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الجهاد: تعاطينا مع الجهد المصري 
لعودة الهدوء ومن حقنا الرد على أي عدوان

غزة/ االستقالل:
أكد مسؤول المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالمي 
داود ش���هاب، أن حركته وافقت على عودة الهدوء مع 
االحتالل »اإلس���رائيلي« بناًء على الطلب المصري على 
أن يلتزم االحتالل بوقف العدوان. وأوضح شهاب في 
تصريح وصل  »االس���تقالل« نسخه عنه، أن اتصاالت 
مكثفة جرت خالل الس���اعتين الماضيتين مع الجانب 
المصري الس���تعادة اله���دوء. وقال: »نح���ن تعاطينا 
مع الجهد المص���ري ووافقنا على اله���دوء اعتبارا من 

الساعة الثامنة )مس���اء أمس( على أن يلتزم االحتالل 
بوق���ف العدوان«, وأكد ش���هاب، على ح���ق المقاومة 
الفلسطينية في الرد على أي انتهاك عدواني لالحتالل 
»اإلس���رائيلي«. واستش���هد طفالن وأصيب عدد من 
المواطني���ن بجراح مختلفة في سلس���لة من القصف 
اإلسرائيلي على مناطق مختلفة من مواقع للمقاومة في 
قطاع غزة، فيما ردت المقاومة بقصف المس���توطنات 
المحاذية للقطاع بعشرات القذائف الصاروخية ما أدى 

إلصابة 4 مستوطنين بشظايا القذائف.

غزة/ نادر ال�صفدي :
ك�ص��ف م�ص���ؤول يف وزارة اخلارجية امل�صرية عن 
بع���س التفا�صيل الت��ي جرت خالل لق��اء رئي�س 
جه��از املخاب��رات العامة امل�صرية الل���اء عبا�س 

الإ�صالمي��ة  املقاوم��ة  وف��د حرك��ة  م��ع  كام��ل، 
"حما���س" ال��ذي تراأ�ص��ه نائ��ب رئي���س املكت��ب 

واأك��د  الع��اروري.  �صال��ح  ال�صيا�ص��ي 
امل�صئ���ل امل�ص��ري، يف ت�صري��ح خا���س 

  بعد قصف االحتالل لغزة.. 
كرة التصعيد تتدحرج!

المقاومة تعلن استعدادها لمواجهة أي عدوان  
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اللواء كامل حذر حماس وفتح وأعطاهما مهلة أخيرة

»االستقالل«: جولة المصالحة   مسؤول مصري لـ
األخيرة فشلت والعقبات ال تزال كبيرة

»االستقالل:  الخطيب لـ
مخطط عربي خطير 

لالستيالء على القدس 
ومحيط األقصى

»إسرائيل«  وبيعه لـ

ادعيس : بدء 
إجراءات وضع 
تأشيرات الحج 
على الجوازات 

خالل أيام 

غزة / محمود عمر:
تظهر جمهورية مصر العربية 
مس���ؤولية كبيرة إزاء القضية 
إدارة ملف  الفلسطينية وفي 
نظرًا  الفلسطينية  المصالحة 
ألهميت���ه الكبيرة ف���ي حياة 
وتوظ���ف  الفلس���طينيين، 
مصر ما لديه���ا من أوراق قوة 
للضغ���ط على حم���اس وفتح 
الفلسطيني  االنقسام  إلنهاء 
وأبرز ه���ذه األوراق معبر رفح 
الب���ري، فهل تنجح هذه المرة 
بتحقيق المصالحة على أرض 
الواقع؟ ونقلت مصادر إعالمية 
المخاب���رات  أن  إس���رائيلية، 
نقل���ت  العام���ة  المصري���ة 

إنذاري���ن لوف���دي 
حركت���ي حم���اس 

ما اأوراق 
م�صــر 

لل�صغط 
على »فتح 

وحما�س«؟! 
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جماهير غفيرة تشيع 
الشهيد »شراب«  بخانيونس 

جماهير نابلس تشيع 
الشهيــد مرشــود

بعد احتجاز جثمانه 3 أشهر

غزة/ االستقالل:
شّيعت جماهير محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة أمس السبت، جثمان 
ش���اب استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات االحتالل 

شرقي خزاعة. وش���ارك اآلالف بتشييع جثمان الشهيد محمد 
ناصر ش���راب 18 عامُا، والذي أعلنت الصحة عن استش���هاده، 

سفـن كسـر الحصــار
 في طريقهــا إلى غزة

االستقالل/ وكاالت:
غادرت س���فينتا »الع���ودة« و«حري���ة«، ميناء اجاكس���يو في جزيرة 

كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط في طريقهما إلى 
مدينة نابولي اإليطالية، ومن المتوقع وصولهما خالل أيام 

غزة/ قا�صم الأغا:
ا�صت�صهد طفالن واأ�صيب عدد من 

امل�اطنني بجراح خمتلفة، م�صاء اأم�س 
ال�صبت؛ جراء ق�صف طائرات الحتالل 

احلربية مبنًى )غري ماأه�ل( مبنطقة 
"الكتيبة" و�صط مدينة غزة، ومنزًل 

ب�"القرارة"، يف مدينة خاني�ن�س، 
جن�بّي قطاع غزة. واأفادت وزارة 

ال�صحة با�صت�صهاد الطفَلنينْ اأمري النمرة 
)15عاًما(، ول�ؤي كحيل )16عاًما(؛ 

با�صتهداف طائرات الحتالل )ب� 5 
�ص�اريخ على الأقل( مبنى 

مبنطقة الكتيبة بغزة.

استشهاد طفلين وإصابات بغارات لالحتالل على قطاع غزة 
إصابة أربعة مستوطنين بجراح مختلفة

حلظة  ق�صف مبنى »غري ماأه�ل« ب�صاحة الكتيبة غرب غزة اأم�س        ) ت�ص�ير/ اأ�صرف اأب� عمرة (
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غزة/ نادر الصفدي :
كشف مس���ؤول في وزارة الخارجية المصرية عن بعض 
التفاصيل التي جرت خالل لقاء رئيس جهاز المخابرات 
العام���ة المصري���ة اللواء عب���اس كامل، م���ع وفد حركة 
المقاومة اإلس���المية "حماس" الذي ترأسه نائب رئيس 

المكتب السياسي صالح العاروري.
وأكد المسئول المصري، في تصريح خاص ل�"االستقالل"، 
أن اللقاء كان جاًدا وناقش العديد من ملفات المصالحة 
العالقة وعلى رأسها قطاع غزة وحصاره وتمكين حكومة 
التوافق من ممارس���ه مهامها، والعقوبات التي يواصل 
رئيس  السلطة الفلسطينية محمود عباس فرضها على 

غزة منذ أبريل من العام 2017، وملف تبادل األسرى .
وأوضح أن رئيس جهاز المخابرات المصرية استمع لرؤية 
ومطالب "حم���اس" لتحقيق المصالح���ة، وكذلك أجرى 
لقاءات مع قيادات فتحاوية لمناقشة ذات الملفات إال أن 
الفجوات كانت متباعدة بين الحركتين، وإمكانية تحقيق 

مصالحة حقيقة في وقت قريب ال تزال بعيدة.
ولفت إل���ى أن وفد "فتح" أبلغ الل���واء كامل بان الرئيس 
عباس يضع شرطًا أساس���يًا مقابل رفع عقوباته عن غزة  
بتمكي���ن الحكومة من عملها دون أي ش���روط أو عقبات 
من "حماس"، وهو األمر ال���ذي تعتبره األخيرة "مضيعة 
للوقت" وخ���ارج مضمون المصالحة كونه���ا تركت غزة 
وملفاته���ا العالقة بأكملها وديعة لمص���ر في االتفاق 

األخير والرئيس الفلسطيني تهرب منه.
وذكر المسئول المصري أن مدير جهاز المخابرات تعامل 

بنوع م���ن "الحزم" هذه المرة مع مل���ف المصالحة، وأبلغ 
الحركتين بأن أمامهما فرصة جديدة وقد تكون األخيرة 
ف���ي إحراز تقدم بملف المصالحة، خاصة بعد عدم إحراز 
اللقاء الذي جرى قبل أيام في القاهرة أي تقدم وفش���ل 
في تحقيق أهدافه بإزالة عقبات المصالحة الفلسطينية 

القائمة.
وأصدر وف���د حركة "حماس" في القاه���رة بًيانا صحفيا 

الجمعة، عقب لقاءات أجراها مع قيادة جهاز المخابرات 
العامة المصري، وذك���ر البيان أن وفًدا من قيادة حماس 
برئاسة العاروري غادر القاهرة، بعد أن استكمل لقاءاته 
مع اللواء عباس كامل وزي���ر المخابرات المصرية وقيادة 

الجهاز. 
وأش���ار البيان إلى أنه "جرى نقاش معمق وبناء في أجواء 
إيجابية ح���ول العديد م���ن القضايا المهم���ة وخاصة 

التط���ورات السياس���ية واألخط���ار المحدق���ة بالقضية 
الفلس���طينية وس���بل إنه���اء معاناة ش���عبنا وخاصة 
في قطاع غ���زة جراء الحص���ار الظالم، وس���بل مواجهة 
المخاطر المحدقة بالقضية وآليات إنهاء معاناة شعبنا 

الفلسطيني في غزة".
وشهدت العالقات بين الحكومة المصرية وحركة حماس 
تحس���نًا ملحوظًا بعد عدة زيارات لقادة الحركة للقاهرة، 
نتج عنها فت���ح معبر رفح البري،  وإقام���ة منطقة عازلة 
بي���ن غزة ومصر، إضافة إل���ى أحاديث عن تدخل مصري 
للوساطة بين حماس و"إس���رائيل" إلتمام صفقة تبادل 

أسرى.
وتأتي هذه الزيارة بعد أن أصدر رئيس جهاز المخابرات 
المصرية، الل���واء عباس كامل، في 3 م���ن يوليو الجاري 
قرارًا بتعيين اللواء أحمد عبد الخالق مسؤواًل عن الملف 

الفلسطيني في الجهاز، بدياًل عن اللواء سامح نبيل.
ويسود االنقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، 
منذ منتصف يونيو 2007؛ في أعقاب سيطرة "حماس" 
على غزة بع���د فوزها باالنتخاب���ات البرلمانية، في حين 
تدير حركة "فتح"، التي يتزّعمها رئيس السلطة محمود 

عباس، الضفة الغربية.
وتعّذر تطبيق العديد من بنود اّتفاق المصالحة الموّقعة 
بين الحركتين، والتي كان آخرها بالقاهرة، في 12 أكتوبر 
2017؛ بسبب نشوب خالفات حول قضايا، منها تمكين 
الحكومة، وملّف موظفي غ���زة الذين عّينتهم "حماس" 

أثناء فترة حكمها للقطاع.

»االستقالل«: جولة المصالحة مسؤول مصري لـ
 األخيــرة فشلــت والعقبــات ال تــزال كبيــرة

  اللواء كامل حذر حماس وفتح وأعطاهما مهلة أخيرة

�جتماعات �شابقة بني فتح وحما�س يف �لقاهرة    ) �أر�شيف (

نابلس/ االستقالل:
شيعت جماهير محافظة نابلس شمال الضفة الغربية 
المحتلة، يوم أمس السبت، جثمان الشهيد محمد عبد 
الكريم مرش����ود في مخيم بالطة ش����رق المدينة، بعد 

ثالثة شهور من استشهاده واحتجازه.
وبدأت مراس����م التش����ييع م����ن مستش����فى رفيديا 
الحكومي، بمش����اركة المئات م����ن المواطنين، والذين 
توجهوا بالشهيد إلى مخيم بالطة بالمركبات، ومن ثم 

نقل إلى منزل عائلته إللقاء النظرة األخيرة عليه.
وبعد الصالة عليه في مس����جد المخيم، خرجت جنازة 

حاشدة طافت بالشهيد شوارع المخيم، وسط هتافات 
غاضبة مطالبة باالنتقام، وإطالق الرصاص بكثافة في 

سماء المخيم، وتم مواراته الثرى في مقبرة المخيم.
ومرشود أصيب بجراح حرجة بتاريخ 8 إبريل 2018 بعد 
إطالق مس����توطن النار عليه قرب مستوطنة "ميشور 
أدوميم" قرب القدس المحتلة، بحجة محاولته تنفيذ 
عملية طعن، واستش����هد ف����ي اليوم التال����ي متأثرا 

بجراحه.
واحتجز االحتالل جثمان الش����هيد ألكث����ر من ثالثة 

أشهر، قبل أن يسلمه لذويه مساء الجمعة.

غزة/ االستقالل:
شّيعت جماهير محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 
أمس السبت، جثمان شاب استشهد متأثرًا بجراحه 
الت���ي أصيب بها برص���اص قوات االحتالل ش���رقي 

خزاعة.
وشارك اآلالف بتشييع جثمان الشهيد محمد ناصر 
شراب 18 عامُا، والذي أعلنت الصحة عن استشهاده، 
برصاص قوات االحتالل في الصدر شرقي بلدة خزاعة 
ش���رقي خانيونس خالل مشاركته بفعاليات مسيرة 

العودة.
ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين أحد مجاهديه���ا األبطال 

الذي ارتقى إلى العال شهيدًا بإذن الله تعالى متاثرًا 
بإصابته في مواجهات مسيرة العودة.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري إن الشهيد 
المجاه���د "محمد ناصر محمد ش���راب" )18 عامًا(، من 
مجاهدي س���رايا القدس بلواء خانيونس، ارتقى إلى 
العال شهيدًا متأثرًا بإصابته أول أمس أثناء مشاركته 
في الفعاليات السلمية جنبًا إلى جنب مع أبناء شعبه.

وأكدت سرايا القدس، على أن دماء الشهداء لن تضيع 
هدرًا بإذن الله، معاهدًة الله تبارك وتعالى وش���عبنا 
وأمتن���ا بالحفاظ على مس���يرة الجهاد والش���هادة، 
والمضي قدمًا في نه���ج المقاومة حتى تحرير كامل 

فلسطين الحبيبة

جماهير غفيرة تشيع 

الشهيد »شراب«  بخانيونس 

ت�شييع جثمان �ل�شهيد حممد �شر�ب بخانيون�س �أم�س  ) ت�شوير/ �أ�شرف �أبو عمرة (

جماهير نابلس تشيع الشهيد مرشود

غزة/ االستقالل:
أك���دت وزارة الصح���ة جاهزيته���ا للتعامل مع 
التط���ورات الميداني���ة جراء اس���تهداف قوات 
االحت���الل اإلس���رائيلي للمناط���ق القريب���ة من 

التجمعات السكنية في قطاع غزة.
وقال���ت الصح���ة ف���ي بي���ان صحف���ي تلق���ت 
»االستقالل«  نسخة عنه يوم أمس السبت، إنها 
تتابع بقلق كبير التصعيد اإلسرائيلي المتواصل 

على قطاع غزة.
 ودع���ت الصح���ة المجتمع الدول���ي و منظماته 
االنسانية والحقوقية إلى وقفه و بذل الجهود من 

أجل حماية شعبنا األعزل.

 وفي السياق ذاته دعت الوزارة، كافة المواطنين 
للتحلي بالمس���ئولية والمحافظة على حياتهم 
بعدم التجمهر في األماكن التي تس���تهدفها 

طائرات االحتالل »اإلسرائيلي«.
وكانت طائرات االحتالل اس���تهدفت عددًا من 

األهداف في كافة محافظات قطاع غزة.
 وذك���رت إس���رائيل أن ه���ذا القصف ج���اء ردًا 
على اس���تمرار إطالق البالون���ات الحارقة باتجاه 
»إس���رائيل وإصابة ضابط إس���رائيلي أول أمس 
بجراح متوس���طة، جراء إلقاء قنبلة يدوية تجاهه 
من قبل فلس���طينيين، على حدود شمال قطاع 

غزة، خالل أحداث مسيرات »العودة« .

الصحة تعلن جاهزيتها للتعامل 

مع التطورات الميدانية في غزة

بعد احتجاز جثمانه 3 أشهر
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وأس���فر قصف االحت���ال "العني���ف" على 
أنح���اء متفرقة م���ن قطاع غزة، مس���اء أمس، 
عن استش���هاد طفلين بعد قصف طائرات 
االحتال الحربية ب� 5 صواريخ على األقل مبنًى 
غير مأهول بمنطقة "الكتيبة" وس���ط مدينة 
غزة، كما أصيب عدد آخ���ر بقصف ب�"القرارة" 

في مدينة خانيونس، جنوب القطاع.
وقصفت طائرات االحتال، فجر ومساء أمس 
الس���بت، مواقع عدة للمقاومة وأراضي زراعية 
في مناط���ق متفرقة بقطاع غ���زة، فيما رّدت 
المقاومة بإطاق عشرات الصواريخ وقذائف 
اله���اون محلّية الصنع باتجاه مس���تعمرات 

"غاف غزة"، وُسمع دوي صفارات اإلنذار.
وجنوب القط���اع قصفت طائ���رات االحتال 
الحربية بصاروخ واحد على األقل موقًعا قرب 
بوابة "صاح الدين"، على الحدود الفلسطينية 
– المصرية، بعد قصف���ه بطائرة بدون طيار، 
فيما قصفت الطائرات الحربية ب� 3 صواريخ، 
موقع "صاح الدين" في منطقة "نيتساريم"، 

وسط القطاع. 
أما بمدينة غزة، فقد قصفت طائرات االحتال 
االس���تطاعّية أرًضا زراعية ب� "حّي الزيتون"، 
جنوب شرق المدينة، وموقعي "قريش" و"أبو 
جراد" جنوب المدينة، وكذل���ك أرًضا زراعية 

أخرى شرقي "حّي التفاح".
وفي ش���مال القطاع، أغارت طائرات االحتال 
على موقع للمقاومة ق���رب "القرية البدوية"، 
وآخر ش���رقي "بيت الهيا" بنح���و 12 صاروًخا 
عل���ى ث���اث دفعات، ف���ي حي���ن قصف���ت 
طائرات "االس���تطاع" أرًضا قرب المستشفى 

اإلندونيسي.
وبحس���ب مصادر طبّي���ة فإن تل���ك الغارات 
لم تس���فر عن وقوع إصابات بش���رية، لكنها 
تس���ببت بتضرر من���ازل المواطني���ن، بفعل 

الشظايا المتناثرة ُبعيد القصف.
ورًدا عل���ى العدوان؛ أمط���رت المقاومة مواقع 
االحتال العسكرية ومستعمراته في "غاف 
غزة" بعش���رات الصواري���خ والقذائف، تاها 
س���ماع لصفارات اإلنذار من مناطق ش���رقي 

القطاع.
أما فجر السبت، استهدفت طائرات االحتال 
المقاومة  مواق���ع  واالس���تطاعية  الحربي���ة 
بمناطق ع���ّدة في القطاع؛ بزعم إصابة جندي 
إس���رائيلي، خال أح���داث مس���يرة العودة 
أمس األول، ب� "ُجمعة الوف���اء للخان األحمر"؛ 
األمر ال���ذي قابلته المقاومة بإطاق القذائف 
والصواري���خ عل���ى مواقع عس���كرية بمحيط 

القطاع، بعد دقائق من االستهداف.

املقاومة م�ستعّدة
حركة الجهاد اإلسامي في فلسطين، أّكدت 
استعداد فصائل المقاومة للتصدي لعدوان 
االحتال، وخ���وض مواجهة طويل���ة؛ "إذا ما 

استمر العدوان والتصعيد".
وفي تصريح وصل "االستقال"، قال مسؤول 
المكتب اإلعامي للحركة داود ش���هاب: "إن 
المقاومة غي���ر معنية باالنتق���ال لمواجهة 
عس���كرية؛ لكننا مستعدون لخوض مواجهة 
طويل���ة، حال تواصل الع���دوان والتصعيد"، 
مش���دًدا على أن "الزمن ال���ذي كان االحتال 
يعتدي فيه على ش���عبنا الفلسطيني دونما 

رّد وّلى وانتهى".
وأضاف: "م���ن حّقنا الدفاع عن أنفس���نا في 
وجه الع���دوان واإلرهاب، وهذا الحق والواجب 
التي رّدت  الفلس���طينية،  المقاومة  تمارسه 
بالمثل على القصف والتصعيد الصهيوني".

وأوضح المسؤول اإلعامي ب�"الجهاد" أن "مسيرات 
العودة وكسر الحصار مستمرة، وستشهد مزيًدا 

من الفعاليات واإلبداعات الشعبية".

االحتالل امل�س�ؤول
أما حركة المقاومة اإلسامية )حماس(، قالت 
إن "ارتفاع وتيرة التصعيد لن يغّير المعادلة، 

أو يف���رض واقًع���ا جدي���ًدا، أو يوقف زحف 
مسيرات العودة".

وأّكد المتحدث باس���م الحرك���ة عبد اللطيف 
القانوع ل�"االستقال" أن المقاومة لن تسمح 
لاحتال بأن ينفرد بقصف شعبنا، وسيكون 
رّدها حاضًرا"، محمًا االحتال نتائج التصعيد 

على القطاع.    
وأشار إلى أن رد المقاومة الفوري يشّكل حالة 
توازن وردع س���ريعة، كافية إلجبار االحتال 
على وقف تصعيده المستمر، وعدم التمادي 
في االستهداف"، مشدًدا على أن الدفاع عن 

شعبنا مطلب وطني، وخيار استراتيجي.

خروج من االأزمة
م���ن جهته، المحل���ل السياس���ي المختص 
بالش���أن "اإلس���رائيلي" حس���ن الفي، رأى أن 
تصعيد االحت���ال المتواصل يأتي في إطار 
اإلحراج المتزايد لقيادة االحتال في التعاطي 
الورقي���ة والبالونات  مع ظاه���رة الطائ���رات 
الحارقة, التي يس���ّيرها الفلس���طينيون من 

قطاع غزة.
وأشار الفي ل�"االستقال" إلى "وجود اختاف 
في وجهات النظر حول ذلك، بين مؤسس���ة 
االحتال العس���كرية واألمنية غي���ر الراغبة 

بالذهاب لتصعيد مفتوح بفعل هذه الظاهرة، 
وبين بعض الوزراء اليمينيين، الذين يرفعون 
ش���عار ال بّد من التعامل مع تل���ك الطائرات 
والبالونات كأنها "س���اح"، يتطلب االغتيال، 

ولو أدى األمر لحرب مفتوحة".
وقال: "لذا يريد كل من رئيس حكومة االحتال 
بنيامين نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان 
الخ���روج من ه���ذه األزمة بتصعي���د محدود 
ُيغّطي على عجزهم بالذهاب لحرب مفتوحة 

ضد رغبة الجيش غير الجاهز لهذه الحرب".
وأوضح أن اس���تمرار التصعي���د مرتبط أيًضا 
بعدم تقّبل المؤسس���ة العسكرية لمعادلة: 
"القصف بالقصف"، التي فرضتها المقاومة، 

والتي تمّس بهيبة قّوة الردع الصهيونية".
وتابع: "مؤسسة االحتال العسكرّية، تحاول 
من خال هذا التصعيد كسر معادلة المقاومة؛ 
لك���ن دون الذهاب لمواجهة مفتوحة، وداللة 
ذلك عدم كس���ر الجيش لقواعد االش���تباك 
)حتى اآلن(، عبر الذهاب نحو استهداف قادة 

المقاومة )العنصر البشري(.
ولم يخِف الكاتب والمحّلل السياسي الخشية 
من "تدحرج" الوض���ع الميداني، إذا ما تأخرت 
الوس���اطات )المصرية والقطري���ة(، من أجل 

تهدئة األمور.

 المقاومة تعلن استعدادها لمواجهة أي عدوان  

  بعد قصف االحتالل لغزة.. كرة التصعيد تتدحرج!
غزة/ قا�سم االأغا:

ُتبدي ف�سائل املقاومة يف قطاع غزة ا�ستعدادًا  
وجه�زية»غري م�سب�قة«، اأمام حماوالت 

االحتالل »االإ�سرائيلي« املتكررة ال�ستباحة الدم 
الفل�سطيني، من خالل ت�سعيد االأحداث ع�سكرًيا 

يف القطاع بـ »نّية ُمبّيتة«، حتت ُحجج وذرائع 
واهية. وُتّدد املقاومة من خالل هذا اال�ستعداد 

التاأكيد على تثبيت معادلة »الق�سف بالق�سف«، 
التي كانت قد اأّكدت عليها مراًرا، وقالت يف 

غري مّرة اإنها لن ت�سمح للعدو بفر�ض معادالت 
جديدة. ومع تخّطي م�سريات »الع�دة وك�سر 

احل�سار« حاجز الـ 100 ي�م، كّثف االحتالل 
من ت�سعيده وق�سفه املمنهج الأهداف يف عمق 

واأطراف القطاع؛ �سعًيا منه ل�قف امل�سريات اأو 
الـتاأثري على عنف�انها املت�ساعد.

) APA images(           وداع اأحد �سهداء غزة اأم�ض

غزة/ نادر الصفدي:
حذر الش����يخ كمال الخطيب، نائب رئيس 
الحركة اإلسامية في الداخل الفلسطيني 
المحت����ل عام 48، من وج����ود مخطط عربي 
خطير ُيح����اك ضد مدينة القدس المحتلة 
والمس����جد األقص����ى المبارك للس����يطرة 

عليهما بشكل كامل.
وأك����د الخطي����ب، ف����ي تصري����ح خ����اص 
ل�"االس����تقال"، أن هن����اك دوال عربية من 
بينها دولة اإلمارات تنش����ط بصورة سرية 
ومش����بوهة في مدينة الق����دس، وتحاول 
شراء عقارات ومنازل المقدسيين، وخاصة 
تلك الماصقة للمس����جد األقصى بهدف 

إفراغها وإخائها من سكانها األصليين.
وأوض����ح أن ه����ذه األعم����ال المش����بوهة 
والخطيرة تخدم في المقام األول االحتال 
"اإلس����رائيلي" ال����ذي يس����عى ه����و األخر 

إلى إفراغ المدينة من س����كانها تماش����يًا 
م����ع مخططات اإلبع����اد والتهجي����ر التي 

ينتهجها منذ احتال المدينة المقدسة.
ولفت نائب رئيس الحركة اإلسامية، إلى 
أن التحركات العربية في الس����يطرة على 
القدس وشراء عقارات محيطة وقريبة جدًا 
من المس����جد األقصى، كله ف����ي النهاية 
سيعود لمصلحة االحتال وحكومته، لكون 
هذه العقارات س����تباع لها بطرق س����رية 

والتفافية.
وش����دد عل����ى أن أه����ل مدين����ة القدس 
سيتصدون لتلك المحاوالت التي تأتي من 
دول عربية، مطالبًا أهل المدينة بكش����ف 
كل سمسار أو مس����ؤول عربي يساعد في 
إتمام هذه الجريمة التي تستهدف مدينة 
الق����دس ومكانتها الدينية واإلس����امية 

المرموقة.

وعام 2016، كش����فت وثائ����ق تفصيلية، 
حصلت عليها جري����دة "األخبار" اللبنانية، 
بش����أن بيع أحد العقارات المقدس����ية في 
البلدة القديمة في القدس، أكتوبر 2014، 
عن فضيحة كبيرة تورط فيها أطراف عدة، 

من ضمنها اإلمارات.
وذك����ر الخطيب "، أن المملك����ة العربية 
الس����عودية باتت اآلن تتاج����ر بمدينة 
القدس بش����كل علن����ي، مؤك����دًا وجود 
مؤامرة عربية مشتركة لتصفية القضية 
التي  لمصالحهم  خدمة  الفلس����طينية 
تطمح للوصول للتطبيع الكامل مع دولة 

االحتال.
ولف����ت إلى وجود خط����وات عربية تقودها 
فلس����طين  قضية  لتهمي����ش  الري����اض 
وتجاوزه����ا وتغيي����ر الوض����ع الحس����اس 
لمدينة القدس المحتلة، وذلك لتتماشى 

م����ع المخطط����ات األمريكية ف����ي طرح ما 
تسمى ب�"صفقة القرن"، مؤكدًا أن األموال 
السعودية التي تضخ لمدينة القدس ليس 
لدعم سكانها بل لشراء ذمم المقدسيين 

لتمرير أفكارها الخطيرة والهدامة.
وحمل الخطيب في ختام تصريحه الدول 
العربية بأي مس����اس للمس����جد األقصى 
ومدين����ة الق����دس، مش����دًا عل����ى أن الرد 
الفلسطيني سيكون عنيفًا وقويًا وفي كل 

اتجاه.
)29( التي  وفي القمة العربي����ة بدورتها ال�
أقيمت بمدينة الظهران الس����عودية )15/
أبريل(، أعلن الملك الس����عودي سلمان بن 
عبد العزيز، عن تخصيص مبلغ 150 مليون 
دوالر أميركي لدعم القدس، وحتى اللحظة 
لم تصل تلك األموال بحسب المسئولين 

في المدينة المقدسة.

»االستقالل«: مخطط عربي خطير لالستيالء  الخطيب لـ
»إسرائيل« على القدس ومحيط األقصى وبيعه لـ

ال�سيخ كمال اخلطيب
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وأس���فر قصف االحت���ال "العني���ف" على 
أنح���اء متفرقة م���ن قطاع غزة، مس���اء أمس، 
عن استش���هاد طفلين بعد قصف طائرات 
االحتال الحربية ب� 5 صواريخ على األقل مبنًى 
غير مأهول بمنطقة "الكتيبة" وس���ط مدينة 
غزة، كما أصيب عدد آخ���ر بقصف ب�"القرارة" 

في مدينة خانيونس، جنوب القطاع.
وقصفت طائرات االحتال، فجر ومساء أمس 
الس���بت، مواقع عدة للمقاومة وأراضي زراعية 
في مناط���ق متفرقة بقطاع غ���زة، فيما رّدت 
المقاومة بإطاق عشرات الصواريخ وقذائف 
اله���اون محلّية الصنع باتجاه مس���تعمرات 

"غاف غزة"، وُسمع دوي صفارات اإلنذار.
وجنوب القط���اع قصفت طائ���رات االحتال 
الحربية بصاروخ واحد على األقل موقًعا قرب 
بوابة "صاح الدين"، على الحدود الفلسطينية 
– المصرية، بعد قصف���ه بطائرة بدون طيار، 
فيما قصفت الطائرات الحربية ب� 3 صواريخ، 
موقع "صاح الدين" في منطقة "نيتساريم"، 

وسط القطاع. 
أما بمدينة غزة، فقد قصفت طائرات االحتال 
االس���تطاعّية أرًضا زراعية ب� "حّي الزيتون"، 
جنوب شرق المدينة، وموقعي "قريش" و"أبو 
جراد" جنوب المدينة، وكذل���ك أرًضا زراعية 

أخرى شرقي "حّي التفاح".
وفي ش���مال القطاع، أغارت طائرات االحتال 
على موقع للمقاومة ق���رب "القرية البدوية"، 
وآخر ش���رقي "بيت الهيا" بنح���و 12 صاروًخا 
عل���ى ث���اث دفعات، ف���ي حي���ن قصف���ت 
طائرات "االس���تطاع" أرًضا قرب المستشفى 

اإلندونيسي.
وبحس���ب مصادر طبّي���ة فإن تل���ك الغارات 
لم تس���فر عن وقوع إصابات بش���رية، لكنها 
تس���ببت بتضرر من���ازل المواطني���ن، بفعل 

الشظايا المتناثرة ُبعيد القصف.
ورًدا عل���ى العدوان؛ أمط���رت المقاومة مواقع 
االحتال العسكرية ومستعمراته في "غاف 
غزة" بعش���رات الصواري���خ والقذائف، تاها 
س���ماع لصفارات اإلنذار من مناطق ش���رقي 

القطاع.
أما فجر السبت، استهدفت طائرات االحتال 
المقاومة  مواق���ع  واالس���تطاعية  الحربي���ة 
بمناطق ع���ّدة في القطاع؛ بزعم إصابة جندي 
إس���رائيلي، خال أح���داث مس���يرة العودة 
أمس األول، ب� "ُجمعة الوف���اء للخان األحمر"؛ 
األمر ال���ذي قابلته المقاومة بإطاق القذائف 
والصواري���خ عل���ى مواقع عس���كرية بمحيط 

القطاع، بعد دقائق من االستهداف.

املقاومة م�ستعّدة
حركة الجهاد اإلسامي في فلسطين، أّكدت 
استعداد فصائل المقاومة للتصدي لعدوان 
االحتال، وخ���وض مواجهة طويل���ة؛ "إذا ما 

استمر العدوان والتصعيد".
وفي تصريح وصل "االستقال"، قال مسؤول 
المكتب اإلعامي للحركة داود ش���هاب: "إن 
المقاومة غي���ر معنية باالنتق���ال لمواجهة 
عس���كرية؛ لكننا مستعدون لخوض مواجهة 
طويل���ة، حال تواصل الع���دوان والتصعيد"، 
مش���دًدا على أن "الزمن ال���ذي كان االحتال 
يعتدي فيه على ش���عبنا الفلسطيني دونما 

رّد وّلى وانتهى".
وأضاف: "م���ن حّقنا الدفاع عن أنفس���نا في 
وجه الع���دوان واإلرهاب، وهذا الحق والواجب 
التي رّدت  الفلس���طينية،  المقاومة  تمارسه 
بالمثل على القصف والتصعيد الصهيوني".

وأوضح المسؤول اإلعامي ب�"الجهاد" أن "مسيرات 
العودة وكسر الحصار مستمرة، وستشهد مزيًدا 

من الفعاليات واإلبداعات الشعبية".

االحتالل امل�س�ؤول
أما حركة المقاومة اإلسامية )حماس(، قالت 
إن "ارتفاع وتيرة التصعيد لن يغّير المعادلة، 

أو يف���رض واقًع���ا جدي���ًدا، أو يوقف زحف 
مسيرات العودة".

وأّكد المتحدث باس���م الحرك���ة عبد اللطيف 
القانوع ل�"االستقال" أن المقاومة لن تسمح 
لاحتال بأن ينفرد بقصف شعبنا، وسيكون 
رّدها حاضًرا"، محمًا االحتال نتائج التصعيد 

على القطاع.    
وأشار إلى أن رد المقاومة الفوري يشّكل حالة 
توازن وردع س���ريعة، كافية إلجبار االحتال 
على وقف تصعيده المستمر، وعدم التمادي 
في االستهداف"، مشدًدا على أن الدفاع عن 

شعبنا مطلب وطني، وخيار استراتيجي.

خروج من االأزمة
م���ن جهته، المحل���ل السياس���ي المختص 
بالش���أن "اإلس���رائيلي" حس���ن الفي، رأى أن 
تصعيد االحت���ال المتواصل يأتي في إطار 
اإلحراج المتزايد لقيادة االحتال في التعاطي 
الورقي���ة والبالونات  مع ظاه���رة الطائ���رات 
الحارقة, التي يس���ّيرها الفلس���طينيون من 

قطاع غزة.
وأشار الفي ل�"االستقال" إلى "وجود اختاف 
في وجهات النظر حول ذلك، بين مؤسس���ة 
االحتال العس���كرية واألمنية غي���ر الراغبة 

بالذهاب لتصعيد مفتوح بفعل هذه الظاهرة، 
وبين بعض الوزراء اليمينيين، الذين يرفعون 
ش���عار ال بّد من التعامل مع تل���ك الطائرات 
والبالونات كأنها "س���اح"، يتطلب االغتيال، 

ولو أدى األمر لحرب مفتوحة".
وقال: "لذا يريد كل من رئيس حكومة االحتال 
بنيامين نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان 
الخ���روج من ه���ذه األزمة بتصعي���د محدود 
ُيغّطي على عجزهم بالذهاب لحرب مفتوحة 

ضد رغبة الجيش غير الجاهز لهذه الحرب".
وأوضح أن اس���تمرار التصعي���د مرتبط أيًضا 
بعدم تقّبل المؤسس���ة العسكرية لمعادلة: 
"القصف بالقصف"، التي فرضتها المقاومة، 

والتي تمّس بهيبة قّوة الردع الصهيونية".
وتابع: "مؤسسة االحتال العسكرّية، تحاول 
من خال هذا التصعيد كسر معادلة المقاومة؛ 
لك���ن دون الذهاب لمواجهة مفتوحة، وداللة 
ذلك عدم كس���ر الجيش لقواعد االش���تباك 
)حتى اآلن(، عبر الذهاب نحو استهداف قادة 

المقاومة )العنصر البشري(.
ولم يخِف الكاتب والمحّلل السياسي الخشية 
من "تدحرج" الوض���ع الميداني، إذا ما تأخرت 
الوس���اطات )المصرية والقطري���ة(، من أجل 

تهدئة األمور.

 المقاومة تعلن استعدادها لمواجهة أي عدوان  

  بعد قصف االحتالل لغزة.. كرة التصعيد تتدحرج!
غزة/ قا�سم االأغا:

ُتبدي ف�سائل املقاومة يف قطاع غزة ا�ستعدادًا  
وجه�زية»غري م�سب�قة«، اأمام حماوالت 

االحتالل »االإ�سرائيلي« املتكررة ال�ستباحة الدم 
الفل�سطيني، من خالل ت�سعيد االأحداث ع�سكرًيا 

يف القطاع بـ »نّية ُمبّيتة«، حتت ُحجج وذرائع 
واهية. وُتّدد املقاومة من خالل هذا اال�ستعداد 

التاأكيد على تثبيت معادلة »الق�سف بالق�سف«، 
التي كانت قد اأّكدت عليها مراًرا، وقالت يف 

غري مّرة اإنها لن ت�سمح للعدو بفر�ض معادالت 
جديدة. ومع تخّطي م�سريات »الع�دة وك�سر 

احل�سار« حاجز الـ 100 ي�م، كّثف االحتالل 
من ت�سعيده وق�سفه املمنهج الأهداف يف عمق 

واأطراف القطاع؛ �سعًيا منه ل�قف امل�سريات اأو 
الـتاأثري على عنف�انها املت�ساعد.

) APA images(           وداع اأحد �سهداء غزة اأم�ض

غزة/ نادر الصفدي:
حذر الش����يخ كمال الخطيب، نائب رئيس 
الحركة اإلسامية في الداخل الفلسطيني 
المحت����ل عام 48، من وج����ود مخطط عربي 
خطير ُيح����اك ضد مدينة القدس المحتلة 
والمس����جد األقص����ى المبارك للس����يطرة 

عليهما بشكل كامل.
وأك����د الخطي����ب، ف����ي تصري����ح خ����اص 
ل�"االس����تقال"، أن هن����اك دوال عربية من 
بينها دولة اإلمارات تنش����ط بصورة سرية 
ومش����بوهة في مدينة الق����دس، وتحاول 
شراء عقارات ومنازل المقدسيين، وخاصة 
تلك الماصقة للمس����جد األقصى بهدف 

إفراغها وإخائها من سكانها األصليين.
وأوض����ح أن ه����ذه األعم����ال المش����بوهة 
والخطيرة تخدم في المقام األول االحتال 
"اإلس����رائيلي" ال����ذي يس����عى ه����و األخر 

إلى إفراغ المدينة من س����كانها تماش����يًا 
م����ع مخططات اإلبع����اد والتهجي����ر التي 

ينتهجها منذ احتال المدينة المقدسة.
ولفت نائب رئيس الحركة اإلسامية، إلى 
أن التحركات العربية في الس����يطرة على 
القدس وشراء عقارات محيطة وقريبة جدًا 
من المس����جد األقصى، كله ف����ي النهاية 
سيعود لمصلحة االحتال وحكومته، لكون 
هذه العقارات س����تباع لها بطرق س����رية 

والتفافية.
وش����دد عل����ى أن أه����ل مدين����ة القدس 
سيتصدون لتلك المحاوالت التي تأتي من 
دول عربية، مطالبًا أهل المدينة بكش����ف 
كل سمسار أو مس����ؤول عربي يساعد في 
إتمام هذه الجريمة التي تستهدف مدينة 
الق����دس ومكانتها الدينية واإلس����امية 

المرموقة.

وعام 2016، كش����فت وثائ����ق تفصيلية، 
حصلت عليها جري����دة "األخبار" اللبنانية، 
بش����أن بيع أحد العقارات المقدس����ية في 
البلدة القديمة في القدس، أكتوبر 2014، 
عن فضيحة كبيرة تورط فيها أطراف عدة، 

من ضمنها اإلمارات.
وذك����ر الخطيب "، أن المملك����ة العربية 
الس����عودية باتت اآلن تتاج����ر بمدينة 
القدس بش����كل علن����ي، مؤك����دًا وجود 
مؤامرة عربية مشتركة لتصفية القضية 
التي  لمصالحهم  خدمة  الفلس����طينية 
تطمح للوصول للتطبيع الكامل مع دولة 

االحتال.
ولف����ت إلى وجود خط����وات عربية تقودها 
فلس����طين  قضية  لتهمي����ش  الري����اض 
وتجاوزه����ا وتغيي����ر الوض����ع الحس����اس 
لمدينة القدس المحتلة، وذلك لتتماشى 

م����ع المخطط����ات األمريكية ف����ي طرح ما 
تسمى ب�"صفقة القرن"، مؤكدًا أن األموال 
السعودية التي تضخ لمدينة القدس ليس 
لدعم سكانها بل لشراء ذمم المقدسيين 

لتمرير أفكارها الخطيرة والهدامة.
وحمل الخطيب في ختام تصريحه الدول 
العربية بأي مس����اس للمس����جد األقصى 
ومدين����ة الق����دس، مش����دًا عل����ى أن الرد 
الفلسطيني سيكون عنيفًا وقويًا وفي كل 

اتجاه.
)29( التي  وفي القمة العربي����ة بدورتها ال�
أقيمت بمدينة الظهران الس����عودية )15/
أبريل(، أعلن الملك الس����عودي سلمان بن 
عبد العزيز، عن تخصيص مبلغ 150 مليون 
دوالر أميركي لدعم القدس، وحتى اللحظة 
لم تصل تلك األموال بحسب المسئولين 

في المدينة المقدسة.

»االستقالل«: مخطط عربي خطير لالستيالء  الخطيب لـ
»إسرائيل« على القدس ومحيط األقصى وبيعه لـ

ال�سيخ كمال اخلطيب
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وقال الصحفي االسرائيلي المختص في الشؤون العربية 
شلومي إلدار: "إن وفد حماس برئاسة نائب رئيس المكتب 
السياسي للحركة صالح العاروري والذي زار القاهرة تلقى 
إن���ذارا من المخابرات المصرية مف���اده أن معبر رفح الذي 
يعتبر المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم سيغلق إذا لم 

يتم إحراز تقدم في موضوع المصالحة".
وأضاف إلدار أن رئيس المخابرات المصرية الجديد عباس 
كامل كلف بإنهاء هذا الملف لذا فقد اجتمع مع وفد فتح 
قبل أس���بوع والذي ابلغه أن الرئي���س أبو مازن مصر على 

تسلم كامل الصالحيات في غزة.
من جهتها، قالت حركة الجهاد اإلسالمي إن مصر أّكدت 
لها أن معبر رفح البري "سيبقى مفتوًحا ولن يغلق بأي حال 
من األحوال"، متعّهدة بتقديم تسهيالت إضافية لسكان 

القطاع المحاصر.
وبّينت الحركة في بيان لها أن وفًدا قيادًيا منها برئاس���ة 
نائب األمين العام زياد النخالة أنهى زيارة لمصر استمرت 
ثالثة أي���ام بدعوة من المخاب���رات المصرية، عقد خاللها 

ثالثة اجتماعات م���ع الجانب المصري تّوجت بلقاء مطول 
مع مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وأوضح���ت أن الوفد تلّق���ى وعوًدا م���ن الجانب المصري 
بالعمل على تحس���ين وزيادة كمي���ات الكهرباء المقّدمة 
للقطاع، إضافة لباقي الحاجات اإلنسانية األخرى، مشّدًدا 

على أن "مصر لن تسمح باستمرار الحصار".

جدية م�صرية كبرية
وذكر مص���در إعالمي مقرب للمخابرات المصرية، أن مصر 
تتعامل مع ح���وارات المصالحة الراهنة بجدية كبيرة، بل 
وبجدي���ة تفوق حوارات المصالحة الس���ابقة، في محاولة 

مصرية إلنجاح إنهاء االنقسام الفلسطيني هذه المرة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لصحيفة 
"االس���تقالل": "مصر ملتزمة بفتح معبر رفح أمام اخواننا 
الفلس���طينيين من أجل التخفيف من معاناتهم، ولكن 
اعتق���د أن على طرفي االنقس���ام أن يقدرا المس���ؤولية 
المصرية تجاه الفلس���طينيين والتي أبرز مظاهرها فتح 

معب���ر رفح، وهي مس���ؤولية تاريخية ب���دأت منذ احتالل 
فلسطين عام 1948".

وأضاف: "يجب هنا القول إن الحركة عبر معبر رفح مرتبطة 
ارتباطا وثيقًا بالمصالحة الفلسطينية، هذا االرتباط نابع 
من حاجة الفلس���طينيين للمصالحة الت���ي تحقق لهم 

األمان والطمأنينة".
وأشار إلى أن مصر تحاول استخدام معبر رفح كورقة ضغط 
على طرفي االنقسام، وتابع: "ربما تكون ورقة مجدية. ولكن 

اعتقد أن الشعب الفلسطيني يستحق األفضل".

ترهيب وترغيب
ويرى المحلل السياس���ي وليد المدلل، أن اإلدارة المصرية 
الجدي���دة لملف المصالح���ة بقيادة الل���واء عباس كامل، 
تحاول اتباع أسلوب الترهيب والترغيب وممارسة الضغط 

على طرفي االنقسام إلتمام المصالحة.
وقال المدل���ل ل�"االس���تقالل": "لدى مص���ر أوراق ضغط 
يمكن أن تمارسها من أجل الضغط على الطرفين إلتمام 

المصالحة، ولكن اعتقد أنه يلزم على مصر ممارسة ضغط 
أكب���ر على حركة فتح بصفتها الطرف المعيق للمصالحة 
الفلس���طينية، والرافضة لتنفيذ بن���ود اتفاق المصالحة 
وخاصة دمج موظفي غزة وتولي الس���لطة مسؤولية قطاع 

غزة".
وبّين أن معبر رفح البري يعد ملفًا حساس���ًا فلس���طينيًا 
ومصري���ًا، وبالتال���ي تح���اول مصر اس���تخدامه لتحقيق 
المصالحة، إذ أنه سبق إعادة مصر تفعيل ملف المصالحة 
في الوق���ت الراهن، أن قامت بفتح معبر رفح وتس���هيل 
حركة التنقل فيه منذ بدء ش���هر رمض���ان المبارك حتى 

اليوم.
ون���وه المدلل إلى أن مصر معنية بش���كل كبير بتحقيق 
المصالحة وإنجازها للحفاظ على دورها اإلقليمي بصفتها 
العبًا أساس���يًا في الشرق األوسط، ومن جهة أخرى تعمل 
مصر عل���ى الحفاظ على وح���دة األراضي الفلس���طينية 
المحتلة ع���ام 1967، وعدم فصل قط���اع غزة عن الضفة 

الغربية وفقًا لطموح صفقة القرن األمريكية.

ما أوراق مصر للضغط على »فتح وحماس«؟! 
غزة / حممود عمر:

تظهر جمهورية م�صر العربية 
م�صوؤولية كبرية اإزاء الق�صية 

الفل�صطينية ويف اإدارة ملف 
امل�صاحلة الفل�صطينية نظرًا 

لأهميته الكبرية يف حياة 
الفل�صطينيني، وتوظف 

م�صر ما لديها من اأوراق قوة 
لل�صغط على حما�س وفتح 

لإنهاء النق�صام الفل�صطيني 
واأبرز هذه الأوراق معرب 

رفح الربي، فهل تنجح هذه 
املرة بتحقيق امل�صاحلة على 
اأر�س الواقع؟ ونقلت م�صادر 

اإعالمية اإ�صرائيلية، اأن 
املخابرات امل�صرية العامة 

نقلت اإنذارين لوفدي حركتي 
حما�س وفتح خالل زيارتهما 
الأخرية اىل جمهورية م�صر 

معرب رفح الربي                 ) اأر�صيف (العربية.

إعالن صادر عن جمعية
 نسائم فلسطين الخيرية

يعل���ن مجلس إدارة  جمعية نس���ائم فلس���طين الخيري���ة , عن عقد 
االجتماع  العادي للجمعية العمومية للعام )2018( وذلك يوم األربعاء 
الموافق 2018/7/25م الس���اعة )12 صباحا ( في مقر الجمعية الكائن 
ف���ي حي الصبرة وذل���ك  النتخاب مجلس ادارة جدي���د للجمعية بعد 

استكمال األتي: 
فتح باب االنتس���اب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 

)2018( من تاريخ 2018/7/14  حتى تاريخ 2018/7/18 .
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة من تاريخ 2018/7/19 م الى 

تاريخ 2018/7/22 .
فت���ح باب االنس���حاب والطعون واالعتراض لعضوي���ة  مجلس اإلدارة 
والجمعي���ة العمومي���ة وذلك م���ن تاري���خ 2018/7/23 حت���ى تاريخ 

2018/7/24
تباش���ر اللجنة االنتخابي���ة مهامها من تاري���خ 2018/7/14 إلى تاريخ 
2018/7/25 ف���ي مقر الجمعي���ة المذكورة أعاله من الس���اعة 9 حتى 

الساعة 14.
التواصل على جوال الجمعية رقم: 0592881830

ومع فائق الحرتام والتقدير
جمل�س اإدارة اجلمعية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عبدالعزيز مروان العصار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803446368( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله / االستقالل:
دعت القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة 
رام الله والبيرة جماهير الشعب الفلسطيني 
للمشاركة في الفعاليات المتواصلة تأكيًدا 
على رفض المش���اريع التصفوية، وتمسًكا 

بالحقوق الوطنية.
وأك���دت الق���وى ف���ي بيان صحف���ي، على 
المشاركة في فعالية إطالق الحملة الوطنية 
رفًضا لس���رقة أموال ومخصصات األس���رى 
وأهالي الش���هداء والجرح���ى من العائدات 
الضريبية، وأهمية مش���اركة الكل الوطني 
وكاف���ة الفعاليات الش���عبية واألهلية في 
الفعالية ي���وم الثالثاء الق���ادم في ميدان 

الشهيد ياسر عرفات الساعة 12:00 ظهًرا.
ودعت أيًضا للمش���اركة في الفعالية التي 
دعت إليها الحملة الوطنية السترداد جثامين 
الشهداء المحتجزة من قبل االحتالل المقررة 
الثالثاء أيًضا الساعة الرابعة عصًرا على دوار 
المنارة بالتزامن مع انعقاد محكمة االحتالل 

في القدس المحتلة.

وشددت على المشاركة الواسعة في تأدية 
صالة الجمعة في قرية الخان األحمر، إسناًدا 
ألهلنا الصامدين هناك، وتأكيًدا على رفض 
"صفق���ة القرن"، وسياس���ات االس���تيطان 

ومخططات التهجير والترحيل القسري.
وقالت إن الصمود األس���طوري الذي يسطره 
أهلن���ا في الخ���ان األحمر حماي���ًة للقدس 
والدفاع عن أرضنا رفًضا لمش���روع "القدس 
الكبرى" ومشروع ""E1 االستيطاني يتطلب 
االس���راع ف���ي إنه���اء االنقس���ام الكارثي 
وتحقيق الوحدة، وبناء شراكة سياسية في 
إطار منظمة التحرير الفلس���طينية، وإنهاء 
اإلج���راءات بح���ق أهالي قطاع غ���زة، ودعم 
صمود المواطنين في المناطق )ج( واألغوار 

والقدس.
 ودعت إلى توسيع الفعل الشعبي المقاوم 
لالحتالل بأوسع انخراط من شرائح وقطاعات 
الشعب الفلسطيني في المقاومة الشعبية 
حتى كنس االحتالل عن األرض الفلسطينية 

المحتلة بكل أشكاله.

قوى رام الله تدعو ألوسع 
مشاركة بفعالية الثالثاء رفضًا 

للمشاريع التصفوية

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���رر جي���ش االحت���الل اإلس���رائيلي اإلبقاء عل���ى إغالق 
شاطئ "زيكيم" الواقع ش���مال قطاع غزة، أمام المتنزهين 
اإلس���رائيليين حتى إشعار آخر، ومنع تجمع المستوطنين 
في مس���توطنات غ���الف القطاع على خلفي���ة التوتر مع 
المقاومة الفلسطينية. وذكر الناطق باسم جيش االحتالل 
أنه تقرر وفق���ا لتقييم أمني إغالق ش���اطئ "زيكيم" أمام 
الجمهور حتى إشعار آخر. وأوضح أنه يمنع تجمع أكثر من 
100 شخص في المناطق المفتوحة في المنطقة المحيطة 
بقطاع غزة حتى مسافة 7 كيلومترات، وتجمع أكثر من 500 

شخص في المناطق المغلقة.
ولفت الناطق اإلسرائيلي إلى أن الجبهة الداخلية ستقوم 

بتحديث التعليمات أواًل بأول وفًقا للوضع األمني.
والليل���ة الماضية قصفت المقاومة الفلس���طينية المواقع 
العس���كرية والمستوطنات اإلس���رائيلية المحاذية لقطاع 
غزة بعش���رات الصواريخ والقذائ���ف وذلك بعد دقائق من 
قصف مقاتالت االحتالل عددا من مواقع التدريب التابعة 

للمقاومة.

االحتالل يبقي على 
إغالق شاطئ »زيكيم« 

ومنع التجمعات 
بغالف غزة
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة  الو�سطى ال�سرعية االبتدائية

الموضوع : مذكرة تبليغ حضور لحلف اليمين 
الشرعية في القضية أساس 2018/121 

وموضوعها تفريق للضرر من الشقاق والنزاع
إلى المدعي عليه / منذر يحيى إبراهيم رباح من جولس وسكان النصيرات سابقا 
ومجهول مح����ل اإلقامة حاليا يقتضي حضورك إلى ه����ذه المحكمة يوم األربعاء 
الموافق 2018/8/15م الساعة التاسعة صباحا لحلف اليمين الشرعية في الدعوى 
أساس 2018/121 والمتكونة بينك وبين زوجتك المدعية بيان أحمد عبد العصار 
وموضوعها تفريق للضرر من الش����قاق والنزاع االتي نصها " اقسم بالله العظيم 
المنتقم الجبار أنه ال صحة لما ادعته زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد الش����رعي 
المدعية بيان أحمد عيد العصار من أنني قد أسئت  إليها إساءة بالغة قوال وفعال 
بتاريخ 2014/12/8م في بيت الزوجية الكائن بالنصيرات عمارة وشاح في ساعات 
المساء أما قوال بقولي لها يلعن أبوكي يا وسخة مش مربية وبلفظ بذيء وأنا  إلي 
راح أربيك وأما فعال بقيامي بشد شعرها بقوة ولطمها كفوف على وجهها ورأسها 
ع����دة مرات وقيامي بلوي يدها عدة مرات محاوال كس����رها وال صحة من قيامي في 
إحدى المرات بضربها على رأسها برموت الكنترول ضرب متجاوز حد التأديب مما 
ترك الضرب أثارا واضحة من إزرقاق واحمرار وكدمات على وجهها وجس����دها وال 
صح����ة أيضا من  أنني كنت أجلب أصدقائي إلى بيت الزوجية والس����هر إلى وقت 
متأخر جدا في بيت مكون من غرفتين مما يضطر المدعية لحبس����ها في غرفتها 
لفترة طويلة وال صحة من أنني قد منعتها من الخروج من المنزل بالتاريخ المذكور 
مما حذا بالمدعية الخروج من من����زل الزوجية بتاريخ 2014/12/9م ظهرا وال صحة 
من أنه قد تكررت مني هذه االس����اءة القولية والفعلية مرارا وتكرارا قاصدا إيقاع 
الضرر بالمدعية بيان المذكورة وال صحة من أنها قد تضررت فعال من هذه اإلساءة 
القولية والفعلية وبما ال تستطيع هي وال مثيال تها من النساء دوام العشرة معي 
على هذا الحال أكثر م����ن ذلك وال صحة بأنها قد طالبتني بإزالة الضرر فامتنعت 
بدون حق وال وجه ش����رعي  وال صحة لما ادعته من إنها منذ يوم خروجها من بيت 
الزوجية الواقع في 2014/12/9م لم تعد  لبيت الزوجية حتى االن وال صحة من أن 
أهل الخير قد تدخلوا لإلصالح بيننا وعجزوا عن ذلك بسبب تعنتي وال صحة من انه 
قد استحكم البغض في قلبينا على بعضنا البعض وال صحة من انه قد  إستحالت 
العش����رة بيننا وال صحة من أنه تضررت  من هذه االس����اءة القولية والفعلية حلفا 
شرعيا وإن لم تحضر لحلفها سيجري بحقك المقتضى الشرعي بموجب الحلف أو 

النكول وحرر في 2018/7/10م

قا�سي الو�سطى ال�سرعي
حممد كامل ابو را�س 

االستقالل/ وكاالت: 
أجرى وفد من مؤسس���ة "أوروبيون من أجل القدس" 
مباحث���ات في مقر البرلمان اإليطالي بغية حث روما 
عل���ى التدخل لوقف االنتهاكات اإلس���رائيلية في 
مدين���ة القدس المحتلة وخطط فصلها عن عمقها 

الفلسطيني.
وضم الوفد كال من رئيس المؤسسة رئيس التجمع 
الفلسطيني في إيطاليا محمد حنون برفقة عز الدين 
الزير وس���ليمان حجازي مسؤول العالقات الخارجية 

في التجمع الفلسطيني في إيطاليا.
والتقى الوفد نائب وزير االقتصاد األسبق البرلماني 
س���تيفانو فاس���ينا، ورئيس الح���زب الديمقراطي 

اليساري وماتيو اورفيني.
وتحدث الوفد بإسهاب عن ملف القدس وتداعيات 
الممارسات اإلسرائيلية بحقها، خاصة تلك الخطط 
الرامية إلى فصل المدينة عن عمقها الفلس���طيني 
واستحداث حواجز ومستوطنات جديدة ما من شأنه 

أن يزيد من معاناة الفلسطينيين وعزلتهم.
وحذر من خطورة ممارس���ات "إسرائيل" التي تدفع 

باتجاه تكريس الفصل العنصري داخل المدينة.
ا مفصالاً عن الوضع المأس���اوي  وتناول اللقاء حديثاً
لقطاع غزة نتيجة طول سنوات الحصار اإلسرائيلي 

وما تخللها من انتهاكات.
وج���رى التوافق، خالل اللقاء، على عقد جلس���ة في 
مقر البرلمان اإليطالي تتناول تطورات األوضاع في 
ا قرار "إس���رائيل" القاضي بهدم  الق���دس، خصوصاً
التجمع البدوي ف���ي "الخان األحم���ر"، بما في ذلك 

المدرسة المحلية في المنطقة.
ومن المقرر أن يتحدث في تلك الجلسة نائب وزير 
الخارجي���ة اإليطالي مانيلو دي س���تيفانوا، كما تم 
ا على التحضير لزي���ارة وفد برلماني  التواف���ق أيضاً
ا على  إيطالي إل���ى قطاع غزة بغية االط���الع ميدانياً

الواقع ومعاناة الفلسطينيين هناك.
ويأتي هذا الح���راك ضمن الحمل���ة التي أطلقتها 

مؤسس���ة "أوروبيون من أجل القدس" تحت عنوان 
)الق���دس عاصمة فلس���طين(، حيث تج���ري هذه 
الحملة ف���ي ظل االنتهاكات الخطيرة التي تنفذها 
س���لطات االحتالل في المدين���ة وتتزامن مع حلول 

الذكرى الخمسين الحتالل القدس.
وتهدف ه���ذه الحمل���ة لمواجهة الخط���وات غير 
مس���بوقة والمتس���ارعة التي اتخذها االحتالل في 
الفت���رة األخيرة، والتي ترمي إل���ى تهويد المدينة 
المقدس���ة والقض���اء على آخ���ر الرموز اإلس���المية 
ا ف���ي تعزيز  والمس���يحية فيه���ا، والمض���ي قدماً
االس���تيطان ودع���م الحفري���ات أس���فل المدينة، 
والضغط على س���كانها الفلسطينيين والتضييق 

عليهم لتفريغها منهم.
وتش���مل الحمل���ة فعاليات ووقف���ات واعتصامات 
وتواصل م���ع صناع القرار والرس���ميين األوروبيين 
بهدف وضعهم أمام مسؤولياتهم بشأن تطورات 

األوضاع في القدس.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 ش���بت حرائق، يوم أمس السبت، في عدة مستوطنات وبلدات إسرائيلية مجاورة لحدود 
قطاع غزة بفعل طائرات ورقية حارقة. وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، فإن 4 
حرائق شبت في كيبوتسات مجاورة للقطاع، مشيرا إلى أن طواقم إطفاء عملت على إخماد 
تلك الحرائق. ويأتي ذلك وس���ط تصعيد ميداني تشهده جبهة قطاع غزة، شنت خالله 

قوات االحتالل غارات بغزة وردت المقاومة بقصف المستوطنات المجاورة.

االحتالل: نشوب حرائق 
بفعل الطائرات الورقية 

بغالف غزة

مباحثــات فــي إيطاليــا لوقــف
 انتهاكــات االحتــالل بالقــدس

غزة/ االستقالل:
ناش���د مركز الميزان لحقوق اإلنس���ان المجتمع 
الدول���ي لالنتقال من مرب���ع اإلدانة إلى التدخل 
الفاعل لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية وحماية 

المدنيين في قطاع غزة.
وأوض���ح المرك���ز في بي���ان صحف���ي أن قوات 
االحت���الل اإلس���رائيلي واصلت خ���الل الجمعة 
السادس���ة عشرة على التوالي لمسيرات العودة 
اس���تهداف المدنيي���ن المش���اركين في تلك 
المسيرات السلمية على امتداد السياج الفاصل 

شرق قطاع غزة.
وأش���ار إلى أن تل���ك القوات اس���تخدمت القوة 
المفرط���ة والمميت���ة في مع���رض تعاملها مع 
األطفال والنس���اء والشبان المشاركين في تلك 
المس���يرات، كما تس���تهدف الطواقم الطبية 
والصحفيين، ما تس���بب في استشهاد طفلين، 
وإصابة )112( آخرين بجراح مختلفة، من بينهم 

)65( أصيبوا بالرصاص الحي.
وذكر أن من بين الجرحى )25( طفالاً و)6( نساء، 
و)3( مسعفين، وصحفيين، و)3( جرحى وصفت 

المصادر الطبية جراحهم بالخطيرة.
وقال إن ق���وات االحتالل تعمدت اس���تهداف 
أفراد الطواقم الطبي���ة والصحافيين، من خالل 

إطالق الرص���اص الحي تجاههم، واس���تخدام 
قنابل الغاز المس���يلة للدموع كسالح وإطالقها 
نحو أجس���ادهم بشكل مباش���ر، ما تسبب في 

إصابة ثالثة مسعفين وصحافيين.
وأدان مركز الميزان بشدة سلوك قوات االحتالل 
والسيما في استخدام القوة المفرطة والمميتة 
ف���ي مواجهة المش���اركين الس���لميين الذين 
لم يش���كلوا أي تهديد على حياة تلك القوات، 
وتعمده���ا إيق���اع األذى ف���ي صفوفهم دون 
أن تكت���رث بقواعد القانون الدولي اإلنس���اني 

والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
���ا من خالل العدد  وأض���اف أن هذا ما بدا واضحاً
الكبير من الش���هداء والجرحى ومنهم األطفال 
والنساء وذوو االحتياجات الخاصة والصحفيون 
والمس���عفون الذين س���قطوا خالل مس���يرات 

العودة.
وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي بضمان 
احت���رام "إس���رائيل" لقواع���د القان���ون الدولي 
اإلنس���اني والقان���ون الدولي لحقوق اإلنس���ان، 
والعم���ل عل���ى تطبي���ق العدالة ف���ي األراضي 
الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الحصار المفروض 
على قطاع غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من 

ممارسة حقه األصيل في تقرير مصيره.

الميزان يطالب المجتمع الدولي 
بوقف انتهاكات االحتالل بغزة

موسكو/ االستقالل:
التقى الرئيس الروس���ي فالديمي���ر بوتين أمس 
الس���بت في موسكو رئيس السلطة  محمود عباس 
بعد أيام على اس���تقباله رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
وقال بوتي���ن لعباس عند لقائهم���ا في الكرملين 
:"أنا مس���رور لفرصة اطالعك على االتصاالت التي 
أجريناها مع جيرانكم وق���ادة مختلف الدول" كما 

نقلت وكاالت االنباء الروسية.
وأض���اف بوتين "أعلم ب���أن الوضع ف���ي المنطقة 
صعب ونح���ن ممتنون النتهازكم مناس���بة كأس 
العالم لكرة القدم للمجيء إلى موس���كو"، مش���يدا 
بالفرصة المتاحة لبحث المش���اكل التي يواجهها 

الفلسطينيون.
وأبلغ عباس الرئيس الروسي قلقه إزاء قرار الرئيس 
األميركي دونالد ترمب نقل السفارة األميركية الى 
القدس وكذلك إزاء أنشطة االستيطان اإلسرائيلية.

ونقلت وكاالت األنباء الروسية قوله في تصريحات 
مترجمة: "نحن نتصدى لمحاوالت من األميركيين 
لف���رض قراراتهم عل���ى أكثر القضايا حساس���ية 

لفلسطين".
وكان نتنياه���و زار موس���كو األربع���اء وبحث 
م���ع بوتين الوض���ع في س���وريا والعالقات مع 

الفلسطينيين.

بوتين يستقبل 
عباس في موسكو 

غزة/ االستقالل:
 أكدت وحدة الدراسات بمركز أسرى فلسطين في 
تقرير لها بان االحتالل واصل خالل العام الجاري 
الفلسطينيات  والفتيات  النس���اء  اس���تهداف 
باالعتقال واالس���تدعاءات، واالح���كام المرتفعة 
ولم تس���تثن القاص���رات منهن، وكبار الس���ن، 
والمريضات، حيث رصد المركز )84( حالة اعتقال 
لنس���اء وفتيات خالل النص���ف االول من العام 

الحالي.
واوضح الباحث "رياض االشقر" الناطق اإلعالمي 
للمركز بان االحتالل يستهدف النساء والفتيات 
الفلس���طينيات، وذل���ك به���دف ردعه���ن عن 
المش���اركة في مقاومة االحت���الل حتى لو كانت 
بشكل سلمى، لذلك صعد االحتالل استهداف 
النساء باالعتقال التعس���في لمجرد الشبهة، أو 
الكتابة على مواق���ع التواصل االجتماعي، حيث 
ارتفع عدد االس���يرات في سجون االحتالل خالل 
الفترة الماضية الى )62(، موزعات بين س���جنى 
هش���ارون والدامون، بينهن النائبة "خالده جرار" 

والمعتقل���ة اداري���ًا منذ عام وج���دد لها 3 مرات 
متتالية.

وبين ان االحت���الل اعتقل الجريحة خولة صبيح" 
)43 عاما( م���ن القدس بعد اط���الق النار عليها 
واصابتها بجراح متوس���طة في القدمين، كذلك 
طالت االعتقاالت الفتاة التركية " إيبرو أوزكان"، 
وذل���ك خالل س���فرها م���ن مطار "ب���ن غوريون" 
واتهمها بمس���اعدة حركة حماس ،ومؤخرًا اطلق 
سراحها بعد شهر من االعتقال، ووضعها تحت 
االقامة الجبرية ومنعه���ا من العودة الى بالدها، 
فيما اعتقل المس���نة " فرحة عبد دعنا" 67 عامًا، 

من القدس القديمة.
واش���ار "األشقر" الى ان )84( حالة اعتقال ُنفذت 
من���ذ بداية الع���ام الجاري بحق نس���اء وفتيات 
بينه���ن )6( قاص���رات أصغرهن الطفل���ة "رزان 
أبوس���ل" 14 عاما وأمضت 45 يومًا في السجون 
واطلق سراحها، والطفلة "سارة نظمى شماسنه 
"14 عامًا واعتقلت مع والدتها الحاجة "رس���يلة 
شماس���نه" من القدس، واطلق سراحها، والفتاة 

"مي بسام عس���يلة" 14عامًا من مخيم شعفاط، 
بحجة حيازة سكين وزجاجة غاز، واطلق سراحها 

بعد التحقيق لساعات.
وأع���اد االحتالل خالل الش���هور الس���تة األولى 
م���ن العام اعتقال أربع أس���يرات محررات وهن " 
ياسمين ابو سرور" )20( عامًا من بيت لحم، وحكم 
عليها بالس���جن 7 شهور، وكانت اعتقلت سابقًا 
عام 2015 خالل زيارة شقيقها األسير "عرفة" في 
سجن ايشل، وامضت 3 ش���هور، والمحررة "هبة 
محم���د أبو جاجة " من بي���ت لحم، وكانت امضت 
4 شهور فى س���جون االحتالل، والناشطة " وفاء 
عيس���ى أبو جمعة " 38 عامًا من مدينة القدس، 
وكانت اعتقلت بتهمه التحريض لمدة أس���بوع، 
والمح���ررة "فداء محم���د إخلي���ل" )23 عاما(، من 
الخليل، وكانت اعتقلت العام الماضي وامضت 6 

شهور فى سجون االحتالل.
وبين "االش����قر" بان من بين حاالت االعتقال 
)10( حاالت اس����تهدفت أهالي الش����هداء 
واالس����رى من الدرجة االول����ى حيث اعتقل 

االحت����الل " نيفي����ن ص����الح" 32 عاما وهى 
زوجة األسير "عبد المنعم صالح"، والسيدة 
" معزوزة أبو ج����ودة" )53 عاما(، وهى والدة 
األس����ير " خالد ابوج����ودة" و" نهى عبد الله 
شواهنة" )52 عاما(، من قلقيلية وهي والدة 
األسيرين "عروة وشرحبيل طاهر شواهنة"، 
و" صفاء عطاطره" من جنين زوجة األس����ير 
"ماجد نزار" خ����الل زيارته بس����جن النقب، 
ووالدة األس����يرين " محمد ومحمود" البدن، 
ووالدة األس����ير" زيد الب����دن" من بيت لحم . 
السيدة "ابتسام عبيد" من قرية العيساوية 
وهى والدة الفتى االس����ير " نايف وس����يم 
عبي����د" 15 عامًا، كما اعتق����ل "حنان ردايدة 
" ش����قيقة األس����ير" جمال ردايدة" من بلدة 
العبيدية ش����رق بيت لحم خالل زيارتها له 

في سجن النقب.
فيما استدعت مخابرات االحتالل للتحقيق زوجة 
األس���ير "عدي س���نقرط "، ووالدة رئيس مجلس 
الطلبة فى جامعة بير زيت األسير" عمر كسواني".

كم���ا طال���ت االعتق���االت ايض���ًا الصحفي���ات 
والناشطات الفلسطينيات، حيث اعتقل االحتالل 
الناشطة في قضايا األس���رى والالجئين وعضو 
مجلس بلدية الخليل "س���وزان العويوى" 39عامًا 
ومدد اعتقالها عدة مرات الس���تكمال التحقيق 
حيث تراجع وضعها الصحى، والصحفية "منال 
الجعب���ري" وتم اعتقالها عل���ى حاجز في محيط 
الحرم االبراهيمي بمدينة الخليل خالل عملها فى 
توثيق جرائم االحتالل، كذلك اعتقلت الناشطة 
الحقوقي���ة "منال دعنا" وس���ط مدينة الخليل ، 
وتعم���الن كباحثات حقوقي���ات وميدانيات فى 
مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في 

األراضي المحتلة "بتسيلم".
وكذلك اعتقل الناش���طة التى تحمل الجنيسة 
الفرنسية "دنيا ش���تيوي "بعد مداهمة منزلها 
في مدينة نابلس، كما اعتق���ل " صفاء اكرم أبو 
حس���ين" رئيس���ه جمعية البيوت السعيدة في 
مدينة الخليل وزوجها أس���ير محرر اعتقل مرات 

عديدة في سجون االحتالل.

84 حالة اعتقال لنساء وفتيات خالل النصف األول من 2018
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية

الموضوع / مذكرة تبليغ حضور طالق 
رجعي صادر عن محكمة خانيونس الشرعية

إلى / س���ارة بنت عادل بن لبيب الشريف من غزة  وسكان مصر  نبلغك 
ب���أن زوجك الداخ���ل بك بصحيح العقد الش���رعي ناصر ب���ن صالح بن 
حس���ن عابدين  من خانيونس  وس���كانها  طلقك لدى هذه المحكمة 
طلق���ة واحدة رجعية بعد الدخول حال غياب���ك وان عليك العدة اعتبارا 
من تاريخه أدناه وقد س���جل ذلك في سجل 26 عدد 186 صفحة 279 
بتاريخ 2018/7/11م لذلك صار تبليغك حسب االصول وحرر في السابع 

والعشرين من شهر شوال لسنة 1439 ه الموافق 2018/7/11م 

قا�سي خانيون�س  ال�سرعي
ال�سيخ / احمد حممود عا�سور 

إعالن صادر عن جمعية 
المزارعين الفلسطينيين

يعلن مجلس إدارة جمعية المزارعين الفلسطينيين , عن عقد االجتماع  
العادي للجمعية العمومية للع���ام )2018( وذلك يوم الثالثاء الموافق 
2018/7/24 الس���اعة )12 صباحا ( في مقر الجمعية في  وادي الس���لقا 
وذلك لمناقش���ة التقرير المالي واإلداري لعام 2017م  وانتخاب مجلس 

ادارة جديد للجمعية بعد استكمال األتي :
 اس���تمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2018( وذلك حتى تاريخ 2018/7/17م .
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة يومين من تاريخ 

2018/7/18 م الى تاريخ 2018/7/19م.
فتح باب االنس���حاب واالعت���راض لعضوية مجل���س اإلدارة والجمعية 
العمومي���ة وذل���ك لمدة يومي���ن من تاري���خ 2018/7/22 حت���ى تاريخ 

2018/7/23م

ومع فائق االحرتام والتقدير
جمل�س اإدارة اجلمعية

غزة/ سماح المبحوح : 
أكد وزير األوقاف والش���ؤون الدينية يوسف ادعيس قرب 
انتهاء وزارته من كافة  اإلجراءات و الترتيبات الالزمة لنجاح 
موس���م الحج لهذا العام، الفتا إلى أن سفر عدد من موظفي 
الوزارة إلى مصر النتهاء عملية "تفييز" الجوازات والحصول 
عل���ى إذن دخ���ول األراضي الس���عودية الخاص���ة بحجاج 
المحافظة الجنوبية ) قطاع غزة ( من الس���فارة السعودية 

بالقاهرة ، سيتم خالل األيام القليلة القادمة . 
وش���دد ادعيس ل�"االس���تقالل" على أن اإلع���الن عن موعد 
تسيير قوافل الحجاج للسعودية ، سيتم فور االنتهاء من 
كاف���ة اإلجراءات الالزمة، متوقعا أن يتم س���فر 2700 حاج، 
تش���مل الوفود اإلعالمية والطبية واإلدارية واإلرش���ادية ، 
بداية األس���بوع األول من الش���هر القادم ، على أن يستمر 
وصولهم للس���عودية خالل ثالثة أيام من خالل وس���ائل 

النقل البري والجوي.
وأش���ار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية عملت على تأمين 

األدوية والتطعيم الالزم للحجاج قبل خروجهم من األراضي 
الفلس���طينية ، وكذلك األدوية الالزمة في س���فرهم أثناء 

مكوثهم في السعودية ؛ حرصا على سالمتهم.  
ولفت إلى أنه تم االتفاق مع الجانب السعودي على مجموعة 
م���ن االجراءات  التي تس���هل عمل البعثة الفلس���طينية 
وتجعله���ا تقوم بدورها على أكم���ل وجه خاصة المتعلقة 
بالمشاعر والمناسك وترتيبات االستقبال واإلقامة في منى 
و عرفة، باإلضافة الى ترتيبات استقبال الحجاج على منافذ 
الحدود والمطارات ومنح التأشيرات لحاملي جوازات السفر 

الفلسطينية والبعثات المرافقة.
وأوضح وزير األوقاف أن هذا العام سيش���هد تجديدًا على 
سكن الحجاج ، إذ تم استئجار فنادق للحجاج  ذات خدمات 
عالية، وليس���ت عمارات بعد االتفاق مع الجانب السعودي 
على أن يتم توفير كافة سبل ووسائل الراحة للحجاج ، مبينا 
أن الخيم الخاصة بمكوث الحجاج في عرفات ومنى ، زودت 
بمكيفات لتخفيف درج���ات الحرارة العالي���ة عن الحجاج 

. وفيما يتعل���ق بالتفاصيل المتعلقة برس���وم الحج لهذا 
الموس���م البالغة  2555 دينارًا أردنيًا ، أكد أن ارتفاع رسوم 
الحج لهذا العام جاء بعد رفع السعودية الضرائب والرسوم 
على السكن والخدمات المقدمة ، إذ تم إضافة 10 % رسوم 
ضرائ���ب على الس���كن وكافة الخدم���ات المقدمة من قبل 
الس���عودية ، ضمن األنظمة الجديدة المعمول بها ، والتي 
تقدر بحوال���ي 250 دينارًا ، كذلك ارتف���اع قيمة ايجارات 

السكن والنقل .
وبين الوزير ادعيس أنه يتم اعتماد الرسوم في كل موسم 
بناء على الخدمات المقدمة للحجاج ، والتي تتم جميعها بناء 
على ما يتم تعميمه عل���ى بعثات الحج من قبل إدارة الحج 
في المملكة العربية الس���عودية ، والتي لها عالقة باألمور 
التنظيمية والشروط الخاصة بس���المة الحجاج والنهوض 
بواقع الخدمات المقدمة لهم ، وكذلك رسوم بدل الخدمات 
اإلضافية والضرائب ، التي تشكل بمجملها رسوم تسعيرة 

الحج.

سفر الحجاج األسبوع األول من الشهر القادم

ادعيس : بدء إجراءات وضع تأشيرات الحج على الجوازات خالل أيام 

يو�سف ادعي�س

غزة/ االستقالل:
اس���تقبل مجل���س إدارة الجمعي���ة 
الفلس���طينية لقدام���ى الرياضيين 
وفدًا م���ن جامعة اإلس���راء, لتقديم 
مجلس  انتخاب  لمناس���بة  التهاني 
أم���س  للجمعي���ة،  الجدي���د  اإلدارة 
الس���بت, في مق���ر الجمعية باللجنة 

األولمبية الفلسطينية بمدينة غزة.
وتكون الوفد من " م. إيهاب أبو الخير 
المحاض���ر والناط���ق اإلعالمي لحملة 
تس���ويق الجامعة, و مصطفى دياب 
رئي���س قس���م األنش���طة الطالبية, 
وأحمد أبو جمعة ممثل قسم المكتبة 

المركزية".
وكان في اس���تقبال الوفد " حس���ن 
صالح رئيس الجمعية وأعضاء إدارة 
الجمعي���ة, وأعض���اء مجل���س إدارة 
الجمعية فريد األشقر, وعماد التتري, 
وزياد أبو س���مرة, وخالد عبيد, وجالل 
أب���و زاي���د, ومحمد أبو ف���ارس مدير 
الجمعية, وحس���ام الغرباوي الناطق 

اإلعالمي للجمعية".
ونق���ل أب���و الخي���ر تحي���ات رئيس 
الجامع���ة جامعة اإلس���راء د. عدنان 
الحجار وبارك لمجلس إدارة الجمعية 
المشترك  التعاون  مثمنا  المنتخب, 
بين الجامع���ة والجمعية في العديد 
من األنشطة والسيما رعاية الجمعية 

للبطول���ة الس���نوية المركزي���ة لكرة 
الطاولة.

وأش���اد "أبو الخي���ر" بال���دور الكبير 
للجمعية وتواصلها الدائم مع كافة 
التعليمية  والمؤسس���ات  األندي���ة 
والوطنية, منوهًا الى أن الجمعية جزء 
ال يتجزأ من الرياضة الفلسطينية بما 
تقدم���ه من أنش���طة وفعاليات على 

المستويين المحلي والخارجي.
وأعرب عن استعداد الجامعة للتعاون 
المجاالت,  الجمعي���ة بمختل���ف  مع 

مقدم���ًا رزمة عروض خاصة تش���مل 
منح���ًا دراس���ية ألبناء المنتس���بين 
للجمعي���ة, كم���ا أبرق بش���رى بقرب 
افتتاح المقر الرئيسي للجامعة في 

محررة "نتساريم".
بدوره رحب ص���الح رئيس الجمعية 
بالوفد ، مؤكدا على استمرار التعاون 
الجمعية وشكرهم  بين  المش���ترك 
على الخدمات المميزة التي تقدمها 

الجامعة لطالبنا األعزاء.
ب���دوره ش���دد التت���ري أمي���ن س���ر 

الجمعي���ة على متان���ة العالقة التي 
تربط الجمعية بجامعة االسراء, الفتًا 
إلى أن التنس���يق بينهما مس���تمر 
مع المهن���دس أبو الخي���ر في كافة 

األنشطة والفعاليات.
 وتح���دث ع���ن نش���اطات الجمعية 
من���ذ تأسيس���ها ع���ام 2003 على 
المس���تويين المحل���ي والخارج���ي، 
وفي خت���ام الزيارة قدم وفد الجامعة 
شهادة تقدير ودرعًا لمجلس اإلدارة 

المنتخب.

الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين 
تستقبل وفدًا مهنئًا من جامعة اإلسراء

جانب من ا�ستقبال جمل�س اإدارة اجلمعية الفل�سطينية لقدامى الريا�سيني وفدًا من جامعة االإ�سراء بغزة

غزة/ االستقالل:
توفى مواطن يوم أمس السبت، غرًقا في بحر بلدة بيت الهيا شمالي قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي ل� »االستقالل« بأن الشاب عماد يوسف محمود عسلية وصل 
المشفى اإلندونيسي بعد انتشال جثمانه من البحر.

وأوضح أن الشاب عس���لية ُفقد أول أمس، ببحر بيت الهيا، وعثرت عليه طواقم 
اإلنقاذ فجًرا.

وتوفى عديد من المواطنين غرًقا أثناء سباحتهم في بحر القطاع، وسط تحذيرات 
من المنقذين بضرورة السباحة في المناطق اآلمنة وأثناء دوام المنقذين.

الخليل/ االستقالل:
فتحت الشرطة والنيابة العامة يوم أمس السبت، تحقيًقا لمعرفة مالبسات وفاة 
طفلة )14 عاًما( من قرية أبو العس���جا جنوب���ي محافظة الخليل جنوبي الضفة 
الغربية المحتلة. وأوضح المتحدث باس���م الش���رطة العقيد ل���ؤي ارزيقات في 
تصريح له، أن الطفلة وصلت إلى مستش���فى الخليل الحكومي في حالة حرجة، 

ثم أعلن األطباء عن وفاتها.
وذكر ارزيقات أنه "وبالكش���ف الظاه���ري على الجثمان من الش���رطة والنيابة 

والطبيب الشرعي تبين وجود آثار حبل على رقبتها".
وأشار إلى أن النيابة قررت التحفظ على الجثمان، وإحالته لمعهد الطب العدلي 

للتشريح، من أجل الوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية.

غزة/ االستقالل:
أطلقت وزارة العمل -اإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل-، حملة تفتيش���ية 

على عمل األحداث واألطفال في كافة محافظات الوطن.
وأوضح���ت الوزارة ف���ي بيان صدر عنها، امس الس���بت، أن ه���ذه الحملة تأتي 
ضم���ن حمالت الوزارة المس���تمرة لزيادة الوعي لدى العم���ال وأصحاب العمل، 
وتنظيم عمل األحداث، والحد من عم���ل األطفال، وتفعيل دور الحماية للفئات 
الخاصة، وكذلك حرصا من الوزارة على رفع الوعي ومراقبة االلتزام بقانون العمل 

الفلسطيني لجهة تشغيل األحداث، ومنع عمل األطفال.
يذكر أن عمالة األطفال تنشط خالل العطلة الصيفية خاصة بين طلبة المدارس، 

ما قد يعرضهم لالستغالل والعمل في شروط وظروف غير الئقة.

وفاة مواطن غرقًا 

ببحر بيت الهيا

الشرطة: وفاة طفلة 
بالخليل ووجود آثار 

حبل على رقبتها

»العمل« تطلق حملة 
تفتيشية توعوية على 
عمل األحداث واألطفال
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بدوره رحب الدكتور المزين����ي بالحضور من الخريجين وذويهم، قائال: "أهال 
وسهال بكم في هذه االحتفالية الرائعة التي نكرم خاللها ثمرة جهود أبنائنا 
وبناتنا الخريجين والخريجات على ما حققوه من نجاح بعد سنوات من التعب 
والس����هر، وال يخفى على أحد ما يعانيه مجتمعنا الفلسطيني في قطاع غزة 
من ظروف اقتصادية صعبة، إال أن هذه االحتفاالت تجسد لنا معاني العزيمة 
واإلرادة التي يتميز بها ش����عبنا الذي يحرص على التعليم باعتباره من أهم 
عوامل الصمود والثبات الس����تعادة حق����ه في أرضه ووطن����ه وإقامة دولته 
الفلسطينية المس����تقلة". وأضاف: "إننا في مجلس األمناء نسعى جاهدين 
لتوفير المنح والمس����اعدات للطلبة والطالبات وذل����ك للتخفيف عنهم من 
األعباء المالية التي ترهقهم، ونس����عى دوما إلى ع����دم حرمان أي طالب من 
تعليمه الجامعي بسبب ظروفه المالية الصعبة، فنحن نؤمن أن التعليم حق 
للجميع، وهذه ليس����ت كلمات نرددها في أروقة ضيقة، وإنما هي سياس����ة 
نؤم����ن بها ونطلقها في فض����اء األمل واإلرادة، وس����وف نواصل هذا الجهد 
الذي يشاركنا فيه جميع العاملين في الكلية الجامعية من طواقم أكاديمية 

وإدارية وفنية الذين نكن لهم كل االحترام والتقدير". 
من ناحيته األس����تاذ الدكتور رستم قال: "أهاًل وسهاًل بكم على أرض الكلية 
الجامعية للعلوم التطبيقي����ة رائدة التعليم الجامعي التقني والمهني في 
فلس����طين، وها نحن اليوم نحتفي بتخريج الفوج التاس����ع عش����ر من أبناء 
هذه الكلية العريقة والتي نحتفل اليوم أيضًا بمرور 20 عامًا على إنش����ائها 
لتجس����د معلمًا جامعيًا وتطبيقيًا يشار له بالبنان، حيث تحرص الكلية على 
مواكبة التغيرات التكنولوجية بما يضمن اكساب الخريج الميزة التنافسية 
واالحترافية، وكذل����ك البرامج تحاكي المعايي����ر الدولية في االختصاصات 
والمهارات المطلوبة لسوق العمل". وتحدث رستم عن الجهود التي تبذلها 
الكلية الجامعية في مجال تطوير العالقات الدولية والتوس����ع في االنتشار 
إقليمي����ا ودوليا، مبينا أنها حصلت مؤخرا على خمس����ة مش����اريع دولية من 
االتح����اد األوروبي ضم����ن برنامج إراس����موس بلس، ومش����روعين من برنامج 
تيمبوس، ومش����روعين من برنامج ENI األوروبي المتوسطي بقيمة إجمالية 
تجاوزت مليون ومائة ألف يورو، مؤكدا أن هذه المش����اريع تفتح آفاقًا واسعة 
أمام الكلية وطلبتها وطواقمها األكاديمية وتؤهلها للوصول للعالمية وفق 
رؤيتها للعام 2020م. وتابع رستم: "استشعارا منا ألهمية التعليم المهني 
ولما له من دور رئيس����ي في تحريك عجلة التنمية والنهضة فقد س����خرت 
الكلي����ة الجامعية كل امكانياتها الحتضانهم في العديد من برامج الدبلوم 
المهني الواعدة والتي لها حاجة حقيقية في سوق العمل وهيأتهم لتقلد 
الدور الفاعل في بناء المجتمع وخدمته، وها هي تخرج دفعة جديدة منهم"، 
وزف لهم بشرى مؤسسة العون التعليمي للفلسطينيين – لندن المتمثلة 
ف����ي دعم 35 من طلبة الدبلوم المهني، إضافة إلى تقديم مش����اريع صغيرة 
لعشرة من خريجي هذا الفوج، وكفالة 60 طالبًا جديدًا للعام الدراسي 2018-

2019م.
وفي مش����اركة مميزة لمعالي الدكتور صب����ري صيدم وزير التربية والتعليم 
العالي في فلسطين عبر تقنية المؤتمرات المرئية قال فيها: "أوجه رسالتي 
هذه لكم وأنتم تحتفون اليوم بمس����يرة العلم والمعرفة، وتسطرون رسالة 
إصرار وصمود وإباء وترسلون حيث ما كنتم رسالة التأييد والمبايعة للشعب 
الفلس����طيني". وتابع صيدم: "نحن الشعب الفلسطيني الذي بعلمه يصنع 
االنتصار، وبمعرفته يكس����ر حواجز األلم، علينا أن نستمر في مسيرة العلم 
حتى تكون فلسطين على خارطة المعرفة العالمية، كما أعتز وأفخر بكم، وها 
أنتم اليوم تحصدون عناء المس����يرة لكي تصلوا الى سوق العمل متسلحين 
بالعلم والمه����ارات، ومن قل����ب وزارة التربية والتعلي����م العالي لكم أصدق 
األمنيات وأحر التبريكات، وأؤكد على أن التعليم هو الطريق الوحيد للتحرير".

وبمشاعر الفرحة والفخر، عبرت أمل عمار خريجة اختصاص العالقات العامة 
واإلعالن عن س����عادتها بوقوفها على منصة التخرج، وقالت: "إنه لمن دواعي 
س����روري أن أقف اليوم بينكم باس����م اخواني الخريجين وأخواتي الخريجات 
في هذه المحطة المهمة في حياتنا الدراس����ية، واصفة أجمل شعور يمكن 
أن يعيش����ه الخريج بعد عناء الدراس����ة وحتى وصوله إلى هذه اللحظة التي 
يتكلل بها ليكون خريجًا من الكلية الجامعية، ش����عور فرحة التخرج، شاكرة 
من كان لهم الفضل في أن تبدًا طريقها في الميدان بعد اكتسابها الخبرات 

والمهارات التي تؤهلها في المنافسة في سوق العمل«.
ومع ختام احتف����االت التخرج، تال الدكتور ماهر عج����ور نائب رئيس الكلية 
للشؤون األكاديمية بروتوكول استكمال تخريج طلبة برنامج الدبلوم المهني، 
أقس����ام العلوم اإلدارية والمالية، وعلوم التأهيل، وتوزيع ش����هادات التخرج 

عليهم، وكذلك تكريم الطلبة المتميزين وأوائل الدفعات، وتكريم الس����يد 
محمد الباب����ا المدرس في الكلية الجامعية ومصور الوكالة الفرنس����ية الذي 
أصيب أثناء تغطيته لمسيرات العودة، وفيما يلي أسماء الخريجين في اليوم 
الرابع من أيام احتفاالت تخريج الفوج التاسع عشر من طلبة الكلية الجامعية 

للعلوم التطبيقية:

ق�سم علوم الت�أهيل:
عالج النطق وم�س�كل الكالم:

باسمة سلمان سالمة الدحدوح، هدى جابر سالم النباهين، ابتسام عبيد سعد 
القرعان، مرح مسيد محمود حمدان، لورين محمد شاكر مهاني، إيمان معين 
حمدان اليازجي، بلسم يحيى خميس حس����ونة، أميمة صالح الدين سلمان 
الدح����دوح، مريم صالح صال����ح الناطور، ريمان علي عبد الحميد أبو ش����وارب، 
هدى عماد عبد الكريم أبو حمدة، وردة زكي حسن ماضي، دينا ناصر سليمان 
كحيل، أزهار زياد موس����ى أبو زور، أمل س����امي جبر النزلي، آية سليمان زارع 
قديح، سماهر عبد المعطي يوسف دلول، غادة صبري علي أبو نبهان، إسراء 
فوزي اس����ماعيل أبو خطاب، إيمان عبد الواحد أحمد بارود، سماح حلمي فوزي 
رجب، س����ماح رمضان ابراهيم أبو ندى، ريهام مهدي عطا أبو س����كران، ندى 
موس����ى علي أبو عمرة، هند أيمن حسين س����لمان، رهام عبد الناصر درويش 
الس����قا، رنا فايز ابراهيم جودة، أريج إياد اسماعيل النجار، دعاء محمد أديب 
العكلوك، زينب جمال البراوي الفالوجي، رنا محمد سليمان أبو معال، رشا مازن 
عمر النواجحة، نهيل محمد زكريا علي عبد الش����افي، تس����نيم زياد سلمان 
الحمايدة، مصطفى وجيه محمد الرفاعي، محمود حاتم محمود الحلو، يوسف 
عيسى فرج شاهين، عالء الدين مروان علي الجماصي، عادل عبد الناصر محمد 
كالب، أسامة منير عمر الجمال، تامر نصر إبراهيم الفراني، ياسر علي محمد 

النجار، مهند ايهاب رفيق البرقوني، عبد الرحمن سامي عبد الفتاح حمادة.

العالج الطبيعي:
س����مية ماجد غازى مرتجى، مي حس����ن محمود عوض، بسمه عبد ربه عيسى 
ابو طعيمه، اس����ماء محمد حامد الحولي، الرا عون عل����ي زقدوح، داليا مجدي 
محمد العربي، إسراء صقر أسعد طافش، حنين جواد سليمان قديح، رشا عالء 
محس����ن فتوح، أحمد خليل عبد الهبيل، نعيم ايوب محمود الشوبكي، أحمد 

كمال صالح أبو حمدة.

الت�أهيل املجتمعي:
سوزان حماد موسى كرم، لمى محمد يوسف األسمر، شيرين أيمن أحمد خلف 
الله، ختام ماهر فتحي قاسم، شيماء مطيع سعد شلح، أنسام علي محمد أبو 
داير، مبروكة أدهم جميل دغمش، كوثر محمد أحمد أبو عودة، نسرين رياض 
أحمد النجار، عبير زهير محمد أبو دغيم، شموع بسام ديب األشقر، عال عبدالله 

محمد حمد، روان فوزي محمد الداية.

ق�سم العلوم الإدارية وامل�لية:
املح��سبة:

سجا صالح ديب دياب، مادلين جهاد موسى أبو زور، ديانا عبد الناصر موسى 
أبو شعبان، منى محمد شكري ضاهر، اس����ماء سعد الدين أحمد الريس، االء 
منير أحمد الطهراوي، دينا ماجد محمد حمدان، أفنان صبحي س����ليم زيارة، 
دعاء سعد سليم النفار، غادة سمير حمدي امن، ايمان نبيل ياسين البلتاجي، 
ماجدة عمر محمد الغصين، حنان طالب طالل ش����حيبر، سوزان عثمان أحمد 
حرب، اسماعيل مظفر سلمان النواتي، ضياء منير حمدي بركات، نعمان عماد 
نعمان الدريملي، أحمد س����المه فريج المش����هراوي، انس محمد عبدالرحمن 
الفراني، محمد توفيق ش����عبان الحداد، عبد المطلب يحيى أحمد البهتيني، 
رامي مفيد محمد ح����الوة، عبدالله يحيى أحم����د البهتيني، مصطفى زهير 
رضوان القصاص، كرم باس����م دياب حجاج، علي كمال كامل الغزالي، ناهض 
فض����ل عبد جبر، اياد عادل عبد الرؤوف حمادة، أحمد صالح عطاالله عياد، عبد 
الله سليم خليل العمراني، انس بسام جمعه حمدان، همام أحمد حسين علي 
حس����ين، عدنان عبد الرحيم محمد محيسن، محمد عصام محمد الشوا، أحمد 
نعمان محمد جبريل، اشرف زهير صادق النبيه، عمر جبريل محمد ابو جهل، 
س����امر صابر عبدالله اعبيد، محمد حمدي س����عيد مدوخ، عبد الكريم سعيد 
محمد صافي، محمد نور دياب نور هاشم، عبد الله أيمن فوزي حميد، موسى 
س����مير موسى اصليح، يوسف رياض هاشم ش����اهين، زاهر وائل ربحي ابو 

العوف، خالد سالم صالح سبيته، محمد سالم محمد العجلة، شادي حاتم 
سالم السموني، علي زهير طالب العكة، وسيم محمد سمير الزايغ، أحمد 
عبد الناصر درويش السقا، انس عصام سعيد السوافيري، مهند وائل نمر 
البحطيطي، هاني نضال بكير الريس، محمد اسامه محمد سرحان، غسان 
ط����الل صبحي القصاص، أحمد عامر حي����در القصاص، عليان ناصر عليان 
حمد، عمر أحمد سعيد قويدر، فؤاد عائد فؤاد الحداد، محمد أشرف محمد 
الجرجاوي، محمد أحمد علي القريناوي، مجدي ماهر عبد الكريم الدلو، كامل 
مرش����د كامل ابو داير، باسل ناصر محمد السرساوي، مازن مجدي حمد ابو 

حمد، مصطفى رشدي أحمد حسين، ايهاب اياد علي اليازجي.

اإدارة واأمتتة املك�تب ) ال�سكرت�رية(: 
روان وحيد مرزق ماضي، هبة س����عد سليمان كحيل،  نعمة سامي محمد 
أبو ش����ر، سعدية ماجد محمد ارحيم، منى عبدالرحمن ديب أبو حمرة، عبير 
أسامة أحمد أبو شعبان، ايمان عوني عبد اللطيف العكلوك، إعتماد رياض 
عبد الله ش����رف، االء س����امي سليم عبيد، س����ماح كمال محمد كامل عابد، 
إسراء عبدالله عيد اسليم، أنغام إسماعيل إسماعيل أبو الكاس، لينا طالل 
سليمان العشي، ريما محمود حسن أبو شرخ، ريهام جهاد محمود عويضة، 
شيماء زهير موسى دلول، نسمة محمود حسين داود، مريم محسن محمد 
المعصوابي، ساندي اياد مصطفى العفيفي، ميرنا عوني محمد درويش، 
آية نور عبد الكريم أبو س����عادة، ياس����مين منذر طالل الجاروشة، لطيفة 
اسماعيل عبد المعطي رمضان، نسمة أحمد مصطفى الرمالوي، مها سالم 
أحمد ابو دالل، س����ها محمد صالح حبيب، روان محمود أحمد عايش، فاتن 
عبد الحميد عبد الكحلوت، ريهام نعيم عبد الحميد الباز، مي أيمن زهدي 
جنينة، يارا رياض خالد مرتجى، شيماء عوض شعبان عفانة، شوق عوني 
عايش ابو عاصي، هدى حسام محمد القدوة، فدوى حسن أحمد العبسي، 
مي عادل جبريل جبريل، أس����يل حكمت عبدالله ش����لح، آالء منير س����عيد 
عباس، فلة مروان محمود المصري، ش����يماء ع����ادل عبد دوحل، آالء صائب 
أحمد أبو مطر، عال شهم محسن ابو حميد، رانيه جهاد محمد القدوة، محمد 
توفيق محمد ابو قرن، عز الدين جمال علي مش����تهى، أحمد محمد العبد 
الغمري، فواز ناهض فوزي دغمش، س����عد حيدر سعدي النديم، يوسف 
جمال عاصي غبون، عبدالله هشام حسين القيشاوي، امير سميح محمد ابو 
جليلة، محمد جهاد عبد الرحمن ياسين، علي حسن عبد المعطي ابو عمرة، 
محم����د يحيى محمود محمد صيام، علي فض����ل أحمد صوان، محمود عبد 
الس����الم محمد عوض، عبد الرحمن فوزي سلمان عبد العال، محمود زهدي 
محمد الدم، ابراهيم رجب صبري حجاج، محمد أيمن حسين قويدر، محمد 

سعيد ابراهيم الحويطي.

الدبلوم املهني:
املج�ل الإعالمي والإداري:

الت�سوير واملونت�ج التلفزيوين:
آيات ش����فيق س����الم العجلة، آية ديب محمد محارب، سومة علي ابراهيم 
الراعي، عبير جهاد أحمد العماوي، منور جمال فايق الش����يخ، فاطمة ماهر 
زكي عاش����ور، روزان عزمى محمود عبيد، عائشة عبد محمد شعبان، محمد 
هاني إبراهيم الدريملي، أحمد محمد حسن الحايك، بسام حاتم حسونة 
عطا الله، إس����ماعيل أمجد محمد أبو كرش، أحمد ابراهيم رمضان أبو عواد، 
عبدالكريم عمر عبدالله ش����لح، موسى عامر موس����ى الجعب، ناصر الدين 

يوسف محمود صيام.

ال�سكرت�رية التنفيذية واإدارة املك�تب: 
رزان س����مير رمضان أبو شعبان، أسماء نافذ إس����ماعيل عليوة، مالك سامي 
حسن العقاد، آية سعيد محمد ساق الله، روزانا أيمن رمضان النيرب، نفين 
نبيل هاش����م الدحدوح، إسراء مروان حمزة محالوي، ختام محمد احمد الخور، 
ش����اهيناز كمال بدوي خضر، هبة خميس ابراهيم سكيك، امل خالد زهدي 
س����اق الله، تغريد زياد محمد الغرة، س����ماح داود حسن السيد، سماح أحمد 
محمد السلوت، وفاء يوسف يوسف حبوب، شيرين عالء محمد قرطم، فداء 
ولي����د فهمى الحويطى، ريهام على عيد اب����و عمرة، دعاء وائل أبو ناجي، آية 
معين مصباح فيصل، فاطمة محمد خميس الكيالني، أسامة سهيل محمد 
شعبان، لؤي محمد ديب بحر، مؤمن محمد محمود ابو علبة، خطاب عمر أديب 

أبو راضي، أحمد محمد سالمه ابو موسى، حسام الدين أمير أحمد شعت.

املج�ل التقني:
تكنولوجي� �سبك�ت احل��سوب والدعم الفني:

عبد الغني رفعت عبد المعطي بصل، جابر محمد عيس����ى الدريملي، طارق 
اسماعيل خالد دادر، حسن عزيز محمد بلبل، أحمد محمد كريم حسني خلف.

التربيد والتكييف: 
امير اياد س����عدي كحيل، أمجد محمد محمد شحادة، محمود ياسر أحمد ابو 

العطا.

�سي�نة الهواتف الذكية:
ادهم أيمن احمد دوابة، اسماعيل رجب يوسف أحمد، محمد عبدالله أسعد 
إرحيم، عبد المجيد زياد عبد المجيد الشريف، وحيد رمضان خليل السوالمة، 
عمرو أيمن اسماعيل عبيد، خالد عبدالله زكي الدرة، أمجد أحمد كامل ضهير، 

شريف أدهم محمد المشهرواي.

lcd سي�نة لوح�ت الكرتونية و�س��س�ت�
عب����د الكريم نائل عبد الكريم الحلو، س����عدي محمد أحم����د أبو عواد، فراس 

عبدالله أسعد إرحيم، كرم عماد سليم كراجة، أحمد محمد عبد عاشور.

فني اأنظمة ط�قة �سم�سية:
أن����س حجازي أحمد اش����تيوي، محمد ماجد عثمان ياس����ين، ناهض رمزي 
ناهض خضير، اس����ماعيل ابراهيم حمدي الناج����ي، محمد عاطف درويش 
الغصين، حس����ام عبد الرحيم حسن جربوع، محمود بسام عبدالمجيد رجب، 
منصور محمد زكي العمري، إس����ماعيل حازم اس����ماعيل السراج، مصطفى 
تيس����يرمحمد الهادي الخضري، محمد يوسف محمد ابو غزالة، ساهر بسام 
محم����د أبو جازية، محمد حات����م صالح عكيلة، كريم س����امي محمد الهادي 

الخضري، عبدالرحمن هارون حمدي الدهشان.
المجال الميكانيكي:

فني حمرك�ت الديزل: 
حممد معني حممود حمدونة.

كهرب�ء حمرك الديزل احلديثة:
محمود نعيم ش����حادة عروق، أحمد جمعة محمد مقداد، محمد محمود جالل 

الدواوسي، همام خالد عبد المعطي عوض الله.

املج�ل احلريف:
التمديدات الكهرب�ئية:

محمد محمود محمد ابو عودة، ادهم بسام ابراهيم طوطح، عبدالرؤوف طلعت 
شاكر الدرة، محمد خالد محمد رجب، لؤي شاهر البراوى مرشود، سائد ناهض 

ابراهيم ابو حصيرة، صالح كمال صالح ابو حمدة، حمزة زكى سلمان بارود.

متديدات �سحية )�سب�كة(:
مصطفى مازن يوسف الجوجو، ميسرة حاتم سعيد امدوخ.

التجميل:
امل زياد رمضان صيام، رغدة خضر س����ليمان عياد، نور ماهر سليم الهابط، 
مروه س����امي برهم بركة، سمر محمد عبد شبير، شيماء عماد ابراهيم بوادي، 
بسمه عدلي مصطفى كساب، ميساء حس����ام ابراهيم حجى، حنين عارف 
خميس دبابش، إسراء نزار هاشم حجازي، شيرين سهيل علي عقل، هنادى 

رفعت شاكر زيارة، أيات ياسر رمضان الدحدوح.

اخلي�طة والتطريز:
اسراء كمال سالم جبر، حنين عاطف فارس ابو عاصي، سندس اسامه يحيى 
المظلوم، س����حر محمد امين اسعد أبو زهير، هبه سعيد رشاد حبيب، نجوى 
فالح جبر برغوت، اس����الم حسين أحمد سالمة، س����حر أكرم حرب الرمالوي، 
سجى أحمد محمود أبو عواد، أيه يوسف مصطفى الجعيدي، شرين محمد 

محمد أبو لبن، إسراء حسام الدين ابراهيم عويضة.

خصص لخريجي العلوم اإلدارية والمالية وعلوم التأهيل وبرامج الدبلوم المهني

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تختتم احتفاالت تخريج الفوج التاسع عشر 
غزة/ ال�ستقالل:

كم� اأن لكل بداية نه�ية، ف�إن لكل نه�ية ق�سة وحك�ية، حك�ية توا�سلت ف�سوله� على مدار اأي�م اأربعة 
ه��ي اأي���م احتف�لت تخريج الف��وج الت��سع ع�س��ر يف الكلية اجل�معية للعل��وم التطبيقية �سمن فوج 
العودة، احتف�لت حر�ست الكلية اجل�معية على جعله� اأعرا�س علم وفكر وح�س�رة، نظمت خ�سي�س� 
لالحتف���ء ب�أولئ��ك الذين بذلوا كل اجلهد يف درا�ستهم اجل�معية ب�لرغم من الظروف الق��سية التي 
ك�بدوه� رغم� عنهم، م�سطرين بذلك حك�ية تروى ف�سوله� على مر الأزم�ن، حيث ك�نت النطالقة 
م��ن رائدة الإب��داع والتميز من�رة التعليم اجل�معي التقني واملهني يف فل�سطني. وخ�س�ست احتف�لية 
اليوم اخلت�مي خلريجي اخت�س��سي علوم الت�أهيل والعلوم الإدارية وامل�لية، اإ�س�فة اإىل دفعة مميزة 
م��ن برام��ج الدبلوم املهني، وتزين��ت اأجواوؤه� بح�سور وم�س�ركة كل من الدكت��ور ن�سر الدين املزيني 
رئي�س جمل�س الأمن�ء، الأ�ست�ذ الدكتور رفعت ر�ستم رئي�س الكلية اجل�معية، اإ�س�فة اإىل اأع�س�ء من 
جمل���س الأمن�ء ون��واب الرئي�س وم�س�عديهم واأع�س���ء الهيئتني الأك�دميي��ة والإدارية، ولفيف من 

امل�سئولني وممثلني عن املوؤ�س�س�ت الر�سمية والأهلية والأك�دميية، واملئ�ت من اخلريجني وذويهم.
د. رفعت ر�ستم رئي�س الكلية اجل�معية للعلوم التطبيقية      
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أعلن أنا المواطن/ فوزي عبدالكريم عودة النحال
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف الت���ي تحم���ل رق���م 
)700233729( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /  ايمن نظمي س���ليم ش���هوان عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)934953126( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / منصور جواد عبد المعطي ابو شنب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803866847 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد سويلم راضي بريك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)985228345( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله /االستقالل:
طالب رئيس ال���وزراء رامي الحمد 
الله المجتمع الدول���ي بأن يترجم 
بيانات الش���جب واالس���تنكار إلى 
إج���راءات عملي���ة حازم���ة، لوقف 
ترتكبها  الت���ي  الح���رب  جرائ���م 
الخ���ان األحمر،  "إس���رائيل" ف���ي 
وغيرها من التجمعات البدوية، من 
خالل الهجمة التهجيرية، ومحاولة 
طمس حض���ارة وتاريخ الس���كان 

األصليين في هذه األرض.
وق���ال الحمد الل���ه: "إنن���ا وبعد 
كل ه���ذه العق���ود المتصلة من 
التشريد وسرقة األرض والموارد 
أحوج  االس���تيطاني،  والتوس���ع 
م���ا نكون لتطبيق ق���رارات األمم 
المتح���دة، وتفعي���ل الحماي���ة 
الدولي���ة لش���عبنا م���ن بط���ش 

االحتالل العسكري".
ج���اء ذلك خ���الل مؤتمر صحفي 
ُعقد يوم أمس السبت في تجمع 
الخ���ان األحمر المه���دد باإلزالة 
وتهجي���ر س���كانه م���ن ق���وات 
االحتالل، بحضور عدد من الوزراء 
والسفراء والشخصيات الرسمية 

واالعتبارية.
وأشار الحمد الله إلى أن "إسرائيل" 
أرادت بمخططاته���ا ه���ذه عزل 
الضفة  أوصال  وتقطيع  القدس، 
وإطال���ة  واس���تدامة  الغربي���ة، 
وكذلك  العس���كري،  احتالله���ا 
االس���تيطاني  مخططها  تنفيذ 
المسمى "E1"، في انتهاك واضح 
وصارخ للقان���ون الدولي، ولكافة 

المواثيق والصكوك الدولية.
واعتب���ر أن ف���ي ه���ذا العدوان 
البدوية  التجمعات  على  المنظم 
تغيي���رًا للوقائ���ع عل���ى األرض، 
الدولتي���ن  لح���ل  وتقويض���ًا 
وإلمكانية قيام دولة فلسطينية 
مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة 

جغرافًيا.
وأكد أن هذه األراضي هي امتداد 

المحتلة، وجزء ال  طبيعي ألرضنا 
يتجزأ من دولة فلس���طين التي 
لن تق���وم إال والخان األحمر وكل 
التجمع���ات البدوي���ة في قلبها، 
مناشدًا العالم بأسره ألن يتحرك 
لمنع نكب���ة جديدة يتعرض لها 
أهال���ي الخان األحم���ر الالجئون، 
الذي���ن ذاقوا م���رارة العديد من 

الويالت والمحن.

االستقالل/ وكاالت:
غادرت س���فينتا »العودة« و«حرية«، ميناء 
اجاكس���يو في جزيرة كورسيكا الفرنسية 
ف���ي البحر المتوس���ط ف���ي طريقهما إلى 
مدينة نابول���ي اإليطالية، وم���ن المتوقع 

وصولها خالل أيام إلى غزة.
ومن المتوقع أن تغادر تلك السفن باتجاه 
ميناء »باليرمو« في جزيرة صقلية اإليطالية 
حيث ستلتقي هناك بالقاربين الشراعيين 

»ماريد« و«فلسطين«.
وأعلنت اللجنة الدولية لكس���ر الحصار عن 
غزة، أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات 
التضامني���ة، كما س���تقوم لجان مختصة 
بعقد دورات في المقاومة الس���لمية لكل 
المش���اركين عل���ى متن الس���فن األربعة، 
والبالغ عددهم في الجزء األخير من الرحلة 

حوالي 45 م���ن النش���طاء الدوليين، ومن 
الشخصيات العامة من أكثر من 15 دولة.

وقال���ت »من ضم���ن المش���اركين النائب 
األردن���ي يحيى الس���عود، رئي���س لجنة 
فلس���طين في البرلمان األردني الذي أعلن 
في بيان رس���مي في األسبوع الماضي عن 

مشاركته في سفن كسر الحصار«.
وأوضح زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية 
لكس���ر الحصار عن غزة، أن الس���فن األربع 
ستنطلق تجاه غزة بعد عش���رة أيام، ومن 
المتوقع وصولها شواطئ غزة في األسبوع 

األخير من الشهر الجاري.
وأكد بي���راوي أن تحالف أس���طول الحرية 
االحت���الل  س���لطات  تس���مح  أن  يأم���ل 
للس���فن التضامنية ومن عل���ى متنها من 
الشخصيات والنشطاء الدوليين بالوصول 

إلى غزة، ولكنه لم يس���تبعد الس���يناريو 
األسوأ المتمثل في منع السفن من مواصلة 

طريقها لغزة.
وأض���اف »إن التحالف كّلف لجنة قانونية 
للتعامل م���ع هذا الس���يناريو ومتطلباته 
القانونية التي تضمن سالمة المشاركين 

وعودتهم إلى أوطانهم«.
وطالب بيراوي المنظمات الحقوقية الدولية 
وكذلك الدول التي لها رعايا على متن هذه 
السفن بالقيام بواجبها والضغط على دولة 
االحتالل ومنعها من االعتداء على السفن 
والحيلولة دون اعتقال المش���اركين فيها، 
وكذل���ك توفير الحماية له���م باعتبارهم 
نشطاء دوليين س���لميين يطالبون بإنهاء 
الحصار غير القانوني عن غزة وال يشكلون 

خطرًا على دولة االحتالل.

الحمد الله: سيظل »الخان األحمر« على 
الخارطة ولن ُيفلح االحتالل باقتالعه

) APA images (     مل�ؤمتر �ل�صحفي للحمد�هلل  يف جتمع �خلان �لأحمر �أم�س�

سفــن كســر الحصــار
 فــي طريقهــا إلــى غــزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
زار قناص���ل وممثلون عن االتح���اد األوروبي، 
تجمع الخان األحمر ش���رق القدس المحتلة 
المهدد بالهدم والترحيل من قبل االحتالل 

اإلسرائيلي.
وضم الوفد قناصل وممثلي ألمانيا، وإيطاليا، 
وبلجيكا،  وإس���بانيا،  وبريطاني���ا،  وفرنس���ا، 
والسويد، والدنمارك، وهولندا، واستمع الوفد 
إلى ش���رح تفصيلي لما يتعرض له س���كان 
الخان األحمر وللتطورات القانونية ومحاوالت 
الحكومة اإلس���رائيلية تس���ريع عملية هدم 

التجمع ومدرسته وترحيل سكانه.
وكان في اس���تقبال الوفد إلى جانب األهالي 

رئيس هيئ���ة مقاومة الجدار واالس���تيطان 
الوزير وليد عس���اف واألمي���ن العام لحركة 
النائب  الفلس���طينية  الوطني���ة  المب���ادرة 
مصطف���ى البرغوث���ي، وعدد من النش���طاء، 
باإلضافة إلى الناطق باسم حركة فتح أسامة 

القواسمي.
وش���كر عس���اف والبرغوثي وممثلو التجمع، 
ممثل���ي ال���دول األوروبي���ة عل���ى زيارتهم، 
مطالبين إياهم ب���أن ال تكتفي حكوماتهم 
لإلج���راءات  الرف���ض  بيان���ات  بإص���دار 
اإلس���رائيلية، وأن تمارس ضغوًطا سياسية 
فورية على الحكومة اإلسرائيلية لمنع عملية 

الهدم والترحيل قبل فوات األوان.

وأكدوا أن هدم الخان األحمر سيشكل سابقة 
خطيرة ف���ي التطهير العرق���ي بهدم بلدة 
بكاملها، وهو أمر ل���م يحدث منذ عام 1967 
عندما أزالت "إس���رائيل" قرى يالو وعمواس 
وبي���ت نوبا، مما س���يفتح الب���اب للتطهير 
العرقي والضم وتدمي���ر إمكانية قيام دولة 
فلسطينية مستقلة، مما سيؤدي إلى رد فعل 

فلسطيني غير مسبوق.
بدورهم، أكد قناصل وممثلو الدول األوروبية 
تضامنهم مع س���كان الخ���ان األحمر وعلى 
موقفه���م ضد مخططات اله���دم والترحيل 
الذي يمث���ل خرًقا للقانون الدول���ي، ووعدوا 

بنقل المطالب الفلسطينية لحكوماتهم.

قناصــل وممثلــون أوروبيــون
 يتضامنــون مــع »الخــان األحمــر«

القدس المحتلة/ االستقالل:
منعت قوات االحتالل اإلس���رائيلي صباح أمس الس���بت، عقد مؤتمر أكاديمي 
بعنوان "الوقف االسالمي في القدس"، كانت دعت إليه الهيئة اإلسالمية العليا 
وجمعية المحافظة على الوقف والتراث المقدسي، في كلية هند الحسيني في 
جامعة القدس بالمدينة، بقرار من وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي لجلعاد أردان.

واعتقلت القوات اإلس���رائيلية خالل منع إقامة المؤتمر رئيس صندوق وقفية 
القدس منيب المصري، بعد االعتداء عليه، واقتادته إلى مركز شرطة المسكوبية 

غربي القدس المحتلة.
واقتحم���ت قوات كبيرة من عناصر المخابرات والوحدات الخاصة اإلس���رائيلية 
مبنى الكلي���ة، ومنعت إقامة المؤتمر ونزعت اليافط���ات المعلقة داخل قاعته، 
واحتج���زت المتواجدي���ن داخله���ا وحررت هوياتهم، وس���لمت ع���دًدا منهم 

استدعاءات للتحقيق في مركز شرطة المسكوبية.
وج���اء منع المؤتمر بق���رار من وزير األمن الداخلي اإلس���رائيلي بحجة أنه ينظم 

برعاية السلطة الفلسطينية.
وأكد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري، أن قرار منع 
إقامة المؤتمر "باطل وتعس���في، ويدل على ارتب���اك االحتالل، كونه ال يصدق 
أنه صاحب س���يادة،  ألنه محتل وتصرفاته احتاللية ظالمة وغير منطقية وغير 

عادلة".
وقال صبري في تصريح له: "نح���ن أصحاب الحق في القدس ويجب أن نحافظ 

على أمالكنا الوقفية، فالقدس كلها وقف وال عالقة لالحتالل بها".

االحتالل يمنع عقد مؤتمر 
أكاديمي بالقدس

 القدس المحتلة/ االستقالل:
اس���تنكرت وزارة التربية والتعليم العالي اقتحام قوات االحتالل كلية هند الحس���يني 
للبنات في مدينة القدس، وصدور أمر بإغالقها حتى إشعار آخر، مؤكدة أن عملية االقتحام 
تش���كل انتهاًكا صارًخا لحرمة المؤسسات التعليمية؛ وتعد جريمة جديدة تضاف إلى 

سلسلة جرائم االحتالل المتواصلة بحق التعليم.
وجددت الوزارة في بيان صحفي تأكيدها على أن هذه الجريمة؛ تندرج في سياق 
االعتداءات المتكررة بحق الطلبة والمؤسسات التربوية خاصة في مدينة القدس 
التي تعاني من سياسات األس���رلة والتهويد ومحاربة الهوية الوطنية العربية؛ 
وه���ي نتاج طبيعي لحالة الصمت الدولي تجاه ممارس���ات االحتالل وانتهاكاته 

المتواصلة.
ولفتت إلى تدمير مدرس���ة خلة الضبع في "تربية" يطا قبل أيام، ومحاصرة الخان األحمر 
ومدرس���ته الوحيدة، وتقييد حرية حركة األكاديميين الفلسطينيين واألجانب وعرقلة 

وصولهم إلى مؤسسات التعليم العالي وغيرها من االعتداءات العنجهية.
ودعت الوزارة كافة المؤسس���ات والمنظم���ات الدولية والحقوقي���ة واإلعالمية؛ لتحمل 
مسؤولياتها إزاء هذه الجرائم، والعمل على فضحها، وتحقيق ضمان حصول الطلبة على 
تعليمهم في بيئة آمنة؛ إذ باتت ممارس���ات االحتالل تهدد مستقبل اآلالف من الطلبة 

والمسيرة التعليمية برمتها.
وأشارت إلى أنه ليست المرة األولى التي تقتحم فيها جيش االحتالل هذه الكلية تحت 

حجج وذرائع مختلقة، وكذلك منعه تنظيم عدة نشاطات وفعاليات داخلها.

التربية: اقتحام كلية هند 
الحسيني بالقدس انتهاك 
لحرمة المؤسسات التعليمية
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بات كل ما يتس���رب عن بنود ما ُيسمى 
»صفقة القرن« يراوح في سياق محاولة 
أمريكية قهرية، فرض صيغة إسرائيلية 
للتس���وية، ه���ي أدن���ى من مس���توى 
التي  التقليدية  الطروحات الصهيونية 
كان يطرحه���ا ح���زب »العم���ل« قبل أن 
يصعد »الليك���ود« المتطرف إلى الحكم 
في ماي���و 1977. فباإلضافة إلى كون ما 
يختمر في عق���ل نتنياه���و ومن معه، 
بخصوص إنهاء الصراع؛ يتبدى أمر آخر 
جليًا، وهو أن عنصر »البزنس« والمضاربات 
العقارية، ال���ذي يلخص مناخات ترامب 
ومساعديه، هو البوصلة التي يستهدي 
بها حامل���و الصفقة. وعليه تختلط رؤية 
»الليكود« بم���ا أضافته اإلدارة األمريكية 
لرؤية التكتل االس���تيطاني الحاكم في 
إس���رائيل. وقد امتنع األمريكيون حتى 
اآلن، عن التحدث علن���ًا ولو عن الخطوط 
العريضة لما يريدون، وجعلوا صفقتهم 
كما تخش���ى االفتضاح، في الوقت الذي 
يحاول���ون فيه أخ���ذ موافقة األوس���اط 
العربية الحاكمة عليها، لكي ُتطرح علنًا 
بمساندتهم. ولعل هذا هو أحد البراهين 
على جهل ترام���ب والطاقم الذي يعمل 
معه، بتاريخ الصراع ومحاوالت تسويته، 
الت���ي يحاولون  القضي���ة  وبحيثي���ات 
تصفيته���ا، وبالمعطي���ات االجتماعية 
والديموغرافية في موق���ع هذا الصراع. 
فالمسألة وفق هذا المنطق، هي مسألة 
مجاميع من الناس يتطلعون إلى العمل 
بصرف النظر عن عالقتهم باألماكن التي 
يعملون فيها، وع���ن كونها وطنًا قضى 
على طريق حريته عش���رات األلوف من 
الشهداء ومن المظلومين الذين تمسكوا 

بحقوقهم وبكرامتهم!
على هذا األس���اس، كأنما الصراع الذي 
اس���تعصى على الحل بس���بب التعنت 
الصهيوني ونزعات التوسع واالنتهاكات 
والقتل؛ يمكن حل���ه بتوفير فرص عمل 
األساسية  الخدمات  لتوفير  ومشروعات 
للناس، بينما األمريكيون يعلمون، أن ال 
صراع في العالم، انتهى بحلول وفق هذا 
المنطق، بل إن الصراعات األقل تعقيدًا 
وظلمًا للش���عوب، لم تك���ن قابلة للحل 
بأس���لوب رجال األعمال الذين يخادعون 
الضحايا ويقدمون لهم الخدمات وفرص 
العمل لفترة، لكي يتجاوزوا عن حقوقهم 

الوطنية!
إن م���ن بين األمور الت���ي تغاضى عنها 
راس���مو الخطة األمريكي���ة، هي العامل 
الديموغرافي ال���ذي يتجاهله »الليكود« 
التي  حتى في سياساته اإلس���رائيلية 
تمس���كت بصيغة »الدول���ة اليهودية« 

وليس الدولة لجميع مواطنيها. 
كان »الليك���ود« عندم���ا تس���لم الحكم 
ف���ي الع���ام 1977، قد اعتم���د صيغة 
الزج بالمس���توطنين في عمق المناطق 
السكانية،  الكثافة  ذات  الفلس���طينية 
وبدأ في إنش���اء مس���توطنات في قطاع 
غ���زة، بخالف رؤية ح���زب »العمل« التي 
تؤكد على صعوبة التوسع االستيطاني 
في قطاع غ���زة، وكان���ت النتيجة التي 
توصل إليها شارون نفسه، هي الفشل 
التوس���ع  لكن  األح���ادي.  واالنس���حاب 
الفلسطينية  الضفة  االس���تيطاني في 
ظل مس���تمرًا وس���ط الم���دن والبلدات 
والق���رى، والي���وم يري���د األمريكي���ون 
المتصهينون تكريس هذا االستيطان 

وإبق���اءه إل���ى األبد، ومخادع���ة أصحاب 
األرض، وعرض صيغ للحل، لم تكن قابلة 
للحياة في القرن الثامن عشر. ذلك علمًا 
بأن التطورات في العالم، منذ الربع األخير 
من القرن العشرين، شهدت نزوعًا جامحًا 
للقوميات في بطون ال���دول، إلى الظفر 
باستقاللها الوطني. أما صيغة »الليكود« 
التي يحملها الصهيونيون األمريكيون، 
فليست س���وى مقامرة لتكريس حل، ال 
يتحسس خطورة التداخل الديموغرافي 
الفلس���طينية  التجمع���ات  وجع���ل 
السكانية، مهاجع نوم للعمالة الرخيصة، 
الت���ي يظ���ن كوش���نير وغرينبيالت أن 
سعادتها تكمن في استعادة الخدمات 
األساس���ية والحصول عل���ى فرص عند 
أرباب العم���ل الذين اس���تلبوا أرضهم 

وثرواتهم ومنازلهم وحقولهم!
وحتى لو صدق���ت المقولة الصهيونية 
الس���اذجة، بأن الكبار يموتون والصغار 
ف���إن طبائ���ع الصهيوني���ة  ينس���ون؛ 
وثقافته���ا العنصري���ة، لن ت���دع مجااًل 
لتفشي منطق الس���الم، ألن العنصرية 
بطبيعته���ا تصن���ع الصراع���ات، فم���ا 
بالن���ا عندم���ا تك���ون ذاك���رة الصغ���ار 
الفلس���طينيين الذين ولدوا ويولدون، ال 
تختل���ف عن ذاكرة الكب���ار الذين قضوا 

وغادروا الدنيا مظلومين!
إن م���ا يتس���رب عن صفقة تتحاش���ى 
االفتض���اح، لي���س إال وصف���ة للصراع 
المدي���د، وه���ذه وصف���ة ل���ن يطرحها 
أصحابها، إن بادر عباس والجوار العربي، 
إلى إعادة الحقوق اإلنس���انية األساسية 
للمواطن الفلسطيني في الحركة والعمل 

والخدمات.

كعادته���م، وم���ا ال ينتظ���ر منهم س���واه، يدير 
المحتل���ون حرب���ا ال هوادة فيها ض���د الوجودين 
المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني في كامل 
فلس���طين التاريخية. هذه األيام تتسارع وتائر 
ز هذا التسارع  حربهم هذه لعاملين، أحدهما حفَّ
ر  واآلخر من دوافعهم إليه. األول، إحساسهم بتوفُّ
الفلسطينية  التصفوية األنسب للقضية  البيئة 
متمثلًة في أمرين هما، تفاقم حال الخنوع الرسمي 
العربي وبؤس الواقع األوس���لوي الفلسطيني، إذ 
إن أولهم���ا، وال نعم���م، قد تج���اوز العجز وتعدى 
التواطؤ إلى الهروب من مواجهة العدو التاريخي 
بالتحالف معه لمواجهة بديله الوهمي، وثانيهما، 
د أداة أمنية تتعاون  ل سلطته موضوعيا لمجرَّ تحوُّ
ع عن المس���اهمة  مع االحتالل لحفظ أمنه وال تتورَّ
في حص���ار جزء من ش���عبها وتجويعه لتركيعه 

وإسقاط بندقيته.
���ر عليه  أما الثاني فهو قراءتهم لخطورة ما تؤشِّ
مسيرات العودة وما رافقتها من ابتكارات نضالية 
ت مضاجعهم، السيما وأنهم ال يعزلونها عما  قضَّ
يقلقهم مما يش���هدونه م���ن إرهاصات نهوض 
تعكس���ها بش���ائر انتص���ارات يس���جلها محور 
المقاومة في س���وريا، إلى جانب ما ال يفوتهم مما 
يرقبونه م���ن تحوالت إقليمي���ة وكونية منذرة…

المطلوب اآلن، بالنس���بة للمحتلين، سرعة اإلفادة 
من متاحين هما، ح���دب الحاضنة األميركية في 
ر عنه تصفويا ب�”صفقة  نسختها الترامبية المعبَّ

القرن”، واستش���راء وباء التصهي���ن لدى أنظمة 
التبعية العربية، ناهيك عن اختراقه لوعي شرائح 
مس���تلبة وعقول نخب ثقافية ارتزاقية تدور في 

فلك أنظمتها وتبرر تصهينها وترّوج له.
في الضف���ة، تم رفع حظر س���ابق القتحام الحرم 
القدسي من قبل أعضاء كل من حكومة االحتالل 
نه فور رفعه الوزير أوري أريئيل،  والكنيست، دشَّ
أما الكنيس���ت فهو ب���دوره بصدد إق���رار لقانون 
ى من  يبيح للمس���تعمرين نهب ما شاءوا مما تبقَّ
أراضيها. القانون الس���ابق يعطي المستعمرات 
حق االس���تيالء على ما أقيمت عليه���ا من أراٍض 
مغتصبة، والجديد يجيز للمس���تعمرين امتالك 
ما اس���تولوا عليه من أراٍض س���رقوها، إلى جانب 
سياس���ة القمع والتضييق اليوم���ي المتبع على 
المواطني���ن، ومالحقة المقاومين بالتنس���يق مع 

أجهزة السلطة.
وفي غزة المحاصرة، يوال���ون حربهم التجويعية 
بتصعيد وصل حد خنق المنفذ التجاري الوحيد، 
“كرم أبو س���الم”، الذي كان يعمل جزئيا، وتحت 
مراقبتهم، ووفقما يس���محون به وما ال يسمحون، 
بحي���ث لن يم���ر منه س���وى بعض م���ا يدعونه 
باألساس���يات م���ن األغذية واألدوي���ة، ومواصلة 
ادي غزة…راهن حربهم  معتاد التضييق على صيَّ
على غزة تشن وفق مسارين: التجويعي، بالتوازي 
مع توات���ر لوفود المتوّس���طين الحاملين كلهم، 
أقربين أو أبعدين ومعهم مبعوث األمم المتحدة، 

الفت���ة واحدًة هي “تخفيف األزمة اإلنس���انية”، 
بمعنى مقايضتها الرغيف بالطائرة الورقية!

تضبط حرب الالهوادة بتجلياتها في الضفة وغزة 
إيقاعاتها عل���ى نوتة “صفقة القرن” التصفوية 
ط  د الوساطات وتنشَّ غير المعلنة، ولتمريرها تجنَّ
القنوات، ولرفد مهمة المتوّس���طين تأتي خطوة 
إغالق منفذ “كرم أبو س���الم”، والتي يراد لها أن 

تكون من ضغوط اللحظة األخيرة.
لقد منحته���م اتفاقيات “كامب ديفيد”، ووادي 
عربة، وأوس���لو، جل ما يريدون���ه، وجادت عليهم 
“مبادرة الس���الم العربية” الت���ي رفضوها بحلم 
التطبي���ع، وها ه���و اآلن، وم���ن دون قبولهم لها، 
يبدأ في الخروج من تح���ت الطاولة إلى ما فوقها، 
ليصفه���ا وزير حربهم الس���ابق يعلون قبل أيام 
بأنها “تحمل أهمية تاريخية إلسرائيل”، مشتكيا 
من أن العقبة الرئيس���ة أم���ام التطبيع هي الرأي 
الع���ام في الوطن العربي، لكنما تصفية القضية، 
والتي هي االستهداف المعلن ل�”صفقة القرن” 
المبهمة، ال يمكن إنجازها دون إس���قاط البندقية 
الفلس���طينية المقاوم���ة، لذا حاص���روا غزة لعقد 
وعامين وسيس���تمرون في حصارها ولن يرفعوه 
أمال في إس���قاطها، لتأتي مسيرة العودة لتؤشر 

على استحالته.
هذه االس���تحالة ه���ي الكامن وراء ب���ادي اإلرباك 
والقلق ال���ذي يعم كيانهم ولم يع���د كتيما؛ إذ 
يسم كثيرا من التحليالت التي تناولتها صحفهم 

الرئيس���ة في اآلونة األخيرة، إذ ردت كلها، بشكل 
أو بآخر، خطوة وزير حربهم ليبرمان بش���أن منفذ 
“كرم أبو س���الم” لما دعته “هآرتس” “يعّبر عن 
اإلحباط في المس���توى السياسي والعسكري من 
الوضع الذي نش���أ على حدود قطاع غزة. الوسائل 
بها جهاز األمن ردا على الطائرات الورقية  التي جرَّ
الحارق���ة ل���م تؤدِّ إل���ى نتيجة حقيقي���ة”. هذه 
الوس���يلة الكفاحية البدائية التي، وفق ما يقوله 
ليبرمان نفسه قد أحرقت 28 ألف دونم من مزارع 
المستعمرات، وتقول الصحيفة إنه “في األسبوع 
األخير تم إحصاء من 10 إلى 20 حريقا في غالف 

غزة يوميا”.
أما زميلته���ا “يديع���وت أحرون���وت” فالمقلق 
لها أكث���ر هو تمّكن المقاومة م���ن تغيير قواعد 
االشتباك بحيث باتت المقاومة “لم تعد مردوعة 
بالمرة، وإنها تستمر في وضع قواعد اللعبة” في 
إش���ارة منها لمعادلة “قص���ف مقابل قصف”، 
التي اعتمدتها الفصائل في غزة، وكنا قد أش���رنا 
إليه���ا في معالجات س���ابقة، لتخلص الصحيفة 
إلى التش���ديد على أن “إس���رائيل خس���رت في 
المعركتين الحربية والدعائية على حد س���واء”، 
بينما صحيفة ثالثة هي “معاريف”، إذ تتفق مع 
“يديعوت أحرونوت” حول مس���الة الردع تخلص 
إلى التحذير من أن ما دعت���ه “الطائرات الورقية 
اإلرهابي���ة هي فقط أداة ووس���يلة، وهذا بات من 

التاريخ، وسيأتي إرهاب آخر”!

وصفة لصراع مديد
عدلي صادق

رأي

التصعيد العس���كري الذي يش���هده قطاع غزة وعمليات القصف التي استمرت طوال 
يوم أمس, تنذر بتدحرج األمور إلى مواجهة عسكرية مع االحتالل الصهيوني, المقاومة 
الفلس���طينية ترفض تماما الصمت على عمليات القصف وتق���وم بالرد الفوري بإطالق 
رش���قات صاروخية تجاه مغتصبات االحتالل وتبعث برسائلها لالحتالل أنها جاهزة ألي 
تصعيد محتمل قد يقوم به االحتالل الصهيوني على قطاع غزة, األمور تتدهور سريعا 
واالحت���الل عاجز تماما ع���ن فرض معادلة جديدة على فصائل المقاومة الفلس���طينية, 
فالتصعي���د يقابل بتصعيد مماث���ل, واالحتالل هو الذي يمل���ك إمكانية تفجير األمور 
من خالل تش���ديد الضربات, أو تهدئة األوضاع من خ���الل وقف عمليات القصف التي 

تستهدف مواقع للمقاومة الفلسطينية حسب مصادر االحتالل الصهيوني. 
جهات كثيرة ستبدأ بالتحرك الحتواء التوتر, ومحاولة تهدئة األمور, لكن مسيرات العودة 
لن تتوقف, والبالونات الحارقة والطائرات الورقية لن تتوقف, والمقاومة الفلس���طينية 
س���تبقى يدها على الزناد الن االحتالل ال���ذي ال يؤمن جانبه قد يتخذ قرارا في أي لحظة 
بشن عدوان جديد على قطاع غزة, خاصة انه يتحدث عن صواريخ للمقاومة الفلسطينية 
لم تستطع ان تعترضها القبة الحديدية سقطت على احد المباني على حد زعم االحتالل 
دون ان يحدد هل أدت إلى وقوع خسائر بشرية أم مادية فقط, وعلى كل األحوال فحالة 
االستعداد والتأهب لدى المقاومة الفلسطينية تبقى حاضرة, والفلسطينيون في قطاع 
غزة يتوقعون أي ش���يء من االحتالل, وهم مس���تعدون للصمود في وجه العدوان ودعم 

واحتضان المقاومة الفلسطينية وهذا ليس غريبا على شعبنا.
أمام كل هذا الذي يحدث بقيت السلطة الفلسطينية في موقف المتفرج, واكتفت بدور 
المراقب لما ستس���فر عنه األح���داث, ولم تتحرك تجاه أي دولة ف���ي العالم ال عربية وال 
إس���المية وال دولية, لوقف االحتالل عن نواياه التصعيدية, وكأنها تتعامل مع غزة على 
أنها جزء غريب عن هذا الوطن, أو تعتبرها إقليمًا متمردًا مكش���وفًا عنه الغطاء ومهدورًا 
دمه, الس���لطة ال تتواصل حتى مع قيادات فتح ف���ي غزة لتقدير األمور واتخاذ المواقف 
المناسبة, وحماية الشعب الفلس���طيني من العدوان الصهيوني المحتمل, وتصر على 
اس���تمرار حالة المقاطعة والعقاب لغزة, وليس من س���بيل أمام الغزيين إال االستسالم 
إلرادة السلطة التي تريد سالح المقاومة وحل األجهزة العسكرية للفصائل الفلسطينية, 

في الوقت الذي  ال تستطيع فيه السلطة حماية نفسها من بطش االحتالل وإرهابه. 
الدول العربية على المستوى الرسمي فقدت دورها في دعم وحماية الفلسطينيين من 
مخططات االحتالل, واكتفت بعض الدول بلعب دور ساعي البريد الذي يقوم بإيصال أو 
نقل رس���ائل تحذيرية من االحتالل للفلسطينيين, واعتبرت ان هذا هو الدور المطلوب 
اآلن وال يج���ب ان تقوم بدور أكثر من ذلك تجاه الفلس���طينيين, لذلك أخذت المقاومة 
الفلس���طينية على عاتقها مهمة حماية نفسها وشعبها من بطش االحتالل وجرائمه, 
وأصبح أمر الفلس���طينيين بيدهم ال بيد غيرهم, وهم يعرفون كيف يحاورون االحتالل 

باللغة التي يفهمها.     

المقاومة تحمي نفسها

غزة والوساطات…رغيف مقابل طائرة ورقية!
عبد اللطيف مهنا
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رام الله/ االستقالل:
أظه���رت معطيات بيانات رس���مية، 
أن قيمة التعويض���ات التي حصل 
عليه���ا العاملون في قط���اع النقل 
خارج المنشآت في فلسطين،  بلغت 

36 مليون دوالر خالل 2017.
وأظه���رت بيان���ات جه���از االحصاء 
المرك���زي، أن قيمة التعويضات في 
الضفة الغربي���ة للعاملين في قطاع 
النق���ل وصلت ال���ى 32 مليون دوالر 

بينما في قطاع غزة 4 ماليين دوالر.
تعويض���ات  أن  التقري���ر،  وبي���ن 
العاملين عل���ى مركبات نقل الركاب 
على  بينما  بلغت%97.1،  العمومية 
مركبات النق���ل الخصوصية، %1.5 
وعل���ى 1.4% على مركب���ات النقل 

البري للبضائع.
وحس���ب مس���ح جهاز االحصاء، بلغ 
عدد العاملين في قطاع النقل خارج 
المنش���آت ف���ي فلس���طين حوالي 
12.368 الف عامل في 2017، منهم 
9 آالف ف���ي الضف���ة و 3 آالف عامل 

في غزة.

وأورد التقري���ر الرس���مي، ان %91 
م���ن مجم���وع العاملي���ن ف���ي هذا 
القط���اع يعمل���ون عل���ى مركب���ات 
النق���ل العمومية، و5.8% في قطاع 

المركب���ات الخاص���ة و 2.5% عل���ى 
مركبات النقل البري للبضائع.

ويص���ل عدد المركب���ات العاملة في 
قطاع النقل خارج المنشآت  11.726 

مركب���ة، منه���ا 8.500 ف���ي الضفة 
و 3.200 في غزة، وتش���كل نس���بة 
منها %91  العمومي���ة  المركب���ات 
والخاصة 6.1% والنقل البري2.6 %.

36 مليون دوالر تعويضات للعاملين 
بقطــاع النقــل العــام خــالل 2017

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكر الموقع الرس���مي لجامعة القدس" أبو ديس " أن س���عر س���اعة دراس���ة 
تخصص طب االس���نان في الجامعة، حوالي 700 شيكل اي ما يعادل ) 136 

دينارًا ( للعام الدراسي 2015- 2017.
وحس���ب البيانات الواردة على الموقع، س���تبلغ تكلفة الفصل الواحد المكون 
من 21 ساعة، على الطالب الجديد في تخصص طب االسنان، حوالي 15415 

الف شيكل.
وتعتب���ر جامعة القدس م���ن الجامعات المحلية الت���ي تتوفر فيها 
دراس���ة تخصص طب االسنان والطب البشري بجانب جامعة النجاح 

في نابلس.
وأظهرت بيانات رس���مية على موقع الجامعة ايضا، أن تكلفة الفصل الواحد 
المكون من 18 س���اعة على الطالب الجديد الراغب بدراسة تخصص " الطب 

البشري "،  ستكلفه 13600 الف شيكل.
وتبلغ قيمة الس���اعة الواحدة في تخصص الطب البشري في الجامعة حوالي 
715 شيكال ) 139 دينارًا( للمعدل الرسمي، بينما بنظام الموازي يتم إضافة 

مبلغ 1000 دينار على القسط.
وأعلن���ت دائ���رة القبول في جامع���ة القدس ع���ن فتح باب القب���ول لدرجة 
البكالوري���وس للطلبة الجدد للفصل األول من العام الدراس���ي 2018/ 2019 

الذي ينتهي في 2018-7-31.
وأشار موقع الجامعة الرسمي، أن المعدالت المطلوبة لقبول الطلبة في دراسة 
تخصص طب األاسنان بالمسار العادي 90% " علمي " ، بينما بنظام الموازي 

85%، بينما الطب البشري 96 % والموازي %95.

رام الله/ االستقالل:
وقع البنك االس���المي العرب���ي اتفاقية 
تع���اون مش���ترك م���ع االتح���اد العام 
للمعلمين الفلسطينيين، و تم التوقيع 
ف���ي مبن���ى االدارة العام���ة للبن���ك في 
رام الل���ه بحضور االمين الع���ام لالتحاد 
س���ائد ارزيقات،  ومدحت ش���تيه عضو 
االمان���ة العامة،  و فتح���ي عاصي عضو 
االمان���ة العامة،  و تماضر دراغمة المدير 
التنفي���ذي،  و محم���د س���مارة مدي���ر 
ومن  النقابية،   واالنش���طة  الفعالي���ات 
جانب البنك حضر المدي���ر العام هاني 
ناصر، و نائب المدير العام معاوية فهد 
القواس���مي و نائب المدير العام غسان 
جبر و عدد م���ن موظف���ي االدارة العامة 

للبنك.
وتمثل هذه االتفاقية مدى ثقة االتحاد 
بالبنك االس���المي العربي و تجسد أيضا 
رؤية و مهمة و رسالة البنك في االنخراط 
االقتصادي���ة  المجتمعي���ة  بالقضاي���ا 
االفكار  الطرفان  وناقش  الفلس���طينية، 
والمش���اريع المس���تقبلية و الت���ي من 
الممكن تطبيقها و التي تالمس جوانب 

الحياه للمعلمين و تساعد بتطويرها.
م���ن جانبه أوض���ح مدي���ر ع���ام البنك 
االس���المي العربي ناصر م���دى اهتمام 
البن���ك بقطاع التعلي���م و المعلمين من 
حيث االس���تمرارية بدعم ه���ذا القطاع 
بش���تى الس���بل الممكنة و العمل على 
تطوي���ر الخدمة المصرفية اإلس���المية 
لتكون دائما في جاهزية لتسهيل حياة 

العمالء و تطبيق الشمول المالي.
 و بي���ن أن البن���ك االس���المي العرب���ي 
يعمل دائم���ا على اس���تحداث خدمات 
و منتج���ات مصرفية اس���الميه تواكب 
التطوي���ر االقليمي و العالم���ي ، مؤكدا 
على ح���رص البنك أن يكون في الصدارة 
بين المؤسس���ات التي ُتعني بالتعاون 
المش���ترك مع القطاعات االساسية في 
المجتم���ع و منها قط���اع التعليم وأيضا 
بالمس���ؤولية االجتماعي���ة ف���ي كاف���ة 

المجاالت.

ف���ي حين بي���ن االمي���ن الع���ام التحاد 
المعلمين الفلسطينيين ارزيقات جهود 
االتح���اد ف���ي توطيد عالق���ة المعلمين 
والمؤسسات في القطاع الخاص و العام 
منه���ا و العمل على توفير س���بل حياه 
كريم���ة للمعلمين لجهوده���م في بناء 
المجتم���ع ثقافي���ا و اجتماعيا، مش���ددا 
على مدى ثقة االتحاد بالبنك االس���المي 
العرب���ي لما قدم���ه من دع���م و عروض 
وخدم���ات للمعلمين على مر الس���نوات 

السابقة و خصوصا العام المنصرم.

و من الجدير بالذكر أن البنك االس���المي 
العربي قد أطلق برنامج يا معلمنا منذ عام 
و هو البرنامج الوحيد الذي يقدم خدمات 
مخصصة للمعلمين و مميزة، و قد أطلق 
البنك بداية ش���هر تموز الحالي أضخم 
حملة حس���ابات توفير و تستهدف كل 
فئات المجتمع و تترسخ في فتح حساب 
بحد أدنى 100 دوالر أو تغدية الحسابات 
القائمة لزيادة ف���رص الربح ب 10,000 
شيقل يوميا و 100,000 شيقل شهريا 

حتى نهاية العام.

االستقالل/ وكاالت:
تراجع حجم االس���تثمارات الخارجية في االتحاد األوروبي عام 2017 

بأكثر من 300 مليار يورو، مقارنة بعام 2016.
وبحس���ب األرق���ام التي كش���ف عنها مكت���ب اإلحص���اء األوروبي 
)يوروستات( على موقعه اإللكتروني، بلغ إجمالي حجم االستثمارات 
الخارجية المباش���رة في أوروبا 339 ملي���ارا و338 مليون يورو، فيما 
تراج���ع عام 2017 إلى 36 مليارا و673 مليون يورو، مس���جال تراجعا 

بحجم 302 مليار و665 مليون يورو.
ويرج���ع هذه التراج���ع الحاد في حجم االس���تثمارات الخارجية إلى 
تقليل األمريكيين استثماراتهم في الدول األوروبية. حيث سحب 
األمريكيون من األسواق األوروبية في عام 2017 رؤوس أموال بقيمة 

274 مليارا و156 مليون يورو.
وفي المقابل سحب المستثمرون األوروبيون خالل الفترة نفسها من 

األسواق األمريكية استثمارات بقيمة 67 مليار يورو.
وخالل الفترة، جاءت سويسرا على رأس الدول من حيث االستثمارات 

الخارجية المباشرة في دول االتحاد األوروبي، ثم اليابان، ثم كندا.
كما تراجع حجم االستثمارات األوروبية المباشرة في الخارج خالل 
العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله بش���كل كبير، ففي 2016 
بلغ حجم االس���تثمارات األوروبية المباشرة في الخارج 250 مليارا 
و268 مليون يورو، ليتراجع عام 2017 إلى 119 مليارا و586 مليون 

يورو.

302 مليار دوالر 
تراجع باالستثمارات 
الخارجية في أوروبا

االستقالل/ وكاالت:
هبطت أس���عار الذهب إلى أدنى مس���توى لها في 7 أش���هر أثناء التعامالت، 
الجمعة، متضررة من صعود الدوالر مع انحسار التوترات التجارية، بين الواليات 
المتحدة والصين، وطلب ضعيف على المعدن النفيس بفعل توقعات بزيادات 

في أسعار الفائدة األميركية.
وانخف���ض الذهب ف���ي المعامالت الفوري���ة إل���ى 1236.58 دوالرًا لألوقية 
)األونصة( وهو أدنى مستوى له منذ 12 من ديسمبر، قبل أن يقلص خسائره 
إلى 0.4 بالمائة عند 1241.81 دوالرًا لالوقية بحلول الساعة 14:30 بتوقيت 

غرينتش.
يش���ار إلى أن أس���عار الذهب منخفض���ة حوالي 9 بالمائة عن مس���تواها منذ 

منتصف أبريل.

15 الف شيكل تكلفة 
فصل دراسة »طب 

األسنان« بجامعة القدس

هبوط الذهب ألدنى 
مستوى له في 7 أشهر

اإلسالمي العربي يوقع اتفاقية تعاون 
مع االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

جانب من توقيع االتفاقية     

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ باسمة حامد عاشور حجازي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900873019( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواط���ن/ س���ليمان صبري س���ليمان ابو 
موس���ىعن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )803892488 ( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ مرفت توفيق محمد زعرب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906167598 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / محمود زياد محمود العطار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800542235 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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االستقالل/ وكاالت:
قب���ل ثالثة أيام من القمة المقررة في هلس���نكي 
بين الرئيس���ين االميركي دونالد ترامب والروسي 
فالديمير بوتين، وّجه روبرت مولر المحقق الخاص 
ف���ي قضية التدخ���ل الروس���ي ف���ي االنتخابات 
الرئاس���ية االميركية في 2016 الى 12 عنصرا في 
االس���تخبارات الروس���ية تهمة قرصنة حواسيب 

الحزب الديموقراطي.
والتحقي���ق الذي يق���وده مولر يس���عى ايضا الى 
كش���ف ما اذا حصل تواطؤ بين موس���كو والحملة 
االنتخابية لترامب بهدف تعزيز حظوظ المرش���ح 
الجمهوري على منافس���ته الديموقراطية هيالري 

كلينتون.
وينف���ي ترام���ب حص���ول اي تعاون بي���ن فريقه 
وموس���كو قبل االنتخابات، معتبرا كل ما يقال في 
هذا الش���أن مجرد "حملة سياس���ية" تستهدفه 
ويقودها مكت���ب التحقيقات الفدرالي لحس���اب 
الح���زب الديموقراطي، في حي���ن ينفي الكرملين 
من جهته اي تدخل له في االنتخابات الرئاس���ية 

االميركية.
والجمعة أعلن نائ���ب وزير الع���دل االميركي رود 
روزنش���تاين ان مول���ر وّج���ه ال���ى 12 عنصرا في 
استخبارات الجيش الروسي تهمة اختراق اجهزة 
كومبيوت���ر خاص���ة بالح���زب الديموقراطي قبيل 

االنتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/
نوفمبر 2016.

وبحسب القرار االتهامي فإن العمالء الروس نفذوا 
بين آذار/مارس وتش���رين الثاني/نوفمبر "عمليات 
معلوماتي���ة واس���عة النط���اق" به���دف اختراق 
اجهزة الكومبيوتر الخاصة بمسؤولين في الحزب 
الديموقراط���ي وبمتطوعين في حملته االنتخابية 
وسرقة وثائق داخلية و"تنظيم" عملية َنشِرها "من 

اجل التدخل في االنتخابات".
والعم���الء ال���روس متهمون أيضًا، بحس���ب مولر، 
بنش���ر هذه الوثائق على موقع الكتروني مزور هو 
"دي سي لينكس" باسم قرصان معلوماتي وهمي 

يدعى "غوسيفر2.0". كذلك هم متهمون بارسال 
هذه الوثائق الى "منظمة اخرى" لم يسّمها القرار 

االتهامي ولكنها على االرجح ويكيليكس.
وأتى اإلعالن عن توجيه االتهام الى العمالء الروس 
ال�12 في وقت كان ترامب يتناول الشاي مع ملكة 
بريطانيا اليزابيث الثاني���ة في لندن. وقال ترامب 
تعليقا على هذا النبأ "سأسأل حتما وبشكل حازم" 

بوتين عن قضية التدخل.
لكن في واش���نطن اث���ار الق���رار االتهامي غضب 
الديموقراطيي���ن الذي���ن طالب���وا بالغ���اء القم���ة 
االميركية-الروسية المقبلة، في َمطلب سارع البيت 

االبيض الى رفضه.

االستقالل/ وكاالت:
فرض مجلس األمن الدولي حظرا 
السودان  على جنوب  لألس���لحة 
بع���د نح���و خمس س���نوات من 
نشوب الحرب األهلية في البالد.

وصوتت مساء الجمعة، تسع دول 
لصالح مشروع القرار الذي أعدته 
الواليات المتحدة بينما امتنعت 
روسيا والصين وإثيوبيا وبوليفيا 
وقازاخستان  االستوائية  وغينيا 
عن التصويت، حيث لم ترغب في 
التصويت وس���ط مساع إقليمية 
في  "الس���الم"  عملية  إلنع���اش 

جنوب السودان.
غربي���ة  دول  دع���ت  ولطالم���ا 
ومس���ؤولون من األم���م المتحدة 
إلى فرض حظر سالح على جنوب 
محاول���ة  وأخفق���ت  الس���ودان. 
في  الحظ���ر  لف���رض  أمريكي���ة 
ديس���مبر كانون األول، في عهد 
إدارة الرئي���س ب���اراك أوباما، في 

حشد األصوات الكافية.
وقال���ت نيك���ي هيلي س���فيرة 

األمم  ل���دى  المتحدة  الوالي���ات 
المتح���دة لمجل���س األم���ن قبل 
التصويت: "تحمل شعب جنوب 
السودان معاناة ال يمكن تصورها 
وأعماال وحش���ية ال توصف. لقد 

أن  نري���د  زعماؤه���م.  خذله���م 
يتوقف العنف".

ويشهد جنوب الس���ودان، الذي 
انفصل عن السودان في 2011، 
حرب���ا أهلي���ة من���ذ ع���ام 2013 

جراء الخصومة السياس���ية بين 
الرئيس سلفا كير ونائبه السابق 
ري���ك مش���ار. واتهم���ت األم���م 
المتحدة جميع األطراف بارتكاب 

فظائع.

مجلس األمن يفرض حظًرا لألسلحة على جنوب السودان

االستقالل/ وكاالت:
نشرت صحف سعودية أمس السبت، تعميمًا صادرًا عن وزارة التعليم يهيب بجميع 

المدارس بإلغاء برامج "التوعية اإلسالمية"، وإلغاء جميع اللجان المرتبطة بها.
ووفقا للقرار، فإن جميع األنش���طة برامج "فطن، وحصانة، والتوعية اإلسالمية ،"سيتم 

إحالتها إلى برنامج "الوعي الفكري" الذي أطلقته وزارة التعليم مؤخرا.
 و"التوعية اإلس���المية" هي مش���روع تأس���س في العام 1969، وانتشر في مدارس 
المملكة كافة، وأشرف على نشاطات إسالمية، ومراكز صيفية، طيلة األعوام الماضية.

وتخصص غالبية المدارس في السعودية غرفة للتوعية اإلسالمية، يتجمع بها طلبة 
مهتمون بالنشاطات الدعوية.

واتهمت "التوعية اإلسالمية" من قبل التيار الليبرالي في السنوات الماضية، بتنشئة 
جيل "متطّرف" وهو ما دفع للمطالبة بإلغائها.

وفي س���ياق متص���ل، أوقفت وزارة الش���ؤون اإلس���المية المناش���ط الدعوية كافة، 
والمحاضرات، والبرامج، وال���دورات التي انطلقت مع بداية اإلجازة الصيفية، وكان من 

المفترض أن يستمر غالبيتها حتى عيد األضحى المبارك.
وأعلن���ت جهات دعوية إيقاف جميع برامجها دون س���ابق إنذار، بناء على توجيهات 

من الوزارة.
وأثارت خطوتا وزارة الشؤون اإلسالمية، ووزارة التعليم، جدال واسعا في مواقع التواصل 

االجتماعي بالسعودية.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال الرئي���س االيراني حس���ن روحاني أمس 
الس���بت إن الس���لطات اإليرانية مصممة على 
“إحباط مؤامرات” الواليات المتحدة ضد بالده 
مؤكدًا أنه “تم توفي���ر العملة الصعبة الالزمة 

للسلع األساسية والضرورية للمواطنين”.
وأضاف ف���ي كلمة نقلها التلفزيون الرس���مي 
أنه ف���ي مواجهة تعزيز العقوبات االقتصادية 
االميركية في ايار/مايو مع انس���حاب واشنطن 
من االتفاق النووي الدولي الموقع مع طهران عام 
2015، فإن “الطريق الذي اختارته الجمهورية 

االسالمية هو الثبات والصمود”.
وتابع “س���وف لن تح���دث أي مش���كلة للبالد 
في مجاالت الطاقة والنقل والس���لع األساسية 
واالنتاج ولقد انتصرنا دوما حينما كان الشعب 

والحكومة إلى جانب بعضهما بعضا”.
وأضاف “ليس لدينا أي شك بأن أميركا ال يمكنها 
االس���تمرار في سياساتها التي تنتهجها تجاه 
إيران والمنطقة والعالم االسالمي والقوى الكبرى 
ف���ي العالم وحت���ى حلفائها”. واش���ار روحاني 
ال���ى ان “الطريق الذي تنتهجه ايران وهو نهج 
الثب���ات والصم���ود والتخطيط والتنس���يق مع 

الشعب والتعاطي مع الحكومات الصديقة، من 
شأنه أن يحبط مؤامرات األعداء”.

وقال روحاني ان “اميركا اليوم معزولة اكثر من 
الجميع في قضية ف���رض الحظر )…( حكامها 
يتصرفون بتهور وبصورة غير قانونية ليس مع 
الشعب االيراني فقط بل تجاه الشعوب االخرى 

وحتى مع حلفائهم”.
وأضاف أن “الش���عب االيراني س���يصمد وأن 
أميركا ستفشل في مؤامرتها ألن منطقها غير 
قانوني ومناقض للقرارات الدولية ولن تدعمها 

اي منظمة دولية”.

االستقالل/ وكاالت:
ج���دد االتحاد األوروبي، رفضه االعتراف بس���يادة االحتالل "اإلس���رائيلي" على 

األراضي المحتلة في العام 1967.
وقالت مايا كوسيانتش���يتش، المتحدثة باس���م رئيس���ة دبلوماسية االتحاد 
األوروبي، فيديريكا موغيريني، بمؤتمر صحفي الليلة قبل الماضية في بروكسل، 
"ال نعترف بسيادة "إسرائيل" على المناطق التي احتلتها في1967 وال نعتبرها 

ا من األراضي اإلسرائيلية". جزًء
وحول الخالف بين "تل أبيب" وإيرلندا بس���بب مش���روع قانون يحظر استيراد 
األخيرة س���لًعا من المستوطنات اإلس���رائيلية، صرحت مايا: "نحن بالطبع نتابع 
المسار التشريعي لهذا المقترح الذي ال يزال متواصاًل"، مبينة أنها ليست في 

وضع يسمح لها بالتعليق على مشروع قانون قيد الدراسة.
وكان مجلس الش���يوخ اإليرلندي قد صوت، مس���اء األربع���اء الماضي، بغالبية 
25 صوًت���ا مقابل 20، على مش���روع قانون يحظر اس���تيراد إيرلندا س���لًعا من 

المستوطنات اإلسرائيلية.
وس���يعرض مش���روع القانون على مجلس النواب للموافقة عليه ليصبح ساري 

المفعول، علًما بأن الحزب الحاكم في إيرلندا يعارض هذا النص.
وكانت وزارة خارجية االحتالل اإلس���رائيلي، قد اس���تدعت، الخميس الماضي، 
الس���فير اإليرلندي لديها لالحتجاج على مشروع القانون، وهددت أيًضا بإغالق 

السفارة اإليرلندية في "تل أبيب".

االستقالل/ وكاالت:
اختطف مس���لحون مجهولون أمس الس���بت، ثالثة مهندسين محليين ورابعا 

رومانيا، يعملون في حقل "الشرارة" النفطي جنوبي ليبيا، وفقا لمصدر أمني.
وفي تصريح لألناضول، قال المصدر بحقل الش���رارة مفضال عدم ذكر اس���مه، 
إن المهندسين الليبيين والمهندس الروماني تم اختطافهم من "نقطة 186" 

القريبة من المقر الرئيسي للشركة صباح اليوم.
وأضاف المصدر أن المجموعة المس���لحة التي اختطفت المهندسين مجهولة 

الهوية، فيما استبعد انتماءها إلى تنظيم "داعش اإلرهابي".
وأش���ار إلى أن األجهزة األمنية المكلفة بحماي���ة الحقل، تعمل حاليا على تتبع 
آثار الس���يارة التي استخدمتها المجموعة المسلحة في اختطاف المهندسين 
األربعة. ولفت المصدر إلى أن عملية االختطاف هذه تعتبر الثانية خالل يومين، 
إذ تعرض مهندسون ليبيون يعملون في الحقل ذاته لالختطاف، قبل أن يتم 

إطالق سراحهم.

اختطاف ثالثة 
مهندسين ليبيين 
ورابع روماني بليبيا

االتحاد األوروبي: ال نعترف 
بسيادة "إسرائيل" على 

األراضي المحتلة عام 1967

االستخبارات الروسية متهة بقرصنة 
حواسيب »الديموقراطي« األمريكي في 2016

السعودية تلغي برامج
 »التوعية اإلسالمية« 

في المدارس

�جتماع ملجل�س �لأمن �لدويل         ) �أر�شيف (

روحاني: واشنطن اليوم معزولة أكثر 
من الجميع في قضية فرض الحظر

تر�مب وبوتني
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد عاطف عبد المجيد سمك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400867008 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عامر حمدي عبد القادر االسطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900669912( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/خالد نعيم موسى عليان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803265164 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ال زال رئي���س حكوم���ة االحتالل 
إيهود  األس���بق،  "اإلس���رائيلي" 
ب���اراك، يثير الجدل ف���ي الحياة 
"اإلس���رائيلّية" كما  السياس���ّية 
لو أن���ه ال يزال ف���ي صلبها، رغم 
اعتزاله إياها من���ذ العام 2012، 
مع اس���تقالته من وزارة األمن في 
حكومة بنيامين نتنياهو الثانية.

وبين الفترة واألخرى، يخرج باراك 
التكّهنات  تغ���ّذي  بتصريحاٍت 
أو  الّسياس���ّي،  مس���تقبله  حول 
السياسي  للواقع  قراءة  تش���ّكل 
الّراه���ن ف���ي "إس���رائيل"، ففي 
كانون ثاٍن/يناي���ر الماضي، حّذر 
باراك من أن يصل ضباط الجيش 
"اإلس���رائيلي" إلى حالة يرفضون 

فيها تنفيذ أوامر عسكرّية.
اإلع���الم  وس���ائل  وربط���ت 
"اإلسرائيلية" بين اجتماع رئيس 
الحكوم���ة ووزير األمن األس���بق، 
إيهود براك، بقائد أركان الحيش 
اإلس���رائيلي ج���ادي آيزنك���وت، 
وبي���ن تصريحه ال���ذي حذر فيه 
من الوصول إل���ى حالة من رفض 
تنفيذ األوامر العسكرية من قبل 

الجنود.
وم���ا أعط���ى تصريحات ب���اراك 
أهمّي���ة، ه���ي أنها ج���اءت بعد 
ي���وم واحد م���ن لقائ���ه رئيس 
أركان الجيش اإلسرائيلي، غادي 
أيزنك���وت، م���ا أعط���ى انطباًعا، 

حينها، أّن التحذي���ر جاء نتيجة 
إطالع أيزنك���وت له على تطّورات 

داخل الجيش "اإلسرائيلي".
صحيح أن الطرفين نفيا ذلك، إاّل 
أن اجتماع���ات باراك المتكّررة مع 
اإلس���رائيلي  الجيش  في  ضّباط 
السياس���ّيين  أنظار  محّط  تبقى 
اإلس���رائيليين ووس���ائل اإلعالم 
المختلفة، ومعها، بالّطبع، سؤال: 
هل س���يعود باراك إلى منافسة 
الحكوم���ة  لرئاس���ة  نتنياه���و 

اإلسرائيلية؟.
وحصل���ت القن���اة العاش���رة في 

قبل  "اإلس���رائيلي"،  التلفزي���ون 
فت���رة وجي���زة، عل���ى تس���جيل 
صوتي للقاء باراك بقائد منطقة 
الش���مال في الجيش اإلسرائيلي 
س���ابًقا، عميرام الفين، ومؤسس 
وحدة الكوماندو في س���الح الجّو 
"اإلس���رائيلي"، موكي بيتس���ير، 
"يعط���ي جواًب���ا واضًح���ا ح���ول 

مستقبل باراك الّسياسي".
إال أن باراك منع القناة، عبر وكيله 
القانون���ّي م���ن بث التس���جيل، 
ُس���ّجل بشكل  اللقاء  أن  بذريعة 
س���ّري وغير قانون���ي لذلك فهو 

ممن���وع على االس���تخدام والبّث، 
وه���و األمر الذي دفع القناة لعدم 
ب���ّث اللقاء، وفًقا لم���ا ذكره موقع 

القناة العاشرة.
في حين ذكر المراسل الّسياسي 
لش���ركة األخبار )القن���اة الثانية 
س���ابًقا(، عميت س���يغال، مساء، 
الجمعة، أّن باراك وّجه االتهامات 
إلى "رجل مرتبط  اللقاء  بتسريب 
أن  دون  الّسياس���ي"  بالمج���ال 

يسميه أو أن يشير إليه.
ورّجحت القناة أن نشر التسجيل 

لن يكون مريًحا سياسًيا لباراك.

االستقالل/ وكاالت:
في تصعيد ملحوظ، توّعد المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي، الفلسطينيين 

في قطاع غزة، بحرب أشد من تلك التي شنها في العام 2014.
وجاءت تهديدات المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات 

له اليوم السبت، بالتزامن مع هجمات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة.
وقال أدرعي: » مظاهر 2018 قد تكون أخطر من مظاهر 2014«.

وأرفق تغريدته بصور للدمار الذي الحق بأبنية فلس���طينية في غزة في غزة 
خالل حروب 2008 و2012 و2018 ومعها تس���اؤل »2018؟«.وفق ما نش���رته 
االناضول والحقا نش���ر تغريدة أخرى مرفقة بص���ور جوية لقصف مقاتالت 

إسرائيلية لمبان في غزة خالل حرب 2014.
وأرفق ه���ذه الصورة بعبارة: » رّدنا على اس���تمرار أعمال حم���اس اإلرهابية، 
ستجعل عناصرها يشتاقون أليام صيف 2014 وعملية الجرف الصامد«، وهو 

االسم الذي اطلقته إسرائيل على حرب 2014.
وكانت حرب 2014 قد أدت إلى استش���هاد أكثر من 2100 فلسطيني وجرح 

اآلالف وتدمير كبير للممتلكات في قطاع غزة.
وأقر الجيش اإلسرائيلي في حينها بمقتل 72 إسرائيليا، غالبيتهم العظمى 

من الجنود، وجرح المئات.

االستقالل/ وكاالت:
كشف رئيس وزراء االحتالل االسرائيلي السابق ايهود اولمرت عن تلقيه رسالة 

من الرئيس محمود عباس عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب.
وق���ال اولمرت وفقا لما نش���ره موقع »نيوز وان« االس���رائيلي الجمعة إنه عرض 
على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس مقترحات لم يقدمها أي رئيس وزراء 
»إسرائيلي« من قبل، وهو ما لم يقبله أبو مازن أو يرفضه، آنذاك، في حين أوضح 
أنه تلقى رس���الة عبر »واتس���اب« من أبو مازن قال فيها: »ال تنس أني لم أقل ال 

القتراحك«.
وق���ال أولم���رت إن الرئيس الفلس���طيني يلمح إلى اس���تعداده للع���ودة إلى 

المفاوضات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت وس���ائل إعالم "إس���رائيلية" النقاب 
مؤخرًا عن وج���ود خطة لتهجير "بدو القدس" 
الت���ي أعدها ف���ي العام 1979، وزي���ر الزراعة 
الحال���ي، المس���توطن أوري أرئي���ل، حي���ث 
الفلس���طينيين  الخطة بط���رد جميع  قضت 
من التجمعات الس���كنية البدوية المتواجدة 

شرقي القدس المحتلة.
ويس���تدل م���ن الخطة الت���ي أت���ت بعنوان 
"مقت���رح لتخطي���ط منطقة معالي���ه أدوميم 
وإقامة بلدة جماهيري���ة -معاليه أدوميم ب"، 
والت���ي حملت توقيع أرئي���ل، وضع اليد على 
المنطقة الفلسطينية شرقي المدينة المحتلة 
والممت���دة على نحو 100 إلى 120 ألف دونم، 
وتوظيفها لالس���تيطان، علم���ا أنه تم تنفيذ 
الكثي���ر من البن���ود الواردة ف���ي الخطة دون 
أن يت���م طرد جميع البدو م���ن المنطقة التي 

تشملها الخطة.
ويتزامن الكشف عن الخطة في الوقت الذي 
تواصل في���ه ما تس���مى "اإلدارة المدنية" 
الخان  البدوي  التجم���ع  مخططها لتهجير 

األحمر، ش���رقي القدس المحتلة، حيث تم 
تعليق عملية اله���دم والتهجير بقرار من 
المحكم���ة العليا اإلس���رائيلية، في الوقت 
الذي تخوض لجنة المس���تخدمين باإلدارة 
المدني���ة إجراءات تصعيدية وتش���ويش 
بالعمل، األمر الذي قد يعطل مخطط الهدم 

والتهجير.
يشار إلى أن الخان األحمر هو أحد التجمعات 
البدوية البالغ عددها 25 في المنطقة المدرجة 
ف���ي الخطة التي أعدها أرئي���ل قبل 40 عاما، 
وكان س���كان التجمع البدوي المذكور أس���وة 
بمختل���ف التجمعات الس���كنية ف���ي ريادة 
عمليات المقاومة ضد مخططات االحتالل في 
المنطقة C لتهجير الس���كان م���ن المنطقة، 

.A وتجميعهم في المنطقة
وتش���مل الخطة الت���ي أعده���ا أرئيل حدود 
المساحة ومناطق النفوذ للقرى الفلسطينية 
حزما، عناتا، العيزري���ة وأبو ديس في الغرب، 
والتالل المطلة على وادي األردن إلى الش���رق، 
وادي القلط في الش���مال، ووادي قدرون، وغور 

هوركانيا في الجنوب.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت مجلة "إسرائيل ديفينس" للعلوم العسكرية 
إن "الكنيست قرر االستمرار في إعالن حالة الطوارئ 
التي تعيش���ها "إس���رائيل" منذ تأسيس���ها قبل 

سبعين عاًما".
ونقلت المجلة عمن يس���مى بوزي���رة القضاء آيليت 
ش���اكيد قوله���ا إن "الدولة أمامه���ا تحديات أمنية 
كبي���رة"، فيما قال رئي���س لجن���ة الخارجية واألمن 
التابعة للكنيس���ت آفي ديختر إن "إس���رائيل باتت 
تعي���ش في حالة ط���وارئ منذ س���بعة عقود، وحان 
الوقت ألن تنضج كي تصبح مثل باقي الدول". على 

حد تعبيره.
وال زال���ت "إس���رائيل" تعي���ش في حال���ة من عدم 
االستقرار رغم ما تمتلكه من قوة عسكرية، في ظل 
الرفض الفلس���طيني والعربي واإلسالمي لوجودها 
غير الشرعي في المنطقة، كونها أقيمت على أنقاض 
القرى والبلدات والحقوق الفلسطينية، حيث ال زالت 
دائرة االشتباك بين "إسرائيل" والشعب الفلسطيني 

مستمرة منذ نحو سبعين عاما.
وأضاف���ت المجل���ة أن "اللجنة المش���تركة من لجنة 

الخارجية واألمن واللجنة القانونية برئاس���ة ديختر 
عقدت نقاشا بمشاركة شاكيد، لتأييد قرار الحكومة 
اإلسرائيلية بتاريخ الثالث من يونيو الماضي لتمديد 

حالة الطوارئ في الدولة عاما آخر".
وق���ال ديختر وهو وزير األم���ن الداخلي ورئيس جهاز 
األمن العام )الشاباك( األسبق إن "هذه اللجنة البرلمانية 
تجتمع مرتين في العام لألخذ بقرار الحكومة كتوصية 

ملزمة لنا لتمديد حالة الطوارئ في البالد".
وأضاف "إذا كان العام 2009 ش���هد س���ن تس���عة 
قوانين وإصدار 165 أمرا تتناسب مع حالة الطوارئ، 
فإننا بعد عقد تقريبا م���ا زلنا نعمل بموجب 21 أمرا 
عسكريا وخمسة قوانين تنسجم مع حالة الطوارئ".

ولفت إلى أنه طلب من وزي���رة القضاء التي تترأس 
اللج���ة الوزاري���ة القانونية االنضمام له���ذه اللجنة 
البرلماني���ة، وإس���ماع صوته���ا بصورة ش���خصية 
للمس���اعدة في وقف هذه الطريقة من تمديد حالة 

الطوارئ.
وأش���ارت المجلة إل���ى أن "اللجنة أق���رت في نهاية 
اجتماعه���ا باإلجم���اع تقديم توصية للكنيس���ت 

بتمديد حالة الطوارئ حتى تاريخ 16 يوليو 2019".

جيش االحتالل يتوعد 

غزة بحرب أشد من 2014

أولمرت يكشف عن 
رسالة واتساب تلقاها 

من الرئيس عباس

هل يعود لمنافسة نتنياهو؟

باراك يمنع القناة العاشرة من بث
 تسجيــل عــن مستقبلــه السياســي

باراك ونتنياهو

لكونها كيانًا غريبًا في المنطقة

»إسرائيل« تمدد حالة الطوارئ 
الساريــة منــذ 70 عامــا

الكشف عن خطة »إسرائيلية«

 لتهجير »بدو القدس« منذ 40 عاما
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وأوضحت المواطنة التركمان���ي انها لجأت إلى العالج 
المائي بعد اس���تماعها للفكرة من أح���دى قريباتها، 
مضيف���ة :" معاناتي مع آالم المفاصل اس���تمرت رغم 
توجهي لعدة مراكز مختصة بالعالج الطبيعي ، وهو ما 
دفعني لتجربة األسلوب الجديد من خالل العالج بالماء 
والمست فرقا كبيرا وارتياحا بعد أول جلسة عالجية وهو 

ما دفعني لالستمرار بالكورس المحدد ".
وأثنت على تميز الشباب المشرف على مشروع العالج 
المائي في غزة وتحليهم بروح االصرار والرغبة بتطوير 

ذاتهم باالعتماد ومشروعهم الجديد.

�لتغلب على �آالمه
أما المواطن محم���د أبو هالل والذي اجبرته آالم العظام 
والمفاص���ل على المكوث في المنزل ف���ي أيام عديدة 
؛ لعدم قدرته على التح���رك نتيجة تعاظم اآلالم فقد 
استبش���ر خيرا بسماع خبر استحداث نوع جديد لعالج 

اآلالم التي تكبل حركته.
وقال أبو هالل ل�"االستقالل" :" طرح علي بعض األصدقاء 
فكرة العالج المائي وامكانية االستفادة منها لمعالجة 
آالمي التي لم تبارحني رغم التزامي بالعديد من األدوية 
والعالجات " ، معربا عن أمله بأن يساهم النمط العالجي 

الجديد بتحسين حركته والتغلب على آالمه.

فكرة �مل�شروع 
وأطلق فريق شبابي من خريجي وخريجات قسم العالج 
الطبيعي من جامعات قطاع غزة فكرة مستحدثة للعالج 
بالم���اء ، بحيث تعتم���د فكرتهم عل���ى أداء التمارين 

العالجية المطلوبة داخل مسابح وبرك مائية .
وأوضح���ت المتحدث���ة باس���م الفري���ق والء حس���ن 
ل�"االستقالل"  أن فكرة العالج بالماء متبعة في العديد 
من الدول العالمية ولكنها لم تطبق في قطاع غزة حتى 
حينه ، مضيفة :" من خالل دراس���تنا للعالج الطبيعي 

اطلعن���ا عل���ى العديد من األس���اليب الموثق���ة علميا 
والمطبق���ة في عدة دول ونفقدها ف���ي قطاع غزة وهو 
ما حتم علينا العمل الس���تحداث ه���ذا النوع في قطاع 
غزة لمساعدة المرضى الذين سيساهم هذا النوع في 

معالجتهم ".
وبينت حس���ن أن العالج المائي يساهم في معالجة آالم 
المفاصل والعظام والعضالت واألعصاب وله آثار سلبية 
في تخفيف الجلطات وكذلك معالجة اصابات المالعب  .

وقالت :" انبثقت فكرة المشروع من خالل مشاركتي مع 
زمالئي وزميالتي في مسابقة لألفكار االبداعية فطرحنا 
فكرة العالج بالماء ، وبعد المسابقة قمنا بتطوير الفكرة 
لتطبيقها على أرض الواقع فاس���تأجرنا مس���بحًا مائيًا 
وقمنا بعدة ن���دوات لتعريف الجمهور بطبيعة العالج 

بالماء وآثاره والحاالت التي يستهدفها ".
وتابع���ت :" قمنا بعدة جلس���ات تجريبي���ة والقت قبوال 
واستحس���انا م���ن الحاالت التي خضع���ت للعالج وكان 

هناك تحس���ن ملح���وظ ، وبعده���ا انطلقن���ا لتجهيز 
الخطوات النهائية لبدء العمل من خالل تجهيز المكان 
المستأجر ليتم تقييم الحالة وتحديد البرنامج العالجي 
الذي س���يتم اتباعه وعدد الجلسات التي تحتاجها مع 

العلم أن كل جلسة تستمر لمدة ساعتين ".
وأعرب���ت حس���ن ع���ن أملها ب���ان تس���اهم فكرتهم 
ومشروعهم المس���تحدث بس���د احدى الخانات التي 
يحتاجها س���كان قطاع غزة وتخفي���ف معاناة بعض 
الح���االت التي تعان���ي من آالم يمك���ن التغلب عليها 

بالعالج المائي .
وأضاف����ت :" نطمح بأن  تزدهر الفك����رة وتلقى رواجا 
من خالل النجاح في الهدف الذي انطلقنا ألجله وهو 
خدمة أهلن����ا ومن يحتاج لهذا االس����لوب العالجي ، 
ونأمل بأن نس����تطيع التوسع بالعمل خالل المشروع 
وتوفي����ر أحدث األدوات وم����كان خاص بنا مهيأ وفق 

أسس علمية كاملة ".

أحدث األساليب للقضاء على 
األمــراض المزمنــة بغــزة  العــالج بالمــاء .. 

غزة / حممد مهدي: 
مل تفلح جل�شات �لعالج �لطبيعي 

�لعادية بت�شكني نوبات �آالم �ملفا�شل 
�لتي �عرتت �ل�شيدة نادية �لرتكماين 
)43عاما( ؛ جر�ء �جللو�س ل�شاعات 

طويلة يف �ملكاتب بحكم طبيعة عملها 
، لتجد �شالتها باأ�شلوب جديدة �أدخله 
فريق water magic« �ل�شبابي �إىل 
قطاع غزة وهو �لعالج باملاء . ويعتمد 

��شلوب �لعالج �ملائي �لذي �أطلقه 
جمموعه من خريجي �لعالج �لطبيعي 
يف قطاع غزة على �أد�ء متارين �لعالج 
�لطبيعي �ملطلوبة د�خل برك مائية 
ت�شاهم يف ت�شهيل حركة �ملري�س كما 

توظف مقاومة �ملياه وخ�شائ�شها 
�لفيزيائية الإحد�ث �الأثر �ملطلوب 

روشتة بال دواء الإز�لة �الآالم �مل�شتهدفة .

االستقالل/ وكاالت:
مها أصحاب الماليين  في كتابه بعنوان “أسرار ُيعلِّ
العصاميون ألطفالهم”، قام العب التنس س���تيف 
سيبولد، الذي أصبح أستاذًا محاضرًا، بعرض مجموعة 
م���ن النصائح، التي من ش���أنها أن تس���اعدك على 
تعليم أطفال���ك عادات ادخار جّي���دة وكيفية إدارة 
 EL condidencial أموالك، حس���ب تقرير لصحيفة

hg اإلسبانية.
تحدث المؤلف س���تيف س���يبولد، وهو مليونير، مع 
أكثر م���ن 1200 مليونير عصام���ي، بهدف معرفة 
كيفي���ة تعاملهم م���ع أطفالهم؛ من أجل ترس���يخ 
العادات الحميدة فيهم، وليعّلموهم حس���ن إدارة 
أموالهم. وقد عرض س���يبولد جملة من نصائحهم، 
ن على اآلباء تقديمها  في حوالى 160 قس���مًا، يتعيَّ

 مبكرة جدًا.
ٍّ

ألطفالهم في سن
وترتك���ز أغلب ه���ذه النصائح أساس���ًا على بعض 

التجارب الخاصة لهؤالء، أصحاب المليارات.
ولكي يصبح أبناؤكم أغنياء اتبعوا هذه الخطوات :

1: اجعلوه���م يس���تثمرون وق���ت الفراغ ف���ي أموٍر 
تعّلمهم ما ينفعهم.

2 : ال تتركوهم يتوقعون نتائج س���ريعة.. فاإلشباع 
الفوري لن يجعل أبناءكم أغنياء.

3: وّجهوه���م إلى مالعب الغول���ف أو التنس فقط، 
فه���ذا النوع م���ن الرياضات غالبًا م���ا تهيمن عليه 

العائالت الثرية.
4: الضحك واالسترخاء و اقتناء المشتريات الكبيرة 
والجذابة طريقة ناجعة لإلحساس بالقوة و السيطرة.

5: يجب عل���ى أوالدكم أن يعلموا أن المش���كالت ال 
حدود لها ولكنها توّلد الفرص.

6: عليكم أن تعلموا أبناءكم تحديد مساراتهم منذ 
البداية، أي التخطيط.

وإليكم ما هو أهم من المال:
يجب أن تجعلوا أبناءك���م يهتّمون بفكرة االنتصار 

والكسب.
ويج���ب أن تعلم���وا أن األغنياء يرك���زون أكثر على 
الطريقة التي يكسبون بها أموالهم، بداًل من التركيز 
على األموال في حّد ذاتها، مما يس���اهم في تغيير 

أفعالهم بطريقة حاسمة.
وعل���ى الرغم م���ن أن الم���ال ليس مهم���ًا لتحقيق 
الس���عادة، إال أنه يمكن أن يمنحك األدوات الكافية 
إلنش���اء قواعد خاص���ة بك، طالما أنه���ا ال تؤثر على 

اآلخرين.
وختم س����يبولد حديثه قائ����اًل: “خّففوا من 
التوتر واستمتعوا بوقتكم أكثر، ألن األمر ال 
يتعلق فقط بأن تصبح مليونيرًا عصاميًا، بل 
يجب أن تش����عر أنك على الطريق الصحيح 
فعاًل. وإذا لم يكن األمر ممتعًا، فلن تستمتع 

بذلك كثيرًا”.

االستقالل/ وكاالت:
رجح معظم العلماء أن العوامل الوراثية  تلعب دورا فعاال في 
تحديد مس����تويات الذكاء لدى كل شخص، أضف على ذلك 
التجربة الشخصية التي يكتسبها الفرد،  فهي تدل على أنك  
تمتلك معدل ذكاء يفوق المتوسط بشكل عام، وفي المقال 
التالي سنحدد لك أبرز العالمات التي تعرف من خاللها أنك 
أذكى من غيرك، حسب صحيفة ” اندبندنت ” البريطانية”.

هذه هي العالمات التي  تؤّكد أنك أكثر ذكاًء من غيرك:
1- التحدث باللغات: تحدثك بأكثر من لغة يخفض نس����بة 
إصابته بمرض الزهايمر عند الكبر، كما يساعدك على تطوير 

دماغك وعمله بفعالّية.
2- الولد البكر: وفقا لدراسات حديثة، فالولد البكر في معظم 
العائالت يحقق نس����بة IQ أعلى ب� 3 نق����اط أكثر من إخوته 

األصغر منه، و هذا ما يجعل العلماء يؤكدون بأّن البكر يكون 
عادًة أذكى من إخوته.

3- الش����واهد الجامعية: معظم الدراسات الحديثة، أكدت أن  
األشخاص الذين يحصلون على ش����واهد جامعية  يكونون 

أكثر ذكاًء من الطاّلب الذين ال ُيكملون دراستهم.
4- استخدام اليد اليس����رى: الشخص األعسر عادة ما  يكون 
أكثر ذكاًء من الذي يستخدم يده الُيمنى، و هذا حسب نفس 

المصدر.
5- الّطرافة والفكاهة: الّش����خص الّطريف و العفوي بطبعه، 

يكون أكثر ذكاًء من األشخاص اآلخرين.
6- الش����ّك بالّذكاء الخاص: الش����ك بال����ذكاء الخاص، يكون 
صاحبه  ش����ديد الّذكاء حّتى ولو لم يُكن مدرًكا ذلك. وهذا ما 

أتبثه العلم بالّدراسات واألبحاث الّدقيقة.

6 عالمــات تعــرف مــن 
خاللها أنك أذكى من غيرك!

هكذا يجعل األثرياء 
أطفالهــم أغنيــاء!



2018األحد     ذو القعدة         هـ   يوليو         م    21439 15

وأوضحت المواطنة التركمان���ي انها لجأت إلى العالج 
المائي بعد اس���تماعها للفكرة من أح���دى قريباتها، 
مضيف���ة :" معاناتي مع آالم المفاصل اس���تمرت رغم 
توجهي لعدة مراكز مختصة بالعالج الطبيعي ، وهو ما 
دفعني لتجربة األسلوب الجديد من خالل العالج بالماء 
والمست فرقا كبيرا وارتياحا بعد أول جلسة عالجية وهو 

ما دفعني لالستمرار بالكورس المحدد ".
وأثنت على تميز الشباب المشرف على مشروع العالج 
المائي في غزة وتحليهم بروح االصرار والرغبة بتطوير 

ذاتهم باالعتماد ومشروعهم الجديد.

�لتغلب على �آالمه
أما المواطن محم���د أبو هالل والذي اجبرته آالم العظام 
والمفاص���ل على المكوث في المنزل ف���ي أيام عديدة 
؛ لعدم قدرته على التح���رك نتيجة تعاظم اآلالم فقد 
استبش���ر خيرا بسماع خبر استحداث نوع جديد لعالج 

اآلالم التي تكبل حركته.
وقال أبو هالل ل�"االستقالل" :" طرح علي بعض األصدقاء 
فكرة العالج المائي وامكانية االستفادة منها لمعالجة 
آالمي التي لم تبارحني رغم التزامي بالعديد من األدوية 
والعالجات " ، معربا عن أمله بأن يساهم النمط العالجي 

الجديد بتحسين حركته والتغلب على آالمه.

فكرة �مل�شروع 
وأطلق فريق شبابي من خريجي وخريجات قسم العالج 
الطبيعي من جامعات قطاع غزة فكرة مستحدثة للعالج 
بالم���اء ، بحيث تعتم���د فكرتهم عل���ى أداء التمارين 

العالجية المطلوبة داخل مسابح وبرك مائية .
وأوضح���ت المتحدث���ة باس���م الفري���ق والء حس���ن 
ل�"االستقالل"  أن فكرة العالج بالماء متبعة في العديد 
من الدول العالمية ولكنها لم تطبق في قطاع غزة حتى 
حينه ، مضيفة :" من خالل دراس���تنا للعالج الطبيعي 

اطلعن���ا عل���ى العديد من األس���اليب الموثق���ة علميا 
والمطبق���ة في عدة دول ونفقدها ف���ي قطاع غزة وهو 
ما حتم علينا العمل الس���تحداث ه���ذا النوع في قطاع 
غزة لمساعدة المرضى الذين سيساهم هذا النوع في 

معالجتهم ".
وبينت حس���ن أن العالج المائي يساهم في معالجة آالم 
المفاصل والعظام والعضالت واألعصاب وله آثار سلبية 
في تخفيف الجلطات وكذلك معالجة اصابات المالعب  .

وقالت :" انبثقت فكرة المشروع من خالل مشاركتي مع 
زمالئي وزميالتي في مسابقة لألفكار االبداعية فطرحنا 
فكرة العالج بالماء ، وبعد المسابقة قمنا بتطوير الفكرة 
لتطبيقها على أرض الواقع فاس���تأجرنا مس���بحًا مائيًا 
وقمنا بعدة ن���دوات لتعريف الجمهور بطبيعة العالج 

بالماء وآثاره والحاالت التي يستهدفها ".
وتابع���ت :" قمنا بعدة جلس���ات تجريبي���ة والقت قبوال 
واستحس���انا م���ن الحاالت التي خضع���ت للعالج وكان 

هناك تحس���ن ملح���وظ ، وبعده���ا انطلقن���ا لتجهيز 
الخطوات النهائية لبدء العمل من خالل تجهيز المكان 
المستأجر ليتم تقييم الحالة وتحديد البرنامج العالجي 
الذي س���يتم اتباعه وعدد الجلسات التي تحتاجها مع 

العلم أن كل جلسة تستمر لمدة ساعتين ".
وأعرب���ت حس���ن ع���ن أملها ب���ان تس���اهم فكرتهم 
ومشروعهم المس���تحدث بس���د احدى الخانات التي 
يحتاجها س���كان قطاع غزة وتخفي���ف معاناة بعض 
الح���االت التي تعان���ي من آالم يمك���ن التغلب عليها 

بالعالج المائي .
وأضاف����ت :" نطمح بأن  تزدهر الفك����رة وتلقى رواجا 
من خالل النجاح في الهدف الذي انطلقنا ألجله وهو 
خدمة أهلن����ا ومن يحتاج لهذا االس����لوب العالجي ، 
ونأمل بأن نس����تطيع التوسع بالعمل خالل المشروع 
وتوفي����ر أحدث األدوات وم����كان خاص بنا مهيأ وفق 

أسس علمية كاملة ".

أحدث األساليب للقضاء على 
األمــراض المزمنــة بغــزة  العــالج بالمــاء .. 

غزة / حممد مهدي: 
مل تفلح جل�شات �لعالج �لطبيعي 

�لعادية بت�شكني نوبات �آالم �ملفا�شل 
�لتي �عرتت �ل�شيدة نادية �لرتكماين 
)43عاما( ؛ جر�ء �جللو�س ل�شاعات 

طويلة يف �ملكاتب بحكم طبيعة عملها 
، لتجد �شالتها باأ�شلوب جديدة �أدخله 
فريق water magic« �ل�شبابي �إىل 
قطاع غزة وهو �لعالج باملاء . ويعتمد 

��شلوب �لعالج �ملائي �لذي �أطلقه 
جمموعه من خريجي �لعالج �لطبيعي 
يف قطاع غزة على �أد�ء متارين �لعالج 
�لطبيعي �ملطلوبة د�خل برك مائية 
ت�شاهم يف ت�شهيل حركة �ملري�س كما 

توظف مقاومة �ملياه وخ�شائ�شها 
�لفيزيائية الإحد�ث �الأثر �ملطلوب 

روشتة بال دواء الإز�لة �الآالم �مل�شتهدفة .

االستقالل/ وكاالت:
مها أصحاب الماليين  في كتابه بعنوان “أسرار ُيعلِّ
العصاميون ألطفالهم”، قام العب التنس س���تيف 
سيبولد، الذي أصبح أستاذًا محاضرًا، بعرض مجموعة 
م���ن النصائح، التي من ش���أنها أن تس���اعدك على 
تعليم أطفال���ك عادات ادخار جّي���دة وكيفية إدارة 
 EL condidencial أموالك، حس���ب تقرير لصحيفة

hg اإلسبانية.
تحدث المؤلف س���تيف س���يبولد، وهو مليونير، مع 
أكثر م���ن 1200 مليونير عصام���ي، بهدف معرفة 
كيفي���ة تعاملهم م���ع أطفالهم؛ من أجل ترس���يخ 
العادات الحميدة فيهم، وليعّلموهم حس���ن إدارة 
أموالهم. وقد عرض س���يبولد جملة من نصائحهم، 
ن على اآلباء تقديمها  في حوالى 160 قس���مًا، يتعيَّ

 مبكرة جدًا.
ٍّ

ألطفالهم في سن
وترتك���ز أغلب ه���ذه النصائح أساس���ًا على بعض 

التجارب الخاصة لهؤالء، أصحاب المليارات.
ولكي يصبح أبناؤكم أغنياء اتبعوا هذه الخطوات :

1: اجعلوه���م يس���تثمرون وق���ت الفراغ ف���ي أموٍر 
تعّلمهم ما ينفعهم.

2 : ال تتركوهم يتوقعون نتائج س���ريعة.. فاإلشباع 
الفوري لن يجعل أبناءكم أغنياء.

3: وّجهوه���م إلى مالعب الغول���ف أو التنس فقط، 
فه���ذا النوع م���ن الرياضات غالبًا م���ا تهيمن عليه 

العائالت الثرية.
4: الضحك واالسترخاء و اقتناء المشتريات الكبيرة 
والجذابة طريقة ناجعة لإلحساس بالقوة و السيطرة.

5: يجب عل���ى أوالدكم أن يعلموا أن المش���كالت ال 
حدود لها ولكنها توّلد الفرص.

6: عليكم أن تعلموا أبناءكم تحديد مساراتهم منذ 
البداية، أي التخطيط.

وإليكم ما هو أهم من المال:
يجب أن تجعلوا أبناءك���م يهتّمون بفكرة االنتصار 

والكسب.
ويج���ب أن تعلم���وا أن األغنياء يرك���زون أكثر على 
الطريقة التي يكسبون بها أموالهم، بداًل من التركيز 
على األموال في حّد ذاتها، مما يس���اهم في تغيير 

أفعالهم بطريقة حاسمة.
وعل���ى الرغم م���ن أن الم���ال ليس مهم���ًا لتحقيق 
الس���عادة، إال أنه يمكن أن يمنحك األدوات الكافية 
إلنش���اء قواعد خاص���ة بك، طالما أنه���ا ال تؤثر على 

اآلخرين.
وختم س����يبولد حديثه قائ����اًل: “خّففوا من 
التوتر واستمتعوا بوقتكم أكثر، ألن األمر ال 
يتعلق فقط بأن تصبح مليونيرًا عصاميًا، بل 
يجب أن تش����عر أنك على الطريق الصحيح 
فعاًل. وإذا لم يكن األمر ممتعًا، فلن تستمتع 

بذلك كثيرًا”.

االستقالل/ وكاالت:
رجح معظم العلماء أن العوامل الوراثية  تلعب دورا فعاال في 
تحديد مس����تويات الذكاء لدى كل شخص، أضف على ذلك 
التجربة الشخصية التي يكتسبها الفرد،  فهي تدل على أنك  
تمتلك معدل ذكاء يفوق المتوسط بشكل عام، وفي المقال 
التالي سنحدد لك أبرز العالمات التي تعرف من خاللها أنك 
أذكى من غيرك، حسب صحيفة ” اندبندنت ” البريطانية”.

هذه هي العالمات التي  تؤّكد أنك أكثر ذكاًء من غيرك:
1- التحدث باللغات: تحدثك بأكثر من لغة يخفض نس����بة 
إصابته بمرض الزهايمر عند الكبر، كما يساعدك على تطوير 

دماغك وعمله بفعالّية.
2- الولد البكر: وفقا لدراسات حديثة، فالولد البكر في معظم 
العائالت يحقق نس����بة IQ أعلى ب� 3 نق����اط أكثر من إخوته 

األصغر منه، و هذا ما يجعل العلماء يؤكدون بأّن البكر يكون 
عادًة أذكى من إخوته.

3- الش����واهد الجامعية: معظم الدراسات الحديثة، أكدت أن  
األشخاص الذين يحصلون على ش����واهد جامعية  يكونون 

أكثر ذكاًء من الطاّلب الذين ال ُيكملون دراستهم.
4- استخدام اليد اليس����رى: الشخص األعسر عادة ما  يكون 
أكثر ذكاًء من الذي يستخدم يده الُيمنى، و هذا حسب نفس 

المصدر.
5- الّطرافة والفكاهة: الّش����خص الّطريف و العفوي بطبعه، 

يكون أكثر ذكاًء من األشخاص اآلخرين.
6- الش����ّك بالّذكاء الخاص: الش����ك بال����ذكاء الخاص، يكون 
صاحبه  ش����ديد الّذكاء حّتى ولو لم يُكن مدرًكا ذلك. وهذا ما 

أتبثه العلم بالّدراسات واألبحاث الّدقيقة.

6 عالمــات تعــرف مــن 
خاللها أنك أذكى من غيرك!

هكذا يجعل األثرياء 
أطفالهــم أغنيــاء!
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التاريخ ير�شح »الديوك«
 وكرواتيــا ت�شعــى للثــاأر

االستقالل / وكاالت:
حجز الكرواتيون موعدا مع التاريخ اليوم األحد في الملعب الذي بدأوا منه رحلة مونديال 
روس����يا 2018. على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروس����ية موس����كو، ستعود كرواتيا 

لمواجهة فرنسا بعد 20 عاما على آخر لقاء جمعهما في كأس العالم.
وسيلتقي المنتخبان اليوم األحد في السادسة مساء بتوقيت فلسطين، بعد بلوغهما 

نهائي المونديال في مواجهة يراها البعض أقرب لثأر قديم.
وكانت فرنسا قد أحرزت لقبها األول في المونديال عام 1998، متفوقة على البرازيل 

في النهائي بنتيجة 0-3.
ولكن طري����ق منتخب "الديوك" نحو ذلك اللقب ش����هد إقصاءهم في نصف 
النهائي للمنتخب الكرواتي الذي كان يحمل أحالم بلد يشارك للمرة األولى 

في البطولة كدولة مستقلة.
ولم ينس الكرواتيون تاريخ المواجهة األولى مع الفرنس����يين في الثامن 
من تموز/يوليو 1998 على ملعب س����تاد دو فرانس في ضاحية س����ان 

دوني الباريسية.
تق����دم الكرواتي����ون وقتها بهدف ف����ي مطلع الش����وط الثاني عبر 
هدافهم دافور شوكر، الرئيس الحالي لالتحاد المحلي لكرة القدم، 
قبل أن يس����جل المدافع الفرنس����ي ليليان ت����ورام هدفين قادا 

منتخب بالده للنهائي.
ويذك����ر الكرواتيون اس����م ت����ورام جي����دا، إذ يقول مدرب 
المنتخب الحالي زالتكو داليتش "تورام كان موضع نقاش 

)في كرواتيا( طوال األعوام ال�20 الماضية".
فرنس����ا بدورها لم تن����س الظهير األيم����ن، والذي كان 
هدفاه في مرمى كرواتيا الوحيدين الذين سجلهما في 
مشواره الدولي، وثمة اسم آخر لن تنساه على األرجح: 
قائد فرنس����ا ف����ي 1998 ومدربها الحال����ي، ديدييه 

ديشان.
وبع����د عقدين على تلك المواجه����ة، يعود جيل جديد 
للكرواتيي����ن، يضم ل����وكا مودريتش وايف����ان راكيتيتش 

وماريو ماندزوكيتش وإيفان بيريزيتش، لمواجهة فرنس����ا مجددا. 
فرنس����ا في أفضل أحوالها منذ 1998. األداء الممل في الدور 

األول لمونديال روس����يا، تحول إلى مبهر في األدوار 
اإلقصائية، بأس����لوب س����لس ينس����اب كما نهر 

السين العابر لعاصمة احتفلت حتى الفجر ببلوغ 
النهائي.

في المقابل قد يدفع المنتخب الكرواتي ثمن 
اإلنهاك ال����ذي يعاني منه بعد خوض ثالث 
مباريات ف����ي األدوار اإلقصائية، ش����هدت 
جميعا مواصل����ة اللعب ألش����واط إضافية. 
حس����ابيا، خاض المنتخب الكرواتي "مباراة" 
أكث����ر، وه����و م����ا ال يعني قائ����د المنتخب 

مودريتش كثيرا حيث أنه يقول إنه في 
النهائي سيتواجد "22 محاربا على أرض 
الملعب". س����ؤال يحس����م جوابه مساء 
الي����وم  األحد . هل تضيف فرنس����ا 

نجمة ثانية عل����ى قميصها، أم أن 
الوق����ت حان لنجم����ة أولى على 

القمي����ص الكرواتي ؟ يذكر 
أن الفريقين تواجها خمس 

فيها  يخس����ر  ل����م  مرات 
منتخ����ب فرنس����ا حيث 

كسب ثالث مواجهات 
وحضر التعادل في 

مناسبتين .

االستقالل/ وكاالت:
حصل المنتخ����ب البلجيكى على المركز الثالث فى النس����خة 
الحالية من بطولة كأس العالم المقامة فى روس����يا، عقب فوزه 
على نظيره اإلنجلي����زى، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى 
أقيمت بينهما امس الس����بت، على ملعب »كريستوفس����كى« 
بمدينة س����ان بطرس����برج. أحرز توماس مونييه هدف التقدم 
للمنتخب البلجيكى مبكرا فى الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، 

وهو أسرع هدف للشياطين الحمر في تاريخ كأس العالم.
أض���اف إدين هازارد الهدف الثانى للمنتخب البلجيكى فى 

الدقيقة 82 من زمن المباراة.
وتصدى الحارس اإلنجليزى بيكفورد للتسديدة الخطيرة من 

كيفين دى بروين فى الدقيقة 12 من زمن المباراة.
وسدد هارى كين كرة رائعة لكنها مرت بجوار القائم األيمن 

للمنتخب البلجيكى فى الدقيقة 24 من زمن المباراة.
وأجرى جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، تبديلين مع انطالق 

الش���وط الثانى لتدعيم الخط الهجومى بمشاركة ماركوس 
راش���فورد وخيس���ى لينجارد، لكن باءت محاوالت تس���جيل 
هدف التعادل بالفشل. وسدد إيريك داير كرة هدف محقق 
ف���وق الحارس كورتوا فى الدقيق���ة 70 من زمن المباراة لكن 

نجح ألديرفيريلد فى إنقاذها من على خط المرمى.
وتعد هذه المواجهة الثانية التى تجمع بين منتخبى بلجيكا 
وإنجلترا فى النس���خة ال� 21 م���ن بطولة كأس العالم، بعدما 
س���بق أن التقيا ضمن منافس���ات الجول���ة الثالثة واألخيرة 
بالمجموعة السابعة، وتمكن »الشياطين الحمر« من تحقيق 

الفوز بهدف دون مقابل.
وكان منتخب بلجيكا فشل فى التأهل للنهائى بعدما خسر 
أمام فرنس���ا بهدف دون مقابل، بينما تذوق منتخب إنجلترا 
مرارة الهزيمة أم���ام كرواتيا بهدفين مقاب���ل هدف واحد، 
ضمن منافس���ات الدور نصف النهائى ببطولة كأس العالم، 

وقدم الشياطين الحمر أفضل أداء بين منتخبات البطولة.

بلجيكا حت�شد برونزية
 املونديال لأول مرة يف تاريخها 
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رام الله/ االستقالل:
حذر رئيس هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين عيس���ى قراقع، من خطورة الوضع الصحي 
لألسير المضرب عن الطعام حسن شوكة، الذي يقبع في عزل مستشفى الرملة منذ تاريخ 

إضرابه في 3 يونيو/ حزيران الماضي، احتجاجا على اعتقاله اإلداري.
جاء ذلك خالل اس���تقباله، امس الس���بت، األسير المحرر باس���ل البزرة الذي أمضى )15 
عاًما( في س���جون االحتالل، وزيارته عائلة األس���يرة الجريحة عبلة العدم في قرية بيت 
أوال بمحافظة الخليل، وعائلة األس���ير المريض صدقي الزرو في مدينة الخليل، واألسيرة 
المح���ررة نور زريقات التي أمضت عاما في س���جون االحتالل، كذلك تقديم واجب العزاء 

بوفاة األسير المحرر إبراهيم غنيمات في قرية صوريف.
وقال قراقع، إن األس���ير شوكة يعاني من تدهور حالته الصحية بشكل خطير، ولم يعد 
ق���ادرا على الحركة ويصاب بحاالت غيبوبة وآالم ش���ديدة في كافة أنحاء الجس���م، وإنه 
معزول في غرفة سيئة ويتعرض للضغوطات واإلهانات إلجباره على كسر اإلضراب، حيث 
يحتجز في غرفة تشبه الزنزانة مغلقة جميع فتحات التهوية فيها، إضافة إلى تعرضه 

لتفتيشات استفزازية وإجباره على التعري.
وأض���اف ان الغرفة التي يتواجد فيها ش���وكة مليئة بالحش���رات ومتس���خة وال تصلح 
لالحتجاز اآلدمي، إضافة للمعاملة الس���يئة التي يتعرض لها طوال اليوم، مش���يرا إلى 
أن األسير ش���وكة يعاني من وجود كتل دهنية في جس���مه ويعاني من إرهاق وتعب 

شديدين.
يذكر أن األسير شوكة من سكان بيت لحم، وحكم بالسجن اإلداري لمدة 6 أشهر جدد له 

مرتين، وهو أسير سابق قضى 13 عاما في األسر، منها 8 سنوات في االعتقال اإلداري.
وقال قراقع إن ثالثة أس���رى آخرين ما زالوا مضربين ع���ن الطعام منذ اعتقالهم اإلداري، 
وهم: إس���الم جواريش، وعيس���ى عوض، ومحمود عياد، منذ أس���بوع، في حين يواصل 

األسرى اإلداريون مقاطعة محاكم االعتقال اإلداري منذ تاريخ 2018-2-15.
وتوق���ع قراقع تصاعدا في خطوات األس���رى اإلداريين بانضم���ام أعداد أخرى منهم إلى 
اإلضراب المفتوح عن الطعام، في ظل اس���تمرار سياس���ة االعتقال اإلداري التعسفية 

بحقهم.
من جانب آخر، قال قراقع إن الوضع الصحي لعدد كبير من األس���رى المرضى أصبح مقلقا 
في ظل انتش���ار األمراض الخبيثة والمزمنة في أجس���امهم، ووج���ود عدد من المرضى 
المصابي���ن بجروح خطيرة وعدم تلقيهم العالجات الالزمة، وتنصل حكومة االحتالل من 

مسؤولياتها القانونية إزاء توفير العالج والفحوصات الالزمة للمعتقلين.

غزة/ االستقالل:
وصف الش���يخ األسير في سجون االحتالل خضر 
عدنان، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، إعالن 
عدد من أس���رى قطاع غزة اإلض���راب عن الطعام 
احتجاجا على العقوبات التي تفرضها الس���لطة 
ضد القطاع باألمر المؤلم، داعيا رئيس الس���لطة 
محم���ود عباس إلى التراجع عن هذه الخطوة التي 
فاقم���ت معان���اة المحاصرين، وطالت معاش���ات 

األسرى والشهداء.
وقال الشيخ عدنان في تصريح صحفي  أمس 
 "اإلضراب في السجون اإلسرائيلية 

َّ
السبت إن

احتجاجا على ما وص���ل إليه الوضع الداخلي 
الفلس���طيني يدق ناقوس الخطر لما آلت له 

حالنا الفلسطينية".
وتواصل الس���لطة الفلس���طينية برام الله فرض 
عقوبات مالية واقتصادية شديدة على قطاع غزة 

المحاصر منذ 12 عاما.
وتضمن����ت العقوبات تقلي����ص رواتب آالف 
الموظفي����ن العس����كريين والمدنيين، ووقف 
مخصص����ات الش����ؤون االجتماعي����ة لمئ����ات 
العائالت الفقيرة، ووقف معاش����ات األس����رى 

والشهداء.
وطالبت جهات فلسطينية رس���مية وفصائلية، 
ومؤسسات حقوقية محلية ودولية الرئيس عباس 
بالتراج���ع عن العقوبات ضد قطاع غزة، إال أن هذه 

الدعوات لم تلق آذانا صاغية.

القيادي عدنان: إعالن أسرى غزة إضرابهم عن 
الطعام بسبب عقوبات السلطة »أمر مؤلم«

قراقع يحذر من خطورة 
الوضع الصحي لألسير 
المضرب حسن شوكة

خ�ضر عدنان

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي للجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين 
رباح مهنا، أن مواصلة طائرات االحتالل اإلس���رائيلي الحربية، قصفها 
أله���داف في قطاع غزة، يأتي في إط���ار محاولتها فرض موازين قوى 

وقواعد إطالق نار جديدة.
وقال مهنا في تصريح صحفي، إن "رد المقاومة على الصواريخ التي 
يطلقها االحتالل باتجاه مس���توطنات غالف القطاع، يأتي أيضًا في 

إطار فرضها لقواعد إطالق نار جديدة".
وأضاف أن "إس���رائيل" وفصائل المقاومة، ال تري���دان الذهاب نحو 

الحرب، لكنها محاولة لفرض قواعد إطالق نار جديدة.
واستبعد مهنا وجود عالقة بين التصعيد اإلسرائيلي المتواصل على 
القطاع، وحوار الفصائل الفلس���طينية األخير في القاهرة، قائاًل: " ال 
أعتقد، أن االحتالل اإلسرائيلي يحاول فرض قواعد إطالق نار جديدة، 

ألنه متأزم من مسيرات العودة وفعلها".
واض���اف: "الكل الوطن���ي، أجمع بما فيه الجبهة الش���عبية، على أن 
المسيرات خيار نضالي حتى تحقيق أهدافنا في الحرية واالستقالل، 

مستدركًا المسيرات لن تتوقف".

غزة/ االستقالل:
واصل���ت الرابطة االس���المية تكريم 
الطلب���ة المتفوقي���ن ف���ي الثانوية 
العام���ة لع���ام 2018 ف���ي محافظة 
ش���مال قطاع غزة ضمن مهرجانات 
ف���وج " القدس و الع���ودة"، بحضور 
القيادي في حركة الجهاد االسالمي 
خضر حبيب، ومسؤول الرابطة منذر 
ع���زام ، والهيئ���ة االداري���ة للرابطة،  
ومدير التربي���ة والتعليم بمحافظة 
الش���مال محمد ابو حصيرة، ولفيف 
من الوجهاء والمخاتير وذوي الطلبة 

المتفوقين.
وق���ال الش���يخ حبي���ب :" إن تفوق 
ابنائنا في الثانوية العامة هو اثبات 
أن ش���عبنا شعب يس���تحق الحياة 
رغم الع���دوان الصهيوني والحصار 
الخان���ق، وأن نجاح ابنائنا وتفوقهم 
هو طريق النص���ر والتحرير رغم كل 

التحديات".
واشار حبيب  الى أن االحتالل يعمل 
ليل نهار من  أجل ارهاب وتخويف 
الش���عب الفلس���طيني لقت���ل روح 
العزيمة والتح���دي والصمود  لديه 
،مضيف���ا " رغم القصف الصهيوني 

المتواص���ل على غزة اال ان ش���عبنا 
يرسم حياته بنفسه ويشكلها كما 

يريد وليس كما يريد االعداء«.
وتاب���ع " نح���ن امام مرحل���ة صعبة 
وقضيتن���ا تواجه تحدي���ًا كبيرًا اال 
وش���عبنا يستمس���ك  المقاومة  ان 
بالجه���اد والمقاوم���ة حتى يتحقق 
وعد الله بالنص���ر والتمكين«, مباركا 
لكافة الطلبة المتفوقين بهذا النجاح 

الكبير.
ومن جهت���ه هنأ اب���و حصيرة كافة 
الطلب���ة المتفوقي���ن ف���ي الثانوية 

العامة بنجاحهم الكبير والمميز رغم 
كل الظروف الصعبة التي عاش���ها 

ابناء شعبنا من حصار وعدوان.
وتق���دم أب���و حصي���رة  بالتحية الى 
حرك���ة الجهاد الس���المي  والرابطة 
االس���المية لحرصهما على مصلحة 
الطلبة  وحقوق الشعب الفلسطيني 
كاف���ة, داعيا كافة الطلبة الى المزيد 
من التف���وق واالبداع م���ن أجل بناء 
مجتمع قوي ومتماس���ك لتحرير كل 

فلسطين.
وم���ن جهته،  أكد مس���ؤول الرابطة 

من���ذر ع���زام أن الرابط���ة س���تقوم 
بتكري���م أكبر عدد م���ن المتفوقين 
في الثانوي���ة العامة لهذا العام في 
بإقامة مهرجانات  المحافظات  كافة 
التفوق فوج "القدس والعودة"، داعيا 
ال���ى التواصل مع  كافة المتفوقين 

أمراء الرابطة في المناطق.
وتخل���ل المهرج���ان العدي���د م���ن 
الفقرات المميزة واالناشيد الوطنية ، 
وفي ختام المهرجان  كرمت الرابطة 
الطلب���ة بتوزيع الهداي���ا التكريمية 

والشهادات التقديرية لهم.

أّكد  وف���ي تصري���ح وص���ل "االس���تقالل، 
المتحدث باس���م الوزارة أش���رف القدرة أن 
"أضراًرا جس���يمة لحقت بسيارات اإلسعاف 
والخدم���ات الصحية والكونتن���رات واألثاث 
بمبنى النقل واإلسعاف التابع لوزارة الصحة 

بالمنطقة المستهدفة".
وجاء اس���تهداف المبنى ف���ي وقت تواجد 
فيه عدد من الماّرة والمواطنين في المتنّزه 
المالصق له؛ م���ا أدى إلى إصابة عدد منهم، 
وإلحاق أضرار مادية كبيرة بمس���جد مجاور 

)الشيخ زايد( للمبنى المستهدف.
ومنذ فجر السبت حتى مسائه أغارت طائرات 

االحتالل الحربية على مواقع تابعة للمقاومة، 
وأراٍض زراعي���ة، ومباٍن ف���ي مناطق متفرقة 
بقط���اع غزة، فيم���ا ردت المقاوم���ة بإطالق 
عش���رات الصواريخ وقذائف الهاون محلّية 
الصنع باتجاه مواقع ومستوطنات االحتالل 
فيما ُيسمى "غالف غزة"، ودّوى على إثر ذلك 

صافرات اإلنذار.
وزعمت وسائل اإلعالم العبرّية، مساء أمس، 
أن 4 مس���توطنين من عائلة واحدة أصيبوا 
بج���راح متفاوتة؛ نتيجة قص���ف المقاومة 
لمغتصبة "س���ديروت"، القريبة من ش���مال 

القطاع.

واّدعت القن���اة "14" العبرية، بأن بعض من 
ه���ذه الصواري���خ والقذائف س���قطت على 
كنيس يهودي هناك وموقف للس���يارات؛ 
فأصيب مس���توطن )50 عامًا(، و مستوطنة 
)17 عامًا(، وُأخرى )20 عام���ًا(، ورابع، أصيبوا 

جميًعا بشظايا الصواريخ".
وأوضحت القناة أنه جرى نقل المستوطنين 
المصابين إلى مستشفى "برزيالي" )بمدينة 

عسقالن المحتلة( لتلقي العالج.
وف���ي وقت الحق، عقد قادة جيش االحتالل، 
عصر السبت، اجتماًعا "طارًئا" بمقر ما ُتسمى 
"فرقة غ���زة بالغالف"، للوقوف على مجريات 

التصعيد العسكري.
إلى ذلك، قال متحدث باسم قوات االحتالل 
"اإلس���رائيلي" "إن س���الح الجو اس���تهدف 
أكثر من 40 موقعًا )منذ فجر الس���بت حتى 
مس���اء ذات اليوم(، واصفًا عمليات القصف 

ب�"الهجمة األوسع منذ حرب 2014."
وأض���اف المتح���ّدث أن "الجي���ش يعم���ل 
ضد العمليات بمنطقة الس���ياج )مسيرات 
الع���ودة(، وضد إط���الق الصواري���خ باتجاه 
الغ���الف، باإلضافة إلى مكافحة الوس���ائل 
الحارق���ة )الطائرات والورقي���ة والبالونات("، 
مشيًرا إلى "سعي الجيش لمواصلة تحسين 

الواقع األمني وتعزيز الش���عور باألمن لدى 
مستوطني الجنوب".

وأبدى اس���تعداد الجيش لزي���ادة هجماته 
كلما اقتضت الحاجة، محذًرا "بأنها )فصائل 
المقاومة( س���تندم كثيرًا لو وس���عت دائرة 

الصواريخ".
في السياق، نقل موقع "واّلال" العبرّي عن أن 
نيكوالي مالدينوف منسق األمم المتحدة 
لعملية السالم في الشرق األوسط، يجري 
محادثات مع "إسرائيل " ومصر منذ صباح 
أمس الس���بت، في محاول���ة منه لتهدئة 

األوضاع في قطاع غزة.

مهنا: فرض قواعد إطالق 
نار جديدة وراء التصعيد 

اإلسرائيلي في القطاع

استشهاد طفلين ...

الرابطة االسالمية تواصل تكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة 

غزة /  االستقالل:
انتخب���ت جمعية تج���ار قط���ع الغيار والس���يارات 
والمع���دات الثقيلة مجل���س اداره جديدًا للجمعية 
بحضور لفيف من الش���خصيات االعتبارية ووجهاء 
ومخاتي���ر ومؤسس���ات القطاع الخ���اص وزارة النقل 
والمواصالت والهيئة العامة للشؤون المدنية واعضاء 
جمعية مس���توردي المركب���ات واعض���اء الجمعية 

العمومية .
وق���د بلغ عدد اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق 
لهم االنتخاب 488 عضو حضر منهم 389 بتحقيق 

نص���اب قانوني بمع���دل 86 % ف���ي بداية العرس 
الديموقراطي الوطني الفلس���طيني للجمعية التي 

تعتبر احدى مؤسسات القطاع الخاص .
ورح���ب رئيس الجمعية عبد الهادي حميد بالحضور  
ث���م قام بق���راءة التقري���ر االداري ومناقش���ته وتم 
التصوي���ت  علي���ه باإلجماع ومن ثم ق���راءه التقرير 

المالي ومناقشته وتم التصويت عليه باإلجماع .
 ثم ق���ام اعضاء الجمعية العمومية بإدالء اصواتهم 
في صندوق االنتخابات النتخاب مجلس اداره جديد 
عن فتره عام 2020/2018 وفي تمام الساعة الثانية 

ت���م اغالق صناديق االقتراع، وبع���د االنتهاء من فرز 
االصوات بلغ ع���دد أوراق الذين ادلو بأصواتهم 389 
ورقة منها 11 ورقه بها اخطاء حسب القانون لم يتم 
احتسابها و تبقى 378 ورقه صحيحه وتم فرزها على 

21 مرشحًا .
وقد فاز بعضوية مجلس اإلدارة الجديد للجمعية كل 
من رشدي الخور 250 صوتا ومنهل تنيره 239 صوتا 
وعادل س���ويلم 169 صوتا وماجد غ���زال 165 صوتا 
واس���ماعيل ابو حس���نين 159صوتا ونضال كاتسو 

الجمل 155 صوتا وعبد الجبار العمصي 142 صوتا.

انتخــاب مجلــس إدارة جديــد 
لجمعيــة تجــار قطــع الغيــار والسيــارات

تكرمي الرابطة اال�ضالمية للطلبة املتفوقني يف الثانوية العامة 
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رام الله/ االستقالل:
حذر رئيس هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين عيس���ى قراقع، من خطورة الوضع الصحي 
لألسير المضرب عن الطعام حسن شوكة، الذي يقبع في عزل مستشفى الرملة منذ تاريخ 

إضرابه في 3 يونيو/ حزيران الماضي، احتجاجا على اعتقاله اإلداري.
جاء ذلك خالل اس���تقباله، امس الس���بت، األسير المحرر باس���ل البزرة الذي أمضى )15 
عاًما( في س���جون االحتالل، وزيارته عائلة األس���يرة الجريحة عبلة العدم في قرية بيت 
أوال بمحافظة الخليل، وعائلة األس���ير المريض صدقي الزرو في مدينة الخليل، واألسيرة 
المح���ررة نور زريقات التي أمضت عاما في س���جون االحتالل، كذلك تقديم واجب العزاء 

بوفاة األسير المحرر إبراهيم غنيمات في قرية صوريف.
وقال قراقع، إن األس���ير شوكة يعاني من تدهور حالته الصحية بشكل خطير، ولم يعد 
ق���ادرا على الحركة ويصاب بحاالت غيبوبة وآالم ش���ديدة في كافة أنحاء الجس���م، وإنه 
معزول في غرفة سيئة ويتعرض للضغوطات واإلهانات إلجباره على كسر اإلضراب، حيث 
يحتجز في غرفة تشبه الزنزانة مغلقة جميع فتحات التهوية فيها، إضافة إلى تعرضه 

لتفتيشات استفزازية وإجباره على التعري.
وأض���اف ان الغرفة التي يتواجد فيها ش���وكة مليئة بالحش���رات ومتس���خة وال تصلح 
لالحتجاز اآلدمي، إضافة للمعاملة الس���يئة التي يتعرض لها طوال اليوم، مش���يرا إلى 
أن األسير ش���وكة يعاني من وجود كتل دهنية في جس���مه ويعاني من إرهاق وتعب 

شديدين.
يذكر أن األسير شوكة من سكان بيت لحم، وحكم بالسجن اإلداري لمدة 6 أشهر جدد له 

مرتين، وهو أسير سابق قضى 13 عاما في األسر، منها 8 سنوات في االعتقال اإلداري.
وقال قراقع إن ثالثة أس���رى آخرين ما زالوا مضربين ع���ن الطعام منذ اعتقالهم اإلداري، 
وهم: إس���الم جواريش، وعيس���ى عوض، ومحمود عياد، منذ أس���بوع، في حين يواصل 

األسرى اإلداريون مقاطعة محاكم االعتقال اإلداري منذ تاريخ 2018-2-15.
وتوق���ع قراقع تصاعدا في خطوات األس���رى اإلداريين بانضم���ام أعداد أخرى منهم إلى 
اإلضراب المفتوح عن الطعام، في ظل اس���تمرار سياس���ة االعتقال اإلداري التعسفية 

بحقهم.
من جانب آخر، قال قراقع إن الوضع الصحي لعدد كبير من األس���رى المرضى أصبح مقلقا 
في ظل انتش���ار األمراض الخبيثة والمزمنة في أجس���امهم، ووج���ود عدد من المرضى 
المصابي���ن بجروح خطيرة وعدم تلقيهم العالجات الالزمة، وتنصل حكومة االحتالل من 

مسؤولياتها القانونية إزاء توفير العالج والفحوصات الالزمة للمعتقلين.

غزة/ االستقالل:
وصف الش���يخ األسير في سجون االحتالل خضر 
عدنان، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، إعالن 
عدد من أس���رى قطاع غزة اإلض���راب عن الطعام 
احتجاجا على العقوبات التي تفرضها الس���لطة 
ضد القطاع باألمر المؤلم، داعيا رئيس الس���لطة 
محم���ود عباس إلى التراجع عن هذه الخطوة التي 
فاقم���ت معان���اة المحاصرين، وطالت معاش���ات 

األسرى والشهداء.
وقال الشيخ عدنان في تصريح صحفي  أمس 
 "اإلضراب في السجون اإلسرائيلية 

َّ
السبت إن

احتجاجا على ما وص���ل إليه الوضع الداخلي 
الفلس���طيني يدق ناقوس الخطر لما آلت له 

حالنا الفلسطينية".
وتواصل الس���لطة الفلس���طينية برام الله فرض 
عقوبات مالية واقتصادية شديدة على قطاع غزة 

المحاصر منذ 12 عاما.
وتضمن����ت العقوبات تقلي����ص رواتب آالف 
الموظفي����ن العس����كريين والمدنيين، ووقف 
مخصص����ات الش����ؤون االجتماعي����ة لمئ����ات 
العائالت الفقيرة، ووقف معاش����ات األس����رى 

والشهداء.
وطالبت جهات فلسطينية رس���مية وفصائلية، 
ومؤسسات حقوقية محلية ودولية الرئيس عباس 
بالتراج���ع عن العقوبات ضد قطاع غزة، إال أن هذه 

الدعوات لم تلق آذانا صاغية.

القيادي عدنان: إعالن أسرى غزة إضرابهم عن 
الطعام بسبب عقوبات السلطة »أمر مؤلم«

قراقع يحذر من خطورة 
الوضع الصحي لألسير 
المضرب حسن شوكة

خ�ضر عدنان

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي للجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين 
رباح مهنا، أن مواصلة طائرات االحتالل اإلس���رائيلي الحربية، قصفها 
أله���داف في قطاع غزة، يأتي في إط���ار محاولتها فرض موازين قوى 

وقواعد إطالق نار جديدة.
وقال مهنا في تصريح صحفي، إن "رد المقاومة على الصواريخ التي 
يطلقها االحتالل باتجاه مس���توطنات غالف القطاع، يأتي أيضًا في 

إطار فرضها لقواعد إطالق نار جديدة".
وأضاف أن "إس���رائيل" وفصائل المقاومة، ال تري���دان الذهاب نحو 

الحرب، لكنها محاولة لفرض قواعد إطالق نار جديدة.
واستبعد مهنا وجود عالقة بين التصعيد اإلسرائيلي المتواصل على 
القطاع، وحوار الفصائل الفلس���طينية األخير في القاهرة، قائاًل: " ال 
أعتقد، أن االحتالل اإلسرائيلي يحاول فرض قواعد إطالق نار جديدة، 

ألنه متأزم من مسيرات العودة وفعلها".
واض���اف: "الكل الوطن���ي، أجمع بما فيه الجبهة الش���عبية، على أن 
المسيرات خيار نضالي حتى تحقيق أهدافنا في الحرية واالستقالل، 

مستدركًا المسيرات لن تتوقف".

غزة/ االستقالل:
واصل���ت الرابطة االس���المية تكريم 
الطلب���ة المتفوقي���ن ف���ي الثانوية 
العام���ة لع���ام 2018 ف���ي محافظة 
ش���مال قطاع غزة ضمن مهرجانات 
ف���وج " القدس و الع���ودة"، بحضور 
القيادي في حركة الجهاد االسالمي 
خضر حبيب، ومسؤول الرابطة منذر 
ع���زام ، والهيئ���ة االداري���ة للرابطة،  
ومدير التربي���ة والتعليم بمحافظة 
الش���مال محمد ابو حصيرة، ولفيف 
من الوجهاء والمخاتير وذوي الطلبة 

المتفوقين.
وق���ال الش���يخ حبي���ب :" إن تفوق 
ابنائنا في الثانوية العامة هو اثبات 
أن ش���عبنا شعب يس���تحق الحياة 
رغم الع���دوان الصهيوني والحصار 
الخان���ق، وأن نجاح ابنائنا وتفوقهم 
هو طريق النص���ر والتحرير رغم كل 

التحديات".
واشار حبيب  الى أن االحتالل يعمل 
ليل نهار من  أجل ارهاب وتخويف 
الش���عب الفلس���طيني لقت���ل روح 
العزيمة والتح���دي والصمود  لديه 
،مضيف���ا " رغم القصف الصهيوني 

المتواص���ل على غزة اال ان ش���عبنا 
يرسم حياته بنفسه ويشكلها كما 

يريد وليس كما يريد االعداء«.
وتاب���ع " نح���ن امام مرحل���ة صعبة 
وقضيتن���ا تواجه تحدي���ًا كبيرًا اال 
وش���عبنا يستمس���ك  المقاومة  ان 
بالجه���اد والمقاوم���ة حتى يتحقق 
وعد الله بالنص���ر والتمكين«, مباركا 
لكافة الطلبة المتفوقين بهذا النجاح 

الكبير.
ومن جهت���ه هنأ اب���و حصيرة كافة 
الطلب���ة المتفوقي���ن ف���ي الثانوية 

العامة بنجاحهم الكبير والمميز رغم 
كل الظروف الصعبة التي عاش���ها 

ابناء شعبنا من حصار وعدوان.
وتق���دم أب���و حصي���رة  بالتحية الى 
حرك���ة الجهاد الس���المي  والرابطة 
االس���المية لحرصهما على مصلحة 
الطلبة  وحقوق الشعب الفلسطيني 
كاف���ة, داعيا كافة الطلبة الى المزيد 
من التف���وق واالبداع م���ن أجل بناء 
مجتمع قوي ومتماس���ك لتحرير كل 

فلسطين.
وم���ن جهته،  أكد مس���ؤول الرابطة 

من���ذر ع���زام أن الرابط���ة س���تقوم 
بتكري���م أكبر عدد م���ن المتفوقين 
في الثانوي���ة العامة لهذا العام في 
بإقامة مهرجانات  المحافظات  كافة 
التفوق فوج "القدس والعودة"، داعيا 
ال���ى التواصل مع  كافة المتفوقين 

أمراء الرابطة في المناطق.
وتخل���ل المهرج���ان العدي���د م���ن 
الفقرات المميزة واالناشيد الوطنية ، 
وفي ختام المهرجان  كرمت الرابطة 
الطلب���ة بتوزيع الهداي���ا التكريمية 

والشهادات التقديرية لهم.

أّكد  وف���ي تصري���ح وص���ل "االس���تقالل، 
المتحدث باس���م الوزارة أش���رف القدرة أن 
"أضراًرا جس���يمة لحقت بسيارات اإلسعاف 
والخدم���ات الصحية والكونتن���رات واألثاث 
بمبنى النقل واإلسعاف التابع لوزارة الصحة 

بالمنطقة المستهدفة".
وجاء اس���تهداف المبنى ف���ي وقت تواجد 
فيه عدد من الماّرة والمواطنين في المتنّزه 
المالصق له؛ م���ا أدى إلى إصابة عدد منهم، 
وإلحاق أضرار مادية كبيرة بمس���جد مجاور 

)الشيخ زايد( للمبنى المستهدف.
ومنذ فجر السبت حتى مسائه أغارت طائرات 

االحتالل الحربية على مواقع تابعة للمقاومة، 
وأراٍض زراعي���ة، ومباٍن ف���ي مناطق متفرقة 
بقط���اع غزة، فيم���ا ردت المقاوم���ة بإطالق 
عش���رات الصواريخ وقذائف الهاون محلّية 
الصنع باتجاه مواقع ومستوطنات االحتالل 
فيما ُيسمى "غالف غزة"، ودّوى على إثر ذلك 

صافرات اإلنذار.
وزعمت وسائل اإلعالم العبرّية، مساء أمس، 
أن 4 مس���توطنين من عائلة واحدة أصيبوا 
بج���راح متفاوتة؛ نتيجة قص���ف المقاومة 
لمغتصبة "س���ديروت"، القريبة من ش���مال 

القطاع.

واّدعت القن���اة "14" العبرية، بأن بعض من 
ه���ذه الصواري���خ والقذائف س���قطت على 
كنيس يهودي هناك وموقف للس���يارات؛ 
فأصيب مس���توطن )50 عامًا(، و مستوطنة 
)17 عامًا(، وُأخرى )20 عام���ًا(، ورابع، أصيبوا 

جميًعا بشظايا الصواريخ".
وأوضحت القناة أنه جرى نقل المستوطنين 
المصابين إلى مستشفى "برزيالي" )بمدينة 

عسقالن المحتلة( لتلقي العالج.
وف���ي وقت الحق، عقد قادة جيش االحتالل، 
عصر السبت، اجتماًعا "طارًئا" بمقر ما ُتسمى 
"فرقة غ���زة بالغالف"، للوقوف على مجريات 

التصعيد العسكري.
إلى ذلك، قال متحدث باسم قوات االحتالل 
"اإلس���رائيلي" "إن س���الح الجو اس���تهدف 
أكثر من 40 موقعًا )منذ فجر الس���بت حتى 
مس���اء ذات اليوم(، واصفًا عمليات القصف 

ب�"الهجمة األوسع منذ حرب 2014."
وأض���اف المتح���ّدث أن "الجي���ش يعم���ل 
ضد العمليات بمنطقة الس���ياج )مسيرات 
الع���ودة(، وضد إط���الق الصواري���خ باتجاه 
الغ���الف، باإلضافة إلى مكافحة الوس���ائل 
الحارق���ة )الطائرات والورقي���ة والبالونات("، 
مشيًرا إلى "سعي الجيش لمواصلة تحسين 

الواقع األمني وتعزيز الش���عور باألمن لدى 
مستوطني الجنوب".

وأبدى اس���تعداد الجيش لزي���ادة هجماته 
كلما اقتضت الحاجة، محذًرا "بأنها )فصائل 
المقاومة( س���تندم كثيرًا لو وس���عت دائرة 

الصواريخ".
في السياق، نقل موقع "واّلال" العبرّي عن أن 
نيكوالي مالدينوف منسق األمم المتحدة 
لعملية السالم في الشرق األوسط، يجري 
محادثات مع "إسرائيل " ومصر منذ صباح 
أمس الس���بت، في محاول���ة منه لتهدئة 

األوضاع في قطاع غزة.

مهنا: فرض قواعد إطالق 
نار جديدة وراء التصعيد 

اإلسرائيلي في القطاع

استشهاد طفلين ...

الرابطة االسالمية تواصل تكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة 

غزة /  االستقالل:
انتخب���ت جمعية تج���ار قط���ع الغيار والس���يارات 
والمع���دات الثقيلة مجل���س اداره جديدًا للجمعية 
بحضور لفيف من الش���خصيات االعتبارية ووجهاء 
ومخاتي���ر ومؤسس���ات القطاع الخ���اص وزارة النقل 
والمواصالت والهيئة العامة للشؤون المدنية واعضاء 
جمعية مس���توردي المركب���ات واعض���اء الجمعية 

العمومية .
وق���د بلغ عدد اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق 
لهم االنتخاب 488 عضو حضر منهم 389 بتحقيق 

نص���اب قانوني بمع���دل 86 % ف���ي بداية العرس 
الديموقراطي الوطني الفلس���طيني للجمعية التي 

تعتبر احدى مؤسسات القطاع الخاص .
ورح���ب رئيس الجمعية عبد الهادي حميد بالحضور  
ث���م قام بق���راءة التقري���ر االداري ومناقش���ته وتم 
التصوي���ت  علي���ه باإلجماع ومن ثم ق���راءه التقرير 

المالي ومناقشته وتم التصويت عليه باإلجماع .
 ثم ق���ام اعضاء الجمعية العمومية بإدالء اصواتهم 
في صندوق االنتخابات النتخاب مجلس اداره جديد 
عن فتره عام 2020/2018 وفي تمام الساعة الثانية 

ت���م اغالق صناديق االقتراع، وبع���د االنتهاء من فرز 
االصوات بلغ ع���دد أوراق الذين ادلو بأصواتهم 389 
ورقة منها 11 ورقه بها اخطاء حسب القانون لم يتم 
احتسابها و تبقى 378 ورقه صحيحه وتم فرزها على 

21 مرشحًا .
وقد فاز بعضوية مجلس اإلدارة الجديد للجمعية كل 
من رشدي الخور 250 صوتا ومنهل تنيره 239 صوتا 
وعادل س���ويلم 169 صوتا وماجد غ���زال 165 صوتا 
واس���ماعيل ابو حس���نين 159صوتا ونضال كاتسو 

الجمل 155 صوتا وعبد الجبار العمصي 142 صوتا.

انتخــاب مجلــس إدارة جديــد 
لجمعيــة تجــار قطــع الغيــار والسيــارات

تكرمي الرابطة اال�ضالمية للطلبة املتفوقني يف الثانوية العامة 
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االستقالل/ وكاالت:
تخطط مؤسسة ” ApoteoSurprise ” لتنظيم حفالت الزفاف في فرنسا 

إلقامة عروض لحفالت زواج جديدة في الفضاء.
وذكرت المؤسس���ة أنها بصدد تقديم خدمة خاصة لألزواج في عام 2022، 
إذ سيعرضون الزواج على شريكات حياتهم أثناء التحليق حول القمر. ومن 

المتوقع استمرار الرحلة بين الكواكب ألسبوع بكلفة 145 مليون دوالر.
وأكدت المؤسس���ة، أن الزوجين س���يخضعان للفحوصات الطبية وتقييم 
للحالة البدنية، ثم تدريب بدني وتقني لمدة 12 أسبوعًا. في حين يجب على 
الزوجي���ن أواًل الخضوع لدورات تمرين القلب، واختبار يش���مل دخول جهاز 
الط���رد المركزي، والتأقلم مع الجاذبية في الطي���ران الدوراني، والتكيف مع 

التسارع العالي والتغيرات السريعة.
وأضافت، أنه سيتحتم على الزوجين حضور عرض كامل للمركبة الفضائية 
والجدول الزمني للرحلة، واستراتيجيات إدارة الضغوط والمحاكاة في حاالت 
الطوارئ. بينما سيتم نقل الزوجين إلى مركبة فضائية مستقلة، لتنطلق من 

مركز “كنيدي” للفضاء في “كيب كانافيرال” بفلوريدا.
ومن المقرر أن تس���افر المركبة الفضائية بس���رعة تصل إلى 38 ألف كم/ 

الساعة، وستكون مجهزة ب�8 كاميرات لتوثيق تجربة الزوجين.

االستقالل/ وكاالت:
تعرض مقهى في إس���طنبول النتقادات واسعة النطاق 
واتهامات بالقس���وة على الحيوانات، بعدما ُنشر تسجيل 
مص���ور على وس���ائل التواصل االجتماعي، ُيظهر أس���دًا 

محتجزًا في صندوق زجاجي ضيق داخل المقهى.
وق���د عّبر الكثير م���ن متابعي الفيديو ع���ن غضبهم من 
المعاملة القاس���ية التي يتعرض لها األسد، خاصة وأنه 

يعتبر من الحيوانات المهددة باالنقراض.
يستخدم مقهى ميفزو الحيوانات البرية واألليفة كوسيلة 

الجتذاب الزبائن وتوفير جو من التس���لية والترفيه لهم. 
وال يقتصر المقهى على وجود األس���د للترفيه عن زبائنه 
بل يحتوي مجموعة أخرى من الحيوانات، ووفقًا لوس���ائل 
اإلعالم التركية، فإن مقهى ميفزو يضم 35 أرنبًا، وعددًا من 
طيور الفالمنغ���و، وأربعة ثعابين، وأربعة خيول ومجموعة 

من الببغاوات، وتمساحين وأسد.
من جهت���ه دافع مال���ك المقهى جنكيز س���يكالر أوغلو 
ف���ي تصريح له لصحيفة جمهوري���ات التركية، قائاًل إنه 
يمل���ك الوثائق الالزمة التي يقتضيها القانون لالحتفاظ 

بالحيوان���ات، ويح���رص على ضمان عيش���ها في ظروف 
مناسبة، وأنه يستخدم الحيوانات التي يصعب العناية بها 
في حدائق الحيوان فقط ويعتني بها على نفقته الخاصة.  
وبعد أن حصل األسد على اهتمام وسائل اإلعالم الدولية، 
وانتش���ر الفيديو المثير للجدل على نطاق واسع، فتحت 
وزارة الغابات وش���ؤون المياه تحقيقًا في هذا الخصوص، 
وأرسلت فريقًا للتأكد من أن الحيوانات في المقهى تحظى 
بالرعاي���ة الالزمة وتعيش في ظروف مالئمة، وفقًا لما ورد 

في موقع "أوديتي سنترال" اإللكتروني.

دبي/ االستقالل:
ش���اركت غواصات صغيرة في مسبح كبير في جنوب 
إنجلترا هذا األس���بوع في سباق غير تقليدي. لم تكن 
هذه الغواص���ات تعمل بالديزل أو بالطاقة النووية بل 

تتحرك بطاقة غواصين يبدلون بال هوادة.
س���باق الغواص���ات األوروبي الدولي، ال���ذي يقام كل 
عامي���ن، ه���و الرابع ه���ذا العام وتس���تضيفه مدينة 
غوسبورت. وتتنافس به فرق من طلبة الجامعات لبناء 

وقيادة الغواصة في مزيج بين الرياضة والهندسة.
وقال مدير الس���باق وليام ميغل »إنها )تشبه( دراجة 
تحت الماء...فرق من المهندسين من كل أنحاء العالم 
تقوم ببناء غواصة انسيابية طولها ثالثة أمتار.. الطاقة 

المحركة الوحيدة لها هي قوة العضالت«.
وينتهي الس���باق الجمعة بتوزيع جوائز عن االبتكار 
والس���رعة والبراعة في تصنيع وقيادة تلك الغواصات 

الصغيرة.

وتس���ير كل غواصة على حدة في مس���ار للذهاب ثم 
العودة لنقطة االنطالق في المس���بح التابع لمنش���أة 
تجارب تابعة لشركة دفاع بريطانية والذي يبلغ طوله 

122 مترا وعمقه 5.5 أمتار.
ويق���ول المنظمون إن هناك بواب���ات توقيت بعد 42 
مترا و55 مترا من بداية المس���ار وإن بعض الغواصات 
وصلت س���رعتها لما يتراوح بين س���تة وسبعة أميال 

بحرية في الساعة.

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف خبراء اآلثار في المكس���يك 
هرما قديما تح���ت األرض بعد زلزال 
الب���الد في س���بتمبر  مدمر ض���رب 

الماضي.
المكس���يك  وأزاح علم���اء اآلثار في 
الس���تار عن هي���كل له���رم قديم 
اكتش���فوه بعد زلزال مدمر وقع في 
19 س���بتمبر. ويقول الخبراء إن هذا 
الكشف ربما يعود لعام 1150، وقد 
يلقي مزيدا م���ن الضوء على حضارة 

"تالهويكا".
واكتش���فت أساس���ات اله���رم في 
موق���ع "تيوبانزولك���و" األثري بوالية 
موريلوس خالل أعمال الترميم التي 
ج���رت إلصالح األض���رار الناجمة عن 

الزلزال.
ولموق���ع "تيوبانزولكو" ش���هرة بين 
الزوار الذين يريدون مشاهدة معبد 

"إيهيكاتل"، الذي يقع هيكل الهرم 
األقدم تحت أرضيته.

واحدة  "تالهوي���كا"  جماع���ة  وتعد 

م���ن الجماعات العرقية وقت حضارة 
األزتيك، وهاجر أعضاؤها إلى المكان 
الذي يع���رف اليوم بوالية موريلوس 

خالل فترة التوس���ع الكبير لمدينة 
فيما  التي أصبحت  تينوتشتيتالن، 

بعد تعرف بمكسيكو سيتي.

االستقالل/ وكاالت:
حظرت السلطات اإلسبانية موظفًا حكوميًا من العمل في المناصب العامة لمدة 

9 سنوات، بعد أن اكتشفت غيابه عن العمل على مدى 10 سنوات .
وكان كارلوس ريش���يو الذي يش���غل منصب مدير المحفوظ���ات في حكومة 
مقاطعة فالنسيا، يتوجه إلى مكتبه كل صباح، لتسجيل دخوله، ويغادر مباشرة، 
ليعود مرة أخرى عند الس���اعة الرابعة عصرًا، لتسجيل خروجه من العمل، الذي 

يتقاضى عليه أجرًا يبلغ 50 ألف يورو في السنة .
واعتاد ريش���يو على هذا الروتين اليومي على مدى عقد م���ن الزمن، إلى أن بدأ 
زمالؤه بإثارة الشكوك حوله في الصيف الماضي، مما أدى إلى طرده من العمل، 

بحسب صحيفة ذا ويست األسترالية.
وحاول ريشيو نفي تهمة اإلهمال والتقصير في العمل عن نفسه، باالدعاء أنه 
كان ينجز األعمال الورقية خارج المكتب، لكن المحكمة وجدته مذنبًا، وأصدرت 

بحقه حظرًا لمدة 9 سنوات من العمل في أية وظيفة حكومية.
ولم تكتف المحكم���ة بهذه العقوبة، بل قامت بتوبي���خ الحكومة المحلية في 
المقاطعة، التي فش���لت في اإلشراف بشكل صحيح على الموظفين، وقالت إن 
غياب ريش���يو كل هذه المدة كان مستحياًل، لو كان هناك إشراف حقيقي من 

اإلدارة التي يعمل لصالحها على الموظفين.

موظف يتغيب عن 

عمله 10 سنوات دون

 أن يشعر أحد

زلزال مدمر يكشف عن هرم فريد عمره 900 عام 

بكين/ االستقالل:
أجبرت طائرة صينية على الهبوط اضطراريا إلى مس���توى منخفض، 
ألن مساعد الطيار الرئيس���ي كان يدخن سيجارة إلكترونية، مما أدى 

لتسرب الدخان من القمرة إلى مقصورة المسافرين.
ويجري التحقيق مع مس���اعد الطيار، الذي كان عل���ى متن طائرة "إير 
تش���اينا"، وهي من طراز بوينغ 737، إذ انخفضت إلى 3048 مترا )10 
آالف قدم( بعد هبوط مس���تويات األكس���جين في المقصورة، وفق ما 

ذكرت "سكاي نيوز"، الجمعة.
وكانت الطائرة في طريقها من هونغ كونغ إلى مدينة داليان الساحلية 
شمال غربي الصين، الثالثاء الماضي، حين سقطت أنابيب األكسجين 
من السقف لمساعدة المسافرين بعد نقص األكسجين. وقد تمكنت 
الطائرة من الصعود مجددا إلى االرتفاع المناسب بعد أن هبط إلى آالف 
األمتار، ومواصلة رحلتها إلى مدينة داليان. وفي الشهر الماضي، حكم 
على طيار يعمل في الخطوط البريطانية بالسجن لمدة 8 أشهر، بسبب 

شربه الخمر قبل ساعات من موعد إقالع الطائرة.

مناورة اضطرارية 
»خطيرة« في الجو.. 

والسبب »طيار مدخن«

مقهى تركي يستغل الحيوانات لتسلية زبائنه

سباق للغواصات في حمام سباحة في بريطانيا 

الخيال أصبح حقيقة.. 
مؤسسة فرنسية ستنظم 
حفالت الزواج في الفضاء!
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