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زوجة األسير خضر عدنان 
تكشف سبب إضرابه عن الطعام

جنين/ االستقالل:
كش����فت زوجة األسير الشيخ: خضر عدنان القيادي 
في حركة الجهاد اإلس����المي بجنين، س����بب إقدام 
زوجها األس����ير على بدء معرك����ة جديدة من معارك 
اإلض����راب ع����ن الطعام ف����ي وجه االحت����الل األحد 
الماضي. وقالت زوجة األس����ير عدن����ان في تصريح 
لوكالة »فلس����طين الي����وم« أمس إن ش����روع زوجها 
األس����ير األحد الماضي  ليس احتجاجا على اعتقاله 

اإلداري وإنما رفضا العتقاله بشكل عام.

وأوضحت نقال عن رس����الة نقلها األسير عدنان من خالل 
محاميه حول أس����باب إضرابه أن »النية لإلضراب كانت 
موج����ودة في اللحظ����ات األولى لالعتق����ال رفضا لفكرة 
االعتقال من أساس����ها، واذا تعنت االحتالل على شهر 
أو يوم فمن حقنا نحن أن نضرب ألجل لحظة في سبيل 
حريتن����ا«. وتابع في رس����الته« إذا كان االحتالل يعتقلنا 
عل����ى قضية، وليس اعتقاال إداريا، ال يعني أن ال نضرب، 
فكما قام االحتالل بجمع ه����ذه التهم خوفا من إضرابنا 
في االعتقال اإلداري،  فنحن ال مشكلة لدينا باإلضراب«.

غزة/ محمود عمر:
ال تزال الجهود المصرية مستمرة إلتمام المصالحة 
الفلس���طينية، إذ تج���ري المخاب���رات المصرية في 

الوقت الراهن اتص���االت مع حركة حماس، بعد لقاء 
وفد المخابرات برئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس في رام الله، وسط حديث عن بقاء نحو %10 

فقط من قضايا ملف المصالحة عالقة بين الطرفين 
وبانتظ���ار حلها بالوس���اطة المصرية. 
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، 

غزة/ دعاء الحطاب: 
بأنام���ل ذهبية، وحس فني مره���ف، وقليل من الخيال، زين���ت أم جواد القرم 

كراس���ة طفلها ورقة تلو األخرى، لتجعل منها كراسة مميزة ُتفرح 
عيون طفلها، لكنها لم تكن تعلم أن صورة واحدة لها ستنش���رها 

فصائل: توطين الالجئين
 مرفوض وليس محال للمساومة 

غزة / محمد مهدي: 
أكدت فصائل فلس���طينية أن "ما كشف عنه مؤخرًا عن خطط تقدمها الواليات 

المتحدة األمريكية لتوطين الالجئين الفلس���طينيين في األردن 
ومصر هي خطط قديمة جديدة، مشددين على أن قضية الالجئين 

اعتداءات المستوطنين..
 تطّور »ممنهج« بغطاء رسمي!

غزة / سماح المبحوح: 
تصاعدت ف���ي اآلونة األخي���رة وتيرة اعتداءات المس���توطنين ض���د المواطنين 

الفلس���طينيين وممتلكاتهم بمختلف مدن الضفة الغربية ومدينة 
القدس المحتلة، وأصبح���ت تلك الهجمات العنصرية التي ينفذها 

هل تستطيع مصر وضع النقاط على حروف المصالحة؟

تزيين الكراسات المدرسية.. 
باب رزق للعاطلين بغزة!

بيت لحم/ االستقالل:
أصدرت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، قرارًا يتضمن مخططًا إلقامة 
)4700( وحدة استيطانية على أراضي قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، من خالل 
اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، فيما س���تبحث اللجن���ة المحلية للتنظيم والبناء 

عشرات المستوطنين
 وجنود يقتحمون األقصى 

االحتالل يهدم منزال وحظيرة 
أغنام في »عناتا« بالقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين وجنود إسرائيليون صباح يوم 
أمس الثالثاء، المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسة 
أمنية مش���ددة. وأغلقت شرطة االحتالل باب المغاربة الساعة الحادية عشر 

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدمت آليات اإلدارة المدنية لالحتالل اإلسرائيلي يوم أمس الثالثاء، منزالاً 
ا وحظيرة أغنام في حي "فهيدات" ببلدة عناتا شمالي شرق القدس  وبركساً
المحتلة. وأف����اد المواطن صالح محمد فهيدات، بأنه "تفاجأ بحصار قوات 

موظفون محالون للتقاعد القسري 
بالضفة يطالبون بإعادتهم لوظائفهم

رام الله / االستقالل:
نّظم عدد من الموظفين المحالين للتقاعد القسري يوم 
أمس الثالثاء، وقفة أم���ام مجّمع المحاكم بمدينة رام 

الله وسط الضفة الغربية المحتلة، مطالبين بإعادتهم 
إلى الوظيف���ة. وجاءت الوقفة خالل انعقاد 
جلس���ة خاصة للنظر في قضية الموظفين 

تخللها إصابات بالرصاص واالختناق

تظاهرات بغزة ورام الله تنديدًا
 بقرار واشنطن وقف تمويل »أونروا«

غزة- رام اهلل/ اال�ستقالل:
�س��ارك املئ��ات م��ن املواطنني بغ��زة ورام اهلل ع�س��ر 
اأم���س الثالث��اء بتظاه��رات من��ددة بق��رار االإدارة 
االأمريكي��ة وق��ف متوي��ل وكال��ة غ��وث وت�س��غيل 
اأ�س��يب  "اأون��روا"، فيم��ا  الالجئ��ني الفل�س��طينيني 
الع�سرات من ال�سبان بر�سا�س االحتالل واالختناق 
بالغاز امل�س��يل للدموع خالل املواجهات التي اندلعت 

عقب التظاه��رة بالقرب من حاجز بيت 
22حانون �سمال قطاع غزة.

أسرى يروون تفاصيل تعذيبهم
 وظروف اعتقالهم القاسية بـ »عتصيون«

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر 
الحصار، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، خالد البطش 

أن مس���يرات العودة وكس���ر الحصار ستس���تمر؛ ردًا على 
القرارات األمريكية الجائرة بحق الفلسطينيين 
الت���ي كان آخرها محاولة الوالي���ات المتحدة 

البطش: مسيرات العودة ستتواصل 
والمقاومة لن تتوانى في حمايتها

السنوار: جهات فلسطينية رسمية
 تعاونت مع الشاباك إلفشال المصالحة

غزة/ االستقالل:
ق���ال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى الس���نوار: إن دوال كبيرة أرادت 

إحباط المصالحة، معربًا عن أسفه الشديد ألن جهات فلسطينية 
رسمية تعاونت مع المخابرات اإلسرائيلية لتنفيذ ذلك. وأضاف 

مخططات إلقامة 4850 وحدة 
استيطانية ببيت لحم والقدس
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رام الله / االستقالل
نقلت محامية نادي األس���ير الفلس���طيني جاكلين فرارجة عن ثالثة أسرى في معتقل 

"عتصيون" تعرضهم للتعذيب على يد قوات االحتالل اإلس���رائيلي أثناء 
عملية اعتقالهم، ومعاناتهم من الظروف الحياتية المأساوية بالسجن.

شهيــدان و5 جرحــى 
في قصف »إسرائيلــي« 
علــى حمــاة السوريــة

اإ�سابات مبواجهات مع االحتالل
)APA images( سمال القطاع اأم�س� 
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بيت لحم/ االستقالل:
أصدرت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس الثالث���اء، ق���رارًا يتضمن مخططًا 
إلقامة )4700( وحدة اس���تيطانية على 
أراضي قري���ة الولجة ش���مال غرب بيت 
لحم، من خالل اللجنة القطرية للتخطيط 
والبن���اء، فيما س���تبحث اللجنة المحلية 
للتنظيم والبناء التابعة لبلدية االحتالل 
بالقدس، اليوم مخططا لبناء 150 وحدة 
استيطانية جديدة في بيت حنينا شمال 

القدس المحتلة.
الرس���مية »وف���ا«، عن  الوكالة  ونقل���ت 
الناش���ط الش���بابي إبراهيم عوض الله، 
أنه استنادا لملفات ومخططات تسلمها 
من مؤسسة »المكان للتخطيط من أجل 
حقوف المدنيين« االسرائيلية، المعنية 
برص���د انتهاكات االحت���الل في األرض 
الفلس���طينية، فق���د أعلن ع���ن مخطط 
إلقام���ة الوح���دات االس���تيطانية فوق 
األراض���ي الغنية باآلثار والمياه الجوفية 
والينابيع البالغ عددها )23( ينبوعًا على 

مساحة تبلغ )841( دونما.
وبين أنها تش���مل سكنًا محميًا وفنادق 
ومنطق���ة تش���غيل ومنطق���ة تجارية 
وغيرها، مشيرًا إلى أن مالكيها يمتلكون 

األوراق الثبوتي���ة فيه���ا وله���م ح���ق 
االعتراض.

وأكد أن ه���ذا المخطط يندرج في مجال 
التوس���ع االس���تيطاني في إطار مشروع 
األزواج الش���ابة اليهودية على حس���اب 
األرض الفلس���طينية ف���ي الوقت الذي 
يس���كن أصحابها في المن���ازل بالجهة 

الشرقية ويمنعون من الوصول إليها.
وصادقت »لجن���ة التخطيط والبناء« في 
مجلس المستوطنات، في الفترة األخيرة، 
على إضافة )3700( وحدة اس���تيطانية 

في مس���توطنة »هار جيلو« وتوس���عة 
للمس���توطنة  المحاذي  القري���ة  مدخل 

وإقامة دوار وتوسعة للطريق االلتفافي.
وفي ذات الس���ياق، من المقرر أن تبحث 
اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة 
لبلدية االحتالل بالقدس، اليوم مخططًا 
لبناء 150 وحدة استيطانية جديدة في 
بيت حنينا شمال القدس المحتلة. وفق 
ما ذكرت���ه صحيفة »يس���رائيل هيوم« 
العبرية، أم���س. يذكر أن هذه هي المرة 
األولى التي يتم فيها التخطيط للتوسع 

االس���تيطاني بالحي المذكور، رغم أن 7 
عائالت من المس���توطنين يقيمون في 
بيت حنينا بعد االس���تيالء على عقارات 
للمقدسيين بزعم ملكية اليهود لها، عبر 
تزوير مستندات ووثائق تم من خاللها 
التحايل واالستيالء على هذه العقارات 

بعد طرد أصحابها منها.
وأوضح���ت الصحيفة أنه بعد المصادقة 
سيتم منح 45 يومًا لتقديم االعتراضات، 
وس���يتم اإلع���الن عن مناقص���ات البناء 

ونشرها في مطلع العام 2019.

رام الله/ االستقالل:
 أدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن بأش���د العب���ارات، المخط���ط 
االستيطاني االستعماري التوسعي في بيت حنينا بالقدس المحتلة، 
والذي يتضمن بناء أكثر من 150 وحدة استيطانية في الحي المذكور.
 كم���ا أدان���ت الوزارة في بيان له���ا، يوم أمس الثالث���اء، التصريحات 
العنصرية االس���تعمارية التي أطلقها القي���ادي الليكودي »جدعون 
س���اعر« وطال���ب فيها بضم الضف���ة الغربية المحتلة الى اس���رائيل 
وتكثي���ف البناء اليهودي في القدس الش���رقية، مؤكدة أن القرارات 
والمخططات االستيطانية الجديدة هي امتداد للتغول االستيطاني 
غير المس���بوق الذي بدأ منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة في الواليات 

المتحدة.
وشددت على أن تعميق االستيطان في أرض دولة فلسطين ُيشكل 
تحديًا كبيرًا لمصداقية المجتمع الدولي واألمم المتحدة ومؤسساتها 
وفي مقدمتها مجلس األمن الدولي، ورأت فيه اس���تهتارًا بالمنظومة 

الدولية برمتها وبإرادة السالم الدولية.
وقالت ال���وزارة: إن الصم���ت الدولي عل���ى العمليات االس���تعمارية 
التوسعية لم يعد مقبوال، كما أن عدم محاسبة اسرائيل كقوة احتالل 
على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي االنساني 
الت���ي ترتقي إلى مس���توى جرائم حرب وجرائم ضد االنس���انية بات 
يش���كل ضوءا أخضر تستغله س���لطات االحتالل للتمادي في سرقة 
األرض الفلسطينية وتهويدها، بما يؤدي إلى إغالق الباب نهائيًا أمام 

أية فرصة لتحقيق السالم على أساس حل الدولتين.

الخارجية: تعميق االستيطان 
يكشف زيف المجتمع الدولي

مخططات إلقامة 4850 وحدة استيطانية ببيت لحم والقدس

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين وجنود 
إس����رائيليون صباح يوم أمس الثالثاء، المسجد 
األقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وس����ط 

حراسة أمنية مشددة.
وأغلقت ش����رطة االحتالل باب المغاربة الس����اعة 
الحادي����ة عش����ر صباًح����ا عق����ب انته����اء فترة 
االقتحام����ات الصباحي����ة للمتطرفي����ن اليهود، 
وتوفي����ر الحماية الكاملة له����م خالل جوالتهم 

باألقصى.
وقال مسؤول العالقات العامة واإلعالم باألوقاف 
اإلس����المية بالقدس المحتلة فراس الدبس، في 
تصريح له: إن 76 مستوطًنا بينهم 20 طالًبا من 

الجامعات والمعاهد اليهودية اقتحموا المسجد 
األقصى، ونظموا جوالت اس����تفزازية في باحاته 

بحراسة مشددة.
وأوض����ح أن 45 جندًيا إس����رائيلًيا بلباس مدني 
اقتحموا األقصى وتجولوا في باحاته، مشيًرا إلى 
أن المستوطنين تلقوا خالل االقتحام شروحات 

عن خرافة وأسطورة "الهيكل" المزعوم.
ونش����رت ش����رطة االحتالل في صباح يوم أمس 
وحداته����ا الخاصة ف����ي باح����ات األقصى وعند 
أبوابه، وس����ط قيود مشددة فرضتها على دخول 
المصلين للمسجد، كما احتجزت بعض هوياتهم 

الشخصية عند األبواب.
ويتعرض المس����جد األقصى يومًيا )عدا الجمعة 

والسبت( لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل 
المس����توطنين والجماعات اليهودية المتطرفة 
وعل����ى فترتين صباحية ومس����ائية، فيما تزداد 
وتي����رة تل����ك االقتحام����ات خالل فت����رة األعياد 

اليهودية.
وسيشهد الشهر الجاري أطول فترة أعياد عبرية 
خالل هذا العام، وعادة ما يكون فيها المس����جد 
األقص����ى نقطة االس����تهداف الرئيس����ة فيها 
لعربدات عصابات المس����توطنين، حيث دعت ما 
تسمى ب�منظمة "طالب ألجل الهيكل" أنصارها 
وجمهور المس����توطنين للمشاركة الواسعة في 
اقتحام األقصى، خالل االحتفال "برأس الس����نة 

العبرية" الذي يصادف هذا الشهر.

رام الله/ االستقالل:
 كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف، عن وجود أكثر 189 منزال، مهددة بالهدم في 

قرية الولجة غرب بيت لحم في الضفة الغربية.
وقال عساف في تصريح له يوم أمس الثالثاء، إن عمليات الهدم التي يقوم بها االحتالل في القرية تأتي 

في إطار مخطط استيطاني لتوسيع القدس جنوبا وربطها بتجمع غوش عتصيون االستيطاني.
وأش���ار عس���اف إلى أنه جرى أول أمس، توفير الخيام الالزمة واإلغاثة العاجلة للعائالت التي هدم االحتالل 

منازلها وذلك لحين إيجاد حلول سريعة لهم.
 وهدمت جرافات االحتالل، أول أمس االثنين، منزلين مأهولين في قرية الولجة، واعتدت قوات االحتالل على 

المواطنين خالل تنفيذ عملية الهدم، مما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بالرصاص المطاطي واالختناق.
وكانت محكمة االحتالل قد أصدرت قرارا نهائيا بهدم أربعة منازل مأهولة بحجة البناء دون ترخيص في الولجة.

عشرات المستوطنين وجنود االحتالل يقتحمون األقصى 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجلت محكمة االحتالل اإلس���رائيلي بالقدس المحتلة يوم أمس، محاكمة ثالثة 

فتية من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.
وبحس���ب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قاضي المحكمة أجل محاكمة الفتية 
ع���وض الرجبي لتاري���خ 2018/10/15، وحربي نضال الرجب���ي )15 عاًما( وأحمد 

السلوادي لتاريخ 2018/9/17.
وكان���ت قوات االحتالل اعتقلت الفتية الثالث���ة في تموز/ يوليو الماضي خالل 

اقتحام منازلهم في سلوان.
يذكر أن قوات االحتالل كانت أفرجت عن الفتى عوض عمر الرجبي )بش���رط 
الحب���س المنزلي في بي���ت جده بحي واد الجوز، ودف���ع كفالة بقيمة 3000 

شيقل.

االحتالل يؤجل محاكمة 
3 فتية مقدسيين

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدم����ت آلي����ات اإلدارة المدني����ة لالحت����الل 
اإلس����رائيلي يوم أمس الثالثاء، منزاًل وبركًسا 
وحظيرة أغنام في حي "فهيدات" ببلدة عناتا 

شمالي شرق القدس المحتلة.
وأف����اد المواطن صالح محم����د فهيدات، بأنه 
"تفاجأ بحصار قوات االحتالل منزله من جميع 

الجهات تمهيًدا لهدمه دون سابق إنذار".
وأوضح أن قوات االحتالل اعتدت على شقيقه 
ماجد وخاله محمود حلوة بالضرب، ومنعتهما 

من االقتراب من المكان.
وأكد أن قوات االحتالل لم تمنحه س����وى ربع 
س����اعة إلخراج األثاث من منزله، ثم ش����رعت 
بهدم����ه على كاف����ة محتوياته، مش����يرًا إلى 
أن آليات االحت����الل هدمت المن����زل القديم 
المبني من����ذ عام 1955 ويض����م ثالث غرف، 
والبناء المضاف إليه منذ عام 1998، بمساحة 
إجمالية بلغ����ت 220 متًرا مربًعا، بواقع خمس 

غرف ومطبخ وحمامين.
ويقطن المواطن صالح فهيدات )42 عاًما( في 

المنزل مع والدته وزوجته وثالثة أوالد أكبرهم 
)12 عاًما( وأصغرهم عامين ونصف.

وأش����ار فهي����دات إل����ى أن ق����وات االحتالل 
تس����تهدف ح����ي "فهيدات" عن����د المدخل 
الش����رقي لبل����دة عنات����ا لقربه من معس����كر 
"عنتوت" العسكري، ويقطن فيه نحو 80 فردًا.

وفي س����ياق متص����ل، هدمت آلي����ات اإلدارة 
المدني����ة لالحتالل بركس����ا وحظي����رة أغنام 
للمواطنين رائد نمر الجمزاوي، وعيد الصرايعة 

في الحي.

 الخليل/ االستقالل:
أصيب عشرات المواطنين من بينهم طلبة مدارس، يوم 
أم���س الثالثاء، باالختناق بمواجهات مع قوات االحتالل 
االسرائيلي بالقرب من مدرستي طارق بن زياد، ومدرسة 
الخليل األساس���ية للبنين في المنطق���ة الجنوبية من 

مدينة الخليل.
وأش���ارت مصادر محلية، إلى أن مواجهات اندلعت بين 
شبان فلسطينيين وقوات االحتالل بالقرب من مدرسة 
طارق التي تقع تحت الس���يطرة األمنية اإلس���رائيلية، 

احتجاجًا على اعدام الش���هيد وائل الجعبري بدم بارد، 
أطلق جنود االحتالل األعيرة المطاطية، وقنابل الصوت 
والغاز الس���ام في محيط المدرس���ة، ما تسبب بإصابة 

العشرات بحاالت اختناق جراء استنشاق الغاز.
كما اعتدت قوات االحتالل بالضرب على معلمي وطالب 
مدرسة الخليل األساسية للبنين في المنطقة الجنوبية 
من المدينة، واطلقت الغاز الس���ام في محيط المدرسة 
ما تس���بب بحاالت اختن���اق في صف���وف الطالب، تم 

معالجتهم ميدانيا.

طوباس/ االستقالل
طردت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس الثالثاء، 
ع���ددًا من العائالت الفلس���طينية م���ن خيامها، في 
منطقتي خربة »أم الجمال«، و«البرج«؛ بحجة التدريبات 

العسكرية.
وأفاد الناش���ط الحقوقي عارف دراغمة بأن س���لطات 
االحت���الل تواجدت ف���ي المنطقتين وطردت س���بع 
عائالت منها، من الساعة الخامسة مساء أمس، حتى 

العاشرة من صباح يوم غد األربعاء.
وكان���ت س���لطات االحتالل أخط���رت يوم أمس 
أربع عائالت من خرب���ة »أم الجمال«، وثالث أخرى 
م���ن منطقة »البرج«، بالطرد م���ن خيامهم بحجة 

التدريبات.
يش���ار إلى أن االحتالل يطرد بشكل مستمر عائالت 
من مناط���ق متفرقة م���ن األغوار؛ بحج���ج التدريبات 

العسكرية.

االحتالل يهدم منزال وحظيرة أغنام في »عناتا« بالقدس

االحتالل يطرد 7 عائالت
 فلسطينية من األغوار الشمالية

شبح التهجير والتشرد يخّيم على الولجة

الخليل: إصابات بمواجهات مع االحتالل

االحتالل يوا�سل بناء امل�ستوطنات 
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ونق����ل موقع مفوضي����ة اإلعالم ف����ي فتح عن 
األحمد قوله: "إن وفدا من حركة فتح سيتوجه 
إلى مصر بدعوة من الوفد المصري الستكمال 

المشاورات حول المصالحة وغيرها".

% عالقة  10
ويق����ول مص����در رفي����ع ف����ي حرك����ة فت����ح 
ل�"االستقالل": "إن لقاء الوفد المصري بالرئيس 
عب����اس، كان إيجابيًا وقد تم التوافق على نحو 
90% من المقترح����ات المصرية، وتبقى فقط 
10% م����ن النقاط التي ال ت����زال بحاجة لبحث 
أكبر، وهي قضايا مهمة لشعبنا الفلسطيني".

وأوضح أن ال�10% من هذه المقترحات تتعلق 
بملف����ي األمن والموظفين الذي����ن يعتبرا أهم 
ملف����ات المصالحة والعقبت����ان البارزتان فيه، 
مضيفًا "أن الوفد المصري من المقرر أن ينقل 
لحركة حماس مخرجات هذا اللقاء، على أن يزور 

وفد من حركة فتح القاهرة األسبوع المقبل.
وبّي����ن أن وفد فت����ح ال����ذي س����يزور القاهرة 
سيس����تمع للقيادة المصرية ح����ول رد حركة 
حماس على ما تم التوافق عليه خالل االجتماع 
بالرئيس عباس في القاهرة، مش����ددًا على أن 
كافة المباحثات تستند على اتفاق المصالحة 
2011، واتف����اق تطبيق المصالحة الموقع بين 
فت����ح وحماس يوم 12 أكتوبر/ تش����رين األول 
الماض����ي مع إضافة جزئي����ة تتعلق ب�"صفقة 

القرن".

وتاب����ع المصدر الرفيع: "زيارة وفد فتح للقاهرة 
س����تكون محط����ة مفصلي����ة، فه����ذه الزيارة 
سيتمخض عنها قرار يجب أن يكون تاريخيًا، 
وإذا اس����تمرت حال����ة المماطل����ة ف����ال يمكن 
االس����تمرار على ه����ذه الحالة من ال����دوران بال 
نهاية أو نتائج وس����يكون للرئيس عباس قرار 
حاس����م إما بإكمال طري����ق المصالحة أو بوقفه 

لع����دم وجود جدية ل����دى حماس ف����ي إنهاء 
االنقسام".

ولفت المصدر النظ����ر إلى أن عباس أكد للوفد 
المص����ري خالل زيارت����ه رام الله، أن����ه ال يمانع 
التهدئة مع "إسرائيل" وإقامة مشاريع إغاثية 
لغ����زة، ش����ريطة أن يتم ذلك بوجود الس����لطة 
الفلسطينية في الضفة، وإعادة غزة إلى "حضن 

الوط����ن"، وأن أي محاوالت لتمرير تهدئة خارج 
إطار منظمة التحرير س����يقابلها عباس بفرض 
المزيد من اإلجراءات ضد حماس بهدف ثنيها 

عن "سلخ غزة عن الضفة الغربية".

زيارات دون نتيجة!
من ناحيته، يرى المحلل السياسي طالل عوكل، 

أن األيام أو األسابيع القليلة القادمة قد تشهد 
أمرًا اس����تثنائيًا في ملف المصالحة، وقال: "إما 
س����نصاب بانتكاس����ة وخيبة أمل، أو سنشهد 
تنفيذًا فعليًا للمصالحة. إذ ال يعقل اس����تمرار 
الجه����ود المصري����ة وزيارات وف����ود الفصائل 

للقاهرة دون نتيجة".
وأوض����ح أن الحدي����ث عن التهدئ����ة بين غزة 
و"إس����رائيل" برعاية مصرية ربما ساهم بإجبار 
حركة فت����ح على التنازل ع����ن بعض مواقفها 
حول المصالحة من أجل اس����تعادة قطاع غزة 

ليد السلطة الفلسطينية.
وبّي����ن عوكل أن مصر يجب أن تلعب دورًا أكثر 
حس����مًا في الملفات العالقة، وأن تساهم في 
وضع الحلول وتذليل العقبات، مشيرًا إلى ملفي 
األمن وموظف����ي غزة يعتبران ملفان مصيريان 

بالنسبة إلى حركة حماس.
ولف����ت النظر إل����ى أن حماس تريد مش����اركة 
حقيقية على األرض في مل����ف األمن لضمان 
عدم العودة إلى مربع ما قبل عام 2006، عندما 
كانت األجهزة األمنية التابعة للسلطة تعتقل 

المقاومين وتمنع عمل المقاومة.
وأش����ار عوكل إلى أن حماس أثبتت بمواقفها 
الس����ابقة أنها لن تتخلى عن موظفيها الذين 
عينتهم عام 2007، إذ ال يمكن لحماس تحمل 
ص����رف رواتب أولئ����ك الموظفي����ن بعد تولي 
الس����لطة وحكومة الحمد الله مس����ؤولية غزة 

وضرائبها ومعابرها بشكل كامل.

الخالفات تدور حول 10 % من نقاطها

هل تستطيع مصر وضع النقاط على حروف المصالحة؟
غزة/ حممود عمر:

لإمت��ام  م�س��تمرة  امل�س��رية  اجله��ود  ت��زال  ل 
امل�س��احلة الفل�س��طينية، اإذ جت��ري املخاب��رات 
امل�س��رية يف الوقت الراهن ات�س��الت مع حركة 
حما�س، بعد لقاء وفد املخابرات برئي�س ال�سلطة 

الفل�س��طينية حمم��ود عبا�س يف رام اهلل، و�س��ط 
حدي��ث ع��ن بق��اء نح��و 10% فقط من ق�س��ايا 
مل��ف امل�س��احلة عالقة ب��ن الطرف��ن وبانتظار 
حلها بالو�س��اطة امل�س��رية. وكان ع�س��و اللجنة 
املركزية حلركة فتح، وم�س��وؤول ملف امل�س��احلة 

ع��زام الأحمد، ق��ال موؤخرًا: اإن الوفد امل�س��ري 
الذي زار عبا�س، اأكد عمق التن�س��يق والثقة بن 
م�سر وفل�س��طن وفتح حتديدًا، وا�ستمرار جهود 
م�س��ر لإنه��اء النق�س��ام، وحر�س��هم عل��ى اأخ��ذ 

الدعم من القيادة الفل�سطينية.

عبا�س خالل لقائه وفد املخابرات العامة امل�سري

غزة/ االستقالل:
ق���ال رئيس حرك���ة حماس ف���ي قطاع غزة 
يحيى الس���نوار إن دوال كبيرة أرادت إحباط 
المصالحة، معربا عن أس���فه الش���ديد ألن 
جه���ات فلس���طينية رس���مية تعاونت مع 

المخابرات اإلسرائيلية لتنفيذ ذلك.
وأض���اف الس���نوار خ���الل لقاء م���ع النخب 
السياسية  المس���تجدات  حول  الش���بابية 
والتطورات على الساحة الفلسطينية عقده 
في مدينة غ���زة يوم أمس الثالث���اء، "نحن 
ُأفِشلنا في تحقيق وإنجاز المصالحة وال زالت 

حالة االنقسام موجودة مع األسف".
وتابع الس���نوار: "كنا ندرك أن تفجير مركبة 
مدي���ر قوى األم���ن الداخلي الل���واء توفيق 
أب���و نعيم كان يه���دف لتفجير المصالحة 
واجتزنا ذلك وأكدنا على خيار المصالحة رغم 

العقبات والصعوبات".
وأش���ار إلى أنه من الواض���ح أن األمور اآلن ال 
تس���ير بالوتيرة المطلوب���ة للمصالحة، لكن 
نحن لم ول���ن نفقد األمل حتى تحقيق هذا 
المسار الوطني، الفتا إلى أن "هناك رؤيتين 
مختلفتي���ن للمصالحة، األول���ى مبنية على 
الوحدة والش���راكة الحقيقية دون استثناء 
أح���د، والثانية رؤية مفاده���ا هازم ومهزوم 

وفوق األرض وتحت األرض".
من جهة أخرى، أكد الس���نوار أن مس���يرات 
العودة خيار حماس وخيار فصائلنا وشعبنا، 
ومّثل���ت حال���ة تح���ٍد لالحت���الل ومؤامرات 

تصفية القضية.
وبّين أن قطاع غزة ومش���روع المقاومة كان 
ُيخطط له أن يس���قط في الشتاء الماضي، 

وقد تح���دث بذلك ليبرمان بش���كل واضح، 
بعدما وصل مسار المصالحة لطريق مسدود، 
من خالل إح���داث انفجار داخلي في القطاع 
م���ن عدة أط���راف، ولكن مس���يرات العودة 

أفشلت هذا المخطط.
وق���ال الس���نوار: "اتخذنا قراًرا ب���أن الحصار 
يجب أن ُيكس���ر، بعز عزيز أو ذل ذليل، ومن 
ال يعجبه ليش���رب من بحر غزة، وس���نجعله 
يس���فُّ م���ن رمله، وس���نفرض ذل���ك بكل 

الوسائل الممكنة".
وفي ملف تثبي���ت وقف إط���الق النار قال 
الس���نوار "نح���ن ال نريد الح���رب ومعنيون 
بتثبيت وقف إط���الق النار 2014، لكن هذا 
ال يعني أننا غي���ر جاهزين لصد أي عدوان، 
فنحن على أتم االس���تعداد والجهوزية مع 

فصائل المقاومة".
وأضاف "مطالبنا المبدئية لتثبيت تفاهمات 

2014 هي توفير رواتب الموظفين س���واء 
حكومة غ���زة ورواتب موظفي الس���لطة، مع 
حل مشكلة الموازنات التشغيلية للوزارات، 
وتوفي���ر 50 أل���ف فرص���ة عم���ل جديدة، 
ومشاريع بنية تحتية، و)حل أزمة( الكهرباء".

وقال الس���نوار "إن أف���كاًرا ُطرحت علينا من 
جه���ة معينة حول روات���ب موظفي غزة، وال 
نصارع من أجلها، ولن نقبل بأي اتفاق دون 

أن يتضمن 50 ألف فرصة عمل جديدة".
وتاب���ع "ل���ن نس���مح أن يفق���د الش���باب 
الفلس���طيني بغ���زة األم���ل وأال يكون لهم 

فرصة حياة كريمة".
وأك���د عدم وجود أي اتفاقات سياس���ية مع 
االحتالل، موضًحا بأنه "لو وافقنا على شروط 
لُحلت  الرباعية وتسليم األنفاق والصواريخ 
أمورنا، لكنن���ا ال نزال متمس���كين بالعودة 

وحقوق شعبنا".

السنوار: جهات فلسطينية رسمية
 تعاونت مع الشاباك إلفشال المصالحة

جانب من اللقاء 

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات 
الع���ودة وكس���ر الحص���ار، القي���ادي ف���ي 
حركة الجهاد اإلس���المي، خال���د البطش أن 
مس���يرات العودة وكسر الحصار ستستمر؛ 
ردًا عل���ى القرارات األمريكي���ة الجائرة بحق 
الفلس���طينيين الت���ي كان آخره���ا محاولة 
الوالي���ات المتح���دة تصفي���ة وكالة غوث 

وتشغيل الالجئين )أونروا(.
وأوض���ح البطش في كلمة له خالل مس���يرة 
»معًا لحماية حق���وق الالجئين« التي جرت 
عصر أمس بالقرب من حاج���ز بيت حانون/ 
 اإلج���راءات 

َّ
»إي���رز ش���مال قط���اع غ���زة، أن

األمريكية الظالمة بحق شعبنا هي حلقة من 
حلقات تذويب وتصفية القضية الفلسطينية، 

 الواليات المتحدة األمريكية منحازة تمامًا ل�«إسرائيل«، وتسعى إلى إنهاء الوجود الفلسطيني.
َّ

مشيرًا إلى أن
ودعا البطش ش���عبنا للرد على القرار األمريكي من خالل االس���تمرار في مسيرات العودة، واتمام المصالحة 
الفلسطينية، قائاًل »نقولها بكل وضوح لن يكون قرارنا الفرار من المواجهة بل سنرد على القرارات االمريكية 

باإلصرار بالتمسك بأدوات النضال الفلسطيني التي من بينها مسيرات العودة«.
وأضاف: لن نتوسل حقوقنا وحياة كريمة من إدارة »البلطجي« ترامب، بل سنختار قرار المواجهة واالستمرار 

في مسيرات العود وكسر الحصار الظالم.
وفي رسالته للجماهير الفلسطينية، قال: تمسكوا بمسيراتكم ومقاومتكم من أجل الحفاظ على حق العودة 
للقدس ويافا والرملة، تمس���كوا بمس���يراتكم ومقاومتكم لكسر الحصار اإلسرائيلي الظالم منذ 11 عامًا لم 
يجلس أحد معنا ليناقش كسر الحصار عن قطاع غزة الصامد لكن عندما انطلق شعبنا في مسيرات العودة 
أصبح الجميع يتحدث معنا عن فك الحصار، وأقول هنا وبوضوح: أنه إذا توقفت مسيرات العودة سيستمر 

الحصار وهذا ما لن نقبل به إطالقًا.
 المقاومة س���تظل تحمي ظهر الشعب الفلسطيني وستظل الدرع الواقي لشعبنا من 

َّ
ولفت البطش إلى أن

االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة بحقه.
وكانت الخارجية األمريكية أعلنت في األول من سبتمبر الحالي وقف جميع دعمها المالي لجميع مؤسسات 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، »االونروا«، األمر الذي قوبل برفض واستنكار فلسطيني وعربي 

ودولي.

البطش: مسيرات العودة ستتواصل 
والمقاومة لن تتوانى في حمايتها

خالد البط�س
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح �سمال غزة – دائرة التنفيذ 

إخطار تنفيذ 
إلى المخطر إليه / عبد الله سامي عبد الله عزيز مجهول محل اإلقامة نخطرك 
بان عليك دف���ع قيمة القضية التنفيذية رق���م 4173 / 2018 لصالح طالب 
التنفيذ / الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال ويمثلها / سامي حمودة 
وذلك لتسديد قيمة سند تنفيذي "كمبيالة" )2069 دوالر امريكي( باإلضافة 
إلى الرس���وم والمصاريف وقدرها 114 شيكال وذلك خالل أسبوعين من نشر 
هذا اإلعالن وبالعكس ستجري ضدك اإلجراءات القانونية حسب األصول على 

ذمة القضية التنفيذية رقم 4173 / 2018 
لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين.

التاريخ : 2018/8/15م

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

فبين ش���هري كانون الثاني/يناير ونيس���ان/أبريل 
2018، وثق مكتب األمم المتحدة لتنس���يق الشؤون 
اإلنس���انية 84 حادثة نس���بت إلى المس���توطنين 
بي���ن  إصاب���ات  ف���ي  وتس���ببت  اإلس���رائيليين، 
الفلس���طينيين أو في إلح���اق أض���رار بالممتلكات 

الفلسطينية. 
فال يكاد يمر أسبوع حتى يشهد الفلسطينيون في 
قرى مختلف���ة على تخريب ممتلكاتهم وش���عارات 
تحري���ض وتهديد كتبت باللغة العبرية، إذ ش���هد 
ش���هر آب / أغس���طس، ما يزيد عن 2227 انتهاكا، 
نفذها جنود االحت���الل في الضفة الغربية والقدس، 
و23 اعتداء من قبل المس���توطنين، حس���ب تقرير 
صادر عن الدائرة اإلعالمية لحركة حماس في الضفة 

المحتلة.
وأف���اد التقري���ر أن 336 انتهاكًا وقع���ت في مدينة 
رام الله ، بينها استش���هاد المواطن المس���ن محمد 
أرش���يدات )85 عاما(، بعد أن دهسه مستوطن قرب 
بلدة العين س���امية برام الله،  قب���ل أن يلوذ بالفرار، 
وإصاب���ة 17 آخرين، واحتجاز واعتق���ال 83 مواطنا ، 

وهدم منزلين.

كما نفذ المستوطنون 21 اقتحاما للمسجد األقصى 
، تح���ت حماية قوات االحتالل ، ش���ارك فيها 1455 
مس���توطنا ، إضافة القتحامهم المسجد اإلبراهيمي 
، أربع م���رات خالل الش���هر ، كما س���جل 51 اعتداء 
للمس���توطنين ، تنوعت بي���ن قطع ط���رق واعتداء 

بالضرب ، واعتداء على األراضي والمحاصيل .

ت�ساعد كبري 
مس���ئول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة الغربية  
المحتلة غس���ان دغلس، أكد تزايد وتيرة االعتداءات 
الوحشية التي يمارسها  قطعان المستوطنين ضد 
المواطنين بمختلف مدن الضف���ة الغربية المحتلة  
ومدينة القدس، الفتا إلى أن هذا العام شهد ارتفاعًا 

كبيرًا  في االعتداءات أكثر من األعوام السابقة . 
وش���دد دغلس ل� "االس���تقالل" أن تصاعد اعتداءات 
المس���توطنين بات ملحوظًا بشكل واضح بعد اعالن 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب  القدس عاصمة ل� " 
إسرائيل" ، وأيضا يأتي في ظل المخططات االمريكية 

اإلسرائيلية الرامية لتهديد المدينة . 
وأوض���ح أن مدينتي بيت لحم ونابل���س أكثر المدن 

التي شهدتا مؤخرا اعتداءات من قبل المستوطنين 
،  حيث تنوعت ما بين قطع ألشجار الزيتون وتحطيم 
مركبات المواطنين واالعتداء بالضرب على المزارعين 
و اطالق النار على منزل  المواطن جمال رضا س���يف ، 
الذي يقع على الش���ارع الرئيسي الواصل بين نابلس 
وجنين ، دون وقوع إصابات ، و غيرها من االعتداءات 

العنيفة . 
وبين أن المستوطنين يحاولون من خالل اعتداءاتهم 
المتك���ررة بث الرعب والخوف ف���ي قلوب المواطنين 
ودفعه���م إلخ���الء منازلهم والتخلى ع���ن أراضيهم 
،  تمهيدا الس���تيالئها وبس���ط سيطرتهم عليها  ، 
معتب���را أن ما يحدث من قبل المس���توطنين مخطط 
ممنهج ومدروس من قبل حكومة االحتالل االسرائيلي 

التي توفر الحماية لهم . 

بحماية جنود الحتالل
بدوره، اعتبر منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار 
ف���ي بلدة الخضر جن���وب بيت لحم أحم���د صالح أن 
اعتداءات المس���توطنين في المدين���ة زادت خالل 
اآلون���ة األخيرة ، بفعل اجراءات الحماية التي توفرها 

شرطة االحتالل اإلسرائيلي . 
وأوضح صالح ل�"االس���تقالل" أن المستوطنين قاموا 
خالل األيام الماضية بقطع حوالي 500 ش���جرة عنب 
مثم���رة في بلدة الخضر ، فيما قام عدد آخر بمصادرة 

جرار زراعي لمزارع في القرية .
وبين أن االعتداءات تتنوع وتتكرر بشكل شبه يومي 
في قرى مختلفة بالمدينة ، إذ عمل مستوطنون قبل 
عدة أيام على اغالق طرق زراعية في قرية شوشحلة ، 

عدا عن االعتداء على المزارعين بالضرب.
ولفت إلى أنه باإلضافة إلى اعتداءات المس���توطنين 
المس���تمرة والمتزاي���دة ، فل���م تس���لم المدينة من 
اعتداءات حكومة االحتالل اإلس���رائيلي التي قامت 
باعتقال وهدم أربع منازل ف���ي قرية الولجة الواقعة 
في بي���ت لح���م ، باإلضافة إل���ى عزمها بن���اء  170 
وحدة اس���تيطانية  على حس���اب أراضي وممتلكات 

المواطنين . 

اإدانة 
أدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن، االعت���داءات 
المتواصلة التي ترتكبها ميليش���يات المستوطنين 

 ، الفلس���طينيين  المواطني���ن  ض���د  المس���لحة 
وممتلكاتهم ف���ي الضفة الغربي���ة المحتلة ، تحت 
رعاية وحماية قوات االحتالل ، مشيرة إلى أن العربدة 
الفلس���طينيين في  المواطنين  أراضي  واس���تباحة 
مناطق متفرقة من الضفة الغربية تتواصل، كما هو 
الحال في قرية رأس كرك���ر غربي رام الله ، وعمليات 
التجريف الواسعة لتوسيع مستوطنة "بيت آرييه " 

شمالي رام الله.
وأك���دت ال���وزارة  ف���ي بيان له���ا أن تل���ك الجرائم 
ترتكب في إطار تقاس���م واضح لألدوار بين الحكومة 
االس���رائيلية وأذرعه���ا المس���لحة المختلفة وبين 
المستوطنين المس���لحة، بهدف تكريس االحتالل 
وابتالع المزي���د من األرض الفلس���طينية وقضمها 
تدريجيًا، وتهجير المواطنين الفلس���طينيين منها 
وصواًل الى تهويد أجزاء واس���عة من الضفة الغربية 
المحتل���ة خاص���ة المناط���ق المصنف���ة )ج(، وإقامة 
كتلة إس���تيطانية ضخمة متصلة بشبكة من الطرق 
االستيطانية ومرتبطة بالعمق االسرائيلي، األمر الذي 
يؤدي إلى إغالق الب���اب نهائيا أمام أية فرصة لقيام 

دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وذات سيادة.

ارتفعت وتيرتها في الضفة والقدس في 2018

اعتداءات المستوطنين.. تطّور »ممنهج« بغطاء رسمي!
غزة / �سماح املبحوح: 

ت�ساعدت يف الآونة الأخرية وترية اعتداءات 
امل�ستوطنني �سد املواطنني الفل�سطينيني وممتلكاتهم 

مبختلف مدن ال�سفة الغربية ومدينة القد�س املحتلة، 
واأ�سبحت تلك الهجمات العن�سرية التي ينفذها اأفراد 
وجمموعات بحماية جنود الحتالل، كابو�سًا روتينيًا 
يالحق املواطنني يف كل وقت ويف اأي مكان.  وارتفعت 

اعتداءات امل�ستوطنني يف العام 2018 يف ال�سفة 
الغربية و القد�س املحتلتني ب�سكل كبري وملحوظ، 

حيث تنوعت ما بني العتداء اجل�سدي، الذي و�سل 
اأحيانًا حد القتل ، وتدمري املمتلكات، التي قد تنفذ  

اإما ب�سكل فردي ، اأو �سمن جمموعات يف اإطار حركات 
وت�سكيالت �سهيونية ، اأ�سبحت م�سئولة عن تنظيم تلك 

العتداءات ، اأو تقدمي الدعم واحلماية لهم.
توا�سل اعتداءات امل�ستوطنني بحماية قوات الحتالل         ) اأر�سيف (

األغوار/ االستقالل:
أخطرت ما تسمى "اإلدارة المدنية" ثالث عائالت من منطقة "البرج" باألغوار الشمالية، 
بالطرد من خيامها، بحجة اجراء تدريبات عس���كرية.  وأفاد مسؤول ملف األغوار في 
محافظة طوباس معتز بشارات، أن االخطارات تبدأ اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء 
يوم أمس حتى العاشرة من صباح اليوم األربعاء. وكانت قد اخطر قوات االحتالل 4 
عائالت من منطقة أم الجمال في االغوار الشمالية بإخالء مساكنها، من عصر أمس 

حتى صباح اليوم، بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.

إخطار بطرد 3 عائالت من 
منطقة »البرج« باألغوار

القدس المحتلة/ االستقالل:
 أرس���ل النائب طلب ابو عرار، يوم أمس الثالثاء، رسالة 
مستعجلة لوزير التربية والتعليم االسرائيلي "نفتالي 
بنيت"، ووزير المالية االس���رائيلي "موش���ي كحلون"، 
طالب فيها باس���تمرار تمويل برنامج إكمال التعليم 
المدرسي لدى المجتمع العربي في النقب، بعد ان ُأعلن 
عن اغالق البرنامج بسبب انتهاء الميزانية المخصصة 

له.
وجاء في نص الرسالة: "يؤس���فني أن أقرأ وأسمع في 
وس���ائل اإلعالم ع���ن إغالق 24 صفا إلكم���ال التعليم 

الصفي في المجتمع العرب���ي في النقب، التي تعمل 
منذ عام 2012، وتقديم حلول ألولئك الذين لم يكملوا 

دراستهم في المدارس، ومعظمهم من النساء".
وذكرت الرسالة أن هذا البرنامج الذي يلبي احتياجات 
أولئك الذي���ن واجهوا صعوبات أو منع���وا من إكمال 
دراستهم في المدارس ألس���باب مختلفة، وتم وضع 
الخط���ة والميزانية بقرار حكومي لتحس���ين التعليم 
لدى العرب في النقب، وانتهت الميزانية المخصصة 

للبرنامج، االمر الذي أدى الى توقيفه.
وأكدت الرس���الة، أن عدم استمرار هذا البرنامج يقطع 

أولئك الذين بدأوا دراس���تهم ف���ي منتصف الطريق، 
ويمنع النس���اء بشكل رئيسي من مواصلة دراستهن، 
مشيرة إلى أن الميزانية التي يحتاجها المشروع 2.5 

مليون شيكل، والتي يمكن الحصول عليها بسهولة.
وطال���ب النائب أبو عرار في رس���الته بض���رورة تدخل 
الوزير في هذا األمر بشكل سريع، من أجل مواصلة هذا 
البرنامج الحيوي، مشيرًا إلى أنه سيطرح هذا الموضوع 
بشكل مستعجل في أروقة الكنيست، عند بدء الدورة 
الش���توية، في حالة عدم توفير الميزانيات الستمرار 

البرنامج المذكور.

أبو عرار يطالب استمرار إكمال
 التعليم المدرسي في المجتمع العربي

عمان/ االستقالل:
قال رئيس مجلس الن����واب األردني عاطف الطراونة، إنه 
عندما تكون هناك دولة فلسطينية ذات سيادة يمكننا 
الحديث ع����ن كونفدرالية مع األردن، ونظ����ًرا لعدم توفر 
ذل����ك، فإن هذا الطرح ق����د يكون التفاًف����ا على اتفاقية 
السالم ووعود الحل النهائي وس����لًبا للحق الفلسطيني 

وليس كونفدرالية.
وقال الطراونة في مقابلة خاصة مع وكالة "س����بوتنيك" 
الروس����ية تعليًقا عل����ى طرح الرئي����س األميركي دونالد 

ترمب موضوع الكونفدرالية بين فلس����طين واألردن على 
الرئيس الفلس����طيني محمود عباس، "أتصور أن موقف 
األردن ثابت، فعندما تكون هناك دولة فلسطينية ذات 

سيادة سنتحدث عن كونفدرالية".
وأضاف "أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية تشرذمت 
بس����بب المس����تعمرات، وبالتالي أين ه����ي الدولة التي 
تتح����دث عنها، لتعمل كونفدرالية مع األردن، إال إذا كان 
هذا التفافا على اتفاقية السالم ووعود الحل النهائي ومن 
ثم تجفيف منابع التمويل لالجئين من خالل وكالة غوث 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( والتضييق 
عليهم والتعام����ل معهم على أنهم مواطنون أردنيون". 
ووصف الطراونة، ما سبق بأنه "سلب للحق الفلسطيني 
وليس كونفدرالية"، قائاًل: "الشعب الفلسطيني يعيش 
اآلن عل����ى أراض أردنية وأتصور أن����ه ال يوجد أي تمييز 
بين األردني والفلس����طيني، ولكن يجب أن يشعروا بأن 
هناك شعًبا فلسطينيا الجئا على أرض المملكة األردنية 
الهاش����مية وله الحق في العودة إلى فلسطين التي هي 

بلده األم".

النواب األردني: كونفدرالية مع األردن
 بغياب دولة فلسطينية سلب للحق
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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 )730 / 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
معي���ن عبد الفتاح عبد الل���ه أبو الحصين من س���كان جباليا هوية رقم 
800347957 بصفت���ه وكيال عن: عبادة خال���د يونس الخالدي بصفته 

وكيال عن / حمدي رضوان حجازي اللوح وكالة رقم 4848 / 2015
بموجب وكالة رقم: 5174 / 2015 الصادرة عن جباليا

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1776 قسيمة 161 + 35 المدينة بيت الهيا

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

3/ 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 )735 / 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
محمد زهير مصطفى بسيسو من سكان غزة هوية رقم 900344086 

بصفته وكيال عن: طه زهير مصطفى بسيسو
بموجب وكالة رقم: 2656 / 2018 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 5030 قسيمة 8 المدينة السميري

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 4/ 9/ 2018م

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

وكش���فت تقارير إعالمي���ة النقاب عن تقدي���م الواليات 
المتح���دة عرضا على عدة دول منها مصر واألردن لتوطين 
الالجئي���ن الفلس���طينيين مقاب���ل تقديم تس���هيالت 
اقتصادية لتلك الدول ، كخطوة اضافية على طريق تنفيذ 
صفقة الق���رن التي ترعاه���ا اإلدارة األمريكية في أعقاب 
قرارات س���ابقة بنقل الس���فارة األمريكية لدى الكيان من 
تل الربيع المحتلة إلى مدين���ة القدس المحتلة واعتراف 
الوالي���ات المتحدة بالقدس كعاصم���ة للدولة اليهودية 
تبعه قرار بوقف تمويل وكالة تش���غيل الالجئين وفرض 

قيود اقتصادية عليها بهدف انهاء عملها. 
وبحس���ب صحيفة االخبار اللبنانية ف���إن العرض المقدم 
لجمهورية مصر تمثل بمنح الجنسية للفلسطينيين من 
حملة الوثائق المصرية والذين يقارب عددهم  100 ألف 
فلس���طيني ، مقابل تقديم تسهيالت اقتصادية لمصر 
واالفراج عن المعونة األمريكية غير العسكرية التي تقدم 
لمصر وتس���هيل حصول مصر على باق���ي الدفعات من 

قرض البنك الدولي .
فيم���ا كان العرض المطروح على المملك���ة األردنية بمنح 
الجنسية األردنية لما يقارب 150 ألف فلسطيني أصولهم 
من قطاع غزة ؛ مقابل تقديم حزمة مس���اعدات اقتصادية 
كبيرة من ش���أنها معالج���ة االزمة المالي���ة الخانقة التي 

تعاني منها األردن .
وذكرت صحيفة االخبار أن اإلدارة األمريكية سمحت لدول 
الخليج العربي بتقديم الدعم لألونروا وفق عدة ش���روط ، 
م���ن بينها إعادة تعريف الالجئ الفلس���طيني وتقليص 
المس���اعدات تدريجيا لحين الوصول إل���ى إنهاءها كليًا 

ووقف عمل األونروا .

خطة �سيطانية
وأكد نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية يحيى موس���ى 

أن اإلدارة األمريكي���ة تمث���ل راعيا للمخطط���ات التآمرية 
والش���يطانية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية 
تحت عدة مس���ميات واهية كان آخرها مس���مى "صفقة 

القرن".
وقال موس���ى ل� "االس���تقالل":" إن الضغ���وط األمريكية 
ومؤامراتها على القضية الفلس���طينية ليست بالحادثة 
الجدي���دة، وخط���ط توطين الالجئين ه���ي خطط قديمة 
جدي���دة، ويجب على الدول العربي���ة أن تعلن صراحة عن 
موقفه���ا من هكذا اطروحات لس���د الطريق أم���ام اإلدارة 

األمريكية ".
وأكد أن قضية الالجئين تمثل مركز القضية الفلسطينية 

وجوهره���ا وال يمكن القبول بأي بدي���ل عن العودة للقرى 
والمدن التي هجر الفلس���طينيين منها، مضيفا :" قضية 
الالجئين ليس���ت محال للمس���اومة وال يمكن التالعب بها 

مقابل حسابات اقتصادية ومالية ".
وبي���ن أن اإلدارة األمريكي���ة الحالي���ة كرس���ت نفس���ها 
وجهودها لخدمة الكيان الصهيوني وتعمل لصالحه علنا 
وتنفذ المخططات التي كان يسعى لها االحتالل على مدار 

السنوات التي جثم فيها فوق ثرى وطننا.
وتاب���ع" المطل���وب يتلخ���ص بض���رورة وحدة الش���عب 
الفلس���طيني تحت قيادة واح���دة، وط���رد الخونة الذين 
يفرضون الحصار على أبناء شعبنا وإعادة هيكلية منظمة 

التحرير الفلس���طينية بما يمثل الشارع الفلسطيني، فلم 
يعد هناك متسع من الوقت إلهداره".

قدمي متجدد 
ومن جانبه���ا، أكدت عض���و المكتب السياس���ي للجهة 
الش���عبية لتحرير فلس���طين مريم أبو دقة أن مش���اريع 
التوطين هي طرح قديم متجدد ، والموقف الفلس���طيني 
والعرب���ي هو موق���ف رافض لتلك المخطط���ات الهادفة 

لتصفية وانهاء القضية الفلسطينية .
وقالت أبو دقة ل� االستقالل:" إن أي تسهيالت اقتصادية 
تبنى على حسابات سياسية فهي تسهيالت مسمومة وال 
يمكن القبول به���ا ، والحل الوحيد المقبول إلنهاء قضية 
الالجئي���ن يتمثل بعودتهم لدياره���م وفق قرارات االمم 

المتحدة ".
وأعلنت عن رفض الجبهة الش���عبية للخطوات األمريكية 
بحق األونروا ومحاولة تعري���ب وكالة الغوث إلقائها على 
عاتق الدول العربية تمهيدا النس���حاب دولي من واجباته 

تجاه قضية وملف الالجئين الفلسطينيين.
واعتبرت أبو دقة أن حالة التشتت الفلسطينية الداخلية 
واستمرار االنقس���ام البغيض س���اهم في تكالب الدول 
الحريص���ة عل���ى مصلحة دول���ة االحت���الل لتقديم عدة 
مخططات ومبادرات بهدف تصفية القضية الفلسطينية 

وإنهاءها كليًا .
وأضافت :" حجم الضغوط والمؤامرات المتربصة بالقضية 
الفلسطينية تستوجب على الفلس���طينيين االستفاقة 
ومجابه���ة تلك المؤامرات بجبه���ة داخلية موحدة وقوية 

تتحطم عليها المؤامرات وتحمي الوطن ".
وطالبت الجماهير الفلس���طينية وفصائل العمل الوطني 
بممارس���ة الضغط الهادف إلنهاء حقبة االنقسام األسود 

الذي يضعف القضية الفلسطينية .

 عروض أمريكية مقدمة لمصر واألردن 

فصائل: توطين الالجئين مرفوض وليس محال للمساومة 
غزة / حممد مهدي: 

اأكدت ف�س��ائل فل�س��طينية اأن "ما ك�س��ف عنه موؤخرًا عن 
خط��ط تقدمه��ا الولي��ات املتح��دة المريكي��ة لتوط��ن 
الالجئ��ن الفل�س��طينين يف الأردن وم�س��ر ه��ي خط��ط 

قدمية جديدة، م�س��ددين على اأن ق�سية الالجئن لي�ست 
حمال للم�س��اومة ول ميك��ن التالعب بها مقابل ح�س��ابات 
"الإدارة  اأن  اقت�س��ادية ومالي��ة". واأو�س��حت الف�س��ائل 
الأمريكية احلالية كر�ست نف�سها وجهودها خلدمة الكيان 

ال�س��هيوين وتعمل ل�س��احله علنًا وتنفذ خمططاته التي 
ي�س��عى لتحقيقه��ا على م��دار ال�س��نوات املا�س��ية، معتربة 
اأن احل��ل الوحي��د املقبول لإنهاء ق�س��ية الالجئن يتمثل 

بعودتهم لديارهم وفق قرارات الأمم املتحدة" .

رام الله/ االستقالل:
أدان مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها يوم أمس 
الثالثاء في مدينة رام الله برئاس���ة رامي الحمدالله رئيس الوزراء، 
قرار اإلدارة األمريكية بقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين "األونروا".
وأك���د المجل���س، عل���ى أن هذا القرار يكش���ف زي���ف االدعاءات 
األمريكية بالحرص على األوضاع اإلنس���انية ف���ي قطاع غزة الذي 
يشكل الالجئون أغلبية سكانه، معتبرا أن هذا القرار يأتي في إطار 
االبتزاز السياس���ي والضغط على القيادة الفلسطينية لتمرير ما 

يسمى ب� "صفقة القرن".
وأكد المجلس أن الالجئين الفلس���طينيين ه���م الضحايا إلقامة 

"إسرائيل" وهي السبب الرئيس لمعاناتهم وتشردهم.
وش���دد على أن قضية الالجئين هي أحد الثوابت الوطنية التي ال 
يسمح ألحد المساس بها، وأنه ال يحق للواليات المتحدة األمريكية، 
وغيرها، تغيير والية وواجبات ومسؤوليات "األونروا" كما حددتها 
األمم المتحدة والتي تش���كلت بقرار م���ن الجمعية العامة لألمم 
المتحدة رق���م )302( لعام 1949، والذي ن���ص على وجوب قيام 
األون���روا بتقديم خدماتها في المجاالت كافة إلى حين إيجاد حل 

لقضية الالجئين وفقًا للقرار األممي )194(.
 وطالب المجلس حكوم���ات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي 
االرتقاء إلى مس���توى تحدي هذه القرارات واإلجراءات األمريكية 
– االس���رائيلية، والتدخ���ل ف���ورًا لضمان عدم تنفي���ذ مثل هذه 
التهديدات، والحفاظ على سالمة النظامين القانوني والسياسي 

العالميين.
كم���ا دعا الدول المانحة والممولة لوكالة الغوث وكافة ش���ركائها 
بتعزيز ش���راكاتها مع الوكالة، ورفع سقف تبرعاتها، والمساهمة 
بتمويل إضافي يس���اعد الوكالة على الخ���روج من أزمتها المالية، 
وتأمين تمويل كاف، ومس���تدام لميزانيتها يضمن اس���تمرارية 

عملها وفق التفويض الممنوح لها.

عمان/ االستقالل:
 ينش����ط حراك أردني فلسطيني عربي، بالتنسيق مع الدول 
المانحة، خالل الش����هر الحالي، لبحث سبل دعم وكالة األمم 
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا"، 
بعد وقف اإلدارة األميركية تمويل ميزانيتها، في ظل األزمة 

المالية الخانقة التي تمّر بها بعجز بلغ 217 مليون دوالر.
وبحس���ب مصادر فلس���طينية مطلعة، "س���تنعقد عدة 
اجتماعات خالل الفترة القليلة القادمة لبحث أزمة تمويل 
"األون���روا"، وذلك في ظل مخطط إس���رائيلي إلنهاء عمل 

الوكالة في القدس المحتلة، وتس���ّريب أنباء عن ش���روط 
أميركية على الدول المانحة لدعم "أألونروا"، باعتماد تغيير 

صفة الالجئ الفلسطيني".
وقالت المصادر، إن "القيادة الفلس����طينية تتحرك بش����كل 
عاجل بالتنس����يق والتعاون مع األردن والدول العربية وعدد 
من الدول الغربية والصديقة لتقديم الدعم الالزم "لألونروا" 
لضمان اس����تمرار عمله����ا وتقديم خدماته����ا، التعليمية 
والصحي����ة واإلغاثة االجتماعية، لالجئين الفلس����طينيين". 
وأضافت أن "التحرك يش����مل عقد مباحثات تتناول س����بل 

تعوي����ض التموي����ل األميركي، بع����د ق����رار إدارة الرئيس 
األميركي دونال����د ترامب، قطع كامل تمويلها لألونروا، فيما 
تدرس القيادة الفلس����طينية التوج����ه إلى الجمعية العامة 
لألمم المتح����دة ومجلس األم����ن الدولي، لمواجه����ة القرار 

األميركي، واتخاذ القرارات الضرورية لمنع تفجر األمور."
ُيشار إلى أن "األونروا" تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، منذ 
قرار واشنطن، في كانون الثاني- يناير الماضي، تقليص 
مس���اهمتها للوكالة، خالل العام الحال���ي، إلى 65 مليون 

دوالر، مقارنة ب�365 مليونا العام الماضي.

الحكومة: قطع مساعدات أونروا تحرك فلسطيني أردني لبحث أزمة تمويل »األونروا«
البتزاز القيادة وتمرير »صفقة القرن«



2018األربعاء    ذو الحجة         هـ   سبتمبر         م 2514395

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 )731 / 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

1-حيدر هاشم حيدر اللولو من سكان غزة هوية رقم 800765083
2-سائدة نزار كمال أبو رمضان من سكان غزة هوية رقم 931220784

بصفته وكيال عن: رائد وسائد وسليمة / أبناء نزار كمال أبو رمضان
بموج���ب وكالة رقم: 11790 / 2018 الص���ادرة عن بلغاريا + 33 / 2017 

رومانيا + 7931 / 2018 دبي
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 702 قسيمة 60 المدينة غزة الدرج
 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: 3/ 9/ 2018م

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

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية

   الموضوع / إعالن وراثة 
تقدمت إلى هذه المحكمة معاملة وراثة موقعة من مختار اهالي غزة تبين 
ان مريم عبد الله سليمان سلطان قد توفيت لرحمة الله تعالى  وانحصر 
إرثها الشرعي واالنتقالي في اوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفي 
قبلها محمد عبدالله محمد سلطان وهم احمد وعبد الله ومحمود واألنثى 
وهي نجاح ثم بتاري���خ 22/1/2010م توفي احمد المذكور وانحصر ارثه 
الشرعي واالنتقالي في زوجته نهى عبد الفتاح حسن عيس المشهورة 
الس���لطان وفي اوالده منها وهم طارق محمد واالن���اث وهن مريم ويارا 
ثم بتاريخ 10/2/2018م  توفي عبد الله المذكور وانحصر ارثه الش���رعي 
واالنتقالي في زوجته انعام يوسف جمعة الكردي المشهورة بسلطان 
وفي اوالده منها وهم الذكر وهو محمد واالناث وهن بس���مة ومنى واالء 

وحنين ومرام فقط .
ولم���ن له حق االعتراض عليه التوجه إلى محكمة الش���يخ رضوان خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشر البالغنا بذلك حسب االصول وحرر في 

24/ذوي الحجة 1438ه�� وفق 4/9/2018م 

   قا�سي ال�سيخ ر�سوان ال�سرعي 

رام الله/ االستقالل:
 كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. أحمد مجدالني ان الواليات المتحدة 
األمريكي���ة التي اعلن���ت عن وقف مس���اعداتها "لألونروا"، أعلنت ف���ي الوقت ذاته عن 
اس���تعدادها لتقديم ذات المبالغ الت���ي كانت تتبرع بها للوكالة ام���ا للدول المضيفة 
لالجئين لتقوم بتقديم نفس الخدمات التي كانت تقدمها "لألونروا" أو لبعض المنظمات 

االنسانية األخرى بشرط أن يتم التخلي عن الوكالة وانهاء دورها.
وأوض���ح مجدالني في تصريح له يوم أمس، ان الواليات المتحدة قامت باالتصال بالدول 
المضيف���ة لالجئين وعرضت عليها هذا المقت���رح الذي يهدف الى تصفية حق العودة 
لالجئين الفلسطينيين، والتوطين في البلدان المضيفة لهم، مشددًا على رفض القيادة 

واالشقاء العرب والدول المضيفة لالجئين لهذا الخيار.
وقال عضو تنفيذية المنظمة، إن الهدف الرئيسي للقيادة الفلسطينية هو كيفية 
الحفاظ على "االونروا" باعتبارها الش���اهد التاريخي على نكبة شعبنا والسعي حتى 
نهاية العام الجاري لمحاولة سد الفجوة التمويلية في ميزانيتها، والتي تبلغ 217 
مليون دوالر من أجل أن تس���تكمل الوكالة الخدم���ات التي تقدمها وأهمها لقطاع 

التعليم.
وأضاف ان القيادة تجري اتصاالت مع كافة الدول االس���المية التي قامت بحملة تبرعات 
واعربت عن اس���تعدادها للتبرع للوكالة، مشيرا إلى أن الكثير من دول العالم التي أبدت 

استعدادها لزيادة مساعداتها لألونروا هذا العام.
ونوه عض���و اللجنة التنفيذية إلى أن الرئيس محمود عباس س���يركز في خطابه باألمم 
المتحدة نهاية الش���هر الحالي على القرارات األمريكية بحق شعبنا وسيدعو المنظمة 
األممية لزيادة مس���اهمتها في موازنة االونروا الت���ي ال تتعدى 1% من الموازنة العامة 
للوكالة، وضرورة أن يلتزم العرب بمساهمتهم التي تقدر ب�7% في حين ال تلتزم الدول 

العربية سوى ب� 1% منها.

رام الله/ االستقالل:
 اس���تهجن جهاد طمليه عضو المجلس التش���ريعي الفلس���طيني، صمت 
المؤسسات الدولية، إزاء نية دولة االحتالل وقف أنشطة وكالة غوث وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين "األونروا" في مدينة القدس المحتلة.
وقال طمليه، في تصريح له، "لم يكن للصلف اإلسرائيلي أن يبلغ هذا 
المدى؛ لوال وجود شخص مثل )ترامب( يدفع بالعالم بعنجهية مدمرة 
نح���و المجهول"، مؤكدًا أن مس���عى اإلدارة األمريكية برئاس���ة ترامب 
لتصفية ملفات الوضع الدائم وفي مقدمتها القدس، والالجئين وحق 
العودة، وحل الدولتين، ومنح المس���تعمرات الش���رعية التي تنشدها 
إس���رائيل، لن يحول إس���رائيل إلى دولة طبيعية، ولن ينهي الصراع 
العربي اإلسرائيلي، بل س���يؤجج نيرانه وسيوسع من نطاق االشتباك 

مع المحتل اإلسرائيلي.
ودعا المجتمع الدولي إلى التوحد خلف مطلب طرد إسرائيل من األمم المتحدة 
لمخالفتها ميثاق األمم المتحدة، وعدم االنضباط لما جاء فيه، ال سيما التزام 
ال���دول القائمة باالحتالل بعدم تغيير مالمح ومعال���م البلد المحتل، وبعدم 

إعاقة المساعدات الدولية واإلنسانية المقدمة للسكان المدنيين.

غزة/ خالد اشتيوي:
 تظاهر العش���رات من المواطنين، 
يوم أم���س الثالثاء، أمام مقر األمم 
المتحدة في مدينة غزة ضد القرار 
االمريكي بوقف تمويل وكالة غوث 

وتشغيل الالجئين "االونروا".
وندد المش���اركون بق���رار الرئيس 
االمريك���ي دونال���د ترام���ب بقطع 
"االون���روا"، معتبرين  التمويل عن 
الق���رار بمثابة اع���الن للحرب على 
الش���عب وقضيت���ه، مؤكدين انه 
ال يمكن أن يك���ون االبتزاز المالي 
س���يفًا مس���لطًا على رقبة الشعب 

وقيادته.
من جانبه، أكد خالد السراج رئيس 
المكتب التنفيذي للجان الشعبية 
لالجئي���ن، أن���ه ال ب���د م���ن توفير 
الحماية والدعم لهذه المؤسس���ة 
الدولي���ة حتى تبق���ى تحت مظلة 

الس���راج،  ودعا  المتح���دة.  االم���م 
المجتم���ع الدولي لتبني سياس���ة 
دولي���ة وادخ���ال "االون���روا" ضمن 

الموازنة العام���ة لألمم المتحدة أو 
تتكفل مجموعة من الدول بس���د 
هذا العجز المالي مع االستمرار في 

المتحدة،  لألمم  الدولي  التفويض 
مطالبًا بض���رورة دعم األونروا وعدم 

تركها تواجه هذه األزمة لوحدها.

مدريد/ االستقالل:
أكدت إس���بانيا على خطورة الق���رار الذي أعلنته وزارة الخارجي���ة األميركية بإيقاف كل 
التموي���ل لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين "األونروا"،  

مطالبة أن يتم إعادة النظر في هذا القرار لما يمكن أن ينتج عنه.
وش���ددت اسبانيا في بيان صحفي يوم أمس الثالثاء، على رفضها االتهامات الموجهة 
ضد وكالة األونروا بأنها منظمة فاسدة وغير فعالة، وقالت: "على العكس تمامًا، فإن األونروا 
وخالل ستين عامًا منذ نشأتها وفى ظل ظروف صعبة للغاية استطاعت بإخالص شديد 
أن تس���هم في تقديم الدعم العاجل والمساعدة المجتمعية لالجئين الفلسطينيين". 
وقالت: إن الوضع المالي الحرج لألونروا الناجم عن قرار إدارة ترمب، يهدد بش���كل خطير 
استمرارية البرامج الضرورية في مجاالت الصحة والتعليم والتغذية والتي يستفيد منها 
بش���كل مباشر الالجئون الفلسطينيون في الشرق األوسط، وإيقاف الخدمات الرئيسية 
لخمس���ة ماليين الجئ فلسطيني، فإنه يمكن أن يؤثر بشكل خطير على االستقرار في 

الشرق األوسط، خاصة في قطاع غزة
وأكدت التزامها الراسخ ومش���اركتها في الجهود التي يقوم بها المانحون الرئيسيون 
األوربيون وعلى المس���توى الدولي، والتي تس���عى إلى إيجاد حلول مشتركة تسمح أن 

تستمر األونروا في تأدية مهامها بشكل مستمر.
وأضافت "هذا ما توصل إليه وزراء الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي عقب االجتماع غير 
الرس���مي الذي عقد يومي 30 و31 آب/ أغس���طس في فيينا، وتعتبر حكومة اسبانيا أنه 
على االتحاد األوروبي والدول األعضاء بذل مزيد من الجهد من أجل معالجة اآلثار الناتجة 
عن القرار األميركي الخطير". وأشارت إلى أنه ومن خالل الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي 
والتنمية )AECID( س���تقدم في األسابيع القادمة مساهمة عاجلة إلى األونروا، كما أنها 
ستش���ارك في مؤتمر المانحين الذي دعت إلي���ه األردن خالل االجتماع القادم للجمعية 

العامة لألمم المتحدة والذي سيبدأ نهاية الشهر الحالي.

القاهرة/ االستقالل:
ق���ال رئيس لجنة العالق���ات الخارجية بمجل���س النواب 
المصري ط���ارق رض���وان، "أن موقف الوالي���ات المتحدة 
بش���أن وقف تمويله���ا لوكالة –أونروا- يمث���ل إعالًنا عن 
انتهاء دورها كراٍع لعملية الس���الم التي بدأت عام 1991 
بعقد مؤتمر مدري���د، والذي تبعه ص���دور إعالن المبادئ 

الفلسطيني اإلسرائيلي عام "1993.
وأض���اف رضوان ف���ي بيان صحف���ي، أنه رغ���م التراخي 
والمماطلة في تنفيذ إسرائيل اللتزاماتها بمقتضى هذا 
االتف���اق واالتفاقيات الالحقة ل���ه، وعدم الوصول إلى حل 
عادل وشامل لقضية الشرق األوسط حتى اآلن، إال أنه كان 
هناك دوًما أمل ومحاوالت من جان���ب اإلدارات األميركية 

المتعاقبة لدفع عملية التسوية.
وتاب���ع: إنه بالطب���ع كان هناك تفاوت ف���ي اهتمام هذه 
اإلدارات بالقضية الفلسطينية وتسوية النزاع في الشرق 

األوسط، وكان هناك تحيز واضح طيلة هذه العقود للجانب 
اإلسرائيلي، ولكن منذ تولي اإلدارة األمريكية الحالية إدارة 

الرئيس ترمب بدأ هذا األمل يخفت ويتالشى.
وأوضح أن قرار الرئيس ترمب بنقل السفارة األميركية إلى 
القدس مثل محاولة واضحة لوأد القضية الفلس���طينية، 
وتأكدت النوايا األميركية بإعالن الواليات المتحدة وقف 

تمويلها لألونروا.
وأكد أن م���دارس "األونروا" المقام���ة بمخيمات الالجئين 
تقف شاهدة على دور هذه المنظمة، وتدحض كل ادعاء 
أميركي بضعف سياستها أو عدم قابليتها لإلصالح كما 

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية األميركية.
واعتبر أن الجهود البارزة والمشكورة لألونروا تفضح النوايا 
األميركي���ة الهادفة إلى تصفية القضية الفلس���طينية 
م���ن خ���الل خن���ق المجتمع���ات الفلس���طينية وحرمان 
الفلسطينيين من أبسط الحقوق اإلنسانية، حتي يتنازل 

الفلس���طينيون ع���ن هويتهم وينتهي ح���ل الدولتين، 
الدول���ة الصهيونية  وي���ذوب الفلس���طينيون "داخ���ل 

العنصرية".
ولف���ت رض���وان، إل���ى أن الوالي���ات المتح���دة تعاق���ب 
الفلسطينيين على رفضهم قرار نقل سفارتها للقدس، 
التي ينص إعالن المبادئ الفلس���طيني اإلسرائيلي على 
تحديد وضعها من خالل مفاوضات التس���وية النهائية، 

وتنحاز إلى "اسرائيل" على نحو غير مسبوق.
وش���دد بالقول: "إذا كانت الواليات المتحدة اختارت هذا 
الطريق وتنازلت بمحض إرادتها عن دور الوسيط والراعي 
لعملية الس���الم، فإن على الدول الكبرى أن تس���ارع لسد 
الفراغ المالي والسياس���ي الذي س���تحدثه السياس���ات 
األميركية قب���ل أن تتأزم األوضاع اإلنس���انية بمخيمات 
الالجئين الفلس���طينيين، والتي سيعقبها بالطبع أزمات 

وتوترات ال يحمد عقباها".

تظاهرة في غزة ضد قرار ترامب إيقاف تمويل »أونروا«

جانب من التظاهرة بغزة اأم�س        ) ت�سوير/ اأ�سرف اأبو عمرة (

طمليه: وقف مساعدات 
»األونروا« لن ينهي الصراع

إسبانيا تطالب أمريكا بالتراجع 
عن قرار وقف تمويل »أونروا« 

مقترح أمريكي لمساعدة الدول المضيفة 
لالجئين بشرط التخلي عن »أونروا«

النواب المصري: وقف تمويل »أونروا« 
ينهي الدور األمريكي بعملية التسوية

رام الله / االستقالل:
وصف األمين الع���ام لحركة المب���ادرة الوطنية النائب 
مصطفى البرغوثي التصريحات اإلسرائيلية واألمريكية 
التي تحاول إع���ادة طرح مش���اريع كونفدرالية كبديل 
إلنهاء االحتالل بالكامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة 
بأنها جزء م���ن حملة نتنياهو وفري���ق ترمب لتصفية 
القضية الفلس���طينية، وحق العودة، ولتهويد الضفة 
الغربي���ة بما فيها القدس. وق���ال البرغوثي في تصريح 
صحفي: إن مش���اريع نتنياهو تس���تهدف ليس فقط 

حقوق الشعب الفلسطيني، بل والمس باستقرار األردن 
من خالل العودة لفكرة شارون البائدة بخلق وطن بديل.

وحذر من خطورة تصاعد الهجمات على حقوق الشعب 
الفلس���طيني بهدف تصفيتها، مؤكًدا في الوقت ذاته 
أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 

على أرض فلسطين ليس قاباًل للمساومة.
وأضاف أن اإلجراءات األخيرة في القدس، والهجمة على 
وكالة الغ���وث الدولية، والتصاعد االس���تيطاني، وإقرار 
قانون »القومية«، تؤش���ر إلى الني���ة الحقيقية للحركة 

الصهيونية بممارس���ة التطهير العرقي مرة أخرى ضد 
الشعب الفلس���طيني، وسلبه في فلسطين حق اإلقامة 
والمواطنة في وطنه���م، وجعلهم غرباء فيه، وإلحاقهم 
بدول أخ���رى، إضاف���ة لتحمي���ل مس���ؤولية الالجئين 
الفلس���طينيين له���ذه الدول. وأكد أنه ل���م يعد هناك 
مجال للتراخي أو التأجيل في توحيد كل الفلسطينيين 
لمواجهة هذه المؤامرة، وما يس���مى ب� »صفقة القرن«، 
التي تطبق فعلًيا على األرض، ودعوة كافة الدول العربية 

للوقوف في وجهها.

البرغوثي: حق شعبنا بإقامة دولته ليس قابال للمساومة
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إعـــــالن عطــــاء طباعة كتاب مدرسي
يق���وم االتحاد العام للمراكز الثقافية بتنفيذ مش���روع " تعزيز مهارات 
المعلمين في تطبيق التعلم النش���ط والمهارات الحياتية" بتمويل من 
منظمة األمم المتحدة للطفولة واألمومة –UNICEF- وبالشراكة مع وزارة 
التربية والتعليم العالي والذي يهدف إلى تدريب المدرسين في قطاع 
غزة على آليات التعلم النشط ووسائل التعليم العالجي ، لتمكينهم من 

أخذ دورهم الفعال في العمل التربوي.
لذا يرغ���ب االتحاد في طرح عطاء طباعة كتاب مدرس���ي وذلك حس���ب 
الش���روط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من مقر االتحاد العام 
للمراكز الثقافية خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة حتى 

الثالثة.  

�شروط عامة: 
• االتحاد غير ملزم بأقل األسعار.

• يمكن للشركات والمطابع من قطاع غزة التقدم للعطاء.  
• يمكن للس���ادة الراغبين في التقدم لهذا العطاء الحصول على نسخة من 

الوثائق من مقر االتحاد مقابل مبلغ غير مسترد وقدره )200( مائتا شيكل.
• آخر موعد لتس���ليم العطاءات إلى االتحاد الس���اعة الثانية عشر ظهرًا  

يوم االربعاء الموافق 12/ سبتمبر/2018. 
• رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. 

• لالستفس���ار عن العطاء عليكم االتص���ال باالتحاد العام خالل مواعيد 
الدوام الرسمي لالتحاد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا

• للمراجعة/ االتحاد العام للمراكز الثقافية – غزة, شارع الرشيد - بالقرب 
من ميناء غزة, بناية البيطار - الطابق األول.

هاتف: 2835883        فاكس :2860874          جوال: 0598877792
E-mail: info@guccpal.org                

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

إعالن  تأجير مواقف سيارات 
خصوصية في المركز التجاري برفح

تعل���ن بلدية رفح عن طرح مزايدة بالظرف المخت���وم لتأجير )البدروم( 
)الطاب���ق تحت األرضي( في المركز التجاري وس���ط رفح الس���تخدامه 
مواقف سيارات خاصة مؤقتة للمواطنين وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ 
م���ن 2018/9/15 حتى 2019/3/14 وذلك وفق الش���روط الخاصة التي 

يمكن االطالع عليها لدى الدائرة القانونية بالبلدية.
فعلى كل من يرغب في دخول المزاد واس���تئجار المكان واس���تخدامه 
حس���ب ش���روط البلدية لمواقف س���يارات خاصة ومؤقتة للمواطنين 
التق���دم لبلدية رفح في الموعد المحدد للمزاد وهو 2018/9/10 بعد أن 

يكون قد اطلع على الشروط وعاين المكان المعاينة النافية للجهالة. 
• يضع الملتزم قيمه 10% من التأمين في مظروف المزاد.

• أجرة االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
• البلدية غير ملزمة بقبول أعلى األسعار.

واقبلوا  التحية 

اأ.�شبحي عبد الفتاح  اأبو ر�شوان
                   رئي�س بلدية رفح

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أن قرار سلفه )خوان مانويل سانتوس( 

االعتراف بدولة فلسطينية “ال رجعة فيه”.
وقال الرئي���س الكولومبي في مقابلة مع إذاعة “كاراك���ول راديو” المحلية 
مس���اء يوم االثنين الماضي إن “هذا القرار ال رجعة فيه، قبل كل ش���يء ألن 
رئيس الجمهورية هو الشخص الذي عين بموجب الدستور إلدارة العالقات 

الخارجية”.
وأضاف أنه سيس���عده مناقش���ة الموضوع في اللجنة االستشارية للشؤون 
الخارجية بالبالد، لكنه يحترم القرارات التي اتخذها سلفه خالل فترة رئاسته.

وأك���د الرئيس الكولومبي أن���ه يعتقد أن حل الدولتين ه���و الحل األفضل، 
معتبرًا أن "هذا من شأنه أن يساعد كثيًرا، لكن من الواضح أن النقاش أصبح 
أكث���ر صعوبة في كل مرة". وفي 8 أغس���طس/آب الماضي، أعلنت كولومبيا 

االعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة.
وكان الرئيس الكولومبي الس���ابق خوان مانويل سانتوس سّلم قبل أيام من 
انتهاء واليته رسالة إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قال فيها 
إن كولومبيا “قررت االعتراف بفلسطين كدولة حرة مستقلة وذات سيادة”.

الرئيس الكولومبي: اعترافنا 
رفح/ االستقالل:بدولة فلسطين ال رجعة فيه

افتتحت بلدية رفح مساء أمس، مركزها 
التجاري وس���ط المدينة، والذي تعرض 
للقص���ف والتدمي���ر من قب���ل طائرات 
االحتالل اإلسرائيلية إبان عدوان 2014، 
بحضور رئيس البلدية صبحي أبو رضوان 
وأعض���اء المجل���س البل���دي وع���دد من 
رؤس���اء البلديات في قطاع غزة وممثلين 
ع���ن المؤسس���ات والهيئات الرس���مية 
واألهلي���ة . واعتبر أبو رض���وان أن إعادة 
افتتاح المركز التجاري بعد اس���تهدافه 
المباش���ر من قبل االحتالل يمثل رسالة 
تحٍد واص���رار على مواصل���ة الحياة في 
القطاع، وتحسين االقتصاد المحلي من 
خالل فتح المجال أمام تنفيذ العديد من 

المشاريع الصغيرة .
وبين أن ما ت���م انجازه يعتب���ر المرحلة 
األولى من تنفيذ مش���روع إع���ادة إعمار 
المرك���ز التج���اري حس���ب المخططات 

والتصاميم المعدة للمركز الجديد .
وشكر أبو رضوان صندوق تطوير وإقراض 
الهيئات المحلية عل���ى دعمه المتواصل 
وتلبي���ة احتياجات البلدي���ة والتعاون مع 
البلدي���ات لتطوي���ر البني���ة التحتية، كما 

شكر  أعيان رفح وممثلي المؤسسات على 
مشاركتهم للبلدية في حفل االفتتاح.

بدوره ، شكر الحاج فضل عدوان صاحب 
إحدى المح���الت التجاري���ة التي دمرت 
خ���الل قص���ف المركز، بلدي���ة رفح على 
تفهمه���ا ألوض���اع التج���ار وإعادتهم 
لمحالته���م التجارية بعد إع���ادة إعمار 

المركز التجاري.
وطالب ع���دوان المجلس البلدي بتقديم 
المزيد من التسهيالت للتجار وأصحاب 
المحالت التجارية ف���ي المركز التجاري 
الفرص���ة له���م لتجهيز  بهدف من���ح 
الظروف  الجديدة في ظ���ل  محالته���م 
االقتصادي���ة الصعب���ة الت���ي تعصف 

بتجار القطاع المحاصر. وفي ختام حفل 
االفتتاح، قدم رئي���س بلدية رفح دروعا 
تقديري���ة لصن���دوق تطوي���ر وإقراض 
الهيئات المحلي���ة ووزارة الحكم المحلي 
ومؤسسة "بيكدار" تقديرا لتعاونهم مع 
البلدية في إنجاز مش���ارع تطوير البنية 

التحتية في المدينة.

بلدية رفح تفتتح المركز التجاري وسط المدينة

بيت الهيا/ االستقالل:
تواصل بلدية بيت الهيا شمال قطاع 
غزة، استعداداتها المكثفة الستقبال 

فصل الشتاء، من خالل 
الش���روع بحمل���ة لتنظي���ف جمي���ع 
مص���ارف مي���اه األمطار في ش���وارع 
مدينة بي���ت الهيا، للح���د من فرص 
تجمع األمطار في الطرقات بما يعيق 

حركة المواطنين.
وقال رئيس قس���م الصح���ة والبيئة 
في البلدية عاطف السلطان، إن هذه 
الحمل���ة تأت���ي لتجنب تجم���ع مياه 
األمطار وإعاقة السير والتسبب بمكاره 

صحية.
وناشد السلطان المواطنين بالحرص 
على نظافة الشوارع واألرصفة ال سيما 
بالقرب من مصافي التصريف وعدم 
وخاصة  بأنواعه���ا  المخلف���ات  إلقاء 
النايل���ون والبالس���تيك على األرض 
لتجنب أي تسديد في هذه المناهل.

وأوضح الس���لطان أن هذا المش���روع 
مم���ول م���ن قب���ل البنك االس���المي 
للتنمي���ة IDP ضم���ن  برنامج األمم 
المتح���دة  UNDP حي���ث  تم توفير 
فرص���ة عمل ل���� 40 عام���ل، متوجهًا 

بالشكر للممولين.
وفي س���ياق متصل، أفاد الس���لطان 
أن البلدي���ة ال زال���ت تواصل حملتها 

البعوض، وذلك باستخدام  لمكافحة 
جهاز الرش الضباب���ي الذي يحتوي 
والس���والر،  البيرمت���رول  م���ادة  على 
وكذل���ك اس���تمرارية رش أح���واض 

الصرف الصحي يوميًا.
وفي سياق آخر، باش���رت بلدية بيت 
الهيا  أمس أعمال توس���يع وتعبيد 
شارع األشقر - المرحلة الثانية ضمن 

المنحة الكويتية.
وخالل تفقده س���ير العم���ل، توجه 
رئي���س البلدية عز الدي���ن الدحنون 
الس���تجابتهم  للمواطنين  بالش���كر 

للبلدية بإزالة التعديات من الشارع.
وأك���د الدحن���ون أن البلدية لم تدخر 
جهدًا ف���ي س���بيل تطوير ش���وارع 
المعتمدة  المشاريع  وإنشاء  المدينة 
ضم���ن الخطة اإلس���تراتيجية حتى 
العام 2021 مش���ددًا على أن البلدية 
حريص���ة على تذلي���ل العقبات أمام 
المانحين من أجل إنجاح أي مش���روع 

يتم تنفيذه.
بدوره قال المهندس  محمود ابوسمرة 
رئيس قس���م المش���اريع: إن مشروع 
تطوير شارع األشقر المرحلة الثانية 
سيشمل شبكة صرف صحي ومياه, 
مضيفًا أن طول الشارع المستهدف 
ف���ي المرحلة الثانية يبل���غ 400 متر 

وبعرض 14 مترا.

بلدية بيت الهيا تواصل استعداداتها الستقبال فصل 
الشتاء وتشرع بالمرحلة الثانية من تعبيد شارع »األشقر«

رئي�س بلدية رفح  يفتتح املركز التجاري و�شط املدينة

رئي�س بلدية بيت لهيا يتفقد اأعمال تو�شيع �شارع الأ�شقر 

غزة/ االستقالل:
أّكد قس���م مراقبة األغذية ومن���ح التراخيص الصحّية في بلدية غ���زة أن إصدار رخص 
المهن المختلفة يخضع لش���روط صحية محددة لدى البلدية يتم التأكد منها من خالل 
الكش���ف الميداني لمكان المهنة قبل منحها الترخيص والتأكد من موافاتها للشروط 
الصحية كاّفة.  وذكر رئيس القس���م رشاد عيد أن أهم الشروط التي يتم على أساسها 
منح الرخصة هي مالءمة المكان الذي س���تقام عليه الحرفة من حيث الس���عة والتهوية 
واإلضاءة، والتأكد من سالمة تخزين المواد الغذائية بطريقة صحية وسليمة، واستخدام 
أواٍن في صناعة وتخزين األغذية من معدن ال يصدأ، ونظافة المكان، باإلضافة إلى مطابقة 

المنتج للمواصفات الفلسطينية التي تحددها وزارة االقتصاد الوطني .  
وأوض���ح عيد أنه تم إص���دار وتجديد نحو ) 52( رخصة تتعلق بمهن مختلفة خالل ش���هر 
أغسطس/ آب الماضي، موضحًا أن الرخص توزعت ما بين ) 12( رخصة جديدة و) 40( رخصة 
تم تجديدها لمهن قائمة بعد استيفائها للشروط الصحية والكشف الميداني لها للتأكد 
من ذلك.  وأش���ار إلى أن طواقم القس���م أتلفت )11( طنًا من األغذية الفاسدة تم استالمها 
من الُتّجار والباعة خالل )490( جولة تفتيش���ية نظمتها طواقم القسم خالل الشهر نفسه، 
مؤكًدا أن���ه تم تحرير )20( إخط���اًرا ومخالفة لغير الملتزمين بالش���روط الصحية.  وبّين أن 
أعمال الكشف الصحي ترّكزت على محال بيع األغذية والمخابز ومحالت بيع اللحوم المجمدة 

ومحالت بيع الحلويات والسكاكر، خصوًصا في الفترة التي سبقت عيد األضحى المبارك.
وأوضح أنه تم الكش���ف عن )20( ش���كوى تتعلق باألغذية والقضاي���ا الصحية األخرى 
وكذلك إجراء الفحص الطبي للعاملين في منشأتين خاصتين بإنتاج وبيع األغذية، داعًيا 
المواطنين إلى تقنين شراء األغذية، السيما منتجات اللحوم واأللبان مع استمرار انقطاع 

التيار الكهربائي لساعات طويلة لتالفي تعرضها للتلف نتيجة تخزينها بدون تبريد. 

جباليا/ االستقالل: 
نّظمت دائرة العالقات العامة واإلعالم في بلدية جباليا النزلة )ش���مال غزة( 
جولة تعريفية لمجموعة من النش���طاء الشباب على مرافق ومراكز البلدية 
في المدينة؛ بهدف إطالعهم على عمل البلدية والجهود التي تبذلها في 
تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين. وشارك في الجولة )30( ناشطًا من 
المجالس الش���بابية المتعاونة والشريكة مع البلدية، رافقهم خاللها مدير 
دائرة المشاريع م. عبد الله سمارة، ورئيس قسم الصيانة والتشغيل أحمد 
ش���حادة، ورئيس قس���م الصرف الصحي م. محمد أبو ريالة، ورئيس قسم 
العالقات العامة س���عدي الدبور، وعضو لجنة العالقات العامة رتيبة حماد، 

ورئيس لجنة األنشطة المجتمعية أحمد زمارة.
وش���ملت الجولة زي���ارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي ش���رق جباليا، 
وبركة "أبو راشد"، ومضخة تصريف صرف صحي في "مشروع عامر"، وحوض 
تجميع وترش���يح مياه أمطار النزلة، وبئر مياه مرك���زي، وخزان مياه "تيكا"، 

وشارع الرشيد.
وقّدم مهندس���و البلدية ش���رحًا مفصاًل عن كل محطة من محطات الجولة، 
وآلية تجميع مياه الصرف الصحي، وضخها، ثم معالجتها، وكذلك عن آلية 

تشغيل اآلبار، وتجميع مياه األمطار، والمشاريع والخدمات األخرى.
وجرى خالل الجول���ة االتفاق على تعزيز التواصل بين البلدية والنش���طاء 
وكذلك تنظيم فعاليات مش���تركة تعزز العالقات التشاركية بين البلدية 

والمواطن.  

بلدية غزة: إصدار رخص 
المهن يخضع لشروط محددة

بلدية جباليا تنظم جولة تعريفية 
لمرافقها لمجموعة من النشطاء
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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 )738 / 2018(

يعلن للعم���وم أنه تقدم ل���إدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: أمل أحمد محمد أبو دقة من س���كان عبسان الكبيرة هوية رقم 
907291041 بصفته وكيال عن: جمال ش���حاده محمد عليان والمسجل 

لدى الطابو باسم / جمال شحاده محمد أبو دقة 
بموجب وكالة رقم: 1910 / 2018 الصادرة عن األردن

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 246 قسيمة 30 المدينة عبسان

 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: 4/ 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 )737 / 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

1-عبد الرزاق خليل محمد السوسي من سكان غزة هوية رقم 926000712
2-عائدة رشدي محمد السوسي من سكان غزة هوية رقم 905995429

بصفته وكيال عن: أنوار عوني محمد صنع الله
بموجب وكالة رقم: 8875 / 2018 الصادرة عن دبي اإلمارات
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 709 قسيمة 93 المدينة غزة الدرج
 فم����ن له أي اعتراض بهذا الش����أن عليه التقدم باعتراض����ه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 4/ 9/ 2018م

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

وم���ا فعلته خريج���ة الهندس���ة أم جواد 
وغيرها، كان ملهمًا للكثير من الخريجين 
العاطلين عن العمل  ويمتلكون حسًا فنيًا، 
فس���رعان ما جعلوا من تزيين الكراسات 
المدرسية مهنة جديدة لهم، ُيحاربون بها 
الصعبة  والمعيشة  االقتصادية  الظروف 
التي تعصف بأسرهم منذ عدة سنوات.  

ويعاني قطاع غزة المحاصر للعام الحادي 
عشر على التوالي من ارتفاع نسبة البطالة 
يومًا بع���د يوم، حيث تج���اوزت ال� %41، 
إضافة إلى وجود أكثر من 200 ألف عاطل 
عن العم���ل بين صف���وف الغزيين، فيما 
يشكل الخريجون الجامعيون نسبة %50 

من العدد الكلى للسكان.
ووفقًا إلحصائيات تقديرية فإن الجامعات 
المحلية في القطاع تخ���رج نحو 10 آالف 
طالب وطالبة من درجتي الدبلوم المتوسط 
والبكالوري���وس كل عام، عل���ى الرغم من 
ارتفاع معدل البطالة في صفوف خريجي 

التخصصات الجامعية وشح الوظائف.

م�سدر رزق

وتق���ول أم ج���واد ل�"االس���تقالل":" أعمل 
على تزيين الكراس���ات المدرسية للطلبة 
وملفات اإلنجاز كمص���در رزق لي في ظل 
انتش���ار البطالة وانعدام ف���رص العمل، 
كذل���ك س���وء األوض���اع االقتصادية في 
القط���اع والت���ي تتطلب من���ا النحت في 
الصخور م���ن أجل توفير لقم���ة العيش 
ألبنائنا، حيث استطعت من خاللها توفير 
رس���وم الروضة واالحتياجات المدرس���ية 
لطفلي، اضافة لمصاريف الحياة اليومية"، 
مش���يرة الى انه���ا خريجة هندس���ة من 
ع���ام 2014 ول���م تجد وظيف���ة في مجال 
تخصصه���ا، الذي كلفها جهدًا نفس���يًا 

وماليًا كبيرين. 
وتتابع:" فكرة العمل بالكراس���ات تولدت 
لدي العام الماض���ي، حينما قمت بتزيين 
كراس���ة النش���اط لطفلي بالص���ف األول 
ونش���رت صورته على تجمع���ات أمهات 
الص���ف األول والثان���ي والثالث، ووجدت 
تفاعال كبيرًا مع���ه وتلقيت طلبات كثيرة 
من األهالي بتزين دفاتر أطفالهم مقابل 

مبلغ مالي".
وأضافت:" في البداي���ة كان اقبال الزبائن 
كثي���رًا أما الكمي���ة التي يطلبه���ا الزبون 
الواحد قليلة اذ تتراوح بين )3-5( كراسات، 
أما هذا العام ومع بداية المدارس زاد طلب 
الزبون بنس���بة كبيرة تتراوح من )40-15( 

كراسة، األمر الذي زاد نسبة األرباح". 
وفي ذات الوقت، أش���ارت إل���ى أن الزبائن 
ممن يرغبون في تزيين كراساتهم هم من 
الفئ���ة ذات الدخل الجيد، فكثيرًا ما كانت 
أمهات يرغبن بتزيين كراس���ات أبنائهن 

لكن وضعهن المعيشي ال يسمح بذلك. 
وأوضحت أنها حددت سعر الكراسة بناء 
على تكلفتها من " ورق فوم، ألوان، أقالم، 
وغيرها من األدوات"، فالكراس���ة 40ورقة 
ثمنها 4 ش���يكل، و60 ورقة ب�5ش���يكل، 
بينما يبلغ ثمن الكراسة 80 ورقة 7شيكل، 
بحيث يبقي لها صافي ربح ش���يكل واحد 

من كل كراسة. 
 وأكدت أن ارتفاع أسعار الدفاتر واألوراق 
الملونة في أسواق غزة وأحيانًا انقطاعها، 

تمثل العقب���ة الكبرى التي تواجهها في 
عملها، حيث تضطر لش���رائها بأس���عاٍر 
مرتفعة في حين تبقي أس���عار التزيين 
التي أعلم���ت بها الزبائن ثابته، لكس���ب 

ثقتهم وضمان استمرار تعاملهم معها.

فكرة مميزة 
ومن���ذ انتش���ار فك���رة تزين الكراس���ات 
المدرس���ية بأبهي األل���وان وأجمل الصور 
والرس���وم الكرتونية، س���ارع العديد من 
أولياء الطلبة خاصة ممن هم في المراحل 
التعلمي���ة الدنيا، للتواصل مع أش���خاص 
يعمل���ون بها، لتزين كراس���ات أطفالهم 
رغبة برس���م االبتس���امة عل���ى مالمحهم 

البريئة و تشجيعهم على الدراسة. 
ويصف المواطن أحمد عبيد فكرة تزيين 
الكراس���ات المدرس���ية الت���ي امتهنها 
الخريج���ون العاطلون عن العم���ل، بأنها 
رائعة ومميزة، لكونها ترس���م االبتسامة 
عل���ى مالم���ح الطلب���ة وتش���جعهم على 
الذهاب لمدارسهم، إضافة الى أنها وفرت 

عناء وجهد األمه���ات في تزيين وترتيب 
دفاتر أطفالهم لساعاٍت طويلة. 

ويقول عبيد ل�"االستقالل":" أن عودة االبناء 
للمدرسة بعد اجازة ثالثة أشهر يعتريها 
بعض التكاس���ل خاصة لألطفال الصغار 
في المرحلة االبتدائية، لذلك كنت أبحث 
عن طرق ابداعية من أجل تشجيع أبنائي 
على الذهاب للمدرس���ة، وكس���ر الروتين 

التقليدي".
وأضاف:" األطفال عادة يرغبون باألش���ياء 
الملونة والتي تحتوي على الصور والرسوم 
الكرتونية المفضل���ة لديهم، ويتعلقون 
به���ا لدرجة يريدون امس���اكها دائمًا، لذا 
وجدت فكرة تزيين دفاترهم المدرس���ية  

أمٌر يمكن أن يعيد نشاطهم للدراسة". 
وأعرب عن مدى س���عادته حينما ش���اهد 
ابتس���امة أطفالهم وفرحتهم بالكراسات 
المدرسية في حلتها الجديدة، مشيرًا إلى 
أن فرحة أبنائه الكبي���رة دفعته للتفكير 
بتك���رار األمر في كل فص���ل والبحث عن 

أشياء جذابه أخرى. 

رام الله / االستقالل:
نّظم عدد من الموظفين المحالين للتقاعد القسري 
ي���وم أمس الثالث���اء، وقفة أمام مجّم���ع المحاكم 
بمدينة رام الله وس���ط الضف���ة الغربية المحتلة، 

مطالبين بإعادتهم إلى الوظيفة.
وجاءت الوقفة خالل انعقاد جلس���ة خاصة للنظر 
في قضية الموظفين المحالين للتقاعد القسري 
المبك���ر، رفعتها مؤسس���ات حقوقي���ة، من أجل 

إعادتهم لوظائفهم.
ورفع المش���اركون الفتات طالبوا فيها بتشكيل 
لجن���ة تحقيق حيادي���ة للتحقيق ف���ي ظروف 

إحالتهم للتقاعد القسري المبكر.
وطالب الموظف����ون مجلس الوزراء في جلس����ته 
األس����بوعية يوم أم����س، بتجميد ق����رار اإلحالة 
للتقاعد وع����ودة كل موظف إلى عمله، باعتبار أن 
النش����اط النقابي هو السبب الرئيس في اإلحالة 

للتقاعد.
وص���درت قرارات اإلحال���ة للتقاعد م���ن الوزارات 
بمحافظات الضفة الغربية بعد إضراب المعلمين 
في ش���هر ش���باط عام 2016 وكانت على خلفية 

النشاط النقابي، وفق الُمحالين للتقاعد.
وأحيل عشرات الموظفين للتقاعد القسري المبكر 
في معظم الوزارات، حيث شهدت وزارتي التربية 

والتعليم و الصحة أكثر حاالت اإلحالة للتقاعد.

غزة/ دعاء احلطاب: 
باأنامل ذهبية، وح�س فني مرهف، وقليل من اخليال، زينت اأم جواد القرم كرا�سة طفلها 

ورقة تلوي الأخرى، لتجعل منها كرا�سًة مميزًة ُتفرح عيون طفلها، لكنها مل تكن تعلم 
اأن �سورة واحدة لها �ستن�سرها على مواقع التوا�سل الجتماعي �ستفتح لها اأبواب الرزق 

على م�سرعيه، فقد ا�ستقبلت العديد من طلبات اأولياء الأمور يرغبون باأن تزين لهم 
كرا�سات اأبنائهم مقابل مبلغ مايل متفٌق عليه.  و�سرعان ما تنبهت اأم جواد للفكرة 

وقررت اأن حتول موهبتها اإىل م�سدر رزق، فبداأت مب�ساعدة زوجها با�ستقبال طلبات 
اأولياء الأمور وجلب الأدوات الالزمة، وانهمكت يف تزيني كرا�سات الطالب مقابل اأجور 

مالية ب�سيطة ت�ساعدها يف تلبية احتياجات اأ�سرتها املختلفة.  

االستقالل/ وكاالت:
أعلن العالم الفلس���طيني البرفس���ور عدنان مجلي م���ن والية نورث 
كاروالين���ا األمريكية عن تأس���يس المجلس الفلس���طيني العالمي 

.)WPC( ويكتب اختصاًرا
وقال مجلي إن الهدف من المجلس أو "الكونغرس" هو توحيد طاقات 
الشعب الفلسطيني في الشتات لخدمة مصالحهم في تلك البلدان، 

وبناء جسور قوية مع الوطن.
وأضاف في تصريح صحفي أن عضوية المجلس ستكون مفتوحة لكل 

فلسطيني، وأن المؤتمر التأسيسي للمجلس سيعقد قريًبا.
وشدد بالقول: "سيعمل المجلس على تجميع الطاقات الفلسطينية 
في كل دول العالم وبناء جسور مع الوطن، فنحن لدينا طاقات هائلة 
حول العالم وس���يلعب المجلس دوًرا في توظي���ف هذه الطاقات 
لخدمة الجاليات الفلسطينية وتطوير مكانتها وتأثيرها في تلك 
البلدان بما يخدمها كجالية ويخدم وطنها األم فلس���طين، وأيًضا 
المس���اهمة المباشرة في تعزيز بقاء وصمود الشعب الفلسطيني 

في الوطن".
ولفت إلى أن رجال األعمال الفلسطينيين في الشتات يمتلكون أكثر 
من ترليون دوالر وهؤالء يمكنهم توجيه جزء مهم من استثماراتهم 
إل���ى الداخل، مش���يرًا إل���ى أنه يج���ري وفريقه اتصاالت مع نش���طاء 

فلسطينيين في الوطن والشتات للمساهمة في المجلس.
وأكد أن المجلس غير مس���يس ولن يكون له أي دور سياس���ي مباشر، 
وأن دوره يتركز في العمل على تنظيم الجاليات الفلسطينية، وتعزيز 
عالقتها مع الوطن والمساهمة في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني 

تحت االحتالل وتطوير مؤسساته.
وذكر أن "تأس���يس المجلس يأتي أيًضا انسجاًما مع دعوات الرئيس 
محمود عباس لفلس���طيني الش���تات التوجه للعمل في الوطن، ومع 
البرنام���ج الوطني لمنظمة التحرير الفلس���طينية الممثل الش���رعي 
والوحيد للش���عب الفلس���طيني الداعي لتعزيز صمود شعبنا تحت 

االحتالل".
وأضاف "المجلس هو مؤسسة جامعة لكل أبناء الشعب الفلسطيني 
بغض النظر عن االنتماء السياس���ي واأليديولجي، وسيعمل في اطار 

المشروع الوطني الفلسطيني الذي ال يختلف عليه اثنان".

اإلعالن عن تأسيس المجلس 
)WPC( الفلسطيني العالمي

موظفون محالون للتقاعد القسري 
بالضفة يطالبون بإعادتهم لوظائفهم

تزيين الكراسات المدرسية.. 
باب رزق للعاطلين بغزة!
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ال يمكن فصل تش���ريع قانون الدولة اليهودية 
المس���مى بقان���ون القومي���ة اليهودي���ة عن 
المواقف األمريكية األخيرة المتعلقة بالقدس 
والالجئين فإس���رائيل استمدت التشجيع قبل 
هذه المواقف أو بعدها وهو ما ينم عن التماهي 
األمريك���ي اإلس���رائيلي غير المس���بوق إللغاء 
القضي���ة الفلس���طينية وتصفيتها وما يوحي 
به ق���ول ترامب إنه أزال القدس عن الطاولة  ثم 
اإلعالن عن إلغ���اء مكانة الالجئ الفلس���طيني 
وخف���ض عددهم من س���تة ماليين إلى نصف 
مليون وقد كشف نتنياهو أنه تحدث قبل هذا 
الموق���ف إلى الرئيس األمريكي ترامب ما يدلل 

على التنسيق الكامل بين تل أبيب واشنطن.
قان���ون القومي���ة اليه���ودي ف���ي مفهوم���ه 
األساسي يعني إلغاء وش���طب كل القوميات 
األخرى في فلسطين المحتلة وترسيخ التمييز 
بينها وس���لب حقوقها اإلنسانية والسياسية 
وبذل���ك فإن الفلس���طينيين ال مكان لهم في 
وطنهم ما يش���رع الطريق أمام خطط التهجير 
أو التوطي���ن، والقان���ون به���ذا المفهوم كان 
حبي���س األدراج منذ عدة س���نوات ولم يخرج 
للتش���ريع إال بعد إع���الن إدارة ترامب مواقفها 
العدائية م���ن الحقوق الفلس���طينية ولذلك 
فإن الموقف اإلس���رائيلي المتمثل في قانون 
القومية يتماثل م���ع الموقف األمريكي بإلغاء 
حق العودة عب���ر إلغاء »االونروا« وتغيير مكانة 
الالجئ تمهي���دا لتوطين ماليي���ن الالجئين 
الفلس���طينيين، األم���ر الذي يدفع إس���رائيل 
لمزيد من استصدار القوانين في هذا االتجاه 
ومنها تش���ريع قانون يبيح تسوية االستيالء 
على األراضي الخاصة الفلس���طينية لشرعنة 
البؤر المقامة عليها وهو ش���كل من التهجير 
المتصاعد الذي تنتهجه حكومة نتنياهو لطرد 
الناس م���ن أراضيهم والتضييق عليهم فيما 

يسمى التهجير القس���ري، وقد تضمن قانون 
القومي���ة بندا واضحا بتش���جيع االس���تيطان 
اليهودي وبن���اء بلدات يهودي���ة وآخر جعل 
القدس عاصمة موحدة إلس���رائيل، وينعكس 
كل ذلك في العطاءات االستيطانية الواسعة 
للبناء في القدس والضفة المحتلين والتغول 
القائ���م في الق���دس المحتلة ض���د كل ما هو 
فلسطيني وتش���ريع اقتحامات المستوطنين 
للمسجد األقصى والصالة فيه برفع دعوى في 

العليا اإلسرائيلية بهذا المعنى.
مرتك����زات القضية الفلس����طينية هي األرض 
واإلنس����ان وإس����رائيل احتلت األرض بقوتها 
العسكرية ولكنها لم تستطع ان تحتل اإلنسان 
ال����ذي يقاوم من����ذ أكثر من مئة ع����ام ويرفض 
التس����ليم باالحتالل والتنازل عن الحقوق وهو 
بذلك ش����كل وما زال عقبة كداء أمام التسليم 
بالمش����روع الصهيوني وإضفاء الشرعية على 
تم����دده، والفلس����طيني بهذا الش����كل تحول 
إلى عامل تحد في مواجهة هذا المش����روع بل 
بات معلما أساس����يا في استمرار جذوة الصراع 
والذي يتصدى لمحاوالت محو الهوية والتاريخ 
والجغرافيا الفلس����طينية عبر تمسكه بأسماء 
القرى والبل����دات التي هجر منها أجداده وآباؤه 
وتصدي����ه لمح����اوالت الس����يطرة عل����ى أرضه 
واالشتباك الحاصل معه في كل ركن من الضفة 
المحتل����ة وقطاع غزة واالقتحام����ات والتوغالت 
واالعتق����االت الليلية وتصدي المقاومة في غزة 

لالعتداءات يدلل على ذلك بوضوح.
ف���ي ض���وء ذلك ب���ات اس���تهداف اإلنس���ان 
الفلس���طيني وه���و رأس الحربة ف���ي مواجهة 
المشروع الصهيوني في فلسطين مشرعا لقتل 
روحه وف���رض التنازل عن حقوقه وهو ما تنبىء 
به الضغوط المتصاعدة على هذا اإلنس���ان في 
الش���هور األخيرة فهو يحارب في لقمة طعامه 

وش���رابه، وقد انتهى األمر إل���ى موظفي وكالة 
الغوث بعد موظفي الس���لطة في غزة وتقليص 
رواتبهم أو صرف نسب ال تتجاوز النصف لهم 
وحصار خان���ق أقعد الكثير م���ن العاملين في 
الشركات والمصانع التي أغلقت أبوابها ثم جاء 
وقف المس���اعدات األمريكية الذي أثر بش���كل 
واض���ح على الجمعيات األهلية وش���ل ما تبقى 
من فعالية اقتصادية لبعض المش���اريع التي 
تدعمها وبذلك فإن اإلنسان يحاصر بشكل غير 
مس���بوق بحيث أضحى يبحث عن لقمة العيش 
لتأتي المشاريع السياسية كحبل إنقاذ له وهي 
تحم���ل في طياتها إلغاء وتقزيما للحقوق التي 
يتمسك بها الفلسطيني ويرفص التنازل عنها 
فما يحدث له لي���س بريئا ويأتي ضمن مخطط 

يستهدف جوهر القضية الفلسطينية.
تتكامل المواقف األمريكية اإلس���رائيلية في 
محاولة ش���طب القضية الفلسطينية بالتغول 
المتصاعد سياسيا وعلى األرض عبر القوانين 
العنصرية ومش���اريع االستيطان واالعتقاالت 
الغي���ر متوقفة ومن هنا ف���إن قانون القومية 
وإلغاء »األونروا« وم���ن قبله االعتراف بالقدس 
ونقل السفارة األمريكية إليها تسير في سياق 
محاول���ة واضحة إلنه���اء الحقوق األساس���ية 
للشعب الفلس���طيني بشكل متدرج وتستمد 
تل أبيب وواشنطن القوة لمواصلة هذا النهج 
التصف���وي م���ن موقف عربي صام���ت أو قابل 
بصمت بما يطرح أمريكيا وإس���رائيليا بجانب 
واالس���تفراد  الفلس���طينية  االنقس���ام  حالة 
اإلس���رائيلي بالضفة المحتلة وحصار غزة وهو 
ما ترى فيه إسرائيل وأمريكا كنزا استراتيجيا 
موق���ف  ودون  التصفي���ة  مخط���ط  لف���رض 
فلسطيني مغاير فإن الخطر المحدق سيكون 
قابال للخ���روج إلى حيز الفعل خ���الل المرحلة 

المقبلة.

الخان األحمر الذي س���طر أخب���ار اليوم بالدم األحمر 
الحر، مدافعًا عن أرضه، وخيمته، وكرامته، بتصد كان 
أوله فتيات وفتية، وأطفااًل، وشيوخًا، ونساء، والرجال، 
يقفون أمام الجراف���ات، والدبابات، والمدرعات، بكل 
قوة، وجبروت، وكأنهم يملكون سالحًا فتاكًا، بل هو 
كذلك، ألنها النفس الفلسطينية التي ال تهتم، وال 

تكترث إال بكرامتها، ثم قدسية أرضها.
الخان األحمر هو خان مبني بالطوب األحمر القديم، 
بقي���ت آثاره إلى يومن���ا هذا وهو قري���ب من مقام 
النبي موس���ى، فيه آبار وسجن وغرف كبيرة ومرافق 
عدة، يعود إلى حقبة إس���المية قديمة أو إلى حقبة 
بيزنطية بس���بب وجود توابي���ت قديمة على الطراز 
البيزنطي الفلس���طيني، وكان ُيعرف الخان باس���م 
دي���ر أفتيموس، نس���بة لمار أفتيم���وس القديس 
المسيحي الذي أسس ديرًا يضم كنيسة في المكان 
عام 428 م، أو أنه سمي بذلك تبركًا باسمه، وقد ُجدد 
ف���ي مراحل تاريخية عديدة، ويب���دو أنه كان ضمن 
محطات الطريق بين أريح���ا والقدس، بدليل وجود 

خان أو ُنزل فيه.
ومنذ ذل���ك الوقت عاش عليه���ا مجموعة من البدو 
ينتم���ون إلى ع���رب الَجَهالين المنتمي���ن إلى بني 
مال���ك من َبِجيل���ة التي تعود أصوله���ا إلى جنوبي 
الطائف، ومنه���م الصحابي الجلي���ل جرير بن عبد 
الله، وبعضهم يرّد القبيلة إلى عش���يرة الحويطات 
الشامية الشهيرة، وأن جّدهم جهالن من أوالد إقبال 
جد الحويطات، ويرى بعضهم أنهم سكنوا معهم 
وتصاهروا في مناطق ِحْس���مى وحقل ش���مال غرب 
السعودية اليوم، ثم انتقلوا إلى األردن وفلسطين، 
وبعضهم ينس���بهم إل���ى قبيلة َبِل���ّي القضاعية 
الش���هيرة، أو إلى جهل بن مالك القحطانيين، كما 

س���كنت مجموع���ات منهم ش���رقي الق���دس، كما 
سكنوا منطقة تل عراد المنطقة البرية الفاصلة بين 
برية الخليل وبرية بئر الس���بع، وق���د طردهم العدو 
الصهيون���ي من أرضهم بعد حرب عام 1948 حيث 
أعلنوها منطقة عس���كرية، ثم أقام���وا فيها مرافق 

تجسسية وعسكرية.
ثقافته���م  له���م  فلس���طينيون،  ع���رب  ه���ؤالء 
الب���دوي  وتراثه���م  وأغانيه���م،  الفلس���طينية، 
الدحي���ة  أجم���ل  وم���ن  الجمي���ل،  الفلس���طيني 
الفلسطينية دحيتهم، التي تحيا على أنغام الربابة 
والسمس���مية مس���موعة في برية الق���دس، والتي 
صدحت بأجم���ل الكلمات، والجم���ل والعبارات، بأن 
القدس عربية، وعاصمة فلسطين، شاء من شاء، ومن 

لم يشأ عليه أن يرحل، ولسنا من سيرحل.
هاج���ر أهالي الخ���ان إليه���ا مؤقتًا، بع���د تهجير 
الفلس���طينيين بأعداد كبيرة إل���ى المناطق داخل 
فلس���طين واألردن، حتى أصبحوا يش���كلون خطرًا 
على االحتالل اإلسرائيلي، بعد أن تزايدت أعدادهم، 
ف���ي منطقة يعتبره���ا االحتالل منطقة عس���كرية 
وتقع ضمن األحزمة األمنية االستيطانية الشرقية، 
وأنهم س���يتحولون يومًا إلى خص���م أمنّي عليهم 
لكونه���م فلس���طينيين، وألن سياس���تهم كانت 
تقضي بتفري���غ كل أراضي منطق���ة البحر الميت 
من أي فلس���طيني، وفصل جن���وب الضفة الغربية 
عن وس���طها وإقامة الجدار الفاصل الذي يس���مح 
بضم الكتل االستيطانية الكبرى في الشرق لبلدية 
الق���دس الكب���رى ذات الهوية اليهودي���ة، ولذلك 
اش���تدت عليهم الضغوط الصهيونية السيما بعد 
حرب 1967م، واحت���الل جميع الضفة الغربية، فقد 
ضيق عليه���م االحتالل وحاصر حركتهم، بحجة أن 

وجوده���م على طول الطري���ق الواقعة بين القدس 
وأريحا، وضيقوا مساحة الرعي، ومطالبتهم بالرحيل، 
ولم يكتفوا بذلك بل جعلوا منطقتهم مكب نفايات 
وعوادم، وحرموا معظم خيامهم وبيوتهم المصنوعة 
من الزنك والصفيح من شبكة المياه والكهرباء، ولم 
يسمحوا بإقامة مدرسة ابتدائية لهم، وهو ما تحّداه 
ه���ؤالء البدو وأقاموا فيها مدرس���ة فقيرة بدعم من 
المحسنين والمتضامنين، كما ال يوجد مركز صحي 
يخدم التجّمع، ورغ���م أن أراضي الخان األحمر تعود 
إلى عائالت مقدس���ية من أبو ديس إال أن االحتالل 
صادره���ا وأعلنها ضم���ن أراضي »الدول���ة« وأصدر 
العديد من القرارات بإخالئها من الس���كان لتوسيع 

المستوطنات وإقامة مشروعات.
الخ���ان الش���رقي حكاي���ة الفلس���طيني باختصار، 
تضييق، وحصار، وألم، وتحٍد، ودفاع عن مقدس���ات، 
فلم يقبل أهالي الخان الش���رقي الركوع، أو الخنوع، 
رغم أنه أرض برية جبلية جرداء توجد فيها مساحات 
زراعية محدودة جدًا بين مس���توطنات ضخمة شبه 
عس���كرية مغلقة مثل مس���توطنة معاليه آدوميم 
وكفار آدوميم، ولصعوبة العيش في هذه البرية فإن 
الس���كن فيها يقتصر على مجموعات بدوية ترعى 
فيها بعد مواسم المطر وقد تكيفت مع هذا المكان 
القاسي بعد تشريدها من أراضيها واختصوا بتربية 

ماشية الضأن والمعز.
تلك البري���ة الصغيرة علمتنا أن عل���ى هذه األرض 
من يس���تحق الحياة، وأن الكرامة ال تقدر بثمن، وأن 
الفلس���طيني لن يتنازل ولو ضيقت���م عليه األرض 
والسماء، ومنعتم عنه الدواء، وحاله دائمًا يقول: إن 
القدس لنا، والحرية لن���ا، وإنا باقون ما بقي الزيتون 

األخضر.

استهداف اإلنسان!

ال يتوانى رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس عن إطالق تصريحاته السياسية المناقضة تماما لكل المفاهيم 
الفلسطينية, والتي ال تتوافق مع نضاالت شعبنا وتضحياته, فهو الذي وصم المقاومة الفلسطينية المسلحة باإلرهاب, 
وأسقط حق العودة بتنازله عن بيته في صفد, واستعداده للتحاور حول قرار عودة الالجئين الفلسطينيين بحجة استحالة 
تحقيقه, وهو الذي اعتبر التنسيق األمني »مقدسًا«, وهو القائل: إنه ال بديل عن السالم إال »السالم«, وهو الذي قدم إغراءات 
لإلس���رائيليين بتطبيع وإقامة عالقات عربية وإس���المية معها في حال موافقتها على حل الدولتين, لكن اليوم يتحدث 
رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود عباس عن موافقته على كونفدرالية مع األردن ليسقط من بين يديه آخر ثابت من 

الثوابت الفلسطينية التي تنازل عنها تباعا لالحتالل.
ال يج���وز المس���اومة على الثوابت حتى ولو كان األمر من باب المناورات, وال يج���وز فتح نقاش حولها حتى لو كان النقاش 
لن يفضي إلى ش���يء, كما ال يجوز إطالق التصريحات المزاجية على عواهنها بهدف إحراج »إس���رائيل« حس���ب اعتقاد 
مطلقها, ألن إس���رائيل ال تخشى أحدًا وال تعمل حسابا ألحد, والمجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة أصبح وراء ظهرها, 
والظهير األمريكي يدعمها إلى ابعد الحدود, ويساندها في كل القضايا والمواقف السياسية التي تتخذها, لقد أوصدت 
»إسرائيل« كل األبواب في وجه السلطة, حتى باب المساومة والتنازالت ال تلتفت إليه كثيرا ألنها تعلم جيدًا  أن السلطة 
ال تملك من أمرها شيئًا, بعد ان خسرت ميزة اإلجماع الفلسطيني عليها, وأصبحت تخوض معارك مناكفات مع الفصائل 
الفلس���طينية, وتفرض عقوبات على قطاع غزة, وبالتالي فقدت دورها في التأثير في المجموع الفلس���طيني وما يربطها 

بالمواطن هو الراتب فقط.  
واقع الحال يدل على الوضع الصعب والمعقد الذي تعيشه السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس, وهذا الواقع هو 
الذي يدفعها لتقديم المزيد من التنازالت المجانية لصالح االحتالل الصهيوني, ظانه أنها بذلك تستطيع إقناعه بعدم 
البحث عن بديل, ودعم كرسي رئاسة السلطة, رغم ان االحتالل ال يحترم الضعفاء وال يلهو معهم, السلطة غير راضية عن 
الحلول المصرية للمصالحة, وبالتالي دخلت في خالفات مع القيادة المصرية, وغير راضية عن سياسة قطر ودول الخليج, 
وعالقات الرئيس مع األردن تخللتها عديد المشكالت على رعاية األقصى, ومشروع البحر الميت, لذلك هي تبحث عن تأمين 
نفسها بأي طريقة كانت, حتى لو كانت على حساب الثوابت الفلسطينية التي تتساقط من بين يدها واحدة تلو األخرى.   
يقينًا إن رئيس السلطة الفلسطينية يمكن ان يناور مع االحتالل ويقدم التنازالت تلو التنازالت, لكنه غير مستعد لفتح أي 
مجال للحوار مع حماس أو حتى فصائل المقاومة الفلسطينية, فهو وضع نظرية جديدة للمصالحة عنوانها إما كل شيء أو 
ال شيء, وكنا نأمل ان يكون هذا الشعار مرفوعا في وجه إسرائيل, إما كل شيء يا نتنياهو, أو ال شيء, بمعنى ال سالم وال 
مفاوضات وال تنس���يق امني وال تطبيع وال عالقات, لكن الرئيس ال يس���تطيع ذلك, أو ال يريد ذلك, اليوم أصبح يوافق على 
كونفدرالية مع األردن وال يقبل تنفيذها إال إذا كانت ثالثية األضالع أي بمش���اركة إس���رائيل مع السلطة واألردن, وينص 
المقترح  بحسب صحيفة هآرتس العبرية على أن تكون الضفة الغربية تحت الرعاية األمنية األردنية، بدون مدينة القدس 
ا  )المحتلة(، التي سيتم ضمها بشكل رسمي إلى »إسرائيل« بعد تطبيق االتفاق«، مشيرًة إلى أن »قطاع غزة لن يكون جزًء

من الكونفدرالية، إنما سيتم إخضاعه لرعاية أمنية مصرية«.
ال ادري أين ذهبت تصريحات رئيس الس���لطة محمود عباس التي طالما رددها على مس���امعنا بإقامة دولة فلس���طينية 
مستقلة عاصمتها القدس الشرقية, وال ادري ماذا سيحصد رئيس السلطة من أثمان أمام هذا التنازل الجوهري الجديد, 
وهل تش���اور مع الفصائل الفلس���طينية عندما خرج بهذا التصريحات, وهل تحاور مع األردن مثال ألن األردن رفضت هذا 
األمر خشية من ان تتحول لحارس امن إلسرائيل كما قال احد مسؤوليها, إذا القرار »عباسي« بحت لم يشاور به احد, ولم 
يفوضه أحد بالحديث نيابة عن الش���عب الفلسطيني, نحن مطمئنون تماما أنه سيبقى مجرد تصريح لرئيس السلطة لن 
يخرج حتى من باب مقر المقاطعة برام الله, خاصة أن الفصائل الفلس���طينية التي تتحدث بلس���ان الشعب الفلسطيني 

وتعبر عن مواقفه وتطلعاته نعته وهو في مهده.  

حديث الكونفدرالية 

الخان األحمر .. خان التاريخ والحاضر
عبد الحكيم عامر ذياب 

رأي
عامر خليل

وماذا ينبغي من هذا العالم لكي نشعر بأنه إنساني على األقل .. ال عليه سوى منح فلسطين ما تستحقه من 
دعم. فهل يتمكن من مقاومة الضغط األميركي ويخرج على طاعته أم أنه سينتظر ما سيحلو له الفعل واألمر.

العالم مس���ؤول عن نكبة فلسطين، كل دولة تعترف بالكيان الصهيوني مسؤولة عن كونها مازالت تعترف 
بهذا الش���ر الذي بدأ بفلسطين، وهاهو يتمادى في غيه ليأكل ما حوله .. النهم الصهيوني يعتبر فلسطين 
مقدمة بسيطة في مخططه األكبر .. مرة يتواضع ليقول إن شعاره ” من النيل إلى الفرات ” أي إسرائيل الكبرى 

سقط ، لكنه يتصرف دائما على أساس ان هذه الفكرة مازالت قائمة.
كل دولة في هذا العالم عليها ان تراجع موقفها من إسرائيل، ان تبحث من جديد في شؤون العالقة مع كيان 
قام على حس���اب دولة لها تاريخها وحضورها ولها ش���عبها في الداخل، وفي الشتات حيث يمنع ترامب من 
تقديم المطلوب من دولته لدعمه، بصفته المسؤول األكبر عن قضيته اإلنسانية والحقوقية. أميركا األكبر في 
هذا العالم تتحمل وحدها مأس���اة الفلسطيني أينما ذهب وعاش .. فيما على بريطانيا التي ولدت إسرائيل 
من رحمها، أن تتجاوز ما تقدمه من إعالن الدعم إلى إقناع الواليات المتحدة بسحب قرارها الجائر ، وهي قادرة 

على التأثير المباشر.
وماذا عن كل أوروبا الشاهدة على النكبة الفلسطينية .. أليس من العار ان تتردد في منح االونروا ما يستحقه 
الش���عب الفلس���طيني بماليينه المطرودة من أرضها، كونها تخاف من لعنة الرئيس ترامب إن هي أقدمت 
على الدعم. أوروبا هذه مفروض عليها ان تبني جس���را من الدعم الالمحدود للفلسطينيين .. كل أوروبي يجب 
ان يشعر بمسؤوليته عن شعب مازال في القرن الواحد والعشرين يعيش في مخيمات وضيعة، ليس فيها 
ش���وارع س���وى ممرات يخجل الهواء ان يمر بها لضيقها، وفي بيوت ذرية، فيما الفلسطيني في لبنان مثال ال 

يمكنه ان يمارس أية مهنة، بل هنالك أكثر من سبعين مهنة ال يمكنه ممارستها على األرض اللبنانية.
وماذا يبقى للشعب الفلسطيني مثال إذا ما توقفت مدارس االونروا وهو ال يستطيع ان يدفع المال في مدارس 
أخرى ذات خصوصية ال يتحمل أقساطها. من المعلوم ان الشعب الفلسطيني هو أكثر شعوب العرب والعالم 
النامي وحتى المتقدم علما ودراسة وانكبابا على المعرفة كونه ال يملك من سالح األرض سوى ان يذهب إلى 
المدارس بحثا عن مكان له تحت ش���مس العمل فيما بعد. ليس بين الفلسطينيين من هو أمي، بل من خالل 
اإلحصاءات هنالك مخترعون كبار ومثقفون كبار وطبقة هائلة من المتعلمين تنتشر في كل العالم وبالذات 
داخل الواليات المتحدة وأوروبا، وهؤالء جميعا يرفعون علم فلسطين في بيوتهم، ويعرفون أنفسهم بأنهم 

من فلسطين، ويقيمون الندوات باسم فلسطين.
ليس عبثا أأن يس���مي هذا الشعب ياسر عرفات بش���عب الجبارين، في كل فلسطيني اليوم ميزتان ، األولى 
قابليته للفهم الس���ريع أي ان عقله لماح أكثر من غيره من الشعوب، والثانية حضوره السياسي في أي أزمة، 
باعتب���اره ابن اكبر األزمات التاريخية، ورفيق المعاناة وصاحب أطول قضية ال تش���بهها أية قضية أخرى في 

هذا العالم.
مفروض على هذا العالم إذن أن يس���ارع إلى دعم الشعب الفلسطيني كي ال تمر المؤامرة عليه بإسقاط حقه 

في العودة، وليس عبثا أن نسمع صراحة ما يمارس من ضغط على األردن أو ال لتوطين الفلسطينيين لديه.

المفروض الفلسطيني على العالم
زهير ماجد
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رام الله/ االستقالل:
النق���د  "س���لطة  مؤش���ر  تحس���ن 
الفلس���طينية" الموسع لدورة أعمال 
ش���هر آب نتيجة ارتفاع���ه بالضفة 

الغربية فيما تراجع في قطاع غزة.
ويعن���ى المؤش���ر برص���د تذبذبات 
النشاط االقتصادي الفلسطيني من 
والمبيعات  اإلنتاج  مستويات  حيث 

والتوظيف.
وأوض���ح التقرير أن المؤش���ر نما من 
أدنى مس���توياته ه���ذا العام )-4.9 
نقط���ة( في تم���وز إلى نح���و )-3.8 
نقطة( في آب الحال���ي لكنه ال يزال 
عند مستواه على أساس سنوي عند 

)-12.1 نقطة(.
وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 
100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا 
س���الب 100 نقطة. وتش���ير القيمة 
الموجبة إلى أن األوضاع االقتصادية 
جيدة ف���ي حين أن القيم الس���البة 
تدلل عل���ى أن األوضاع االقتصادية 
س���يئة بينم���ا اقت���راب القيمة من 
الصفر تدلل عل���ى أن األوضاع على 
حالها، وأنها ليس���ت بصدد التغير 

في المستقبل القريب.

ال�ضفة الغربية
فق���د أدى ازدي���اد مؤش���ر التجارة 
تحديدًا )من -0.3 إل���ى 2.5 نقطة( 
بين شهري تموز وآب إلى رفع قيمة 
المؤش���ر الكلي للضف���ة الغربية من 
4.4 نقطة إل���ى 7.3 نقطة. ُيضاف 
إلى ذلك نمو مؤشر الصناعة )من 1.8 

إل���ى 2.7 نقطة(، وبدرجة هامش���ية 
مؤشر النقل والتخزين )من 0.2 إلى 

0.3 نقطة(.
على الجانب المعاكس، سّجل مؤشر 
الزراعة انخفاض���ًا من 2.7 نقطة إلى 
1.8 نقطة. عدا ذلك، فإن مؤش���رات 
المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
والطاق���ة المتج���ددة، واإلنش���اءات 
حافظت نس���بيًا على مس���توياتها 

المسّجلة في الشهر السابق.
ويأت���ي هذا التحس���ن في مؤش���ر 
الضف���ة الغربي���ة بتأثير أساس���ي 
من مس���توى اإلنتاج المتزايد خالل 
النسبي  الثبات  الحالي برغم  الشهر 
في مس���توى المبيعات، وإلى جانب 
تحّسن آفاق التوّقعات المستقبلية 

حول حج���م اإلنتاج خالل الش���هور 
الثالث���ة القادمة، بحس���ب ما أش���ار 
االقتصادية  المنشآت  أصحاب  إليه 

المختلفة الُمستطلعة آراؤهم.

قطاع غزة
المتذب���ذب تراجعه  المؤش���ر  عاود 
خ���الل آب/ أغس���طس، متراجعًا من 
-26.9 نقط���ة في حزيران إلى -30.0 

نقطة في آب.
يأتي ذلك  بش���كل أساسي بسبب 
تراجع مؤش���ر قط���اع التج���ارة )من 
نحو -18.0 إل���ى -20.6 نقطة(، يليه 
انحس���ار قطاع الزراعة )من -1.0 إلى 

-2.0 نقطة(.
في المقابل، سجل قطاعا اإلنشاءات 

والصناع���ة تحّس���نًا نس���بيأ، إذ نما 
المؤش���ر األول م���ن -2.1 إل���ى -1.6 
نقط���ة، فيم���ا ارتفع مؤش���ر الثاني 
من -4.8 إل���ى -4.7 نقطة. إلى ذلك، 
ف���إن مؤش���ري الطاق���ة المتجددة، 
المعلومات  وتكنولوجيا  واالتصاالت 
سّجال تحّركات هامشية، بينما حافظ 
مؤش���ر النقل والتخزي���ن على ذات 

القيمة السابقة.
ُيذكر أن مؤشر دورة األعمال في قطاع 
غزة يسّجل في غالبية األحيان قيمًا 
سالبة، ما يعكس استمرارًا لألوضاع 
السياس���ية واالقتصادية المترّدية 
في القطاع منذ سنوات والتي تشمل 
اس���تمرار الحص���ار واإلغ���الق، وبطء 

عملية إعادة اإلعمار وغيرها. 

النقد: تحسن النشاط االقتصادي بالضفة وتراجعه بغزة

رام الله/ االستقالل:
أظهر تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية حديثا، أن إجمالي 
اإليرادات الضريبي����ة المجباة محليًا وعبر »إس����رائيل« »المقاصة«، بلغت 6.5 

مليارات شيكل في أول سبعة شهور من العام الجاري 2018.
وفيما يلي أعلى 5 أنواع من الضرائب تحصياًل لإليرادات المالية من شهر يناير/ 

كانون ثاني إلى شهر يوليو/ تموز 2018، وفق تقرير الميزانية الفلسطينية:
- احتلت الجمارك على الس����لع المس����توردة عبر »المقاصة«، المرتبة األولى من 

حيث أعلى اإليرادات بإجمالي أموال بلغت 1.887 مليار شيكل.
- جاءت ضريبة المحروقات )البلو( في المرتبة الثانية من حيث أعلى الضرائب 
الت����ي حصلت الحكومة من خاللها إيرادات مالي����ة، بقيمة بلغت 1.420 مليار 

شيكل.
- في المرتبة الثالثة، جاءت ضريبة القيمة المضافة على الس����لع المستوردة 

والقادمة من إسرائيل عبر »المقاصة« بقيمة بلغت 1.175 مليون شيكل.
وإي����رادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على الس����لع الواردة من الخارج، 
وتجبيها إس����رائيل نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس 

االقتصادي، وتحولها للخزينة الفلسطينية بشكل شهري.
- ف����ي المرتبة الرابع����ة، جاءت اإليرادات المالية المتأتي����ة من ضريبة القيمة 
المضاف����ة التي تجبيه����ا وزارة المالية )محلية(، بقيمة بلغ����ت 719.8 مليون 

شيكل.
- ج����اءت ضريبة الدخ����ل التي تجبيها وزارة المالية الفلس����طينية محليًا، في 

المرتبة الخامسة، بإجمالي إيرادات مالية بلغت 559.4 مليون شيكل.
يذكر أن إجمالي صافي اإليرادات المالية للحكومة الفلس����طينية في 2017، 
بلغت في حدود 13 مليار ش����يكل، تشمل اإليرادات الضريبية وغير الضريبية 

)رسوم المعامالت الحكومية(.
وتش����كل اإليرادات الضريبية ورس����وم المعامالت الحكومية، ما نسبته %80 
من إجمالي الموازنة الفلس����طينية للعام الجاري، وما نسبته 20% تكون منحا 

خارجية.

أعلى 5 ضرائب في 
فلسطين تحصيال 
لألموال في 7 شهور

رام الله/ االستقالل:
أحالت وزارة االقتصاد الوطني خالل الشهر الماضي، 44 تاجرًا للنيابة 
العام���ة لمكافح���ة الجرائم االقتصادي���ة على خلفي���ة االتجار بمواد 
منتهية الصالحية وفاسدة، ومخالفة لألنظمة والقوانين المعمول بها 
في مقدمتها قانون حماية المستهلك وقانون حظر ومكافحة منتجات 

المستوطنات االسرائيلية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أمس الثالثاء، أن طواقمها حماية 
المس���تهلك تمكنت وبالتعاون مع شركائها من ضبط 77 طنًا 
من المنتجات التالفة تنوعت بين مواد غذائية، ومواد تنظيف، 
ومواد تجميل غير مطابقة للمواصفة الفلس���طينية، إضافة إلى 
ألعاب أطفال ممنوعة من التسويق، وكهربائيات، والكترونيات 

مخالفة.
وأشارت إلى سحب الطواقم 60 عينة من سلع مختلفة، لفحصها مخبريًا 
والتأكد من مدى التزامها باألنظمة والقوانين المعول بها، ومطابقتها 

للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وبلغت قيمة منتجات المستوطنات التي ضبطتها الطواقم في السوق 
ما يزيد عن 24 ألف شيقل، خالل جوالتها الميدانية البالغة 309 جولة 
تفتيشية على أسواق المحافظات، تم فيها زيارة 1737 محاال تجاريًا، 
وجد من بينها 130 محل مخالف للقوانين الفلسطينية المعمول بها، 

وتم على اثرها اخطار 74 تاجرًا لتصويب أوضاعها القانونية.
كم���ا تعاملت طواقم حماية المس���تهلك، مع 76 ش���كوى وردت من 
قبل المواطنين عبر الرقم المباش���ر 129، وهوات���ف مديريات الوزارة، 
تتعلق بعدم التزام التجار بإش���هار األس���عار واالتجار بمواد منتهية 
الصالحية، كما سجلت الوزارة خالل الفترة ذاتها قيام تجار باإلبالغ عن 
مواد منتهية الصالحية تقدر ب�172 طنا، تم إتالفها حس���ب األصول 

القانونية المتبعة.

رام الله/ االستقالل:
شهد مؤشر القدس انخفاضا في نهاية جلسة 
أم����س الثالثاء،  حيث بل����غ  540.79 منخفضًا 
0.25 نقط����ة 0.05% ع����ن إغ����الق الجلس����ة 

السابقة.
ووصل عدد األسهم التي تم تداولها ل� 385,275 
س���همًا بقيمة إجمالية بلغ���ت 628,503.154 

دوالر أمريكي، نفذت من خالل  185 عقد. 
وبمقارنة أس����عار اإلغالق للشركات المتداولة 
له����ذا الي����وم والبال����غ عددها 17 ش����ركة مع 
إغالقاتها السابقة، فقد كانت مجموعة األهلية 
للتأمي����ن هي الوحيدة التي ش����هدت ارتفاعًا 
في أسعار أسهمها بنس����بة »4.88%«، وفي 
المقابل فإن 7 ش����ركات أظهرت انخفاضًا في 

أسعار أسهمها. 
أما الشركات الخمس األكثر انخفاضًا في أسعار 
أسهمها فهي ترست العالمية للتأمين بنسبة 
3.90-%، أبراج الوطنية بنسبة 3.08-%، سند 
للموارد اإلنش����ائية بنس����بة2.91-%، بيرزيت 
والفلس����طينية  بنس����بة 1.33-%،  لألدوي����ة 

للكهرباء بنسبة 0.72-%.

غزة/ االستقالل:
قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار 
النائ���ب جمال الخض���ري إن األم���ن الغذائي 
والصحي والتعليم���ي لمليون الجئ في قطاع 
غزة ُمهدد بفعل وقف المساعدات األمريكية 

لوكالة »أونروا«.
وأوضح الخضري في تصريح صحفي له أمس 
الثالثاء أن هؤالء الالجئين يعتمدون بش���كل 
أساسي على المساعدات اإلغاثية واإلنسانية 

المقدمة لهم.
وأض���اف »ف���ي ظ���ل اإلج���راءات والق���رارات 
األمريكي���ة، فإن األم���ن الغذائ���ي والصحي 
والتعليم���ي مه���دد، ما ينذر بنكب���ة جديدة 

لالجئين في حال لم يتم ت���دارك هذا الواقع 
بش���كل عاجل وس���ريع لتفادي ذلك، بالنظر 
للحالة غير المس���بوقة في الس���وء والتدهور 
القائم أصاًل في كل مناحي الحياة اإلنس���انية 
واالقتصادية والتعليمية والصحية والزراعية«.

ودع���ا إلى موقف واضح م���ن المجتمع الدولي 
باإلبقاء على »أونروا« وخدماتها دون تقليص، 
من خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة التي 
منحته���ا التفويض للعمل داخل فلس���طين 

واألردن وسوريا ولبنان.
وأكد ض���رورة دعم المجتم���ع الدولي العاجل 
لموازنة »أونروا« بم���ا يغطي العجز الناتج عن 
قطع المساعدات األمريكية، وعن العجز الناتج 

عن زيادة مخصصات الطوارئ، بس���بب س���وء 
األوضاع االنس���انية واالقتصادي���ة لالجئين 
خاصة في قطاع غزة، بسبب الحصار اإلسرائيلي 
الممتد للعام الثاني عشر على التوالي تخللها 

ثالثة حروب ُمدمرة ما زالت آثارها باقية.
وأشار إلى أهمية إقامة مشروعات تشغيل في 
غزة للتخفيف من أزمة البطالة التي وصلت بين 

الشباب حوالي 62%، وهي نسبة مرعبه جًدا.
وش���دد الخضري على ق���رارات األمم المتحدة 
للش���عب  المش���روعة  الحقوق  التي كفل���ت 
الفلسطيني، وعلى رأس���ها حقه في العيش 
ح���رًا كريمًا في دولته المس���تقلة وعاصمتها 

القدس.
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أعلن أنا المواطن / صفية جاد الله محمد مصلح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
410150064 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / نعمه رضوان محمد سلمان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
927555847  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة. 

أعلن أنا المواطن / محمد احمد عبد الفتاح كلوب
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم   

802662437 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة. 

أعلن أنا المواطن / مصطفى ناصر مصطفى المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
400091161 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة. 

أعلن أنا المواطن / ايمن جهاد محمد الطويل
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم   

800260432 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / احمد سالم عبد الله محمد العطار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
400773677 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة. 

الخضري: وقف المساعدات األمريكية لـ »أونروا« 
يهدد األمن الغذائي لمليون الجئ بغزة

مؤشر القدس يغلق على انخفاض 0.05 % عن الجلسة السابقة

»االقتصاد« تحيل 44 تاجرًا 
لمكافحة الجرائم الشهر الماضي
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أعلن أنا المواطن / أسماء اياد محمد القاضي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
403281116    فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن  / نعيم يوسف وليد الدغمة   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
426098661 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  اياد اسماعيل خليل ابو طعيمة
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم   

410922199 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / هشام موسى صالح الزناتي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
803581800فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن  / ابراهيم محمد حسين المشهراوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
800317323 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ياسر عبدالجليل  خليل ابو سعيفان  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
900947987 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد فؤاد محمد الكتناني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
406983676 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / وسيم محمد عيسي ابو نصر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
803376813 فعلى من يجدها أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
ف���ي أعقاب الغ���ارات الجوية لتحالف الس���عودية على 
اليمن، الش���هر الماضي، والتي تسببت بمقتل عشرات 
المدنيين بينهم 40 طفال، ألغت إسبانيا اتفاقا وقعته مع 
السعودية عام 2015 لبيعها 400 قنبلة موجهة بالليزر.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع اإلسبانية، أمس الثالثاء، 
تقريرا من إذاعة "كادينا سير"، أشار إلى اعتزام الحكومة 
االش���تراكية الجديدة في البالد إع���ادة 9.2 مليون يورو 
)10.6 ملي���ون دوالر( دفعته���ا الري���اض للحصول على 
القنابل إلى الس���عودية، بموج���ب اتفاق وقعته حكومة 

المحافظين السابقة.
ورف���ض الناطق تقديم مزيد من التفاصيل، لكن اإلعالن 
اإلس���باني يأتي في أعقاب غ���ارة جوية نفذها التحالف 
الذي تقوده السعودية في آب/أغسطس الفائت، وتسبب 

بمقتل عشرات المدنيين بينهم 40 طفال.
وأثار الحادث غضب���ا دوليا ودعوات من مجلس األمن في 
األمم المتحدة إلجراء تحقيق "ش���فاف وذي مصداقية". 
وقال التحالف العس���كري الذي تقوده الس���عودية: إنه 

استهدف حافلة تقل حوثيين.
وتقول منظمة العفو الدولية: إن إس���بانيا هي أحد أكبر 

مصدري األسلحة للسعودية.

وحثت المنظم���ة ومنظمات حقوقية أخ���رى، من بينها 
"السالم األخضر" و"أوكسفام"، الثالثاء، مدريد على وقف 
مبيعات األسلحة لكل من السعودية و"إسرائيل"، قائلة: 

إنها تستخدم غالبا ضد المدنيين.
وكانت ق���د وقعت إس���بانيا اتفاقًا مع الس���عودية في 
نيس���ان/ابريل الفائت تبي���ع بموجب���ه لألخيرة خمس 
مقاتالت صغيرة من ط���راز "كورفيت" في صفقة قدرت 

كلفتها بنحو 1.8 مليار يورو.
وبذلك تنضم مدريد إلى كل من الس���ويد، كندا، فنلندا، 
النرويج، بلجي���كا أو ألمانيا التي منعت على ش���ركاتها 
الحربية تزويد السعودية بأي معدات على خلفية الحرب 
التي يقوده���ا التحالف على اليمن. وتجد الس���عودية 
صعوبة بالغ���ة في إقناع الدول الغربي���ة بعدم انتهاك 
التحالف العربي لحقوق المدنيين في اليمن، خاصة مع 
تزاي���د قصف المدنيين في المستش���فيات والمدارس 

والمدن.
وكانت الحرب على اليمن التي دش���نها التحالف العربي 
ق���د انطلقت في 2015 ضمن ما يس���مى "عملية الحزم" 
التي تتزعمها السعودية وقد أودت بحياة أكثر من 6000 
مواط���ن يمني مع تزايد اس���تهداف المدنيين حس���ب 

تقارير المنظمات الحقوقية الدولية.

االستقالل/ وكاالت:
طالب���ت األم���م المتح���دة واالتحاد 
األوروب���ي الس���لطات ف���ي ميانمار 
باإلفراج الفوري وغير المشروط عن 
صحفيي رويترز المسجونين لديها 
اللذين كان���ا قد وثقا مج���ازر بحق 
وذلك  المس���لمة،  الروهينغا  أقلية 

بتهمة "خرق قانون أسرار الدولة".
وأعرب األمين العام األممي أنطونيو 
غوتيري���ش عن قلق���ه البالغ حيال 
سجن الصحفيين، وقال بيان صدر 
عن س���تيفان دو جاريك المتحدث 
باس���مه: إن غوتيريش أكد أهمية 
حرية جمع المعلومات، وإنه من غير 
المقبول س���جن هذين الصحفيين 
بتقص���ي  قام���ا  أنهم���ا  لمج���رد 
انته���اكات حقوق اإلنس���ان بحق 

المسلمين الروهينغا في أراكان.
وتاب���ع البي���ان قائ���ال: إن األمي���ن 
العام س���يواصل الدفاع عن حقوق 
الصحفيين حتى يطلق سراحهما، 
ويطالب س���لطات ميانمار باحترام 
وكاف���ة حقوق  الصحاف���ة  حري���ة 

اإلنسان.
وكانت محكمة بهذا البلد قد قضت 
االثنين بَس���جن صحفَي���ْي الوكالة 
وا لون )32 عاما( وكياو س���وي )28 

عاما( لمدة سبع سنوات بتهمة خرق 
قانون أسرار الدولة.

وق���ال الصحفيان -خالل جلس���ات 
محاكمتهم���ا التي اس���تمرت نحو 
ثمانية أش���هر- إن الشرطة نصبت 
لهما فخ���ًا لمنعهما م���ن تغطية 
القتل الجماعي لمسلمي الروهينغا.

م���ن جهته، ق���ال وزي���ر الخارجية 
البريطان���ي جيريم���ي َهن���ت: إنه 
س���يثير هذه القضية الخطيرة مع 

زيارته  السلطات في ميانمار خالل 
المقبلة.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء 
البريطاني���ة تيريزا م���اي: إن لندن 
تش���عر بخيبة أمل ش���ديدة حيال 
الحكم، مضيفًا أن ه���ذا يؤدي إلى 

تقويض حرية اإلعالم في ميانمار.
وفي الس���ياق أيضا، دعت ميشيل 
المتحدة  باش���يليت مفوضة األمم 
السامية لحقوق اإلنس���ان ميانمار 

لإلفراج ع���ن الصحفيين، وقالت: إن 
الدولية  المعايير  "انتهكت  اإلدانة 

بوضوح".
وأضافت باشيليت أن الحكم يبعث 
برسالة لكل الصحفيين في ميانمار 
بأنهم ال يس���تطيعون العمل دون 
خوف، وأن عليه���م أن يختاروا بدال 
من ذلك إم���ا أن يفرضوا رقابة على 
المالحقة  يواجه���وا  أو  أنفس���هم 

الجنائية، وفق بيان المفوضة.

دعوات إلطالق صحفيْين وثقا انتهاكات ميانمار ضد مسلميها

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت بعثة األمم المتحدة في ليبيا التوص���ل أمس الثالثاء، إلى اتفاق لوقف 
إط���الق النار بين الفصائل المتحاربة في الضاحية الجنوبية للعاصمة طرابلس 

يشمل إعادة فتح المطار.
وقال���ت البعثة في بيان نقلته »فرانس برس« إنه »برعاية الممثل الخاص لألمم 
المتحدة غسان سالمة، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار وتوقيعه اليوم 
إلنهاء جميع األعم���ال العدائية وحماية المدنيين وص���ون الممتلكات العامة 

والخاصة« وإعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس.

التوصل إلى وقف إطالق النار في 
المعارك قرب العاصمة الليبية

االستقالل/ وكاالت:
أفاد مصدر أمني مصري بأنه جرى توقيف شخص بعدما ألقى قنبلة بالقرب من 
السفارة األمريكية بالقاهرة أمس الثالثاء. وقال المصدر: إنه جاٍر فحص المتهم 

وتمشيط المكان، موضحا أن القنبلة إسمنتية تحدث دويا.
وتم إغالق ميدان س���يمون بوليفار والش���وارع المؤدية إلى السفارة األمريكية 

وتعطيل حركة المرور بها بالكامل ومنع االقتراب من السفارة مطلقا.
كانت السفارة األمريكية حذرت قبل قليل مواطنيها من التوجه إلى مقر السفارة 

في الوقت الحالي، كما طالبتهم بتوخي الحذر.

توقيف شخص ألقى قنبلة قرب 
السفارة األمريكية في القاهرة

االستقالل/ وكاالت:
قتل ستة أش����خاص وأصيب عش����رات آخرون أمس  
الثالث����اء في أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن، 
وتسببت الرياح العاتية واالمطار الغزيرة التي صاحبته 
في اضطرابات كبيرة في حركة النقل وعمل الشركات.

وتس����بب اإلعص����ار "جيب����ي"، وهو اإلعص����ار الحادي 
والعشرين في موس����م األعاصير في آسيا، أمس في 
سقوط أسطح بعض البنايات وانقالب شاحنات نقل 
كما جرف ناقلة نفط راس����ية في خليج اوساكا )غرب( 

لتصطدم بجسر مؤدي لمطار كانساي.
وأوردت وس����ائل إعالم محلية أن ستة اشخاص على 
األقل قتلوا جراء االعصار من بينهم رجل عمره 71 عاما 
في والية ش����يغا بعد أن سقط عليه مستودع بسبب 

الرياح العاتية، في حصيلة جديدة.
وأدى التدمي����ر في الجس����ر لع����زل المطار ع����ن البر 
الرئيس����ي للجزيرة ما تسبب في محاصرة نحو 3 آالف 
شخص فيه، على ما قال مسؤول لوكالة فرانس برس.

وأضاف المسؤول أن سلطات المطار تقوم باختبارات 
سالمة حاليا على الجزء غير المدمر من الجسر، دون أن 

يحدد موعدا لمغادرة الركاب العالقين بالمطار.
وألغيت كافة الرحالت في مطار كانس����اي الذي قالت 

وس����ائل إعالم: إن مدارجه وقبوه فاضت بمياه األمواج 
التي سببها االعصار، فيما تسبب الطقس السيئ في 
انقطاع الكهرباء وفوض����ى في قطاع النقل في كثير 

من أرجاء البالد.
وض����رب اإلعصار "جيبي" ترافقه رياح عاتية قد تصل 
س����رعتها إلى 216 كلم/س����اعة غرب البالد منتصف 

نهار الثالثاء بالتوقيت المحلي.
وجرف االعصار ناقلة نفط راس����ية في خليج اوساكا 
)غرب( لتصطدم بجس����ر، فيما تسبب بفيضان المياه 
بش����كل جزئي في مطار كانس����اي الدولي الواقع في 

جزيرة في الخليج.
وأظهرت صور في وس����ائل إعالم محلية قمة الناقلة 
وق����د حطمت ج����زءا من الجس����ر الذي يرب����ط مدينة 

ازوميسانو بالمطار، لكن دون أن تسجل أي إصابات.
وتش����هد اليابان س����نويًا العديد من األعاصير خالل 
فصل الصيف لكن "جيبي" يتمّيز عن تلك األعاصير 
بقوته الش����ديدة مما يعني أنه قد يتس����ّبب بأضرار 
جس����يمة وال س����يما في ش����رق األرخبيل الذي ما زال 
يعاني من الدمار الش����ديد الذي نجم في مطلع تموز/

يولي����و عن فيضانات وانهيارات أرضية كبرى أوقعت 
220 قتياًل.

االستقالل/ وكاالت:
اعتب���ر النائب في البرلمان اللبناني ميش���ال موس���ى، أن إجراءات 
الوالي���ات المتح���دة بحق وكالة األون���روا، تأتي في إطار سياس���ة 
التضييق على الالجئين، والتي من ش���أنها أن تؤدي إلى ش���طب 
حق العودة. ونقلت الوكالة الرس���مية عن موس���ى في تصريح له، 
أمس الثالثاء، إن لبنان س���يظل على ال���دوام وفيًا لمبادئه ونصيرًا 
للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الحياة وتحقيق الهوية 

الوطنية والدولة المستقلة.
ولفت إل���ى أن المجتمع الدول���ي أوجد هذه الوكال���ة بعد نكبة 
فلس���طين، من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني 
اجتماعيًا وصحيًا وتربويًا، وأن هذه النكبة اإلنسانية التي تحل 
بالالجئين الفلسطينيين تستدعي صحوة ضمير لدى المجتمع 
الدول���ي، وتحركًا عاجال لدعم الوكالة والش���عب الفلس���طيني 
المظلوم، وأن يعي مخاطر مثل هذه السياسات وتداعياتها في 

الداخل والخارج.

»جيبــي«.. أقــوى إعصــار 
يضــرب اليابــان منــذ ربــع قــرن

أسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع 
السعودية بسبب مجازرها في اليمن

نائب لبناني: إجراءات 
واشنطن بحق »األونروا« 

لشطب حق العودة
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أعلن أنا المواطن / عبد الرحمن عبد ربه محمد عفانة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
803617000 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة. 

أعلن أنا المواطن / سيف ابراهيم علي ابو موسى 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
800463127 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة. 

أعلن أنا المواطن / زكريا سامي رزق ابو قرشين
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم   

401689559 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 
مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / توفيق انور توفيق الجملة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم    
804797207فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / ايمان محمد عبدالكريم بركة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
933773491 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة. 

أعلن أنا المواطن / محمد اياد يونس ابو لبدة  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
403700966 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة. 

غزة/ االستقالل:
كش���فت صحيفة يديعوت احرنوت 
العبرية ف���ي عددها الص���ادر أمس 
الثالث���اء، النقاب عن أن "إس���رائيل" 
تبيع سفن الحرية التي تتجه لكسر 
حصار غزة بع���د احتجازها في ميناء 

اسدود بالمزاد العلني.
ووفق���ا للصحيف���ة فإن "إس���رائيل" 
تقوم بتوزي���ع األموال التي تجمعها 
من عملي���ة بيع س���فن الحرية على 
العائالت اإلسرائيلّية التي كانت قد 

تعّرضت لعملياٍت تفجيرية.
ُيش���ار إلى أّنه بي���ن الفينة واألخرى، 
ومؤسس���ات  ش���خصيات  تق���وم 
إنسانّية من الغرب بتنظيم أساطيل 
الحرّية إلى غزة بهدف كسر الحصار 
المف���روض على القطاع من���ذ العام 
2007، وكان ناش���طون أف���ادوا في 
بداية شهر تموز )يوليو( الماضي أن 
أسطوال من ثالث سفن يسعى لخرق 
"إس���رائيل"  تفرضه  ال���ذي  الحصار 
على قطاع غزة بات قريًبا من وجهته 
بالرغم من عدم تحديد موقع س���فنه 

بدقة.
وغادر أس���طول الحري���ة باليرمو في 
صقلية بإيطاليا في 21 تموز )يوليو( 
الُمنص���ِرم، ومن المتوق���ع أْن تكون 
عودة أّول سفينة تصل األحد المقبل 
إلى شاطئ غزة، وفق ما ذكره الرئيس 
المشارك لالتحاد اليهودّي الفرنسّي 
من أجل الس���الم بيير ستامبول في 

رسالة الكترونية إلى وسائل اإلعالم.
وق���ال س���تامبول، الذي ل���م ُيرافق 

األس���طول، إّن نحو 40 ناشًطا من 22 
بلًدا بينهم اثنان من فرنسا ُيشاركون 

في هذه الرحلة.
وكما في محاوالت سابقة أخرى لخرق 
الحصار كان من المتوقع أْن تعترض 
البحرية اإلسرائيلّية السفن في البحر 
قب���ل أْن تقتادها إلى مرفأ اس���دود 

اإلسرائيلي.
وبحس���ب الصحيف���ة ف���إّن منّظمة 
شورات هدين اإلسرائيلّية اليمينّية 
المتطرف���ة، توجهت إل���ى المحكمة 
الق���دس  مدين���ة  ف���ي  المركزّي���ة 
المحتل���ة، وقدم���ت طلًب���ا لهيئ���ة 
القض���اة الحتج���از الس���فن وبيعها 

"ال�عائالت  العلني لتعويض  بالمزاد 
اإلسرائيلية الثكلى"، واستدعت إلى 
الش���هادة كبار الق���ادة في الجيش 
اإلسرائيلّي، وبشكٍل خاص من شعبة 
االستخبارات العسكرّية )أمان(، الذين 
أّكدوا أمام المحكمة على أنه بحسب 
المعلومات المؤكدة المتوفّرة لديهم، 
فإن السفن التي تصل إلى قطاع غّزة، 
أو تحاول الوصول إليه، تتم السيطرة 

عليها من قبل حركة "حماس".
وأردفت الصحيفة قائلة: إن المحكمة 
وبع���د أْن اس���تمعت إلى الش���هود، 
وافقت على الطلب، وأمرت بالس���ماح 
لجي���ش االحت���الل ببي���ع الس���فن 

المحتج���زة في مزاد علني، ش���ريطة 
أن تقوم "إسرائيل" بتحويل األموال 
التي س���تجمعها إلى العائالت التي 
فقدت أبناءها في عمليات تفجيرية 
نفذته���ا حركة حم���اس، الفتة في 
الوق���ت عين���ه إلى أن ثمن الس���فن 
الُمحتجزة لدى إس���رائيل يصل إلى 
مئ���ات آالف اليورو، ولك���ن بعد دفع 
الضرائب ال يتبقى المال المناس���ب 
لتعويض العائالت، وفعال، ش���ددت 
الصحيفة، تم بيع سفينتين بالمزاد 
العلن���ي، وقامت الس���لطات في تل 
أبي���ب بتوزيع األم���وال على عدد من 

العائالت اإلسرائيلّية المتضررة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت القناة السابعة العبرية أمس الثالثاء عن »تراجع دراماتيكي« في معدالت اللياقة البدنية 

في صفوف ضابطات جيش االحتالل اإلسرائيلي الميدانيات، مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضحت القناة أن 46% من الضابطات الميدانيات فش���لن في اختبار اللياقة البدنية مقارنة 

ب�33% فشلن العام الماضي، أما في صفوف الضباط؛ ففشل 10% منهم.
وعّقب المتحدث باس���م جيش االحتالل على المعطيات بقوله إنه: »س���يتم دراس���تها بعمق 

واستخالص العبر«.

االستقالل/ وكاالت:
صرح قائد المنطقة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي، اللواء يوئيل ستريك، »أن 
الجيش اإلسرائيلي ينشط كل ليلة على الجبهة الشمالية، وأن الحرب القادمة 

على لبنان ستكون الحرب األخيرة«.
جاءت تصريحات اللواء ستريك، خالل مؤتمر خاص عقد مساء االثنين، لمناقشة 

التغييرات على الجبهة الشمالية، واألوضاع األمنية في سوريا. 
وخالل المؤتمر، هدد س���تريك بتدمير البنى التحتية ف���ي لبنان، خالل الحرب 

القادمة.
وأضاف: »حزب الله سيش���عر بقوة الجيش اإلس���رائيلي، والحرب القادمة على 

لبنان لن تكون الثالثة، وإنما ستكون الحرب األخيرة« على حد زعمه.
وأش���ار س���تريك إلى أن الجبهة الداخلية ليس���ت بمن���أى عن التعرض 
للقصف. مؤكدًا على أنه في »الحرب القادمة، في حال وقعت، فإن الجيش 
اإلسرائيلي سوف يهاجم البنى التحتية التي يستخدمها حزب الله في 

لبنان«.
يشار هنا إلى أن حزب الله هدد في اآلونة األخيرة، وأكثر من مرة كيان االحتالل 
بنقل المعركة المقبلة إلى فلس���طين المحتلة، متوعدًا »إس���رائيل« بصواريخ 
تطال كافة المناطق الحيوية والحساسة فيها من بينها حاويات األمونيا بحيفا 

ومفاعل ديمونا.

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، إنه أوعز إلى المسؤولين 
العس���كريين في بالده بشراء األسلحة من "إس���رائيل"، ألنها "ال 
تضع قيودا" على المش���ترين، في إشارة إلى عدم التزام االحتالل 
بالمواثيق الدولية بخصوص تجارة السالح، إذ ال يأبه بكل القوانين 

والبروتوكوالت الدولية. 
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن دوتيرتي أمس، قوله خالل 
لقاء الرئيس "اإلس���رائيلي" رؤوبين ريفلين، الثالثاء، إنه أوعز إلى 
جيشه بشراء األسلحة "اإلسرائيلية" فقط، ألن "إسرائيل"، بخالف 

الدول األخرى، ال تضع شروطا، خالل عقد صفقات السالح معها.
وقالت هيئة البث اإلس���رائيلية، إن الرئي���س الفلبيني بحث مع 
وزير الحرب "اإلسرائيلي" أفيغدور ليبرمان، االثنين، إمكانية قيام 
الفلبين بشراء أس���لحة من "إسرائيل" وتعزيز التعاون العسكري 
بين الطرفي���ن. وتزامنت تصريحات الرئي���س الفلبيني بتنظيم 
منظم���ة العفو الدولية، صباح أمس، تظاهرات قبالة بيت الرئيس 
"اإلسرائيلي"، رؤوفين ريفلين، لدى لقائه بالرئيس دوتيرتي، الذي 

وصفته بالقاتل البشع.
وتظاهرت منظمة العفو الدولية ضد صفقات الس���الح، السابقة 
والحالي���ة والتي يتم عقدها مع الرئي���س دوتيرتي المتوّرط في 
ش���بهات الرتكاب جرائم بش���عة بحق المدنيين في بالده بحّجة 

"محاربة المخدرات".
وكان ق���د بين تقري���ر لمنظمة العف���و الدولية مؤخ���رًا أن "آالف 

الناس قتلوا كنتيجة مباشرة للسياسة القمعية التي ينتهجها 
دوتريتي، والس���واد األعظم من حاالت القتل هذه كانت موجهة 
ض���د الفقراء ممن يتعاط���ون المخدرات أو يتاج���رون بها، الذين 

يسكنون في المناطق المكتظة في المدن".
وأض���اف التقرير أن "ه���ذه حرب ضد الفقراء، وليس���ت حرًبا ضد 
المخدرات. مزاعم دوتريتي حول حماية حياة األجيال القادمة هو 
إهانة لعائالت الضحايا، خاصة أنه أقسم على مواصلة هذه الحرب 

ضد مواطنيه الفقراء".
وقالت مديرة برامج منظمة العفو الدولية في البالد، مولي مليكار، 
بعد اإلعالن عن صفقة س���الح جديدة بين "إسرائيل" والفيليبين 
إنه ليس س���را أن "القاتل البشع" دوتيرتي يشيد بنجاعة السالح 
"اإلسرائيلي". وأضافت أنه بواسطة السالح الذي توفره له إسرائيل 
يق���وم دوتيرتي بتصفي���ة معارضين سياس���يين، وفقراء ممن 
يتعاطون المخدرات.  وأشارت إلى أن المدعية العامة في المحكمة 
الجنائية الدولية قدمت، في ش���هر شباط\فبراير 2018، توصية 
بفتح تحقي���ق ضد دوتيرتي، هذا باإلضافة إلى الش���كاوى التي 

وصلت من مواطنين فيليبينيين.
وأضاف���ت مليكار أن "إس���رائيل هي ج���زء من مجموع���ة الدول 
المجذوم���ة، والتي كّلم���ا ازداد انتقاد سياس���اتها في المناطق 
الفلس���طينية المحتّلة في المحافل الدولي���ة، ازداد تعاونها مع 
أنظمة مجرمة بهدف تحقيق دعم دبلوماس���ي لسياس���اتها في 

المحافل الدولية".

بعد مصادرتها قبالة القطاع
االحتالل يبيع سفن »كسر الحصار« عن غزة بالمزاد العلني

نصف الضابطات الميدانيات بجيش 
االحتالل فشلن في اختبار اللياقة البدنية

ضابط »إسرائيلي«: الحرب القادمة 
على لبنان ستكون األخيرة 

اإحدى �صفن ك�صر احل�صار عن غزة

العفو الدولية وصفته بـ "القاتل البشع"

رئيس الفلبين يوعز لجيشه بشراء السالح من »إسرائيل«
رام الله / االستقالل

رفضت وزيرة الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا 
موغيريني الطلبات والتوجهات اإلس����رائيلية لمنع 
لقائها مع وف����د القائمة العربية المش����تركة الذي 
وصل بروكس����ل مس����اء االثنين تمهي����ًدا لتقديم 

مشروع قانون إللغاء "قانون القومية" العنصري.
وأوض����ح مكتب موغيريني في بي����ان صحفي، أنها 
س����تجتمع مع الوفد عل����ى غ����رار االجتماعات التي 
عقدتها مع أحزاب أخرى في الكنيست وستناقش 
معه قضايا تتعلق بالفلسطينيين في أراضي ال�48، 
مش����يًرا إل����ى أن النائب أيمن ع����ودة كان طلب قبل 

بضعة أشهر عقد االجتماع.
وذكرت صحيفة "هآرت����س" العبرية يوم أمس، أنه 
في األسابيع األخيرة، ضغط مسؤولون إسرائيليون 
عل����ى وزيرة خارجي����ة االتحاد األوروب����ي، فيديريكا 
موغيرين����ي، بغ����رض إلغ����اء االجتم����اع المقرر في 
بروكسل مع وفد القائمة المشتركة الذي سيعرض 
أم����ام الوزيرة خطورة تداعيات "قانون القومية" على 

الفلسطينيين.
ووفًق����ا لمص����ادر كانت مطلعة عل����ى تنظيم اللقاء 
والجلسة، اس����تمر المسؤولون اإلس����رائيليون في 

ممارسة الضغط على موغيريني واالستفسار إذا ما 
كانت الجلسة مع وفد المشتركة ستعقد بحضورها.

وأض����اف مكتبه����ا، "تجتمع وزير خارجي����ة االتحاد 
األوروبي بش����كل روتيني م����ع ممثلين عن الحكومة 
والبرلمان بما في ذلك المعارضة، وإسرائيل ليست 

استثناء".
ويذكر أن وفد القائمة المش����تركة وصل أول أمس، 
عاصمة االتحاد األوروبي، بروكس����ل، ضمن الجهود 
الدبلوماسية لشرح مخاطر "قانون القومية" العنصري 
الذي ش����رعه الكنيس����ت مؤخرًا، والذي يهدف إلى 
تكريس التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب 

ويتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت القائمة العربية المشتركة، االتحاد األوروبي 
بالضغط على "إسرائيل" لوقف مأسسة عنصريتها 
عبر "قان����ون القومية" الذي تم����ت المصادقة عليه 

مؤخًرا.
كما ستش����ارك وفود تمثيلية م����ن لجنة المتابعة 
العليا والمش����تركة بلق����اءات دبلوماس����ية رفيعة 
المستوى، في مقر هيئة األمم المتحدة في جنيف، 
من أجل ش����رح م����ا يتضمنه "قان����ون القومية" من 

مأسسة العنصرية على مستوى قانون أساسي.

موغيريني ترفض دعوة »إسرائيل« 
إللغاء اللقاء بوفد »العربية المشتركة«
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االستقالل/ وكاالت:
بينما تعمل ش���ركات عالمية على صنع 
مركب���ات فضائي���ة س���ياحية لتحقيق 
حلم البشر بالذهاب واإلياب من الفضاء 
بس���هولة، ف���إن لليابان رأيًا آخ���ر.. لماذا 
نصنع مركب���ة وصاروخ���ا، بينما يمكننا 
الرك���وب في مصع���د فضائي والضغط 
على زر واحد لننتق���ل إلى وجهتنا دون 

كل هذه الجلبة.
 "mainichi" صحيف���ة  فبحس���ب 
اليابانية الص���ادرة باإلنجليزية،  يعمل 
باحثون في جامعة ش���يزوؤكا اليابانية 
ومؤسس���ات أخرى في البالد على إطالق 
ن���واة مش���روع "المصعد  أدوات تخص 
الفضائي" على متن مركبة فضائية إلى 
محطة تانيغاشيما للفضاء في مقاطعة 
كاجوش���يما، جن���وب غرب���ي اليابان في 

الحادي عشر من سبتمبر الجاري.
وتقوم فكرة "المصع���د الفضائي" على 
ربط كوابل خارج محطة الفضاء الدولية، 
ووض���ع حاوية فوقه���ا عل���ى أن يجري 
تحريكها بواسطة جهاز تحكم عن بعد، 
تمهيدا لفكرة المصعد التي تربط األرض 

والمحطة الدولية بواسطة الكوابل.

وعل���ى الرغم من أنه ج���رى في الماضي 
تنفيذ تج���ارب دمج الكوابل في الفضاء، 
إال أن ه���ذه أول م���رة س���يتم فيها نقل 
حاوية عبر الكوابل، وس���يمهد نجاحها 

الطريق أمام المصاعد الفضائية.
ويقول، رئيس الباحثين في المش���روع، 
يوجي ايش���يكاوا" من الناحية النظرية 
يعد مصعد الفض���اء معقوال. قد يصبح 
الس���فر ف���ي الفض���اء ش���يئًا عاديًا في 

المستقبل."

لكن المش���روع يواجه تحديات ليس���ت 
بالسهلة، لعل أبرزها تطوير كوابل قادرة 
على مقاومة األشعة الكونية ذات الطاقة 

العالية.
ويتوق���ع الباحث���ون أن تص���ل س���رعة 
المصعد إلى 200 كيلومتر في الس���اعة، 
وسيستغرق 8 أيام من أجل الوصول إلى 
المحط���ة الفضائية بعد انطالق الحاوية 

من األرض.
وس���يبلغ إجمال���ي ط���ول الكاب���ل الذي 

سيتم اس���تخدامه للمركبة نحو 96 ألف 
كيلومتر، وتقدر التكلفة اإلجمالية بنحو 
10 تريليون ين )90 مليار دوالر(، على أن 
تبلغ تكلفة كل كيلو غ���رام حوالي 100 

ألف ين.
وف���ي حال نجاح المش���روع، ف���إن األمور 
التي س���يجري نقلها ف���ي البداية هي 
مس���تلزمات البح���ث والتطوي���ر لوكالة 
الفضاء فض���ال عن أل���واح توليد الطاقة 

الشمسية.

االستقالل/ وكاالت:
أكدت الدراسات أن العدد الكافي من ساعات 
الن���وم، أم���ر ض���روري وأساس���ي للوقاية من 
األمراض، ومنح أجهزة الجس���م فرصة للراحة 

والعمل بشكل جيد.
وتؤثر أنم���اط الحي���اة اليومية، عل���ى النوم 
بش���كل صحي، وينعكس ذلك سلبًا أو إيجابًا 
على الصحة، ب���ل ويمتد تأثي���ره إلى الحياة 

االجتماعية.
وهناك عادات س���لبية، وتؤثر بشكل مباشر 
على الق���درة على النوم، وفيم���ا يلي أهمها، 

حسب موقع اليف هاك اإللكتروني:
1- وضع الهاتف قرب الرأس 

ليس من المستحس���ن اس���تخدام الهاتف 
المحم���ول عند الن���وم للتحقق م���ن بريدك 
اإللكتروني أو الش���بكات االجتماعية األخرى، 
ومن الضروري وضع الهاتف بعيدًا عن السرير، 
فاألش���عة الناتجة عنه، تتسبب باضطرابات 

في النوم، واالستيقاظ عدة مرات.
2- ترك األجهزة اإللكترونية في غرفة النوم

ما ينطبق على الهات���ف المحمول أن ينطبق 
أيضًا على الكمبيوتر واألجه���زة اإللكترونية 
األخرى، التي  تصدر عنها أضواء وإشعاعات، 
يمكن أن تؤثر على النوم بش���كل جيد، بمنع 
الدماغ م���ن معالجة الميالتوني���ن وهو ناقل 
عصبي كيميائي الذي يعطي الشعور بالتعب 

والرغبة في النوم.
3- البيئة الفوضوية

تزي���د البيئ���ة الفوضوية من التوت���ر، وتؤثر 
مباشرة على النوم. في حين أن تنظيم الغرفة 
وترتيبها ُيخفف من مس���توى التوتر، ويعزز 

الهدوء ويوفر شعورًا بالسالم واالسترخاء.
4- العمل قبل النوم

يحرص البعض على إنجاز بعض المهام قبل 
التوجه إلى الس���رير، لكن الخب���راء ينصحون 
بالتوقف ع���ن ذلك، فالجس���م يحت���اج إلى 
االس���ترخاء والتخل���ص من أي مثي���رات قبل 
النوم، لذلك يفضل االبتعاد عن مصادر التوتر 

قبل ساعات من موعد النوم.

احذر.. 4 عادات سلبية شائعة تدمر نومك الصحي!

االستقالل/ وكاالت:
ال ُيظهر كثير م���ن المصابين باالكتئاب أية أعراض 
أو عالم���ات، وهو ما يؤخر التدخ���ل العالجي ويزيده 
صعوبة. وللتغّلب على هذه المشكلة تمّكن باحثون 
من معهد ماساتشوس���تس للتكنولوجيا من ابتكار 
طريق���ة تقني���ة تعتمد عل���ى ال���ذكاء االصطناعي 
تستطيع كش���ف حالة االكتئاب من طريقة الكالم 

والتحّدث.
وال ُيعتب���ر االبت���كار األول من نوع���ه، وإنما األفضل 
واألكث���ر فاعلية من حيث القدرة على التش���خيص، 

كما أنه ال يتطّلب مثل الطرق األس���بق توجيه أسئلة 
واإلجاب���ة عليها أو تحليل ما ينش���ره اإلنس���ان على 
انستغرام. ويستخدم نموذج معهد ماساتشوستس 
المحادثات )تش���ات(، وفرز وتحلي���ل أنماط الكالم 

لتشخيص االكتئاب.
ويثير هذا النم���وذج مخاوف تتعّل���ق بخصوصية 
المحادث���ات على مواقع اإلنترن���ت، لكنه في الوقت 
نفسه يقدم وسيلة فّعالة لتنبيه اإلنسان إلى وجود 
أع���راض االكتئاب لدي���ه، وضرورة اتخ���اذ إجراءات 

عالجية تجاهها.

االستقالل/ وكاالت:
من المعروف بأن البيض له فوائد كثيرة للجسم، وذلك ألنه غني بالبروتين، 
إال أن دراس����ة حديثة أظهرت بأن تناول البيض بشكل معتدل يوميًا يحول 
دون اإلصاب����ة بالصلع، ويجدد خاليا الش����عر. وجدت دراس����ة حديثة أجراها 
مجموعة من الباحثين اليابانيين المختصين في األمراض الجلدية، بأن صفار 
البيض يحفز نمو خاليا الشعر البشري الجديدة، ويبعد شبح اإلصابة بالصلع.

وقد أجرى الباحثون سلس����لة من التج����ارب على الفئران، حي����ث قاموا بزرع 
بصيالت الشعر البشري فيها، ونمت خاليا شعر جديدة لديها.

وكشف البحث الذي تم نش���ره في دورية "جورنال أوف ميديشينال 
ف���وود" عن مركب في صف���ار البيض يقوم بتحفيز بروتين يس���مى 
"عامل نمو بطانة األوعية الدموي���ة" وهو عامل مهم في إصالح خاليا 
الشعر ونموها. وبحسب الباحثين، فإن مركب "عامل نمو بطانة األوعية 
الدموية" يمكن أن يحفز خاليا الش���عر، عبر الحقن أو تناوله عن طريق 
الفم، وف���ق ما ورد ف���ي صحيف���ة ديلي ميل 

البريطانية.

صفار البيض
 يقي من الصلع

مصعد الفضاء.. البشرية على موعد مع تجربة مذهلة!

االستقالل/ وكاالت:
أش���ارت هيئة اختبار الس���لع والمنتجات األلمانية إلى أن ُمعزز إشارة 
ش���بكة WLAN الالس���لكية يعتبر أفضل الحلول التقنية وأرخصها 
للتغلب على مشكلة الشبكات الالسلكية الضعيفة في المنزل، بشرط 

أن يكون جهاز الراوتر من نفس الشركة المنتجة.
وتوصلت الهيئة األلماني���ة إلى هذه النتيجة بعد اختبار العديد من 
Mesh- أنظمة تقوية إش���ارة الشبكة الالس���لكية، ولم تظهر أنظمة

WLAN، التي تع���وض أجهزة الراوتر وترتبط نق���اط الوصول إليها 
ببعضها، أي مزايا في نقل البيانات وتس���تهلك قدرا أكبر من الطاقة 

الكهربائية.
وأش���ار الخبراء األلمان إل���ى أن مح���ول Powerline يوفر أفضل أداء 
عن���د نقل البيانات، ويعتب���ر هذا المحول، الذي ينق���ل البيانات عبر 
توصيالت التيار الكهربائي، أفض���ل الحلول التقنية عند الرغبة في 
نقل البيانات لمس���افات بعيدة، شرط أن تكون المقابس على نفس 

الدائرة الكهربائية.
وأظهرت نتائج االختبار تصدر مقوي اإلشارة Fritz-WLAN من شركة 
 WiFi RE650 AC2600 قائمة الموديالت، متبوع���ًا بالموديل AVM
من ش���ركة تي بي لينكس، وجاء نظام غوغ���ل WiFi باعتباره أفضل 

.Mesh-WLAN أنظمة
 Fritz-Powerline فُصنف جه���از Powerline أما بي���ن مح���والت

1260E WLAN من شركة AVM باعتباره أفضل موديل.

من الحسابات الوهمية والمزورة تنتشر على موقع انستغرام 
أش���هر مواقع الصور عالمًيا والذي تمتلكه شركة فيسبوك، 
وقد س���بب ذلك إزعاًجا إلدارة الموقع ولبعض المستخدمين 
الذي���ن أصبحوا تائهين بين حس���ابات مزيفة ألش���خاص 

اعتقدوا أنهم حقيقيين.
ومؤخًرا قررت إدارة انستغرام إطالق تحديث جديد في هذا 
الشأن، يهتم بتوفير المزيد من المعلومات والتفاصيل حول 

ملكية الملف الشخصي.
يس���عى هذا التحديث الجديد لكش���ف األشخاص الذين 
ينتحلون أس���ماء شخصيات مش���هورة عبر حسابات مزورة 

باسمهم. وسيتضمن هذا التحديث تبويبًا جديدًا في الملف 
الشخصي للحساب وهو "About This Account"، باإلضافة 

لعالمة تعريف جديدة زرقاء.
من جانبه ق���ال "مايك كريغ���ر" أحد كبار المس���ؤولين في 
إنس���تغرام إن التحديث الجديد س���يزيد من نس���بة األمان 
في الموقع، مؤكًدا أنه س���ُيقلل من وجود األش���خاص الذين 

يستغلون صور المشاهير بصنع حسابات وهمية.
وأوضح الموقع أنه س���يتم منح أصحاب الحس���ابات فرصة 
ليراجعوا معلوماتهم الش���خصية قبل أن يتم إعالنها على 

المشاع.

حلول لمشكلة ضعف
 الشبكة الالسلكية في المنزل

انستغــرام 
يفضح أصحاب هذه الحسابات!

تقنية جديدة لتشخيص 
االكتئاب من طريقة الكالم
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خانيونس/ االستقالل: 
رع���ت جامع���ة غ���زة ف���رع الجنوب 
بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة 
بطول���ة دوري أبط���ال غ���زة لطلب���ة 
الثانوي���ة العام���ة الناجحين والتي 
أقيمت على صالة أبو يوسف النجار، 
بحضور كال من األستاذ الدكتور عبد 
الجلي���ل صرصور رئي���س الجامعة، 
والدكتور سالم األغا مدير فرع جامعة 
غزة فرع الجنوب، والمهندس إيهاب 
العال���ول النائ���ب المال���ي واإلداري، 
وممثل فرع الجنوب يحيى العبادلة،  
و عماد السنوار رئيس قسم الشئون 
الرياضية بمديرية الشباب والرياضة 
واإلداريين  األكاديميي���ن  وعدد من 
والعاملي���ن ف���ي جامعة غ���زة فرع 

الجنوب .
وعب���ر الدكت���ور صرص���ور رئي���س 
الجامعة عن سعادته برعاية جامعة 
غزة فرع الجن���وب مثل هذه البطولة 
الرياضية التي تعمل على تهذيب 
النفوس، موضحًا أن الشباب هم أمل 
األمة الذي يتطلع إليهم المستقبل 

لتحقيق حياة أفضل.

وأثن���ى رئي���س الجامع���ة على دور 
وزارة الش���باب والرياضة وبتعاونها 
م���ع جامعة غزة من أج���ل إقامة هذا 
النش���اط الرياضي الذي يبعث على 
غرس حب الوط���ن والوطنية الحقة 
في نفوس���ًا ش���بابنا الفلسطيني , 
موجهًا الشكر  لكافة القائمين  على 

البطولة .

بدوره، شكر السنوار جامعة غزة على 
رعايتها له���ذه البطولة والتي تؤكد 
ح���رص الجامعة عل���ى التواصل مع 
مؤسسات المجتمع المدني وخاصة 
الش���باب والرياضة، متمنيًا لجامعة 

غزة مزيدًا من التقدم واالزدهار .
يذك���ر أن البطولة  جمعت 16 فريقًا 
م���ن جمي���ع أنح���اء محافظ���ة خان 

يون���س وص���ل للمب���اراة النهائية 
فريق���ا الهندي واألم���ل اللذان قدما 
مباراة قوية وحماس���ية نالت إعجاب 
الجمه���ور حيث ف���از فريق الهندي 
بالمباراة بنتيجة 0/3 والحصول على 
الذهبية  البطولة والميداليات  كأس 
, وق���د حصل فريق األم���ل على درع 

المركز الثاني والميداليات الفضية.

االستقالل/ وكاالت: 
أعلن اتحاد باراجواي لكرة القدم تعيين الكولومبي 
خوان كارلوس أوسوريو الذي أشرف على تدريب 
المكسيك خالل كأس العالم 2018، مدربا لمنتخبه 
الوطنى، فى مهمة تتركز بشكل أساسي على كوبا 

أميركا 2019 وبلوغ كأس العالم 2022.
وغابت باراجواي التي بلغت ربع نهائي مونديال 
2010 ف���ى جن���وب أفريقيا، عن آخر نس���ختين 
للبطولة العالمية )البرازيل 2014 وروسيا 2018(.

ولجأت باراجواي إلى أوسوريو فى محاولة لتغيير 
ه���ذا الواقع ف���ي الموندي���ال المقب���ل، اعتمادا 
بالدرجة األولى عل���ى نجاحه الالفت مع المنتخب 
المكسيكى فى مونديال 2018، حيث تمكن من 
إلحاق هزيمة مفاجئ���ة بألمانيا حاملة اللقب فى 

المباراة األول���ى )صفر-1(، والتأهل عن المجموعة 
السادسة برفقة السويد إلى الدور ثمن النهائي، 

حيث خسر أمام البرازيل صفر-2.
وأعلن اتح���اد باراج���واي، فى بي���ان، أنه توصل 
وأوس���وريو "إلى اتفاق يق���ود بموجبه المنتخب 

الوطنى" لما بعد نهائيات كأس العالم 2022.
وكان االتحاد المكسيكي قد أعلن فى أواخر يوليو 
الماض���ي، أن الم���درب البالغ من العم���ر 56 عاما، 
والذى انتهى عقده بنهاية المونديال الروس���ى، 

لن يبقى على رأس إدارته الفنية.
وتول���ى أوس���وريو اإلش���راف عل���ى المنتخ���ب 
المكسيكي فى عام 2015، وقاده إلى ربع نهائي 
كوبا أمي���ركا 2016 ونصف نهائي كأس القارات 

2017

خوان كارلو�س 
اأو�سوريو مدربا 
ملنتخب باراجواى

غزة / االستقالل
كشف نادي الصداقة عن مجلس إدارته للدورة الجديدة 

2018-2022 بعد اعتماده من وزارة الشباب والرياضة.
ويضم المجلس الجديد عبد الرحمن حمدان رئيسا وزكي 
بارود نائبا وسعد الله أبو عيطة أمينا للصندوق ومحمود 
الهباش أمينا للسر وعضوية كل من محمد النفار وأسامة 

حسونة وأحمد مليحة وبسام منصور وأحمد نصار.
وم���ن المقرر أن يعق���د المجل���س أول اجتماعاته خالل 
الفترة المقبلة لمناقش���ة أوضاع النادي بشكل عام قبل 

انطالق البطوالت الغزية .
هذا وقررت وزارة الشباب والرياضة بغزة في وقت سابق 
تكليف لجنة تس���يير أعمال مؤقتة إلدارة نادي خدمات 
الش���اطئ وحل المجل���س الحالي بع���د أن فقد نصابه 

القانوني باستقالة غالبية أعضاء المجلس .
وش���كلت اللجنة المكلفة من خمس���ة أعضاء برئاس���ة 
الدكتور عميد عوض وتضم عضوية كاًل من. رفيق مراد و 

د. حسام حرب و صخر حميد ياسر صيام.
وستستمر  اللجنة في أعمالها لمدة ثالثة شهور وخاللها 
تقوم بالتحضير إلجراء االنتخابات القادمة واستند القرار 

إلى استقالة أكثرية أعضاء مجلس اإلدارة الحالي .

جمل�س اإدارة جديدجامعة غزة ترعى بطولة كروية للطلبة الناجحني يف الثانوية العامة 
 لنادي ال�سداقة

االستقالل / عبدالله نصيف
انتهى دربي الكرة الفلس���طينية ، و الذي 
جم���ع قطبي " رفح " بتتوي���ج خدمات رفح  
بلقب البطولة التنش���يطية بطولة الطفلة 
الشهيدة بيان أبو خماش " ألندية الدوري 
الممتاز " بتنظيم االتحاد الفلسطيني لكرة 
الق���دم ، و رعاية مؤسس���ة أمواج اإلعالمية 
، بعد فوزه  على غريمه التقليدي  ش���باب 
رفح  بركالت الج���زاء " 5_4 " ، عقب نهاية 
اللق���اء بالتعادل اإليجاب���ي بهدفين لكل 
فري���ق ، و ال���ذي أقي���م مس���اء أمس على 
ملعب اليرم���وك بغزة ، بحض���ور عدد من 
الشخصيات الرياضية يتقدمهم إبراهيم 
أبو سليم نائب رئيس االتحاد الفلسطيني 
، و عبدالسالم هنية عضو المجلس األعلى 
للش���باب و الرياضة ، و بعض من رؤس���اء 
األندية الغزي���ة ، جماهير م���أت جنبات 

الملعب .
س���جل محم���ود النيرب هدف���ي األخضر 
ف���ي الدقائق العش���ر األولى م���ن المباراة 
م���ن ضربتي ج���زاء ، و عدل لأزرق يس���ار 

الصباحين .

بركالت الترجيح

الأخ�سر الرفحي يتوج بلقب البطولة التن�سيطية على ح�ساب الأزرق 

حلظة تتويج خدمات رفح بلقب البطولة                       ) ت�صوير/ علي حمد (
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ففي قطاع غزة، ش���ارك المئات م���ن المواطنين في 
فعالي���ة "حماية حقوق الالجئي���ن" أمام حاجز بيت 
حانون/ "إيرز" احتجاجًا على وقف مساعدات الواليات 

المتحدة األمريكية ل�"أونروا".
وفي أعقاب  الفعالية التي دعت لها الهيئة الوطنية 
العليا لمس���يرات العودة، اندلع���ت مواجهات بين 
الشبان وقوات االحتالل المتمركزة قرب بوابة  حاجز 
بيت حان���ون/ إيرز، م���ا أدى إلى إصاب���ة 25 مواطنا 
بالرصاص واالختناق بالغاز المسيل للدموع، وفق ما 
أفاد به المتحدث باس���م وزارة الصحة الفلسطينية 

أشرف القدرة.
أما في رام الله وس���ط الضفة الغربية المحتلة، فقد 
ش���ارك عش���رات المواطنين في وقف���ة احتجاجية 
نظمته���ا القوى الوطنية واالس���المية، ردًا على قرار 

االدارة األميركية بشأن "أونروا".

وذكر منس���ق الق���وى الوطنية واالس���المية عصام 
بك���ر، في الوقفة التي نظمت أم���ام البيت األمريكي 
بالمدين���ة، أن هذه الوقفة للتأكيد على التمس���ك 
بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة، ورفض 
سياس���ة المقايضة واالبتزاز األميركي التي تحاول 
من خاللها ش���طب حق العودة، ووقف المساعدات 

وتحويل األموال لألونروا.
وأوضح أن "البيت األمريكي" يتبع للوكالة األميركية 
للتنمية الدولية، التي تتبع لوزارة خارجيتها، والتي 

بدورها اتخذت قرارًا بوقف المساعدات.
وبّين أن القرار األمريكي يعني إعالن حرب تمهيدًا 
لتفكيك وكال���ة األونروا، بهدف الغ���اء حق العودة 
وشطبه، مؤكدًا أن الش���عب والقيادة الفلسطينية 
متمس���كون بح���ق العودة وف���ق الق���رار 194، ولن 
يقبل المس���اومة والمقايضة على حقوقنا الوطنية 

والمكفولة بالقانون الدولي.
من جهته، شدد األب الروحي لكنيسة الروم الملكيين 
الكاثوليك عبد الله يوليو، أن قضية الالجئين قضية 
أساس���ية، ومن الثوابت الوطنية، ولن نتخلى عن أي 

حق من الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأعلنت واش���نطن الجمعة الماض���ي، وقف تقديم 
المزيد من المساهمات ل�"أونروا". مشيرة أنها حذرت 
س���ابًقا من أنها "لن تتحمل القس���م الكبير من هذا 
العبء بمفردها"، بعد مساهمتها األخيرة، بأكثر من 

60 مليون دوالر، في يناير الماضي.
وتعان���ي الوكال���ة األممية من أكبر أزم���ة مالية في 
تاريخه���ا، بعد قرار أمريكي، قبل أش���هر، بتقليص 
المس���اهمة المقدمة لها خ���الل 2018، إلى نحو 65 

مليون دوالر، مقارنة ب� 365 مليوًنا في 2017.

 رام الله / االستقالل:
اس���تعرضت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أساليب االهمال الطبي المتعمد 
والممنهج الذي تتبعه س���لطات االحتالل بحق األس���رى المرضى القابعين في 

معتقلي "ريمون" و"النقب".
وأوضحت الهيئة، في تقريرها الصادر يوم أمس الثالثاء، أن حالة األس���ير إياد 
نصار )38 عاما( من مدينة طولكرم، والذي يعاني من اصابة في عينه اليس���رى 
منذ اعتقاله، تزداد سوءا يوما بعد يوم، بسبب ما يتعرض له من تقصير طبي من 
قب���ل إدارة المعتقل، ما أدى إلى اصابته بالتهابات حادة في العين، وهو بحاجة 
إلى إجراء عملية جراحية بأس���رع وقت ممكن لسحب الماء من العين، لكن إدارة 

معتقل "ريمون" ما زالت تماطل في تحويله من أجل إجراء العملية.
وأشارت إلى أن األسير نصار يشتكي من آالم شديدة منذ ستة أشهر في ركبته، 

وتم نقله إلى المشفى، لكن لم يقدم أي عالج حقيقي لحالته الصحية.
وذكرت أن األس���ير علي فرج الل���ه )51 عاما( من بلدة إذن���ا بالخليل والقابع 
في معتقل "النقب"، يعاني من مش���اكل في أس���نانه والتهابات حادة في 
اللثة، وهو بانتظار أن يت���م تحويله ليتلقى العالج. وطالبت الهيئة، بوضع 
حد لسياسة المماطلة واإلهمال الطبي بحق األسرى المرضى، والتوقف عن 
اس���تغالل أوضاعهم الصحية الصعبة، للضغط عليهم وابتزازهم النتزاع 

االعترافات منهم.

انتهاكات طبية مستمرة بحق األسرى 
المرضى في »ريمون« و«النقب«

رام الله/ االستقالل:
 ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين رس���الة المفوض العام لوكالة 
الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" بيير كرينبول، إلى الالجئين 
الفلسطينيين، التي عبر فيها عن رفضه اتهام الوكالة بالفساد المالي واإلداري، 
وتأكي���ده على مواصلة الوكالة خدماتها عل���ى الرغم من القرار األمريكي بوقف 
تمويلها وف���رض الحصار المالي عليها لش���لها، وإحالة خدماته���ا إلى الدول 
المضيفة. ورأت الجبهة في هذه الرسالة لفتة إيجابية تستحق التقدير والدعم، 
وتشكل انتصارًا إلرادة الالجئين الفلسطينيين على سياسات اإلدارة األميركية 
الهادفة لتصفي���ة األونروا وقضية الالجئين، مؤك���دة على حرصها على وكالة 
الغوث واس���تمرار خدماتها لالجئين الفلسطينيين حسب التفويض الممنوح 

لها بالقرار األممي رقم 302.
ودعت الجبهة، المجتمع الدولي إلى االلتزام بمس���ؤولياته اتجاه وكالة "األونروا" 
وحق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها 

عام 1948 وفقًا للقرار األممي 194.

الديمقراطية تدعو المجتمع الدولي 
لاللتزام بمسؤولياته اتجاه »األونروا«

وأف���اد األس���ير محمد عادل الزي���ر )25 عاما( من بيت لحم، بأن ق���وة من جيش االحتالل 
اقتحمت منزله وفور س���ؤالهم عن اس���مه انهالوا عليه بالضرب مس���تخدمين السالح 
واألقدام، وتركزت عملية االعتداء على بطنه ثم قاموا بتفتيش المنزل وتخريب مقتنياته 
قبل أن يتم اعتقاله الحقًا. وأش���ار لمحامية نادي األس���ير إلى أن الظروف الحياتية في 
معتقل "عتصيون" مأس���اوية فالحشرات منتش���رة داخل األغطية والفرشات، والطعام 

سيئ، والرائحة الكريهة ال تحتمل النعدام النظافة.
بدوره، قال األس���ير أحمد محمد الحروب )33 عاما( من محافظة الخليل، إن معاناتهم في 
معتقل "عتصيون" ال تحتمل فالطعام سيئ وهناك نقص حاد في المالبس واالحتياجات 
األساسية، ومنذ ستة أيام يرتدون ذات المالبس ورائحة الغرف ال تطاق لقذارتها وقذارة 

األغطية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
وذكر األس���ير وئام محمد أبو حميدة )28 عاما( من بيت لحم، أنه تعرض للضرب المبرح 

على أنحاء جسده كافة أثناء عملية اعتقاله، وذلك على يد مجموعة من المستوطنين.
وأضاف أنه كان يتواجد بالقرب من إحدى المس���توطنات ويجلس تحت شجرة فانهال 
عليه مستوطن بالضرب ورميه بالحجارة، واستمر بذلك حتى خرج مستوطن آخر وأشهر 
س���الحه واس���تمروا بضرب رأس���ه باألرض حتى حضرت قوة من جيش االحتالل وقامت 

باعتقاله، ووفقًا للمحامية فإن آثار الضرب على األسير ال تزال واضحة.

 رام الله/ االستقالل: 
اعتقل����ت ق����وات االحت����الل االس����رائيلي، يوم 
أمس،27 مواطن����ا من مختلف محافظات الضفة 

الغربية.
وقالت مصادر محلية: إن قوات االحتالل اعتقلت 
27 مواطن����ا من محافظ����ات نابل����س، والخليل، 
وطولكرم، والقدس المحتل����ة، خالل مداهمتها 

منازل المواطنين.
وأوضحت المص����ادر أن قوات االحتالل اقتحمت 
مدينة نابل����س ومخيم بالطة وداهمت عددًا من 
المن����ازل، واعتقلت المواطنين أحمد مرمش، من 
أحد أحياء المدينة، واس����الم حشاش، ويوسف 

حشاش من مخيم بالطة.
ومن طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

األسير المحرر رأفت جميل عبد الرحمن ناصيف، 
وأحمد س����عادة تايه، وعبد الحكيم محمد شاكر 

حمدان )52 عاما( عقب دهم  منازلهم.
ومن محافظة الخليل، اعتقل����ت قوات االحتالل 
س����تة مواطنين من مناطق متفرقة في محافظة 
الخليل، جنوب الضف����ة الغربية، حيث داهمت 
القوات بلدة دورا جنوبا، واعتقلت كال من: محمد 
إس����ماعيل أبو عرقوب، واس����تولت على مركبته، 
واألس����ير المحرر يوس����ف نصار العسر، واحمد 
س����ليمان أبو س����ندس، وعايد محمد س����ليمان 
دودين، عقب تفتي����ش منازلهم، فيما اعتقلت 
المواط����ن مبارك عالن زيدات من بلدة بني نعيم 

شرقا، وحسام الهشلمون من مدينة الخليل.
ونصبت ق����وات االحتالل حواجزها العس����كرية 

على مداخل بل����دات المحافظة، ومداخل مدينة 
الخليل، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في 

هوياتهم.
وفي مدين����ة القدس اعتقلت ق����وات االحتالل 
االسرائيلي، ثالثة مواطنين من أنحاء مختلفة من 
المدين����ة وحّولتهم الى مراكز توقيف وتحقيق 
في المدينة، وهم الش����يخ بسمان أبو ارميلة من 
حي كفر عقب شمال القدس، وسيف أبو ارميلة 
من مخيم قلنديا شمال القدس، وإبراهيم دندن 

من بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة.
واعتقل����ت قوات االحتالل ش����ابين م����ن مدينة 
قلقيلية، وهما سامح شهاب تملي، وحامد هرش 
ن����زال واقتادتهما الى جهة غير معلومة بعد أن 

داهمت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما.

االحتالل يعتقل 27 مواطنًا من مختلف محافظات الضفة 

بيت حانون/ االستقالل:
بحث رئي���س بلدية بي���ت حانون 
ش���مال غ���زة، د. محم���د الكفارنة، 
م���ع بلدية "زيتون بورن���و" التركية 
العديد من المش���اريع المشتركة، 
وذلك خ���الل الزيارة الت���ي نفذها 
الكفارن���ة لتركيا مؤخ���رًا في زيارة 

عمل خارجية.
وزار الكفارنة بلدية "زيتون بورنو"، 
والتقى برئيس البلدية "مراد ايدن"، 
وأعضاء المجل���س البلدي. وتحّدث 
الكفارنة خالل اللقاء عن احتياجات 
مدين���ة وبلدي���ة بي���ت حان���ون ال 
س���يما في ظل الحصار اإلسرائيلي 

المفروض على القطاع. 
يذكر أن بلدية بيت حانون عقدت 
توأم���ة م���ع بلدية "زيت���ون بورنو" 
التركية )منذ ع���ام 2008(، قدمت 
خاللها البلدية األخيرة العديد من 

المساعدات للبلدية لألولى.
في س���ياق منفصل، شرعت بلدية 
بي���ت حانون بصيانة عدة ش���وارع 
مياه  مصافي  وتنظيف  رئيس���ية 
األمطار في المدين���ة وذلك ضمن 

مشروع يستمر ل� 3 شهور، بتمويل 
من مؤسسة ال�UNDP بالتعاون مع 

برنامج خلق فرص عمل.
ويش���مل المشروع تش���غيل )38( 
عاماًل وفنًيا، وقد تم تقسيم العمال 

إل���ى )5( فرق ثالث���ة منهم موزعة 
األمطار  مي���اه  لتنظي���ف مصافي 
استعدادًا الستقبال فصل الشتاء، 
وفرقتين في صيانة الشوارع، حيث 
تم تكلي���ف الفرقة األولى لصيانة 

محي���ط المقبرة وس���احة مس���جد 
والفرقة  األهل���ي  والن���ادي  النصر 
الثانية في شارع حمد، الذي تعرض 
ألضرار بليغ���ة في حرب عام 2014 

على قطاع غزة. 

رئيس بلدية بيت حانون يبحث مشاريع مشتركة مع بلدية تركية

االستقالل/ وكاالت:
 أفادت وكالة "سانا" الس���ورية لألنباء، بأن الدفاعات الجوية 
السورية تصدت مساء أمس الثالثاء لعدة صواريخ أطلقتها 

طائرات إسرائيلية على منطقة وادي العيون بريف حماة.
وأضافت الوكالة الس���ورية الرسمية أن وسائل الدفاع الجوي 
تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ التي أطلقتها القوات 

اإلسرائيلية على المنطقة.
 وتحدثت مصادر صحفية متطابقة عن استشهاد شخصين 
واصابة 5 آخرين في الهجوم "االس���رائيلي". وسبق أن ذكرت 
الوكال���ة أنه س���مع دوي عدة انفجارات ه���زت منطقة وادي 

العيون، الفتة إلى أن "األنباء األولية تشير إلى عدوان".
وقالت مصادر عسكرية سورية: إن إسرائيل استهدفت في 
الدرج���ة األولى قواعد صواريخ بحرية ومس���تودعاتها وهي 

منصوبة في المنطقة وتغطي الساحل السوري.
وأضاف���ت المصادر: إن الهدف الثان���ي للطائرات المعادية كان 
منصات م/ط بعضها إس 200. وكان  جيش االحتالل االسرائيلي 
قد قال في وقت س���ابق أمس، طبقا لما نقلته الصحافة العبرية، 
إن قوات���ه نفذت 202 غارة على أهداف في س���ورية خالل العام 
الماضي حيث تم إس���قاط م���ا يقرب من 800 قنبل���ة وصاروخ، 

معظمها من طائرات مقاتلة على أهداف في سورية.

رام الله/ االستقالل
قال المركز الفلس���طيني للتنمية والحريات االعالمية "مدى": إنه رصد ووثق خالل شهر 
آب/اغس���طس الماضي م���ا مجموعه 45 انتهاكًا ضد الحريات االعالمية في فلس���طين، 
ارتكبت قوات وسلطات االحتالل االسرائيلي معظمها )34 اعتداء منها( في حين ارتكبت 

جهات فلسطينية مختلفة ما مجموعه 11 انتهاكا.
واش���ار المركز الذي يعنى بالدف���اع عن الحريات االعالمية في فلس���طين في تقرير له 
أمس الثالثاء إلى أن "التراجع النس���بي في عدد االنتهاكات التي س���جلت في آب، يعود 
أساس���ًا الى انخفاض موجة الفعاليات الشعبية الميدانية التي عادة ما تترافق مع قمع 

للمتظاهرين وللطواقم االعالمية التي تغطيها ال سيما في قطاع غزة".
وأوضح ان "قوات االحتالل االس���رائيلية ارتكبت خالل ش���هر آب ما مجموعه 34 اعتداء 
ضد الحريات االعالمية تندرج معظمها ضمن االعتداءات الخطيرة على حرية الصحافة . 

»مدى«: 45 اعتداء ضد الحريات 
اإلعالمية في فلسطين خالل آب

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األس���رى والمحررين مساء 
أم���س الثالثاء، ب���أن قوات القمع اإلس���رائيلية 
المس���ماة "درور" اقتحمت قس���م  3 في سجن 
نفحة وعاثت خرابًا ف���ي مقتنيات المعتقلين. 
وأضافت الهيئة، أن قوات القمع شرعت بإفراغ 
القس���م من األسرى منذ ساعات الصباح وأجرت 
تفتيشات استفزازية في كافة الغرف وحطمت 

مقتنيات األسرى دون سبب يذكر.

شهيدان و5 جرحى في قصف 
»إسرائيلي« على حماة السورية

قوات القمع 
اإلسرائيلية تقتحم 
قسم 3 في »نفحة«

�أ�سرى يروون ..
تظاهر�ت بغزة ..
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االستقالل/ وكاالت: 
في تطورات سريعة لقضية مثيرة تتعارض 
فيها عاطفة األمومة مع مسؤوليات السياسة 
والتزاماته���ا الت���ي ال ترحم، أث���ارت رحلة 
لرئيس���ة وزراء نيوزيلندا جيسيندا أرديرن، 
ضجة كبيرة في أوس���اط دافعي الضرائب 
في بالدها، بس���بب تكلفتها العالية، التي 

وصفها كثيرون بأنها "غير مبررة".
وطلب���ت أرديرن من طاقم طائرة بوينغ 757 
القيام برحلة إضافي���ة إلى جزيرة ناورو في 
المحيط الهادي حت���ى تتمكن من تقليل 

الوقت من أجل مرافقة ابنتها الرضيعة.
وأجبرت رئيسة وزراء نيوزيلندا الطائرة على 

العودة إليها بعد يوم واحد من وصولها إلى 
منتدى جزر المحيط الهادئ وإعادتها إلى 
مكان إقامتها مرة ثاني���ة في خطوة أثارت 

حفيظة النيوزلنديين.
ووجه المواطنون ف���ي نيوزيلندا انتقادات 
الذعة إلى أرديرن بس���بب الرحلة اإلضافية 
التي تقدر تكلفته���ا بنحو 100 ألف دوالر 
نيوزيلندي )نحو 65 أل���ف دوالر أميركي(، 
"الغارديان"  م���ا ذك���رت صحيف���ة  وف���ق 

البريطانية، الثالثاء.
وال ت���زال أرديرن ترض���ع ابنتها البالغة من 
العمر 11 أس���بوعا، ولم تحص���ل بعد على 
التطعيمات الالزمة التي تمكنها من زيارة 

جزيرة ناورو، حيث مكان انعقاد المنتدى.
وبينما قررت رئيسة الوزراء حضور االجتماع، 
فإنها أرادت أيضا عدم ترك طفلتها "نيفي" 

لثالثة أيام، هي مدة انعقاد المنتدى.
ودافعت أردي���رن عن قرارها بالس���فر إلى 
المنتدى والعودة منه في يوم واحد، وقالت: 
"لقد رأيت أنه من المفيد لي الس���فر ليوم 

كامل للوفاء بالتزاماتي كرئيس للوزراء".
وقال وزي���ر المالية ف���ي نيوزيلندا، جرانت 
روبرتس���ون، إن الحكوم���ة خصصت أمواال 
لمثل ه���ذه الرحالت كل ع���ام، مضيفًا أنه 
ال توج���د أموال إضافية يت���م إنفاقها على 

اإلطالق".

لندن/ االستقالل: 
كش���فت الس���لطات البريطانية عن تورط المئات من ح���راس وموظفي 
الس���جون في تهريب "ممنوعات" للسجناء، حس���ب ما ورد في صحيفة 

األوبزرفر.
وعلمت الصحيف���ة، بناء على قانون حري���ة المعلومات، أن 341 
ش���خصًا في إنجلترا وويلز قد طردوا أو ص���درت بحقهم أحكام 
قضائية، أو تلقوا إنذارات من الش���رطة في الس���نوات الس���ت 

الماضية.
وقد اكتش���فت 71 حالة تهريب قام بها موظفون العام الماضي، بينما 

كان عدد الحاالت 50 عام 2015.
كما علم���ت "األوبزرفر" أن التهريب ال يقتصر على ضباط الس���جون، بل 
هناك أيضًا عدد م���ن الموظفين في قطاع الصحة والمدربين وموظفين 

آخرين.
وق���د عثر على المخدرات ف���ي 13119 حالة في س���جون بإنجلترا وويلز 
العام الماضي، أي بمعدل 35 حادثًا في اليوم، أو ثالثة أضعاف الحاالت 

المكتشفة عام 2014.
وقالت رابطة ضباط السجون البريطانية، إن قيمة المخدرات المتداولة في 

السجون تبلغ 100 مليار جنيه إسترليني.

بريطانيا .. مئات حراس 
وموظفي السجون يهّربون 

ممنوعات للسجناء

برازيليا/ االستقالل: 
التهمت ألسنة اللهب التي نشبت داخل المتحف الوطني 
في البرازيل مساء األحد الماضي، لتوابيت والتماثيل التي 
تعود إلى زمن الفراعنة والذي يحتوي على أكبر مجموعة من 
اآلثار المصرية والفرعونية القديمة داخل أمريكا الالتينية.

ونق���ل موقع س���كاي نيوز عربي���ة عن صحيف���ة "إيفننغ 
س���تاندرند" البريطانية، أن المتحف كان يضم عددًا كبيرًا 
من المومياوات والتوابيت التي تعود إلى زمن الفراعنة، من 

بينها تابوت "شا آمون- إن- سو".
وكانت "شا آمون-إن-س����و" كاهنة ومغنية في معبد ما 
كان يعتقد الفراعنة أنه "اإلله أمون"، وقد عاش����ت في 
مص����ر حوالي عام 800 قبل المي����الد، األمر الذي يجعل 

ذلك خسارة لآلثار الفرعونية القديمة
فيما يحتوي المتحف الوطني ف���ي البرازيل أكبر مجموعة 
من اآلثار المصرية الفرعونية القديمة في أميركا الالتينية، 
وفق ما ذكرت صحيفة "ذي إنسايدر" في الواليات المتحدة.

وقالت الصحيف���ة البريطانية، إن "أكثر من 700 قطعة في 
المتحف تعود إلى عص���ر الفراعنة في مصر من المحتمل 
أن تكون قد دمرت بالكامل بفعل الحريق الهائل الذي أتى 

على كل أجزاء المتحف."
وُيحتمل أن يكون الحريق الذي نش���ب بالمتحف، الذي تم 
تشييده قبل نحو 200 عام في مدينة ريو دي جانيرو بدولة 
البرازي���ل، قد أتى على كل محتويات���ه التي تقدر على 20 

مليون قطعة من اآلثار التاريخية القديمة.

كارولينا/ االستقالل: 
ألقت الش���رطة األمريكية في والية كارولينا الجنوبية 

القبض على النا كاليتون بتهمة القتل.
فبحس���ب صحيفة »نيويورك بوست« فإن كاليتون 
قام���ت بقتل زوجه���ا بطريقة مبتك���رة معتمدة في 
ذلك على دواء يستخدم للعين أو ما يعرف ب� »قطرة 

العين«.
ووفق���ا لرجال الش���رطة فإنه تم العثور على س���تيفن 
كاليت���ون صاحب ال�64 عامًا ميت���ًا في منزله، وكان من 

المفترض أن س���بب الوفاة هو سقوطه عن سلم الدرج، 
إال أنه وبعد تش���ريح الجثة تبين وجود مواد كيميائية 

كثيرة في جسده.
وبعد التحقيق مع الزوجة تبين أنها كانت تضع له كل 
يوم على مدار ثالثة أيام دواء من قطرة العين في الماء، 
األمر الذي أدى لتسمم الزوج، حيث يعمل الدواء كسم 

يهاجم الجهاز العصبي، وموته بشكل بطيء.
وأضافت الصحيف���ة بأن الزوجة انتابته���ا الكثير من 

الشكوك حول خيانة زوجها لها.

االستقالل/ وكاالت: 
ال تتوق���ف خطط التنمية عند حد، وال تعرف أرقام اإلنجازات س���قفها، حقيقة 
تؤكدها تصريحات هندية رس���مية تش���ير إلى عزمها بناء 100 مطار في 10 
سنوات، في خطوة تكش���ف حرصها على التخلص من التكدس في مطاراتها 
المحلية، وتثبت أنها في طريقها لتكون أكبر سوق للمسافرين عبر الطائرات في 
العالم. وأعلنت الهند أنها بصدد بناء 100 مطار في غضون 10 إلى 15 عاما في 
مختل���ف أنحاء البالد بتكلفة تقدر ب�60 مليار دوالر، وفقا لوزير الطيران المدني، 

سوريش بارباهو.
وأوضح الوزير، الثالثاء، أن المطارات سيتم بناؤها من قبل القطاع الخاص، فيما 

ستعمل الحكومة على إعداد سياسة جديدة للشحن من وإلى هذه المطارات.
ووفقا التحاد النق���ل الجوي الدولي التابع لمجموعة ش���ركات الطيران العالمية، من 
المتوقع أن تتفوق الهند على ألمانيا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة في غضون 
السنوات العشر المقبلة لتصبح ثالث أكبر سوق للمسافرين عبر الطائرات في العالم.  

أغلى »رحلة رضاعة« بالتاريخ 
تثير عاصفة على رئيسة الوزراء

دولة تبني 100 
مطار خالل 10 أعوام

لندن/ االستقالل: 
رفعت أس���رة من والية تينيسي األمريكية دعوى قضائية 
ضد مستشفى تريستار سينتينيال، بعد وفاة سبعيني، 
بعد شهر من خضوعه لعملية في القلب المفتوح، ونسيان 

الجراحين خاللها  إبرة داخل صدره.
وخضع جون بيرنز جونس���ون 73 عام���ًا، إلى عملية في 
مستش���فى ترايس���تار استمرت 9 س���اعات، اكتشف 
الدكتور سريكومار سبرامانيان بعدها، أنه لم يجمع كل 

إبره.
وأعاد الجراحون فتح صدر الس���يد جونس���ون، الذي خضع 
لجراح���ة ثانية اس���تغرقت 3 س���اعات، الس���تعادة اإلبرة 
المفقودة دون جدوى، وتقول عائلة المريض، إن الجراحين 

أعادوا ربط عظ���ام القفص وخياطة صدره، في الوقت الذي 
كانت فيه اإلبرة داخله.

وذكرت التقارير أن حالة جونس���ون تدهورت بعد العملية، 
وعانى آالمًا ش���ديدة، مات بعدها، ولم تس���تخرج اإلبرة من 

صدره، إال بعد تشريح الجثة.
من جهته رفض المستشفى تريس���تار التهم الموجهة 
ل���ه بالتقصير واإلهم���ال، وقال متحدث باس���مه "نتحمل 
مس���ؤولية العناية الجيدة بمرضانا بجدية تامة، ونتفهم 

حزن العائلة".
ُيذكر أن المستش���فى الذي وقعت في���ه الحادثة ُيصنف 
من فئة الخمس نجوم، ولم تتخذ ضده أي إجراءات تأديبة 

سابقًا، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفاة سبعيني ترك الجراحون إبرة في صدره

أمريكية تقتل زوجها بواسطة قطرة العين

حريق متحف البرازيل يضيع تاريخ الفراعنة
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