
القدس المحتلة/ االستقالل
 تنظم جماعات الهيكل مس���اء اليوم االثنين، 
مهرجانًا تهويديًا في منطقة القصور األموية 

جن���وب األقصى احتفاال بما يعرف عند اليهود 
الحفل  الخل���ق«. وس���يقام  »بيوم 
داخ���ل منطق���ة متح���ف »ديف���د 
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فتح معبر رفح بكال االتجاهين 
األربعاء القادم

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت إدارة معب���ر رف���ح الب���ري عن 
استئناف العمل بالمعبر بكال االتجاهين 

يوم األربعاء القادم.
وقالت إدارة المعبر في تصريح مقتضب 
مس���اء أم���س، إن الس���لطات المصرية 
المعبر  العمل في  باس���تئناف  أبلغتنا 
بكال االتجاهي���ن للمغادرين والقادمين 

ابتداء من صباح ي���وم األربعاء الموافق 
.2018/9/5

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر 
أيام الجمعة والسبت واألحد استثنائيًا 

لعبور حجاج قطاع غزة.
وأدى نح���و 3320 حاجًا م���ن قطاع غزة 
فريضة الحج والذين يعودون تباعًا إلى 

القطاع عن طريق بوابة معبر رفح البري.

االحتـالل يفـرج عـن 6 صياديـن 
اعتقلهـم ببحـر ديـر البلــح  أبو ردينة: فكرة 

الكونفدرالية مع 
األردن موجودة 
علـى جــدول 
أعمال السلطة

عائلة السعدي .. بين مطرقة 
االحتالل وسندان مالحقة السلطة

عشرات المستوطنين يقتحمون 
األقصى بحراسة مشددة

االحتالل يصّب األسمنت في 
ساحات المسجد اإلبراهيمي

مهرجان تهويدي على أسوار األقصى

 االحتالل يقرر إغالق معابر غزة
 9 أيــام بذريعـة »األعيـاد«

 »�لكابينت« عقد �أم�س
للحفاظ على حياة  �جتماعًا خام�سًا لبحثها 

"�لإ�سر�ئيليني"!
الضبابية تحيط 

 بالتهدئة .. 
و»إسرائيل« تدرس 

الخيارات البديلة

موقع عبري: عباس يلتقي رئيس »الشاباك« 
باستمـرار لغايـات التـنسيـق األمنــي

الجئون للواليات المتحدة: لن نستسلم ورغيف الخبز ليس منة! 
ّ

 غــزة: إصابـات بقمــع االحتـالل المسيـر 
البحـري السـادس لكســر الحصــار

هل بدأت أمريكا بتطبيق 
صفقـة »القـرن«؟!

غزة / محمود عمر:
ال تزال الضبابية تخيم على مشهد التهدئة 
بين غ���زة ودولة االحت���الل، في الش���ارعين 

ولكن  والفلسطيني،  اإلسرائيلي 
ثم���ة مخ���اوف وس���يناريوهات 

غزة / سماح المبحوح:
أكد محللون سياسيون ومختصون 
أن اإلج���راءات األمريكية المتعلقة 

غزة/ االستقالل:
قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي المسير البحري 
السادس الذي انطلق عصر أمس األحد من ميناء 
غزة باتجاه المنطقة الش���مالية الغربية الفاصلة 

بين قطاع غ���زة واألراضي المحتلة عام 1948، ما 
أدى لوقوع إصابات في صفوف المشاركين.

وأفاد مراسلنا باعتراض بحرية االحتالل المسير 
البح���ري ومنعه م���ن التقدم ومالحقة الس���فن 

المش���اركة فيه. وأش���ار إلى أن ق���وات االحتالل 
أطلقت النار بمحيط مراكب المسير، كما وأطلقت 

النار على متظاهرين على الش���اطئ 
جاؤوا لمساندة المسير البحري.

غزة/ االستقالل
أفرجت  قوات االحتالل اإلس���رائيلي مس���اء 
أمس األحد ع���ن 6 صيادين فلس���طينيين 

اعتقلوا الس���بت ببحر مدينة دير البلح وسط 
قطاع غ���زة. وأفاد رئي���س لجان 
اتحاد الصيادين زكريا بكر، بإفراج 

خاص/ االستقالل: 
منذ توقيع اتفاق »أوس���لو«، عام 1993، لم تتوقف الس���لطة الفلسطينية وأجهزة 
أمنها عن إثبات دفع استحقاقات هذا االتفاق، الذي جعل من المقاومين وعائالتهم 

»لقمة سائغة« بين يدي االحتالل اإلسرائيلي، يبطش بهم كما يشاء.
عائلة السعدي في جنين، واحدة من عشرات العائالت المقاِومة، التي 

القدس المحتلة / االستقالل:
اقتحم، يوم أمس األحد، 118 مس���توطًنا باحات المسجد األقصى من جهة 

»باب المغاربة« بحراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت مص���ادرة محلية، بأن 80 مس���توطًنا و36 طالًبا يهودًيا 
اقتحموا المسجد األقصى من »باب المغاربة«، ضمن الجولة األولى 

رام الله/ االستقالل:
 صّبت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، األس���منت في ساحات المسجد االبراهيمي 
الخارجي���ة بجانب الحاجز االحتاللي »البوابة« من اتجاه التكية االبراهيمية، وعملت 

عل���ى إيجاد بوابة جديدة، األمر الذي س���يزيد من معان���اة المواطنين 
الذين يعانون في سبيل إقامتهم للصلوات في المسجد في األوقاف 

رام الله/ االستقالل:
قال الناطق الرس���مي باس���م الرئاسة 
الفلس���طينية نبيل أبو ردينة، مس���اء 
أمس األح���د: إن فك���رة الكونفدرالية 
موج���ودة على جدول أعم���ال »القيادة 

الفلسطينية منذ العام 1984«.
وأوض���ح أبو ردين���ة، أن موق���ف القيادة 
منذ ذلك الحين وإل���ى اآلن يؤكد أن حل 
الدولتين هو المدخ���ل للعالقة الخاصة 
مع األردن، مضيفًا »أن قرار الكونفدرالية 
القناة 13  يقرره الش���عبان«. وكش���فت 

ما  تفاصي���ل  اإلس���رائيلية 
دار في لق���اء محمود عباس 

رام الله/ االستقالل:
نق���ل موقع »قضايا مركزي���ة« العبري عن أعضاء 
وفد حرك���ة »الس���الم اآلن« اإلس���رائيلية الذي 
التقى الرئيس محمود عب���اس بمكتبه برام الله 

أم���س األحد، أن األخير أبلغهم أنه يعقد لقاءات 
مع رئي���س الش���اباك »نداف أرغم���ان« لغايات 
التنسيق األمني، وذلك على الرغم من القطيعة 
السياس���ية. وجاء على صفحة منظمة »الس���الم 

اآلن« اإلس���رائيلية ف���ي تغري���دات على موقع 
»تويتر« أن اللقاء كان إيجابيًا، وحضر اللقاء أعضاء 

من المنظمة واستمعوا لمواقف أبو 
مازن بشتى القضايا الساخنة.

غزة/ دعاء الحطاب: 
يضرب الالجئ الفلس���طيني كم���ال أبو رزق 
كفًا بكف وهو يس���تمع لنش���رة أخب���اٍر ُبثت 
على إحدى اإلذاعات المحلية، جاء خاللها خبر 

وقف الوالي���ات المتح���دة األمريكية دعمها 
المال���ي لوكالة غ���وث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين » أونروا« بشكٍل كامل.  ومنذ 
أي���ام، يعيش أبو رزق كابوس���ًا مخيفًا من أن 

تطال عائلته تداعيات القرار األمريكي، فبداًل 
من أن يحصل على موافقة بزيادة المساعدات 

اإلغاثية المقدمة لهم من الوكالة 
» البطاق���ة الصف���راء«، يمكن أن 

أريحا/االستقالل:
قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إغالق معابر 
ا من التاس���ع من س���بتمبر الجاري  قطاع غزة بدًء

وعلى أيام متفاوتة بحجة األعياد اليهودية.
للمعاب���ر  العام���ة  اإلدارة  وقال���ت 
والح���دود ف���ي تصري���ح له���ا، إن 
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االحتالل يعتقل 
 366 مواطنًا 

خالل أغسطس 
الضفة المحتلة/ االستقالل:

أظهرت دراسة إحصائية أن حاالت االعتقال 
التي نفذها جيش االحتالل اإلسرائيلي في 
مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة خالل 
شهر أغسطس الماضي، وصلت 366 حالة، 

بينهم 10 أطفال و17 س���يدة. 
22وأوضحت الدراس���ة التي أعدها 

 �لأردن: �لفكرة 
غري قابلة للنقا�س
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رام الله/ االستقالل:
قال الناطق الرس���مي باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبي���ل أبو ردين���ة، مس���اء أمس األح���د: إن فكرة 
الكونفدرالية موجودة على جدول اعمال »القيادة 

الفلسطينية منذ العام 1984«.
وأوضح أب���و ردينة، أن موقف القي���ادة منذ ذلك 
الحي���ن وإل���ى اآلن يؤك���د أن ح���ل الدولتين هو 
المدخل للعالقة الخاصة م���ع األردن، مضيفًا »أن 

قرار الكونفدرالية يقرره الشعبان«.
وكشفت القناة 13 اإلس���رائيلية تفاصيل ما دار 
في لق���اء محمود عباس مع وفد إس���رائيلي ظهر 
أمس األحد في مقر المقاطعة برام الله، قائال: »إنه 
يتف���ق مع رئيس جهاز الش���اباك في 99 % من 

القضايا«.
وقال عباس للوفد اإلس���رائيلي: »إن أجهزة األمن 
التابع���ة للس���لطة الفلس���طينية تحاف���ظ على 
التنس���يق األمني اليومي مع المؤسس���ة األمنية 
اإلسرائيلية، وأنا وشعبي نقوم بكل ما هو ممكن 

حتى ال يتعرض أي إسرائيلي ألي أذى«.
وأضاف عب���اس أنه يلتقى رئي���س جهاز األمن 
العام »الش���اباك« نداف أرغمان ش���هريًا من أجل 
هذه المسألة، متابعًا: »نحن متوافقان على %99 

من القضايا«.
من جهته رفض األردن المقترح األمريكي المقدم 
للسلطة الفلسطينية، حول إقامة كونفدرالية مع 
عم���ان، والذي أعلن الرئيس محمود عباس القبول 

به شرط مشاركة »إسرائيل« ضمن هذا العرض.
وأك���دت وزي���رة الدولة لش���ؤون اإلع���الم الناطق 
باس���م الحكومة األردني���ة جمان���ة غنيمات في 
تصريح لموقع »عمون« األردن���ي، أمس األحد، أن 
فكرة الكونفدرالية بي���ن األردن والضفة الغربية 

مرفوضة، وغير قابلة للنقاش.
وش���ددت غنيمات على حق الشعب الفلسطيني 
بإقامة دولته المس���تقلة على أراضيه على حدود 

.1967
م���ن جهته عّبر مراد العضايل���ة الناطق اإلعالمي 

باسم جبهة العمل اإلسالمي األردنية عن رفضه 
لتصريحات الرئيس عب���اس الذي قال فيها »إنه 
وافق على ع���رض أمريكي بكونفدرالية مع األردن 

وإسرائيل«.
وقال العضايلة في حديث خاص لوكالة »شهاب«، 
إن تصريحات عب���اس مرفوضة وعليه أن يتوقف 
عن ه���ذا اله���راء، وب���دل أن يمارس ه���ذا الدور 
المش���بوه عليه أن يفك الحصار عن قطاع غزة وأن 

ُيطلق يد المقاومة في الضفة الغربية.
وأض���اف: »أن الس���لطة بع���د 25 عامًامن اللهث 
وراء وهم الدولة تصط���دم اليوم بالجدار الفاصل 
والحديث عن حلول نهائية على حس���اب القدس 

وغياب حق العودة«.
وتابع: »الس���لطة اليوم أصبحت عبئًا على الشعب 
الفلسطيني والقضية الفلس���طينية«، مؤكدًا أن 
الشعب األردني يرفض أي حديث عن كونفدرالية 
وأية حلول تعالج مش���كلة االحتالل على حساب 

األردن والشعب الفلسطيني.

رام الله/ االستقالل:
أدان���ت وزارة الخارجية والمغتربين ي���وم أمس األحد، 
بأش���د العبارات االعتداءات المتواصلة التي ترتكبها 
ميليش���يات المستوطنين المس���لحة ضد المواطنين 
الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم" في الضفة 

الغربية المحتلة تحت رعاية وحماية قوات االحتالل.
وكان آخر االعتداءات، وفق بيان للوزارة، إقدام عصابات 
المستوطنين على قطع 20 ش���جرة زيتون من أراضي 
بلدة بوري���ن جنوبي نابلس، ومهاجمة 30 مس���توطًنا 
منزل المواطن "بش���ير حمزة الزب���ن" على أطراف البلدة 

بالحجارة.
وأش���ارت إلى تواص���ل العرب���دة واس���تباحة أراضي 
المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، كما 
هو الحال في قرية "رأس كركر" غربي رام الله، وعمليات 
التجريف الواس���عة لتوسيع مس���توطنة "بيت آرييه" 

شمال رام الله.
وج���ددت "الخارجية" تحذيرها من التعامل مع الجرائم 
التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المنتشرة على 

تالل الضفة، كأحداث اعتيادي���ة ومألوفة وإحصاءات؛ 
تتجاهل المعان���اة الكبيرة والخس���ائر الباهظة التي 
يتكبده���ا المواطن الفلس���طيني جراء ه���ذا اإلرهاب 

اليهودي المنظم.
وأكدت أن تلك الجرائم ترتكب في إطار تقاسم واضح 
لألدوار بين الحكومة االس���رائيلية وأذرعها المختلفة 
وبين ميليش���يات المس���توطنين المس���لحة، بهدف 
تكريس االحتالل وابتالع مزيد من األرض الفلسطينية 

وقضمها تدريجًيا.
وش���ددت على أنه���م يهدفون لتهجي���ر المواطنين 
الفلس���طينيين وص���واًل إل���ى تهويد أجزاء واس���عة 
من الضف���ة خاصة المناط���ق المصنف���ة )ج(، وإقامة 
كتلة اس���تيطانية ضخمة متصلة بش���بكة من الطرق 
االستيطانية ومرتبطة بالعمق االسرائيلي، األمر الذي 
يؤدي إلى إغالق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة 

فلسطينية متصلة جغرافًيا وذات سيادة.
وأش���ارت الوزارة إلى أنها تواص���ل متابعتها اليومية 
النتهاكات المس���توطنين وعصاباته���م التي ترتقي 

إلى مس���توى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وفقًا 
للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني.

ونوهت الوزارة إلى أنها ستبادر لدعوة جميع المؤسسات 
الفلس���طينية المعنية الرس���مية منها وغير الرسمية 
الجتماع موسع لبحث كيفية حماية حقوق المواطنين 
الفلس���طينيين، واإلسراع في تس���جيل وتوثيق كل 
انتهاك مهما كان على حدة ومنحه االهتمام المطلوب.

وأش���ارت إلى أن ذلك يأتي تمهي���ًدا لرفع قضايا ضد 
"إس���رائيل" كق���وة احتالل ف���ي جميع المؤسس���ات 
والمحاك���م االقليمي���ة والدولية ذات العالق���ة، إذ إنه 
ل���م يعد كافًيا إص���دار بيانات إدانة واس���تنكار لتلك 
االنته���اكات. ولفتت الوزارة إلى أن تلك البيانات باتت 
"ال تش���كل أي رادع" لس���لطات االحتالل لتجبرها على 
وقف إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتعس���فية، بل 
تتواصل عمليات مصادرة األراضي وتعميق االستيطان 
وتوسيعه، وعمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين 
اليومي���ة عل���ى منازلهم واش���جارهم  واالعت���داءات 

ومنشآتهم ومقدساتهم.

القدس المحتلة/ االستقالل
 تنظم جماعات الهيكل مس���اء اليوم االثني���ن، مهرجانًا تهويديًا في منطقة 

القصور األموية جنوب األقصى احتفاال بما يعرف عند اليهود »بيوم الخلق«.
وس���يقام الحفل داخل منطقة متحف »ديفد س���ون« ، وسيش���ارك فيه عدد من 
المطربين اليهود وستقام العديد من الفقرات التهويدية وكلمات ألبرز حاخامات 
جماعات الهيكل.  وتتوقع جماعات الهيكل مش���اركة أكثر من ألف متطرف بهذا 
المهرجان التهويدي، وس���تكون جدران األقصى الجنوبية عبارة عن شاشة لعرض 
لجماع���ات الهيكل. ووج���ه الحاخام »هيليل فايس« مؤخرا طلبًا لش���رطة االحتالل 

للموافقة على إقامة المهرجان، وأعطت الشرطة التصاريح الالزمة له.
يش���ار أن »جماعات الهيكل« أقامت نهاية ش���هر آذار الماضي »مهرجان ذبح 
القرابين« خالل عيد الفصح، ألول مرة منذ احتالل القدس عند الس���ور الجنوبي 
للمس���جد األقصى عند هذه المنطقة خالل عيد الفصح الماضي، حيث تسعى 
جماعات الهيكل تنظيم فعالياتها ومهرجاناتها الخاصة باألعياد والمناسبات 

اليهودية عند أقرب نقطة للمسجد األقصى.

بيت لحم/ االستقالل:
اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس األحد، فلسطينيًا بزعم 
محاولته مهاجمة مجموعة من المستوطنين جنوبي شرق بيت لحم 

جنوبي الضفة الغربية المحتلة، دون وقوع إصابات.
وذكر موقع "واال" العبري أن فلسطينًيا هاجم مستوطنين بالحجارة 
قرب بلدة تق���وع، ثم حمل "قضيًبا حديدًي���ا" وتوجه نحوهم وهو 
يص���رخ "الله أكبر". وقال الموقع إن قوة من جيش االحتالل اعتقلت 

الفلسطيني، دون وقوع إصابات.

أبو ردينة: فكرة الكونفدرالية مع األردن 
موجودة على جدول أعمال السلطة

»الخارجية« تدين اعتداءات المستوطنين المسلحين بالضفة

القدس المحتلة / االستقالل:
اقتحم، يوم أمس األحد، 118 مستوطًنا باحات المسجد األقصى من جهة "باب 

المغاربة" بحراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت مصادرة محلية، بأن 80 مستوطًنا و36 طالًبا يهودًيا اقتحموا المسجد األقصى 
من "ب���اب المغاربة"، ضمن الجولة األولى لالقتحامات، اس���تمرت لمدة أربع س���اعات 
متتالية. وأضافت أن عنصرين من عناصر المخابرات اإلس���رائيلية اقتحما المس���جد 
كذلك خالل جولة استكش���افية بالفترة ذاتها. وأوضحت أن الش���رطة اإلس���رائيلية 
وعناصر من القوات الخاصة عملت على تأمين الحماية للمس���توطنين اليهود خالل 

اقتحامهم، وأثناء أدائهم بعض الطقوس والصلوات التلمودية عند "باب الرحمة".
وكان���ت "منظمات الهي���كل" المزعوم، دعت مناصريها من المس���توطنين إلى 
اقتح���ام مكّث���ف وجماعي للمس���جد األقصى، إحي���اء لذكرى مقت���ل عدد من 

المستوطنين في عملية ُنفذت في مدينة الخليل عام 2010.

مهرجان تهويدي 
على أسوار األقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون 
األقصى بحراسة مشددة

رام الله/ االستقالل:
 صّبت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، االسمنت في 
ساحات المسجد االبراهيمي الخارجية بجانب الحاجز 
االحتالل���ي "البوابة" من اتج���اه التكية االبراهيمية، 
وعملت على إيجاد بوابة جديدة، األمر الذي سيزيد من 
معاناة المواطنين الذين يعانون في سبيل إقامتهم 

للصلوات في المسجد في األوقاف الخمسة.
د الش���يخ يوس���ف ادعيس، باالنتهاكات التي  وندَّ
يمارس���ها االحت���الل اإلس���رائيلي ف���ي المس���جد 
اإلبراهيمي ومحيطه، معتب���رًا بأن زيادة وتيره هذه 

االنتهاكات ونوعيتها تصب في نية هذا االحتالل 
بالس���يطرة الكامل���ة على المس���جد والتعامل معه 

ككنيس يهودي.
ر حمايته للمس����توطنين  وبي����ن أن االحتالل وفَّ
ف����ي انتهاكاتهم التي طالت ي����وم أمس مؤذن 
المس����جد االبراهيمي الشيخ عدلي البكري الذي 
تم االعتداء عليه من قبل أحد المستوطنين بعد 
انتهائه من آذان الفجر وخروجه من غرفة األذان 
وعودته إلى منطقة االس����حاقية، هذا باإلضافة 
إل����ى ما قام به ه����ؤالء يوم الس����بت الماضي من 

نصب عريش����ة من الحديد وتغطيتها بالبوص 
في الس����احات الخارجية من أج����ل إقامة صلوات 

تلمودية في داخلها.
وأكد ادعيس بأن هذه االعت���داءات التي تتحملها 
حكوم���ة االحت���الل اليمين���ة، والتي تعط���ي غطاء 
سياسيًا وأمنيًا تعدُّ اعتداءات خطيرة على المسجد 
بصفته مكان عبادة إسالمي وملكية وقفية خالصة 
للمس���لمين ومحاولة في تغيير معالمه ومساس���ًا 
بمشاعر المسلمين المؤمنين هذا عدا عن انتهاكه 

للقوانين الدولية والشرائع السماوية.

غزة/ االستقالل:
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن ردود الفعل على خطوة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب أكدت أن مقاومة صفقة العصر ال تكون بالرفض الكالمي، 
ب���ل بخطوات عملية، وفي مقدمها تطبيق ق���رارات المجلس المركزي والمجلس 
الوطني الفلسطيني ونقل الصراع إلى الميدان، في انتفاضة شعبية، وإلى األمم 

المتحدة لنزع الشرعية اإلسرائيلية وعزلها مع اإلدارة األميركية.
ودعت الديمقراطية في بيان لها أمس األحد، لعقد مؤتمر دولي لضمان استمرار 
عمل الوكالة وتمويلها, مرحبة بالدعوة العربية لعقد اجتماع وزراء خارجية الدول 

العربية لوقف سياسة ترامب التي تهدف لتصفية األونروا وحقوق الالجئين.
وأش���ادت بردود الفعل العربية والدولية واألممية، ف���ي رفضها وإدانتها لقرار 
إدارة ترام���ب وقف تمويل وكالة الغوث، وفرض الحصار المالي عليها لش���لها، 
وإحال���ة خدماتها الى الدول المضيفة، على طريق ش���طب حق العودة لالجئين 

الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
وتبلغ مس���اهمة الواليات المتحدة لوكالة األون���روا 500 مليون دوالر، منها 350 

مليونًا لموازنة الوكالة و150 مليونًا مواد عينية.

االحتالل يعتقل فلسطينيًا 
بزعم مهاجمته مستوطنين 

»الديمقراطية«: مقاومة صفقة 
العصر ال تكون بالرفض الكالمي

االحتالل يصّب األسمنت في ساحات المسجد اإلبراهيمي

غزة/ االستقالل
أفرجت قوات االحتالل اإلس���رائيلي مس���اء أمس 
األحد عن 6 صيادين فلسطينيين اعتقلوا السبت 

ببحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفاد رئيس لج���ان اتحاد الصيادي���ن زكريا بكر، 
بإفراج االحتالل عن 6 صيادين وهم: زكى ابراهيم 

النج���ار، أحمد محم���ود أبو ريالة، جه���اد أبو عودة، 
محمود جهاد أب���و عودة، محمد جه���اد أبو عودة، 
ومحمد بهجت أبو عودة«. واعتقلت بحرية االحتالل 
اإلس���رائيلي مساء الس���بت، الصيادين قبالة بحر 
مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وصادرت قاربهم 
خ���الل إبحارهم لمس���افة 8 أمي���ال بحرية، وهي 

المساحة المسموحة لهم في تلك المنطقة.
وتتعرض مراكب الصيادين بش���كل شبه يومي 
النتهاكات إسرائيلية متعددة، تتمثل في إغراق 
المراكب واعتقال الصيادين، وإطالق النار عليهم 
بش���كل مباش���ر مما أدى إلصابة واستشهاد عدد 

منهم.

االحتالل يفرج عن 6 صيادين اعتقلهم ببحر دير البلح 

األردن: الفكرة غير قابلة للنقاش
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ويستثمر عباس هذا المشهد دوليًا لتعزيز 
فكرة أن عودة السلطة لحكم غزة، والعودة 
للمفاوضات مع الكيان الصهيوني، يعدان 
الحل األمثل إلنهاء الصراع الفلس���طيني 
اإلسرائيلي بداًل من حالة الجمود السياسي 
التي تصيب عملية التسوية في المرحلة 

الحالية. 
وعقد المجلس الوزاري األمني اإلسرائيلي 
اجتماًع���ا  أم���س،  "كابين���ت"  المصغ���ر 
اس���تثنائًيا لمواصلة التباحث حول اتفاق 

تسوية مع قطاع غزة.
وذكر موقع "كول حاي" العبري أن االجتماع 
يعتب���ر اس���تمراًرا ل�4 اجتماعات س���ابقة 
عقدت بهدف التوصل لصيغة تس���وية 
م���ع غزة تضمن تثبيت وق���ف إطالق النار 
والذه���اب لخط���وات لتحس���ين الوض���ع 

االقتصادي فيها.
وق���ال الخبي���ر العس���كري اإلس���رائيلي 
بصحيف���ة معاري���ف ألون ب���ن دافيد إن 
"السياس���ة اإلس���رائيلية في قط���اع غزة 
أنتجت أربع سنوات من الهدوء بعد الحرب 
األخيرة في ع���ام 2014، وقد نجحت هذه 

السياسة في استيعاب مظاهرات الجدار 
الحدودي والطائرات الورقية المشتعلة".

وقلل بن دافيد ف���ي مقال مطول ترجمته 
"عرب���ي21" من حج���م األض���رار الزراعية 
الناتجة ع���ن الطائرات الحارقة، قائال: إنها 
"بلغ���ت 12 مليون ش���يكل، بما يس���اوي 
تكلفة هجمة جوية واحدة لطائرة من طراز 
إف15"، مس���تدركًا بقوله إنني "ال أقلل من 
خطورتها، لكن الوضع بعكس ما يشاع في 

اإلعالم، فالغالف لم يحترق كليا".

ح�سن نوايا
ويرى المحلل السياس���ي المتخصص في 
الش���أن اإلسرائيلي، وديع أبو نصار، أن غزة 
قدمت إجراءات كحس���ن نوايا إلتمام هذه 
التهدئ���ة وأهمها وق���ف ملحوظ إلطالق 
البالون���ات الحارقة، ولكن "إس���رائيل" لم 
تقابل هذه اإلج���راءات بالمثل إذ إن غزة ال 
تزال تعاني من الحصار وانقطاع الكهرباء 
ألكث���ر م���ن 12 س���اعة متتالي���ة، وعدم 
التخفيف من التدهور االقتصادي بغزة". 

وقال أبو نص���ار ل�"االس���تقالل": "في ظل 

هذه الظروف، ومع استمرار رفض السلطة 
الفلس���طينية للتهدئة بس���بب خروجها 
عن إطار منظم���ة التحرير الفلس���طينية 
وعدم تحقق المصالحة بين حماس وفتح، 
تسود مخاوف عميقة من فشل مباحثات 
المواجه���ات  إل���ى  والع���ودة  التهدئ���ة 

العسكرية مجددًا".
وأوضح أن استمرار عدم تقديم "إسرائيل" 
أي إجراءات إيجابية لصالح غزة كحسن نية، 
قد يؤدي إلى ارتفاع ف���ي أعداد البالونات 
الحارقة تجاها وقد تشهد الفترة المقبلة 
خروج مجموعات مقاوم���ة صغيرة إلطالق 
صواريخ تج���اه المس���توطنات المحاذية 

لقطاع غزة.
وبّين أبو نصار أن "إسرائيل" لن تستطيع 
اتب���اع سياس���ة ال���ردع المتبعة س���ابقًا 
والقائمة على أس���اس الرد العنيف الذي 
س���يجر المقاومة لرد أكبر، بسبب انطالق 
العام الدراسي وهو ما يضع عشرات اآلالف 

من الطلبة اإلسرائيليين في خطر كبير.
ولف���ت النظر إلى أن س���يناريو المواجهة 
الموس���عة س���يكون قائمًا بقوة في حال 

فش���ل مباحثات التهدئة، خاصة وأنه من 
المتوقع أن تسارع الفصائل الفلسطينية 
لممارسة ضغط عسكري أكبر على الجيش 
اإلسرائيلي، لدفعه للضغط على المستوى 
السياس���ي للع���ودة إلى خي���ار التهدئة 
كخيار وحيد لتحقيق األمن للمستوطنات 

المحاذية للقطاع.

�سيناريوهات بديلة
بدوره، يرى المحلل السياسي طالل عوكل، 
أن ثم���ة س���يناريوهات بديلة قد يتبعها  
االحت���الل االس���رائيلي في حال فش���لت 
التهدئة، بعيدًا عن س���يناريو المواجهة 

العسكرية الموسعة.
وقال عوكل ل�"االس���تقالل": "إذا لم تنجح 
مص���ر بتحقيق تهدئة بين غزة واالحتالل 
اإلسرائيلي بسبب استمرار تعنت السلطة 
الفلسطينية، فيمكن الوصول إلى تهدئة 
غير رس���مية قائمة على أس���اس الهدوء 

يقابله الهدوء".
وأوضح أن هذه السياسة تستند على اتخاذ 
لتس���هيل  إجراءات  اإلس���رائيلي  الكيان 

حياة المواطنين بغ���زة وتخفيف الحصار 
عنها، والسماح للمشاريع الدولية بالعبور 
إل���ى غزة وإج���راء عمليات تنمي���ة، مقابل 
إنهاء غزة أو تخفي���ف حالة التظاهر على 
الحدود، مع االمتناع ع���ن إطالق البالونات 
الحارقة أو القذائف الصاروخية من غزة إلى 

"إسرائيل".
أما الس���يناريو اآلخر – وف���ق عوكل- فقد 
تدفع "إسرائيل" مسؤولية غزة باتجاه مصر، 
وتصبح مصر تتول���ى مهمة تمرير المواد 
األساسية والغذائية إلى غزة بنسبة كبيرة، 
وهذا س���يؤدي إلى التخفيف من تدهور 
األوضاع المعيش���ية بغزة وهو ما تفسره 
"إس���رائيل" أنه سيؤدي إلى التخفيف من 

حدة االحتقان الغزي تجاها.
وتابع المحلل السياس���ي: "ال نريد استباق 
األم���ور، إذ ال ي���زال هناك فرص���ة إلتمام 
المصالح���ة بين حماس وفت���ح والتهدئة 
بي���ن غزة واالحت���الل ، ولطالما مصر تبذل 
جهودًا مستمرة في هذا المسار فيمكننا 
أن نأمل بأن تتم المصالحة والتهدئة على 

أرض الواقع".

»الكابينت« عقد أمس اجتماعًا خامسًا لبحثها 

الضبابية تحيط بالتهدئة.. و »إسرائيل« تدرس الخيارات البديلة
غزة / حممود عمر:

ال تزال ال�سبابية تخيم على م�سهد 
التهدئة بني غزة ودولة االحتالل، يف 

ال�سارعني االإ�سرائيلي والفل�سطيني، 
ولكن ثمة خماوف و�سيناريوهات تدر�سها 

حكومة االحتالل للتعامل مع غزة يف 
حال ف�سلت التهدئة خا�سة مع قرب 

انطالق العام الدرا�سي اجلديد يف دولة 
االحتالل االأ�سبوع القادم. ويرى مراقبون 

اأن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود 
عبا�س الذي عار�س هذه التهدئة، يوؤيد 

بقاء حالة املواجهة بني املقاومة والكيان 
ال�سهيوين لطاملا ا�ستمرت ال�سلطة بعيدًة 
عن حكم غزة، بغ�س النظر عن االأو�ساع 

املعي�سية ال�سيئة للفل�سطينيني ب�سبب 
احل�سار االإ�سرائيلي. 

غزة/ االستقالل:
دع���ت لجن���ة المتابع���ة للق���وى الوطنية 
واإلس���المية يوم أمس األحد، إلى مواجهة 
القرار األمريكي بوقف تمويل وكالة غوث 

وتشغيل الالجئين "األونروا".
وعب���رت اللجنة، ف���ي بي���ان صحفي، عن 
رفضها واستنكارها لهذا القرار األمريكي 
جملة وتفصياًل، مبينًة أنه ال يحق للواليات 
المتح���دة األمريكية اس���تمرار محاوالتها 
الدنيئة إللغاء وكالة )األونروا( التي تشكلت 
بقرار من الجمعي���ة العامة األمم المتحدة 
،رق���م ٣02 لعام 1٩4٩، وال���ذى نص على 
وجوب قيام وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
بتقدي���م خدماته���ا في المج���االت كافة 
إل���ى حين حل قضية الالجئي���ن من كافة 

جوانبها.
واعتبرت اللجنة، أن  هذا القرار هو مخالف 
للقان���ون الدولي ولق���رارات األمم المتحدة 
الذي أنش���أ هذه الوكال���ة لتقديم الغوث 
حتى  الفلس���طينيين  لالجئين  وتشغيل 

عودتهم.
وأكدت، أن القضية الوطنية الفلسطينية 

تم���ر بمرحلة م���ن أصع���ب مراحلها حيث 
تتكالب عليها المؤامرات التي تستهدف 
تصفيتها واالنقضاض على حقوق شعبنا 
في الحرية واالس���تقالل والع���ودة وآخرها 
االس���تهداف األمريكي لح���ق العودة عبر 

وقف تمويل وكالة الغوث الدولية.
وَع���َدت اللجنة، ق���رارات اإلدارة األمريكية 
تجاه القدس والالجئين واالس���تيطان بأنه 
تج���اوز للقان���ون الدول���ي وتهديد لألمن 
واالس���تقرار في المنطقة والعالم وتمثل 
انحيازًا كامال لالحتالل وعدوانًا على شعبنا 

وحقه في العودة  .
وطالبت اللجنة، دول العالم رفض هذا القرار 
، وتوفي���ر كل ما هو ممكن من دعم لوكالة 
الغوث الدولية التزاما بقرار األمم المتحدة 
المنشئ لوكالة األونروا إلى حين حل قضية 

الالجئين الفلسطينيين وعودتهم .
ودع���ت المجتم���ع الدول���ي بأكمله رفض 
وادانة الق���رار األمريك���ي، وتقديم كل ما 
هو مطلوب من مس���اعدات لوكالة الغوث, 
وذلك لتمكينها من االس���تمرار بالنهوض 
الالجئي���ن  تج���اه  كاف���ة  بمس���ؤوليتها 

الفلسطينيين .
وطالب���ت، جماهي���ر ش���عبنا لالنخراط في 
الفعاليات الجماهيرية والش���عبية لرفض 
الق���رار االمريكي في كل م���كان من الوطن 
اللجوء  وخارج���ه وخاصة ف���ي مخيم���ات 

الفلسطيني.
كما دعت للمشاركة الواسعة فى مسيرات 
العودة وفعاليات الجمع���ة القادمة تحت 
عنوان ) عائ���دون رغم انف ترامب ( لنوجه 
رس���الة واضحة لتالحم شعبنا في ميادين 

العودة لرفض كافة القرارات األمريكية.
وطالب���ت لجن���ة المتابعة ال���دول العربية 
واالسالمية ودّول العالم الحر لتوفير شبكة 
أمان لوكالة الغوث الدولية لمنع انهيارها 
ورفضا لقرارات ترام���ب المخالفة للقانون 

الدولي.
وأكدت على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية 
الفلسطينية في مواجهة التحديات التي 
تواجه ش���عبنا واالتفاق على استراتيجية 
وطنية جامعة ترتقي لمستوى التحديات 
ومواجه���ة المؤام���رات التي تس���تهدف 

شعبنا وقضيتنا.

الضفة الغربية / االستقالل:
قال القيادي في حركة الجهاد االس���المي في الضف���ة الغربية أحمد العوري إن "حركته ترفض 
بش���كل قاطع االعتقاالت السياسية التي تمارسها السلطة والتي تأتي ضمن التنسيق األمني 
ودع���م االحتالل عل���ى األرض". وذكر العوري في بيان تلقت االس���تقالل نس���خة منه، أن "هذه 
االعتقاالت مخالفة للقانون األساسي الفلس���طيني الذي ُيحّرم االعتقال في حال غياب التهم، 

وهي االعتقاالت االدارية بالنكهة الفلسطينية التي تنفذ بشكل احترازي".
وأضاف أن "االعتقاالت السياس���ية ال تصب إال في مصلحة االحتالل الصهيوني"، مشيًرا إلى أن 
"الس���لطة تقدم خدمة مجانية لالحتالل، والذي بدوره يرد عليها بمزيد من التوسع االستيطاني 

واالقتحامات والقتل والتهويد ومصادرة األراضي من كافة مناطق الضفة".
وأوضح أن "الضفة تعاني تدهوًرا في مجال حقوق االنسان بسبب انتهاكات السلطة واالحتالل 

على السواء"، مؤكًدا أن السلطة لن تجني شيًئا إال السمعة السيئة وخدمة االحتالل".
وعّبر عن اس���تغرابه من "اس���تمرار الس���لطة مالحقتها للمواطنين في الضفة في ظل الظروف 
الحساس���ة التي تعيشها القضية الفلس���طينية وما تواجهه من تحديات التي تحتاج منا إلى 

وحدة وطنية وإجماع فلسطيني".
وأردف "الس���لطة تس���هم في خلخلة النس���يج الوطني الفلس���طيني وبث التفرق���ة بين أفراد 
الشعب الفلسطيني الواحد، ونحن في الجهاد اإلسالمي متمسكون بالوحدة الوطنية رغم حملة 

االعتقاالت التي تمارسها السلطة بحقنا".
واعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية مؤخًرا عدًدا من كوادر الجهاد اإلسالمي كان آخرهم 

اعتقال 5 أسرى محررين ينتمون للحركة يوم السبت الماضي.

القوى بغزة تدعو لمواجهة القرار
 األمريكي بوقف تمويل »األونروا«

تعقيًبا على »حملة السلطة ضد كوادرها«
قيادي بالجهاد: االعتقاالت السياسية 

بالضفة خدمة مجانية لالحتالل
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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 )727 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
غازي إس���ماعيل عبد الكريم أبو مهادي من سكان النصيرات هوية رقم 
803309707 بصفته وكيال عن: فيصل ومحمد وناهد وفاتن وسوسن / 

أبناء إسماعيل عبد الكريم أبو مهادي وكاملة جبر محمد أبو حجير 
بموجب وكالة رقم: 3094 / 2006 الصادرة عن دير البلح

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2316 قسيمة 7 المدينة أبو مدين

 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: 9/2 / 2018م

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

دولة فل�سطني 
  املجل�س الأعلى للق�ساء

  حمكمة بداية خان يون�س

إلى المنفذ ضده/ محمد يونس خليل ابو الخير      خارج البالد
الموضوع / اخطار تنفيذ محكمة بداية غزة خان يونس في القضية 

 2018/3409
أبلغ���ك أنه طبقًا لاللت���زام المترتب علي���ك بوجوب قيم���ة الكمبيالة و 

المستحقة الدفع بالتواريخ
 2018/4/18 مبلغ وقدره )1600 شيكل( الف و ستمائة شيكل باالضافة 
للرس���وم و المصاريف لصالح طالب التنفيذ . و المقام بموجبها القضية 

التنفيذية رقم 2018/3409 بداية خان يونس و المتكونة فيما بين:
 طالب التنفيذ/ شركة البيت الملكي للتجارة العامة و المقاوالت يمثلها/ 

رامي منير االسي
 المنفذ ضده/ المذكور اعاله.

ل���ذا نكلفك بالوفاء بالتزامك وذلك بحضورك الى دائرة التنفيذ بمحكمة 
بداية خان يونس في غضون اس���بوعين من تاريخ ه���ذا االعالن واذا لم 

تحضر فإن دائرة التنفيذ ستباشر اجراءات التنفيذ حسب األصول.

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خان يون�س 
اأ. اإبراهيم اأبو ريدة

وأضافت الصحيفة :"أن هذه الخطة تتفق تماما مع خطة بنيامين 
نتنياهو، التي تقوم على رفض أي تس���وية سياسية تقوم على 
أساس حل الدولتين ضمن حدود 1967، وإزالة القضايا األساسية 

عن طاولة المفاوضات.
ورأت الصحيفة العبرية أن الهدف هو الحد من الحلم الفلسطيني 
في توسيع نطاق الحكم الذاتي في الضفة الغربية ، وإقامة أقل 

من دولة في قطاع غزة.
كما كش���فت القناة الثانية االس���رائيلية ع���ن ان إدارة الرئيس 
ترام���ب أبلغت "إس���رائيل" بأن األميركيين سيس���محون لدول 
الخليج باالستمرار في ضخ األموال وسد مكانها في دعم االونروا 
ه���ذا العام فقط، م���ن أجل ضمان اس���تمرار نش���اطها الفوري 
وذلك قبل ان تطالب باغالق المنظمة بالكامل التي يتحول دورها 

الى دور سلبي .
واضافت القناة ان واشنطن ستضع شروطا على دول الخليج التي 
تنوي التبرع لالونروا منها تعريف الالجئ ومناقش���ة تفويضها 
في خطوة متدرجة س���تؤدي النهيار االونروا ونقل خدماتها إلى 

منظمات أخرى.

تطبيق فعلي لل�سفقة 
المحلل والكاتب السياس���ي هاني حبيب أكد أن اإلجراءات التي 
اتخذتها الوالي���ات المتحدة األمريكية ، ومنه���ا اعالن القدس 
عاصمة لدولة االحتالل، ووقف تمويل اونروا بشكل كامل، جزء من 
الضغط على الفلس���طينيين؛ من أجل تمرير  كافة االشتراطات 

االمريكية اإلسرائيلية التي تأتي في اطار صفقة القرن . 
وق���ال حبيب ل�"االس���تقالل " إن المواقف االمريكية تأتي  كجزء 
م���ن عمليات الضغط على المس���تويات الش���عبية والرس���مية 

الفلس���طينية ؛ لالستجابة لالش���تراطات االمريكية ، متوقعا أن 
تقوم إدارة ترامب بالضغط على المستوى السياسي الفلسطيني 
في الجمعية العام���ة ومجلس األمن ؛ من أجل تغيير البرتوكول 
الخ���اص بوكالة الغ���وث لطرح مفهومها ح���ول تعريف من هو 

الالجئ .
وشدد على أن صفقة القرن الذي تم الحديث عن تطبيقها مطوال 
، يتم تطبيقها فعليا  اآلن من قبل أمريكا و "إسرائيل" على أرض 
الواقع، مضيفا" حيث تم اعتبار القدس عاصمة ل�" إس���رائيل "  و 
مصادرة حق الفلسطينيين بالعودة والتعويض وفق قرار األمم 
المتح���دة 194 بالجمعية العامة وغيرها م���ن القرارات التي تم 

اتخاذها خالل الفترة الماضية وأخرى ستتخذ قريبا" . 

وأشار إلى أن صفقة القرن ليست خطة مكتوبة أو مراحل محددة ، 
إنما هي توجه امريكي إسرائيلي لعمل كل ما من شأنه ؛ تصفية 
القضية الفلس���طينية من خ���الل الغاء " أونروا " الش���اهد على 

الجرائم اإلسرائيلية . 
ولفت إلى اإلجراءات االمريكية الرامية إلغالق " أونروا "  لن تتحقق 
من خالل قيام العديد من ال���دول األخرى بتقديم الدعم المالي 
لها،  في ظل الرفض الدولي والعربي الكبير للقرار األخير للواليات 

المتحدة االمريكية حول وقف تمويل "اونروا" .
ورأى أن من أولى مهمات الفلس���طينيين لمواجهة صفقة القرن  
، هو اس���تعادة الوحدة الداخلية و إعادة الحياة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية حتى تتمكن من قيادة الشعب ، كممثل وحيد له ، 

ووضع إمكانيات الشعب لمواجهتها. 

رغبة وا�سحة 
ب���دوره ، اتفق أك���رم عطا الل���ه المحلل والكاتب السياس���ي مع 
س���ابقه ، بأن كافة اإلجراءات األمريكية واإلس���رائيلية  التي تم 
تنفيذها عمليا عل���ى أرض الواقع، تأتي باتجاه تصفية القضية 

الفلسطينية التي ترتكز عليها "صفقة القرن". 
وأوضح عطا الله ل�"االس���تقالل" أنه ليس هناك ش���يء معلن بما 
تتضمنه "صفقة القرن"، مس���تدركا "لكن هن���اك رغبة واضحة 
بتصفي���ة القضي���ة يجرى تنفيذها بش���كل عمل���ي، تتلخص 
بتصفية كل ما اعتبرته "إس���رائيل" أزم���ات عالقة بطريق ملف 

المفاوضات لتطبيق صفقة القرن كالقدس والالجئين. 
وبين أن حديث الرئيس األمريكي ترامب قبل أيام بشأن إزاحته 
ملف القدس بعد إعالنها عاصمة ل� " إسرائيل "  و عن مخططاته 
إلزاحة ملف الالجئين من خالل ما يجرى ضد " أونروا" وزيادة البناء 
االس���تيطاني في الضفة والقدس، يؤكد نواياه و" إس���رائيل " 
بشأن  تصفية القضية الفلسطينية ،  متوقعا أن تحاول أمريكيا 
الطلب من بعض الدول اس���تمرار تمويل " اونروا " للحد األدنى ، 
وفق اعتبارات معينة منها ما يتوافق مع الرؤية اإلسرائيلية لحين 

اغالقها بشكل كامل .
ش���دد المحلل عطالله على أن "صفقة الق���رن" هي ذاتها خطة 
اس���رائيلية بامتياز ، تش���رف على تنفيذها الواليات المتحدة 
االمريكية ، بعد بحثها ومناقش���تها بالدوائر ومراكز الدراسات 
اإلس���رائيلية تقوم على رفض أي تس���وية سياسية تقوم على 
أساس حل الدولتين ضمن حدود 1967، وإزالة القضايا األساسية 

عن طاولة المفاوضات".

سلسلة إجراءات آخرها وقف تمويل »أونروا«

هــل بـــدأت أمريكــا بتطبيــق صفقــة »القــرن«؟!
غزة / �سماح املبحوح:

اأكد حمللون �سيا�سيون وخمت�سون اأن الإجراءات الأمريكية 
املتعلق��ة بوق��ف التمويل نهائي��ا عن وكالة غوث وت�س��غيل 
الفل�س��طينيني " اأون��روا" ه��ي ج��زء م��ن خط��وات تطبي��ق 
�س��فقة القرن على اأر�س الواقع ، م�س��ددين عل��ى اأن اإعالن 
القد�س عا�سمة ل� "اإ�سرائيل" وما مت ب�ساأن وقف امل�ساعدات 

املالية وم�سادرة حق الالجئني بالعودة لأرا�سيهم املحتلة، 
وتكثي��ف البناء ال�س��تيطاين يف ال�س��فة الغربية ومدينة 
القد�س املحتلتني اأوىل اخلطوات لتطبيقها .   وراأى املحللون 
اأن "�س��فقة القرن" هي خطة ا�س��رائيلية بامتياز ، ت�س��رف 
عل��ى تنفيذه��ا الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة تق��وم على 
رف�س اأي ت�س��وية �سيا�سية تقوم على اأ�س��ا�س حل الدولتني 

ع��ن  الأ�سا�س��ية  الق�س��ايا  واإزال��ة   ،1967 ح��دود  �س��من 
طاولة املفاو�س��ات". وقالت �س��حيفة "هاآرت���س" العربية، 
اأم���س الأحد، اإن الإع��الن الأمريكي عن وقف امل�س��اعدات 
لالأون��روا، ي�س��ر اإىل اأن وا�س��نطن تنف��ذ بالفع��ل خطته��ا 
"�س��فقة القرن" ب�س��اأن ال�س��راع الإ�س��رائيلي الفل�سطيني 

والق�ساء على احلركة الوطنية الفل�سطينية.

رام الله/ االستقالل:
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح 
رأفت، إن اللجنة التنفيذية للمنظمة ستعقد اليوم 
االثنين، اجتماًعا تش���اورًيا لبحث التطورات األخيرة 
المتعلقة بقطع الواليات المتحدة مساهمتها المالية 
عن وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين 

)أونروا(.
وأدان رأفت في تصريح له الق���رار، قائاًل إن: "اإلدارة 

األمريكي���ة تعتقد أنها تس���تطيع إنه���اء قضية 
الالجئين عبر هذا القرار المخالف لقرارات الش���رعية 
الدولي���ة"، مؤك���دًا أن عديد م���ن دول العالم رفضوا 
الق���رار، كم���ا رفضه األمي���ن العام لألم���م المتحدة 

أنطونيو غوتيريس.
وبين أن اجتماًعا للدول المانحة سيعقد في نيويورك 
نهاية الشهر الجاري من أجل زيادة مساهمتها في 
أونروا وذلك حت���ى تتمكن من مواصل���ة خدماتها 

لالجئي���ن، باإلضاف���ة إلى عق���د اجتماع آخ���ر لوزراء 
الخارجية العرب في القاهرة لمناقشة الدعم المالي 
للوكالة لم يحدد موعده بع���د، مجدًدا دعوته للدول 
العربي���ة من أجل زيادة المس���اعدات التي تقدمها 

للوكالة بعد القرار األميركي.
وكانت الخارجي���ة األمريكية أعلنت في وقت متأخر 
من مس���اء الجمع���ة، أنها لن تقدم أي مس���اهمات 

لمساعدة وكالة الغوث بعد اآلن.

»التنفيذية« تجتمع لبحث قطع أمريكا مساهماتها عن »أونروا«

 دبي/ االستقالل:
ق���ال االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، "إن���ه يتابع بقلق بالغ قرار 
اإلدارة األميركية، بش���أن وقف تمويلها لوكالة األمم المتحدة لغوث 
وتشغيل الالجئين الفلس���طينيين )األونروا(، مع ما يترتب على هذا 
الق���رار الظالم من ضرر للعائالت واألطفال الفلس���طينيين الالجئين، 
وحرمانهم من أبس���ط حقوقهم في التعليم وتقديم خدمات صحية 

مناسبة.
وعّبر األمين العام لالتحاد، الشاعر والكاتب الصحافي حبيب الصايغ، 
عن رفض األدباء والكّتاب العرب لهذا القرار، الذي يأتي ضمن سلسلة 
من القرارات التي تفضح انحياز اإلدارة األميركية للمحتل اإلسرائيلي 
الذي يغتصب األراضي الفلسطينية بالقوة، ويماطل في التوصل إلى 
تس���وية عادلة للمشكلة تضمن الحقوق الفلسطينية، بدءًا بقرار نقل 
الس���فارة األميركية لدى الكيان المحتل إل���ى القدس واالعتراف بها 

عاصمة أبدية له، واآلن بحرمان الالجئين من أبسط حقوقهم.
وأشار الصايغ، إلى أن القرارات األميركية تسير في طريق رفع قضيتي 
الق���دس والالجئين م���ن طاولة المفاوضات التي س���تبحث في الحل 
النهائي، وهو تفريغ للقضية الفلس���طينية من مضمونها، ومحاولة 
إلغاء كل ما يوثق التاريخ الفلس���طيني ويشهد عليه، ولكن هيهات، 
فهناك إصرار وتضحيات هذا الشعب العظيم الذي قّدم وال يزال  دمه 

وروحه من أجل انتصار قضيته العادلة، وما ضاع حق وراءه مطالب.
وش���ّدد على أن القرار األميركي بمنع الدعم عن "األونروا" يخالف قرار 
الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم )302( لس���نة 1949، الذي ينص 
على وجوب تقديم وكالة غوث وتشغيل الالجئين خدماتها لالجئين 
الفلسطينيين في المجاالت كافة، وفقا للتفويض الدولي الممنوح لها 

حتى حل قضية الالجئين من كافة جوانبها

اتحاد األدباء والكتاب العرب 
يرفض القرار األميركي 
وقف تمويل »األونروا«

ّ



دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة املوقرة 
يف الق�سية احلقوقية رقم 2017/1000

يف الطلب رقم : 2018/1170
المس���تدعي / يعرب س���ليم س���عيد ريان / النصي���رات – هوية رقم 
)914160031( وكليه العدلي / وليد إس���ماعيل سعيد ريان – بموجب 
سند وكالة عامة رقم 1999/1509 لدى كاتب العدل بدير البلح – مؤرخة 

بتاريخ 1999/9/9م من النصيرات الشارع العام.

 وكالوؤه املحامون / خالد الطالع 
و�سالح حممد بارود وحممد خالد الطالع

المستدعى ضده / هيثم عبدالله حماد أبو مراحيل – باألصالة عن نفسه 
وباإلضافة إلى باقي ورثة والده المرحوم /عبد الله حماد أبو مراحيل - من 
س���كان غزة – الرمال الجنوبي- شارع الثالثيني- برج السعادة)8( شقة 

رقم 25 الدور السادس.
نوع الدعوى/ )تنفيذ عيني(.

قيمة الدعوى/ )تزيد عن 100000 دينار أردني( 

مذكرة ح�سور بالن�سر امل�ستبدل
يف الق�سية احلقوقية رقم2017/1000

إلى المستدعي ضده المذكور بعاليه بم أن المستدعي قد أقام عليك 
قضية حقوقية تحمل رقم 2017/1000 بذلك يقتضي عليك الحضور 
إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة علمًا أنه قد تم تحديد جلس���ة يوم الخميس 2018/10/25م 
للنظر في الدعوى وليكون معلومًا لديك إنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمستدعي أن يسير في دعواه حسب األصول.

وتقبلوا فائق الحرتام
حرر بتاريخ 2018/7/5م                       رئيس قلم محكمة بداية غزة
أ. محمد مطر
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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 )729/ 2018(
يعل���ن للعموم أنه تق���دم ل���إدارة العامة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: يوسف احس���ان محمود أبو وردة من سكان جباليا هوية رقم 
928997196 بصفت���ه وكيال عن: احمد ش���عبان محمد الش���ندغلي 

وعفاف شعبان محمد الطيب وقبل الزواج الشندغلي
بموجب وكالة رقم: 5463 / 2015 الصادرة عن جباليا

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 976 قسيمة 84 المدينة النزلة

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

المعاملة. التاريخ: 2/ 9/ 2018م

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

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

إعـالن عن وظائف شاغرة
تعلن بلدية رفح عن حاجتها لشغل وظيفة موظف GIS عدد )2( بنظام 

العقد حسب الشروط المعلنة على موقع البلدية االلكتروني.
تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط مع إرفاق كافة المس���تندات من 
الش���هادات العلمية وش���هادات الخبرة من خالل الموق���ع االلكتروني 
للبلدية )www.murafah.ps( وذل���ك اعتبارًا من يوم االثنين الموافق 
2018/09/03م وحتى الس���اعة الثانية ظهرًا من يوم الخميس الموافق 

2018/09/13م وال ُينظر في الطلبات السابقة.
مالحظات هامة/

1- سيتم استبعاد الطلبات الغير مستوفاة للشروط المعلنة.
2- س���يتم االعالن عن موعد المقابالت واالجراءات األخرى في وقت الحق 

على موقع البلدية ورسالة SMS للمقبولين.
3- سيتم نشر النتائج على موقع البلدية.

4- في حال تعذر التسجيل على الموقع االلكتروني عليكم الحضور الى 
الدائ���رة االدارية في البلدية أو االتصال عل���ى جوال رقم 0599416451 

خالل أوقات الدوام الرسمي.

اأ. �سبحي اأبو ر�سوان
رئي�س بلدية رفح

كاب���وس أب���و رزق ُيش���به ما يم���ر ب���ه آالف الالجئين 
الفلسطينيين، بعدما أعلنت وزارة الخارجية األمريكية، 
الجمعة الماضية، قطع مساعدات بالدها المالية لوكالة 
األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

"أونروا"، بالكامل.

كابو�س كبري  
أبو رزق المصاب بأمراض مزمنة والمعيل أُلسرٍة مكونة 
من عش���رة أفراد، يقول خالل حديثة ل�"االستقالل":" إن 
قرار أمريكا بوقف تمويل األونروا أكبر كابوس نعيشه 
هذه الفت���رة، ألنه بالتأكيد س���ُيضاعف األزمة المالية 
للوكال���ة ُيجبرها عل���ى تقليص أو قطع مس���اعداتها 

وخدماتها المقدمة لالجئين". 
وأردف:" أعتم���د وعائلت���ي عل���ى الخدم���ات المقدمة 
من الوكالة بش���كل رئيس���ي على الصعي���د الصحي 
والتعليمي، إضافة للمساعدات الغذائية التي تقدمها 
لن���ا كل ثالثة ش���هور، وليس لدينا مص���در رعاية آخر 

ُيمكننا من العيش".
وأضاف :" بعد تفاقم أوضاعنا سوءًا ووصولنا لدرجة الفقر 
المدقع في ظل األوضاع المعيشية واالقتصادية التي 
نعيشها بغزة، قدمت طلبًا لتحويل بطاقتي التموينية 
العادية إلى بطاقة صفراء، لزيادة المساعدات الغذائية 
التي تقدم لنا، واآلن أخش���ى أن تنقطع المس���اعدات 

بالكامل بدل زيادتها". 
ويتساءل أبو رزق وهو ُيشير بيده إلى أطفاله،" من أين 
س���أوفر ألبنائي طعامهم و من أين سأوفر عالجي وأنا 
عاطل عن العمل؟، أين مؤسس���ات حقوق اإلنسان عن 

أمريكا التي ُتس���اومنا في قوت أبنائنا؟ هل سيراقبون 
موتنا بصمت؟".  

لن ن�ست�سلم 
حالة من القلق والغضب سيطرت على الالجئة أم ياسر 
شمالي، بعدما أعلنت الواليات المتحدة األمريكية قطع 
مس���اعداتها المالي���ة لألونروا، إلدراكه���ا أن تداعيات 
هذا القرار ستكون أشد قسوة من األوضاع المعيشية 
البائس���ة الت���ي تعيش���ها، واصف���ة الق���رار بالظالم 
والتعس���في يهدف لجعل الوكالة أداة سياسية بداًل 

من كونها أداة إنسانية.  
وقالت شمالي خالل حديثها ل�"االستقالل":" مساعدات 
"اونروا" هي إبرة الحياة لنا في غزة، فنحن نعتمد عليها 
كليا في س���د جوع أبنائنا وتلبية احتياجاتهم خاصة 
في ظل الحص���ار واألوضاع المعيش���ية واالقتصادية  
الصعب���ة، وانتش���ار الفق���ر والبطالة"، مضيف���ة:" اذا 
قطع���ت خدمات الوكالة نحن س���نتحول لمتس���ولين 
حقيقيين، وس���نعيش ظروفًا أشد قسوة مما نعيشها 
اليوم".  وبينت، أن أقس���ى شيء أن ُيحارب االنسان في 
رزقه ويعجز عن تلبية االحتياجات األساس���ية ألبنائه، 
متمنية أن تبقي الوكالة ق���ادرة على تلبية احتياجات 
الالجئين، وأن تسعى لكسب دعم ومساندة دول العالم 
والمؤسسات الحقوقية المساندة للشعب الفلسطيني 

من أجل استمرار خدماتها لالجئين. 
وأنه���ت حديثها قائل���ه:" أمريكا اس���تخدمت االونروا 
كأداة سياسية إلخضاع الفلسطينيين واسقاط حقهم 
بالعودة، لكنه���ا ال تعلم أننا لن نستس���لم لقراراتها 

الظالمة مهما كانت العواقب، وس���نبقي متمس���كين 
بحقنا بالع���ودة إلى أراضينا المحتل���ة، فهذا ميراث ال 

يمكن ألي فلسطيني حر التفريط به". 

ت�سعيد خطري 
وبدوره، اعتبر الصحف���ي محمد الجمل أن قرار الواليات 
المتحدة االمريكية بوقف دعم األونروا بالكامل، تصعيد 
أمريكي إس���رائيلي خطير ضد الش���عب الفلسطيني، 
يهدف لتصفية قضية الالجئين و شطب حق العودة.   
وقال الجمل ل�"االستقالل":" في اآلونة األخيرة قال نخبة 
المسؤولين اإلس���رائيليين أن االونروا يجب أن تنتهي 
بالكامل، واآلن قامت الواليات المتحدة االمريكية بقطع 
دعمه���ا الكامل لألونروا، وهذا يوضح مدى التناغم بين  
االحتالل وأمريكا باتخاذ القرار وصوال إلى إنهاء وجودها 
بالكامل"، الفتًا إلى أن "اونروا" مرتبطة بقضية الالجئين 
بشكل كامل، ففي حال سقطت سيخسر الفلسطينيون 
الكثير في قضيتهم العادلة.   وأوضح أن أمريكا لديها 

خطة سياس���ية متدرج���ه إلنهاء 
"اون���روا"، كان���ت أول���ى محطاتها 
قبل أش���هر حينما قامت بتقليص 
المس���اعدات المالي���ة له���ا، أم���ا 
المحط���ة الثانية فهي تنفذ اليوم 
بالكامل  المالية  المساعدات  بقطع 
والسماح لدول العالم خاصة الخليج 
بدعم "اونروا" لنهاية العام الحالي 
2018، أما المحط���ة الثالثة الزالت 
مجهول���ة، مضيف���ا"  لكنن���ا على 

يقي���ن أن األمور لن تتوقف لحد قطع المس���اعدات بل 
سيس���تمر إلى حين إنهاء دور "اون���روا" بالكامل ومن 
ثم إس���قاط قضية الالجئين".   وأكد أن القرار سُيعقد 
الحالة اإلنسانية والمعيش���ية واالقتصادية لالجئين 
الفلس���طينيين في كافة أماكن تواجدهم وخاصة في 
غزة، حيث يعتمد حوالي 5 ماليين الجئ على مساعدات 
"اونروا" بش���كل كامل، الفتًا إلى أن لوقف مس���اعدات 
الوكال���ة أث���ارًا خطيرة عل���ى حياة الالجئي���ن اليومية 

والعملية والتعليمية والخدمات الصحية واإلنسانية.
وش���دد عل���ى ض���رورة العم���ل الفلس���طيني الموحد 
لمواجهة تحديات هذا القرار، وإفشال الخطة األمريكية 
اإلسرائيلية التي تهدف إلسقاط قضية الالجئين وحق 
العودة، من خالل إنهاء االنقسام الفلسطيني والعمل 
على استغالل المعارضة األوروبية والبريطانية ومعظم 
دول العال���م للقرار األمريكي بم���ا يتوافق مع المصالح 

الفلسطينية.

 بعد وقف المساعدات المقدمة لـ "أونروا" 

الجئون للواليات المتحدة: لن نستسلم ورغيف الخبز ليس منة! 
غزة/ دعاء احلطاب: 

ي�سرب الالجئ الفل�سطيني كمال اأبو رزق 
كفًا بكف وهو ي�ستمع لن�سرة اأخباٍر ُبثت 

على اإحدى الإذاعات املحلية، جاء خاللها 
خرب وقف الوليات املتحدة الأمريكية 

دعمها املايل لوكالة غوث وت�سغيل 
الالجئني الفل�سطينيني " اأونروا" ب�سكٍل 

كامل.  ومنذ اأيام، يعي�س اأبو رزق كابو�سًا 
خميفًا من اأن تطال عائلته تداعيات 

القرار الأمريكي، فبدًل من اأن يح�سل 
على موافقة بزيادة امل�ساعدات الإغاثية 

املقدمة لهم من الوكالة " البطاقة 
ال�سفراء"، ميكن اأن تنقطع ب�سكل كلي، 

لتكتمل دائرة الفقر املدقع املنطبق عليهم 
منذ �سنوات طويلة. 
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إعالن صادر عن جمعية
 عطاء للتنمية والبناء

يعلن مجلس ادارة جمعية عطاء للتنمية والبناء عن عقد االجتماع العادي 
للجمعية العمومية للعام )2018( وذلك يوم  األحد الموافق 2018/9/16م 
الس���اعة .. 1 ..في مقر الجمعية الكائن في شارع العيون عمارة الرحمة 

وذلك النتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي:
1- فتح باب االنتس���اب و تسديد االشتراكات للجمعية العمومية لعام 

)2018( من تاريخ: 2018/9/2 الى تاريخ: 2018/9/6 
2 - فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك من تاريخ: 2018/9/9 

الى تاريخ: 2018/9/11.
3 -فت���ح ب���اب االنس���حاب و الطع���ون و االعت���راض لعضوية مجلس 
االدارة و الجمعية العمومية وذلك م���ن تاريخ: 2018/9/12 حتى تاريخ 

 .2018/9/13:
4 - تباش����ر اللجن����ة االنتخابية مهامها  من تاري����خ 2018/9/2 الى تاريخ: 
2018/9/16 في مقر الجمعية المذكور اعاله من الساعة 9 حتى الساعة 2

 مع فائق االحرتام و التقدير 
 جمل�س ادارة اجلمعية

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

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

الموضوع / مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة غزة الشرعية

إل���ى المدعى عليه / محم���د خضر محمود درويش من غزة وس���كانها 
سابقًا ومقيم حاليًا في دولة فرنس���ا ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن 
يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة يوم األحد الموافق 2018/10/7م 
الساعة التاسعة صباحًا وذلك للنظر في القضية أساس 943 / 2018م 
بخص���وص دعوى تفريق للض���رر من الغياب المقام���ة عليك من قبل 
زوجتك المدعية /مرفت علي حسن أبو كمال من يافا وسكان الرمال وإن 
لم تحضر في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الشرعي لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر في 2018/8/29م.

قا�سي غزة ال�سرعي
بالل داوود اأبو خاطر

غزة/ االستقالل:
أعلن مجلس أولي���اء األمور يوم أمس 
األحد، عن انتهاء أزمة تسجيل الطلبة 
المواطنين في م���دارس وكالة غوث 
ببدء  "األونروا"،  الالجئين  وتش���غيل 

استقبال طلبات للتسجيل.
وكان أولياء األمور في عدة مناطق في 
قطاع غزة، أغلقوا عددًا من المدارس، 
بعد رفض إدارة المدارس تس���جيل 
أبنائهم الطلب���ة "المواطنين"، حيث 
سادت حالة من الغضب لدى األهالي.

المركزي  أولياء األمور  وأوضح مجلس 
المعتمد ل���دى ادارة التعليم ممثلة 
برائد عدوان مدير المنطقة التعليمية 
وفريد أبو عاذرة رئيس برنامج التعليم 
ف���ي الوكال���ة وبرئاس���ة د. زاهر البنا 
وأعض���اء المجل���س المرك���زي هاني 
مزه���ر ونص���ر البحيص���ي، أن القرار 
المواطنين  الطلبة  يتضمن استقبال 
بمدارس الوكالة ، والسماح للمواطنين 

بالتسجيل في وكالة الغوث.
الطلبة  المجلس، على استقبال  وأكد 
المواطنين في مدارس الوكالة وفتح 

المدارس للجميع واس���تمرار العملية 
التعليمية.

وكان د. زاه���ر البن���ا رئيس المجلس 
األعل���ى ألولي���اء األم���ور، أك���د ف���ي 
تصري���ح خاص لجريدة االس���تقالل، 
أن مفاوض���ات تجري لح���ل األزمة مع 

رؤساء المناطق التعليمية، حيث تم 
إمهالهم لمدة أسبوع لحل المشكلة، 
وعودة تس���جيل الطلبة الجدد، الفتًا 
إل���ى أن���ه في ح���ال لم تح���ل األزمة 
س���يكون هناك إجراءات تصعيدية 

لمواجهة القرار.

وبي���ن، أن المجلس تفاجأ بقرار وكالة 
الغوث وتشغيل الالجئين بعدم قبول 
تس���جيل الطلبة الجدد "المواطنين" 
في المدارس التابعة لألنروا، مش���يرًا 
إل���ى أن الطلب���ة المطرودين عددهم 

700 طالب.

رام الله/ االستقالل:
أش���اد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
رئيس دائرة ش���ؤون الالجئي���ن د. أحمد ابو هولي، بالرس���الة 
التاريخي���ة لمفوض عام وكالة الغ���وث الدولية بيير كرينبول 
الموجهة لالجئي فلس���طين ولموظفي وكالة الغوث، التي أكد 
فيه���ا على انه ال احد يس���تطيع نزع صفة الج���ئ عنهم، وان 
وكالته ستواصل تقديم خدماتها بإصرار اكبر وعزيمة ال تلين 
إلى جانب رفضه للقرار االمريكي بوقف الدعم الكامل عن وكالة 

الغوث الدولية.
واضاف د. ابو هول���ي في بيان صحفي، أن مفوض عام الوكالة 
في رسالته اعطى تطمينات لالجئين الفلسطينيين في كافة 
مناطق عملي���ات وكالة الغوث بمواصلة تلبي���ة احتياجاتهم 
والمحافظة على خدمات الوكالة الحيوية، عالوة على تأكيده بأن 
جميع الموظفين سيكون على رأس عملهم، وتعهده بالحفاظ 
على منش���آت الوكالة مفتوحة وآمنة، الفتا الى ان هذه الرسالة 
ستساهم في تبديد حالة القلق والخوف التي يشهدها مجتمع 

الالجئين في المخيمات وكذلك الدول العربية المضيفة .
وتابع، أن رس���الة المفوض وضعت النقاط على الحروف عندما 
أك���د على ان الالجئين الفلس���طينيين لديهم حقوق بموجب 
أحكام القانون الدولي وأنهم يمثلون مجتمعا قوامه 5.4 مليون 
رجل وامرأة وطفل ال يمكن ببساطة القيام بإلغاء وجودهم وهي 

الحقيقة التي ال يمكن انكارها.
وأش���ار الى ان هذا الموقف هو بمثابة رد قاطع من مفوض عام 
وكالة الغوث الدولية إلى اإلدارة االمريكية التي تس���عى بعد 

قرار وقف مساعداتها لوكالة الغوث الى اختزال اعداد الالجئين 
الفلس���طينيين الى 500 الف الجئ بدال من 5.4 ماليين الجئ 
فلس���طيني واسقاط صفة الالجئين عن ابناء واحفاد الالجئين 

الفلسطينيين.
وأوضح أن كلمة المفوض العام عّرت الموقف االمريكي وكشفت 
حجم المؤامرة التي تحاك على قضية الالجئين الفلسطينيين، 
وان ق���رار االدارة األمريكية بوقف المس���اعدات ليس له عالقة 
بعملية االصالح التي أش���ادت الجمعية العامة لألمم المتحدة 
وبشكل مستمر بالنتائج التي تحققها الوكالة بهذا الشأن وان 
مرد هذا القرار سياس���ي بامتياز يهدف الى انهاء عمل وكالة 

الغوث وتصفية قضية الالجئين.
وطالب د. ابو هولي الدول المانحة والممولة لوكالة الغوث وكافة 
شركائها من التقاط الرس���ائل التي حملتها رسالة المفوض 
العام من خالل تعزيز شراكاتها مع وكالة الغوث، ورفع سقف 
تبرعاتها والمس���اهمة بتمويل اضافي يس���اعد ادارة الوكالة 
الخ���روج من ازمته���ا المالية، وتأمين تمويل كاف ومس���تدام 

لميزانيتها يضمن استمرارية عملها
وفي الس���ياق ذاته، ثمن د. أبو هولي مواقف االتحاد االوروبي 
وجامعة الدول العربية وروسيا وايرلندا وفرنسا ومصر واالردن 
والس���عودية واالمارات وتركيا واليابان وغيرها من الدول التي 
عب���رت عن رفضها لقرار االدارة االمريكية بوقف مس���اعداتها 
لوكالة الغوث واعالنها االستمرار في تقديم الدعم المالي لها 
ورفع قيمة تبرعاتها لتغطية العجز المالي الذي تس���ببه وقف 

الدعم األمريكي.

انتهاء أزمة الطلبة المواطنين واستئناف 
تسجيلهــم فــي مــدارس »األونــروا«

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 )725 / 2018(
يعل���ن للعم���وم انه تقدم ل���إدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: رمضان محمد السيد رمضان جنيد من سكان جباليا هوية رقم 

900267147 بصفته وكيال عن: محمود جمعة حسين دردونة 
بموجب وكالة رقم: 2938 / 2018 الصادرة عن عدل محكمة شمال غزة

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 754 قسيمة 118 المدينة غزة التفاح

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

التاريخ: 2/ 9/ 2018م

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

دبلن/ االستقالل:
رد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة في أيرلندا سيمون كوفيني على 
قرار الواليات المتحدة بشأن إنهاء كل التمويل لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين "أونروا".
وقال "كوفيني" في بيان، "أعتقد أن هذه الخطوة متسرعة وخطرة، وستؤثر سلًبا 
على منطقة الشرق األوسط، ورأيي حول هذا كان واضًحا تماًما خالل االتصاالت 
مع اإلدارة األمريكية". واضاف "لقد رأيت بنفس���ي العمل الممتاز الذي تقوم به 
أون���روا في تقديم الخدمات لماليين الناس، بمن فيه���م أولئك في غزة الذين 

ليس لديهم مكان آخر يلجئون إليه".
وتاب���ع: "تق���دم الوكال���ة المعونات الغذائي���ة ألكثر من مليون غ���زي الذين ال 

يستطيعون إطعام أنفسهم بسبب األثر االقتصادي للحصار".
وأشار المسؤول االيرلندي، إلى أن نظامها التعليمي يعزز قيم السالم لألطفال 
الذي���ن تخدمهم من فتي���ات وصبية وفتيان محاصرين في ص���راع دون ذنب 
من جانبهم، ومحرومون من الحياة الطبيعية التي يعتبرها آخرون أمرا مس���لمَا، 

منشآتها الصحية تنقذ أرواح ال حصر لها.
وقال: "كذلك إن عملها ضروري للتخفيف من بعض الضغوط على لبنان واألردن، 

البلدان اللذان يستضيفان مئات اآلالف من الالجئين السوريين".
واردف "هذه الخدمات األساسية وغيرها ضرورية وستبقى ضرورية، حتى يمكن 
التوصل إلى حل للنزاع اإلسرائيلي/الفلسطيني يفي باحتياجات الطرفين ويحل 
جميع قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك عودة الالجئين الفلسطينيين، وهذا 
ينبغي أن يكون محور العمل الدولي". وتابع "لطالما كانت إيرلندا من الداعمين 
ألونروا، س���نواصل هذه المس���اعدات وس���نواصل الحوار مع االتح���اد األوروبي 

والشركاء اآلخرين للتوصل لما يمكن فعله لدعم أعمال الوكالة".

إيرلندا: خطوة أمريكا بشأن 
»أونروا« متسرعة وخطرة

بروكسل/ االستقالل:
الواليات  األوروب���ي،  االتح���اد  حض 
المتحدة على إعادة النظر في "قرارها 
المؤسف" بوقف تمويل وكالة األمم 
الالجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة 

الفلسطينيين )أونروا(.
وش���دد االتحاد على أهمية مواصلة 
الدع���م الدولي لألون���روا التي تدير 
مدارس تضم مئ���ات آالف األطفال 
األراض���ي  ف���ي  الفلس���طينيين 
الفلسطينية المحتلة واألردن ولبنان 

وسوريا.
وق���ال متح���دث باس���م مفوضي���ة 
االتح���اد األوروب���ي في بي���ان نقلته 
وكالة الصحافة الفرنسية، إن "القرار 
المؤس���ف للوالي���ات المتح���دة بأال 
تكون بعد اليوم جزءًا من هذا الجهد 
الط���رف يخلف  والمتعدد  الدول���ي 
فجوة كبيرة"، معرًبا عن أمله بأن تعيد 

الواليات المتحدة النظر في قرارها.

وأضاف البيان، "إن االتحاد األوروبي 
س���يواصل االنخ���راط م���ع الواليات 
اإلقليميين  وش���ركائها  المتح���دة 
والدوليين اآلخرين للعمل نحو هذا 
اله���دف المش���ترك، والعمل على 
كيفية ضمان مساعدات مستديمة 
للفلس���طينيين  وفعالة  ومتواصلة 
بما في ذلك عبر أونروا خالل المرحلة 
التي تسبق انعقاد الجمعية العامة 

لألمم المتحدة هذا الشهر".
وأشار إلى أن االتحاد األوروبي والدول 
األعضاء فيه مجتمع���ة يعتبر أكبر 
أونروا،  ميزاني���ة  في  المس���اهمين 
وفخوري���ن بدعم عمله���ا في توفير 
لالجئي���ن  األساس���ية  الخدم���ات 

الفلسطينيين.
وأوضح أن التعليم جزء أساسي من 
تطور دولة فلسطينية قابلة للحياة، 
وكذلك المستش���فيات وغيرها من 
التي تساهم  الخدمات األساس���ية 

فيها أنشطة األونروا بشكل أساسي.
وقال البيان: "إن جهودنا الجماعية، 
لتقديم  الدول���ي،  المجتم���ع  ف���ي 
واإلنمائية  اإلنس���انية  المساعدات 
للفلس���طينيين، وال س���يما جي���ل 
الش���باب، ه���ي ج���زء ال يتج���زأ من 
جهودنا للتوصل إلى حل تفاوضي 
قائ���م عل���ى دولتين وإقامة س���الم 
ع���ادل ودائ���م بين اإلس���رائيليين 

والفلسطينيين".
وذكر أن أونروا وسعت مؤخًرا قاعدة 
تدابير  واتخ���ذت  المانحة  الجهات 
إداري���ة داخلي���ة لزي���ادة الكف���اءة 
وخفض التكاليف، مش���يًرا إلى أنه 
يجب عليها متابعة هذه اإلصالحات 
ومواصل���ة االنخ���راط ف���ي عملي���ة 

تحويلية".
وبين البيان التزام االتحاد بمواصلة 
مناقشة هذه األمور مع أونروا لضمان 
استمرار واس���تمرارية عمل الوكالة 
وهو أمر حيوي لالستقرار واألمن في 

المنطقة.

االتحاد األوروبي يدعو أمريكا 

إلعادة النظر بقرارها بشأن »أونروا«
أبو هولي: رسالة كرينبول عّرت الموقف األمريكي
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القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت القناة العبرية الثانية، النقاب عن اشتراط 
الوالي���ات المتحدة دعًم���ا عربًيا مالًي���ا لوكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلس���طينيين "أونروا" بإعادة 

النظر في التفويض الممنوح للوكالة.
وذكرت القناة أن الواليات المتحدة أبلغت "إسرائيل" 
أنها ستس���مح لدول الخليج هذا العام بدفع األموال 
ألونروا لتغطية النفقات العاجلة وستش���ترط العام 
القادم الس���ماح بمواصل���ة الدعم المال���ي العربي 
بالموافقة عل���ى إعادة النظر في التفويض الممنوح 

للوكالة بشكل عام.
وبين���ت القناة أن "الوالي���ات المتحدة تنوي القضاء 

على الوكالة الحًقا بشكل كامل كأداة لتخليد قضية 
الالجئين" على حد تعبيرها.

فيما رحب وزير االس���تخبارات اإلسرائيلي يسرائيل 
كاتس بالقرار األمريكي األخير بشأن الوقف الكامل 

لتمويل "أونروا".
وزع���م أن "المنظمة خلدت قضي���ة الالجئين تحت 
مسمى حق العودة"، داعًيا في الوقت ذاته إلى البحث 
عن طرق لمساعدة الفلسطينيين مادًيا لكن بالجانب 

اإلنساني فقط.
وكانت الخارجي���ة األمريكية أعلنت في وقت متأخر 
من مس���اء الجمع���ة، أنها لن تقدم أي مس���اهمات 
لمس���اعدة وكالة الغوث بع���د اآلن، عازية ذلك ألن 

أمري���كا "لم تع���د راغبة ف���ي تحم���ل الحصة غير 
المتناسبة مع عبء تكاليف أونروا التي كانت تسهم 
فيها منذ سنوات عديدة". وذكر أن "نموذج األعمال 
األساسية والممارسات المالية التي اتبعتها أونروا 
لسنوات عديدة من مجتمع يتوسع بشكل غير منتٍه 
وتزايدي من المس���تفيدين المس���تحقين، هو غير 
قابل لالستدامة وكان دائما في وضع متأزم لسنوات 

عدة"، في إشارة إلى أبناء الالجئين وأحفادهم.
والقى القرار األمريكي استهجانًا فلسطينًيا وعربًيا 
والس���يما أنه يمس حياة نح���و 5.9 ماليين الجئي 
فلس���طيني مس���جل لدى أونروا ويتلقى مساعدات 

إنسانية منها.

بيروت/ االستقالل:
استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، يوم أمس األحد، قرار الواليات المتحدة 
األميركية، وقف مساهمتها في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(.

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، "إن القرار أسقط التعهدات الدولية، واألميركية 
تحديدا، برعاية وإغاثة الالجئين الفلس���طينيين اّلذين تسّببت بتهجيرهم آلة القتل 

اإلسرائيلية، مستفيدًة من غّض النظر والتخاذل الدوليين".
وأضاف البيان أّن "مس���اهمات الدول في األونروا ليس���ت مّنة أو مكرمة من أحد، بل هي 
واجب على الدول اّلتي وافقت على إنش���اء دولة إس���رائيل على أرض فلسطين، وغّطت 
احتالل أرضها وتش���ريد شعبها"، محّذرًة من "النيات المبّيتة وراء هذا القرار اّلذي يأتي 
في س���ياق أحداث متتالية من نقل السفارة األميركية إلى القدس وتكريسها عاصمة 

إلسرائيل، ومن ثّم إعالن الكنيست يهودية الدولة واآلن وقف تمويل األونروا".
وأوضح���ت أّن "ه���ذه كّله���ا خط���وات للتخّلص من ح���ق العودة المق���دس لالجئين 
الفلسطينيين في لبنان والدول المضيفة األخرى، وإسقاط كّل محاولة للحل على أساس 

الدولتين، ناهيك عن دفع العرب المقيمين في فلسطين المحتلة إلى المغادرة".
ودعت الوزارة للتش���اور مع الدول المعنية لوضع تصّور للتحّرك ومواجهة تداعيات هذا 
القرار، بما فيها عقد االجتماعات الطارئة على مستوى الجامعة العربية وأوسع من ذلك، 
ليضم الدول المضيفة والمانحة والمعنية على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم 
المتحدة في نيويورك. وأش���ادت في هذا الس���ياق، ب�"قرار ألمانيا زيادة مساهمتها"، 
داعية الدول األخرى إلى أن "تحذو حذوها من أجل ردم الهوة اّلتي سّببها قرار الواليات 

المتحدة األميركية والسماح بالحفاظ على عمل "األونروا".

لبنان: مساهمات الدول في األونروا 
ليست منة أو مكرمة من أحد 

غزة/ خالد اشتيوي:
نظم التجمع اإلعالمي الفلس���طيني بالتعاون مع المركز الفلس���طيني لحقوق 
االنسان يوم أمس األحد، ورشة عمل حول الحماية القانونية لإلعالميين، في مقر 

شركة القدس للتنمية البشرية بالمحافظة الوسطى.
 وشارك بالورشة، العديد من المهتمين واإلعالميين العاملين في المؤسسات 
االعالمي���ة بحضور رئيس التجمع االعالمي الفلس���طيني، رض���وان ابو جاموس 
ومس���ؤول المحافظة الوس���طى في التجمع االعالمي انس بركة. وافتتح اللقاء 
رئي���س التجمع االعالمي رضوان أبو جاموس مرحبًا بالحضور، مبينا أن الورش���ة 
ته���دف الى زيادة خبرات الصحفيين بالقوانين الدولية التي تحمي حقوقهم 

من االنتهاكات التي تحدث لهم أثناء عملهم  االعالمي في الميدان.
وأوضح أن التجمع اإلعالمي بصدد تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل أخرى تلبي 

احتياجات أكبر عدد من االعالميين من اجل زيادة مهاراتهم وخبراتهم .
 وبدوره أكد عبد الحليم أبو سمرة رئيس قسم التدريب في المركز الفلسطيني 
لحقوق االنس���ان على أهمية توفير الحماية القانونية لإلعالميين، والعمل من 

أجل سيادة القانون، والوقوف في وجه االعتداءات على الصحفيين. 
وأوضح بأن ما يج���ري من اعتداء على الصحفيي���ن والمراكز الصحفية جزء من 
غياب تطبيق القانون، حيث إن هناك نصوصًا قانونية دولية بحاجة إلى تفعيل 
وتطبيق، مؤكدًا على أن انتهاك حق الصحفي أثناء ممارس���ته لعمله ال يعتبر 
انتهاكا فقط لحق الفرد الصحفي، وإنما انتهاكا لحق جميع متلقي المعلومات 
واألفكار. من ناحيته أكد مدرب الورشة محمد عطاالله ، أن من واجبات الصحفيين 
الكتاب���ة عن االنتهاكات التي ترتكب بح���ق الصحفيين أثناء عملهم االعالمي 

وارسال االنتهاكات للعالم وفضح الجرائم التي ترتكب بحقهم.
وأش���ار أن اإلعالميين والصحفيين العاملين في المؤسسات اإلعالمية يجب أن 
يكونوا على دراية كاملة بحقوقه���م وواجباتهم وفق القانون الدولي. يذكر أن 
التجمع اإلعالمي بالمحافظة الوس���طى قدم العديد م���ن الدورات وورش العمل 

تهدف لمعرفة الصحفيين لحقوقهم وواجباتهم أثناء عملهم بالميدان.

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

دائرة التنفيذ-  حمكمة �سلح �سمال غزة

قائمة شروط البيع في القضية 
التنفيذية رقم  4604/2018

بناء على قرار السيد قاضي التنفيذ بمحكمة صلح شمال غزة الصادر بتاريخ 
2018/8/14 عل���ى ذمة القضية التنفيذية رق���م 4604/2018 والمتكونة 
فيم���ا بين طالبة التنفيذ / هدى محمد جميل قرقز باألصالة عن نفس���ها 
باإلضافة ألبنائها ورثة المرحوم / نبيل فؤاد حسين قرقز - من سكان جباليا 
النزلة، والمنفذ ضده / ماجد خالد درويش المشهراوي - ويسكن اول التفاح 
قرب مصنع الثالجات، وهي القضية المقامة لتحصيل مبلغ وقدره 60000 
ستون الف دوالر امريكي قيمة سند دين منظم رقم 1594/2010 الصادر 

عن دائرة كاتب عدل محكمة صلح جباليا بتاريخ 2010/7/7 
حي���ث تم فتح القضية التنفيذية بتاري���خ 2018/6/6 وتم اخطار المنفذ 
ضده بالقضية التنفيذية بتاريخ 2018/7/9 وقد قدم المنفذ ضده بطلب 
تحديد جلس���ة لالعتراض على التنفيذ وفك الحج���ز وقد قررت المحكمة 

رفض االعتراض بتاريخ 2018/7/23  .
وهذا وقد تم ايقاع الحجز التنفيذي على مصنع الثالجات الخاص بالمنفذ 
ضده وعلى الماكينات وموجودات المصنع بتاريخ 2018/7/9  وثم وضع يد 

وتثمن المحجوزات من قبل مثمن مختص 16200 دوالر امريكي .
س���يتم البيع فقط لموج���ودات المصنع في هذه المرحل���ة وفي المرحلة 

الثانية )الالحقة( سيتم التنفيذ والبيع للعقار )المصنع(.
وعليه يتم تعين جلسة اعتراضات  بتاريخ 2018/9/30 م . فعلى من لديه أي 
اعتراض التقدم به لدى دائرة التنفيذ بمحكمة صلح شمال غزة حتى نهاية 
دوام يوم الخميس الموافق 2018/9/27م وعلى أن يتم تعيين جلسة البيع 

بالمزاد العلني مبدئيًا يوم االربعاء الموافق 2018/10/31 بإذن الله.

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

دائرة التنفيذ – حمكمة �سلح �سمال غزة

قائمة شروط البيع في القضية 
التنفيذية رقم 2858 /2012

بناء على قرار الس���يد قاضي التنفيذ محكمة صلح شمال غزة الصادر بتاريخ 22 
/2018/5 عل���ى ذمة القضية التنفيذية رق���م 2858 /2012 والمتكونة فيما بين 

طالب التنفيذ / ماجد فرج أحمد غنيم - من سكان جباليا دوار التوام .
والمنفذ ضدهم علي خير محمد العسلي وشادي وأحمد وجعفر و محمد ومصعب علي خير 
العسلي- من سكان الصفطاوي شارع أحمد ياسين. وهي القضية المقامة لتحصيل مبلغًا 

وقدره 407500 شيكل قيمة سند دين منظم رقم 8493 / 2012 كاتب عدل غزة.
حي���ث تم فتح القضية التنفيذية بتاري���خ 2012/10/1 وتم إخطار المنفذ ضده 
بالقضية التنفيذية بتاريخ 2012/10/21 وقد تم إيقاع الحجز التنفيذي على قطة 
األرض والبناء القائم عليها ومساحته 200 متر والواقعة في أرض القسيمة رقم 
64 من القطعة رقم 975 من أراضي جباليا المسماة الشرباتي بتاريخ 2018/3/27 
هذا وقد اعتمدت المحكمة بتاريخ 2018/5/10 إقرار طالب التنفيذ باستالمه مبلغ 
وقدره 176000 شيكل من قيمة المديونية  وقد تم وضع يد مأمور التنفيذ على 
العمارة المحجوزة بتاريخ 2018/5/17 وهي مكونة من خمسة طوابق األول والثاني 
والثالث مشطبة ومسكونة والرابع والخامس عظم مقطع، ويحدها من الشرق أرض 
فايز يوسف العسلي ومن الغرب شارع 4 متر ومن الجنوب منزل شريف العسلي 
ومن الش���مال جهاد العسلي وقد تم تثمين الطابق األرضي بمبلغ وقدره 25000 
دوالر أمريك���ي  والطابق األول بملغ 37000 دوالر أمريكي والطابق الثاني 30000 

دوالر أمريكي وباقي الطوابق 25000 دوالر لكل طابق .
وعليه يتم تعيين جلس���ة اعتراضات بتاريخ الخمي���س 2018/10/11 فعلى من 
لدي���ه أي اعتراض التقدم به لدى دائرة التنفيذ بمحكمة صلح ش���مال غزة حتى 
نهاي���ة دوام يوم االثنين 2018/10/8 وعلى أن يتم تعيين جلس���ة البيع بالمزاد 

العلني مبدئيًا يوم االثنين الموافق 2018/11/12 بإذن الله.

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم 
وبناء المدن بمحافظات غزة 

بشأن إيداع مشروع محطة غاز فئة )1(
ُتعل���ن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء الم���دن بمحافظات غزة للجمهور 
الكري���م بأنه قد قررت بجلس���تها رق���م 31 / 2018 المنعق���دة بتاريخ 
2018/8/29م إيداع ترخيص محطة غاز فئة )أ( على أرض القس���يمة رقم 
)1( من القطعة رقم )646( من أراضي منطقة غزة توس���عة نفوذ ش���رق 
صالح الدين ش���ارع وادي العرايس المقدمة للجنة باسم السيد / هاني 
يوسف رباح شرف ، وعليه يحق لجميع ذوي الشأن في األراضي واألبنية 
واألمالك األخرى المش���مولة بالمنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو 
بأي صفة أخرى أن يتقدموا باعتراضهم على المش���روع وذلك خالل مدة 
30 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن. ُتقدم االعتراضات لدى مكتب اللجنة 
المحلية للبناء والتنظيم بمقرها في بلدية غزة وللس���يد سكرتير اللجنة 
المركزي���ة بمكتبه بوزارة الحكم المحلي خالل س���اعات الدوام الرس���مي 

وسوف لن ُيلتفت ألي اعتراض يرد بعد انقضاء المدة المحددة 

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

شروط أمريكية على التمويل الخليجي لـ »أونروا«

االستقالل/ وكاالت:
أعلن تجمع األطباء الفلس���طينيين في أوروبا، أمس 
األحد، عن تنفيذه للمرحلة الثانية من حملته اإلغاثة 
الطبية، » تضميد الجراح في غزة » عبر قيامه بتوريد 
دواء ميركابتوبوري���ن لألطف���ال المصابي���ن بمرض 
الس���رطان لمستشفى الرنتيس���ي، و ذلك بالتعاون 
مع جمعية األمل للدعم الطبي واإلنساني في المانيا 

وبتنسيق ومتابعة مكتبه في قطاع غزة .
وقال د. محمد ترشيحاني مسؤول اإلعالم في تجمع 
األطباء الفلس���طينيين في أوروبا، إن تنفيذ المرحلة 
الثانية يأتي كخطوة عاجلة واس���تجابة من التجمع 
للواجب اإلنس���اني والوطني لتخفي���ف معاناة أبناء 

شعبنا المرضى في قطاع غزة
وِأش���ار »ترش���يحاني » إلى أن ما يقدمه التجمع من 

مس���اعدات هو جزء يسير أمام االحتياجات الصحية 
الهائل���ة في ظ���ل النقص الش���ديد ف���ي األدوية 
والمع���دات الطبية الالزمة للمستش���فيات والمراكز 
الصحي���ة و انع���دام الخدمات األساس���ية المقدمة 
إلى المرض���ى بالتزامن مع انقط���اع أدوية األمراض 
الس���رطانية في مستش���فيات القطاع بسبب إغالق 

المعابر و الحصار .
من جانبه، أوضح د. محمد أبو سلمية مدير مستشفى 
الرنتيس���ي التخصصي« أن هذا الدواء يس���تخدم 
لعالج مرضى سرطان الدم لدى األطفال ويتم إعطاءه 
حبتين كل يومين لمدة س���نتين باستمرار الفتًا الى 
أن انقطاع هذا الدواء يشكل خطرا كبيرا على المرضى 

األطفال، و يعرقل تقديم الخدمة الصحية لهم«.
وطال���ب العال���م والمجتم���ع الدولي والمؤسس���ات 

الصحي���ة الدولي���ة إلى ض���رورة التح���رك من أجل 
إنقاذ حياة المئات م���ن المرضى األطفال المصابين 
بالسرطان في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الطبية 

واألدوية الالزمة لهم .
وتوجه أبو سلمية بجزيل الشكر إلى اإلخوة في تجمع 
األطب���اء الفلس���طينيين في أوروب���ا، وجمعية األمل 
للدعم الطبي واإلنساني على دعمهم السخي، متمنيًا 
االس���تمرار والتواصل في مساعدة األطفال المرضى 

المصابين بالسرطان في المستشفى .
يذك���ر ان التجمع أطلق في ش���هر رمض���ان الفائت 
حملة إلغاثة القطاع الصحي في فلس���طين بعنوان 
» تضمي���د الجراح في غ���زة » ونف���ذ المرحلة األولى 
منه���ا عبر توريده كمية كبيرة م���ن عقار الهيبارين 

للمستشفيات الحكومية هناك.

غزة/ االستقالل:
زار وفد ياباني رفيع المستوى ترأسه المبعوث الخاص 
للسالم في الشرق األوسط مساهارو كوهونو والسفير 
الياباني في فلسطين تاكيشي أوكوبو »، أمس األحد، 

مدينة غزة الصناعية.
وكان ف���ي اس���تقبال الوف���د رئي���س إدارة التطوير 
ومدي���ر المناطق الصناعي���ة في باديك���و القابضة 
سعيد دويكات ومدير دائرة االستثمار في الهيئة« 

باج���س الدلو. ورحب دوي���كات بالوف���د الزائر وقدم 
عرض ش���امل عن المنطقة الصناعية وضح من خالله 
موقعه���ا وأهميتها من حيث خل���ق فرص عمل في 
ظل الوضع االقتصادي السائد في المنطقة باإلضافة 
إلى الخدمات التي تقدمها. وتم اس���تعراض بعض 

المشاكل والعقبات التي تواجه المنطقة الصناعية.
واصطحب دويكات الوفد الزائر بجولة ميدانية داخل 
المنطق���ة الصناعية زار خاللها مصنع المش���روبات 

الوطنية )كوكا كوال( ومصنع يونيبال 2000 للمالبس 
الجاه���زة. وف���ي نهاية الزي���ارة أع���رب الجميع عن 
س���عادتهم الغامرة للتطور الملحوظ في الصناعات 
الفلس���طينية تصل ألعلى درجات الجودة وتضاهي 

كافة المنتجات العالمية.
هذا وتع���د اليابان م���ن أكثر ال���دول األجنبية دعمًا 
للشعب الفلس���طيني وقد قامت بدعم كامل لمدينة 

أريحا الزراعية موفرة كافة أساليب التطور واالزدهار.

تجمع األطباء بأوروبا يشرع بالمرحلة الثانية لدعم القطاع الصحي بغزة

وفد ياباني يزور مدينة غزة الصناعية

ورشة عمل بغزة حول الحماية 
القانونية لإلعالميين
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أعلن أنا المواطن / وسيم فضل ابراهيم عوض الله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405188954( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / يوسف عبد الله محمد ابو وطفة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406152249( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ جميل رزق جابر درابيه 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)935205765( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ بدر ايوب ابراهيم الصوير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905172052( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات

إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات

ليكون معلومًا للجميع بأن الس����يد/ عالم عط����ا محمد اللحام من 
سكان خانيونس هوية رقم /963755566 تقدم بطلب لتصحيح 
اسم جد والده /// والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // 
عيسى صالح صالح بشأن القطعة 99 قسيمة 4 أراضي خانيونس 

إلى االسم الصحيح له // عيسى صالح صالح اللحام
لذل���ك فإن اللجنة المختص���ة تحيط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لتسجيل 
األراضي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ اإلعالن , وإال 

فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن.
   2 / 9 / 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 )728 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
طالب عبد الكريم س���ليمان أبو مهادي من سكان النصيرات هوية رقم 

962440459 بصفته وكيال عن: طلب عبد الكريم سليمان أبو مهادي
بموجب وكالة رقم: 444 / 2006 الصادرة عن دير البلح

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2317 قسيمة 2 المدينة أبو مدين

 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: 2/ 9/ 2018م

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

القدس المحتلة/ االستقالل:
تضارب���ت األنباء ال���واردة عن اللقاء 
ال���ذي عقد ي���وم أمس بي���ن عائلة 
الضاب���ط اإلس���رائيلي المفقود في 
قطاع غزة "ه���دار غولدين" ورئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
ففي حين أعربت عائلة غولدين عن 
خيب���ة أملها من اللق���اء، أكد مكتب 
نتنياهو أنه لن يكون هنالك تسوية 

دون عودة الجنود األسرى.
بلس����ان نتنياهو:  ناط����ق  وق����ال 
إن األخي����ر أكد خ����الل اللقاء على 
التسوية  على  الموافقة  اشتراطه 
مع قطاع غزة بعودة اإلسرائيليين 
األس����رى في القطاع، وأنه لن تتم 

تسوية دون تحقق هذا الشرط.
أما عائل����ة غولدين فقد أعربت عن 
خيب����ة أملها من اللق����اء قائلة: إن 
نتنياهو خضع إلم����الءات حماس 
وقرر الخضوع لمطالب الحركة ألنه 
لم يشترط الس����ماح بإعادة إعمار 

القطاع بعودة األسرى.
وذك����رت القناة العاش����رة العبرية 
أن اللق����اء حض����ره ع����دا نتنياهو 
كل م����ن الس����كرتير العس����كري 
بلوط" ومنس����ق  "آفي  لنتنياه����و 
والمفقودي����ن  األس����رى  ش����ؤون 
"ي����ارون بل����وم"، باإلضاف����ة لمدير 
عام وزارة الخارجية "يوفال روتم"، 
وعقبت العائل����ة بعد خروجها من 
اللقاء قائل����ة "خرجنا محبطين من 

اللق����اء ونتنياهو يواصل الخضوع 
قائلة:  العائلة  وأضافت  لحماس". 
يواص����ل  فنتنياه����و  "لألس����ف 
الخضوع إلمالءات حماس ويرفض 
وضع شرط واضح أمام حماس بأن 
إعمار غزة لن يتم قبل عودة األبناء، 
لألسف فنتنياهو لم يفعل شيئا 
جوهريا حتى اآلن إلع����ادة األبناء، 
وذلك عدا عبارات فضفاضة وجمل 

فارغة من المضمون".
قائلة:  نتنياهو  العائلة  وهاجمت 
" اآلن ولبعد 4 س����نوات من عملية 
الخطف فلم يطلب نتنياهو عودة 
األبناء ويوافق مرة أخرى على وقف 
إطالق ن����ار تس����تطيع حماس أن 
تختار متى تنقضه وخطف جنود 

آخرين، خرجنا من اللقاء بمش����اعر 
تصريح����ات  وراء  فم����ن  مؤلم����ة 
نتنياهو بأنه يقوم بكل ما بوسعه 
الستعادة هدار، هنالك واقع سيئ 

وفعليًا لم تقم الحكومة بشيء".
وكانت كتائب القسام أعلنت مساء 
20 يولي����و 2014 أس����رها جندًيا 
إسرائيلًيا يدعى شاؤول أرون خالل 
عملية شرق حي الشجاعية شرق 
مدينة غزة إبان العدوان البري؛ لكن 

جيش االحتالل أعلن عن مقتله.
وفي األول من أغسطس من نفس 
العام، أعلن جي����ش االحتالل فقد 
االتص����ال بضاب����ط يدع����ى هدار 
القطاع،  جولدن في رفح جنوب����ي 
وأعلنت القسام حينها أنها فقدت 

االتصال بمجموعتها التي أسرته 
في المكان، ورجّحت استشهادها 

ومقتل الضابط اإلسرائيلي.
الرقابة  وفي يوليو 2015 سمحت 
اإلس����رائيلية بنش����ر نب����أ اختفاء 
اإلسرائيلي "أبراهام منغستو" من 
ذوي األصول األثيوبية بقطاع غزة 
قبل 10 أشهر )س����بتمبر 2014( 
بعد تس����لله من الس����ياج األمني 
شمالي القطاع، كما أفادت مصادر 
صحفية غربية عن أن "إس����رائيل" 
س����ألت عبر وس����طاء غربيين عن 
ش����خص "غير يه����ودي" اختفت 
أث����اره على ح����دود غ����زة في تلك 
الفت����رة، وهو األمر الذي لم تتعاط 

معه حماس مطلًقا.
وعرضت كتائب القسام صور أربعة 
جنود إس����رائيليين وهم: "شاؤول 
آرون" و"ه����ادار جولدن" و"أباراهام 
منغستو" و"هاشم بدوي السيد"، 
رافضة الكش����ف عن أية تفاصيل 

تتعلق بهم دون ثمن.
وفي يناير 2018، قال وزير جيش 
أفيغدور  اإلس����رائيلي  االحت����الل 
ليبرم����ان إن����ه ال يع����رف إذا كان 
في  المحتج����زون  اإلس����رائيليون 

قطاع غزة أحياء أم أموات.
وتش����ترط حركة حم����اس بدء أي 
مفاوضات مع االحتالل بإفراجه عن 
محرري صفقة "وفاء األحرار"، الذين 

أعاد اعتقالهم.

عائلة غولدين: نتنياهو خضع إلمالءات حماس

عائلة غولدين

رام الله / االستقالل:
وثقت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين إف����ادات لثالثة فتية 
أسرى يقبعون في معتقل "عوفر" اإلسرائيلي، تعرضوا للتنكيل 

والتعذيب الجسدي والنفسي، من جنود االحتالل ومحققيه.
ونقل����ت الهيئة في بيان وصل االس����تقالل نس����خة منه، إفادة 
األس����ير الطفل رياض العمور )15 عاما( من بلدة تقوع بمحافظة 
بيت لحم، الذي تعرض للضرب والصفع فور وصوله مركز توقيف 

"عتصيون" للتحقيق معه، على الرغم من سوء حالته الصحية.
واشتكى الطفل العمور من آالم وأوجاع في قدميه أثناء الضرب 
المب����رح والتنكيل، ولم يكتِف الجن����ود بذلك؛ بل دفعه أحدهم 
بقوة ما أدى إلى سقوطه على األرض وهو يتألم، وُحقق معه، ومن 

ثم ُنقل إلى معتقل "عوفر"، وفق إفادته.
أما األسير القاصر ورد الزير )17 عاما( من بلدة كوبر بمحافظة رام 
الله، فروى تفاصيل اعتقاله، موضًحا أنه اعتقل الس����اعة الثالثة 
فجًرا خالل تواجده بالطريق الع����ام، ومن ثم تم زجه في الجيب 
العس����كري، وأثناء نقل����ه انهال عليه جن����ود االحتالل بالضرب 

بأعقاب بنادقهم وركله بأحذيتهم العسكرية.

وفي ذات الس����ياق، أوضح األس����ير محمد صبي����ح )18 عاما( من 
بلدة الخض����ر بمحافظة بيت لحم أنه ت����م اعتقاله بعد مداهمة 
منزل����ه، وعلى الفور تم تعصيب عيني����ه وتكبيل يديه ووضعه 
في الش����احنة العسكرية، وطوال الطريق لم يسلم من التهديد 

واإلهانة والتعذيب.
وقال األسير: إن الجنود اعتدوا عليه بالضرب العنيف واللكمات 
على مختلف أنحاء جسده، ثم نقلوه إلى مقر االرتباط العسكري، 
واحتج����زوه داخل غرفة لنحو ثالث س����اعات قبل نقله إلى مركز 
توقيف "عتصيون" الس����تجوابه، وخالل التحقيق تم تهديده 
باعتقال ذويه في حال لم يعترف بالتهم الموجهة ضده، ومن 

ثم نقل إلى معتقل "عوفر".
وحذرت الهيئة من اس����تمرار الهجمة الشرسة التي تنتهجها 
قوات االحتالل بحق األطفال الفلسطينيين، والذين يتعرضون 
النتهاكات جس����يمة وألس����اليب تعذيب مهين����ة أثناء عملية 

اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف اإلسرائيلية.
ولفت����ت الهيئة إلى أن عدد األس����رى القاصرين الذين يقبعون 

حاليًا في معتقالت االحتالل بلغ نحو 300 طفل.

رام الله / االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األس���رى والمحررين، أن إدارة سجن عسقالن اإلسرائيلي 
تواصل إهمال الحالة الصحية لألس���يرين أمير أبو رداحة وعلي البرغوثي، وال 

توفر العالجات الالزمة لهما.
ولفتت الهيئة في بيان صحفي يوم أمس األحد، إلى أن األس���ير علي حسين 
حس���ن البرغوث���ي )45 عاًما( من قرية عاب���ود برام الله، يعاني من مش���اكل 
واضطرابات في نبضات القلب ومن ارتفاع في كولسترول الدم، دون أن توفر 

له العالجات الالزمة.
كما يعاني األسير أمير حسن سعيد أبو رداحة من سكان األمعري والمحكوم 
بالمؤبد ويقبع في س���جن "عسقالن" حالًيا، من مشاكل في ركبتيه والتهابات 

وآالم في األرجل، وبحاجة إلى مساجات طبيعية واستكمال عالجه.

غزة/ االستقالل:
طالب مدير مركز األسرى للدراسات د. رأفت حمدونة، 
يوم أمس األحد، المؤسس���ات الحقوقية واالنسانية 
والدولية التي تعمل في شؤون المرأة، بالضغط على 
االحتالل لوقف االنتهاكات الصارخة بحق األسيرات 
الفلسطينيات في السجون االس���رائيلية، مؤكدًا أن 
قضية األسيرات الفلسطينيات ستبقى جرحًا نازفًا لن 

يندمل اال بتحقيق حريتهن.
وأوض���ح حمدونة، ف���ي تصريح ل���ه، أن إدارة مصلحة 
السجون تقوم بعش���رات االنتهاكات التي ال تعد وال 
تحصى بهدف التضييق على األس���يرات كسياسة 
االس���تهتار الطبى، والتفتيشات واالقتحامات، وعدم 
الس���ماح بإدخ���ال احتياجاتهن م���ن األهالي خارج 
الس���جون، والمعاملة الس���يئة من قبل إدارة السجون 
خالل االعتقال والتحقيق وفى السجون وأثناء النقل 

في البوسطة.
وبي���ن أن هناك اج���راءات عقابية مش���ددة بحقهن 
لم تنقط���ع ، كالغرام���ات ومنع الزي���ارات ، باإلضافة 
 ، الردعي���ة  واألح���كام  المس���تمرة  للتفتيش���ات 
والتحقيق���ات بوس���ائل وأس���اليب وحش���ية ، وفى 
بعض األحيان عزل األس���يرات بالقرب من الجنائيات 
اليهودي���ات اللواتى ال يكففن عن أعمال االس���تفزاز 
المس���تمر ، باالضافة لالكتظاظ لقلة مواد التنظيف ، 
ومنع األس���يرات من تقديم امتحان الثانوية العامة ) 
التوجيهي ( والجامعة وعدم إدخال الكتب ، وحرمان 

األهل من إدخال المالبس واالحتياجات .
ويذكر عدد األسيرات 54 أسيرة ، يقبعن في سجنى 
الدامون وهش���ارون بينهن أمهات حرمن من تجهيز 
أبنائهن للعام الدراسى الجديد ، و 3 قاصرات مكانهن 

المقاعد الدراسية ال السجون والمعتقالت .

 رام الله/ االستقالل:
أكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين 

اللواء قدري أبو بكر، مواصلة الجهود المشتركة لخدمة األسرى وعائالتهم.
ج���اء ذلك خالل اللقاء الذي جمع أب���و بكر وغنام، يوم أمس األحد، في مقر هيئة 

شؤون األسرى والمحررين.
وشددت غنام وأبو بكر على "أن قضية الحركة األسيرة ستبقى على رأس أولويات 
القيادة الفلسطينية والحكومة، وستبقى راسخة فينا حتى تحرير جميع األسرى 

واألسيرات وتبييض السجون". 
وهنأت غنام، أبو بكر على توليه رئاسة الهيئة، مؤكدة أهمية استمرارية تقديم 

كل أشكال الدعم واإلسناد للمعتقلين وعائالتهم.

إدارة »عسقالن« تواصل إهمال الحالة 
الصحية ألسيرين من رام الله

التأكيد على مواصلة الجهود 
المشتركة لخدمة األسرى وذويهم

حمدونة: أوضاع األسيرات الفلسطينيات 
في سجون االحتالل تدعو للقلق

هيئة األسرى توثق جرائم تعذيب بحق فتية
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»إن هذا الحصار سُيكس���ر بع���ز عزيز أو بذل 
ذليل، هذا الحص���ار ال بد أن ينتهي... إننا قد 
اتخذنا قرارًا أن هذا الحصار ال بد أن ُيكس���ر،� 
وأن يأكل الناس لقمة عيش���هم... قرار قوى 
المقاوم���ة: ه���ذا الوضع يج���ب أن ينتهي.. 
سُيفرض هذا األمر، نقطة وأول السطر«. هذه 
آخر ما قال���ه قائد حركة حماس في قطاع غزة 
يحيى الس���نوار، أو ما تمكنت من تس���جيله 
بقلم���ي رغ���م تأثير عوام���ل التعري���ة التي 
أصابت ذاكرت���ي الُمنهكة بفعل تآكل الزمن 
وتزاحم األحداث. ه���ذه العبارات ختمت لقاء 
اس���تمر خمس س���عات لم يقطعها إال صالة 
المغرب، مع الكت���اب الصحفيين والمحللون 
الملف���ات  مختل���ف  تن���اول  السياس���يين، 
المطروحة على الساحة الفلسطينية، بما فيها 
من صراع متواصل مع العدو، ولألسف الصراع 
الداخلي الفلس���طيني، وحمل اللقاء رس���ائل 
عديدة، ذكرها زمالئي الُكّتاب والمحللين في 
مقاالت س���ابقة، وفي تقديري الخاص كانت 
الرسالة الجوهرية لهذا اللقاء الممتد هي: »أن 

هذا الحصار يجب أن ُيكسر«. 
الحصار يجب أن ُيكس���ر، وينته���ي إلى غير 
رجعة، وليس مجرد تخفيفه بطريقة جزئية. 
فالحصار المف���روض على قطاع غزة ال يتعّلق 
برفاهية الحي���اة في القطاع؛ بل يمس جوهر 
مقوم���ات الحي���اة، وأصاب الح���د األدنى من 
متطلب���ات الحي���اة للن���اس داخ���ل وطنهم، 
فالموضوع يتعّلق بح���ق الحياة؛ بأن يتمكن 
الناس من ممارس���ة أبس���ط مقّومات الحياة، 
من أكل وش���رب وسكن ولبس وعالج وتعليم 
وعمل وس���فر وزواج وتربية األبن���اء وغيرها. 
واألمر يمتد إلى تش���كيل خطر على المشروع 
الوطني الفلس���طيني، فإذا فقد أوالدنا األمل 
ف���ي الحياة عل���ى أرضه���م، ويأس ش���بابنا 
وشاباتنا في إيجاد فرصة للعمل والحياة في 
بلدهم، وفقد الجيل الحالي اإليمان بإمكانية 
تحقيق أحالمه���م في وطنه���م... فلن نجد 
من يحمل المش���روع الوطني الفلسطيني من 
الجيل الحالي والقادم، وهذا هو جوهر ما أراد 

قوله الس���نوار حول آثار الحصار الُمّدمرة على 
المش���روع الوطني »إذا أوالدنا بيفقدوا األمل، 

المشروع الوطني في خطر«. 
قائد حركة حماس في القطاع يحيى السنوار 
كان عل���ى ما يب���دو واثقًا من إمكانية كس���ر 
الحصار ف���ي غضون ش���هرين، أو على األقل 
البدء بتفكيكه بعد شهرين بناء على توقعات 
بإنج���از تفاهم���ات التهدئة م���ع العدو بعد 
شهرين من الزمن. مستعرضًا تطورات ملف 
التهدئة أو تثبيت وقف إطالق النار بناء على 
تفاهمات 2014م، التي ب���دأت بعد الضغط 
الذي حدث على العدو بفعل مسيرات العودة، 
وما رافقها من أشكال نضالية مختلفة، وفشل 
الع���دو في تغيير قواعد االش���تباك لصالحه 
م���ع المقاومة، وق���درة المقاومة الس���ير على 
حافية الهاوية بطريقة ُمبدعة... مما أدى إلى 
تحرك مسارين للتهدئة هما المسار المصري 
والمسار اأُلممي، توافق مع مصلحة فلسطينية 
في كس���ر الحصار، وإرادة المقاومة في إنهاء 
معاناة الحاضنة الش���عبية لها بفعل الحروب 
العدواني���ة والحصار المتواص���ل والعقوبات 

المفروضة الناتجة عن االحتالل واالنقسام. 
التهدئ���ة الت���ي م���ن المفت���رض أن ت���ؤدي 
إل���ى إنهاء الحص���ار المفروض على الش���عب 
الفلس���طيني الصامد والمقاوم في قطاع غزة، 
بوابته���ا الصحيحة المصالحة الش���املة على 
أساس اتفاقية القاهرة 2011م، التي تبدأ برفع 
العقوبات عن غزة، وإقامة حكومة وحدة وطنية، 
وتغيي���ر العقي���دة األمنية للس���لطة، وُتعيد 
بناء منظمة التحرير الفلس���طينية لتكون بيتًا 
للكل الفلس���طيني وقائدة للمش���روع الوطني 
الفلسطيني؛ لكن إذا تعّذر تحقيق المصالحة 
في الوق���ت الحال���ي أوضح الس���نوار إمكانية 
الذهاب للتهدئ���ة بدون المصالح���ة. ألولوية 
وأهمية كس���ر الحص���ار، وتحدث ع���ن بدائل 
محتمل���ة لمس���ار المصالح���ة، دون أن يتطرق 
لخطورتها في حالة نّفذت السلطة تهديداتها 
بتش���ديد اإلجراءات العقابية ضد غزة، أو أدت 
إل���ى انفصال غزة عن الضف���ة في إطار صفقة 

القرن، اكتفى بالقول: »إن الس���لطة ستخس���ر 
أكثر من حماس لو طبقت إجراءاتها العقابية«. 
رس���الة الس���نوار بأن الحصار يجب أن ُيكسر 
عبر المصالح���ة أو التهدئة أو كليهما يحتاج 
إلى وس���ائل ضغط تجعل الع���دو مقتنعًا أو 
ُمجبرًا على الذهاب إلى خيار التهدئة وإنهاء 
الحص���ار، ومن خ���الل التجارب الس���ابقة في 
صراعن���ا مع االحتالل، بأنه ال يتراجع أو يتنازل 
إاّل تحت الضغط المباشر بالمقاومة الشعبية 
أو المس���لحة، لذلك كانت رس���الة الس���نوار 
واضحة في هذا االتجاه- الس���ابقة والحالية- 
بقول���ه: »قب���ل ان تنفجر األوض���اع في قطاع 
غزة سنلقي بمرجل الجمر في وجه االحتالل« 
وكذل���ك »وأن الح���رب إذا فرض���ت على غزة 
س���تجعل صفارات اإلنذار تضرب في )قوش 
دان( ستة أشهر« وكذلك »ما ضربته المقاومة 
في واحد وخمسين يومًا سُيضرب في خمس 

دقائق بطريقة متكررة«. 
الس���نوار ف���ي اللقاء ب���دا واثقًا م���ن امتالك 
المقاومة لقدرات قد تجعل العدو يفكر مرتين 
أو أكثر قبل بدء الحرب، أو القدرة على إيقافها 
بع���د اندالعها بما تملكه من توازن رعب، دون 
االستهتار بقدرات العدو التدميرية الهائلة. 
وهذا ما يؤدي بالع���دو إلى الذهاب نحو خيار 
التهدئة وإنهاء الحص���ار، مذكرًا بأن مراكمة 
القوة العسكرية للمقاومة هدفه التحرير في 

إطار المشروع الوطني الفلسطيني. 
ختامًا بعيدًا عن دائرة المناكفات السياسية، 
والصراع���ات الحزبي���ة، والمصال���ح الفئوية، 
واالتهام���ات المتبادلة، وحفاظ���ًا على الحلم 
الفلس���طيني والمش���روع الوطن���ي، لنحمل 
جميعًا رس���الة إنسانية واضحة ومطلبًا وطنيًا 
جامع���ًا جوهرها أن الحصار يجب أن ُيكس���ر، 
والعقوبات يجب أن تلغى، ومأس���اة غزة يجب 
أن تنتهي... وصوال إلى إنهاء االنقسام وإنجاز 
المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، لننطلق 
معًا نحو إعادة عجالت قطار المشروع الوطني 
الفلس���طيني عل���ى قضبان س���كة التحرير 

والعودة واالستقالل. 

رسالة السنوار الجوهرية.. 
الحصار يجب أن ُيكسر

د. وليد القططي

رأي

سؤال يدعو للتأمل ودراسة العواقب جيدا, هل يمكن للوكالة أن تنهي خدماتها لالجئين الفلسطينيين في 
قطاع غزة تحديدا؟, هل يمكن ان تمر هذه الخطوة الغريبة والعجيبة التي قامر بها الرئيس األمريكي األهوج 
دونالد ترامب؟, وماذا عن مئات آالف الالجئين, أين سيذهبون, ما مصيرهم, كيف يمكنهم ان يتغلبوا على 
مصاعب الحياة وهم يعيشون تحت خط الفقر, وما هي اإلمكانيات المتاحة لدى حماس أو الفصائل أو حتى 
السلطة الفلسطينية لنجدة هؤالء, ونحن نعاني من نسبة فقر وبطالة هي األعلى على مستوى العالم, حيث 
تجاوزت معدالت البطالة في قطاع غزة  55%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالى 230 ألف شخص، فيما 
ارتفعت معدالت البطالة والفقر المدقع لتتجاوز 65% . وعدد األشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من 
»أونروا« و المؤسس���ات اإلغاثية الدولية و العربية تجاوز أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من 

سكان قطاع غزة , وهذا ما جعل جميع المؤسسات الدولية تحذر من وضع كارثي في القطاع. 
وس���ط هذه الحالة الكارثية التي تعيش���ها غزة تبرز أزم���ة الوكالة, وتتزاي���د التهديدات لتوقف 
خدماتها, وكأنه يراد لقطاع غزة ان يسحق ويمحق ويعاني الويالت, فهذا مخطط ال يمكننا أن نبريء 
منه أحدًا ال الوكالة وال أكثر من مائة وستين دولة تقوم بدعمها, ال يمكن لهذه الدول ان تقف عاجزة 
أمام سياس���ة اإلدارة األمريكية والرئيس ترامب, وتستسلم لقرارته التعسفية, فالعجز المالي الذي 
أحدثه وقف أموال الدعم األمريكية للوكالة يمكن تعويضه لو كانت هناك نوايا حقيقية للتعويض, 
لكن المشكلة تكمن في رغبة أو عدم رغبة تلك الدول في دعم الوكالة, وهل هي قادرة على تحدي قرار 
اإلدارة األمريكية وتعويض النقص المالي, هل تملك هذه الدول تلك الجرأة, كما فعلت ألمانيا مثال 
وقررت زيادة الدعم المالي للوكالة الدولية, هل ممكن للمؤتمر المنتظر انعقاده في عمان بمشاركة 
العديد من الدول مثل اليابان وتركيا ودول الخليج لتغطية هذا العجز الذي تعاني منه الوكالة, أم ان 

ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات سيبقى مجرد حبر على ورق خشية من ردة فعل أمريكية. 
إن الخطر األكبر من إنهاء عمل الوكالة حس���ب المخطط األمريكي ال يكمن فقط في وقف المساعدات 
لالجئين الفلس���طينيين, إنما الخطر الحقيقي واألكبر يكمن في إنهاء قضية الالجئين الفلسطينيين 
وااللتفاف على حق العودة, فهذا هو المقصد الرئيس���ي من توقف الدعم األمريكي للوكالة, فال غرابة 
ان نس���مع تصريحات لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، التي رحب فيها بقرار إدارة دونالد 
ترامب، وقف التمويل األمريكي كلًيا لوكالة األمم المتحدة لغوث وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين 
)أونروا(. وحتى ال نقع فريس���ة للسياسيات األمريكية وال نكون لقمة سائغة في فمها, يجب التصدي 
لهذا القرار من خالل قرار جماعي يتخذه الالجئون الفلس���طينيون في مناطق الخدمات الخمس األردن 
ولبنان وسوريا والضفة وغزة, يجب أن يكون هناك حراك متزامن للتصدي للسياسات األمريكية, الحراك 
بدء في األردن من خالل الخروج بمسيرات لالجئين الفلسطينيين ضد قرار ترامب بإنهاء عمل الوكالة, 
ونتوقع ان تمتد األحداث إلى مخيمات لبنان, أما الضفة والقطاع فان الحراك بهما ال يتوقف, لكن حتى 
نستثمر هذا الحراك يجب تنسيق المواقف بين المناطق الخمس, فالعالم كله يجب ان يشهد حجم 
الجرم األمريكي, ويرفض قرار ترامب, ويدعم عمل الوكالة ليس من اجلها فنحن نتحفظ على أدائها, 

إنما من اجل الالجئين الفلسطينيين الذين يعتاشون على المساعدات التي تقدمها الوكالة لهم.   
 ال ندري كيف تقاس األمور أمريكيا وإسرائيليا, لكنها سياسة المقامرات الغير مضمونة النتائج, 
إنهاء عمل الوكالة سيفجر حالة غضب عارمة في الشارع الفلسطيني, واالنفجار سيكون في وجه 
االحتالل, إن هذه ليس����ت وس����ائل ضغط إس����رائيلية أمريكية تمارس على الفلسطينيين, هذه 
حماقات بكل ما في الكلمة من معنى, ردات الفعل الفلس����طينية على هذه الخطوة س����تكون على 
قدر هذا الجرم, واالحتالل س����يدفع ثمن حماقاته, ويقينا إن قضية الالجئين ال يملك أحد شطبها 
أو إنهاءها, وستبقى هذه القضية شاهدة على جرم االحتالل الذي قام بتهجير الفلسطينيين من 
أرضهم عنوة, وسيبقى الصراع مشتعال مع االحتالل الصهيوني حتى يعود هؤالء المهجرين إلى 

أرضهم بعز عزيز أو بذل ذليل فهذا قانون الحياة, واألرض تنتمي ألهلها.  

حماقات أمريكية إسرائيلية

ليس���ت المرة األول���ى التي ُتواج���ه فيها “وكالة غ���وث الالجئين 
الفلس���طينيين “األونروا”، التحديات، لكّنها المرة األولى الجّدية 
التي تواجه فيها تحدًيا يس���تهدف وجودها، وعبرها يستهدف 
تصفي���ة قضي���ة الالجئين الفلس���طينيين. فم���ا ذكرته صحيفة 
“واشنطن بوس���ت”، وأعلنت عنه وزارة الخارجية األمريكية، بإلغاء 
كل التموي���ل المالي الُمقّدم لوكالة “االون���روا”، فإن ذلك يتطابق 
مع ما توقعته وس���ائل إعالم عبرية ع���ن انتهاج الرئيس األمريكي 
“دونال���د ترامب ” سياس���ة جديدة تهدف إلى إلغ���اء حق العودة 
للفلسطينيين في خطوة حرب سياسية واقتصادية على الشعب 

الفلسطيني.
هذه الخطوات األمريكية “المتسارعة” استتبعها تحذيرات أطلقها 
مسؤولون أمنيون “إسرائيليون” من هذه الخطوات األمريكية التي 
قد “تشعل النيران في األرض” من خالل تعميق األزمة االقتصادية 
في كل م���ن الضفة الغربية وقط���اع غزة. هذه المخ���اوف األمنية 
“اإلسرائيلية” تأتي عقب ما لمسه “اإلسرائيليون” من التداعيات 
الخطيرة لقرار “دونالد ترامب” في كانون األول )ديسمبر( االعتراف 
بالقدس عاصمة ل� “إس���رائيل” ونقل س���فارة ب���الده من تل أبيب 
إليها، رغم زعمه أنه “نجح في إخراج ملف القدس الشائك والمعقد، 
والمسؤول عن فش���ل جوالت تفاوضية متعاقبة، من جدول أعمال 

المفاوضات ومن على مائدتها”.

ا�ستهداف
وعقب خط���وة ترامب االعت���راف بالقدس عاصمة ل� “إس���رائيل” 
ونقل س���فارة ب���الده من تل أبي���ب إليها، ب���دأت اإلدارة األمريكية 

باتخ���اذ خطوات تس���تهدف وكال���ة “األونروا” من خ���الل  وقف 
الميزاني���ة األمريكية لألونروا في الضف���ة الغربية، ووقف تفويض 
عم���ل “األونروا” ف���ي الضفة لضمان عدم اس���تقبال دعم خارجي 
لها، بحس���ب موقع “ريش���ت 13، والذي أضاف أن ذلك هو جزء من 
تدابير عديدة تس���تهدف في المقام األول الوكالة، وألحقت اإلدارة 
األمريكي���ة ذلك بخط���وة عملية وّجهت من خالله���ا أكثر من 200 
مليون دوالر كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية 

وغزة إلى مشاريع في أماكن أخرى.
وتس���عى اإلدارة األمريكي���ة إل���ى تحديد جديد ألع���داد الالجئين 
الفلس���طينيين، بنصف مليون بداًل من 5 ملي���ون واعتبار أن صفة 
الجئ ال تنتقل بالوراثة. وفي هذا الس���ياق، َعَمَدت سفيرة الواليات 
المتح���دة لدى األمم المتحدة، “نيكي هيلي”، إلى التش���كيك في 
إحصاء األمم المتحدة لعدد الالجئين الفلس���طينيين، واستبعدت 
حق العودة لهؤالء، وتقاطع ما ذكرته القناة الثانية “اإلسرائيلية” 
م���ع ما ذكرت���ه صحيفة “الغاردي���ان” البريطانية ف���ي تقرير لها 
ترجمته )عربي 21(، أن إدارة دونالد ترامب تنوي س���حب االعتراف 
بوكالة “األونروا” ورفض تعريف الالجئ المّتبع بالوكالة، وهو بنقل 
مكانة الالجئ عبر التوارث بين األجيال، حيث س���تكتفي واشنطن 
باالعت���راف بالوكالة عل���ى أنها مفوضية تعنى بش���ؤون الالجئين 
عمومًا.. وأن ترامب س���يوقف كل التمويل الذي تتلقاه “األونروا”، 
وف���رض حظرًا على البل���دان األخرى؛ لمنعها من دف���ع المبالغ التي 

تتوقف الواليات المتحدة عن تقديمها.
ويبدو أن االعالن عن فرض حظر على البلدان األخرى التي من الممكن 
أن تدف���ع مبالغ تتوقف اإلدارة األمريكية ع���ن دفعها لألونروا، هو 

خطوة اس���تباقية لما س���يعلنه االتحاد األوروبي عن قيمة تبرعاته 
لألون���روا، أو قيمة التبرعات التي س���تعلن عنه���ا تركيا بصفتها 
رئيس اللجنة االستشارية لألونروا خالل اجتماعات الجمعية العامة 
لألمم المتحدة في نيويورك، والتي اعتبرها مدير عام دائرة شؤون 
الالجئين في منظمة التحرير “أحمد حنون” أنها “لن تس���د العجز 
ال���ذي خلفه إحجام الواليات المتحدة عن تقديم مس���اهماتها إلى 
“األون���روا”، إال أنه ق���د يكون فرصة لتحرير الوكال���ة من االمالءات 
والشروط األميركية”. وينبغي اإلشارة إلى أن “األونروا” التي نشأت 
بموجب القرار رقم “302” في الدورة الرابعة للجمعية العامة لألمم 
المتحدة في )1949/12/9(، ليس للواليات المتحدة وإس���رائيل أية 
س���لطة من حيث التفويض عليها، وبالتالي ف���إن محاوالت اإلدارة 
األمريكية إللغ���اء الوكالة أو العمل على تحديد أعداد الالجئين، هو 
افتئات على الوكالة الُمَخّوَلة الوحيدة بتحديد أعداد الالجئين، وهذا 
يعني أن اإلدارة األمريكية إذا ما اس���تمرت في ذلك، فستكون في 

مواجهة مع المجتمع الدولي.

العودة والقرارات الدولية
وحي���ن ُيطالب الفلس���طينيون بحق الع���ودة إل���ى ديارهم التي 
اقتلعه���م منها الكي���ان الصهيوني، والتعوي���ض عّما لحق بهم، 
فإّن ذلك هو التطبيق  الُمنس���جم مع الق���رار )194( الصادر بتاريخ 
)1948/12/11( عن األمم المتحدة القاضي بوجوب السماح لالجئين 
بالعودة إلى ديارهم ودفع التعويضات لهم. وعلى أس���اس تنفيذ 
هذا القرار اشترطت األمم المتحدة قبول عضوية “إسرائيل” فيها، 
ولكن “إس���رائيل” خالفت كل ذلك، وعملت على إعاقة عملية عودة 

الالجئي���ن إلى دياره���م وممتلكاتهم، متذرعة بمس���ألة األمن وما 
تشكله عودة الالجئين من خطر أمني على “دولة الشعب اليهودي” 
ووجودها، والصعوبات االقتصادية، ومس���ؤولية العرب عن الحرب 
ونتائجها، وعدم اعترافهم بدولة “إسرائيل” وسعيهم لتقويضها 

وعدم استعدادهم لعقد معاهدة صلح معها..
وبن���اء علي���ه، ف���إن “إس���رائيل” ترف���ض أي حديث ع���ن عودة 
الالجئين الفلس���طينيين إل���ى أرضهم ووطنهم. فف���ي اتفاقية 
أوس���لو )1993/09/13(، ت���م تأجي���ل بحث قضي���ة الالجئين إلى 
المرحلة النهائية. وفي “خارط���ة الطريق” التي ربط رئيس الوزراء 
“اإلس���رائيلي” أرييل ش���ارون، موافقته عليها بفرض 14 ش���رطًا 
تعجيزيًا بينها ش���رط ح���ول الالجئين يعلن فيه الفلس���طينيون 
أن “إس���رائيل دولة يهودية”، في “تنازل” ع���ن حق العودة… أما 
نصوص “خارطة الطريق” فتشير وبشكل عابر إلى مسألة الالجئين 
وحلها.. من خالل تس���وية متفق عليها عبر التفاوض بين األطراف 
قائمة على أس���اس قرارات مجلس األمن )242 و 338 و 1397( التي 
تنهي احتالل أراضي 1967، وتشمل حاًل واقعيًا وعاداًل ومتفقًا عليه 

لقضية الالجئين!
إن حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم ووطنهم هو حق 
شرعي وطبيعي كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية، ينبغي 
التأكيد الدائم عليه، مع العمل على تحس���ين أوضاع الالجئين في 
المخيمات والحصول على حقوقهم اإلنسانية إلى حين عودتهم إلى 
أرضهم وديارهم التي أخرجهم منها قسرًا االحتالل “اإلسرائيلي”، 
والذي يتحّمل المسؤولية القانونية والسياسية واألخالقية لنشوء 

مشكلة الالجئين التي ستبقى قائمة إلى حين العودة.

هيثم أبو الغزالنأمريكا و”األونروا”.. خيارا اإلخضاع أو اإلنهاء!
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رام الله/ االستقالل:
عقدت س���لطة النقد في رام الله 
وس���ط الضفة الغربي���ة المحتلة 
أمس األحد، ورشة عمل لمناقشة 
إجراءات وش���روط فتح الحسابات 
لدى المصارف، بمش���اركة مدراء 
العملي���ات المصرفي���ة وم���دراء 
مكافحة غس���ل األم���وال ودوائر 
العاملة  االمتثال من المص���ارف 

في فلسطين.
النقد  لس���لطة  بي���ان  وحس���ب 
عنه  نسخة  "االس���تقالل"  تلقت 
الورش���ة هدفت لمناقشة  ، فإن 
آليات تبس���يط إجراءات عمليات 
فتح الحس���ابات لدى المصارف، 
وتحدي���د المعوقات واألس���باب 
التي تح���ول دون ذل���ك لبعض 
وخاصة  المواطنين  م���ن  الفئات 
الحرفيي���ن والمهنيين وأصحاب 

المشاريع الريادية. 
وأكد مدير دائرة انضباط السوق 
علي فرعون-الذي قدم الورشة- أن 
عقد اللقاء يأتي في إطار توجهات 
س���لطة النقد لتعزيز مستويات 
الشمول المالي في فلسطين عبر 
تسهيل وصول كافة المواطنين 

للخدمات المصرفية.
وق���دم فرعون عرض���ا تناول فيه 
التعليم���ات المتبع���ة حالًيا في 
المصارف لفتح الحسابات البنكية 
وم���دى توافقه���ا م���ع المعايير 
والممارسات الدولية التي تحكم 

عملية فتح الحسابات.

وأش���ار إلى أن نس���بة النمو في 
الحس���ابات المصرفي���ة منذ عام 
2010 حت���ى منتص���ف الع���ام 
الحالي 201٨ بلغ في حس���ابات 
التوفي���ر نح���و ٨1% بينما في 
الحسابات الجارية بلغ نحو %1٨.

وأوض���ح مدي���ر دائ���رة انضباط 
السوق أن أغلب أسباب رفض فتح 
الحس���ابات المصرفية تعود إلى 
عدم استيفاء العميل لمتطلبات 
فتح الحساب، بتوفير المستندات 
الضرورية، أو تع���ذر العميل في 
إثبات مهنته أو مصدر دخل ثابت 
أو أن يك���ون العميل مصنفًا على 

نظام الشيكات المعادة.
وتحدث���ت صف���اء ماض���ي م���ن 

صندوق مش���اريع المرأة العربية 
عن الدراسة التي أعدها الصندوق 
حول "العمل على تحسين نطاق 
الش���مول المالي لفئة الرياديين 
من النس���اء والش���باب العاملين 

بشكل حر وعن بعد".
الدراس���ة  أن  إل���ى  وأش���ارت 
نس���بة  ف���ي  فج���وة  أظه���رت 
النساء المس���تفيدات من خدمة 
الحسابات البنكية مقارنة بالرجال 
وذل���ك تبعا لطبيعة المش���اريع 
النساء،  التي تمتهنها  واألعمال 
إذ ترف���ض بعض البن���وك فتح 
حسابات جارية لهن لعدم وجود 

وثائق رسمية إلثبات المهنة.
وأضاف���ت أن الدراس���ة بينت أن 

مش���كلة كبيرة تواجه األشخاص 
الذين يعملون في أعمال حرة عن 
بع���د، إذ إن معظمهم محرومون 
من النف���اذ للحس���ابات البنكية 
بس���بب عدم وج���ود إثبات دخل 
لهم لطبيعة عملهم مع شركات 

خارجية عن بعد.
وتخلل الورشة فتح باب النقاش 
بين المشاركين في ورشة العمل، 
وخل���ص النقاش إل���ى التوصية 
بض���رورة تحديث س���لطة النقد 
وبالتعاون مع المصارف تعليمات 
للفئ���ات  األساس���ي  الحس���اب 
المس���تهدفة م���ن المواطني���ن 
وخاصة فئة المهنيين والحرفيين 

وأصحاب المشاريع الريادية.

رام الله: سلطة النقد تناقش إجراءات 
وشروط فتح الحسابات لدى المصارف

جانب من ور�شة العمل 

غزة/ االستقالل:
أفصح���ت بلدية غزة، عن تقرير مدقق الحس���ابات الخارجي المس���تقل عن البيانات 
المالية للبلدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2017، ضمن سياسية 
إش���راك المواطنين ف���ي كافة التفاصيل المتعلقة باألمور المالي���ة من باب النزاهة 

والشفافية.
وذك����رت البلدية في بيان اطلعت عليه »االس����تقالل« أمس األح����د، أن تقرير المدقق 
المس����تقل والمتمثل في ش����ركة طالل أبو غزاله وش����ركاه-مكتب غزة، والواقع في 16 
صفحة، نش����ر عل����ى موقع بلدية غ����زة اإللكتروني، ويمكن للجمي����ع االطالع على كافة 

تفاصيله.
وجاء في تقرير المدقق المستقل أن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من 
كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للبلدية، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية 
للسنة المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر عام 2017، وفًقا لألساس النقدي ولمتطلبات 
قانون رقم )1( لس���نة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية المطبق في دولة 

فلسطين.
وورد ف���ي فقرة »ال���رأي« ضمن تقرير المدقق المس���تقل، أن الش���ركة دققت وفقًا 
للمعايير الدولية لذلك، إضافة إلى أنها ش���ركة مس���تقلة عن البلدية وفقًا لمدونة 
قواعد الس���لوك المهني لمدققي الحسابات المسجلين في مجلس المهنة. ولفتت 
إلى أن عملها يتفق مع مدونة الس���لوك األخالقي للمحاسبين المزاولين المسجلين 
في جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية. وأشار التقرير إلى أن البلدية 
تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، إضافة إلى حصول الشركة على كافة المعلومات 
واإلفصاح���ات التي رأتها ضرورية ألغراض التدقيق. وأكدت الش���ركة عدم وقوع أي 
مخالفات لألحكام والتش���ريعات أو لمتطلبات قانون رقم )1( لس���نة 1997 بش���أن 
الهيئات المحلية الفلسطينية بشكل جوهري في نشاط البلدية أو في مركزه المالي.

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة المالي���ة في قط���اع غزة ي���وم األحد، 
اعتمادها تقديم طلبات تس���ديد رس���وم الجامعة 
اإلسالمية والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، من 

المستحقات، بنسبة 25% للطلبة الجدد.
وفيما يتعلق باالتفاق مع الجامعة اإلس���المية بغزة، 
ذكرت »المالية« أنه من سيستفيد من اآللية حسب 
االتف���اق »الموظف نفس���ه، أب، أم، اب���ن، ابنه، زوج، 
زوجة« بنس���بة 25% للطلبة الجدد اعتب���اًرا من 30 

أغسطس وحتى 20 سبتمبر الجاري.

ولفت���ت إل���ى أن م���ن الش���روط الواج���ب توافرها 
بالمتقدمي���ن أن يكون للطال���ب رقم جامعي جديد 
201٨، وأن يكون الموظف )صاحب المس���تحقات( 
على رأس عمله، فيما س���تعتمد الجامعة الكشوف 

من خالل موقع الوزارة.
فيما تس���تمر االتفاقية مع الكلية الجامعية، لمدة 
س���نة ميالدية واحدة فقط تبدأ في 201٨/09/02م 
وحت���ى 2019/0٨/31م وتج���دد بموافقة الطرفين 
اللذين اتفقا على التنس���يق الدائ���م فيما بينهما 
لحل كافة اإلشكاليات التي تنشأ أثناء العمل وإجراء 

التعديالت الالزم���ة عليها بما يتفق مع الغرض من 
توقيعها.

وتصرف مالية غزة دفعات مالية بشكل شبه شهري 
للموظفين لتمكينهم من توفير جزء من مستلزمات 
حياتهم بنس���بة 40% من رواتبه���م، فيما يتحول 

الباقي ضمن »المستحقات«.
ولم تصرف حكومة الوفاق أي دفعة مالية لموظفي 
غزة، البالغ عددهم نحو 45 ألًفا، رغم أن اتفاق القاهرة 
ينص على دفع الحكومة رواتبهم أثناء عمل اللجنة 

القانونية اإلدارية التي أنهت أعمالها.

االستقالل/ وكاالت:
فرض التباين سطوته على أداء البورصات العربية، 
في تداوالت أغسطس / آب الماضي، بعدما تضررت 
معنويات على وقع نتائج نصفية للشركات، دون 
التوقعات، إضافة إلى التوترات العالمية التجارية.

وقال محلل أسواق المال العربية أسامة السدمي: 
كان هن���اك تف���اوت ملح���وظ في أداء األس���واق 
العربية، وسط غياب المحفزات وتضرر معنويات 
المستثمرين على وقع التوترات التجارية العالمية، 

الواقعة بين أمريكا وعدة اقتصاديات كبرى.
وأض���اف الس���دمي ف���ي اتص���ال هاتف���ي مع 
"األناضول": ربما تس���لك األس���واق العربية مسارا 
صاعدا في تداوالت س���بتمبر/ أيلول الجاري، لكن 
س���يظل ذلك رهن عدة عوامل أهمها البورصات 
العالمية وأسواق النفط، إلى جانب هدوء التوترات 

العالمية.
وج���اءت بورصة الس���عودية، األكبر ف���ي العالم 
العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 
4.2% إل���ى 794٨ نقطة، فيما هب���ط رأس المال 

السوقي بنحو 77.3 مليار ريال )20.6 مليار دوالر(، 
مع هبوط غالبية القطاعات.

وفي اإلمارات، انخفض مؤش���ر سوق دبي بنسبة 
3.9% إلى 2٨40 نقطة، مع هبوط أس���هم قطاع 

البنوك بنسبة ٨.%4.
بينم���ا صعدت بورصة العاصمة أبوظبي بنس���بة 
2.62 بالمائة إلى 4٨59 نقطة، مع ارتفاع أس���هم 
قطاع البن���وك بدفع من "أبوظبي األول" الذي أغلق 

مرتفعا بنسبة ٨.٨%.
وهبطت بورصة البحرين بنسبة 1.5% إلى 1341 
نقطة، مع هبوط أس���هم مثل "البحرين للسينما" 
بنس���بة 21.4%، وهو ما أثر على قطاع الخدمات 

ليتراجع بنسبة 1.53.%
وتراجعت مؤش���رات بورصة الكويت الرئيس���ية 
الثالثة، ونزل المؤش���ر العام بنسبة 0.6٨ بالمائة 
إل���ى 5132 نقطة، بينما تراجع المؤش���ر الرئيس 
بنس���بة 0.72% إلى 4٨97 نقطة، ونزل المؤش���ر 

األول بنسبة 0.66% إلى 5261 نقطة.
وهبطت بورصة األردن بنحو طفيف بلغت نسبته 

0.15 بالمائة إلى 19٨5 نقطة، مع تراجع أس���هم 
القطاع الخدمي بنس���بة 0.74%، والمالي بنسبة 
0.07%، ف���ي مقاب���ل ارتفاع الصناعي بنس���بة 

.%0.19
ف���ي المقاب���ل، ارتفعت بورصة مص���ر مع صعود 
مؤش���رها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس 
أداء أنش���ط ثالثين شركة، بنس���بة 2.75% إلى 
16009 نقطة، فيما زاد مؤش���ر األسهم الصغيرة 
والمتوس���طة بنس���بة 0.3٨% إل���ى 747 نقطة، 
وارتفع المؤش���ر األوسع نطاقا "إيجي أكس 100"، 

بنحو 0.32 % إلى 1936 نقطة.
وزادت بورصة مس���قط بنسبة 1.92% إلى 4419 
نقطة، وس���ط حراك إيجابي على بعض األس���هم 

القيادية في القطاع المالي.
وصعدت بورصة قطر للشهر الثالث على التوالي، 
مدعوم���ة بمكاس���ب 5 قطاعات رئيس���ة؛ وارتفع 
مؤشرها الرئيس بنسبة 0.62% إلى 9٨٨6 نقطة، 
بدع���م رئيس من قط���اع العق���ارات واالتصاالت 

والبنوك.

أريحا/ االستقالل:
قدمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكوال/كابي دعمًا لصالح مركز بيت األجداد لرعاية 
كبار الس���ن في مدينة أريحا التابع لوزارة التنمية االجتماعية، وقامت الش���ركة بتركيب 
خمس���ة أجه���زة تكييف داخل غرف نزالء المركز؛ الذي يس���تقبل المس���نين من كافة 

محافظات الضفة الغربية المحتلة.
وأكد مدير عام الشركة عماد الهندي، أن هذا التبرع المقدم من المشروبات الوطنية يأتي 
في س���ياق دعم المؤسسات االجتماعية التي تخدم مختلف الشرائح، ومواصلة لتعاون 

الشركة مع الهيئات الحكومية التي تعنى بتقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين.
بدوره، أشاد مدير مركز بيت األجداد محمد بشارات بهذه الخطوة، والتي كان لها دور هام 
في التخفيف عن المسنين شدة األجواء الحارة خالل أشهر الصيف، وتم تركيب جهاز 
تكيي���ف في خمس غرف تخدم كل غرفة 4 ن���زالء، موضحًا أن تكلفة تغيير المكيفات 
التي ُتس���تهلك س���ريعا في ظل الطقس الحار جدا في أريحا كانت تش���كل عبئا على 
ميزانية المركز كل ست سنوات تقريبا. يشار إلى أن مركز بيت االجداد لرعاية كبار السن 
والذي تأسس في مدينة أريحا في العام 1955، يخدم قرابة 65 شخصا من كافة المدن 
والمحافظات الفلسطينية، ويهدف إلى تامين االستقرار االجتماعي والنفسي للمسنين 
من خالل توفير برامج الرعاية المختلفة، والتي تشتمل على الخدمة اإليوائية المجانية، 

وتقديم الخدمات المنزلية للمسنين الذي يعانون ظروفًا اقتصادية واجتماعية صعبة.

أريحا: المشروبات الوطنية تقدم أجهزة 
تكييف لـ »بيت األجداد لرعاية المسنين«

رام الله/ االستقالل:
قال األمين العام التحاد نقابات العمال شاهر سعد، أمس األحد، إنه سيتم البدء 
بتطبيق قانون الضمان االجتماعي مطلع تشرين الثاني المقبل، بحيث يشكل 
هذا القانون المرجعية األولى إلصابات العمل، من أجل حماية العمال وعالجهم 

وتعويضهم بأفضل الطرق.
وأش���ار س���عد في حديث إلذاعة "صوت فلسطين" الرس���مية، إلى ارتفاع عدد 
إصابات العمل هذا العام مقارنة بالعامين الماضيين، مطالبًا بزيادة عدد مفتشي 
العم���ل وإيجاد عقوبات صارمة للمخالفين في توفير أدوات الصحة والس���المة 

المهنية.

البدء بتطبيق قانون الضمان 
االجتماعي مطلع تشرين الثاني

المالية بغزة توقع مذكرة مع »اإلسالمية« 

و »الكلية الجامعية« تتعلق بأبناء الموظفين

التباين يفرض سطوته على البورصات العربية في أغسطس

بلدية غزة تفصح عن تقرير 
المدقق الخارجي للعام 2017

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / أحمد محمد سليمان المسارعة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)4047512٨0( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / ياسر سعد سعيد لباد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)4101٨4063( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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أعلن أنا المواط���ن / عبد الرحيم عب���د القادر توفيق 
ابو طعيمة عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )800789588( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / اماني عبد اللطيف محمد فسيفس 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800036535( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن / عبد الناصر صبحي مصباح الداية 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905214714( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / جمال احمد عليان علي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407767904( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / رامي احمد محمد ماضي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901633537( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / أحمد خليل محمد النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800087405( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
الحقوقية "هيومن  المنظم���ة  قالت 
رايت���س ووتش" إن الغ���ارة الجوية 
لقوات التحالف بقيادة الس���عودية 
-على حافلة أطفال في صعدة باليمن 
أوائل الشهر الماضي- جريمة حرب 
واضحة، ف���ي الوقت ال���ذي اعترف 

التحالف بأن الغارة كانت غير مبررة.
وقالت المنظمة في بيان: إن التحالف 
نفذ عدة غارات باليمن منذ عام 2015 
في انته���اك لقوانين الح���رب، وإن 
هذه الغارات تم تنفيذها دون إجراء 

تحقيقات متابعة كافية.
من جه���ة أخرى، أك���دت ووتش أن 
هذه الغارات تضع موردي األس���لحة 
تح���ت خط���ر التواطؤ ف���ي جرائم 
الح���رب، ووجهت الدعوة للدول التي 
تزود الرياض باألس���لحة إلى تجميد 
مبيعاته���ا إليها فورا، مش���يرة إلى 
أنها حددت ذخائر من أصل أميركي 
استخدمتها قوات التحالف في 24 

موقعا باليمن.
وختمت المنظم���ة الحقوقية البارزة 
بيانه���ا بالمطالبة بدع���م التحقيق 
األممي في االنتهاكات التي ترتكبها 

جميع أطراف النزاع في اليمن.

وكان التحالف الس���عودي اإلماراتي 
ق���د اعترف أم���س بأن الغ���ارة على 
حافل���ة األطفال في صع���دة كانت 
غير مبررة، وتمت بناء على معلومات 

استخباراتية خاطئة.
وف���ي س���ابقة ل���ه، أعل���ن التحالف 
السعودي اإلماراتي عن قبوله نتائج 
تحقي���ق فريقه لتقيي���م الحوادث، 
وأع���رب في بي���ان عن أس���فه لتلك 

اإلجراءات  باتخ���اذ  األخطاء، وتعهد 
القانونية الالزمة لمحاس���بة كل من 
يثُبت ارتكابهم أخطاء بشكل رسمي.

وكانت الغ���ارة -التي نفذتها طائرة 
تابع���ة للتحال���ف في أحد أس���واق 
محافظة صعدة- قد أدت لمقتل 51 
شخصًا بينهم 40 طفال، كما أوقعت 

79 جريحا بينهم 56 طفال.
ومن���ذ ب���دء عمليات���ه باليم���ن في 

منظمات  اتهمت  مارس/آذار 2015، 
في  بالتس���بب  التحالف  حقوقي���ة 
مقتل مئات المدنيين بغارات أصابت 

أهدافًا مدنية.
وتشير تقديرات األمم المتحدة إلى 
أن تلك الحرب -التي تدور منذ أكثر 
من ثالث سنوات- قد أودت بأكثر من 
عش���رة آالف إنسان، بينهم أكثر من 

ألفي طفل.

منظمة دولية: غارة التحالف بصعدة جريمة حرب واضحة

االستقالل/ وكاالت
قالت وسائل إعالم سعودية إن أربعة جنود سعوديين قتلوا في مواجهات 

مع مسلحي جماعة )أنصار الله( على الحدود المشتركة مع اليمن.
وكانت )أنصار الله( قد أعلنت أمس السبت عن استهداف بارجة عسكرية 
سعودية قبالة سواحل مدينة جازان الواقعة في جنوب غرب السعودية 

على البحر األحمر.
ويأتي اس����تهداف البارجة الس����عودية -وفق ما قالته )أنصار الله(- ردًا 
على اس����تهداف ما وصفوه ب�� "العدوان" على الصيادين اليمنيين في 

الحديدة.
ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار بالبارجة، في حين لم َيصدر 
أي تعليق بهذا الشأن عن التحالف السعودي اإلماراتي الذي يخوض منذ 

ثالث سنوات حربًا عدوانية ضد اليمن.
وكانت غارة للتحالف السعودي اإلماراتي على قوارِب صيٍد في الحديدة 
غربي اليمن أس����فرت عن مقتل 12 ش����خصًا، لتضاف إلى مئات الغارات 

التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات اآلالف من اليمنيين.

قتلى للجيش السعودي 
بمواجهات على حدود اليمن

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس األحد عن أن بالده س���تبدأ 
باس���تخدام العمالت المحلية في التبادل التجاري م���ع إيران والصين، وأنها 

تبحث نفس األمر حالًيا مع روسيا، وفقا لوكالة األنباء التركية "األناضول".
وشدد الرئيس التركي على ضرورة وضع حد وبشكل تدريجي لهيمنة الدوالر 
على التبادالت التجارية، من خالل التعامل بالعمالت المحلية، مضيفًا "أصبح 
ارتباط التجارة العالمية على وجه الخصوص بالدوالر مش���كلة كبيرة يوًما بعد 
يوم". وأوضح أن البلدان والش���ركات والتجار يضط���رون لمواجهة المصاعب 
التي يفرضها االرتباط بالدوالر، وضغوط أسعار الصرف، عالوة على المصاعب 

الناجمة عن طبيعة التجارة نفسها.
وأش���ار أردوغان إلى أن النظام القائم على اّدعاء "تس���هيل التجارة" آخذ في 
التحول إلى عائق كبير أمام التجارة الحرة العالمية، الفتًا إلى أن البلدان الصاعدة 
تعاني من هذه المشكلة، وأكبر مثال على ذلك هو الهجمات االقتصادية التي 

تعرضت لها تركيا في األسابيع األخيرة.
وق���ال: إن الغاي���ة من التالعب بأس���عار صرف العمالت األجنبي���ة هي إثارة 
الش���كوك حول االقتصاد التركي الق���وي والمتين، مضيف���ا "كل الخطوات 
س���ة. هذه  التي تقدم عليها مؤسس���ات التصنيف االئتماني العالمي ُمسيَّ

المؤسسات ال تتحلى باألمانة والصدق، بل هي محتالة فال تصدقوها".
وجاءت تصريحات الرئيس التركي، في كلمة ألقاها أمس، في منتدى األعمال 

التركي القرغيزي، المنعقد في العاصمة القرغيزية بيشكك.

االستقالل/ وكاالت:
قررت وزارة الدف���اع األمريكية )البنتاغون( إلغاء 
مس���اعدات بقيمة 300 مليون دوالر لباكستان 
بدعوى فش���لها في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد 

الجماعات اإلرهابية.
وذكرت إذاعة "راديو باكستان" أمس األحد، نقاًل 
عن المتحدث باس���م البنتاغ���ون، المقدم كون 
فوكنر، أن البنتاغون يحتاج لموافقة الكونغرس 

على القرار.
وقال فوكنر: "بسبب عدم اتخاذ إجراءات حاسمة 
من جانب باكس���تان لدعم استراتيجية جنوب 

آس���يا جرى تحويل المبلغ المتبق���ي وهو 300 
مليون دوالر لصالح برامج أخرى".

وأض���اف أن البنتاغ���ون يري���د إنف���اق المبل���غ 
"على أولوي���ات عاجلة أخرى" ف���ي حالة موافقة 

الكونجرس على ذلك.
وأوضح أن الكونجرس ألغى تخصيص مساعدات 
أخرى إلى باكس���تان )في وقت سابق( هذا العام 
بقيم���ة 500 ملي���ون دوالر مما يجع���ل إجمالي 

المبلغ الذي أعيد تخصيصه 800 مليون دوالر.
ويأتي إلغاء المس���اعدات قبي���ل زيارة متوقعة 
لوزي���ر الخارجية األمريكي، ماي���كل بومبيو، إلى 

باكستان للقاء رئيس الوزراء الجديد عمران خان.
يشار أن العالقات بين الحليفين في الحرب ضد 
"اإلره���اب" تراجعت منذ يناي���ر/ كانون الثاني، 
العام الماض���ي، بعد أن تولى الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب منصبه، ويرجع ذلك أساس���ًا إلى 
ص���دام المصالح في أفغانس���تان التي مزقتها 

الحرب.
وتتهم واش���نطن إسالم أباد بإيواء مالذات آمنة 
إلرهابيي���ن مس���ؤولين عن ش���ن هجمات على 
الق���وات األجنبية ف���ي البالد، وهو م���ا ترفضه 

باكستان.

أردوغان: يجب وضع حد لهيمنة 
الدوالر على التجارة العالمية

الواليــات المتحــدة تلغــي مساعــدات 
لباكستــان بقيمــة 300 مليــون دوالر

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس األس���بق لوكال���ة االس���تخبارات األميركية 
)س���ي آي أي( جيمس كالبر: إن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب ُيضيق الخناق على نفس���ه بسبب تصريحاته غير 

العقالنية على موقع "تويتر".
وأضاف كالبر في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" التلفزيونية 
األميركية "عندما نتتبع تسلس���ل األحداث خالل األسبوع 
الماضي، من إدانة مدير حملة ترامب االنتخابية الس���ابق 
ب���ول مانفورت بثماني���ة تهم للته���رب الضريبي وعدم 
التصري���ح بأموال���ه، وتصريحات محامي ترامب الس���ابق 
مايكل كوهين، وما ُكش���ف من س���وء أفع���ال، أعتقد أنه 

يشعر وبشكل مستمر بالخطر من ناحية قانونية".
وهاجم ترامب خالل األيام الماضية عبر حسابه على تويتر 
وسائل اإلعالم هجوما عنيفا وبصفة خاصة شبكة "سي أن 

أن" التي اتهمها بتلفيق األخبار وتزييف الحقائق.
وكان محامي ترامب الس���ابق كوهين أدلى بشهادات أقر 
فيه���ا بانتهاك حملته قواعد تمويل الحمالت االنتخابية 
خالل االنتخابات الرئاس���ية التي أوصلت ترامب للسلطة 

عام 2016.
ومن بين العديد من التصريحات، قال ترامب خالل مقابلة 
مع قناة بلومب���رغ الخميس الماضي، إنه يتطلع للقاء قادة 
إيران للقي���ام بمباحثاٍت جدية بش���أن االتف���اق النووي 

لتفادي متاعب العقوبات، بع���د أن أعلن يوم 8 مايو/أيار 
الماضي االنسحاب من االتفاق النووي.

من جهة أخرى وتحت عنوان "اس���تطالع وراء اس���تطالع.. 
ترامب ينزلق نح���و العزل"، كتبت ميغ���ان ماك آردل في 
مقال بصحيفة واش���نطن بوس���ت أن اس���تطالعا ُنشرت 
نتائُجه الجمعة أظهر عدم رضا 60% من المصوتين عن 

أداء الرئيس األميركي.
وأضافت أن هذه النتيجة تمثل تراجعًا جديدًا في شعبية 
ترامب، قائل���ة "متى يدرك ترامب أنه ف���ي ورطة؟ ربما ال 
يحدث ذلك إال عندما يستدعيه الكونغرس للمساءلة، وال 

يجد أحدًا حوله يسانده".

جيمس كالبر: ترامب يضيق الخناق على نفسه

االستقالل/ وكاالت:
ناش���د وزير الخارجية األلماني هايكو ماس مواطني البالد بذل مزيد من 

الجهد في مكافحة العنصرية والدفاع عن الديمقراطية.
وقال ماس لصحيفة "بيلد أم زونتاج" األلمانية األس���بوعية في عددها 
الصادر أمس األحد: "لألسف، انتشر في مجتمعنا نوع من الالمباالة، البد 
أن نتغلب عليها... في الواقع، يتعين علينا أن ننهض، ونترك الصمت 

... يجب إنهاء أعوام من الغيبوبة".
وأضاف الوزير أن الجيل الذي ينتمي إليه تلقى الحرية وسيادة القانون 
والديمقراطية هدية، وقال: "لم نقاتل لنصل إلى ذلك... اعتبرناها، نوعا 

ما، أمرا طبيعيا".
وأوضح ماس أن���ه تم مخاطبته "كثيرا" من قبل نظ���راء أوروبيين خالل 
المسيرات اليمينية المتطرفة التي شهدتها مدينة كمنيتس شرقي 
ألمانيا، وأشار إلى أنه سيتم النظر أللمانيا -بشكل مبرر- على نحو نقدي، 

عندما يتعلق األمر بمعاداة األجانب والتشدد اليميني والعنصرية.
ومن جانبها، قال���ت وزيرة العدل األلمانية كاتارينا بارلي للصحيفة: إنه 
يجب أن تكشف التحقيقات التي تتم في كمنيتس إلى أي مدى تتوارى 
شبكات يمينية متطرفة خلف المظاهرات واألعمال المعادية لألجانب، 

وأضافت: "لن نسكت على اختراق متطرفين يمينيين لمجتمعنا".
يش���ار إلى أن االدعاء العام بدأ التحقيقات في أحداث كمنيتس عقب 
أعمال معادية لألجانب خالل مظاهرات في المدينة، ووصل األمر إلى أداء 

تحية هتلر، أو التحية النازية.
ونش���بت أحداث كمنيتس على خلفية مقتل مواطن ألماني )35 عاما( 
إثر طعنات بسكين خالل شجار بين أفراد من جنسيات مختلفة. ويقبع 
حاليًا ش���ابان، عراقي وس���وري، قيد الحبس االحتياطي لالش���تباه في 

ارتكابهما الجريمة.

ألمانيا تناشد مواطنيها بذل مزيد 
من الجهد  لمكافحة العنصرية
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أعلن أنا المواط���ن / عبد الرحيم عب���د القادر توفيق 
ابو طعيمة عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )800789588( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / اماني عبد اللطيف محمد فسيفس 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800036535( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن / عبد الناصر صبحي مصباح الداية 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905214714( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / جمال احمد عليان علي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407767904( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / رامي احمد محمد ماضي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901633537( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / أحمد خليل محمد النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800087405( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
الحقوقية "هيومن  المنظم���ة  قالت 
رايت���س ووتش" إن الغ���ارة الجوية 
لقوات التحالف بقيادة الس���عودية 
-على حافلة أطفال في صعدة باليمن 
أوائل الشهر الماضي- جريمة حرب 
واضحة، ف���ي الوقت ال���ذي اعترف 

التحالف بأن الغارة كانت غير مبررة.
وقالت المنظمة في بيان: إن التحالف 
نفذ عدة غارات باليمن منذ عام 2015 
في انته���اك لقوانين الح���رب، وإن 
هذه الغارات تم تنفيذها دون إجراء 

تحقيقات متابعة كافية.
من جه���ة أخرى، أك���دت ووتش أن 
هذه الغارات تضع موردي األس���لحة 
تح���ت خط���ر التواطؤ ف���ي جرائم 
الح���رب، ووجهت الدعوة للدول التي 
تزود الرياض باألس���لحة إلى تجميد 
مبيعاته���ا إليها فورا، مش���يرة إلى 
أنها حددت ذخائر من أصل أميركي 
استخدمتها قوات التحالف في 24 

موقعا باليمن.
وختمت المنظم���ة الحقوقية البارزة 
بيانه���ا بالمطالبة بدع���م التحقيق 
األممي في االنتهاكات التي ترتكبها 

جميع أطراف النزاع في اليمن.

وكان التحالف الس���عودي اإلماراتي 
ق���د اعترف أم���س بأن الغ���ارة على 
حافل���ة األطفال في صع���دة كانت 
غير مبررة، وتمت بناء على معلومات 

استخباراتية خاطئة.
وف���ي س���ابقة ل���ه، أعل���ن التحالف 
السعودي اإلماراتي عن قبوله نتائج 
تحقي���ق فريقه لتقيي���م الحوادث، 
وأع���رب في بي���ان عن أس���فه لتلك 

اإلجراءات  باتخ���اذ  األخطاء، وتعهد 
القانونية الالزمة لمحاس���بة كل من 
يثُبت ارتكابهم أخطاء بشكل رسمي.

وكانت الغ���ارة -التي نفذتها طائرة 
تابع���ة للتحال���ف في أحد أس���واق 
محافظة صعدة- قد أدت لمقتل 51 
شخصًا بينهم 40 طفال، كما أوقعت 

79 جريحا بينهم 56 طفال.
ومن���ذ ب���دء عمليات���ه باليم���ن في 

منظمات  اتهمت  مارس/آذار 2015، 
في  بالتس���بب  التحالف  حقوقي���ة 
مقتل مئات المدنيين بغارات أصابت 

أهدافًا مدنية.
وتشير تقديرات األمم المتحدة إلى 
أن تلك الحرب -التي تدور منذ أكثر 
من ثالث سنوات- قد أودت بأكثر من 
عش���رة آالف إنسان، بينهم أكثر من 

ألفي طفل.

منظمة دولية: غارة التحالف بصعدة جريمة حرب واضحة

االستقالل/ وكاالت
قالت وسائل إعالم سعودية إن أربعة جنود سعوديين قتلوا في مواجهات 

مع مسلحي جماعة )أنصار الله( على الحدود المشتركة مع اليمن.
وكانت )أنصار الله( قد أعلنت أمس السبت عن استهداف بارجة عسكرية 
سعودية قبالة سواحل مدينة جازان الواقعة في جنوب غرب السعودية 

على البحر األحمر.
ويأتي اس����تهداف البارجة الس����عودية -وفق ما قالته )أنصار الله(- ردًا 
على اس����تهداف ما وصفوه ب�� "العدوان" على الصيادين اليمنيين في 

الحديدة.
ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار بالبارجة، في حين لم َيصدر 
أي تعليق بهذا الشأن عن التحالف السعودي اإلماراتي الذي يخوض منذ 

ثالث سنوات حربًا عدوانية ضد اليمن.
وكانت غارة للتحالف السعودي اإلماراتي على قوارِب صيٍد في الحديدة 
غربي اليمن أس����فرت عن مقتل 12 ش����خصًا، لتضاف إلى مئات الغارات 

التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات اآلالف من اليمنيين.

قتلى للجيش السعودي 
بمواجهات على حدود اليمن

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس األحد عن أن بالده س���تبدأ 
باس���تخدام العمالت المحلية في التبادل التجاري م���ع إيران والصين، وأنها 

تبحث نفس األمر حالًيا مع روسيا، وفقا لوكالة األنباء التركية "األناضول".
وشدد الرئيس التركي على ضرورة وضع حد وبشكل تدريجي لهيمنة الدوالر 
على التبادالت التجارية، من خالل التعامل بالعمالت المحلية، مضيفًا "أصبح 
ارتباط التجارة العالمية على وجه الخصوص بالدوالر مش���كلة كبيرة يوًما بعد 
يوم". وأوضح أن البلدان والش���ركات والتجار يضط���رون لمواجهة المصاعب 
التي يفرضها االرتباط بالدوالر، وضغوط أسعار الصرف، عالوة على المصاعب 

الناجمة عن طبيعة التجارة نفسها.
وأش���ار أردوغان إلى أن النظام القائم على اّدعاء "تس���هيل التجارة" آخذ في 
التحول إلى عائق كبير أمام التجارة الحرة العالمية، الفتًا إلى أن البلدان الصاعدة 
تعاني من هذه المشكلة، وأكبر مثال على ذلك هو الهجمات االقتصادية التي 

تعرضت لها تركيا في األسابيع األخيرة.
وق���ال: إن الغاي���ة من التالعب بأس���عار صرف العمالت األجنبي���ة هي إثارة 
الش���كوك حول االقتصاد التركي الق���وي والمتين، مضيف���ا "كل الخطوات 
س���ة. هذه  التي تقدم عليها مؤسس���ات التصنيف االئتماني العالمي ُمسيَّ

المؤسسات ال تتحلى باألمانة والصدق، بل هي محتالة فال تصدقوها".
وجاءت تصريحات الرئيس التركي، في كلمة ألقاها أمس، في منتدى األعمال 

التركي القرغيزي، المنعقد في العاصمة القرغيزية بيشكك.

االستقالل/ وكاالت:
قررت وزارة الدف���اع األمريكية )البنتاغون( إلغاء 
مس���اعدات بقيمة 300 مليون دوالر لباكستان 
بدعوى فش���لها في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد 

الجماعات اإلرهابية.
وذكرت إذاعة "راديو باكستان" أمس األحد، نقاًل 
عن المتحدث باس���م البنتاغ���ون، المقدم كون 
فوكنر، أن البنتاغون يحتاج لموافقة الكونغرس 

على القرار.
وقال فوكنر: "بسبب عدم اتخاذ إجراءات حاسمة 
من جانب باكس���تان لدعم استراتيجية جنوب 

آس���يا جرى تحويل المبلغ المتبق���ي وهو 300 
مليون دوالر لصالح برامج أخرى".

وأض���اف أن البنتاغ���ون يري���د إنف���اق المبل���غ 
"على أولوي���ات عاجلة أخرى" ف���ي حالة موافقة 

الكونجرس على ذلك.
وأوضح أن الكونجرس ألغى تخصيص مساعدات 
أخرى إلى باكس���تان )في وقت سابق( هذا العام 
بقيم���ة 500 ملي���ون دوالر مما يجع���ل إجمالي 

المبلغ الذي أعيد تخصيصه 800 مليون دوالر.
ويأتي إلغاء المس���اعدات قبي���ل زيارة متوقعة 
لوزي���ر الخارجية األمريكي، ماي���كل بومبيو، إلى 

باكستان للقاء رئيس الوزراء الجديد عمران خان.
يشار أن العالقات بين الحليفين في الحرب ضد 
"اإلره���اب" تراجعت منذ يناي���ر/ كانون الثاني، 
العام الماض���ي، بعد أن تولى الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب منصبه، ويرجع ذلك أساس���ًا إلى 
ص���دام المصالح في أفغانس���تان التي مزقتها 

الحرب.
وتتهم واش���نطن إسالم أباد بإيواء مالذات آمنة 
إلرهابيي���ن مس���ؤولين عن ش���ن هجمات على 
الق���وات األجنبية ف���ي البالد، وهو م���ا ترفضه 

باكستان.

أردوغان: يجب وضع حد لهيمنة 
الدوالر على التجارة العالمية

الواليــات المتحــدة تلغــي مساعــدات 
لباكستــان بقيمــة 300 مليــون دوالر

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس األس���بق لوكال���ة االس���تخبارات األميركية 
)س���ي آي أي( جيمس كالبر: إن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب ُيضيق الخناق على نفس���ه بسبب تصريحاته غير 

العقالنية على موقع "تويتر".
وأضاف كالبر في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" التلفزيونية 
األميركية "عندما نتتبع تسلس���ل األحداث خالل األسبوع 
الماضي، من إدانة مدير حملة ترامب االنتخابية الس���ابق 
ب���ول مانفورت بثماني���ة تهم للته���رب الضريبي وعدم 
التصري���ح بأموال���ه، وتصريحات محامي ترامب الس���ابق 
مايكل كوهين، وما ُكش���ف من س���وء أفع���ال، أعتقد أنه 

يشعر وبشكل مستمر بالخطر من ناحية قانونية".
وهاجم ترامب خالل األيام الماضية عبر حسابه على تويتر 
وسائل اإلعالم هجوما عنيفا وبصفة خاصة شبكة "سي أن 

أن" التي اتهمها بتلفيق األخبار وتزييف الحقائق.
وكان محامي ترامب الس���ابق كوهين أدلى بشهادات أقر 
فيه���ا بانتهاك حملته قواعد تمويل الحمالت االنتخابية 
خالل االنتخابات الرئاس���ية التي أوصلت ترامب للسلطة 

عام 2016.
ومن بين العديد من التصريحات، قال ترامب خالل مقابلة 
مع قناة بلومب���رغ الخميس الماضي، إنه يتطلع للقاء قادة 
إيران للقي���ام بمباحثاٍت جدية بش���أن االتف���اق النووي 

لتفادي متاعب العقوبات، بع���د أن أعلن يوم 8 مايو/أيار 
الماضي االنسحاب من االتفاق النووي.

من جهة أخرى وتحت عنوان "اس���تطالع وراء اس���تطالع.. 
ترامب ينزلق نح���و العزل"، كتبت ميغ���ان ماك آردل في 
مقال بصحيفة واش���نطن بوس���ت أن اس���تطالعا ُنشرت 
نتائُجه الجمعة أظهر عدم رضا 60% من المصوتين عن 

أداء الرئيس األميركي.
وأضافت أن هذه النتيجة تمثل تراجعًا جديدًا في شعبية 
ترامب، قائل���ة "متى يدرك ترامب أنه ف���ي ورطة؟ ربما ال 
يحدث ذلك إال عندما يستدعيه الكونغرس للمساءلة، وال 

يجد أحدًا حوله يسانده".

جيمس كالبر: ترامب يضيق الخناق على نفسه

االستقالل/ وكاالت:
ناش���د وزير الخارجية األلماني هايكو ماس مواطني البالد بذل مزيد من 

الجهد في مكافحة العنصرية والدفاع عن الديمقراطية.
وقال ماس لصحيفة "بيلد أم زونتاج" األلمانية األس���بوعية في عددها 
الصادر أمس األحد: "لألسف، انتشر في مجتمعنا نوع من الالمباالة، البد 
أن نتغلب عليها... في الواقع، يتعين علينا أن ننهض، ونترك الصمت 

... يجب إنهاء أعوام من الغيبوبة".
وأضاف الوزير أن الجيل الذي ينتمي إليه تلقى الحرية وسيادة القانون 
والديمقراطية هدية، وقال: "لم نقاتل لنصل إلى ذلك... اعتبرناها، نوعا 

ما، أمرا طبيعيا".
وأوضح ماس أن���ه تم مخاطبته "كثيرا" من قبل نظ���راء أوروبيين خالل 
المسيرات اليمينية المتطرفة التي شهدتها مدينة كمنيتس شرقي 
ألمانيا، وأشار إلى أنه سيتم النظر أللمانيا -بشكل مبرر- على نحو نقدي، 

عندما يتعلق األمر بمعاداة األجانب والتشدد اليميني والعنصرية.
ومن جانبها، قال���ت وزيرة العدل األلمانية كاتارينا بارلي للصحيفة: إنه 
يجب أن تكشف التحقيقات التي تتم في كمنيتس إلى أي مدى تتوارى 
شبكات يمينية متطرفة خلف المظاهرات واألعمال المعادية لألجانب، 

وأضافت: "لن نسكت على اختراق متطرفين يمينيين لمجتمعنا".
يش���ار إلى أن االدعاء العام بدأ التحقيقات في أحداث كمنيتس عقب 
أعمال معادية لألجانب خالل مظاهرات في المدينة، ووصل األمر إلى أداء 

تحية هتلر، أو التحية النازية.
ونش���بت أحداث كمنيتس على خلفية مقتل مواطن ألماني )35 عاما( 
إثر طعنات بسكين خالل شجار بين أفراد من جنسيات مختلفة. ويقبع 
حاليًا ش���ابان، عراقي وس���وري، قيد الحبس االحتياطي لالش���تباه في 

ارتكابهما الجريمة.

ألمانيا تناشد مواطنيها بذل مزيد 
من الجهد  لمكافحة العنصرية
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أعلن أنا المواطن /عبد الله حلمي عبد الكريم ابو الروس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401653670( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ إرهاف   يوسف  محمود ابوالروس  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)937604783( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ جمالت عايش سيد معمر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)904427481( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / عايش زهير عطيه عطوة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410137731( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد ناهض محمد بشير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
404067555فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمود رشدي محمد الباز
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)910327634( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية:
حول االتفاق اإليراني السوري بشأن إعادة 
بناء الجيش السوري، كتب تسيفي برئيل 
في "هآرتس": في إسرائيل والغرب اهتزوا 
حًقا من التصريح العلني عن االتفاق الذي 
وقع بين س���وريا وإيران من أجل إعادة بناء 
الجيش الس���وري على أي���دي إيران، لكن 
حس���ب أقوال الملحق العسكري اإليراني 
في دمش���ق أبو قاس���م علي نج���اد؛ فإن 
الحديث يدور فقط عن المرحلة األولى من 
المساعدة في إخالء حقول األلغام، واقتراح 

بناء مصانع إلنتاج السالح في سوريا.
خاتمي هو وزير الدفاع اإليراني األول منذ 
20 سنة الذي لم يأِت من صفوف الحرس 
الثوري، لقد تم تعيين���ه في منصبه من 
قبل الرئيس حسن روحاني بسبب الخالف 
الشديد الذي ثار بينه وبين قيادة الحرس 
الثوري حول الس���يطرة على موارد الدولة 
االقتصادية، والضرر ال���ذي أصاب الدولة 
بسبب سيطرة الحرس الثوري على أكثر من 
نصف اقتصاد إي���ران. بناء على ذلك، قرر 
روحاني إقالة وزير الدفاع الس���ابق حسين 

دوخان، الذي هو من الحرس الثوري، والذي 
عين مستشاًرا للزعيم األعلى علي خامنئي 
لشئون اإلنتاج الحربي، بل وأعلن أنه ينوي 
التنافس في االنتخابات الرئاس���ية التي 
س���تجري في العام 2021 "من أجل إنقاذ 
الدول���ة"، هذا ال يعن���ي أن خاتمي يتفق 
تماًما في كل األمور مع الرئيس، لكنه خالًفا 

لسلفه ينسق معه خططه العسكرية.
يجدر التعامل مع تصريحات وزير الدفاع 
اإليراني بش���أن إع���ادة تأهي���ل الجيش 
السوري بتشكك، باألساس بسبب التكلفة 
العالي���ة التي تق���در بعش���رات مليارات 
الدوالرات، فخزينة إيران الغارقة في أزمة 
اقتصادية عميقة س���تجد صعوبة في أن 
تتحم���ل وحدها ه���ذه التكاليف، كما أن 
سوريا هي أصاًل مدينة إليران ب� 6 مليارات 
دوالر مقابل خطوط االعتماد التي وفرتها 
له���ا إي���ران، إضافة إلى تكلف���ة تدخلها 
العسكري في سوريا واليمن والتي تقدر 
ب� 16 ملي���ار دوالر. كذلك فإن الخوف من 
أن يمتزج الجنود اإليرانيون أو المليشيات 
المؤيدة إليران داخل الجيش السوري، يثير 

التساؤالت، فمن سيقود وحدات مختلطة 
فيها عدد م���ن المقاتلي���ن ال يتحدثون 
العربية؟ وهل س���توافق القيادة السورية 
على إقامة وحدات إيرانية منفصلة تتلقى 

أوامرها من قادة إيرانيين؟.
إضافة إلى ذلك، يوجد على الطاولة اقتراح 
روسي لمزج مقاتلي المليشيات المتمردة 
الذين س���يوافقون على ذلك في صفوف 
الجيش السوري، هؤالء المقاتلون بالتأكيد 
لن يوافقوا على الخدمة في جيش تشارك 
فيه وح���دات إيرانية. إذا كان األمر كذلك، 
يبدو أن تصريح خاتمي هدف في األساس 
إلى اس���تعراض تصميم إيران على البقاء 
في س���وريا، والنضال من أج���ل مكانتها 
كدول���ة مؤثرة على الدولة التي س���تقوم 
بعد الحرب؛ هنا ينتظر إيران صراع شديد 
مع روسيا من جهة ومع الواليات المتحدة 

وإسرائيل من الجهة األخرى.
حس���ب أقوال ج���ون بولتن، المستش���ار 
األمريكي لألمن القومي، فإن روسيا اقترحت 
إجراء "إعادة انتشار" للقوات اإليرانية مقابل 
أن تس���حب الواليات المتحدة جنودها من 

األراضي السورية، وقد كشف بولتن أيًضا 
أن نظيره الروسي طلب منه أن يطرح خطة 
ح���دود أمريكية يحدد فيه���ا األمريكيون 
"أين هم مستعدون ألن يتم تمركز القوات 
اإليراني���ة؟"، أي أن���ه لن يكون انس���حاب 
إيراني كام���ل، بل فقط تحدي���د لمناطق 
التواجد. بولتن أوض���ح أنه رفض االقتراح، 
وأن الواليات المتحدة متمس���كة بموقفها 
)على كل القوات اإليرانية االنسحاب(. رًدا 
على ذلك، خرجت المتحدثة بلس���ان وزارة 
الخارجية الروس���ية ماريا زخروفا بتصريح 
هجومي، قالت فيه: إن على قوات الواليات 
المتح���دة أن تخرج أوال من س���وريا قبل أن 
تطلب الواليات المتحدة خروج قوات أخرى. 
"أي���ن وكيف وألي هدف تنتش���ر القوات 
األمريكية في س���وريا؟ على أي قاعدة ومع 
من اتفقت على دخولها إلى سوريا؟" سألت 

زخروفا.
المنافسة مع روسيا على الصعيد المدني 
في سوريا تم حس���مها هي أيًضا، إيران 
وقعت حًقا قبل حوالي س���نة على مذكرة 
تفاهم إلنش���اء ش���بكة هواتف محمولة 

في س���وريا، وعلى ش���راكة في استخراج 
الفوس���فات، ولكن المذك���رة بقيت على 
ال���ورق وما زالت ل���م تنفذ عل���ى األرض، 
فسوريا تفضل شراكة تجارية مع الصين 
وروس���يا على الش���راكة مع إي���ران، وهي 
تس���تخدم بيروقراطيتها الش���ديدة من 
أجل تأخير - بل وإحباط - صفقات تجارية 
مع إيران. روس���يا )وليست إيران( حصلت 
عل���ى حق���وق حصري���ة لتطوي���ر وإعادة 
إعم���ار حقول النفط الس���ورية، وإنش���اء 
مص���اٍف للنفط وتأهيل عمال س���وريين، 
وهي س���تكون الدولة الرائ���دة في إعادة 
اإلعم���ار المدني للدولة، الذي يقدر بمئات 
ملي���ارات ال���دوالرات. مقابل إي���ران، فإن 
روسيا تستطيع إقامة شراكة مع شركات 
غربية وآسيوية ستضمن تسويق النفط 
الس���وري عندما يعاد ضخه بكامل القدرة، 
ف���ي حين أن إيران س���تجد صعوبة ليس 
فقط ف���ي خلق اتحادات تجارية؛ بل أيًضا 
في تسويق النفط في الوقت الذي تكون 
في���ه العقوبات األمريكية عليها س���ارية 

المفعول.

االتفاق اإليراني السوري: هواجس وتساؤالت إسرائيلية

االستقالل/ وكاالت:
أج���رى جيش االحتالل "اإلس���رائيلي" هذا األس���بوع عدة 
تماري���ن لفح���ص جاهزية جن���وده من الناحي���ة الطبية 
والتكنولوجي���ة واللوجس���تيكية خالل الح���رب، وتعزيز 
قدرات الجيش والجنود على تقبل الخدمات، كما تم تجربة 

المعدات الجديدة التي تم استحداثها.
وش���ارك في التدريبات ع���دة ألوية، منها ذراع اليابس���ة 
وهيئة التكنولوجيا واللوجس���تيكا التي توحدت، بحسب 
بي���ان الجيش، به���دف تعزيز جاهزي���ة الجنود، وفحص 
حس���ن عملية تلقيهم الخدمات، حيث ت���م مؤخرا إقامة 

طواقم من الجنود المقاتلين.
وخالل التدريبات تم الدمج بين القوات الطبية والعسكرية 
المختلفة، كذلك تم للمرة األولى دمج أطباء مدنيين خالل 
هذا التمرين. وفي مجال الموارد البش���رية، تدرب الطاقم 
العس���كري الطبي الحديث ألول م���رة، حيث تم دمج أفراد 

الطاقم الطبي في ألوية الجيش المختلفة.
وفي إطار التمارين، تدرب ما يسمى "سالح الطب" ألول مرة 
على تدريبات مختلفة في مج���ال اإلخالء الطبي، حيث إن 
الجيش يتواجد في أوج القيام بالبرنامج الطبي التشغيلي 
الذي يعمل على عدة مس���تويات، منها أدوات، تدريبات، 

موارد بشرية وتنظيم، وتدعيم الجنود المقاتلين.
وف���ي مج���ال األدوات الجديدة، تم إدخ���ال معدات طبية 
حديثة ورائدة، مثلما أوض���ح الجيش الذي قال إنه "خالل 
التمرين، تم التدرب ألول مرة بواسطة الساعة الذكية اّلتي 
يتم وصلها مع المص���اب، وفيها جميع المعطيات، حيث 
تقدم هذه الساعة صورة كاملة وشاملة حول وضع المصاب 
الطبي منذ بداية العالج الطبي في منطقة اإلصابة، وحتى 
وصوله للمستشفى، إذ يجعل ذلك عملية العالج وتحديد 

اإلصابة أكثر نجاعة".
 air " كم���ا تم التدرب على اس���تعمال الطائرة المس���يرة
hopper " للمع���دات الطبية، علم���ا أن الحديث يدور عن 

طائرة مس���يرة ثقيلة للمهمات اللوجس���تية والمساعدة، 
حيث يمكنها حمل عش���رات الكيلوغرامات. باإلضافة إلى 
ذل���ك، تمت زيادة عدد س���يارات اإلس���عاف، إذ إنه حتى 
نهاية عام 2019 س���تكون هناك 94 س���يارة إس���عاف 

جديدة في خدمة الجيش.
أما في مج���ال التأهيالت والتدريبات الطبية، قال الجيش 
في بيانه: "لقد تم تحسين قدرة مقدمي المساعدة األولية، 
حيث يت���م تعليم الجن���ود المقاتلي���ن بطريقة مهنية 
على كيفية تقديم العالج األول���ي، ألنه في النهاية، هم 

سيكونون األوائل الذين سيقومون بمعالجة المصاب".
وفي مجال التكنولوجيا اللوجس���تية والطبية في الحرب 
القادم���ة، تدربت الق���وات في التمرين عل���ى التطويرات 
التالية: قافلة أوتوماتيكية يتم التحكم بها عن طريق يد 

تحكم عن بعد. تتح���رك باتجاه منطقة المقاتلة مع كافة 
الوس���ائل المطلوبة وفقا لمحور التحرك الذي تم اختياره 

لها.
حاوي���ات بحج���م آالف الليترات، وه���ي حاويات مصفحة 
هدفها نقل الس���والر والذخيرة والوسائل عن طريق جرها 

على يد وسائل نقل عسكرية.
س���يارة عس���كرية تس���اعد القوات المحارب���ة على إخالء 
الوس���ائل، يتم التحكم بها عن طري���ق التحكم عن بعد، 
وتحميل مئات الكيلوغرامات على وسيلة روبوتية بسيطرة 

يدوية.
حاوية مي���اه مع مصدر طاقة مخص���ص لنقل المياه لكل 
الكتيبة، تستطيع الحاوية أيضا شفط المياه، وهي سهلة 

االستخدام.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كتب المحلل العس���كري، بموقع »واال« العبري، 
أمير بوخب���وط، أمس األح���د، أن وقف التمويل 
الكام���ل لمنظمة غ���وث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين، »األونروا« س���يخرج الوضع في 
قطاع غزة عن السيطرة، وسيشكل تهديدًا على 

األمن القومي اإلسرائيلي. 
وقال المحلل اإلسرائيلي، إن وقف تمويل ودعم 
منظم���ة األونروا، لن يكون له تأثير إيجابي على 
»إس���رائيل«، بل على العكس، سيؤثر بالسلب 

على األمن القومي »اإلسرائيلي«.
وأك���د المحلل بوخبوط، أن تقليص دعم األونروا 
أو وقف التمويل الكامل لها، يعني طرد عشرات 
اآلالف من الموظفين من عملهم، وخروج مئات 
اآلالف من التالميذ والطالب إلى الشوارع، وهذا 
سيكون له تأثير  س���لبي على االقتصاد بغزة،  
وس���يؤدي بنهاية األمر، الى خ���روج هؤالء إلى 
الجدار الحدودي مع »إس���رائيل« واختراقه. وفق 

قوله.
وأش���ار المحلل، الى أن وقف تموي���ل األونروا، 
يعن���ي زحف مئات اآلالف من الفلس���طينيين 
الجوع���ى نحو الج���دار الفاصل بين إس���رائيل 
وقطاع غزة، وهو ما يعني تهديد األمن القومي 
اإلسرائيلي، ليخرج الوضع بالنهاية عن السيطرة 

اإلسرائيلية.

االحتالل يجري تدريبات لفحص الجاهزية
 التكنولوجيــة والطبيــة خــالل الحــرب

محلل »إسرائيلي«: 
وقف تمويل 

»أونروا« يهدد أمن 
»إسرائيل« القومي
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في الحلقة الماضية تحدثت عن مبدأين من مبادئ 
الحياة الزوجي���ة، هما: )الزواج عالق���ة اجتماعية، 
واختالف رؤي���ة الرجل والمرأة للعالق���ات(. اليوم 

سنكمل في بقية المبادئ.
ثالثًا: | االعتراف بالخطأ:

ال يوجد إنس���ان معصوم من الخطأ، في الحديث: 
"كل بن���ي آدم خطاء، وخير الخطائي���ن التوابون". 
االعتراف بخطئك، وع���دم إنكاره أو تبريره هو أول 
خطوة على الطريق الصحيح؛ لتعديله وتحاش���يه 
الحقا. بمعالجة خطئك أنت أول جاٍن لثماره الطيبة، 
ا عاطالاً في البيت )مكواة،  خذ مثال: حين يكون شيئاً
ش���باك، باب، صنبور، حذاء...إل���خ(، تحاول إصالحه 
فتصلحه، حينها يعتريك ش���عور الفرح والنجاح، 
ا، وربما  وترضى عن نفسك أنك أنجزت عمالاً مفيداً
تتوقع الثناء من اآلخرين، كذلك عالقتك بزوجتك 
يعتريها بع���ض األعطال الت���ي بحاجة إلصالح، 
فتتطلب منك المب���ادرة إلصالحها. إن نجحت في 
إصالحها أن���ت أول قاطف لثماره���ا الطيبة، وإن 

فشلت أنت أول مكتٍو بنارها.

بعض األزواج يبادر إلص���الح األعطال المادية في 
ا إلص���الح أعطال العالقة  البيت، وال يحرك س���اكناً
الزوجي���ة فيدعها تتراكم ف���وق بعضها، ويعمق 
ا.  ا كبيراً الخالفات، مع أن إصالحه���ا ال يحتاج جهداً
لذلك عزيزي الزوج: إذا كنت عابس الوجه ومقطب 
الجبين ابتس���م.. إذا كنت دائم الصراخ وال تحاور 
تحدث بهدوء وناقش.. إذ كنت ال تشارك في تربية 
ا من وقتك للعب معهم، واحرسهم  األبناء أعِط جزءاً
إذا كانت زوجتك مشغولة بأعمال البيت، إذا كنت 
ال تس���اعدها في أعمال المنزل ساعدها كأن تعد 
ف  الطعام إذا كانت متعبة، تنش���ر الغس���يل، نظِّ
األوان���ي بعد طعامك وش���رابك، رتب غرفتك، اكِو 
مالبسك بنفسك...إلخ. دعك من النظرة التقليدية: 
"الرج���ل يعمل خارج المن���زل والزوجة داخله". من 
أفضل أن���ت أم نبيك؟! تقول عائش���ة عنه: "كان 
ا من البشر: يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم  بشراً
نفسه". إذا كنت ال تزور أهلها ُزرهم وتودد إليهم، 
إذا كنت ال تجل���س معها اجلس وبادلها الحديث 
وتس���امرا ومازحها، إذا كنت ال تغازلها اثِن عليها 

ا أن تكون جميلة في  وامدحها، � المرأة تح���ب دوماً
عين زوجها، ويمنحها شعور الرضا عن ذاتها �، إذا 
كنت تهتم بعملك على حس���اب بيتك وازن بين 
التزامات العمل والبيت. ِقس على ذلك الكثير من 

األمور.
أجزم إن فعلت ذلك سيس���هم ف���ي زيادة رصيد 
ا.  ���ا ومعنوياً حب���ك ف���ي قلبه���ا، وتش���كرك مادياً
ا(: بإعداد ما لذ وطاب من الطعام والش���راب.  )مادياً
ا(: ستغرقك بكلمات اإلطراء والثناء والمدح،  )معنوياً
واالبتسامات المش���رقة، وتريح نفسيتك بدالاً من 
افتعال المشكالت وإسماعك موشحات الغم والهم 
والنكد، وشكوى سوء الحال، فهي مبدعة في ذلك، 

وفن من فنونها، � إن قصرت �.
اعلم أن النس���اء لسن سواء، لسن كلهن يعبرن عن 
رفضهن لس���لوك الزوج الخاطئ وغضبهن صراحة 
وباللس���ان، بل بعضه���ن يلجأن ألس���اليب أخرى، 
تعطي الزوج إشارات عن عدم الرضا والغضب، لذلك 
ا؛ لتتدارك الموقف وتعالجه  ا وال تكن حماراً احاً كن لمَّ
قب���ل أن تتفاقم المش���كلة. من هذه األس���اليب: 

عابس���ة الوجه، صامت���ة ومقلة في ال���كالم، تكثر 
التمتمة والبرطمة، تحاول تحاشي الزوج واالبتعاد 
ا، منفعلة وغاضبة ألتفه  عنه، لم تجذب له جس���دياً
األس���باب، تصرخ على أطفالها وتفرغ غضبها على 
زوجها بضربهم، تشتم اآلخرين لكنه في الحقيقة 
موجهة للزوج، تبالغ في التزي���ن على غير العادة، 
دائم���ة الجلوس عل���ى التلفاز أو مواق���ع التواصل 
االجتماعي على غير العادة، تأكل وتشرب بشراهة، 
تخرج من البيت بدعوى الزيارات االجتماعية، تقصر 
في األعمال المنزلية، ال تدعو زوجها للطعام...إلخ.  

عزيزي الزوج:
حتى تخ���رج من دائرة العذاب النفس���ي تلك، إذا 
���ا بحق زوجت���ك بادر باالعت���ذار لها،  كنت مخطئاً
ر عن ندمك، وعده���ا أنك لن تعود ثانية لهذا  وعبِّ
الس���لوك، فذلك يزيل ش���عورها بالظلم، ويداوي 
جراحها، ويدغدغ عواطفها، ويجعلها تس���امحك، 

وتبتسم لك، وترفع عنك الحظر الصامت أعاله.
بعض األزواج تأخذه العزة باإلثم، ويعتبر االعتذار 
في���ه إرغ���ام ألنفه، وإه���دار لكرامته. ف���ي الحياة 

الزوجية ال مجال لهذه الشعارات البراقة والعنترية. 
يقوم الزواج على الشراكة، وتقديم بعض التنازالت 
من هنا وهناك؛ حتى تسير مركبة الحياة الزوجية 
إلى ب���ر األمان، واعل���م أن االعتذار لي���س له وقت 
محدد، قد يكون بعد برهة من الخطأ، أو س���اعة، أو 
نصف يوم، أو يوم، أو أسبوع. في الحديث: "ال يحق 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث". هذا فيما يخص 
العالق���ات االجتماعية العامة، فه���و من باب أولى 
بح���ق األزواج؛ ألنه كلما طالت مدة عدم االعتذار زاد 
رصيد األخطاء، وتعمقت المشكالت، وأخذت حجما 
ا أخرى ليست في الحسبان. أكبر من حجمها، وأبعاداً

لي���س بالض���رورة أن يكون االعت���ذار بنطق كلمة: 
)آسف..أعتذر(، قد يكون بأشكال أخرى، كأن تعتذر 
ا بكتابة كلمات رومانسية على ورقة وتضعها  خطياً
على طاولة الطعام أو تعلقها على الثالجة، أو تحضر 
هدية وترفقها بكلمات ع���ن الحب، قدم لها باقة 
ورد، أو إذا طلبت منك أن تش���تري لها شيئًا وكنت 
تماطل به، اس���تغل الفرصة واشتريه لها كعربون 

محبة وتصالح...إلخ.

غزة/ االستقالل:
مع بدء العام الدراس���ي الجديد، يبدًا الحديث عن الطعام الذي 
س���يأكله األطفال، ال سيما وأن تناول األطفال طعامًا صحيًا هو 

أمر ضروري لصحتهم.
ومن المعلوم أن األطفال يقضون حوالي ما بين  5 – 6 ساعات 
في المدرسة، ما يجعل المدارس وسيلة مثالية لغرس عادات 
األكل بطريق���ة صحية. حيث بعض الدول تقدم طعامًا صحيًا 
لطالبها في المدارس الحكومية بناء على برنامج غذائي عالمي 
ش���امل يتم تطويره من حين آلخر، وتتعهد به األمم المتحدة. 
حيث يس���اعد ه���ذا البرنامج أكثر من 30 مليون ش���خص في 

حوالي 80 بلدًا.

بينما هناك بعض المدارس ال تك���ون تابعة للبرنامج، ويبقى 
عل���ى عاتق األهالي والمدرس���ة المس���ؤولية األكبر في توفير 
الغذاء المناس���ب. حيث يعاني بعض تالمي���ذ المدارس من 
اإلرهاق واإلعياء أو فقر ال���دم، لعدم تناولهم الطعام الصحي 
الذي يحتوي على كمي���ات كافية من العناصر الغذائية التي 
يحتاجها الجس���م. في حين، يشتكي بعض الطالب أيضًا من 
تسوس األسنان إثر كثرة تناول السكاكر وغيرها من األطعمة 

غير الصحية.
وللحد من ه���ذه األعراض والوقاية من األمراض مثل س���كري 
األطف���ال أو البدانة، ينصح األطباء وخب���راء التغذية باالهتمام 

بشكل أكبر بالتغذية للطالب والمراهقين.

التغذية السليمة للطفل في

 المدرسة تجنبه الكثير من األمراض

للرجال فقط.. مبادئ أساسية لحياة زوجية ناجحة
بسام محمد

االستقالل/ وكاالت:
على الرغم من س���عى ش���ركات 
إل���ى إنتاج  الهوات���ف الذكي���ة 
أجه���زة تحتفظ بش���كل مثالي 
يكون خاليا من أي زوائد خارجية، 
فإن ش���ركة صينية كسرت هذه 
القاعدة وابتك���رت هاتفا يخالف 
الشكل المألوف للهاتف الذكي، 

بمميزات جديدة.
 Oppo ابتك���رت ش���ركة فق���د 
للهوات���ف الذكية ف���ي الصين 
هاتف���ًا جدي���دًا م���زودًا بكاميرا 
تنزلق إل���ى خارج إط���ار الهاتف 
عند االستخدام، وبالتحديد تخرج 
من أعل���ى الهات���ف، وتعود إلى 
"جرابها" بضغطة زر، وفق ما ذكر 

موقع "مشابل".
ويتمتع هذا الهاتف بآلية تعمل 

على رفع وخفض الكاميرتي���ن األمامية والخلفية عند 
الحاجة، وتغيير زاويتيهما حس���ب الحاجة، كما يمكن 

من خاللها مشاركة الصور فورا عبر فيسبوك وتويتر.
ويأتي هذا التطور في ظل س���عي ش���ركات الهواتف 
الذكي���ة إلى ابت���كار مي���زات تس���تجيب لمتطلبات 
المس���تخدمين، مثل التقاط صور السيلفي ومشاركة 

الصور مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي.

ويعتبر ه���ذا التطور بداية عص���ر جديد في تصميم 
الهوات���ف الذكي���ة التي تق���رب المس���تخدمين من 
التواصل الشبكي المتقن والفعال والسريع، عبر شاشة 

واحدة.
والجدي���د هذه الم���رة أن هذا االبتكار جاء من ش���ركة 
صينية، وليس من شركتي أبل أو سامسونغ، األمر الذي 
يطرح تساؤال كبيرا بش���أن تجاوز شركات تكنولوجية 

صينية لشركات كبرى في سوق الهواتف الذكية.

االستقالل/ وكاالت:
في تط���ور علمي "مذهل"، توصل باحثون الكتش���اف 
يظهر غيوما مائي���ة داخل "البقعة الحم���راء" بكوكب 

المشتري، مما قد يدل على وجود حياة على الكوكب.
وق���ال عالم فيزياء الفض���اء بجامعة كليم���زون، ماتي 
أدامكوفيتش، إن اكتش���اف الغيوم المائية في بقعة 
المش���تري، ستس���اعد العلماء على فهم أكبر كواكب 

المجموعة الشمسية بشكل أكبر.
وأكد أدامكوفيتش أن اكتشاف الماء على المشتري هو 
أمر "واع���د"، إال أنه ال يؤكد أن هناك حياة على س���طح 

الكوكب بشكل قطعي.

وقال عال���م الفضاء: "عندما يكون هناك س���ائل الماء، 
فرضية الحي���اة ال يجب أن تلغى بش���كل كامل. وعلى 
الرغ���م من انخفاض تلك االحتمالي���ة، لكن الحياة على 

المشتري ال نستبعدها من مخيلتنا".
ويع���د كوكب المش���تري من أكبر كواك���ب المجموعة 
الشمس���ية، ولطالما أثبت أنه يمتلك طقسا "مضطربا"، 
ولكن اكتش���اف الماء عليه سيس���اعد في فهم حركة 
الطقس على سطحه، ويرفع احتمالية وجود حياة على 
الكوكب العمالق. واستخدم فريق من جامعة كليمزون 
برنامجا خاصا لدراسة البقعة الحمراء في الكوكب، والتي 

تتسع وحدها لثالثة كواكب أرض.

بعد االكتشاف الخطير على كوكب المشتري 

علماء ال يستبعدون وجود مخلوقات فضائية!
شركة صينية تكسر القواعد وتبدأ
 عصرًا جديدًا لكاميرات الهواتف
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االستقالل/ وكاالت:
حّقق فريق آرس���نال فوزه الثاني عل���ى التوالي في الدوري 
الممت���از، بتغّلبه على مضيفه كارديف س���يتي 3-2 ، في 

الجولة الرابعة من عمر المسابقة.
وأحرز أهداف آرس���نال كل من ش���كودران موستافي )10( 
وبيي���ر إيميريك أوباميانج )62( وألكس���ندر الكازيت )81(، 
في حين س���ّجل هدفي كارديف كل من فيكتور كاماراسا 
)45+2( وداني وارد )70(. و حقق واتفورد مفاجأة من العيار 
الثقيل بفوزه على توتنهام بهدفين مقابل هدف. س���جل 

للفائ���ز تروي ديين���ي كريغ كاتكارت، فيما س���جل هدف 
توتنهام عبدالله دوكوري هدفا في مرماه عن طريق الخطأ. 
هذا وعاد مانشستر يونايتد إلى طريق االنتصارات، بعدما 
حقق الفوز على مضيفه بيرنلي، بهدفين دون رد، على ملعب 
»تيرف مور«، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج.

وجاء هدفا اليونايتد، عن طريق روميلو لوكاكو )27(، و)44(، 
ليرتف���ع رصيد الش���ياطين الحمر إلى 6 نق���اط في المركز 
العاش���ر، بينما يقب���ع بيرنلي في المركز قب���ل األخير وفي 

جعبته نقطة وحيدة فقط.

غزة / عبدالله نصيف:
اقتنص المهاجم إبراهي���م الحبيبي فوزًا ثمينًا 
لفريق���ه األمع���ري على حس���اب جب���ل المكبر ، 
بتسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل ، خاصة 
عند الدقيقة 93 ، ضمن لقاءات الجولة األولى من 
دوري المحترفين بالضفة الغربية موسم 2018 / 
2019 .و أعرب الحبيبي عن سعادته بتسجيل أول 
أهدافه مع األمعري في دوري المحترفين، وخاصة 
و أنه جلب ثالث نقاط غالية ، أعطت الفريق دفعة 
معنوية كبيرة في بداية الدوري ، متمنيا مواصلة 

تسجيل األهداف ،و تقديم األفضل .
و قال الحبيبي ل� » االستقالل »:« قدمنا مباراة جيدة 
جدًا، ونجحنا في تحقي���ق الفوز بعد مباراة رائعة 
للفريق واجتهاد من كل الالعبين، وحصدنا ثالث 
نقاط مهمة في بداية مش���وار الفريق العائد من 

جديد ، بعد غياب عامين عن دوري المحترفين .
و أض���اف الالع���ب » س���نعيد ذكري���ات ن���ادي 
األمعري ال���ذي توج بأول لق���ب دوري محترفين 
، و س���نعمل جاهدين في تقديم موس���م جيد 
يساهم في وصول الفريق إلى مكانته الطبيعية 
بين كبار المحترفين، متمنيًا أن يس���تمر الفريق 
بتقديم هذا المس���توى األكثر من رائع و تحقيق 

االنتصارات.

احلبيبي: حققنا 
ثالث نقاط مهمة يف 
بداية م�شوار الفريق 
بدوري املحرتفني 

غزة / عبدالله نصيف:
ق���ال رأفت القن نجم فريق ش���باب رف���ح ، إن الفوز 
ببطولة كأس السوبر الغزي أمر يبشر بالخير ، ودافع 

قوي لالستمرار باالنتصارات و حصد األلقاب .
وتمكن  الزعيم من الفوز على النشامى بركالت الجزاء 
» 5_3 »  في مباراة السوبر الغزي التي انتهى وقتها 
األصلي بالتعادل السلبي .    لحصد األلقاب ، و لدينا 
العديد من البطوالت نريد  تحقيقها، و ليس المهم 
الفوز ببطولة ، لكن علينا أن نواصل على هذا المنوال 

خالل الموس���م الجدي���د ، و ع���ودة الزعيم لمنصات 
التتويج ، خاصة لقب الدوري الممتاز .

وأض���اف » دخلنا المب���اراة بإصرار كبي���ر على الفوز 
وحصد اللقب، وكان هذا مفتاح الفوز ، و أعد جماهير 
الزعيم أن يقدم الفري���ق كل ما لديه لحصد األلقاب 

خالل الفترة المقبلة« .
و اعتب���ر أن تحقيق بطولة الس���وبر هو بداية موفقة  
للموس���م الجديد ، مش���ددًا على أن طموحات العبي 

األزرق الرفحاوي لن تقف  عن هذا الحد.

القن: لقب ال�شوبر بداية حل�شد الألقاب

"اآر�شنال" يحقق فوزه الثاين 
و"مان�ش�شرت يونايتد" يعود للحياة!

القاهرة/ االستقالل: 
وصل النجم المصري محمد صالح العب المنتخب 
الوطني، فجر أم���س األحد، مطار القاهرة الدولي، 
قادًما من العاصمة البريطانية لندن، لالنضمام إلى 
معس���كر المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهة 

النيجر بتصفيات كأس األمم اإلفريقية.
وذك���رت مصادر بمطار القاه���رة، أن صالح وصل 
ف���ي الطائرة المصري���ة القادمة م���ن لندن، وتم 
إنهاء إجراءات وصوله باستراحة الخدمة المميزة 

بالمطار، وسط حراسة أمنية مكثفة.
وأضافت المصادر أن صالح خرج من صالة الوصول 
وسط حراسة أمنية لم تتركه حتى ركوبه السيارة 
الخاصة التي كانت بانتظ���اره أمام مبنى الركاب 

رقم 3 بالمطار.
واتفق اتحاد الكرة مع ش���ركة متخصصة إلعداد 

استقبال خاص للنجم المصري في مطار القاهرة، 
وتوفير أحد مندوبي الشركة ليكون في استقباله 

بمنطقة ما قبل الجوازات.
وينض���م صالح لمعس���كر منتخب مص���ر الذي 
ينطلق يوم 3 س���بتمبر/أيلول الحالي استعدادًا 
لمواجهة النيجر في الجولة الثانية من تصفيات 
التأهل لنهائي���ات كأس األمم األفريقية 2019. 
وأجل صالح، موعد انضمامه لمعس���كر منتخب 
مصر لمدة 48 ساعة، لينتظم في التدريبات يوم 

3 سبتمبر.
وكان محم���د صالح قد غرد عل���ى موقع التواصل 
االجتماع���ي »تويتر«، عن تجاه���ل تام من اتحاد 
الك���رة، تبع ذل���ك تغريدات من جان���ب محاميه 
رامي عباس ورد من اتحاد الكرة حول أزمة تتعلق 

بحقوق الصورة.

 حممد �شالح ي�شل القاهرة 
و�شط حرا�شة م�شددة
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خانيونس/ االستقالل:
ُتسلم األس���تاذ الدكتور سالم األغا 
مهام���ه كمدير ف���رع جامع���ة غزة 
ف���رع الجنوب صب���اح ام���س األحد 
الدكتور  األس���تاذ  الموافق, بحضور 
عبدالجليل صرصور رئيس الجامعة, 
واألستاذ يحيي العبادلة ممثل فرع 
الجن���وب، والدكتور إي���اد العالول ، 
والدكتور أش���رف الغلي���ظ والهيئة 

اإلدارية واألكاديمية .
بدورهم رحب الحضور بالدكتور سالم 
الجنوب  ف���رع  بأن  افتتاح  مؤكدين 
جاء تقديرًا ألهالي المناطق الجنوبية 
ومساندة طلبتهم وتأهيلهم لسوق 
العم���ل في ظ���ل الحص���ار والوضع 
القطاع  ب���ه  يمر  االقتصادي ال���ذي 
والمحافظات الجنوبية بشكل خاص, 
مش���يرين إل���ى أن الفت���رة القادمة 
ستش���هد نقلة نوعيه ف���ي التقدم 
التي س���ترتقي  الباهرة  والنجاحات 
بالطلبة ، ساعيين لتخريج جيل قادر 
على المنافس���ة في سوق العمل من 

خالل تمكينه علميًا وعمليًا.

وتمنى الحض���ور  التوفيق والنجاح 
للدكتور االغا في مهامهم الجديدة  
لما فيه خير لفرع الجامعة و تقدمها 

وارتقائها .
من جهته شكر الدكتور االغا مجلس 
اإلدارة ورئيس الجامعة وممثل فرع 
الجن���وب على ثقتهم ب���ه وتعيينه 
مديرا  للفرع ، موضحا بأنه س���يعمل 

بس���واعد العاملين كفريق واحد، من 
أجل الجامع���ة وتوفير أفضل خدمة 

تعليمية للطلبة والشباب.
 وش���دد على أهمية العمل كفريق 
متع���اون وضم���ن منظومة مخططة 
الذي  يه���دف إلنج���اح كل  األم���ر 
مؤسسة قائمة على نظام التخطيط 
الجيد. كما تق���دم الحضور بخالص 

الش���كر والتقدير للدكتور العالول، 
وم���ن ق���ام بأعمال���ه خ���الل الفترة 
الماضية الدكتور الغليظ،  لما بذلوه 
من جهود كبيرة ومتميزة خالل فترة 

توليهم اإلدارة.
وفي الختام تم تنفيذ جولة سريعة 
على أقس���ام ودوائر الف���رع، تعريفا 

بمهام كل قسم وموظف.

غزة/ االستقالل:
أك����دت لجنة دعم الصحفيين يوم أمس األحد، أن االحتالل 
"اإلس����رائيلي" يتعمد اس����تمرار اس����تهدافه ومالحقته 
للطواقم اإلعالمية والصحفية الفلسطينية، وذلك بهدف 
لجمهم عن مواصلة  دورهم في فضح جرائم االحتالل بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني.
وس����جلت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها لش����هر آب/ 
أغس����طس 2018، ) 70( انتهاكًا اسرائيليُا بحق الحريات 
اإلعالمي����ة ف����ي األراض����ي الفلس����طينية المحتل����ة، فيما 

سجلت)14( انتهاكًا من قبل جهات فلسطينية.
وبين تقرير اللجنة أن ق����وات االحتالل اعتقلت واحتجزت 
واس����تدعت خالل ش����هر آب/ أغس����طس المنصرم نحو 8 
صحافيين، وقبيل عملية االعتقاالت التي يشنها االحتالل  
يداهم ويقتحم عناصر من قواته لبعض منازل الصحفيين 

حي����ث بلغ عدد االقتحامات 6 ح����االت،  توزعت في اقتحام 
3 منازل لصحفيي����ن، و3 مطابع أخرى في الضفة والقدس 
المحتلتين،  تخللها  عملي����ات مصادرة معدات  صحافية 
وهواتف وغيرها والتي بلغت أكثر من 4حاالت. كما أصدرت  
محاكم االحتالل  اإلس����رائيلي حكم اعتقال ل� 3 صحفيين 
وهما مصعب سعيد، ومحمد منى، والشاعرة دارين طاطور.

فيما م����ددت  محاكم االحتالل وأرجأت أحكام  أكثر من 16 
مرة، بحق الصحفيين المعتقلين في س����جون االحتالل من 
بينه����م الكاتبة لمى خاطر والذي مدد االحتالل اعتقالها 8 
مرات، ومحمد منى مرتين، وعلي دار مرتين، وعالء الريماوي 

ثالث مرات قبل أن تفرج عنه بكفالة مالية مشروطة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن محاكم االحتالل اإلسرائيلي قبل 
أن تفرج عن أي  أس����ير صحفي في سجونها تفرض عليه 
غرامة مالية وشروطًا قاسية، حيث أجبرت9 من الصحفيين 

المعتقلين على دفع غرامة مالية قبل أن يتم االفراج عنهم.
وبش����أن اعتداءات قوات االحتالل المستمرة على الطواقم 
الصحفية فقد سجل التقرير12 إصابة واعتداء توزعت في 
إصاب����ة 5 صحفيين في  الضفة المحتل����ة، و7 آخرين على 
حدود قطاع غزة، وتنوعت ما بين االس����تهداف بالرصاص 
الحي والمطاطي واستهدافهم بقنابل الغاز واالختناق عدا 

عن الضرب والركل والدفع والتهديد.
ف���ي حين س���جل التقرير أكث���ر من 6 ح���االت منع من 
التغطية وكبت  عمل الصحفيين وممارس���ة مهامهم 
لفضح جرائم االحتالل بحق الش���عب الفلس���طيني، ما 
يتطور االمر ال���ى تدمير وهدم المؤسس���ات اإلعالمية 
والتي س���جلت خالل ش���هر أغس���طس 2 حالة تدمير 
لمطبع���ة في حي س���لوان بالقدس المحتل���ة، وتدمير 

مؤسسة المسحال في قطاع غزة.

الدكتور األغا مديرًا لجامعة غزة فرع الجنوب

دعم الصحفيين:  االحتالل يعتقل 8 صحفيين بدعوى التحريض

تنفيذ مشروع لتثقيف 400 من أمهات األيتام بغزة

 رام الله/ االستقالل:
حذر المتحدث باس���م وكالة غوث وتش���غيل 
الالجئي���ن »األون���روا« س���امي مشعش���ع، من 
إمكاني���ة نفاد الس���يولة النقدي���ة للوكالة مع 
نهاية ش���هر أيلول الجاري، في ظل عجز مالي 

للوكالة بلغ 217 مليون دوالر.
وأكد مشعشع في حديث لبرنامج »ملف اليوم« 
عبر تلفزيون فلس���طين، أن دولة واحدة ال تقرر 
مصير الوكالة، فهي نتاج إلجماع دولي وليست 
للبي���ع، وال يح���ق ألي دولة تعري���ف الالجئين 

وتحديد أعدادهم.
وأض���اف »ان الق���رار األميرك���ي لي���س قدرا 
محتم���ا، فهناك 167 دولة تق���ف وراء األونروا 
وسوف تصوت لتجديد واليتها في الجمعية 
العمومية، ونحن نتوقع من هذه الدول التقدم 
والرفع من مستوى تبرعاتها لسد العجز المالي 

والتخطيط بثبات مالي للعام المقبل«.
وأشار مشعشع، الى أن الرد الهام على اجراءات 
اإلدارة األميركي���ة، يأتي عب���ر خلق ثبات مالي 
للوكال���ة، منوه���ا إلى انه أمام الوكالة س���قف 
زمني ضيق لسد العجز حتى نهاية العام، بعد 

استنفاد كافة األبواب التي طرقت.
وحول إمكانية تكرار مش���هد فصل موظفين 
على هامش التقليصات، أعرب مشعش���ع عن 

قلقه من االمر.
وقال مشعشع: »استطعنا بعد اجراء الحوار مع 
اتح���اد العاملين في القط���اع انهاء عمل 113 
من بين 1000، والبقية منح���وا وظائف ثابتة 
او ب���دوام جزئي، والحوار م���ا زال جاريا في هذا 
اإلطار«، مشيرا إلى انهاء مهام 153 موظفا في 

الضفة الغربية.
 واضاف: »نحن نخشى على العاملين الذين تم 
توظيفهم على نظام الطوارئ باعتبار ميزانية 

الطوارئ قد تأثرت«.
واوض���ح مشعش���ع ان اج���راءات احترازية قد 
اتخذت منذ بداية الع���ام الحالي، والى إدخال 
مجموعة من االجراءات التقش���فية فور اعالن 
اإلدارة االميركية عن خفض مساعدتها، مبينا 
أن هذا االنخفاض الكبير في مستوى التبرعات 
األميركية، أثر كم���ا ونوعا على خدمات الوكالة 
وكاد يضرب في مقت���ل خدماتها الطارئة في 

غزة وسوريا.

»أونــروا« تحـذر من نفـاد السيولة 
النقدية الشهر الحالي واستمرار العجز

غزة / االستقالل:
بدأت جمعية التيس���ير للزواج والتنمية، تنفيذ مشروع 
»تثقيف أمهات األيتام« الهادف لتثقيف 400 س���يدة 
في مدين���ة غزة من أمه���ات األيتام بأس���اليب التربية 
والعناية باألبناء. وأكد رئيس مجلس اإلدارة وائل الخليلي 
في بيان صحفي، سعي الجمعية الدؤوب لالهتمام بفئة 

المرأة وخاصة أمهات األيتام لتوعيتهن ومس���اعدتهن 
لمواجهة المشكالت والتحديات. من جانبها، قالت مديرة 
الجمعية أميرة مطر: »بدأنا العمل في المش���روع بتنفيذ 
مجموع���ة من الدورات التدريبية التثقيفية بالتعاون مع 
ع���دة جمعيات خيري���ة كافلة لأليتام، بواقع 50 س���اعة 

تدريبية و100 سيدة مشاركة من أمهات األيتام«.

وأفادت ب���أن كل دورة تدريبية تش���مل ع���دة مواضيع 
ف���ي الجانب الصح���ي والتربوي والنفس���ي والتعليمي 
واالقتصادي وغيره، بمش���اركة متخصصين ذوي خبرة. 
ووفق���ًا إلحصائية صادرة ع���ن وزارة التنمية االجتماعية 
بغ���زة فإن عدد األيتام اإلجمالي في القطاع يبلغ نحو 20 

ألًفا بفعل االعتداءات اإلسرائيلية أو الوفاة الطبيعية.

إن االحت���الل أبل���غ بإغالق معبر كرم أبو س���الم 
التجاري جنوبي ش���رق القطاع من يوم األحد 9 
سبتمبر وحتى 11، ثم سُيعاد إغالقه أيًضا في 
18 و19 و23 و24 و30 من نفس الشهر، مشيرة 
إلى أن االحتالل س���يغلق المعبر يوم 1 أكتوبر 

أيًضا بسبب األعياد اليهودية.
وأفادت اإلدارة أن حاجز بيت حانون/إيرز شمالي 
القطاع س���ُيغلق في نفس المواعيد، باستثناء 

إدخال حاالت طارئة فقط.
وبشأن معبر الكرامة، أشارت اإلدارة العامة إلى أن 
االحتالل سيغلق المعبر يوم التاسع من سبتمبر 
من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباًحا فقط.

وذك���رت أن المعبر س���يعمل يوم���ي 10 و11 
س���بتمبر م���ن الثامنة صباًحا وحتى الخامس���ة 

عصًرا.
وتغلق س���لطات االحت���الل االس���رائيلي كافة 
المعابر خالل األعي���اد اليهودية وتفرض طوًقا 
أمنًيا عل���ى القطاع والضفة الغربي���ة المحتلة، 
مم���ا يؤثر على حركة س���فر المواطنين ودخول 
البضائع، خاصة في غزة التي تعاني من حصار 
مطبق منذ عام 2007 بعد إغالق "اسرائيل" كافة 
المعابر باس���تثناء "كرم أبو سالم" الوحيد الذي 

تمر عبره البضائع و"ايرز" لمرور األشخاص.

وأوضحت الدراس���ة التي أعدها مركز القدس لدراسات الش���أن االسرائيلي والفلسطيني، أن االحتالل أعلن 
اعتقال 18 شاًبا خالل أيام عيد األضحى، خالل مداهمات نفذها في محافظات الضفة، فيما لم تعرف هوية 
11 منهم. وأشارت إلى أن االحتالل اعتقل أيًضا 68 عاماًل من الضفة خالل تواجدهم في الداخل الفلسطيني 
المحتل، بزعم عدم حصولهم على »تصاريح دخول«. وبينت أن مدينة القدس كما كل شهرتصدرت قائمة 
المحافظات التي نفذ فيها االحتالل حمالت اعتقال واس���عة، إذ بلغ عداد المعتقلين المقدس���يين 57، ثم 
محافظة رام الله ب� 49 معتقاًل. ووفق الدراسة، اعتقلت قوات االحتالل 42 مواطًنا في الخليل، يليها محافظة 
بيت لحم 31، ثم نابلس 20، يليها قلقيلية 19، ثم جنين 18، ثم طولكرم 13، ثم أريحا 9، يليها سلفيت 5، 
ثم طوباس 4. فيما اعتقل االحتالل 15 مواطًنا من قطاع غزة، بينهم 9 صيادين وتاجرين، وآخر أثناء مقابلته 
مخابرات االحتالل على حاجز بيت حانون/«إيرز« وثالثة آخرين بزعم تسللهم من القطاع نحو األراضي المحتلة. 
أما في الداخل الفلسطيني، فاعتقل االحتالل خالل أغسطس خمسة مواطنين، بذرائع مختلفة. ولفت المركز 

لوجود حاالت اعتقال عديدة تمّر دون االعالن عنها إعالمًيا.

 التي ذاقت مرارة االحتالل قتاًل وجراًحا وأسًرا، لم تسلم من 
أجهزة أمن السلطة وبطشها؛ تلبّية والتزاًما بما يمليه عليها 
»التنس����يق األمني« المقّدس، بالنس����بة له����ا. آخر حلقات 
هذا التنس����يق، ما جرى، أمس األحد، عندما اقتحم عناصر 
من أجهزة أمن الس����لطة منزل القي����ادي في حركة الجهاد 
اإلسالمي في فلس����طين الشيخ األسير بس����ام السعدي، 
وعاثوا فيه فساًدا وتخريًبا. ولم يقف هذا السلوك الهمجي 
عند هذا الحد؛ بل وصل الحال بهذه العناصر إلى التطاول 
على زوجته وش����تمها، بع����د أن اعتقلت في وقت س����ابق 
»صهيب«، نجل الشيخ الس����عدي، الُمفرج عنه حديًثا من 
س����جون االحتالل.  وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء 
على مواقع التواصل االجتماعي، اعتقال أجهزة أمن السلطة 
بمدينة جنين المحتلة ل�«صهيب السعدي« )25 عاًما(، بعد 
اقتحامها محاًل لبي����ع المواد الغذائية في المدينة. وكانت 
س����لطات االحتالل أفرجت عنه قبل نحو 3 أش����هر، بعد أن 
أمضى عامين في األسر، ليصل مجموع ما أمضاه في سجون 
االحتالل )بشكل متقطع( إلى 3 سنوات ونصف السنة. وفي 
وقت الحق من اعتقال الس����لطة لنجل السعدي، اقتحمت 
عناصر من أجهزة أمنها مصنعا يعود لعائلة السعدي، في 
وقت يواصل فيه جه����از المخابرات العامة بجنين اعتقال 
الشاب عمر غسان السعدي )18عاًما(، المضرب عن الطعام 
بشكل مفتوح منذ نحو شهر، وتمنع عائلته من زيارته. كل 
ذلك دف����ع بالعائلة إلى التنديد بما وصفت����ه ب� »التواطؤ« 

األمن����ي بين الس����لطة واالحتالل، واعتبرت م����ا يجري بأنه 
دور مكّم����ل لما أفرزته سياس����ة التنس����يق األمني.    وفي 
السياق، أدانت حركة الجهاد اإلسالمي مساء أمس اعتداء 
أمن الس����لطة على منزل القيادي بالحركة، الش����يخ األسير 
بسام السعدي، مطالبة بوقف التنسيق األمني وإنهاء كل 
أشكال المالحقات واالعتقاالت. الحركة وفي بيان لها، وصل 
»االستقالل«، أوضحت »أن قّوة من األجهزة األمنية اقتحمت 
منزل السعدي، وقامت بتفتيشه والعبث به، واعتدت بألفاظ 
جارحة ومس����يئة على زوجته )أسيرة محررة(«. وأّكدت على 
رفض سياس����ة االعتقاالت على خلفية االنتماء السياسي، 
»التي تتم وفق نهج متفق عليه في إطار التنسيق األمني 
المستمر بين السلطة واالحتالل اإلس����رائيلي«. كما قالت 
وشّددت على أن »سياسات السلطة تعّمق المأزق الداخلي 
في وقت تستعر فيه الحرب الصهيو أمريكية على ثوابتنا 
وحقوقنا الوطنية«. وتش����ّن الس����لطة الفلسطينية حملة 
اعتقاالت مس����عورة ضد كوادر حركتي »الجهاد اإلسالمي« 
و«حماس«، على خلفية سياس����ية ودون أي س����ند قانوني، 
بالرغم من المطالبات الفصائلية والمجتمعية بوقف هذه 

السياسة التي ال تخدم سوى االحتالل اإلسرائيلي.
وتواصل أجه����زة األمن في نابلس اعتقال كوادر من حركة 
الجهاد، وهم: س����المة عبد الجواد، ورياض دعدس وأحمد 
دعدس، وأحمد مرشود ومعتصم رفاعي، وجميعهم أسرى 

محّررين، أمضوا سنوات داخل سجون االحتالل.

غزة: اإ�صابات بقمع االحتالل..

موقع عربي: عبا�س يلتقي ..

االحتالل يعتقل..

االحتالل يقرر..عائلة ال�صعدي..

فيما أفاد رئيس لجان اتحاد الصيادين زكريا بكر، بإصابة 25 مواطًنا باالختناق وواحدة بطلق ناري 
بالقدم إثر اعتداء االحتالل على المسير البحري شمال القطاع.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحصار عصر أمس المسير البحري السادس خالل مؤتمر 
صحف���ي عقدته بميناء غ���زة. وأكدت الهيئة خ���الل المؤتمر "رفضها التام إلج���راءات االحتالل 
لتحديده "المنطقة العازلة" ببحر قطاع غزة"، قائلة: "لن ترهبنا تهديداته المستمرة للصيادين، 
وسنتسمر بحراكنا". وضم المسير البحري نحو 50 قارًبا على متنها جرحى وطالب، متضررون من 
الحصار المس���تمر منذ 12 عاما. وطالبت الهيئة بضرورة وقف االحتالل إلجراءاته، ووقف عدوانه 
وحصاره المستمر على القطاع، داعية إلى رفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية في 
رام الله على قطاع غزة بش���كل فوري وعاجل. وأكد المتحدث باس���م الهيئة بسام مناصرة خالل 

المؤتمر "استمرارية الحراك بًرا وبحًرا"، وقال "سنفاجئ الجميع ما لم يحقق الحراك أهدافه".
وج���دد رفض الهيئة للقرار األمريكي بعدم االعتراف بالالجئين الفلس���طينيين، مؤكدًا أن هذه 
القرارات لن تضيع حقوق الش���عب الفلس���طيني". وأكد مناصرة على حق الفلسطينيين بالمياه 

اإلقليمية قبالة غزة، مجدًدا رفضه إلجراءات االحتالل فيما يسمي "بالمنطقة األمنية العازلة" .
من جهته، قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكسر الحصار طالل أبو ظريفة إن 
المسير البحري السادس يؤكد أن هناك تصميمًا وإصرارًا كبيرًا من شعبنا عن المضي قدًما بكل 
أش���كال النضال والكفاح إلعالء صوته عالًيا ض���د هذا الحصار. وأضاف "نحن ماضون مهما كانت 
التضحي���ات حتى يرفع الحصار الظالم الذي مضى عليه 12 عاما؛ في وقت لم نس���مع من العالم 
كلمة حق لنصرة شعبنا الذي يعاني جراء هذا الحصار". وأطلقت هيئة الحراك الوطني عدة رحالت 
بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولٍة لكسر الحصار البحري عن قطاع 

غزة، إال أن االحتالل يعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.

وبينت المنظمة اإلسرائيلية أن عباس أكد لهم أنه وعلى الرغم من القطيعة السياسية مع اإلسرائيليين 
إال أن التنسيق األمني مع »الشاباك« والجيش مستمر للحفاظ على حياة اإلسرائيليين. وفيما يتعلق 
بقضية الالجئين والقرار األمريكي بوقف المساعدات لألونروا نقلت المنظمة عن عباس قوله: إنه يدعم 
حاًل لقضية الالجئين، على أال يكون على حس���اب الوجود اإلس���رائيلي. كما أعرب عباس عن مواصلة 
التمس���ك بحل الدولتين ضمن قرارات الشرعية الدولية وحاًل تقبله »إسرائيل« لقضية الالجئين على 
أال يهدد وجودها، مهنئا اإلسرائيليين باقتراب رأس السنة العبرية. من جهتها، ذكرت وكالة األنباء 
الفلس���طينية الرسمية »وفا« أن الرئيس استقبل، األحد، بمقر الرئاس���ة في مدينة رام الله، وفدا من 
حركة »السالم اآلن« اإلسرائيلية، ضم سكرتير عام الحركة شاكيد موراغ، وعضوي الكنيست موسى راز 

عن حزب ميريتس، وعن المعسكر الصهيوني  كسينيا سفيتلوفا، ونشطاء سالم من حزب الليكود.
وقالت : إن الرئيس أكد أن »الس���الم يجب الوصول إليه مهما كان حجم التحديات والصعوبات التي 

تواجه طريق تحقيقه، من أجل مستقبل أفضل ألطفالنا وشبابنا من كال الشعبين«.
وأشار إلى أن »الجانب الفلس���طيني يده ممدودة دائما لتحقيق السالم العادل والشامل القائم على 
قرارات الشرعية الدولية، وذلك إلقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها شرقي القدس على حدود 

عام 1967، لينعم الشعبان الفلسطيني واإلسرائيلي باألمن واالستقرار«.
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خانيونس/ االستقالل:
ُتسلم األس���تاذ الدكتور سالم األغا 
مهام���ه كمدير ف���رع جامع���ة غزة 
ف���رع الجنوب صب���اح ام���س األحد 
الدكتور  األس���تاذ  الموافق, بحضور 
عبدالجليل صرصور رئيس الجامعة, 
واألستاذ يحيي العبادلة ممثل فرع 
الجن���وب، والدكتور إي���اد العالول ، 
والدكتور أش���رف الغلي���ظ والهيئة 

اإلدارية واألكاديمية .
بدورهم رحب الحضور بالدكتور سالم 
الجنوب  ف���رع  بأن  افتتاح  مؤكدين 
جاء تقديرًا ألهالي المناطق الجنوبية 
ومساندة طلبتهم وتأهيلهم لسوق 
العم���ل في ظ���ل الحص���ار والوضع 
القطاع  ب���ه  يمر  االقتصادي ال���ذي 
والمحافظات الجنوبية بشكل خاص, 
مش���يرين إل���ى أن الفت���رة القادمة 
ستش���هد نقلة نوعيه ف���ي التقدم 
التي س���ترتقي  الباهرة  والنجاحات 
بالطلبة ، ساعيين لتخريج جيل قادر 
على المنافس���ة في سوق العمل من 

خالل تمكينه علميًا وعمليًا.

وتمنى الحض���ور  التوفيق والنجاح 
للدكتور االغا في مهامهم الجديدة  
لما فيه خير لفرع الجامعة و تقدمها 

وارتقائها .
من جهته شكر الدكتور االغا مجلس 
اإلدارة ورئيس الجامعة وممثل فرع 
الجن���وب على ثقتهم ب���ه وتعيينه 
مديرا  للفرع ، موضحا بأنه س���يعمل 

بس���واعد العاملين كفريق واحد، من 
أجل الجامع���ة وتوفير أفضل خدمة 

تعليمية للطلبة والشباب.
 وش���دد على أهمية العمل كفريق 
متع���اون وضم���ن منظومة مخططة 
الذي  يه���دف إلنج���اح كل  األم���ر 
مؤسسة قائمة على نظام التخطيط 
الجيد. كما تق���دم الحضور بخالص 

الش���كر والتقدير للدكتور العالول، 
وم���ن ق���ام بأعمال���ه خ���الل الفترة 
الماضية الدكتور الغليظ،  لما بذلوه 
من جهود كبيرة ومتميزة خالل فترة 

توليهم اإلدارة.
وفي الختام تم تنفيذ جولة سريعة 
على أقس���ام ودوائر الف���رع، تعريفا 

بمهام كل قسم وموظف.

غزة/ االستقالل:
أك����دت لجنة دعم الصحفيين يوم أمس األحد، أن االحتالل 
"اإلس����رائيلي" يتعمد اس����تمرار اس����تهدافه ومالحقته 
للطواقم اإلعالمية والصحفية الفلسطينية، وذلك بهدف 
لجمهم عن مواصلة  دورهم في فضح جرائم االحتالل بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني.
وس����جلت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها لش����هر آب/ 
أغس����طس 2018، ) 70( انتهاكًا اسرائيليُا بحق الحريات 
اإلعالمي����ة ف����ي األراض����ي الفلس����طينية المحتل����ة، فيما 

سجلت)14( انتهاكًا من قبل جهات فلسطينية.
وبين تقرير اللجنة أن ق����وات االحتالل اعتقلت واحتجزت 
واس����تدعت خالل ش����هر آب/ أغس����طس المنصرم نحو 8 
صحافيين، وقبيل عملية االعتقاالت التي يشنها االحتالل  
يداهم ويقتحم عناصر من قواته لبعض منازل الصحفيين 

حي����ث بلغ عدد االقتحامات 6 ح����االت،  توزعت في اقتحام 
3 منازل لصحفيي����ن، و3 مطابع أخرى في الضفة والقدس 
المحتلتين،  تخللها  عملي����ات مصادرة معدات  صحافية 
وهواتف وغيرها والتي بلغت أكثر من 4حاالت. كما أصدرت  
محاكم االحتالل  اإلس����رائيلي حكم اعتقال ل� 3 صحفيين 
وهما مصعب سعيد، ومحمد منى، والشاعرة دارين طاطور.

فيما م����ددت  محاكم االحتالل وأرجأت أحكام  أكثر من 16 
مرة، بحق الصحفيين المعتقلين في س����جون االحتالل من 
بينه����م الكاتبة لمى خاطر والذي مدد االحتالل اعتقالها 8 
مرات، ومحمد منى مرتين، وعلي دار مرتين، وعالء الريماوي 

ثالث مرات قبل أن تفرج عنه بكفالة مالية مشروطة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن محاكم االحتالل اإلسرائيلي قبل 
أن تفرج عن أي  أس����ير صحفي في سجونها تفرض عليه 
غرامة مالية وشروطًا قاسية، حيث أجبرت9 من الصحفيين 

المعتقلين على دفع غرامة مالية قبل أن يتم االفراج عنهم.
وبش����أن اعتداءات قوات االحتالل المستمرة على الطواقم 
الصحفية فقد سجل التقرير12 إصابة واعتداء توزعت في 
إصاب����ة 5 صحفيين في  الضفة المحتل����ة، و7 آخرين على 
حدود قطاع غزة، وتنوعت ما بين االس����تهداف بالرصاص 
الحي والمطاطي واستهدافهم بقنابل الغاز واالختناق عدا 

عن الضرب والركل والدفع والتهديد.
ف���ي حين س���جل التقرير أكث���ر من 6 ح���االت منع من 
التغطية وكبت  عمل الصحفيين وممارس���ة مهامهم 
لفضح جرائم االحتالل بحق الش���عب الفلس���طيني، ما 
يتطور االمر ال���ى تدمير وهدم المؤسس���ات اإلعالمية 
والتي س���جلت خالل ش���هر أغس���طس 2 حالة تدمير 
لمطبع���ة في حي س���لوان بالقدس المحتل���ة، وتدمير 

مؤسسة المسحال في قطاع غزة.

الدكتور األغا مديرًا لجامعة غزة فرع الجنوب

دعم الصحفيين:  االحتالل يعتقل 8 صحفيين بدعوى التحريض

تنفيذ مشروع لتثقيف 400 من أمهات األيتام بغزة

 رام الله/ االستقالل:
حذر المتحدث باس���م وكالة غوث وتش���غيل 
الالجئي���ن »األون���روا« س���امي مشعش���ع، من 
إمكاني���ة نفاد الس���يولة النقدي���ة للوكالة مع 
نهاية ش���هر أيلول الجاري، في ظل عجز مالي 

للوكالة بلغ 217 مليون دوالر.
وأكد مشعشع في حديث لبرنامج »ملف اليوم« 
عبر تلفزيون فلس���طين، أن دولة واحدة ال تقرر 
مصير الوكالة، فهي نتاج إلجماع دولي وليست 
للبي���ع، وال يح���ق ألي دولة تعري���ف الالجئين 

وتحديد أعدادهم.
وأض���اف »ان الق���رار األميرك���ي لي���س قدرا 
محتم���ا، فهناك 167 دولة تق���ف وراء األونروا 
وسوف تصوت لتجديد واليتها في الجمعية 
العمومية، ونحن نتوقع من هذه الدول التقدم 
والرفع من مستوى تبرعاتها لسد العجز المالي 

والتخطيط بثبات مالي للعام المقبل«.
وأشار مشعشع، الى أن الرد الهام على اجراءات 
اإلدارة األميركي���ة، يأتي عب���ر خلق ثبات مالي 
للوكال���ة، منوه���ا إلى انه أمام الوكالة س���قف 
زمني ضيق لسد العجز حتى نهاية العام، بعد 

استنفاد كافة األبواب التي طرقت.
وحول إمكانية تكرار مش���هد فصل موظفين 
على هامش التقليصات، أعرب مشعش���ع عن 

قلقه من االمر.
وقال مشعشع: »استطعنا بعد اجراء الحوار مع 
اتح���اد العاملين في القط���اع انهاء عمل 113 
من بين 1000، والبقية منح���وا وظائف ثابتة 
او ب���دوام جزئي، والحوار م���ا زال جاريا في هذا 
اإلطار«، مشيرا إلى انهاء مهام 153 موظفا في 

الضفة الغربية.
 واضاف: »نحن نخشى على العاملين الذين تم 
توظيفهم على نظام الطوارئ باعتبار ميزانية 

الطوارئ قد تأثرت«.
واوض���ح مشعش���ع ان اج���راءات احترازية قد 
اتخذت منذ بداية الع���ام الحالي، والى إدخال 
مجموعة من االجراءات التقش���فية فور اعالن 
اإلدارة االميركية عن خفض مساعدتها، مبينا 
أن هذا االنخفاض الكبير في مستوى التبرعات 
األميركية، أثر كم���ا ونوعا على خدمات الوكالة 
وكاد يضرب في مقت���ل خدماتها الطارئة في 

غزة وسوريا.

»أونــروا« تحـذر من نفـاد السيولة 
النقدية الشهر الحالي واستمرار العجز

غزة / االستقالل:
بدأت جمعية التيس���ير للزواج والتنمية، تنفيذ مشروع 
»تثقيف أمهات األيتام« الهادف لتثقيف 400 س���يدة 
في مدين���ة غزة من أمه���ات األيتام بأس���اليب التربية 
والعناية باألبناء. وأكد رئيس مجلس اإلدارة وائل الخليلي 
في بيان صحفي، سعي الجمعية الدؤوب لالهتمام بفئة 

المرأة وخاصة أمهات األيتام لتوعيتهن ومس���اعدتهن 
لمواجهة المشكالت والتحديات. من جانبها، قالت مديرة 
الجمعية أميرة مطر: »بدأنا العمل في المش���روع بتنفيذ 
مجموع���ة من الدورات التدريبية التثقيفية بالتعاون مع 
ع���دة جمعيات خيري���ة كافلة لأليتام، بواقع 50 س���اعة 

تدريبية و100 سيدة مشاركة من أمهات األيتام«.

وأفادت ب���أن كل دورة تدريبية تش���مل ع���دة مواضيع 
ف���ي الجانب الصح���ي والتربوي والنفس���ي والتعليمي 
واالقتصادي وغيره، بمش���اركة متخصصين ذوي خبرة. 
ووفق���ًا إلحصائية صادرة ع���ن وزارة التنمية االجتماعية 
بغ���زة فإن عدد األيتام اإلجمالي في القطاع يبلغ نحو 20 

ألًفا بفعل االعتداءات اإلسرائيلية أو الوفاة الطبيعية.

إن االحت���الل أبل���غ بإغالق معبر كرم أبو س���الم 
التجاري جنوبي ش���رق القطاع من يوم األحد 9 
سبتمبر وحتى 11، ثم سُيعاد إغالقه أيًضا في 
18 و19 و23 و24 و30 من نفس الشهر، مشيرة 
إلى أن االحتالل س���يغلق المعبر يوم 1 أكتوبر 

أيًضا بسبب األعياد اليهودية.
وأفادت اإلدارة أن حاجز بيت حانون/إيرز شمالي 
القطاع س���ُيغلق في نفس المواعيد، باستثناء 

إدخال حاالت طارئة فقط.
وبشأن معبر الكرامة، أشارت اإلدارة العامة إلى أن 
االحتالل سيغلق المعبر يوم التاسع من سبتمبر 
من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباًحا فقط.

وذك���رت أن المعبر س���يعمل يوم���ي 10 و11 
س���بتمبر م���ن الثامنة صباًحا وحتى الخامس���ة 

عصًرا.
وتغلق س���لطات االحت���الل االس���رائيلي كافة 
المعابر خالل األعي���اد اليهودية وتفرض طوًقا 
أمنًيا عل���ى القطاع والضفة الغربي���ة المحتلة، 
مم���ا يؤثر على حركة س���فر المواطنين ودخول 
البضائع، خاصة في غزة التي تعاني من حصار 
مطبق منذ عام 2007 بعد إغالق "اسرائيل" كافة 
المعابر باس���تثناء "كرم أبو سالم" الوحيد الذي 

تمر عبره البضائع و"ايرز" لمرور األشخاص.

وأوضحت الدراس���ة التي أعدها مركز القدس لدراسات الش���أن االسرائيلي والفلسطيني، أن االحتالل أعلن 
اعتقال 18 شاًبا خالل أيام عيد األضحى، خالل مداهمات نفذها في محافظات الضفة، فيما لم تعرف هوية 
11 منهم. وأشارت إلى أن االحتالل اعتقل أيًضا 68 عاماًل من الضفة خالل تواجدهم في الداخل الفلسطيني 
المحتل، بزعم عدم حصولهم على »تصاريح دخول«. وبينت أن مدينة القدس كما كل شهرتصدرت قائمة 
المحافظات التي نفذ فيها االحتالل حمالت اعتقال واس���عة، إذ بلغ عداد المعتقلين المقدس���يين 57، ثم 
محافظة رام الله ب� 49 معتقاًل. ووفق الدراسة، اعتقلت قوات االحتالل 42 مواطًنا في الخليل، يليها محافظة 
بيت لحم 31، ثم نابلس 20، يليها قلقيلية 19، ثم جنين 18، ثم طولكرم 13، ثم أريحا 9، يليها سلفيت 5، 
ثم طوباس 4. فيما اعتقل االحتالل 15 مواطًنا من قطاع غزة، بينهم 9 صيادين وتاجرين، وآخر أثناء مقابلته 
مخابرات االحتالل على حاجز بيت حانون/«إيرز« وثالثة آخرين بزعم تسللهم من القطاع نحو األراضي المحتلة. 
أما في الداخل الفلسطيني، فاعتقل االحتالل خالل أغسطس خمسة مواطنين، بذرائع مختلفة. ولفت المركز 

لوجود حاالت اعتقال عديدة تمّر دون االعالن عنها إعالمًيا.

 التي ذاقت مرارة االحتالل قتاًل وجراًحا وأسًرا، لم تسلم من 
أجهزة أمن السلطة وبطشها؛ تلبّية والتزاًما بما يمليه عليها 
»التنس����يق األمني« المقّدس، بالنس����بة له����ا. آخر حلقات 
هذا التنس����يق، ما جرى، أمس األحد، عندما اقتحم عناصر 
من أجهزة أمن الس����لطة منزل القي����ادي في حركة الجهاد 
اإلسالمي في فلس����طين الشيخ األسير بس����ام السعدي، 
وعاثوا فيه فساًدا وتخريًبا. ولم يقف هذا السلوك الهمجي 
عند هذا الحد؛ بل وصل الحال بهذه العناصر إلى التطاول 
على زوجته وش����تمها، بع����د أن اعتقلت في وقت س����ابق 
»صهيب«، نجل الشيخ الس����عدي، الُمفرج عنه حديًثا من 
س����جون االحتالل.  وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء 
على مواقع التواصل االجتماعي، اعتقال أجهزة أمن السلطة 
بمدينة جنين المحتلة ل�«صهيب السعدي« )25 عاًما(، بعد 
اقتحامها محاًل لبي����ع المواد الغذائية في المدينة. وكانت 
س����لطات االحتالل أفرجت عنه قبل نحو 3 أش����هر، بعد أن 
أمضى عامين في األسر، ليصل مجموع ما أمضاه في سجون 
االحتالل )بشكل متقطع( إلى 3 سنوات ونصف السنة. وفي 
وقت الحق من اعتقال الس����لطة لنجل السعدي، اقتحمت 
عناصر من أجهزة أمنها مصنعا يعود لعائلة السعدي، في 
وقت يواصل فيه جه����از المخابرات العامة بجنين اعتقال 
الشاب عمر غسان السعدي )18عاًما(، المضرب عن الطعام 
بشكل مفتوح منذ نحو شهر، وتمنع عائلته من زيارته. كل 
ذلك دف����ع بالعائلة إلى التنديد بما وصفت����ه ب� »التواطؤ« 

األمن����ي بين الس����لطة واالحتالل، واعتبرت م����ا يجري بأنه 
دور مكّم����ل لما أفرزته سياس����ة التنس����يق األمني.    وفي 
السياق، أدانت حركة الجهاد اإلسالمي مساء أمس اعتداء 
أمن الس����لطة على منزل القيادي بالحركة، الش����يخ األسير 
بسام السعدي، مطالبة بوقف التنسيق األمني وإنهاء كل 
أشكال المالحقات واالعتقاالت. الحركة وفي بيان لها، وصل 
»االستقالل«، أوضحت »أن قّوة من األجهزة األمنية اقتحمت 
منزل السعدي، وقامت بتفتيشه والعبث به، واعتدت بألفاظ 
جارحة ومس����يئة على زوجته )أسيرة محررة(«. وأّكدت على 
رفض سياس����ة االعتقاالت على خلفية االنتماء السياسي، 
»التي تتم وفق نهج متفق عليه في إطار التنسيق األمني 
المستمر بين السلطة واالحتالل اإلس����رائيلي«. كما قالت 
وشّددت على أن »سياسات السلطة تعّمق المأزق الداخلي 
في وقت تستعر فيه الحرب الصهيو أمريكية على ثوابتنا 
وحقوقنا الوطنية«. وتش����ّن الس����لطة الفلسطينية حملة 
اعتقاالت مس����عورة ضد كوادر حركتي »الجهاد اإلسالمي« 
و«حماس«، على خلفية سياس����ية ودون أي س����ند قانوني، 
بالرغم من المطالبات الفصائلية والمجتمعية بوقف هذه 

السياسة التي ال تخدم سوى االحتالل اإلسرائيلي.
وتواصل أجه����زة األمن في نابلس اعتقال كوادر من حركة 
الجهاد، وهم: س����المة عبد الجواد، ورياض دعدس وأحمد 
دعدس، وأحمد مرشود ومعتصم رفاعي، وجميعهم أسرى 

محّررين، أمضوا سنوات داخل سجون االحتالل.

غزة: اإ�صابات بقمع االحتالل..

موقع عربي: عبا�س يلتقي ..

االحتالل يعتقل..

االحتالل يقرر..عائلة ال�صعدي..

فيما أفاد رئيس لجان اتحاد الصيادين زكريا بكر، بإصابة 25 مواطًنا باالختناق وواحدة بطلق ناري 
بالقدم إثر اعتداء االحتالل على المسير البحري شمال القطاع.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحصار عصر أمس المسير البحري السادس خالل مؤتمر 
صحف���ي عقدته بميناء غ���زة. وأكدت الهيئة خ���الل المؤتمر "رفضها التام إلج���راءات االحتالل 
لتحديده "المنطقة العازلة" ببحر قطاع غزة"، قائلة: "لن ترهبنا تهديداته المستمرة للصيادين، 
وسنتسمر بحراكنا". وضم المسير البحري نحو 50 قارًبا على متنها جرحى وطالب، متضررون من 
الحصار المس���تمر منذ 12 عاما. وطالبت الهيئة بضرورة وقف االحتالل إلجراءاته، ووقف عدوانه 
وحصاره المستمر على القطاع، داعية إلى رفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية في 
رام الله على قطاع غزة بش���كل فوري وعاجل. وأكد المتحدث باس���م الهيئة بسام مناصرة خالل 

المؤتمر "استمرارية الحراك بًرا وبحًرا"، وقال "سنفاجئ الجميع ما لم يحقق الحراك أهدافه".
وج���دد رفض الهيئة للقرار األمريكي بعدم االعتراف بالالجئين الفلس���طينيين، مؤكدًا أن هذه 
القرارات لن تضيع حقوق الش���عب الفلس���طيني". وأكد مناصرة على حق الفلسطينيين بالمياه 

اإلقليمية قبالة غزة، مجدًدا رفضه إلجراءات االحتالل فيما يسمي "بالمنطقة األمنية العازلة" .
من جهته، قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة وكسر الحصار طالل أبو ظريفة إن 
المسير البحري السادس يؤكد أن هناك تصميمًا وإصرارًا كبيرًا من شعبنا عن المضي قدًما بكل 
أش���كال النضال والكفاح إلعالء صوته عالًيا ض���د هذا الحصار. وأضاف "نحن ماضون مهما كانت 
التضحي���ات حتى يرفع الحصار الظالم الذي مضى عليه 12 عاما؛ في وقت لم نس���مع من العالم 
كلمة حق لنصرة شعبنا الذي يعاني جراء هذا الحصار". وأطلقت هيئة الحراك الوطني عدة رحالت 
بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولٍة لكسر الحصار البحري عن قطاع 

غزة، إال أن االحتالل يعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.

وبينت المنظمة اإلسرائيلية أن عباس أكد لهم أنه وعلى الرغم من القطيعة السياسية مع اإلسرائيليين 
إال أن التنسيق األمني مع »الشاباك« والجيش مستمر للحفاظ على حياة اإلسرائيليين. وفيما يتعلق 
بقضية الالجئين والقرار األمريكي بوقف المساعدات لألونروا نقلت المنظمة عن عباس قوله: إنه يدعم 
حاًل لقضية الالجئين، على أال يكون على حس���اب الوجود اإلس���رائيلي. كما أعرب عباس عن مواصلة 
التمس���ك بحل الدولتين ضمن قرارات الشرعية الدولية وحاًل تقبله »إسرائيل« لقضية الالجئين على 
أال يهدد وجودها، مهنئا اإلسرائيليين باقتراب رأس السنة العبرية. من جهتها، ذكرت وكالة األنباء 
الفلس���طينية الرسمية »وفا« أن الرئيس استقبل، األحد، بمقر الرئاس���ة في مدينة رام الله، وفدا من 
حركة »السالم اآلن« اإلسرائيلية، ضم سكرتير عام الحركة شاكيد موراغ، وعضوي الكنيست موسى راز 

عن حزب ميريتس، وعن المعسكر الصهيوني  كسينيا سفيتلوفا، ونشطاء سالم من حزب الليكود.
وقالت : إن الرئيس أكد أن »الس���الم يجب الوصول إليه مهما كان حجم التحديات والصعوبات التي 

تواجه طريق تحقيقه، من أجل مستقبل أفضل ألطفالنا وشبابنا من كال الشعبين«.
وأشار إلى أن »الجانب الفلس���طيني يده ممدودة دائما لتحقيق السالم العادل والشامل القائم على 
قرارات الشرعية الدولية، وذلك إلقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها شرقي القدس على حدود 

عام 1967، لينعم الشعبان الفلسطيني واإلسرائيلي باألمن واالستقرار«.
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أمستردام/ االستقالل: 
توفي حارس مرم���ى يبلغ من العمر 13 عاما 
بعد اصطدامه مع العب منافس خالل مباراة 

لكرة قدم للشباب في هولندا.
وج���رى تأجي���ل كل مباري���ات الفريق الذي 
ينتمي إليه الصبي، وهو فريق مارينوس فان 
روين من بلدة هيرنبرغ الواقعة على بعد 120 
كيلومترا جنوب شرقي أمستردام، إلى نهاية 
األس���بوع بعد حادثة الوفاة التي وقعت أول 

أمس السبت.
وق���ال النادي ف���ي بيان عل���ى موقعه على 
اإلنترنت: إن ح���ارس المرمى فقد وعيه بعد 

االصطدام ولم تنجح محاوالت إنقاذه.
وأض���اف أنه توفي في مستش���فى بمدينة 

نايميخن القريبة.
وقدم يان ديرك فان دير زي، رئيس قس���م 
اله���واة في اتحاد ك���رة الق���دم الهولندي، 
تعازيه في تغريدة عل���ى تويتر قال فيها: 
»سوف نكون هناك من أجل فريق مارينوس 

فان روين«.

لندن/ االستقالل: 
كس���ر أحد قدامى المحاربين البريطانيين ويبلغ من العمر 95 عامًا 
رقمه القياس���ي ليكون أكبر غواص سنًا، بعدما غاص الستكشاف 

حطام سفينة قبالة ساحل قبرص.
وغاص راي وولي الس���بت 44 دقيقة على عمق 40.6 مترًا ليكس���ر 
بذلك رقمه الس���ابق 41 دقيقة على عمق 38.1 مترًا عندما كان في 

ال� 94.
وشارك وولي في الحرب العالمية الثانية واحتفل بعيد ميالده ال� 95 

في 28 أغسطس )آب( الماضي.
وقال وولي بعد خروجه من المياه: »فعلناها... يغمرني ش���عور رائع. 
من الرائع أن أحطم رقمي القياس���ي من جديد وأتمنى لو استطعت 
الحفاظ على لياقتي أن أحطم هذا الرقم العام المقبل معكم جميعًا«.

جاب وولي وعش���رات الغواصين أعماق المياه حول حطام السفينة 
زنوبيا، وهي س���فينة ش���حن غرقت على بعد نحو كيلومترين من 

مدينة الرناكا بجنوب قبرص عام 1980 في رحلتها األولى.
وعبر وولي، عن س���عادته ل���دى عودته إلى البر بالق���ول: »أحاول أن 
أبرهن لنفسي، وآمل أن أبرهن لآلخرين، أن التمرين، وبشكل خاص 

عندما تصل إلى عمري، شيء مهم«.
وأصبح الموقع الذي توجد به السفينة زنوبيا مكانًا شهيرًا للغوص 

ويستقبل 60 ألف زيارة سنويًا.

في عمر95 عامًا.. يحطم رقمه 
القياسي ليكون أكبر غواص

سيول/ االستقالل: 
قررت كوريا الجنوبية حرم���ان كل طالبها ومعلميها من 
المش���روبات التي تحتوي على الكافيين خالل وجودهم 

بالمدارس، وذلك ابتداء من 14 سبتمبر/أيلول الحالي.
وبموجب هذا القرار، س���تختفي القه���وة من المقاصف 
المدرس���ية وماكينات البيع المنتشرة بالمدارس لتنضم 
بذلك إلى مش���روبات الطاقة التي حظرت بالمدارس في 
هذا البلد منذ عام 2013، حسب ما نقلته صحيفة ليزيكو 

الفرنسية.
وتأمل وزارة األم���ن الغذائي والعقاقير أن يس���اعد هذا 
القرار المراهقين على تبني عادات غذائية صحية، وعدم 

اإلضرار بصحتهم في سعيهم للتفوق باالختبارات.
ووفقًا لصحيفة تشوس���ون إلبو فإن الشباب يميلون إلى 
اللجوء إلى "مش���روبات الطاقة، القه���وة بالحليب" للبقاء 

مستيقظين خالل فترات االمتحانات.

وحس���ب شبكة س���ي أن أن اإلخبارية فإن دراسة أجريت 
عام 2012 على أكثر من 5400 طالب بالمدارس الثانوية 
الكوري���ة أظهرت أن 19% منهم يحتس���ون كوًبا واحًدا 
أو أكثر م���ن القهوة كل يوم، وأن م���ا يربو على نصفهم 
تناولوا شكاًل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين 
لالس���تيقاظ. وقالت الوزارة في حيثيات قرارها: إن تناول 
القهوة المفرط يمكن أن يسبب الغثيان واضطرابات في 

إيقاع القلب والنوم.
ُيذكر أن كوريا الجنوبية هي س���ابع أكبر مس���تورد للبن، 
ففي ع���ام 2017 اس���توردت بم���ا قيمت���ه 700 مليون 
دوالر وف���ق جمعية التجارة الدولي���ة الكورية، وإذا ما وزع 
اس���تهالك مواطنيها خالل العام الماضي فس���نجد أن 
كل واحد منهم احتس���ى ما معدله 512 كوب قهوة، أي 
من فنجان إلى اثنين يوميًا مما يجعل من هذا البلد أكبر 

مستهلك للكافيين في آسيا.

دلهي/ االستقالل: 
تعتزم إدارة حديقة الحيوانات في دلهي بالهند 
تركيب أقفاص بحجم اإلنس���ان بهدف حماية 
الزوار من الوقوع في قبضة الحيوانات المفترسة، 

بعدما افترس نمر أبيض طالبًا قبل أعوام عدة.
ويجري تركيب األقفاص البشرية داخل مناطق 
النم���ور وأح���واض الدببة في حديق���ة الحيوان 
الش���هيرة، من أجل حماية األشخاص الذين قد 
يقعون داخله���ا، وأوضح���ت إدارة الحديقة أن 
األقفاص ذات الحجم البشري ستثبت في زاوية 

كل منطقة وحوض خالل أيام.
وق���ال مدير حديقة حيوان دلهي رينو س���ينغ 
لصحيفة تايمز أوف إنديا "في النهاية اعتمدنا 
فكرة القفص ذي الحجم البش���ري، لقد ش���رعنا 
بالفعل في تصميم األقفاص، ويمكن أن يكون 

األول جاهزًا خالل األيام العشرة المقبلة".
وأض���اف إذا نجح���ت الفك���رة يمكنن���ا اعتماد 
النموذج نفسه في أماكن أخرى، وأوضح أن لكل 
قفص بش���ري تعليمات واضحة، للسماح للزوار 

بمعرفة إجراءات السالمة في حال وقوع حادث.
ولفت إلى أن القفص لن يكون معقدا، وسيكون 
هناك إجراء بس���يط مكون من ث���الث خطوات 
بشأن ما يجب فعله إذا وقع أحدهم في الداخل، 
وس���توفر األقفاص الحماية ألي ش���خص يقع 
بالخط���أ، وذل���ك إلى حي���ن إنقاذه م���ن النمور 

المتوحشة.
ووقع حادث مأساوي في العام 2014 حين سقط 
طالب )20 عاما( في حوض لنمر افترسه سريعًا، 
بعدما جره إل���ى إحدى زوايا عرينه، وقضى عليه 

في غضون دقائق.

القهوة »محظورة« في 

مدارس كوريا الجنوبية
الهند.. أقفاص للبشر في 

حديقة حيوانات العاصمة

االستقالل/ وكاالت: 
ألقت الشرطة المكسيكية القبض 
أول أمس الس���بت على رجل سرق 
سيارة نقل أموات وبداخلها جثة، 

وسط المكسيك.
وُأع����دت الس����يارة لنقل جثمان 
مي����ت م����ن مستش����فى ف����ي 
جواداالخ����ارا المج����اورة إلى دار 
للجنائ����ز، وفق ما ذك����رت إدارة 

شرطة تالكويباك.
وأوضحت الش���رطة أن اللص، قال 
إنه رأى المفاتيح داخل الس���يارة 

وقرر سرقتها مساء الجمعة.
وأخط���ر ضباط الش���رطة الواقعة 
وس���رعان ما عث���روا عل���ى العربة 
وبداخلها الجثة على كتف طريق 
س���ريع، واحتجزوا المش���تبه فيه 
الذي أحي���ل إلى النياب���ة العامة 

الستكمال التحقيق.

االستقالل/ وكاالت: 
 الوق���ت الذي ال يجرؤ كثيرون على لمس العقارب خوفًا من 
لدغاتها القاتلة، يبحث الس���كان في قرية هندية صغيرة 
عنه���ا للهو بها ووضعها على وجوههم، وداخل أفواههم 

في جزء من طقوس عبادة.
وفي كل عام، يصطف الرجال والنساء واألطفال وكبار السن، 
في قرية كانداك���ور، على بعد 20 كيلومترًا من يادغير في 
والي���ة كرانات���اكا الهندية، ألداء طقوس عب���ادة العقارب، 
ويقدمون الس���اري وجوز الهند والزيت، ويصلون من أجل 
الصحة الجيدة واالزدهار، وبعد انتهاء الطقوس، يبدأ الجمع 

في البحث عن العقارب للعب بها.
ويلتقط السكان العقارب السامة، ويسمحون لها بالزحف 
على أيديهم وأقدامه���م، ووجوههم، ويضعها بعضهم 

البعض داخل أفواههم، حسب موقع أوديتي سنترال.
وجذبت المشاهد المثيرة التي التقطت في كانداكور، خالل 
طقوس العبادة السنوية هذه قدرًا كبيرًا من االهتمام على 

مر السنين، ونما عدد المشاركين كل عام.
وفي الوقت الحاضر، وبصرف النظر عن شعب كانداكور، فإن 
لدى معبد العقرب المحلي أيضًا اآلالف من الزوار من المدن 

المجاورة مثل أندرا براديش وتيالنغانا.

وفاة حارس مرمى 
بعد اصطدامه بالعب 

الفريق المنافس

لص يسرق سيارة 
جنائز بداخلها 

جثمان ميت

قريــة هنديــة يلهــو 
سكانهــا بالعقــارب السامــة


