
القدس المحتلة/ االستقالل:
توقعت صحيفة "معاريف" العبرية أمس الس���بت، أن تسقط "إسرائيل" قريًبا؛ 

ألس���باب أمنية داخلية. وكتب المحلل العس���كري "ألون بن دافيد" 
بصحيفة "معاريف" اإلس���رائيلية، أن "إس���رائيل ستس���قط قريًبا 

غزة/ االستقالل:
دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، جهورية مصر لمزيد من اإلجراءات 

للتخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة عموما وباألخص الجرحى الذين 
يعانون على معبر رفح المصري البري وفي طريق السفر الطويلة.

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو الهيئة العليا لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار والقيادي في حركة 

الجهاد االسالمي خالد البطش مواصلة فعاليات مسيرات العودة 
حتى كسر الحصار عن قطاع غزة. وقال البطش خالل كلمته بمؤتمر 

غزة/ دعاء الحطاب: 
مازالت مسيرات العودة الكبرى، متواصلة بفعاليتها السلمية على طول الشريط 

الح���دودي لقطاع غزة، لألس���بوع الثالث والعش���رين على التوالي، 
تأكيدًا إلصرار الغزيين على كس���ر الحصار اإلسرائيلي المفروض 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وجه المفوض العام لألونروا بيير كرينبول رسالة تاريخية 
لالجئين الفلس���طينيين، مؤكًدا أن ال أحد يستيطع نزع 
صفة الجئ عنهم وأن األونروا ستواصل تقديم خدماتها 

بإصرار أكبر وعزيمة ال تلين وأن واشنطن هي مانح واحد 
فق���ط رغم انها كانت اكبر المانحين طوال عقود. وأعرب 

كرينبول عن عميق أس���فه وخيبة أمله من 
الق���رار األميركي بع���دم تقديم أي تمويل 

غزة/ قاسم األغا:
تكش���ف قرارات الواليات المتحدة السياس���ية 
والمالي���ة المتالحقة ضد وكالة غوث وتش���غيل 

الالجئين الفلسطينيين "أونروا" الوجه الحقيقي 
لسياسة واشنطن المنحازة لالحتالل 
اإلسرائيلي، الساعي لصفية حق عودة 
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قناة إسرائيلية: سيتم إغالق مدارس 
»أونروا« بغزة والضفة هذا الشهر!

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت قناة )كان( اإلسرائيلية نقاًل عن كبار مسؤولي 
الفلس���طينيين  الالجئين  وكالة غوث وتش���غيل 
»أون���روا«، أنه س���يتم إغالق الم���دارس في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، بنهاية ش���هر سبتمبر الحالي. 
وحسب القناة اإلسرائيلية، فإن ذلك سيتم؛ بسبب 

األزمة المالية ونفاد أموال التمويل.
وقالت إن���ه »حال تحقق ه���ذا التهديد لألونروا، 

فإن ذل���ك يعني أن أكثر من ربع مليون طالب، لن 
يذهبوا إلى المدرسة«.

وأش���ارت إلى أن المؤسس���ة األمني���ة بالجيش 
اإلس���رائيلي »تش���عر بالقلق من عواقب انهيار 

الوضع التعليمي، وتفاقم أزمة األونروا«.
ووفق القناة، فإن إقالة المعلمين وإغالق المدارس، 
وخاصة في الضف���ة الغربية يمكن أن تؤدي إلى 

تفاقم الوضع األمني.

من المقاطعة.. هل يطلق عباس
 الرصاصة األخيرة على المصالحة؟ 

مسيرات العودة.. سالٌح 
يقض مضاجع االحتالل!

غزة/ محمود عمر:
يبي���ن نقل جهاز المخابرات المصري طاولة مباحث���ات المصالحة الداخلية إلى 

رام الله للحوار مع رئيس الس���لطة محمود عب���اس حولها؛ أن هذا 
الملف يمر في مأزق خطير وصعب للغاية، تزامنًا مع الرد الس���لبي 

تنديــد واســع بقــرار وقــف
 المساعدات األميركية لـ »أونروا«

غزة/ اال�ستقالل:
توال��ت ردود الفعل الفل�سطيني��ة والعربية 
للق��رار  والراف�س��ة  املن��ددة  والدولي��ة 
غ��وث  وكال��ة  متوي��ل  بوق��ف  االأمريك��ي 

وت�سكيل الالجئ��ن الفل�سطيني��ن »اأونروا« 
ب�س��كل كل��ي، وال��ذي اعتربته ين��درج حتت 
اال�ستفزازي��ة  االأمريكي��ة  االإدارة  �سيا�س��ة 
الداعم��ة ل��� »اإ�سرائيل« وال�ساعي��ة لتمرير 

»�سفق��ة الق��رن« م��ن خ��الل تهوي��د االأر�ض 
الفل�سطيني��ة واإلغاء ح��ل الدولتن، ووقف 

عم��ل الوكال��ة الدولي��ة ومنعه��ا 
م��ن تق��دمي امل�ساع��دات لالجئن 

ذوو الطلبة غير الالجئين 
يهددون بالتصعيد!

غزة / سماح المبحوح: 
ه���دد ذوو ما يق���ارب م���ن 730 طالبًا غي���ر الجئ في 

مختلف محافظات قط���اع غزة، بتصعيد 
احتجاجاتهم الرافض���ة لقرار إدارة وكالة 

»إسرائيل« تسخر جهازها 
القضائي لخدمة االستيطان

دعــوة للتصــدي للمشاريــع 
االستعمارية اإلسرائيلية- األميركية

نابلس/ االستقالل:
 قال المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان، يوم أمس السبت، 
إن قرار المحكمة المركزية اإلسرائيلية اإلبقاء على مئات الوحدات االستيطانية 
في الضف���ة الغربية المحتلة، في إطار إجراء قضائي احتاللي يس���مى »أنظمة 

 رام الله/ االستقالل:
دعت القوى الوطنية واالس����المية في محافظة رام الله والبيرة جماهير 
شعبنا لتصعيد المقاومة الش����عبية بكل اشكالها، وافشال المشاريع 
التصفوية الهادفة لش����طب قضية شعبنا وحقوقه المشروعة، خاصة 

واشنطن تنسف قضية
 الالجئين.. ماذا ستفعل »أونروا؟!

كرينبول: 5.4 مليون الجئ فلسطيني
 ال يمـلك أحــد إلغــاء وجودهــم

احلايك: وقف 
متويل »اأونروا« 

ينذر بتدمري
 ما تبقى من 

القطاع اخلا�ص

22

غزة/ االستقالل:
دعت حركة المقاومة اإلس���المية )حماس( يوم أمس الس���بت لتشكيل جبهة 
وطنية واس���عة ل�"مواجهة تغول أجهزة الس���لطة األمنية عل���ى حرية العمل 

الوطني" ف���ي الضفة الغربية المحتلة. وق���ال القيادي في الحركة 
عبدالرحمن ش���ديد، في تصريح ل���ه إن األجهزة األمنية في الضفة 

حماس تدعو لجبهة وطنية واسعة 
لمواجهة »تغّول األمن« بالضفة

البطش: مسيرات العودة مستمرة 
ولن نلتفت لإلغراءات الدولية 

»الهيئة الوطنية« تدعو مصر 
لمالحقة »سماسرة السفر« بغزة

»معاريف«: توقعات بانهيار 
»إسرائيل« قريبًا ألسباب داخلية

مستوطنون يقطعون

 ٢٠ شجرة زيتون مثمرة

)APA images(         مواطن يدفع عربة حمملة باأكيا�ض من الدقيق يف مركز ل�الأونروا بدير البلح
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بيروت/ االستقالل:
أكدت مؤسس���ة الق���دس الدولي���ة أن اعتداءات 
االحت���الل اإلس���رائيلي بحق المس���جد األقصى 
المبارك تش���هد تصاعًدا كبيًرا، بالتزامن مع إقرار 
العديد من المش���اريع االس���تيطانية في مدينة 
القدس المحتلة، خاصة مع اقتراب انتخابات بلدية 

االحتالل.
وقالت المؤسسة في قراءة أسبوعية حول تطورات 
األحداث بالمدينة المقدسة إن اعتداءات االحتالل 
ومس���توطنيه على المدينة المحتلة وس���كانها 
ال تتوقف، ويش���هد المس���جد األقصى تصاعًدا 
في اس���تهداف مكوناته البش���رية من مصلين 

ومرابطين وموظفي دائرة األوقاف اإلسالمية.
وأوضحت أن األسبوع الماضي شهد محاولة إلغالق 
األقص���ى عند ص���الة الفجر، ف���ي محاولة لتثبيت 
س���لطة االحتالل في إدارته، وهو ما يتكرر بشكل 
خطي���ر خالل ه���ذه المرحلة، كم���ا اعتقلت قوات 
االحتالل أربع���ة من موظفي لجن���ة اإلعمار خالل 
عملهم داخل المسجد، وسلمتهم قراًرا بإبعادهم 

عن األقصى لمدة 15 يوًما.

وأضاف���ت أن اعت���داءات االحت���الل وصل���ت حد 
استهداف س���ائقي المركبات الفلسطينية التي 
تق���ل المصلين إلى المس���جد، وخاصة س���ائقي 
الحافالت، حيث يتعرض���ون لالعتقال والتحقيق 
لفترات طويلة، وتهديدهم بسحب رخص مزاولة 
المهنة في حال اس���تمرارهم بنقل المصلين إلى 

األقصى.
وأشارت إلى أنه تم خالل األسبوع الماضي الكشف 
عن مشروع لتوسيع ساحة حائط البراق، لتسهيل 
اس���تيعاب أعداد أكبر من المستوطنين، وفرض 

المزيد من التهويد حول المسجد األقصى.
وأكدت أن هذه االعتداءات تأتي في سياق فرض 
واقع جدي���د في األقصى، يتحك���م فيه االحتالل 
بأبواب المسجد بشكٍل متزايد، مبينة أن المدينة 
المقدس���ة تش���هد تس���ابًقا في إقرار المشاريع 
االس���تيطانية كس���ًبا ألصوات المستوطنين في 

انتخابات بلدية االحتالل.
وف���ي إطار الدف���ع باعتداءات المس���توطنين في 
األقصى لمرحلة جدي���دة، طلبت محكمة االحتالل 
العليا م���ن وزير األمن الداخلي وش���رطة االحتالل 

وجهات حكومية أخرى، إرسال تفسيراتهم لمنع 
اليهود من الصالة داخ���ل األقصى، معتبرة حجج 

الشرطة غير منطقية.
وأعط���ت المحكمة مهل���ة 60 يوًما لترد ش���رطة 
االحتالل على هذه االستفسارات، وتقديم األجوبة 
ل� "منظمات المعبد" صاحبة القضية، التي تطالب 
بأن يقوم المقتحمون ب���أداء الطقوس التلمودية 

بحرية كاملة.
وفي سياق المشاريع االستيطانية، كشفت صحف 
عبرية عن إقامة وحدات اس���تيطانية جديدة على 
أراضي بيت حنينا، على أن تخصص للمستوطنين 
المتديني���ن، وس���تنطلق المرحل���ة األولى خالل 
الشهر القادم عبر بناء 124 وحدة استيطانية في 
مس���توطنة "بسغات زئيف"، وهي الجزء األول من 

324 وحدة أخرى ستقام في البلدة الفلسطينية.
ويش���ير مراقبون إلى أن العطاءات االس���تيطانية 
المتصاعدة خالل األسابيع الماضية، تأتي بالتزامن 
مع انتخابات بلدية االحتالل، وهي جزء من كسب 
أصوات المس���توطنين عامة، والمتطرفين منهم 

خاصة.

نابلس/ االستقالل:
 ق���ال المكتب الوطن���ي للدفاع عن 
االرض ومقاوم���ة االس���تيطان، يوم 
أم���س الس���بت، إن ق���رار المحكمة 
المركزي���ة اإلس���رائيلية اإلبقاء على 
مئ���ات الوحدات االس���تيطانية في 
الضف���ة الغربية المحتل���ة، في إطار 
احتاللي يس���مى  إج���راء قضائ���ي 
"أنظمة السوق"، بأنه سابقة خطيرة، 
ويمهد لش���رعنة البؤر االستيطانية 
في الضفة، وتأكيد جديد على عدم 
قانونية وشرعية هذه المحاكم فضال 
عن أنه يمنح المستوطنين مزيدا من 
الحوافز لسرقة األراضي الفلسطينية 

دون رادع أو مساءلة أو عقاب.
جاء ذلك تعقيبا على قرار المحكمة 
اإلس���رائيلية اإلبق���اء عل���ى مئ���ات 
الوحدات االس���تيطانية في الضفة 
الغربية المحتل���ة، بالرغم من إثبات 
الخاصة  ملكيتهم  الفلس���طينيين 
لألرض المقامة عليها في سابقة هي 

األولى من نوعها. 
واشار التقرير الى ان النظام المذكور 
ينص عل���ى أن أي صفقة تمت في 
الضفة الغربية برضا اإلدارة المدنية 
ودون اعتراضها فهي س���ارية حتى 
ل���و تمت عل���ى أراضي فلس���طينية 
خاصة، وبالتالي ففي حال استوطن 
اليهود أراضي فلس���طينية بالضفة 
الغربي���ة برض���ا الحاكم العس���كري 
"اإلدارة المدني���ة" فالبن���اء ش���رعي، 
وباإلم���كان تعويض أصحاب األرض 

المس���توطنين،  إلخالء  الحاجة  دون 
موضحًا أن الق���رار المذكور ينعكس 
االس���تيطانية  الوحدات  مئات  على 
بالضف���ة الغربية، بحي���ث لن تكون 
هنالك حاجة من اآلن فصاعدًا إلخالء 

هذه الوحدات.
 وأكد القاضي "أرنون درال" أنه يقبل 
ادعاء المستوطنين بأنهم استوطنوا 
األرض برض���ا الحاك���م العس���كري 
وبالتالي ال يتوجب إخالؤهم، ويجب 
تعويض أصحاب األراضي وتبييض 

البؤرة االستيطانية.
وج���اء ق���رار المحكم���ة المركزي���ة في 
االستيطانية  البؤرة  بتس���وية  القدس 
"متس���بي كراميم " ليكشف من جديد 

حقيقة المناورات السياسية التي يقف 
بنيامين نتنياهو خلفها لشرعنة البؤر 
أعادت  حيث  بالتدريج،  االس���تيطانية 
ال���ى األذهان الم���داوالت التي أجرتها 
“المحكم���ة اإلس���رائيلية العليا” قبل 
عدة اعوام وكش���فت حقيق���ة مواقف 
قي���ادة وحكومة االحتالل اإلس���رائيلي 
التي تس���عى بكافة الطرق والوسائل 

الى نهب أراضي الفلسطينيين. 
واف���اد التقرير ان أعضاء كنيس���ت 
ووزراء ف���ي الحكوم���ة اإلس���رائيلية 
رحبوا بقرار المحكم���ة المركزية في 
القدس بتسوية البؤرة االستيطانية 
"متسبي كراميم"، بزعم أنها أقيمت 
الترحيب  "بحسن نية"، ولم يقتصر 

على قرار المحكمة المركزية فحسب، 
وإنم���ا ج���رى التأكيد عل���ى أهمية 
نزع صالحيات م���ن المحكمة العليا 
ومنعها من التداول في التماس���ات 
فلس���طينيين، تراف���ق م���ع دعوات 
أخرى  اس���تيطانية  ب���ؤر  لش���رعنة 
حيث قالت عضو الكنيس���ت نيسان 
"البيت  كتل���ة  من  سلوميانس���كي، 
اليهودي"، المحكمة المركزية جديرة 
باالحت���رام ألنه���ا قام���ت بتفعيل 
بن���د ل���م ترغ���ب المحكم���ة العليا 
بتفعيله، وبذلك يمكن تجنب هدم 
مستوطنات وبيوت، واعتبرت أن ذلك 
مؤش���ر لما سيأتي، من جهة شرعنة 
عدد كبير من المستوطنات واألحياء.

»إسرائيل« تسخر جهازها القضائي لخدمة االستيطان

 رام الله/ االستقالل:
دعت القوى الوطنية واالس����المية في محافظة 
رام الل����ه والبي����رة جماهير ش����عبنا لتصعيد 
المقاومة الش����عبية بكل اش����كالها، وافشال 
المش����اريع التصفوية الهادفة لشطب قضية 
ش����عبنا وحقوقه المش����روعة، خاصة في ظل 

المجريات المتالحقة.
كما دع����ت القوى، ف����ي بيان له����ا، يوم أمس 
الس����بت، الى اوسع مشاركة في االعتصام امام 
البيت االميركي في شارع االرسال بمدينة رام 
الله يوم الثالثاء الس����اعة الثانية عشرة ظهرا، 
رفض����ا للمواق����ف االميركية بوق����ف تحويل 

االم����وال لوكالة الغوث، تمهي����دا لتصفيتها 
وشطب حق العودة .

وناش����دت المواطني����ن المش����اركة في صالة 
الجمعة والمسيرة االسبوعية في منطقة جبل 
الريسان غربي رام الله لقرى راس كركر وخربثا 
وكف����ر نعمة رفض����ا للمخطط االس����تيطاني، 
والتأكيد على اهمية تطوير المقاومة الشعبية 
وقطع طرق المس����توطنين ومواجهتهم بكل 
الطرق المتاحة، كما دعت للمشاركة في صالة 
الجمعة في خيمة االعتصام في الخان االحمر 

رفضا لمشاريع الترحيل والتهجير القسري.
وطالبت القوى، العالم بتوفير الحماية الدولية 

الفورية لش����عبنا تحت االحتالل امام تصاعد 
جرائم المستوطنين واستباحة ارضنا، ومعاقبة 
ومحاسبة دولة االحتالل على جرائمها وفرض 
العقوبات عليها حتى تنصاع للقانون الدولي.

الحقوقي����ة  المؤسس����ات  كاف����ة  وناش����دت 
واالنس����انية والمؤسس����ات الدولي����ة للتدخل 
الف����وري إلنقاذ حياة االس����يرات واالس����رى مع 
تصاع����د عملي����ات القم����ع اليوم����ي بحقهم، 
وسياس����ة االهمال الطبي المتعمد، والضغط 
على دولة االحتالل لوقف اس����تهتارها بحياة 
العادلة لألسرى  للمطالب  باالس����تجابة  البشر 

المضربين عن الطعام فورا.

 القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، إبعاد الناشط المقدسي نظام أبو رموز )37 عاما( عن 

القدس القديمة لمدة أسبوعين وكفالة ورقية قيمتها 3 آالف شيقل لحين المحكمة.
وكانت سلطات االحتالل استدعت أبو رموز للتحقيق معه في مركز التوقيف والتحقيق 
"القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة، بعد أن تعرض للضرب المبرح من أحد جنود 
االحتالل الخميس الماضي، ما اس���تدعى نقله للعالج في مستشفى بالقدس المحتلة، 

بسبب رباطه أمام المسجد األقصى المبارك من جهة باب األسباط.
وأصيب أب���و رموز بجروح في منطقة الوجه، كذلك أصي���ب بجروح ورضوض في محيط 
العي���ن، إضافة الى رضوض أخرى في أطرافه، ورغم ذلك بقي قيد االعتقال حتى خضع 

أول أمس للتحقيق.
يذك���ر أن االحتالل يمن���ع المواطن أبو رموز من دخول المس���جد األقص���ى، منذ ثالث 
س���نوات، بعد إدراج اسمه بما يسمى "القائمة السوداء" التي تضم أسماء العشرات من 

الفلسطينيين الذين ُمنعوا من دخول المسجد خاصة خالل اقتحامات المستوطنين.

االحتالل يبعد ناشطًا مقدسيًا 
عن البلدة القديمة أسبوعين

غزة / االستقالل:
قال مركز القدس لدراس���ات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني، إن عدد الشهداء 
منذ إعالن ترمب "القدس عاصمة إلس���رائيل" في ديس���مبر الماضي وصل إلى 
254 ش���هيًدا. وأوضح المركز في تقرير له يوم أمس السبت، أن من بين أولئك 
الش���هداء 50 طفاًل و5 من ذوي االحتياجات الخاصة، و16 من عناصر المقاومة، 

و27 آخرين نتيجة القصف اإلسرائيلي.
أوضح أن ش���هداء مس���يرات العودة على حدود غزة الشرقية ارتفع عددهم 
حتى نهاية ش���هر أغس���طس الماضي إلى 160 شهيدًا، بينهم صحفيون، 

وممرضون.
وخالل الش���هر الماضي وحده، استش���هد 18 فلس���طينيًا، بينه���م 10 خالل 
مشاركتهم في مس���يرات العودة على حدود غزة، و5 خالل قصف على مناطق 
متعددة في قطاع غزة، وشهيد متأثر بإصابته عام 2009، وآخر دهسه مستوطن 
في الخليل، فيما ارتقى ش���هيد من الداخل الفلسطيني برصاص االحتالل بعد 

تنفيذ عملية طعن على أحد أبواب األقصى

نابلس/ االستقالل:
 أقدم مس���توطنون على اقتالع 20 شجرة زيتون مثمرة في قرية بورين جنوب 

نابلس.
وقال غس���ان دغلس مس���ؤول ملف االستيطان في ش���مال الضفة الغربية: إن 
عددا من مس���توطني "يتسهار" قاموا بتدمير 20 ش���جرة زيتون مثمرة تعود 
ملكيتها للمواطن زكريا جميل نجار، في منطقة الميادين بين بورين ومستوطنة 
"يتس���هار". وأضاف دغلس، أن عشرات المستوطنين كانوا يقومون بجولة أول 
أمس في المنطقة، وتم اكتشاف عملية التدمير يوم أمس بعد وصول المواطن 

زكريا النجار إلى أرضه.

 القاهرة/ االستقالل:
أدان األزهر الش���ريف بشدة قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي الحتجاجات أهالي 
منطقة جبل الريسان في قرية رأس كركر، غرب مدينة رام الله، في ضوء محاوالت 
االحتالل االس���تيالء على المنطقة إلقامة بؤرة استيطانية جديدة، ما أسفر عن 
وقوع عدة إصابات، من بينها إصابة رئيس هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان 

الوزير وليد عساف برصاصة "مطاطية".
وأكد األزهر الش���ريف، في بيان له، أن مثل هذه الممارسات االحتاللية تشكل 
انتهاكا صارخا لقرارات الش���رعية الدولية ذات الصلة، ما يوجب على المجتمع 
الدول���ي وهيئاته القيام بمس���ؤولياته القانونية واألخالقية، لوقف سياس���ة 
االستيطان واالستيالء على األراضي التي قطعت أوصال الضفة الغربية ونهبت 
مواردها. وشدد على دعمه الكامل لشعبنا الفلسطيني ونضاله من أجل تحرير 
أرضه ومقدساته، سائاًل المولى عز وجل، أن يربط على قلوب المناضلين ويثبت 
 على الوزير عساف 

َّ
أقدامهم في مواجهة سياسات االحتالل السافرة، وأن يُمن

وجميع المصابين بالشفاء العاجل.

األزهر يدين قمع االحتالل لالحتجاجات 
الشعبية الرافضة لالستيطان

254  شهيدًا منذ إعالن 
القدس عاصمة لـ »إسرائيل«

مستوطنون يقطعون
 ٢٠ شجرة زيتون مثمرة

تقرير: تصاعد اعتداءات االحتالل بحق األقصى والقدس

دعوة للتصدي للمشاريع االستعمارية اإلسرائيلية - األميركية

�الحتالل يو��شل بناء �مل�شتوطنات            ) �أر�شيف (

2018األحد    ذو الحجة         هـ   سبتمبر         م 2214392

وجاء في بيان الخارجية أن "الواليات المتحدة 
قّررت ع����دم تقديم المزيد من المس����اهمات 
لألونروا بعد اآلن"، مضيفًة "أن واشنطن حّذرت 
س����ابًقا من أنها "لن تتحمل القسم الكبير من 
هذا العبء بمفردها"، بعد مساهمتها األخيرة 
)في يناي����ر/ كانون الثاني الماضي( بأكثر من 

60 مليون دوالر".
وأش����ارت إلى أن إدارة الرئيس "دونالد ترمب" 
طالب����ت في وقت س����ابق بمعالجة "مش����اكل 
في طريق����ة عم����ل الوكالة، دون ح����دوث أي 
تغيي����رات". زاعمًة أن "نموذج عم����ل "أونروا" 
وممارس����اتها المالية، عملية معيبة بشكل ال 

يمكن إصالحه".
ف����ي المقابل، وصفت الوكال����ة األممية وقف 
التمويل األمريكي لها بشكل كامل ب�"المخيب 
لآلمال"، وأّكدت أنها "س����تواصل بإصرار أكبر 
نش����اطها بالتعاون م����ع الش����ركاء الحاليين 
والجدد". بحس����ب المتحدث باس����م الوكالة 

"كريس غونيس".
وق����ال "غوني����س": "ُتعّبر أونروا عن أس����فها 
الشديد وخيبة أملها إزاء قرار الواليات المتحدة 
أنه����ا لن توفر تموي����اًل للوكالة بعد عقود من 
الدعم السياس����ي والمالي القوي". موضًحا أن 
القرار مثير للدهش����ة من منطل����ق أن "أونروا" 
وواش����نطن جّددا اتفاق التمويل للوكالة في 
ديسمبر 2017، في اعتراف بنجاحها وعملها 

الدؤوب واإلدارة االحترافية لها.
وعّب����ر المس����ؤول األمم����ّي عن رفضه بأش����ّد 
العبارات "االنتق����اد الموّجه لم����دارس أونروا 
ومراكزها الصحية وبرامج المساعدات الطارئة 

ووصفها بأنها معيبة ".
وأثار قرار اإلدارة األمريكية قطع مس����اعداتها 
المالي����ة ع����ن وكالة الغ����وث الدولّي����ة، ردود 

فعل فلسطينية رس����مية وفصائلية مندّدة 
بتداعيات القرار على القضية واستقرار وأمن 

المنطقة.

تنّكر وعداء
حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أّكدت 
أن الواليات المتح����دة بزعامة "دونالد ترمب"، 
ومن خالل وقف دعمها الكامل لوكالة األونروا 
تثبت أنها "األشد عداًء وتنكًرا لحقوق وثوابت 

الشعب الفلسطيني".
الحركة وعلى لسان مسؤول مكتبها اإلعالمي 
داود شهاب، قالت: "إن الحرب على الالجئين 
الفلس����طينيين هي أحد أوجه االس����تهداف 
األمريكي للقضية الفلسطينية من خالل خطة 
ترمب"، معربًة عن استغرابها مواصلة اإلدارة 
األمريكية دعهما ألجهزة أمن السلطة بالضفة 
المحتلة، في الوقت الذي تس����عى فيه إلنهاء 

"حق العودة".
وفي تصريح ل�"االستقالل"، شّدد شهاب على 
أن "الرد على الموقف األمريكي يتطلب توحيد 
الموقف الفلس����طيني، والتخل����ي نهائيًا عن 
مشروع التسوية الذي تسّللت من خالله وعبره 

كل هذه المؤامرات"، وفق تعبيره.
واعتب����ر أن تحقيق الوح����دة الوطنية بين كل 
الفلسطيني، ومغادرة نهج  مكونات الشعب 
المفاوضات ومسار "أوسلو"، ووقف كل أشكال 
التنس����يق األمني مع الع����دو، تمثل "االختبار 
الحقيقي" ألي حديث عن رفض السياس����ات 

األمريكية.

ابتزاز مرفو�ض
أما حركة المقاومة اإلس����المية )حماس( فقد 
عّب����رت عن رفضها القاطع لق����رار وقف الدعم 

األمريكي الكام����ل لألونروا"، مؤك����دة أن هذا 
القرار وغيره من القرارات التي اتخذتها اإلدارة 
األمريكية تهدف لتصفي����ة الوكالة وقضية 

الالجئين الفلسطينيين.
وقال مسؤول مكتب الحركة لشؤون الالجئين 
في لبن����ان أبو أحمد فض����ل: "حماس ترفض 
االبتزاز األمريكي السياس����ي، المتمثل بوقف 
الدعم المالي الملتزمة به سنويًا، وهذا تأكيد 
جديد عل����ى انحياز واش����نطن إل����ى الجانب 

الصهيوني والتعمية على جرائمه".
وأضاف فضل ل�"االس����تقالل" أن ه����ذا القرار 
محاول����ة إلنه����اء قضية الالجئي����ن، الفًتا إلى 
أنه س����يؤدي ال����ى تدهور أوض����اع الالجئين 

الفلسطينيين اإلنسانية ويعرضها للخطر.
وتابع: "قضية الالجئين، هي قضية فلسطينية 
عربية إسالمية إنس����انية، ستبقى ثابتة في 
وجه المؤامرات حتى التحرير والعودة الى كل 
فلس����طين"، مشدًدا على أن كل القرارات التي 
تستهدف هذه القضية لن تؤثر على تمسك 
الالجئين بحقوقهم المشروعة التي يكفلها 

القانون الدولي وحقوق االنسان.
ودعا المس����ؤول ب����� "حماس" العال����م العربي 
واإلس����المي والمجتم����ع الدول����ي لمواجه����ة 
الضغوط األمريكي����ة والتكاتف للحفاظ على 
وكالة الغوث، وحقوق شعبنا والعاملين فيها، 

وعدم السماح بإسقاطها.

لن يلغي التفوي�ض
وفيما استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية 
ق����رار القطع األمريكي للمس����اعدات المقدمة 
للوكال����ة؛ مؤك����دة أن هذه الخط����وة لن ُتلغي 
بالق����رار األممي رقم  الممنوح لها  تفويضها 
)302( في تقديم خدمات اإلغاثة والتشغيل 

لما يقارب من 5.9 ماليين  الجئ فلسطيني.
وق����ال عض����و اللجن����ة التنفيذي����ة للمنظمة 
رئيس دائرة شؤون الالجئين فيها، أحمد أبو 
هولي، "إن الق����رار الذي يأتي في إطار االبتزاز 
السياس����ي؛ إلنه����اء عمل الوكال����ة وتصفية 
قضي����ة الالجئي����ن الفلس����طينيين، وتمرير 
"صفقة القرن"، الهادفة إلسقاط ملفّي القدس 

والالجئين من مفاوضات الحل النهائي".
وخالل حديثه ل�"االس����تقالل"، حّذر أبو هولي  
من تداعي����ات القرار األمريكي وانعكاس����اته 
على أمن واستقرار المنطقة برمتها، مضيًفا أن 
"األونروا ش����ّكلت على مدار 70 عاًما )منذ نكبة 
فلسطين عام 1948( عامل استقرار للمنطقة.

وأكد أن محاوالت إنهاء دور الوكالة في ظل 
غياب الحل السياس���ي لقضية الالجئين؛ 
س���يدفع بالمنطقة إلى دوامة عنف وحالة 
من عدم االس���تقرار من الصعب السيطرة 

عليها.
وش���دد عل���ى أن "أون���روا" س���تبقى قائمة 
وستس���تمر في تقديم خدماتها لالجئين 
حسب التفويض الممنوح لها )القرار302(، 
"وهناك شبه اجماع دولي على بقاء واستمرار 
عملها لحين إيجاد حل عادل وشامل لقضية 
الالجئين، طبًق���ا لما ورد في الق���رار األممي 

."194
وم����ن المقرر أن ُيعقد نهاية الش����هر الجاري 
مؤتمر دولي في نيويورك، على هامش اجتماع 
الجمعي����ة العمومية لألمم المتح����دة برعاية 
األردن والس����ويد واالّتح����اد األوروبي واليابان، 
إضاف����ة إلى تركي����ا بصفتها رئي����س اللجنة 
االستش����ارية لوكالة "أون����روا"؛ رًدا على القرار 
األمريكي لتحش����يد الدعم المالي والسياسي 
للوكال����ة وتأمين تموي����ل دائم ومس����تدام 

لميزانيتها بدياًل عن الدعم الواليات المتحدة.
ودعا رئيس دائرة ش����ؤون الالجئين بمنظمة 
التحرير إلى التحضير الجّي����د لهذا المؤتمر، 
ل����ة الوف����اء  مطالًب����ا ال����دول المانح����ة والمموِّ
بالتزاماته����ا وتعهداته����ا المالي����ة، والتبرع 
بتمويل إضافي يس����اهم في مساعدة وكالة 
الغ����وث للخروج من أزمته����ا المالية وتغطية 
العجز المالي الذي تس����ببه وقف دعم اإلدارة 

األمريكية لها كلًيا.
وقبل أس����ابيع عّدة، كش����فت وس����ائل إعالم 
أجنبية عن فحوى رس����ائل إلكترونية بعثها، 
"جاريد كوش����نر"، صهر ومستش����ار الرئيس 
األمريك����ي "دونال����د ترم����ب" لعدد م����ن كبار 
موظفي البيت األبيض، دع����ا فيها إلى إنهاء 
عمل األونروا؛ "ألنها تعمل على تأبيد الصراع 
اإلس����رائيلي الفلس����طيني من خالل تخليد 

قضية الالجئين".
ووصف "كوش����نر" في رس����ائله وكالة الغوث 
ب� "مؤسس����ة يعتريها الفساد وال تسهم في 
توفي����ر حل سياس����ي للصراع بين الش����عب 

الفلسطيني وإسرائيل"، كما قال.
ومطلع يناير م����ن العام الجاري، ب����دأت إدارة 
البيت األبيض قط����ع مبلغ )300( مليون دوالر 
من أصل مس����اعداتها البالغ����ة )365( مليون 

دوالر ل�وكالة "أونروا".
وتأسس����ت الوكالة بقرار من الجمعية العامة 
لألمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة 
والحماية لالجئين الفلسطينيين في مناطق 
عملياتها الخمس )قطاع غزة، الضفة المحتلة، 

سوريا، األردن، لبنان(.
وبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين في مناطق 
عمل الوكالة حتى نهاي����ة 2014، نحو )5.9( 

مليون الجئ، حسب فلسطينية رسمية.

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو الهيئة العليا لمس���يرات العودة وكسر 
الحصار والقيادي في حركة الجهاد االسالمي خالد 
البطش مواصلة فعاليات مس���يرات العودة حتى 

كسر الحصار عن قطاع غزة.
وق���ال البطش خالل كلمته بمؤتمر عقدته الهيئة 
بمخيم العودة شرق غزة: "إننا ماضون في مسيراتنا 
ولن تثنينا أي إغراءات معس���ولة، ونأمل أن تنقل 

المسيرات إلى الضفة نحو حواجز المحتل".
وأضاف "سنس���تمر في مس���يراتنا ألنها الكفيلة 

بالضغط على المحتل إلنهاء المعاناة ورفع الحصار 
عن غزة وكأداة وطنية الستعادة الوحدة الوطنية".

وتاب���ع البطش "نحن على موعد مع النصر وكس���ر 
الحصار وهذا يتطلب منا التشبث بمسيرات العودة 

المستمرة حتى تحقيق أهدافها".
وأعرب عن أمله في أن تتنقل مس���يرة العودة إلى 
الضفة الغربية ضد حواجز االحتالل في نابلس ورام 

الله وبيت لحم والقدس وطولكم وجنين والخليل.
من جانب آخر، ش���كر البطش الجه���ود المصرية 
األخيرة مؤكدا دعمها وعبر عن أمله  أن تفضي إلى 

تشكيل حكومة وحدة وتطبيق اتفاق 2011.
كم���ا أع���رب ع���ن أمل���ه أن تس���هل مصر س���فر 
الفلسطينيين وخاصة الجرحى والمرضى عبر معبر 

رفح.
وفي إشارة إلى إجراءات وكالة الغوث األخيرة، شدد 
البطش على أنه ال ينبغ���ي لوكالة الغوث أن تأخذ 

دور العدو في التضييق على شعبنا.
وشارك آالف المواطنين في قطاع غزة عصر الجمعة 
في فعاليات "مسيراتنا مستمرة " ضمن الجمعة ال� 

23 بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار.

واشنطن تنسف قضية الالجئين.. ماذا ستفعل »أونروا«؟!
غزة/ قا�سم الأغا:

تك�سف قرارات الوليات املتحدة ال�سيا�سية 
واملالية املتالحقة �سد وكالة غوث وت�سغيل 

الالجئني الفل�سطينيني "اأونروا" الوجه 
احلقيقي ل�سيا�سة وا�سنطن املنحازة لالحتالل 

الإ�سرائيلي، ال�ساعي لت�سفية حق عودة 
الالجئني، الذين هّجرتهم الع�سابات 

ال�سهيونية ق�سًرا من مدنهم وقراهم اإّبان 
النكبة عام 1948، باعتباره ثابًتا اأ�سا�سًيا 

من ثوابت الق�سية الفل�سطينية. اآخر حلقات 
"التـاأزمي" الأمريكي لـ"اأونروا"، اأعلنت عنه 

اخلارجية الأمريكية، اجلمعة املا�سية، 
عندما اأّكدت ر�سمًيا قطع م�ساعدات بالدها 

املالية لوكالة "اونروا" ب�سكل كامل، بعد 
ت�سريبات تناقلتها و�سائل اإعالم غربية 

وعربّية حول هذا ال�سدد؛ ليبقي هذا القرار 
املوؤ�س�سة الأممية يف �سائقة مالية كبرية، 

تتهّدد م�ستقبلها.

البطش: مسيرات العودة مستمرة

 ولن نلتفت لإلغراءات الدولية والكالم المعسول
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وجاء في بيان الخارجية أن "الواليات المتحدة 
قّررت ع����دم تقديم المزيد من المس����اهمات 
لألونروا بعد اآلن"، مضيفًة "أن واشنطن حّذرت 
س����ابًقا من أنها "لن تتحمل القسم الكبير من 
هذا العبء بمفردها"، بعد مساهمتها األخيرة 
)في يناي����ر/ كانون الثاني الماضي( بأكثر من 

60 مليون دوالر".
وأش����ارت إلى أن إدارة الرئيس "دونالد ترمب" 
طالب����ت في وقت س����ابق بمعالجة "مش����اكل 
في طريق����ة عم����ل الوكالة، دون ح����دوث أي 
تغيي����رات". زاعمًة أن "نموذج عم����ل "أونروا" 
وممارس����اتها المالية، عملية معيبة بشكل ال 

يمكن إصالحه".
ف����ي المقابل، وصفت الوكال����ة األممية وقف 
التمويل األمريكي لها بشكل كامل ب�"المخيب 
لآلمال"، وأّكدت أنها "س����تواصل بإصرار أكبر 
نش����اطها بالتعاون م����ع الش����ركاء الحاليين 
والجدد". بحس����ب المتحدث باس����م الوكالة 

"كريس غونيس".
وق����ال "غوني����س": "ُتعّبر أونروا عن أس����فها 
الشديد وخيبة أملها إزاء قرار الواليات المتحدة 
أنه����ا لن توفر تموي����اًل للوكالة بعد عقود من 
الدعم السياس����ي والمالي القوي". موضًحا أن 
القرار مثير للدهش����ة من منطل����ق أن "أونروا" 
وواش����نطن جّددا اتفاق التمويل للوكالة في 
ديسمبر 2017، في اعتراف بنجاحها وعملها 

الدؤوب واإلدارة االحترافية لها.
وعّب����ر المس����ؤول األمم����ّي عن رفضه بأش����ّد 
العبارات "االنتق����اد الموّجه لم����دارس أونروا 
ومراكزها الصحية وبرامج المساعدات الطارئة 

ووصفها بأنها معيبة ".
وأثار قرار اإلدارة األمريكية قطع مس����اعداتها 
المالي����ة ع����ن وكالة الغ����وث الدولّي����ة، ردود 

فعل فلسطينية رس����مية وفصائلية مندّدة 
بتداعيات القرار على القضية واستقرار وأمن 

المنطقة.

تنّكر وعداء
حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أّكدت 
أن الواليات المتح����دة بزعامة "دونالد ترمب"، 
ومن خالل وقف دعمها الكامل لوكالة األونروا 
تثبت أنها "األشد عداًء وتنكًرا لحقوق وثوابت 

الشعب الفلسطيني".
الحركة وعلى لسان مسؤول مكتبها اإلعالمي 
داود شهاب، قالت: "إن الحرب على الالجئين 
الفلس����طينيين هي أحد أوجه االس����تهداف 
األمريكي للقضية الفلسطينية من خالل خطة 
ترمب"، معربًة عن استغرابها مواصلة اإلدارة 
األمريكية دعهما ألجهزة أمن السلطة بالضفة 
المحتلة، في الوقت الذي تس����عى فيه إلنهاء 

"حق العودة".
وفي تصريح ل�"االستقالل"، شّدد شهاب على 
أن "الرد على الموقف األمريكي يتطلب توحيد 
الموقف الفلس����طيني، والتخل����ي نهائيًا عن 
مشروع التسوية الذي تسّللت من خالله وعبره 

كل هذه المؤامرات"، وفق تعبيره.
واعتب����ر أن تحقيق الوح����دة الوطنية بين كل 
الفلسطيني، ومغادرة نهج  مكونات الشعب 
المفاوضات ومسار "أوسلو"، ووقف كل أشكال 
التنس����يق األمني مع الع����دو، تمثل "االختبار 
الحقيقي" ألي حديث عن رفض السياس����ات 

األمريكية.

ابتزاز مرفو�ض
أما حركة المقاومة اإلس����المية )حماس( فقد 
عّب����رت عن رفضها القاطع لق����رار وقف الدعم 

األمريكي الكام����ل لألونروا"، مؤك����دة أن هذا 
القرار وغيره من القرارات التي اتخذتها اإلدارة 
األمريكية تهدف لتصفي����ة الوكالة وقضية 

الالجئين الفلسطينيين.
وقال مسؤول مكتب الحركة لشؤون الالجئين 
في لبن����ان أبو أحمد فض����ل: "حماس ترفض 
االبتزاز األمريكي السياس����ي، المتمثل بوقف 
الدعم المالي الملتزمة به سنويًا، وهذا تأكيد 
جديد عل����ى انحياز واش����نطن إل����ى الجانب 

الصهيوني والتعمية على جرائمه".
وأضاف فضل ل�"االس����تقالل" أن ه����ذا القرار 
محاول����ة إلنه����اء قضية الالجئي����ن، الفًتا إلى 
أنه س����يؤدي ال����ى تدهور أوض����اع الالجئين 

الفلسطينيين اإلنسانية ويعرضها للخطر.
وتابع: "قضية الالجئين، هي قضية فلسطينية 
عربية إسالمية إنس����انية، ستبقى ثابتة في 
وجه المؤامرات حتى التحرير والعودة الى كل 
فلس����طين"، مشدًدا على أن كل القرارات التي 
تستهدف هذه القضية لن تؤثر على تمسك 
الالجئين بحقوقهم المشروعة التي يكفلها 

القانون الدولي وحقوق االنسان.
ودعا المس����ؤول ب����� "حماس" العال����م العربي 
واإلس����المي والمجتم����ع الدول����ي لمواجه����ة 
الضغوط األمريكي����ة والتكاتف للحفاظ على 
وكالة الغوث، وحقوق شعبنا والعاملين فيها، 

وعدم السماح بإسقاطها.

لن يلغي التفوي�ض
وفيما استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية 
ق����رار القطع األمريكي للمس����اعدات المقدمة 
للوكال����ة؛ مؤك����دة أن هذه الخط����وة لن ُتلغي 
بالق����رار األممي رقم  الممنوح لها  تفويضها 
)302( في تقديم خدمات اإلغاثة والتشغيل 

لما يقارب من 5.9 ماليين  الجئ فلسطيني.
وق����ال عض����و اللجن����ة التنفيذي����ة للمنظمة 
رئيس دائرة شؤون الالجئين فيها، أحمد أبو 
هولي، "إن الق����رار الذي يأتي في إطار االبتزاز 
السياس����ي؛ إلنه����اء عمل الوكال����ة وتصفية 
قضي����ة الالجئي����ن الفلس����طينيين، وتمرير 
"صفقة القرن"، الهادفة إلسقاط ملفّي القدس 

والالجئين من مفاوضات الحل النهائي".
وخالل حديثه ل�"االس����تقالل"، حّذر أبو هولي  
من تداعي����ات القرار األمريكي وانعكاس����اته 
على أمن واستقرار المنطقة برمتها، مضيًفا أن 
"األونروا ش����ّكلت على مدار 70 عاًما )منذ نكبة 
فلسطين عام 1948( عامل استقرار للمنطقة.

وأكد أن محاوالت إنهاء دور الوكالة في ظل 
غياب الحل السياس���ي لقضية الالجئين؛ 
س���يدفع بالمنطقة إلى دوامة عنف وحالة 
من عدم االس���تقرار من الصعب السيطرة 

عليها.
وش���دد عل���ى أن "أون���روا" س���تبقى قائمة 
وستس���تمر في تقديم خدماتها لالجئين 
حسب التفويض الممنوح لها )القرار302(، 
"وهناك شبه اجماع دولي على بقاء واستمرار 
عملها لحين إيجاد حل عادل وشامل لقضية 
الالجئين، طبًق���ا لما ورد في الق���رار األممي 

."194
وم����ن المقرر أن ُيعقد نهاية الش����هر الجاري 
مؤتمر دولي في نيويورك، على هامش اجتماع 
الجمعي����ة العمومية لألمم المتح����دة برعاية 
األردن والس����ويد واالّتح����اد األوروبي واليابان، 
إضاف����ة إلى تركي����ا بصفتها رئي����س اللجنة 
االستش����ارية لوكالة "أون����روا"؛ رًدا على القرار 
األمريكي لتحش����يد الدعم المالي والسياسي 
للوكال����ة وتأمين تموي����ل دائم ومس����تدام 

لميزانيتها بدياًل عن الدعم الواليات المتحدة.
ودعا رئيس دائرة ش����ؤون الالجئين بمنظمة 
التحرير إلى التحضير الجّي����د لهذا المؤتمر، 
ل����ة الوف����اء  مطالًب����ا ال����دول المانح����ة والمموِّ
بالتزاماته����ا وتعهداته����ا المالي����ة، والتبرع 
بتمويل إضافي يس����اهم في مساعدة وكالة 
الغ����وث للخروج من أزمته����ا المالية وتغطية 
العجز المالي الذي تس����ببه وقف دعم اإلدارة 

األمريكية لها كلًيا.
وقبل أس����ابيع عّدة، كش����فت وس����ائل إعالم 
أجنبية عن فحوى رس����ائل إلكترونية بعثها، 
"جاريد كوش����نر"، صهر ومستش����ار الرئيس 
األمريك����ي "دونال����د ترم����ب" لعدد م����ن كبار 
موظفي البيت األبيض، دع����ا فيها إلى إنهاء 
عمل األونروا؛ "ألنها تعمل على تأبيد الصراع 
اإلس����رائيلي الفلس����طيني من خالل تخليد 

قضية الالجئين".
ووصف "كوش����نر" في رس����ائله وكالة الغوث 
ب� "مؤسس����ة يعتريها الفساد وال تسهم في 
توفي����ر حل سياس����ي للصراع بين الش����عب 

الفلسطيني وإسرائيل"، كما قال.
ومطلع يناير م����ن العام الجاري، ب����دأت إدارة 
البيت األبيض قط����ع مبلغ )300( مليون دوالر 
من أصل مس����اعداتها البالغ����ة )365( مليون 

دوالر ل�وكالة "أونروا".
وتأسس����ت الوكالة بقرار من الجمعية العامة 
لألمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة 
والحماية لالجئين الفلسطينيين في مناطق 
عملياتها الخمس )قطاع غزة، الضفة المحتلة، 

سوريا، األردن، لبنان(.
وبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين في مناطق 
عمل الوكالة حتى نهاي����ة 2014، نحو )5.9( 

مليون الجئ، حسب فلسطينية رسمية.

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو الهيئة العليا لمس���يرات العودة وكسر 
الحصار والقيادي في حركة الجهاد االسالمي خالد 
البطش مواصلة فعاليات مس���يرات العودة حتى 

كسر الحصار عن قطاع غزة.
وق���ال البطش خالل كلمته بمؤتمر عقدته الهيئة 
بمخيم العودة شرق غزة: "إننا ماضون في مسيراتنا 
ولن تثنينا أي إغراءات معس���ولة، ونأمل أن تنقل 

المسيرات إلى الضفة نحو حواجز المحتل".
وأضاف "سنس���تمر في مس���يراتنا ألنها الكفيلة 

بالضغط على المحتل إلنهاء المعاناة ورفع الحصار 
عن غزة وكأداة وطنية الستعادة الوحدة الوطنية".

وتاب���ع البطش "نحن على موعد مع النصر وكس���ر 
الحصار وهذا يتطلب منا التشبث بمسيرات العودة 

المستمرة حتى تحقيق أهدافها".
وأعرب عن أمله في أن تتنقل مس���يرة العودة إلى 
الضفة الغربية ضد حواجز االحتالل في نابلس ورام 

الله وبيت لحم والقدس وطولكم وجنين والخليل.
من جانب آخر، ش���كر البطش الجه���ود المصرية 
األخيرة مؤكدا دعمها وعبر عن أمله  أن تفضي إلى 

تشكيل حكومة وحدة وتطبيق اتفاق 2011.
كم���ا أع���رب ع���ن أمل���ه أن تس���هل مصر س���فر 
الفلسطينيين وخاصة الجرحى والمرضى عبر معبر 

رفح.
وفي إشارة إلى إجراءات وكالة الغوث األخيرة، شدد 
البطش على أنه ال ينبغ���ي لوكالة الغوث أن تأخذ 

دور العدو في التضييق على شعبنا.
وشارك آالف المواطنين في قطاع غزة عصر الجمعة 
في فعاليات "مسيراتنا مستمرة " ضمن الجمعة ال� 

23 بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار.

واشنطن تنسف قضية الالجئين.. ماذا ستفعل »أونروا«؟!
غزة/ قا�سم الأغا:

تك�سف قرارات الوليات املتحدة ال�سيا�سية 
واملالية املتالحقة �سد وكالة غوث وت�سغيل 

الالجئني الفل�سطينيني "اأونروا" الوجه 
احلقيقي ل�سيا�سة وا�سنطن املنحازة لالحتالل 

الإ�سرائيلي، ال�ساعي لت�سفية حق عودة 
الالجئني، الذين هّجرتهم الع�سابات 

ال�سهيونية ق�سًرا من مدنهم وقراهم اإّبان 
النكبة عام 1948، باعتباره ثابًتا اأ�سا�سًيا 

من ثوابت الق�سية الفل�سطينية. اآخر حلقات 
"التـاأزمي" الأمريكي لـ"اأونروا"، اأعلنت عنه 

اخلارجية الأمريكية، اجلمعة املا�سية، 
عندما اأّكدت ر�سمًيا قطع م�ساعدات بالدها 

املالية لوكالة "اونروا" ب�سكل كامل، بعد 
ت�سريبات تناقلتها و�سائل اإعالم غربية 

وعربّية حول هذا ال�سدد؛ ليبقي هذا القرار 
املوؤ�س�سة الأممية يف �سائقة مالية كبرية، 

تتهّدد م�ستقبلها.

البطش: مسيرات العودة مستمرة

 ولن نلتفت لإلغراءات الدولية والكالم المعسول
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
املجل�س االعلي للق�ساء

حمكمة �سلح دير البلح 

الى المنفذ ضده / حسن محمد حسن ابو ميري
دير البلح – شرق المحطة مقابل ابو ميري , خارج البالد حاليا

الموضوع / إخطار تنفيذ صادر عن دائرة تنفيذ محكمة صلح دير البلح 
في القضية التنفيذية  رقم 1329/2015

ابلغ���ك انه طبقا لاللت���زام المترتب عليك بموج���ب الحكم الصادر من 
محكم���ة صلح دير البلح في القضية المدني���ة رقم 572/2013 الصادر 
بتاري���خ 11/11/2013 والمق���ام بموجب���ه القضي���ة التنفيذي���ة رقم 
1329/2015 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ / محمد سهيل محمد 
الحاط���وم والمنفذ ضده / المذكور اعاله وال���ذي يلزمك فيه بدفع مبلغ 
وقدره 14322ش���يكل أي اربعة عش���ر الف وثالثمائة واثنان وعشرون 
شيكل بافضافة الي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لصالح طالب 

التنفيذ المذكور اعاله 
لذا نكلفك بالوفاء بالتزماك وذلك بحضورك الي دائرة التنفيذ بمحكمة 
صلح دير البلح في غصون اسبوعين من تاريخ هذا االعالن لدفع المبلغ 
المطلوب باإلضافة للرسوم والمصاريف واا لم تحضر فإن دائرة التنفيذ 

ستباشر إجراءات التنفيذ حسب االصول .

 ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح دير البلح 
  اأ.   مهدي نبيل القدرة  

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )710/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
سعد محمد عبد القادر نصار من س���كان غزة هوية رقم 410613624 

بصفته وكيال عن: سري نصار 
بموجب وكالة رقم: 844 / 2008 الصادرة عن الخارجية الفرنسية

مالحظة / سري نصار / اسمه حسب حصر اإلرث سري محمد عبد القادر نصار 
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 1472 قسيمة 23 المدينة بيت الهيا
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 28/ 8/ 2018م

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

مواجهة القرار ر�سميًا
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
نبيل أبو ردين���ة، تعقيبا على قرار 
اإلدارة األميركي���ة وق���ف تمويلها 
لوكال���ة "األون���روا"،  إن الرئي���س 
والقيادة الفلس���طينية يدرس���ون 
التوج���ه إلى الجمعية العامة لألمم 
المتح���دة ومجلس األم���ن الدولي، 
لمواجهة القرار األميركي بخصوص 
وكالة األونروا، وذلك التخاذ القرارات 

الضرورية لمنع تفجر األمور.
وأكد أبو ردينة ف���ي تصريح له، أن 
هذه اإلجراءات األميركية المتالحقة 
الش���عب  عل���ى  س���افر  اعت���داء 
الفلس���طيني وتحد لقرارات األمم 
المتحدة، معتب���رًا أن هذا النوع من 
العقوب���ات لن يغير م���ن الحقيقة 
شيئا، ولم يعد لإلدارة األميركية أي 
دور في المنطقة وهي ليست جزءا 

من الحل.
من جهته، طالب يوسف المحمود 
الحكومة  باسم  الرسمي  المتحدث 
الفلس���طينية بتحرك عالمي أكثر 
فاعلي���ة م���ن أجل وقف سلس���لة 
التحركات األميركية ضمن سياسة 
الفوضى والتخبط، التي تنتهجها 
إدارة ترام���ب في خدم���ة االحتالل 
للقضي���ة  والع���داء  اإلس���رائيلي، 

الفلسطينية .
وق���ال المحمود ف���ي بيان صحفي 
:"إن قرار اإلدارة األمريكية مرفوض 
ومستنكر ويعبر عن الخلل والخطأ 
ترتكبهم���ا  اللذي���ن  الفادحي���ن 
القضية  تجاه  األمريكية  السياسة 
القان���ون  وتج���اه  الفلس���طينية، 

الدولي، وقرارات الشرعية الدولية" .
الخارجي���ة  وزي���ر  أك���د  وب���دوره، 
أن  المالكي  ري���اض  والمغتربي���ن 
المقبلة ستشهد  واألسابيع  األيام 
تح���ركا مكثفا فلس���طينيا وعربيا 
وإس���بانيا وأوروبي���ا وأمميا، لصالح 
والعمل  "األون���روا"  وكال���ة  حماية 
على حث عديد الدول لإلس���راع في 
تغطية العجز ال���ذي خلفه تواطؤ 
سياس���ة  م���ع  األميركي���ة  اإلدارة 
االحت���الل اإلس���رائيلية، وتحديدا 

وقف تمويل "األونروا".
م���ن ناحيته، أك���د عض���و اللجنة 
التحري���ر  لمنظم���ة  التنفيذي���ة 
الفلس���طينية، رئيس دائرة شؤون 
الالجئين أحم���د أبو هولي، أن قطع 
المس���اعدات األميركي���ة لوكال���ة 
الغوث الدولية لن يلغي تفويضها 
الممن���وح لها بالق���رار األممي رقم 
)302( ف���ي تقديم خدمات اإلغاثة 
والتش���غيل لم���ا يقارب ع���ن 5.9 

ماليين الجئ فلسطيني.
واعتبر أبو هولي أن القرار االمريكي 
يه���دف إلنه���اء عم���ل األون���روا 
وتصفية قضي���ة الالجئين، مؤكدًا 
أنه يأتي في إطار االبتزاز السياسي 
والضغط على القيادة الفلسطينية 
لتمري���ر صفقة القرن التي تهدف 
إلى اسقاط ملفي القدس والالجئين 

من مفاوضات الحل النهائي.

الف�سائل تدين
من ناحيته���ا أكدت حركة حماس،  
أن الق���رار األمريكي بإلغ���اء كامل 
المعونة األمريكية لألونروا يهدف 
إلى ش���طب ح���ق الع���ودة ويمثل 

أمريكي���ًا خطي���رًا ضد  تصعي���دًا 
الشعب الفلسطيني.

وقال س���امي أبو زه���ري المتحدث 
باس���م حركة حم���اس ف���ي بيان 
األمريك���ي  الق���رار  "إن  صحف���ي: 
يعك���س الخلفي���ة الصهيوني���ة 
أصبحت  التي  األمريكي���ة  للقيادة 
ع���دوًا لش���عبنا وأمتن���ا، وأنن���ا لن 
نستس���لم لمث���ل هذه الق���رارات 

الظالمة".
القواس���مي  أس���امه  أك���د  فيم���ا 
المتحدث باس���م حرك���ة "فتح"، أن 
حق العودة ثابت ومقدس ومحمي 
بفع���ل حقن���ا التاريخ���ي، وبفعل 
القانون الدولي، الذي صاغته األمم 
المتحدة وليس الواليات المتحدة، 
وأن ترمب ال يستطيع أن يلغي هذا 
الحق بجرة قلم وتوقيع خاضع إلرادة 
والصهيوني  االس���رائيلي  اليمين 

المتطرف.
 وش���دد في تصريح صحفي، على 
أن ترمب أخذ قرارا بمحاربة ش���عبنا 
الفلس���طيني في أه���م قضيتين، 
القدس والالجئين، مش���يرا الى أن 
ترم���ب يخطط لتصفي���ة القضية 
قضاي���ا  وحس���م  الفلس���طينية، 
الوض���ع النهائي م���ن جانب واحد 
على حس���اب القانون والش���رعية 
وعلى حس���اب حقوق  الدوليي���ن، 
ولصال���ح  الفلس���طيني  الش���عب 
المعتدي والمحتل االسرائيلي، في 

سابقة لم تحدث في التاريخ، األمر 
الذي لن يحدث مطلقا.

غ�سب عربي ودويل
قرار الوالي���ات المتحدة األمريكية 
"األونروا"  ع���ن  مس���اعداتها  قطع 
لم يقف عند حد الرفض الرس���مي 
والفصائلي الفلسطيني بل تعداه 
حيث  والدول���ي،  العربي  للرف���ض 
ن���ددت الجامع���ة ال���دول العربية 
بالقرار، مؤكدة أنه ال يحق للواليات 
المتحدة إلغاء وكالة "األونروا" التي 
تش���كلت بقرار من األمم المتحدة 
يمث���ل موق���ف وإرادة المجتم���ع 

الدولي.
القرار  العربية،  الجامع���ة  واعتبرت 
األمريكي مخالف���ة للقانون الدولي 
ولق���رار األمم المتحدة الذي أنش���أ 
"األونروا"، مش���يرة إل���ى أن تنصل 
اإلدارة األمريكي���ة م���ن التزاماتها 
الدولي���ة ال ينبغ���ي أن يؤث���ر على 
االلت���زام الدول���ي تج���اه قضي���ة 
الالجئي���ن الفلس���طينيين والوفاء 
على  تجاهه���م حرصا  بااللتزامات 
الدولية، وكذلك تحقيقًا  المواثيق 
للس���الم واألم���ن واالس���تقرار في 
منطقة الشرق األوسط وفي العالم.

وأعلنت األردن عن اس���تمرارها في 
حش���د الدعم السياس���ي والمالي 
ل���� "أونروا"، تأكي���ًدا على أن قضية 
الالجئين الفلس���طينيين يجب أن 

تحل وفق قرارات الشرعية الدولية 
بما يضمن حق العودة والتعويض.

وقال وزي���ر الخارجي األردني أيمن 
الصف���دي، عبر حس���ابه على موقع 
"تويت���ر"  االجتماع���ي  التواص���ل 
اإلدارة  وق���ف  عق���ب  الجمع���ة، 
األمريكية دعمها للوكالة بش���كل 
كامل "سيس���تمر األردن ببذل كل 
جهد ممكن لحشد الدعم السياسي 
والمال���ي ألونروا، لضم���ان الحفاظ 
على الوكالة ودورها وفق تكليفها 

األممي".
وستنظم المملكة األردنية بالتعاون 
مع )أونروا( والسويد واليابان وتركيا 
مؤتمًرا دولًيا على هامش اجتماعات 
الجمعي���ة العامة لألم���م المتحدة 
الش���هر القادم لدعم الوكالة مالًيا 

وحشد الدعم السياسي لدورها .
بدوره أع���رب األمين الع���ام لألمم 
غوتيري���ش  أنطوني���و  المتح���دة 
عن "أس���فه" لقرار واش���نطن وقف 
مس���اعداتها ل� "األونروا"، مؤكدًا أن 
أساس���ية  "تقدم خدمات  "األونروا 
لالجئين الفلس���طينيين وتساهم 

في إحالل االستقرار في المنطقة.
ودعا ال���دول األخرى إلى المس���اعدة 
في س���د العجز المالي الذي تواجهه 
األونروا حتى تتمكن من االس���تمرار 
ف���ي تقدي���م مس���اعدتها الحيوية 
للفلسطينيين، منوها بالجهود التي 
بذلتها المنظمة للتكيف بعد خفض 

التمويل األميركي مطلع العام.
وبدورها تعهدت الحكومة األلمانية 
بزيادة كبيرة في تمويلها لألونروا، 
بع���د أن خفضت الواليات المتحدة 
مساعداتها، مؤكدة أن أزمة تمويل 
"األونروا" تزيد من حالة الشك وعدم 

اليقين.
وقال وزير الخارجية األلماني هيكو 
م���اس "إن فقدان ه���ذه المنظمة 
يمك���ن أن يطلق العنان لسلس���لة 
م���ن ردود األفعال الت���ي ال يمكن 
السيطرة عليها"، داعيًا العالم إلى 
دعم هيئة الالجئين الفلسطينيين، 
الدوليين  ألماني���ا  ش���ركاء  مطالبًا 
بالعمل معا من أجل "أساس تمويل 

مستدام لألنروا".
وأضاف " نحن نستعد حاليا لتوفير 
مبلغ إضافي م���ن األموال المهمة" 
ول���م يحدد المبلغ له���ذا التمويل، 
رغم أنه أش���ار إلى أنه���ا لن تكون 
كافية لتغطي���ة العجز الذي تركه 

االنسحاب األميركي.
 وفي السياق ذاته انتقدت روسيا 
قرار أمريكا ح���ول األونروا، معتبرة 
إي���اه  يعقد التوصل الى تس���وية 
سياس���ية في المنطق���ة،  مؤكدة 
أنها س���تواصل دعم األونروا، الذي 
اإلنساني  المجال  نشاطها  يتجاوز 
البح���ت ويه���دف إل���ى تحقي���ق 
االستقرار ودفع عملية السالم في 

الشرق األوسط".

تنديد واسع بقرار وقف المساعدات األميركية لـ »أونروا«
غزة/ اال�ستقالل:

توالت ردود الفعل الفل�سطينية والعربية والدولية 
املنددة والراف�سة للقرار االأمريكي بوقف متويل 

وكالة غوث وت�سكيل الالجئني الفل�سطينيني 
»اأونروا« ب�سكل كلي، والذي اعتربته يندرج حتت 
�سيا�سة االإدارة االأمريكية اال�ستفزازية الداعمة 

لـ »اإ�سرائيل« وال�ساعية لتمرير »�سفقة القرن« 
من خالل تهويد االأر�س الفل�سطينية واإلغاء حل 

الدولتني، ووقف عمل الوكالة الدولية ومنعها من 
تقدمي امل�ساعدات لالجئني الفل�سطينيني. وكانت 
املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية االأمريكية هيذر 
نويرت اأعلنت اأول اأم�س اأّن اإدارة الرئي�س دونالد 

ترمب »قّررت اأن الواليات املتحدة لن تقّدم بعد اليوم 
م�ساهمات اإ�سافية اإىل االأونروا«، �سعيا من اإدارتها 

الإلغاء حق العودة الذي اأقرته اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة »194« بتاريخ 1948/12/11.

بناء على االتفاق مع وزارة الداخلية تم التوافق على ان يكون يوم األحد 
الموافق 2018/9/16  الس���اعة )12 ( م موع���د انتخابات مجلس االدارة 

على ان يتم :- 
1. استمرار فتح باب التنسيب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2018( وذلك حتى تاريخ 2018/9/4 م 
2. فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة 3 ايام من تاريخ 

2018/9/5 م  حتى تاريخ 2018/9/8م
3. فت���ح باب االعتراض على المرش���حين وذلك لم���دة 3 ايام من تاريخ 

2018/9/9م حتى تاريخ 2018/9/12م 
4. ال���رد على االعتراض���ات 2018/9/13م وانتهاء فترة االنس���حاب من 

الترشيح بتاريخ2018/9/15م 

ومع فائق االحرتام
جمل�س ادارة اجلمعية

2018األحد    ذو الحجة         هـ   سبتمبر         م 2214392

إعالن عطاء توريد معدات ومستلزمات خياطة وصوف
جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل جمعية أهلية غير ربحية مسجلة لدى وزارة الداخلية رقم تسجيل 8136  تهدف 

لخدمة النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله في قطاع غزة  .
ترغب جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل بطرح عطاء توريد معدات ومستلزمات خياطة وصوف، وذلك ضمن مشروع 

. GIZالتمكين االقتصادي من أجل التغير المستدام"بتمويل من التعاون االلمانى"
فمن يرغب في ش���راء العطاء الحضور إلى مقر الجمعية الس���تالم كراس العطاء ,حيث سيكون االستالم بدءًا من يوم  
األحد الموافق 02.09.2018خالل ساعات الدوام الرسمي بمقر الجمعية  الكائن في غزة – ميناء غزة بالقرب من فندق 

غزة الدولي بناية رقم 2011/8 من الساعة 9:00 صباحًا  حتى الساعة 12:00 ظهرا وفقًا للشروط التالية:
قيمة كراس العطاء 100 شيكل غير مستردة .

األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة  .
الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار .

يجب على الشركات المشتركة في العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5% من قيمة العطاء باسم جمعية عايشة 
لحماية المرأة والطفل وذلك إما كفالة بنكية س���ارية المفعول لمدة ش���هرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شيك بنكي 

مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
رسوم إعالن العطاء في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف المغلق والمختوم يوم الخميس الموافق06.09.2018 الساعة 12:00 ظهرا .
سوف يتم فتح مظاريف العطاءات  يوم الخميس الموافق 06.09.2018 الساعة الواحدة ظهرا . 

لالستفسار يرجى االتصال على هاتف رقم 0595707757.

اإدارة اجلمعية 

جمعية عاي�شة حلماية املراأة والطفل
فل�شطني –قطاع غزة

ترخي�ص رقم /8136 

 Aisha Association For Woman
 and Child Protection
Palestine – Gaza Strip
Lic. No:8136

دولة فل�شطني 
ال�شلطة الق�شائية 

املجل�ص الأعلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة الو�شطي ال�شرعية البتدائية 

سند تبليغ حكم غيابي صادر عن 
محكمة الوسطى الشرعية

  في القضايا اساس 389,388/2018 وموضوعها نفقة زوجة ونفقة اوالد
الى المدعى عليه / ايمن عبد العظيم حس���ين ابو دحروج من السبع وسكان 
البريج س���ابقا ومقيم حاليا في المانيا والمجه���ول محل االقامة فيها االن 
لقد حكم عليك في القضايا اس���اس 389/2018+388  المقامة عليك من 
قب���ل المدعية زوجتك بصحيح العقد الش���رعي المدخول بها حنان عوض 
س���الم ابو غرقود من السبع وس���كان البريج حكم نفقة  اساس 389/2018 
وقدرها س���تون دينارًا اردنيًا شهريا او ما يعادلها بالنقد المتداول لسائر 
حوائجها الضرورية بما فيها الكس���وة والمس���كن اعتبارا من تاريخ الطلب 
الواقع في 1/7/2018 من القضية اساس 389/2018 وموضوعها حكم نفقة 
اوالد لكل واحد من اوالدك رغد وايمان وقدرها ثالثون دينارا اردنيا شهريا 
او ما يعادلها بالنقد المتداول لسائر حوائجهما الضرورية بما فيها الكسوة 
والمسكن اعتبارا من تاريخ 1/7/2018م حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض 
واالس���تئناف لذلك صار تبليغك حسب االصول وحرر في الثامن عشر من 

ذي الحجة لسنة1439 ه��� وفق 29/8/2018م 

قا�شي الو�شطى ال�شرعي 

وانتظم أكثر من نصف ملي���ون طالب وطالبة على مقاعد 
الدراس���ة بقطاع غزة ، األربعاء الماضي ، منهم نحو )280 
ألف( طالب وطالبة يدرسون في 711 مدرسة تابعة للوكالة 

، والبقية في المدارس الحكومية.

خطوة جمحفة 
أبو جهاد اللوح وال���د الطالبة رغد في الصف األول عبر عن 
استهجانه الكبير من خطوة إدارة " أونروا " بطرد الطلبة غير 
الالجئين من مدارس���ها، الفتا إلى أن الخطوة مجحفة بحق 

الطالب وغير مبررة.
 وأوضح اللوح ل�"االس���تقالل" أنه منذ سنوات عدة يدرس 
أبن���اؤه في مدارس الوكالة دون أي مش���اكل ، الفتا إلى أن 
لديه ابنًا بالصف الثاني يدرس بذات المدرس���ة التي أراد 
أن يس���جل بها ابنته رغد ، و آخر بالصف الخامس يدرس 

في مدرسة آخرى. 
وبين أن إدارة " أونروا" ال تراعي الش���عور النفسي السيء 
ال���ذي وق���ع على األطف���ال الطلبة حين ت���م طردهم أمام 
إخوانهم في المراحل الدراس���ية المتقدمة، متسائال "عن 
الذنب الذي ارتكبه الطلبة األطفال حتى يتم حرمانهم من 

أبسط حقوقهم وهي التعليم؟" . 
ولفت إلى أن زوجته قامت بش���راء المستلزمات المدرسية 
بما فيها الزى المدرس���ي البنته بع���د أن اصدرت " أونروا " 
نشرة تضمن استيعابها للطلبة غير الالجئين بمدارسها 
كما هو معمول به س���ابقا، موضحا أنه في حال لم تتراجع 
عن قرارها فإنها س���تحمل أهالي الطلبة شراء زى مدرسي 

أخر وهم بأمس الحاجة لكل شيكل . 

وأش���ار الى أن عدم قدرته على تحم���ل نفقات مواصالت 
مقاب���ل إيصال ابنته لمدرس���ة حكومي���ة تبعد عن مكان 
سكناه حوالي 2 كم ،  في ظل عدم استقرار عمله ، متمنيا 
أن تتراجع " أونروا " عن قرارها وأال تدفعه وغيره من أهالي 

الطالب بالتصعيد في خطواتهم االحتجاجية . 

�شابقة خطرية
م���ن جانبه، أكد د. زاهر البنا رئيس المجلس األعلى ألولياء 

األمور عل���ى إعط���اء إدارة " أونروا "  مهل���ة زمنية مدتها 
أسبوع  لحل مشكلة  طرد حوالي 700  طالب بالصف األول 
االبتدائي  من مدارس���ها ، تنته���ى يوم الخميس القادم 
، بع���د التواصل مع  مدراء ورؤس���اء المناطق التعليمية ب� 
"أون���روا " ورئيس برنامج التربي���ة والتعليم فيها ، الذين 
بدوره���م تواصلوا مع المفوض الع���ام ومدير العمليات ، 

للتباحث ونقاش القرار الذين اتخذوه بحق الطالب.  
وعبر البنا ل�"االستقالل "عن رفضه لقرار إدارة وكالة " أونروا 

" القاضي بطرد الطلبة غير الالجئين من مدارسها ، مشددا 
عل���ى أن قراراها س���ابقة خطيرة وتعد كبي���ر على حقوق 

الشعب الفلسطيني . 
وذك���ر أن إدارة " أونروا "  تعمل منذ س���نوات طويلة وفق 
خمس تصنيفات لضم الطلبة غير الالجئين لمدارس���ها 
وهي الطالب لوالدين لالجئي���ن ، وطالب ألم الجئة ووالده 
مواطن ، وكذلك المواطن الذي يعمل والده كموظف لديها 
، وأيضا طلبة عرب غير فلس���طينيين ، والتصنيف األخير 
الذي ينطبق على الطلبة الذين تم طردهم وهم القاطنون 
في مناطق ال توجد فيها مدارس حكومية بالقرب منهم.   
وأكد على أن قرار التفرقة بين المواطن والالجئ الذي تعمل 
عليه " أونروا " مؤخرا مرفوض وغير مقبول من قبل الشعب 
الفلس���طيني خاصة أهالي الطلبة، مش���ددًا على تصعيد 
االحتجاجات الرافضة للقرار في حال لم يتم التوصل لحل 

مقنع ومنطقي . 
وأشار رئيس المجلس إلى أن أقرب مدرسة حكومية تبعد 
ما يقارب من 5 إلى 10  كم عن الطلبة ، في ظل عدم قدرة 
األهالي على تحمل نفقة المواصالت التي س���تقلهم إلى 
مدارس���هم ، في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي 

يعانون منها  . 
 وكان رئي���س برنام���ج التربية والتعليم ف���ي وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئين " أون���روا " فريد أبو ع���اذرة ، أكد في 
تصريح���ات صحفي���ة، أن هن���اك تعليم���ات بخصوص 
تس���جيل الطلبة المواطني���ن ، مبينا أن األم���ر ما زال قيد 
النقاش بين إدارة الوكالة والرئاسة ولم يتم اتخاذ أي قرار 

بشأن الموضوع حتى اللحظة.

وعود بحل األزمة

ذوو الطلبة غير الالجئين يهددون بالتصعيد!
غزة / �شماح املبحوح: 

هدد ذوو ما يقارب من 730 طالبًا غري لجئ يف خمتلف 
حمافظات قطاع غزة، بت�شعيد احتجاجاتهم الراف�شة 
لقييرار اإدارة وكاليية غوث و ت�شغيل الالجئييني » اأونروا » 
القا�شييي بطييرد اأبنائهم ميين مدار�شها منذ اليييوم الأول 

لبييدء العام الدرا�شي اجلديييد 2018-2019 م، يف ظل 
الإجييراءات التع�شفييية التي تتخذها بحييق الالجئني، 
بحجيية الأزميية املالييية اخلانقيية التي تعيياين منها منذ 
بداييية العام اجلاري، جراء جتميد اأمريكا 300 مليون 
دولر ميين اأ�شل م�شاعداتها البالغيية 365 مليون دولر.  

واحتجاجا على القرار اأغلق اأهايل الطلبة عدة مدار�ص 
تابعيية لييي »اأونييروا« يف خمتلييف حمافظات قطيياع غزة ، 
وهييدوا باتخاذ خطوات ت�شعيديه  اأخييرى ، يف حال مل 
يتييم ت�شجيييل اأبنائهييم يف مدار�شهييا ا�شييوة باإخوانهم يف 

املراحل الدرا�شية الأخرى . 

نيويورك / االستقالل:
المتح���دة،  األم���م  ج���ددت 
تحذيرها م���ن كارثة في قطاع 
غزة، مطالبة بتمويل فوري من 

المانحين.
وقال المتحدث باسم األمين العام 
للمنظمة، اس���تيفان دوغريك في 
مؤتمر صحفي، "إن المنسق األممي 
للش���ؤون اإلنس���انية، جيمي ماك 
غولدريك، حذر الدول والمؤسسات 
المانحة، من تداعيات خطيرة لتأخر 
تمويل جهود تقديم الخدمات في 
القطاع، وخصوًص���ا توفير الطاقة 

الكهربائية".
وأضاف دوغري���ك، " أن غولدريك 
كتب، إل���ى مجتم���ع المانحين أن 
الخدمات الت���ي تقدمها المنظمة 
الدولية للمستشفيات والعيادات، 
فض���اًل عن محط���ات معالجة مياه 
المياه،  الصرف الصح���ي، ومرافق 
مهددة بالتوقف". وتابع "نظًرا إلى 
العجز الحالي ف���ي الكهرباء بغزة، 
وانقط���اع التيار لم���دة تصل إلى 
20 س���اعة يومًيا، يلزم توفير 4.5 
مليون دوالر كح���د أدنى، لتمكين 
توصيل 1.4 ملي���ون لتر من وقود 
الطوارئ شهرًيا، للحفاظ على هذه 

الخدمات حتى نهاية 2018".

رام الله/ االستقالل:
 دعا رئي���س اتح���اد جمعيات حماية المس���تهلك 
الفلس���طيني، أمين عام اللجان الشعبية المهندس 
عزمي الش���يوخي ، يوم أمس، إلى انصاف العاملين 
ف���ي الجامعات الفلس���طينية وللعدالة في أقس���اط 
الطلبة. وأوضح الش���يوخي في بيان صحفي، أن طلبة 
الجامعات يشكلون المخزون االستراتيجي لمستقبل 

الش���عب على طري���ق الصم���ود والتحري���ر والحرية 
واالستقالل والبناء والتنمية المستدامة وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
وتس���اءل الش���يوخي: كيف للطالب أن يحصل على 
تعليمه الجامعي ويطلق م���ا بداخله من ابداعات في 
ظل االقس���اط الجامعية العالية التي تنهك اسرته؟. 
وطالب الش���يوخي، إدارات الجامعات، بضرورة خفض 

الرس���وم واالقس���اط الجامعية على طالب الجامعات 
حتى يتمكن الجميع من تكملة دراستهم الجامعية 

بدون ان يؤثر ذلك على حياة باقي أفراد األسرة.
ودعا الجامعات الفلس���طينية إلى انصاف العاملين 
في الجامعات وتلبية مطالبهم العادلة حتى يتمكنوا 
من تأدية رسالتهم العلمية واألكاديمية على أكمل 
وج���ه ب���دون اي تأثيرات نفس���ية وفكري���ة أو مالية 

تش���غلهم عن تقديم واجبهم اتجاه الطلبة نتيجة 
عدم حصولهم على حقوقهم العمالية.

وناش���د الش���يوخي وزير التربية والتعليم العالي د. 
صبري صيدم، بالتدخل بش���كل مباش���ر لدى إدارات 
الجامع���ات من أجل انص���اف العاملين والطالب على 
حد سواء لتحقيق العدالة ودعم المسيرة التعليمية 

والعلمية واألكاديمية.

األمم المتحدة 
تحذر من كارثة 
بغزة وتطالب 
بتمويل فوري

الشيوخــي يدعــو للعدالــة فــي أقســاط الطلبــة



2018األحد    ذو الحجة         هـ   سبتمبر         م 2214392

إعالن عطاء توريد معدات ومستلزمات خياطة وصوف
جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل جمعية أهلية غير ربحية مسجلة لدى وزارة الداخلية رقم تسجيل 8136  تهدف 

لخدمة النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله في قطاع غزة  .
ترغب جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل بطرح عطاء توريد معدات ومستلزمات خياطة وصوف، وذلك ضمن مشروع 

. GIZالتمكين االقتصادي من أجل التغير المستدام"بتمويل من التعاون االلمانى"
فمن يرغب في ش���راء العطاء الحضور إلى مقر الجمعية الس���تالم كراس العطاء ,حيث سيكون االستالم بدءًا من يوم  
األحد الموافق 02.09.2018خالل ساعات الدوام الرسمي بمقر الجمعية  الكائن في غزة – ميناء غزة بالقرب من فندق 

غزة الدولي بناية رقم 2011/8 من الساعة 9:00 صباحًا  حتى الساعة 12:00 ظهرا وفقًا للشروط التالية:
قيمة كراس العطاء 100 شيكل غير مستردة .

األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة  .
الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار .

يجب على الشركات المشتركة في العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5% من قيمة العطاء باسم جمعية عايشة 
لحماية المرأة والطفل وذلك إما كفالة بنكية س���ارية المفعول لمدة ش���هرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شيك بنكي 

مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
رسوم إعالن العطاء في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف المغلق والمختوم يوم الخميس الموافق06.09.2018 الساعة 12:00 ظهرا .
سوف يتم فتح مظاريف العطاءات  يوم الخميس الموافق 06.09.2018 الساعة الواحدة ظهرا . 

لالستفسار يرجى االتصال على هاتف رقم 0595707757.

اإدارة اجلمعية 

جمعية عاي�شة حلماية املراأة والطفل
فل�شطني –قطاع غزة

ترخي�ص رقم /8136 

 Aisha Association For Woman
 and Child Protection
Palestine – Gaza Strip
Lic. No:8136

دولة فل�شطني 
ال�شلطة الق�شائية 

املجل�ص الأعلى للق�شاء ال�شرعي
حمكمة الو�شطي ال�شرعية البتدائية 

سند تبليغ حكم غيابي صادر عن 
محكمة الوسطى الشرعية

  في القضايا اساس 389,388/2018 وموضوعها نفقة زوجة ونفقة اوالد
الى المدعى عليه / ايمن عبد العظيم حس���ين ابو دحروج من السبع وسكان 
البريج س���ابقا ومقيم حاليا في المانيا والمجه���ول محل االقامة فيها االن 
لقد حكم عليك في القضايا اس���اس 389/2018+388  المقامة عليك من 
قب���ل المدعية زوجتك بصحيح العقد الش���رعي المدخول بها حنان عوض 
س���الم ابو غرقود من السبع وس���كان البريج حكم نفقة  اساس 389/2018 
وقدرها س���تون دينارًا اردنيًا شهريا او ما يعادلها بالنقد المتداول لسائر 
حوائجها الضرورية بما فيها الكس���وة والمس���كن اعتبارا من تاريخ الطلب 
الواقع في 1/7/2018 من القضية اساس 389/2018 وموضوعها حكم نفقة 
اوالد لكل واحد من اوالدك رغد وايمان وقدرها ثالثون دينارا اردنيا شهريا 
او ما يعادلها بالنقد المتداول لسائر حوائجهما الضرورية بما فيها الكسوة 
والمسكن اعتبارا من تاريخ 1/7/2018م حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض 
واالس���تئناف لذلك صار تبليغك حسب االصول وحرر في الثامن عشر من 

ذي الحجة لسنة1439 ه��� وفق 29/8/2018م 

قا�شي الو�شطى ال�شرعي 

وانتظم أكثر من نصف ملي���ون طالب وطالبة على مقاعد 
الدراس���ة بقطاع غزة ، األربعاء الماضي ، منهم نحو )280 
ألف( طالب وطالبة يدرسون في 711 مدرسة تابعة للوكالة 

، والبقية في المدارس الحكومية.

خطوة جمحفة 
أبو جهاد اللوح وال���د الطالبة رغد في الصف األول عبر عن 
استهجانه الكبير من خطوة إدارة " أونروا " بطرد الطلبة غير 
الالجئين من مدارس���ها، الفتا إلى أن الخطوة مجحفة بحق 

الطالب وغير مبررة.
 وأوضح اللوح ل�"االس���تقالل" أنه منذ سنوات عدة يدرس 
أبن���اؤه في مدارس الوكالة دون أي مش���اكل ، الفتا إلى أن 
لديه ابنًا بالصف الثاني يدرس بذات المدرس���ة التي أراد 
أن يس���جل بها ابنته رغد ، و آخر بالصف الخامس يدرس 

في مدرسة آخرى. 
وبين أن إدارة " أونروا" ال تراعي الش���عور النفسي السيء 
ال���ذي وق���ع على األطف���ال الطلبة حين ت���م طردهم أمام 
إخوانهم في المراحل الدراس���ية المتقدمة، متسائال "عن 
الذنب الذي ارتكبه الطلبة األطفال حتى يتم حرمانهم من 

أبسط حقوقهم وهي التعليم؟" . 
ولفت إلى أن زوجته قامت بش���راء المستلزمات المدرسية 
بما فيها الزى المدرس���ي البنته بع���د أن اصدرت " أونروا " 
نشرة تضمن استيعابها للطلبة غير الالجئين بمدارسها 
كما هو معمول به س���ابقا، موضحا أنه في حال لم تتراجع 
عن قرارها فإنها س���تحمل أهالي الطلبة شراء زى مدرسي 

أخر وهم بأمس الحاجة لكل شيكل . 

وأش���ار الى أن عدم قدرته على تحم���ل نفقات مواصالت 
مقاب���ل إيصال ابنته لمدرس���ة حكومي���ة تبعد عن مكان 
سكناه حوالي 2 كم ،  في ظل عدم استقرار عمله ، متمنيا 
أن تتراجع " أونروا " عن قرارها وأال تدفعه وغيره من أهالي 

الطالب بالتصعيد في خطواتهم االحتجاجية . 

�شابقة خطرية
م���ن جانبه، أكد د. زاهر البنا رئيس المجلس األعلى ألولياء 

األمور عل���ى إعط���اء إدارة " أونروا "  مهل���ة زمنية مدتها 
أسبوع  لحل مشكلة  طرد حوالي 700  طالب بالصف األول 
االبتدائي  من مدارس���ها ، تنته���ى يوم الخميس القادم 
، بع���د التواصل مع  مدراء ورؤس���اء المناطق التعليمية ب� 
"أون���روا " ورئيس برنامج التربي���ة والتعليم فيها ، الذين 
بدوره���م تواصلوا مع المفوض الع���ام ومدير العمليات ، 

للتباحث ونقاش القرار الذين اتخذوه بحق الطالب.  
وعبر البنا ل�"االستقالل "عن رفضه لقرار إدارة وكالة " أونروا 

" القاضي بطرد الطلبة غير الالجئين من مدارسها ، مشددا 
عل���ى أن قراراها س���ابقة خطيرة وتعد كبي���ر على حقوق 

الشعب الفلسطيني . 
وذك���ر أن إدارة " أونروا "  تعمل منذ س���نوات طويلة وفق 
خمس تصنيفات لضم الطلبة غير الالجئين لمدارس���ها 
وهي الطالب لوالدين لالجئي���ن ، وطالب ألم الجئة ووالده 
مواطن ، وكذلك المواطن الذي يعمل والده كموظف لديها 
، وأيضا طلبة عرب غير فلس���طينيين ، والتصنيف األخير 
الذي ينطبق على الطلبة الذين تم طردهم وهم القاطنون 
في مناطق ال توجد فيها مدارس حكومية بالقرب منهم.   
وأكد على أن قرار التفرقة بين المواطن والالجئ الذي تعمل 
عليه " أونروا " مؤخرا مرفوض وغير مقبول من قبل الشعب 
الفلس���طيني خاصة أهالي الطلبة، مش���ددًا على تصعيد 
االحتجاجات الرافضة للقرار في حال لم يتم التوصل لحل 

مقنع ومنطقي . 
وأشار رئيس المجلس إلى أن أقرب مدرسة حكومية تبعد 
ما يقارب من 5 إلى 10  كم عن الطلبة ، في ظل عدم قدرة 
األهالي على تحمل نفقة المواصالت التي س���تقلهم إلى 
مدارس���هم ، في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي 

يعانون منها  . 
 وكان رئي���س برنام���ج التربية والتعليم ف���ي وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئين " أون���روا " فريد أبو ع���اذرة ، أكد في 
تصريح���ات صحفي���ة، أن هن���اك تعليم���ات بخصوص 
تس���جيل الطلبة المواطني���ن ، مبينا أن األم���ر ما زال قيد 
النقاش بين إدارة الوكالة والرئاسة ولم يتم اتخاذ أي قرار 

بشأن الموضوع حتى اللحظة.

وعود بحل األزمة

ذوو الطلبة غير الالجئين يهددون بالتصعيد!
غزة / �شماح املبحوح: 

هدد ذوو ما يقارب من 730 طالبًا غري لجئ يف خمتلف 
حمافظات قطاع غزة، بت�شعيد احتجاجاتهم الراف�شة 
لقييرار اإدارة وكاليية غوث و ت�شغيل الالجئييني » اأونروا » 
القا�شييي بطييرد اأبنائهم ميين مدار�شها منذ اليييوم الأول 

لبييدء العام الدرا�شي اجلديييد 2018-2019 م، يف ظل 
الإجييراءات التع�شفييية التي تتخذها بحييق الالجئني، 
بحجيية الأزميية املالييية اخلانقيية التي تعيياين منها منذ 
بداييية العام اجلاري، جراء جتميد اأمريكا 300 مليون 
دولر ميين اأ�شل م�شاعداتها البالغيية 365 مليون دولر.  

واحتجاجا على القرار اأغلق اأهايل الطلبة عدة مدار�ص 
تابعيية لييي »اأونييروا« يف خمتلييف حمافظات قطيياع غزة ، 
وهييدوا باتخاذ خطوات ت�شعيديه  اأخييرى ، يف حال مل 
يتييم ت�شجيييل اأبنائهييم يف مدار�شهييا ا�شييوة باإخوانهم يف 

املراحل الدرا�شية الأخرى . 

نيويورك / االستقالل:
المتح���دة،  األم���م  ج���ددت 
تحذيرها م���ن كارثة في قطاع 
غزة، مطالبة بتمويل فوري من 

المانحين.
وقال المتحدث باسم األمين العام 
للمنظمة، اس���تيفان دوغريك في 
مؤتمر صحفي، "إن المنسق األممي 
للش���ؤون اإلنس���انية، جيمي ماك 
غولدريك، حذر الدول والمؤسسات 
المانحة، من تداعيات خطيرة لتأخر 
تمويل جهود تقديم الخدمات في 
القطاع، وخصوًص���ا توفير الطاقة 

الكهربائية".
وأضاف دوغري���ك، " أن غولدريك 
كتب، إل���ى مجتم���ع المانحين أن 
الخدمات الت���ي تقدمها المنظمة 
الدولية للمستشفيات والعيادات، 
فض���اًل عن محط���ات معالجة مياه 
المياه،  الصرف الصح���ي، ومرافق 
مهددة بالتوقف". وتابع "نظًرا إلى 
العجز الحالي ف���ي الكهرباء بغزة، 
وانقط���اع التيار لم���دة تصل إلى 
20 س���اعة يومًيا، يلزم توفير 4.5 
مليون دوالر كح���د أدنى، لتمكين 
توصيل 1.4 ملي���ون لتر من وقود 
الطوارئ شهرًيا، للحفاظ على هذه 

الخدمات حتى نهاية 2018".

رام الله/ االستقالل:
 دعا رئي���س اتح���اد جمعيات حماية المس���تهلك 
الفلس���طيني، أمين عام اللجان الشعبية المهندس 
عزمي الش���يوخي ، يوم أمس، إلى انصاف العاملين 
ف���ي الجامعات الفلس���طينية وللعدالة في أقس���اط 
الطلبة. وأوضح الش���يوخي في بيان صحفي، أن طلبة 
الجامعات يشكلون المخزون االستراتيجي لمستقبل 

الش���عب على طري���ق الصم���ود والتحري���ر والحرية 
واالستقالل والبناء والتنمية المستدامة وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
وتس���اءل الش���يوخي: كيف للطالب أن يحصل على 
تعليمه الجامعي ويطلق م���ا بداخله من ابداعات في 
ظل االقس���اط الجامعية العالية التي تنهك اسرته؟. 
وطالب الش���يوخي، إدارات الجامعات، بضرورة خفض 

الرس���وم واالقس���اط الجامعية على طالب الجامعات 
حتى يتمكن الجميع من تكملة دراستهم الجامعية 

بدون ان يؤثر ذلك على حياة باقي أفراد األسرة.
ودعا الجامعات الفلس���طينية إلى انصاف العاملين 
في الجامعات وتلبية مطالبهم العادلة حتى يتمكنوا 
من تأدية رسالتهم العلمية واألكاديمية على أكمل 
وج���ه ب���دون اي تأثيرات نفس���ية وفكري���ة أو مالية 

تش���غلهم عن تقديم واجبهم اتجاه الطلبة نتيجة 
عدم حصولهم على حقوقهم العمالية.

وناش���د الش���يوخي وزير التربية والتعليم العالي د. 
صبري صيدم، بالتدخل بش���كل مباش���ر لدى إدارات 
الجامع���ات من أجل انص���اف العاملين والطالب على 
حد سواء لتحقيق العدالة ودعم المسيرة التعليمية 

والعلمية واألكاديمية.

األمم المتحدة 
تحذر من كارثة 
بغزة وتطالب 
بتمويل فوري

الشيوخــي يدعــو للعدالــة فــي أقســاط الطلبــة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )583 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

1-محمد غازي توفيق شاكر يونس من سكان غزة هوية رقم 920985215
2-محمد أسعد إسماعيل حسنية من سكان غزة هوية رقم 927300947

3-خميس فوزي محمد عصفور من سكان غزة هوية رقم 906877345
بصفته وكيال عن: مأمون وحاتم ورضا ووفاء وهناء ومحمد شريف ومحمد 
أنور أبناء / ربحي فتحي خلف وربحي وش���روق وبش���ار أبناء فتحي ربحي 
خلف وجواد عارف يوس���ف حسنية ووصال محمد سكيك ومحمد وأمل 
ومنال وهدى وختام ووفاء وخلود وعارف وطارق أبناء زياد عارف حسنية 
بموجب وكالة رقم: 7369 / 2010 الصادرة عن جدة السعودية + 6949 / 

2009 جدة السعودية + 455 / 2010 غزة 
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 641 قسيمة 34 المدينة غزة الزيتون
 فمن له أي بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 30/ 

8/ 2018م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )713 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
محمد عبد الرحيم بدر أبو سيدو من سكان غزة هوية رقم 802959023 

بصفته وكيال عن: جريس شكري بشارة الصوري 
بموجب وكالة رقم: 40725191 / 2018 الصادرة عن واشنطن

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 679 قسيمة 100 + 101 المدينة غزة الزيتون

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

المعاملة. التاريخ: 28/ 8/ 2018م

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

وأعلنت وزارة الصحة الفلس���طينية في قط���اع غزة أن "عدد 
اإلصاب���ات بلغ في جمعة مس���يراتنا مس���تمرة 240 إصابة 
برصاص االحتالل اإلسرائيلي وقنابل الغاز، حيث تم تحويل 
82 منها إلى المش���افي لتلقي الع���الج، ومن بين المصابين 
المسعفة المتطوعة ش���روق ابو مسامح التي أصيبت بطلق 
ن���اري  وحالته���ا خطيرة وما ت���زال ترقد في غرف���ة العناية 

المركزية، وطفل ما تزال حالته حرجة. 
وانطلقت مس���يرات الع���ودة في قطاع غزة ف���ي 30 مارس/
آذار الماضي، تزامنًا مع ذكرى "يوم األرض وقد أس���فرت عن 
استش���هاد أكثر من 165 ش���خصا وإصابة أكثر من 15 ألفا 
آخرين "، حيث تم إقامة خمسة مخيمات على مقربة من الخط 
العازل الذي يفصل قطاع غزة عن باقي األراضي الفلسطينية 

المحتلة.
وأطلق���ت الهيئ���ة العليا لمس���يرة العودة وكس���ر الحصار 
الجمعة، اسم "عائدون رغم أنف ترامب" على الجمعة 24 من 

مسيرات العودة.
وأف���ادت الهيئ���ة، أّن المؤام���رة األمريكية واإلس���رائيلية، 
التي تس���تهدف حقوق الالجئين تس���عى لطمس حقوقنا 

المشروعة وفي مقدمتها حق العودة.

حتقيق اأهدافها 
وأكد داود ش���هاب مسئول المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد 
اإلسالمي، أن مسيرات العودة وكسر الحصار ستستمر حتى 
تحقي���ق أهدافها، مبيناً أن الضفة الغربية ستش���هد قريبًا 
مواجهة مفتوحة ضد االس���تيطان وسياسات التهويد في 
القدس، ومش���ددًا على أن الحديث عن مؤامرة لفصل الضفة 

الغربية عن قطاع غزة مجرد كذبة.
وقال ش���هاب ف���ي كلمة له خالل مش���اركته في األس���بوع 
الثالث والعشرين لمس���يرات العودة وكسر الحصار بمخيم 
شمال قطاع غزة، إن عنوان هذه المسيرات هو حماية الوعي 

الفلسطيني وتحرير األرض. 
وأض���اف، "أن هذه المس���يرات ال تبصر عيوننا من خاللها إال 
مآذن القدس، ونحن مطمئنون أن المشاركين في المسيرات 
لن يتنازلوا عن حقهم في العودة"، مؤكدًا أن مؤامرة الرئيس 
األمريكي في شطب حق العودة ستفشل بسواعد الثائرين 

في كل مكان". 
وفي س���ياٍق مختلف،  لفت إلى أن الحديث عن فصل الضفة 
الغربية عن قطاع غزة ليس إال مجرد كذبة هدفها اس���تمرار 
معاقب���ة وحصار غزة، موضح���ًا أن الذي حرر قط���اع غزة من 

الصهاينة هو عمليات أبطال الضفة. 
وأض���اف:" نحن على موعد قريب م���ع مواجهة مفتوحة ضد 
االستيطان وسياسات التوسع والتهويد بالضفة والقدس، 
وسالح غزة سيشق طريقه حتى تحرير كل شبر من فلسطين 
وكنس االستيطان"، متسائاًل، لماذا يحاربون سالح المقاومة 
في غزة وال يحركون ساكنا أمام سالح االستيطان والتهويد 

بالضفة الغربية؟.
وأنهي حديثه قائاًل:" أن مس���يرات العودة هي محطة على 

طريق النصر والتحرير، ومسيرة النضال ستستمر".  

امل�سريات م�ستمرة 
ب���دوره، ش���دد ماهر مزه���ر عض���و الهيئة الوطني���ة العليا 
لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار، وعضو اللجنة المركزية 
للجبهة الشعبية، على أن مسيرات العودة مستمرة حتي رفع 
الحصار بشكل كامل وإنهاء معاناة سكان قطاع غزة، وصواًل 

لتحقيق أحالم الفلسطينيين بالعوة واالستقالل. 
وقال مزهر ل�"االس���تقالل":" نحن في الهيئة الوطنية العليا 
لمس���يرات العودة مصرون على أن تكون المسيرات يومية 
وأسبوعية تتوج بفعل نضالي كبير بيوم كل جمعه، من أجل 

إيصال رسائل لالحتالل اإلسرائيلي والعالم أجمع أن شعبنا 
مس���تمرًا في كفاحه حتى رفع الحصار عنه بالكامل و العودة 

الى أرضية المحتلة". 
وأضاف: " أن جوهر مس���يرات العودة ونضال أبناء الش���عب 
الفلس���طيني في غزة ضد العدو، مبن���ي على قضايا وطنية 
وسيادية لها عالقة بحق العودة واالستقالل وتقرير المصير، 
ولن نقايض على قضايانا الوطنية والثوابت بأي ش���كٍل من 

األشكال".  
وأوضح أن استمرار المسيرات يوصل رسالة لإلدارة األمريكية 
واالحتالل اإلس���رائيلي مفادها" أن الش���عب الفلس���طيني 
لن يس���مح بتمرير ما يس���مى "بصفقة القرن"، وأنه سيبقى 
متمس���كًا بجدوى النضال الوطني وسيقدم التضحية تلوى 
األخرى حتي يسقط هذه المؤامرة بكافة أشكالها، ولن يقبل 
بأي ح���ال من األح���وال إال أن تكون القدس ه���ي العاصمة 

الموحدة له". 
واعتبر مس���يرات الع���ودة محطًة نضالية جدي���دة ابتكرها 
الش���عب الفلس���طيني بغزة لمواجه االحتالل، مشددًا على 
ضرورة اعتمادها وتطويره���ا وانتقالها لكافة أماكن تواجد 
الش���عب الفلس���طيني بالضفة والق���دس وأراض���ي ال�48 

والش���تات، كي توصل رس���اله لالحتالل والعالم" أن شعبنا 
سيبقى متمس���كاً بالثوابت و مدافعًا عن حقوقه آلخر قطرة 

دماء فلسطينية". 

بقعة تتو�سع  
ومن جهت���ه، ي���رى إبراهيم المده���ون المحل���ل والكاتب 
السياس���ي أن استمرار الحصار اإلس���رائيلي على قطاع غزة 
والتهديدات بشطب حق الالجئين بالعودة، سُيعزز استمرار 
مسيرات العودة وسيزيد فعالياتها الغاضبة، مؤكدًا على أن 
الشعب الفلسطيني له نفٌس طويل بالنضال وأن من يراهن 

على تعب وارهاق المواطنين ومللهم واهم. 
وقال المدهون ل�"االس���تقالل": "عندما خرجت صفقة القرن 
كان رد فعل الش���عب الفلس���طيني بغزة الخروج بمسيرات 
الع���ودة، لمواجهة نقل الس���فارة األمريكية إل���ى القدس، 
وحينها  كان هناك مش���هدان، حيث تقاس���مت شاش���ات 
العالم مشهد تدش���ين السفارة بالقدس ومشهد مسيرات 
العودة بغزة والشهداء والدماء والغضب، هذه أوصلت رساله 
جعلت الدول والقوى تتردد في اتباع السياس���ة االمريكية 

ونقل السفارة". 
وأض���اف:" أعتقد أنه طالما هناك حص���ار وانتهاك لحقوق 
الشعب الفلسطيني ومؤامرات إلسقاط الالجئين، ستستمر 
مسيرات العودة وستشهد تفاعاًل قويًا تعبيرًا عن الغضب 
الفلسطيني والتمس���ك بالحقوق والثوابت الوطنية"، الفتًا 
إلى أن قطع الواليات المتحدة االمريكية مساعداتها المالية 
لألونروا الجمعة، س���يعزز اس���تمرار المس���يرات وس���يزيد 

وتيرتها. 
وتابع "إن االهتمام بالقضية الفلس���طينية بعد مس���يرات 
الع���ودة بات مختلف���ًا عما قبلها، حيث كان���ت القضية قبل 
المسيرات تش���هد حالًة من التجاهل والمساعي إلسقاطها 
والتطبيع مع االحتالل، إما بعدها فقد شهدت اهتمامًا وحراكًا 
سياس���يًا على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي"، منوهًا 
إلى أن استمرار المسيرات أربك سياسات الواليات المتحدة 

االمريكية في التعامل مع القضية الفلسطينية.   
وتوقع المدهون، ان تتس���ع بقعة مس���يرات العودة وكسر 
الحصار لتصل القدس والضفة الغربية و أراضي ال�48 ومناطق 
الشتات في لبنان وسوريا، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يحتاج 
لتبني من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية عامة، والسلطة 
الفلس���طينية خاصه ألن موقفها السلبي من المسيرات هو 

الذي منع كفاحها واتساعها في الضفة الغربية.  

ستستمر حتى تحقق أهدافها 

مسيرات العودة.. سالٌح يقض مضاجع االحتالل!
غزة/ دعاء احلطاب: 

مازالت م�سريات العودة الكربى، متوا�سلة بفعاليتها ال�سلمية 
على ط��ول ال�سريط احلدودي لقطاع غ��زة، للأ�سبوع الثالث 
والع�سري��ن على التوايل، تاأكيدًا لإ�س��رار الغزيني على ك�سر 

احل�س��ار الإ�سرائيلي املفرو�ض عليهم من��ذ اأكرث من12عاما، 
ومت�س��كًا بحقهم بالع��ودة اإىل الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 
الت��ي هجروا منها عام 1948م. فما كان لل�سعب الفل�سطيني 
اأن يه��داأ غ�سب��ه و يلق��ي �سلح��ه جانب��ًا وهو حت��ت احتلل 

وع��دوان وح�س��اٍر وتاأم��ر، ل��ذا ق��رر ال�ستم��رار مب�سريات��ه 
الغا�سب��ة اإىل ح��ني تتحق��ق مطالب��ه التي خرج م��ن اأجلها، 
وي�س��رد حقوق��ه الت��ي طامل��ا راه��ن الحت��لل الإ�سرائيلي 

والوليات املتحدة المريكية على ا�سقاطها.  

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة

بشأن / إيداع مشروع محطة البدرساوي للمحروقات 
تعل���ن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء الم���دن بمحافظات غزة للجمهور الكريم 

بأنها قد قررت بجلستها رقم 31 / 2018 المنعقدة بتاريخ 2018/8/29.
إيداع ترخيص محطة البدرس���اوي للمحروقات على أرض القس���يمة رقم )17( 
أراضي سبع من القطعة رقم )1( أراضي سبع من أراضي منطقة الشوكة المقدمة 

للجنة باسم السيد / أحمد وليد موسى.
وعليه يحق لجميع ذوي الشأن في األراضي واألبنية واألمالك األخرى المشمولة 
بالمنطق���ة بصفته���م من أصح���اب األمالك أو ب���أي صفة أخ���رى أن يتقدموا 

باعتراضهم على المشروع وذلك خالل )30 يومًا( من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
تقدم االعتراضات لدى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها في بلدية 
الشوكة  وللسيد / سكرتير اللجنة المركزية بمكتبه بوزارة الحكم المحلي خالل 

ساعات الدوام الرسمي.
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد انقضاء المدة المحددة ((.

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / مها أسعد محمد مدوخ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906215470( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / عزام فهد سيد النونو
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)916920572( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

2018األحد    ذو الحجة         هـ   سبتمبر         م 2214392

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد فتحي عبد عمار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801319690( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

 دولة فل�سطني
  املجل�س االعلى للق�ساء

حمكمة �سلح غزة 
محكمة صلح غزة الموقرة

     القضية رقم 2017/1694
 في الطلب رقم )2018/1829(

المستدعي: محمود دلول محمود القايض من سكان مدينة غزة –الصبرة 
– غرب مسجد المجمع االسالمي هوية رقم)931542120(

وكيلها المحامي/محمد عبد القادر بشير
المس���تدعى ضده : نعيم عبد عايش فس���فوس – غزة – شارع الوحدة- 

بجوار صالة الوحدة2000 – عمارة حمادة.
مذكرة بالنشر المستبدل

الى المس���تدعى ضده بما ان المس���تدعي المذكور اعاله قد  تقدم لدى 
محكمة صلح غزة الموقرة بالقضية رقم 2017/1694 يطالبك فيها بدفع 
مبلغ وقدره 12000 ش���يكل اس���تنادا الى ما يدعيه  ف���ي الئحة دعواه 
المودعة نس���خة منها ومن ملحقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى 
عليك الحضور لهذه المحكمة يوم 2018/10/31 الساعة التاسعة صباحا 
كما يقتضى عليك ايداع ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
تبلغك هذه المذكرة و ان ترس���ل نس���خة عنها الى المس���تدعي حسب 
عنوان���ه وليكن معلوما لديك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان 

يسير في دعواه باعتبارك حاضرا حسب االصول.
تحريرا في: 2018/7/29

  رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
ا. عمار قنديل

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )714 / 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
كمال عبد الله س���لمي عيد من س���كان الزوايدة هوية رقم 928742154 

بصفته وكيال عن: هدى وفرحانة أبناء عبد الكريم سلمي عيد 
بموجب وكالة رقم: 1649 / 2012 الصادرة عن دير البلح

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2343 قسيمة 1 المدينة النصيرات

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 

28/ 8/ 2018م

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

إعالن طرح مناقصة
)خدمة نظافة مباني البلدية اإلدارية والتجارية(

تعل���ن بلدية رفح عن طرح مناقص���ة بالظرف المختوم لنظاف���ة مباني البلدية 
اإلدارية والتجارية والتي تش���مل:  )المبنى الرئيس���ي ش���ارع عمر بن الخطاب- 
المركز التجاري شارع أبو بكر الصديق )البحر(- مركز الدوحة التجاري شارع عمر بن 

الخطاب- مركز الهدى التجاري شارع مخيم يبنا ( حسب ما يلي :-
1- على كافة الشركات المختصة المرخصة الراغبة في دخول المناقصة التقدم 
للحصول على مسودة شروط ومواصفات العطاء من الدائرة المالية في بلدية رفح 
الطابق الثاني أثناء س���اعات الدوام الرس���مي اعتبارًا        من يوم األحد الموافق 

2018/9/2م علمًا أن ثمن نسخة العطاء هي )100 شيكل فقط( غير مستردة .
2- آخر موعد لتس���ليم العطاءات حسب الش���روط والمواصفات المطلوبة وفتح 
المظاريف من قب���ل اللجنة المختصة هو يوم الخمي���س الموافق 2018/9/6م 
الس���اعة الثانية عش���رة ظهرًا في مكتب المستشار القانوني مع العلم    أنه لن 

تقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد المحدد .
3- البلدية غير ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون ابداء أي أسباب.

4- يرفق مع كل عطاء تأمين ابتدائي بقيمة 5% من قيمة العطاء بموجب كفالة 
بنكية أو شيك بنكي مصدق  أو نقدًا .

5- يرفق مع كل عطاء السيرة الذاتية للشركة واألعمال المشابهة التي قامت بها .
6- يجب االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء .

7- سيتم استبعاد أي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن من شروط .
8- يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .

9- أجرة اإلعالن في الصحف لمدة يومين على من يرسو عليه العطاء .
10- لمزي���د من المعلومات واالستفس���ار يرجى مراجعة البلدية خالل س���اعات 

الدوام الرسمي .
التاريخ 20187/8/30م

اأ .�سبحي اأبو ر�سوان
  رئي�س بلدية رفح

                                                           State of Palestine                                                          دولة فل�سطيـن
Ministry of Local Affairs                                        وزارة احلكم املحلي 
   Rafah Municipality                                                        بلـدية رفــح 

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن 
أسماء الطلبة المس���تفيدين من برنامج 
الجامعية  للمن���ح  مجموعة االتص���االت 
والمهني���ة للع���ام 2018، والذي تنفذه 
مؤسس���ة مجموعة االتص���االت للتنمية 
المجتمعية، للسنة التاسعة على التوالي 

بالشراكة مع وزارة التربية.
وتم توزيع المنح الدراس���ية على الطلبة 
المتفوقي���ن والبالغ عددها )550( منحة، 
خالل حفل نظمته ال���وزارة والمجموعة، 
يوم الخمي���س الماضي، ف���ي قصر رام 
الله الثقافي بمدينة رام الله في الضفة 
الغربية، وفندق المتح���ف بمدينة غزة، 
بمش���اركة وزير التربية والتعليم العالي 
د. صبري صيدم، ووكيل الوزارة د. بصري 
صال���ح، والرئيس التنفي���ذي لمجموعة 
العكر،  الفلس���طينية عم���ار  االتصاالت 
ومدير عام مؤسسة مجموعة االتصاالت 
للتنمية المجتمعية سماح أبو عون حمد، 
وحش���د من أس���رتي الوزارة والمجموعة، 

بحضور الطلبة وذويهم.
وأكد د. صيدم، على مواصلة الدعم للطلبة 
وتوفي���ر المنح الدراس���ية، خاصًة لذوي 
اإلعاقة وطلبة التعليم المهني والتقني، 
مشيرًا إلى أنه مع هذا العام تكون الوزارة 
ومجموعة االتصاالت الفلسطينية قدمتا 
4250 منح���ة للطلبة من���ذ بداية برنامج 

المنح هذا.
المتين���ة  بالش���راكة  الوزي���ر  وأش���اد   

واالس���تراتيجية مع مجموعة االتصاالت 
التي تتكات���ف فيها الجه���ود لخدمة 
الطلبة وقطاع التعليم بشكل عام، مشيدًا 
بجهود أس���رة الوزارة الت���ي تصل الليل 
بالنهار لتحقيق الجودة الُمثلى للتعليم 
وإح���داث النقل���ة النوعي���ة على صعيد 
التعليم واالستمرار بإبقاء اسم فلسطين 

على خارطة المعرفة عالميًا.
بدوره هنأ عمار العكر الطلبة المستفدين 
من البرنام���ج وذويهم قائاًل: "باس���مي 
االتص���االت  أس���رة مجموع���ة  وباس���م 
الفلس���طينية، يس���عدني أّن ألقاك���م 
وككل ع���ام في حفلنا الس���نوي لبرنامج 
دعم التعليم الجامعي والمهني للطلبة 

المتفوقين للعام 2018، وبالش���راكة مع 
وزارة التربية، ويشّرفني أن ألتقي كل عام 
بكوكبة جديدة من أبنائنا وبناتنا الطلبة 
المتفوقين في الثانوية العامة "اإلنجاز" 

من مختلف محافظات الوطن".
وق���ال العك���ر: نلتق���ي اليوم وللس���نة 
التاس���عة على التوالي معكم في حفل 
برنامج دعم التعليم الجامعي والمهني، 
الطلب���ة المتفوقين في  تحدي���دًا م���ع 
مختل���ف التخصصات والذي���ن نجحوا 
باالستمرار بالحصول على معدالت عالية 
واستكمال مس���يرتهم العلمية، مؤكدًا 
على الت���زام المجموع���ة بتجديد المنح 

سنويًا للطلبة الملتزمين بشروطها.

الطلب���ة  ع���ن  نياب���ة  كلمته���ا  وف���ي 
المس���تفيدين من هذه المنح، ش���كرت 
الطالب���ة هيا أب���و صبي���ح وزارة التربية 
ومجموع���ة االتصاالت على ه���ذا الدعم 
النوعي؛ خاصًة للطلبة المحتاجين وذوي 
اإلعاق���ة؛ مؤكدًة البقاء عل���ى العهد في 
مواصلة تحقيق النج���اح والتميز خدمًة 

لفلسطين وشعبها.
 وقدم���ت مجموعة االتصاالت منذ إطالق 
البرنامج ع���ام 2010 )4250( منحة حتى 
اللحظة، وبلغ عدد الخريجين 529 خريجًا 
جامعيًا و 20 خريجًا مهنيًا، وتشمل فئة 
األوائ���ل من ذوي االحتياج���ات الخاصة 

واأليتام.

للسنة التاسعة على التوالي 

كوكبة جديدة من المستفيدين من برنامج االتصاالت للمنح الجامعية 

جانب من احلفل

المغازي / االستقالل:
عقدت بلدية المغازي وس����ط قطاع غزة، بالتعاون مع مؤسس����ة ميرس����ي كورب، لقاًء 
تحضيريًا للبدء بتهيئة الجمهور حول مشروع إنشاء محطة تحلية للمياه في المغازي. 
وحضر اللقاء م. أس����امة المزيني المشرف على المش����روع, ومدير العالقات العامة في 
بلدية المغازي أديب أبو غزال, وعدد من أعضاء المجلس الش����بابي, و ممثلون عن لجان 
األحياء, بهدف وض����ع برنامج توعوي للبدء بتقديم خدمة مياه التحلية الذي يتضمن 
عش����رين مش����ربية موزعة جغرافيًا على أحياء المغازي, بعد تأخير أكثر من ش����هرين 

لوصول محطة التحلية بسبب إغالق المعابر.
وقدم����ت إلهام القرا, من طاقم العمل بمش����روع التوعية حول المش����روع، خالل اللقاء، 
تعريفًا عن المش����روع وتوضيح مس����ببات تلوث المي����اه, ومراحل تحلي����ة المياه بدءًا 

بالمعالجة ثم الفلترة انتهاًء بالمعالجة النهائية.
وأوضحت أنه س����يتم توعية المستهلك عن طريق عقد جلسات توعوية مع المجتمع 
المحلي في مقر البلدية ومؤسس����ات ومراكز مجتمعية وصحية عامة اضافة للمدارس, 

باإلضافة إلى تنظيم حمالت اعالنية عن طريق اليافطات والبروشورات .
وفي نهاية اللقاء تم االتفاق على تنظيم لقاءات في المؤسسات المختلفة في المخيم.

لقاء تحضيري للبدء بمشروع 
محطة تحلية في المغازي غزة/ االستقالل:

نف���ى مدير العالق���ات العامة واإلعالم في ش���ركة توزيع 
كهرب���اء محافظات غ���زة، محمد ثاب���ت، المعلومات التي 
تتحدث ع���ن عودة خط���وط الكهرباء المصري���ة الثالثة 
التي كانت تمد قطاع غزة بالكهرباء بكميات ُتساهم في 

التخفيف من أزمة الكهرباء.
وأوضح ثابث في تصريح له يوم أمس، أنه ال يوجد أي 

معلومات لدى شركة الكهرباء بإمكانية عودة الخطوط 
المصري���ة المتوفقة عن العمل منذ نحو 7 أش���هر أي 
م���ا يقارب "210" أي���ام، الفًتا إل���ى أن الجهة المخولة 
بالتواص���ل مع الجانب المص���ري بهذا الخصوص هي 

سلطة الطاقة.
وبين ثابت أن عودة الخطوط المصرية الثالثة للعمل "خط 
غزة1 و2 وخط فلس���طين" وثباتهما ُيساهم في تحسين 

جدول الكهرباء المعمول به بمحافظات القطاع، منوًها إلى 
أن الج���دول المعمول به حالًيا 4 س���اعات وصل مع وجود 

بعض الزيادات، مقابل 16 ساعة فصل.
ويعاني القطاع من أزمة كهرباء منذ أش���هر بس���بب عدم 
توف���ر الوق���ود الالزم لتش���غيل محطة تولي���د الكهرباء، 
باإلضافة الس���تمرار تعطل الخطوط المصرية التي كانت 

تساهم في تحسين جدول الوصل نسبًيا للمواطنين.

شركة الكهرباء تنفي عودة خطوط الكهرباء المصرية الثالثة

غزة/ االستقالل:
قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الش���عبية حسين منصور، إن رد حركة فتح 
على الورقة المصرية للمصالحة س���لبي ويبدو أنه ال يتوافق مع إمكانية السير 

بجدولة جدية للمصالحة.
وأض���اف منصور في تصريح له، رد فتح يتمحور ح���ول التمكين وعودة الوزراء 
واس���تالم كل شئ وسالح واحد، مؤكدًا أن جبهته تؤمن بأن المصالحة ال تتم إال 

بتطبيق دقيق ووفق جدولة التفاق المصالحة 2011 وبعيدا عن الثنائية.
وتابع: "إن الجبهة ليس���ت مع مصالحة تتجاوز اتفاق 2011 حسب رؤية فتح أو 
محمود عباس"، مشددا على أن الشرط األساسي للبدء في أية خطوات جدية نحو 

المصالحة هو رفع اإلجراءات العقابية عن قطاع غزة.
وقال منصور: "يجب رفع اإلجراءات الظالمة والمجحفة التي تظلم كل الش���عب 
الفلسطيني دون استثناء، كشرط أساسي قبل أن نخطو خطوة واحد، ألنه مهما 
خطون���ا في المصالحة بدون رفع اإلجراءات العقابية فإن هذه الخطوات ال قيمة 
لها". وأضاف: "أن ش���عبنا سيرفض أي توقيع على أي تفاهمات في المصالحة 

دون رفع اإلجراءات العقابية كاملة".

الشعبية: رد فتح سلبي وال يمكن 
القبول بمصالحة على رؤية عباس

بيت الهيا/ االستقالل:
عقدت بلدية بيت الهيا ش���مال قطاع غ���زة، اختبار إلكتروني لوظيفة مهندس 

مدني, وذلك في مقر نقابة المهندسين في مدينة غزة.
وقدم مدير البلدية د. تامر الصليبي ش���كره لنقابة المهندسين على جودم في 

إنجاح تقديم االختبار, الذي شارك فيه 26 متقدمًا.
وبدورهم أعرب المتقدمون عن رضاهم التام عن عملية سير االختبار, مؤكدين 
أن النظام المحوس���ب المتبع يع���د مميزًا, ويخلق  تكافؤ الفرص للمنافس���ة 

الحقيقية بين المتقدمين للوظيفة.

بلدية بيت الهيا تعقد اختبار 
وظيفة مهندس مدني
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد فتحي عبد عمار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801319690( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

 دولة فل�سطني
  املجل�س االعلى للق�ساء

حمكمة �سلح غزة 
محكمة صلح غزة الموقرة

     القضية رقم 2017/1694
 في الطلب رقم )2018/1829(

المستدعي: محمود دلول محمود القايض من سكان مدينة غزة –الصبرة 
– غرب مسجد المجمع االسالمي هوية رقم)931542120(

وكيلها المحامي/محمد عبد القادر بشير
المس���تدعى ضده : نعيم عبد عايش فس���فوس – غزة – شارع الوحدة- 

بجوار صالة الوحدة2000 – عمارة حمادة.
مذكرة بالنشر المستبدل

الى المس���تدعى ضده بما ان المس���تدعي المذكور اعاله قد  تقدم لدى 
محكمة صلح غزة الموقرة بالقضية رقم 2017/1694 يطالبك فيها بدفع 
مبلغ وقدره 12000 ش���يكل اس���تنادا الى ما يدعيه  ف���ي الئحة دعواه 
المودعة نس���خة منها ومن ملحقاتها لدى قلم المحكمة لذلك يقتضى 
عليك الحضور لهذه المحكمة يوم 2018/10/31 الساعة التاسعة صباحا 
كما يقتضى عليك ايداع ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
تبلغك هذه المذكرة و ان ترس���ل نس���خة عنها الى المس���تدعي حسب 
عنوان���ه وليكن معلوما لديك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان 

يسير في دعواه باعتبارك حاضرا حسب االصول.
تحريرا في: 2018/7/29

  رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة
ا. عمار قنديل

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )714 / 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
كمال عبد الله س���لمي عيد من س���كان الزوايدة هوية رقم 928742154 

بصفته وكيال عن: هدى وفرحانة أبناء عبد الكريم سلمي عيد 
بموجب وكالة رقم: 1649 / 2012 الصادرة عن دير البلح

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2343 قسيمة 1 المدينة النصيرات

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 

28/ 8/ 2018م

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

إعالن طرح مناقصة
)خدمة نظافة مباني البلدية اإلدارية والتجارية(

تعل���ن بلدية رفح عن طرح مناقص���ة بالظرف المختوم لنظاف���ة مباني البلدية 
اإلدارية والتجارية والتي تش���مل:  )المبنى الرئيس���ي ش���ارع عمر بن الخطاب- 
المركز التجاري شارع أبو بكر الصديق )البحر(- مركز الدوحة التجاري شارع عمر بن 

الخطاب- مركز الهدى التجاري شارع مخيم يبنا ( حسب ما يلي :-
1- على كافة الشركات المختصة المرخصة الراغبة في دخول المناقصة التقدم 
للحصول على مسودة شروط ومواصفات العطاء من الدائرة المالية في بلدية رفح 
الطابق الثاني أثناء س���اعات الدوام الرس���مي اعتبارًا        من يوم األحد الموافق 

2018/9/2م علمًا أن ثمن نسخة العطاء هي )100 شيكل فقط( غير مستردة .
2- آخر موعد لتس���ليم العطاءات حسب الش���روط والمواصفات المطلوبة وفتح 
المظاريف من قب���ل اللجنة المختصة هو يوم الخمي���س الموافق 2018/9/6م 
الس���اعة الثانية عش���رة ظهرًا في مكتب المستشار القانوني مع العلم    أنه لن 

تقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد المحدد .
3- البلدية غير ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون ابداء أي أسباب.

4- يرفق مع كل عطاء تأمين ابتدائي بقيمة 5% من قيمة العطاء بموجب كفالة 
بنكية أو شيك بنكي مصدق  أو نقدًا .

5- يرفق مع كل عطاء السيرة الذاتية للشركة واألعمال المشابهة التي قامت بها .
6- يجب االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء .

7- سيتم استبعاد أي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن من شروط .
8- يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .

9- أجرة اإلعالن في الصحف لمدة يومين على من يرسو عليه العطاء .
10- لمزي���د من المعلومات واالستفس���ار يرجى مراجعة البلدية خالل س���اعات 

الدوام الرسمي .
التاريخ 20187/8/30م

اأ .�سبحي اأبو ر�سوان
  رئي�س بلدية رفح

                                                           State of Palestine                                                          دولة فل�سطيـن
Ministry of Local Affairs                                        وزارة احلكم املحلي 
   Rafah Municipality                                                        بلـدية رفــح 

رام الله / االستقالل:
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن 
أسماء الطلبة المس���تفيدين من برنامج 
الجامعية  للمن���ح  مجموعة االتص���االت 
والمهني���ة للع���ام 2018، والذي تنفذه 
مؤسس���ة مجموعة االتص���االت للتنمية 
المجتمعية، للسنة التاسعة على التوالي 

بالشراكة مع وزارة التربية.
وتم توزيع المنح الدراس���ية على الطلبة 
المتفوقي���ن والبالغ عددها )550( منحة، 
خالل حفل نظمته ال���وزارة والمجموعة، 
يوم الخمي���س الماضي، ف���ي قصر رام 
الله الثقافي بمدينة رام الله في الضفة 
الغربية، وفندق المتح���ف بمدينة غزة، 
بمش���اركة وزير التربية والتعليم العالي 
د. صبري صيدم، ووكيل الوزارة د. بصري 
صال���ح، والرئيس التنفي���ذي لمجموعة 
العكر،  الفلس���طينية عم���ار  االتصاالت 
ومدير عام مؤسسة مجموعة االتصاالت 
للتنمية المجتمعية سماح أبو عون حمد، 
وحش���د من أس���رتي الوزارة والمجموعة، 

بحضور الطلبة وذويهم.
وأكد د. صيدم، على مواصلة الدعم للطلبة 
وتوفي���ر المنح الدراس���ية، خاصًة لذوي 
اإلعاقة وطلبة التعليم المهني والتقني، 
مشيرًا إلى أنه مع هذا العام تكون الوزارة 
ومجموعة االتصاالت الفلسطينية قدمتا 
4250 منح���ة للطلبة من���ذ بداية برنامج 

المنح هذا.
المتين���ة  بالش���راكة  الوزي���ر  وأش���اد   

واالس���تراتيجية مع مجموعة االتصاالت 
التي تتكات���ف فيها الجه���ود لخدمة 
الطلبة وقطاع التعليم بشكل عام، مشيدًا 
بجهود أس���رة الوزارة الت���ي تصل الليل 
بالنهار لتحقيق الجودة الُمثلى للتعليم 
وإح���داث النقل���ة النوعي���ة على صعيد 
التعليم واالستمرار بإبقاء اسم فلسطين 

على خارطة المعرفة عالميًا.
بدوره هنأ عمار العكر الطلبة المستفدين 
من البرنام���ج وذويهم قائاًل: "باس���مي 
االتص���االت  أس���رة مجموع���ة  وباس���م 
الفلس���طينية، يس���عدني أّن ألقاك���م 
وككل ع���ام في حفلنا الس���نوي لبرنامج 
دعم التعليم الجامعي والمهني للطلبة 

المتفوقين للعام 2018، وبالش���راكة مع 
وزارة التربية، ويشّرفني أن ألتقي كل عام 
بكوكبة جديدة من أبنائنا وبناتنا الطلبة 
المتفوقين في الثانوية العامة "اإلنجاز" 

من مختلف محافظات الوطن".
وق���ال العك���ر: نلتق���ي اليوم وللس���نة 
التاس���عة على التوالي معكم في حفل 
برنامج دعم التعليم الجامعي والمهني، 
الطلب���ة المتفوقين في  تحدي���دًا م���ع 
مختل���ف التخصصات والذي���ن نجحوا 
باالستمرار بالحصول على معدالت عالية 
واستكمال مس���يرتهم العلمية، مؤكدًا 
على الت���زام المجموع���ة بتجديد المنح 

سنويًا للطلبة الملتزمين بشروطها.

الطلب���ة  ع���ن  نياب���ة  كلمته���ا  وف���ي 
المس���تفيدين من هذه المنح، ش���كرت 
الطالب���ة هيا أب���و صبي���ح وزارة التربية 
ومجموع���ة االتصاالت على ه���ذا الدعم 
النوعي؛ خاصًة للطلبة المحتاجين وذوي 
اإلعاق���ة؛ مؤكدًة البقاء عل���ى العهد في 
مواصلة تحقيق النج���اح والتميز خدمًة 

لفلسطين وشعبها.
 وقدم���ت مجموعة االتصاالت منذ إطالق 
البرنامج ع���ام 2010 )4250( منحة حتى 
اللحظة، وبلغ عدد الخريجين 529 خريجًا 
جامعيًا و 20 خريجًا مهنيًا، وتشمل فئة 
األوائ���ل من ذوي االحتياج���ات الخاصة 

واأليتام.

للسنة التاسعة على التوالي 

كوكبة جديدة من المستفيدين من برنامج االتصاالت للمنح الجامعية 

جانب من احلفل

المغازي / االستقالل:
عقدت بلدية المغازي وس����ط قطاع غزة، بالتعاون مع مؤسس����ة ميرس����ي كورب، لقاًء 
تحضيريًا للبدء بتهيئة الجمهور حول مشروع إنشاء محطة تحلية للمياه في المغازي. 
وحضر اللقاء م. أس����امة المزيني المشرف على المش����روع, ومدير العالقات العامة في 
بلدية المغازي أديب أبو غزال, وعدد من أعضاء المجلس الش����بابي, و ممثلون عن لجان 
األحياء, بهدف وض����ع برنامج توعوي للبدء بتقديم خدمة مياه التحلية الذي يتضمن 
عش����رين مش����ربية موزعة جغرافيًا على أحياء المغازي, بعد تأخير أكثر من ش����هرين 

لوصول محطة التحلية بسبب إغالق المعابر.
وقدم����ت إلهام القرا, من طاقم العمل بمش����روع التوعية حول المش����روع، خالل اللقاء، 
تعريفًا عن المش����روع وتوضيح مس����ببات تلوث المي����اه, ومراحل تحلي����ة المياه بدءًا 

بالمعالجة ثم الفلترة انتهاًء بالمعالجة النهائية.
وأوضحت أنه س����يتم توعية المستهلك عن طريق عقد جلسات توعوية مع المجتمع 
المحلي في مقر البلدية ومؤسس����ات ومراكز مجتمعية وصحية عامة اضافة للمدارس, 

باإلضافة إلى تنظيم حمالت اعالنية عن طريق اليافطات والبروشورات .
وفي نهاية اللقاء تم االتفاق على تنظيم لقاءات في المؤسسات المختلفة في المخيم.

لقاء تحضيري للبدء بمشروع 
محطة تحلية في المغازي غزة/ االستقالل:

نف���ى مدير العالق���ات العامة واإلعالم في ش���ركة توزيع 
كهرب���اء محافظات غ���زة، محمد ثاب���ت، المعلومات التي 
تتحدث ع���ن عودة خط���وط الكهرباء المصري���ة الثالثة 
التي كانت تمد قطاع غزة بالكهرباء بكميات ُتساهم في 

التخفيف من أزمة الكهرباء.
وأوضح ثابث في تصريح له يوم أمس، أنه ال يوجد أي 

معلومات لدى شركة الكهرباء بإمكانية عودة الخطوط 
المصري���ة المتوفقة عن العمل منذ نحو 7 أش���هر أي 
م���ا يقارب "210" أي���ام، الفًتا إل���ى أن الجهة المخولة 
بالتواص���ل مع الجانب المص���ري بهذا الخصوص هي 

سلطة الطاقة.
وبين ثابت أن عودة الخطوط المصرية الثالثة للعمل "خط 
غزة1 و2 وخط فلس���طين" وثباتهما ُيساهم في تحسين 

جدول الكهرباء المعمول به بمحافظات القطاع، منوًها إلى 
أن الج���دول المعمول به حالًيا 4 س���اعات وصل مع وجود 

بعض الزيادات، مقابل 16 ساعة فصل.
ويعاني القطاع من أزمة كهرباء منذ أش���هر بس���بب عدم 
توف���ر الوق���ود الالزم لتش���غيل محطة تولي���د الكهرباء، 
باإلضافة الس���تمرار تعطل الخطوط المصرية التي كانت 

تساهم في تحسين جدول الوصل نسبًيا للمواطنين.

شركة الكهرباء تنفي عودة خطوط الكهرباء المصرية الثالثة

غزة/ االستقالل:
قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الش���عبية حسين منصور، إن رد حركة فتح 
على الورقة المصرية للمصالحة س���لبي ويبدو أنه ال يتوافق مع إمكانية السير 

بجدولة جدية للمصالحة.
وأض���اف منصور في تصريح له، رد فتح يتمحور ح���ول التمكين وعودة الوزراء 
واس���تالم كل شئ وسالح واحد، مؤكدًا أن جبهته تؤمن بأن المصالحة ال تتم إال 

بتطبيق دقيق ووفق جدولة التفاق المصالحة 2011 وبعيدا عن الثنائية.
وتابع: "إن الجبهة ليس���ت مع مصالحة تتجاوز اتفاق 2011 حسب رؤية فتح أو 
محمود عباس"، مشددا على أن الشرط األساسي للبدء في أية خطوات جدية نحو 

المصالحة هو رفع اإلجراءات العقابية عن قطاع غزة.
وقال منصور: "يجب رفع اإلجراءات الظالمة والمجحفة التي تظلم كل الش���عب 
الفلسطيني دون استثناء، كشرط أساسي قبل أن نخطو خطوة واحد، ألنه مهما 
خطون���ا في المصالحة بدون رفع اإلجراءات العقابية فإن هذه الخطوات ال قيمة 
لها". وأضاف: "أن ش���عبنا سيرفض أي توقيع على أي تفاهمات في المصالحة 

دون رفع اإلجراءات العقابية كاملة".

الشعبية: رد فتح سلبي وال يمكن 
القبول بمصالحة على رؤية عباس

بيت الهيا/ االستقالل:
عقدت بلدية بيت الهيا ش���مال قطاع غ���زة، اختبار إلكتروني لوظيفة مهندس 

مدني, وذلك في مقر نقابة المهندسين في مدينة غزة.
وقدم مدير البلدية د. تامر الصليبي ش���كره لنقابة المهندسين على جودم في 

إنجاح تقديم االختبار, الذي شارك فيه 26 متقدمًا.
وبدورهم أعرب المتقدمون عن رضاهم التام عن عملية سير االختبار, مؤكدين 
أن النظام المحوس���ب المتبع يع���د مميزًا, ويخلق  تكافؤ الفرص للمنافس���ة 

الحقيقية بين المتقدمين للوظيفة.

بلدية بيت الهيا تعقد اختبار 
وظيفة مهندس مدني
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سمال غزة ال�سرعية البتدائية

الموضوع / إعالن وراثة صادرة عن 
محكمة شمال غزة الشرعية

ُقدم���ت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مخت���ار عائلة أبو القمصان 
مؤرخة في 2018/8/29م تتضم���ن أن والدي / عبد الجواد بن مثقال بن 
عيس���ى العطار من بيت الهيا وسكان العطاطرة س���ابقًا توفي بتاريخ 
1967م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في والده مثقال بن عيسى بن 
حمودة العطار وفي والدته فاطمة بنت عبد الرحمن بن مصطفى العطار 
وفي زوجته فاطمة بنت حمودة بن عيسى العطار وفي أوالده منها وهم 
: طالل ومحمد وش���وقي فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى من ذكر 
ولي���س له وصي���ة واجبة أو اختيارية وليس ل���ه أوالد توفوا حال حياته 
وتركوا ورثه فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة 
شمال غزة الشرعية خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ النشر وحرر في 

2018/8/29م 

قا�سي حمكمة �سمال غزة ال�سرعي
ال�سيــخ / زكريا رم�سان النديـــم

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س العلي للق�ساء ال�سرعي
حمكمة بني �سهيال ال�سرعية البتدائية

 إعالن وراثة صادر عن محكمة 
بني سهيال الشرعية 

تقدم لمحكمة بني س���هيال  مضبطة موقعة من مختار عائلة  ابو شاب 
مؤرخة في 29/8/2018 م تتضمن ان : محمود بن س���الم بن ابو عجيرم 
بركة من بني س���هيال توفي الي رحمة  تعالي بتاري���خ  29/3/1953م 
وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته فاطمة بنت محمد بن سالم 

بركة 
ف���ي اوالده منها وهم صالح ومزيونة ثم س���نة 1997/ توفيت فاطمة 
المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في اوالدها المتولدين لها 
م���ن زوجها المتوفى قبلها محمود المذك���ور وهم صالح ومزيونة فقط 
وال وارث للمتوفين المذكورين سوى من ذكر وليس لهما وصية واجبة 
او اختياري���ة وال اوالد كبار توفوا حال حياتهما وتركوا ورثة فمن له حق 
االعتراض مراجعة محكمة بني سهيال الشرعية خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ نش���ر هذا االعالن وحرر ف���ي الخميس 19ذو الحجة 1439ه�� 

وفق 30/08/2018م.

   القائم باأعمال قا�سي حمكمة بني �سهيال ال�سرعية 

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )720 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
1-تامر طالل علي أبو خصيوان من سكان غزة هوية رقم 903480390

2-فاطم���ة محم���د عل���ي أبو خصيوان من س���كان دي���ر البل���ح هوية رقم 
946349842

بصفته وكيال عن: خالد محمد علي أبو جرير وبس���مة وحربة ومريم وخيرية 
أبناء محمد علي أبو جرير وس���نيورة إبراهيم ع���ودة أبو جرير ومحمد ووليد 
ورشا وشذا أبناء رسمي محمد أبو جرير وسناء رمضان عبد السالم أبو جرير 

بموجب وكالة رقم: 5285 / 2017 الصادرة عن دير البلح + 5023 / 2018 خانيونس 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 130 قسيمة 48 المدينة دير البلح
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 

30/ 8/ 2018م

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

وقال الش���يخ إن حركته "جاهزة ومبدية استعدادها لتنفيذ 
أي خطوات يتم االتفاق عليها من ش���أنها إنهاء االنقسام، 

وتجاوز العقبات التي تواجه مسار المصالحة".
وكان���ت مص���ادر مصرية أك���دت األربعاء الماض���ي أن الرد 
النهائي الذي س���لمته حرك���ة فتح على الورق���ة المصرية 
الخاص���ة بالمصالحة الفلس���طينية ومش���روع التهدئة مع 

االحتالل اإلسرائيلي "زاد األمور تعقيًدا".
وقب���ل أيام، قال القيادي البارز في حركة الجهاد اإلس���المي 
محمد الهندي إن ش���روط الس���لطة الفلسطينية للمصالحة 

مستحيلة ومرفوضة من المقاومة.
ومن المقرر أن تعود الفصائل إلى القاهرة لمواصلة مباحثات 
وجهود كسر الحصار وتثبيت وقف إطالق انار الذي أبرم في 

.2014

تق�سيم كعكة الوطن
وقال عب���اس زكي عضو اللجن���ة المركزية لحرك���ة فتح، إن 
مواضي���ع اللقاء بين الطرفين ت���دور حول تطبيق المصالحة 
الفلسطينية، وتتزامن مع تسليم حركة فتح ردها على الورقة 

المصرية بخصوص هذا الملف.
وأوض���ح زك���ي ل�"االس���تقالل" أن حركت���ه أك���دت للقيادة 
المصري���ة أنها تريد قيام حركة حماس بتس���ليم حكم غزة 
لحكومة التوافق التي تم تشكيلها بالتوافق بين الفصائل 
الفلسطينية عام 2014، وأن هذه الحكومة هي المخولة لحل 
كافة مش���كالت المصالحة للتمهيد أم���ام إجراء االنتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وأض���اف أن حماس "تعارض ما تم االتفاق عليه، فهي تريد 
أواًل وضع جذورها في المؤسس���ات الفلس���طينية التي من 
المفترض انتخاب قياداتها من خالل صندوق االقتراع، وهذا 
ال يمكن القبول به وس���يضر بالحالة الفلس���طينية، إذ أنه ال 
يمكن السماح ألي حزب وضع )مسمار جحا( في المؤسسات 

الفلسطينية".
وبّين زك���ي أن الوفد المصري يحاول إقن���اع الرئيس عباس 
بتمرير بعض مطالب حماس، أهمها اعتماد موظفيها ضمن 
الس���لم اإلداري والمالي للس���لطة الفلس���طينية، وأن يكون 

لحماس مقعد رئيسي في األجهزة األمنية الفلسطينية.
وتاب���ع: "ال يمك���ن القب���ول بنظ���ام المحاصص���ة فالوطن 
ومؤسساته ليست كعكة بحاجة إلى تقاسم، نحن نقول أن 
من يريد الوص���ول إلى مراكز اتخاذ القرار والحكم في الوطن 
يجب أن يكون ذلك من خالل االقتراع واالنتخاب، ال من خالل 

المحاصصة".

ماأزق خطري
من جهته، يرى المحلل السياسي جهاد حرب، أن وصول وفد 
مصري إلى رام الله للقاء رئيس السلطة عباس، يدلل على أن 

المصالحة تمر بمأزق خطي���ر تحاول مصر انقاذها من خالل 
الحديث مع رأس هرم حركة فتح المتمثل بعباس.

وقال حرب ل�"االس���تقالل": "مصر ترى أن���ه لم يعد باإلمكان 
التح���اور م���ع وفد فتح ال���ذي يلعب دور الوس���يط في نقل 
الرسائل المصرية إلى الرئيس عباس، لذا أرادت حوار عباس 
نفس���ه عن قرب من أج���ل تذليل العقبات أم���ام المصالحة 

ومحاولة حل مشكالتها".
وأوضح أن الوفد المصري يحاول اقناع عباس بالقبول بالورقة 
المصرية التي وافقت عليها حماس، وتجنب أكبر قدر ممكن 

من المالحظات الفتحاوية التي وضعت عليها.
وأض���اف حرب: "إن مص���ر معنية بإتم���ام المصالحة وعودة 
الس���لطة إلى غزة، العتبار ذل���ك المدخل الحقيقي والرئيس 
ألي اتف���اق تهدئة بين غزة ودولة االحتالل"، مش���يرًا إلى أن 
التهدئة تس���تطيع ضمان المتطلبات األمني���ة التي يريد 

عباس فرضها على غزة في حال عادت السلطة لحكمها.
وبّين أن التهدئة ستلزم الفصائل بوقف األعمال العسكرية 
ضد  االحتالل وهذه فلسفة تقوم عليها السلطة التي تمنع 
االعمال العسكرية ضد االحتالل باعتبار المقاومة العسكرية 
تعارض سياساتها في النضال في المرحلة الحالية، وهذا ما 

يعتبر ضمانًا الستمرار حكم السلطة لغزة.
وتوقع حرب عدم نجاح مصر في مهمتها بثني حركة فتح عن 
مالحظاتها األخيرة ح���ول المصالحة، وقال: "اعتقد الرئيس 
عباس سيصر على مالحظاته، باعتبارها شروطًا لضمان سير 

اتفاق المصالحة".

من المقاطعة.. هل يطلق عباس الرصاصة األخيرة على المصالحة؟ 
غزة/ حممود عمر:

امل�ســري طاولــة مباحثــات  املخابــرات  نقــل جهــاز  يبــني 
امل�ساحلــة الداخلية اإىل رام اهلل للحوار مع رئي�س ال�سلطة 
حممــود عبا�ــس حولهــا؛ اأن هذا امللــف مير يف مــاأزق خطري 

و�سعــب للغايــة، تزامنًا مع الــرد ال�سلبي حلركــة فتح على 
الورقــة امل�سريــة التــي حملــت مقرتحــات للقفــز لالأمــام 
بامل�ساحلة. وو�سل وفد من جهاز املخابرات العامة امل�سرية 
اأم�ــس، اإىل رام اهلل للقــاء رئي�ــس ال�سلطة حممــود عبا�س. 

واأكــد ع�سو اللجنة املركزية حلركــة فتح ح�سني ال�سيخ يف 
ت�سريح ن�سرته مفو�سية الإعالم، اأن الوفد امل�سري �سي�سع 
الرئي�ــس عبا�س وقيــادة ال�سلطة يف اآخــر امل�ستجدات، كما 

�سيتم الت�ساور ل�ستكمال مباحثات امل�ساحلة الفل�سطينية.

وفد من المخابرات المصرية يصل رام الله 

حممود عبا�س 

رام الله/ االستقالل:
 أعلن وزي���ر التربية والتعلي���م العالي د. 
صبري صيدم أن دولة فلس���طين حققت 
رقمًا قياس���يًا بفوز 125 مدرس���ة بجائزة 
المدرسة الدولية  ISA منها )68( حكومية 
و)57( تابعة لوكالة الغوث، مشيرًا إلى أن 
عدد المدارس الفلس���طينية الفائزة أكبر 
م���ن مجموع الم���دارس الفائ���زة من دول 

العالم العربي.

وهنأ صيدم المدارس الفائزة بهذه الجائزة 
التي تنفذها وزارة التربية والتعليم العالي 
بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، 
مؤك���دًا أن هذا اإلنج���از يبرهن من جديد 
الفلسطيني  التعليمي  النظام  على تميز 
ونجاعته وإص���رار األس���رة التربوية على 
تسجيل المزيد من النجاحات واإلنجازات، 
ويعكس اإلرادة الصلبة لدى أبناء األس���رة 
الجادة إلعالء اس���م  التعليمية ورغبتهم 

فلسطين عاليًا عبر هذه المشاركات.
وأك���د وزي���ر التربي���ة التع���اون البناء مع 
المجل���س الثقافي البريطان���ي من خالل 
تنظيم هذه الجائ���زة وغيرها من البرامج 
المشتركة، مش���يدًا بالمدارس المشاركة 
في الجائزة وجميع القائمين عليها خاصة 
أس���رة اإلدارة العامة لإلش���راف والتأهيل 

التربوي.
وجدد صيدم تأكيده على رسالة التعليم 

والجه���ود التي تضطلع بها ال���وزارة في 
الوقت الراهن في س���بيل دعم المبادرات 
النوعية وتبنيها والمساهمة في تكريس 
نهج يس���تند على اإلبداع والتميز، داعيًا 
الم���دارس للمش���اركة ف���ي هذه  جميع 
الجائ���زة خالل الع���ام الدراس���ي الحالي 
الذي سيشهد الكثير من التطورات على 

الصعيد التربوي.
يش���ار إلى أن مش���روع جائزة المدرس���ة 

الدولي���ة يتضمن تنفيذ عدة نش���اطات 
منهجي���ة عالمية ضمن تعاون وش���راكة 
فاعلة بين م���دارس فلس���طينية وأخرى 
خارجي���ة، ويتضمن أيضًا نش���ر مفهوم 
العالمي���ة من خالل موضوع���ات متنوعة 
تحاكي الفئات العمرية المختلفة، والعمل 
على إثراء المناهج الدراسية مما ينعكس 
إيجابيًا في تحقيق األهداف التربوية على 

مستوى المدرسة بشكل شمولي.

صيدم: فلسطين تحقق رقمًا قياسيًا بفوز 125 مدرسة بجائزة المدرسة الدولية
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بعدما أقيمت دولة االحتالل الصهيوني اثر نكبة 
1948 ثم توسعها لتشمل ارض فلسطين عقب 
هزيم���ة 1967 ، عملت الحكوم���ات الصهيونية 
على إقام���ة المزيد من المس���توطنات ومصادرة 
األراض���ي الفلس���طينية لصالحه���ا خاص���ة في 
القدس ومحيطها كما بباقي ارض الضفة الغربية 
، باعتبار ذلك اهم األدوات التي ترس���خ اقدامهم 
في فلس���طين وتحول دون تفكير المستقدمين 
من دول العالم تحت ش���عارات شتى)س���رعان ما 
يكتش���فون أنها مجرد ش���عارات ال اكثر وال اقل 
وفي مقدمتها ان فلس���طين ارض بال شعب(, في 
المغادرة والعودة ألماكنهم التي قدموا منها, لكن 
هذا االستيطان قوبل بمواجهة فلسطينية وجبهة 
عربية خلفها مس���تخدمة كاف���ة األدوات خاصة 
المقاومة المس���لحة التي جعلت المس���توطنين 
يدفعون ثمنا وتكاليف كبيرة في االمن واالرواح، 
أدت ال���ى كبح جم���اح هذا التغول االس���تيطاني 
دون ان تتمك���ن من إيقافه، حت���ى جاءت الطامة 
الكبرى بالنسبة لفلسطين وارضها وهدية السماء 
للمستوطنين وللمشروع االستيطاني الصهيوني، 
والمتمثلة في اتفاق أوس���لو المأساة عام 1994 ، 
فكانت النتيجة القاسية والمؤلمة آالف الوحدات 
السكنية االستيطانية وعشرات بل ومئات االالف 
من المس���توطنين في الق���دس والضفة الغربية 
، بعدما وفر االتفاق بش���كل مباش���ر او غير مباشر 

الحماية واالمن للغول االستيطاني.
     الي���وم وبع���د قراب���ة عقدي���ن ونص���ف من 
اتفاقية اس���لو المأس���اة والمفاوض���ات )الهزلية 
والعبثي���ة( الت���ي ترتبت عليه���ا, والتي كان من 
المفت���رض نظريا ان تقود الى دولة فلس���طينية 
واستقالل فلس���طيني س���يادي!!! ، نرى التغول 
االس���تيطاني يسير بس���رعة البرق ويزداد تغوال 
ف���ي مص���ادرة األرض الفلس���طينية وبمبارك���ة 
الحكومة الصهيونية ومجلس���ها التشريعي عبر 
سن القوانين والقرارات الظالمة التي تعطي هذا 
التغول الصفة الرس���مية والقانونية، والتي كان 
آخرها قانون القومية العنصري، والذي جاء تتويجا 
لكافة سياس���ات االستيطان الصهيونية وسرقة 
األرض الفلس���طينية الممنهج���ة التي اتبعتها 

دولة االحتالل الصهيوني للس���يطرة على أراضي 
الفلس���طينيين خاص���ة في القدس وم���ا حولها 
)الضفة الغربية( ، وتشريعا وصفة قانونية لذلك 
االس���تيطان الذي نصت كل الق���رارات واألعراف 

الدولية على عدم شرعيته.
     ما سبق س���هل على اإلدارة المدنية لالحتالل 
الصهيون���ي ف���ي الضف���ة الغربية وس���اعدها 
للمصادق���ة على بن���اء 2000 وحدة اس���تيطانية 
وح���دة   1000 منه���ا   ،2018/8/22 األربع���اء 
اس���تيطانية جديدة بالكامل والباقي موزعة على 
المستوطنات األخرى المنتشرة في انحاء الضفة 
الغربية المختلفة، فيما أعلنت بلدية القدس انها 
توصلت التفاقي���ات مع دائرة أراضي إس���رائيل 
يتم في اطارها بناء عش���رين الف وحدة سكنية 
اس���تيطانية جديدة في الق���دس، باإلضافة الى 
بناء مناط���ق صناعية وتجارية وفن���ادق جديدة 
على مس���احة ثالثة ماليين متر مربع تتوزع على 
عدة مناط���ق في مدين���ة القدس، فيم���ا ذكرت 
صحيفة يس���رائيل هيوم الصهيوني���ة الثالثاء 
2018/8/21 ان الحكوم���ة الصهيوني���ة ق���ررت 
توس���يع حي على وشك االنش���اء في مستوطنة 
بيت اي���ل المجاورة لرام الله ف���ي الضفة الغربية 
الى 650 وحدة استيطانية بدل 296 وحدة كانت 
قد تمت المصادقة عليها في وقت سابق، مؤكدة 
ان مخطط التوس���عة للحي الذي لم يقم بعد جاء 
بقرار من المجلس االستيطاني في بيت ايل ووزارة 

اإلسكان الصهيونية.
    هذا التوسع االستيطاني الصهيوني المتغول 
في األرض الفلس���طينية اضاف���ة الى انه يقضم 
المس���توطنين  لصال���ح  الفلس���طينية  األرض 
الصهاينة، فإنه يمثل سياسة توسعية تنفذها 
دولة الكيان الصهيوني ضمن خطة استراتيجية 
ممنهجة تهدف الى خلق واقع ديمغرافي يفشل 
أي مس���عى فلس���طيني القامة دولة  فلسطينية 
مس���تقلة، حي���ث بات���ت الضفة الغربي���ة تمثل 
مس���توطنات صهيونية،  تحاصرها  كانتون���ات 
ويفص���ل فيما بينه���ا جدار الفص���ل العنصري، 
وفوق ذلك عزل القدس عن الضفة ، وفصل شمال 

الضفة الغربية عن جنوبها.

     ف���ي مواجه���ة ه���ذا التغ���ول االس���تيطاني 
الصهيوني ماذا فعل الفلسطينيون لمواجهته؟؟

    الطرف الفلسطيني الرسمي اكتفى ببيانات 
الشجب واالستنكار عقب كل اعالن صهيوني 
ع���ن بن���اء مزيد م���ن الوح���دات الس���كنية او 
المستوطنات الجديدة، وعلى استحياء شكوى 
لمؤسسة دولية يعلم علم اليقين انها لن تفعل 
ش���يئا على األرض لصالح الحق الفلس���طيني، 
وعل���ى ارض الواقع )األكثر أهمي���ة ( مزيد من 
التنسيق األمني لمالحقة المجاهدين وافشال 
المس���توطنين  تس���تهدف  التي  عملياتهم 
وجن���ود االحتالل لينعموا بمزيد من االمن الذي 
يرس���خهم اكثر في مواقعهم االس���تيطانية 
ويدفعه���م للمزي���د ، فقد كش���فت صحيفة 
يديعوت العبرية ف���ي عددها الصادر الجمعة 
2018/8/24 ان األجهزة األمنية الفلس���طينية 
ق���د تمكنت  قبل عدة أيام م���ن احباط محاولة 
لتنفي���ذ عملية فدائي���ة كبيرة تس���تهدف 
اإلسرائيليين على شارع 433 الذي يمر بالقرب 
من مدينة القدس ، وشددت الصحيفة ان هذه 
هي الم���رة الثانية التي تتمك���ن فيها أجهزة 
االمن الفلسطينية من اجهاض عملية فدائية 
كبيرة تستهدف الصهاينة، حيث كانت المرة 
األولى على الطري���ق المتاخم لمدينة طولكرم 

والذي يستخدمه الصهاينة في تنقالتهم.
     ام���ام هذا التغول االس���تيطاني الصهيوني، 
فإن ال���رد الحقيقي عليه للحد منه وايقافه يكمن 
ف���ي تكثيف الهجم���ات واعم���ال المقاومة ضد 
المستوطنين ومصالحهم الفقادهم االمن واألمان، 
والرغامه���م على دفع ثمن وتكلف���ة باهظة على 
هذا االس���تيطان تدفعهم للتراجع والتخلي عنه 
والمغادرة الى أماكن اكثر امنا حرصا على حياتهم، 
وهنا نذكر بفخر واعتزاز العمليات البطولية التي 
نفذها الش���باب الفلس���طيني ضد المستوطنات 
والمستوطنين، وثانيا في عدم مالحقة المقاومين 
وافشال عملياتهم الفدائية اليذاء المستوطنين، 
وثالثا تعرية االس���تيطان إعالمي���ا ودوليا وبيان 
مخالفته لقوانين األم���م المتحدة وقراراتها ذات 

العالقة بفلسطين والقضية الفلسطينية

حين دقت عقارب الساعة الخامسة من مساء األربعاء 29 أغسطس ، 
دخل يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة القاعة الكبرى 
بمكتبه بمدينة غزة مستضيفًا ثالثين من نخبة الكتاب والمحللين 
السياس���يين في قط���اع غزة بعد اختفائه عن األنظار عدة أش���هر، 

موجهًا التحية والمعايدة للحضور. 
خمس س���اعات متواصلة مضت دون أن نش���عر وبسرعة، حضرت 
اللقاء وزمالئي، وبدأ الرجل يتح���دث عن قضايا محورية مهمة في 
الش���أن الفلسطيني بإسهاب، وبكل جرأة وشجاعة وصدق وبساطة 
ووضوح، دون تكليف أو تجميل للصورة، يسرد األمور على حقيقتها، 

ويضع النقاط على الحروف.
ما س���معته حديث مباش���ر من قائد وطني كبير كالسنوار، ينم عن 
مس���ؤولية عالية لهذا القائد وصدق وانتماء للوطن وللقضية رغم 
تكلفتها الكبيرة، فال ش���يء عنده أغلى من الحرية للوطن والعيش 
بكرام���ة للمواطن، خطاب���ه خطاب الحريص على ش���عبه وقضيته 

العادلة.
ب���دأ القائد الس���نوار حديثه عن عالق���ة حركته بق���وى المقاومة 
الفلسطينية وفصائل العمل الوطني واإلسالمي، وقال أنها تشهد 
عالق���ات متينة وتزداد ق���وة يومًا بعد يوم الس���يما حركة الجهاد 
اإلس���المي والجبهتين الش���عبية والديمقراطية والتي نطمح ألن 
تصل العالقات ومستوى التنسيق معها الى أعلى الدرجات خدمة 

لشعبنا وقضيتنا.
أما في موضوع المصالحة الفلسطينية فقال إنها وصلت بعد الجولة 
األخيرة التي ش���هدت توقيع اتفاق أكتوبر 2017 انتكاس���ة حيث 
َخطط لها متنفذون في جه���از المخابرات منذ اللحظة األولى خطة 
لوأدها ونجحوا في ذلك ، وأشار أن الرؤية السياسية للحل والخروج 

من عنق الزجاجة تتثمل في رفع العقوبات التي تفرضها الس���لطة 
على غزة، وتش���كيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل مجلس وطني 
توحيدي يفرز لجنة تنفيذية تعبر عن نبض الش���عب والمش���روع 
الوطني الفلسطيني، وانتخابات تشريعيٍة ورئاسيٍة ومجلس وطني، 
كما أشار إلى أن من يواجه ويرفض صفقة القرن ال يفرض العقوبات 
على غزة، ويمنع الجماهير من الخروج يوم نقل الس���فارة األمريكية 
للقدس، ويمارس التنسيق األمني مع االحتالل في مخالفة واضحة 

لقرارات المجلس الوطني والمركزي األخيرة.
الس���نوار خالل اللقاء كرر تأكيده أن الحصار اإلس���رائيلي سيكسر 
قريب���ًا ع���ن قطاع غ���زة ، وأن حركته لن تقبل بتجوي���ع أهلها ، وأن 
حماس م���ع فصائل المقاومة قررت أن تحقق حياة كريمة للمواطن 
الفلس���طيني في غزة وتكسر الحصار وفق معادلة حرية غزة مقابل 
اله���دوء ، وأن لدى حركته من القوة التي تربك حس���ابات االحتالل 

وتطيح بمستقبل قياداته. 
في موضوع الحصار حسم السنوار األمر وقال إنه بعد أسبوعين من 
اآلن س���يتضح مس���تقبل التهدئة وفي منتصف أكتوبر من العام 
الجاري سيش���عر المواطن في غزة بالتغيي���ر االيجابي حال نجحت 

هذه الجهود.
المه���م في موضوع التهدئة أنها بال ثمن سياس���ي، وهذا ما أكده 
الس���نوار في حديثه نافيًا عزم حماس إقامة دول���ة في غزة ، وقال 
م���ن يتهمنا باالنفصال أو إقامة دولة في غ���زة أقول له، نحن نقبل 
مرحليًا بدولة على حدود الرابع من حزيران 1967م على مضض وذلك 
دعمًا لإلجماع الوطن���ي ،فهل ممكن نقيم دولة في غزة؟ نحن نريد 

فلسطين من بحرها إلى نهرها.
طغى خ���الل اللقاء مع الس���نوار الحدي���ث عن ترس���انة المقاومة 

العس���كرية لحركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية في غزة 
وقدرتها على ال���ردع والتأثير، وهو يهدف من وراء حديثه بالدرجة 
األولى توجيه رس���ائل تهديد للعدو والصديق والوسيط، وأكد أن 
حركة حماس لن تذهب للحرب وحال فرضت عليها س���تؤلم العدو 
اإلس���رائيلي بقوة، واستفاض السنوار في الحديث عن قوة حماس 
العس���كرية، وقال أن���ه في اللحظة التي يف���رض عليها المواجهة 
س���تدافع عن شعبها وستجعل صافرات اإلنذار تدوي في تل أبيب 
وضواحيها س���تة أش���هر متواصلة ، وقال أن هذه رس���الة تهديد 

وصلت لقادة االحتالل بشكل مباشر عبر أحد الوسطاء.
أما رسالة التهديد األبرز التي بعث بها السنوار لالحتالل كانت، أن 
من سيأخذ قرار الحرب على غزة من قادة االحتالل سيصبح لعنة عند 

الشعب اإلسرائيلي.
الملف األصعب لدى قادة االحتالل هو تبادل األس���رى وأش���ار إليه 
الس���نوار إلى أن���ه مجمد حالي���ًا، ويتوقع حدوث ح���راك فيه قريبًا، 
شريطة أن يدفع االحتالل الثمن، وهو حرية األسرى الفلسطينيين 

من سجونه. 
طمأن الس���نوار النخبة السياس���ية حول عالقة حم���اس بحلفائها 
محور المقاومة، إيران وحزب الله وسوريا فقال إن العالقة مع جبهة 
الممانع���ة والمقاومة في إيران وحزب الله ممت���ازة، هناك تواصل 

وتنسيق مشترك، ومع سوريا العالقة تتعافى وتتحسن كثيرًا.
الرسالة األهم في نهاية لقاء الس���نوار والتي حملنا إياها للشعب 
الفلس���طيني في قطاع غزة هي أخذنا قرارًا، الحصار سيكس���ر بعز 

عزيز وبذل ذليل، ويجب أن يعيش شعبنا حياة كريمة.
أمام هذا المش���هد وبعد لقاء قائد وطني كبير مثل يحيى السنوار 
فرسائلي التي أؤكد عليها للمرحلة القليلة المقبلة على النحو التالي:

1.أس���تطيع القول أن المقاومة بألف خير وال خوف عليها، قادتها 
متمس���كون بالحقوق والثوابت، وقادة حماس والمقاومة ال يدخرون 
وس���يلة إل���ى تعزيزها ويعمل���ون به���ا لتعزيز صم���ود المواطن 
الفلسطيني، وحماية شعبها وتوفير حياة كريمة له دون تقديم أية 
تن���ازالت ألطراف، كما أنهم حريصون على تحقيق الوحدة الوطنية 

الفلسطينية.
2. من يملك الس���الح والقوة يملك القرار بالتهدئة، وإن اس���تمرار 
ش���يطنة المقاومة والجهود التي تقوم بها تحت ذريعة االنفصال 
وصفقة القرن ما إال هي إصرار على اس���تمرار الحصار وتنكر واضح 

لحقوق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
3. مقبلون على فترة حاسمة في تاريخ الصراع مع المحتل، وحماس 
إلى جانبها قوى المقاومة قادرون على حماية المشروع الوطني الذي 

أضاعه فريق أوسلو على مدار أكثر من عشرين عامًا.
ال أف���ق قريبًا لتحقيق المصالحة الفلس���طينية واقعًا عمليًا بعد أن 
وصلت لطريق مس���دود، بعد الرد الس���لبي الذي أرسلته حركة فتح 

للقاهرة قبل أيام. 
4.حماس والفصائل ذاهبة لتثبي���ت وقف إطالق النار عام 2014م 
ومحصن���ة باالجماع الوطني، ورف���ع الحصار وتوفي���ر حياة كريمة 
لش���عبها ففرص نجاح تثبي���ت التهدئة ال زال���ت قوية، وحماس 
وقوى المقاومة لي���س لديها رفاهية من الوقت وال يمكن االرتهان 

لحسابات هنا وهناك.
5. بتقديري أي عقوبات جديدة س���تتخذها السلطة الفلسطينية 
على قطاع غزة، ستزيد من عزلتها، وستكون هذه اإلجراءات العقابية 
سببًا رئيسًا في انحسار وتراجع دور السلطة الفلسطينية في قطاع 

غزة.

التغول االستيطاني والرد الفلسطيني
تيسير الغوطي

رأي

رغم كل الحراك المتواصل على المس���توى اإلقليمي والدولي والمحلي لوقف مسيرات العودة 
ووقف كل فعالياتها إال ان هناك حالة إصرار لدى فصائل المقاومة الفلسطينية لالستمرار في 
هذه المسيرات حتى تحقيق أهدافها, وحتى ال نتشتت ونبتدع في أهداف هذه المسيرات 

الحاشدة نلخصها في اآلتي: 
أوال: مب���دأ الوصول إلى تهدئة مقابل تهدئة مرف���وض, فهذا الحراك الجماهيري تجاوز هذه 
النظرية منذ أمد بعيد, وأصبح المطلوب تهدئة مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة, وإلغاء كافة 
العقوبات المفروضة عليه, وتحس���ين األوضاع المعيش���ية للمواطنين, وحل أزمات الكهرباء 
والمياه والبنية التحتية وإعادة االعمار, مع ضمان استمرار فتح المعابر سواء معبر رفح الحدودي 

للمسافرين, أو المعابر التجارية التي يتحكم فيها االحتالل . 
ثانيا: التأكيد على الثوابت الفلسطينية وأولها حق العودة لالجئين الفلسطينيين الذي تحاول 
اإلدارة األمريكي���ة برغبة وتحريض م���ن االحتالل الصهيوني إلغ���اءه وااللتفاف عليه, وإلغاء 
القرارات الدولية الصادرة عن مجلس األمن حول حق العودة لالجئين الفلسطينيين, فهذا حق 

مقدس والشعب الفلسطيني يناضل ألجل تحقيقه. 
ثالثا: هذه المسيرات الجماهيرية تصل إلى المناطق الحدودية وتحاول اقتحام الحدود لتبلغ 
رسالتها للعالم ان فلسطين التاريخية من نهرها لبحرها هي أرضنا ولن نتخلى عنها, وان كل 
ما يحاك من مؤامرات ألجل إلغاء حقنا في فلسطيننا التاريخية لن يسمح شعبنا بتمريره, وان 
كل جزء من هذه األرض سننتزعه من االحتالل انتزاعا, وكل القرارات الدولية التي تنتقص من 

حقنا في وطننا ال نعترف بها وال نتعامل معها. 
رابعا: هذه المسيرات الجماهيرية تحمل رسالة الوحدة لكافة جماهير شعبنا وتعزز من تالحمنا 
ورص صفوفنا لمواجهة مخططات االحتالل ومؤامراته الهادفة إلى شق الساحة الفلسطينية 
وإش���اعة الخالف بيننا, فرغم االنقسام وفشل جهود المصالحة الفلسطينية حتى اآلن, إال ان 
ش���عبنا يؤكد دائما ان الدم الذي يريقه االحتالل في صفوف ش���عبنا يوحده, والنضال بكل 

أشكاله يوحده, والحراك الجماهيري يوحده الن العدو واحد, والهدف واحد.
خامسا: هذا الحراك جاء إلعادة االعتبار للقضية الفلسطينية التي فقدت مكانتها رسميا لدى 
الدول العربية, وتراجعت عش���رات خطوات إلى الوراء, بل إنها أصبحت تشكل عبئا على بعض 
األنظمة التي تسعى إليجاد أي حل للقضية الفلسطينية ولو على حساب الشعب الفلسطيني 
ألج���ل إقامة تحالفات مع االحتالل, والبحث عن أعداء جدد غير »إس���رائيل« فجاءت مس���يرات 
العودة لتعيد االعتبار للقضية الفلسطينية وتجعلها في صدارة األحداث من جديد, وتتصدر 
أخبار فلس���طين عناوين النشرات والصحف الن هذا هو الطبيعي لفلسطين كقضية مركزية 
لألمة العربية واإلسالمية, ويجب ان تحتفظ بمكانتها وال تغيب لحظة عن هموم الشارع العربي 

واإلسالمي.   
واهم هذا االحتالل ان ظن ان هذه المس���يرات س���تخفت أو تنطف���ئ جذوتها خالل المرحلة 
القادمة, فهذا من المستحيالت,االحتالل سيفاجأ خالل األيام القادمة بتطور ميداني للحراك, 
وإبداع جديد للش���باب في ميادين العودة, فالذي ابتدع البالونات الحارقة والطائرات الورقية 
التي أرهقت االحتالل واستنزفته قادر على مفاجأة االحتالل بإبداعات جديدة, فال تراهنوا على 
وقف مس���يرات العودة, وعليكم االس���تجابة لمطالب فصائل المقاومة الفلسطينية, الن قرار 
رفع الحصار عن غزة اتخذت���ه الفصائل باإلجماع, ولن يتوقف الحراك الجماهيري إال بتحقيق 
المطالب واالستجابة للشروط, واعتقد أن األيام القادم قادرة على كشف المزيد من المفاجآت.      

المسيرات مستمرة

خمــُس ساعــات فــي ضيافــة السنــوار
 شرحبيل الغريب 
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أعلن أنا المواطن /حسين سعيد فرهودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)956245963( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ موس���ى عودة الل���ه عبد العال عبد 
العال.ع���ن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية  التي 
تحمل رقم )959772518( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / راجح عبد الرحمن احمد عساف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)918307083( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / نفين امين محمد غزال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906630934( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/نعيم محمد محمد ابو قوره
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410565998( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

يوسف احمد عبد الرحمن ابو الحسني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
801335431 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
قال رئيس جمعية رجال االعمال الفلس���طينيين 
بغزة علي الحايك السبت إن القرار األمريكي بقطع 
المساعدات عن "أونروا" ينذر بتدمير ما تبقى من 

القطاع الخاص.
وأوضح الحاي���ك في تصريح صحف���ي أن القرار 
من ش���أنه التأثير عل���ى الموردين للم���واد التي 
تقدمها الوكالة لالجئين، وتعريضهم لخس���ائر 
مالية تضاف لما تكبدوه خالل س���نوات الحصار 
االس���رائيلي على غزة من خ���الل تقليص الوكالة 
للمواد التي توردها من خاللهم، وتأخير دفعاتهم 

المالية بسبب اشتداد االزمة المالية.

وكانت الخارجية األمريكية أعلنت في وقت متأخر 
من مس���اء الجمعة، أنها لن تقدم أي مساهمات 
لمس���اعدة أونروا بع���د اآلن، وفق م���ا أورده موقع 
"س���كاي ني���وز عربية". وق���ال إن الق���رار مخالف 
للقانون الدولي وقرار األم���م المتحدة الذي نص 
م���ن خالل إنش���اء الوكال���ة على تقدي���م الغوث 
لالجئين الفلس���طينيين ويهدف لزيادة الخناق 
على الش���عب الفلسطيني والضغط على القيادة 

الفلسطينية لتقديم تنازالت سياسية.
وأضاف الحايك أن القرار هو مشاركة أمريكية في 
المحاوالت اإلسرائيلية لتصفية حقوق الالجئين 
الفلسطينيين السياسية في العودة إلى وطنهم.

الحايك: وقف تمويل »أونروا« ينذر 
بتدمير ما تبقى من القطاع الخاص

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت قيمة الق���روض الممنوحة من قبل البنوك 
في االردن بالنصف األول م���ن العام الحالي بمقدار 
1.073 مليار دينار أو ما نس���بته 4.3 % مقارنة مع 
مس���تواها في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة 

البنك المركزي. 
وبلغت القيم���ة اإلجمالية للق���روض الممنوحة في 

نهاية النص���ف األول 25.81 مليار دينار مقارنة مع 
24.73 مليار مس���تواها في نهاي���ة العام الماضي، 
بحسب جدول التسهيالت االئتمانية الممنوحة من 

قبل البنوك وفقا للنوع.
وتعرف التسهيالت االئتمانية بالخدمات المقدمة 
للعم���الء الت���ي يت���م بمقتضاه���ا تزوي���د األفراد 
والمؤسس���ات والمنش���آت في المجتم���ع باألموال 

الالزمة على أن يتعهد المدين بس���داد تلك األموال 
وفوائدها والعموالت المستحقة عليها والمصاريف 
دفع���ة واحدة أو على أقس���اط ف���ي تواريخ محددة، 
ويمن���ح االئتمان المصرفي بناء عل���ى مجموعة من 
الش���روط ومن بينها وجود الضمان���ات التي تكفل 
للبنك اس���ترداد أمواله في حال توقف العميل عن 

السداد بدون أية خسائر.

االستقالل/ وكاالت:
وصف الرئيس التركي رجب أردوغان، العاملين في ش���ركات 
التصني���ف االئتماني ب�"المحتال���ون"، عقب انهي���ار الليرة 

التركية.
وقال أردوغان في خطاب جماهيري في مقاطعة باليكس���ير، 
الجمعة، "يقولون إن وكاالت التصنيف االئتماني تقول هذا أو 
ذاك.. دعكم من هؤالء المحتالين. هذه )أزمة عابرة( ويجب أن 

تمر"، في إشارة إلى تقلبات سعر صرف الليرة مؤخرا.
وأضاف أن "هذه الش���ركات هي الت���ي ترفع تصنيف الدول 
المفلس���ة 4 درج���ات دفعة واحدة"، وفق م���ا ذكرت صحيفة 
"حرييت"، في تصريحات نقلتها، الس���بت، بحس���ب ما نقلت 

قناة سكاي نيوز العربية.
وتأت���ي تصريحات أردوغان بع���د أن خفضت وكالة "فيتش" 
للتصنيف االئتماني، تصنيف 24 بنكا تركيا الشهر الماضي، 
قائلة في 30 أغس���طس إن انخفاض قيمة الليرة بنسبة 25 

بالمئة زاد من المخاطر االقتصادية للبالد.
وكان وزي���ر المالي���ة التركي بيرات البيرق، ق���د قال في وقت 
س���ابق إن وكاالت التصنيف االئتماني تبذل جهودا مكثفة 
لتشكيل وجهة نظر متشائمة بشأن أداء البنوك التركية، في 

ظل تراجع الليرة أمام الدوالر األميركي.
وج���اء تحذير فيتش بع���د يومين من قيام وكال���ة "موديز" 
للتصني���ف االئتماني بخفض تصنيف 20 مؤسس���ة مالية 
تركية، مشيرة إلى زيادة خطر التدهور في التمويل، وأن بيئة 

التشغيل اآلن أصبحت أسوأ مما كان متوقعا من قبل.

األردن: 25 مليار دينار حجم القروض في 6 أشهر

تركيــا تتهــم شركــات 
التصنيف االئتماني باالحتيال

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف وزير الفالحة الجزائري عب���د القادر بوعزقي 
أمس السبت أن بالده حققت إنتاجا يقدر ب� 6 ماليين 
طن من الحبوب في موسم الحصاد المنقضي بزيادة 
2.6 مليون طن عن سنة 2017، التي عرفت إنتاجا ب� 

3.4 ماليين طن. 
ج���اء ذلك في مؤتمر لصحف���ي للوزير بوعزقي بمقر 

الوزارة لتقديم حصيلة قطاع الفالحة في الجزائر. 
وق���ال بوعزق���ي للصحفيي���ن إن موس���م الحصاد 
المنقضي كان "إيجابي ج���دا وعرف زيادة هامة في 

إنتاج الحبوب )قمح صلب ولين وشعير(". 
وذكر المس���ؤول الجزائري بهذا الخصوص "االنتاج 
في موسم الحصاد المنقضي بلغ 6 ماليين طن )60 

مليون قنطار(. 
وبحسب المتحدث فإن وزارته تسعى لمضاعفة انتاج 
الحبوب في الجزائر ب� 3 مرات على المدى المتوسط. 

وبحس���به فإن خطة وزارة الفالحة تقوم على أساس 
توسيع المساحة المس���قية لزراعة الحبوب من 200 
أل���ف هكت���ار حاليا إل���ى 600 ألف هكت���ار بحلول 

 .2021/2020
وعلق بالقول "االنتاج حاليا بلغ 6 ماليين طن ب�مساحة 

مسقية تقدر ب� 200 ألف هكتار". 
وتابع "لكم ان تتخيلوا االنتاج عند توسيع المساحة 
المس���قية المخصصة لزراعة الحب���وب من 200 إلى 

600 هكتار". 
وزاد "االنتاج سيتضاعف حينها بثالث مرات مقارنة 

بالحالي )18 مليون طن(. 
وتقدر حاجيات الجزائ���ر من القمح بأنواعه بنحو 15 
مليون طن، واس���توردت نحو أكثر من 11 مليون طن 

في 2017. 
وسبق لديوان الحبوب الحكومي ان أعلن مارس/ آذار 
الماضي أنه يس���عى لوقف واردات البالد من القمح 
الصل���ب في غض���ون 3 إلى 4 س���نوات على أقصى 

تقدير. 
وتقدر مساحة األراضي الزراعية في الجزائر بنحو 42 
مليون هكتار بحسب أرقام رسمية لوزارة الفالحة، بما 

فيها مناطق صحراوية جنوب البالد. 
وتعتبر الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، 
وتستورد معظم حاجتها من هذه المادة من فرنسا.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن رئي����س غرفة التجارة اإليراني����ة العراقية يحيى آل اس����حاق، عن وقف 
التعامل بال����دوالر االمريكي في المبادالت التجارية بين البلدين. جاء ذلك في 

تصريحات صحفية أدلى بها أمس السبت.
وقال آل اس����حاق: "تم إلغاء التعامل بالدوالر األمريكي في المبادالت التجارية 
بين البلدين وسيتم االستعاضة عنه باليورو والريال االيراني والدينار العراقي".

وأضاف: "عل����ى الرغم من وجود 8 مليارات دوالر لحج����م التبادل التجاري بين 
البلدين، فيما عدا النف����ط، فإن حجم انتقال األموال بينهما عن طريق البنوك 

صغير جدا".
وأكد أن العراق ثاني أكبر شريك تجاري إليران بعد الصين.

وفي 8 مايو/ أيار الماضي أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب االنسحاب من 
االتفاق النووي الذي أبرمته قوى عالمية مع إيران صيف 2015.

وفي 7 أغسطس/ آب الحالي، بدأ سريان الحزمة األولى من العقوبات األمريكية 
على إيران، بهدف تكثيف الضغط عليها.

وتس����تهدف الحزمة األولى م����ن العقوبات، النظام المصرف����ي، بما في ذلك 
شراء الحكومة اإليرانية للدوالر األمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات 

الحكومية.

االستقالل/ وكاالت:
تستعد شركة كوكاكوال لشراء سلسلة مقاهي كوستا من مالكتها "ويتبريد" في صفقة 

تقدر قيمتها ب�3 مليارات و900 مليون جنيه استرليني )5.1 مليارات $(.
وكانت ويتبريد تعتزم عرض أسهم سلسلة المقاهي كشركة منفصلة على المساهمين، 

لكنها رأت في النهاية أن بيعها سيكون أكثر ربحا.
وقالت الرئيس���ة التنفيذية للشركة أليسون بريتين إن ويتبريد تركز اآلن على سلسلة 

فنادقها المعروفة باسم "بريميير إن" في بريطانيا وألمانيا.
وكانت ويتبريد قد اشترت كوستا، التي تعد اآلن أكبر سلسلة مقاه في بريطانيا، مقابل 

19 مليون جنيه استرليني في عام 1995.
وكان للش���ركة وقتها 39 مقهى فقط. أما اآلن فأصبح لديها 2400 مقهى في بريطانيا، 
وحوالي 1400 في أس���واق خارجية. وتمتلك كوس���تا إكسبريس 8237 ماكينة بيع آلي 
حول العالم. وارتفعت قيمة أسهم ويتبريد أكثر من 17 في المائة في بدايات التعامل 
التجاري صباح الجمعة. وقالت بريتين لبي بي سي إن كوكاكوال تريد شراء كوستا ألنها 

"تريد منتجا من القهوة، إذ ليس بين منتجاتها هذا المنتج".
ووصفت بيع كوس���تا بأنه صفقة "رابحة للجميع"، وقالت إن الثمن المدفوع في كوس���تا 

أعلى بكثير مما لو عرضت أسهمها كشركة منفصلة في البورصة.
وقالت إنها تعتقد أن شركة المشروبات كوكاكوال قد تستخدم كوستا في خلق "مشروب 
جديد من القهوة المثلجة". وتعد كوس���تا أكبر سلس���لة مقاه في بريطانيا، وثاني أكبر 
ش���ركة من نوعها في العالم. وينتظر أن تضاع���ف وجودها ثالثة أضعاف في الصين، 

حيث أصبحت ثاني أكبر شركة بعد ستاربكس.

كوكاكوال تشتري مقاهي 
كوستا مقابل 5.1 مليارات

غرفة التجارة اإليرانية العراقية 
توقف التعامل بالدوالر األمريكي

االستقالل/ وكاالت:
قال���ت وزارة الزراعة المصري���ة، إن أكثر من 10 آالف 
من���زل في 16 محافظة تض���ررت من هجمات النمل 

األبيض.
ووفق تقرير لإلدارة المركزية لمكافحة اآلفات )تابعة 
ل���وزارة الزراعة( حول موقف انتش���ار النمل األبيض 
ومكافحته، فإن عدد الوحدات المتضررة بلغ 10 آالف 
و343 من���زال في 16 محافظة )م���ن أصل 27( جاءت 
محافظة أس���وان )جنوب( في الصدارة بنحو 3 آالف 

و500 منزل.
وأش���ار التقرير إل���ى أن ع���دد الوح���دات التي تم 
تطهيره���ا بلغ 3070 وحدة وج���ار مكافحته خاصة 
في عدد من ق���رى المحافظات األكثر تضررا وبينها 

األقصر وقنا )جنوب(.
وأوض���ح أن النمل األبيض ينتش���ر ف���ي المناطق 
الصحراوي���ة وفى المنازل المبني���ة من الطوب اللبن 

واألسقف الخشبية.
وبخصوص طبيعة الضرر ال���ذي لحق بالمنازل، قال 

التقرير إن من بينها تآكل األسطح الخشبية للكثير 
منها، وكذلك األثاث واألبواب والنوافذ الخشبية.

والنم���ل األبيض آفة خطيرة يطلق عليها "القرضة"، 
وتتغ���ذى على م���ادة الس���يليولوز الموج���ودة في 

المالبس، المفروشات واألثاث.
وتعي���ش الحش���رة بأع���داد ضخم���ة عل���ى هيئة 
مس���تعمرات يت���راوح عددها بي���ن 30 ألًفا وثالثة 
ماليين حش���رة، وتلحق أضراًرا بالمنازل والمنش���آت 

وجميع أنواع المحاصيل الزراعية.

مصر: تضرر أكثر من 10 آالف منزل جراء هجمات النمل األبيض

الجزائر: ارتفاع انتاج الحبوب إلى 6 ماليين طن في 2018

علي احلايك
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أعلن أنا المواطن / محمد جمال محمد عمار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800386393( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / ادهم ماهر احمد البرعي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403002751( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / أسامة أحمد اسماعيل حمدان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803468032   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / مدلين نبيل سلمان أبو دقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802911511( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / مؤمن محمد محمد العمصي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802285692 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / عالء سيد محمد أبو دقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900603655( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
ف���ي ضوء الق���رار األخي���ر الذي اتخ���ذه الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب القاضي بالتوقف النهائي 
عن تمويل المؤسسة الدولية "أونروا" التي تعنى 
بالالجئين الفلسطينيين، تستعرض "االستقالل" 
مجموع���ة من القرارات الت���ي اتخذها ترامب ضد 
القضية الفلسطينية، من نقل السفارة األميركية 

الى القدس، حتى القرار األخير بشأن "أونروا":
في 24 كانون الثاني/يناي���ر 2017، رفض البيت 
األبيض التعليق على إعالن إس���رائيل بناء 2500 
منزل في مس���توطنات الضفة الغربية المحتلة، 
أكبر مشروع من نوعه منذ سنوات. واعلن المتحدث 
باس���م ترامب ال���ذي كان تولى منصب���ه للتو ان 

"الرئيس ترامب يريد التقرب من إسرائيل".
في 15 ش���باط/فبراير، قال ترامب خالل استقبال 
رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتانياهو إن 
"حل الدولتي���ن" ليس الطري���ق الوحيد من اجل 
تحقيق الس���الم. ف���ي 27 اذار/مارس، الس���فيرة 
األميركي���ة الجديدة لدى األم���م المتحدة، نيكي 
هايلي تقول ان "عملية تش���ويه" إس���رائيل في 

األمم المتحدة "انتهت".
في الثالث من ايار/مايو، استقبل ترامب الرئيس 
محمود عباس قائال: "نريد أن نتوصل الى السالم 
بين إسرائيل والفلسطينيين، سنتمكن من ذلك" 

لكنه لم يوضح وسائل تحقيق ذلك.
في 22 ايار/مايو، زار ترامب حائط البراق "المبكى" 
في مدينة القدس القديمة، في خطوة هي األولى 
من نوعها لرئيس أميرك���ي بينما أعلن نتانياهو 

زيادة المساعدات العسكرية األميركية.
في ايلول/س���بتمبر، قلل سفير الواليات المتحدة 
ل���دى إس���رائيل ديفي���د فريدم���ان، "صدي���ق 
ومستش���ار" ترامب منذ فت���رة طويلة من أهمية 
"االحتالل المزعوم" اإلس���رائيلي للضفة الغربية، 

مثيرا غضب الفلسطينيين.
ف���ي 6 كان���ون األول/ديس���مبر، اعت���رف ترامب 

بالقدس عاصمة إلسرائيل، متجاهاًل التحذيرات 
من جميع الجهات في ما شكل قطيعة مع سياسة 

أسالفه.
أث���ار الق���رار غضب الفلس���طينيين واس���تنكار 
المجتمع الدولي. ومنذئذ، يرفض الفلسطينيون 
أي اتصاالت م���ع اإلدارة األميركية وقيامها بدور 

الوسيط في عملية السالم.
في 14 كانون الثاني/يناير 2018 ، وصف الرئيس 
محمود عباس جهود دونالد ترامب للسالم بأنها 

"صفعة القرن".
ف���ي 16 كان���ون الثاني/يناي���ر، ق���ررت الواليات 
المتح���دة "تجميد" أكثر م���ن نصف مدفوعاتها 
المقررة لوكالة األون���روا، اي نحو 65 مليون دوالر. 
واكدت أن ه���ذا القرار ال عالقة له بالخالفات حول 

القدس. أصبحت العالقات مع الفلسطينيين أكثر 
توترًا.

ف���ي 25 كان���ون الثان���ي/ يناير، اته���م ترامب 
الفلس���طينيين ب� "عدم احترام )بالده( برفضهم 
استقبال" نائب الرئيس مايك بنس خالل جولته 
في الش���رق األوس���ط. وربط دفع "مئات الماليين 
من الدوالرات" من المساعدات الى الفلسطينيين 

باستئناف المفاوضات.
في الخامس من آذار/مارس، اس���تقبل ترامب مرة 
أخرى نتانياهو في البيت األبيض قائال ان العالقة 
بي���ن الواليات المتحدة وإس���رائيل "لم تكن أبدا 

جيدة كما اليوم".
في 14 ايار/مايو، تزامن نقل الس���فارة األميركية 
من تل أبيب إلى الق���دس مع حمام دم في قطاع 
غزة حيث استش���هد نحو 60 فلسطينيا بنيران 

إسرائيلية.
في األول من حزيران/يونيو، استخدمت الواليات 
المتح���دة ح���ق النقض في األم���م المتحدة ضد 
مش���روع قرار لمجل���س األمن يدعو إل���ى حماية 
الفلس���طينيين، وأعلنت ف���ي 19 حزيران/يونيو 
انسحابها من مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 

المتحدة الذي تتهمه باالنحياز ضد إسرائيل.
أدان المف���اوض الفلس���طيني صائ���ب عريقات 
"مؤام���رة أميركية إس���رائيلية لتصفية القضية 

الفلسطينية".
اعلن���ت الواليات المتحدة في 24 اب/أغس���طس 
شطب أكثر من 200 مليون دوالر من المساعدات 
للفلسطينيين قبل ان تقرر وقف تمويل االونروا 

في 31 اب/أغسطس.
وردت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير 
الفلسطينية حنان عشراوي ان هذا القرار "متهور 

وغير إنساني".
وقبل يومين من ذلك، حذر المتحدث باسم االونروا 
كريس غينيس من ان الوكالة "لن يكون بحوزتها 

فلس واحد" بنهاية شهر ايلول/سبتمبر.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت قناة "سي أن أن" األميركية أن خبراء عسكريين 
في الوالي���ات المتح���دة وضعوا قائم���ة لألهداف 

المحتملة التي قد يتم استهدافها في سوريا.
وأوضح���ت القناة نقاًل عن عدد من المس���ؤولين أن 

القرار لم يتخذ بعد.
كما أشارت إلى أن المعطيات التي تّم جمعها مسبقًا 
حول األهداف المحتملة س���تتيح للبنتاغون ضمان 
بداي���ة جيدة لعمليته إذا أقّر الرئيس دونالد ترامب 

تنفيذها.
"قن���اة "س���ي أن أن" لفتت إل���ى أن قائمة األهداف 
تشمل ما وصفته "بالمنشآت الكيميائية السورية".

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية األميركي مايك 
بومبي���و إن "الواليات المتح���دة تعد هجوم الجيش 

الس���وري عل���ى إدلب تصعي���دًا لص���راع  خطر في 
األساس"، على حد وصفه.

وفي تغريدة له عل���ى تويتر قال بومبيو إن "ماليين 
النازحين إلى إدلب سيعانون نتيجة العملية".

من جهتها، نفت األمم المتح���دة أن يكون أمينها 
العام أنطوني���و غوتيريش قد قصد توجيه االتهام 
إل���ى الحكوم���ة الس���ورية باس���تخدام األس���لحة 

الكيميائية في بيانه األخير.
التوضي���ح األممي جاء بعد احتجاج س���وريا بش���أن 
تشويه بيان غوتيريش من قبل وسائل إعالم عربية 

وأجنبية.
وأوضحت األم���م المتحدة أن "ه���ذا البيان لم يكن 
موجهًا ألي طرف أو أي حكومة بعينها، بل هو تأكيد 
لمبدأ أساسي يطبق في كل مكان وزمان وفي أي دولة 

وأي نزاع بأن استخدام السالح الكيميائي محظور"، 
مضيفة أن "هذا ما أراد األمين العام إيصاله، وغايته 

هو وضع حد لهذا النزاع"، وفق البيان.
مندوب س���وريا لدى األمم المتحدة بشار الجعفري 
أكد أن الجيش السوري ال يمتلك أسلحة كيميائية 

وليس بحاجة إلى استخدام أسلحة غير تقليدّية.
وطال���ب الجعفري األمين الع���ام لألمم المتحدة بأن 
ينأى بنفس���ه ع���ن المواقف التي تس���تغلها دول 
و"وس���ائل إعالم مغرضة". في حين قال مصدر في 
الخارجية الس���ورية إّن "مكافحة اإلرهاب مسؤولية 

أساسية تتحملها الدولة".
مصدر في الخارجية الس���ورية أشار إلى أّن البيانات 
الت���ي امتألت بالتهديد والوعيد من دول غربية هي 

محاوالت مكشوفة لحماية أدواتها من اإلرهابيين.

آخرها القرار الخاص بتوقف تمويل »أونروا«.. 
قــرارات ترامــب المنحــازة لـ »إسرائيــل«

دونالد ترامب

االستقالل/ وكاالت:
أفاد استطالع للرأي نش���ر حديًثا أّن 60% من األمريكّيين ال ُيوافقون على أداء الرئيس 

األميركي دونالد ترمب، وبأّن نصفهم تقريًبا يؤّيدون فكرة عزله.
ووفًقا لالس���تطالع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست و«إيه بي سي نيوز«، فإّن %36 

فقط من األميركيين يوافقون على أداء ترمب في البيت األبيض.
وش���مل االستطالع الجديد 1003 أشخاص بالغين، في الفترة الممتدة بين 26 و29 آب/

أغسطس.
واعتبر 49% من المستطلعين أّن الكونغرس يجب أن ُيطلق عملّيًة لعزل ترمب، بينما قال 
46% إنهم سيعارضون ذلك. وعّبر 53% من المستطلعين عن اعتقادهم بأّن الرئيس 
األميركي عرقل سير العدالة بمحاولته التدّخل في التحقيق الذي ُيجريه المدعي الخاص 

روبرت مولر حول وجود تواطؤ محتمل بين روسيا وفريق حملة ترمب االنتخابية.
وتختلف ش���عبية الرئيس الجمهوري بشكل كبير حسب التوجهات السياسية: %78 
من الجمهوريين يوافقون على أدائه، في حين ُيعارضه 93% من الديمقراطيين و%59 
من المستقلين. وفي آخر استطالع للرأي أجرته واشنطن بوست و«إيه بي سي نيوز« في 
نيس���ان/أبريل، وافق 40% من األميركيين على أداء ترم���ب، بينما عّبر 56% منهم عن 

رفضهم لهذا األداء.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الرئاسة األميركية أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي أمير الكويت الشيخ 

صباح األحمد الصباح في البيت األبيض األربعاء المقبل.
وأوضح البيت األبيض في بيان له أمس السبت أن أمير الكويت سيجري لقاء مع 
ترامب في الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري، في إطار زيارة عمل إلى واشنطن.

وأش���ار البيان إلى أن اللقاء "س���يتناول بطريقة ش���املة العالقات الثنائية بين 
الكويت والواليات المتحدة، فضال عن التطورات اإلقليمية".

وكان أمي���ر الكويت أجرى آخر زيارة له إلى واش���نطن في س���بتمبر/أيلول العام 
الماضي، والتقى خاللها ترامب. وفي يناير/كانون الثاني الماضي اتصل ترامب 
بأمي���ر الكويت مهنئا بانتخاب الجمعية العام���ة لألمم المتحدة الكويت ضمن 

خمس دول جديدة لعضوية مجلس األمن.

60 % من األميركيين ال 
يوافقون على أداء ترمب

أمير الكويت يلتقي ترامب 
بواشنطن األربعاء المقبل

»سي أن أن«: خبراء عسكريون أميركيون 

وضعوا قائمة لألهداف المحتملة في سوريا

االستقالل/ وكاالت:
أكد وزير الخارجية الروس���ي سيرغي الفروف في حديث متلفز أمس السبت، أن تشديد 
الواليات المتحدة عقوباتها يضّر بالعالقات الثنائية، ويولد نتائج عكس���ية لما تنشده 

من وراء العقوبات.
وأضاف سيرغي الفروف: “أعتقد أن ذلك هو مجرد صفحة حزينة في التاريخ األمريكي”.

وردا على س���ؤال حول إذا ما كان قد فقد الرغبة باللقاء مع نظيره األمريكي مايك بومبيو، 
بعد العقوبات األخيرة التي فرضتها واش���نطن ضد موس���كو بذريعة حادث سالزبوري، 
قال الفروف: “نحن لس���نا من الدول، التي “تحرد” وتق���ول، لقد تفوهتم بكلمات غير 
محقة ولذلك لن نتواصل معكم. هذه ليست طريقتنا. نحن نقوم دائما بتقييم تصرفات 

شركائنا بشكل مبدئي عندما ال نتفق معهم، وروسيا ال تغلق الباب أبدا”.

الفروف: نرفض اإلمالءات 
األمريكية وعقوبات واشنطن 
ضدنا تضّر بالعالقات الثنائية

االستقالل/ وكاالت:
أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا عبدالسالم عاشور 
في س���اعة متأخرة من مس���اء الجمعة، بدء س���ريان هدنة ووقف إلطالق النار بالعاصمة 
طرابلس، إثر اشتباكات مسلحة استمرت خمسة أيام، وأودت ب�38 قتيال.  أضاف عاشور 
في تصريح نقلته الصفحة الرسمية للوزارة عبر "فيسبوك" أن الهدنة ووقف إطالق النار 
"تأتي بعد جه���ود حثيثة من لجان المصالحة الوطنية وبعثة األمم المتحدة للدعم في 

ليبيا"، دون مزيد من التفاصيل.
وتش���هد العاصمة الليبية منذ خمسة أيام اشتباكات مسلحة بين "اللواء السابع" التابع 
ل���وزارة الدفاع، والمعروف بالكانيات من جهة، وبين كتيبة "ثوار طرابلس" بقيادة هيثم 

التاجوري، بدعم من "كتيبة النواصي"، التابعتين لوزارة الداخلية من جهة ثانية.
ويتهم اللواء السابع، كل من "ثوار طرابلس" و"كتيبة النواصي"، بمهاجمة نقاط تمركزه 
في الضاحية الجنوبية للعاصمة، مما أدى إلى اندالع اش���تباكات فجر األحد، باألس���لحة 
الثقيلة والمتوس���طة، انتهت بسيطرة اللواء الس���ابع على معسكر اليرموك في منطقة 

صالح الدين، جنوبي طرابلس، حسب وسائل إعالم محلية.

ليبيا: هدنة بطرابلس إثر 
اشتباكات أودت بـ 38 قتيال
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أعلن أنا المواطن / محمد جمال محمد عمار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800386393( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / ادهم ماهر احمد البرعي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403002751( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / أسامة أحمد اسماعيل حمدان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803468032   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / مدلين نبيل سلمان أبو دقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802911511( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / مؤمن محمد محمد العمصي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802285692 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / عالء سيد محمد أبو دقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900603655( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
ف���ي ضوء الق���رار األخي���ر الذي اتخ���ذه الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب القاضي بالتوقف النهائي 
عن تمويل المؤسسة الدولية "أونروا" التي تعنى 
بالالجئين الفلسطينيين، تستعرض "االستقالل" 
مجموع���ة من القرارات الت���ي اتخذها ترامب ضد 
القضية الفلسطينية، من نقل السفارة األميركية 

الى القدس، حتى القرار األخير بشأن "أونروا":
في 24 كانون الثاني/يناي���ر 2017، رفض البيت 
األبيض التعليق على إعالن إس���رائيل بناء 2500 
منزل في مس���توطنات الضفة الغربية المحتلة، 
أكبر مشروع من نوعه منذ سنوات. واعلن المتحدث 
باس���م ترامب ال���ذي كان تولى منصب���ه للتو ان 

"الرئيس ترامب يريد التقرب من إسرائيل".
في 15 ش���باط/فبراير، قال ترامب خالل استقبال 
رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتانياهو إن 
"حل الدولتي���ن" ليس الطري���ق الوحيد من اجل 
تحقيق الس���الم. ف���ي 27 اذار/مارس، الس���فيرة 
األميركي���ة الجديدة لدى األم���م المتحدة، نيكي 
هايلي تقول ان "عملية تش���ويه" إس���رائيل في 

األمم المتحدة "انتهت".
في الثالث من ايار/مايو، استقبل ترامب الرئيس 
محمود عباس قائال: "نريد أن نتوصل الى السالم 
بين إسرائيل والفلسطينيين، سنتمكن من ذلك" 

لكنه لم يوضح وسائل تحقيق ذلك.
في 22 ايار/مايو، زار ترامب حائط البراق "المبكى" 
في مدينة القدس القديمة، في خطوة هي األولى 
من نوعها لرئيس أميرك���ي بينما أعلن نتانياهو 

زيادة المساعدات العسكرية األميركية.
في ايلول/س���بتمبر، قلل سفير الواليات المتحدة 
ل���دى إس���رائيل ديفي���د فريدم���ان، "صدي���ق 
ومستش���ار" ترامب منذ فت���رة طويلة من أهمية 
"االحتالل المزعوم" اإلس���رائيلي للضفة الغربية، 

مثيرا غضب الفلسطينيين.
ف���ي 6 كان���ون األول/ديس���مبر، اعت���رف ترامب 

بالقدس عاصمة إلسرائيل، متجاهاًل التحذيرات 
من جميع الجهات في ما شكل قطيعة مع سياسة 

أسالفه.
أث���ار الق���رار غضب الفلس���طينيين واس���تنكار 
المجتمع الدولي. ومنذئذ، يرفض الفلسطينيون 
أي اتصاالت م���ع اإلدارة األميركية وقيامها بدور 

الوسيط في عملية السالم.
في 14 كانون الثاني/يناير 2018 ، وصف الرئيس 
محمود عباس جهود دونالد ترامب للسالم بأنها 

"صفعة القرن".
ف���ي 16 كان���ون الثاني/يناي���ر، ق���ررت الواليات 
المتح���دة "تجميد" أكثر م���ن نصف مدفوعاتها 
المقررة لوكالة األون���روا، اي نحو 65 مليون دوالر. 
واكدت أن ه���ذا القرار ال عالقة له بالخالفات حول 

القدس. أصبحت العالقات مع الفلسطينيين أكثر 
توترًا.

ف���ي 25 كان���ون الثان���ي/ يناير، اته���م ترامب 
الفلس���طينيين ب� "عدم احترام )بالده( برفضهم 
استقبال" نائب الرئيس مايك بنس خالل جولته 
في الش���رق األوس���ط. وربط دفع "مئات الماليين 
من الدوالرات" من المساعدات الى الفلسطينيين 

باستئناف المفاوضات.
في الخامس من آذار/مارس، اس���تقبل ترامب مرة 
أخرى نتانياهو في البيت األبيض قائال ان العالقة 
بي���ن الواليات المتحدة وإس���رائيل "لم تكن أبدا 

جيدة كما اليوم".
في 14 ايار/مايو، تزامن نقل الس���فارة األميركية 
من تل أبيب إلى الق���دس مع حمام دم في قطاع 
غزة حيث استش���هد نحو 60 فلسطينيا بنيران 

إسرائيلية.
في األول من حزيران/يونيو، استخدمت الواليات 
المتح���دة ح���ق النقض في األم���م المتحدة ضد 
مش���روع قرار لمجل���س األمن يدعو إل���ى حماية 
الفلس���طينيين، وأعلنت ف���ي 19 حزيران/يونيو 
انسحابها من مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 

المتحدة الذي تتهمه باالنحياز ضد إسرائيل.
أدان المف���اوض الفلس���طيني صائ���ب عريقات 
"مؤام���رة أميركية إس���رائيلية لتصفية القضية 

الفلسطينية".
اعلن���ت الواليات المتحدة في 24 اب/أغس���طس 
شطب أكثر من 200 مليون دوالر من المساعدات 
للفلسطينيين قبل ان تقرر وقف تمويل االونروا 

في 31 اب/أغسطس.
وردت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير 
الفلسطينية حنان عشراوي ان هذا القرار "متهور 

وغير إنساني".
وقبل يومين من ذلك، حذر المتحدث باسم االونروا 
كريس غينيس من ان الوكالة "لن يكون بحوزتها 

فلس واحد" بنهاية شهر ايلول/سبتمبر.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت قناة "سي أن أن" األميركية أن خبراء عسكريين 
في الوالي���ات المتح���دة وضعوا قائم���ة لألهداف 

المحتملة التي قد يتم استهدافها في سوريا.
وأوضح���ت القناة نقاًل عن عدد من المس���ؤولين أن 

القرار لم يتخذ بعد.
كما أشارت إلى أن المعطيات التي تّم جمعها مسبقًا 
حول األهداف المحتملة س���تتيح للبنتاغون ضمان 
بداي���ة جيدة لعمليته إذا أقّر الرئيس دونالد ترامب 

تنفيذها.
"قن���اة "س���ي أن أن" لفتت إل���ى أن قائمة األهداف 
تشمل ما وصفته "بالمنشآت الكيميائية السورية".

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية األميركي مايك 
بومبي���و إن "الواليات المتح���دة تعد هجوم الجيش 

الس���وري عل���ى إدلب تصعي���دًا لص���راع  خطر في 
األساس"، على حد وصفه.

وفي تغريدة له عل���ى تويتر قال بومبيو إن "ماليين 
النازحين إلى إدلب سيعانون نتيجة العملية".

من جهتها، نفت األمم المتح���دة أن يكون أمينها 
العام أنطوني���و غوتيريش قد قصد توجيه االتهام 
إل���ى الحكوم���ة الس���ورية باس���تخدام األس���لحة 

الكيميائية في بيانه األخير.
التوضي���ح األممي جاء بعد احتجاج س���وريا بش���أن 
تشويه بيان غوتيريش من قبل وسائل إعالم عربية 

وأجنبية.
وأوضحت األم���م المتحدة أن "ه���ذا البيان لم يكن 
موجهًا ألي طرف أو أي حكومة بعينها، بل هو تأكيد 
لمبدأ أساسي يطبق في كل مكان وزمان وفي أي دولة 

وأي نزاع بأن استخدام السالح الكيميائي محظور"، 
مضيفة أن "هذا ما أراد األمين العام إيصاله، وغايته 

هو وضع حد لهذا النزاع"، وفق البيان.
مندوب س���وريا لدى األمم المتحدة بشار الجعفري 
أكد أن الجيش السوري ال يمتلك أسلحة كيميائية 

وليس بحاجة إلى استخدام أسلحة غير تقليدّية.
وطال���ب الجعفري األمين الع���ام لألمم المتحدة بأن 
ينأى بنفس���ه ع���ن المواقف التي تس���تغلها دول 
و"وس���ائل إعالم مغرضة". في حين قال مصدر في 
الخارجية الس���ورية إّن "مكافحة اإلرهاب مسؤولية 

أساسية تتحملها الدولة".
مصدر في الخارجية الس���ورية أشار إلى أّن البيانات 
الت���ي امتألت بالتهديد والوعيد من دول غربية هي 

محاوالت مكشوفة لحماية أدواتها من اإلرهابيين.

آخرها القرار الخاص بتوقف تمويل »أونروا«.. 
قــرارات ترامــب المنحــازة لـ »إسرائيــل«

دونالد ترامب

االستقالل/ وكاالت:
أفاد استطالع للرأي نش���ر حديًثا أّن 60% من األمريكّيين ال ُيوافقون على أداء الرئيس 

األميركي دونالد ترمب، وبأّن نصفهم تقريًبا يؤّيدون فكرة عزله.
ووفًقا لالس���تطالع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست و«إيه بي سي نيوز«، فإّن %36 

فقط من األميركيين يوافقون على أداء ترمب في البيت األبيض.
وش���مل االستطالع الجديد 1003 أشخاص بالغين، في الفترة الممتدة بين 26 و29 آب/

أغسطس.
واعتبر 49% من المستطلعين أّن الكونغرس يجب أن ُيطلق عملّيًة لعزل ترمب، بينما قال 
46% إنهم سيعارضون ذلك. وعّبر 53% من المستطلعين عن اعتقادهم بأّن الرئيس 
األميركي عرقل سير العدالة بمحاولته التدّخل في التحقيق الذي ُيجريه المدعي الخاص 

روبرت مولر حول وجود تواطؤ محتمل بين روسيا وفريق حملة ترمب االنتخابية.
وتختلف ش���عبية الرئيس الجمهوري بشكل كبير حسب التوجهات السياسية: %78 
من الجمهوريين يوافقون على أدائه، في حين ُيعارضه 93% من الديمقراطيين و%59 
من المستقلين. وفي آخر استطالع للرأي أجرته واشنطن بوست و«إيه بي سي نيوز« في 
نيس���ان/أبريل، وافق 40% من األميركيين على أداء ترم���ب، بينما عّبر 56% منهم عن 

رفضهم لهذا األداء.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الرئاسة األميركية أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي أمير الكويت الشيخ 

صباح األحمد الصباح في البيت األبيض األربعاء المقبل.
وأوضح البيت األبيض في بيان له أمس السبت أن أمير الكويت سيجري لقاء مع 
ترامب في الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري، في إطار زيارة عمل إلى واشنطن.

وأش���ار البيان إلى أن اللقاء "س���يتناول بطريقة ش���املة العالقات الثنائية بين 
الكويت والواليات المتحدة، فضال عن التطورات اإلقليمية".

وكان أمي���ر الكويت أجرى آخر زيارة له إلى واش���نطن في س���بتمبر/أيلول العام 
الماضي، والتقى خاللها ترامب. وفي يناير/كانون الثاني الماضي اتصل ترامب 
بأمي���ر الكويت مهنئا بانتخاب الجمعية العام���ة لألمم المتحدة الكويت ضمن 

خمس دول جديدة لعضوية مجلس األمن.

60 % من األميركيين ال 
يوافقون على أداء ترمب

أمير الكويت يلتقي ترامب 
بواشنطن األربعاء المقبل

»سي أن أن«: خبراء عسكريون أميركيون 

وضعوا قائمة لألهداف المحتملة في سوريا

االستقالل/ وكاالت:
أكد وزير الخارجية الروس���ي سيرغي الفروف في حديث متلفز أمس السبت، أن تشديد 
الواليات المتحدة عقوباتها يضّر بالعالقات الثنائية، ويولد نتائج عكس���ية لما تنشده 

من وراء العقوبات.
وأضاف سيرغي الفروف: “أعتقد أن ذلك هو مجرد صفحة حزينة في التاريخ األمريكي”.

وردا على س���ؤال حول إذا ما كان قد فقد الرغبة باللقاء مع نظيره األمريكي مايك بومبيو، 
بعد العقوبات األخيرة التي فرضتها واش���نطن ضد موس���كو بذريعة حادث سالزبوري، 
قال الفروف: “نحن لس���نا من الدول، التي “تحرد” وتق���ول، لقد تفوهتم بكلمات غير 
محقة ولذلك لن نتواصل معكم. هذه ليست طريقتنا. نحن نقوم دائما بتقييم تصرفات 

شركائنا بشكل مبدئي عندما ال نتفق معهم، وروسيا ال تغلق الباب أبدا”.

الفروف: نرفض اإلمالءات 
األمريكية وعقوبات واشنطن 
ضدنا تضّر بالعالقات الثنائية

االستقالل/ وكاالت:
أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا عبدالسالم عاشور 
في س���اعة متأخرة من مس���اء الجمعة، بدء س���ريان هدنة ووقف إلطالق النار بالعاصمة 
طرابلس، إثر اشتباكات مسلحة استمرت خمسة أيام، وأودت ب�38 قتيال.  أضاف عاشور 
في تصريح نقلته الصفحة الرسمية للوزارة عبر "فيسبوك" أن الهدنة ووقف إطالق النار 
"تأتي بعد جه���ود حثيثة من لجان المصالحة الوطنية وبعثة األمم المتحدة للدعم في 

ليبيا"، دون مزيد من التفاصيل.
وتش���هد العاصمة الليبية منذ خمسة أيام اشتباكات مسلحة بين "اللواء السابع" التابع 
ل���وزارة الدفاع، والمعروف بالكانيات من جهة، وبين كتيبة "ثوار طرابلس" بقيادة هيثم 

التاجوري، بدعم من "كتيبة النواصي"، التابعتين لوزارة الداخلية من جهة ثانية.
ويتهم اللواء السابع، كل من "ثوار طرابلس" و"كتيبة النواصي"، بمهاجمة نقاط تمركزه 
في الضاحية الجنوبية للعاصمة، مما أدى إلى اندالع اش���تباكات فجر األحد، باألس���لحة 
الثقيلة والمتوس���طة، انتهت بسيطرة اللواء الس���ابع على معسكر اليرموك في منطقة 

صالح الدين، جنوبي طرابلس، حسب وسائل إعالم محلية.

ليبيا: هدنة بطرابلس إثر 
اشتباكات أودت بـ 38 قتيال
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أعلن أنا المواطن / عبد الكريم عبد الحي محمد عواد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804355154( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / احمد نعيم احمد الناجي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906695861( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / صالح محمود موسى عاشور  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405232414( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / مالك عالء ابراهيم جرادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407849041( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / شفيقه أحمد حامد الهمص
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)924876220( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/منذر عبدالمجيد محمد ابو ركاب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804456515( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية 
مج���ددا ع���ن التع���اون العس���كري 
اإلسرائيلي مع حكومة ميانمار، رغم 
اتهام���ات األمم المتح���دة لألخيرة 
بممارس���ة "إبادة جماعية" ضد أقلية 
الروهينغا المس���لمة، بينما تواصل 
"إس���رائيل" تهربها من تبعات هذا 

التعاون.
وج���اء في مق���ال تحليل���ي بعنوان 
"صفقات األسلحة اإلسرائيلية القذرة 
مع ميانمار" نش���ر مؤخ���را بصحيفة 
هآرت���س أن الس���الح اإلس���رائيلي 
يش���ارك ف���ي عملي���ات التطهي���ر 
العرق���ي والديني في والي���ة أراكان 
غربي ميانم���ار، وأن التقارير األممية 
التي صدرت مؤخرا عن جرائم جيش 
ميانم���ار ل���م تمنع "إس���رائيل" من 
التعاون وبيع الس���الح للمشتبه في 

ارتكابهم جرائم حرب.
وفي س���بتمبر/أيلول 2015، زار قائد 
جي���ش ميانمار مين أون���غ هالينج 
"إس���رائيل"، وأعلن من هناك ش���راء 
أسلحة إس���رائيلية بعشرات ماليين 
ال���دوالرات، كم���ا زار الحقا مس���ؤول 

بوزارة الجيش اإلسرائيلية ميانمار.
وأكد تقرير لصحيف���ة هآرتس في 
أكتوبر/تش���رين األول الماض���ي أن 
البحرية في ميانمار اشترى  س���الح 
ومدافع  س���فنا حربي���ة وصواري���خ 
إس���رائيلية، كم���ا ط���ورت ش���ركة 

إس���رائيلية الطائرات القتالية لتلك 
الدولة، ودربت ش���ركة أخرى جيش 

ميانمار.
والمحام���ي  الناش���ط  وكش���ف 
اإلسرائيلي إيتاي ماك عن تفاصيل 
العالقة العس���كرية اإلسرائيلية مع 
نظام ميانمار، وربطها بجرائم النظام 
ضد مس���لمي الروهينغا، ما قاده إلى 
تقديم التماس إلى المحكمة العليا 
اإلسرائيلية مطالبا بوقف بيع السالح 

إلى النظام.

وفي م���ارس/آذار الماضي، ردت وزارة 
التماس  على  اإلس���رائيلية  الجيش 
ماك بأن على المحكمة أال تتدخل في 
العالقات الخارجية ل�"إسرائيل"، لكن 
اإلسرائيلي  الكنيست  أعضاء  إحدى 
وجه���ت اس���تجوابا لوزي���ر الجيش 
أفيغدور ليبرمان عن بيع السالح إلى 

ميانمار.
وق���ال م���اك لوكال���ة األناض���ول إن 
تنِف  ل���م  اإلس���رائيلية  الحكوم���ة 
تصدير السالح إلى ميانمار وتدريبها 

للجنود هناك، إال أنها لم توافق على 
نشر تفاصيل ما تقوم به.

ونش���رت لجن���ة تقص���ي الحقائق 
األممية في ميانمار مؤخرا تقريرا من 
18 صفحة، كشفت فيه عن الفظائع 
التي ارتكبها الجيش في حملته ضد 
المسلمين، وقالت إن الجيش رد على 
المسلحين الروهينغا الذين هاجموا 
أغس���طس/آب  للش���رطة في  مراكز 
2017 بحملة تطهير عرقي متعمدة 

وغير مسبوقة.

»هآرتس«: أسلحة »إسرائيل« القذرة 
ساهمــت بإبــادة مسلمــي الروهينغــا

جي�ش ميامنار متهم بارتكاب جرائم حرب يف حق اأقلية الروهينغا امل�سلمة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
توقعت صحيفة "معاري���ف" العبرية أمس 
السبت، أن تسقط "إسرائيل" قريًبا؛ ألسباب 

أمنية داخلية.
وكتب المحلل العس���كري "ألون بن دافيد" 
أن  اإلس���رائيلية،  "معاري���ف"  بصحيف���ة 
"إسرائيل ستسقط قريًبا ويرجع ذلك ألسباب 
أمنية داخلية بحتة، حيث نجحت "تل أبيب" 
في التغلب على المخاطر األمنية الخارجية، 
وتحقيق إنج���ازات أمنية على الجبهات، في 
س���وريا وغزة، لك���ن الخط���ر الحقيقي الذي 

يهدد "إسرائيل"، هو خطر داخلي".
وتابع المحلل اإلسرائيلي: أن أشهر الصيف، 
تنته���ي بتحقيق إنجازات أمنية كبيرة على 
الجبهتين الشمالية والجنوبية، و"إسرائيل" 
المجه���ود اإليراني  نجحت في تش���ويش 
للتمركز العس���كري في سوريا، ونجحت في 

التوصل إلى هدوء بغالف غزة.
وأضاف "ألون بن دافي���د"، أن المعركة أمام 

إيران بس���وريا لم تنتِه، حت���ى اآلن ولم يتم 
التوصل إل���ى اتفاق تهدئة م���ع "حماس" 
بغزة، إال أن السكان في "إسرائيل" يشعرون 
باألمن على الجبهات ألن السياسات األمنية 
اإلس���رائيلية، نجحت ف���ي تحقيق إنجازات 
كبي���رة بالضفة الغربية، وت���م وقف ظاهرة 
العمليات الفردية، وتقليص عدد العمليات.

وقال إنه على صعيد قطاع غزة، "إس���رائيل" 
اقتنع���ت مؤخًرا أن التفاوض يجب أن يكون 
مع الطرف األقوى بغزة، وهي حماس، وذلك 
بعد أن تس���ببت بإحراق مساحات كبيرة من 
الحقول الزراعية بغالف غزة، وخسائر مالية 
تقدر ب���� 12 ملي���ون دوالر وحت���ى اآلن تم 
التوصل إلى عدة تفاهم���ات بين الطرفين، 
حول عودة الهدوء واألمن للمناطق الحدودية 
والغالف، مقابل فتح المعابر وإدخال البضائع 

للقطاع. 
وقال إن هذه النجاحات على الصعيد األمني، 
ال تحررنا من محاسبة أنفسنا كإسرائيليين، 

وال تحررنا من تجاهل التهديد الخطير الذي 
يواجهنا من الداخل فإلى جانب السياسات 
األمنية التي تقودها الحكومة اإلسرائيلية، 
فهي تقود سياسات داخلية تزيد االنقسام 
والتوتر داخل المجتمع "اإلسرائيلي"، بحسب 
م���ا نقله موقع ص���دى البلد ع���ن الصحيفة 

العبرية.
وأك���د أن هناك العديد من المش���اكل التي 
تسببت بها حكومة نتنياهو، خصوصا نتائج 
القوانين الجديدة التي سنتها، مثل قانون 
القومية هذه القوانين تزيد االنقس���ام في 
المجتمع اإلس���رائيلي، الذي يعاني من عدة 
تناقضات باألس���اس، وتشكل الخطر األكبر 
عل���ى مصير الدول���ة من الداخ���ل وال يوجد 
بالحكومة ش���خص قادر عل���ى التفكير في 
تداعيات هذه القوانين، على السكان العرب 
بالدولة، خصوصا الطائفة الدرزية، وأنا أنصح 
وزراء الحكومة الحالية، بالعودة لدراسة العبر 

المستخلصة من تاريخ أوروبا قبل 80 سنة.

االستقالل/ وكاالت:
من المقرر أن يصل اليوم األحد "رودريغو دوتيرتي" إلى "تل أبيب"، على رأس وفد 
عسكري واقتصادي كبير، وذلك في زيارة رسمية هي األولى من نوعها لرئيس 
فلبيني إلى الكيان "اإلس���رائيلي". وأفاد بي���ان صادر عن الحكومة الفلبينية، أن 
الزيارة من المقرر أن تس���تمر 4 أي���ام، يلتقي خاللها دوتيرت���ي برئيس وزراء 

االحتالل، بنيامين نتنياهو.
وتأت���ي الخطوة بالرغم من تدهور العالقات بين الجانبي���ن، إثر توصيف دوتيرتي، عام 
2016، حملته ضد تجار المخدرات بالمحرقة النازية ضد اليهود "الهولوكوست"، قبل أن 
يتراجع. ويتوقع أن تش���هد الزيارة توقيع صفقات شراء أسلحة "إسرائيلية"، واتفاقات 

أمنية وتجارية، وإجراء جوالت في قواعد عسكرية.
وأف���ادت قناة "أي نيوز 24" العبري���ة، اليوم، أن الجانبين س���يبحثان كذلك عقد اتفاق 
بخصوص العمال الفلبينيين في "إس���رائيل"، وتسيير رحالت جوية مباشرة بين مانيال 
و"تل أبيب". ويش���ارك في وفد دوتيرتي نحو 400 شخص، منهم مسؤولون عسكريون 
وأمنيون ورجال أعمال، بحس���ب البيان الحكومي. تجدر اإلشارة إلى أن الفلبين أعلنت في 
9 أغسطس/آب الجاري، إجراء تجربة ناجحة لمنظومة صاروخية، كانت حصلت عليها من 
"إسرائيل" في أبريل/نيسان الماضي، بالتزامن مع احتدام سباق التسلح في جنوب شرق 

آسيا، على خلفية نزاعات حدودية متعددة األطراف.

االستقالل/ وكاالت:
تتفاخر "إس���رائيل" بأنها دولة متطورة، وحتى أن قادتها يصفونها 
بأنها "أمة ستارت-أب" بسبب تطور صناعة الهايتك فيها. لكن الخبير 
االقتصادي والمحاضر في جامعة تل أبيب ورئيس معهد "ش���وِرش" 
لالقتصاد االجتماعي، البروفيس���ور دان بن دافيد، يرى أن حال جهاز 
التعليم في "إسرائيل" ال يبشر بأن "إسرائيل" تلحق بركب التطور، بل 

أن هذا الجهاز "يشكل خطرا على مستقبل إسرائيل".
وأكد ب���ن دافيد، في مقال مط���ول في صحيف���ة "هآرتس" الجمعة 
الماضية، أن "نصف التالميذ في "إسرائيل" يتلقون تعليما بمستوى 
عالم ثالث، وعندما يكبرون سيكون بإمكانهم صيانة نظام اقتصادي 

بمستوى عالم ثالث فقط". 
ويس���تدرك الباحث أنه على الرغم من أنه توجد في إس���رائيل حاليا 
صناع���ة هايتك متقدمة وجامعات متطورة، ونس���بة حاملي األلقاب 
األكاديمية في س���ن 35 – 54 عاما مرتفعة وفي المكان الرابع عالميا، 
وعدد سنوات التعليم للفرد في المكان الثالث على مستوى العالم، إال 

أن هذا ال يدل على مستوى ثقافي ومعرفي مرتفع.
"في الفترة التي باإلمكان االدعاء فيها أن ’الحقيقة ليست الحقيقة’، 
وعندما تكون األخب���ار ’فيك نيوز’ ويضعون مقاب���ل الواقع ’حقائق 
بديلة’، ف���إن االنطباع هو أن���ه دخلنا عصرا تحل في���ه األفكار مكان 
الحقائق. ونحن غارقون بكميات معلومات كثيرة، يصعب على معظم 
األفراد التمييز بين المهم والتافه. وهذه أرضية خصبة للديماغوغية".

وتوض���ح المعطي���ات الوض���ع الحاص���ل ف���ي إس���رائيل. ورغم أن 
"اإلس���رائيليين مثقف���ون أكثر، على الورق، م���ن مواطني جميع دول 
منظمة OECD تقريبا، لكن إنتاجي���ة العمل، التي ُتملي القدرة على 
دفع أجر س���اعة عمل مرتفع، هي أقل م���ن معظم دول المنظمة. كما 
أن إنتاجية العمل اإلسرائيلية تتراجع عن المعدل في دول G7، منذ 
سنوات الس���بعين، واتس���عت الفجوة بينها وبيننا بأكثر من ثالثة 

أضعاف".

التعليم يلقي 
»إسرائيل« خارج  بـ

الدول المتقدمة

ألول مرة.. رئيس الفلبين 
يزور »تل أبيب« اليوم األحد 

»معاريف«: توقعات بانهيار »إسرائيل« قريبًا ألسباب داخلية

االستقالل/ وكاالت:
كشف وزير الخارجية األمريكي األس���بق جون كيري، عن تفاصيل جديدة في 
مذكراته التي سينشرها خالل األيام القليلة القادمة، حول موقف رئيس وزراء 
االحتالل بنيامين نتنياهو أثناء الحرب األخيرة على قطاع غزة عام 2014، قائال 
إنه "كان خائفا من الحرب". وأضاف كيري في هذه المذكرات التي تنش���ر في 
الرابع من الش���هر الج���اري، أّنه "التقى نتنياهو بعد من���ع الرحالت الجوية إلى 

"إسرائيل" بسبب تهديد الصواريخ من غزة".
وق���ال كيري إنه ألول مرة ي���رى فيها نتنياهو "متوترًا وخائفًا مما يجري - قلبي 

انقبض ألجله ألنني لم أره ضعيفا من قبل مثل ذلك". وفق تعبيره.
واتهم كيري نتنياهو بطرح مس���ودة سرية التفاق وقف إطالق النار مع حماس 
في ذلك الوق���ت , إال أنه تفاجأ من عرضها على اإلع���الم كمطلب من "حماس" 

وإظهار الرفض اإلسرائيلي لها. وفق "يديعوت آحرنوت".

كيري يكشف معلومات مثيرة
 عن نتنياهو في حرب 2014
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االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراس���ة أمريكية حديث���ة، أن العناية 
بصحة الفم لعالج أمراض اللثة تلعب دوًرا في 
الحد من االلتهاب والسموم في الدم، وتحسن 
الوظيف���ة اإلدراكية لدى األش���خاص الذين 

يعانون من تليف الكبد.
الدراس���ة أجراها باحثون بجامع���ة فرجينيا 
كومونولث األمريكية، ونش���روا نتائجها، في 
 American Journal( العدد األخير من دورية
 of Physiology-Gastrointestinal and

Liver Physiology( العلمية.
وأوضح الباحث���ون أن مضاعفات تليف الكبد 
تش���مل االلتهابات في جميع أنحاء الجس���م 

واعت���الل الدم���اغ الكبدي، وتراكم الس���موم 
في الدماغ الناجم ع���ن مرض الكبد المتقدم، 
وينجم عنه���ا تغيرات في الم���زاج وضعف 

الوظائف اإلدراكية.
وكانت دراسات سابقة كشفت أن األشخاص 
الذين يعانون من تليف الكبد لديهم تغيرات 
في األمعاء الدقيقة والجراثيم اللعابية، وهي 
البكتريا التي تغذي القناة الهضمية والفم، 
والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض اللثة وزيادة 
خطر حدوث مضاعفات متعلقة بتليف الكبد.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون 
مجموعتين من المتطوعين الذين يعانون من 

تليف الكبد والتهاب اللثة المعتدل.

وتلقت المجموع���ة األولى العناي���ة الكافية 
للحد من التهابات اللثة، بما في ذلك تنظيف 
األسنان وإزالة س���موم البكتيريا من األسنان 
واللثة، فيما لم تتلق المجموعة األخرى نفس 

العناية.
وجمع فريق البحث عينات الدم واللعاب والبراز 
قبل وبع���د 30 يوًما من الع���الج، كما أجريت 
للمشاركين اختبارات موحدة لقياس الوظيفة 

المعرفية قبل وبعد العالج.
ووج���د الباحث���ون أن المجموع���ة التي تلقت 
العناية بصحة الفم لعالج أمراض اللثة، زادت 
لديها مس���تويات بكتيريا األمع���اء النافعة 
التي يمكن أن تقلل االلتهاب، كما تحس���نت 

لديها الوظائف المعرفية، مقارنة بالمجموعة 
األخرى.

م���ن ناحية أخ���رى، أظه���رت المجموعة غير 
المعالج���ة زيادة في مس���تويات االلتهابات 
وس���موم الدم، مقارنة بالمجموع���ة التي تم 

عالجها من أمراض اللثة.
وأشار الفريق أن انخفاض مستويات االلتهاب 
في الجسم قد يقلل من بعض أعراض اعتالل 
الدماغ الكبدي لدى األشخاص الذين يتلقون 

بالفعل العالجات المعتادة للكبد.
وأضافوا أن هذا االكتشاف مهم ألنه ال توجد 
عالج���ات أخرى معتمدة من قبل هيئة الغذاء 
وال���دواء األمريكي���ة للتخفيف من مش���اكل 

اإلدراك لدى المصابين بتليف الكبد.
وتع���د أم���راض اللثة، من أكثر أم���راض الفم 
انتش���اًرا، وتتمث���ل أعراضها ف���ي االحتقان 
واالنتفاخ ونزف الدم منها ألقل س���بب، وفي 
مرحلة الحقة تتش���كل الجي���وب اللثوية ما 

يسبب رائحة الفم الكريهة.
ولتجنب اإلصاب���ة باألمراض المتعلقة باللثة، 
ينصح الباحثون األشخاص باالهتمام الكامل 
بنظافة األسنان واالعتناء بوضع اللثة الصحي 
منذ الصغر، عبر تدليكه���ا ومراجعة الطبيب 
بشكل دوري من أجل الكشف عن أية أمراض 
ال ترى بالعين المجردة، لكنها موجودة وتظهر 

فقط عند حدوث االلتهابات المتكررة.

االستقالل/ وكاالت:
ما الغاية من إنش���اء ناطحة س���حاب بدون 
أي نواف���ذ أو فتح���ات ف���ي هيكلها؟ هل 
ُكن���ت تصّدق أن مثل هك���ذا مبنى ُيمكن 
بناؤه؟ ليس ذلك فحسب، بل وسط مدينة 
سياحية صاخبة ُيشاد بثروتها الهندسية 
والمعمارية! في ه���ذا المقال، نتحدث عن 
 ”Long lines Building“ ناطحة السحاب
المبني���ة في مدينة نيوي���ورك األمريكية، 
والتي تمّيزت عن كل ناطحات السحاب في 

العالم بأنها تخلو من النوافذ.
 Church ف���ي الجزء الش���مالي من ش���ارع
بين ش���ارعي توماس وشارع وورث بمدينة 
نيويورك، والمعروف أيًضا باسم شارع “33 
Thomas Street”، تقع ناطحة الس���حاب 
“Long lines Building”، أو م���ا يعن���ي 

“مبنى الخطوط العريضة”. وهو مبنى أقل 
ما ُيوصف ب���ه بأنه غريب األطوار، يضم 29 
طابًقا وُتخّزن فيه كافة مس���تلزمات الحياة 
الضروري���ة ما يكفي إلبقاء 1500 ش���خًصا 
على قيد الحياة مدة أسبوعين دون الحاجة 
للخ���روج أو الحصول على إمدادات خارجية. 
كما ُيخّزن المبن���ى حوالي 250 ألف جالون 
م���ن الوق���ود ال���الزم لتش���غيل المولدات 

الكهربائية.
وُيعتب���ر المبن���ى مرك���ًزا لحف���ظ خطوط 
االتصاالت الدولية والكابالت، حيث يحتوي 
على نظام أساس���ي ُيس���تخدم للمسافات 
الطويل���ة، وه���و بمثاب���ة بواب���ة التبديل 
الرئيسية التي تصل بين الواليات المتحدة 

األمريكية والعالم.
وت���م بناء المبنى في ع���ام 1969م وافُتتح 

في عام 1974م، ويصل ارتفاعه إلى 167.5 
متًرا، بارتف���اع 5.5 للطاب���ق الواحد. وبقي 
المبنى على حاله منذ تشييده حتى اليوم 
باس���تثناء تغيير واحد فقط، وهو تحويل 
بعض األماك���ن المتوافرة في���ه إلى مركز 

لحفظ المعلومات المهمة.
وعلى الرغم من أن المبنى ُمعتم وغير ظاهر 
أمام المباني األخرى، إال أنه لفت الكثير من 
األنظار إليه. وقد وصف���ه الناقد المعماري 
بول غولدبرغر في مقالة نش���رها بصحيفة 
نيويورك تايمز األمريكي���ة: )لهذا المبنى 
س���حره الخاص فهو لي���س كباقي مباني 
التي أعرفه���ا والتي  ش���ركات االتصاالت 
تكون غالًبا عبارة عن صناديق تحوي أجهزة 
إلكتروني���ة؛ بل هو بما في���ه لديه جاذبية 

مميزة تجعلك تراه وبنفس الوقت ال تراه(.

ما سر ناطحة السحاب بال أي نوافذ في نيويورك؟

عــالج أمــراض اللثــة يحــد مــن أعــراض تلّيــف الكبــد

االستقالل/ وكاالت:
هناك عنصران أساس���يان في النظام الغذائي 
الصحي هما: ن���وع الطعام، وحجم الوجبة. فإذا 
كنت تحاول ضبط وزنك، وإنقاص الكيلوغرامات 
الزائدة عليك اس���تبعاد األطعمة غير الصحية 
مث���ل الوجبات الجاه���زة والمقال���ي والحد من 
كمية الكربوهيدرات، وتضمين المزيد من هذه 

األطعمة الصحية في وجباتك:
الدهون: تناول ما بين 20% إلى 35% بالمائة 
من الس���عرات الحرارية م���ن الدهون، واحرص 
عل���ى اختيار األطعمة التي تحتوي على دهون 
صحية مثل: األسماك، والمكسرات، واألفوكادو، 
وزيت الزيت���ون، وبذور الش���يا، والبذور، وزيوت 

الخضراوات.
البروتي���ن: تناول ما بين 10 إلى 35 بالمائة من 

الس���عرات الحرارية عن طري���ق البروتين، لكن 
تجّنب اللحوم الحم���راء الغنية بالدهون وجلد 
الدج���اج. واجع���ل األولوية لألس���ماك، وصدر 
الديك الرومي والدجاج، واللحوم الحمراء قليلة 
الدهون، وقم بزيادة حصة البروتين النباتي في 

طعامك عن طريق تناول البقول.
الكربوهيدرات: قلل من الكربوهيدرات النشوية 
قدر اإلمكان، واحص���ل على الكربوهيدرات من 
الخضراوات والفواكه، مع قليل من الخبز األسمر 
واألرز البني أو المعكرونة المصنوعة من القمح 

الكامل.
وبش���كل عام، لتفقد الوزن ال ينبغي أن تشكل 
الكربوهيدرات أكثر من 45 بالمائة من السعرات 
الحرارية التي تتناولها، كما عليك مراقبة حجم 

الوجبات.

إليك قائمة األطعمة التي
 تساعدك على إنقاص الوزن

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت دراس���ة حديثة ألنش���طة الدماغ أن الك���رم والعطاء يهدئ 
النشاط في المناطق التي ترتبط بالتوتر والقلق. وتفسر هذه النتائج 
ما رصدته دراسات سابقة من تزايد اإلحساس بالسعادة بعد ممارسة 
س���لوكيات الكرم والعطاء. وأجريت األبحاث الجديدة بمش���اركة 382 
ش���خصًا تم تقسيمهم إلى مجموعات وتكليف كل مجموعة بالقيام 
بمجموع���ة مختلفة من الس���لوكيات وردود األفع���ال. وخضع جميع 

المشاركين لتصوير الدماغ بموجات الرنين المغناطيسي.

وبينت النتائج التي نش���رتها دورية »بيهافيرال ميديس���ن« أن 
الس���لوك الكريم وممارسات العطاء ودعم اآلخرين تقلل النشاط 
في منطقة ُتعرف باسم اللوزة أو »أميجداال«. وهي منطقة تنشط 
إفرازاتها مع نوبات القلق والتوتر. وبحسب الدراسة التي أجريت 
في جامعة بنسلفانيا تختلف نوعية العطاء في تأثيرها اإليجابي 
على خفض القلق والتوتر، فمس���اعدة اآلخري���ن بالجهد تحقق 
مفع���واًل أقوى من مس���اعدتهم بالمال، لكن يظ���ل العطاء بكل 

أشكاله من عوامل اإلحساس بالسعادة.

االستقالل/ وكاالت:
تمكن علماء من جامعة مينيس���وتا من تطوير أول عين 
إلكترونية باستخدام تقنية الطباعة ثالثية االبعاد، األمر 
ال���ذي قد يبث األمل في نفوس المكفوفين الس���تعادة 
بصرهم. وقام الباحثون بطباعة مجموعة من مستقبالت 
الضوء على سطح نصف كروي، وابتكروا حبرًا أساسيًا من 
الجس���يمات الفضية، قبل أن يقوموا بطباعة الموصالت 

الضوئية التي تعمل على تحويل الضوء إلى كهرباء.
م���ن جهته قال الدكتور مايكل ماكالبين: "كنا نش���اهد 
العيون اإللكترونية في أفالم الخيال العلمي فقط، لكننا 

اآلن أق���رب من أي وق���ت مضى الس���تخدامها في عالج 
المصابين بالعمى".

وخ���الل التج���ارب، وج���د فري���ق البح���ث أن الموصالت 
المصنوعة باس���تخدام الطباعة ثالثية األبعاد، يمكن أن 

تحول الضوء إلى كهرباء بنسبة كفاءة تبلغ 25 بالمائة.
ويخط���ط العلم���اء اآلن إلنش���اء نم���وذج أول���ي للعين 
اإللكترونية، يحتوي على المزيد من مس���تقبالت الضوء 
األكث���ر فاعلية، كما أنهم يس���عون للعثور على طريقة 
للطباعة على مادة أكثر نعومة يمكن زراعتها في العين 

الحقيقية، وفق ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

دراسة تكشف سبب اإلحساس 
بالسعادة بعد سلوكيات الكرم

تطويـــر »عين 
إلكتـــرونية« 
باستخدام الطباعة 
ثالثية األبعاد
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االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراس���ة أمريكية حديث���ة، أن العناية 
بصحة الفم لعالج أمراض اللثة تلعب دوًرا في 
الحد من االلتهاب والسموم في الدم، وتحسن 
الوظيف���ة اإلدراكية لدى األش���خاص الذين 

يعانون من تليف الكبد.
الدراس���ة أجراها باحثون بجامع���ة فرجينيا 
كومونولث األمريكية، ونش���روا نتائجها، في 
 American Journal( العدد األخير من دورية
 of Physiology-Gastrointestinal and

Liver Physiology( العلمية.
وأوضح الباحث���ون أن مضاعفات تليف الكبد 
تش���مل االلتهابات في جميع أنحاء الجس���م 

واعت���الل الدم���اغ الكبدي، وتراكم الس���موم 
في الدماغ الناجم ع���ن مرض الكبد المتقدم، 
وينجم عنه���ا تغيرات في الم���زاج وضعف 

الوظائف اإلدراكية.
وكانت دراسات سابقة كشفت أن األشخاص 
الذين يعانون من تليف الكبد لديهم تغيرات 
في األمعاء الدقيقة والجراثيم اللعابية، وهي 
البكتريا التي تغذي القناة الهضمية والفم، 
والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض اللثة وزيادة 
خطر حدوث مضاعفات متعلقة بتليف الكبد.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون 
مجموعتين من المتطوعين الذين يعانون من 

تليف الكبد والتهاب اللثة المعتدل.

وتلقت المجموع���ة األولى العناي���ة الكافية 
للحد من التهابات اللثة، بما في ذلك تنظيف 
األسنان وإزالة س���موم البكتيريا من األسنان 
واللثة، فيما لم تتلق المجموعة األخرى نفس 

العناية.
وجمع فريق البحث عينات الدم واللعاب والبراز 
قبل وبع���د 30 يوًما من الع���الج، كما أجريت 
للمشاركين اختبارات موحدة لقياس الوظيفة 

المعرفية قبل وبعد العالج.
ووج���د الباحث���ون أن المجموع���ة التي تلقت 
العناية بصحة الفم لعالج أمراض اللثة، زادت 
لديها مس���تويات بكتيريا األمع���اء النافعة 
التي يمكن أن تقلل االلتهاب، كما تحس���نت 

لديها الوظائف المعرفية، مقارنة بالمجموعة 
األخرى.

م���ن ناحية أخ���رى، أظه���رت المجموعة غير 
المعالج���ة زيادة في مس���تويات االلتهابات 
وس���موم الدم، مقارنة بالمجموع���ة التي تم 

عالجها من أمراض اللثة.
وأشار الفريق أن انخفاض مستويات االلتهاب 
في الجسم قد يقلل من بعض أعراض اعتالل 
الدماغ الكبدي لدى األشخاص الذين يتلقون 

بالفعل العالجات المعتادة للكبد.
وأضافوا أن هذا االكتشاف مهم ألنه ال توجد 
عالج���ات أخرى معتمدة من قبل هيئة الغذاء 
وال���دواء األمريكي���ة للتخفيف من مش���اكل 

اإلدراك لدى المصابين بتليف الكبد.
وتع���د أم���راض اللثة، من أكثر أم���راض الفم 
انتش���اًرا، وتتمث���ل أعراضها ف���ي االحتقان 
واالنتفاخ ونزف الدم منها ألقل س���بب، وفي 
مرحلة الحقة تتش���كل الجي���وب اللثوية ما 

يسبب رائحة الفم الكريهة.
ولتجنب اإلصاب���ة باألمراض المتعلقة باللثة، 
ينصح الباحثون األشخاص باالهتمام الكامل 
بنظافة األسنان واالعتناء بوضع اللثة الصحي 
منذ الصغر، عبر تدليكه���ا ومراجعة الطبيب 
بشكل دوري من أجل الكشف عن أية أمراض 
ال ترى بالعين المجردة، لكنها موجودة وتظهر 

فقط عند حدوث االلتهابات المتكررة.

االستقالل/ وكاالت:
ما الغاية من إنش���اء ناطحة س���حاب بدون 
أي نواف���ذ أو فتح���ات ف���ي هيكلها؟ هل 
ُكن���ت تصّدق أن مثل هك���ذا مبنى ُيمكن 
بناؤه؟ ليس ذلك فحسب، بل وسط مدينة 
سياحية صاخبة ُيشاد بثروتها الهندسية 
والمعمارية! في ه���ذا المقال، نتحدث عن 
 ”Long lines Building“ ناطحة السحاب
المبني���ة في مدينة نيوي���ورك األمريكية، 
والتي تمّيزت عن كل ناطحات السحاب في 

العالم بأنها تخلو من النوافذ.
 Church ف���ي الجزء الش���مالي من ش���ارع
بين ش���ارعي توماس وشارع وورث بمدينة 
نيويورك، والمعروف أيًضا باسم شارع “33 
Thomas Street”، تقع ناطحة الس���حاب 
“Long lines Building”، أو م���ا يعن���ي 

“مبنى الخطوط العريضة”. وهو مبنى أقل 
ما ُيوصف ب���ه بأنه غريب األطوار، يضم 29 
طابًقا وُتخّزن فيه كافة مس���تلزمات الحياة 
الضروري���ة ما يكفي إلبقاء 1500 ش���خًصا 
على قيد الحياة مدة أسبوعين دون الحاجة 
للخ���روج أو الحصول على إمدادات خارجية. 
كما ُيخّزن المبن���ى حوالي 250 ألف جالون 
م���ن الوق���ود ال���الزم لتش���غيل المولدات 

الكهربائية.
وُيعتب���ر المبن���ى مرك���ًزا لحف���ظ خطوط 
االتصاالت الدولية والكابالت، حيث يحتوي 
على نظام أساس���ي ُيس���تخدم للمسافات 
الطويل���ة، وه���و بمثاب���ة بواب���ة التبديل 
الرئيسية التي تصل بين الواليات المتحدة 

األمريكية والعالم.
وت���م بناء المبنى في ع���ام 1969م وافُتتح 

في عام 1974م، ويصل ارتفاعه إلى 167.5 
متًرا، بارتف���اع 5.5 للطاب���ق الواحد. وبقي 
المبنى على حاله منذ تشييده حتى اليوم 
باس���تثناء تغيير واحد فقط، وهو تحويل 
بعض األماك���ن المتوافرة في���ه إلى مركز 

لحفظ المعلومات المهمة.
وعلى الرغم من أن المبنى ُمعتم وغير ظاهر 
أمام المباني األخرى، إال أنه لفت الكثير من 
األنظار إليه. وقد وصف���ه الناقد المعماري 
بول غولدبرغر في مقالة نش���رها بصحيفة 
نيويورك تايمز األمريكي���ة: )لهذا المبنى 
س���حره الخاص فهو لي���س كباقي مباني 
التي أعرفه���ا والتي  ش���ركات االتصاالت 
تكون غالًبا عبارة عن صناديق تحوي أجهزة 
إلكتروني���ة؛ بل هو بما في���ه لديه جاذبية 

مميزة تجعلك تراه وبنفس الوقت ال تراه(.

ما سر ناطحة السحاب بال أي نوافذ في نيويورك؟

عــالج أمــراض اللثــة يحــد مــن أعــراض تلّيــف الكبــد

االستقالل/ وكاالت:
هناك عنصران أساس���يان في النظام الغذائي 
الصحي هما: ن���وع الطعام، وحجم الوجبة. فإذا 
كنت تحاول ضبط وزنك، وإنقاص الكيلوغرامات 
الزائدة عليك اس���تبعاد األطعمة غير الصحية 
مث���ل الوجبات الجاه���زة والمقال���ي والحد من 
كمية الكربوهيدرات، وتضمين المزيد من هذه 

األطعمة الصحية في وجباتك:
الدهون: تناول ما بين 20% إلى 35% بالمائة 
من الس���عرات الحرارية م���ن الدهون، واحرص 
عل���ى اختيار األطعمة التي تحتوي على دهون 
صحية مثل: األسماك، والمكسرات، واألفوكادو، 
وزيت الزيت���ون، وبذور الش���يا، والبذور، وزيوت 

الخضراوات.
البروتي���ن: تناول ما بين 10 إلى 35 بالمائة من 

الس���عرات الحرارية عن طري���ق البروتين، لكن 
تجّنب اللحوم الحم���راء الغنية بالدهون وجلد 
الدج���اج. واجع���ل األولوية لألس���ماك، وصدر 
الديك الرومي والدجاج، واللحوم الحمراء قليلة 
الدهون، وقم بزيادة حصة البروتين النباتي في 

طعامك عن طريق تناول البقول.
الكربوهيدرات: قلل من الكربوهيدرات النشوية 
قدر اإلمكان، واحص���ل على الكربوهيدرات من 
الخضراوات والفواكه، مع قليل من الخبز األسمر 
واألرز البني أو المعكرونة المصنوعة من القمح 

الكامل.
وبش���كل عام، لتفقد الوزن ال ينبغي أن تشكل 
الكربوهيدرات أكثر من 45 بالمائة من السعرات 
الحرارية التي تتناولها، كما عليك مراقبة حجم 

الوجبات.

إليك قائمة األطعمة التي
 تساعدك على إنقاص الوزن

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت دراس���ة حديثة ألنش���طة الدماغ أن الك���رم والعطاء يهدئ 
النشاط في المناطق التي ترتبط بالتوتر والقلق. وتفسر هذه النتائج 
ما رصدته دراسات سابقة من تزايد اإلحساس بالسعادة بعد ممارسة 
س���لوكيات الكرم والعطاء. وأجريت األبحاث الجديدة بمش���اركة 382 
ش���خصًا تم تقسيمهم إلى مجموعات وتكليف كل مجموعة بالقيام 
بمجموع���ة مختلفة من الس���لوكيات وردود األفع���ال. وخضع جميع 

المشاركين لتصوير الدماغ بموجات الرنين المغناطيسي.

وبينت النتائج التي نش���رتها دورية »بيهافيرال ميديس���ن« أن 
الس���لوك الكريم وممارسات العطاء ودعم اآلخرين تقلل النشاط 
في منطقة ُتعرف باسم اللوزة أو »أميجداال«. وهي منطقة تنشط 
إفرازاتها مع نوبات القلق والتوتر. وبحسب الدراسة التي أجريت 
في جامعة بنسلفانيا تختلف نوعية العطاء في تأثيرها اإليجابي 
على خفض القلق والتوتر، فمس���اعدة اآلخري���ن بالجهد تحقق 
مفع���واًل أقوى من مس���اعدتهم بالمال، لكن يظ���ل العطاء بكل 

أشكاله من عوامل اإلحساس بالسعادة.

االستقالل/ وكاالت:
تمكن علماء من جامعة مينيس���وتا من تطوير أول عين 
إلكترونية باستخدام تقنية الطباعة ثالثية االبعاد، األمر 
ال���ذي قد يبث األمل في نفوس المكفوفين الس���تعادة 
بصرهم. وقام الباحثون بطباعة مجموعة من مستقبالت 
الضوء على سطح نصف كروي، وابتكروا حبرًا أساسيًا من 
الجس���يمات الفضية، قبل أن يقوموا بطباعة الموصالت 

الضوئية التي تعمل على تحويل الضوء إلى كهرباء.
م���ن جهته قال الدكتور مايكل ماكالبين: "كنا نش���اهد 
العيون اإللكترونية في أفالم الخيال العلمي فقط، لكننا 

اآلن أق���رب من أي وق���ت مضى الس���تخدامها في عالج 
المصابين بالعمى".

وخ���الل التج���ارب، وج���د فري���ق البح���ث أن الموصالت 
المصنوعة باس���تخدام الطباعة ثالثية األبعاد، يمكن أن 

تحول الضوء إلى كهرباء بنسبة كفاءة تبلغ 25 بالمائة.
ويخط���ط العلم���اء اآلن إلنش���اء نم���وذج أول���ي للعين 
اإللكترونية، يحتوي على المزيد من مس���تقبالت الضوء 
األكث���ر فاعلية، كما أنهم يس���عون للعثور على طريقة 
للطباعة على مادة أكثر نعومة يمكن زراعتها في العين 

الحقيقية، وفق ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

دراسة تكشف سبب اإلحساس 
بالسعادة بعد سلوكيات الكرم

تطويـــر »عين 
إلكتـــرونية« 
باستخدام الطباعة 
ثالثية األبعاد
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غزة / عبدالله نصيف 
عاد ش����باب رفح من جديد إلى منصات التتويج ، و ذلك بعد أن 
حقق انتصار ثمين على ش����باب خانيونس بركالت الترجيح " 
5_ 3 " ، عقب التعادل الس����لبي الذي خيم على اللقاء ، ليتوج 
بكأس الس����وبر الغزي ، في اللقاء الذي أقيم مس����اء أمس على 
ملعب فلس����طين بغزة ، بحضور كبار الشخصيات الرياضية ، 

وعدد غفير من عشاق و محبي الفريقين .

س����جل للزعيم " حمد أبو دان وجمعة الهمص وأدهم القاضي 
وميس����رة البواب وبس����ام قش����طة . فيما أحرز للنشامى "  عبد 
الرحمن الحاج وبهاء الس����باخي,. ومحمد البردويل وأهدر بالل 

النمنم .
يش����ار إلى أن ش����باب رفح هو حامل اللق����ب التاريخي لكأس 
السوبر الغزي برصيد 4 ألقاب )2013 و2014 و2017 و2018( 

فيما لم يسبق لشباب خانيونس تحقيق اللقب .

غزة/ االستقالل: 
أعلن عبد الس���الم هنية عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة أمواج 

اإلعالمية، عن دعم أندية غزة لكرة القدم، بمبلغ 100 ألف دوالر أمريكي.
وقال هنية في تصريٍح صحفي تلقت  "االستقالل" نسخة عنه إن الدعم المالي سيقدم 

ألندية الدرجتين الممتازة واألولى في غزة، مع انطالق الموسم الرياضي الجديد.
وحس���ب هنية، فإن كل ناد من الدرجة الممتازة )12 ناديا( س���يحصل على مبلغ 5000 

دوالر، فيما ستنال أندية األولى 3000 دوالر لكل منها.
وانطلق الموس���م الكروي الجديد في قطاع غزة امس الس���بت، بلقاء كأس السوبر بين 
شباب خانيونس وش���باب رفح على ملعب فلسطين في مدينة غزة، فيما من المقرر أن 

يبدأ دوري الدرجتين الممتازة واألولى يوم 7 سبتمبر القادم.

هنية يدعم �أندية غزة
�سباب رفح "زعيم" لكاأ�س �ل�سوبر �لغزي مببلغ مايل كبري

الضفة الغربية/ االستقالل: 
حقق واد النيص فوزا مس���تحق خارج ملعبه على الظاهرية ، 
فيما تغلب مؤسسة البيرة على مركز طولكرم بهدفين دون 
رد ، و كان التعادل اإليجابي سيد الموقف بين شباب الخليل 
و مركز بالطة ، ضمن افتتاح بطولة دوري المحترفين بالضفة 

الغربية .
وعاد واد النيص بفوز غ���اٍل بهدفين دون رد على الظاهرية، 
وسجل أشرف نعمان من قذيفة بعيدة المدى ، و عزز الهدف 

الثاني الالعب عرفات صبيح .

فيما فاز فريق مؤسس���ة البيرة بهدفين دون رد ، على مركز 
طولكرم .

سجل الهدفين رائد الدحلة و بابلو برافو .
وسيطر التعادل اإليجابي بهدف لكل فريق  على اللقاء الذي 

جمع  شباب الخليل و مركز بالطة .
وتقدم س���امح مراعبة ف���ي الدقيقة 73 من كرة رأس���ية اثر 
ضربة ركنية سددها برأسه لتعانق الشباك ، فيما جاء هدف 
التعادل بالدقيقة 83 من ضربة جزاء تصدى لها خالد سالم 

لينتهي اللقاء بالتعادل اإليجابي .

و�د �لني�س يخطف �لظاهرية و �لبرية يقتن�س مركز طولكرم

لندن/ االستقالل: 
واصل ليفربول صدارة الدوري اإلنجلي���زي الممتاز لكرة القدم، بفوزه 
على مضيفه ليستر سيتي 2-1، خالل المباراة التي أقيمت على ملعب 

"كينج باور"، في افتتاح الجولة الرابعة.
وأحرز هدفي ليفربول كل من ساديو ماني )10( وروبرتو فيرمينو )45(، 

فيما سّجل رشيد غزال هدف ليستر )63(.
و حافظ تشيلسي على سجّله المثالي في الدوري اإلنجليزي الممتاز 
لكرة القدم هذا الموس���م، بفوزه الصع���ب على ضيفه بورنموث 0-2، 

على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة الرابعة.
وجاءت أهداف تشيلس���ي عن طريق بيدرو رودريجيز )ق72( وإيدين 
هازارد )ق85(. ورفع تشيلس���ي رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات 
في المركز الثاني بفارق األهداف عن المتصّدر ليفربول ، فيما تجّمد 
رصيد بورنموث عند النقطة السابعة . فيما حقق ولفرهامبتون الفوز 
األول هذا الموس���م على حساب وستهام، فيما فاز ساوثامبتون على 

كريستال باالس وتعادل برايتون مع فوالم بهدفين لكل فريق.

باريس/ االستقالل: 
اجتاز باريس سان جيرمان عقبة صعبة للغاية بالفوز على مضيفه نيم 
بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة مثيرة جمعتهما مساء أمس السبت 

ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.
س���جل ثنائية العمالق الباريس���ي نيمار جونيور وآنخي���ل دي ماريا 
وكيليان مبابي وإدينس���ون كافاني بالدقائق 36 و40 و77 و92، بينما 
س���جل أنتونين بوبيشون وتيجي سافانييه من ركلة جزاء هدفي نيم 

بالدقيقتين 63 و71.
حق���ق بي إس جي العالمة الكاملة رافع���ا رصيده إلى 12 نقطة، بينما 
تجمد رصيد نيم الملقب بالتماس���يح عند 6 نقاط جمعها من فوزين 
على آنجيه وأولمبيك مارسيليا والخسارة في الجولة الماضية أمام تولوز.

ليفربــول و ت�سيل�ســي يو��ســالن 
�سل�سلــة �النت�ســار�ت فــي �لربمييريليــج  

�سان جريمان ينجو 
من فخ »نيم« 
ب�سيناريو مثري
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غزة/ االستقالل:
أكد القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين إبراهيم النجار، أن مسيرات 

العودة مستمرة، منوها إلى أن الزخم الجماهيري أبرز ما يميزها.
وقال النجار خالل مش���اركته على رأس وفد قيادي من الحركة، في »جمعة مسيراتنا 
مستمرة«، بمخيم العودة شرق خانيونس: »شعبنا يثبت بحضوره الحاشد أنه عصي 
على االنكسار، وأن إرادته ال تلين«، مشيرًا إلى أن هذه المسيرات التي تدخل شهرها 
السادس على التوالي، أبلغ رسالة تحد جماهيرية في مواجهة االحتالل.  وبين النجار، 
أن مسيرات العودة تعبير جماهيري ينبض بالمقاومة والتضحية، مشددا على أهمية 
استمرارها وبقوة ألن حيوية ش���عبنا وعطاءه ستفشل كل المؤامرات والمخططات، 

التي يحاول أعداؤنا من خاللها تصفية قضيتنا الوطنية. 
وقال »بثباتنا هنا ورصنا لصفوفنا، نحقق ما نصبو إليه، ونسقط معا وسويا كل 

ما يحاك  ضد قضيتنا، والسيما ما يسمى »صفقة القرن««.

غزة/ االستقالل:
زار وفد قيادي من حركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين، أمس الس���بت، المس���عفة المصابة 
شروق أبو مس���امح، التي ترقد في قسم العناية 

المركزة بالمستشفى األوروبي.
وضم الوفد الدكتور جميل عليان، الش���يخ خالد 

البطش والقيادي أحمد المدلل. 
وبحس���ب د. عليان فإن شروق تتمتع بمعنويات 
عالية، ولقد حملت الوفد أمانة مواصلة مسيرات 

العودة وكسر الحصار.
وبين أنهم أكدوا لها مضيهم في هذه المسيرات 
حت���ى تحقق كام���ل أهدافها، متمني���ن لها أن 
تتعافى سريعا كي تعود ألداء رسالتها مجددا. 

جدير بالذكر أن المسعفة أبو مسامح أكدت للوفد 
القيادي الزائر عزمها على مواصلة مسيرتها فور 

تعافيها وخروجها من المستشفى.

غزة/ االستقالل: 
اختتم���ت وح���دة التعبئ���ة التابعة 
لس���رايا القدس الجناح العس���كري 
ف���ي  اإلس���المي  الجه���اد  لحرك���ة 
الجمع���ة،  أم���س  أول  فلس���طين، 
مخيماته���ا الصيفية، التي أقامتها 
تح���ت عن���وان "مخيم���ات المج���د 

الصيفية".
وحضر مراس���م حفل االختتام عدد 
من قيادات حركة الجهاد اإلسالمي 
وجناحها العس���كري سرايا القدس، 
ولفيف من قادة وكوادر الحركة في 

قطاع غزة.
واس���تهل الحفل بتالوة عطرة آليات 
من القرآن الكري���م، ثم كلمة لحركة 
الجهاد اإلس���المي ألقاه���ا القيادي 
أحم���د المدلل، أكد فيها أن س���رايا 
القدس لقنت العدو ضربة قاس���ية 
في معركة البني���ان المرصوص من 
خالل الضرب���ة األولى والتي قصفت 
من خاللها مدينة تل الربيع المحتلة 
وغيرت معادل���ة الرع���ب والردع مع 

العدو.
وأض���اف: "زمن الهزائ���م قد ولى بال 
رجعة وصراعنا مع العدو الصهيوني 
صراع مس���تمر، وأنه لن يهدأ لنا بال 
ولن يقر لنا قرار حتى تحقيق أهداف 

شعبنا بتحرير فلسطين".
وتاب���ع:" بدماء ش���هدائنا وبإعدادنا 
وتجهيزنا لمالقاة العدو الصهيوني 
والعودة  االنتص���ار  نح���و  نمض���ي 
والتحري���ر رغ���م كل المؤامرات التي 

تحاك ضد القضية الفلسطينية".
وأوض���ح المدلل أن س���رايا القدس 
ستدوس على كل المؤامرات بأحذية 
مجاهديها وبدماء الش���هداء الذين 

يواصل���ون مس���يرة العودة وكس���ر 
الحصار حتى تحقيق أهدافها.

ب���دوره أش���ار أب���و محمد مس���ؤول 
وح���دة التعبئة أن الوح���دة نظمت 
للش���باب  المجد الصيفية  مخيمات 
المس���تجدين فيه���ا , بواقع خمس 
مخيمات مركزية على مستوى قطاع 
غزة، الفتا إلى أن الهدف منها تعزيز 
االنتماء الفلسطيني والوعي الحركي 
لدى الشباب المش���اركين , وتنمية 
األخ���الق والصف���ات الحمي���دة في 

نفوسهم.
وبين أبو محمد أن الفئة المستهدفة 
في المخيمات فئة الش���باب من سن 
18-22 عام المؤهلين لالنضمام في 
صفوف س���رايا القدس ,  حيث تم 
التركيز على ه���ذه الفئة بالتحديد 
ألنهم بحاجة ماس���ة لترجمة وفهم 
الواقع الفلسطيني من خالل ممارسة 

األنشطة الحركية واللقاءات الفكرية 
, إضاف���ة إلى أن هذا الجيل هو عماد 

العمل التنظيمي.
وقال القيادي أبو محمد:" إن الهدف 
م���ن مخيم���ات المجد ه���و الخروج 
بجيل شبابي واعي ومثقف ومؤهل 
لالنضمام لس���رايا الق���دس التي ما 
زال���ت تحاف���ظ على فكر الش���هيد 
الدكتور فتحي الشقاقي رحمه الله".

وأض���اف: رغ���م الواقع األلي���م الذي 
واألسيرات  األس���رى  ومعاناة  نحياه 
ومعاناة الجرحى ورغم كل المؤامرات 
إال أن ش���عبنا الفلسطيني يقف مع 
خيار الجه���اد والمقاوم���ة مع خيار 
ال���ذي نقوم به  اإلع���داد والتجهيز 
من خالل مخيم���ات المجد الصيفية 
للتصدي لكل المؤامرات التي تحاك 

ضد شعبنا.
وفي كلمة عوائل الش���هداء أعرب 

القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي 
ف���ي فلس���طين محمد ش���لح عن 
س���عادته وفخره وهو يشارك قادة 
س���رايا القدس الذراع العس���كري 
لحرك���ة الجه���اد اإلس���المي خالل 
اختت���ام وحدة التعبئ���ة مخيمات 

المجد الصيفية.
وبين أن هذا الجهد مقدر من قيادة 
أبناء ش���عبنا،  الحركة، وم���ن جموع 
الفتا إل���ى أن معركة التحرير تحتاج 
إعدادًا جيدًا، وأن ه���ؤالء المقاتلين 
الذين تؤهلهم سرايا القدس وتقوم 
بتدريبهم هم سواعد التحرير بإذن 

الله.
وتخلل حفل االختتام عرض عسكري 
قدم���ه مجاه���دو وح���دة التعبئ���ة، 
باإلضافة إلى تكريٍم عوائل ش���هداء 
وح���دة التعبئ���ة التابع���ة لس���رايا 

القدس.

غزة/ االستقالل: 
أكد مركز أسرى فلس���طين للدراسات بأن سلطات االحتالل واصلت خالل شهر 
أغسطس الماضي حمالت االعتقال التعسفية ضد أبناء شعبنا بشرائحه كافة، 
حيث رصد المركز في تقريره الش���هري حول االعتقاالت خالل تموز )390( حالة 

اعتقال، من بينهم )65( طفاًل قاصرًا، و)17( امرأة وفتاة.
واعتقل االحت���الل )12( متضامنًا أجنبيًا كانوا على متن س���فينة "حرية"  بعد 
االس���تيالء عليها في المياه الدولية خالل رحلتها الى قطاع غزة لكسر الحصار، 
ونقلتهم إلى ميناء أس���دود، ورحلتهم إلى بلدانهم ومن بينهم طاقم فضائية 

"برس T.V" اللندنية.
فيم���ا اعتقل 4 صحفيين بس���بب عملهم الصحفي، وه���م الصحفي "علي دار 
علي" من رام الله بعد اقتحام منزله، والصحفي "نادر بيبرس " من حي واد الجوز 
بمدينة القدس بعد اقتحام منزله، والصحفي " إبراهيم عاهد الرنتيسي" مراسل 

قناة "trt" التركية، من رام الله ، والصحفي "إبراهيم رياض عطا".
وأوضح الباحث رياض األشقر الناطق اإلعالمي للمركز بأن التقرير رصد )21( حالة 
اعتقال لمواطنين من قط���اع غزة، غالبيتهم من الصيادين؛ حيث رصد اعتقال 
)13( صيادا خالل ممارس���ة عملهم في صيد السمك قباله شواطئ القطاع بعد 
مصادرة مراكبهم والتحقيق معهم فى ميناء أس���دود، ومن ثم اطلق سراحهم، 
إضاف���ة إلى اعتقال 3 مواطنين على حاجز بيت حانون "ايرز" اثنين منهم تجار، 
وهم محمد أحمد األس���طل من خانيونس، وبس���ام أبو ش���ريعة من غزة، إضافة 
إلى اعتقال المريض إبراهيم قديح، و5 آخرين اعتقلوا خالل اجتيازهم الس���لك 
الفاصل. وأشار األشقر إلى أن االحتالل واصل الشهر الماضي استهداف النساء 
الفلس���طينيات واألطفال القاصرين باالعتقال واالس���تدعاء، حيث رصد المركز 
خالل الشهر الماضي )65( حالة اعتقال ألطفال أصغرهم الطفل خضير يونس 

عوض )12 عامًا(، من بلده بيت أمر بالخليل.
بينما رصد )17( حالة اعتقال لنساء وفتيات بينهن "سائدة بدر" )55 عاما( وهى 
زوجة النائب في المجلس التش���ريعي الفلسطيني عن محافظة الخليل "محمد 
بدر"  بعد اقتحام منزله برفقه ضباط من المخابرات، والمحاضرة الجامعية "سونيا 
الحموري" )40 عاًما( من الخليل بعد اقتحام منزل زوجها، كذلك اعتقلت "نسرين 
دويات" وهى  زوجة النائب المقدس���ي "أحمد عط���ون" عقب اقتحام منزله في 

قرية صور باهر جنوب القدس، وقد أفرجت عنها بعد التحقيق لساعات.
كما اعتقلت س���وزان أبو غنام وهى والدة الشهيد محمد بعد اقتحام منزلها في 
بلدة الطور وتفتيش���ه ومصادرة بعض األوراق والنقود والحاسوب، وصابرين أبو 

أسنينة من بلدة سلوان علما أنها مريضة.

390 حالة اعتقال خالل أغسطس سـرايـا القـدس تختتم مخيمات المجد في قطاع غزة
بينهم 17 امرأة و 65 طفال

إضافي لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي 
فلسطين في الش���رق األدنى )األونروا( والذي يؤثر 
على واحدة من أقوى وأجدى الشراكات في المجاالت 

اإلنسانية والتنموية.
وأعلن كرينبول في رسالة مفتوحة وجهها لالجئي 
فلس���طين ولموظفي "األونروا" امس الس���بت، عن 
رفضه وبال تحفظ للنص االميركي المصاحب لذلك 

القرار.
وق���ال كرينبول ف���ي رس���الته:"أود أن أنقل – بثقة 
وبتصميم راس���خ – لالجئي فلس���طين في الضفة 
الغربي���ة، بما في ذلك القدس الش���رقية )ش���رقي 
القدس المحتلة(، وفي غزة واألردن ولبنان وس���وريا، 

بأن عملياتنا ستستمر وبأن وكالتنا ستبقى".
وأض���اف "في صميم مهمتنا تقب���ع كرامة وحقوق 
مجتمع شديد الضيق وغير مستقر بشكل كبير. إن 
ق���رار التمويل من دولة واحدة عضو – على الرغم من 

أنها تاريخيا األكثر سخاء وثباتا – لن يقوم بتعديل 
أو بالتأثير على الطاقة والشغف اللتين نتعامل بهما 
مع دورنا ومسؤوليتنا تجاه الجئي فلسطين. إنها لن 

تؤدي إال إلى تعزيز عزيمتنا".
وتاب���ع أؤك���د لزمالئ���ي – فلس���طينيين ودوليين 
على حد س���واء – بأننا سنلزم أنفس���نا بكل ذرة من 
الطاقة واإلبداع لمواصلة تلبية احتياجات المجتمع 
والمحافظ���ة على خدماتنا الحيوي���ة. إن كل موظف 
س���يكون على رأس عمله وس���يحافظ على منشآتنا 
مفتوح���ة وآمنة. وإنه لمن المه���م جدا إظهار أقوى 

شعور بالوحدة والهدف.
وق���ال "إن تاريخ األونروا الجدي���ر بالمالحظة مؤلف 
م���ن الماليين من أفعال بعيدة عن المصالح الذاتية 
وتتسم بالشجاعة في واحدة من أكثر مناطق العالم 
اس���تقطابا وأشدها ش���حنا للعواطف. وإنني فخور 
وأتشرف بقيادة هذه الوكالة الحيوية، وأود أن أقدم 

التحية للعش���رات من الزمالء الذين فقدوا حياتهم 
في الس���نوات األخي���رة، وتحديدا في غزة وس���وريا 

والضفة الغربية".
وشدد على أن الحقيقة التي ال يمكن إنكارها تبقى 
أن���ه لديهم حقوقا بموجب أح���كام القانون الدولي 
وأنهم يمثل���ون مجتمعا قوام���ه 5.4 ماليين رجل 
وامرأة وطفل ال يمكن ببساطة القيام بإلغاء وجودهم.

وقال كرينبول في رس���الته: "إن المسؤولية حيال 
الطبيع���ة التي ط���ال أمدها للجوء الفلس���طيني، 
والعدد المتزايد م���ن الالجئين ونمو االحتياجات 
تقع بش���كل واضح على عاتق غياب اإلرادة أو عدم 
الق���درة المطلق للمجتمع الدول���ي ولألطراف على 
التوصل إلى ح���ل تفاوضي وس���لمي للنزاع بين 
إس���رائيل وفلسطين. إن محاولة جعل األونروا إلى 
حد ما مس���ؤولة عن إدامة األزمة، هي محاولة غير 

منطقية في أحسن األحوال.

كريتبول: 5.4 ماليني    ...

"تشن حملة اعتقاالت واسعة، وخاصة لكوادر حركة الجهاد اإلسالمي".
ورأى شديد أن "مواصلة أجهزة السلطة األمنية حمالت االعتقال السياسي، التي 
تستهدف فيها عموم الحركة الوطنية واإلسالمية في الضفة الغربية وكل من 
يعارضها الرأي، لهو دلي���ل إضافي على عقلية التفرد واإلقصاء التي تدير بها 

السلطة الفلسطينية سلوكها تجاه اآلخرين".
وذكر أن "هذه الممارس���ات تس���تدعي من كل األطراف السياسية والحقوقية 

سرعة التحرك لوقف االنتهاكات بحق كوادر الفصائل الفلسطينية".
وتابع "نوجه التحية إلى اإلخوة في حركة الجهاد اإلسالمي وكوادرها في الضفة 
الغربية على ثباتهم وتحديهم لكل حمالت الترهيب والمالحقة التي تصاعدت 
ضدهم في اآلونة األخيرة، ونعتبر موقفهم البطولي رافعة حقيقية لمش���روع 

المقاومة والحفاظ على الثوابت الوطنية".

حما�س تدعو ...

"الهيئة الوطنية" ...

النجار: بثباتنا نكسر الحصار 
ونجهض »صفقة القرن«

وطالب���ت الهيئة، مصر بمالحقة السماس���رة الذين يس���تغلون معاناة الناس 
ويتقاضون مئات األالف من الدوالرات رش���وة مقابل الس���ماح لهم بالسفر، رغم 
الفقر و الحصار. وأكدت على االستمرار في مسيرات العودة وكسر الحصار رغم 
اس���تمرار التصعيد اإلس���رائيلي دون توقف، معربة عن رفضها أي إشاعات أو 
دعوات من أي جهة لتضليل الراي العام بانتهائها، مؤكدة أنها الجهة المخولة 

إلصدار المواقف حول مسيرات العودة.
ودعت جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة والتي ستحمل 

عنوان "عائدون – رغم أنفك يا ترمب ".

وفد قيادي من »الجهاد« يزور المسعفة
 المصابــة أبــو مسامــح بالمستشفــى
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غزة/ االستقالل:
أكد القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين إبراهيم النجار، أن مسيرات 

العودة مستمرة، منوها إلى أن الزخم الجماهيري أبرز ما يميزها.
وقال النجار خالل مش���اركته على رأس وفد قيادي من الحركة، في »جمعة مسيراتنا 
مستمرة«، بمخيم العودة شرق خانيونس: »شعبنا يثبت بحضوره الحاشد أنه عصي 
على االنكسار، وأن إرادته ال تلين«، مشيرًا إلى أن هذه المسيرات التي تدخل شهرها 
السادس على التوالي، أبلغ رسالة تحد جماهيرية في مواجهة االحتالل.  وبين النجار، 
أن مسيرات العودة تعبير جماهيري ينبض بالمقاومة والتضحية، مشددا على أهمية 
استمرارها وبقوة ألن حيوية ش���عبنا وعطاءه ستفشل كل المؤامرات والمخططات، 

التي يحاول أعداؤنا من خاللها تصفية قضيتنا الوطنية. 
وقال »بثباتنا هنا ورصنا لصفوفنا، نحقق ما نصبو إليه، ونسقط معا وسويا كل 

ما يحاك  ضد قضيتنا، والسيما ما يسمى »صفقة القرن««.

غزة/ االستقالل:
زار وفد قيادي من حركة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين، أمس الس���بت، المس���عفة المصابة 
شروق أبو مس���امح، التي ترقد في قسم العناية 

المركزة بالمستشفى األوروبي.
وضم الوفد الدكتور جميل عليان، الش���يخ خالد 

البطش والقيادي أحمد المدلل. 
وبحس���ب د. عليان فإن شروق تتمتع بمعنويات 
عالية، ولقد حملت الوفد أمانة مواصلة مسيرات 

العودة وكسر الحصار.
وبين أنهم أكدوا لها مضيهم في هذه المسيرات 
حت���ى تحقق كام���ل أهدافها، متمني���ن لها أن 
تتعافى سريعا كي تعود ألداء رسالتها مجددا. 

جدير بالذكر أن المسعفة أبو مسامح أكدت للوفد 
القيادي الزائر عزمها على مواصلة مسيرتها فور 

تعافيها وخروجها من المستشفى.

غزة/ االستقالل: 
اختتم���ت وح���دة التعبئ���ة التابعة 
لس���رايا القدس الجناح العس���كري 
ف���ي  اإلس���المي  الجه���اد  لحرك���ة 
الجمع���ة،  أم���س  أول  فلس���طين، 
مخيماته���ا الصيفية، التي أقامتها 
تح���ت عن���وان "مخيم���ات المج���د 

الصيفية".
وحضر مراس���م حفل االختتام عدد 
من قيادات حركة الجهاد اإلسالمي 
وجناحها العس���كري سرايا القدس، 
ولفيف من قادة وكوادر الحركة في 

قطاع غزة.
واس���تهل الحفل بتالوة عطرة آليات 
من القرآن الكري���م، ثم كلمة لحركة 
الجهاد اإلس���المي ألقاه���ا القيادي 
أحم���د المدلل، أكد فيها أن س���رايا 
القدس لقنت العدو ضربة قاس���ية 
في معركة البني���ان المرصوص من 
خالل الضرب���ة األولى والتي قصفت 
من خاللها مدينة تل الربيع المحتلة 
وغيرت معادل���ة الرع���ب والردع مع 

العدو.
وأض���اف: "زمن الهزائ���م قد ولى بال 
رجعة وصراعنا مع العدو الصهيوني 
صراع مس���تمر، وأنه لن يهدأ لنا بال 
ولن يقر لنا قرار حتى تحقيق أهداف 

شعبنا بتحرير فلسطين".
وتاب���ع:" بدماء ش���هدائنا وبإعدادنا 
وتجهيزنا لمالقاة العدو الصهيوني 
والعودة  االنتص���ار  نح���و  نمض���ي 
والتحري���ر رغ���م كل المؤامرات التي 

تحاك ضد القضية الفلسطينية".
وأوض���ح المدلل أن س���رايا القدس 
ستدوس على كل المؤامرات بأحذية 
مجاهديها وبدماء الش���هداء الذين 

يواصل���ون مس���يرة العودة وكس���ر 
الحصار حتى تحقيق أهدافها.

ب���دوره أش���ار أب���و محمد مس���ؤول 
وح���دة التعبئة أن الوح���دة نظمت 
للش���باب  المجد الصيفية  مخيمات 
المس���تجدين فيه���ا , بواقع خمس 
مخيمات مركزية على مستوى قطاع 
غزة، الفتا إلى أن الهدف منها تعزيز 
االنتماء الفلسطيني والوعي الحركي 
لدى الشباب المش���اركين , وتنمية 
األخ���الق والصف���ات الحمي���دة في 

نفوسهم.
وبين أبو محمد أن الفئة المستهدفة 
في المخيمات فئة الش���باب من سن 
18-22 عام المؤهلين لالنضمام في 
صفوف س���رايا القدس ,  حيث تم 
التركيز على ه���ذه الفئة بالتحديد 
ألنهم بحاجة ماس���ة لترجمة وفهم 
الواقع الفلسطيني من خالل ممارسة 

األنشطة الحركية واللقاءات الفكرية 
, إضاف���ة إلى أن هذا الجيل هو عماد 

العمل التنظيمي.
وقال القيادي أبو محمد:" إن الهدف 
م���ن مخيم���ات المجد ه���و الخروج 
بجيل شبابي واعي ومثقف ومؤهل 
لالنضمام لس���رايا الق���دس التي ما 
زال���ت تحاف���ظ على فكر الش���هيد 
الدكتور فتحي الشقاقي رحمه الله".

وأض���اف: رغ���م الواقع األلي���م الذي 
واألسيرات  األس���رى  ومعاناة  نحياه 
ومعاناة الجرحى ورغم كل المؤامرات 
إال أن ش���عبنا الفلسطيني يقف مع 
خيار الجه���اد والمقاوم���ة مع خيار 
ال���ذي نقوم به  اإلع���داد والتجهيز 
من خالل مخيم���ات المجد الصيفية 
للتصدي لكل المؤامرات التي تحاك 

ضد شعبنا.
وفي كلمة عوائل الش���هداء أعرب 

القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي 
ف���ي فلس���طين محمد ش���لح عن 
س���عادته وفخره وهو يشارك قادة 
س���رايا القدس الذراع العس���كري 
لحرك���ة الجه���اد اإلس���المي خالل 
اختت���ام وحدة التعبئ���ة مخيمات 

المجد الصيفية.
وبين أن هذا الجهد مقدر من قيادة 
أبناء ش���عبنا،  الحركة، وم���ن جموع 
الفتا إل���ى أن معركة التحرير تحتاج 
إعدادًا جيدًا، وأن ه���ؤالء المقاتلين 
الذين تؤهلهم سرايا القدس وتقوم 
بتدريبهم هم سواعد التحرير بإذن 

الله.
وتخلل حفل االختتام عرض عسكري 
قدم���ه مجاه���دو وح���دة التعبئ���ة، 
باإلضافة إلى تكريٍم عوائل ش���هداء 
وح���دة التعبئ���ة التابع���ة لس���رايا 

القدس.

غزة/ االستقالل: 
أكد مركز أسرى فلس���طين للدراسات بأن سلطات االحتالل واصلت خالل شهر 
أغسطس الماضي حمالت االعتقال التعسفية ضد أبناء شعبنا بشرائحه كافة، 
حيث رصد المركز في تقريره الش���هري حول االعتقاالت خالل تموز )390( حالة 

اعتقال، من بينهم )65( طفاًل قاصرًا، و)17( امرأة وفتاة.
واعتقل االحت���الل )12( متضامنًا أجنبيًا كانوا على متن س���فينة "حرية"  بعد 
االس���تيالء عليها في المياه الدولية خالل رحلتها الى قطاع غزة لكسر الحصار، 
ونقلتهم إلى ميناء أس���دود، ورحلتهم إلى بلدانهم ومن بينهم طاقم فضائية 

"برس T.V" اللندنية.
فيم���ا اعتقل 4 صحفيين بس���بب عملهم الصحفي، وه���م الصحفي "علي دار 
علي" من رام الله بعد اقتحام منزله، والصحفي "نادر بيبرس " من حي واد الجوز 
بمدينة القدس بعد اقتحام منزله، والصحفي " إبراهيم عاهد الرنتيسي" مراسل 

قناة "trt" التركية، من رام الله ، والصحفي "إبراهيم رياض عطا".
وأوضح الباحث رياض األشقر الناطق اإلعالمي للمركز بأن التقرير رصد )21( حالة 
اعتقال لمواطنين من قط���اع غزة، غالبيتهم من الصيادين؛ حيث رصد اعتقال 
)13( صيادا خالل ممارس���ة عملهم في صيد السمك قباله شواطئ القطاع بعد 
مصادرة مراكبهم والتحقيق معهم فى ميناء أس���دود، ومن ثم اطلق سراحهم، 
إضاف���ة إلى اعتقال 3 مواطنين على حاجز بيت حانون "ايرز" اثنين منهم تجار، 
وهم محمد أحمد األس���طل من خانيونس، وبس���ام أبو ش���ريعة من غزة، إضافة 
إلى اعتقال المريض إبراهيم قديح، و5 آخرين اعتقلوا خالل اجتيازهم الس���لك 
الفاصل. وأشار األشقر إلى أن االحتالل واصل الشهر الماضي استهداف النساء 
الفلس���طينيات واألطفال القاصرين باالعتقال واالس���تدعاء، حيث رصد المركز 
خالل الشهر الماضي )65( حالة اعتقال ألطفال أصغرهم الطفل خضير يونس 

عوض )12 عامًا(، من بلده بيت أمر بالخليل.
بينما رصد )17( حالة اعتقال لنساء وفتيات بينهن "سائدة بدر" )55 عاما( وهى 
زوجة النائب في المجلس التش���ريعي الفلسطيني عن محافظة الخليل "محمد 
بدر"  بعد اقتحام منزله برفقه ضباط من المخابرات، والمحاضرة الجامعية "سونيا 
الحموري" )40 عاًما( من الخليل بعد اقتحام منزل زوجها، كذلك اعتقلت "نسرين 
دويات" وهى  زوجة النائب المقدس���ي "أحمد عط���ون" عقب اقتحام منزله في 

قرية صور باهر جنوب القدس، وقد أفرجت عنها بعد التحقيق لساعات.
كما اعتقلت س���وزان أبو غنام وهى والدة الشهيد محمد بعد اقتحام منزلها في 
بلدة الطور وتفتيش���ه ومصادرة بعض األوراق والنقود والحاسوب، وصابرين أبو 

أسنينة من بلدة سلوان علما أنها مريضة.

390 حالة اعتقال خالل أغسطس سـرايـا القـدس تختتم مخيمات المجد في قطاع غزة
بينهم 17 امرأة و 65 طفال

إضافي لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي 
فلسطين في الش���رق األدنى )األونروا( والذي يؤثر 
على واحدة من أقوى وأجدى الشراكات في المجاالت 

اإلنسانية والتنموية.
وأعلن كرينبول في رسالة مفتوحة وجهها لالجئي 
فلس���طين ولموظفي "األونروا" امس الس���بت، عن 
رفضه وبال تحفظ للنص االميركي المصاحب لذلك 

القرار.
وق���ال كرينبول ف���ي رس���الته:"أود أن أنقل – بثقة 
وبتصميم راس���خ – لالجئي فلس���طين في الضفة 
الغربي���ة، بما في ذلك القدس الش���رقية )ش���رقي 
القدس المحتلة(، وفي غزة واألردن ولبنان وس���وريا، 

بأن عملياتنا ستستمر وبأن وكالتنا ستبقى".
وأض���اف "في صميم مهمتنا تقب���ع كرامة وحقوق 
مجتمع شديد الضيق وغير مستقر بشكل كبير. إن 
ق���رار التمويل من دولة واحدة عضو – على الرغم من 

أنها تاريخيا األكثر سخاء وثباتا – لن يقوم بتعديل 
أو بالتأثير على الطاقة والشغف اللتين نتعامل بهما 
مع دورنا ومسؤوليتنا تجاه الجئي فلسطين. إنها لن 

تؤدي إال إلى تعزيز عزيمتنا".
وتاب���ع أؤك���د لزمالئ���ي – فلس���طينيين ودوليين 
على حد س���واء – بأننا سنلزم أنفس���نا بكل ذرة من 
الطاقة واإلبداع لمواصلة تلبية احتياجات المجتمع 
والمحافظ���ة على خدماتنا الحيوي���ة. إن كل موظف 
س���يكون على رأس عمله وس���يحافظ على منشآتنا 
مفتوح���ة وآمنة. وإنه لمن المه���م جدا إظهار أقوى 

شعور بالوحدة والهدف.
وق���ال "إن تاريخ األونروا الجدي���ر بالمالحظة مؤلف 
م���ن الماليين من أفعال بعيدة عن المصالح الذاتية 
وتتسم بالشجاعة في واحدة من أكثر مناطق العالم 
اس���تقطابا وأشدها ش���حنا للعواطف. وإنني فخور 
وأتشرف بقيادة هذه الوكالة الحيوية، وأود أن أقدم 

التحية للعش���رات من الزمالء الذين فقدوا حياتهم 
في الس���نوات األخي���رة، وتحديدا في غزة وس���وريا 

والضفة الغربية".
وشدد على أن الحقيقة التي ال يمكن إنكارها تبقى 
أن���ه لديهم حقوقا بموجب أح���كام القانون الدولي 
وأنهم يمثل���ون مجتمعا قوام���ه 5.4 ماليين رجل 
وامرأة وطفل ال يمكن ببساطة القيام بإلغاء وجودهم.

وقال كرينبول في رس���الته: "إن المسؤولية حيال 
الطبيع���ة التي ط���ال أمدها للجوء الفلس���طيني، 
والعدد المتزايد م���ن الالجئين ونمو االحتياجات 
تقع بش���كل واضح على عاتق غياب اإلرادة أو عدم 
الق���درة المطلق للمجتمع الدول���ي ولألطراف على 
التوصل إلى ح���ل تفاوضي وس���لمي للنزاع بين 
إس���رائيل وفلسطين. إن محاولة جعل األونروا إلى 
حد ما مس���ؤولة عن إدامة األزمة، هي محاولة غير 

منطقية في أحسن األحوال.

كريتبول: 5.4 ماليني    ...

"تشن حملة اعتقاالت واسعة، وخاصة لكوادر حركة الجهاد اإلسالمي".
ورأى شديد أن "مواصلة أجهزة السلطة األمنية حمالت االعتقال السياسي، التي 
تستهدف فيها عموم الحركة الوطنية واإلسالمية في الضفة الغربية وكل من 
يعارضها الرأي، لهو دلي���ل إضافي على عقلية التفرد واإلقصاء التي تدير بها 

السلطة الفلسطينية سلوكها تجاه اآلخرين".
وذكر أن "هذه الممارس���ات تس���تدعي من كل األطراف السياسية والحقوقية 

سرعة التحرك لوقف االنتهاكات بحق كوادر الفصائل الفلسطينية".
وتابع "نوجه التحية إلى اإلخوة في حركة الجهاد اإلسالمي وكوادرها في الضفة 
الغربية على ثباتهم وتحديهم لكل حمالت الترهيب والمالحقة التي تصاعدت 
ضدهم في اآلونة األخيرة، ونعتبر موقفهم البطولي رافعة حقيقية لمش���روع 

المقاومة والحفاظ على الثوابت الوطنية".

حما�س تدعو ...

"الهيئة الوطنية" ...

النجار: بثباتنا نكسر الحصار 
ونجهض »صفقة القرن«

وطالب���ت الهيئة، مصر بمالحقة السماس���رة الذين يس���تغلون معاناة الناس 
ويتقاضون مئات األالف من الدوالرات رش���وة مقابل الس���ماح لهم بالسفر، رغم 
الفقر و الحصار. وأكدت على االستمرار في مسيرات العودة وكسر الحصار رغم 
اس���تمرار التصعيد اإلس���رائيلي دون توقف، معربة عن رفضها أي إشاعات أو 
دعوات من أي جهة لتضليل الراي العام بانتهائها، مؤكدة أنها الجهة المخولة 

إلصدار المواقف حول مسيرات العودة.
ودعت جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة والتي ستحمل 

عنوان "عائدون – رغم أنفك يا ترمب ".

وفد قيادي من »الجهاد« يزور المسعفة
 المصابــة أبــو مسامــح بالمستشفــى
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االستقالل/ وكاالت: 
أعلنت شركة كي إف سي الشهيرة بتقديم وجبات الدجاج المقلي 
الش���هية، عن مس���ابقة تقدم بموجبها جوائز نقدية تصل إلى 11 
ألف دوالر، لصاحب الحظ السعيد الذي يطلق اسم مؤسس الشركة 

على طفله.
وتحتفل كي إف س����ي بالذكرى 128 لميالد مؤس����س الشركة 
األول، الكولونيل هارالند ساندرز، والذي ُيصادف يوم 9 سبتمبر 
)أيلول( الجاري، وبهذه المناسبة، تم اإلعالن عن مسابقة فريدة 
من نوعها، إلطالق اسمه االول على المواليد الجدد، مقابل جوائز 

مالية قيمة.
وسيحصل أول طفل ُيولد يوم 9 سبتمبر )أيلول( على جائزة نقيمة 
قيمتها 11 ألف دوالر، وفي حال وجود عدة أطفال، س���تحدد القرعة 

الفائز بينهم، بحسب صحيفة سي بي إس سكرمنتو.
وس���تفتح المس���ابقة أبوابها أمام المش���اركين، خالل الفترة من 9 
س���بتمبر )أيلول(، وحتى 9 أكتوبر )تشرين األول(، مما يعني أن لدى 
اآلباء واألمهات ش���هرًا كامال لتقديم شهادة الميالد، التي تثبت أن 
الطفل يحمل اسم مؤسس كي إف سي، وولد في نفس يوم ميالده.

وستقدم الجائزة الكبرى على شكل شيك، يوضع في حساب الطفل 
الفائز، لمتابعة تعليمه الجامعي في المستقبل.

شركة تقدم 11 ألف 
دوالر لمن يطلق اسم 
مؤسسها على طفله

االستقالل/ وكاالت: 
فرض���ت مدينة نيوزلندي���ة حظرًا على 
اقتناء وتربية القط���ط، بعد أن تحولت 
إلى خطر يهدد الطي���ور والحياة البرية 

في المنطقة.
وس���تطبق قواعد صارم���ة على مالكي 
القطط في مدينة أوماوي، مع مجموعة 
م���ن المقترح���ات الجدي���دة، بم���ا في 
ذلك حصر القطط ف���ي أماكن محددة، 
ورصدها حتى تنفق. في حين لن يكون 
هن���اك داٍع لمالكي القط���ط الحاليين 
للش���عور بالقل���ق، حي���ث يمكنه���م 
االحتفاظ بقططهم، لكنهم لن يتمكنوا 

من استبدالها في حال موتها.
وقال عل���ي ميد، مدير عملي���ات األمن 
الحيوي "إن األشخاص الذين يمتلكون 
القط���ط في الوق���ت الحال���ي ال داعي 
لحيوانه���م  ألن يقلق���وا، وسيس���مح 
األلي���ف أن "يعيش حياة طبيعية" في 
المنطقة. لكن���ه أض���اف: "بعد ذلك لن 
تكون هناك قط���ط جديدة. وبمجرد أن 

تموت القطة ل���ن يتمكن صاحبها من 
اس���تبدالها." ووفقًا لجون كولينز خبير 
الحي���اة البري���ة، تعد المنطق���ة موطنًا 
للعديد من الحيوانات المحمية، وكلها 
معرض���ة للتهديد من القط���ط، وقال 
لصحيفة أوتاغو ديلي تايمز "نحن لسنا 

كارهين للقط���ط ، لكننا نريد أن تكون 
بيئتنا غنية بالحياة البرية".

البرية األصلية  وأضاف كولينز "الحياة 
تختفي بس���رعة في جميع أنحاء البالد، 
وأماكن مثل هذا حي���ث ال يزال الناس 
يعيشون ويتمتعون بسماع العصافير 

على األرجح قليلة ومتباعدة."
وبموج���ب الخطط الجديدة، س���يتلقى 
أي شخص يربي قطًا إش���عارًا بضرورة 
التخلص منه، وإذا لزم األم، س���تتحمل 
المحلي���ة تكالي���ف ذلك،  الس���لطات 

بحسب موقع الد بايبل.

االستقالل/ وكاالت: 
أثارت صورة تبادلها مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي جداًل 
كبيرًا، وانقس���موا بين من يعتقد أنها تع���ود لجزء من باب، ومن 

يؤكد أنها صورة ألحد الشواطئ.
وتظهر الصورة، ثالثة أش���رطة لونية، باألزرق واألخضر والسكري، 
مما دع���ا البعض إلى القول إنها ص���ورة مقتطعة من باب منزل، 
ونش���روا صورًا مفترضة لهذا الباب، بينما قارنها آخرون بشاطىء 

رملي تعلوه السماء الزرقاء.
وُأعيد تغريد هذه الصورة التي نش���رها أحد مس���تخدمي تويتر 
أكث���ر من 18 ألف مرة، وأثارت نقاش���ات حادة بين مس���تخدمي 

الموقع، دون أن يتفقوا على رأي واحد.
ُيذك���ر أنها ليس���ت المرة األول���ى التي تثير مثل ه���ذه الخدع 
البصري���ة لغطًا على اإلنترنت، حيث س���بق لفس���تان بلونين أن 
قسم مستخدمي اإلنترنت، دون أن يتمكن أحد من تأكيد ألوانه 

الحقيقية.، بحسب موقع إندي100.

االستقالل/ وكاالت: 
اقترحت دراسة حديثة بأن الطريقة التي 
يكتب بها الشخص على لوحة المفاتيح، 
تؤش���ر إل���ى إمكاني���ة إصابت���ه بمرض 

باركنسون )الشلل االرتعاشي(.
فس���رعة الكتابة هي دلي���ل على ذلك، 
وفًقا للدراس���ة التي حذرت من أن معدل 
الضغط على المفاتي���ح والتنقل بينها 
تعطي مؤشرات أو عالمة شائعة للمرض.

وقام باحثون من جامعة تشارلز ستورت، 
في والية كوينزالند بأس���تراليا، بتحليل 
76 ش���خصًا يعانون من مرض الش���لل 

االرتعاشي بدرجة طفيفة.
وخ���الل أكثر من تس���عة أش���هر تمت 
إضافة برامج على الكمبيوتر، لتتبع المدة 
الزمنية المستغرقة في األداء على لوحة 

المفاتيح لكل منهم.
وقد وجد الباحثون أن���ه يمكن توظيف 
سرعة الطباعة في تشخيص مبكر لمرض 
باركنس���ون وبنس���بة دقة تصل إلى 78 
بالمائة. وهم يأملون اآلن في اس���تخدام 
ه���ذه النتائج ف���ي تطوي���ر أداة قياس 

جدي���دة تعتمد على الكتاب���ة، ما يتيح 
لألفراد الحصول على اإلش���ارات المبكرة 
ومن ثم االحتراز مما يؤدي إلبطاء المرض.

وق���ال الباحث الرئيس���ي في الدراس���ة 
وارويك آدام���ز ل�"نيو ساينتس���ت": "إن 
اله���دف النهائ���ي هو تطوي���ر اختبار 
فح���ص متاح على نطاق واس���ع لكل من 

األطباء واألفراد".

كنه أش���ار إلى الحاجة لمزيد من األبحاث 
باعتبار أن العينة المس���تخدمة لم تكن 
كبي���رة جدًا، قب���ل البدء في ط���رح مثل 
األدوات المقترحة للتشخيص مستقباًل.

يؤدي مرض باركنس���ون إلى تلف أجزاء 
من الدماغ على مر السنين، حيث تتمثل 
األعراض الرئيس���ية في الحركة البطيئة 

واالهتزاز وقسوة العضالت.

كما ق���د يعان���ي المصاب���ون أيضًا من 
االكتئاب وصعوبة الموازنة ومشاكل في 

الذاكرة وصعوبة في النوم.
ويرجع السبب إلى فقدان أو تلف الخاليا 
العصبية في الم���ادة المخية للدماغ، ما 
إل���ى انخف���اض الدوبامين )ومن  يؤدي 
ث���م االكتئاب المصاحب ف���ي كثير من 

األحيان(.

تورينو/ االستقالل: 
اعتقلت الشرطة في كندا سائق سيارة بتهمة القيادة 
الخط���رة، وذلك بع���د أن أظهر مقطع فيديو س���يارته 
من طراز تس���ال وهي تطير في الهواء نتيجة السرعة 

الهائلة.
رصدت كاميرات المراقبة في أحد الش���وارع الكندية، 
سيارة تسال وهي تطير في الهواء، فوق معبر للسكة 

الحديدية.
ووجهت الش���رطة إلى الس���ائق البالغ م���ن العمر 46 
عاما، اتهاما بالقي���ادة الخطرة؛ وذلك بعدما اصطدمت 
السيارة تس���ال بمدرس���ة عامة ابتدائية في أونتاريو 

الكندية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ونشرت شرطة باري عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، 
تحذيرا للس���ائقين، وقال���ت: "قد يبدو األم���ر مثيرا أو 
مش���هدا من فيلم، ولك���ن في الواقع، ف���إن عمل هذا 
الس���ائق يعرض حياة الكثيري���ن للخطر، بما في ذلك 
حياته الخاصة، واآلن يواجه تهمة جنائية، وسيظهر 

أمام المحكمة في أكتوبر/ تشرين األول القادم".

صورة تحير مستخدمي 
مواقع التواصل االجتماعي.. 

باب أم شاطئ؟

مدينة نيوزلندية تفرض حظرًا على القطط لحماية الحياة البرية

الشرطة الكندية تعتقل مــرض خطيــر تنبهــك بــه لوحــة مفاتيحــك
سائقًا يطير بسيارته 


