
القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدر المجلس السياسي األمني اإلسرائيلي المصغر "الكابينت" قرارًا 

للجيش بالرد على أي إطالق من قطاع غزة للطائرات الورقية 
أو الباللين الحارقة صوب األراضي المحتلة.
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إصابة مواطنين  في قصف 
إسرائيلي شمال القطاع

غزة/  االستقالل:
اصي���ب مواطنان عصر  أم���س األحد بقصف 
طائرة إسرائيلية ُمس���يرة لمجموعة مواطنين 

شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.
وأف���ادت وزارة الصح���ة ف���ي بي���ان وص���ل » 
االس���تقالل« بأن طائرات االحتالل استهدفت 
مجموعة من المواطنين شرقي بلدة بيت حانون، 
ما أسفر عن إصابة اثنين بجراح مختلفة. ويذكر 

أن االحتالل استهدف في وقت سابق من ظهر  
المواطنين ش���مال  أمس مجموع���ة أخرى من 
القطاع أصيب خاللها ش���اب، بزعم أنهم كانوا 
يطلقون الطائرات الورقي���ة والباللين الحارقة. 
ورفعت قوات االحتالل في اآلونة األخيرة وتيرة 
قصف الشبان قرب السياج الفاصل مع األراضي 
الفلس���طينية المحتلة، ورافقها اس���تهداف 

لمواقع للمقاومة الفلسطينية.

قائد وحدة الطائرات الحارقة 
»االستقالل«:  التهدئة  لم تشمل  لـ
البالونات الحارقة والمفاجآت قادمة 

تضامنًا مع شوكة

أسرى الجهاد في عوفر 
يرجعون وجبات الطعام

غزة/ االستقالل:
أعلن أس����رى حركة الجهاد اإلس����المي في س����جن عوفر عن إرجاع وجبات 

الطع����ام الثالث لم����دة ثالثة أيام اعتبارًا من ي����وم أمس األحد، 
وحتى يوم غٍد الثالثاء، تضامنًا مع األسير ح�س�ن ش�وك�ة الذي 

غزة/ نادر الصفدي:
أكد قائد وح���دة الطائرات الورقي���ة الحارقة )أبناء 
الزواري(، ش���رق قطاع غ���زة، »أبو حم���زة حلس«، أن 

الطائرات الورقي���ة والبالونات الحارقة لم ُتش���مل 
ضمن اتفاق التهدئة الذي جرى التوصل 
له مع »إس���رائيل« مساء السبت الماضي 

الطفالن »أمير« و»لؤي«.. 
صديقان لم تفرقهما 
الصواريخ اإلسرائيلية

عاشا واستشهدا معًا

تعزية وموا�ساة
تتقدم أسرة مكتب ايلياء " حرز عطاالله" للخدمات العامة والسياحة 

والسفر ومديره أ. مسعود عطاالله وكافة العاملين فيه ..
من آل أبو س���الم الكرام وأبناء الحاج أبو تامر أبو سالم وشركة طيبة 
والعاملين بها بأصدق مشاعر التعازي والمواساة لوفاة المغفور له 

بإذن الله رجل اإلصالح:

�حلاج �لطيب/ �أبو تامر �أبو �سامل
رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة طيبة 

سائلين المولى عزو وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم  
أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

 �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون

»الكابينــت« يفــوض 
الجيش بالرد عسكريًا على 
البالونات الحارقة من غزة 

  يكسر قيود االحتالل

 المبعد كنعان يعود إلى 
حضن أمه بعد فراق 17 عامًا

غزة / محمد مهدي: 
عل���ى أرض مطار كمال أتاتورك في مدينة اس���طنبول التركية، تالش���ت زحام 
الجموع المتكدسة في ساحة االنتظار بعين المبعد الفلسطيني فهمي كنعان 
فور أن لمح والدته السبعينية فتحية كنعان تخطو خطواتها األولى على مقربة 

منه بعد )17عامًا( قضتها والدته ونجلها باالكتواء بلهيب الفراق 
والش���وق ؛ بقرار من حكومة االحتالل.   وكانت حكومة االحتالل قد 

غزة/ �ال�ستقالل:
�سيعت جماهري غفرية يوم �أم�س 
�ل�س��هيدين  جثم��اين  �الأح��د، 
�لطفلني �أمري �لنمرة)15عامًا( 

)16عام��ًا(،  كحي��ل  ،ول��وؤي 
يف  �أم���س،  �أول  �رتقي��ا  و�لذي��ن 
��سته��د�ف  �إ�سر�ئيل��ي  ق�س��ف 
متنزهًا للعائالت ومبنى جماورً� 

يف �ساحة �لكتيبة و�سط مدينة 
�إىل مثو�هم��ا �الأخ��ري يف  غ��زة 

مق��رة �ل�سه��د�ء �سرق 
مدينة غزة.

غــزة تشيــع جثمانــي الطفليــن
 »النمــرة وكحيــل« بموكــب مهيــب

الديوك تصيح
 مــن روسيــا : 
والكأس فرنسي
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الزهار
 لـ" اال�ستقالل": 
جاهزون الإمتام 
م�ساحلة �ساملة 
وعبا�س عقبة 

اأ�سا�سية يف طريقها 

) APA images(       ود�ع �ل�سهيدين �لنمرة وكحيل بغزة �أم�س



2018االثنين     ذو القعدة         هـ   يوليو         م    31439 16

غزة/ قاسم األغا: 
ل���م تش���فع لهما ب���راءة الطفول���ة أمام 
"إسرائي���ل"، التي لطالم���ا اعتاشت على 
إزه���اق أرواح الفلس���طينيين وسف���ك 
دمائه���م؛ لتمث���ل بذلك راعي���ًا حصريًا 

ل�"اإلرهاب"، الذي ال مثيل له.
"أمير النم���رة" و"لؤي كحيل"، طفالن، من 
بين اثني مليون فلس���طيني، يعيشون 
في قطاع غزة المحاصر من قبل االحتالل، 
من���ذ )12( عامًا، ال متنف���س لهم سوى 
شاط���ئ البح���ر، وبعض مما ُيق���ال عنه 

حدائق ومتنّزهات.
عصر السبت الماضي، اّتجه الطفالن نحو 
متن���ّزه "الكتيبة" وسط مدين���ة غزة، لم 
تكن األوضاع الميدانية "مستقرة"، فمنذ 
صباح الي���وم ذاته ل���م تتوقف طائرات 
االحت���الل الحربية عن قص���ف أهداف 
وأراض زراعي���ة في مناط���ق متفرقة من 

القطاع، دون سابق إنذار.
وصل "أمير" و"ل���ؤي" المتنّزه المقصود، 
حيث حركة للس���يارات والماّرة، وعشرات 
العائالت تفت���رش األرض، األجواء كانت 
معتدل���ة، وشمس ب���اردة، تقترب شيئًا 

فشيئًا نحو الغروب.
يب���دو أن ه���دوء المكان دف���ع الطفلين 
العتالء مبن���ّى )غير مأه���ول( يطّل على 
المتنّزه، ربما كان اله���دف الوصول إلى 
القّم���ة، والتقاط ص���ورة "سيلفي" لهما، 
عب���ر الهات���ف المحم���ول، يوثقان من 
خالله���ا سويعات من "فرح"، ثم يعودان 
الستذكاره���ا، إذا ما حّدث���ا بها الوالدين 

واألصدقاء.

لم يجل في خاطر "أمير" و"لؤي" أنهما لن 
يعودا ليتحّدثا عما وّثقاه من صور، وعن 
تفاصيل ذلك اليوم، الذي حّولته طائرات 
إلى  ب�صواريخه���ا  الحربي���ة  االحت���الل 
"ذكرى" امتزجت بسحابة سوداء كثيفة، 
تصاعدت من مك���ان المبنى اللذين كانا 

يعتليانه. 
شظاي���ا الصواري���خ أصابت الجس���دين 
النحيلي���ن بش���كل مباشر، ه���رع بعض 
الماّرة إلى المبنى، بعضهم يحاول طمأنة 
الطفلين أنهما سيبقيان على قيد الحياة، 
إلى حين وصول سي���ارة اإلسعاف، لكن 
"الش���هادة" كانت لهما أقرب، من مجّمع 
الشفاء الطبّي، الذي ال يبعد سوى بضعة 

دقائق، من المكان المستهدف.
وف���ي وقت الح���ق، أعلن أش���رف القدرة 

المتح���دث باس���م وزارة الصح���ة ف���ي 
قط���اع غ���زة رسميًا عن استش���هادهما 
)مساء الس���بت(، وقال: "إن الطفَلْين أمير 
الَنمرة )15عاًما(، ول���ؤي كحيل )16عاًما(؛ 
اسُتشهدا باستهداف طائرات االحتالل 
الحربية )ب���� 5 صواريخ على األقل( مبنى 
بمنطقة الكتيبة بمدينة غزة". وظهر أمس 
األحد، شيّع���ت جماهير غفيرة جثماني 
الش���هيدين الطفلي���ن، وسط صيحات 
من الغض���ب والتنديد بجرائم االحتالل 
ضد شعبنا الفلسطيني، وخصوصًا قتله 

األطفال بدم بارد.
وانطلقت مسيرة التش���ييع من مشفى 
غزة، وجاب���ت  الطبّي وس���ط  "الش���فاء" 
شوارع المدينة، وص���وال إلى منزلّي ذوي 
الشهدين ب� "حّي الصبرة"، والصالة على 

الجثمانين في مسجد الشهيد عبد الله 
عزام المج���اور، ثم إلى مقبرة الش���هداء 

لمواراتهما الثرى.
"أبو أحم���د"، أحد أفراد عائلة الش���هيد 
الطف���ل "النمرة"، تس���اءل: "ما هو الذنب 
الذي اقترفه الطف���الن، اللذان يقضيان 
جّل أوقاتهما مع���ًا ليكونا بنكًا ألهداف 

االحتالل وصواريخه الغادرة".  
وأض���اف ل�"االستق���الل" وه���و يتمتم: 
"الحمد لل���ه، ال اعتراض على قدر الله )..( 
هذه هي "إسرائيل"، التي تقتل وتدمر، 
دون أن تلقي باال ألح���د"، مندًدا بصمت 
المجتمع الدولي، ال���ذي ال يحّرك ساكًنا 

أمام كل الجرائم التي ترتكبها. 
و"كحيل"،  "النم���رة"  الطفلين  وبارتق���اء 
يرتفع عدد األطفال الش���هداء في قطاع 
غ���زة، الذين قضوا على ي���د االحتالل، ال 
سّيم���ا منذ بدء مس���يرات "العودة" ب�30 
م���ارس/ آذار الماضي إلى )18( طفال )من 
أص���ل 139 شهيدًا(، فضال ع���ن إصابة 

المئات، 
وعل���ى الرغم إع���الن فصائ���ل المقاومة 
بالقط���اع، أمس األول، ع���ن التوصل إلى 
تهدئة بوساط���ة مصرية ودولية لوقف 
التصعي���د اإلسرائيلي؛ ع���ادت طائرات 
االحتالل أمس الستهداف مجموعة من 
المواطنين وسط وشم���ال القطاع )قرب 
الحدود الشرقية(؛ بزعم إطالق الطائرات 
الورقية والبالون���ات الحارقة تجاه مواقع 
ومس���توطنات االحتالل ب�"غ���الف غزة"، 
مس���فرًا ه���ذا االستهداف ع���ن إصابة 

مواطنين شرقي بلدة بيت حانون.

غزة/ نادر الصفدي:
أكد قائد وحدة الطائرات الورقية الحارقة 
)أبناء الزواري(، شرق قطاع غزة، "أبو حمزة 
حلس"، أن الطائ���رات الورقية والبالونات 
الحارقة لم ُتشمل ضمن اتفاق التهدئة 
الذي ج���رى التوصل له م���ع "إسرائيل" 
مس���اء الس���بت الماضي مقاب���ل وقف 

التصعيد العسكري على قطاع غزة.
وق���ال "أبو حم���زة"، ف���ي تصريح خاص 
ل�"االستق���الل"، إن: "الطائ���رات الورقية 
وحق���ول  عق���ول  تش���عل  ستبق���ى 
اإلسرائيليين طالم���ا اعتداءاته وحصاره 
عل���ى قطاع غ���زة قائمًا، ول���ن نقبل بأي 
ضغوط توقف هذه المقاومة التي ولدت 

من رحم المعاناة واأللم والحصار".
وأض���اف "هذا الس���الح الق���وي والمؤثر 
سيبقى دائمًا مشرعًا في وجه االحتالل، 
وني���ران الطائ���رات الورقي���ة والبالونات 
الحارق���ة لن ُتطفئ حت���ى تحقيق كافة 
المطال���ب الت���ي خرجت لها مس���يرات 
الع���ودة الكب���رى ف���ي ال�30 م���ن شهر 
مارس الماضي". وكشف "أبو حمزة"، عن 
مفاجآت كبيرة قد تحملها األيام المقبلة 
بعد التطور الكبير ال���ذي سيدخل على 
الطائرات والبالون���ات الحارقة، مؤكدًا أن 
المفاجآت ستذهل االحتالل وستصيب 
اإلسرائيليين في صدم���ة كبيرة خاصة 

من خالل المسافات الكبيرة التي ستصل 
لها تلك الطائرات وقد تتجاوز ال�50 كيلو 

مترًا داخل عمق الداخل المحتل.
وبشأن تهديدات "إسرائيل" باستهداف 
واغتيالهم،  الورقي���ة  الطائرات  مطلقي 
قال "أب���و حمزة": "تهدي���دات فارغة لن 
تخيفن���ا وسيبقى هذا الس���الح صامدًا 
حتى آخر فلس���طيني يداف���ع عن أرضه 
ووطنه وشعب���ه، واأليام المقبلة ستكون 
كفيلة بترجمة مفاجآتنا على أرض الواقع، 

وسيصعق منها المحتل اإلسرائيلي".

 و"ال���زواري" طيار تونس���ي أشرف على 
ب���دون طيار  مش���روع تطوير طائ���رات 
لكتائ���ب ع���ز الدي���ن القس���ام، الجناح 
العسكري لحركة "حماس"، واغتيل أمام 
منزله بمدينة صفاقس التونسية في 15 
واتهمت  األول 2016،  ديس���مبر/كانون 

القسام "إسرائيل" باغتياله.
وخالل األيام المنصرمة، حاولت سلطات 
االحت���الل مواجه���ة معضل���ة التصدي 
لظاه���رة الطائرات والبالون���ات الحارقة، 
كس���الح  الفلس���طينيون  أدخلها  التي 

جدي���د بالتزام���ن مع انطالق مس���يرات 
العودة الكبرى، نهاي���ة مارس الماضي، 
التي وصفها رئي���س الوزراء اإلسرائيلي 

بنيامين نتنياهو ب�"الكابوس".
وحاول���ت "إسرائيل" م���ن خالل القصف 
المباش���ر لمطلق���ي البالون���ات الحارقة 
في عم���ق القط���اع، وتفعي���ل سياسة 
االغتي���االت، إضاف���ة للتلوي���ح بعدوان 
شامل على غزة، ل���ردع مطلقي البالونات 
والس���يطرة عليها، إال أنها فش���لت في 

إيقافها.

قائد وحدة الطائرات الحارقة لـ »االستقالل«:
 التهدئة  لم تشمل البالونات الحارقة والمفاجآت قادمة 

غزة/ االستقالل:
أعلن أسرى حركة الجهاد اإلسالمي في سجن عوفر عن إرجاع وجبات الطعام الثالث لمدة 
ثالثة أيام اعتبارًا من يوم أمس األحد، وحتى يوم غٍد الثالثاء، تضامنًا مع األسير ح�س�ن 
ش�وك����ة الذي مازال يواصل إضرابه المفت���وح عن الطعام لليوم )43( على التوالي رفضًا 

لقرار سلطات االحتالل الصهيوني تحويله لالعتقال اإلداري.
وأفاد أسرى حركة الجهاد في رسالة وصلت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
نس���خًة عنها يوم أمس، أنهم قرروا اليوم إرجاع وجبات الطعام في خطوة تضامنية مع 
زميلهم المجاهد حسن شوكة إسنادًا له في معركة األمعاء الخاوية التي يخوضها رفضًا 
لقرار سلطات االحتالل الصهيوني تحويله لالعتقال اإلداري بدون توجيه اتهام له، والتي 
قد يتبعها خطوات تضامنية وتصعيدية أخرى ما لم تستجب سلطات االحتالل لمطلبه 

العادل بوقف اعتقاله اإلداري التعسفي.
وأش���ار أسرى الجهاد في رسالتهم إلى أن يوم غٍد الثالثاء سيش���ارك في إرجاع وجبات 
الطعام الثالث جميع األسرى القابعين في سجن عوفر من كل الفصائل وعددهم حوالي 
)1200( أسير في خطوة تضامنية وإسنادية لألسير حسن شوكة، تهدف للضغط على 

سلطات االحتالل لالستجابة للمطالب العادلة له وإلنهاء اعتقاله اإلداري.
وأوضح���ت مهجة القدس، أن األسير شوكة يعاني م���ن وضع صعب جدًا، حيث يعاني 
من أوجاع شديدة في جميع أنحاء جس���ده، وآالم شديدة في الرأس وفي المثانة، وهزل 
شديد في كل أنحاء جسده، وجفاف في الحلق واللسان، ويتقيء كثيرًا عصارة المعدة، وال 
يستطيع الحركة بسبب الدوخة المستمرة، ونزل من وزنه حوالي )30( كيلو، ويرفض إجراء 

أي فحوصات طبية، وفقط يشرب الماء الذي أصبح ال يستطيع أن يشربه.
وأضاف���ت مه�ج�ة القدس أن األسير حس���ن شوكة اعتقل من قب���ل قوات االحتالل 
الصهيون���ي بتاريخ 2017/09/29م، وذلك بعد شه���ر من تحرره من سجون االحتالل 
حي���ث كان قد تح���رر بتاري���خ 2017/08/31م، وشرع في إضراب مفت���وح عن الطعام 
بتاري���خ 2017/10/11م بعد أن حولته سلطات االحتالل الصهيوني لالعتقال اإلداري 
التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام، واستمر إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة )35( 
يوم���ًا، وعلقه بتاريخ 2017/11/14م بعد أن استجابت سلطات االحتالل لمطلبه بإلغاء 
االعتق���ال اإلداري الصادر بحقه وتوجيه الئحة اتهام له. وأشارت إلى أن محكمة عوفر 
الصهيونية أصدرت بحقه حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر على التهمة الموجهة له 
في الئحة االتهام، وكان من المقرر أن يفرج عنه بتاريخ 2018/06/03م، إال أن سلطات 
االحتالل نكلت باالتفاق الس���ابق وعادت لتحويله لالعتقال اإلداري التعسفي، وأعلن 
بنفس اليوم الدخول بإضراب مفتوح ع���ن الطعام حتى اإلفراج عنه. جدير بالذكر أن 
األسير حسن شوكة ولد بتاريخ 1988/05/06م؛ وهو متزوج؛ وله عدة اعتقاالت سابقة 
ف���ي سجون االحتالل الصهيوني على خلفية انتمائه ونش���اطاته في صفوف حركة 

الجهاد اإلسالمي في فلسطين.

تضامنًا مع شوكة
أسرى الجهاد في عوفر 
يرجعون وجبات الطعام

غزة/ االستقالل:
أك����دت لجنة المتابعة للق����وى الوطني����ة واإلسالمية، على 
تصميم شعبنا عل����ى مواصلة طريق الكفاح والنضال حتى 
تحقيق كافة أه����داف شعبنا بالعودة والحرية واالستقالل 

وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ووجهت اللجنة خ����الل اجتماع لها، يوم أمس، تحية إجالل 
وإكبار إلى روح الشهيدين الطفلين أمير النمرة ولؤي كحيل 

واللذين استشهدا مساء أمس في قصف صهيوني غادر.
وأكدت اللجنة على أن الخروج من المأزق الحالي يس����تدعي 
الشروع الفوري في تش����كيل حكومة وحدة وطنية كإحدى 
خطوات إنج����از المصالحة وصوال لتش����كيل مجلس وطني 
توحيدي، "حتى نتصدى مع����ًا للمؤامرة التي تتعرض لها 

القضية الفلسطينية من خالل صفقة القرن".
وأك����دت القوى على استمرار مس����يرات العودة الش����عبية 
والعمل عل����ى توسيعها في مواجهة االحتالل الصهيوني 
وممارسات����ه وإفش����ال كافة المش����اريع المش����بوهة التي 
تستهدف شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة وعلى رأسها 

صفقة القرن.

مسيرات العودة مستمرة
القوى الوطنية: شعبنا 
مصمم على مواصلة 

كفاحه وإنجاز المصالحة

عاشا واستشهدا معًا

الطفــالن »أميــر« و»لــؤي«.. صديقــان 
لــم تفرقهمــا الصواريــخ اإلسرائيليــة

ال�شهيدان اأمري النمرة ول�ؤي كحيل 

2018االثنين     ذو القعدة         هـ   يوليو         م    31439 16

وبحسب ما نشرته الصحيفة في عددها الصادر، 
أمس، فإن المخابرات المصرية توصلت مع حركة 
"حم����اس" إلى اتف����اق جديد إلنهاء االنقس����ام 

الفلسطيني.
وقالت الصحيفة: إن المخابرات المصرية قدمت 
لوفد "حماس" جملة من الحلول، وأن وفد الحركة 
وافق على "اعتماد 20 ألفًا من موظفي حكومتها 
الس����ابقة، سيتقاض����ون رواتبهم م����ع موظفي 
الس����لطة، فيما يتبق����ى 22 ألفًا آخ����رون سيتم 
دمجهم في حال توافر تمويل لرواتبهم من دول 

أوروبية وعربية".
وأوضحت أن "مصر ستش����رف عل����ى إعادة بناء 

المؤسسة األمنية وتأهيلها في القطاع".
وأش����ارت إل����ى أن "المخابرات وحم����اس اتفقتا 
على إنهاء مصطلح التمكين من خالل تشكيل 
حكومة وحدة ب����دال من حكومة رامي الحمد الله، 
على أن تش����رف حكومة الوحدة على االنتخابات 

الرئاسية والتشريعية وفق جدول زمني". 
وبّين����ت أن حم����اس وافقت عل����ى "الفصل بين 
ذراعها العس����كري وموظفي المؤسسة األمنية 

والعسكرية والشرطية، بحيث ال يحق لمن يعمل 
في الذراع العسكرية العمل في السلطة، وإبقاء 
الس����الح في يد كتائب القسام، شرط تنظيمه 
والتنس����يق بين مؤسسات الس����لطة والكتائب 
واألذرع العس����كرية األخ����رى في وقت الس����لم 

والتصعيد".
ولفتت المص����ادر إلى أن المخاب����رات المصرية 
ستعرض ه����ذا االتفاق على وف����د حركة "فتح" 
الذي سيص����ل ال����ى القاهرة خالل  الس����اعات 
القادم����ة برئاسة نائب رئي����س الحركة محمود 

العالول.

بعيد عن الواقع
واستبع����د رئي����س ملف المصالح����ة في حركة 
فتح ع����زام األحم����د، دقة المعلومات الس����ابقة 
أو إمكاني����ة تطبيق بعضها عل����ى أرض الواقع، 
وقال ل�"االستقالل": "أهم مطلب يجب أن يتوفر 
لتحقي����ق المصالحة هو نهاي����ة حكم حماس 
لقطاع غزة، وابتعادها بشكل كامل عن التدخل 
ف����ي أعمال الحكومة. وهذا م����ا نص عليه اتفاق 

المصالحة".
وأضاف األحم����د: "إن استدعاء مصر لوفد حركة 
حماس إلى القاه����رة وإجراء مباحث����ات ثنائية 
بينهما، يعكس رؤية مص����ر التي ترى أن الحل 
يبدأ أواًل م����ن عند حركة حم����اس التي ترفض 
تمكين الحكومة، ويتوجب على مصر بصفتها 
راعية التفاق المصالح����ة، أن تجبر حماس على 

االنسحاب من المراكز والمؤسسات الحكومية".
وبّي����ن أن حركة فتح تلقت دع����وة للحضور إلى 
القاه����رة وأنه سيكون ف����ي العاصمة المصرية 
خالل الساعات القادمة، وسيجري خالل اللقاء مع 
المسؤولين المصريين استعراض ما توصلت له 
المحادثات بين مصر وحماس، "وحينها سنرى 
هل هناك إمكانية لنجاح المصالحة هذه المرة 
بش����كل جدي أم سيتكرر المشهد السيء ذاته 

في كل مرة".
فيم����ا يتعلق بمل����ف الموظفين، ق����ال األحمد: 
"هناك لجنة تشكلت بموجب اتفاق المصالحة 
وأقرت اللجنة تطبي����ق ما جاء باتفاق المصالحة 
بدمج جزء من موظفي حم����اس، لكن حماس لم 

تفسح مجاال أمام الحكومة لتنفيذ قرار اللجنة ".
وشدد أنه ال مشكلة لدى حركته في دمج موظفي 
حماس المدنيين إلى الس����لطة الفلس����طينية، 
ولكنه جدد تأكيده عل����ى قوله: "قبل أي خطوة، 
يجب على حماس االنس����حاب من الحكومة وأن 

تتولى هذه الحكومة قطاع غزة إداريًا وأمنيًا".
ولفت القيادي الفتحاوي إلى أن مسألة التوصل 
إلى تبادل تجاري واقتصادي مع مصر، وإنعاش 
ميناء غزة وإعادة بناء مطارها، هي ملفات تحمل 
أبع����ادًا تتجاوز ملف المصالحة، وتتطلب توفير 
دعم دولي لها، وضمان عدم تعرض "إسرائيل" 
لهذه البنى التحتية في حال حدث أي تصعيد 

عسكري بين غزة ودولة االحتالل.

عواقب وخيمة
المحلل السياسي طالل عوكل، يرى أن المؤشرات 
الراهنة تدلل على أن األمور تس����ير على غير ما 
يرام، وقال ل�"االستقالل": "ال يوجد مؤشرات على 
إحراز تق����دم حقيقي في ملف المصالحة، وهذا 
ينذر بعواقب وخيمة على القضية الفلسطينية".

وأوضح أن الس����لطة الفلسطينية ال تزال تفرض 
عقوباتها على قطاع غزة بما يؤشر إلى عدم توفر 
نوايا جدية لحل الملفات العالقة في المصالحة 
التي تتطلب التزامات مالية مثل ملف موظفي 

غزة. 
وبّين ع����وكل أن بعض العقوبات التي يفرضها 
عباس عل����ى غزة تحمل بعدًا مالي����ًا وناتجة عن 
األزمة المالية التي تعيش����ها الس����لطة في ظل 
تراجع مس����توى الدع����م الخارج����ي واستقطاع  
االحتالل جزءًا من أموال المقاصة لدفع الس����لطة 

لقطع رواتب األسرى وعائالت الشهداء.
وأض����اف: "لذا ال أعتقد أن حل هذه المش����كالت 
يمكن أن يتم بجرة قلم من الرئيس عباس. الحل 
يتطل����ب دعمًا خارجيًا ودون توفيره سيكون من 

الصعب حل مشكلة موظفي غزة".
ولكن عوكل يقول إن كافة المش����كالت ال تقلل 
م����ن أهمية أن تقوم حرك����ة حماس بمنح كامل 
الصالحيات والتمكين لحكومة الحمد الله، وفي 
المقابل أال تلقي هذه الحكومة موظفي غزة إلى 

الشارع ألي حسابات حزبية.

 بعد الحديث عن التوصل إلى تفاهمات في عده ملفات 
هل حققت مصر تقدمًا مع حماس في ملف المصالحة؟

األحمد: وفد الحركة خالل ساعات في القاهرة والحديث عن دمج الموظفين ما زال مبكرًا 

غزة/ حممود عمر:
تريد م�ضر من خالل ا�ضت�ضافتها حلوارات 
امل�ضاحلة الفل�ضطينية الراهنة، اأن ُتفهم 

طريف االنق�ضام )فتح وحما�س( اأن هذه 
احلوارات قد تكون الفر�ضة االأخرية 

اأمامهما الإنهاء هذا االنق�ضام ولتحقيق 
الوحدة الفل�ضطينية، لي�س ل�ضعور م�ضر 

بالياأ�س، اإمنا لطبيعة املخاطر التي حتدق 
بالق�ضية الفل�ضطينية والتي مل ي�ضبق لها 

مثيل واملتمثلة باجلهود االأمريكية احلثيثة 
لتمرير »�ضفقة القرن«، وهو ما يطرح 

ت�ضاوؤالت هامة حول طبيعة ما تو�ضلت اإليه 
م�ضر مع حركة حما�س خالل املحادثات 

اجلارية يف القاهرة . وكانت �ضحيفة احلياة 
اللندنية ذكرت اأنه جرى التو�ضل اإىل 

تفاهمات يف ملفات املوظفني و�ضالح الف�ضائل 
ومتكني احلكومة، خالل املحادثات التي 

جرت بني املخابرات امل�ضرية ووفد حركة 
»حما�س« الذي زار موؤخرًا القاهرة .

وق���ال الزهار في تصريح خ���اص ل�"االستقالل"، 
"المشكلة ال تكمن في اتفاق المصالحة والبنود 
الت���ي تخ���رج منها كل تل���ك االتفاقي���ات، بل 
تكمن في نهج رئيس الس���لطة محمود عباس 
الرافض بش���كل قطعي إلخراج الفلسطينيين 
من حالة االنقسام القائمة إلى مصالحة واضحة 

وحقيقية".
وأوض���ح أن حركته تعاملت بكل مرونة وذكاء مع 
ملف المصالحة، لكن ما ج���رى من الطرف اآلخر 
)عباس( المزيد من العقوبات والتشديد والحصار 
عل���ى سكان غ���زة، وته���رب م���ن استحقاقات 
المصالحة بوضع شروط وكيل االتهامات للحركة 

والتهرب من التنفيذ.
القيادي في حركة "حم���اس"، اعتبر أن الرئيس 
عباس هو عقب���ة أساسية أمام تطبيق مصالحة 

حقيقية تس���اعد شعبنا برفع الحص���ار وعودة 
اللحمة بين شطري الوطن، مؤكدًا أن الدور السلبي 
الذي تلعبه سلطة عباس في الضفة التي تعاني 
األمرين من سياسته التعسفية أضر بها كثيرًا 

وجعلها تعيش على فوهة البركان.
ولفت الزه���ار إلى أن المصالح���ة الداخلية هي 
مصلحة فلسطينية للجميع، مطالبًا عباس وحركة 
"فتح"  بالتوجه نحو تحقيق الوحدة الوطنية بنية 
صادقة بعيدًا عن المصالح الشخصية والحزبية 
التي طالم���ا كانت تصيب ه���ذا الملف بالضرر 

وتوقفه بمكانه دون أي حراك.
وتح���اول القاه���رة من خ���الل استقبالها لوفود 
الفصائل الفلسطينية بما فيهم حركتي "فتح" 
و"حماس" إلى إح���داث اختراقة جوهرية وقوية 
بملف المصالحة المعط���ل منذ سنوات طويلة، 

لك���ن حتى هذه اللحظة ال تزال المصالحة تراوح 
مكانها، في ظل الحديث ع���ن إعطاء الحركتين 

مهلة ال تتجاوز الشهر إلنجاز الملفات العالقة .
ويسود االنقسام الس���ياسي الفلسطيني، منذ 
منتص���ف يوني���و 2007؛ في أعق���اب سيطرة 
"حم���اس" عل���ى غزة بع���د فوزه���ا باالنتخابات 
البرلماني���ة، في حين تدير حرك���ة "فتح"، التي 
يتزّعمها رئيس السلطة محمود عباس، الضفة 

الغربية.
وتعّذر تطبيق العديد من بنود اّتفاق المصالحة 
الموّقع���ة بين الحركتي���ن، والتي ك���ان آخرها 
بالقاهرة، في 12 أكتوبر 2017؛ بس���بب نشوب 
خالفات ح���ول قضايا، منها تمكي���ن الحكومة، 
وملّف موظفي غزة الذين عّينتهم "حماس" أثناء 

فترة حكمها للقطاع.

الزهار لـ »االستقالل«: جاهزون إلتمام مصالحة
 شاملة وعباس عقبة أساسية في طريقها 

غزة/نادر ال�ضفدي:
اأكد ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي حلركة 

املقاومة االإ�ضالمية )حما�س(، حممود 
الزهار، على جاهزية حركته الكاملة 

لتطبيق اتفاق امل�ضاحلة مع حركة 
"فتح" بناًء على كل التفاهمات ال�ضابقة 

التي جرت بني احلركتني برعاية 
جمهورية م�ضر العربية.
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وبحسب ما نشرته الصحيفة في عددها الصادر، 
أمس، فإن المخابرات المصرية توصلت مع حركة 
"حم����اس" إلى اتف����اق جديد إلنهاء االنقس����ام 

الفلسطيني.
وقالت الصحيفة: إن المخابرات المصرية قدمت 
لوفد "حماس" جملة من الحلول، وأن وفد الحركة 
وافق على "اعتماد 20 ألفًا من موظفي حكومتها 
الس����ابقة، سيتقاض����ون رواتبهم م����ع موظفي 
الس����لطة، فيما يتبق����ى 22 ألفًا آخ����رون سيتم 
دمجهم في حال توافر تمويل لرواتبهم من دول 

أوروبية وعربية".
وأوضحت أن "مصر ستش����رف عل����ى إعادة بناء 

المؤسسة األمنية وتأهيلها في القطاع".
وأش����ارت إل����ى أن "المخابرات وحم����اس اتفقتا 
على إنهاء مصطلح التمكين من خالل تشكيل 
حكومة وحدة ب����دال من حكومة رامي الحمد الله، 
على أن تش����رف حكومة الوحدة على االنتخابات 

الرئاسية والتشريعية وفق جدول زمني". 
وبّين����ت أن حم����اس وافقت عل����ى "الفصل بين 
ذراعها العس����كري وموظفي المؤسسة األمنية 

والعسكرية والشرطية، بحيث ال يحق لمن يعمل 
في الذراع العسكرية العمل في السلطة، وإبقاء 
الس����الح في يد كتائب القسام، شرط تنظيمه 
والتنس����يق بين مؤسسات الس����لطة والكتائب 
واألذرع العس����كرية األخ����رى في وقت الس����لم 

والتصعيد".
ولفتت المص����ادر إلى أن المخاب����رات المصرية 
ستعرض ه����ذا االتفاق على وف����د حركة "فتح" 
الذي سيص����ل ال����ى القاهرة خالل  الس����اعات 
القادم����ة برئاسة نائب رئي����س الحركة محمود 

العالول.

بعيد عن الواقع
واستبع����د رئي����س ملف المصالح����ة في حركة 
فتح ع����زام األحم����د، دقة المعلومات الس����ابقة 
أو إمكاني����ة تطبيق بعضها عل����ى أرض الواقع، 
وقال ل�"االستقالل": "أهم مطلب يجب أن يتوفر 
لتحقي����ق المصالحة هو نهاي����ة حكم حماس 
لقطاع غزة، وابتعادها بشكل كامل عن التدخل 
ف����ي أعمال الحكومة. وهذا م����ا نص عليه اتفاق 

المصالحة".
وأضاف األحم����د: "إن استدعاء مصر لوفد حركة 
حماس إلى القاه����رة وإجراء مباحث����ات ثنائية 
بينهما، يعكس رؤية مص����ر التي ترى أن الحل 
يبدأ أواًل م����ن عند حركة حم����اس التي ترفض 
تمكين الحكومة، ويتوجب على مصر بصفتها 
راعية التفاق المصالح����ة، أن تجبر حماس على 

االنسحاب من المراكز والمؤسسات الحكومية".
وبّي����ن أن حركة فتح تلقت دع����وة للحضور إلى 
القاه����رة وأنه سيكون ف����ي العاصمة المصرية 
خالل الساعات القادمة، وسيجري خالل اللقاء مع 
المسؤولين المصريين استعراض ما توصلت له 
المحادثات بين مصر وحماس، "وحينها سنرى 
هل هناك إمكانية لنجاح المصالحة هذه المرة 
بش����كل جدي أم سيتكرر المشهد السيء ذاته 

في كل مرة".
فيم����ا يتعلق بمل����ف الموظفين، ق����ال األحمد: 
"هناك لجنة تشكلت بموجب اتفاق المصالحة 
وأقرت اللجنة تطبي����ق ما جاء باتفاق المصالحة 
بدمج جزء من موظفي حم����اس، لكن حماس لم 

تفسح مجاال أمام الحكومة لتنفيذ قرار اللجنة ".
وشدد أنه ال مشكلة لدى حركته في دمج موظفي 
حماس المدنيين إلى الس����لطة الفلس����طينية، 
ولكنه جدد تأكيده عل����ى قوله: "قبل أي خطوة، 
يجب على حماس االنس����حاب من الحكومة وأن 

تتولى هذه الحكومة قطاع غزة إداريًا وأمنيًا".
ولفت القيادي الفتحاوي إلى أن مسألة التوصل 
إلى تبادل تجاري واقتصادي مع مصر، وإنعاش 
ميناء غزة وإعادة بناء مطارها، هي ملفات تحمل 
أبع����ادًا تتجاوز ملف المصالحة، وتتطلب توفير 
دعم دولي لها، وضمان عدم تعرض "إسرائيل" 
لهذه البنى التحتية في حال حدث أي تصعيد 

عسكري بين غزة ودولة االحتالل.

عواقب وخيمة
المحلل السياسي طالل عوكل، يرى أن المؤشرات 
الراهنة تدلل على أن األمور تس����ير على غير ما 
يرام، وقال ل�"االستقالل": "ال يوجد مؤشرات على 
إحراز تق����دم حقيقي في ملف المصالحة، وهذا 
ينذر بعواقب وخيمة على القضية الفلسطينية".

وأوضح أن الس����لطة الفلسطينية ال تزال تفرض 
عقوباتها على قطاع غزة بما يؤشر إلى عدم توفر 
نوايا جدية لحل الملفات العالقة في المصالحة 
التي تتطلب التزامات مالية مثل ملف موظفي 

غزة. 
وبّين ع����وكل أن بعض العقوبات التي يفرضها 
عباس عل����ى غزة تحمل بعدًا مالي����ًا وناتجة عن 
األزمة المالية التي تعيش����ها الس����لطة في ظل 
تراجع مس����توى الدع����م الخارج����ي واستقطاع  
االحتالل جزءًا من أموال المقاصة لدفع الس����لطة 

لقطع رواتب األسرى وعائالت الشهداء.
وأض����اف: "لذا ال أعتقد أن حل هذه المش����كالت 
يمكن أن يتم بجرة قلم من الرئيس عباس. الحل 
يتطل����ب دعمًا خارجيًا ودون توفيره سيكون من 

الصعب حل مشكلة موظفي غزة".
ولكن عوكل يقول إن كافة المش����كالت ال تقلل 
م����ن أهمية أن تقوم حرك����ة حماس بمنح كامل 
الصالحيات والتمكين لحكومة الحمد الله، وفي 
المقابل أال تلقي هذه الحكومة موظفي غزة إلى 

الشارع ألي حسابات حزبية.

 بعد الحديث عن التوصل إلى تفاهمات في عده ملفات 
هل حققت مصر تقدمًا مع حماس في ملف المصالحة؟

األحمد: وفد الحركة خالل ساعات في القاهرة والحديث عن دمج الموظفين ما زال مبكرًا 

غزة/ حممود عمر:
تريد م�ضر من خالل ا�ضت�ضافتها حلوارات 
امل�ضاحلة الفل�ضطينية الراهنة، اأن ُتفهم 

طريف االنق�ضام )فتح وحما�س( اأن هذه 
احلوارات قد تكون الفر�ضة االأخرية 

اأمامهما الإنهاء هذا االنق�ضام ولتحقيق 
الوحدة الفل�ضطينية، لي�س ل�ضعور م�ضر 

بالياأ�س، اإمنا لطبيعة املخاطر التي حتدق 
بالق�ضية الفل�ضطينية والتي مل ي�ضبق لها 

مثيل واملتمثلة باجلهود االأمريكية احلثيثة 
لتمرير »�ضفقة القرن«، وهو ما يطرح 

ت�ضاوؤالت هامة حول طبيعة ما تو�ضلت اإليه 
م�ضر مع حركة حما�س خالل املحادثات 

اجلارية يف القاهرة . وكانت �ضحيفة احلياة 
اللندنية ذكرت اأنه جرى التو�ضل اإىل 

تفاهمات يف ملفات املوظفني و�ضالح الف�ضائل 
ومتكني احلكومة، خالل املحادثات التي 

جرت بني املخابرات امل�ضرية ووفد حركة 
»حما�س« الذي زار موؤخرًا القاهرة .

وق���ال الزهار في تصريح خ���اص ل�"االستقالل"، 
"المشكلة ال تكمن في اتفاق المصالحة والبنود 
الت���ي تخ���رج منها كل تل���ك االتفاقي���ات، بل 
تكمن في نهج رئيس الس���لطة محمود عباس 
الرافض بش���كل قطعي إلخراج الفلسطينيين 
من حالة االنقسام القائمة إلى مصالحة واضحة 

وحقيقية".
وأوض���ح أن حركته تعاملت بكل مرونة وذكاء مع 
ملف المصالحة، لكن ما ج���رى من الطرف اآلخر 
)عباس( المزيد من العقوبات والتشديد والحصار 
عل���ى سكان غ���زة، وته���رب م���ن استحقاقات 
المصالحة بوضع شروط وكيل االتهامات للحركة 

والتهرب من التنفيذ.
القيادي في حركة "حم���اس"، اعتبر أن الرئيس 
عباس هو عقب���ة أساسية أمام تطبيق مصالحة 

حقيقية تس���اعد شعبنا برفع الحص���ار وعودة 
اللحمة بين شطري الوطن، مؤكدًا أن الدور السلبي 
الذي تلعبه سلطة عباس في الضفة التي تعاني 
األمرين من سياسته التعسفية أضر بها كثيرًا 

وجعلها تعيش على فوهة البركان.
ولفت الزه���ار إلى أن المصالح���ة الداخلية هي 
مصلحة فلسطينية للجميع، مطالبًا عباس وحركة 
"فتح"  بالتوجه نحو تحقيق الوحدة الوطنية بنية 
صادقة بعيدًا عن المصالح الشخصية والحزبية 
التي طالم���ا كانت تصيب ه���ذا الملف بالضرر 

وتوقفه بمكانه دون أي حراك.
وتح���اول القاه���رة من خ���الل استقبالها لوفود 
الفصائل الفلسطينية بما فيهم حركتي "فتح" 
و"حماس" إلى إح���داث اختراقة جوهرية وقوية 
بملف المصالحة المعط���ل منذ سنوات طويلة، 

لك���ن حتى هذه اللحظة ال تزال المصالحة تراوح 
مكانها، في ظل الحديث ع���ن إعطاء الحركتين 

مهلة ال تتجاوز الشهر إلنجاز الملفات العالقة .
ويسود االنقسام الس���ياسي الفلسطيني، منذ 
منتص���ف يوني���و 2007؛ في أعق���اب سيطرة 
"حم���اس" عل���ى غزة بع���د فوزه���ا باالنتخابات 
البرلماني���ة، في حين تدير حرك���ة "فتح"، التي 
يتزّعمها رئيس السلطة محمود عباس، الضفة 

الغربية.
وتعّذر تطبيق العديد من بنود اّتفاق المصالحة 
الموّقع���ة بين الحركتي���ن، والتي ك���ان آخرها 
بالقاهرة، في 12 أكتوبر 2017؛ بس���بب نشوب 
خالفات ح���ول قضايا، منها تمكي���ن الحكومة، 
وملّف موظفي غزة الذين عّينتهم "حماس" أثناء 

فترة حكمها للقطاع.

الزهار لـ »االستقالل«: جاهزون إلتمام مصالحة
 شاملة وعباس عقبة أساسية في طريقها 

غزة/نادر ال�ضفدي:
اأكد ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي حلركة 

املقاومة االإ�ضالمية )حما�س(، حممود 
الزهار، على جاهزية حركته الكاملة 

لتطبيق اتفاق امل�ضاحلة مع حركة 
"فتح" بناًء على كل التفاهمات ال�ضابقة 

التي جرت بني احلركتني برعاية 
جمهورية م�ضر العربية.
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة �سلح �سمال غزة 

مذكرة تبليغ حكم بالنشر المستبدل 
لدى محكمة صلح شمال غزة الموقرة
في الدعوى المدنية رقم 753 / 2017       في الطلب رقم 477 / 2018

المس���تدعية: شرك���ة الخزندار الف���ا الهندسية غزة الصب���رة يمثلها 
المهن���دس / محمد وسيم عثمان الخزن���دار هوية رقم / 800279887 

وكيلها المحامي / فادي عويضة 
المستدعى ضده: محمد خليل العبد عرب بيت الهيا / الشيخ زايد هوية 

رقم 412618100
نوع الدعوى: حقوق )مطالبة مالية( 
قيمة الدعوى: 2500 شيكل جديد 

في الدعوى رقم 753 / 2017        في الطلب رقم 477 / 2018
إلى المستدعى ضده ليكن معلومًا لديك أنه بتاريخ 2018/5/22 قد صدر 
بحق���ك حكم على ذمة الدعوى رقم 753 / 2017 صلح شمال غزة والذي 
يقتض���ي بإلزامك بدفع مبلغ وقدره )2500شيكل( ألفان وخمس���مائة 
شيكل للمدعية / شركة الخزندار الفا الهندسية ويمثلها المهندس / 
محمد وسيم عثمان الخزندار وتضمينك الرسوم والمصاريف و20دينار 
أتعاب محاماة المرفق نس���خة منه ومن الئح���ة الطلب رقم477 /2018 

بهذه المذكرة.
حرر في: 2018/6/19م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة 
اأ. رامي �سلوحة 

وأعلن���ت وزارة الصحة الفلس���طينية في 
قط���اع غزة ، أن الغ���ارات اإلسرائيلية على 
منطق���ة الكتيب���ة بالقط���اع أسفرت عن 
استش���هاد الطفل أمير النمرة )  15عامًا ( 
والطفل لؤي كحيل ) 16عامًا( وإصابة نحو 

14 شخصا آخرين بجراح مختلفة . 
اإلسرائيلي  الحص���ار  استم���رار  ورغ���م 
المفروض على قط���اع غزة منذ سنوات ، 
والظ���روف االقتصادي���ة الصعبة ، وقلة 
المنشآت الس���ياحية والترفيهية للكبار 
و الصغار ، إل���ى جانب تلوث مياه البحر ، 
إال أن المواطنين في القطاع ، يستغلون 
األماك���ن المتوفرة لخلق أج���واء عائلية 

سعيدة . 
المواطن���ة أفن���ان يونس م���ن محافظة 
رفح أكدت أنها مارست حياتها بش���كل 
االسرائيلي  التصعي���د  خ���ال  طبيعي 
الكبي���ر خال اليومي���ن الماضيين على 
مختلف مناطق القط���اع والذي أدى إلى 

استش���هاد طفلين و إصابة ع���دد آخر، 
الفتة إلى أن ممارستها لحياتها بشكل 
طبيعي جاء بعد كمية التناقضات التي 
تعيش���ها بالقطاع ، و بعد تكرار نوبات 
المشاعر المختلطة التي تنتابها وغيرها 
من المواطنين حين يعيش���ون لحظات 
ف���رح ، في ذات اللحظ���ة ينقلب الهدوء 

لتصعيد إسرائيلي . 
وأشارت يونس ل�"االستقال " إلى حرصها 
الشديد على الذهاب لحفل خطوبة إحدى 
صديقاته���ا ي���وم الس���بت الماضي  في 
منطق���ة بعيدة عن منزلها ، على الرغم من 
القصف المستمر والعنيف ، مشددة على 
أنها ألول مرة تتخذ قرارًا بحضور حفل رغم 
القصف ، عل���ى غير ما جرت العادة سابقًا. 
فكثيرا ما ألغت مش���اركتها في مناسبات 

خاصة بالعائلة والصديقات . 
وأوضحت أن العيش بشكل اعتيادي رغم 
األج���واء المتوترة وحالة القصف، ال يعتبر 

دخول الش���خص في حالة الامباالة  ونفي 
الش���عور بالخوف والفق���د ، مؤكدًا أن غزة 
و مواطنيه���ا وصلوا إلى حالة من التش���بع 
بالخيبات والوجع و القه���ر واالعتياد على 

وحدة القدر والمصير المشترك . 

طقو�س جميلة 
ب���دوره ، رأى المواطن إسح���اق مصلح من 
مخيم البري���ج في المحافظ���ة الوسطى ، 
أن معايش���ته لعدة اعتداءات إسرائيلية 
و ح���روب ، فض���ا عن استم���رار القصف 
اإلسرائيل���ي خال األيام الماضية ، خلقت 
لدي���ه حالة من ع���دم الخ���وف ، وجعلته 
يم���ارس بعض الطق���وس  الجميلة التي 

تبعده عن أي توتر.
وأوضح مصل���ح ل�"االستق���ال " أنه أثناء 
القصف اإلسرائيلي على القطاع ، يفضل 
ع���دم االستم���اع لوسائل االع���ام ، أو أي 
مص���در آخر لألخبار التي ت���ؤدي إلى حالة 

ارباك وخوف لدى أي مواطن حين سماعها 
، ويفض���ل أن يلعب بع���ض األلعاب على 

هاتفه النقال أو مع أصدقائه . 
وبي���ن أن الطقوس التي يعيش���ها أثناء 
القص���ف اإلسرائيلي والتي يمارسها منذ 
سنوات ، يح���اول أن يجعلها ثقافة عامة 
في عائلته والمحيطي���ن به ، كي يعتادوا 

على انتهاكات االحتال المتكررة . 
المش���حونة  واألج���واء  القص���ف  ورغ���م 
والمتوترة خ���ال تصعيد االحتال يومي 
الجمعة والس���بت الماضيين، اال أن شاطئ 
البحر كان يعج  بالعديد من المستجمين 
غي���ر آبهين بأص���وات  االنفج���ارات التي 

كانت تسمع في كل أرجاء قطاع غزة . 

حياة طبيعية
من جانبه���ا ، أكدت المواطن���ة إسام أبو 
اله���وى من مدين���ة غزة ، أن���ه بالرغم من 
أجواء القص���ف المتواصل خال اليومين 

عاش���ت  عائلته���ا  أن  إال   ، الماضيي���ن 
حياتها بش���كل طبيعي ، إذ لم تتراجع أو 
تغير مخططها بالذهاب لش���اطئ البحر ؛ 
لاستجمام وقضاء أوقات جميلة بعيدًا عن 

أي خوف .  
واعتب���رت أب���و الهوى ل�" االستق���ال " أن 
عائلتها كما العديد من العائات بالقطاع ، 
عانت من القصف اإلسرائيلي واالعتداءات 
المتك���ررة والممتدة ألي���ام ، مما جعلهم  
يتأقلمون ويتعايش���ون مع أي حالة تطرأ 

عليهم .
ورأت أن أهالي القطاع أصبحوا على قناعة 
أن القصف سينتهي وأن الحياة ستعود 
بش���كل طبيعي كما سابقه ، باإلضافة إلى 
حجم الخبرات التي اكتسبوها في كيفية 
إدارة حياته���م وأموره���م اليومية تحت 
القصف ، مما جعلهم يمارسون حياتهم 
بشكل اعتيادي وطبيعي ، بعيدًا عن خلق 

حالة من الخوف . 

مواطنــو غــزة يواجهــون قصــف االحتــالل بالحيــاة 

غزة /  �سماح املبحوح :
على الرغم من الق�سف العنيف على 

خمتلف مناطق قطاع غزة، و الذي من 
�ساأنه اأن يخلق حالة من اخلوف بني 

�سفوف املواطنني، اإل اأن العديد منهم 
مار�س حياته ب�سكل طبيعي ومعتاد، 
فمنهم من ا�سطحب عائلته لأماكن 

ترفيهية، واآخرون ذهبوا اإىل منا�سبات 
عائلية غري اأبهني بتهديدات الحتالل 

وعمليات الق�سف امل�ستمرة والتي طالت 
العديد من املناطق يف م�سهد يعك�س 

حالة التحدي لالحتالل وعدوانه.  و 
طال الق�سف الإ�سرائيلي ال�سبت املا�سي 

عدة مواقع تتبع  لف�سائل املقاومة 
الفل�سطينية ومباين و من�ساآت مدنية من 

بينها مبنى الكتيبة ، اأدت اإىل ا�ست�سهاد 
طفالن و اإ�سابة  عدد اآخر من املواطنني . 

القدس المحتلة/ االستقال:
قّررت المحكمة العليا اإلسرائيلية  يوم أمس األحد، 
اإلفراج ع���ن أحد المتهمي���ن بإحراق من���زل عائلة 
دوابش���ة قبل نحو 3 سنوات، وذلك تحت ضغوطات 

مارستها األحزاب اليمينية اإلسرائيلية.
يأت���ي ذلك بعد أن ردت المحكم���ة التماسًا قدمته 
النيابة ضد ق���رار اإلفراج الذي ص���در عن المحكمة 

المركزية قبل ثاثة أيام.
وقررت المحكمة اإلفراج ع���ن المتهم ضمن شروط 

م���ن بينها الحبس المنزلي والباغ عن أي تغيير في 
العناوين والتوقيع لدى الشرطة بشكل دوري.

وي���دور الحديث عن أحد المس���توطنين المتهمين 
بقتل عائلة دوابشة جنوبي نابلس في صيف العام 
2015 بعد إضرام النار في منزلهم الكائن في قرية 
دوم���ا، وادعت عائلة المس���توطن المعتقل أنه كان 
قاصرًا خال الحادثة وبالتالي فا مسئولية قانونية 
تقع على عاتقه مع إنكار قيامه بالعملية من أساسها.

واعتقل الش���اباك اإلسرائيلي ثاثة متهمين بقتل 

عائلة دوابش���ة، إال أنه لم يقم بإجراءات محاكمتهم 
حت���ى اآلن بس���بب ضع���ف األدل���ة وادعائهم أن 
االعترافات أخذت منه���م باإلكراه والتعذيب، ويرى 
مراقبون بأن المحكم���ة ستفرج عنهم عاجا أم آجا 
وبالتالي إغاق ملف القضية وتقييده ضد مجهول 
كما جرت العادة. في حين حض���ر أفراد من العائلة 
محكمة يوم أمس، ورفضوا قرار المحكمة باإلفراج عن 
أحد المتهمين في الوقت ال���ذي تواجد في القاعة 

أيضًا كبار قادة المستوطنين تأييدًا للقرار.

االستقال/ وكاالت:
أبلغ رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود عباس، الرئيس 
الروسي فاديمير بوتين، بقلقه إزاء قرار الرئيس األميركي 
دونالد ترامب نقل السفارة األميركية إلى القدس وكذلك 
إزاء أنش���طة االستيطان "اإلسرائيلية" في الضفة الغربية 

المحتلة.
وأوض���ح عباس أن قضي���ة االستيطان "حس���اسة للغاية 

بالنسبة لفلسطين، ونرفض المحاوالت األمريكية لفرض 
قراراتهم على أكثر المشاكل حس���اسية"، مشيرًا إلى أن 
العاقات الفلس���طينية األمريكية ليست كالسابق، وعلى 
وجه الخصوص على ضوء ق���رار واشنطن بنقل سفارتها 

إلى القدس.
وقد التق���ى بوتين ف���ي موسكو بعباس بع���د أيام على 

استقباله رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال بوتين لعباس عند لقائهما في الكرملين "أنا مسرور 
لفرصة اطاعك على االتصاالت التي أجريناها مع جيرانكم 

وقادة مختلف الدول".
وأضاف بوتين "أعلم بأن الوضع في المنطقة صعب ونحن 
ممتن���ون النتهازكم مناسب���ة كأس العالم لك���رة القدم 
للمجيء إلى موسكو"، مش���يدًا بالفرص���ة المتاحة لبحث 

المشكات التي يواجهها الفلسطينيون.

المحكمــة اإلسرائيليــة تقــرر
 اإلفــراج عــن أحــد قتلــة عائلــة دوابشــة

عباس لبوتين: عالقتنا باألمريكان ليست
 كالسابق واالستيطان قضية حساسة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 480  / 2018 (
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد 
: باس���ل عصام الدين محمد أبو دقة م���ن سكان خانيونس هوية رقم 
903501765 بصفت���ه وكيال عن : عصام الدي���ن محمد أحمد أبو دقة 
بصفته وكياًل عن / احس���ان محمد احم���د أبو دقة وشامل محمد احمد 
خضر أبو دقة ومش���هور محمد احمد أبو دقة ورمزي الحاج محمد احمد 

أبو دقة 
بموجب وكالة رق���م : 3269 / 2012 الصادرة عن خانيونس + 1447 / 
2012 الص���ادرة عن خانيونس + 9119 / 2011 الصادرة عن رام الله + 
8082 / 2011 الص���ادرة عن خانيون���س + 2502 / 2017 الصادرة عن 

خانيونس 
          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 112 قسيمة 122 المدينة خانيونس + قطعة 244 قسيمة 22 
+ 18 + 19 المدينة عبسان  

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

المعاملة . التاريخ :   15 /7 / 2018م

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

غزة/سماح المبحوح:
قال����ت وزارة الصحة في قط����اع غزة يوم أمس 
األحد: إنه����ا تعاني عجزًا كبي����رًا في مخزون 
األدوي����ة لديه����ا، وأن الكثي����ر م����ن الجرحى 
يضط����رون لش����راء األدوية بأنفس����هم؛ جراء 
تقليص����ات الوزارة برام الله، والتي وصلت إلى 
نحو 50% من مجموع احتياج القطاع الصحي 

بغزة.
ج����اء ذل����ك خ����الل جلس����ة حواري����ة لنادي 
اإلعالميات في مدينة غزة؛ نظمتها مؤسسة 
"فلسطينيات" بالشراكة مع مؤسسة هينرش 
بول األلمانية بعنوان: "األزمات الصحية التي 
تواجه مصابي مسيرات العودة"، ضمن أنشطة 

حملة عالجوهم التي تطلقها فلسطينيات.
وقال مدير عام المستش����فيات بالصحة بغزة 
عبد اللطي����ف الح����اج :"إن وج����ود العيادات 
والمستش����فيات الحكومي����ة يعتب����ر المالذ 
للمواطنين جراء إصابتهم بمس����يرة  الوحيد 
العودة، وه����و ما أدى إل����ى تناقص كبير في 

األدوية والمستهلكات الطبية."

وأضاف الح����اج أنه مع بدء المس����يرة حاولت 
ال����وزارة اتخ����اذ إج����راءات عبر إنش����اء خمس 
نقاط طبية قرب مخيم����ات العودة، ما ساهم 
في خف����ض نس����بة الجرح����ى الواصلين إلى 
المستش����فيات عبر توفير العالج األولى لجزء 

كبير منهم.
اإلصاب����ات  جمي����ع  توجه����ت  "ل����و  وتاب����ع 
للمستش����فيات لحدثت كارث����ة، لكن النقاط 
الطبي����ة ساهم����ت ف����ي وص����ول الكثير من 
المصابين بحالة مس����تقرة ومعالجة الحاالت 
الطفيفة ميدانيًا، وتم تطوير هذه النقاط بعد 

األسبوع األول".
وذكر الحاج أن عدد الجرحى منذ بدء المسيرة 
في 30 مارس الماضي وصل إلى 16400 إصابة 
حتى اآلن، الفتًا إلى أن من بين المصابين 48 
حالة بتر لألطراف الس����فلية نتيجة إصابتها 
بالرصاص المتفجر، مش����ددًا عل����ى أن الوزارة 
استنفرت جراحي العظام واألوعية الدموية  ؛ 
إلنقاذ حياة المصابين والمحافظة على الطرف 

من البتر .

وبي����ن أنه بالرغ����م من النقص الش����ديد في 
األدوية إال أن المستش����فيات سعت لتوفير 
المضادات الحيوية لغالبي����ة الجرحى ، إال أن 
بعضهم اضطر لش����راء األدوية على حسابه ، 

لعدم وجودها في مخازن الوزارة . 
م����ن جانبه، قال مدي����ر عام الصيدل����ة بوزارة 
الصحة منير الب����رش: إن الوضع الدوائي في 
القط����اع سيء منذ عامين على األقل، إذ هناك 
أدوي����ة رصيدها صف����ر، الفتًا إل����ى أن العجز 

الدوائي وصل إلى %30.
وأوضح أن تكلفة ما يحتاجه القطاع من أدوية 
ومس����تهلكات طبي����ة يبلغ 40 ملي����ون دوالر 
سنويًا منها 33 مليون دوالر أدوية و7 ماليين 
دوالر مستهلكات طبية، الفتًا إلى أنها كانت 
تدرج ضمن موازنة الس����لطة الفلسطينية، إال 

أنها أصبحت تصل القطاع بالقطارة.
وأكد البرش أنه منذ فرض العقوبات على قطاع 
غزة فق����دت وزارة الصح����ة 50% من األدوية 
األساسية، واصفا الرق����م بأنه "مخيف"، الفتًا  
إل����ى أن ما يتوفر من أدوي����ة في الصيدليات 

العامة يصل إلى 3 آالف صنف وهي تختلف 
عن األدوية الرئيسية الخاصة بوزارة الصحة.

وأوضح البرش أن الوزارة عندما بدأت مسيرات 
العودة لم يكن يتوفر لديها محاليل غس����يل 

الكلى وال محاليل وريدية أو مثبتات.
وأشار إل����ى أنه عندما وصل����ت اإلصابات منذ 
الجمع����ة األولى فوجئ����وا بالك����م الكبير من 
الجرح����ى بإصابات خطيرة؛ بينم����ا توقعوا أن 
تك����ون غالبتيها إصابات غاز كون المس����يرة 

سلمية وشعبية.
ونوه إلى أن سد العجز بالتبرعات ليس كافيًا 
رغم وصول مس����اعدات طبية، فيه لم تغِط إال 
5% من مجموع االحتياج، الفتًا إلى أن "سياسة 
المانحين تتماشى مع توّجه المجتمع الدولي 
بالحصار المفروض عل����ى القطاع فحتى حبة 
الدواء عليها رقابة وه����م ال يدخلون على غزة 

إال اليسير".
وبّي����ن البرش أن وزارة الصحة تحتاج نحو 2.5 
ملي����ون دوالر شهريًا كأدوية ومس����تهلكات 
طبية، مشيرًا إلى أن كل األدوية تدخل ضمن 

الطوارئ مثل أدوية الس����رطان واألنس����ولين 
وأدوية الضغط وغيرها.

من ناحيت����ه الناطق اإلعالمي ل����وزارة الصحة 
أشرف الق����درة فقد بّين بأن عدد الش����هداء 
وص����ل إل����ى 141 شهيدًا منذ بدء مس����يرات 
العودة و16400 جريحًا وصل منهم 53% إلى 

المستشفيات.
وبين القدرة أن نص����ف المصابين الواصلين 
الحي  بالرص����اص  أصيب����وا  للمستش����فيات 
والمتفجر بينهم 77 % في األطراف السفلية 
مشيرًا إلى أن الوزارة باتت ترسل اإلصابات إلى 
مستشفيات غير حكومية وهذا ما ميز الفعل 
الصحي في مواجهة االعتداء على مس����يرات 
العودة فال����كل تعامل بأقصى م����ا لديه من 

إمكانيات.
وأوضح القدرة أن الجريح ال يغادر المستشفى 
إال بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة، ويكون خروجه 
في ه����ذه الحالة من أجل إنق����اذ حياة آخرين 
ف����ي ظل نقص األسّرة إذ يت����م التعامل وفق 

األولويات.

الصحة بغزة: نعاني عجزًا كبيرًا في األدوية والجرحى يضطرون لشرائها

القدس المحتلة/ االستقالل:
اندلع 17 حريقًا امس األحد، في مستوطنات إسرائيلية بغالف قطاع غزة بفعل طائرات 
وبالون���ات حارقة أطلقت من القط���اع، وسط قرار إسرائيلي ب� »الرد العس���كري« لوقفها 

واستنزافها.
وأفاد موقع »0404« العبري بأن عدد الحرائق بمستوطنات غالف القطاع ارتفعت إلى 17 

حريقًا منذ صباح امس االحد.
فيما أصيب مواطنان عصر أمس بقصف طائرة إسرائيلية ُمس���يرة لمجموعة مواطنين 

شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، بزعم إطالقهم بالونات حارقة.
يأتي ذلك عقب إصدار المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر )الكابنيت( بعد ظهر امس 
أم���ًرا إلى جيش االحتالل بالعمل على إنهاء استنزاف الطائرات والبالونات الحارقة التي 

تطلق من قطاع غزة.
وحّول الش���بان الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة تستنفر االحتالل، بعد ربط 
علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغّمسة بالسوالر في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار 

وإطالقها نحو أراٍض زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية.

17حريقًا بمستوطنات 
غالف غزة بفعل 
البالونات حارقة

حيفا/ االستقالل:
شهدت مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل 
يوم أمس، مظاهرات تضامنًا مع قطاع غزة المحاصر 
ورفضًا للعدوان اإلسرائيل���ي المتجدد عليه، وذلك 

بدعوة من حراك حيفا الشبابي.
ونظمت التظاهرة في تمام الس���اعة التاسعة مساء 
األحد، في ساح���ة األسير في ش���ارع أبو نواس في 

حيفا.
وقال بيان الح���راك: إن »الجيش اإلسرائيلي المجرم 
وحكومته ُيشددان الحصار القاتل على غزة بدال من 
إيقافه، ويقومان أيضًا بالقصف الشديد على القطاع 
وقتل فلسطينيين إضافيين والتسبب بمعاناة أكبر 

لسكان القطاع«.
وكانت طائرات االحتالل شنت الس���بت غارات على 
مواق���ع للمقاومة في القطاع، بزع���م الرد على إصابة 
جندي إسرائيلي خالل أحداث مس���يرة العودة يوم 

الجمعة.

تظاهرة بحيفا تنديدًا بالعدوان على غزة

مظاهرة يف حيفا اأم�س     

رام الله/ االستقالل:
أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان 
عش���راوي، العدوان اإلسرائيل���ي المتواصل على أبناء 
شعبنا العّزل في قطاع غزة، والذي راح ضحيته طفالن 
وجرح العديد من المواطنين في انتهاك صارخ لقواعد 

القانون الدولي والشرعية الدولية.

وقال����ت في تصريح لها: "إن جرائ����م الحرب اإلسرائيلية 
والعدوان المتصاعد ضد شعبنا، واستهداف المدنيين 
الع����ّزل ف����ي األماكن العام����ة والحدائ����ق والمالعب عبر 
الغارات والقص����ف، هي عمليات إعدام خ����ارج القانون 
تهدف إلى ج����ر المنطقة نحو مزيد م����ن العنف وعدم 
االستق����رار". وطالبت عش����راوي المجتم����ع الدولي برفع 

الحصانة الس����ياسية والقانونية عن إسرائيل والتدخل 
الفوري لوقف عمليات القتل والتصعيد، وتوفير الحماية 
الدولية العاجلة لشعبنا، ورفع الحصار الجائر عن القطاع 
المفروض منذ 11 عام����ًا، واتخاذ تدابير جدية لمحاسبة 
إسرائيل ومس����اءلتها على خروقاته����ا وإنهاء االحتالل 

وتمكين شعبنا من تقرير مصيره على أرضه.

غزة / االستقالل:
قالت وزارة الصحة في غزة يوم أمس األحد: إنها اتخذت عدة طرق لتطوير خدماتها 
المقدمة ميدانيًا في مس���يرة العودة عبر تدعيم نقاطه���ا الطبية بفرق ذات خبرات 
عالية من المستشفيات. وأوضح مدير دائرة شئون األطباء في الوزارة أحمد شتات، أن 
الفرق تضُم أطباء جراحين وأطباء عناية مركزة وفنيي عمليات للتعامل مع اإلصابات 

الخطيرة ميدانيًا واستثمار الوقت إلنقاذ حياتهم وحمايتهم قدر اإلمكان.
وأشار شتات إلى أن ه���ذه الخطوة تأتي حفاظًا من الوزارة على استثمار الوقت 

إلنقاذ حياة المصابين وعالجهم بعدم تعرضهم للمضاعفات الخطيرة.
وتسبب اعتداء الجيش اإلسرائيلي على مسيرات العودة التي انطلقت منذ أكثر 

من 100 يوم بارتقاء أكثر من 130 شهيدًا وإصابة 16 ألف آخرين.

نابلس / االستقالل:
هدمت جرافات االحتالل يوم أمس األحد، منش���أتين سكنيتين قرب بلدة دوما جنوب 

شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بدعوى عدم الترخيص.
وقال رئيس مجلس قروي دوما عبد السالم دوابشة في تصريح له: إن قوة من االحتالل 
ومعه���ا جرافات اقتحمت خرب���ة المراجم جنوب غرب دوما، وباشرت هدم منش���أتين 
سكنيتين تعودان للمواطنين مس���لم معروف مس���لم من بلدة تلفيت، وأمين سليم 
شراب���ي من القدس.  وأضاف أن االحتالل سلم أصحاب المنش���أتين إخطارات بالهدم 
قبل أسبوع، علمًا أن إح���دى البنايتين قائمة منذ أكثر من 30 عامًا، واألخرى منذ أربعة 
أعوام، وقد قام أصحابهما بإبالغ الجهات المس���ؤولة في الس���لطة في حينه من أجل 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

االحتالل يهدم 
منشأتين سكنيتين 

جنوب نابلس

صحة غزة تدعم
 نقاطها الطبية 

الحدودية بمختصين

عشــراوي تديــن العــدوان علــى قطــاع غــزة

جراء تقليصات وزارة رام الله
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 480  / 2018 (
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد 
: باس���ل عصام الدين محمد أبو دقة م���ن سكان خانيونس هوية رقم 
903501765 بصفت���ه وكيال عن : عصام الدي���ن محمد أحمد أبو دقة 
بصفته وكياًل عن / احس���ان محمد احم���د أبو دقة وشامل محمد احمد 
خضر أبو دقة ومش���هور محمد احمد أبو دقة ورمزي الحاج محمد احمد 

أبو دقة 
بموجب وكالة رق���م : 3269 / 2012 الصادرة عن خانيونس + 1447 / 
2012 الص���ادرة عن خانيونس + 9119 / 2011 الصادرة عن رام الله + 
8082 / 2011 الص���ادرة عن خانيون���س + 2502 / 2017 الصادرة عن 

خانيونس 
          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 112 قسيمة 122 المدينة خانيونس + قطعة 244 قسيمة 22 
+ 18 + 19 المدينة عبسان  

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

المعاملة . التاريخ :   15 /7 / 2018م

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

غزة/سماح المبحوح:
قال����ت وزارة الصحة في قط����اع غزة يوم أمس 
األحد: إنه����ا تعاني عجزًا كبي����رًا في مخزون 
األدوي����ة لديه����ا، وأن الكثي����ر م����ن الجرحى 
يضط����رون لش����راء األدوية بأنفس����هم؛ جراء 
تقليص����ات الوزارة برام الله، والتي وصلت إلى 
نحو 50% من مجموع احتياج القطاع الصحي 

بغزة.
ج����اء ذل����ك خ����الل جلس����ة حواري����ة لنادي 
اإلعالميات في مدينة غزة؛ نظمتها مؤسسة 
"فلسطينيات" بالشراكة مع مؤسسة هينرش 
بول األلمانية بعنوان: "األزمات الصحية التي 
تواجه مصابي مسيرات العودة"، ضمن أنشطة 

حملة عالجوهم التي تطلقها فلسطينيات.
وقال مدير عام المستش����فيات بالصحة بغزة 
عبد اللطي����ف الح����اج :"إن وج����ود العيادات 
والمستش����فيات الحكومي����ة يعتب����ر المالذ 
للمواطنين جراء إصابتهم بمس����يرة  الوحيد 
العودة، وه����و ما أدى إل����ى تناقص كبير في 

األدوية والمستهلكات الطبية."

وأضاف الح����اج أنه مع بدء المس����يرة حاولت 
ال����وزارة اتخ����اذ إج����راءات عبر إنش����اء خمس 
نقاط طبية قرب مخيم����ات العودة، ما ساهم 
في خف����ض نس����بة الجرح����ى الواصلين إلى 
المستش����فيات عبر توفير العالج األولى لجزء 

كبير منهم.
اإلصاب����ات  جمي����ع  توجه����ت  "ل����و  وتاب����ع 
للمستش����فيات لحدثت كارث����ة، لكن النقاط 
الطبي����ة ساهم����ت ف����ي وص����ول الكثير من 
المصابين بحالة مس����تقرة ومعالجة الحاالت 
الطفيفة ميدانيًا، وتم تطوير هذه النقاط بعد 

األسبوع األول".
وذكر الحاج أن عدد الجرحى منذ بدء المسيرة 
في 30 مارس الماضي وصل إلى 16400 إصابة 
حتى اآلن، الفتًا إلى أن من بين المصابين 48 
حالة بتر لألطراف الس����فلية نتيجة إصابتها 
بالرصاص المتفجر، مش����ددًا عل����ى أن الوزارة 
استنفرت جراحي العظام واألوعية الدموية  ؛ 
إلنقاذ حياة المصابين والمحافظة على الطرف 

من البتر .

وبي����ن أنه بالرغ����م من النقص الش����ديد في 
األدوية إال أن المستش����فيات سعت لتوفير 
المضادات الحيوية لغالبي����ة الجرحى ، إال أن 
بعضهم اضطر لش����راء األدوية على حسابه ، 

لعدم وجودها في مخازن الوزارة . 
م����ن جانبه، قال مدي����ر عام الصيدل����ة بوزارة 
الصحة منير الب����رش: إن الوضع الدوائي في 
القط����اع سيء منذ عامين على األقل، إذ هناك 
أدوي����ة رصيدها صف����ر، الفتًا إل����ى أن العجز 

الدوائي وصل إلى %30.
وأوضح أن تكلفة ما يحتاجه القطاع من أدوية 
ومس����تهلكات طبي����ة يبلغ 40 ملي����ون دوالر 
سنويًا منها 33 مليون دوالر أدوية و7 ماليين 
دوالر مستهلكات طبية، الفتًا إلى أنها كانت 
تدرج ضمن موازنة الس����لطة الفلسطينية، إال 

أنها أصبحت تصل القطاع بالقطارة.
وأكد البرش أنه منذ فرض العقوبات على قطاع 
غزة فق����دت وزارة الصح����ة 50% من األدوية 
األساسية، واصفا الرق����م بأنه "مخيف"، الفتًا  
إل����ى أن ما يتوفر من أدوي����ة في الصيدليات 

العامة يصل إلى 3 آالف صنف وهي تختلف 
عن األدوية الرئيسية الخاصة بوزارة الصحة.

وأوضح البرش أن الوزارة عندما بدأت مسيرات 
العودة لم يكن يتوفر لديها محاليل غس����يل 

الكلى وال محاليل وريدية أو مثبتات.
وأشار إل����ى أنه عندما وصل����ت اإلصابات منذ 
الجمع����ة األولى فوجئ����وا بالك����م الكبير من 
الجرح����ى بإصابات خطيرة؛ بينم����ا توقعوا أن 
تك����ون غالبتيها إصابات غاز كون المس����يرة 

سلمية وشعبية.
ونوه إلى أن سد العجز بالتبرعات ليس كافيًا 
رغم وصول مس����اعدات طبية، فيه لم تغِط إال 
5% من مجموع االحتياج، الفتًا إلى أن "سياسة 
المانحين تتماشى مع توّجه المجتمع الدولي 
بالحصار المفروض عل����ى القطاع فحتى حبة 
الدواء عليها رقابة وه����م ال يدخلون على غزة 

إال اليسير".
وبّي����ن البرش أن وزارة الصحة تحتاج نحو 2.5 
ملي����ون دوالر شهريًا كأدوية ومس����تهلكات 
طبية، مشيرًا إلى أن كل األدوية تدخل ضمن 

الطوارئ مثل أدوية الس����رطان واألنس����ولين 
وأدوية الضغط وغيرها.

من ناحيت����ه الناطق اإلعالمي ل����وزارة الصحة 
أشرف الق����درة فقد بّين بأن عدد الش����هداء 
وص����ل إل����ى 141 شهيدًا منذ بدء مس����يرات 
العودة و16400 جريحًا وصل منهم 53% إلى 

المستشفيات.
وبين القدرة أن نص����ف المصابين الواصلين 
الحي  بالرص����اص  أصيب����وا  للمستش����فيات 
والمتفجر بينهم 77 % في األطراف السفلية 
مشيرًا إلى أن الوزارة باتت ترسل اإلصابات إلى 
مستشفيات غير حكومية وهذا ما ميز الفعل 
الصحي في مواجهة االعتداء على مس����يرات 
العودة فال����كل تعامل بأقصى م����ا لديه من 

إمكانيات.
وأوضح القدرة أن الجريح ال يغادر المستشفى 
إال بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة، ويكون خروجه 
في ه����ذه الحالة من أجل إنق����اذ حياة آخرين 
ف����ي ظل نقص األسّرة إذ يت����م التعامل وفق 

األولويات.

الصحة بغزة: نعاني عجزًا كبيرًا في األدوية والجرحى يضطرون لشرائها

القدس المحتلة/ االستقالل:
اندلع 17 حريقًا امس األحد، في مستوطنات إسرائيلية بغالف قطاع غزة بفعل طائرات 
وبالون���ات حارقة أطلقت من القط���اع، وسط قرار إسرائيلي ب� »الرد العس���كري« لوقفها 

واستنزافها.
وأفاد موقع »0404« العبري بأن عدد الحرائق بمستوطنات غالف القطاع ارتفعت إلى 17 

حريقًا منذ صباح امس االحد.
فيما أصيب مواطنان عصر أمس بقصف طائرة إسرائيلية ُمس���يرة لمجموعة مواطنين 

شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، بزعم إطالقهم بالونات حارقة.
يأتي ذلك عقب إصدار المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر )الكابنيت( بعد ظهر امس 
أم���ًرا إلى جيش االحتالل بالعمل على إنهاء استنزاف الطائرات والبالونات الحارقة التي 

تطلق من قطاع غزة.
وحّول الش���بان الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة تستنفر االحتالل، بعد ربط 
علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغّمسة بالسوالر في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار 

وإطالقها نحو أراٍض زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية.

17حريقًا بمستوطنات 
غالف غزة بفعل 
البالونات حارقة

حيفا/ االستقالل:
شهدت مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل 
يوم أمس، مظاهرات تضامنًا مع قطاع غزة المحاصر 
ورفضًا للعدوان اإلسرائيل���ي المتجدد عليه، وذلك 

بدعوة من حراك حيفا الشبابي.
ونظمت التظاهرة في تمام الس���اعة التاسعة مساء 
األحد، في ساح���ة األسير في ش���ارع أبو نواس في 

حيفا.
وقال بيان الح���راك: إن »الجيش اإلسرائيلي المجرم 
وحكومته ُيشددان الحصار القاتل على غزة بدال من 
إيقافه، ويقومان أيضًا بالقصف الشديد على القطاع 
وقتل فلسطينيين إضافيين والتسبب بمعاناة أكبر 

لسكان القطاع«.
وكانت طائرات االحتالل شنت الس���بت غارات على 
مواق���ع للمقاومة في القطاع، بزع���م الرد على إصابة 
جندي إسرائيلي خالل أحداث مس���يرة العودة يوم 

الجمعة.

تظاهرة بحيفا تنديدًا بالعدوان على غزة

مظاهرة يف حيفا اأم�س     

رام الله/ االستقالل:
أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان 
عش���راوي، العدوان اإلسرائيل���ي المتواصل على أبناء 
شعبنا العّزل في قطاع غزة، والذي راح ضحيته طفالن 
وجرح العديد من المواطنين في انتهاك صارخ لقواعد 

القانون الدولي والشرعية الدولية.

وقال����ت في تصريح لها: "إن جرائ����م الحرب اإلسرائيلية 
والعدوان المتصاعد ضد شعبنا، واستهداف المدنيين 
الع����ّزل ف����ي األماكن العام����ة والحدائ����ق والمالعب عبر 
الغارات والقص����ف، هي عمليات إعدام خ����ارج القانون 
تهدف إلى ج����ر المنطقة نحو مزيد م����ن العنف وعدم 
االستق����رار". وطالبت عش����راوي المجتم����ع الدولي برفع 

الحصانة الس����ياسية والقانونية عن إسرائيل والتدخل 
الفوري لوقف عمليات القتل والتصعيد، وتوفير الحماية 
الدولية العاجلة لشعبنا، ورفع الحصار الجائر عن القطاع 
المفروض منذ 11 عام����ًا، واتخاذ تدابير جدية لمحاسبة 
إسرائيل ومس����اءلتها على خروقاته����ا وإنهاء االحتالل 

وتمكين شعبنا من تقرير مصيره على أرضه.

غزة / االستقالل:
قالت وزارة الصحة في غزة يوم أمس األحد: إنها اتخذت عدة طرق لتطوير خدماتها 
المقدمة ميدانيًا في مس���يرة العودة عبر تدعيم نقاطه���ا الطبية بفرق ذات خبرات 
عالية من المستشفيات. وأوضح مدير دائرة شئون األطباء في الوزارة أحمد شتات، أن 
الفرق تضُم أطباء جراحين وأطباء عناية مركزة وفنيي عمليات للتعامل مع اإلصابات 

الخطيرة ميدانيًا واستثمار الوقت إلنقاذ حياتهم وحمايتهم قدر اإلمكان.
وأشار شتات إلى أن ه���ذه الخطوة تأتي حفاظًا من الوزارة على استثمار الوقت 

إلنقاذ حياة المصابين وعالجهم بعدم تعرضهم للمضاعفات الخطيرة.
وتسبب اعتداء الجيش اإلسرائيلي على مسيرات العودة التي انطلقت منذ أكثر 

من 100 يوم بارتقاء أكثر من 130 شهيدًا وإصابة 16 ألف آخرين.

نابلس / االستقالل:
هدمت جرافات االحتالل يوم أمس األحد، منش���أتين سكنيتين قرب بلدة دوما جنوب 

شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بدعوى عدم الترخيص.
وقال رئيس مجلس قروي دوما عبد السالم دوابشة في تصريح له: إن قوة من االحتالل 
ومعه���ا جرافات اقتحمت خرب���ة المراجم جنوب غرب دوما، وباشرت هدم منش���أتين 
سكنيتين تعودان للمواطنين مس���لم معروف مس���لم من بلدة تلفيت، وأمين سليم 
شراب���ي من القدس.  وأضاف أن االحتالل سلم أصحاب المنش���أتين إخطارات بالهدم 
قبل أسبوع، علمًا أن إح���دى البنايتين قائمة منذ أكثر من 30 عامًا، واألخرى منذ أربعة 
أعوام، وقد قام أصحابهما بإبالغ الجهات المس���ؤولة في الس���لطة في حينه من أجل 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

االحتالل يهدم 
منشأتين سكنيتين 

جنوب نابلس

صحة غزة تدعم
 نقاطها الطبية 

الحدودية بمختصين

عشــراوي تديــن العــدوان علــى قطــاع غــزة

جراء تقليصات وزارة رام الله
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح �سمال غزة

المدعون: 1- زكية عيد محمود العكلوك – غزة – مقيمة في السعودية 2- 
أحمد منذر سعيد العكلوك – غزة – مقيم في السعودية 3-سعيد منذر 
سعيد العكلوك – غزة – مقيم في الس���عودية 4- عبد الله منذر سعيد 
العكلوك – غزة – مقيم في السعودية 5- أمل منذر سعيد العكلوك – غزة 
– مقيمة في السعودية 6- جميلة منذر سعيد العكلوك – غزة – مقيمة 
في السعودية 7- عيد منذر سعيد العكلوك – غزة – مقيم في السعودية 
8- جميلة رفيق سعيد العكلوك – غزة – مقيمة في السعودية 9- سامية 
رفيق سعيد العكلوك – غزة – مقيمة في الس���عودية 10- سوزان علي 
نعمان عمار / العكلوك – غزة -مقيمة في الس���عودية 11- عوض رفيق 
سعيد العكلوك – غزة – مقيم في الس���عودية 12- سعيد رفيق سعيد 
العكلوك – غزة – مقيم في السعودية 13- محمد رفيق سعيد العكلوك 
– غزة – مقيم في الس���عودية بواسطة وكيلهم الس���يد / عدنان محمد 
عياد – غ���زة – كراج الزهراء هوية رقم 950850636 وكياله المحاميان / 
محمد خيري دلول ومحمود الش���رقاوي – غزة الجندي المجهول – مجمع 

الحويطي التجاري. 
المدعى عليهم: 1- نصوحي سعيد محمود العكلوك – غزة الشجاعية – 
ديوان آل العكلوك – مسافر خارج البالد 2-باسل سعيد محمود العكلوك 
– غزة الش���جاعية – ديوان آل العكلوك – مس���افر خارج البالد 3-محمود 
سعيد محمود العكلوك – غزة الشجاعية – ديوان آل العكلوك – مسافر 

خارج البالد
مذكرة حضور في القضية رقم 697 / 2017

إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله ومجهولي محل اإلقامة حاليًا 
بما أن المستدعين المذكورين أعاله قد تقدموا بالقضية المرقومة أعاله 
لدى هذه المحكمة ونوعها إزالة شيوع وذلك استنادًا إلى ما يدعونه في 
الئحة دعواهم المحفوظ لكم نسخًا منها في ملف القضية والمعين لها 
جلس���ة يوم األحد الموافق 2018/10/15م ، لذا يقتضي عليكم الحضور 
في اليوم المحدد لنظر القضية أو توكيل من تش���اؤون للحضور عنكم 
وليك���ن معلومًا لديكم أنكم اذا تخلفتم ع���ن ذلك سينظر في القضية 

باعتباركم حاضرين.

رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة
رامي �سلوحة

غزة/ االستقالل:
ح���ذر مبع���وث األم���م المتحدة 
نيك���والي مالدين���وف م���ن بدء 
جول���ة مواجهة جديدة في قطاع 
غ���زة إذا لم تتراجع كافة األطراف 
المتس���ببة في التصعيد األخير 

خطوة إلى الوراء.
ف���ي مؤتمر  وق���ال مالدينوف 
عقده أمام مق���ر األمم المتحدة 
بمدين���ة غزة ي���وم أمس األحد: 
"نحن أمام مش���هد معقد جدًا 
في غزة، وباألمس كنا أمام بداية 
ح���رب حقيقي���ة، وأي مواجهة 
الجميع"،  فيها  سيخسر  قادمة 
مش���يرًا إلى أنه ال يوجد أي أحد 

يريدها.
المتح���دة  األم���م  أن  وأض���اف 
تواصلت م���ع كافة األطراف لكي 
تتوقف ه���ذه الدائرة، ويجب أن 

تتوقف".
الشهداء  ألهالي  بتعازيه  وبعث 
الذين ارتقوا في العدوان األخير 
"إن  ق���ال:  القط���اع، لكنه  عل���ى 
اإلسرائيليي���ن عاشوا تهديدات 
الصواري���خ  بس���بب  متواصل���ة 

األخيرة التي انطلقت من غزة"
على  "إننا  حديث���ه:   واستط���رد 
بعد خطوة واحدة لجولة تصعيد 
أن  جديدة، وعلى جميع األطراف 
تتراج���ع خطوة إلى ال���وراء لمنع 

ذلك".
ووج���ه مالدينوف ن���داء أوال إلى 
الفلسطينيين في قطاع غزة، أن 
"يتراجعوا نوعًا ما ويحافظوا على 
المظاهرات سلمي���ًا، ورسالة إلى 
الفصائل الفلسطينية، أن توقف 

الصواري���خ وإط���الق الطائ���رات 
الورقية".

كم���ا دعا مالدين���وف "إسرائيل" 
إلى "أن تكون أكث���ر تريثًا، وإلى 
ب���أن يتم  القن���اص اإلسرائيلي 

التوقف عن إطالق النار".
وطالب كافة األطراف بالتعاون مع 
األمم المتحدة وكل الجهات التي 
تتعاون معه���ا لوقف التصعيد 
وتحسين األوضاع في القطاع، بما 

فيها جمهورية مصر.
ووج���ه مالدين���وف رسال���ة إلى 
واألطراف  والفصائ���ل  حم���اس 
الفلس���طينية، قال فيه���ا:  "إن 
مبادرة مص���ر الحالية للمصالحة 
الفلس���طينية وتحسين األوضاع 

ف���ي القط���اع ستك���ون األخيرة، 
وبعده���ا سنكون أمام فوضى إذا 
فش���لت"، مش���ددًا على أن مصر 
في مبادرته���ا الحالية تمثل كل 

المجتمع الدولي.
واعتب���ر أن الطريق���ة الوحي���دة 
إلخراج غ���زة من األزم���ة الحالية 
الوضع  تده���ور  الت���ي سببه���ا 
واألمني،  والس���ياسي  اإلنساني 
هو أن يتوق���ف إطالق الصواريخ 
وإطالق النار، ومن ثم العمل على 
إنهاء الوضع اإلنس���اني عبر خلق 
للس���كان وإمدادهم  فرص عمل 
بالكهرباء والم���اء وإصالح الوضع 

الصحي فيها.
وأك���د أن األمم المتح���دة لديها 

خط���ط فورية للتح���رك في هذا 
الحكومة  بالتنس���يق مع  االتجاه 
الش���ركاء  وكل  الفلس���طينية 
الدوليي���ن الذين يري���دون فعال 

المساعدة بحل المشكلة.
وأع���رب ع���ن أمله ف���ي أن تثمر 
خالل األيام القادمة جهود األمم 
الموقف  ف���ي احت���واء  المتحدة 
لتحس���ين  جديدة  فرصة  وخلق 
وضع غزة، مؤكدًا في ذات الوقت 
أن األمم المتح���دة لن تغادر غزة 
وستزي���د م���ن تواجده���ا فيها 
لمس���اعدة سكانها بالتنس���يق 
والتعاون مع وكالة الغوث "أونروا" 
رغم األزمة الكبيرة التي تعيشها 

األخيرة.

مالدينوف: غزة على بعد خطوة من جولة 
تصعيد جديدة إن لم يتراجع الجميع

رام الله/ االستقالل:
أعلن وزير التربية والتعلي���م العالي صبري صيدم أن الوزارة أتمت كافة 
استعداداتها الفتت���اح العام الدراسي مبك���رًا واستثنائيًا في مدرسة 

تجمع الخان األحمر البدوي في ضواحي القدس.
وأكد صيدم أن إطالق العام الدراسي بش���كل مبك���ٍر واستثنائٍي يأتي 
كنه���ج واضح للوزارة ف���ي دعم هذا التجمع ومدرست���ه الوحيدة وباقي 

مدارس التحدي والصمود.
ولف���ت إلى أنه ومع إطالق الع���ام الدراسي في الخان األحمر يتوجه 174 
طالبًا إل���ى مدرستهم، في الوقت الذي استحدثت ال���وزارة صفًا جديدًا 
لتصبح المدرسة حت���ى الصف العاشر، عالوة على الت���زام الوزارة بنقل 
طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر إلى أريحا، وااللتزام بتوفير كل 

متطلبات إنجاح العام الدراسي.
وكان���ت سلطات االحت���الل أصدرت قرارًا يقض���ي بتحويل تجمع الخان 

األحمر لمنطقة عسكرية.
وتواصل آلي���ات االحتالل العمل يوميًا في محي���ط وداخل تجمع الخان 

األحمر، بشق طرقات وشوارع بالمنطقة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادق���ت لجنة التش���ريع والقانون 
في الكنيس���ت يوم أمس األحد على 
مش���روع قانون "فيس���بوك" والذي 
ينص على منح المحكمة اإلسرائيلية 
وصفتها  منش���ورات  إزالة  صالحية 

ب�"تحريضية" على اإلنترنت.
وقالت صحيف���ة "معاريف" العبرية: 
إن اللجن���ة صادق���ت على مش���روع 
القان���ون تمهي���دًا لعرض���ه عل���ى 
الكنيست للمصادقة النهائية عليه، 
لدى  فس���تكون  القانون  وبحس���ب 
المحكمة المركزية الصالحية بطلب 
من الش���اباك أو "الدول���ة" أن تصدر 
أمرًا يحظر بموجبه نش���ر محتوى او 
نش���ره عبر اإلنترنت بم���ا فيها على 

رام الله/ االستقالل:
قال محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين كريم عجوة: إن إدارة مصلحة 
الس���جون اإلسرائيلية تواصل إهمال الحالة الصحية لألسير محمود أبو 
خرابيش )53عامًا( من مخيم عين السلطان في محافظة أريحا، والمعتقل 

منذ 30عامًا.
وأض���اف عجوة في بيان له يوم أمس األح���د، أن أبو خرابيش يعاني من 
التهابات في األمعاء وآالم في البطن وارتفاع في الكوليسترول، بعد إجراء 
عملي���ة جراحية له في المرارة قبل نحو سبعة أشه���ر، وال يتناول سوى 

المسكنات.

انطالق العام الدراسي 
في »الخان األحمر« 

االحتالل يواصل إهمال 
الحالة الصحية لألسير 

أبو خرابيش

غزة / انصاف حطاب:
أكدت شركة توزيع الكهرباء بغزة، أنها تقوم بوضع 
استراتيجيات لمواجهة عج���ز الكهرباء الكبير في 

قطاع غزة.
وأوضح مس���اعد المدي���ر العام التنفي���ذي م. ماهر 
عايش، أن شركة الكهرباء تتجه نحو تأهيل شركات 
كهرب���اء م���ن القطاع الخ���اص للعمل ف���ي تركيب 
الع���دادات الذكية منه���ا مما يس���اهم في سرعة 

تركيب تلك العدادات استعدادًا ألي مشروع ذاتي 
أو خارجي بالخصوص .

وأك���د عايش، أن هذا البرنامج يأتي في إطار الحاجة 
الفنية و المس���ئولية المجتمعية لش���ركة التوزيع 
تجاه القطاع الخاص، مش���يرًا الى أن تلك المشاريع 
من شأنها خلق شراكة حقيقية بين الشركة وكافة 
الش���ركات العاملة في هذا المج���ال لتخفيف أزمة 

الكهرباء في القطاع.

جاء ذلك خالل لقاء خاص نظمته الشركة بمقر اتحاد 
المقاولين بمدينة غزة، ضم الش���ركات المتخصصة 
بتركيب أنظمة العدادات الذكي���ة، من أجل تبادل 
قواعد البيانات والدف���ع باتجاه شراكة استراتيجية 
بين القط���اع الخاص والش���ركة بما يتيح لش���ركة 
التوزيع تأهيل واعتماد تلك الش���ركات للدخول في 
أي مناقصة مقبلة بش���أن تركيب الع���دادات وفق 

اإلجراءات الفنية المناسبة.

شركة الكهرباء تضــع استــراتيجيــة
 لمواجهــة عجــز الكهربــاء فــي غــزة

الكنيست يصادق مبدئيًا على قانون »فيسبوك«

"فيسبوك" أو "تويتر" أو "غوغل".
كم���ا ين���ص القان���ون عل���ى من���ح 
الصالحي���ة للمحكمة إلص���دار األمر 

محتوى  بإزال���ة  المزودة  للش���ركات 
مخالفة  والذي يش���كل  "تحريضي" 
جنائية. كما يسمح القانون للمحكمة 

بأن تحظر على محركات البحث مثل 
"غوغ���ل" أن تضع في خيارات البحث 

مواقع أو مواد "تحريضية" بعينها.

) APA images (          املوؤمتر ال�سحفي لنيكولي مالدينوف بغزة اأم�س

الكني�ست الإ�سرائيلي 
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد أحمد محمد البيوك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400160289( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة رفح ال�سرعية الإبتدائية

الموضوع / تبليغات شرعية
إعالم حكم غيابي

إل���ى المدعى عليه / شادي محمد سالم الحاوي من أسدود وسكان رفح 
سابقًا وحاليًا في سجن نفح���ة داخل األراضي المحتلة ومجهول محل 
اإلقام���ة فيها  اآلن لقد حكم عليك بتاري���خ 2018/2/25م في الدعوى 

أساس 2016/883م  وموضوعها  
" تاب���ع المهر المعج���ل " المقامة عليك من قب���ل زوجتك ومدخولتك 
بصحيح العقد الشرعي المدعية/ منى سالم حماد أبو شباب المشهورة 

الحاوي وسكان رفح.
وذلك بتاب���ع مهرها المعجل وقدره )3000( ثالث���ة آالف دينار أردني 

حكمًا غيابيًا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف.
لذلك صار تبليغك حسب األصول. 

وحرر في 2018/4/10م 

قا�سي رفح ال�سرعي 
ال�سيخ/ طه عبد احلميد �سارب

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ أحمد رزق عطية الحويطي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905394516 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة رفح ال�سرعية الإبتدائية

الموضوع / تبليغات شرعية
إلى/ إسراء عبد الحميد أبو محيسن من أسدود وسكان رفح سابقًا والمقيمة 
حالي���ًا في جمهورية مصر العربية – العري���ش )البلد( نعلمك  أن زوجك 
غير الداخ���ل بك وال مختلي بك خلوة صحيح���ة أو فاسدة / خالد محمود 
سالمة يونس الصادق الكاش���ف من مصر وسكانها . قد قام بتطليقك 
لدى محكمة رفح الش���رعية بتاري���خ 15 / 7 / 2018م  طلقة واحدة بائنة 
بينون���ة صغرى قبل الدخول وقبل الخلوة بوكالة الزوج وإنه ال عدة عليك . 

لذلك صار تبليغك حسب األصول .
وحرر في 2 / ذو القعدة / 1439 ه� وفق 15 / 7 / 2018م

قا�سي رفح ال�سرعي

غزة/ االستقالل: 
دعا اتح���اد المقاولين ف���ي قطاع غزة 
أمس األحد لمقاطعة مكتب تس���ويق 
موجهًا  الجبه���ة"،  وحجر  "األنترل���وك 
إنذارًا لش���ركات المق���اوالت وأصحاب 

المصانع بعدم جواز االحتكار.
ودع���ا االتح���اد ف���ي بي���ان وص���ل " 
االستق���الل"  نس���خه عن���ه أصح���اب 
المصانع للعودة لتحرير السلعة، وفق 
مبادئ المنافسة الحرة، وقانون العرض 
والطلب تماشيًا مع قان���ون العطاءات 
الحكومية وقانون الش���راء العام الذي 
يبيح المنافس���ة وال يبيح االحتكار، إال 

أنهم لم يستجيبوا لنا.
وق���ال إنه: "رغ���م األزم���ات المتالحقة 
وآخره���ا إغالق االحت���الل معبر كرم أبو 
سالم واستنفار الجميع لمواجهة آثاره 
المدمرة، خرج علينا ما يس���مى بمكتب 
تنسيق بالط اإلنترلوك وحجر الجبهة 
بخطوة مستفزة غير محسوبة النتائج 

وتناقض التوجه الوطني.
وأوضح االتحاد أن "المكتب" رفع أسعار 
منتجاتهم عن سعر البيع المنطقي بما 
يزيد عن 40% والمحس���وبة من ذوي 
االختصاص األمر ال���ذي اعتبره "خطرًا 
وشاذًا ومستهترًا بالصالح والمال العام 

ويضر كل المقاولين".
وطال���ب المقاولين كاف���ة بمقاطعة ما 
االحتكارية"  "المنظوم���ة  علي���ه  أطلق 

وعدم التعامل معها لحين استجابتهم 
لمطل���ب االتح���اد عبر إغ���الق مكتب 
التنس���يق وتحرير األسعار على قاعدة 
المنافس���ة الحرة مع الحرص الش���ديد 
على تحقي���ق مصالح الجمي���ع بالربح 

المنطقي العادل.
كما طال���ب االتحاد ال���وزارات المعنية 
وجه���ات االختص���اص بالوقوف عند 
والقانوني���ة  األدبي���ة  مس���ئولياتها 
لحماية قطاع اإلنشاءات ومنع االحتكار 

واالستغالل.
وأك���د االتح���اد بأن���ه بص���دد اتخ���اذ 
اإلج���راءات الكفيل���ة بتوفي���ر ه���ذه 
المنتجات من مصادر أخرى، وذلك بعد 

التش���اور مع المهتمين بأعمال الطرق 
والبني���ة التحتي���ة، متعه���دًا بتوفير 
الحماية النقابية للمتضررين لدي كافة 

الجهات المشغلة.  
وأك���د التواصل مع جهات االختصاص 
ف���ي وزارة االقتص���اد الوطن���ي ووزارة 
األشغ���ال العام���ة واإلسك���ان لوقف 
ه���ذا اإلج���راء، باإلضافة إل���ى مخاطبة 
المؤسس���ات المش���غلة لتأجيل موعد 
تس���ليم العط���اءات لحين ح���ل هذه 

المشكلة.
ش���دد االتحاد عل���ى العم���ل من أجل 
تأسيس شركة مساهمة إلنشاء مصنع 
"انترلوك وحجر جبهة" برعاية االتحاد 

يوفر جزءًا هامًا من السوق ليخلق مجاال 
للمنافسة مع المصانع األخرى.

وطال���ب وزارة االشغ���ال عب���ر لجن���ة 
التصني���ف الوطنية بتعليق تصنيف 
المصانع  المقاوالت أصح���اب  شركات 
واحتكار  بالس���وق  بالتحكم  لقيامهم 
المش���اريع عبر التحكم باألسعار األمر 
الذي يخال���ف قانون العطاءات وقانون 
الشراء العام. وأعلنت حكومة االحتالل 
االثني���ن الماضي إغالقه���ا معبر كرم 
أبو سالم الذي يعتب���ر المعبر التجاري 
الوحيد لقطاع غزة، وذلك بزعم تواصل 
والبالونات  الطائ���رات  الش���بان إطالق 

الحارقة من قطاع غزة.

خالل اجتماع بمشاركة عشرات المقاولين

اتحاد المقاولين يدعو لمقاطعة مكتب
 »األنترلــوك وحجــر الجبهــة« بغــزة

غزة/ االستقالل:
دان مرك���ز إيوان للتراث الثقافي في غزة ي���وم أمس األحد، األضرار التي لحقت 
بمبنى قري���ة الفنون والحرف ومبنى دار الكتب الوطنية الفلس���طينية نتيجة 

القصف اإلسرائيلي.
وأكد المركز في بيان له يوم أمس، أن هذا االستهداف يأتي امتدادًا لسلس���ة 
طويل���ة من االعتداءات التي نفذتها ق���وات االحتالل ضد الممتلكات الثقافية 

في قطاع غزة.
وطال���ب البيان المجتمع الدولي ومنظماته التي تعنى بالحفاظ على الممتلكات 
الثقافي���ة باتخاذ إجراءات قانونية عقابية ضد االحتالل ومعاقبته وفق القانون 
الدولي الذي يعتب���ر مهاجمة الممتلكات الثقافية جريم���ة حرب، بل ويوجب 

حمايتها في أثناء العمليات العسكرية بين األطراف المتنازعة.
وتعتبر القرية محضنًا للفنون واألنش���طة الثقافية حيث تستضيف على مدار 

العام معارض فنية ومحاضرات وورش فنية تدريبية وملتقيات ثقافية.

استنكار بتضرر قرية 
الفنون ودار الكتب الوطنية 

بالقصف اإلسرائيلي

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت مصادر إعالمية إسرائيلية يوم أمس األحد: 
إن الجي���ش اإلسرائيلي ق���رر تقليص أعمال بناء 
الجدار الضخم حول قطاع غزة خشية استهداف 

العاملين فيه من القطاع.
وذك���ر موق���ع "واال" العبري أن مصن���ع اإلسمنت 
الخ���اص بالجدار توقف حاليًا بالنظر إلى تقليص 

أعمال البناء اليومية.
يذك���ر أن وزير الجي���ش اإلسرائيل���ي "أفيغدور 
ليبرم���ان" وّقع في يناير م���ن العام الماضي، على 
قرار باقتطاع أكثر م���ن 3 مليارات شيقل لصالح 
مشروع إنشاء عائق حول قطاع غزة، بعد أشهر من 

الجدل بشأن كيفية رصد الميزانية.
ويشمل المشروع سياجًا ذكيًا يشبه الموجود على 

الحدود مع مصر، وكذلك سورًا إسمنتيًا في عمق 
األرض، باإلضاف���ة لوسائل تكنولوجية لكش���ف 

األنفاق ووسائل دفاعية وهجومية متقدمة.
ويأتي "العائق األرضي" ف���ي ظل احتدام الجدل 
اإلسرائيل���ي الداخلي ح���ول تجاه���ل الحكومة 
اإلسرائيلية لمشكلة األنفاق على مدار 10 سنوات 

والنهوض على واقع مغاير بالحرب األخيرة.

تقليص أعمال بناء الجدار حول
 غزة خشية استهداف عامليه

جانب من اجتماع احتاد املقاولني  بغزة

رام الله / االستقالل:
أصي���ب يوم أمس األح���د، 9 مواطنين برصاص االحتالل خ���الل اقتحام مخيم 

الجلزون شمالي رام الله بالضفة المحتلة.
وأوضحت وزارة الصحة، أن 6 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي بينهم باألطراف 
السفلية والحوض و3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وتم نقل اإلصابات 

لمجمع فلسطين الطبي للعالج، فيما أكد األطباء أن حالة المصابين مستقرة.
وأفادت مصادر محلية من المخيم أن قوات االحتالل اقتحمت المخيم واعتلت أسطح 

عدة منازل واقتحمت عددًا منها، ووقعت مواجهات أطلق خاللها الجيش الرصاص.

خالل اقتحام مخيم 
الجلزون: 9 إصابات 
واعتقال 6 مواطنين

غزة / االستقالل: 
حذر رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيين علي الحايك أمس األحد من بدء 
ظهور انهي���ار واسع بالمنظومة االقتصادية في قطاع غزة، نتيجة توقف حركة 
الصادرات من القطاع إلى الخارج بش���كل ت���ام، ومنع االحتالل اإلسرائيلي إدخال 

حوالي 400 صنف من البضائع إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وق���ال الحايك في تصريح صحفي: إن األوضاع االقتصادية وصلت لحالة انهيار 
غير مس���بوقة تج���اوزت حاالت الح���روب متوقعًا أن يكون الع���ام الحالي كارثيًا 
م���ن حيث أعداد العاطلين عن العمل والفقراء ، والمعتمدين على المس���اعدات 

اإلنسانية .
واضاف الحايك أن وقف الصادرات والواردات يعني انضمام عشرات اآلالف من 
سكان غ���زة إلى صفوف العاطلين عن العمل ، ووص���ول أعداد الذين يعتمدون 
على المساعدات اإلنسانية ألكثر من 90% ، في وقت يعتبر فيه معدل االنهيار 

االقتصادي في غزة هو األعلى في العالم، مقارنة بالدول األخرى.
وأشار الحايك إلى أن الحركة الش���رائية في قطاع غزة وصلت إلى حدودها الدنيا، 
كمؤش���ر واضح لتفش���ي األزمات االقتصادي���ة المرتبطة بالعالق���ات التجارية 
وضعف السيولة النقدية والعجز الشامل وارتفاع أعداد الشيكات المرجعة ، مما 
ينذر بارتفاع متوقع بمؤشرات البؤس بس���بب األوض���اع الناشئة بفعل الحصار 

اإلسرائيلي وإغالق كافة المعابر المؤدية إليه.
ونوه الحايك إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى خطة إنعاش تنموية سريعة، والمضي 
قدم���ًا ف���ي المصالحة الوطني���ة للبدء بمش���اريع تنموية  تعزز م���ن االستقرار 

االقتصادي واالجتماعي واإلنساني والتكامل الجغرافي بين غزة والضفة.
ودع���ا الحايك جميع الجهات المس���ئولة إلعادة تفعيل وتس���ريع تنفيذ اتفاق 
المصالح���ة الفلس���طينية؛ والضغط عل���ى الجانب اإلسرائيل���ي إلنهاء الحصار 

اإلسرائيلي بشكل تام بما يحسن من أوضاع سكان غزة.

الحايك يحذر من انهيار 
واسع في المنظومة 

االقتصادية بغزة
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد أحمد محمد البيوك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400160289( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة رفح ال�سرعية الإبتدائية

الموضوع / تبليغات شرعية
إعالم حكم غيابي

إل���ى المدعى عليه / شادي محمد سالم الحاوي من أسدود وسكان رفح 
سابقًا وحاليًا في سجن نفح���ة داخل األراضي المحتلة ومجهول محل 
اإلقام���ة فيها  اآلن لقد حكم عليك بتاري���خ 2018/2/25م في الدعوى 

أساس 2016/883م  وموضوعها  
" تاب���ع المهر المعج���ل " المقامة عليك من قب���ل زوجتك ومدخولتك 
بصحيح العقد الشرعي المدعية/ منى سالم حماد أبو شباب المشهورة 

الحاوي وسكان رفح.
وذلك بتاب���ع مهرها المعجل وقدره )3000( ثالث���ة آالف دينار أردني 

حكمًا غيابيًا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف.
لذلك صار تبليغك حسب األصول. 

وحرر في 2018/4/10م 

قا�سي رفح ال�سرعي 
ال�سيخ/ طه عبد احلميد �سارب

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ أحمد رزق عطية الحويطي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905394516 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة رفح ال�سرعية الإبتدائية

الموضوع / تبليغات شرعية
إلى/ إسراء عبد الحميد أبو محيسن من أسدود وسكان رفح سابقًا والمقيمة 
حالي���ًا في جمهورية مصر العربية – العري���ش )البلد( نعلمك  أن زوجك 
غير الداخ���ل بك وال مختلي بك خلوة صحيح���ة أو فاسدة / خالد محمود 
سالمة يونس الصادق الكاش���ف من مصر وسكانها . قد قام بتطليقك 
لدى محكمة رفح الش���رعية بتاري���خ 15 / 7 / 2018م  طلقة واحدة بائنة 
بينون���ة صغرى قبل الدخول وقبل الخلوة بوكالة الزوج وإنه ال عدة عليك . 

لذلك صار تبليغك حسب األصول .
وحرر في 2 / ذو القعدة / 1439 ه� وفق 15 / 7 / 2018م

قا�سي رفح ال�سرعي

غزة/ االستقالل: 
دعا اتح���اد المقاولين ف���ي قطاع غزة 
أمس األحد لمقاطعة مكتب تس���ويق 
موجهًا  الجبه���ة"،  وحجر  "األنترل���وك 
إنذارًا لش���ركات المق���اوالت وأصحاب 

المصانع بعدم جواز االحتكار.
ودع���ا االتح���اد ف���ي بي���ان وص���ل " 
االستق���الل"  نس���خه عن���ه أصح���اب 
المصانع للعودة لتحرير السلعة، وفق 
مبادئ المنافسة الحرة، وقانون العرض 
والطلب تماشيًا مع قان���ون العطاءات 
الحكومية وقانون الش���راء العام الذي 
يبيح المنافس���ة وال يبيح االحتكار، إال 

أنهم لم يستجيبوا لنا.
وق���ال إنه: "رغ���م األزم���ات المتالحقة 
وآخره���ا إغالق االحت���الل معبر كرم أبو 
سالم واستنفار الجميع لمواجهة آثاره 
المدمرة، خرج علينا ما يس���مى بمكتب 
تنسيق بالط اإلنترلوك وحجر الجبهة 
بخطوة مستفزة غير محسوبة النتائج 

وتناقض التوجه الوطني.
وأوضح االتحاد أن "المكتب" رفع أسعار 
منتجاتهم عن سعر البيع المنطقي بما 
يزيد عن 40% والمحس���وبة من ذوي 
االختصاص األمر ال���ذي اعتبره "خطرًا 
وشاذًا ومستهترًا بالصالح والمال العام 

ويضر كل المقاولين".
وطال���ب المقاولين كاف���ة بمقاطعة ما 
االحتكارية"  "المنظوم���ة  علي���ه  أطلق 

وعدم التعامل معها لحين استجابتهم 
لمطل���ب االتح���اد عبر إغ���الق مكتب 
التنس���يق وتحرير األسعار على قاعدة 
المنافس���ة الحرة مع الحرص الش���ديد 
على تحقي���ق مصالح الجمي���ع بالربح 

المنطقي العادل.
كما طال���ب االتحاد ال���وزارات المعنية 
وجه���ات االختص���اص بالوقوف عند 
والقانوني���ة  األدبي���ة  مس���ئولياتها 
لحماية قطاع اإلنشاءات ومنع االحتكار 

واالستغالل.
وأك���د االتح���اد بأن���ه بص���دد اتخ���اذ 
اإلج���راءات الكفيل���ة بتوفي���ر ه���ذه 
المنتجات من مصادر أخرى، وذلك بعد 

التش���اور مع المهتمين بأعمال الطرق 
والبني���ة التحتي���ة، متعه���دًا بتوفير 
الحماية النقابية للمتضررين لدي كافة 

الجهات المشغلة.  
وأك���د التواصل مع جهات االختصاص 
ف���ي وزارة االقتص���اد الوطن���ي ووزارة 
األشغ���ال العام���ة واإلسك���ان لوقف 
ه���ذا اإلج���راء، باإلضافة إل���ى مخاطبة 
المؤسس���ات المش���غلة لتأجيل موعد 
تس���ليم العط���اءات لحين ح���ل هذه 

المشكلة.
ش���دد االتحاد عل���ى العم���ل من أجل 
تأسيس شركة مساهمة إلنشاء مصنع 
"انترلوك وحجر جبهة" برعاية االتحاد 

يوفر جزءًا هامًا من السوق ليخلق مجاال 
للمنافسة مع المصانع األخرى.

وطال���ب وزارة االشغ���ال عب���ر لجن���ة 
التصني���ف الوطنية بتعليق تصنيف 
المصانع  المقاوالت أصح���اب  شركات 
واحتكار  بالس���وق  بالتحكم  لقيامهم 
المش���اريع عبر التحكم باألسعار األمر 
الذي يخال���ف قانون العطاءات وقانون 
الشراء العام. وأعلنت حكومة االحتالل 
االثني���ن الماضي إغالقه���ا معبر كرم 
أبو سالم الذي يعتب���ر المعبر التجاري 
الوحيد لقطاع غزة، وذلك بزعم تواصل 
والبالونات  الطائ���رات  الش���بان إطالق 

الحارقة من قطاع غزة.

خالل اجتماع بمشاركة عشرات المقاولين

اتحاد المقاولين يدعو لمقاطعة مكتب
 »األنترلــوك وحجــر الجبهــة« بغــزة

غزة/ االستقالل:
دان مرك���ز إيوان للتراث الثقافي في غزة ي���وم أمس األحد، األضرار التي لحقت 
بمبنى قري���ة الفنون والحرف ومبنى دار الكتب الوطنية الفلس���طينية نتيجة 

القصف اإلسرائيلي.
وأكد المركز في بيان له يوم أمس، أن هذا االستهداف يأتي امتدادًا لسلس���ة 
طويل���ة من االعتداءات التي نفذتها ق���وات االحتالل ضد الممتلكات الثقافية 

في قطاع غزة.
وطال���ب البيان المجتمع الدولي ومنظماته التي تعنى بالحفاظ على الممتلكات 
الثقافي���ة باتخاذ إجراءات قانونية عقابية ضد االحتالل ومعاقبته وفق القانون 
الدولي الذي يعتب���ر مهاجمة الممتلكات الثقافية جريم���ة حرب، بل ويوجب 

حمايتها في أثناء العمليات العسكرية بين األطراف المتنازعة.
وتعتبر القرية محضنًا للفنون واألنش���طة الثقافية حيث تستضيف على مدار 

العام معارض فنية ومحاضرات وورش فنية تدريبية وملتقيات ثقافية.

استنكار بتضرر قرية 
الفنون ودار الكتب الوطنية 

بالقصف اإلسرائيلي

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت مصادر إعالمية إسرائيلية يوم أمس األحد: 
إن الجي���ش اإلسرائيلي ق���رر تقليص أعمال بناء 
الجدار الضخم حول قطاع غزة خشية استهداف 

العاملين فيه من القطاع.
وذك���ر موق���ع "واال" العبري أن مصن���ع اإلسمنت 
الخ���اص بالجدار توقف حاليًا بالنظر إلى تقليص 

أعمال البناء اليومية.
يذك���ر أن وزير الجي���ش اإلسرائيل���ي "أفيغدور 
ليبرم���ان" وّقع في يناير م���ن العام الماضي، على 
قرار باقتطاع أكثر م���ن 3 مليارات شيقل لصالح 
مشروع إنشاء عائق حول قطاع غزة، بعد أشهر من 

الجدل بشأن كيفية رصد الميزانية.
ويشمل المشروع سياجًا ذكيًا يشبه الموجود على 

الحدود مع مصر، وكذلك سورًا إسمنتيًا في عمق 
األرض، باإلضاف���ة لوسائل تكنولوجية لكش���ف 

األنفاق ووسائل دفاعية وهجومية متقدمة.
ويأتي "العائق األرضي" ف���ي ظل احتدام الجدل 
اإلسرائيل���ي الداخلي ح���ول تجاه���ل الحكومة 
اإلسرائيلية لمشكلة األنفاق على مدار 10 سنوات 

والنهوض على واقع مغاير بالحرب األخيرة.

تقليص أعمال بناء الجدار حول
 غزة خشية استهداف عامليه

جانب من اجتماع احتاد املقاولني  بغزة

رام الله / االستقالل:
أصي���ب يوم أمس األح���د، 9 مواطنين برصاص االحتالل خ���الل اقتحام مخيم 

الجلزون شمالي رام الله بالضفة المحتلة.
وأوضحت وزارة الصحة، أن 6 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي بينهم باألطراف 
السفلية والحوض و3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وتم نقل اإلصابات 

لمجمع فلسطين الطبي للعالج، فيما أكد األطباء أن حالة المصابين مستقرة.
وأفادت مصادر محلية من المخيم أن قوات االحتالل اقتحمت المخيم واعتلت أسطح 

عدة منازل واقتحمت عددًا منها، ووقعت مواجهات أطلق خاللها الجيش الرصاص.

خالل اقتحام مخيم 
الجلزون: 9 إصابات 
واعتقال 6 مواطنين

غزة / االستقالل: 
حذر رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيين علي الحايك أمس األحد من بدء 
ظهور انهي���ار واسع بالمنظومة االقتصادية في قطاع غزة، نتيجة توقف حركة 
الصادرات من القطاع إلى الخارج بش���كل ت���ام، ومنع االحتالل اإلسرائيلي إدخال 

حوالي 400 صنف من البضائع إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وق���ال الحايك في تصريح صحفي: إن األوضاع االقتصادية وصلت لحالة انهيار 
غير مس���بوقة تج���اوزت حاالت الح���روب متوقعًا أن يكون الع���ام الحالي كارثيًا 
م���ن حيث أعداد العاطلين عن العمل والفقراء ، والمعتمدين على المس���اعدات 

اإلنسانية .
واضاف الحايك أن وقف الصادرات والواردات يعني انضمام عشرات اآلالف من 
سكان غ���زة إلى صفوف العاطلين عن العمل ، ووص���ول أعداد الذين يعتمدون 
على المساعدات اإلنسانية ألكثر من 90% ، في وقت يعتبر فيه معدل االنهيار 

االقتصادي في غزة هو األعلى في العالم، مقارنة بالدول األخرى.
وأشار الحايك إلى أن الحركة الش���رائية في قطاع غزة وصلت إلى حدودها الدنيا، 
كمؤش���ر واضح لتفش���ي األزمات االقتصادي���ة المرتبطة بالعالق���ات التجارية 
وضعف السيولة النقدية والعجز الشامل وارتفاع أعداد الشيكات المرجعة ، مما 
ينذر بارتفاع متوقع بمؤشرات البؤس بس���بب األوض���اع الناشئة بفعل الحصار 

اإلسرائيلي وإغالق كافة المعابر المؤدية إليه.
ونوه الحايك إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى خطة إنعاش تنموية سريعة، والمضي 
قدم���ًا ف���ي المصالحة الوطني���ة للبدء بمش���اريع تنموية  تعزز م���ن االستقرار 

االقتصادي واالجتماعي واإلنساني والتكامل الجغرافي بين غزة والضفة.
ودع���ا الحايك جميع الجهات المس���ئولة إلعادة تفعيل وتس���ريع تنفيذ اتفاق 
المصالح���ة الفلس���طينية؛ والضغط عل���ى الجانب اإلسرائيل���ي إلنهاء الحصار 

اإلسرائيلي بشكل تام بما يحسن من أوضاع سكان غزة.

الحايك يحذر من انهيار 
واسع في المنظومة 

االقتصادية بغزة
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حماوالت حثيثة
وأوضح المبع���د كنعان أنه استنف���ذ الخيارات كافة 
المتاح���ة أمامه ليلتقي م���ع والديه الذي���ن تركهم 
خلفهم في بيت لحم، إال أن كافة الطرق كانت تصطدم 
بقرار المنع "اإلسرائيلي" وحظر مقابلة مبعدي كنيسة 

المهد بذويهم.
وأضاف:" لم أتخ���ل عن أملي بلقاء وال���داي وتحدينا 
الحظ���ر والمضايقات اإلسرائيلي���ة من خالل استمرار 
التواصل بيننا، ومنذ أن وصل���ت الجمهورية التركية 
لمواصلة رحلتي التعليمي���ة وإكمال درجة الدكتوراة 
سعي���ت الستقدام وال���داي وتعث���رت جهودي في 
بدايته���ا بحادثة أليمة حيث توفي والدي في أكتوبر 

." 2017
صدمة فقدان الوالد  واالكتواء بنيران الفراق والبعد عن 
فلذة كبده تركت آثارها جلية في عيون المبعد كنعان، 
فرغم مرارة التجربة وقسوتها إال أنها زادته إصرارًا على 
كسر قرار حظر اللقاء المفروض من قوات االحتالل وأن 

يجمع شمله بوالدته.
وق���ال كنعان:" ك���ان خبر وفاة وال���دي قبل أن نجتمع 
مجددًا وبعد غياب لسنوات طويلة أشد اللحظات التي 
عصفت بي خالل سنوات إبع���ادي عن أهلي وبلدتي 

التي نشأت فيها" .

رحلة اجناز
ولم يهدر المبعد كنع���ان سنوات عمره في اإلبعاد 
ب���ال فائدة ، فق���د أحس���ن توظيفها ف���ي االرتقاء 
برحلت���ه التعليمية ليحصل على درج���ات الدبلوم 
والبكالوريوس والماجس���تير من جامعات قطاع غزة 
، قبل أن يش���رع برحلة درجة الدكتوراة في األراضي 
التركية التي خصصها لغاية الدراسة وجمع الشمل 

مع عائلته .
وع���ن لحظات اللق���اء األولى مع والدته ق���ال كنعان:" 
مرت الس���اعات األخيرة التي سبقت اللقاء طويلة جدًا، 
قضيته���ا شارد الذه���ن أكاد ال أصدق م���ا ستحمله 

الساعات القادمة، وبمجرد أن لمحت والدتي في أرض 
المطار كانت جبال الهموم قد تشتت عن صدري ليحل 
مكانها سعادة الس���كون لدقائ���ق في كنف أحضان 

والداتي".
ورغم أن لحظات االحتضان لم تطل كثيرًا ولم تبدد 
الشوق المتراكم على القلوب طيلة سنوات الفراق 
بي���د أنها كانت كفيلة بتبريد القلوب وطي صفحة 
الفراق والتش���تت التي كتبت على ه���ذه العائلة 

المناضلة .
وأوضح كنعان أنه اصطحب ف���ي رحلته للقاء الوالدة 
ابنت���ه إسراء الت���ي كانت قد زارت جدته���ا قبل عدة 
أشه���ر في بيت لحم قبل أن تنتقل إلى تركيا لإلقامة 
مع والدها فيم���ا حضرت الوالدة فتحي���ة كنعان من 
أرض الوطن فلسطين إلى تركيا بصحبة أحفادها أبناء 
المبعد فهم���ي وهما محمد الذي ي���درس الطب في 
جامعات الضفة والذي ك���ان لقاءه مع والده األول منذ 
ث���الث سنوات وشقيقه نصر الله ال���ذي أتم الثانوية 

العام���ة لهذا العام ليحصد معدل 93% ليصل تركيا 
لمواصلة رحلته الجامعية فيها .

وقال كنعان:" في لحظ���ات اللقاء األولى رأيت والدتي 
تتح���رك بصعوبة بع���د أن تركتها بذروة نش���اطها 
وعطاءها"، مس���تذكرًا لحظات البطولة التي خاضتها 
عائلت���ه في الضف���ة حين طردت والدت���ه الجنود من 
المن���زل وأغلقت الب���اب الزجاجي قب���ل أن يطلق أحد 
الجنود النار صوب الزج���اج ليتطاير ويمتلئ وجهها 
الثائر بالش���ظايا الزجاجية فيما توف���ي والده ودفن 
ومازال طلق ناري مس���تقرًا ف���ي ساقه منذ االنتفاضة 
األولى ، كما تعرضت شقيقته لإلصابة بطلق ناري في 

ظهرها ".
وأك���د كنعان أن كافة مح���اوالت االحتالل للتنغيص 
على المبعدين وذويهم فشلت ، مضيفًا:" نحن جازفنا 
بأرواحن���ا وكل ما نملك في سبيل الوطن والحرية ومن 
بذل نفس���ه لهكذا هدف نبيل لن تخيفه تهديدات 

ولن تكسر إرادته أي قوة على وجه األرض".

  يكسر قيود االحتالل

 المبعد كنعان يعود إلى حضن أمه بعد فراق 17 عامًا
غزة / حممد مهدي: 

على اأر�ض مطار كمال اأتاتورك يف مدينة 
ا�شطنبول الرتكية، تال�شت زحام اجلموع 

املتكد�شة يف �شاحة االنتظار بعني املبعد 
الفل�شطيني فهمي كنعان فور اأن ملح والدته 
ال�شبعينية فتحية كنعان تخطو خطواتها 

االأوىل على مقربة منه بعد )17عامًا( 
ق�شتها والدته وجنلها باالكتواء بلهيب 

الفراق وال�شوق ؛ بقرار من حكومة 
االحتالل.   وكانت حكومة االحتالل قد 

اأ�شدرت قرارًا باإبعاد فهمي كنعان و25 
فل�شطينيًا اآخر من ال�شفة الغربية اإىل قطاع 

غزة، و13 مبعدًا اإىل الدول االأوروبية يف 
العام 2002م، يف اإطار �شفقة بني ال�شلطة 

الوطنية الفل�شطينية واالحتالل االإ�شرائيلي 
يف اأعقاب ح�شارهم داخل كني�شة املهد التي 

حت�شنوا بها والذي ا�شتمر ملدة 39يومًا ومنذ 
ذاك الوقت ترف�ض حكومة االحتالل ال�شماح 

ملبعدي كني�شة املهد بالعودة لديارهم ح�شب 
الوعود التي اأعطيت لهم يف حينها بالعودة 
بعد عامني ، ووا�شلت تعنتها بفر�ض تقييد 

املبعد فهمي كنعان مع والدته على ات�شاالت اأهل املبعدين باأبنائهم .

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ فايز عبد ربه عبد الرازق القرا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801292053( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ سهير أحمد أحمد الزهارنة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931713713 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ نهى إبراهيم حسن أبو عيده.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)941382715 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ شريف كمال إبراهيم الطيبي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410135958( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل:
أعلن����ت وزارة التربي����ة والتعليم العالي 
يوم أمس األحد، عن توفر عدد من المنح 
الدراسية في المغرب الش����قيق بمجال 
الدراسات العليا )ماجس����تير ودكتوراة(  
المن����ح  ضم����ن   ،2019-2018 للع����ام 
المقدمة من الحكوم����ة المغربية للطلبة 

الفلسطينيين.
كم����ا أعلن����ت ال����وزارة في بي����ان وصل 
االستقالل نس����خة منه، ع����ن توفر عدد 
من المقاع����د الدراسية ف����ي الجامعات 
الرسمية األردنية بمجال الدراسات العليا 

)ماجستير، ودكتوراة(.
وأشارت إل����ى أن الطالب المقبول يعامل 
معاملة الطالب األردني من حيث الرسوم 
الدراسية، ويخضع للمنافس����ة على هذه 
المقاعد الطلبة الفلسطينيون في الضفة 

وغزة والشتات.
ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة 
على هذه المنح والمقاعد؛ لزيارة موقعها 
  www.moehe.gov.ps اإللكترون����ي
لالطالع على كامل التفاصيل والتعليمات 
والشروط والتخصصات المطروحة وآلية 
تقديم الطلب����ات والمواعي����د النهائية 
للتقدي����م، مؤكدًة أنها لن تقبل أي طلب 

غير مستكمل ومطابق للشروط.
وأوضح����ت أن تقدي����م الطلب����ات للمنح 
والمقاعد المذكورة، مرفقًا معها الوثائق 
المطلوبة ومصدقة حسب األصول، يكون 
في مقرها بحي الماصي����ون في رام الله 
أو في أحد مكات����ب التعليم العالي في 
نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة 
قط����اع غزة في بمقر ال����وزارة في حي تل 

الهوا.

التربية تعلن عن منح في المغرب 
واألردن بمجال الدراسات العليا

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة األوقاف برام الله ي���وم أمس، عن 
انطالق مسابقة األقصى المحلية النهائية ال�18 
لحفظ القرآن وتفسيره، وتقدم لها ما يقارب 800 
متسابقًا ومتسابقة، في المحافظات الشمالية. 
وقال الوزير يوسف ادعيس: إنه سيتم فرز األول 
من كل مديرية، ليص���ار للتصفية فيما بينهم 

في مقر الوزارة.
وبين أن المس���ابقة تجري بثالث���ة فروع وهي؛ 
حف���ظ الق���رآن الكريم كامال مع تفس���ير سورة 
اإلسراء، وحفظ 20 جزءًا، والفرع الثالث 10 أجزاء.

»األوقاف« تعلن 
انطالق مسابقة 
األقصى لحفظ 

القران
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جول���ة التصعيد الدم���وي األخي���رة للعدوان 
الش���عب  عل���ى  المتواص���ل  اإلس���رائيلي 
الفلس���طيني عام���ة، وعلى قطاع غ���زة خاصة 
انتهت على األرجح، وأخذت معها أرواح طفلين 
بريئين؛ ليلتحقا بقافلة الش���هداء المتواصلة 
التي ال تمضي ُسدى ُمعجّلًة بمضي الطغيان، 
وُقرب نهاي���ة دولة بيت العنكب���وت الواهن. 
ولكن الصراع المس���تمر بين الحق والباطل لم 
ينتِه بعد: حق الشعب الفلسطيني في تحرير 
أرضه وعودته إلى وطنه، وباطل الصهاينة في 

امتالك أرض فلسطين والهيكل المزعوم. 
رغم فداحة الثمن الذي دفعناه، وال زلنا ندفعه 
من أرواح ودم���اء أبنائنا، آخرهم الش���هيدين 
الطفلي���ن: )أمي���ر النمرة، ول���ؤي كحيل(، ومن 
حياة ومستقبل ش���بابنا وشاباتنا فال خيار آخر 
أمامن���ا؛ ألن البديل المتمثل بع���دم الرد على 
العدوان وف���ق معادلة: »القص���ف بالقصف« 
سيكون ثمنه أكبر بكثير، أقلها: تغيير قواعد 
االشتباك لصالح العدو، واستباحة غزة، وتكرار 
عدوانه متى وأينما ش���اء. لك���ن األمر ال يقف 
عن���د هذا الحد، بل يتج���اوزه إلى موضوع أكثر 
أهمية، وأبعد ُعمقًا، بترسيخ قاعدة لم تستطع 
»إسرائيل« كسرها منذ عقود من الزمن أصبحت 
فيه���ا عاجزة عن تحقيق النص���ر، في المقابل 

المقاومة ُمصّرة على منع الهزيمة. 
لم ُتحّقق »إسرائيل« نصرًا واضحًا وحاسمًا على 
العرب بع���د حروبها الذهبي���ة الثالثة األولى: 
)المعروفة بالنكبة، والعدوان الثالثي، والنكسة 
بين عامي 1948 – 1967 ( التي رّسخت وجود 
وح���دود دولة العدوان؛ لتك���ون أول صدماتها 
ف���ي حرب أكتوب���ر 1973 باس���تحالة تحقيق 
النص���ر على العرب عس���كريًا، ولتب���دأ مرحلة 
النصر المستحيل في حروبها مع المقاومتين: 

الفلس���طينية، واللبنانية ابتداء من حرب غزو 
لبنان 1982 التي انتهت عمليًا بخروج الجيش 
اإلس���رائيلي من لبنان ُمكرهًا، وبدون ش���روط 
مسبقة، أو معاهدة س���الم تفرض إرادة العدو 
ع���ام 2000م، ثم هزيمة م���رة أخرى في حرب 
لبنان الثانية عام 2006م. وفي فلسطين كانت 
انتفاض���ة الحج���ارة عام 1987م مؤش���رًا على 
انتقال الصراع داخل فلس���طين، وعجز العدو 
على حس���مه عس���كريًا، ثم انتفاضة األقصى 
عام 2000م، وتفكيك المش���روع االستيطاني 
في غ���زة، وانس���حاب جيش االحت���الل منها 
تحت ضغ���ط المقاومة ع���ام 2005، ثم عجزه 
عن تحقيق أهدافه العس���كرية والسياس���ية 
في حروبه العدوانية الثالثة التي شنتها على 
غزة من���ذ عام 2008م؛ لتترس���خ قاعدة النصر 

المستحيل للعدو على المقاومة. 
نصر »إس���رائيل« المس���تحيل على الش���عب 
والمقاومة ناب���ع من تراك���م نضالي متواصل 
وعنيد جس���دته المقاومة واقع���ًا على األرض 
 من: لبنان، وفلسطين،- رغم فارق القوة 

ِّ
في ُكل

العس���كرية التدميرية الكبير بي���ن الطرفين 
لصالح العدو-، ونابٌع من طبيعة وإستراتيجية 
حرب العصابات التي تتبعها المقاومة والتي 
ال ُيقاس فيها النص���ر باحتالل األرض، وحجم 
الخس���ائر البش���رية والمادية الت���ي يلحقها 
العدو بالش���عب والمقاومة... بل ُيقاس بقدرة 
الش���عب على الصمود، وق���درة المقاومة على 
القت���ال والمحافظة على إرادة النصر والتحرير، 
ومواصلة النضال؛ لجعل االحتالل باهظ الثمن، 
ووض���ع دولة الكيان في م���أزق أمني ووجودي 
يؤدي به في نهاية المطاف إلى الزوال الحتمي 
بعد اكتمال حلق���ات التدمير الذاتي الداخلي 
مع حلق���ات التدمي���ر الموضوع���ي الخارجي 

مصداقًا لقول���ه تعال���ي:« ُيْخِرُب���وَن ُبُيوَتُهْم 
ِبَأْيِديِهْم َوَأْيِدي اْلُمْؤِمِنيَن ». فإصرار المقاومة 
على التمسك بحقوق الشعب، وتحقيق النصر، 
وإنجاز مش���روع التحرير مهما كان حجم الثمن 
باهظًا هو الس���ر في اس���تحالة تحقيق العدو 

للنصر على الشعب المقاوم. 
إذا كانت دولة العدوان واالحتالل تحلُم بنصٍر 
مس���تحيل على المقاومة، ويعي���ش قادتها 
وهمًا خادعًا بإمكانية إخضاع ش���عب المقاومة 
إلرادتهم؛ فإن المقاومة وقيادتها العسكرية 
والسياس���ية مصرون على منع الهزيمة التي 
يسعى العدو إللحاقها بالمقاومة، بل وتحقيق 
النص���ر عليه، فرغ���م ُكلفة الرد عل���ى العدوان 
المرتفع���ة واحتم���ال تدح���رج التصعيد إلى 
حرب تحمل في جعبته���ا المزيد من المعاناُة 
الُمضافة على معاناة الحص���ار والعقوبات، إال 
أن المقاومة تدرك من المنظور االس���تراتيجي 
أن عدم الرد يعني استباحة غزة، وتكرارًا يوميًا 
للعدوان، وتالش���ي قواعد االش���تباك الحالية 
وص���وال إلى الهزيمة واالستس���الم، األمر الذي 

ال يمكن قبوله من الشعب ومقاومته الباسلة. 
خالصة األمر: إن سعي دولة االحتالل والعدوان 
»إسرائيل« إلى نصٍر مس���تحيل على الشعب 
الفلس���طيني ومقاومت���ه الباس���لة ال يمك���ن 
تحقيقه، والمقاومة تص���ر بعناد بطولي على 
منع الهزيمة الت���ي ُيحاول العدو إلحاقها بها، 
بل وتج���اوز ذلك إلى الس���عي نح���و تحقيق 
النصر الذي يحتاج بدوره إلى إحياء المش���روع 
الوطني الفلس���طيني المرتكز عل���ى: التحرير، 
والعودة، والمس���تند على الصمود والمقاومة،- 
صمود الشعب فوق أرضه فلسطين، ومواصلة 
المقاومة الشاملة بكافة أشكالها حتى النصر 

بإذن الله-. 

»إسرائيل« والمقاومة: 
نصٌر مستحيل 
وهزيمة ممنوعة

رأي

على ش���فا ح���رب جديدة تقف األحداث السياس���ية المتس���ارعة في قطاع غزة, وس���اطات عربية 
وإسالمية ودولية تطالب الفلس���طينيين بالتهدئة وتفويت الفرصة على االحتالل, وعدم االنجرار 
وراء االستفزازات الصهيونية الهادفة لجر غزة إلى )وحل المواجهة مع الجيش الذي ال يقهر( حسب 
مفهوم هؤالء, الفلسطينيون استجابوا للجهود العربية واإلسالمية والدولية بشرط التزام االحتالل 
الصهيوني بعدم القصف, واس���تهداف المواقع العس���كرية, مع التأكيد على استمرار مسيرات 
الع���ودة, وإطالق الطائرات والبالونات الحارقة تجاه منطقة الغالف على اعتبار أنها إحدى وس���ائل 
االحتجاج السلمي على ممارسات االحتالل تجاه الفلسطينيين, ورفضًا  الستمرار الحصار الصهيوني 
على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي, وتأكيدًا على حق العودة لالجئين الفلسطينيين وهذا 

حق مقدس وثابت من الثوابت الفلسطينية التي ال يمكن المساومة عليها. 
إس���رائيل تريد أن تصنع لنفس���ها انتصارًا وهميًا, حتى ترفع من معنويات جنودها المهزومين 
نفسيًا, وتقوي جبهتها الداخلية المتهالكة والتي بدأت تضج من صمود الفلسطينيين األسطوري 
في وجه الحصار ومخطط الحل النهائي وصفقة القرن, واالستمرار في المواجهة والتصدي لالحتالل 
بكل الوس���ائل لتثبيت الحقوق الفلسطينية, وال غرابة أن تقرأ مقاال للصهيوني جدعون ليفي في 
صحيفة هآرتس بعنوان يج���ب )أن نقدم التحية لغزة(, والذي بدأه بعبارة ) لوال غزة لكان االحتالل 
قد نسي منذ زمن بعيد, لوال غزة لمحت إسرائيل القضية الفلسطينية من جدول األعمال تمامًا, لوال 
غزة لكان العالم قد نسى تمامًا القضية الفلسطينية(, األعداء يعرفون قيمة غزة, والعرب والسلطة 
الفلسطينية يساهمون في محاوالت كسر غزة بحصارها وفرض العقوبات عليها وتجريد مقاومتها 
من السالح, في غزة حيث كانت تدور رحى الحرب هناك والبيوت تقصف بالصواريخ, كانت شوارع 
غ���زة وبحرها مليء بالمواطنين الذي يتعاملون مع أحداث التصعيد بمنطق أننا نبحث عن أش���كال 
الحي���اة المختلفة تحت الدمار وبين أصوات الصواري���خ وفي عمق نيران المدافع, لن تقتلوا أحالمنا 
بصواريخكم وقذائفكم س���نبقى أحياء بين ذاك الركام, نفتش عن حريتنا وعزتنا وكرامتنا, ليس 
في قاموس���نا الفلسطيني معنى لكلمة االستسالم , سنصارع من أجل الحياة الحرة الكريمة مهما 

كلفنا ذلك من تضحيات.
نعم جولة ربما تكون قد انتهت وربما لها تبعات, لكننا دائما نقف على ش���فا جولة جديدة يخطط 
له���ا االحتالل, دون أن يذوق معنى للنصر الحقيقي المنش���ود, نتنياهو يأمر وزراءه بالحديث عن 
ضربة قاس���ية ومؤلمة لغزة انتهت بنصر له ولحكومته, وال أدرى ما مفهوم النصر لدى هذا الكيان 
المجرم, هل النصر بتدمير بناية س���كنية وس���ط غزة وقتل طفلين بريئين بجوارها, هل مفهوم 
النص���ر للجيش الذي ال يقهر أصبح يتمثل في ذلك, ذاك الجيش الذي يعجز عن مواجهة بالونات 
حارق���ة وطائرات ورقية, ويه���دد ويتوعد غزة إذا لم توقف تلك البالون���ات الحارقة بحرب ال هوادة 
فيه���ا, هل هذا هو النصر الذي يبحث عنه بنيامي���ن نتنياهو وحكومته الدموية, إنها قمة العجز 
وقلة الحيلة والتخبط في مواجهة مسيرات العودة السلمية, وردنا على نتنياهو وحكومته باإلصرار 
على اس���تمرار مسيرات العودة السلمية, واستمرار إرسال الطائرات الورقية والبالونات الحارقة إلى 
المناطق الحدودية, وإذا كان االحتالل يبحث عن تهدئة فليس���تجب لمطالب المقاومة دون قيد أو 
شرط, وإال فانه سيستمر في إرسال الوسطاء إلى غزة دون أن ينال مأربه مهما بلغ حجم التهديدات 

الصهيونية البلهاء, فالتحية لغزة ومقاومتها وأهلها المرابطين األطهار.      

التحية لغزة
بقلم د. وليد القططي

تعمل »صفقة القرن« أو صفعته على إلغاء الكينونة الفلسطينية؛ 
أرضا ً وتاريخًا وبشرًا.. وتحويل االستيطان غير المشروع إلى حقائق 
أبدية وملموسة على األرض؛ ويراهن أصحاب الصفقة على تقادم 
الس����نين، ومرور الزمن، وتعاقب األجيال، وتكثيف الضغط على 
األجيال الحالية للتهجير واالقت����الع من األرض والتاريخ واألهل، 
وِإْعمال دورات اإلبادة والنفي والتهجير القس����ري.. الذي ال يكفي 
فيه توحش االس����تيطان، وال أس����لحة القتل والدمار الشامل، وال 
تمويل المؤسسات الصهيونية والدعم الغربي، الذي ال يتوقف 
لجلب مستوطنين جدد من كل صوب وحدب.. وحشد ظهير دولي 
وتأييد عالمي لشرعنة كل ما هو غير مشروع، وفق معادالت أممية 
وتوازنات دولية تبقي على االحتالل، وتقنن االغتصاب وتش����جع 

االستيطان، وتمول التهجير والطرد.
والفقرة السابقة تلخيص ما يجري في فلسطين في زمن التماهي 
األمريكي مع المش����روع الصهيوني وقدرته على قلب المفاهيم 
والحقائق، وفرضها بالبلطجة واالبتزاز واالنحياز الش����ديد لكل ما 
يدع����م الحركة الصهيونية، التي أضحى مش����روعها هو الوحيد 
المطروح أمام الفلس����طينيين؛ في ظ����روف ضعف وتمزق عربي 
كامل، وش����راكة الثروة العربية، وانصياعه����ا وقبولها بصهينة 
مواقفه����ا وأعماله����ا؛ دون اعتب����ار لمصالح وطنية وسياس����ية 

واجتماعية أو مراعاة المشاعر اإلنسانية . 
وتم اس����تبدال الكينونة الفلس����طينية بأخرى مصطنعة وافدة؛ 
ليس لها صلة باألرض، وال التاريخ، أو البشر الذين استقروا فيها 
من آالف السنين.. واستمرار هذه الكينونة المصطنعة اعتمد على 
البطش والقوة الغاشمة والتطهير العرقي.. وعليه من المطلوب 
قبول م����ا يقدمه صاحب »الصفقة« حتى لو ل����م تكن موجودة أو 
مكتملة.. ودون حساب إلمكانية مواجهة الحياة وسط أمواج بحر 
متالطم من التداعيات والتناقضات والتداخالت والفوضى التي 

عمت هذه الحقبة. 

الصفقة ما زالت في َأْس����ر أحاديث مرس����لة، وال يسندها موقف 
رس����مي وال خرجت عنها وثيقة معتبرة؛ ص����ادرة عن هذا الطرف 
أو ذاك من بين المعنيين بأمرها.. ما زالت حبيسة رأس صاحبها، 
وال تجد من يعبر عنها رس����ميًا باللس����ان.. والرأس فارغ، واألهلية 
ناقصة، وكل ما يهم هو خدمة المشروع الصهيوني، والمنتديات 
العنصرية، االستعالء واالس����تكبار والعنصرية ضد من هم غير 
ذلك من الفلسطينيين والعرب والمتعاطفين معهم؛ ُيستنزفون 
وُيبتزون وُيهانون، والنتيجة هي حص����ول العراب على المقابل 

مقدمًا من خزائن أصحاب القرار واألثرياء العرب.. 
»الصفقة« من أجل المحافظة على  وقد تكون الضجة المصاحبة ل�
سريتها.. لكن السرية ال تكون بهذه الطريقة.. فاتفاق سايكس 
� بيكو مثال كان س����ريًا.. وحافظت األطراف المعنية على سريته.. 
ومع اش����تعال الثورة الروس����ية في 1917 ُرفع غطاء السرية عنه، 
وكان يس����تهدف وراث����ة اإلمبراطورية العثماني����ة؛ »رجل أوروبا 
المريض«، بين بريطانيا وفرنسا؛ القوتين األعظم في ذلك الوقت، 
وكان اتفاقا بعلم القيصرية الروسية.. وكان من الممكن أن يبقى 
س����را إلى ما شاء الله.. وهناك اتفاقات أحدث؛ كالتي وقعتها تل 
ان، برعاية أمريكي����ة، وأرفقت بها مالحق  أبيب مع القاه����رة وَعمَّ
س����رية لم يتم الكش����ف عن كامل تفاصيلها بعد، وتنفذ تباعًا، 
وتجد ترجمتها في خطوات التطبيع وبرامج الصهينة، ومن خالل 
التعاون والشراكة والتنسيق الرسمي العربي الصهيوني، الذي 
وصل حد التطابق في الرؤى والمواقف والسياس����ات بشكل غير 

مسبوق.
»جاريد كوشنر«، صهر الرئيس األمريكي  وهذه »الصفقة« أتت ب�
ترامب ومستش����اره؛ أتت به في جولة للضغ����ط على الحكومات 
العربية القابلة بالصفقة؛ في الرياض، وأبو ظبي، والقاهرة بالتعاون 
مع تل أبيب.. ومؤخرًا نش����ر »موقع ميديابارت« الفرنس����ي تقريرا 
وص����ف نتائج الجولة ب� »الصادم����ة«، وباالنحياز الكامل للمطالب 

الصهيونية، وتجاهل ما »تحقق خ����الل عقدين من المفاوضات 
بين الطرفين«. وكش����ف الموقع الفرنس����ي أن من أعد »الصفقة« 
وعمل على فرضها ثالث شخصيات؛ هم جاريد كوشنر.. وجيسون 
جرينبالت؛ صهيوني متطرف من أص����ول مجرية؛ اختاره ترامب 
نفسه لهذه المهمة.. وديفيد فريدمان سفير واشنطن لدى تل 
أبيب.. ووصف التقرير ذلك الثالثي بانعدام الخبرة الدبلوماسية، 
والجهل بشؤون المنطقة العربية، وال يعرف غير العمل لحساب 
الدوائر الصهيونية. وال يع����ول عليه في التعامل مع الوضع في 
فلسطين والقدس والبالد العربية واإلسالمية المتاخمة والقريبة.. 

وهو وضع شديد التعقيد والتشابك.
وقوبل ذلك الثالثي برفض رس����مي وشعبي فلسطيني؛ لخصته 
عبارة وردت في أكثر من صحيفة وجهاز إعالمي فلسطيني: »إذا 
كان وعد بلفور قد مر فإن وعد ترامب لن يمر أبدًا«. ونشرت صحيفة 
»هآرتس« تصريحات لمسؤولين فلسطينيين تتعلق بمناقشات 
مع بعض الحكام العرب تضمنت توجيه رس����ائل مفادها أن أي 
خطة ال تلبي المطامح الفلس����طينية، »يمكن أن تزعزع االستقرار 

اإلقليمي للمنطقة بأسرها«.
وطالب قادة دول عربية االمتناع عن كش����ف تفاصيل »الصفقة«، 
حس����ب ما جاء على لسان مس����ؤولين فلس����طينيين للصحيفة 
الصهيونية.. ويبدو أن الموقف الرسمي الفلسطيني استقر على 

مواجهة »الصفقة« بخطة ذات ثالثة أبعاد: 
األول: جبهة وطنية فلس����طينية موحدة، وإع����ادة ترتيب البيت 

الفلسطيني، واإلسراع بإتمام المصالحة الوطنية.. 
الثان����ي: االعتماد على االنتفاضة واس����تمرار مس����يرات العودة؛ 
كحراك فاع����ل ومتاح ومؤثر، ويس����تطيع مواجه����ة االعتداءات 
الصهيونية المس����تمرة، ولفت نظر »األشقاء« إلى التخفيف من 

حدة التضييق غير اإلنساني على المعابر.. 
الثالث: التحرك على المس����توى الدولي.. ويحتاج إلس����تراتيجية 

جديدة غير تقليدية؛ تحد من أثر اإلجهاض المس����تمر للقرارات 
األممية التي ُتق����دم للجمعية العامة لألم����م المتحدة ومجلس 
األمن ومنظماته المتخصصة.. واس����تمرار اس����تخدام واشنطن 
»حق النقض« بش����كل يزيد األوض����اع تعقيدًا، وَيضعف الثقة  ل�
ف����ي هذه المنظمات الدولية.. واتب����اع نهج مختلف يقيم توازن 
دولي مطلوب، ويكس����ر قيودًا تحول دون كسب مزيد من الحلفاء 
والمؤيدين بغ����ض النظر ع����ن الموقف من القضاي����ا الخالفية 
األخرى.. وليكن االتجاه نحو الش����رق مخرجًا صوب الهند والصين 
وكوريا وروس����يا وإي����ران، وكذلك كثي����ر من بالد آس����يا وأمريكا 
الالتينية.. وإعادة النظر في السياس����ات التي تتعامل مع العالم 
على غير أس����اس المصال����ح، وتغلي����ب األيديولوجية والمذهب 
والطائفة والنزوع االنعزال����ي، وكل ذلك مدمر للنفس وغير داعم 
للقضاي����ا المصيرية، وتس����بب ف����ي هالك الحرث والنس����ل في 
»القارة العربية«.. ويجب العمل على كس����ب الرأي العام اإلقليمي 
والدولي واإلنساني على قواعد التعاون والعدل والمساواة والرخاء 
واألمن والتحرير للجميع، وعودة الالجئين وتعويضهم بالنس����بة 

للفلسطينيين وباقي الالجئين العرب. 
ولفت النظر أن »هيئة البث البريطانية«؛ بي بي سي، نشرت يوم 
الثالث����اء الماضي نتيجة اس����تطالع رأي؛ أجرته جامعة تل أبيب 
ومعهد الديمقراطية بفلس����طين المحتلة؛ أشار إلى أن  ٪ 74 من 
المشاركين يعتقدون أن »صفقة القرن« ستفشل، »على الرغم من 
اعتراف غالبيتهم بجهود الرئيس األمريكي دونالد ترامب، التي 
تصب في مصلحة إس����رائيل«.. وذلك موقف صادر من أصحاب 
المصلحة في »الصفقة«، وكاشف ألثر إسقاط أهم عنصر في أي 
مشروع لمعالجة القضية، وهو الفلسطينيون أنفسهم، فبدونهم 
فال حل وال س����الم وال عدل أو أمان.. وهذا كاشف لتدني وتهافت 
وتعنت القوى والدول المنحازة للصهيونية والتي ما زالت أسيرة 

الفكر العنصري.

 مقاومة تحويل االستيطان الصهيوني لحقائق مستقرة على األرض
محمد عبد الحكم دياب
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أعلن أنا المواطنة/ ندى خميس حافظ السلطان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801729245 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ نزيهة حسين محمد أبو ريدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802366880 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / أزهار خليل محمد البيوك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800876849 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ أحم���د نضال عبد الرؤوف البيومي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405954116 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ هالة فاروق عبد الفتاح سمور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801770116 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عالء صالح كامل ابو شنب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801769357 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله /االستقالل:
 فقدت الش���ركات المدرجة ببورصة فلس���طين 107 
ماليين دوالر من قيمتها السوقية، خالل النصف األول 

من العام الجاري 2018، على أساس نصف سنوي.
وبحسب مسح لموقع اقتصادي، استنادًا على بيانات 
صادرة عن بورصة فلس���طين، بلغت القيمة السوقية 
للشركات المدرجة حتى نهاية الشهر الماضي 3.784 

مليارات دوالر.
كان إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة حتى 
نهاي���ة العام الماضي، قد بلغت 3.891 مليارات دوالر 

أمريكي.

ويبلغ عدد الش���ركات المدرجة في بورصة فلس���طين 
48 شركة، موزعة على خمسة قطاعات هي االستثمار، 
والخدمات، والصناع���ة، والبنوك والخدم���ات المالية، 

والتأمين.
ع���دد  بل���غ  الماض���ي،  الش���هر  نهاي���ة  وحت���ى 
وشركات(،  )أفراد  المس���تثمرين المحليين واألجانب 
نحو 71.341 ألف مستثمر، يملكون 1.881 مليار ورقة 

مالية )سهم(.
ويبلغ عدد المس���تثمرين الفلس���طينيين في أسهم 
الش���ركات المدرجة ببورصة فلس���طين حتى نهاية 
الش���هر الماض���ي، 68.022 ألف مس���تثمر، يملكون 

1.296 مليار ورقة مالية.
وتبل���غ القيم���ة الس���وقية ل���أوراق المالي���ة بحوزة 
الفلس���طينيين حت���ى نهاية الش���هر الماضي، نحو 

2.418 مليار دوالر أمريكي.
ف���ي المقابل، عدد المس���تثمرين األجانب في أسهم 
الش���ركات المدرجة ببورصة فلس���طين حتى نهاية 
الش���هر الماضي، 3319 مس���تثمرًا، يملكون 585.4 

مليون ورقة مالية.
وتبلغ القيمة الس���وقية لأوراق المالية بحوزة األجانب 
حتى نهاية الش���هر الماضي، نحو 1.366 مليار دوالر 

أمريكي.

القيمة السوقية ألسهم الشركات ببورصة 
فلسطين تفقد 107 ماليين دوالر

القدس المحتلة/ االستقالل:
أظهر تقرير إحصائي رسمي، عن بلوغ عجز الميزان التجاري 
اإلسرائيلي، 9.2 مليارات شيكل في يونيو حزيران الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن مكتب اإلحصاء اإلسرائيلي، بلغ إجمالي 
صادرات إسرائيل الس����لعية الش����هر الماضي، نح����و 14.8 مليار 

شيكل.
في المقابل، أظهر التقري���ر أن إجمالي الواردات اإلسرائيلية 
الس���لعية من الخارج، بلغت نح���و 24 مليار شيكل في يونيو 

الماضي.
وال تش���مل أرقام التجارة الخارجية اإلسرائيلية، أية أرقام صادرات 
أو واردات بين تل أبيب وفلس���طين، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري 

بينهما نحو 4 مليارات دوالر سنويا.
وتأثرت التجارة في السلع خ���الل یونیو 2018، بالتغییرات في قیمة 
الشیکل بالمقارنة بالعمالت األخرى التي أجریت بمعامالت االستیراد 

والتصدیر.
وفي يونيو 2018، تم تقوية الشيكل بنسبة 0.9% بالنسبة لليورو 
و1.1% بالنسبة للجنية االسترليني؛ في المقابل، ضعف الشيكل 

بنسبة 0.4% بالنسبة للدوالر األمريكي.
وبالنس���بة للواردات، فإن 41% من إجمالي الواردات كانت واردات 
م���ن المواد الخام )باستثناء الماس والوقود(؛ بينما 19% كانت من 

واردات السلع االستهالكية.

»إسرائيل« عاجزة تجاريًا 
بـ 9.2 مليارات شيكل 

في حزيران الماضي

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة المالية عن صرف دفعة رات���ب 4/2018 بواقع 
 % 40 وبحد أدنى 1200 شيكل وذلك ابتداًء من اليوم اإلثنين 

.2018/7/16
وأوضح���ت أن الصرف سيكون عبر بنك���ي الوطني واإلنتاج و 
فروع بنك البريد بنظام الفئات، علما أن الصرف اليوم االثنين 

هو لفئة 1500 شيكل فأقل.
وثمن���ت الوزارة مجه���ود الموظفين وعطائه���م الكبير رغم 
صعوبة الظروف االقتصادية التي تعصف بها في قطاع غزة.

وأوضحت، أن تأخر الوزارة في صرف الرواتب بانتظام والتأخير 
ف���ي اإلعالن ع���ن الموعد المح���دد للصرف إنما ه���و نتيجًة 
لصعوبة الوضع االقتص���ادي الراهن الذي نتج عنه انخفاض 
حاد في اإليراد المحلي ونقص شديد في التحصيل الداخلي 
األمر الذي أدى إلى عجز كبير في السيولة النقدية ألرصدتنا 

في البنوك.
وشددت الوزارة، على أنها ستواصل سعيها جاهدة رغم كل 
العقبات والمعوق���ات وبكل ما أوتيت م���ن إمكانيات وجهد 
وسيبقى سعينا متواصال ليال ونهارًا من أجل القيام بواجباتنا 
ومس���ؤولياتنا الوطني���ة واألخالقية تجاهك���م وتجاه عموم 

المواطنين.

مالية غزة تعلن صرف 
رواتب الموظفين اليوم 

وتوضح سبب التأخير

 رام الله/ االستقالل:
 تراجع الدوالر األمريكي قليال أمام الش���يكل اإلسرائيلي في السوق 
الفلسطينية ليوم أمس األحد، مع بقائه فوق حاجز 3.6 شيكال/ دوالر 
واح���د. وبلغ سعر صرف الدوالر األمريكي ف���ي تعامالت األحد، نحو 

3.637 شيكال/ نزوال من 3.64 شيكال في تعامالت السبت.
يأتي ذلك، بفعل هب���وط طفيف لمؤشر الدوالر، مع ارتف���اع حدة التوترات 

التجارية بين الواليات المتحدة وشركائها في الصين، ثم االتحاد األوروبي.
وك���ان ال���دوالر بلغ أعلى مس���توياته من���ذ 15 شهرًا قب���ل حوالي 
األسبوعين، قبل أن يع���اود الهبوط بفعل دخول الرسوم االمريكية 
الجديدة على الواردات الصينية حيز التنفيذ مطلع األسبوع الماضي.

الدوالر يتراجع

 قليال أمام الشيكل 

رام الله/ االستقالل:
وقعت وزارة التربية والتعليم العالي 
ممثل���ة بوزيرها د. صب���ري صيدم، 
ومجموعة االتصاالت الفلس���طينية 
التنفي���ذي عمار  برئيس���ها  ممثلة 
العك���ر، أمس األح���د، مذكرة تفاهم 
لتوزي���ع 550 منحة دراسية جامعية 
على مجموع���ة مختارة م���ن الطلبة 
الناجحي���ن ف���ي امتح���ان الثانوية 
العامة "اإلنجاز"، في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، ورعاية حفل تكريم أوائل 
"اإلنجاز" والجامعات والكليات وذوي 

اإلعاقة. 
وحضر مراسم التوقيع على مذكرتي 
التفاه���م ع���دد من أسرت���ي الوزارة 

ومجموعة االتصاالت. 
وأك���د  الوزير صيدم  عل���ى أهمية 
تقديم ه���ذه المنح لخدم���ة الطلبة 
المتميزين وتمكينهم من االلتحاق 
بقطاع التعليم العالي، وذلك تأكيدًا 
على الش���راكة مع مؤسسات القطاع 
التعليمي،  القط���اع  لخدمة  الخاص 
موضحًا أن هذه المنح تنس���جم مع 
توجه���ات ال���وزارة ف���ي تعزيز دور 
التعلي���م المهني والتقني بش���كل 
خ���اص، واستهداف الطلبة من ذوي 
اإلعاق���ة، والتركيز على التخصصات 

التي يحتاجها سوق العمل.
وج���دد صيدم تأكيده على أن توزيع 
هذه المنح سيك���ون وفق الضوابط 
بنود  وتطبيق  المتبع���ة،  والمعايير 
ه���ذه االتفاقي���ة بش���كل دقي���ق، 
بما يضم���ن التوزيع الع���ادل لهذه 
المنح، متطرقًا ف���ي ذات الوقت إلى 
استع���دادات الوزارة إلط���الق العام 

الدراس���ي غدًا )الي���وم االثنين( في 
مدرسة الخان األحمر المهددة.

مجموع���ة  ب���دور  صي���دم  وأش���اد 
االتص���االت وشراكته���ا الكبيرة مع 
الوزارة لخدمة قطاع التعليم؛ خاصة 
العالي، وذل���ك من خالل  التعلي���م 
تقديم مجموعة االتصاالت عدد من 
المنح الدراسية بشكل سنوي، داعيًا 
مؤسسات القطاع الخاص إلى تبني 
هذا النهج من المس���ؤولية الوطنية 
والمجتمع  الطلبة  تجاه  واالجتماعية 

الفلسطيني.   
من جانب���ه، ق���ال العكر: "يش���رفنا 
استمرار التعاون م���ع وزارة التربية، 
ونثم���ن جهوده���ا المبذول���ة م���ن 

أج���ل تطوي���ر قط���اع التعليم في 
فلسطين بما يتماشى مع التطورات 
التكنولوجية المواكبة لهذا القطاع، 
والتي تعمل على تسهيل التحصيل 
العلم���ي وتوفي���ر الوق���ت والجهد 

لطالبي العلم". 
وب���ارك لجمي���ع الطلب���ة الناجحين 
والمتفوقي���ن في امتح���ان "اإلنجاز" 
له���ذا العام، متمنيًا أن يس���تكملوا 
مس���يرتهم التعليمي���ة م���ن خالل 
اختيار التخصصات التي تتالءم مع 

سوق العمل.
وأش���ار العكر إلى أنه ق���د تم إعداد 
تطبيق خاص لطلبة "اإلنجاز" لمعرفة 
نتائجه���م ه���ذا العام، حي���ث إنه 

التطبيق األول من نوعه في فلسطين 
وُقدمت الخدمة بش���كل مجاني عبر 
شركة جوال، علمًا أنه تم تخصيص 
إي���رادات الرسائل القصيرة الخاصة 
بالنتائج للعام الماضي لوزارة التربية، 

الستخدامها في مشاريع تنموية. 
وأكد العكر أن مجموعة االتصاالت ما 
تزال مستمرة في أداء دورها الريادي 
في تمكين الشباب من خالل "برنامج 
مجموعة االتصاالت للمنح الجامعية 
والمهني���ة"، حيث قّدمت المجموعة 
من���ذ إط���الق البرنام���ج ع���ام 2010 
)4250( منح���ة حت���ى اللحظة، وبلغ 
ع���دد الخريجين 529 خريجًا جامعيًا 

و20 خريجًا مهنيًا.

التربية و »االتصاالت« توقعان مذكرة
لتقديم 550 منحة دراسية

جانب من توقيع املذكرة    
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بروكسل/ االستقالل:
يتوجه ق���ادة االتح���اد األوروبي في 
اليومي���ن المقبلي���ن إل���ى بكين ثم 
طوكيو لتوطي���د العالقات التجارية 
مع هذين البلدين لمواجهة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب في حال شن 

حرًبا تجارية عالمية.
والجولة اآلس���يوية لممثلي االتحاد 
األوروب���ي تن���درج في إط���ار خطوة 
لالتحاد المتك���ّون من 28 بلدًا ويبلغ 
تعداد س���كانه 500 مليون نس���مة 
ويعد أكبر س���وق واحدة في العالم؛ 
ل�"حمائي���ة" إدارة ترمب  للتص���دي 

وشعارها "أميركا أوال".
األوروبي  المجلس  رئيس���ا  ويشارك 
دونالد توسك والمفوضية األوروبية 
جان كلود يونك���ر اليوم االثنين في 
بكين في القمة العشرين األوروبية-

الصينية وس���يلتقيان الرئيس شي 
جينبينغ في اليوم الذي يلتقي فيه 
الروس���ي فالديمير  الرئيس  ترامب 

بوتين في هلسنكي.
وس���تكون القم���ة مناس���بة للقادة 
الصينيي���ن واألوروبيي���ن لتأكي���د 
لصالح تحديث  المشترك  التزامهم 

منظم���ة التجارة العالمي���ة وهو أمر 
يعارض���ه الرئي���س األميركي، لكن 
على االتحاد األوروبي والصين تذليل 
الخالف���ات حول ممارس���ات الصين 
التجاري���ة التقييدي���ة، بما في ذلك 
إغراق الس���وق بال���واردات الصينية 

الرخيصة خصوصًا الصلب.
ورفع االتحاد األوروبي ش���كوى لدى 
منظمة التج���ارة العالمية ضد القرار 
األميركي فرض رسوم جمركية على 
واأللومينيوم وضد  الصلب  صادرات 
الصين لمعارضة "النقل غير العادل 

لتكنولوجيا" المؤسس���ات األوروبية 
الناشطة في الصين.

لتبرير  المفوضي���ة األوروبية  وقالت 
ش���كواها: "إذا لم يحترم قادة العالم 
هذه القواعد ف���إن النظام برمته قد 

ينهار".

االستقالل/ وكاالت:
نقلت صحيفة »ميل أون صنداي« عن الرئيس األميركي 
دونالد ترام����ب قوله في مقابلة: إنه ينوي الترش����ح في 
انتخابات 2020 ألن »الجميع يريدني أن أترشح«، مشيرًا 
إلى أنه ال يوجد مرش����حون ديموقراطيون يمكنهم الفوز 

علي.
وعندما س���ئل ترام���ب في مقابلة أجريت مع���ه الجمعة في 
بريطانيا عما إذا كان يعتزم الترشح قال: »حسنًا أعتزم تمامًا 

الترشح. يبدو أن الجميع يريدني أن أترشح «.
 وأضاف أنه ال يتوقع أن يتمكن أي مرش���ح ديموقراطي من 
هزيمته، موضحًا: »ال أتوقع أحدًا، أعرفهم كلهم وال أرى أحدًا 

منهم«.
وقبل مغادرته بريطاني���ا لحضور اجتماع قمة في فنلندا مع 
الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين خ���رق ترامب بروتوكوال 
ملكيًا بريطانيًا بكش���فه عالني���ة تفاصيل ح���وار أجراه مع 
الملكة اليزابيث عن تعقيدات انسحاب بريطانيا من االتحاد 

األوروبي.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية
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هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ هاني سامي رجب السعافين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400778288 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبد الرحمن شاكر محمود المصري  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803652353( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن/ ابته���اج عبدالرحم���ن علي ابو 
مغصي���ب عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )925729238( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عائشة مروان حسين عطوان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401214713 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ جبر حسين أحمد ثابت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801842717 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمود احمد ابراهيم ناصر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802835587 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ سمير زكي عطية ابو عبيدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)955890249 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ناهض سالم عليان مريش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)912282340 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
قالت صحيف���ة نيويورك تايم���ز األميركية 
يوم أمس: إنها أجرت حوارًا مع الش���يخ راشد 
بن حمد الش���رقي النجل الثاني لحاكم إمارة 
الفجي���رة وال���ذي وصل للعاصم���ة القطرية 

الدوحة طالبًا اللجوء.
وذكرت الصحيفة أن الش���يخ راش���د س���لط 
الضوء في حواره عل���ى خالفات بين اإلمارات 
الس���بع، متهما إمارة أبو ظب���ي بالتفرد بقرار 
المش���اركة في حرب اليمن واالبتزاز وغسل 

األموال.
وقال الشيخ راشد، الذي كان يشغل منصب 
رئي���س هيئة الفجيرة للثقاف���ة واإلعالم: إن 
حكام أبو ظبي لم يتشاوروا مع حكام اإلمارات 
اآلخرين قبل إرغام جنودهم على المش���اركة 
في حرب اليمن منذ ثالث سنوات، مشيرًا إلى 

تذمر بقية اإلمارات من تصرفات وسياسة أبو 
ظبي.

وأض���اف أن إم���ارة الفجي���رة، إح���دى أصغر 
اإلمارات الس���بع وأقلها نفوذًا، تحملت الوزر 
األكبر في عدد القتل���ى اإلماراتيين باليمن، 
الذين قال: إن عددهم الكلي أعلى مما تعلنه 

أبو ظبي.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن الش���يخ راش���د 
الشرقي وصل للعاصمة القطرية الدوحة يوم 
16 مايو/أيار الماضي "بشكل غير متوقع طالبًا 
اللجوء"، في انشقاق يبدو أنه األول من نوعه 
في تاريخ اإلمارات العربية المتحدة، بحسب 

الصحيفة.
وأوضح���ت أن نج���ل حاك���م الفجي���رة أبلغ 
المسؤولين القطريين أنه يخشى على حياته 
بس���بب خالفات مع ح���كام أبو ظب���ي الذين 

اتهمه���م باالبتزاز وتبيي���ض األموال، لكن 
الصحيف���ة قالت: إنه لم يقدم أدلة على هذه 

االتهامات.
وأض���اف أنه قرر إج���راء المقابلة على أمل أن 
يساهم االهتمام العلني في حماية عائلته 
في الفجيرة من ضغ���وط أبو ظبي، التي قال: 
إن مخابراتها ضغطت عليه لتحويل عشرات 
ماليي���ن الدوالرات نيابة عنها ألش���خاص ال 
يعرفهم في دول أخرى كي ال يبدو األمر خرقًا 
للقواني���ن اإلماراتية والدولية لجهة غس���ل 

األموال.
ومن أجل معرفة وجهة النظر األولى بش���أن 
الموض���وع، قالت نيوي���ورك تايمز إن ممثال 
لسفارة اإلمارات في واشنطن رفض التعليق، 
في حين لم تتمكن م���ن التواصل مع حكام 

الفجيرة.

االستقالل/ وكاالت:
 ضرب زلزال قوي سواحل اليمن، بحسب هيئة المسح الجيولوجي 
األمريكية، التي أش���ارت إلى أن قوة الزلزال تخطت 6 درجات على 

مقياس ريختر.
ذك���رت وكالة "رويترز" أن الزلزال، ال���ذي وقع فجر يوم أمس األحد، 
كان على بعد 213 كم، من ش���مال غربي جزيرة سوقطرى اليمنية 

في خليج عدن.
وأضاف���ت: "لم ترد أنباء عن وقوع خس���ائر، نتيجة الهزة األرضية، 

التي بلغت قوتها 6.2 درجة على مقياس ريختر".
ولم تصدر هيئة المسح الجيولوجي األمريكية أن تحذيرات فورية 
من إمكانية حدوث موجات مد عمالقة "تس���ونامي" عقب الزلزال، 

الذي ضرب اليمن.
وقال موقع "إيرث كويك اليف": إن مركز الزلزال يقع على عمق 10 

كيلومترات من سطح البحر.
ويصنف الزلزال، الذي تزيد قوته عن 6 درجات على مقياس ريختر 
بأنه زلزال قوي، ويسبب الكثير من األضرار في المناطق المكتظة 

بالسكان، بحسب موقع "إيرثكويك كاغنيتيود".

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الش���رطة البريطانية، أن فرق البحث عثرت على 
ما يزي���د على 400 دليل في إطار تحقيق في تس���مم 
اثنين بغاز األعصاب نوفيتش���وك، إال أن أعمال البحث 
ستستمر على األرجح ألس���ابيع أخرى سعيًا لمزيد من 

األدلة.
وكانت الش���رطة ذكرت أنها عثرت على زجاجة صغيرة 
يعتقد أنها مصدر غاز األعص���اب، الذي قتلت به دون 
ستورغيس وأصابت زميلها تش���ارلي راولي بالمرض. 
وعثر عليها في مسكن راولي في بلدة أميسبري جنوب 

غربي البالد.
وقالت الش���رطة أيض���ًا: إن "ع���ددًا كبيرًا" م���ن األدلة 
ربم���ا يكون ملوثًا بتلك المادة، لذا أرس���لت إلى معامل 

لتحليلها.
وتسعى الشرطة لكشف ما إذا كان غاز األعصاب القاتل، 
الذي تس���مم به راولي وس���تورغيس كان مصدره هو 
نفس مصدر العنصر المستخدم في هجوم مارس على 

الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته.

أدلة بالمئات لكشف االتحاد األوروبي يبحث عن تحالفات ضد ترامب
حقيقة »الغاز 

القاتل« ببريطانيا

صحيفة أمريكية: نجل حاكم 
إماراتي ينشق ويكشف المستور

زلزال قوي 
يضرب اليمن

اجتماع  لالحتاد الأوروبي

ترامب: سأترشح 
النتخابات 2020
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رغم االنقسام واختالف السياقات بين 
المتحكمين في المش����هد السياس����ي 
في الضف����ة الغربية وقطاع غزة، فإنهم 
موح����دون ف����ي أنهم يواجه����ون ذات 
العنجهي����ة االحتاللي����ة، ف����ي الضفة 
تهويد وتمدد استيطاني وتنكر ألدنى 
الحقوق السياسية، وفي القطاع حصار 
وتغ����ول وفرض معادلة الهدوء في ظل 
التشدد والحصار، وموحدون أيضًا في أن 
كليهما يصارع من أجل البقاء ويتمنى 
فقط وقف سياس����ة التغ����ول، كالهما 
بالعزلة ويقاتل وحده ويواجه  يش����عر 
مخطط����ات تصفيته وحي����دًا، وكالهما 
يشعر باإلحباط وانسداد األفق والميل 
إلى التدهور، ويش����عر بش����دة خطورة 

األخطار المحدقة به من كل صوب.
نح����ن  حالن����ا  ه����و  ه����ذا  لألس����ف، 
الفلس����طينيين في الضف����ة والقطاع، 
ونحن كشعٍب نش����عر بأننا على حافة 
الهاوية، ورغم كل أوراق ضغطنا وعوامل 
قوتن����ا الممكنة؛ فإننا ال نس����تخدم أّي 
منها، وال نجيد إال دفع األثمان وتقديم 

قرابين التضحيات الكبيرة، لعلنا نوقف 
ه����ذا التغ����ول ونحص����ل عل����ى بعض 
م����ن الحي����اة اآلدمي����ة؛ كل ذلك بفعل 
اس����تمرار االنقسام، وهذا لم يكن مقاالاً 
عن االنقس����ام، وإنما عن التصعيد وعن 
الحرب التي قد تقرع األبواب، لكن التأمل 
السريع فيما جرى وأس����بابه وسياقاته 
ومخرجاته الممكن����ة تجعلنا نصل إلى 
جوه����ر األمر وإلى العق����دة والمخرجات 
ب����دون أية من����اورات. ال انتصار في ظل 
االنقس����ام، وإنهاؤه هو أقص����ر الطرق 

لتخفيف المعاناة وحشر االحتالل.
ودون ذلك سنظل نكتب عن التصعيد 
وتب����ادل اللكمات والتهدئات الهش����ة 
ومعادلة الهدوء مقابل الهدوء، وسنظل 
نصغي لس����ماع قرع طبول الحرب. مرة 
أخ����رى اس����تطاع المصريون بوس����اطة 
مالدين����وف التوصل إل����ى تهدئة ربما 
في الدقيقة ال����� 90، تهدئة من جملة 
بس����يطة: هدوء مقابل هدوء، واالحتالل 
يفسر أن الهدوء يشمل أيضًا الطائرات 
الورقي����ة وكل م����ا يصف����ه ب����� "أعمال 

ونشاطات قرب الحدود".
إن أّي تهدئ����ات ق����د تح����دث دون أن 
تحق����ق رفع����ا للحص����ار أو تفاهم����ات 
حقيقي����ة بضمان����ات قوية ل����ن تعدو 
كونها تأجي����ال مؤقتًا للصدام، طالما أن 
نتنياهو وعصابته يرفضون تقديم أي 
تنازالت على جبه����ة الحصار، ويربطون 
مث����ل ه����ذه التس����هيالت بالكثير من 
الشروط التعجيزية، وطالما أن المقاومة 
تصر عل����ى أال تمنح اله����دوء المجاني 
لالحتالل، وترغب في أن تؤكد برسائلها 
لالحتالل أنها ال تخشى عدوانه وقادرة 
على تدفيعه ثمن عنجهيته، وأن لديها 
ا على كس����ر الحصار ورفض  ا قوياً إصراراً
أي معادالت اش����تباك جدي����دة يحاول 

االحتالل فرضها.
الموقف االحتاللي من القطاع ال زال على 
حاله، وهو موقف ال زال يقوده نتنياهو 
وليبرمان، ويختلفان فيه مع بقية أعضاء 
الكابين����ت األمني - السياس����ي، حيث 
يتمس����كان بإدامة االنقسام ويرفضان 
تقدي����م أية تس����هيالت خش����ية من 

تفس����ير ذلك باالنحناء أمام المقاومة، 
وف����ي ذات الوق����ت يطالب����ان بالهدوء 

الشامل.
صبيح����ة األح����د، وف����ي بداية جلس����ة 
الحكوم����ة، أكد نتنياه����و على أن وقف 
إط����الق النار يش����مل أيض����ًا الطائرات 
الورقي����ة وكل أعمال "اإلره����اب"، وفي 
المساء س����يتم عقد اجتماع للكابينت، 
ويب����دو أنه ل����ن يكون اجتم����اع التخاذ 
قرارات؛ بل لش����رح ما حدث من تطورات 

من حيث التصعيد والتهدئة.
المس����توى السياس����ي لدولة االحتالل 
يول����ي أهمي����ة كبي����رة لل����رأي الع����ام 
اإلسرائيلي، وهناك من يقول بأن معظم 
سياس����اته تجاه غ����زة مرتبط����ة بالرأي 
العام الداخلي وباالنطب����اع الذي يرغب 
بخلقه لدى جمهور ناخبيه؛ لذلك وفي 
ذروة التصعي����د باألم����س اهتم مكتبه 
بأن ي����وزع على وزراء الكابينت رس����ائل 
إعالمي����ة مكتوبة وطالبه����م بتأكيدها 
وتبنيها في لقاءاتهم الصحفية، وكان 
نتنياهو نفسه قد بث تصريحًا متلفزًا 

ومس����جال أكد فيه على ذات المضمون 
����ا. الالفت ان الرس����ائل اإلعالمية  تقريباً
كان����ت معظمه����ا موجه����ة للس����احة 
الداخلية، وأكدت من خاللها على حجم 
الضربة الكبي����رة التي تلقتها المقاومة 
وتعدد األهداف التي تم استهدافها، 
وعل����ى فش����ل المقاومة ف����ي تحقيق 
أّي م����ن أهدافها، وش����يطنتها بربطها 
بالتمويل اإليراني وتحميلها مسؤولية 
أّي تصعي����د، وأن االحت����الل جاهز لكل 
تصعيد، لكنه ال يتحمل أية مس����ؤولية 
عّم����ا يدور في قطاع غزة أو عن نتائج أّي 

تصعيد محتمل.
الذي يتمس����ك  الموقف اإلس����رائيلي 
بفرض معادالته ومفاهيمه، في مقابل 
موق����ف الفصائ����ل الرافض للش����روط 
االحتاللية، وفي ظل االنقس����ام وغياب 
الرغب����ة واإلرادة االقليمية والدولية في 
لج����م االحت����الل أو ممارس����ة الضغوط 
عليه؛ يجعل الصدام أمرًا محتومًا، وهو 
مجرد مسألة وقت، وال ضمانات بتغيير 

األوضاع أو رفع الحصار.

القدس المحتلة/ االستقالل:
يجب أن نقدم التحية لغ���زة"، عنوان لمقال كتبه "جدعون ليفي" 
في صحيفة "هآرتس"، تحدث فيه عما يتعرض له الفلسطينيون، 
وم���اذا تبقى لهم من خيارات حيال مايجري من أوضاع إنس���انية 

صعبة.
وقال ليفي: "لوال غزة، لكان االحتالل اإلسرائيلي قد ُنسي منذ زمن 
بعيد، لوال غزة لمحت "إس���رائيل" القضية الفلسطينية من جدول 
األعمال تمامًا، ال تزال ناضجة تروي قصتها، ضمها و ما ارتكب من 
جرائم بحقها، تروي حياتها اليومية، مثل أربعة ماليين من الناس 

ال يعيشون تحت األحذية".
لوال غزة، لكان العالم قد نس���ي أيضًا، معظمه فعل ذلك بالفعل، 
حت���ى اآلن يجب أن نحي���ي غزة وروح غزة ،الت���ي ماتزال تبث روح 

الحياة في النضال اليائس للشعب الفلسطيني في الحرية.
يجب أيضًا أن ُنعجب بنضال غزة هنا في "إس���رائيل"، يجب على 
الناس القالئل المتبقين هنا أن يش���كروا ال���روح القوية التي لم 
تتراج���ع، وفقط روح قوية واحدة مص���رة على نضالها، غزة ال تزال 

تحاول التنفس.
كل ليالي وأيام غزة أصعب بكثير بس���بب سياس���ات "إسرائيل" 
الالإنس���انية، المدعومة من معظم مواطنيها، بما في ذلك معظم 

سكان الجنوب.
روح غزة هي الروح التي لم يكس���رها الحصار، ُيغلق األش���رار في 
القدس معبر "كيرم شالوم"، ويطلقون النار على غزة، يمنع األشرار 
الشباب من الذهاب إلى الضفة الغربية لتلقي العالج الطبي، إلنقاذ 
س���يقانهم من القطع، ومنع مرضى السرطان، بمن فيهم النساء 

واألطفال، من إنقاذ أرواحهم  لسنوات. هذا هو الشر.
ا في علم األورام "اإلسرائيليين"  الرسالة التي وقع عليها 31 أخصائياً
في ش���هر يونيو / حزيران ، دعت إلى إنهاء إساءة معاملة مرضى 

السرطان في غزة الذين تتم معالجة تصاريحهم ألشهر.
الصواريخ في الليل بين الجمعة والسبت هي الرد المقيد على هذا 
الشر. ليس أكثر من مجرد تذكير غامض بمصير غزة، ألولئك الذين 
يعتقدون أنه من الممكن القيام بذلك مع وجود مليوني ش���خص 

ألكثر من 10 سنوات ويستمرون كما لو أن شيئا لم يحدث.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
العبرية أن سالح البحرية اإلسرائيلي 
بدأ يس���تخدم طائرات ب���دون طيار 
لغرض الكشف عن غواصات تابعة 
لق���وات "معادي���ة" تخت���رق المياه 

اإلقليمية.
وأوضحت الصحيف���ة، أن الصناعات 
الجوية اإلس���رائيلية قامت بتطوير 
باألجهزة  وبتزويدها  الطائرات  هذه 
الت���ي تمكنه���ا م���ن الكش���ف عن 

الغواصات أثناء تحليقها.
وقال���ت أن التهديد الذي تش���كله 
الغواصات "المعادية" على الس���فن 
الحربية اإلس���رائيلية وعلى المالحة 
التجاري���ة من إس���رائيل وإليها، قد 
ازداد خالل السنوات األخيرة مدعية 
أن حرك���ة حماس تح���اول الحصول 

على غواصات صغيرة .
قام���ت  التهدي���د  له���ذا  ونظ���رًا 
الصناعات الجوية اإلس���رائيلية بناء 

على طلب سالح البحرية بتطوير هذه 
الطائرات التي يقوم جنود من سالح 

الجو اإلسرائيلي بتسييرها.
وتم تزويد الطائرات بجهاز السونار 
المتطور الذي يلتقط األصداء إضافة 

إلى جهاز استشعار مغنطيسي.

الطائرة  إن  وقال تقرير الصحيف���ة: 
بدون طيار من ط���راز "هيرون" تلقي 
عوامة تحمل هذي���ن الجهازين في 
عرض البحر وأن ه���ذه العوامة تبث 
المؤشرات بوجود الغواصة إلى غرفة 

العمليات.

وف���ي الوقت ذاته تواص���ل طائرة 
"الهي���رون" التحليق فوق المنطقة 
المش���تبه بوج���ود الغواصة فيها 
بغية تعقبها علمًا بأن هذه الطائرة 
قادرة على التحليق لمدة عش���رات 

الساعات.

»هآرتس«: يجب أنطائــرات بــدون طيــار لكشــف الغواصــات

 نقدم التحية لغزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال المتحدث باسم جيش االحتالل: "إن الجيش بدأ 
سلسلة تدريبات في جميع أنحاء فلسطين المحتلة 

يوم أمس، حتى نهاية األسبوع".
وأضاف: "خالل التدريبات س���تالحظ حركة نشطة 

لطائرات سالح الجو ومركبات عسكرية وسماع صوت 
انفجارات، وازدحامات مرورية في كافة االتجاهات".

وأوضح موقع والال نيوز "اإلسرائيلي" بأن كتيبة 162 
في جيش االحتالل س���تتدرب األسبوع المقبل على 

احتالل مدينة غزة بالكامل.

وأش���ار إلى أن التدريب س���يجري في صحراء النقب 
ومدينة بئر الس���بع ويعتبر ه���ذا التدريب األضخم 
للجيش "اإلس���رائيلي" كما س���يتدرب الجنود على 
اغتيال خاليا مسلحة ومواجهة خطر األنفاق وإخالء 

جرحى.

االحتالل يبدأ سلسلة تدريبات 
منها التدريب على احتالل غزة بالكامل

العنجهية االحتاللية تستوطن في الضفة وتتغول في غزة
بقلم: اإ�سماعيل مهرة - مركز اأطل�س للدرا�سات الإ�سرائيلية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عب���د اللطيف محمد عبد اللطيف 
المجدالوي عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )410553127( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / مازن أنور عودة أبو شباب.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804612059 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمود سليم خليل السنوار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)932095540 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ طلعت محمود حسين سعد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)913779336 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ نهلة مصطفى ديب حماد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900904228( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ صالح خليل احمد ابو عيسى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926706201 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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بعد إعالن النتائج دخل خريجو الثانوية العامة في 
دائرة الضغط النفس���ي، والقلق، والتوتر، واإلرباك؛ 
بس���بب المفاوضات األس���رية المكثف���ة الختيار 
الجامعة المناسبة، والتخصص المناسب، يرافقها 
سيل من نصائح القريب، والصديق، وعابر السبيل 
أحيان���ًا. في هذا المق���ال أضع بين ي���دي الطالب 
مجموع���ة توجيهات عله���ا تعينه عل���ى اختيار 
التخصص المناس���ب. )ال تتوقع مني أن أرشح لك 

تخصًصا بعينه، لكن اقرأ ستجد ما يفيدك(.
أوال: اطلب االستشارة:

قال تعالى: }َوَأْمُرُهْم ُش���وَرٰى َبْيَنُهْم{]الشورى:38[، 
ْل  ْمِر ۖ َف���ِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ وقال: }َوَش���اِوْرُهْم ِفي اأْلَ
�ِه{]آل عم���ران:159[. لذا، تعتبر الش���ورى  َعَل���ى اللَّ
مطلوبة في س���ائر أمور حياتنا، الس���يما في األمور 
الت���ي نبني عليها أش���ياء كبيرة في المس���تقبل 
كاختيار التخصص الجامعي، والزواج، والعمل...إلخ.

الس���لوك الطبيع���ي أن يب���دأ الطالب مش���اوراته 
مع أس���رته، وأصحابه، ومن س���بقوه إل���ى الجامعة؛ 
الس���تطالع آرائهم حول الجامعات، وتخصصاتها. 
فالمش���ورة تفتح له آفاقًا جدي���دة، وتبصره بأمور 

يجهلها، أو فهمها بشكل قاصر.
اعلم عزيزي الطالب: أثناء المش���اورات ستسمع آراء 
متعددة، ووجهات نظر متناقضة، وستسمع الرأي 
وضده من شخص واحد في نفس اللحظة، وستجد 
نفسك في حالة تيه. لذلك أنصحك بعد المشورة، 
وقبل اتخاذ قرارك النهائي أجب على ثالثة أسئلة، 

علها تساعدك للخروج من حالة التيه تلك: ما المادة 
التي أحببتها في المدرس���ة؟، لم���اذا أحببتها دون 

غيرها؟، ما دليلك على تميزك فيها؟.
ثانًيا| اجمع المعلومات المناسبة:

حاول أن تجمع أكبر قدر من المعلومات عن الجامعات 
ن مالحظاتك، وال  والتخص���ص ال���ذي ترغب���ه، ودوِّ
تنس���ى هدفك الذي تريد تحقيقه، وخط النهاية 
ال���ذي ت���ود أن تصله. فهذه تحميك من تش���تت 

األفكار والرؤى.
ثالثًا: ال تجعل تركيزك منصبًا على المسميات:

ال تجعل همك الرئيسي البحث عن اسمي: )الجامعة، 
والتخصص(، ال تخدع نفسك بالمسميات. كم من 
جامعة لها اسم المع في المجتمع، لكنها أكاديميًا 
ضعيفة! همها األساس���ي الربح الم���ادي أكثر من 
المخرج���ات. كم م���ن تخصص اختاره منتس���بوه 
للمكانة االجتماعية، لكن أغل���ب خريجيه عاطلين 
ع���ن العمل! م���ا الذي جنوه؟! ال ش���يء، إال الس���هر 
والتعب. لذا، ضع لنفس���ك معايير توافق ظروفك: 
اختر التخصص الذي يناسب اهتماماتك وميولك، 
ويحتاجه س���وق العمل، وال تنس ظروف أس���رتك 

االقتصادية.
رابعًا:  المعدل والتخصص:

غالب���ًا من تت���راوح معدالتهم بي���ن )%65-%89( 
يسجلون مبكًرا، ويختارون تخصصاتهم براحة، أما 
صاحب االمتياز تفكيره مش���وش، وباله مش���غول؛ 
الختي���ار التخصص الذي يلي���ق باالمتياز. اعلم أن 

امتي���از الثانوي���ة العامة للتميز، أم���ا في الجامعة 
)99.9%( سيجلس���ان بجان���ب  )65%(، وال���� ال����
بعضهما في القاعة. الُعشر يفرق في التخصصات 

العلمية العليا.
مع���دل الثانوي���ة العامة ال يعد مقياس���ًا حقيقيًا 
لقدرات الطالب، ربما يكون الطالب من المتفوقين، 
لكنه وقت االمتحانات النهائية غزا الموت بيتهم، 
أو أصي���ب بوعكة صحية، أو تع���رض لضرر ما فإن 
ذلك سيؤثر على بيئته الدراسية، فينعكس سلبًا 
على معدله. أعرف طلبة حصلوا على تقدير )امتياز( 
في الثانوية العامة، لكن معدلهم الجامعي )جيد(، 
بينما من حصل على )65%( كان من )المتفوقين( 

في الجامعة. 
خامسا: ال يوجد تخصص حس���ن وآخر سيء، لكن 

يوجد تخصص يناسبك أكثر من غيره:
قد تس���مع من يقول: الطب أفضل من الهندس���ة، 
والصيدلة أفضل من التمريض، والمحاسبة أفضل 
من المكتبات. كل شخص عبر عن رأيه وفق تجربته 
الخاص���ة، أو وفق ما س���مع ورأى. ليس بالضرورة أن 
يكون رأيه صائًبا، فما يعتبر مناسًبا له قد ال يعتبر 
مناس���بًا لك. مثال: س���تجد من يفضل ل���ك )اللغة 
اإلنجليزي���ة(، وأنت بالكاد تنجح فيها, وقد يفضل 
لك آخ���ر )اللغة العربية(، تعتمد على الحفظ، وأنت 
تعتمد على الفهم وتجد في الحفظ مشقة، كيف 

ستوفق لو اخترته؟!. فأنت أدرى بقدراتك.
سادسًا :  اختيار التخصص ال يعني اختيار وظيفة 

المستقبل:
ال يوجد ف���ي مجتمعن���ا موائمة بي���ن احتياجات 
الس���وق ومخرجات الجامعات. طالم���ا األمر كذلك، 
هل س���يجلس الخري���ج في بيت���ه ينتظر حصوله 
على وظيفة في تخصصه؟، أم س���يبحث عن عمل 
يعينه على قضاء حوائجه؟. اعلم أن أغلب سائقي 
الس���يارات، والعاملين في المحالت واألس���واق من 
الخريجين، لم يجدوا عم���ال في مجال تخصصهم 
فبحث���وا عن عمل آخر. ال تعج���ب إن وجدت خريجة 
فرنس���ي تعمل كوافيرة، أو خريجة صيدلة بائعة 
أدوات تجمي���ل، أو خريجة عل���م نفس تدرس في 
رياض أطفال، أو خريج هندسة يعطي دروسًا خاصة 
في الرياضيات. في المقابل شخص درس تخصصًا 
لم يرغبه، لكنه بعد التخرج عمل في مجال آخر أبدع 
فيه. كم من طبيب أبدع في السياسة، أو الدعوة، أو 

التمثيل وترك مهنة الطب.  
سابعًا: المستقبل للتعليم المهني والتقني:

ال تحصر تفكيرك في التعليم األكاديمي، فأعداد 
الخريجين باآلالف في كل التخصصات، ال تستطيع 
المؤسسة الرسمية توظيفهم. فالمستقبل للتعليم 
المهني والتقني، فهو يفتح آفاقًا جديدة للدراسة، 
ويتيح لك فرصة النزول مبكًرا لس���وق العمل. حين 
ل التعليم  تختاره أنت تتخرج قبل زميلك الذي فضَّ
األكاديمي، وتجد لك موضع قدم مبكًرا في س���وق 
العمل قبل تخرجه، وربما تزوجت وأنجبت قبله، وهو 

بالكاد تخرج، وسينتظر في قوائم العاطلين.

بسام محمد

لخريجي الثانوية العامة: توجيهات الختيار التخصص المناسب

االستقالل/ وكاالت:
أكدت دراسة علمية حديثة أن هناك فيتامين 
متوافر وفي المتناول يعد مفتاحا رئيسيا لوقف 
تط���ور أمراض الم���خ مثل مرض باركنس���ون أو 

."Care2" الشلل الرعاش، بحسب موقع
وأوضحت الدراسة األلمانية الجديدة التي 
تم نش����ر نتائجها ف����ي الدوري����ة الطبية 
Cell Reports، توص����ل الباحثي����ن إل����ى 
ش����كل من أش����كال فيتامين B3 يس����مى 
)nicotinamide riboside( يحاف����ظ على 
خاليا المخ، التي تعرف أيضا باسم الخاليا 
العصبية، من خالل تحسين وظيفة مراكز 
الطاقة بها، والتي تسمى #الميتوكوندريا 

.)mitochondria(
ووفق���ًا لمؤلف���ة الدراس���ة، الدكت���ورة ميكيال 
ديليدي، رئيس���ة مش���روعات أبحاث المخ في 
جامع���ة توبينغ���ن وجمعي���ة هيلمهولتز في 

 nicotinamide riboside فيتامي���ن" ألمانيا: 
يحفز التمثيل الغذائ���ي ويمنح الطاقة للخاليا 
العصبي���ة المتضررة في الم���خ بما يحميها من 

الضمور والموت".
ويؤدي فيتامي���ن B3 إلى الحف���اظ على صحة 
البش���رة والش���عر والكبد والعيني���ن والجهاز 
العصبي. ويسهم في إنتاج الهرمونات وعملية 
والدهون  للكربوهي���درات  الغذائ���ي  التمثيل 

والبروتينات.
ويوجد فيتامين B3 ف���ي العديد من األطعمة، 
منها التونة و الدجاج والديك الرومي والسلمون 
ولح���م الضأن ولح���م البقر والس���ردين والفول 

السوداني والجمبري واألرز البني. 
وم���ن المص���ادر الجي���دة األخ���رى: الباذنجان 
والطماطم الصفراء واألفوكادو والتمر والبطاطس 
وعش الغ���راب والبازالء وف���ول الصويا األخضر 

ونخالة األرز والشعير.

االستقالل/ وكاالت:
طالب مدير الشؤون القضائية في مايكروسوفت، براد 
س���ميث، بوضع أطر قانونية لتقني���ات التعرف على 
الوجوه، بسبب المخاطر التي تشكلها على الخصوصية 

والحريات الفردية.
وفي مقالة عبر مدونة، دعا سميث الحكومة األميركية 
إل���ى وضع األس���س القانوني���ة الس���تخدام تقنيات 

التعرف على الوجوه.
وكتب س���ميث: "تخيلوا حكومة تعقبت عن كثب كل 
تنقالتك���م خالل الش���هر الفائت م���ن دون إذنكم أو 

علمكم. تخيلوا قاعدة بيانات لكل األش���خاص الذين 
شاركوا في تجمع سياسي". وستتاح للشركات فرصة 
متابع���ة الزوار أو الزبائن من دون علمهم واس���تخدام 
المعلومات الت���ي يتم جمعها التخاذ قرارات مهمة أو 

في طلبات القروض أو التوظيف على سبيل المثال.
ولفت س���ميث إلى أن "هذه المس���ائل تزيد مسؤولية 
ش���ركات التكنولوجي���ا التي تطور ه���ذه المنتجات"، 
معتب���رًا أيضًا أنها "تس���تدعي منا تش���ريعًا حكوميًا 
مدروس���ًا وإرس���اء نظم تحدد أطر االستخدام المقبول 

لتقنيات التعرف على الوجوه".

القاهرة / االستقالل:
قال علماء آثار: إنهم اكتشفوا ورشة تحنيط يرجع 
تاريخها إلى نحو 2500 س���نة ف���ي مقبرة قديمة 

بالقرب من أهرامات مصرية شهيرة.
وذكر مس���ؤولون في وزارة اآلثار المصرية، في 
مؤتمر صحفي، أن علماء اآلثار يأملون أن يؤدي 
الكش���ف إلى معرفة المزيد عن أسرار التحنيط 
في األس���رة السادس���ة والعش���رين من مصر 

القديمة.

ولفتوا إلى أنه تم اكتشاف موقع دفن جماعي.
وقال المس���ؤولون: إن هذا االكتش���اف يعود إلى 
العصر الصاوي الفارسي من عام 664 إلى 404 قبل 

الميالد.
موقع الكش���ف األثري في مقبرة سقارة، وهي جزء 
م���ن مقبرة ممفي���س، أحد مواقع الت���راث العالمي 

لليونسكو.
يشار إلى أن آخر عملية حفر في الموقع، جنوب هرم 

أوناس كانت عام 1900م.

فيتاميــن يــوقــف
 مــوت خاليــا المــخ

اكتشاف كبير في مصر 
يفشي »أسرار التحنيط«

»مايكروسوفت« تحذر من 
خطورة تقنيات التعرف على الوجوه
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بعد إعالن النتائج دخل خريجو الثانوية العامة في 
دائرة الضغط النفس���ي، والقلق، والتوتر، واإلرباك؛ 
بس���بب المفاوضات األس���رية المكثف���ة الختيار 
الجامعة المناسبة، والتخصص المناسب، يرافقها 
سيل من نصائح القريب، والصديق، وعابر السبيل 
أحيان���ًا. في هذا المق���ال أضع بين ي���دي الطالب 
مجموع���ة توجيهات عله���ا تعينه عل���ى اختيار 
التخصص المناس���ب. )ال تتوقع مني أن أرشح لك 

تخصًصا بعينه، لكن اقرأ ستجد ما يفيدك(.
أوال: اطلب االستشارة:

قال تعالى: }َوَأْمُرُهْم ُش���وَرٰى َبْيَنُهْم{]الشورى:38[، 
ْل  ْمِر ۖ َف���ِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ وقال: }َوَش���اِوْرُهْم ِفي اأْلَ
�ِه{]آل عم���ران:159[. لذا، تعتبر الش���ورى  َعَل���ى اللَّ
مطلوبة في س���ائر أمور حياتنا، الس���يما في األمور 
الت���ي نبني عليها أش���ياء كبيرة في المس���تقبل 
كاختيار التخصص الجامعي، والزواج، والعمل...إلخ.

الس���لوك الطبيع���ي أن يب���دأ الطالب مش���اوراته 
مع أس���رته، وأصحابه، ومن س���بقوه إل���ى الجامعة؛ 
الس���تطالع آرائهم حول الجامعات، وتخصصاتها. 
فالمش���ورة تفتح له آفاقًا جدي���دة، وتبصره بأمور 

يجهلها، أو فهمها بشكل قاصر.
اعلم عزيزي الطالب: أثناء المش���اورات ستسمع آراء 
متعددة، ووجهات نظر متناقضة، وستسمع الرأي 
وضده من شخص واحد في نفس اللحظة، وستجد 
نفسك في حالة تيه. لذلك أنصحك بعد المشورة، 
وقبل اتخاذ قرارك النهائي أجب على ثالثة أسئلة، 

علها تساعدك للخروج من حالة التيه تلك: ما المادة 
التي أحببتها في المدرس���ة؟، لم���اذا أحببتها دون 

غيرها؟، ما دليلك على تميزك فيها؟.
ثانًيا| اجمع المعلومات المناسبة:

حاول أن تجمع أكبر قدر من المعلومات عن الجامعات 
ن مالحظاتك، وال  والتخص���ص ال���ذي ترغب���ه، ودوِّ
تنس���ى هدفك الذي تريد تحقيقه، وخط النهاية 
ال���ذي ت���ود أن تصله. فهذه تحميك من تش���تت 

األفكار والرؤى.
ثالثًا: ال تجعل تركيزك منصبًا على المسميات:

ال تجعل همك الرئيسي البحث عن اسمي: )الجامعة، 
والتخصص(، ال تخدع نفسك بالمسميات. كم من 
جامعة لها اسم المع في المجتمع، لكنها أكاديميًا 
ضعيفة! همها األساس���ي الربح الم���ادي أكثر من 
المخرج���ات. كم م���ن تخصص اختاره منتس���بوه 
للمكانة االجتماعية، لكن أغل���ب خريجيه عاطلين 
ع���ن العمل! م���ا الذي جنوه؟! ال ش���يء، إال الس���هر 
والتعب. لذا، ضع لنفس���ك معايير توافق ظروفك: 
اختر التخصص الذي يناسب اهتماماتك وميولك، 
ويحتاجه س���وق العمل، وال تنس ظروف أس���رتك 

االقتصادية.
رابعًا:  المعدل والتخصص:

غالب���ًا من تت���راوح معدالتهم بي���ن )%65-%89( 
يسجلون مبكًرا، ويختارون تخصصاتهم براحة، أما 
صاحب االمتياز تفكيره مش���وش، وباله مش���غول؛ 
الختي���ار التخصص الذي يلي���ق باالمتياز. اعلم أن 

امتي���از الثانوي���ة العامة للتميز، أم���ا في الجامعة 
)99.9%( سيجلس���ان بجان���ب  )65%(، وال���� ال����
بعضهما في القاعة. الُعشر يفرق في التخصصات 

العلمية العليا.
مع���دل الثانوي���ة العامة ال يعد مقياس���ًا حقيقيًا 
لقدرات الطالب، ربما يكون الطالب من المتفوقين، 
لكنه وقت االمتحانات النهائية غزا الموت بيتهم، 
أو أصي���ب بوعكة صحية، أو تع���رض لضرر ما فإن 
ذلك سيؤثر على بيئته الدراسية، فينعكس سلبًا 
على معدله. أعرف طلبة حصلوا على تقدير )امتياز( 
في الثانوية العامة، لكن معدلهم الجامعي )جيد(، 
بينما من حصل على )65%( كان من )المتفوقين( 

في الجامعة. 
خامسا: ال يوجد تخصص حس���ن وآخر سيء، لكن 

يوجد تخصص يناسبك أكثر من غيره:
قد تس���مع من يقول: الطب أفضل من الهندس���ة، 
والصيدلة أفضل من التمريض، والمحاسبة أفضل 
من المكتبات. كل شخص عبر عن رأيه وفق تجربته 
الخاص���ة، أو وفق ما س���مع ورأى. ليس بالضرورة أن 
يكون رأيه صائًبا، فما يعتبر مناسًبا له قد ال يعتبر 
مناس���بًا لك. مثال: س���تجد من يفضل ل���ك )اللغة 
اإلنجليزي���ة(، وأنت بالكاد تنجح فيها, وقد يفضل 
لك آخ���ر )اللغة العربية(، تعتمد على الحفظ، وأنت 
تعتمد على الفهم وتجد في الحفظ مشقة، كيف 

ستوفق لو اخترته؟!. فأنت أدرى بقدراتك.
سادسًا :  اختيار التخصص ال يعني اختيار وظيفة 

المستقبل:
ال يوجد ف���ي مجتمعن���ا موائمة بي���ن احتياجات 
الس���وق ومخرجات الجامعات. طالم���ا األمر كذلك، 
هل س���يجلس الخري���ج في بيت���ه ينتظر حصوله 
على وظيفة في تخصصه؟، أم س���يبحث عن عمل 
يعينه على قضاء حوائجه؟. اعلم أن أغلب سائقي 
الس���يارات، والعاملين في المحالت واألس���واق من 
الخريجين، لم يجدوا عم���ال في مجال تخصصهم 
فبحث���وا عن عمل آخر. ال تعج���ب إن وجدت خريجة 
فرنس���ي تعمل كوافيرة، أو خريجة صيدلة بائعة 
أدوات تجمي���ل، أو خريجة عل���م نفس تدرس في 
رياض أطفال، أو خريج هندسة يعطي دروسًا خاصة 
في الرياضيات. في المقابل شخص درس تخصصًا 
لم يرغبه، لكنه بعد التخرج عمل في مجال آخر أبدع 
فيه. كم من طبيب أبدع في السياسة، أو الدعوة، أو 

التمثيل وترك مهنة الطب.  
سابعًا: المستقبل للتعليم المهني والتقني:

ال تحصر تفكيرك في التعليم األكاديمي، فأعداد 
الخريجين باآلالف في كل التخصصات، ال تستطيع 
المؤسسة الرسمية توظيفهم. فالمستقبل للتعليم 
المهني والتقني، فهو يفتح آفاقًا جديدة للدراسة، 
ويتيح لك فرصة النزول مبكًرا لس���وق العمل. حين 
ل التعليم  تختاره أنت تتخرج قبل زميلك الذي فضَّ
األكاديمي، وتجد لك موضع قدم مبكًرا في س���وق 
العمل قبل تخرجه، وربما تزوجت وأنجبت قبله، وهو 

بالكاد تخرج، وسينتظر في قوائم العاطلين.

بسام محمد

لخريجي الثانوية العامة: توجيهات الختيار التخصص المناسب

االستقالل/ وكاالت:
أكدت دراسة علمية حديثة أن هناك فيتامين 
متوافر وفي المتناول يعد مفتاحا رئيسيا لوقف 
تط���ور أمراض الم���خ مثل مرض باركنس���ون أو 

."Care2" الشلل الرعاش، بحسب موقع
وأوضحت الدراسة األلمانية الجديدة التي 
تم نش����ر نتائجها ف����ي الدوري����ة الطبية 
Cell Reports، توص����ل الباحثي����ن إل����ى 
ش����كل من أش����كال فيتامين B3 يس����مى 
)nicotinamide riboside( يحاف����ظ على 
خاليا المخ، التي تعرف أيضا باسم الخاليا 
العصبية، من خالل تحسين وظيفة مراكز 
الطاقة بها، والتي تسمى #الميتوكوندريا 

.)mitochondria(
ووفق���ًا لمؤلف���ة الدراس���ة، الدكت���ورة ميكيال 
ديليدي، رئيس���ة مش���روعات أبحاث المخ في 
جامع���ة توبينغ���ن وجمعي���ة هيلمهولتز في 

 nicotinamide riboside فيتامي���ن" ألمانيا: 
يحفز التمثيل الغذائ���ي ويمنح الطاقة للخاليا 
العصبي���ة المتضررة في الم���خ بما يحميها من 

الضمور والموت".
ويؤدي فيتامي���ن B3 إلى الحف���اظ على صحة 
البش���رة والش���عر والكبد والعيني���ن والجهاز 
العصبي. ويسهم في إنتاج الهرمونات وعملية 
والدهون  للكربوهي���درات  الغذائ���ي  التمثيل 

والبروتينات.
ويوجد فيتامين B3 ف���ي العديد من األطعمة، 
منها التونة و الدجاج والديك الرومي والسلمون 
ولح���م الضأن ولح���م البقر والس���ردين والفول 

السوداني والجمبري واألرز البني. 
وم���ن المص���ادر الجي���دة األخ���رى: الباذنجان 
والطماطم الصفراء واألفوكادو والتمر والبطاطس 
وعش الغ���راب والبازالء وف���ول الصويا األخضر 

ونخالة األرز والشعير.

االستقالل/ وكاالت:
طالب مدير الشؤون القضائية في مايكروسوفت، براد 
س���ميث، بوضع أطر قانونية لتقني���ات التعرف على 
الوجوه، بسبب المخاطر التي تشكلها على الخصوصية 

والحريات الفردية.
وفي مقالة عبر مدونة، دعا سميث الحكومة األميركية 
إل���ى وضع األس���س القانوني���ة الس���تخدام تقنيات 

التعرف على الوجوه.
وكتب س���ميث: "تخيلوا حكومة تعقبت عن كثب كل 
تنقالتك���م خالل الش���هر الفائت م���ن دون إذنكم أو 

علمكم. تخيلوا قاعدة بيانات لكل األش���خاص الذين 
شاركوا في تجمع سياسي". وستتاح للشركات فرصة 
متابع���ة الزوار أو الزبائن من دون علمهم واس���تخدام 
المعلومات الت���ي يتم جمعها التخاذ قرارات مهمة أو 

في طلبات القروض أو التوظيف على سبيل المثال.
ولفت س���ميث إلى أن "هذه المس���ائل تزيد مسؤولية 
ش���ركات التكنولوجي���ا التي تطور ه���ذه المنتجات"، 
معتب���رًا أيضًا أنها "تس���تدعي منا تش���ريعًا حكوميًا 
مدروس���ًا وإرس���اء نظم تحدد أطر االستخدام المقبول 

لتقنيات التعرف على الوجوه".

القاهرة / االستقالل:
قال علماء آثار: إنهم اكتشفوا ورشة تحنيط يرجع 
تاريخها إلى نحو 2500 س���نة ف���ي مقبرة قديمة 

بالقرب من أهرامات مصرية شهيرة.
وذكر مس���ؤولون في وزارة اآلثار المصرية، في 
مؤتمر صحفي، أن علماء اآلثار يأملون أن يؤدي 
الكش���ف إلى معرفة المزيد عن أسرار التحنيط 
في األس���رة السادس���ة والعش���رين من مصر 

القديمة.

ولفتوا إلى أنه تم اكتشاف موقع دفن جماعي.
وقال المس���ؤولون: إن هذا االكتش���اف يعود إلى 
العصر الصاوي الفارسي من عام 664 إلى 404 قبل 

الميالد.
موقع الكش���ف األثري في مقبرة سقارة، وهي جزء 
م���ن مقبرة ممفي���س، أحد مواقع الت���راث العالمي 

لليونسكو.
يشار إلى أن آخر عملية حفر في الموقع، جنوب هرم 

أوناس كانت عام 1900م.

فيتاميــن يــوقــف
 مــوت خاليــا المــخ

اكتشاف كبير في مصر 
يفشي »أسرار التحنيط«

»مايكروسوفت« تحذر من 
خطورة تقنيات التعرف على الوجوه
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االستقالل / وكاالت:
توج الكرواتي لوك���ا مودريتش بجائزة )الكرة الذهبية( 
كأفض���ل العب في نهائيات ك���أس العالم لكرة القدم 

بروسيا 2018.
بينما حصد مهاجم سان جيرمان الشاب كيليان مبابي، 
العب المنتخب الفرنس���ي، لقب أفضل العب صاعد في 

البطولة.

حيث أصبح مبابي ثاني أصغر العب يس���جل هدفًا في 
المباراة النهائي���ة بكأس العالم بع���د البرازيلي بيليه 
، الذي كان عمره 17 عام���ًا و249 يومًا، ويليه بيرجومي 
بنس���خة 1982 وكان عمره 18 عاًما و الذي سجل هدفًا 

في نهائي مونديال 1958 أمام المنتخب السويدي.
فيما توج البلجيكي تيبو كورتوا بجائزة )القفاز الذهبي( 

كأفضل حارس مرمى.

    بعد 20 عامًا 
الديوك ت�سيح من رو�سي�: الك�أ�س فرن�سي

االستقالل / وكاالت :
دخل المنتخب الفرنسي التاريخ من أوسع أبوابه 
وحقق لقب كأس العال���م 2018، بانتصاره في 
المباراة النهائية على  الفريق الكرواتي بنتيجة 

4-2  أمس األحد في موسكو.
وشه���دت المب���اراة إث���ارة كبيرة عل���ى استاد 
لوجنيكي بموسكو ، واستطاع فيها الفرنسيون 
تحقيق المونديال الثاني لهم عبر التاريخ، بعد 

إنجاز 1998.
وتقدمت فرنس���ا بفضل هدف الكرواتي ماريو 
مانزوكيتش في مرماه في الدقيقة 18، قبل أن 
يعادل الكرواتي إيفان بيريسيتش بتسديدة 

قوية في الدقيقة 28.
تقني���ة الفيديو كان لها وجود ف���ي النهائي، 
حيث احتس���ب الحكم األرجنتيني نيس���تور 
بيتانيا ركلة جزاء لفرنس���ا، بعد لمسة  الكرة يد 
على بيريسيتش نفسه. أنطوان غريزمان سجل 
الركلة بنجاح ليعطي فرنسا التقدم في الدقيقة 
38. فرنسا تألقت في الشوط الثاني وسجل بول 

بوغبا والش���اب كيليان مبابي الهدفين الثالث 
والرابع في الدقيقتين 59 و65، من تسديدتين 

رائعتين.
ماري���و مانزوكيتش أع���اد األم���ل لكرواتيا في 
الدقيقة 69، مس���تغال خطأ "فادح���ًا" للحارس 

الفرنسي هوغو لوريس، لتصبح النتيجة 4-2.
كرواتيا لم تستطع العودة للمباراة بعدها، وأغلق 
المدرب الفرنس���ي ديدييه ديش���امب المنافذ 

تمامًا، مهديًا اللقب الثاني لفرنسا.
ودخلت المباراة النهائية التاريخ، كونها الثانية 
من  ناحية "األعلى تسجيال" في تاريخ المباريات 
النهائي���ة، بعد نهائي موندي���ال 1958، الذي 
شهد 7 أهداف، وانتص���رت فيه البرازيل على 

السويد بنتيجة 2-5.
وعادلت فرنسا رقم األرجنتين، بتحقيقها اللقب 
الثاني ف���ي التاريخ، كما أصبح المدرب ديدييه 
ديش���امب الثالث تاريخيًا ال���ذي حمل الكأس 
الغالية كالع���ب ومدرب، بع���د البرازيلي ماريو 

زاغالو واأللماني فرانز بيكنباو.

االستقالل / وكاالت:
دخل المدرب ديدييه ديشامب التاريخ من 
أوسع أبوابه بعد قيادته المنتخب الفرنسي 
للقب موندي���ال 2018 ف���ي روسيا، ودخل 
نادي األساطير، الذين استطاعوا رفع الكأس 

كالعبين ومدربين.
وأصبح ديشامب ثاني شخص عبر التاريخ، 
يرفع كأس العالم قائدًا للمنتخب، وكمدرب، 

بعد األلماني فرانز بيكنباور.
ورفع ديش���امب الكأس كقائ���د للمنتخب 
الفرنس���ي في 1998، قبل أن يعود ليرفعه 
كمدرب ، وهو تكرار إلنجاز األلماني بيكنباور، 

الذي رفع الكأس كقائد أللمانيا الغربية في 
موندي���ال 1974، وكم���درب للمنتخب في 

.1990
كما أصبح ديش���امب ثال���ث شخص فقط 
عبر التاريخ، يرف���ع الكأس العبًا ومدربًا، بعد 
البرازيلي ماريو زاغالو، الذي حقق المونديال 
م���ع البرازي���ل ف���ي 1958 و1962، وقادها 
مدربًا في 1970، وفرانز بيكنباور في 1974 

و1990.
وقاد ديشامب المنتخب الفرنسي لتحقيق 
فوز عريض بنتيج���ة 4-2 على كرواتيا، في 

نهائي موسكو أمس األحد.

دي�س�مب يدخل ت�ريخ ك�أ�س
 الع�مل من »اأو�سع اأبوابه«

مودريت�س اأف�سل العب 
وكورتوا يح�سد القف�ز الذهبي

 يف موندي�ل رو�سي�
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم نحو 62 مس���توطًنا يوم أمس األحد باحات المسجد األقصى المبارك من 

جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وأوضح���ت األوقاف االسالمية في الق���دس أن هؤالء المس���توطنين اقتحموا 
المسجد يوم أمس )في الفترة الصباحية( ونفذوا جوالت استفزازية في أرجائه.

وشارك في التش���ييع اآلالف م���ن المواطنين وعدد من القي���ادات الفصائلية 
والوطنية، من بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية 

والنائب األول للمجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر.
وندد المشاركون في تشييع جثماني الشهيدين الطفلين بجرائم االحتالل ضد 

األطفال العزل، وسط أجواء من الحزن واأللم.
وانطلقت مسيرة التشييع التي جابت شوارع مدينة غزة وصواًل إلى بيوت ذوي 
الشهداء في حي الصبرة وسط المدينة، حيث ألقيت نظرة الوداع من قبل األهل 
والمحبين، على جثمانيهما� ثم إلى الصالة عليهم في مسجد الشهيد عبد الله 

عزام المجاور لمنازلهم.
وقال هنية، خالل كلمة له أثناء تش����ييع جثمان الش����هيدين الطفلين، إن” المقاومة 
الفلس����طينية فرضت المع����ادالت الجديدة عل����ى الكيان اإلسرائيل����ي وهي الحامية 

لمسيرات العودة السلمية المنطلقة على طول السياج الحدودي شرق قطاع غزة.
 أوضح  أن مس���يرات العودة مستمرة حتى تحقق أهدافنا الكاملة وعلى رأسها 

كسر الحصار الظالم على قطاع غزة منذ ما يزيد عن عشر سنوات.
ويذكر أن الحصيلة األولية لش���هداء مس���يرات العودة وصل إلى 139 شهيدًاً  
وأكثر من 16 ألف مصاب بجراح مختلفة من بينهم 380 بحالة الخطر الش���ديد 
خالل مواجهات مس���يرات العودة التي انطلقت في الثالثين من شهر مارس/ 

أذار الماضي على طول السياج الحدودي الشرقي لقطاع غزة.

وقال المراسل الدبلوماسي للقناة 14 العبرية باراك رافد نقال عن وزيرين 
ومسؤول كبير حضرا مجلس الوزراء السياسي - األمني الذي انعقد ظهر 
اليوم األحد: إن المجلس أم���ر الجيش بوقف رعب الطائرات الورقية وأن 
"إسرائيل" سترد عسكريًا على أي طائرة ورقية أو إطالق قنابل مولوتوف 

وباللين حارقة من قطاع غزة.
وأوضحت القناة أن قرار مجلس الوزراء يأتي ضد الضغوط التي يمارسها 
الوزراء نفتالي بينيت وجلعاد أردان الستجابة عس���كرية قاسية إلطالق 

الطائرات الورقية والبالونات من قطاع غزة.
وحّول الش���بان الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة تس���تنفر 
االحتالل، بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغّمسة بالسوالر 
في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار وإطالقها نحو أراٍض زراعية قريبة من 

مواقع عسكرية إسرائيلية.
ونجح الشبان خالل األسابيع الماضية في إحراق عشرات آالف الدونمات 
المزروعة للمستوطنين في مستوطنات غالف غزة بواسطة تلك الطائرات، 
ردًا على "مجازر" قوات االحتالل بحق متظاهري مسيرة العودة السلميين.

وما يزال جيش االحتالل يحاول إيجاد حل لهذا السلوب واستخدم مؤخرًا 
منظومة ليزرية لتتبع الطائ���رات والبالونات في الجو ومن ثم إسقاطها، 

لكنه فشل في الحد منها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
نشر جيش االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس األحد، بطاريات 
القب����ة الحديدي����ة في منطقة ت����ل أبيب وجن����وب األراضي 

المحتلة.
وأشارت القناة العبرية الس����ابعة إلى أن الجيش عزز منظومة 
القب����ة الحديدية في منطقة غوش دان جنوب تل أبيب وفي 

مناطق في الجنوب، لتعزيز الدفاعات الجوية.
وق����ال متحدث باسم الجيش: إن الجيش مصمم على حماية 
اإلسرائيليين ويس����تعد لمجموعة من السيناريوهات التي 
يمكن فيها استخدام القبة الحديدية حسب تقييم الوضع 

والحاجة لها.
يشار إلى أن المجلس األمني السياسي اإلسرائيلي المصغر 
»الكابينت« أصدر تعليمات����ه للجيش بمواصله سياسة الرد 
التي بدأها أمس على أي هجوم من غزة سواء إطالق صواريخ 

أو طائرات ورقية وباللين حارقة.
وحس����ب توجيهات الجي����ش، سيكون هناك رد عس����كري 
متطاب����ق على أي هجوم عب����ر صواريخ أو طائ����رات ورقية أو 

زجاجات حارقة.

غزة/ االستقالل:
ش���ارك عش���رات األطف���ال في 
وقف���ة  احتجاجي���ة  في ساحة 
الكتيب���ة غرب مدين���ة غزة على 
استشهاد الطفلين  أمير النمرة 
ولؤي كحيل جراء قصف الطيران 
الحربي اإلسرائيلي مساء السبت 
الماض���ي  لمبني )غي���ر مأهول( 

غرب مدينة غزة.
الس���بت  عص���ر  واستش���هد  
الطفَلْين أمير الَنم���رة )15عاًما(، 
ول���ؤي كحي���ل )16عاًم���ا(؛ جراء 
استه���داف طائ���رات االحتالل 
الحربية )ب� 5 صواريخ على األقل( 
مبنى بمنطق���ة الكتيبة بمدينة 

غزة".
ورفع المش���اركون ف���ي الوقفة 
ص���ورًا ألطف���ال استهدفه���م 
العودة  االحتالل خالل مسيرات 
الكبرى وكس���ر الحص���ار وصور 
كحيل  الش���هيدين  الطفلي���ن 

والنمرة.
وقالت ممثلة تجّمع المؤسسات 
الحقوقي���ة بغ���زة، أميرة شعت: 

والمنظمات  المتح���دة  األمم  إن 
الحقوقية الدولية مدعوة لتحمل 
مسؤوليتها والعمل على حماية 
أطفال القط���اع من االستهداف 
االحتالل  قادة  المتكرر، وتقديم 

للمحاكم الدولية.
وأضافت شعت، ف���ي كلمة لها 
التضامنية، أن  الوقف���ة  خ���الل 
استهداف األطفال الذين كانوا 
في متنزه ع���ام إلى جانب مبنى 

مدني يش���ّكل انتهاكًا جسيمًا 
لقواعد حقوق اإلنسان والقانون 
الدولي، مؤّكدة أن االحتالل تعّمد 
في الفترة األخي���رة استهداف 

األطفال.

وقفة احتجاجية ألطفال غزة في ساحة الكتيبة بغزة 

) APA images (     وقفة �حتجاجية لأطفال غزة �أم�س

االحتالل ينشر القبة 
الحديدية بالجنوب 
و»تل أبيب« الكبرى

الرام/ االستقالل:
اقتحمت قوة عس���كرية تابعة لجيش االحتالل، مساء أمس األحد، بلدة 
ال���رام شمال الق���دس وشرعت بإغالق الش���ارع الرئيس���ي بمحيط دوار 

الشهداء وسط البلدة.
وأف���ادت وكالة األنباء الرسمية، »وف���ا« بأن االحتالل أطلق قنابل صوتية 
وأخرى غازية سام���ة، وداهم متاجر المواطنين في البلدة بحثًا عن شبان 

دون تسجيل إصابات أو اعتقاالت في صفوف المواطنين.
ولفت إلى أن االحتالل انس���حب م���ن البلدة على وق���ع مواجهات بدأت 

بتصدي شبان المنطقة لالحتالل بالحجارة والزجاجات الفارغة.

نابلس/ االستقالل:
هدم���ت جرافات االحتالل، أمس األحد، منزلين ف���ي خربة المراجم جنوب شرق 

نابلس، بدعوى إقامتهما في المنطقة )ج( الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية.
وذكرت مص���ادر محلية أن المنزلين يعودان للمواطنين معروف مس���لم أمين 
شرابي، علما أن المنزلين مبنيان منذ عشرات السنوات ولكن تم ترميمهما قبل 

نحو عام.
وتنته���ج سلطات االحتالل سياس���ة هدم منازل الفلس���طينيين تحت ذرائع 
مختلف���ة كوسيل���ة لتضييق الخناق عليه���م وإجبارهم على ت���رك أراضيهم 
ومنازلهم والرحيل عنها، وفي الوقت ذاته تشجع المستوطنين على البناء فوق 

أراضي الفلسطينيين وتوفر لهم كافة المساعدات والخدمات الالزمة.

»الكابينيت« يفوض..غزة تشيع ..

غزة/ االستقالل:
األهلي����ة  المنظم����ات  شبك����ة  استنك����رت 
الفلس����طينية أم����س األح����د، بش����دة جريمة 
االحت����الل االسرائيل����ي بح����ق أبن����اء شعبنا 
الفلس����طيني أول أمس من استهداف مباشر 
للمدنيين والمؤسس����ات واألراض����ي الزراعية 
والتي أسفرت عن استش����هاد طفلين وإصابة 

30 مواطًنا.
وأوضحت الشبكة في بيان وصل " االستقالل" 
أن عشرات الغارات الجوية التي شنها طيران 

االحتالل على قطاع غزة واستهدفت مؤسسات 
ومنازل وأراضي زراعية، أسفرت عن استشهاد 
طفلي����ن كانا يلهوان في ساحة الكتيبة )غرب 
غ����زة( وإصابة آخرين بجراح وتضرر العديد من 

المؤسسات والمنازل بالمنطقة.
واعتبرت الش����بكة أن ه����ذه الجريمة الجديدة 
تضاف إلى سلس����لة الجرائم المتواصلة التي 
يرتكبها االحتالل بحق شعبنا من قتل وخنق 
وحص����ار ومص����ادرة أراٍض وتهجي����ر وإقامة 
المستوطنات وتهويد القدس في ظل صمت 

وعجز دوليي����ن للضغط على االحتالل الحترام 
القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني.

وطالب����ت المجتم����ع الدولي بض����رورة التحرك 
الجاد لوقف انتهاك����ات االحتالل اإلسرائيلي 
وجرائمه بح����ق شعبنا ومالحقة قادة االحتالل 

وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.
وشددت الشبكة على أن الرد الفلسطيني على 
هذه االعتداءات اإلسرائيلية يكمن في اإلسراع 
في إنهاء االنقسام السياسي وتحقيق الوحدة 
الوطنية وتوفير مقومات الصمود ألبناء شعبنا.

جيش االحتالل 
يقتحم بلدة الرام 

شمال القدس

62  مستوطنًا 
يقتحمون األقصى

آليات االحتالل تهدم 
منزلين في خربة 

المراجم جنوب نابلس

الرباط/ االستقالل:
اختارت السلطات في مدينة أغادير جنوب المغرب 
إطالق تسميات فلسطينية على 40 شارًعا وزقاًقا 

في المدينة األمازيغية.
واألسم���اء المختارة من الثقافة والحضارة والتاريخ 
الفلس���طيني، مثل " خان يونس وطولكرم وطبرية 

ويافا وقبة الصخرة....".

وق���ال نائب رئيس مجلس منطق���ة أغادير محمد 
بكي���ري: إن "المب���ادرة جاءت من جمعي���ات، وقرر 

المجلس التفاعل معها بشكل إيجابي".
وتم اختيار أسماء مدن وقرى فلس���طينية وأبواب 
القدس، لتكون استكمااًل لتسمية أحد األحياء قبل 
عقود باسم "حي القدس". وسبق واستجاب مجلس 
المنطقة لطلبات تس���ميات بأسماء فلس���طينية، 

كان من أبرزها إطالق اسم "محمد جمال الدرة" على 
المركز الثقافي في حي الداخلة بنفس المدينة.

بينما احتفى كثيرون بالمبادرة واعتبروها تكريًما 
لفلسطين وقضيتها.

وأضاف بكي���ري" المغاربة عموم���ًا وأبناء المدينة 
خصوًصا مرتبطون بفلس���طين ارتباط���ًا تاريخيًا، 

باعتبارها قضية إنسانية قبل كل شيء".

»شبكة المنظمات« تستنكر 

استهداف االحتالل للمدنيين بغزة

مدينة مغربية تسمي 40 شارعًا وزقاقًا بأسماء فلسطينية



تهنئة بالماجستير
تتقدم صحيفة »االستقالل« والعاملون فيها

بأحر التهاني والتبريكات من الزميل الصحفي /

توفيق ال�سيد �سليم
بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في الصحافة

متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح

وألف مباركـ
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بانكوك/ االستقالل: 
ذكر المستش���فى الذي يعالج فيه 12 طفال 
وم���درب فريقه���م لك���رة الق���دم الذين تم 
إنقاذه���م من كهف تايالن���دي غمرته مياه 
األمطار أنهم لم يتمكنوا من مشاهدة نهائي 
ك���أس العالم، امس األحد، عل���ى الهواء لكن 

سيشاهدون تسجيال للمباراة.
وقال المسؤول في مستشفى براتشانوكروه 
ف���ي تش���يانج راي: "بالنظر إلقام���ة المباراة 
في موعد متأخ���ر بتوقيتنا، فإنن���ا نريد من 
األطفال الخلود للراحة وعدم مشاهدة شاشة 
وسيش���اهدون  طويل،  لوق���ت  التلفزي���ون 

النهائي على األرجح في وقت الحق".
ورفض المسؤول الكشف عن اسمه، ألنه غير 

مسموح له بالتحدث لوسائل اإلعالم.

وكان االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( وجه 
الدعوة إلى األطفال ومدربهم لحضور نهائي  
ك���أس العالم وال���ذي جمع بي���ن المنتخب 
الفرنس���ي والمنتخب الكرواتي في موسكو 
لكنهم لم يستطيعوا الذهاب ألسباب طبية.

وأمضى 12 عضوًا في فريق )وايلد بورز( لكرة 
القدم ومدربهم أكثر من أسبوعين محاصرين 
في كهف غمرته المياه في مقاطعة تشيانج 

راي بشمال تايالند.
ويتعاف���ى األطف���ال في المستش���فى منذ 
إنقاذه���م عل���ى م���دار ثالثة أي���ام األسبوع 
الماض���ي، وسيغ���ادرون المستش���فى يوم 

الخميس القادم.
وخطط األطف���ال الذين تتراوح أعمارهم بين 
11 و16 عام���ا ومدربه���م البالغ من العمر 25 

عامًا الستكشاف مجموعة كهوف تام لوانج 
لمدة ساعة بع���د تدريب لكرة القدم يوم 23 
يونيو/حزي���ران، لكن أمط���ارًا موسمية غزيرة 
غمرت األنفاق المؤدية للكهف وحاصرتهم.

وعث���ر غواص���ان بريطاني���ان عل���ى الفتية 
ومدربهم في الثاني من يوليو/تموز جالسين 
على صخ���رة في غرفة مغم���ورة بالمياه على 
عمق عدة كيلومترات داخل الكهف. وتعين 
على رجال اإلنقاذ بعد ذلك العمل على إيجاد 
وسيل���ة إلخراجه���م عبر األنف���اق المغمورة 

بالمياه.
وت���م إنقاذ األطف���ال ومدربه���م بعد عملية 
محفوفة بالمخاطر نفذته���ا القوات الخاصة 
في البحري���ة التايالندية وفري���ق دولي من 

خبراء الغوص في الكهوف.

نيو أورليانز/ االستقالل:
ه���رب نمر من نوع الجاغوار من موئله في حديقة حيوان 
أودوب���ون في ني���و أورليان���ز بالواليات المتح���دة صباح 
الس���بت وقتل ستة حيوانات  قبل اإلمساك به، مما أجبر 

الحديقة على إغالق أبوابها خالل يوم الحادثة.
وقالت الحديقة: إنه تم اإلبالغ عن  هروب الجاغوار  الذكر 

في نحو الس���اعة 7:20 صباحًا بالتوقيت المحلي )12:20 
بتوقي���ت غرينتش( عندما كان���ت الحديقة مغلقة أمام 
الجمه���ور. وافترس النم���ر أربعة حيوان���ات من األلبكة 
الشبيهة بالالما وطائر إيمو وثعلبًا في موائل قريبة قبل 
أن يتمك���ن فريق بيطري من الحديق���ة من تخديره بعد 
أقل من نصف ساعة. وأكدت الحديقة أن أي إنس���ان لم 

يتعرض ألذى خالل هذه الحادثة. ولم يتضح على الفور 
كيف استط���اع النمر الخروج من موئله، وذكر مس���ؤولو 
الحديقة أنهم يحققون في األمر. ورّجح المس���ؤولون أن 
يكون هج���وم الجاغوار على الحيوان���ات األخرى يتعلق 
بنزعة الس���يطرة على األرض ولي���س ناجمًا عن رغبة في 

االصطياد من أجل الطعام.

نمــر يفتــرس 6 حيوانــات فــي
 »صــراع علــى األرض« داخــل حديقـة

االستقالل/ وكاالت:
فقدت ام����رأة بريطانية ما يقارب 50 كيلوغرامًا من وزنها 
بعدما شعرت بالصدمة عندما شاهدت صور زفافها التي 

بدت فيها بدينة للغاية.
كان وزن ناتاشا لوكر )26 عامًا( قد بلغ 120 كيلو غرامًا في الوقت 
الذي عقدت فيه قرانها على زوجها روبرت. وبعد إنجابها طفلين 
ازداد وزن ناتاشا بشكل جعلها تجهش بالبكاء عندما شاهدت 

صورها.
وقد اضطرت المرأة لمواجهة المش���كلة، عبر اتباع نظام غذائي 
صارم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتخلي عن تناول 

الوجبات السريعة التي كانت شغوفة بها.
وفي الش���هر األول نجحت ناتاشا بفق���دان 5 كيلوغرامات من 
وزنها مما دفعها لمتابعة حميتها وتمارينها الرياضية بإرادة 

صلبة.
وخالل عامي���ن فقط تمكنت ناتاشا التي تنحدر من بلدة نورث 
شاير، من فق���دان 50 كيلوغرامًا من وزنه���ا وتحولت إلى امرأة 
تتمتع بجس���د رشيق وجذاب، وفقًا لما ورد في صحيفة ديلي 

ستار البريطانية. 

»أطفــال الكهــف« لــن يشاهــدوا 
نهــائي كــأس العــالم.. وهــذا السبـب!

تفقد 50 كيلوغرامًا 
من وزنها بسبب 

صورة زفافها

االستقالل/ وكاالت:
توفيت فتاة هندية بعد أن دفعها مدربها من شرفة الطابق 
الثاني إلى األسفل، أثناء تدريب "فاشل" على مكافحة الحرائق 

بكلية جامعية.
وفي بداية الحادثة كانت "ن. لوكيشواري" تجلس على الحافة 
في فترة التدريب بكلية كوف���اي كاليماغال الخاصة للفنون 

والعلوم في كويمباتور.
وقد شاهد المتفرجون كي���ف أن الفتاة البالغة من العمر 19 
عامًا كانت مترددة في السقوط من أعلى، قبل أن يقوم مدربها 

بدفعها إلى أسفل إثر ترددها.
وكان من المفترض أن تس���قط الطالبة على شبكة مخصصة 
لهذا الغرض باألسفل يحملها عدد من الطلبة اآلخرين، لكنها 

بدال من ذلك اصطدمت بمظلة خرصانية في األسفل.
وق���د أثار الفيديو الذي صّور الحادثة الغضب عندما انتش���ر 
بشكل واسع في وسائل التواصل االجتماعي في الهند. وأدى 
الس���قوط المفاجئ والقوي على المظلة ومن ثم األرضية إلى 
تهشم رأس الفتاة، ما أدى لتسريع موتها في الحادث البشع.

قد نقلت إلى المستشفى لكن قوة اإلصابات عجلت بوفاتها، 
السيما في الرقبة والرأس.

وقد ألقت الس���لطات الهندية القبض عل���ى مدرب الكوارث، 
ووجهت إليه اتهامات بالتسبب في الموت بفعل اإلهمال.

وكان���ت الكلية قد نظمت البرنامج مس���اء الخميس ل� 20 من 
الطلبة بالكلية، للمش���اركة في تدريبات وهمية على الحرائق 

والكوارث.
وأش���رف المعلم ال���ذي كان الس���بب في الوف���اة واسمه "آر 
أروموغام" على الطلبة المتطوعين المش���اركين في التدريب 

الوهمي.

مصرع فتاة دفعها 
مدربها من أعلى أثناء 

تدريب وهمي

متابعة نهائي كاأ�س �لعامل يف غزة  �أم�س             ) ت�شوير / �أ�شرف �أبو عمرة (

رام الله/ االستقالل: 
ضبطت شرط���ة محافظة رام الله 
والبيرة، مساء أمس األحد، خمس 
أشجار كبيرة م���ن القات المخدر، 

مزروعة غرب رام الله.
الش���رطة  باسم  المتحدث  وأفاد 
العقي���د لؤي ارزيق���ات، في بيان 
وردت  معلوم���ات  ب���أن  صحفي، 
إلدارة مكافحة المخدرات مفادها 
وجود مواد مخدرة في بلدة نعلين 
غ���رب رام الله، فتحركت قوة على 
الفور للمك���ان بعد الحصول على 
إذن تفتي���ش، حيث تمكنت من 

ضب���ط خمس أشج���ار كبيرة من 
القات بطول خمسة أمتار. وأضاف 

ارزيقات أن الشرطة قبضت على 
بزراعته األشجار،  شخص يشتبه 

وأن التحقيق ج���ار معه للوصول 
إلى مصدرها.

ضبط 5 أشجار كبيرة من القات المخدر برام الله 


