
غزة/ االستقالل:
كش���ف اتحاد موظفي »أونروا« بغزة، ع���ن تلقيه معلومات صادمة تطال جميع 

العاملين، وتهدد بوقف الخدمات المقدمة لجميع الالجئين، وتهدد 
بعدم بدء العام الدراس���ي الجديد. وقال االتح���اد في بيان له، أمس 

غزة / سماح المبحوح:
تش���ديد االحتالل اإلس���رائيلي الخناق والحصار على قطاع غزة من خالل إغالق 
)معبر كرم أبو س���الم( التجاري وتقليص الس���لع المدخلة إلى القطاع، ردًا على 

اس���تمرار إطالق البالونات الحارقة والطائرات الورقية، قابلته الهيئة 
الوطنية العليا لمسيرات العودة بمواصلة وتصعيد الحراك الشعبي 

222222 22األربعاء       شوال           هـ     يوليو           م 22 2222 2222

2 2

2 2

2 2

تهنئة بالتفوق

2 2

2 2
2 2

آليــة السفــر عبــر معبــر
 رفــح لليــوم األربعــاء

يتقدم الوالد نشات أبو عميرة  "أبو ياسر"  والوالدة "أم ياسر"  
واألخوة واألخ���وات بأحر التهاني والتبري���كات من ابنتهم  

الغالية /

 �إميان
 لمناس���بة تفوقها بالثانوية العامة وحصولها على معدل  )82.6 %( 

من الفرع العلمى . متمنين لها مزيدًا من التقدم والنجاح

وألف مباركـ

 تشديد حصار غزة سُيقابل 
بتصعيد »مسيرات العودة«

الفصائل لـ االحتالل: 
»القطاع قنبلة قابلة 
لالنفجار بأّية لحظة«

غزة/ قاسم األغا:
أك���دت القوى الوطنية واإلس���المية في قطاع غزة، أمس الثالث���اء، أن مصادقة 

االحتالل على فرض إجراءات إضافية لتش���ديد الحصار على القطاع 
تعد جريمة جديدة ضد اإلنس���انية، مشّددة أن الرد على هذا القرار 

غزة/ االستقالل: 
أعلن���ت وزارة الداخلي���ة في قطاع غ���زة، أمس 
الثالثاء، آلية الس���فر عبر معبر رفح البري لليوم 
األربعاء إضافًة إلى كشف أسماء للحافالت التي 
لم يتم مغادرتها أمس. وقالت الوزارة: إن السفر 
والتاسعة  والثامنة  للحافالت السابعة  سيكون 
من كش���ف )5/7(، حي���ث لم تتمك���ن الحافلة 
السابعة من المغادرة أمس. ودعت المسافرين 

الواردة أس���ماؤهم في الكشف إلى التواجد في 
صالة أبو يوس���ف النجار تمام الساعة السابعة 
من صب���اح اليوم األربع���اء. وكانت الس���لطات 
المصري���ة فتحت معبر رفح البري بداية ش���هر 
رمضان الماضي م���ن أجل التخفيف من معاناة 
أهال���ي قطاع غزة قبل أن تقرر اس���تمرار فتحه 
بش���كل كامل واالقتص���ار على إغالق���ه يومي 

الجمعة والسبت من كل أسبوع.

اتحاد موظفي أونروا بغزة: 
تلقينا معلومات صادمة 

تهدد كل الالجئين

دعا لالحتشاد واالعتصام غدًا الخميس 

عقب إغالق معبر كرم أبو سالم 

بزعم خرقهم الطوق البحري حول قطاع غزة

االحتالل يصادر سفينة الحرية 2 ويعتقل ركابها

القد�س املحتلة/ اال�ستقالل:
�س��ادرت بحري��ة االحت��الل االإ�سرائيل��ي، مرك��ب 
احل�س��ار  لك�س��ر  الرامي��ة   "2" احلري��ة  �سفين��ة 
االإ�سرائيل��ي امل�سدد على قطاع غزة من��ذ 12 عاًما، 
والت��ي انطلقت ي��وم اأم���س باجتاه مين��اء ليما�سول 

بقرب���س. واأعل��ن الناط��ق با�س��م جي���س االحتالل 
اأفيخ��اي اأدرع��ي يف بي��ان ل��ه اأن "ق��وات البحري��ة 
ا على  االإ�سرائيلي��ة اأوقف��ت الي��وم قارًب��ا فل�سطينًيّ

متنه نح��و ثماني��ة ركاب، بزعم خرقهم 
22الطوق البحري حول قطاع غزة".

 هل تستطيع القاهرة 
فك لغز المصالحة ؟

طرح حلول جديدة لتجاوز الخالفات

أسعار السلع نار.. 
»االقتصاد«  المواطنون لـ
أنقذونا من جشع التجار

تصعيد الحراك الشعبي يحشر 
قرار نتنياهو في الزاوية!

"ذرائع فتح" تؤكد عدم جّديتها للمصالحة

»االستقالل«:  رضوان لـ
خيارات شعبنا مفتوحـة 

لكســر حصــار غزة

تشديد الحصار على قطاع غزة 

لحظة إبحار سفينة الحرية  2 من ميناء مدينة غزة أمس      ) تصوير/ أشرف أبو عمرة (

سان بطرسبرج/ االستقالل: 
تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي مونديال 
روس���يا بعد تغلب���ه على "الش���ياطين الحمر" 
منتخب بلجيكا بنتيجة 1-0  في الدقيقة 51 
من عم���ر المباراة التي تجم���ع الفريقين على 

ملعب س���ان بطرس���برج في نصف 
نهائي كأس العالم.

»الديوك« تطير إلى 
النهائي وتقصي 
»الشياطين الحمر«

22



2018األربعاء     شوال         هـ   يوليو         م    271439 11

غزة/ قاسم األغا:
أكدت القوى الوطنية واإلسالمية في 
قطاع غزة، أمس الثالثاء، أن مصادقة 
االحتالل على فرض إجراءات إضافية 
لتش���ديد الحصار عل���ى القطاع تعد 
جريمة جديدة ضد اإلنسانية، مشّددة 
أن الرد على هذا القرار يكون باالستمرار 
في مسيرات "العودة وكسر الحصار" 

السلمّية بل وتطويرها.
جاء ذلك خالل بيان تاله رئيس لجنة 
المتابعة للق���وى خالد البطش، عقب 
اجتماع "طارئ" لها بمدينة غزة؛ لبحث 
ال���رد على إج���راءات االحتالل األخيرة 
ضد غزة بإغ���الق المعابر، ومنع دخول 

المواد والبضائع إليها.
وق����ال البط����ش: "نؤكد على اس����تمرار 
الحص����ار  وكس����ر  الع����ودة  مس����يرات 
تعّبر  وتطويرها كمس����يرات ش����عبية، 
عن معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة 
الظالمة  واإلج����راءات  والحصار  االحتالل 

على أبناء شعبنا في قطاع غزة".
وأضاف أن "إج���راءات االحتالل خرق 
واضح التف���اق التهدئة بعد العدوان 
الغاش���م )حرب ٢٠١٤(، وإعالن حرب 
جديد على ش���عبنا في القطاع، الذي 
تحّول إلى قنبلة قابلة لالنفجار في أّية 

لحظة".
وتابع: "ه���ذا يتطّلب تدخال فوريًا من 
قبل الراعي المصري، الذي أشرف على 
االّتفاق، الذي نّص بشكل واضح على 
إنهاء الحصار، وضمان اس���تمرار فتح 
المعابر وتدفق الس���لع والبضائع إلى 

قطاع غزة".

وش���ّدد بيان لجن���ة المتابعة على أن 
"كل اإلجراءات الفاش���ية اإلسرائيلية 
لن تثني ش���عبنا عن مواصلة كفاحه 
واالس���تقالل  التحرير  حتى  الوطني، 

والعودة".
وأش���ار إلى أن تم���ادي االحتالل في 
إجراءات���ه اإلجرامية المخالفة لحقوق 
اإلنس���ان والقواني���ن الدولي���ة؛ جاء 
نتيج���ة "الصمت اإلقليم���ي والدولي 

على اس���تمرار جريمة حصاره الخانق 
على قط���اع غزة، منذ أكث���ر من )١٢( 

عاًما".
وطال���ب البي���ان "المجتم���ع الدولي، 
وخصوص���ًا األمم المتح���دة بمغادرة 
الموقف الس���لبي الصامت، والتحرك 
الفوري لمنع هذه الجريمة وتداعياتها 
"حج���م  أن  إل���ى  الفت���ًا  الخطي���رة، 
المخاطر الت���ي تتعرض لها القضية 

الفلسطينية يس���تدعي تدخال جادًا 
ال���دول العربية، ومنظمة  من جامعة 
التعاون اإلسالمي للدفاع عن الشعب 

الفلسطيني وحقوقه".
وأكدت الفصائل والقوى في بيانها 
أن على الس���لطة الفلس���طينية رفع 
إجراءاته���ا العقابي���ة ض���د القطاع 
وتحم���ل مس���ئولياتها كاملة تجاه 
ش���عبنا ف���ي كل م���كان، وتحقيق 

الوحدة الوطنية".
وكان رئيس حكومة االحتالل بنيامين 
نتنياهو ق���ّرر اإلثنين الماضي، إغالق 
المعبر التج���اري الوحيد جنوب قطاع 
غزة )كرم أبو س���الم( ابتداء من مساء 
ذات الي���وم؛ بداع���ي الضغط "لوقف 
الحارقة  والبالونات  الطائ���رات  إطالق 

تجاه مستوطنات غالف القطاع."
ونقل���ت القناة "العاش���رة" العبرية عن 
نتنياه���و قوله إنه قرر بعد مش���اورات 
أجراها مع وزير الحرب أفيغدور ليبرمان 
تش���ديد الحصار المف���روض على غزة 

بشكل آني، من خالل إغالق المعبر.
وفي وقت الحق، قال الناطق بلس���ان 
جيش االحتالل إنه "تقّرر استنادًا إلى 
إغالق  السياسي  المستوى  توصيات 
المعب���ر المذك���ور حتى إش���عار آخر، 
ويستثنى من ذلك األدوية واألغذية 
بعد تدقي���ق تفصيلّي  اإلنس���انية، 

مسبق".
وأشار إلى أنه تقّرر أيضًا عدم تمديد 
مساحة الصيد البحري، وإعادة المسافة 
إلى س���ابق عهدها )6 أميال بدال من 
9(، متوعدا "بتش���ديد العقوبات على 
القطاع حال استمرار إطالق الوسائل 

الحارقة باتجاه الغالف".
"إس���رائيل" منذ عام ٢٠٠7  وتفرض 
حصاًرا خانًقا على قطاع غزة، وأغلقت 
كاّفة معابره التجارية، ولم تبِق سوى 
على معب���ر "كرم أبو س���الم" )جنوب 
القط���اع(، ال���ذي تدخل عب���ره عددًا 
محدودًا من الشاحنات المحّملة بالسلع 

والبضائع لقطاعات محدودة فقط.

 تشديد حصار غزة سُيقابل بتصعيد »مسيرات العودة«

الفصائل لـ االحتالل: القطاع قنبلة قابلة لالنفجار بأّية لحظة

موؤمتر �صحفي للقوى �لوطنية و�لإ�صالمية يف غزة �أم�س      ) ت�صوير/ حممود عجور (

رام الله/ االستقالل:
أظه����رت معطي����ات نش����رها تقري����ر 
فلسطيني رس����مي، أن قوات االحتالل 
قتل����ت ١77 فلس����طينيًا خالل النصف 

األول من العام الجاري.
جاء ذل����ك في تقرير ص����در يوم أمس، 
عن مركز "عبدالله الحوراني" للدراس����ات 
التحرير  لمنظم����ة  التاب����ع  والتوثي����ق 

الفلسطينية.
وأش����ار التقري����ر، إل����ى أن قي����ام قوات 
االحتالل، خالل النصف األول من العام 
الجاري بقتل ١77 مواطنا فلسطينيًا في 
األراض����ي الفلس����طينية المحتلة، ١5٢ 
منه����م من قطاع غ����زة، و٢5 من الضفة 

الغربية.
وأش����ار التقرير إلى إصابة نحو٢٠ ألف 
مواط����ن فلس����طيني من خ����الل اطالق 
الرص����اص الح����ي والمعدن����ي والغ����از 
السام، حيث أصيب نحو ١5 ألف و7٠٠ 
فلس����طيني في قطاع غزة، ونحو ٤ آالف 

و٤٠٠ فلس����طيني من الضف����ة الغربية 
والقدس المحتلين.

واعتقلت سلطات االحتالل نحو 3 آالف 
و5٠٠ فلس����طيني ف����ي كل من الضفة 
الغربية والقدس وقطاع غزة ، من بينهم 

6٤7 طفال  و68 س����يدة. ووفقًا للتقرير 
فقد بلغ عدد البيوت والمنش����أت التي 
هدمها االحتالل خالل النصف األول من 
العام الج����اري ٢3٢ ، من بينها 5١ منزال 
و١8١ منش����أة، و١١ حال����ة "هدم ذاتي" 

في القدس قام أصحابها بهدمها ذاتيًا 
تجنبا لدفع غرامات باهظه، باإلضافة الى 
هدم أربع منازل تعود ألس����رى وشهداء 
ممن تتهمهم سلطات االحتالل بتنفيذ 

عمليات ضدها. الضفة المحتلة/ االستقالل:
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس الثالثاء، حملة مداهمات واعتقاالت 

تخللها مواجهات في أكثر من محور بالضفة الغربية المحتلة.
واعتقلت قوات االحتالل ثالثة ش���بان لدى اقتحامها لبلدة سلواد شرق مدينة 
رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، كما فتشت منازل في قرية رنتيس غربًا.

وقال ش���هود عيان، "إن قوة عس���كرية كبيرة اقتحمت بلدة س���لواد واعتقلت 
الش���قيقين جهاد زاهر حم���اد ومحمد زاهر حماد، والش���اب يحيى حامد، بعد 

مداهمة منازلهم وجرى نقلهم إلى جهة مجهولة".
وذك���ر الش���هود، أن االحتالل اقتحم قرية كفر مالك ف���ي ذات المنطقة، حيث 
تصدى عشرات الشبان للدوريات العسكرية ورشقوها بالحجارة وأغلقوا الطرقات، 

تخللها اندالع مواجهات وإطالق الجنود للقنابل الغازية والرصاص المعدني.
كما اقتحمت قوات االحتالل قرية رنتيس وشرعت بمداهمة المنازل وتفتيشها 

والعبث بمحتوياتها وصادرت مبالغ مالية خاصة لألهالي.

مواجهات واعتقاالت 
ومصادرة أموال 
خاصة بالضفة

غزة/ االستقالل:
زفت سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي يوم أمس الثالثاء، 
الش���هيد سعيد جمال السرحي، أحد مجاهديها بلواء غزة الذي ارتقى إلى العال 

إثر مرض عضال ألم به.
ونعت السرايا في بيان لها المجاهد السرحي ) 3٤ عامًا (، مؤكدًا أن دماء الشهداء 
س���تبقى س���راجًا منيرًا للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة. وشدد البيان على 

المضي قدمًا في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

سرايا القدس تنعى
 أحد مجاهديها 

177 شهيدًا خالل النصف األول من العام 2018

ت�صييع جثمان �ل�صهيد �لطفل يا�صر �أبو �لنجا       ) �أر�صيف (

رام الله/ االستقالل:
ق���ال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلس���طينية 
مصطف���ى البرغوثي، إن الصمود الباس���ل لس���كان الخان 
األحمر، وهبة المقاومة الشعبية المساندة لهم، باإلضافة 
إلى الجهد القانوني المميز لفريق المحامين، قد كش���ف 
الخداع القضائي الكبير الذي مارسته الحكومة اإلسرائيلية 

ضدهم. وأشار البرغوثي في تصريح صحفي، إلى أن كافة 
القرارات القضائية اإلسرائيلية ضد السكان افتقدت ألي 
أس���اس قانوني، وكانت متعارضة م���ع الحقائق والوقائع. 
وأك���د أن المقاومة الش���عبية لإلجراءات اإلس���رائيلية وما 
تعرض له المش���اركون فيها من قمع إس���رائيلي وحشي، 
فتحت الباب لضغوط سياس���ية ودبلوماس���ية كبيرة ضد 

القرارات الجائرة باقتالع س���كان الخان األحمر، وأن الكفاح 
الشعبي سيستمر حتى إسقاط القرارات الجائرة.

وكان رئي���س هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان وليد 
عساف قال مس���اء االثنين: إن محامي الهيئة انتزعوا 
قراًرا من المحكمة العليا اإلس���رائيلية، بتأجيل ترحيل 

تجمع الخان األحمر حتى االثنين المقبل.

البرغوثي: صمود سكان الخان األحمر يفشل الخداع القضائي اإلسرائيلي
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وكان رئيس حكومة االحتالل االسرائيلي 
بنيامي���ن نتنياهو، قرر إغالق معبر " كرم 
أبو سالم " الذي يربط قطاع غزة باالحتالل 
، بحجة اس���تمرار إطالق الفلس���طينيين 
بالونات وطائ���رات حارقة من القطاع نحو 

الداخل المحتل .
وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات 
العودة وكس���ر الحصار، أم���س الثالثاء، 
أن الحراك س���يتواصل وسيصل ذروته 
السابع عشر من سبتمبر القادم في موعد 
انعقاد مؤتم���ر الجمعي���ة العامة لألمم 

المتحدة.
وكانت وحدة البالونات الحارقة والطائرات 
الورقية هددت، بالبدء بتس���يير دفعات 
كبيرة جدًا من البالونات الحارقة ، متوعدة 
بتصعيد نش���اطها ردًا على قرار رئيس 
حكومة االحتالل اإلس���رائيلي ، القاضي 

بتشديد الحصار على القطاع. 
يش���ار إلى أن معب���ر " كرم أبو س���الم" 
المعبر التجاري الوحيد في القطاع منذ 
ع���ام 2007 الذي فرضت " إس���رائيل " 
في منتصفه حصارًا على غزة ، وأغلقت 
كافة المعابر ، مع العلم أن المعبر يعمل 
5 أيام باألس���بوع ويتم إغالقه اعتياديا 
يوم���ي الجمعة و الس���بت،  والمختص 
لنق���ل البضائ���ع واحتياجات س���كان 
القطاع من مواد تموينية وأدوية ومواد 

بناء وغير ذلك . 

ا�ستمرار امل�سريات
هان���ي الثوابتة عضو اللجن���ة المركزية 
للجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين أكد 

على استمرار الحراك السلمي لمسيرات 
العودة وكس���ر الحصار بذات الوتيرة ما 
لم تتحق���ق أهداف المس���يرة ، وكذلك 
اس���تمرار التواصل مع كاف���ة  القطاعات 
والق���وى الوطنية ، عل���ى اعتبارها تمثل 
ال���كل الفلس���طيني ، لنج���اح  فعاليات 

المسيرة . 
ل�"االستقالل" على فشل  الثوابتة  وشدد 
كافة اإلجراءات اإلسرائيلية المتخذة ضد 

الوسائل واألساليب المتبعة في مسيرات 
العودة وكسر الحصار كالبالونات الحارقة 
والطائرات الورقية ، الفتًا إلى أن اإلجراءات 
لن تغير ش���يئًا من  الواقع ، طالما وجدت 
اإلرادة الفلسطينية ، العازمة على إفشال 

صفقة القرن . 
وأش���ار إلى أن العدو اإلسرائيلي يعيش 
حال���ة تخب���ط وي���أس م���ن الوس���ائل 
والمبادرات الش���عبية، الت���ي تحاول أن 

تثب���ت للعال���م على أن قضية الش���عب 
الفلس���طيني ، قضية سياسية وليست 

إنسانية أو اغاثية . 
ونوه إلى أن الحراك سيتواصل وسيصل 
ذروته في الس���ابع عش���ر من س���بتمبر 
القادم ، في موعد انعقاد مؤتمر الجمعية 
العام���ة لألم���م المتح���دة ، حتى تصل 
رس���الة الش���عب الفلس���طيني بصوت 
ع���اٍل  بالمحافل الدولية ، مبينًا أن العمل 

الدبلوماسي إلى جانب الحراك السلمي ، 
يعمل على إبراز القضية الفلسطينية . 

�سيناريوهات عدة
بدوره ، توقع الكاتب والمحلل السياسي 
مخيمر أبو س���عدة أن يش���هد قطاع غزة 
عدة س���يناريوهات صعبة خ���الل األيام 
القادمة، بعد قرار االحتالل اإلس���رائيلي 
بإغالق معبر كرم أبو سالم وتهديد وحدة 

البالونات الحارقة بالتصعيد . 
وش���دد أبو س���عدة ل�"االس���تقالل " على 
احتمال دخول القطاع في موجة تصعيد 
وحرب جديدة مع االحتالل اإلس���رائيلي 
كما حدث في عامي 2008 و 2014، الفتا 
إل���ى أن القرار يعقد أوض���اع المواطنين 
ويزيدها صعوب���ة بعد منع إدخال المواد 

األساسية الالزمة لهم.
وتوقع أبو س���عدة أن يكون قرار نتنياهو 
االقتص���ادي  االرتب���اط  لف���ك  بداي���ة 
اإلسرائيلي مع القطاع ، وتحويل اعتماد 
القط���اع على مصر من خ���الل معبر رفح ، 
ك���ي يتخلص االحتالل اإلس���رائيلي من 

عبء القطاع. 
وأش���ار إل���ى أن االحت���الل اإلس���رائيلي 
يحاول في وس���ائله اإلعالمية التحريض 
وتضخي���م حجم الض���رر الواقع عليه من 
البالونات الحارقة ، منوهًا إلى أن االحتالل 
س���يكون مس���تعدًا لمواجهة عسكرية 
في غ���زة للرد عل���ى أي تصعيد من قبل 
وحدة البالونات الحارقة ، في حال نفذت 
تهديدها ، خاصة إذا سقطت إحداها في 

تجمع سكني أو منشأة أكاديمية . 

تصعيد الحراك الشعبي يحشر قرار نتنياهو في الزاوية!
غزة / �سماح املبحوح:

ت�سدي��د الحت��ال الإ�سرائيلي اخلن��اق واحل�سار على 
قط��اع غ��زة من خ��ال اإغ��اق )معرب ك��رم اأب��و �سامل( 
التج��اري وتقلي���ص ال�سل��ع املدخل��ة اإىل القط��اع، ردًا 
عل��ى ا�ستم��رار اإطاق البالون��ات احلارق��ة والطائرات 

الورقية، قابلته الهيئة الوطنية العليا مل�سريات العودة 
مبوا�سل��ة وت�سعي��د احل��راك ال�سعب��ي ، كم��ا دفع ذلك 
بالتهديد باإطاق املزيد من البالونات احلارقة ، ما ي�سع 
القطاع يف �سيناريوهات عدة حمتملة اأخطرها الت�سعيد 
امليداين. حي��ث الحتال الإ�سرائيلي اأم���ص الأربعاء، 

دخول اأ�سن��اف جديدة من املواد وال�سلع عرب معرب كرم 
اأب��و �سامل التجاري جنوب �سرق قط��اع غزة ، با�ستثناء 
ع��دد قليل من ال�ساحنات املحمل��ة بالب�سائع لقطاعات 
حم��دودة ، وذلك تنفيذًا لق��رار احلكومة الإ�سرائيلية 

ال�سادر مبنع اإدخال معظم ال�سلع اإىل القطاع .

تشديد الحصار على قطاع غزة 

) APA images (         املوجهات بني ال�سبان الفل�سطينيني وقوات الحتال �سرق غزة

غزة/ قاسم األغا:
أك����د القيادي في حرك����ة المقاومة اإلس����المية 
)حماس( إس����ماعيل رضوان، أم����س الثالثاء، أن 
إجراءات االحتالل "اإلس����رائيلي" وفرضه المزيد 
من التضييق عل����ى قطاع غزة "جعلت منه قنبلة 

موقوتة، قابلة لالنفجار في أّية لحظة". 
وحّمل رضوان في تصريح ل�"االستقالل" االحتالل 
المس����ؤولية كاملًة عن تداعيات ه����ذه الجرائم 
الجديدة، مؤكًدا أن "الخيارات كافة أمام ش����عبنا 

مفتوحة لكسر الحصار عن القطاع".
وتابع: "ش����عبنا لن يركع ولن تنكسر إرادته، ولن 
تثنيه حماقات االحتالل عن التمّسك بالمقاومة، 
وتصعيد مسيرات العودة وكسر الحصار"، داعًيا 
في الوقت ذاته رئيس الس����لطة الفلس����طينية 

محمود عّباس إلى "وقف عقوبات الس����لطة الظالمة 
المفروضة على القطاع؛ وإاّل كانت شريكة لالحتالل 

بتشديد الحصار". 
وحول المصالح����ة الوطنية، لفت إل����ى أن نجاحها 
مرهون بتحقيق الس����لطة وحركة "فتح" لمتطلبات 

ع����ّدة". وقال: "حتى تنجح المصالح����ة ال بّد من رفع 
العقوبات عن غزة، وتش����كيل مجلس وطنّي موّحد، 
واالتف����اق عل����ى تش����كيل حكومة وح����دة وطنية، 
وإجراءات انتخابات عاّمة )مجلس وطني، رئاس����ية، 
تش����ريعية(".  وطالب حركة "فتح" بقبول "الشراكة 

الق����رن"، وااللتزام  الوطنية" لمواجهة "صفقة 
الشامل والكامل في تطبيق اتفاقات المصالحة 
بالقاه����رة )2017،2011(، مبينًا أن  الموقع����ة 
"الذرائع التي تسوقها الحركة كالتمكين وغير 

ذلك يؤكد عدم جديتها بإنهاء االنقسام".  
وأض����اف: "حماس قدمت مرون����ة عالية لجهة 
تحقيق المصالح����ة؛ لكنها ُفهم����ت بطريقة 

خاطئة من عّباس والسلطة وحركة فتح".
ووّجهت مصر قبل نحو أس����بوع، دعوة لكل من 
"فتح" و"حم����اس" لزيارة القاهرة؛ الس����تئناف 

جوالت المصالحة المتعثرة، منذ )11( عاًما.
وعلم���ت "االس���تقالل" من مص���در قيادي 
ب�"حم���اس" أن وف���د الحرك���ة م���ن الداخل 
والخارج س���يصل القاهرة، الي���وم األربعاء، 
لتلبي���ة الدعوة المصرية، موضحًا أن سيرأس���ه 
صالح العاروري نائب رئيس الحركة، ويضم كال 
من أعضاء المكتب السياسي: موسى أبو مرزوق، 
خلي���ل الحّية، روحي مش���تهى، عّزت الرش���ق، 

حسام بدران.

رام الله / االستقالل:
دعت القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة رام الله، جماهير 
الشعب الفلسطيني للرباط وكسر الحصار عن التجمع السكني 

الخان األحمر شرق القدس المحتلة.
وتأت���ي ه���ذه الدعوات ف���ي أعاقب ق���رار المحكم���ة العليا 
اإلس���رائيلية، بتجميد أوام���ر الهدم الصادرة بح���ق المنازل 
والمنش���آت ف���ي التجمع الس���كني البدوي، لحي���ن البت في 
التم���اس األهالي، فيما يواصل جيش االحتالل اإلس���رائيلي 

فرض الحصار على الخان األحمر«.
وأوضحت القوى الوطنية واإلس���المية ف���ي بيان صادر عنها، 
أن القضية الفلس���طينية تمر بمرحلة مفصلية وتاريخية مع 
تزاحم المش���اريع التي تحاول من خالله���ا الواليات المتحدة 
تصفية كامل حقوق الش���عب الفلس���طيني وتمرير مشاريع 
وهم اإلنعاش االقتصادي، والس���الم اإلقليم���ي المزعوم عبر 

صفقة القرن.
وأثنت القوى على الصمود األسطوري للشعب الفلسطيني الذي 
يرفض كل أش����كال العبودية وتكريس االحت����الل فوق أرضه، 
ورفض كل الصفقات المش����بوهة متمسكًا بحقه المشروع في 
ممارس����ة كفاحه الوطني بكل االش����كال التي يكفلها القانون 

الدولي حتى دحر االحتالل بكل أشكاله عن أرضه.

قوى رام الله تدعو للرباط 
في »الخان األحمر«

 وكسر الحصار عنه

"ذرائع فتح" يؤكد عدم جديتها للمصالحة 

»االستقالل«: خيارات شعبنا  رضوان لـ
مفتوحــة لكســر حصــار غزة

اإ�سماعيل ر�سوان
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وكان رئيس حكومة االحتالل االسرائيلي 
بنيامي���ن نتنياهو، قرر إغالق معبر " كرم 
أبو سالم " الذي يربط قطاع غزة باالحتالل 
، بحجة اس���تمرار إطالق الفلس���طينيين 
بالونات وطائ���رات حارقة من القطاع نحو 

الداخل المحتل .
وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات 
العودة وكس���ر الحصار، أم���س الثالثاء، 
أن الحراك س���يتواصل وسيصل ذروته 
السابع عشر من سبتمبر القادم في موعد 
انعقاد مؤتم���ر الجمعي���ة العامة لألمم 

المتحدة.
وكانت وحدة البالونات الحارقة والطائرات 
الورقية هددت، بالبدء بتس���يير دفعات 
كبيرة جدًا من البالونات الحارقة ، متوعدة 
بتصعيد نش���اطها ردًا على قرار رئيس 
حكومة االحتالل اإلس���رائيلي ، القاضي 

بتشديد الحصار على القطاع. 
يش���ار إلى أن معب���ر " كرم أبو س���الم" 
المعبر التجاري الوحيد في القطاع منذ 
ع���ام 2007 الذي فرضت " إس���رائيل " 
في منتصفه حصارًا على غزة ، وأغلقت 
كافة المعابر ، مع العلم أن المعبر يعمل 
5 أيام باألس���بوع ويتم إغالقه اعتياديا 
يوم���ي الجمعة و الس���بت،  والمختص 
لنق���ل البضائ���ع واحتياجات س���كان 
القطاع من مواد تموينية وأدوية ومواد 

بناء وغير ذلك . 

ا�ستمرار امل�سريات
هان���ي الثوابتة عضو اللجن���ة المركزية 
للجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين أكد 

على استمرار الحراك السلمي لمسيرات 
العودة وكس���ر الحصار بذات الوتيرة ما 
لم تتحق���ق أهداف المس���يرة ، وكذلك 
اس���تمرار التواصل مع كاف���ة  القطاعات 
والق���وى الوطنية ، عل���ى اعتبارها تمثل 
ال���كل الفلس���طيني ، لنج���اح  فعاليات 

المسيرة . 
ل�"االستقالل" على فشل  الثوابتة  وشدد 
كافة اإلجراءات اإلسرائيلية المتخذة ضد 

الوسائل واألساليب المتبعة في مسيرات 
العودة وكسر الحصار كالبالونات الحارقة 
والطائرات الورقية ، الفتًا إلى أن اإلجراءات 
لن تغير ش���يئًا من  الواقع ، طالما وجدت 
اإلرادة الفلسطينية ، العازمة على إفشال 

صفقة القرن . 
وأش���ار إلى أن العدو اإلسرائيلي يعيش 
حال���ة تخب���ط وي���أس م���ن الوس���ائل 
والمبادرات الش���عبية، الت���ي تحاول أن 

تثب���ت للعال���م على أن قضية الش���عب 
الفلس���طيني ، قضية سياسية وليست 

إنسانية أو اغاثية . 
ونوه إلى أن الحراك سيتواصل وسيصل 
ذروته في الس���ابع عش���ر من س���بتمبر 
القادم ، في موعد انعقاد مؤتمر الجمعية 
العام���ة لألم���م المتح���دة ، حتى تصل 
رس���الة الش���عب الفلس���طيني بصوت 
ع���اٍل  بالمحافل الدولية ، مبينًا أن العمل 

الدبلوماسي إلى جانب الحراك السلمي ، 
يعمل على إبراز القضية الفلسطينية . 

�سيناريوهات عدة
بدوره ، توقع الكاتب والمحلل السياسي 
مخيمر أبو س���عدة أن يش���هد قطاع غزة 
عدة س���يناريوهات صعبة خ���الل األيام 
القادمة، بعد قرار االحتالل اإلس���رائيلي 
بإغالق معبر كرم أبو سالم وتهديد وحدة 

البالونات الحارقة بالتصعيد . 
وش���دد أبو س���عدة ل�"االس���تقالل " على 
احتمال دخول القطاع في موجة تصعيد 
وحرب جديدة مع االحتالل اإلس���رائيلي 
كما حدث في عامي 2008 و 2014، الفتا 
إل���ى أن القرار يعقد أوض���اع المواطنين 
ويزيدها صعوب���ة بعد منع إدخال المواد 

األساسية الالزمة لهم.
وتوقع أبو س���عدة أن يكون قرار نتنياهو 
االقتص���ادي  االرتب���اط  لف���ك  بداي���ة 
اإلسرائيلي مع القطاع ، وتحويل اعتماد 
القط���اع على مصر من خ���الل معبر رفح ، 
ك���ي يتخلص االحتالل اإلس���رائيلي من 

عبء القطاع. 
وأش���ار إل���ى أن االحت���الل اإلس���رائيلي 
يحاول في وس���ائله اإلعالمية التحريض 
وتضخي���م حجم الض���رر الواقع عليه من 
البالونات الحارقة ، منوهًا إلى أن االحتالل 
س���يكون مس���تعدًا لمواجهة عسكرية 
في غ���زة للرد عل���ى أي تصعيد من قبل 
وحدة البالونات الحارقة ، في حال نفذت 
تهديدها ، خاصة إذا سقطت إحداها في 

تجمع سكني أو منشأة أكاديمية . 

تصعيد الحراك الشعبي يحشر قرار نتنياهو في الزاوية!
غزة / �سماح املبحوح:

ت�سدي��د الحت��ال الإ�سرائيلي اخلن��اق واحل�سار على 
قط��اع غ��زة من خ��ال اإغ��اق )معرب ك��رم اأب��و �سامل( 
التج��اري وتقلي���ص ال�سل��ع املدخل��ة اإىل القط��اع، ردًا 
عل��ى ا�ستم��رار اإطاق البالون��ات احلارق��ة والطائرات 

الورقية، قابلته الهيئة الوطنية العليا مل�سريات العودة 
مبوا�سل��ة وت�سعي��د احل��راك ال�سعب��ي ، كم��ا دفع ذلك 
بالتهديد باإطاق املزيد من البالونات احلارقة ، ما ي�سع 
القطاع يف �سيناريوهات عدة حمتملة اأخطرها الت�سعيد 
امليداين. حي��ث الحتال الإ�سرائيلي اأم���ص الأربعاء، 

دخول اأ�سن��اف جديدة من املواد وال�سلع عرب معرب كرم 
اأب��و �سامل التجاري جنوب �سرق قط��اع غزة ، با�ستثناء 
ع��دد قليل من ال�ساحنات املحمل��ة بالب�سائع لقطاعات 
حم��دودة ، وذلك تنفيذًا لق��رار احلكومة الإ�سرائيلية 

ال�سادر مبنع اإدخال معظم ال�سلع اإىل القطاع .

تشديد الحصار على قطاع غزة 

) APA images (         املوجهات بني ال�سبان الفل�سطينيني وقوات الحتال �سرق غزة

غزة/ قاسم األغا:
أك����د القيادي في حرك����ة المقاومة اإلس����المية 
)حماس( إس����ماعيل رضوان، أم����س الثالثاء، أن 
إجراءات االحتالل "اإلس����رائيلي" وفرضه المزيد 
من التضييق عل����ى قطاع غزة "جعلت منه قنبلة 

موقوتة، قابلة لالنفجار في أّية لحظة". 
وحّمل رضوان في تصريح ل�"االستقالل" االحتالل 
المس����ؤولية كاملًة عن تداعيات ه����ذه الجرائم 
الجديدة، مؤكًدا أن "الخيارات كافة أمام ش����عبنا 

مفتوحة لكسر الحصار عن القطاع".
وتابع: "ش����عبنا لن يركع ولن تنكسر إرادته، ولن 
تثنيه حماقات االحتالل عن التمّسك بالمقاومة، 
وتصعيد مسيرات العودة وكسر الحصار"، داعًيا 
في الوقت ذاته رئيس الس����لطة الفلس����طينية 

محمود عّباس إلى "وقف عقوبات الس����لطة الظالمة 
المفروضة على القطاع؛ وإاّل كانت شريكة لالحتالل 

بتشديد الحصار". 
وحول المصالح����ة الوطنية، لفت إل����ى أن نجاحها 
مرهون بتحقيق الس����لطة وحركة "فتح" لمتطلبات 

ع����ّدة". وقال: "حتى تنجح المصالح����ة ال بّد من رفع 
العقوبات عن غزة، وتش����كيل مجلس وطنّي موّحد، 
واالتف����اق عل����ى تش����كيل حكومة وح����دة وطنية، 
وإجراءات انتخابات عاّمة )مجلس وطني، رئاس����ية، 
تش����ريعية(".  وطالب حركة "فتح" بقبول "الشراكة 

الق����رن"، وااللتزام  الوطنية" لمواجهة "صفقة 
الشامل والكامل في تطبيق اتفاقات المصالحة 
بالقاه����رة )2017،2011(، مبينًا أن  الموقع����ة 
"الذرائع التي تسوقها الحركة كالتمكين وغير 

ذلك يؤكد عدم جديتها بإنهاء االنقسام".  
وأض����اف: "حماس قدمت مرون����ة عالية لجهة 
تحقيق المصالح����ة؛ لكنها ُفهم����ت بطريقة 

خاطئة من عّباس والسلطة وحركة فتح".
ووّجهت مصر قبل نحو أس����بوع، دعوة لكل من 
"فتح" و"حم����اس" لزيارة القاهرة؛ الس����تئناف 

جوالت المصالحة المتعثرة، منذ )11( عاًما.
وعلم���ت "االس���تقالل" من مص���در قيادي 
ب�"حم���اس" أن وف���د الحرك���ة م���ن الداخل 
والخارج س���يصل القاهرة، الي���وم األربعاء، 
لتلبي���ة الدعوة المصرية، موضحًا أن سيرأس���ه 
صالح العاروري نائب رئيس الحركة، ويضم كال 
من أعضاء المكتب السياسي: موسى أبو مرزوق، 
خلي���ل الحّية، روحي مش���تهى، عّزت الرش���ق، 

حسام بدران.

رام الله / االستقالل:
دعت القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة رام الله، جماهير 
الشعب الفلسطيني للرباط وكسر الحصار عن التجمع السكني 

الخان األحمر شرق القدس المحتلة.
وتأت���ي ه���ذه الدعوات ف���ي أعاقب ق���رار المحكم���ة العليا 
اإلس���رائيلية، بتجميد أوام���ر الهدم الصادرة بح���ق المنازل 
والمنش���آت ف���ي التجمع الس���كني البدوي، لحي���ن البت في 
التم���اس األهالي، فيما يواصل جيش االحتالل اإلس���رائيلي 

فرض الحصار على الخان األحمر«.
وأوضحت القوى الوطنية واإلس���المية ف���ي بيان صادر عنها، 
أن القضية الفلس���طينية تمر بمرحلة مفصلية وتاريخية مع 
تزاحم المش���اريع التي تحاول من خالله���ا الواليات المتحدة 
تصفية كامل حقوق الش���عب الفلس���طيني وتمرير مشاريع 
وهم اإلنعاش االقتصادي، والس���الم اإلقليم���ي المزعوم عبر 

صفقة القرن.
وأثنت القوى على الصمود األسطوري للشعب الفلسطيني الذي 
يرفض كل أش����كال العبودية وتكريس االحت����الل فوق أرضه، 
ورفض كل الصفقات المش����بوهة متمسكًا بحقه المشروع في 
ممارس����ة كفاحه الوطني بكل االش����كال التي يكفلها القانون 

الدولي حتى دحر االحتالل بكل أشكاله عن أرضه.

قوى رام الله تدعو للرباط 
في »الخان األحمر«

 وكسر الحصار عنه

"ذرائع فتح" يؤكد عدم جديتها للمصالحة 

»االستقالل«: خيارات شعبنا  رضوان لـ
مفتوحــة لكســر حصــار غزة

اإ�سماعيل ر�سوان
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وق���ال مصدر مطل���ع في حرك���ة حماس 
لوكالة "قدس ب���رس" لألنباء،: إن وفًدا من 
الحركة س���يصل إلى العاصمة المصرية 
القاهرة، األربعاء، لبحث تطورات المصالحة 
الفلسطينية، وسبل رفع الحصار عن قطاع 

غزة.
ويأتي هذا االجتماع تزامنًا مع قرار رئيس 
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو تشديد 
الحصار اإلسرائيلي، بإغالق معبر كرم أبو 
سالم وتقليص مساحة الصيد المسموح 
بها إلى 6 أميال بحرية ردًا على اس���تمرار 
إطالق البالون���ات الحارقة م���ن غزة تجاه 

أراضينا المحتلة عام 1948. 
وسيترأس وفد حركة حماس إلى القاهرة 
صالح الع���اروري؛ نائب رئي���س المكتب 
السياس���ي للحركة، وعضوية؛ موسى أبو 
مرزوق، عزت الرش���ق، خليل الحّية، روحي 

مشتهى، وحسام بدران.
ويأتي التحرك الجديد من قبل المصريين 
بعد التوقف الذي أصاب عجلة المصالحة، 
منذ 13 مارس/ آذار الماضي، الذي ش���هد 
حادثة تفجي���ر موكب رئيس الحكومة د. 

رامي الحمد الله، خ���الل زيارته إلى قطاع 
غزة، حيث وجهت الرئاس���ة الفلسطينية 
وحركة فت���ح وقتها االتهام���ات لحركة 
حم���اس، وتب���ع العملي���ة خ���روج الوفد 
األمني المصري من غزة، واتخاذ الس���لطة 
الفلس���طينية إجراءات جديدة إلضعاف 
حركة حم���اس في القط���اع، فيما تتهم 
حماس جهاز المخابرات التابع للس���لطة 

بتدبير هذه العملية.
وتحاول مصر م���ن خالل إدارتها الجديدة 
لملف فلس���طين الذي أول���ّي مؤخرًا إلى 
اللواء أحمد عب���د الخالق، ب���داًل من اللواء 
سامح كامل، الذي أدار الملف خالل الفترة 
الماضية، إيجاد حل���ول خالقة للمعيقات 
أم���ام المصالح���ة الفلس���طينية أهمها 

تمكين الحكومة وموظفي غزة.

واجبات وا�ستحقاقات
ويق���ول مصدر إعالمي مق���رب من جهاز 
المخاب���رات المص���ري ل�"االس���تقالل" إن 
مصر س���تضع الطرفين أم���ام واجباتهما 
المصالحة  مل���ف  واس���تحقاقاتهما في 

باعتبار أن االنقس���ام الفلسطيني أحدث 
ضررًا كبيرًا في القضية الفلسطينية.

وأوض���ح المص���در أن مص���ر تنظ���ر إلى 
االنقس���ام باعتباره عامال كبيرًا مس���اعدًا 
لتنفي���ذ صفق���ة الق���رن األمريكية التي 
تس���عى لدفع غزة نحو مص���ر وتخليص 

"إسرائيل" من كافة التزاماتها تجاه غزة.
وأض���اف: "يبدو أن هن���اك حلول مصرية 
لمشكلتي تمكين الحكومة وموظفي غزة، 
وبغض النظر عن تفاصيلها التي ال تزال 
غير مكش���وفة بع���د، إال أن حماس وفتح 
مطالبت���ان بالتعاطي مع الحلول المصرية 
والتخلص من األجن���دة الحزبية الخاصة 

والنظر إلى مصلحة وطنهم".
وتري���د حركة فتح من حم���اس التخلص 
تمامًا من مظاهر حكمها لغزة وتس���ليم 
الوزارات والمعابر بش���كل كامل لحكومة 
الحم���د الله، بينما تش���ترط حماس على 
حركة فتح اس���تيعاب موظفيه���ا البالغ 
عددهم نحو 40 ألف موظف ضمن السلم 

اإلداري والمالي للسلطة.
وبّي���ن المصدر اإلعالمي المصري أن مصر 

س���تجدد رفضها أمام الوفدين إمكانية 
تخصيص ج���زء من س���يناء لضمها إلى 
قطاع غزة بموجب صفقة القرن األمريكية، 
مش���يرًا إلى وج���ود توتر ف���ي العالقات 
المصرية األمريكية بس���بب مواقف مصر 

من هذه الصفقة.

م�سالح م�سرية
المحلل السياس���ي مصطف���ى الصواف، 
يرى أن مس���اعي مصر الجديدة لتحقيق 
المصالحة من خالل حل المشاكل العالقة 
في هذا الملف ينب���ع من مصالح مصرية 
أيضًا إلى جانب دور مصر لتحقيق الوفاق 

الفلسطيني .
وقال الصواف ل�"االستقالل": "الدعوة هي 
ضمن محاولة مصرية لتحقيق المصالحة، 
وهذا يس���تند إلى مصال���ح مصرية ففي 
النهاي���ة تريد مصر تحقيق االس���تقرار 
ف���ي المنطق���ة والبقاء كالعب أساس���ي 
ف���ي القضية الفلس���طينية التي تحظى 

باهتمام جميع العالم".
أكد الصواف نوايا مصر الصادقة لتحقيق 

المصالحة، ولكنه أش���ار إلى أن على مصر 
لجم تصريح���ات قادة حرك���ة فتح التي 
تؤكد أنه���ا ال تريد المصالح���ة، مضيفًا: 
"على ما يبدو فإن التصريحات التي سبقت 
الزيارة وخاصة تصريحات مس���ؤول ملف 
المصالح���ة في حركة فتح ع���زام األحمد، 
تؤكد أنها ليست ماضية نحو المصالحة 

بل نحو إقصاء اآلخر".
ولف���ت النظ���ر إل���ى أن األي���ام القادمة 
ستكشف طبيعة الحلول في جعبة مصر 
إلنهاء ملف االنقسام الفلسطيني، ولكنه 
ش���دد على أن حماس ال يمكن أن تتخلى 
ع���ن حق���وق موظفيها الت���ي ُأثبتت في 
محاضر اجتماع���ات واتفاقات المصالحة 
الفلس���طينية الس���ابقة وخاص���ة اتفاق 

القاهرة 2011، واتفاق الشاطئ 2014. 
ولم يس���تبعد الصواف أن االجتماع بين 
الفلس���طينية سيناقش  واألحزاب  مصر 
أيض���ًا صفقة الق���رن األمريكي���ة، وقال: 
"باعتق���ادي أن من يحدد نجاح أو فش���ل 
هذه الصفقة هو الش���عب الفلس���طيني 

وهو صاحب الكلمة األخيرة".

غزة/ حممود عمر:
من املقرر اأن ي�سل وفد حركة حما�س 
اإىل العا�سمة امل�سرية القاهرة اليوم، 

بناًء على دعوة رئي�س جهاز املخابرات 
العامة امل�سرية اللواء عبا�س كامل، 

لبحث اتفاق امل�ساحلة مع حركة فتح، 
يف ظل التحديات اخلطرية التي حتدق 

بق�سيتنا الفل�سطينية واأهمها �سفقة 
القرن الأمريكية. الدعوة اجلديدة التي 
وجهتها م�سر اإىل حركتي »فتح وحما�س« 

اإىل زيارة القاهرة من اأجل جتاوز العقبات 
واخلالفات بني احلركتني، يفتح الباب 

وا�سعًا حول قدرة م�سر على اإيجاد حلول 
حقيقية وجديدة للعديد من امللفات 

العالقة وخ�سو�سًا ملف »متكني احلكومة« 
الذي ما زال يعطل تنفيذ اتفاق امل�ساحلة 

ب�سكل عملي على اأر�س الواقع، واإلزام 
الطرفني  بتنفيذ ما اتفق عليه �سابقًا. 

طرح حلول جديدة لتجاوز الخالفات

هــل تستطيــع القاهــرة فــك لغــز المصالحــة ؟

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 )   472  / 2018 (
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد 
: جيهان يحيى ناصر حجازي من س���كان غ���زة هوية رقم 916040470 

بصفته وكيال عن : سنية والهام بنات يحيى ناصر أبو العوف
بموجب وكالة رق���م : الصادرة عن 3049 / 2018 القاهرة + 292 / 2018 

أبو ظبي
 موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال إرث / بيع /مبادلة في

قطعة 705    قسيمة 182 + 183   المدينة غزة الدرج
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يومًا من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة . التاريخ 

:    10/ 7/ 2018م

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

رام الله / االستقالل:
حذرت هيئة شؤون األسرى والمحررين يوم أمس 
الثالثاء، من تفاقم الحالة الصحية لألسير حسن 
حس���ني ش���وكة )30 عامًا( من مدينة بيت لحم، 
والذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 
ال� 38 على التوالي، احتجاًجا على تجديد اعتقاله 

اإلداري.
وأش���ار محامي الهيئة عق���ب زيارته له في عزل 
معتق���ل "الرملة" إل���ى تدهور الوض���ع الصحي 
لألسير ش���وكة، وأنه يفقد قواه سريعًا، وأصبح 
يعاني في اآلونة األخيرة من تعب شديد وهزال 
في جس���ده ويشتكي من آالم شديدة في الكلى 

والرأس والعيون.
وأوضحت الهيئ���ة، أن إدارة معتقالت االحتالل 
نفذت بحق األسير شوكة سلسلة من اإلجراءات 
العقابية، إلنهاك األسير وإجباره على فك إضرابه 

كالتنقالت المس���تمرة وعزلة في زنازين ضيقة 
وقذرة مليئ���ة بالحش���رات واألوس���اخ وعديمة 
التهوية والقيام بتفتيشات استفزازية بشكل 

متواصل لزنزانته وتفتيشه تفتيشًا عارًيا.
ويذكر أن قوات االحتالل اعتقلت األسير شوكة 
بتاري���خ 2017/9/28 وحولت���ه لالعتقال اإلداري، 
ومن ثم أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 
2017/10/11، الذي اس���تمر لمدة 35 يومًا، وعلق 

إضرابه بعد تحويل ملفه إلى قضية.
وكان م���ن المفت���رض أن يف���رج عن���ه بتاري���خ 
أع���ادت  2018/6/3، إال أن س���لطات االحت���الل 
تحويله لالعتقال اإلداري التعسفي، وأعلن بذات 
اليوم دخوله بإضراب مفت���وح عن الطعام حتى 

اإلفراج عنه.
يذكر أن األسير شوكة أمضى 12 عامًا في سجون 

االحتالل، 8 منها في االعتقال اإلداري.

مضرب لليوم الـ 38 على التوالي 

تحذير من تفاقم الوضع الصحي لألسير حسن شوكة

الأ�سري ح�سن �سوكة 
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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 )  555 / 2018 (
يعل���ن للعم���وم أنه تقدم ل���إدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد : رأفت عبد العزيز سالم ش���لط من سكان النصيرات هوية رقم 
905375754 بصفته وكيال عن : آمال س���الم موسى احويطات ) شلط 

قبل الزواج (
بموجب وكالة رقم :4198 / 2018 الصادرة عن طولكرم

          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2331 قسيمة 4 المدينة النصيرات 

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

التاريخ :    10/ 7/ 2018م

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

غزة/ خالد اشتيوي:
دع���ا مختص���ون إلى تش���كيل إط���ار وطني 
المشبوهة  السياس���ية  للمبادرات  للتصدي 
التي بات���ت تطرح بين الفين���ة واألخرى في 
الساحة الفلس���طينية خاصة تلك المتعلقة 

بقطاع غزة.
جاء ذلك خالل الندوة السياسية التي نظمها 
مركز "قدسنا للدراس���ات والتطوير" بمدينة 
غزة أمس، بعنوان "المشهد الفلسطيني بين 
واإلنسانية"،  السياسية  االستحقاقات  فكي 
بمش���اركة كل من المحللين السياسيين د. 

وليد القططي، وثابت العمور، وحسن الفي.

بالونات اختبار
وأكد د.القططي في كلمته،  على أن المبادرات 
التي باتت تلقى في الس���احة الفلسطينية  
مؤخ���رًا ال تعدو  كونه���ا "بالون���ات اختبار"، 
تهدف إلى ترويض الفلس���طينيين، أو منح 
االحتالل مزي���دًا من الوقت لتمرير مخططاته 

وتحقيق مصالحه التوسعية.
وتطرق د.القططي إلى مب���ادرة عدنان مجلي 
األخيرة، مشددًا على أن سقفها متدٍن جدًا، وال 
يرقى إلى الحد األدنى من أهداف وتطلعات 

الشعب الفلسطيني.
وقال بأن "الش���راكة" التي طرحها مجلي في 
مبادرته، ليست شراكة حقيقية، كونها مبنية 
على أوس���لو، مضيفًا بأن دعوات مجلي لدعم 
المقاومة الشعبية السلمية، تهدف إلى إعفاء 

المحتل اإلسرائيلي من تكاليف احتالله.
وفيما يتعلق بمآالت صفقة القرن، واحتماالت 

تمريرها، رّجح المحلل السياس���ي اس���تحالة 
تمريرها خاصة في ظل اإلجماع الفلسطيني 
الراف���ض لها بغض النظر عن اختالف دوافع 

ومبررات الرفض.

مبادرات حمفوفة باملخاطر
م���ن جانبه اس���تعرض العم���ور العديد من 
المبادرات السياس���ية التي ت���م طرحها عبر 
تاريخ القضية الفلس���طينية منذ عش���رات 
السنين والتي كان الكثير منها حاول النيل 
من الحق الفلسطيني، الفتًا إلى خطورة بعض 
المبادرات الش���خصية المطروحة مؤخرًا، في 

إشارة إلى مبادرة عدنان مجلي.
ولفت العمور إلى الخطر الكامن بمبادرة مجلي، 
التي س���عى من خاللها إعادة بن���اء منظمة 
التحرير عوضًا عن إصالحها، مما يعني هدم 
المنظمة وإع���ادة بنائها مما يش���كل خطرًا 

حقيقيًا على القضية الفلسطينية.
وانتق���د العم���ور غياب موقف فلس���طيني 
واضح وموح���د إزاء تلك المبادرات،  مما يقود 
الفلس���طينيين في وقت الح���ق للقبول بما 
هو دون تلك المب���ادرات، التي باتت تنحصر 
في القضايا اإلنس���انية، مس���تدال على ذلك 
بقضية الالجئين، حيث كانت المبادرات في 

البداية تطرح حق العودة، ومن ثم التعويض، 
ومؤخرًا غابت قضية الالجئين عن المبادرات 

المطروحة.
ودعا العمور، إلى تش���كيل إطار وطني موحد 
للتصدي لكل المحاوالت المنفردة والمنعزلة 
عن الكل الفلس���طيني، والت���ي تتعاطى مع 

المبادرات.

املبادرات واملوقف "الإ�سرائيلي"
أم���ا الكات���ب والمحل���ل المختص بالش���أن 
اإلس���رائيلي "الفي"، فتطرق خالل كلمته إلى 
الموق���ف اإلس���رائيلي من ه���ذه المبادرات، 

للتعاطي  الصهيونية  واألدوات  واأله���داف 
معًا. وقال الف���ي: إن "ترامب" الذي صعد إلى 
كرسي الرئاسة األمريكي، يحمل رؤية مختلفة 
عن س���ابقيه، حيث يرى بأن حل الدولتين لم 
يعد مقدسًا، وأن الحل قد يأتي ضمن اتفاق 

إسرائيلي مع أي جسم سياسي فلسطيني.
وأك���د الف���ي أن الحل األمريك���ي للمنطقة أو 
ما يس���مى ب���"صفقة الق���رن"، ال ينحصر في 
إنما يهدف  الفلس���طينية فق���ط،  القضية 
إلى إع���ادة ترتيب المنطقة وف���ق المصالح 
والرؤية األمريكية، مشيرًا إلى التحديات التي 
تواج���ه الواليات األمريكي���ة ومصالحها، من 
المحور اإليراني، إلى جانب التحدي الروس���ي 

والصيني.
وبين أن صفقة القرن ته���دف إلى االنتقال 
بالعالقات العربية اإلس���رائيلية من التطبيع 
إلى الش���راكة والتحال���ف، لتمكين المصالح 
األمريكي���ة في المنطق���ة والتصدي للمحور 
اإليراني الذي يشكل تهديدًا حقيقيًا لدولة 

االحتالل والمصالح األمريكية في المنطقة.
وفيما يتعلق بالدور الفلسطيني إلحباط كافة 
المبادرات المش���بوهة التي تحيط بالقضية 
الفلس���طينية، أكد الفي أن الفلس���طينيين 
هم الوحي���دون الذين بإمكانه���م التصدي 
لتل���ك المبادرات، الفتًا إل���ى التصدي إلعالن 
نقل السفارة األمريكية إلى القدس المحتلة 
مؤخ���رًا، داعيًا الفلس���طينيين إل���ى ضرورة 
التمس���ك بحلفائهم الحقيقيين بما يخدم 
الثواب���ت الفلس���طينية ف���ي مواجهة كافة 

مشاريع التصفية.

خالل ندوة سياسية لـ«قدسنا«

مختصون يدعون إلى تشكيل إطار وطني  للتصدي للمبادرات المشبوهة

الخليل/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
ي���وم أمس الثالثاء، بأن ما تس���مى إدارة مصلحة 
سجون االحتالل اإلس���رائيلي أنهت عزل األسير 
القائد أيمن علي س���ليمان اطبيش )37 عاًما( من 
دورا قضاء مدينة الخليل بعد أن أمضى في العزل 

االنفرادي )224 يوًما(.
وقال أس���رى الجهاد اإلسالمي في سجن "رامون" 
لمهجة القدس: إن إنه���اء عزل اطبيش جاء بعد 
مفاوضات وضغوط���ات من قبل الهيئة القيادية 
العليا ألس���رى الجهاد مع إدارة مصلحة السجون 
وجه���از "الش���اباك"، وهددت الهيئ���ة بإجراءات 
وخطوات تصعيدية ضد إدارة مصلحة السجون ما 

لم تستجب بإنهاء عزل زميلهم اطبيش.

وأضافت المؤسسة أن األسير اطبيش خاض خالل 
فت���رة عزله إضرابًا مفتوحًا ع���ن الطعام للمطالبة 
بإنهاء عزله والس���ماح لوالدته بزيارته، اس���تمر 
لمدة ثمانية أيام بدأه مساء 2018/04/04 وأنهاه 
بتاري���خ 2018/04/12 بع���د أن توصلت الهيئة 
القيادية العليا ألس���رى الجه���اد التفاق مع إدارة 
السجون بإنهاء عزله والسماح بزيارة أهله بشكل 

اعتيادي.
وأوضحت أن إدارة مصلحة السجون ع�زلت األسير 
اطبي���ش بتاري���خ 2017/11/28 ونقلته بش���كل 
مفاجئ وتعس���في من س���جن "عوف���ر" إلى عزل 
س���جن "أوهليكيدار" بحجة أن هذا قرار من جهاز 
"الشاباك" وبدون أي سبب يذكر، وبعد ذلك نقلته 

إلى عزل سجن "رامون" القابع فيه حالًيا.

وكانت قوات االحتالل اعتقلت األس���ير اطبيش 
بتاري���خ 2016/08/02م، وحولته لالعتقال اإلداري 

بدون أن توجه ضده أي اتهام.
وأش���ارت مهجة القدس إلى أن اطبيش يعد أحد 
أب���رز أبطال معارك األمعاء الخاوية ضد سياس���ة 
االعتق���ال اإلداري، حي���ث خاص إضراًب���ا مفتوًحا 
عن الطعام اس���تمر لمدة 105 أيام على التوالي؛ 
وكذلك أضرب لمدة زادت عن 100 يوم أخرى ضد 
االعتقال اإلداري نظًرا لتنصل س���لطات االحتالل 

من تعهدها باإلفراج عنه خالل اعتقاله السابق.
وتعرض األس���ير لالعتقال خمس مرات س���ابقة 
أمضى خالله���ا ما يزيد عن 13 عاًما في س���جون 
االحتالل على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته 

في صفوف حركة الجهاد.

رام الله/ االستقالل:
اتفق����ت وزارة التربية والتعلي����م العالي ووزارة العمل 
ي����وم أمس الثالث����اء، على إنش����اء معه����د للتدريب 
المهني والتقني، وذلك في إط����ار اهتمام الوزارتين 
بتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في 

فلسطين.
وأوض����ح وزي����ر التربية صبري صيدم ف����ي بيان وصل 
االس����تقالل نسخة منه، أن هذا المعهد سيعمل على 
بناء ق����درات العاملين في قط����اع التعليم والتدريب 
المهن����ي والتقن����ي، باإلضاف����ة إلى توفي����ر التعليم 
المهن����ي والتقني للطلب����ة في تخصص����ات ريادية 

تتواءم مع احتياجات سوق المحلية والدولية.
وأشار إلى أنه سيجري العمل على اختيار مقر للمعهد 

وتوفير كاف����ة االحتياجات والمع����دات التي تضمن 
توفير التعليم النوعي من خالل التخصصات المهنية 

والتقنية التي سيطرحها المعهد.
وأكد صيدم أن إنش����اء هذا المعهد يجس����د الجهود 
الحثيثة لوزارتي التربية والعمل إلعادة االعتبار لقطاع 
التعليم المهني والتقني وتطويره وتش����جيع الطلبة 
للتوجه نحو هذا القطاع االس����تراتيجي الذي يسهم 
بشكل قوي في تحقيق التنمية المستدامة بما يشمل 
الحد من البطالة، وتوفير فرص العمل خاصًة للشباب.

وأش����اد بالعالقة التعاونية االستراتيجية بين وزارتي 
التربية والعمل والتي تتجسد بشكل جلي في تكامل 
األدوار في المجلس األعلى للتعليم والتدريب المهني 

والتقني.

من جهته، أش����ار وزي����ر العمل مأمون أبو ش����هال إلى 
العالقة المميزة مع وزارة التربية، مش����دًدا على ضرورة 
تهيئة خريجين من هذا القطاع قادرين على المنافسة 

محليًا ودوليًا.
وحس����ب أبو ش����هال فإن هذه العالقة ترمي لتوحيد 
السياسات للنهوض بقطاع التعليم المهني والتقني 
وتكثيف الجهود لتش����جيع الشباب للتوجه نحو هذا 

القطاع.
وأك����د على ض����رورة تش����جيع الش����باب للتوجه نحو 
المشاريع الريادية، مشيًرا إلى جهود وزارته في توفير 
قروض ميس����رة لهذه المش����اريع من خ����الل صندوق 
التش����غيل، وتقديم الدعم اللوجس����تي ال����الزم، بما 

يضمن نجاح هذه المشاريع.

قلنسوة/ االستقالل:
هدمت س���لطات االحتالل اإلسرائيلية، يوم أمس الثالثاء، منزلين في مدينة قلنسوة، 

داخل األراضي المحتلة عام 1948.
وحاصرت الشرطة اإلسرائيلية، الحي السكني في الجهة الغربية من المدينة، ومنعت 
المواطني���ن من االقتراب ووفرت الحماية للجرافات التي ش���رعت بتنفيذ عملية هدم 

لمنزلين، بذريعة "البناء غير المرخص".
وكانت السلطات اإلسرائيلية، هدمت يوم األحد الماضي، أربعة منازل في حي الظهر 
في مدينة أم الفحم، كما هدمت الثالثاء الماضي منزال قيد اإلنشاء في حي الظهرات 
في عرعرة المجاورة. ومنذ عام 2017 هدمت السلطات اإلسرائيلية 11 منزال ومنشأة في 

مدينة قلنسوة، فيما ال يزال شبح الهدم يهدد أكثر من 50 منزال.

االحتالل يهدم منزلين في 
قلنسوة داخل أراضي الـ48

بعد 224 يومًا

»مهجة القدس«: االحتالل ُينهي عزل األسير أيمن اطبيش

وزارتا التربية والعمل تتفقان على 
إنشاء معهد للتدريب المهني والتقني

جانب من الندوة ال�سيا�سية التي نظمها مركز قد�سنا بغزة اأم�س 



2018األربعاء     شوال         هـ   يوليو         م    271439 11

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 )  555 / 2018 (
يعل���ن للعم���وم أنه تقدم ل���إدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد : رأفت عبد العزيز سالم ش���لط من سكان النصيرات هوية رقم 
905375754 بصفته وكيال عن : آمال س���الم موسى احويطات ) شلط 

قبل الزواج (
بموجب وكالة رقم :4198 / 2018 الصادرة عن طولكرم

          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2331 قسيمة 4 المدينة النصيرات 

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

التاريخ :    10/ 7/ 2018م

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

غزة/ خالد اشتيوي:
دع���ا مختص���ون إلى تش���كيل إط���ار وطني 
المشبوهة  السياس���ية  للمبادرات  للتصدي 
التي بات���ت تطرح بين الفين���ة واألخرى في 
الساحة الفلس���طينية خاصة تلك المتعلقة 

بقطاع غزة.
جاء ذلك خالل الندوة السياسية التي نظمها 
مركز "قدسنا للدراس���ات والتطوير" بمدينة 
غزة أمس، بعنوان "المشهد الفلسطيني بين 
واإلنسانية"،  السياسية  االستحقاقات  فكي 
بمش���اركة كل من المحللين السياسيين د. 

وليد القططي، وثابت العمور، وحسن الفي.

بالونات اختبار
وأكد د.القططي في كلمته،  على أن المبادرات 
التي باتت تلقى في الس���احة الفلسطينية  
مؤخ���رًا ال تعدو  كونه���ا "بالون���ات اختبار"، 
تهدف إلى ترويض الفلس���طينيين، أو منح 
االحتالل مزي���دًا من الوقت لتمرير مخططاته 

وتحقيق مصالحه التوسعية.
وتطرق د.القططي إلى مب���ادرة عدنان مجلي 
األخيرة، مشددًا على أن سقفها متدٍن جدًا، وال 
يرقى إلى الحد األدنى من أهداف وتطلعات 

الشعب الفلسطيني.
وقال بأن "الش���راكة" التي طرحها مجلي في 
مبادرته، ليست شراكة حقيقية، كونها مبنية 
على أوس���لو، مضيفًا بأن دعوات مجلي لدعم 
المقاومة الشعبية السلمية، تهدف إلى إعفاء 

المحتل اإلسرائيلي من تكاليف احتالله.
وفيما يتعلق بمآالت صفقة القرن، واحتماالت 

تمريرها، رّجح المحلل السياس���ي اس���تحالة 
تمريرها خاصة في ظل اإلجماع الفلسطيني 
الراف���ض لها بغض النظر عن اختالف دوافع 

ومبررات الرفض.

مبادرات حمفوفة باملخاطر
م���ن جانبه اس���تعرض العم���ور العديد من 
المبادرات السياس���ية التي ت���م طرحها عبر 
تاريخ القضية الفلس���طينية منذ عش���رات 
السنين والتي كان الكثير منها حاول النيل 
من الحق الفلسطيني، الفتًا إلى خطورة بعض 
المبادرات الش���خصية المطروحة مؤخرًا، في 

إشارة إلى مبادرة عدنان مجلي.
ولفت العمور إلى الخطر الكامن بمبادرة مجلي، 
التي س���عى من خاللها إعادة بن���اء منظمة 
التحرير عوضًا عن إصالحها، مما يعني هدم 
المنظمة وإع���ادة بنائها مما يش���كل خطرًا 

حقيقيًا على القضية الفلسطينية.
وانتق���د العم���ور غياب موقف فلس���طيني 
واضح وموح���د إزاء تلك المبادرات،  مما يقود 
الفلس���طينيين في وقت الح���ق للقبول بما 
هو دون تلك المب���ادرات، التي باتت تنحصر 
في القضايا اإلنس���انية، مس���تدال على ذلك 
بقضية الالجئين، حيث كانت المبادرات في 

البداية تطرح حق العودة، ومن ثم التعويض، 
ومؤخرًا غابت قضية الالجئين عن المبادرات 

المطروحة.
ودعا العمور، إلى تش���كيل إطار وطني موحد 
للتصدي لكل المحاوالت المنفردة والمنعزلة 
عن الكل الفلس���طيني، والت���ي تتعاطى مع 

المبادرات.

املبادرات واملوقف "الإ�سرائيلي"
أم���ا الكات���ب والمحل���ل المختص بالش���أن 
اإلس���رائيلي "الفي"، فتطرق خالل كلمته إلى 
الموق���ف اإلس���رائيلي من ه���ذه المبادرات، 

للتعاطي  الصهيونية  واألدوات  واأله���داف 
معًا. وقال الف���ي: إن "ترامب" الذي صعد إلى 
كرسي الرئاسة األمريكي، يحمل رؤية مختلفة 
عن س���ابقيه، حيث يرى بأن حل الدولتين لم 
يعد مقدسًا، وأن الحل قد يأتي ضمن اتفاق 

إسرائيلي مع أي جسم سياسي فلسطيني.
وأك���د الف���ي أن الحل األمريك���ي للمنطقة أو 
ما يس���مى ب���"صفقة الق���رن"، ال ينحصر في 
إنما يهدف  الفلس���طينية فق���ط،  القضية 
إلى إع���ادة ترتيب المنطقة وف���ق المصالح 
والرؤية األمريكية، مشيرًا إلى التحديات التي 
تواج���ه الواليات األمريكي���ة ومصالحها، من 
المحور اإليراني، إلى جانب التحدي الروس���ي 

والصيني.
وبين أن صفقة القرن ته���دف إلى االنتقال 
بالعالقات العربية اإلس���رائيلية من التطبيع 
إلى الش���راكة والتحال���ف، لتمكين المصالح 
األمريكي���ة في المنطق���ة والتصدي للمحور 
اإليراني الذي يشكل تهديدًا حقيقيًا لدولة 

االحتالل والمصالح األمريكية في المنطقة.
وفيما يتعلق بالدور الفلسطيني إلحباط كافة 
المبادرات المش���بوهة التي تحيط بالقضية 
الفلس���طينية، أكد الفي أن الفلس���طينيين 
هم الوحي���دون الذين بإمكانه���م التصدي 
لتل���ك المبادرات، الفتًا إل���ى التصدي إلعالن 
نقل السفارة األمريكية إلى القدس المحتلة 
مؤخ���رًا، داعيًا الفلس���طينيين إل���ى ضرورة 
التمس���ك بحلفائهم الحقيقيين بما يخدم 
الثواب���ت الفلس���طينية ف���ي مواجهة كافة 

مشاريع التصفية.

خالل ندوة سياسية لـ«قدسنا«

مختصون يدعون إلى تشكيل إطار وطني  للتصدي للمبادرات المشبوهة

الخليل/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
ي���وم أمس الثالثاء، بأن ما تس���مى إدارة مصلحة 
سجون االحتالل اإلس���رائيلي أنهت عزل األسير 
القائد أيمن علي س���ليمان اطبيش )37 عاًما( من 
دورا قضاء مدينة الخليل بعد أن أمضى في العزل 

االنفرادي )224 يوًما(.
وقال أس���رى الجهاد اإلسالمي في سجن "رامون" 
لمهجة القدس: إن إنه���اء عزل اطبيش جاء بعد 
مفاوضات وضغوط���ات من قبل الهيئة القيادية 
العليا ألس���رى الجهاد مع إدارة مصلحة السجون 
وجه���از "الش���اباك"، وهددت الهيئ���ة بإجراءات 
وخطوات تصعيدية ضد إدارة مصلحة السجون ما 

لم تستجب بإنهاء عزل زميلهم اطبيش.

وأضافت المؤسسة أن األسير اطبيش خاض خالل 
فت���رة عزله إضرابًا مفتوحًا ع���ن الطعام للمطالبة 
بإنهاء عزله والس���ماح لوالدته بزيارته، اس���تمر 
لمدة ثمانية أيام بدأه مساء 2018/04/04 وأنهاه 
بتاري���خ 2018/04/12 بع���د أن توصلت الهيئة 
القيادية العليا ألس���رى الجه���اد التفاق مع إدارة 
السجون بإنهاء عزله والسماح بزيارة أهله بشكل 

اعتيادي.
وأوضحت أن إدارة مصلحة السجون ع�زلت األسير 
اطبي���ش بتاري���خ 2017/11/28 ونقلته بش���كل 
مفاجئ وتعس���في من س���جن "عوف���ر" إلى عزل 
س���جن "أوهليكيدار" بحجة أن هذا قرار من جهاز 
"الشاباك" وبدون أي سبب يذكر، وبعد ذلك نقلته 

إلى عزل سجن "رامون" القابع فيه حالًيا.

وكانت قوات االحتالل اعتقلت األس���ير اطبيش 
بتاري���خ 2016/08/02م، وحولته لالعتقال اإلداري 

بدون أن توجه ضده أي اتهام.
وأش���ارت مهجة القدس إلى أن اطبيش يعد أحد 
أب���رز أبطال معارك األمعاء الخاوية ضد سياس���ة 
االعتق���ال اإلداري، حي���ث خاص إضراًب���ا مفتوًحا 
عن الطعام اس���تمر لمدة 105 أيام على التوالي؛ 
وكذلك أضرب لمدة زادت عن 100 يوم أخرى ضد 
االعتقال اإلداري نظًرا لتنصل س���لطات االحتالل 

من تعهدها باإلفراج عنه خالل اعتقاله السابق.
وتعرض األس���ير لالعتقال خمس مرات س���ابقة 
أمضى خالله���ا ما يزيد عن 13 عاًما في س���جون 
االحتالل على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته 

في صفوف حركة الجهاد.

رام الله/ االستقالل:
اتفق����ت وزارة التربية والتعلي����م العالي ووزارة العمل 
ي����وم أمس الثالث����اء، على إنش����اء معه����د للتدريب 
المهني والتقني، وذلك في إط����ار اهتمام الوزارتين 
بتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في 

فلسطين.
وأوض����ح وزي����ر التربية صبري صيدم ف����ي بيان وصل 
االس����تقالل نسخة منه، أن هذا المعهد سيعمل على 
بناء ق����درات العاملين في قط����اع التعليم والتدريب 
المهن����ي والتقن����ي، باإلضاف����ة إلى توفي����ر التعليم 
المهن����ي والتقني للطلب����ة في تخصص����ات ريادية 

تتواءم مع احتياجات سوق المحلية والدولية.
وأشار إلى أنه سيجري العمل على اختيار مقر للمعهد 

وتوفير كاف����ة االحتياجات والمع����دات التي تضمن 
توفير التعليم النوعي من خالل التخصصات المهنية 

والتقنية التي سيطرحها المعهد.
وأكد صيدم أن إنش����اء هذا المعهد يجس����د الجهود 
الحثيثة لوزارتي التربية والعمل إلعادة االعتبار لقطاع 
التعليم المهني والتقني وتطويره وتش����جيع الطلبة 
للتوجه نحو هذا القطاع االس����تراتيجي الذي يسهم 
بشكل قوي في تحقيق التنمية المستدامة بما يشمل 
الحد من البطالة، وتوفير فرص العمل خاصًة للشباب.

وأش����اد بالعالقة التعاونية االستراتيجية بين وزارتي 
التربية والعمل والتي تتجسد بشكل جلي في تكامل 
األدوار في المجلس األعلى للتعليم والتدريب المهني 

والتقني.

من جهته، أش����ار وزي����ر العمل مأمون أبو ش����هال إلى 
العالقة المميزة مع وزارة التربية، مش����دًدا على ضرورة 
تهيئة خريجين من هذا القطاع قادرين على المنافسة 

محليًا ودوليًا.
وحس����ب أبو ش����هال فإن هذه العالقة ترمي لتوحيد 
السياسات للنهوض بقطاع التعليم المهني والتقني 
وتكثيف الجهود لتش����جيع الشباب للتوجه نحو هذا 

القطاع.
وأك����د على ض����رورة تش����جيع الش����باب للتوجه نحو 
المشاريع الريادية، مشيًرا إلى جهود وزارته في توفير 
قروض ميس����رة لهذه المش����اريع من خ����الل صندوق 
التش����غيل، وتقديم الدعم اللوجس����تي ال����الزم، بما 

يضمن نجاح هذه المشاريع.

قلنسوة/ االستقالل:
هدمت س���لطات االحتالل اإلسرائيلية، يوم أمس الثالثاء، منزلين في مدينة قلنسوة، 

داخل األراضي المحتلة عام 1948.
وحاصرت الشرطة اإلسرائيلية، الحي السكني في الجهة الغربية من المدينة، ومنعت 
المواطني���ن من االقتراب ووفرت الحماية للجرافات التي ش���رعت بتنفيذ عملية هدم 

لمنزلين، بذريعة "البناء غير المرخص".
وكانت السلطات اإلسرائيلية، هدمت يوم األحد الماضي، أربعة منازل في حي الظهر 
في مدينة أم الفحم، كما هدمت الثالثاء الماضي منزال قيد اإلنشاء في حي الظهرات 
في عرعرة المجاورة. ومنذ عام 2017 هدمت السلطات اإلسرائيلية 11 منزال ومنشأة في 

مدينة قلنسوة، فيما ال يزال شبح الهدم يهدد أكثر من 50 منزال.

االحتالل يهدم منزلين في 
قلنسوة داخل أراضي الـ48

بعد 224 يومًا

»مهجة القدس«: االحتالل ُينهي عزل األسير أيمن اطبيش

وزارتا التربية والعمل تتفقان على 
إنشاء معهد للتدريب المهني والتقني

جانب من الندوة ال�سيا�سية التي نظمها مركز قد�سنا بغزة اأم�س 
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية  

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

إعالن وراثة صادر عن 
محكمة بني سهيال الشرعية

تقدم لمحكمة بني س���هيال  مضبطة موقعة من مخت���ار عائلة النجار  
مؤرخة في 9 /2018/7 م تتضمن أن /

أحمد بن إبراهيم بن حمد النجار  من خزاعة وسكانها توفي إلى رحمته  
تعالى س���نة 1958م  وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في أوالده من 
زوجت���ه المتوفاة قبله فض���ة بنت احمد بن إبراهي���م النجار وهم عبيد 
وفاطم���ة وخضرة وفي أوالد ابنت���ه زينة المتوفاة قبله وهم س���ليمان 
وفاطمة وغالية وصفية المتولدين لزينة من زوجها أحمد ين س���ليمان 
بن إبراهيم النجار وفي أوالد ابنته آمنه المتوفاة قبله وهم محمد وغالية 
وهنده  المتولدين إلى آمنة من زوجها محمد بن خليل بن سليمان النجار 
ثم س���نة 1960م توفيت فاطمة بنت أحمد بن إبراهيم النجار وانحصر 
ارثها الش���رعي واالنتقالي في أوالدها من زوجها المتوفى قبلها أحمد 
بن خليل بن إبراهيم النجار وهم محمد وإبراهيم وحسن وعلي وسلمان 
ومحمود وسليمان وفوز وخضرة  وصفية ثم سنة 1968م توفيت خضرة 
بنت أحمد ب���ن إبراهيم النجار وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في 
أوالدها من زوجها المتوفى قبلها أحمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجار 

وهم محمود ومحمد وإبراهيم وفطوم فقط .
وال وارث للمتوفى المذكور  سوى من ذكر وليس له وصية واجبة أو اختيارية وال 
أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة سوى من ذكر ، فمن له حق االعتراض 
مراجعة محكمة بني سهيال  الشرعية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ   نشر 

هذا اإلعالن  وحرر في 25 شوال لسنة 1439ه�  وفق : 2018/7/9 م .

قا�سي بني �سهيال  ال�سرعي
زياد عبد احلميد اأبو احلاج 

غزة/سماح المبحوح:
 نّظمت نقابة الصحفيين الفلس���طينيين بالتعاون مع 
جامع���ة األقصى, يوم أمس الثالث���اء، لقاء حواريًا، حول 
واق���ع التعليم العالي في فلس���طين "آمال وتحديات"، 
وذل���ك داخل مبن���ي الجامع���ة بمدينة غ���زة، بحضور 
ال���كادر اإلعالمي واألكاديمي ولفي���ف من الصحفيين 

والمهتمين.
وأكد د. كمال الش���رافي رئيس جامع���ة األقصى خالل 
اللقاء، أنه وبالرغم من األوضاع السياسّية التي نعيشها 
على كافة األصعدة، استطاعت الجامعة الوصول لمرحلة 
التفكي���ر الجامع في وضع حلول للمش���اكل التعليمية 
في الجامعات الفلسطينية في غّزة وخاصة في جامعة 
األقصى، األمر الذي  اختص���ر كثيًرا من الوقت والجهد 

وفق استراتيجية مبنية على الشراكة".
واستكمل الش���رافي: "ال زلنا نعالج كمية من المشاكل 
التي تعص���ف في صرح التعليم م���ن خالل تفاهمات 
قانونية مع المرجع القانون���ي والجهة المختصة وهي 
وزارة التربي���ة والتعلي���م، ودعونا للعمل تحت ش���عار 
الش���راكة المهنية للحفاظ على اإلرث التعليمي لخدمة 

الطالب داخل الجامعات الفلسطينية".
وبين أّن جامعة األقصى توصلت لحقبة من التفاهمات 
كان أبرزها عدم ممارس���ة النش���اط السياسي  والحزبي 
داخ���ل الحرم التعليم���ي، وكانت مطالبن���ا منذ أحداث 
االنقس���ام تؤك���د ضرورة ع���دم الخلط بين السياس���ة 

والمؤسسات التعليمية والصحية.
وأوضح الشرافي أّنه تم وضع خطة طريق لبناء مؤسسة 

تعليمي���ة لرف���ع المس���توى التعليمي داخ���ل جامعة 
األقصى، من خ���الل اعتماد برام���ج تعليمية وتدريبية 
جدي���دة وفريدة م���ن نوعها،  ضمن متطلب���ات الجودة 
العالمي���ة، بناًء عل���ى يقين أننا نمتل���ك نخبًا تعليمية 

تستطيع المنافسة عالمًيا.
وأكد الشرافي أّنهم عملوا على تطوير المنهاج الدراسي 
لمجاراة التطور التعليم���ي في ظل التطورات العالمية، 

من خالل تشكيل وحدة العالقات الدولية فكان نتاجها 
الحص���ول على إنج���ازات علمية فريدة م���ن نوعها على 

مستوى فلسطين.
وكش���ف الش���رافي أن هناك موافقة على إنش���اء مباٍن 
تعليمية جديدة لمحاولة خلق مناخ بيئي تعليمي يلبي 
متطلبات الط���الب المهنية واألكاديمية، وألول مرة يتم 
الحصول عل���ى تمويل من قبل الحكومة الفلس���طينية 

بمبلغ )1.700دوالر(، لدعم البحث العلمي.
ولفت الش���رافي: "ت���م تفعيل برنامج الق���روض لصالح 
الطالب في جامعة األقص���ى كنوع من التحفيز العلمي 
للطال���ب، باإلضافة إلى اتخاذ ق���رار بالعفو عن )17 ألف( 
ش���هادة قب���ل نهاية الع���ام الجاري ألولئ���ك الذين لم 
يتمكنوا من الدف���ع لخالصها، كما ت���م تفعيل برنامج 
اإلعفاءات الطالبية من ذوي الشهداء واألسرى والشؤون 

االجتماعية بمبلغ )1.700 دوالر(".
من جهته، قدم نائب نقيب الصحفيين الدكتور تحسين 
األس���طل، ش���كره لجامعة األقصى، الهتمامها بقضية 
التعليم واس���تضافتها لهذا اللقاء حول واقع التعليم، 
وقال: "ال بّد من وجود رؤية تعليمية من خالل وضع خطة 
عمل تلتزم بها كافة الجامعات الفلس���طينية للحصول 

على نتاج تعليمي منافس على المستوى العالمي".
وأشار األسطل، إلى ضرورة فتح العديد من التخصصات 
التي تلبي واقع س���وق العمل في القطاع، في ظل زيادة 
أع���داد الخريجي���ن المصنفين على بن���د البطالة وعدم 
استيعاب الس���وق لتشغيل آالف ممن تخرجوا من ذات 
التخصص���ات ، منوهًا إلى هجرة عش���رات من أصحاب 
الكف���اءات العلمية واألدمغة المتميزة بالقطاع ، في ظل 

الحصار اإلسرائيلي المشدد والواقع السياسي الصعب.
وأعرب عن خشيته أن تضطر فلسطين في يوم من األيام 
أن تستقطب مستشارين أجانب لتشغيل مؤسساتها 
االكاديمية والوزارات في ظل الواقع السيئ الذي يعيشه 
المواطنون عامة والخريجون خاصة ، متس���ائال عن الدور 

المطلوب من المؤسسات االكاديمية ؟ . 

نقابة الصحفيين تنظم لقاء حواريًا حول واقع التعليم العالي في فلسطين

د. كمال ال�سرايف خالل كلمته يف اللقاء احلواري الذي نظمته نقابة ال�سحفيني بغزة اأم�س  

غزة/ االستقالل:
أصدرت محكمة بداي���ة دير البلح بقطاع 
غ���زة، يوم أمس الثالث���اء، حكمًا باإلعدام 
ش���نقًا حتى الموت بح���ق مواطن أدين 
بتهم���ة القتل عمدًا للمواطنة نس���رين 
يوسف أبو حسنين "سلطان"، خالفًا لمواد 

القانون الفلسطيني.
وأدان���ت هيئ���ة الجنايات الم���دان )م.أ( 

بالتهم المس���ندة إليه في قضية مقتل 
المواطنة نس���رين يوس���ف أبو حسنين 
، حي���ث حكم���ت بمعاقبته  "س���لطان" 
باإلعدام ش���نقًا حتى الم���وت وذلك عن 
تهمة القتل قصدًا، والس���لب والس���طو 
على شقة سكنية بقصد إرتكاب جناية، 
وحمل آل���ة مؤذية وحيازة م���واد مخدرة 
بقصد التعاط���ي خالفًا لم���واد القانون، 

بحس���ب بيان صادر عن المجلس األعلى 
للقضاء.

وجاء حكم اإلعدام بعد جلس���ات محكمة 
مطولة تم خاللها سماع بّينات اإلثبات من 

قبل النيابة العامة.
يشار إلى أن المواطنة أبو حسنين قتلت 
بتاري���خ 2017/04/18 في منزلها بمخيم 
النصيرات وسط قطاع غزة بدافع السرقة .

غزة/ االستقالل:
كش���ف اتحاد موظفي »أونروا« بغزة، عن 
تلقي���ه معلومات صادم���ة تطال جميع 
الخدمات  بوق���ف  وته���دد  العاملي���ن، 
المقدمة لجميع الالجئين، وتهدد بعدم 

بدء العام الدراسي الجديد.
وق���ال االتح���اد ف���ي بي���ان ل���ه، أمس 
الثالثاء: إن���ه التقى مع مدي���ر عمليات 
الوكال���ة االثنين الماض���ي؛ حيث تلقى 
معلومات صادمة تطال جميع العاملين 
في الوكال���ة، وتهدد بوق���ف الخدمات 
المقدمة للالجئي���ن كافة، وتهدد بعدم 

بدء العام الدراسي.
ويترت���ب على ذلك، وفق بي���ان االتحاد، 
وقف رواتب 22 ألف موظف في المناطق 
كافة، ووقف كام���ل للكابونات المقدمة 
في ال���دورة الرابعة واحتم���ال تحويلها 
إلى قس���ائم ش���رائية، ومجزرة إرس���ال 
رس���ائل في نهاية ش���هر يوليو الحالي 
لحوالي 956 موظًفا على ميزانية الطوارئ 
تتضم���ن الفصل عن العم���ل وتحويل 
بعضهم لعمل جزئ���ي أو تمديد مؤقت 
للبعض للعم���ل حتى نهاية عام 2018، 
وتحوي���ل فئ���ة قليلة منهم إل���ى برامج 
أخ���رى. ووصم االتحاد اإلج���راءات بأنها 
»متس���اوقة م���ع تضييق الخن���اق على 
الالجئين المحاصري���ن والمنكوبين في 

قطاع غ���زة، وهو اإلج���راء األخطر والذي 
ينذر بتجدد ظاه���رة »بوعزيزي تونس«، 
وفق تعبيره.   ودعا االتحاد إدارة الوكالة 
إلى التراجع الف���وري عن هذه اإلجراءات، 
مطالبًا كل أطياف الش���عب الفلسطيني 
من قوى وطنية وإسالمية ولجان الجئين 
ومجال���س أولياء األم���ور بتحمل دورهم 

الوطني في ه���ذه القضية ومنع المجزرة 
بحق الموظفين وتقليص الخدمات.

ودعا اتحاد الموظفين، في حال استمرت 
اإلدارة ف���ي قراراتها الجائ���رة، إلى وقف 
العمل في األنش���طة الصيفية الخاصة 

بالصحة النفسية.
وأعلن االتحاد عن دعوته العتصام حاشد 

في س���احة مكت���ب غ���زة اإلقليمي، غد 
الخميس الساعة العاشرة صباحًا، يشارك 
في���ه كل موظفي مكتب غ���زة اإلقليمي 
المهددين  الط���وارئ  موظف���ي  وجميع 
وجميع المعلمي���ن الذين تنكرت اإلدارة 
الذين  الموظفي���ن  وجميع  لتثبيته���م 

أصبحوا تحت دائرة التهديد.

رام الله /االستقالل:
أفادت األس���يرة دينا الكرمي لمحامي هيئة شؤون األس���رى والمحررين كريم عجوة بأن 
محققي االحتالل في س���جن عس���قالن، يخضعونها لجلس���ات تحقيق طويلة ومرهقة 

ومكثفة بشكل يومي، ما أفقدها وعيها أول أمس لعدة دقائق.
وأضاف���ت الكرمي للمحامي الذي زارها أمس أنها تعان���ي من أوجاع في المعدة، 
باإلضافة الى مشاكل وصعوبة في التنفس. ولفت عجوة إلى أن محكمة عسقالن 
العس���كرية االس���رائيلية مددت الخميس الماضي توقيف األسيرة الكرمي )38 
عاما( من مدينة الخليل، ل�8 أيام بذريعة اس���تكمال التحقيق. وكانت س���لطات 
االحتالل اعتقلت الكرمي بتاريخ 2018/7/3، من منزلها في الخليل، وهي أم لطفلة 

عمرها 8 سنوات.

األسيرة الكرمي تفقد الوعي 
اتحاد موظفي أونروا بغزة: تلقينا بسبب التحقيق المتواصل

معلومات صادمة تهدد كل الالجئين

اإلعدام لمدان بقتل المواطنة أبو حسنين

دعا لالحتشاد واالعتصام غد الخميس 
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بدوره رحب األس���تاذ الدكتور المزيني بالحضور، قائال: "هذه مناسبة 
س���عيدة تس���تحق منا كل جهد وعناء من كافة االطقم العاملة في 
الكلية، فنحن نس���عى إلنج���اح هذه االحتفالي���ة واخراجها بأفضل 
ص���ورة، ودائما م���ا نواجه تس���اؤالت من األصدقاء ع���ن هذا الحجم 
الكبير من العناء ويقترحون علينا اختصار بعض المراسم والفقرات، 
ولكننا دوما نقول إن كل تعب يصغر ويتالش���ى أمام بس���مة أب أو 
أم أت���ت لتحتفي بابنها وبنتها في هذا اليوم الرائع من أيام الكلية 

الجامعية".
 ووجه المزيني تحية اجالل واكبار لشعبنا الفلسطيني الصامد الذي 
يعان���ي من ظروف معقدة وتحدي���ات صعبة، حيث يكمل خريجونا 
اليوم مرحل���ة مهمة من حياتهم الجامعي���ة وينطلقون إلى مرحلة 
جديدة تزداد فيها المس���ئوليات واألعب���اء في ظل محدودية فرص 
العم���ل التي يوفرها الس���وق المحلي، ونحن على أت���م الثقة أنهم 
سيتمكنون من إثبات أنفسهم وتجاوز كل العقبات لتحقيق أفضل 

فرص النجاح في حياتهم المهنية".
من جانبه أكد األس���تاذ الدكتور رس���تم عل���ى أن الكلية الجامعية 
ستبقى على تواصل دائم مع خريجيها حتى بعد تخرجهم من هذا 

الصرح األكاديمي الشامخ وانطالقهم إلى سوق العمل.
 وقال: س���نعمل دوما من أجلكم بكافة اإلمكان���ات المتاحة لتوفير 
فرص التدريب والتش���غيل المميزة والنوعي���ة لكم، وذلك تحقيقًا 
للش���عار الدائم ال���ذي تبنيناه وهو التعليم م���ن أجل العمل، حيث 
نجحن���ا خالل العام الحالي في توفير ما يزي���د عن 400 فرصة عمل 
لخريجينا م���ن االختصاصات المهنية والتطبيقية، كما س���اهمت 
حاضنة UCAS التكنولوجية في إنش���اء 70 شركة ريادية ألكثر من 

130 رياديًا من خريجي الكلية والجامعات الفلسطينية.
وأوض����ح رس����تم أن الكلية تعم����ل دوما على تطوي����ر بيئتها 
األكاديمية بما يوائم التطورات التي يشهدها العالم اليوم في 
مج����ال التعليم التقني والمهني، حيث افتتحت الكلية مختبر 
التربة وال����ري ومحطة األرصاد الجوية لدعم برنامج الزراعة بفرع 
الكلية الجامعية في محافظة خانيونس، إضافة إلى العديد من 
الورش والمشاغل الجديدة لالختصاصات المهنية في مجاالت 
الكهرباء، والشبكات، والطاقة الشمسية، ومركز UCAS لصيانة 
األجهزة الطبي����ة، ومركز التدريب المهني، إلى جانب مختبرات 
وحاضنات حديثة للزراعة، وزف بش����رى اطالق مشروع تشغيل 
50 م����ن أوائل خريجي الكلية للعام 2018 لمدة ثالثة أش����هر 

بتمويل من مؤسسة اآليسكو – ماليزيا.
وف���ي كلم���ة الخريجين أعربت تس���نيم عمار خريج���ة بكالوريوس 
الدعوة اإلس���المية المعاصرة عن سعادتها في الوقوف على منصة 
التخ���رج لتمثي���ل زمالئها وزميالته���ا الخريجي���ن والخريجات في 
كلمتهم، وقالت: س���نوات جميلة عشناها بين أحضان مؤسسة هي 
رائدة لإلب���داع والتميز، تلقينا فيها صنوف العلم والمعرفة واألدب 
والحض���ارة على أي���دي كوادر أكاديمية لم تدخر جهدا في س���بيل 
إعدادنا بالشكل األمثل لنكون على قدر المسئولية واألمانة المعقودة 
في أعناقنا تجاه أهلن���ا ووطننا ومجتمعنا وقضيتنا العادلة، واليوم 
نحصد ثمار الجد واالجته���اد بحضور أحبتنا من أهلنا وذوينا الذين 
نتشرف بإهدائهم هذا النجاح والتخرج ألنهم يستحقون منا دوما 

المزيد.
ومع تواصل فقرات االحتفاالت، تال الدكتور ماهر عجور نائب رئيس 
الكلية للشؤون األكاديمية بروتوكول استكمال تخريج طلبة أقسام 
المهن الهندس���ية وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب 
والمهن الصناعية وتوزيع شهادات التخرج عليهم، وكذلك تكريم 
الطلبة المتميزين وأوائل الدفعات، إلى جانب تكريم الطلبة الفائزين 
بجائزة الخريج الراحل أمير عنان ألفضل بحث علمي، وفيما يلي أسماء 
الخريجي���ن في اليوم الثاني من أيام احتفاالت تخريج الفوج الثامن 

عشر من طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية:

ق�سم املهن الهند�سية:
هند�سة اإلكرتونيات �سيارات:

محمد هشام عطا يحيى، أحمد خالد عوض بنات، محمد عبد اللطيف 
عبدالله دلول، حازم محمد قاسم شبير، محمد انور صقر شريم، احمد 

محمد الدوش منصور، احمد وليد محمد النجار، محمود محمد محمود 
قحمان، محمد حيدر محمد حس���ونة، زكريا معين يوسف الحديدي، 
معاذ اياد هاني الحسيني، نادر عادل عز الدين سلمان، عثمان عماد 
عثمان ش���بير، خالد تحسين اسماعيل البطنيجي، حمد سليم حماد 
دلول، محمد حس���ين محمد النجار،  حمدي مسعود حمدي اليازجي، 

محمد عبد السميع حرب النجار، محمود علي محمود النجار.

الديكور الداخلي:
محمد محمد عبدالله الصيفي، عبدالرحمن أيمن يوسف النزلي، علي 
عمر أحمد عمار، عاطف نبيل موسى الدالي، عبدالرحمن اشرف فوزي 
أبو ناجي، عالء محمد ابراهيم ش���موط، ابراهيم باس���م عمر جندية، 
فراس انور نصر ابو عجوة، س���الم فهد سالم مصبح، عزت حماد عبد 
عاشور، رياض تيسير رياض كشكو، محمد مازن محمد حجازي، شادي 
ش���عبان صالح أبو شعبان، حسين عدنان محمد شرشرة، وسام نائل 
صالح أحمد، عمر محمد فارس راضي، فؤاد نبيل فؤاد ش���راب، أحمد 
زهير جمال االسي، شادي أكرم إبراهيم أبو دقة، سليم سامي سليم 
الوشاحي، عبير س���هيل محمود مهنا، دينا نعيم خالد دادر، حنين 
تيس���ير صبحي زين الدين، أريج سفيان محمد العواودة، ربا محمود 
عبدالله طافش، أسماء صالح جريس المقادمة، منصورة عايش محمد 
الحلول���ي، ضحى مهدي جمال مش���تهى، كريمة محي الدين محمد 
الجرو، روان ايهاب خالد الشرفا، سمر أسعد عبد الكريم أبو غالي، مروه 
اسماعيل علي تنيرة، دعاء نبيل محمود الجعبري، فيروز عزيز محمد 
بلب���ل، ديانا نظمي عالءالدين دلول، زينب منصور خليل أبو حصيرة، 
هديل سفيان خليل اعزيزة، رنين اياد نصر الدين ابو حصيرة، عبير 
محمد عارف الس���ويركي، دعاء س���مير علي البطش، آية عمار أحمد 
ش���هاب، ُربا ابراهيم محمد قنديل، منى عالء محمد قرطم، آية محمد 
رمضان النيرب، ضحى نبيل عثمان حمادة، ريم نبيل نعيم معروف، 
رزان حس���ن غطاس قدادة، وفاء رفيق س���عيد الزنط، حنين أشرف 
بش���ير أبو ثريا، هداية كمال عوض بنات، رنال محمد خليل األستاذ، 
روال نعيم فوزي حميد، هديل عدلي مصطفى كس���اب، هديل اكرم 

منصور ابو غنيمة، سها عبد الماجد موسى أبو شعبان.

الهند�سة املعمارية:
نصر أحمد محمد نصر كش���كو، يحيى أحمد محمد أبو شعبان، زياد 
محمد زياد البهتيني، احمد أسامة شحادة شعت، محمد يونس خليل 
المغير، رأفت محمد مرزوق قديح، عالء الدين سعد حيدر زنداح، سالم 
مصطفى هاشم المصري، والء سهيل سالمه أبو حليمة، سرين جمال 

سليم الدحدوح، نسرين خالد حكمت حجيلة.

الهند�سة املدنية:
 براء رائد خليل خلف، يوسف عبد السالم محمد عوض، عدي 
جمال عطا الشرافي، محمود جودت خضر شويدح، أيمن عبد 
الفتاح عطيه زقوت، خالد ناهد مس���عود منصور، عمر نعيم 

محمد عياد.

هند�سة امل�ساحة:
محمد أحمد محمود س����ويلم، محمود محمد ابراهيم شلبية، تامر فايز 
طلب حمودة، يوسف كمال حلمي النحال، يوسف معتوق احمد الفجم، 

حمدان فتحي اسماعيل فتوح، سليمان جهاد سليمان ابو نصير.

م�ساعد مهند�س زراعي:
صال���ح نظمي صالح اب���و جاللة، وليد خالد منص���ور أبو طعيمة، عبد 
القادر وائل لطفي بكر، أحمد يسري محمد ابو زيد، محمد سالم غانم 
الحشاش، محمود عماد محمود الشاعر، حماده محمد اسماعيل اللحام، 
ابراهيم عوني حماد حمادة، حس���ام عبد الحميد محمد حمدان، وفاء 
خالد منصور ابو طعيمة، والء صالح موس���ى أبو شلوف، ندا سليمان 
محمد أبو محس���ن، مي س���ليمان محمد أبو محس���ن، روان عالء زكريا 
القصاص، هبة عبد الكريم محمد س���عدة، رغد زهير خليل الشحري، 

أنسام حسين حسن القصاص.

ت�سميم الأزياء و�سناعة املالب�س:
اس���راء سمير محمد وشاح، بسمة عالء محمد زرندح، االء فؤاد محمود 
العمراني، نهى أحمد ديب س���ويدان، عيشة عادل عبد العزيز ربيع، 
س���ارة ابراهيم عبد القادر أبو دحروج، أماني موس���ى أحمد كرم، أريج 

أحمد مصباح سكر.

فنون وحرف يدوية:
دينا سعد الدين اسماعيل السقا، هدى زياد حسين ابو شمالة، سحر 
س���امي س���ليمان أبو صالح، إيمان محمد جمعة صنع الله، ياسمين 

سليم محمد السر، روان عبد المنعم إبراهيم اللوح.
قسم تكنولوجيا المعلومات:

برجميات وقواعد بيانات:
أنس اياد محمد المقادمة، أمجد يوسف مصطفى غباين، أدهم ياسر 
شريف البنا، سليمان هشام سليمان السطري، حازم محمود جودت 
الربعي، معاذ عاطف حس���ن أبو حجاج، نرمين هاني رمضان الشاعر، 
انس���ام س���امي رمضان الش���اعر، قمر عالء الدين حمدان الصفدي، 
انعام أيمن محمد جميل العش���ي، ايمان سليم صبحي زين الدين، 
نسمه محمود صالح سكيك، االء علي حسن الحايك، اميرة رمزي انور 
سكيك، سالف سالم محمد العقرب، سيرين ناهض العبد صقر، وفاء 

فرج سالم عبد العال، سمر فريح حسني المصدر.

تكنولوجيا الو�سائط املتعددة:
أنس هشام خليل الداية، محمد منذر نمر البرقوني، عبد الله ماهر عمر 
شال، اسالم ماهر عمر كردية، تامر عبد السالم عبدالله دلول، أحمد محمد 
عزم����ي خلف، عمار محمود عارف غربي����ة، محمد عطية عبد دلول، أحمد 
رش����يد محمد اللبان، ياسين سعد الدين ياسين صيام، محمد ابراهيم 
عبد القادر ابو مس����امح، فادي منذر سعيد سكيك، أحمد هاني رمضان 
الشاعر، بسام محمود بسام أبو شعبان، أنس عالء شعبان اسليم، محمود 

رياض سعيد الكردي، عبد الله أحمد راجح العويتي، عبدالرحمن محمد 
عبد الفتاح الدربي، عبد الكريم س����مير عبدالله اللولو، أنس عبد الناصر 
حس����ن البياري، محمد سالم مس����لم بركة، حمزة محمود محمد ابودان، 
صبري احمد صبري أبو س����ويرح، موسى حمدان موسى ابو غنيمة، خالد 
اكرم عايش الس����قا، محمد ماهر أحمد ابو شملة، محمود أسامة شحادة 
شعت، علي محمود أحمد مراد، عبد الله يوسف امين ابو شمالة، محمد 
علي رضوان العشي، وليد فايز محمد سمير ابو العوف، محمد نعيم زعل 
عبد العال، أنس نضال خليل المبيض، قاسم طالل اسماعيل ابو ناجي، 
محمود حسن مصلح األسود، فريد محمد ابراهيم الشيخ، أسامة سعيد 
عبد الكريم وهبة، عبد الرحمن محمد عبد الرازق صبيح، عمر وائل سليم 
عبد اللطيف، ازهار نضال فتحي فرحات، ش����يماء محمد خالد الش����رفا، 
اريج نصر عادل الدوس، رنيم مصطفى أحمد جنينة، آية عماد مسعود 
عطا الله، رغدة ناهض حس����ن حجازي، هداية جهاد حسن عبد العال، 
ايه اس����ماعيل محمد المش����هراوي، روند ابراهيم الس����يد سمارة، وفاء 
فؤاد سعيد مسمح، ش����هرزاد مصطفى رشدي قزعاط، ياسمين سليم 
بشير عجور، س����ارة عمار عبد العزيز الزعيم، اسراء حمدي فضل صبرة، 
يسرى جهاد حس����ن عبد العال، نهى ابراهيم رمضان ابو عمو، سوزان 

عبد الحميد أسعد أبو كميل.

نظم املعلومات اجلغرافية:
 محم���د خليل عبد الكريم الراعي، عبد الله رش���يد صبحي الحديدي، 
سعد رفيق محمد حسونة، وسيم اياد محمد الشيخ خليل، عدي اياد 

حمدان الدحدوح، محمد عبد الكريم محمد سليم المرنخ.

ت�سميم وتطوير مواقع الويب:
محمد أنور يونس الزرد، محم���ود أحمد رمضان ابو جهل، محمد عبد 
الس���الم محمد عابد، عدنان منصور خليل اب���و حصيرة، محمد أحمد 

يوسف السباح.

تكنولوجيا احلا�سوب واملهن ال�سناعية
تكنولوجيا الأجهزة الإلكرتونية:

أحمد محمد س���ليمان جبر، مهند نضال كمال الدهشان، عاهد عماد 
عبد العزيز عاش���ور، عبد الفتاح س���لمان محمد س���لمان، أمجد زهير 
محمد عاش���ور، اديب س���امي ابراهيم فودة، لؤي عبد الكريم محمد 
المعصوابي، يونس أحمد يونس الس���ويركي، عمر س���الم ش���ربي 
س���كر، عودة عالء الدين عودة الخال���دي، يحيى ماهر محمد البطش، 
محمد حاتم عرابي البنا، محمد زهير محمد هنية، هشام ماجد سالم 
الحرازين، محمد عصام حيدر اللولو، انس رائد محمد الشعراوي، حمزه 
اس���عد حمدي خضر، س���مير عصام جعفر أبو لبن، بهاء عبد الناصر 
ابراهيم لبد، مهند شفيق فضل أبو دية، براء محمد سعيد بنات، عبد 

القادر حسن عبد القادر ساق الله.

تكنولوجيا الأجهزة الطبية:
ضياء س���هيل محمد الهندي، أحمد أشرف منير العشي، لؤي وليد 

علي الشاعر، مطر رزق مطر المشهراوي، أحمد صبحي حسن عوض.

�سبكات احلا�سوب والإنرتنت:
محمد يوسف مطر شملخ، أسامه أحمد محمد صالح، مصطفى محمود 
مصطفى الجملة، يحيى زياد توفيق هجرس، محمد فضل الله نمر ابو 

عيدة، عصام سعيد محمد مشتهى.

�سيانة احلا�سب الآيل:
 خالد وليد عبد ربه الخليلي، محمد فؤاد محمد محمد فؤاد مدوخ، عالء 

اسماعيل فرج المصري.

فني م�ساعد كهربائية:
مصعب اس���ماعيل مصطفى ال���زرد، محمد أحمد مط���ر طوطح، عبد 
الرحمن زهير موسى أبو طعيمة، احمد حامد أحمد الشوا، أحمد عماد 
قاسم بركات، طه زياد محمد علوش، كرم سهيل محمود داود، محمد 

سعيد محمود العمرين، اسحق عبد الجواد عبد الرازق جودة.

خصصت ألقسام المهن الهندسية وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المهن الصناعية

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تواصل احتفاالت تخريج
 الفوج التاسع عشر »العودة« لليوم الثاني على التوالي

غزة/ ال�ستقالل:
بع��د اأج��واٍء �سعي��دة غم��رت خريج��ي الكلي��ة اجلامعي��ة للعلوم 
التطبيقي��ة يف اأول اأي��ام احتف��الت تخري��ج الف��وج التا�سع ع�سر 
�سمن فوج العودة واعتالئهم من�سة التخرج، توا�سلت الحتفالت 
للي��وم الث��اين عل��ى الت��وايل وخ�س�س��ت لتخري��ج كوكب��ة مميزة 
م��ن اأق�س��ام املهن الهند�سي��ة، تكنولوجي��ا املعلوم��ات وتكنولوجيا 

احلا�سوب واملهن ال�سناعية، لتتعاىل الزغاريد والدعوات اجلميلة 
م��ن حناجر الأمهات، وال�سحكات النابعة م��ن قلوب الآباء الذين 
كان��وا عونًا و�سن��دًا لأبنائهم للو�سول اإىل ه��ذه اللحظة لُيتوجوا 
خريجني بع��د عناء �سنوات من الدرا�س��ة. وانطلقت الحتفالت 
بح�س��ور وم�سارك��ة كل م��ن الأ�ست��اذ الدكتور ن�سر الدي��ن املزيني 
رئي���س جمل���س الأمن��اء، والأ�ست��اذ الدكت��ور رفعت ر�ست��م رئي�س 

الكلي��ة اجلامعي��ة، واأع�س��اء من جمل���س الأمناء ون��واب الرئي�س 
وم�ساعديه��م واأع�س��اء الهيئت��ني الأكادميي��ة والإداري��ة ونخبة 
م��ن ال��وزراء والنواب وممثلني ع��ن املوؤ�س�سات والهيئ��ات الر�سمية 
والأهلية والأكادميية، ولفيف من الوجهاء والأعيان واخلريجني 
وذويهم، والذين جاءوا جميعًا لي�سهدوا فرحة اخلريجني يف هذا 

اليوم الذي �سيبقى خالدًا يف الذاكرة مدى احلياة.

الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية توا�سل احتفالت تخريج الفوج التا�سع ع�سر » العودة« بغزة 
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بدوره رحب األس���تاذ الدكتور المزيني بالحضور، قائال: "هذه مناسبة 
س���عيدة تس���تحق منا كل جهد وعناء من كافة االطقم العاملة في 
الكلية، فنحن نس���عى إلنج���اح هذه االحتفالي���ة واخراجها بأفضل 
ص���ورة، ودائما م���ا نواجه تس���اؤالت من األصدقاء ع���ن هذا الحجم 
الكبير من العناء ويقترحون علينا اختصار بعض المراسم والفقرات، 
ولكننا دوما نقول إن كل تعب يصغر ويتالش���ى أمام بس���مة أب أو 
أم أت���ت لتحتفي بابنها وبنتها في هذا اليوم الرائع من أيام الكلية 

الجامعية".
 ووجه المزيني تحية اجالل واكبار لشعبنا الفلسطيني الصامد الذي 
يعان���ي من ظروف معقدة وتحدي���ات صعبة، حيث يكمل خريجونا 
اليوم مرحل���ة مهمة من حياتهم الجامعي���ة وينطلقون إلى مرحلة 
جديدة تزداد فيها المس���ئوليات واألعب���اء في ظل محدودية فرص 
العم���ل التي يوفرها الس���وق المحلي، ونحن على أت���م الثقة أنهم 
سيتمكنون من إثبات أنفسهم وتجاوز كل العقبات لتحقيق أفضل 

فرص النجاح في حياتهم المهنية".
من جانبه أكد األس���تاذ الدكتور رس���تم عل���ى أن الكلية الجامعية 
ستبقى على تواصل دائم مع خريجيها حتى بعد تخرجهم من هذا 

الصرح األكاديمي الشامخ وانطالقهم إلى سوق العمل.
 وقال: س���نعمل دوما من أجلكم بكافة اإلمكان���ات المتاحة لتوفير 
فرص التدريب والتش���غيل المميزة والنوعي���ة لكم، وذلك تحقيقًا 
للش���عار الدائم ال���ذي تبنيناه وهو التعليم م���ن أجل العمل، حيث 
نجحن���ا خالل العام الحالي في توفير ما يزي���د عن 400 فرصة عمل 
لخريجينا م���ن االختصاصات المهنية والتطبيقية، كما س���اهمت 
حاضنة UCAS التكنولوجية في إنش���اء 70 شركة ريادية ألكثر من 

130 رياديًا من خريجي الكلية والجامعات الفلسطينية.
وأوض����ح رس����تم أن الكلية تعم����ل دوما على تطوي����ر بيئتها 
األكاديمية بما يوائم التطورات التي يشهدها العالم اليوم في 
مج����ال التعليم التقني والمهني، حيث افتتحت الكلية مختبر 
التربة وال����ري ومحطة األرصاد الجوية لدعم برنامج الزراعة بفرع 
الكلية الجامعية في محافظة خانيونس، إضافة إلى العديد من 
الورش والمشاغل الجديدة لالختصاصات المهنية في مجاالت 
الكهرباء، والشبكات، والطاقة الشمسية، ومركز UCAS لصيانة 
األجهزة الطبي����ة، ومركز التدريب المهني، إلى جانب مختبرات 
وحاضنات حديثة للزراعة، وزف بش����رى اطالق مشروع تشغيل 
50 م����ن أوائل خريجي الكلية للعام 2018 لمدة ثالثة أش����هر 

بتمويل من مؤسسة اآليسكو – ماليزيا.
وف���ي كلم���ة الخريجين أعربت تس���نيم عمار خريج���ة بكالوريوس 
الدعوة اإلس���المية المعاصرة عن سعادتها في الوقوف على منصة 
التخ���رج لتمثي���ل زمالئها وزميالته���ا الخريجي���ن والخريجات في 
كلمتهم، وقالت: س���نوات جميلة عشناها بين أحضان مؤسسة هي 
رائدة لإلب���داع والتميز، تلقينا فيها صنوف العلم والمعرفة واألدب 
والحض���ارة على أي���دي كوادر أكاديمية لم تدخر جهدا في س���بيل 
إعدادنا بالشكل األمثل لنكون على قدر المسئولية واألمانة المعقودة 
في أعناقنا تجاه أهلن���ا ووطننا ومجتمعنا وقضيتنا العادلة، واليوم 
نحصد ثمار الجد واالجته���اد بحضور أحبتنا من أهلنا وذوينا الذين 
نتشرف بإهدائهم هذا النجاح والتخرج ألنهم يستحقون منا دوما 

المزيد.
ومع تواصل فقرات االحتفاالت، تال الدكتور ماهر عجور نائب رئيس 
الكلية للشؤون األكاديمية بروتوكول استكمال تخريج طلبة أقسام 
المهن الهندس���ية وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب 
والمهن الصناعية وتوزيع شهادات التخرج عليهم، وكذلك تكريم 
الطلبة المتميزين وأوائل الدفعات، إلى جانب تكريم الطلبة الفائزين 
بجائزة الخريج الراحل أمير عنان ألفضل بحث علمي، وفيما يلي أسماء 
الخريجي���ن في اليوم الثاني من أيام احتفاالت تخريج الفوج الثامن 

عشر من طلبة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية:

ق�سم املهن الهند�سية:
هند�سة اإلكرتونيات �سيارات:

محمد هشام عطا يحيى، أحمد خالد عوض بنات، محمد عبد اللطيف 
عبدالله دلول، حازم محمد قاسم شبير، محمد انور صقر شريم، احمد 

محمد الدوش منصور، احمد وليد محمد النجار، محمود محمد محمود 
قحمان، محمد حيدر محمد حس���ونة، زكريا معين يوسف الحديدي، 
معاذ اياد هاني الحسيني، نادر عادل عز الدين سلمان، عثمان عماد 
عثمان ش���بير، خالد تحسين اسماعيل البطنيجي، حمد سليم حماد 
دلول، محمد حس���ين محمد النجار،  حمدي مسعود حمدي اليازجي، 

محمد عبد السميع حرب النجار، محمود علي محمود النجار.

الديكور الداخلي:
محمد محمد عبدالله الصيفي، عبدالرحمن أيمن يوسف النزلي، علي 
عمر أحمد عمار، عاطف نبيل موسى الدالي، عبدالرحمن اشرف فوزي 
أبو ناجي، عالء محمد ابراهيم ش���موط، ابراهيم باس���م عمر جندية، 
فراس انور نصر ابو عجوة، س���الم فهد سالم مصبح، عزت حماد عبد 
عاشور، رياض تيسير رياض كشكو، محمد مازن محمد حجازي، شادي 
ش���عبان صالح أبو شعبان، حسين عدنان محمد شرشرة، وسام نائل 
صالح أحمد، عمر محمد فارس راضي، فؤاد نبيل فؤاد ش���راب، أحمد 
زهير جمال االسي، شادي أكرم إبراهيم أبو دقة، سليم سامي سليم 
الوشاحي، عبير س���هيل محمود مهنا، دينا نعيم خالد دادر، حنين 
تيس���ير صبحي زين الدين، أريج سفيان محمد العواودة، ربا محمود 
عبدالله طافش، أسماء صالح جريس المقادمة، منصورة عايش محمد 
الحلول���ي، ضحى مهدي جمال مش���تهى، كريمة محي الدين محمد 
الجرو، روان ايهاب خالد الشرفا، سمر أسعد عبد الكريم أبو غالي، مروه 
اسماعيل علي تنيرة، دعاء نبيل محمود الجعبري، فيروز عزيز محمد 
بلب���ل، ديانا نظمي عالءالدين دلول، زينب منصور خليل أبو حصيرة، 
هديل سفيان خليل اعزيزة، رنين اياد نصر الدين ابو حصيرة، عبير 
محمد عارف الس���ويركي، دعاء س���مير علي البطش، آية عمار أحمد 
ش���هاب، ُربا ابراهيم محمد قنديل، منى عالء محمد قرطم، آية محمد 
رمضان النيرب، ضحى نبيل عثمان حمادة، ريم نبيل نعيم معروف، 
رزان حس���ن غطاس قدادة، وفاء رفيق س���عيد الزنط، حنين أشرف 
بش���ير أبو ثريا، هداية كمال عوض بنات، رنال محمد خليل األستاذ، 
روال نعيم فوزي حميد، هديل عدلي مصطفى كس���اب، هديل اكرم 

منصور ابو غنيمة، سها عبد الماجد موسى أبو شعبان.

الهند�سة املعمارية:
نصر أحمد محمد نصر كش���كو، يحيى أحمد محمد أبو شعبان، زياد 
محمد زياد البهتيني، احمد أسامة شحادة شعت، محمد يونس خليل 
المغير، رأفت محمد مرزوق قديح، عالء الدين سعد حيدر زنداح، سالم 
مصطفى هاشم المصري، والء سهيل سالمه أبو حليمة، سرين جمال 

سليم الدحدوح، نسرين خالد حكمت حجيلة.

الهند�سة املدنية:
 براء رائد خليل خلف، يوسف عبد السالم محمد عوض، عدي 
جمال عطا الشرافي، محمود جودت خضر شويدح، أيمن عبد 
الفتاح عطيه زقوت، خالد ناهد مس���عود منصور، عمر نعيم 

محمد عياد.

هند�سة امل�ساحة:
محمد أحمد محمود س����ويلم، محمود محمد ابراهيم شلبية، تامر فايز 
طلب حمودة، يوسف كمال حلمي النحال، يوسف معتوق احمد الفجم، 

حمدان فتحي اسماعيل فتوح، سليمان جهاد سليمان ابو نصير.

م�ساعد مهند�س زراعي:
صال���ح نظمي صالح اب���و جاللة، وليد خالد منص���ور أبو طعيمة، عبد 
القادر وائل لطفي بكر، أحمد يسري محمد ابو زيد، محمد سالم غانم 
الحشاش، محمود عماد محمود الشاعر، حماده محمد اسماعيل اللحام، 
ابراهيم عوني حماد حمادة، حس���ام عبد الحميد محمد حمدان، وفاء 
خالد منصور ابو طعيمة، والء صالح موس���ى أبو شلوف، ندا سليمان 
محمد أبو محس���ن، مي س���ليمان محمد أبو محس���ن، روان عالء زكريا 
القصاص، هبة عبد الكريم محمد س���عدة، رغد زهير خليل الشحري، 

أنسام حسين حسن القصاص.

ت�سميم الأزياء و�سناعة املالب�س:
اس���راء سمير محمد وشاح، بسمة عالء محمد زرندح، االء فؤاد محمود 
العمراني، نهى أحمد ديب س���ويدان، عيشة عادل عبد العزيز ربيع، 
س���ارة ابراهيم عبد القادر أبو دحروج، أماني موس���ى أحمد كرم، أريج 

أحمد مصباح سكر.

فنون وحرف يدوية:
دينا سعد الدين اسماعيل السقا، هدى زياد حسين ابو شمالة، سحر 
س���امي س���ليمان أبو صالح، إيمان محمد جمعة صنع الله، ياسمين 

سليم محمد السر، روان عبد المنعم إبراهيم اللوح.
قسم تكنولوجيا المعلومات:

برجميات وقواعد بيانات:
أنس اياد محمد المقادمة، أمجد يوسف مصطفى غباين، أدهم ياسر 
شريف البنا، سليمان هشام سليمان السطري، حازم محمود جودت 
الربعي، معاذ عاطف حس���ن أبو حجاج، نرمين هاني رمضان الشاعر، 
انس���ام س���امي رمضان الش���اعر، قمر عالء الدين حمدان الصفدي، 
انعام أيمن محمد جميل العش���ي، ايمان سليم صبحي زين الدين، 
نسمه محمود صالح سكيك، االء علي حسن الحايك، اميرة رمزي انور 
سكيك، سالف سالم محمد العقرب، سيرين ناهض العبد صقر، وفاء 

فرج سالم عبد العال، سمر فريح حسني المصدر.

تكنولوجيا الو�سائط املتعددة:
أنس هشام خليل الداية، محمد منذر نمر البرقوني، عبد الله ماهر عمر 
شال، اسالم ماهر عمر كردية، تامر عبد السالم عبدالله دلول، أحمد محمد 
عزم����ي خلف، عمار محمود عارف غربي����ة، محمد عطية عبد دلول، أحمد 
رش����يد محمد اللبان، ياسين سعد الدين ياسين صيام، محمد ابراهيم 
عبد القادر ابو مس����امح، فادي منذر سعيد سكيك، أحمد هاني رمضان 
الشاعر، بسام محمود بسام أبو شعبان، أنس عالء شعبان اسليم، محمود 

رياض سعيد الكردي، عبد الله أحمد راجح العويتي، عبدالرحمن محمد 
عبد الفتاح الدربي، عبد الكريم س����مير عبدالله اللولو، أنس عبد الناصر 
حس����ن البياري، محمد سالم مس����لم بركة، حمزة محمود محمد ابودان، 
صبري احمد صبري أبو س����ويرح، موسى حمدان موسى ابو غنيمة، خالد 
اكرم عايش الس����قا، محمد ماهر أحمد ابو شملة، محمود أسامة شحادة 
شعت، علي محمود أحمد مراد، عبد الله يوسف امين ابو شمالة، محمد 
علي رضوان العشي، وليد فايز محمد سمير ابو العوف، محمد نعيم زعل 
عبد العال، أنس نضال خليل المبيض، قاسم طالل اسماعيل ابو ناجي، 
محمود حسن مصلح األسود، فريد محمد ابراهيم الشيخ، أسامة سعيد 
عبد الكريم وهبة، عبد الرحمن محمد عبد الرازق صبيح، عمر وائل سليم 
عبد اللطيف، ازهار نضال فتحي فرحات، ش����يماء محمد خالد الش����رفا، 
اريج نصر عادل الدوس، رنيم مصطفى أحمد جنينة، آية عماد مسعود 
عطا الله، رغدة ناهض حس����ن حجازي، هداية جهاد حسن عبد العال، 
ايه اس����ماعيل محمد المش����هراوي، روند ابراهيم الس����يد سمارة، وفاء 
فؤاد سعيد مسمح، ش����هرزاد مصطفى رشدي قزعاط، ياسمين سليم 
بشير عجور، س����ارة عمار عبد العزيز الزعيم، اسراء حمدي فضل صبرة، 
يسرى جهاد حس����ن عبد العال، نهى ابراهيم رمضان ابو عمو، سوزان 

عبد الحميد أسعد أبو كميل.

نظم املعلومات اجلغرافية:
 محم���د خليل عبد الكريم الراعي، عبد الله رش���يد صبحي الحديدي، 
سعد رفيق محمد حسونة، وسيم اياد محمد الشيخ خليل، عدي اياد 

حمدان الدحدوح، محمد عبد الكريم محمد سليم المرنخ.

ت�سميم وتطوير مواقع الويب:
محمد أنور يونس الزرد، محم���ود أحمد رمضان ابو جهل، محمد عبد 
الس���الم محمد عابد، عدنان منصور خليل اب���و حصيرة، محمد أحمد 

يوسف السباح.

تكنولوجيا احلا�سوب واملهن ال�سناعية
تكنولوجيا الأجهزة الإلكرتونية:

أحمد محمد س���ليمان جبر، مهند نضال كمال الدهشان، عاهد عماد 
عبد العزيز عاش���ور، عبد الفتاح س���لمان محمد س���لمان، أمجد زهير 
محمد عاش���ور، اديب س���امي ابراهيم فودة، لؤي عبد الكريم محمد 
المعصوابي، يونس أحمد يونس الس���ويركي، عمر س���الم ش���ربي 
س���كر، عودة عالء الدين عودة الخال���دي، يحيى ماهر محمد البطش، 
محمد حاتم عرابي البنا، محمد زهير محمد هنية، هشام ماجد سالم 
الحرازين، محمد عصام حيدر اللولو، انس رائد محمد الشعراوي، حمزه 
اس���عد حمدي خضر، س���مير عصام جعفر أبو لبن، بهاء عبد الناصر 
ابراهيم لبد، مهند شفيق فضل أبو دية، براء محمد سعيد بنات، عبد 

القادر حسن عبد القادر ساق الله.

تكنولوجيا الأجهزة الطبية:
ضياء س���هيل محمد الهندي، أحمد أشرف منير العشي، لؤي وليد 

علي الشاعر، مطر رزق مطر المشهراوي، أحمد صبحي حسن عوض.

�سبكات احلا�سوب والإنرتنت:
محمد يوسف مطر شملخ، أسامه أحمد محمد صالح، مصطفى محمود 
مصطفى الجملة، يحيى زياد توفيق هجرس، محمد فضل الله نمر ابو 

عيدة، عصام سعيد محمد مشتهى.

�سيانة احلا�سب الآيل:
 خالد وليد عبد ربه الخليلي، محمد فؤاد محمد محمد فؤاد مدوخ، عالء 

اسماعيل فرج المصري.

فني م�ساعد كهربائية:
مصعب اس���ماعيل مصطفى ال���زرد، محمد أحمد مط���ر طوطح، عبد 
الرحمن زهير موسى أبو طعيمة، احمد حامد أحمد الشوا، أحمد عماد 
قاسم بركات، طه زياد محمد علوش، كرم سهيل محمود داود، محمد 

سعيد محمود العمرين، اسحق عبد الجواد عبد الرازق جودة.

خصصت ألقسام المهن الهندسية وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المهن الصناعية

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تواصل احتفاالت تخريج
 الفوج التاسع عشر »العودة« لليوم الثاني على التوالي

غزة/ ال�ستقالل:
بع��د اأج��واٍء �سعي��دة غم��رت خريج��ي الكلي��ة اجلامعي��ة للعلوم 
التطبيقي��ة يف اأول اأي��ام احتف��الت تخري��ج الف��وج التا�سع ع�سر 
�سمن فوج العودة واعتالئهم من�سة التخرج، توا�سلت الحتفالت 
للي��وم الث��اين عل��ى الت��وايل وخ�س�س��ت لتخري��ج كوكب��ة مميزة 
م��ن اأق�س��ام املهن الهند�سي��ة، تكنولوجي��ا املعلوم��ات وتكنولوجيا 

احلا�سوب واملهن ال�سناعية، لتتعاىل الزغاريد والدعوات اجلميلة 
م��ن حناجر الأمهات، وال�سحكات النابعة م��ن قلوب الآباء الذين 
كان��وا عونًا و�سن��دًا لأبنائهم للو�سول اإىل ه��ذه اللحظة لُيتوجوا 
خريجني بع��د عناء �سنوات من الدرا�س��ة. وانطلقت الحتفالت 
بح�س��ور وم�سارك��ة كل م��ن الأ�ست��اذ الدكتور ن�سر الدي��ن املزيني 
رئي���س جمل���س الأمن��اء، والأ�ست��اذ الدكت��ور رفعت ر�ست��م رئي�س 

الكلي��ة اجلامعي��ة، واأع�س��اء من جمل���س الأمناء ون��واب الرئي�س 
وم�ساعديه��م واأع�س��اء الهيئت��ني الأكادميي��ة والإداري��ة ونخبة 
م��ن ال��وزراء والنواب وممثلني ع��ن املوؤ�س�سات والهيئ��ات الر�سمية 
والأهلية والأكادميية، ولفيف من الوجهاء والأعيان واخلريجني 
وذويهم، والذين جاءوا جميعًا لي�سهدوا فرحة اخلريجني يف هذا 

اليوم الذي �سيبقى خالدًا يف الذاكرة مدى احلياة.

الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية توا�سل احتفالت تخريج الفوج التا�سع ع�سر » العودة« بغزة 
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أعلن أنا المواطن / حسني خليل حسني ابو شرار                                            
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)915078042( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ سالم عمر محمد خليفة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801985425( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  نهاد فؤاد حمد حدايد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903328011( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ منال سهيل حسين يحيى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)958989675( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبدالعزيز سلمان أبوملوح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)932400120( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ آمال محمد سليمان شيخ العيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410140354( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

 وأوض����ح المواطن أبو الخير ل�" االس����تقالل"  أنه 
منذ بدء الحديث عن قرارات جديدة بحق القطاع 
وتقلي����ص عمل معبر كرم أبو س����الم بدأت مواد 
البناء باالختفاء من األسواق وارتفعت أسعارها 

بشكل تدريجي .
وأضاف :" رغم أنه لم يمض 24 س����اعة على بدء 
تطبيق قرار حظر إدخ����ال مواد البناء ضمن قرار 
تقليص����ات معبر كرم أبو س����الم حتى ارتفعت 
أس����عار مواد البناء بشكل كبير ، فطن االسمنت 
ال����ذي كان يباع ب520 ش����يقل أصبح س����عره 

يتجاوز 650 شيقل ".
وطالب أبو الخير الجه����ات الحكومية والرقابية 
المعني����ة بالتدخل العاجل والحيلولة دون وقوع 

المواطنين كضحية الستغالل وجشع التجار .

حركة خجولة
وأكد تاجر مواد البناء حس����ن أبو عمرة أن أسعار 
مواد البناء شهدت ارتفاعًا نتيجة إغالق كرم أبو 
س����الم التجاري ، مضيفا :" قبل اتخاذ قرار إغالق 
المعبر كانت الحركة على مواد البناء ضعيفة جدا 
ولذلك لم تكن هناك كميات كبيرة متوفرة في 

القطاع ومع إغالق المعبر تأثرت األسعار سريعًا 
وارتفعت ".

وبين أبو عمرة ل�"االس����تقالل" أنهم تلقوا وعودا 
بإدخال االس����منت المصري من خالل معبر رفح 
الب����ري منتصف الش����هر الج����اري ، االمر الذي 

سيساهم في تخفيض األسعار .
وتاب����ع :" في حال ع����دم إدخال م����واد البناء من 
الجانب المصري واس����تمرار تنفي����ذ قرار إغالق 
معبر كرم أبو سالم فستصاب الحركة العمرانية 
بقطاع غزة بش����لل تام ، وس����تنتهي كافة مواد 
البناء المتاحة في السوق المحلي وسيطال التأثر 
مش����اريع إعادة اإلعمار ومشاريع البنية التحتية 

والمشاريع الدولية النشطة بقطاع غزة ".
وأشار أبو عمرة إلى وجود فرق شاسع في الجودة 
بين االسمنت المصري واالسمنت االسرائيلي ، 
مضيفًا :" في حال توفر االسمنت المصري فقط 
فبعض المشاريع لن تس����تطيع العمل به نظرًا 
لعدم توافقه مع المواصفات والشروط الالزمة ".

بانتظار املجهول
وم����ن جهته، أكد المخت����ص االقتصادي محمد 

أبو جي���اب أن قرار حكوم���ة االحتالل القاضي 
بإغالق معبر كرم أبو س���الم وتقليص الحركة 
التجارية عليه يحمل في طياته انعكاس���ات 
وأزم���ات متتابعة على كافة مناحي الحياة في 

قطاع غزة .
وق���ال أبو جياب ل�"االس���تقالل":" ال يمكن بأي 
حال م���ن األحوال التقليل من خط���ورة القرار 
اإلس���رائيلي ، وس���تظهر النتائ���ج الوخيمة 
سريعًا من خالل سلس���لة من االنهيارات في 

النظام االقتصادي المحلي المهترئ أصال ".
وتوقع أن يتسبب إغالق المعبر التجاري بعديد 
من حاالت اإلفالس لرجال األعمال والش���ركات 
الفلس���طينية ، باإلضافة إلى تراجع اإليرادات 
المالي���ة ل���وزارة المالية بغزة ، األم���ر الذي قد 
يح���ول دون قدرتها على صرف س���لف مالية 

لموظفي غزة ".
وأضاف:" دائرة الخطر تتس���ع لتش���مل قطاع 
الخدمات والهيئ���ات المحلية والبلديات التي 
س���تتراجع إيراداتها إلى مس���تويات خطيرة 
مما ق���د س���يحول دون قدرة ه���ذه الهيئات 
والمؤسسات الخدماتية على تقديم خدماتها 

كما السابق ".
وبي���ن أن قرار من���ع تصدير س���لع قطاع غزة 
سيساهم بانخفاض كبير بأسعار الخضروات 
بغ���زة بعد إغ���الق طريق األس���واق الخارجية 
أمامها لتتكدس في الس���وق المحلية فقط ، 
معقبًا :" في الوقت ذاته التي تنخفض أسعار 
الخضروات ستشهد بعض السلع المستوردة 
ارتفاعًا مهوال وقد تختفي بعض السلع أيضا ".

وحول المشاريع الدولية النشطة في قطاع غزة 
قال أبو جياب:" اليوم ستتضح حقيقة موقف 
المش���اريع الدولية في حال كانت تحت طائلة 
هذا اإلغالق أم تم استثناؤها ، حيث يفترض 
أن تدخ���ل م���وادًا لبعض المش���اريع الدولية 
الي���وم  األربعاء فإن ت���م الس���ماح بإدخالها 
س���تتواصل المشاريع النشطة وفي حال عدم 
السماح بدخول المواد المنسق لها فستتوقف 

المشاريع ".

الوزارة حتذر
وح���ذرت وزارة االقتصاد الوطن���ي التجار من 
اس���تغالل األوضاع الحالية الحتكار السلع أو 

التالعب باألس���عار المحددة ، مؤكدة استمرار 
عملها الرقابي على األسواق ومتابعة شكاوى 
المواطنين التي تلقتها حول التالعب بأسعار 

االسمنت .
وأوضح���ت وزارة االقتص���اد في بي���ان وصل 
"االستقالل" نس���خة عنه  أنها ستتابع التزام 
التجار بالتس���عيرة المعلنة من طرفها لمادة 
االس���منت وهي كالتالي ) 460 - 480 س���عر 
طن االس���منت المص���ري ، 500- 520 س���عر 
طن االس���منت التركي ، 520- 550 سعر طن 

االسمنت اإلسرائيلي ( .
واعتب���رت  الوزارة أن أي تجاوز لهذه األس���عار 
سيعرض التاجر للمس���ائلة القانونية واتخاذ 
أقصى العقوبات بحقه، مؤكدة أنها لن تسمح 
باستغالل المواطنين في قطاع غزة بأي شكل 

من األشكال .
واستنكرت وزارة االقتصاد سياسة التضييق 
وتش���ديد الحص���ار التي تنتهجه���ا حكومة 
االحت���الل ، معتب���رة أن إغالق معب���ر كرم أبو 
سالم يندرج ضمن مساعي االحتالل لتشديد 

الحصار المفروض على قطاع غزة .

عقب إغالق معبر كرم أبو سالم 

أسعار السلع نار.. 
»االقتصاد«  المواطنون لـ
أنقذونا من جشع التجار

غزة / حممد مهدي: 
ا�صط��ر املواطن م�صطفى اأبو اخلري لإيق��اف العمل يف بناء 
�صقت��ه ال�صغ��رية ؛ نتيج��ة الرتف��اع الكبري يف اأ�صع��ار مواد 
البن��اء ول�صيما ال�صمنت نتيجة ق��رار حكومة الحتالل 
تقلي���ص الب�صائع التي يتم اإدخاله��ا لقطاع غزة عرب معرب 

كرم اأبو �صامل التجاري، وما ت�صبب به القرار وج�صع التجار 
من ارتفاع ال�صعار مل�صاعفة الأرباح .

وكان��ت حكوم��ة الحتالل ق��د ب��داأت، �صبيحة ي��وم اأم�ص 
الثالث��اء ، بتطبي��ق قراره��ا اخلا���ص بتقلي���ص الب�صائ��ع 
امل��وردة اإىل قط��اع غ��زة، ومنع اإدخ��ال اأي م��واد با�صتثناء 

امل��واد التمويني��ة والطبية والب��رول وحظ��ر ت�صدير اأي 
�صلع من قطاع غزة لل�صوق اخلارجي اأو ال�صفة الغربية ، يف 
خطوة عقابية للقطاع بذريعة ا�صتم��رار اإطالق البالونات 
والطائرات الورقية احلارقة التي ت�صببت بن�صوب العديد 

من احلرائق يف م�صتوطنات ومزارع غالف غزة .

  اقتصادي: القرار اإلسرائيلي 
يهدد بانهيار االقتصاد المحلي 

وتوقف المشاريع الدولية 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد المفتي العام للقدس والديار الفلس���طينية، خطيب 
المسجد األقصى المبارك الشيخ محمد حسين على تحريم 
تس���هيل تمليك أي ج���زء من القدس وأرض فلس���طين 
لألع���داء. جاء ذلك في ظل المح���اوالت العدوانية األخيرة 
لسلطات االحتالل للس���يطرة على األراضي الفلسطينية، 
من خالل مناقش���ة مش���روع قانون يسمح لليهود بتملك 

األراضي في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الشيخ حسين في نص الفتوى "فاألصل أن فلسطين 
أرض خراجية وقفية، يحرم شرعًا بيع أراضيها وتمليكها 
لألع���داء، فهي تعد من الناحية الش���رعية م���ن المنافع 

اإلسالمية العامة، ال من األمالك الشخصية الخاصة.
وأضاف أن" تمليك األعداء لدار اإلسالم باطل، ويعد خيانة 
لله تعالى، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، وألمانة اإلسالم، 

فآثم من يبيع أرضه ألعدائه، أو يأخذ تعويضًا عنها، ألن بائع 
األرض لألعداء مظاهر على إخراج المس���لمين من ديارهم، 
وقد قرن���ه تبارك وتعالى بالذين يقاتلون المس���لمين في 
دينه���م". وتابع أن" بيع األرض لألعداء والسمس���رة عليها 
لهم، يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الوالء للكفار 
المحاربين، وهذا الوالء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتدًا 

عن اإلسالم خائنًا لله، ورسوله الكريم ودينه، ووطنه".

فتوى بتحريم تسهيل تمليك
 القدس وأرض فلسطين لألعداء

بيت لحم/ االستقالل:
وزعت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس، إخطارات هدم على 
مجموعة من المواطنين في بلدي���ة نحالين جنوب غربي مدينة بيت 

لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت بلدية نحالين أن سلطات االحتالل وزعت أيضًا إخطارات بوقف 

البناء في البلدية، علمًا أنه يوجد أكثر من 150 بيتا في مناطق )ج(.

توزيع إخطارات هدم ووقف 
بناء في بلدية نحالين
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ترامب  األميركي  الرئيس  حروب 
المؤكدة، صار لها تاريخ مشهود 
الرئيس في  من أس���لوب ه���ذا 
إدارته لحكم أميركا ) ضد الصين 
وأوروبا وإي���ران( .. ما يهمنا هنا، 
الفلسطينية  القضية  ضد  حربه 
لك���ن  أي مس���مى كان،  تح���ت 
النفس���ية  المقدمة  أنها  األهم، 
لمحو تل���ك القضية م���ن عقول 
الفلس���طينيين والع���رب، وم���ا 
الفيلم الذي بثته إحدى القنوات 
العربية عن ” النكبة ” من وجهة 
الصورة  س���وى  صهيونية،  نظر 
اإلعالمية في منهاجه، كما يثبت 
يومًا بعد ي���وم ، وكما يحمله من 
تسلم ما يسمى ” صفقة القرن 

” المستر كوشنير .
هنالك اليوم من يود محو تاريخ 
وتزييف تاري���خ .. الالعبون بهذا 
المنه���اج متضامن���ون من أجل 
ربح المقامرة الجديدة. بل هنالك 
تقاس���م أدوار، بين إع���الم وبين 
تمهيد لطريق ” الصفقة ” وبين 

فرضها.
في الحقيقة، جميعهم واهمون، 
ف���ال إعالمهم ال���كاذب المزيف 
س���وف ينج���ح في إقن���اع جيل 
التاريخي  بحق���ه  مقتنع  غاضب 
أكثر من أي جيل فلسطيني آخر، 
ثم واألهم، سوف يفتشون طويال 
لوضع  قي���ادي فلس���طيني  عن 
امضائه عل���ى ” الصفقة ” فلن 
يجدونه .. لن يكرر الفلسطينيون 
وع���د بلفور، كما ل���ن يكرروا لعبة 

اآلخري���ن م���ن عرب وغي���ر عرب 
إلقناعهم بأن ما يفعلونه خدمة 

لهم.
هو صراع ف���ي كل األحوال، بين 
إضافة النسيان على أهل القضية 
م���ن موقع اللعب بمف���ردات كل 
سطر فيها أخطر من وعد بلفور .. 
وإذا كان ثمة مسؤول فلسطيني 
يمكن���ه أن يض���ع توقيعه على 
المؤام���رة، فعليه أن يتنحى قبل 
أن يفكر بخطوة من هذا القبيل، 

وإال ..
ع���دد م���ن قي���ادات العالم ومن 
للفلس���طينيين:  قالوا  أبرزه���م، 
إياك���م وأن توقعوا على اتفاق أو 
قرار ينهي القضية الفلسطينية 
الزعي���م  بصراح���ة  قاله���ا   ..
اليوغوس���الفي الراحل تيتو قبل 
أن يتوفى بأيام، س���معها ياسر 
عرف���ات بأذنه من ف���م الرئيس 
اليوغوسالفي سابقًا وهو يهجي 
الكلمات بصعوبة نتيجة وضعه 

الصحي.
سنس���مع وس���نرى ف���ي القادم 
م���ن األيام، ما يراد له تس���ويق” 
الصفقة ” على أساس أنها الحل 
الذي الب���د منه .. لع���ل الرئيس 
ترامب يفكر بأن ما فرضه بالنسبة 
لمدين���ة القدس، ولما يعنيه من 
ح���روب يخوضها على مس���توى 
العالم، سوف لن يقف في وجهه 
أحد إذا ما ق���رر تحويل الصفقة 

إلى التنفيذ.
هذا الغ����رام بقدرات����ه الذاتية 

التي يشعر بها ترامب، سوف 
يتفاجأ بأنها خ����ارج القدرة في 
الفلسطينية  القضية  موضوع 
.. هناك ش����عب، وهنالك من ال 
يريد أن يلبس صف����ة الخيانة 
طوال عمره وما بعد حياته وحتى 
تاريخه  وكل  وأحف����اده  ألوالده 
الطوي����ل، وهنال����ك انتصارات 
سورية س����تعكس حالها على 
القضي����ة لتضيف لها الحماية 

الالئقة.
ال ش���ك أن األميركي مستعجل، 
لكن���ه يش���عر أن ثم���ة م���ن ال 
يتجاوب معه من الفلسطينيين 
ف���ي صفقت���ه باعتباره���ا فكرة 
إس���رائيلية كم���ا ب���ات معروفًا، 
ولهذا لم نسمع في إسرائيل من 
يندد بها أو يتحامل عليها، وفي 
األص���ل، أن ” صفق���ة ” من هذا 
النوع ال يمكن التبشير بها إذا لم 

يكن مفكرها إسرائيليًا.
من أعم���اق ” الضع���ف ” الذي 
يتص���وره ترام���ب أو يتص���وره 
اإلسرائيلي وآخرون ، فإن المشهد 
الفلسطيني ليس هكذا، وكذلك 
العرب���ي .. هنالك إرهاصات ثورة 
فلس���طينية ال شبيه لها في كل 
م���ا مر ، وحتى م���ا كان قد مر في 
الس���ابق، ما ه���و إال تمهيد لها ، 
في الوقت الذي ب���ات جليًا أن ما 
فرض���ه األميرك���ي والصهيوني 
على س���ورية والعراق سقط وهو 
في طريقه إلى السقوط في أقطار 

أخرى.

ل���م يجرؤ مخطط���و صفقة الق���رن على نش���رها علنًا 
والتق���دم بها كمش���روع له���م. بل كل م���ا يجري هو 
تسريبات غير كاملة ومحاوالت متعددة وعلى مختلف 
المس���تويات، السياس���ية واإلعالمية لغسل األدمغة 
وتش���ويه الوعي بها وإش���اعة الغموض واإلبهام عن 
مخاطرها التي لخصت في الكثير من وس���ائل اإلعالم 
كخطة صهيوأميركية تس���تهدف المنطقة العربية 
وخارجها أيضا وتعمل ضمنها بش���كل رئيس���ي إلى 
توطين الفلسطينيين في وطن بديل، خارج فلسطين 
المحتلة، وإنهاء حق العودة لالجئين الفلس���طينيين 
خارج فلس���طين. أي تصفية القضية الفلس���طينية 
وإنهاء الحقوق المش���روعة للشعب الفلسطيني في 
تقرير المصير والعودة والحرية واالس���تقالل، وتمرير 
تغيير المنطق���ة جغرا سياس���يًا. وتش���ير التقارير 
اإلعالمية أن اإلدارة األميركية تعكف حاليًا على وضع 
اللمس���ات األخيرة لهذه الخطة من خالل المش���اورات 
التي يقودها صهر الرئيس األميركي ترامب ومساعده 
الخ���اص، أو ولي العهد كما س���ماه الكاتب الصحفي 
المعروف روبرت فيس���ك، جاريد كوش���نير، ومبعوثه 
الخاص جيس���ون غرينبالت مع بعض الحكام العرب. 
أي أن واضعه���ا يعرف أنها صفق���ة لتدمير ما تبقى 
للفلسطينيين من قضية وعدالة وآمال وطنية، وبالضد 
من مصالح ش���عوب المنطقة وبلدانه���ا في النهاية. 
فلهذا يس���رب ويهيئ األجواء له���ا ويحاول تمريرها 
بقوة الضغط والرشوة واإلذالل.. ولعل ما يتسرب منها 
لحد اآلن هو األخطر في الصفقة، أو الصفعة الصهيو 

� أميركية الجديدة.
أمام ما عرف من هذه الصفقة وما نش���ر أو تسرب إلى 
النشر مع غموضه وعدم التأكيد عليه يتوجب التصدي 

له���ذه الصفقة ومقاومتها بكل األش���كال والس���بل 
القانونية والسياس���ية، رس���ميًا وش���عبيًا، ويتحمل 
الش���عب الفلسطيني مع ما تحمله من كل السياسات 
الصهيوغربية الت���ي واجهته أن يب���دأ هو بالتحدي 
ورفض قبولها ومنع الخضوع الشتراطاتها وما ستولده 
من أخطار فعلي���ة على مصير قضيته وعلى المنطقة 
بكاملها، ليكون الشرارة األولى والمحفز األول لتوسيع 
الممانعة والشعور بالمسؤولية الجماعية لما تتضمنه 
الصفقة وما تستهدفه أساسًا. وبعده وقبل كل شيء 
وقف عمليات التطبيع الرس���مية واألهلية التي تقوم 
بها بعض الحكومات العربية، ومنعها من االستهانة 
بالحقوق والنضاالت الوطنية، ورفض االنصياع ألوامر 
اإلدارات الغربية التي لم تكن في يوم من األيام بعيدة 
أو غير ضالعة في مخططات العدوان والحروب والدمار 

والتخريب في منطقتنا العربية خصوصا.
إن حرك���ة التحرر الوطني الفلس���طينية والعربية من 
بعدها في حالة كفاح تاريخي مستمرة حتى تحقيق 
أهدافه���ا الوطنية ف���ي التحرر الكامل، وبن���اء الدولة 
الوطنية الحرة المس���تقلة، كامل���ة الحقوق والحريات 
األساس���ية. ولعل في خطوات االنتفاضات الشعبية 
بكل وس���ائلها هي مؤش���ر على اس���تعداد الشعب 
الفلس���طيني وتقديم نموذجه النضال���ي الذي تقره 
القواني���ن الدولي���ة واألع���راف اإلنس���انية والتاريخ 

السياسي، ويستشهد به ويشهد له.
ما ت���م من مواق���ف فلس���طينية إزاءه���ا تصب في 
رفض الصفقة وتوابعها، وعدم االس���تجابة للضغوط 
الشديدة التي توجه عليها، سواء من واضعي الصفقة 
أو مروجيه���ا أو داعميها وممولي جرائمها التصفوية، 
وه���ذا أمر يأخذ في الحس���اب، ويثمن في المش���هد 

السياس���ي، واس���تمراره بعزيمة تصلب من أن تشد 
من أزر الكفاح الوطني الفلس���طيني ونضاله المشروع 

وحقوقه العادلة.
ولعل أيضًا مس���يرة العودة الكبرى التي انطلقت من 
غزة تضع ه���ي األخرى في الواجهة موقف الش���عب 
الفلس���طيني، وال���ذي عمده بدماء الش���هداء من كل 
األجي���ال ودون توق���ف أو انتظ���ار. كما أن اس���تمرار 
المسيرة وبطابعها السلمي وتزايد أعداد المشاركين 
فيها، وتوس���عها ليس في غزة وحده���ا، بل في كل 
مدن فلسطين المحتلة، تأكيد آخر على إصرار الشعب 
الفلس���طيني على اس���تمرار نضاله التحرري وكفاحه 
الوطني وصموده المشهود له به وتضحياته الجسيمة 

التي يتوقف عندها كل من له ضمير إنساني.
هذه المسيرات باستمرارها وبسلميتها وتضحياتها 
تحرض الضمير اإلنساني إلعالن تضامنه مع الشعب 
الفلسطيني وحقوقه المشروعة، فانطلقت من جديد 
سفن التضامن العالمي من أغلب المدن أو عبرها معلنة 
وقوفها بصوت عال مع الش���عب الفلسطيني وحركة 
تحرره الوطني ضد االحتالل والحروب والعدوان والظلم 
واالضطهاد والعسف اإلسرائيلي. كما تقدمت مواقف 

وتصريحات تعبر عن هذا التضامن اإلنساني.
عربي���ا كانت صنعاء، عاصمة اليم���ن، المحاصر جوًا وبحرًا 
وبرا، ويشن على شعبه حرب شعواء راح ومازال يروح آالف 
الش���هداء من كل أجياله فيها، م���ن صنعاء هذه خرجت 
أولى تظاهرات يمكن القول عنها: مليونية، ترفع ش���عار 
التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني وتقول من هناك: 
إن الشعب اليمني وصنعاء بالذات ال تتضامن فقط وإنما 
تتحرق إلى المشاركة مع الشعب الفلسطيني في نضاله 
اليومي وتدافع عن القضية المركزية لألمة العربية. وفي 

هذه المناسبة أدعو األخوة في قيادة أو تنسيق مسيرات 
العودة الكبرى إعالن يوم تضامن مع الش���عب العربي في 
اليمن والدعوة لوقف الحرب عليه فورا والعمل على إعادة 
اإلعمار وحماية السكان. وتأتي أهمية مثل هذه االلتفاتة 
تعبيرًا عن روح التضامن والتحالف والمشاركة في معارك 

التحرر الوطني والقومي.
لقد تعلم الشعب في اليمن كما الشعب في فلسطين 
من تجاربه ف���ي محاربة االس���تعمار وأذياله ومروجي 
الح���روب وممولي الدم���ار والخراب، كما أن الش���عب 
الفلسطيني يواصل فعالياته الجديدة وهو منطلق من 
تجاربه والعالم في التخلص من االحتالل واالستعمار 

االستيطاني.
لقد اختار الش���عب الفلس���طيني بوعي وإرادة كاملة 
طريق التح���رر الوطن���ي ويعلم مهمات���ه ومنجزاته. 
وخاض ومازال يواصل تجربته منذ هبات وانتفاضات 
وث���ورات أع���وام 1919 و 1929 و 1936 وما تالها وإلى 
الي���وم، دفاعًا عن حقوقه المش���روعة وعدالة قضيته 

وصراعه الوجودي.
عبرت مسيرات العودة، أو قدمت الرسالة والدرس في 
التأكيد على وحدة الش���عب الفلسطيني، وأهميتها 
ف���ي مواجهة التحديات واالنتصار فيها. وما تجس���د 
منه���ا في المس���يرات وكس���ر الحص���ار يضمن قوة 
اإلرادة الش���عبية ويك���ون الحص���ن الحصين للوحدة 
الوطني���ة والمقاوم���ة الموحدة. وبها يقوم الش���عب 
الفلس���طيني في صفع الصفقة وردها إلى أصحابها 
وأركانها واعتبارها جريمة أخرى ضد حقوق الش���عب 
الفلسطيني وش���عوب المنطقة وخياراتها التحررية 
المش���روعة. وما رفع من شعار في مسيرة يوم الجمعة 

)6/7/2018 (”إسقاط الصفقة” إال دليل واضح.

سقــوط الــوهم
زهير ماجد

رأي

أشبعتنا األمم المتحدة نداءات بضرورة رفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة, وأدانت منظمة حقوق اإلنسان 
التابعة لألمم المتحدة ممارس���ات سلطات االحتالل الصهيوني ضد القطاع وحذرت في تقارير أعدتها من 
كوارث إنسانية وبيئية وتفشي األمراض الخطيرة وارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى حد كبير, وال تكاد تتوقف 
زيارات نيكوالي مالدينوف مبعوث األمم المتحدة للسالم في الشرق األوسط, وآخرها زيارته للقاهرة والتي 
دعا خاللها لرفع الحصار عن قطاع غزة, وضرورة تحسين أوضاع السكان وحل مشكلة المياه والكهرباء فورًا, 

والبدء بجوالت حقيقية لتنفيذ المصالحة الفلسطينية وحل المشكالت المعيشية للمواطنين الغزيين. 
جهود األمم المتحدة ونداءاتها المستمرة واستغاثاتها بالمجتمع الدولي قابلها بنيامين نتنياهو 
وحكومته بإجراءات إضافية وتش���ديد الحصار على قطاع غزة وفرض عقوبات جماعية على الشعب 
الفلسطيني وذلك بمنع دخول المواد والبضائع إلى القطاع وهو ما يمثل تحديًا جديدًا لألمم المتحدة 
والمجتمع الدولي وجريمة جديدة ضد اإلنسانية, وهذا يتحمل نتيجته المجتمع الدولي الذي يقف 
عاجزًا عن مواجهة سياسة االحتالل الذي يفرض حصاره على قطاع غزة منذ ما يزيد عن اثني عشر 
عامًا, لم يس���تطع خاللها المجتمع الدولي بمؤسس���اته المختلفة رفع الحص���ار عن القطاع, ووقفوا 

عاجزين أمام جرائم االحتالل مكتفين بالشجب واالستنكار لها. 
االحت���الل تذرع بأن هذه الخط���وة اإلجرامية جاءت ردًا على إطالق الفلس���طينيين في قطاع غزة 
للبالونات الحارقة والطائرات الورقية, ونحن على يقين ان هذا اإلجراء العقابي جاء في أعقاب رفض 
حماس إبرام صفقة تبادل أسرى مع االحتالل الصهيوني مقابل رفع الحصار عن غزة والدخول في 
تهدئة طويلة األمد وحل المش���كالت المعيشية الملحة لس���كان القطاع كأزمة الكهرباء والمياه, 
وأن »إسرائيل« أبلغت رسميًا برفض حماس إدراج ملف الجنود األسرى لديها في أي حوار إال بعد 
إفراج االحتالل عن مائتي أس���ير فلس���طيني من المفرج عنهم في صفقة شاليط أعاد االحتالل 
اعتقالهم مجددًا, ومن ثم البدء بالتفاوض حول األس���رى الفلسطينيين في سجون االحتالل, وال 
يمكن مقايضة الجنود الصهاينة لدى حماس بأي ش���يء دون اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين, 

وهذا محل إجماع فصائلي وشعبي ال يمكن بأي حال من األحوال المساومة عليه.    
حكوم���ة االحتالل الصهيوني تعيش في مأزق كبير بس���بب الضغوط التي تم���ارس عليها من قبل أهالي 
الجنود المفقودين, والمعارضة الصهيونية, وتزايدت الضغوط أكثر في أعقاب اتخاذ الحكومة الصهيونية 
ق���رارًا تم المصادقة عليه بعدم إبرام أي اتفاقية تبادل أس���رى مع الفلس���طينيين مقابل اإلفراج عن جنود 
»مختطفين«, وقد راهنت الحكومة طويال على قدرتها لمعرفة أماكن الجنود وفش���لت, وانحصرت الخيارات 
أمامها في الدخول بجولة حوار مع المقاومة الفلس���طينية, وهى تناور اآلن وتس���تخدم كل أدوات الضغط 

الممكنة, لكننا على يقين أنها ستنصاع في نهاية األمر لشروط المقاومة وإن غدًا لناظره قريب. 
اننا نؤكد على بيان لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية بأن غزة لن تموت من الحصار, 
ولن تركع لالحتالل مهما بلغ جبروته, ولن تقبل بتمرير ما تس����مى بصفقة القرن, وإن رد غزة على 
تش����ديد الحصار سيكون بتصعيد المسيرات الش����عبية تجاه المناطق الحدودية وتطوير أدوات 
المواجهة السلمية للتصدي لالحتالل وجرائمه وحشد الجماهير وتنظيم الفعاليات على المناطق 
الحدودية كي يدرك االحت����الل أن جرائمه ومؤامراته ومخططاته تزيدنا قوة وإصرارًا وعزيمة حتى 

نصل ألهدافنا والضربة التي ال تميتنا تحيينا.  

 لن نموت بالحصار

كاظم الموسويصفعة مسيرات العودة لصفقة القرن
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ترامب  األميركي  الرئيس  حروب 
المؤكدة، صار لها تاريخ مشهود 
الرئيس في  من أس���لوب ه���ذا 
إدارته لحكم أميركا ) ضد الصين 
وأوروبا وإي���ران( .. ما يهمنا هنا، 
الفلسطينية  القضية  ضد  حربه 
لك���ن  أي مس���مى كان،  تح���ت 
النفس���ية  المقدمة  أنها  األهم، 
لمحو تل���ك القضية م���ن عقول 
الفلس���طينيين والع���رب، وم���ا 
الفيلم الذي بثته إحدى القنوات 
العربية عن ” النكبة ” من وجهة 
الصورة  س���وى  صهيونية،  نظر 
اإلعالمية في منهاجه، كما يثبت 
يومًا بعد ي���وم ، وكما يحمله من 
تسلم ما يسمى ” صفقة القرن 

” المستر كوشنير .
هنالك اليوم من يود محو تاريخ 
وتزييف تاري���خ .. الالعبون بهذا 
المنه���اج متضامن���ون من أجل 
ربح المقامرة الجديدة. بل هنالك 
تقاس���م أدوار، بين إع���الم وبين 
تمهيد لطريق ” الصفقة ” وبين 

فرضها.
في الحقيقة، جميعهم واهمون، 
ف���ال إعالمهم ال���كاذب المزيف 
س���وف ينج���ح في إقن���اع جيل 
التاريخي  بحق���ه  مقتنع  غاضب 
أكثر من أي جيل فلسطيني آخر، 
ثم واألهم، سوف يفتشون طويال 
لوضع  قي���ادي فلس���طيني  عن 
امضائه عل���ى ” الصفقة ” فلن 
يجدونه .. لن يكرر الفلسطينيون 
وع���د بلفور، كما ل���ن يكرروا لعبة 

اآلخري���ن م���ن عرب وغي���ر عرب 
إلقناعهم بأن ما يفعلونه خدمة 

لهم.
هو صراع ف���ي كل األحوال، بين 
إضافة النسيان على أهل القضية 
م���ن موقع اللعب بمف���ردات كل 
سطر فيها أخطر من وعد بلفور .. 
وإذا كان ثمة مسؤول فلسطيني 
يمكن���ه أن يض���ع توقيعه على 
المؤام���رة، فعليه أن يتنحى قبل 
أن يفكر بخطوة من هذا القبيل، 

وإال ..
ع���دد م���ن قي���ادات العالم ومن 
للفلس���طينيين:  قالوا  أبرزه���م، 
إياك���م وأن توقعوا على اتفاق أو 
قرار ينهي القضية الفلسطينية 
الزعي���م  بصراح���ة  قاله���ا   ..
اليوغوس���الفي الراحل تيتو قبل 
أن يتوفى بأيام، س���معها ياسر 
عرف���ات بأذنه من ف���م الرئيس 
اليوغوسالفي سابقًا وهو يهجي 
الكلمات بصعوبة نتيجة وضعه 

الصحي.
سنس���مع وس���نرى ف���ي القادم 
م���ن األيام، ما يراد له تس���ويق” 
الصفقة ” على أساس أنها الحل 
الذي الب���د منه .. لع���ل الرئيس 
ترامب يفكر بأن ما فرضه بالنسبة 
لمدين���ة القدس، ولما يعنيه من 
ح���روب يخوضها على مس���توى 
العالم، سوف لن يقف في وجهه 
أحد إذا ما ق���رر تحويل الصفقة 

إلى التنفيذ.
هذا الغ����رام بقدرات����ه الذاتية 

التي يشعر بها ترامب، سوف 
يتفاجأ بأنها خ����ارج القدرة في 
الفلسطينية  القضية  موضوع 
.. هناك ش����عب، وهنالك من ال 
يريد أن يلبس صف����ة الخيانة 
طوال عمره وما بعد حياته وحتى 
تاريخه  وكل  وأحف����اده  ألوالده 
الطوي����ل، وهنال����ك انتصارات 
سورية س����تعكس حالها على 
القضي����ة لتضيف لها الحماية 

الالئقة.
ال ش���ك أن األميركي مستعجل، 
لكن���ه يش���عر أن ثم���ة م���ن ال 
يتجاوب معه من الفلسطينيين 
ف���ي صفقت���ه باعتباره���ا فكرة 
إس���رائيلية كم���ا ب���ات معروفًا، 
ولهذا لم نسمع في إسرائيل من 
يندد بها أو يتحامل عليها، وفي 
األص���ل، أن ” صفق���ة ” من هذا 
النوع ال يمكن التبشير بها إذا لم 

يكن مفكرها إسرائيليًا.
من أعم���اق ” الضع���ف ” الذي 
يتص���وره ترام���ب أو يتص���وره 
اإلسرائيلي وآخرون ، فإن المشهد 
الفلسطيني ليس هكذا، وكذلك 
العرب���ي .. هنالك إرهاصات ثورة 
فلس���طينية ال شبيه لها في كل 
م���ا مر ، وحتى م���ا كان قد مر في 
الس���ابق، ما ه���و إال تمهيد لها ، 
في الوقت الذي ب���ات جليًا أن ما 
فرض���ه األميرك���ي والصهيوني 
على س���ورية والعراق سقط وهو 
في طريقه إلى السقوط في أقطار 

أخرى.

ل���م يجرؤ مخطط���و صفقة الق���رن على نش���رها علنًا 
والتق���دم بها كمش���روع له���م. بل كل م���ا يجري هو 
تسريبات غير كاملة ومحاوالت متعددة وعلى مختلف 
المس���تويات، السياس���ية واإلعالمية لغسل األدمغة 
وتش���ويه الوعي بها وإش���اعة الغموض واإلبهام عن 
مخاطرها التي لخصت في الكثير من وس���ائل اإلعالم 
كخطة صهيوأميركية تس���تهدف المنطقة العربية 
وخارجها أيضا وتعمل ضمنها بش���كل رئيس���ي إلى 
توطين الفلسطينيين في وطن بديل، خارج فلسطين 
المحتلة، وإنهاء حق العودة لالجئين الفلس���طينيين 
خارج فلس���طين. أي تصفية القضية الفلس���طينية 
وإنهاء الحقوق المش���روعة للشعب الفلسطيني في 
تقرير المصير والعودة والحرية واالس���تقالل، وتمرير 
تغيير المنطق���ة جغرا سياس���يًا. وتش���ير التقارير 
اإلعالمية أن اإلدارة األميركية تعكف حاليًا على وضع 
اللمس���ات األخيرة لهذه الخطة من خالل المش���اورات 
التي يقودها صهر الرئيس األميركي ترامب ومساعده 
الخ���اص، أو ولي العهد كما س���ماه الكاتب الصحفي 
المعروف روبرت فيس���ك، جاريد كوش���نير، ومبعوثه 
الخاص جيس���ون غرينبالت مع بعض الحكام العرب. 
أي أن واضعه���ا يعرف أنها صفق���ة لتدمير ما تبقى 
للفلسطينيين من قضية وعدالة وآمال وطنية، وبالضد 
من مصالح ش���عوب المنطقة وبلدانه���ا في النهاية. 
فلهذا يس���رب ويهيئ األجواء له���ا ويحاول تمريرها 
بقوة الضغط والرشوة واإلذالل.. ولعل ما يتسرب منها 
لحد اآلن هو األخطر في الصفقة، أو الصفعة الصهيو 

� أميركية الجديدة.
أمام ما عرف من هذه الصفقة وما نش���ر أو تسرب إلى 
النشر مع غموضه وعدم التأكيد عليه يتوجب التصدي 

له���ذه الصفقة ومقاومتها بكل األش���كال والس���بل 
القانونية والسياس���ية، رس���ميًا وش���عبيًا، ويتحمل 
الش���عب الفلسطيني مع ما تحمله من كل السياسات 
الصهيوغربية الت���ي واجهته أن يب���دأ هو بالتحدي 
ورفض قبولها ومنع الخضوع الشتراطاتها وما ستولده 
من أخطار فعلي���ة على مصير قضيته وعلى المنطقة 
بكاملها، ليكون الشرارة األولى والمحفز األول لتوسيع 
الممانعة والشعور بالمسؤولية الجماعية لما تتضمنه 
الصفقة وما تستهدفه أساسًا. وبعده وقبل كل شيء 
وقف عمليات التطبيع الرس���مية واألهلية التي تقوم 
بها بعض الحكومات العربية، ومنعها من االستهانة 
بالحقوق والنضاالت الوطنية، ورفض االنصياع ألوامر 
اإلدارات الغربية التي لم تكن في يوم من األيام بعيدة 
أو غير ضالعة في مخططات العدوان والحروب والدمار 

والتخريب في منطقتنا العربية خصوصا.
إن حرك���ة التحرر الوطني الفلس���طينية والعربية من 
بعدها في حالة كفاح تاريخي مستمرة حتى تحقيق 
أهدافه���ا الوطنية ف���ي التحرر الكامل، وبن���اء الدولة 
الوطنية الحرة المس���تقلة، كامل���ة الحقوق والحريات 
األساس���ية. ولعل في خطوات االنتفاضات الشعبية 
بكل وس���ائلها هي مؤش���ر على اس���تعداد الشعب 
الفلس���طيني وتقديم نموذجه النضال���ي الذي تقره 
القواني���ن الدولي���ة واألع���راف اإلنس���انية والتاريخ 

السياسي، ويستشهد به ويشهد له.
ما ت���م من مواق���ف فلس���طينية إزاءه���ا تصب في 
رفض الصفقة وتوابعها، وعدم االس���تجابة للضغوط 
الشديدة التي توجه عليها، سواء من واضعي الصفقة 
أو مروجيه���ا أو داعميها وممولي جرائمها التصفوية، 
وه���ذا أمر يأخذ في الحس���اب، ويثمن في المش���هد 

السياس���ي، واس���تمراره بعزيمة تصلب من أن تشد 
من أزر الكفاح الوطني الفلس���طيني ونضاله المشروع 

وحقوقه العادلة.
ولعل أيضًا مس���يرة العودة الكبرى التي انطلقت من 
غزة تضع ه���ي األخرى في الواجهة موقف الش���عب 
الفلس���طيني، وال���ذي عمده بدماء الش���هداء من كل 
األجي���ال ودون توق���ف أو انتظ���ار. كما أن اس���تمرار 
المسيرة وبطابعها السلمي وتزايد أعداد المشاركين 
فيها، وتوس���عها ليس في غزة وحده���ا، بل في كل 
مدن فلسطين المحتلة، تأكيد آخر على إصرار الشعب 
الفلس���طيني على اس���تمرار نضاله التحرري وكفاحه 
الوطني وصموده المشهود له به وتضحياته الجسيمة 

التي يتوقف عندها كل من له ضمير إنساني.
هذه المسيرات باستمرارها وبسلميتها وتضحياتها 
تحرض الضمير اإلنساني إلعالن تضامنه مع الشعب 
الفلسطيني وحقوقه المشروعة، فانطلقت من جديد 
سفن التضامن العالمي من أغلب المدن أو عبرها معلنة 
وقوفها بصوت عال مع الش���عب الفلسطيني وحركة 
تحرره الوطني ضد االحتالل والحروب والعدوان والظلم 
واالضطهاد والعسف اإلسرائيلي. كما تقدمت مواقف 

وتصريحات تعبر عن هذا التضامن اإلنساني.
عربي���ا كانت صنعاء، عاصمة اليم���ن، المحاصر جوًا وبحرًا 
وبرا، ويشن على شعبه حرب شعواء راح ومازال يروح آالف 
الش���هداء من كل أجياله فيها، م���ن صنعاء هذه خرجت 
أولى تظاهرات يمكن القول عنها: مليونية، ترفع ش���عار 
التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني وتقول من هناك: 
إن الشعب اليمني وصنعاء بالذات ال تتضامن فقط وإنما 
تتحرق إلى المشاركة مع الشعب الفلسطيني في نضاله 
اليومي وتدافع عن القضية المركزية لألمة العربية. وفي 

هذه المناسبة أدعو األخوة في قيادة أو تنسيق مسيرات 
العودة الكبرى إعالن يوم تضامن مع الش���عب العربي في 
اليمن والدعوة لوقف الحرب عليه فورا والعمل على إعادة 
اإلعمار وحماية السكان. وتأتي أهمية مثل هذه االلتفاتة 
تعبيرًا عن روح التضامن والتحالف والمشاركة في معارك 

التحرر الوطني والقومي.
لقد تعلم الشعب في اليمن كما الشعب في فلسطين 
من تجاربه ف���ي محاربة االس���تعمار وأذياله ومروجي 
الح���روب وممولي الدم���ار والخراب، كما أن الش���عب 
الفلسطيني يواصل فعالياته الجديدة وهو منطلق من 
تجاربه والعالم في التخلص من االحتالل واالستعمار 

االستيطاني.
لقد اختار الش���عب الفلس���طيني بوعي وإرادة كاملة 
طريق التح���رر الوطن���ي ويعلم مهمات���ه ومنجزاته. 
وخاض ومازال يواصل تجربته منذ هبات وانتفاضات 
وث���ورات أع���وام 1919 و 1929 و 1936 وما تالها وإلى 
الي���وم، دفاعًا عن حقوقه المش���روعة وعدالة قضيته 

وصراعه الوجودي.
عبرت مسيرات العودة، أو قدمت الرسالة والدرس في 
التأكيد على وحدة الش���عب الفلسطيني، وأهميتها 
ف���ي مواجهة التحديات واالنتصار فيها. وما تجس���د 
منه���ا في المس���يرات وكس���ر الحص���ار يضمن قوة 
اإلرادة الش���عبية ويك���ون الحص���ن الحصين للوحدة 
الوطني���ة والمقاوم���ة الموحدة. وبها يقوم الش���عب 
الفلس���طيني في صفع الصفقة وردها إلى أصحابها 
وأركانها واعتبارها جريمة أخرى ضد حقوق الش���عب 
الفلسطيني وش���عوب المنطقة وخياراتها التحررية 
المش���روعة. وما رفع من شعار في مسيرة يوم الجمعة 

)6/7/2018 (”إسقاط الصفقة” إال دليل واضح.

سقــوط الــوهم
زهير ماجد

رأي

أشبعتنا األمم المتحدة نداءات بضرورة رفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة, وأدانت منظمة حقوق اإلنسان 
التابعة لألمم المتحدة ممارس���ات سلطات االحتالل الصهيوني ضد القطاع وحذرت في تقارير أعدتها من 
كوارث إنسانية وبيئية وتفشي األمراض الخطيرة وارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى حد كبير, وال تكاد تتوقف 
زيارات نيكوالي مالدينوف مبعوث األمم المتحدة للسالم في الشرق األوسط, وآخرها زيارته للقاهرة والتي 
دعا خاللها لرفع الحصار عن قطاع غزة, وضرورة تحسين أوضاع السكان وحل مشكلة المياه والكهرباء فورًا, 

والبدء بجوالت حقيقية لتنفيذ المصالحة الفلسطينية وحل المشكالت المعيشية للمواطنين الغزيين. 
جهود األمم المتحدة ونداءاتها المستمرة واستغاثاتها بالمجتمع الدولي قابلها بنيامين نتنياهو 
وحكومته بإجراءات إضافية وتش���ديد الحصار على قطاع غزة وفرض عقوبات جماعية على الشعب 
الفلسطيني وذلك بمنع دخول المواد والبضائع إلى القطاع وهو ما يمثل تحديًا جديدًا لألمم المتحدة 
والمجتمع الدولي وجريمة جديدة ضد اإلنسانية, وهذا يتحمل نتيجته المجتمع الدولي الذي يقف 
عاجزًا عن مواجهة سياسة االحتالل الذي يفرض حصاره على قطاع غزة منذ ما يزيد عن اثني عشر 
عامًا, لم يس���تطع خاللها المجتمع الدولي بمؤسس���اته المختلفة رفع الحص���ار عن القطاع, ووقفوا 

عاجزين أمام جرائم االحتالل مكتفين بالشجب واالستنكار لها. 
االحت���الل تذرع بأن هذه الخط���وة اإلجرامية جاءت ردًا على إطالق الفلس���طينيين في قطاع غزة 
للبالونات الحارقة والطائرات الورقية, ونحن على يقين ان هذا اإلجراء العقابي جاء في أعقاب رفض 
حماس إبرام صفقة تبادل أسرى مع االحتالل الصهيوني مقابل رفع الحصار عن غزة والدخول في 
تهدئة طويلة األمد وحل المش���كالت المعيشية الملحة لس���كان القطاع كأزمة الكهرباء والمياه, 
وأن »إسرائيل« أبلغت رسميًا برفض حماس إدراج ملف الجنود األسرى لديها في أي حوار إال بعد 
إفراج االحتالل عن مائتي أس���ير فلس���طيني من المفرج عنهم في صفقة شاليط أعاد االحتالل 
اعتقالهم مجددًا, ومن ثم البدء بالتفاوض حول األس���رى الفلسطينيين في سجون االحتالل, وال 
يمكن مقايضة الجنود الصهاينة لدى حماس بأي ش���يء دون اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين, 

وهذا محل إجماع فصائلي وشعبي ال يمكن بأي حال من األحوال المساومة عليه.    
حكوم���ة االحتالل الصهيوني تعيش في مأزق كبير بس���بب الضغوط التي تم���ارس عليها من قبل أهالي 
الجنود المفقودين, والمعارضة الصهيونية, وتزايدت الضغوط أكثر في أعقاب اتخاذ الحكومة الصهيونية 
ق���رارًا تم المصادقة عليه بعدم إبرام أي اتفاقية تبادل أس���رى مع الفلس���طينيين مقابل اإلفراج عن جنود 
»مختطفين«, وقد راهنت الحكومة طويال على قدرتها لمعرفة أماكن الجنود وفش���لت, وانحصرت الخيارات 
أمامها في الدخول بجولة حوار مع المقاومة الفلس���طينية, وهى تناور اآلن وتس���تخدم كل أدوات الضغط 

الممكنة, لكننا على يقين أنها ستنصاع في نهاية األمر لشروط المقاومة وإن غدًا لناظره قريب. 
اننا نؤكد على بيان لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية بأن غزة لن تموت من الحصار, 
ولن تركع لالحتالل مهما بلغ جبروته, ولن تقبل بتمرير ما تس����مى بصفقة القرن, وإن رد غزة على 
تش����ديد الحصار سيكون بتصعيد المسيرات الش����عبية تجاه المناطق الحدودية وتطوير أدوات 
المواجهة السلمية للتصدي لالحتالل وجرائمه وحشد الجماهير وتنظيم الفعاليات على المناطق 
الحدودية كي يدرك االحت����الل أن جرائمه ومؤامراته ومخططاته تزيدنا قوة وإصرارًا وعزيمة حتى 

نصل ألهدافنا والضربة التي ال تميتنا تحيينا.  

 لن نموت بالحصار

كاظم الموسويصفعة مسيرات العودة لصفقة القرن
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رام الله/ االستقالل:
الرابحون بجائزة حضور مباراة  وصل 
نصف نهائي مونديال روس���يا إلى 
مدينة س���ان بطرسبرغ، برفقة طاقم 
من شركة المشروبات الوطنية، وهي 
الجائزة الكبرى المقدمة من ش���ركة 
كوكاكوال/كابي  الوطنية  المشروبات 
لعش���رة أش���خاص م���ع مرافقيهم، 
ضم���ن حملة "كأس العال���م 2018" 
التي أطلقتها الش���ركة خالل شهر 

شباط.
وس���يقوم الرابحون م���ن محافظات 
الضف���ة الغربية وقط���اع غزة، بجولة 
في مدينة س���ان بطرسبرغ الروسية، 
للتع���رف عل���ى أبرز وأه���م المعالم 
الس���ياحية واألثرية ف���ي المدينة، 
وذل���ك قبل حض���ور مب���اراة نصف 
النهائي والت���ي جمعت المنتخبين 

فرنسا و بلجيكا أمس الثالثاء.
وعبر الشاب أحمد أبو شرار من قطاع 
غ���زة )22 عامًا( عن فرحته وس���روره 
لف���وزه به���ذه الرحل���ة من ش���ركة 
الوطني���ة كوكاك���وال،  المش���روبات 
قائ���ال: "إن الرحلة من بدايتها كانت 
ممتعة ج���دًا إل���ى أن وصلنا مدينة 
سان بطرسبرغ، فنحن لم نكن نحلم 

أن نزور هذا المكان طيلة حياتنا، وأن 
نجل���س في المالع���ب الدولية ونرى 

نجوم الكرة على أرض الواقع. 
من جهته، تمنى عماد الهندي مدير 
عام شركة المشروبات الوطنية رحلة 
العش���رة  للرابحين  وممتع���ة  طيبة 
ومرافقيه���م، مضيف���ًا أن الش���ركة 
تس���عد بتحقيق حلم المش���اركين 
الرياضية  المدرج���ات  إلى  بالوصول 

العالمية ومش���اهدة مباريات كأس 
العالم عن كثب.

وكانت شركة المشروبات الوطنية 
قد منحت 10 ف���رص لربح رحلة 
لش���خصين، حي���ث إن كل فائز 
يستطيع أن يرافقه شخص واحد 
لحضور نصف نهائي المونديال، 
ش���املة كافة تكاليف رحلتهما 
م���ن المغ���ادرة وحت���ى العودة، 

باإلضاف���ة إلى الجوائ���ز القيمة 
التي قدمت للمستهلكين ضمن 
حملة "كأس العالم 2018" والتي 
شملت 200 جهاز موبايل من نوع 
Samsung S8، إضافة إلى آالف 
بتصميم  كوكاكوال  القدم  كرات 
العال���م 2018  كرة ق���دم كأس 
والمنتجات  وحقائب كوكاك���وال 

المجانية 1.125 لتر.

الّرابحون بحملة »كوكاكوال/ كابي« يصلون
 روسيا لحضور نصف نهائي المونديال

رام الله/ االستقالل:
أظهرت معطيات رسمية حديثة، أن الودائع في البنوك العاملة 
في الس���وق الفلسطينية، سجلت مستوى قياسيًا جديدًا في 

مايو أيار الماضي.
وبحس���ب بيانات حديثة منش���ورة على موقع س���لطة النقد 
الفلسطينية، بلغت ودائع العمالء في كل من الضفة الغربية 
وقطاع غ���زة، 12.07 مليار دوالر أمريك���ي، مقارنة مع 11.246 

مليار دوالر في الفترة المقابلة من 2017.
ولم يسبق للقطاع المصرفي الفلسطيني، أن سجل هذا الرقم 
من الودائع الذي يمثل أم���وال القطاع العام، والقطاع الخاص 

)أفراد وشركات ومؤسسات(.
وبلغ إجمالي قيمة الودائع في الضفة الغربية حتى نهاية مايو 
أيار الماضي 10.963 ملي���ارات دوالر، مقارنة مع 10.143 في 

الفترة المقابلة من 2017.
في المقابل، بلغ إجمالي قيم���ة الودائع في قطاع غزة، 1.113 
ملي���ار دوالر بنهاية مايو أيار الماضي، مقارنة مع 1.103 مليار 

دوالر في الفترة المناظرة من 2017.
وتظهر األرقام نموًا بطيئًا في ودائع العمالء بقطاع غزة، ألسباب 
مرتبطة بأنص���اف الرواتب التي تصرفها الحكومة للموظفين 
العموميين بغ���زة منذ مارس آذار الماضي والحصار المفروض 

على القطاع.
ويعمل في السوق الفلسطينية 15 مصرفًا محليًا ووافدًا، منها 
7 بن���وك محلية، و8 بنوك واف���دة، بواقع 7 بنوك أردنية وبنك 

مصري واحد.

الودائع في بنوك 
فلسطين تبلغ مستوى 
قياسيًا في أيار الماضي

االستقالل / وكاالت:
ارتفع معدل التضخم السنوي بمصر للمرة األولى منذ 10 أشهر، إلى 13.8 بالمائة في يونيو/ حزيران 

الماضي، من 11.5 بالمائة في الشهر السابق له، حسب الجهاز المركزي والتعبئة واإلحصاء.
وحسب رصد األناضول، استنادًا إلى بيانات "اإلحصاء"، فإن يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم 
الس���نوي للصعود مجددًا للمرة األولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة ب�34.2 

بالمائة في يوليو/ تموز 2017.
وواصل معدل التضخم السنوي الهبوط اعتبارًا من أغسطس/ آب 2017 حتى مايو/ أيار 2018، بفعل 

سنة األساس.
وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير س���عر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 

.2016
وأوضح "اإلحصاء"، في بيان، أمس الثالثاء، أن الرقم القياسي ألسعار المستهلك إلجمالي البالد، صعد 

بنسبة 2.9 بالمائة في يونيو الماضي، مقارنة بنسبة 0.3 بالمائة في الشهر السابق له.
وأضاف البيان، أن معدل التضخم في الفترة من يناير/ كانون الثاني – يونيو 2018، ارتفع بنسبة 14 

بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.
وفي 28 يونيو الماضي، قرر البنك المركزي، اإلبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على 

التوالي وذلك خالل أقل من شهرين عند 16.75 بالمائة لإليداع، و17.75 بالمائة لإلقراض.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الرئيس الصيني "ش���ي جينبينغ" أمس الثالثاء، أن بالده ستقدم قروضا للتنمية االقتصادية بقيمة 

20 مليار دوالر إلى دول عربية، وذلك في إطار مساعي بالده لتعزيز تأثيرها في الشرق االوسط وافريقيا.
وصرح "جينبينغ" أمام الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الصيني العربي أن القروض س���تخصص ل� "مشاريع 
ستوفر فرص عمل جيدة وسيكون لها تأثير اجتماعي ايجابي في دول عربية لديها حاجات إلعادة االعمار"، 

دون اعطاء تفاصيل.
وتابع "جينبينغ"  أمام المش���اركين في المنتدى الذي عقد في قصر الشعب في بكين أن القروض جزء من 
برنامج صيني خاص "إلعادة الهيكلة االقتصادية" و"تحفيز الصناعات"، مضياف ان بالده مستعدة لتقديم 
قرض آخر بقيمة نحو 150 مليون دوالر أخرى لدول في المنطقة من أجل "تعزيز قدراتها على الحفاظ على 

االستقرار"، مستخدما التعبير المعتاد لإلشارة الى حفظ النظام والمراقبة.
وس���بق أن قدمت الصين قروضا لدول عربية من بينها 1,3 مليار دوالر لجيبوتي وحدها، بحس���ب تقديرات 

مبادرة االبحاث الصينية االفريقية ومقرها الواليات المتحدة.

غزة/ االستقالل:
األعم���ال  رج���ال  جمعي���ة  طالب���ت 
الفلس���طينيين أم���س الثالث���اء، برفع 
اإلس���رائيلية  والعقوب���ات  الحص���ار 
الجدي���دة الت���ي فرضه���ا االحت���الل 

اإلسرائيلي على قطاع غزة.
وقال رئيس الجمعية علي الحايك في 
تصريح صحفي وصل » االستقالل« : إن 
العقوبات الجديدة من شأنها تعميق 
األزم���ات اإلنس���انية واالقتصادية في 
قطاع غزة، ورفع نس���ب البطالة والفقر 

واالنعدام الغذائي في البالد.
وأض���اف أن العقوب���ات الجدي���دة من 

ش���أنها أيضًا ش���ل الحرك���ة التجارية 
في غ���زة، وتكبيد التجار ورجال األعمال 
والمس���توردين خس���ائر مالية فادحة 
تض���اف لخس���ائرهم الس���ابقة التي 
تكبدوه���ا ج���راء الحص���ار والح���روب 

اإلسرائيلية على القطاع.
واعتب���ر ف���رض عقوبات جدي���دة على 
غزة أمرًا خطيرًا سيس���اهم بوقف عمل 
المنشأة االقتصادية والمصانع في غزة، 
وينذر بخلل في حركة دوران الس���يولة 
النقدية في األسواق، وشلل بالمعامالت 
المالية للتج���ار ورجال األعمال، وارتفاع 
كبير في أس���عار الم���واد الممنوعة من 

اإلدخال.
وأكد ضرورة عدم الخلط بين السياسة 
واالقتصاد، داعًيا إلخراج احتياجات غزة 
السياسية،  الحس���ابات  من  اإلنسانية 
ك���ون القطاع ال يحتمل ف���رض المزيد 
من العقوبات في ظل حالة الركود التي 

تطال غالبية النشاطات االقتصادية.
ودعا الحايك إلى ضرورة تكثيف الجهود 
لتطبيق المصالحة الفلسطينية كونها 
طوق النجاة الوحيد في المرحلة الراهنة، 
والتحرك بشكل عاجل من قبل المجتمع 
الدول���ي إلنقاذ غ���زة من حال���ة انهيار 

اقتصادي تام تلوح باألفق.

الصين تتعهد بتقديم 
قروض بـ 20 مليار

 دوالر لدول عربية

 التضخم بمصر يرتفع بنحو 
14 % في يونيو الماضي

االستقالل/ وكاالت:
م���ع ب���دء الح���رب التجارية بي���ن الصين 
والواليات المتحدة األميركية، بدأت شكاوى 
الش���ركات المتضررة من الجانبين تتوالى 
تباع���ًا نظرًا الرتفاع تكلفة منتوجاتها بعد 
الرفع من الرس���وم الجمركية المطبقة على 

الواردات.
وفي مقدمة ه���ؤالء المتضررين أحد كبار 
مص���دري اللحوم ف���ي كاليفورني���ا الذي 
تكدس���ت بضاعته من ش���رائح اللحم في 

شانغهاي الصينية.

وتمكن���ت فق���ط ث���الث حاوي���ات تحمل 
منتجات اللح���م المجمدة من العبور، حيث 
كانت قد وصلت قبيل الجمعة تاريخ تنفيذ 
قرار رفع الرس���وم الجمركية على الواردات 
األميركي���ة، وال���ذي يصل ف���ي مثل هذه 
الحالة إلى 75 أل���ف دوالر أميركي عن كل 

حاوية.
وق���ال المدير العام لل���واردات جونغ بينغ 
"ليس لدين���ا خيار، يجب علين���ا أن ندفع 
الثمن"، مضيف���ًا أن الواقع الجديد يفرض 
تخفيض المشتريات من المزارع األميركية.

وبدأت الوالي���ات المتحدة الجمعة تطبيق 
رسوم جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 
34 مليار دوالر من الس���لع الصينية، وردت 
الصين بفرض رس���وم مماثلة س���يتضرر 
منه���ا بالخصوص قط���اع اللحوم وصناعة 
الس���يارات والخمور، وهو ما اعتبر الفصل 

األول في حرب تجارية قد يتسع نطاقها.
وه���دد الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب 
مؤخرا باتخاذ إج���راءات تصعيدية وفرض 
رس���وم جمركية أخرى على ما قيمته 400 

مليار دوالر من السلع الصينية.

سقوط أول ضحايا حرب ترامب التجارية

الحايك: عقوبات االحتالل الجديدة تعمق أزمات غزة

حلظة و�سول �لر�بحني بحملة كوكاكوال/ كابي �إىل رو�سيا 

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة المالية بقط���اع غزة أمس 
الثالثاء، أنه سيتم صرف دفعة لموظفي 

غزة في غضون األسبوع المقبل.
وأوضح���ت المالي���ة أنه س���يتم صرف 
دفعة راتب ش���هر أبري���ل 2018 بواقع 

 % 40 وبح���د أدنى 1200 ش���يكال في 
غضون األسبوع المقبل.

ول���م تصرف حكومة الوف���اق أي دفعة 
مالية لموظف���ي غزة، البالغ عددهم نحو 
45 ألًف���ا، رغم أن اتف���اق القاهرة ينص 
على دفع الحكوم���ة رواتبهم أثناء عمل 

اللجنة القانوني���ة اإلدارية التي أنهت 
أعمالها.

وتصرف مالية غزة دفعات مالية بشكل 
شبه شهري للموظفين لتمكينهم من 
توفير ج���زء من مس���تلزمات حياتهم 

بنسبة 40% من رواتبهم.

دفعة مالية لموظفي غزة األسبوع القادم

2018األربعاء     شوال         هـ   يوليو         م    271439 11

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عبد السالم عارف عبد الرازق القرا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801154568( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ شفيق محمود سليمان البريم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800793135( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ علي محسن علي العايدي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803206788( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ حسن دياب مصطفى حمش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802646778( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواط���ن/ أحمد حمدي س���ليمان المصري 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802483461( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
عين الرئيس األميركي دونالد ترامب 
القاضي المحافظ بريت كافانو عضوًا 
في المحكمة العلي���ا خلفا للقاضي 
المس���تقيل أنطون���ي كينيدي، في 
خطوة من ش���أنها تكريس هيمنة 
أعل���ى هيئ���ة  عل���ى  المحافظي���ن 
قضائية بالبالد تفصل في المسائل 
التي ينقس���م بشأنها  األساس���ية 

المجتمع األميركي.  
وفي تقديم���ه للقاضي الجديد قال 
ترام���ب ف���ي البيت األبيض مس���اء 
االثنين »يس���رني ويش���رفني هذا 
المس���اء أن أعل���ن أنن���ي أعين في 
المحكمة العليا بريت كافانو القاضي 
ال���ذي يتمتع بمؤهالت ال تش���وبها 
ش���ائبة، وبممي���زات ال نظي���ر لها، 
وبالتزام مثبت بالمساواة في العدالة 

بحسب ما يمليه القانون«.
وأضاف ترامب »ليس هناك أحد في 
أميركا مؤهل أكث���ر منه لتولي هذا 
المنص���ب، وليس هن���اك أيضًا أحد 
يستحقه أكثر منه«، مناشدا مجلس 
الش���يوخ »سرعة الموافقة« على هذا 

التعيين.      
وكافانو -الذي كان مستشارًا قانونيًا 
األس���بق جورج  الجمهوري  للرئيس 
بوش االبن- بدأ مسيرته في السلك 

القضائي مساعدًا ألنطوني كينيدي 
الذي فاجأ الجميع في يونيو/حزيران 
الماضي بقراره االستقالة من منصبه 
في المحكمة العليا، علمًا بأن أعضاء 
ه���ذه الهيئة يمكنهم أن يظلوا في 

مناصبهم مدى الحياة.
ويرى المراقبون أن القاضي كينيدي 
كان يمث���ل »بيض���ة القب���ان« ف���ي 
المحكمة العليا التي تضم تس���عة 
قض���اة، حيث كان يص���وت حينا مع 

المحافظين وحينا آخر مع الليبراليين 
الطرفين  أح���د  فيرجح بصوته كفة 
المتس���اويين في عدد األصوات في 

هذه الهيئة. 
وبق���راره التقاع���د م���ن منصبه منح 
الجمهوري فرصة  الرئيس  كينيدي 
لترجيح كف���ة المحافظين في أعلى 
هيئة قضائية بالبالد، األمر الذي قد 
يحدث تغييرا تاريخيا مع إمالة الكفة 
تماما إلى اليمين في المحكمة التي 

تؤثر قراراتها بشكل كبير على حياة 
األميركيين.

وجاء قرار ترام���ب بتعيين القاضي 
الجديد بعد أقل من أس���بوعين على 
اس���تقالة كينيدي التي بدا ترامب 
سعيدًا بها ورأى فيها فرصة لتعزيز 
نفوذه عل���ى تل���ك المحكمة حيث 
أنه س���يبدأ  أعلن عقب االس���تقالة 
فورا إجراءات تعيين بديل للقاضي 

المستقيل.     

ترامب يعزز قبضته على أعلى هيئة قضائية بالبالد

ترامب مع بريت كافانو 

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الرئيس الصيني ش���ي جين بينغ أمس الثالثاء، أن بالده ستقدم 100 مليون 
يوان )15 مليون دوالر( مساعدات لفلسطين دعمًا للتنمية االقتصادية، إلى جانب 

600 مليون يوان )91 مليون دوالر( أخرى لألردن، وسوريا، ولبنان، واليمن.
وق���ال الرئيس الصيني خالل اجتماعه مع ممثلي 21 دول���ة عربية بالدورة الثامنة 
لمنت���دى التع���اون الصين���ي العربي في بكين، إن بكين س���تقدم المس���اعدات 
لفلسطين، في سعيها لتقديم الدعم المالي لتحقيق التنمية في الشرق األوسط، 
مشيرًا إلى أن التنمية هي مفتاح حل العديد من المشاكل األمنية بالشرق األوسط.

كم���ا أعلن عن حزمة قروض بقيمة 20 مليار دوالر، ومس���اعدات مالية بحوالي 106 
ماليين دوالر لدول في الش���رق األوس���ط، في إطار ما وصفه بنم���وذج إلحياء النمو 

االقتصادي بالمنطقة.
وبين أن القروض س���تخصص ل�"مشاريع س���توفر فرص عمل جيدة وسيكون لها 

تأثير اجتماعي إيجابي في دول عربية لديها حاجات إلعادة االعمار.
وتاب���ع بينغ: القروض جزء من برنامج صيني خ���اص "إلعادة الهيكلة االقتصادية" 
و"تحفي���ز الصناع���ات"، مبينًا أن بالده مس���تعدة لتقديم قرض آخ���ر بقيمة نحو 
150 ملي���ون دوالر لدول في المنطقة، من أج���ل "تعزيز قدراتها على الحفاظ على 

االستقرار".
ووقعت فلس���طين والصين، مذكرة تفاهم لدراسة جدوى اتفاقية منطقة التجارة 

الحرة بين الدولتين، في كانون األول الماضي.
وعززت بكين دورها في الش���رق األوسط في الس���نوات القليلة الماضية إذ تلعب 
دول عربية دورًا مهمًا في خطة بينغ للسياس���ة الخارجية المعروفة باس���م "الحزام 
والطريق"، من أجل إقامة طرق تجارية قوية تربط الصين بوسط وجنوب شرق آسيا.

مساعدات صينية 
لفلسطين بـ15 

مليون دوالر

االستقالل/ وكاالت:
أف���اد مصدر أمني مصري أم���س الثالثاء بالعثور عل���ى جثث ثالثة أطفال 

"مذبوحين" بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة جنوب بالقاهرة.
وق���ال المصدر لوكالة األنباء األلمانية )د. ب. أ( أنه عثر على األطفال الثالثة 

بجانب فيال مهجورة بمنطقة الطالبية في حالة تعفن شديدة .
وحس���ب المصدر، انتقل���ت النيابة لمعاينة جثث األطف���ال الثالثة وأمرت 
بتشريح الجثث لتحديد س���بب الوفاة كما طلبت تحريات األجهزة األمنية 

حول الواقعة للوقوف على ظروفها ومالبساتها.
كم���ا انتدبت النيابة رجال المعمل الجنائي لتحليل األدلة في مكان العثور 

على الجثث.

العثور على جثث 
3 أطفــــال 

»مذبوحين« بالجيزة
االستقالل/ وكاالت:

أعلنت الق���وات البحرية في تايالند، 
أم���س الثالثاء، االنته���اء بنجاح من 
إنقاذ فريق لكرة القدم مكّون من 12 
طفال ومدربهم، ظلوا محتجزين ألكثر 
من أس���بوعين داخل كهف مغمور 

بالمياه.
ونقل���ت وكالة أسوش���يتد برس عن 
"البحرية التايالندية" قولها عبر بيان: 
إن عمليات اإلنق���اذ األطفال، الذين 
الكهف"،  ب�"أطف���ال  إعالمي���ًا  عرفوا 
تكلل���ت بالنج���اح بع���د أن تمك���ن 
المنقذون اليوم )أمس( من إخراج 4 
أطفال ومدربه���م من الكهف، الذي 

غمرته المياه أقصى شمالي البالد.
ولفت إلى أن "عملي���ات اإلنقاذ على 
مدى اليومين الماضيين كانت كلها 

آمنة".
وتم أمس إنق���اذ المدرب و4 أطفال، 
فيم���ا ت���م اإلثنين إنق���اذ 4 أطفال، 

واألحد 4 آخرين.
وينتم���ي األطف���ال، الذي���ن تترواح 
أعمارهم بين 11 و16 عامًا، إلى فريق 

كرة قدم يسمى "وايلد بورز".
وعِلق األطفال، في 23 يونيو/حزيران 

استكش���افية  رحلة  خالل  الماضي، 
بصحب���ة مدربهم داخل الكهف في 
مدينة "ش���يانغ راي" ش���مالي البلد 
اآلسيوي، قبل أن يعثر عليهم فريق 
إنق���اذ بريطاني، ف���ي 2 يوليو/تموز 

الج���اري، بع���د أن حاصرتهم المياه 
لمدة 10 أيام داخل الكهف. 

وتولى عملية اإلنقاذ نحو 90 غواصًا 
محترفًا؛ بينهم 40 من تايالند، و50 

غواصا أجنبيًا.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الس���لطات المصرية، مساء أمس الثالثاء، إحباط محاولة سرقة مقتنيات 

"مدينة أثرية كاملة"، تعود للعصر اليوناني الروماني، وسط البالد.
ووفق بيان لوزارة الداخلية المصرية، أوقفت السلطات 7 أشخاص قاموا بتكوين 
تش���كيل عصابي تخصص في التنقيب عن اآلثار بمحافظة المنيا، وسط مصر، 

وبحوزتهم 484 قطعة أثرية.
وقالت الداخلية المصرية إن: التش���كيل اكتش���ف "مدينة أثرية كاملة تعود 
للعص���ر اليوناني الرومان���ي )323 � 31 ق.م(، وبها العديد م���ن المقابر األثرية 

المنحوتة في الصخر )لم يحدد عددها( وأعمدة وكنيسة رومانية".
وأوقفت السلطات التشكيل العصابي أثناء قيامهم بأعمال الحفر في المدينة 
األثري���ة، وبحوزتهم 483 عملة أثرية من النحاس والبرونز تعود للقرنين الثاني 

والثالث الميالدي، وإناء من الفخار يعود للعصر اليوناني، حسب البيان ذاته.
وخالل السنوات الماضية، زادت معدالت سرقة اآلثار في مصر بنسبة 90% عما 
كان عليه الحال قبل ثورة يناير/كانون ثان 2011، حس���ب تصريحات صحفية 

سابقة لرئيس قطاع اآلثار المصرية األسبق يوسف خليفة.
وفي أغس���طس/آب 2017، أعلنت وزارة اآلثار فقدان 32 ألًفا و638 قطعة أثرية 

على مدار أكثر من 50 عامًا مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخًرا.

تايالند: انتهاء مهمة إنقاذ »أطفال الكهف« بنجاح

جانب من عملية اإنقاذ اأطفال الكهف يف تايالند 

القاهرة: إحباط محاولة 
سرقة »مدينة أثرية كاملة« 

االستقالل/ وكاالت:
قدر المكتب اإلحصائي األوروبي "يوروس���تات"، عدد سكان االتحاد األوروبي 
)28 دولة( بنحو 512.6 مليون نس���مة مطلع العام الجاري، مقارنة مع 511.5 
مليونًا مطل���ع 2017. وأضاف بيان صادر عن المكتب أمس الثالثاء، أنه خالل 
العام 2017، تم تس���جيل وفيات أكثر من المواليد في االتحاد األوروبي )5.3 
ماليين حالة وفاة، مقابل 5.1 ماليين مولود(، ما يعني أن التغير في س���كان 

االتحاد األوروبي كان سلبيًا.
وأورد أن الزيادة الس���كانية المس���جلة حتى مطلع العام الجاري البالغة )1.1 
مليون نس���مة(، ناتجة عن الهجرة. وتتزايد الهجرة إلى دول االتحاد األوروبي 
خالل السنوات األخيرة، في ظل نزوح آالف المتضررين من الصراعات والحروب 
في العديد من الدول، وعلى رأس���ها س���وريا. وس���جلت ألمانيا، أعلى تعداد 
للسكان على أراضيها ب� 82.9 مليون نسمة، تليها فرنسا ب� 67.2 مليونا، ثم 

المملكة المتحدة )66.2 مليونًا(، وإيطاليا )60.5 مليونًا(.

513 مليون نسمة 
عدد سكان االتحاد 
األوروبي مطلع 2018
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أعلن أنا المواطن/ عبد السالم عارف عبد الرازق القرا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801154568( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ شفيق محمود سليمان البريم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800793135( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ علي محسن علي العايدي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803206788( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ حسن دياب مصطفى حمش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802646778( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواط���ن/ أحمد حمدي س���ليمان المصري 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802483461( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
عين الرئيس األميركي دونالد ترامب 
القاضي المحافظ بريت كافانو عضوًا 
في المحكمة العلي���ا خلفا للقاضي 
المس���تقيل أنطون���ي كينيدي، في 
خطوة من ش���أنها تكريس هيمنة 
أعل���ى هيئ���ة  عل���ى  المحافظي���ن 
قضائية بالبالد تفصل في المسائل 
التي ينقس���م بشأنها  األساس���ية 

المجتمع األميركي.  
وفي تقديم���ه للقاضي الجديد قال 
ترام���ب ف���ي البيت األبيض مس���اء 
االثنين »يس���رني ويش���رفني هذا 
المس���اء أن أعل���ن أنن���ي أعين في 
المحكمة العليا بريت كافانو القاضي 
ال���ذي يتمتع بمؤهالت ال تش���وبها 
ش���ائبة، وبممي���زات ال نظي���ر لها، 
وبالتزام مثبت بالمساواة في العدالة 

بحسب ما يمليه القانون«.
وأضاف ترامب »ليس هناك أحد في 
أميركا مؤهل أكث���ر منه لتولي هذا 
المنص���ب، وليس هن���اك أيضًا أحد 
يستحقه أكثر منه«، مناشدا مجلس 
الش���يوخ »سرعة الموافقة« على هذا 

التعيين.      
وكافانو -الذي كان مستشارًا قانونيًا 
األس���بق جورج  الجمهوري  للرئيس 
بوش االبن- بدأ مسيرته في السلك 

القضائي مساعدًا ألنطوني كينيدي 
الذي فاجأ الجميع في يونيو/حزيران 
الماضي بقراره االستقالة من منصبه 
في المحكمة العليا، علمًا بأن أعضاء 
ه���ذه الهيئة يمكنهم أن يظلوا في 

مناصبهم مدى الحياة.
ويرى المراقبون أن القاضي كينيدي 
كان يمث���ل »بيض���ة القب���ان« ف���ي 
المحكمة العليا التي تضم تس���عة 
قض���اة، حيث كان يص���وت حينا مع 

المحافظين وحينا آخر مع الليبراليين 
الطرفين  أح���د  فيرجح بصوته كفة 
المتس���اويين في عدد األصوات في 

هذه الهيئة. 
وبق���راره التقاع���د م���ن منصبه منح 
الجمهوري فرصة  الرئيس  كينيدي 
لترجيح كف���ة المحافظين في أعلى 
هيئة قضائية بالبالد، األمر الذي قد 
يحدث تغييرا تاريخيا مع إمالة الكفة 
تماما إلى اليمين في المحكمة التي 

تؤثر قراراتها بشكل كبير على حياة 
األميركيين.

وجاء قرار ترام���ب بتعيين القاضي 
الجديد بعد أقل من أس���بوعين على 
اس���تقالة كينيدي التي بدا ترامب 
سعيدًا بها ورأى فيها فرصة لتعزيز 
نفوذه عل���ى تل���ك المحكمة حيث 
أنه س���يبدأ  أعلن عقب االس���تقالة 
فورا إجراءات تعيين بديل للقاضي 

المستقيل.     

ترامب يعزز قبضته على أعلى هيئة قضائية بالبالد

ترامب مع بريت كافانو 

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الرئيس الصيني ش���ي جين بينغ أمس الثالثاء، أن بالده ستقدم 100 مليون 
يوان )15 مليون دوالر( مساعدات لفلسطين دعمًا للتنمية االقتصادية، إلى جانب 

600 مليون يوان )91 مليون دوالر( أخرى لألردن، وسوريا، ولبنان، واليمن.
وق���ال الرئيس الصيني خالل اجتماعه مع ممثلي 21 دول���ة عربية بالدورة الثامنة 
لمنت���دى التع���اون الصين���ي العربي في بكين، إن بكين س���تقدم المس���اعدات 
لفلسطين، في سعيها لتقديم الدعم المالي لتحقيق التنمية في الشرق األوسط، 
مشيرًا إلى أن التنمية هي مفتاح حل العديد من المشاكل األمنية بالشرق األوسط.

كم���ا أعلن عن حزمة قروض بقيمة 20 مليار دوالر، ومس���اعدات مالية بحوالي 106 
ماليين دوالر لدول في الش���رق األوس���ط، في إطار ما وصفه بنم���وذج إلحياء النمو 

االقتصادي بالمنطقة.
وبين أن القروض س���تخصص ل�"مشاريع س���توفر فرص عمل جيدة وسيكون لها 

تأثير اجتماعي إيجابي في دول عربية لديها حاجات إلعادة االعمار.
وتاب���ع بينغ: القروض جزء من برنامج صيني خ���اص "إلعادة الهيكلة االقتصادية" 
و"تحفي���ز الصناع���ات"، مبينًا أن بالده مس���تعدة لتقديم قرض آخ���ر بقيمة نحو 
150 ملي���ون دوالر لدول في المنطقة، من أج���ل "تعزيز قدراتها على الحفاظ على 

االستقرار".
ووقعت فلس���طين والصين، مذكرة تفاهم لدراسة جدوى اتفاقية منطقة التجارة 

الحرة بين الدولتين، في كانون األول الماضي.
وعززت بكين دورها في الش���رق األوسط في الس���نوات القليلة الماضية إذ تلعب 
دول عربية دورًا مهمًا في خطة بينغ للسياس���ة الخارجية المعروفة باس���م "الحزام 
والطريق"، من أجل إقامة طرق تجارية قوية تربط الصين بوسط وجنوب شرق آسيا.

مساعدات صينية 
لفلسطين بـ15 

مليون دوالر

االستقالل/ وكاالت:
أف���اد مصدر أمني مصري أم���س الثالثاء بالعثور عل���ى جثث ثالثة أطفال 

"مذبوحين" بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة جنوب بالقاهرة.
وق���ال المصدر لوكالة األنباء األلمانية )د. ب. أ( أنه عثر على األطفال الثالثة 

بجانب فيال مهجورة بمنطقة الطالبية في حالة تعفن شديدة .
وحس���ب المصدر، انتقل���ت النيابة لمعاينة جثث األطف���ال الثالثة وأمرت 
بتشريح الجثث لتحديد س���بب الوفاة كما طلبت تحريات األجهزة األمنية 

حول الواقعة للوقوف على ظروفها ومالبساتها.
كم���ا انتدبت النيابة رجال المعمل الجنائي لتحليل األدلة في مكان العثور 

على الجثث.

العثور على جثث 
3 أطفــــال 

»مذبوحين« بالجيزة
االستقالل/ وكاالت:

أعلنت الق���وات البحرية في تايالند، 
أم���س الثالثاء، االنته���اء بنجاح من 
إنقاذ فريق لكرة القدم مكّون من 12 
طفال ومدربهم، ظلوا محتجزين ألكثر 
من أس���بوعين داخل كهف مغمور 

بالمياه.
ونقل���ت وكالة أسوش���يتد برس عن 
"البحرية التايالندية" قولها عبر بيان: 
إن عمليات اإلنق���اذ األطفال، الذين 
الكهف"،  ب�"أطف���ال  إعالمي���ًا  عرفوا 
تكلل���ت بالنج���اح بع���د أن تمك���ن 
المنقذون اليوم )أمس( من إخراج 4 
أطفال ومدربه���م من الكهف، الذي 

غمرته المياه أقصى شمالي البالد.
ولفت إلى أن "عملي���ات اإلنقاذ على 
مدى اليومين الماضيين كانت كلها 

آمنة".
وتم أمس إنق���اذ المدرب و4 أطفال، 
فيم���ا ت���م اإلثنين إنق���اذ 4 أطفال، 

واألحد 4 آخرين.
وينتم���ي األطف���ال، الذي���ن تترواح 
أعمارهم بين 11 و16 عامًا، إلى فريق 

كرة قدم يسمى "وايلد بورز".
وعِلق األطفال، في 23 يونيو/حزيران 

استكش���افية  رحلة  خالل  الماضي، 
بصحب���ة مدربهم داخل الكهف في 
مدينة "ش���يانغ راي" ش���مالي البلد 
اآلسيوي، قبل أن يعثر عليهم فريق 
إنق���اذ بريطاني، ف���ي 2 يوليو/تموز 

الج���اري، بع���د أن حاصرتهم المياه 
لمدة 10 أيام داخل الكهف. 

وتولى عملية اإلنقاذ نحو 90 غواصًا 
محترفًا؛ بينهم 40 من تايالند، و50 

غواصا أجنبيًا.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الس���لطات المصرية، مساء أمس الثالثاء، إحباط محاولة سرقة مقتنيات 

"مدينة أثرية كاملة"، تعود للعصر اليوناني الروماني، وسط البالد.
ووفق بيان لوزارة الداخلية المصرية، أوقفت السلطات 7 أشخاص قاموا بتكوين 
تش���كيل عصابي تخصص في التنقيب عن اآلثار بمحافظة المنيا، وسط مصر، 

وبحوزتهم 484 قطعة أثرية.
وقالت الداخلية المصرية إن: التش���كيل اكتش���ف "مدينة أثرية كاملة تعود 
للعص���ر اليوناني الرومان���ي )323 � 31 ق.م(، وبها العديد م���ن المقابر األثرية 

المنحوتة في الصخر )لم يحدد عددها( وأعمدة وكنيسة رومانية".
وأوقفت السلطات التشكيل العصابي أثناء قيامهم بأعمال الحفر في المدينة 
األثري���ة، وبحوزتهم 483 عملة أثرية من النحاس والبرونز تعود للقرنين الثاني 

والثالث الميالدي، وإناء من الفخار يعود للعصر اليوناني، حسب البيان ذاته.
وخالل السنوات الماضية، زادت معدالت سرقة اآلثار في مصر بنسبة 90% عما 
كان عليه الحال قبل ثورة يناير/كانون ثان 2011، حس���ب تصريحات صحفية 

سابقة لرئيس قطاع اآلثار المصرية األسبق يوسف خليفة.
وفي أغس���طس/آب 2017، أعلنت وزارة اآلثار فقدان 32 ألًفا و638 قطعة أثرية 

على مدار أكثر من 50 عامًا مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخًرا.

تايالند: انتهاء مهمة إنقاذ »أطفال الكهف« بنجاح

جانب من عملية اإنقاذ اأطفال الكهف يف تايالند 

القاهرة: إحباط محاولة 
سرقة »مدينة أثرية كاملة« 

االستقالل/ وكاالت:
قدر المكتب اإلحصائي األوروبي "يوروس���تات"، عدد سكان االتحاد األوروبي 
)28 دولة( بنحو 512.6 مليون نس���مة مطلع العام الجاري، مقارنة مع 511.5 
مليونًا مطل���ع 2017. وأضاف بيان صادر عن المكتب أمس الثالثاء، أنه خالل 
العام 2017، تم تس���جيل وفيات أكثر من المواليد في االتحاد األوروبي )5.3 
ماليين حالة وفاة، مقابل 5.1 ماليين مولود(، ما يعني أن التغير في س���كان 

االتحاد األوروبي كان سلبيًا.
وأورد أن الزيادة الس���كانية المس���جلة حتى مطلع العام الجاري البالغة )1.1 
مليون نس���مة(، ناتجة عن الهجرة. وتتزايد الهجرة إلى دول االتحاد األوروبي 
خالل السنوات األخيرة، في ظل نزوح آالف المتضررين من الصراعات والحروب 
في العديد من الدول، وعلى رأس���ها س���وريا. وس���جلت ألمانيا، أعلى تعداد 
للسكان على أراضيها ب� 82.9 مليون نسمة، تليها فرنسا ب� 67.2 مليونا، ثم 

المملكة المتحدة )66.2 مليونًا(، وإيطاليا )60.5 مليونًا(.

513 مليون نسمة 
عدد سكان االتحاد 
األوروبي مطلع 2018
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القدس المحتلة/ االستقالل
أجرت شرطة االحتالل "اإلسرائيلي"، 
أم���س الثالث���اء، جول���ة جديدة من 
التحقيق مع رئي���س وزراء االحتالل 
نتنياه���و  بنيامي���ن  اإلس���رائيلي، 

بشبهة الفساد.
وذكرت اإلذاعة العبرية، أن محققين 
من الش���رطة اإلسرائيلية وصلوا إلى 
من���زل نتنياهو حيث جرى التحقيق 

معه.
وأش���ارت إل���ى أن هذه ه���ي المرة 
العاش���رة في غضون أكث���ر من عام، 
التحقيق  الشرطة  التي تجري فيها 

مع نتنياهو بشبهة الفساد.
وذكرت الهيئة أن التحقيق تركز 
على ش���بهات تسهيل نتنياهو 
حصول شركة "بيزك" اإلسرائيلية 
بمقابل  تس���هيالت  لالتصاالت 
حص���ول نتنياه���و وعائلته على 
تغطية إعالمية إيجابية في موقع 
"واال" اإلخباري الذي يملكه شاؤول 
ألوفيتش الذي عمل في السابق 

مديرًا عامًا لشركة "بيزك".
ف���ي  إعالمي���ًا  القضي���ة  وتع���رف 

"إسرائيل" ب�"الملف 4000".
كما تطرق التحقيق إلى "ملف 2000" 
المتعلق بإجراء نتنياهو محادثات مع 
ناش���ر صحيفة "يديعوت احرونوت" 
أرنون موزيس للحصول على تغطية 
إعالمي���ة إيجابية مقاب���ل التضييق 
على توسع صحيفة" إسرائيل اليوم".

"كان  قن���اة  م���ن جانبه���ا ذك���رت 
التلفزيونية"، أن "الشرطة" ستحقق 
تحت طائلة التحذير مع الثري "أرنون 
ميلتشين" في ملف 2000 بعد ورود 
معلومات جديدة بشأن توسطه بين 
"نتنياهو" وناش���ر الصحيفة "أرنون 

موزيس" قبل تسع سنوات.
وأش���ارت القناة عل���ى موقعها، إلى 
أن ش���اهد الح���ق العام ف���ي ملف 
)4000( "ني���ر حيفتس" ق���دم أدلة 
وصفت بالدامغة وتس���مح بتقديم 
الئحة اتهام ضد "نتنياهو" بشبهة 

االرتشاء.

وُتحقق شرطة االحتالل مع نتنياهو 
في أربع قضايا فساد؛ "الملف 1000" 
ويتعل���ق بتلقي نتنياه���و وزوجته 
رش���اوي على شكل هدايا ثمينة من 
الملياردير  اإلسرائيلي  األعمال  رجل 

أرنون ميلتشين.
و"الملف 2000"؛ متعلق بمس���اومة 
ناش���ر صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
على تحس���ين ص���ورة نتنياهو في 
على  التضييق  مقاب���ل  الصحيف���ة 
منافس���تها صحيف���ة "يس���رائيل 

هيوم".
و"المل���ف 4000" وهي القضية 

نتنياهو  بتقدي���م  المتعلق���ة 
مليار  بنحو  ضريبية  تسهيالت 
دوالر(  ملي���ون   280( ش���يكل 
لش���ركة االتصاالت اإلسرائيلية 
)بيزك(، مقابل تحسين صورته 
العب���ري،  "وال���ال"  ف���ي موق���ع 
الش���ركة  لصاح���ب  الممل���وك 

شاؤول ألوفيتش.
وهناك قضية رابعة ال يزال التحقيق 
فيها جاٍر تس���مى "المل���ف 3000" 
وتتعلق بشبهة فس���اد في صفقة 
ش���راء "إس���رائيل" غواصات وسفن 

ألمانية.

بتهمــة الفســاد.. نتنياهــو 
يخضــع للتحقيــق للمــرة العاشــرة 

 بنيامني نتنياهو

القدس المحتلة/ االستقالل:
نشرت وسائل إعالم عبرية مساء أمس الصيغة شبه 
النهائية من قانون "المواطنة الجديد"، والذي ينص 
على "يهودية الدولة كنظام ذي طبيعة ديمقراطية"، 
في حين نشبت خالفات حادة بين أعضاء الكنيست 

حول بعض البنود المتعلقة ب�"غير اليهود".
ومن بين البنود العنصرية التي ينص عليها القانون 
الجدي���د "إعطاء الح���ق للم���دن أو التجمعات ذات 
الغالبي���ة اليهودية بمنع غير اليهود من الس���كن 
فيها"، ما أثار حفيظة الكثير من أعضاء الكنيس���ت 
وكذلك رئيس الكيان "روب���ي ريفلين" الذي عارض 

البند ووصفه ب�"العنصري".
وعق���دت اللجن���ة الخاصة باإلعداد للقانون جلس���ة 
خاصة أمس للنظر في الطعون المقدمة ضد بنوده، 
ونشبت خالفات حادة بين الحضور ما اضطر رئيس 

اللجنة إلى طرد عضو الكنيس���ت "تس���يبي ليفني" 
خارج الجلسة بعد أن وصفت الكيان ب�"العنصري".

في حين، جرى انتقاد بن���ود أخرى من القانون ومن 
بينها البند الذي ينص عل���ى أن العبرية هي اللغة 
الرس���مية للدولة مع تطرق فضفاض للغة العربية 
كلغة يجب أخذها في االعتبار بعبارات ضبابية وغير 

واضحة.
كما ين���ص القانون على "أحقي���ة اليهود في وطن 
قوم���ي ذي تصني���ف ذاتي مح���دد، وه���و الدولة 

اليهودية ذات النظام الديمقراطي".
بينما جرت محاوالت إلرضاء الطائفة الدرزية ومنحها 
مكان���ة خاص���ة لتفريقها ع���ن المس���لمين الذين 
يعيش���ون داخل "إس���رائيل" عبر منحهم تصنيفًا 
مختلفًا ك�"طائف���ة ذات مكانة مميزة"، وذلك بالنظر 
إلى خدمتهم العسكرية في جيش االحتالل بخالف 

بقية فلسطينيي الداخل الرافضين للخدمة.
وش���هدت الجلس���ة مش���ادات كالمية بين أعضاء 
اللجن���ة ح���ول تصريح���ات ريفلين، حي���ث اتهمه 
البعض بتجاوز صالحياته وتحوله من رئيس فخري 
إلى سياس���ي صاحب موقف، في الوقت الذي رفض 
فيه المستش���ار القضائي للحكومة المصادقة على 
بند القانون الخاص بتسكين غير اليهود داعيًا إلى 

شطبه.
وعارض���ت األحزاب العربية في الكنيس���ت القانون 
ووصفته بالعنصري الذي يكش���ف الوجه الحقيقي 
لالحتالل، بينما حذر معارضو القانون من أن يسهم 
في إلحاق الضرر في الجاليات اليهودية في العالم.

ويسعى أعضاء اللجنة إلى التوصل لصيغة تفاهم 
حول القانون تمهيدًا لعرضه على الكنيس���ت قريبًا 

للمصادقة عليه.

غزة/ االستقالل:
نش���رت صحيفة »يديعوت أحرنوت« العبرية، إحصائية جديدة آلخ���ر أضرار البالونات 

والطائرات الورقية الحارقة بعد أكثر من 100 يوم منذ بدايتها.
ووفق الصحيفة، فقد اندلع في جنوب البالد 678 حريقًا في المساحات الزراعية والغابات 

تسببت باحتراق ما مجموعه  9,160 دونم منها 6,000 دونم محاصيل زراعية وثمار.
وذك���رت يديعوت أّن كيبوتس بئيري حظي بأعلى نس���بة حرائق حيث اندلع فيه 320 
حريقًا تس���ببت باحت���راق 3186,1 دونم فيه ث���م تبعه في المرتب���ة الثانية كيبوتس 
كيس���وفيم الذي اندلع فيه 244 حريقًا تس���ببت باحتراق 4697.4 دونم. ودأب الشبان 
الفلس���طينيون منذ انطالق مسيرات العودة في الثالثين من مارس الماضي على إطالق 

الطائرات الورقية والبالونات الحارقة ردًا على مجازر االحتالل بحق شعبنا خاصة.

باألرقام: خسائر 
مستوطنات غالف غزة 
بفعل البالونات الحارقة

القدس المحتلة/ االستقالل:
 كش���فت صحيفة »معاريف« العبرية، عن وجود خالفات حادة، بين وزير جيش االحتالل 

»اإلسرائيلي« افيغدور ليبرمان، وقادة المنظومة األمنية حول العقوبات ضد قطاع غزة.
وذكرت الصحيف���ة العبرية، في عددها الص���ادر أمس، أن »ليبرمان« يطالب بتش���ديد 
اإلجراءات العقابية ضد الس���كان بقط���اع غزة، بينما يرفض قادة الش���اباك والمنظومة 
األمنية اإلس���رائيلية ذلك. وقال ليبرمان: »نحن ال نبحث عن مغامرات عس���كرية جديدة 

بغزة، لكننا ال نخشى التصعيد أو الدخول في مواجهة عسكرية جديدة«. على حد قوله.
وأضاف: » إن سياس���ات حماس ُتضعف قوة الردع اإلس���رائيلية، وإذا استمرت حماس 
بنفس السياسة، فإنها ستدفع الثمن باهظًا«. وفق تعبيره. وأشارت معاريف إلى أن قادة 
المنظومة األمنية، يرفضون الدخول في حرب جديدة ضد حماس بغزة، بسبب الطائرات 

الحارقة، ويكتفون بالعقوبات الموجودة، مع استمرار البحث عن حلول.

خالف بين »ليبرمان« 
وقادة المنظومة األمنية 

حول عقوبات غزة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ باسل هشام رمضان الجعب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407674357( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/  أحمد وائل علي يحيي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411949050 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / رهام نادر حافظ شعت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801532904 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  وسام رفيق نمر أبو عية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400916664( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواط���ن/ عبد الحميد عبد الكريم حس���ن 
ابو اس���د  عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )929458586( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ نور حمدان مرزوق الشاعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901510271 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
ندد النائب العربي في كنيس���ت االحتالل "اإلس���رائيلي" د. يوس���ف جبارين بالقانون 
اإلسرائيلي األخير القاضي بمنح الطالب الجامعيين في الجامعات اإلسرائيلية نقطتين 
أكاديميتين خالل دراستهم الجامعية، وذلك مقابل تأدية "خدمة االحتياط العسكرية" 
لفترة ال تقل عن أس���بوعين. وأكد أن "القانون يقضي عملي���ًا بتفضيل الطالب اليهود 
خ���الل تعليمهم الجامعي، إذ ال توجد أية عالقة بين خدمة االحتياط العس���كرية وبين 
النقاط األكاديمية الجامعية، وأن الرابط بينهما هو فقط نتاج اإليديولوجية التي تكّرس 

التمييز العنصري ضد الطالب العرب وتمّجد الخدمة العسكرية بشكل متطرف".
وشدد على أن "هذا القانون يندرج ضمن سلسلة القوانين العنصرية وغير الديمقراطية 

التي تشّرعها حكومة اليمين في السنوات األخيرة".

جبارين: الحكومة 
اإلسرائيلية تواصل 

تكريس »عسكرة التعليم«

الداخل المحتل/ االستقالل:
أك���د النائ���ب العربي في كنيس���ت االحتالل جمع���ة الزبارقة، أن البل���دات العربية في 
»إسرائيل« تعتبر األكثر خطرًا في مجال األعمال والتجارة. وأوضح الزبارقة في بيان له أن 
خارطة استقرار األعمال للعام 2017 وفقًا لمؤشر شركة ›دان آند براد ستريت إسرائيل‹، 
أظهرت صورة واضحة عن تباينات حادة بين المركز والضواحي، وبين القطاعين العربي 
واليهودي، إذ تحتل المدن العربية المراتب األولى مع أعلى نسبة من المصالح التجارية 
المهددة باإلغالق، في حين يتمتع قطاع األعمال في مدن المركز باستقرار مرتفع للغاية«.

ويستدل من تقرير ›دان آند براد ستريت إسرائيل‹، أن »مدينة رهط تتصدر الئحة المدن 
الخطرة للمصالح التجارية إذ تصل نس���بة المحال التجارية التي تغلق أبوابها إلى %22 

من مجمل عدد المصالح في المدينة، تليها مدينة سخنين بنسبة وصلت %17«.
وناقشت لجنة االقتصاد البرلمانية في كنيست االحتالل، في جلستها أمس الثالثاء، أزمة 

المصالح التجارية في البلدات العربية. 

البلدات العربية في 
»إسرائيل« األكثر خطرًا في 

مجال األعمال والتجارة

قانون »المواطنة« اإلسرائيلي
 الجديــد.. »عنصــري بامتيــاز«
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االستقالل/ وكاالت:
يمكن لعش����اق تطبيق واتس����اب” 
التع����رف على الخ����ط الجديد الذي 
يمكن استخدامه بسهولة من خالل 
محادثات خاصة عبر خطوات بسيطة 

وسرية.
فقد أضاف “واتساب” خطا جديدًا 
الرس����ائل  إل����ى   FixedSys باس����م 
المرس����لة من قبل المس����تخدمين، 
ليحظى التطبيق األكثر شهرة عالميًا 
بميزات وخصائص متميزة ومتطورة 
على ال����دوام. ولتفعيل اس����تخدام 
الخ����ط الجديد، يجب اتباع الخطوات 

التالية:
افت����ح تطبيق واتس����اب وادخل إلى 
أي رس����الة موجودة أو جديدة، وقبل 

كتابة الرس����الة أضف الرموز “` قبل 
المثال:  المحادثة، على سبيل  وبعد 
“`مرحب����ا كي����ف حالك الي����وم؟“`، 
ستختفي  الرس����الة  إرسال  وبمجرد 
هذه الرموز السرية لتظهر رسالتك 

بخط وحلة جديدة.
وإذا كان لديك جهاز أيفون ستحتاج 
إلى نقر 123 على لوحة المفاتيح ثم 
الضغط على زر الفاصلة، وبعد ذلك 
س����تظهر قائمة من الرموز الجديدة 

متضمنة تغيير الخط السري.
وهذه ليس����ت الم����رة األول����ى التي 
تضيف فيه����ا واتس اب وس����ائل 
جدي����دة لجعل رس����ائلك تبدو أكثر 
تميزًا، حيث يتضمن واتس����اب اآلن 
بعضًا من خيارات التنسيق الجديدة 

المتعلقة بالخط المائل والواضح في 
الرسائل النصية الخاصة.

وإليك كيفية تطبيق هذه الخيارات:
الخط الواضح BOLD: يكون بإضافة 
)*( قبل وبعد الكلم����ات أو العبارات 
الت����ي تريد إرس����الها، على س����بيل 

المثال *مرحبا*.
الخ����ط المائ����ل ITALICS: من خالل 
إضاف����ة )_( قب����ل وبع����د الكلم����ات 

والعبارات مثل: _مرحبا_.
وأعلن واتساب عن إمكانية تحميل 
الكمبيوتر  أجه����زة  عل����ى  التطبيق 
التي تعمل بنظ����ام Windows 8 و

Mac OS 10.9، ليكون المستخدم 
قادرًا على استخدام التطبيق وإرسال 

الرسائل على نطاق أوسع.

حيــل مفيــدة فــي
 “واتســاب” عليــك معرفتهــا!

لندن/ وكاالت:
تبين م���ن أرقام رس���مية ف���ي بريطاني���ا أن نحو ربع 
المدخني���ن في بريطاني���ا أقلعوا عن ه���ذه اآلفة في 
الس���نوات األخيرة، حيث إن واح���دًا من بين كل أربعة 
مدخنين تركوا السجائر منذ العام 2011، وهو ما يعني 
أن الس���لطات الرس���مية نجحت في إجراءاتها الرامية 

للتقليل من أعداد المدخنين في البالد.
وبحس���ب أرقام نش���رها مكتب اإلحص���اءات الوطني 
ونقلتها جريدة “التايمز” أمس الثالثاء، فإن مليوني 

أقلعوا  خالل ش���خص  التدخين  ع���ن 
الماضية، الس���نوات  الس���بعة 

ُيش���كل  م���ا  وه���و 
رب���ع المدخني���ن في 

بريطانيا.
وتق���ول اإلحصاءات 

التي اطلعت عليه���ا “العربية ن���ت” إن 15.1% من 
البالغي���ن في بريطانيا يدخن���ون التبغ، وهو ما يعني 
أنه تم تس���جيل 7.4 مليون مدخن ف���ي بريطانيا مع 
نهاية العام الماضي، لكن هذه النسبة كانت %20.2 
ف���ي العام 2011، ما يعني أن واحدًا من بين كل أربعة 

مدخنين أقلعوا خالل السنوات السبع الماضية.
وتعتب���ر الس���لطات الصحية في بريطاني���ا التدخين 
واح���دًا من اآلفات الخطيرة على الصحة العامة، كما أن 
الهيئ���ات الطبية الحكومية تقدم خدمات العالج من 

اإلدمان على التدخين بشكل مجاني، وذلك انطالقًا 
من أن تكاليف عالج األمراض الناتجة عن التدخين 

مستقبال أكبر بكثير من تكلفة مساعدة المدخنين على 
اإلقالع عن التدخين قبل إصابتهم باألمراض.

وقال البروفيسور في علم النفس بجامعة لندن روبرت 
ويست إن “هذا الهبوط المدهش في أعداد المدخنين 
ربما يعود إلى القانون الصارم الذي يحظر عرض علب 
الس���جائر في المتاجر ببريطانيا، إضافة إلى انتش���ار 
السجائر اإللكترونية التي تشكل عامال مساعدًا على 

اإلقالع عن التدخين”.

ربــع المدخنيــن فــي 
بريطانيا أقلعوا.. فما السبب؟

االستقالل/ وكاالت:
ذك���رت مجل���ة “PLOS One”، أن علم���اء روس 
بجامعة موسكو الحكومية، قد تمكنوا من ابتكار 

احتشاء طريق���ة جدي���دة  آثار  لعالج 
القلب  ع���ن عضلة 

ي���ق  حقن طر

المورث���ات. ونش���رت المجلة بحثًا يقت���رح فيه 
 VEGF165”و ”HGF“ األخصائيون حقن جينات
ف���ي المنطقة المصاب���ة من القلب، والمس���ؤولة 
عن ترميز البروتين���ات لتفعيل نمو خاليا الجدار 
الداخلي لألوعية الدموية فيها، وحماية القلب من 

خطر الموت بنقص التروية.
وأضاف���ت المجلة، أن الباحثي���ن اقترحوا تفعياًل 
متزامنًا لجينات نمو خالي���ا الكبد “HGF”، التي 
تمتلك خصائ���ص تعدد التأثير الوراثي مع 
جينات “VEGF165” البطانية الغش���ائية 
)الت���ي تكون الس���طح الداخل���ي لألوعية 
الدموية( وت���ؤدي بذلك إل���ى نمو األوعية 

الدموية.
وفي السياق، صّرح رئيس مختبر العالج 
بالخالي���ا الجيني���ة لمعه���د الطب 
التجدي���دي في جامعة موس���كو، 
الدكت���ور باف���ل ماكاريفيتش، أن 
تنش���ط  الجينية  التقنية  “ه���ذه 
الخالي���ا الجذعي���ة )االحتياطي���ة( 
م���ن  الجس���م  وتمّك���ن  للقل���ب، 
اس���تخدامها لترمي���م الخاليا التي 
أصابها التلف جراء االحتش���اء القلبي 

المفاجئ”.
في حي���ن، يأم���ل العلماء في أن تس���اهم 
أبحاثهم في هذا المجال بعالج مرضى احتشاء 
القلب بع���د القضاء عل���ى تبعات ه���ذا المرض 

الخطير.

علماء يبتكرون طريقة
 لعالج احتشاء عضلة القلب

االستقالل/ وكاالت:
افتتحت ش���ركة سامس���ونغ لإللكترونيات الكورية الجنوبية هذا األسبوع ما 
تطلق عليه أكبر منشأة لتصنيع الهواتف المحمولة في العالم في ثاني أكبر 

سوق للهواتف الذكية في العالم.
ومن المتوقع أن يؤدي التوس���ع في المصنع المتواج���د ضمن الهند، والذي 
س���يكتمل تمامًا في عام 2020، إلى مضاعفة قدرات سامسونغ فيما يتعلق 
بإنت���اج الهواتف ضم���ن البلد من 68 مليون هاتف س���نوًيا إلى 120 مليون 

هاتف سنوًيا.
ويأتي هذا اإلعالن في الوقت الذي تس���عى فيه شركة التكنولوجيا الكورية 
الجنوبية إلى توس���يع اإلنتاج في أسرع أسواق الهواتف المحمولة الرئيسية 
نمًوا في العالم، وقال المحللون الذين يتتبعون هذا القطاع: إن المنش���أة في 
نويدا الواقعة في ضواحي نيودلهي ستس���مح للش���ركة الكورية الجنوبية 
بتصنيع الهوات���ف بتكلفة أقل نظًرا لحجمها عندم���ا تصبح مراكز تصنيع 

الهواتف األخرى مثل الصين أكثر تكلفة.
ويساعد المصنع، الذي افتتحه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس 
الكوري الجنوبي مون جاي-إن، خالل زيارتهما للمنش���أة الواقعة في ضواحي 
دلهي، ش���ركة سامس���ونغ أيضًا على التنافس مع المنافسين اآلخرين مثل 
ش���ركة ش���اومي الصينية، والتي أصبحت في وقت سابق من هذا العام أكبر 

عالمة تجارية للهواتف الذكية في الهند فيما يتعلق بعدد الشحنات.

»سامسونغ« 
تفتتح أكبر مصنع 
للهواتف في العالم
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االستقالل/ وكاالت:
يمكن لعش����اق تطبيق واتس����اب” 
التع����رف على الخ����ط الجديد الذي 
يمكن استخدامه بسهولة من خالل 
محادثات خاصة عبر خطوات بسيطة 

وسرية.
فقد أضاف “واتساب” خطا جديدًا 
الرس����ائل  إل����ى   FixedSys باس����م 
المرس����لة من قبل المس����تخدمين، 
ليحظى التطبيق األكثر شهرة عالميًا 
بميزات وخصائص متميزة ومتطورة 
على ال����دوام. ولتفعيل اس����تخدام 
الخ����ط الجديد، يجب اتباع الخطوات 

التالية:
افت����ح تطبيق واتس����اب وادخل إلى 
أي رس����الة موجودة أو جديدة، وقبل 

كتابة الرس����الة أضف الرموز “` قبل 
المثال:  المحادثة، على سبيل  وبعد 
“`مرحب����ا كي����ف حالك الي����وم؟“`، 
ستختفي  الرس����الة  إرسال  وبمجرد 
هذه الرموز السرية لتظهر رسالتك 

بخط وحلة جديدة.
وإذا كان لديك جهاز أيفون ستحتاج 
إلى نقر 123 على لوحة المفاتيح ثم 
الضغط على زر الفاصلة، وبعد ذلك 
س����تظهر قائمة من الرموز الجديدة 

متضمنة تغيير الخط السري.
وهذه ليس����ت الم����رة األول����ى التي 
تضيف فيه����ا واتس اب وس����ائل 
جدي����دة لجعل رس����ائلك تبدو أكثر 
تميزًا، حيث يتضمن واتس����اب اآلن 
بعضًا من خيارات التنسيق الجديدة 

المتعلقة بالخط المائل والواضح في 
الرسائل النصية الخاصة.

وإليك كيفية تطبيق هذه الخيارات:
الخط الواضح BOLD: يكون بإضافة 
)*( قبل وبعد الكلم����ات أو العبارات 
الت����ي تريد إرس����الها، على س����بيل 

المثال *مرحبا*.
الخ����ط المائ����ل ITALICS: من خالل 
إضاف����ة )_( قب����ل وبع����د الكلم����ات 

والعبارات مثل: _مرحبا_.
وأعلن واتساب عن إمكانية تحميل 
الكمبيوتر  أجه����زة  عل����ى  التطبيق 
التي تعمل بنظ����ام Windows 8 و

Mac OS 10.9، ليكون المستخدم 
قادرًا على استخدام التطبيق وإرسال 

الرسائل على نطاق أوسع.

حيــل مفيــدة فــي
 “واتســاب” عليــك معرفتهــا!

لندن/ وكاالت:
تبين م���ن أرقام رس���مية ف���ي بريطاني���ا أن نحو ربع 
المدخني���ن في بريطاني���ا أقلعوا عن ه���ذه اآلفة في 
الس���نوات األخيرة، حيث إن واح���دًا من بين كل أربعة 
مدخنين تركوا السجائر منذ العام 2011، وهو ما يعني 
أن الس���لطات الرس���مية نجحت في إجراءاتها الرامية 

للتقليل من أعداد المدخنين في البالد.
وبحس���ب أرقام نش���رها مكتب اإلحص���اءات الوطني 
ونقلتها جريدة “التايمز” أمس الثالثاء، فإن مليوني 

أقلعوا  خالل ش���خص  التدخين  ع���ن 
الماضية، الس���نوات  الس���بعة 

ُيش���كل  م���ا  وه���و 
رب���ع المدخني���ن في 

بريطانيا.
وتق���ول اإلحصاءات 

التي اطلعت عليه���ا “العربية ن���ت” إن 15.1% من 
البالغي���ن في بريطانيا يدخن���ون التبغ، وهو ما يعني 
أنه تم تس���جيل 7.4 مليون مدخن ف���ي بريطانيا مع 
نهاية العام الماضي، لكن هذه النسبة كانت %20.2 
ف���ي العام 2011، ما يعني أن واحدًا من بين كل أربعة 

مدخنين أقلعوا خالل السنوات السبع الماضية.
وتعتب���ر الس���لطات الصحية في بريطاني���ا التدخين 
واح���دًا من اآلفات الخطيرة على الصحة العامة، كما أن 
الهيئ���ات الطبية الحكومية تقدم خدمات العالج من 

اإلدمان على التدخين بشكل مجاني، وذلك انطالقًا 
من أن تكاليف عالج األمراض الناتجة عن التدخين 

مستقبال أكبر بكثير من تكلفة مساعدة المدخنين على 
اإلقالع عن التدخين قبل إصابتهم باألمراض.

وقال البروفيسور في علم النفس بجامعة لندن روبرت 
ويست إن “هذا الهبوط المدهش في أعداد المدخنين 
ربما يعود إلى القانون الصارم الذي يحظر عرض علب 
الس���جائر في المتاجر ببريطانيا، إضافة إلى انتش���ار 
السجائر اإللكترونية التي تشكل عامال مساعدًا على 

اإلقالع عن التدخين”.

ربــع المدخنيــن فــي 
بريطانيا أقلعوا.. فما السبب؟

االستقالل/ وكاالت:
ذك���رت مجل���ة “PLOS One”، أن علم���اء روس 
بجامعة موسكو الحكومية، قد تمكنوا من ابتكار 

احتشاء طريق���ة جدي���دة  آثار  لعالج 
القلب  ع���ن عضلة 

ي���ق  حقن طر

المورث���ات. ونش���رت المجلة بحثًا يقت���رح فيه 
 VEGF165”و ”HGF“ األخصائيون حقن جينات
ف���ي المنطقة المصاب���ة من القلب، والمس���ؤولة 
عن ترميز البروتين���ات لتفعيل نمو خاليا الجدار 
الداخلي لألوعية الدموية فيها، وحماية القلب من 

خطر الموت بنقص التروية.
وأضاف���ت المجلة، أن الباحثي���ن اقترحوا تفعياًل 
متزامنًا لجينات نمو خالي���ا الكبد “HGF”، التي 
تمتلك خصائ���ص تعدد التأثير الوراثي مع 
جينات “VEGF165” البطانية الغش���ائية 
)الت���ي تكون الس���طح الداخل���ي لألوعية 
الدموية( وت���ؤدي بذلك إل���ى نمو األوعية 

الدموية.
وفي السياق، صّرح رئيس مختبر العالج 
بالخالي���ا الجيني���ة لمعه���د الطب 
التجدي���دي في جامعة موس���كو، 
الدكت���ور باف���ل ماكاريفيتش، أن 
تنش���ط  الجينية  التقنية  “ه���ذه 
الخالي���ا الجذعي���ة )االحتياطي���ة( 
م���ن  الجس���م  وتمّك���ن  للقل���ب، 
اس���تخدامها لترمي���م الخاليا التي 
أصابها التلف جراء االحتش���اء القلبي 

المفاجئ”.
في حي���ن، يأم���ل العلماء في أن تس���اهم 
أبحاثهم في هذا المجال بعالج مرضى احتشاء 
القلب بع���د القضاء عل���ى تبعات ه���ذا المرض 

الخطير.

علماء يبتكرون طريقة
 لعالج احتشاء عضلة القلب

االستقالل/ وكاالت:
افتتحت ش���ركة سامس���ونغ لإللكترونيات الكورية الجنوبية هذا األسبوع ما 
تطلق عليه أكبر منشأة لتصنيع الهواتف المحمولة في العالم في ثاني أكبر 

سوق للهواتف الذكية في العالم.
ومن المتوقع أن يؤدي التوس���ع في المصنع المتواج���د ضمن الهند، والذي 
س���يكتمل تمامًا في عام 2020، إلى مضاعفة قدرات سامسونغ فيما يتعلق 
بإنت���اج الهواتف ضم���ن البلد من 68 مليون هاتف س���نوًيا إلى 120 مليون 

هاتف سنوًيا.
ويأتي هذا اإلعالن في الوقت الذي تس���عى فيه شركة التكنولوجيا الكورية 
الجنوبية إلى توس���يع اإلنتاج في أسرع أسواق الهواتف المحمولة الرئيسية 
نمًوا في العالم، وقال المحللون الذين يتتبعون هذا القطاع: إن المنش���أة في 
نويدا الواقعة في ضواحي نيودلهي ستس���مح للش���ركة الكورية الجنوبية 
بتصنيع الهوات���ف بتكلفة أقل نظًرا لحجمها عندم���ا تصبح مراكز تصنيع 

الهواتف األخرى مثل الصين أكثر تكلفة.
ويساعد المصنع، الذي افتتحه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس 
الكوري الجنوبي مون جاي-إن، خالل زيارتهما للمنش���أة الواقعة في ضواحي 
دلهي، ش���ركة سامس���ونغ أيضًا على التنافس مع المنافسين اآلخرين مثل 
ش���ركة ش���اومي الصينية، والتي أصبحت في وقت سابق من هذا العام أكبر 

عالمة تجارية للهواتف الذكية في الهند فيما يتعلق بعدد الشحنات.

»سامسونغ« 
تفتتح أكبر مصنع 
للهواتف في العالم
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غزة / عبدالله نصيف: 
أعلن مجلس إدارة خدمات الشاطئ انضمام المدافع 
محم���د مهنا إلى الفريق األول ف���ي إطار التعزيزات 

التي أبرمها النادي قبل انطالق الموسم الرياضي.
ويعتبر مهنا من أبرز المدافعين لما يمتلكه من خبرة 
كبيرة، حيث سبق وأن لعب لعدة أندية أبرزها نادي 
غزة الرياضي. و نجح المجل���س في التجديد للنجم 
س���ليمان العبيد لالس���تمرار في صف���وف البحرية 
لموس���م آخر بعد مفاوضات مكوكي���ة بين الالعب 
وإدارة النادي. ويعتبر اس���تمرار العبيد نقلة نوعية 

لهجوم البحرية بعد أن تربع على عرش الهدافين .
كما و جدد عاصم أبو عاصي موسمًا آخر سيحمي من 

خالله عرين نادي خدمات الشاطئ.
هذا و أعلن اتحاد خانيونس تعاقده مع المهاجمين 
محمد بركات ومحمد الريخاوي قادمين من الصداقة 
وغ���زة الرياضي ، تمهيدًا للدفاع ع���ن ألوان الفريق 

الموسم المقبل في دوري الدرجة الممتازة . 
ويعتبر تعاق���د اتحاد خانيونس م���ع المهاجمين 
إضافة قوي���ة للفريق لما يمتلك���ه المهاجمان من 

مهارة  وخبرة طويلة في الدرجة الممتازة . 
ولعب بركات قبل ذلك مع فريقي شباب خانيونس 
والصداقة وكما احترف في نادي الشعلة السعودي 
، أما الريخاوي فقد س���بق له اللعب مع شباب رفح و 

غزة الرياضي.

االستقالل / وكاالت:
الدول���ي  النج���م  أك���د 
أنه  البلجيكي إيدين هازارد 
لريال  يومًا  اللعب  يتمنى 
مدري���د ولكنه في نفس 

الوق���ت س���عيد م���ع 
وف���ي  تشيلس���ي 

فريقه كامل  مع  تركيزه 
منتخب  الفت���رة و ب���الده 

المقبلة.
الفرنس���ي  المدرب  رحيل  وبخصوص 

زين الدين زيدان عن الفريق الملكي 
قميص  جاذبية  تحدث هازارد ع���ن 
ريال مدريد مؤكدًا أنها شيء ثابت 
بالنس���بة له س���واء كان ذلك في 
وجود زيدان أو بعد رحيله، مشددا 
على أن قميص زيدان ال زال جذاًبا 

له بدون زيدان .
األقاويل ح���ول رحيل  وتكاث���رت 
هازارد عن تشيلس���ي تج���اه ريال 

مدريد بع���د األخبار التي أش���ارت إلى 
رحيل كرس���تيانو رونالدو عن الفريق الملكي 

باتجاه يوفنتوس خالل س���وق االنتقاالت الصيفية 
الحالية، مما جعل هازارد يلمح لذلك في حديثه األخير .

يذك���ر أن ه���ازارد كان قد صرح برغبته ف���ي اللعب تحت 
يد زين الدي���ن زيدان، مما جعله يتح���دث مرة أخرى عن 

االنضمام لريال مدريد بعد رحيل زيدان.

هــــازارد:
 قمي�ص ريال مدريد 

جذاب حتى من 
دون زيدان!

»البحرية« ي�ضم مدافع »العميد«  
و»الطواحني« يربم �ضفقتي �ضوبر

االستقالل / وكاالت:
فتح جون بارنس أس����طورة ن����ادي ليفربول اإلنجليزي الباب 
أم����ام رحيل الفرعون المصري محم����د صالح عن صفوف 

الريدز رغم تمديد عقده مؤخرًا. 
ووقع محمد صالح عل����ى عقد جديد مع فريقه ليفربول 
لخمس س����نوات مقبلة حتى 2023 براتب أسبوعي 200 

ألف جنيه استرليني وهو األغلى في تاريخ النادي .
نج����م الفراعنة ورغم توقيعه على عق����د جديد مع الريدز، إال 
أنه ال يزال هدف����ًا كبيرًا لعمالقي الكرة اإلس����بانية ريال مدريد 

وبرشلونة.
أس����طورة الليفر جون بارنس أكد أن تجدي����د عقد صالح، لن يمنع 

رحيله عن صفوف الفريق اإلنجليزي واالنتقال إلى ناٍد آخر.
وأوضح بارنس أن التجديد لالعب المصري ال يعني أن ليفربول 
أصبح ناديًا ال يبيع العبيه، مش����يرًا إلى أن وصول عرض 
فلكي لش����راء محم����د صالح س����يجعل النادي 

يتخلي عنه.
وقال بارنس في تصريحات كشفت عنها 
صحيف����ة ديل إكس����بريس اإلنجليزية:" 
تجديد محمد صالح عقده مع ليفربول، 
ال يعني أن النادي لم يعد يبيع العبيه".

وأضاف:" أي ناٍد يبيع العبيه، فإذا قدم 
ريال مدريد عرضًا ب�200 مليون جنيه 
إسترليني لضم صالح، فإنه سيرحل، 
وس���يتحول ليفرب���ول لن���اٍد يبيع". 
كريس���تيانو  حديثه:"  ج���ون  وتابع 
رونال���دو قد يرحل عن ري���ال مدريد، 
وليفاندوفيس���كي قد يغادر بايرن 
ميونيخ، ونيم���ار من الممكن رحيله 
عن باريس سان جيرمان، أكبر أندية 

العالم تبيع العبيها".
وعاد بارنس للحديث عن تجديد عقد 
صالح قائال:" لكن تجديد صالح لعقده 
مع ليفربول يش����ير إلى أنه ملتزم مع الفريق 
ويرغب في البقاء واالس����تمرار هنا، ه����و يريد معرفة 
قدرته على استمرار تألقه وإلى أي مدى يستطيع أن يذهب".

اأ�ضطورة ليفربول: »حممد �ضالح
 �ضريحل يف هذه احلالة«

�ضفقة القرن 
"رونالدو" اإىل 

يوفنتو�ص
االستقالل/وكاالت:

أعلن يوفنت���وس بط���ل إيطاليا، أم���س الثالثاء 
التعاقد مع كريس���تيانو رونال���دو مهاجم ريال 

مدريد اإلسبانى.
يس���تعد البرتغالى كريس���تيانو رونالدو نجم 
فريق ريال مدريد، لنش���ر بيان رسمي يشكر 
فيه الملكى وجماهيره فور اإلعالن الرس���مي 

عن إنتقاله لصفوف يوفنتوس اإليطالي.
وقال: الصحفي األسباني أيدو أجيري بالقناة 
السادسة اإلس���بانية، إن نجم ريال مدريد 
أعد بيانًا سيقوم بنشره مجرد اإلعالن عن 
التوقيع الرس���مي مع فري���ق يوفنتوس 

اإليطالي.
وأض���اف أجيري خ���الل تصريحاته، إن 
بيان كريس���تيانو رونالدو س���يتضمن 
رس���الة ش���كر إلى نادي ريال مدريد 
وجماهيره على الس���نوات ال� 9 التي 

قضاها داخل سانتياجو برنابيو.
وكان���ت تقارير صحفي���ة إيطالية، 
أكدت منذ ساعات على سفر أندريا 
أنييل���ى رئي���س يوفنت���وس إلى 
اليونان لإلجتماع بالبرتغالي رونالدو 

وإنهاء صفقة إنتقاله إلى الس���يدة 
العجوز بشكل رسمي.
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غزة/ االستقالل:
قررت جامعة اإلس���راء في غزة منح 2854 طالبًا وطالبة منحة دراسية كاملة، ممن حصلوا 
على معدل امتي���از 90% فما فوق في امتحانات الثانوية العام���ة )اإلنجاز( لهذا العام 
2018/2017، إلى جانب منح وإعفاءات أخرى لفئات عدة أهمها )أبناء الشهداء واألسرى، 

والمهدمة بيوتهم، وذوي االحتياجات الخاصة، ومرضى السرطان(.
وقال الدكتور عدنان الحجار رئيس الجامعة:« تقديرًا للجهود التي بذلها طلبة الثانوية 
العامة في ظل الظروف الصعبة التي يعيش���ها قطاع غ���زة من حصار وأزمات متعددة، 
وحصلوا على معدالت مشرفة، وانطالقًا من المسؤولية الوطنية واألخالقية للجامعة، قررنا 

منح من حصلوا على معدل امتياز منحة دراسية كاملة.
وأض���اف، إلى جانب هذا القرار فهناك منح أخرى كامل���ة لفئات من المجتمع وهم أبناء 
الش���هداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن، واألسرى الذين ضحوا بزهرة شبابهم 
من أجل حرية ش���عبنا، وأولئك الذين فقدوا منازلهم خالل العدوان اإلس���رائيلي، وذوي 
االحتياجات الخاصة، ومرضى الس���رطان. وتاب���ع، أن الجامعة تهدف إلى التخفيف عن 
الطلبة الذين يعيش���ون ظروفًا اقتصادية صعبة، بحيث ال يك���ون الفقر واألزمات التي 

يعيشونها عائقًا أمام تحقيق حلمهم في تعليم جامعي عاٍل.
وأوض���ح، الدكتور الحجار، أن الطالب المس���تفيد من المنحة يمكن���ه االلتحاق بأي كلية 
من كليات الجامعة، ويختار التخصص المناس���ب له، الفتًا إلى أن هناك تخصصات في 

الجامعة حصرية وهي األولى من نوعها في جامعات وكليات قطاع غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل
ذك���ر موقع عب���ري أن يوم أمس الثالثاء، ش���هد 
تصعيدًا ف���ي الحرائق المندلعة بمس���توطنات 
غالف غزة بفع���ل الطائرات والبالونات الحارقة ما 

أدى الحتراق نحو 600 دونمًا من األحراش.
وقال موقع "وااله" العبري إن بعض الحرائق  بقيت 
مشتعلة لوقت طويل واشترك في جهود إطفاء 

الحرائق عدد من الطائرات اإلسرائيلية.
وفي السياق، اش���تكى مستوطنون بالغالف من 
احتراق ما أس���موه ب� "الجدار األمني" الذي تمثله 

األحراش المحيطة بالقطاع.

ووفق الموقع فإن هذه األش���جار تم زراعتها على 
مدار عش���رات الس���نين الماضية؛ منًعا لكشف 
مس���توطني الغالف أمام نيران قناصة المقاومة 

في القطاع.
ونقل الموقع عن بعض المس���توطنين قولهم: 
إنهم باتوا مكشوفين أمام النيران الفلسطينية 
بعد احتراق الجدار الطبيعي الذي تش���كله تلك 

األحراش.
وحّول الش���بان الطائرات الورقية والبالونات إلى 
أداة مقاومة تس���تنفر االحتالل، بع���د ربط علبة 
معدنية داخلها قطعة قماش مغّمسة بالسوالر 

في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار وإطالقها نحو 
أراٍض زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية.

ونجح الشبان خالل األسابيع الماضية في إحراق 
عش���رات آالف الدونمات المزروعة للمستوطنين 
ف���ي مس���توطنات غ���الف غ���زة بواس���طة تلك 
الطائرات، ردًا على "مج���ازر" قوات االحتالل بحق 

متظاهري مسيرة العودة السلميين.
وما يزال جي���ش االحتالل يحاول إيجاد حل لهذا 
األسلوب واستخدم مؤخرا منظومة ليزرية لتتبع 
الطائرات والبالونات في الجو ومن ثم إس���قاطها، 

لكنه فشل في الحد منها.

جامعة اإلسراء تمنح 
2854 طالبًا وطالبة منحة 

دراسية 100 %

وحس���ب أدرعي  فإنه تّم إيقاف القارب دون أحداث استثنائية الفتًا إلى أنه بعد فحص 
القارب والركاب وتمشيطهم على يد القوات، سيتم اقتياد القارب لقاعدة ذراع البحرية 
في ميناء أس���دود بالداخل المحتل. وتحمل السفينة التي انطلقت من ميناء غزة صباح 
أمس الثالثاء، 10 مس���افرين 7 منهم من الجرحى والمرضى الذين منعهم االحتالل من 

السفر عبر المعابر للعالج خارج القطاع، و3 مرافقين من طاقم السفينة.
وشارك بتوديع السفينة ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية، وشخصيات 
من مؤسسات حقوقية ووجهاء ومخاتير، وألقوا عديدًا من الكلمات التي أكد معظمها على 

استمرار فعاليات كسر الحصار، والحفاظ على الحقوق والثوابت الوطنية.
وفي 29 مايو الماضي انطلقت س���فينة الحرية "1" وكانت تحمل على متنها 17 مواطنًا 
من الحاالت اإلنسانية، واعتقلهم االحتالل في عرض البحر بعد الوصول إلى عمق 12 ميال 

بحريًا، فيما أفرج عنهم اليوم التالي، باستثناء القبطان.
وقبل نحو ش���هرين أعلنت هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحصار بمؤتمر صحفي عزمها 
تدش���ين خط المالحة البحري في محاولة جادة لكسر الحصار البحري عن غزة، واستمرار 

لفعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

القدس المحتلة/ االستقالل
قال الناطق الرس���مي لوكالة غوث 
وتش���غيل الالجئي���ن "األون���روا"، 
سامي مشعشع، إن األونروا" نجحت 
في حشد تبرعات جديدة من شركاء 
سياس���ات  وعبر  وجدد  تقليديين 
تمويلية غير مسبوقة، وجسر هوة 
العجز المالي من 446 مليون دوالر 
إل���ى 217 ملي���ون دوالر ف���ي فترة 
زمنية قياسية، رغم تراجع األوضاع 
االقتصادي���ة العالمي���ة والضغط 
الش���ديد على تمويل المؤسسات 
العالمية  االزمات  بسبب  االنسانية 

المتعددة.
وأضاف مشعشع في بيان صحفي، 
مس���اء أمس الثالثاء، أن الش���هور 
الستة الماضية كانت قاسية على 
"االونروا" وعلى الجئي فلس���طين، 
الذي���ن تقوم عل���ى خدمتهم، وان 
تداعي���ات االزمة المالي���ة الخانقة 
وتأثيره���ا عل���ى الخدم���ات وعلى 
دور االون���روا ف���ي ظل غي���اب أي 
وتدهور  حقيق���ي  سياس���ي  افق 
االونروا  وض���ع  اقتص���ادي صعب 
والالجئين عل���ى مفترق طرق وأثار 

مخاوف عميقة حيال المستقبل.
وأش���ار إل���ى أن االون���روا بذلت كل 
الجهد لحماية تفويضها والتصدي 
لق���رار االدارة االمريكية بتخفيض 
بعزيمة،  تبرعاتها تخفيضا عميقا 
رافضة قبول االمر الواقع ومتحدية 

ل���ه ألن تفويضه���ا وأض���ح، وانها 
خدمة  ف���ي  وستس���تمر  "باقي���ة 
الجئي فلس���طين وتوفير الحماية 
ما استطاعت حتى تحل قضيتهم 
حال ع���ادال. ال خيار ث���ان وال خطط 

بديلة ولسنا للبيع".
وأوضح مشعش���ع أن العجز المالي 
الحال���ي، ال���ذي يص���ل إل���ى 217 
ملي���ون دوالر ما زال يش���كل أكبر 
عجز شهدته األونروا في تاريخها، 
وال يج���وز اخف���اء المخاطر المقلقة 
جدا، الت���ي قد تواجهه���ا األونروا 
في معرض تقدي���م خدماتها، إذا 
ل���م نتلق تمويال إضافيًا وعلى وجه 
الس���رعة، وبالتال���ي فإن االش���هر 
القادمة حاسمة للوكالة والالجئين، 
واض���ح  توج���ه  الوكال���ة  ول���دى 

لط���رق كافة األبواب ودراس���ة كل 
االمكانيات للحصول على التمويل 

الالزم.
وق���ال: "حت���ى نحصل عل���ى ذلك 
وبسبب النقص الكبير في السيولة 
الالزمة  االم���وال  النقدي���ة، خاصة 
لالس���تمرار بخدم���ات الطوارئ في 
االراض���ي الفلس���طينية المحتلة، 
فقد عمدت االون���روا التخاذ بعض 
م���ن اإلج���راءات الداخلي���ة للح���د 
م���ن التهديدات الت���ي قد تمس 
خدماتنا األساسية المقدمة لالجئي 
ستطال  اإلجراءات  هذه  فلسطين. 
بع���ض الخدمات الطارئة في قطاع 
غزة والمتعلقة باألس���اس ببرنامج 
النفس���ية المجتمعي���ة  الصح���ة 
لعش���رات اآلالف من طلبة القطاع، 

لهك���ذا خدمات.  يحتاجون  الذين 
بع���ض م���ن العاملين عل���ى هذا 
عل���ى  االبق���اء  س���يتم  البرنام���ج 
وظائفهم والبعض اآلخر سيتحول 
لنظام العمل الجزئي، فيما لن يتم 
الزمالء التي  تجديد عقود بع���ض 

تنتهي مع نهاية الشهر الحالي".
وحول م���ا اذا كانت مدارس الوكالة 
أبوابه���ا  س���تفتح  الس���بعمائة 
لنصف ملي���ون طال���ب وطالبة مع 
الدراسية 2019-2018،  السنة  بدء 
أكد مشعش���ع أن المف���وض العام 
سيتخذ هذا القرار الهام والمتعلق 
ببدء العام الدراسي وفتح المدارس 
خالل شهر آب القادم، وبأن الوكالة 
مصممة عل���ى تحقيق هدفها في 

فتح أبواب مدارسها.

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود أمس، باحات المسجد األقصى، برفقة عناصر عسكرية 
إسرائيلية توّلت تأمين حمايتهم، وذلك لليوم الثالث على التوالي. وأفاد شهود عيان،  أن 
69 مس���توطنا اقتحموا المسجد األقصى خالل جولة االقتحامات الصباحية التي استمرت 

لمدة أربع ساعات متتالية.
وأضاف الشهود، أن الشرطة اإلسرائيلية والقوات الخاصة المدججة بالسالح أمنت الحماية 
للمس���توطنين ورافقتهم منذ لحظة دخولهم من "باب المغاربة" وحتى خروجهم من "باب 

السلسلة".
وأشاروا إلى أن عدًدا من المستوطنين قاموا بالصالة وأداء طقوسهم التلمودية في الجهة 
الشرقية من المس���جد األقصى. ويذكر أن أعضاء من الكنيست اإلسرائيلي ومستوطنين، 
اقتحموا المسجد األقصى خالل اليومين الماضيين بعد سماح بنيامين نتنياهو لهم بذلك 

بعد عامين من المنع.

االستقالل/ وكاالت:
رد نيكوالي مالدينوف منسق األمم المتحدة الخاص لعملية "السالم" في الشرق األوسط، 

على قرار "إسرائيل" بمنع إدخال معظم السلع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وق���ال مالدينوف في بياٍن صحفي إنه "يش���عر بالقلق إزاء النتائ���ج المترتبة على قرار 
"إس���رائيل" بالتعليق المؤق���ت للواردات والصادرات باس���تثناء اإلمدادات اإلنس���انية 
األساس���ية عبر معبر كرم أبو سالم". وذكر أن المساعدات اإلنسانية ليست بديال للتجارة 

والتبادل التجاري"، داعًيا "السلطات المعنية"  التخاذ عكس هذا القرار.
وكان رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أعلن أول أمس اإلثنين، إغالق 
معبر كرم أبو س���الم الذي يربط قط���اع غزة باألراضي المحتلة ع���ام 1948، وذلك بحجة 
اس���تمرار اطالق الفلس���طينيين بالونات وطائرات حارقة من القطاع إلى داخل األراضي 

المحاذية للسياج الفاصل بين غزة واألراضي المحتلة.

قرار بدء العام الدراسي سيتخذ في آب المقبل 

مشعشع: خفض العجز في ميزانيات
 األونــروا إلــى 217 مليــون دوالر

احتراق 600 دونمًا بمستوطنات غالف غزة 

رام الله/ االستقالل: 
قرر وزير الصحة جواد عواد تش���كيل لجنة تحقيق في مالبس���ات وظروف وفاة المواطن 

رسمي حمايل في إحدى المستشفيات الخاصة برام الله.
وأكد عواد في بيان صحفي، أمس الثالثاء، أن اللجنة ستباشر عملها اليوم، حيث ستقوم 
بإعداد تقرير نهائي عن الحالة ومالبسات وفاة المريض المذكور خالل 3 أيام من تاريخ 

اليوم، مضيفًا أن اللجنة مشكلة من 6 أطباء بينهم طبيب ممثل عن عائلة المرحوم.
وقال إن تش���كيل لجنة التحقيق يأتي حرصًا م���ن وزارة الصحة على الوقوف دائما على 

الحقيقة لمصلحة المريض أواًل، وللحفاظ على النظام الصحي ثانيًا.

رام الله: الصحة تشكل 
لجنة تحقيق بوفاة 
مواطن بمشفى خاص

االحتالل ي�صادر  ..

"الديوك" تطري ..

ميالدنوف يدعو 
»إسرائيل« للتراجع عن 
إغالق »كرم أبو سالم«

 لليوم الثالث على التوالي

  69مستوطنًا يقتحمون 
المسجد األقصى

ومن ركلة ركنية نفذها أنطوان جريزمان بإتقان على 
رأس صاموي����ل أومتيتي لُيضربها مدافع برش����لونة 
بقوة قبل أن ترتطم ب����رأس مروان فياليني وتتحول 

داخل شباك الحارس ثيبو كورتوا.
وقد قدم المنتخب البلجيكي مباراة رائعة وبخاصة في 
ش����وطها األول، لكن الحارس الفرنسي كان بالمرصاد 

وأحبط كل محاوالته للتسجيل.
وفي الش����وط الثاني أصبح األداء سجاال، حيث تمكن 
المنتخب الفرنس����ي م����ن خطف ه����دف كان كافيًا 

لضمان تأهله للنهائي الثالث في تاريخه.
وبهذه النتيجة، س����تنتظر فرنس����ا الفائز من مباراة 
كرواتي����ا وإنجلترا، اليوم األربعاء، في رحلة البحث عن 
لقبها المونديالي الثاني في المباراة التي ستقام على 

ملعب لوزينكي األحد المقبل.
وفي المقابل، س����تحاول بلجيكا خطف المركز الثالث 
ف����ي مباراة الثالث والرابع، لتتج����اوز إنجاز عام 1986، 
حي����ن حقق المنتخ����ب البلجيكي المرك����ز الرابع في 

المكسيك.
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غزة/ االستقالل:
قررت جامعة اإلس���راء في غزة منح 2854 طالبًا وطالبة منحة دراسية كاملة، ممن حصلوا 
على معدل امتي���از 90% فما فوق في امتحانات الثانوية العام���ة )اإلنجاز( لهذا العام 
2018/2017، إلى جانب منح وإعفاءات أخرى لفئات عدة أهمها )أبناء الشهداء واألسرى، 

والمهدمة بيوتهم، وذوي االحتياجات الخاصة، ومرضى السرطان(.
وقال الدكتور عدنان الحجار رئيس الجامعة:« تقديرًا للجهود التي بذلها طلبة الثانوية 
العامة في ظل الظروف الصعبة التي يعيش���ها قطاع غ���زة من حصار وأزمات متعددة، 
وحصلوا على معدالت مشرفة، وانطالقًا من المسؤولية الوطنية واألخالقية للجامعة، قررنا 

منح من حصلوا على معدل امتياز منحة دراسية كاملة.
وأض���اف، إلى جانب هذا القرار فهناك منح أخرى كامل���ة لفئات من المجتمع وهم أبناء 
الش���هداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن، واألسرى الذين ضحوا بزهرة شبابهم 
من أجل حرية ش���عبنا، وأولئك الذين فقدوا منازلهم خالل العدوان اإلس���رائيلي، وذوي 
االحتياجات الخاصة، ومرضى الس���رطان. وتاب���ع، أن الجامعة تهدف إلى التخفيف عن 
الطلبة الذين يعيش���ون ظروفًا اقتصادية صعبة، بحيث ال يك���ون الفقر واألزمات التي 

يعيشونها عائقًا أمام تحقيق حلمهم في تعليم جامعي عاٍل.
وأوض���ح، الدكتور الحجار، أن الطالب المس���تفيد من المنحة يمكن���ه االلتحاق بأي كلية 
من كليات الجامعة، ويختار التخصص المناس���ب له، الفتًا إلى أن هناك تخصصات في 

الجامعة حصرية وهي األولى من نوعها في جامعات وكليات قطاع غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل
ذك���ر موقع عب���ري أن يوم أمس الثالثاء، ش���هد 
تصعيدًا ف���ي الحرائق المندلعة بمس���توطنات 
غالف غزة بفع���ل الطائرات والبالونات الحارقة ما 

أدى الحتراق نحو 600 دونمًا من األحراش.
وقال موقع "وااله" العبري إن بعض الحرائق  بقيت 
مشتعلة لوقت طويل واشترك في جهود إطفاء 

الحرائق عدد من الطائرات اإلسرائيلية.
وفي السياق، اش���تكى مستوطنون بالغالف من 
احتراق ما أس���موه ب� "الجدار األمني" الذي تمثله 

األحراش المحيطة بالقطاع.

ووفق الموقع فإن هذه األش���جار تم زراعتها على 
مدار عش���رات الس���نين الماضية؛ منًعا لكشف 
مس���توطني الغالف أمام نيران قناصة المقاومة 

في القطاع.
ونقل الموقع عن بعض المس���توطنين قولهم: 
إنهم باتوا مكشوفين أمام النيران الفلسطينية 
بعد احتراق الجدار الطبيعي الذي تش���كله تلك 

األحراش.
وحّول الش���بان الطائرات الورقية والبالونات إلى 
أداة مقاومة تس���تنفر االحتالل، بع���د ربط علبة 
معدنية داخلها قطعة قماش مغّمسة بالسوالر 

في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار وإطالقها نحو 
أراٍض زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية.

ونجح الشبان خالل األسابيع الماضية في إحراق 
عش���رات آالف الدونمات المزروعة للمستوطنين 
ف���ي مس���توطنات غ���الف غ���زة بواس���طة تلك 
الطائرات، ردًا على "مج���ازر" قوات االحتالل بحق 

متظاهري مسيرة العودة السلميين.
وما يزال جي���ش االحتالل يحاول إيجاد حل لهذا 
األسلوب واستخدم مؤخرا منظومة ليزرية لتتبع 
الطائرات والبالونات في الجو ومن ثم إس���قاطها، 

لكنه فشل في الحد منها.

جامعة اإلسراء تمنح 
2854 طالبًا وطالبة منحة 

دراسية 100 %

وحس���ب أدرعي  فإنه تّم إيقاف القارب دون أحداث استثنائية الفتًا إلى أنه بعد فحص 
القارب والركاب وتمشيطهم على يد القوات، سيتم اقتياد القارب لقاعدة ذراع البحرية 
في ميناء أس���دود بالداخل المحتل. وتحمل السفينة التي انطلقت من ميناء غزة صباح 
أمس الثالثاء، 10 مس���افرين 7 منهم من الجرحى والمرضى الذين منعهم االحتالل من 

السفر عبر المعابر للعالج خارج القطاع، و3 مرافقين من طاقم السفينة.
وشارك بتوديع السفينة ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية، وشخصيات 
من مؤسسات حقوقية ووجهاء ومخاتير، وألقوا عديدًا من الكلمات التي أكد معظمها على 

استمرار فعاليات كسر الحصار، والحفاظ على الحقوق والثوابت الوطنية.
وفي 29 مايو الماضي انطلقت س���فينة الحرية "1" وكانت تحمل على متنها 17 مواطنًا 
من الحاالت اإلنسانية، واعتقلهم االحتالل في عرض البحر بعد الوصول إلى عمق 12 ميال 

بحريًا، فيما أفرج عنهم اليوم التالي، باستثناء القبطان.
وقبل نحو ش���هرين أعلنت هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحصار بمؤتمر صحفي عزمها 
تدش���ين خط المالحة البحري في محاولة جادة لكسر الحصار البحري عن غزة، واستمرار 

لفعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

القدس المحتلة/ االستقالل
قال الناطق الرس���مي لوكالة غوث 
وتش���غيل الالجئي���ن "األون���روا"، 
سامي مشعشع، إن األونروا" نجحت 
في حشد تبرعات جديدة من شركاء 
سياس���ات  وعبر  وجدد  تقليديين 
تمويلية غير مسبوقة، وجسر هوة 
العجز المالي من 446 مليون دوالر 
إل���ى 217 ملي���ون دوالر ف���ي فترة 
زمنية قياسية، رغم تراجع األوضاع 
االقتصادي���ة العالمي���ة والضغط 
الش���ديد على تمويل المؤسسات 
العالمية  االزمات  بسبب  االنسانية 

المتعددة.
وأضاف مشعشع في بيان صحفي، 
مس���اء أمس الثالثاء، أن الش���هور 
الستة الماضية كانت قاسية على 
"االونروا" وعلى الجئي فلس���طين، 
الذي���ن تقوم عل���ى خدمتهم، وان 
تداعي���ات االزمة المالي���ة الخانقة 
وتأثيره���ا عل���ى الخدم���ات وعلى 
دور االون���روا ف���ي ظل غي���اب أي 
وتدهور  حقيق���ي  سياس���ي  افق 
االونروا  وض���ع  اقتص���ادي صعب 
والالجئين عل���ى مفترق طرق وأثار 

مخاوف عميقة حيال المستقبل.
وأش���ار إل���ى أن االون���روا بذلت كل 
الجهد لحماية تفويضها والتصدي 
لق���رار االدارة االمريكية بتخفيض 
بعزيمة،  تبرعاتها تخفيضا عميقا 
رافضة قبول االمر الواقع ومتحدية 

ل���ه ألن تفويضه���ا وأض���ح، وانها 
خدمة  ف���ي  وستس���تمر  "باقي���ة 
الجئي فلس���طين وتوفير الحماية 
ما استطاعت حتى تحل قضيتهم 
حال ع���ادال. ال خيار ث���ان وال خطط 

بديلة ولسنا للبيع".
وأوضح مشعش���ع أن العجز المالي 
الحال���ي، ال���ذي يص���ل إل���ى 217 
ملي���ون دوالر ما زال يش���كل أكبر 
عجز شهدته األونروا في تاريخها، 
وال يج���وز اخف���اء المخاطر المقلقة 
جدا، الت���ي قد تواجهه���ا األونروا 
في معرض تقدي���م خدماتها، إذا 
ل���م نتلق تمويال إضافيًا وعلى وجه 
الس���رعة، وبالتال���ي فإن االش���هر 
القادمة حاسمة للوكالة والالجئين، 
واض���ح  توج���ه  الوكال���ة  ول���دى 

لط���رق كافة األبواب ودراس���ة كل 
االمكانيات للحصول على التمويل 

الالزم.
وق���ال: "حت���ى نحصل عل���ى ذلك 
وبسبب النقص الكبير في السيولة 
الالزمة  االم���وال  النقدي���ة، خاصة 
لالس���تمرار بخدم���ات الطوارئ في 
االراض���ي الفلس���طينية المحتلة، 
فقد عمدت االون���روا التخاذ بعض 
م���ن اإلج���راءات الداخلي���ة للح���د 
م���ن التهديدات الت���ي قد تمس 
خدماتنا األساسية المقدمة لالجئي 
ستطال  اإلجراءات  هذه  فلسطين. 
بع���ض الخدمات الطارئة في قطاع 
غزة والمتعلقة باألس���اس ببرنامج 
النفس���ية المجتمعي���ة  الصح���ة 
لعش���رات اآلالف من طلبة القطاع، 

لهك���ذا خدمات.  يحتاجون  الذين 
بع���ض م���ن العاملين عل���ى هذا 
عل���ى  االبق���اء  س���يتم  البرنام���ج 
وظائفهم والبعض اآلخر سيتحول 
لنظام العمل الجزئي، فيما لن يتم 
الزمالء التي  تجديد عقود بع���ض 

تنتهي مع نهاية الشهر الحالي".
وحول م���ا اذا كانت مدارس الوكالة 
أبوابه���ا  س���تفتح  الس���بعمائة 
لنصف ملي���ون طال���ب وطالبة مع 
الدراسية 2019-2018،  السنة  بدء 
أكد مشعش���ع أن المف���وض العام 
سيتخذ هذا القرار الهام والمتعلق 
ببدء العام الدراسي وفتح المدارس 
خالل شهر آب القادم، وبأن الوكالة 
مصممة عل���ى تحقيق هدفها في 

فتح أبواب مدارسها.

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود أمس، باحات المسجد األقصى، برفقة عناصر عسكرية 
إسرائيلية توّلت تأمين حمايتهم، وذلك لليوم الثالث على التوالي. وأفاد شهود عيان،  أن 
69 مس���توطنا اقتحموا المسجد األقصى خالل جولة االقتحامات الصباحية التي استمرت 

لمدة أربع ساعات متتالية.
وأضاف الشهود، أن الشرطة اإلسرائيلية والقوات الخاصة المدججة بالسالح أمنت الحماية 
للمس���توطنين ورافقتهم منذ لحظة دخولهم من "باب المغاربة" وحتى خروجهم من "باب 

السلسلة".
وأشاروا إلى أن عدًدا من المستوطنين قاموا بالصالة وأداء طقوسهم التلمودية في الجهة 
الشرقية من المس���جد األقصى. ويذكر أن أعضاء من الكنيست اإلسرائيلي ومستوطنين، 
اقتحموا المسجد األقصى خالل اليومين الماضيين بعد سماح بنيامين نتنياهو لهم بذلك 

بعد عامين من المنع.

االستقالل/ وكاالت:
رد نيكوالي مالدينوف منسق األمم المتحدة الخاص لعملية "السالم" في الشرق األوسط، 

على قرار "إسرائيل" بمنع إدخال معظم السلع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وق���ال مالدينوف في بياٍن صحفي إنه "يش���عر بالقلق إزاء النتائ���ج المترتبة على قرار 
"إس���رائيل" بالتعليق المؤق���ت للواردات والصادرات باس���تثناء اإلمدادات اإلنس���انية 
األساس���ية عبر معبر كرم أبو سالم". وذكر أن المساعدات اإلنسانية ليست بديال للتجارة 

والتبادل التجاري"، داعًيا "السلطات المعنية"  التخاذ عكس هذا القرار.
وكان رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أعلن أول أمس اإلثنين، إغالق 
معبر كرم أبو س���الم الذي يربط قط���اع غزة باألراضي المحتلة ع���ام 1948، وذلك بحجة 
اس���تمرار اطالق الفلس���طينيين بالونات وطائرات حارقة من القطاع إلى داخل األراضي 

المحاذية للسياج الفاصل بين غزة واألراضي المحتلة.

قرار بدء العام الدراسي سيتخذ في آب المقبل 

مشعشع: خفض العجز في ميزانيات
 األونــروا إلــى 217 مليــون دوالر

احتراق 600 دونمًا بمستوطنات غالف غزة 

رام الله/ االستقالل: 
قرر وزير الصحة جواد عواد تش���كيل لجنة تحقيق في مالبس���ات وظروف وفاة المواطن 

رسمي حمايل في إحدى المستشفيات الخاصة برام الله.
وأكد عواد في بيان صحفي، أمس الثالثاء، أن اللجنة ستباشر عملها اليوم، حيث ستقوم 
بإعداد تقرير نهائي عن الحالة ومالبسات وفاة المريض المذكور خالل 3 أيام من تاريخ 

اليوم، مضيفًا أن اللجنة مشكلة من 6 أطباء بينهم طبيب ممثل عن عائلة المرحوم.
وقال إن تش���كيل لجنة التحقيق يأتي حرصًا م���ن وزارة الصحة على الوقوف دائما على 

الحقيقة لمصلحة المريض أواًل، وللحفاظ على النظام الصحي ثانيًا.

رام الله: الصحة تشكل 
لجنة تحقيق بوفاة 
مواطن بمشفى خاص

االحتالل ي�صادر  ..

"الديوك" تطري ..

ميالدنوف يدعو 
»إسرائيل« للتراجع عن 
إغالق »كرم أبو سالم«

 لليوم الثالث على التوالي

  69مستوطنًا يقتحمون 
المسجد األقصى

ومن ركلة ركنية نفذها أنطوان جريزمان بإتقان على 
رأس صاموي����ل أومتيتي لُيضربها مدافع برش����لونة 
بقوة قبل أن ترتطم ب����رأس مروان فياليني وتتحول 

داخل شباك الحارس ثيبو كورتوا.
وقد قدم المنتخب البلجيكي مباراة رائعة وبخاصة في 
ش����وطها األول، لكن الحارس الفرنسي كان بالمرصاد 

وأحبط كل محاوالته للتسجيل.
وفي الش����وط الثاني أصبح األداء سجاال، حيث تمكن 
المنتخب الفرنس����ي م����ن خطف ه����دف كان كافيًا 

لضمان تأهله للنهائي الثالث في تاريخه.
وبهذه النتيجة، س����تنتظر فرنس����ا الفائز من مباراة 
كرواتي����ا وإنجلترا، اليوم األربعاء، في رحلة البحث عن 
لقبها المونديالي الثاني في المباراة التي ستقام على 

ملعب لوزينكي األحد المقبل.
وفي المقابل، س����تحاول بلجيكا خطف المركز الثالث 
ف����ي مباراة الثالث والرابع، لتتج����اوز إنجاز عام 1986، 
حي����ن حقق المنتخ����ب البلجيكي المرك����ز الرابع في 

المكسيك.
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االستقالل/ وكاالت:
قالت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية، الثالثاء: إن إقليم 
"لياونينغ" الواقع في ش���مال ش���رق الصين، يدرس حلوال 
للتصدي لظاهرة تناقص عدد س���كانه، وقد يقدم حوافز 

مالية لتشجيع األزواج على إنجاب مزيد من األطفال.
ويس���عى اإلقليم جاهدًا لمواجهة تراجع���ه االقتصادي 
المستمر منذ فترة طويلة، بسبب انخفاض القوى العاملة 
في اإلقليم، وتقدمها في العمر، على الرغم من حملة عمرها 
15 عاما أطلقتها الحكومة المركزية من أجل"تجديد شباب 

شمال شرق البالد".
وارتفع النات���ج المحلي اإلجمالي إلقلي���م لياونينغ، الذي 
كان في وقت ما واحدًا م���ن أكثر أقاليم البالد ازدهارًا، في 
العام الماضي بنس���بة 4.2 بالمئة مقارنة مع معدل للنمو 

على المستوى الوطني نسبته 6.9 بالمئة. وانكمش الناتج 
المحلي اإلجمالي لإلقليم بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2016.

وبحس���ب وكالة التخطيط االقتصادي ف���ي اإلقليم، فإن 
"لياونين���غ" يدرس تقدي���م حوافز ضريبي���ة وتعليمية 
واجتماعية وسكنية لألزواج الذين يقررون إنجاب مزيد من 
األطفال.  وسيقدم  اإلقليم أيضًا إجازة أمومة أطول، ويتيح 
مرونة أكثر في س���اعات العمل بالنسبة لألمهات، وفق ما 

نقلت "رويترز".
وأظهرت دراسة رسمية نشرت األسبوع الماضي، أن سكان 
"لياونينغ" المس���نين زادوا بنسبة 3.62 في المئة في عام 
2017. وبلغت النسبة المئوية للسكان في سن الستين أو 
أكثر 22.65 في المئة، بزيادة قدرها 5.35 نقطة مئوية عن 

نسبتهم على المستوى الوطني.

االستقالل/ وكاالت:
يعتبر الزبيب من الفواكه المجففة المحببة لدى الكثيرين، 
ولك���ن ربما ال يقبل���ون على تناوله إال ف���ي أوقات متباعدة 
وربما بالصدفة، علمًا ب���أن أجدادنا عمدوا إلى إنتاج الزبيب 
عبر تجفيف العنب ليحصلوا على فوائده على مدار العام، 
فضال عن استخدام الزبيب في عدد من األطعمة المعروفة.

لكن حديثًا، بدأ خب���راء الصحة يؤكدون على ضرورة تناول 
الزبيب يوميًا لما له من فوائد متعددة، فما هي؟

الفواكه المجفف���ة بمختلف أنواعها تعتب���ر مفيدة رغم 
احت���واء بعضها على كميات عالية من الس���كر نس���بيًا، 
ويحبها كثيرون ويقبل���ون على تناولها حتى دون معرفة 
فوائده���ا الصحية والغذائي���ة. والزبيب واح���د من أكثر 
الفواكه المجففة انتشارًا واستهالكًا بطرق مختلفة سواء 

بإضافته إلى بعض األطباق أو تناوله لوحده.
ورغم أن الزبيب يعتبر من الس���كريات، إال أنه مفيد لصحة 
اإلنس���ان، الحتوائه على مادة أولينولي���ك هايد وحمض 

األولونينولك.
وقد أثبتت االختب���ارات أن هاتين المادتين الطبيعيتين 
تمنعان نم���و البكتيريا المس���ببة ألمراض الف���م واللثة، 
وتؤثران حتى بأقل نس���بة تركيز لهم���ا، األمر الذي يمنع 
الترسبات على األس���نان وتسوسها ووصول أمراض اللثة 
إليها. لكن ذلك ال يغني عن ضرورة تنظيف الفم واألسنان 

بشكل جيد يوميًا.
لهذه األس���باب، ينصح خبراء الصحة حول العالم بضرورة 
تن���اول كمية كافية من الزبيب يوميًا، وفق ما أش���ار موقع 

DW األلماني.

االستقالل/ وكاالت:
أث����ار عجل صغير ولد بوجهين دهش����ة المزارعي����ن في إحدى 
المزارع البرازيلية، وتداول مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي 
مقطع فيديو للعجل الصغير، يظهر فيه بوجهين مرتبطين من 

الجمجمة.
ويظهر العجل الغريب في الفيديو مستلقيًا على األرض، فيما 
يقوم أحد العاملين في المزرعة، بإطعامه من عبوة حليب عبر أحد 

وجهيه، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.
ال����والدة النادرة لهذا العجل وقعت في مزرعة بمدينة كايابونيا، 
وقالت زيا رواريس زوجة مالك المزرعة لوس����ائل اإلعالم المحلية 
»لم أكن أتخيل والدة مثل هذا العجل في مزرعتنا، لقد س����يطر 

علينا شعور بالدهشة عند رؤيته«.
وأضاف����ت رواريس: »قال لنا الطبيب البيطري: إن علينا وضع حد 
لحي����اة العجل الصغي����ر أو رعايته حتى النهاي����ة، إنه ضعيف 
للغاية، لكنني أقدم له الرعاية الالزمة«. وأش����ارت وسائل إعالم 
محلية، إلى أن العاملين ف����ي المزرعة، عملوا على إطعام العجل 
لمدة خمس����ة أيام، قبل أن يفارق الحياة بسبب حالته الصحية 

السيئة.

ِعجل بوجهين يثير 
دهشة المزارعين 

في البرازيل

االستقالل/ وكاالت:
إذا كنت تمتلك بين يديك اآلن هاتف سامس���ونج 
Samsung فاح���ذر، إنه يرس���ل صوًرا ش���خصية 
بشكل عشوائي، حدث ذلك بالفعل مع العديد من 
مستخدمي هذه الهواتف مؤخًرا حول العالم، وقد 
تصاعدت حّدة الش���كاوي من المستخدمين بسبب 
هذا الخلل. أحد األش���خاص الذي واجه هاتفه هذا 

الخل���ل التقني، قال: إنه تم إرس���ال معرض صوره 
بالكامل إلى صديقته دون علمه.

بينما ق���ال آخر والذي يمتل���ك Samsung S9 : إن 
هاتفه أرسل جميع صوره الشخصية إلى صديقته 
بينما هو كان مس���تغرقًا في النوم.. فالبعض اعتبر 
أن هذا الخلل ربما يتسبب في إنهاء عالقات عاطفية 

بسبب ما تحتويه الصور من أمور شخصية.

بينما سخر آخرون من هواتف سامسونج التي كانت 
تنفجر من قبل، وقال: »أعطيني هاتًفا ينفجر بشكٍل 
عشوائي في أي يوم من األسبوع، بداًل من أن أواجه 

هذا الكابوس«.
وعلى الناحية األخرى أكدت شركة سامسونج أنها 
فتحت تحقيق���ًا في هذا الخلل التقني، وأنش���أت 

صفحة خاصة للرد على استفسارات المتضررين.

حوافز مغرية في إقليم 

صيني لزيادة النسل

لهذه األسباب.. ال تنس 
تناول الزبيب يوميًا 

االستقالل/ وكاالت :
في الوقت الذي ال تزال فعاليات العرس الكروي العالمي تتواصل في روسيا، 

ُعثر على ألماسة على شكل كرة قدم، بوحي من هذا الحدث.
وتبدو األلماسة أشبه بكرة قدم حقيقية، بلون قريب من األبيض، مع مجموعة 
من البقع الس���وداء، وقد تم اكتش���افها في منجم ألماس���ي تابع لمجموعة 

"ألروسا" للتنقيب عن الماس في منطقة أرخانجيلسك أوبالست الروسية.
ووصف الخبراء الش���كل غي���ر التقليدي لهذا األلماس���ة، بأنه صناعة غريبة 
للطبيعة، وشبهها البعض بكرة القدم الكالسيكية "أديداس تيلستار" التي 
اس���تخدمت أول مرة ف���ي بطولة كأس األمم األوروبي���ة 1968 وكأس العالم 

1970، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

العثور على ألماسة نادرة 
على شكل كرة قدم في روسيا

) APA images (             شياد ي�شتعد لرمي �شباكه يف بحر غزة�

االستقالل/ وكاالت:
قالت دراسة طبية حديثة: إن النساء اللواتي ينخفض 
لديهن خطر اإلصابة بس���رطان الث���دي، قد يكون من 

األفضل عدم إجراء فحص روتيني لهن.
وأجرى الدراس���ة باحثون بقيادة الدكتورة نورا باشيان، 
وه���ي طبيبة وباحثة في الصحة العامة في كلية لندن 
الجامعي���ة، ونش���رت في دوري���ة »جام���ا أونكولوجي« 

. JAMA Oncology
وهناك عوامل ترتبط برفع خطر س���رطان الثدي، منها 
-على س���بيل المثال ال الحصر- وج���ود طفرات جينية 
ف���ي جين���ات BRCA1 و BRCA2، وأن تكون المرأة قد 

بدأت لديها الدورة الشهرية قبل عمر 12 عاما، والحمل 
المتأخر أو عدم الحمل، وأن يبدأ انقطاع الطمث بعد سن 

55، والخمول البدني وزيادة الوزن أو السمنة.
وم���ن عوامل الخطر أن يكون نس���يج الثدي لدى المرأة 
كثيفًا، ووجود س���يرة عائلية لإلصابة بسرطان الثدي، 

وشرب الخمر.
أما إذا لم تكن هذه العوامل موجودة لدى المرأة فتصنف 

أن خطر اإلصابة بسرطان الثدي لديها منخفض.
ووجدت الدراس���ة أن عدم إجراء فحص الثدي باألشعة 
»الماموغرام« على النس���اء اللوات���ي ينخفض لديهن 
خطر سرطان الثدي، يمكن أن يقلل من الضرر المرتبط 

بالفحص، بينما ال يزيد بشكل كبير عدد حاالت سرطان 
الثدي الفعلية التي ال يتم كشفها.

ويأت���ي هذا من حقيقة أن الفح���ص غير الضروري قد 
يؤدي إلى تشخيص تكتل أو نتوء غير مؤٍذ في الثدي 
بش���كل غير صحيح على أنه سرطان، مما يجعل المرأة 
تخضع لجراحة أو عالج كيميائي أو إش���عاعي لسرطان 

غير موجود في الحقيقة.
وتوصي جمعية الس���رطان األميركية النس���اء اللواتي 
تتراوح أعمارهن بين 45 و 54 سنة بإجراء فحص للثدي 
باألش���عة »الماموغرام«، ثم مرة كل س���نتين بعد هذه 

العمر.

»الماموغرام« قد يضر أكثر مما ينفع بعض النساء!

االستقالل/ وكاالت:
في أقل من 30 ثانية، اس���تطاع 4 لصوص نهب س���لع إلكترونية قيمتها 27 ألف دوالر 
من متجر ش���ركة أبل األميركية ف���ي كاليفورنيا. وأظهر مقطع فيديو الش���باب األربعة 
الذي���ن كانوا يرتدون مالبس تغطي رؤوس���هم وهم يجتاحون متجر أبل في فريس���نو 
أمس،  وينتزعون األجهزة اإللكترونية من على مناضد العرض في ظل دهش���ة العمالء 
والموظفين، نقال عن موقع "آيه بي س���ي " األميركية. وصرح المالزم أول مارك هودسون 
لقناة )KFSN-TV( بأن المشتبه بهم س���رقوا هواتف آيفون وأجهزة كمبيوتر محمولة. 
وقال: إن أحد المس���تخدمين حاول اعتراض طريق اللص���وص، ولكنهم أطاحوا به أرضًا، 

مشيرا إلى أن اللصوص لم يستخدموا أي أسلحة خالل الهجوم.

احذر.. هواتف »Samsung« ترسل
 صورًا شخصية بشكل عشوائي!

لصوص ينهبون متجر 
أبل بطريقة بدائية


