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هآرتس: »إسرائيل« ستمنح 
تسهيالت لقطاع غزة  اليوم األحد

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيفة »هآرت����س« العبرية، بأن 
جيش االحتالل اإلسرائيلي يعتقد بأن 
جولة القتال بين »إسرائيل« والمقاومة 
الفلس����طينية أول أم����س الجمعة، قد 

انتهت.
ووفق����ًا للصحيف����ة العبري����ة فقي����ادة 
السياسي  المستوى  الجيش ستوصي 

بالتخفيف عن حياة س����كان قطاع غزة 
خالل ال�24 س����اعة المقبلة في محاولة 
لتطبيق التفاهم����ات التي تم التوصل 
إليها بين »حماس« ومصر و«إسرائيل«. 
وكش����فت الصحيفة بأن التس����هيالت 
ستشمل عودة إدخال البضائع والوقود 
عبر معبر كرم أبو سالم، وزيادة مساحة 

الصيد في بحر غزة.

 مقتل جندي إسرائيلي شرق القطاع 

المقاومة تواصل فرض 
معادلتها: الدم بالدم 

غزة/ محمود عمر:
رغ���م اإلعالن عن التوصل إل���ى تهدئة بين المقاومة في غ���زة ودولة االحتالل، 

بجهود مصرية وأممية، إال أن االحتالل اإلسرائيلي عاد صباح أمس، 
وشن غارة على نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق حي الزيتون 

وفد فتح سيصل القاهرة غدًا

األحمد لـ »االستقالل«: ردنا 
على الجهود المصرية إيجابي 

ونخشى تالعب »حماس«
غزة/ نادر الصفدي :

أكد عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومسئول ملف المصالحة 
في الحركة، أن مصر طرحت فرصة جديدة من أجل تحقيق المصالحة 
الفلس���طينية الداخلية، وإنهاء االنقسام القائم بين حركتي "فتح" 

الشهيد عبد الكريم رضوان..
 احتضنته األرض قبل حضن أمه

غزة/ دعاء الحطاب: 
لم يتسع الوقت ألم الش���هيد، أن تلقي عليه نظرة الوداع وتطبع أخر قبلة على 

جبينه، فقد رحل س���ريعًا إلى جنان الخلد دون أن تحتضنه ليواري 
الثري في دفء األرض األم  فلس���طين، ُمشعاًل في قلبها ألمًا عليه 

شائعات التواصل الجتماعي.. 
وصفة سحرية لخدمة االحتالل!

غزة / محمد مهدي: 
ضجت وسائل التواصل االجتماعي الفلسطينية وفضاء العالم االفتراضي األزرق 

خالل الس���اعات الماضية بسيل من الش���ائعات المنسوبة لإلعالم 
االس���رائيلي دون أي تحٍر أو تثبت من حقيقتها أو صدق نس���بها 

مطالبة بالضغط على االحتالل إلنقاذ 
حياة األسير المضرب شوكة

غزة/ االستقالل:
أكدت الحركة األس���يرة في سجون االحتالل "اإلسرائيلي"، اعتزامها 
تصعي���د إضرابها المفتوح عن الطعام ف���ي األيام القليلة القادمة، 

الحركة األسيرة: سنصعد 
إضرابنا المفتوح عن الطعام

االحتالل يقصف نقطة 
رصد للمقاومة شرق غزة

غزة/ االستقالل:
قصفت مدفعية االحتالل اإلس���رائيلي صباح الس���بت نقط���ة رصد للمقاومة 

الفلسطينية ش���رق حي الزيتون جنوب ش���رق مدينة غزة. وأفاد 
ش���هود عيان، إط���الق مدفعية االحتالل المتمرك���زة على الحدود 

رام اهلل/ اال�ستقالل: 
نظ��م مئ��ات املواطنني وقف��ة احتجاجي��ة 
عل��ى دوار املنارة يف مدينة رام اهلل، م�س��اء 

اأم�س ال�سبت، للمطالبة برفع العقوبات عن 
قطاع غزة. وحمل امل�ساركون الفتات تدعو 
لرفع العقوبات عن غزة، واالإ�س��راع بوقف 

الكارث��ة االإن�ساني��ة احلا�سل��ة يف القط��اع 
يف ظ��ل انع��دام مقوم��ات احلي��اة 
وا�ستمرار انقط��اع املاء والكهرباء 

مسيرة حاشدة في رام الله تطالب السلطة برفع العقوبات عن غزة

غزة/ اال�ستقالل:
�سيع��ت جماهر غف��رة  من املواطنني، ي��وم اأم�س 
ق�س��ف  يف  ارتق��وا  �سه��داء   4 جثام��ني  ال�سب��ت، 
االحت��الل واط��الق الر�سا�س احل��ي  ، يف مناطق 

خمتلف��ة من قطاع غ��زة ي��وم اأول اأم�س اجلمعة. 
واأعلن��ت وزارة ال�سح��ة ا�ست�سه��اد اربع��ة �سب��ان 
لالحت��الل  ق�س��ف  يف  اآخري��ن   210 وا�ساب��ة 
وال�سه��داء هم: حممود خليل ق�سطة )23 عاما( 

�س��رق رف��ح، حمم��د ريا���س فرحان��ة )31 عاما( 
�س��رق خانيون�س، �سعب��ان اأبو خاط��ر) 26 عاما( 

�سرق خانيون�س، و�سهيد مواجهات �سرق 
غزة حممد �سريف بدوان )27 عاما).

جماهير غفيرة تشّيع جثامين 4 شهداء بالقطاع

قانون »القومية«.. عدوان منظم
 على الحقوق الفلسطينية

غزة/ قاسم األغا: 
ُتواصل »إس���رائيل« دون كلل أو ملل سّن ترس���انة من القوانين التي تكشف 

عن وجهها العنصري »القبيح«، الرامية الس���تهداف عناوين ال�نكبة 
الفلس���طينية عام 1948، التي تش���كل فيها القدس  و»حق عودة 

�أن�ضطة ت�ضامنية 
مبو�نئ �أوروبية 

دعمًا ل�ضفن 
ك�ضر �حل�ضار
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بكيرات لــ »االستقالل«: تصاعد 
اقتحامات المستوطنين هدفها 

فرض واقع جديد باألقصى  
غزة / سماح المبحوح:

حذر ناج���ح بكيرات رئيس قس���م المخطوطات والتراث في المس���جد 
األقصى المبارك، من تصاعد اعتداءات المس���توطنين وجنود االحتالل 
على المس���جد االقص���ى، بالتزامن م���ع دعوات وجهت م���ن الجمعيات 

��ضتنكار عربي 
ودويل لقانون 

»يهودية 
�لــدولة«

المصادقة على 20 وحدة 
جماهر خانيون�س ت�سيع جثمان ال�سهيد حممد فرحانة اأم�س         ) ت�سوير/ اأ�سرف اأبو عمرة (استيطانية جنوب شرق بيت لحم

في ذكرى "خراب الهيكل" 

بيت لحم/ االستقالل:
صادقت حكومة االحتالل اإلس���رائيلي على إضافة وحدات استيطانية جديدة 
في مستوطنة "متساد" الجاثمة على أراضي جنوب شرق بيت لحم. وأفاد ممثل 
هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن اإلعالم العبري 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتح���م مس���توطنون متطرفون 
صباح الس���بت مقبرة باب الرحمة 
الش���رقي  للس���ور  المالصق���ة 
للمس���جد األقصى المبارك، وأدوا 

صلوات تلمودية.
وقال رئي���س لجنة رعاية المقابر 
اإلس���المية في القدس المحتلة 
مصطفى أبو زهرة في تصريح له، 
ك" إن مجموعة من المستوطنين 
االحتالل  ق���وات  م���ن  بحماي���ة 
اقتحم���وا مقب���رة ب���اب الرحمة، 
بالتزام���ن م���ع تنفيذ عش���رات 
أعم���ال  المقدس���يين  الش���بان 

تنظيف داخل المقبرة".
وأوضح أن المس���توطنين حاولوا 
اس���تفزاز الش���بان، م���ن خ���الل 
مقابل  تلمودية  صلوات  أدائهم 
باب الرحم���ة، وخالل ذلك وقعت 
ق���وات  وه���ددت  مناوش���ات، 
باالعتق���ال  الش���بان  االحت���الل 
أثن���اء تصديه���م بالتكبي���رات 
الستفزازات المستوطنين الذين 

جرى إخراجهم من المقبرة.
وأدان أبو زه���رة مواصلة االعتداء 
على مقب���رة باب الرحم���ة وكافة 
بالق���دس،  المقاب���ر اإلس���المية 
معتبًرا ذلك يأتي ضمن حلقة من 
سلسلة االعتداءات واالنتهاكات 
التي تتعرض لها المقبرة بشكل 
بشكل  المسلمين  ومقابر  خاص، 

عام.

وأكد أن سلطات االحتالل تسعى 
من خ���الل اعتداءاته���ا هذه إلى 
طمس المعالم اإلسالمية العربية 
وتزيي���ف الحقيق���ة والواقع في 
التاريخية،  المقب���رة اإلس���المية 
وتحويلها إلى "حدائق ومسارات 

توراتية" للمستوطنين.
وفي سياق متصل، أدت مجموعة 
أخرى من المس���توطنين صلوات 
تلمودي���ة خ���ارج باب األس���باط، 
ونظمت جوالت اس���تفزازية على 
أب���واب المس���جد األقص���ى من 

الخارج.
الش���بان  عش���رات  ويواص���ل 
التنظيف  أعم���ال  المتطوعي���ن 

وإزالة األوس���اخ واألعش���اب في 
مقبرة باب الرحمة، وسط تضييق 
التي  ق���وات االحت���الل  من قبل 

تدقق في هويات العمال.
أش���هر  إحدى  المقبرة  وتعتب���ر 
المقابر اإلس���المية ف���ي القدس 
المحتلة، وتمتد من باب األسباط 
وحت���ى نهاية س���ور المس���جد 
األقص���ى بالق���رب م���ن القصور 
الجنوبية،  الجه���ة  ف���ي  األموية 
وتبلغ مساحتها حوالي 23 دونًما.

وتعرض���ت المقب���رة ف���ي اآلونة 
اعت���داءات  لسلس���لة  األخي���رة 
االس���تيالء  بهدف  إس���رائيلية 
عليه���ا، وذل���ك من خ���الل نبش 

القبور وتحطيم الشواهد، واقتالع 
األشجار التي حولها، في محاولة 
للس���يطرة على أجزاء منها بغية 
تحويله���ا إلى حدائ���ق توراتية 

للمستوطنين.
ا مهًما منها  واقتطع االحتالل جزًء
لصالح إنش���اء حدائق تلمودية، 
المقدسيين  ومنع منذ س���نوات 
من دف���ن موتاهم فيه���ا، وهي 
من أقدم المعالم اإلس���المية في 
الق���دس، وتضم بي���ن جنباتها 
رفات عدد من صحابة رسول الله 
)صلى الله عليه وسلم(، فضاًل عن 
آالف الموتى م���ن أبناء العائالت 

المقدسية.

غزة/ االستقالل:
قصفت مدفعية االحتالل اإلس���رائيلي صباح الس���بت نقط���ة رصد للمقاومة 

الفلسطينية شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وأفاد ش���هود عيان، إطالق مدفعية االحتالل المتمركزة على الحدود الش���رقية 
لمدينة غزة 3 قذائف مدفعية صوب مرصد للمقاومة شرق حي الزيتون دون أن 

يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة القصف.
وذكر المتحدث باسم جيش االحتالل إن »قواتهم هاجمت موقًعا لحركة حماس 

شمال قطاع غزة رًدا على تسلل عدد من المشتبه بهم من السياج الحدودي«. 
يأتي ذلك بعد س���اعات قليلة من عودة الهدوء إلى قطاع غزة بعد التوصل إلى 
الحالة السابقة من التهدئة بين االحتالل والفصائل الفلسطينية، بفعل جهود 

مصرية وأممية.
وكان استش���هد 4 فلسطينيين بينهم 3 مقاومين من كتائب القسام الجناح 
العس���كري لحركة حماس في استهداف جيش االحتالل لنقاط رصد للمقاومة 
شرق خانيونس ورفح فيما استشهد الرابع خالل مشاركته في فعاليات مسيرة 

العودة شرق مدينة غزة.
وأعلن الناطق بلسان جيش االحتالل الليلة مقتل جندي من لواء »جفعاتي« إثر 

إصابته بعيار ناري في الصدر من قناص فلسطيني.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت اللجنة اللوائية االسرائيلية في القدس، إيداع 
مخط���ط إلطالة نف���ق يمتد من جانب ب���اب الخليل 
إلى قرب باب العامود ف���ي البلدة القديمة بالقدس 
يطلق عليه إسم "نفق الجيش اإلسرائيلي"، مسافة 

كيلومتر باتجاه الشمال.

ويستهدف هذا المخطط كما زعمت اللجنة اللوائية، 
تخفيف حدة اكتظاظ حركة السير في مفترق طرف 
النفق وفي ش���ارع األنبياء وتس���هيل عمل القطار 

الخفيف.
وذكرت أس���بوعية "كول هعير" العبرية أن المخطط 
ال���ذي تبل���غ تكلفته حوال���ي 360 مليون ش���يكل 

يتضمن نفقًا يتشعب عن النفق القائم نحو الشمال 
حتى منطقة الفنادق القائمة بمنطقة مندلبوم قرب 

فندق األميركان كولوني.
وم���ن المقرر إقامة ثالثة مخ���ارج طوارىء في النفق. 
وينص المخطط على الحفاظ على "الحديقة القومية" 

القائمة فوق المسار المخطط له .

رام الله/ االستقالل:
د المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود مطالبة المجتمع الدولي  جدَّ
بإدانة االقتحامات اإلسرائيلية المتكررة، للمسجد األقصى المبارك والمقدسات 

االسالمية والمسيحية، وما يتصل بها في عاصمتنا المحتلة.
واعتبر المتحدث الرس���مي في بيان صحفي يوم أمس السبت، أن استمرار حالة 
الصمت لدى المجتمع الدولي هي التي تشجع االحتالل على مزيد من العدوان.

وش���دد على أن اقتحام مقبرة باب الرحمة المالصقة للمسجد األقصى المبارك، 
يأتي في ه���ذا اإلطار المرفوض والمس���تنكر، الذي يعتبر اعتداء س���افًرا على 
المقدس���ات ويجب ان يخضع من قام به للحس���اب والمساءلة حسب القوانين 

الدولية.
وأشار إلى أن االعتداءات المتواصلة على المسجد األقصى المبارك، تبلغ ذروتها 
عادة في ظل التصعيد الشامل الذي تتبعه حكومة االحتالل ضد شعبنا البطل 
ف���ي كل أنحاء الوطن. وق���ال إن: "التصعيد االحتاللي الذي ش���هده قطاع غزة 
المحاصر، خالل الساعات الماضية يشكل جزءا من سياسة حكومة االحتالل تجاه 
اهلنا وأبناء شعبنا األبطال في استمرار تثبيت الحصار الجائر واستمرار التهديد 

والعدوان وإراقة دماء المواطنين العزل".

مستوطنــون يقتحمــون مقبــرة 
»بــاب الرحمــة« ويــؤدون صلــوات تلموديــة

»إسرائيل« تصادق على إطالة نفق في القدس

االحتالل يقصف نقطة 
رصد للمقاومة شرق غزة

الحكومة تطالب العالم 
بإدانة االقتحامات 
المتكررة للمقدسات

م�شتوطنون يقتحمون مقربة باب �لرحمة         ) �أر�شيف (

غزة/ االستقالل:
 ضخم في مصنع لأللبان شرق موقع "ناحل عوز" 

ٌ
اندلع حريق

العسكري شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.
وقالت وس���ائل إعالم االحتالل، إن حريق���ًا ضخمًا اندلع في 
مصنع لأللبان ومس���تودع لألبقار في مزرع���ة لتربية األبقار 
في األراضي الفلسطينية المحتلة شرق مدينة غزة، دون أن 

تعلن عن وقوع إصابات في صفوف المستوطنين.
فيما أوضحت وس���ائل اإلعالم، أن بالونًا حارقًا أطلق من قطاع 
غزة وس���قط في مصنع لأللبان م���ا أدى الندالع حريق ضخم، 
الفتت���ة أن تصاعد النيران ناتج عن وجود مواد تس���اعد في 

اشعال النيران.
وتظهر الصور المنتش���رة في وسائل اإلعالم العبرية، اندالع 
حريق داخل مزرعة لألبقار قرب موقع ناحل العوز ش���رق حي 

الشجاعية بمدينة غزة.

رام الله/ االستقالل: 
نظم مئات المواطنين وقفة احتجاجية على 
دوار المنارة في مدينة رام الله، مس���اء أمس 
الس���بت، للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع 

غزة.
وحم���ل المش���اركون الفت���ات تدع���و لرفع 
العقوبات عن غزة، واإلس���راع بوقف الكارثة 
اإلنس���انية الحاصل���ة في القط���اع في ظل 
انقطاع  الحياة واس���تمرار  انعدام مقومات 

الماء والكهرباء وشح العالج .
وهتف المش���اركون بعب���ارات ضد رئيس 
الس���لطة  محمود عب���اس، متهمين قيادة 
الس���لطة بالمشاركة في فرض الحصار على 
غزة، ورددوا: "يا لل���ذل ويا للعار من أبو مازن 
طلع القرار.. عقوباتك فاضحة وإنت مشارك 
في الحصار.. اس���مع منا يا عباس غزتنا هي 

األساس".
وقام عدد كبيًر من قوات الش���رطة التابعة 

للسلطة الفلسطينية بإغالق الشارع المؤدي 
إلى مقر منظمة التحرير في رام الله، ومنعت 
المتظاهرين الس���لميين م���ن الوصول إلى 

هناك.
وضمت المس���يرة مئات النش���طاء، وشارك 
فيه���ا قيادات ف���ي الفصائل ون���واب في 
المجلس التشريعي، ورفعت شعار "ارفعوا 

العقوبات عن غزة من أجل غزة".
واته���م المش���اركون الرئاس���ة والحكومة 
بفرض سياسة التجويع ضد أهالي غزة من 
خالل اقتطاع رواتب الموظفين العموميين، 
وعدم تحويل العالجات، وإهمال المواطنين 
والخدمات ف���ي ظل الحص���ار الخانق الذي 
تفرضه "إسرائيل" على غزة منذ نحو 12 عاًما.

م���ع  المفاوض���ات  المش���اركون  وهاج���م 
االحتالل والتنس���يق األمني المستمر بين 
السلطة و"إسرائيل"، كما رفضوا االعتقاالت 
السياس���ية والمالحق���ات الت���ي تقوم بها 

األجهزة األمني���ة، ورددوا: "قولوا للمخابرات 
ما بترهبنا االعتقاالت .. يسقط يسقط حكم 

العسكر".
وانتقد المشاركون قرارات المجلس الوطني 
األخي���رة واعتب���ار المجلس باط���اًل، داعين 

للوحدة في سبيل مقاومة االحتالل.
ودعا المشاركون إلى حش���د أكبر لالنطالق 
بمسيرة يوم األربعاء المقبل لرفع العقوبات 
عن غ���زة، مع اإلص���رار على الوص���ول لمقر 
المنظم���ة بعد منعهم الي���وم من األجهزة 

األمنية.
وفرض رئيس السلطة الفلسطينية عباس 
جملة من العقوبات على غزة في إبريل 2017 
بدعوى إجبار حماس على حل اللجنة اإلدارية 
التي ش���كلتها في غزة، شملت خصم نحو 
30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء 
والتحويالت الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف 

موظف للتقاعد المبكر.

مسيرة حاشدة في رام الله تطالب
 السلطة برفع العقوبات عن غزة

حريق كبير في 
ناحل عوز شرق غزة 

بفعل بالون حارق
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حق الرد
وقال����ت حركة الجهاد اإلس����امي إن ما يجري 
من عدوان سينكسر، وستفشل أهدافه أمام 
صمود شعبنا ووحدته، مؤكدة على حق شعبنا 
ف����ي الدفاع عن نفس����ه، والرد عل����ى العدوان 

اإلسرائيلي.
وأضافت الحركة في بيان نش����ر مساء أول من 
أمس: "ليعلم قادة اإلرهاب اإلسرائيلي أننا ال 
يمكن أن نستسلم لسياساته أو نتهاون في 

أي من حقوقنا". 
وأش����ارت إلى أن التصعيد العدواني الخطير 
ال����ذي وق����ع م����ن اس����تهداف للمتظاهرين 
الس����لميين في مس����يرات الع����ودة وقصف 
مواقع المقاومة بقصد القتل وإيقاع اإلصابات 
الخطيرة، "يكش����ف نوايا الع����دوان المبيتة 
من قب����ل حكومة وجيش االحت����ال اإلرهابي 

المجرم". 
وأضاف����ت حرك����ة الجه����اد اإلس����امي: "هذا 
التصعيد هو انتهاك واضح وس����افر للجهود 
الت����ي بذلت خال األس����بوع الماضي من قبل 
األشقاء المصريين، تلك الجهود التي تعاطت 
الفصائل معها بشكل إيجابي، لكن االحتال 

بيت النية للغ����در والعدوان وخلط األوراق من 
خال قراراته العدوانية ومن خال االعتداءات 

التي تواصلت دونما توقف".
وش����ددت على أن االحت����ال لج����أ وكعادته 
لسياس����ات الك����ذب والتضلي����ل م����ن خال 
ماكين����ة إعامية ال تكت����رث أب����دا بالمبادئ 
األخاقية واإلنس����انية وراحت تزور الحقائق 
وتبث األكاذيب وس����اعدتها في ذلك اإلدارة 
األمريكي����ة التي تغذي الحرب اإلس����رائيلية 

البشعة على شعبنا وأمتنا.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس 
في تصريح صحفي نشر مساء أول من أمس، 
إن اختي����ار االحت����ال اإلس����رائيلي القصف 
والع����دوان عل����ى مواقع المقاوم����ة، وعلى غزة 
العزل،  المتظاهري����ن  وأهلها، واس����تهداف 
وقتلهم بدم بارد؛ سيضعه أمام استحقاقات 
هذا الخيار وتداعياته الصعبة وس����يرفع من 

تكلفة الحساب.
وأضاف "عل����ى االحت����ال أن يتحمل النتائج 
والعواق����ب، وأن تص����رف المقاوم����ة إزاء هذا 
االس����تهداف والتصعيد محكوم بالحق في 
الدفاع عن شعبنا، والواجب الوطني في حماية 

مصالحه، وترسيخ معادلة الردع المبنية على 
أساس القصف بالقصف والقنص بالقنص، 
وهي جاهزة وق����ادرة وماضية في فرض هذه 

المعادلة وتثبيتها مهما بلغت التضحيات".

معادلة �صراع جديدة
ويرى المحلل السياسي وليد المدلل أن حالة 
التصعيد اإلس����رائيلي في غزة، تفس����ر رغبة  
االحتال في ترس����يخ معادل����ة صراع جديدة 
تقوم على أس����اس الرد القاسي دون الوصول 

إلى حالة حرب.
وقال المدلل ل�"االستقال": "يبدو أن االحتال 
فشل حتى اآلن في ترسيخ هذه الحالة بسبب 
إصرار المقاومة وتمس����كها بمعادلة القصف 
بالقص����ف وال����دم بالدم، وهو م����ا ثبت بقيام 
المقاومة بقنص جندي إسرائيلي وقتله على 
حدود غزة وهي تكلفة كبيرة دفعها االحتال 

نتيجة قصفه المتواصل في غزة".
وأوضح أن التوصل إلى تهدئة بين المقاومة 
واالحتال يعكس عدم حاجة أي طرف لحرب 
واس����عة، إنما لترس����يخ قوة ردع واإلبقاء على 
حالة االشتباك من أجل عدم منح الطرف اآلخر 

االستقرار واألمان .
ولكن المدلل فسر عدم إعان جيش االحتال 
عن هذه التهدئة، وتنفيذه غارة جديدة بعد 
اإلعان عن تهدئة، يأتي في س����ياق إرس����ال 
رس����الة للمقاومة مفاده����ا أن الكلمة األخيرة 
لاحتال، وأن "إسرائيل" ال يهمها أي تهدئة 
ولن تلتزم بأي هدنة وفي ذلك رس����الة أخرى 
للش����عب أن ال استقرار أو أمان لكم من جيش 

االحتال.

ال حماية للم�صتوطنني
المتخصص  المحلل السياس����ي  ي����رى  فيما 
في الش����أن اإلس����رائيلي، إبراهي����م جابر، أن 
"إسرائيل" مضت في جولة التصعيد األخيرة 
من أجل مواجهة رأي عام متشكل في أوساط 
المستوطنات  المقيمين في  المس����توطنين 
المحاذية لقطاع غزة، بأن الحكومة ال تفعل أي 

شيء لحمايتهم من أعمال المقاومة بغزة.
وقال جابر ل�"االس����تقال": "هن����اك حالة من 
الس����خط تجاه الحكومة اإلسرائيلية من قبل 
المس����توطنين الذي����ن عانوا خال األش����هر 
الماضية من حرق محاصيلهم الزراعية بفعل 

البالونات الحارقة التي يطلقها الغزيون تجاه 
المس����توطنات المحاذية لغزة، دون أن يتوفر 
ل����دى الجيش أي س����اح فعال إلنه����اء هذه 

الحالة".
وأوض����ح أن حال����ة التصعي����د تش����ير إل����ى 
تخبط المس����تويات السياس����ية والعسكرية 
اإلس����رائيلية في التعامل مع تلك البالونات، 
مضيفًا: "حتى اآلن ال يوجد أي ساح رادع لتلك 

البالونات في جعبة الحكومة اإلسرائيلية".
ولفت جابر النظر إل����ى أن رد المقاومة بقنص 
جندي على ح����دود غزة ألج����م رغبة االحتال 
إلراقة المزيد من الدماء الفلسطينية ألنه أدرك 
أن المزيد من التصعيد س����يكلفه المزيد من 
الخسائر ما يعني وقوعه في المزيد من الحرج 

الداخلي. 
وتوق����ع المحلل السياس����ي أن تك����ون حالة 
التهدئ����ة حالي����ة مؤقت����ة وأن وق����وع جولة 
تصعيد أخرى بي����ن المقاومة ودولة االحتال 
هي مجرد مس����ألة وقت، مؤكدًا أن فض حالة 
االشتباك لوقت طويل يمتد لسنوات بحاجة 
التفاق سياسي واقتصادي يضمن حياة آمنة 

ومستقرة للغزيين.

 مقتل جندي إسرائيلي شرق القطاع 

المقاومة تواصل فرض معادلتها: الدم بالدم 
غزة/ حممود عمر:

رغم االإعالن عن التو�صل اإىل تهدئة بني املقاومة يف غزة ودولة 
االحتالل، بجهود م�صرية واأممية، اإال اأن االحتالل االإ�صرائيلي 

عاد �صباح اأم�س، و�صن غارة على نقطة ر�صد للمقاومة الفل�صطينية 
�صرق حي الزيتون جنوب �صرق مدينة غزة، دون وقوع اإ �صابات.

وتاأتي هذه التطورات عقب جولة ت�صعيد �صهدتها غزة، بداأت 
اجلمعة املا�صية با�صت�صهاد 4 فل�صطينيني، بق�صف مدفعي اإ�صرائيلي 

وبالر�صا�س احلي، واإ�صابة 120 على االأقل ب�صبب ا�صتن�صاقهم 
الغاز امل�صيل للدموع، الذي اأطلقه جنود االحتالل على امل�صاركني 
يف م�صريات �صلمية على احلدود �صرق قطاع غزة. وردًا على ذلك، 

قن�صت املقاومة الفل�صطينية جنديًا اإ�صرائيليًا من لواء "جفعاتي" 
على حدود قطاع غزة، ما اأدى اإىل مقتله، قبل اأن يقوم جي�س 
االحتالل بتنفيذ �صل�صلة غارات وا�صعة �صد اأهداف للمقاومة.

الجهاد: لن نستسلم لسياسات 
االحتالل أو نتهاون في حقوقنا

) APA images (       ق�صف االحتالل الأحد مواقع املقاومة بغزة اأول من اأم�س

وأوض���ح أن وفًدا من الحركة برئاس���ته س���يتوجه 
إلى العاصمة المصرية خال ال�48 س���اعة القادمة، 
لتس���ليم رد الحرك���ة النهائي عل���ى المقترحات 
الت���ي قدمت، الفًتا إلى أن حركته متمس���كة تماًما 
بأي جهد يبذل من قب���ل الجانب المصري في هذا 

الجانب وستحاول إنجاحه.
وعبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عن تخوف 
حركته من خطوات قد تلجأ لها "حماس" خال األيام 
المقبلة إلفساد جهود المصالحة والتحرك المصري 
األخي���ر، قائا :"نبذل كل جه���د إلنجاح المصالحة 
وعلى حماس أن تبع���د عن التاعب وتبذل جهودًا 
إلزالة العقبات وتمكين الحكومة من مهامها بغزة 

وإنهاء كل مظاهر االنقسام".
ولف���ت األحمد إل���ى أن فرصة جدي���دة ُتحيط اآلن 
بملف المصالحة، ويجب على الجميع اس���تغالها 

جي���دا إلنه���اء عمر االنقس���ام وتتوي���ج مصالحة 
حقيقي���ة وواضحة على قاعدة الت���زام الجميع بها 
وتنفيذ لاتفاقيات السابقة التي جرى التوصل لها 

وكان آخرها 2017.
وف���ي ذات الس���ياق، أكد عبد الله عب���د الله، عضو 
المجلس الثوري لحرك���ة "فتح"، في تصريح خاص 
ل�"الستقال"، أن حركته ستس���تغل جيًدا الجهد 

المصري إلنجاح المصالحة.
وقال: "على ض���وء هذه التط���ورات الجارية بملف 
المصالح���ة، اعتقد أن هناك مؤش���رًا جيدًا يمكن 
اس���تغاله لتطوي���ر جه���ود المصالح���ة الحالية، 
وس���يتوجه وفد من الحركة االثني���ن إلى القاهرة، 
للقاء المخابرات المصرية وتسليم رد الحركة بشكل 

نهائي"".
واألس���بوع الماضي، عرضت القاهرة مبادرة جديدة 

للمصالحة، تتضم���ن "رفع العقوب���ات المفروضة 
عل���ى غزة، وتوّلي وزراء الحكوم���ة الحالية مهامهم 
على ذات الهيكلية اإلداري���ة القائمة في الوزارات 
العاملة بغزة، وتش���غيل محطة الكهرباء من خال 
توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليها، وفًقا 

لمصادر مطلعة.
والخميس، أبلغ إس���ماعيل هني���ة، رئيس مكتب 
"حماس" السياس���ي، رئي���س المخابرات المصرية 
عب���اس كامل، موافق���ة حركته عل���ى الورقة التي 

تسلمتها في القاهرة، األسبوع الماضي.
ويسود االنقسام السياسي األراضي الفلسطينية، 
منذ منتص���ف يونيو/حزي���ران 2007، في أعقاب 
س���يطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها باالنتخابات 
البرلماني���ة، ف���ي حين تدي���ر حركة "فت���ح"، التي 

يتزعمها الرئيس عباس، الضفة الغربية.

وفد فتح سيصل القاهرة غدًا

األحمد لـ »االستقالل«: ردنا على الجهود 
المصرية إيجابي ونخشى تالعب »حماس«

غزة/ نادر ال�صفدي :
اأكد عزام االأحمد، ع�صو اللجنة املركزية حلركة 

"فتح"، وم�صئول ملف امل�صاحلة يف احلركة، اأن م�صر 
طرحت فر�صة جديدة من اأجل حتقيق امل�صاحلة 

الفل�صطينية الداخلية، واإنهاء االنق�صام القائم بني 
حركتي "فتح" و"حما�س" منذ العام 2007. وقال 

االأحمد، يف ت�صريح خا�س لـ"اال�صتقالل"اإن: "اأمور 
امل�صاحلة ت�صري ب�صال�صة كبرية حتى هذه اللحظة، 

وحركة "فتح" �صيكون ردها اإيجابيًا على املقرتحات 
االأولية التي قدمت من قبل املخابرات امل�صرية 

الراعي للم�صاحلة، وناأمل اأن تتوج تلك االأجواء 
بخطوات عملية على االأر�س".
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كما ينّص القانون على أن "حق تقرير المصير في )دولة 
إسرائيل( يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى 
المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى 
والموحدة هي عاصمة إس���رائيل، وأن "العبرّية هي لغة 

الدولة الرسمية".
ويّتضح من خالل ما نّص عليه القانون أن كيان االحتالل 
 ع���ودة الالجئين 

ّ
يري���د ومن منطلق قانوني ش���طب حق

إلى فلس���طين المحتلة، مقابل فتح الباب على مصراعيه 
أم���ام هجرة "اليهود " إليه���ا، وإزاحة "القدس" عن طاولة 
التس���وية، التي دّقت "إس���رائيل"، المس���مار األخير في 

نعشها، كما يرى سياسيون ومختّصون.       

عن�صري وباطل
الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية في 
الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وصف ما ُيسمى 

قانون "القومية اليهودي" ب�"الباطل والعنصري". 
وأّك���د الخطي���ب ل�"االس���تقالل" عل���ى أن "المؤسس���ة 
اإلسرائيلية بهذا القانون كش���فت أنها تصارع من ُبعد 

ديني وعقائدي.
وقال: "إن هذا القانون كش���ف المستور وأزال القناع عن 

حقيقة هذا الكيان، وهو أنه يدير الصراع الذي في طرفه 
اآلخر ليس الفلسطينيون فحس���ب، إّنما كل المسلمين 
من منطلق ديني"، مؤك���ًدا أن الحرب الدينية التي تريد 

"إسرائيل" اشعالها مآلها الفشل.
وع����ن داللة توقي����ت إقرار القان����ون، أضاف: "هو حس����ن 
استغالل كبير من قبل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة 
للظرف اإلقليمي والعربي، الذي يش����ير إل����ى حالة هرولة 
وركض سريع نحو تطبيع العالقات سًرا وعلًنا مع إسرائيل". 
ورأى أن القان���ون وّج���ه صفعة جديدة لم���ن آمنوا بوهم 
المفاوض���ات والس���الم المزعوم مع االحتالل، في إش���ارة 
منه إلى السلطة الفلسطينية، "غير الجاّدة باتخاذ موقف 
تاريخ���ي ينهي س���نوات طويلة من التنس���يق األمني، 
وتجعل االحت���الل يندم على كل سياس���اته العنصرية 

الُمتبعة".
وأض���اف: "جاء إعالن يهودية إس���رائيل واعتبار القدس 
المحتل���ة عاصمته���ا األبدية والموحدة؛ ليك���ون بمثابة 
المس���مار األخير في نعش عملية المفاوضات، ومشروع 

السالم".
وتابع: "ثم جاء ه���ذا القانون ليصفع أيًضا النواب العرب 
في كنيس���ت االحتالل، الذين ظّنوا بأن اللعبة البرلمانية 

س���تقود يوًما ما إس���رائيل ألن تكون دولة ديمقراطية؛ 
لتكون المفاجأة المذهلة لهم، وهي إقرار قانون القومية 

اليهودية".
ودعا النواب العرب ب�"الكنيس���ت" أن ال يكونوا "وس���يلة 
مكياج" لتجميل سياس���ات االحت���الل القبيحة، على حد 

تعبيره.
وأكمل نائب رئي���س الحركة اإلس���المية بالداخل: "هم 
مطالب���ون بالخروج الحقيق���ي من الكنيس���ت، وتمزيق 
بطاقات عضوياتهم؛ لتدرك إسرائيل أن مصادقتها على 
هذا القانون وغيره، جددت التأكيد على أنها دولة فصل 
عنصري وتمييز ضد 20 % من الس���ّكان العرب بالداخل 

الفلسطيني المحتل". 

قانون "�أبرتهايد" 
أما الخبير في القانون الدولي  د. عبدالكريم ش���بير، قال 
إن قان���ون "القومية" مخالف للقانون الدولي، ولالتفاقات 
األممي���ة المختلف���ة، الت���ي جّرمت التميي���ز العنصري، 

والتطهير العرقي، وهذا ما ُيعرف بنظام "األبرتهايد".
وأضاف ش���بير ل�"االس���تقالل": "هذا القانون يستهدف 
أصحاب األرض من الفلس���طينيين المقيمين باألراضي 

الفلس���طينية المحتلة عام 1948، وسيشّكل خطًرا على 
حقوقهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمدنية 

والدينية".
وأشار إلى ضرورة أن يتحّمل المجتمع الدولي مسؤولياته 
الدولية أمام انتهاك "إسرائيل" للقانون الدولي وميثاق 
األمم المتحدة، بإقرارها قانون "القومية" العنصري، وغيره 

من القوانين "المجحفة".  
 وتابع: "هناك مسؤولية كبيرة تقع على المجتمع الدولي، 
ويجب على فلس���طين بعد أن حازت صف���ة دولة مراقب 
)غي���ر عضو( باألم���م المتحدة تقديم ش���كوى ضد هذا 
القانون، الذي يمّثل جريمة حرب ضد اإلنسانية والشعب 

الفلسطيني".
ورأى الخبي���ر في القانون الدولي أن���ه وبعد إقرار القانون 
ف���إن على األم���م المتحدة النظ���ر في المرك���ز القانوني 
ل�"إس���رائيل"، من تجميد عضويتها، والعمل على طردها 
من ه���ذه المنظومة؛ لعدم تنفيذها الش���روط القانونية 

واألممية ذات الصلة.   
ويص���ل عدد الفلس���طينيين داخل الكيان )فلس���طين 
المحتلة( إلى نحو 1.8 مليون، أي حوالي 20% من إجمالي 

عدد السكان البالغ نحو 8 ماليين نسمة. 

قانون »القومية«  .. عدوان منظم على الحقوق الفلسطينية
غزة/ قا�صم �لأغا: 

ُتو��صل »�إ�صر�ئيل« دون كلل �أو ملل �صّن تر�صانة 
من �لقو�نني �لتي تك�صف عن وجهها �لعن�صري 
»�لقبيح«، �لر�مية ل�صتهد�ف عناوين �لـنكبة 

�لفل�صطينية عام 1948، �لتي ت�صكل فيها �لقد�س  
و»حق عودة �لالجئني«، �لأيقونتني �لأبرز من 

بني �أيقونات �لثو�بت �لوطنية. �أحدث هذه 
�لقو�نني »�لعن�صرية«، ما �أقّره كني�صت �لحتالل 

ب�صورة نهائية، فجر �خلمي�س �ملا�صي، وهو ما ي�صمى 
بـ »قانون �لقومية �ليهودي«، �لذي �صّوت عليه 

باأغلبية )62( ع�صًو�، مقابل )55( و�متناع نائَبنينْ 
�ثنني عن �لت�صويت.  وي�صم قانون »�لقومية« )11( 

بنًد�، �أبرزها ين�ّس على �أن »)دولة �إ�صر�ئيل( هي 
�لوطن �لقومي لل�صعب �ليهودي، وت�صجيع �ل�صتيطان 

بالأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة«. �جتماع لكني�صت �لحتالل 

غزة/ االستقالل:
توال���ت ردود الفع���ل العربي���ة والدولية المن���ددة بقانون 
يهودية الدولة الذي صادق عليه الكنيس���ت اإلس���رائيلي 
مؤخرًا، معتب���رة إياه قانونًا عنصريًا وتحدي���ًا صارًخا إلرادة 

المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية.
وأدانت كل من مصر وتركيا وقطر واألردن وإيران، والجامعة 
العربية والتعاون اإلسالمي، واالتحاد األوروبي، القرار بأشد 
العبارات، ووصفته منظمة العفو الدولية)أمنس���تي(  بأنه 
يرسخ وتعّزز 70 عاًما من التمييز والال مساواة التي يتعّرض 

لها الفلسطينيون في األراضي المحتلة.
وأعرب���ت مصر عن رفضها لتبني الكنيس���ت اإلس���رائيلي 
قان���ون " الدولة القومي���ة"، لتداعياته التي تكرس مفهوم 
االحتالل والفصل العنصري، وتقوض فرص تحقيق السالم 
والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضاًل 
عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة لالجئين 
الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية 

الدولية وغير قابل للتصرف. 
وأعلنت دولة قطر اس���تنكارها الشديد للقانون الذي تبناه 
الكنيست، مؤكدة أنه قانون "يكرس العنصرية ويقوض ما 

تبقى من آمال في عملية السالم وحل الدولتين".
وأدان األردن الق���رار، حيث اعتبرته جمان���ة غنيمات وزيرة 

الدولة لش���ؤون اإلعالم الناطقة الرسمية باسم الحكومة أنه 
"يكرس الفصل العنصري في إسرائيل واألراضي المحتلة 
ويتعارض بش���كل ص���ارخ مع القان���ون الدولي واألعراف 

والمواثيق الدولية".
وحذر البرلم���ان األردني من األبعاد الخطي���رة للقانون في 
تقرير مصير القضية الفلسطينية، مشيرا الى انه سيفتح 
الب���اب على مصراعيه لعملية الضم الزاحف التي بدأت في 

الفترة االخيرة للمناطق الفلسطينية المحتلة.
وبدوره قال رئيس حزب "الحرك���ة القومية" التركي "دولت 
باهجه لي" إن "إس���رائيل" تس���ير تدريجًيا نح���و الكارثة 
بإقراره���ا قانون القومية اليهودي���ة الذي يتجاهل حقوق 

الفلسطينيين، واصفًا إياه ب�"المستفز والتحريضي".
وش���دد زعيم الحزب التركي، أن "تل أبي���ب ال تلعب بالنار 
وحس���ب، وإنم���ا بالتوازن���ات اإلقليمي���ة والدولي���ة أيًضا، 
وتصّر عل���ى ذلك، لكن من يزرع الري���ح يحصد العواصف، 
وفي النهاية س���يجد ما يستحق" مش���يرًا إلى أن "الفساد 
الصهيوني ال���ذي يحاول احتالل األراضي الفلس���طينية، 

واالعتداء على اإلرث اإلسالمي والتاريخي، حتما سيخسر".
فيم���ا اعتبرت الخارجي���ة اإليرانية إقرار الكنيس���ت قانون 
القومية، تأكيدًا جديدًا على طبيعة هذا الكيان العنصرية 
على مدى 70 عامًا، مؤكدة أن الدعم األميركي ونقل السفارة 

األميركية للقدس وسعي دول عربية للتطبيع أدى للتمادي 
في سياسة التهويد، مشيرًة إلى أن هذه السياسة ستؤدي 

إلى زعزعة االستقرار ومزيد من انعدام األمن في المنطق.
وفي الس���ياق ذاته عقد اتحاد البرلمانات العربية، جلس���ة 
طارئ���ة يوم أمس الس���بت، دع���ا خاللها إل���ى تعزيز دعم 
فلس���طين، ورفض قانون "القومية" الذي أقره الكنيس���ت 
اإلس���رائيلي.  وبدوره���ا دعت منظمة التعاون اإلس���المي، 
المجتمع الدولي لمواجهة القانون ألنه يتعارض مع الحقوق 
التاريخية الثابتة للفلسطينيين، ويمثل امتداًدا وتكريًسا 
للفكر االستيطاني اإلسرائيلي وسياسات االحتالل القائمة 
على التطهير العرقي، وإنكار وجود الش���عب الفلسطيني 

وتاريخه وحقوقه التي تؤكدها قرارات الشرعية الدولية.
فيم���ا دعت األمم المتحدة، إس���رائيل  إل���ى اإلحجام عن أي 
إج���راءات أحادية الجان���ب"، وذلك في إط���ار تعليقها على 
أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد  "قانون القومية"، ، مؤكدة ً
لتحقيق السالم  وأقر الكنيست "اإلسرائيلي" بصورة نهائية 
قانوًن���ا ينص عل���ى أن "حق تقرير المصير في "إس���رائيل" 
يقتص���ر على اليه���ود، والهجرة التي ت���ؤدي إلى المواطنة 
المباش���رة هي لليهود فقط، وأن "القدس الكبرى والموحدة 
هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية" 

وهو ما يسقط مكانة العربية كلغة رسمية.

استنكار عربي ودولي لقانون »يهودية الدولة«

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال جنرال "إس���رائيلي" إن "الخيارات اإلسرائيلية تجاه الوضع المتفجر 
في قطاع غزة، ق���د توصل صناع القرار فيها إلى مرحلة أن يعلنوا فيها 
عجزهم الحقيقي عن التعامل مع مشكالته، بعد أن أعياهم البحث في 
جميع الخي���ارات المتاحة؛ بين إعادة االحتالل، والهدنة الطويلة، والحل 
السياس���ي، مما لم يبق أمامهم سوى االهتمام بمستوطني غالف غزة 

فقط".
وأضاف الجنرال إيلي بن مائير في مقاله التحليلي بصحيفة معاريف، أن 
"آالف الكلمات كتبت، وآالف أخرى سوف تكتب حول الوضع المتدهور 
في غزة، وكيفية الطرق الكفيلة بحل هذه المش���اكل، رغم وجود قناعة 
تتوسع بين العديد من األوساط السياسة والعسكرية في إسرائيل، بأنه 
ال حل عملي في المدى االستراتيجي لمعضلة حماس في غزة، سواء كان 
سياسيا أو عسكريا، وأن الحلول المتاحة هي في المدى التكتيكي فقط، 

بما يعني إدارة الصراع مع حماس من الناحية اإلجرائية".
وأوضح بن مائير، الرئيس السابق لشعبة األبحاث في جهاز االستخبارات 
العس���كرية "أمان" أنه "من أجل كس���ب مزيد من الوقت، والحفاظ على 
قوة الردع، قد تواصل إس���رائيل العمل بصيغة "الجوالت" الصغيرة من 

المواجهات مع حماس مع أضرار منخفضة قدر اإلمكان".
واس���تدرك قائال: "صحيح أن هذا الكالم ال يسر من يسمعه ويقرأه من 
اإلسرائيليين، رغم أني ال أقلل من القلق والذعر الذي يعيشه مستوطنو 
غالف غزة، ويعانون من حالة عدم الهدوء، سواء معاناة مادية أو نفسية 
أو اقتصادية، لكني مضطر للقول إنني ال أرى في األفق حال استراتيجيا 
بعيد المدى مع غزة". وأضاف "إس���رائيل ليس���ت أمام حلول س���حرية 
للمش���كلة القائمة في غزة، وبالتالي يتركز عمله���ا في توفير الحماية 
لمستوطني غالف غزة، وتعويض أضرارهم عقب كل تصعيد، وسيبقى 
الحال كذلك طالما أن إس���رائيل ال تملك حلوال مناس���بة لما تعانيه في 

غزة".

جنرال »إسرائيلي«:

ال نملك حلوال لغزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذك���رت مصادر عبرية أن االحتالل اإلس���رائيلي أعلن وقف 

االستنفار في المستوطنات القريبة من قطاع غزة.
 "إسرائيل" رفعت القيود 

َّ
وأش���ار موقع والال العبري إلى أن

المفروضة على س���كان المستوطنات القريبة من غزة، بعد 

تقييم امني للوضع. ودعت قوات االحتالل المس���توطنين 
إلى الع���ودة إلى الحق���ول المجاورة لغ���زة. وأعلنت حركة 
"حماس"، يوم أمس، عودة التهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي 

بعد ساعات من التصعيد في قطاع غزة.
وقال المتحدث باس���م حماس ف���وزي برهوم في تغريدة : 

"بجهود مصرية وأممية تم التوصل للعودة للحالة السابقة 
من التهدئة بين االحتالل والفصائل الفلسطينية".

وقال مصدر دبلوماس���ي لموقع "واال" العب���ري إن مبعوث 
األم���م المتحدة نيكوالي مالدينوف بذل جهودا على أعلى 

مستوى لوقف التصعيد في قطاع غزة.

االحتالل يعلن وقف االستنفار في المناطق المجاورة لقطاع غزة
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ول���م يب���ق ل���أم المكلومة س���وى صورت���ه الصامتة 
تحتضنها تارة وتقبلها تارة أخرى، وهي تتأمل مالمح 
وجهه البش���وش التي ال تود أبدًا ان تفارقها، ولس���ان 
حالها يردد بحسرة" راح عبد الكريم وما ودعته زي أخوه، 
كان نفس���ي أحضنهم زي باقي أمهات الشهداء، لكن 

دفنوهم وهما بعاد عني". 
واستش���هد عبد الكريم رض���وان )38عاما( أحد عناصر 
" كتائب القس���ام" الجناح العس���كري لحركة حماس، 
الخميس الماضي بقصف إسرائيلي لنقطة رصد  في 

رفح جنوب قطاع غزة. 

ال�صاعقة 
وقع خبر استش���هاد عبد الكريم كالصاعقة على قلب 
شقيقه " محمد"، ورغم أنه يعلم أن الفراق أٍت ال محال 
إال انه لم يس���تطع تحمل فك���رة أن يرحل أخوه الثاني 
في الوقت الذي ترقد به والدته على سرير المستشفى 

بمصر، وبقي سجينًا للسؤال األصعب" كيف سيخبر أمه 
باستشهاده وأنها ستحرم من وداعه للمرة األخيرة؟".

مضت الس���اعات بثقله���ا، ومازال " محم���د" عاجزًا عن 
تبليغ أمه، ففي كل مرة يمس���ك به���ا الهاتف ويضع 
رقمها يعاود مسحه، حتى تفاجأ برنين الهاتف " أمي 
الحبيبة"، لم يتمالك نفس���ه حينها لكنه تشجع وفتح 
االتصال، ليسمع صوت أمه باكية" طمني يما على عبد 
الكريم، مش هو المستشهد صح؟"، صمت قلياًل وبكى 
فع���ال صراخها " عبد الكريم ما بموت بدون ما أش���وفه 

وأودعه". 
وبص���وٍت يخنق���ه األل���م، يق���ول ش���قيق الش���هيد 
ل�"االس���تقالل":" خبر استش���هاد أخي عبد الكريم كان 
صاعقه لنا، برغم كوننا متوقعين استشهاده بأي لحظه 
لخطورة عمله ، لكن كان األكثر صعوبة من استشهاده 
كيف سأخبر والدتي بخبره، خاصه وأنها لن تتمكن من 

وداعه كما حدث عند استشهاد أخي أحمد". 

ويتاب���ع بغص���ة:" أخي أحمد استش���هد ع���ام 2004 
خالل اجتياح للقطاع، فكان أش���الء ولم نستطع رؤيته 
وتوديعه، واليوم استش���هد عب���د الكريم وامي بمصر 
تتعالج ما قدرت تودعه، فكان صعبًا جدًا عليا أن أخبرها 
باستشهاده"، مشيرًا إلى أن والدته علمت باستشهاد 
نجلها " عبد الكريم" عبر فضائيات األخبار وش���اهدت 

صوره على مواقع التواصل االجتماعي. 
وأعرب "محمد" عن حزنه وألمه الش���ديد لحرمان 
والدته من وداع نجليها الشهيدين كباقي أمهات 
الش���هداء في قط���اع غزة، متخوفًا من أن تس���وء 
حالتها الصحية أكثر خاصًة وأنها تعاني من عدة 

أمراض مزمنة من بينها " الضغط والسكري".  

اللقاء الأخري 
رحل " عبد الكريم" لكنه ترك بقلوب أحبته كلماٍت 
يصدح صداها بكل لحظة، ولقاء س���تدوم ذكراه 

طوياًل ، فقب���ل يوٍم واحد من استش���هاده جمع 
عائلته على ش���اطئ البحر لتناول طعام العش���اء 
وتبادل أطراف الحديث، ويمازحهم تارة ليرس���م 
البس���مة على وجوههم كما عاهدوه، وتارة أخرى 

يلهو ويلعب مع اطفاله.  
وأضاف محمد وعالم����ات الحزن تحتل مالمحه:" 
عب����د الكري����م قبل ي����وم من استش����هاده كان 
يتصرف بغرابه، اتصل على أمي وتحدث معها 
لس����اعات وأخذ يوصين����ا عليها وعل����ى زوجته 
وأبنائ����ه، ثم أخذن����ا جميعًا على ش����اطئ البحر 
لتناول العش����اء، كان س����عيدًا ج����دًا و يضحك 
ويتأمل بمالمحنا بدقة". وأردف:" كان عبد الكريم 
بودعن����ا وأحنا م����ش عارفين، م����ا توقعنا مزحة 
وضحكة وتوصياته لنا راح تكون آخر كلمات له 
بينا"، واصفًا الش����هيد بأنه طيب القلب، حنون 
على أمه وعائلته، بش����وش الوجه، محب للوطن 

والشهادة فكثيرًا ما ردد ذلك أمامنا.  

موكب الت�صييع
وشيعت جماهير غفيرة في مدينة رفح، الجمعة 
الماضية، جثمان الش���هيد عب���د الكريم رضوان، 

وسط دعوات بالثأر واالنتقام لدمائه. 
وانطلق الموكب الجنائزي للشهيد من مشفى غزة 
األوروبي بمحافظة خانيونس باتجاه منزل عائلته 
في حي تل الس���لطان، غرب���ي المدينة، حيث تم 

إلقاء النظرة األخيرة على جثمانه.
وش���هد التش���ييُع مش���اركَة، رئي���س المكتب 
السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وعدد 
من وممثل���ي الفصائل الفلس���طينية، حيث تم 
الصالة على جثمانه في مسجد طيبة القريب من 
منزله قبل أن ُيوارى الثرى في مقبرة الشهداء غرب 

المدينة.

إعالن طرح عطاء رقم )5(
تعلن جمعية الس���الم الخيرية للتطوير , ع���ن طرح مناقصة ) توريد 
وتركيب محطة تحلية  مياه ( تبعا للش���روط والمواصفات الموضحة  
في وثيقة العطاء فعلى الشركات ذات االختصاص ولديها الرغبة في 
المشاركة مراجعة مقر الجمعية الكائن في خانيونس البطن السمين 
بجوار مسجد السالم خالل أوقات الدوام الرسمية من الساعة التاسعة 
صباحا حتى الثانية ظهرا للحصول على كراس���ة العطاء وذلك ابتداء 
من يوم االثنين الموافق 2018/7/23 حتى الس���اعة الثانية ظهرا من 

يوم االربعاء الموافق 2018/7/25 
وذلك وفقا للشروط التالية: 

ثمن كراسة العطاء 50 شيقل غير مستردة. 
يهمل أي عطاء غير مستوفي الشروط. 

الجمعية غير ملزمة بالترسية على أقل األسعار دون ابداء األسباب 
أجرة اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

يجب تقديم العطاءات مع االوراق الرسمية بالظرف الموقع والمختوم 
سيتم فتح المظاريف الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 

2018/7/26 بحضور ممثلي الشركات والمتقدمين من مقر الجمعية .
للمراجعة واالستفسار هاتف 2068679              جوال  0599832525

ادارة اجلمعية 

الشهيد عبد الكريم رضوان..
 احتضنته األرض قبل حضن أمه

غزة/ دعاء احلطاب: 
مل يت�ص��ع الوقت لأم ال�صهي��د، اأن تلقي عليه نظرة 
ال��وداع وتطبع اأخ��ر قبلة على جبين��ه، فقد رحل 
�صريع��ًا اإىل جنان اخلل��د دون اأن حتت�صنه ليواري 
ال��ري يف دفء الأر���ض الأم  فل�صط��ن، ُم�صع��ًا يف 
قلبه��ا اأملًا علي��ه لن تخمد نريانه م��ا دامت تذكره.  
م�صه��ٌد م��وؤمل حد القه��ر يتك��رر للم��رة الثانية مع 
وال��دة ال�صهي��د عب��د الك��رمي ر�ص��وان، فف��ي املرة 
الأوىل مل تتمك��ن م��ن وداع جنله��ا » اأحم��د« الذي 
اختلط��ت اأ�ص��اوؤه م��ع اأ�ص��اء �صبعة �صه��داء كانوا 
اإ�صرائيل��ي خ��ال  اث��ر ق�ص��ف  ارتق��وا  برفقت��ه، 
اجتي��اح عل��ى القطاع ع��ام 2004، والي��وم يرحل 
جنلها  "عبد الكرمي" وهي ترقد على �صرير املر�ض 

ت�صييع جثمان ال�صهيد عبد الكرمي ر�صوان يف رفح        ) APA images (باإحدى م�صت�صفيات م�صر.  

رفح/ االستقالل:
اإلس���المية  الرابط���ة  اختتم���ت 
مهرجانات التكري���م لطلبة الثانوية 
الدراس���ي  للعام  المتفوقين  العامة 
2018, وذل���ك ضم���ن مهرجانات " 
فوج الق���دس والع���ودة " بمحافظة 
رفح , بحضور القيادي عضو المكتب 
السياسي لحركة الجهاد الشيخ نافذ 
عزام ومس���ئول الرابطة من���ذر عزام، 
ومدير التربية والتعليم برفح أشرف 
عابدين وقي���ادة الحركة بالمحافظة 
والهيئة اإلدارية للرابطة ولفيف من 

الوجهاء وأهالي المتفوقين.
وق���ال القيادي ع���زام :": يجب علينا 
أن نش���كر كافة الطلب���ة المتفوقين 
الذي���ن بذلوا كل جهده���م من أجل 
الوصول الى الدرجات العليا والتفوق 
الكبير, وأن النج���اح هو قيمة كبيرة 
لنا كمسلمين وكعرب الن ديننا حث 
على الجد واالجتهاد رغم كل الظروف 

التي نعيشها".
واضاف عزام" إن رسالتنا للعالم أجمع 
أن هذه البقعة الس���اخنة في العالم 
والقي���م التي نحملها تس���تحق  أن 
تبقى وطموح أبناء ش���عبنا يجب أن 
يتحق���ق باالس���تقالل والحرية فوق 
ارضه ووطنه", مش���ددا على أن قوى 
الشر في العالم تحاول سلب حقوقنا 
وهدم حضارتنا االس���المية والعربية 

بتهويد أرضنا وقدسنا«.

وش���دد عزام  على ان الحياة بالنسبة  
للشعب الفلسطيني متنوعة فالعلم 
والعم���ل وكل مناحي الحي���اة عبادة 
فليبتغ به وجه الل���ه تعالى، كما  ان 
العلم هو س���الحنا م���ن اجل تحدي 
كل المؤام���رات الت���ي تح���اك ضد 
شعبنا وقدسنا وضد أحالمنا بالعودة   

والعيش بوطن محرر ومستقل .
وم���ن جهته تقدم عابدين بالش���كر 
الجزيل من حركة الجهاد اإلس���المي 
وقيادتها ومن الرابطة اإلسالمية على 
هذا الجهد الكبير واالهتمام المميز 
بالمسيرة التعليمية وتكريم الطلبة 
لكافة  بالتهاني  المتفوقين, مبرق���ا 
الطلبة المتفوقين وذويهم على هذا 

النجاح الكبير.

ودعا عابدين كافة الطلبة إلى المزيد 
من الج���د واالجته���اد, حاث���ا كافة 
الهيئات والجمعيات والمؤسس���ات 
إل���ى دع���م الطلب���ة ك���ي تس���تمر 
مس���يرتهم التعليمي���ة ف���ي  ظل 

الظروف االقتصادية الصعبة.
وفي كلمة لجامعة اإلسراء أكد إيهاب 
أب���و الخير عل���ى أن جامعة اإلس���راء 
ممثلة برئيسها والهيئة التدريسية 
تبرق بالتهاني والتبريكات من كافة 
الطلبة المتفوقين , مبينًا أن الجامعة 
س���تقدم له���م مفاجآت م���ن منح 

دراسية وبرامج جديدة لهم.
من جهته أكد مسؤول الرابطة منذر 
عزام أن الرابط���ة  كرمت آالف الطلبة 
المتفوقين ف���ي مهرجانات التفوق 

فوج "الق���دس والع���ودة "وذلك في 
كافة محافظات القطاع وستس���تمر 
بتقدي���م كل الخدم���ات وم���ا يتاح 
له���ا من اج���ل تكري���م الطالب على 

جهودهم طيلة العام الدراسي .
وعبر عزام عن س���عادته البالغة  على 
ه���ذا التف���وق الكبير وه���ذا الجهد 
ال���ذي بذلوه من اج���ل الحصول على 
أعلى الدرجات رغ���م قلة اإلمكانيات 

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

والشهادات التقديرية عليهم.

 نظمتها الرابطة االسالمية 
غزة/ االستقالل:رفح : اختتام مهرجانات التكريم لطلبة الثانوية العامة 

أعلنت وزارة الصحة عن تفاقم أزمة األدوية مع نقص أكثر من عشرين صنفا رئيسيا وتحديدًا 
الخاصة بمرضى السرطان. وأكدت أن نقص األدوية يأتي في ظل "تراجع إصدار التحويالت 
العالجية في الخارج من قبل حكومة التوافق الفلس����طينية. وجاء ذلك على لسان الدكتور 
أش����رف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة حيث قال: "مرضى السرطان يواجهون مصيرًا 
قاسيًا جراء نقص 20 صنفا من أدويتهم الرئيسية التي تدخل بروتوكوالتهم العالجية". 
وطالب القدرة المؤسس����ات الدولية والحقوقية بالعمل على "إنقاذ المرضى الفلسطينيين، 
وإرس����ال األدوية الالزمة، والسماح لهم بالسفر للعالج". وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، 

يتم تشخيص نحو 1500 شخص بمرض السرطان سنوًيا في غزة.

الصحة تعاني من نقص 
خطير في األدوية الرئيسية
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ول���م يب���ق ل���أم المكلومة س���وى صورت���ه الصامتة 
تحتضنها تارة وتقبلها تارة أخرى، وهي تتأمل مالمح 
وجهه البش���وش التي ال تود أبدًا ان تفارقها، ولس���ان 
حالها يردد بحسرة" راح عبد الكريم وما ودعته زي أخوه، 
كان نفس���ي أحضنهم زي باقي أمهات الشهداء، لكن 

دفنوهم وهما بعاد عني". 
واستش���هد عبد الكريم رض���وان )38عاما( أحد عناصر 
" كتائب القس���ام" الجناح العس���كري لحركة حماس، 
الخميس الماضي بقصف إسرائيلي لنقطة رصد  في 

رفح جنوب قطاع غزة. 

ال�صاعقة 
وقع خبر استش���هاد عبد الكريم كالصاعقة على قلب 
شقيقه " محمد"، ورغم أنه يعلم أن الفراق أٍت ال محال 
إال انه لم يس���تطع تحمل فك���رة أن يرحل أخوه الثاني 
في الوقت الذي ترقد به والدته على سرير المستشفى 

بمصر، وبقي سجينًا للسؤال األصعب" كيف سيخبر أمه 
باستشهاده وأنها ستحرم من وداعه للمرة األخيرة؟".

مضت الس���اعات بثقله���ا، ومازال " محم���د" عاجزًا عن 
تبليغ أمه، ففي كل مرة يمس���ك به���ا الهاتف ويضع 
رقمها يعاود مسحه، حتى تفاجأ برنين الهاتف " أمي 
الحبيبة"، لم يتمالك نفس���ه حينها لكنه تشجع وفتح 
االتصال، ليسمع صوت أمه باكية" طمني يما على عبد 
الكريم، مش هو المستشهد صح؟"، صمت قلياًل وبكى 
فع���ال صراخها " عبد الكريم ما بموت بدون ما أش���وفه 

وأودعه". 
وبص���وٍت يخنق���ه األل���م، يق���ول ش���قيق الش���هيد 
ل�"االس���تقالل":" خبر استش���هاد أخي عبد الكريم كان 
صاعقه لنا، برغم كوننا متوقعين استشهاده بأي لحظه 
لخطورة عمله ، لكن كان األكثر صعوبة من استشهاده 
كيف سأخبر والدتي بخبره، خاصه وأنها لن تتمكن من 

وداعه كما حدث عند استشهاد أخي أحمد". 

ويتاب���ع بغص���ة:" أخي أحمد استش���هد ع���ام 2004 
خالل اجتياح للقطاع، فكان أش���الء ولم نستطع رؤيته 
وتوديعه، واليوم استش���هد عب���د الكريم وامي بمصر 
تتعالج ما قدرت تودعه، فكان صعبًا جدًا عليا أن أخبرها 
باستشهاده"، مشيرًا إلى أن والدته علمت باستشهاد 
نجلها " عبد الكريم" عبر فضائيات األخبار وش���اهدت 

صوره على مواقع التواصل االجتماعي. 
وأعرب "محمد" عن حزنه وألمه الش���ديد لحرمان 
والدته من وداع نجليها الشهيدين كباقي أمهات 
الش���هداء في قط���اع غزة، متخوفًا من أن تس���وء 
حالتها الصحية أكثر خاصًة وأنها تعاني من عدة 

أمراض مزمنة من بينها " الضغط والسكري".  

اللقاء الأخري 
رحل " عبد الكريم" لكنه ترك بقلوب أحبته كلماٍت 
يصدح صداها بكل لحظة، ولقاء س���تدوم ذكراه 

طوياًل ، فقب���ل يوٍم واحد من استش���هاده جمع 
عائلته على ش���اطئ البحر لتناول طعام العش���اء 
وتبادل أطراف الحديث، ويمازحهم تارة ليرس���م 
البس���مة على وجوههم كما عاهدوه، وتارة أخرى 

يلهو ويلعب مع اطفاله.  
وأضاف محمد وعالم����ات الحزن تحتل مالمحه:" 
عب����د الكري����م قبل ي����وم من استش����هاده كان 
يتصرف بغرابه، اتصل على أمي وتحدث معها 
لس����اعات وأخذ يوصين����ا عليها وعل����ى زوجته 
وأبنائ����ه، ثم أخذن����ا جميعًا على ش����اطئ البحر 
لتناول العش����اء، كان س����عيدًا ج����دًا و يضحك 
ويتأمل بمالمحنا بدقة". وأردف:" كان عبد الكريم 
بودعن����ا وأحنا م����ش عارفين، م����ا توقعنا مزحة 
وضحكة وتوصياته لنا راح تكون آخر كلمات له 
بينا"، واصفًا الش����هيد بأنه طيب القلب، حنون 
على أمه وعائلته، بش����وش الوجه، محب للوطن 

والشهادة فكثيرًا ما ردد ذلك أمامنا.  

موكب الت�صييع
وشيعت جماهير غفيرة في مدينة رفح، الجمعة 
الماضية، جثمان الش���هيد عب���د الكريم رضوان، 

وسط دعوات بالثأر واالنتقام لدمائه. 
وانطلق الموكب الجنائزي للشهيد من مشفى غزة 
األوروبي بمحافظة خانيونس باتجاه منزل عائلته 
في حي تل الس���لطان، غرب���ي المدينة، حيث تم 

إلقاء النظرة األخيرة على جثمانه.
وش���هد التش���ييُع مش���اركَة، رئي���س المكتب 
السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وعدد 
من وممثل���ي الفصائل الفلس���طينية، حيث تم 
الصالة على جثمانه في مسجد طيبة القريب من 
منزله قبل أن ُيوارى الثرى في مقبرة الشهداء غرب 

المدينة.

إعالن طرح عطاء رقم )5(
تعلن جمعية الس���الم الخيرية للتطوير , ع���ن طرح مناقصة ) توريد 
وتركيب محطة تحلية  مياه ( تبعا للش���روط والمواصفات الموضحة  
في وثيقة العطاء فعلى الشركات ذات االختصاص ولديها الرغبة في 
المشاركة مراجعة مقر الجمعية الكائن في خانيونس البطن السمين 
بجوار مسجد السالم خالل أوقات الدوام الرسمية من الساعة التاسعة 
صباحا حتى الثانية ظهرا للحصول على كراس���ة العطاء وذلك ابتداء 
من يوم االثنين الموافق 2018/7/23 حتى الس���اعة الثانية ظهرا من 

يوم االربعاء الموافق 2018/7/25 
وذلك وفقا للشروط التالية: 

ثمن كراسة العطاء 50 شيقل غير مستردة. 
يهمل أي عطاء غير مستوفي الشروط. 

الجمعية غير ملزمة بالترسية على أقل األسعار دون ابداء األسباب 
أجرة اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

يجب تقديم العطاءات مع االوراق الرسمية بالظرف الموقع والمختوم 
سيتم فتح المظاريف الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 

2018/7/26 بحضور ممثلي الشركات والمتقدمين من مقر الجمعية .
للمراجعة واالستفسار هاتف 2068679              جوال  0599832525

ادارة اجلمعية 

الشهيد عبد الكريم رضوان..
 احتضنته األرض قبل حضن أمه

غزة/ دعاء احلطاب: 
مل يت�ص��ع الوقت لأم ال�صهي��د، اأن تلقي عليه نظرة 
ال��وداع وتطبع اأخ��ر قبلة على جبين��ه، فقد رحل 
�صريع��ًا اإىل جنان اخلل��د دون اأن حتت�صنه ليواري 
ال��ري يف دفء الأر���ض الأم  فل�صط��ن، ُم�صع��ًا يف 
قلبه��ا اأملًا علي��ه لن تخمد نريانه م��ا دامت تذكره.  
م�صه��ٌد م��وؤمل حد القه��ر يتك��رر للم��رة الثانية مع 
وال��دة ال�صهي��د عب��د الك��رمي ر�ص��وان، فف��ي املرة 
الأوىل مل تتمك��ن م��ن وداع جنله��ا » اأحم��د« الذي 
اختلط��ت اأ�ص��اوؤه م��ع اأ�ص��اء �صبعة �صه��داء كانوا 
اإ�صرائيل��ي خ��ال  اث��ر ق�ص��ف  ارتق��وا  برفقت��ه، 
اجتي��اح عل��ى القطاع ع��ام 2004، والي��وم يرحل 
جنلها  "عبد الكرمي" وهي ترقد على �صرير املر�ض 

ت�صييع جثمان ال�صهيد عبد الكرمي ر�صوان يف رفح        ) APA images (باإحدى م�صت�صفيات م�صر.  

رفح/ االستقالل:
اإلس���المية  الرابط���ة  اختتم���ت 
مهرجانات التكري���م لطلبة الثانوية 
الدراس���ي  للعام  المتفوقين  العامة 
2018, وذل���ك ضم���ن مهرجانات " 
فوج الق���دس والع���ودة " بمحافظة 
رفح , بحضور القيادي عضو المكتب 
السياسي لحركة الجهاد الشيخ نافذ 
عزام ومس���ئول الرابطة من���ذر عزام، 
ومدير التربية والتعليم برفح أشرف 
عابدين وقي���ادة الحركة بالمحافظة 
والهيئة اإلدارية للرابطة ولفيف من 

الوجهاء وأهالي المتفوقين.
وق���ال القيادي ع���زام :": يجب علينا 
أن نش���كر كافة الطلب���ة المتفوقين 
الذي���ن بذلوا كل جهده���م من أجل 
الوصول الى الدرجات العليا والتفوق 
الكبير, وأن النج���اح هو قيمة كبيرة 
لنا كمسلمين وكعرب الن ديننا حث 
على الجد واالجتهاد رغم كل الظروف 

التي نعيشها".
واضاف عزام" إن رسالتنا للعالم أجمع 
أن هذه البقعة الس���اخنة في العالم 
والقي���م التي نحملها تس���تحق  أن 
تبقى وطموح أبناء ش���عبنا يجب أن 
يتحق���ق باالس���تقالل والحرية فوق 
ارضه ووطنه", مش���ددا على أن قوى 
الشر في العالم تحاول سلب حقوقنا 
وهدم حضارتنا االس���المية والعربية 

بتهويد أرضنا وقدسنا«.

وش���دد عزام  على ان الحياة بالنسبة  
للشعب الفلسطيني متنوعة فالعلم 
والعم���ل وكل مناحي الحي���اة عبادة 
فليبتغ به وجه الل���ه تعالى، كما  ان 
العلم هو س���الحنا م���ن اجل تحدي 
كل المؤام���رات الت���ي تح���اك ضد 
شعبنا وقدسنا وضد أحالمنا بالعودة   

والعيش بوطن محرر ومستقل .
وم���ن جهته تقدم عابدين بالش���كر 
الجزيل من حركة الجهاد اإلس���المي 
وقيادتها ومن الرابطة اإلسالمية على 
هذا الجهد الكبير واالهتمام المميز 
بالمسيرة التعليمية وتكريم الطلبة 
لكافة  بالتهاني  المتفوقين, مبرق���ا 
الطلبة المتفوقين وذويهم على هذا 

النجاح الكبير.

ودعا عابدين كافة الطلبة إلى المزيد 
من الج���د واالجته���اد, حاث���ا كافة 
الهيئات والجمعيات والمؤسس���ات 
إل���ى دع���م الطلب���ة ك���ي تس���تمر 
مس���يرتهم التعليمي���ة ف���ي  ظل 

الظروف االقتصادية الصعبة.
وفي كلمة لجامعة اإلسراء أكد إيهاب 
أب���و الخير عل���ى أن جامعة اإلس���راء 
ممثلة برئيسها والهيئة التدريسية 
تبرق بالتهاني والتبريكات من كافة 
الطلبة المتفوقين , مبينًا أن الجامعة 
س���تقدم له���م مفاجآت م���ن منح 

دراسية وبرامج جديدة لهم.
من جهته أكد مسؤول الرابطة منذر 
عزام أن الرابط���ة  كرمت آالف الطلبة 
المتفوقين ف���ي مهرجانات التفوق 

فوج "الق���دس والع���ودة "وذلك في 
كافة محافظات القطاع وستس���تمر 
بتقدي���م كل الخدم���ات وم���ا يتاح 
له���ا من اج���ل تكري���م الطالب على 

جهودهم طيلة العام الدراسي .
وعبر عزام عن س���عادته البالغة  على 
ه���ذا التف���وق الكبير وه���ذا الجهد 
ال���ذي بذلوه من اج���ل الحصول على 
أعلى الدرجات رغ���م قلة اإلمكانيات 

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

والشهادات التقديرية عليهم.

 نظمتها الرابطة االسالمية 
غزة/ االستقالل:رفح : اختتام مهرجانات التكريم لطلبة الثانوية العامة 

أعلنت وزارة الصحة عن تفاقم أزمة األدوية مع نقص أكثر من عشرين صنفا رئيسيا وتحديدًا 
الخاصة بمرضى السرطان. وأكدت أن نقص األدوية يأتي في ظل "تراجع إصدار التحويالت 
العالجية في الخارج من قبل حكومة التوافق الفلس����طينية. وجاء ذلك على لسان الدكتور 
أش����رف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة حيث قال: "مرضى السرطان يواجهون مصيرًا 
قاسيًا جراء نقص 20 صنفا من أدويتهم الرئيسية التي تدخل بروتوكوالتهم العالجية". 
وطالب القدرة المؤسس����ات الدولية والحقوقية بالعمل على "إنقاذ المرضى الفلسطينيين، 
وإرس����ال األدوية الالزمة، والسماح لهم بالسفر للعالج". وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، 

يتم تشخيص نحو 1500 شخص بمرض السرطان سنوًيا في غزة.

الصحة تعاني من نقص 
خطير في األدوية الرئيسية
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة .. املوقرة 

في القضية رقم 2018/457
في الطلب رقم 2018/1752)نشر مستبدل(

المستدعي / اياد أنيس صالح الزيتونية من سكان / غزة الدرج – السدرة 
مقابل محطة صبرة للوقود هوية رقم )800766644(

المستدعى ضده : غسان حس���ن سرحي قويدر من سكان / غزة الدرج – 
السدرة مقابل محطة صبرة للوقود .

)مجهول محل اإلقامة حاليا (
نوع الدعوى: حقوق 

قيمة الدعوى / 3500 ش.ج – ثالثة آالف وخمسمائة شيكل جديد .
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

إلى المستدعى ضده المذكور اعاله بما أن المستدعي المذكور قد تقدم 
لدى محكمة الصلح بغزة بالقضي���ة المرقومة اعاله وموضوعها ) حقوق 
( اس���تنادا الى ما يدعي���ه في الئحة دعواه , ونظ���را ألنك مجهول محل 
اإلقامة وحسب اختصاص محكمة الصلح بغزة في نظر هذا الطلب وعمال 
بالمادة )20( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 
2001م وبناء على قرار الس���يد قاضي محكم���ة صلح غزة في الطلب رقم 

)2018/1752( بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتضي  عليك أن تحضر لهذه المحكمة ي���وم االثنين الموافق 
2018/9/3م التاسعة صباحا كما يقتضي عليك ايداع جوابك التحريري 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك اذا تخلفت 

عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرًا. 
تحريرا في 2018/7/19م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد صالح صالح زعرب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802051615 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

بيت لحم/ االستقالل:
مهج���ة  مؤسس���ة  طالب���ت 
واألسرى،  للش���هداء  القدس 
وغير  الرس���مية  المؤسسات 
الشعب  الرس���مية وجماهير 
والعرب���ي  الفلس���طيني 
بتكثي���ف جهودها للضغط 
عل���ى االحتالل اإلس���رائيلي 
من أجل إنقاذ حياة األس���ير 
المضرب عن الطعام حس���ن 
 30( ش���وكة  حسن  حسنين 

عاًما( من مدينة بيت لحم.
وأوضحت المؤسسة في بيان 
صحف���ي، أن ما يس���مى إدارة 

مصلحة س���جون االحتالل كانت نقلت األس���ير م���ن مدينة بيت لحم 
من عيادة "س���جن الرملة" إلى مشفى "اساف هروفيه" لتدهور حالته 

الصحية، ومن ثم أرجعته "لعيادة الرملة".
وحملت س���لطات االحتالل وأجهزة مخابراتها المسئولية الكاملة عن 

حياة األسير شوكة المهددة، نتيجة تدهور حالته الصحية.
ولفتت إلى أن األسير شوكة مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام 
)49( على التوالي رفًض���ا لقرار س���لطات االحتالل تحويله  لليوم ال����
لالعتقال اإلداري، وسط تجاهل ومماطلة سلطات االحتالل ومخابراتها 
في االس���تجابة لمطلبه المش���روع في الحرية وانهاء اعتقاله اإلداري 

التعسفي.
وأفاد األس���ير حسن ش���وكة في رس���الة وصلت المؤسسة أن وضعه 
الصحي س���يء جًدا، حيث يتقيأ على مدار ال� 24 س���اعة مادة خضراء 
رائحتها كريهة، ويعاني من دوخة ش���ديدة، وال يس���تطيع الوقوف 
نهائًيا ، ويعاني من وجع شديد في القلب ووخزات قوية وعدم انتظام 

دقات القلب.
ولفت���ت المؤسس���ة، إل���ى أن محكمة "عوف���ر" اإلس���رائيلية أصدرت 
بحق األس���ير ش���وكة، حكًما بالسجن لمدة ستة أش���هر على التهمة 
الموجهة له في الئحة االته���ام، وكان من المقرر أن يفرج عنه بتاريخ 
2018/06/03م، إال أن سلطات االحتالل نكثت باالتفاق السابق وعادت 
لتحويله لالعتقال اإلداري التعس���في، وأعلن بنف���س اليوم الدخول 

بإضراب مفتوح عن الطعام حتى اإلفراج عنه.

مطالبة بالضغط على 
االحتالل إلنقاذ حياة 
األسير المضرب شوكة الخليل/ االستقالل:

ق���ال مدير نادي األس���ير ف���ي محافظة 
الخليل أمجد النج���ار إن جيش االحتالل 
اإلس���رائيلي وجنوده يتعمدون تخريب 
ممتل���كات المواطني���ن أثن���اء عمليات 
االعتقال الليلية بشكل إجرامي ووحشي 
وأم���ام ذوي المعتقلي���ن تح���ت تحجج 

أمنية.
وأوضح النجار في بيان صحفي يوم أمس 
الس���بت، أن النادي رصد خالل األش���هر 
الماضي���ة أكثر من 300 حال���ة اعتقال، 
البيوت  محتوي���ات  تحطي���م  تخلله���ا 
وتدميرها بالكامل حتى وصلت األمور في 
بعض المنازل خلع البالط وتمزيق الكنب 
وتحطيم غرف النوم، إضافة إلى س���رقة 
أم���وال المواطنين والتحفظ عليها تحت 

عنوان أنها "أموال ممنوعة".
وأش���ار إلى أن���ه تم مص���ادرة 11 مركبة 
لبعض هؤالء المعتقلين أو من األس���رى 
المحرري���ن، بحج���ة أنه تم ش���راؤها من 
"أم���وال ممنوع���ة". ونقل نادي األس���ير 
شهادات عن العش���رات من المواطنين 
، تحدث���وا فيه���ا ع���ن خس���ائر مادية 
ا من تفجير األبواب الرئيس���ة  كبيرة، بدًء
عملي���ات  ف���ي  ال���كالب  واس���تخدام 

التفتي���ش، والعبث بمحتويات بيوتهم 
وأغراضهم الشخصية من ألبومات صور 
أجهزة  خاص���ة ومصادرتها ومص���ادرة 
حاس���وب وهواتف دون إعطاء األهل أي 

أوراق تثبت أنهم صادروها.
وأضاف النج���ار أنه وفي ح���االت أخرى 
وأثناء عمليات االعتق���ال يحتجز جنود 
االحتالل أف���راد العائلة في غرفة واحدة، 
وبعد خروجهم يفاجأ المواطنون يتناول 
الموجودة  األطعم���ة  االحت���الل  جن���ود 

ف���ي الثالجات، وحتى ف���ي حاالت أخرى 
استخدموا "الميكرويف" لتسخين األكل 
وتن���اول ما تق���ع أيديهم علي���ه، وهذا 
يدل���ل على أن هذا الجي���ش هو "جيش 
من المرتزقة". واعتبر النجار "ما يقوم به 
جيش االحتالل قرصنة من خالل عمليات 
المداهم���ة وإره���اب النس���اء واألطفال، 
مطالبًا اللجنة الدولي���ة للصليب األحمر 
الصلة،  ذات  الحقوقي���ة  والمؤسس���ات 
بالتحرك لوقف هذا اإلجرام المنظم بحق 

المواطني���ن ومالحقته���م قضائيا على 
وحش���يتهم بحق عائالت األسرى أثناء 

المداهمات الليلية.
ودعا النجار إلى تشكيل لجنة خاصة في 
الخليل )لجنة تعويضات( لحصر األضرار 
وتعوي���ض المواطنين عن خس���ائرهم، 
وهذا سيشكل دعًما وتعزيًزا لصمودهم 
في ظل إجراءات االحتالل المستمرة بحق 
المواطنين والوضع االقتصادي الصعب 

الذي تعيشه تلك العائالت.

نادي األسير: االحتالل يتعمد تخريب
 ممتلكــات المواطنيــن أثنــاء االعتقــال

رام الله االستقالل:
دع���ت القوى الوطنية واإلس���المية في محافظ���ة رام الله 
والبيرة، أبناء شعبنا عامة والمحافظة خاصة، إلى تصعيد 
المقاوم���ة الش���عبية ردا على القواني���ن العنصرية التي 

تشّرعها سلطات االحتالل.
وأك���دت القوى في بيانه���ا، يوم أمس الس���بت، أن دولة 
االحت���الل تثب���ت يوميا طابعها الفاش���ي، عبر سلس���لة 
القواني���ن العنصري���ة التي تش���رعها، وآخره���ا »قانون 
القومية« الذي تسعى منه إلى استكمال اجتثاث شعبنا 

من أرضه، وتكريس الواقع االحتاللي.
وأوضحت ان االحتالل يسعى من خالل قوانينه، إلى سرقة 

مخصصات أهالي الش���هداء والجرحى واألس���رى، للمّس 
بمجمل النض���ال الوطني الفلس���طيني، معتبرة أن ذلك 

قرصنة واضحة على حقوق رموزنا الوطنية.
وجددت القوى، تأكيده���ا على ضرورة الحفاظ على وحدة 
ش���عبنا الوطنية، من خالل العمل على إنهاء االنقس���ام، 
للوقوف في وجه العدوان اإلس���رائيلي واستمرار القصف 

اليومي، والتهديدات بعدوان واسع على قطاع غزة.
ودعت إلى أوس���ع إسناد ش���عبي ووطني للحملة الوطنية 
التي انطلقت قبل ايام، رفضا لس���رقة مخصصات اهالي 
الش���هداء والجرحى واالسرى، مشددة على ضرورة دعمها 

والمشاركة في كافة الفعاليات واألنشطة.

وأوضحت أن يوم الجمعة المقبل هو يوم لتكثيف التواجد 
ف���ي قرية الخان األحمر ش���رق الق���دس المحتلة، لتأدية 
الص���الة في القرية المه���ددة باله���دم والترحيل، وذلك 
تأكيدا على رفض إجراءات االحتالل، وسياس���ة التطهير 
العرقي. وطالبت العالم بوقف التعامل السياسي مع دولة 
االحتالل ورف���ع الغطاء عنها، بصفتها خارجة عن القانون 
الدولي بعد سلسلة القوانين التي أقرتها. وثمنت القوى 
الجهود المصرية إلنهاء االنقس���ام، من أجل اس���تعادة 
الوحدة الوطنية، من خالل خطوات ملموسة ردا على عدوان 
االحتالل، داعية للتوحد ببرنامج سياسي لمواجهة صفقة 

القرن واالخطار التي تهدد قضيتنا الفلسطينية.

دعوات لتوسيع المقاومة الشعبية ردًا على قوانين االحتالل العنصرية

غزة/ االستقالل:
أكد مركز أس����رى فلس����طين للدراس����ات بأن أعداد 
األسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات في 
س����جون االحتالل ارتفعت لتصل إلى )513( أسيرًا، 
وذل����ك بعد أن أص����درت محاكم االحت����الل أحكام 

جديدة بالمؤبد بحق أسيرين .
وأوض����ح الباحث "رياض األش����قر" الناطق اإلعالمي 
للمركز بأن محكمة اللد العس����كرية أصدرت اليوم 
)أمس( حكمًا بالسجن المؤبد بحق األسيرين " محمد 
يوس����ف ابو الرب " 20عامًا، واألسير" يوسف خالد 
كميل" 21 عامًا وهما من بلدة قباطية في محافظة 
جنين، وذلك بعد ادانتهما بالمسئولية عن مقتل 
مستوطن فى كفر قاس����م داخل األراضي المحتلة 

عام 1948 .
وأش����ار "األش����قر" الى ان قوات االحت����الل اعتقلت 

الش����ابين " كميل، وأبو ال����رب" بتاريخ 2017/10/6، 
خالل كمين للقوات الخاصة بعد اطالق النار عليهما 
دون اصابته����م، وإصابة فتى كان قريبًا من المكان 
بالرصاص، وذلك بعد أن أخلت أجهزة أمن السلطة 
س����بيلهما بوقت قليل بالقرب من ضاحية الزيتون 
في حي السويطات، وكان الشابان سلما نفسيهما 
لألجهزة االمنية ف����ي جنين من أجل طلب الحماية 

وعدم المالحقة بعد أن انكشف أمرهما.
وبين األش����قر بأن س����لطات االحتالل هدمت منزل 
األس����ير " محمد ابو الرب" بينما أقدمت على اغالق 
غرفتي����ن في منزل األس����ير "يوس����ف كميل" بعد 
تكس����ير واجهة إح����دى الغرف بس����كب الباطون 
داخلهما بالكامل، اضافة الى تغريمهم بمبلغ كبير 

جدًا بقيمه 258 الف شيكل لكل منهما .
وأشار األش����قر إلى أن حكم المؤبد بحق األسيرين 

يعتب����ر الثالث منذ بداي����ة العام الحال����ي وكانت 
أصدرت محكمة عوفر العسكرية فى فبراير الماضي 
حكما بالس����جن المؤبد بحق األسير " محمد سامي 
العزة" 22عامًا، من مدينة بيت لحم وذلك بعد ادانته 
بالمشاركة مع الشهيد "عبد الحميد أبو سرور" بزرع 
عبوة ناسفة في حافلة للمستوطنين بالقدس في 
شهر نيس����ان عام 2016 والتي ادت الى إصابة 20 

مستوطنا بجروح مختلفة
وبين األش����قر ان حكم المؤبد هو حكم بالس����جن 
مدى الحي����اة ويحدده االحت����الل ب 99 عامًا )مؤبد 
عسكري(، ويفرضه االحتالل على األسرى األمنيين 
الذين يتهمهم بقتل إس����رائيليين س����واء كانوا 
مستوطنين أو جنودًا، وكذلك على المسئولين عن 
توجيه العمليات االستشهادية التي أدت إلى قتل 

يهود .

غزة/ االستقالل:
أكدت الحركة األس���يرة في س���جون االحتالل 
"اإلس���رائيلي"، اعتزامه���ا تصعي���د إضرابها 
المفتوح عن الطعام في األيام القليلة القادمة، 
حال لم تعد الحقوق لألسرى المحررين خاصة 

بعد قطع رواتبهم من السلطة الفلسطينية.
وقالت الحركة في بيان لها وصل  "االستقالل" 
نسخة عنه: "إننا في الحركة األسيرة نؤكد على 

االس���تمرار في فعالياتنا الت���ي بدأناها والتي 
س���تتواصل حتى انتزاع حق عوائلنا التي تم 
االعتداء عليها من قبل جهة ال تريد حتى اآلن 
أن تخ���رج للعلن وُتصارح ش���عبنا بما اقترفت 
يدها، وإننا عازمون في الحركة األسيرة وُمصرون 

على استرداد حقنا القانوني الُمعتدى عليه".
ودع���ت الحرك���ة األس���يرة كاف���ة الفعاليات 
الوطني���ة والجه���ات المعني���ة بالدف���اع عن 

حقوقنا للتكاتف إلسماع صوتنا عاليًا والصراخ 
ف���ي وجه من فقد الحي���اء ولم يعد يعبء بأي 
محرمات ومقدس���ات تع���ارف وتوافق عليها 

شعبنا الفلسطيني.
ُيشار إلى أن عشرات األسرى المحررين من غزة 
قطعت رواتبهم بعد االجراءات التي فرضتها 
الس���لطة ضد القطاع  ومنها فرض خصومات 

على رواتب الموظفين.

الحركة األسيرة: سنصعد إضرابنا المفتوح عن الطعام

ارتفاع أعداد األسرى المحكومين بالمؤبد إلى 513

الأ�سري ح�سن �سوكة
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غزة/  سماح المبحوح:
أوصى مش���اركون ف���ي ندوة حول العم���ل الصحفي 
الفلسطيني في ظل االعتداءات االسرائيلية، بضرورة 
ا  تضافر الجهود لدعم اإلعالم الفلس���طيني كونه جزًء

من الصراع القائم مع االحتالل اإلسرائيلي.
وطالب المش���اركون في الندوة، التي نظمها منتدى 
االعالميين الفلسطينيين بمدينة غزة بعنوان "سبل 
مواجهة قرار االحتالل حظر قناة القدس الفضائية"، 
بضرورة تش���كيل حماي���ة وطنية للعم���ل الصحفي 
الفلس���طيني في ظل اعتداءات وانتهاكات سلطات 
االحتالل، داعين في الوقت نفسه قناة القدس للتقدم 
ببالغات وش���كوى ضد ق���رار حظرها ل���دى المحاكم 

اإلسرائيلية والدولية.
وحظرت س���لطات االحتالل في 9 من الش���هر الجاري 
عمل قن���اة الق���دس الفضائية في مدين���ة القدس 
واألراضي المحتلة عام 48، فيما اعتقلت طاقم القناة 
من أم الفح���م، وأخضعتهم للتحقي���ق، قبل اإلفراج 

عنهم.
وأك���د القيادي ف���ي الحركة الجهاد اإلس���المي داود 
شهاب، أن االعالم الفلسطيني حقق إنجازات وتطورات 
مهمة، دفعت دولة االحتالل لمالحقته واالعتداء عليه.

وأشار إلى أن حظر قناة القدس الفضائية يأتي تباًعا 
لقرارات س���ابقة جرت بحق قنوات ووس���ائل إعالمية 
أخرى كقناة فلس���طين اليوم واألقصى، والعديد من 

اإلذاعات المحلية في الضفة الغربية.
وش���دد على أن االعالم الفلس���طيني مستهدف في 
الضفة، فيم���ا ترصد المراكز والمؤسس���ات المعنية 

بقضايا االع���الم والصحافة، العش���رات والمئات من 
االنته���اكات التي تجري بحقه والصحفيين بش���كل 

شهري.
وأوض���ح أن قن���اة القدس منذ بدايته���ا حملت الهم 
الوطني بكل أبعاده وتفاصيله، وقدمت خدمات إعالمية 
مختلفة تصب في صالح القضية الفلسطينية، مشدًدا 
على أن المطلوب إزاء اس���تهدافها البحث في كيفية 

تشكيل حماية وطنية للعمل الصحفي الفلسطيني.
ورأى أن مسؤولية حماية وسائل االعالم الفلسطينية 

م���ن التغول واالعتداء اإلس���رائيلي، ال تقع على جهة 
فلس���طينية معينة، بقدر ما أنها مسؤولية جماعية 
مركبة، رغم أن الس���لطة الفلسطينية إلى جانب نقابة 

الصحفيين عليهما جانب كبير من المسؤولية.
بدوره، نبه مدير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في 
قطاع غزة جميل س���رحان إلى أن ق���رار حظر عمل قناة 
القدس صدر عن وزير جيش االحتالل افيغدور ليبرمان، 
اس���تناًدا لقانون )محاربة اإلرهاب(، والذي يخالف كافة 

معايير حرية الرأي والتعبير والقوانين الدولية.

وأك���د أن س���لطات االحت���الل تس���تند إل���ى ه���ذا 
المواطنين  التميي���زي بهدف اس���تهداف  القانون 
الفلس���طينيين في مدينة القدس والداخل المحتل، 
وعزلهم عن ش���عبهم في الضفة وغزة، ومنعهم من 

الوقوف لجانبهم.
بدوره، أوضح أس���تاذ االعالم في الجامعة اإلس���المية 
حس���ن أبو حش���يش أن انتفاضة األقصى عام 2000 
كانت بمثابة التاريخ المحدد لبروز انتهاكات االحتالل 
للحركة اإلعالمية بش���كل ممنهج ومقصود، وذلك بما 
مثل���ه االعالم الفلس���طيني من حال���ة منازعة للرواية 

اإلسرائيلية.
ورأى أن قن���اة الق���دس مطالبة في ظل ق���رار حظرها 
بزيادة جرعة الوثائقي التي تركز على قضايا القدس 
واألراض���ي المحتلة عام 48، والتش���بيك مع المكاتب 
الفضائي���ة والفلس���طينية والعربي���ة العامل���ة في 
فلسطين بغرض المساعدة والتغلب على قرار الحظر، 
إلى جانب التعاقد مع شركات انتاج مقدسية بشكل 

مباشر أو غير مباشر.
من ناحيته، أكد مدير قناة القدس في فلسطين عماد 
االفرنجي أن أخطر ما في قرار االحتالل بحق حظر القناة 
هو وصمها ب� "اإلرهاب"، مش���دًدا على أن ذلك سابقة 

خطيرة لم تحدث من قبل.
وش���دد على أن القناة بحاجة لكثي���ر من الجهد على 
الصعي���د القانوني والسياس���ي واإلعالمي لمجابهة 
قرار االحتالل ضدها، مؤكًدا في الوقت ذاته اس���تمرار 
تمس���ك القناة بمهنيتها وشجاعتها وااللتزام بنشر 

كل ما يفضح ويعري االحتالل.

توصية بدعم اإلعالم الفلسطيني ومالحقة االحتالل بالمحاكم الدولية

جانب من الندوة التي نظمها منتدى االعالميني الفل�سطينيني بغزة 

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي 

 بلدية الن�سر
إعالن صادر عن اللجنة المحلية 
للتنظيم والبناء ببلدية  النصر 

تعلن اللجنة  المحلية  لبلدية النصر للمالكين والمتصرفين في أرض 
القس���يمة رقم  ) 5( م���ن القطعة رقم )30 ( أنه تق���دم لها المواطن/ 
يوسف عودة محمد الش���اعر  بطلب الحصول على اذن بناء وطلب بدل 
خدمات على جزء من االرض والبالغ مساحتها 1000 متر مربع والواقعة 
على ش���ارع رقم 20 والمعروف بش���ارع أبو جودة وذلك حسب  الطلب 
والمخططات الهندس���ية المودع���ة لدى البلدية وعلي���ه فمن له حق 
االعت���راض على منح المذكور بدل خدم���ات واذن بناء على تلك األرض  
المحدده اعاله أن يتقدم باعتراض للبلدية اثناء ساعات الدوام الرسمي 
وذلك خالل 15 يوم���ا من تاريخ االعالن ولن يلتفت ألي اعتراض يقدم 

بعد ذلك.

رئي�س البلدية واللجنة املحلية 
حممد عا�سور

غزة/ االستقالل: 
شهدت الجامعة اإلسالمية بغزة توقيع 
اتفاقية تعاون مع برنامج األمم المتحدة 
 Seed  بش���أن مشروع UNDP اإلنمائي
بنسخته الثالثة الهادف إلى االستمرار 
في دع���م وتمكين المش���اريع الريادية 
الناش���ئة فنيًا وماليًا لمس���اعدتها على 
تقوية مركزها وتوسيع نطاق عملها في 
الس���وق الذي تعمل فيه أو االنتقال إلى 

أسواق خارجية.
ووقع االتفاقية عن الجامعة اإلس���المية 
األس���تاذ الدكتور ناص���ر فرحات رئيس 
الجامعة، وع���ن برنامج األم���م المتحدة 
اإلنمائي UNDP المهندس باسل ناصر 
مدي���ر المكتب في غزة، وحضر مراس���م 
التوقي���ع من الجامعة األس���تاذ الدكتور 
نص���ر الدي���ن المزيني رئي���س مجلس 
األمناء، واألستاذ الدكتور أحمد محيسن 
عمي���د العالق���ات الخارجي���ة، والدكتور 
س���عيد الغرة عمي���د خدم���ة المجتمع 
والتعليم المس���تمر، ومن برنامج  األمم 
المتح���دة اإلنمائ���ي UNDP كل م���ن: 
 Cristino Pedraza Lopez، Francisco

.Roquette
ويسعى  مشروع SEED  بنسخه الثالث 
إلى اإلسهام في تنشيط وإحياء قطاعي 
األعم����ال وتكنولوجي����ا المعلومات في 
قطاع غزة كج����زء من أنش����طة حاضنة 
األعمال والتكنولوجي����ا بالجامعة لدعم 
االقتص����اد الوطن����ي م����ن خ����الل دعم 

المش����اريع الصغيرة والريادية.  بدوره، 
أفاد األستاذ الدكتور فرحات أن الجامعة 
اإلس����المية بغزة وقعت اتفاقية تعاون 
undp بخصوص تبني مش����روع س����يد 
3 القائم على تدريب واحتضان الطلبة 
المبدعين وأصحاب المشاريع الريادية، 
الفتا إلى دور مشروع سيد في مساعدة 
الرياديي����ن في تأس����يس مؤسس����ات 

وشركات خاصة بهم.
أوضح أن المش���روع يقدم لهم الخدمات 
التدريبية والفنية والمالية التي تؤهلهم 
لتطوير مشاريعهم حسب تخصصاتهم 
وبالتالي يس���هم في تنمية إبداعاتهم 
وإمكانياتهم وتلبية آمالهم وأحالمهم، 
مشيدا بمستوى الخدمات التي تقدمها 
ال� undp لدعم المشاريع الناشئة، وشكر 
الداعمين من البنك اإلس���المي للتنمية 

وحرصهم على تطوي���ر وتنمية قدرات 
الخريجين.

م���ن جانبه، لف���ت ناصر إلى أن مش���روع 
سيد3 يساعد الش���باب والخريجين في 
الحصول على فرصة عمل من أجل تكوين 
مشاريع وشركات خاصة بهم، مشيرًا إلى 
أن المشروع القى نجاحًا كبيرًا في النسخ 

السابقة.
 وأك���د أن أغل���ب الذين اس���تفادوا من 
سيد1، وسيد2 هم رجال أعمال وسيدات 
أعمال ولهم مش���اريعهم وش���ركاتهم 
الخاصة بهم وقاموا من خالل شركاتهم 
بتشغيل أعداد من العاطلين عن العمل.

وشكر ناصر البنك اإلسالمي للتنمية على 
دعمهم المتواصل للمش���اريع الحيوية 
في قطاع غزة،  مثنيا على التعاون المثمر 
مع الجامعة اإلس���المية واله���ادف إلى 

التطوير ودفع عجلة التنمية في مختلف 
المجاالت المجتمعية.

وجرى خالل الزيارة اإلشادة إلى النجاحات 
الت���ي حققه���ا مش���روع SEED  ف���ي 
النسختين األولى والثانية، واإلشارة إلى 
مجموعة من قص���ص النجاح واإلنجازات 
ت���م تحقيقه���ا، ومناقش���ة أهم  التي 
التحدي���ات الت���ي تواج���ه رواد األعمال 
والمشاريع الناش���ئة الغزية وسبل دعم 
بيئة ريادة األعمال في قطاع غزة بشكل 

عام.  
هذا وينف���ذ مش���روع SEED 3 حاضنة 
بالجامع���ة  والتكنولوجي���ا  األعم���ال 
اإلس���المية بتموي���ل كريم م���ن البنك 
اإلسالمي للتنمية-جدة عبر برنامج األمم 
المتح���دة اإلنمائ���ي UNDP  من خالل 

 .DEEP برنامج التمكين االقتصادي

توقيع اتفاقية تعاون بين اإلسالمية 
UNDP وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

جانب من توقيع اتفاقية التعاون 

غزة/ االستقالل:
كّرم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، 
يوم أم���س، المس���نة خديجة أبو عرق���وب التي 
تقدمت المتحان الثانوية العامة "اإلنجاز" والبالغة 
من العمر 75 عامًا، حيث س���لمها الوزير ش���هادًة 
فخرية إلصرارها وإرادتها القوية الجتياز امتحان 

اإلنجاز وعزمها على إكمال تعليمها العالي.

ووص���ف صيدم المس���نة أب���و عرق���وب بالقامة 
الفلسطينية التي تمثل حكاية شعب يصر على 
النجاح مهم���ا بلغت التحدي���ات؛ معتبرها مثاال 
لكل أم فلسطينية تصبو إلى تحقيق إنجاز وبناء 
للمجتمع الفلس���طيني؛ مثنيًا على اإلرادة الصلبة 
التي تمتلكها أبو عرقوب؛ داعيًا الجميع لالقتداء 
به���ا. من جهته���ا، أبدت أبو عرقوب س���عادتها 

الغامرة بهذه اللفتة؛ والتي تعبر عن حرص الوزارة 
ممثلًة بالوزير صيدم؛ عل���ى رعاية ودعم وتوفير 
التعليم النوعي للجميع بمختلف األعمار؛ مؤكدًة 
حرصها على ضرورة اجتي���از االمتحان وااللتحاق 
بالجامعة؛ داعيًة كل طالب فلسطيني إلى السير 
على طريق العلم الذي يعتبر طريق الخالص من 

االحتالل.

وزارة التعليم تكرم المتقدمة األكبر سنًا المتحان اإلنجاز

االستقالل/ وكاالت
تزين أحد شوارع مدينة نيويورك األمريكية، بصور شهداء مسيرة 
العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة، للفت أنظار الشعب األمريكي 
إلى ما تحدثه آلة اإلرهاب »اإلسرائيلية« بحق الشعب الفلسطيني 
األعزل ال���ذي يطالب بحقوق���ه المكفولة وفق القانون والش���رائع 

الدينية واإلنسانية.
وظه���ر بين الصور الت���ي زينت نيوي���ورك وانتش���رت عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، صور لش���هداء المسيرة من األطفال والنساء 
والرجال والشباب، كدليل حقيقي وواقعي على بشاعة وإرهاب جنود 

االحتالل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني األعزل.
وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة في الثالثين 
من آذار للمطالبة بحق العودة إلى األراضي المحتلة ورفع الحصار عن 

غزة المفروض منذ أكثر من 12 عامًا.
وال تزال المس���يرة متواصلة لألسبوع ال�17 على التوالي، واستشهد 
منذ انطالقها نحو 147 ش���هيدًا وأصيب أكثر من 16 ألف مواطن 
بج���راح مختلف���ة، دون أن يش���كلوا أي خطر على جن���ود االحتالل 

»اإلسرائيلي«.

شوارع نيويورك 
تتزين بصور شهداء 

»مسيرة العودة«
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 ول����م تكن تلك الش����ائعة الوحي����دة التي 
تناقله����ا مئات النش����طاء الفلس����طينيين 
بل دار الحديث حول الب����دء بتنفيذ عملية 
واسعة في غزة دارت رحاها فقط في ذهن 
أولئك النش����طاء الذين تس����ببوا بحالة من 
االرباك في صفوف المواطنين والمتابعين 

لكتاباتهم .
وأظه����ر االع����ام الفلس����طيني ضعفا في 
التعامل وتفنيد الشائعات التي تنتشر في 

مواقع التواصل االجتماعي.

خربة مفقودة
وعزا مدير مقهي االعام االجتماعي سلطان 
ناصر انتش����ار الش����ائعات ف����ي صفحات 
إلى افتقادهم  الفلس����طينيين  النش����طاء 
للخبرة العملية وخصائص وسائل التواصل 
االجتماع����ي التي توف����ر امكانية النش����ر 

للجميع.
وقال ناصر ل�"االستقال:" الغالبية العظمي 
من النشطاء الفلسطينيين غير متخصصين 
ف����ي مجال االع����ام وال يدرك����ون األهداف 
المبطنة من األخبار الت����ي تروجها ماكينة 
االعام االس����رائيلية ، وهو ما يجعلهم أداة 
س����هلة التطويع لنش����ر مخرج����ات االعام 

االسرائيلي وترويجه ؛ للسعي خلف الشهرة 
وتجميع عدد اضافي من المتابعين ".

وبين أن انتش����ار ثقافة النسخ واللصق في 
سهلت  الفلس����طينيين  النشطاء  صفوف 
كثي����را انتش����ار الش����ائعات في وس����ائل 
التواص����ل االجتماع����ي مع غي����اب الرقابة 
الذاتية والخارجية المفروضة على محتويات 

ومضمون النشر في االعام االجتماعي .
وأك����د مخت����ص االع����ام االجتماع����ي أن 
تكدس األخب����ار وتضاربها أفقدها قيمتها 
االعامية لدى المتلقي ، مضيفا:" اختلطت 
االخب����ار الموثوق����ة والمنس����وبة للمصادر 
بأخب����ار مضروبة وبأخب����ار تعتمد على اآلراء 
والتكهنات مما شكل حاجز ثقة بين وسائل 

االعام والمتلقي" .
وتاب����ع :" عقب حادثة قن����ص الجندي على 
حدود غزة انتش����ر ك����م كبير م����ن األخبار 
المغلوطة والش����ائعات الت����ي نقلت حالة 
التوتر من العالم االفتراضي إلى أرض الواقع 
، فبدأ الناس بالتعامل على أن عدوانًا جديدًا  
ق����د بدأ فعليا عل����ى غزة فأخلوا الش����واطئ 
وتكدس����وا امام المخابز والبق����االت لتوفير 

االحتياجات األساسية ".
ودعا ناصر وزارة االعام والجهات المسؤولة 

إلى س����ن عقوب����ات على من يثبت نش����ره 
للش����ائعات وف����رض رقابة عل����ى المحتوى 
ال تم����س بحري����ة الرأي ؛ به����دف تحصين 
الجبه����ة الداخلية من الش����ائعات واعتماد 
الرواية الفلسطينية لألحداث دون االنسياق 
خلف االعام العبري المؤتمر بقرارات الرقابة 

االسرائيلية وجهاز المخابرات .
وش����دد عل����ى ض����رورة توجي����ه النش����طاء 
والصفح����ات االعامية على مواقع التواصل 
االجتماع����ي لفض����ح ممارس����ات االحتال 
والتدقيق في نصوص المحتوى التي يتم 
نشرها من خالها وأن تكون هناك رسائل 
إعامية بعدة لغات أجنبية لتوصيل الرسالة 

الفلسطينية .

حرب �إعالمية 
 وم����ن جهت����ه، أك����د الخبير في الش����ئون 
االس����رائيلية وليد المدلل أن الش����ائعات 
تمث����ل الس����اح األخط����ر ضمن األس����لحة 
المستعملة في الحرب اإلعامية والنفسية، 
موضحا أن نشر الشائعة يهدف لضرب ثقة 
الفلسطينيين بوسائل االعام الفلسطينية 
وتنام����ي الثقة باإلع����ام العب����ري وكذلك 
اح����داث الفرقة بي����ن الش����عب والمقاومة 

وفرض حالة من الهل����ع والتوتر والنيل من 
استقرار الجبهة الداخلية الفلسطينية .

وقال المدلل ل� االستقال :" أصبح النشطاء 
الفلسطينيون يتداولون حرفيا كل ما ينشر 
على وسائل االعام العبري دون تحٍر أو تنبه 
ألهدافه ، وما فاقم من سلبيات األمر هو نشر 
معلومات مغلوطة من بعض النشطاء على 
أنها مستمدة من االعام العبري في سبيل 
الحصول على عدد اضافي من المتابعين ". 
وبين أن االجهزة االستخباراتية االسرائيلية 
طوعت االع����ام العبري الس����تغال ثقافة 
النسخ واللصق والس����ذاجة االعامية لدى 
العديد من النش����طاء الس����تدراجهم كأداة 

لجمع معلومات استخباراتية حساسة .
وتاب����ع :" عق����ب عملية القن����ص التي قتل 
فيه����ا جن����دي صهيوني على ح����دود غزة 
فرضت الرقابة االس����رائيلية حظرا للنش����ر 
ح����ول تفاصيل الحادثة أو بيانات الجندي ، 
فيما كانت الصفحات الفلسطينية تتناقل 
صورة خاطئة ومعلومات مزيفة حول بيانات 

الجندي القتيل ".
وتوقع المدلل أن يكون حظر النش����ر الذي 
فرضت����ه الرقابة االس����رائيلية بهدف جمع 
معلومات من الفلسطينيين أنفسهم حول 

تفاصي����ل الحادثة واس����تنطاق الفصائل 
الفلس����طينية حول م����ا ج����رى ،  الفتا الى 
انه  قد تكون المخابرات من س����ربت بعض 
الش����ائعات على أمل أن تس����ارع الفصائل 
لنفيه����ا أو تصدر توضيحا ح����ول العملية 
فبادئ األمر أثي����ر أن االصابة كانت بالرقبة 

ورتبة سامية من الجيش ".
وأكد أن الحرب االعامية والنفسية يشرف 
عليها عقول وأدمغة متخصصة تضع حسابا 
لكل خبر تس����مح بتمريره او منعه ، مشددا 
على ضرورة حظ����ر تناقل األخبار عن االعام 
العبري واالقتصار على الرواية الفلسطينية 
وم����ن الناطقين الموكلي����ن بالتصريح دون 

اجتهادات.
وأض����اف :" يس����عى االحت����ال لتهوي����ل 
كل ما يص����در من  الفلس����طينيين كخطر 
البالونات والطائرات الحارقة ليصور للعالم 
أنه يتع����رض لخطر إرهابي يش����كل خطرا 
عل����ى حياة المدنيين، ولألس����ف ينس����اق 
االعام الفلس����طيني خلف رواية االحتال 
ويتناق����ل أخبار انتش����ار الحرائق المهولة 
ليش����كل ذريع����ة لاحت����ال ف����ي كاف����ة 
ممارساته وغطرس����ته التي يرتكبها بحق 

الفلسطينيين العزل ".

في ظل غياب الرقابة

شائعات التواصل االجتماعي.. وصفة سحرية لخدمة االحتالل!
غزة / حممد مهدي: 

�صجت و�صائل �لتو��صل �الجتماعي 
�لفل�صطينية وف�صاء �لعامل 

�الفرت��صي �الأزرق خالل �ل�صاعات 
�ملا�صية ب�صيل من �ل�صائعات �ملن�صوبة 

لالإعالم �ال�صر�ئيلي دون �أي حتٍر 
�أو تثبت من حقيقتها �أو �صدق 

ن�صبها لالإعالم �لعربي . فتفا�صيل 
بيانات ورتبة �جلندي �ملقتول خالل 
عملية قن�ص على �حلدود �ل�صرقية 
لقطاع غزة مل تن�صر �صوى يف و�صائل 

�لتو��صل �الجتماعي �لفل�صطيني 
�لذي جعل من �لقتيل عميد� يف جي�ص 
�الحتالل بل وقائد �صالح �ملدرعات يف 
�صفوفه قبل �أن يعلن �العالم �لعربي 
�أن �لقتيل هو �لرقيب » �أفيف ليفي«.

رام الله / االستقال: 
دع���ا القيادي ف���ي حركة المقاومة اإلس���امية 
)حم���اس( عبد الرحمن ش���ديد، رئيس الحكومة 
الفلس���طينية رامي الحمد الل���ه، ، التخاذ إجراء 
فوري يحصن الحياة الجامعية من اس���تهداف 
وماحقة الطلبة على خلفية نشاطهم السياسي 

والنقابي.
وقال ش���ديد ف���ي تصريح صحفي ي���وم أمس 
الس���بت، تعقيًبا على تصاعد حملة االعتقاالت 
السياسية بحق طلبة الجامعات بالضفة الغربية 
المحتلة، إن: "الجامعات الفلس���طينية تستحق 
س���معة أفضل م���ن تلك الت���ي تصنعها حالة 
القمع األمني التي تمارسها األجهزة األمنية في 

الضفة الغربية".
وأوض���ح أن حركت���ه تراقب بقلق ش���ديد حالة 
التراج���ع في مس���توى الحري���ات الحاصل في 

جامع���ات الضفة، وعملي���ات الماحقة للطاب، 
وتعرض العش���رات منهم لاعتقال السياسي 
على خلفية أنشطتهم الطابية والنقابية داخل 

الجامعة".
وأكد على دور إدارات الجامعات في حماية الطلبة 
ا من التزامها القيمي واألخاقي  باعتبار ذلك جزًء
تجاه أبنائها الطلبة، داعًيا رؤس���اء الجامعات ألن 

يكون لهم موقف حازم وواضح.
وأضاف ش����ديد "لقد كانت الحرك����ة الطابية 
الفلس����طينية وتنوعها رافًدا أساس����ًيا للعمل 
السياس����ي الفلس����طيني وللتن����وع القوي في 
األفكار والتوجه����ات وإمكانية التعايش فيما 
بينها، وإن دخ����ول العقلية األمنية على الحياة 
الجامعية يفسد تلك الميزة التي كان لها دور 
كبي����ر في صناعة معظم ق����ادة العمل الوطني 

الفلسطيني".

حماس تدعو إلى تحصين الطلبة 
من االعتقاالت السياسية

لندن/ االستقال:
دع���ت المنظمة العربي���ة لحقوق اإلنس���ان في 
بريطانيا منظم���ة التعاون اإلس���امية وجامعة 
الدول العربي���ة واالتحاد األوروب���ي إلى التدخل 
بشكل فعال من أجل وقف معاناة مواطني قطاع 
غزة، وإلزام االحتال اإلس���رائيلي بوقف الحصار 

ورفع القيود عن حركة البضائع واألشخاص.
وقالت المنظمة في بيان صحفي إن قرار س���لطات 
االحتال بتشديد الحصار على قطاع غزة، يرمي إلى 
القضاء على ما تبقى من مظاهر الحياة في القطاع.

وأش���ارت إلى أن س���كان القط���اع البالغ عددهم 
نحو مليوني نس���مة، يعانون منذ عام 2006، من 
الحصار اإلس���رائيلي المف���روض عليهم، حيث 
تحول القطاع إلى س���جن كبير، وجاء الحصار في 
تناغم كامل مع الس���لطات المصري���ة وحكومة 
الرئي���س محمود عب���اس، وق���د أدى إلى حدوث 

العديد من األزمات والكوارث اإلنس���انية على مر 
السنوات السابقة.

وأوضحت أن سكان يعيشون في مستوى متدني 
بس���بب الحصار الذي تس���بب في عطب البنية 
التحتية داخل القطاع خاصة في منظومة الصحة 

والكهرباء والمياه والصرف.
ولفتت إلى أن المستشفيات تعاني نقًصا حاًدا 
ف���ي اللوازم الطبية، وعش���رات الحاالت المرضية 
تموت بسبب انقطاع الكهرباء أو عجز المستشفى 

عن توفير الدواء.
وأكدت أن قط���اع غزة كان ينتظر ق���راًرا يتحلى 
بالحد األدنى من اإلنس���انية لف���ك الحصار عنه، 
ووقف معان���اة مواطنيه المس���تمرة طوال تلك 
السنوات، إال أن س���لطات االحتال قررت دون أي 
اعتبار للقانون الدولي اإلنس���اني مضاعفة تلك 

المعاناة.

منظمة حقوقية تطالب بتدخل

 دولي عاجل إلنهاء معاناة غزة
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تجوع غ����زة، تصمد، تق����اوم، تضّحي، تج����ود بدمها 
دفاعا عن قضي����ة هي العودة، ه����ذه التي لن تكون 
بغير تحرير كام����ل الوطن، وإذ تواجه بصدرها العاري 
بعناد استش����هادي آلة الموت االستعمارية الفاجرة، 
مس����تفردا بها، وظهرها إلى الحائ����ط، بفضل مرحلة 
يتوسط الشقيق فيها بين شقيقه وعدوه، فهي إنما 
تنوب عن األمة ف����ي الدفاع عن األمة، تذود عما تبقى 
من شرفها ومهدور كرامتها…عنادها الذي تنحني له 
حتى “هآرتس”، يمثل حالًة استنهاضية على أمتها 

أال تفّوتها.
عندم����ا التزمت غ����زة، وما زالت، بقرارها الس����ابق على 
مواجهته����ا للجول����ة العدوانية االحتاللي����ة األخيرة 
عليها، المعروف ب�”قصف مقابل قصف”، كان هذا ال 
يعني فحسب، تفويتها على المعتدين استهدافهم 
الرئيس من شنها، وهو محاولة تغيير قواعد االشتباك 
لتخال����ف ه����ذه المعادل����ة، وإنما فرضه����ا. فكما هو 
رات وقذائف المدفعية  معروف، غارات ال�f16 والُمسيَّ
والدبابات قابلتها المقاومة بزخات الصواريخ المنثالة 
على مس����تعمرات المحتلين الواقع����ة فيما يدعونه 
“غالف غزة”. كان هذا، وكما بات معروفا أيضا، س����ببا 
كافيا ألن يهب الوس����طاء التهدويون، عربا وأمميين، 

ميممين شطر غزة المحاصرة طلبا ليد التهدئة.
ه����ذه الوس����اطات التهدوية، وما تحمل����ه في جعبة 
ضغوطها من وعود ووعي����د، كان ال يخفى أنه لم تك 
لتبدأ ويتوالى رس����لها دونما ض����وء أخضر احتاللي، 
ه����ذا إذا لم نقل إيعازا، أو طلبا مباش����را من المحتلين، 
بس����بب من أن هؤالء، وبغ����ض النظر عن جعجعتهم 
التهديدية التي لم تتوقف حتى اللحظة، ال يريدون 
في راهنهم ووفق حساباته أن تصل المواجهة مع غزة 
لحرب خامس����ة، السيما وأنهم يتحسبون من كلفتها 
وغير ضامنين بأنها لن تكون الفاشلة االستهدافات 

كسابقاتها.
في البدء ظن المتوسطون أن مهمتهم سهلة بحكم 
ل  كارثية ما يكابده الغزي����ون من معاناة تفوق التخيُّ
في ظل حص����ار همجي مديد فاقت آث����اره اإلجرامية 
حدود القدرة البشرية على االحتمال، األمر الذي جعل 

المقاومة بدورها أيضا ال تريد أن يصل التصعيد في 
مواجهة هذه الجولة العدوانية حد اندالع هذه الحرب 

لما ستضيفه من تفاقم لهذه الكارثية.
لذا، ناور المتوسطون جميعا رافعين بيارق “تخفيف” 
الضائقة اإلنسانية في القطاع المحاصر، لكنما دونما 
د  أن ينفي أن تحركهم ليس لوجه اإلنسانية، وال لمجرَّ
التهدئ����ة، أو إع����ادة األمور إلى ما كان����ت عليه قبيل 
ان����دالع الجولة العدواني����ة ومواجهتها، وإنما لهدف 
آخر رئي����س يضمرونه وهو مقايض����ة “التخفيف” 
بمس����يرات الع����ودة، وتحدي����دا إيق����اف مبتكراتها 
النضالية وعلى رأس����ها الطائرات الورقية والبالونات 
الحارقة…ويقال في إعالم المحتلين أن غزة قد ضمت 
لهاتين الوسيلتين الحارقتين صقرًا يطير ساحبا ناره 

المحرقة!
التهدئة ُأعلنت ولم ُتعلن، وتمت ولم تتم، ولسببين: 
ألن المقاومة قبلت التهدئة بمعنى عودة األمور لسابق 
عهدها قبل جولة المواجهة األخيرة، مع إصرارها على 
احتفاظها بمعادلة “قصف مقابل قصف”، أو قواعد 
االشتباك التي فرضتها ولن تتخلى عنها، ولم تقبل 
مقايضة “التخفيف” بإيقاف مسيرة العودة، أو ما قلنا 

في مقال سابق الرغيف مقابل الطائرة الورقية!
ولذا، اقفل���وا منفذ “كرم أبو س���الم” التج���اري كليا، 
باس���تثناءات هزيل���ة ومنه���ا األدوية، لينع���دم غاز 
الطهي وس���ائر المحروقات والثالج���ات وقطع وزيوت 
السيارات وحتى مواد التنظيف ناهيك عن البناء، وعاد 
المنّسق الخاص لألمم المتحدة البلغاري المتصهين 
التليد نيك���والي مالدينوف في محاولة لمقايضة غزة 
على ما رفضته، يردف مس���اعيه غير الحميدة فرقعة 
تهديدات، وضجيج حش���ودات، وتكثي���ف إيحاءات 
احتاللية بأن الحرب الخامس���ة مع غ���زة قد باتت على 
حافة االندالع…قد يس���أل س���ائل، وأي���ن رام الله مما 

يجري؟!
تجيب تس���ريبات الوس���اطة التصالحي���ة المصرية 
الجارية، بأنها ما زالت عند “التمكين الكامل”، بمعنى 
س���حب حال الضفة في ظل “التنسيق األمني” على 
غزة ومقاومتها، ومن بعده الذهاب النتخابات رئاسية 

وتش���ريعية، وم���ن ثم ننتق���ل لحل أزمة غ���زة ورفع 
العقوبات عنها!!!

المفارق���ة أنه بينم���ا رام الله تش���ترط تمكينها لرفع 
وبيل عقوباتها عن غزة، ويتنافس معش���ر األش���قاء 
المتوس���طون بينه���ا وعدوه���ا فيم���ا بينه���م، في 
مضمار الضغوط المغّلفة باإلغ���راءات “التخفيفية” 
لمقايضتها الرغيف مقابل العودة، وينشط مالدينوف 
لجن���ي حصاد إقفال المعابر العدوة والش���قيقة ونذر 
ح به���ا، ليبتز المقاومة النتزاع  الحرب التدميرية الملوَّ
تسليمها بمطالب عدوها…وتمرير “صفقة القرن”…

تطالعنا إح���دى صحف االحتالل، وه���ي “هآرتس”، 
بمقال عنوانه التالي: “لنؤِد التحية لغزة”!

كاتب المقال، جدعون ليفي، ال يقل صهينًة عن غيره 
ف���ي كيانه، بيد أنه أكثر عقالنية من ليبرمان، وأحرص 
منه على صورته���ا ربطا بمصيرها، يق���ول: “لوال غزة 
لكانت إس���رائيل قد محت المس���ألة الفلسطينية من 
ج���دول األعمال نهائي���ا وواصلت ضمه���ا وجرائمها 
وروتينها اليومي”. وإذ يس���حب م���ا قاله على العالم، 
يضيف: و”لهذا يج���ب اآلن أن ن���ؤدي التحية لغزة، 
وباألساس لروح غزة”، حيث إنه “إذا لم تكن الطائرات 
الورقي���ة، إذا لم تك���ن الحرائق، إذا ل���م تكن صواريخ 
ام فلن يعد هناك فلسطينيون في وعي أحد في  القسَّ
إسرائيل”، وإذ يش���هد بأن “روح غزة هي الروح التي 
لم يكسرها أي حصار”، يسارع لمالحظة أنه “ال يوجد 
خيار أمام غزة”، ويوّضح، “يعني أمامها فقط النضال 

الذي ال يمكن إال أن نقّدره”!!!
…تج���وع غزة، تصم���د، تقاوم، تضّح���ي، تجود بدمها 
دفاع���ا عن قضية ه���ي العودة، هذه الت���ي لن تكون 
بغير تحرير كامل الوط���ن، وإذ تواجه بصدرها العاري 
بعناد استش���هادي آلة الموت االستعمارية الفاجرة، 
مس���تفردا بها، وظهرها إلى الحائ���ط، بفضل مرحلة 
يتوسط الشقيق فيها بين شقيقه وعدوه، فهي إنما 
تنوب عن األمة في الدف���اع عن األمة، تذود عما تبقى 
من شرفها ومهدور كرامتها…عنادها الذي تنحني له 
حتى “هآرتس”، يمثل حالًة استنهاضية على أمتها 

أال تفّوتها.

تها غزة التي تستنهض أمَّ

أصوات االنفجارات دوت في س���ماء قطاع غزة, وطائرات إل F16 قصفت أهدافها بعنف وهمجية, 
وتعالت التهديدات اإلس���رائيلية والويالت لقطاع غزة, ونعق البيت األبيض بصوت البوم والغربان 
المشئوم مثمنا ومبررا كل هذا التصعيد العسكري الصهيوني, واستقبلت الفصائل الفلسطينية 
عش���رات االتصاالت ممن اسموا أنفسهم بالوس���طاء ألجل عدم االنجرار وراء استفزازات االحتالل, 
وإعطائه مبررا لشن عدوان جديد على غزة, أمام هذا المشهد المرتبك والمتشابك والمبرمج بعناية 
فائقة, وقفت المقاومة الفلس���طينية بصمود وثبات في مي���دان المواجهة, صمت أذنيها عن كل 
ما يجري من جوالت ووس���اطات واتصاالت, وتفرغت لترس���يخ معادلة مواجهة القصف بالقصف, 

واستعدت لكل االحتماالت وفق إمكانياتها المتاحة وما تملكه من عدة وعتاد. 
المقاومة الفلس���طينية دائما ما تمنح شعبها الثقة وااليفاء بالوعود, فهي ال تردد مجرد شعارات, 
فعندم���ا قالت إنها ق���ادرة على مفاجأة االحتالل وإيقاع خس���ائر في صفوف���ه, كانت تقول الحق 
واس���تطاعت اس���تهداف جنود االحتالل وأوقعت خس���ائر في صفوفه, حتى عندما كان االحتالل 
يقصف كل المراصد على الش���ريط الحدودي ش���رق قطاع غزة بصواريخ الطائرات, كانت المقاومة 
متمترسة في أماكنها لم تتراجع خطوة واحدة الى الوراء, النها كانت تحمي جماهيرها المشتبكة 
بالحج���ارة مع جنود االحتالل ف���ي المنطقة الحدودية, المقاومة الفلس���طينية تدرك واجبها تجاه 
الشعب الفلسطيني, وتضحي من اجل هذا الشعب, لذلك تبرز حالة التالحم بين الشعب ومقاومته 

الباسلة في أصعب األوقات, فالشعب يحمي مقاومته, والمقاومة تحمي شعبها.   
م���ن المفترض ان تنظر الس���لطة الفلس���طينية بمس���ؤولية كبيرة وح���س وطني إلص���رار المقاومة 
الفلسطينية على التمسك بس���الحها, وعدم إخضاعه للتفاوض في جلسات المصالحة الفلسطينية 
بين فتح وحماس, فاالحتالل الصهيوني يثبت كل يوم شراهته في سفك دماء الفلسطينيين وانتزاع 
حقوقهم, ويحاول ان يفرض عليهم سياس���ة األمر الواقع, وقد وصل لحالة من التنمر والوحشية ضد 
الفلسطينيين منحتها له اإلدارة األمريكية التي أطلقت يديه ليفعل ما يشاء ويفرض حلوله بالكيفية 
التي يشاء على الفلسطينيين, فأقر قانون القومية, واستباح أراضي الفلسطينيين في الخان األحمر, 
وكثف من بناء المستوطنات, وأطلق يد الجنود والمستوطنين القتحام المسجد األقصى تحت حماية 
الجيش, واعتبر القدس عاصمة موحدة لكيانه, وفي خطوات استفزازية قام بتبرئة قتلة عائلة دوابشة 
من المس���توطنين, وكذلك فعل مع قتلة الش���هيد محمد أبو خضير, ورفض االحتالل مجرد مس���اءلة 
الجندي الصهيوني الذي قتل الش���هيد يعقوب أبو القيعان, كل هذا لم يأت من فراغ, إنما يس���عى 
االحتالل لترس���يخ سياس���ة جديدة وفرضها على الفلس���طينيين, ولو أدركت السلطة هذه الحقيقة, 
لطالبت بأن يبقى س���الح المقاومة بأيديها دون أي مس���اس به, ولما عطل���ت المصالحة لحين تجريد 
المقاومة من سالحها.    ان األحداث تثبت يوما بعد يوم صوابية قرار الفصائل الفلسطينية بالتمسك 
بسالحها, فلو ان المقاومة ال تملك سالحها لما توقف االحتالل أول من أمس عن قصف غزة, وتحقيق 
مأربه وأهدافه العدوانية, سيبقى سالح المقاومة خطًا احمر, ومهما حاولتم نزع هذا السالح من أيدي 
المجاهدين فلن تفلحوا, ألن عدونا ال يحترم الضعيف وال يلبي أيًا من مطالبه, وقد عودنا هذا االحتالل 
ان ننتزع حقوقنا منه انتزاعا تحت ضربات المقاومة الفلس���طينية, فهذا عهدنا باألحرار الثوار الذين 
يثبتون دائما أمام العواصف والبراكين, مهما كان حجم الضغوطات فسالحنا هو شرفنا الذي من خالله 

نستطيع ان نسترجع أرضنا وننال حقوقنا رغما عن االحتالل.      

عبد اللطيف مهناسالحنا هو شرفنا

تزاحمت المبادرات في المشهد الفلسطيني للحد الذي بات المرء 
يج���د صعوبة في عدها أو حصرها، وإذا م���ا تأملنا واعدنا البصر 
مرة تلو أخرى س���نجد وكأن المبادرات قدرن���ا رغم التحفظ على 
مصطلح المب���ادرة ودالالته، ألنه هنا طرح ليش���به التضليل، إن 
األمر أشبه وأقرب باالمالءات منه للمبادرات، إن عالقتنا بالمبادرات 
قديمة قدم القضية الفلسطينية، بل إن القضية نفسها ولدت 
وتكونت بناء على مبادرة بدأت من  تيودور هرتزل وجابوتنكسي 

واالنتداب بدا كمبادرة وانتهى بمبادرة بلفور. 
بل إن محاربة االحتالل اإلسرائيلي ومواجهته والتصدي له كانت 
عبارة عن مبادرة عربية اقرب منها لخطة وإستراتيجية عسكرية 
بدليل ما أفض���ت إليه والمحصلة دوما بالنتائ���ج، إخراج الناس 
ش���عب فلس���طين من بيوتهم وأراضيهم  الذين سيصبحون 
الحقا الجئين بالماليين في جزء م���ن هذا التكتيك كان مبادرة 
عربية من اجل إفراغ األرض لحرق االحتالل ولتأمين حياة الناس 
من قذائف الحرب ونيرانه، قيام منظمة التحرير الفلس���طينية 
كان وفق مبادرة، شرعنة الشقيري كان مبادرة من بعض األنظمة 

العربية. كل النهايات بدأت بمبادرة.!
المفارق���ة أن لكل مبادرة تبعاتها وما بعدها وكل مبادرة أفضت 
لتآكل أكب���ر وأكثر في القضية الفلس���طينية س���نصل القرن 
الحادي والعشرين على وقع مبادرات تمنعنا من مقاومة االحتالل 
وتس���اومنا على سالحنا وس���نصل لمبادرات تبتزنا وتطلب منا 
دفع ثمن سياس���ي مقابل أن نعيش ويتدحرج األمر حتى نجد 
مبادرات تجعل قضيتنا قضية إنس���انية بحتة وليست قضية 
احتالل. ستعرض مبادرات تقزم نضالنا وتضحياتنا، فإن قبلناها 
ضعنا واضعنا حقنا، وان اعتصمنا بحقنا تكالبت علينا الدنيا، وما 
بين هذا وذاك س���نبقى واقفين في وج���ه الريح حتى يأتي من 

أبناء جلدتنا من يقبل بأقل مما عرض علينا وعارضناه أو رفضناه.
 حت���ى ال يكون ال���كالم مسترس���ال أو فيه تج���ٍن أو جلد للذات 
سأس���تحضر بعضا أو عينة فقط لبعض المبادرات والمؤامرات 
وما أفضت إلي���ه وكيف تهاوت صالبتنا علنا نتعلم من التاريخ 
إذا لم نتعلم من الحاضر، من أريحا وفي العام 1965وقبل احتالل 
أراضي العام 67 لم تكن حدود أو خطوط العام 67 قد خلقت بعد، 
جاء الرئيس التونس���ي األس���بق بورقيبة وقدم مبادرة من ارض 
فلسطين وعلى أقدم بقعة في األرض أريحا وقال هناك شعبان 
ويجب ان يكون لهما حل، وقدم مبادرة أساس���ها القرار 181 أي 
قرار التقس���يم والذي يعطي للش���عب الفلسطيني 46 % من 
ارض فلسطين. قامت الدنيا ولم تقعد وتهللت الحناجر والمنابر 
وصرخنا وبعد عامين استفقنا على ضياع وسقوط باقي االراض 
الفلسطينية سقطت غزة والقدس والضفة وسيناء والجوالن لم 
يعد لمبادرة بروقيبة موضع ولم يعد ممكنا طرحها تدحرج األمر 
وبعد ثالثة عقود أو أكثر سنقول أننا ال نمانع من قبول دولة على 

حدود العام 67 دون االقتراب من قرار التقسيم حتى.
قبل ان يمضي عقد كدورة طبيعة للزمن وفي نفس الجيل وبعد 
س���بع سنوات بالتمام س���يقدم الس���ادات هو اآلخر مبادرة في 
العام 1977 تقول بقبول دولة فلسطينية على حدود العام 67، 
سيرفضها العرب وترفضها المنظمة وستقطع العالقة مع مصر 
س���تقوم الدنيا العربية ولن تقعد ستنتج مبادرة السادات أزمة 
كبيرة تقطع أوصال العرب وتشتتهم سيفتح مزاد المعايرات، 
كان الس���ادات يري���د الذه���اب للتس���وية ويري���د اصطحاب 
الفلسطينيين معه لكنهم رفضوا، وهذا حقهم وعندما رفضوا 
تم تعييرهم وش���يطنتهم، أنا هنا ال أؤيد ذهاب الس���ادات وال 
أداف���ع عنه واألمر مضى ومر وال جدوى من العصف الذهني ومن 

جلد الذات.
أربع س���نوات أخرى فق���ط؛ بدأ األمر أكثر س���رعة وأكثر تدحرجًا 
ستقدم عاصمة اإلسالم السعودية في العام 1981 مبادرة سالم 
أو مب���ادرة األمير فهد التي تقول بأقل ما قاله الس���ادات تقول 
بح���دود العام 1967 نعم لكنها قال���ت، وألول مرة مررت اختراقًا 
ف���ي قضية الالجئين بان من ال يريد العودة من الالجئين يمكن 
ان يدفع له تعويض، مرت مبادرة فهد بهدوء ولم يجعجع العرب 
عليها كما فعلوا مع الس���ادات مثال، ال عالق���ة هنا للموقف من 
السادات مقارنة بفهد لكن ما حدث ان عملية ترويض حدثت بدأ 
األمر يش���هد اختراق تونس ثم مصر ثم السعودية بدأ اختراق 
إس���رائيل يمر ويتحقق، المه���م وألن كل مبادرة يجب ان ينتج 
عنها نتائج تضيق على الفلس���طينيين بعد ع���ام واحد قامت 
إسرائيل  في العام التالي سنة 82 باجتياح لبنان واستباحتها 

ومحاصرة منظمة التحرير وإخراجها وقواتها إلى تونس.
 لكن قبل أن يمضي عقد من الزمن س���يذهب الفلس���طينيون 
ممثلين بمنظمة التحرير إلى ابعد مما ذهب بورقيبة والسادات 
وابع���د مما قال به وتحدث عنه األمير فهد، س���نذهب ألوس���لو 
وس���نقبل بغ���زة أريحا أوال. س���نقبل بمب���ادرة س���الم أمريكية 
على المقاس اإلس���رائيلي. س���نقاتل ونقتتل من اجلها واجل 
امتيازاته���ا، وعندما اس���تفقنا عل���ى هول نفق اوس���لو وقررنا 
الخ���روج عن الط���وع وخضنا انتفاض���ة األقصى الع���ام 2000 
حوصر ياس���ر عرفات في المقاطعة واستبيح المسجد األقصى 
واستبيحت الضفة واجتيحت غزة، وعندما أعلن عن موت أوسلو 
تقدمت السعودية ومن س���يدة العواصم بيروت بمبادرة سالم 
في القمة العربية العام 2002، ورفضها االحتالل اإلس���رائيلي 
لكنها بقيت الخيار العربي الوحي���د، وعندما رفضتها المقاومة 

ورفضت التعامل او التعاطي معها غضبت منا السعودية وتمت 
ش���يطنتنا. وخرجنا من االنتفاضة الى الحصار ثم الحرب االولى 
والثاني���ة والثالثة وكل ذلك كوننا رفضنا بحث مبادرة الس���الم 
العربية، وجزء مما يحدث اآلن ونتعرض له هو رفع تكلفة رفضنا.

اليوم وعلى وقع مسيرات العودة وحالة االشتباك الشعبي، تقدم 
المبادرة تلو االخرى، كلما اش���تبكنا مع اس���رائيل ورفعنا تكلفة 
االحتالل تهل المبادرات وتهطل. وكأن العامل المش���ترك هو 
المبادرات. اآلن بتنا أمام مبادرات جديدة محلية بلون فلسطيني 
بمعن���ى انتقلنا من المبادرات العربية الرس���مية إلى المبادرات 
الشخصية، مبادرة الرئيس عباس إلنهاء االنقسام الهدف منها 
االنتقال للمفاوضات. مبادرة للعمادي مبادرة لكوش���نير، مبادرة 
لجيم���ي كارتر وغيرها كلما مر م���ا او زارنا زائر قدم مبادرة وأدلى 

بدلوه وأخرها مبادرة مجلي القائلة بحل األجنحة العسكرية...!
جزء أساسي من المبادرات المقدمة هي بالونات اختبار. الموقف 
منه���ا والتعاطي معها يفضي الحق���ا لصياغة مبادرة حقيقية 
مكتمل���ة األركان. المفارق���ة أننا كفلس���طينيين نرفض هذه 
المبادرات ثم تح���دث متغيرات إقليمية وفلس���طينية تجبرنا 
على قبول هذه المبادرات واالستجابة لها فترد إسرائيل بالعناد 
وبخفض س���قف المبادرة فنرد نحن بمزيد م���ن التنازالت هذه 
صيرورة ومس���ار منحنى كل المبادرات الت���ي قدمت على مدار 
تاريخ القضية الفلسطينية. كل المبادرات تنتقص من األرض 

ومن الحق الفلسطيني.
ف���ي زمن المبادرات هاته فإن المطلوب وضع إطار فكري ووطني 
وإجماع الكل على ما ال���ذي يمكن القبول به والموافقة عليه من 
هذه المبادرات وعدم الس���ماح ألي طرف فلسطيني بالتفرد في 

االستجابة أو التعاطي مع هذه المبادرات.

رأي

زمن المبادرات سيمضي وستبقى 
ثابت العمورفلسطين القضية المركزية
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غزة/ االستقالل:
أعل���ن رئي���س اللجنة الش���عبية 
لمواجهة الحصار، جمال الخضري، 
أّن مع���دالت اإلنتاج ف���ي مصانع 
قطاع غزة انخفضت بنسبة تقارب 
60٪ ع���ن المع���دالت الس���ابقة، 
بسبب حظر االحتالل دخول المواد 
الخ���ام للمصانع التي بقيت تعمل 
بعد قرار االحتالل إغالق معبر كرم 

أبو سالم مؤخرًا.   
وذك���ر الخض���ري، في تصري���ح وّزع 
على وس���ائل االعالم أمس الس���بت، 
أّن ق���رار إغالق معبر كرم أبو س���الم، 
ومنع 100٪ من المواد الخام الالزمة 
للصناعة من الدخول للمصانع ضمن 
خطة خنق غزة اقتصاديًا، سيصيب 
كل القطاعات األخرى بالش���لل التام 

نتيجة انهيار اقتصاد غزة.
وق���ال الخضري: "نس���بة ضئيلة من 
المصانع والورش الصناعية تقدر ب� 
30٪ تقريبًا اس���تطاعت أن تواصل 
إنتاجها رغ���م الحصار الممتد ألكثر 
من أح���د عش���ر عامًا، ال���ذي أغلقت 
خالله المئات م���ن المصانع والورش 

الصناعية".
ولف���ت إلى أنه خالل األيام العش���رة 

األخيرة، وفي أعقاب إغالق معبر كرم 
أبو س���الم بشكل ش���به كامل، ومنع 
التصدير، وتش���ديد الطوق البحري، 
بدأت  المحروق���ات،  دخ���ول  ومن���ع 
هذه المصانع تتأثر بش���كل سلبي 
متصاعد، بسبب نقص المواد الخام 
التدريجي، التي ال تمكن االستعاضة 

عنها.

ومنع دخول المواد الخام هو جزء من 
ألف سلعه الزمة الس���تمرار الحياة، 
يحظر االحتالل دخولها إلى القطاع، 
وال ي���زال يعيق مرور ألفي ش���احنة 
محملة بالبضائع للقطاعين التجاري 
والصناعي، وفق النائب الفلسطيني.

وشدد على أن هذه اإلجراءات ستكبد 
التجار خسائر فادحة، وتقلص عجلة 

اإلنت���اج، وتزي���د من أع���داد العمال 
العاطلي���ن عن العمل، بس���بب عدم 

توفر فرص عمل. 
وبي���ن الخضري أن ه���ذه اإلجراءات 
الخطي���رة عل���ى المعابر ه���ي غير 
قانونية، وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون 
الدولي، والقانون الدولي اإلنس���اني، 

وترتقي إلى العقوبة الجماعية.

انخفاض معدالت اإلنتاج في مصانع غزة ألكثر من 60 %

رام الله/ االستقالل:
سجلت ثالثة بنوك عاملة في السوق الفلسطينية )من أصل 15 بنكا(، 

صافي خسائر في نتائجها المالية خالل العام الماضي 2017.
ووف���ق البيانات التي حص���ل عليها موقع االقتصادي، س���جلت بنوك 
)األردني الكويتي، ومصرف الصفا، والعقاري المصري العربي(، صافي 

خسائر بلغت 8.945 ماليين دوالر في 2017.
وسجل البنك العقاري المصري العربي، أكبر خسائر بين البنوك الثالثة، 
بقيم���ة 4.633 ماليين دوالر أمريكي، مقارن���ة مع 3.423 ماليين دوالر 

في 2016.
بينما بلغ صافي خس���ائر مصرف الصفا العامل وفق أحكام الش���ريعة 
اإلس���المية، نحو 2.477 مليون دوالر، مقارنة مع 2.16 مليون دوالر في 

.2016
وترجع خس���ائر مصرف الصف���ا، إلى كونه مصرفا جديدا في الس���وق 
الفلسطينية، لم يكمل عامين اثنين من عمله رسميا، وطبيعي أن تظل 

النفقات أعلى من اإليرادات لفترة من الزمن.
بينما س���جل البنك األردن���ي الكويتي صافي خس���ائر بلغت قيمتها 
1.835 ملي���ون دوالر أمريك���ي، مقارنة مع 971 أل���ف دوالر في الفترة 

المقابلة من 2016.
ويعمل في السوق الفلس���طينية، 15 بنكا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك 

محلية و8 بنوك وافدة موزعة بين 7 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

3 بنوك في فلسطين 
تسجل خسائر في نتائجها 

المالية للعام 2017

االستقالل/ وكاالت
اجتم���ع وزراء مالية ورؤس���اء البن���وك المركزية في 
مجموع���ة العش���رين )G20(، أم���س الس���بت، في 

العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس.
وخي���م على االجتم���اع، الذي يختتم الي���وم األحد، 
الح���رب التجارية، التي أش���عل الرئيس األمريكي، 
دونالد ترامب، فتيلها، إضافة إلى ضغوط أس���واق 

األعمال.
وه���ذا أول اجتماع للمجموعة، التي تأسس���ت عام 

1999، بعد فرض ترامب رس���وما جمركية إضافية 
على منتجات دول في المجموعة.

واس���تهدفت الرس���وم األمريكية دوال في االتحاد 
األوروبي، إضافة إلى كندا، المكسيك والصين، وهو 
م���ا ردته عليه هذه الدول بالمثل عبر فرض ضرائب 

إضافية.
كم���ا تصدر توت���ر العالقات التجاري���ة بين أعضاء 
المجموعة جدول أعمال اجتماع وزراء مالية ورؤس���اء 
البنوك المركزية في المجموعة المكونة من أفضل 

عشرين اقتصاد في العالم.
وتضم المجموعة االتح���اد األوروبي و19 دولة، هي: 
تركيا، الوالي���ات المتحدة األمريكية، المكس���يك، 
كندا، البرازيل، أستراليا، األرجنتين، بريطانيا، فرنسا، 
ألمانيا، إيطاليا، روس���يا، الصين، الهند، إندونيسيا، 
اليابان، كوريا الجنوبية، جنوب إفريقيا والسعودية.

ويسيطر أعضاء المجموعة على نحو 85 بالمائة من 
االقتصاد العالمي، وتتولى األرجنيتن حاليا الرئاسة 

الدورية للمجموعة.

الحرب التجارية تخيم على اجتماع قادة المال لمجموعة العشرين 

رام الله/ االستقالل:
قال مركز اإلحصاء الفلس���طيني، إن الرقم القياس���ي العام ألسعار الجملة، 
س���جل ارتفاعا نسبته 2.73٪ خالل الربع الثاني 2018 مقارنة بالربع األول 

.2018
وأوضح االحصاء في بيان له، أن الرقم القياس���ي العام ألس���عار الجملة بلغ 
125.87 خالل الربع الثاني 2018 مقارنة ب�122.52 خالل الربع األول 2018.

وس���جل الرقم القياسي ألس���عار الجملة للس���لع المحلية ارتفاعا نسبته 
5.21٪، وبلغ الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المحلية 129.08 خالل 

الربع الثاني 2018 مقارنة ب�122.69 خالل الربع األول 2018.
فيما سجل الرقم القياسي ألسعار الجملة للسلع المستوردة ارتفاعا نسبته 
0.56٪، وبلغ الرقم القياسي ألس���عار الجملة للسلع المستوردة 122.75 

خالل الربع الثاني 2018 مقارنة ب�122.07 خالل الربع األول 2018.

االستقالل/ وكاالت:
اتفقت اإلمارات والصين على االرتقاء بالعالقات الثنائية إلى مستويات أعلى، وتأسيس 

شراكة استراتيجية شاملة في 8 محاور بينها سياسية وعسكرية.
جاء ذلك بحسب بيان مش���ترك أمس السبت نقلته وكالة األنباء اإلماراتية، في نهاية 
زيارة شي جين بينغ أول رئيسي صيني يزور اإلمارات منذ 29 عاما، والتي بدأت الخميس 
ضم���ن جولة عربية إفريقية. وأفاد البيان المش���ترك أنه »منذ إقامة عالقات الش���راكة 
االستراتيجية بين البلدين عام 2012، شهدت العالقات الثنائية نموا شامال وسريعا«.

وأضاف: »اتفق قائدا البلدين باإلجماع على االرتقاء بالعالقات الثنائية إلى مستويات 
أعلى، وتأسيس عالقات الشراكة االستراتيجية الشاملة«.

وتطرق البيان المشترك إلى تفاصيل »االستراتيجية الشاملة« في 8 مجاالت، تتضمن 
الش���ق السياس���ي واالقتصادي والتعليمي والعس���كري، توقع س���لطان بن س���عيد 
المنص���وري وزير االقتصاد اإلماراتي، نمو حجم التبادل التجاري غير النفطي بين بالده 

والصين بنسبة 9.5 بالمائة، إلى 58 مليار دوالر نهاية 2018.

االستقالل/ وكاالت:
رفعت برلين عقوب���ات اقتصادية رمزية كانت 
فرضتها على تركيا منذ عام، حس���ب ما أكدت 
وزارة االقتصاد األلمانية أمس الس���بت لوكالة 
فرن���س ب���رس، كما ت���م خف���ض التوصيات 
للمسافرين األلمان إلى تركيا في خطوة انفراج 

اضافية.

ففي عام 2017، وضعت برلين س���قفًا بقيمة 
مليار ي���ورو ونصف مليار، عب���ارة عن ضمانات 
الحكوم���ة  تقدمه���ا  ومس���اعدات  وق���روض 
األلمانية أو االتحاد االوروب���ي الى الصادرات أو 

االستثمارات في تركيا.
وقال���ت وزارة االقتصاد لفران���س برس إن هذا 
التدبير لن يطبق الع���ام المقبل مؤكدة بذلك 

صح���ة المعلومات الت���ي نش���رتها صحيفة 
“الغيماين زيتونغ” في وقت سابق.

وج���اء القرار األلماني بفرض قي���ود مالية على 
تركيا، اث���ر اعتقال مدافع ألمان���ي عن حقوق 
االنس���ان ف���ي تموز/يوليو 2017 مع خمس���ة 
ناش���طين آخرين، بينهم مديرة منظمة العفو 

الدولية في تركيا.

اإلحصاء: ارتفاع الرقم 
القياسي ألسعار الجملة 
في الربع الثاني من 2018

اإلمارات والصين تتفقان 
على تأسيس شراكة 
»استراتيجية شاملة«

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت أس���عار الذهب أول أمس الجمعة من أدنى مس���توياتها في عام 
الذي هوت إليه في الجلس���ة الس���ابقة، وقفز البالتي���ن أكثر من 3 بالمائة 
بعد أن انتقد الرئيس األمريكي دونالد ترمب قوة الدوالر وسياس���ة مجلس 
االحتياطي االتحادي لزيادة أس���عار الفائدة، وهو م���ا دفع الدوالر للهبوط 

بشكل حاد.
وصع���د الذهب في المعامالت الفوري���ة 0.73 بالمائة إلى 1231.37 دوالرًا 
لألوقي���ة )األونصة( في نهاية جلس���ة التداول بالس���وق األمريكي. لكنه 
ينهي األسبوع على خس���ارة 1 بالمائة تقريبا دون أن تظهر عالمات تذكر 
على نهاي���ة التجاه نزولي أفقد المعدن النفيس 10 بالمئة من قيمته منذ 

منتصف مايو أيار.
والمس المعدن األصفر في جلس���ة الخميس 1211.08 دوالر لألوقية، وهو 

أدنى مستوى منذ يوليو تموز من العام الماضي.
وارتفعت العقود األمريكية للذهب تسليم أغسطس آب 0.6 بالمئة لتبلغ 

عند التسوية 1231.10 دوالرًا لألوقية.
وأنهى البالتين الجلسة مرتفعا 2.8 بالمئة عند 827 دوالرًا لألوقية بعد أن 
قفز أثناء التعامالت 3.2 بالمئة إلى 830.10 دوالر، لكنه ينهي األسبوع بال 

تغير يذكر.
وصع���دت الفض���ة 1.4 بالمائة إل���ى 15.47 دوالرًا لألوقي���ة لكنها تنهي 

األسبوع على خسارة حوالي 2 بالمائة.
وارتف���ع البالدي���وم 2.82 بالمائة إل���ى 894.00 دوالرًا لألوقية لكنه ينهي 

األسبوع على خسائر تبلغ 5 بالمئة تقريبا.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ حليمة نايف خالد صافي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905386637 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عمر علي ابراهيم المصدر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900957978( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد خليل فهيم العجلة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400810461( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

تصريحات ترمب 
ترفع سعر الذهب 

وتهبط بالدوالر

برلين ترفع العقوبات االقتصادية »الرمزية« عن تركيا
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد زياد خليل األستاذ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906532890 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ أحمد رياض محمد الشريف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801430901( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ عبير تيسير علي عاشور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)980335806 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
ش����هدت العدي����د م����ن الموانئ 
في دول أوروبي����ة منها الدنمارك 
والس����ويد واليونان، أمس السبت، 
أنشطة وفعاليات تضامنية دعما 
لسفن كسر الحصار عن قطاع غزة.

ويضم أس����طول الحرية أربع سفن 
وقوارب توقفت منذ بداية رحلتها 
مجتمع����ة أو بش����كل ف����ردي في 
حوالي عشرين ميناء في عدد من 
الدول األوروبي����ة للتوعية بمعاناة 
غزة وبآثار الحص����ار الكارثية على 
الش����عب الفلس����طيني، حس����ب 
الدولية لكسر الحصار عن  اللجنة 

غزة وتحالف أسطول الحرية.
وحم����ل المش����اركون خ����الل تلك 
الفعالي����ات، العلم الفلس����طيني 
وش����عارات تطالب بكسر الحصار، 
ودعما ومس����اندة لس����فن كس����ر 
الحصار، باإلضافة إلى إلقاء كلمات 
وخطابات تشرح معاناة قطاع غزة 

جراء الحصار والعدوان اإلسرائيلي.
وشارك في الفعاليات التضامنية 
ونقاب����ون  ومثقف����ون  فنان����ون 
الدع����م  لتأكي����د  ومتضامن����ون 
ولكافة  للسفن،  األوروبي  الشعبي 

جهود رفع الحصار اإٍلسرائيلي عن 
غزة.

الش����عوب  أن  المش����اركون  وأكد 
غ����زة،  تنس����ى  ل����ن  األوروبي����ة 
وستس����تمر في محاوالت كس����ر 

الحكومات  على  والضغط  الحصار 
األوروبي����ة إلنهاء ه����ذه الجريمة 
ورفع الحصار غي����ر القانوني وغير 
األخالق����ي المفروض على غزة منذ 

12 عاما.

أنشطة تضامنية بموانئ أوروبية دعمًا لسفن كسر الحصار

اأحد الأن�صطة الت�صامنية الداعمة ل�صفن ك�صر احل�صار

االستقالل/ األناضول:
أدان المتحدث باس���م الرئاس���ة التركية إبراهيم 
قال���ن، قانون »الدولة القومية اليهودية« الذي أقره 
الكنيس���ت اإلس���رائيلي مؤخرا، وقال إن »إسرائيل 

تحاول تقنين االحتالل«.
جاء ذلك في مقال ل� »قالن« نشرته صحيفة »ديلي 
صباح« باللغة اإلنجليزية أمس السبت، حمل عنوان 

» عنصرية مشروع قانون دولة إسرائيل«.

وأضاف قالن أن القانون إشارة إلى »اعتبار إسرائيل 
نفسها فوق القانون الدولي«.

وتابع: »بدعم كامل من إدارة ترامب، تسعى حكومة 
نتنياهو بال خجل إلى إضفاء الشرعية على االحتالل 

وإثارة العداء للعالم اإلسالمي«.
وأوضح »قالن« أن التشريع العنصري والمدافع عن 
نظام الفصل العنصري، بمثابة »المس���مار األخير 
ف���ي نعش )مقترح( حل الدولتي���ن«. وأردف قائال: 

»القان���ون صفعة أخرى في وج���ه المجتمع الدولي 
وقرارات األم���م المتحدة التي ترفض االحتالل غير 

القانوني للقدس واألراضي الفلسطينية«.
وينص القانون على أن »القدس كاملة موحدة« هي 
عاصمة إسرائيل، وأن العبرية هي اللغة الرسمية، 
ما يعني عدم االعت���راف بالوضع الخاص للمدينة، 
وتهميش اس���تخدام العربية التي كانت تعد لغة 

رسمية ثانية في الدولة بجانب العبرية.

االستقالل/ االناضول:
قال ناجي جلول، المدير العام للمعهد التونس���ي للدراسات االستراتيجية، أمس 
السبت، إن البالد بصدد التركيز على حماية السيادة الوطنية في المرحلة المقبلة، 
سياس���يا واقتصاديا وثقافيا. وفي تصريح صحف���ي، أضاف مدير المعهد التابع 
لرئاسة الجمهورية، أن البالد تتعرض لعدة عوامل تؤثر سلبا على سيادتها، ومنها 

العولمة والتطورات اإلقليمية، وفق تعبيره.
وتابع أن ما أس���ماه ب�"الربيع العربي" أدى إلى إضعاف الدولة الوطنية في المنطقة، 
"وتجلى ذلك في تونس من خالل تعدد المؤسس���ات الدس���تورية والمنظمات، ما 

أسهم في تجّزؤ السلطة وانقسامها، وحتى تضاربها في بعض األحيان".
وأضاف: "القطاع االقتصادي أصبح مهددا نتيجة العولمة االقتصادية وإغراق 
الس���وق المحلية، ش���أنه ش���أن المجال الثقافي في تونس الذي يشهد غزوا 

أجنبيا".
وأكد جلول أن "فئة كبيرة من المجتمع التونسي، ومن نخبته، ُتجمع على أن السيادة 
الوطنية مهددة". وبّين أن النقاشات التي ينظمها معهد الدراسات االستراتيجية 
حول الموضوع سُتنتج "العهد التونسي للسيادة"، وهي عبارة عن وثيقة تتضمن 

رؤية استراتيجية لتحقيق السيادة الوطنية.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت قناة “جيو نيوز الباكس���تانية، أمس الس���بت، أن مرشحا مستقال 
باالنتخابات العامة المقبلة، انتحر. ونقلت القناة عن الشرطة أن المرشح 
ميرزا محمد موغال، من مدينة فيصل أباد )شمال(، أطلق النار على نفسه 
“بعد خالف مع أبنائه”، دون مزيد من التفاصيل. وحس���ب صحيفة “ذا 
نيوز المحلية، تنص القوانين في باكس���تان على تأجيل االنتخابات في 

حال وفاة أو مقتل أحد المرشحين.
وتشهد باكستان في 25 يوليو/ تموز الجاري انتخابات تشريعية، يجري 

خاللها اختيار أعضاء الجمعيات الوطنية واإلقليمية.

االستقالل/ وكاالت:
قال مرشد الثورة اإلسالمية اإليرانية علي الخامنئي إنه ال 
يمكن الوثوق بالواليات المتحدة األمريكية وتعهداتها، 
موضحا أن المفاوضات معها لن تجدي نفعا على االطالق.

وأف����ادت وكالة مهر لألنباء أن الخامنئي اس����تقبل أمس 
السبت وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف وسفراء 
الخارجية االيرانية في العالم وعددًا من ممثلي ايران في 
المنظمات العالمية. وفي مس����تهل كلمته أشار المرشد 

الخامنئي إلى الواقع الحالي الذي تعيشه األمة والجبهة 
الواس����عة التي تتخن����دق ضد الجمهورية االس����المية 
االيرانية، مضيفا أن الجهود الدبلوماسية في هذا المجال 
تعتبر عمال عظيما وانجازا وطنيا وتاريخيا في الدفاع  عن 
حقوق الش����عب االيراني. وأكد الخامنئي أن من يظنون 
أن ح����ل المش����اكل واألزمات يكمن ف����ي المفاوضات مع 
الواليات المتحدة االمريكية خاطئون بامتياز، موضحا أن 
أمريكا لديها مشكلة مع أسس النظام اإلسالمي ومبادئه. 

وقال الخامنئي إنه ال يمك����ن الوثوق بالواليات المتحدة 
االمريكية وتعهداتها، موضحا أن المفاوضات معها لن 

تجدي نفعا على االطالق.
كما أش����ار إلى المفاوضات المستمرة مع الدول االوروبية 
وقال في هذا الس����ياق " ال ينبغ����ي قطع المفاوضات مع 
أوروب����ا لكن في نفس الوقت ال ينبغ����ي أن ننتظر حزمة 
المقترح����ات االوروبية ب����ل يجب العمل عل����ى الصعيد 

الداخلي".

انتحار المرشح المستقل 
باالنتخابات الباكستانية 

ميرزا محمد موغال 

الرئاســة التركيــة: »إسرائيــل« 
تسعــى لتقنيــن االحتــالل

خامنئي: التفاوض مع أمريكا لن يجدي نفعًا على اإلطالق

مسؤول تونسي: المرحلة 
القادمة هي لحماية 

السيادة الوطنية

االستقالل/ وكاالت:
زلزال كبي���ر يهدد أركان عرش الرئيس الفرنس���ي 
إيمانويل ماكرون وذلك بعد أن ش���وهد مستشاره 
ألكس���اندر بنعال في تسجيل مصور يضرب محتجًا 

في األول من أيار/ مايو.
القضية التي وصفت بالفضيحة الكبرى، تعود إلى 
ش���هر مايو/أيار الماضي، وبطلها مستشار ماكرون 
ومسؤول سالمة حملته الرئاسية األخيرة ألكساندر 
بنعال، الذي عّين الحق���ا مكلفا بمهمة باإلليزيه، ثم 

مساعدا لمسؤول مكتب الرئيس.
فقد ارتدى بنعال خوذة رجال الش���رطة في األول من 
مايو/أيار �وهو ليس رجل أمن- وشوهد وهو يعتدي 
بعنف على متظاهرين شبان، حيث أمسك متظاهرة 
من عنقها بشكل عنيف، واعتدى بالضرب الشديد 

على متظاهر آخر في مظاهرة بمناسبة عيد العمال.
لكن بنعال وبمجرد أن ش���اهد أحدهم يصوره تراجع 
هاربا من عي���ن المكان خوفا م���ن أن تحدد هويته 
فينقل���ب تدخله إلى فضيحة تطب���ع والية ماكرون، 
وهو ما يحدث اآلن بعد أن نجحت لوموند الفرنسية 
قبل يومين في تحديد هويت���ه وتأكيد أنه هو من 

ظهر في الفيديو.
البرلمان الفرنس���ي دخل على الخط، حيث اجتمعت 
صباح الس���بت لجنة القواني���ن بالجمعية الوطنية 
الفرنس���ية )مجلس الن���واب( لالتف���اق على برنامج 
لالستماع إلى كل من لهم عالقة بقضية الكساندر 
بنعال، وذلك بعد أن منحت اللجنة لنفسها صالحيات 

لجنة تحقيق برلمانية.
ويأتي الموعد الجديد بناء على طلب من رئيسة لجنة 
التحقيق يائيل برون بيفي بعدما فشلت اللجنة في 
االتفاق الجمعة على برنامج االستماع، إذ يرى بعض 
األعضاء ضرورة أن تكون فقط شهادة وزير الداخلية 
جيرار كولومب علنية، بينما شهادة باقي المسؤولين 
ع���ن األمن س���رية، في حي���ن ي���رى المعارضون أن 

شهادات الجميع يجب أن تكون علنية.
ويتخوف أنصار ماكرون من تأثير علنية الش����هادات 
عل����ى رئيس����هم، التي ينتظر أن تكش����ف تفاصيل 
س����تمس ش����عبية ماكرون، خاصة إذا ثبت أن هناك 
تقصيرا ما من جهة مسؤولة في اتخاذ القرار المناسب 

بعد علمها بحقيقة ما جرى قبل نحو شهرين.
ويس���عى اإلليزيه من جهته جاه���دا لمحاصرة آثار 

"الفضيحة"، وبادر الجمعة ببدء مس���طرة إقالة بنعال 
من مهامه الوظيفي���ة باإلليزيه. كما أن بنعال أوقف 

رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه بشأن ما جرى.
وبحسب لوموند، فقد أمرت النيابة العامة الباريسية 
بفتح تحقيق في الحادثة بإشراف المفوضية العامة 
للش���رطة الوطنية وفرقة مكافحة أشكال االنحراف 

ضد األشخاص.
بالتزامن مع ذلك، أوقف األمن الفرنس���ي ثالثة من 
كبار األمنيين على خلفية مشاركة بنعال في االعتداء 

على متظاهرين وهو ليس عضوا في الشرطة.
كما تم االس���تماع إلى باتريك سترزودا مدير ديوان 
ماكرون بصفته شاهدا ضمن التحقيقات، وهو الذي 
اعترف بأنه اس���تدعى بنعال في مايو/أيار الماضي 
مباش���رة بعد اطالعه على الفيديوهات التي تصّور 
االعتداء على المتظاهرين، وأنه أخبر الرئيس ماكرون 

عنها وهو الذي كان وقتها في رحلة إلى أستراليا.
وتذكر لوموند أن بنعال كان يس���تفيد من امتيازات 
عدة بينها السكن الوظيفي في المقاطعة السابعة 
في باريس، وهي تعتبر من أرقى المناطق، إلى جانب 

سيارة بسائق.

فضيحة كبري تهز أركان عرش ماكرون

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الش���رطة األلمانية إصابة تسعة أشخاص في هجوم عشوائي 
بس���الح أبيض ش���نه رجل ألماني يبلغ من العمر 34 عاما على ركاب 

حافلة.
وأوضحت الش���رطة أنها اعتقلت المته���م دون أن تعرف دوافعه 
حتى اآلن، الفتة إلى أن "االعتداء حصل الجمعة في مدينة لوبيك 
وأوقع تسعة جرحى، ستة منهم بضربات سكين وثالثة بوسائل 

أخرى".
وكانت شرطة المدينة أعلنت في وقت سابق أن "حادثا وقع في حافلة 
في لوبيك م���ا أدى إلى إصابة عدد من األش���خاص بجروح لم يعرف 

عددهم بعد، ولم يقع قتلى، وهناك جريح بحالة خطرة".

إصابات في هجوم على 
ركاب حافلة بألمانيا
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أعلن أنا المواطن/ محمد زياد خليل األستاذ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906532890 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ أحمد رياض محمد الشريف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801430901( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ عبير تيسير علي عاشور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)980335806 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
ش����هدت العدي����د م����ن الموانئ 
في دول أوروبي����ة منها الدنمارك 
والس����ويد واليونان، أمس السبت، 
أنشطة وفعاليات تضامنية دعما 
لسفن كسر الحصار عن قطاع غزة.

ويضم أس����طول الحرية أربع سفن 
وقوارب توقفت منذ بداية رحلتها 
مجتمع����ة أو بش����كل ف����ردي في 
حوالي عشرين ميناء في عدد من 
الدول األوروبي����ة للتوعية بمعاناة 
غزة وبآثار الحص����ار الكارثية على 
الش����عب الفلس����طيني، حس����ب 
الدولية لكسر الحصار عن  اللجنة 

غزة وتحالف أسطول الحرية.
وحم����ل المش����اركون خ����الل تلك 
الفعالي����ات، العلم الفلس����طيني 
وش����عارات تطالب بكسر الحصار، 
ودعما ومس����اندة لس����فن كس����ر 
الحصار، باإلضافة إلى إلقاء كلمات 
وخطابات تشرح معاناة قطاع غزة 

جراء الحصار والعدوان اإلسرائيلي.
وشارك في الفعاليات التضامنية 
ونقاب����ون  ومثقف����ون  فنان����ون 
الدع����م  لتأكي����د  ومتضامن����ون 
ولكافة  للسفن،  األوروبي  الشعبي 

جهود رفع الحصار اإٍلسرائيلي عن 
غزة.

الش����عوب  أن  المش����اركون  وأكد 
غ����زة،  تنس����ى  ل����ن  األوروبي����ة 
وستس����تمر في محاوالت كس����ر 

الحكومات  على  والضغط  الحصار 
األوروبي����ة إلنهاء ه����ذه الجريمة 
ورفع الحصار غي����ر القانوني وغير 
األخالق����ي المفروض على غزة منذ 

12 عاما.

أنشطة تضامنية بموانئ أوروبية دعمًا لسفن كسر الحصار

اأحد الأن�صطة الت�صامنية الداعمة ل�صفن ك�صر احل�صار

االستقالل/ األناضول:
أدان المتحدث باس���م الرئاس���ة التركية إبراهيم 
قال���ن، قانون »الدولة القومية اليهودية« الذي أقره 
الكنيس���ت اإلس���رائيلي مؤخرا، وقال إن »إسرائيل 

تحاول تقنين االحتالل«.
جاء ذلك في مقال ل� »قالن« نشرته صحيفة »ديلي 
صباح« باللغة اإلنجليزية أمس السبت، حمل عنوان 

» عنصرية مشروع قانون دولة إسرائيل«.

وأضاف قالن أن القانون إشارة إلى »اعتبار إسرائيل 
نفسها فوق القانون الدولي«.

وتابع: »بدعم كامل من إدارة ترامب، تسعى حكومة 
نتنياهو بال خجل إلى إضفاء الشرعية على االحتالل 

وإثارة العداء للعالم اإلسالمي«.
وأوضح »قالن« أن التشريع العنصري والمدافع عن 
نظام الفصل العنصري، بمثابة »المس���مار األخير 
ف���ي نعش )مقترح( حل الدولتي���ن«. وأردف قائال: 

»القان���ون صفعة أخرى في وج���ه المجتمع الدولي 
وقرارات األم���م المتحدة التي ترفض االحتالل غير 

القانوني للقدس واألراضي الفلسطينية«.
وينص القانون على أن »القدس كاملة موحدة« هي 
عاصمة إسرائيل، وأن العبرية هي اللغة الرسمية، 
ما يعني عدم االعت���راف بالوضع الخاص للمدينة، 
وتهميش اس���تخدام العربية التي كانت تعد لغة 

رسمية ثانية في الدولة بجانب العبرية.

االستقالل/ االناضول:
قال ناجي جلول، المدير العام للمعهد التونس���ي للدراسات االستراتيجية، أمس 
السبت، إن البالد بصدد التركيز على حماية السيادة الوطنية في المرحلة المقبلة، 
سياس���يا واقتصاديا وثقافيا. وفي تصريح صحف���ي، أضاف مدير المعهد التابع 
لرئاسة الجمهورية، أن البالد تتعرض لعدة عوامل تؤثر سلبا على سيادتها، ومنها 

العولمة والتطورات اإلقليمية، وفق تعبيره.
وتابع أن ما أس���ماه ب�"الربيع العربي" أدى إلى إضعاف الدولة الوطنية في المنطقة، 
"وتجلى ذلك في تونس من خالل تعدد المؤسس���ات الدس���تورية والمنظمات، ما 

أسهم في تجّزؤ السلطة وانقسامها، وحتى تضاربها في بعض األحيان".
وأضاف: "القطاع االقتصادي أصبح مهددا نتيجة العولمة االقتصادية وإغراق 
الس���وق المحلية، ش���أنه ش���أن المجال الثقافي في تونس الذي يشهد غزوا 

أجنبيا".
وأكد جلول أن "فئة كبيرة من المجتمع التونسي، ومن نخبته، ُتجمع على أن السيادة 
الوطنية مهددة". وبّين أن النقاشات التي ينظمها معهد الدراسات االستراتيجية 
حول الموضوع سُتنتج "العهد التونسي للسيادة"، وهي عبارة عن وثيقة تتضمن 

رؤية استراتيجية لتحقيق السيادة الوطنية.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت قناة “جيو نيوز الباكس���تانية، أمس الس���بت، أن مرشحا مستقال 
باالنتخابات العامة المقبلة، انتحر. ونقلت القناة عن الشرطة أن المرشح 
ميرزا محمد موغال، من مدينة فيصل أباد )شمال(، أطلق النار على نفسه 
“بعد خالف مع أبنائه”، دون مزيد من التفاصيل. وحس���ب صحيفة “ذا 
نيوز المحلية، تنص القوانين في باكس���تان على تأجيل االنتخابات في 

حال وفاة أو مقتل أحد المرشحين.
وتشهد باكستان في 25 يوليو/ تموز الجاري انتخابات تشريعية، يجري 

خاللها اختيار أعضاء الجمعيات الوطنية واإلقليمية.

االستقالل/ وكاالت:
قال مرشد الثورة اإلسالمية اإليرانية علي الخامنئي إنه ال 
يمكن الوثوق بالواليات المتحدة األمريكية وتعهداتها، 
موضحا أن المفاوضات معها لن تجدي نفعا على االطالق.

وأف����ادت وكالة مهر لألنباء أن الخامنئي اس����تقبل أمس 
السبت وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف وسفراء 
الخارجية االيرانية في العالم وعددًا من ممثلي ايران في 
المنظمات العالمية. وفي مس����تهل كلمته أشار المرشد 

الخامنئي إلى الواقع الحالي الذي تعيشه األمة والجبهة 
الواس����عة التي تتخن����دق ضد الجمهورية االس����المية 
االيرانية، مضيفا أن الجهود الدبلوماسية في هذا المجال 
تعتبر عمال عظيما وانجازا وطنيا وتاريخيا في الدفاع  عن 
حقوق الش����عب االيراني. وأكد الخامنئي أن من يظنون 
أن ح����ل المش����اكل واألزمات يكمن ف����ي المفاوضات مع 
الواليات المتحدة االمريكية خاطئون بامتياز، موضحا أن 
أمريكا لديها مشكلة مع أسس النظام اإلسالمي ومبادئه. 

وقال الخامنئي إنه ال يمك����ن الوثوق بالواليات المتحدة 
االمريكية وتعهداتها، موضحا أن المفاوضات معها لن 

تجدي نفعا على االطالق.
كما أش����ار إلى المفاوضات المستمرة مع الدول االوروبية 
وقال في هذا الس����ياق " ال ينبغ����ي قطع المفاوضات مع 
أوروب����ا لكن في نفس الوقت ال ينبغ����ي أن ننتظر حزمة 
المقترح����ات االوروبية ب����ل يجب العمل عل����ى الصعيد 

الداخلي".

انتحار المرشح المستقل 
باالنتخابات الباكستانية 

ميرزا محمد موغال 

الرئاســة التركيــة: »إسرائيــل« 
تسعــى لتقنيــن االحتــالل

خامنئي: التفاوض مع أمريكا لن يجدي نفعًا على اإلطالق

مسؤول تونسي: المرحلة 
القادمة هي لحماية 

السيادة الوطنية

االستقالل/ وكاالت:
زلزال كبي���ر يهدد أركان عرش الرئيس الفرنس���ي 
إيمانويل ماكرون وذلك بعد أن ش���وهد مستشاره 
ألكس���اندر بنعال في تسجيل مصور يضرب محتجًا 

في األول من أيار/ مايو.
القضية التي وصفت بالفضيحة الكبرى، تعود إلى 
ش���هر مايو/أيار الماضي، وبطلها مستشار ماكرون 
ومسؤول سالمة حملته الرئاسية األخيرة ألكساندر 
بنعال، الذي عّين الحق���ا مكلفا بمهمة باإلليزيه، ثم 

مساعدا لمسؤول مكتب الرئيس.
فقد ارتدى بنعال خوذة رجال الش���رطة في األول من 
مايو/أيار �وهو ليس رجل أمن- وشوهد وهو يعتدي 
بعنف على متظاهرين شبان، حيث أمسك متظاهرة 
من عنقها بشكل عنيف، واعتدى بالضرب الشديد 

على متظاهر آخر في مظاهرة بمناسبة عيد العمال.
لكن بنعال وبمجرد أن ش���اهد أحدهم يصوره تراجع 
هاربا من عي���ن المكان خوفا م���ن أن تحدد هويته 
فينقل���ب تدخله إلى فضيحة تطب���ع والية ماكرون، 
وهو ما يحدث اآلن بعد أن نجحت لوموند الفرنسية 
قبل يومين في تحديد هويت���ه وتأكيد أنه هو من 

ظهر في الفيديو.
البرلمان الفرنس���ي دخل على الخط، حيث اجتمعت 
صباح الس���بت لجنة القواني���ن بالجمعية الوطنية 
الفرنس���ية )مجلس الن���واب( لالتف���اق على برنامج 
لالستماع إلى كل من لهم عالقة بقضية الكساندر 
بنعال، وذلك بعد أن منحت اللجنة لنفسها صالحيات 

لجنة تحقيق برلمانية.
ويأتي الموعد الجديد بناء على طلب من رئيسة لجنة 
التحقيق يائيل برون بيفي بعدما فشلت اللجنة في 
االتفاق الجمعة على برنامج االستماع، إذ يرى بعض 
األعضاء ضرورة أن تكون فقط شهادة وزير الداخلية 
جيرار كولومب علنية، بينما شهادة باقي المسؤولين 
ع���ن األمن س���رية، في حي���ن ي���رى المعارضون أن 

شهادات الجميع يجب أن تكون علنية.
ويتخوف أنصار ماكرون من تأثير علنية الش����هادات 
عل����ى رئيس����هم، التي ينتظر أن تكش����ف تفاصيل 
س����تمس ش����عبية ماكرون، خاصة إذا ثبت أن هناك 
تقصيرا ما من جهة مسؤولة في اتخاذ القرار المناسب 

بعد علمها بحقيقة ما جرى قبل نحو شهرين.
ويس���عى اإلليزيه من جهته جاه���دا لمحاصرة آثار 

"الفضيحة"، وبادر الجمعة ببدء مس���طرة إقالة بنعال 
من مهامه الوظيفي���ة باإلليزيه. كما أن بنعال أوقف 

رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه بشأن ما جرى.
وبحسب لوموند، فقد أمرت النيابة العامة الباريسية 
بفتح تحقيق في الحادثة بإشراف المفوضية العامة 
للش���رطة الوطنية وفرقة مكافحة أشكال االنحراف 

ضد األشخاص.
بالتزامن مع ذلك، أوقف األمن الفرنس���ي ثالثة من 
كبار األمنيين على خلفية مشاركة بنعال في االعتداء 

على متظاهرين وهو ليس عضوا في الشرطة.
كما تم االس���تماع إلى باتريك سترزودا مدير ديوان 
ماكرون بصفته شاهدا ضمن التحقيقات، وهو الذي 
اعترف بأنه اس���تدعى بنعال في مايو/أيار الماضي 
مباش���رة بعد اطالعه على الفيديوهات التي تصّور 
االعتداء على المتظاهرين، وأنه أخبر الرئيس ماكرون 

عنها وهو الذي كان وقتها في رحلة إلى أستراليا.
وتذكر لوموند أن بنعال كان يس���تفيد من امتيازات 
عدة بينها السكن الوظيفي في المقاطعة السابعة 
في باريس، وهي تعتبر من أرقى المناطق، إلى جانب 

سيارة بسائق.

فضيحة كبري تهز أركان عرش ماكرون

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الش���رطة األلمانية إصابة تسعة أشخاص في هجوم عشوائي 
بس���الح أبيض ش���نه رجل ألماني يبلغ من العمر 34 عاما على ركاب 

حافلة.
وأوضحت الش���رطة أنها اعتقلت المته���م دون أن تعرف دوافعه 
حتى اآلن، الفتة إلى أن "االعتداء حصل الجمعة في مدينة لوبيك 
وأوقع تسعة جرحى، ستة منهم بضربات سكين وثالثة بوسائل 

أخرى".
وكانت شرطة المدينة أعلنت في وقت سابق أن "حادثا وقع في حافلة 
في لوبيك م���ا أدى إلى إصابة عدد من األش���خاص بجروح لم يعرف 

عددهم بعد، ولم يقع قتلى، وهناك جريح بحالة خطرة".

إصابات في هجوم على 
ركاب حافلة بألمانيا
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أعلن أنا المواطن / عبد العزيز محمد علي العزب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)999711930( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / باسل علي سلمان بن سعيد 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400027975( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / شذى كمال محمود القدرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405230665( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ اسامة سليمان محمد ابو حرب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411941214 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن محمد توفيق طه ابو ظريفة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906744503 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
أفاد موق���ع إخباري عبري، أمس الس���بت، بأن 
تحواًل دراماتيكيًا طرأ عل���ى موقف االحتالل 
بي���ن حركتي  المصالحة  اإلس���رائيلي م���ن 

"حماس" و"فتح".
وحسب النس���خة العبرية لموقع "المونتور"، 
فإن "إسرائيل" التي كانت تعمل على إحباط 
جه���ود المصالحة الفلس���طينية باتت ترى 
فيها مصلحة كبيرة، على اعتبار أن تطبيقها 

يقلص فرص اندالع مواجهة مع غزة.
وأش���ار الموقع، ف���ي تقرير أع���ده الصحفي 
اإلس���رائيلي ش���لومو إلدار، إلى أن المؤسسة 
األمنية ف���ي "تل أبيب" تحدي���دًا باتت ترى 
ف���ي المصالحة الفلس���طينية تحواًل يقلص 
خطر االنج���رار لمواجهة قد تصبح ذات طابع 

إقليمي.
ونق���ل الموقع عن مصادر أمنية إس���رائيلية 
قوله���ا إن نش���ر ق���وات تابع���ة للس���لطة 
الفلسطينية على طول الحدود بين "إسرائيل" 
وقطاع غ���زة، كما تن���ص ورق���ة المقترحات 

المصرية س���يقلص من االحت���كاكات ذات 
التداعيات األمنية الخطيرة، ال س���يما إطالق 
الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة، التي 

أحرجت صناع القرار في "تل أبيب".
وحس���ب المصادر، فإن قدرة "إس���رائيل" على 
تحقيق مصالحها األمنية ف���ي القطاع وعلى 
طول الحدود معه ستتحسن بشكل كبير بعد 
تولي السلطة الفلسطينية زمام األمور في غزة، 
على اعتبار أن "تل أبيب" ال تحتاج إلى وس���يط 
ثال���ث لنقل الرس���ائل، كما يح���دث حاليًا مع 
"حماس"، إذ أن قنوات التواصل المباش���ر بين 
قادة الجيش واالستخبارات اإلسرائيلية وقادة 

األجهزة األمنية التابعة للسلطة مفتوحة.
وأع���اد الموقع لألذهان حقيقة أنه على الرغم 
من التوتر الكبير بين الس���لطة الفلسطينية 
و"إسرائيل" في أعقاب قرار اإلدارة األميركية 
نقل س���فارتها إلى الق���دس المحتلة، إال أن 
التع���اون األمني بي���ن الجانبي���ن يتواصل 

كالمعتاد.
وأوضح الموقع أن المؤسس���ة األمنية تراهن 

على إسهام تطبيق المصالحة الفلسطينية 
في تحسين األوضاع االقتصادية واإلنسانية 
في القطاع، مما يقلص خطر انفجار األوضاع 
األمنية هن���اك واالنجرار بالتالي إلى مواجهة 

شاملة.
وذكر أن رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين 
نتنياه���و كان يرفض بإصرار التعامل مع أية 
حكومة "وحدة وطنية" فلسطينية تشكل في 

أعقاب التوصل التفاق المصالحة.
ونق���ل الموقع عن مس���ؤول أمن���ي كبير في 
الس���لطة الفلس���طينية قوله، إّن مصر التي 
تتوس���ط بين حركتي "فتح" و"حماس" تضع 
"إسرائيل" في صورة المقترحات التي تقدمها 
لتقريب وجهات النظر بين الحركتين، وإنها ال 
تقدم أي اقتراح إال بعد الحصول على موافقة 

"تل أبيب" عليه.
وحسب المصدر، فإن فرص تحقق المصالحة 
ل���م تكن أفضل مما هي علي���ه اآلن، مبينًا أن 
الطرفين قريبان للتوافق على ورقة المقترحات 

التي قدمتها المخابرات العامة المصرية.

الداخل المحتل/ االستقالل:
فر مئات اإلس���رائيليين الليلة قبل الماضية من أماكن اللهو وسط مدينة حيفا 
المحتلة بعد سماعهم أصوات تشبه أصوات إطالق النار، ليتبين الحقًا أنه صوت 

»عادم« إحدى المركبات.
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية أن آالف اإلس���رائيليين تواجدوا 
بعد منتصف الليل في حيفا الس���فلية في أماكن اللهو المعتادة خالل نهاية 
األس���بوع قبل أن يبدأ الجمي���ع بالصراخ والفرار من عملي���ة إطالق نار مفترضة 
في المكان. وأش���ارت إلى أن مرتادي أماكن اللهو في المنطقة كّس���روا طاوالت 

وكراسي وداسوا بعضهم في طريق الفرار.
وذكر ش���هود عيان أن حالة من الرعب والفزع س���ادت المكان ألكثر من ساعة، 
وفر غالبية الش���بان من المكان دون دفع فاتورة الحس���اب واختبأ بعضهم في 

مركباتهم.
وفيما بعد، تبين أن سبب كل ذلك الهلع يعود لسباق بين مركبتين مر من 
المكان، إذ اس���تخدم الس���ائقان مضخمات صوت تخرج صوًتا يشبه إطالق 

النار.
وقالت الصحيفة إن شرطة االحتالل تبحث عن السائقين لمعاقبتهما.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اس���تعاد جيش االحتالل اإلس���رائيلي المئات من قطع الس���الح المفقودة من 
مس���تودعاته منذ عشرات الس���نين، وذلك في حملة اس���تعادة طوعية خالل 

األشهر الثالثة الماضية.
وذكرت القناة »الثانية« العبرية أن الجيش نش����ر عدة نقاط تسليم 
للس����الح المفقود حيث تم تس����ليم أكثر من 200 قطعة سالح آلية 
وفردي����ة، وكذلك مئ����ات آالف الطلقات الناري����ة، باإلضافة للقنابل 

والصواريخ وغيرها.
وذكر الناطق بلسان الجيش أن الحملة مستمرة حتى نهاية الشهر الحالي وأن 
الجيش يواجه تعاونًا كبيرًا من حملة الس���الح غي���ر المرخص، في حين تعود 

بعض القطع المسلمة إلى حروب 1967،1965 و1948.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت 39 جماعة يهودية حول العالم 

تأييدها لمقاطعة "إسرائيل".
ووقع���ت جماعات م���ن دول مختلفة، 
رس���الة تعل���ن فيها دعمه���ا لحركة 
"المقاطع���ة وس���حب االس���تثمارات 
وفرض العقوبات على إس���رائيل )بي 

دي إس(".
وقالت الجماعات في رسالتها، إن "مثل 

هذا التحرك ال يعد معاداة للسامية".
وأضافت: "من المهم أكثر من أي وقت 
مضى التمييز بين الع���داء أو التحيز 
ضد اليهود من جهة، والنقد المشروع 
لسياسات "إسرائيل" ونظام الظلم من 

جهة أخرى".
كما قالت إنه "يج���ب أال تكون هناك 
مساواة بين النقد المشروع ل�"إسرائيل" 
والدف���اع عن حقوق الفلس���طينيين، 

وبين معاداة السامية".
وأش���ارت أن ه���ذه المقارن���ة تقوض 
كال من النضال الفلس���طيني من أجل 
الحرية والعدالة والمس���اواة، والنضال 

العالمي المناهض لمعاداة السامية.

الموقع���ة  الجماع���ات  بي���ن  وم���ن 
عل���ى الرس���الة: ص���وت اليهود من 
أجل الس���الم )الوالي���ات المتحدة(، 
وأكاديمي���ون م���ن أجل المس���اواة 
)إس���رائيل(، وصوت اليهود من أجل 
العمل )بريطانيا(، وأصوات يهودية 
مس���تقلة )كن���دا(، وقضاة الس���الم 
الفلسطيني اإلس���رائيلي )السويد(، 
والصوت اليهودي للس���الم العادل 

في الشرق األوسط )ألمانيا(، وغيرها. 
ويدعو ناش���طو حركة "بي دي إس" 
إل���ى مقاطعة "إس���رائيل" وس���حب 
االس���تثمارات منه���ا لحي���ن إنهاء 
احتاللها وإقامة دولة فلسطينية في 
األراضي المحتلة عام 1967، ووقف 

االستيطان ومصادرة األراضي.
وتنش���ط حركة المقاطعة في الكثير 
من الدول األوروبية، والواليات المتحدة 

األمريكي���ة، ودول أمري���كا الجنوبية، 
وخاصة في الجامعات.

وف���ي الس���نوات األخي���رة، اعتب���رت 
"عدوا"،  المقاطع���ة  حركة  إس���رائيل 
ودعت الكثير م���ن الحكومات الغربية 
إلى حظر نشاطاتها على أراضيها، بعد 
أن نجحت الحركة في إقناع العديد من 
الشركات الغربية بسحب استثماراتها 

من المستوطنات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيف���ة "معاريف" العبرية، إن الهدف من هجوم جيش االحتالل اإلس���رائيلي؛ 
الليل���ة قبل الماضية، على قطاع غ���زة كان هو "تغيير المعادل���ة الجديدة التي نجحت 

المقاومة في ترسيخها".
وأفادت الصحيفة العبرية أمس الس���بت، بأن جي���ش االحتالل قد عمل على العودة إلى 
وضع كان موجوًدا على حدود غزة حتى قبل ثالثة أشهر ونصف )في اإلشارة إلى الطائرات 
والبالونات الحارقة التي رافقت فعاليات مس���يرة العودة الكبرى المستمرة منذ 30 آذار/ 

مارس الماضي(.
ونوهت إلى أن الفصائل الفلسطينية قد فرضت واقًعا جديًدا وقواعد اللعبة التي تعتبر 

فيها إطالق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة "عماًل شعبًيا" وليس "عسكرًيا".
وكان جيش االحتالل "اإلس���رائيلي"، قد ش���ّن مساء الجمعة سلس���لة غارات على قطاع 
غزة، أس���فرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 120، واستهداف مسيرات العودة 
بالقذائف المدفعية، في حين أعلن جيش االحتالل، عن مقتل أحد جنوده بنيران قناص 
فلس���طيني على حدود غزة. واستش���هد منذ انطالق "مس���يرات العودة" في قطاع غزة 
بتاريخ 30 آذار/ مارس الماضي، المطالبة بتفعيل "حق العودة" لالجئين الفلس���طينيين 
ورفع الحصار اإلس���رائيلي عن القطاع، 155 فلسطينًيا برصاص قوات االحتالل؛ بينهم 
8 ش���هداء احتجزت جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزرة الصحة، وأصيب 16500 

آخرين، بينهم 390 في حالة الخطر الشديد.

موقــع عبــري: »إسرائيــل« متحمســة 
للمصالحــة لتجنــب مواجهــة مــع غــزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
منعت ش���رطة االحت���الل »اإلس���رائيلي« في مطار »ب���ن غوريون« 
ناش���طة هولندية في حركة المقاطعة العالمية »BDS« من دخول 

»إسرائيل«.
وقالت صحيفة »يس���رائيل هيوم« اإلسرائيلية أن ما يسمى وزير 
الداخلية االس���رائيلي أرييه درعي منع دخول الناشطة الهولندية 
»ليديا دي لياو« بس���بب نشاطاتها المستمرة في حمالت مقاطعة 

»إسرائيل«.
وأضافت الصحيفة أن المنع جاء بناء على توصية من وزير الشؤون 
االستراتيجية والمعلومات جلعاد إردان، الذي طلب بعدم السماح 

ألي ناشط من حركة المقاطعة العالمية بالدخول الى »إسرائيل«.
يش���ار إلى أن الناشطة الهولندية تشارك في حمالت في مختلف 

دول العالم لمقاطعة »إسرائيل« بسبب احتاللها لفلسطين.

االحتالل يمنع ناشطة 
هولندية في »BDS« من 

دخول »إسرائيل«

جيش االحتالل يستعيد 
أسلحة مفقودة منذ عقود

ظنوه عملية إطالق نار
 فــرار مئــات 

اإلسرائيليين في حيفا 
بسبب »عادم« سيارة!

»معاريف«: الجيش ُيريد 
تغيير المعادلة الجديدة التي 

رسختها المقاومة بغزة 

39 جماعة يهودية حول العالم تؤيد مقاطعة »إسرائيل«
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االستقالل/ وكاالت:

إن اتباع روتين يومي ليال، يؤثر على صحة نهارك 
في الي���وم التالي، كما أش���ار الباحث���ون في علم 

النفس.
فحس���ب موقع "بيزنس إنس���ايدر"، فقد أش���ارت 
الدراسات إلى أن األنش���طة الذهنية األخيرة قبل 
أن تغفو إلى النوم، تؤثر بش���كل كبير في ش���حن 

نشاطك وطاقتك ليوم آخر جديد.
وإليك 7 أشياء ينصح بها الطبيب النفسي جوناثان 
ألبيرت، تستطيع القيام بها لضمان يوم غد ناجح:

1 – إنهاء العمل:
تأكد من أنك بالفع���ل قد انتهيت من عملك، بدال 
من الس���ماح له بأن يمتد معك مساء، وإضافة أنه 
عليك التعلم متى تتوقف عن فحص رسائل البريد 
اإللكتروني وال���رد على المكالمات الهاتفية إال في 

حاالت الضرورة بالطبع.
2 – خطط من أجل الغد:

ينصح بقضاء بضع دقائق للتفكير وتس���جيل ما 

تري���د القيام به في اليوم التالي دون التفكير بها، 
مجرد تسجيل جدول أعمال. وعليك باتباع نصيحة 
ألبرت آينشتاين الذي قال ذات مرة: "الورق من أجل 
أن نكتب األش���ياء التي نحتاج إل���ى تذكرها، إنما 

عقلنا يستخدم من أجل التفكير".
3 – المسامحة:

من خالل التخلي عن الضغين���ة والصراعات التي 
حدث���ت خالل النهار، ألنك بذل���ك تحرر عقلك من 
اإلجه���اد والتعب حتى لو كنت تفكر في أش���ياء 
مقلقة، إال أن التخلص منها يوفر لك فرصة أفضل 

في اليوم التالي.
4 – خلق وقت لألصدقاء واألسرة:

اس���تخدام وقتك ليال للتواصل بش���كل مباشر مع 
األش���خاص الذين يهتمون بك ويتمتعون بقضاء 
بعض الوقت معك مثل عائلتك وأصدقائك. فهذه 
العالق���ات تحتاج إلى رعاي���ة، والقيام بذلك خالل 

األسبوع سوف يساعدك على خلق التوازن.
كما أنها وس���يلة جيدة ألخذ عقلك خارج التفكير 

في العمل.
5 – االبتعاد عن أجواء العالم االفتراضي:

قد يب���دو األمر فجائيا، لكن علي���ك باالنفصال عن 
العال���م االفتراضي والتكنولوجي���ا قبل النوم مثال 
بساعة، تجنب األفالم والموسيقى الصاخبة، واخلق 

لنفسك جوا هادئا من االسترخاء.
6 – فكر إيجابيا:

الكثير من األشخاص يش���عرون بالضغط والقلق 
لي���ال، حيث يفك���رون ف���ي كل األش���ياء التي لم 
يفعلوه���ا في نهارهم، وما عليهم فعله في اليوم 
التالي، لتجنب اآلثار السلبية لتلك العاصفة، عليك 
القيام بتمرين قصير، حدد لنفسك 3 أمور إيجابية 

قمت بها اليوم.
7 – فهم أولوية النوم:

إن فهمك ألهمية الحصول على قس���ط كاف من 
النوم، وعدد الس���اعات التي يحتاجها الجسم من 
أجل الحصول على الطاقة الالزمة له يجدد ش���باب 

العقل.

االستقالل/ وكاالت:
أخي���رًا حص���ل »بعض« الرج���ال على 
مرادهم، ووجدوا م���ا ينتقمون به مما 

يسمى "معبود النساء": الماس.
العلمي  بالدليل  إنها دراس���ة موّثقة 
تؤكد أن الحجر الن���ادر ليس نادرًا وال 
نفيسًا، بل متوافرًا بكثرة على كوكب 

األرض.
كوادريليون طن من الماس، ُعثر عليها 
في باطن األرض، أي الرقم واحد بجانبه 

15 صفرًا!
لطالم���ا حامت نظري���ات تتهم تجارة 
الماس بأنه���ا أكبر خدعة م في تاريخ 
البش���رية، واليوم تأتي هذه الدراسة 
لتقت���ل أي حلم أو أم���ل باقتناء حجر 
عمره ماليين الس���نين، يجس���د بين 
زواي���اه المثالي���ة قصة حب ورس���الة 
تقول: »تس���تحقين أغلى ما في هذا 

الكون«!
ولك���ن الوصول إلى ه���ذا الكنز ليس 

بهذه الس���هولة، األمر ال���ذي قد يمد 
في عم���ر قيمة هذه األحج���ار بعَض 
أميركيون اكتش���فوا  الش���يء. علماء 
وجود ملي���ارات األطنان م���ن الماس، 
تس���تقر ف���ي باط���ن األرض داخ���ل 
الصفائح التكتونية عند عمق معدله 
160 كيلومت���رًا، ووجدوا أغلب الكمية 

بعضها  الفاصل���ة،  الصفائ���ح  عن���د 
بين الق���ارات. فف���ي هذه الدراس���ة 
الت���ي أجريت ف���ي 19 يونيو/حزيران 
الماضي، وأعده���ا تجمع من جامعات 
ومعاهد علمية شهيرة، أهمها معهد 
ماساشوستس للتكنولوجيا، وجامعة 
هارفارد، وباحثون من معهد كارنيغي 

في واش���نطن، توصلت في خالصتها 
إلى  مؤش���رات تؤكد وج���ود كميات 
تعادل كوادريليون طن من الماس )أي 

مليون مليار طن من الماس(.
وكوادريلي���ون طن تعن���ي 1 وبجانبه 
15 صفرًا، أي ما قيمته بسعر اليوم 9 

وبجانبه 21 صفرًا من الدوالرات!

مليون مليار طن من الماس تختبئ تحت أقدامنا

االستقالل/ وكاالت:
بشكل يخالف جميع قوانين دول العالم، ال تعاقب ألمانيا سجناءها الفارين من 
الس���جون، في حين أن هذا الفعل قد يعّرض صاحبه في دول أخرى لمضاعفة 
عقوب���ة الحبس، أو فقدان االمتيازات التي كان قد حصل عليها، أو اتخاذ المزيد 

من اإلجراءات التأديبية بحقه.
يتم القيام بذلك كرسالة وعبرة وعظة للسجناء اآلخرين حتى ال يفكروا بالهرب 

بتاًتا. لكن الحال ليس كذلك في ألمانيا حيث هروب السجناء مشروع!.
يعود تاريخ قانون الهروب من السجن في ألمانيا للعام 1880، حيث رأى واضعو 
هذا القانون أن البقاء حًرا والسعي لنيل الحرية هي غريزة البشر؛ لذلك قرروا عدم 
جعل الفرار من السجن غير قانوني. وعلى الرغم من ذلك، فهناك سر يكمن في 
هذا األمر. صحيح أن الهرب من السجن ال يخالف القانون، لكن إن أحدث السجين 
دم���اًرا  في الممتلكات أثناء الهروب، مثل: إتالف القضبان بالمنش���ار، أو تدمير 

الجدران والسياج، أو االعتداء على أي فرد، فهنا ال بد وأن تقع عقوبة.
لهذا فعدد قليل من حاالت الهروب من السجن في ألمانيا تمر دون عقاب!

لماذا ال تعاقب ألمانيا 
السجناء الهاربين

 من السجون؟!

االستقالل/ وكاالت:
يدرس علماء في ش���به جزيرة القرم 
مجموع���ة م���ن عظ���ام الحيوان���ات 
المحفوظ���ة التي يرج���ع عمرها إلى 
نصف مليون عام، بعد أن اكتش���ف 
عمال كهف���ا مترامي األطراف تحت 
األرض خ���الل أعمال إنش���اء طريق 

للسيارات.
وتوقف العمل على الطريق بش���كل 
مؤقت بينما يدرس العلماء محتويات 
الكهف الذي يتضمن عظاما لوحيد 
الق���رن وحيوان���ات تش���به األفيال 

والضباع.
من  ووصف ديمتري ستارتس���يف 
متح���ف الحيوانات التاب���ع لجامعة 
الق���رم الموق���ع بأنه فريد بالنس���بة 
للقرم، وقال إنه ال يوجد له مثيل في 

روسيا كذلك.

وذكر أن المنطقة كانت تعيش فيها 
في ذلك الوقت مجموعة متنوعة من 
الحيوان���ات مثل الماس���تودون أحد 
أسالف الفيل، والذي يتميز بشعره 

األشعث وأنيابه المقوسة.

وق���ال "ل���و كان كما نعتق���د عرينا 
للضباع فسيكون أفضل مكان كبير 
ومحف���وظ م���ن نوعه". وأض���اف أن 
العظام تحمل آثار أسنان عليها، مما 
يوحي بأن حيوانات مفترسة حملت 

طرائدها إلى الكهف.
وقال "رأينا قبوا لم ُيمس���س تقريبا 
حي���ث كان���ت تتغ���ذى الحيوانات 
المفترسة، وهناك أمل أيضا في أن 

نعثر على آثار بشرية هناك أيضا".

اكتشاف عظام بالقرم ترجع لعصور ما قبل التاريخ

االستقالل/ وكاالت:
أصبح تش����وه األصبع الكبير للقدم مرض ش����ائع بين 
الجميع، و باألخص لدى النساء مما يسبب تشوها في 

شكل القدم إضافة إلى األلم الشديد.
وم����ن بين أس����باب هذا التش����وه، الروماتي����زم، مرض 
النقرس، مرض الس����كري، االنزالق الغضروفي، و القدم 

المسطحة.
وتتن����وع حاالت اإلصابة بورم إبه����ام القدم من حاالت 
خفيفة إلى ح����االت متدهورة، في الح����االت الخفيفة 
يص����ف الطبيب مس����كنات و مقوم����ًا لألصبع وينصح 
بارت����داء أحذية مريحة، أما في حين تدهور الحالة، هنا 
يجب اللجوء إلى الجراحة ولكن أغلب الحاالت ال تشفى 

تماما بل يصلح التشوه فقط و يستمر األلم.

أسباب تشوه األصبع 
الكبير بالقدم!
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أشياء يفعلها 
الناجحون 
قبل النوم!

7
االستقالل/ وكاالت:

إن اتباع روتين يومي ليال، يؤثر على صحة نهارك 
في الي���وم التالي، كما أش���ار الباحث���ون في علم 

النفس.
فحس���ب موقع "بيزنس إنس���ايدر"، فقد أش���ارت 
الدراسات إلى أن األنش���طة الذهنية األخيرة قبل 
أن تغفو إلى النوم، تؤثر بش���كل كبير في ش���حن 

نشاطك وطاقتك ليوم آخر جديد.
وإليك 7 أشياء ينصح بها الطبيب النفسي جوناثان 
ألبيرت، تستطيع القيام بها لضمان يوم غد ناجح:

1 – إنهاء العمل:
تأكد من أنك بالفع���ل قد انتهيت من عملك، بدال 
من الس���ماح له بأن يمتد معك مساء، وإضافة أنه 
عليك التعلم متى تتوقف عن فحص رسائل البريد 
اإللكتروني وال���رد على المكالمات الهاتفية إال في 

حاالت الضرورة بالطبع.
2 – خطط من أجل الغد:

ينصح بقضاء بضع دقائق للتفكير وتس���جيل ما 

تري���د القيام به في اليوم التالي دون التفكير بها، 
مجرد تسجيل جدول أعمال. وعليك باتباع نصيحة 
ألبرت آينشتاين الذي قال ذات مرة: "الورق من أجل 
أن نكتب األش���ياء التي نحتاج إل���ى تذكرها، إنما 

عقلنا يستخدم من أجل التفكير".
3 – المسامحة:

من خالل التخلي عن الضغين���ة والصراعات التي 
حدث���ت خالل النهار، ألنك بذل���ك تحرر عقلك من 
اإلجه���اد والتعب حتى لو كنت تفكر في أش���ياء 
مقلقة، إال أن التخلص منها يوفر لك فرصة أفضل 

في اليوم التالي.
4 – خلق وقت لألصدقاء واألسرة:

اس���تخدام وقتك ليال للتواصل بش���كل مباشر مع 
األش���خاص الذين يهتمون بك ويتمتعون بقضاء 
بعض الوقت معك مثل عائلتك وأصدقائك. فهذه 
العالق���ات تحتاج إلى رعاي���ة، والقيام بذلك خالل 

األسبوع سوف يساعدك على خلق التوازن.
كما أنها وس���يلة جيدة ألخذ عقلك خارج التفكير 

في العمل.
5 – االبتعاد عن أجواء العالم االفتراضي:

قد يب���دو األمر فجائيا، لكن علي���ك باالنفصال عن 
العال���م االفتراضي والتكنولوجي���ا قبل النوم مثال 
بساعة، تجنب األفالم والموسيقى الصاخبة، واخلق 

لنفسك جوا هادئا من االسترخاء.
6 – فكر إيجابيا:

الكثير من األشخاص يش���عرون بالضغط والقلق 
لي���ال، حيث يفك���رون ف���ي كل األش���ياء التي لم 
يفعلوه���ا في نهارهم، وما عليهم فعله في اليوم 
التالي، لتجنب اآلثار السلبية لتلك العاصفة، عليك 
القيام بتمرين قصير، حدد لنفسك 3 أمور إيجابية 

قمت بها اليوم.
7 – فهم أولوية النوم:

إن فهمك ألهمية الحصول على قس���ط كاف من 
النوم، وعدد الس���اعات التي يحتاجها الجسم من 
أجل الحصول على الطاقة الالزمة له يجدد ش���باب 

العقل.

االستقالل/ وكاالت:
أخي���رًا حص���ل »بعض« الرج���ال على 
مرادهم، ووجدوا م���ا ينتقمون به مما 

يسمى "معبود النساء": الماس.
العلمي  بالدليل  إنها دراس���ة موّثقة 
تؤكد أن الحجر الن���ادر ليس نادرًا وال 
نفيسًا، بل متوافرًا بكثرة على كوكب 

األرض.
كوادريليون طن من الماس، ُعثر عليها 
في باطن األرض، أي الرقم واحد بجانبه 

15 صفرًا!
لطالم���ا حامت نظري���ات تتهم تجارة 
الماس بأنه���ا أكبر خدعة م في تاريخ 
البش���رية، واليوم تأتي هذه الدراسة 
لتقت���ل أي حلم أو أم���ل باقتناء حجر 
عمره ماليين الس���نين، يجس���د بين 
زواي���اه المثالي���ة قصة حب ورس���الة 
تقول: »تس���تحقين أغلى ما في هذا 

الكون«!
ولك���ن الوصول إلى ه���ذا الكنز ليس 

بهذه الس���هولة، األمر ال���ذي قد يمد 
في عم���ر قيمة هذه األحج���ار بعَض 
أميركيون اكتش���فوا  الش���يء. علماء 
وجود ملي���ارات األطنان م���ن الماس، 
تس���تقر ف���ي باط���ن األرض داخ���ل 
الصفائح التكتونية عند عمق معدله 
160 كيلومت���رًا، ووجدوا أغلب الكمية 

بعضها  الفاصل���ة،  الصفائ���ح  عن���د 
بين الق���ارات. فف���ي هذه الدراس���ة 
الت���ي أجريت ف���ي 19 يونيو/حزيران 
الماضي، وأعده���ا تجمع من جامعات 
ومعاهد علمية شهيرة، أهمها معهد 
ماساشوستس للتكنولوجيا، وجامعة 
هارفارد، وباحثون من معهد كارنيغي 

في واش���نطن، توصلت في خالصتها 
إلى  مؤش���رات تؤكد وج���ود كميات 
تعادل كوادريليون طن من الماس )أي 

مليون مليار طن من الماس(.
وكوادريلي���ون طن تعن���ي 1 وبجانبه 
15 صفرًا، أي ما قيمته بسعر اليوم 9 

وبجانبه 21 صفرًا من الدوالرات!

مليون مليار طن من الماس تختبئ تحت أقدامنا

االستقالل/ وكاالت:
بشكل يخالف جميع قوانين دول العالم، ال تعاقب ألمانيا سجناءها الفارين من 
الس���جون، في حين أن هذا الفعل قد يعّرض صاحبه في دول أخرى لمضاعفة 
عقوب���ة الحبس، أو فقدان االمتيازات التي كان قد حصل عليها، أو اتخاذ المزيد 

من اإلجراءات التأديبية بحقه.
يتم القيام بذلك كرسالة وعبرة وعظة للسجناء اآلخرين حتى ال يفكروا بالهرب 

بتاًتا. لكن الحال ليس كذلك في ألمانيا حيث هروب السجناء مشروع!.
يعود تاريخ قانون الهروب من السجن في ألمانيا للعام 1880، حيث رأى واضعو 
هذا القانون أن البقاء حًرا والسعي لنيل الحرية هي غريزة البشر؛ لذلك قرروا عدم 
جعل الفرار من السجن غير قانوني. وعلى الرغم من ذلك، فهناك سر يكمن في 
هذا األمر. صحيح أن الهرب من السجن ال يخالف القانون، لكن إن أحدث السجين 
دم���اًرا  في الممتلكات أثناء الهروب، مثل: إتالف القضبان بالمنش���ار، أو تدمير 

الجدران والسياج، أو االعتداء على أي فرد، فهنا ال بد وأن تقع عقوبة.
لهذا فعدد قليل من حاالت الهروب من السجن في ألمانيا تمر دون عقاب!

لماذا ال تعاقب ألمانيا 
السجناء الهاربين

 من السجون؟!

االستقالل/ وكاالت:
يدرس علماء في ش���به جزيرة القرم 
مجموع���ة م���ن عظ���ام الحيوان���ات 
المحفوظ���ة التي يرج���ع عمرها إلى 
نصف مليون عام، بعد أن اكتش���ف 
عمال كهف���ا مترامي األطراف تحت 
األرض خ���الل أعمال إنش���اء طريق 

للسيارات.
وتوقف العمل على الطريق بش���كل 
مؤقت بينما يدرس العلماء محتويات 
الكهف الذي يتضمن عظاما لوحيد 
الق���رن وحيوان���ات تش���به األفيال 

والضباع.
من  ووصف ديمتري ستارتس���يف 
متح���ف الحيوانات التاب���ع لجامعة 
الق���رم الموق���ع بأنه فريد بالنس���بة 
للقرم، وقال إنه ال يوجد له مثيل في 

روسيا كذلك.

وذكر أن المنطقة كانت تعيش فيها 
في ذلك الوقت مجموعة متنوعة من 
الحيوان���ات مثل الماس���تودون أحد 
أسالف الفيل، والذي يتميز بشعره 

األشعث وأنيابه المقوسة.

وق���ال "ل���و كان كما نعتق���د عرينا 
للضباع فسيكون أفضل مكان كبير 
ومحف���وظ م���ن نوعه". وأض���اف أن 
العظام تحمل آثار أسنان عليها، مما 
يوحي بأن حيوانات مفترسة حملت 

طرائدها إلى الكهف.
وقال "رأينا قبوا لم ُيمس���س تقريبا 
حي���ث كان���ت تتغ���ذى الحيوانات 
المفترسة، وهناك أمل أيضا في أن 

نعثر على آثار بشرية هناك أيضا".

اكتشاف عظام بالقرم ترجع لعصور ما قبل التاريخ

االستقالل/ وكاالت:
أصبح تش����وه األصبع الكبير للقدم مرض ش����ائع بين 
الجميع، و باألخص لدى النساء مما يسبب تشوها في 

شكل القدم إضافة إلى األلم الشديد.
وم����ن بين أس����باب هذا التش����وه، الروماتي����زم، مرض 
النقرس، مرض الس����كري، االنزالق الغضروفي، و القدم 

المسطحة.
وتتن����وع حاالت اإلصابة بورم إبه����ام القدم من حاالت 
خفيفة إلى ح����االت متدهورة، في الح����االت الخفيفة 
يص����ف الطبيب مس����كنات و مقوم����ًا لألصبع وينصح 
بارت����داء أحذية مريحة، أما في حين تدهور الحالة، هنا 
يجب اللجوء إلى الجراحة ولكن أغلب الحاالت ال تشفى 

تماما بل يصلح التشوه فقط و يستمر األلم.

أسباب تشوه األصبع 
الكبير بالقدم!
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غزة/ االستقالل:
اش���تعلت أجواء المنافسة على دوري الممتاز للكرة الطائرة "جوال" 
من جديد مع اختتام األسبوع الثالث من مرحلة إياب البطولة ، وذلك 
بعد الفوز الصعب والشاق لخدمات جباليا على جاره الشباب بثالثة 
أش���واط الثنين، وفوز الصداقة على اتحاد الزوايدة بثالثة أش���واط 
نظيفة، وفوز الوفاق على اتحاد الش���جاعية بثالثة أش���واط لواحد ، 

خالل اللقاءات التي جرت على صالة الشهيد القائد سعد صايل .
وحقق خدمات جباليا فوزًا مثيرًا وش���اقًا على منافسه العنيد وجاره 
الش���باب، وذلك بثالثة أش���واط الثنين، والتي جاءت نتائجها على 
النحو التال���ي: األول والثاني لصالح الخدم���ات بنتيجة: )25_21(، 
و)25_22(، والثال���ث والرابع لصالح الش���باب بنتيج���ة: )25_21(، 
و)25_19(، والخام���س والفاصل انتهى بنتيج���ة )16_14( لصالح 

الخدمات.

وحق���ق الصداقة فوزًا نظيف���ًا على اتحاد الزوايدة بثالثة أش���واط 
نظيف���ة، ج���اءت نتائجها عل���ى النح���و التال���ي : األول)25_12(، 

الثاني)25_14(، والثالث)25_15(.
وحق���ق الوف���اق مفاجأة من العي���ار الثقيل بعد ف���وزه على اتحاد 
الش���جاعية بثالثة أش���واط لواحد، في مباراة كانت مليئة بالندية 
واإلث���ارة، والتي جاءت نتائج أش���واطها على النح���و التالي : األول 
والثاني لصال���ح الوف���اق بنتيج���ة: )25_22(، و)25_19(، والثالث 

)25_23( لصالح الشجاعية، والرابع )10/25( لصالح الوفاق.
علما أنه في األسبوع الثاني من البطولة ، كان شباب جباليا قد حقق 
الفوز على الكرامة بثالثة أش���واط نظيفة ، وعلى ذات الخطا س���ار 
خدمات جباليا، وذلك عندما حقق فوزًا نظيفًا على اتحاد الشجاعية، 
فيم���ا حقق اتحاد الزوايدة فوزًا صعبًا وش���اقًا عل���ى الوفاق بثالثة 

أشواط الثنين .

الضفة الغربية / االستقالل:
افتتحت بطولة كأس الشهيد ياسر عرفات 
لكرة الق���دم لف���رق دوري المحترفين ، في 
المحافظ���ات الش���مالية ، و اس���فرت نتائج 
المباريات عن فوز ترجي وادي النيص وهالل 
القدس و ثقافي طولك���رم على جبل المكبر 

األمعري و مركز طولكرم على التوالي .
ففي إط���ار المجموعة األول���ى افتتح فريق 
ترجي وادي النيص لق���اءات الجولة األولى 

م���ن الكأس ، بفوز صع���ب على جبل المكبر 
بهدفي���ن دون رد ، في اللقاء الذي جمعهما 
عل���ى ملعب ماجد اس���عد بالبيرة، وس���جل 

الهدفين الالعب محمد نضال .
من جانبه خطف ه���الل القدس فوزا صعبا 
على العائ���د الجديد لمص���اف المحترفين 
"األمعري" بهدف وحيد أح���رزه عدي الدباغ 
قبل نهاية أحداث الشوط األول بأربع دقائق، 
في إط���ار المجموعة الثاني���ة . وعلى ملعب 

نابلس البلدي انتهى "ديربي" طولكرم بفوز 
"الس���مران"  المركز  "العنابي" على  الثقافي 
بهدفي���ن لواحد، ضم���ن المجموعة الثالثة، 
أحرز للعنابي، نمر واص���ف، و محمد عثمان 
، أما هدف المركز فس���جله معن جمال في 
الدقيقة 38". ويذكر أن البطولة تقام كل عام 
بمشاركة 12 فريق من دوري المحترفين ، و 
تقسم هذه الفرق على 3 مجموعات ، في كل 

مجموعة 4 فرقًا .

االستقالل/ وكاالت:
واصل المنتخب الوطني الفلسطيني تراجعه على تصنيف االتحاد الدولي 

“فيفا”، وذلك خالل التصنيف الذي يصدره شهريا للمنتخبات.
وحل الوطني بالمركز 99 على الصعيد العالمي، ليتراجع ثالثة مقاعد عن 
الشهر الماضي. كما جاء الفدائي بالمركز 13 آسيويا، و12 عربيا، ليواصل 

تراجعه الكبير خالل األشهر الماضية.
هذا و ش���هد التصنيف تقدم الكي���ان الصهيوني على منتخبنا الوطني، 

وذلك بعد أن نجح األخير في تجاوزه خالل األشهر الماضية.

الوطنــي يرتاجــع
 للمركــز الـ99

كأس الشهيد
 ياسر عرفات

هالل القد�س 
يخطف الأمعري 
والثقايف يح�سم 
دربي "طولكرم" 

مع ختام الجولة الثالثة

املناف�ســة ت�ستعــل علــى لقــب دوري الطائــرة

االستقالل / وكاالت:
ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريس���تيانو رونال���دو، طلب من إدارة 

يوفنتوس التحرك بسرعة لضم نجم منتخب فرنسا.
وُي���درك رونالدو )33 عاما(، أن تطعيم كتيبة "الس���يدة العجوز" بأس���ماء كروية 
وازنة، س���يمنح المدرب اإليطالي ماس���يمليانو أليجري، حلوال تكتيكية أكبر فوق 
المس���تطيل األخضر، ويعزز حظوظه بشكل كبير في الظفر بمسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
وفي هذا الشأن، ذكر موقع "ديلي ستار" أن كريستيانو رونالدو، طلب من إدارة 

فريق يوفنتوس التحرك بس���رعة، من أجل ضم متوسط ميدان مانشستر 
يونايتد بول بوجبا، الذي يبدو قريبا للغاية من مغادرة فريق "الشياطين 

الحمر".
وأفاد الموقع البريطاني، بناء على معلومات منس���وبة إلى وسائل إعالم 

إسبانية، بأن معارف رونالدو في فريقه السابق مانشستر يونايتد، أخبروه 
بأن بوجبا، دخل في مفاوضات متقدمة مع برش���لونة، الساعي بدوره إلى الحصول 

على خدمات النجم الفرنسي.
وبحسب نفس المصدر، يرغب كريستيانو رونالدو أن ُيسرع يوفنتوس من وتيرة 
المفاوضات مع بوجبا، ال س���يما وأن برش���لونة يرى في قدوم النجم الفرنسي )25 
عاما( إلى القلعة الكتالونية خير بديل للنجم الكبير أندريس إنييستا، الذي رحل 

عن "البلوجرانا" نهاية الموسم الماضي.
ُيشار إلى أن بوجبا، س���اهم في فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم، إذ سجل 

الهدف الثالث من أصل أربعة في شباك كرواتيا .

االستقالل / وكاالت:
قدم برش���لونة عرضه الثالث إلى إدارة تشيلسي 
للموافقة على رحي���ل البرازيلي ويليان جناح بلوز 

إلى كامب نو الصيف الحالي .
إدارة بلوجران���ا تبح���ث ع���ن تدعيم صفوفه���ا من أجل 
المنافس���ة على جميع بطوالت الموسم القادم ويبقى صاحب 29 

عامًا من المطالب الرئيسية ألرنستو فالفيردي المدير الفني.
55 ملي���ون باوند قيم���ة العرض األخير الذي تقدم به مس���ئولو 

الفريق الكتالوني للحصول على توقيع الالعب.
ويلعب كوتينيو جناح برش���لونة دورًا هامًا ف���ي إقناع مواطنه 
للتعاقد مع النادي، وتحدث معه كثيرًا خالل تواجد الثنائي مع 

البرازيل في كأس العالم بروسيا.
وطلب ويليان في جلس���ة جمعته مع ماوريس���يو ساري المدير 
الفن���ي الجديد للفري���ق اللندني الموافقة عل���ى رحيله، كحاله 
مثل الثنائي تيبو كورتوا ح���ارس المرمى وإيدين هازارد صانع 
األلعاب القريبين من الرحيل لريال مدريد. و انضم البرازيلي إلى 

تشيلسي عام 2013 قادمًا من أنجي الروسي .
25 هدفًا مجموع ما ساهم به الالعب مع فريقه الموسم الماضي .

رونالدو يطالب يوفنتو�س 
بخطف هدف بر�سلونة

عر�س جديد من 
بر�سلونة للتعاقد مع 

ويليان
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غزة/ االستقالل: 
افتتح مجمع ناصر الطبي أمس الجمعة المؤتمر 
العلمي الثامن ألمراض الباطنة  بعنوان "اجتهد 
م لتزدهر"، والذي يس���تمر لثالثة  لتعل���م، َتَعلَّ

أيام.
ووف���ق القائمين على المؤتمر فإنه يهدف إلى 
تبادل الخب���رات الطبية بي���ن الطواقم الطبية 
المختلفة في داخل فلسطين والخارج وااللتقاء 
بين المشاركين للتباحث حول الجديد في مجال 

طب الباطنة.
وحضر افتتاح المؤتمر وكيل وزارة الصحة بغزة، 
وعدد م���ن المدراء العامين لوزارة الصحة، وعدد 
من المهتمين، وجمع من األطباء، وبمشاركة من 
ش���خصيات طبية من الضفة الغربية ومدينة 
القدس و فريق أطباء حقوق االنسان من الداخل 

الفلسطيني.

وقال المنس���ق العام للمؤتمر عمرو األس���طل: 
"إن المؤتمر يأتي كاستجابة لتوصيات مؤتمر 

الباطنة السابع  الذي انعقد العام الماضي".
وأشار األسطل إلى أن إقامة مؤتمر بهذا الحجم 
وفي ظل الظروف التي نعيشها في غزة يعتبر 

إنجاًزا كبيًرا".
 بدوره قال رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر عالء 
الدين المصري: "إن المؤتمر أقيم رغم التحديات 
والظروف، واستطعنا أن نتميز في هذا المؤتمر 
بإصدار المجلة العلمي���ة التي تحوي كل أوراق 

العمل بالمؤتمر".
ويشارك في المؤتمر نحو 500 طبيب من جميع 
المستشفيات الفلس���طينية، ومحاضرون في 
كلي���ات الطب وعمداء الكلي���ات في الجامعات 

الفلسطينية.
 وق���ال رئيس المؤتمر مدير ع���ام مجمع ناصر 

الطبي محمد زق���وت "إن المؤتم���ر لهذا العام 
ينعقد ليخرج بهذه الصورة المشرقة، بالرغم من 
كل التعقيدات والتحديات التي تواجهنا على 
كافة األصعدة، سواء التي تتعلق بوزارة الصحة 

أو الكوادر العاملين فيها".
وأض���اف" في ظل أزم���ة تزداد يوًم���ا بعد يوم 
تتمث���ل ف���ي النقص الش���ديد ف���ي األدوية 
المعيش���ي  والوضع  الطبية،  والمس���تهلكات 
االقتصادي والنفس���ي للكوادر وهجرة العقول 
خارج البالد، نخرج بهذا المؤتمر العلمي الثامن".

ويش���هد القطاع الصحي في قط���اع غزة أزمة 
حقيقية نتيجًة للنقص الش���ديد في األدوية 
بسبب الحصار اإلسرائيلي، في ظل تزايد أعداد 
الجرح���ى الفلس���طينيين جراء قم���ع االحتالل 
المستمر لمسيرات العودة الكبرى التي انطلقت 

في ال�30 من مارس الماضي.

غزة/ االستقالل:
نفذت بلدية وادي السلقا في المحافظة الوسطى من قطاع غزة، حملة واسعة للقضاء على 
 )BT( أماكن توالد حشرة البعوض ضمن نفوذ البلدية وذلك بيولوجيًا باستخدام بكتيريا
التي يتم رشها في برك مياه الصرف الصحي والبرك الزراعية وغيرها، داعيًة المواطنين 
إل���ى عدم التردد في اإلبالغ عن أماكن المياه الراكدة ، أو أي أماكن يحتمل أن تتكاثر بها 
حش���رة البعوض. وأوضح م. سامر السميري، أن البلدية تسلمت 40 لترًا من مادة BTI من 
بلدية خانيونس، بالتعاون مع مدير دائرة الصحة والبيئة البلدية د. يوس���ف شبير، وم. 

محمد شلبي رئيس اللجنة العليا لمكافحة البعوض في غزة.
وأشار السميري إلى أن حملة مكافحة البعوض ستستمر حتى نهاية شهر أكتوبر، مبينًا 
أنه في حال وجود شكوى من قبل المواطنين أو المؤسسات المختلفة يتم اإليعاز لقسم 
الصحة للعمل على تحديد مكان الشكوى لكي يتمكن الطاقم المختص من زيارة الموقع 

والتعامل مع المشكلة والقضاء عليها ميدانيًا بالطرق المتبعة.
وطالب الس���ميري، كافة المواطنين بضرورة إتباع اإلرش���ادات للحد من ظاهرة انتش���ار 
البع���وض وتقلي���ل المخاطر المحدقة به���م، وذلك بالتخلص من أماك���ن توالد وتكاثر 
البع���وض في البرك والمس���تنقعات من خالل ردمها أو تجفيفه���ا، والعمل على إغالق 
وإحكام مناهل الصرف الصحي وخزانات المياه. ودعا السميري، المواطنين إلى عدم ترك 
صنابير المياه أو المصارف مفتوحة إلنها تس���اعد في إحداث تجمعات مائية، وتركيب 
شبك حماية دقيق على األبواب والشبابيك وأنابيب التهوية لمنع دخول حشرة البعوض.

غزة/ االستقالل:
أكد رئي���س بلدية المغ���ازي محمد 
النجار، على ضرورة تفعيل المشاركة 
السياس���ية في الهيئ���ات المحلية، 
مشددًا على أن البلدية مفتوحة لكافة 
فئ���ات المجتمع بهدف المش���اركة 

الفاعلة وفي كافة المستويات.
ج���اء ذلك خ���الل لقاء ح���واري حول 
التقيي���م المجتمع���ي للمش���اركة 
السياس���ية في الهيئ���ات المحلية، 
بالتع���اون مع المركز الفلس���طيني 
للديمقراطي���ة وحل النزاعات، والذي 
جرى خ���الل يومي���ن ف���ي جمعية 

المغازي للتأهيل المجتمعي.
وأدار اللق���اء في الي���وم األول، رائد 
الفلس���طيني،  المركز  من  س���عادة 
بمش���اركة فئ���ة الش���باب م���ن كال 
الجنس���ين، حيث قام بتنفيذ بطاقة 
التقييم المجتمعي حول المشاركة 
السياسية لفئة الشباب في الهيئات 

المحلية.
 وفي اليوم الثاني نف���ذت البلدية، 
بطاقة التقيي���م المجتمعي ألعضاء 

وموظفي البلدية، ثم عقدت جلس���ة 
ضمت ممثلي فئة الش���باب وممثلي 
عن البلدية، وتم التوافق خاللها على 
رؤيا واحدة مش���تركة بهدف العمل 
عليها وتفعيل المشاركة السياسية 

في الهيئات المحلية.
أن بطاقات  البلدي���ة،  واعتبر رئيس 
التقيي���م المجتمع���ي ه���ي إحدى 
المجتمعي���ة،  المس���اءلة  وس���ائل 
مشيرًا إلى أن البلدية نفذت العديد 

من ادوات المس���اءلة مث���ل ميثاق 
المواطن وجلسات االستماع وغيرها 
من الوس���ائل ، بهدف تحقيق مبدأ 
المس���اءلة والش���فافية بين البلدية 

وفئات المجتمع المحلي.

غزة/ االستقالل:
أعرب منتدى اإلعالميين الفلس���طينيين عن إدانته الش���ديدة لتواصل جرائم االحتالل 
"اإلسرائيلي" بحق الصحفيين الفلسطينيين، مطالبًا االتحاد الدولي للصحفيين بضرورة 
التحرك العاجل لمحاس���بة قادة االحت���الل على انتهاكاته���م المتواصلة بحق اإلعالم 
الفلسطيني. وأشار المنتدى في تصريح صحفي، يوم أمس السبت، إلى إصابة الصحفي 
زكي عوض الله برصاص جيش االحتالل "اإلسرائيلي" في القدم خالل تغطيته لفعاليات 
مس���يرة العودة ش���رقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أول أمس الجمعة، وكذلك إصابة 

الزميلة هبة عواد بقنبلة غاز في يدها خالل تغطيتها لألحداث في خان يونس.
وبين أن االس���تهداف "اإلس���رائيلي" الجديد يأتي في س���ياق مسلس���ل متواصل من 
االس���تهداف الواضح والمتعمد للصحفيين الفلس���طينيين في محاولة إلخفاء جرائم 
االحتالل ضد المدنيين العزل، مؤكدًا أن االحتالل تمادى في غطرس���ته عبر استهدافه 
المتعمد لفرس���ان اإلعالم الفلس���طيني، األمر ال���ذي يتطلب تدخال فوري���ًا وعاجال من 
المنظمات الدولية للجم االحتالل وحماية الصحفيين من بطشه، معتبرًا استمرار الصمت 
"مشاركة فعلية في الجرائم ضد الصحفيين".  وأفاد أن حصيلة االستهداف اإلسرائيلي 
للصحفيين منذ انطالق مس���يرات العودة في الثالثين من م���ارس الماضي تجاوزت ال� 
180 إصابة بالرصاص وقنابل الغاز، مشيرًا إلى استشهاد اثنين من الصحفيين برصاص 

االحتالل اإلسرائيلي، وهما الزميل ياسر مرتجى والزميل أحمد أبو حسين

ففي شرق غزة أدى المشيعون صالة الجنازة   على الشهيد بدوان في المسجد 
العمري الكبير، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة.

وكان بدوان ارتقى جراء تعرضه لعيار ناري إسرائيلي، في صدره شرق غزة  عصر 
الجمعة  الماضية، كما أعلنت وزارة الصحة.

وفي خانيونس ش���يع المواطنون الش���هيد أبو فرحانة )أب���و دقة(، بعد الصالة 
عليه في مسجد عمر بن عبد العزيز، في بلدة عبسان الكبيرة ثم دفنه في مقبرة 

البلدة.
وفي بلدة "بنى سهيال"، أدى المشيعون صالة الجنازة، على جثمان الشهيد، أبو 

خاطر، في مسجد حمزة بن عبد المطلب، قبل أن يدفن في مقبرة البلدة.
وفي مدينة رفح، صّلى المش���يعون على جثمان الش���هيد، محمود قشطة، في 

مسجد بدر، وسط المدينة.
وشهد قطاع غزة، أول أمس حالة توتر شديدة، حيث شنت الطائرات اإلسرائيلية 
غ���ارات على 60 هدفا في غ���زة، وأعلن الجيش اإلس���رائيلي مقتل أحد جنوده، 

برصاص قناص فلسطيني.

بلدية المغازي تؤكد على أهمية المشاركة 
السياسيــة فــي الهيئــات المحليــة

مجمع ناصر الطبي يفتتح مؤتمره العلمي الثامن

جماهري غفرية 

امل�صادقة على  ..
بكريات لـ"اال�صتقالل":...

منتدى اإلعالميين يدين 
صمت المنظمات الدولية 
على استهداف الصحفيين

بلدية وادي السلقا 
تكافح حشرة 

البعوض بيلوجيًا

االستيطانية المتطرفة والتي تضمنت حشد 
المس���توطنين ، إلحي���اء ما يس���مى » ذكرى 

خراب الهيكل اليوم االحد.
وكانت م���ا تس���مى ب�«منظم���ات« الهيكل 
المزع���وم دع���ت الى أوس���ع مش���اركة في 
اقتحام���ات المس���جد االقصى الي���وم االحد 
وطيلة االس���بوع تزامنا مع ما أس���مته ذكرى 

خراب الهيكل.
ودعا »الحراك الشعبي لنصرة األقصى«، عبر 
بيان���ات تم توزيعها الجمعة في المس���جد 
األقصى، أهالي القدس والداخل الفلسطيني 
المحتل من���ذ العام 1948م، وكل من يتمكن 
الوصول إلى المس���جد األقص���ى، للرباط فيه 
القتحامات المس���توطنين اليوم  والتصدي 

األحد .
وش���دد بكيرات ل�«االس���تقالل« على أن كل 
محاول���ة من االحتالل اإلس���رائيلي  ودعوات 
المس���توطنين ، القتحام المس���جد األقصى 
تقابله���ا دعوات من النش���طاء عل���ى مواقع 
التواصل االجتماعي والمؤسسات المقدسية 
وغيره���ا؛ للتص���دي لالقتحام���ات والتواجد 
اليهودي فيه، من خالل مسير عام  ودعوات 

لشد الرحال والرابط فيه. 
وأشار إلى ارتفاع أعداد المستوطنين الذين 
اقتحموا المس���جد األقصى خالل السنوات 
األربع���ة األخي���رة ، إذ وص���ل عددهم خالل 

عام 2014 ل� 13 ألف مس���توطن ، وفي العام 
2015 ل�نحو 17,500مس���توطن ، وما يقارب 
18 ألف خالل الع���ام 2016 ، ليرتفع العدد 
ل�23  في العام 2017 ، ووصل خالل األشهر 
الماضية فقط من العام الجاري نحو 22 ألف 

مستوطن . 
 وأضاف » أن زيادة أعداد المقتحمين للمسجد 
األقصى سنويا، ال تساوي عند المسلمين ليلة 
واحدة ، كليلة القدر، إذ يصل عددهم حوالي 
250  ألف، ما يدلل على أن المسجد األقصى  

ال يقبل القسمة على اثنين« . 
 ورأى أن التصعي���د الواضح لالقتحامات من 
قبل وزراء وأعضاء كنيس���ت إس���رائيليين ، 
تظهر حقيقة الموقف الرس���مي السياسي 
لالحتالل اإلسرائيلي، والذي يؤكد أن االعتداء 
على األقصى ال يقتصر فقط على الجماعات 

المتطرفة ، وإنما أيضا على قادتهم. 
المتكررة  المس���توطنين  اقتحامات  ووصف 
للمس���جد األقصى، بالجريمة واالعتداء على 
حرمة المقدس���ات اإلس���المية ، الفتا إلى أن 
االحتالل االس���رائيلي يطمع في المس���جد 
وأعياده  المناس���بات  ويس���تغل  األقص���ى 
بتكثي���ف االقتحام���ات لألقص���ى ؛ بهدف 
استفزاز مشاعر المسلمين وفرض واقع جديد 

في القدس المحتلة. 
وأك���د أن اقتحامات المس���توطنين بحماية 

مش���ددة من الشرطة اإلس���رائيلية و القوات 
الخاصة ، دليل على أحقي���ة مدينة القدس 
للمسلمين وأن المستوطنين هو المعتدون 
، إذ  أنهم ال يج���رؤون على دخوله أفرادًا  بل  

مجموعات .
وأوضح أن م���ا يمارس من انته���اكات بحق 
ح���راس المس���جد األقص���ى ، يؤك���د على 
منهجية االحتالل اإلسرائيلي إلفراغ المسجد 
األقصى من حمات���ه والمدافعين عنه ، األمر 
الذي يقتضى من أبناء الشعب الفلسطيني 
العمل على مؤازرته والوقوف معهم في وجه 

انتهاكات قطعان المستوطنين .
وبين أن الش���عب الفلسطيني ال يعول على 
المواقف العربية تجاه المسجد األقصى  وال 
ينتظر منهم نصره وحمايته ، مشيرا إلى أن 
اس���تمرار حالة الصمت لدى المجتمع الدولي 
ه���ي التي تش���جع االحتالل عل���ى مزيد من 
االنتهاكات بحق المسجد األقصى من جانب 

وعلى الشعب الفلسطيني من جانب اخر. 
, تأتي دعوات المستوطنين في ظل تصعيد 
اقتحام���ات المس���جد األقصى برفق���ة وزراء 
حكوم���ة االحت���الل وأعضاء في الكنيس���ت 
اإلس���رائيلي، فيما تّدعي تقارير الجمعيات 
االس���تيطانية أن االقتحام���ات التي نفذها 
المس���توطنون منذ بداية عام 2018 شكلت 

رقمًا قياسيًا لم يسجل منذ عام 1967.

جانب من اللقاء احلواري

تحدث عن مصادقة حكومة االحتالل على بناء 20 وحدة استيطانية جديدة في 
مستوطنة "متساد".

وأش���ار بريجية إلى أن حكومة االحتالل انتهجت خالل الفترة األخيرة تسمين 
المس���توطنات والبؤر االستيطانية ش���رق بيت لحم، والتي كان آخرها الشهر 
الماضي عندما أعلنت عن إضافة 500 وحدة استيطانية في البؤرة االستيطانية 

"الداد" الجاثمة على أراضي منطقة التعامرة.
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انقرة/ االستقالل:
جلس النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أيتوغ 
أتيجي على الكرسي، وسّلم ذقنه للحالق بعد أن رفعت الحكومة حالة 
الطوارئ في البالد، المعلنة منذ محاولة االنقالب الفاشل صيف 2016.
النائ���ب التركي المعارض بلحيته التي احتفظ بها لعامين مضى إلى 
صالة الحالقة في مبنى البرلمان التركي يرافقه نواب آخرون من حزبه، 

إضافة إلى مجموعة من الصحفيين.
وقال أتيجي للصحفيين بهذه المناسبة إنه عقد العزم منذ عامين على 
ع���دم حلق لحيته احتجاجا على فرض الحكومة حينها لحالة الطوارئ، 
مضيف���ا أن احتجاجه انتهى بعد رفع حال���ة الطوارئ، ولذلك قرر حلق 

لحيته.
ووصف النائب التركي المعارض ما قام به، بأنه أطول فترة احتجاج في 

تاريخ البرلمان التركي.
غي���ر أن المعارضة التركية قالت إن ش���يئا لم يتغي���ر بعد رفع حالة 
الطوارئ طالما أنه س���يتم اس���تبدال قانون الطوارئ بقانون مكافحة 

اإلرهاب.
ولفتت إلى أن الشي الوحيد الذي تغير فقط في تركيا هو "حلق لحية 

هذا النائب البرلماني.

برلماني تركي معارض 
يفي بوعده ويحلق 
لحيته بعد عامين

لندن/ االستقالل:
واجهت مئات الس���يارات أزم���ة مرورية خانقة، على 
إحدى الطرق الس���ريعة في بريطانيا، بسبب "عائلة 

من البط" أصرت على عبور الطريق رغم خطورته.
وكان الطريق الس���ريع الواقع بالق���رب من واتفورد، 

ازدحم بشدة مساء األربعاء، بعد أن تم إغالق مناطق 
منه، في محاولة إلخراج البط بأمان.

لك���ن بعد إخ���راج البط، ع���ادت "العائل���ة العنيدة" 
للتسلل إلى الطريق 3 مرات، من خالل سياج مكسور، 
في محاولة مس���تميتة لعبور الش���ارع، وفق ما ذكر 

موقع "مترو".
 Highways" وق���ام الحس���اب الرس���مي لش���ركة
England"، بنش���ر تغري���دة تتضمن ص���ورة للبط 
الذي أصاب حركة السير بالشلل، معلقة بأن الطيور 

أصبحت بأمان وتم فتح الشارع من جديد.

االستقالل/ وكاالت:
طور باحثون يابانيون، رقاقة الس���لكية تساعد على 
عالج الس���رطان من خالل استهداف الخاليا واألورام 

داخل الجسم عبر تقنية اإلضاءة.
وتص���در الرقاق���ة التي جرى تطويره���ا في جامعة 
واس���يدا اليابانية اللونين األحم���ر واألخضر، وهو ما 
يساعد األطباء على تحديد وتدمير الخاليا السرطانية 

داخل الجسم.
وصنعت الرقاق���ة الصغيرة من مادة البالس���تيك، 
وحين تدخل إلى منطقة ما في الجسم تعتمد على 
تحفيز البروتين لتسهيل مهمتها في القضاء على 
الورم، علما أنه بمقدور األطباء تشغيلها أو إطفاؤها، 

وفق ما نقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وأظهرت االختبارات التي أجريت على فئران مصابة 

بالسرطان لمدة عشرة أيام نتائج مشجعة باستخدام 
هذه الطريقة.

وتعتمد مستش���فيات ح���ول العالم عل���ى العالج 
الضوئي الديناميكي لتدمير الخاليا السرطانية عبر 
استخدام مواد محسس���ة للضوء بغرض إحداث رد 
فعل كيميائي، لكن الباحثين يعتقدون أن الرقاقة 

الجديدة أكثر تطورًا.

االستقالل/ وكاالت
انتقل����ت عائلة فرنس����ية مكونة من 
خمس����ة أفراد للعيش ف����ي أول منزل 

مصنوع عبر الطباعة ثالثية األبعاد.
وتبلغ مس����احة المنزل 95 مترًا مربعًا 
وبه 4 غرف للنوم، ويش����مل تصميمه 
جدرانًا منحنية للحد من آثار الرطوبة، 
مع مراعاة معايير التصميم لألشخاص 

ذوي اإلعاقات.
وتم تصميم المنزل ألول مرة من قبل 
فريق من المهندس����ين المعماريين 
والعلم����اء وبع����د ذلك، تم����ت برمجة 
التصميم إلى الطابعة ثالثية األبعاد، 
والتي نقل����ت إلى موقع بن����اء المنزل 
حيث ب����دأت ف����ي رفع الج����دران في 
طبقات، عبر ضخ مادة البولي يوريثين 
والتي تتجمد وتتحول إلى مادة صلبة، 
ويتك����ون كل جدار م����ن طبقتين مع 
وج����ود فراغ بينهما لملء األس����منت، 
وبع����د ذل����ك يت����م تثبي����ت األبواب 
والنواف����ذ والس����قف وبذل����ك يصبح 

المنزل جاهزا.
رئيس المش����روع ف����ي جامعة نانت 
“بين����وا فوري����ت”، ق����ال: ” إن هذه 

التقني���ة س���تقلل من تكلف���ة البناء 
بنس���بة 25% في الخمس س���نوات 
القادمة، و 40% خالل السنوات العشر 
أو ال����15 القادم���ة،  وأيضا ستس���مح 
بمساحة كبيرة من اإلبداع للمعماريين 

.“
وعّبر فوريت عن رغبته في الجمع بين 
المنازل الصديقة للبيئة و الهندس���ة 
المنزل تم  الحديثة، فهذا  المعمارية 

بناؤه بمح���اذاة األش���جار والتي يبلغ 
عمره���ا 100 ع���ام، وتعم���ل الجدران 
المنحنية على تحس���ين دوران الهواء 
وتقلي���ل الرطوبة وتقوي���ة المقاومة 
الحرارية، أيضا المن���زل مهيأ لمراعاة 
احتياجات األش���خاص ذوي اإلعاقات 
وله منفذ للكراسي المتحركة ويمكن 
التحك���م في���ه م���ن خ���الل الهاتف 

المحمول.

ُيش���ار إلى أنه استغرق طباعة المنزل 
54 س���اعة فقط، واس���تغرق األمر 4 
واألبواب  بالنواف���ذ  أش���هر إلكمال���ه 
والسقف، ويبلغ إجمالي التكلفة 234 
ألف دوالر أمريكي، وهو ما يمثل توفير 
بنسبة20%، لذا على ما يبدو لن تحتاج 
إلى عمال بناء ومهندسين معماريين 
المس���تقبل، فربما  لبناء منزل���ك في 
تكتفي بمبرمج وطابعة ثالثية األبعاد.

االستقالل/ وكاالت:
خسر رجل بريطاني نحو 140 كجم من وزنه في غضون عامين، وحصل 
على جائزة وطنية كأفضل تجربة للتخس���يس في عام 2018، بعد أن 

سار نحو 6000 ميل.
ويعان���ي ديف النكس���تر )45 عامًا( من مرض الس���كري م���ن النوع2، 
باإلضافة إلى ارتفاع ضغط الدم وآالم المفاصل، وارتفاع الكوليسترول 

وبداية النقرس وانقطاع التنفس أثناء النوم، بسب زيادة الوزن.
وبع���د أن وصلت حياته إلى نقطة حرجة، انضم النكس���تر إلى برنامج 
س���ليمنغ وورلد، في أبريل )نيسان( عام 2016، وبدأ بالمشي لمسافات 
طويلة كل يوم، مس���جاًل مس���افة تزي���د عن المس���افة الفاصلة بين 
سان فرانسيس���كو ونيويورك في االتجاهين، بحسب صحيفة ميرور 
البريطانية. ووصل وزن النكس���تر إلى نح���و 310 كيلوغرامات، قبل أن 
يتبع نظام التخس���يس، ويخس���ر نحو 140 كجم من وزنه، وينخفض 
مقاس خصره من من 66 إلى 36 إنش���ًا، ولم يعد بحاجة إلى تناول أية 

أدوية للتعامل مع حاالته الصحية السابقة.

االستقالل/ وكاالت:
ينظر أعضاء المجلس المحلي في جولد كوس���ت بمدينة كوينزالند 
األس���ترالية في اقتراح فريد من نوعه، إلنش���اء أول مقبرة تحت الماء 

في العالم.
واستلهمت هذه الفكرة من نصب نيبتون التذكاري في والية فلوريدا 
األمريكي���ة، ومن المتوقع أن تتحول المقبرة في حال الموافقة عليها 
إلى نقطة جذب س���ياحية لعش���اق الغوص، كما أنها ستوفر مكانًا 

لدفن األشخاص الذين أمضوا حياتهم في أعالي البحار.
وبداًل من وس���ائل الدفن التقليدية، سيتم تأمين هياكل تحت الماء 
يتم تصنيعها بمواد صديقة للبيئة لدفن األموات، بحسب موقع ذا 

ويست األسترالي.
وقال توم تيت عمدة جولد كوست، إن تزايد أعداد السكان، جعل من 
الض���روري العثور على مواقع دفن بديلة، وأضاف: "المدن الكبرى في 
أس���تراليا والعالم تفتقر إلى مواقع الدفن. ونظرًا لحب األستراليين 
للمحيط، فإن فكرة الدفن تحت الماء يمكن أن تكون قابلة للتطبيق".

وس���يتم بناء المقبرة في موقع مقترح بجوار هرم الغوص، وهو موقع 
جذب سياحي معروف في المنطقة.

أول مقبرة تحت 
سطح البحر قريبًا 

في أستراليا

عائلة تسكن في منزل مطبوع باألبعاد الثالثية!

يخسر 140 كجم في عامين 
بعدما سار 6000 ميل

شلل مروري.. والسبب »عائلة من البط«

رقاقة بالستيكية تحارب السرطان بتقنية اإلضاءة

�أطفال يلهون يف حديقة �ألعاب مائية مبدينة غزة   ) ت�صوير/ حممود عجور(


