
غزة / االستقالل:
أّكدت الهيئة الوطنية لـ"مسيرات العودة وكسر الحصار" على استمرار وتواصل 

المســـيرات، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، داعيًة قطاعات 
شـــعبنا الفلسطيني للمشاركة في الُجمعة المقبلة، ُجمعة "لن تمر 
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مصر تقرر إغالق معبر 
رفح بكال االتجاهين 

غزة/ االستقالل:
قررت السلطات المصرية، إغالق معبر 
رفـــح البري جنوب قطـــاع غزة في كال 

االتجاهين  اليوم الثالثاء.
وأعلنـــت ادارة معبـــر رفـــح البـــري، 
عبـــر صفحتهـــا الرســـمية، مســـاء 
العمل   االثنين، »عن توقـــف  امـــس 

المسافرين  حركة  أمام  اليوم الثالثاء 
في كال االتجاهين«.

ودعت  المواطنين النتظار كل جديد 
فيما يتعلق بعمل معبر رفح.

وكانت السلطات المصرية قد أرجعت 
امس حافلـــة المســـافرين الوحيدة، 

بسبب خلل فني في المعبر.

غزة/ قاسم األغا:
أّكد القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أحمد المدّلل، أن تهديدات 

االحتالل لقطاع غزة بمواصلة الرد العســـكري على مطلقي الطائرات 
الورقية والبالونات الحارقة، لن تكســـر إرادة شـــعبنا الفلسطيني، أو 

غزة / سماح المبحوح: 
ما زال اطالق البالونات الحارقة والطائرات الورقية مستمرًا وبشكل كبير  متسببًا 
بحرائق كبيرة في المســـتوطنات والمواقع العسكرية المحاذية  لـ"غالف غزة"، 

على الرغم من تهديدات قيادة جيش االحتالل االســـرائيلي بشن 
عدوان كبير على قطاع غزة ، وشروعه باستهداف مطلقي  البالونات 

غزة / محمد مهدي: 
جددت الفصائل الفلســـطينية رفضها ألي مبادرة انسانية تتضمن دفع ثمن 
سياســـي، مشـــددين على أن المبادرات المطروحة ال تعـــدو لكونها محاوالت 
لتســـكين الوجع وليـــس لتقديم عالج جـــذري له.  وأكـــدت الفصائل على أن 

الخطوات الحقيقية لتحســـين أوضاع قطـــاع غزة الذي يعاني من 
الحصـــار من نحو 12 عاما ينبغي أن تكون بإنهاء حالة االنقســـام 

ليبرمان: تنفيذ عملية عسكرية 
في غزة يتطلب إجماعًا إسرائيليًا

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتبـــر وزير الحرب اإلســـرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن تنفيذ عملية عســـكرية 

واســـعة النطاق ضد قطاع غزة، يتطلب إجماعًا إســـرائيليًا، ولكنه 
لم يســـتبعد اللجوء إليها »كخيار أخيـــر«. وقال ليبرمان في حديث 

وقفة برام الله للمطالبة 
بتسليم  جثامين الشهداء 

المحتجزة لدى االحتالل
رام الله/ االستقالل:

شارك المئات من أبناء شعبنا، مســـاء امس االثنين، في وقفٍة وسط مدينة رام 
الله، للمطالبة باإلفراج عن جثامين الشـــهداء المحتجـــزة في ثالجات االحتالل 

الصهيوني. وأعلن أهالي الشـــهداء المحتجـــزة جثامينهم لدى 
االحتالل، في وقٍت سابق، عن وقفة وسط رام الله االثنين بالتزامن 

81 مستوطنًا
 وعنصر مخابرات 
يقتحمون األقصى

األوقاف تنظر بخطورة بالغة

الكشف عن حفريات إسرائيلية أسفل المتحف اإلسالمي غربي األقصى
القد�س املحتلة/ اال�ستقالل:

ك�س��ف مدير عام دائرة اأوقاف القد�س 
و�س�ؤون امل�سجد االأق�س��ى املبارك عزام 
اإ�س��رائيلية  حفري��ات  ع��ن  اخلطي��ب 
جتري اأ�سفل الق�سم ال�سمايل من منطقة 
املتح��ف االإ�س��المي ال�اقع��ة يف اجلزء 

الغربي من امل�س��جد االأق�س��ى قرب باب 
املغاربة. وقال اخلطيب يف بيان �سحفي 
ي���م اأم�س االثن��ن اإن معل�مات خطرية 
ج��ًدا ت���اردت اإلي��ه م��ن خمت�س��ن عن 
حفريات جتري اأ�س��فل الق�سم ال�سمايل 

من منطقة املتحف االإ�سالمي.

غزة/ اال�ستقالل:
اأبلغت �س��لطات االحتالل االإ�س��رائيلي باإغالق 
اأب��� �س��امل" التج��اري ال�حي��د  "ك��رم  مع��ر 
لقط��اع غزة م��ع العامل اخلارجي ب�س��كل كامل 

حتى اإ�س��عار اآخر . وقال رئي�س جلنة تن�س��يق 
اإدخ��ال الب�س��ائع اإىل قط��اع غ��زة رائ��د فت�ح  
يف ت�س��ريحات �س��حفية م�س��اء ام���س االثنن 
اإن �س��لطات االحت��الل اأبلغتهم الي���م )اأم�س( 

بقرارها اإغالق املعر ب�سكل كامل وحتى اإ�سعار 
اآخر. وذكر فت�ح اأن �سلطات االحتالل اأبلغتهم 

��ا باأنه ُي�س��مح اإدخ��ال االأدوية  اأي�سً
للقطاع "عند االحتياج" فقط.

االحتــالل يغلــق معبــر كرم أبــو سالم  
بشــكل كامــل ويقلص مساحة الصيد 

إرهابه لن يوقف »مسيرات العودة«

»االستقالل«:  المــدلل لـ
تهديدات االحتالل بمواصلة 

عدوانه لن تخضع شعبنا 

»هيئة العودة«: المسيرات 
ستستمر وحقوق شعبنا 

غير قابلة للتصّرف

بين المقاومة واالحتالل

البالونات الحارقة.. هل 
تشعل شرارة المواجهة؟

الفصائل:  لن نقبل بدفع أي ثمن سياسي

خطة »مالدينوف« بشأن غزة 
تسكين للوجع وليس عالجه

خــالل مهرجــان بغــزة

الفصائل تدعو لتشكيل جبهة 
مقاومة عربية وإسالمية موحدة 

غزة/ االستقالل:
دعت فصائل المقاومة الفلسطينية أمس االثنين إلى تشكيل جبهة 
عربية مقاومة تكون حاضنة شــــعبية للمقاومة لـ"مواجهة العدوان 

د رئيس الهيئة  اإلسرائيلي- األمريكي على المنطقة". وأكَّ
العليا لمســــيرة العودة وكســــر الحصار خالد البطش في 

) APA images (          ساحنات جتارية تقف اأمام معر كرم اأب� �سامل�
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غزة/ االستقالل:
دعت فصائل المقاومة الفلس����طينية 
أمس االثنين إلى تشكيل جبهة عربية 
مقاومة تكون حاضنة شعبية للمقاومة 
اإلس����رائيلي-  الع����دوان  ل�"مواجه����ة 

األمريكي على المنطقة".
د رئي����س الهيئة العليا لمس����يرة  وأكَّ
العودة وكسر الحصار خالد البطش في 
كلمة له خالل الحفل الختامي لمهرجان 
"البارود الرطب "الذي أقيم بالتزامن في 
العاصمة اإليرانية طهران" أن الشعب 
الفلسطيني لن يغادر مواقع االشتباك 
مع االحتالل اإلسرائيلي حتى يستعيد 
حقه المس����لوب، وأن مسيرات العودة 
وكس����ر الحص����ار ل����ن تتوق����ف حتى 
تحقي����ق أهدافها"، مش����ددًا "على أن 
شعبنا س����يخرج يوم الجمعة المقبلة 

لمواجهة االحتالل شرق قطاع غزة".
وأوضح البطش :"أن شعبنا الفلسطيني 
ف����ي قط����اع غ����زة ال يخ����اف الم����وت، 
وس����يواصل مس����يرات الع����ودة رغم 

التصعيد العسكري اإلسرائيلي".
وأشار البطش إلى أن فعاليات المسيرة 
ستستمر بزخم كبير وستصبح خيارًا 
لمواجهة االحتالل ليس على مستوى 
قطاع غ����زة والضف����ة المحتل����ة وإنما 
سيمتد إلى القدس واألراضي المحتلة 
عام 1948، ومخيمات اللجوء والشتات.

وذك���ر البط���ش أن مس���يرات العودة 
تتصدى لصفقة القرن التي تستهدف 

العربي���ة  وال���دول  الش���عوب  جمي���ع 
واإلسالمية، مش���يرًا إلى أن الصفقة لن 

تمر وسيكون مصيرها الفشل، 
بدوره، ق����ال عضو المكتب السياس����ي 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل 
مزهر إن اإلدارة األمريكية واإلسرائيلية 
وأدواتها المحلية واإلقليمية هي "رأس 

اإلرهاب في العالم".
وأش����ار إل����ى أن الفصائ����ل تعبر عن 
تضامنها مع الجمهورية اإليرانية في 
وجه البلطجة األمريكية داعين العالم 

للوقوف في وجه هذه البلطجة.
وأض����اف مزه����ر "س����تبقى الفصائل 
مدافًع����ا ع����ن توجهات ش����عبنا في 

وأن  الصهيون����ي،  اإلرهاب  مواجه����ة 
إدراج الفصائ����ل في قوائ����م اإلرهاب 
األمريكي دلي����ل على صوابية المنهج 

الُمقاوم".
ا أصياًل من  وقال: "نعتبر أنفس����نا جزًء
محور المقاومة الممتد من لبنان والعراق 
وس����وريا واليمن وإيران، مؤكدين على 

وحدة الدم والمصي����ر في مواجهة أي 
عدوان على أي جبهة كانت".

في حي����ن، ق����ال القيادي ف����ي حركة 
حم����اس إس����ماعيل رض����وان إن هذا 
المهرج����ان جاء ردًا عل����ى وضع اإلدارة 
االمريكية عدد من قادة المقاومة على 

قوائم اإلرهاب.
وذك����ر رض����وان أن االدارة األمريكي����ة 
بإعالنها الباطل نقل س����فارة االحتالل 
للق����دس وضعت نفس����ها في خندق 

معاٍد لألمة العربية واالسالمية.
وأش����ار إلى أن القدس س����تبقى هي 
قبلتنا األولى وه����ي العاصمة األبدية 
لفلس����طين، وإن ق����رارات ترام����ب لن 
والسياسية  التاريخية  الحقائق  تغير 
والقانوني����ة، أن القدس لن����ا وال مقام 
للصهاين����ة على أرض فلس����طين؛ لذا 
سنواصل مقاومتنا حتى نحرر قدسنا 

واسرانا ونحقق حق العودة لشعبنا.
أما قائد ق����وات التعبئة التابع للحرس 
الث����وري غيب ب����رور فعبر ع����ن فخره 
بالمقاوم����ة الفلس����طينية قائ����اًل: "إن 
الكيان "اإلس����رائيلي" الغاصب القاتل 
لألطفال كان يرفع شعار "من النيل إلى 
الفرات" لكن����ه اليوم عاجز عن تحقيق 
هدفه في ظل المقاومة الفلس����طينية 

التي تثبت جدارتها كل يوم .
وقال إن شباب غزة سلبوا الراحة والنوم 
من عي����ون الغاصبين؛ لذا لن ينام ليله 

هانئًا ويعود سببه إلى جبهة اإلسالم.

خــالل مهرجــان بغــزة

الفصائل تدعو لتشكيل جبهة مقاومة عربية وإسالمية موحدة 

) APA images (            جانب من مهرجان �لبارود �لرطب بغزة �أم�س

رام الله/ االستقالل:
ش���ارك المئات من أبناء شعبنا، مس���اء امس االثنين، في 
وقفٍة وسط مدينة رام الله، للمطالبة باإلفراج عن جثامين 

الشهداء المحتجزة في ثالجات االحتالل الصهيوني.
وأعلن أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى االحتالل، 
في وقٍت س���ابق، عن وقفة وسط رام الله االثنين بالتزامن 
م���ع نظر محكمة االحتالل في الطل���ب المقدم لإلفراج عن 

جثامينهم.

وعبر ع���دد من عائالت الش���هداء عن قلقه���ا بعد إعالن 
االحت���الل عن نقله ع���ددًا من جثامين الش���هداء لمقابر 
األرقام، وتطالب العائالت بالسماح بمعرفة أماكن جثامين 

أبنائها.
وطالبت العائالت الس���لطة الفلسطينية بالوقوف لجانب 
العائ���الت، ك���ون جهود اس���ترداد جثامي���ن أبنائهم ال 
تس���تطيع العائالت وحدها القيام بها مع الحاجة لطواقم 
قانونية لمواجهة سياس���ة االحتالل في شرعنة احتجاز 

جثامين الشهداء الفلسطينيين قانونًيا.
جدير بالذك���ر أن االحتالل الصهيوني أفرج قبل عدة أيام 
عن جثامين 3 ش���هداء، ليصبح عدد الشهداء المحتجزة 
جثامينهم 15 شهيًدا منذ انتفاضة القدس مطلع شهر 

.2015 /10
بحس���ب إحصائيات التجمع الوطني الس���ترداد جثامين 
الشهداء فإن قوات االحتالل الزالت تحتجز جثامين 253 
ش���هيًدا في مقابر األرقام منذ العام 1968، حيث ترفض 

رام الله/ االستقالل:
حذر رئيس هيئة شؤون األس���رى والمحررين عيسى قراقع، من استمرار 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي في سعيها وراء تجريم النضال الفلسطيني 
ومحاولة وسمه باإلرهاب، عبر فرض قوانين عنصرية تجاه الفلسطينيين، 
وآخره���ا اقتطاع رواتب األس���رى من عائ���دات الضرائب الفلس���طينية، 

ومواصلة حرف وتزوير الحقائق أمام العالم.
وش���دد خالل لقائه القنصل الفرنس���ي العام بيار كوشار، امس االثنين، 
في مدينة رام الله، على أحقية الش���عب الفلس���طيني في رعاية عائالت 
الشهداء واألس���رى والجرحى، ما دام االحتالل اإلسرائيلي اإلرهابي قائما 

على األرض الفلسطينية.
وأك���د عل���ى معاناة األس���رى والمعتقلي���ن، نتيجة سياس���ات االحتالل 
اإلسرائيلي بحقهم، ال سيما أوضاع المعتقلين اإلداريين الذين يواصلون 
مقاطعة المحاكم اإلس���رائيلية اإلدارية منذ منتصف شهر شباط/فبراير 

الماضي.
وأوضع قراقع القنصل الفرنسي العام بصورة أوضاع األسرى والمعتقلين، 
وما يعانيه قرابة 6500 أس���ير فلسطيني، من بينهم 450 معتقاًل إدارًيا 

و350 قاصًرا، وقرابة 60 امرأة، و20 صحفًيا ومئات المرضى.
وش���دد قراقع على ضرورة وقف االعتقال اإلداري التعس���في الذي يجيز 
اعتق���ال الفرد الفلس���طيني، دون توجيه الئحة اته���ام أو أدلة في إدانة 
صريحة الستغالل إس���رائيل هذا االعتقال في غير المفاهيم والقوانين 

التي تتحدث عنها االتفاقيات الدولية.
وقال قراق���ع : »على اس���رائيل أن تفهم أهمية ط���ي  ملف المعتقلين 
الفلس���طينيين وتبييض السجون لما يش���كله ذلك من معايير واضحة 
ومهم���ة كخطوة نحو إقامة الدولة الفلس���طينية وإنه���اء االحتالل، ال أن 
تواصل الس���لطات اإلس���رائيلية تش���ريع قوانين عنصرية وتحريضية 

تجاههم ما يدفع المنطقة لعدم االستقرار«.
ودعا الدول الصديقة واألحرار في العالم للتصدي للروايات اإلس���رائيلية 
الكاذبة والمضللة، ودعم الجهود الفلسطينية الساعية إلى تحقيق حلم 

شعبنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

قراقع يحذر من القوانين 
العنصرية التي 

تفرضها »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتبر وزير الحرب اإلس���رائيلي أفيغدور ليبرمان، أن 
تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، 
يتطلب إجماعًا إسرائيليًا، ولكنه لم يستبعد اللجوء 

إليها "كخيار أخير".
وقال ليبرمان في حديث للموقع اإللكتروني لصحيفة 
"يديعوت احرونوت" امس االثنين:" يجب أن يكون 
لعملية عس���كرية واس���عة النطاق إجماع واس���ع، 
بس���بب تعددية األحزاب والحركات والجماعات في 

إسرائيل".
وكانت وس���ائل إعالم إس���رائيلية، ق���د نقلت في 
األس���ابيع األخي���رة تصريح���ات قادة عس���كريين 
إس���رائيليين بأن الجيش "لن يخوض حربًا في غزة 

بسبب الطائرات الورقية المحترقة".

وف���ي مثل هذه المواقف، ف���إن آراء جيش االحتالل 
اإلسرائيلي تحظى بدعم من الشارع اإلسرائيلي.

ونفى ليبرمان، أن تكون "إسرائيل" وافقت على وقف 
إلط���الق النار في قط���اع غزة، وق���ال:" ال يوجد وقف 
إلطالق النار، لقد وجهنا رس���الة واضحة إلى حماس 
يوم السبت، وكانت رسالة عملية وليست لفظية وأنا 
آمل أن الرس���الة قد وصلتهم ولكن على أي حال فإن 
الكرة في ملعبه���م". وقالت حركتا حماس والجهاد 
اإلسالمي، مساء الس���بت الماضي، إن مصر توصلت 
لتفاهمات بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل"، 
تقضي بوقف إطالق الن���ار، وإنهاء جولة من القتال 

نشبت بين الجانبين.
وأضاف وزير الدفاع اإلسرائيلي:" لقد حاولنا استنفاد 
جميع الخيارات لتجنب صراع واسع النطاق في قطاع 

غزة، اقترحنا حزمة مس���اعدات إنس���انية، وعرضنا 
جميع أنواع تدابير اإلغاثة االقتصادية، بالطبع مقابل 
قرار بح���ل قضية الجنود المفقودي���ن والمواطنين 
األس���رى، حتى نتمكن من العودة إلى واقع مختلف، 

ولكن حماس رفضت كل المقترحات".
وتابع ليبرمان:" لذلك أعتقد أن الجميع في إسرائيل 
يدركون أنه إذا اس���تمر قطاع غ���زة باالحتكاك على 
الس���ياج الحدودي، مع الحرائق، بكل أنواع األجسام 

الطائرة، فلن يكون لدينا خيار آخر".
وقال ليبرمان إنه يالحظ "انخفاضًا كبيرًا في الشغب 
العنيف ومحاوالت إش���عال النار في األراضي داخل 

دولة إسرائيل".
ولكنه اس���تدرك:" ال يوجد أمن بعد، ليس هناك ما 

يدل على أن الرسالة قد وصلت بالفعل".

وقفة برام الله للمطالبة بتسليم

 جثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل

ليبرمان: تنفيذ عملية عسكرية 
في غزة يتطلب إجماعًا إسرائيليًا
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وأفادت إذاع���ة "كان" العبرية بأن الحرائق 
في النقب الغربي نشبت في محمية كارميا 
في منطقة وادي شكما القريبة من شمال 

قطاع غزة.
ونجح���ت ع���دة مجموع���ات خ���ال األيام 
واألسابيع الماضية بإحراق مئات الدونمات 
المزروعة للمستوطنين في محاذاة غاف 
غزة ، بواسطة الطائرات الورقية والبالونات 

الحارقة.
واصي���ب مواطن���ان اثن���ان، األح���د؛ جراء 
من   لمجموع���ًة  اس���تهداف صهيون���ي 
مطلقي البالوت الحارقة والطائرات الورقية  

في بيت حانون شمال قطاع غزة .
و كانت اإلذاعة االسرائيلية العامة ذكرت 
يوم أمس أن  " إس���رائيل " نقلت رس���الة 
لحركة حماس مفاده���ا أن األيام القريبة 
ه���ي  الفرص���ة األخيرة للحرك���ة ، لوقف 
الطائرات والبالون���ات الحارقة قبل أن يبدأ 
االحتال  االس���رائيلي بحملة عس���كرية 

واسعة النطاق في غزة . 
وبين���ت اإلذاعة أن االحتال االس���رائيلي 

نش���ر في منطقة  " تل ابي���ب " وجنوب " 
إس���رائيل " المزي���د من بطاري���ات القبة 
الحديدية ، كما تم استدعاء عدد من قوات 
االحتياط لتعزيز الدفاع���ات الجوية ، في 
إطار التجهيز لعملية عسكرية في حال لم 

تستجب حماس لرسالتها.  
وفي ذات الس���ياق ق���ال رئي���س الوزراء 
إن  نتنياه���و،  بنيامي���ن  اإلس���رائيلي، 
"تفاهمات وقف إطاق النار في قطاع غزة، 
ال تس���تثني الطائرات الورقية والبالونات 

المحترقة".
وقال نتنياهو، خال زيارة له أمس اإلثنين 
إلى بلدة سديروت المتاخمة لقطاع غزة: "ال 
يوجد وقف إلطاق النار يستثني الطائرات 

الورقية والبالونات الحارقة ".

رد �شعبي
مسؤول المكتب االعامي لحركة الجهاد 
اإلسامي داوود شهاب ، أكد أن مسيرات 
العودة وما تش����مله من فعاليات ابداعية 
تعتب����ر ناف����ذة أم����ل جديدة للش����عب 

الفلس����طيني الذي يصرخ ف����ي وجه من 
يحاصرونه ، لذلك ال يمكن وقف البالونات 
إال إذا انته����ى الحص����ار بكافة أش����كاله 

وصوره .
وأشار شهاب ل�"االس���تقال" أن البالونات 
النض���ال  أش���كال  م���ن  ه���ي  وغيره���ا 
الحصار  لمواجهة  الش���عبي  الفلسطيني 
الذي مر عليه 11 عاما ، دون أن يكون هناك 
أفق إلنهائ���ه ، معتبرا أن البالونات هي رد 
ش���عبي فلس���طيني على الحرب، وليست 
سببا في اندالع حرب أو تصعيد إسرائيلي 

جديد على القطاع .
وش���دد عل���ى أن الفصائ���ل تتعاط���ى 
بإيجابية مع الجهود المصرية ، لقدرتها 
على لعب دور مهم ، منوها إلى الحقيقة 
التي يجب أن يدركه���ا المصريون ، أن 
العدو اإلسرائيلي ال يريد لمصر أن تأخذ 
دور ومكانة مهم���ة في المنطقة ، لهذا 
يس���عى دوما لقطع الطري���ق على كل 
جهد مصري ، إذ من���ذ التفاهمات على 
وقف اط���اق النار التي رعتها مصر في 

الع���ام 2014 ح���دث آالف االنتهاكات 
اإلسرائيلية . 

 ورأى أن استمرار التهديدات اإلسرائيلية 
واإلعان عن مناورات تحاكي احتال قطاع 
غ���زة ، كذل���ك التعنت االس���رائيلي أمام 
انهاء الحصار ، كلها عناوين لانتهاكات 
ال���دور المصري  ، وتج���اوز  اإلس���رائيلية 

والتفاهمات المتفق عليها . 

ت�شعيد حمتمل 
بدوره، استبعد المحلل والكاتب السياسي 
االحت���ال  قي���ام  الص���واف  مصطف���ى 
اإلسرائيلي بعدوان واسع النطاق على قطاع 
غزة خال األيام القريبة القادمة، إذا استمر 
اطاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية 
، مش���ددا على أن االحتال اإلسرائيلي قد 
يقدم على تنفيذ تصعيد محدود للغاية 
، ويخرق االتفاق ، ليوصل رسالة للمقاومة 
على قدرته  للتص���دى ألي خطر يقع على  

المستوطنين والجنود .
وأش���ار الصواف ل�"االس���تقال" إلى أن ما 

قام به االحتال اإلس���رائيلي من تصعيد 
خال األي���ام الماضية ، يأتي في س���ياق 
التهديدات الموجهة ضد القطاع ، والتي 
تثبت عجزه و افاسه عن مواجهة البالونات 

الحارقة والطائرات الورقية.   
ولف���ت إل���ى أن التهديدات بش���ن حرب 
إس���رائيلية جديدة عل���ى القطاع، لم تعد 
تخيف أبناء الشعب  الفلسطيني ، الذين 
لديهم اس���تعداد للدفاع عن أنفس���هم 
، وكذلك اثب���ات فصائ���ل المقاومة أنها 

جاهزة للتصدي ألي عدوان قادم.
وأشار إلى أن االحتال قد يقدم على تنفيذ 
عدوان في حال ش���عر أنه سيحقق نتائج 

مرضية له على األرض . 
وأوضح  الصواف أن الشعب الفلسطيني 
لج���أ إل���ى مس���يرات العودة واس���تخدام 
البالون���ات الحارق���ة ، حين ل���م يبق أمامه 
خيارات للتعبير عن رأيه ومطلبه بالعيش 
بكرامة،  وحين لم تس���تجب دول العالم ، 
لصرخاته جراء الحصار المفروض عليه منذ 

سنوات واألزمات المتراكمة عليه . 

بين المقاومة واالحتالل

البالونات الحارقة.. هل تشعل شرارة المواجهة؟
غزة / �شماح املبحوح: 

ما زال اطالق البالونات احلارقة 
والطائرات الورقية م�شتمرًا وب�شكل كبري  

مت�شببًا بحرائق كبرية يف امل�شتوطنات 
واملواقع الع�شكرية املحاذية  لـ«غالف 
غزة«، على الرغم من تهديدات قيادة 

جي�ش االحتالل اال�شرائيلي ب�شن عدوان 
كبري على قطاع غزة ، و�شروعه با�شتهداف 

مطلقي  البالونات احلارقة.  وبح�شب 
مراقبني فاإن توا�شل اطالق تلك البالونات 

احلارقة والطائرات الورقية قد يدفع 
جي�ش االحتالل اال�شرائيلي للت�شعيد 

من جديد يف قطاع غزة ، ليو�شل ر�شالة 
للمقاومة على قدرته  على الت�شدي  
وحماية م�شتوطنيه من اأي خطر قد 

يحدق بهم . واجتاحات احلرائق م�شاحات 
وا�شعة مب�شتوطنات غالف قطاع غزة، ام�ش 

االإثنني، جراء �شقوط بالونات حارقة 
اأطلقت من القطاع.

القدس المحتلة/ االستقال:
ق���ال رئي���س ال���وزراء اإلس���رائيلي، بنيامين 
نتنياه���و، إن "تفاهم���ات وقف إط���اق النار 
في قطاع غزة، ال تس���تثني الطائرات الورقية 

والبالونات المحترقة".
وقال نتنياهو، خال زيارة له يوم أمس االثنين، 
إلى بلدة س���ديروت المتاخمة لقط���اع غزة: "ال 
يوجد وقف إلطاق النار يس���تثني الطائرات 

الورقية والبالونات المحترقة".
وج���اءت أقوال نتنياهو بعد خافات برزت بين 
وزير التعليم وزعيم ح���زب "البيت اليهودي" 
اليميني نفتالي بين���ت، ورئيس هيئة أركان 
الجيش اإلسرائيلي غادي أيزنكوت، حول سبل 

التعامل مع الطائرات الورقية المحترقة.

نتنياهو: ال 
وقف إلطالق نار 

يستثني الطائرات 
الورقية الحارقة

غزة/ قاسم األغا:
أّكد القيادي بحركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين 
أحم���د المدّل���ل، أن تهديدات االحت���ال لقطاع غزة 
بمواصل���ة الرد العس���كري على مطلق���ي الطائرات 
الورقية والبالونات الحارقة، لن تكس���ر إرادة ش���عبنا 
الفلس���طيني، أو تثنيه عن االس���تمرار ب�"مسيرات 

العودة" السلمّية.
وفي تصريح ل�"االس���تقال"، أم���س االثنين، وصف 
المدلل تلك التهديدات ب�"فقاعات الهواء"، مش���ّدًدا 
على أن مس���يرات العودة لن تتوقف، رغم كل أدوات 

اإلرهاب التي يتسّلح بها العدو الصهيوني".
وأضاف أن "تهديدات االحت���ال للقطاع تؤكد 
م���دى إرباكه وفش���له في مواجهة المس���يرات 
وأدواتها الس���لمّية من طائرات ورقية وبالونات 
حارقة وغيرها، لكن شعبنا مصّمم على مواصلتها 

حتى تحقيق أهدافها".
ومس���اء األحد الماض���ي، أصدر "كابين���ت" االحتال 
تعليماته لقّواته بمواصلة تطبيق سياسته الحالية 
في قطاع غزة، والرد عسكرًيا على كل إطاق للصواريخ 
والقذائف الصاروخية، والبالونات والطائرات الورقية 

الحارقة.
وبحسب وس���ائل اإلعام العبرّية فإن االجتماع الذي 
حضره قادة عسكريون كبار، خلص إلى تلقي أوامر من 
القيادة السياسية ب� "الرد العسكري على كل إطاق 

من قطاع غزة".
وبم���وازاة ذل���ك، قرر جي���ش االحتال تعزيز نش���ر 
بطاريات "القبة الحديدية" وس���ط وجنوب فلسطين 
المحتلة، واس���تدعاء ق���وات االحتي���اط، وذلك وفًقا 
ل�"تقيي���م الوضع األمني"، بحس���ب متحّدث باس���م 

الجيش.

إرهابه لن يوقف »مسيرات العودة«

»االستقالل«: تهديدات االحتالل  المدلل لـ
بمواصلــة عدوانــه لــن تخضــع شعبنــا 

اأحمد املدّلل
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وأفادت إذاع���ة "كان" العبرية بأن الحرائق 
في النقب الغربي نشبت في محمية كارميا 
في منطقة وادي شكما القريبة من شمال 

قطاع غزة.
ونجح���ت ع���دة مجموع���ات خ���ال األيام 
واألسابيع الماضية بإحراق مئات الدونمات 
المزروعة للمستوطنين في محاذاة غاف 
غزة ، بواسطة الطائرات الورقية والبالونات 

الحارقة.
واصي���ب مواطن���ان اثن���ان، األح���د؛ جراء 
من   لمجموع���ًة  اس���تهداف صهيون���ي 
مطلقي البالوت الحارقة والطائرات الورقية  

في بيت حانون شمال قطاع غزة .
و كانت اإلذاعة االسرائيلية العامة ذكرت 
يوم أمس أن  " إس���رائيل " نقلت رس���الة 
لحركة حماس مفاده���ا أن األيام القريبة 
ه���ي  الفرص���ة األخيرة للحرك���ة ، لوقف 
الطائرات والبالون���ات الحارقة قبل أن يبدأ 
االحتال  االس���رائيلي بحملة عس���كرية 

واسعة النطاق في غزة . 
وبين���ت اإلذاعة أن االحتال االس���رائيلي 

نش���ر في منطقة  " تل ابي���ب " وجنوب " 
إس���رائيل " المزي���د من بطاري���ات القبة 
الحديدية ، كما تم استدعاء عدد من قوات 
االحتياط لتعزيز الدفاع���ات الجوية ، في 
إطار التجهيز لعملية عسكرية في حال لم 

تستجب حماس لرسالتها.  
وفي ذات الس���ياق ق���ال رئي���س الوزراء 
إن  نتنياه���و،  بنيامي���ن  اإلس���رائيلي، 
"تفاهمات وقف إطاق النار في قطاع غزة، 
ال تس���تثني الطائرات الورقية والبالونات 

المحترقة".
وقال نتنياهو، خال زيارة له أمس اإلثنين 
إلى بلدة سديروت المتاخمة لقطاع غزة: "ال 
يوجد وقف إلطاق النار يستثني الطائرات 

الورقية والبالونات الحارقة ".

رد �شعبي
مسؤول المكتب االعامي لحركة الجهاد 
اإلسامي داوود شهاب ، أكد أن مسيرات 
العودة وما تش����مله من فعاليات ابداعية 
تعتب����ر ناف����ذة أم����ل جديدة للش����عب 

الفلس����طيني الذي يصرخ ف����ي وجه من 
يحاصرونه ، لذلك ال يمكن وقف البالونات 
إال إذا انته����ى الحص����ار بكافة أش����كاله 

وصوره .
وأشار شهاب ل�"االس���تقال" أن البالونات 
النض���ال  أش���كال  م���ن  ه���ي  وغيره���ا 
الحصار  لمواجهة  الش���عبي  الفلسطيني 
الذي مر عليه 11 عاما ، دون أن يكون هناك 
أفق إلنهائ���ه ، معتبرا أن البالونات هي رد 
ش���عبي فلس���طيني على الحرب، وليست 
سببا في اندالع حرب أو تصعيد إسرائيلي 

جديد على القطاع .
وش���دد عل���ى أن الفصائ���ل تتعاط���ى 
بإيجابية مع الجهود المصرية ، لقدرتها 
على لعب دور مهم ، منوها إلى الحقيقة 
التي يجب أن يدركه���ا المصريون ، أن 
العدو اإلسرائيلي ال يريد لمصر أن تأخذ 
دور ومكانة مهم���ة في المنطقة ، لهذا 
يس���عى دوما لقطع الطري���ق على كل 
جهد مصري ، إذ من���ذ التفاهمات على 
وقف اط���اق النار التي رعتها مصر في 

الع���ام 2014 ح���دث آالف االنتهاكات 
اإلسرائيلية . 

 ورأى أن استمرار التهديدات اإلسرائيلية 
واإلعان عن مناورات تحاكي احتال قطاع 
غ���زة ، كذل���ك التعنت االس���رائيلي أمام 
انهاء الحصار ، كلها عناوين لانتهاكات 
ال���دور المصري  ، وتج���اوز  اإلس���رائيلية 

والتفاهمات المتفق عليها . 

ت�شعيد حمتمل 
بدوره، استبعد المحلل والكاتب السياسي 
االحت���ال  قي���ام  الص���واف  مصطف���ى 
اإلسرائيلي بعدوان واسع النطاق على قطاع 
غزة خال األيام القريبة القادمة، إذا استمر 
اطاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية 
، مش���ددا على أن االحتال اإلسرائيلي قد 
يقدم على تنفيذ تصعيد محدود للغاية 
، ويخرق االتفاق ، ليوصل رسالة للمقاومة 
على قدرته  للتص���دى ألي خطر يقع على  

المستوطنين والجنود .
وأش���ار الصواف ل�"االس���تقال" إلى أن ما 

قام به االحتال اإلس���رائيلي من تصعيد 
خال األي���ام الماضية ، يأتي في س���ياق 
التهديدات الموجهة ضد القطاع ، والتي 
تثبت عجزه و افاسه عن مواجهة البالونات 

الحارقة والطائرات الورقية.   
ولف���ت إل���ى أن التهديدات بش���ن حرب 
إس���رائيلية جديدة عل���ى القطاع، لم تعد 
تخيف أبناء الشعب  الفلسطيني ، الذين 
لديهم اس���تعداد للدفاع عن أنفس���هم 
، وكذلك اثب���ات فصائ���ل المقاومة أنها 

جاهزة للتصدي ألي عدوان قادم.
وأشار إلى أن االحتال قد يقدم على تنفيذ 
عدوان في حال ش���عر أنه سيحقق نتائج 

مرضية له على األرض . 
وأوضح  الصواف أن الشعب الفلسطيني 
لج���أ إل���ى مس���يرات العودة واس���تخدام 
البالون���ات الحارق���ة ، حين ل���م يبق أمامه 
خيارات للتعبير عن رأيه ومطلبه بالعيش 
بكرامة،  وحين لم تس���تجب دول العالم ، 
لصرخاته جراء الحصار المفروض عليه منذ 

سنوات واألزمات المتراكمة عليه . 

بين المقاومة واالحتالل

البالونات الحارقة.. هل تشعل شرارة المواجهة؟
غزة / �شماح املبحوح: 

ما زال اطالق البالونات احلارقة 
والطائرات الورقية م�شتمرًا وب�شكل كبري  

مت�شببًا بحرائق كبرية يف امل�شتوطنات 
واملواقع الع�شكرية املحاذية  لـ«غالف 
غزة«، على الرغم من تهديدات قيادة 

جي�ش االحتالل اال�شرائيلي ب�شن عدوان 
كبري على قطاع غزة ، و�شروعه با�شتهداف 

مطلقي  البالونات احلارقة.  وبح�شب 
مراقبني فاإن توا�شل اطالق تلك البالونات 

احلارقة والطائرات الورقية قد يدفع 
جي�ش االحتالل اال�شرائيلي للت�شعيد 

من جديد يف قطاع غزة ، ليو�شل ر�شالة 
للمقاومة على قدرته  على الت�شدي  
وحماية م�شتوطنيه من اأي خطر قد 

يحدق بهم . واجتاحات احلرائق م�شاحات 
وا�شعة مب�شتوطنات غالف قطاع غزة، ام�ش 

االإثنني، جراء �شقوط بالونات حارقة 
اأطلقت من القطاع.

القدس المحتلة/ االستقال:
ق���ال رئي���س ال���وزراء اإلس���رائيلي، بنيامين 
نتنياه���و، إن "تفاهم���ات وقف إط���اق النار 
في قطاع غزة، ال تس���تثني الطائرات الورقية 

والبالونات المحترقة".
وقال نتنياهو، خال زيارة له يوم أمس االثنين، 
إلى بلدة س���ديروت المتاخمة لقط���اع غزة: "ال 
يوجد وقف إلطاق النار يس���تثني الطائرات 

الورقية والبالونات المحترقة".
وج���اءت أقوال نتنياهو بعد خافات برزت بين 
وزير التعليم وزعيم ح���زب "البيت اليهودي" 
اليميني نفتالي بين���ت، ورئيس هيئة أركان 
الجيش اإلسرائيلي غادي أيزنكوت، حول سبل 

التعامل مع الطائرات الورقية المحترقة.

نتنياهو: ال 
وقف إلطالق نار 

يستثني الطائرات 
الورقية الحارقة

غزة/ قاسم األغا:
أّكد القيادي بحركة الجهاد اإلس���امي في فلسطين 
أحم���د المدّل���ل، أن تهديدات االحت���ال لقطاع غزة 
بمواصل���ة الرد العس���كري على مطلق���ي الطائرات 
الورقية والبالونات الحارقة، لن تكس���ر إرادة ش���عبنا 
الفلس���طيني، أو تثنيه عن االس���تمرار ب�"مسيرات 

العودة" السلمّية.
وفي تصريح ل�"االس���تقال"، أم���س االثنين، وصف 
المدلل تلك التهديدات ب�"فقاعات الهواء"، مش���ّدًدا 
على أن مس���يرات العودة لن تتوقف، رغم كل أدوات 

اإلرهاب التي يتسّلح بها العدو الصهيوني".
وأضاف أن "تهديدات االحت���ال للقطاع تؤكد 
م���دى إرباكه وفش���له في مواجهة المس���يرات 
وأدواتها الس���لمّية من طائرات ورقية وبالونات 
حارقة وغيرها، لكن شعبنا مصّمم على مواصلتها 

حتى تحقيق أهدافها".
ومس���اء األحد الماض���ي، أصدر "كابين���ت" االحتال 
تعليماته لقّواته بمواصلة تطبيق سياسته الحالية 
في قطاع غزة، والرد عسكرًيا على كل إطاق للصواريخ 
والقذائف الصاروخية، والبالونات والطائرات الورقية 

الحارقة.
وبحسب وس���ائل اإلعام العبرّية فإن االجتماع الذي 
حضره قادة عسكريون كبار، خلص إلى تلقي أوامر من 
القيادة السياسية ب� "الرد العسكري على كل إطاق 

من قطاع غزة".
وبم���وازاة ذل���ك، قرر جي���ش االحتال تعزيز نش���ر 
بطاريات "القبة الحديدية" وس���ط وجنوب فلسطين 
المحتلة، واس���تدعاء ق���وات االحتي���اط، وذلك وفًقا 
ل�"تقيي���م الوضع األمني"، بحس���ب متحّدث باس���م 

الجيش.

إرهابه لن يوقف »مسيرات العودة«

»االستقالل«: تهديدات االحتالل  المدلل لـ
بمواصلــة عدوانــه لــن تخضــع شعبنــا 

اأحمد املدّلل
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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 )   563  / 2018 (
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد 
: عدنان يوس���ف محمد أبو عيس���ى من س���كان دير البل���ح هوية رقم 
967701640 بصفته وكيال عن : عيس���ى محمد يوس���ف أبو عيسى / 

أبو يوسف
بموجب وكالة رقم : 8869 / 2018 الصادرة عن الجزائر

  موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   144  قسيمة  67  المدينة دير البلح

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة . التاريخ :    16/ 7/ 2018م

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

للصحيفة  فلس���طينية  وكش���فت مصادر 
تفاصيل الخطة، التي حظيت بدعم سياسي 
ومال���ي من الس���لطة الفلس���طينية ومصر 
و"إس���رائيل" والوالي���ات المتحدة وعدد من 
ال���دول األخ���رى، كما وافق���ت عليها حركة 
»حماس« شرط أال »تدفع مقابل تنفيذها أي 

ثمن سياسي".
وقالت المصادر إن الخطة تركز على تحسين 
األوضاع في القط���اع، والعمل على »إنعاش 
أربعة قطاعات، ه���ي خلق فرص عمل للحد 
من البطالة المرتفعة المتفشية في القطاع، 

والكهرباء، والمياه، والصحة".
 وش���هدت الحلبة السياس���ية لقطاع غزة 
خ���الل األس���ابيع األخيرة حراكًا واس���عًا ال 
يع���رف التوقف، من قب���ل العبين ينتمون 
لجهات عّدة، يّدعون السعي لمعالجة األزمة 
اإلنس���انية القاسية التي تعصف بالقطاع؛ 
جراء استمرار الحصار اإلسرائيلي، وتواصل 
اإلج���راءات العقابي���ة المفروض���ة من قبل 

السلطة الفلسطينية  منذ اكثر من عام. 
وكان منسق األمم المتحدة الخاص لعملية 
الس���الم ف���ي الش���رق األوس���ط نيكوالي 
مالدينوف قد نظم عدة جوالت وزيارات لعدد 
من األقطار واألطراف المعنية لتمرير خطة 

قد أش���رف على اعدادها بهدف تحس���ين 
األوضاع المعيش���ية في قطاع غز ، والتقى 
بالقيادة المصرية واالماراتية  خالل جوالته 
وكذل���ك الس���لطة الوطني���ة  واالحت���الل  
االسرائيلي قبل أن يختتم لقاءاته باجتماع 
مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إسماعيل هنية خالل زيارته لقطاع غزة أول 

أمس األحد.

حلول موؤقتة
واعتبر نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية 
ف���ي المجلس التش���ريعي يحيى موس���ى 
أن خط���ة مالدينوف التي ت���م طرحها على 
حركته وباقي المبادرات المطروحة ال تعدو 

كونها محاوالت لتسكين الوجع ال عالجه .
وأضاف موس���ى ل�"االس���تقالل":" المشكلة 
الحقيقية التي يعاني منها الفلسطينيون 
هي االحتالل االسرائيلي وهو ما لم تعالجه 
أي م���ن المبادرات المطروح���ة ، حيث ركزت 
عل���ى انعاش ع���دة جوانب معيش���ية في 
القط���اع وكان أب���رز ما ارتك���زت عليه خطة 
مالدينوف هي قطاعات التش���غيل والمياه 

والكهرباء والصحة ".
وبي���ن أن منس���ق االم���م المتح���دة يبذل 

جه���وده لتمرير خطته خارج اطار الس���لطة 
والحكومة الفلسطينية لتالفي آثار االنقسام 
الفلس���طيني، من خالل تنفيذ بنود خطته 
عبر المؤسس���ات األهلية والمجتمع المدني 

والهيئات المحلية والبلديات .
وقال موسى :" إن موقف حركة حماس ثابت 
بالتعامل مع المبادرات المطروحة وفق ذات 
المبادئ ، فنح���ن ال نعارض تقديم خدمات 
وتسهيالت لقطاع غزة ولكن في ذات الوقت 
ال نقبل بأن توظف تلك التسهيالت ضمن 
مشاريع سياسية أو أن يكون ثمنها مواقف 

سياسية تمس بقضيتنا الوطنية ".
وأض���اف :" تض���ع الخط���ة تص���ورًا زمنيًا 
لتطبيق الخطة يتجاوز س���تة أشهر ، ولكن 
ف���ي تفاصيلها نجد االعتم���اد الكامل على 
المعابر االسرائيلية وهو ما يجعل من الخطة 
رهينة اإلرادة االسرائيلية بحيث تكون هي 
ويمكنها  التس���هيالت  بتطبيق  المتحكم 

تعطيلها حسب رغبتها ".
وأكد أن ما يعني حركة حماس وسكان قطاع 
غزة هو الفعل الحادث على األرض واقعيا ال 
الوعود االعالمية ،  الفتا الى أن المبالغ المالية 
الت���ي يج���ري الحديث عنه���ا ضمن خطة 
مالدينوف ال تحقق شيئًا وال يمكن أن تبنى 

عليها تنمية مستدامة والمطلوب هو التزام 
الس���لطة الوطنية بواجباتها تجاه س���كان 
قطاع غ���زة كونها هي من تس���ببت بتردي 
األوضاع ألس���وأ حاالتها بفع���ل اإلجراءات 

المتخذة ضد القطاع ".
أن  اللندني���ة  الحي���اة  صحيف���ة  ونقل���ت 
مالدينوف تمكن من جمع مبلغ 650 مليون 
دوالر أمريكي من أصل بليون دوالر يس���عى 
لتوفيرها لتنفيذ خطته التي ستباش���ر من 
مل���ف توفير فرص عمل لض���خ األموال في 
س���وق قطاع غزة النعاش���ه ولمعالجة ملف 

البطالة في قطاع غزة .

مواقف حذرة
من جهته، ش���دد القيادي ف���ي حركة فتح 
وعضو مجلسها الثوري عبد الله عبدالله على 
الت���زام حركته والس���لطة الوطنية المرحب 
بأي خطوة من ش���أنها تخفي���ف الضغوط 
وتسهيل األمور الحياتية ألهل قطاع غزة ، 
دون أن يكون لتلك الخطوات مقابل سياسي 

.
وقال عبد الله ل�" االستقالل":" من حيث المبدأ 
نرحب ب���كل ما يهدف لتحس���ين األوضاع 
التس���هيالت ألهلنا  المعيش���ية وتقديم 

في غزة ، بش���رط عدم دفع ثمنها سياسيا 
" ، مضيف���ا :" الش���عب الفلس���طيني دوما 
يفضل أن يعاني الجوع على أن يرضخ لرغبة 
االحتالل ويمنحه ما يرنو إليه من مخططات 

ذات أهداف استيطانية وعدوانية ".
الخط���ط  وأه���داف  حقيق���ة  أن  واعتب���ر 
المقدمة على الطاول���ة ال يمكن فصلها عن 
نواي���ا القائمين والداعمي���ن لتلك الخطط 
والمبادرات ، مضيفا:" ال يمكن أن نتخيل أن 
تق���دم الواليات المتحدة على تقديم رعاية 
ومبادرات انسانية النعاش غزة في ظل أنها 
هي من فرضت على غ���زة تلك الظروف من 
خالل تجميد المس���اعدات وقدمت اعترافا 
خطيرا بالقدس كعاصمة للدولة اليهودية ".

وأكد عبد الل���ه أن أولى الخطوات الحقيقية 
لتحسين أوضاع قطاع غزة ينبغي أن تكون 
بإنهاء حالة االنقس���ام الفلس���طيني الذي 

يمثل خطرا محدقا على الجميع .
وحول امكانية اشراك السلطة الوطنية في 
دعم وتموي���ل خطة مالدين���وف  قال عبد 
الله :" الوضع المالي للسلطة متردي جدا وال 
يمكن لها بأي حال من االحوال ان تس���اهم 
في تموي���ل هذه الخطة ول���و بمليون واحد 

فقط ".

الفصائل:  لن نقبل بدفع أي ثمن سياسي

خطة »مالدينوف« بشأن غزة تسكين للوجع وليس عالجه
غزة / حممد مهدي: 

جددت الف�سائل الفل�سطينية رف�سها لأي 
مبادرة ان�سانية تت�سمن دفع ثمن �سيا�سي، 

م�سددين على اأن املبادرات املطروحة ل تعدو 
كونها حماولت لت�سكني الوجع ولي�س لتقدمي 

عالج جذري له .
 واأكدت الف�سائل على اأن اخلطوات احلقيقية 

لتح�سني اأو�ساع قطاع غزة الذي يعاين من 
احل�سار من نحو 12 عاما ينبغي اأن تكون باإنهاء 

حالة النق�سام الفل�سطيني الذي ميثل خطرًا 
حمدقا على اجلميع. وعلمت  �سحيفة » احلياة 
اللندنية«، اأن اخلطة التي �ساغها من�سق الأمم 

املتحدة اخلا�س لعملية ال�سالم يف ال�سرق 
الأو�سط نيكولي مالدينوف لإنقاذ قطاع غزة، 

اأ�سبحت جاهزة للتنفيذ فورًا، وتركز على 4 
قطاعات، وتعمل من اأجل منع وقوع حرب، 

لكنها ل متثل بدياًل من » وكالة الأمم املتحدة 
لغوث وت�سغيل الالجئني« )اأونروا(. ) APA images (           مالدينوف خالل موؤمتر �سحفي بغزة

غزة/ االستقالل:
طالب���ت الحمل���ة األوروبية لرف���ع الحصار عن غ���زة المجتمع الدول���ي بالوقوف أمام 
مسؤولياته تجاه التصعيد اإلسرائيلي الخطير في قطاع غزة الذي يعاني من حصار 

جائر منذ اثني عشر عاما على التوالي.
واعتب���رت الحملة في بيان صادر عنها، أن التصعيد األخير يش���ير إلى نوايا مبّيتة 

لالحتالل الرتكاب مزيد من جرائم القتل ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.
وقالت "إننا ومعنا أحرار العالم والمدافعين عن حقوق االنسان نرى أن المجتمع الدولي 
الذي يقف صامًتا أمام جرائم االحتالل، مدعو إلى الوقوف أمام مس���ؤولياته للضغط 

على اسرائيل ِلَلْجم آلة القتل وإجباره علي وقف اعتداءاته والتوقف عن جرائمه".
دعت الحملة أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده واحرار العالم ومناصري 
فلسطين وكل أصحاب الضمائر الحية إلى مواكبة األوضاع في غزة واالستعداد لموجه 
من اإلس���ناد بكافة الوس���ائل القانونية المتاحة من تظاهرات واعتصامات لرفض 
اعتداءات االحتالل وإظهار الدعم والمساندة للصامدين في ارضهم والمدافعين عن 

حقوقهم في قطاع غزة.

القاهرة/ االستقالل:
قال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان أمجد شموط: "إن إسرائيل كيان غاصب 
ومحتل لألراضي العربية، وعليها االلتزام التام بكافة قرارات الش���رعية الدولية الصادرة 
عن األمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، واحترام مبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنس���ان 
والقانون الدولي". وأش���ار ش���موط في كلمته خالل االحتفالية التي عقدت االثنين، بمقر 
الجامعة العربية لمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق 
اإلنس���ان، إل���ى أن االنجاز األبرز المتمثل ف���ي البند الدائم على ج���دول أعمال اللجنة هو 
التصدي النتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

يذك���ر أن االحتفالية تأتي على هام���ش اجتماعات الدورة 44 للجن���ة العربية الدائمة 
لحقوق االنسان- دورة اليوبيل الذهبي- والتي تستمر أعمالها على مدى يومين بالجامعة 
العربية ويتضمن جدول أعمالها بنودا دائمة أهمها التصدي لالنتهاكات اإلس���رائيلية 
لحقوق اإلنس���ان في األراضي العربية المحتلة واألسرى والمعتقلون العرب في السجون 
االسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات االحتالل 

االسرائيلي في مقابر األرقام.

حقوق اإلنسان العربية«: 
»إسرائيل« كيان غاصب 

وعليها االنصياع »للشرعية«

»الحملة األوروبية« تطالب 
المجتمع الدولي بلجم 
التصعيد اإلسرائيلي
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غزة/ قاسم األغا: 
أّكدت الهيئة الوطنية لـ"مسيرات العودة 
وكســـر الحصار" على اســـتمرار وتواصل 
المســـيرات، على طول الحدود الشـــرقية 
لقطـــاع غـــزة، داعيـــًة قطاعـــات شـــعبنا 
الفلســـطيني للمشـــاركة فـــي الُجمعـــة 
المقبلة، ُجمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق 

الالجئين".
وخـــالل مؤتمر صحفـــي، أمـــس اإلثنين، 
بمشفى الشفاء، وســـط مدينة غزة، قالت 
الهيئـــة في بيـــان، تاله مســـؤول اللجنة 
الطبّية فيها، الطبيب بكر أبو صفّية: "ندعو 
للمشـــاركة مســـيرات العودة في الجمعة 
السابعة عشـــر )2018/7/20(؛ لنؤكد لكل 
العالـــم أن حقوقنا غيـــر قابلة للتصرف أو 
التفريـــط، وأننـــا ســـنواصل مواجهة كل 
للنيل  التي تهدف  اإلجراءات والقـــرارات 
من قضيـــة الالجئيـــن بهدف شـــطبها 

وتذويبها".
 وتأتي تسمية الجمعة المقبلة بهذا االسم 
- وفق القائمين على المسيرات - إليصال 
رســـالة لـوكالة الغوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين )أونروا(، التي تعتزم وقف 
بذريعة  والموازنـــات؛  الخدمـــات  بعـــض 

تقليص الدعم المالي الُمقدم لها.
وتوّجه "أبو صفية" بالتحّية ألرواح شهداء 
شـــعبنا، وخصوًصا األطفـــال: لؤي كحيل، 
وأمير النمـــرة، وعثمان حّلس، وياســـر أبو 
النجا، أطفال فلســـطين الشـــهداء، الذين 
اســـتهدفتهم آلة حرب االحتالل لتغتال 

حلمهم في الحياة.

وأشار إلى وحشـــية االحتالل التي ظهرت 
أيًضا باستهداف واختطاف المصاب آدم 
عماد ســـالم )يرقد بمشفى الشفاء حالًيا(، 
الـــذي تعّرض لتعذيـــب وتنكيل وإهمال 
طبـــّي متعّمد داخل مستشـــفيات العدو 

الصهيوني؛ مما أدى إلى بتر ساقه.
وأضاف أن "غطرســـة االحتالل وسياسته 
الفاشية المنّظمة على األرض الفلسطينية 
في غـــزة والضّفة و"الخان األحمر" بالقدس 
المحتلة تســـتوجب من المجتمع الدولي 

الصامت ومؤسساته المختلفة )الحقوقية 
والقانونيـــة( الوقوف بشـــكل جاّد أمامها 
للجم قادة العدو وجنوده عن ارتكاب المزيد 
من الجرائم وتقديمهم للمحاكم الدولية".

ودعا بيان الهيئة وزير الصحة بحكومة الوفاق 
الوطني جواد عـــّواد إلى "توفير االحتياجات 
الطبيـــة كاّفة، وتســـهيل خـــروج الجرحى 
للعالج وإيالئهم االهتمام العالي، مضيفًا " 
فهؤالء األبطال وجراحاتهم تاج على رؤوسنا، 
ومن حّقهم علينـــا جميعا أن يتلّقوا الخدمة 

والرعاية واالهتمام، لما قدموه من تضحيات 
عزيزة غالية في سبيل الوطن".

وتوّجه بالشـــكر لجمهورية مصر العربية 
على مساعيها بوقف عدوان االحتالل على 
قطاع غـــزة، وجهودها المتواصلة من أجل 
تحقيق المصالحة، واستمرار فتح معبر رفح 

البرّي، للتخفيف من معاناة شعبنا.
كمـــا توّجهت "هيئـــة العـــودة" بالتحية 
لفصائـــل المقاومة الفلســـطينية، "التي 
أّكـــدت على أنها الـــدرع الحامي لجماهير 

شعبنا في التصدي للعدوان الصهيوني، 
ومنعه من فرض قواعد اشتباك تستهدف 
نضال شعبنا بمســـيرات العودة وأدواتها 
الســـلمية، ما يؤكـــد االرتباط  وإبداعاتها 
الوثيـــق بيـــن الحاضنة الشـــعبية وُقوى 
المقاومـــة في مواجهة مسلســـل اإلجرام 

الصهيوني المتواصل".
وشـــّددت علـــى أن "الصمود األســـطوري 
الفلســـطيني المتواصل لهـــو داللة على 
االيمان العميق بعدالة القضية والتمسك 
بالحقوق والثوابت التي لن نحيد عنها ولن 
نقبل بالتفريط بها حتـــى نحقق أهداف 
شعبنا ووصايا شهدائنا وتضحيات جرحانا 

وأسرانا".
وأعلنت فصائل المقاومـــة في قطاع غزة، 
مســـاء الســـبت الماضي، عن التوصل إلى 
تهدئة بوســـاطة مصريـــة ودولية لوقف 
تصعيد االحتـــالل؛ إاّل أن طائراته الحربية 
استأنفت، منذ األحد الماضي ، استهدافها 
للمواطنين قرب الحدود الشرقية للقطاع؛ 
بذريعة إطالق الطائرات الورقية والبالونات 
الحارقة نحو مناطق ما ُتسمى "غالف غزة"؛ 

أّدت إلى سقوط عدد من اإلصابات.
وكانت طائرات االحتالل شـــّنت، الســـبت، 
سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع 
غزة، اســـتهدفت خاللها مواقع للمقاومة 
وأراضي زراعية، ومبنى غير مأهول )وســـط 
غزة(، وأســـفرت هـــذه الغـــارات بمجملها 
عن استشـــهاد طفلَين وإصابة نحو )15( 
مواطًنا، فيما ردت فصائل المقاومة بقصف 

مواقع ومستوطنات االحتالل بـ"الغالف".

طالبت وزير الصحة بتوفير االحتياجات الطبية للجرحى

»هيئة العودة«: المسيرات ستستمر وحقوق شعبنا غير قابلة للتصّرف

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 )   565  / 2018 (

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد : 
1-أحمد معين بدوي اليازجي من سكان غزة هوية رقم 802097444
2-بدوي معين بدوي اليازجي من سكان غزة هوية رقم 901364430

بصفته وكيال عن : حسين سلمان عواد أبو زيد
بموجب وكالة رقم : 11237 / 2014 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   724  قسيمة  192  المدينة غزة الدرج

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

: 16/ 7/ 2018م

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

) APA images  (       جانب من املوؤمتر للهيئة الوطنية مل�سريات العودة وك�سر احل�سار بغزة اأم�س

الناصرة/ االستقالل:
طالـــب أقـــارب ضحايـــا مجـــزرة 
كفر قاســـم محكمة االستئناف 
العســـكرية فـــي "تـــل أبيـــب" 
بالكشـــف عن الوثائق الســـرية 
المتعلقة بالمجزرة، التي يعترض 

الجيش على نشرها.
االحتـــالل  قـــوات  وارتكبـــت 
اإلسرائيلي مجزرة كفر قاسم عام 
1956، التـــي راح ضحيتهـــا 50 
مواطًنا من ســـكان القرية، ورغم 
مرور 62 عاما على المجزرة، ال تزال 
"إســـرائيل" تخفـــي وثائق هذه 

القضية.
ومنـــذ عام ونصف العـــام، ينظر 
االســـتئناف  محكمـــة  رئيـــس 
العسكرية الجنرال دورون فايلس 
في قضية غيـــر عادية، تتمحور 
حول طلـــب المؤرخ االســـرائيلي 
آدم راز مراجعة الملفات الســـرية 

المتعلقة بالقضية.
وتوجه راز إلـــى المحكمة بعد أن 
رفض أرشيف الجيش السماح له 
بمراجعة المـــواد، كما أن الوثائق 
التي يرغب راز التحقيق فيها هي 
البروتوكـــوالت والنتائج التي تم 
تقديمها خالل محاكمة مرتكبي 
المجزرة عام 1957، التي تم فيها 
دمغ مصطلح "األمر غير القانوني 

الفاضح".
وقـــال راز لصحيفـــة "هآرتـــس" 
العبرية: "لقد أجريت فحًصا أولًيا 
للوثائق التاريخيـــة، وفهمت أن 

المـــواد األكثر حساســـية ال تزال 
تخضـــع للســـرية، لـــذا فعلت ما 
يفترض أن يفعله المؤرخ الجيد، 

تقدمت بطلب لكشف المواد".
ما يشـــغل راز وسكان كفر قاسم 
هو كشـــف تقرير ســـري يوثق 
"عمليـــة الخلـــد"، وهـــي خطـــة 
سياسية لطرد سكان المثلث إلى 
األردن، ويقتنع سكان كفر قاسم 
بـــأن هذه الخطة كانـــت الخلفية 
للمجزرة التي ارتكبت بحق سكان 
القريـــة، وأن الهـــدف منها كان 
من  وتسريع هروبهم  تخويفهم 

إسرائيل.

وقـــال محمد فريج والذي كان في 
الثالثة من عمره عندما قتل والده، 
لصحيفـــة "هآرتـــس": "لم أعرف 
والدي، أريد أن أعـــرف لماذا ُقتل 

وما الذي فعله".
وتعارض النيابة العسكرية نشر 
الوثائق السرية، وسلمت حججها 
كاملة إلى المحكمة بشكل سري، 
ولذلك يمنع نشـــرها، لكن الحجة 
األساســـية تقول إنـــه "في هذا 
الوقت، فـــإن أي إفشـــاء إضافي 
للبروتوكوالت من جلسات محاكمة 
كفر قاسم، بخالف تلك المتاحة 
بالفعل لالطالع العام سيضر بأمن 

"اســـرائيل" وعالقاتها الخارجية، 
وفي حاالت معينة بخصوصيات 
أو سالمة شـــخص، على مستوى 
من اليقين ال يســـمح من الناحية 

القانونية، بنشر الوثائق".
وقدم عضو الكنيســـت عيساوي 
فريج فـــي الجلســـة األخيرة من 
المحكمة، التي عقدت أول أمس،  
قال فيها: "بعد 62 عاما، ال ينبغي 
إلسرائيل أن تخاف من الحقيقة، 
ال تحتاج الديمقراطية إلى الدفاع 
عن نفســـها، بل عليها أن تواجه 
الحقيقـــة والحقيقة ال تضر بأمن 

اسرائيل".

المطالبــة بالكشــف عــن الوثائــق
 السريــة لمجــزرة كفــر قاســم عــام 1956

الخليل/ االستقالل:
رشق مستوطنو "رمات يشاي، وبيت هداسا"، المقامتين على أراضي المواطنين 
وسط مدينة الخليل، يوم أمس، بالحجارة والقاذورات، منزل المواطن هاني العزة 
في حي تل الرميدة. وأفادت مصادر عائلية، بأن عددا من المســـتوطنين رشقوا 
بحماية جنود االحتالل، منـــزل المواطن العزة بالحجـــارة والقمامة والقاذورات، 
وحطموا ممتلكات العائلة ومزروعاتها المحيطة بالمنزل. وأشارت العائلة إلى أن 
المستوطنين شتموهم بألفاظ نابية، وتوعدوهم بتنفيذ المزيد من االعتداءات.

مستوطنو الخليل 
يرشقون منزال 

بالحجارة والقاذورات
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غزة/ قاسم األغا: 
أّكدت الهيئة الوطنية لـ"مسيرات العودة 
وكســـر الحصار" على اســـتمرار وتواصل 
المســـيرات، على طول الحدود الشـــرقية 
لقطـــاع غـــزة، داعيـــًة قطاعـــات شـــعبنا 
الفلســـطيني للمشـــاركة فـــي الُجمعـــة 
المقبلة، ُجمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق 

الالجئين".
وخـــالل مؤتمر صحفـــي، أمـــس اإلثنين، 
بمشفى الشفاء، وســـط مدينة غزة، قالت 
الهيئـــة في بيـــان، تاله مســـؤول اللجنة 
الطبّية فيها، الطبيب بكر أبو صفّية: "ندعو 
للمشـــاركة مســـيرات العودة في الجمعة 
السابعة عشـــر )2018/7/20(؛ لنؤكد لكل 
العالـــم أن حقوقنا غيـــر قابلة للتصرف أو 
التفريـــط، وأننـــا ســـنواصل مواجهة كل 
للنيل  التي تهدف  اإلجراءات والقـــرارات 
من قضيـــة الالجئيـــن بهدف شـــطبها 

وتذويبها".
 وتأتي تسمية الجمعة المقبلة بهذا االسم 
- وفق القائمين على المسيرات - إليصال 
رســـالة لـوكالة الغوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين )أونروا(، التي تعتزم وقف 
بذريعة  والموازنـــات؛  الخدمـــات  بعـــض 

تقليص الدعم المالي الُمقدم لها.
وتوّجه "أبو صفية" بالتحّية ألرواح شهداء 
شـــعبنا، وخصوًصا األطفـــال: لؤي كحيل، 
وأمير النمـــرة، وعثمان حّلس، وياســـر أبو 
النجا، أطفال فلســـطين الشـــهداء، الذين 
اســـتهدفتهم آلة حرب االحتالل لتغتال 

حلمهم في الحياة.

وأشار إلى وحشـــية االحتالل التي ظهرت 
أيًضا باستهداف واختطاف المصاب آدم 
عماد ســـالم )يرقد بمشفى الشفاء حالًيا(، 
الـــذي تعّرض لتعذيـــب وتنكيل وإهمال 
طبـــّي متعّمد داخل مستشـــفيات العدو 

الصهيوني؛ مما أدى إلى بتر ساقه.
وأضاف أن "غطرســـة االحتالل وسياسته 
الفاشية المنّظمة على األرض الفلسطينية 
في غـــزة والضّفة و"الخان األحمر" بالقدس 
المحتلة تســـتوجب من المجتمع الدولي 

الصامت ومؤسساته المختلفة )الحقوقية 
والقانونيـــة( الوقوف بشـــكل جاّد أمامها 
للجم قادة العدو وجنوده عن ارتكاب المزيد 
من الجرائم وتقديمهم للمحاكم الدولية".

ودعا بيان الهيئة وزير الصحة بحكومة الوفاق 
الوطني جواد عـــّواد إلى "توفير االحتياجات 
الطبيـــة كاّفة، وتســـهيل خـــروج الجرحى 
للعالج وإيالئهم االهتمام العالي، مضيفًا " 
فهؤالء األبطال وجراحاتهم تاج على رؤوسنا، 
ومن حّقهم علينـــا جميعا أن يتلّقوا الخدمة 

والرعاية واالهتمام، لما قدموه من تضحيات 
عزيزة غالية في سبيل الوطن".

وتوّجه بالشـــكر لجمهورية مصر العربية 
على مساعيها بوقف عدوان االحتالل على 
قطاع غـــزة، وجهودها المتواصلة من أجل 
تحقيق المصالحة، واستمرار فتح معبر رفح 

البرّي، للتخفيف من معاناة شعبنا.
كمـــا توّجهت "هيئـــة العـــودة" بالتحية 
لفصائـــل المقاومة الفلســـطينية، "التي 
أّكـــدت على أنها الـــدرع الحامي لجماهير 

شعبنا في التصدي للعدوان الصهيوني، 
ومنعه من فرض قواعد اشتباك تستهدف 
نضال شعبنا بمســـيرات العودة وأدواتها 
الســـلمية، ما يؤكـــد االرتباط  وإبداعاتها 
الوثيـــق بيـــن الحاضنة الشـــعبية وُقوى 
المقاومـــة في مواجهة مسلســـل اإلجرام 

الصهيوني المتواصل".
وشـــّددت علـــى أن "الصمود األســـطوري 
الفلســـطيني المتواصل لهـــو داللة على 
االيمان العميق بعدالة القضية والتمسك 
بالحقوق والثوابت التي لن نحيد عنها ولن 
نقبل بالتفريط بها حتـــى نحقق أهداف 
شعبنا ووصايا شهدائنا وتضحيات جرحانا 

وأسرانا".
وأعلنت فصائل المقاومـــة في قطاع غزة، 
مســـاء الســـبت الماضي، عن التوصل إلى 
تهدئة بوســـاطة مصريـــة ودولية لوقف 
تصعيد االحتـــالل؛ إاّل أن طائراته الحربية 
استأنفت، منذ األحد الماضي ، استهدافها 
للمواطنين قرب الحدود الشرقية للقطاع؛ 
بذريعة إطالق الطائرات الورقية والبالونات 
الحارقة نحو مناطق ما ُتسمى "غالف غزة"؛ 

أّدت إلى سقوط عدد من اإلصابات.
وكانت طائرات االحتالل شـــّنت، الســـبت، 
سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع 
غزة، اســـتهدفت خاللها مواقع للمقاومة 
وأراضي زراعية، ومبنى غير مأهول )وســـط 
غزة(، وأســـفرت هـــذه الغـــارات بمجملها 
عن استشـــهاد طفلَين وإصابة نحو )15( 
مواطًنا، فيما ردت فصائل المقاومة بقصف 

مواقع ومستوطنات االحتالل بـ"الغالف".

طالبت وزير الصحة بتوفير االحتياجات الطبية للجرحى

»هيئة العودة«: المسيرات ستستمر وحقوق شعبنا غير قابلة للتصّرف

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 )   565  / 2018 (

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد : 
1-أحمد معين بدوي اليازجي من سكان غزة هوية رقم 802097444
2-بدوي معين بدوي اليازجي من سكان غزة هوية رقم 901364430

بصفته وكيال عن : حسين سلمان عواد أبو زيد
بموجب وكالة رقم : 11237 / 2014 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   724  قسيمة  192  المدينة غزة الدرج

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

: 16/ 7/ 2018م

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

) APA images  (       جانب من املوؤمتر للهيئة الوطنية مل�سريات العودة وك�سر احل�سار بغزة اأم�س

الناصرة/ االستقالل:
طالـــب أقـــارب ضحايـــا مجـــزرة 
كفر قاســـم محكمة االستئناف 
العســـكرية فـــي "تـــل أبيـــب" 
بالكشـــف عن الوثائق الســـرية 
المتعلقة بالمجزرة، التي يعترض 

الجيش على نشرها.
االحتـــالل  قـــوات  وارتكبـــت 
اإلسرائيلي مجزرة كفر قاسم عام 
1956، التـــي راح ضحيتهـــا 50 
مواطًنا من ســـكان القرية، ورغم 
مرور 62 عاما على المجزرة، ال تزال 
"إســـرائيل" تخفـــي وثائق هذه 

القضية.
ومنـــذ عام ونصف العـــام، ينظر 
االســـتئناف  محكمـــة  رئيـــس 
العسكرية الجنرال دورون فايلس 
في قضية غيـــر عادية، تتمحور 
حول طلـــب المؤرخ االســـرائيلي 
آدم راز مراجعة الملفات الســـرية 

المتعلقة بالقضية.
وتوجه راز إلـــى المحكمة بعد أن 
رفض أرشيف الجيش السماح له 
بمراجعة المـــواد، كما أن الوثائق 
التي يرغب راز التحقيق فيها هي 
البروتوكـــوالت والنتائج التي تم 
تقديمها خالل محاكمة مرتكبي 
المجزرة عام 1957، التي تم فيها 
دمغ مصطلح "األمر غير القانوني 

الفاضح".
وقـــال راز لصحيفـــة "هآرتـــس" 
العبرية: "لقد أجريت فحًصا أولًيا 
للوثائق التاريخيـــة، وفهمت أن 

المـــواد األكثر حساســـية ال تزال 
تخضـــع للســـرية، لـــذا فعلت ما 
يفترض أن يفعله المؤرخ الجيد، 

تقدمت بطلب لكشف المواد".
ما يشـــغل راز وسكان كفر قاسم 
هو كشـــف تقرير ســـري يوثق 
"عمليـــة الخلـــد"، وهـــي خطـــة 
سياسية لطرد سكان المثلث إلى 
األردن، ويقتنع سكان كفر قاسم 
بـــأن هذه الخطة كانـــت الخلفية 
للمجزرة التي ارتكبت بحق سكان 
القريـــة، وأن الهـــدف منها كان 
من  وتسريع هروبهم  تخويفهم 

إسرائيل.

وقـــال محمد فريج والذي كان في 
الثالثة من عمره عندما قتل والده، 
لصحيفـــة "هآرتـــس": "لم أعرف 
والدي، أريد أن أعـــرف لماذا ُقتل 

وما الذي فعله".
وتعارض النيابة العسكرية نشر 
الوثائق السرية، وسلمت حججها 
كاملة إلى المحكمة بشكل سري، 
ولذلك يمنع نشـــرها، لكن الحجة 
األساســـية تقول إنـــه "في هذا 
الوقت، فـــإن أي إفشـــاء إضافي 
للبروتوكوالت من جلسات محاكمة 
كفر قاسم، بخالف تلك المتاحة 
بالفعل لالطالع العام سيضر بأمن 

"اســـرائيل" وعالقاتها الخارجية، 
وفي حاالت معينة بخصوصيات 
أو سالمة شـــخص، على مستوى 
من اليقين ال يســـمح من الناحية 

القانونية، بنشر الوثائق".
وقدم عضو الكنيســـت عيساوي 
فريج فـــي الجلســـة األخيرة من 
المحكمة، التي عقدت أول أمس،  
قال فيها: "بعد 62 عاما، ال ينبغي 
إلسرائيل أن تخاف من الحقيقة، 
ال تحتاج الديمقراطية إلى الدفاع 
عن نفســـها، بل عليها أن تواجه 
الحقيقـــة والحقيقة ال تضر بأمن 

اسرائيل".

المطالبــة بالكشــف عــن الوثائــق
 السريــة لمجــزرة كفــر قاســم عــام 1956

الخليل/ االستقالل:
رشق مستوطنو "رمات يشاي، وبيت هداسا"، المقامتين على أراضي المواطنين 
وسط مدينة الخليل، يوم أمس، بالحجارة والقاذورات، منزل المواطن هاني العزة 
في حي تل الرميدة. وأفادت مصادر عائلية، بأن عددا من المســـتوطنين رشقوا 
بحماية جنود االحتالل، منـــزل المواطن العزة بالحجـــارة والقمامة والقاذورات، 
وحطموا ممتلكات العائلة ومزروعاتها المحيطة بالمنزل. وأشارت العائلة إلى أن 
المستوطنين شتموهم بألفاظ نابية، وتوعدوهم بتنفيذ المزيد من االعتداءات.

مستوطنو الخليل 
يرشقون منزال 

بالحجارة والقاذورات
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة �سمال غزة ال�سرعية البتدائية

إعالن وراثة صادر عن

 محكمة شمال غزة الشرعية 
تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار أهالي س���كنة 
أصالن مؤرخة في 2018/7/11م تتضمن أن علي مصطفى يوسف جابر 
من بيت الهيا أصالن توفى بتاريخ 1991/5/15م وانحصر ارثه الشرعي 
واالنتقالي في والدته عايش���ة س���ليم غندور جابر المش���هورة عايشة 
س���ليم محمد الغندور وفي زوجته أمينة أحمد عبد الله حماد المشهورة 
جابر وف���ي أوالده منها وهم : محمد ومحمود وأحمد ويوس���ف وخليل 
ومصطفى وعبد الله وسوسن ومريم وفلة ثم بتاريخ 2008/8/4 توفيت 
عايش���ة المذكورة وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في أوالدها من 
زوجها المتوفي قبلها مصطفى يوسف جابر وهم يوسف ومحمد ونجاح 
وفي أوالد ابنه���ا المتوفي قبلها علي المذكور المتولدين له من زوجته 
أمينة المذكورة وهم محمد ومحمود وأحمد ويوسف وخليل ومصطفى 
وعبد الله وسوس���ن ومريم وفلة ثم بتاري���خ 2015/1/31 توفيت نجاح 
مصطفى علي جابر المشهورة طنبورة المذكورة وانحصر ارثها الشرعي 
واالنتقالي في زوجها فهمي محم���د الصادق طمبورة وفي أوالدها منه 
وهم : نوري وأش���رف ومصدق وعبد الكريم وماهر ونوران ونضال فقط 
وال وارث للمتوفين المذكورين س���وى من ذكر وليس لهما وصية واجبة 
أو اختياري���ة وال أوالد توف���وا حال حياتهما وترك���وا ورثة ، فمن له حق 
االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة شمال غزة الشرعية خالل 
خمس���ة عشر يومًا من تاريخ النشر وحرر في 3 ذي القعدة لسنة 1439 

ه� وفق 2018/7/16م.

قا�سي �سمال غزة ال�سرعي
 ال�سيخ / زكريا رم�سان الندمي

غزة/ االستقالل:
قال مركز أس���ري فلسطين للدراسات، إنه رصد اعتقال االحتالل 
االس���رائيلي ل� )120( حالة اعتقال لفلسطينيين من قطاع غزة 

خالل النصف األول من العام الحالي.
وأوض���ح الناطق اإلعالمي للمركز رياض األش���قر في بيان وصل 
االستقالل نس���خة منه االثنين، أن اعداد االعتقاالت من القطاع 
منذ بداية العام تش���كل ارتفاع بنسبة 100% عن نفس الفترة 
من العام الماضي والتي شهدت )62( حالة اعتقال فقط، وهذا 
يرتبط باستمرار مسيرات كسر الحصار والتي اعادت االحتكاك 
المباش���ر بين الش���بان وقوات االحت���الل ونتج عنه���ا اعتقال 

العشرات.
وبّين أنه منذ بداية العام الجاري رصد المركز )63( حالة اعتقال 
على الحدود الش���رقية بينهم أطفال، ومنهم )37( حالة اعتقال 
جرت بعد انطالق مسيرات العودة في الثالثين من أذار، والباقي 
خالل الثالثة ش���هور األولى م���ن العام، من بينه���م جريحان، 
أحدهم الجريح أدهم س���الم وتم اعتقاله بعد اطالق النار عليه 
وأصابته في قدمه ش���مال القطاع، وأطلق سراحه بعد اسبوعين 
ونتيجة االهمال الطبي الذى تعرض له بترت قدمه بعد وصوله 

لمستشفيات القطاع.
وأشار إلى أنه جرى اعتقال )18( مواطنًا بينهم جرحى ومعاقون 
وطالب بعد اعتقال بحرية االحتالل لركاب سفينة كسر الحصار 
التي ابحرت باتجاه اليونان من ش���واطئ غزة، وتم االفراج عنهم 

جميعًا عدا قبطان السفينة سهيل محمد العامودي.
وأوض���ح أن االحت���الل اعتق���ل  )31( صيادًا من القط���اع كانوا 
يمارسون عملهم في صيد األسماك مقابل شواطئ القطاع، بعد 
أطالق النار عليهم بشكل مباشر، ومصادرة مراكبهم والتحقيق 
معهم في ميناء اس���دود، وهم يشكلون نسبة 25% من حاالت 

االعتقال خالل الستة شهور الماضية.
وأفاد أن االحتالل أطلق سراح الغالبية العظمى منهم، فيما أدى 
اطالق النار على الصيادين الستشهاد الصياد  إسماعيل صالح 
أبو ريالة 18 عاما، واصابة محم���ود عادل أبو ريالة بعيار معدني 

بالصدر وتم اعتقاله ومن ثم اطالق سراحه.
قال األش���قر، إن المركز رصد خالل النصف األول من العام 
)8( حاالت  اعتق���ال لمواطني���ن على المعب���ر من بينهم 
المري���ض بالل األس���طل والمواطن ش���ادي العجلة خالل 
مرافقته لنجله يزن )4 سنوات( وهو مريض بالسرطان وكان 
متوجها للعالج في مستش���فيات الداخل المحتل، اضافة 
للتاج���ر أيوب عودة والموظف في ش���ركة "جوال "رمزي أبو 

عنزة ومواطنين أخرين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال���ت عائل���ة الضابط األس���ير ل���دى المقاومة 
الفلس���طينية في قط���اع غزة ه���دار غولدين إن 
رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامي���ن نتنياهو ال 

ينوي إعادته وزمالءه األسرى اآلخرين.
ونقلت القناة السابعة العبرية عن "ليئا غولدين" 
والدة "هدار" قولها إن حكومة "إسرائيل" قررت أن 

ال تقرر بشأن استعادة الجنود.
وأضافت قائلة "اتخذنا ق���رارًا صهيونيًا ووافقنا 
على طل���ب الجيش بإقامة مراس���م دف���ن هدار 

ولكنهم خانونا ولم يفوا بوعودهم بإعادته للدفن 
في إسرائيل، ولست أنا من أرسلت ابني إلى ميدان 
القت���ال ولكنني أنا من س���يعيده على الرغم من 

محاولة من أرسلوه إعاقة هذه المهمة".
ج���اء ذلك خالل أس���طول بحري نظمت���ه العائلة 
قبال���ة المي���اه اإلقليمي���ة لقطاع غ���زة ظهر يوم 
أم���س  للمطالبة باإلف���راج عن الضب���اط والجنود 
اإلسرائيليين األسرى في القطاع بمشاركة أعضاء 
كنيست عن اليمين ونشطاء في حملة استعادة 

الضابط هدار.

وأعاد االحتالل اعتقال أكثر من 50 ُمحرًرا بالصفقة 
الت���ي تمت عام 2011، وأف���رج بموجبها عن ألف 
أسير من ذوي األحكام العالية مقابل إطالق سراح 
الجندي ش���اليط الذي أسر من على حدود القطاع 
صيف 2006، وبقي ف���ي قبضة المقاومة خمس 

سنوات.
وتش���ترط حرك���ة حم���اس أّن أي مفاوضات مع 
االحتالل اإلسرائيلي تتعلق بصفقة تبادل أسرى 
"لن تتم إال بعد اإلفراج عن محرري صفقة شاليط، 

الذين أعيد اعتقالهم مؤخًرا".

120  حالة اعتقال 
لمواطنين من غزة 
بالنصف األول للعام

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي 
فجر أمس، 18 مواطًنا خالل مداهمات 
ش����نتها بأنحاء متفرقة م����ن الضفة 
الغربية المحتل����ة، كما نهبت القوات 
أموال مواطنين بزعم استخدامها في 
تمويل المقاومة، وزعمت ضبط قطعة 

سالح.
واقتحم����ت ق����وات االحت����الل مدينة 
جني����ن وبل����دات فقوع����ة والجديدة 
منازل  وداهمت  مواطني����ن  واعتقلت 

وحققت مع ساكنيها.
وقال����ت مص����ادر محلي����ة، "إن جنود 
الش����ابين جواد  اعتقل����وا  االحت����الل 
وحس����ام الخطيب في بل����دة فقوعة 
شرق مدينة جنين وفتشوا منزليهما 

وانتشروا في البلدة.
كما داهم����ت قوات االحت����الل منزل 
المواط����ن ناي����ف تركمان ف����ي بلدة 
الجدي����دة جن����وب جنين وفتش����ته 
وحققت مع ساكنيه في الوقت الذي 
انتش����رت في����ه ق����وات االحتالل في 

مدينة ومخيم جنين.
وفي طولكرم، اقتحمت قوات االحتالل 
ضاحية ذنابة ف����ي المدينة واعتقلت 

المواطن سامر باسل سالمة وفتشت 
منزل ذويه.

وف����ي جنوب الضف����ة، اعتقلت قّوات 
االحت����الل ع����دًدا م����ن الّش����بان في 
مداهمات شّنتها بمحافظة بيت لحم.

كما اعتقلت قّوة عس����كرية أخرى من 
جيش االحتالل الش����اب خليل محمد 

الح����ج بعد اقتحام مخيم الدهيش����ة 
جن����وب بي����ت لح����م، فيم����ا اندلعت 
مواجه����ات متفرقة بي����ن المواطنين 

وقّوات االحتالل في أنحاء المخيم.
المواطن  االحتالل  مخابرات  واعتقلت 
ط����الل ش����حادة م����ن بيت لح����م بعد 
استدعائه للمقابلة في مركز مخابرات 

وجرى  المحافظة،  جنوب����ي  عتصيون 
تحويله للتحقيق في مركز عسقالن.

وفي محافظة الخلي����ل، أغلقت قّوات 
االحتالل مدخل مخيم الفوار لالجئين، 
ومنع����ت المواطنين من الم����رور، عبر 
إغ����الق البوابة الحديدية المقامة على 

مدخل المخيم.

االحتالل يعتقل 18 مواطنًا بمداهمات في الضفة

غزة/ االستقالل:
قال نادي األس���ير الفلس���طيني، إن األسير حسن 
ش���وكة فقد وعيه أكثر من مرة خالل زيارة المحامي 
ل���ه في معتقل "عيادة الرملة"، مع اس���تمرار إضرابه 
المفتوح عن الطعام لليوم ال�44 على التوالي، رفضًا 

العتقاله اإلداري.
وبين محامي النادي في بيان صحفي صدر أمس، أنه 
تمكن من زيارة ش���وكة في معتقل "عيادة الرملة"، 
وأنه حضر للزيارة على كرس���ي متح���رك وبدا عليه 

الهزال الشديد.

وقال شوكة للمحامي، إنه فقَد 30كغم من وزنه منذ 
أن ش���رع بإضرابه، ويعاني م���ن آالم حادة في الكلى 
والعيون والرأس وتقيؤ بشكل مستمر ومشكلة في 
نبضات القلب، ولفت إلى أنه ال يوجد حتى اليوم أي 

بوادر لحوار جدي بشأن قضيته.
وذكر أنه مستمر في مقاطعة المدعمات والفحوص 
الطبية، ويعتمد في إضرابه المفتوح عن الطعام على 

الماء فقط.
ُيش���ار إلى أن األسير ش���وكة ُاعتقل بتاريخ 28 آب/ 
أغسطس 2017، وجرى تحويله إلى االعتقال اإلداري 

في حينه، وأص���در االحتالل بحقه أمر اعتقال إداري 
لمدة ستة شهور، وبتاريخ 11 تشرين األول/ أكتوبر 
2017 أعل���ن إضرابه عن الطعام، واس���تمر لمدة 35 
يومًا، وعلقه بعد أن ج���رى تحويل ملفه إلى قضية، 
وكان م���ن المفت���رض أن ُيطلق س���راحه بتاريخ 3 
حزيران/ يونيو 2018 إال أن سلطات االحتالل حولته 

مجددًا إلى االعتقال اإلداري.
ُيش���ار إلى أن األسير ش���وكة قضى ما مجموعه في 
سجون االحتالل أكثر من 12 عامًا منها ثمانية أعوام 

في االعتقال اإلداري.

األسيــر شوكــة يفقــد 30 كغم مــن

 وزنــه بعــد 44 يومًا مــن إضــرابه

الحتالل يوا�سل حمالت العتقال يف ال�سفة الغربية        ) اأر�سيف (

خـالل أسطـول بحري قبـالة غـزة

والدة غولدين: خانونا ولم يفوا بوعودهم لكنني سأعيده

القدس المحتلة/ االستقالل:
حكمت محكمة عوفر العس���كرية صباح االثنين 
على منفذ عملية الطعن شمالي الخليل بالضفة 
الغربي���ة المحتلة، قبل عامين بالس���جن الفعلي 

لمدة 14 عاما وغرامة مالية باهظة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المحكمة 
حكمت بالسجن الفعلي 14 عاما على األسير حمزة 
أب���و الفيالت منفذ عملية طعن على مفرق "غوش 

عتصيون" ش���مالي الخليل قب���ل عامين، والتي 
تسببت بإصابة مستوطنة بجراح خطيرة.

كما حكم���ت المحكمة على األس���ير حمزة بدفع 
تعويضات للمصابة بقيمة نص مليون شيقل.

قبل عامين
الحكم 14 عامًا على منفذ عملية طعن شمالي الخليل
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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 ) 566  / 2018 (
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد 
: أحم���د إيهاب أحمد أبو وردة من س���كان جباليا هوية رقم 410226690 
بصفته وكيال عن : محمد عايش محمد الطيب واياد سعيد عايش الطيب

بموج���ب وكالة رقم : 5288 / 2015 الص���ادرة عن جباليا + 5287 / 2015 
جباليا 

 موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة  1812   قسيمة 27   المدينة النزلة

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

:    16/ 7/ 2018م

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

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة اإلعالم ي���وم األربعاء القادم 
يوًم���ا وطنًيا لوس���ائل اإلع���الم المحلية 
والخاصة إلس���ناد أهالي "الخان األحمر"، 
الذي���ن يواجه���ون سياس���ة التطهير 
العرق���ي، ويتعرضون لخط���ر الترحيل، 

وشطب تجمعهم من الوجود.
ودعت الوزارة في بيان وصل »االستقالل« 
نس���خة منه ي���وم أمس، المؤسس���ات 
اإلعالمي���ة الوطنية والعربي���ة والدولية 
والصحفيين والكتاب والفنانين واألدباء 

وأس���اتذة وطلبة اإلعالم ف���ي الجامعات 
والمعاه���د، إل���ى أوس���ع مش���اركة في 
التضامن مع أبناء الش���عب الفلسطيني 
ف���ي التجمع، وااللتفاف حول هاش���تاج 

)#الخان_األحمر_خطنا_األحمر(.
وحث���ت المنابر اإلعالمي���ة والصحفيين 
على تكثيف تواجدهم الساعة الحادية 
عشرة من صباح األربعاء، وإطالق موجات 
مفتوح���ة، ونش���رات أخب���ار موحدة من 
"الخان األحمر"، لنقل اإلرهاب اإلسرائيلي، 
وإلظه���ار صمود القابضي���ن على الجمر، 

المقاوم���ة  ونش���طاء  والمتضامني���ن، 
الشعبية.

وأش���ادت بالصحفيي���ن والمؤسس���ات 
اإلعالمية المحلية والصديقة والشقيقة 
التي تحم���ل دوًما هم "الخ���ان األحمر"، 
وتؤدي الرسالة الوطنية بمهنية وانتماء 

واقتدار.
وأعلن���ت ال���وزارة ع���ن توفي���ر حافالت 
للصحفيين وللمؤسسات اإلعالمية أمام 
مقره���ا الرئيس ف���ي رام الله، الس���اعة 

العاشرة من صباح األربعاء.

»اإلعــالم«: األربعــاء يــوم وطنــي
 إعــالمي إلسنــاد »الخــان األحمــر«

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشف مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك عزام الخطيب 
عن حفريات إس���رائيلية تجري أسفل القسم الشمالي من منطقة المتحف اإلسالمي 

الواقعة في الجزء الغربي من المسجد األقصى قرب باب المغاربة.
وقال الخطيب في بي���ان صحفي يوم أمس االثنين إن معلومات خطيرة جًدا تواردت 
إليه من مختصين عن حفريات تجري أس���فل القس���م الشمالي من منطقة المتحف 
اإلسالمي، مما ُيدلل على نشاطات سرية وجهود لربط األنفاق المتعددة أسفل محيط 

األقصى، خاصة في منطقة القصور األموية أسفل مبنى المتحف اإلسالمي.
وأضاف إننا ننظر إلى هذا األمر ببالغ االهتمام والقلق، خاصة وأن شرطة االحتالل تقوم 

بالتصوير اليومي والمستمر لهذا المكان.
وأش���ار إلى أنه قد لوحظ أيًضا وجود حفريات في الطبقات التاريخية والفراغات التي 
في أسفل محيطه حسب المعلومات التي استقيتها من المختصين، وكذلك اختفاء 
المياه التي وضعت في أماكن مختلفة في حديقة المتحف لفحص إذا ما كان هناك 

احتمال تجمعها أو تسريبها وتغلغلها إلى العمق.
وطالب الخطيب مؤسسة "اليونسكو" بالتدخل بإرسال بعثة رسمية للكشف على هذا 

الموقع وغيره من المواقع التي تجري فيها الحفريات في محيط المسجد األقصى.
وقال : "ال زالت الش���رطة تمنع دائرة األوقاف اإلس���المية من اس���تكمال مشاريعها 
وإعاقته���ا في كاف���ة األمور، وكذلك تس���مح للمتطرفي���ن اليهود ب���أداء الصلوات 
التلمودية، وتحارب حراس األقصى في عملهم، وتمنع إدخال الموظفين الجدد الذين 
تم تعيينهم في ال�مس���جد". وأوضح أن االقتحامات اليومية التي تزايدت وتيرتها 
وأعدادها أصبحت هاجًسا مقلًقا للمسجد األقصى، والتي كان آخرها السماح ألعضاء 
الكنيست والوزراء القتحام المسجد. ولفت الخطيب إلى أنه وبعد اقتحامهم تم إطالق 
تصريحات متطرفة ضد ال�مس���جد األقصى كبناء "الهيكل" المزعوم وإطالق أناشيد 

سياسية خارج باب السلسلة مستفزة لمشاعر المسلمين.

غزة/ االستقالل: 
اس���تقبلت الرابطة اإلس���المية - اإلطار الطالبي لحركة الجهاد اإلسالمي بفلسطين،  
االثنين، الطلبة الجدد في الجامعات بمدينة غزة ، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات 

والنشاطات التي تنفذها الرابطة مع قرب  بداية العام الدراسي الجديد.
وتقدمت الرابطة اإلسالمية بالتهنئة الحارة إلى الطلبة  الجدد بمناسبة العام الدراسي 
الجدي���د، داعية إياهم إلى الجد واالجته���اد من أجل التحصيل العلمي والحصول على 
أعلى الدرجات.  وشددت الرابطة على ضرورة مراعاة أوضاع الطلبة االقتصادية الصعبة 
التي يعيشها مختلف فئات الشعب الفلسطيني من اجل الحرص على الدفع بالمسيرة 
التعليمية والنهوض بها. هذا وتخلل االس���تقبال توزيع الحلوى على الطلبة باإلضافة 

الى تعليق يافطات التهاني والترحيب بالطلبة الجدد في مختلف جامعات قطاع غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم مستوطنون متطرفون 
وعناصر من مخابرات االحتالل 
اإلسرائيلية يوم أمس االثنين 
المسجد األقصى المبارك من 
جهة باب المغاربة بحراس���ة 

شرطية مشددة.
االحت���الل  ش���رطة  ووف���رت 
له���ؤالء  الكامل���ة  الحماي���ة 
المتطرفين بدءًا من دخولهم 
عبر ب���اب المغاربة وتجولهم 
في ساحات األقصى، وانتهاًء 

بخروجهم من باب السلسلة.
وقال مسؤول العالقات العامة 
واإلعالم باألوقاف اإلس���المية 
بالق���دس المحتل���ة ف���راس 
الدبس، إن 63 مستوطًنا و18 
عنصًرا من مخابرات االحتالل 
اقتحم���وا المس���جد األقصى 
على عدة مجموعات، وتجولوا 
في باحاته بشكل استفزازي.

المس���توطنين  أن  وأوض���ح 
المقتحمين تلقوا ش���روحات 
المزع���وم،  "الهي���كل"  ع���ن 
أداء طقوس  وحاول بعضهم 
تلمودية في باحات األقصى، 
وتحديًدا في الجهة الشرقية 
منه، ف���ي حين تجول عناصر 
المخاب���رات في صح���ن قبة 

الصخ���رة المش���رفة وباق���ي 
المصليات.

االحتالل  ش���رطة  وواصل���ت 
ف���رض قيودها عل���ى دخول 
المصلين لألقصى، واحتجزت 
الشخصية  هوياتهم  بعض 
عند األبواب، باإلضافة إلى منع 
دخول عشرات الرجال والنساء 
إلى المسجد منذ فترة طويلة.

وش���هدت أروق���ة ومصليات 
لعش���رات  تواجًدا  األقص���ى 
المصلي���ن من أه���ل القدس 
والداخ���ل المحت���ل، الذي���ن 
توزع���وا على حلق���ات العلم 
وقراءة القرآن الكريم، وس���ط 
اس���تمرار  على  احتجاج���ات 
واس���تفزازات  االقتحام���ات 
ويتع���رض  المس���توطنين. 

األقص���ى يومًي���ا  المس���جد 
انته���اكات  لسلس���لة 
قب���ل  م���ن  واقتحام���ات 
والجماع���ات  المس���توطنين 
وعلى  المتطرفة  اليهودي���ة 
فترتين صباحية ومس���ائية، 
فيم���ا ت���زداد وتي���رة تل���ك 
االقتحامات خالل فترة األعياد 

اليهودية.

وسط قيود مشددة

81  مستوطنــًا وعنصــر 
مخابــرات يقتحمــون األقصــى

امل�ستوطنون يوا�سلون اقتحاماتهم لباحات امل�سجد الأق�سى      ) اأر�سيف (

األوقاف تنظر بخطورة بالغة
الكشف عن حفريات 

إسرائيلية أسفل المتحف 
اإلسالمي غربي األقصى

الرابطة  اإلسالمية 
تستقبل الطلبة الجدد 

بجامعات قطاع غزة 

غزة/ االستقالل:
قالت ادارة معبر رفح ان الس���لطات المصرية اعادت مساء امس االثنين حافلة 
مس���افرين وحيدة تمكنت من الوصول الى الجانب المصري من المعبر لوجود 

خلل فني.
وارجعت الس���لطات المصرية الحافلة التي كانت تقل عشرات المسافرين من 

أصحاب الحاالت االنسانية.
واكدت ادارة المعبر ان المعبر لم يغلق وان عودة المس���افرين ناجمة عن خلل 

فني.
تفتح السلطات المصرية معبر رفح في وجه الحاالت االنسانية خمسة ايام في 

االسبوع حيث يتمكن نحو 300 مسافر من العبور يوميا من غزة الى مصر.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت محكم���ة االحتالل المركزية في القدس المحتلة امس االثنين، 
حكًما جائًرا بحق األس���ير المقدس���ي فادي عيس���ى عبد الرحمن ظاهر 

بالسجن لمدة 38 شهًرا.
وُحك���م على ظاهر )27 عاًما( بعد إدانته باالنتماء ما يزعم االحتالل 
أنه "تنظيم شباب المسجد األقصى" وإلقاء زجاجات حارقة وُتهم 

أخرى.
يذكر أن ظاهر متزوج وأب لطفل؛ وكان قد اعتقل بتاريخ 24 مايو 2017، 
وتنقل في عدة س���جون، ويقبع حالًيا في س���جن "إيش���ل" ببئر السبع 

المحتل.

إرجاع  المسافرين عبر 

معبر رفح بسبب خلل فني
محكمة إسرائيلية تحكم على 

أسير مقدسي 38 شهًرا
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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 ) 566  / 2018 (
يعل���ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد 
: أحم���د إيهاب أحمد أبو وردة من س���كان جباليا هوية رقم 410226690 
بصفته وكيال عن : محمد عايش محمد الطيب واياد سعيد عايش الطيب

بموج���ب وكالة رقم : 5288 / 2015 الص���ادرة عن جباليا + 5287 / 2015 
جباليا 

 موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة  1812   قسيمة 27   المدينة النزلة

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

:    16/ 7/ 2018م

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

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة اإلعالم ي���وم األربعاء القادم 
يوًم���ا وطنًيا لوس���ائل اإلع���الم المحلية 
والخاصة إلس���ناد أهالي "الخان األحمر"، 
الذي���ن يواجه���ون سياس���ة التطهير 
العرق���ي، ويتعرضون لخط���ر الترحيل، 

وشطب تجمعهم من الوجود.
ودعت الوزارة في بيان وصل »االستقالل« 
نس���خة منه ي���وم أمس، المؤسس���ات 
اإلعالمي���ة الوطنية والعربي���ة والدولية 
والصحفيين والكتاب والفنانين واألدباء 

وأس���اتذة وطلبة اإلعالم ف���ي الجامعات 
والمعاه���د، إل���ى أوس���ع مش���اركة في 
التضامن مع أبناء الش���عب الفلسطيني 
ف���ي التجمع، وااللتفاف حول هاش���تاج 

)#الخان_األحمر_خطنا_األحمر(.
وحث���ت المنابر اإلعالمي���ة والصحفيين 
على تكثيف تواجدهم الساعة الحادية 
عشرة من صباح األربعاء، وإطالق موجات 
مفتوح���ة، ونش���رات أخب���ار موحدة من 
"الخان األحمر"، لنقل اإلرهاب اإلسرائيلي، 
وإلظه���ار صمود القابضي���ن على الجمر، 

المقاوم���ة  ونش���طاء  والمتضامني���ن، 
الشعبية.

وأش���ادت بالصحفيي���ن والمؤسس���ات 
اإلعالمية المحلية والصديقة والشقيقة 
التي تحم���ل دوًما هم "الخ���ان األحمر"، 
وتؤدي الرسالة الوطنية بمهنية وانتماء 

واقتدار.
وأعلن���ت ال���وزارة ع���ن توفي���ر حافالت 
للصحفيين وللمؤسسات اإلعالمية أمام 
مقره���ا الرئيس ف���ي رام الله، الس���اعة 

العاشرة من صباح األربعاء.

»اإلعــالم«: األربعــاء يــوم وطنــي
 إعــالمي إلسنــاد »الخــان األحمــر«

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشف مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك عزام الخطيب 
عن حفريات إس���رائيلية تجري أسفل القسم الشمالي من منطقة المتحف اإلسالمي 

الواقعة في الجزء الغربي من المسجد األقصى قرب باب المغاربة.
وقال الخطيب في بي���ان صحفي يوم أمس االثنين إن معلومات خطيرة جًدا تواردت 
إليه من مختصين عن حفريات تجري أس���فل القس���م الشمالي من منطقة المتحف 
اإلسالمي، مما ُيدلل على نشاطات سرية وجهود لربط األنفاق المتعددة أسفل محيط 

األقصى، خاصة في منطقة القصور األموية أسفل مبنى المتحف اإلسالمي.
وأضاف إننا ننظر إلى هذا األمر ببالغ االهتمام والقلق، خاصة وأن شرطة االحتالل تقوم 

بالتصوير اليومي والمستمر لهذا المكان.
وأش���ار إلى أنه قد لوحظ أيًضا وجود حفريات في الطبقات التاريخية والفراغات التي 
في أسفل محيطه حسب المعلومات التي استقيتها من المختصين، وكذلك اختفاء 
المياه التي وضعت في أماكن مختلفة في حديقة المتحف لفحص إذا ما كان هناك 

احتمال تجمعها أو تسريبها وتغلغلها إلى العمق.
وطالب الخطيب مؤسسة "اليونسكو" بالتدخل بإرسال بعثة رسمية للكشف على هذا 

الموقع وغيره من المواقع التي تجري فيها الحفريات في محيط المسجد األقصى.
وقال : "ال زالت الش���رطة تمنع دائرة األوقاف اإلس���المية من اس���تكمال مشاريعها 
وإعاقته���ا في كاف���ة األمور، وكذلك تس���مح للمتطرفي���ن اليهود ب���أداء الصلوات 
التلمودية، وتحارب حراس األقصى في عملهم، وتمنع إدخال الموظفين الجدد الذين 
تم تعيينهم في ال�مس���جد". وأوضح أن االقتحامات اليومية التي تزايدت وتيرتها 
وأعدادها أصبحت هاجًسا مقلًقا للمسجد األقصى، والتي كان آخرها السماح ألعضاء 
الكنيست والوزراء القتحام المسجد. ولفت الخطيب إلى أنه وبعد اقتحامهم تم إطالق 
تصريحات متطرفة ضد ال�مس���جد األقصى كبناء "الهيكل" المزعوم وإطالق أناشيد 

سياسية خارج باب السلسلة مستفزة لمشاعر المسلمين.

غزة/ االستقالل: 
اس���تقبلت الرابطة اإلس���المية - اإلطار الطالبي لحركة الجهاد اإلسالمي بفلسطين،  
االثنين، الطلبة الجدد في الجامعات بمدينة غزة ، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات 

والنشاطات التي تنفذها الرابطة مع قرب  بداية العام الدراسي الجديد.
وتقدمت الرابطة اإلسالمية بالتهنئة الحارة إلى الطلبة  الجدد بمناسبة العام الدراسي 
الجدي���د، داعية إياهم إلى الجد واالجته���اد من أجل التحصيل العلمي والحصول على 
أعلى الدرجات.  وشددت الرابطة على ضرورة مراعاة أوضاع الطلبة االقتصادية الصعبة 
التي يعيشها مختلف فئات الشعب الفلسطيني من اجل الحرص على الدفع بالمسيرة 
التعليمية والنهوض بها. هذا وتخلل االس���تقبال توزيع الحلوى على الطلبة باإلضافة 

الى تعليق يافطات التهاني والترحيب بالطلبة الجدد في مختلف جامعات قطاع غزة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم مستوطنون متطرفون 
وعناصر من مخابرات االحتالل 
اإلسرائيلية يوم أمس االثنين 
المسجد األقصى المبارك من 
جهة باب المغاربة بحراس���ة 

شرطية مشددة.
االحت���الل  ش���رطة  ووف���رت 
له���ؤالء  الكامل���ة  الحماي���ة 
المتطرفين بدءًا من دخولهم 
عبر ب���اب المغاربة وتجولهم 
في ساحات األقصى، وانتهاًء 

بخروجهم من باب السلسلة.
وقال مسؤول العالقات العامة 
واإلعالم باألوقاف اإلس���المية 
بالق���دس المحتل���ة ف���راس 
الدبس، إن 63 مستوطًنا و18 
عنصًرا من مخابرات االحتالل 
اقتحم���وا المس���جد األقصى 
على عدة مجموعات، وتجولوا 
في باحاته بشكل استفزازي.

المس���توطنين  أن  وأوض���ح 
المقتحمين تلقوا ش���روحات 
المزع���وم،  "الهي���كل"  ع���ن 
أداء طقوس  وحاول بعضهم 
تلمودية في باحات األقصى، 
وتحديًدا في الجهة الشرقية 
منه، ف���ي حين تجول عناصر 
المخاب���رات في صح���ن قبة 

الصخ���رة المش���رفة وباق���ي 
المصليات.

االحتالل  ش���رطة  وواصل���ت 
ف���رض قيودها عل���ى دخول 
المصلين لألقصى، واحتجزت 
الشخصية  هوياتهم  بعض 
عند األبواب، باإلضافة إلى منع 
دخول عشرات الرجال والنساء 
إلى المسجد منذ فترة طويلة.

وش���هدت أروق���ة ومصليات 
لعش���رات  تواجًدا  األقص���ى 
المصلي���ن من أه���ل القدس 
والداخ���ل المحت���ل، الذي���ن 
توزع���وا على حلق���ات العلم 
وقراءة القرآن الكريم، وس���ط 
اس���تمرار  على  احتجاج���ات 
واس���تفزازات  االقتحام���ات 
ويتع���رض  المس���توطنين. 

األقص���ى يومًي���ا  المس���جد 
انته���اكات  لسلس���لة 
قب���ل  م���ن  واقتحام���ات 
والجماع���ات  المس���توطنين 
وعلى  المتطرفة  اليهودي���ة 
فترتين صباحية ومس���ائية، 
فيم���ا ت���زداد وتي���رة تل���ك 
االقتحامات خالل فترة األعياد 

اليهودية.

وسط قيود مشددة

81  مستوطنــًا وعنصــر 
مخابــرات يقتحمــون األقصــى

امل�ستوطنون يوا�سلون اقتحاماتهم لباحات امل�سجد الأق�سى      ) اأر�سيف (

األوقاف تنظر بخطورة بالغة
الكشف عن حفريات 

إسرائيلية أسفل المتحف 
اإلسالمي غربي األقصى

الرابطة  اإلسالمية 
تستقبل الطلبة الجدد 

بجامعات قطاع غزة 

غزة/ االستقالل:
قالت ادارة معبر رفح ان الس���لطات المصرية اعادت مساء امس االثنين حافلة 
مس���افرين وحيدة تمكنت من الوصول الى الجانب المصري من المعبر لوجود 

خلل فني.
وارجعت الس���لطات المصرية الحافلة التي كانت تقل عشرات المسافرين من 

أصحاب الحاالت االنسانية.
واكدت ادارة المعبر ان المعبر لم يغلق وان عودة المس���افرين ناجمة عن خلل 

فني.
تفتح السلطات المصرية معبر رفح في وجه الحاالت االنسانية خمسة ايام في 

االسبوع حيث يتمكن نحو 300 مسافر من العبور يوميا من غزة الى مصر.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدرت محكم���ة االحتالل المركزية في القدس المحتلة امس االثنين، 
حكًما جائًرا بحق األس���ير المقدس���ي فادي عيس���ى عبد الرحمن ظاهر 

بالسجن لمدة 38 شهًرا.
وُحك���م على ظاهر )27 عاًما( بعد إدانته باالنتماء ما يزعم االحتالل 
أنه "تنظيم شباب المسجد األقصى" وإلقاء زجاجات حارقة وُتهم 

أخرى.
يذكر أن ظاهر متزوج وأب لطفل؛ وكان قد اعتقل بتاريخ 24 مايو 2017، 
وتنقل في عدة س���جون، ويقبع حالًيا في س���جن "إيش���ل" ببئر السبع 

المحتل.

إرجاع  المسافرين عبر 

معبر رفح بسبب خلل فني
محكمة إسرائيلية تحكم على 

أسير مقدسي 38 شهًرا
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غزة/  سماح المبحوح:
الثقاف���ة  وزارة  اس���تنكرت 
الفلسطينية، يوم أمس االثنين، 
القصف اإلس���رائيلي الذي طال 
دار الكتب الوطني���ة ودمر قرية 
الفن���ون والح���رف الت���ي تعني 
الفلس���طيني، مطالبة  بالت���راث 
للتربية  المتح���دة  األمم  منظمة 
والعل���وم والثقافة )اليونس���كو( 
الثقافي���ة  المنظم���ات  وكاف���ة 
بالتدخ���ل  والدولي���ة،  العربي���ة 
االعت���داءات  لوق���ف  العاج���ل 
"اإلس���رائيلية" عل���ى الم���وروث 

الثقافي الفلسطيني.
ج���اء ذلك خ���ال مؤتمر صحفي 
عقدته الوزارة، أمام الجزء المدّمر 
من مبن���ى دار الكت���ب الوطنية، 
ال���ذي قصفت���ه طائ���رة حربية 
الماضي  الس���بت  "إس���رائيلية" 
بمدين���ة غ���زة، وتس���بب بدمار 
كبير في قري���ة الفنون والحرف؛ 

المحاذية للمكان.
واعتبر مدير عام العاقات العامة 
والمش���اريع بوزارة الثقافة عارف 
بكر، خ���ال المؤتمر، أن ما أقدمت 
عليه قوات االحتال يمثل حلقة 
من حلقات االعتداء الصارخ على 
الفلس���طيني  الثقافي  الموروث 
العلمية  المراكز  واس���تهداف   ،
والثقافي���ة ، مش���ددًا عل���ى أن 
ل���ن يثني الش���عب  كل ذل���ك 
الفلسطيني الصامد عن مواصلة 
دفاع���ه ع���ن نفس���ه  وثقافته  

وتراثه العريق.
ولفت إل���ى أن وزارة الثقافة كانت 
تعكف خال الفترة الماضية على 
وض���ع الخط���ط الهندس���ية للبدء 
بإعم���ار المبن���ى وإع���ادة تأهيله؛ 
لتوفير الخدمات الثقافية للمجتمع 
الفلس���طيني ، من خال تدش���ين 
مطبع���ة ومكتبة وطنية ، ومس���رح 
وطني ، ومقهى ثقافي، وهو ما من 
ش���أنه أن يحدث نقل���ة نوعية في 

العمل الثقافي في القطاع .
وناشد مدير عام دائرة العاقات، 
الفلسطينيين  المثقفين  جموع 

والع���رب وأح���رار العال���م إل���ى 
دعم���ا   ، والتظاه���ر  التضام���ن 
للثقافة الفلس���طينية ، وتوثيق 

وفضح جرائم االحتال بحقها.
المؤسس���ات  كاف���ة  وطال���ب 
الثقافية إلى توجيه فعالياتهم 
وأنشطتهم الثقافية لتكون في 
أرض الكتيبة ، حيث مقر المكتبة 
الوطني���ة ؛ للتأكي���د على صمود 
الثقافة الفلسطينية في وجه كل 
مح���اوالت التغييب التي يحاول 
االحتال فرضها بالقوة الغاشمة.

الوطنية  الكت���ب  يذك���ر أن دار 

تأسس���ت ع���ام 1995 ؛  لتلبية 
الفلس���طيني  المجتمع  حاج���ة 
لوج���ود مكتب���ة وطني���ة ، إال أن 
لانتكاس���ة  تعرض  المش���روع 
وتوق���ف العمل ب���ه  بعد اندالع 
انتفاض���ة األقص���ى مطلع العام 
2000 ، كم���ا تع���رض المبن���ى 
لاس���تهداف والتدمير الجزئي 
من ق���وات االحتال أكثر من مرة 
، خ���ال الهجم���ات العدواني���ة 
االجرامية التي تعرض لها قطاع 
غزة في أع���وام 2008  و 2012  و  

.   2014

الثقافة : استهداف دار الكتب
 اعتداء على  الموروث الثقافي الفلسطيني

عزة/ االستقال:
نظ���م مجموعة من الفنانين ومؤسس���ات ثقافية وفنية ي���وم أمس االثنين 
معرًضا فنًيا ووقفة احتجاجية على أنقاض مبنى قرية الفنون والحرف التابعة 
لبلدية غزة، والذي تعرض لقصف غاشم من طائرات االحتال الحربية السبت 

الماضي، ما أسفر عن تدميره بشكل شبه كامل.
وش���ارك عش���رات الفنانين في الوقفة االحتجاجية ولفي���ف من المواطنين 

والمهتمين، إلى جانب مديرة القرية نهاد شقلية وطاقم العمل.
ونفذت هذه الفعالية بمبادرة من مرك���ز غزة للثقافة والفنون واالتحاد العام 
للمراكز الثقافية وباليتا للفن التش���كيلي المعاص���ر والتقاء للفن المعاصر 
وشبابيك للفن المعاصر، بالتعاون مع بلدية غزة، دعًما لرسالة القرية، واحتجاًجا 

على استهدافها من قوات االحتال.
وتخل���ل المعرض والوقفة التوقيع على عريضة احتجاجية من المش���اركين، 
طالب���وا خاله���ا بوق���ف جرائم االحت���ال اإلس���رائيلي بحق الت���راث والفن 

الفلسطيني.
ودعا المش���اركون في الوقفة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
)اليونس���كو( إلى فضح جرائم االحت���ال بحق األماكن التراثي���ة والثقافية، 

والعمل على وقف اعتداءاته بحق األنشطة واألماكن الثقافية والتراثية.
وأدان���ت العريضة االنتهاكات والممارس���ات العدوانية التي ترتكبها قوات 
االحتال بحق أبناء الش���عب الفلسطيني ومؤسساته الثقافية والتراثية في 
األراضي الفلس���طينية عام���ة وقطاع غزة خاصة، معتبرًة اس���تهداف القرية 

انتهاًكا صارًخا للقانون الدولي واالتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأكدت أن أهم خطوة للرد على هذا االس���تهداف الغاش���م هو اإلس���راع في 
المس���اهمة والمس���اعدة بإعادة بناء القرية والنهوض بها من جديد لتعود 
كما كانت في الس���ابق، منارة للفن والثقافة وحاضن���ة للمواهب واإلبداعات 

الفلسطينية في قطاع غزة.
يذك����ر أن قري����ة الفنون والحرف، تحتضن بش����كل دوري األنش����طة الثقافية 
والفنية، وتس����تضيف على مدار العام معارض فنية ومحاضرات وورش فنية 
تدريبية وملتقيات ثقافية، ناهيك عن احتضانها ل� 4 بيوت للصناعات والحرف 

التقليدية، وهي )بيت البسط، بيت النحاس، بيت التطريز، بيت الخشبيات(.

احتجاًجا على استهداف االحتالل لها

معرض فني على أنقاض 
قرية الفنون والحرف بغزة

جانب من �ملوؤمتر �ل�صحفي لوز�رة �لثقافة بغزة �أم�س       ) ت�صوير / حممود عجور (

غزة/ االستقال:
قال����ت حرك����ة مقاطعة "إس����رائيل" 
العالمية إن مجموعة من المدن الكبرى 
ف����ي إس����بانيا أعلنت خال الش����هر 
الماض����ي عن دعمها الق����وّي لحقوق 
الشعب الفلسطيني، وأدانت جميعًا 
قرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب 
بنقل السفارة األمريكية إلى القدس 
اإلس����رائيلية  المجزرة  واس����تنكرت 

األخيرة في غّزة.
وفي تقرير صادر عن الحركة يوم أمس 
االثني���ن حول انجازاته���ا، أوضحت أن 
مجلس بلدية العاصمة اإلسبانية أدان 
اس���تخدام قوات االحتال اإلسرائيلي 
العش���وائي وغي���ر المتناس���ب للقوة 
ض���د المدنيين الفلس���طينيين، ودعا 
في قراره إلنهاء الحصار غير الش���رعي 
ال���ذي تفرضه على أكثر م���ن مليوني 

فلسطيني في غّزة.
وف����ي برش����لونة، أيدت ثان����ي أكبر 
مدين����ة في الدولة اإلس����بانية النداء 
الفلسطيني لوقف تسليح "إسرائيل" 
وصوت مجلس بلدية برشلونة بأغلبية 
س����احقة على فرض حظر عس����كري 
شامل على "إسرائيل"، وحّث الحكومة 

اإلسبانية على ضمان تنفيذه.
أما فالنسي فهي اآلن أكبر مدينة في 
العالم تصوت لتصب����ح منطقة حرة 
من الفصل العنص����ري )األبارتهايد( 

المقاطعة  اإلسرائيلي، وتدعم حركة 
)BDS( من أجل الحقوق الفلسطينية 
بشكل صريح، مع عشرات المدن في 

إسبانيا والعالم.
وأش����ار التقرير إلى إص����دار مجلس 
مدين����ة بنبلونة "بامبلونا" قرارًا يدعم 
حق الاجئي����ن الفلس����طينيين في 
العودة إل����ى ديارهم ويدعو الحكومة 
اإلس����بانية واالتح����اد األوروب����ي إلى 
فرض عقوبات على "إسرائيل" وقطع 

العاقات الدبلوماسية معها.
كما أعرب عن تضامنه مع المتظاهرين 
المشاركين  السلميين  الفلسطينيين 
في مس���يرة العودة الكب���رى في غزة، 
وأدان بشّدة الجيش اإلسرائيلي لقتله 
أكثر من مائة فلسطيني وجرح اآلالف.

وبادالونا،  تيراس����ا  وطالبت مدينت����ا 
ثالث ورابع أكبر مدن إقليم كاتالونيا، 
عن  بالتوقف  اإلس����بانية  الحكوم����ة 
تسليح "إسرائيل" في ضوء مذبحتها 
األخيرة بحق الفلس����طينيين في غزة 
واالنتهاكات التي طال أمدها لحقوق 
اإلنسان في فلسطين. وحثوا البلدان 
األخرى في االتحاد األوروبي وخارجها 
عل����ى ف����رض حظ����ر عس����كري على 
إسرائيل ووقف المعاملة التفضيلية 

معها.
من جهتها قالت منس����قة الحمات 
الوطني����ة  اللجن����ة  ف����ي  الدولي����ة 

الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" آنا 
سانش����يز: "عندما تفشل الحكومات 
المركزية في حماية حقوق اإلنسان، 
يقع عل����ى عاتق المجال����س البلدية 
للم����دن مس����ؤولية كبي����رة، ولديها 
الفرصة للقي����ام ب����دور تاريخي إلى 

جانب العدالة".
وأضافت "أظهرت كل من برش����لونة 
وفالنسيا وبامبلونا وبادالونا وتيراسا 
كي����ف يمك����ن للمواطني����ن اقن����اع 
وتحريك مدنهم ومجالسها من أجل 
دعم الكفاح الفلس����طيني في سبيل 

الحرية والكرامة بشكل فعال".
وشددت على أن اللجنة واثقة بأن عدد 
المدن التي س����تعارض االنتهاكات 
الجسيمة لحقوق اإلنسان سيستمر 
ف����ي النم����و عب����ر أوروب����ا وخارجها، 
وسيلعب دورًا حاسمًا في عزل وإنهاء 
العنصري  والفصل  االستعمار  نظام 

اإلسرائيلي.
يذك����ر أن مدًن����ا أصغر تلع����ب دورًا 
أيضًا، حيث أعلنت مدينة تريبوجينا 
وهي بلدة صغي����رة في األندلس عن 
نفسها ك�"منطقة حرة من األبارتهايد 
اإلس����رائيلي في مايو/ أيار الماضي، 
كما مررت مدينة س����ولت في إقليم 
الحظر  اقتراحًا يؤيد فرض  كاتالونيا 
العس����كري عل����ى "إس����رائيل"، ومن 

المتوقع أن تتبع المزيد من المدن.

تأييد واسع للحقوق الفلسطينية
»إسرائيل« بكبرى مدن إسبانيا ومقاطعة لـ الخليل/ االستقال:

اعتقلت قوات االحتال الصهيوني، مساء امس االثنين، مواطنة من قرية دير 
العسل غرب بلدة دورا بمحافظة الخليل في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتال داهمت منزل المواطن، س����ليمان محمد 
الش����وامرة، واعتقلت زوجته فريال الدراويش )42 عاًما(. ُيش����ار إلى أن س����لطات 
االحت����ال اعتقلت منذ ع����ام 1967 أكثر من 16 ألف فتاة وام����رأة؛ وتقبع اآلن نحو 
62 أسيرة داخل سجني الشارون والدامون، بينهن 21 أم، 9 جريحات، 8 قاصرات.

جيش االحتالل يعتقل 
مواطنة غرب دورا بالخليل 

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية 
�صلطة �لأر��صي �لفل�صطينية

�لإد�رة �لعامة لت�صجل �لأر��صي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )564   / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عامر كمال محمد الزايغ من س���كان غزة هوية رقم 921460135 بصفته 

وكيا عن: شادية عامر كمال الحمارنة 
بموجب وكالة رقم:6529 / 2010 الصادرة عن غزة 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
 قطعة 700 قسيمة 26 المدينة غزة الدرج 

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خال مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعان 
وبخاف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 16/ 7/ 2018م

                                  م�صجل �أر��صي غزة / �أ. ع�صام �حلمارنة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ نايف جبر أحمد أبو شها. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)930677380 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
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تتباي���ن التوقعات حول ما قد يؤدي 
إليه القصف المتبادل بين إسرائيل 
والمقاومة في غزة والذي بلغ أش���ده 
يوم السبت . الحروب الثالث السابقة 
بدأت ذات البداية : قصف متبادل ، 
ثم االنفجار . وفي األخبار اإلسرائيلية 
المص���ادر أن  المص���ادر والعربي���ة 
إس���رائيل توصلت إل���ى تهدئة مع 
حركت���ي حم���اس والجه���اد برعاية 
مصري���ة ،  وأممية مثلها مالدينوف 
المنس���ق  الخاص لعملية السالم . 
الحروب الثالث السابقة كانت فشال 
كبيرا إلسرائيل في تحقيق أي هدف 
أعلن���ت أنها تريد تحقيق���ه ، وأهم 
هذه األه���داف : القضاء على حركة 
حماس ، ونزع سالح المقاومة . واآلن 
ه���ي ال تريد أكثر م���ن وقف إطالق 
الطائرات الورقية والبالونات الحارقة 
، وإن كانت تأمل في وقف مسيرات 

العودة . 
أخبار التهدئ���ة ال توضح أي موافقة 
للمقاومة على وقف إطالق الحارقات 
، طائرات وبالون���ات ، فالغموض هو 
الغالب عل���ى جو التهدئ���ة المهيأ 
لالش���تعال ف���ي أي لحظ���ة . وترد 
المقاوم���ة على ما تريده إس���رائيل 
بطلبيها القديمي���ن الدائمين : رفع 
الحص���ار كليا ، وإنش���اء ميناء بحري 
ومين���اء ج���وي ، وترفض إس���رائيل 
الطلب األول ، وتتح���دث أحيانا عن 
إمكانية تخفي���ف الحصار ، وتقترح 
بخصوص الميناءين حلوال خارج غزة 
مثل رصيف بح���ري خاص بالبضائع 
التي ترد إلى غزة في ميناء ليماسول 

القبرصي . وبين ما تريده إس���رائيل 
وما تريده المقاوم���ة يتواصل خنق 
غزة ، وتتسع ضوائقها ، فما المخرج !.
 مشكلة غزة أو محنتها ثالثية األبعاد 
: بعد إس���رائيلي ، وبعد فلسطيني ، 
وبعد مصري . في البعد اإلسرائيلي 
غزة مأزق بشري وأمني ال حل له بعد 
أن اختبرت إسرائيل سلسلة متعاقبة 
الحل���ول منذ احتاللها  الحلقات من 
لغزة ف���ي 5 يونيو 1967 ، ومن تلك 
الحلول تهجير س���كان غ���زة خاصة 
الالجئين ، ومنح المواطنين وهم أقل 
من الالجئين الجنس���ية اإلسرائيلية  
، وخلق وجود اس���تيطاني قادر على 
النم���و ، ولما فش���لت ف���ي تحقيق 
لالنس���حاب  اضط���رت  الهدفي���ن 
منها في 12 س���بتمبر 2005. وحذرا 
النس���حابها  األمنية  العواق���ب  من 
اس���تكتب ش���ارون رئيس وزرائها 
حينئذ إدارة بوش االبن وثيقة تبيح 
له ضرب غزة بقس���وة ووحش���ية إن 
أطلقت منها النار على المستوطنات 

اإلسرائيلية الواقعة في غالفها .
 والح���روب الثالث ، وم���ا حدث هذا 
األسبوع ، وما قد يحدث في أي لحظة 
، كلها توضح أن االنس���حاب لم يكن 
كافيا لحل مش���كالت الواقع المعقد 
في غزة ، وفاقم من تلك المش���كالت 
أن االنسحاب كان شكليا ، وإسرائيل 
ببس���اطة خرجت من البيت ، وأقعت 
) تش���بيها لها بالكلب ، وهو تشبيه 
لوصف  اإلس���رائيليون  يس���تعمله 
بعض أحوالهم ( عل���ى الباب . وفي 
البعد الفلس���طيني تقاسي غزة من 

النزاع المستعر بين السلطة أو فتح 
وبين حماس ، وف���ي البعد المصري 
هي ضحية ع���داء النظ���ام لإلخوان 
المس���لمين الذين يرى حماس جزءا 
منهم ، وتعامله معها تعامل ضرورة 
ال تعامل توافق وانس���جام . في هذا 
الواقع المعقد نعود إلى السؤال : ما 
المخرج ؟! ال مخ���رج كامال ، والمخرج 
شبه المتاح على صعوبته أن تهتدي 
الس���لطة ممثلة في فتح إلى نقطة 
تالٍق تصل اللحمة بين الضفة وغزة 
بكيفية تالئم  الحال الفلس���طيني 
الواقع في مجمله في قبضة الهيمنة 
اإلس���رائيلية ، وأن تع���ي مص���ر أن 
صلتها الوطنية والقومية بغزة أكبر 
من خالفها مع اإلخوان المس���لمين 
، وأن التعام���ل م���ع غزة م���ن خالل 
جه���از المخابرات ينافي هذه الصلة 
الوطنية والقومية كل المنافاة . وفي 
كل األحوال من الحكمة أن نجنب غزة 
حربا رابعة تلحق بها خس���ائر كبيرة 
في األرواح والعمران ، قالت صحيفة 
أوروبية لو أن منظومة صحية في دولة 
أوروبية اضطرت للتعامل مع مصابي 
مسيرة العودة الذين يقارب عددهم 
اآلن 15 عش���ر ألفا النهارت ، فكيف 
بمنظومة غزة الصحية المنهارة منذ 
أحد عش���ر عاما ؟! وينبغي أن يكون 
سلوكنا محكوما بقناعة خالصتها أن 
صراعنا م���ع عدونا طويل نحتاج فيه 
إلى نفس  يالئمه طوال ، ومن شروط 
ه���ذا النفس أن تك���ون حياة الناس 
في غزة مريحة بدرجة إنسانية يمكن 

تقبلها ومواصلتها . 

م���رة أخرى ُيوَضع حدٌّ وبجه���ود دولية ومصرية 
لجول���ة من الصراع بين المقاومة الفلس���طينية 
و”إسرائيل” هي األعنف منذ الحرب العدوانية 
على غ���زة في العام 2014. ل���م تحقق في هذه 
الجولة “إس���رائيل” أهدافها، كما لم تحققها 
في الس���ابق. الالفت أن المقاومة الفلس���طينية 
وعلى رأس���ها “س���رايا الق���دس” وكتائب “عز 
الدين القسام” اس���تطاعت االستمرار بمعادلة 
الردع القائمة التي يبدو أنها ستستمر إلى حين 
الجولة القادمة من الصراع التي يعد لها الطرفان.

من الواضح أن “إس����رائيل” ترى نفسها ملزمة 
في التعامل م����ع التهديدات الراهنة من جانب 
قطاع غزة، لكنها في الوقت نفسه ترى أن الخطر 
اإلس����تراتيجي قادم من الش����مال، ولذلك فإن 
“إس����رائيل” كما حركتي “الجهاد اإلسالمي” 
و”حماس غير معنية بتوس����يع دائ����رة الجولة 

الحالية للصراع إلى مواجهة عسكرية واسعة.
التس����ريبات “اإلسرائيلية”  وُيلمس من خالل 
للصحافة أن “إس����رائيل” تحص����ر تعاملها مع 
التهديدات الراهنة م����ن جانب غزة في قضية 
إش����عال الحرائق: بالونات هيلي����وم والزجاجات 
الحارق����ة المحملة عل����ى طائرات ورقي����ة، أو ما 
يت����م الحديث عنه حول ني����ة حركة “حماس” 

اس����تخدام طائرات من دون طيار صغيرة. ورغم 
حصر تحديد التعامل مع التهديدات من جانب 
غزة إال أن طريقة التعامل ال تزال غير قادرة على 
وقف مسيرات العودة السلمية المستمرة منذ 
أكثر من 100 يوم، أو القدرة على وقف الحرائق 
الت����ي تزداد � باعتراف وزي����ر “األمن الداخلي”، 
جلع����اد أردان � والذي أقر بزي����ادة كمية إطالق 
البالون����ات الحارق����ة والت����ي تح����رق المزيد من 
األراض����ي، على الرغم من طل����ب أردان من قواته 
“التح����رك ض����د مطلقي هذه الطائ����رات مثلما 
نتحرك ضد مطلقي القذائف، واس����تهدافهم 

من أجل القضاء عليهم”.
وإذا كان الفلس����طينيون و”إس����رائيل” غي����ر 
معنيين بمواجهة واس����عة، إال أن “إسرائيل” 
ترى أن اس����تمرار الفلس����طينيين في مسيرات 
العودة وإطالق الطائرات الورقية الحارقة، وربما 
تطويرها، قد يقود بحس����ب المحلل العسكري 
“يديع����وت  صحيف����ة  ف����ي  “اإلس����رائيلي” 
أحرون����وت”، “رون بن يش����اي”، إلى “مواجهة 
عسكرية واسعة، ُتجبر إس����رائيل على اجتياح 

القطاع والسيطرة عليه لمدة طويلة”.
وواقعًيا وبحسب ميزان القوى ُيمكن إلسرائيل 
اجتياح القطاع، لكنها لن تستطيع تحمل كلفة 

ذلك، وهي التي ال تفضل الدخول في حرب على 
الجبهة الجنوبي����ة وُتبقي عينيها على الجبهة 
الش����مالية التي ترى أنها تش����كل الخطر اآلني 
واإلس����تراتيجي عليها. ولذلك نرى أنها ُتفّضل 
التعام����ل م����ع المخاطر التي ُيش����كلها القطاع 
خصوًصا أنها تحصاره حصاًرا مشدًدا برًيا وبحرًيا 
وجوًيا منذ أكثر من عشر سنوات، وخاضت ضد 
مقاومته ث����الث حروب منذ العام 2008، تفضل 
التعاط����ي مع القطاع عبر صفق����ات اقتصادية 
بعناوين “إنسانية”، مع االستمرار في التصدي 
لمس����يرات العودة، التي خالله����ا قتل الجنود 
اإلسرائيليون أكثر من 140 مواطنًا مدنيًا سلميًا 
بينهم 20 طفاًل لم يش����كلوا خطرًا على الجنود 

الُمَدَججين بالسالح.
وإذا كان رئيس الوزراء “اإلس����رائيلي” بنيامين 
نتانياهو اعتبر أن “إسرائيل” وّجهت “أقسى 
ضربة” إلى حركة حماس منذ حرب العام 2014 
عبر سلسلة غارات جوية على قطاع غزة، مهدًدا 
بتكثيفه����ا إذا لزم األمر، فإن الواقع يش����ير بما 
ال ي����دع مجااًل للش����ك أن المقاومة التي التزمت 
منذ 20 حزي����ران/ يونيو بالرد عل����ى كل عدواٍن 
إسرائيلي على القطاع، هي ملتزمة تمام االلتزام 
بقرارها ما يؤك����د جهوزيتها وقدرتها على الرد 

من جهة، وعلى إفش����ال أه����داف االحتالل  من 
خالل تصعيده العدواني من جهة أخرى.

وش����ّدد مس����ؤول المكتب اإلعالم����ي في حركة 
“الجهاد اإلسالمي”، داود شهاب: “..بأن الزمن 
ال����ذي كان االحتالل يعتدي في����ه علينا دونما 
رد، ق����د وّلى وانتهى، ونحن اليوم مس����تعدون 
للتصدي ألي عدوان وخوض مواجهة طويلة إذا 
ما استمر العدوان والتصعيد من قبل االحتالل”.
واعتبر المتحدث باس����م حركة “حماس” فوزي 
برهوم أّن الهجمات الفلس����طينية تهدف إلى 
“ضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة وكافية 
إلجبار العدو على وقف التصعيد وعدم التمادي 
في االس����تهداف”، مضيًفا أن “حماية شعبنا 

والدفاع عنه مطلب وطني وخيار استراتيجي”.
في العموم، لقد نجحت سرايا القدس وكتائب 
القس����ام ف����ي إفش����ال األهداف اإلس����رائيلية 
العدوانية، واالحتفاظ بمب����ادرة رد االعتداءات، 
على الرغم من الظ����روف الصعبة التي تدركها 
جيًدا قيادتا “الجهاد اإلس����المي” و”حماس″ 
اللتان تبادران إلى التغل����ب عليها عبر مراكمة 
النقاط اإليجابية لصالح القضية الفلسطينية، 
وعبر َجعل العدو يفش����ل ف����ي تحقيق أهدافه 

التي يسعى إليها.

من الحكمة تجنيب غزة حربًا رابعة
بقلم : حماد صبح 

رأي

تكررت زيارات منس����ق األمم المتحدة الخاص لعملية الس����الم في الش����رق األوسط نيكوالي 
مالدين����وف للمنطقة, والتي تخللتها لقاءات مع قي����ادات عربية وصهيونية ولقاء مع رئيس 
السلطة الفلسطينية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حسب ما ذكرت 
صحيفة الحياة اللندنية , وقد أسفرت الزيارات المتكررة للمنطقة عن الخروج بخطة اقتصادية 
لتحس����ين أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة, وحل مشكالتهم المعيشية المتفاقمة ومنع 

وقوع حرب إسرائيلية على قطاع غزة تنذر بتفاقم المعاناة.
خطة مالدينوف أصبحت جاهزة للتنفيذ حسب الصحيفة اللندنية وقد حظيت بدعم سياسي 
ومالي من السلطة الفلسطينية ومصر و«إسرائيل« والواليات المتحدة وعدد من الدول األخرى، 
كما وافقت عليها حركة »حماس« ش����رط أال »تدفع مقابل تنفيذها أي ثمن سياس����ي« حسب 
الحي����اة دائما, وهى ترتكز على  تحس����ين األوضاع في القطاع، والعم����ل على »إنعاش أربعة 
قطاعات، هي خلق فرص عمل للحد من البطالة المرتفعة المتفش����ية في القطاع، والكهرباء، 

والمياه، والصحة«.
وق����د جمع مالدينوف من أجل تنفيذها حوال����ي 650 مليون دوالر قد ترتفع إلى حوالي بليون 
دوالر، أصبحت جاهزة للتنفيذ فورًا، ويتراوح الوقت الالزم لتنفيذ الخطة بين ستة أشهر وسنة 
كاملة, لكن هذا كله مشروط بالمصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس الن وجود السلطة في 
قطاع غزة ضروري إلنجاح الخطة حسب مالدينوف دائما, وهنا تكمن المعضلة وتبقى الخطة 
مجرد حبر على ورق, الن الس����لطة تضع شروطًا تعجيزية للموافقة على المصالحة مع حماس, 

وترفض تنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق القاهرة 2011م . 
خطة مالدينوف تدور في نفس الدائرة التي تطالب بها »إس����رائيل« وتسعى لفرضها, فرفع 
العقوبات والحصار عن غزة مرتبط بتسليم سالح المقاومة, وحل األجهزة العسكرية لفصائل 
المقاومة الفلس����طينية, ويتوافق مع رؤية الس����لطة بضرورة إال تكون هناك أي قوة عسكرية 
في القطاع موازية للس����لطة حتى يمكنها إحكام قبضتها على غزة, وهى تتماش����ى أيضا مع 
الرؤية األمريكية لتمرير ما تس����مى بصفقة القرن والتي تبدأ من تس����لم السلطة لقطاع غزة, 
وبالتالي بقيت خطة مالدينوف تدور في نفس الدائرة المفرغة, ولم يتغير منها سوى طريقة 
الطرح, أما المضمون فيبقى كله يصب في صالح االحتالل الصهيوني وعلى حساب المقاومة 

الفلسطينية. 
حماس فهمت تمام����ا القصد من طرح هذه الخطة عن طريق منس����ق األمم المتحدة لعملية 
السالم في الشرق األوسط, لذلك قالت بوضوح أنها توافق على هذه الخطة بشرط أال تدفع ثمن 
تنفيذها أي موقف سياس����ي, وهنا مربط الفرس, فهل يقبل مالدينوف بهذا, أم سيواصل 
ضغوطه وجوالته في المنطقة دون ان يأتي بأي حلول حقيقية لصالح الفلسطينيين, فاألمم 
المتحدة تعودت منذ نش����أتها عل����ى تمرير مخططات االحت����الل الصهيوني, وهى تتعامل 
اليوم مع واقع جديد تفرضه المقاومة الفلس����طينية, فهل ستبقى متمترسة خلف االحتالل 
كعادتها, أم ستقبل بالجديد, وتمضي بخطة مالدينوف دون ان تتوقع أي ثمن سياسي من 

المقاومة الفلسطينية على حساب ثوابتها؟.

خطة مالدينوف

غزة بين معادالت المقاومة 
والمحاوالت اإلسرائيلية لكسرها

هيثم أبو الغزالن
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غزة/ االستقالل:
أولية  "إس���رائيلية"  إحصائي���ة  أظهرت 
تراجًعا ح���اًدا في عدد الش���احنات التي 
تدخل إل���ى قطاع غزة من معب���ر كرم أبو 
س���الم التج���اري الوحيد مع القط���اع، إذ 
تراجعت إلى 193 شاحنة من بينها 171 
ش���احنة فقط محملة بالبضائع واألغذية 
خالل أس���بوع بعد قرار سلطات االحتالل 
"اإلسرائيلي" حظر إدخال البضائع للقطاع.

االحت���الل  حكوم���ة  رئي���س  وتبن���ى 
نتنياه���و"  "بنيامي���ن  اإلس���رائيلية 
توصي���ات قادة جي���ش االحتالل بإغالق 
المعاب���ر مع غزة المحاصر من���ذ 11 عاما، 
بذريع���ة الحرائق التي تش���تعل بتخوم 
غزة"  ب�"غالف  اإلسرائيلية  المستوطنات 
الناجمة عن الطائرات الورقية والبالونات 

الحارقة التي تطلق من القطاع.
وحسب التعليمات تم حظر دخول وخروج 
أي ش���احنات تجارية من وإل���ى القطاع، 
وذلك في محاولة من س���لطات االحتالل 
ممارس���ة المزي���د م���ن الضغوطات على 

فصائل المقاومة وحركة "حماس".
ووف���ق صحيفة "هآرت���س" العبرية  في 
عدده���ا الص���ادر أم���س االثني���ن، فقد 
لوحظ تراج���ع حاد في عدد الش���احنات 
الت���ي أدخلت إلى غ���زة مقارنة بالمعدل 
التي كان  البضائع  الشهري لش���احنات 
يس���مح االحتالل بإدخالها للقطاع، فبعد 
قرار نتنياهو بإغالق معبر كرم أبو س���الم 

ت���م إدخال 193 ش���احنة، بم���ا في ذلك 
171 ش���احنة محملة باألغذية واألدوية 

ومنتجات النظافة، إلى قطاع غزة.
ولمقارن���ة اإلحصائي���ات، ووفقًا لوثيقة 
أعدها منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية 
في األراضي الفلسطينية المحتلة، وهي 
الوثيقة التي أع���دت بالعام 2008، بزعم 

منع كارثة إنس���انية ومنع تعرض سكان 
القطاع لسوء تغذية بسبب الحصار، تقرر 
إدخال 171 ش���احنة محمل���ة بالبضائع 

أسبوعيا.
ومعب���ر ك���رم أب���و س���الم ه���و المدخل 
التج���اري الوحي���د الذي يخ���دم نحو 2 
مليون فلس���طيني يحاصرهم االحتالل 

اإلسرائيلي والسلطات المصرية، إذ حذر 
رئيس أركان هيئة جيش االحتالل "غادي 
آيزنك���وت" في اجتماع لمجل���س الوزراء 
المصغ���ر )الكابينيت( م���ن أن غزة على 
وشك االنهيار بس���بب األزمة اإلنسانية 

المتفاقمة.
وفي نفس االجتم���اع، قدر "آيزنكوت" أن 

المزيد من التدهور قد يؤدي إلى احتمال 
حدوث مواجهة شاملة خالل عام 2018، 
مؤكدا أن على "إس���رائيل" اتخاذ خطوات 

مهمة لمنع انهيار القطاع.
ويوم األربعاء من األس���بوع الماضي كان 
من المفت���رض أن تدخل 641 ش���احنة 
إلى قط���اع غزة، لكن تم إلغاء دخول 418 
ش���احنة وت���م إدخال 193 ش���احنة في 

نهاية المطاف.
وإل���ى جان���ب 171 ش���احنة لألغذي���ة 
واألدوي���ة، تم إدخال 22 ش���احنة تحمل 
الوق���ود والس���والر وغ���از الطه���ي إلى 
التحتية  البنية  المستش���فيات ومرافق 
مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، 
كما تم إدخال نفس العدد من الشاحنات 

في اليوم التالي.
ووفًقا لإلحصائيات نش���رتها الصحيفة، 
فإن���ه قبل إغ���الق المعبر وحظ���ر إدخال 
الش���احنات إلى غزة ف���ي 5 تموز/يوليو 
الجاري، تم إدخال 508 ش���احنة في يوم 
واح���د، في حين بلغ ال���ذروة اليومية في 

تموز 434 شاحنة.
وتمنع س���لطات االحتالل حالًيا دخول مواد 
البن���اء إلى غزة، وكذل���ك جانب من األجهزة 
الكهربائية واألث���اث التي ينظر إليها على 
أنها من الكماليات بحس���ب سكان القطاع 
كون معظمه���م عاطلين عن العمل والذين 
ال يكس���بون ما يكفيهم لش���رائها بسبب 

الحصار.

مع استمرار تشديد الحصار

إحصائية: 193 شاحنة فقط دخلت غـزة منذ أسبـوع

معرب كرم �أبو �شامل �لتجاري          ) �أر�شيف (

القاهرة/  االستقالل:
ب���دأت مصر منذ مطلع الش���هر الج���اري، تطبيق ما 
تصفها الحكوم���ة الحالية ب� “أكب���ر موازنة عامة” 
في تاريخ البالد للعام المالي الجديد، بمستهدفات 
طموحة وتفاؤل حكومي، رغم وجود تحديات ومخاطر 

قد تعيق تحقيق معدالت النمو المرجوة.
ورغم تفاؤل مس���ؤولي الدولة، ب���أن تحقق الموازنة 
مس���تهدفاتها في العام المالي 2019/2018، لكن 
ثمة عدي���د المخاطر قد تواجه الب���الد عند التنفيذ 
الفعل���ي، وفقا للبي���ان المالي الصادر ع���ن المالية 

المصرية ومحللين اقتصاديين، تحدثوًا لألناضول.
ويب���دأ العام المال���ي في مصر مطل���ع يوليو/ تموز، 
ويس���تمر حتى نهاي���ة يونيو/ حزي���ران من العام 

التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وتطمح الحكومة المصرية بقي���ادة رئيس وزرائها 
الحال���ي مصطفى مدبولي، إلى تحقيق معدالت نمو 

تصل إلى 8 بالمائة بحلول العام المالي 2022/2021.
وتسعى الحكومة أيضا لزيادة اإليرادات بنسبة 22 
بالمائة، إل���ى 989 مليار جني���ه )55.5 مليار دوالر(، 
وخفض الدين العام كنس���بة من الناتج المحلي إلى 
91-92 بالمائة في الفترة نفسها، مقابل 97 بالمائة 

في العام المالي 2018/2017.
يقول المحلل االقتصادي مصطفى نمرة، إن مشروع 
الموازنة المصرية يواجه خطر معدل النمو، الذي يعد 
أه���م أحد االفتراضات الرئيس���ة، التي تبنى عليها 
العديد من بن���ود الموازنة العام���ة، مثل تقديرات 

اإليرادات الضريبية والجمركية واالستثمارات.
ويستهدف مش���روع الموازنة المصرية رفع معدل 
النمو الحقيقي السنوي إلى 5.8 بالمائة من إجمالي 
الناتج المحلي ف���ي 2019/2018 مقابل 5.4 بالمائة 

في العام المالي 201/2017.
ويش���ير نمرة ف���ي حديثه لألناض���ول، إلى أن خطر 

تباط���ؤ النمو ع���ن المعدالت المقدرة ف���ي الموازنة 
العامة، سواء ألسباب محلية أو تباطؤ نمو االقتصاد 
العالمي، “قد يؤثر س���لبا عل���ى األداء االقتصادي، 
ليؤثر على تغيير المستهدفات المالية مثل العجز 

الكلي والدين العام”.
وم���ن المتوقع أن يحقق االقتص���اد العالمي، معدل 
نم���و 3.9 بالمائة في 2018، إال أن هذه المعدالت ما 
تزال منخفضة نسبيا، مما قد يشكل خطرا على أداء 

الموازنة العامة، وفقا لوزارة المالية المصرية.
وبحس���ب “نمرة”، ف���إن تباطؤ التج���ارة العالمية، 
أحد المخاط���ر المحتملة، حيث ي���ؤدي إلى التأثير 
س���لبيا على اإليرادات المتوقعة من قناة السويس 

والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات.
ومن المتوقع تباط���ؤ نمو التج���ارة العالمية إلى ما 
بي���ن 4 و3.9 بالمائة في عام���ي 2018 و2019، على 

التوالي، مقارنة بنحو 4.2 بالمائة في عام 2017.

االستقالل/ وكاالت:
قال االتح���اد األوروبي أمس االثنين إن إنهاء الحروب التجارية 
وإصالح منظمة التجارة العالمية هي مهمة مشتركة بين كل 
من أوروبا والصين والواليات المتحدة وروسيا ، وذلك خالل لقاء 

كبار القادة في بكين وهلسينكي .
وقال رئيس المجلس األوروبي دونالد توس���ك في بكين:”إن 
المهمة المش���تركة ألوروبا والصين وأمريكا وروس���يا تتمثل 
في عدم تدمير نظام هذا )العالم(، ولكن تحس���ينه. وعدم بدء 
الحروب التجارية ،التي تحولت إلى صراعات ساخنة في كثير 
من األحيان في تاريخنا، ولكن إصالح النظام الدولي القائم على 

القواعد بشكل شجاع ومسؤول”.
وق����ال :”لهذا أدعو مضيفينا الصينيين، بل والرئيس����ين 
)األمريك����ي والروس����ي دونالد( ترام����ب و)فالدمير( بوتين 
أن يبدأوا بش����كل مش����ترك هذه العملية بداية من إصالح 
منظمة التج����ارة العالمية. ال يزال هناك وقت لمنع الصراع 

والفوضى”.
وتواجد توسك ورئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر 
في الصين اليوم للق���اء رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه 

تشيانج في القمة العشرين لالتحاد األوروبي والصين.
وتأتي القمة في اليوم نفس���ه الذي من المقرر أن يلتقي فيه 

ترامب وبوتين في فنلندا .
كم���ا تأتي القمة في حين تخطو الوالي���ات المتحدة والصين 
نحو حرب تجارية بينهما ، حيث فرضت كل من البلدين رسوما 
جمركية على السلع الواردة من األخرى ، وبلغ إجمالي قيمة هذه 

السلع 34 مليار دوالر هذا الشهر .
واتهم���ت الصين قبل ذل���ك الواليات المتح���دة بإثارة حرب 

تجارية وانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية.
وتعتبر الصين ثاني أكبر ش���ريك تجاري لالتح���اد األوروبي. 
وبلغ���ت قيمة صادرات االتحاد األوروبي إلى الصين 198 مليار 
يورو )231 مليار دوالر أمريكي( العام الماضي، بينما اس���تورد 
االتحاد األوروبي بضائع صيني���ة بقيمة 374 مليار يورو خالل 

نفس الفترة، وفقا لألرقام الرسمية.

تعهد صيني- أوروبي 
بحماية التجارة الحرة 

وإصالح »التجارة العالمية«

مــوازنة مصــر الجديــدة.. مخاطـر
 وتحديــات وســط تفــاؤل حكومــي

رام الله/ االستقالل:
نف���ذ المس���تثمرون األجان���ب عملي���ات بيع 
أس���هم بلغت 6.9 ماليين دوالر، في الشركات 
المس���اهمين فيها ببورصة فلس���طين، خالل 

يونيو حزيران الماضي.
وبحس���ب بيانات صادرة عن بورصة فلسطين، فإن 
األجانب في المقابل، نفذوا عمليات شراء أسهم في 
الش���ركات المدرجة ببورصة فلسطين، بقيمة 2.48 

مليون دوالر، خالل نفس الشهر.

وبلغ إجمالي قيمة األس���هم المباعة في الش���ركات 
المدرجة ببورصة فلس���طين نح���و 21 مليون دوالر 
أمريكي، كان نصيب المس���تثمرين الفلسطينيين 

منها 14 مليون دوالر.
وبلغ عدد األسهم التي جرى بيعها، الشهر الماضي 
9.896 ماليين س���هما، كان نصيب الفلسطينيين 
منها 6.998 ماليين س���هم، و2.898 مليون سهم 

من نصيب األجانب.
وترك���زت عملية بيع األس���هم من جان���ب األجانب 

أصحاب الجنس���ية األوروبية بقيم���ة بلغت 5.390 
ماليين دوالر، موزعة على 2.262 مليون سهم.

في المرتبة الثانية جاء أصحاب الجنس���ية األردنية 
الذين نفذوا عمليات بيع بقيمة 1.171 مليون دوالر، 

موزعة على 525 ألف سهم.
وفقدت الش���ركات المدرجة ببورصة فلسطين 107 
ماليين دوالر من قيمتها الس���وقية، خالل النصف 
األول م���ن العام الجاري 2018، على أس���اس نصف 

سنوي.

خالل يونيو
األجانــب يبيعــون أسهمــًا بـ7 مالييــن 

دوالر فــي الشركــات الفلسطينيــة 

2018الثالثاء     ذو القعدة         هـ   يوليو         م    41439 17

االستقالل/ وكاالت:
انطلقت أمس االثنين، بالعاصمة السودانية الخرطوم، أعمال مؤتمر إقليمي 
لمكافحة االتجار بالبشر، بمش���اركة االتحاد األوروبي، وتمويل من الحكومة 

األلمانية.
ووفق مراس���ل األناضول، شارك في "المؤتمر األول للجان الوطنية لمكافحة 
االتجار بالبش���ر"، الذي تستمر أعماله حتى 18 يوليو/ تموز الجاري، ممثلون 
عن دول القرن اإلفريقي )أوغندا، كينيا، إثيوبيا، جنوب الس���ودان، جيبوتي 

والصومال(.
وف���ي كلمته االفتتاحية، قال أحمد عباس، وكيل وزارة العدل الس���ودانية، 
الذي يترأس لجنة مكافحة االتجار بالبش���ر )حكومية(، ببالده، إن "السودان 
س���عى جاهًدا لمكافحة االتجار بالبش���ر، باعتبارها جريمة بشعة تحط من 

الكرامة واإلنسانية".
واعتب���ر عب���اس، أن "المؤتمر )يش���كل( فرصة لتعزيز الش���راكة مع الدول 

والمنظمات الدولية واإلقليمية، لحسم الظاهرة من جذورها".
وتاب���ع أن ب���الده "حريصة على مكافح���ة ظاهرة االتجار في البش���ر، ووضع 

استراتيجية وطنية لمكافحتها".
من جهته، قال س���فير االتحاد األوروبي في السودان، جان ميشيل ديموند، 
إن "المؤتم���ر س���يناقش العقبات التي تواجه مجموع���ات المهاجرين غير 

الشرعيين".
أما تومي ديس���تا، ممثل منظمة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا 
"إيغاد"، فأشار إلى أن "المؤتمر يهدف إلى حماية الضحايا من المهاجرين 

ومساعدتهم، وعدم تعريضهم للخطر".
و"إيغاد" هي منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996.

القاهرة/ قدس برس:
تلوح بوادر ص���دام مرتقب بين الصحفيين 
المصريي���ن من جه���ة، والحكومة ومجلس 
الن���واب، من جهة ثانية، بس���بب ما اعتبره 
أعضاء في مجلس النقابة "تحاياًل" من نواب 
الحكومة لإلصرار على حبسهم والقضاء على 
حرية الصحافة والمهنة في القانون الجديد 

للصحافة واإلعالم.
ورفض نصف أعض���اء مجلس الصحفيين 
)6 أعضاء( التعديالت التي أدخلها مجلس 

النواب، على قانون الصحافة.
وقال عضو مجلس النقابة، محمد سعد عبد 
الحفيظ، إن قانون الصحافة واإلعالم بمثابة 
"إعدام للصحافة"، مؤك���دا "كان أولى بنا أن 
نصّع���د ضد القانون م���ن أول يوم، ولنا في 
السلف خير عبرة، حينما تصدى الصحفيون 
في عهد مبارك لقانون مش���ابه عام 1993، 
واعتصم���وا بنقابتهم وتظاه���روا حتى تم 

إلغاؤه".
وم����ن بين الم����واد التي أث����ارت احتجاجات 

الصحفيين ورواد مواقع التواصل االجتماعي، 
واس����تقر المجلس على بقائها دون تعديل 
المادة 19 التي تن����ص على أنه "يحظر على 
الصحيفة أو الوس����يلة اإلعالمي�����ة أو الموقع 
اإللكترون����ي، نش����ر أو بث أخب����ار كاذبة أو ما 
يدع�����و أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى 
العنف أو الكراهية" ما يعني إمكانية سجن 
أي مواطن عادي يكتب رأًيا مخالًفا على فيس 

بوك تعتبره السلطات "أخبارًا كاذبة".
ويلت���زم بأح���كام هذه المادة كل حس���اب 
إلكتروني ش���خصي، أو مدون���ة إلكترونية 
ش���خصية يبلغ عدد متابعيه خمسة آالف 

متابع أو أكثر، بحسب القانون.
ومن أهم العيوب التي أبقى عليها مجلس 
الن���واب ورفض التعدي���الت التي قدمتها 
الم���ادة 29 الخاصة  نقاب���ة الصحفيي���ن، 
بالحب���س االحتياطي، حي���ث قدمت اللجنة 
نص تحايل، حذفت فيه كلمة "االحتياطي"، 
وتركت نص المادة بش���كل مطاط ويحتمل 
التأويل م���ن جهات التحقيق بما يس���مح 

بحبس الصحفي بتهم ملفقة، بحسب بيان 
نصف اعضاء مجلس النقابة.

وأبقى نواب البرلمان أيًضا على صياغة البند 
23 م���ن المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية 
للصحاف���ة والذي أعطاها الح���ق في "إلغاء 
ودمج المؤسس���ات واإلصدارات الصحفية"، 
ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسس���ات 
القومية وتشريد المئات من العاملين فيها.

وانتق���د تقري���ر لمنظمة هيوم���ن رايتس 
ووتش استخدام السلطات المصرية قوانين 
مكافحة اإلره���اب وقانون ومحاكم الطوارئ 
لمقاضاة الصحفيين والنشطاء والمعارضين 
بصورة غي���ر عادل���ة بس���بب انتقاداتهم 

السلمية.
ووثقت المنظم���ة، احتجاز العش���رات من 
الناش���طين والصحفيين الذين ُأحيلوا إلى 
المحاكم���ة بته���م تتعلق باإلره���اب منذ 
2015 عندما ص���در قانون مكافحة اإلرهاب 
الجديد، بسبب نقدهم السلمي أو معارضة 

السلطات.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /عدي باجس سلطان ياغي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803739341( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن محمد سمير أحمد سرور. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400843926 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ سمر سعيد عبد الغنى العمصي.. 
/. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)408134526 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد صالح عبد ربه ابو سبت. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802210039 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ رشيد صبحي محمد سعد الله. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)955506688( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ امجد سعيد حسن الشافعي. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400187761( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
اعتب���ر الرئيس اللبناني، ميش���ال ع���ون، أمس 
االثنين، أن النسحاب الواليات المتحدة األمريكية 
من االتفاق النووي مع إيران، "تداعيات س���لبية" 

على األمن واالستقرار بالمنطقة.
جاء ذلك لدى تس���لمه، أمس، رس���الة من نظيره 
اإليراني حس���ن روحاني، حول التطورات األخيرة 
المتصل���ة باالتف���اق الن���ووي عقب االنس���حاب 

األحادي الجانب لواشنطن منه.
كم���ا أطلع المبعوث الخاص ل�"روحاني"، مس���اعد 
وزير الخارجية اإليراني، حس���ين جابري أنصاري،  
عون، على المس���اعي التي تبذلها بالده للوصول 

الى اتفاق سياسي لألزمة السورية.
وخالل اللقاء، أعرب عون عن "أس���فه النس���حاب 
واش���نطن من االتفاق النووي الذي يعتبره لبنان 
ركًنا أساسيا لالستقرار في المنطقة، ويساهم في 

جعل األخيرة خالية من أسلحة الدمار الشامل". 

ورح���ب عون ب�"الت���زام الدول األخ���رى )الموقعة 
على االتفاق( باالس���تمرار فيه، وفق ما صدر في 
فيينا )عاصمة النمسا( قبل أيام، نظرًا للتداعيات 
الس���لبية التي تترّتب عل���ى إلغائه على صعيد 

األمن واالستقرار في المنطقة".
وف���ي 8 ماي���و/ أي���ار الماض���ي، أعل���ن الرئيس 
األمريكي، دونالد ترامب، االنس���حاب من االتفاق 
النووي الموقع ع���ام 2015، والذي يقّيد البرنامج 
النووي اإليراني في االستخدامات السلمية مقابل 

رفع العقوبات الغربية عنها. 
ويبلغ متوس���ط اإلنتاج اليومي إليران من النفط 
الخام، قرابة 3.8 ماليين برميل يوميا وفق "أوبك"، 

وبحجم صادرات 2.3 مليون برميل. 
واعتبارا م���ن 4 نوفمبر/تش���رين الثاني المقبل 
س���تبدأ العقوبات على التعام���الت النفطية مع 
طهران، بعد االنس���حاب األمريك���ي من االتفاق 

النووي إليران.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز األميركية، 
أن الشيخ راشد بن حمد الشرقي نجل حاكم 
الفجي����رة لجأ إلى قطر بع����د أن فر من بالده 
قائال انه يخش����ى على حياته بسبب خالف 

مع حكام ابوظبي.
وراش����د بن حم����د الش����رقي )31 عاما( هو 
النجل الثاني لحاكم الفجيرة حمد بن محمد 

الش����رقي. وكان وصل ال����ى الدوحة في 16 
ايار/ماي����و الماضي، بحس����ب الصحيفة في 

عددها أول أمس األحد .
واتهم الشيخ راشد في مقابلة مع الصحيفة 
ح����كام اإلمارات باالبت����زاز وتبييض االموال 

لكن دون أن يعطي دليال على ذلك.
كما أش����ار الى توتر بين المس����ؤولين في 
االمارات حول االلتزام العس����كري للبالد في 

الحرب الجارية ضد اليمن.
وأضاف الش����يخ راش����د ان عدد القتلى من 
االماراتيين يتجاوز حصيل����ة المائة قتيل 
التي ُأعلنت رس����ميا، وقال "هناك قتلى من 

الفجيرة أكثر بكثير من أي إمارة أخرى".
وتابعت الصحيفة، إنها المرة االولى على ما يبدو 
منذ توحيد اإلم���ارات قبل 47 عاما التي ينتقد 

فيها أحد أعضاء االسر السبع حكام البالد.

االستقالل/ وكاالت:
وصلت المواطنة التركية إبرو أوزكان، الليلة قبل الماضية، إلى مطار "أتاتورك" 
الدولي بإسطنبول )تركيا(، قادمة من فلسطين المحتلة، عقب قيام سلطات 
االحت���الل اإلس���رائيلي بإطالق س���راحها األربعاء الماضي ب���� "أمر قضائي 

مشروط".
وقالت وكالة "األناضول" التركية )رسمية(، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية 
التركية، كانت على متنها "أوزكان" قد حطت في مطار إسطنبول، واستقبلها 

العديد من أقربائها.
وذك���ر الموقع اإللكترون���ي لصحيفة "هآرتس" العبرية، أم���س اإلثنين، أن 
سلطات االحتالل أطلقت سراح المواطنة التركية أوزكان، والتي ُسجنت لمدة 

شهر تقريًبا، بدعوى "التورط" في تحويل األموال لحركة "حماس".
وصّرح محام���ي المواطنة التركية، بأنه تم االتفاق مع النيابة اإلس���رائيلية 
على أنه سيتم إطالق س���راحها إبر أوزكان والعودة إلى بلدها )تركيا(، وبأن 
اإلجراءات القضائية ضدها سُتجمد بسبب "عدم القدرة على تحديد مكانها".

وادعت "هآرتس" بأنه تم اعتق���ال أوزكان )27 عاًما(؛ في 11 حزيران/ يونيو 
الماض���ي بمطار "ب���ن غوريون"، لالش���تباه في تعريض أم���ن الدولة للخطر 

وارتباطها بمنظمات إرهابية.
وفي ال���� 8 من يوليو/تموز الج���اري، وجه االدعاء العام اإلس���رائيلي، الئحة 
اتهام بحق أوزكان، شملت 4 اتهامات هي؛ "مساعدة حركة حماس، وتقديم 
خدمات متنوعة لها، وتخريب النظام العام للدولة، وإدخالها إلى البالد نقوًدا 

من جهة معادية".
غي���ر أن المواطنة التركية رفضت جميع االتهام���ات، وأكدت عدم وجود أي 

عالقة لها بحركة "حماس"، وفق محاميها عمر خمايسة.
واألربعاء الماضي، أخلت سلطات االحتالل سبيل أوزكان تنفيًذا لقرار سبق أن 
اتخذته محكمة عسكرية "إسرائيلية" بشأن تطبيق اإلفراج المشروط بحقها.

انطالق أعمال مؤتمر 
إقليمي لمكافحة 

االتجار بالبشر

إبرو أوزكان تعود 
لتركيا بعد اعتقالها 
شهًرا في »إسرائيل«

عون: »تداعيات سلبية« النسحاب 
واشنطن من االتفاق النووي مع طهران

القاهرة: بوادر صدام بين الصحفيين
 والسلطات بسبب قانون اإلعالم الجديد

نجل حاكم إماراتي يلجأ إلى قطر

مي�شال عون
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االستقالل/ وكاالت:
انطلقت أمس االثنين، بالعاصمة السودانية الخرطوم، أعمال مؤتمر إقليمي 
لمكافحة االتجار بالبشر، بمش���اركة االتحاد األوروبي، وتمويل من الحكومة 

األلمانية.
ووفق مراس���ل األناضول، شارك في "المؤتمر األول للجان الوطنية لمكافحة 
االتجار بالبش���ر"، الذي تستمر أعماله حتى 18 يوليو/ تموز الجاري، ممثلون 
عن دول القرن اإلفريقي )أوغندا، كينيا، إثيوبيا، جنوب الس���ودان، جيبوتي 

والصومال(.
وف���ي كلمته االفتتاحية، قال أحمد عباس، وكيل وزارة العدل الس���ودانية، 
الذي يترأس لجنة مكافحة االتجار بالبش���ر )حكومية(، ببالده، إن "السودان 
س���عى جاهًدا لمكافحة االتجار بالبش���ر، باعتبارها جريمة بشعة تحط من 

الكرامة واإلنسانية".
واعتب���ر عب���اس، أن "المؤتمر )يش���كل( فرصة لتعزيز الش���راكة مع الدول 

والمنظمات الدولية واإلقليمية، لحسم الظاهرة من جذورها".
وتاب���ع أن ب���الده "حريصة على مكافح���ة ظاهرة االتجار في البش���ر، ووضع 

استراتيجية وطنية لمكافحتها".
من جهته، قال س���فير االتحاد األوروبي في السودان، جان ميشيل ديموند، 
إن "المؤتم���ر س���يناقش العقبات التي تواجه مجموع���ات المهاجرين غير 

الشرعيين".
أما تومي ديس���تا، ممثل منظمة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا 
"إيغاد"، فأشار إلى أن "المؤتمر يهدف إلى حماية الضحايا من المهاجرين 

ومساعدتهم، وعدم تعريضهم للخطر".
و"إيغاد" هي منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996.

القاهرة/ قدس برس:
تلوح بوادر ص���دام مرتقب بين الصحفيين 
المصريي���ن من جه���ة، والحكومة ومجلس 
الن���واب، من جهة ثانية، بس���بب ما اعتبره 
أعضاء في مجلس النقابة "تحاياًل" من نواب 
الحكومة لإلصرار على حبسهم والقضاء على 
حرية الصحافة والمهنة في القانون الجديد 

للصحافة واإلعالم.
ورفض نصف أعض���اء مجلس الصحفيين 
)6 أعضاء( التعديالت التي أدخلها مجلس 

النواب، على قانون الصحافة.
وقال عضو مجلس النقابة، محمد سعد عبد 
الحفيظ، إن قانون الصحافة واإلعالم بمثابة 
"إعدام للصحافة"، مؤك���دا "كان أولى بنا أن 
نصّع���د ضد القانون م���ن أول يوم، ولنا في 
السلف خير عبرة، حينما تصدى الصحفيون 
في عهد مبارك لقانون مش���ابه عام 1993، 
واعتصم���وا بنقابتهم وتظاه���روا حتى تم 

إلغاؤه".
وم����ن بين الم����واد التي أث����ارت احتجاجات 

الصحفيين ورواد مواقع التواصل االجتماعي، 
واس����تقر المجلس على بقائها دون تعديل 
المادة 19 التي تن����ص على أنه "يحظر على 
الصحيفة أو الوس����يلة اإلعالمي�����ة أو الموقع 
اإللكترون����ي، نش����ر أو بث أخب����ار كاذبة أو ما 
يدع�����و أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى 
العنف أو الكراهية" ما يعني إمكانية سجن 
أي مواطن عادي يكتب رأًيا مخالًفا على فيس 

بوك تعتبره السلطات "أخبارًا كاذبة".
ويلت���زم بأح���كام هذه المادة كل حس���اب 
إلكتروني ش���خصي، أو مدون���ة إلكترونية 
ش���خصية يبلغ عدد متابعيه خمسة آالف 

متابع أو أكثر، بحسب القانون.
ومن أهم العيوب التي أبقى عليها مجلس 
الن���واب ورفض التعدي���الت التي قدمتها 
الم���ادة 29 الخاصة  نقاب���ة الصحفيي���ن، 
بالحب���س االحتياطي، حي���ث قدمت اللجنة 
نص تحايل، حذفت فيه كلمة "االحتياطي"، 
وتركت نص المادة بش���كل مطاط ويحتمل 
التأويل م���ن جهات التحقيق بما يس���مح 

بحبس الصحفي بتهم ملفقة، بحسب بيان 
نصف اعضاء مجلس النقابة.

وأبقى نواب البرلمان أيًضا على صياغة البند 
23 م���ن المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية 
للصحاف���ة والذي أعطاها الح���ق في "إلغاء 
ودمج المؤسس���ات واإلصدارات الصحفية"، 
ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسس���ات 
القومية وتشريد المئات من العاملين فيها.

وانتق���د تقري���ر لمنظمة هيوم���ن رايتس 
ووتش استخدام السلطات المصرية قوانين 
مكافحة اإلره���اب وقانون ومحاكم الطوارئ 
لمقاضاة الصحفيين والنشطاء والمعارضين 
بصورة غي���ر عادل���ة بس���بب انتقاداتهم 

السلمية.
ووثقت المنظم���ة، احتجاز العش���رات من 
الناش���طين والصحفيين الذين ُأحيلوا إلى 
المحاكم���ة بته���م تتعلق باإلره���اب منذ 
2015 عندما ص���در قانون مكافحة اإلرهاب 
الجديد، بسبب نقدهم السلمي أو معارضة 

السلطات.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /عدي باجس سلطان ياغي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803739341( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن محمد سمير أحمد سرور. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400843926 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ سمر سعيد عبد الغنى العمصي.. 
/. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)408134526 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد صالح عبد ربه ابو سبت. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802210039 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ رشيد صبحي محمد سعد الله. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)955506688( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ امجد سعيد حسن الشافعي. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400187761( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
اعتب���ر الرئيس اللبناني، ميش���ال ع���ون، أمس 
االثنين، أن النسحاب الواليات المتحدة األمريكية 
من االتفاق النووي مع إيران، "تداعيات س���لبية" 

على األمن واالستقرار بالمنطقة.
جاء ذلك لدى تس���لمه، أمس، رس���الة من نظيره 
اإليراني حس���ن روحاني، حول التطورات األخيرة 
المتصل���ة باالتف���اق الن���ووي عقب االنس���حاب 

األحادي الجانب لواشنطن منه.
كم���ا أطلع المبعوث الخاص ل�"روحاني"، مس���اعد 
وزير الخارجية اإليراني، حس���ين جابري أنصاري،  
عون، على المس���اعي التي تبذلها بالده للوصول 

الى اتفاق سياسي لألزمة السورية.
وخالل اللقاء، أعرب عون عن "أس���فه النس���حاب 
واش���نطن من االتفاق النووي الذي يعتبره لبنان 
ركًنا أساسيا لالستقرار في المنطقة، ويساهم في 

جعل األخيرة خالية من أسلحة الدمار الشامل". 

ورح���ب عون ب�"الت���زام الدول األخ���رى )الموقعة 
على االتفاق( باالس���تمرار فيه، وفق ما صدر في 
فيينا )عاصمة النمسا( قبل أيام، نظرًا للتداعيات 
الس���لبية التي تترّتب عل���ى إلغائه على صعيد 

األمن واالستقرار في المنطقة".
وف���ي 8 ماي���و/ أي���ار الماض���ي، أعل���ن الرئيس 
األمريكي، دونالد ترامب، االنس���حاب من االتفاق 
النووي الموقع ع���ام 2015، والذي يقّيد البرنامج 
النووي اإليراني في االستخدامات السلمية مقابل 

رفع العقوبات الغربية عنها. 
ويبلغ متوس���ط اإلنتاج اليومي إليران من النفط 
الخام، قرابة 3.8 ماليين برميل يوميا وفق "أوبك"، 

وبحجم صادرات 2.3 مليون برميل. 
واعتبارا م���ن 4 نوفمبر/تش���رين الثاني المقبل 
س���تبدأ العقوبات على التعام���الت النفطية مع 
طهران، بعد االنس���حاب األمريك���ي من االتفاق 

النووي إليران.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز األميركية، 
أن الشيخ راشد بن حمد الشرقي نجل حاكم 
الفجي����رة لجأ إلى قطر بع����د أن فر من بالده 
قائال انه يخش����ى على حياته بسبب خالف 

مع حكام ابوظبي.
وراش����د بن حم����د الش����رقي )31 عاما( هو 
النجل الثاني لحاكم الفجيرة حمد بن محمد 

الش����رقي. وكان وصل ال����ى الدوحة في 16 
ايار/ماي����و الماضي، بحس����ب الصحيفة في 

عددها أول أمس األحد .
واتهم الشيخ راشد في مقابلة مع الصحيفة 
ح����كام اإلمارات باالبت����زاز وتبييض االموال 

لكن دون أن يعطي دليال على ذلك.
كما أش����ار الى توتر بين المس����ؤولين في 
االمارات حول االلتزام العس����كري للبالد في 

الحرب الجارية ضد اليمن.
وأضاف الش����يخ راش����د ان عدد القتلى من 
االماراتيين يتجاوز حصيل����ة المائة قتيل 
التي ُأعلنت رس����ميا، وقال "هناك قتلى من 

الفجيرة أكثر بكثير من أي إمارة أخرى".
وتابعت الصحيفة، إنها المرة االولى على ما يبدو 
منذ توحيد اإلم���ارات قبل 47 عاما التي ينتقد 

فيها أحد أعضاء االسر السبع حكام البالد.

االستقالل/ وكاالت:
وصلت المواطنة التركية إبرو أوزكان، الليلة قبل الماضية، إلى مطار "أتاتورك" 
الدولي بإسطنبول )تركيا(، قادمة من فلسطين المحتلة، عقب قيام سلطات 
االحت���الل اإلس���رائيلي بإطالق س���راحها األربعاء الماضي ب���� "أمر قضائي 

مشروط".
وقالت وكالة "األناضول" التركية )رسمية(، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية 
التركية، كانت على متنها "أوزكان" قد حطت في مطار إسطنبول، واستقبلها 

العديد من أقربائها.
وذك���ر الموقع اإللكترون���ي لصحيفة "هآرتس" العبرية، أم���س اإلثنين، أن 
سلطات االحتالل أطلقت سراح المواطنة التركية أوزكان، والتي ُسجنت لمدة 

شهر تقريًبا، بدعوى "التورط" في تحويل األموال لحركة "حماس".
وصّرح محام���ي المواطنة التركية، بأنه تم االتفاق مع النيابة اإلس���رائيلية 
على أنه سيتم إطالق س���راحها إبر أوزكان والعودة إلى بلدها )تركيا(، وبأن 
اإلجراءات القضائية ضدها سُتجمد بسبب "عدم القدرة على تحديد مكانها".

وادعت "هآرتس" بأنه تم اعتق���ال أوزكان )27 عاًما(؛ في 11 حزيران/ يونيو 
الماض���ي بمطار "ب���ن غوريون"، لالش���تباه في تعريض أم���ن الدولة للخطر 

وارتباطها بمنظمات إرهابية.
وفي ال���� 8 من يوليو/تموز الج���اري، وجه االدعاء العام اإلس���رائيلي، الئحة 
اتهام بحق أوزكان، شملت 4 اتهامات هي؛ "مساعدة حركة حماس، وتقديم 
خدمات متنوعة لها، وتخريب النظام العام للدولة، وإدخالها إلى البالد نقوًدا 

من جهة معادية".
غي���ر أن المواطنة التركية رفضت جميع االتهام���ات، وأكدت عدم وجود أي 

عالقة لها بحركة "حماس"، وفق محاميها عمر خمايسة.
واألربعاء الماضي، أخلت سلطات االحتالل سبيل أوزكان تنفيًذا لقرار سبق أن 
اتخذته محكمة عسكرية "إسرائيلية" بشأن تطبيق اإلفراج المشروط بحقها.

انطالق أعمال مؤتمر 
إقليمي لمكافحة 

االتجار بالبشر

إبرو أوزكان تعود 
لتركيا بعد اعتقالها 
شهًرا في »إسرائيل«

عون: »تداعيات سلبية« النسحاب 
واشنطن من االتفاق النووي مع طهران

القاهرة: بوادر صدام بين الصحفيين
 والسلطات بسبب قانون اإلعالم الجديد

نجل حاكم إماراتي يلجأ إلى قطر

مي�شال عون
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فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ هالة صالح إياد سالمة. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801174210 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ هدى عبد العزيز محمد الغوطي. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901438010 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ احمد فايز احمد صيام. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800861353 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ طارق عصام درويش العيساوى. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410162226 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ اسامة نعيم حسن ابو فرحانة. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906718382 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن/عب���د الكريم موس���ى عبد الكريم 
الزيناتي. /. عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )971197520 ( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/خليل عبدالرحيم حسن الضبة. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401926431 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد خالد موسى المالحي. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802885210( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل
اللجن���ة  تص���وت  أن  المق���رر  م���ن 
الحكومي���ة الخاص���ة، غ���دا الثالثاء، 
عل���ى بند االس���تيطان في مش���روع 
"قانون القومية" العنصري والمعادي 
للقومية، وذلك بعد التباين بالمواقف 
بين األح���زاب المش���اركة باالئتالف 
الحكومي "اإلسرائيلي" حيال تشجيع 

االستيطان اليهودي بكل مكان.
وصادق���ت اللجن���ة ، أم���س االثنين، 
على بن���د تش���جيع هج���رة اليهود 
ل�"إس���رائيل" وتعزي���ز العالق���ة مع 
اليهود في أنحاء العالم، وهي البنود 
الت���ي حظيت بإجم���اع كافة مركبات 

االئتالف الحكومي.
كما صادق أعضاء اللجنة، األحد، على 
البند ال���ذي يهمش اللغ���ة العربية 
ويقصيها ويلغي االعتراف بها كلغة 
رس���مية في الب���الد كم���ا كان دارجا، 
عل���ى أن يتم تعري���ف خصائصها 
واس���تخداماتها في البالد من خالل 

المبادرة لتشريع قانون جديد.
ورغم ما بدا أن االئتالف الحكومي في 
طريق���ه لتجاوز الخالفات حول بعض 
البنود في مشروع القانون، فقد طالب 
أعضاء الكنيس���ت من حزب "يهدوت 

هت���وراة" الحري���دي، التش���اور م���ع 
الحاخامات قبيل التصويت النهائي 
على مشروع القانون، مشيرين إلى أن 
القانون يشكل خطرا على الحريديم، 
وحم���ل أعض���اء الكنيس���ت من هذا 

الحزب المسؤولية لالئتالف الحكومي 
عن التداعيات المس���تقبلية لتشريع 

القانون.
الكنيس���ت يس���رائيل  وبعث عضو 
آيخلر برس���الة إلى أعضاء الكنيست 

من حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة"، 
وطالبهم بإعادة النظر بموقفهم من 
مشروع "قانون القومية"، قائال: "هناك 
م���ن اإلش���كاليات والمخاطر  الكثير 

الكامنة في بنود القانون".

الحريديم يطالبون بالتشاور مع
 الحاخامات بشأن »قانون القومية«

االستقالل/ وكاالت:
قالت صحيفة "هآرتس" العبري���ة، إن مصر تعمل بكامل قوتها لمنع 
تحويل جولة التصعيد اإلسرائيلية األخيرة في قطاع غزة، إلى عملية 

عسكرية واسعة النطاق، تشمل الدخول إلى غزة.
وبّين���ت الصحيف���ة العبرية في عدده���ا أمس اإلثنين، ب���أن الحراك 
المصري، يتمثل ف���ي منع حرب على قطاع غزة، وإع���ادة فتح المعبر، 

وعالقة جيدة مع حركة "حماس".
وأضافت: "بالتزامن مع الوس���اطة المصرية لتهدئة األوضاع في قطاع 
غزة، تجري في القاهرة خطوات أخرى مرحبة من حركة حماس، تتمثل 
بفتح معبر رفح البري، والعمل على إنش���اء مش���اريع مشتركة بينهما 

بالبنى التحتية".
وادعت أن اللقاء األخير بين حماس والمخابرات المصرية في القاهرة، 
رك���ز على ترتيبات تأمين الحدود بين غزة ومصر، والفتح الدائم لمعبر 
رفح، والنية المصرية بالضغط على رئيس السلطة محمود عباس للدفع 

بالمصالحة الفلسطينية.
وكشفت النقاب عن أن مصر في األيام األخيرة، أجرت اتصاالت مكثفة 
مع الحكومة اإلس���رائيلية، وبش���كل مباش���ر مع رئيس وزراء االحتالل 

بنيامين نتنياهو.
وأشارت الصحيفة إلى التغيير في موقف السيسي، بإعادة فتح معبر 
رفح البري، والس���ماح آلالف الس���لع بما فيها مواد البناء من مصر إلى 
قطاع غزة، باإلضافة الستيعاب المشافي المصرية لجرحى غزة، ومطلبه 
بالحص���ول على تعهد مالي من اإلمارات، والس���عودية، إلقامة محطة 
تولي���د الطاقة في غزة، وميناء مش���ترك ومناطق صناعية في الجانب 

المصري من الحدود، حيث يمكن لمواطنين من غزة العمل فيه.
وأردفت هآرتس: "إسرائيل ترفض التعاون مع خطة السيسي، طالما 
حماس ال تريد إعادة األسرى، وجثث الجنود اإلسرائيليين الموجودين 
لديه���ا، وإصرارها على صفقة منفصلة مقابل إطالق س���راح س���جناء 

فلسطينيين".
وزعمت الصحيفة العبرية، بأن مصر والس���عودية واإلمارات، "تعارض 

بشدة إشراك قطر فيما يجري بقطاع غزة".
ولفتت إلى أن السلطة تشارك في معارضتها ألي دور قطري، يقوض 
مكانة عباس الذي يعارض إدخال األموال لغزة دون ضمانات لسيطرته 

على القطاع.
ونوهت إلى أن "تض���اؤل تصميم الرئيس عباس إزاء إعادة فتح معبر 
رفح من مصر، بس���بب االنتقادات الموجه���ة ضده من صفوف حركة 

فتح في غزة".

االستقالل/ وكاالت:
دع���ا ما يس���مى وزي���ر التعليم ف���ي حكوم���ة االحتالل 
"اإلس���رائيلي"، نفتالي بينيت، إلى استهداف أطفال غّزة 
بقنابل الطائرات مباشرة، زاعًما أنهم يقفون خلف إطالق 
الطائرات الورقّية المش���تعلة باتجاه المستوطنات. على 
ح���د قوله. وقالت صحيفة "يديع���وت أحرونوت" العبرية، 
أمس اإلثنين، إن خالفات انصّبت حول سياسة إطالق النار 
على مطلقي الطائرات الورقّية؛ خالل جلس���ة "عاصفة" ل� 

"الكابينيت" اإلسرائيلي، األحد.
وذك���رت الصحيف���ة العبري���ة، أن القيادات العس���كرّية 
اإلسرائيلّية قد زعمت بأن "أطفاال أو شّبانًا لم يبلغوا ال� 18 
عاًما" هم من يطلقون تلك الطائرات. علًما بأّن االحتالل قد 
قّرر، نهاية األسبوع الماضي، استهداف مطلقي الطائرات 

والبالونات الحارقة.

وتعليًقا على ذل���ك، نقلت "يديعوت" ع���ن بينيت قوله: 
"لماذا ال نستهدف كل من يطلق سالًحا جوًيا على قرانا؟ ال 
يوجد أي مانع قانوني لذلك؟ لماذا نطلق النار إلى جانبهم 
وليس إليهم؟ إنهم إرهابّي���ون بكل معنى الكلمة". وفق 

تعبيره.
وطال���ب ب� "إلقاء قنبل���ة من الطائرة عل���ى مطلقي البالون 

الحارقة إن كان بالًغا وتم التعّرف إليه.
وص���ّرح رئيس أركان جي���ش االحتالل: "أن���ا ال أعتقد أّنه 
يجب استهداف األطفال والّشّبان، الذين هم من يطلقون 

البالونات الحارقة عادًة".
وقد حس���م رئيس حكومة االحت���الل، بنيامين نتنياهو، 
الموضوع، وف���ق ما نقلت الصحيفة العبري���ة، بالقول إّنه 
"يجب إنهاء إرهاب الطائرات الورقّية"، دون إيضاح كيفّية 

ذلك.

وأدخل الش���بان الفلس���طينيون منذ انطالق مس���يرات 
العودة "الطائرات المشتعلة" كأداة جديدة في المواجهة، 
وهو ما أس���فر عنه إحراق مس���احات شاسعة من أحراش 
المستوطنين في محيط قطاع غزة، كبدهم خسائر مالية 

بالغة.
وباءت مح���اوالت جيش االحتالل، بالفش���ل في التعامل 
مع هذه الطائ���رات التي باتت تش���كل تهديًدا حقيقًيا 

للمستوطنات القريبة من السياج الفاصل.
وبدأ الفلس���طينيون في 30 آذار/ م���ارس الماضي، حركة 
احتجاجية أطلق عليها "مسيرة العودة" بالتزامن مع ذكرى 
"ي���وم األرض"، للمطالبة بتفعيل "ح���ق العودة" لالجئين 
الفلس���طينيين ورفع الحصار "اإلس���رائيلي" عن القطاع، 
وهي مظاهرات الزالت مستمرة حتى اآلن، وخلفت عشرات 

الشهداء وآالف الجرحى.

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت مصادر أمنية لصحيفة وول س���تريت جورنال 
االمريكية ان "إس���رائيل" تصعد هجماتها في س���وريا 
إلحباط محاولة إيران بناء طريق بري إليصال األسلحة إلى 

سوريا ولبنان عبر العراق.
ووفق���ًا للصحيفة، قال مصدر ف���ي اإلدارة األمريكية " إن 
"إسرائيل" هاجمت الشهر الماضي قوات عراقية وحرسًا 
ثوريًا ايرانيًا في بلدة قريبة من الحدود السورية العراقية 

لمنع نقل األسلحة إلى األراضي السورية".
وقال المس���ؤول األمني للصحيف���ة إّن الغارة نفذت ليل 
17 حزيران مس���تهدفًة فيال في مدين���ة الهري جنوب 
البوكم���ال، وكان يعمل فيها مقاتلون عراقيون مع قوات 
من الحرس الثوري اإليراني بهدف نقل أس���لحة إيرانّية 

الى سوريا. 
ولفت الى أّن الغارة أسفرت عن مقتل أكثر من 20 مقاتاًل 
م���ن "كتائب حزب الل���ه" العراقية، الذي���ن ُيعتقد أّنهم 

ينقلون األسلحة من العراق الى سوريا.
وقال مس���ؤولون أميركيون كبار للصحيفة ومحطة س���ي 
ان ان "إن إس���رائيل كانت مسؤولة عن الهجوم، قائلة إن 
الهجوم كان مختلًفا تماًما عن الهجمات التي ُتنسب عادة 
إلى "إسرائيل"، والتي تتم عادًة في دمشق وحمص لضرب 
القوات اإليرانية. وكان الهدف يبعد مئات الكيلومترات 

عن المنطقة التي يتواجد فيها الجيش اإلسرائيلي".

صحيفة تكشف 
أهداف »إسرائيل« من 
قصف حدود العراق 

»هآرتس«: مصر تعمل 
بكامل قوتها لمنع 
حرب جديدة في غزة

وزير إسرائيلي يدعو الستهداف
 أطفال غزة بـ »القنابل« مباشرة
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االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراس���ة ألمانية حديثة بأن مرضى السكري من النوع الثاني يزيد 

عندهم خطر اإلصابة بأمراض الرئة والجهاز التنفسي.
الدراسة أجراها باحثون بمستشفى هايدلبرغ الجامعي بالتعاون مع المركز 
األلماني ألبحاث السكري والمركز األلماني ألبحاث الرئة، ونشروا نتائجها، 

في العدد األخير من دورية )Respiration( العلمية.
وأوض���ح الباحثون أن واحدًا م���ن كل 4 مرضى يعاين���ون العيادات 
الخارجية يعاني من قصور في التنفس، وعادة ما تكون أمراض الرئة 

الحادة والمزمنة هي األسباب الرئيسية لقصور التنفس.
وتظه���ر الدراس���ات أن العديد من األش���خاص المصابين 
بأمراض الرئ���ة يعانون أيضًا من مرض الس���كري من 
النوع الثان���ي، ولكنهم قادوا المزي���د من األبحاث 
لمعرفة هل أن مرضى الس���كري من النوع الثاني 
أكث���ر عرضة لإلصاب���ة بأمراض الرئ���ة وأمراض 

الجهاز  التنفسي.

وللتحقق من ذلك، راقب الفريق 110 من مرضى الس���كري من النوع الثاني، 
باإلضافة إلى 48 ش���خصًا غير مصابين بالس���كري. وتم فحص المشاركين 
في الدراس���ة، لرصد المضاعفات المتعلقة بالسكري، ومنها ضيق التنفس، 

باإلضافة إلى وظائف الرئة.
ووجد الباحثون أن األش���خاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، هم 
أكثر عرضة للمعاناة من ضيق التنفس، وأمراض الرئة، مقارنة بغير المصابين 
بالس���كري. ووجد الباحثون أن 27% من المرض���ى الذين يعانون من مرض 
السكري منذ فترة طويلة، و20% من مرضى السكري الذين تم تشخيصهم 
حديثا، و9% من المرضى الذين يعانون من أعراض ما قبل اإلصابة بالسكري 

يعانون من مضاعفات اإلصابة بأمراض الرئة والجهاز التنفسي.
ووفق���ًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن نحو 90% من الحاالت المس���ّجلة في 
العالم لمرض الس���كري، هي من النوع الثاني، الذي يظهر أساس���ًا جّراء فرط 
الوزن وقّلة النشاط البدني، ومع مرور الوقت، يمكن للمستويات المرتفعة من 
الس���كر في الدم أن تزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب والعمى واألعصاب 

والفشل الكلوي.

االستقالل/ وكاالت
ب���دأت هواوي ف���ي التخطيط إلط���الق هاتفها الرائد 
للنصف الثاني من العام وجميعنا نعرف ان هذا الوقت 
من العام مخصص لسلسلة Mate الشهيرة التي باتت 

احدى العالم���ات التجاري���ة الجماهيرية في س���وق 
الهواتف الذكية.

التس���ريبات حول الهاتف الجدي���د Mate 20 الزالت 
خجولة حتى اآلن ولك���ن أحد التقارير من الصين ذكر 
أن الش���ركة الصينية تجهز للكشف عن أسرع تقنية 
 Super ش���حن على الهواتف الذكية لتتخطى تقنية
VOOC التي كشفت عنها شركة اوبو مؤخرًا ) تشحن 

بطارية 3750mAh خالل 35 دقيقة(.
بحسب المصدر فإن التقنية الجديدة سوف 
تتمكن من ش���حن بطارية هاتف ميت 20 
برو خالل 30 دقيقة وذلك بس���بب قوة 
الش���حن التي تصل إل���ى 40 واط 
وهذا ضعف ماه���و موجود في 
من  األخيرة  الشركة  هواتف 

.P سلسلة
شحن بطارية بسعة 4000 
مللي امبير خالل 30 دقيقة 
س���يكون أمرًا رائعًا ، نتمنى 
أن تستطيع هواوي تنفيذه على 

أرض الواقع قريبًا.

لمرضى السكري.. 
انتبهــوا لصحــة جهازكــم التنفســي!

»هواوي« ستقدم 
تقنية شحن سريع خارقة 

في هاتفها القادم

االستقالل/ وكاالت
من منا ال يريد أن يكون س���عيدا، وهذا األمر ليس صعب المنال إذا غيرنا طريقة 

تفكيرنا ورد فعلنا تجاه ما يحدث لنا في الحياة.
لقد كتب الكثير من علماء النفس عن السعادة وكيفية الشعور بها، واكتشفوا 
أن ممارسات مثل الشفقة واالمتنان والتفكير اإليجابي والتأمل واللطف ليست 

مفيدة لصحتك وسعادتك فحسب، بل إنها مفيدة لعملك أيضا.
وقد رأى مارسل سشوانتس من خالل بحثه أن هناك سبع عادات يتبعها الناس 

السعداء، ستجعلنا نشعر بالغيرة إذا لم نركب العربة وننضم إليهم، وهي:
1-  سجل اإليجابيات

كل صباح، وعلى مدار 21 يوما، س���جل ثالثة إيجابيات فعلتها أو عش���تها في 
اليوم السابق. بهذه الطريقة سوف تدرب نفسك على التركيز على اإليجابيات، 

ما سيؤثر إيجابا في درجة التفاؤل لديك.
2-  أنفق المال بتجارب مشتركة مع اآلخرين

أثبتت الدراس���ات أن صرف المال مع اآلخرين يعود بالسعادة على المرء نفسه، 
أفضل من شراء ما تحبه لوحدك.

3-  ابق في الحاضر
قد يكون الماضي مليئا بالخطوات العاثرة واآلالم فال تبق نفسك رهينة له، كما 

أن كثرة القلق على المس���تقبل لن تفيد، وكال األمرين س���يمنعانك من التمتع 
باللحظة الحاضرة.. تقدم دائما نحو األمام.

4-  كن اجتماعيا
الس���عادة تأتي عبر اس���تثمار العالقة مع األس���رة واألصدق���اء ومعارف جدد، 

واالنطوائية تتسبب باالكتئاب وغياب السعادة.. فكن اجتماعيا.
5-  كن رحيما

اإلحس���اس باآلخرين وتقديم المساعدة لمن يحتاجها يعود بسعادة على المرء 
ال تقدر بثمن.

6-  اضبط مشاعرك
ال تكن سلبيا، وابتعد عن السلبيين، واحرص على أال تتابع على وسائل التواصل 
االجتماعي مثال إال األخبار اإليجابية، وال تتأثر بالمواقف واآلراء السلبية لآلخرين. 
ابحث عن صداقات مع أناس إيجابيين واقرأ قصصا عن أشياء جيدة تحدث في 

أرجاء العالم.
7-  اطلب المساعدة

إن احتجت للمس���اعدة فال تتردد في طلبها، وإياك أن يكون تضخم األنا لديك 
مانعا لك من االعتراف بحدود إمكانياتك، واعلم أن طلب المساعدة يعكس ذلك 

التمازج الجميل بين الثقة في النفس والتواضع.

7 خطــوات تجعــلك سعيــدًا

االستقالل/ وكاالت:
عاش���ت امرأة بريطانية لحظات من الرعب، بعد 
أن س���معت أصواتا تش���ير إلى أن لصا اقتحم 
منزلها، مما دفعها لالتصال بالش���رطة، التي 
"ألقت القبض عل���ى اللص" بعد أن اتضح أنه 

سنجاب.
ونش���رت ش���رطة هارو تغريدة عل���ى تويتر 

قالت فيها: "تم اس���تدعاء ضباط من الشرطة 
إلى عنوان في هارو، حيث س���معت القاطنة 
هناك أصواتا في الطابق السفلي من منزلها 
واعتقدت بأنه لص. اتضح أن المش���تبه به 

سنجاب".
وقال متحدث باس���م الشرطة إن "السنجاب 

أوقع أرضا بعض األغراض بعد دخوله المنزل، 
مم���ا دفع الس���يدة لالعتقاد بأن ش���خصا دخل 

المنزل عنوة".
وتابع: "ت���م اإلفراج عن المته���م ذي الفرو، دون توجيه 

اتهامات له".
يذكر أن هذه ليس���ت الم���رة األولى الت���ي يتورط فيها 
س���نجاب في حوادث سرقة، إذ س���اعد سنجاب في والية 

أيداه���و األميركية في القبض على س���ارق، بعد أن 
خدش اللص الذي حاول سرقة منزله، حسب ما ذكر 

موقع "هافينغتون بوست".

»السنجاب اللص«
 بقبضة الشرطة البريطانية!
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االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراس���ة ألمانية حديثة بأن مرضى السكري من النوع الثاني يزيد 

عندهم خطر اإلصابة بأمراض الرئة والجهاز التنفسي.
الدراسة أجراها باحثون بمستشفى هايدلبرغ الجامعي بالتعاون مع المركز 
األلماني ألبحاث السكري والمركز األلماني ألبحاث الرئة، ونشروا نتائجها، 

في العدد األخير من دورية )Respiration( العلمية.
وأوض���ح الباحثون أن واحدًا م���ن كل 4 مرضى يعاين���ون العيادات 
الخارجية يعاني من قصور في التنفس، وعادة ما تكون أمراض الرئة 

الحادة والمزمنة هي األسباب الرئيسية لقصور التنفس.
وتظه���ر الدراس���ات أن العديد من األش���خاص المصابين 
بأمراض الرئ���ة يعانون أيضًا من مرض الس���كري من 
النوع الثان���ي، ولكنهم قادوا المزي���د من األبحاث 
لمعرفة هل أن مرضى الس���كري من النوع الثاني 
أكث���ر عرضة لإلصاب���ة بأمراض الرئ���ة وأمراض 

الجهاز  التنفسي.

وللتحقق من ذلك، راقب الفريق 110 من مرضى الس���كري من النوع الثاني، 
باإلضافة إلى 48 ش���خصًا غير مصابين بالس���كري. وتم فحص المشاركين 
في الدراس���ة، لرصد المضاعفات المتعلقة بالسكري، ومنها ضيق التنفس، 

باإلضافة إلى وظائف الرئة.
ووجد الباحثون أن األش���خاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، هم 
أكثر عرضة للمعاناة من ضيق التنفس، وأمراض الرئة، مقارنة بغير المصابين 
بالس���كري. ووجد الباحثون أن 27% من المرض���ى الذين يعانون من مرض 
السكري منذ فترة طويلة، و20% من مرضى السكري الذين تم تشخيصهم 
حديثا، و9% من المرضى الذين يعانون من أعراض ما قبل اإلصابة بالسكري 

يعانون من مضاعفات اإلصابة بأمراض الرئة والجهاز التنفسي.
ووفق���ًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن نحو 90% من الحاالت المس���ّجلة في 
العالم لمرض الس���كري، هي من النوع الثاني، الذي يظهر أساس���ًا جّراء فرط 
الوزن وقّلة النشاط البدني، ومع مرور الوقت، يمكن للمستويات المرتفعة من 
الس���كر في الدم أن تزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب والعمى واألعصاب 

والفشل الكلوي.

االستقالل/ وكاالت
ب���دأت هواوي ف���ي التخطيط إلط���الق هاتفها الرائد 
للنصف الثاني من العام وجميعنا نعرف ان هذا الوقت 
من العام مخصص لسلسلة Mate الشهيرة التي باتت 

احدى العالم���ات التجاري���ة الجماهيرية في س���وق 
الهواتف الذكية.

التس���ريبات حول الهاتف الجدي���د Mate 20 الزالت 
خجولة حتى اآلن ولك���ن أحد التقارير من الصين ذكر 
أن الش���ركة الصينية تجهز للكشف عن أسرع تقنية 
 Super ش���حن على الهواتف الذكية لتتخطى تقنية
VOOC التي كشفت عنها شركة اوبو مؤخرًا ) تشحن 

بطارية 3750mAh خالل 35 دقيقة(.
بحسب المصدر فإن التقنية الجديدة سوف 
تتمكن من ش���حن بطارية هاتف ميت 20 
برو خالل 30 دقيقة وذلك بس���بب قوة 
الش���حن التي تصل إل���ى 40 واط 
وهذا ضعف ماه���و موجود في 
من  األخيرة  الشركة  هواتف 

.P سلسلة
شحن بطارية بسعة 4000 
مللي امبير خالل 30 دقيقة 
س���يكون أمرًا رائعًا ، نتمنى 
أن تستطيع هواوي تنفيذه على 

أرض الواقع قريبًا.

لمرضى السكري.. 
انتبهــوا لصحــة جهازكــم التنفســي!

»هواوي« ستقدم 
تقنية شحن سريع خارقة 

في هاتفها القادم

االستقالل/ وكاالت
من منا ال يريد أن يكون س���عيدا، وهذا األمر ليس صعب المنال إذا غيرنا طريقة 

تفكيرنا ورد فعلنا تجاه ما يحدث لنا في الحياة.
لقد كتب الكثير من علماء النفس عن السعادة وكيفية الشعور بها، واكتشفوا 
أن ممارسات مثل الشفقة واالمتنان والتفكير اإليجابي والتأمل واللطف ليست 

مفيدة لصحتك وسعادتك فحسب، بل إنها مفيدة لعملك أيضا.
وقد رأى مارسل سشوانتس من خالل بحثه أن هناك سبع عادات يتبعها الناس 

السعداء، ستجعلنا نشعر بالغيرة إذا لم نركب العربة وننضم إليهم، وهي:
1-  سجل اإليجابيات

كل صباح، وعلى مدار 21 يوما، س���جل ثالثة إيجابيات فعلتها أو عش���تها في 
اليوم السابق. بهذه الطريقة سوف تدرب نفسك على التركيز على اإليجابيات، 

ما سيؤثر إيجابا في درجة التفاؤل لديك.
2-  أنفق المال بتجارب مشتركة مع اآلخرين

أثبتت الدراس���ات أن صرف المال مع اآلخرين يعود بالسعادة على المرء نفسه، 
أفضل من شراء ما تحبه لوحدك.

3-  ابق في الحاضر
قد يكون الماضي مليئا بالخطوات العاثرة واآلالم فال تبق نفسك رهينة له، كما 

أن كثرة القلق على المس���تقبل لن تفيد، وكال األمرين س���يمنعانك من التمتع 
باللحظة الحاضرة.. تقدم دائما نحو األمام.

4-  كن اجتماعيا
الس���عادة تأتي عبر اس���تثمار العالقة مع األس���رة واألصدق���اء ومعارف جدد، 

واالنطوائية تتسبب باالكتئاب وغياب السعادة.. فكن اجتماعيا.
5-  كن رحيما

اإلحس���اس باآلخرين وتقديم المساعدة لمن يحتاجها يعود بسعادة على المرء 
ال تقدر بثمن.

6-  اضبط مشاعرك
ال تكن سلبيا، وابتعد عن السلبيين، واحرص على أال تتابع على وسائل التواصل 
االجتماعي مثال إال األخبار اإليجابية، وال تتأثر بالمواقف واآلراء السلبية لآلخرين. 
ابحث عن صداقات مع أناس إيجابيين واقرأ قصصا عن أشياء جيدة تحدث في 

أرجاء العالم.
7-  اطلب المساعدة

إن احتجت للمس���اعدة فال تتردد في طلبها، وإياك أن يكون تضخم األنا لديك 
مانعا لك من االعتراف بحدود إمكانياتك، واعلم أن طلب المساعدة يعكس ذلك 

التمازج الجميل بين الثقة في النفس والتواضع.

7 خطــوات تجعــلك سعيــدًا

االستقالل/ وكاالت:
عاش���ت امرأة بريطانية لحظات من الرعب، بعد 
أن س���معت أصواتا تش���ير إلى أن لصا اقتحم 
منزلها، مما دفعها لالتصال بالش���رطة، التي 
"ألقت القبض عل���ى اللص" بعد أن اتضح أنه 

سنجاب.
ونش���رت ش���رطة هارو تغريدة عل���ى تويتر 

قالت فيها: "تم اس���تدعاء ضباط من الشرطة 
إلى عنوان في هارو، حيث س���معت القاطنة 
هناك أصواتا في الطابق السفلي من منزلها 
واعتقدت بأنه لص. اتضح أن المش���تبه به 

سنجاب".
وقال متحدث باس���م الشرطة إن "السنجاب 

أوقع أرضا بعض األغراض بعد دخوله المنزل، 
مم���ا دفع الس���يدة لالعتقاد بأن ش���خصا دخل 

المنزل عنوة".
وتابع: "ت���م اإلفراج عن المته���م ذي الفرو، دون توجيه 

اتهامات له".
يذكر أن هذه ليس���ت الم���رة األولى الت���ي يتورط فيها 
س���نجاب في حوادث سرقة، إذ س���اعد سنجاب في والية 

أيداه���و األميركية في القبض على س���ارق، بعد أن 
خدش اللص الذي حاول سرقة منزله، حسب ما ذكر 

موقع "هافينغتون بوست".

»السنجاب اللص«
 بقبضة الشرطة البريطانية!
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غزة/ محمد العقاد:
أك���د المدير الفني لنادي أهلي بيت حانون نعيم 
سالمة أن طموحه هو البقاء بدوري الدرجة الممتازة 
والظهور بش���كل جي���د لتفادي الع���ودة لدوري 

الدرجة األولى من جديد.
وأوضح سالمة ل� "االستقالل" أن الفريق قادر على 
البقاء بدوري الدرجة الممتازة الموسم المقبل، الفتًا 
أنه لو لم يكن لديه القدرة على ذلك لما استمر مع 
الفريق لموس���م آخر، رغم صعوبة المرحلة المقبلة 

مع الفريق.
وأضاف س���المة: " س���نعمل على معالجة نقص 
الخب���رات المتواج���دة لدى جميع العب���ي الفريق 
وخاصة الن اللعب في دوري الدرجة األولى يختلف 

عن الممتازة من حيث اإلمكانيات والخبرات".
ولفت الى ان الفريق سيسعى الى التعاقد مع عدد 
من الالعبين في المراكز التي يحتاجها، مؤكدا ان 

الفريق أنهى التعاقد مع المهاجم أدهم المقادمة 
والمهاجم األيسر خالد أبو مغصيب لموسم واحد.

 وبين أنه خالل األيام المقبلة س���يتم اإلنتهاء من 
كافة الصفقات التي ستكون إضافة قوية للفريق 
الموسم المقبل والظهور بشكل جيد، موضحًا أنه 
س���يتم االستعانة ببعض ناشئي النادي ليكونوا 

إضافة جيدة للفريق.
وذكر س���المة أنه سيستعد للموسم المقبل بعد 
نهاية مونديال روس���يا 2018 ، وسيكون االعداد 
بشكل قوي للموس���م المقبل والتركيز الكبير مع 

الفريق للظهور بشكل مغاير.
وساهم سالمة في صعود نادي أهلي بيت حانون 
ل���دوري الدرجة الممتازة بع���د غياب طويل عنها. 
ويعتبر س���المة من أبرز المدربي���ن في قطاع غزة 
الذين ظهروا في الس���احة الرياضية بشكل قوي 

مع فرق مختلفة.

غزة / عبدالله نصيف: 
نجح مجلس إدارة نادي شباب رفح في تجديد عقود إثنين من أبرز العبي فريق 

الكرة األول بالقلعة الزرقاء .
و أعلن الزعيم بشكل رسمي عن توقيع النجم سعيد السباخي و النجم ميسرة 

البواب على كشوفات الزعيم لموسم إضافي .
و حضر مراس���م توقيع عقود النجمين الس���باخي و البواب التي جرت في مقر 

النادي العديد من أعضاء مجلس اإلدارة و كوادر النادي .
فيما تمك���ن األخضر الرفحي من تعزيز صفوفه بالالعب الش���اب أحمد حماد 
مهاجم نادي الش���وكة لمدة أربع س���نوات وتجديد عق���د الالعب هالل غواش 

لموسم رياضي واحد .
هذا و أعلن مجلس إدارة نادي غزة الرياضي عن تعاقده مع أبرز مهاجمي دوري 

الدرجة األولى بالمواسم السابقة.
و كش���ف مجلس إدارة النادي عن توقيع الالعب بهاء الدعالسة على كشوفات 

البري���ج . العميد بعدما حصل على موافقة من ناديه خدمات 

وبموجب االتفاق الموقع بين الطرفين س���يلعب الدعالسة في صفوف العميد 
لمدة موسمين على سبيل اإلعارة في حين لم يتم اإلفصاح عن المقابل المادي 

للصفقة .
و سيشكل الدعالسة إضافة قوية لخط هجوم العميد لما يمتلكه من مهارات 

فنية و بدنية كبيرة .
يذكر أن العميد أعلن في وقت س���ابق عن تعاقده مع مهاجم فريق كرة القدم 
بنادي خدمات دير البلح النجم األس���مراني محمد المنايعة الش���هير بالشبح 

لموسم رياضي واحد على سبيل اإلعارة .
 وجدد نادي اتحاد الشجاعية الرياضي تعاقده مع العبين من فريق الكرة األول 

لتعزيز صفوفه بالموسم الكروي المقبل .
و أكد مجل���س إدارة النادي توصله التفاق نهائي م���ع الالعبين خليل أبو جزر 

وسليمان السكافي للبقاء في صفوف الشجاعية لموسم إضافي .
و يمثل بقاء الالعبين إضافة قوية لكتيبة المنطار الس���اعي للمنافس���ة على 

األلقاب بالموسم القادم .

»الزعيم« يجدد  لل�سباخي والبواب
 و»العميد« يربم �سفقتني من العيار الثقيل

االستقالل / وكاالت:
قدم نجم منتخب فرنسا أوليفه جيرو أداء غير 
جي���د خالل كأس العالم 2018 حيُث لم يكن له 
أي تأثير هجوم���ي مع بالده خالل مباريات البطولة 
رغم أن مدربه ديديه ديش���ان ظ���ل يعتمد عليه حتى 

المباراة النهائية .
أوليفه جيرو سدد 13 تسديدة  خالل البطولة لم يسجل 
منها أي هدف باإلضافة إلى عدم تس���ديد أي كرة على 
المرمى اطالقًا ليكون واحدًا من أس���وأ المهاجمين في 

البطولة على االطالق .
ونجح منتخب فرنسا في الوصول إلى النهائي 
رغم أنه لم يكن ضمن المرش���حين األوائل من 
خالل تصدره مجموعته بعد الفوز على منتخب 
أس���تراليا والبيرو بينما تع���ادل مع منتخب 
الدنمارك ث���م أقصى منتخب األرجنتين في 
دور الس���تة عش���ر ثم نجح ف���ي الفوز على 
منتخب األوروج���واي في دور الثمانية حتى 
وصل إلى الدور نصف النهائي حيُث أقصى 

منتخب بلجيكا .

موسكو/ االستقالل:
أعرب النجم الكرواتي لوكا مودريتش أفضل العب 
في كأس العالم 2018 عن حزنه بس���بب خسارة 
فريق���ه للقب مس���اء األحد، لصال���ح المنتخب 

الفرنسي، بعد الهزيمة برباعية لهدفين في 
المباراة النهائية، مشكًكا في كيفية تتويج 

"الديوك".
وقال مودريتش في تصريحات صحفية 

عقب المباراة: "ليس من السهل أن 
تخسر، نحن فخورون وسنرفع 
رؤوس���نا، ال يمكنن���ا أن نلوم 
أنفس���نا، لقد تركنا كل شيء 

في الميدان".
وأضاف: "ش���عرت بحب وعاطفة 

العالم أجمع، نحن نقدر ذلك، لكننا نشعر بالحزن ألننا 
لم نستطع الفوز".

وع���ن األداء التحكيمي في المب���اراة، قال نجم ريال 
مدريد: "لم أر ش���يًئا، يقولون إنها ليست ركلة جزاء، 
وإنه لم يكن هناك خطأ في الهدف األول، ال أحب أن 

أقول أي شيء، ألنه ال يمكنك تغيير ما حدث"

مودريت�ش 
ي�سكك يف

 تتويج فرن�سا

جريو ُمهاجم بال 
اأهداف يتوج بـ كاأ�ش 

العامل 2018

التخطيط الس����ليم يقود إل����ى نتائج ممي����زة بناء على 
اس����تثمار الكادر البشري بش����كل مميز، واتاحة الفرصة 
للطاق����ات والمواهب من خالل فريق عم����ل متميز وهو 
ما تجس����د في مسيرة المنتخب الفرنس����ي لكرة القدم 

والتتويج للمرة الثانية في تاريخه.
المتتبع لمس����يرة المنتخب الفرنسي من خالل الحضور 
المخيب ف����ي موندي����ال 2014 وكذلك خس����ارة اللقب 
االوروبي أم����ام البرتغال على أرضه����ا كل هذه األحداث 
كانت كفيلة بإقصاء ديشامب المدير الفني، إال التفكير 
الس����ليم للمنظومة الفرنس����ية أتاح الفرص����ة للمدرب 
ديشامب لمواصلة مشوار قيادة المنتخب رغم التحديات 

التي واجهته.
تتويج الديوك باللقب لم يأت من فراغ ، بل جاء بناء على 
عدة عوامل ساهمت بشكل واضح بالتتويج باللقب وهي 
تتمثل في االس����تقرار اإلداري للمنتخب من خالل جهاز 
فني منسجم منذ فترة طويلة، والمزج بين أصحاب الخبرة 
الكبيرة وبين العنصر الش����اب ولعل وجود مبامبي بعمر 
19 عامًا دليل على التوليفة المميزة للديوك، وتس����تمر 
عوامل النجاح بوجود دكة بدالء مميزة بأسماء المعة قادرة 

على تغيير مجريات المباراة.
وقدم المنتخب الفرنس����ي نسخة مميزة في البطولة من 
خالل احترام كل المنافسين في مشوار اللقب ، واالعتماد 
على تكتيك مميز وهو التأمين الدفاعي بش����كل واضح، 
واالعتم����اد عل����ى التنقل الس����ريع للكرة م����ع الهجمات 

الخاطفة عبر مبامبي وكريزمان.
خالصة القول المنتخب الفرنس����ي استفاد من األخطاء 
التي وقع بها خ����الل الفترة الماضي����ة، ووضع منهجية 
سليمة قادته للتتويج باللقب بعد جهد منظومة جماعية 
متكاملة وضعت النجمة الثانية في سماء باريس وبرجها 

إيفيل.
مب����روك للمنتخب الفرن����س » الديوك« لق����ب التتويج 
بمونديال روسيا 2018 فاتحًا الباب امام فرنسا لمواصلة 

مشوار التميز خالل االستحقاقات المقبلة.
وفي الختام منظومة العمل التي تسير بتخطيط سليم 

ومدروس نتائجها حتمًا ستكون النجاح

مربوك للديوك 
لقب املونديال

بقلم: إيهاب أبو الخير

�سالمة: قادرون على 
البقاء باملمتاز املو�سم املقبل
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غزة/ االستقالل 
أنه���ى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس 
جنوب قطاع غزة، اس���تعداداته لتنظيم المؤتمر 
العلمي الثامن ألمراض الباطنة الذي سيعقد في 
فندق المش���تل في غزة، بعنوان "إجتهد ِلتعلم، 
م لتزدهر"، الجمعة القادمة من 20 وحتى 22  َتعلَّ

تموز/يوليو الحالي.
وقال رئيس المؤتمر الدكتور محمد خليل زقوت 
إن المؤتمر الثامن للباطنة يش���كل اضافة نوعية 
هام���ة على صعي���د التعليم الطبي، ويكتس���ب 
اهمية بالغ���ة نابعة من القضايا الطبية والمحاور 
الصحية الشمولية واالوراق الطبية العلمية التي 
تقدم من قبل اطباء مش���هود له���م بالخبرة في 

مجال اختصاصاتهم.
وأض���اف ان المؤتم���ر ينعقد بمش���اركة كوكبة 
من االطب���اء المتميزين ف���ي مجاالتهم من كافة 
القطاع���ات الطبية، داعيا ال���ى ان يعكس فائدة 
كبيرة عليهم وعلى الكوادر المش���اركة والقطاع 

الطبي عموما.
 ولفت ال���ى ان مجمع ناصر الطب���ي يؤمن إيمانًا 
راسخًا بأن مثل هذه اللقاءات الطبية سيكون لها 

األثر الفعال ف���ي تعميق وتوطيد أواصر العالقة 
بين المش���اركين وتعزز مس���يرة البحث العلمي 

وتبادل الخبرات في شتى المجاالت العلمية.
وقد تقدم "زقوت" بالش���كر والتقدير لكافة لجان 
المؤتمر، ولكل الش���ركات الدوائية والمؤسسات 
الطبي���ة التي قامت بتقدي���م دعمها إلنجاح هذا 

المؤتمر.
وأك���د الدكت���ور عمرو االس���طل المنس���ق العام 
للمؤتمر، ان المؤتم���ر يتميز هذا العام بمجموعة 
ابح���اث علمية انج���زت في قطاع غ���زة لتثبت ان 
القطاع رغم حصاره ، لدي���ه انجازات طبية هامة، 
مؤكدا على اهمية المؤتمر في ابراز الكوادر الطبية 
ونقل ما توصل اليه العلم في طب امراض الباطنة 
وتواصل مهني، واجتماعي بي���ن األطباء. ويأمل 
"األس���طل" ان ينجح المؤتمر في تحقيق اهدافه 
التي وضعها، وعرض توصيات هامة تثري العمل 

الطبي في قطاع غزة وتعمل على ازدهاره.
وأوضح رئيس اللجن���ة العلمية للمؤتمر الدكتور 
عالء الدي���ن المصري، أن المؤتمر س���يعقد هذا 
العام بمشاركة واس���عة من االطباء واختصاصي 
الباطنة في كافة المؤسس���ات الصحية في قطاع 

غزة، وأطباء من الداخل الفلس���طيني ومن القدس 
المحتلة، وسيشتمل على مجموعة من الفعاليات 
تتضم���ن عرض ابح���اث علمية ت���م انجازها في 
قطاع غزة وورش علمي���ة متخصصة وأوراق عمل 
للتدقيق الس���ريري، ودراس���ة حاالت مرضية من 
داخل المستشفيات بالقطاع، وكما سيكون هناك 
عرض آلخر التطورات في ط���ب الباطنة، والدليل 
االرشادي، وس���يكون هناك مش���اركة بالحضور 
والمحاضرات لطلبة كلي���ات الطب في الجامعات 

الفلسطينية.
وأش���ار "المصري" ان المؤتمر س���يتناول 8 أوراق 
عمل ألبحاث أنجزت في تخصصات الباطنة ) سكر، 
أورام ضغط، فشل كلوي � أمراض السمنة( إضافة 
إلى عش���رات أوراق العمل األخ���رى والتي أعدها 

اطباء واختصاصيون من القطاع.
وأكد رئيس اللجنة العلمية:"إن المؤتمر هذا العام 
س���يكون مميزا عن المؤتمرات السبعة السابقة، 
حيث س���يتم تس���ليط الضوء على أبحاث علمية 
تم إنجازها في مستشفيات وجامعات قطاع غزة، 
وإطالع المش���اركين على كثير م���ن البروتوكالت 

العالجية وفق آخر ما تم نشره عالميًا".

نابلس/ االستقالل:
ش���ارك عش���رات العاملي���ن في 
وكالة غوث وتش���غيل الالجئين 
امس  "اون���روا"،  الفلس���طينيين 
االثنين، في وقفة احتجاجية على 
توجه إدارة الوكالة إلنهاء خدمات 
194 موظف���ا في الضف���ة و956 

موظفا في قطاع غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي 
دعا لها اتح���اد العاملين بالوكالة 
أمام مكتبها ف���ي مدينة نابلس، 
تراجع  تؤك���د ض���رورة  الفت���ات 
"اون���روا" وعدم اتخاذه���ا أي قرار 
إلنه���اء خدمات مئ���ات العاملين 
فيها، لما لذلك من تبعات خطيرة 

على الموظفين وعائالتهم.
كان���ت وكال���ة غوث وتش���غيل 
الالجئين "اون���روا"، قد نفت على 
باسمها  الرس���مي  الناطق  لسان 
االدع���اءات  مشعش���ع،  س���امي 

التي تتناقله���ا بعض المنصات 
اإلعالمية عن ني���ة الوكالة وقف 

رواتب 22 ألفا من عامليها.
وبدء  الوكال���ة  م���دارس  وح���ول 

 ،2019-2018 الدراس���ية  السنة 
المف���وض  أن  مشعش���ع  أك���د 
العام س���يتخذ هذا القرار الهام 
والمتعل���ق ببدء العام الدراس���ي 

وفت���ح المدارس خالل ش���هر آب 
القادم، وبأن الوكالة مصممة على 
تحقيق هدفها ف���ي فتح أبواب 

مدارسها.

غزة / االستقالل:
قصف جيش االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، االثنين نقطتين للمقاومة شرقي 
بي���ت حانون وجباليا ش���مالي قطاع غ���زة. وأفادت مصادر محلي���ة، أن القصف 

اإلسرائيلي نفذته مدفعية وطائرات استطالع على المواقع المذكورة.
وقال بيان لجيش االحتالل إن طائراته العس���كرية أغارت على موقعْين تابعْين 

لحركة حماس، بزعم قرب وقوعهما من مكان أطلق منه شبان بالونات حارقة.
ويأتي القصف في ظل التوتر الذي يشهده قطاع غزة على خلفية التهديدات 
اإلس���رائيلية للقطاع وبعد يومين من تصعيد متبادل مع المقاومة عقب غارات 

إسرائيلية استهدفت مواقع للمقاومة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قامت شرطة االحتالل بحملة إصدار مخالفات مالية بحق المواطنين، الذين كانوا 

في طريقهم إلى الخان األحمر، وفرض مخالفات مالية بقيمة 1000 شيكل.
وقامت شرطة االحتالل بمخالفة المواطنين الذين يقطعون الشارع باتجاه الخان 

األحمر بقيمة 1000 شيقل .
ونصبت ش���رطة االحتالل حاجزًا عند الش���ارع المؤدي إلى قري���ة الخان األحمر، 
والتي يضطر المواطنون إما إلى قطع الشارع الرئيسي سيرًا على األقدام، أو إلى 

استخدام مركباتهم في طريق طويلة ووعرة للوصول إلى الخان األحمر.

غزة/ االستقالل:
طالبت دراس���ة أصدرها مجلس العالقات الدولية يوم أم���س االثنين، األطراف العربية 
وفي مقدمتهم الفلسطينيون وكل المناصرين للحق الفلسطيني، كشف التناقض في 
السياسة الخارجية األمريكية التي تدعو إلى محاربة التطرف، وفي نفس الوقت تمارس 

عكس ذلك من خالل دعم المتطرفين في دولة الكيان اإلسرائيلي.
ونوهت الدراسة، إلى وجوب التركيز من قبل األطراف العربية والفلسطينية على ضرورة 

تحييد الدين في النزاع السياسي ومطالبة اإلدارة األمريكية بذلك.
وخلصت الدراس���ة، إلى أن التيار الدين���ي كان له أثر كبير في وص���ول الرئيس ترامب 

للرئاسة وأنه استغل البعد الديني لتمرير سياساته المتعلقة ب�"إسرائيل".
وجاء في الدراس���ة أن تأثي���ر المنظمات الدينية على السياس���ة الخارجية األمريكية ال 
يقتصر على ممارس���ة ضغوط إعالمية أو سياسية فحسب، "ألن توقيع ترامب الضمني 
على صفقة سياسية مع التيار الديني القوي في واشنطن لتنفيذ وعود سياسية ودينية 

تجاه إسرائيل كانت ثمنًا لوصوله إلى منصب الرئاسة".
وأشارت إلى أن خلفية الرئيس األمريكي الدينية ال تهم التيارات الدينية كثيرًا، فإعطاء 
أصواتهم لمرشحي الرئاس���ة األمريكية ال تحكمه المعتقدات الدينية بقدر ما تحكمه 
المصالح، حتى الرؤس���اء الديمقراطيون لم يس���بق لهم أن دخلوا في صدام حقيقي مع 
اإلنجيليي���ن وغيرهم من التيارات والجماعات الدينية المختلفة، وخصوصًا إذا كان األمر 

يتعلق ب�"إسرائيل".
وجاء في الدراس���ة: " لقد كش���فت إدارة ترامب عن حالة الترهل ل���دى التيارات األخرى 
الليبرالية أو المحافظة من دعم إسرائيل داخل الواليات المتحدة، فتأثيرها على السياسة 
الخارجية األمريكي���ة ال ُيقارن بالتيارات الدينية المحافظة، كم���ا أن اضطهاده الواضح 
للمسلمين داخل الواليات المتحدة وهجومه الصريح عليهم في كافة أرجاء العالم، يدلل 

على انعدام قدرتهم على التأثير."

دراسة: ترامب استغل 
الدين بسياساته
 نحو »إسرائيل«

وقفــة بنابلــس رفضــًا إلنهــاء 
خدمــات مئــات العامليــن »بأونــروا«

مجمع ناصر الطبي ينهي استعداداته لعقد 
المؤتمر العلمي الثامن ألمراض الباطنة

االحتالل يغلق     ...

جانب من الوقفة بنابل�س اأم�س   

قصف إسرائيلي 
يستهدف مرصدين 
للمقاومة شمال القطاع

1000  شيقل قيمة 
المخالفة لمن يقطع 
شارع الخان األحمر

غزة/ االستقالل:
قال الناطق باس���م حركة حماس، عبد اللطي���ف القانوع إن قرار اإلحتالل بإغالق 
معبر كرم أبو س���الم بالكامل وتقليص مساحة الصيد، وتهديداته المتواصلة 
لقطاع غزة يعكس نواياه الس���يئة بتشديد الحصار وإحكامه وارتكاب مزيد من 

الجرائم ضد أبناء شعبنا في غزة.
و دعا القانوع في تصريح له مس���اء أمس االثنين المجتم���ع الدولي والعالم أن 

يخرج عن صمته تجاه ما يمارسه االحتالل من جرائم بحق اإلنسانية.
ق���رر وزير الحرب االس���رائيلي أفيغ���دور ليبرمان مع قائد هيئ���ة االركان غادي 
ايزنكوت إغالق معبر كرم أبو س���الم التجاري الوحيد مع قطاع غزة، ومنع دخول 

الوقود والغاز، وتقليص مساحة الصيد لثالثة أميال، حتى يوم األحد المقبل.
واستثنى القرار دخول المواد الغذائية واألدوية.

وب���رر قادة االحتالل هذا االجراء بأنه جاء ردًا عل���ى إطالق البالونات الحارقة على 
المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

يش���ار إلى أن جيش االحتالل منع أكثر من مائة س���لعة م���ن دخول قطاع غزة، 
ومنع التصدير من القطاع األسبوع الماضي، وشن بعدها عدوانًا على القطاع، إال 

أن التدخل المصري األممي حال دون تصاعد األوضاع وتطورها لعدوان واسع.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجبرت سلطات االحتالل الصهيوني، امس االثنين، مواطًنا 
فلسطينًيا على إخالء منزله الواقع جنوب المسجد األقصى، 

وذلك تمهيًدا لهدمه.
من جهته، أفاد مركز معلومات وادي حلوة في س���لوان، بأن 
»المواطًن جمال هادية اضطر ، إلى إخالء منزله في حي الثوري 
ببلدة سلوان، بعد تس���ّلمه أمًرا بالهدم من بلدية االحتالل، 
األس���بوع الماضي«، ُمضيًفا أن عائلة »هادية« المكونة من 
س���تة أفراد تقطن في هذا المنزل المبني منذ أكثر من 30 

عاًما، والذي تّدعي البلدية بأنه بناء »غير مرّخص«.
جدير بالذك����ر أن بلدية االحتالل أجب����رت ثالثة مواطنين 
مقدس����يين على هدم منازلهم »ذاتًيا« خالل شهر يونيو/ 

حزيران الماضي، بحجة »عدم الترخيص«.

االحتالل ُيجبر مقدسًيا 
على إخالء منزله 
تمهيدا لهدمه 

حماس: إجراءات االحتالل 
تعكس نواياه السيئة 

بتشديد الحصار

ويعتبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد لسكان القطاع الذين يعيشون أوضاًعا 
اقتصادية صعبة للغاية في ظل استمرار الحصار وشديد اإلجراءات على حركة 

دخول وخروج البضائع.
ويأتي هذا القرار عقب أسبوع من قرار حكومة االحتالل تقليص البضائع الموردة 
إلى القطاع عبر المعبر، ومنع التصدير عبره، مدعيًة أن ذلك جاء بس���بب استمرار 

إطالق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غالف القطاع.
فيما أكدت وسائل إعالم عبرية، مساء أمس االثنين، أن »إسرائيل« قررت تقليص 

مساحة الصيد في بحر غزة إلى مسافة 3 ميل.
وقال موقع واال العبري، إن الجيش اإلس���رائيلي قرر تقليص مساحة الصيد في 
بحر غزة من مس���افة 6 ميل إلى 3 ميل فق���ط. من جهته قال نقيب الصيادين 
الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش  في تصريحات صحفية  »لم نبلغ حتى 

اللحظة بتقليص مساحة الصيد«.
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غزة/ االستقالل 
أنه���ى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس 
جنوب قطاع غزة، اس���تعداداته لتنظيم المؤتمر 
العلمي الثامن ألمراض الباطنة الذي سيعقد في 
فندق المش���تل في غزة، بعنوان "إجتهد ِلتعلم، 
م لتزدهر"، الجمعة القادمة من 20 وحتى 22  َتعلَّ

تموز/يوليو الحالي.
وقال رئيس المؤتمر الدكتور محمد خليل زقوت 
إن المؤتمر الثامن للباطنة يش���كل اضافة نوعية 
هام���ة على صعي���د التعليم الطبي، ويكتس���ب 
اهمية بالغ���ة نابعة من القضايا الطبية والمحاور 
الصحية الشمولية واالوراق الطبية العلمية التي 
تقدم من قبل اطباء مش���هود له���م بالخبرة في 

مجال اختصاصاتهم.
وأض���اف ان المؤتم���ر ينعقد بمش���اركة كوكبة 
من االطب���اء المتميزين ف���ي مجاالتهم من كافة 
القطاع���ات الطبية، داعيا ال���ى ان يعكس فائدة 
كبيرة عليهم وعلى الكوادر المش���اركة والقطاع 

الطبي عموما.
 ولفت ال���ى ان مجمع ناصر الطب���ي يؤمن إيمانًا 
راسخًا بأن مثل هذه اللقاءات الطبية سيكون لها 

األثر الفعال ف���ي تعميق وتوطيد أواصر العالقة 
بين المش���اركين وتعزز مس���يرة البحث العلمي 

وتبادل الخبرات في شتى المجاالت العلمية.
وقد تقدم "زقوت" بالش���كر والتقدير لكافة لجان 
المؤتمر، ولكل الش���ركات الدوائية والمؤسسات 
الطبي���ة التي قامت بتقدي���م دعمها إلنجاح هذا 

المؤتمر.
وأك���د الدكت���ور عمرو االس���طل المنس���ق العام 
للمؤتمر، ان المؤتم���ر يتميز هذا العام بمجموعة 
ابح���اث علمية انج���زت في قطاع غ���زة لتثبت ان 
القطاع رغم حصاره ، لدي���ه انجازات طبية هامة، 
مؤكدا على اهمية المؤتمر في ابراز الكوادر الطبية 
ونقل ما توصل اليه العلم في طب امراض الباطنة 
وتواصل مهني، واجتماعي بي���ن األطباء. ويأمل 
"األس���طل" ان ينجح المؤتمر في تحقيق اهدافه 
التي وضعها، وعرض توصيات هامة تثري العمل 

الطبي في قطاع غزة وتعمل على ازدهاره.
وأوضح رئيس اللجن���ة العلمية للمؤتمر الدكتور 
عالء الدي���ن المصري، أن المؤتمر س���يعقد هذا 
العام بمشاركة واس���عة من االطباء واختصاصي 
الباطنة في كافة المؤسس���ات الصحية في قطاع 

غزة، وأطباء من الداخل الفلس���طيني ومن القدس 
المحتلة، وسيشتمل على مجموعة من الفعاليات 
تتضم���ن عرض ابح���اث علمية ت���م انجازها في 
قطاع غزة وورش علمي���ة متخصصة وأوراق عمل 
للتدقيق الس���ريري، ودراس���ة حاالت مرضية من 
داخل المستشفيات بالقطاع، وكما سيكون هناك 
عرض آلخر التطورات في ط���ب الباطنة، والدليل 
االرشادي، وس���يكون هناك مش���اركة بالحضور 
والمحاضرات لطلبة كلي���ات الطب في الجامعات 

الفلسطينية.
وأش���ار "المصري" ان المؤتمر س���يتناول 8 أوراق 
عمل ألبحاث أنجزت في تخصصات الباطنة ) سكر، 
أورام ضغط، فشل كلوي � أمراض السمنة( إضافة 
إلى عش���رات أوراق العمل األخ���رى والتي أعدها 

اطباء واختصاصيون من القطاع.
وأكد رئيس اللجنة العلمية:"إن المؤتمر هذا العام 
س���يكون مميزا عن المؤتمرات السبعة السابقة، 
حيث س���يتم تس���ليط الضوء على أبحاث علمية 
تم إنجازها في مستشفيات وجامعات قطاع غزة، 
وإطالع المش���اركين على كثير م���ن البروتوكالت 

العالجية وفق آخر ما تم نشره عالميًا".

نابلس/ االستقالل:
ش���ارك عش���رات العاملي���ن في 
وكالة غوث وتش���غيل الالجئين 
امس  "اون���روا"،  الفلس���طينيين 
االثنين، في وقفة احتجاجية على 
توجه إدارة الوكالة إلنهاء خدمات 
194 موظف���ا في الضف���ة و956 

موظفا في قطاع غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي 
دعا لها اتح���اد العاملين بالوكالة 
أمام مكتبها ف���ي مدينة نابلس، 
تراجع  تؤك���د ض���رورة  الفت���ات 
"اون���روا" وعدم اتخاذه���ا أي قرار 
إلنه���اء خدمات مئ���ات العاملين 
فيها، لما لذلك من تبعات خطيرة 

على الموظفين وعائالتهم.
كان���ت وكال���ة غوث وتش���غيل 
الالجئين "اون���روا"، قد نفت على 
باسمها  الرس���مي  الناطق  لسان 
االدع���اءات  مشعش���ع،  س���امي 

التي تتناقله���ا بعض المنصات 
اإلعالمية عن ني���ة الوكالة وقف 

رواتب 22 ألفا من عامليها.
وبدء  الوكال���ة  م���دارس  وح���ول 

 ،2019-2018 الدراس���ية  السنة 
المف���وض  أن  مشعش���ع  أك���د 
العام س���يتخذ هذا القرار الهام 
والمتعل���ق ببدء العام الدراس���ي 

وفت���ح المدارس خالل ش���هر آب 
القادم، وبأن الوكالة مصممة على 
تحقيق هدفها ف���ي فتح أبواب 

مدارسها.

غزة / االستقالل:
قصف جيش االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، االثنين نقطتين للمقاومة شرقي 
بي���ت حانون وجباليا ش���مالي قطاع غ���زة. وأفادت مصادر محلي���ة، أن القصف 

اإلسرائيلي نفذته مدفعية وطائرات استطالع على المواقع المذكورة.
وقال بيان لجيش االحتالل إن طائراته العس���كرية أغارت على موقعْين تابعْين 

لحركة حماس، بزعم قرب وقوعهما من مكان أطلق منه شبان بالونات حارقة.
ويأتي القصف في ظل التوتر الذي يشهده قطاع غزة على خلفية التهديدات 
اإلس���رائيلية للقطاع وبعد يومين من تصعيد متبادل مع المقاومة عقب غارات 

إسرائيلية استهدفت مواقع للمقاومة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قامت شرطة االحتالل بحملة إصدار مخالفات مالية بحق المواطنين، الذين كانوا 

في طريقهم إلى الخان األحمر، وفرض مخالفات مالية بقيمة 1000 شيكل.
وقامت شرطة االحتالل بمخالفة المواطنين الذين يقطعون الشارع باتجاه الخان 

األحمر بقيمة 1000 شيقل .
ونصبت ش���رطة االحتالل حاجزًا عند الش���ارع المؤدي إلى قري���ة الخان األحمر، 
والتي يضطر المواطنون إما إلى قطع الشارع الرئيسي سيرًا على األقدام، أو إلى 

استخدام مركباتهم في طريق طويلة ووعرة للوصول إلى الخان األحمر.

غزة/ االستقالل:
طالبت دراس���ة أصدرها مجلس العالقات الدولية يوم أم���س االثنين، األطراف العربية 
وفي مقدمتهم الفلسطينيون وكل المناصرين للحق الفلسطيني، كشف التناقض في 
السياسة الخارجية األمريكية التي تدعو إلى محاربة التطرف، وفي نفس الوقت تمارس 

عكس ذلك من خالل دعم المتطرفين في دولة الكيان اإلسرائيلي.
ونوهت الدراسة، إلى وجوب التركيز من قبل األطراف العربية والفلسطينية على ضرورة 

تحييد الدين في النزاع السياسي ومطالبة اإلدارة األمريكية بذلك.
وخلصت الدراس���ة، إلى أن التيار الدين���ي كان له أثر كبير في وص���ول الرئيس ترامب 

للرئاسة وأنه استغل البعد الديني لتمرير سياساته المتعلقة ب�"إسرائيل".
وجاء في الدراس���ة أن تأثي���ر المنظمات الدينية على السياس���ة الخارجية األمريكية ال 
يقتصر على ممارس���ة ضغوط إعالمية أو سياسية فحسب، "ألن توقيع ترامب الضمني 
على صفقة سياسية مع التيار الديني القوي في واشنطن لتنفيذ وعود سياسية ودينية 

تجاه إسرائيل كانت ثمنًا لوصوله إلى منصب الرئاسة".
وأشارت إلى أن خلفية الرئيس األمريكي الدينية ال تهم التيارات الدينية كثيرًا، فإعطاء 
أصواتهم لمرشحي الرئاس���ة األمريكية ال تحكمه المعتقدات الدينية بقدر ما تحكمه 
المصالح، حتى الرؤس���اء الديمقراطيون لم يس���بق لهم أن دخلوا في صدام حقيقي مع 
اإلنجيليي���ن وغيرهم من التيارات والجماعات الدينية المختلفة، وخصوصًا إذا كان األمر 

يتعلق ب�"إسرائيل".
وجاء في الدراس���ة: " لقد كش���فت إدارة ترامب عن حالة الترهل ل���دى التيارات األخرى 
الليبرالية أو المحافظة من دعم إسرائيل داخل الواليات المتحدة، فتأثيرها على السياسة 
الخارجية األمريكي���ة ال ُيقارن بالتيارات الدينية المحافظة، كم���ا أن اضطهاده الواضح 
للمسلمين داخل الواليات المتحدة وهجومه الصريح عليهم في كافة أرجاء العالم، يدلل 

على انعدام قدرتهم على التأثير."

دراسة: ترامب استغل 
الدين بسياساته
 نحو »إسرائيل«

وقفــة بنابلــس رفضــًا إلنهــاء 
خدمــات مئــات العامليــن »بأونــروا«

مجمع ناصر الطبي ينهي استعداداته لعقد 
المؤتمر العلمي الثامن ألمراض الباطنة

االحتالل يغلق     ...

جانب من الوقفة بنابل�س اأم�س   

قصف إسرائيلي 
يستهدف مرصدين 
للمقاومة شمال القطاع

1000  شيقل قيمة 
المخالفة لمن يقطع 
شارع الخان األحمر

غزة/ االستقالل:
قال الناطق باس���م حركة حماس، عبد اللطي���ف القانوع إن قرار اإلحتالل بإغالق 
معبر كرم أبو س���الم بالكامل وتقليص مساحة الصيد، وتهديداته المتواصلة 
لقطاع غزة يعكس نواياه الس���يئة بتشديد الحصار وإحكامه وارتكاب مزيد من 

الجرائم ضد أبناء شعبنا في غزة.
و دعا القانوع في تصريح له مس���اء أمس االثنين المجتم���ع الدولي والعالم أن 

يخرج عن صمته تجاه ما يمارسه االحتالل من جرائم بحق اإلنسانية.
ق���رر وزير الحرب االس���رائيلي أفيغ���دور ليبرمان مع قائد هيئ���ة االركان غادي 
ايزنكوت إغالق معبر كرم أبو س���الم التجاري الوحيد مع قطاع غزة، ومنع دخول 

الوقود والغاز، وتقليص مساحة الصيد لثالثة أميال، حتى يوم األحد المقبل.
واستثنى القرار دخول المواد الغذائية واألدوية.

وب���رر قادة االحتالل هذا االجراء بأنه جاء ردًا عل���ى إطالق البالونات الحارقة على 
المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

يش���ار إلى أن جيش االحتالل منع أكثر من مائة س���لعة م���ن دخول قطاع غزة، 
ومنع التصدير من القطاع األسبوع الماضي، وشن بعدها عدوانًا على القطاع، إال 

أن التدخل المصري األممي حال دون تصاعد األوضاع وتطورها لعدوان واسع.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجبرت سلطات االحتالل الصهيوني، امس االثنين، مواطًنا 
فلسطينًيا على إخالء منزله الواقع جنوب المسجد األقصى، 

وذلك تمهيًدا لهدمه.
من جهته، أفاد مركز معلومات وادي حلوة في س���لوان، بأن 
»المواطًن جمال هادية اضطر ، إلى إخالء منزله في حي الثوري 
ببلدة سلوان، بعد تس���ّلمه أمًرا بالهدم من بلدية االحتالل، 
األس���بوع الماضي«، ُمضيًفا أن عائلة »هادية« المكونة من 
س���تة أفراد تقطن في هذا المنزل المبني منذ أكثر من 30 

عاًما، والذي تّدعي البلدية بأنه بناء »غير مرّخص«.
جدير بالذك����ر أن بلدية االحتالل أجب����رت ثالثة مواطنين 
مقدس����يين على هدم منازلهم »ذاتًيا« خالل شهر يونيو/ 

حزيران الماضي، بحجة »عدم الترخيص«.

االحتالل ُيجبر مقدسًيا 
على إخالء منزله 
تمهيدا لهدمه 

حماس: إجراءات االحتالل 
تعكس نواياه السيئة 

بتشديد الحصار

ويعتبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد لسكان القطاع الذين يعيشون أوضاًعا 
اقتصادية صعبة للغاية في ظل استمرار الحصار وشديد اإلجراءات على حركة 

دخول وخروج البضائع.
ويأتي هذا القرار عقب أسبوع من قرار حكومة االحتالل تقليص البضائع الموردة 
إلى القطاع عبر المعبر، ومنع التصدير عبره، مدعيًة أن ذلك جاء بس���بب استمرار 

إطالق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غالف القطاع.
فيما أكدت وسائل إعالم عبرية، مساء أمس االثنين، أن »إسرائيل« قررت تقليص 

مساحة الصيد في بحر غزة إلى مسافة 3 ميل.
وقال موقع واال العبري، إن الجيش اإلس���رائيلي قرر تقليص مساحة الصيد في 
بحر غزة من مس���افة 6 ميل إلى 3 ميل فق���ط. من جهته قال نقيب الصيادين 
الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش  في تصريحات صحفية  »لم نبلغ حتى 

اللحظة بتقليص مساحة الصيد«.
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جورجيا/ االستقالل:
صرحت الش���رطة في والية جورجيا األمريكية، عن توقيف شرطيتين عن 
العمل، وذلك بعد أن استخدمتا القرعة بواسطة العملة المعدنية، لتقرير ما 

إذا كانتا ستعتقالن شابة ارتكبت مخالفة مرورية.
ووفقًا لما نقلته س���كاي نيوز عربية، فإن الشرطيتين اللتين عوقبتا، أوقفتا 

شابة تبلغ من العمر 24 عاما، جراء تجاوزها السرعة أثناء قيادة السيارة.
وبحسب بيان للشرطة ومقطع مصور للحادث بثته محطة تلفزيون محلية، 
قامت الشرطيتان بوقف المرأة في أبريل عندما كانت تقود سيارتها بسرعة 
بس���بب تأخرها عن العمل في صالون لتصفيف الش���عر في أتالنتا ومرت 

بسرعة بلغت 130 كيلومترا أمام الشرطيتين على طريق زلق.
وأوضح بيان لشرطة روزويل، أن الشرطيتين ناقشتا ما إذا كانتا ستسجالن 
مخالفة لس���يارة ويب بس���بب تجاوزها الس���رعة أم تعتقالنها لقيادتها 

الطائشة.

توقيف شرطيتين 
عــن العمــل 

لسبــب غريــب!

االستقالل/ وكاالت:
ش���هد فندق بريطاني سلس���لة من األحداث الغريبة منذ عام 1865 دفعت البعض إلى اعتباره أكثر 

الفنادق رعبًا في بريطانيا.
وكان الفندق ش���اهدًا على 16 حالة وفاة بين الضيوف والموظفين على مر الس���نين، وتناقل السكان 
في موركامب بمدينة النس مجموعة من القصص المرعبة عن الفندق، بحس���ب صحيفة ديلي س���تار 

البريطانية.
وتقول إيمر جاي )42 عامًا( وهي إحدى سكان المنطقة ومالكة الفندق: "المكان غريب حقًا، لقد حدثت 

الكثير من األشياء، أشعر بعدم االرتياح في بعض الغرف وكأن أحدًا يراقبني".
وأضافت: "تعمل أجهزة التلفزيون من تلقاء نفس���ها في بعض األحيان، وغالبًا ما ُتعرض أفالم حربية. 

وفي القبو، يمكن سماع أصوات غريبة، األمر يبعث على الرعب حقا".
وتعيش جاي في المنطقة منذ والدتها، وسمعت العديد من القصص والشائعات المحيطة بالمبنى، 
وعندما اش���ترت الفندق، كانت تعرف بما يدور حوله من أقاوي���ل، لكنها لم تكن تؤمن بالخوارق، فلم 
يزعجها هذا األمر، ولكن بعد انتقالها إلى المكان، بدأت أشياء غريبة تحدث من وقت آلخر، مما دفعها 

إلى أن تغير رأيها.

االستقالل/ وكاالت:
بينت دراس���ة علمية حديثة، أن الدوام الليلي، يعرض اإلنسان لإلصابة بالجلطة 
وأمراض القلب والس���رطان، و ذلك ناتج عما يتعرض له الجس���م من تغيير في 

عملية التمثيل الغذائي.
و كشفت دراسة أخرى أجريت في  كل من جامعة والية واشنطن وجامعة سري 
البريطانية، أن المناوبات الليلية  تربك عددا من العمليات الكيميائية التي اعتاد 

الجسم على القيام بها في أوقات أخرى.
وحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فالعمل الليلي  بصفة عامة 
يؤثر بش���كل ملحوظ  على عملية التمثيل الغذائي في الجسم )االستقالب(، و 
هذا يؤدي إلى هضم غير سليم للطعام بخالف ما يحصل لدى من يعملون نهارا 

ويخلدون إلى النوم ليال.
ويشار إلى أن ارتباك عملية التمثيل الغذائي في جسم اإلنسان يسبب أمراضا 

عديدة مثل السمنة والسرطان والكلى.

احذروا من الدوام الليلي!

تعرف على أكثر الفنادق

 رعبًا في بريطانيا

االستقالل/ وكاالت:
هاجم رجل مسن أربعة أشخاص جالسين في سيارة 
غربي ألمانيا برذاذ الفلفل وس���كين مطبخ بس���بب 
ارتفاع صوت الموس���يقى الصادرة من سيارتهم، 
بحسب ما أعلنت الشرطة األلمانية أول أمس األحد.

وفي التفاصيل، ش���عر الرجل بانزع���اج خالل فترة 
اس���تجمامه على نهر الن في بل���دة بزليش بالقرب 
من مدينة ليمبورج في والية هيس���ن غربي ألمانيا 

بس���بب الموس���يقى العالية الصادرة من السيارة 
المصفوفة هناك.

وتوجه الرجل إلى السيارة ليلة السبت/األحد ومعه 
رذاذ الفلف���ل، ورش الم���ادة المهيج���ة عبر نافذة 
السيارة المفتوحة، واستخدم سكينة مطبخ لثقب 
إطار السيارة المطاطي. وهرب الشباب األربعة الذين 
تت���راوح أعمارهم بي���ن 22 و26 عامًا من الس���يارة 

واستدعوا الشرطة.

االستقالل/ وكاالت:
نشرت مجلة ” EurekAlert ” خبرًا مفاده أن نقص ضوء النهار 

يؤدي إلى تفاقم أعراض مرض نفسي خطير.
المجل���ة نقلت الخبر ع���ن علماء من جامع���ة بينغهامتون في 
الواليات المتحدة، قالوا إن نقص ضوء النهار في المناطق التي 
تش���هد أياما غائمة في معظم فصول السنة، يؤدي إلى تفاقم 
أعراض اضطراب الوس���واس القهري، وهو مرض عقلي يعاني 
فيه المرضى من مالزمة أف���كار مزعجة أو مخيفة لهم )هوس(، 

وأكد العلماء أنهم يحاولون التخلص منه ولكنهم يعجزون عن 
ذلك.

وأضاف العلماء أن أكثر مناطق انتشار المرض تتركز في خطوط 
العرض الشمالية للكرة األرضية، حيث يؤدي نقص كمية الضوء 
فيها إلى عدم توافق بين إيقاع الس���اعة البيولوجية لإلنس���ان 
وال���دورة الضوئية خالل الي���وم، ما يؤدي إل���ى تفاقم أعراض 
اضطراب الوس���واس القه���ري لدى المرض���ى، ويزيد من خطر 

اإلصابة بهذا المرضى لدى األصحاء.

مسن يغضب من 4 شباب.. 
فينتقم منهم برذاذ الفلفل

دراسة: الطقس الغائم 
ُيسبب الوسواس القهري
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