
غزة/ االستقالل:
اندلعت حرائق كبيرة، امس األربعاء، في مناطق متفرقة من مستوطنات »غالف غزة« جراء 

استمرار إطالق البالونات الحارقة والطائرات الورقية » من حدود القطاع. 
و أفاد موقع »حدشوت 24« العبري أن عدد الحرائق  وصل الى 23 حريقا 

غزة / سماح المبحوح: 
في خطوة احتجاجية ضد سياسة السلطة الفلسطينية، بفرض العقوبات على 
أس���رى قطاع غزة  داخل السجون االسرائيلية من خالل قطع رواتب 350 منهم، 

أعلنت الحركة االس���يرة عن خوضهم معركة األمعاء الخاوية بشكل 
تصاعدي، ردًا على تلك االجراءات، مش���ددة على عدم تراجعهم عن 
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ا  االحتالل يعتقل شاّبً
حصل على وثائق عسكرية

القدس المحتلة/ االستقالل :
كش���فت مصادر عبرية، ع���ن اعتقال قوات 
ا  ا فلسطينّيً االحتالل »اإلس���رائيلي«، ش���اّبً
من مدينة القدس المحتلة، بدعوى تمّكنه 
من الحصول على وثائق عس���كرية للجيش 
العبرية  القن���اة  وأوضحت  »اإلس���رائيلي«. 
»14«، مس���اء أمس األربعاء، أن المعتقل هو 

شاب فلسطيني من بلدة حزما شمال شرقي 
القدس المحتلة، مش���يرة إل���ى أنه اقتحم 
مركبة قائد وحدة »الكوماندوز« في الجيش 
اإلس���رائيلي، و«غنم« منها حقيبة تحتوي 

على وثائق سرية، وأحرقها.
ولم تذكر القناة العبرية، أي تفاصيل أخرى 

حول الواقعة أو ماهية الوثائق المفقودة.

غزة/ محمد مهدي :
تش���هد عدة مدن داخل األراضي الفلس���طينية المحتلة ع���ام 48 مناورات 
وتدريبات عس���كرية مكثفة لقوات جيش االحتالل االس���رائيلي ؛ لمحاكاة 

نشوب مواجهة عسكرية والدخول لعملية عسكرية برية وخوض 
حرب مدن كما ش���ملت تدريبات مخصصة لمحاكاة احتالل مدينة 

 تحليل: مناورات االحتالل 
العسكرية بوادر لعدوان جديد

الستمرار قطاع رواتبهم

اإلضراب عن الطعام.. الصرخة األخيرة  
لـ »أسرى« غزة في وجه السلطة!

أدوا طقوًسا تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون 
األقصى بحراسة مشددة

مهجة القدس وواعد 
تطالبان السلطة بإعادة 

رواتب األسرى المقطوعة 
غزة/ خالد اشتيوي :

دعت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء واالس���رى وجمعية واعد لألس���رى 
والمحررين الس���لطة الفلس���طينية إلى ضرورة إعادة رواتب األسرى 
المقطوعة ، وعدم الزج بهم في الخالفات السياسية . وجاء ذلك خالل 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم مستوطنون متطرفون بأعداد كبيرة يوم أمس، المسجد األقصى المبارك 

من جهة باب المغاربة بحراس���ة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة. 
وفتحت ش���رطة االحتالل الس���اعة الس���ابعة والنص���ف صباًحا باب 

مرضى السرطان بغزة.. نقص
 األدوية يعبد طريق الموت!

غزة/ دعاء الحطاب: 
اعتادت المواطنة س���ناء اصالن )40عاما( م���ن خانيونس جنوب قطاع غزة، على 

روتين العالج في مستشفى الشفاء، حيث تعاني من سرطان الثدي 
منذ ما يقارب ثالث س���نوات، لكن عالجه���ا توقف في اآلونة األخيرة 

المصالحــة.. هــل 
تنجــح هــذه المــرة؟!

مصادر  لـ"االستقالل": فتح توافق على الرؤية المصرية 
 لقاء ثالثي قريب في القاهرة

غزة/ نادر الصفدي:
كش���فت مصادر فلس���طينية رفيعة المس���توى، عن لقاء قريب سيجمع 
حركتي »فتح« و«حماس« في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية مدير جهاز 
المخابرات العامة اللواء عباس كامل. وقالت المصادر، في تصريحات خاصة  
ل�«االستقالل« : إن »حركة فتح وافقت بشكل رسمي على الرؤية المصرية، 
وستبلغ القاهرة بذلك خالل الساعات القليلة المقبلة، ليتم التجهيز لعقد 

لقاء ثالثي لمناقش���ة بنود وتفاصيل تطبيق الرؤية المصرية 
الجديدة لمعالجة عقبات المصالحة الداخلية«.

أبو مرزوق: المقترح 
المصري للمصالحة 
"مقّيد بإطار زمني"

غزة/ اال�ستقالل:
اأعلنللت احلركللة االأ�سللرة يف �سجللون االحتللالل 
اإ�سراب  "االإ�سرائيلللي"  اأم�للض االأربعللاء خو�للض 
ت�ساعدي مفتوح عللن الطعام حتى تعيد ال�سلطة 

الفل�سطينية رواتب اأ�سرى قطاع غزة املقطوعة. 
وقالت احلركة يف بيان �سحفي تلقت "اال�ستقالل" 
ن�سخلله عنه: "اإننا يف احلركللة االأ�سرة ومن هذه 
اللحظللة �سن�سللرخ باأمعائنللا و�سنخو�للض اإ�سرابًا 

مفتوحللا عن الطعللام ت�ساعديًا، ولللن ت�سمعوا 
منللا كلمة " نتمنى" اأو " نرجو" بل نريد قرارًا 

وا�سحللًا الإعللادة مللا مت ال�سطللو 
عليه من م�ستحقات عوائلنا".

األســرى يخوضــون إضرابــًا
 تصاعـديًا إلعــادة رواتـب أســرى غزة

اتحاد العاملين في "أونروا": 
األمن الوظيفّي خط أحمر

23 حريقًا في »غالف غزة« 
بفعل البالونات  الحارقة 

االحتالل يحتجز 
اأكثـر  من 2000 
�شاحنة حمملة 
بالب�شائع لغزة

غزة/ االستقالل:
ق����ال رئي����س اللجن����ة الش����عبية 
لمواجه����ة الحص����ار النائب جمال 
الخضري، امس األربعاء: إن االحتالل 
اإلسرائيلي يحتجز أكثر من 2000 

شاحنة محملة بالبضائع 
الصناع����ي  222للقطاعي����ن  2

حملة »ارفعوا 
العقوبات« تدعو 
مل�شرية حا�شدة 
ال�شبت برام اهلل

غزة/ االستقالل:
دعت حملة »ارفعوا العقوبات« 
ع���ن قطاع غ���زة للمش���اركة 
ف���ي  الواس���عة،  الش���عبية 
مظاهرة بمدينة رام الله وسط 

الغربي���ة  الضف���ة 
المحتل���ة، الس���بت 

وقفة احتجاجية �سد قطع ال�سلطة رواتب االأ�سرى         ) اأر�سيف (
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رام الله / االستقالل:
استنكرت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية 
الحفريات أسفل المسجد األقصى، التي تنفذها ما تسمى بـ "سلطة 
اآلثار اإلســـرائيلية"، والتي تمثل تهديًدا خطيًرا للمســـجد وتنذر 

بانهياره
واعتبرت الدائرة في بيان صحفي يوم أمس األربعاء، مواصلة سلطات 
االحتالل الحفريات أســـفل األقصى، جريمة نكـــراء تتطلب تحرًكا 
عربًيا وإســـالمًيا ودولُيا يرتقي الى المستوى الذي يتالءم مع حجم 
االنتهاكات االســـرائيلية للمقدسات والمسجد األقصى، للتصدي 
لذلك. وأوضحت أن هذا يعتبر تحدًيا صارًخا للقانون الدولي ممثاًل 
بقرارات "اليونســـكو"، مطالبة إياها بالعمل على إلزام "إســـرائيل" 
بتنفيـــذ القرارات الصادرة عنها، وكذلك المنظمات والمؤسســـات 
الدولية المعنية خاصة مجلس األمـــن لوقف عدوان االحتالل على 

المقدسات وتوفير الحماية الالزمة لها.
وأدانت المنظمـــة تصاعد اقتحامات المســـتوطنين لباحات 
األقصـــى وجوالتهم االســـتفزازية وإقامة طقـــوس وصلوات 
تلمودية، في ظل محاوالت االحتالل المستمرة لتهويد مدينة 
القـــدس العربية المحتلة وتغييـــر معالمها وطمس هويتها 

الحقيقية.
وحذرت مـــن أن صمت المجتمـــع الدولي على تلـــك الجرائم 
سيشـــجع االحتالل على تنفيذ جرائمه على مرأى ومسمع من 

العالم.
وأشـــارت إلى أن قوات االحتالل ُتســـارع في استغالل قرار الرئيس 
األمريكي دونالد ترمب في االعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" 
إلتمام عمليات تهويد المدينة المقدسة، وتغيير هويتها العربية 

واإلسالمية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، عن إحدى حارسات المسجد األقصى المبارك 

بمدينة القدس المحتلة عقب التحقيق معها.
وذكر مسؤول العالقات العامة واإلعالم باألوقاف اإلسالمية فراس الدبس، أن مخابرات االحتالل 
أفرجت عن الحارسة بيان الشيخ بشرط إبعادها عن المسجد األقصى لمدة ثالثة أيام. وكانت 
مخابرات االحتالل اســـتدعت أول أمس الثالثاء الشـــيخ للتحقيق معها في مركز "القشـــلة" 

بالقدس القديمة.
وتصعد سلطات االحتالل من إجراءاتها ضد حراس األقصى وموظفي األوقاف عبر مالحقتهم 
واعتقالهم والتحقيق معهم، وكذلك إبعادهم عن األقصى، حيث أبعدت أول أمس ســـادنة 

المسجد األقصى نجوى الشخشير عن المسجد لمدة ثالثة أيام، عقب التحقيق معها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم مستوطنون متطرفون بأعداد 
كبيرة يوم أمس، المســـجد األقصى 
بـــاب المغاربة  المبـــارك من جهـــة 
بحراســـة مشددة من شرطة االحتالل 

الخاصة.
وفتحـــت شـــرطة االحتالل الســـاعة 
الســـابعة والنصـــف صباًحـــا بـــاب 
المغاربة، ونشـــرت وحداتها الخاصة 
وقـــوات التدخل الســـريع في باحات 
األقصـــى وفـــي محيطـــه، لتأميـــن 
وتوفير  المســـتوطنين  اقتحامـــات 
الحمايـــة لهـــم أثنـــاء تجولهم في 

المسجد.
وتأتي هذه االقتحامات وسط دعوات 
يهودية أطلقتها "جماعات الهيكل" 
جماعي  اقتحـــام  لتنظيم  المزعـــوم 
واسع للمسجد األقصى في ذكرى ما 

يسمى "خراب الهيكل".
وقـــال مســـؤول العالقـــات العامـــة 
واإلعالم باألوقاف اإلسالمية بالقدس 
المحتلـــة فـــراس الدبـــس، إن 306 
مستوطنين برفقة أطفالهم و25 طالًبا 
من المعاهد والجامعـــات اليهودية 
و14 شـــرطًيا بلبـــاس مدني اقتحموا 
منذ الصباح المسجد األقصى، ونظموا 
جوالت استفزازية في باحاته بحراسة 

أمنية مشددة.
وأوضـــح أن مـــن بيـــن المقتحمين 
"يهودا عتصيون" مخطط  المتطرف 
تفجير مسجد قبة الصخرة المشرفة، 
الفًتا إلى أن مرشـــدين يهودًا قدموا 

شـــروحات عـــن "الهيـــكل" المزعوم 
اقتحامهـــم  أثنـــاء  للمســـتوطنين 

لألقصى.
أدى مستوطنون  االقتحامات،  وخالل 
طقوًســـا تلموديـــة فـــي المســـجد، 
وبالقرب من منطقة باب الرحمة ولدى 
خروجهم من باب السلسلة، فيما ألقى 
أحدهم نفســـه على األرض عند باب 

القطانين وتم إخراجه من المسجد.
وواصلـــت شـــرطة االحتـــالل فرض 
قيودهـــا علـــى دخـــول المصليـــن 
لألقصى، واحتجزت بعض هوياتهم 
الشخصية عند األبواب، باإلضافة إلى 
التضييق علـــى حراس األقصى أثناء 

عملهـــم، ومنعهم مـــن االقتراب من 
المستوطنين خالل االقتحامات.

وتوافد عشـــرات المصليـــن من أهل 
عام  المحتلـــة  واألراضـــي  القـــدس 
إلـــى األقصـــى، وتوزعوا على   1948
حلقات العلم وقـــراءة القرآن الكريم، 
وتصدوا بهتافات التكبير القتحامات 

المستوطنين المستمرة.
وكانت "جماعات الهيكل" دعت يوم 
أمس للمشاركة في أكبر تجمع سنوي 
واقتحام لألطفال اإلسرائيليين برفقة 
للمســـجد  المتطرفين  مـــن  ذويهم 

األقصى.
المتطرفة في  الجماعـــات  وأشـــارت 

دعوتها إلى أنه ســـيتم تنظيم هذا 
البرنامـــج التهويدي اســـتعداًدا لما 
يسمى ذكرى "خراب الهيكل"، ولربط 
أطفال المتطرفين وعائالتهم بأمجاد 
"الهيـــكل" المزعـــوم، الفتـــة إلى أن 
البرنامج يتم بتنظيم واشراف "نساء 

من أجل الهيكل واتحاد المنظمات".
ويتعرض المسجد األقصى يومًيا )عدا 
الجمعة والسبت( لسلسلة انتهاكات 
واقتحامـــات من قبل المســـتوطنين 
والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى 
فترتيـــن صباحية ومســـائية، فيما 
تزداد وتيرة تلـــك االقتحامات خالل 

فترة األعياد اليهودية.

أدوا طقوسًا تلمودية
عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحراسة مشددة

تتطلب تحرًكا دولًيا لوقفها
منظمة التحرير تدين 

اقتحامات المستوطنين 
والحفريات أسفل األقصى

االحتالل ُيبعد حارسة عن 
األقصى لمدة ثالثة أيام

جنين/ االستقالل:
حولت مخابرات االحتالل »اإلســـرائيلي« األربعـــاء القيادي في حركة حماس 

وصفي قبها لالعتقال اإلداري لمدة خمسة أشهر.
وقالت عائلته في تصريحات صحفية إنه تم إبالغه بتحويله لالعتقال اإلداري 

اليوم بعد أسبوعين على توقيفه إثر اعتقاله من منزله في جنين .
وكان قبها اعتقل في الخامس من الشـــهر الجاري  من منزله في جنين علما 
أنه لم يمض حينه ســـوى أشهر قليلة على خروجه من سجون االحتالل في 
الوقـــت الذي قضـــى فيه نحو 15 عاما في االعتقـــال غالبيتها في االعتقال 

اإلداري.
وحذرت عائلتـــه من الوضع الصحي له ومعاناته مـــن أمراض مزمنة نتيجة 
تتالي االعتقـــاالت التي تهدف إلبعاده عن المجتمـــع وتغييبه عن الفعل 

االجتماعي والعام.

االحتالل يحول األسير 
قبها لالعتقال اإلداري

غزة/ خالد اشتيوي :
دعت مؤسســـة مهجـــة القدس للشـــهداء 
واالسرى وجمعية واعد لألســـرى والمحررين 
السلطة الفلسطينية إلى ضرورة إعادة رواتب 
األســـرى المقطوعـــة ، وعدم الـــزج بهم في 

الخالفات السياسية .
وجـــاء ذلك خالل مؤتمـــر صحفي ظهر امس 
األربعـــاء نظمتـــه مهجة القـــدس وواعد في 
أعقـــاب إعالن األســـرى المقطوعـــة رواتبهم 
إضرابـــًا تدريجيًا عـــن الطعام في الســـجون 
احتجاجا على قطع الســـلطة راتب اكثر 350 
اســـير منذ عدة اشـــهر في اطـــار العقوبات 

المفروضة على قطاع غزة. 
وأكدت المؤسستان أن قضية األسرى قضية 
وطنيـــة جامعـــة، وأن األســـرى الذين ضحوا 
بزهرات شـــبابهم من أجل شعبهم وأرضهم 

يجب أن ينالوا حقوقهم كاملة.
بدوره حمل شـــقيق االســـير تامـــر الدريني 
المضرب عن الطعام والمعتقل في ســـجون 
االحتالل منـــذ 14 عاما في كلمته عن أهالي 
األســـرى المضربين، الســـلطة الفلسطينية 
المسؤولية الكاملة عن حياة شقيقه المضرب 
عن الطعام منذ عشـــرة ايام، مطالبا السلطة 
بوقـــف إجراءاتهـــا ذات البعد السياســـي 

نحو األسرى وذويهم. وشـــدد الدريني على 
االســـتمرار في الفعاليات واالحتجاجات ضد 
قرار الســـلطة بقطع رواتب األســـرى، داعيًا 
الفلسطينية لوقف هذه اإلجراءات  السلطة 

وإعادة حقوق األسرى.
وكانت الحركة األسيرة في سجون االحتالل قد 
أصدرت بيانًا بشأن قطع السلطة الفلسطينية 
لرواتب أســـرى قطاع غـــزة، أعلنـــت فيه عن 
خوضها إضراٍبًا مفتوحـــًا عن الطعام، يضمن 
عدم الســـكوت عن حقوق األسرى المقطوعة 
رواتبهم وحقـــوق عائالتهم التـــي يكفلها 

القانون والمنطق.

مهجة القدس وواعد تطالبان السلطة
 بإعــادة رواتب األســرى المقطوعــة 

جانب من �مل�ؤمتر �ل�صحفي بغزة �أم�س 

�لحتالل ي���صل �قتحاماته لباحات �مل�صجد �لأق�صى   ) �أر�صيف (      
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وتن���ص الرؤي���ة المصري���ة للمصالح���ة 
الفلسطينية، على رفع العقوبات المفروضة 
على قطاع غزة، وعلى رأس���ها إعادة رواتب 
موظفي الس���لطة الفلسطينية )الذين تم 
تعيينهم بغ���زة قبل أحداث االنقس���ام 
عام 2007(، بش���كل كامل ودفع الموازنات 

التشغيلية للوزارات. 
وأضاف: "تن���ص الرؤية عل���ى توّلي وزراء 
الحكوم���ة الحالي���ة مهامهم عل���ى ذات 
الهيكلي���ة اإلدارية القائمة ف���ي الوزارات 
العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من 
خالل توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب 

عليه". 
وبّين المص���در أن الرؤية المصرية حّددت 
مدة أقصاها 5 أس���ابيع ل�"تشكيل حكومة 
وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي 
قطاع غزة المدنيين )الذين عينتهم حماس 
خالل إدارتها للقطاع( ودفع رواتبهم أسوة 
بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة، على 
أن يت���م دفع روات���ب الموظفين األمنيين 

لحين انتهاء عمل اللجان المتخصصة". 
وتع���ّذر تطبي���ق العدي���د م���ن اتفاقات 
المصالحة الموقع���ة بين "فتح" و"حماس" 
والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/ 
تشرين األول 2017، بسبب نشوب خالفات 
حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف 
موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء 

فترة حكمها للقطاع.
ومنذ أش���هر، تتبادل "حم���اس" من جهة 
وحرك���ة "فتح" والحكوم���ة من جهة أخرى 
اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام 

المصالحة.

ارتياح فتحاوي
وأكد المتحدث باس���م حركة فتح أس���امة 
القواس���مي، أن حركته تبدي ارتياحًا تجاه 
المؤش���رات اإليجابي���ة م���ن القاهرة فيما 

يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية.
وقال القواسمي ل�"االستقالل": "حركة فتح 
لمست مؤشرات إيجابية ناتجة عن الحوار 

بين حماس ومصر، وقد ابدينا ارتياحًا تجاه 
ذلك، وهذا ما ستترجمه حركة فتح بعقد 
لق���اء داخلي يترأس���ه الرئيس عباس من 

أجل بلورة موقفنا بشكل واضح".
وأوض���ح أن هن���اك فرصة كبي���رة لنجاح 
المصالح���ة وإنه���اء االنقس���ام إذا أبدت 
حماس هذه المرة جدية في تسليم قطاع 
غزة للحكومة، "وال بد ألي أتفاق أن يستند 
على اتفاق القاهرة عام 2011 وعام 2017".
وبّي���ن القواس���مي أن وف���ًدا م���ن "فتح" 
س���يتوجه عقب بلورة الموق���ف الداخلي 
إلى القاهرة من أجل إبالغ الراعي المصري 
بموق���ف الحرك���ة "الذي يه���دف إلنجاح 
جهود المصالحة، مش���يرًا إلى أن أس���اس 
أي اتف���اق مصالحة يج���ب أن يقوم على 
انسحاب حماس من مشهد الحكم بشكل 

كامل.
ونف���ى المتح���دث باس���م حرك���ة فت���ح 
ب���أن حركته تس���عى إلقصاء  االتهامات 
حماس من المشهد السياسي، وقال: "إن 

أس���اس عمل حكومة التوافق بعد توليها 
الحكم بشكل كامل هو اإلعداد النتخابات 
تشريعية ورئاسية، ومن حق حماس أو أي 
فصيل آخر أن يشارك في هذه االنتخابات، 
وم���ن حق المواطن أن يخت���ار من يريد أن 

يحكمه".

حما�س جادة
وفي الوقت الذي تبدي فيه حركة حماس 
صمتًا حيال م���ا يجري ف���ي القاهرة، قال 
المحلل السياس���ي المقرب منها إبراهيم 
المدهون ل�"االس���تقالل": "لم يكن مفاجئا 
موافقة حماس وقد فعلتها من قبل حينما 
اس���تجابت للطلب المصري بح���ل اللجنة 

اإلدارية وتسليم المعابر".
وأض���اف: "يبدو أن حم���اس حريصة على 
العالقة الثنائية بينها وبين القاهرة وتريد 
تعزيزها بشكل أو بآخر كما أن حماس تثق 
بالجانب المصري وتريد أن يكون لمصر دور 
في رعاية شاملة للمصالحة تشكل مرحلة 

انتقالية نحو ترتيب الصف الفلسطيني".
وأك���د أن الواقع السياس���ي واالقتصادي 
المري���ر ف���ي قط���اع غ���زة، كان أح���د أبرز 
الدوافع أم���ام حماس إلب���داء مرونة أكثر 
تج���اه المصالحة،  وتابع: "لك���ن المصالح 
المش���تركة بين حماس ومصر وتعزيزها 
كان الدافع األكبر باإلضافة إلى أن العدوان 
عل���ى قطاع غزة يش���كل دافع���ًا من هذه 
الدواف���ع خصوصًا أن هناك رؤية أن يكون 

هناك دور مصري فاعل في المصالحة".
وش���دد على أن حماس أمام مرحلة تبدي 
فيه���ا اس���تعدادها الواض���ح لتحقي���ق 
المصالحة، "ولكن ما جعلها أكثر تش���ددًا 
هو عدم قيام السلطة بأي مبادرات حسن 
ني���ة، فحينما س���لمت حم���اس الحكومة 
والمعابر، كان هناك توقع أن تقوم السلطة 
بمجموعة من اإلجراءات أهمها التراجع عن 
اإلجراءات العقابية، ولكن تعنت الس���لطة 
جع���ل حماس تلجأ إل���ى القاهرة من أجل 

العمل بشكل جاد على إنهاء االنقسام".

 مؤشرات إيجابية من القاهرة

المصالحــة.. هــل تنجــح هــذه المــرة؟!
غزة / حممود عمر:

ر�شحت موؤ�شرات اإيجابية عديدة من القاهرة 
بعد لقاءات امل�شوؤولني امل�شريني مع قادة 

حركة حما�س الذين و�شلوا غزة اأول من اأم�س، 
بعد زيارة ا�شتمرت عدة اأيام للقاهرة، وهو ما 

يبعث اأماًل جادًا يف اأن تثمر اجلهود امل�شرية 
هذه املرة بتحقيق امل�شاحلة ب�شكل واقعي على 
الأر�س قوًل وتنفيذًا. وكانت وكالة الأنا�شول 

الرتكية، نقلت عن م�شدر فل�شطيني م�شدر 
قوله اإن حما�س وافقت على الطرح امل�شري 

لـ«امل�شاحلة الفل�شطينية«، والذي ين�ّس على 
عدة نقاط اأبرزها ت�شكيل حكومة وحدة 

وطنية خالل مدة اأق�شاها 5 اأ�شابيع.  وقال 
امل�شدر املّطلع على مباحثات »امل�شاحلة«: 

»حما�س وافقت على الطرح امل�شري للم�شاحلة، 
وم�شر تنتظر موافقة رئي�س  ال�شلطة 

الفل�شطينية حممود عبا�س على روؤيتها«. 

غزة/ نادر الصفدي:
كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، عن 
لقاء قريب س����يجمع حركتي "فتح" و"حماس" في 
العاصم����ة المصرية القاه����رة، برعاية مدير جهاز 

المخابرات العامة اللواء عباس كامل.
خاص����ة   تصريح����ات  ف����ي  المص����ادر،  وقال����ت 
ل�"االستقالل" : إن "حركة فتح وافقت بشكل رسمي 
على الرؤية المصرية، وستبلغ القاهرة بذلك خالل 
الساعات القليلة المقبلة، ليتم التجهيز لعقد لقاء 
ثالثي لمناقش����ة بنود وتفاصي����ل تطبيق الرؤية 
المصري����ة الجديدة لمعالجة عقب����ات المصالحة 

الداخلية".
وتوقعت أن يكون اللق����اء الثالثي )فتح-حماس-

المخاب����رات المصرية( منتصف األس����بوع المقبل 
ف����ي القاهرة، وس����يضم وف����ود قي����ادات رفيعة 
المستوى من قبل حركتي "فتح" و"حماس" إضافة 
لشخصيات مصرية سياسية وأمنية على رأسهم 

الل����واء عباس كامل ومس����ئول مل����ف المصالحة 
الجديد اللواء أحمد عبد الخالق.

وذك����رت ذات المصادر أن حركة "فتح" س����تطلب 
من المس����ئولين المصريين الضغ����ط على حركة 
"حماس" بش����كل جدي مقابل تطبيق بنود الرؤية 
المصري����ة، ومتابع����ة عن كثب لخطوات تس����لم 
حكومة التوافق قطاع غزة بشكل رسمي وتسليم 

مهامه كاملًة للحكومة.
الفلسطينية،  للمصالحة  المصرية  الرؤية  وتنص 
بحس����ب وكالة "األناض����ول" التركية عل����ى "رفع 
العقوب����ات )الحكومي����ة( المفروض����ة على قطاع 
غزة، وعلى رأس����ها إعادة رواتب موظفي الس����لطة 
الفلس����طينية )الذي����ن تم تعيينه����م بغزة قبل 
أحداث االنقس����ام عام 2007( بشكل كامل، ودفع 

الموازنات التشغيلية للوزارات".
كم����ا تنص عل����ى تول����ي وزراء الحكوم����ة الحالية 
مهامهم على ذات الهيكلية اإلدارية القائمة في 

الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من 
خالل توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه"، 
وكذلك تحديد مدة أقصاها 5 أس����ابيع لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي 
قطاع غزة المدنيين )الذين عّينتهم حماس خالل 
إدارتها للقطاع(، ودفع رواتبهم أس����وة بموظفي 

السلطة الفلسطينية بغزة".
وفي ذات الس����ياق، أكد قي����ادي في حركة "فتح"، 
ل�"االستقالل"، أنه في حال فشلت جولة المصالحة 
المقبلة وجه����ود مصر األخيرة، ف����إن "الحركة لن 
تبقى مكتوفة األيادي أمام ما يجري بغزة، خاصة 
ف����ي ظل تهديدات حكومة االحتالل بش����ن حرب 
رابعة تكون أشرس من سابقاتها، ورفض حماس 
إنجاز مصالح����ة حقيقية، وس����تكون لنا خطوات 

حازمة وقوية خالل الفترة المقبلة".
ولم يستبعد القيادي الفتحاوي أن يفرض رئيس  
الس����لطة محمود عب����اس عقوبات جدي����دة على 

حرك����ة "حماس" في غزة، يكون لها تأثير أكبر من 
الخطوات الس����ابقة إلجبارها عل����ى اتخاذ خطوات 
عملية وصادق����ة في ملف المصالحة ومس����اندة 
الوسيط المصري الذي يسعى إليجاد حلول عملية 

وواضحة.
وتعّذر تطبي����ق العديد من اتفاق����ات المصالحة 
الموقعة بين "فتح" و"حم����اس"، التي كان آخرها 
بالقاهرة في 12 أكتوبر 2017؛ بس����بب نش����وب 
خالفات حول قضايا؛ منها تمكين الحكومة، وملف 
موظفي غزة الذين عينته����م "حماس" أثناء فترة 

حكمها للقطاع.
ويس����ود االنقس����ام السياس����ي أراضي السلطة 
الفلس����طينية من����ذ منتصف يوني����و 2007، في 
أعقاب س����يطرة "حم����اس" على غ����زة، بعد فوزها 
باالنتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح" 
التي يتزعمه����ا الرئيس محمود عب����اس الضفة 

الغربية.

مصادر  لـ"االستقالل": فتح توافق على الرؤية المصرية 
 لقاء ثالثي قريب في القاهرة
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وتن���ص الرؤي���ة المصري���ة للمصالح���ة 
الفلسطينية، على رفع العقوبات المفروضة 
على قطاع غزة، وعلى رأس���ها إعادة رواتب 
موظفي الس���لطة الفلسطينية )الذين تم 
تعيينهم بغ���زة قبل أحداث االنقس���ام 
عام 2007(، بش���كل كامل ودفع الموازنات 

التشغيلية للوزارات. 
وأضاف: "تن���ص الرؤية عل���ى توّلي وزراء 
الحكوم���ة الحالي���ة مهامهم عل���ى ذات 
الهيكلي���ة اإلدارية القائمة ف���ي الوزارات 
العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من 
خالل توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب 

عليه". 
وبّين المص���در أن الرؤية المصرية حّددت 
مدة أقصاها 5 أس���ابيع ل�"تشكيل حكومة 
وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي 
قطاع غزة المدنيين )الذين عينتهم حماس 
خالل إدارتها للقطاع( ودفع رواتبهم أسوة 
بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة، على 
أن يت���م دفع روات���ب الموظفين األمنيين 

لحين انتهاء عمل اللجان المتخصصة". 
وتع���ّذر تطبي���ق العدي���د م���ن اتفاقات 
المصالحة الموقع���ة بين "فتح" و"حماس" 
والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/ 
تشرين األول 2017، بسبب نشوب خالفات 
حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف 
موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء 

فترة حكمها للقطاع.
ومنذ أش���هر، تتبادل "حم���اس" من جهة 
وحرك���ة "فتح" والحكوم���ة من جهة أخرى 
اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام 

المصالحة.

ارتياح فتحاوي
وأكد المتحدث باس���م حركة فتح أس���امة 
القواس���مي، أن حركته تبدي ارتياحًا تجاه 
المؤش���رات اإليجابي���ة م���ن القاهرة فيما 

يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية.
وقال القواسمي ل�"االستقالل": "حركة فتح 
لمست مؤشرات إيجابية ناتجة عن الحوار 

بين حماس ومصر، وقد ابدينا ارتياحًا تجاه 
ذلك، وهذا ما ستترجمه حركة فتح بعقد 
لق���اء داخلي يترأس���ه الرئيس عباس من 

أجل بلورة موقفنا بشكل واضح".
وأوض���ح أن هن���اك فرصة كبي���رة لنجاح 
المصالح���ة وإنه���اء االنقس���ام إذا أبدت 
حماس هذه المرة جدية في تسليم قطاع 
غزة للحكومة، "وال بد ألي أتفاق أن يستند 
على اتفاق القاهرة عام 2011 وعام 2017".
وبّي���ن القواس���مي أن وف���ًدا م���ن "فتح" 
س���يتوجه عقب بلورة الموق���ف الداخلي 
إلى القاهرة من أجل إبالغ الراعي المصري 
بموق���ف الحرك���ة "الذي يه���دف إلنجاح 
جهود المصالحة، مش���يرًا إلى أن أس���اس 
أي اتف���اق مصالحة يج���ب أن يقوم على 
انسحاب حماس من مشهد الحكم بشكل 

كامل.
ونف���ى المتح���دث باس���م حرك���ة فت���ح 
ب���أن حركته تس���عى إلقصاء  االتهامات 
حماس من المشهد السياسي، وقال: "إن 

أس���اس عمل حكومة التوافق بعد توليها 
الحكم بشكل كامل هو اإلعداد النتخابات 
تشريعية ورئاسية، ومن حق حماس أو أي 
فصيل آخر أن يشارك في هذه االنتخابات، 
وم���ن حق المواطن أن يخت���ار من يريد أن 

يحكمه".

حما�س جادة
وفي الوقت الذي تبدي فيه حركة حماس 
صمتًا حيال م���ا يجري ف���ي القاهرة، قال 
المحلل السياس���ي المقرب منها إبراهيم 
المدهون ل�"االس���تقالل": "لم يكن مفاجئا 
موافقة حماس وقد فعلتها من قبل حينما 
اس���تجابت للطلب المصري بح���ل اللجنة 

اإلدارية وتسليم المعابر".
وأض���اف: "يبدو أن حم���اس حريصة على 
العالقة الثنائية بينها وبين القاهرة وتريد 
تعزيزها بشكل أو بآخر كما أن حماس تثق 
بالجانب المصري وتريد أن يكون لمصر دور 
في رعاية شاملة للمصالحة تشكل مرحلة 

انتقالية نحو ترتيب الصف الفلسطيني".
وأك���د أن الواقع السياس���ي واالقتصادي 
المري���ر ف���ي قط���اع غ���زة، كان أح���د أبرز 
الدوافع أم���ام حماس إلب���داء مرونة أكثر 
تج���اه المصالحة،  وتابع: "لك���ن المصالح 
المش���تركة بين حماس ومصر وتعزيزها 
كان الدافع األكبر باإلضافة إلى أن العدوان 
عل���ى قطاع غزة يش���كل دافع���ًا من هذه 
الدواف���ع خصوصًا أن هناك رؤية أن يكون 

هناك دور مصري فاعل في المصالحة".
وش���دد على أن حماس أمام مرحلة تبدي 
فيه���ا اس���تعدادها الواض���ح لتحقي���ق 
المصالحة، "ولكن ما جعلها أكثر تش���ددًا 
هو عدم قيام السلطة بأي مبادرات حسن 
ني���ة، فحينما س���لمت حم���اس الحكومة 
والمعابر، كان هناك توقع أن تقوم السلطة 
بمجموعة من اإلجراءات أهمها التراجع عن 
اإلجراءات العقابية، ولكن تعنت الس���لطة 
جع���ل حماس تلجأ إل���ى القاهرة من أجل 

العمل بشكل جاد على إنهاء االنقسام".

 مؤشرات إيجابية من القاهرة

المصالحــة.. هــل تنجــح هــذه المــرة؟!
غزة / حممود عمر:

ر�شحت موؤ�شرات اإيجابية عديدة من القاهرة 
بعد لقاءات امل�شوؤولني امل�شريني مع قادة 

حركة حما�س الذين و�شلوا غزة اأول من اأم�س، 
بعد زيارة ا�شتمرت عدة اأيام للقاهرة، وهو ما 

يبعث اأماًل جادًا يف اأن تثمر اجلهود امل�شرية 
هذه املرة بتحقيق امل�شاحلة ب�شكل واقعي على 
الأر�س قوًل وتنفيذًا. وكانت وكالة الأنا�شول 

الرتكية، نقلت عن م�شدر فل�شطيني م�شدر 
قوله اإن حما�س وافقت على الطرح امل�شري 

لـ«امل�شاحلة الفل�شطينية«، والذي ين�ّس على 
عدة نقاط اأبرزها ت�شكيل حكومة وحدة 

وطنية خالل مدة اأق�شاها 5 اأ�شابيع.  وقال 
امل�شدر املّطلع على مباحثات »امل�شاحلة«: 

»حما�س وافقت على الطرح امل�شري للم�شاحلة، 
وم�شر تنتظر موافقة رئي�س  ال�شلطة 

الفل�شطينية حممود عبا�س على روؤيتها«. 

غزة/ نادر الصفدي:
كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، عن 
لقاء قريب س����يجمع حركتي "فتح" و"حماس" في 
العاصم����ة المصرية القاه����رة، برعاية مدير جهاز 

المخابرات العامة اللواء عباس كامل.
خاص����ة   تصريح����ات  ف����ي  المص����ادر،  وقال����ت 
ل�"االستقالل" : إن "حركة فتح وافقت بشكل رسمي 
على الرؤية المصرية، وستبلغ القاهرة بذلك خالل 
الساعات القليلة المقبلة، ليتم التجهيز لعقد لقاء 
ثالثي لمناقش����ة بنود وتفاصي����ل تطبيق الرؤية 
المصري����ة الجديدة لمعالجة عقب����ات المصالحة 

الداخلية".
وتوقعت أن يكون اللق����اء الثالثي )فتح-حماس-

المخاب����رات المصرية( منتصف األس����بوع المقبل 
ف����ي القاهرة، وس����يضم وف����ود قي����ادات رفيعة 
المستوى من قبل حركتي "فتح" و"حماس" إضافة 
لشخصيات مصرية سياسية وأمنية على رأسهم 

الل����واء عباس كامل ومس����ئول مل����ف المصالحة 
الجديد اللواء أحمد عبد الخالق.

وذك����رت ذات المصادر أن حركة "فتح" س����تطلب 
من المس����ئولين المصريين الضغ����ط على حركة 
"حماس" بش����كل جدي مقابل تطبيق بنود الرؤية 
المصري����ة، ومتابع����ة عن كثب لخطوات تس����لم 
حكومة التوافق قطاع غزة بشكل رسمي وتسليم 

مهامه كاملًة للحكومة.
الفلسطينية،  للمصالحة  المصرية  الرؤية  وتنص 
بحس����ب وكالة "األناض����ول" التركية عل����ى "رفع 
العقوب����ات )الحكومي����ة( المفروض����ة على قطاع 
غزة، وعلى رأس����ها إعادة رواتب موظفي الس����لطة 
الفلس����طينية )الذي����ن تم تعيينه����م بغزة قبل 
أحداث االنقس����ام عام 2007( بشكل كامل، ودفع 

الموازنات التشغيلية للوزارات".
كم����ا تنص عل����ى تول����ي وزراء الحكوم����ة الحالية 
مهامهم على ذات الهيكلية اإلدارية القائمة في 

الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من 
خالل توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه"، 
وكذلك تحديد مدة أقصاها 5 أس����ابيع لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي 
قطاع غزة المدنيين )الذين عّينتهم حماس خالل 
إدارتها للقطاع(، ودفع رواتبهم أس����وة بموظفي 

السلطة الفلسطينية بغزة".
وفي ذات الس����ياق، أكد قي����ادي في حركة "فتح"، 
ل�"االستقالل"، أنه في حال فشلت جولة المصالحة 
المقبلة وجه����ود مصر األخيرة، ف����إن "الحركة لن 
تبقى مكتوفة األيادي أمام ما يجري بغزة، خاصة 
ف����ي ظل تهديدات حكومة االحتالل بش����ن حرب 
رابعة تكون أشرس من سابقاتها، ورفض حماس 
إنجاز مصالح����ة حقيقية، وس����تكون لنا خطوات 

حازمة وقوية خالل الفترة المقبلة".
ولم يستبعد القيادي الفتحاوي أن يفرض رئيس  
الس����لطة محمود عب����اس عقوبات جدي����دة على 

حرك����ة "حماس" في غزة، يكون لها تأثير أكبر من 
الخطوات الس����ابقة إلجبارها عل����ى اتخاذ خطوات 
عملية وصادق����ة في ملف المصالحة ومس����اندة 
الوسيط المصري الذي يسعى إليجاد حلول عملية 

وواضحة.
وتعّذر تطبي����ق العديد من اتفاق����ات المصالحة 
الموقعة بين "فتح" و"حم����اس"، التي كان آخرها 
بالقاهرة في 12 أكتوبر 2017؛ بس����بب نش����وب 
خالفات حول قضايا؛ منها تمكين الحكومة، وملف 
موظفي غزة الذين عينته����م "حماس" أثناء فترة 

حكمها للقطاع.
ويس����ود االنقس����ام السياس����ي أراضي السلطة 
الفلس����طينية من����ذ منتصف يوني����و 2007، في 
أعقاب س����يطرة "حم����اس" على غ����زة، بعد فوزها 
باالنتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح" 
التي يتزعمه����ا الرئيس محمود عب����اس الضفة 

الغربية.

مصادر  لـ"االستقالل": فتح توافق على الرؤية المصرية 
 لقاء ثالثي قريب في القاهرة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )486 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
ماجد عبد عطية أبو عطيوي من سكان دير البلح هوية رقم 953575354 
بصفته وكيال عن: محمد وعطي���ة أبناء عبد عطية أبو عطيوي وفتحية 
عبد عطية النباهين وعطاف عبد عطية المسالمة وعواطف عبد عطية 
أب���و عطيوي وانتصار عبد عطية النباهين ومنصورة عبد عطية الصانع 
وانش���راح عبد عطية درويش وأمل العبد عطية أبو عطيوي وسناء عبد 

عطية العواودة وأسماء عبد عطية أبو هويشل 
بموجب وكالة رقم: 2052 / 2018 الصادرة عن دير البلح

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 652    قسيمة 49 المدينة غزة الزيتون

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يت���م البدء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 18/ 7/ 2018م

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

واوضحت صحيفة "اس���رائيل هي���وم" العبرية في 
عددها الصادر يوم الس���بت الماضي أن التدريبات 
العس���كرية تحاكي نشوب حرب برية في قطاع غزة 
وتدخل الجيش "االس���رائيلي" الحتالل مدينة غزة 

التي يقطنها نصف مليون مواطن .
فيما اس���تعرض موقع "والال ني���وز" العبري بعض 
األعم���ال واألهداف التي ترتك���ز عليها التدريبات 
العس���كرية والتي كان أبرزها تطوي���ر قدرة جنود 
المشاة في حرب الشوارع والقدرة على اصطياد خاليا 
المقاومة في األماكن المفتوحة والمغلقة ، وكذلك 
التعامل مع تهديدات قادمة من األنفاق والعبوات 

الناسفة ونقل الجرحى من أرض المعركة .

بحاجة حلرب
وأكد الخبير في المجال العسكري يوسف الشرقاوي 
أن دولة االحتالل تسعى الختالق حالة حرب لتلبية 

احتياجاتها والتهرب من فش���لها في التعامل مع 
عديد الملفات .

وقال الش���رقاوي ل�"االستقالل" :" اس���رائيل تنظر 
إلى الحرب كاس���تحقاق في المرحلة الراهنة ، فهي 
تبحث عن نصر تسوقه للجبهة الداخلية التي باتت 
تضجر من تكدس الملفات التي لم يتم معالجتها 
سواء على صعيد الجنود المفقودين بغزة أو انتشار 
الحرائق في غالف غزة وحالة التوتر المس���تمر على 
الجبهة الجنوبية وكذلك عدم تحقيق الهدوء على 
الجبهة الش���مالية مع لبنان وسوريا وتعاظم الخطر 

والنفوذ االيراني ".
وأض���اف :" المن���اورات الجارية تن���درج ضمن حالة 
للح���رب والتي  االس���تعداد الذهني والعس���كري 
س���تندلع على الجبهة الش���مالية مع جنوب لبنان 
أو الجبه���ة الجنوبية مع غزة كما ق���د يتم الدخول 

بمواجهة على الجبهتين في ذات الوقت ".

وأوضح أن القيادة العسكرية والسياسية لالحتالل 
تضع احتمال تفجر األوضاع واالنزالق نحو الحرب في 
كلتا الجبهتين ؛ قياس���ا لما دار الحديث عنه خالل 
المرحلة األخيرة من تقاطع للني���ران وتعاظم نفوذ 

ايران.
وبي���ن أن التوقي���ت الذي اخت���اره االحت���الل لبدء 
المناورات بعد عدة جوالت تصعيدية مع قطاع غزة 
وتصدع الجبهة الداخلية االس���رائيلية بفعل تذمر 
س���كان الجنوب من استمرار الحرائق التي تتسبب 
بها البالونات والطائرات الورقي���ة الحارقة واختيار 
النقب وبئر السبع لتمركز التدريبات يعجل من قرار 

نشوب حرب في جبهة الجنوب .

تغيري ا�سرتاتيجي 
وأوضح الخبير في الش���أن االسرائيلي نهاد الشيخ 
خليل أن التدريبات والمناورات التي يجريها جيش 

االحتالل كش���فت ع���ن تغيير في االس���تراتيجية 
المتبعة من قوات االحت���الل واالنتقال من التركيز 
على االستراتيجية الهجومية إلى تكثيف االهتمام 

باالستراتيجية الدفاعية.
وقال الشيخ خليل ل�"االس���تقالل":" إن التطورات 
الميدانية والعس���كرية للمقاومة الفلس���طينية 
واللبنانية أجب���رت االحتالل على التفكير بحماية 
الجبه���ة الداخلية من خ���الل تأمين نظم دفاعية 
مضادة للصواريخ وتطوير شبكة المالجئ واألمان 
في ظل عدم قدرته على منع اس���تهداف المدن 
اإلس���رائيلية بالصواريخ ف���ي أي مواجهة قادمة 
ووج���ود خطر تس���لل عناص���ر المقاوم���ة لخلف 

الخطوط "
وبين أن المناورات الحالية تسعى لتحقيق أهداف 
إعالمية للجبهة الداخلية باستعداد الجيش للتعامل 
مع أي طارئ في كافة الجبهات الحساس���ة وكذلك 

رس���ائل للجه���ات الخارجية بأن الجي���ش يواصل 
حياته العسكرية بالنمط المعتاد وينظم تدريباته 
العس���كرية الروتينية وتطوير األبحاث العسكرية 
والتخطيط للمراح���ل القادمة مع الجهوزية لتنفيذ 

عمليات ومهام عسكرية في كافة الجبهات .
اوضح أن الجبهة الداخلية االس���رائيلية هش���ة 
ولذل���ك تضاعف الجه���ات المس���ؤولة الجهود 
المبذولة لحمايتها ،  االمر الذي يستوجب الحاجة 
لعدد أكبر من المناورات لتهيئة الجبهة الداخلية 
للتعام���ل مع حاالت التصعي���د والحرب ، في ظل 
تيقن القيادة العس���كرية من اس���تحالة تحقيق 
معادلة الحسم السريع باستخدام الطيران خالل 
أي مواجه���ة قادم���ة وضرورة خ���وض حرب برية 
تتعرض خالله���ا الجبهة الداخلي���ة لتهديدات 
القصف بالصواريخ أو تس���لل عناص���ر المقاومة 

سواء من جبهة الشمال أو الجنوب ".

غزة/ حممد مهدي :
ت�سهد عدة مدن داخل الأرا�سي الفل�سطينية 
املحتلة عام 48 مناورات وتدريبات ع�سكرية 

مكثفة لقوات جي�ش الحتالل ال�سرائيلي ؛ 
ملحاكاة ن�سوب مواجهة ع�سكرية والدخول 

لعملية ع�سكرية برية وخو�ش حرب مدن كما 
�سملت تدريبات خم�س�سة ملحاكاة احتالل مدينة 

والتعامل مع جمموعات م�سلحة داخلها .  وكانت 
قيادة جي�ش الحتالل قد اأعلنت عن انطالق اأو�سع 
�سل�سلة تدريبات ع�سكرية منذ انتهاء حرب 2014 

، و�سملت التدريبات واملناورات الع�سكرية التي 
تنفذ يف عدة مدن مع الرتكيز على النقب وبئر 

ال�سبع حركة ن�سطة لالآليات الع�سكرية والطائرات 
احلربية كما مت تفعيل منظومة النذار املبكر 

والتعامل مع حالت التعر�ش لر�سقات �ساروخية.

 أريحا/ االستقالل:
هدمت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، يوم أم����س األربعاء، منزلين في قرية الديوك 
التحت����ا، غرب مدينة أريحا. وقال ش����هود عي����ان في القرية:" إن ق����وات االحتالل 
اقتحمت القرية وهدمت منزلين أحدهما من الصفيح، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأش���اروا إلى ان احد المنزلين تبلغ مس���احته 120 مترا مربعا، ويعود للمواطن 
المقدسي عالم عبد الله.

االحتالل يهدم منزلين في 
قرية الديوك غرب أريحا

غزة/ االستقالل:
دعت حمل���ة "ارفع���وا العقوب���ات" عن قط���اع غزة 
للمشاركة الش���عبية الواسعة، في مظاهرة بمدينة 
رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، السبت المقبل 
الساعة السادسة مساًء باتجاه مقر منظمة التحرير 

الفلسطينية.
وأوضح���ت الحملة في بيان صحفي، أن الدعوة تأتي 
ضمن سلس���لة التظاهرات الهادفة لرفع العقوبات 
عن قطاع غ���زة ودعم صمود أهلنا ف���ي القطاع في 

مواجهة الحصار واالستعمار.
ولفتت إلى أنه كان من المقرر أن تجري الفعالية يوم 
أمس األربعاء، إال أنها تأجلت بس���بب إطالق دعوات 

إلسناد تجمع "الخان األحمر" شرقي القدس المحتلة.
وأكدت الحملة أنها متواصلة على الرغم من محاوالت 
التعتي���م واالحتواء والتجاهل الرس���مي، وس���يتّم 
اإلعالن عن برنامج فعاليات يضمن استمرار الضغط 

لتحقيق ناجز لهدف رفع العقوبات.
وجددت التأكيد على أن الش���عب الفلس���طينّي لن 
يصمت على عقاب غّزة التي ال تزال تسّطر المالحم 
البطولّية والكرامة وس���يدعم غّزة ومس���يراتها، كما 

سيدعم الخان األحمر، فالنضال واحد.
وفرض الرئيس محم���ود عباس جملة من العقوبات 
عل���ى غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة المقاومة 
اإلس���المية )حماس( على حل اللجن���ة اإلدارية التي 

ش���كلتها في غزة، ش���ملت خصم نح���و 30% من 
الروات���ب، وتقليص إم���داد الكهرب���اء والتحويالت 
الطبي���ة، وإحالة أكثر من 20 أل���ف موظف للتقاعد 

المبكر.
ورغم حل حركة حماس اللجنة اإلدارية بعد حوارات 
بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إال أن العقوبات 
تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من 

رواتب الموظفين إلى نحو %50.
وكان���ت األجهزة األمني���ة قمعت بالق���وة تظاهرة 
خرجت للمطالبة برفع العقوبات عن غزة وسط مدينة 
رام الله في 13 يونيو الماضي، واعتقلت 56 مشارًكا، 

ما أثار تنديدًا واسعًا.

لمطالبة السلطة برفعها 

حملة »ارفعوا العقوبات« تدعو لمسيرة حاشدة السبت برام الله

 تحليل: مناورات االحتالل العسكرية بوادر لعدوان جديد

غزة/ االستقالل:
نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
مس���اء امس األربع���اء، وقف���ة جماهيرية 
حاش���دة، في س���احة الجن���دي المجهول 
بمدينة غزة؛ احتجاجًا على استمرار السلطة 
الفلس���طينية بفرض "عقوب���ات إجرامية" 

على قطاع غزة.
وش���ارك ف���ي الوقفة التي حمل���ت عنوان 
"م���ن يدع���ي رف���ض صفق���ة الق���رن ال 
يفرض عقوبات على ش���عبه"، حشد كبير 
م���ن قي���ادات وك���وادر وأعض���اء الجبهة 
وش���خصيات وطني���ة واعتبارية وممثلين 
عن المخاتير والعش���ائر ورج���ال اإلصالح 
وحش���د نسوي وش���بابي ونقابي، رافعين 
الفتات تطالب بوقف العقوبات، واستعادة 
الوحدة الوطني���ة، ودعم صمود أهالي غزة. 
ودعت الجبهة من خالل كلمة ألقاها عضو 

اللجنة المركزية العامة للجبهة عالم كعبي 
الكل الوطني وفي مقدمته القوى الوطنية 
واإلسالمية والمؤسسات األهلية والمخاتير 

واألعيان وجميع قطاعات شعبنا النسوية 
والشبابية والنقابية إلى المشاركة الواسعة 
في الحراك الجماهيري من أجل تش���كيل 

حال���ة ضغط وطنية جدّية م���ن أجل إجبار 
الس���لطة على إنهاء عقوباته���ا اإلجرامية 

المفروضة على القطاع.

الشعبية تنظم وقفة حاشدة احتجاجًا على استمرار »العقوبات« 

) APA images (        جانب من الوقفة بغزة اأم�ش
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )485/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
موس���ى سعيد محمد القايض من سكان غزة هوية رقم 801471798 

بصفته وكيال عن: سليم عطا طالب النونو 
بموجب وكالة رقم: 20205 / 2016 صادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2314 قسيمة 1 المدينة أبو مدين  

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

المعاملة. التاريخ: 7/18 / 2018م

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

ويتزامن حرمان الس����لطة لألسرى من هذا الحق 
مع إجراءات عقابية فرضته����ا منذ أبريل 2017 
ضد القطاع ، تمثل����ت بتقليص كمية الكهرباء 
ال����واردة له من جان����ب االحتالل اإلس����رائيلي ، 
وفرض خصومات على رواتب موظفي الس����لطة 
تتراوح م����ا بي����ن 30 – 60 % ، وإحالة أكثر من 
20ألف موظف للتقاعد اإلجباري المبكر ، إضافة 
إلى تقليص التحويالت الطبية ، و وقف منظمة 
التحرير الفلسطينية صرف مخصصات األسرى 

والشهداء والجرحى.

حق م�سروع 
والدة األس����ير مرعي أبو سعيدة )50 عاما( أكدت 
أهمية تحرك كافة االس����رى داخل السجون، من 
خالل الش����روع في تنفيذ العديد من الخطوات  

االحتجاجية على قطع الس����لطة الفلس����طينية 
رواتبهم ، الفتة إلى أن هذه الخطوة تأتي إلعادة 
الحق لألسرى الذين يعانون ويالت الظلم والقهر 

والحرمان .
وأش����ارت أب����و س����عيدة ل�"االس����تقالل " إلى أن 
الروات����ب الت����ي يتقاضاه����ا األس����رى تذهب 
ثمنا للمس����تلزمات الت����ي يحتاجونها كالمأكل 
والمشرب والملبس ، متس����ائلة عن الجرم الذي 
ارتكبه األسرى كي يتم قطع رواتبهم كمكافأة 

لهم من قبل السلطة ؟ 
وأعربت عن حزنها الشديد من خطوات السلطة 
العقابية ضد القطاع ، داعية إياها إلعادة حقوق 
األس����رى المالي����ة و التراجع عن قراره����ا الظالم 
وتغليب صوت العقل والمسؤولية والتعالي عن 

المس بحقوق األسرى . 

يذكر أن األسير األردني أبو سعيدة معتقل في 
سجون االحتالل منذ العام  2004  حين داهمت 
قوة إسرائيلية غرفة سكنية كان يتواجد بها مع 
جده في قرية بيت لقيا قضاء رام الله ، ويقضى 
حكما بالسجن المؤبد بتهمة قتل إسرائيليين ، 
ومنذ اعتقاله لم يتمكن أحد من ذويه من زيارته.  

�سرخة اأخرية
الناطق اإلعالمي باس����م مركز أس����رى فلسطين 
للدراس����ات ري����اض األش����قر، اعتب����ر  أن إعالن 
الحركة األسيرة خوض أسرى قطاع غزة  بسجون 
االحتالل االض����راب المفتوح عن الطعام ، يمثل 
الفرصة والصرخة األخيرة التي تمنحها الحركة 
للس����لطة ؛ للتراج����ع عن قراره����ا المجحف قبل 

تنفيذها ما أعلنت عنه . 

وأش����ار األش����قر ل�"االس����تقالل "  ال����ى الط����رق 
الس����لمية والمحاوالت المتك����ررة التي اتبعتها 
واس����تخدمتها الحركة األس����يرة إلبعاد قضية 
األس����رى عن المناكفات السياس����ية ، مش����ددا 
عل����ى أن كل ما قامت به الحركة لم يجد نفعا ، ما 
دفعها لإلعالن عن خطوة االضراب التصاعدي . 

وتوقع أنه في حال لم تتراجع السلطة عن قرارها 
خالل الس����اعات القليلة القادمة ، فإن األس����رى 
سيخوضون االضراب السياسي بشكل تصاعدي 
أي عل����ى هيئة مجموع����ات ، ردا على سياس����ة 

اإلهمال التي تتبعها السلطة بحقهم.

متابعة حثيثة
المستشار اإلعالمي لرئيس هيئة شؤون األسرى 
والمحررين حس����ن عبد ربه أكد أن الهيئة تتابع 

باهتمام بالغ ملف رواتب أسرى القطاع المقطوعة 
منذ عدة أشهر  مع السلطة الفلسطينية ، الفتا 
إلى استمرار الجلسات الحوارية واالتصاالت مع 

السلطة ؛  كي تعيد ألسرى القطاع رواتبهم .  
وشدد عبد ربه ل�"االستقالل " على تلقى الهيئة 
وعودًا من الس����لطة بإعادة رواتب أسرى القطاع 
المقطوع����ة ، وكذلك أن يت����م صرفها بانتظام 
لجميعه����م بعيدا عن انتمائه����م الحزبي أو أي 

اعتبارات أخرى . 
وبين أن الهيئة خاطبت المس����ئولين بالسلطة 
لتحييد قضية األسرى عن أي مناكفات سياسية 
، وكذلك اخ����راج ملفهم من دائرة االنقس����ام ، 
وعدم زجه����م في أي قضايا سياس����ية تحدث 
بين أي طرف فلس����طيني ، تقديرا لنضاالتهم 

وتضحياتهم .  

الستمرار قطع رواتبهم

اإلضراب عن الطعام.. الصرخة األخيرة لـ »أسرى« غزة في وجه السلطة!

غزة / �سماح املبحوح: 
يف خطوة احتجاجية �سد �سيا�سة ال�سلطة 

الفل�سطينية، بفر�ض العقوبات على اأ�سرى قطاع 
غزة  داخل ال�سجون ال�سرائيلية من خالل قطع 

رواتب 350 منهم، اأعلنت احلركة ال�سرية عن 
خو�سهم معركة الأمعاء اخلاوية ب�سكل ت�ساعدي، 

ردًا على تلك الجراءات، م�سددة على عدم 
تراجعهم عن الإ�سراب حتى يتحقق مطلبهم 

وعودة حقوقهم.  وكانت احلركة الأ�سرية يف �سجون 
الحتالل الإ�سرائيلي اأعلنت اأم�ض الربعاء خو�ض 

اإ�سراب ت�ساعدي مفتوح عن الطعام ، حتى تعيد 
ال�سلطة الفل�سطينية رواتب اأ�سرى قطاع غزة 

املقطوعة منذ عدة اأ�سهر. 

غزة/ االستقالل:
 أفادت مؤس�س����ة مهجة القدس لل�ش���هداء واألس���رى ي���وم أمس؛ أن س���لطات االحتالل 
اإلسرائيلي أف�رج�ت عن األسير المجاهد عيسى خليل أحمد أبو عرقوب )37 عامًا( من بلدة دورا 
قضاء مدينة الخليل، وذلك بعد أن أمضى في االعتقال اإلداري س���تة عشر شهرًا. وأوضح�ت 
مهج����ة ال�ق�دس أن قوات االحت���الل الصهيوني اعتقلته بتاري���خ 2017/03/20م؛ وحولته 
سلطات االحتالل الصهيوني لالعتقال اإلداري بدون أن توجه له الئحة اتهام. جدير بالذك�ر 
أن األسير المحرر عيسى أبو عرقوب ولد بتاريخ 1981/04/20م؛ وهو متزوج، ولديه ولد وبنت، 
وله عدة اعتقاالت سابقة في سجون االحتالل الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في 

صفوف حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن عوفر.

األسير عيسى أبو عرقوب 
يتنسم عبير الحرية

بيت لحم/ االستقالل:
قال بالل عياد شقيق األس���ير المضرب عن 
الطعام محم���ود عياد )33 عاًم���ا( من مخيم 
عايدة قضاء بيت لحم جنوب الضفة الغربية 
المحتل���ة إن وض���ع ش���قيقه الصح���ي بدأ 

بالتدهور.
وأض���اف عياد إلذاع���ة "صوت األس���رى" أن 
شقيقه القابع في عزل سجن "عوفر" يواصل 

معركة الحري���ة والكرامة للي���وم ال� 14 على 
التوال���ي احتجاًج���ا على سياس���ة االعتقال 

اإلداري.
ولفت إلى أن ش���قيقه معتقل منذ يناير عام 
2017، ويقبع في أقبية االعتقال اإلداري منذ 
16 شهًرا، مشيًرا إلى أنه أسير سابق أمضى 

قرابة ستة أعوام في اعتقاالت سابقة
وبين أن س���لطات االحتالل ج���ددت اعتقال 

ش���قيقه عدة مرات، نافًي���ا تواصل أي جهة 
مسؤولة مع عائلته.

ويذكر أن األس���رى إسالم جواريش، ومحمود 
عياد من بيت لحم، وعيسى عوض من الخليل، 
يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ 14 يوًما 
احتجاًجا عل���ى اعتقالهم اإلداري، ويواصلون 
مقاطعة محاكم االعتقال اإلداري منذ 15 من 

فبراير الماضي.

لليوم الـ 14

تراجع الوضع الصحي لألسير المضرب محمود عياد

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

جمل�ض الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة رفح ال�سرعية الإبتدائية 

الموضوع مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة رفح الشرعية 

إلى/ فتحية اسعد محمود داود
من يافا وسكان المانيا مجهولة محل اإلقامة فيها اآلن يقضى 
حضورك الى محكمة رفح الش���رعية ي���وم الخميس الموافق 
2018/8/9 الساعة الثامنة صباحا ولذلك للنظر في اإلستدعاء 
المق���دم من قبل زوجك أنيس مصطف���ى أحمد غريز وكيال / 
أحم���د مصطفي احمد غريز بخص���وص بطالقك منك وان لم 
تحضري في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الش���رعي 

حال غيابك . 
لذلك جرى تبلغيك حسب االصول .

حرر في 4/ذو القعدة / 1439 ه� وفق 2018/7/17  

القائم باأعمال قا�سي رفح ال�سرعي

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

جمل�ض الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية الإبتدائية 

الموضوع مذكرة تبليغ قرار استئنافي 
إلى المستأنف عليه / عالم محمد عبدالله السرساوي من غزة وسكان 
الضفة ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن لقد عادت القضية أساس 
2017/617 ميالدي والمتكونة بينك وبين المدعية بس���مة محمد 
حسن نصار من غزة وسكانها وموضعها تفريق للهجرة والتعليق 
من مقام محكمة االس���تنئناف الش���رعية بغ���زة منقوضة الحكم 
المس���تأنف حمكًا قاب���ال للطعن امام المحكمة الش���رعية بموجب 
القرار االس���تئنافي اساس 7531 س���جل 17 عدد 131 المؤرخ في 
2018/5/9 م وقد جددت تحت أس���اس جديد 2018/443 م وعين 
لها جلس���ة يوم األحد 2018/9/2 م الس���اعة 10 صباحا لذلك صار 

تبليغك حسب األصول .
وحرر في 27 شوال 1439 ه� وفق 2018/7/11 م .

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي 
حممد مو�سى كريزم 
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )485/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
موس���ى سعيد محمد القايض من سكان غزة هوية رقم 801471798 

بصفته وكيال عن: سليم عطا طالب النونو 
بموجب وكالة رقم: 20205 / 2016 صادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2314 قسيمة 1 المدينة أبو مدين  

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

المعاملة. التاريخ: 7/18 / 2018م

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

ويتزامن حرمان الس����لطة لألسرى من هذا الحق 
مع إجراءات عقابية فرضته����ا منذ أبريل 2017 
ضد القطاع ، تمثل����ت بتقليص كمية الكهرباء 
ال����واردة له من جان����ب االحتالل اإلس����رائيلي ، 
وفرض خصومات على رواتب موظفي الس����لطة 
تتراوح م����ا بي����ن 30 – 60 % ، وإحالة أكثر من 
20ألف موظف للتقاعد اإلجباري المبكر ، إضافة 
إلى تقليص التحويالت الطبية ، و وقف منظمة 
التحرير الفلسطينية صرف مخصصات األسرى 

والشهداء والجرحى.

حق م�سروع 
والدة األس����ير مرعي أبو سعيدة )50 عاما( أكدت 
أهمية تحرك كافة االس����رى داخل السجون، من 
خالل الش����روع في تنفيذ العديد من الخطوات  

االحتجاجية على قطع الس����لطة الفلس����طينية 
رواتبهم ، الفتة إلى أن هذه الخطوة تأتي إلعادة 
الحق لألسرى الذين يعانون ويالت الظلم والقهر 

والحرمان .
وأش����ارت أب����و س����عيدة ل�"االس����تقالل " إلى أن 
الروات����ب الت����ي يتقاضاه����ا األس����رى تذهب 
ثمنا للمس����تلزمات الت����ي يحتاجونها كالمأكل 
والمشرب والملبس ، متس����ائلة عن الجرم الذي 
ارتكبه األسرى كي يتم قطع رواتبهم كمكافأة 

لهم من قبل السلطة ؟ 
وأعربت عن حزنها الشديد من خطوات السلطة 
العقابية ضد القطاع ، داعية إياها إلعادة حقوق 
األس����رى المالي����ة و التراجع عن قراره����ا الظالم 
وتغليب صوت العقل والمسؤولية والتعالي عن 

المس بحقوق األسرى . 

يذكر أن األسير األردني أبو سعيدة معتقل في 
سجون االحتالل منذ العام  2004  حين داهمت 
قوة إسرائيلية غرفة سكنية كان يتواجد بها مع 
جده في قرية بيت لقيا قضاء رام الله ، ويقضى 
حكما بالسجن المؤبد بتهمة قتل إسرائيليين ، 
ومنذ اعتقاله لم يتمكن أحد من ذويه من زيارته.  

�سرخة اأخرية
الناطق اإلعالمي باس����م مركز أس����رى فلسطين 
للدراس����ات ري����اض األش����قر، اعتب����ر  أن إعالن 
الحركة األسيرة خوض أسرى قطاع غزة  بسجون 
االحتالل االض����راب المفتوح عن الطعام ، يمثل 
الفرصة والصرخة األخيرة التي تمنحها الحركة 
للس����لطة ؛ للتراج����ع عن قراره����ا المجحف قبل 

تنفيذها ما أعلنت عنه . 

وأش����ار األش����قر ل�"االس����تقالل "  ال����ى الط����رق 
الس����لمية والمحاوالت المتك����ررة التي اتبعتها 
واس����تخدمتها الحركة األس����يرة إلبعاد قضية 
األس����رى عن المناكفات السياس����ية ، مش����ددا 
عل����ى أن كل ما قامت به الحركة لم يجد نفعا ، ما 
دفعها لإلعالن عن خطوة االضراب التصاعدي . 

وتوقع أنه في حال لم تتراجع السلطة عن قرارها 
خالل الس����اعات القليلة القادمة ، فإن األس����رى 
سيخوضون االضراب السياسي بشكل تصاعدي 
أي عل����ى هيئة مجموع����ات ، ردا على سياس����ة 

اإلهمال التي تتبعها السلطة بحقهم.

متابعة حثيثة
المستشار اإلعالمي لرئيس هيئة شؤون األسرى 
والمحررين حس����ن عبد ربه أكد أن الهيئة تتابع 

باهتمام بالغ ملف رواتب أسرى القطاع المقطوعة 
منذ عدة أشهر  مع السلطة الفلسطينية ، الفتا 
إلى استمرار الجلسات الحوارية واالتصاالت مع 

السلطة ؛  كي تعيد ألسرى القطاع رواتبهم .  
وشدد عبد ربه ل�"االستقالل " على تلقى الهيئة 
وعودًا من الس����لطة بإعادة رواتب أسرى القطاع 
المقطوع����ة ، وكذلك أن يت����م صرفها بانتظام 
لجميعه����م بعيدا عن انتمائه����م الحزبي أو أي 

اعتبارات أخرى . 
وبين أن الهيئة خاطبت المس����ئولين بالسلطة 
لتحييد قضية األسرى عن أي مناكفات سياسية 
، وكذلك اخ����راج ملفهم من دائرة االنقس����ام ، 
وعدم زجه����م في أي قضايا سياس����ية تحدث 
بين أي طرف فلس����طيني ، تقديرا لنضاالتهم 

وتضحياتهم .  

الستمرار قطع رواتبهم

اإلضراب عن الطعام.. الصرخة األخيرة لـ »أسرى« غزة في وجه السلطة!

غزة / �سماح املبحوح: 
يف خطوة احتجاجية �سد �سيا�سة ال�سلطة 

الفل�سطينية، بفر�ض العقوبات على اأ�سرى قطاع 
غزة  داخل ال�سجون ال�سرائيلية من خالل قطع 

رواتب 350 منهم، اأعلنت احلركة ال�سرية عن 
خو�سهم معركة الأمعاء اخلاوية ب�سكل ت�ساعدي، 

ردًا على تلك الجراءات، م�سددة على عدم 
تراجعهم عن الإ�سراب حتى يتحقق مطلبهم 

وعودة حقوقهم.  وكانت احلركة الأ�سرية يف �سجون 
الحتالل الإ�سرائيلي اأعلنت اأم�ض الربعاء خو�ض 

اإ�سراب ت�ساعدي مفتوح عن الطعام ، حتى تعيد 
ال�سلطة الفل�سطينية رواتب اأ�سرى قطاع غزة 

املقطوعة منذ عدة اأ�سهر. 

غزة/ االستقالل:
 أفادت مؤس�س����ة مهجة القدس لل�ش���هداء واألس���رى ي���وم أمس؛ أن س���لطات االحتالل 
اإلسرائيلي أف�رج�ت عن األسير المجاهد عيسى خليل أحمد أبو عرقوب )37 عامًا( من بلدة دورا 
قضاء مدينة الخليل، وذلك بعد أن أمضى في االعتقال اإلداري س���تة عشر شهرًا. وأوضح�ت 
مهج����ة ال�ق�دس أن قوات االحت���الل الصهيوني اعتقلته بتاري���خ 2017/03/20م؛ وحولته 
سلطات االحتالل الصهيوني لالعتقال اإلداري بدون أن توجه له الئحة اتهام. جدير بالذك�ر 
أن األسير المحرر عيسى أبو عرقوب ولد بتاريخ 1981/04/20م؛ وهو متزوج، ولديه ولد وبنت، 
وله عدة اعتقاالت سابقة في سجون االحتالل الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في 

صفوف حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن عوفر.

األسير عيسى أبو عرقوب 
يتنسم عبير الحرية

بيت لحم/ االستقالل:
قال بالل عياد شقيق األس���ير المضرب عن 
الطعام محم���ود عياد )33 عاًم���ا( من مخيم 
عايدة قضاء بيت لحم جنوب الضفة الغربية 
المحتل���ة إن وض���ع ش���قيقه الصح���ي بدأ 

بالتدهور.
وأض���اف عياد إلذاع���ة "صوت األس���رى" أن 
شقيقه القابع في عزل سجن "عوفر" يواصل 

معركة الحري���ة والكرامة للي���وم ال� 14 على 
التوال���ي احتجاًج���ا على سياس���ة االعتقال 

اإلداري.
ولفت إلى أن ش���قيقه معتقل منذ يناير عام 
2017، ويقبع في أقبية االعتقال اإلداري منذ 
16 شهًرا، مشيًرا إلى أنه أسير سابق أمضى 

قرابة ستة أعوام في اعتقاالت سابقة
وبين أن س���لطات االحتالل ج���ددت اعتقال 

ش���قيقه عدة مرات، نافًي���ا تواصل أي جهة 
مسؤولة مع عائلته.

ويذكر أن األس���رى إسالم جواريش، ومحمود 
عياد من بيت لحم، وعيسى عوض من الخليل، 
يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ 14 يوًما 
احتجاًجا عل���ى اعتقالهم اإلداري، ويواصلون 
مقاطعة محاكم االعتقال اإلداري منذ 15 من 

فبراير الماضي.

لليوم الـ 14

تراجع الوضع الصحي لألسير المضرب محمود عياد

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

جمل�ض الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة رفح ال�سرعية الإبتدائية 

الموضوع مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة رفح الشرعية 

إلى/ فتحية اسعد محمود داود
من يافا وسكان المانيا مجهولة محل اإلقامة فيها اآلن يقضى 
حضورك الى محكمة رفح الش���رعية ي���وم الخميس الموافق 
2018/8/9 الساعة الثامنة صباحا ولذلك للنظر في اإلستدعاء 
المق���دم من قبل زوجك أنيس مصطف���ى أحمد غريز وكيال / 
أحم���د مصطفي احمد غريز بخص���وص بطالقك منك وان لم 
تحضري في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الش���رعي 

حال غيابك . 
لذلك جرى تبلغيك حسب االصول .

حرر في 4/ذو القعدة / 1439 ه� وفق 2018/7/17  

القائم باأعمال قا�سي رفح ال�سرعي

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

جمل�ض الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية الإبتدائية 

الموضوع مذكرة تبليغ قرار استئنافي 
إلى المستأنف عليه / عالم محمد عبدالله السرساوي من غزة وسكان 
الضفة ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن لقد عادت القضية أساس 
2017/617 ميالدي والمتكونة بينك وبين المدعية بس���مة محمد 
حسن نصار من غزة وسكانها وموضعها تفريق للهجرة والتعليق 
من مقام محكمة االس���تنئناف الش���رعية بغ���زة منقوضة الحكم 
المس���تأنف حمكًا قاب���ال للطعن امام المحكمة الش���رعية بموجب 
القرار االس���تئنافي اساس 7531 س���جل 17 عدد 131 المؤرخ في 
2018/5/9 م وقد جددت تحت أس���اس جديد 2018/443 م وعين 
لها جلس���ة يوم األحد 2018/9/2 م الس���اعة 10 صباحا لذلك صار 

تبليغك حسب األصول .
وحرر في 27 شوال 1439 ه� وفق 2018/7/11 م .

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي 
حممد مو�سى كريزم 



2018الخميس     ذو القعدة         هـ   يوليو         م    61439 19

غزة / االستقالل: 
أكد المجلس التشريعي الفلسطيني 
أن انته����اكات االحتالل اإلس����رائيلي 
ضد س����كان "الخ����ان األحمر" ش����رق 
القدس المحتلة الهادفة لتهجيرهم 
من أرضهم تش����كل كارث����ة وجرائم 
حرب ضد اإلنس����انية وتطهيًرا عرقًيا 
إلخالء القدس م����ن أهلها األصليين، 
داعًي����ا لمواجه����ة مخط����ط االحتالل 

وحماية السكان.
جاء ذلك خالل جلس����ة خاصة عقدها 
المجلس ي����وم أمس االربع����اء بمقره 
ف����ي مدينة غ����زة لمناقش����ة أحداث 
"الخان األحمر"، حيث اس����تمع النواب 
خالل الجلس����ة لتقرير لجنة القدس 
واألقصى حول مس����تجدات األحداث 

بالقدس ومحيطها.
وأكد النائ����ب األول لرئيس المجلس 
الس����احة  أن  التش����ريعي أحمد بحر، 
تصعي����ًدا  تش����هد  الفلس����طينية 
خطيًرا في السياس����ات اإلس����رائيلية 
المنهجية  القمع  العنصرية وحمالت 
التي تستهدف الوجود الفلسطيني 
وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، 
وخصوًص����ا ف����ي منطق����ة الق����دس 

وضواحيها.
وأوضح بحر في مس����تهل الجلس����ة 
أن ذل����ك يأت����ي ف����ي إط����ار الح����رب 
الشرس����ة إلنه����اء قضيت����ي القدس 
والالجئين وتمرير المخطط األمريكي-

الصهيون����ي المس����مى ب������� "صفقة 

القرن". وندد بممارسة االحتالل ألبشع 
مظاهر التهجير واالس����تئصال بحق 

أهالي تجمع "الخان األحمر".
ونوه إل����ى أن االحت����الل ال يتورع عن 
إنف����اذ مخططات����ه العنصري����ة التي 
ُتصنف ضم����ن جرائم الحرب وجرائم 
اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية حسب 
والقوانين  الحقوقية  القواعد  منطوق 
الدولية، وذلك بالتوازي مع سياساتها 
اإلجرامي����ة تج����اه قطاع غ����زة وأهله 

الصامدين.
وأش����ار إلى أن سلطات االحتالل تقود 
الذي  المنطقة مجدًدا نح����و االنفجار 
نتائجه  وتتحم����ل  ثمن����ه  س����تدفع 

إجراءاتها  بفعل  الكارثية  وتداعياته 
وسياس����اتها الخطي����رة التي أقدمت 
عليه����ا مؤخ����ًرا، والت����ي تمثلت في 
التصعيد العس����كري وزي����ادة وتيرة 
التدمير وقتل األطفال المتعمد ومن 
بينهم الطف����الن لؤي كحي����ل وأمير 
النمرة، وتشديد الحصار على المعابر 
ومنع إدخ����ال البضائ����ع والكثير من 

األصناف الهامة.
ودع����ا بح����ر الش����عب الفلس����طيني 
في الق����دس والضف����ة الغربية وغزة 
والداخ����ل المحتل وف����ي كافة أماكن 
تواج����ده إلى النفير الع����ام لمواجهة 
واألمريكية،  اإلسرائيلية  المخططات 

وإفشال حمالت التهويد واالستيطان 
المسعورة ومن بينها حمالت التهجير 
والتطهي����ر واإلب����ادة الجماعي����ة في 

"الخان األحمر".
وطال����ب بتطوي����ر آف����اق المقاوم����ة 
الش����عبية الواس����عة ض����د االحتالل 
في كافة نق����اط التماس والمواجهة، 
مؤكدًا أن مسيرات العودة التي قدمت 
عش����رات الش����هداء وآالف الجرح����ى 

مستمرة حتى تحقيق أهدافها.
وأكد أن الشعب الفلسطيني سيظل 
متمس����كًا بحقوقه وثوابته الوطنية، 
ول����ن نقايض الحقوق الفلس����طينية 

الخالدة بأثمان سياسية رخيصة.

خالل جلسة خاصة بغزة
التشريعي: ما يجري بـ »الخان األحمر« كارثة يجب مواجهتها بقوة

جل�صة خا�صة للمجل�س �لت�صريعي بغزة �أم�س            ) ت�صوير/ حممود عجور (

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، يوم أمس، إلى شد الرحال 
للمس���جد األقصى لمواجهة المس���يرة التي دعت عصابات المستوطنين إلى 

مشاركة واسعة بها في المسجد األقصى يوم السبت المقبل.
وأكد ادعيس في بيان صحفي وصلت االستقالل نسخة منه، أن األقصى يحتاج 
منا إلى وقفة جدية تدفع هجمات المس���توطنين وانتهاكاتهم اليومية التي 
تتضاعف في أوقات قياسية كما حصل صبيحة األربعاء باقتحام أكثر من 350 

مستوطنًا خالل فترة قياسية، تحت حماية قوات االحتالل وشرطته.
وقال إن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي تجاه حراس المسجد األقصى، وسدنته تؤكد 
على منهجيته إلفراغ المس���جد من حماته والمدافعين عنه، األمر الذي يقتضي من 
أبناء الشعب الفلسطيني للعمل على مؤازرتهم والوقوف معهم في وجه انتهاكات 
قطعان المس���توطنين. وطالب ادعيس اليونس���كو للوقوف بشكل جدي للدفاع عن 

قراراتها التي اتخذتها تجاه القدس وبلدتها القديمة، والمسجد األقصى.

ادعيس يدعو لشد الرحال 
لألقصى لمواجهة مسيرة 

المستوطنين السبت

أريحا/ االستقالل:
هدمت جرافات عس���كرية إس���رائيلية يوم أمس، منزلين ف���ي منطقة الديوك 

التحتا بمدينة أريحا.
وأفادت مصادر محلية بأن جرافات عس���كرية إسرائيلية بحماية أمنية مشددة 

هدمت منزلين في منطقة الديوك التحتا، بحجة عدم الترخيص.

بحجة عدم الترخيص
االحتالل يهدم

 منزلين في أريحا

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت القناة العبرية الثانية، يوم أمس األربعاء، أن رئيس الوزراء 
"اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو أمر بوقف مشروع قانون فيسبوك.

وبحس���ب القناة، فإن نتنياهو اتصل هاتفًيا بالوزير جلعاد أردان 
والوزيرة إيليت شاكيد وطلب منهما عدم تقديم مشروع القانون 

أمام الهيئة العامة للكنيست في الوقت الحالي.
وكانت لجنة التش���ريع "اإلس���رائيلية" أقرت بالقراءتين الثانية 
والثالثة لمش���روع القانون الذي يسمح بإزالة منشورات وصفت ب� 
"التحريضية" عبر االنترنت وخاصًة شبكات التواصل االجتماعي. 
وكان م���ن المقرر ع���رض مش���روع القانون على الهيئ���ة العامة 

للكنيس���ت للتصويت عليه. قبل أن يطلب نتنياهو وقفه بسبب 
خالف���ات داخل بعض أحزاب االئتالف بش���أنه، بحجة أنه ال يركز 

فقط على "اإلرهاب الفلسطيني".
ويسمح القانون للمحكمة المركزية بطلب من الشاباك أو "الدولة" 
أن تصدر أمًرا يحظر بموجبه نش���ر محتوى عبر االنترنت بما فيها 
على "فيس���بوك" أو "تويتر" أو "غوغل، ومنح الصالحية لها إلصدار 
األمر للش���ركات المزودة بإزالة محتوى "تحريضي" والذي يشكل 
مخالفة جنائية. كما يس���مح القانون للمحكم���ة بأن تحظر على 
محركات البحث مثل "غوغل" أن تضع في خيارات البحث مواقع أو 

مواد "تحريضية" بعينها.

نتنياهو يأمر بوقف قانون »فيسبوك«

غزة/ االستقالل:
أكدت اتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين )أونروا( في أماكن وجودها الخمسة، أن األمن 
الوظيفي للموظفين والعاملين في »أونروا« خط أحمر، محذرة 
الوكالة من المس���اس بحقوقهم أو حق���وق أي  نوع من أنواع 

عقود العمل أو إلغائها بغض النظر عن جهة التمويل.
وأوضح���ت االتحادات ف���ي بيان وصل » االس���تقالل«، امس 
األربع���اء، عقدها اجتماعًا  الثالثاء، ضم االتحادات في مناطق 
عمل »أونروا« الخمس، لتدارس األوضاع بعد قرار إدارة الوكالة 
إلغاء عقود مئات الموظفين في غزة والضفة الغربية المحتلة، 
مش���يرة إلى أن كثيًرا منهم بعقود دائم���ة منذ أكثر من 16 
عاًما. وذكرت أن تسريح عدد من الموظفين السوريين الذين 
يعمل���ون في األردن ولبنان، يمه���د الطريق إللغاء المزيد من 
الوظائ���ف بحجة العجز القائ���م في موازن���ة الوكالة، بفعل 
التقليص األمريك���ي. وأّكدت االتحادات ع���ّدة نقاٍط، أبرزها: 
»هناك فرق كبير بين موظف���ي العقود المؤقتة التي يعمل 
أصحابها في مشاريع لمدد محددة وبين الموظف الدائم على 
الفئات X أو A، وال يجوز بأي حال من األحوال المساس بأي نوع 

من هذه العقود أو إلغاؤها بغض النظر عن جهة التمويل«.
ونبهت إلى أّن »األونروا مؤسس���ة إنس���انية دولية وظيفتها 
األساسية رعاية الالجئين الفلسطينيين باإلغاثة والتشغيل، 
وبالتال���ي يجب أن يبقى هؤالء الموظف���ون على رأس العمل، 

وال يكون حل األزمة المالية على حس���اب رواتبهم بإلغائها أو 
تخفيضها«. وطالبت االتحادات الخمس���ة اإلدارة »بالموافقة 
على نقل الموظفين الس���وريين الذين يعملون في األردن أو 

ا«. في لبنان واستيعابهم في الشواغر المتوفرة حالّيً
ولف���ت البيان إل���ى أّن »االتحادات في الضف���ة الغربية وغزة 
طرحت جملة من الحلول العقالنية والمهنية للخروج من أزمة 
الموظفين، تدعو إدارة الوكالة إلى فتح حوار س���ريع ومباشر 
لمناقشتها«. وقالت االتحادات: »إن بدء العام الدراسي القادم 
2018-2019 ألكثر من نصف مليون طالب وطالبة في مدارس 
األونروا في موعده وكما هو مخطط له جنبا إلى جنب مع طلبة 
مدارس الدول المضيفة أمر مقدس، وال يجوز أن نجعله مصدر 
قلق وتوتر وخوف للطالب على مس���تقبله وللمعلم على رزقه 
وللدولة المضيفة على أمنها ولألونروا على سمعتها. وال نقبل 
بتكرار مش���هد عام 2015 حيث عاش الجميع على أعصابهم 

وهم ينتظرون قرار فتح المدارس في موعدها«.
ونّب���ه إل���ى أن »االتحادات س���تبقى في حال���ة انعقاد دائم 
وتواصل مستمر مع إدارة الوكالة ومختلف الجهات الرسمية 
ومؤسس���ات المجتمع المدني للتعاون ف���ي نزع فتيل األزمة 
وحل المش���كلة القائمة؛ ألن أزم���ة الوكالة ال تحل بمثل هذه 
التقليصات، وأن الهجمة على األونروا أكبر من ذلك، كما يؤكد 
المؤتمر على أن األمن الوظيفي ل� 30000 موظف خط أحمر ال 

يمكن التراجع عنه ومن أولى أوليات المؤتمر«.

اتحاد العاملين في »أونروا«:
 األمن الوظيفي خط أحمر
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لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�ضية رقم 995/2017

أمام االستاذ:عوض الله عوض الله
سكرتارية: نرمين داود

المدعي ابراهيم حسن ابراهيم دويدار    من غزة شارع الشهداء الحساينة هوية رقم :800248858   
المدعى عليهم :  وكيله المحامي محمد عبد السالم داود  غزة برج الجالء

1_يوسف سعيد سليم بصل              من غزة تل الهوا اذاعة والتلفزيون
2_وفائي نعمان عبد الجواد السوسي    غزة الرمال شارع فلسطين بجوار سنتر التركماني

3_ جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي ويمثلها /نعيم مطر الغلبان     /من غزة تل الهوا خلف محطة فارس للبترول
4_ احسان عبد الرؤوف البونو       من غزة الرمال شارع الوحدة مقابل مخبز الشنطي

5_ محمد خليل ابراهيم يونس       من النصيرات ارض االثار
6_ رزق احمد حسين ابو العطا      من غزة شارع المارس مقابل سنتر الشجاعية 

7_ نبيل ابراهيم محمد ابو عمشة باإلصالة عن نفسه باإلضافة الي باقي تركة وورثة والده / ابر اهيم محمد صالح ابو عمشة 
من بيت حانون

8 _ خالد عبد الكريم الحرتاني باإلصالة عن نفسه وباإلضافة لورثة وتركة والده  من غزة الرمال شارع فلسطين مقابل سوبر 
ماركت القيشاوي

9_ محمد نمر ابراهيم محمد المغربي باإلصالة عن نفس���ه وباإلضافة لورثة وتركة والده من غزة الرمال مبنى التنمية وكالة 
الغوث لألجئين

10_ احمد محمد ابراهيم المغربي من غزة الرمال بجوار مبنى التنمية وكالة الغوث لألجئين
11_ خميس محمد ابراهيم المغربي / من غزة الرمال بجوار مبنى التنمية وكالة الغوث لألجئين

12_خطاب عمر محمد ابراهيم المغربي باإلصالة عن نفسه وباإلضافة لورثة وتركة والده من غزة الرمال بجوار مبني التنمية 
وكالة الغوث لألجئين

13_ عزة يوس���ف محمد ابراهيم المغربي باإلصالة عن نفس���ها وباإلضافة لورثة وتركة والدها   من غزة الرمال بجوار مبنى 
التنمية وكالة الغوث لالجئين.

نوع الدعوة: تنفيذ عيني قيمة الدعوى )85000$( خمسة وثمانون الف دوالر امريكي 
تاريخ االيداع 2017/11/16م    جلسة يوم 2018/7/3م

الحضور حضر االستاذ محمد داود وكيل المدعي       وحضر االستاذ  /اديب الربعي وكيل المدعي عليه ولم يحضر المدعى 
عليهم عدا عليهم 3بحقهم حضوريا

 الحكم:
 باسم الشعب العربي الفلسطيني 

حكم���ت المحكمة بتنفيذ عقد االتفاق على بيع وهو المبرز م/2 والمحرر بتاريخ 10/22 /2017 بين كل من /ابراهيم حس���ن 
ابراهيم دويدار /يوسف سعيد سليم بصل تنفيذا عينيا وذلك بشطب ما مساحته )394م2( ثالثمائة واربعة وتسعون متر  
مربعًا الواقعة بارض القس���يمة رقم )9( بالقطعة رقم )2331( من ارض النصيرات المس���ماة ام عامر عن اسم مورث المدعى 
عليه التاس���ع والمدعى عليهم العاشر والحادي عش���ر ومورثي المدعى عليها الثاني عشر والثالثة عشر وتسجيلها باسم 
المدعي ابراهيم حس���ن ابراهيم دويدار واش���عار دائرة الطابو بغزة بذلك وتضمين المدعي بما اتاه من رس���وم ومصاريف 

واتعاب محاماة حكما صدر وافهم علنا بتاريخ 2018/7/3م 

  قا�ضي حمكمة البداية 
 ا.عو�ض اهلل عو�ض اهلل

غزة/ االستقالل:
دعا المنسق اإلنساني لألرض الفلسطينية المحتلة 
في )أوتشا( جيمي ماكغولدريك، إلى اتخاذ تدابير 
عاجلة لمنع حدوث مزيد م����ن التدهور في الوضع 
اإلنساني في قطاع غزة في أعقاب تشديد القيود 

على التنّقل.
وقال ماكغولدريك لدى زيارته قطاع غزة أول أمس 
:" إن الوض����ع في غزة ب����ات محفوًفا بمخاطر بالغة، 
ويساورني القلق العميق إزاء فرض قيود إضافية 
على معبر كرم أبو سالم، الذي يشّكل عصب الحياة 

لسكان قطاع غزة".
وأضاف أن هذه القيود تهّدد، في حال استمرارها 
بحدوث تدهور كبير في وضع تنتابه الهشاش����ة 
وظروف إنس����انية يلّفها البؤس ف����ي األصل، وال 

سيما في القطاع الصحي.
وأش����ار إلى أن القي����ود الجديدة الت����ي فرضتها 
الس����لطات اإلس����رائيلية في ي����وم 9 تموز/يوليو، 
وش����ّددتها في 16يوليو، تحظر دخ����ول البضائع 
باس����تثناء المواد الغذائي����ة، وتحظر خروج جميع 
البضائع، كما تقّلص منطقة صيد األس����ماك على 

امتداد ساحل غزة إلى ثالثة أميال بحرية.
وأوض����ح أن ما يثي����ر القلق على نح����و خاص األثر 
الذي س����يخّلفه نقص الوقود على تقديم خدمات 
الرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي 

الضرورية في قطاع غزة.
ولفت إلى أنه مع انقطاع الكهرباء لفترات تصل إلى 
20 س����اعة في اليوم، فإن ما يربو على 220 منشأة 
صحية ومنشآت المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحي����ة تعتمد على وقود الط����وارئ الذي تمّوله 

الجهات المانحة لتش����غيل المولدات االحتياطية 
الالزمة لتقديم الخدمات األساسية.

وبين أن منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحي����ة تمل����ك حالًيا إمدادات ال تغطي س����وى 
سبعة إلى عشرة أيام، بينما تغطي إمدادات وقود 
الط����وارئ المتاحة للمنش����آت الصحية ما يقل عن 

سبعة أيام.
وأكد أن الحاجة تستدعي تأمين تمويل قدره 4.5 
مليون دوالر بص����ورة عاجلة لتأمين وقود الطوارئ، 

الذي ينَفد في آب/أغسطس.
وذكر أنه "في الوقت نفس����ه يترك التمويل الذي 
بلغ أدنى مستوياته على مدى تاريخه، وما يقترن 
به من أزمة مالية غير مسبوقة تعصف بوكالة األمم 
المتحدة إلغاثة وتش����غيل الالجئين الفلسطينية 
)أون����روا(، المنظمات الش����ريكة ف����ي مجال العمل 
اإلنساني في موقف ضعيف ال يمّكنها من الوفاء 
باالحتياجات المتزايدة أو االس����تجابة ألي تدهور 

آخر".
ولف����ت إلى أنه في الوقت الراه����ن، لم يجِر تمويل 
س����وى 23% من المناش����دة اإلنس����انية لألرض 
الفلس����طينية المحتلة، والذي يستهدف 70 في 

المائة منها قطاع غزة.
وقال ماكغولدريك: "إننا على ُبعد خطوات معدودة 
م����ن وقوع تده����ور كارثي ال تطال آث����اره الممتدة 
المحتملة الفلس����طينيين في قطاع غزة وحدهم، 
بل المنطقة بأس����رها، وينبغي ل����كل جهة تملك 
القدرة على تحسين الوضع العمل على التخفيف 
من المعاناة التي يتكّبدها عامة الفلسطينيين في 

القطاع."

الخليل/ االستقالل:
أخطرت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس األربعاء، بهدم منشأة 
لتربية األغنام غرب مدينة يّطا في محافظة الخليل جنوب الّضفة الغربية 

المحتلة.
وأفاد منّسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار  واالستيطان جنوب 
الّضف���ة الغربية راتب الجبور إّن قّوة عس���كرية من التنظيم اإلس���رائيلي 
واإلدارة المدنية اإلس���رائيلية س���ّلمت المواطن إبراهيم محمود الهريني 

إخطارا بإزالة بركس لألأغنام بذريعة البناء دون ترخيص.
وقال: "خالل األسبوع الماضي جرى إخطار 4 بيوت سكنية بنفس المنطقة"، 
موضًحا بأّن االحتالل يهدف من خالل هذه اإلجراءات إلى تهجير س���كان 
ه���ذه المنطقة والتوس���ع فيها، على حس���اب األراضي المج���اورة لصالح 

المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين وهي مستوطنة "عتنائيل".

غزة/ االستقالل:
ش���دد القيادي في حركة حماس النائب مش���ير المصري على 
أن البالونات الحارقة التي يخشاها االحتالل ويستنجد العالم 

إليقافها "مستمرة".
وق���ال النائ���ب المصري خ���الل مهرج���ان فوج الع���ودة الذي 
نظمت���ه الكتل���ة اإلس���المية ش���رق غ���زة،، لتكري���م الطالب 
المتفوقين "مس���يرات العودة ستستمر والمقاومة يدها على 

الزناد".
وأضاف المصري أن "معادلة القصف بالقصف التي فرضتها 
المقاومة لها ما بعدها وتلتقي مع نظرية التكامل ما بين األداء 

الشعبي ومعادلة الردع".

غزة/ االستقالل:
قال رئيس اللجنة الرئاس���ية إلدخال البضائع إلى 
قطاع غزة رائد فتوح إن سلطات االحتالل سمحت 
أمس األربعاء بإدخال مواد غذائية وأدوية فقط إلى 

القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.
وتوق���ع فتوح أن يت���م إدخال ما بي���ن 120-100 
شاحنة فقط خالل اليوم )أمس( الفتا في تصريح 
صحفي إلى أن االحتالل س���مح أول أمس الثالثاء 

بإدخال أدوية وأغذية عبر المعبر.
وأوض���ح فتوح ف���ي تصريحات صحفي���ة أنه من 

المتوق���ع إدخال ما بين 100-120 ش���احنة اليوم 
محملة باألدوية والمواد الغذائية فقط إلى القطاع، 
الفًتا إلى أنه تم أمس الثالثاء إدخال أغذية وأدوية 

عبر المعبر.
وق���ررت حكومة االحت���الل الثالثاء من األس���بوع 
الماضي إغالق معبر كرم أبو س���الم بش���كل كامل 
وحتى إش���عار آخر، ومنع إدخال كافة المحروقات 
والبضائع، باإلضافة إلى تقليص مس���احة الصيد 

من ستة إلى ثالثة أميال.
ويأتي هذا القرار استكمااًل لقرار سابق اتخذته 

حكومة االحتالل قبل أسبوع بتقليص البضائع 
الموردة إلى القطاع عبر المعبر، ومنع التصدير، 
مدعي���ًة أن ذلك جاء بس���بب اس���تمرار إطالق 
البالون���ات الحارق���ة تجاه مس���توطنات غالف 

القطاع.
و"كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن 
خالله يتم إدخال مواد البناء والس���لع والمحروقات 
والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن 
إغالقه التس���بب في أزمة اقتصادية ومعيش���ية 

كبيرة في القطاع.

االحتالل يسمح بإدخال أدوية ومواد غذائية فقط لغزة

بيت لحم/ االستقالل:
نظم����ت هيئ����ة ش����ؤون األس����رى 
وجمعية األس����رى المحررين ونادي 
األسير الفلسطيني وقفة تضامنية 
مع األس����رى المضربين عن الطعام، 
حسن شوكة المضرب منذ 45 يومًا، 
ومحمود عياد، واس����الم الجواريش ، 
وعيسى عوض، وذلك أمام الصليب 
األحم����ر ف����ي بي����ت لح����م بالضفة 

المحتلة.
وتحدث عيس���ى قراقع رئيس هيئة 
ش���ؤون االس���رى والمحرري���ن ع���ن 
الخطورة الصحية لألسرى المضربين، 
وعن مطالبهم العادلة، مذكرا بوجوب 
تدخل الهيئات الدولية والمؤسسات 
الحقوقية من اجل انقاذ حياة االسرى 
وإدانة حكومة اس���رائيل لتجاهلها 

مطالب االسرى االداريين.
وتطرق قراقع، ال���ى قرصنة حكومة 

اسرائيل وس���رقتها ألموال االسرى 
من خالل س���ن القواني���ن باقتطاع 
مخصص���ات االس���رى م���ن عائدات 
الضرائ���ب الفلس���طينية، قائال: "إن 
ه���ذه جريمة تش���رعها اس���رائيل 

القواني���ن  ل���كل  مخالف���ة  وه���ي 
والمواثيق الدولية ، وإننا في السلطة 
القرار  الفلس���طينية لن نقبل بهذا 
مخصصات  صرف  في  وسنس���تمر 
االس���رى حتى لو كلفن���ا ذلك بدفع 

رواتبنا لألسرى".
ودعا قراقع الى تحش���يد أكبر قاعدة 
شعبية ورس���مية لرفض هذا القرار، 
و الى اس���تمرار التفاع���ل والتأييد 

لالسرى المضربين.

اعتصام تضامني مع األسرى المضربين 
أمام الصليب األحمر في بيت لحم

جانب من العت�ضام الت�ضامني مع الأ�ضرى امل�ضربني يف بيت حلم اأم�ض  

دعا التخاذ تدابير عاجلة لمنعها

المنسق اإلنساني يحذر من تفاقم 
األزمة بغزة بفعل القيود الجديدة

المصري: مسيرات العودة 
مستمرة والمقاومة

 يدها على الزناد

االحتالل يخطر بهدم 
حظيرة أغنام بيطا
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لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�ضية رقم 995/2017

أمام االستاذ:عوض الله عوض الله
سكرتارية: نرمين داود

المدعي ابراهيم حسن ابراهيم دويدار    من غزة شارع الشهداء الحساينة هوية رقم :800248858   
المدعى عليهم :  وكيله المحامي محمد عبد السالم داود  غزة برج الجالء

1_يوسف سعيد سليم بصل              من غزة تل الهوا اذاعة والتلفزيون
2_وفائي نعمان عبد الجواد السوسي    غزة الرمال شارع فلسطين بجوار سنتر التركماني

3_ جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي ويمثلها /نعيم مطر الغلبان     /من غزة تل الهوا خلف محطة فارس للبترول
4_ احسان عبد الرؤوف البونو       من غزة الرمال شارع الوحدة مقابل مخبز الشنطي

5_ محمد خليل ابراهيم يونس       من النصيرات ارض االثار
6_ رزق احمد حسين ابو العطا      من غزة شارع المارس مقابل سنتر الشجاعية 

7_ نبيل ابراهيم محمد ابو عمشة باإلصالة عن نفسه باإلضافة الي باقي تركة وورثة والده / ابر اهيم محمد صالح ابو عمشة 
من بيت حانون

8 _ خالد عبد الكريم الحرتاني باإلصالة عن نفسه وباإلضافة لورثة وتركة والده  من غزة الرمال شارع فلسطين مقابل سوبر 
ماركت القيشاوي

9_ محمد نمر ابراهيم محمد المغربي باإلصالة عن نفس���ه وباإلضافة لورثة وتركة والده من غزة الرمال مبنى التنمية وكالة 
الغوث لألجئين

10_ احمد محمد ابراهيم المغربي من غزة الرمال بجوار مبنى التنمية وكالة الغوث لألجئين
11_ خميس محمد ابراهيم المغربي / من غزة الرمال بجوار مبنى التنمية وكالة الغوث لألجئين

12_خطاب عمر محمد ابراهيم المغربي باإلصالة عن نفسه وباإلضافة لورثة وتركة والده من غزة الرمال بجوار مبني التنمية 
وكالة الغوث لألجئين

13_ عزة يوس���ف محمد ابراهيم المغربي باإلصالة عن نفس���ها وباإلضافة لورثة وتركة والدها   من غزة الرمال بجوار مبنى 
التنمية وكالة الغوث لالجئين.

نوع الدعوة: تنفيذ عيني قيمة الدعوى )85000$( خمسة وثمانون الف دوالر امريكي 
تاريخ االيداع 2017/11/16م    جلسة يوم 2018/7/3م

الحضور حضر االستاذ محمد داود وكيل المدعي       وحضر االستاذ  /اديب الربعي وكيل المدعي عليه ولم يحضر المدعى 
عليهم عدا عليهم 3بحقهم حضوريا

 الحكم:
 باسم الشعب العربي الفلسطيني 

حكم���ت المحكمة بتنفيذ عقد االتفاق على بيع وهو المبرز م/2 والمحرر بتاريخ 10/22 /2017 بين كل من /ابراهيم حس���ن 
ابراهيم دويدار /يوسف سعيد سليم بصل تنفيذا عينيا وذلك بشطب ما مساحته )394م2( ثالثمائة واربعة وتسعون متر  
مربعًا الواقعة بارض القس���يمة رقم )9( بالقطعة رقم )2331( من ارض النصيرات المس���ماة ام عامر عن اسم مورث المدعى 
عليه التاس���ع والمدعى عليهم العاشر والحادي عش���ر ومورثي المدعى عليها الثاني عشر والثالثة عشر وتسجيلها باسم 
المدعي ابراهيم حس���ن ابراهيم دويدار واش���عار دائرة الطابو بغزة بذلك وتضمين المدعي بما اتاه من رس���وم ومصاريف 

واتعاب محاماة حكما صدر وافهم علنا بتاريخ 2018/7/3م 

  قا�ضي حمكمة البداية 
 ا.عو�ض اهلل عو�ض اهلل

غزة/ االستقالل:
دعا المنسق اإلنساني لألرض الفلسطينية المحتلة 
في )أوتشا( جيمي ماكغولدريك، إلى اتخاذ تدابير 
عاجلة لمنع حدوث مزيد م����ن التدهور في الوضع 
اإلنساني في قطاع غزة في أعقاب تشديد القيود 

على التنّقل.
وقال ماكغولدريك لدى زيارته قطاع غزة أول أمس 
:" إن الوض����ع في غزة ب����ات محفوًفا بمخاطر بالغة، 
ويساورني القلق العميق إزاء فرض قيود إضافية 
على معبر كرم أبو سالم، الذي يشّكل عصب الحياة 

لسكان قطاع غزة".
وأضاف أن هذه القيود تهّدد، في حال استمرارها 
بحدوث تدهور كبير في وضع تنتابه الهشاش����ة 
وظروف إنس����انية يلّفها البؤس ف����ي األصل، وال 

سيما في القطاع الصحي.
وأش����ار إلى أن القي����ود الجديدة الت����ي فرضتها 
الس����لطات اإلس����رائيلية في ي����وم 9 تموز/يوليو، 
وش����ّددتها في 16يوليو، تحظر دخ����ول البضائع 
باس����تثناء المواد الغذائي����ة، وتحظر خروج جميع 
البضائع، كما تقّلص منطقة صيد األس����ماك على 

امتداد ساحل غزة إلى ثالثة أميال بحرية.
وأوض����ح أن ما يثي����ر القلق على نح����و خاص األثر 
الذي س����يخّلفه نقص الوقود على تقديم خدمات 
الرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي 

الضرورية في قطاع غزة.
ولفت إلى أنه مع انقطاع الكهرباء لفترات تصل إلى 
20 س����اعة في اليوم، فإن ما يربو على 220 منشأة 
صحية ومنشآت المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحي����ة تعتمد على وقود الط����وارئ الذي تمّوله 

الجهات المانحة لتش����غيل المولدات االحتياطية 
الالزمة لتقديم الخدمات األساسية.

وبين أن منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحي����ة تمل����ك حالًيا إمدادات ال تغطي س����وى 
سبعة إلى عشرة أيام، بينما تغطي إمدادات وقود 
الط����وارئ المتاحة للمنش����آت الصحية ما يقل عن 

سبعة أيام.
وأكد أن الحاجة تستدعي تأمين تمويل قدره 4.5 
مليون دوالر بص����ورة عاجلة لتأمين وقود الطوارئ، 

الذي ينَفد في آب/أغسطس.
وذكر أنه "في الوقت نفس����ه يترك التمويل الذي 
بلغ أدنى مستوياته على مدى تاريخه، وما يقترن 
به من أزمة مالية غير مسبوقة تعصف بوكالة األمم 
المتحدة إلغاثة وتش����غيل الالجئين الفلسطينية 
)أون����روا(، المنظمات الش����ريكة ف����ي مجال العمل 
اإلنساني في موقف ضعيف ال يمّكنها من الوفاء 
باالحتياجات المتزايدة أو االس����تجابة ألي تدهور 

آخر".
ولف����ت إلى أنه في الوقت الراه����ن، لم يجِر تمويل 
س����وى 23% من المناش����دة اإلنس����انية لألرض 
الفلس����طينية المحتلة، والذي يستهدف 70 في 

المائة منها قطاع غزة.
وقال ماكغولدريك: "إننا على ُبعد خطوات معدودة 
م����ن وقوع تده����ور كارثي ال تطال آث����اره الممتدة 
المحتملة الفلس����طينيين في قطاع غزة وحدهم، 
بل المنطقة بأس����رها، وينبغي ل����كل جهة تملك 
القدرة على تحسين الوضع العمل على التخفيف 
من المعاناة التي يتكّبدها عامة الفلسطينيين في 

القطاع."

الخليل/ االستقالل:
أخطرت س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس األربعاء، بهدم منشأة 
لتربية األغنام غرب مدينة يّطا في محافظة الخليل جنوب الّضفة الغربية 

المحتلة.
وأفاد منّسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار  واالستيطان جنوب 
الّضف���ة الغربية راتب الجبور إّن قّوة عس���كرية من التنظيم اإلس���رائيلي 
واإلدارة المدنية اإلس���رائيلية س���ّلمت المواطن إبراهيم محمود الهريني 

إخطارا بإزالة بركس لألأغنام بذريعة البناء دون ترخيص.
وقال: "خالل األسبوع الماضي جرى إخطار 4 بيوت سكنية بنفس المنطقة"، 
موضًحا بأّن االحتالل يهدف من خالل هذه اإلجراءات إلى تهجير س���كان 
ه���ذه المنطقة والتوس���ع فيها، على حس���اب األراضي المج���اورة لصالح 

المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين وهي مستوطنة "عتنائيل".

غزة/ االستقالل:
ش���دد القيادي في حركة حماس النائب مش���ير المصري على 
أن البالونات الحارقة التي يخشاها االحتالل ويستنجد العالم 

إليقافها "مستمرة".
وق���ال النائ���ب المصري خ���الل مهرج���ان فوج الع���ودة الذي 
نظمت���ه الكتل���ة اإلس���المية ش���رق غ���زة،، لتكري���م الطالب 
المتفوقين "مس���يرات العودة ستستمر والمقاومة يدها على 

الزناد".
وأضاف المصري أن "معادلة القصف بالقصف التي فرضتها 
المقاومة لها ما بعدها وتلتقي مع نظرية التكامل ما بين األداء 

الشعبي ومعادلة الردع".

غزة/ االستقالل:
قال رئيس اللجنة الرئاس���ية إلدخال البضائع إلى 
قطاع غزة رائد فتوح إن سلطات االحتالل سمحت 
أمس األربعاء بإدخال مواد غذائية وأدوية فقط إلى 

القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.
وتوق���ع فتوح أن يت���م إدخال ما بي���ن 120-100 
شاحنة فقط خالل اليوم )أمس( الفتا في تصريح 
صحفي إلى أن االحتالل س���مح أول أمس الثالثاء 

بإدخال أدوية وأغذية عبر المعبر.
وأوض���ح فتوح ف���ي تصريحات صحفي���ة أنه من 

المتوق���ع إدخال ما بين 100-120 ش���احنة اليوم 
محملة باألدوية والمواد الغذائية فقط إلى القطاع، 
الفًتا إلى أنه تم أمس الثالثاء إدخال أغذية وأدوية 

عبر المعبر.
وق���ررت حكومة االحت���الل الثالثاء من األس���بوع 
الماضي إغالق معبر كرم أبو س���الم بش���كل كامل 
وحتى إش���عار آخر، ومنع إدخال كافة المحروقات 
والبضائع، باإلضافة إلى تقليص مس���احة الصيد 

من ستة إلى ثالثة أميال.
ويأتي هذا القرار استكمااًل لقرار سابق اتخذته 

حكومة االحتالل قبل أسبوع بتقليص البضائع 
الموردة إلى القطاع عبر المعبر، ومنع التصدير، 
مدعي���ًة أن ذلك جاء بس���بب اس���تمرار إطالق 
البالون���ات الحارق���ة تجاه مس���توطنات غالف 

القطاع.
و"كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن 
خالله يتم إدخال مواد البناء والس���لع والمحروقات 
والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن 
إغالقه التس���بب في أزمة اقتصادية ومعيش���ية 

كبيرة في القطاع.

االحتالل يسمح بإدخال أدوية ومواد غذائية فقط لغزة

بيت لحم/ االستقالل:
نظم����ت هيئ����ة ش����ؤون األس����رى 
وجمعية األس����رى المحررين ونادي 
األسير الفلسطيني وقفة تضامنية 
مع األس����رى المضربين عن الطعام، 
حسن شوكة المضرب منذ 45 يومًا، 
ومحمود عياد، واس����الم الجواريش ، 
وعيسى عوض، وذلك أمام الصليب 
األحم����ر ف����ي بي����ت لح����م بالضفة 

المحتلة.
وتحدث عيس���ى قراقع رئيس هيئة 
ش���ؤون االس���رى والمحرري���ن ع���ن 
الخطورة الصحية لألسرى المضربين، 
وعن مطالبهم العادلة، مذكرا بوجوب 
تدخل الهيئات الدولية والمؤسسات 
الحقوقية من اجل انقاذ حياة االسرى 
وإدانة حكومة اس���رائيل لتجاهلها 

مطالب االسرى االداريين.
وتطرق قراقع، ال���ى قرصنة حكومة 

اسرائيل وس���رقتها ألموال االسرى 
من خالل س���ن القواني���ن باقتطاع 
مخصص���ات االس���رى م���ن عائدات 
الضرائ���ب الفلس���طينية، قائال: "إن 
ه���ذه جريمة تش���رعها اس���رائيل 

القواني���ن  ل���كل  مخالف���ة  وه���ي 
والمواثيق الدولية ، وإننا في السلطة 
القرار  الفلس���طينية لن نقبل بهذا 
مخصصات  صرف  في  وسنس���تمر 
االس���رى حتى لو كلفن���ا ذلك بدفع 

رواتبنا لألسرى".
ودعا قراقع الى تحش���يد أكبر قاعدة 
شعبية ورس���مية لرفض هذا القرار، 
و الى اس���تمرار التفاع���ل والتأييد 

لالسرى المضربين.

اعتصام تضامني مع األسرى المضربين 
أمام الصليب األحمر في بيت لحم

جانب من العت�ضام الت�ضامني مع الأ�ضرى امل�ضربني يف بيت حلم اأم�ض  

دعا التخاذ تدابير عاجلة لمنعها

المنسق اإلنساني يحذر من تفاقم 
األزمة بغزة بفعل القيود الجديدة

المصري: مسيرات العودة 
مستمرة والمقاومة

 يدها على الزناد

االحتالل يخطر بهدم 
حظيرة أغنام بيطا
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"اصالن" واحدة من آالف مرضى السرطان الذين يعيشون 
ذات المأس���اة، ويصطدمون أثناء رحلة عالجهم بالكثير 
م���ن المعيق���ات والعقبات التي تحي���ل حياتهم وحياة 
ذويه���م ال���ى جحيم ال يط���اق، جراء النق���ص الحاد في 
األدوية والخب���رات والمعدات الكفيلة بمكافحة مرضهم 
بمستشفيات القطاع، إضافة لمنعهم من العالج بالخارج، 
بفعل منع االحتالل اإلس���رائيلي سفرهم عبر معبر بيت 
حان���ون " اي���رز"، أو معبر رفح الذي ال يفت���ح أبوابه إال في 

أوقات متباعدة وتكدس اعداد المسافرين عليه.
وناشد مرضى القطاع الثالثاء الماضي، دول العالم من أجل 
توفي���ر االدوية لالزمة لعالجه���م، وذلك خالل وقفه أمام 
حاجز بيت حانون )ايرز( ش���مالي القطاع، نظمها القطاع 
الصحي  بمش���اركة ممثلين عن المؤسسات الحقوقية، 
وهيئة الحراك الش���عبي لمس���يرة العودة، باإلضافة الى 

أطباء وممرضين ومصابين وذويهم. 

" حرمونا العالج"
بصوت يملؤه الحزن واأللم، تقول اصالن ل�"االس���تقالل":" 
أكثر من س���نتين وأنا بعاني من س���رطان الثدي، واأللم 
بزي���د مع الوقت وتأخر العالج، منعوني أمنيًا من الس���فر 
للعالج بمستشفيات القدس لمدة سنه ألنه عندي ولدين 

شهداء". 
وتتابع بعي���ون دامعه:" بعد معاناة ومناش���دات طويلة 
عبر مؤسس���ات حقوق اإلنسان س���مح االحتالل بسفري 

الى القدس، لكن لألس���ف عند وصولي للمستشفى وجد 
األطباء أن المرض تغلغل بالثدي االيسر وتم استئصاله، 
واألن أعاني منه بالثدي األيمن وأخشي ان يكون مصيره 
االستئصال بس���بب منعي من السفر وعدم توفر العالج 

الالزم في المستشفيات غزة". 
وأضافت بحرقة:" مش س���هل علين���ا نعيش كل هادي 
الحياة، م���ش بكفي المرض بنهش فين���ا كمان حرمونا 
من العالج، بنروح على المستش���فى يقول���وا األطباء الزم 
تش���تروا العالج م���ن الصيدلية"، وضعن���ا تحت الصفر، 
بال���كاد نوفر األكل ألوالدنا وتكاليف المواصالت عش���ان 
نروح المستش���فى كل يوم، من وين بدنا نشتري العالج 

والشريط الواحد بكلف 50شيكال؟" 
وفي نهاية حديثها، ناشدت المجتمع الدولي ومؤسسات 
حقوق االنس���ان بالتحرك إلنقاذ حياة مرضى الس���رطان 
بش���كل خاص ومرضى غزة بش���كل عام، وتوفير األدوية 
والتحويالت الطبية وفك الحصار عن غزة إلنهاء معاناتهم 

وتخفيف أالمهم. 

املوت يقرتب 
وداخل إحدى غرف مستش���فى الش���فاء ف���ي غزة، يرقد 
الفتي أيمن خالد ) 16عاما( على س���ريره، وعيناه تراقبان 
قط���رات محل���ول الكيماوي التي تتس���لل عب���ر أنبوب 
بالستيكي مشبوك بجسده النحيل الذي اغتاله سرطان 

الغدد الليمفاوية منذ عامين. 

على صدى أنين األلم الذى ينهش جس���ده، يقول خالد 
ل�"االستقالل":" حبات الدواء هيا االمل الوحيد لنا بالشفاء 
من المرض الذي يأكل أجس���ادنا مع مرور الوقت دون أن 
يشعر بنا أحد"، مضيفًا:" انقطاع الدواء يضاعف معاناتنا 
وآالمنا، ويجعلنا كالمتعلق بقش���ه نخشى أن تنقطع بأي 

وقت وتنتهي معه حياتنا". 
وأردف: " احن���ا مش طالبين منهم المس���تحيل كل اللي 
بدنا إياه انهم يرحمون���ا و يوفروا النا العالج، ألنه مكلف 
جدًا وال يس���تطيع أهالينا توفيره لنا، خاصة في األوضاع 
االقتصادي���ة والمعيش���ة الصعبة التي نعيش���ها في 

القطاع، األمر الذي ُيشعرنا أن الموت يقترب منا أكثر". 
ويتس���اءل بغضب:" أال نس���تحق الحي���اة، لماذا يصمت 
العالم عن معاناتن���ا ويتجاهل أوجاعنا، لقد أصبح حلمي 
الوحيد أن أشفى من المرض وأعيش حياة طبيعية كباقي 

الناس". 

ت�صتهدف القطاع ال�صحي 
وقال أش���رف الق���درة، المتح���دث باس���م وزارة الصحة 
الفلس���طينية، خالل مؤتم���ر عقد على هام���ش الوقفة 
الثالث���اء الماض���ي:" الحصار اإلس���رائيلي يس���تهدف 
تقويض منظومة الحياة اليومية للمواطن الفلس���طيني، 
خاصة في أبسط حقوقه العالجية للمرضى والمصابين؛ 
الذين ودعنا منهم المئات على مقصلة بوابات معبر بيت 

حانون".

وبّين القدرة أن "إس���رائيل" ل���م تكتف بمحاصرة القطاع 
الصحي بغزة ومنع إدخال األدوية، وتقييد حركة المرضى 
للس���فر الس���تكمال الع���الج، إنما اس���تهدفت بطريقة 
ممنهجة هذا القطاع، خالل مسيرة العودة وكسر الحصار".

وأكد على ض���رورة توّفر كامل العالجات والمس���تلزمات 
الطبي���ة وإمكانية وص���ول المرضى إلى المستش���فيات 

بالخارج لتلقي عالجهم الالزم لهم.
وبحس���ب وزارة الصح���ة الفلس���طينية، ف���إن الحص���ار 
اإلسرائيلي المتواصل، حرم القطاع الصحي من 50% من 

األدوية والمستلزمات الطبية.
ووف���ق الوزارة، ف���إن مئات المرض���ى والجرحى تمنعهم 
س���لطات االحتالل تحت حجج "أمنية" من مغادرة القطاع 

الستكمال عالجهم خارج غزة. 
وبحسب وزارة الصحة، فإن "56% من المرضى الذين هم 
بحاجة لتلق���ي العالج بالخارج، لم يس���مح لهم بمغادرة 
القطاع، خاصة مرضى السرطان الذين زاد عددهم بشكل 
ملحوظ في القطاع، بسبب الحروب التي شنتها "إسرائيل" 

على القطاع واستخدمت فيها األسلحة المحرمة دوليًا".
 ويس���جل س���نويا تش���خيص نح���و 1500 ش���خص 
بمرض الس���رطان  في قطاع غزة، حيث يعيشون معاناة 
كبرى نتيجة نقص أو ع���دم توافر العالج، والحصار الذي 
يعيش���ه القطاع، كما يتم تسجيل حاالت ابتزاز من قبل 
االحتالل اإلس���رائيلي او منعهم من السفر لتلقى العالج 

في مستشفيات الداخل المحتل أو الضفة المحتلة.

مرضى السرطان بغزة.. نقص األدوية يعبد طريق الموت!

غزة/ دعاء احلطاب: 
اعتادت املواطنة �صناء ا�صالن )40عاما( 

من خانيون�س جنوب قطاع غزة، على 
روتني العالج يف م�صت�صفى ال�صفاء، حيث 

تعاين من �صرطان الثدي منذ ما يقارب 
ثالث �صنوات، لكن عالجها توقف يف 

الآونة الأخرية لنق�س الأدوية ومنعها 
من ال�صفر للعالج باخلارج.  ولي�س هناك 

بديل اأمام » ا�صالن« لإخماد اأوجاعها 
�صوى  �صراء الأدوية من ال�صيدليات 

الطبية، لكن �صيق احلال وارتفاع تكلفة 
العالج يحول دون ذلك، لتت�صاعف األمها 

ويتبدد حلمها بال�صفاء. 

دولة فل�صطني
املجل�س الأعلى للق�صاء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

إعالن بيع بالمزاد العلني في  
القضية رقم 2017/6783

نعلن للعموم أن���ه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة السيارة من نوع ) فيات باندا ( لون ) ازرق غامق ( تحمل لوحة رقم 

)3815604(
فعلى م���ن يرغب بالدخول بالم���زاد عليه الحضور إل���ى دائرة تنفيذ 
محكمة بداية غزة في أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع 
قيم���ه التأمين بواقع 10% من قيمة التخمين وأن الرس���وم والداللة 
واالنتقال على نفقة المشتري علما بأن المزاد سينعقد الساعة الثانية 

عشرة من يوم الخميس 2018/8/2

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
وائل نبهان 

إعالن صادر عن جمعية 
إشراقة أمل للتنمية والتطوير 
يعل���ن مجلس إدارة جمعية إش���راقة أمل للتنمي���ة والتطوير عن عقد 
االجتماع الع���ادي للجمعية العمومية للعام )2018(وذلك يوم االثنين 
الموافق 2018/07/30الساعه 12 في مقر الجمعية النصيرات وانتخاب 

مجلس إدارة جديد للجمعية بعداستكمال االتي: 
1- استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العموميه 

لعام)2018(وذلك حتى تاريخ 2018/7/22
2- فتح باب الترش���يح لعضويةمجل���س اإلدارة وذلك لمدة يومين من 

تاريخ2018/7/24الى تاريخ 2018/7/25 
اإلدارة  مجل���س  لعضوي���ة  واالعت���راض  االنتس���اب  ب���اب  3-فت���ح 
والجمعي���ة العمومية وذلك لمدة يومين م���ن تاريخ 2018/7/26 حتى 

تاريخ2018/7/27 

مع فائق الحرتام والتقدير 
جمل�س اإدارة اجلمعية

غزة/ االستقالل:
طالب االتح���اد العام لنقابات عمال فلس���طين، المجتمع 
الدولي بالضغط على االحتالل اإلس���رائيلي لرفع حصاره 

الظالم المفروض على قطاع غزة منذ 12عاًما.
وقال االتح���اد في بيان صحف���ي، إن إج���راءات االحتالل 
الجديدة وتش���ديد حصاره على القطاع تأتي لتزيد األمور 

سوءًا، وتهدد بكارثة إنسانية بحق العامل الفلسطيني.

وأش���ار إلى أن اإلجراءات الجدي���دة تأتي في ظل الظروف 
الصعب���ة التي يمر به���ا قطاع غزة من ارتفاع في نس���ب 
البطالة حتى تجاوزت ال� 50% ونس���ب الفقر بين العمال 

تجاوزت ال� %70.
وأوضح أن كل هذه اإلجراءات إضافة إلى اإلجراءات السابقة 
تهدد بكارثة إنس���انية في حق العامل الذي يعاني منذ 
12 عاًما من الحصار الجائر، ثم تأتي إجراءات وكالة الغوث 

ا. بتقليص خدماتها للمواطنين لتزيد األمور سوًء
وطال���ب االتح���اد العام حكوم���ة الوفاق برف���ع إجراءاتها 
العقابي���ة ع���ن قطاع غ���زة، داعًي���ا وكالة الغ���وث لزيادة 

مساعداتها لقطاع غزة بدل تقليص خدماتها.
وثمن االتح���اد دور مصر في إجراءاته���ا التخفيفية عن 
قطاع غزة، وطالبه���ا بمزيد من هذه اإلجراءات التخفيفية 

عن القطاع.

نقابات العمال تطالب المجتمع الدولي بالضغط إلنهاء حصار غزة

نيويورك/ االستقالل:
أعرب المندوب الفلس���طيني لدى األمم المتحدة رياض منصور، عن أسفه 
الش���ديد إزاء رفض الس���لطات األمريكية منح تأش���يرة دخ���ول ل� 6 خبراء 
فلس���طينيين للمشاركة في منتدى سياس���ي رفيع المستوى بمقر األمم 

المتحدة في نيويورك.
وق���ال منصور ف���ي بداية االجتم���اع أول أمس: “لم يتمك���ن أعضاء الوفد 
الفلسطيني من المشاركة في اجتماعكم بسبب رفض السلطات األمريكية 

منحهم تأشيرة دخول”.
وأضاف “أنه أمر مؤس���ف للغاية أن ترفض السلطات األمريكية منح هؤالء 
الفلسطينيين تأشيرة دخول لحضور اجتماع رسمي بمقر األمم المتحدة”.

بدوره���ا، قالت مصادر باألم���م المتحدة إن: “منع الفلس���طينيين ال� 6 من 
المشاركة في أعمال المنتدى يعود لعدم تمتعهم بالصفة الدبلوماسية، 
كون فلس���طين تتمتع بصفة مراقب وليست دولة كاملة العضوية باألمم 

المتحدة”.
وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن ذلك يعطي للدولة 
المضيفة الواليات المتحدة األمريكية الحق السيادي في تقرير منح أو منع 

المواطنين األجانب من الدخول إلى أراضيها.
ويعد المنتدى السياسي الرفيع المستوى بمثابة تجمع سنوي للحكومات 
والمجتمع المدني للتش���اور وتبادل وجهات النظر بش���أن أهداف التنمية 
المس���تدامة التي وضعتها األمم المتحدة، وس���بل وضع اس���تراتيجيات 

لتسريع تحقيقها.

واشنطن ترفض منح تأشيرة 
لـ 6 خبراء فلسطينيين 
للمشاركة بمؤتمر أممي
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حديث الُمصالحة الجديد الُمبّشر بقرب إنجاز 
الُمصالحة يبع���ث على التف���اؤل واالرتياح 
الش���ديد؛ ولكّنُه ُيذّكرنا أيضًا بقصة الراعي 
والذئب المغروس���ة ف���ي مخ���زون الذاكرة 
الفارق  الفلسطينية، مع  الجمعية الشعبية 
الواض���ح بين نهايتي القصتي���ن: فالراعي 
كان صادقًا في نهاية القصة، بينما قصتنا 
مع المصالحة لم تنتِه بعد، ولم ُيعرف مدى 
مصداقية حديث الُمصالحة الجديد، خاصة 
التصريحات الص���ادرة عن ُمخت���رع نظرية 
الطائرة المخطوفة، ومبتكر نصيحة الشرب 
م���ن ماء بحر غزة الُملّوث. وإلى أن يتم التأكد 
من مصداقي���ة حديث المصالح���ة الجديد 
يواص���ل بعض المس���ئولين الس���لطويين 
االستهبال  مسلسل  السياس���يين  والقادة 
واالستحمار في تصريحاتهم اإلعالمية بنوٍع 
من االس���تخفاف بوعي الش���عب وفطنته، 
وبش���يء م���ن االس���تهتار بعق���ول الناس 
وبصيرتهم. وإضافًة إل���ى ذلك هو نوٌع من 
التناقض بي���ن األقوال واألفعال يمقتُه اللُه 

تعالى ويبغضه الناس. 
هذا التناقض نوٌع من )الكوميديا الس���وداء( 
التي تتح���ّول فيها المواقف الجادة الُمحزنة 
إلى مواقف س���اخرة ُمضحك���ة، وُيعّبر عنها 
المثل الش���عبي )شرُّ البّليِة ما ُيضحك(، الذي 
ُيقال عندما يكون الموقف المأساوي قد وصل 
إلى درجٍة من الجدية والقسوة والشدة بحيث 
تؤدي إلى الشلل والعجز عن مواجهة الموقف 
وتج���اوزه، ولم ُيع���ْد له مخرج إال الس���خرية 
الكوميديا  م���ن  المواقف  والضحك، وه���ذه 
الس���وداء متكررة في الواق���ع الحقيقي، ومن 
أمثلتها: عندما يتحّدث الرئيس الديكتاتور 
عن الديمقراطية وُيهاجم الطغيان، ويتكلم 
الزعيم المس���تبد عن الحرية ويتّوعد الظلم، 
وُيلق���ي الخطيب الُمترف خطب���ًة عن الزهد 
ويهجو البذخ، ويتغّنى السياس���ي الفاس���د 

بالنزاهة ويستهجن االنحراف، وُيرشد الواعظ 
الكّذاب الناَس إلى ق���ول الصدق ويحّذرهم 
م���ن اإلفك، ويكتب المثق���ف االنتهازي عن 
اإلخالص وُينّفر من النف���اق، ويحلف التاجر 
الغّش���اش باألمانة ويس���ب الخداع، ويمدح 
الموظف المرتش���ي العفاف وي���ذم الَعوَج، 
ويشيد الس���اقط أخالقيًا بالفضيلة ويسّقه 

الرذيلة. 
إضافة إلى التناق���ض الممقوت والتضارب 
المبغوض ف���ي المواقف الس���ابقة الذي ال 
يبع���د كثيرًا ع���ن الكوميديا الس���وداء في 
األف���الم األمريكية؛ فإن في ذلك ش���يء من 
االستهبال، وقليال من االستحمار، يساويه أو 
يزيد عليه في درجة المأس���اة الُمحزنة التي 
تحّولت إلى ملهاٍة ُمضحكة حديث الُمصالحة 
الجديد، فعندما يتح���ّدث  كباُر المحّرضين 
على االنقسام عن الوحدة الوطنية، ويتغّنى 
مش���علو نار الخصام بالمصالح���ة الداخلية، 
وُيصّرح صانعو بدعة العقوبات على غزة عن 
معاناة أهلها... ويتم تكرار ذلك منذ أكثر من 
عق���ٍد من الزمان دون كل���ٍل أو ملل، ومن غير 
برٍم أو س���أم في اس���تخفاف واضح بعقول 
الناس ومش���اعرهم ومعاناتهم وعذاباتهم 
المتواصل���ة بفعل االحت���الل والحصار التي 
زادها االنقسام بؤسًا، وضاعفتها العقوبات 
ألم���ًا، وعمقها ع���دم اكتراث المس���ئولين 
ومش���اعرهم  بأوجاعه���م  الس���لطويين 
وكرامته���م. وه���ذا هو االس���تهبال بعينه 

واالستحمار بذاته. 
االستهبال في اللغة العربية الفصحى يعني 
تظاهر بالَهَبل وهو فقدان العقل والتمييز، 
واالس���تهبال خليط من الغباء واالستحمار: 
الغباء الممزوج بش���يٍء م���ن الُحمق والبالهة 
النابع من الذات على نم���ط )غبي مّنُه فيه(، 
واالستحمار المخلوط بقليٍل من االستعباط 
واالستخفاف، النابع من االعتقاد أن اآلخرين 

ال يملكون عقواًل ُيفّكرون بها وذاكرة يميزون 
بها، على عادة )الخاصة( من الس���ادة األكابر 
وعلّي���ة الق���وم ووالة األمر مّن���ا أو علينا في 
االس���تخفاف ب� )العامة( من )العوام الُسّذج 

البسطاء( و)الرعايا الُقّصر دون سن الرشد(. 
واالس���تهبال ف���ي العامي���ة ُتطل���ق على 
الشخص الذي )يس���وق الهبل على الناس( 
والتمثي���ل  والخ���داع  الده���اء  فُيم���ارس 
عليه���م اعتقادًا من���ه بأنه أذك���ى منهم. 
أما في السياس���ة فهو قري���ب من مفهوم 
)االستحمار( الذي استخدمه )علي شريعتي( 
واالستعمار  االستغالل  لمفاهيم:  كمرادف 
واالس���تبداد واالس���تعباد الُممارس���ة على 
الشعوب المستضعفة المغلوبة على أمرها 
لتطويعها بعد تزيي���ف وعيها. وهو قريب 
من مفهوم )االستخفاف( في القرآن الكريم 
الذي مارس���ه فرعون على الشعب المصري، 
ويمارس���ه الطغاة على ش���عوبهم منذ أول 

التاريخ حتى قيام الساعة. 
زبدة ال���كالم وُمنتهى الحديث فيما س���بق 
من ق���ول عن االس���تهبال واالس���تحمار أن 
بيع الوهم الخادع للش���عب لم يعُد يجدي 
نفعًا، وتسويق الس���راب الكاذب للناس لم 
تعد تج���ارة رائجة، واس���تمرار التصريحات 
المبش���رة بقرب إنجاز ملف الُمصالحة أشبه 
بإعطاء اآلخرين شيكات بدون رصيد، وفيها 
استخفاف بعقول ومشاعر الناس ال يستحقه 
هذا الش���عب العظيم ال���ذي ارتقى هؤالء 
المس���ئولون ووصلوا إلى مناصبهم الرفيعة 
بفضل صموده���م ومقاومتهم ومعاناتهم 
وعذاباتهم، واألفضل لهم ولش���عبهم قول 
الحقيق���ة للناس، أو فليصمت���وا حتى تتم 
المصالحة فعاًل، وحينها سيشعر الناس بها 
واقعًا ملموس���ًا دون الحاجة إلى تصريحات 
المسئولين التي نأمل أن تكون صادقة هذه 

المرة. 

لم يكن ق���رار اإلدارة األمريكية الذي اتخذته بتقليص المس���اعدات المالية عن وكالة األمم 
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلس���طينيين )االونروا( ،  باألمر السهل على الالجئين 
القاطنين في المخيمات الفلسطينية والذي يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة وحساسة 
يعان���ي منه���ا قطاعنا الحبيب ، ويتزامن مع تش���ديد قوات االحت���الل حصارها الخانق على 
شعبنا برًا وبحرًا وجوًا ، وفي الوقت الذي تفرض فيه السلطة الوطنية الفلسطينية العقوبات 
المتزايدة على غزة ، األمر الذي يؤثر س���لبًا ويؤدي إلى المزيد من تراجع أوضاع شعبنا في كل 

نواحي الحياة .
إن ه���ذا القرار الظالم الذي اتخذته االونروا تدريجيًا بحقنا ف���ي هذا الظرف وفي هذا الوقت 
انعكس س���لبا عل���ى أوضاعنا وجعل كل حر يس���أل ما ال���ذي جرى لوكال���ة الغوث لالجئين 
الفلسطينيين التي تأسس���ت مع بداية النكبة الفلسطينية والتي قدمت مساعداتها لعدد 
كبير من الفلس���طينيين المس���جلين كالجئين في األراضي المحتلة واألردن ولبنان وسوريا 
وغيرها من مخيمات اللجوء, هل أصابها عطب محدث أم أنها تعاني من خطر محدق ومتعمد؟ 

وهل إعالن تجميد خدماتها لالجئين الفلسطينيين أزمة مالية أم مؤامرة سياسية دولية ؟
 ش���روع االونروا بقراراتها الظالمة ضد الالجئين الفلس���طينيين سيدخل غزة في 

َّ
 ال ش���ك أن

مرحلة مأساوية، وس���يترك تداعيات خطيرة على جميع النواحي الحياتية, فالمسألة حسب 
رأي المختصين والمحللين السياس���يين وأصحاب الرأي ليس���ت أزمة مالية ! بل هي مؤامرة 
سياس���ية ودولية سببت أزمات كبيرة وتداعيات خطيرة على شعبنا , وجعلت ناقوس الخطر 
يقرع ويعطي إشاراته بأن عدم استمرارية تقديم الخدمات المطلوبة لشعبنا من صحة وتعليم 

وخدمات تربوية واجتماعية وثقافية له األثر السلبي الكبير على شعبنا . 
كم���ا أن الخطر األكبر حاليًا يتمثل ف���ي مصير عدد كبير من موظفي االون���روا , زد على ذلك 
وق���ف رواتب أكثر من 22 ألف موظف في كافة المناط���ق ، وبعضهم على ميزانية الطوارئ 

تتضمن فصلهم عن العمل وتحويل البعض لعمل جزئي أو تمديد مؤقت للعمل حتى نهاية 
العام الحالي ، وتحويل بعضهم إلى برامج أخرى ، األمر الذي س���يؤثر على حياة أكثر من مليون 
وثالثمائة ألف الجئ في غزة وما يزيد عن ستة ماليين الجئ فلسطيني في مناطق وبلدان أخرى .

إن تقليص اإلدارة األمريكية للمس���اعدات المالية لالونروا سياس���ة مرفوضة تأتي في س���ياق 
المخط���ط الصهيوأمريكي لتصفية القضية الفلس���طينية وعلى رأس���ها قضي���ة الالجئين , 
وستزيد من معدالت الفقر والبطالة ، وسترفع من معدالت انعدام األمن بصفة عامة ، األمر الذي 
سينعكس على جميع مظاهر ونواحي الحياة في قطاع غزة , وتثبيت المواقف والقرارات لصالح 

الكيان الصهيوني العنصري المتطرف , ومن ثم تعرض األمن اإلقليمي برمته إلى الخطر .
لم يس���تبعد شعبنا الفلس���طيني أن تكون خطوة االونروا في س���ياق المؤامرة التي تتزعمها 
الواليات المتحدة والكيان الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية وتصفية حقوق الالجئين 
من خالل تش���ديد الخناق والحصار وتفكيك وكالة الغوث التي تمثل رمزية قوية لحق العودة 

، عالوة على أنها تمثل التزامًا عالميًا تجاه الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا عام 1948. 
لم يبق لنا إال أن نطالب كل أحرار العالم أن يقفوا معنا لنجعل وكالة الغوث )االونروا( تتراجع عن 
قراراتها وإجراءاتها الظالمة بحق شعبنا فوًرا ، كما أننا نطالب كل أطياف الشعب الفلسطيني 
من قادة وقوى وطنية وإسالمية ولجان شعبية والجئين يتحمل دورهم الوطني ومسؤولياتهم 

تجاه هذه القضية المصيرية ومنع المجزرة بحق شعبنا الفلسطيني .
يكفي أيها المتآمرون , يكفيكم تآمرًا على ش���عبنا األعزل , يكفيكم حصارًا وتخويفًا وترويعًا 
وتجويعًا , لقد جعلتمونا شواهد لقبور أحياء يعيشون كالموتى , يكفيكم ظلمًا وقهرًا , فشعبنا 
لم ولن ُيقهر , فإما نعيش كرماء جميعًا وبدون تهديدات مستمرة ، و إما أننا سننتفض من بين 
الركام بقوة وشجاعة وعزة وكرامة وصبر وعزيمة , كفانا شرفًا أننا سننتفض وسنقف كالصبار 

في وجه كل ظالم يراهن على تركيعنا فلكم العار .

حديث المصالحة.. شيء 
من االستهبال وقليل 

من االستحمار
الحفريات التي تجري تحت أساس���ات المسجد األقصى المبارك, تنذر بكارثة حقيقية قد تحدث 
ف���ي أية لحظة, حيث حذر الش���يخ عكرمة صبري، خطيب المس���جد األقصى المب���ارك، من قيام 
االحتالل »اإلس���رائيلي« بصناعة هزة أرضية لتدمير المسجد األقصى بأكمله خالل الفترة القليلة 
المقبلة. مؤكدا أن كل المؤش���رات تدلل على أن االحتالل يحضر لشيء خطير للمساس بالمسجد 
األقصى ومحيطه، وقد يحدث  ذلك بهزة اصطناعية تدمر كل شيء وينهار المسجد المبارك ليقام 

الهيكل المزعوم على انقاضة.
االحتالل وجد الظروف مواتية تماما لتنفيذ مخططه, في ظل حالة الهوان العربي على المستوى 
الرس���مي, واالنش���غال عما يحدث في باحات المس���جد األقصى, وغي���اب دور المملكة األردنية 
الهاش���مية في الدفاع عن المس���جد األقصى وفضح ممارس���ات االحتالل, كما غاب دور المملكة 
المغربي���ة ممثال بملكها محمد الس���ادس رئي���س لجنة القدس المنبثقة ع���ن منظمة التعاون 
اإلس���المي, ولم يجد األقصى من يدافع عن محرابه وقدسيته س���وى ثلة من المرابطين األطهار 
حراس وس���دنة المسجد األقصى من الرجال والنس���اء الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن أقصاهم 
مهما كلفهم ذلك من تضحيات, فهم يتعرضون في كل لحظة إلرهاب جنود االحتالل وقطعان 
مستوطنية.  على رسلك يا شيخ عكرمة صبري يا خطيب المسجد األقصى المبارك وإمامه, ليتهم 
يكتفون بالصمت والعجز إنهم يبيعون القدس وبيوتها ومساجدها وكنائسها وتراثها لليهود 
عن طريق جمعيات خليجية مشبوهة تشتري العقارات من المقدسيين, ثم تهديها لجمعيات 
يهودية معنية بتهويد القدس وتهجير س���كانها المقدس���يين منه���ا, فما تحدث عنه نائب 
رئيس الحركة اإلس���المية الشيخ كمال الخطيب, وامتالكه لوثائق تثبت تورط جمعيات إماراتية 
وس���عودية في هذا األمر يدل على حالة الس���قوط والهوان التي وصل إليها البعض, لقد هانت 
عليهم القدس ومس���اجدها وكنائسها وعروبتها وتراثها وتاريخها وباعوها بثمن بخس دراهم 

معدودة من اجل عروشهم. 
حالة التغول الصهيوني على األقصى وصلت لمراحلها األخيرة, بالسماح لليهود وأعضاء الكنيست 
الصهاينة ووزراء حكومة نتنياهو المجرمين, بتكثيف اقتحاماتهم للمس���جد األقصى, وممارس���ة 
طقوس دينية في باحاته, وطالما بقيت حالة الصمت س���ائدة فاالحتالل سيمضي بسياسته تجاه 
القدس بش���كل متس���ارع حتى يصل لمبتغاه, فالخطوة األولى تهدف للتقسيم الزماني والمكاني 
للمس���جد األقصى, والثانية للس���يطرة على القدس وفرض الوصاية عليه كما هو حاصل في الحرم 
اإلبراهيمي الش���ريف بالخليل, ثم تأتي الخطوة الثالثة بطرد المسلمين منه وهدم األقصى وإقامة 
الهيكل على أنقاضه, وهذا المخطط معروف تماما لإلدارة األمريكية ورئيس���ها ترامب الذي ساهم 
بش���كل مباش���ر في تنفيذ هذا المخطط الخطير بنقل الس���فارة األمريكية للقدس, واالعتراف بها 
عاصمة موحدة »إلسرائيل« , ثم تأتي بعد ذلك صفقة القرن التي تنهي القضية الفلسطينية وفق 
الرؤية اإلسرائيلية القائمة على إنشاء دولة للفلسطينيين في غزة يكون امتدادها في سيناء والضفة 
تلتحق باألردن. ما يقارب 50 هزة أرضية تتراوح قوتها بين 3 و5 بحس���ب مقياس »ريختر«، ضربت 
األراضي المحتلة في طبريا وحيفا والقدس والنقب وأريحا بغضون شهر، وجميعها تم اإلعالن عنها 
من س���لطات االحتالل؛ وتصريحات مدير لجنة التوجيه بمجلس الوزراء الصهيوني أمير ياهاف، من 
أن الزلزال القادم سيكون بقوة 6-7 درجات، وسيؤدي إلى مقتل 7 آالف شخص وإصابة نحو 370 ألفًا 
ر 290 منزاًل ومبنى بشكل جزئي، وعلى  آخرين، وتدمير نحو 28 ألف منزل ومبنى تدميرًا كاماًل، وتضرُّ
وجه الخصوص المباني التي ُأنش���ئت قبل عام 1980، ما سيجعل 170 ألف شخص بال مأوى, فهل 

وصلت الرسالة, وهل أدركتم نوايا االحتالل تجاه األقصى, وماذا انتم فاعلون؟ .  

أخطار حقيقية 

قرار تجميد خدمات األونروا أزمة 
مالية أم مؤامرة سياسية ؟!

بقلم: عاطف المشهراوي 
بقلم/ عبد اهلل ال�شاعر

تأتي غّزُة مع أضواء الفجْر

ُتشعُل في الثّواِر عزيمتهم

وتمدُّ الكّف لموالها وتقاتْل

تنفُض عن فتيتها آثاَر القصْف

تمسُح عن طفٍل مذعوٍر آثاَر الخوْف

وُتقّبُل جبهَة شيٍخ

نشلوُه الساعَة من تحِت األنقاِض

فقام يقاتْل

يشتدُّ القصُف فتزداُد شموخا

يّساقُط فوَق حماها البؤُس

فتزداُد رسوخا

ُتلقُم ثدَي الصبِر لفتيها األبطاْل

 في وجه األنذاْل
ُ

تبصق

في وجه القانون الدوليِّ المحتاْل

وتعاهُد أحراَر الدنيا
أْن تثبَت رغَم القصف الوحشيِّ

وال تسحُب شبرًا ِمْن تحِت ُمقاتْل 

مدينة الضياء 
التي ال تنسكر

رأي

بقلم: د. وليد القططي
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /محمود طه مصطفى ابو صفية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800364051( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أن���ا المواطن عبد الفتاح عمر عبد الفتاح يونس 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410228852 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ إسراء حسن عطيه فرج
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410092035( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ بدر شريف حمدي حرارة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400532545( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد صالح صادق السالوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400833273( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ سوسن حسن عبد الحميد عماد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)961031838   ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
ق����ال رئيس اللجنة الش����عبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخض����ري، امس األربعاء: إن 
االحتالل اإلس����رائيلي يحتجز أكثر من 2000 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين الصناعي 

والتجاري، ضمن خطته لخنق غزة، وتشديد الحصار بشكل غير مسبوق منذ العام 2008.
وأك����د في بيان صحفي أن االحتالل يمنع مرور هذه الش����احنات إلى غ����زة عبر معبر كرم أبو 
س����الم الذي قرر مؤخرًا إغالقه بش����كل شبه كامل. وأش����ار الخضري إلى أن هذه الشاحنات 
تحمل مستلزمات أساسية الستمرار الحياة الصناعية والتجارية، منها مواد البناء بأنواعها 
و«المالبس والقرطاس����ية واألقمش����ة واألحذية واألدوات الكهربائية والمصاعد والسيارات 
والمواد الخام الالزمة للصناعة، في كافة القطاعات اإلنش����ائية والمعدنية واألثاث وغيرها 
من الصناعات«. وشدد الخضري على أن »تأثير هذا التشديد والمنع مباَشر، ويؤدي النهيار 

سريع للقطاع الصناعي والتجاري، وانهيار جميع الخدمات نتيجة لذلك«.
وأض����اف الخضري أن هذه اإلجراءات من ش����أنها رفع معدالت الفقر والبطالة تدريجيًا )هي 
األعل����ى عالميا في غزة(، إضافة إلى الخش����ية من صعوبة ع����الج كل هذا االنهيار المحتمل 

لالقتصاد، في حال استمرت خطة خنق غزة الُمطبقة من االحتالل اإلسرائيلي.
في الس���ياق ذاته، بّين الخضري أن هذه البضائع تم اس���تيرادها وش���راؤها بش���كل رسمي 
وقانون���ي، ولديها جميع الموافقات بالمرور، س���واء الموانئ أو المعابر التجارية، لكن االحتالل 
ن 

َّ
يعي���ق ذلك ويعيدها بعد وصوله���ا المعبر، ما يكبد أصحابها خس���ائر فادحة، حيث تخز

م���َدًدا طويلة، وهي معرضة ألضرار بالغة نتيجة عدم وصولها في الوقت المطلوب ألصحابها. 
وأوض���ح الخضري أنه من خالل تواصلنا مع العديد من أصحاب هذه البضائع، يناش���دون كل 
مسؤول فلسطيني التحرك سريعًا وعاجاًل إلنقاذهم من هذه المأساة، وكذلك االتحاد األوروبي 
بممارسة ضغط على االحتالل اإلسرائيلي الذي يمارس خرًقا فاضًحا للقوانين الدولية، ويفرض 

عقوبة جماعية على المواطنين المدنيين، ويتسبب في خسائر فادحة لهم.

غزة/ االستقالل:
وقع���ت ش���ركة االتص���االت الخلوية 
الفلسطينية "جوال" والكلية الجامعية 
للعل���وم التطبيقي���ة  اتفاقية تمويل 
التقني  التطوير  مشروع إنشاء مختبر 
ونق���ل التكنولوجي���ا بالكلية، بهدف 
تطوير قدرات الطلب���ة التعليمية في 
مجال التط���ور التكنولوجي، واالرتقاء 
بالمس���توى التعليمي ف���ي المجتمع 

الفلسطيني.
وأش���اد رئي���س الكلي���ة الجامعية أ. 
د. رفع���ت رس���تم بدور ش���ركة جوال 
التط���ور  ف���ي  البال���غ  واهتمامه���م 
التكنولوج���ي وإصرارهم على تقديم 
الدعم وإنشاء المختبرات التي تساهم 
بش���كل مباش���ر في تطوير مفاهيم 
التعلي���م ف���ي فلس���طين، وااللتحاق 
بالرك���ب التكنولوج���ي ف���ي ال���دول 

المتقدمة.
وأش���ار إلى أهمي���ة انش���اء المختبر 
وحج���م االس���تفادة من���ه بالنس���بة 
للطلبة والمجتم���ع، وكيفية تأثيرهم 
بشكل مباش���ر في إحداث نقلة نوعية 
وتطويرية تساهم في وضع فلسطين 

على خارط���ة الدول المنتجة والمحركة 
عل���ى  والحف���اظ  التنمي���ة،  لعجل���ة 
استدامتها بالش���كل المطلوب، ودمج 
الطلبة في س���وق العمل بعد التخرج 
بش���كل يس���اهم في نم���و االقتصاد 

الفلسطيني، وصواًل لالكتفاء الذاتي.
م مدي���ر إدارة إقليم غزة  ب���دوره، ق���دَّ
في ش���ركة جوال، عمر شمالي، شرًحا 
وافًيا عن اهتمام ش���ركة "جوال" بدعم 
التكنولوجيا وم���ا يتعلق بها، وحرص 

المجموعة الش���ديد على دعم إنش���اء 
المختب���رات، والمعام���ل التقنية، من 
أجل مواكبة التطور وفتح آفاق للطلبة 
للوصول الى كل تطور جديد وصل إليه 

العالم المتقدم.

جــوال والكليــة الجامعيــة توقعــان
 اتفاقيــة دعــم و تعــاون مشتــرك

رام الله/ االستقالل:
تتحوط ال���دول حول العال���م، بتوفير مخزونات 
كافية ومريحة من الس���لع االستراتيجية، تجنبا 

ألي نقص أو طارئ.
والسلع االستراتيجية، هي: المياه، الوقود بأنواعه، 
غاز الطهي، القمح، بينما دول أخرى تعتبر الحبوب 

والسكر من ضمن السلع االستراتيجية.
فلس���طينيا، ال تمل���ك الحكومة أي���ة مخزونات 
اس���تراتيجية م���ن الوق���ود أو غ���از الطهي، أو 
القم���ح، وم���ا يتوفر هو فقط ما ه���و موجود في 

المس���تودعات التي تعود ألفراد وتجار. وفق ما 
ذكرته صحيفة "االقتصادي" المحلية.

وف���ي 2015، قال مدير الهيئ���ة العامة للبترول 
الفلسطينية، فؤاد الشوبكي، إن احتياطي الضفة 

وقطاع غزة من الوقود وغاز الطهي يبلغ "صفرًا".
وأض���اف مدي���ر الهيئ���ة العامة للبت���رول في 
تصريح لألناضول حينه���ا، "فقط ما هو موجود 
ل���دى محطات الوق���ود في الضف���ة وقطاع غزة، 
هو االحتياطي، ويكفي الفلس���طينيين لمدة ال 

تتجاوز خمسة أيام".

وعزا الشوبكي س���بب عدم وجود احتياطي لدى 
الفلس���طينيين، إلى عدم وج���ود خزانات حفظ 
الوقود، مّبيًن���ا أن "خزانات حفظ الوقود يجب أن 
تكون بعيدة جدًا عن المناطق السكنية، ما يعني 
وجوب تخزينها في أراض مصنفة )ج( بالضفة، 

وهو ما يحتاج موافقة "إسرائيلية".  
وف���ي تصريحات س���ابقة أيضا، كش���ف وكيل 
وزارة الزراعة الفلس���طينية عب���د الله لحلوح، أن 
فلسطين ال يوجد بها أي احتياطي استراتيجي 

من الحبوب.

االحتالل يحتجز أكثر
 من 2000 شاحنة 

محملة بالبضائع لغزة

جانب من توقيع اتفاقية دعم وتعاون م�شرتك بني جوال والكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية 

نابلس/ االستقالل:
"بالتل"  الفلسطينية  أطلقت شركة االتصاالت 
حملتها الجديدة بعنوان "أوعك تنفلم" الخاصة 
بمش���تركيها الجدد, قدمت من خاللها أشهرًا 
مجانية عل���ى باقات "نت ف���ون", باإلضافة إلى 
العديد من المزايا اإلضافية التي تشمل دقائق 
محلي���ة وخلوية ودولية مجانية وأجهزة هاتف 

ومودم.
وأك���د معن ملحم مدير عام ش���ركة االتصاالت 
الفلسطينية "بالتل" أن هذه الحملة تهدف الى 

تحقيق رضا المشتركين وتطلعاتهم بالخدمات 
التي تقدمها "بالتل" من خالل توفير س���رعات 

عالية وأشهر مجانية على باقات "نت فون".
وم���ن جهته وض���ح مدي���ر دائ���رة االتصاالت 
التسويقية احمد السرغلي: "ان بالتل كانت من 
أوائل الشركات التي استخدمت اسلوب االعالن 
التشويقي من خالل حملة "مين سليم"، واليوم 
ومن خالل حملتنا الجديدة قمنا بخلق اس���لوب 
تش���ويقي جدي���د لالعالنات في فلس���طين، 
حيث تمّيز االعالن باستخدامه السلوب الكلمة 

)اوعك( والرقم )10( والرمز )الفلم( في تصاميم 
مميزة وبسيطة تم نشرها على مواقع التواصل 
االجتماعي لتش���كل جميعها ش���عار الحملة 

"اوعك تنفلم". 
ومن الجدير ذكره ان بإمكان المشتركين الجدد 
االس���تفادة من مزاي���ا الحملة من خ���الل زيارة 
احد مع���ارض االتصاالت أو ش���بكة الموزعين 
المعتمدي���ن او اح���د مزودي خدم���ة االنترنت 
المرخصين أو صفح���ة خدماتي االلكترونية او 

.Ana Paltel تطبيق

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة األش���غال العامة واإلسكان، عن صرف مليوني دوالر للبنية 

التحتية لمحافظات قطاع غزة ضمن المنحة الكويتية إلعمار القطاع.
وقال وزير األش���غال العامة مفيد الحساينة في بيان له أمس األربعاء إن 
المبلغ الكويتي تم تخصيصه ألعمال التأهيل والتطوير للبنية التحتية 

في غزة.
وأثنى الحس���اينة باس���م الرئيس محمود عباس ورئي���س الوزراء رامي 
الحم���د على دور دولة الكويت ممثلة باألمير صباح األحمد الجابر الصباح 
والحكوم���ة الكويتية والش���عب الكويت���ي في دعمهم أبناء الش���عب 
الفلس���طيني، مش���يًدا بالصندوق الكويتي على دعمهم ومساندتهم 

ألبناء الشعب الفلسطيني.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة المالية الماليزية أن الحكومة جمعت أكثر من 150 مليون 
رينغيت )37 ملي���ون دوالر(، في إطار حملة تبرعات وتمويل جماعي 

للمساعدة على سداد ديونها الوطنية الهائلة.
وتجاوز حجم الودائع في صندوق "تابونج هارابان ماليزيا" )صندوق 
األمل لماليزيا( حاجز 150 مليون رينغيت، وذلك خالل فترة أقل من 

شهرين منذ أن تم تدشينه في 30 مايو الماضي.
وتم تأسيس الصندوق بعد أن أعرب أفراد من الشعب عن استعدادهم 
للتب���رع بالمال لتخفيف عبء الدين الوطني الذي يقدر بأنه تجاوز 247 

مليار دوالر، أو ما نسبته 80% من الناتج المحلي اإلجمالي.
واتهم���ت الحكوم���ة الحالية االئتالف الحاكم الس���ابق "باريس���ان 
ناس���يونال" -الذي تزعمه رئيس الوزراء الس���ابق نجيب عبد الرزاق 
المحاط بالفضائح- بالتسبب في تضخم حجم الديون كنتيجة لسوء 

اإلدارة االقتصادية والفساد.
ومن���ح رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد منذ توليه الحكم -بعد أن 
حقق انتصارا مدويا وس���احقا على االئتالف الحاكم في االنتخابات 
العام���ة التي أجريت في 9 مايو/أيار الماضي- األولوية لخفض حجم 

ديون ماليزيا وعبء التزامات الدولة المالية تجاه الغير.

احتياطي الفلسطينيين من السلع االستراتيجية »صفر«!

»بالتل« تطلق حملة »أوعك تنفلم« بأسلوب تشويقي

األشغال: صرف مليوني 
دوالر للبنية التحتية بغزة 

من المنحة الكويتية

ماليزيا تجمع تبرعات 
بـ37 مليون دوالر 

لسداد ديونها الهائلة
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ هالة سهيل حسين البواب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401295324 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / ايات محمد اسماعيل العطار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800744542 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / ناهدة مصطفى خميس اللوح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900673377 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / ياسمين عمركامل عودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801426393 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد حسين مضيوف ضهير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403642309( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن فقد شيك
أعلن أنا / ش���ريف محمد صبري حمادة أبو ش���عبان  من 
غ���زة هوية رق���م 400142451 انني فقدت ش���يكًا رقم 
30000302  والبالغ قيمته 1400 شيقل والمسحوب على 
بنك فلسطين والصادر من حساب السيد / هيثم سعيد 
محمد حندوقة . فمن يجده رجاء ان يسلمه مشكورا ألقرب 

مركز شرطه 

االستقالل/ وكاالت:
طالب سياسيون مصريون، برلمانيي 
اس���تقاالتهم  تقدي���م  بالده���م، 
بع���د تصويته���م بالموافقة على 
تشريعات مثيرة للجدل شملت منح 

الجنسية لألجانب بوديعة بنكية.
ووفق وسائل إعالم محلية، فقد أقر 
الماضي،  االثني���ن  النواب،  مجلس 
مش���روع قان���ون الحكومة بتعديل 
قانون���ْي دخ���ول وإقام���ة األجانب 
والجنس���ية، بم���ا يتضم���ن من���ح 
الجنس���ية  بمصر  المقيم  األجنبي 
بوديعة ال تقل عن 7 ماليين جنيه 
)نحو 393 آلف دوالر(، بهدف دعم 

االستثمار. 
الدكتور  السياسي  الناشط  وطالب 
يحيى القزاز واألستاذ بكلية العلوم 
جامعة "حل���وان"، النواب الرافضين 
للق���رار، بتقديم اس���تقاالتهم إذا 

كانوا جادين في توجههم.
وتس���اءل القزاز ف���ي تصريحات ل� 
"قدس برس"، ع���ن حقيقة مواقف 

نواب البرلمان، ما إذا كان وجودهم 
تحت قب���ة المجلس لصالح مصر أم 
حفاظا على منافعهم الشخصية؟، 
مش���ددًا على أن الدول "المحترمة" 
تمنح جنسيتها وال تبيعها، واصفا 
في الوقت ذاته، موافقة النواب على 
بيع الجنسية المصرية بأنه "جريمة 
إضرار عمدي وتفريط بمقدرات البلد
م���ن جهته، أش���ار أس���تاذ العلوم 

القاه���رة  بجامع���ة  السياس���ية 
قويس���ي،  حامد  الدكتور  ولن���دن، 
في تصريح���ات ل� "ق���دس برس"، 
أن كل ما يص���در عن البرلمان، مثل 
قان���ون بي���ع الجنس���ية أو التنازل 
ع���ن أرض: "يك���ون قاب���ال للنقض 
واإلبطال مستقبال باعتباره صدر عن 
هيئات ومؤسس���ات لم تتمتع من 
»لحظة مولدها بالشرعية القانونية 

والسياس���ية، وكل ما يصدر عنها 
في صورة تش���ريعات أو قوانين أو 
حتى أحكام تكون فاقدة للشرعية 
السياسية وقابلة للنقض واالبطال 

بل واالنعدام«.
م���ن جهته، عّلق النائ���ب المصري 
هيثم الحريري، على القرار بالقول: 
"لقد شعرت بالخزي والعار لتقديم 

الحكومة هذا المشروع".

مصـر: مطالبـات باستقـالة النـواب على
 خلفية منـح الجنسيـة مقابـل وديعة

عمان/ االستقالل:
قال عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب األردني )الغرفة األولى للبرلمان(، إن التصويت 

على الثقة بحكومة عمر الرزاز سيكون  اليوم الخميس.
حديث الطراون���ة جاء في تصريح خاص لألناضول، قبيل بدء الجلس���ة الصباحية أمس 

األربعاء، ضمن جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرزاز التي بدأت األحد الماضي.
وأض���اف الطراون���ة: "تحدث إلى اآلن 70 نائب���ا )من أصل 130(، وأب���دى 49 نائبا آخرين 

رغبتهم في الحديث وبيان آرائهم ومالحظاتهم حيال بيان الثقة".
وينعق���د مجلس النواب األردني في دورة اس���تثنائية بدأها في 9 يوليو / تموز الجاري، 

بموجب مرسوم ملكي لمناقشة بيان الحكومة الجديدة برئاسة الرزاز.
ويج���ب على رئيس الحكومة الجديد أن يق���دم برنامج عمل وزارته أمام النواب خالل 
ش���هر واحد من تكليفه، وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 53 للدس���تور 

األردني.
وبحسب المادة 54 من الدستور، ُتطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.

وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة باألكثرية المطلقة )50 بالمائة + 1( من مجموع عدد 
أعضائه، وجب عليها أن تستقيل.

وكلف عاهل األردن، الرزاز، بتش���كيل حكومة جدي���دة خلفا لهاني الملقي، في 5 يونيو 
/ حزيران الماضي، بعد أن قدم األخير اس���تقالته قبلها بيوم واحد، على وقع احتجاجات 
شعبية ش���هدتها البالد ضد قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي وعد الرزاز بسحبه فور 

حلف اليمين، وهو ما تم بالفعل، ليعود الهدوء للشارع األردني.

النواب األردني يصوت 
على الثقة بحكومة 

الرزاز الجديدة 

الكويت/ االستقالل: 
قامت دولة الكويت بأكبر صفقة في تاريخها، حيث وقعت 

عقود شراء 45 طائرة ركاب بقيمة 3.75 مليار دوالر.
وعلق����ت صحيفة "األنباء" الكويتية عل����ى الصفقة بأنها 
"أكبر صفقات الطيران بالسوق المحلي للقطاع الخاص في 

تاريخ الكويت".
وذك����رت الصحيفة عن مصدر مس����ؤول أن الخطوط 
الوطنية وقعت،  االثنين، عقد شراء 25 طائرة إيرباص 
بقيمة 2.8 مليار دوالر س����وف يتم تسلمها بدءا من 

عام 2020.
وأش����ار المصدر إلى أن الش����ركة وقعت، أمس أيًضا، عقد 
ش����راء بقيمة تنخفض بقليل عن المليار دوالر مع شركة 

.195E2 غولدن فالكون أفيشن لشراء 20 طائرة   امبراير
وأوضحت الصحيفة أن هذا النوع من الطائرات هو األحدث 
بالعالم للمسافات الطويلة ذات الكثافة المتوسطة للركاب 
وسيتم استخدامها مع أسطول طائرات الخطوط الوطنية.

ولفت المصدر إن أولى طائرات امبراير س����يتم تس����لمها 
اعتباًرا من العام القادم 2019.

وأكدت الصحيفة فيما يتعلق بمصدر تمويل الصفقة، أن 
الخطوط الوطنية وشركاتها التابعة والزميلة وقعت عقود 
تمويل ضخمة لتلك الصفقات مع بنوك حكومية فرنسية 

وبرازيلية.

الكـويت تـوقـع أكبر 
صفقة في تاريخها 

بـ3.75 مليار دوالر

االستقالل/ وكاالت:
أمس  األميرك���ي،  الكونغرس  ناق���ش 
األربعاء، االعتراف بس���يادة "إسرائيل" 
على الجوالن الس���وري المحتل، وذلك 
من خالل جلسة خاصة عقدت لمناقشة 
وبح���ث مس���تقبل هضب���ة الج���والن 
الس���ورية، ومدى موافقة واشنطن على 

فرض السيادة "اإلسرائيلية" عليها.
ب�"المرك���ز  يس���مى  م���ا  وبحس���ب  

المجتم���ع  لش���ؤون  األورش���ليمي 
والدولة" ومق���ره بالقدس المحتلة، فإن 
األميركي يعقد جلس���ة  الكونغ���رس 
وصفها ب�"المهمة"، وذلك بغرض بحث 
مدى أهمية اعتراف واش���نطن بفرض 
الس���يادة "اإلس���رائيلية" على الجوالن 

المحتل.
المحلل السياسي اللبناني المقيم في 
دمشق الدكتور حميدي العبد الله قال، 

إن مضي واشنطن قدما باالعتراف ليس 
مستبعدا لكنه لن يغير من واقع قرارات 
الش���رعية الدولي���ة ش���يئًا بخصوص 

الجوالن المحتل.
واضاف ان الواليات المتحدة االمريكية 
تدعم كل ما تقوم به "إسرائيل"، مشيرا 
إلى أن االدارة االمريكية الحالية برئاسة 
ترامب يمكن له���ا ان تنجح في تمرير 

هكذا قرار بالكونغرس.

الكونغرس األمريكي يناقش االعتراف 
بسيادة »إسـرائيل« على الجـوالن

االتحـاد األوروبـي يحـذر "إسرائيـل" 
من عـواقب المضي بهـدم "الخـان األحمر"

بروكسل/ االستقالل:
ح����ذرت الممثل����ة العلي����ا لالتح����اد األوروبي 
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية فيدريكا 
موغريني، م����ن العواقب الوخيمة الس����تمرار 
إس����رائيل في تنفيذ قرار هدم تجمع "الخان 
األحمر" ش����رقي مدين����ة الق����دس المحتلة، 

وتهجير سكانه.
وأوضحت موغريني في بيان، أن االتحاد يراقب 
عن كثب أوضاع الفلسطينيين القاطنين في 

التجمع.
وأضافت أن التجمع يقع في منطقة "حساسة 
جدا"، وأن خطط" إسرائيل" إلنشاء مستوطنات 
جديدة فيها مخالفة للقوانين الدولية، وتهدد 

حل الدولتين والسالم الدائم في فلسطين.
ودعت موغريني الس����لطات اإلسرائيلية إلى 
العدول عن قرار اله����دم، وااللتزام بالقوانين 

الدولية.
وكانت المحكمة العليا اإلسرائيلية قررت في 
مايو / أيار الماضي هدم "الخان األحمر"، حيث 
يعيش 190 فلسطينيا، وتوجد مدرسة تقدم 
خدمات التعليم ل� 170 طالبا من أماكن عديدة 

في المنطقة.
وينحدر س����كان التجمع الب����دوي من صحراء 
النقب، وس����كنوا بادية القدس ع����ام 1953، 
إثر تهجيرهم القس����ري من جانب السلطات 

اإلسرائيلية.

وتحي����ط بالتجم����ع مس����توطنات، حيث يقع 
ضمن األراضي التي تس����تهدفها السلطات 
اإلسرائيلية لتنفيذ مش����روعها االستيطاني 

."E1" المسمى
ويقوم المش����روع وفق مراقبين فلسطينيين 
على االس����تيالء على 12 ألف دونم )الدونم = 
1000 مت����ر مربع(، تمتد م����ن أراضي القدس 

الشرقية حتى البحر الميت.
ويهدف هذا المش���روع إلى تفريغ المنطقة 
من أي تواجد فلس���طيني، كجزء من مشروع 
لفصل جنوب الضفة الغربية عن وس���طها، 
وعزل مدينة القدس الش���رقية المحتلة عن 

الضفة.

جمل�س النواب امل�صري 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ هالة سهيل حسين البواب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401295324 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / ايات محمد اسماعيل العطار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800744542 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / ناهدة مصطفى خميس اللوح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900673377 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / ياسمين عمركامل عودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801426393 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد حسين مضيوف ضهير
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403642309( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن فقد شيك
أعلن أنا / ش���ريف محمد صبري حمادة أبو ش���عبان  من 
غ���زة هوية رق���م 400142451 انني فقدت ش���يكًا رقم 
30000302  والبالغ قيمته 1400 شيقل والمسحوب على 
بنك فلسطين والصادر من حساب السيد / هيثم سعيد 
محمد حندوقة . فمن يجده رجاء ان يسلمه مشكورا ألقرب 

مركز شرطه 

االستقالل/ وكاالت:
طالب سياسيون مصريون، برلمانيي 
اس���تقاالتهم  تقدي���م  بالده���م، 
بع���د تصويته���م بالموافقة على 
تشريعات مثيرة للجدل شملت منح 

الجنسية لألجانب بوديعة بنكية.
ووفق وسائل إعالم محلية، فقد أقر 
الماضي،  االثني���ن  النواب،  مجلس 
مش���روع قان���ون الحكومة بتعديل 
قانون���ْي دخ���ول وإقام���ة األجانب 
والجنس���ية، بم���ا يتضم���ن من���ح 
الجنس���ية  بمصر  المقيم  األجنبي 
بوديعة ال تقل عن 7 ماليين جنيه 
)نحو 393 آلف دوالر(، بهدف دعم 

االستثمار. 
الدكتور  السياسي  الناشط  وطالب 
يحيى القزاز واألستاذ بكلية العلوم 
جامعة "حل���وان"، النواب الرافضين 
للق���رار، بتقديم اس���تقاالتهم إذا 

كانوا جادين في توجههم.
وتس���اءل القزاز ف���ي تصريحات ل� 
"قدس برس"، ع���ن حقيقة مواقف 

نواب البرلمان، ما إذا كان وجودهم 
تحت قب���ة المجلس لصالح مصر أم 
حفاظا على منافعهم الشخصية؟، 
مش���ددًا على أن الدول "المحترمة" 
تمنح جنسيتها وال تبيعها، واصفا 
في الوقت ذاته، موافقة النواب على 
بيع الجنسية المصرية بأنه "جريمة 
إضرار عمدي وتفريط بمقدرات البلد
م���ن جهته، أش���ار أس���تاذ العلوم 

القاه���رة  بجامع���ة  السياس���ية 
قويس���ي،  حامد  الدكتور  ولن���دن، 
في تصريح���ات ل� "ق���دس برس"، 
أن كل ما يص���در عن البرلمان، مثل 
قان���ون بي���ع الجنس���ية أو التنازل 
ع���ن أرض: "يك���ون قاب���ال للنقض 
واإلبطال مستقبال باعتباره صدر عن 
هيئات ومؤسس���ات لم تتمتع من 
»لحظة مولدها بالشرعية القانونية 

والسياس���ية، وكل ما يصدر عنها 
في صورة تش���ريعات أو قوانين أو 
حتى أحكام تكون فاقدة للشرعية 
السياسية وقابلة للنقض واالبطال 

بل واالنعدام«.
م���ن جهته، عّلق النائ���ب المصري 
هيثم الحريري، على القرار بالقول: 
"لقد شعرت بالخزي والعار لتقديم 

الحكومة هذا المشروع".

مصـر: مطالبـات باستقـالة النـواب على
 خلفية منـح الجنسيـة مقابـل وديعة

عمان/ االستقالل:
قال عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب األردني )الغرفة األولى للبرلمان(، إن التصويت 

على الثقة بحكومة عمر الرزاز سيكون  اليوم الخميس.
حديث الطراون���ة جاء في تصريح خاص لألناضول، قبيل بدء الجلس���ة الصباحية أمس 

األربعاء، ضمن جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرزاز التي بدأت األحد الماضي.
وأض���اف الطراون���ة: "تحدث إلى اآلن 70 نائب���ا )من أصل 130(، وأب���دى 49 نائبا آخرين 

رغبتهم في الحديث وبيان آرائهم ومالحظاتهم حيال بيان الثقة".
وينعق���د مجلس النواب األردني في دورة اس���تثنائية بدأها في 9 يوليو / تموز الجاري، 

بموجب مرسوم ملكي لمناقشة بيان الحكومة الجديدة برئاسة الرزاز.
ويج���ب على رئيس الحكومة الجديد أن يق���دم برنامج عمل وزارته أمام النواب خالل 
ش���هر واحد من تكليفه، وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 53 للدس���تور 

األردني.
وبحسب المادة 54 من الدستور، ُتطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.

وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة باألكثرية المطلقة )50 بالمائة + 1( من مجموع عدد 
أعضائه، وجب عليها أن تستقيل.

وكلف عاهل األردن، الرزاز، بتش���كيل حكومة جدي���دة خلفا لهاني الملقي، في 5 يونيو 
/ حزيران الماضي، بعد أن قدم األخير اس���تقالته قبلها بيوم واحد، على وقع احتجاجات 
شعبية ش���هدتها البالد ضد قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي وعد الرزاز بسحبه فور 

حلف اليمين، وهو ما تم بالفعل، ليعود الهدوء للشارع األردني.

النواب األردني يصوت 
على الثقة بحكومة 

الرزاز الجديدة 

الكويت/ االستقالل: 
قامت دولة الكويت بأكبر صفقة في تاريخها، حيث وقعت 

عقود شراء 45 طائرة ركاب بقيمة 3.75 مليار دوالر.
وعلق����ت صحيفة "األنباء" الكويتية عل����ى الصفقة بأنها 
"أكبر صفقات الطيران بالسوق المحلي للقطاع الخاص في 

تاريخ الكويت".
وذك����رت الصحيفة عن مصدر مس����ؤول أن الخطوط 
الوطنية وقعت،  االثنين، عقد شراء 25 طائرة إيرباص 
بقيمة 2.8 مليار دوالر س����وف يتم تسلمها بدءا من 

عام 2020.
وأش����ار المصدر إلى أن الش����ركة وقعت، أمس أيًضا، عقد 
ش����راء بقيمة تنخفض بقليل عن المليار دوالر مع شركة 

.195E2 غولدن فالكون أفيشن لشراء 20 طائرة   امبراير
وأوضحت الصحيفة أن هذا النوع من الطائرات هو األحدث 
بالعالم للمسافات الطويلة ذات الكثافة المتوسطة للركاب 
وسيتم استخدامها مع أسطول طائرات الخطوط الوطنية.

ولفت المصدر إن أولى طائرات امبراير س����يتم تس����لمها 
اعتباًرا من العام القادم 2019.

وأكدت الصحيفة فيما يتعلق بمصدر تمويل الصفقة، أن 
الخطوط الوطنية وشركاتها التابعة والزميلة وقعت عقود 
تمويل ضخمة لتلك الصفقات مع بنوك حكومية فرنسية 

وبرازيلية.

الكـويت تـوقـع أكبر 
صفقة في تاريخها 

بـ3.75 مليار دوالر

االستقالل/ وكاالت:
أمس  األميرك���ي،  الكونغرس  ناق���ش 
األربعاء، االعتراف بس���يادة "إسرائيل" 
على الجوالن الس���وري المحتل، وذلك 
من خالل جلسة خاصة عقدت لمناقشة 
وبح���ث مس���تقبل هضب���ة الج���والن 
الس���ورية، ومدى موافقة واشنطن على 

فرض السيادة "اإلسرائيلية" عليها.
ب�"المرك���ز  يس���مى  م���ا  وبحس���ب  

المجتم���ع  لش���ؤون  األورش���ليمي 
والدولة" ومق���ره بالقدس المحتلة، فإن 
األميركي يعقد جلس���ة  الكونغ���رس 
وصفها ب�"المهمة"، وذلك بغرض بحث 
مدى أهمية اعتراف واش���نطن بفرض 
الس���يادة "اإلس���رائيلية" على الجوالن 

المحتل.
المحلل السياسي اللبناني المقيم في 
دمشق الدكتور حميدي العبد الله قال، 

إن مضي واشنطن قدما باالعتراف ليس 
مستبعدا لكنه لن يغير من واقع قرارات 
الش���رعية الدولي���ة ش���يئًا بخصوص 

الجوالن المحتل.
واضاف ان الواليات المتحدة االمريكية 
تدعم كل ما تقوم به "إسرائيل"، مشيرا 
إلى أن االدارة االمريكية الحالية برئاسة 
ترامب يمكن له���ا ان تنجح في تمرير 

هكذا قرار بالكونغرس.

الكونغرس األمريكي يناقش االعتراف 
بسيادة »إسـرائيل« على الجـوالن

االتحـاد األوروبـي يحـذر "إسرائيـل" 
من عـواقب المضي بهـدم "الخـان األحمر"

بروكسل/ االستقالل:
ح����ذرت الممثل����ة العلي����ا لالتح����اد األوروبي 
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية فيدريكا 
موغريني، م����ن العواقب الوخيمة الس����تمرار 
إس����رائيل في تنفيذ قرار هدم تجمع "الخان 
األحمر" ش����رقي مدين����ة الق����دس المحتلة، 

وتهجير سكانه.
وأوضحت موغريني في بيان، أن االتحاد يراقب 
عن كثب أوضاع الفلسطينيين القاطنين في 

التجمع.
وأضافت أن التجمع يقع في منطقة "حساسة 
جدا"، وأن خطط" إسرائيل" إلنشاء مستوطنات 
جديدة فيها مخالفة للقوانين الدولية، وتهدد 

حل الدولتين والسالم الدائم في فلسطين.
ودعت موغريني الس����لطات اإلسرائيلية إلى 
العدول عن قرار اله����دم، وااللتزام بالقوانين 

الدولية.
وكانت المحكمة العليا اإلسرائيلية قررت في 
مايو / أيار الماضي هدم "الخان األحمر"، حيث 
يعيش 190 فلسطينيا، وتوجد مدرسة تقدم 
خدمات التعليم ل� 170 طالبا من أماكن عديدة 

في المنطقة.
وينحدر س����كان التجمع الب����دوي من صحراء 
النقب، وس����كنوا بادية القدس ع����ام 1953، 
إثر تهجيرهم القس����ري من جانب السلطات 

اإلسرائيلية.

وتحي����ط بالتجم����ع مس����توطنات، حيث يقع 
ضمن األراضي التي تس����تهدفها السلطات 
اإلسرائيلية لتنفيذ مش����روعها االستيطاني 

."E1" المسمى
ويقوم المش����روع وفق مراقبين فلسطينيين 
على االس����تيالء على 12 ألف دونم )الدونم = 
1000 مت����ر مربع(، تمتد م����ن أراضي القدس 

الشرقية حتى البحر الميت.
ويهدف هذا المش���روع إلى تفريغ المنطقة 
من أي تواجد فلس���طيني، كجزء من مشروع 
لفصل جنوب الضفة الغربية عن وس���طها، 
وعزل مدينة القدس الش���رقية المحتلة عن 

الضفة.

جمل�س النواب امل�صري 
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االستقالل/ األناضول:
"ش���اهدت أصح���اب المح���ال والمطاع���م الذي���ن يتجهزون 
للموندي���ال، فخطر ببالي أن أعمل ش���يئا مثله���م بإمكاناتي 

المحدودة، فلم أجد سوى الفالفل، فكان اختياري موفقا".
بهذا افتتح المصري محمد علي حديثه وهو يقف أمام مطعمه 
الصغير قرب س���وق إس���ماعيلوفو الش���هير بموسكو يحتسي 
الش���اي في فترة اس���تراحة. يقول محمد إنه قدم من مصر إلى 
موسكو قبل أربع سنوات، وبدأ بالعمل أجيرا في عدد من المحالت 
والمطاعم، ثم استطاع بعد سنتين أن يفتتح عمله الخاص، وهو 
مطعم صغير ومتواضع للشاورما ال تتجاوز مساحته عشرة أمتار.

وأش���ار إلى أنه م���ع اقتراب موعد الموندي���ال وتحضير جميع 
الفعاليات الس���تقباله خطر بباله أن يؤسس نشاطه الخاص، 
فخلص إلى عمل الفالفل أش���هر وجبة شعبية في بلده مصر 

وعدد من البلدان العربية.
وقال عل���ي إنه اتص���ل بوالدت���ه بمصر واس���تعان بصديق 

س���وري يعمل بمطعم في موسكو لمعرفة طريقة تحضير خلطة 
الفالفل، فجمع بين الطريقتين المصرية "الطعمية" التي تعتمد 
في تحضيرها على الفول، والس���ورية "الفالفل" التي تعتمد على 
الحمص وخرج بخلطته الخاصة. ومضى علي في حديثه "االختبار 
كان بتحضير كيلو من الخلطة وقليه���ا بالزيت، ثم وزعت أقراص 
الفالفل الس���اخنة على جيراني والمارة بالمجان لتجربتها، فكانت 
ردود األفعال أكثر من مبش���رة، وهو ما دفعني ألن أضيف الفالفل 
إل���ى قائمة األطعم���ة التي أقدمها". وأض���اف أن األمر القى قبوال 
كبيرا فأخذ يحّضر حوالي 8-9 كيلوغرامات من الخلطة يوميا لصنع 
السندويش���ات أو بيع األقراص وحدها، لتف���وق مبيعات الفالفل 
مبيعات الشاورما رغم أنها أغلى منها قليال ألن مكوناتها أغلى من 
لحم الدجاج بروسيا. وأوضح علي أن سعر ساندويش الفالفل لديه 
يبلغ 150 روبال روس���ي )حوالي 2.5 دوالر(، أما س���ندويش شاورما 
الدجاج فيبلغ )130 روبال(، ورغم أن الفالفل أغلى من الش���اورما فإن 

اإلقبال عليها أكبر وتعود عليه بأرباح جيدة.

»كيلــو فالفــل« يغيــر حيــاة مصــري فــي روسيــا!

االستقالل/ وكاالت
علقت ش����ركة "تويتر" م����ا ال يقل عن 58 
مليون حساب لمستخدمين خالل األشهر 
الثالث����ة األخي����رة م����ن ع����ام 2017، وفقا 
لبيانات حصلت عليها وكالة األسوشيتد 

برس األمريكية.
الرق����م الضوء  يس����لط ه����ذا 

عل����ى موق����ف الش����ركة 
العدائي ضد  الجدي����د 
أو  الخبيثة  الحس����ابات 

أعقاب  في  المش����بوهة 
جه����ود التضليل الروس����ية 

خالل حملة انتخابات الرئاس����ة 
األميركية عام 2016.

ع����دد  وج����اء 
ت  با لحس����ا ا
آلية  المعلقة من 

)فايرهوز(، وهي عبارة عن تدفق للبيانات 
والشركات  لألكاديميين  الشركة  توفرها 
وغيره����م ممن هم على اس����تعداد لدفع 

ثمنها.
وفي األس����بوع الماضي، أك����د "تويتر" أنه 
علق 70 مليون حس����اب في مايو ويونيو 

الماضيين.
يثي����ر الع����دد الهائ����ل من 
عمليات التعليق تس����اؤالت 
حول م����ا إذا كان من الممكن 
أن تؤثر هذه اإلجراءات 
الصارم����ة عل����ى نم����و 
"تويت����ر"،  مس����تخدمي 
وما إذا كان على 
تحذير  الشركة 
ين  لمس����تثمر ا
في وقت سابق.

»تويتر« تتخذ إجراءات 
صارمة ضد الحسابات المزيفة

االستقالل/ وكاالت:
األزم���ة الديموغرافي���ة في الياب���ان وانخفاض 
مع���دالت النم���و الس���كاني تمث���ل هاجس���ا 
للمسؤولين في اليابان بشكل عام، ولكن إحدى 
المدن تعاني من مشكلة خاصة جدا تتمثل في 
نقص حاد في أعداد “محاربي النينجا” لديها!

فقد كش���ف تقرير حديث لإلذاع���ة الوطنية 
العامة في أميركا أن مدين���ة “إغا” اليابانية، 
الت���ي تمث���ل مه���د النينجا، تس���عى لزيادة 
إيراداتها بتنشيط السياحة اعتمادا على إرث 
النينجا، ولكنها ف���ي الحقيقة ال تملك العدد 
الكاف���ي من مقاتل���ي النينج���ا لتحقيق هذا 

الهدف.
وتقيم المدينة، التي يسكنها 100 ألف شخص 
تقريبا، مهرجانا سنويا في شهري أبريل ومايو 
من كل عام، إال أن عمدة المدينة يؤكد أنه لم يعد 
كافيا لتحقيق المزي����د من الفوائد االقتصادية 

من النينجا، علما أن ع����دد زوار المهرجان يصل 
إلى 30 ألف شخص تقريبا.

ورغم أن وظيفة النينجا قد تس���اعد الشخص 
عل���ى جني دخل قد يصل إل���ى 85 ألف دوالر 
أميركي سنويا، إال أن المدينة اليابانية تواجه 
تحديات كثيرة للتغلب على أزمتها، بحس���ب 
ما نقله موقع “بيزنس إنس���ايدر” عن التقرير 

اإلذاعي.
 كما أن معدالت البطال���ة المنخفضة جدا في 
اليابان، التي تصل إلى 2.5% فقط، تجعل من 
الصعب جدا على مدينة “إغ���ا” إيجاد وإغراء 
الكفاءات المطلوبة لوظيفة “مقاتل نينجا” أو 

“مؤد لفنون النينجا”، كما وصفه التقرير.
 ومم���ا يزي���د م���ن معان���اة مدينة “إغ���ا” أن 
“النينج���ا” تحتاج إلى التدريب الش���اق جدا 
والمرهق ما يجع���ل اإلقبال على تعلم فنونها 

من قبل الشباب محدودًا للغاية.

فرصة عمل براتب 85 ألف 
دوالر والوظيفة “نينجا”!

االستقالل/ وكاالت:
يعتبر "التوحد" من أمراض العصر الشائعة بين 
األطفال، وعادة ما يتم تشخيصه بوقت متأخر، 

مما يجعل العالج أكثر صعوبة.
ومن الضروري أن تراقب األم تصرفات طفلها 
في س����نواته األولى، للتعرف على أية أعراض 
للتوحد، واللجوء إل����ى الطبيب المختص، في 
حال تحدي����د أي منها. وفيم����ا يلي مجموعة 
من هذه األعراض، بحس����ب موقع اليف هاك 

اإللكتروني:
1- العج���ز المس���تمر في التواص���ل والتفاعل 
االجتماعي عبر س���ياقات متعددة، والفشل في 

بدء التفاعالت االجتماعية أو االستجابة لها.
2- العج���ز ف���ي التواص���ل اللفظ���ي للتفاعل 
االجتماعي، من التواصل اللغوي المباش���ر، إلى 

فهم واستخدام اإليماءات ولغة الجسد.
3- العج����ز في تطوي����ر العالق����ات والحفاظ عليها 
وفهمها، وصعوبة تعديل الس����لوك ليتناسب مع 
مختلف الس����ياقات االجتماعي����ة، والصعوبة في 

المشاركة في األلعاب الخيالية وتكوين األصدقاء.
4- الح���ركات النمطي���ة المتكررة، واس���تخدام 
القوالب النمطي���ة مثل تكرار نف���س األلعاب 

والحركات والعبارات.
5- اإلص���رار على التماث���ل، وااللت���زام الصارم 
بالروتين واألنماط الطقوسية والسلوك اللفظي.

6- االهتمامات المقيدة والمحددة بشكل صارم، 
والتي تكون غير طبيعية في الشدة والتركيز.

7- ردة الفع���ل المبالغ فيها تج���اه المدخالت 
الحس���ية، مثل درج���ات الحرارة واالس���تجابة 

السلبية ألصوات محددة.

7 أعراض مبكرة لمرض 
التوحد لدى طفلك يجب 

االستقالل/ وكاالت:االنتباه إليها
قالت الشركة الهولندية التي قدمت أول لحم بيرغر مصنع مخبريا قبل 
خمس س���نوات إنها تلقت تمويال لمواصلة خططها في تصنيع وبيع 

اللحوم المصنعة مخبريا في المطاعم اعتبارا من عام 2021.
وأفادت شركة موسى ميت بأنها جمعت 7.5 مليون يورو )8.8 مليون 

دوالر(، معظمها من مؤسستي إم فينتشرز وبل فود غروب.
وأعربت ش���ركة موسى ميت، التي تلقت في الس���ابق مليون يورو من 
سيرغي برين مؤسس شركة غوغل، عن أملها في أن تبيع أول منتجاتها 
عام 2021. والهدف هو تحقيق إنتاج على المس���توى الصناعي بعد 
عامي���ن أو ثالث���ة من ذلك. وحذر خب���راء البيئة من أن ش���هية العالم 
المتنامية للحوم، خاصة في االقتصادات الناشئة مثل الصين، ليست 
مستدامة ألن لحوم البقر ولحم الخنزير والدواجن تتطلب مصادر أكبر 

بكثير من البروتينات النباتية.
ومع ظهور عدد من الشركات الناشئة التي تأمل في إنتاج لحوم مصنعة 
مخبريا على نطاق واس���ع في الس���نوات المقبلة، اندلعت معركة حول 
المصطلحات المس���تخدمة لوصف هذه المنتجات. فقد أطلق بعض 
أنصار هذا التوجه مصطل���ح »اللحوم النقية« في حين أن المعارضين 
في القطاع الزراعي التقليدي يرون أن »اللحوم الصناعية« أكثر مالءمة.

اللحوم المصنعة
 مخبريًا قريبًا على 

موائد المطاعم العالمية!
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أعلن أنا المواطن يحيى سمير سالمة العجرمي. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405897885 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطنة/ إس���الم عبد العزي���ز خميس ابو 
ش���عيب عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )802949388 ( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ رقية موسى عبد المجيد عفانه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401250907 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ حازم ابراهيم علي المصدر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803164763 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ حازم عياد محمود ابو جبل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800505505 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ماهر قاسم يوسف عبد الغفور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)954374369 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أثناء قيام نتنياهو بزيارة تفقدية متلفزة لمقر 
فرق����ة غزة، بعد أن زار مس����توطنة »س����ديروت« 
صرح بالق����ول : »إننا في حملة اآلن نتبادل فيها 
اللكم����ات، وجاهزون لكل س����يناريو، عليهم أن 
ينتبه����وا ألفعالن����ا وليس ألقوالن����ا فقط«، وقد 
ح����رص نتنياه����و أن يذكر ب����أن ه����ذه الجولة 
ليست معدة للتصوير أو أنها روتينية عبر ذكر 
كل الش����خصيات الهامة التي رافقته باالس����م 
والمنصب األمني. وقد كانت جولة نتنياهو ذروة 
حملة البث للفلسطينيين ان »ديروا بالكم، فقد 
حذرناك����م«، ويجب االنتباه لجمل����ة »عليهم أن 
ينتبهوا ألفعالنا وليس ألقوالنا«، فهم يدركون 
بأنن����ا نتابع وننتب����ه ألقوالهم، لك����ن نتنياهو 
حريص أيًضا على أن ننتب����ه لألفعال، وما الذي 
يري����ده هو من انتباهنا ألفعالهم؟ ببس����اطة أن 
نخ����اف ونرت����دع، فالتصريح����ات والتهديدات 
الخطابية وحدها ال تردع، خاصة إذا اس����تهلكت 
كثيًرا عبر التكرار ول����م تترجم إلى أفعال، فالبّد 
أحياًنا من إرسال رسائل بطريقة مختلفة، حتى 
لو كان ذلك عبر تسريب ما حدث داخل الكابينت 
من مالس����نات بين بينت ورئيس األركان ووزير 
األمن، مصحوبة بقصف في وضح النهار لمبنى 

متعدد الطبقات في قلب مدينة غزة ونشر صور 
عن نشر بطاريات القبة الحديدية.

فالمستوى السياسي في دولة االحتالل يعاني 
في الفترة األخيرة ج����ّراء الضجة اإلعالمية التي 
تحدثها الباللي����ن الحارقة، فمنذ فترة يس����لط 
اإلعالم اإلسرائيلي الضوء على الباللين الحارقة، 
التي صار عددها يفتت����ح تقريًبا معظم البرامج 
اإلخباري����ة، إن ل����م يكن حدث كبي����ر آخر، ويتم 
اس����تدعاء المعلقين ومقدري الخسائر وممثلي 
المس����توطنين القاطني����ن في المس����توطنات 
القريبة من القطاع، ومن ثم إجراء اس����تطالعات 
رأي في أوساط جمهور األحزاب اليمينية متأثًرا 
باألجواء اإلعالمية المشحونة، لتكون النتيجة في 
صيغ����ة تصريح لبينت رًدا عل����ى رئيس األركان 
»نعم، اقتلوا كل م����ن يطّير طبقا حارًقا، حتى لو 

كان طفاًل«.
في الحقيقة، لوال وجود االنتخابات في إسرائيل؛ 
ربم����ا ما كانت تحدث الكثير م����ن الحروب، وربما 
ما كان الحصار على األقل مش����دًدا بهذا الشكل، 
وربم����ا لح����دث ما ه����و مناق����ض كثي����ًرا للواقع 

السياسي الذي نعيشه اليوم.
والحاصل اليوم أن الجيش والمستوى السياسي 

موح����دون اليوم في أن ليس م����ن أجل عدد من 
الباللي����ن الحارق����ة يتم الخ����روج لمعركة كبيرة 
ومدم����رة ألجل منع قصفه����م بالباللين الحارقة، 
فهي - مع كل االحترام لها وألضرارها المحدودة 
- ال زال����ت مجرد لعبة أطفال قياًس����ا بالوس����ائل 
الحربية والقتالية، وربما هم في داخلهم سعداء 
بأنن����ا اس����تبدلنا الصواريخ بالباللي����ن، ولكنهم 
أيًضا عصبيون جراء الباللين والضغوط الداخلية 
عليهم تخرجهم عن طورهم، ويتمنون أن تصل 
رس����التهم الردعية إلى العناوين الصحيحة في 
القط����اع، حت����ى ال يضطر الجمي����ع للذهاب إلى 
ج����والت من التصعي����د المتدحرج، وص����واًل إلى 
تصعيد كبير ينسى فيه الجميع قصة الباللين، 
ليكون اله����دف كبيًرا ومبرًرا لعدوان يتمثل في 
وقف تهديد الصواريخ وع����ودة الهدوء وضرب 

البنى التحتية و... الخ.
وم����ن الواضح أيًض����ا أن بروباغن����دا التهديدات 
اإلس����رائيلية فعلت فعلها لدين����ا أيًضا، حتى 
ان هناك من نش����ر اس����م الحرب القادمة وحدد 
س����اعات اندالعها، وهناك من ال زال يس����تخف 
كثيًرا بالتهديدات اإلسرائيلية، وما بين المبالغة 
في الخشية من جدية التهديدات اإلسرائيلية 

واالس����تخفاف به����ا تكم����ن الق����راءة الهادئة 
والمتوازنة، ونحن هنا ال ندعو أبًدا لالستخفاف، 
ونق����رأ التصريحات واألفعال اإلس����رائيلية في 
س����ياقها الصحيح، ونتنبه إلى خطرها، ونعتقد 
بأن����ه البّد أن نأخذها عل����ى محمل الجدية ولكن 
دون مبالغة زائدة في تهويلها، والتصرف كأن 
الحرب باتت أمًرا حتمّي الوقوع، ونعتقد بأنه البّد 
من التصرف بحكمة الحت����واء التصعيد الكبير، 
ونع����رف أن االحتالل يقرأ األح����داث ويرصدها 
بيانًيا، وفي نهاية كل يوم ونهاية كل أس����بوع 
يرس����م خطًا بياني����ًا لألحداث لي����رى فيها مياًل 
للتصعي����د أم ميال للتخفيض، ف����ال يجب مثاًل 
إصدار ق����رار بوق����ف الباللين، يكف����ي فقط أال 
نركز كل جهدنا عليه����ا وتقليل العدد واطالق 
باللي����ن غير حارقة في بع����ض األوقات والخروج 
عن النمطي����ة، فالمقاومة هي عمل يلتزم بفعل 
مق����اوم ضمن اإلمكان����ات والظ����روف وال يلتزم 
بوسيلة محددة ومستوى محدد، فكانت الحجارة 
والتظاهرات الش����عبية والعمليات العس����كرية 
ث����م االستش����هادية واالنتفاض����ات وانتفاضة 
الس����كاكين والصواريخ وزراعة األشجار ومقاومة 
الج����دار، وكثيرة هي الوس����ائل الت����ي تعّبر عن 

جوهر المقاومة ورسائلها، كما ال يجب أن نثقل 
المقاومة ونطوقها بش����عارات تدفعها لالنتحار 
أحياًن����ا لك����ي تفي به����ا مثل ش����عار القصف 
بالقصف واالغتيال باالغتيال، فالمقاومة ليست 
نًدا لدولة قوية وهي س����الح الضحية الضعيف، 
وأول دروسها »أزعج محتلك حينما يرتاح، وراكم 

انتصاراتك، وال تبحث عن المجد«.
وأّي توجه يجب أن يأخذ بعين االعتبار مجموعة 
ا من  من الضواب���ط، أهمه���ا ان تبقي غزة ج���زًء
المشروع الوطني وقادرة على أن تؤثر في الضغط 
عل���ى االحت���الل، وأن تبقى أجندة رف���ع الحصار 
عل���ى طاولة األطراف ذات الصلة، أي االس���تمرار 
في قرع الجدران بكل وس���يلة مناس���بة ممكنة، 
والحراك الش���عبي على الح���دود يمكن تطويره، 
وه���و غير ملزم بحج���م وأماكن انتش���ار وأوقات 
محددة، وتحييد الح���رب ودرئها وإطالة الفتيل 
وتعزي���ز كل ممكنات المصالحة، فال حل للقطاع 
بعي���ًدا عن المصالح���ة وال انتصار ب���دون عودة 
اللحمة الفلس���طينية، كما علين���ا أال نبث أيًا من 
مؤشرات الضعف واإلذعان وعدم تطويق أنفسنا 
بالش���عارات التي قد ال نس���تطيع أن نلتزم بها، 

وااللتفات إلى الداخل إلى الحاضنة الشعبية.

ما بين التهويل من التهديدات واالستخفاف بها .. ما الذي تريده دولة االحتالل؟
بقلم: اإ�سماعيل مهرة - مركز اأطل�س للدرا�سات الإ�سرائيلية

نابلس/ االستقالل:
أصيب���ت مجندة من قوات ما يس���مى حرس الح���دود، أمس األربعاء، بجروح جراء رش���قها 
بالحجارة، من قبل مس���توطني البؤر االستيطانية المقامة بالقرب من مستوطنة "يتسهار" 

جنوب نابلس.
وقالت مصادر عبرية إن عددا من المس���توطنين الملثمين رشقوا دورية "لحرس الحدود" وضباط 
"اإلدارة المدنية" أثناء مرورها بالقرب من البؤرة االس���تيطانية "جفعات كوبي أوري" التي أقامها 
مس���توطنون من عصابات "فتيان التالل" المتطرفة، مما أدى إلى إصابة مجندة بحجر في رأسها 

نقلت على إثرها إلى مستشفى بلنسون في بيتاح تيكفا للعالج.
وأضافت المصادر أن عناصر "حرس الحدود" استخدموا وسائل تفريق المظاهرات واعتقلوا ثالثة 

من المستوطنين، اثنان من بينهم هم من سكان مستوطنة "يتسهار".

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجرت لجنة الدستور في الكنيست اإلسرائيلي أمس األربعاء العديد من النقاشات حول 
مشروع قانون "القومية" العنصري الذي ينص على االعتراف ب�"يهودية دولة إسرائيل".

وتتزامن النقاشات مع سلسلة لقاءات يعقدها رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو 
مع حلفائه بهدف العمل على الموافقة عليه وتمريره في الكنيست قبل العطلة الصيفية.

وذكر مس���ؤولون في حزب الليكود ومقربون من نتنياهو أن أحد األسباب الرئيسية التي 
تدفع لتمرير القانون هو دعم اإلدارة األميركية بشكل مطلق للقانون.

وأش���اروا إلى أن القانون لم يتم تمريره مس���بًقا رغم رغبة نتنياهو منذ سنوات بتمريره، 
بس���بب معارضة إدارة الرئيس األميركي الس���ابق باراك أوباما، بس���بب ترسيخ القانون 
إسرائيل كدولة يهودية. وتثير بعض بنود القانون جداًل في "إسرائيل" منها إنشاء أحياء 
س���كنية لليهود فقط دون العرب، وتعريف اللغة العربية لغة خاصة، ومنح "إسرائيل" 

لقب "دولة يهودية".

االستقالل/ وكاالت
وص���ل رئيس الحكوم���ة الهنغاري���ة، فكتور 
أوربان، ووزير الخارجية، بيتر س���يارتو، مس���اء 
أمس إلى "إسرائيل" في زيارة رسمية، يجتمع 
خاللها مع رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي، 
"اإلس���رائيلي"  والرئيس  نتنياه���و،  بنيامين 
رؤوفين ريفلي���ن، والوزير تس���احي هنغبي، 

ومدير عام وزارة الخارجية، يوفال روتم.
يشار إلى أن أوربان، الذي يطلق عليه "فكتاتور"، 
قد فاز مؤخرا بوالية ثالثة في رئاسة الحكومة، 
ويعتبر أح���د الرموز القومية المتطرفة، ويقود 

بالده نحو تقليص الديمقراطية.

ومنذ أن انتخب للمرة الثانية، عام 2010 بدأ بفرض 
قيودًا دس���تورية على المجتمع المدني واإلعالم 
والجهاز القضائي، ويخ���وض حربا على الالجئين 
في أوروب���ا عامة، كم���ا غير المناط���ق االنتخابية 

بطريقة تساعده على البقاء في السلطة.
وفي إطار حربه على جمعيات حقوق اإلنسان، 
التي تدع���م طالبي اللجوء، ب���دأ أوربان بالدفع 
بمش���روع قانون ض���د جورج س���وروس، وهو 
ملياردير يهودي م���ن مواليد هنغاريا ويدعم 
الهيئات الليبرالية فيه���ا، وتتهمه الحكومة 
اإلس���رائيلية بالتآمر عليها وتمويل جمعيات 

تشوه صورة "إسرائيل".

يش���ار إلى أن نتنياهو يتقرب في الس���نوات 
األخيرة إلى دول مرك���ز أوروبا، وبضمنها دول 
"فايس���غراد" )هنغاري���ا وبولندا والتش���يك 
وس���لوفاكيا(، وذلك بهدف إضعاف اإلجماع 
في داخل االتحاد األوروبي بما يتصل بالش���أن 

الفلسطيني واإليراني.
وإلى جانب التقارب مع "إس���رائيل"، يتصاعد 
االحت���كاك بي���ن هذه ال���دول وبي���ن االتحاد 
األوروب���ي، وخاصة في أعق���اب موجة الهجرة 
الكبي���رة عام 2015، وتعتب���ر هنغاريا بقيادة 
أوربان الرمز المتطرف في هذه المعركة مقابل 

الدول الغربية، وخاصة ألمانيا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال رئي���س وزراء االحتالل "اإلس���رائيلي" 
األس���بق إيه���ود ب���اراك، إن نظي���ره الحالي 
بنيامين نتنياهو، يقود "إسرائيل" لمستقبل 
أس���ود في ظل السياس���ات الت���ي ينفذها 

نتنياهو وشركاؤه في الحكم.
واته���م  ب���اراك، نتنياه���و، خ���الل محاضرة 
ألقاها في تل أبيب، بأنه "خطر على المشروع 
الصهيوني"، مش���ددا على ضرورة "وضع حد 

له".
واعتب���ر "ب���اراك" أن سياس���ات االئت���الف 
الحكومي الحالية س���تقود إل���ى وضع تكون 
في���ه )إس���رائيل( بعيدة كليا عن المش���روع 

الصهيوني، وفًقا لذات المصدر.
وتابع: "الميل إلى الدولة الواحدة سيؤدي إلى 
دولة يهودية - مسيحية، تعيش فيها غالبية 
من المس���لمين جزء منهم مواطنون )يقصد 
فلس���طينيي أراضي 1948( وج���زء آخر رعايا 

)فلس���طينيو األراضي المحتلة عام 1967("، 
وهذا من وجهة نظر باراك "س���يدمر أس���س 
ومؤسسات الدولة الصهيونية الديمقراطية"، 

على حد تعبيره.
وأفاد رئيس الوزراء األس���بق، أن "الحكومة التي 
ال تسعى لالنفصال عن الفلسطينيين ستقود 

لغالبية مس���لمة في دولة "إسرائيل"، ولصراع 
عنيف دائم فيها، ولن تكون حينها "إسرائيل" 
دول���ة يهودية وال صهيوني���ة وال ديمقراطية 
أيضا". واعتب���ر هذا الوضع بأن���ه "خطير على 
المشروع الوجودي الصهيوني، وعلى إسرائيل 

كدولة صهيونية ديمقراطية"، وفقًا لتعبيره.

إصابة مجندة واعتقال 3 
مستوطنين باشتباكات مع 

مستوطني »يتسهار«

الكنيست يناقش تمرير قانون 
»القومية« قبل عطلة الصيف

باراك: نتنياهو خطر على المشروع الصهيوني

الـ »فكتاتور« الهنغاري في ضيافة الكيان »اإلسرائيلي«

باراك ونتنياهو 
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االستقالل/ األناضول:
"ش���اهدت أصح���اب المح���ال والمطاع���م الذي���ن يتجهزون 
للموندي���ال، فخطر ببالي أن أعمل ش���يئا مثله���م بإمكاناتي 

المحدودة، فلم أجد سوى الفالفل، فكان اختياري موفقا".
بهذا افتتح المصري محمد علي حديثه وهو يقف أمام مطعمه 
الصغير قرب س���وق إس���ماعيلوفو الش���هير بموسكو يحتسي 
الش���اي في فترة اس���تراحة. يقول محمد إنه قدم من مصر إلى 
موسكو قبل أربع سنوات، وبدأ بالعمل أجيرا في عدد من المحالت 
والمطاعم، ثم استطاع بعد سنتين أن يفتتح عمله الخاص، وهو 
مطعم صغير ومتواضع للشاورما ال تتجاوز مساحته عشرة أمتار.

وأش���ار إلى أنه م���ع اقتراب موعد الموندي���ال وتحضير جميع 
الفعاليات الس���تقباله خطر بباله أن يؤسس نشاطه الخاص، 
فخلص إلى عمل الفالفل أش���هر وجبة شعبية في بلده مصر 

وعدد من البلدان العربية.
وقال عل���ي إنه اتص���ل بوالدت���ه بمصر واس���تعان بصديق 

س���وري يعمل بمطعم في موسكو لمعرفة طريقة تحضير خلطة 
الفالفل، فجمع بين الطريقتين المصرية "الطعمية" التي تعتمد 
في تحضيرها على الفول، والس���ورية "الفالفل" التي تعتمد على 
الحمص وخرج بخلطته الخاصة. ومضى علي في حديثه "االختبار 
كان بتحضير كيلو من الخلطة وقليه���ا بالزيت، ثم وزعت أقراص 
الفالفل الس���اخنة على جيراني والمارة بالمجان لتجربتها، فكانت 
ردود األفعال أكثر من مبش���رة، وهو ما دفعني ألن أضيف الفالفل 
إل���ى قائمة األطعم���ة التي أقدمها". وأض���اف أن األمر القى قبوال 
كبيرا فأخذ يحّضر حوالي 8-9 كيلوغرامات من الخلطة يوميا لصنع 
السندويش���ات أو بيع األقراص وحدها، لتف���وق مبيعات الفالفل 
مبيعات الشاورما رغم أنها أغلى منها قليال ألن مكوناتها أغلى من 
لحم الدجاج بروسيا. وأوضح علي أن سعر ساندويش الفالفل لديه 
يبلغ 150 روبال روس���ي )حوالي 2.5 دوالر(، أما س���ندويش شاورما 
الدجاج فيبلغ )130 روبال(، ورغم أن الفالفل أغلى من الش���اورما فإن 

اإلقبال عليها أكبر وتعود عليه بأرباح جيدة.

»كيلــو فالفــل« يغيــر حيــاة مصــري فــي روسيــا!

االستقالل/ وكاالت
علقت ش����ركة "تويتر" م����ا ال يقل عن 58 
مليون حساب لمستخدمين خالل األشهر 
الثالث����ة األخي����رة م����ن ع����ام 2017، وفقا 
لبيانات حصلت عليها وكالة األسوشيتد 

برس األمريكية.
الرق����م الضوء  يس����لط ه����ذا 

عل����ى موق����ف الش����ركة 
العدائي ضد  الجدي����د 
أو  الخبيثة  الحس����ابات 

أعقاب  في  المش����بوهة 
جه����ود التضليل الروس����ية 

خالل حملة انتخابات الرئاس����ة 
األميركية عام 2016.

ع����دد  وج����اء 
ت  با لحس����ا ا
آلية  المعلقة من 

)فايرهوز(، وهي عبارة عن تدفق للبيانات 
والشركات  لألكاديميين  الشركة  توفرها 
وغيره����م ممن هم على اس����تعداد لدفع 

ثمنها.
وفي األس����بوع الماضي، أك����د "تويتر" أنه 
علق 70 مليون حس����اب في مايو ويونيو 

الماضيين.
يثي����ر الع����دد الهائ����ل من 
عمليات التعليق تس����اؤالت 
حول م����ا إذا كان من الممكن 
أن تؤثر هذه اإلجراءات 
الصارم����ة عل����ى نم����و 
"تويت����ر"،  مس����تخدمي 
وما إذا كان على 
تحذير  الشركة 
ين  لمس����تثمر ا
في وقت سابق.

»تويتر« تتخذ إجراءات 
صارمة ضد الحسابات المزيفة

االستقالل/ وكاالت:
األزم���ة الديموغرافي���ة في الياب���ان وانخفاض 
مع���دالت النم���و الس���كاني تمث���ل هاجس���ا 
للمسؤولين في اليابان بشكل عام، ولكن إحدى 
المدن تعاني من مشكلة خاصة جدا تتمثل في 
نقص حاد في أعداد “محاربي النينجا” لديها!

فقد كش���ف تقرير حديث لإلذاع���ة الوطنية 
العامة في أميركا أن مدين���ة “إغا” اليابانية، 
الت���ي تمث���ل مه���د النينجا، تس���عى لزيادة 
إيراداتها بتنشيط السياحة اعتمادا على إرث 
النينجا، ولكنها ف���ي الحقيقة ال تملك العدد 
الكاف���ي من مقاتل���ي النينج���ا لتحقيق هذا 

الهدف.
وتقيم المدينة، التي يسكنها 100 ألف شخص 
تقريبا، مهرجانا سنويا في شهري أبريل ومايو 
من كل عام، إال أن عمدة المدينة يؤكد أنه لم يعد 
كافيا لتحقيق المزي����د من الفوائد االقتصادية 

من النينجا، علما أن ع����دد زوار المهرجان يصل 
إلى 30 ألف شخص تقريبا.

ورغم أن وظيفة النينجا قد تس���اعد الشخص 
عل���ى جني دخل قد يصل إل���ى 85 ألف دوالر 
أميركي سنويا، إال أن المدينة اليابانية تواجه 
تحديات كثيرة للتغلب على أزمتها، بحس���ب 
ما نقله موقع “بيزنس إنس���ايدر” عن التقرير 

اإلذاعي.
 كما أن معدالت البطال���ة المنخفضة جدا في 
اليابان، التي تصل إلى 2.5% فقط، تجعل من 
الصعب جدا على مدينة “إغ���ا” إيجاد وإغراء 
الكفاءات المطلوبة لوظيفة “مقاتل نينجا” أو 

“مؤد لفنون النينجا”، كما وصفه التقرير.
 ومم���ا يزي���د م���ن معان���اة مدينة “إغ���ا” أن 
“النينج���ا” تحتاج إلى التدريب الش���اق جدا 
والمرهق ما يجع���ل اإلقبال على تعلم فنونها 

من قبل الشباب محدودًا للغاية.

فرصة عمل براتب 85 ألف 
دوالر والوظيفة “نينجا”!

االستقالل/ وكاالت:
يعتبر "التوحد" من أمراض العصر الشائعة بين 
األطفال، وعادة ما يتم تشخيصه بوقت متأخر، 

مما يجعل العالج أكثر صعوبة.
ومن الضروري أن تراقب األم تصرفات طفلها 
في س����نواته األولى، للتعرف على أية أعراض 
للتوحد، واللجوء إل����ى الطبيب المختص، في 
حال تحدي����د أي منها. وفيم����ا يلي مجموعة 
من هذه األعراض، بحس����ب موقع اليف هاك 

اإللكتروني:
1- العج���ز المس���تمر في التواص���ل والتفاعل 
االجتماعي عبر س���ياقات متعددة، والفشل في 

بدء التفاعالت االجتماعية أو االستجابة لها.
2- العج���ز ف���ي التواص���ل اللفظ���ي للتفاعل 
االجتماعي، من التواصل اللغوي المباش���ر، إلى 

فهم واستخدام اإليماءات ولغة الجسد.
3- العج����ز في تطوي����ر العالق����ات والحفاظ عليها 
وفهمها، وصعوبة تعديل الس����لوك ليتناسب مع 
مختلف الس����ياقات االجتماعي����ة، والصعوبة في 

المشاركة في األلعاب الخيالية وتكوين األصدقاء.
4- الح���ركات النمطي���ة المتكررة، واس���تخدام 
القوالب النمطي���ة مثل تكرار نف���س األلعاب 

والحركات والعبارات.
5- اإلص���رار على التماث���ل، وااللت���زام الصارم 
بالروتين واألنماط الطقوسية والسلوك اللفظي.

6- االهتمامات المقيدة والمحددة بشكل صارم، 
والتي تكون غير طبيعية في الشدة والتركيز.

7- ردة الفع���ل المبالغ فيها تج���اه المدخالت 
الحس���ية، مثل درج���ات الحرارة واالس���تجابة 

السلبية ألصوات محددة.

7 أعراض مبكرة لمرض 
التوحد لدى طفلك يجب 

االستقالل/ وكاالت:االنتباه إليها
قالت الشركة الهولندية التي قدمت أول لحم بيرغر مصنع مخبريا قبل 
خمس س���نوات إنها تلقت تمويال لمواصلة خططها في تصنيع وبيع 

اللحوم المصنعة مخبريا في المطاعم اعتبارا من عام 2021.
وأفادت شركة موسى ميت بأنها جمعت 7.5 مليون يورو )8.8 مليون 

دوالر(، معظمها من مؤسستي إم فينتشرز وبل فود غروب.
وأعربت ش���ركة موسى ميت، التي تلقت في الس���ابق مليون يورو من 
سيرغي برين مؤسس شركة غوغل، عن أملها في أن تبيع أول منتجاتها 
عام 2021. والهدف هو تحقيق إنتاج على المس���توى الصناعي بعد 
عامي���ن أو ثالث���ة من ذلك. وحذر خب���راء البيئة من أن ش���هية العالم 
المتنامية للحوم، خاصة في االقتصادات الناشئة مثل الصين، ليست 
مستدامة ألن لحوم البقر ولحم الخنزير والدواجن تتطلب مصادر أكبر 

بكثير من البروتينات النباتية.
ومع ظهور عدد من الشركات الناشئة التي تأمل في إنتاج لحوم مصنعة 
مخبريا على نطاق واس���ع في الس���نوات المقبلة، اندلعت معركة حول 
المصطلحات المس���تخدمة لوصف هذه المنتجات. فقد أطلق بعض 
أنصار هذا التوجه مصطل���ح »اللحوم النقية« في حين أن المعارضين 
في القطاع الزراعي التقليدي يرون أن »اللحوم الصناعية« أكثر مالءمة.

اللحوم المصنعة
 مخبريًا قريبًا على 

موائد المطاعم العالمية!
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الخليل / االستقالل:
أعلن نادي أهل���ي الخليل عن تعاقده مع 4 
العبين من قطاع غزة لتعزيز صفوف الفريق 

في بطوالت الموسم القادم.
وتعاق����د النادي م����ع الالعبي����ن محمد أبو 
موس����ى وح����ازم شكش����ك قادمي����ن من 
ش����باب خانيونس  ومحم����د كحيل العب 
غزة الرياض����ي و ثالثتهم ينتظرون صدور 
تصاريحهم و السماح لهم بالدخول للضفة 
الغربي����ة وطارق أبو غنيمة العب الس����موع 

المتواجد بالضفة منذ سنوات .
وكش���ف الن���ادي النقاب عن ض���م مدرب 
حراس المرم���ى علي بدران م���ن قطاع غزة 
للجهاز الفني للفريق بقيادة عمار س���لمان 
الذي سبق له أن عمل رفقة بدران قبل عامين 

بنادي هالل القدس.
و بهذا تصبح قائمة الجهاز الفني كالتالي 
" عمار س���لمان مديرًا فني���ًا للفريق و فادي 
الدويك مساعدًا للمدرب و علي بدران مدربًا 
للحراس و خليل شما مدربًا ل� اللياقة البدنية 
و الدكتور عمر الفالح معالجًا للفريق و معمر 
المحتسب مش���رفًا رياضيًا للفريق و هشام 
أبو اش���خيدم مديرًا للفريق، وجهاد عطية 
مديرًا لألمن و عاصم النتشة مديرًا للعهدة .

يذك���ر أن األهلي تعاقد م���ع أحمد أبو كف 
قادمًا م���ن صور باهر و هيث���م ذيب قادمًا 
من المكبر و يزن العويوي قادمًا من ش���باب 
الخلي���ل و محمد وحيد الكرك���ي قادمًا من 
ش���باب الخليل و نمير آغا قادمًا من الداخل 
الفلس���طيني و ثائر مناصرة قادمًا من صور 
باهر كما تم التجديد لمعظم الفريق الذي 

خاض غمار منافسات الموسم الماضي .

غزة / عبدالله نصيف:
أعلن مجلس إدارة نادى خدمات الش���اطئ ، بش���كل رسمي 

تنصيب عماد هاشم مديرا فنيا للفريق األزرق .
و ج���اء تعيين هاش���م لإلدارة الفنية خلفا  للمدرب أش���رف 
الخالدي عقب سفره خارج غزة . و سيتولى هاشم فترة اعداد 
البحرية للموسم القادم بعد تشكيل الجهاز الفني و اإلداري 

الذي سيرافقه في هذه المهمة .
و يعتب���ر هاش���م من المدربي���ن الذين لهم ب���اع طويل في 
مج���ال التدريب ، اذ حقق الميدالي���ة البرونزية مع المنتخب 
الفلسطيني لكرة القدم الش���اطئية ، و حقق أول لقب دوري 

في تاريخ نادي الصداقة موسم 2016 / 2015 .
ه���ذا و كلف مجل���س إدارة أهلي غزة العب النادي الس���ابق 
محمد قشطة بمهام اإلدارة لفريق الكرة األول واإلشراف عليه 

بالموسم القادم .
و س���بق لقش���طة العمل مديرا إداريا للنادي لعدة مواس���م 

تكللت خاللها بالعديد من النجاحات .
و في س���ياق متصل ت���م تجديد التعاقد م���ع مدرب حراس 
المرمى س���امي فرحات لتولي تدريب ح���راس مرمى الفريق 
األول . و س���يعمل فرحات رفقة المدير الفني للفريق حمادة 

شبير و  مساعده مجدي أبو ناصر .

ها�شم مديراً فنياً لـ"البحرية" 
يتعاقد مع 
مدرب و4 
العبني من 
قطاع غزة

اأهلــي اخلليــل

القاهرة/ وكاالت:
أعلن نادي بيراميدز المصري ، تعاقده مع الفلسطيني 
دان���ي ش���اهين، الع���ب رودا الهولندي، خ���الل فترة 

االنتقاالت الصيفية الحالية.
بيرامي���دز يعقد في الوقت الحال���ي بعض الصفقات 
القوية استعداًدا للموسم الجديد من الدوري المصري 

الممتاز، للمنافسة على اللقب بكل قوة.
وكش���ف النادي عن التعاقد مع ش���اهين في الساعات 
األولى من صباح أمس األربعاء ، تدعيًما لصفوف الهجوم 

في الموسم الجديد 2018 – 2019.
وق���ال النادي عبر حس���ابه الرس���مي على موق���ع التواصل 

االجتماعي "تويتر": "تم التوقيع قبل قليل مع هداف ومهاجم 
رودا الهولندي الالعب الفلس���طيني داني ش���اهين )29سنة( 

لينضم رسمًيا لنادي بيراميدز".
وسيسمح لنادي بيراميدز قيد داني شاهين كالعب محلي في 
قائمته بالموسم الجديد ، ألن الالعبين الفلسطنيين يعاملون 
معاملة الالعب المصري وفًقا للوائح اتحاد الكرة. وينطلق الدوري 
المصري يوم 31 يوليو الجاري، حيث ستش���هد منافسات هذا 

الموسم صراعًا قويًا على اللقب بين أكثر من ناد .
وانتهى عقد ش���اهين مع رودا الهولندي، بنهاية شهر يونيو 
الماضي، حيث ش���ارك معهم في 54 مب���اراة أحرز خاللها 16 

هدًفا وصنع 6 أخرى  .

برياميدز يتعاقد مع الفل�شطيني 
دانــي �شاهــني

االستقالل/ وكاالت:
توصلت إدارة ريال مدريد اإلس���باني، مع نظيرتها في تشيلسي 
اإلنجليزي، إلى اتفاق بشأن رحيل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، 

إلى صفوف الفريق الملكي، هذا الصيف.
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية، أن إدارة ريال مدريد 
توصل���ت التفاق، يقضي بضم كورتوا، مقاب���ل 35 أو 40 مليون 

يورو، لترميم مركز حراسة المرمى.
وذكرت الصحيفة، أن كورت���وا، الفائز بجائزة القفاز الذهبي في 
مونديال روس���يا، كان يريد العودة إلس���بانيا مرة أخرى، ألسباب 

شخصية، حيث يعيش أوالده وزوجته في العاصمة مدريد.
ونوه���ت الصحيف���ة، أن الصفق���ة على وش���ك االنته���اء، لكن 
تشيلسي ينتظر إيجاد البديل المناسب، لالستغناء عن حارسه 
األساس���ي، حيث يأتي البرازيلي أليسون باكير، حارس روما، على 

قائمة اهتمامات البلوز.
يذك���ر أن كورتوا، س���بق له خوض تجربة ممي���زة في الليجا، عن 
طريق أتلتيكو مدريد، الذي لعب له معاًرا من تشيلسي، ونجح مع 

الروخي بالنكوس، في اقتناص لقب الدوري اإلسباني.

ريال مدريد يتفق  مع
 ت�شيل�شي على �شفقة كورتوا

االستقالل / وكاالت:
ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن تشيلسي حدد سعر التخلي عن 
النجم البلجيكي إدين ه����ازارد المطلوب بقوة في ريال مدريد خالل 

سوق االنتقاالت الصيفية الحالية.
وألمح هازارد إلى إمكاني����ة رحيله عن صفوف النادي اللندني خالل 
الميركاتو الصيفي لرغبته في خوض تجربة جديدة، ليزيد الغموض 

الذي يحيط حول مستقبله في اآلونة األخيرة.
ويس����عى ريال مدريد للتعاقد مع هازارد م����ن أجل تعويض رحيل 

كريستيانو رونالدو الذي وقع ليوفنتوس مقابل 105 ماليين يورو.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن تشيلس����ي يطالب ريال مدريد 
بدفع 200 مليون جنيه للتخلي ع����ن النجم البلجيكي، أي ما يعادل 

226 مليون يورو.
وأض����اف التقرير أنه في ح����ال اس����تجاب النادي الملكي لمطالب 
تشيلس����ي المالية فإن الصفقة س����تحطم الرقم القياسي لصفقة 
انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان التي بلغت 222 
ملي����ون يورو. يذكر أن إدين هازارد قدم أداء مميزًا للغاية في بطولة 
كأس العال����م 2018 رفق����ة منتخب بالده بلجي����كا، حيث تمكن من 

تسجيل 3 أهداف وصنع اثنين آخرين.

226 مليون يورو �شعر التخلي 
عن هازارد لريال مدريد
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االستقالل/ وكاالت:
كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة 
اإلس���المية )حماس( موسى أبو مرزوق، األربعاء، 
تفاصي���ل المقترح المصري ال���ذي ُعرض على 
الحرك���ة ووافق���ت علي���ه لتنفي���ذ المصالحة 

الفلسطينية المتعثرة.
وق���ال أبو م���رزوق في تصريح���ات صحفية إن: 
"المقترح الجديد يحمل آليات لتنفيذ المصالحة 
المتعثرة، عبر ع���ّدة مراحل مقّيدة بإطار زمني"، 
مؤكًدا أن حركته "لن تجري حوارات جديدة حول 

المصالحة، وستبني على ما تم من اتفاقيات".
وأوضح أبو مرزوق أن حماس وافقت على المقترح 
ال���ذي عرضته مصر خ���الل زيارة وف���د الحركة 
للقاهرة مؤخًرا، "ومستعدة لتطبيقه المتالكها 
اإلرادة الكاملة لذلك"، مش���يًرا إلى انتظارهم رد 

حركة فتح عليه.
وق���ال: "نأمل أن يك���ون رد فت���ح إيجابًيا تجاه 
المقت���رح، ويتحل���ى بس���لوك وإرادة حقيقية 
إلنهاء هذه الحقبة من تاريخ شعبنا. والسيما أن 

التغيرات اإلقليمية تدفع في هذا االتجاه".
وبش���أن طبيع���ة المقترح المص���ري، أوضح أبو 
مرزوق أن���ه "يبدأ برفع ف���وري لجميع اإلجراءات 
العقابي���ة عن قط���اع غزة ويحمل حل���واًل لعّدة 

قضايا خالفية".
وبين أن المقترح "يدور حول عّدة مراحل مقّيدة 
بإطار زمني، وكل مرحلة تتش���كل من مجموعة 
خطوات ُتطبق بالتزامن، وكل ذلك باالستناد إلى 

اتفاق القاهرة 2011".
ونوه إلى أن "أهم معالم المقترح الجديد؛ البدء 
بإنهاء االجراءات العقابية ضد غّزة وعودة الوزراء 
م���ع التزامهم بالبني���ة اإلداري���ة الحالية، وبدء 

مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وشدد أبو مرزوق على أن حركته ستبني على ما 
تم من اتفاقيات، والس���يما تطبيق قرار اللجنة 
اإلدارية بشأن سياس���ة موّحدة للرواتب لكافة 

الموظفين القدامى والجدد.
وأشار إلى أن "حماس ستسلم الجباية الداخلية 
بغزة للس���لطة بع���د األخذ في االعتب���ار رواتب 

موظفي األمن الذين ال تشملهم إجراءات اللجنة 
اإلدارية، إضافة لتفعيل المصالحة المجتمعية، 

واجتماع اللجان األمنية".
ولف���ت أبو م���رزوق إلى أن���ه س���يجري توحيد 
المؤسس���ة القضائية وس���لطة األراضي، تحت 

إشراف مصري.
وش���دد عل���ى أنه "الب���د م���ن ترتي���ب البيت 
الفلسطيني عبر اجتماع لجنة تطوير وتفعيل 
منظمة التحرير )اإلطار القيادي المؤقت( لوضع 

آليات تنفيذية مناسبة التفاق القاهرة 2011.
ويشمل ذلك- وفق أبو مرزوق- المجلس الوطني 
والحريات  التش���ريعي  والمجلس  واالنتخابات 
والمصالح���ة المجتمعي���ة، "أي جميع الملفات 
مطروحة على البس���اط الوطني"، مشدًدا على أن 

"اإلرادة السياسية هي مفتاح ذلك كله".
وكان وف���د قيادي من "حم���اس" أنهى الجمعة 
مباحثات في القاهرة مع مس���ؤولين مصريين 
للتباحث بش���أن العالقات الثنائية والتطورات 

الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي.

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة التربي���ة والتعليم، يوم أمس األربعاء، عن إعادة فتح التس���جيل 

للطلبة الناجحين الراغبين في تحسين معدلهم في الثانوية العامة.
وأفاد مدير عام العالقات الدولية والعامة بالوزارة عبر صفحته على "فيس بوك"، 

بأن التسجيل سيكون لمدة يومين 18-19 من الشهر الجاري.
واشترطت الوزارة، على الطلبة تسليم الكشف األصلي وأي صورة مصدقة عنه 

وتعهد خطي بعدم وجود أي صورة مصدقة.

يبدأ بإنهاء اإلجراءات العقابية ضد غّزة

أبو مرزوق: المقترح المصري للمصالحة »مقّيد بإطار زمني«

وتابع���ت: "إننا ل���ن نتراجع ع���ن إضرابنا حتى 
يتحق���ق مطلبنا، وإنن���ا ُنذّكر من بي���ده القرار 
ونقول له اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 

وبين الله حجاب".
وشددت الحركة األسيرة على أن "الحقيقة الُمرة 
أن هناك من يكش���ف ظهرنا لعدونا )باإلشارة 
إلى السلطة( باالعتداء على أرزاق وقوت أهلينا؛ 

التي أقرها شعبنا لعائالت مقاتليه".
وأوضحت أن ذلك "ُترج���م بقانون يصون حق 
األس���رى، إال أنه -لألس���ف- أضحى في لحظة 
مستباًحا معتدى عليه، وكأن البعض يريد أن 
ُيّجرم نضالنا ويريد أن ُيّجرد شعبنا من كرامته 

ويريد أن يشرعن قتلنا".
وأضاف���ت "مصارحتنا لكم الي���وم ال تعني أننا 
نس���تجدي طعاًما وال شراًبا ألهلينا، إنما نصرخ 
في وجه من اعتدى على حقوق عوائلنا ومنِعها 

من أن تصل لهم، وقد بدأها بأسرى قطاع غزة 
الجريح الثائر".

وتابعت الحركة األسيرة: "إننا لن نطيل الكالم، 
فقد انتهى ال���كالم وصبرنا بم���ا يكفي لنرى 
رأًيا رش���يًدا ُيجّنبنا ما ال بد منه، وصرنا نش���عر 
باإلهانة من الوعود الكثيرة التي لم تنفذ، وقد 
اجتهدنا بإس���ماعهم صوتنا همس���ًا ولكن ال 

حياة لمن تنادي".
وأردف���ت بالقول: "وألن قضيتنا نحن األس���رى 
قضية اجماع ال محل لشبهة أو اختالف عليها؛ 
فإننا اليوم نأمر وال نس���تجدي من اعتدى على 
حقوق عوائلنا، وم���ن أراد أن يقتل الجنود في 
مقدم���ة الخطوط أن يعيد الحقوق كاملة وفورًا 

ودون تأخير".
وأكدت الحركة األس���يرة أن "عدم ردها يعني 
أننا مجبرون بالدف���اع عن حقوق عوائلنا، ونجد 

أنفس���نا مضطرين النتزاع حقنا بالقوة كما كنا 
ننتزعه من السجان".

وأضافت: "وليس���جل التاري���خ أن الجنود في 
مقدم���ة الخطوط قد أضربوا عن الطعام ألن من 
في موقع القيادة والمس���ؤولية عنهم اعتدى 
على حقوق وق���وت عوائلهم بداًل من رعايتها 

وحمايتها".
وفرضت  السلطة الفلسطينية جملة من العقوبات 
على قطاع غزة بأبريل 2017، وتواصلت وزادت في 
إبريل الماض���ي 2018، في وقت يتواصل الحصار 

اإلسرائيلي المشدد منذ 11 عاًما.
وكان من ضمن العقوبات التي ش���ملت خصم 
نحو 50% من رواتب الموظفين، إحالة أكثر من 
20 أل���ف موظف للتقاعد المبكر، وقف منظمة 
الفلس���طينية ص���رف مخصصات  التحري���ر 

األسرى والشهداء والجرحى.

اندلع في غالف غزة بفعل البالونات ، فيما تعمل اإلطفاء على السيطرة على النيران«.
وقال���ت القناة 14 العبرية: إن الحرائق توزعت على مناطق ناحال عوز وكيس���وفيم ونير 
عام وس���ديروت وشعار هنيغف. واندلعت حرائق أخرى في كيبوتس بئيري قرب وسط 
القطاع، وألحقت أضرارًا كبيرة في عشرات المناحل هناك. وشهدت رقعة الحرائق اتساعًا 

يوم أمس  ؛ إذ وصلت إلى  مدينة اسدود على بعد 40 كيلومتًرا من قطاع غزة، 
كما ذكرت إذاعة »كان« العبرية أن النيران نشبت في كيبوتس جفعات يهودا في »غالف 
قطاع غزة« نتيجة س���قوط بالون حارق، فيما التهم���ت حرائق أخرى حقول الحمص في 
محيط القطاع. يأتي ذلك في ظل حالة الغضب في األوساط اإلسرائيلية بسبب استمرار 

إطالق البالونات الحارقة من غزة.

غزة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل "اإلسرائيلي" الثالثاء التاجر محمود عواد الشاعر )50 عاًما( من رفح 

لدى مروره عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز" شمال قطاع غزة.
وذكرت عائلة المعتقل أنه اعتقل لدى مغادرته من غزة للضفة الغربية المحتلة كالمعتاد، 

لطبيعة عمله في تجارة وتصدير الخضراوات.
وأش���ارت إلى أن االرتباط الفلسطيني أبلغ باعتقاله، فيما تم نقله إلى معتقل عسقالن؛ 

ورفض االحتالل زيارته من محاميه.

غزة/ االستقالل:
نظم منتدى اإلعالميين الفلس���طينيين، مس���اء أمس األربعاء، حفل تكريم ألبناء 
الصحفيين الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة بتفوق، وذلك برعاية مؤسسة 
»أحباء غزة ماليزيا« في قاعة مطعم أوريجانو بمدينة غزة. وحضر رئيس مجلس إدارة 
منتدى اإلعالميين الفلسطينيين عماد اإلفرنجي ومدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا 
محمد نادر النوري ومدير المنتدى محمد ياسين، وبمشاركة نخبة من أساتذة اإلعالم 
في جامعات غزة والصحفيين، السيما الذين تفوق أبناؤهم في امتحانات الثانوية 

العامة لهذا العام.
وتطرق اإلفرنجي في بداية حديثه إلى التحديات التي تواجه الصحفي الفلسطيني 
في ظل االس���تهداف اإلس���رائيلي المتواصل، مش���يرًا إلى استشهاد صحفيين 
برص���اص االحتالل، فضاًل عن إصابة نح���و 60 آخرين برصاص االحتالل منذ انطالق 
مسيرات العودة، إلى جانب أكثر من 100 حالة إصابة بقنابل الغاز، مؤكدًا عزم وإصرار 
الصحفيين الفلس���طينيين على أداء واجبهم المهني والوطني برغم كل المخاطر 

والتحديات.
وأكد ضرورة التس���لح بالعل���م في إطار مواجهة االحتالل اإلس���رائيلي، داعيًا الطلبة إلى  

مواصلة الجد واالجتهاد لخدمة شعبهم وقضيتهم.
وش���كر مؤسسة أحباء غزة ماليزيا التي تؤكد لش���عبنا الفلسطيني أنكم لستم وحدكم 
في الميدان، نحن نعتمد بعد الله عز وجل وبعد ش���عبنا الفلسطيني على عمقنا العربي 

واإلسالمي، فال يمكن أن نكفر بهذا العمق".
بدوره���ا ألقت الطالبة ديما حامد جاد كلمة باس���م المكرمي���ن، مثنية على لفتة منتدى 
اإلعالميين الفلس���طينيين بتكريم أبناء الصحفيين المتفوقي���ن بامتحانات الثانوية 
العامة، وقالت مخاطبة الطلبة: " ال يخفى عليكم حال األوضاع الصعبة التي يعاني منها 
شعبنا الحبيب من حصار وأزمات مست بشكل مباشر أدنى مقومات الحياة الكريمة إال أن 

تمكنكم من التفوق كان دليال واضحا على قدرتكم على تخطي الصعاب".
وفي ختام الحفل، جرى توزيع دروع التفوق وهدايا على الطلبة المتفوقين وس���ط أجواء 

من الفرح والبهجة.

23 حريقا  ..الأ�ضرى يخو�ضون  ..

االحتالل يعتقل تاجرًا 
على حاجز بيت حانون

فتح باب التسجيل للراغبين
 بتحسين معدلهم في الثانوية العامة

منتدى اإلعالميين يكرم
 أبناء  الصحفيين المتفوقين 

في الثانوية العامة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن/ محمد جهاد عثم���ان العقاد عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802881326( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

خانيونس/ االستقالل:
كرم���ت الرابط���ة االس���المية اإلطار 
الطالب���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة  
بمحافظة   2018 الدراس���ي  للع���ام 
خانيون���س ضمن احتف���االت" فوج 
القدس والعودة" أمس مساء األربعاء, 
بحضور القيادي ف���ي حركة الجهاد 
أحمد المدلل، والموجه العام  للرابطة 
اإلسالمية منذر عزام، والدكتور سمير 
أبو ش���تات مدير التربية والتعليم، 
وقيادة الحرك���ة بالمحافظة ولفيف 
من الوجهاء والمخاتير وذوي الطلبة 

المتفوقين.
 وهنأ القيادي المدل���ل الطلبة على 
تفوقهم في مرحلة الثانوية العامة 
في ظ���ل هذه الظروف الصعبة التي 
تم���ر به���ا القضية الفلس���طينية ، 
مؤكدًا أن تفوق طلبة الثانوية العامة 
م���ن أبناء فلس���طين رغ���م الظروف 
الصعب���ة التي مروا به���ا، خير دليل 
التي  والمواجهة  إرادة الصمود  على 

انتصرت على سطوة الجالد .
وقال القي���ادي  المدلل :" نحن ننظر 
إل���ى نج���اح ابنائنا وبناتن���ا في ظل 
ظروف القهر والحصار والجوع والظلم 
بانه انتصار جدي���د وصفعة مدوية 
لكل من يتآمر على شعبنا وقضيتنا 
ويس���عى حثيثًا لتصفيتها"، الفتًا 
الى أن هذا الجيل الذي صنع النجاح 
اليوم هو الجيل الواعي الذي يحمل 

البندقية والقلم ويحلم بمس���تقبل 
باهر يعيشه شعبنا الطامح للحرية.

ولفت  إلى أن الش���عب الفلسطيني 
واجه العدو اإلسرائيلي طوال مسيرة 
نضال���ه بمختلف األدوات وأبس���ط 
االمكان���ات حي���ث بدأه���ا بالحج���ر 
والقنبلة  والس���كين  والمولوت���وف 
والطلقة والصاروخ والطائرة والبالون 
الح���ارق ولم تتوق���ف ابداعاته ولم 
تكس���ر إرادته، مشيرًا  إلى ان فارس 
عودة أكبر دليل عل���ى انتصار إرادة 

شعبنا.
 واض���اف" رغم قل���ة امكاناتنا  إال ان 
ش���عبنا قدم للعالم نم���وذج فريدًا 
لإلنس���ان المثاب���ر والمتعلم وصانع 

األجيال ومؤسس الدول«.

وبدوره تقدم ش���تات باحر التهاني 
والتبريكات م���ن الطلبة المتفوقين 
ونق���ل اليهم تهاني وزي���ر التربية 
والتعلي���م الدكتور صب���ري صيدم 
متمني���ا له���م المزيد م���ن التفوق 

والنجاح في حياتهم الجامعية.
وأش���ار ش���تات الى أن وزارة التربية 
والتعلي���م ال تدخر جه���دا في دعم 
المس���يرة التعليمي���ة حتى يصبح 
الطال���ب والخري���ج ق���ادر  عل���ى أن 
يتعاطى مع كل التطورات في العالم،  
شاكرا قيادة حركة الجهاد االسالمي 
على حرصهما  االس���المية  والرابطة 
على تكريم الطلبة وانجاح المس���يرة 

التعليمية.
من جهت���ه أك���د ع���زام أن الرابطة  

تواص���ل تكري���م المتفوقي���ن في 
الثانوية العامة في كافة المحافظات، 
الفتا ال���ى انها ستس���تمر بتقديم 
كل الخدمات وم���ا يتاح لها من اجل 
تكري���م الطالب عل���ى جهوده طيلة 

العام الدراسي .
وعبر عزام عن سعادته البالغة لهذا 
التفوق الكبير والجه���د الذي بذلوه 
من اجل الحصول على أعلى الدرجات 

رغم قلة االمكانيات والحصار.
وتخل���ل المهرج���ان العدي���د م���ن 
والوص���الت  الممي���زة   الفق���رات 
الشعرية واالناش���يد الوطنية، وفي 
خت���ام المهرج���ان كرم���ت الرابطة 
الطلب���ة بتوزيع الهداي���ا التكريمية 

والشهادات التقديرية لهم.

خانيونس: تكريم الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة 

الرابطة الإ�ضالمية تكرم الطلبة املتفوقني بالثانوية العامة اأم�س       
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 االستقالل/ وكاالت: 
عثر فريق إنقاذ دولي مش���ترك على 
حطام س���فينة حربية روس���ية غرقت 
خالل معركة حربية قبل 113 س���نة، 
يعتق���د أنه���ا تحم���ل 200 طن من 
الذهب، تقدر قيمته���ا بحوالي 130 

مليار دوالر.
وعث���ر الفريق المكون م���ن خبراء من 
كوريا الجنوبية وبريطانيا وكندا، على 
دونس���كوي"،  "دميتري  الطراد  حطام 
التابع لروس���يا القيصري���ة، على عمق 
1400 ق���دم على بع���د قرابة ميل من 

جزيرة "أولونغ دو" الكورية الجنوبية.
غواصتي���ن  الفري���ق  واس���تخدم 
مأهولتين صغيرتي���ن اللتقاط صور 
لحط���ام الس���فينة، بينم���ا تعهدت 
الش���ركة التي تقف وراء االكتش���اف 
بتخصيص أموال من االكتش���اف في 
إنشاء شبكة سكة حديد تربط روسيا 
بكوريا الجنوبية مرورا بكوريا الشمالية.

وبينت لقطات فيديو لحطام السفينة 
الروس���ية أنها تعرض���ت لدمار هائل 
خالل الحرب الروسية اليابانية )معركة 

تسوشيما( في مايو عام 1905.
وتأكدت هوية السفينة الحربية، البالغ 
وزنه���ا 5800 طن، عندم���ا نجح طاقم 
إح���دى الغواصتين في قراءة االس���م 

المنقوش على مؤخرتها.

وقالت مجموعة "ش���ينيل غروب" في 
بيان لها إن "هيكل الس���فينة أصيب 
بأضرار فادح���ة ج���راء القصف الذي 
تعرضت له، بينما تحطمت مؤخرتها، 
فيما بقي���ت مقدمته���ا بحالة جيدة 

نسبيا".
وكان الطراد دميتري دونس���كوي قد 
تم تدش���ينه في سانت بطرسبرغ في 
أغس���طس 1883، وألحق باألس���طول 
في  الثان���ي  الروس���ي  اإلمبراط���وري 
المحيط الهادئ بع���د تدمير البحرية 

الياباني���ة لمعظم األس���طول الحربي 
الروس���ي في بداية الحرب الروس���ية 

اليابانية عام 1904.
وتش���ير التقارير إلى أن الطراد، الذي 
كان يهدف لحماية السفن التجارية 
الروسية، كان يحمل على متنه األموال 
المخصص���ة لتمويل األس���طول هي 
على شكل 5500 صندوق من سبائك 
الذهب والعمالت، وأن هذه الصناديق 
أخفيت في الس���فينة الغارقة حتى ال 

يستولي عليها اليابانيون.

وقدرت شركة شينيل غروب قيمة هذا 
الذهب بحوالي 132 مليار دوالر، فيما 
تنوي أن تس���حب حطام السفينة إما 

في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
يش���ار إلى أن نصف كنوز الس���فينة 
الغارقة س���يتم إعادته إلى الحكومة 
الروسية، بينما تحتفظ بنسبة 10 في 
المائة من القيم���ة المتبقية من أجل 
استثمارها في مشاريع سياحية على 
جزيرة "أولونغ دو" بما في ذلك إنش���اء 

متحف للسفينة.

االستقالل/ وكاالت:
هل س���بق وس���قط هاتفك المحمول من 
ي���دك وتوقف عن العمل؟ ال ش���ك أن هذا 
أمر يبعث على اإلحباط، لكن امرأة أمريكية 
كانت محظوظة للغاية، لتجد هاتفها وهو 
ال يزال يعمل وبحالة جيدة دون أن يتعرض 

ألي خدش، بعد أن أسقطته من الطائرة.
وكانت س���ارفيندر نابرهوس من والية أيوا 
األمريكي���ة، تق���وم برحل���ة ترفيهية على 
متن طائرة قديم���ة، وراحت تلتقط الصور 
من مقعده���ا، عندما هبت الرياح، وانتزعت 
الهات���ف من يدها، وأخبرها الطيار أنها لن 
ترى هاتفها مرة أخرى، بعد أن س���قط من 

ارتفاع 1000 قدم.
وبع���د هبوط الطائ���رة، قام���ت نابرهوس 
بتش���غيل تطبي���ق "فايند م���اي آيفون"، 
وفش���لت في البداي���ة في التقاط إش���ارة 
الهاتف، وبينما كانت على وش���ك الخروج 
لش���راء هاتف جديد، بدأ التطبيق بتحديد 
موقع هاتفها المفقود، بحس���ب صحيفة 

بيزنس إنسايدر.
وتمكنت نابرهوس في نهاية المطاف، من 
العثور على هاتفها على رقعة من األعشاب 
في منطقة س���كنية، والمثير للدهشة، أنه 
لم يتعرض ألي خدش، وكان يعمل بشكل 

جيد.

تعثر على هاتفها بحالة جيدة 
بعد أن أسقطته من الطائرة

االستقالل/ وكاالت:
يعالج الساحر التركي الشهير ذو األصول اإليرانية عارف غفور، في أحد 
المستشفيات بمصر، للحصول على ترياق ينقذ حياته بعد أن لدغته_

أفعى. 
وقال مسؤول بالسفارة التركية بالقاهرة، فضل عدم ذكر اسمه، الثالثاء، 
أن غفور لدغته أفعى أثناء تحضيره الحتفال في مدينة أنطاليا التركية 

يوم  االثنين.
وأوضح أنه تم نقله للمستش���فى هناك )أي بالمدينة(، وذكر مسؤولون 

طبيون أنه يحتاج لمصل )ترياق( موجود بمصر، ليواجه سم األفعى.
وأضاف تدخلت الخارجية التركية ل���دى الجانب المصري لتجاوز عقبة 
التأش���يرة التي تحتاج إلى وقت، وبالفعل تم نقل غفور  لمستش���فى 
القصر العيني بالقاهرة عق���ب موافقة الجانب المصري، وتحدث غفور 
لمراسل "األناضول"، من مشفاه بالقاهرة، قائال إن أفعى لدغته في يده 
اليمنى، وبدأت تتفاقم حالته الصحية قبل أن تتدخل السلطات التركية 

لعالجه بمصر. وأوضح أن عالجه موجود فقط في مصر.
يذكر أن عارف غفور اش���تهر بعروض السحر التي يقدمها في برنامج 

متلفز وحفالت بتركيا.

االستقالل/ وكاالت:
أطل���ق تحال���ف يض���م العاصمة 
األميركية واشنطن وجماعات عامة 
ثالثة  يس���تغرق  تعدادا  وخاصة 
أعوام لسكان المدينة.. من القطط. 

وفق رويترز.
ويه���دف التع���داد ال���ذي ب���دأ، 
الثالثاء، إلحص���اء عدد كل القطط 
سبل  وضع  أمل  في واشنطن على 
للتعام���ل مع ه���ذه الكائنات في 

مختلف أرجاء الواليات المتحدة.
وق���ال القائم���ون عل���ى مش���روع 
"تعداد القطط في واشنطن" إنهم 
وأخذ  بالكاميرات  سيس���تعينون 
بيانات من المنازل وتقنيات أخرى 
لتحدي���د عدد القط���ط في بيوت 
وشوارع المدينة التي يعيش بها 

690 ألف نسمة.
ويقول داعمو المش���روع إن معرفة 
عدد القطط في المدينة ستساعد 
دور رعاية الحيوان على تخصيص 
الموارد بشكل أفضل وخبراء الحياة 

البري���ة على متابع���ة القطط، كما 
سيس���اهم في التحك���م في عدد 

القطط الضالة.
ومن المتوقع اس���تكمال التعداد 

في يونيو/حزيران 2021.
ويعيش قط أو قط���ة واحدة على 

األقل في واحد من كل ثالثة منازل 
أميركي���ة، أي أن هن���اك أكثر من 
74 ملي���ون قط وقطة بالمنازل في 
أنح���اء البالد، وفقا ألرق���ام الرابطة 
األميركي���ة للطب البيط���ري لعام 

.2012

ووجدت دراس���ة أجراها خبراء من 
الحكومة ونش���رت ع���ام 2013 أن 
القطط هي السبب الرئيسي لموت 
وثدييات صغيرة ألس���باب  طيور 
ترجع في جانب منها لعدد القطط 

الضالة الضخم.

ساحر تركي شهير لم 
يعثروا على عالج له إال 

بمستشفى مصري

إحصائية لمعرفة عدد القطط في واشنطن

العثور على كنز روسّي غارق بقيمة 130 مليار دوالر

االستقالل/ وكاالت:
دخل رجل يدعى«أش���ريتا مورمان«، موسوعة »غينيس« لألرقام القياسية، بتقطيعه 26 

بطيخة بالسيف فوق بطنه، خالل دقيقة واحدة، في فيالديلفيا بأميركا.
ويظهر فورمان ممددًا، بينما يضع آخرون البطيخ على بطنه. وكان »فورمان« قد سجل في 
ل  السابق رقمًا قياس���يًا لتقطيع البطيخ فوق بطن شخص آخر، لكنه قرر هذه المرة تحمُّ
كل المخاطر على عاتقه، حس���ب موقع abcnews. ولم يضع الرجل بين الس���يف وبطنه 
واقيًا، وفق ما يظهر في مقطع فيديو. وبالنسبة ألولئك الذين يتساءلون، فإن قطع البطيخ 

سيتم التبرع بها لمطعم محلي لتقديم مشروبات عصير خاصة.

 االستقالل/ وكاالت:
كش���فت شركة »آبل«، عن إطالقها لمجموعة من الوجوه التعبيرية »اإليموجي«، 
عبر تحديث برمجي جديد. وأضافت آبل أنها س���تقوم رس���ميًا بإضافة الوجوه 

التعبيرية في إصدار iOS 12 ، والذي سيتم إطالقه بشهر سبتمبر المقبل.
وأكدت الش���ركة أن الوجوه التعبيرية الجديدة ستش���مل وجه���ًا باردًا، ووجهًا 
يحتفل، ووجهًا مبتس���مًا بقلوب. في حين أشارت إلى أن التغيير األكبر يشمل 
تنوعًا في مظهر األشخاص، فيظهر الشعر األحمر واألبيض والمجعد أو ال يظهر 
شعر مطلقًا، كما يظهر رموز تعبيرية خارقة كرجل مقنع وامرأة مقنعة، وإضافات 
إلى الرموز الغذائية كالمانجو، وإضافات إلى الرموز الحيوانية: كالكنغر والببغاء.

رجل يقطع بالسيف 26 بطيخة 
فوق بطنه خالل 60 ثانية

»آبل« تعلن عن مجموعة 
جديدة من الوجوه 
التعبيرية »إيموجي«


