
رام الله/(شينخوا) 
الفلسطينية  ــوفــاق  ال حكومة  أكــدت 
مليارات  أربعة  مبلغ  إىل  بحاجة  أنها  أمس 
الهجوم  بعد  غزة  قطاع  إعمار  إلعادة  دوالر 
دمارا  خلف  الذي  عليه  األخري  اإلرسائييل 

هائال يف البنى التحتية واملنازل السكنية.
بيان  يف  للحكومة  اإلعالمي  املركز  وقال 
صحفي: إن تقدير املبلغ املذكور جاء خالصة 
وإعادة  املبكر  لإلنعاش  الوطنية  لـ"الخطة 
األسبوع  الحكومة  أقرتها  التي  غزة"  إعمار 

املايض.
وتابع املركز: إن الخطة جرى إعدادها من 
فنية  لجنة  مع  بالتعاون  وزارية  لجنة  قبل 
مكونة من 20 وزارة ومؤسسة وطنية وفريقا 
يف  غالبيتهم  خبري   200 من  أكرث  من  مكونا 

قطاع غزة.
ونقل البيان عن نائب رئيس الوزراء ووزير 
االقتصاد محمد مصطفى قوله: إن الحكومة 
مؤتمر  خالل  املذكور  املبلغ  لتوفري  تسعى 
املانحني املقرر يف القاهرة يف الـ 12 من الشهر 

املقبل.
تنشيط  ــادة  "إع إن  مصطفى:  ــاف  وأض
باتجاه  ودفعه  غــزة  يف  املحيل  االقتصاد 
عرب  للحكومة،  أولــويــة  تعترب  اإلنتاجية 
لتمكني  دوالر  مليار   1.2 حــوايل  تخصيص 
من  اإلنتاجية  االقتصادية  القطاعات 

النهوض والعودة للعمل".
ووفقا للخطة الحكومية فإن تكلفة إعادة 
إعمار وتأهيل البني التحتية يف غزة ستصل 
إىل 1.9 مليار دوالر، فيما ستصل تكلفة إعادة 
إعمار املنازل وإصالح املترضر منها ما يزيد 

عن املليار دوالر.
وبهذا الصدد، أكد مصطفى أن ما يقارب 
من 18 % من املنازل يف قطاع غزة قد ترضرت 
اإلرسائييل  الهجوم  خالل  بالكامل  دمرت  أو 
األخري، ما جعل أكرث من مائة ألف فلسطيني 

من دون مأوى.
إىل  بحاجة  الحكومة  بأن  الخطة  وتقدر 
االحتياجات  لدعم  دوالر  مليون   700 مبلغ 
اإلنسانية واالجتماعية والصحية والتعليمية 

لسكان غزة نتيجة الزيادة املضطردة بأعداد 
الفقراء واملحتاجني واملرشدين.

 200 إىل  بحاجة  الحكومة  أن  تقدر  كما 
وزيــادة  الحوكمة  لقطاع  دوالر  مليون 

الحكومية  للمؤسسات  التشغيلية  القدرة 
الفاعلة  االستجابة  لضمان  املحيل  والحكم 

الحتياجات السكان.
وكان مبعوث األمم املتحدة لعملية السالم 

أعلن  قد  سريي،  روبرت  األوسط  الرشق  يف 
قبل أيام أن األمم املتحدة نجحت يف التوسط 
للتوصل إىل اتفاق ثالثي فلسطيني إرسائييل 
أممي لتمكني السلطة الفلسطينية من بدء 

إعادة اإلعمار يف غزة.
الحكومة  ترحيب  عن  مصطفى  وعــرب 
لتسهيل  الجديد  املتحدة  األمــم  بمقرتح 
بربنامج  املتعلقة  اإلنشائية  املــواد  دخــول 
إعادة اإلعمار ووصفها بالخطوة اإليجابية، 
لكنه شدد عىل أن هذه التسهيالت هي "مجرد 
خطوة أوىل ألنه سيكون من املستحيل إعادة 
إعمار غزة من دون إزالة الحصار اإلرسائييل 

بشكل كامل".
وحظرت إرسائيل توريد مواد بناء إىل قطاع 
غزة املكتظ بأكرث من مليون و800 ألف نسمة 
القطاع  عىل  مشددا  حصارا  فرضها  منذ 
حركة  سيطرة  إثر  2007م  العام  منتصف 
بالقوة  عليه  (حماس)  اإلسالمية  املقاومة 
القوات  مع  الداخيل  القتال  من  جوالت  بعد 

املوالية للسلطة الفلسطينية.
بشكل  ــواد  امل تلك  بتوريد  سمحت  ثم 
محدود ولفرتة لم تتجاوز الشهر قبل أن تعود 
لتمنع إدخالها يف أكتوبر من العام املايض ردا 
داخل  من  يمتد  أرضيا  نفقا  اكتشافها  عىل 

القطاع إىل داخل أراضيها.
ديسمرب  يف  إرسائيل  سمحت  ذلك  وبعد 
من العام نفسه بإدخال مواد البناء بكميات 
محدودة لصالح املؤسسات الدولية وحظره 

عىل التجار املحليني.
أطلقت  عسكرية  عملية  إرسائيل  وشنت 
عليها اسم (الجرف الصامد) ضد قطاع غزة 
يف الفرتة من 8 يوليو إىل 26 أغسطس املاضيني 
وخلفت دمارا هائال يف املنازل السكنية والبنى 

التحتية.

الحكومة الفلسطينية  تطلب أربعة مليارات دوالر إلعادة إعمار غزة

لندن/أ.ف.ب
األول  الدنماركي  التوجه  يعكس 
يف  أوروبــا  مستوى  عىل  نوعه  من 
الدول  من  الهجرة  إجراءات  تشديد 
تغريا  سوريا،  وخصوصا  العربية 
يف املزاج األوروبي ضد وصول عرب 

ومسلمني ألسباب سياسية.
وأعلنت الدنمارك أمس األول أنها 
ستبدأ العمل بتصاريح إقامة مؤقتة 
لتواجه تدفق الطلبات وخصوصا من 

جانب الالجئني السوريني.
ـــرة الــعــدل كــارن  والحــظــت وزي
"غالبية  ان  بــيــان  يف  هــايــكــروب 
الالجئني الذين يقدمون طلباتهم يف 
عىل  مضطهدين  ليسوا  الفرتة  هذه 

الصعيد الشخيص يف بالدهم ".
الالجئني  أن  التحرك  هذا  ويعني 
للبقاء  تصاريح  منحهم  سيتم 
هذه  تلغى  أن  عــىل  الــدنــمــارك  يف 
الظروف  تحسن  بمجرد  التصاريح 

يف بالدهم بما يسمح بعودتهم إليها.
وعىل نطاق اوسع بالنسبة للدول 
بتساهلها  املعروفة  االسكندنافية 
السوريني،  املهاجرين  قبول  حيال 
املناهضون  الديمقراطيون  حقق 
يف  ــا  ــرتاق اخ الــســويــد  يف  للهجرة 
أجريت  التي  الربملانية  االنتخابات 

األسبوع املايض.
ويف الرنوج ظهرت يف اآلونة األخرية 
معارضة واضحة لتسهيل إجراءات 
الهجرة عموما ال سيما أمام القادمني 

من دول رشق اوسطية.
ويف هذه الدول التي تعد من أفضل 
البلدان األوروبية يف مجال الخدمات 
االجتماعية ملواطنيها واملقيمني عىل 

ينحرص  التفكري  يعد  لم  أراضيها، 
بالكلفة االقتصادية لهذه الخدمات.

العبء األمني اآلن هو الذي يطل 
سلسلة  بعد  أوروبـــا  عىل  بوجهه 
عرب  مهاجرون  نفذها  هجمات 
ومسلمون عىل أرايض دول أوروبية، 
املهاجرين  من  اآلالف  ثمة  أن  كما 
أوروبية،  جنسيات  عىل  الحاصلني 
يقاتلون حاليا يف سوريا وفقا لتقارير 
من  أكرث  عنها  أعلنت  استخبارية 

دولة.
غري  ــة  ــي أوروب سياسات  ــرب  وع
موحدة تجاه قضايا الهجرة، يتجىل 
الدولة  هذه  مجتمعات  يف  االرتباك 
ظاهرة  إزاء  السياسية  وطبقاتها 
املهاجرة  الجاليات  يف  األسلمة 

واالرتياب املتزايد تجاه القادمني.

ويف هذا السياق، أعلنت الحكومة 
الذين  املقيمني  أن  الدنماركية 
يعتزمون املشاركة يف نزاع مسلح يف 
الخروج  بمنع  سيعاقبون  الخارج 
من البالد وقد يحكم عليهم بالسجن 

لدى عودتهم.
الجنسية  يحملون  ال  الذين  أما 
اإلقامة  فسيخرسون  الدنماركية، 

التي بحوزتهم.
أربع مرات  وقد تضاعف أكرث من 
عدد طالبي اللجوء يف الدنمارك منذ 
بداية العام. فبني يناير أغسطس، تم 
تقديم 7900 ملف، أي أكرث الطلبات 

التي قدمت طيلة العام 2013م.
ابــرز  أملانيا،  أعلنت  ــا،  ــدوره ب
وجهة أوروبية لطالبي اللجوء، انها 
الالجئني  ستشدد سياسة استقبال 

البلقان  من  املهاجرين  إىل  بالنسبة 
وذلك بعد موافقة مجلس النواب عىل 

األمر أمس األول.
يف  ستساعد  أملانيا  فإن  وهكذا 
رصبيا  مــن  لجوء  طالبي  إعـــادة 
ومقدونيا والبوسنة والهرسك معتربة 
الثالث "آمنة" خالية  الدول  أن هذه 
التعذيب  وعمليات  االضطهاد  من 
وأعمال عنف تعسفية ومعامالت غري 

إنسانية ومهينة.
وكانت املستشارة األملانية انجيال 
الذي  القانون  مرشوع  بررت  مريكل 
تحسني  بــرضورة  حكومتها  قدمته 
مساعدة الذين يحتاجون بالفعل إىل 
مساعدة وخصوصا السوريني الذين 
يطلبون اللجوء يف أملانيا بعد فرارهم 

من النزاع يف بالدهم.

تشديد إجراءات الهجرة إىل أوروبا ألسباب أمنية
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أنقرة/ وكاالت
الرتكي احمد  الــوزراء  اعلن رئيس   
ــراك  االت املواطنني  ان  اوغــلــو  داود 
الدولة  تنظيم  لدى  املحتجزين  الـ49 
رساحهم  اطلق  العراق  يف  االسالمية 
ساملني،  تركيا  اىل  أمس  صباح  وعادوا 
فيما يزيل نهائيا التربير الذي وضعته 
التحالف  يف  مشاركتها  لعدم  انقرة 

الدويل ضد التنظيم املتطرف.
واتهمت الحكومة الرتكية مرارا بأنها 
وسلحت  السورية  املعارضة  تدعم 
الرئيس  لنظام  معادية  مجموعات 
"الدولة  تنظيم  وبينها  االســد  بشار 

االسالمية".
الحلف  يف  العضو  تركيا  واعلنت 
العمليات  انها لن تشارك يف  االطليس 
الواليات  اليها  دعت  كما  العسكرية 
الدولة  تنظيم  مقاتيل  ضد  املتحدة 
استخدام  حظرت  كما  االسالمية، 
قاعدتها الجوية يف انجرليك (جنوب) 

لشن مثل تلك الرضبات.
وزير  ــام  ام رفضها  انقرة  ــررت  وب
الخارجية االمريكي جون كريي برضورة 

عدم تعريض امن الرهائن الـ49.
متلفز:  بيان  يف  اوغلو  داود  ورصح 
استلمنا  الصباح  هذا  مبكر  وقت  "يف 
مواطنينا واعدناهم اىل تركيا" دون ان 
يعطي توضيحات حول ظروف اطالق 

رساحهم.

واحتجز الرهائن االتراك الـ49 يف 11 
التنظيم  سيطر جهاديو  عندما  يونيو 
عىل القنصلية الرتكية العامة يف املوصل 

(شمال العراق).
ومن بني الرهائن هناك القنصل العام 
الدبلوماسيني  من  والعديد  وزوجته 
من  عنارص  اىل  باالضافة  واطفالهم 

القوات الخاصة الرتكية.
ومنذ يونيو والسلطات الرتكية تكرر 
انها ابقت عىل "اتصاالت" الطالق رساح 

مواطنيها دون اعطاء توضيحات.
وحملت املعارضة الرتكية الحكومة، 
واملرشح  الخارجية  وزير  وخصوصا 
رجب  الرتكي  الرئيس  لخالفة  االبــرز 

طيب اردوغان يف منصب رئيس الوزراء، 
من  اتراك  مواطنني  خطف  مسؤولية 

قبل تنظيم "الدولة االسالمية".
عصمت  الرتكي  الدفاع  وزير  وكان 
عن  عاجزون  "اننا  مؤخرا  اقر  يلمظ 
املحتجزين  مواطنينا  بسبب  التحرك 

يف العراق".
الصحافيني  امــام  اردوغـــان  وقــال 
ــني يف قــطــر ان  ــن ــه االث ــني ل ــق ــراف امل
الطالق  جارية  تزال  ال  "االتصاالت" 

رساح الرهائن.
واضاف: ان "استخباراتنا تعمل منذ 
ثالثة اشهر لتحقيق ذلك"، مضيفا ان 
االنساني"  الدعم  "كل  ستقدم  بالده 
الرضوري لالئتالف الذي يتم تشكيله 

للقضاء عىل تنظيم الدولة االسالمية.
رشكائها  النتقادات  انقرة  وتتعرض 
ناشطني  تزويدها  بسبب  الغربيني 
تنظيم  مقاتلو  بينهم  من  متطرفني 
الدولة االسالمية اسلحة وتجهيزات يف 
البلدات القريبة من الحدود السورية. 
إال ان تركيا التي نفت تقديم مثل هذه 
املساعدة، كانت تأمل يف ان يؤدي اىل 

ترسيع االطاحة بنظام بشار االسد.
كما تعرضت تركيا النتقادات بسبب 
عدم تدخلها بشكل حاسم ملنع مرور 
الذين يتوجهون للقتال يف  الجهاديني 

العراق وسوريا عرب اراضيها.

 إطالق سراح رهائن أتراك اخُتطفوا يف العراق 

نيوزيلندا: فوز انتخايب جديد للحزب الحاكم
فاز الحزب الوطني الحاكم يف نيوزيلندا باالنتخابات العامة للمرة الثالثة عىل 

التوايل.
وحصل الحزب، الذي يتزعمه رئيس الوزراء جون كي، عىل %48 من أصوات 

الناخبني، بحسب ما أظهرت نتائج فرز غالبية األصوات.
ويف املقابل، حصل حزب العمال املعارض عىل نحو 25 % من األصوات.

وبذلك، ربما يستطيع الحزب الوطني تشكيل حكومة منفردا.
وكان كي قد قاد حزبه للفوز باالنتخابات العامة يف نوفمرب عام 2008م، ثم فاز 

الحزب مجددا يف انتخابات 2011م.
وخاض رئيس الوزراء انتخابات العام الحايل معتمدا عىل سجله االقتصادي 

ومتعهدا بتخفيض الرضائب.
ووصفت الحملة االنتخابية لهذا العام بأنها األقذر يف تاريخ نيوزيلندا، حيث 
سياسيني  مدونني  السياسية  األحزاب  أحد  استخدام  بشأن  مزاعم  طغت 

لتشويه خصومه عىل القضايا السياسية املهمة.

أول جولة أوروبية للبابا
تريانا/ا ف ب 

اللمسات األخرية أمس عىل االستعدادات الستقبال  األلبانية  السلطات  وضعت 
البابا فرنسيس الذي يصل اليوم األحد إىل ألبانيا التي يشكل الكاثوليك أقلية فيها.

 ويقوم البابا يف ألبانيا بزيارته األوىل إىل أوروبا.
 وقد زينت الطريق التي يبلغ طولها عرشة كيلومرتات من مطار األم ترييزا إىل وسط 

تريانا بأعالم الفاتيكان واألعالم األلبانية.
 وانرصف عمال الطرق السبت إىل تنظيف الشوارع وزرع الزهور عىل الطريق التي 

سيسلكها البابا.
يده عىل لوحات  بدا مبتسما ورافعا  الذي  البابا  املدينة، رفعت صور  أنحاء   ويف 

عمالقة كتبت عليها عبارة "أقول لجميع الشعوب: نستطيع العمل معا".
 ويف مناسبة هذه الزيارة، تعرض متاجر تذكارات للبيع وأصدرت مصلحة الربيد 

األلبانية طابعا رسمت عليه صورة البابا.
 وعىل طول الجادات الكربى يف تريانا، وضعت لوحات علقت عليها صور 40 شهيدا للكنيسة 

الكاثوليكية األلبانية الذين يواصل الفاتيكان العملية التي بدأها يف 2002م لتطويبهم.
 وقد جندت السلطات 2500 رشطي للسهر عىل حسن سري هذه الزيارة التي اتخذت 

يف شأنها تدابري أمنية مشددة.

"النصرة" تعدم جنديًا لبنانيًا مختطفًا
بريوت/ وكاالت

اعدم مسلحون تابعون لجبهة النرصة املتطرفة جنديا لبنانيا كان التنظيم 
املتشدد قد اختطفه مع عدد آخر من الجنود يف وقت سابق.

وأعلن الفصيل السوري املتشدد املرتبط بتنظيم القاعدة عرب موقع التواصل 
أول ضحية من  املخطوف محمد حمية هو  الجندي  أن  تويرت  االجتماعي 

ضحايا ما وصفه بتعنت الجيش اللبناني.
وكان جنديان لبنانيان قتال وأصيب آخرون يف وقت سابق يف هجوم استهدف 

حافلة تقل عسكريني قرب مدينة عرسال عىل الحدود اللبنانية السورية.
وجاء الهجوم بعد اعتقال الجيش اللبناني مواطن لبناني وسوريني اثنني 

واتهامهم باالنضمام إىل "خلية إرهابية"، بحسب تقارير إعالمية.
وقالت مصادر أمنية: إن الحافلة العسكرية أصيبت بقذيفة آر بي جي.

بني  مؤخرا  وقعت  التي  االشتباكات  من  جديدة  حلقة  الهجوم  أن  ويعتقد 
الجيش اللبناني ومسلحني تابعني ملا يعرف بتنظيم "الدولة اإلسالمية" الذي 

يسيطر عن مناطق واسعة يف سوريا والعراق.
القوات  مع  اشتباكاته  منذ  األقل  عىل  لبنانيا  جنديا   15 التنظيم  ويحتجز 

اللبنانية يف أغسطس.
وُيقال أن املسلحني يرغبون يف تبادل العسكريني املحتجزين مع إسالميني يف 

السجون اللبنانية.
ويف األسبوع األخري من أغسطس ظهر مقطع فيديو يصّور يف ما يبدو عملية 

قطع رأس أحد الجنود املحتجزين.
وأعلن الجيش اللبناني منذ أسبوع تسّلم جثمان الجندي.

انقسام األحزاب الربيطانية حيال اسكتلندا
لندن/ رويرتز

حول  بريطانيا  يف  الرئيسة  السياسية  ــزاب  األح بني  انقسامات  ظهرت 
اإلصالحات التي ُوِعد بها الناخبون االسكتلنديون كبديل لالستقالل.

املحافظني  حزب  وزعيم  الربيطاني  الوزراء  رئيس  كامريون-  ديفيد  ويقول 
الحاكم: إن الخطط إلعطاء الحكومة االسكتلندية صالحيات أوسع يجب أن 

ترافقها إصالحات للسياسات التي تخص انجلرتا يف الربملان الربيطاني.
بينما يرى حزب العمال املعارض أن معالجة القضيتني يجب ان تتم بشكل 
التي اعطيت للناخبني االسكتلنديني يمكن  الوعود  منفصل للتأكد من أن 

الوفاء بها برسعة.
وتعرض كامريون النتقادات واسعة داخل حزبه بسبب الوعود التى قدمها 
لالسكتلنديني قبيل االستفتاء يف محاولة لوقف تقدم حملة "نعم" لالنفصال 

التى كانت تتقدم بشكل رسيع حتى االيام االخرية السابقة لالستفتاء.
ويقوم كامريون حاليا بإعداد نظام تفصييل يضمن ان يقوم اعضاء مجلس 
العموم االنجليز فقط بالتصويت عىل الترشيعات التى تخص انجلرتا اسوة 

بالحقوق املوسعة التى سيتم منحها للربملان االسكتلندي.
واكد كامريون ان االحزاب الرئيسية الثالثة يف مجلس العموم وهي املحافظون 
تنفيذ  عىل  وثيق  بشكل  سيعملون  الديمقراطيون  واليرباليون  والعمال 

التعهدات السابقة بمنح الربملان االسكتلندي املزيد من الصالحيات.
يف  الصالحيات  من  مزيد  عىل  االسكتلندية  الحكومة  تحصل  ان  وينتظر 
يجري  جديد  قانون  بموجب  وامليزانية  العام  واالنفاق  الرضائب  مجاالت 

اعداده ويفرتض ان يصدر يف مطلع العام املقبل.

حملة اغتياالت بشرق ليبيا
طرابلس/

اغتال مسلحون مجهولون ناشطني يف مجال املجتمع املدني ومواقع 
أعمارهما  من  الثاني  العقد  يتجاوزا  لم  واإلعالم  االجتماعي  التواصل 
ليصل عدد الذين تم اغتيالهم يف مدينة بنغازي رشق ليبيا إىل أربعة عرش 
شخصا خالل أربع وعرشين ساعة، حسبما رصح مصدر أمني لوكالة 

أنباء ((شينخوا)).
وقال املصدر األمني الذي طلب عدم ذكر اسمه: إن "مسلحني مجهولني 
اغتالوا الناشط يف منظمات املجتمع املدني ومواقع التواصل االجتماعي 
واإلعالم توفيق بن سعود، ورفيقه الناشط كذلك يف منظمات املجتمع 

املدني الداعمة للجيش والرشطة سامي الكوايف".
الرصاص  من  بوابل  والكوايف  سعود  بن  أمطروا  "املسلحني  أن  وأوضح 
يف منطقة الكيش بالقرب من رشكة الخليج العربي للنفط وسط مدينة 

بنغازي خالل عودتهما يف السيارة التي كانا يستقالنها إىل بيتهما".
وأشار إىل أن "مرافقاً ثالثاً لهما نجا بأعجوبة من املوت كونه كان يف املقعد 

الخلفي للسيارة".
ويعمل بن سعود البالغ من العمر 18 عاما إضافة إىل نشاطاته يف راديو 
"ليبيانا هتس" الذي يبث عىل املوجة القصرية يف مدينة بنغازي عدة 

برامج منوعة إضافة إىل اشتهاره ببث أشهر األغاني العربية والعاملية.
وتزايدت وترية عمليات االغتيال يف مدينة بنغازي عىل مدى األيام املاضية 
بعد أن توقفت ألسابيع نتيجة للمعارك بني قوات اللواء املتقاعد خليفة 

حفرت ومجلس شورى ثوار بنغازي املتكون يف مجمله من اإلسالميني .
ويقود حفرت معارك "كرامة ليبيا" ضد اإلسالميني يف املدينة، فيما تعاني 
ليبيا من فوىض عارمة تصاعدت حدتها منذ شهر مع سيطرة ميليشيات 
فقدان  إىل  إضافة  بنغازي،  ومدينة  طرابلس  العاصمة  عىل  مسلحة 
السلطات الليبية لزمام األمور يف تلك املدن التي تشهد اشتباكات شبه 

يومية مع قوات عسكرية وشبه عسكرية موالية للسلطات.
ويف مساء أمس األول، شنت مروحيات ومقاتالت سالح الجو التابعة 
فيها  يتمركز  مواقع  عىل  بالعنيفة  شهود  وصفها  غارات  عدة  لحفرت 
سقوط  عن  معلومات  بدون  بنغازي  ضواحي  مختلف  يف  اإلسالميون 

ضحايا.
وخالل الـ24 ساعة املاضية ما بني الخميس والجمعة، قتل 14 شخصا 
بينهم داعية إسالمي ومواطن مرصي قبطي ومواطنني ونشطاء وضباط 
يف الجيش والرشطة نتيجة أعمال اغتيال متفرقة بينما نجا أربعة من 
أمنيا وأعمال قتل شبه  انفالتا  التي تشهد  املدينة  اغتيال يف  محاولة 

يومية.


