة عش���ر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت 

عن ذلك سينظر في القضية والطلب باعتبارك حاضرًا.
حرر في 2018/8/28

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
 الأ�ستاذ / حممد مطرر

القدس المحتلة/ االستقالل:
تعهد وزير الحرب "اإلس���رائيلي"، 
أفيغدور ليبرمان، بتكثيف عمليات 
البناء والتوّس���ع في المستوطنات 
تس���تهدفها  الت���ي  اليهودي���ة 
الفلس���طينية؛  المقاومة  عمليات 

منظمة كانت أم فردية.
وأش���اد ليبرمان ف���ي تغريدة له 
على موق���ع التواصل االجتماعي 
"تويتر"، أم���س الثالثاء، بعملية 
هدم منزل منفذ عملية مستوطنة 

"آدم" اليهودية.
وقال ليبرمان "س���نواصل محاربة 
اإلره���اب بيد من حدي���د، وهذه 
الليلة )فجر أمس( أغلقنا الحساب 

مع اإلرهابي". على حد تعبيره.
وكان جي���ش االحت���الل قد هدم 
فجر أمس، منزل عائلة الش���هيد 
دار  محم���د  طارق  الفلس���طيني 
يوسف )18 عاما(، في قرية كوبر 
ش���مال مدين���ة رام الله ش���مال 

القدس المحتلة.
يذكر أن دار يوس���ف استشهد 
في 26 من ش���هر تم���وز/ يوليو 

عملية  تنفي���ذه  بعد  الماض���ي، 
طعن في مستوطنة "آدم" شرقي 
المحتل���ة أدت لمقتل  الق���دس 
آخرين،  اثنين  وجرح  مس���توطن 
فيم���ا ال ت���زال س���لطات جيش 

االحتالل تحتجز جثمانه.
االحت���الل  س���لطات  وتنته���ج 
منازل  اإلسرائيلية سياسة هدم 
ذوي فلس���طينيين بداعي أنهم 
نّفذوا أو ش���اركوا أو س���اعدوا في 

التخطي���ط لعمليات مقاومة ضد 
أهداف إس���رائيلية في األراضي 
المحتل���ة، ف���ي محاولة ل���� "ردع" 
الفلس���طينيين عن القيام بهذه 

العمليات.

ليبرمان يتعهد بتكثيف البناء في المستوطنات

الحتالل يوا�سل بناء امل�ستوطنات      )اأر�سيف(

القدس/ االستقالل:
 قال د. حنا عيسى أس���تاذ وخبير القانون الدولي، إنه وفقًا للقانون الدولي، إنه 
يجب على إس���رائيل تقديم تعويضات عن االنته���اكات للقانون الدولي التي 
أحدثتها سياساتها وممارساتها االستيطانية، منوها إلى أن على إسرائيل إزالة 

المستوطنات وسكانها وتعويض المالكين عن مصادرة وتدمير ممتلكاتهم.
وأوضح" تنتهك سياسات وممارسات االستيطان اإلسرائيلي المادة 31 )7( من 
االتفاقية االنتقالية التي تطلب م���ن كال الجانبين عدم بدء أو اتخاذ أية خطوة 
ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات 
الوضع الدائم، وهذا يتطلب وقف كافة النش���اطات االستيطانية، سواء كانت 
إقامة مستعمرات جديدة، توسيع المستوطنات الموجودة، أو بناء جديد داخل 

المستوطنات الموجودة".
وأش���ار" هناك إدانة منتظمة لسياسات وممارسات إسرائيل االستيطانية 
من قبل األمم المتحدة، واللجن���ة الدولية للصليب األحمر واالتحاد األوروبي 
باعتبارها عائقًا كبيرًا أمام تحقيق س���الم ش���امل وعادل ودائم في الشرق 

األوسط".
وبين أن هذه المخططات والمشاريع االستيطانية تتناقض مع القانون الدولي، 
وخصوصًا معاهدة جنيف الرابعة حول حماية األش���خاص المدنيين في وقت 
الحرب، حيث تنتهك السياسات والممارسات االستيطانية اإلسرائيلية المادة 
49، الفق���رة 6 من معاهدة جني���ف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل 

مجموعات من سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها.
وتابع" ال يقتصر هذا البند - كما تجادل إسرائيل- على النقل القسري بل يشمل 
الوضع الذي تعمل فيه القوة المحتلة بنش���اط ومن خالل مجموعة من الحوافز 
السياسية واالقتصادية لتشجيع س���كانها على االقامة والسكن في األراضي 

المحتلة، وبذلك تغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية".
ولفت عيس���ى" تنتهك إس���رائيل البن���ود األخرى للقانون اإلنس���اني الدولي، 
وخصوصا المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات 
الخاص���ة، إال إذا اعتبرت ضرورية للعمليات العس���كرية، والمادة 46 من أنظمة 
الهاي التي تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة، كما والمادة 55 من أنظمة الهاي 
التي تجبر القوة المحتلة على إدارة األراضي المحتلة وفقا لقواعد حق االنتفاع ، 
مشيرًا إلى أن هذا البند مهم حينما يتعلق األمر بفحص الممارسات اإلسرائيلية 

تجاه الموارد الطبيعية لألراضي المحتلة مثل المياه.
وأوض���ح" المس���توطنات انته���اك للقانون اإلنس���اني الدولي، فالسياس���ات 
والممارسات االستيطانية اإلسرائيلية تخرق عددًا من المبادئ المهمة للقانون 
الدولي، فبإقامة المستوطنات لغرض تعزيز اإلدعاء بامتالك مناطق في الضفة 
الغربية وغزة، تعمل إس���رائيل بصورة مناقضة لمبدأ عدم جواز االستيالء على 

األراضي بالقوة".

بروكسل / االستقالل:
أدانت وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية 
قرار "إسرائيل" بإعطاء تراخيص إلنشاء 
نحو ألفي وحدة استيطانية، في القدس 
داعية  المحتلتي���ن،  الغربي���ة  والضفة 
إياه���ا إل���ى مراع���اة القواني���ن الدولية 

وعدم تعريض الطريق لمفاوضات "حل 
الدولتين" إلى الفشل.

وكتبت الوزارة في حسابها على "تويتر"، 
"تدي���ن بلجيكا قرارات إس���رائيل التي 
تسمح ببناء أكثر من 2000 وحدة سكنية 
في كل م���ن الضفة الغربي���ة والقدس 

الشرقية".
وأضافت أن "بروكس���ل تدعو إلى احترام 
القان���ون الدولي وعدم تعريض الجهود 
المبذول���ة إلع���ادة المفاوض���ات لح���ل 
الدولتين للخطر بسبب قرارات فردية من 

جانب واحد".

القدس المحتلة/  االستقالل:
ق���ال وزي���ر "إس���رائيلي" أمس الثالث���اء، إن 
حكومت���ه اس���تثمرت ملي���ار ش���يكل في 
االستيطان خالل السنوات الثالثة الماضية، 
مؤكدا أنه سيعمل على دفع االستيطان في 
الضفة الغربية كما يفعل في كل مكان، على 

حد قوله. 
وأضاف يؤاف غاالنت وزير البناء واإلس���كان 
ف���ي حكوم���ة بنيامين نتنياه���و وهو عضو 
في الكابنيت، خالل مش���اركته في مهرجان 
بمستوطنة بيت إيل بعد ساعات من مشاركته 

في اقتح���ام قبر النبي يوس���ف في نابلس 
فجر أمس، "ال يمكن تجاهل االستيطان في 
الضف���ة الغربية، أنا فخور باالس���تثمار الذي 
قمنا به خالل الس���نوات الثالث الماضية في 
تطوير المس���توطنات، وكل هذا أمر ضروري 
ألن هنا نصف مليون مستوطن بحاجة لهذه 

المشاريع".
 ووجه مس���توطنون سؤاال للوزير حول العدد 
"القليل" للوحدات التي تم بناؤها، قال غاالنت 
وف���ق ما ذكرت���ه صحيفة الق���دس المحلية 
"هن���اك تحديات، وأنا أقت���رح أن تنظروا إلى 

الطريقة التي عملنا فيها خالل 50 عاما ورأينا 
ما قمنا به". وأضاف "في النهاية نحن نتحرك 
ف���ي كل االتجاهات، أعل���م أن عدد الوحدات 
التي وافقنا على بنائه���ا في بيت إيل أكثر 
م���ن 500 وحدة، وهو أمر ل���م يحدث منذ 20 
عامًا، وحدث ذلك في مناطق أخرى وأنا فخور 
بذلك". وتابع "بالنس���بة لي، فإن االستيطان 
واألمن والزراعة هي قضايا مهمة بالنسبة لنا 
في حياتنا المدنية وفي الجيش، وس���أعمل 
على دفع االستيطان في الضفة الغربية كما 

أفعل في كل مكان". وفق قوله.

»إسرائيل« استثمرت مليار شيقل لصالح االستيطان خالل 3 سنوات

رام الله/ االستقالل:
 ادانت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم أمس، 
اقدام المس���توطنين على اقتحام مقام النبي 
يوسف بش���كل عنيف تحت حماية مشددة 
م���ن جيش االحتالل، واعتداء المس���توطنين 
عل���ى أهال���ي قريت���ي عيناب���وس وعوريف 
ومنازلهم، وتحركاتهم االستفزازية في ريف 
نابلس الجنوبي والمناطق المحيطة به، والذي 
بات مستهدفًا أكثر من أي وقت مضى بهدف 

فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها.
واس���تنكرت الوزارة، ف���ي بيان له���ا، اعتداء 
المستوطنين وقوات الجيش على المواطنين 
الع���زل في قرية راس كركر غ���رب مدينة رام 
الل���ه، والذي يهدف إلى مصادرة منطقة جبل 

الريسان.
وقال���ت : إنه وبإش���راف واس���ناد وحماية من 
الحكومة اإلسرائيلية وأذرعها المختلفة تواصل 
واعتداءاتها  إرهابها  المس���توطنين  عصابات 

ض���د المواطني���ن الفلس���طينيين وأرضه���م 
وممتلكاته���م ومنازلهم على امت���داد األرض 
الفلس���طينية المحتلة، في محاولة لترهيبهم 
واخافتهم حتى وه���م داخل منازلهم، كجزء ال 
يتجزأ من مخططات احتاللية توس���عية تقوم 
على طرد وتهجير الس���كان من جميع المناطق 
المصنفة "ج"، وحشرهم في مناطقهم، وفصل 

تلك المناطق بعضها عن بعض.
كم���ا أدانت ال���وزارة إق���دام مجموع���ات من 
المستوطنين على تش���ييد مساكن جديدة 
على أبعاد متفاوتة من البؤرة االس���تيطانية 
المقام���ة على أراضي خربة الس���ويدة المطلة 

على نهر األردن.
اإلس���رائيلية  الحكوم���ة  ال���وزارة،  وحمل���ت 
المختلفة  برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها 
المس���ؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات 
عصاب���ات المس���توطنين اإلرهابية على أبناء 
الش���عب وعن تداعياته���ا ونتائجها، محذرة 

الحقوقية  والمنظم���ات  الدول���ي  المجتم���ع 
واإلنسانية من مخاطر استمرار هذا التصعيد 

على األوضاع برمتها.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسس���ات 
األمم المتحدة المختصة الخروج عن صمتها 
إزاء م���ا يتعرض له الش���عب من اس���تباحة 
احتاللي���ة ش���املة ومن انتهاكات جس���يمة 
للقانون الدولي ترتقي لمستوى جرائم حرب 

وجرائم ضد اإلنسانية.
واكدت الوزارة أن االعتداءات الوحش���ية التي 
ترتكبها مليش���يات المستوطنين المسلحة 
ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، تشكل 
دلياًل جديدًا وآخر على أهمية توفير الحماية 
الدولي���ة للش���عب تحت االحت���الل، وترى أن 
عدم توفير تلك الحماية يعتبر تواطؤًا دوليًا 
وتخ���اذاًل في تحم���ل المس���ؤوليات األممية 
األخالقي���ة واإلنس���انية والقانوني���ة اتج���اه 

الشعب.

عيسى: على إسرائيل 
تقديم تعويضات عن 

انتهاكاتها للقانون الدولي

الخارجية: اعتداءات المستوطنين دليل على تواطؤ المجتمع الدولي

بلجيكا تدين قرار »إسرائيل« إقامة وحدات استيطانية جديدة
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وُيعد هذا المرض، من األمراض الوراثية 
المتعلقة بالتمثيل الغذائي أو ما يطلق 
االس���تقالبية(،  )األمراض  األطب���اء  عليه 
وه���و مرض ن���ادر على مس���توى العالم، 
ويندرج تحت مجموعة أمراض األحماض 

العضوية،
ويتلخ���ص هذا المرض في عجز جس���م 
المصاب عن تكس���ير نوع م���ن العناصر 

البروتينية.

�شح كبري 
مسلم النجار مدير جمعية ضياء الغد التي 
ترع���ى غالبية هؤالء األطف���ال المصابين 
بالمرض أكد أن األطفال المصابين بمرض 
PKU الناتج عن خلل وراثي في التمثيل 
الغذائ���ي لديهم حساس���ية مفرطة من 
تناول البروتين الحي بكافة أش���كاله في 

األطعمة كاألس���ماك و األجب���ان وغيرها، 
لذا فإن الحليب العالجي يعمل على حل 

المشكلة المرضية لديهم .
وأوضح النجار ل�"االستقالل " أنه منذ عام 
تقريب���ا يعاني أهالي األطفال من ش���ح 
كبير في توفر الحليب العالجي لألطفال 
المرضي، مبينا أنه قبل ما يقارب 3 شهور 

تم توزيع عبوة حليب واحدة لكل طفل .
وقال:" إن الحلي���ب العالجي بمثابة عالج 
وغذاء للطفل، وكلما تقدم الطفل بالعمر 
تقل كمية استهالكه وحاجته للحليب" 
، مشيرا إلى تواصله الدائم مع جمعيات 
ومؤسسات عربية ؛ للمساهمة في توفير 

الحليب.
وشدد على أن عدم اكتشاف المرض لدى 
الطفل من���ذ بدايته يؤدي إل���ى إصابته 
باإلعاقة، وكذلك إصابته بإعاقة في الدماغ 

في حال قيامه بتناول البروتين الطبيعي.
و كشف النجار عن أن معدل اإلصابة في 
غزة تزايد بشكل كبير، مناشدًا المؤسسات 
المختصة التدخل الس���ريع إلدخال مادة 

الحليب الالزمة لهذه الشريحة.

خطورة على حياتهم
مدير الرعاي���ة األولية بوزارة الصحة بغزة 
د. ماهر شامية أكد على توجيههم نداء 
عاجال ل���وزارة الصحة برام الله؛ إلرس���ال 
كمي���ات الحليب الخاص���ة باألطفال بعد 
نفاذه���ا من المس���تودعات من أجل جل 

انقاذ حياة األطفال المرضى.   
وقال شامية ل�"االستقالل" منذ ما يقارب 
من العامين كان الحليب العالجي يرسل 
لوزارة الصحة بغزة بش���كل متقطع وغير 
منتظم، وبكميات ال تكفي لحاجة األطفال 

المرضى، إلى أن وصل األمر إلى وضع حرج 
يهدد صحة هؤالء األطفال ومستقبلهم"، 
منوهًا إلى أنه في حال لم تتوفر كميات 
الحليب العالجي لألطفال المرضى خالل 
األيام القليلة القادمة، فإن الخطورة على 
أوضاعهم الصحية ت���زاد يوما بعد اآلخر، 
وته���دد باحتمالي���ة إصابته���م بإعاقة 

عقلية. 
وأش���ار إلى أن انقطاع العالج عن األطفال 
المرضى يتسبب بدخولهم في اضطرابات 
عقلية وس���لوكية ونفسية تمنعهم من 

ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وأوض���ح أن الحلي���ب العالج���ي لألطفال 
المرض���ى األقل م���ن 12 ش���هرًا والبالغ 
عدده���م 22 طفال غي���ر متوفر تمامًا في 
مخازن وزارة الصحة، في حين أن الحليب 
العالجي المخص���ص لألطفال فوق عمر 

الس���نة يتوف���ر منه كمية قليل���ة جدًا ال 
تكفي سوى أليام قليلة.

وبين أن معدل اس���تهالك الطفل الواحد 
دون عمر 6 ش���هور يص���ل لنحو 4 علب 
بالش���هر، وت���زداد حاجت���ه للحليب بعد 

تخطيه عمر 6 شهور األولى.
ولفت إل���ى أن الحليب العالجي ال يتوافر 
كثيرًا في الصيدلي���ات بالقطاع، عدا عن 
أن س���عر علبة الحليب الواح���دة باهظة 
الثمن تصل لنح���و 50 دوالرًا، األمر الذي 
يفوق قدرة أهالي األطفال على ش���رائه 
في ظ���ل األوض���اع االقتصادية الصعبة 
التي تعصف بهم، متمنيًا أن تلبى وزارة 
الصحة برام الله النداء الذي أطلقته صحة 
غزة، وترس���ل الكميات بش���كل منتظم، 
وتجنب األطف���ال مسلس���ل المناكفات 

والتجاذبات السياسية .

مرضي PKU بغزة.. حياة معلقة بعلبة حليب! 
غزة / �شماح املبحوح:

يومًا بعد الآخر تزداد معاناة حوايل280 
طفاًل من قطاع غزة ، يعانون من مر�ض 

PKU  الناجت عن خلل وراثي يف  التمثيل 
الغذائي ، مب�شاعفات مر�شية ت�شل حد 
الإ�شابة بالإعاقة العقلية ، يف حال مل 

تتوفر كمية احلليب العالجي اخلا�ض بهم 
بعد نفاذها من م�شتودعات وزارة ال�شحة 

يف قطاع غزة. نفاذ كميات احلليب من 
م�شتودعات ال�شحة بالقطاع وعدم توافره 

، اأ�شبه بكابو�ض يعي�شه به ذوو الأطفال 
املر�شى، الذين يحب�شون اأنفا�شهم على 
مدار اأيام، بانتظار توفره لإنقاذ حياة 

اأطفالهم و اإكمال منوهم. ويوؤدي مر�ض 
PKU »الفينيل كيتونيوريا« اإىل حدوث 

اإعاقة دائمة ت�شبقها ت�شنجات وفقدان 
للقدرات العقلية.
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أعلن أنا المواطن /  حازم عبد االله ربحي المشهراوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412624462( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن /  اسماعيل سمير محمود الزنط
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803930395 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / محمد احمد عبد ربه مصلح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400757639( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة / وردة اسماعيل محمود ابو مريم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801749201( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد فتحي خليل الغرباوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802828723( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / رأفت زيدان عبدالله قنوع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900749318( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة التربية والتعليم العالي يوم أم���س الثالثاء، عن نتائج الدورة 

الثانية من امتحان الثانوية العامة )اإلنجاز( للعام 2018.
وأوضحت الوزارة أنها نّفذت الدور الثاني من االمتحانات في الضفة الغربية 
المحتلة وقطاع غزة والمدارس الفلس���طينية في الخ���ارج في كل من قطر، 

ورومانيا، وبلغاريا، خالل الشهر الحالي تطبيًقا للنظام الجديد.
وأشارت إلى أن النظام الجديد منح الطلبة فرًصا إضافية لتحسين معدالتهم 
أو اس���تكمال بعضها بما ال يزيد عن أربعة مباحث، وأتاح لهم االلتحاق في 
مؤسسات التعليم العالي أس���وة بزمالئهم الذين اجتازوا امتحان "اإلنجاز" 

بنجاح في دورته األولى التي عقدت في شهر يونيو الماضي.
وبّينت أنه "بإمكان الطلبة الحصول على نتائجهم اآلن من خالل الصفحات 

اإللكترونية الرسمية لمديريات التربية والتعليم العالي.
ووف���ق بيان الوزارة؛ تقّدم للدورة الثانية من امتح���ان "اإلنجاز" للعام 2018 
)16144( طالب���ًا وطالبة في مختلف الفروع من جميع محافظات الوطن، نجح 
منهم )12171( طالبًا وطالبة، إذ بلغت نس���بة النجاح العامة في هذه الدورة 

.)%75.39(
وبلغت نسبة النجاح وفق إحصائية الوزارة في الفرع األدبي )75.06%(، وفي 
الفرع العلمي )81.08%(، وفي فرع الريادة واألعمال )69.52%(، وفي الفروع 

المهنية )62%(.
وتقدم لهذه الدورة )1684( من الطلبة الذين نجحوا في الدورة األولى؛ بغرض 
تحس���ين معدالتهم، وقد اس���تطاع )1376( طالبًا وطالبة منهم تحس���ين 

معدالتهم واالستفادة من هذه الميزة الجديدة لنظام امتحان "اإلنجاز".

غزة/ خالد اشتيوي:
علقت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم أمس 
دوامها لمدة ساعتين، تضامنًا مع الطبيب 
ثائر داود الذي اعتدى عليه مواطنون أثناء 
أدائه عمله بمستش���فى العيون بمدينة 

غزة.
واس���تنكرت وزارة الصحة في غزة خالل مؤتمر 

صحفي عقدته يوم أمس، االعتداء على الطبيب 
داود. وأكد المتحدث باسم "الصحة" بغزة أشرف 
الق���درة، أن وزارته س���تالحق بأح���كام القانون 
كل م���ن يعتدي على المؤسس���ات الصحية أو 

العاملين فيها.
وأش���ار الق���درة إل���ى أن الطواق���م الطبية في 
مستش���فى العيون بغزة وكافة المستشفيات 

ومراكز الرعاية األولية أعلنت تعليق الدوام يوم 
أمس الثالثاء من الس���اعة الثامنة إلى الساعة 

العاشرة صباًحا.
وقال: "إن ه���ذا التعليق يأت���ي احتجاجًا على 
االعت���داء على الطبي���ب داود، وتكرار مثل هذه 
السلوكيات الخطيرة التي تسيء لشعبنا وقيمه 

النبيلة".

تعليق الدوام بمرافق الصحة في غزة رفضًا لالعتداء على طبيب »التعليم« تعلن عن 
نتائج الدورة الثانية 
من امتحان »اإلنجاز«
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ج����دل التهدئة او اله����دوء ال زال يأخذ مس����احة 
واسعة في األوساط األمنية والسياسية واإلعالمية 
في الكيان اإلسرائيلي وتحول في جانب منه إلى 
مناكفات داخلية تلعب على وتر استرضاء جمهور 
اليمين اإلس����رائيلي والتحس����ب م����ن انتخابات 
قريبة تنعكس عل����ى نصيب كل حزب من كعكة 
الكنيست القادمة لكن من الواضح أن هذا الجدل 
ال يحمل خالفا جوهريا بين أقطاب اليمين إذ يتم 
التالعب بالكلمات فيما أحزاب الوس����ط واليس����ار 
التي تبدو اكث����ر يمينية في مواقفها من اليمين 
توظف معضلة حكومة نتنياهو في غزة لحش����ره 
في الزاوية بدعوتها الى حسم الموقف عسكريا. 

ال بد من اإلش����ارة إلى أن حديث التهدئة بالشكل 
الذي يجري التعبير عنه إسرائيليا لم يكن ليأخذ 
هذا المنحى لوال مس����يرات الع����ودة التي طرحت 
بق����وة الحصار المف����روض على غ����زة وجعلت كل 
العالم يدرك ان اس����تدامته تعني انفجار الوضع 
إلى حالة ال يمكن معرفة نهايتها فاسرائيل على 
مدى عقد كامل أحكمت حصارها على غزة مطمئنة 
إل����ى أن الموق����ف العربي والدولي ل����ن يكون ذي 
فعالية في التحرك نحو انهائه لكن الوقائع التي 
فرضتها المسيرات بتوجه الجماهير الفلسطينية 
نحو الحدود واالش����تباك الش����عبي من الطائرات 
الورقية ال����ى البالونات الحارق����ة خلقت واقعا من 
الخ����وف والالس����تقرار بين المس����توطنين قرب 
قطاع غزة وب����ات هاجس االصابة او تدهور الوضع 
وس����قوط الصواريخ مس����يطرا عليه����م ما اضطر 
حكومة نتنياهو الى البحث عن حلول وبما أن خيار 
العدوان مكلف ويعني دخول مزيد المستوطنين 
في دائرة الخوف ودخ����ول المالجئ وعدم معرفة 
نهايته ف����رض عليه البحث في خي����ار التهدئة 

وتقديم خطوات عملية ترفع الحصار.
في ضوء ذلك وافق نتنياهو على الطرح المصري 
واالممي بش����أن مراحل التهدئة بما يشمل رفعًا 
للحصار ومش����اريع اقتصادية ت����ؤدي إلى تغير 
االوضاع االجتماعي����ة واالقتصادية في غزة منعًا 

لالنفجار وفق الرؤية اإلس����رائيلية ولكن بمجرد ان 
بدأت لقاءات القاهرة والحديث عن التهدئة حتى 
تحولت معالمها الى س����احة اعالنات وتصريحات 
ص����ادرة بش����كل خ����اص ع����ن اقط����اب الحكومة 
اإلس����رائيلية وتبين ان المجلس الوزاري المصغر 
الكابنييت اختار الس����ير نح����و التهدئة بغالبية 
كبيرة وبالتالي س����قط خيار العدوان رغم التلويح 

المستمر به.
الغموض كان س����يد الموقف فيما صدر حكومة 
نتنياهو بشكل رس����مي رغم تصريحات وزرائها 
لوس����ائل االعالم والت����ي اتضح انه����ا تتناقض 
مع مواقفها ف����ي الكابنيي����ت اذ وظفت من اجل 
االس����تهالك امام الجمه����ور االس����رائيلي وكان 
االب����رز في ذل����ك ليبرمان الذي ص����رح انه ال عالقة 
ل����ه باتص����االت التهدئة رغم اطالع����ه على كامل 
تفاصيله����ا خوفا م����ن تأثي����ر ذلك عل����ى حزبه 
»اس����رائيل بيتنا« في االنتخاب����ات القادمة وكان 
ش����رط اطالق س����راح االسرى االس����رائيليين لدى 
المقاومة في غزة شائعا على لسان وزراء الكابنييت 
فيما لم يتحدث نتنياهو بهذا الشأن ما يشير الى 
انها ال تعني انهاء فوريا لهذا الملف الذي تحول 
الى مزايدات حزبية فرضت على بنييت زعيم حزب 
البيت اليهودي وعضو الكانبييت التصريح انه ال 
يعارض اتصاالت التهدئة مع حماس بش����رط اال 
تؤدي الى تعاظم قوتها العس����كرية وبذلك ساد 
ش����به اجماع داخل اليمين حول مفهوم التهدئة 
مع ج����دال حول مراحلها المختلف����ة لكن موضوع 
االس����رى االس����رائيليين لم يعد ش����رطا ويتبدى 
استعداد اسرائيلي للتعامل االيجابي في موضوع 
المش����اريع االقتصادية التي طرحها ميالدينوف 

ورواتب موظفي غزة.
تفاهمات التهدئة لن تكون اتفاقا بين المقاومة 
واالحتالل ويمكن ان تتفجر ف����ي أي لحظة اذا ما 
تمت حال نك����وص االحتالل عنه����ا لكن الترويج 
لها اس����رائيليا يختلف عنه فلسطينيا فحكومة 
نتنياه����و تتحدث ع����ن معادلة اله����دوء مقابل 

الهدوء الذي س����يؤدي الى فتح المعابر والسماح 
بالتسهيالت أي المش����اريع االقتصادية االممية 
وموض����وع الكهرب����اء والماء ... مع ب����دء مفاوضات 
حول صفقة تب����ادل وهكذا فان الج����دال الظاهر 
حوله ال يحم����ل فروقًا جوهرية بين احزاب اليمين 
االس����رائيلي ويبدو نتنياهو مطمئنا انه لن يواجه 
مش����كلة حقيقية في حكومته بشأن التهدئة اال 
انه يوظفها على الصعيد الداخلي الفلس����طيني 
لتحميل تعثرها وسوء االوضاع في غزة على عاتق 
السلطة الفلس����طينية التي تفرض عقوبات على 

غزة وترفض القبول بتفاهمات التهدئة.
يجب اإلش����ارة هن����ا الى ان موق����ف قيادة جيش 
االحتالل واألجهزة األمنية االسرائيلية يلعب دورا 
حاس����ما في تحديد وجهة الموقف في الحكومة 
االسرائيلية رغم ان القرار بيدها فال يمكن لوزرائها 
تجاهل هذا الموقف فالخيارات المطروحة أمامهم 
من قب����ل الجيش تترافق مع مخاطر كل خيار فاذا 
اختار موق����ف ال يحبذه الجيش فإنه س����يتحمل 
تبعات ذلك ومن هنا فان من بين خيارات العدوان 
باالحتالل او عملية واس����عة او التهدئة المتبوعة 
بفتح المعابر ومشاريع اقتصادية فضل الجيش 

األخير وهو ما اقره الكابنييت. 
ال يبدو ه����ذا الك����م الكبير من النق����اش والجدل 
حول التهدئة في الس����احة االسرائيلية يعبر عن 
التوجهات الحقيقية ألطرافه بما في ذلك اليسار 
والوس����ط فلو كان في الحكم التخذ نفس موقف  
نتنياه����و  فاالعتبارات الماثل����ة في غير التهدئة 
تعني التورط في مس����تنقع الحرب ونتائجها لن 
تكون واضحة في اس����تعادة الردع الموهوم الذي 
يقال اس����رائيليا انه تراجع وبحاجة لحرب جديدة 
الس����تعادته فثالثة حروب ل����م تحققه مع الفارق 
الواض����ح بي����ن ع����ام 2008 و2018 وال يس����تبعد 
هنا ان الموقف اإلس����رائيلي من التهدئة مرتبط 
بإنهاء بناء الجدار البحري واألرضي على حدود غزة 
لالنطالق نحو عدوان في واقع اس����تعداد عسكري 

أفضل.  

أتحف حسين الش���يخ، مضيفه على شاش���ة التلفزة 
الرسمية الفلس���طينية، بحديث استهبال، استحق أن 
ُيذكر بس���ببه، علمًا بأن األصل، هو التغاضي عنه، وعن 
أي قول له وألمثاله الذين يلعبون بالبيضة والحجر، في 

هذه المرحلة السوداء!
أخونا يقول: ال يحق حتى لفتح، أن ُتجري مفاوضات، ألن 
مثل هذه المفاوضات من حق »المنظمة«.  فالمنظمة« 
ليست منظمة حس���ين الشيخ وال منظمة »المقاطعة«. 
ويذهب حضرته، إل���ى حد القول: إن التهدئة »ُعرضت 
علينا، ورفضناها بشكلها الحالي« دون أن يفسر لنا من 
الذي ع���رض، المصريون أم اإلس���رائيليون المحتلون؟ 
ومن الذي رفض، فتح أو المنظمة أم حسين الشيخ؟ ولم 
يذكر شيئًا عن نوع االشتباك الذي يخوض فيه وُترجى 
له تهدئة. ربما هو يتح���دث عن غزة، التي يتمنى لها  

قصفًا مستدامًا!
األجمل، هو قول حسين الشيخ، إنه ال يلعب في ملعب 
أمريكا وال في ملعب إسرائيل. وقد فاته أن يتذكر ويقول 
مس���تدركًا: اللهم إال إذا كان األمر يتعلق بتسعيرة بيع 
التصاريح والخدمات والتس���هيالت، لمن يحتاجونها 
في خلفية الملعب اإلس���رائيلي. لقد كان األجدر به، أن 
يشرح لنا سر تأثير كلمته عند اإلسرائيلي، وسر تلبية 
كل طلب له، فال تكون كلمته كلمتين. هل هذا من باب 

إعجاب شلومو بشخصه الكريم، وليس إال؟!
في المقابلة الظريفة، َيهُدر حس���ين الش���يخ ويتوعد 
بع���د أن ُيصدر حكمه بأن حماس س���تنفصل، ويقول 
لن نس���مح و«الخطوات التي س���نتخذها، ستكون في 
وقتها«. وهذا هدير ينبغي أن ترتعد له فرائص حماس 
وفرائص غزة، ألن الرجل صاحب خطوات حاسمة، أذلت 
االحتالل، لذا فإن شعبيته في الضفة، أقوى من شعبية 

حماس!
حس���ين ينقل على لس���ان رئيس���ه الميمون، أنه قال 
»للمصريي���ن وغيرهم« على رقبتي ل���ن تمر التهدئة. 

فالرئيس الذي عجز عن اس���تعادة حق الس���لطة، في 
المروحية المخصصة لتنقل رئيس���ها، وكان قد دمرها 
العدو؛ لم يقل فخامته لحس���ين الش���يخ أين سيضع 
رقبته الس���لطانية، إن لم يضعها أمام س���لطة النقد، 
ووزارة المالية، لتجويع الموالين والوطنيين في غزة. ولم 
يقل لنا حس���ين الش���يخ، ماذا يتمنى إن كانت حكاية 
الميناء والمطار حقيقية، وهو يراها ميناء تافهة ومطارًا 
أتفه وال حاجة لهما. ويتحدى حسين الشيخ أي إنسان 
يقول إن هناك عقوبات على غزة »فهو« يدفع 96 مليون 
دوالر لغزة، إلنعاش���ها، ولوال كرمه وكرم رئيسه، لكانت 
غزة تئن، ولما كان حالها الي���وم في ذروة الراحة والعز، 
والموظفون يقبضون رواتبهم، والمرضى ال يموتون من 
ُشح الطبابة، ولم ُيستهدف أٌي من الناس في رزقه وفي 

رزق أطفاله!
في الس���ياق، يدخل حس���ين الش���يخ، ف���ي أحاديث 
الطرابيش. هو لن يكون طربوشًا لهذه التهدئة، بمعنى 
ضمني أن حضرته طربوش مقاومة، أو طربوش قانون، أو 

طربوش صدق وزهد، أو طربوش نزاهة واستقامة!
نق���ول من باب التمحيص، إن مث���ل هذه العروض من 
الكالم السخيف، أو اإلستهبال، هي التي تشجع عباس 
على التمادي ف���ي التهديد والوعيد، وتجعله يتقصى 
أية إش���ارة على وجود نسمة حياة في غزة، وقد تسرب 
عن���ه أنه يفكر في إغالق البنوك، لكي ُيضاف إلى قطع 
وخس���ف الرواتب؛ قطع ما أمر الله ب���ه أن ُيوصل، وهو 
العالقة بين االبن وأمه، لكي يعجز المغترب من غزة، عن 

إرسال كلفة الخبز والدواء ألمه!
حديث الطرابيش العفنة واالس���تهبال، ال ينطلي على 
مجانين. صفقة القرن تم���ر بقتل أصحاب الحق خنقًا، 
وحم���اس ال ُتص���اب بالرصاص ال���ذي يطلقه صاحب 
الطربوش على الوطنيين ويجعلهم يموتون بحسرتهم 
جوعى، بينما حس���ين الشيخ وس���واه، يراكمون المال 

الحرام من دم الناس، ويستهبلون!    

جدل التهدئة في »إسرائيل«

اإلجراء الذي اتخذته القاهرة بإرجاء زيارة وفد الفصائل إليها جاء إلفس����اح المجال أمام الوس����طاء لتذليل العقبات 
وجس����ر الفجوات التي تعيق المصالحة الفلس����طينية, حراك دولي وعربي وإقليم����ي للتغلب على العقبات التي 
تعترض المصالحة الفلس����طينية, وعروض تطرح لحل اإلشكاليات, فالتهدئة مرتبطة بالمصالحة وبإدارة السلطة 
الفلس����طينية لقطاع غزة, والس����لطة تريد كل شيء أو ال ش����يء, وفصائل المقاومة الفلس����طينية لديها رؤيتها 
للمصالحة وتريد أن تستند إلى اتفاق القاهرة 2014م, ومصر تبذل جهودها في محاور عدة, فهي تحاول تقريب 
وجهات النظر في شأن المصالحة بين السلطة والفصائل الفلسطينية, وتجتمع بكل األطراف وتستمع لوجهات 
النظر وتعرض الحلول وتطرح المسائل الخالفية على طاولة النقاش, وهى تعطي لنفسها الفسحة الممكنة إلقناع 

كل األطراف بالقبول بالمصالحة الفلسطينية والتوقيع على التهدئة.  
إس����رائيل تس����عى للوصول إلى اتفاق تهدئة, وليس لديها فسحة من الوقت, وهناك حالة عدم رضا في الساحة 
الداخلية الصهيونية عن أداء حكومة نتنياهو واالنتخابات على األبواب, لذلك تحرص »إس����رائيل« على التهدئة 
للتف����رغ لالنتخابات الداخلية, وقد تلجأ في النهاية للموافقة على تهدئة مقابل تهدئة مع تحس����ن بس����يط في 
الوضع المعيش����ي لس����كان قطاع غزة, حتى لو لم تتم المصالحة الفلس����طينية, لكن إس����رائيل تعلم أن تهدئة 
طويلة مع الفصائل ال يمكن أن تتم, وأن هذا يتطلب توقيعها مع الس����لطة الفلسطينية في حال إدارتها لشؤون 
غزة, وان الفصائل ال تقبل بتهدئة تس����تمر س����نوات دون ان يدفع االحتالل ثمن انتهاكاته المس����تمرة لحقوق 
الفلس����طينيين, كما ان إسرائيل يئس����ت من إخضاع قطاع غزة, وأقرت ان ثالثة حروب طاحنة لم تستطع خاللها 
ان تحقق أهدافها وتقضي على المقاومة الفلس����طينية, لذلك لم يبق أم����ام حكومة االحتالل من خيارات كثيرة 
فباتت تبحث عن التهدئة وتس����عى للوصول لتفاهمات ولو مؤقته مع فصائل المقاومة عبر الوس����يط المصري, 
وفصائل المقاومة الفلس����طينية تدرك أن المرونة مع االحتالل ال تحمي المقاومة وال تجلب حقوقًا للفلسطينيين, 
من أجل ذلك اس����تخدمت كل أدواتها العسكرية والس����لمية من اجل انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني من بين 
أنياب االحتالل. حراك الشارع الغزي في وجه االحتالل هو الذي حرك العالم للبحث عن مخرج لالحتالل, فإسرائيل 
هي من طلب ذلك وألح عليه, بعد ان خرج الفلسطينيون ليقولوا ان هذه أرضنا وارض آبائنا وأجدادنا, ومن حقنا ان 
نعود إليها, في الوقت الذي ظنت فيه إسرائيل واإلدارة األمريكية ان الفلسطينيين لم يعودوا يتطلعون لألراضي 
المحتل����ة عام 48م, وأنهم يبحثون عن حقهم ف����ي األرض التي احتلت عام 67م فقط. لكن غزة دائما تحمل اللواء 
وتتمس����ك بالثوابت وتقود الشعب الفلسطيني الس����ترداد حقه التاريخي في فلسطين بكامل جغرافيتها دون 
ان تنتقص منها ولو ش����برا واحد, وهذا ما أربك االحتالل وجعله يلهث للبحث عن تهدئة, لكننا دائما نسعى ألن 
تكون المصالحة هي باب التهدئة, ونرغب ان تتوافق المواقف الفلس����طينية بين السلطة وحركة فتح من جهة, 
وبين الفصائل الفلس����طينية من جهة أخرى, فال احد يسعى لتهميش دور اآلخر, ألننا كلنا في مركب واحد, فإما 

ان ننجو معا أو نغرق معا.  
إرجاء دعوة الفصائل للقاهرة جاء لعرض رؤية حركة فتح للمصالحة الفلسطينية على الفصائل, والقاهرة تأخذ على 
عاتقها إنجاح ملف المصالحة, كما أن الجبهة الشعبية اشترطت التوقيع على المصالحة الفلسطينية قبل التوقيع 
على التهدئة, وال ننكر أن هناك فجوات عميقة في ملف المصالحة تحتاج لجهود مضنية للتغلب عليها, ونأمل 
ان تنجح الجهود المصرية والعربية واإلقليمية والدولية في وضع الحلول المرضية التي يقبل بها الطرفان من اجل 
مصلحة الشعب, ومن اجل مصلحة القضية, ومن اجل إنهاء معاناة سنوات طويلة من الحصار على غزة وأهلها, لكن 
الثابت أن المصالحة ال يجب ان تأتي على حساب ثوابت شعبنا أو مقاومتنا أو سالحنا, هناك خطوط حمراء ال يمكن 

تجاوزها بأي حال من األحوال, حتى االحتالل بكل أدوات القتل والدمار فشل في إسقاطها.    
  

إرجاء الزيارة 

مــن بــاب التمحيــص
بقلم: عدلي صادق

عامر خليل

الحقائق والش���واهد تؤكد بم���ا ال يدع مجاال للش���ك، بأن القرصان 
»ترام���ب »، لم يؤج���ل اإلعالن عن صفقة، أو باألح���رى عن »صفعة« 
القرن، ولم يقم بتجميدها، كما أعلنت مصادر عربية، وصفت نفسها 
بالمطلع���ة، بل يقوم بتنفي���ذ عناصر هذه » الصفع���ة »...عنصرا.. 
عنصرا. فها هي القناة الثانية اإلسرائيلية تعلن بأن ترامب سيعلن 
نهاية الشهر الجاري، إلغاء حق العودة لالجئين الفلسطينيين، من 
خالل تنفيذه عدة خطوات أهمها وأخطرها: االعتراف بنصف مليون 
الجئ فلسطيني من أصل ستة ماليين الجئ، مسجلين في سجالت 
وكالة الغوث الدولية » االونروا«.. المصادر اإلس���رائيلية أشارت إلى 
أن »ترام���ب« ال يواف���ق على تعريف » الالجئ« كم���ا ورد في وثائق 
»األون���روا« واألمم المتحدة » وهو كل ش���خص ولد في فلس���طين 
قبل 15 أيار ع���ام 1948.. وينطبق هذا الوصف على أبناء الالجئين 
وأحفادهم وأحفاد أحفادهم...ال���خ.. فالالجئ في تعريف »ترامب« 
هو من ولد في فلس���طين قبل 15ايار عام 1948، وال ينس���حب هذا 
التعريف على أبنائه وأحفاده الذين ولدوا خارج فلسطين، بعد عام 

النكبة 48..
الخطوة الثانية التي سيعلنها القرصان هي : عدم تمويل مفوضية 
الالجئين في الضفة الغربية، والطلب من إس���رائيل إغالق مكاتبها 
في الضف���ة الغربية..والطلب من الدول العربي���ة أيضا، عدم التبرع 
»لالونروا«، لس���د العجز في موازنتها، بعد ما قررت واشنطن تجميد 
تبرعاتها لهذه المنظمة الدولية البالغة حوالي »360« مليون دوالر 
س���نويا، وهو ما يهدد أعمال »األون���روا وبرامجها بالتوقف، وهذا ما 
حدث في قط���اع غزة بالفعل، إذ توقف برنامج الطوارئ، الذي يقدم 
مساعدات، ألكثر من مليون الجئ في غزة، وهو ما أدى إلى االستغناء 

عن خدمات عدد كبير من الموظفين، قدر عددهم بألف موظف..
وبوضع النق���اط على الحروف.. فاعالن القرص���ان »ترامب« المتوقع 
بإلغاء حق العودة، الذي أقرته األمم المتحدة، بموجب القرار »194« 
الذي ين���ص على حق الع���ودة والتعويض معا، يعن���ي ان اإلدارة 
األميركي���ة تنوي ضم هذا الملف الهام والخطير إلى ملفي القدس 
واالس���تيطان، وهي الركائز والمحاور الرئيسة في »صفعة »العصر، 
وإبعادها جميعا عن طاولة المفاوضات، ما يشي ان هذه » الصفعة » 
لم تعد مؤجلة، ولم تعد سرا، فها هو القرصان يعلن عن أهم ثالثة 

مرتك���زات لهذه الصفقة المؤامرة التي تصب في تصفية القضية 
الفلسطينية، من خالل تبني رؤية نتنياهو العنصرية الفاشية، ومن 

خالل تبني الرواية اإلسرائيلية الملفقة.. المزورة.. الكاذبة.
القرصان » ترامب« مستمر في عدوانه اآلثم على الشعب الفلسطيني، 
ومس���تمر في العمل على تصفية القضية الفلسطينية، ومستمر 
في دع���م االحتالل الصهيوني، ومس���تمر في التماه���ي مع رؤية 
المس���توطنين الحاقدين..فيما الردود العربية واإلسالمية والدولية 
على هذا العدوان الفاشي، ال تزال دون المستوى المطلوب...فلم ترق 
إل���ى خطورة تهويد القدس واألقصى، ولم ت���رق إلى خطورة اعتبار 
فلسطين كل فلسطين »ارض إسرائيل »، وحصر حق تقرير المصير 
باليهود فقط، وحرمان الشعب الفلسطيني من هذا الحق المقدس، 
الذي تنص عليه كافة القوانين والمواثيق الدولية ومعاهدة جنيف 
الرابعة، ولن ترقى إلى خطورة القرار المتوقع بإلغاء حق العودة رقم 
194، والحكم على ستة ماليين الجئ فلسطيني بالنفي األبدي في 

أربعة رياح األرض.
ومن هنا.. نجد أنفس���نا مضطرين بالتذكير بقرارات القمم العربية 
واإلس���المية، التي أكدت أكثر من مرة على قطع العالقات مع الدول 
الت���ي تعترف بالقدس العربية الفلس���طينية المغتصبة، عاصمة 
للكيان الصهيوني..ونس���أل ونتس���اءل؟؟ هل سيكون مصير قرار 
إلغاء حق العودة.. كمصير اغتصاب القدس.. واالعتراف بها عاصمة 
للكيان الغاص���ب ؟ وكمصير تدمير » االون���روا« من خالل تجفيف 
مواردها المالية؟؟ هل س���يمر بدون ص���دى حقيقي ؟؟ بدون ردود 
أفعال مزلزلة تقلب الطاولة في وجه نتنياهو وترامب ومن لف لفها 
من المعتدين الحاقدين؟؟ باختصار.. نراهن على شعبنا الفلسطيني 
شعب الجبارين، ش���عب المرابطين في القدس واألقصى، ونراهن 
على شعوبنا العربية، والتي حتما ستكسر الصمت والخوف قريبا.. 

فقد بلغ السيل الزبى، ولم يبق شيء تخاف عليه..
فها ه���ي خفافيش الظالم ودي���دان األرض، ت���أكل لحمها الحي، 
وتغتصب مقدس���اتها، وتدن���س حرماتها.. نراهن على ش���عبنا 
العرب���ي.. بعد أن ثبت أن كثيرا م���ن األنظمة غير قادرة على الخروج 
من مربع التبعية ألميركا.. نراهن ولن نيأس.. بأن الفجر..قريب.. وآت.. 

رغم أنف نتنياهو وترامب..ومن لف لفهما.. ومن يعش ير.     

هل يلغي ترامب حق العودة؟
رشيد حسن

رأي
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رام الله/ االستقالل:
صعد إجمالي المن���ح الخارجية المقدمة للموازنة الفلس���طينية، 
بنسبة 10.7% خالل الشهور السبعة األولى من العام الجاري، على 

أساس سنوي.
واس���تنادا على أرقام الميزانية الفلس���طينية، بلغ إجمالي المنح 
المقدمة للموازنة، 2.160 مليار ش���يكل خالل الش���هور الس���بعة 

األولى من 2018.
كان إجمال���ي المنح المقدمة للموازنة الفلس���طينية خالل الفترة 

المقابلة من العام الماضي، نحو 1.950 مليار شيكل.
وبلغ إجمالي المنح المالية العربية المقدمة للموازنة الفلسطينية، 
680.2 مليون ش���يكل، بصدارة من المملكة العربية الس���عودية 

)572 مليون شيكل(.
كما قدمت الجزائر منحا مالية بقيمة إجمالية 95.3 مليون شيكل، 

ومصر بقيمة 13 مليون شيكل.
بينما بلغت قيمة المنح المالية الدولية للموازنة الفلسطينية 470 

مليون شيكل، بقيادة من االتحاد األوروبي.
ويقدم االتح���اد األوروبي الدع���م من خالل "اآللية الفلس���طينية 
األوروبية لدعم وإدارة المس���اعدات االجتماعية"، إذ بلغت قيمتها 

حتى نهاية الشهر الماضي 420.4 مليون شيكل.

غزة/ االستقالل:
كشف مدير هيئة البترول بقطاع 
غزة خليل شقفة عن كميات الغاز 
التي تدخل قطاع غزة عبر الجانب 
المصري م���ن خ���الل بوابة صالح 

الدين، وآلية تحديد سعره.
وق���ال ش���قفة ف���ي تصريح���ات 
صحفية أم���س الثالثاء، إن حوالي 
2000 طن من الغاز تدخل شهريًا 
من الجان���ب المصري عب���ر بوابة 
بمتوسط 600-500  الدين،  صالح 

طن أسبوعيًا.
وأضاف شقفة أن الغاز يدخل من 

مصر بمعدل مرتين أسبوعيًا.
وأوضح أن الغ���از الذي يدخل عبر 
مصر مس���تورد من ب���الد المغرب 
العربي، مشيرا إلى أنه يمتاز بنفس 
جودة الغاز الذي يدخل من جانب 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
وع���ن آلية تحدي���د س���عر الغاز 
المصري، قال ش���قفة: إن س���عره 
يتحدد في مطلع كل شهر حسب 
ما تعلنه الهيئ���ة العامة للبترول 
في رام الله، ويتم تحديده بنفس 

س���عر الغ���از الداخل م���ن جانب 
االحتالل.

وحول جدوى إدخال الغاز المصري 
والفائدة التي تعود على المواطن، 
أكد ش���قفة أن إدخ���ال الغاز من 

مصر إلى غزة يس���د العجز الناجم 
ع���ن نقص الكميات م���ن الجانب 

"اإلسرائيلي".
وأوضح شقفة أن احتياج قطاع غزة 
يق���در بنحو 8 آالف طن وما يدخل 

لغزة من الجانب اإلسرائيلي 5 – 6 
آالف طن بمعن���ى أن هناك عجزًا 
بنحو ألفي ط���ن، ويتم تعويضها 
من خ���الل إدخال الغاز عبر الجانب 

المصري".

هيئة البترول: 2000 طن من الغاز تدخل شهريًا من الجانب المصري

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت معدالت التضخم في كل 
من السعودية واإلمارات والبحرين 
الماض���ي؛  يوليو/تم���وز  خ���الل 
األغذية  أس���عار  بزيادة  مدفوعة 

والنقل على وجه التحديد.
وأف���ادت بيان���ات الهيئة العامة 
لإلحصاء الس���عودية بأن أسعار 
المس���تهلكين زادت 2.2% في 
يوليو/تم���وز الماضي، مقارنة بما 
كان عليه الوضع قبل س���نة، كما 
زادت األس���عار بواقع 0.1% على 

أساس شهري.
وأظه���رت البيان���ات أن أس���عار 
الغ���ذاء والمش���روبات ارتفع���ت 
6.7% الش���هر الماضي عنه قبل 
عام، وتسارعت وتيرة هذه الزيادة 
مقارن���ة بيونيو/حزيران الماضي 

الذي سجل %5.7.
كما أظهرت البيانات أن تكاليف 
 %10.4 قف���زت  المواص���الت 
بس���بب رفع س���عر البنزين، في 
حين تراجعت أس���عار اإلس���كان 

والمرافق %1.3.
وشهدت منتجات شركة المراعي 
زيادة في األس���عار خالل يوليو/

الماض���ي، خاصة س���عر  تم���وز 
الحليب الذي زاد 10.9% بجانب 

باقي أنواع الحليب األخرى.
كما سجلت أسعار الزيت ارتفاعا 

جماعيا، باإلضافة إلى ارتفاع أثمان 
والمس���توردة  المحلية  الطماطم 

على حد سواء، واألرز.
معدل  ارتف���ع  اإلم���ارات،  وف���ي 
ليصل  الماضي  الشهر  التضخم 
الش���هر  إلى 3.78% مقارنة مع 

ذاته من عام 2017.
اإلحصائية  البيان���ات  وأوضحت 
الرس���مية أن هذه الزيادة جاءت 
مدفوعة بارتفاع عشر مجموعات، 
من بينها األغذية والمش���روبات 

ب�2.6%، في حين قفزت أس���عار 
المالب���س واألحذي���ة %18.46، 
والنقل 17.27% بس���بب ارتفاع 

أثمان البنزين.
الس���عودية  م���ن  كل  وب���دأت 
القيمة  ضريبة  تطبيق  واإلمارات 
المضافة اعتب���ارًا من مطلع العام 
الج���اري بنس���بة 5%، لتنوي���ع 
اإليرادات المالي���ة غير النفطية، 

في ظل تراجع أسعار النفط.
وف���ي البحرين، ارتف���ع التضخم 

يولي���و/ ف���ي   %2.7 الس���نوي 
تم���وز الماضي بدعم م���ن زيادة 
أس���عار الطعام والمشروبات غير 
الكحولية والسكن والنقل بشكل 

خاص.
وبدأت البحرين مطلع العام الجاري 
تطبي���ق الضريب���ة االنتقائي���ة 
على التبغ والمش���روبات الغازية 
ومشروبات الطاقة، مما دفع أسعار 
هذه الس���لع إلى االرتفاع بشكل 

كبير.

ارتفاع معدالت التضخم بالسعودية واإلمارات والبحرين بتموز

رام الله/ االستقالل:
اإلس���المي  البن���ك  ش���ركة  أفصح���ت 
الفلس���طيني أمس الثالثاء، عن بياناتها 
المالية المرحلية غير مدققة للنصف االول 
من عام 2018 ، وذل���ك عمال بأحكام نظام 

اإلفصاح الساري.
و تشير بيانات البنك اإلسالمي الفلسطيني 
كم���ا ف���ي 2018/6/30 إلى أّن صاف���ي أرباح 
الفت���رة بعد الضريبة قد بلغ���ت 6,260,246 
دوالر أمريك���ي, مقارنة م���ع صافي أرباح بعد 
الضريبة بمق���دار 6,366,025 دوالر أمريكي 

للفترة نفس���ها من الع���ام 2017 بانخفاض 
بلغت نسبته %1.66.

بل���غ  فق���د  الموج���ودات  مجم���وع  أّم���ا 
1,070,365,693 دوالر أمريكي بعد أن كان 
1,010,369,417 دوالر أمريك���ي في نهاية 

العام 2017 بارتفاع بلغت نسبته %5.94.
وبلغ مجموع المطلوبات 970,274,688 دوالر 
أمريكي )وتشمل المطلوبات وحقوق أصحاب 
االس���تثمار المطلقة و حس���اب االس���تثمار 
المخص���ص ( بع���د أن كان 900,743,764 
دوالر أمريكي )وتشمل المطلوبات وحقوق 

أصح���اب االس���تثمار المطلقة و حس���اب 
االستثمار المخصص ( نهاية العام 2017 

بارتفاع بلغت نسبته %7.71.
بل���غ  أم���ا مجم���وع حق���وق الملكي���ة فق���د 
كان  أن  بع���د  أمريك���ي  دوالر   100,091,005
ف���ي نهاي���ة  أمريك���ي  109,625,653 دوالر 
العام 2017 بانخفاض بلغت نسبته %8.70. 
علم���ا بأن رأس الم���ال المدفوع ق���د ارتفع من 
69,000,000 دوالر أمريك���ي في العام 2017 
إل���ى 74,000,000 دوالر أمريكي من هذا العام 

بارتفاع بلغت نسبته %7.25.

االستقالل/ وكاالت:
قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أمس الثالثاء، إن القاهرة 
تنوي اس���تثمار 275 مليار جنيه )15.4 مليار دوالر( في ش���به جزيرة 
سيناء حتى عام 2022؛ إلنشاء مزارع سمكية وتنفيذ مشروعات زراعية 

وصحية وبناء طرق.
وأضافت السعيد في بيان صحفي أن من أهم المشروعات التي سيتم 
إنشاؤها مزارع سمكية على مساحة 15 ألفا و590 فدانا بمنطقة قناة 
الس���ويس، وبحيرة طبيعية بالقناة، باإلضافة إلى المنطقة الصناعية 
بمدينة بورسعيد، ونحو عشرة طرق بإجمالي 1339 كيلومترا، وبكلفة 

26.6 مليار جنيه.
وأش���ارت إلى أن المش���روعات تشمل أيًضا إنش���اء عدد من الوحدات 
الس���كنية، عالوة على مستشفيات ووحدات صحية يصل عددها إلى 
15، تم تنفيذ تسعة مستشفيات منها، ومدارس وجامعات بتكلفة 

5.5 مليارات جنيه.
وأش���ارت الوزيرة إلى أنه تم توجيه اس���تثمارات بنحو ثالثة مليارات 
جني���ه )168 ملي���ون دوالر( خالل العام المال���ي 2018-2019 لتنمية 
محافظتي شمال وجنوب س���يناء، منها 1.6 مليار جنيه لشمال شبه 

الجزيرة.
وتشمل االستثمارات في شمال س���يناء إمدادات المياه ومشروعات 

التعليم وإسكان الطالب والطرق، وبدء إنشاء مدينة رفح الجديدة.
وتسعى مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء، خاصة شمالها الذي يشهد 
مواجهات أمنية من حين آلخر بين قوات الجيش والشرطة من جانب 

وجماعات مسلحة من جانب آخر.
ولم تخض الوزيرة في تفاصيل مصادر تمويل تلك المش���روعات في 

سيناء.

رام الله/ االستقالل
أعلنت الحكومية اليابانية، أمس الثالثاء، عن تقديم مساعدات 
طارئة إلى وكالة الغوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 

"األونروا" بقيمة 5.4 ماليين دوالر.
وقال منسق الشؤون الثقافية واإلعالمية في الممثلية اليابانية 
نزار معروف برام الله، في اتصال مع "وفا"، إن الحكومة اليابانية 

ستصادق اليوم على تقديم المساعدات.
ويرج���ح أن تقدم هذه المس���اعدات نهاية األس���بوع الحالي، 
وستس���تخدم في توفير مساعدات غذائية لمليون مواطن في 

قطاع غزة.

»اإلسـالمي الفلسطينـي« يفصـح عــن
 البيانـات الماليـة للنصـف األول مـن 2018

التخطيط المصرية: سنستثمر 
15 مليار دوالر في سيناء

اليابان تعلن تقديم 
دعم بـ 5.4 ماليين 

دوالر لألونروا

المنح الخارجية لموازنة فلسطين 
تصعد 10.7 % في سبعة شهور

2018األربعاء    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م 18143929

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / احمد محمد عكاشه حسن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931716930( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة / سميه ابراهيم عرب عبد العال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)912909207( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
قال فريق تحقي���ق دولي تابع لألم���م المتحدة: إن 
غارات للتحالف الس���عودي اإلماراتي في اليمن قد 

ترقى لجرائم حرب.
وحّمل فريق الخبراء المكلف بالتحقيق في انتهاكات 
حق���وق اإلنس���ان باليمن، اإلم���ارات والس���عودية 
والحكومة اليمنية المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات 
لحقوق اإلنسان في البالد، وأكد رئيس فريق الخبراء 
كام���ل جندوبي أن كافة أطراف النزاع المس���لح في 

اليمن انتهكت القانون اإلنساني الدولي.
وأش���ار جندوبي في مؤتمر صحفي بجنيف إلى أن 
مجموعة الخبراء األمميين حددت األشخاص الذين 
انتهكوا القانون الدولي لحقوق اإلنس���ان في حرب 
اليمن، ووضعت قائمة سرية بأسمائهم لتقديمها 

اليوم إلى المفوض السامي لحقوق اإلنسان زيد بن 
رعد.

وأش���ار فري���ق الخبراء إل���ى أنه بع���د التحقيق في 
11 هجوم���ا في اليم���ن، تبي���ن أن التحالف بقيادة 
الس���عودية ش���ن هجمات تنتهك مبادئ التمييز 
)تجن���ب األه���داف المدني���ة( والتناس���ب وأخ���ذ 

االحتياطات الالزمة قبل القصف.
ووص���ف التقري���ر ال���ذي أص���دره فري���ق الخبراء 
االنته���اكات المرتكبة من أطراف الص���راع باليمن 
بالكبيرة والمروعة، وأشار فريق الخبراء إلى أنه لم يجد 
تعاونا كبيرا من عدد من أطراف األزمة اليمينة، ومن 
بينها الحكومة المعترف بها والتحالف السعودي 

اإلماراتي.
وذكر الخبراء األممي���ون أن الخالصات التي توصلوا 

إليها في تقريرهم -الذي يقع في 41 صفحة- جاءت 
نتيجة 14 بعثة أوفدت إلى صعدة والحديدة ومناطق 
يمنية أخرى، حيث التقت السلطات والمنظمات غير 
الحكومية وأج���رت مقابالت م���ع الضحايا وجمعت 
عددا من الوثائق والصور، وجرى تقييم صور لألقمار 

االصطناعية لما يقع في اليمن.
وفي سياق متصل، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن وزارة 
الدفاع األميركية وجهت تحذيرًا للس���عودية بأنها 
مس���تعدة لخفض الدعم العسكري واالستخباراتي 
لحربها في اليمن إذا لم يظهر السعوديون حرصهم 

على تقليل عدد القتلى المدنيين.
وأضافت الش���بكة أن وزارت���ي الدف���اع والخارجية 
األميركيتين بعثتا برسائل مباشرة للرياض للحد من 

سقوط قتلى مدنيين.

االستقالل/ وكاالت:
توقفت المعارك الدامية بين فصيلين 
مسلحين في جنوب العاصمة الليبية 
لي����ل االثنين-الثالث����اء، إثر  طرابلس 
هدنة من المفترض أن يتم تعزيزها 
عبر اتفاق لوقف إطالق النار، بحس����ب 

شهود ومصدر أمني.
وقال����ت إحدى س����كان عي����ن زارة في 
الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة: 
إن الهدوء عاد صباح الثالثاء إلى هذا 
الحّي الذي ش����هد مواجهات عنيفة 

االثنين.
وأكد س����كان آخرون م����ن حّيي صالح 
الدي����ن وخل����ة الفرجان ف����ي جنوب 
طرابل����س حيث ترك����زت المعارك أن 
القت����ال ه����دأ رغم أن بع����ض الطرق 
ال تزال مغلقة أمام الس����ير بحس����ب 

قولهم.
وأف����اد مصدر أمني أنه ت����م التوصل 
إلى اتف����اق هدنة مس����اء االثنين مع 
المجموعتي����ن المتنافس����تين قب����ل 
ب����دء مفاوضات الثالث����اء تهدف إلى 
التوصل التفاق ش����امل لوقف إطالق 

النار.
ع����ن مقتل  المواجه����ات  وأس����فرت 
خمسة أش����خاص وإصابة 33 آخرين، 

وفق حصيلة وزارة الصحة الليبية.
فصيالن  المع����ارك  ف����ي  ويتواج����ه 
مسلحان تابعان نظرًيا لحكومة الوفاق 
التي يعترف به����ا المجتمع الدولي، 

بحسب مصادر أمنية.
وقال وزير الداخلية الليبي عبد السالم 
عاش����ور مس����اء أول أمس، إن القتال 
يدور بين "اللواء الس����ابع" التابع لوزارة 
الدف����اع والمتمركز ف����ي ترهونة )60 

كلم جنوب ش����رق طرابلس(، وكتيبة 
مسلحة من طرابلس.

من جانب����ه، أعلن اللواء الس����ابع الذي 
يأتمر بوزارة الدف����اع التابعة لحكومة 
الوفاق أّنه ص����دَّ هجوًما على مواقعه 

جنوب شرقي طرابلس.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 
2011، تش����هد طرابلس صراع نفوذ 
بين جماعات مسلحة تسعى إلى المال 

والسلطة. وعجزت حكومة الوفاق حتى 
اآلن عن تشكيل جيش وقوات أمنية 
نظامي����ة واضط����رت للتعوي����ل على 
فصائل مس����لحة لضم����ان األمن في 
العاصمة. وفي صيف 2017، تمكنت 
فصائ����ل موالي����ة لحكوم����ة الوف����اق 
الوطن����ي من طرد جماعات منافس����ة 
عديدة من طرابلس. ومذاك، أصبحت 

الصدامات نادرة.

ليبيا: التوصل إلى هدنة بعد معارك عنيفة قرب طرابلس

االستقالل/ وكاالت:
أعرب���ت حكوم���ة اليابان عن بالغ أس���فها على إق���رار حكومة االحتالل 
اإلس���رائيلي خططًا لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في مستوطنات 
الضفة الغربية المحتلة، مستمرة بنشاطاتها االستيطانية رغم دعوات 

المجتمع الدولي المتكررة لتجميد تلك النشاطات.
وقال السكرتير اإلعالمي لوزارة الخارجية اليابانية تاكيشي أوسوغا في 
ل انتهاًكا  بيان صدر عنه أمس الثالثاء، إن النشاطات االستيطانية تمثِّ

للقانون الدولي، وفق ما أوردته وكالة األنباء الرسمية "وفا".
وأضاف أن حكومة بالده دعت حكومة "إسرائيل" مراًرا وتكراًرا لتجميد 
نش���اطاتها االستيطانية بش���كل كامل، حاًثا حكومة االحتالل تجميد 
نشاطاتها االستيطانية واالمتناع عن تنفيذ مخطط البناء الذي يقّوض 

إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
ويعتب���ر المجتمع الدولي المس���توطنات غير ش���رعية س���واء أقيمت 
بموافقة الحكومة اإلس���رائيلية أو ال. ويعتبر االستيطان العائق األول 

أمام عملية التسوية.
ويقوض البناء االس���تيطاني وتوسع المس���توطنات األراضي التي من 
المفترض أن تشكل دولة فلسطينية أو يقطع أوصالها، ما يجعل قيام 

دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرًا صعبًا.

اليابان: نأسف لقرار »إسرائيل« بناء 
وحدات استيطانية جديدة في الضفة

اليمن: األمم المتحدة تتهم التحالف السعودي 
بارتكاب انتهاكات ترقى لجرائم حرب

االستقالل/ وكاالت:
أص���درت محكمة مصري���ة الثالثاء حكمًا يقضى بإعدام س���تة أش���خاص 
وبالس���جن المؤبد الثنين آخرين، بعد إدانتهم باالعتداء على الش���رطة في 

2016 وقتل أحد عناصرها، حسب ما قال مسؤول قضائي.
كما حكمت محكمة جناي���ات القاهرة على متهمين آخرين، بينهم 
ثالثة من القصر في القضية نفس���ها، بالسجن لمدد تتراوح بين 3 

و15 سنة.
وكانت المحكمة قد أحالت في حزيران/يونيو أوراق المتهمين لمفتي الديار 

المصرية ألخذ الرأي الشرعي في إعدامهم مقدمة لصدور الحكم.
وأدي���ن المتهمون المحك���وم عليهم باإلعدام بته���م االنضمام ل� "جماعة 
إرهابية" تأسس���ت على خالف القانون و"اغتيال رقيب ش���رطة عمدا، خالل 
تواجده بكمين ش���رطة الخصوص )بمحافظة القليوبية بدلتا النيل، شمال 
القاهرة(، كما شرعوا في اغتيال ضابط شرطة وآخرين من المكلفين بتأمين 

الكمين".
ومنذ أن أطاح الجيش بالرئيس االس���المي محمد مرس���ي عقب احتجاجات 
ش���عبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات األمن ومجموعات مسلحة 
في أنحاء البالد يتركز معظمها في شمال ووسط سيناء، حيث ينشط الفرع 
المص���ري لتنظيم "داعش" والذي تبنى هجم���ات عديدة نفذت ضد األمن 

والمدنيين واألقباط والكنائس.

محكمة مصرية تقضي بإعدام 
6 أشخاص أدينوا بقتل شرطي

االستقالل/ وكاالت:
عززت روس���يا وجودها العس���كري 
قبالة س���وريا خش���ية قيام الغرب 
بشن ضربات قريبا تستهدف قوات 
الحكومة الس���ورية، بعدما اتهمت 
الفصائل المسلحة بالتحضير لعمل 
"استفزازي" في محافظة إدلب، كما 

أفادت وسائل اعالم روسية.
"كوميرس���انت"  صحيف���ة  وكتبت 
الروس���ية نقال عن مصدر في هيئة 
فرقاطتي���ن  أن  الروس���ية  األركان 
مجهزتين بصواري���خ عابرة من نوع 
"كاليبر" قادرة عل���ى ضرب أهداف 
على األرض أو سفن، أرسلت السبت 

بحرًا الى المتوسط.
مؤلفًا  الروس���ي  االس���طول  وأصبح 
حاليًا من عش���ر س���فن وغواصتين 
قبالة س���وريا، ما يعتبر أكبر تواجد 

عسكري منذ بداية النزاع في سوريا 
ع���ام 2011 كم���ا أوردت صحيف���ة 

"إزفستيا".
فإن األسطول  الصحيفة  وبحس���ب 
أصبح يضم خصوصًا سفينة إلطالق 

الصواري���خ ومدم���رة ته���دف إلى 
التص���دي لغواصات وثالث س���فن 
دورية. وكان الجيش الروسي اتهم 
المعارضة السورية  السبت فصائل 
بالتحضير لعمل "استفزازي" يتمثل 

بهجوم باألس���لحة الكيميائية في 
محافظ���ة إدل���ب به���دف تحميل 
دمشق المسؤولية عنه واستخدامه 
كمبرر للقوى الغربية لضرب أهداف 

حكومية في سوريا.
وفي نيسان/أبريل، نفذت واشنطن 
وباري���س ولندن ضربات مش���تركة 
السوري  للجيش  مواقع  استهدفت 
ردًا على هجوم كيميائي مزعوم وقع 
ف���ي مدينة دوما وأس���فر عن مقتل 

العشرات.
وأم���س الثالث���اء أعلن نائ���ب وزير 
الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف 
مج���ددا أن مقاتل���ي هيئ���ة تحرير 
الش���ام )النص���رة س���ابقا( الذي���ن 
يس���يطرون على 60% من منطقة 
ادلب "على وش���ك القيام باستفزاز 
خطير ج���دًا عب���ر اس���تخدام مواد 

كيميائية تتضمن الكلور".

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني: إن بالده ستهزم أعداءها 
في البيت األبيض، وس���تتغلب على العقوبات التي فرضتها 

الواليات المتحدة عليها.
جاء ذلك في خطاب ألقاه روحاني أمام البرلمان، وبثه التليفزيون 
اإليراني أمس الثالثاء، وأكد فيه أن حكومته ال تخش���ى أميركا 
وال المش���اكل االقتصادية، وس���تتغلب عل���ى كل التحديات 

والصعاب التي تواجهها البالد.
واعتب���ر الرئيس اإليراني أن العقوبات الجديدة التي فرضتها 

الواليات المتحدة مؤخرا ستؤدي إلى توحيد اإليرانيين..
يذكر أن محكمة العدل الدولية استأنفت أمس االستماع إلى 
المرافعات في الدعوى القضائية التي تقدمت بها إيران ضد 
الواليات المتحدة، بس���بب العقوبات الت���ي فرضها الرئيس 

األميركي دونالد ترامب على طهران.
وتطالب إيران بإصدار حكم مؤقت خالل أيام بوقف العقوبات 
األميركي���ة لحين البت في الدع���وى، في حين يتوقع أن تدفع 

واشنطن بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في النزاع.

روحاني: طهران 
ستهزم أعداءها في 

البيت األبيض

روسيا تعزز وجودها العسكري قبالة سوريا تحسبًا من ضربات غربية محتملة



2018األربعاء    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م 18143929

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / احمد محمد عكاشه حسن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931716930( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة / سميه ابراهيم عرب عبد العال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)912909207( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
قال فريق تحقي���ق دولي تابع لألم���م المتحدة: إن 
غارات للتحالف الس���عودي اإلماراتي في اليمن قد 

ترقى لجرائم حرب.
وحّمل فريق الخبراء المكلف بالتحقيق في انتهاكات 
حق���وق اإلنس���ان باليمن، اإلم���ارات والس���عودية 
والحكومة اليمنية المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات 
لحقوق اإلنسان في البالد، وأكد رئيس فريق الخبراء 
كام���ل جندوبي أن كافة أطراف النزاع المس���لح في 

اليمن انتهكت القانون اإلنساني الدولي.
وأش���ار جندوبي في مؤتمر صحفي بجنيف إلى أن 
مجموعة الخبراء األمميين حددت األشخاص الذين 
انتهكوا القانون الدولي لحقوق اإلنس���ان في حرب 
اليمن، ووضعت قائمة سرية بأسمائهم لتقديمها 

اليوم إلى المفوض السامي لحقوق اإلنسان زيد بن 
رعد.

وأش���ار فري���ق الخبراء إل���ى أنه بع���د التحقيق في 
11 هجوم���ا في اليم���ن، تبي���ن أن التحالف بقيادة 
الس���عودية ش���ن هجمات تنتهك مبادئ التمييز 
)تجن���ب األه���داف المدني���ة( والتناس���ب وأخ���ذ 

االحتياطات الالزمة قبل القصف.
ووص���ف التقري���ر ال���ذي أص���دره فري���ق الخبراء 
االنته���اكات المرتكبة من أطراف الص���راع باليمن 
بالكبيرة والمروعة، وأشار فريق الخبراء إلى أنه لم يجد 
تعاونا كبيرا من عدد من أطراف األزمة اليمينة، ومن 
بينها الحكومة المعترف بها والتحالف السعودي 

اإلماراتي.
وذكر الخبراء األممي���ون أن الخالصات التي توصلوا 

إليها في تقريرهم -الذي يقع في 41 صفحة- جاءت 
نتيجة 14 بعثة أوفدت إلى صعدة والحديدة ومناطق 
يمنية أخرى، حيث التقت السلطات والمنظمات غير 
الحكومية وأج���رت مقابالت م���ع الضحايا وجمعت 
عددا من الوثائق والصور، وجرى تقييم صور لألقمار 

االصطناعية لما يقع في اليمن.
وفي سياق متصل، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن وزارة 
الدفاع األميركية وجهت تحذيرًا للس���عودية بأنها 
مس���تعدة لخفض الدعم العسكري واالستخباراتي 
لحربها في اليمن إذا لم يظهر السعوديون حرصهم 

على تقليل عدد القتلى المدنيين.
وأضافت الش���بكة أن وزارت���ي الدف���اع والخارجية 
األميركيتين بعثتا برسائل مباشرة للرياض للحد من 

سقوط قتلى مدنيين.

االستقالل/ وكاالت:
توقفت المعارك الدامية بين فصيلين 
مسلحين في جنوب العاصمة الليبية 
لي����ل االثنين-الثالث����اء، إثر  طرابلس 
هدنة من المفترض أن يتم تعزيزها 
عبر اتفاق لوقف إطالق النار، بحس����ب 

شهود ومصدر أمني.
وقال����ت إحدى س����كان عي����ن زارة في 
الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة: 
إن الهدوء عاد صباح الثالثاء إلى هذا 
الحّي الذي ش����هد مواجهات عنيفة 

االثنين.
وأكد س����كان آخرون م����ن حّيي صالح 
الدي����ن وخل����ة الفرجان ف����ي جنوب 
طرابل����س حيث ترك����زت المعارك أن 
القت����ال ه����دأ رغم أن بع����ض الطرق 
ال تزال مغلقة أمام الس����ير بحس����ب 

قولهم.
وأف����اد مصدر أمني أنه ت����م التوصل 
إلى اتف����اق هدنة مس����اء االثنين مع 
المجموعتي����ن المتنافس����تين قب����ل 
ب����دء مفاوضات الثالث����اء تهدف إلى 
التوصل التفاق ش����امل لوقف إطالق 

النار.
ع����ن مقتل  المواجه����ات  وأس����فرت 
خمسة أش����خاص وإصابة 33 آخرين، 

وفق حصيلة وزارة الصحة الليبية.
فصيالن  المع����ارك  ف����ي  ويتواج����ه 
مسلحان تابعان نظرًيا لحكومة الوفاق 
التي يعترف به����ا المجتمع الدولي، 

بحسب مصادر أمنية.
وقال وزير الداخلية الليبي عبد السالم 
عاش����ور مس����اء أول أمس، إن القتال 
يدور بين "اللواء الس����ابع" التابع لوزارة 
الدف����اع والمتمركز ف����ي ترهونة )60 

كلم جنوب ش����رق طرابلس(، وكتيبة 
مسلحة من طرابلس.

من جانب����ه، أعلن اللواء الس����ابع الذي 
يأتمر بوزارة الدف����اع التابعة لحكومة 
الوفاق أّنه ص����دَّ هجوًما على مواقعه 

جنوب شرقي طرابلس.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 
2011، تش����هد طرابلس صراع نفوذ 
بين جماعات مسلحة تسعى إلى المال 

والسلطة. وعجزت حكومة الوفاق حتى 
اآلن عن تشكيل جيش وقوات أمنية 
نظامي����ة واضط����رت للتعوي����ل على 
فصائل مس����لحة لضم����ان األمن في 
العاصمة. وفي صيف 2017، تمكنت 
فصائ����ل موالي����ة لحكوم����ة الوف����اق 
الوطن����ي من طرد جماعات منافس����ة 
عديدة من طرابلس. ومذاك، أصبحت 

الصدامات نادرة.

ليبيا: التوصل إلى هدنة بعد معارك عنيفة قرب طرابلس

االستقالل/ وكاالت:
أعرب���ت حكوم���ة اليابان عن بالغ أس���فها على إق���رار حكومة االحتالل 
اإلس���رائيلي خططًا لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في مستوطنات 
الضفة الغربية المحتلة، مستمرة بنشاطاتها االستيطانية رغم دعوات 

المجتمع الدولي المتكررة لتجميد تلك النشاطات.
وقال السكرتير اإلعالمي لوزارة الخارجية اليابانية تاكيشي أوسوغا في 
ل انتهاًكا  بيان صدر عنه أمس الثالثاء، إن النشاطات االستيطانية تمثِّ

للقانون الدولي، وفق ما أوردته وكالة األنباء الرسمية "وفا".
وأضاف أن حكومة بالده دعت حكومة "إسرائيل" مراًرا وتكراًرا لتجميد 
نش���اطاتها االستيطانية بش���كل كامل، حاًثا حكومة االحتالل تجميد 
نشاطاتها االستيطانية واالمتناع عن تنفيذ مخطط البناء الذي يقّوض 

إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
ويعتب���ر المجتمع الدولي المس���توطنات غير ش���رعية س���واء أقيمت 
بموافقة الحكومة اإلس���رائيلية أو ال. ويعتبر االستيطان العائق األول 

أمام عملية التسوية.
ويقوض البناء االس���تيطاني وتوسع المس���توطنات األراضي التي من 
المفترض أن تشكل دولة فلسطينية أو يقطع أوصالها، ما يجعل قيام 

دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرًا صعبًا.

اليابان: نأسف لقرار »إسرائيل« بناء 
وحدات استيطانية جديدة في الضفة

اليمن: األمم المتحدة تتهم التحالف السعودي 
بارتكاب انتهاكات ترقى لجرائم حرب

االستقالل/ وكاالت:
أص���درت محكمة مصري���ة الثالثاء حكمًا يقضى بإعدام س���تة أش���خاص 
وبالس���جن المؤبد الثنين آخرين، بعد إدانتهم باالعتداء على الش���رطة في 

2016 وقتل أحد عناصرها، حسب ما قال مسؤول قضائي.
كما حكمت محكمة جناي���ات القاهرة على متهمين آخرين، بينهم 
ثالثة من القصر في القضية نفس���ها، بالسجن لمدد تتراوح بين 3 

و15 سنة.
وكانت المحكمة قد أحالت في حزيران/يونيو أوراق المتهمين لمفتي الديار 

المصرية ألخذ الرأي الشرعي في إعدامهم مقدمة لصدور الحكم.
وأدي���ن المتهمون المحك���وم عليهم باإلعدام بته���م االنضمام ل� "جماعة 
إرهابية" تأسس���ت على خالف القانون و"اغتيال رقيب ش���رطة عمدا، خالل 
تواجده بكمين ش���رطة الخصوص )بمحافظة القليوبية بدلتا النيل، شمال 
القاهرة(، كما شرعوا في اغتيال ضابط شرطة وآخرين من المكلفين بتأمين 

الكمين".
ومنذ أن أطاح الجيش بالرئيس االس���المي محمد مرس���ي عقب احتجاجات 
ش���عبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات األمن ومجموعات مسلحة 
في أنحاء البالد يتركز معظمها في شمال ووسط سيناء، حيث ينشط الفرع 
المص���ري لتنظيم "داعش" والذي تبنى هجم���ات عديدة نفذت ضد األمن 

والمدنيين واألقباط والكنائس.

محكمة مصرية تقضي بإعدام 
6 أشخاص أدينوا بقتل شرطي

االستقالل/ وكاالت:
عززت روس���يا وجودها العس���كري 
قبالة س���وريا خش���ية قيام الغرب 
بشن ضربات قريبا تستهدف قوات 
الحكومة الس���ورية، بعدما اتهمت 
الفصائل المسلحة بالتحضير لعمل 
"استفزازي" في محافظة إدلب، كما 

أفادت وسائل اعالم روسية.
"كوميرس���انت"  صحيف���ة  وكتبت 
الروس���ية نقال عن مصدر في هيئة 
فرقاطتي���ن  أن  الروس���ية  األركان 
مجهزتين بصواري���خ عابرة من نوع 
"كاليبر" قادرة عل���ى ضرب أهداف 
على األرض أو سفن، أرسلت السبت 

بحرًا الى المتوسط.
مؤلفًا  الروس���ي  االس���طول  وأصبح 
حاليًا من عش���ر س���فن وغواصتين 
قبالة س���وريا، ما يعتبر أكبر تواجد 

عسكري منذ بداية النزاع في سوريا 
ع���ام 2011 كم���ا أوردت صحيف���ة 

"إزفستيا".
فإن األسطول  الصحيفة  وبحس���ب 
أصبح يضم خصوصًا سفينة إلطالق 

الصواري���خ ومدم���رة ته���دف إلى 
التص���دي لغواصات وثالث س���فن 
دورية. وكان الجيش الروسي اتهم 
المعارضة السورية  السبت فصائل 
بالتحضير لعمل "استفزازي" يتمثل 

بهجوم باألس���لحة الكيميائية في 
محافظ���ة إدل���ب به���دف تحميل 
دمشق المسؤولية عنه واستخدامه 
كمبرر للقوى الغربية لضرب أهداف 

حكومية في سوريا.
وفي نيسان/أبريل، نفذت واشنطن 
وباري���س ولندن ضربات مش���تركة 
السوري  للجيش  مواقع  استهدفت 
ردًا على هجوم كيميائي مزعوم وقع 
ف���ي مدينة دوما وأس���فر عن مقتل 

العشرات.
وأم���س الثالث���اء أعلن نائ���ب وزير 
الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف 
مج���ددا أن مقاتل���ي هيئ���ة تحرير 
الش���ام )النص���رة س���ابقا( الذي���ن 
يس���يطرون على 60% من منطقة 
ادلب "على وش���ك القيام باستفزاز 
خطير ج���دًا عب���ر اس���تخدام مواد 

كيميائية تتضمن الكلور".

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني: إن بالده ستهزم أعداءها 
في البيت األبيض، وس���تتغلب على العقوبات التي فرضتها 

الواليات المتحدة عليها.
جاء ذلك في خطاب ألقاه روحاني أمام البرلمان، وبثه التليفزيون 
اإليراني أمس الثالثاء، وأكد فيه أن حكومته ال تخش���ى أميركا 
وال المش���اكل االقتصادية، وس���تتغلب عل���ى كل التحديات 

والصعاب التي تواجهها البالد.
واعتب���ر الرئيس اإليراني أن العقوبات الجديدة التي فرضتها 

الواليات المتحدة مؤخرا ستؤدي إلى توحيد اإليرانيين..
يذكر أن محكمة العدل الدولية استأنفت أمس االستماع إلى 
المرافعات في الدعوى القضائية التي تقدمت بها إيران ضد 
الواليات المتحدة، بس���بب العقوبات الت���ي فرضها الرئيس 

األميركي دونالد ترامب على طهران.
وتطالب إيران بإصدار حكم مؤقت خالل أيام بوقف العقوبات 
األميركي���ة لحين البت في الدع���وى، في حين يتوقع أن تدفع 

واشنطن بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في النزاع.

روحاني: طهران 
ستهزم أعداءها في 

البيت األبيض

روسيا تعزز وجودها العسكري قبالة سوريا تحسبًا من ضربات غربية محتملة
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القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت مجلة »إس���رائيلية« يوم أمس 
الثالث���اء النقاب ع���ن روبوت عس���كري 
»إسرائيلي« هدفه تقديم خدمات طبية 

إلنقاذ الجنود المصابين في المعارك.
وبحسب مجلة ماكور ريشون العبرية، فإن 
هذا الروبوت إلى جانب قدرات عس���كرية 
أخرى من ش���أنها تحس���ين االستجابة 

الطبي���ة للجنود في المعارك وإنقاذ حياة 
العشرات من الجنود.

ونقل���ت المجلة ع���ن ضابط كبي���ر قوله 
»إن 90% م���ن الذين قتل���وا في الحروب 
والمعارك كان من الممكن إنقاذ حياتهم«، 
مبينًا أنهم قتلوا بسبب نزيف داخلي لم 

يتم تحديده في الوقت المناسب.
وأش���ار الضاب���ط إل���ى أن ه���ذا الروبوت 

س���يكون قادرًا على نقل مع���دات طبية 
بحوال���ي 40 كيلو غرام���ا ولداخل مناطق 
»العدو« ب� 8 كيلو مترًا من مكان انطالقها، 
كما أنها س���تنقل ملصقات طبية فريدة 
م���ن نوعها س���تعمل عل���ى مراقبة حالة 
المصاب ونق���ل المعلومات لجهاز ذكي 
س���يكون بيد طبيب لتحديد المش���اكل 

الداخلية وعالجه.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفاد موقع »كان اإلسرائيلي« أمس الثالثاء أن شرطة 
االحتالل اإلسرائيلي قررت الشروع في التحقيق مع 
حارس األمن الذي رش غاز الفلفل على مس����افرين 
دروز من سكان دالية الكرمل في مطار »بن غوريون« 
الدول����ي قب����ل حوالي اس����بوع خالل خ����الف اندلع 

بينهم حول تقديم جوازات س����فر، وتنوي الشرطة 
اس����تدعاءه للتحقيق تحت طائلة التحذير بشبهة 

االعتداء.
وكانت سلطة المطارات قد قررت إقالة حارس األمن 
الذي رش غاز الفلفل على المسافرين الدروز، وأكدت 
أن الحارس تصرف بطريق����ة غير مهنية ومخالفة 

لإلجراءات كما أعربت عن أسفها على ما حدث.
وعلى الرغم من إقالة الحارس، فإن العائلة توجهت 
عبر محاميها برسالة إلى مدير عام سلطة المطارات 
»يعكوف غنوت« وللمفتش العام للشرطة الجنرال 
»روني الش����يخ«، واشتكت من الحادثة التي وقعت 

في تاريخ 2018-8-18.

الكشف عن روبوت »إسرائيلي« إلنقاذ الجنود المصابين في المعارك

التحقيق مع حارس أمن »إسرائيلي« رش غاز الفلفل على مسافرين دروز

االستقالل/ وكاالت:
أجرت وزيرة المس���اواة االجتماعية غيال جمالئيل زي���ارة تفقدية أمس 
الثالثاء في مس���توطنات غالف غزة وس���ديروت ، للتضامن مع س���كان 

الغالف في ظل استمرار البالونات الحارقة.
ووفق���ًا لموقع "معاريف هش���فوع" فقد دعت الوزيرة خ���الل الزيارة إلى 
ضرورة التوصل إلى تسوية ملموسة بأسرع وقت  لجلب الهدوء التام في 

مستوطنات غالف غزة
وأضافت الوزي���رة قائلة " ليس لنا مصلحة في الدخول في حرب جديدة 
مع غزة، ولكن إذا اضطررنا إلى ذلك ولم يعد أمامنا خيار آخر، سندخل في 

حرب جديدة مع غزة. وفق قولها.

وزيرة »إسرائيلية« تدعو إلتمام 
التسوية مع غزة بأسرع وقت

االستقالل/ وكاالت:
كشف موقع defense.gov أمس النقاب عن استثمار أمريكا لمئات 
ماليين الدوالرات في تطوير قواعد سالح الجو االسرائيلي المنتشرة 

في أنحاء دولة الكيان.
ووفقًا للموقع فإن الحديث يدور عن مش���روع يش���رف على تنفيذه 
قيادة س���الح الهندس���ة األمريكية المنتش���رة ف���ي ألمانيا، حيث 
س���ينتهي المشروع الذي يهدف إلى تطوير وبناء قواعد سالح الجو 
االسرائيلي في ش���هر يونيو 2020 هذا وس���يتم تمويل المشروع 
الذي تص���ل تكلفته إلى 400 مليون دوالر م���ن ميزانية FMS التي 
يتم صرفها لقوات الهندس���ة األمريكية المنتش���رة في أوروبا، كما 
يشار إلى أن هناك عددًا من الشركات األمريكية الخاصة تشارك في 
Constructors, Conti Federal Services- المشروع مثل ش���ركة

.Nibor Enterprises

سالح الهندسة األمريكي يبدأ 
بتطوير القواعد الجوية االسرائيلية

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس حكوم����ة االحتالل، بنيامين 
نتنياهو، أمس الثالثاء، إنه يسعى ألن 
يفوز حزب الليكود الحاكم ب� 40 مقعًدا 
في انتخابات الكنيست القريبة، وذلك 
في خطاب له أمام رؤس����اء الس����لطات 
المحلي����ة والمجال����س اإلقليمي����ة من 
ح����زب الليكود ومرش����حيه المحتملين 
النتخابات البلديات والسلطات المحلية 
المقبل����ة، خ����الل مؤتمر عق����د االثنين 
الماضي، استعدادا لخوض االنتخابات 

في تشرين األول/ أكتوبر المقبل.
وأض����اف نتنياهو، أن الحصول على 35 
مقعدًا في الكنيست بات هدفًا معقوال، 
لكن الهدف الحقيقي هو الوصول إلى 
أربعي����ن مقعًدا، علًما ب����أن الليكود في 
الكنيس����ت الحالية ممثل ب� 30 مقعًدا 
في االنتخابات البرلمانية األخيرة التي 

أجريت في 2015.
وتتباين نتائج استطالعات الرأي التي 
تجريها وس����ائل إع����الم ومراكز أبحاث 
متخصصة حول انتخابات الكنيس����ت، 
لكن نتائجها تش����ير إلى إمكانية فوز 

حزب الليكود ب� 30 إلى 34 مقعدًا.
ولم يفص����ح نتنياهو بوضوح عن موعد 
محدد لالنتخابات، فيما أشار مشاركون 
إل����ى احتم����ال إجراء  ف����ي االجتم����اع 
انتخابات في آذار/ مارس المقبل، فيما 

لم يؤكد نتنياهو أو ينفي ذلك.
يأتي ذلك وسط مؤش����رات إلى ارتفاع 
احتمال إجراء انتخابات مبكرة بس����بب 
األزم����ات الداخلية الت����ي تعصف بين 
الحي����ن واآلخ����ر باالئت����الف الحكومي، 
خاصة فيما يتعل����ق بالخالفات وتباين 

الرؤى حول "قانون تجنيد الحريديين".
االنتخاب����ات  تج����ري  أن  ويفت����رض 
البرلمانية في الكيان الصهيوني نهاية 
2019، بعد استكمال الحكومة واليتها 

الكاملة ومدتها أربع سنوات.

ونقل التلفزيون الرس����مي الصهيوني 
)كان(، الس����بت الماضي، عن نتنياهو، 
قوله خ����الل زيارته إلى ليتوانيا إنه "إذا 
أصر ح����زب أغودات يس����رائيل )ديني 
ل�"يهدوت  حريدي ومرك����ب أساس����ي 
هت����وراة"(، على إدخ����ال تعديالت على 
قان����ون التجنيد فس����يتم تبكير موعد 

االنتخابات".
وتشهد الحكومة الصهيونية خالفات 
حول مش����روع قانون التجنيد؛ إذ تصر 
األح����زاب الحريدي����ة عل����ى اس����تثناء 
المتديني����ن من "الخدمة العس����كرية 
لدراس����ة  اإللزامي����ة"، بدعوى تفرغهم 

التوراة والتعلم في المعاهد الدينية.
الحكومة  ف����ي  بالمقابل تص����ر أحزاب 
والمعارض����ة، على رأس����ها "إس����رائيل 
بيتينو" برئاس����ة وزير الحرب، أفيغدور 
ليبرم����ان، ويائير لبيد، زعيم حزب "يش 
عتيد"، عل����ى وج����وب أداء الحريديين 

الخدمة العسكرية.

ولّوح نتنياهو، األحد 12 آب/ أغسطس 
الجاري، بتقديم موعد االنتخابات العامة 
في ح����ال ع����دم التوصل إل����ى صيغة 
مش����تركة لقانون التجنيد الجديد، في 

غضون أسبوعين.
تأتي تهديدات نتنياه����و في أعقاب 
إص����دار المحكمة العليا ق����رارا يقضي 
بتمديد س����ريان قانون التجنيد حتى 
م����ن كان����ون األول/ ديس����مبر  الثاني 
المقبل، وذلك كي يتمكن الكنيس����ت 
م����ن تعديل القانون بما يتالءم مع قرار 

المحكمة.
وصادق الكنيست على صيغة جديدة 
للقانون بالقراءة األول����ى، لكن األحزاب 
الحريدية تعارضها. حي����ث أقر قانون 
التجنيد قب����ل نحو ش����هرين بالقراءة 
األولى، رغم انس����حاب كتل����ة األحزاب 
المتدين����ة من جلس����ة التصويت، لكن 
ح����زب "ي����ش عتي����د"، ص����وت لصالح 

المشروع، ما مكن الكنيست من إقراره.

واقت����رح نتنياهو، تعلي����ق التصويت 
بالقراءتين الثانية والنهائية حتى يتم 
التواف����ق على صيغ����ة مقبولة للجميع 
شركائه في االئتالف، لكن لم يتم ذلك 

بعد.
يذكر أن الكنيست س���ّن في العام 
2014 قان���ون التجني���د للجي���ش 
المفعول حاليا،  الساري  اإلسرائيلي 
في أعق���اب إلغاء المحكم���ة العليا 
لقانون تجنيد س���ابق، كان ُيعرف 
باس���م "قانون طال". في ذلك العام، 
صادق الكنيس���ت عل���ى التعديل 
رقم 19 للقانون ال���ذي طرحه حزب 
"ييش عتيد"، الذي كان شريكا في 
االئتالف الحكومي برئاسة نتنياهو، 
وذل���ك بذريعة "المس���اواة بتحمل 
العبء". وامتنع نتنياهو، بضغط من 
لبيد ورئيس حزب "البيت اليهودي"، 
نفتالي بينيت" عن ضم الحريديين 

إلى حكومته هذه.

االستقالل/ وكاالت:
كش����فت مؤسسة صحية إسرائيلية، أن من األسباب التي قد تؤدي إلى 

الصلع، في صفوف اإلسرائيليين الضغط النفسي.
واستخدم معد الدراسة مثالين على ذلك، وفاة قريب عزيز، أو خبر إعادة 
انتخاب بنيامين نتنياهو، رئيس����ًا للوزراء، حس����ب م����ا أوردته صحيفة 

"يسرائيل هيوم" العبرية أمس. 
وأثار اعتبار فوز نتنياهو في االنتخابات، سببًا للضغط النفسي المسبب 
للصلع، غضب مؤيديه، الذين احتجوا للمؤسسة، ما دفعها إلى تعديل 

القائمة وشطب المثال، واالعتذار. 

االستقالل/ وكاالت:
اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، أمس الثالثاء، 12 شخصًا إسرائيليًا، 

غالبيتهم من النساء، بتهمة اإلتجار بالنساء لألغراض الدعارة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الشرطة ألقت 
اليوم القبض على أفراد شبكة تقوم بتهريب النساء والفتيات 
من دول ش���رق أوروبا، وتق���وم ببيعهن في "إس���رائيل"، لدور 

وعصابات الدعارة.
وقال���ت الصحيفة العبرية، إن الش���بكة يديره���ا رجل وزوجته 
وابنهم���ا، وتم الب���دء بمراقبتهم وإجراء التحقيقات الس���رية 

ضدهم قبل شهرين.
وبحسب الصحيفة العبرية، نجحت الشبكة على مدار السنوات 
الماضية، في تهريب العش���رات من الفتيات والنساء من دول 
ش���رق أوروبا، تحديدا من جمهوريات االتحاد السوفيتي سابقا، 

وإحضارهم إلى "إسرائيل".

نتنياهو: نسعى للفوزبـ 40 مقعدًا بالكنيست في االنتخابات المقبلة مؤسسة صحية: نتنياهو 
يهدد اإلسرائيليين بالصلع!

الشرطة اإلسرائيلية 
تضبط شبكة اتجار 

بالنساء ألغراض الدعارة

الكني�ست الإ�سرائيلي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / اسامة احمد محمد عوض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402942874( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ سليمان عثمان عايش االسطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)924791536( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمود جهاد زهدى سرحان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
402468078فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ ايمان عثمان محمد الحلبي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)909134371( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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االستقالل/ وكاالت: 
بجان����ب العالجات التقليدية، يجد الكثير م����ن الناس أن اتباع نظام غذائي 
صحي يحد من خطر اإلصابة بأعراض التهابات المفاصل، مثل األلم، التورم، 
وتصّلب العضالت، باإلضافة ألكثر أش����كال التهاب المفاصل شيوًعا وهي 

هشاشة العظام.
وهناك بعض العوامل التي ُتقلل من أعراض التهاب المفاصل مثل خفض 

نس����بة الكوليس����ترول في الدم، وبذلك ال يزيد الضغ����ط على المفاصل 
الملتهبة أصاًل، باإلضافة إلى الحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي 
متوازن غن����ي بالنباتات، واأللياف، والدهون، والمواد المضادة لألكس����دة، 
ومضادات االلتهابات وبعض الفيتامينات مثل )E, C, A(، التي تس����اعد 

في منع حدوث المزيد من التهاب المفاصل.
ونش����ر موقع "Medicalnewstoday" المعني بالتقارير العلمية، تقريًرا 
يتضمن أبرز األطعمة التي يجب عل����ى مرضى التهاب المفاصل تناولها 

لمحاربة المرض بجميع أشكاله:
1- األسماك الدهنية:

تحتوي األسماك الدهنية مثل السلمون، السردين، التونة، والماكريل على 
األحماض الدهنية "أوميجا 3"، التي يمكن الحصول عليها أيًضا من المكمالت 
الغذائية، مثل مكمالت زيت السمك وزيت بذرة الكتان وبذور الشيا، وتعمل 

"أوميجا 3" على مكافحة االلتهابات؛ وخاصة التهابات المفاصل.
2- الزيوت:

هن����اك بعض أنواع الزي����وت التي تقلل من االلتهاب����ات باإلضافة إلى زيت 
 )Oleocanthal( الس����مك مثل زيت الزيتون البكر، الذي يحتوي عل����ى مادة

التي تقلل نسبة الكوليسترول وتخفض االلتهاب.
3- منتجات األلبان:

الحلي����ب والزب����ادي وأنواع الجب����ن المختلفة تحتوي على نس����بة كبيرة من 
الكالسيوم، وفيتامين د التي تزيد من قوة العظام، وتقلل األعراض المؤلمة 

وااللتهابات.

4- الخضروات الورقية الداكنة:
تعتبر خضروات الكرنب، والسبانخ، والسلق، من الخضروات الداكنة الغنية 
بفيتامين د، ومضادات األكسدة الطبيعية، ما يعزز من عمل الجهاز المناعي 

ومقاومة العدوى وااللتهابات.
5- البروكلي:

يحتوي عل����ى م����ادة تس����مى )Sulforaphane( التي أثب����ت العلماء أنها 

 C, K تبطيء من تقدم هشاش����ة العظام، باإلضافة إلى أنه غني بفيتاميني
والكالسيوم.

6- الشاي األخضر:
يحتوي على مس����تويات عالية من مادة "البوليفينول" المضادة لألكس����دة، 

التي تقاوم أي التهاب موجود في الجسم، وخاصة التهابات المفاصل.
7- الثوم:

م����ن المعروف قديًما ق����درة الثوم على الحد م����ن االلتهابات، حيث 
يحت����وي على مرك����ب يس����مى )diallyl disulfide( يقلل أيًضا من 

التهاب الغضاريف.
8- المكسرات:

مفي����دة لصحة القل����ب، ألنها تقلل الكوليس����ترول وتعمل كمضاد 
لألكسدة، وتحتوي على الزنك والكالسيوم والماغنيسيوم وفيتامين 
E، كما أنها تحتوي على حمض "ألفا لينولينيك"، الذي يعزز من قدرة 

الجهاز المناعي.
أطعمة ينصح بتجنبها:

هناك 3 أنواع من الطعام يجب تجنبها لمرضى التهاب المفاصل، حيث 
تزيد تلك األطعمة من األعراض واآلالم الناتجة عن االلتهاب وهي:

1- السكر:
تزيد السكريات المعالجة من إفراز مادة السيتوكينات المناعية التي تفرز 
في حالة االلتهاب، أما الس����كريات الموجودة في المشروبات المحالة فهي 

تزيد من التهاب المفاصل.
2- الدهون المشبعة:

تزيد من مس����تويات الكوليس����ترول في الدم، وتزيد وزن الجسم، فتضغط 
بشكل ملحوظ على المفاصل التي تكون مصابة بالفعل بالتهاب.

3- الكربوهيدرات المكررة:
تتواجد ف����ي الخبز األبيض، واألرز األبيض والشيبس����ي، وتحفز االلتهابات 

الموجودة في الجسم عمومًا.

أطعمة تحارب التهابات المفاصل.. وأخرى تزيدها

االستقالل/ وكاالت:
ال يمك���ن اعتبار تأخر الطفل في ال���كالم من عالمات تأخر 
النمو بس���هولة، فهن���اك عوامل اجتماعي���ة مثل تحدث 
المحيطين به بأكثر من لغة أو لهجة، أو تحدث الخادمة أو 
السائق بلغة مختلفة، ما يجعل التقاط الطفل للكالم وبناء 
جمل للتعبير أمرًا صعبًا. وطالما يستطيع الصغير التعبير 
عن نفس���ه بلغة اإلشارة أو بأية مقاطع صوتية، ويستطيع 
فهم ما يقال له ال داعي للقلق إال إذا استمر في عدم القدرة 

على الكالم حتى سن سنتين.
يعتقد الخبراء أن الجنين يبدأ في تطوير القدرة على الكالم 
داخل الرحم مع استماعه لدقات قلب األم، ولصوتها. ولذلك 
تحث التوصيات الحامل على التحدث للجنين داخل الرحم.
وخالل األش���هر الثالثة األولى بع���د والدة الطفل ينطق 
أولى صرخاته، ويكون الجوع هو السبب غالبًا. وخالل هذه 

المرحلة المبكرة على األبوين التحدث كثيرًا مع الرضيع، 
ومخاطبته باس���مه ليتع���ّرف عليه. وكلما زاد اس���تماع 
الطفل لعدد الكلمات كلما س���اعده ذل���ك على التقاط 

معانيها.
ويستطيع كثير من األطفال خالل الفترة بين الشهر ال� 4 
وال� 7 نطق كلمة ماما أو بابا أو تاتا. وعلى الرغم من س���عادة 
األبوين لسماع ذلك إال أن الطفل ال يعي معنى الكلمة غالبًا 
في هذه المرحلة، لكنه يستطيع تمييز اسمه عندما ُينطق.

وخ���الل المرحلة م���ن 8 إلى 12 ش���هرًا يب���دأ الطفل في 
الهمهمة والتعبير ببعض األص���وات، وفي هذه المرحلة 
على األبوين تشجيعه بالتحدث إليه أكثر لزيادة محصوله 

من المفردات.
ويتمكن الصغير بين 12 و18 شهرًا من التقاط المزيد من 
الكلمات، ويمكنه اإلش���ارة إلى األشياء التي يريد التحدث 

عنها بينما يحاول نطق اسمها أو يتمكن بالفعل من نطق 
الكلمة مع تحريف الصوت.

ومع بلوغ الصغير عمر 18 ش���هرًا يك���ون قادرًا على نطق 
جملة بسيطة من كلمتين إحداهما ماما أو بابا.

متى تقلق؟
إذا لم يس���تطع الطفل بين عمر س���نة وسنتين 

اإلشارة إلى األشياء للتواصل، أو إذا استمر في 
استخدام صوت واحد فقط للتعبير عن كل 

شيء، وال يبحث عن الدمى عندما تختفي 
عن ناظريه.

ويقترح الخبراء عرض الطفل على خبير 
في النطق إذا بلغ 13 ش���هرًا ولم يكن 

قد تمكن من نطق كلمة مثل ماما، وظل 
معتمدًا على أصوات الهمهمة البسيطة.

متــى تقلــق إن تأخــر الطفــل بالكــالم؟

االستقالل/ وكاالت:
ُذكر العسل في القرآن الكريم، ومما ال شك فيه أن له فوائد 
عديدة لصحة اإلنس���ان، حي���ث إن العلماء يوم���ًا بعد يوم 
يكتش���فون فيه فائدة وخاصية جديدة فسبحان من خلق 

فأبدع.
وتبرز أهمية العسل في قدرته على التخلص من االلتهابات 
بشكل عام، فهو مضاد لاللتهابات والتورمات، كما وجد أيضًا 
أنه يس���اعد على التخلص وتحس���ين حالة بعض المرضى 
ببعض األمراض الجلدية الشائعة، كأمراض الصدفية على 

سبيل المثال ال الحصر، وكذلك أمراض اإلكزيما الجلدية.
لعس���ل وفي الس���ياق، ذكر موقع “draxe”، أن  ا

من  بالكثير  يرتب���ط 
الفوائ���د، 

فالعسل وش���معه يس���اعدان على ترطيب البشرة والجلد 
وتحس���ين حالته بش���كل جي���د، كما أن لهم���ا الكثير من 
الخصائص التي تساعد على تحسين حالة التشققات التي 
تصيب بعض أنواع البشرة وتؤرق صاحبها، وكذلك يمكن 
االستعانة بهما في تحسين حالة جفاف الجلد التي تصيب 

البعض أيضًا.
وأضاف الموقع، أن العسل يساعد على تحسين حالة حبوب 
الشباب التي تظهر على س���طح الجلد وتصيب الكثيرين، 
وذلك ألنها تساعد بشكل عام على التخلص من االلتهابات، 
كما أن عس���ل النحل وشمعه يس���اعد على نعومة البشرة 

بشدة، ويساعد على تخفيف األوجاع واآلالم والتورمات.
يذكر أن ش���مع العسل يس���اعد أيضًا على 
تحس���ين حالة الكوليسترول في الجسم 
ويفي���د ف���ي تخفيضه بعض الش���يء، 
ويساعد في تحسين 
الش���فاه  حال���ة 
يصيبها  الت���ي 

التشققات.

تعّرف على فوائد شمع العسل

االستقالل/ وكاالت:
تعد منصة “انس���تغرام” واحدة م���ن أكبر المنصات 
االجتماعية وأش���هرها في العال���م، حيث تتميز هذه 
المنصة بماليين المش���تركين حول العال���م، والذين 
يشاركون أبسط لحظاتهم بالصور أو الفيديو على هذه 

المنصة.
وفي إطار التحديثات التي يقوم بها “انستغرام”، بدأ 
الموق���ع بتجربة أداة جديدة تس���اعد طالب الجامعات 
على التواصل مع بعضهم البعض بشكل أفضل. حيث 
تس���مح هذه الخاصية الجديدة للطالب باالنضمام إلى 
مجتمع افتراضي، يس���مح لهم بتبادل الرسائل فيما 

بينهم.

وأيضًا، يمكن للمس���تخدم اختيار استقبال 
هذه الرس���ائل، أو تجاهلها من أي ش���خص 
ال يتابعه، كما يمكنه أيضًا حظرهم بشكل 

كلي.
هذا اإلعالن يأتي بعد عدة أيام من إعالن موقع “تندر” 
إطالق خاصية جديدة تحمل اس���م Tinder U، والتي 
تسمح لمستخدميها بتحديد عملية البحث ضمن إطار 

زمالء الدراسة.
الموقع قام بتصميم هذه الخاصية الس���تخدامات 
تتجاوز “األهداف الرومانسية”، إذ يمكن للطالب 
البحث عن ش���ركاء للدراس���ة، أو تكوين صداقات 

جديدة.

“انستغرام” 
تطلق تحديثًا

 خاصًا بطلبة 
الجامعات
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االستقالل/ وكاالت: 
بجان����ب العالجات التقليدية، يجد الكثير م����ن الناس أن اتباع نظام غذائي 
صحي يحد من خطر اإلصابة بأعراض التهابات المفاصل، مثل األلم، التورم، 
وتصّلب العضالت، باإلضافة ألكثر أش����كال التهاب المفاصل شيوًعا وهي 

هشاشة العظام.
وهناك بعض العوامل التي ُتقلل من أعراض التهاب المفاصل مثل خفض 

نس����بة الكوليس����ترول في الدم، وبذلك ال يزيد الضغ����ط على المفاصل 
الملتهبة أصاًل، باإلضافة إلى الحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي 
متوازن غن����ي بالنباتات، واأللياف، والدهون، والمواد المضادة لألكس����دة، 
ومضادات االلتهابات وبعض الفيتامينات مثل )E, C, A(، التي تس����اعد 

في منع حدوث المزيد من التهاب المفاصل.
ونش����ر موقع "Medicalnewstoday" المعني بالتقارير العلمية، تقريًرا 
يتضمن أبرز األطعمة التي يجب عل����ى مرضى التهاب المفاصل تناولها 

لمحاربة المرض بجميع أشكاله:
1- األسماك الدهنية:

تحتوي األسماك الدهنية مثل السلمون، السردين، التونة، والماكريل على 
األحماض الدهنية "أوميجا 3"، التي يمكن الحصول عليها أيًضا من المكمالت 
الغذائية، مثل مكمالت زيت السمك وزيت بذرة الكتان وبذور الشيا، وتعمل 

"أوميجا 3" على مكافحة االلتهابات؛ وخاصة التهابات المفاصل.
2- الزيوت:

هن����اك بعض أنواع الزي����وت التي تقلل من االلتهاب����ات باإلضافة إلى زيت 
 )Oleocanthal( الس����مك مثل زيت الزيتون البكر، الذي يحتوي عل����ى مادة

التي تقلل نسبة الكوليسترول وتخفض االلتهاب.
3- منتجات األلبان:

الحلي����ب والزب����ادي وأنواع الجب����ن المختلفة تحتوي على نس����بة كبيرة من 
الكالسيوم، وفيتامين د التي تزيد من قوة العظام، وتقلل األعراض المؤلمة 

وااللتهابات.

4- الخضروات الورقية الداكنة:
تعتبر خضروات الكرنب، والسبانخ، والسلق، من الخضروات الداكنة الغنية 
بفيتامين د، ومضادات األكسدة الطبيعية، ما يعزز من عمل الجهاز المناعي 

ومقاومة العدوى وااللتهابات.
5- البروكلي:

يحتوي عل����ى م����ادة تس����مى )Sulforaphane( التي أثب����ت العلماء أنها 

 C, K تبطيء من تقدم هشاش����ة العظام، باإلضافة إلى أنه غني بفيتاميني
والكالسيوم.

6- الشاي األخضر:
يحتوي على مس����تويات عالية من مادة "البوليفينول" المضادة لألكس����دة، 

التي تقاوم أي التهاب موجود في الجسم، وخاصة التهابات المفاصل.
7- الثوم:

م����ن المعروف قديًما ق����درة الثوم على الحد م����ن االلتهابات، حيث 
يحت����وي على مرك����ب يس����مى )diallyl disulfide( يقلل أيًضا من 

التهاب الغضاريف.
8- المكسرات:

مفي����دة لصحة القل����ب، ألنها تقلل الكوليس����ترول وتعمل كمضاد 
لألكسدة، وتحتوي على الزنك والكالسيوم والماغنيسيوم وفيتامين 
E، كما أنها تحتوي على حمض "ألفا لينولينيك"، الذي يعزز من قدرة 

الجهاز المناعي.
أطعمة ينصح بتجنبها:

هناك 3 أنواع من الطعام يجب تجنبها لمرضى التهاب المفاصل، حيث 
تزيد تلك األطعمة من األعراض واآلالم الناتجة عن االلتهاب وهي:

1- السكر:
تزيد السكريات المعالجة من إفراز مادة السيتوكينات المناعية التي تفرز 
في حالة االلتهاب، أما الس����كريات الموجودة في المشروبات المحالة فهي 

تزيد من التهاب المفاصل.
2- الدهون المشبعة:

تزيد من مس����تويات الكوليس����ترول في الدم، وتزيد وزن الجسم، فتضغط 
بشكل ملحوظ على المفاصل التي تكون مصابة بالفعل بالتهاب.

3- الكربوهيدرات المكررة:
تتواجد ف����ي الخبز األبيض، واألرز األبيض والشيبس����ي، وتحفز االلتهابات 

الموجودة في الجسم عمومًا.

أطعمة تحارب التهابات المفاصل.. وأخرى تزيدها

االستقالل/ وكاالت:
ال يمك���ن اعتبار تأخر الطفل في ال���كالم من عالمات تأخر 
النمو بس���هولة، فهن���اك عوامل اجتماعي���ة مثل تحدث 
المحيطين به بأكثر من لغة أو لهجة، أو تحدث الخادمة أو 
السائق بلغة مختلفة، ما يجعل التقاط الطفل للكالم وبناء 
جمل للتعبير أمرًا صعبًا. وطالما يستطيع الصغير التعبير 
عن نفس���ه بلغة اإلشارة أو بأية مقاطع صوتية، ويستطيع 
فهم ما يقال له ال داعي للقلق إال إذا استمر في عدم القدرة 

على الكالم حتى سن سنتين.
يعتقد الخبراء أن الجنين يبدأ في تطوير القدرة على الكالم 
داخل الرحم مع استماعه لدقات قلب األم، ولصوتها. ولذلك 
تحث التوصيات الحامل على التحدث للجنين داخل الرحم.
وخالل األش���هر الثالثة األولى بع���د والدة الطفل ينطق 
أولى صرخاته، ويكون الجوع هو السبب غالبًا. وخالل هذه 

المرحلة المبكرة على األبوين التحدث كثيرًا مع الرضيع، 
ومخاطبته باس���مه ليتع���ّرف عليه. وكلما زاد اس���تماع 
الطفل لعدد الكلمات كلما س���اعده ذل���ك على التقاط 

معانيها.
ويستطيع كثير من األطفال خالل الفترة بين الشهر ال� 4 
وال� 7 نطق كلمة ماما أو بابا أو تاتا. وعلى الرغم من س���عادة 
األبوين لسماع ذلك إال أن الطفل ال يعي معنى الكلمة غالبًا 
في هذه المرحلة، لكنه يستطيع تمييز اسمه عندما ُينطق.

وخ���الل المرحلة م���ن 8 إلى 12 ش���هرًا يب���دأ الطفل في 
الهمهمة والتعبير ببعض األص���وات، وفي هذه المرحلة 
على األبوين تشجيعه بالتحدث إليه أكثر لزيادة محصوله 

من المفردات.
ويتمكن الصغير بين 12 و18 شهرًا من التقاط المزيد من 
الكلمات، ويمكنه اإلش���ارة إلى األشياء التي يريد التحدث 

عنها بينما يحاول نطق اسمها أو يتمكن بالفعل من نطق 
الكلمة مع تحريف الصوت.

ومع بلوغ الصغير عمر 18 ش���هرًا يك���ون قادرًا على نطق 
جملة بسيطة من كلمتين إحداهما ماما أو بابا.

متى تقلق؟
إذا لم يس���تطع الطفل بين عمر س���نة وسنتين 

اإلشارة إلى األشياء للتواصل، أو إذا استمر في 
استخدام صوت واحد فقط للتعبير عن كل 

شيء، وال يبحث عن الدمى عندما تختفي 
عن ناظريه.

ويقترح الخبراء عرض الطفل على خبير 
في النطق إذا بلغ 13 ش���هرًا ولم يكن 

قد تمكن من نطق كلمة مثل ماما، وظل 
معتمدًا على أصوات الهمهمة البسيطة.

متــى تقلــق إن تأخــر الطفــل بالكــالم؟

االستقالل/ وكاالت:
ُذكر العسل في القرآن الكريم، ومما ال شك فيه أن له فوائد 
عديدة لصحة اإلنس���ان، حي���ث إن العلماء يوم���ًا بعد يوم 
يكتش���فون فيه فائدة وخاصية جديدة فسبحان من خلق 

فأبدع.
وتبرز أهمية العسل في قدرته على التخلص من االلتهابات 
بشكل عام، فهو مضاد لاللتهابات والتورمات، كما وجد أيضًا 
أنه يس���اعد على التخلص وتحس���ين حالة بعض المرضى 
ببعض األمراض الجلدية الشائعة، كأمراض الصدفية على 

سبيل المثال ال الحصر، وكذلك أمراض اإلكزيما الجلدية.
لعس���ل وفي الس���ياق، ذكر موقع “draxe”، أن  ا

من  بالكثير  يرتب���ط 
الفوائ���د، 

فالعسل وش���معه يس���اعدان على ترطيب البشرة والجلد 
وتحس���ين حالته بش���كل جي���د، كما أن لهم���ا الكثير من 
الخصائص التي تساعد على تحسين حالة التشققات التي 
تصيب بعض أنواع البشرة وتؤرق صاحبها، وكذلك يمكن 
االستعانة بهما في تحسين حالة جفاف الجلد التي تصيب 

البعض أيضًا.
وأضاف الموقع، أن العسل يساعد على تحسين حالة حبوب 
الشباب التي تظهر على س���طح الجلد وتصيب الكثيرين، 
وذلك ألنها تساعد بشكل عام على التخلص من االلتهابات، 
كما أن عس���ل النحل وشمعه يس���اعد على نعومة البشرة 

بشدة، ويساعد على تخفيف األوجاع واآلالم والتورمات.
يذكر أن ش���مع العسل يس���اعد أيضًا على 
تحس���ين حالة الكوليسترول في الجسم 
ويفي���د ف���ي تخفيضه بعض الش���يء، 
ويساعد في تحسين 
الش���فاه  حال���ة 
يصيبها  الت���ي 

التشققات.

تعّرف على فوائد شمع العسل

االستقالل/ وكاالت:
تعد منصة “انس���تغرام” واحدة م���ن أكبر المنصات 
االجتماعية وأش���هرها في العال���م، حيث تتميز هذه 
المنصة بماليين المش���تركين حول العال���م، والذين 
يشاركون أبسط لحظاتهم بالصور أو الفيديو على هذه 

المنصة.
وفي إطار التحديثات التي يقوم بها “انستغرام”، بدأ 
الموق���ع بتجربة أداة جديدة تس���اعد طالب الجامعات 
على التواصل مع بعضهم البعض بشكل أفضل. حيث 
تس���مح هذه الخاصية الجديدة للطالب باالنضمام إلى 
مجتمع افتراضي، يس���مح لهم بتبادل الرسائل فيما 

بينهم.

وأيضًا، يمكن للمس���تخدم اختيار استقبال 
هذه الرس���ائل، أو تجاهلها من أي ش���خص 
ال يتابعه، كما يمكنه أيضًا حظرهم بشكل 

كلي.
هذا اإلعالن يأتي بعد عدة أيام من إعالن موقع “تندر” 
إطالق خاصية جديدة تحمل اس���م Tinder U، والتي 
تسمح لمستخدميها بتحديد عملية البحث ضمن إطار 

زمالء الدراسة.
الموقع قام بتصميم هذه الخاصية الس���تخدامات 
تتجاوز “األهداف الرومانسية”، إذ يمكن للطالب 
البحث عن ش���ركاء للدراس���ة، أو تكوين صداقات 

جديدة.

“انستغرام” 
تطلق تحديثًا

 خاصًا بطلبة 
الجامعات
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غزة/ عبدالله نصيف: 
عبر العب غزة الرياضي ف���ادي العراوي ، صاحب 
هدف التعادل لفريقه بالوقت القاتل أمام شباب 
رفح ، عن حزنه الش���ديد لخ���روج فريقه من دور 
قبل النهائي لبطولة الطفلة الش���هيدة بيان أبو 
خماش التنشيطية ، و التي انتهت بفوز الزعيم 

بركالت الجزاء 4_3  مساء االثنين الماضي.
و قال الع���راوي ل� "االس���تقالل " إن الفريق قدم 
مردودًا إيجابيًا كبي���رًا خالل المباراة ، رغم تأخرنا 
بهدفي���ن ، إال أن الروح القتالي���ة أعادت العميد 
لنقطة البداية ، واستطعنا إدراك التعادل ، ولكن 
الحظ لم يكن يقف معنا في تلك المباراة من أجل 

الوصول لنهائي البطولة".
وأكد الع���راوي أن التتويج بالبطولة الودية ، كان 
سيعطي للفريق دفعة معنوية كبيرة ، و الدخول 
في منافسات الدوري الممتاز بروح البطل ، مبينًا 
أن البطولة نجحت في اس���تعادة اللياقة البدنية 
و خلق حالة من االنس���جام بين العبي الفريق ، و 
الدخول بأجواء المباريات قبل بدء بطولة الدوري 

الممتاز .
و ع���ن بطولة ال���دوري الممتاز اوض���ح الالعب أن 
المنافسة على لقب الدوري حق مشروع ألي فريق 

يلعب على البطولة .

مدريد/ االستقالل: 
أعاد العمالق اإلس����باني ريال مدريد، التفكير 
ف����ي ضم نج����م مانشس����تر س����يتي، لترميم 
خطوطه الهجومية المنهكة، بعد رحيل هدافه 
التاريخي كريس����تيانو رونالدو، إلى يوفنتوس 

اإليطالي.
وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مسؤولي 
الملكي سيتابعون اإلنجليزي رحيم سترلينج، 

خالل مباراة األسود الثالثة مع منتخب إسبانيا، 
ف����ي دوري األم����م األوروبية المق����رر لها يوم 8 

سبتمبر/ أيلول المقبل، على ملعب ويمبلي.
وكان الفري����ق المتوج بالنس����خ الثالث األخيرة 
من دوري أبطال أوروبا، قد أظهر اهتمامًا بالعب 
ليفربول الس����ابق، مطلع العام الجاري، بناء على 
توصية من مدربه الفرنسي حينئذ، زين الدين 

زيدان.

مدريد/ االستقالل: 
اإلسباني  فالنس����يا  نادي  توصل 
أمس الثالث����اء، التفاق مع باريس 
س����ان جيرم����ان الفرنس����ي لضم 
جونس����الو جيديس ف����ي صفقة 
ق����درت قيمتها بنح����و 40 مليون 

يورو.
البرتغالي  الالع���ب  وأمض���ى 
البال���غ م���ن العم���ر 21 عام���ًا 
الموسم الماضي معارًا للنادي 

اإلسباني.
وق����ال النادي اإلس����باني ف����ي بيان 
الثالث����اء  )جيدي����س(  "سيس����افر 
لفالنسيا للتوقيع على عقده الجديد 

كالعب في النادي".
وانضم جيديس لس���ان جيرمان 
قادم���ًا م���ن بنفيكا ف���ي يناير 
2017 لكن���ه خ���اض 13 مب���اراة 
قب���ل أن ينضم لفالنس���يا على 
أيلول  سبيل اإلعارة في سبتمبر 

الماضي.

فالن�ضيــا الإ�ضبــاين ي�ضــم 
لعــب باريــ�س �ضــان جريمــان

االستقالل/ وكاالت: 
وجه االتحاد الدولي لكرة الق���دم )فيفا(، المديح لنجم 
ليفربول اإلنجليزي ومنتخ���ب مصر محمد صالح، فيما 
يبدو مس���اندة له في أزمته الحالية مع االتحاد المصري 

لكرة القدم.
ووص���ف الفيف���ا الالعب ف���ي تغريدة على الحس���اب 
الرسمي بموقع "تويتر"، ب�"موهبة فذة وشخصية جذابة 
وسلوك متواضع وطبيعة بسيطة"، متسائال: "من الذي 

ال يحب محمد صالح؟".
وأرفق حس���اب االتح���اد الكرة الدول���ي باللغة العربية، 
بتغريدته، رابطًا لمقال نش���ره موق���ع الفيفا عن محمد 

صالح بعنوان "كيف أس���ر محمد صالح قلوب العالم"، 
سرد خاللها سريعا مسيرة العب و"إنسان" ناجح.

ورك���ز الفيفا ف���ي مقاله على أداء ص���الح المميز خالل 
الموس���م الماضي، س���واء مع ليفربول أو منتخب مصر، 
مش���يدا ب�"موهبته الفذة" و"تواضع���ه الكبير"، فضال 
عن كونه "جس���رًا بين الثقافات"، حسب وصف االتحاد 

الدولي.
وتأت���ي التغري���دة والمقال في خضم أزم���ة صالح مع 
االتحاد المصري لكرة القدم، لتش���د على عضد الالعب 
صاحب ال�26 عاما، بعد خ���روج النزاع إلى العلن مجددًا 

قبل يومين.

الفيفا يدخل على خط »اأزمة �ضالح« 

العراوي:
 املناف�ضة على لقب 
الدوري حق م�ضروع

ا�ضتدعاء وادي 
ل�ضفوف »الفدائي« 

ا�ضتعدادا 
لقريغيز�ضتان

الرام/ االستقالل: 
تلقت إدارة النادي المصري البورس���عيدي, 
خطابًا رس���ميًا م���ن االتحاد الفلس���طيني 
لكرة الق���دم, الس���تدعاء الدول���ي محمود 
وادي لخوض مباراة ودي���ة ل�"الوطني" أمام 
قيرغيزس���تان في الس���ادس من سبتمبر 
المقبل, ضمن استعدادات المنتخب لكأس 

األمم اآلسيوية 2019.
وأك���د النادي المص���ري, أنه أخب���ر الجهاز 
الفني بقيادة حسام حسن, بخطاب االتحاد 
الفلسطيني, بانتظار الموافقة على انضمام 

وادي لصفوف "الوطني".
ويعّد المهاجم الفلس���طيني أحد الركائز 
التي يعتمد عليها حسن بشكل دائم في 
المباريات, خاصة بع���د تألقه الالفت أمام 
االتحاد الس���كندري في ال���دوري المصري 

مؤخرا, إثر صناعته هدفي فريقه.
يش���ار إلى أن وادي يخوض ثاني مواسمه 
االحترافية بدولة مصر , بعد موسم ناجح مع 

األهلي بالدوري األردني .

ريال مدريد يراقب جنم مان�ض�ضرت �ضيتي
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لندن/ االستقالل: 
م���ن المتوق���ع أن تخس���ر بريطانيا ما 
قيمته نصف مليار جنيه إس���ترليني 
من صادرات النفاي���ات جراء اإلجراءات 
النفاي���ات،  واردات  عل���ى  الصيني���ة 

خصوصا تلك القابلة إلعادة التدوير.
وعوضًا عن تصدير الورق القابل إلعادة 
التدوي���ر، ب���ات على بريطاني���ا اآلن أن 
ترسل نفاياتها إلى مكبات النفايات أو 

أفران حرق النفايات.
وكان���ت الصين اس���توردت في العام 
2016 نحو ثلث���ي نفايات بريطانيا من 
ال���ورق ونحو 90 بالمئة م���ن "الحاويات 
الكرتوني���ة"، وه���و ما يف���وق واردات 

الصين من أي دولة أوروبية بكثير.
والعام الماضي، أقرت الصين إجراءات 

وتشريعات تتعلق باستيراد النفايات، 
األمر الذي يعني خس���ارة بريطانيا نحو 
145 ملي���ون جنيه س���نويا جراء وقف 
تصدي���ر الورق القابل إلع���ادة التدوير، 
وما بين 170 و335 مليون جنيه مقابل 
الحاويات الكرتونية، بحس���ب ما ذكرت 

صحيفة التليغراف البريطانية.
وأدت هذه التغييرات إلى إتخام السوق 
البريطانية بهذه المواد وتراجع سعرها 
بنس���بة 70 بالمئ���ة بين يناي���ر ومايو 
الماضيين، فيما تراجع سعر الحاويات 
الكرتوني���ة بنس���بة 30 بالمئ���ة خالل 

الفترة نفسها.
وقالت المسؤولة في شركة "رابوبانك"، 
مصرفي���ة  خدم���ات  ش���ركة  وه���ي 
واستشارات غذائية وزراعية هولندية، 

ناتاشا فاليفا، إنه ال يوجد في بريطانيا 
بنية إعادة تدوي���ر كافية للتعامل مع 
ه���ذا النوع من النفاي���ات، والدولة غير 
قادرة على استيعاب فائض النفايات 

الورقية.
يشار إلى أن بريطانيا تصدر إلى الصين 
نح���و 3.5 مليون طن م���ن الورق القابل 
إلعادة التدوير، بينما تصدر هولندا نحو 
1.3 مليون طن وفرنس���ا نحو 300 ألف 

طن.
وأش���ارت فاليفا إلى أن تأثير القرارات 
الصيني���ة يش���مل أيض���ا النفاي���ات 
البالستيكية، األمر الذي يعني أن الدول 
المصدرة للنفايات ستحاول البحث عن 
أسواق جديدة في إندونيسيا وتايوان 

وفيتنام.

لندن/ االستقالل: 
أنفقت امرأة بريطانية ما يقارب 70 ألف دوالر أمريكي على شراء المئات من دمى األطفال، بعدما 
أخبرها األطباء بأنها عاقر، وأنها لن تتمكن من االنجاب بسبب إصابتها بمتالزمة المبيض المتعدد 
الكيسات. غير أن األقدار شاءت أن ُترزق فيكتوريا أندروز، بطفلها توبياس بعد سنوات من العالج، 

محققة بذلك معجزة حيرت األطباء.
وبعد إنجاب طفلها األول اضطرت فيكتوريا إلى بيع نصف مجموعتها من الدمى لش���راء أغراض 

لطفلها الحقيقي.
 قالت فيكتوريا معلقة على تجربتها: "أحب األطفال منذ نعومة أظفاري، وزاد من ش���غفي بهم، 

بسبب عجزي عن اإلنجاب، لذا بدأت بجمع دمى األطفال في منزلي، واشتريت المئات منها"
وأضافت: " بعد سنوات من العالج، تحقق حلمي في اإلنجاب، كان األمر بمثابة المعجزة"

وعلمت فيكتوريا بحملها بالصدفة، بعد أن ش���عرت بآالم في المعدة، وتوجهت إلى المستشفى 
للع���الج، ظنًا منها بأنها تعاني التهابًا حادًا في المع���دة. ولكن بعد الفحوصات الطبية، زف لها 

األطباء أجمل خبر يمكن أن تسمعه في حياتها.
يذك���ر أن فيكتوريا بدأت في الع���ام الماضي بتناول دواء يدعى "اإلنفولي���ك" الذي عثرت عليه 
والدتها على اإلنترنت، لوقف نمو الشعر على الوجه والذي تعاني منه مريضات المبيض المتعدد 
الكيس���ات. ويبدو أن الدواء أدى أيضًا إلى ارتفاع  خصوبتها وس���اعدها في تحقيق حلمها الذي 

حرمت منه سنوات، وفق صحيفة ميرور البريطانية. 

الدمام/ وكاالت:
تداول نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي مقطعًا لفتاة تسرق سيارة 
تركها صاحبها في وضع التش���غيل أمام محل تجاري في الدمام شرقي 

السعودية.
ونزلت الفتاة من س����يارة أخرى كانت متوقفة بالقرب من السيارة 
الت����ي تركها صاحبها وذه����ب باتجاه المتجر، وقادت الس����يارة 
وابتعدت به����ا عن الموقع، في أول حادثة م����ن هذا النوع تتهم 

بها امرأة.
وبحسب ما نقلت صحيفة "اليوم" المحلية السعودية، فقد تلقت شرطة 
شمال الدمام شكوى من المواطن تفيد بسرقة سيارته بالدمام، وتم أخذ 
جميع بيانات الس���يارة األخرى التي كانت مشاركة بجريمة السرقة وتم 
تمرير جميع البيانات إلى الجهات ذات الصلة للتحري الكامل عنها وعن 

صاحبها.
وأثار الفيديو ردود فعل وتعليقات واسعة بمواقع التواصل االجتماعي، 
حيث أش���ار بعضهم إلى الحالة االجتماعي���ة الصعبة التي تتفاقم في 

المملكة.
وسمحت المملكة للسعوديات بقيادة السيارات برخصة رسمية، في 24 
يونيو الماضي، تنفيذًا لقرار أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، في 26 

سبتمبر، بعد عقود طويلة من تحريم ذلك عليهن.

سيدة تسرق مركبة 
بالسعودية في وضح النهار

برشلونة/ االستقالل : 
أعلنت الشرطة اإلسبانية االثنين عزمها على تسليم 
متهم رئيس����ي بقت����ل طفل عام 1998 للس����لطات 
الهولندية، بعد مضي عقدين من الزمن، على ارتكابه 

الجريمة.
وق����ادت حم����الت بح����ث ع����ن المش����تبه ب����ه على 
وس����ائل التواصل الش����رطة إلى القبض عليه، وبعد 
إجراء تحالي����ل الحمض الن����ووي، قبضت الش����رطة 

اإلسبانية على المشتبه فيه جوس بريتش، بالقرب 
من مدينة برشلونة، قبل يوم واحد من موافقته على 
news." تسليمه للس����لطات الهولندية، وفًقا لموقع

."sky
واتهم الرج����ل البالغ من العم����ر 55 عاًما باختطاف 
الطفل الهولندي نيكي فيرس����تابن وقتله واالعتداء 
عليه جنسًيا عام 1998، ومن المتوقع أن يبقى محتجًزا 

في إسبانيا حتى تسليمه للحكومة الهولندية.

بيروت/ االستقالل: 
قالت قناة "روسيا اليوم:" إن حادث قتل رجل 
على يد 3 أشقاء هز الشارع اللبناني، السيما 
بعد تداول خبر "قطع كعبي قدميه"، كي ال 
يتمكن من معاودة الوقوف والمقاومة، ثم 

فتح صدره بساطور وانتزاع قلبه.
وأضافت القناة في تقرير لها نشرته أمس 
الثالثاء أن محمد علي الدهيبي )مواليد عام 
1974، لبناني( انتهى به األمر يوم السبت 
الماضي ف���ي بلدة برج اليهودية ش���مال 
لبن���ان، جثة مصابة بطعن���ات متفرقة في 
مختلف أنحاء الجسد، ال بل كما قال قريبه، 
"تم قطع كعب���ي قدميه كي ال يتمكن من 
معاودة الوق���وف والمقاومة، س���اعة وهو 
ينزف على الطريق من دون أن يسمح ألحد 
باالقتراب منه وإسعافه، لينقل بعدها إلى 

المستشفى وقد فارق الحياة".
وذكر التقرير في التفاصيل أنه وبينما كان 
محمد يتس���وق داخل "س���وبرماركت" في 
البلدة، وقع جدل بينه وبين صاحب ال�"سوبر 

ماركت" بسبب غالء األسعار، ليختتم جداله 
بسب الذات اإلهية، وفي هذا الوقت صدف 
وجود ش���خص ، فاقترب من���ه وقال له "أال 
تعرف أن هذه الكلمة تعتب���ر كفًرا"، فرّد 

عليه "ما دخلك أنت إذا كنُت كافرًا أو ال".
م���ن  محم���د  الش���اب  خ���روج  وعن���د 
"السوبرماركت"، وجد ذلك الشخص برفقة 
أش���قائه قد حضروا إلى "ب���رج اليهودية" 
قاطعين الطريق علي���ه، ، فعاجله أحدهم 
بأكثر من طعنة بينما قام آخر بش���ق صدر 

القتيل بالساطور ليخرج قلبه من جسده.
وتّم نق���ل الضحية إلى مستش���فى جثة 
هامدة، بس���بب من���ع الجن���اة أي أحد من 

إسعافه وتركوه ينزف ألكثر من ساعة.
وتابع���ت القن���اة ش���عبة المعلومات في 
ق���وى األمن الداخل���ي اللبناني أوقفت أحد 
األش���قاء في المستش���فى بسبب إصابته 
بجروح، فيما س���لم اآلخران نفسيهما إلى 
هذه الش���عبة، مع العلم أنهما أصيبا أيضًا 

بطعنات سكين.

لندن/ االستقالل: 
أنقذ رجال إطفاء ف���ي الصين فتاة تبلغ من العمر 4 

سنوات بعد أن علق رأسها بسياج شرفة منزلها.
فبحس���ب صحيفة "الديلي مي���ل" البريطانية، فإن 
الفتاة اس���تغلت غي���اب والدتها وذهبت للش���رفة 

وحاولت تسلق سياج الشرفة.
لتنزل���ق قدمها ويعلق رأس���ها في الس���ياج الذي 
أنقذها من الوقوع من الطابق الخامس. واس���تمرت 
عملي���ة اإلنق���اذ حوالي نصف س���اعة ولم تتعرض 

الطفلة ألي إصابات خطيرة.

واردات الصين من »النفايات« تكلف 

بريطانيا نصف مليار إسترليني

ترزق بطفل بعد إنفاق آالف 
الدوالرات على دمى األطفال

لبناني »انتزعوا قلبه وقطعوا 
كعبي قدميه«.. والسبب؟

وسائل التواصل تساعد في اعتقال 
قاتل طفل بعد 20 عامًا على الجريمة

أسالك تنقذ طفلة من 

الوقوع من الطابق الخامس 

�أطفال ي�صاركون يف معر�س علمي مبوؤ�ص�صة �لقطان بغزة �أم�س     ) ت�صوير/ حممود عجور (


