
غزة /خالد اشتيوي:
ش���ارك عش���رات الفلس���طينيين من بينهم أطفال في قطاع غ���زة، يوم أمس 

الثالثاء، في وقفة، احتجاجًا على سياسة استهداف جيش االحتالل 
اإلس���رائيلي لألطفال بشكل مباشر. ورفع المش���اركون في الوقفة، 

غزة/نادر الصفدي:
حذر الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد األقصى المبارك، 
من قيام االحتالل "اإلسرائيلي" بصناعة هزة أرضية لتدمير 
المس���جد األقصى بأكمله خ���الل الفترة القليل���ة المقبلة. 

وأكد الش���يخ صبري، في تصريح خاص ل�"االس���تقالل"، أن 
كل المؤش���رات تدلل على أن االحتالل يطبخ ويحضر شيئًا 

خطيرًا للمساس بالمسجد األقصى ومحيطه، 
وق���د يكون ذل���ك هزة اصطناعي���ة تدمر كل 
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جيش االحتالل يبدأ اليوم 
»بئر السبع« مناورات عسكرية بـ

غزة/ االستقالل:
يب���دأ جي���ش االحت���الل اإلس���رائيلي، اليوم 
األربعاء، تدريبات ومناورات عس���كرية واسعة 
النط���اق في منطق���ة بئر الس���بع و«أوفاكيم« 
الواقعة بمنطق���ة النقب المحت���ل غربي بئر 

السبع المحتل .منذ العام 1948م.
وقالت القناة السابعة العبرية، مساء أمس: إنه 
سيكون حركة نشطة لقوات األمن والمركبات 

العس���كرية، إلى جانب إطالق صافرات اإلنذار 
ضمن المناورات. ونوهت إلى أنه من المتوقع 
اكتمال التمرين بحلول نهاية األسبوع الجاري.

وفي س���ياق آخ���ر، أف���ادت القناة العاش���رة 
العبرية، بأن جيش االحتالل قد تس���لم رسالة 
من القيادة السياس���ية مفاده���ا أنه في حال 
اس���تمرار البالونات الحارقة م���ن قطاع غزة »ال 

مفر من عملية عسكرية«.

غزة/ محمود عمر:
يحمل قرار رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو إغالق معبر كرم أبو سالم 

التجاري، رس���ائل تضليلية تهدف إلحباط الش���عب الفلسطيني 
في قط���اع غزة ودفعه نحو اليأس، بتعزي���ز فكرة أن تضحياتهم 

 بتقليص مساحة الصيد إلى 3 أميال 
  »إسرائيــل« تغــرق 
أحــالم صيــادي غــزة 

غزة/ دعاء الحطاب: 
مازالت سلطات االحتالل اإلسرائيلي تتفنن في إحكام حلقات التضييق والحصار 

وس���رقة أحالم الصيادين في حياة كريمة تمكنهم وذويهم من 
تلبية أبس���ط مقومات الحياة في قطاع غ���زة، فمن التنكيل بهم 

اتحاد الموظفين: 
إن لم تتراجع 

»اونروا« عن قراراتها 
سنصعد خطواتنا 

إغالق معبر »أبو سالم« يعيدها لمربع الحصار األول 

ضغط »إسرائيل« على غزة.. 
هل ينفجر في وجهها؟

خطيب األقصى لـ »االستقالل«: الحفريات أسفل  
األقصى تعمقت وانهياره بات قريبًا للغاية

غزة/  سماح المبحوح:
ناش���د مرضى قطاع غزة يوم أمس الثالث���اء، دول العالم من أجل توفير األدوية 
الالزمة لعالجهم، وذلك خالل وقفة أمام حاجز بيت حانون/ إيرز شمالي القطاع.

وش���ارك في الوقف���ة التي نظمها القط���اع الصحي، ممثلون عن المؤسس���ات 
الحقوقية، وهيئة الحراك الش���عبي لمس���يرة العودة، باإلضافة إلى 
أطباء وممرضين ومصابين وذويهم. وطالب المتحدث باس���م وزارة 

خالل وقفة احتجاجية

صحة غزة : 90 % من مرضى 
السرطان ال يتوفر لهم عالج

اعت�صام برام 
اهلل للمطالبة 

با�صرتداد جثامني 
ال�صهداء املحتجزة

رام الله/ االستقالل:
اعتصم عشرات المواطنين من 
عائ���الت الش���هداء المحتجزة 

ل���دى  جثامينه���م 
االحتالل اإلسرائيلي 

اإطالق احلملة 
الوطنية حلماية 

خم�ص�صات الأ�صرى
رام الله/ االستقالل:

مؤسس���ات  ع���دة  أطلق���ت 
فلسطينية، أمس الثالثاء، الحملة 
القرصنة وسرقة  لرفض  الوطنية 

أم���وال ومخصص���ات 
وأهال���ي  األس���رى 

2 2

2 2

نخشى قيام االحتالل بهزة اصطناعية لتدميره 

حمادة لـ »االستقالل«: 
أزمــة غــاز الطهــي

 تتفاقــم والكميــات 
المتوفرة تكفي ليوم واحد 

 وقفة بغزة احتجاجًا على 
استهداف االحتالل لـ »األطفال«

غزة/ اال�ستقالل:
ك�س��ف م�سدر فل�سطيني مطلع، اأن حركة املقاومة 
االإ�سالمية )حما�س(، وافقت على الطرح امل�سري 
ل�"امل�ساحلة الفل�سطينية"، والذي ين�ّس على عدة 

نقاط اأبرزها ت�سكيل حكومة وحدة وطنية خالل 
مدة اأق�ساها 5 اأ�سابيع. ونقلت وكالة "االأنا�سول" 
مباحث��ات  عل��ى  املّطل��ع  امل�س��در  ع��ن  الرتكي��ة 
امل�ساحلة، )رف�س الك�سف عن هويته( التي جرت 

يف العا�سمة امل�سرية القاهرة، موؤخرًا قوله: "اإن 
حما���س وافقت عل��ى الطرح امل�س��ري للم�ساحلة، 

وم�سر تنتظر موافقة رئي�س ال�سلطة 
حممود عبا�س  على روؤيتها".

»حماس« توافق على الرؤية المصرية 
للمصالحة  و»فتح«: الساعات القادمة حاسمة 

غزة/ االستقالل:
أصيب مواطن بقصف طائرة إسرائيلية ُمسيرة لمجموعة مواطنين شرقي حي 
التفاح ش���رق مدينة غزة. وأفاد ش���هود عيان بأن طائرات االحتالل استهدفت 
مجموعة من المواطنين ش���رقي حي التفاح، ما أس���فر عن إصابة مواطن بجراح 

طفيفة. ورفعت قوات االحتالل اآلونة األخيرة وتيرة قصف الشبان 
قرب الس���ياج الفاصل مع األراضي الفلسطينية المحتلة، ورافقها 

إصابة بقصف إسرائيلي 
لمجموعة مواطنين شرق غزة

وقفة  احتجاجية ملر�سى غزة اأمام حاجز بيت حانون اأم�س           ) ت�سوير / حممود عجور (
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رام الله/ االستقالل:
اعتصم عشرات المواطنين من 
المحتجزة  الش���هداء  عائالت 
االحتالل  ل���دى  جثامينه���م 
اإلس���رائيلي وسط مدينة رام 
الله بالضفة الغربية المحتلة، 
للمطالبة باس���ترداد جثامين 

أبنائهم المحتجزة.
وش����ارك في االعتص����ام الذي 
إلي����ه الحمل����ة الوطنية  دعت 
الس����ترداد جثامين الشهداء، 
سياس����ية  ش����خصيات 
خالله  ورفع����وا  ومجتمعي����ة، 
صور عدد من الشهداء، ورددوا 
هتاف����ات غاضبة م����ن جرائم 

االحتالل.
المش���اركون استمرار  واعتبر 
احتج���از االحت���الل لجثامين 
ح���رب  جريم���ة  الش���هداء، 
اإلنس���ان  لحقوق  وانته���اك 

والمواثيق الدولية.
وق���ال مدي���ر مرك���ز القدس 
عصام  القانونية  للمس���اعدة 

يأت���ي  "االعتص���ام  إن:  الع���اروري 
بالتزامن مع عق���د محكمة االحتالل 
جلس���ة للنظ���ر في قضي���ة احتجاز 
25 ش���هيًدا، ممن ارتق���وا برصاص 
على  بعضه���م مض���ى  االحت���الل، 

احتجازه أكثر من عامين".
وذكر أن أهالي الش���هداء ال يعلقون 

كثيًرا على محاكم االحتالل، التي هي 
جزء من السياسة العنصرية لحكومة 

االحتالل المتطرفة".
ولف���ت الع���اروري إل���ى أن "المعركة 
والش���وارع  الميادين  في  مس���تمرة 

نص���رة لعائ���الت الش���هداء حت���ى 
نرغ���م االحت���الل عل���ى اإلف���راج عن 
الجثامين المحتجزة"، مش���يًرا إلى أن 
"االحتالل يدفن جثامين الش���هداء 
الفلسطينيين في شروط غير الئقة".

االحت���الل  س���لطات  وتحتج���ز 
اإلس���رائيلي في مقاب���ر األرقام نحو 
253 شهيًدا فلسطينًيا، ممن قامت 
بقتله���م، عدا عن عدٍد كبير منهم ال 

تعلم عائالتهم عن مصيرهم شيًئا.

اعتصام برام الله للمطالبة باسترداد 
جثاميــن الشهــداء المحتجــزة

اعت�سام لأهايل ال�سهداء املحتجزة جثامينهم، للمطالبة باإ�سرتداد جثامني ابنائهم

نابلس/ االستقالل:
أك���د نائب رئيس حرك���ة فتح محمود العالول، أمس الثالث���اء، وجود أفكار 
جديدة لتحقيق المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس، مؤكدا أن حركته 

لن تفرط بها.
جاء ذلك في كلمة له خالل مهرجان "إسقاط صفقة القرن "، ودعمًا واسنادًا 
للقيادة في مواجهتها، الذي نظم اليوم على دوار الش���هداء وسط مدينة 

نابلس.
وطمأن العالول س���كان قطاع غزة ببذل كل الجهود إلنجاز الوحدة، وقال إن 
هناك جهودا جديدة تلوح باألفق وس���يتم بذل أقصى الجهود إلنجاحها، 

بحسب وكالة األنباء الرسمية.
كما طمأن العالول أهالي األسرى وأسر الشهداء قائال: "لن نتخلى عنكم فقد 
دفع ابناؤكم ثمنا باهظا من أجل نيل الحرية، وستستمر رواتبكم كما هي".

وشدد على أن "االحتالل لن ينتهي إال بالمقاومة الشعبية والوحدة الوطنية، 
وال بد من اصطفاف جميع الفصائل معا في مواجهته".

في س���ياق آخر، قال العالول إن الش���عب الفلس���طيني حّول صفقة القرن 
الى صفعة في وجه الواليات المتحدة، مضيفا "هم ال يدركون أن الش���عب 
الفلسطيني ال يمكن أن تكسر ارادته، وال يمكن تمرير أي أمر دون أن يمرره 

الشعب الفلسطيني".
وتابع العالول: " الواليات المتحدة و"إس���رائيل" أرادت ش���طب القدس من 
المعادلة فكانت لهم إرادة الشعب الفلسطيني بالمرصاد وهكذا في صفقة 

القرن".
ووجه العالول تحية للمرابطين في األقصى من أجل حمايته وللمرابطين في 

الخان األحمر، ودعا للتوجه الى هناك لمساندتهم والوقوف الى جانبهم.

رام الله/ االستقالل
تقدمت محامية األس���ير المضرب عن 
الطعام حس���ن ش���وكة،  أحالم حداد، 
ومدير عام الدائرة القانونية في هيئة 
األس���رى المحامي إياد مس���ك، أمس 
للمحكمة  استثنائي  استئناف  بطلب 
العس���كرية في "عوف���ر"، لرفض قرار 
تثبي���ت االعتق���ال اإلداري لمدة أربعة 
أش���هر بحق األس���ير المضرب حسن 
شوكة )30 عاما(، وتم تعيين الجلسة 

بتاريخ 2018/7/24.
وق���ال مس���ك: إن تقدي���م الطل���ب جاء 

اس���تثنائيًا نظرًا لخطورة حالته الصحية، في الوق���ت الذي يواصل فيه جميع 
المعتقلين اإلداريين مقاطعة محاكم االحتالل االدارية على مختلف مستوياتها.

ويقبع األس���ير شوكة من مدينة بيت لحم، حاليًا في عزل معتقل "الرملة"، وهو 
بوض���ع صحي صعب للغاية، حي���ث يعاني من آالم حادة ف���ي الكلى والعيون 
والرأس وتقيؤ بش���كل مس���تمر، وفقد القدرة على الحركة ويستخدم الكرسي 
المتح���رك لتلبية حاجاته، كما يعاني من كيس دهنيات أس���فل الظهر، ومن 

تمزق في منطقة الخصيتين.
وكانت إدارة معتقالت االحتالل قد نفذت بحق األس���ير ش���وكة سلس���لة من 
اإلجراءات العقابية، وذلك إلنهاك األس���ير وإجباره على فك إضرابه كالتنقالت 
المس���تمرة وعزله في زنازين ضيقة وقذرة مليئة بالحشرات واألوساخ وعديمة 
التهوية والقيام بتفتيشات استفزازية بش���كل متواصل لزنزانته وتفتيشه 

تفتيشا عاريا.
يذكر بأن األسير شوكة معتقل منذ 2017/9/28 وتم تحويله لالعتقال اإلداري، 
ومن ثم أعلن األس���ير اضرابه المفتوح عن الطع���ام بتاريخ 2017/10/11، الذي 
اس���تمر لمدة 35 يومًا، وعّل���ق إضرابه بعد تحويل ملفه إل���ى قضية، وكان من 
المفترض أن ُيفرج عنه بتاريخ 2018/6/3، إال أن سلطات االحتالل أعادت تحويله 
لالعتقال اإلداري التعسفي، حيث أعلن بذات اليوم دخوله بإضراب مفتوح عن 

الطعام حتى اإلفراج عنه.

شعبنا حّول »الصفقة« إلى صفعة ألمريكا

العالول يكشف: أفكار 
جديدة تلوح باألفق 
لتحقيق المصالحة

هيئة: استئناف استثنائي 
ضد تثبيت »اإلداري« بحــق 
األسير المضرب »شوكــة«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة حقوقية "إسرائيلية" بأن استهداف جنود 
االحتالل "اإلسرائيلي" المسعفة الفلسطينية رزان النجار 
قرب السياج الفاصل، كان متعمًدا، أثناء قيامها بواجبها 

اإلسعافي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
واس���تعانت مؤسسة "بتس���يلم" الحقوقية في تقريرها 
الصادر أمس الثالثاء، بش���هادات لعدد من المس���عفين 

الذين كانوا بالقرب من المسعفة النجار.
وقال المس���عف رامي أبو ج���زر أحد الش���هود على قتل 
االحتالل للمسعفة النجار: " كان هنالك نحو 70 مصاًبا جّراء 
استنش���اق الغاز، في الجانب اآلخر من الش���ريط الفاصل 
وكان عدد من الجيبات وجنود يطلقون منها قنابل الغاز".

وأضاف: "اّتجهت نحو المتظاهرين مع مس���عفين آخرين 
من بينهم النّجار، وبينما كّنا نقف قريًبا من المتظاهرين 
سمعنا أش���خاًصا يصرخون قائلين أّن ش���اّبين قد أغمي 
عليهما قرب السياج الفاصل، فقّررنا التوّجه نحو الشاّبين 

إلنقاذهما وكنت أنا ورزان في المقّدمة".
وأش���ار أبو جزر إل���ى "رفع رزان وم���ن كان معها أليديهم 

ووضعها فوق رؤوسهم لكي نلفت للجنود وُنفهمهم أّننا 
مسعفين، وكّنا جميًعا نرتدي الِفْست الطّبي وعليه شعار 
طواقم اإلس���عاف األّولي". وتابع في شهادته للمؤسسة 
الحقوقية "عندما وصلنا إلى الشاّبين وشرعنا في نقلهما 
إلسعافهما أخذ الجنود يطلقون قنابل الغاز علينا وبكثافة 

وأصيبت وقتها رزان باالختناق، وابتعدنا بعد ذلك".
وأش���ار أبو جزر إلى رؤيتهم لعدد من جنود االحتالل وهم 
ينزلون م���ن جيب عس���كرّي ويرتكزن، ف���ي وقت صوبوا 
س���الحهم نحونا في وضعّية قنص، وفجأة أطلق الجنود 
علينا عيارين ناريين، فنظرت إلى رزان فوجدتها تشير إلى 

ظهرها ثّم وقعت أرًضا".
وتقول المؤسسة ومن خالل الشهادات: إن أعضاء الطاقم 
الطّبي أخل���ى رزان بعد إصابته���ا بالرصاص وهي مغمٌي 
عليها إلى خيمة االس���عاف الميداني، ومن ثم نقلت إلى 
المستشفى األوروبي الواقع جنوَب خان يونس في محاولة 

إلحيائها ثّم أعلن عن وفاتها".
وأضافت: "حاول الناطق بلس���ان جيش االحتالل التنصل 
من مس���ؤولية الجيش عن مقت���ل رزان، والحًقا أعلن أّنها 

ُقتلت على ما يبدو جّراء إصابتها "بش���ظية رصاصة" وفي 
نهاية المط���اف ُزعم أّنها عملت ك� "درع بش���رّي لتحمي 

مثيري الّشغب". على حد تعبيره.
وقالت المؤسس���ة: "يثبت تحقيق بتسيلم أّن أحد جنود 
االحتالل قت���ل رزان النّجار البالغة من العمر 20 عاًما عمًدا 
وبتصويب مباش���ر نحوها من مسافة تقارب 25 متًرا رغم 
أّنها لم تشّكل خطًرا عليه أو على أّي شخص آخر وِعلًما أّنها 

كانت ترتدي زّي الطواقم الطّبية".
ولفتت المؤسس���ة الحقوقية إلى إصاب���ة أكثر من 4100 
ش���خص جّراء إطالق األعيرة النارّية، عدا عن اس���تهداف 

هذه السياسة أعضاء طواقم اإلغاثة الطّبية".
ووفق تقرير بتسليم، فإن عدد المسعفين المصابين قد 
بلغ 357 مسعًفا حيث أصيب 26 منهم بأعيرة نارّية و37 
إصابة مباشرة بقنبلة غاز و12 أصيبوا بشظايا، واستهداف 
58 سّيارة إسعاف". واستشهدت المسعفة النجار في 2 
يونيو الماضي، وهي تقوم بواجبها اإلنس���اني التطوعي 
إلنق���اذ حياة المصابي���ن خالل فعاليات مس���يرة العودة 

الكبرى على حدود قطاع غزة.

»بتسيلم«: استهداف المسعفة الشهيدة النجار كان »متعمدًا« الأ�سري ح�سن �سوكة

غزة/ االستقالل: 
أّكد عضو المكتب السياس���ي للجبهة الش���عبية لتحرير 
فلس���طين، جميل مزهر، أنه "لم يعد مقبواًل استمرار إدارة 
االنقسام عبر جوالت حوار "تس���كينية" على حد تعبيره، 
مشدًدا على أن "المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية هي 
الطريق المضمون لمواجهة كل األخطار والتحديات، التي 

تهّدد المشروع الوطني وثوابته".
وخالل حفل تكريم أوائل الطلبة بمدينة غزة، نظمته جبهة 
العمل التقدمية، اإلطار الطالب���ي للجبهة، قال مزهر: "إن 

المطلوب اليوم تنفيذ اتفاقات القاهرة وبيروت كما هي، 
عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، وصواًل إلجراء االنتخابات 

الرئاسية والتشريعية، وعقد مجلس وطني موحد".
ودعا السلطة الفلس���طينية إلى وقف إجراءاتها العقابية 
المفروض على قطاع غزة فورًا، مشيرًا إلى أن االستمرار في 
هذه اإلجراءات "يعطي جواز مرور مجاني لإلدارة األمريكية، 

وصفقتها المشبوهة )صفقة القرن( من خالل بوابة غزة".
وحول "مس���يرات العودة"، أش���ار إلى أن االس���تمرار بها 
والعم���ل على تطويرها وتحويلها إلى انتفاضة ش���عبية 

عارمة ضد االحتالل ومش���اريع التصفية يتطلب تحقيق 
وحدة ميدانية في أماكن تواجد شعبنا المختلفة.

وأّكد عل���ى أن المقاومة الموحدة المتمثلة بغرفة عمليات 
مشتركة، واس���تراتيجية وطنية،  ستحّقق معادلة الردع، 
التي هي الس���بيل الوحيد لتجنيب المجتمع الخس���ائر 
المجانية، وإفش���ال مح���اوالت العدو ف���ي تغيير قواعد 
االش���تباك، موضًحا أن "هذا العمل بحاجة إلى المزيد من 
الجهد، لتحويل هذه الوحدة الميدانية إلى عمل وحدوي 

متكامل في جميع الجبهات".

»مزهر«: االستمرار بـ »إدارة االنقسام« 
عبر جوالت حوار »تسكينية« لم يعد مقبوال
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وكانت اللجنة الرئاس���ية إلدخ���ال البضائع إلى قطاع 
غزة التابعة للس���لطة الفلسطينية، أعلنت أن سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي أبلغها، بإغالق معبر كرم أبو سالم 
التجاري بشكل كامل باستثناء إدخال المواد الغذائية 

واألدوية. 
ويأتي هذا الق���رار في أعقاب اتخ���اذ رئيس حكومة 
االحت���الل بنيامي���ن نتنياه���و ق���رارًا بتقليص عدد 
الش���احنات التي تمر عب���ر هذا المعبر ف���ي 9 يوليو 
الجاري، ردًا على اس���تمرار إطالق الصواريخ والبالونات 
الحارقة من غزة تجاه أراضينا المحتلة والمستوطنات 

المحاذية للحدود مع القطاع.
وأظه���رت إحصائية إس���رائيلية أولي���ة تراجعًا حادًا 
في عدد ش���احنات األغذية والبضائع التي تدخل إلى 
قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم، إذ تراجعت إلى 171 
ش���احنة يوميًا فقط، خالل أس���بوع بعد قرار سلطات 

االحتالل حظر إدخال البضائع للقطاع.
و"كرم أبو س���الم"، هو المعبر التج���اري الوحيد لغزة، 
ومن خالله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات 
والم���واد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن ش���أن 
إغالقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة 

في القطاع. 

�أزمة وخيمة
وقال رئيس هيئة المعابر في الس����لطة الفلسطينية، 
نظمي مهن����ا في تصريح ل�"االس����تقالل": "تلقينا بالغًا 
إس����رائيليًا بإغالق كرم أبو سالم ابتداء من اليوم )أمس( 
وحتى إش����عار آخر، مع اس����تثناء بعض المواد المهمة 
والضرورية م����ن القرار مثل األدوية والم����واد الغذائية 
واألعالف"، مشيرًا إلى أن قرار المنع يشمل مواد رئيسية 

وضرورية أيضًا في حياة المواطنين مثل الوقود والغاز.
وعن موقف الس���لطة الفلسطينية، قال مهنا: "بالطبع 
السلطة ضد أي إجراءات من هذا الشكل على أهلنا في 
قطاع غزة، ولكن ال تستطيع السلطة تغيير هذا القرار 
كونه صادرًا ع���ن دولة االحتالل التي ترتكب كل يوم 
جرائم بحق شعبنا وصدرت قرارات تمس كافة شرائح 
شعبنا، ولكن سنعمل على استمرار فضح هذه الجرائم 

وهذا الحصار اإلسرائيلي".
وأكد أن إغالق معبر كرم ابو سالم بشكل كامل، ينذر بأزمة 
اقتصادية وخيمة ضد قطاع غزة الذي يعاني أساس����ًا من 
أزم����ات حياتية صعبة، ولكنه ش����دد ف����ي ذات الوقت أن 
استمرار االنقسام الفلسطيني يعزز تفرد االحتالل بشعبنا 

ويمنحه ذريعة للمضي قدمًا في أي قرارات عقابية.
ودع���ا مهنا حرك���ة حماس لتنفيذ ما ج���اء في اتفاق 

المصالحة وتمكين الحكومة من ممارسة مسؤولياتها 
تج���اه قطاع غزة ليتس���نى له���ا مواجه���ة القرارات 
اإلس���رائيلية ضد ش���عبنا في القطاع، وق���ال: "دون 
تحقيق الوحدة الوطنية سنكون ضعفاء في مواجهة 

أي قرار إسرائيلي".

تد�عيات خطرية
بدوره، يرى المحلل السياس���ي مخيمر أبو سعدة في 
القرار اإلسرائيلي بإغالق معبر كرم أبو سالم وتشديد 
الحصار المفروض على غزة، نتيجًة للصمت الدولي على 

ممارسات االحتالل اإلسرائيلي الخارجة عن القانون.
وق���ال أبو س���عدة ل�"االس���تقالل": "إن االحتالل اختار 
التصعيد والتضييق ف���ي الوقت الذي كان يدور فيه 
الحديث عن تس���هيالت اقتصادية لتالش���ي فرص 
اندالع أي مواجهة عس���كرية جديدة، لذا فإن مس���ار 
نتنياه���و الذي اخت���اره ينذر بقرب انف���الت األوضاع 
الميداني���ة وتدهورها بش���كل خطير ق���د تؤدي إلى 

نشوب حرب جديدة".
وأوض���ح أن األط���راف الدولية ال ت���زال تقف موقف 
المتفرج على سياسات االحتالل التي بدت أكثر تطرفًا 
خالل األشهر القليلة الماضية بعد فوز دونالد ترامب 

بالرئاسة األمريكية المعروف بانحيازه المطلق لدولة 
االحتالل.

ولفت أبو سعدة النظر إلى أن استمرار التضييق على 
قطاع غزة "س���يحمل نتائج لن ترضي أحدًا، ولن تكون 
نتائج س���ارة بالنس���بة إلى أي طرف"، الفتًا النظر إلى 
أن  االحتالل يحاول من خالل قرار إغالق كرم أبو سالم 
إرض���اء الجمهور الداخلي ال���ذي يطالب بتوفير األمن 

للمستوطنات الحدودية مع غزة.
وأض���اف: "عادت بنا حكومة االحت���الل إلى عام 2007 
عندما ُأغلق معبر كرم أبو س���الم بشكل كامل، لتوجه 
رس���الة أخرى إلى الجمهور الفلس���طيني مفادها أن 
جمي���ع التضحيات التي بذلتموها خالل األعوام ال11 
األخيرة ذهبت هباًء دون تحقي���ق أي إنجاز بل عادت 

بكم إلى المربع األول".
ولكن أبو سعدة يرى أن رسالة نتنياهو من هذا القرار 
تحم���ل تضلياًل موجهًا للفلس���طينيين، "إذ ال يمكن 
للجبهة اإلس���رائيلية الداخلية الصمود أمام تداعيات 
مثل هكذا ق���رار، خاص���ة وإذا الحظن���ا أن إمكانيات 
المقاومة تغيرت كثيرًا مقارنة بعام 2007، لذا ال أعتقد 
أن "إس���رائيل" ترغب باندالع أي حرب جديدة بس���بب 

إغالق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة".

إغالق معبر »أبو سالم« يعيدها لمربع الحصار األول 

ضغط »إسرائيل« على غزة.. هل ينفجر في وجهها؟
غزة/ حممود عمر:

يحمل قر�ر رئي�س حكومة �الحتالل 
بنيامني نتنياهو �إغالق معرب كرم 

�أبو �ضامل �لتجاري، ر�ضائل ت�ضليلية 
تهدف الإحباط �ل�ضعب �لفل�ضطيني 

يف قطاع غزة ودفعه نحو �لياأ�س، 
بتعزيز فكرة �أن ت�ضحياتهم �ملمتدة 

على مد�ر �الأعو�م �ملا�ضية، كانت 
حم�ضلتها �لعودة �إىل �ملربع �الأول، 

مربع �حل�ضار عام 2007. 
ورغم �أن هذ� �لقر�ر ينذر باأزمة 

�قت�ضادية خانقة غري م�ضبوقة منذ 
�ضنو�ت يف �لقطاع، �إال �أنه يحمل 

تد�عيات خطرية �أي�ضًا على �ل�ضارع 
�الإ�ضر�ئيلي �لذي بات يعلم �أن مثل هذ� 
�لقر�ر قد يدفع نحو مو�جهة ع�ضكرية 
و��ضعة بني غزة و"�إ�ضر�ئيل" يدفع فيها 

معرب كرم �أبو �ضامل �لتجاري         ) �أر�ضيف (�ل�ضارع �ل�ضهيوين ثمنًا باهظًا.

وأوضح أن االحتالل يتعامل بإفراط مع األخبار التي 
تتحدث عن هزات أرضية تجري داخل فلس���طين 
المحتلة ومحيطها، وهذا األمر قد يش���جعه على 
ارتكاب مجزرة بحق المقدسات اإلسالمية، ويقوم 
بصناع���ة هزة أرضية من تلقاء نفس���ه لتدميرها 

بحجة أن الهزة طبيعية.
وأضاف خطيب المسجد األقصى "هناك تخوف 
كبير وواضح من النية المبيتة لالحتالل وحكومته 
المتطرفة في اس���تغالل كل الظروف الطبيعية 
وغير الطبيعية، لتنفيذ مخططها األكبر بتدمير 
المس���جد األقص���ى، خاصة بعد ش���بكة األنفاق 
الكبي���رة التي وصل���ت ألماكن حساس���ة داخل 

عم���ق األقصى". ولف���ت إلى أن أي ه���زة أرضية 
حتى لو كانت ضعيفة تقع بالقرب من المس���جد 
األقصى فه���ي كفيلة بالتس���بب بانهيار أجزاء 
كبيرة منه عل���ى األقل، محماًل ف���ي الوقت ذاته 
حكومة االحتالل التي يترأسها بنيامين نتنياهو 
المس���ؤولية الكامل���ة عن أي مس���اس باألقصى 

والمناطق المحيطة به.
وضربت ما يقارب ال�50 هزة أرضية تتراوح قوتها 
بين 3 و5 بحسب مقياس "ريختر"، ضربت األراضي 
المحتلة في طبريا وحيفا والقدس والنقب وأريحا 
بغضون شهر، وجميعها تم اإلعالن عنها من طرف 
االحتالل اإلس���رائيلي؛ نظرًا إلى افتقار الس���لطة 

الفلسطينية إلى األجهزة المتطورة لقياس الزالزل.
وتعرضت فلس���طين عبر التاريخ لعدد من الزالزل 
ز النشاط  المدمرة. وخالل الس���نوات الماضية، تركَّ
الزلزالي في منطقة الجنوب والبحر الميت وإيالت. 
وُيعتب���ر الزل���زال الذي ضرب فلس���طين في عام 
1927، من أكبر الزالزل التي عرفتها المنطقة، ففي 
11 يوليو م���ن ذلك العام، ض���رب المنطقة زلزاٌل 
بقوة 6.2 كان مركزه ش���مالي البحر الميت، لتهتز 
األرض ف���ي أريحا والقدس والرملة وطبريا ونابلس 
والمناطق األردنية المقابلة؛ ما تس���بب في حينه 
بمقت���ل نحو 300 ش���خص وجرح أكث���ر من 400 

آخرين، إضافة إلى انهيار مئات المباني.

نخشى قيام االحتالل بهزة اصطناعية لتدميره 

خطيب األقصى لـ »االستقالل«: الحفريات أسفل
 األقصى تعمقت وانهياره بات قريبًا للغاية

غزة/نادر �ل�ضفدي:
حذر �ل�ضيخ عكرمة �ضربي، خطيب �مل�ضجد 

�الأق�ضى �ملبارك، من قيام �الحتالل 
"�الإ�ضر�ئيلي" ب�ضناعة هزة �أر�ضية لتدمري 

�مل�ضجد �الأق�ضى باأكمله خالل �لفرتة �لقليلة 
�ملقبلة. و�أكد �ل�ضيخ �ضربي، يف ت�ضريح خا�س 
لـ"�ال�ضتقالل"، �أن كل �ملوؤ�ضر�ت تدلل على �أن 

�الحتالل يطبخ ويح�ضر �ضيئًا خطريً� للم�ضا�س 
بامل�ضجد �الأق�ضى وحميطه، وقد يكون ذلك 

هزة ��ضطناعية تدمر كل �ضيء وتنهي وجود 
�مل�ضجد �ملبارك.
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وكانت اللجنة الرئاس���ية إلدخ���ال البضائع إلى قطاع 
غزة التابعة للس���لطة الفلسطينية، أعلنت أن سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي أبلغها، بإغالق معبر كرم أبو سالم 
التجاري بشكل كامل باستثناء إدخال المواد الغذائية 

واألدوية. 
ويأتي هذا الق���رار في أعقاب اتخ���اذ رئيس حكومة 
االحت���الل بنيامي���ن نتنياه���و ق���رارًا بتقليص عدد 
الش���احنات التي تمر عب���ر هذا المعبر ف���ي 9 يوليو 
الجاري، ردًا على اس���تمرار إطالق الصواريخ والبالونات 
الحارقة من غزة تجاه أراضينا المحتلة والمستوطنات 

المحاذية للحدود مع القطاع.
وأظه���رت إحصائية إس���رائيلية أولي���ة تراجعًا حادًا 
في عدد ش���احنات األغذية والبضائع التي تدخل إلى 
قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم، إذ تراجعت إلى 171 
ش���احنة يوميًا فقط، خالل أس���بوع بعد قرار سلطات 

االحتالل حظر إدخال البضائع للقطاع.
و"كرم أبو س���الم"، هو المعبر التج���اري الوحيد لغزة، 
ومن خالله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات 
والم���واد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن ش���أن 
إغالقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة 

في القطاع. 

�أزمة وخيمة
وقال رئيس هيئة المعابر في الس����لطة الفلسطينية، 
نظمي مهن����ا في تصريح ل�"االس����تقالل": "تلقينا بالغًا 
إس����رائيليًا بإغالق كرم أبو سالم ابتداء من اليوم )أمس( 
وحتى إش����عار آخر، مع اس����تثناء بعض المواد المهمة 
والضرورية م����ن القرار مثل األدوية والم����واد الغذائية 
واألعالف"، مشيرًا إلى أن قرار المنع يشمل مواد رئيسية 

وضرورية أيضًا في حياة المواطنين مثل الوقود والغاز.
وعن موقف الس���لطة الفلسطينية، قال مهنا: "بالطبع 
السلطة ضد أي إجراءات من هذا الشكل على أهلنا في 
قطاع غزة، ولكن ال تستطيع السلطة تغيير هذا القرار 
كونه صادرًا ع���ن دولة االحتالل التي ترتكب كل يوم 
جرائم بحق شعبنا وصدرت قرارات تمس كافة شرائح 
شعبنا، ولكن سنعمل على استمرار فضح هذه الجرائم 

وهذا الحصار اإلسرائيلي".
وأكد أن إغالق معبر كرم ابو سالم بشكل كامل، ينذر بأزمة 
اقتصادية وخيمة ضد قطاع غزة الذي يعاني أساس����ًا من 
أزم����ات حياتية صعبة، ولكنه ش����دد ف����ي ذات الوقت أن 
استمرار االنقسام الفلسطيني يعزز تفرد االحتالل بشعبنا 

ويمنحه ذريعة للمضي قدمًا في أي قرارات عقابية.
ودع���ا مهنا حرك���ة حماس لتنفيذ ما ج���اء في اتفاق 

المصالحة وتمكين الحكومة من ممارسة مسؤولياتها 
تج���اه قطاع غزة ليتس���نى له���ا مواجه���ة القرارات 
اإلس���رائيلية ضد ش���عبنا في القطاع، وق���ال: "دون 
تحقيق الوحدة الوطنية سنكون ضعفاء في مواجهة 

أي قرار إسرائيلي".

تد�عيات خطرية
بدوره، يرى المحلل السياس���ي مخيمر أبو سعدة في 
القرار اإلسرائيلي بإغالق معبر كرم أبو سالم وتشديد 
الحصار المفروض على غزة، نتيجًة للصمت الدولي على 

ممارسات االحتالل اإلسرائيلي الخارجة عن القانون.
وق���ال أبو س���عدة ل�"االس���تقالل": "إن االحتالل اختار 
التصعيد والتضييق ف���ي الوقت الذي كان يدور فيه 
الحديث عن تس���هيالت اقتصادية لتالش���ي فرص 
اندالع أي مواجهة عس���كرية جديدة، لذا فإن مس���ار 
نتنياه���و الذي اخت���اره ينذر بقرب انف���الت األوضاع 
الميداني���ة وتدهورها بش���كل خطير ق���د تؤدي إلى 

نشوب حرب جديدة".
وأوض���ح أن األط���راف الدولية ال ت���زال تقف موقف 
المتفرج على سياسات االحتالل التي بدت أكثر تطرفًا 
خالل األشهر القليلة الماضية بعد فوز دونالد ترامب 

بالرئاسة األمريكية المعروف بانحيازه المطلق لدولة 
االحتالل.

ولفت أبو سعدة النظر إلى أن استمرار التضييق على 
قطاع غزة "س���يحمل نتائج لن ترضي أحدًا، ولن تكون 
نتائج س���ارة بالنس���بة إلى أي طرف"، الفتًا النظر إلى 
أن  االحتالل يحاول من خالل قرار إغالق كرم أبو سالم 
إرض���اء الجمهور الداخلي ال���ذي يطالب بتوفير األمن 

للمستوطنات الحدودية مع غزة.
وأض���اف: "عادت بنا حكومة االحت���الل إلى عام 2007 
عندما ُأغلق معبر كرم أبو س���الم بشكل كامل، لتوجه 
رس���الة أخرى إلى الجمهور الفلس���طيني مفادها أن 
جمي���ع التضحيات التي بذلتموها خالل األعوام ال11 
األخيرة ذهبت هباًء دون تحقي���ق أي إنجاز بل عادت 

بكم إلى المربع األول".
ولكن أبو سعدة يرى أن رسالة نتنياهو من هذا القرار 
تحم���ل تضلياًل موجهًا للفلس���طينيين، "إذ ال يمكن 
للجبهة اإلس���رائيلية الداخلية الصمود أمام تداعيات 
مثل هكذا ق���رار، خاص���ة وإذا الحظن���ا أن إمكانيات 
المقاومة تغيرت كثيرًا مقارنة بعام 2007، لذا ال أعتقد 
أن "إس���رائيل" ترغب باندالع أي حرب جديدة بس���بب 

إغالق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة".

إغالق معبر »أبو سالم« يعيدها لمربع الحصار األول 

ضغط »إسرائيل« على غزة.. هل ينفجر في وجهها؟
غزة/ حممود عمر:

يحمل قر�ر رئي�س حكومة �الحتالل 
بنيامني نتنياهو �إغالق معرب كرم 

�أبو �ضامل �لتجاري، ر�ضائل ت�ضليلية 
تهدف الإحباط �ل�ضعب �لفل�ضطيني 

يف قطاع غزة ودفعه نحو �لياأ�س، 
بتعزيز فكرة �أن ت�ضحياتهم �ملمتدة 

على مد�ر �الأعو�م �ملا�ضية، كانت 
حم�ضلتها �لعودة �إىل �ملربع �الأول، 

مربع �حل�ضار عام 2007. 
ورغم �أن هذ� �لقر�ر ينذر باأزمة 

�قت�ضادية خانقة غري م�ضبوقة منذ 
�ضنو�ت يف �لقطاع، �إال �أنه يحمل 

تد�عيات خطرية �أي�ضًا على �ل�ضارع 
�الإ�ضر�ئيلي �لذي بات يعلم �أن مثل هذ� 
�لقر�ر قد يدفع نحو مو�جهة ع�ضكرية 
و��ضعة بني غزة و"�إ�ضر�ئيل" يدفع فيها 

معرب كرم �أبو �ضامل �لتجاري         ) �أر�ضيف (�ل�ضارع �ل�ضهيوين ثمنًا باهظًا.

وأوضح أن االحتالل يتعامل بإفراط مع األخبار التي 
تتحدث عن هزات أرضية تجري داخل فلس���طين 
المحتلة ومحيطها، وهذا األمر قد يش���جعه على 
ارتكاب مجزرة بحق المقدسات اإلسالمية، ويقوم 
بصناع���ة هزة أرضية من تلقاء نفس���ه لتدميرها 

بحجة أن الهزة طبيعية.
وأضاف خطيب المسجد األقصى "هناك تخوف 
كبير وواضح من النية المبيتة لالحتالل وحكومته 
المتطرفة في اس���تغالل كل الظروف الطبيعية 
وغير الطبيعية، لتنفيذ مخططها األكبر بتدمير 
المس���جد األقص���ى، خاصة بعد ش���بكة األنفاق 
الكبي���رة التي وصل���ت ألماكن حساس���ة داخل 

عم���ق األقصى". ولف���ت إلى أن أي ه���زة أرضية 
حتى لو كانت ضعيفة تقع بالقرب من المس���جد 
األقصى فه���ي كفيلة بالتس���بب بانهيار أجزاء 
كبيرة منه عل���ى األقل، محماًل ف���ي الوقت ذاته 
حكومة االحتالل التي يترأسها بنيامين نتنياهو 
المس���ؤولية الكامل���ة عن أي مس���اس باألقصى 

والمناطق المحيطة به.
وضربت ما يقارب ال�50 هزة أرضية تتراوح قوتها 
بين 3 و5 بحسب مقياس "ريختر"، ضربت األراضي 
المحتلة في طبريا وحيفا والقدس والنقب وأريحا 
بغضون شهر، وجميعها تم اإلعالن عنها من طرف 
االحتالل اإلس���رائيلي؛ نظرًا إلى افتقار الس���لطة 

الفلسطينية إلى األجهزة المتطورة لقياس الزالزل.
وتعرضت فلس���طين عبر التاريخ لعدد من الزالزل 
ز النشاط  المدمرة. وخالل الس���نوات الماضية، تركَّ
الزلزالي في منطقة الجنوب والبحر الميت وإيالت. 
وُيعتب���ر الزل���زال الذي ضرب فلس���طين في عام 
1927، من أكبر الزالزل التي عرفتها المنطقة، ففي 
11 يوليو م���ن ذلك العام، ض���رب المنطقة زلزاٌل 
بقوة 6.2 كان مركزه ش���مالي البحر الميت، لتهتز 
األرض ف���ي أريحا والقدس والرملة وطبريا ونابلس 
والمناطق األردنية المقابلة؛ ما تس���بب في حينه 
بمقت���ل نحو 300 ش���خص وجرح أكث���ر من 400 

آخرين، إضافة إلى انهيار مئات المباني.

نخشى قيام االحتالل بهزة اصطناعية لتدميره 

خطيب األقصى لـ »االستقالل«: الحفريات أسفل
 األقصى تعمقت وانهياره بات قريبًا للغاية

غزة/نادر �ل�ضفدي:
حذر �ل�ضيخ عكرمة �ضربي، خطيب �مل�ضجد 

�الأق�ضى �ملبارك، من قيام �الحتالل 
"�الإ�ضر�ئيلي" ب�ضناعة هزة �أر�ضية لتدمري 

�مل�ضجد �الأق�ضى باأكمله خالل �لفرتة �لقليلة 
�ملقبلة. و�أكد �ل�ضيخ �ضربي، يف ت�ضريح خا�س 
لـ"�ال�ضتقالل"، �أن كل �ملوؤ�ضر�ت تدلل على �أن 

�الحتالل يطبخ ويح�ضر �ضيئًا خطريً� للم�ضا�س 
بامل�ضجد �الأق�ضى وحميطه، وقد يكون ذلك 

هزة ��ضطناعية تدمر كل �ضيء وتنهي وجود 
�مل�ضجد �ملبارك.
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة بداية غزة  املوقرة

في الطلب رقم )2018/868م(
متعلق بالقضية رقم )2014/528م(

المستدعى  : بهاء رياض توفيق القصابغلى – من غزة الرمال الجنوبي 
مسجد االمين 400171021

وكيلة المحامي / رامي فيصل إشتيوي
المستدعي ضده : محمد محمود فؤاد عوض – خارج البالد

مذكرة حضور
إلى المس���تدعى ض���ده حاليا بما أن المس���تدعي ق���د تقدم بحقك 
بالقضي���ة المرقومة أعاله لمطالبة بالتعويض لحادث كما هو وارد في 

الئحة الطلب المحفوظ لك نسخة عنه .
لكل ما س���بق فإن المستدعي يطالبك بالحضور إلى المحكمة وإيداع 
جوابكم التحريري خالل خمسة عش���ر يومًا من تاريخ هذا النشر كما 
يقتضي عليك���م الحضور لدى هذه المحكمة ي���وم االثنين الموافق 

2018/9/17م الساعة الثامنة والنصف صباحا .
وليكن معلوما لديك أنكم إذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمستدعي أن 
يسير في طلبه وللمحكمة أن تحكم في الطلب واعتبار الحكم حضوريا .

حرر في : 2018/5/23م

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
الأ�ستاذ / حممد مطر 

وسادت حالة من الغضب واالستياء صفوف الصيادين 
في القطاع، جراء إعالن سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن 
تقليص مساحة الصيد إلى ثالثة أميال فقط ، ردًا على 
استمرار إطالق البالونات والطائرات الورقية الحارقة من 

القطاع، واصفين القرار بالجائر والظالم . 
وجاء الق���رار بالتزامن م���ع إغالق معبر كرم أبو س���الم 
التجاري أمام كل البضائع باس���تثناء األدوية، وكذلك 

معبر رفح البري مع مصر.

م�سري ُمظلم 
الخ���وف والقلق على مصير أطفاله هو الش���عور الذي 
ينت���اب الصي���اد الثالثيني محمد عاي���ش، منذ قيام 
االحتالل بتقليص مس���احة الصيد إل���ى ثالثة أميال، 
وهي المنطقة التي تش���تكي من شح األسماك كبيرة 

الحجم. 
ويقول عياش ل�"االس���تقالل":" نعتمد في توفير لقمة 
العي���ش الكريمة ألطفالنا على  كمية األس���ماك التي 
نس���تطيع اصطيادها يوميًا، فكلما زادت كان وضعنا 

المعيشي أفضل، فهي مصدر رزقنا الوحيد". 
ويتاب���ع:" االحتالل ُيالحقنا بمصدر رزقن���ا إما بقراراته 
الظالم���ة أو بزوارقهم البحرية التي تفتح نيرانها علينا 
غالب األوقات وتحرق ش���باكنا و تفقدنا حياتنا، بالرغم 

من كل الخطر الذي نتعرض له نحن مجبرين على تقبل 
الواقع، فنمارس مهنتنا وعيونن���ا ترجو الله بأن يفتح 

أبواب رزقه وستره علينا". 
وبين أن مصيره كصي���اد بات ُمظلمًا، ألن مهنة الصيد 
أصبحت اليوم ال تجني همها كما الس���ابق، حيث كان 
الصيد وفيرًا، مضيفًا " كنت أقضي أيام في البحر وأعود 
برزق كبير جدًا، لكن اليوم الوضع انقلب 180 درجة بعد 
تقليص مساحة الصيد من قبل االحتالل تدريجيًا حتى 

وصلت إلى 3أميال".

"معاناتنا �ستتفاقم" 
على ش���اطئ ميناء غزة، كان الصي���اد أحمد أبو حمادة 
ينظف شباكه من األسماك وعيونه تقدح غضبًا، لقلة ما 
استطاع صيده خالل ساعاٍت طويلة، ولسان حالة يردد 
" الله يس���تر كيف حيصير حالنا، حتى بلقمة عيشنا 

مالحقينا". 
ويقول أبو حم���ادة ل�"االس���تقالل" :" كل يوم االحتالل 
بقلص مس���احة الصيد وبحرمنا من خيرات البحر، فلما 
كان مس���موح النا الصيد من مس���افة )6-9( ميل كان 
الصيد وفير إلى حد ما، وكنا قادرين نوفر لقمة العيش 
ألوالدنا، أما اليوم بمسافة ال�3 ميل األسماك قليلة جدًا 

ونسبة الصيد أصبحت أقل من %40".

وتابع أبو حمادة:" إذا بقيت المس���احة المس���موح بها 
في الصيد 3 ميل فقط، ستفتقد أسواق غزة األسماك 
ألن معظمه���ا يتواج���د على بعد 9 أميال من ش���اطئ 
البحر، كذلك س���تتفاقم معاناتنا كصيادين نظرًا لقلة 
الصي���د وعدم توفر مصدر رزق آخر لنا في ظل الظروف 

االقتصادية الصعبة بالقطاع". 
وأشار إلى أن استمرار الصيد من مسافة 3 ميل سُيجبر 
العدي���د من الصيادي���ن على العزوف ع���ن مهنتهم 
كونه���م بحاجة إل���ى أم���وال كافية لش���راء وتصليح 
معداتهم وش���باكهم خاصة مع اس���تمرار انتهاكات 

االحتالل بحقهم. 
وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق اإلنسان إلى 
النظر بعين الرحمة لشريحة الصيادين المضطهدين 
وتأمين الحماي���ة الدولية لهم، والضغط على االحتالل 
اإلس���رائيلي لكف يده عن الصيادين خاصة وإنهم ال 
يشكلون أي خطر على جنودهم وأن كل ما يسعون إليه 

هو توفير لقمة عيش كريمة ألبنائهم. 

قرار جائر 
ومن جانبه، أكد زكريا بكر منس���ق لجان الصيادين في 
اتحاد لجان العمل الزراعي، أن قرار االحتالل اإلسرائيلي 
بتقليص مس���احة الصيد ببحر غزة إل���ى 3ميل، جائر 

، ولي���س جديدًا عل���ى االحتالل لكون���ه ُيمعن باتخاذ 
اإلجراءات والقرارات الجائرة بحق الشعب الفلسطيني، 
من أجل فرض المزيد من العقوبات عليه بغية إسقاطه 

وإخضاعه لمساعيهم السياسية. 
وقال بكر ل�"االس���تقالل":" إن قرار التقليص إلى3 ميل 
يع���د قرارًا جائرًا يتنافى مع كافة القوانين والش���رائع 
الدولية، إذ أوصل الصيادين في غزة إلى حالة من الفقر 

ال يحسدون عليها".
وتوقع بكر أن يتأثر قطاع الصيد بشكل كبير في األيام 
القادمة، حيث س���تتراجع كميات األس���ماك المعهود 
اصطيادها بنس���بة كبيرة كون ال����3 ميل ال يتوفر بها 
األس���ماك، وبالتالي سينعكس سلبًا على دخل الصياد 
الواحد اذ سيصل نحو ) 150-200( شيكل شهريًا، األمر 

الذي سُيدمر مصدر رزق الصيادين وعائالتهم. 
وأوضح أن مس���احة التس���عة أميال قبل قرار االحتالل 
بتقليصها كان���ت مجرد )دعاية( يمارس���ها االحتالل 
بحق الصيادين ولم يس���مح له���م بدخولها باإلضافة 

للمالحقات اليومية والمصادرة لمراكبهم واعتقالهم.
ولف���ت إلى أن 95% من الجرائ���م التي ترتكبها قوات 
االحت���الل بحق الصيادين تتم ف���ي مناطق ال�3 أميال 
المس���موح الصيد بها، األمر الذي يض���ع حياة 4آالف 

صياد في دائرة الخطر. 

 بتقليص مساحة الصيد إلى 3 ميل 

  »إسرائيــل« تغــرق 
أحــالم صيــادي غــزة 

غزة/ دعاء احلطاب: 
مازالننت �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي تتفننن يف اإحكام حلقات الت�سييق 
واحل�سننار و�سرقة اأحننالم ال�سيادين يف حياة كرميننة متكنهم وذويهم من 
تلبية اأب�سط مقومات احلياة يف قطاع غزة، فمن التنكيل بهم وا�ستهدافهم 
بالر�سا�س احلي وم�سادرة مركباتهم ومتزيق �سباكهم، اإىل اإ�سدار قرارات 
جائننرة تالحقهننم بلقمننة عي�سننهم بالتزامننن مع الأو�سنناع القت�سننادية 

واملعي�سية املاأ�ساوية التي ت�سرب كافة ال�سرائح.  

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس لجنة تنس����يق إدخال البضائع إل����ى قطاع غزة، رائد 
فتوح، أن س����لطات االحتالل لم تقم بإدخال أي نوع من البضائع 

إلى القطاع عبر كرم أبو سالم  منذ يوم أمس الثالثاء.
وأبلغت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإغالق معبر "كرم أبو سالم" 
التجاري الوحيد لقط����اع غزة، مع العالم الخارجي بش����كل كامل 
وحتى إشعار آخر، وتقليص مساحة الصيد من 6 ميل إلى 3 ميل 

بحري.
ويعتبر "ك����رم أبو س����الم"المعبر التجاري الوحيد لس����كان 
القطاع، الذين يعيش����ون أوضاعًا اقتصادية صعبة للغاية 
في ظل اس����تمرار الحصار وتش����ديد اإلجراءات على حركة 

دخول وخروج البضائع.
ويأتي هذا القرار عقب أسبوع من قرار حكومة االحتالل تقليص 
البضائع الم����وردة إلى القطاع عبر المعب����ر، ومنع التصدير عبره، 
مدعيًة أن ذلك جاء بسبب استمرار إطالق البالونات الحارقة تجاه 

مستوطنات غالف القطاع.

فتوح: لم يتم إدخال 
أي نوع من البضائع 
عبر »كرم أبو سالم« غزة/ االستقالل:

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، مساء 
أمس الثالثاء، بعد إغالقه على مدار اليومين الماضيين.

وأك���دت إدارة معبر رفح البري، عبر صفحتها الرس���مية، عودة العمل 
في معبر رف���ح البري لهذا اليوم )أمس( لع���ودة العالقين في الصالة 
المصرية. وأشارت إلى أن ذلك جاء  بعد إصالح الخلل الفني في شبكة 

االتصاالت لدى الجانب المصري.
وفي الس���ياق، أفادت مصادر محلية أن الس���لطات المصرية سمحت 
مس���اء أمس بعبور عدد من الش���احنات الُمحملة بالوقود المصري إلى 

قطاع غزة.
وكان الس���فير الفلس���طيني في مصر، دياب الل���وح، قال في تصريح 
صحفي مقتضب  مس���اء أمس:، إن »معبر رفح سيس���تأنف عمله غدًا 

األربعاء )اليوم(، بعد إصالح شبكة االتصاالت التي تعطلت ليومين«.
ونفت السلطات المصرية عصر أمس إغالقها معبر رفح البّري مع قطاع 
غزة، مؤّكدة استمرار فتحه في االتجاهين أمام حركتي السفر والوصول 
والحاالت اإلنسانية وإدخال المساعدات، رغم وجود عطل فني بشبكة 

االتصاالت تعمل على إصالحه، بحسب صحيفة األهرام المصرية.

رسميًا.. عودة 
العمل بمعبر رفح
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غزة / سماح المبحوح : 
حذر س���مير حم���ادة رئي���س لجنة 
الغاز في جمعية أصحاب ش���ركات 
الوق���ود ف���ي قطاع غزة، م���ن حدوث 
أزمة غاز طهي  ش���ديدة خالل األيام 
القليلة القادمة، جراء إعالن االحتالل 
اإلس���رائيلي إغالقه معب���ر "كرم أبو 
س���الم" بش���كل كامل  وحتى إشعار 

آخر .
 وكش���ف حمادة ل� " االستقالل " أن 
الكمية المتوفرة في محطات تعبئة 
أس���طوانات الغاز ال تكف���ي القطاع 
س���وى ليوم واحد فقط ، مشددًا على 
أن ش���ح الكمي���ات س���يدفع بعض 
المحطات ،  لتقلي���ص حجم تعبئة 
أس���طوانة الغاز للمواطنين  كإجراء 
احترازي ؛ لضم���ان توفر كميات من 

الغاز لديها أيام أخرى .
وأشار إلى أن الكميات الموجودة في 
المحطات أقل من االستهالك اليومي 
للمواطني���ن والمطاع���م وغيره���م ، 
والذي يقدر بنحو 300 طن ، الفتًا إلى 
أن القطاع س���يدخل في أزمة جديدة 
تض���اف إل���ى األزمات الت���ي يعاني 
منها ، في ح���ال لم يتراجع االحتالل 

اإلسرائيلي عن قرار اغالق المعبر .
ولفت إلى أن سعر أسطوانة الغاز 
لم يتأث���ر بفعل إغالق المعبر ، إذ 
تباع االس���طوانة فئة )12 كيلو (  
للمس���تهلك ب� 61  شيكال  فقط 
، معتب���رًا أن أي ارتف���اع يح���دث 
م���ن قبل الم���وزع أو جهات أخرى 

على س���عر األس���طوانة ، مخالف 
للتس���عيرة المتع���ارف عليها ، 
ويحاس���ب كل منه���م م���ن قبل 
العامة  الهيئة  في  المس���ئولين 
للبت���رول ، وكذلك دائ���رة حماية 
المس���تهلك في وزارة االقتصاد 

واألجهزة الشرطية . 
وأكد أن ش���ركات الوقود تعمل وفق 
نظام الدفع المس���بق ، إذ تدفع ثمن 
الوقود والغاز للهيئة العامة للبترول 
ب���رام الل���ه ، قب���ل أيام م���ن دخول 
واستالم الكميات المتفق عليها من 
المعبر ، موضحًا أنه ف���ي حال إعادة 
فتح المعبر ، فإن ثمن الكميات التي 

ستدخل القطاع  مدفوع مسبقًا . 

وكان االحتالل اإلس���رائيلي قرر يوم 
االثني���ن الماضي إغ���الق معبر كرم 
أبو س���الم جنوب ش���رق قط���اع غزة  
وتقليص مس���احة الصيد من 6 إلى 
3 أمي���ال ، ردًا على اس���تمرار إطالق 
البالونات الحارقة والطائرات الورقية 

من القطاع . 
ويأت���ي الق���رار اإلس���رائيلي بإغالق 
المعبر ، بعد أس���بوع واح���د من قرار 
حكوم���ة االحتالل بتقلي���ص إدخال 
البضائع للقطاع  ومنع التصدير عبره ، 
في إطار الضغوط اإلسرائيلية ؛ لوقف 
إطالق البالونات تجاه المس���توطنات 
والمواقع العسكرية المحاذية لغالف 

القطاع. 

ويعتب���ر " ك���رم أبو س���الم " المعبر 
التج���اري الوحيد لس���كان القطاع ، 
الذين يعيش���ون أوضاعًا اقتصادية 
صعب���ة للغاي���ة ، في ظل اس���تمرار 
على  اإلج���راءات  وتش���ديد  الحصار 

حركة دخول وخروج البضائع.
ويعتبر غاز الطهي سلعة استهالكية 
ال غنى عنها في قطاع غزة، سيما وأن 
الوقود وخاص���ة غاز الطهي ال يمكن 
إدخال���ه إال من معبر كرم أبو س���الم 
التجاري، األمر الذي تسبب في بداية 

"أزمة غاز" في القطاع.
وتبلغ كميات غاز الطهي التي تدخل 
غزة يومي���ًا ما بين 280 إلى 290 طنًا، 

في األوضاع الطبيعية.

غزة/ االستقالل
حذرت ش���بكة المنظمات األهلية الفلسطينية يوم أمس 
الثالثاء من التداعيات الخطيرة إلغالق س���لطات االحتالل 
اإلسرائيلي معبر "كرم أبو سالم"، على األوضاع اإلنسانية 
واالقتصادية واالجتماعية المتدهورة في قطاع غزة جراء 

الحصار االسرائيلي المتواصل.
واعتبرت الشبكة في بيان صحفي أن "جريمة إغالق المعبر 
وتقليص مساحة الصيد إلى ثالثة أميال، انتهاك فاضح 
لكاف���ة المواثي���ق والمعاهدات الدولي���ة وفي مقدمتها 
القانون الدولي اإلنس���اني، مطالبة كافة األطراف الدولية 
بالضغط الج���دي عل���ى االحتالل لوق���ف اعتداءاته على 
ش���عبنا ورف���ع الحصار عن غ���زة وفتح المعاب���ر وفي كال 

االتجاهين أمام حركة األفراد والبضائع.
وفي نفس الس���ياق طالب المركز الفلس���طيني لحقوق 
االنس���ان المجتمع الدول���ي بالتدخل الف���وري والعاجل 
للضغط من أجل وقف هذه القرارات، وفتح المعبر التجاري 

الوحي���د لقطاع غزة ، والس���ماح بتوري���د كافة احتياجات 
س���كان القطاع، بما في ذلك السلع األساسية ومواد البناء، 

والسماح بتصدير بضائع منتجات قطاع غزة بحرية.
كما طالب المركز بالتدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان 
احترام قواعد القانون الدولي اإلنس���اني، والقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في 

حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.
ودعا إلى إجبار الس���لطات اإلس���رائيلية عل���ى اإلقالع عن 
اس���تخدام سياس���ة العقوبات الجماعية التي تفرضها 
على سكان القطاع، ومن بينها إغالق المعابر، والتي تؤدي 
إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة. وبدوره ق���ال رئيس اللجنة 
الش���عبية لمواجهة الحصار النائب جم���ال الخضري، إن 
االحتالل اإلسرائيلي شرع عملًيا بتنفيذ خطة "خنق قطاع 

غزة" وصواًل النهيار اقتصادي تام.
وأك���د الخضري في تصريح صحفي صدر عنه، أن التنفيذ 

االس���رائيلي المتصاعد لخطة "خنق غزة" هدفه بش���كل 
أساسي انهيار األوضاع االقتصادية بشكل كامل ما يؤدي 

إلغالق كل المصانع والمحال التجارية.
وأش���ار إلى أن "الوضع االقتصادي في غزة أصاًل في غرفة 
االنعاش، ويعاني معاناة ش���ديدة في ظل كل الضغوط 
الت���ي ُتمارس على القطاع، والحصار الخانق الممتد ألكثر 

من أحد عشر عامًا".
وجدد الخضري التأكيد على ضرورة العمل فلسطينيًا من 
خ���الل توحيد كل الجهود كل ف���ي موقعه، وكذلك عربيًا 
ودوليًا لتالفي أخطار الخطة اإلسرائيلية، والعمل السريع 

إلنقاذ الوضع االنساني واالقتصادي المنهار.
وكانت سلطات االحتالل قررت أمس إغالق معبر "كرم أبو 
سالم"- المعبر التجاري الوحيد للقطاع- ومنع إدخال كافة 
المواد والوق���ود بزعم الرد على إطالق البالونات والطائرات 

الحارقة من غزة.

بعد اغالق معبر أبو سالم حتى إشعار آخر 

حمادة لـ »االستقالل«: أزمة غاز الطهي
 تتفاقم والكميات المتوفرة تكفي ليوم واحد 

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة البداية بغزة املوقرة 

في القضية رقم 464 / 2018 في 
طلب نشر مستبدل رقم 1221 / 2018 
المس���تدعي: طلب جميل خليل الضاني – من سكان غزة الزيتون هوية 
رقم 410302517 وكيله العدلي: ممدوح س���ليم سعيد الضاني من غزة 
هوية رقم 900922360 بموج���ب وكالة عدلية صادرة عن كاتب العدل 

بغزة تحمل رقم 2016/12703م وكيلته المحامية: علياء مرتجى – غزة 
المس���تدعى ضدهم /1- رواء يوسف الحنفي من س���كان غزة قرب دير 
الالتين سابقًا )مجهولة محل اإلقامة حاليًا خارج البالد( 2- مي مصطفى 
جميل خليل الضاني من س���كان غزة قرب دير الالتين س���ابقًا )مجهولة 
محل اإلقامة حاليًا خارج البالد( 3-س���ها مصطفى جميل خليل الضاني 
من سكان غزة قرب دير الالتين سابقًا )مجهولة محل اإلقامة حاليًا خارج 

البالد( 
نوع الدعوى : تنفيذ عيني

قيمة الدعوى )34,000 دينار اردني( أربعة وثالثون ألف دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب رق���م 1221 / 2018 المتعلق بالقضي���ة المدنية رقم 464 / 
2018

إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المس���تدعي المذكور 
قد تقدم ل���دى محكمة البداية بغزة القضية المرقومة أعاله وموضوعها 
تنفيذ عيني استنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرًا ألنك مجهول 
محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة البداية بغزة في نظر هذا الطلب 
وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 
لسنة 2001 وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة البداية في الطلب رقم 

)1221 / 2018( بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل.
لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم األحد الموافق )2018/9/9م( 
التاس���عة صباحًا كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة 
عش���ر يومًا من تاريخ النش���ر وليكن معلومًا لديكم انكم أذا تخلفتم عن ذلك 

فسينظر في القضية باعتباركم حاضرين. حرر في 2018/7/15م

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة
الأ�ستاذ / حممد مطر

غزة/ االستقالل:
بل���غ ع���دد الحرائق الت���ي اندلعت أم���س الثالثاء في أح���راش وحقول 
مس���توطنات إس���رائيلية بغالف قطاع غزة )26( حريقًا؛ بفعل الطائرات 
والبالون���ات حارق���ة التي أطلقت م���ن القطاع، وفق ما ذكرت���ه المصادر 

»اإلسرائيلية«.
وأفاد موقع »0404« »اإلسرائيلي« بأن عدد الحرائق بمستوطنات الغالف 
بلغ أمس 26 حريقًا، مش���يرًا إلى أن معظم الحرائق تم إخمادها بس���رعة 
ألنه لم يبق هناك ش���يء ليحترق، )في إش���ارة إلى احتراقها خالل األيام 

الماضية(.
يأتي ذلك عقب إصدار المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر )الكابنيت( 
أول أمس أمرًا إلى جيش االحتالل بالعمل على إنهاء استنزاف الطائرات 

والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.
وما ي���زال جيش االحتالل يحاول إيجاد حل له���ذه الطائرات والبالونات؛ 
واسُتخدم مؤخرًا منظومة ليزرية لتتبع الطائرات والبالونات في الجو ومن 

ثم إسقاطها، لكنه فشل في الحد منها.
وأعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األسبوع تشديد الحصار 
المفروض على قطاع غزة والبدء بأولى الخطوات وهي إغالق معبر كرم أبو 
سالم التجاري والوحيد جنوب قطاع غزة والذي يعد المعبر الوحيد للقطاع، 
مدعيًا أن ذلك جاء بس���بب اس���تمرار إطالق الطائرات والبالونات الحارقة 

تجاه مستوطنات غالف القطاع.

غزة/ االستقالل:
أطلق مكتب منظمة "فور شباب" العالمية في 
فلسطين حملة باسم الشهيدة المسعفة رزان 
النجار للفحص الطبي المجاني ألهالي مدينة 
غزة في مول "كيرفور"؛ للتأكيد على اس���تمرار 
رسالة الشهيدة الطبية والتطوعية في خدمة 

المواطنين. وبّين المس���ؤول اإلداري بالمنظمة 
معتز برزق في بيان صحفي، أن الكشف الطبي 
المجاني ش���مل فحص س���كر وضغ���ط الدم، 

والوزن، والطول، ومؤشر كتلة الجسم.
واستش���هدت رزان النج���ار )21 عام���ًا(، يوم 
الجمع���ة قبل الماضي، بع���د أن أطلق الجيش 

اإلسرائيلي الرصاص عليها شرقي قطاع غزة، 
بينما كانت مرتدية لباس المسعفين.

وأث���ار استش���هاد النج���ار موجة اس���تنكار 
فلسطينية وعالمية واس���عة، وسط اتهامات 
للجيش اإلسرائيلي باالستخدام المفرط للقوة 

في مواجهة المدنيين الفلسطينيين.

بيت لحم/ االستقالل:
استولت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي" على 120 دونمًا من أراضي بلدة الخضر 

جنوب بيت لحم.
وأفاد منس���ق لجنة مقاومة الجدار واالس���تيطان في بيت لحم أحمد صالح، أن 
األراضي المس���تهدفة تقع في منطقة "زقندح"، مشيرًا إلى أن أصحابها عثروا 
على اإلخط���ارات موضوعة وس���ط األرض، وتقضي بإعطائه���م مهلة 45 يوما 

26 حريقًا بمستوطنات 
غالف غزة بفعل البالونات

االحتالل يستولي على 
120 دونمًا من أراضي 
الخضر جنوب بيت لحم

منظمات أهلية وحقوقية تحذر من 

خطورة إغالق االحتالل معبر »أبو سالم«

إطالق حملة للفحص الطبي المجاني باسم الشهيدة رزان النجار
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غزة / سماح المبحوح : 
حذر س���مير حم���ادة رئي���س لجنة 
الغاز في جمعية أصحاب ش���ركات 
الوق���ود ف���ي قطاع غزة، م���ن حدوث 
أزمة غاز طهي  ش���ديدة خالل األيام 
القليلة القادمة، جراء إعالن االحتالل 
اإلس���رائيلي إغالقه معب���ر "كرم أبو 
س���الم" بش���كل كامل  وحتى إشعار 

آخر .
 وكش���ف حمادة ل� " االستقالل " أن 
الكمية المتوفرة في محطات تعبئة 
أس���طوانات الغاز ال تكف���ي القطاع 
س���وى ليوم واحد فقط ، مشددًا على 
أن ش���ح الكمي���ات س���يدفع بعض 
المحطات ،  لتقلي���ص حجم تعبئة 
أس���طوانة الغاز للمواطنين  كإجراء 
احترازي ؛ لضم���ان توفر كميات من 

الغاز لديها أيام أخرى .
وأشار إلى أن الكميات الموجودة في 
المحطات أقل من االستهالك اليومي 
للمواطني���ن والمطاع���م وغيره���م ، 
والذي يقدر بنحو 300 طن ، الفتًا إلى 
أن القطاع س���يدخل في أزمة جديدة 
تض���اف إل���ى األزمات الت���ي يعاني 
منها ، في ح���ال لم يتراجع االحتالل 

اإلسرائيلي عن قرار اغالق المعبر .
ولفت إلى أن سعر أسطوانة الغاز 
لم يتأث���ر بفعل إغالق المعبر ، إذ 
تباع االس���طوانة فئة )12 كيلو (  
للمس���تهلك ب� 61  شيكال  فقط 
، معتب���رًا أن أي ارتف���اع يح���دث 
م���ن قبل الم���وزع أو جهات أخرى 

على س���عر األس���طوانة ، مخالف 
للتس���عيرة المتع���ارف عليها ، 
ويحاس���ب كل منه���م م���ن قبل 
العامة  الهيئة  في  المس���ئولين 
للبت���رول ، وكذلك دائ���رة حماية 
المس���تهلك في وزارة االقتصاد 

واألجهزة الشرطية . 
وأكد أن ش���ركات الوقود تعمل وفق 
نظام الدفع المس���بق ، إذ تدفع ثمن 
الوقود والغاز للهيئة العامة للبترول 
ب���رام الل���ه ، قب���ل أيام م���ن دخول 
واستالم الكميات المتفق عليها من 
المعبر ، موضحًا أنه ف���ي حال إعادة 
فتح المعبر ، فإن ثمن الكميات التي 

ستدخل القطاع  مدفوع مسبقًا . 

وكان االحتالل اإلس���رائيلي قرر يوم 
االثني���ن الماضي إغ���الق معبر كرم 
أبو س���الم جنوب ش���رق قط���اع غزة  
وتقليص مس���احة الصيد من 6 إلى 
3 أمي���ال ، ردًا على اس���تمرار إطالق 
البالونات الحارقة والطائرات الورقية 

من القطاع . 
ويأت���ي الق���رار اإلس���رائيلي بإغالق 
المعبر ، بعد أس���بوع واح���د من قرار 
حكوم���ة االحتالل بتقلي���ص إدخال 
البضائع للقطاع  ومنع التصدير عبره ، 
في إطار الضغوط اإلسرائيلية ؛ لوقف 
إطالق البالونات تجاه المس���توطنات 
والمواقع العسكرية المحاذية لغالف 

القطاع. 

ويعتب���ر " ك���رم أبو س���الم " المعبر 
التج���اري الوحيد لس���كان القطاع ، 
الذين يعيش���ون أوضاعًا اقتصادية 
صعب���ة للغاي���ة ، في ظل اس���تمرار 
على  اإلج���راءات  وتش���ديد  الحصار 

حركة دخول وخروج البضائع.
ويعتبر غاز الطهي سلعة استهالكية 
ال غنى عنها في قطاع غزة، سيما وأن 
الوقود وخاص���ة غاز الطهي ال يمكن 
إدخال���ه إال من معبر كرم أبو س���الم 
التجاري، األمر الذي تسبب في بداية 

"أزمة غاز" في القطاع.
وتبلغ كميات غاز الطهي التي تدخل 
غزة يومي���ًا ما بين 280 إلى 290 طنًا، 

في األوضاع الطبيعية.

غزة/ االستقالل
حذرت ش���بكة المنظمات األهلية الفلسطينية يوم أمس 
الثالثاء من التداعيات الخطيرة إلغالق س���لطات االحتالل 
اإلسرائيلي معبر "كرم أبو سالم"، على األوضاع اإلنسانية 
واالقتصادية واالجتماعية المتدهورة في قطاع غزة جراء 

الحصار االسرائيلي المتواصل.
واعتبرت الشبكة في بيان صحفي أن "جريمة إغالق المعبر 
وتقليص مساحة الصيد إلى ثالثة أميال، انتهاك فاضح 
لكاف���ة المواثي���ق والمعاهدات الدولي���ة وفي مقدمتها 
القانون الدولي اإلنس���اني، مطالبة كافة األطراف الدولية 
بالضغط الج���دي عل���ى االحتالل لوق���ف اعتداءاته على 
ش���عبنا ورف���ع الحصار عن غ���زة وفتح المعاب���ر وفي كال 

االتجاهين أمام حركة األفراد والبضائع.
وفي نفس الس���ياق طالب المركز الفلس���طيني لحقوق 
االنس���ان المجتمع الدول���ي بالتدخل الف���وري والعاجل 
للضغط من أجل وقف هذه القرارات، وفتح المعبر التجاري 

الوحي���د لقطاع غزة ، والس���ماح بتوري���د كافة احتياجات 
س���كان القطاع، بما في ذلك السلع األساسية ومواد البناء، 

والسماح بتصدير بضائع منتجات قطاع غزة بحرية.
كما طالب المركز بالتدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان 
احترام قواعد القانون الدولي اإلنس���اني، والقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في 

حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.
ودعا إلى إجبار الس���لطات اإلس���رائيلية عل���ى اإلقالع عن 
اس���تخدام سياس���ة العقوبات الجماعية التي تفرضها 
على سكان القطاع، ومن بينها إغالق المعابر، والتي تؤدي 
إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة. وبدوره ق���ال رئيس اللجنة 
الش���عبية لمواجهة الحصار النائب جم���ال الخضري، إن 
االحتالل اإلسرائيلي شرع عملًيا بتنفيذ خطة "خنق قطاع 

غزة" وصواًل النهيار اقتصادي تام.
وأك���د الخضري في تصريح صحفي صدر عنه، أن التنفيذ 

االس���رائيلي المتصاعد لخطة "خنق غزة" هدفه بش���كل 
أساسي انهيار األوضاع االقتصادية بشكل كامل ما يؤدي 

إلغالق كل المصانع والمحال التجارية.
وأش���ار إلى أن "الوضع االقتصادي في غزة أصاًل في غرفة 
االنعاش، ويعاني معاناة ش���ديدة في ظل كل الضغوط 
الت���ي ُتمارس على القطاع، والحصار الخانق الممتد ألكثر 

من أحد عشر عامًا".
وجدد الخضري التأكيد على ضرورة العمل فلسطينيًا من 
خ���الل توحيد كل الجهود كل ف���ي موقعه، وكذلك عربيًا 
ودوليًا لتالفي أخطار الخطة اإلسرائيلية، والعمل السريع 

إلنقاذ الوضع االنساني واالقتصادي المنهار.
وكانت سلطات االحتالل قررت أمس إغالق معبر "كرم أبو 
سالم"- المعبر التجاري الوحيد للقطاع- ومنع إدخال كافة 
المواد والوق���ود بزعم الرد على إطالق البالونات والطائرات 

الحارقة من غزة.

بعد اغالق معبر أبو سالم حتى إشعار آخر 

حمادة لـ »االستقالل«: أزمة غاز الطهي
 تتفاقم والكميات المتوفرة تكفي ليوم واحد 

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة البداية بغزة املوقرة 

في القضية رقم 464 / 2018 في 
طلب نشر مستبدل رقم 1221 / 2018 
المس���تدعي: طلب جميل خليل الضاني – من سكان غزة الزيتون هوية 
رقم 410302517 وكيله العدلي: ممدوح س���ليم سعيد الضاني من غزة 
هوية رقم 900922360 بموج���ب وكالة عدلية صادرة عن كاتب العدل 

بغزة تحمل رقم 2016/12703م وكيلته المحامية: علياء مرتجى – غزة 
المس���تدعى ضدهم /1- رواء يوسف الحنفي من س���كان غزة قرب دير 
الالتين سابقًا )مجهولة محل اإلقامة حاليًا خارج البالد( 2- مي مصطفى 
جميل خليل الضاني من س���كان غزة قرب دير الالتين س���ابقًا )مجهولة 
محل اإلقامة حاليًا خارج البالد( 3-س���ها مصطفى جميل خليل الضاني 
من سكان غزة قرب دير الالتين سابقًا )مجهولة محل اإلقامة حاليًا خارج 

البالد( 
نوع الدعوى : تنفيذ عيني

قيمة الدعوى )34,000 دينار اردني( أربعة وثالثون ألف دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

في الطلب رق���م 1221 / 2018 المتعلق بالقضي���ة المدنية رقم 464 / 
2018

إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المس���تدعي المذكور 
قد تقدم ل���دى محكمة البداية بغزة القضية المرقومة أعاله وموضوعها 
تنفيذ عيني استنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرًا ألنك مجهول 
محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة البداية بغزة في نظر هذا الطلب 
وعمال بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 
لسنة 2001 وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة البداية في الطلب رقم 

)1221 / 2018( بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل.
لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم األحد الموافق )2018/9/9م( 
التاس���عة صباحًا كما يقتضي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمس���ة 
عش���ر يومًا من تاريخ النش���ر وليكن معلومًا لديكم انكم أذا تخلفتم عن ذلك 

فسينظر في القضية باعتباركم حاضرين. حرر في 2018/7/15م

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة
الأ�ستاذ / حممد مطر

غزة/ االستقالل:
بل���غ ع���دد الحرائق الت���ي اندلعت أم���س الثالثاء في أح���راش وحقول 
مس���توطنات إس���رائيلية بغالف قطاع غزة )26( حريقًا؛ بفعل الطائرات 
والبالون���ات حارق���ة التي أطلقت م���ن القطاع، وفق ما ذكرت���ه المصادر 

»اإلسرائيلية«.
وأفاد موقع »0404« »اإلسرائيلي« بأن عدد الحرائق بمستوطنات الغالف 
بلغ أمس 26 حريقًا، مش���يرًا إلى أن معظم الحرائق تم إخمادها بس���رعة 
ألنه لم يبق هناك ش���يء ليحترق، )في إش���ارة إلى احتراقها خالل األيام 

الماضية(.
يأتي ذلك عقب إصدار المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر )الكابنيت( 
أول أمس أمرًا إلى جيش االحتالل بالعمل على إنهاء استنزاف الطائرات 

والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.
وما ي���زال جيش االحتالل يحاول إيجاد حل له���ذه الطائرات والبالونات؛ 
واسُتخدم مؤخرًا منظومة ليزرية لتتبع الطائرات والبالونات في الجو ومن 

ثم إسقاطها، لكنه فشل في الحد منها.
وأعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األسبوع تشديد الحصار 
المفروض على قطاع غزة والبدء بأولى الخطوات وهي إغالق معبر كرم أبو 
سالم التجاري والوحيد جنوب قطاع غزة والذي يعد المعبر الوحيد للقطاع، 
مدعيًا أن ذلك جاء بس���بب اس���تمرار إطالق الطائرات والبالونات الحارقة 

تجاه مستوطنات غالف القطاع.

غزة/ االستقالل:
أطلق مكتب منظمة "فور شباب" العالمية في 
فلسطين حملة باسم الشهيدة المسعفة رزان 
النجار للفحص الطبي المجاني ألهالي مدينة 
غزة في مول "كيرفور"؛ للتأكيد على اس���تمرار 
رسالة الشهيدة الطبية والتطوعية في خدمة 

المواطنين. وبّين المس���ؤول اإلداري بالمنظمة 
معتز برزق في بيان صحفي، أن الكشف الطبي 
المجاني ش���مل فحص س���كر وضغ���ط الدم، 

والوزن، والطول، ومؤشر كتلة الجسم.
واستش���هدت رزان النج���ار )21 عام���ًا(، يوم 
الجمع���ة قبل الماضي، بع���د أن أطلق الجيش 

اإلسرائيلي الرصاص عليها شرقي قطاع غزة، 
بينما كانت مرتدية لباس المسعفين.

وأث���ار استش���هاد النج���ار موجة اس���تنكار 
فلسطينية وعالمية واس���عة، وسط اتهامات 
للجيش اإلسرائيلي باالستخدام المفرط للقوة 

في مواجهة المدنيين الفلسطينيين.

بيت لحم/ االستقالل:
استولت قوات االحتالل "اإلس���رائيلي" على 120 دونمًا من أراضي بلدة الخضر 

جنوب بيت لحم.
وأفاد منس���ق لجنة مقاومة الجدار واالس���تيطان في بيت لحم أحمد صالح، أن 
األراضي المس���تهدفة تقع في منطقة "زقندح"، مشيرًا إلى أن أصحابها عثروا 
على اإلخط���ارات موضوعة وس���ط األرض، وتقضي بإعطائه���م مهلة 45 يوما 

26 حريقًا بمستوطنات 
غالف غزة بفعل البالونات

االحتالل يستولي على 
120 دونمًا من أراضي 
الخضر جنوب بيت لحم

منظمات أهلية وحقوقية تحذر من 

خطورة إغالق االحتالل معبر »أبو سالم«

إطالق حملة للفحص الطبي المجاني باسم الشهيدة رزان النجار
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إعالن عدم مسؤولية تامة
نقر نح���ن أبناء المرحوم / عبد الكريم صالح ش���عبان أبو ش���عبان , 

ونتمثل في كال من :
السيد / صالح عبد الكريم صالح أبو شعبان 

السيد / محمود  عبد الكريم صالح أبو شعبان
السيد / مصطفى  عبد الكريم صالح أبو شعبان

السيد / محمد  عبد الكريم صالح أبو شعبان
أننا وبموجب هذا اإلعالن نعلن للمأل كافة عن عدم مسؤوليتنا الكاملة  
من المدعو / محمد صالح ش���عبان أبو ش���عبان ويحم���ل هوية  رقم 
)905851275( وال تربطنا به أي عالقة كانت , وكذلك نعلن عن عدم 
المسؤولية الكاملة من أوالده جميعهم وهم كمال وعطا الله ورمضان 

ومحمود وحسن / محمد صالح أبو شعبان 
وعل���ى ما تقدم فإننا نعلن ونعلم الجميع  في محافظة غزة وخارجها 
وفي جميع األراضي الفلس���طينية  وأراض���ي  ال 48 وفي كل أقطار 
المعمورة, وبناء على العرف العش���ائري الفلسطيني المعروف لدى 
الجميع أننا غير مسؤولين عن المذكور أعاله وأوالده  السالف ذكرهم 
مس���ؤولية كاملة  وتامة وعامة من أي أفعال أو تصرفات أو أقوال قد 
تصدر عنهم أو تنسب لهم سواء مادية أو قانونية أو عشائرية أو غير 
ذل���ك وأننا ال نتحمل وزر أي من أعمالهم مهما كانت ومهما بلغت ال 

من قريب وال بعيد .
وعليه – نعلم الجميع أنه ال يحق ألحد مراجعتنا البتة عن أي شخص 
ممن س���بق منهم أو فيما يخصهم حيث إن���ه ال عالقة لنا بهم  بأي 

شكل كان ال من قريب وال من بعيد.

حرر بتاريخ 2018/7/16 ومص���ادق من قبل المحامية أحالم عبد الله 
طباسي.

غزة /خالد اشتيوي:
شارك عشرات الفلسطينيين من 
بينهم أطفال في قطاع غزة، يوم 
أمس الثالثاء، في وقفة، احتجاجًا 
على سياس���ة استهداف جيش 
االحت���الل اإلس���رائيلي لألطفال 

بشكل مباشر.
الوقفة،  ف���ي  المش���اركون  ورفع 
الت���ي نّظمته���ا وزارة التنمي���ة 
االجتماعي���ة بج���وار مبن���ى دار 
غزة،  بمدين���ة  الوطنية  الكت���ب 
والذي تع���ّرض لقصف االحتالل 
يوم الس���بت الماضي، وتس���بب 
باستشهاد طفلْين، الفتات ُكتب 
على بعضه���ا :" ال ترهبوني أثناء 
لعبي"، و"من حقي أن أعيش بأمان 

في بلدنا".
وقال عمران داود، مرش���د حماية 
الطفول���ة في ال���وزارة:" االحتالل 
اإلس���رائيلي ارتكب يوم السبت 
الماضي جريمة نكراء بحق أطفال 

أبرياء على مرأى العالم أجمع".
وأوضح أن تلك الجريمة ُتضاف إلى 
"سلسلة طويلة من الجرائم البشعة 
التي يرتكبها جيش االحتالل بحق 
أطف���ال غ���زة؛ والت���ي ألحقت بهم 

األضرار النفسية والجسدية".

وبّي���ن داود أن قص���ف االحتالل 
بمدينة غ���زة، الس���بت الماضي، 
ألحق الضرر بعدد من المؤسسات 
التي ُتعنى برعاي���ة األطفال من 
واأليتام،  والمعاقي���ن  الجرح���ى 
منها مبّرة فلس���طين المستقبل 

مبنى  إل���ى  باإلضافة  للطفول���ة، 
التركية  اإلنسانية  اإلغاثة  هيئة 
)IHH(، الت���ي ترع���ى األطف���ال 

األيتام.
وطالب المؤسسات التابعة لألمم 
المتح���دة خاص���ة الت���ي ُتعنى 

بش���ؤون األطفال ب�"الوقوف أمام 
مسؤولياتها لحماية أطفال غزة".

المؤسس���ات  داود  دع���ا  كم���ا 
الحقوقية ب�"فضح جرائم االحتالل 
ورف���ع قضاي���ا أم���ام المحاك���م 

الدولية".

 وقفة بغزة احتجاجًا على استهداف االحتالل لـ »األطفال«

جانب من وقفة االأطفال بغزة اأم�س        ) اال�ستقالل (

رام الله/ االستقالل:
أطلقت عدة مؤسس���ات فلس���طينية، 
أم���س الثالثاء، الحملة الوطنية لرفض 
أموال ومخصصات  القرصنة وس���رقة 
األسرى وأهالي الشهداء والجرحى من 
العائدات الضريبية، ورفضًا لما يسمى 

ب�"صفقة القرن".
وج���اء االط���الق خالل وقف���ة نظمتها 
هيئة شؤون األسرى والمحررين، ونادي 
األسير، والهيئة العليا لمتابعة شؤون 
األس���رى، ومرك���ز حريات، بمش���اركة 

عائالت االسرى.
المس���يرة  ف���ي  المش���اركون  وردد 
الهتافات الغاضب���ة والمنددة بجرائم 
االحتالل، وتدعم صمود األس���رى، كما 
حملوا األعالم والرايات وصور األس���رى 

والشهداء.
وأعلن رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحررين عيس���ى قراقع، عن إطالق 
الحمل���ة الهادفة إلى التص���دي لقرار 
االحتالل قرصنة وسرقة أموال األسرى 
والش���هداء والجرحى، التي س���تمتد 
لتشمل باقي محافظات ومدن الوطن، 
وعواصم ومدن دولية، بهدف إسقاط 

القرار.
وأكد قراق���ع رفض الس���لطة لالبتزاز 
أموال  والقرصنة وسرقة  اإلس���رائيلي 
ش���عبنا من قب���ل حكوم���ة االحتالل 
كل  باعتب���ار  المتطرف���ة،  اليميني���ة 

الت���ي يقرها  العنصري���ة  القواني���ن 
االحتالل تنم عن نظام أبرتهايد.

وش���دد عل���ى أن األس���رى يتعرضون 
لعدوان إس���رائيلي ش���امل، مؤكدًا أن 
الشعب لن يثنيه ش���يء عن الوقوف 
إلى جانب من ضحوا في سبيل القضية 

الفلسطينية.
وتط���رق قراقع للحديث عن األس���رى 
المضربين ع���ن الطعام، م���ن بينهم 
األسير حسن ش���وكة المضرب لليوم 
ال����46 عل���ى التوالي، رفض���ًا العتقاله 
اإلداري، كذلك عن األس���رى اإلداريين 
االحتالل،  الذي���ن يقاطعون محاك���م 
واألس���رى المرضى الذي���ن يصارعون 

اإلهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة 
مصلحة السجون.

وطال���ب قراق���ع العالم والمؤسس���ات 
الحقوقية والدولية واإلنسانية بتحمل 
الجريمة  مس���ؤولياتها تج���اه ه���ذه 
الممارسة بحق الش���عب، واتخاذ قرار 
المس���تهتر  وآلي���ات ض���د االحتالل 

بالقوانين الدولية.
ودع���ا دول العالم الحر إل���ى الضغط 
على االحتالل إلطالق س���راح األس���رى 
األحي���اء، وأولئك الذين استش���هدوا 
ودفنتهم "إسرائيل" في مقابر األرقام، 
بغ���رض المقايضة والمس���اومة، األمر 
الذي ينته���ك كل األعراف والمواثيق 

اإلنسانية. واعتبر رئيس النادي  قدورة 
فارس أن التش���ريع العنص���ري الذي 
تقوم به حكوم���ة االحتالل المتطرفة، 
يهدف إلى ض���رب روح المقاومة لدى 

أبناء شعبنا.
وشدد على ضرورة تبني استراتيجية 
كفاحي���ة من قب���ل الحرك���ة الوطنية، 
للتصدي لكل ما يحاط ضد الش���عب، 
داعي���ًا األس���رى المحرري���ن وأهال���ي 
األسرى والشهداء والجرحى للمشاركة 
المؤامرات  ل���كل  والتصدي  والدف���اع 
االحت���الل ضدهم،  يش���رعها  الت���ي 
حتى نستطيع تحقيق االنتصار على 

االحتالل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشف تقرير لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان حول 
عمليات الهدم التي استهدفت منش����آت الفلسطينيين في القدس 
المحتلة خالل األشهر الستة األولى من العام 2018، عن هدم االحتالل 

ل� 63 منشأة فلسطينية في القدس.
وأوض����ح التقري����ر أن عمليات اله����دم المذكورة أدت إل����ى تهجير 51 
فلسطينيًا وفلسطينية بينهم 21 قاصرًا، الفتًا إلى أن بلدة العيساوية 
ال ت����زال أكثر المناطق المقدس����ية تضّررًا من عملي����ات الهدم؛ حيث 
شهدت هدم ثماني عشرة منش����أة تليها بلدة سلوان والتي تعرّضت 

إلى هدم 12 منشأة.
وقال المركز: إن سلطات االحتالل تستخدم عمليات الهدم المتواصلة 
في مدينة القدس إلفراغ المدينة من أبنائها الفلسطينيين، وتسريع 
التهجير القس����ري بحّقهم، كم����ا وتمّثل سياس����ات التنظيم والبناء 
المّتبعة من االحتالل أداًة في المنظومة "اإلس����رائيلية" الس����اعية إلى 

التضييق على الفلسطينيين. 
ولفت إلى أن عش����رات اآلالف من الفلس����طينيين ف����ي مدينة القدس 
يواجه����ون أوامر ه����دٍم بحّجة البن����اء غير المرّخص، وذل����ك ألن بلدية 
االحتالل ترفض طلبات الفلسطينيين للحصول على رخص بناء بشكل 

ممنهج.
وذكر التقرير، بأن سياس����ات التخطيط والبناء "اإلس����رائيلية" هي جزء 
ال يتجّزأ من سياس����ة "إسرائيليٍة" ش����املة تهدف إلى إعادة هندسة 
المدين����ة المحتّلة ديمغرافيًا وقد ش����ّجع اعتراف الوالي����ات المّتحدة 
بالقدس عاصم����ًة ل�"إس����رائيل" االحتالل على متابعة ه����ذه العملية 

ومواصلة انتهاكاته بحق الفلسطينيين دون أي مساءلة تذكر.

هدم 63 منشأة بالقدس 
في النصف األول من 2018

نابلس/ االستقالل:
اندلعت مواجهات بين الش���بان وجنود االحتالل اإلس���رائيلي في بلدة عصيرة 
القبلية جنوب مدينة نابلس ش���مال الضفة الغربي���ة المحتلة يوم أمس، بعد 

هجوم شّنه المستوطنون على منازل المواطنين.
وق���ال رئيس مجلس ق���روي عصيرة القبلي���ة حافظ صالح، في تص���رح له: إن 
العشرات من مستوطني مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين 
هاجموا أطراف البلدة، ورش���قوا البيوت والمركبات بالحجارة، ما تسبب بتحطيم 

عدد من المركبات ونوافذ البيوت.
وأضاف صال���ح، أن جنود االحت���الل المتمركزين في نقط���ة المراقبة اقتحموا 
المنطقة لمساندة المستوطنين وتوفير الحماية لهم، وأطلقوا الرصاص وقنابل 
الصوت والغاز باتجاه المواطنين؛ م���ا أدى لوقوع إصابات باالختناق تم عالجها 

ميدانيًا.

إصابــات لهجــوم 
للمستوطنين جنوب نابلس

غزة/ االستقالل:
اعتمد معه����د التنمية المجتمعي����ة بعمادة خدمة 
المجتمع والتعليم المس����تمر بالجامعة اإلس����المية 
بغزة مركزًا لعقد امتحانات مؤسسة CISI البريطانية 
التي تستهدف موظفي البنوك والمؤسسات المالية 
وأصح����اب المعام����الت االقتصادي����ة، حي����ث يعقد 
االمتحان مرة كل شهر باللغتين العربية واإلنجليزية.

ويتم تقديم امتحان مؤسس���ة CISI البريطانية في 

الجامعة اإلس���المية بطريقة محوس���بة عبر شبكة 
اإلنترنت وبمنهجية عالية ودقيقة. 

أوضح حسام عايش مدير معهد التنمية المجتمعية، 
أن اعتماد الجامعة كمركز لعقد امتحانات مؤسسة 
CISI ج���اء نتيج���ة مطابق���ة عمل معه���د التنمية 
المجتمعية للمواصف���ات والمعايير التي تضعها 
المؤسسات العالمية لعقد تلك االمتحانات، مبينًا أن 
مكان عقد االمتحان في الجامعة اإلس���المية يعطى 

الفرصة للمتقدمي���ن لالمتحان في غ���زة للتقديم 
بطريقة سهلة وميس���رة، وتوفر عليهم الكثير من 

العناء والتعب.
وم���ن الجدير ذكره أن CISI هي هيئة مهنية تعمل 
على نطاق واس���ع لمهنة األوراق المالية واالستثمار 
ف���ي المملكة المتحدة، وفي عدد من المراكز المالية 
على مس���توى العالم، ولمؤسس���ةCISI  العديد من 

مراكز االختبار في جميع أنحاء العالم. 

إطالق الحملة الوطنية لحماية مخصصات األسرى

م�سرية الإطالق احلملة الوطنية لرف�س �سرقة االحتالل الأموال وخم�س�سات االأ�سرى واأهايل ال�سهداء واجلرحى اأم�س

اعتماد الجامعة اإلسالمية مركزًا لعقد 
امتحانات مؤسسة CISI البريطانية
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة البداية بغزة املوقرة 

في القضية رقم 465 / 2018  في 
طلب نشر مستبدل رقم 1222 / 2018 
المستدعي: طلب جميل خليل الضاني – من سكان غزة الزيتون هوية 
رقم 410302517 وكيله العدلي: ممدوح سليم سعيد الضاني من غزة 
هوية رقم 900922360 بموجب وكالة عدلية صادرة عن كاتب العدل 
بغزة تحمل رقم 2016/12703م وكيلته المحامية: علياء مرتجى – غزة 
المس���تدعى ضدهم /1- سهام محمد علي غريب بكري من سكان غزة 
دير الالتين س���ابقًا )مجهول محل اإلقامة حاليًا خارج البالد( 2- طارق 
زياد جميل خليل الضاني من سكان غزة  دير الالتين سابقًا )مجهول 
مح���ل اإلقامة حاليًا خارج البالد( 3-ه���ال زياد جميل خليل الضاني من 
سكان غزة  دير الالتين سابقًا )مجهول محل اإلقامة حاليًا خارج البالد( 
4-وفاء زياد جميل خليل الضاني من س���كان غزة  دير الالتين س���ابقًا 
)مجه���ول محل اإلقامة حاليًا خ���ارج البالد( 5-لينا زي���اد جميل خليل 
الضاني من سكان غزة  دير الالتين سابقًا )مجهول محل اإلقامة حاليًا 

خارج البالد( 
نوع الدعوى : تنفيذ عيني

قيمة الدعوى )27,000 دينار أردني( سبعة وعشرون ألف دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

بالقضية  المتعلق  في الطلب رقم 1222/ 2018   
المدنية رقم 465/ 2018

إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعي المذكور قد 
تقدم لدى محكمة البداية بغزة القضية المرقومة أعاله وموضوعها تنفيذ 
عيني اس���تنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرًا ألنك مجهول محل 
اإلقامة وحسب اختصاص محكمة البداية بغزة في نظر هذا الطلب وعمال 
بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 
2001 وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة البداية في الطلب رقم )1222 

/ 2018( بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل.
لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم الخميس الموافق 
)2018/9/27م( التاس���عة صباحًا كما يقتض���ي عليكم إيداع جوابكم 
التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ النش���ر وليكن معلومًا 
لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك فس���ينظر ف���ي القضية باعتباركم 

حاضرين. حرر في 2018/7/15م

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة
الأ�ستاذ / حممد مطر

القدس المحتلة/ االستقالل:
 أعلن���ت جامعة القدس أمس الثالث���اء، عن البدء بقب���ول طلبات االلتحاق 
في برنامج )الماجس���تير( العالج الطبيعي، الذي يع���د األول من نوعه في 
فلس���طين، وذلك بعد اعتماده من قبل هيئة االعتم���اد والجودة في وزارة 

التربية والتعليم العالي.
وأوضحت الجامعة أن البرنام���ج النوعي يهدف إلى تزويد الطلبة العاملين 
في حقل الرعاية الصحي���ة والعالج الطبيعي، بالمعرفة العلمية المتقدمة 
المبنية على األبح���اث األكاديمية في هذا المجال، وب���األدوات والمهارات 
التطبيقية المس���تقاة من أعلى معايير وقواعد الممارس���ات المهنية في 
العالج الطبيعي، الذي من ش���أن تطويره المساهمة في االرتقاء بمستوى 

الرعاية الصحية في فلسطين.
وأضاف���ت أنه يش���ترط ف���ي المتقدمين للبرنام���ج أن يكون���وا من حملة 
البكالوري���وس في العالج الطبيعي بمعدل جيد على األقل أو ما يعادله من 
جامعة محلية أو دولية معترف بها، إضافة إلى س���نتي خبرة على األقل في 
مجال العالج الطبيعي، واإللمام باللغة االنجليزية، وبعض الشروط اإلجرائية 
الموضحة في طلب االلتح���اق، والذي يمكن الحصول عليه من حرم جامعة 
القدس الرئيس���ي في أبو ديس أو كلية هند الحس���يني في الشيخ جراح، 
أو م���ن أحد فروع البنك العربي في كافة المحافظات، ومن ثم تعبئة الطلب 
http:// الكترونيًا من خ���الل صفحة القبول التابعة لجامع���ة القدس على

.admission.alquds.edu/ar
يشار إلى أن جامعة القدس كانت السباقة في تأسيس أول كليات طبية 
في فلس���طين، ككلية الطب البشري التي احتفلت هذا الشهر بالذكرى 
ال�25 لتأسيس���ها، إضافة إلى كلية طب األس���نان، والصيدلة، والصحة 
العامة، وكلية المه���ن الصحية التي تدير برنامج الماجس���تير، إضافة 
للعدي���د من برامج البكالوريوس والماجس���تير ف���ي تخصصات المهن 

الصحية المختلفة.

رام الله/ االستقالل:
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين 
المستوطنين،  عصابات  عربدات 
وميليش���ياتهم المس���لحة ضد 
الفلس���طينيين  المواطني���ن 
وممتلكاته���م  وأرضه���م 
وحماية  بدع���م  ومقدس���اتهم؛ 

وإسناد من قوات االحتالل.
بيان  ف���ي  ال���وزارة  واس���تنكرت 
له���ا، أم���س الثالث���اء، اعتداءات 
وإرهابه���م  المس���توطنين 
المتواص���ل ضد البل���دات والقرى 
في جنوب مدينة نابلس، وإحراق 
المزروعات وأشجار الزيتون، كذلك 
مثلما حدث في األغوار الشمالية 
أقدم  حيث  المختلفة،  ومناطقها 
المستوطنون على نقل "كرفانات" 
استيطانية توسعية فيها، إضافة 
لعمليات  االحت���الل  إلى تصعيد 
مصادرة األراضي وس���رقتها كما 
حصل في بلدة الخضر جنوب بيت 

لحم.
وحملت ال���وزارة حكومة االحتالل 
المس���ؤولية  المختلفة  وأذرعها 
المباشرة عن إرهاب المستوطنين 
وجرائمهم،  االحت���الل  وجي���ش 
يس���تظلون  أنه���م  مؤك���دة 
وانتهاكاته���م  بجرائمه���م 

األعم���ى  األميرك���ي  باالنحي���از 
لالحتالل وسياساته.

وطالب���ت بموق���ف دول���ي حازم 
وعاجل لوقف العدوان المتواصل 
الحماية  وتوفي���ر  ش���عبنا،  على 
الدولي���ة له، والدف���اع عما تبقى 
األمن  لمجل���س  مصداقية  م���ن 

الكفيلة  االج���راءات  اتخ���اذ  عبر 
بتنفيذ وضم���ان تنفيذ القرارات 
األممية الخاصة باالستيطان وفي 

مقدمتها القرار 2334.
الجنائية  المحكمة  الوزارة  ودعت 
الدولية لسرعة البدء في تحقيق 
ج���دي ف���ي جرائ���م االحت���الل 

والمستوطنين.
متطرفون  مس���توطنون  وهاجم 
أمس، منازل المواطنين في بلدة 
نابلس،  جن���وب  القبلية  عصيرة 
الدونم���ات  عش���رات  وأحرق���وا 
الزيت���ون  بأش���جار  المزروع���ة 

واألراضي الرعوية.

األول من نوعه في فلسطين

جامعة القدس تطلق 
برنامج الماجستير في 

العالج الطبيعي

طالبت توفير الحماية لشعبنا

الخارجية تدين  اعتداءات المستوطنين 
علــى المواطنيــن وممتلكاتهــم

امل�ستوطنون يوا�سلون اعتداءاتهم على املواطنيني بال�سفة الغربية   ) اأر�سيف (

رام الله/ االستقالل:
طالب مجلس الوزراء الفلس���طيني، المجتمع الدولي 
بالتدخل للجم "إس���رائيل" ومنعها من ش���ن عدوان 
جدي���د عل���ى قطاع غ���زة الذي م���ا زال يعان���ي آثار 
ثالث حروب وحش���ية شنتها "إس���رائيل" وأدت إلى 
استشهاد وإصابة اآلالف وتدمير وحشي طال مناحي 

الحياة كافة في قطاع غزة.
وأكد مجلس الوزراء خالل جلس���ته األسبوعية التي 
عقده���ا أمس الثالث���اء في مدينة رام الله برئاس���ة  
د.رامي الحمدالله رئيس ال���وزراء، أن ما يمر به قطاع 
غزة يس���تدعي االس���تجابة لطل���ب الرئيس محمود 
عباس بتوفير الحماية الدولية ألبناء ش���عبنا بشكل 
فوري وعاجل، والتدخل لوقف العدوان اإلس���رائيلي 
المتواص���ل، وإلزام "إس���رائيل" باالمتث���ال لقواعد 
القانون الدولي واإلنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وأدان المجلس، التصعيد اإلسرائيلي والتهديدات 

بش���ن عدوان على قطاع غزة، مس���تهجنًا في الوقت 
نفس���ه حالة الصمت الدولي من قبل المظلة الدولية 
والهيئ���ات واللج���ان ذات الصل���ة تج���اه االنتهاك 
الصارخ للقانون الدولي واإلنس���اني، وتجاه الجرائم 
والممارس���ات العنصري���ة التي تقترفها س���لطات 

االحتالل بحق أبناء شعبنا األعزل.
وأكد أن غرور س���لطات االحت���الل وتعنتها نابع من 
صمت ومحاباة المجتم���ع الدولي تجاه إرهاب الدولة 
المنظم الذي تمارسه "إسرائيل"، متسائاًل عن مهمة 
ومس���ؤولية مختلف الهيئات الحقوقية واإلنسانية 
والطبية الدولية التي تقف عاجزة عن كبح ممارسات 
إسرائيل وجرائمها وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، 
وتقف مشلولة أمام محاسبتها عن جرائمها البشعة 

وانتهاكاتها الصارخة.
وفي هذا السياق، أدان المجلس االعتداء اإلسرائيلي 
األخي���ر الذي اس���تهدف مق���ر المكتب���ة الوطنية 

الفلس���طينية، وقرية الحرف والفنون بغزة، معتبرًا 
أن هذا االعتداء يشكل امتدادًا الستهداف الثقافة 
الفلسطينية، مطالبا المؤسسات الدولية ذات العالقة 
بس���رعة التحرك لدع���م الجهود الفلس���طينية في 

حماية وصون الثقافة والتراث الفلسطيني.
كما دعا المجلس، المجتم���ع الدولي لترجمة بيانات 
الشجب واالستنكار حول جرائم الحرب التي ترتكبها 
قوات االحتالل ضد تجم���ع الخان األحمر وغيرها من 
التجمعات البدوية، إلى إجراءات عملية حازمة، لوقف 

هذه الجرائم. 
وأشار إلى أن "إسرائيل" أرادت بمخططاتها هذه عزل 
القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، واستدامة 
وإطالة احتاللها العسكري، وكذلك تنفيذ مخططها 
االس���تيطاني المس���مى "E1"، في انته���اك واضح 
وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والصكوك 

الدولية.

القاهرة/ االستقالل:
شاركت فلس���طين، أمس الثالثاء، في أعمال الدورة 
الرابع���ة واألربعين للجنة العربي���ة الدائمة لحقوق 
اإلنس���ان، والت���ي انطلقت في مق���ر جامعة الدول 

العربية.
وستناقش الدورة على مدار ثالثة أيام مشروع جدول 
األعمال ويتضم���ن 14 بندًا تتناول مختلف قضايا 
حقوق اإلنسان في المنطقة العربية، وفي مقدمتها 

التصدي لالنتهاكات اإلس���رائيلية والممارس���ات 
العنصرية في األراضي العربية المحتلة، ومساهمة 
دولة فلسطين في تطوير مش���روع اإلستراتيجية 

العربية لحقوق اإلنسان.
وقال رئيس اللجنة أمجد ش���موط خالل كلمته أمام 
االجتماع: إن هذا االجتماع يتزامن مع مناسبة مرور 
50 عاما على تأس���يس هذه اللجنة التي أسهمت 
على م���دار هذه الس���نوات في إنج���ازات حقوقية 

كثي���رة عملت عل���ى تطوي���ر المنظوم���ة العربية 
لحقوق األنسان. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت سبل 
التصدي لالنته���اكات اإلس���رائيلية في األراضي 
المحتل���ة، وغيرها من القضاي���ا المهمة المتعلقة 
العربية لحقوق اإلنسان، مستنكرًا  باالستراتيجية 
االعت���داءات اإلس���رائيلية المتواصل���ة ض���د أبناء 
الشعب الفلسطيني الذي يقوم باحتجاجات سلمية 

في إطار مسيرة العودة.

مجلس الوزراء يطالب بتدخل دولي
 لمنع شن عدوان جديد على غزة

فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ44 
للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء 

 لدى حمكمة البداية بغزة املوقرة 

في القضية رقم 465 / 2018  في 
طلب نشر مستبدل رقم 1222 / 2018 
المستدعي: طلب جميل خليل الضاني – من سكان غزة الزيتون هوية 
رقم 410302517 وكيله العدلي: ممدوح سليم سعيد الضاني من غزة 
هوية رقم 900922360 بموجب وكالة عدلية صادرة عن كاتب العدل 
بغزة تحمل رقم 2016/12703م وكيلته المحامية: علياء مرتجى – غزة 
المس���تدعى ضدهم /1- سهام محمد علي غريب بكري من سكان غزة 
دير الالتين س���ابقًا )مجهول محل اإلقامة حاليًا خارج البالد( 2- طارق 
زياد جميل خليل الضاني من سكان غزة  دير الالتين سابقًا )مجهول 
مح���ل اإلقامة حاليًا خارج البالد( 3-ه���ال زياد جميل خليل الضاني من 
سكان غزة  دير الالتين سابقًا )مجهول محل اإلقامة حاليًا خارج البالد( 
4-وفاء زياد جميل خليل الضاني من س���كان غزة  دير الالتين س���ابقًا 
)مجه���ول محل اإلقامة حاليًا خ���ارج البالد( 5-لينا زي���اد جميل خليل 
الضاني من سكان غزة  دير الالتين سابقًا )مجهول محل اإلقامة حاليًا 

خارج البالد( 
نوع الدعوى : تنفيذ عيني

قيمة الدعوى )27,000 دينار أردني( سبعة وعشرون ألف دينار أردني
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

بالقضية  المتعلق  في الطلب رقم 1222/ 2018   
المدنية رقم 465/ 2018

إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعي المذكور قد 
تقدم لدى محكمة البداية بغزة القضية المرقومة أعاله وموضوعها تنفيذ 
عيني اس���تنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرًا ألنك مجهول محل 
اإلقامة وحسب اختصاص محكمة البداية بغزة في نظر هذا الطلب وعمال 
بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 
2001 وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة البداية في الطلب رقم )1222 

/ 2018( بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل.
لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم الخميس الموافق 
)2018/9/27م( التاس���عة صباحًا كما يقتض���ي عليكم إيداع جوابكم 
التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ النش���ر وليكن معلومًا 
لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك فس���ينظر ف���ي القضية باعتباركم 

حاضرين. حرر في 2018/7/15م

رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة
الأ�ستاذ / حممد مطر

القدس المحتلة/ االستقالل:
 أعلن���ت جامعة القدس أمس الثالث���اء، عن البدء بقب���ول طلبات االلتحاق 
في برنامج )الماجس���تير( العالج الطبيعي، الذي يع���د األول من نوعه في 
فلس���طين، وذلك بعد اعتماده من قبل هيئة االعتم���اد والجودة في وزارة 

التربية والتعليم العالي.
وأوضحت الجامعة أن البرنام���ج النوعي يهدف إلى تزويد الطلبة العاملين 
في حقل الرعاية الصحي���ة والعالج الطبيعي، بالمعرفة العلمية المتقدمة 
المبنية على األبح���اث األكاديمية في هذا المجال، وب���األدوات والمهارات 
التطبيقية المس���تقاة من أعلى معايير وقواعد الممارس���ات المهنية في 
العالج الطبيعي، الذي من ش���أن تطويره المساهمة في االرتقاء بمستوى 

الرعاية الصحية في فلسطين.
وأضاف���ت أنه يش���ترط ف���ي المتقدمين للبرنام���ج أن يكون���وا من حملة 
البكالوري���وس في العالج الطبيعي بمعدل جيد على األقل أو ما يعادله من 
جامعة محلية أو دولية معترف بها، إضافة إلى س���نتي خبرة على األقل في 
مجال العالج الطبيعي، واإللمام باللغة االنجليزية، وبعض الشروط اإلجرائية 
الموضحة في طلب االلتح���اق، والذي يمكن الحصول عليه من حرم جامعة 
القدس الرئيس���ي في أبو ديس أو كلية هند الحس���يني في الشيخ جراح، 
أو م���ن أحد فروع البنك العربي في كافة المحافظات، ومن ثم تعبئة الطلب 
http:// الكترونيًا من خ���الل صفحة القبول التابعة لجامع���ة القدس على

.admission.alquds.edu/ar
يشار إلى أن جامعة القدس كانت السباقة في تأسيس أول كليات طبية 
في فلس���طين، ككلية الطب البشري التي احتفلت هذا الشهر بالذكرى 
ال�25 لتأسيس���ها، إضافة إلى كلية طب األس���نان، والصيدلة، والصحة 
العامة، وكلية المه���ن الصحية التي تدير برنامج الماجس���تير، إضافة 
للعدي���د من برامج البكالوريوس والماجس���تير ف���ي تخصصات المهن 

الصحية المختلفة.

رام الله/ االستقالل:
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين 
المستوطنين،  عصابات  عربدات 
وميليش���ياتهم المس���لحة ضد 
الفلس���طينيين  المواطني���ن 
وممتلكاته���م  وأرضه���م 
وحماية  بدع���م  ومقدس���اتهم؛ 

وإسناد من قوات االحتالل.
بيان  ف���ي  ال���وزارة  واس���تنكرت 
له���ا، أم���س الثالث���اء، اعتداءات 
وإرهابه���م  المس���توطنين 
المتواص���ل ضد البل���دات والقرى 
في جنوب مدينة نابلس، وإحراق 
المزروعات وأشجار الزيتون، كذلك 
مثلما حدث في األغوار الشمالية 
أقدم  حيث  المختلفة،  ومناطقها 
المستوطنون على نقل "كرفانات" 
استيطانية توسعية فيها، إضافة 
لعمليات  االحت���الل  إلى تصعيد 
مصادرة األراضي وس���رقتها كما 
حصل في بلدة الخضر جنوب بيت 

لحم.
وحملت ال���وزارة حكومة االحتالل 
المس���ؤولية  المختلفة  وأذرعها 
المباشرة عن إرهاب المستوطنين 
وجرائمهم،  االحت���الل  وجي���ش 
يس���تظلون  أنه���م  مؤك���دة 
وانتهاكاته���م  بجرائمه���م 

األعم���ى  األميرك���ي  باالنحي���از 
لالحتالل وسياساته.

وطالب���ت بموق���ف دول���ي حازم 
وعاجل لوقف العدوان المتواصل 
الحماية  وتوفي���ر  ش���عبنا،  على 
الدولي���ة له، والدف���اع عما تبقى 
األمن  لمجل���س  مصداقية  م���ن 

الكفيلة  االج���راءات  اتخ���اذ  عبر 
بتنفيذ وضم���ان تنفيذ القرارات 
األممية الخاصة باالستيطان وفي 

مقدمتها القرار 2334.
الجنائية  المحكمة  الوزارة  ودعت 
الدولية لسرعة البدء في تحقيق 
ج���دي ف���ي جرائ���م االحت���الل 

والمستوطنين.
متطرفون  مس���توطنون  وهاجم 
أمس، منازل المواطنين في بلدة 
نابلس،  جن���وب  القبلية  عصيرة 
الدونم���ات  عش���رات  وأحرق���وا 
الزيت���ون  بأش���جار  المزروع���ة 

واألراضي الرعوية.

األول من نوعه في فلسطين

جامعة القدس تطلق 
برنامج الماجستير في 

العالج الطبيعي

طالبت توفير الحماية لشعبنا

الخارجية تدين  اعتداءات المستوطنين 
علــى المواطنيــن وممتلكاتهــم

امل�ستوطنون يوا�سلون اعتداءاتهم على املواطنيني بال�سفة الغربية   ) اأر�سيف (

رام الله/ االستقالل:
طالب مجلس الوزراء الفلس���طيني، المجتمع الدولي 
بالتدخل للجم "إس���رائيل" ومنعها من ش���ن عدوان 
جدي���د عل���ى قطاع غ���زة الذي م���ا زال يعان���ي آثار 
ثالث حروب وحش���ية شنتها "إس���رائيل" وأدت إلى 
استشهاد وإصابة اآلالف وتدمير وحشي طال مناحي 

الحياة كافة في قطاع غزة.
وأكد مجلس الوزراء خالل جلس���ته األسبوعية التي 
عقده���ا أمس الثالث���اء في مدينة رام الله برئاس���ة  
د.رامي الحمدالله رئيس ال���وزراء، أن ما يمر به قطاع 
غزة يس���تدعي االس���تجابة لطل���ب الرئيس محمود 
عباس بتوفير الحماية الدولية ألبناء ش���عبنا بشكل 
فوري وعاجل، والتدخل لوقف العدوان اإلس���رائيلي 
المتواص���ل، وإلزام "إس���رائيل" باالمتث���ال لقواعد 
القانون الدولي واإلنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وأدان المجلس، التصعيد اإلسرائيلي والتهديدات 

بش���ن عدوان على قطاع غزة، مس���تهجنًا في الوقت 
نفس���ه حالة الصمت الدولي من قبل المظلة الدولية 
والهيئ���ات واللج���ان ذات الصل���ة تج���اه االنتهاك 
الصارخ للقانون الدولي واإلنس���اني، وتجاه الجرائم 
والممارس���ات العنصري���ة التي تقترفها س���لطات 

االحتالل بحق أبناء شعبنا األعزل.
وأكد أن غرور س���لطات االحت���الل وتعنتها نابع من 
صمت ومحاباة المجتم���ع الدولي تجاه إرهاب الدولة 
المنظم الذي تمارسه "إسرائيل"، متسائاًل عن مهمة 
ومس���ؤولية مختلف الهيئات الحقوقية واإلنسانية 
والطبية الدولية التي تقف عاجزة عن كبح ممارسات 
إسرائيل وجرائمها وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، 
وتقف مشلولة أمام محاسبتها عن جرائمها البشعة 

وانتهاكاتها الصارخة.
وفي هذا السياق، أدان المجلس االعتداء اإلسرائيلي 
األخي���ر الذي اس���تهدف مق���ر المكتب���ة الوطنية 

الفلس���طينية، وقرية الحرف والفنون بغزة، معتبرًا 
أن هذا االعتداء يشكل امتدادًا الستهداف الثقافة 
الفلسطينية، مطالبا المؤسسات الدولية ذات العالقة 
بس���رعة التحرك لدع���م الجهود الفلس���طينية في 

حماية وصون الثقافة والتراث الفلسطيني.
كما دعا المجلس، المجتم���ع الدولي لترجمة بيانات 
الشجب واالستنكار حول جرائم الحرب التي ترتكبها 
قوات االحتالل ضد تجم���ع الخان األحمر وغيرها من 
التجمعات البدوية، إلى إجراءات عملية حازمة، لوقف 

هذه الجرائم. 
وأشار إلى أن "إسرائيل" أرادت بمخططاتها هذه عزل 
القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، واستدامة 
وإطالة احتاللها العسكري، وكذلك تنفيذ مخططها 
االس���تيطاني المس���مى "E1"، في انته���اك واضح 
وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والصكوك 

الدولية.

القاهرة/ االستقالل:
شاركت فلس���طين، أمس الثالثاء، في أعمال الدورة 
الرابع���ة واألربعين للجنة العربي���ة الدائمة لحقوق 
اإلنس���ان، والت���ي انطلقت في مق���ر جامعة الدول 

العربية.
وستناقش الدورة على مدار ثالثة أيام مشروع جدول 
األعمال ويتضم���ن 14 بندًا تتناول مختلف قضايا 
حقوق اإلنسان في المنطقة العربية، وفي مقدمتها 

التصدي لالنتهاكات اإلس���رائيلية والممارس���ات 
العنصرية في األراضي العربية المحتلة، ومساهمة 
دولة فلسطين في تطوير مش���روع اإلستراتيجية 

العربية لحقوق اإلنسان.
وقال رئيس اللجنة أمجد ش���موط خالل كلمته أمام 
االجتماع: إن هذا االجتماع يتزامن مع مناسبة مرور 
50 عاما على تأس���يس هذه اللجنة التي أسهمت 
على م���دار هذه الس���نوات في إنج���ازات حقوقية 

كثي���رة عملت عل���ى تطوي���ر المنظوم���ة العربية 
لحقوق األنسان. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت سبل 
التصدي لالنته���اكات اإلس���رائيلية في األراضي 
المحتل���ة، وغيرها من القضاي���ا المهمة المتعلقة 
العربية لحقوق اإلنسان، مستنكرًا  باالستراتيجية 
االعت���داءات اإلس���رائيلية المتواصل���ة ض���د أبناء 
الشعب الفلسطيني الذي يقوم باحتجاجات سلمية 

في إطار مسيرة العودة.

مجلس الوزراء يطالب بتدخل دولي
 لمنع شن عدوان جديد على غزة

فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ44 
للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
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أعلن أنا المواطن / حمزة نادر سالمه شبالق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410612451( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / إسالم فواز كامل ارقيق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403068828 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ أحمد جهاد عبدالله السميري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803485085 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبد الرحمن  إبراهيم عبد الله غانم 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400963310 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمود عدنان صبحي الغفير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803441302 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / شحادة سهيل عبد الله األشهب
ع���ن فق���د هويت���ي الش���خصية التي تحم���ل رقم 
)403087547( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ سماح المبحوح:
أكدت نائب رئي���س اتحاد الموظفين  
العرب ف���ي وكال���ة غوث وتش���غيل 
" آمال  "اونروا  الالجئين الفلسطينيين 
البطش، تقدي���م االتحاد ع���دة حلول 
ومقترحات إلدارة " اونروا " إلنهاء  أزمة 
956 موظف���ًا يعمل���ون ضم���ن برنامج 
الطوارئ مهددين بإنهاء عملهم فيها. 
وكان���ت إدارة »األون���روا« ق���د بعث���ت 
برس���ائل إلى الموظفي���ن، وجميعهم 
يعمل في »برنام���ج الطوارئ« تبلغهم 
بقرارها بوق���ف التعاقد معهم نهاية 
شهر يوليو/ تموز الحالي، وتحويل عدد 
منهم للعمل في وظائف أخرى، وقبول 
آخري���ن للعمل بش���كل جزئ���ي لفترة 
محدودة، ضمن مساعيها لخفض قيمة 

العجز في الموازنة العامة.
وأش���ارت البطش ل�"االس���تقالل"  إلى 
أن المقترح���ات المقدمة تتضمن عقد 
جلس���ة حوارية مع المف���وض العام " 
لألونروا "  بيي���ر كرينبول؛ للتراجع عن 
تقليصات الموظفين التي تم إقرارها 
من قبلهم ، واالستجابة  لقرابة  1000 
طلب تقاعد مبكر من موظفين يريدون 
ترك العم���ل فيها ، و البحث عن دول و 
مناف���ذ أخرى للدعم ، و كذلك ترش���يد 
استهالك النفقات ، وضم المهددين 

بالفصل للموازنة العامة . 

 وبينت إلى أن االتحاد قدم المقترحات 
في رس���الة إلدارة  " اون���روا "  قبل نحو 
أس���بوع ، وإلى اآلن لم يأت رد باإليجاب 
أو الس���لب على ما تم تقديمه ، منوها 
ًإلى أن الموظفي���ن المهددين بإنهاء 
عقودهم نهاي���ة العام الج���اري، هم  

عاملون ف���ي مجال الصحة النفس���ية 
والخدمات االجتماعية ودوائر أخرى .

ورأت أن  كاف���ة التقليص���ات الت���ي 
تتخذه���ا " أون���روا " بما فيه���ا إنهاء 
عمل عدد من الموظفين ، س���تنعكس 
س���لبًا على جودة الخدم���ات المقدمة 

لالجئي���ن ، خاصة أنه���م يعملون في  
دوائر حساس���ة  كالصح���ة والخدمات 
االجتماعية وغيرها، مؤكدة أن االتحاد 
س���يتخذ بخط���وات احتجاجية كبيرة، 
حال لم تتراج���ع »اونروا« ع���ن قرارات 

وقف الموظفين.

ودع���ت إدارة المنظم���ة الدولي���ة إلى 
الع���دول عن قراراته���ا الخاصة بوقف 
عمل عدد كبير من الموظفين، في إطار 
سياسة التقليصات التي تريد فرضها 
في األس���ابيع المقبلة، بس���بب العجز 

المالي في الموازنة.
وفيما يتعلق بتأجيل العام الدراس���ي 
القادم ، كما أعلنت " أونروا " مسبقًا بحجة 
األزمة المالية التي تعاني منها ، أكدت 
أن القرار النهائي س���يتخذ منتصف أو  
أواخر شهر أغسطس القادم ، محذرًا من 
تنفيذ القرار ، النعكاساته السلبية على 
استقرار نصف مليون طالب بمدارسها 

، وقطاع غزة بشكل عام .  
وتعاني " أونروا" من عجز مالي كبير في 
ميزانيتها يصل إلى 346 مليون دوالر 
بعد حصولها عل���ى 100 مليون دوالر 

خالل مؤتمر روما الماضي. 
يش���ار إل���ى أن " اون���روا " أعلن���ت عن 
تقليص خدماتها بع���د دخولها بأزمة 
مالية ف���ي أعقاب قرار رئي���س اإلدارة 
األمريكية دونال���د  ترامب ، بتقليص 
المس���اعدات المقدمة من ب���الده إلى 
وكالة غوث الالجئين الفلس���طينيين، 
العاملة في خمس مناطق )غزة، الضفة 
الغربي���ة، األردن، س���وريا، لبن���ان( ، إذ 
جمدت أمريكا في يناير الماضي صرف 

نحو 125 مليون دوالر . 

اتحاد الموظفين: إن لم تتراجع »أونروا« عن قراراتها سنصعد خطواتنا 

رام الله/ االستقالل:
أطلقت وزارتا التنمية االجتماعية واألوقاف أمس الثالثاء، الحملة 
الوطنية لألضاحي الهادفة إلى توزيع لحوم األضاحي للمستحقين 

من الفقراء والمحتاجين وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التنمية.
ويأتي إطالق الحملة، بحسب بيان وصل " االستقالل" تنفيذًا 
لقرار مجلس الوزراء بتش����كيل لجنة وطنية لألضاحي برئاسة 
وزارة األوقاف والشؤون الدينية )صندوق الزكاة الفلسطيني(، 
وعضوي����ة وزارات التنمي����ة االجتماعية واالقتص����اد الوطني 
والزراعة والصحة ومشاركة الجمعيات الخيرية الفاعلة في هذا 

المجال.
وتتمّثل مهّمة اللجنة في تحديد أس���عار األضاحي، واإلش���راف 
على التخزين، وحصر أعداد المس���تفيدين، وكميات حصصهم 
من خالل البوابة الموحدة للمساعدات االجتماعية؛ لضمان عدالة 

التوزيع.
وقالت الحملة :إن هذا المش���روع يفتح المج���ال أمام من يمتلك 
المال ويريد أن يضحي ويساعد الفئات الفقيرة، ولكنه ال يستطيع 

القيام بعملية الشراء والذبح والتوزيع.
وأوض���ح وزي���ر التنمية االجتماعي���ة إبراهيم الش���اعر أن الوزارة 
تهدف من خالل الحملة إلى اإلسهام في التخفيف من المعاناة 
االقتصادية والظروف المعيش���ية الصعبة التي تعيشها األسر 

الفلسطينية الفقيرة والمهمشة.
وبّين أن المش���روع سيشمل توزيع لحوم نحو 8000 أضحية على 
نحو 32 ألف عائلة محتاجة وفقيرة ومس���تورة من أبناء ش���عبنا 

الفلسطيني.
من جانبه، قال وزير األوقاف يوس���ف ادعيس: إن وزارته ستعمل 
مع وزارة التنمية االجتماعية إليصال األضاحي لمستحقيها، من 
خالل االس���تفادة من البوابة الموحدة للمساعدات التي أنشأتها 

وزارة التنمية بالشراكة مع كل الشركاء.
م���ن جهت���ه، أوضح مدير ع���ام الجمعي���ات ف���ي وزارة التنمية 
االجتماعي���ة خالد اطمي���زي أن أهداف وغايات المش���روع تأتي 
إلحياء سنة األضاحي والعقائق والنذور وتوريدها لصالح الفقراء 

والمساكين في فلسطين.
كم���ا أوضح مدير عام صن���دوق الزكاة في وزارة األوقاف حس���ان 
طهب���وب أن حملة األضاح���ي تتم وفق آلية تعتمد على ش���راء 
األضاحي بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية ومعرفة الجهات 

التي تستحق.

إطالق الحملة الوطنية 
لألضاحي لصالح 

غزة/ االستقالل:الفقراء والمحتاجين
قال برنامج االم���م المتحدة اإلنمائي: إنه 
يدعم مس���اعي األمم المتح���دة العاجلة 
لتخفيف التوتر وإعادة بناء االقتصاد من 
خالل فرص عمل طارئة للشباب والنساء 

في قطاع غزة.
وأوض���ح البرنام���ج ف���ي بي���ان صحفي 
مس���اء أمس أنه وفي ظل الوضع الحالي 
من التوتر المتس���ارع والعن���ف والفقر 
ومع���دالت البطال���ة التي تص���ل إلى ما 
نس���بته 60%، تتحرك األم���م المتحدة 
وبشكل عاجل لخلق فرص عمل وتطوير 
للشباب  االقتصادي  لالنتعاش  مبادرات 

والنساء في قطاع غزة. 
وأشار إلى استمرار المنسق الخاص لألمم 
المتحدة لعملية "الس���الم" في الش���رق 
األوس���ط، نيكوالي مالدين���وف بالعمل 

الوثيق مع كل من السلطة الفلسطينية 
و"إسرائيل" ومصر والشركاء اإلقليميين 
والدوليي���ن للحيلول���ة دون وقوع انفجار 
عنيف آخر، ومن أجل دعم عودة السلطة 
الفلسطينية إلى غزة وحل كافة القضايا 

اإلنسانية.
وقال البرنامج األممي: إنه سيقوم بخلق ما 
يزيد عن 2500 فرصة عمل طارئة وقصيرة 
المدى خالل 12 ش���هرًا، حيث سيستفيد 
منها بش���كل مباش���ر 2979 مس���تفيدًا 
تشكل النساء 40% منهم ، كما وستدعم 
المشاريع انخراط الشباب من خالل األعمال 
الريادية والش���ركات الناشئة والعمل عن 
بعد ودع���م األعمال والتدري���ب المهني 

باإلضافة إلى تطوير المهارات.
وقرر برنامج األمم المتحدة إطالق مخطط 
لخل���ق فرص العم���ل الطارئ س���يخدم 

حوالي 1500 ش���اب وشابة من ضمنهم 
مستفيدين من ذوي االحتياجات الخاصة 
الذين سيس���تفيدون من ف���رص عمل 
قصيرة إلى متوسطة المدى، وسيشمل 
هذا البرنامج على تدريب مهني لتطوير 
منقذين  وتوظي���ف  العامة،  الخدم���ات 
المعلومات  نظ���ام  وتطوي���ر  بحريي���ن، 
الجغرافي���ة في بعض بلدي���ات القطاع 
باإلضاف���ة إلى تمكي���ن 420 صيادًا من 

استعادة اعمالهم وسبل معيشتهم.
وأوضح أنه س���يتم تنفيذ هذا البرنامج 
بتمويل س���خي م���ن البنك االس���المي 
للتنمية بقيمة 2 ملي���ون دوالر والوكالة 
بقيمة  والتعاون  للتنمية  السويس���رية 
1.2 ملي���ون دوالر باإلضاف���ة إلى تمويل 
من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بقيمة 

300 ألف دوالر.

4 آالف فرصــة عمــل طارئــة 

ستوفرهــا األمــم المتحــدة لغــزة قريبــًا
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ال نريد أن نبالغ بقوة غزة العسكرية، 
لك����ن الش����واهد أمامن����ا وهي أن 
الصهاين����ة ش����نوا ثالث����ة حروب 
متتالي����ة على غزة، وفش����لوا، ولم 
يتمكن����وا من عبور مائة متر داخل 
ق����درة الصهاينة  أن  غزة. صحيح 
العس����كرية ساحقة، وغزة ال تملك 
إال م����ا تواض����ع من الس����الح، لكن 
نتائ����ج الح����روب ال تق����اس بعدد 
المهدمة، وإنما  والبي����وت  القتلى 
تقاس بتحقيق األهداف. ولو كان 
الصهاين����ة متأكدين من تحقيق 
انتصار ومع����ه األهداف المطلوبة 
لما ترددوا في ش����ن حرب على غزة 

منذ زمن.
لم يعد الصهاينة على يقين من 
النصر، بل ش����بح الح����روب األربعة 
يدركون  وهم  السابقة يالحقهم، 
أن المقاومة التي واجهوها عامي 
2006 و 2014 ل����م تعد تلك التي 
كان����ت، وإنم����ا تط����ورت قدراتها 

العسكرية.
على خط����ى الح����روب الس����ابقة، 
الصهاين����ة ل����ن يتمكن����وا م����ن 
دخ����ول غ����زة وتحطي����م المقاومة 
الفلس����طينية، ول����ن يتمكنوا من 
تحطيم إرادة الناس، وهم سيالقون 
قوم����ا آث����روا الموت عل����ى الحياة، 
وتطلعوا إلى آخرتهم على حساب 
الفلس����طينية  المقاومة  دنياهم. 
أفضل تس����ليحًا اآلن مم����ا كانت 

عليه األم����ور ع����ام 2014، وأقوى 
وتنظيمًا،  تدريبًا  وأحسن  شكيمة 
ولديه����ا من األس����لحة والمعدات 
م����ا سيش����كل مفاج����أة للكي����ان 
الصهيوني. كما أن قطاع غزة أكثر 
نفيرًا مما كان عليه على الرغم من 
ضنك العيش وقسوة الحياة. فإذا 
تجرأ الصهاينة وشنوا حربًا جديدة 
على غزة، فإنهم س����يالقون أهوال 
بطوالت  وسيش����هدون  القت����ال، 
قتالية وفنونًا قتالية لم يعهدوها 
من قب����ل، ولن يتمكن جيش����هم 
م����ن العب����ور مهما اس����تخدم من 
أسلحة. ولهذا س����يلجأ العدو إلى 
القت����ل والتدمير كم����ا فعل عام 
2014. جي����ش يفش����ل وال يج����د 
أمامه إال قت����ل المدنيين وتدمير 
بيوتهم عس����ى أن يش����كل ذلك 
ضغطًا على المقاومة فتستس����لم 
خوفا على المدنيين. لكن مدنيي 
غزة سيكونون عونًا للمقاومة غير 
مكترثين بما يفعله الصهاينة من 

تدمير وقتل.
ثم هل يأم����ن الصهاينة جبهات 
أخرى ق����د تفتح فيضط����رون إلى 
إعادة تقييم األم����ور. ال يوجد أمل 
كبير ف����ي فتح جبهات أخرى مثل 
اللبنان����ي، لكن االحتمال  الجنوب 
يبق����ى واردًا في ذه����ن المخطط 

العسكري الصهيوني.
التهديد ضد غزة يتوالى من قبل 

لكن  والسياسيين،  العس����كريين 
الصهاينة سيرتكبون خطأ فاحشًا 
إن ه����م أقدم����وا على ش����ن حرب 
جديدة. غزة لوحدها قادرة على صد 
الهجوم وإفش����اله. غزة غير قادرة 
اآلن على القيام بح����رب متحركة، 
وهي تعتم����د الحرب المخندقة أو 
الساكنة، لكنها قادرة على الدفاع 
بكف����اءة ومهني����ة ووف����ق أحدث 
األس����اليب والتحركات العسكرية 
والع����دو يعرف ذلك  التكتيكية. 
تمامًا. وهو قد يلجأ إلى االغتياالت 
كبديل، لكن االغتيال يبقى فعل 
الجبناء، وتاريخيًا لم يستفد العدو 
من اغتيال القيادات الفلسطينية.

لن يتمكن جي����ش الصهاينة من 
إثبات نفسه، وفشله سيثير حلفاءه 
الع����رب والغربيي����ن، وس����يصبح 
موضع انتقادات حادة من الداخل 
ثقة  وس����تتدهور  الصهيون����ي، 
بجيش����هم،  الصهاينة  اليه����ود 
وهذا سيؤدي إلى مزيد من الهبوط 
واالنقس����امات  المعنوي����ات،  في 
أن  الصهاينة  وعل����ى  الداخلي����ة. 
يجيب����وا عن جهوزي����ة جبهتهم 
الداخلي����ة. جبهته����م الداخلي����ة 
هشة، وال تحتمل عشر ما يتحمله 

أهل غزة.
والمهم أال تبالي غزة، وتبقى على 
عهدها القائ����ل الصاروخ بصاروخ، 

وال عدوان بدون رد فوري.

»إسرائيل« لن 
تنتصر على غزة

في أعقاب قرار رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو, ووزير حربه المجرم افيغدور ليبرمان, 
بإغالق معبر كرم أبو س���الم التجاري ومنع إدخال أو تصدير البضائع إلى غزة, والسماح فقط بإدخال 
السلع الغذائية واألدوية, عادت سلطات االحتالل لتشديد الحصار أكثر بإغالق معبر كرم أبو سالم 
التجاري بالكامل, ومنع إدخال الس���لع الغذائية والوقود, كما لن يسمح بإدخال األدوية إال بتصاريح 
مس���بقة ووفق آلية يحددها االحتالل الصهيوني, وتقلصت مساحة الصيد في بحر غزة من تسعة 
أميال إلى ستة أميال ثم تقلصت أول من أمس إلى ثالثة أميال فقط مسموح الصيد بهم حسب قرار 
للكابينت الصهيوني, يأتي هذا القرار الصهيوني الجائر ردًا على إطالق شبان فلسطينيين بالونات 

حارقة وطائرات ورقية تجاه مغتصبات االحتالل المحاذية لقطاع غزة. 
االحتالل الصهيوني ال يدرك قدرة الفلس���طينيين على التحدي, ويبدو انه لم يتعلم من حماقاته 
التي ارتكبها طوال س���نوات صراعه مع الفلس���طينيين, فغزة لن يكس���رها الجوع والحرمان, ولن 
يس���تطيع االحتالل أن ينال من عزيمة الغزيين لو منع عنهم الدواء ولقمة العيش وأبس���ط مناحي 
الحياة, االحتالل يس���تخدم كل همجيته بغباء شديد, ويرغب أن يظهر وجهه القبيح أمام العالم 
ليبث اليأس في نفوس الفلس���طينيين بأن العالم كله لن يستطيع أن يرفع الحصار عنهم, وكأن 
غزة تنتظر من العالم رفع الظلم عنها, غزة لن تس���تجدي أحدًا, ولن تنتظر مساعدة من احد, وهى 
قادرة على العيش بقوتها التي يصنعها شعبها, فليجرب االحتالل كل وسائله الممكنه, لكنه في 

النهاية سيمنى بالفشل, ولن يحصد من وراء غبائه وهمجيته إال مزيدًا من خيبة األمل.
يبدو ان الش���اعر الفلس���طيني الكبير محمود درويش تنبأ بهذه المرحل���ة منذ زمن بعيد فكتب 
ْل أنا عربي وأعمُل مع رفاِق الكدِح في محجر  قصيدته الرائعة بعنوان س���جل أنا عربي وقال ) سجِّ
���ُل الصدقاِت من   لهْم رغيَف الخبِز، واألثواَب والدفتْر من الصخِر وال أتوسَّ

ُّ
وأطفالي ثمانيٌة أس���ل

ل برأِس الصفحِة األولى أنا  باِبْك وال أصغْر أماَم بالِط أعتابْك فهل تغضب؟(. وختمها بالقول  )سجِّ
ال أكرُه الناس وال أس���طو على أحد ولكّني إذا ما جعت آكُل لحَم مغتصبي حذاِر.. حذاِر.. من جوعي 
ومن غضبي( فالفلس���طيني إن جاع يقتات من لحم المغتصب وال يتوس���ل الصدقات من أحد, 
ول���ن يجعله الجوع يتنازل عن حقه التاريخي في وطنه, أو يتراجع عن ثوابته قيد أنمله, وعلى مر 
التاريخ لم يعهد أن يكتب نصر لمستعمر غاصب على شعب محتل بتجويعه وحرمانه من أبسط 
مناحي الحياة, ولكنها عقلية نتنياهو وليبرمان وبينت التي فش���لت في وقف مسيرات العودة, 
فأصبحت تبحث عن حلول ألزمتها حتى وإن كانت هذه الحلول خارج نطاق العصر, وال تالئم القرن 

الذي نعيش فيه.     
ش���عب غزة قالها لنتنياهو وبين���ت وليبرمان هاتوا آخركم واضغطوا بكل م���ا لديكم من قوة على 
الفلسطينيين, وعندما تصلوا لقناعة ان كل ما تفعلونه »هراء« ولن يحقق لكم شيئًا, عليكم وقتها 
أن تستمعوا لمطالب المقاومة الفلسطينية وتستجيبوا لشروطها وأنتم صاغرون وخانعون, ستبقى 
غزة شوكة في حلوقكم لن تستطيعوا انتزاعها, إن غزة التي أذاقتكم الويالت ودحرتكم عن أرضها 
مهزومين, ستبقى تقاوم بسالح مجاهديها, وبمسيراتها السلمية, وببالوناتها الحارقة, وطائراتها 
الورقية, وستفضح ضعف جيشكم ووهن جبهتكم الداخلية, وخيبة سياستكم الخرقاء, وساعتها 

لن تنفعكم الوساطات وال مقامرات ترامب العنجهية. 

خارج نطاق العقل
عبد الستار قاسم

تابعنا قبل أيام اإلجراءات اإلس���رائيلية 
العقابي���ة الجدي���دة بحق قط���اع غزة ، 
والت���ي أعلن عنه���ا رئي���س الحكومة 
اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو، وأوضح 
بأن إجراءاته تشمل إغالقًا للمعابر، ومنع 
إدخال الكثير من السلع األساسية التي 
يحتاجها س���كان القط���اع ، وتقليص 
مس���احة الصيد ، زاعمًا أن هذه الخطوة 
جاءت للرد على إطالق الطائرات الورقية 
من غزة ، واس���تمرار مس���يرات العودة 
الكبرى المنتشرة على الحدود الشرقية 
للقط���اع ،والت���ي قطعت ش���وطًا كبيرًا 
من خالل صمودها ألكث���ر من مئة يوم 
، وتحقيقه���ا انج���ازات عدي���دة أبرزها 
التخبط اإلس���رائيلي ، وإعادة غزة لسلم 

أولويات المجتمع الدولي.
قب���ل أن نخ���وض في عم���ق اإلجراءات 
اإلسرائيلية التي بدأت إسرائيل فعليًا 
بتنفيذها ، وكان أولها تقليص مساحة 
الصي���د في بحر غزة م���ن 9 أميال إلى 6 
أميال ، ال بد أن نشير أن الطائرات الورقية 
هي وس���يلة للمقاومة السلمية، ويجب 
التعامل معها على هذا األساس ، فهذا 

يعطي أهمية بأن إج���راءات االحتالل ال 
عالق���ة لها بهذه الطائ���رات، فاالحتالل 
لم يقدم على مثل ه���ذه الخطوات في 
غم���ار المواجهة العس���كرية م���ع غزة ، 
وتكبده الخس���ائر في مع���ارك خاضها 
جيش���ه المنهزم مع القطاع الذي أثبت 
جدارت���ه بالحياة ، وقدرت���ه على الدفاع 
عن نفس���ه في كل وقت. أما المغزى من 
إجراءات نتنياهو بحق القطاع ، سياسية 
بحتة ، وجاءت بعد لق���اءات مكثفة مع 
المسؤولين األمريكيين ، ومن يدعمون 
صفقة الق���رن ، كونه���م يعتقدون أن 
إحكام الخن���اق ، والحصار على غزة ، من 
ش���أنه بث روح اليأس في قلوب سكان 
القطاع ، المليء باألزمات ، وهذا يساعد 
بش���كل أساس���ي في قب���ول أي عرض 
أمريكي س���يطرح فيما بعد للتخفيف 
عن الس���كان لتمرير صفقة القرن التي 
بأنها  يجزم ترام���ب واإلدارة األمريكية 
س���تتحطم على صخرة الصمود الغزية 
، الت���ي رفض���ت على مدار الص���راع مع 
إس���رائيل أي صفقات أو إغراءات تمس 
بالمش���روع الوطني والثواب���ت الوطنية 

الفلس���طينية غير القابل���ة للتصرف أو 
التنازل . 

اإلدارة األمريكية تعتقد أن الضغط يولد 
االنفجار ، وأن مزيدًا من اإلجراءات العقابية 
س����يثقل كاهل غزة وأهلها ، ما يجعلهم 
يقبلون بما يطرح عليهم من صفقات ولو 
جاءت على حس����اب ثوابتهم، وما ناضلوا 
من أجل منذ احتالل فلسطين. الجوع من 
أفتك أنواع األسلحة التي يمكن أن تقضي 
على إرادة الش����عوب ، وتغيير مصير دول 
، وهنا يجب على أصح����اب القرار االنتباه 
الجي����د ، بما يتربص قضيتن����ا الوطنية ، 
ويجع����ل القبول بأي، خط����وة من الصعب 
العودة عنها كما حدث في اتفاق أوس����لو 
المذل ، ال����ذي يدفع ش����عبنا ثمنه حتى 
يومنا ه����ذا من خالل ما يحمل����ه من بنود 
تفرض الهيمن����ة االقتصادية ، واألمنية 
اإلس����رائيلية على المناطق الفلسطينية 
حتى تل����ك التي تخضع لحكم الس����لطة 

الفلسطينية. 
درسنا التاريخ الفلسطيني بشكل جيد ، 
ولم يكتب يومًا أن المقاومة تنازلت عن 
ثوابتها حينما تج���وع ، وتربينا جميعًا 

على أن الفدائ���ي إذا ما جاع ينهش من 
لح���م مغتصب���ه ، دون أن يرف���ع الراية 
البيضاء ، فحصار بيروت ، وحصار مخيم 
جني���ن ، والحروب المتالحق���ة الفتاكة 
على غزة خير ش���اهد على عدم تفريط 
المقاومة ب���أي حق من حقوق ش���عبنا 
الصاب���ر ، ولكن يجدر بن���ا التحذير من 
الط���رق االلتفافي���ة ، والخبيثة التي قد 
تنتهجها اإلدارة األمريكية وإس���رائيل 
لتنفيذ صفقة القرن بطرق غير مباشرة 
، كتلك الطرق الت���ي حاولت العصابات 
الصهيونية شراء أراضي الفلسطينيين 
منهم قب���ل النكبة بطرق غير مباش���رة 
وغير ش���رعية ، ولكن سرعان ما تصدى 
ش���عبنا لهذه األمور واستطاع أن يلجم 
سماس���رة األوطان ومن يتعاون معهم. 
وهذا ما نأمله من الفصائل الفلسطينية 
، وأصحاب القرار وذوي االهتمام بضرورة 
الفلسطيني  المجتمع  التحذير وتوعية 
بمخاطر المرحل���ة المقبلة ، وأن ال يكون 
آخر همنا الحص���ول على إغراءات مادية 
مقابل بيع الوطن بصورة مباش���رة أو غير 

مباشرة.

رأي

يحاصــرون غــزة ليــرموا لهــا صفقــة القــرن

رأفت عسليه
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فقد 
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أعلن أنا المواطن/ محمود عنتر محمود نويجع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)80137824 ( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ أمل مصطفى أحمد أبو سلطان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900209776 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ مروة موسى محمد الجرجاوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802754663( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ منار أسامة محمد الناطور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931661987 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
افتتح����ت وزارة الزراعة في قطاع 
غزة أمس الثالثاء موس����م قطف 
العنب البذري، معلنة عن التوسع 

في زراعته خالل الفترة القادمة.
وتفقد وكيل الوزارة إبراهيم القدرة، 
والم���دراء  المس���اعدون  وال���وكالء 
المزارع  بال���وزارة، وأصحاب  العامون 
والمزارعون موس���م قط���ف العنب 
في كروم الوحيدي بمنطقة الش���يخ 

عجلين جنوب مدينة غزة.
وأك���د القدرة خ���الل حفل افتتاح 
قطف العنب، على خط���ة الوزارة 
في التوس���ع والتنوع ف���ي زراعة 
العنب، موضحًا أن مساحة العنب 
الب���ذري والالبذري ف���ي قطاع غزة 
وصل���ت هذا الع���ام 7231 دونمًا 
وسوف تزداد في األعوام القادمة.

وأش����ار إل����ى أن ال����وزارة حققت 
اكتف����اًء ذاتيًا م����ن العنب هذا 
الع����ام، وذل����ك بع����د أن منعت 
المزارعين  وش����جعت  استيراده 
على زيادة مساحة أراضيهم من 
محصول العنب، كم����ا أن وزارته 
حققت اكتفاء ذاتيًا في العديد 

والمحاصي����ل  المنتج����ات  م����ن 
الزراعي����ة، على الرغم من الحصار 
وصوره  بأش����كاله  اإلس����رائيلي 

المختلفة وإغالق المعابر.
بدوره قال مدير دائرة البس����تنة 
إن  الناق����ة:  محم����د  الش����جرية 
مس����احة العنب الب����ذري المثمر 

لهذا العام بلغت )5080( دونمًا 
الواحد  الدونم  إنتاج  ومتوس����ط 
)1( ط����ن، وأن إجمالي اإلنتاج من 
العن����ب البذري المثم����ر )5000 
طن( فيما بلغت مس����احة العنب 
الالبذري المثم����ر )1311دونمًا( ، 
ومتوسط انتاج الدونم )1,5طن(  

واجمالي اإلنتاج من����ه )الالبذري 
تبلغ 2000طن(.

وأش����ار الناق����ة إل����ى أن اإلنتاج 
هذا الموس����م كان أقل من العام 
األمطار  قل����ة  بس����بب  الس����ابق 
والتقلب����ات المناخي����ة خصوصًا 

فترتي العقد واألزهار.

الزراعة بغزة تفتتح موسم قطف العنب البذري 

رام الله/ االستقالل:
كشف تقرير رسمي حديث، أن البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، قدمت مساهمات 

اجتماعية لمشاريع وفعاليات بقيمة 6.5 ماليين دوالر في 2017.
وبحسب تقرير الدور االجتماعي للبنوك الصادر حديثًا عن جمعية البنوك في فلسطين، 

فإن ارتفاعًا طرأ على المساهمات االجتماعية مقارنة مع 2016 )5.6 ماليين دوالر(.
وأورد تقرير جمعية البنوك، أن إجمالي مس���اهمات البنوك في العام الماضي، تش���كل 

نسبتها نحو 4% من إجمالي صافي أرباح البنوك العاملة في السوق الفلسطينية.
ويعمل في السوق الفلسطينية حتى نهاية 2017، نحو 15 مصرفًا محليًا ووافدًا، بواقع 7 

بنوك محلية، و8 بنوك وافدة منها 7 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.
ووفق المعطيات، قدم 14 مصرفًا مس���اهمات اجتماعية، إضافة إلى جمعية البنوك في 
فلسطين، بقيم متفاوتة، بينما لم يقدم البنك األردني الكويتي، أية مساهمات، بحسب 
التقرير. كما بلغ إجمالي قيمة المساهمات االجتماعية التي قدمتها البنوك الفلسطينية 
المحلية، نحو 5.8 ماليين دوالر من إجمالي المساهمات، بينما المبلغ المتبقي )700 ألف 

دوالر(، قدمتها البنوك الوافدة.
وبلغ عدد المؤسس���ات المس���تفيدة من الدعم المالي الذي قدمت���ه البنوك خالل العام 

الماضي، نحو 636 مؤسسة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

القدس المحتلة /  االستقالل:
أعلن صندوق االس����تثمار الفلس����طيني في احتفال أقيم في 
مدين����ة القدس أمس الثالث����اء، عن بدء المرحل����ة الثانية من 
برنامج القدس لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي 
تنفذه مؤسسة فلسطين للتنمية التابعة للصندوق، وبتمويل 
مش����ترك من االتحاد األوروب����ي وصندوق االس����تثمار بقيمة 

إجمالية 2.3 مليون يورو لهذه المرحلة.

وكان����ت المرحلة األولى م����ن البرنامج قد ت����م تنفيذها خالل 
العام الماضي واس����تفاد منها 21 مشروعًا في مدينة القدس، 
وحصلت هذه المش����اريع على تمويل على شكل منح بقيمة 2 
مليون يورو لتطوير أعمالها وتوسيع نشاطاتها، األمر الذي أدى 
إل���ى توفير أكثر من 110 ف���رص عمل في مختلف القطاعات 
االقتصادية في القدس، واستحوذت فئة الشباب على نسبة 

كبيرة من فرص العمل التي تم توفيرها بما فيهم اإلناث.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق االس���تثمار الفلس���طيني 
محمد مصطفى: »م���ن منطلق التزامه بتعزي���ز صمود أهلنا 
ف���ي مدينة القدس، فإن الصن���دوق يعمل على تنفيذ برامج 
ومش���اريع لتطوي���ر اقتص���اد المدينة، وتوفي���ر فرص عمل 
ألبنائها في مختلف المجاالت، ويش���كل هذا البرنامج ترجمة 
عملية لتعاون الصندوق مع مؤسسة دولية كاالتحاد األوروبي 

من أجل تطوير اقتصاد القدس والقطاع الخاص فيها.

صندوق االستثمار يعلن بدء المرحلة الثانية 
من برنامج القدس لتمويل المشاريع

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أمس الثالثاء، إضافة 180 مليون 
قدم مكعب من الغاز الطبيع���ي، و1500 برميال من المكثفات يوميًا، بعد وضع 
البئ���ر التنموية الجديدة "نيدوكو جنوب غ���رب � 3"، على خريطة اإلنتاج بحقل 

نورس للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل.
وقال���ت الوزارة ف���ي بيان لها: إنه ج���رى االنتهاء من أعمال حف���ر وإكمال البئر 
التنموية الجديدة، وربطها بتس���هيالت اإلنتاج الحالية في غضون فترة زمنية 

قصيرة ال تتجاوز الشهرين.
وأشارت إلى أن البئر التنموية الجديدة هي البئر ال� 15 في مشروع تنمية حقل 
نورس، والتي أس���همت في المحافظة على معدالت اإلنتاج من الحقل عند 1.2 

مليار قدم مكعب غاز يوميا.
وفي 5 يوليو / تموز 2018، توقع وزير البترول طارق المال، أن يرتفع إنتاج بالده 
من الغاز الطبيعي إل���ى 6.75 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية العام الجاري، 

مقابل 6 مليارات قدم مكعب يوميًا حاليًا.
وتؤكد الوزارة م���رارًا أن البالد "ماضية في طريقها لتحقيق االكتفاء الذاتي من 

الغاز الطبيعي نهاية 2018، وتحقيق فائض من الغاز خالل 2019".

تسعى لالكتفاء الذاتي بنهاية العام الجاري

مصر تزيد إنتاجها  من  الغاز الطبيعي 
180 مليون قدم مكعب يوميًا 

خالل 2017
بنوك فلسطين قدمت 

6.5 ماليين دوالر لـ 
»المسؤولية االجتماعية«

رام الله/ االستقالل:
أظهر مسح قام به موقع االقتصادي مؤخرًا، أن 
سعر حجز غرفة واحدة لشخصين في فنادق 
رام الل���ه والبي���رة لليلة واحدة يب���دأ من 120 

شيكال وينتهي عند 1800 شيكل.
واس���تند مس���ح االقتصادي على التسعيرة 
الرس���مية ل���كل فندق م���ن خ���الل االتصال 
الهاتفي على أرقام خمسة فنادق في محافظة 

رام الله والبيرة.
وحسب موظف االستقبال والحجز في  فندق 
الكرمل، أح���دث فنادق مدينة رام الله والبيرة، 
فإن أقل س���عر لحجز غرفة عادية في الفندق 
يبدأ من 700 ش���يكل، وينته���ي عند 1800 

شيكل لليلة الواحدة.
وأوضح موظف االس���تقبال بفن���دق الكرمل، 
أن س���عر حجز الليلة مرتب���ط بالخدمات التي 

يطلبها الزبائن.
وعادًة ما يبحث المواط���ن والزائر أو من يرغب 
باالحتف���ال بزواجه عن فندق مري���ح لإلقامة، 
تتوفر فيه جميع وس���ائل الرائحة والخدمات 

المميزة، وكذلك األسعار المناسبة. 
وحسب المس���ح، فقد جاء فندق "الميلينيوم" 
كثاني أعلى فندق بمدينة رام الله والبيرة، من 
حيث تكلفة حجز غرفة واحدة لشخصين ليوم 
واحد، بمبلغ 975 شيكال، يشمل وجبة اإلفطار 

والمسبح الداخلي وبعض الخدمات األخرى.

وكشفت معطيات رس���مية صادرة عن جهاز 
اإلحصاء المركزي، أن عدد الفنادق العاملة في 
الضفة الغربي���ة، بلغت 130 فندقًا، مع نهاية 
الع���ام 2017، منه���ا 34 فندقًا ف���ي منطقة 

الوسط.
وفيما يتعلق بالفنادق األقل سعرًا لحجز ليلة 
واحدة لشخصين في محافظة رام الله والبيرة، 
جاء كل من فندق الوحدة بمبلغ 120 ش���يكال 
وفندق العين ب�� 150 شيكال دون أي خدمات 

تذكر "المبيت فقط ".
ووصل عدد النزالء المحليي���ن والوافدين في 
فنادق الضفة الغربية مع نهاية العام الماضي 

حوالي 545 ألف نزيل.

فنادق رام الله والبيرة.. الليلة الواحدة بــ 1800 شيكل!

االستقالل/ وكاالت:
سجلت أس���عار مزيج برنت القياس���ي في أسواق 
النف���ط نح���و 71 دوالرًا للبرمي���ل أم���س الثالثاء، 
منخفض���ة بأكثر من 10% من���ذ مكالمة الرئيس 
األميركي دونالد ترمب لملك السعودية سلمان بن 

عبد العزيز، التي دعاه فيها لزيادة إنتاج النفط.
ونقلت شبكة بلومبرغ اإلخبارية االثنين عن مصادر 
قولها: إن الس���عودية عرضت عل���ى عمالئها في 
آس���يا مزيدًا من ش���حنات النفط. وساهمت هذه 

األنب���اء في انخفاض أس���عار النفط بأكثر من %4 
في تعامالت االثنين فقط. وفي آخر تقارير منظمة 
الدول المصدرة للنفط )أوب���ك( الذي صدر في 11 
يوليو/تموز، قالت المنظمة: إن السعودية أنتجت 
في يونيو/حزي���ران الماضي 10.48 ماليين برميل 
يوميًا من النفط، بزيادة 459 ألف برميل يوميًا عن 

معدل إنتاجها في مايو/أيار.
وكانت أس���عار النفط ارتفعت فوق مس���توى 80 
دوالرًا للبرميل قبل أس���بوعين، وذلك للمرة األولى 

منذ عام 2014. وأقلق هذا االرتفاع الدول الرئيسية 
المس���تهلكة للنف���ط وف���ي مقدمته���ا الواليات 
المتحدة التي تس���تعد لحظر النفط اإليراني، وهو 

ما قد يرفع األسعار أكثر من ذلك.
لكن الرئيس األميركي قال يوم 30 يونيو/حزيران 
الماضي إنه تحدث مع ملك السعودية عبر الهاتف 
وطل���ب منه زيادة إنتاج النفط بنحو مليوني برميل 
يوميًا حتى تنخفض األسعار، وأكد أن الملك وافق 

على طلبه.

بناًء على الرغبة األمريكية

النفط السعودي ُيغرق األسواق وُيخفض األسعار 10 %

جانب من �فتتاح مو�سم قطف �لعنب �لبذري بغزة �أم�س          
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االستقالل/ وكاالت:
قض���ت محكمة غرب القاه���رة العس���كرية، االثنين بالس���جن 25 عامًا ألربعة 
إسالميين دانتهم باالنضمام الى جماعة »العقاب الثوري«، وقتل مواطن بدعوى 

التعاون مع أجهزة األمن عام 2016، بحسب مصدر في القضاء العسكري.
كما قضت المحكمة بالسجن 15 عامًا ل� 3 متهمين والسجن 10 سنوات لمتهم 
واحد دينوا جميعًا باالنضمام إلى المجموعة ذاتها، التي تقول األجهزة األمنية 
إنها منبثقة عن جماعة اإلخوان المس���لمين، وكان���ت تخطط للقيام باغتياالت 

لرجال الشرطة والجيش والقضاة.
وبرأت المحكمة العسكرية خمسة متهمين في هذه القضية وقضت بانقضاء 
الدع���وى الجنائية ضد أحد كوادر اإلخوان المس���لمين، وه���و محمد كمال، بعد 

مقتله عام 2016 خالل اشتباك مع قوات األمن التي كانت مكلفة بتوقيفه.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة ضد 20 متهمًا 

آخرين وأحالتهم إلى محكمة جنايات مدنية.
وخالل الثالث سنوات األخيرة أحيلت عدة قضايا متعلقة باإلرهاب إلى المحاكم 

العسكرية.
ومن���ذ أطاح الجيش بالرئيس اإلخواني محمد مرس���ي في 2013 بعد احتجاجات 
ش���عبية ضده، تخوض قوات األمن وخصوصًا في شمال سيناء مواجهات عنيفة 
ضد مجموعات »جهادية« متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم »داعش« )والية 
سيناء( المسؤول عن ش���ن عدد كبير من االعتداءات الدامية في البالد. وتصنف 
السلطات المصرية جماعة اإلخوان المسلمين »منظمة إرهابية« منذ نهاية 2013.

االستقالل/ وكاالت: 
أشاد الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، 
في مقابلة تلفزيونية، بنظيره األميركي، 
دونال���د ترامب، مش���يرًا إلى اس���تعداد 
بالده لتمديد معاهدة الحد من األسلحة 
النووية )ستارت(، التي  االس���تراتيجية 

ينقضي أجلها عام 2021.
وقال بوتين ف���ي المقابلة، التي أجرتها 
معه شبكة »فوكس نيوز«،  االثنين، عقب 
قمة جمعت���ه بترامب في  هلس���نكي:  
أك���دت للرئيس ترامب على اس���تعداد 
روس���يا لتمديد هذه المعاه���دة وإطالة 
أمدها، لكن علينا االتفاق على التفاصيل 
أوال، ألن لدينا بعض األس���ئلة لشركائنا 
األميركيي���ن«. وأض���اف: »نعتقد أنهم 
ليسوا ملتزمين تمام االلتزام بالمعاهدة، 

لكن الخبراء هم الذين يحددون ذلك«.
وتدعو معاهدة ستارت الجديدة الموقعة 
ف���ي 8 أبري���ل 2010، إلى ع���دم تجاوز 
الرؤوس الحربي���ة والقنابل النووية التي 
يمكن تركيبها في الصواريخ الباليستية 

حاجز 1550.
وتقي���د كذل���ك ع���دد م���ا ت���م تركيبه 

في منص���ات اإلط���الق م���ن الصواريخ 
الباليس���تية العابرة للقارات، وتلك التي 
يمكن إطالقها من الغواصات والقاذفات 
النووية بحد أقصى يبلغ 700 كلم، وما لم 
يتم تركيبه في منصات اإلطالق من هذه 

األسلحة بما ال يتعدى 800 كلم.
وتس���تمر المعاهدة 10 سنوات ويمكن 
تمديدها لما يصل إلى 5 أخرى. وأمهلت 
س���تارت الجديدة الدولتين حتى فبراير 
من ه���ذا الع���ام للتوصل إل���ى الحدود 

القصوى للمعاهدة.

 ب�تني: ترامب كف�ؤ
وفيم���ا يتعل���ق بتدخ���ل روس���يا ف���ي 
االنتخاب���ات الرئاس���ية األميركي���ة في 
2016، قال بوتين: إن العالقات الروسية 
أال تك���ون »رهينة«  األميركي���ة يج���ب 
التحقيق الذي يجريه المدعي األميركي 
الخاص، روبرت مولر، بهذا الشأن. وأضاف 
الرئي���س الروس���ي: »م���ن الواضح جدًا 
بالنسبة إلي أن األمر يتعلق فقط بصراع 

سياسي داخلي في الواليات المتحدة«.
وأش���اد بوتين بنظيره األميركي ترامب 

كمحاور جيد واس���ع االطالع، وقال بوتين 
في مقابلة مع »القناة األولى« الروس���ية 
الرسمية: ترامب »ش���خص كفؤ بشكل 
جي���د، يعرف الم���ادة، يس���تمع ويأخذ 

بالحجج«.
وأضاف: »في بعض المس���ائل يتشبث 
برأيه«، معطيًا مثاال على ذلك قرار ترامب 
االنس���حاب من االتفاق النووي مع إيران. 
وق���ال بوتي���ن إن ترامب »مح���اور مثير 
لالهتمام«، وذلك بعد محادثاتهما التي 

استمرت لساعات.

القاهرة: الحكم بالسجن بوتين: أبلغت ترامب باستعداد روسيا لتمديد معاهدة ستارت
المؤبد ألربعة إسالميين

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ وس���ام عبد الناصر أحمد أبو كرش 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926650045 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبد الله مصطفى خليل خلف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900538786 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/فادي فايق محمد تربان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404017451( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ عبد اله���ادي عبد ربه عبد الهادي 
قش���طه عن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )903366631( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
وجهت وزيرة خارجية االتح���اد األوروبي، فيديريكا 
موغيريني، انتقادات شديدة اللهجة إلى وزير األمن 
الداخلي في حكومة االحتالل، غلعاد إردان، ردًا على 
مزاعم���ه بأن االتحاد األوروب���ي يقوم بدعم ما وصفه 
أنشطة »إرهابية« وحمالت مقاطعة ضد »إسرائيل« 

عبر تمويل جمعيات ومنظمات مدنية.
وبعثت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي، رسالة جوابية 
إلى أردان، حملت انتقادات ش���ديدة اللهجة على ما 
أورد من مزاعم، كما طالبته بتقديم أدلة وبيانات على 
طعونه وادعاءاته، مؤكدة أنه ال أس���اس من الصحة 
لهذه االدعاءات بأن االتحاد األوروبي يمول األنشطة 
»اإلرهابي���ة« وحمالت المقاطعة ضد إس���رائيل من 

خالل المنظمات غير الحكومية.

وزعم إردان في رسالته أن موغيريني »تتجاهل أدلة 
واضحة عل���ى أن منظمات المقاطع���ة التي تتلقى 
تمويال منها، بشكل مباشر أو غير مباشر، مرتبطة أو 
تتعاون مع منظمات مثل حماس والجبهة الشعبية«.

وفي وثيقة وصلت إلى صحيفة »هآرتس«، أش���ارت 
موغيريني إلى التقرير الذي نشره مكتب إردان في 
أيار/مايو بعنوان »الماليين التي تمنحها مؤسسات 
االتحاد األوروب���ي إلى جمعيات لها صالت باإلرهاب 

والمقاطعات ضد إسرائيل«، على حد زعم أردان.
ففي الرس���الة التي بعث بها إردان إلى موغيريني، 
يدع���ي أنه في عام 2016، ق���ام االتحاد بتمويل 14 
جمعية أوروبية وفلس���طينية تعمل بشكل واضح 

وواضح على الترويج لخدمات المقاطعة.
وادعى إردان أيضًا أن »بعض المنظمات التي حصلت 

على تمويل مباشر أو غير مباشر من االتحاد مرتبطة 
بمنظمات إرهابي���ة«. كما ادع���ى أن التمويل يضر 

بإسرائيل واالتحاد األوروبي ويقوض فرص السالم.
وكتب إردان على »تويتر«: »يواصل االتحاد األوروبي 
تمويل منظمات الخدمات الداعمة لألعمال المعادية، 
وبعضه���ا مرتبط بمنظم���ات »إرهابية« بعش���رات 

الماليين من الشواقل سنويًا«.
وفيم���ا يتعلق بمس���ألة الدع���م المزع���وم لحركة 
المقاطع���ة ضد »إس���رائيل«، كتب���ت موغيريني أن 
»االتحاد األوروبي لم يغير موقفه، فهو يؤيد التمييز 
الواضح بين أراضي إسرائيل واألراضي المحتلة منذ 
عام 1967، ويرفض أي محاولة لعزل »إسرائيل«، وال 
يدعو لمقاطعة إس���رائيل، وال يمول األنش���طة ذات 

الصلة«.

االستقالل/ وكاالت:
اقت���رح حزب العدالة والتنمية برئاس���ة رجب طيب أردوغان وفي 
إطار محاربته لخصومه داخل تركيا، مشروع قانون جديد لمكافحة 
اإلره���اب يأتي كبديل لحال���ة الطوارئ المطبقة ف���ي تركيا منذ 

عامين، ويعزز صالحيات السلطة والرئيس أردوغان.
ومن المقرر أن يدرس البرلمان التركي مش���روع القانون في األيام 

المقبلة.
ويقت���رح القانون الجديد الس���ماح للس���لطات المحلية بتقييد 
تنقالت األفراد الذين يشكلون خطرًا على "األمن العام" أو تمديد 

فترة توقيف المشتبه بهم.
وقال زعيم كتلة ح���زب العدالة البرلمانية، بولند توران: إن النص 
ال���ذي يتضمن 28 مادة أرس���ل إلى أحزاب المعارض���ة وأعلن أن 
حزبه يرغب في إخضاع مشروع القانون لتصويت النواب األسبوع 

المقبل.
وفي ظل حالة الطوارئ نفذت السلطات التركية عمليات تطهير 
واس���عة للمعارضة التركي���ة واألكراد ووس���ائل إعالم ومنظمات 
غير حكومية، حيث س���جلت في تركيا خالل العامين الماضيين 
حاالت سجن ل 80 ألف شخص بينما أقيل أكثر من 150 ألفًا من 

وظائفهم.

قانون »مكافحة 
اإلرهاب« إلنهاء حالة 

الطوارئ في تركيا

في رسالة شديدة اللهجة 

موغيريني: ادعاءات أردان بأننا نمول »اإلرهاب« كاذبة ومضللة

االستقالل/ وكاالت:
قدمت إيران ش���كوى أم���ام محكمة العدل 
الدولية ضد إعادة ف���رض الواليات المتحدة 
عقوب���ات عليها، بحس���ب م���ا أعلنت أمس 

الثالثاء وزارة الخارجية االيرانية.
الخارجية اإليرانية  المتحدث باس���م  واعلن 
بهرام قاسمي على الموقع االلكتروني للوزارة 

أن الشكوى قدمت االثنين.
وكتب وزير الخارجي���ة اإليراني محمد جواد 
ظريف على تويتر أن الش���كوى تهدف إلى 
"تحميل الواليات المتحدة مس���ؤولية اعادة 
فرضها عقوبات احادية بشكل غير مشروع".

وتابع ظريف أن "إيران تتمس���ك بس���يادة 
القانون في مواجهة إزدراء الواليات المتحدة 
يجب  القانونية.  وااللتزامات  للدبلوماس���ية 
التصدي لخرقها المعتاد للقانون )الدولي(".

وجاء تقديم الش���كوى ردا على قرار اتخذته 
واش���نطن في ايار/مايو الماضي باالنسحاب 
من االتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 

وإعادة فرض عقوبات عليها.
وتقول طهران إن الواليات المتحدة بقرارها 

ه���ذا تنته���ك االلتزامات الدولي���ة، بما في 
ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والواليات 
المتح���دة التي تعود للعام 1955 أي ما قبل 
الثورة االسالمية في إيران عام 1979، والتي 
ال يزال يش���ار اليها في النزاعات القضائية 

القائمة.
بي���ن طه���ران  الدبلوماس���ية  والعالق���ات 
وواش���نطن مقطوع���ة من���ذ 1980 حين تم 
احتجاز طاقم السفارة االميركية رهائن في 

إيران.
وم���ن المق���رر أن تعي���د واش���نطن فرض 
العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي االيراني 
على مرحلتين في اب/اغس���طس وتش���رين 
الثاني/نوفمبر، بهدف حظر تعامل شركات 
اوروبي���ة واجنبية مع آيران ووقف صادراتها 

النفطية.
وس���تنظر محكمة الع���دل الدولي���ة في 8 
تش���رين األول/ أكتوبر في شكوى قدمتها 
إي���ران قب���ل عامين ضد الوالي���ات المتحدة 
لتجميدها نحو ملياري دوالر )1,7 مليار يورو( 

من األصول اإليرانية في الخارج.

بعد إعادة فرض العقوبات األمريكية عليها

طهران تشكو واشنطن 

في محكمة العدل الدولية
االستقالل/ وكاالت:

أصدرت الكنيسة األسقفية األميركية أمس الثالثاء 
بيانًا قالت فيه: إنها اعتمدت سلسلة قرارات متعلقة 
بحقوق اإلنس���ان، ترفض االس���تثمار في "إسرائيل" 
وتدع���م حرك���ة المقاطع���ة العالمي���ة للمنتج���ات 
اإلسرائيلية. ويقدر عدد أتباع الكنيسة األسقفية في 

الواليات المتحدة بنحو مليوني أميركي.
ويش���كل التصويت على هذه الق���رارات -الذي جرى 
الجمعة في مقر الكنيس���ة بمدينة "أوس���تن" بوالية 
تكساس- نصرًا جديدًا لحملة المقاطعة العالمية ضد 

"إسرائيل"، المعروفة اختصارًا باسم "بي دي أس".
وكان���ت الحمل���ة قد نال���ت دعم عدد م���ن الكنائس 
األميركية آخرها الكنيس���ة المش���يخية في يونيو/

حزيران الماضي، وسبقتها في ذلك كنيسة المسيح 
المتحدة والكنيسة الميثودية.

وتنش���ط "بي دي أس" في مواجهة "إسرائيل"، وهي 
حركة عالمية تس���عى لكشف ممارس���ات االحتالل 
وفضح عنصريته، ووقف كافة أشكال التطبيع معه، 
وتدعو إلى مقاطعة الش���ركات الداعمة ل�"إسرائيل"، 
معتمدة على ثالث ركائز أساسية: المقاطعة وسحب 

االستثمارات وفرض العقوبات.

انتصار جديد 
لحملة مقاطعة 

»إسرائيل« بأميركا
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / حمزه صالح محمد علي حرارة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804670537 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ آمنة محمد حسن هنية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)975806308 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ نضال شيبوب أحمد الشمباري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400661823( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

القدس المحتلة/ االستقالل
صادقت الكنيس���ت اإلس���رائيلية 
في س���اعة متأخرة م���ن ليلة أمس، 
بالقراءتي���ن الثاني���ة والثالثة على 
مش���روع قانون "يكسرون الصمت"، 
مندوب���ي  عل���ى  يحظ���ر  وال���ذي 
الجمعيات الحقوقية في "إسرائيل" 
الدخ���ول إل���ى الم���دارس وتقديم 
محاض���رات أو أي فعاليات للطالب 

والطالبات.
القان���ون  مش���روع  ويس���تهدف 
الحقوقية  الجمعي���ات  باألس���اس 
المناهضة لالحتالل "اإلس���رائيلي" 
وممارس���ات جنود جيش االحتالل 
الفلس���طيني، مثل  الش���عب  ضد 
جمعية "يكسرون الصمت"، وكذلك 
انتقادات  توج���ه  التي  الجمعيات 
وتوثق األح���داث وتحضر التقارير 

ضد جيش االحتالل.
ويحظ���ر القانون عل���ى الجمعيات 
والمؤسسات التي تنشط في الخارج 
أيضًا في الدعاية المناهضة لجنود 
جيش االحتالل، والتي توجه أيضا 
ًانتقادات للجنود والضباط، ويحظر 
عليها دخول المدارس والمؤسسات 

التعليمية في "إسرائيل".
وص���وت 43 من أعضاء الكنيس���ت 
لصالح مش���روع القانون وصوت 24 

ضده.
وذك���رت صحيف���ة "هآرت���س" أن 
الكنيس���ت قبل���ت ف���ي اللحظات 
األخي���رة تحفظ���ًا ب���ادر إليه عضو 

الكنيس���ت أمير أوحان���ا من حزب 
الليك���ود، والذي بموجبه س���يطبق 
القان���ون أيضًا على أولئ���ك الذين 
ينش���طون في الخارج والمؤسسات 
التي تش���جع اإلجراءات السياسية 

ضد "إسرائيل".
وحس���ب مصادر مقرب���ة من عضو 
الكنيس���ت أوحانا، فإن إضافة هذا 
التحفظ لمش���روع القانون، يهدف 
إلى من���ع المحاضرات في المدارس 
من قبل أشخاص مثل المدير العام 
إلعاد،  "بتس���يلم"، حاغاي  لمنظمة 

ألنه ش���ارك في مناقشات مجلس 
األم���ن الدولي ودعاه���م إلى فرض 

عقوبات على "إسرائيل".
وتتضمن اإلرشادات "التشديد على 
التزام المتحدثي���ن، من المعلمين 
والهيئات الخارجي���ة، أمام الطالب 
حول مجرد قيام دولة "إس���رائيل"، 
وقانون التعليم الرس���مي، ويشدد 
على منع المس بشرعية "إسرائيل" 
ذلك  ومع  الرس���مية،  ومؤسساتها 
فهو يس���مح بتوجي���ه االنتقادات 
للدولة، ولكن ضمن الحدود المشار 

إليها سابقا".
كما تتضمن التعليمات "التشديد 
على عدم الس���ماح بدخول جهات 
خارجية ومتحدثين خارجيين، ممن 
يشجع نش���اطهم على العنصرية 
والتميي���ز والتحري���ض والدع���وة 
للعن���ف والدعاية الحزبي���ة، بما ال 
يتناسب مع تعليمات المدير العام 
للوزارة بهذا الشأن، والخطاب الذي 
يمس بشرعية دولة إسرائيل كدولة 
يهودي���ة وديمقراطي���ة". على حد 

تعبير القانون.

الكنيست تصادق بصورة نهائية على قانون »كسر الصمت«

القدس المحتلة/ االستقالل:
قرر المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية "الكابينت" 
تخصيص 5 مليارات ش���يكل لتحصين الجبه���ة الداخلية في مواجهة الصواريخ 

والزالزل.
وس���يقوم فريق يرأسه مجلس األمن القومي وبمش���اركة وزارة األمن ووزارة المالية 
وال���وزارات الحكومية األخرى، في غضون 60 يوما، بصياغة خطة مفصلة للميزانية 

للسنوات 2030-2019.
وقال رئيس وزراء االحتالل "اإلس���رائيلي" بنيامين نتنياه���و خالل اجتماع لكتلة 
الليكود، مس���اء االثنين: "كخطوة أولى، سنخصص على الفور نصف مليار شيكل، 
أوال لحماية البلدات الش���مالية، فهذا هو الشيء المحرق اآلن، وبالطبع فإن القضية 

برمتها في مقدمة جدول أعمالنا".
وقد وضعت وزارة جيش االحتالل خطة تسمى "درع الجبهة الداخلية"، تهدف إلى 
مس���اعدة 300 سلطة محلية في الش���مال، تقع على بعد 45 كيلومترًا من الحدود، 
وست مدن في الشمال والجنوب قريبة من الشق السوري- األفريقي، وتواجه خطر 
التعرض لزلزال. وس���يتم إعداد مئات المالجئ العام���ة، وتحصين البنى التحتية 
األساسية، وتحصين جميع مؤسسات الخدمات األساسية في الشمال، بما في ذلك 

المدارس ومؤسسات الرعاية والمستشفيات.

غزة/ االستقالل:
بدأ جيش االحتالل "اإلسرائيلي" اليوم الثالثاء بإجراء 
مناورات كبيرة تحمل اس���م "بوابات الفوالذ" تحاكي 

إعادة احتالل قطاع غزة.
وقالت وس���ائل إعالم اس���رائيلية: إن جزءًا من هذه 
المن���اورات تم تحديدها مس���بقًا قب���ل التوتر على 
جبهة قطاع غزة ، لكن التغطية اإلعالمية الواس���عة 
هي جزء من الرس���ائل الرادعة التي يرسلها الجيش 
إل���ى الطرف اآلخر من���ذ نهاية األس���بوع المنصرم، 
بهدف جعل حماس توقف هجماتها على السياج، 
وإطالق البالونات الحارقة والطائرات الورقية وإطالق 

الصواريخ، دون الحاجة إلى عملية واسعة النطاق.

وق���ال ضابط كبير ف���ي القي���ادة الجنوبية للجيش 
اإلس���رائيلي، ش���ارك ف���ي المن���اورات، لصحيف���ة 
"يس���رائيل هيوم": "هل س���نذهب للحرب بس���بب 
الطائ���رات الورقية والحرائق، على م���ا يبدو ال؟ نحن 
ال نري���د الح���رب. الوضع المرغوب في���ه هو أال تكون 
هناك طائرات ورقية، وال تكون مروحيات صغيرة وال 
بالونات، نحن نعلن بأننا غير مستعدين لتقبل هذا 
الوضع وس���نقوم بتكثيف ردودنا في كل مرة، حتى 

يتوقف ذلك". وفق تعبيره.
وبحسب الضابط: "في البداية احتجنا إلى 35 دقيقة 
إلخم���اد حري���ق، اآلن ال يحتاج األمر ألكثر من س���ت 
دقائق. هل هذا هو ش���يء ال يمكننا التعايش معه؟ 

ه���ل قتل أح���د أو أصيب جراء ه���ذه الحرائق؟ نحن 
سنعثر على حل للطائرات الورقية وهم في المقابل 

سيخترعون شيئا آخر".
وف���ي الواقع، خالل زيارة للمناورات، ب���دا أن القادة ال 
يعتقدون أنهم على وشك خوض عملية برية في غزة 
حاليًا، ولكن التقييمات شيء، والتحضيرات شيء آخر.

وأكد المسؤول العس���كري: "أنا أستعد لذلك وكأنه 
سيحدث في صباح الغد".

وفي ذات الس���ياق نقل موقع "كان" العبري مس���اء 
أمس، عن مصدر دبلوماس���ي مقرب من المفاوضات 
الجاري���ة حول إنهاء التوتر في الجنوب مع قطاع غزة 

قوله: إن "24 ساعة القادمة حاسمة جدًا".

القدس المحتلة/ االستقالل:
تدرس سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" إمكانيات مختلفة الستغالل األموال المتراكمة في 
صندوق بدل أيام المرض للعمال الفلس���طينيين، والتي ال يتم دفعها للعمال، ووصلت 

قيمتها إلى 380 مليون شيكل.
وجاء أن وزارة المالية وس���لطة السكان والهجرة "اإلسرائيليتين" تدرسان عدة إمكانيات 
الس���تغالل هذه األموال، وبضمن ذلك تطوير الحواجز العس���كرية لالحتالل التي تسد 

طريق العمال الفلسطينيين إلى داخل األراضي المحتلة.
يشار إلى أن المشغلين اإلسرائيليين يقومون بشكل تلقائي باقتطاع 2.5% من رواتب 
العمال الفلس���طينيين لصالح "صندوق بدل أيام المرض"، الذي تتولى س���لطة السكان 

المسؤولية عنه. وتقوم السلطة بتحويل هذه األموال غير المستغلة إلى وزارة المالية.
وفي الوقت نفسه، فإن عملية حصول العمال الفلسطينيين على األموال في حال المرض 
أو اإلصابات الخطيرة معقدة جدًا، ومش���روطة بتعطيل العمال لفترات طويلة وتصاريح 
إدارية وطبية كثيرة. وبحس���ب خطة نشرتها حكومة االحتالل، فإن طاقمًا يضم ممثلين 
من وزارة المالية والقضاء والعمل والرفاه وس���لطة السكان ومنسق عمليات الحكومة في 
األراضي الفلس���طينية المحتلة عام 67، قدم توصية تش���مل أرب���ع إمكانيات "تحديث 
المعابر التي يمر عبرها العمال الفلس���طينيون إلى "إسرائيل"؛ التأهيل المهني لعمال 
فلسطينيين؛ وتحديث جهاز تخصيص تصاريح الدخول للعمال الفلسطينيين؛ ضمان 

التوازن في صندوق التقاعد للعمال الفلسطينيين وزيادة حقوقهم فيها".

القدس المحتلة/ االسقالل:
أجرى رئيس وزراء االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو مس���اء أمس 
الثالثاء، جلسة لتقدير الموقف في قطاع غزة، في ظل التطورات األخيرة 

وإغالق معبر كرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد ل� 3 أميال.
وحضر جلسة التقدير وزير الجيش اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان ورئيس 
هيئة األركان العام���ة لجيش الدفاع الفريق غ���ادي أيزنكوت ورئيس 
الش���اباك نداف أرغمان ورئيس هيئة األمن القومي مائير بن ش���بات 

ومسؤولون أمنيون كبار آخرون، في مقر قيادة فرقة غزة.
وقال نتنياهو وفق بيان صدر عن مكتبه: "إننا نخوض معركة تش���مل 

تبادل الضربات والجيش مستعد لمواجهة جميع السيناريوهات".
وأض���اف: "أخ���ذت انطباع���ًا ش���ديدًا عما رأيت���ه هنا وأعل���م أن جميع 
اإلسرائيليين مثلهم مثلي تماًما يثقون بالجيش ويدعمونه تحسبًا ألي 

تطور ممكن".
وتس���اءل: نتنياهو: "هل تعتقدون أنه يمكن حل األزمة الراهنة بدون 
التوص���ل إلى معركة واس���عة النطاق"، فكان جواب���ه: "أؤمن بأننا نتخذ 
الخطوات الصحيحة، من الجدير أن الطرف اآلخر في غزة سيلتفت ليس 

فقط إلى ما نقوله بل أيضًا إلى ما نفعله". على حد تعبيره.
وأعلن نتنياهو األس���بوع الماضي تشديد الحصار المفروض على قطاع 
غ���زة والبدء بأولى الخط���وات وهي إغالق معبر كرم أبو س���الم التجاري 
والوحي���د جنوب قطاع غ���زة والذي يعد المعبر الوحي���د للقطاع، مدعيًا 
أن ذلك جاء بس���بب اس���تمرار إطالق الطائرات والبالونات الحارقة تجاه 

مستوطنات غالف القطاع.
وقبل أيام ش���هد القط���اع عدوانًا م���ن قبل قوات االحتالل أس���فر عن 
استش���هاد طفلين وإصابة نحو 15 مواطنًا آخرين، فيما ردت المقاومة 
الفلسطينية بإطالق عش���رات الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية 

للقطاع المحاصر، مخلفة عددًا من اإلصابات في صفوف المستوطنين.

5 مليارات شيكل لتحصين 
مباني المستوطنات

 من الصواريخ

على وقع التطورات الميدانية األخيرة
نتنياهو ُيجري جلسة 

لتقدير الوضع في قطاع غزة

�لكني�شت �لإ�شر�ئيلي     ) �أر�شيف (

»بوابات الفوالذ«.. مناورات »إسرائيلية« تحاكي احتالل غزة

االحتالل ينهب أموال 
الفلسطينيين لتطوير 

الحواجز العسكرية

القدس المحتلة/ االستقالل
صادقت الكنيس���ت "اإلس���رائيلي"، أول أم���س، بالقراءتين الثانية 
والثالث���ة على تعديل القانون الذي يمنع حرق القمامة في المناطق 

المفتوحة.
ويفرض القانون غرامة مالية تصل إلى 226 ألف ش���يكل أو الحبس 
الفعلي لمدة تصل إلى سنة كاملة على كل من يقوم بمخالفة القانون.

وب���ادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيس���ت ياعيل غيرمان من كتلة 
"يش عتيد". وقام رئيس لجنة الداخلية والبيئة التابعة للكنيست، 
يوآف كيش، من كتلة "الليكود"، بتش���كيل لجنة ثانوية لمناقشة 

ظاهرة حرق القمامة.
وبحس���ب التعديل الجديد، يمنع إضرام النار في القمامة، وتس���مح 
ألغ���راض الطبخ والتدفئ���ة. وال يمكن إضرام الن���ار بالحطب إال بعد 
الحصول على ترخيص، أو في إطار تأهيل وتدريب السلطات القطرية 

لإلطفاء واإلنقاذ.

226 ألف شيكل غرامة 
إحراق القمامة بمناطق 
مفتوحة بـ »إسرائيل«
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / حمزه صالح محمد علي حرارة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804670537 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ آمنة محمد حسن هنية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)975806308 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ نضال شيبوب أحمد الشمباري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400661823( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

القدس المحتلة/ االستقالل
صادقت الكنيس���ت اإلس���رائيلية 
في س���اعة متأخرة م���ن ليلة أمس، 
بالقراءتي���ن الثاني���ة والثالثة على 
مش���روع قانون "يكسرون الصمت"، 
مندوب���ي  عل���ى  يحظ���ر  وال���ذي 
الجمعيات الحقوقية في "إسرائيل" 
الدخ���ول إل���ى الم���دارس وتقديم 
محاض���رات أو أي فعاليات للطالب 

والطالبات.
القان���ون  مش���روع  ويس���تهدف 
الحقوقية  الجمعي���ات  باألس���اس 
المناهضة لالحتالل "اإلس���رائيلي" 
وممارس���ات جنود جيش االحتالل 
الفلس���طيني، مثل  الش���عب  ضد 
جمعية "يكسرون الصمت"، وكذلك 
انتقادات  توج���ه  التي  الجمعيات 
وتوثق األح���داث وتحضر التقارير 

ضد جيش االحتالل.
ويحظ���ر القانون عل���ى الجمعيات 
والمؤسسات التي تنشط في الخارج 
أيضًا في الدعاية المناهضة لجنود 
جيش االحتالل، والتي توجه أيضا 
ًانتقادات للجنود والضباط، ويحظر 
عليها دخول المدارس والمؤسسات 

التعليمية في "إسرائيل".
وص���وت 43 من أعضاء الكنيس���ت 
لصالح مش���روع القانون وصوت 24 

ضده.
وذك���رت صحيف���ة "هآرت���س" أن 
الكنيس���ت قبل���ت ف���ي اللحظات 
األخي���رة تحفظ���ًا ب���ادر إليه عضو 

الكنيس���ت أمير أوحان���ا من حزب 
الليك���ود، والذي بموجبه س���يطبق 
القان���ون أيضًا على أولئ���ك الذين 
ينش���طون في الخارج والمؤسسات 
التي تش���جع اإلجراءات السياسية 

ضد "إسرائيل".
وحس���ب مصادر مقرب���ة من عضو 
الكنيس���ت أوحانا، فإن إضافة هذا 
التحفظ لمش���روع القانون، يهدف 
إلى من���ع المحاضرات في المدارس 
من قبل أشخاص مثل المدير العام 
إلعاد،  "بتس���يلم"، حاغاي  لمنظمة 

ألنه ش���ارك في مناقشات مجلس 
األم���ن الدولي ودعاه���م إلى فرض 

عقوبات على "إسرائيل".
وتتضمن اإلرشادات "التشديد على 
التزام المتحدثي���ن، من المعلمين 
والهيئات الخارجي���ة، أمام الطالب 
حول مجرد قيام دولة "إس���رائيل"، 
وقانون التعليم الرس���مي، ويشدد 
على منع المس بشرعية "إسرائيل" 
ذلك  ومع  الرس���مية،  ومؤسساتها 
فهو يس���مح بتوجي���ه االنتقادات 
للدولة، ولكن ضمن الحدود المشار 

إليها سابقا".
كما تتضمن التعليمات "التشديد 
على عدم الس���ماح بدخول جهات 
خارجية ومتحدثين خارجيين، ممن 
يشجع نش���اطهم على العنصرية 
والتميي���ز والتحري���ض والدع���وة 
للعن���ف والدعاية الحزبي���ة، بما ال 
يتناسب مع تعليمات المدير العام 
للوزارة بهذا الشأن، والخطاب الذي 
يمس بشرعية دولة إسرائيل كدولة 
يهودي���ة وديمقراطي���ة". على حد 

تعبير القانون.

الكنيست تصادق بصورة نهائية على قانون »كسر الصمت«

القدس المحتلة/ االستقالل:
قرر المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية "الكابينت" 
تخصيص 5 مليارات ش���يكل لتحصين الجبه���ة الداخلية في مواجهة الصواريخ 

والزالزل.
وس���يقوم فريق يرأسه مجلس األمن القومي وبمش���اركة وزارة األمن ووزارة المالية 
وال���وزارات الحكومية األخرى، في غضون 60 يوما، بصياغة خطة مفصلة للميزانية 

للسنوات 2030-2019.
وقال رئيس وزراء االحتالل "اإلس���رائيلي" بنيامين نتنياه���و خالل اجتماع لكتلة 
الليكود، مس���اء االثنين: "كخطوة أولى، سنخصص على الفور نصف مليار شيكل، 
أوال لحماية البلدات الش���مالية، فهذا هو الشيء المحرق اآلن، وبالطبع فإن القضية 

برمتها في مقدمة جدول أعمالنا".
وقد وضعت وزارة جيش االحتالل خطة تسمى "درع الجبهة الداخلية"، تهدف إلى 
مس���اعدة 300 سلطة محلية في الش���مال، تقع على بعد 45 كيلومترًا من الحدود، 
وست مدن في الشمال والجنوب قريبة من الشق السوري- األفريقي، وتواجه خطر 
التعرض لزلزال. وس���يتم إعداد مئات المالجئ العام���ة، وتحصين البنى التحتية 
األساسية، وتحصين جميع مؤسسات الخدمات األساسية في الشمال، بما في ذلك 

المدارس ومؤسسات الرعاية والمستشفيات.

غزة/ االستقالل:
بدأ جيش االحتالل "اإلسرائيلي" اليوم الثالثاء بإجراء 
مناورات كبيرة تحمل اس���م "بوابات الفوالذ" تحاكي 

إعادة احتالل قطاع غزة.
وقالت وس���ائل إعالم اس���رائيلية: إن جزءًا من هذه 
المن���اورات تم تحديدها مس���بقًا قب���ل التوتر على 
جبهة قطاع غزة ، لكن التغطية اإلعالمية الواس���عة 
هي جزء من الرس���ائل الرادعة التي يرسلها الجيش 
إل���ى الطرف اآلخر من���ذ نهاية األس���بوع المنصرم، 
بهدف جعل حماس توقف هجماتها على السياج، 
وإطالق البالونات الحارقة والطائرات الورقية وإطالق 

الصواريخ، دون الحاجة إلى عملية واسعة النطاق.

وق���ال ضابط كبير ف���ي القي���ادة الجنوبية للجيش 
اإلس���رائيلي، ش���ارك ف���ي المن���اورات، لصحيف���ة 
"يس���رائيل هيوم": "هل س���نذهب للحرب بس���بب 
الطائ���رات الورقية والحرائق، على م���ا يبدو ال؟ نحن 
ال نري���د الح���رب. الوضع المرغوب في���ه هو أال تكون 
هناك طائرات ورقية، وال تكون مروحيات صغيرة وال 
بالونات، نحن نعلن بأننا غير مستعدين لتقبل هذا 
الوضع وس���نقوم بتكثيف ردودنا في كل مرة، حتى 

يتوقف ذلك". وفق تعبيره.
وبحسب الضابط: "في البداية احتجنا إلى 35 دقيقة 
إلخم���اد حري���ق، اآلن ال يحتاج األمر ألكثر من س���ت 
دقائق. هل هذا هو ش���يء ال يمكننا التعايش معه؟ 

ه���ل قتل أح���د أو أصيب جراء ه���ذه الحرائق؟ نحن 
سنعثر على حل للطائرات الورقية وهم في المقابل 

سيخترعون شيئا آخر".
وف���ي الواقع، خالل زيارة للمناورات، ب���دا أن القادة ال 
يعتقدون أنهم على وشك خوض عملية برية في غزة 
حاليًا، ولكن التقييمات شيء، والتحضيرات شيء آخر.

وأكد المسؤول العس���كري: "أنا أستعد لذلك وكأنه 
سيحدث في صباح الغد".

وفي ذات الس���ياق نقل موقع "كان" العبري مس���اء 
أمس، عن مصدر دبلوماس���ي مقرب من المفاوضات 
الجاري���ة حول إنهاء التوتر في الجنوب مع قطاع غزة 

قوله: إن "24 ساعة القادمة حاسمة جدًا".

القدس المحتلة/ االستقالل:
تدرس سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" إمكانيات مختلفة الستغالل األموال المتراكمة في 
صندوق بدل أيام المرض للعمال الفلس���طينيين، والتي ال يتم دفعها للعمال، ووصلت 

قيمتها إلى 380 مليون شيكل.
وجاء أن وزارة المالية وس���لطة السكان والهجرة "اإلسرائيليتين" تدرسان عدة إمكانيات 
الس���تغالل هذه األموال، وبضمن ذلك تطوير الحواجز العس���كرية لالحتالل التي تسد 

طريق العمال الفلسطينيين إلى داخل األراضي المحتلة.
يشار إلى أن المشغلين اإلسرائيليين يقومون بشكل تلقائي باقتطاع 2.5% من رواتب 
العمال الفلس���طينيين لصالح "صندوق بدل أيام المرض"، الذي تتولى س���لطة السكان 

المسؤولية عنه. وتقوم السلطة بتحويل هذه األموال غير المستغلة إلى وزارة المالية.
وفي الوقت نفسه، فإن عملية حصول العمال الفلسطينيين على األموال في حال المرض 
أو اإلصابات الخطيرة معقدة جدًا، ومش���روطة بتعطيل العمال لفترات طويلة وتصاريح 
إدارية وطبية كثيرة. وبحس���ب خطة نشرتها حكومة االحتالل، فإن طاقمًا يضم ممثلين 
من وزارة المالية والقضاء والعمل والرفاه وس���لطة السكان ومنسق عمليات الحكومة في 
األراضي الفلس���طينية المحتلة عام 67، قدم توصية تش���مل أرب���ع إمكانيات "تحديث 
المعابر التي يمر عبرها العمال الفلس���طينيون إلى "إسرائيل"؛ التأهيل المهني لعمال 
فلسطينيين؛ وتحديث جهاز تخصيص تصاريح الدخول للعمال الفلسطينيين؛ ضمان 

التوازن في صندوق التقاعد للعمال الفلسطينيين وزيادة حقوقهم فيها".

القدس المحتلة/ االسقالل:
أجرى رئيس وزراء االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو مس���اء أمس 
الثالثاء، جلسة لتقدير الموقف في قطاع غزة، في ظل التطورات األخيرة 

وإغالق معبر كرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد ل� 3 أميال.
وحضر جلسة التقدير وزير الجيش اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان ورئيس 
هيئة األركان العام���ة لجيش الدفاع الفريق غ���ادي أيزنكوت ورئيس 
الش���اباك نداف أرغمان ورئيس هيئة األمن القومي مائير بن ش���بات 

ومسؤولون أمنيون كبار آخرون، في مقر قيادة فرقة غزة.
وقال نتنياهو وفق بيان صدر عن مكتبه: "إننا نخوض معركة تش���مل 

تبادل الضربات والجيش مستعد لمواجهة جميع السيناريوهات".
وأض���اف: "أخ���ذت انطباع���ًا ش���ديدًا عما رأيت���ه هنا وأعل���م أن جميع 
اإلسرائيليين مثلهم مثلي تماًما يثقون بالجيش ويدعمونه تحسبًا ألي 

تطور ممكن".
وتس���اءل: نتنياهو: "هل تعتقدون أنه يمكن حل األزمة الراهنة بدون 
التوص���ل إلى معركة واس���عة النطاق"، فكان جواب���ه: "أؤمن بأننا نتخذ 
الخطوات الصحيحة، من الجدير أن الطرف اآلخر في غزة سيلتفت ليس 

فقط إلى ما نقوله بل أيضًا إلى ما نفعله". على حد تعبيره.
وأعلن نتنياهو األس���بوع الماضي تشديد الحصار المفروض على قطاع 
غ���زة والبدء بأولى الخط���وات وهي إغالق معبر كرم أبو س���الم التجاري 
والوحي���د جنوب قطاع غ���زة والذي يعد المعبر الوحي���د للقطاع، مدعيًا 
أن ذلك جاء بس���بب اس���تمرار إطالق الطائرات والبالونات الحارقة تجاه 

مستوطنات غالف القطاع.
وقبل أيام ش���هد القط���اع عدوانًا م���ن قبل قوات االحتالل أس���فر عن 
استش���هاد طفلين وإصابة نحو 15 مواطنًا آخرين، فيما ردت المقاومة 
الفلسطينية بإطالق عش���رات الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية 

للقطاع المحاصر، مخلفة عددًا من اإلصابات في صفوف المستوطنين.

5 مليارات شيكل لتحصين 
مباني المستوطنات

 من الصواريخ

على وقع التطورات الميدانية األخيرة
نتنياهو ُيجري جلسة 

لتقدير الوضع في قطاع غزة

�لكني�شت �لإ�شر�ئيلي     ) �أر�شيف (

»بوابات الفوالذ«.. مناورات »إسرائيلية« تحاكي احتالل غزة

االحتالل ينهب أموال 
الفلسطينيين لتطوير 

الحواجز العسكرية

القدس المحتلة/ االستقالل
صادقت الكنيس���ت "اإلس���رائيلي"، أول أم���س، بالقراءتين الثانية 
والثالث���ة على تعديل القانون الذي يمنع حرق القمامة في المناطق 

المفتوحة.
ويفرض القانون غرامة مالية تصل إلى 226 ألف ش���يكل أو الحبس 
الفعلي لمدة تصل إلى سنة كاملة على كل من يقوم بمخالفة القانون.

وب���ادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيس���ت ياعيل غيرمان من كتلة 
"يش عتيد". وقام رئيس لجنة الداخلية والبيئة التابعة للكنيست، 
يوآف كيش، من كتلة "الليكود"، بتش���كيل لجنة ثانوية لمناقشة 

ظاهرة حرق القمامة.
وبحس���ب التعديل الجديد، يمنع إضرام النار في القمامة، وتس���مح 
ألغ���راض الطبخ والتدفئ���ة. وال يمكن إضرام الن���ار بالحطب إال بعد 
الحصول على ترخيص، أو في إطار تأهيل وتدريب السلطات القطرية 

لإلطفاء واإلنقاذ.

226 ألف شيكل غرامة 
إحراق القمامة بمناطق 
مفتوحة بـ »إسرائيل«
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االستقالل/ وكاالت:
نسفت دراسة طبية حديثة كل االعتقادات السائدة لدى الناس 
بخصوص الحليب كامل الدس���م وتأثير الكوليسترول والدهون 
التي يحتويها على جسم اإلنسان، وخلصت إلى نتيجة مفادها 
أن ه���ذا الحليب مفيد للش���رايين وليس ضارًا بها كما يس���ود 

االعتقاد بين الناس.
وبحسب الدراس���ة التي نشرت نتائجها جريدة "ديلي تلغراف" 
البريطانية واطلعت عليها "العربية.نت"، فإن تناول الحليب كامل 

الدس���م يقلل من مخاطر الس���كتات الدماغية 
والنوبات القلبية وانسداد الشرايين 
وال يزيد من هذه المخاطر، ويمكن 
أن يؤدي إل���ى التمتع بحياة أطول 

وليس أقصر كما يعتقد الناس.
ومن المعروف أن أغلب الحريصين 
عل���ى األكل الصح���ي أو الراغبي���ن 
بتخفي���ف ال���وزن والتمتع بصحة 
جيدة يتجنبون تناول الحليب كامل 
الدس���م،  لقليل  ويلجأون  الدس���م، 
بس���بب نس���بة الدهون العالية في 

الحليب كامل الدسم.
وتقول "ديلي تلغراف": إن الباحثين 
لم يعثروا على أدلة تربط بين دهون 
القلب والس���كتات  األلبان وأم���راض 
الدماغية، بل وج���دوا أن هناك أنواعًا 
معين���ة من دس���م األلب���ان يمكن أن 
الدماغية  تحمي الجسم من السكتات 

وتقلل من مخاطر انسداد الشرايين.

دراسة: الحليب كامل 
الدسم مفيد للشرايين

االستقالل/ وكاالت:
ذك���رت وكالة األنب���اء األلمانية، أن ش���ركة ” لير بيرد ” 
الكندية، تس���عى الس���تخدام تقنيات ال���ذكاء من أجل 

تطوير أصوات صناعية مطابقة لألصوات الحقيقية.
وأضاف���ت الوكال���ة، أنه عندما أجرى مؤس���س الش���ركة 
الموجود مقرها في مدينة مونتريال الكندية، مقابلة مع 
الصحافي أشلي فينس من قناة “بلومبرغ” التلفزيونية 
االقتصادية الشهر الماضي، قام برنامج الكومبيوتر الذي 
طورته الش���ركة بتس���جيل صوت فينس واستنساخه 
خالل دقائق.  وكانت النسخة الجديدة من صوت المذيع 
األميركي واقعية لدرجة أن والدته لم تستطع اكتشاف 
أنها كانت تحادث كومبيوتر، وليس ابنها على الهاتف، 

حسب وكالة األنباء األلمانية.

هذا االخت���راع مهم في الحقيقة، ألنه يس���اعد البش���ر 
وخاصة الذين يعانون من مرض عصبي وعجز في الكالم.

وفي السياق، ذكر موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص 
في موضوع���ات التكنولوجيا إلى أن تقنية استنس���اخ 
األصوات تثير المخاوف من احتماالت إساءة استخدامها. 
وقد اس���تخدم المذي���ع فينس تكنولوجي���ا “لير بيرد” 
لالحتيال على الرئيس األميركي دونالد ترمب باستخدام 
ص���وت صناعي، وهو ما يش���ير إلى احتم���االت التالعب 

الرقمي.
بينما قال خوسيه سوتيلو، الش���ريك المؤسس لشركة 
“لي���ر بيرد”، ف���ي تس���جيل فيديو، “نريد اس���تخدام 
تكنولوجيتن���ا في أش���ياء إيجابية. هذا أم���ر ال يجب أن 

يخيفنا. إنه شيء يجب أن نهتم به وأن نتحمس له”.

استنســاخ األصــوات
 البشريــة أصبــح ممكنــًا

االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراس���ة طبية إل���ى فعالية القرفة ف���ي المكافحة 
والوقاي���ة من العدوى، وذلك في الوقت الذى تش���ير فيه 
منظمة الصحة العالمية إلى تنامي أزمة مقاومة المضادات 
الحيوي���ة باعتبارها واحدة من أكب���ر التهديدات للصحة 
العالمية واألمن الغذائي والتنمي���ة، لذلك فمن األهمية 

ى بم���كان أن نج���د طرق���ًا لمعالجة  و لع���د ا
اس���تخدام  دون  بفعالي���ة 

المضادات الحيوية.
الدكت���ورة  وقال���ت 
تورب���ا  س���انجيدا 
بجامع���ة  األس���تاذ 

)سوينبيرن( للتكنولوجيا في أستراليا: "إن الدراسة أكدت 
تمتع القرفة بنش���اط مضاد للميكروب���ات من زيت القرفة 
األساسي، ولكنها لألسف ال تس���تخدم على نطاق واسع 

فى صناعة المستحضرات الصيدالنية".
وركز الباحث����ون على وجه الخصوص عل����ى عنصر في زيت 
القرفة يعرف باسم )سينا مالديهيد - CAD(، وهو مسؤول 
عن طع����م ورائحة القرفة المميزتين، مش����يرين إلى أن هذا 
الزيت قادر على تفكيك األغش����ية الحيوي����ة، وهى طبقات 
الصقة غالبًا ما تكون مس����ؤولة عن العدوى المستمرة التي ال 
تستطيع حتى المضادات الحيوية أن تقضي عليها.. 
وقد أثبتت التجارب األولية كفاءة وفعالية 
هذا العنصر في تفكيك األغشية 
عن  المس����ؤولة  الحيوية 

العدوى.

االستقالل/ وكاالت:
ينظر الناس عادة إلى المرآة ليروا أش���كالهم، لكن 
مهام المرايا الحديث���ة لم تعد تقتصر على ذلك 
فقط، إذ أضح���ت تخبر من يق���ف أمامها بدرجة 

جماله.
وترصد م���رآة “هيميرور”، وهي عب���ارة عن جهاز 
إلكتروني م���زّود بكاميرا في األعل���ى عدة عوامل 
في الوجه، مثل نضارة البش���رة ولونها وملمسها 

وصحتها.
ويكف���ي أن يقف المس���تخدم أم���ام المرآة حتى 
يتلق���ى تقييمًا لبش���رته يترواح بي���ن 1 و100 
ف���ي المئة، وفق ما نقلت صحيف���ة “ديلي ميل” 

البريطانية.
وتس���تطيع المرآة تخزين المعلومات، لتعرض مع 
مرور الوقت س���جال يظهر تحّس���ن حال البشرة أو 
تدهورها، وهو ما يساعد في عالج المشكالت قبل 

أن تتفاقم.
ويقت���رح الجه���از على من يعاني مش���كالت في 
البش���رة نظامًا للعناي���ة بها، كما يق���دم نصائح 

جمالية حول كيفية تحديد الحاجبين مثال.
وانتقد خبراء في الصحة النفس���ية هذا االختراع 
قائلين: إنه قد يس���بب “عقدا” لدى األش���خاص 
الذي���ن يعان���ون من مش���كالت في البش���رة، إذ 
س���يتخيلون أنفسهم كأش���خاص قبيحي الوجه 

جراء ذلك.
ويقول أطباء: إن اضطراب التش���وه الجسمي الذي 
يعرف ب�”dysmorphia” يؤدي إلى متاعب نفسية 
لدى أش���خاص غير راضين عن شكلهم الخارجي، 
وتش���ير األرقام في بريطانيا إلى أن شخصًا واحدًا 

من كل خمسين يعاني هذه المشكلة.
ومن المرتقب أن يكون الجهاز متاحا في بريطانيا 
بدءًا م���ن الش���هر المقب���ل مقاب���ل 239 جنيه 

إسترليني.

»مرآة« تقيس 
درجات الجمال 
وتقدم نصائح 

جمالية !

االستقالل/ وكاالت:
انقلبت شاحنة كبيرة في والية إنديانا األمريكية 
في حادث س���ير غريب تسببت به ذبابة أزعجت 
الس���ائق.وقال موقع "UPI" اإلخب���اري: إن ذبابة 
دخلت عبر النافذة إلى قمرة قيادة شاحنة كانت 

."65-I" تسير على الطريق السريع
ح���اول الس���ائق التخل���ص منه���ا إال أنه 
فقد الس���يطرة على مقود الش���احنة التي 
اصطدم���ت بس���ياج معدني عل���ى حافة 

الطريق ومن ثم بحاجز خرساني.
وانفصلت المقطورة عند االصطدام وانتشرت 
محتوياتها التي ت���زن 19 طنًا من اللفافات 
البالس���تيكية على الطري���ق، وعرقلت حركة 

المرور في مكان الحادث.
يذكر أن الس���ائق غرم بمبلغ مالي النتهاكه 
قواعد الس���ير، لكنه لم يصب بجروح خطيرة، 
ورفض المساعدة الطبية. ولم يعرف مصير 

الذبابة "المجرمة" بعد.

االستقالل/ وكاالت:
بينت دراس���ة طبية جدي���دة أجريت في الواليات 
المتح���دة األمريكية، أن التمور الحمراء، تس���اعد 
بش���كل فعال على قتل معظم خاليا الس���رطان 
الموجودة في جس���م اإلنسان، و هذا يدل على أن 
حبة التمر الواحدة، تقضي على األمراض الخبيثة.

ويذك���ر أنها تتحك���م أيضًا في خاليا الس���رطان 
بكل م���ن الرئتي���ن والثدي والبروس���تات، فهي 
تدفعها إلى قتل نفسها بشكل ذاتي، وهذا وفقًا  

لصحيفة “فود آند فانكشن”.
وقد كش���فت دراس���ة أخرى أجريت في مؤسسة 
“روايال سوس���ايتي” لألبحاث، أن التمور الحمراء 

تستهدف على وجه الخصوص األورام الخبيثة.
لإلشارة، فالطب الصيني التقليدي يستخدم 

التمور الحمراء للتخلص من المتاعب 
وفقدان  األرق  مث���ل  الصحية 

الشهية واإلسهال.

التمور
 تحارب السرطان 

ذبابة »مجرمة« تقلب شاحنة!

القرفـــة تساعــد
 علــى  مكافحــة العــدوى
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اس���تهداف لمواقع للمقاومة الفلس���طينية. يأتي ذلك عقب إصدار المجلس 
الوزاري اإلس���رائيلي المصغر )الكابنيت( ، أمًرا إلى جيش االحتالل بالعمل على 

إنهاء استنزاف الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.
وحّول الشبان الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة تستنفر االحتالل، بعد 
ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغّمس���ة بالسوالر في ذيل الطائرة، ثم 
إشعالها بالنار وإطالقها نحو أراٍض زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية. 
ونجح الشبان خالل األسابيع الماضية في إحراق عشرات آالف الدونمات المزروعة 
للمستوطنين في مستوطنات غالف غزة بواسطة تلك الطائرات، ردا على "مجازر" 

قوات االحتالل بحق متظاهري مسيرة العودة السلميين.

وتن���ص الرؤية المصرية للمصالحة الفلس���طينية، 
بحس���ب المصدر، على رفع العقوب���ات )الحكومية( 
المفروضة على قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب 
موظفي السلطة الفلسطينية )الذين تم تعيينهم 
بغزة قبل أحداث االنقسام عام 2007( بشكل كامل 

ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات".
وأضاف:" تن���ص الرؤية على توّل���ي وزراء الحكومة 
الحالي���ة مهامهم عل���ى ذات الهيكلي���ة اإلدارية 
القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة 
الكهرباء م���ن خالل توفير الوق���ود لها بدون فرض 

ضرائب عليه".
وبّي���ن المص���در أن الرؤي���ة المصرية ح���ّددت مدة 
أقصاها 5 أس���ابيع ل�"تشكيل حكومة وحدة وطنية، 
إلى جانب اس���تيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين 
)الذي���ن عّينهم حماس خالل إدارتها للقطاع( ودفع 
رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة".

 وبدوره أكد  عضو اللجنة المركزية لحركة )فتح( عزام 
األحمد أن القيادة المصري���ة تعمل على بلورة رؤية 
لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركته وحركة 
حماس، مش���ددًا على أن األيام والس���اعات القادمة 
ستش���هد اتصاالت حثيثة ومتسارعة ومكثفة، قد 
تتوج بإع���الن المصالحة الفلس���طينية على قاعدة 
تطبيق ما اتفق عليه في اتفاقات المصالحة السابقة.

وأوضح األحمد في تصريح خاص ل�"فلسطين اليوم" 

أن ما نقلت���ه المخابرات المصرية بقيادة رئيس���ها 
عباس كامل وطاقم المخابرات المسؤول عن الملف 
الفلسطيني -الذين التقوا وفد حركة حماس- يبعث 
على التف���اؤل واالرتياح الش���ديد ف���ي إنجاز ملف 
المصالحة، مش���يرًا إلى أن الحدي���ث عن التفاصيل 
بش���كل محدد س���يكون بعد بلورة الجانب المصري 
لألفكار النهائية، وبع���د االنتهاء من اللقاءات التي 

تجريها مصر اآلن مع أكثر من طرف.
وبين األحم���د أن وفد حركة فتح ال���ذي زار القاهرة 
برئاس���ته لم يلتق وفد حركة حماس مطلقًا، مشيرًا 
 المخابرات المصرية عقدت لقاءات ثنائية من 

َّ
إلى أن

جانبها مع حركته وحركة حماس.
وقال األحمد: هناك رؤي���ة مصرية وأنا متفائل جدًا 
بإنهاء االنقس���ام الفلس���طيني في هذه الجولة من 
الحوار، وأعتقد أن المصريين ال يطرحون ش���يئًا في 
 مصر تبذل جهودًا جبارة إلنجاز 

َّ
الهواء، مضيف���ًا "أن

المصالحة الفلسطينية".
 حركته أبلغت الجانب المصري 

َّ
ولفت األحمد إلى أن

أنها وضع���ت تصرفاتها وقراراته���ا تحت تصرف 
 اللجنة العليا لوضع 

َّ
القيادة المصرية، مشيرًا إلى أن

قطاع غزة وإزالة أس���باب االنقس���ام قدمت تقريرها 
للرئيس عباس وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
وحثت جميع األطراف على إنهاء االنقس���ام تنفيذًا 
 من 

َّ
لقرارات المجلس���ين الوطني والمركزي، ذاكرًا أن

التوصيات الرئيس���ية للجن���ة أن ملف المصالحة ال 
يحتاج وسطاء جدد غير األشقاء المصريين، وأن يتم 
تطبيق ما تم االتفاق عليه في االتفاقات السابقة من 

جوالت المصالحة.
وذكر األحمد أن قيادة الس���لطة مرتاحة للدور الذي 
تبذله مصر في س���ياق ترتيب البيت الفلس���طيني 
لمواجهة صفقة القرن، داعيًا في الوقت ذاته حركة 
حماس إل���ى العمل الجاد إلتمام المصالحة في تلك 
المرحلة الحساس���ة من تاريخ شعبنا الفلسطينية، 
قائ���اًل "من يريد قبر صفقة القرن بكل مس���مياتها 
وإلى األب���د فعليه أن يتجاوب مع الجهود المصرية، 
ويجب أن يكون متفائاًل حتى يعطي نفس���ه القوى 

للتحرك بهذا االتجاه".
وأشار األحمد إلى أن وفد حركة فتح برئاسته التقى 
وف���د حركة الجهاد اإلس���المي ف���ي القاهرة وبحث 
معهم سبل ترتيب البيت الداخلي، وسبل التصدي 
لصفق���ة الق���رن، آم���اًل أن تتوج جه���ود المصالحة 
الجديدة بإعالن مصالحة بشكل يزيل جميع أسباب 

االنقسام.
وفي 12 أكتوبر/ تش���رين األول 2017 وقعت حركتا 
"فت���ح" و"حماس" اتف���اق مصالحة ف���ي العاصمة 
المصرية القاهرة، أعقبه خالفات حول قضايا، منها: 
تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم 

"حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع. 

الصحة بغزة أش���رف القدرة، بضرورة إنهاء معاناة مرضى القطاع بش���كل فوري 
دون قيد أو شرط، الفتًا إلى أن مس���يرات العودة خّلفت 141 شهيدا، باإلضافة 
إل���ى 16 ألف جريح  وقال الق���درة :،" إن 90% من األدوية التخصصية لمرضى 
السرطان مفقودة، باإلضافة إلى مستهلكات طبية وفحوصات مخبرية، وأجهزة 
تش���خيصية وعالجية"، مش���يرًا إلى منع االحتالل س���فر معظ���م المرضى من 
أجل اس���تكمال عالجهم. وحذر القدرة،  من تداعي���ات تدهور الوضع الصحي 

والدوائي الذي وصفته ب�"الكارثي" بفعل اشتداد الحصار والعدوان.
من جهته، أكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان جميل سرحان، على  حق 
المرض���ى في غزة بالتنقل إلى المستش���فيات الخارجية عبر حاجز بيت حانون، 
الفت���ًا إلى أن االحتالل يمارس االبتزاز بحق المرضى، إذ يضغط عليهم للتعاون 

معه من أجل السماح لهم بالعالج في مستشفيات الداخل المحتل.

�صحة غزة     ..»حما�س« توافق

اإ�صابة بغزة    ..

غزة/ االستقالل:
كّرمت الرابطة االسالمية  الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة 
للعام الدراس���ي 2018 ف���ي منتجع الش���اليهات بغزة، بحضور 
القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي د. جميل عليان ومس���ؤول 
الرابطة في القطاع منذر عزام ومدير التربية والتعليم- شرق غزة 
أشرف حرز الله،  وقيادة "الجهاد" بمحافظة غزة والهيئة االدارية 

للرابطة ولفيف من الوجهاء والمخاتير وذوي المتفوقين.
وفي كلمته الت���ي ألقاها، أكد القيادي د.علي���ان أن المتفوقين 
يس���تحقون منا كل التقدير وواجب علينا أن نهنأهم بتفوقهم 
الكبي���ر؛ ألنهم بذلوا كل الجهد والوق���ت من أجل الحصول على 
أعلى الدرجات, متقدمًا بأح���ر التهاني إلى كل األهالي والهيئة 

التدريسية الذين ساهموا في إنجاح المسيرة التعليمية.
وأش���ار د.عليان إلى أن شعب فلسطين ش���عب لن ينكسر ألنه 
اختار طريق الجهاد والمقاومة لتحرير وطنه من دنس االحتالل، 
مؤكدا على أن االحتالل لن يستطيع كسر شوكة شعبنا وشوكة 

مقاومتنا، ما دام فينا مثل هذه الثلة من المثقفين والمبدعين.
وشدد عليان على ضرورة التشبث بالمزيد من العلم والتعلم من 
أجل االس���تمرار في طريق التحرير ألن ش���عبنا يمتلك العقول 
الكبيرة لمواجهة التحدي وما يخطط له االحتالل من زيادة الجهل 

وتغييب شعبنا عن حقوقه ووطنه وطرده من أرضه.
ودعا كافة المتفوقين إلى المحافظة على الوقت واس���تثماره من 
أجل إنشاء جيل واع ومثقف يستطيع الصمود في وجه الحصار 

ومواجهة المؤامرات التي يخطط لها عدونا المجرم.
ونّوه القي���ادي في "الجه���اد" د.عليان إلى أن هن���اك محاوالت 
لتش���ويه العقل والوعي الفلس���طيني؛  لتمري���ر صفقة القرن 
وإنهاء األمل ف���ي العودة الى أرضنا وتحرير قدس���نا عبر تمرير 
أوهام "السالم"، لذلك جاءت مسيرة العودة لتوجه ضربة موجعة 
لمخطط���ات الع���دو وحلفاؤه, مبين���ا أن انتفاض غ���زة في وجه 

االحتالل هو نبراس لطريق النصر والعودة.
ومن جهت���ه تقدم مدي���ر التعليم "ح���رز الله" بأح���ر التهاني 
والتبريكات لكافة الطلبة المتفوقين الذين عانو من قلة الكهرباء 
وقلة المياه والحصار الخانق وأنهم قدموا اختباراتهم في شهر 
الصي���ام لذلك كان لزاما علينا تكريمهم ألنهم يس���تحقون أن 

يطلق عليهم لقب "الجيل المش���رق". وش���كر ح���رز الله الرابطة 
اإلس���المية على كل ما تقدمه طيلة العام الدراس���ي من خدمات 
للطلب���ة وحرصها عل���ى تكريمهم،  وهذا يدل عل���ى روح الرؤية 

وسداد الرأي لدى المسؤولين على الرابطة.
كما وش���كر أولياء األمور الذين قاموا بتوفير كل السبل ألبنائهم 
م���ن أجل الحصول على أعلى الدرج���ات، متقدما في ذات الوقت 
بالشكر للهيئة التدريسية التي عانت من قطع الرواتب إال أنهم 
واصلوا تقديم كل ما يملكونه من علم لكافة الطلبة كي تستمر 
المسيرة التعليمية في كل الظروف.  وفي كلمة جامعة اإلسراء، 
أكد  مسؤول العالقات العامة فيها م.إيهاب أبو الخير، على قرار 
الجامعة القاض���ي بتقديم منحة كاملة للطلبة المتفوقين ومنح 
ألبناء الشهداء واألسرى, مهنئًا الطلبة المتفوقين على تميزهم 

ونجاحهم الكبير.
وأوضح ابو الخير أن جامعة اإلس���راء قررت فت���ح مقرها الجديد 
والمركزي في مدينة الزهراء مطلع العام الدراس���ي المقبل، الفتا 
إلى أن الجامعة على استعداد الس���تقبال الطلبة وتقديم كافة 

الخدمات التي تليق بهم. 
ومن جهته تقدم منذر عزام بجزيل الشكر والعرفان من الهيئة 
التدريسية وأولياء األمور الذين ساهموا في إنجاح العام الدراسي 
رغ���م الحصار والظروف الصعبة, داعيًا كافة الطلبة إلى التواصل 
مع الرابطة لالستفادة من خدمات ومشاريع الرابطة في الجامعات.

وأوضح ع���زام أن مهرجان���ات التفوق "فوج الق���دس والعودة " 
مس���تمرة في كافة المحافظات لتكريم الطلبة المتفوقين حيث 

سيتم تكريم آالف الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة.
وف���ي كلمة المتفوقي���ن التي ألقتها المتفوق���ة ضحى حبيب، 
تقدمت بكل الشكر للمعلمين والمعلمات ووزارة التربية والتعليم 
على حرصهم إلنجاح العام الدراس���ي, متوجهة بالشكر للرابطة 
اإلس���المية على دورها الكبير في تقديم الخدمات لكافة الطلبة 
وحرصها على تكريم وتتويج جهود الطلبة طيلة العام الدراسي.

وفي خت���ام المهرجان الذي تخلله العديد م���ن الفقرات الفنية 
الممي���زة، تم تكري���م المتفوقين وتوزيع الهدايا والش���هادات 

التقديريةعليهم في أجواء من البهجة والسرور.

غزة: تكريم الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة 

د. جميل عليان خالل كلمته يف مهرجان فوج القد�س والعودة  بغزة اأم�س 

غزة/ االستقالل: 
اختتمت ش���بكة المنظمات األهلية ثمانية لقاءات 
مجتمعية، تناولت دور المنظّمات األهلية في تعزيز 
الصمود، على قاعدة الحقوق، وبخاصة للفئات األكثر 
تهميش���ًا في المجتمع، بما يتماش���ى مع القانون 

الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي االنساني.
واستهدفت اللقاءات الثمانية األعضاء في قطاعات 
الشبكة الس���ت )الزراعة، التعليم، التأهيل، الصحة، 
الش���باب، الم���رأة(، إضافة للمؤسس���ات الحقوقية 
والمنظم���ات الدولية العاملة في قط���اع غزة، وذلك 

ضمن مشروع "الحقوق والصمود "، الهادف لتعزيز 
صمود وحماية النس���اء والش���باب المتضررين من 
األزمات والكوارث التي طال أمدها في غزة، بالشراكة 

مع مؤسسة أكشن إيد فلسطين.
وهدف���ت اللقاءات إلى دراس���ة مدى وع���ي والتزام 
المنظمات األهلية بالمعايير اإلنس���انّية األساسّية 
للتدخالت اإلنسانية CHS((، إلى جانب بحث وتوثيقآ 
أليات المساءلة المتبعة من قبل المنظمات األهلية 
في تخطيط وتنفيذ التدخالت اإلنسانية، وتحديد 
أه���م القطاعات التي تقوم به���ا المنظمات، ومدى 

اس���تجابتها مع االحتياجات وحقوق أبناء الش���عب 
الفلسطيني، وتحديد أهم الفجوات والتحديات التي 
تواجه التدخالت اإلنسانية لهذه المنظمات، ومدى 
حساسية النوع االجتماعي وتلبيتها لمتطلباته في 
ضوء واقع قطاع غزة. وخرج هذا المش���روع بدراس���ة 
بحثّي���ة توثق آليات المس���اءلة المتبع���ة من قبل 
المنظمات األهلية، والتي تقودها النساء على وجه 
التحديد، ومدى انس���جام التدخالت التي تقوم بها 
المنظمات األهلّية مع المعايير اإلنسانّية األساسّية، 

وحساسيتها تجاه النوع االجتماعي.

»المنظمات األهلية« تختتم سلسلة

 لقاءات حول تعزيز صمود وحماية النساء
القدس المحتلة/ االستقالل:

حّذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس اإلفتاء األعلى، الشيخ محمد 
حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود خطأ مطبعي فيها ورد في صفحة رقم 
)13( في اآلية رقم )85( من سورة البقرة، حيث كتبت كلمة )مجرم( بدل كلمة )محرم(، في 
قوله تعالى )...وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محّرم عليكم...(. وأوضح المفتي حسين أن 
"هذه النسخة صادرة عن المطبعة التوفيقية، بتصريح رقم )59( الصادر في 2015/5/20م، 
بإذن من مجمع األزهر للبحوث اإلس���المية، في جمهورية مصر العربية". وناشد المكتبات 
والمطابع واألش���خاص الذين يملكون مصاحف من هذه الطبعة بضرورة تس���ليمها لدار 
اإلفتاء؛ إلجراء الالزم بش���أنها حس���ب األصول.  ونّوه إلى "ض���رورة مراعاة الدّقة عند طباعة 
المصاحف، وبخاصة عند اس���تخدام طريقة التصوير الس���ريع لبعض الطبعات، حيث من 

المالحظ زيادة األخطاء في طباعة وتصوير المصاحف"، كما قال.

مفتى فلسطين يحذر من 
تداول نسخة من القرآن الكريم

 رام الله/ االستقالل:
"كنيس���ت"  مصادق���ة  إن  اإلع���الم  وزارة  قال���ت 
الثانية والثالثة على مش���روع  االحتالل بالقراءتي���ن 
قانون "يكس���رون الصمت"، الذي يحظر على مندوبي 
الجمعيات الحقوقية المناهضة لالحتالل وممارسات 
جنوده، الدخول إلى الم���دارس وتقديم محاضرات أو 
أي فعاليات لطلبتها، "استمراًرا في تشريع التحريض 

وحماية اإلرهاب".
وفي بيان لها، وصل "االس���تقالل" أمس الثالثاء، 
أكدت الوزارة أن مالحق���ة الجمعيات التي توّجه 
انتقادات وتوثق عدوان جيش االحتالل ضد أبناء 
شعبنا، يهدف أساًسا إلى حماية الجنود والقتلة، 
وإطالق اليد للفتك بكل ما هو فلسطيني، وهو ما 
يثبته مناقشة قوانين" فيس بوك"، و"منع تصوير 

الجنود".
واعتبرت أن تطبيق القانون على النشطاء والمؤسسات 
خارج دولة االحتالل، التي تشّجع اإلجراءات السياسية 
ضد االحت���الل يعن���ي عمليًا من���ح الض���وء األخضر 
للمتطرفين واإلرهابيين لمواصلة جرائمهم، واإلمعان 

في استهداف أبناء شعبنا.
ودع���ت "اإلع���الم" رؤس���اء البرلمان���ات والمجال���س 
التشريعية والنيابية في دول العالم، إلى التوقف عند 
عنصرية "كنيست" االحتالل، واصفًة الكنيست ب�"بؤرة 

تحريض وعنصرية".

»اإلعالم«: 
»إسرائيل« تواصل 
تشريع التحريض 

واإلرهاب
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غزة / عبدالله نصيف:
رفض االحتالل منح الحارس عبدالله ش���قفة 

تصريح دخول المحافظات الشمالية 
ش���باب  بصف���وف  االلتح���اق  و 

األمعري .
و قال شقفة ل�  "االستقالل": تم ابالغي 

بشكل رسمي من قبل نادي األمعري بأن 
االحتالل رفض منحي تصريح الدخول" .

و عبر شقفة عن حزنه الشديد بفشل تحقيق  حلمه باللعب 
لن���ادي األمعري لكونه  يعد محط���ة لالنضمام للمنتخب 
الفلسطيني و المشاركة معه في كأس أمم أسيا باإلمارات .

وأوضح الالعب  أن فريق ش���باب رفح بيت���ه األول و األخير ، 
لكونه أحد أعرق األندية الفلسطينية و صاحب عدة بطوالت 

محلية ،  مشيرًا إلى أنه ال يفكر بالرحيل عنه ألي نادي غزي رغم 
تقديم أكثر من عرض له خالل الفترة الماضية.

يذكر أن ش���قفة قد وقع لمدة عامين على كش���وفات نادي األمعري 
اإلج���راءات  كاف���ة  عل���ى  االتف���اق  ، بع���د 

و  أحالم���ه  قت���ل  االحت���الل  لك���ن 
دخوله  تصري���ح  ص���دور  من���ع 
للضفة الغربي���ة ، ليبقى العدو 
الصهيون���ي عائقًا كبي���رًا أمام 

أحالم الالعبين الغزيين .

�الحتالل يقتل �أحالم 
�حلار�س "�شقفة"

القاهرة/ االستقالل:
وقع صخرة دفاع نادي شباب خانيونس الرياضي حامل لقبي بطولة الكأس و الدوري 
في غزة الموسم الماضي على كشوفات نادي الرجاء أحد أندية دوري الدرجة الممتازة 

المصري .
و تم اإلعالن رسميًا عن تعاقد نادي الرجاء مع الالعب إسالم أبو عبيدة لخوض الموسم 

الكروي القادم ضمن صفوفه .
و خ���اض أبو عبيدة المتواج���د في مصر اختبارات في عدة أندي���ة المصرية قبل أن 

يستقر بنادي الرجاء .
و يعتبر أبو عبيدة الالعب الثاني الذي يحترف بالدوري المصري هذا الموس���م بعد 

النجم محمود وادي الذي انضم للنادي المصري البورسعيدي .

�أبو عبيدة يوقع على
 ك�شوفات نادي �لرجاء �مل�شري

مبابي �شيتربع بكل مكافاآت
 �ملونديال »لالأطفال �ملر�شى«

االستقالل / وكاالت :
سيحتفل النجم الفرنسي الشاب كيليان 
مباب���ي بتحقي���ق كأس العال���م 2018 
بطريقة "إنس���انية" جدًا، تتمثل بالتبرع 
بمكافآت اإلنجاز الكبير لمؤسسة خيرية 

لألطفال.
ووفقًا لع���دة مصادر، س���يتبرع مبابي، الحائز 
على جائزة أفضل العب ش���اب في المونديال، 
بكل مكافآته، لمؤسسة "بريميير دو كوردي" 
الخيري���ة، التي تس���هل ممارس���ة الرياضة 

لألطفال المرضى.
وس���بق لمبابي )19 عامًا( العمل مع المؤسسة 
في الس���ابق، مم���ا دفعه التخاذ ق���رار التبرع 

بمكافآت المش���اركة بالموندي���ال في يونيو 
الماضي. ووفقًا لموقع "س���بورتس إلستريتد" 
حص���ل مبابي عل���ى أكثر م���ن 22500 دوالرًا 
للمباراة الواحدة، أي ما يعادل 157700 دوالرًا 

في جميع مباريات البطولة.
كما حصل مبابي على 351000 دوالرًا إضافية 
كمكاف���أة لتحقيق اللقب، مم���ا يرفع مجموع 
المكافأة اإلجمالية من االتحاد الفرنس���ي إلى 

أكثر من نصف مليون دوالر.
وتألق مبابي بش���كل الفت خ���الل المونديال، 
وسجل 4 أهداف، منها الهدف األخير لفرنسا 
في المب���اراة النهائي���ة أمام كرواتي���ا، التي 

حسمها الفرنسيون بنتيجة 2-4.

مان�ش�شرت �شيتي
 �أكرب �مل�شتفيدين من �ملونديال

االستقالل / وكاالت:
س���يحصل نادي مانشستر س���يتي اإلنجليزي على المبلغ 
األعلى من برنامج "فوائد كأس العالم"، الذي يمنح من خالله 
االتح���اد الدولي لكرة القدم )فيف���ا( مبالغ مالية كتعويض 

لألندية عن كل العب يشارك في المونديال.
وس���ينال مانشستر سيتي مبلغا وقدره 5.17 مليون 
دوالر كتعويض لمش���اركة العبيه ف���ي المونديال، 
وف���ق ما نقلت صحيفة "ديلي مي���ل" البريطانية عن 
شركة "تونكا كوميونيكيشنز" المتخصصة بالبيانات 

المالية.
ويمنح برنامج "فوائد كأس العالم" 8500 دوالرًا لكل ناد، عن 

كل يوم يشارك فيه العبوه بالبطولة.
وش���ارك 16 العبا من مانشستر سيتي في المونديال، وهو 

العدد األكبر لالعبين المشاركين من األندية.
وأتى نادي ريال مدريد اإلس���باني في المركز الثاني بالئحة 
أكب���ر العائ���دات من برنام���ج "فوائ���د كأس العالم"، حيث 

سيحصل "الملكي" على 5.06 مليون دوالر.
وفي المرك���ز الثالث، حّل نادي تشلس���ي اإلنجليزي، الذي 
س���يتم تعويضه ب� 4.6 مليون دوالر، وتاله غريمه توتنهام 

هوتسبر في المركز الرابع بمبلغ 4.5 مليون دوالر.
وجاء النادي "الكتلوني" برشلونة في المركز الخامس ب�4.3 

مليون دوالر.
وضمت قائمة العش���ر األوائل كذلك أندية باريس س���ان 
جرمان وموناكو الفرنس���يان ومانشستر يونايتد اإلنجليزي 
وأتلتكو مدريد اإلس���باني ويوفنتوس اإليطالي، في عوائد 

تتراوح بين 4.2 و2.9 مليون دوالر.

مدريد/ االستقالل:
كشفت تقارير اس���بانية، أمس الثالثاء، اقتراب مدرب 

ري���ال مدريد الس���ابق زي���ن الدين زي���دان من 
تولي منصب كبير في نادي يوفنتوس 

وااللتحاق بنجمه السابق كريستيانو 
رونالدو المنتقل حديث���ًا إلى النادي 

اإليطالي.
هناك  صحيفة "س���بورت" أن  أخبار تش���ير إلى وأك���دت 

اقت���راب زيدان من تولى منصب المستش���ار الرياض���ي في الفريق 
اإليطالي، بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة وفقًا لمصادرها أن عائلة أندريا أنييلي، رئيس 
يوفنتوس، تؤك���د خبر تولي زيدان المهم���ة المذكورة، وذلك بعد 

التعاقد مع رونالدو البالغ من العمر 33 عاًما.
وكان زيدان اس���تقال من منصب المدير الفني لريال مدريد، عقب 
نهاية الموس���م المنصرم، بعد مس���يرة ناجحة مع الفريق الملكي 

توج خاللها بتسعة ألقاب منها 3 دوري أبطال أوروبا.

زيد�ن قريب 
من �ل�شيدة �لعجوز



2018األربعاء     ذو القعدة         هـ   يوليو         م    51439 18

اس���تهداف لمواقع للمقاومة الفلس���طينية. يأتي ذلك عقب إصدار المجلس 
الوزاري اإلس���رائيلي المصغر )الكابنيت( ، أمًرا إلى جيش االحتالل بالعمل على 

إنهاء استنزاف الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.
وحّول الشبان الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة تستنفر االحتالل، بعد 
ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغّمس���ة بالسوالر في ذيل الطائرة، ثم 
إشعالها بالنار وإطالقها نحو أراٍض زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية. 
ونجح الشبان خالل األسابيع الماضية في إحراق عشرات آالف الدونمات المزروعة 
للمستوطنين في مستوطنات غالف غزة بواسطة تلك الطائرات، ردا على "مجازر" 

قوات االحتالل بحق متظاهري مسيرة العودة السلميين.

وتن���ص الرؤية المصرية للمصالحة الفلس���طينية، 
بحس���ب المصدر، على رفع العقوب���ات )الحكومية( 
المفروضة على قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب 
موظفي السلطة الفلسطينية )الذين تم تعيينهم 
بغزة قبل أحداث االنقسام عام 2007( بشكل كامل 

ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات".
وأضاف:" تن���ص الرؤية على توّل���ي وزراء الحكومة 
الحالي���ة مهامهم عل���ى ذات الهيكلي���ة اإلدارية 
القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة 
الكهرباء م���ن خالل توفير الوق���ود لها بدون فرض 

ضرائب عليه".
وبّي���ن المص���در أن الرؤي���ة المصرية ح���ّددت مدة 
أقصاها 5 أس���ابيع ل�"تشكيل حكومة وحدة وطنية، 
إلى جانب اس���تيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين 
)الذي���ن عّينهم حماس خالل إدارتها للقطاع( ودفع 
رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة".

 وبدوره أكد  عضو اللجنة المركزية لحركة )فتح( عزام 
األحمد أن القيادة المصري���ة تعمل على بلورة رؤية 
لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركته وحركة 
حماس، مش���ددًا على أن األيام والس���اعات القادمة 
ستش���هد اتصاالت حثيثة ومتسارعة ومكثفة، قد 
تتوج بإع���الن المصالحة الفلس���طينية على قاعدة 
تطبيق ما اتفق عليه في اتفاقات المصالحة السابقة.

وأوضح األحمد في تصريح خاص ل�"فلسطين اليوم" 

أن ما نقلت���ه المخابرات المصرية بقيادة رئيس���ها 
عباس كامل وطاقم المخابرات المسؤول عن الملف 
الفلسطيني -الذين التقوا وفد حركة حماس- يبعث 
على التف���اؤل واالرتياح الش���ديد ف���ي إنجاز ملف 
المصالحة، مش���يرًا إلى أن الحدي���ث عن التفاصيل 
بش���كل محدد س���يكون بعد بلورة الجانب المصري 
لألفكار النهائية، وبع���د االنتهاء من اللقاءات التي 

تجريها مصر اآلن مع أكثر من طرف.
وبين األحم���د أن وفد حركة فتح ال���ذي زار القاهرة 
برئاس���ته لم يلتق وفد حركة حماس مطلقًا، مشيرًا 
 المخابرات المصرية عقدت لقاءات ثنائية من 

َّ
إلى أن

جانبها مع حركته وحركة حماس.
وقال األحمد: هناك رؤي���ة مصرية وأنا متفائل جدًا 
بإنهاء االنقس���ام الفلس���طيني في هذه الجولة من 
الحوار، وأعتقد أن المصريين ال يطرحون ش���يئًا في 
 مصر تبذل جهودًا جبارة إلنجاز 

َّ
الهواء، مضيف���ًا "أن

المصالحة الفلسطينية".
 حركته أبلغت الجانب المصري 

َّ
ولفت األحمد إلى أن

أنها وضع���ت تصرفاتها وقراراته���ا تحت تصرف 
 اللجنة العليا لوضع 

َّ
القيادة المصرية، مشيرًا إلى أن

قطاع غزة وإزالة أس���باب االنقس���ام قدمت تقريرها 
للرئيس عباس وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
وحثت جميع األطراف على إنهاء االنقس���ام تنفيذًا 
 من 

َّ
لقرارات المجلس���ين الوطني والمركزي، ذاكرًا أن

التوصيات الرئيس���ية للجن���ة أن ملف المصالحة ال 
يحتاج وسطاء جدد غير األشقاء المصريين، وأن يتم 
تطبيق ما تم االتفاق عليه في االتفاقات السابقة من 

جوالت المصالحة.
وذكر األحمد أن قيادة الس���لطة مرتاحة للدور الذي 
تبذله مصر في س���ياق ترتيب البيت الفلس���طيني 
لمواجهة صفقة القرن، داعيًا في الوقت ذاته حركة 
حماس إل���ى العمل الجاد إلتمام المصالحة في تلك 
المرحلة الحساس���ة من تاريخ شعبنا الفلسطينية، 
قائ���اًل "من يريد قبر صفقة القرن بكل مس���مياتها 
وإلى األب���د فعليه أن يتجاوب مع الجهود المصرية، 
ويجب أن يكون متفائاًل حتى يعطي نفس���ه القوى 

للتحرك بهذا االتجاه".
وأشار األحمد إلى أن وفد حركة فتح برئاسته التقى 
وف���د حركة الجهاد اإلس���المي ف���ي القاهرة وبحث 
معهم سبل ترتيب البيت الداخلي، وسبل التصدي 
لصفق���ة الق���رن، آم���اًل أن تتوج جه���ود المصالحة 
الجديدة بإعالن مصالحة بشكل يزيل جميع أسباب 

االنقسام.
وفي 12 أكتوبر/ تش���رين األول 2017 وقعت حركتا 
"فت���ح" و"حماس" اتف���اق مصالحة ف���ي العاصمة 
المصرية القاهرة، أعقبه خالفات حول قضايا، منها: 
تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم 

"حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع. 

الصحة بغزة أش���رف القدرة، بضرورة إنهاء معاناة مرضى القطاع بش���كل فوري 
دون قيد أو شرط، الفتًا إلى أن مس���يرات العودة خّلفت 141 شهيدا، باإلضافة 
إل���ى 16 ألف جريح  وقال الق���درة :،" إن 90% من األدوية التخصصية لمرضى 
السرطان مفقودة، باإلضافة إلى مستهلكات طبية وفحوصات مخبرية، وأجهزة 
تش���خيصية وعالجية"، مش���يرًا إلى منع االحتالل س���فر معظ���م المرضى من 
أجل اس���تكمال عالجهم. وحذر القدرة،  من تداعي���ات تدهور الوضع الصحي 

والدوائي الذي وصفته ب�"الكارثي" بفعل اشتداد الحصار والعدوان.
من جهته، أكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان جميل سرحان، على  حق 
المرض���ى في غزة بالتنقل إلى المستش���فيات الخارجية عبر حاجز بيت حانون، 
الفت���ًا إلى أن االحتالل يمارس االبتزاز بحق المرضى، إذ يضغط عليهم للتعاون 

معه من أجل السماح لهم بالعالج في مستشفيات الداخل المحتل.

�صحة غزة     ..»حما�س« توافق

اإ�صابة بغزة    ..

غزة/ االستقالل:
كّرمت الرابطة االسالمية  الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة 
للعام الدراس���ي 2018 ف���ي منتجع الش���اليهات بغزة، بحضور 
القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي د. جميل عليان ومس���ؤول 
الرابطة في القطاع منذر عزام ومدير التربية والتعليم- شرق غزة 
أشرف حرز الله،  وقيادة "الجهاد" بمحافظة غزة والهيئة االدارية 

للرابطة ولفيف من الوجهاء والمخاتير وذوي المتفوقين.
وفي كلمته الت���ي ألقاها، أكد القيادي د.علي���ان أن المتفوقين 
يس���تحقون منا كل التقدير وواجب علينا أن نهنأهم بتفوقهم 
الكبي���ر؛ ألنهم بذلوا كل الجهد والوق���ت من أجل الحصول على 
أعلى الدرجات, متقدمًا بأح���ر التهاني إلى كل األهالي والهيئة 

التدريسية الذين ساهموا في إنجاح المسيرة التعليمية.
وأش���ار د.عليان إلى أن شعب فلسطين ش���عب لن ينكسر ألنه 
اختار طريق الجهاد والمقاومة لتحرير وطنه من دنس االحتالل، 
مؤكدا على أن االحتالل لن يستطيع كسر شوكة شعبنا وشوكة 

مقاومتنا، ما دام فينا مثل هذه الثلة من المثقفين والمبدعين.
وشدد عليان على ضرورة التشبث بالمزيد من العلم والتعلم من 
أجل االس���تمرار في طريق التحرير ألن ش���عبنا يمتلك العقول 
الكبيرة لمواجهة التحدي وما يخطط له االحتالل من زيادة الجهل 

وتغييب شعبنا عن حقوقه ووطنه وطرده من أرضه.
ودعا كافة المتفوقين إلى المحافظة على الوقت واس���تثماره من 
أجل إنشاء جيل واع ومثقف يستطيع الصمود في وجه الحصار 

ومواجهة المؤامرات التي يخطط لها عدونا المجرم.
ونّوه القي���ادي في "الجه���اد" د.عليان إلى أن هن���اك محاوالت 
لتش���ويه العقل والوعي الفلس���طيني؛  لتمري���ر صفقة القرن 
وإنهاء األمل ف���ي العودة الى أرضنا وتحرير قدس���نا عبر تمرير 
أوهام "السالم"، لذلك جاءت مسيرة العودة لتوجه ضربة موجعة 
لمخطط���ات الع���دو وحلفاؤه, مبين���ا أن انتفاض غ���زة في وجه 

االحتالل هو نبراس لطريق النصر والعودة.
ومن جهت���ه تقدم مدي���ر التعليم "ح���رز الله" بأح���ر التهاني 
والتبريكات لكافة الطلبة المتفوقين الذين عانو من قلة الكهرباء 
وقلة المياه والحصار الخانق وأنهم قدموا اختباراتهم في شهر 
الصي���ام لذلك كان لزاما علينا تكريمهم ألنهم يس���تحقون أن 

يطلق عليهم لقب "الجيل المش���رق". وش���كر ح���رز الله الرابطة 
اإلس���المية على كل ما تقدمه طيلة العام الدراس���ي من خدمات 
للطلب���ة وحرصها عل���ى تكريمهم،  وهذا يدل عل���ى روح الرؤية 

وسداد الرأي لدى المسؤولين على الرابطة.
كما وش���كر أولياء األمور الذين قاموا بتوفير كل السبل ألبنائهم 
م���ن أجل الحصول على أعلى الدرج���ات، متقدما في ذات الوقت 
بالشكر للهيئة التدريسية التي عانت من قطع الرواتب إال أنهم 
واصلوا تقديم كل ما يملكونه من علم لكافة الطلبة كي تستمر 
المسيرة التعليمية في كل الظروف.  وفي كلمة جامعة اإلسراء، 
أكد  مسؤول العالقات العامة فيها م.إيهاب أبو الخير، على قرار 
الجامعة القاض���ي بتقديم منحة كاملة للطلبة المتفوقين ومنح 
ألبناء الشهداء واألسرى, مهنئًا الطلبة المتفوقين على تميزهم 

ونجاحهم الكبير.
وأوضح ابو الخير أن جامعة اإلس���راء قررت فت���ح مقرها الجديد 
والمركزي في مدينة الزهراء مطلع العام الدراس���ي المقبل، الفتا 
إلى أن الجامعة على استعداد الس���تقبال الطلبة وتقديم كافة 

الخدمات التي تليق بهم. 
ومن جهته تقدم منذر عزام بجزيل الشكر والعرفان من الهيئة 
التدريسية وأولياء األمور الذين ساهموا في إنجاح العام الدراسي 
رغ���م الحصار والظروف الصعبة, داعيًا كافة الطلبة إلى التواصل 
مع الرابطة لالستفادة من خدمات ومشاريع الرابطة في الجامعات.

وأوضح ع���زام أن مهرجان���ات التفوق "فوج الق���دس والعودة " 
مس���تمرة في كافة المحافظات لتكريم الطلبة المتفوقين حيث 

سيتم تكريم آالف الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة.
وف���ي كلمة المتفوقي���ن التي ألقتها المتفوق���ة ضحى حبيب، 
تقدمت بكل الشكر للمعلمين والمعلمات ووزارة التربية والتعليم 
على حرصهم إلنجاح العام الدراس���ي, متوجهة بالشكر للرابطة 
اإلس���المية على دورها الكبير في تقديم الخدمات لكافة الطلبة 
وحرصها على تكريم وتتويج جهود الطلبة طيلة العام الدراسي.

وفي خت���ام المهرجان الذي تخلله العديد م���ن الفقرات الفنية 
الممي���زة، تم تكري���م المتفوقين وتوزيع الهدايا والش���هادات 

التقديريةعليهم في أجواء من البهجة والسرور.

غزة: تكريم الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة 

د. جميل عليان خالل كلمته يف مهرجان فوج القد�س والعودة  بغزة اأم�س 

غزة/ االستقالل: 
اختتمت ش���بكة المنظمات األهلية ثمانية لقاءات 
مجتمعية، تناولت دور المنظّمات األهلية في تعزيز 
الصمود، على قاعدة الحقوق، وبخاصة للفئات األكثر 
تهميش���ًا في المجتمع، بما يتماش���ى مع القانون 

الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي االنساني.
واستهدفت اللقاءات الثمانية األعضاء في قطاعات 
الشبكة الس���ت )الزراعة، التعليم، التأهيل، الصحة، 
الش���باب، الم���رأة(، إضافة للمؤسس���ات الحقوقية 
والمنظم���ات الدولية العاملة في قط���اع غزة، وذلك 

ضمن مشروع "الحقوق والصمود "، الهادف لتعزيز 
صمود وحماية النس���اء والش���باب المتضررين من 
األزمات والكوارث التي طال أمدها في غزة، بالشراكة 

مع مؤسسة أكشن إيد فلسطين.
وهدف���ت اللقاءات إلى دراس���ة مدى وع���ي والتزام 
المنظمات األهلية بالمعايير اإلنس���انّية األساسّية 
للتدخالت اإلنسانية CHS((، إلى جانب بحث وتوثيقآ 
أليات المساءلة المتبعة من قبل المنظمات األهلية 
في تخطيط وتنفيذ التدخالت اإلنسانية، وتحديد 
أه���م القطاعات التي تقوم به���ا المنظمات، ومدى 

اس���تجابتها مع االحتياجات وحقوق أبناء الش���عب 
الفلسطيني، وتحديد أهم الفجوات والتحديات التي 
تواجه التدخالت اإلنسانية لهذه المنظمات، ومدى 
حساسية النوع االجتماعي وتلبيتها لمتطلباته في 
ضوء واقع قطاع غزة. وخرج هذا المش���روع بدراس���ة 
بحثّي���ة توثق آليات المس���اءلة المتبع���ة من قبل 
المنظمات األهلية، والتي تقودها النساء على وجه 
التحديد، ومدى انس���جام التدخالت التي تقوم بها 
المنظمات األهلّية مع المعايير اإلنسانّية األساسّية، 

وحساسيتها تجاه النوع االجتماعي.

»المنظمات األهلية« تختتم سلسلة

 لقاءات حول تعزيز صمود وحماية النساء
القدس المحتلة/ االستقالل:

حّذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس اإلفتاء األعلى، الشيخ محمد 
حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود خطأ مطبعي فيها ورد في صفحة رقم 
)13( في اآلية رقم )85( من سورة البقرة، حيث كتبت كلمة )مجرم( بدل كلمة )محرم(، في 
قوله تعالى )...وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محّرم عليكم...(. وأوضح المفتي حسين أن 
"هذه النسخة صادرة عن المطبعة التوفيقية، بتصريح رقم )59( الصادر في 2015/5/20م، 
بإذن من مجمع األزهر للبحوث اإلس���المية، في جمهورية مصر العربية". وناشد المكتبات 
والمطابع واألش���خاص الذين يملكون مصاحف من هذه الطبعة بضرورة تس���ليمها لدار 
اإلفتاء؛ إلجراء الالزم بش���أنها حس���ب األصول.  ونّوه إلى "ض���رورة مراعاة الدّقة عند طباعة 
المصاحف، وبخاصة عند اس���تخدام طريقة التصوير الس���ريع لبعض الطبعات، حيث من 

المالحظ زيادة األخطاء في طباعة وتصوير المصاحف"، كما قال.

مفتى فلسطين يحذر من 
تداول نسخة من القرآن الكريم

 رام الله/ االستقالل:
"كنيس���ت"  مصادق���ة  إن  اإلع���الم  وزارة  قال���ت 
الثانية والثالثة على مش���روع  االحتالل بالقراءتي���ن 
قانون "يكس���رون الصمت"، الذي يحظر على مندوبي 
الجمعيات الحقوقية المناهضة لالحتالل وممارسات 
جنوده، الدخول إلى الم���دارس وتقديم محاضرات أو 
أي فعاليات لطلبتها، "استمراًرا في تشريع التحريض 

وحماية اإلرهاب".
وفي بيان لها، وصل "االس���تقالل" أمس الثالثاء، 
أكدت الوزارة أن مالحق���ة الجمعيات التي توّجه 
انتقادات وتوثق عدوان جيش االحتالل ضد أبناء 
شعبنا، يهدف أساًسا إلى حماية الجنود والقتلة، 
وإطالق اليد للفتك بكل ما هو فلسطيني، وهو ما 
يثبته مناقشة قوانين" فيس بوك"، و"منع تصوير 

الجنود".
واعتبرت أن تطبيق القانون على النشطاء والمؤسسات 
خارج دولة االحتالل، التي تشّجع اإلجراءات السياسية 
ضد االحت���الل يعن���ي عمليًا من���ح الض���وء األخضر 
للمتطرفين واإلرهابيين لمواصلة جرائمهم، واإلمعان 

في استهداف أبناء شعبنا.
ودع���ت "اإلع���الم" رؤس���اء البرلمان���ات والمجال���س 
التشريعية والنيابية في دول العالم، إلى التوقف عند 
عنصرية "كنيست" االحتالل، واصفًة الكنيست ب�"بؤرة 

تحريض وعنصرية".

»اإلعالم«: 
»إسرائيل« تواصل 
تشريع التحريض 

واإلرهاب
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االستقالل/ وكاالت:
طورت ش����ركة ياباني����ة، "روبوتا" 
النباتات في  يس����اعد على تربية 
البيت م����ن خ����الل تحريكها إلى 
المكان األنس����ب وإص����دار تنبيه 
حين تكون ثمة حاجة إلى السقي 

بالماء.
الغريب  الروب����وت  س����عر  ويصل 
الذي طورته ش����ركة "فينكروس" 
إلى 949 دوالرًا، وفق ما نقل موقع 

"ساينس أليرت" العلمي.
ويتخذ الروبوت شكل السلطعون 
ويس����ير على س����تة أرجل، وحين 
يستش����عر حاجته إل����ى الظل أو 
أشعة الشمس يغادر المكان الذي 

وضع فيه.
وبوسع عش����اق التكنولوجيا وضع 
وعندئذ  الروب����وت،  في  نباتاتهم 

يتحول إلى أداة شبيهة بالمزهرية.
فضال ع����ن ذلك، يح����رك الروبوت 
أرجل����ه حين يحتاج إل����ى الماء، أما 
حين يكون في وضع جيد فيشرع 

في الرقص عب����ر التحرك بطريقة 
طريفة ومسلية.

ويتفادى البعض تربية النباتات 
االنش���غال  بس���بب  البيت  في 

وع���دم وجود وق���ت لتحريكها 
المس���مى  الروبوت  وريها، لكن 
أمام  المهمة  "هيكس" يسهل 

"الكسالى".

مفيد للكسالى .. روبوت »عبقري« لهواة تربية النباتات

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت وس���ائل إعالم محلية أن س���كانًا محليين في إقليم بابوا الغربية، وهو 
أحد االقاليم الواقعة أقصى ش���رق إندونيسيا، ذبحوا 292 تمساحًا في مزرعة 
للتماسيح، بعد أن تعرض أحد السكان المحليين لعضة تمساح بإحدى المزارع 

هناك، أودت بحياته.
وق���ال موقع "ديتيك دوت ك���وم" اإلخباري اإللكترون���ي: إن الرجل كان يبحث 
عن عش���ب لماش���يته، بالقرب من أحد أحواض التماسيح بالمزرعة في منطقة 
"سورونج" باالقليم، عندما تعرض لهجوم من أحد التماسيح الجمعة الماضية. 
وبعد أن تم دفنه الس���بت، توجه مئات من الس���كان المحليين الغاضبين إلى 

المزرعة لذبح التماسيح.
ونقل عن باس���ر مانوالن���ج، رئيس هيئة الم���وارد الطبيعية والحفاظ 
عليه���ا في إقليم "بابوا الغربية" قوله: إنه تم ذبح 292 تمس���احًا وتم 
نهب العديد من السالحف الصغيرة، خالل الهجوم. وتشير تقديرات 
إلى أن المزرعة تكبدت خسائر مالية، بلغ إجمالها حوالي 31300 دوالر 

نتيجة لذلك.
ويذكر أن التماسيح حيوانات محمية في إندونيسيا.

سكان قرية يذبحون 
292 تمساحًا 
بسبب »عضة«

االستقالل/ وكاالت:
عث���رت فرق اإلنقاذ في والية كاليفورنيا عل���ى فتاة مفقودة منذ 7 أيام، بعد أن 
تحطمت سيارتها إثر سقوطها من فوق جرف صخري، وعاشت طوال أسبوع على 

شرب الماء من مبرد سيارتها.
وكان���ت أنجيال هرناندز )23 عامًا( وهي من والية أوريغون، تقود س���يارتها من 
بورتالند إلى النكستر، بالقرب من لوس أنجليس لزيارة شقيقتها إيزابيل، عندما 
شاهدت حيوانًا على الطريق، وحاولت تفادي االصطدام به، مما أدى إلى انحراف 

السيارة، وسقوطها من فوق جرف بارتفاع 200 قدم.
وعلى الرغم من أن السيارة تحطمت بالكامل، إال أن أنجيال نجت بأعجوبة، وأصيبت 
فق���ط بجروح في الكتف، لكنها ظلت عالقة على الش���اطئ وحيدة لمدة 7 أيام، 
بقيت خاللها على قيد الحياة، عبر ش���رب الماء باس���تخدام خرطوم التبريد في 

السيارة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
ولم تكن أنجيال قادرة على التواصل مع أحد خالل فترة غيابها، مما دفع عائلتها 
إلى نشر إعالن للبحث عنها، وخصصت جائزة مقدارها 10 آالف دوالر لمن يساعد 
في العثور عليها، إلى أن شاءت الصدفة يوم الجمعة الماضي، أن يرصدها اثنان 

من المستجمين على الشاطئ، بعد أن سمعا صراخها.
وعندما تم العثور عليها يوم الجمعة، كانت السيارة مغمورة بشكل جزئي بالماء، 
وكانت أنجيال قادرة على الحديث والس���ير، بعد أن وصل رجال اإلنقاذ والشرطة 

إليها باستخدام الحبال، قبل أن ينقلوها إلى مكان آمن.

تعيش على شرب 
الماء من مبرد 

سيارتها لسبعة أيام

عمان/ االستقالل:
عثر علم���اء اآلثار على بقايا متفحمة 
لخبز يع���ود إلى أكثر م���ن 12 ألف 
عام في موقد حجري شمالي شرقي 
األردن، يقولون إنه يعتبر أقدم خبز 

عرفه اإلنسان.
ويظهر الكش���ف -ال���ذي عثر عليه 
فري���ق م���ن الباحثي���ن األوروبيين 
بمن فيه���م خباز من جامعتي لندن 
بمنطقة  الصيادين  أن  وكامب���ردج- 
شرق البحر المتوس���ط قاموا بصنع 
الخب���ز قبل فت���رة طويل���ة مما كان 
معروف���ا أو قبل أن تترس���خ الزراعة 

كنشاط بشري عبر التاريخ.
ويعتقد أنه كان يت���م صناعة هذا 
الخبز المسطح من حبوب برية -مثل 
القمح أو الش���وفان أو الشعير- ومن 
درنات من األن���واع القريبة من ورق 
البردي المائي التي جرى طحنها إلى 

دقيق.
وي���دل هذا الخبز -ال���ذي تم العثور 
علي���ه في الصح���راء بمنطق���ة قاع 
شبيكة شمال شرقي المملكة- على 

حضارة قديمة كان أتباعها يميلون 
إل���ى نمط حياة مس���تقر ب���دال من 

البداوة والتنقل.
وم���ن المرجح أن ه���ذا الخبز يعتبر 
من األطعم���ة "الخاصة" التي ال يتم 
تقديمها في المقام األول للتغذية، 
ولكن بشكل رئيسي ألسباب ثقافية 
أيديولوجية.  أو  اجتماعي���ة  وربم���ا 
ويرتبط ه���ذا الخبز -الذي صنع قبل 
الزراعة ب� 3500 عاما- بأقدم المباني 

الحجرية في العالم.

ويبلغ قط���ر المبنى الخاص الذي تم 
اكتش���اف الخبز فيه حوالي ثمانية 
أمت���ار، ويحت���وي عل���ى تصميمات 

داخلية مرصوفة بالحجارة.
ووجد علماء اآلث���ار في قلب المبنى 
دليال على اس���تهالك الطعام وربما 
الوالئ���م الطائفية. ويش���مل حطام 
الطع���ام عظام غ���زالن وعظام طيور 
الم���اء واألران���ب، إضافة إل���ى بذور 
الخردل الب���ري والدرنات المتفحمة 
وش���ظايا ثالثة أن���واع مختلفة على 

األقل من الفطائر المسطحة.
ويشير الكشف -الذي نشرته مجلة 
"بروس���يدينغز ناشونال أكاديمي"- 
إلى أن���ه من المرج���ح أن أي وجبات 
مش���تركة خاصة يتم االحتفال بها 
هن���اك تنطوي على تن���اول اللحوم 
أو  الملفوفة  والدرن���ات المحمص���ة 
التي ت���ؤكل م���ع الخبز المس���طح 
بنفس الطريقة التي ال يزال الناس 
يس���تهلكون الغذاء بها في الشرق 

األوسط وجنوب آسيا اليوم.

االستقالل/ وكاالت:
نجت طفلة صينية بأعجوبة من حادث خطير، بعد أن سقطت بعنف داخل 

المصعد، وهي تلهو برفقة شقيقها.
وكانت روي روي البالغة من العمر 7 س���نوات، تلهو مع شقيقها األكبر في 
المبنى الذي يقطن فيه جداهما، بينم���ا كان والداهما يعمالن في الخارج، 
وعثر الش���قيقان على حبل من البالس���تيك يس���تخدم في حزم صناديق 

التعبئة، وقررا ربط نهايتيه حول خصريهما.
بعد ذلك صعدت الطفلة إلى المصعد، وهي ال تزال مربوطة بشقيقها البالغ 
من العمر 14 عامًا بواسطة الحبل، وضغطت على زر الطابق األرضي، مما أدى 

إلى سحبها لألعلى، قبل أن تسقط بعنف على أرضية المصعد.
وبعد لحظات، طلب ش���قيق الطفلة المصعد إلى الطاب���ق 24، وتمكن من 
إخراجه���ا، بعد أن أصيبت بجروح في رأس���ها وركبته���ا، لكنها نجت دون 

إصابات خطيرة على حياتها.

لهذا السبب

 ال تسمح ألطفالك 
بالعبث في المصعد

العثور في األردن على أقدم  قطعة خبز في العالم
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