
غزة/ قاسم األغا: 
ثّمنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلس����امية في قطاع غزة، 
أمس األح����د، الجهود المصرية إلنجاز المصالحة الفلس����طينية، 
ووقف الع����دوان الصهيوني األخير على قطاع غزة. وخال مؤتمر 
صحفي بمدينة غزة، قالت اللجن����ة: "نثمن موافقة حركة حماس 

على الورقة المصرية، وندعو األطراف كاّفة للتجاوب مع 
جهود مصر لتحقيق المصالحة بأقصى سرعة ممكنة".
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إصابة مواطَنْين بقصف لالحتالل شرق جباليا
غزة/ االستقال:

أصي���ب مواطنان مس���اء أمس األح���د، إثر قصف 
»إسرائيلي« استهدف مجموعة من الشبان شرقي 
بلدة جباليا شمالي قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة 
في بي���ان مقتض���ب اطلعت عليه »االس���تقال« 
بوص���ول إصابتي���ن لمواطنين اثني���ن بجراح بين 
طفيفة ومتوسطة جراء استهداف لقوات االحتال 
»اإلسرائيلي« شرق جباليا. ورفعت قوات االحتال 
في اآلون���ة األخيرة وتي���رة قصف الش���بان قرب 
السياج الفاصل مع األراضي الفلسطينية المحتلة، 

ورافقها استهداف لمواقع للمقاومة الفلسطينية. 
يذكر أن جهودًا ووساطات مصرية وقطرية وأممية 
أثمرت مس���اء الجمعة بالعودة إل���ى حالة الهدوء 
الس���ابقة من التهدئة في قطاع غزة بين فصائل 
المقاومة واالحتال اإلسرائيلي المبرمة عام 2014.

وجاءت تلك الجهود عقب تجدد العدوان اإلسرائيلي 
عل���ى القط���اع الجمعة الماضي���ة والذي أس���فر عن 
استش���هاد 4 مواطني���ن، قبل أن تتمك���ن المقاومة 
الفلسطينية من قتل جندي »إسرائيلي« شرق السياج 
الفاصل مع األراضي المحتلة برصاص قناص من غزة.

شعث لـ »االستقالل«: نمر 
بمرحلة خطيرة للغاية ودول 

كبرى تبحث عن بديل لعباس 

البطش لـ »االستقالل«: 
»التهدئة« لم تشمل وقف 
الطائرات والبالونات الحارقة

غزة/ قاسم األغا:
نفى القيادي بحركة الجهاد اإلس���امي في فلس���طين خالد البطش، أن تكون 
»التهدئة« التي تم إبرامها مؤخرًا بين فصائل المقاومة بغزة واالحتال برعاية 
مصرية وأممية، تتضمن وقفًا إلطاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من 

غزة/ خالد اشتيوي:
طالب العش���رات من األطفال 
بغ���زة بفك  الفلس���طينيين 
عل���ى  المف���روض  الحص���ار 
القط���اع المحاص���ر منذ نحو 

عامًا،  عش���ر  اثن���ى 
منددي���ن بجرائ���م 

غزة/ دعاء الحطاب:
لم يكن الش���اب ش���عبان أبو خاطر يرغب أن تكون حكايت���ه عادية ُتطوي بين 

الصفحات س���ريعًا، فقد رسم تفاصيلها بحلوها ومرها بمظروٍف 
واح���د فيه رصاص���ة ووردة، قدمة لمخطوبت���ه " صفاء" قبل عقد 

سلطة المياه: 95 % من آبار مياه
 غزة ال تتوافق مع معايير الجودة

غزة/ سماح المبحوح:
أعلنت سلطة المياه في قطاع غزة يوم أمس األحد، أن أكثر من 95% من 
آبار مياه الش���رب في القطاع ال تتوافق مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى 

تدني نسب االلتحاق 

»األزمات االقتصادية« تصيب 
جامعات غزة في مقتل

غزة/ محمد مهدي: 
وجهت الظ���روف االقتصادية الصعبة التي يمر بها قط���اع غزة خال الفترة 

الحالية ضرب���ة قوية وقاضية للجامعات الفلس���طينية في ظل 
تدني نس���ب إقبال الطلبة الجدد على االلتحاق بس���لك التعليم 

»وردة ورصاصة« تختصر حكاية 
الشهيد »شعبان« وزوجته 

فصائل: اقتحام األقصى 
عدوان خطير سيفجر األوضاع 

أكثر من 1000 مستوطن 

غزة/ محمود عمر:
شهدت ساحات المسجد األقصى صباح أمس وساعات ما بعد الظهر 

س���اعات عصيبة  على وقع اقتحام���ات جماعية نفذها نحو 
1336 مس���توطنًا، في حين أدى العشرات طقوسًا تلمودية 

القوى الوطنية تؤكد استمرار مسيرات 
العودة وتثمن الجهود المصرية للمصالحة

2 2

2 2

2 2

�أطفال غزة 
يطالبون 

بفك �حل�صار 
عن �لقطاع

السقا لـ »االستقالل«: وفرة 
كبيرة في أعداد األضاحي 

�لقطاع 
�ل�صحي بغزة 
بحاجة لنحو 
دوالر مليون   5

غزة/ االستقال
قال منس���ق األم���م المتحدة 
للش���ؤون اإلنس���انية جيمي 
القط���اع  إن  ماكغولدري���ك، 
الصح���ي ف���ي قط���اع غ���زة 

يس���تلزم تمويل ب� 
22»4,5« ملي���ون دوالر 

وزارة األسرى تدعو لتكثيف 
التضامن مع األسير شوكة

غزة/ االستقال:
 دعت وزارة األس���رى والمحررين بغزة يوم أمس االحد، الجهات الرس���مية 

والش���عبية وكافة اح���رار العالم إلى ضرورة تكثيف وتوس���يع 
جهودهم التضامنية مع األسير حسن شوكة )30 عامًا( من بيت 

المصالحة تقطع الطريق على »صفقة القرن« 

م�صتوطنون يوؤدون طقو�صًا تلمودية  �أمام حائط �لرب�ق بالأق�صى �أم�س

ادعيس يطالب بحماية األقصى 
من اقتحامات المستوطنين

رام الله/ االستقال:
طالب وزير األوقاف والش���ؤون الدينية يوسف ادعيس بضرورة حماية المسجد األقصى 
في وجه االقتحامات التي تقوم بها عصابات المس���توطنين بشكل يومي، والتي وصلت 
يوم أم���س، إلى أعداد كبيرة جدًا. وقال ادعيس في تصريح صحفي: " على المس���لمين 

�لقد�س �ملحتلة/ �ل�صتقالل:
نّف��ذ �أكرث من �ألف م�صتوطن »يه��ودي«، �أم�س �لأحد، عملية �قتحام هي 
�لأو�ص��ع يف �لآونة �لأخرية؛ لباحات �مل�صج��د �لأق�صى �ملبارك، بذكرى 
ما ي�صمونه »خ��ر�ب �لهيكل« �ملزعوم، و�صط حر��صة م�صدّدة من �صرطة 

ة. و�أفادت د�ئرة �لأوقاف �لإ�صالمية بالقد�س  وقّو�ت �لحتالل �خلا�صّ
�ملحتل��ة ب��اأن �صرطة �لحتالل �صمح��ت لأكرث م��ن )1340( م�صتوطن 

باقتح��ام �مل�صج��د �لأق�ص��ى، عل��ى مرحلَت��ن، و��صف��ًة هذ� 
�لقتحام ب� »�ل�صتباحة �خلطرية للم�صجد �ملبارك«.

في خطوة القت ردود فعل غاضبة 

أكثــر مــن ألــف مستوطــن يقتحمــون
 األقصــى بحراســة شرطيــة »مشــددة«

توقعات بضعف اإلقبال 
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رام الله/ االستقالل:
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، 
اقتحام المئات م���ن اليهود المتطرفين لباحات 
المس���جد األقصى المب���ارك والقي���ام بصلوات 
تلمودي���ة، في إط���ار إحياء ما ُيس���مى ب�"ذكرى 
خراب الهيكل"، واعتبرته���ا جزءًا من التصعيد 
المس���جد  الحاصل في اس���تهداف  االحتاللي 
األقص���ى المبارك والبل���دة القديمة في القدس 

المحتلة.
ورأت الوزارة في بيان صحفي يوم أمس األحد، أن 
هذا التصعيد يأتي في إطار خطط وسياس���ات 
موضوعة من جانب الحكومة اإلسرائيلية وأذرعها 
المختلف���ة لتهوي���د البلدة القديم���ة بالقدس 
المحتلة ومحيطها، خاص���ة المنطقة الجنوبية 

للمسجد االقصى، وهو ما يجري تنفيذه من خالل 
"اتحاد منظم���ات الهيكل" وعدي���د المنظمات 
اليهودية المتطرفة األخرى، التي تحاول تهويد 
البل���دة القديم���ة وتكريس التقس���يم الزماني 

والمكاني للمسجد األقصى.
وقال���ت الخارجية: "ف���ي اآلونة األخي���رة بدأت 
تلك المنظم���ات المتطرفة تنفيذ برامج خطيرة 
لتنظيم اقتحامات واس���عة عناصرها هذه المرة 
من األطف���ال اليهود ل�توعيته���م بأهمية بناء 
ما ُيس���مى ب�"الهيكل"، هذا كله، يأتي تمهيدًا 
وترويجًا لقرارات سياس���ية اس���رائيلية خطيرة 
تمس باألقصى ومكانته مدعومة بشكل واضح 
من أركان االئتالف اليميني الحاكم في اسرائيل، 
وأعضاء كنيست في مقدمتهم عضو الكنيست 

الليكودي والحاخام المتطرف "يهودا غليك".
وأكدت أن ه���ذا التصعيد يس���تدعي تعميق 
التنس���يق م���ع المملك���ة األردنية الهاش���مية 
الش���قيقة لمواجهة االس���تهداف االسرائيلي 
للمس���جد األقصى المبارك وباحات���ه ومحيطه، 
ويتطلب أيضا تحركًا عاجال من منظمة التعاون 
اإلس���المي وقب���ل ف���وات األوان، لوق���ف هذه 
المخططات المستمرة والممنهجة الهادفة الى 
تطويع العرب والمس���لمين للقبول بالتغييرات 
التدريجية التي تفرضها سلطات االحتالل على 
المس���جد االقصى كأمر واقع يصع���ب التراجع 
عنه، تمهيدًا للصدمة الكبرى للشعوب العربية 
واإلس���المية في هدم المس���جد األقصى لبناء 

"الهيكل" المزعوم.

رام الله/ االستقالل:
طالب وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف 
ادعيس بضرورة حماية المسجد األقصى في 
وج���ه االقتحامات التي تق���وم بها عصابات 
المستوطنين بش���كل يومي، والتي وصلت 

يوم أمس، إلى أعداد كبيرة جدًا.
وق���ال ادعيس في تصري���ح صحفي: " على 
المس���لمين في فلس���طين وخارجها العمل 
بحزم م���ع ه���ذه االقتحامات، وش���د الرحال 

إل���ى األقصى، لص���د الهجمات المس���عورة، 
والخطي���رة، ومواجهته���ا حفاظ���ًا على حق 
المس���لمين الديني، والتاريخي، والسياسي 
في المس���جد األقصى". وأض���اف " األقصى 
في ه���ذه األوقات يحتاج من���ا للعمل والجد 
وليس للتصريح���ات التي ال تجدي نفعًا في 
ظل ه���ذا االحتالل الذي يعمل على س���رقة 
أرضنا، وتاريخنا، وأماكن عبادتنا، ومقدساتنا 

اإلسالمية والمسيحية".

وطالب وزير األوقاف "الكل العربي واإلسالمي 
بالعمل على إيقاف هذه االقتحامات، ومنعها 

بكافة السبل".
واقتحم أكثر من ألف مس���توطن يوم أمس 
األح���د باحات المس���جد األقص���ى المبارك، 
تحت حراس���ة مش���ددة من قوات الش���رطة 
اإلس���رائيلية، في وقت دعت القوى الوطنية 
واإلسالمية للنفير العام والرباط في المسجد 

للتصدي للمقتحمين.

غزة/ االستقالل:
 قررت السلطات المصرية إغالق معبر رفح البري اليوم االثنين وذلك 

بمناسبة االحتفاالت المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو.
وأعلن���ت إدارة معب���ر رفح الب���ري أن اليوم هو عطلة رس���مية وذلك 
بمناس���بة ذكرى 23 يوليو لدى الجان���ب المصري. وغادرت عبر معبر 
رفح البري يوم أمس، خمس س���يارات اسعاف إلى الجانب المصري 
تقل 9 جرحى من مصابي مسيرة العودة ويرافقهم 9 مرافقين. كما 
غادرت عبر المعبر ثالث حافالت تقل 270 مس���افرًا منذ بدء س���اعة 
عمل المعبر. وتواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري في كال 

االتجاهين أمام حركة المسافرين.

ادعيس يطالب بحماية األقصى من اقتحامات المستوطنين

مصر تقرر إغالق 
معبر رفح اليوم

الخارجية: تصعيد المستوطنين في
 األقصى يستدعي ردًا عربيًا ودوليًا

غزة/ االستقالل:
أكد مس���ئول المكتب اإلعالم���ي لحركة الجهاد اإلس���المي داوود 
ش���هاب، أن سياس���ة الحصار والعدوان التي اتبعها ليبرمان ضد 
قطاع غزة، فشلت فشاًل ذريعًا أمام الصمود الفلسطيني في القطاع.

وش���دد شهاب في تصريح صحفي على أن ليبرمان يحاول الخروج 
بماء وجهه من خالل تراجعه عن إجراءات تشديد الحصار.

وقال شهاب "ليس الهدف من المسيرات الوطنية عودة األمور إلى 
ما كانت عليه من قبل، هذه األساليب الخداعة ستؤدي إلى توسيع 

المأزق، وعلى العالم كله أن يدرك ذلك.
 إنهاء الحصار وكسره حق طبيعي للشعب 

َّ
وش���دد شهاب، على أن

الفلس���طيني، ويترتب على ذلك إنهاء كل اإلجراءات والسياسات 
التي بنيت على الحصار.

شهاب: سياسة الحصار 
والعدوان »اإلسرائيلي« 
فشلت أمام صمود شعبنا

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين يوم أمس 
األحد، بارتفاع عدد األسرى المضربين عن الطعام ضد 
اعتقالهم اإلداري إلى 6 أسرى، أقدمهم األسير حسن 
شوكة من بيت لحم، وهو مضرب عن الطعام منذ 50 

يومًا.
وأك���د محام���ي الهيئة ل���ؤي عكة، أن ثالثة أس���رى 
يواصلون إضرابهم عن الطع���ام منذ 18 يومًا، وهم: 
إس���الم جواريش ومحمود عياد وعيسى عوض، فيما 
انض���م األس���يران أنس ش���ديد وعمر أبو ش���خيدم 
لإلضراب عن الطعام ضد اعتقالهما اإلداري الخميس 

الماضي.
وأض���اف عك���ة، أن المضربين يعانون م���ن آالم في 
الرأس، والمعدة، والمفاصل، وفقدان للتوازن، وأوجاع 
في الخاصرتي���ن، كما أنهم يرفضون أخذ المدعمات 
وإجراء الفحوص الطبية، بالمقابل فإن إدارة معتقالت 
االحتالل ُتمارس ضغوطًا على األسرى إلجبارهم على 

فك إضرابهم.
ُيذك���ر أن ع���دد األس���رى اإلداريين ف���ي معتقالت 
االحتالل اإلس���رائيلي وصل إلى قرابة )430( معتقاًل 
إداريًا، بينهم اثنان من األسرى القاصرين، وهما ليث 
أبو خرمة معتقل منذ 2017/7/20 من قرية كفر عين 
والطفل حسام خليفة معتقل منذ 2017/11/13 من 

قرية الولجة، إضافة إلى األسيرة النائب خالدة جرار.

تفاقم صحة األسرى 
المضربين عن الطعام 

والعدد يرتفع إلى 6

غزة/ قاسم األغا:
نفى القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين 
خالد البطش، أن تك���ون "التهدئة" التي تم إبرامها 
مؤخ���رًا بين فصائل المقاومة بغزة واالحتالل برعاية 
مصري���ة وأممي���ة، تتضّمن وقفًا إلط���الق الطائرات 
الورقية والبالونات الحارقة من قطاع غزة، نحو مواقع 

ومستوطنات االحتالل فيما ُيسمى ب�"غالف غزة".
وف���ي تصري���ح ل�"االس���تقالل" قال البط���ش وهو 
رئيس الهيئة الوطنية العليا   "لمسيرة العودة وكسر 
الحصار": "إن تلك الطائرات والبالونات شكل سلمّي 
كفاحّي، ستتمّس���ك به الهيئة، وهي ال تملك الحق 

في وقف هذه اإلبداعات الشعبّية". 
وعق���ب التوص���ل إل���ى "التهدئ���ة"؛ الت���ي أعقبت 
استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل جندي "إسرائيلي" 
برصاص قناص فلسطيني، زعمت مواقع إعالم عبرّية، 
نقاًل عن مس���ؤولين سياس���يين لدى االحتالل )لم 
تسّمهم( قولهم إن وقف إطالق النار المبرم يشمل 

االمتناع عن إطالق الطائرات والبالونات الحارقة.
وبذريع���ة الطائ���رات والبالونات الحارق���ة، تواصل 
سلطات االحتالل، منذ أسبوع، إغالق "كرم أبو سالم"، 
المعبر التجاري الوحي���د لقطاع غزة )جنوب(، وتمنع 
إدخال البضائع واألدوية والمواد التموينية عبره، كما 
قلصت مساحة الصيد إلى مس���افة 3 أميال، وذلك 
بعد أيام على قرار تقليصها من مسافة 9 أميال إلى 

6 أميال.
ولم تنجح وس���ائل االحتالل التكنولوجية في وقف 
هذه الطائرات والبالونات، التي تسببت بإحراق آالف 
الدونمات الزراعية واألحراش بمستوطنات "الغالف"؛ 
ما استدعى من االحتالل استهداف مطلقيها بشكل 

مباش���ر. وأّكد البطش أن محاوالت االحتالل اليائسة 
لوقف "مس���يرات العودة" من خالل االس���تهداف 
المتعّمد للمتظاهرين السلمّيين، واألراضي الزراعية 

للمواطنين، ومواقع المقاومة، لن تفلح.
وأضاف: "المسيرات بأشكالها وإبداعاتها السلمّية 
كاّفة س���تتواصل، رغم العدوان المنّظم والمستمر 
ال���ذي يتعرض ل���ه ش���عبنا، ورغم مس���اعي العدو 
عسكرة المسيرات، وجّر قطاع غزة إلى مرّبع االشتباك 

العسكري".
إلى ذلك، كش���ف البطش ع���ن أن اللجنة القانونية 
والتواصل الدولي التابعة لمس���يرة العودة، تتجّهز 
لعق���د مؤتمر قانون���ي دولي للوق���وف على إرهاب 

االحت���الل وممارس���اته العدوانية بش���كل قانونّي 
وإنساني، مرجحًا أن ُيعقد المؤتمر إما في العاصمة 

المصرية )القاهرة(، أو في مدينة غزة. 
وأوض���ح أن اللجن���ة القانونية عل���ى تواصل دائم 
مع المنظم���ات والمؤسس���ات الحقوقي���ة الدولية 
والبرلمانات واالتحادات المختلفة على مس���توى من 
العالم؛ من أجل دعم مسيرات العودة وكسر الحصار.

 وتابع: "قطعنا ش���وطًا كبيرًا في هذا الجانب، إذ بدا 
ذلك واضحًا في قرار االتحاد الطالبي األكبر في الهند 
  )BDS( )يضم 4 مليون عضو( دعم حركة المقاطعة ال�
تضامنًا مع فلس���طين، ومقاطعة شركات )HP( ب� 9 
حزيران/ يوني���و الماضي؛ بس���بب تواطؤها الموّثق 
في انتهاكات االحتالل الجس���يمة لحقوق اإلنسان 

الفلسطيني."

امل�صاحلة الوطنية
وبش���أن المصالحة الفلس���طينية، ثّمن الدور الذي 
تبذله مصر بصفتها "ش���ريكة" للفلسطينيين في 

نضالهم وكفاحهم  الوطني ضد االحتالل.
وثمن البطش موافقة حركة حماس على ورقة اآلليات 
المصرية للمصالحة، واصفًا إياه ب�"الموقف اإليجابي 
والمتق���ّدم للحركة"، معرًبا عن أمل���ه في أن تعطي 
حركة "فتح" ورئيس الس���لطة محمود عّباس موقفًا 
مماثاًل؛ للش���روع في خطوات المصالح���ة العملّية، 

وتجاوز ملف االنقسام.
وأّكد على أن من يّدعي حرصه على قطع الطريق أمام 
"صفقة القرن" ف�"المصالحة هي العنوان"، إلى جانب 
"رفع السلطة إلجراءاتها العقابية التي تفرضها على 

قطاع غزة".

المصالحة تقطع الطريق على »صفقة القرن« 

البطش لـ »االستقالل«: »التهدئة« لم 
تشمل وقف الطائرات والبالونات الحارقة

خالد البط�ش
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اقتحامات  االحت���ال  ق���وات  واس���تبقت 
المستوطنين بتعزيز وجودها في القدس 

والمسجد األقصى ومحيطه.
وجاءت هذه االقتحامات اس���تجابة لدعوة 
جماع���ات "الهي���كل المزع���وم" ألنصارها 
ولجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة 
باقتح���ام األقصى حتى نهاية األس���بوع 
الج���اري تزامنًا مع ما أس���مته ذكرى خراب 

"الهيكل المزعوم".
وقوب���ل هذا التع���دي الخطي���ر بحالة من 
اإلدانة الواس���عة بين فصائ���ل المقاومة، 
محذرين من انف���ات األوضاع في القدس 
بسبب استفزاز مشاعر المسلمين باقتحام 

أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

عدوان خطري 
وأكدت حركة الجهاد اإلسامي أن ما يرتكبه 
االحتال بالس���ماح لمئات المس���توطنين 
باقتحام ساحات المسجد األقصى المبارك 
عدوان خطير، يمس كل مس���لم وكل عربي 

وكل فلسطيني.
وقال���ت الحركة في بيان لها نش���ر أمس: 
"إن الذين يهرعون إلنقاذ )إس���رائيل( من 
مأزق مس���يرات العودة، عليهم أن يدركوا 
أن ما ترتكبه حكومة اإلرهاب بحق القدس 
واألقصى ال يمكن أبدًا الس���كوت عنه وأن 

استمرار العدوان على األقصى سيؤدي إلى 
تصعيد كبير سيصل إلى كل مكان".

وش���ددت الحركة عل���ى أن م���ا يجري من 
اقتحام���ات يهودية لألقصى يس���تدعي 
تحركًا عاج���ًا، وأن ه���دف مواجهة هذه 
االقتحامات والتصدي لها، هو هدف يقع 
في صلب عمل حركة النضال الفلسطيني 

بكل أشكالها.
وبينت أن مس���يرات العودة وما تضمنته 
من أدوات وأشكال نضالية مشروعة ليست 
بعيدة في أهدافها ووسائلها عن االنتصار 
للمس���جد األقص���ى المب���ارك ومواجه���ة 
االقتحام���ات التي يتعرض له���ا خال ما 

يعرف بمواسم األعياد اليهودية.

تفجري الأو�ضاع
فيما حذرت حركة حماس من أن اس���تمرار 
اقتحام المس���جد األقصى من ِقبل قطعان 
المس���توطنين، ينذر بتفجير األوضاع من 

جديد في وجه االحتال.
واعتب���رت الحرك���ة على لس���ان المتحدث 
باس���مها عب���د اللطيف القان���وع، اقتحام 
باحات المسجد األقصى، عدوانًا جديدًا على 

الشعب الفلسطيني.
كما دانت األردن بأشّد العبارات االنتهاكات 
ضد  المستمرة  اإلسرائيلية  واالستفزازات 

المسجد األقصى.
وأوضحت األردن في بيان لها نش���ر أمس، 
أن الس���فارة األردني���ة  ف���ي )ت���ل أبيب( 
قدمت مذكرة احتجاج دبلوماس���ية لوزارة 
خارجي���ة االحتال صباح أم���س، ُتعّبر عن 
إدانة المملكة الشديدة لهذه االنتهاكات، 

وطالبت بوقفها فورًا.
جريمة بحق المقدسات

وكان االحتال منع مدير التعليم الشرعي د. 
ناجح بكيرات، من دخول المسجد األقصى 
بالتزامن م���ع االقتحامات، كما اعتقل طفا 
قاصرًا م���ن داخل المس���جد لرفعه العلم 

الفلسطيني في باحاته الشريفة.
وق���ال بكي���رات ل�"االس���تقال": "ما حدث 
جريمة بحق المسلمين، جريمة بحق القدس 
والمقدسات اإلسامية، فاقتحام مثل هذه 
األعداد الضخمة من المستوطنين لساحات 
المس���جد األقص���ى دون رد فع���ل عربي 
إس���امي مواٍز تعد جريمة بحق أنفس���نا 

وبحق ديننا".
وأوضح أن إحياء المستوطنين مناسباتهم 
وأعيادهم داخل المس���جد األقصى، يدق 
ناق���وس الخطر ويلف���ت االنتب���اه إلى ما 
ينتظر هذا المقدس اإلسامي من مخاطر 
صهيونية حاقدة، وأهمها االستياء عليه 
وانتزاعه من بين أيدي المس���لمين إلقامة 

هيكلهم المزعوم على أنقاضه.
وأكد بكيرات أن تواص���ل الصمت العربي 
مه���د الطريق أم���ام االعت���راف األمريكي 
بالقدس عاصم���ة لدولة االحتال، كما منح 
الصهاينة الطمأنينة بتنفيذ مخططاتهم 
التهويدية دون أي قلق أو خوف من العالم 

العربي واإلسامي.
ولف���ت النظر إل���ى أن المقدس���يين وإلى 
جواره���م بعض س���كان الضف���ة الغربية 
وفلسطينيي الداخل هم فقط من يتصدون 
لهذه المخطط���ات، مضيفًا: "قلة قليلة من 
الفلسطينيين من يس���تطيعون الوصول 
إلى األقص���ى، وهم يرابط���ون ويدافعون 
عنه ويدفعون ثمنًا باهظًا بسبب موقفهم 

الوطني المخلص".

غطاء ر�ضمي
من ناحيته، أكد مدير مركز القدس للحقوق 
االجتماعية واالقتصادي���ة زياد الحموري، 
أن مث���ل هذه االنتهاكات بحق المس���جد 
األقصى تتم بغطاء م���ن حكومة االحتال 

وبحماية من شرطته وجيشه.
"ه���ذا  ل�"االس���تقال":  الحم���وري  وق���ال 
التصعيد يأتي في إطار خطط وسياسات 
موضوع���ة من جان���ب حكوم���ة االحتال 
وأذرعها المختلفة لتهويد البلدة القديمة 

بالقدس ومحيطها وبصورة خاصة المنطقة 
الجنوبية للمس���جد األقصى، وهو ما يجري 
تنفيذه من خال "اتحاد منظمات الهيكل" 
وعدي���د المنظمات اليهودي���ة المتطرفة 
األخرى، التي تحاول تهويد البلدة القديمة 
وتكري���س التقس���يم الزماني للمس���جد 

األقصى ريثما يتم تقسيمه مكانيًا".
وجمعي���ات  اتح���ادات  أن  وأوض���ح 
المستوطنين، تعمل على جذب المزيد من 
المش���اركين اليهود في تلك االقتحامات، 
إل���ى مضاعفة األعداد المش���اركة  وصوال 
بش���كل دائم ومس���تمر لتغيي���ر الواقع 
التاريخي والقانوني القائم في المس���جد 

األقصى. 
ولف���ت النظ���ر إل���ى أن تل���ك الجمعيات 
المتطرفة بدأت مؤخرًا بتنفيذ برامج خطيرة 
لتنظيم اقتحامات واسعة، من خال إشراك 
األطفال اليهود لتوعيتهم بأهمية بناء ما 

ُيسمى بهيكل سليمان.
وكان عشرات المس���توطنين قد أدوا ليل  
السبت صلوات تلمودية عند باب القطانين 
أحد مداخل المسجد األقصى داخل البلدة 
القديم���ة بعد أن أدى عش���رات آخرون في 
س���اعات الظهر صلواتهم داخ���ل مقبرة 
الرحمة اإلس���امية بالقرب من باب الرحمة 

المغلق.

اقتحمه أكثر من 1000 مستوطن 

فصائل: اقتحام األقصى عدوان خطير سيفجر األوضاع 

غزة/ حممود عمر:
�ضهدت �ضاحات امل�ضجد الأق�ضى �ضباح 

اأم�س و�ضاعات ما بعد الظهر �ضاعات 
ع�ضيبة  على وقع اقتحامات جماعية 
نفذها نحو 1336 م�ضتوطنًا، يف حني 

اأدى الع�ضرات طقو�ضًا تلمودية ونفذوا 
اعتداءات داخله وعلى اأبوابه ويف 

حميطه، يف الوقت  الذي فر�س فيه 
الحتالل ح�ضاره الع�ضكري على 
امل�ضجد والبلدة القدمية، وفر�س 
قيودًا م�ضددة على دخول امل�ضلني 

واحتجز بطاقاتهم ال�ضخ�ضية على 
البوابات الرئي�ضية، ويف مقابل المعان 

وال�ضتباحة والتدني�س ل يوجد 
مواقف عربية  واإ�ضالمية جادة 

للت�ضدي لهذا العدوان على املقد�ضات. 
و�ضارك 1023 م�ضتوطنًا يف اقتحام 

الأق�ضى �ضباحا، و313 يف اقتحامات 
ما بعد الظهر �ضمن جمموعات ترافقها 
قوات كبرية من ال�ضرطة، بدءًا من باب 

املغاربة الذي ي�ضيطر الحتالل على 
اأبوابه، وفق معطيات دائرة الأوقاف.

غزة/ نادر الصفدي:
أكد نبيل شعث، مستش���ار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون 
الخارجية والعاقات الدولية، وجود تحركات من قبل دول خارجية 
وكبيرة لتغيير القيادة الفلس���طينية الحالية، واستبدالها بقيادة 
أخرى لتتماشى مع مصالحها ومخططاتها التصفوية في المنطقة.

وقال ش���عث، في تصريح خ���اص ل�"االس���تقال"، "نمر في مرحلة 
حرجة وخطيرة للغاية، خاصة بعد أن أعلنت رس���مًيا إدارة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب، وقوفها بجانب إسرائيل والتزامها الكامل 

بتضييع الحقوق والثوابت الفلسطينية لصالح المحتل".
وأوض���ح أن موقف الس���لطة الثابت والرافض للتح���رك األمريكي 
وخاص���ة ما يت���م ترويجه لم���ا تس���مى ب�"صفقة الق���رن"، جعل 

إدارة ترام���ب تبحث عن قي���ادات بديلة، وتزعزع مكانة الس���لطة 
الفلسطينية في الشارع، وتبقيها ضعيفة ومترنحة ال تقوى على 

مواجهة الضغوطات التي تتعرض لها.
وذكر مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعاقات 
الدولية، أن الس���لطة الفلسطينية ترفض وبش���كل قاطع أي دور 
سياس���ي أو اقتص���ادي تقوم به���ا اإلدارة األمريكي���ة في الملف 
الفلس���طيني بأكمله، مؤكدًا أنها ال تصلح لتكون وسيطًا أو حتى 

لطرح األفكار والمبادرات.
ولفت ش���عث إلى أن المفاوضات مع "إس���رائيل" باتت بالنس���بة 
للسلطة الفلس���طينية طريق مس���دود، ما لم يتم االلتزام الكامل 
والعادل بالشروط والمطالب التي وضعت في هذا الجانب، متهمًا 

االحتال وإدارة ترامب بالتاعب بالحقوق والثوابت الفلس���طينية 
لتقزيم القضية وتضييعها.

ودخ���ل مصطلح "صفق���ة القرن" دائرة التداول من���ذ توّلي ترامب 
منصب الرئاسة، وبدأت تفاصيلها تتسّرب إلى وسائل اإلعام بعد 
زيارات كوشنير وفريقه إلى عواصم إقليمية تعتبرها واشنطن أهم 

أدوات الترويج للصفقة، من بينها الرياض والقاهرة وتل أبيب.
وتش���عر الس���لطة الفلس���طينية بالغضب واإلحباط م���ن الطاقم 
األمريك���ي ال���ذي يتعامل مع خط���ة ترامب، والذي يرأس���ه جارد 
كوش���نير، صهر الرئيس ترامب، وجيس���ون غرينبات، المبعوث 
الخاص إلى الش���رق األوس���ط، وم���ع ذلك تس���تمر االتصاالت مع 

المسئولين األمريكيين، مع التركيز على الجهات األمنية.

شعث لـ »االستقالل«: نمر بمرحلة خطيرة
 للغايــة ودول كبــرى تبحــث عــن بديــل لعبــاس 

نبيل �ضعث
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اقتحامات  االحت���ال  ق���وات  واس���تبقت 
المستوطنين بتعزيز وجودها في القدس 

والمسجد األقصى ومحيطه.
وجاءت هذه االقتحامات اس���تجابة لدعوة 
جماع���ات "الهي���كل المزع���وم" ألنصارها 
ولجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة 
باقتح���ام األقصى حتى نهاية األس���بوع 
الج���اري تزامنًا مع ما أس���مته ذكرى خراب 

"الهيكل المزعوم".
وقوب���ل هذا التع���دي الخطي���ر بحالة من 
اإلدانة الواس���عة بين فصائ���ل المقاومة، 
محذرين من انف���ات األوضاع في القدس 
بسبب استفزاز مشاعر المسلمين باقتحام 

أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

عدوان خطري 
وأكدت حركة الجهاد اإلسامي أن ما يرتكبه 
االحتال بالس���ماح لمئات المس���توطنين 
باقتحام ساحات المسجد األقصى المبارك 
عدوان خطير، يمس كل مس���لم وكل عربي 

وكل فلسطيني.
وقال���ت الحركة في بيان لها نش���ر أمس: 
"إن الذين يهرعون إلنقاذ )إس���رائيل( من 
مأزق مس���يرات العودة، عليهم أن يدركوا 
أن ما ترتكبه حكومة اإلرهاب بحق القدس 
واألقصى ال يمكن أبدًا الس���كوت عنه وأن 

استمرار العدوان على األقصى سيؤدي إلى 
تصعيد كبير سيصل إلى كل مكان".

وش���ددت الحركة عل���ى أن م���ا يجري من 
اقتحام���ات يهودية لألقصى يس���تدعي 
تحركًا عاج���ًا، وأن ه���دف مواجهة هذه 
االقتحامات والتصدي لها، هو هدف يقع 
في صلب عمل حركة النضال الفلسطيني 

بكل أشكالها.
وبينت أن مس���يرات العودة وما تضمنته 
من أدوات وأشكال نضالية مشروعة ليست 
بعيدة في أهدافها ووسائلها عن االنتصار 
للمس���جد األقص���ى المب���ارك ومواجه���ة 
االقتحام���ات التي يتعرض له���ا خال ما 

يعرف بمواسم األعياد اليهودية.

تفجري الأو�ضاع
فيما حذرت حركة حماس من أن اس���تمرار 
اقتحام المس���جد األقصى من ِقبل قطعان 
المس���توطنين، ينذر بتفجير األوضاع من 

جديد في وجه االحتال.
واعتب���رت الحرك���ة على لس���ان المتحدث 
باس���مها عب���د اللطيف القان���وع، اقتحام 
باحات المسجد األقصى، عدوانًا جديدًا على 

الشعب الفلسطيني.
كما دانت األردن بأشّد العبارات االنتهاكات 
ضد  المستمرة  اإلسرائيلية  واالستفزازات 

المسجد األقصى.
وأوضحت األردن في بيان لها نش���ر أمس، 
أن الس���فارة األردني���ة  ف���ي )ت���ل أبيب( 
قدمت مذكرة احتجاج دبلوماس���ية لوزارة 
خارجي���ة االحتال صباح أم���س، ُتعّبر عن 
إدانة المملكة الشديدة لهذه االنتهاكات، 

وطالبت بوقفها فورًا.
جريمة بحق المقدسات

وكان االحتال منع مدير التعليم الشرعي د. 
ناجح بكيرات، من دخول المسجد األقصى 
بالتزامن م���ع االقتحامات، كما اعتقل طفا 
قاصرًا م���ن داخل المس���جد لرفعه العلم 

الفلسطيني في باحاته الشريفة.
وق���ال بكي���رات ل�"االس���تقال": "ما حدث 
جريمة بحق المسلمين، جريمة بحق القدس 
والمقدسات اإلسامية، فاقتحام مثل هذه 
األعداد الضخمة من المستوطنين لساحات 
المس���جد األقص���ى دون رد فع���ل عربي 
إس���امي مواٍز تعد جريمة بحق أنفس���نا 

وبحق ديننا".
وأوضح أن إحياء المستوطنين مناسباتهم 
وأعيادهم داخل المس���جد األقصى، يدق 
ناق���وس الخطر ويلف���ت االنتب���اه إلى ما 
ينتظر هذا المقدس اإلسامي من مخاطر 
صهيونية حاقدة، وأهمها االستياء عليه 
وانتزاعه من بين أيدي المس���لمين إلقامة 

هيكلهم المزعوم على أنقاضه.
وأكد بكيرات أن تواص���ل الصمت العربي 
مه���د الطريق أم���ام االعت���راف األمريكي 
بالقدس عاصم���ة لدولة االحتال، كما منح 
الصهاينة الطمأنينة بتنفيذ مخططاتهم 
التهويدية دون أي قلق أو خوف من العالم 

العربي واإلسامي.
ولف���ت النظر إل���ى أن المقدس���يين وإلى 
جواره���م بعض س���كان الضف���ة الغربية 
وفلسطينيي الداخل هم فقط من يتصدون 
لهذه المخطط���ات، مضيفًا: "قلة قليلة من 
الفلسطينيين من يس���تطيعون الوصول 
إلى األقص���ى، وهم يرابط���ون ويدافعون 
عنه ويدفعون ثمنًا باهظًا بسبب موقفهم 

الوطني المخلص".

غطاء ر�ضمي
من ناحيته، أكد مدير مركز القدس للحقوق 
االجتماعية واالقتصادي���ة زياد الحموري، 
أن مث���ل هذه االنتهاكات بحق المس���جد 
األقصى تتم بغطاء م���ن حكومة االحتال 

وبحماية من شرطته وجيشه.
"ه���ذا  ل�"االس���تقال":  الحم���وري  وق���ال 
التصعيد يأتي في إطار خطط وسياسات 
موضوع���ة من جان���ب حكوم���ة االحتال 
وأذرعها المختلفة لتهويد البلدة القديمة 

بالقدس ومحيطها وبصورة خاصة المنطقة 
الجنوبية للمس���جد األقصى، وهو ما يجري 
تنفيذه من خال "اتحاد منظمات الهيكل" 
وعدي���د المنظمات اليهودي���ة المتطرفة 
األخرى، التي تحاول تهويد البلدة القديمة 
وتكري���س التقس���يم الزماني للمس���جد 

األقصى ريثما يتم تقسيمه مكانيًا".
وجمعي���ات  اتح���ادات  أن  وأوض���ح 
المستوطنين، تعمل على جذب المزيد من 
المش���اركين اليهود في تلك االقتحامات، 
إل���ى مضاعفة األعداد المش���اركة  وصوال 
بش���كل دائم ومس���تمر لتغيي���ر الواقع 
التاريخي والقانوني القائم في المس���جد 

األقصى. 
ولف���ت النظ���ر إل���ى أن تل���ك الجمعيات 
المتطرفة بدأت مؤخرًا بتنفيذ برامج خطيرة 
لتنظيم اقتحامات واسعة، من خال إشراك 
األطفال اليهود لتوعيتهم بأهمية بناء ما 

ُيسمى بهيكل سليمان.
وكان عشرات المس���توطنين قد أدوا ليل  
السبت صلوات تلمودية عند باب القطانين 
أحد مداخل المسجد األقصى داخل البلدة 
القديم���ة بعد أن أدى عش���رات آخرون في 
س���اعات الظهر صلواتهم داخ���ل مقبرة 
الرحمة اإلس���امية بالقرب من باب الرحمة 

المغلق.

اقتحمه أكثر من 1000 مستوطن 

فصائل: اقتحام األقصى عدوان خطير سيفجر األوضاع 

غزة/ حممود عمر:
�ضهدت �ضاحات امل�ضجد الأق�ضى �ضباح 

اأم�س و�ضاعات ما بعد الظهر �ضاعات 
ع�ضيبة  على وقع اقتحامات جماعية 
نفذها نحو 1336 م�ضتوطنًا، يف حني 

اأدى الع�ضرات طقو�ضًا تلمودية ونفذوا 
اعتداءات داخله وعلى اأبوابه ويف 

حميطه، يف الوقت  الذي فر�س فيه 
الحتالل ح�ضاره الع�ضكري على 
امل�ضجد والبلدة القدمية، وفر�س 
قيودًا م�ضددة على دخول امل�ضلني 

واحتجز بطاقاتهم ال�ضخ�ضية على 
البوابات الرئي�ضية، ويف مقابل المعان 

وال�ضتباحة والتدني�س ل يوجد 
مواقف عربية  واإ�ضالمية جادة 

للت�ضدي لهذا العدوان على املقد�ضات. 
و�ضارك 1023 م�ضتوطنًا يف اقتحام 

الأق�ضى �ضباحا، و313 يف اقتحامات 
ما بعد الظهر �ضمن جمموعات ترافقها 
قوات كبرية من ال�ضرطة، بدءًا من باب 

املغاربة الذي ي�ضيطر الحتالل على 
اأبوابه، وفق معطيات دائرة الأوقاف.

غزة/ نادر الصفدي:
أكد نبيل شعث، مستش���ار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون 
الخارجية والعاقات الدولية، وجود تحركات من قبل دول خارجية 
وكبيرة لتغيير القيادة الفلس���طينية الحالية، واستبدالها بقيادة 
أخرى لتتماشى مع مصالحها ومخططاتها التصفوية في المنطقة.

وقال ش���عث، في تصريح خ���اص ل�"االس���تقال"، "نمر في مرحلة 
حرجة وخطيرة للغاية، خاصة بعد أن أعلنت رس���مًيا إدارة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب، وقوفها بجانب إسرائيل والتزامها الكامل 

بتضييع الحقوق والثوابت الفلسطينية لصالح المحتل".
وأوض���ح أن موقف الس���لطة الثابت والرافض للتح���رك األمريكي 
وخاص���ة ما يت���م ترويجه لم���ا تس���مى ب�"صفقة الق���رن"، جعل 

إدارة ترام���ب تبحث عن قي���ادات بديلة، وتزعزع مكانة الس���لطة 
الفلسطينية في الشارع، وتبقيها ضعيفة ومترنحة ال تقوى على 

مواجهة الضغوطات التي تتعرض لها.
وذكر مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعاقات 
الدولية، أن الس���لطة الفلسطينية ترفض وبش���كل قاطع أي دور 
سياس���ي أو اقتص���ادي تقوم به���ا اإلدارة األمريكي���ة في الملف 
الفلس���طيني بأكمله، مؤكدًا أنها ال تصلح لتكون وسيطًا أو حتى 

لطرح األفكار والمبادرات.
ولفت ش���عث إلى أن المفاوضات مع "إس���رائيل" باتت بالنس���بة 
للسلطة الفلس���طينية طريق مس���دود، ما لم يتم االلتزام الكامل 
والعادل بالشروط والمطالب التي وضعت في هذا الجانب، متهمًا 

االحتال وإدارة ترامب بالتاعب بالحقوق والثوابت الفلس���طينية 
لتقزيم القضية وتضييعها.

ودخ���ل مصطلح "صفق���ة القرن" دائرة التداول من���ذ توّلي ترامب 
منصب الرئاسة، وبدأت تفاصيلها تتسّرب إلى وسائل اإلعام بعد 
زيارات كوشنير وفريقه إلى عواصم إقليمية تعتبرها واشنطن أهم 

أدوات الترويج للصفقة، من بينها الرياض والقاهرة وتل أبيب.
وتش���عر الس���لطة الفلس���طينية بالغضب واإلحباط م���ن الطاقم 
األمريك���ي ال���ذي يتعامل مع خط���ة ترامب، والذي يرأس���ه جارد 
كوش���نير، صهر الرئيس ترامب، وجيس���ون غرينبات، المبعوث 
الخاص إلى الش���رق األوس���ط، وم���ع ذلك تس���تمر االتصاالت مع 

المسئولين األمريكيين، مع التركيز على الجهات األمنية.

شعث لـ »االستقالل«: نمر بمرحلة خطيرة
 للغايــة ودول كبــرى تبحــث عــن بديــل لعبــاس 

نبيل �ضعث
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )   490  / 2018 (
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد 
: محمد موس���ى س���الم أبو دقة من سكان عبس���ان الكبيرة هوية رقم 
410215719 بصفت���ه وكي���ا عن : حليمة خضر عب���د الرحمن أبو دقة 

وفاطمة موسى سالم الناقة ورقية موسى سالم أبو دقة
بموج���ب وكالة رق���م : 3941 / 2018 الصادرة ع���ن خانيونس + 176 / 

2015 خانيونس
 موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة  236   قسيمة  24  المدينة عبسان
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خال مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعان وبخاف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة . التاريخ :    22/ 7/ 2018م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )   492  / 2018 (
يعلن للعموم أنه تقدم ل���إلدارة العامة لألراضي والعقارات 
بغزة الس���يد : عماد مصطفى هارون النونو من س���كان غزة 
هوي���ة رقم 921050670 بصفته وكي���ا عن : دولت هارون 

النونو
بموجب وكالة رقم : 285 / 2018 الصادرة عن القاهرة

موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   705  قسيمة  54  المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه 
إل���ى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات خال مدة أقصاها 
خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف ذلك 
س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعامل���ة . التاريخ :    

22/ 7/ 2018م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 491   / 2018 (
يعلن للعموم أنه تق���دم لإلدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 

السيد : عمار ياسر طال ريحان 
من سكان جباليا هوية رقم 803392232 بصفته وكيا عن : ياسر 

طال محمد ريحان 
بموجب وكالة رقم : 3062 / 2018 الصادرة عن س���فارة فلس���طين 

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

قطعة   952  قسيمة  60  المدينة غزة التفاح
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من 
تاريخ هذا اإلعان وبخاف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح 

المعاملة . التاريخ :    22/ 7/ 2018م

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

إسطنبول/ االستقال:
نفت ش���ركة "ليماك" التركية ما تداوله نش���طاء أتراك وعرب وصحف تركية وعربية 

بتوليها بناء مقر السفارة األميركية في القدس المحتّلة.
ورغم ترس���ية مناقصة تطوير النظام األمني لمبنى الس���فارة على ش���ركة )ديسبلد 

ليماك(، إال أن شركة )ليماك( التركية رفضت المشاركة في تنفيذ العقد بالمطلق.
وقال المس���ؤول اإلعامي في مجلس إدارة )ليم���اك( إفريم إنغين في حديث لموقع 
)سينديكا( التركي: إن ")ليماك( أّكدت لشركة )ديسبلد( األميركية التي عملت معها 
في مشاريع سابقة أنها لن تشارك في تقديم عرض لمناقصة بناء السفارة األميركية 

في القدس، وأن )ديسبلد( تقوم بهذا العمل بمفردها".
تعد )ديسبلد ليماك(، ائتافًا بين شركتي )ديسبلد إنكوربوريتد( األميركية و )ليماك 
هولدنغ( التركية، أنش���ئ قبل خمس س���نوات لتنفيذ مش���اريع بن���اء في العاصمة 

العراقية بغداد.
وأكد مدير ش���ركة )ديس���بلد( لصحيفة )المونيتور( األميركية، أن "ش���ركة )ليماك( 
رفضت المش���اركة في هذا العقد في القدس، وتعمل )ديس���بلد( على تنفيذ العقد 

دون مساعدة )ليماك(".

غزة/ االستقال:
 دع���ت وزارة األس���رى والمحررين 
بغ���زة يوم أمس االح���د، الجهات 
الرسمية والش���عبية وكافة احرار 
العال���م إل���ى ض���رورة تكثي���ف 
وتوسيع جهودهم التضامنية مع 
األسير حسن شوكة )30 عاما( من 
بيت لحم والمض���رب عن الطعام 
لليوم 50 عل���ى التوالي احتجاجًا 
عل���ى تجديد اعتقال���ه اإلداري 6 

أشهر جديدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن 
األسير ش���وكة يعاني من أوضاع 
صحية حرجة للغاية، مشيرة إلى 
أنه فق���َد 30كغم من وزنه منذ أن 
ش���رع بإضرابه، ويعان���ي من آالم 
حادة ف���ي الكلى والعيون والرأس 
وتقيؤ بشكل مس���تمر، ومشكلة 
في نبضات القل���ب وعدم القدرة 
على التركيز والنس���يان وصعوبة 

في الكام .
وقالت ال���وزارة: "إن أقل ما يمكن 

أن نقدمه لهؤالء األبطال في هذا 
الوق���ت الراهن هو التضامن بقوة 
معهم، وكل الجه���ود التي قمنا 
وسنقوم بها تش���كل فارقًا كبيرًا 
وتاريخًا لهؤالء األبطال وتعطيهم 
دفعة قوي���ة لمواصلة نضالهم"، 

مشددة على أنهم بحاجة إلى مزيد 
من تلك الجه���ود وتكثيفها من 
أجل تعري���ة الوجه القبيح للكيان 
الصهيوني. واس���تهجنت الوزارة 
الصمت الدول���ي المطبق تجاه ما 
يح���دث لألس���رى المضربين عن 

الطعام الذين يموتون أمام مرأى 
ومس���مع هذه المؤسسات، داعية 
وس���ائل اإلعام العربية والدولية 
األس���رى  بجانب  الوق���وف  إل���ى 
وتس���ليط الضوء على معاناتهم 

داخل السجون.

غزة/ خالد اشتيوي:
طالب العشرات من األطفال الفلسطينيين بغزة بفك الحصار المفروض 
على القطاع المحاصر منذ نحو اثني عشر عامًا، منددين بجرائم االحتال 

بحقهم، مؤكدين على حق العودة إلى أراضينا المحتلة عام 1948م.
جاء ذل���ك خال الوقفة التي نظمتها مخيمات "راجع لبادي"  بعد عصر 
أمس األحد بمدينة غزة، بمشاركة عشرات األطفال الفلسطينيين الذين 

رفعوا الفتات تندد بالحصار المفروض على القطاع.
وتخل���ل الوقفة كلمة ألحد األطفال، ناش���د فيها "أح���رار العالم العربي 
واإلس���امي، وكل ضمير إنس���اني صادق بالوقوف إلى جانب الش���عب 
الفلسطيني وأطفاله، لمحاربة العدو الظالم الذي احتل أرضنا وهجرنا من 

أرضنا وسرق حقنا وحق آبائنا وأجدادنا".
وأكد الطفل في كلمته على التمسك بحق العودة لفلسطين التي كافح 
أجدادنا من أجل أن يعمروها  ويضمنوا لنا حياة كريمة فيها، مشددًا على 
أن "إذا كان الكبار يموتون فالصغار ال ينسون وسنبقى نطالب بحقنا في 

العودة إلى أراضينا المحتلة، التي ضحى من أجلها الشهداء".
وتابع أن "فلسطين أرض عربية إسامية ليس للصهاينة حق فيها وأن 
القدس كل القدس ه���ي العاصمة  األبدية لفلس���طين، وأننا كأطفال 
فلسطين ماضون على طريق أجدادنا وأبائنا في سبيل تحرير هذه األرض 

والعودة ألراضينا المحتلة عام 1948".
وطالب جميع أحرار العالم بفضح جرائم االحتال بحق ش���عبنا، من خال 

التحرك  في المحافل الدولية لماحقة قادة االحتال.

وزارة األسرى تدعو لتكثيف التضامن مع األسير شوكة

أطفال غزة يطالبون بفك 
شركة تركية تنفي الحصار عن القطاع

مشاركتها في بناء السفارة 
األميركية بالقدس

وقفة ت�سامنية مع الأ�سري ح�سن �سوكة       

غزة/ االستقال: 
أعلن وزير الحرب »اإلس���رائيلي« افيغدور ليبرمان، أمس األحد، أن »إس���رائيل« 
س���تعيد الثاثاء القادم، فتح معبر »كرم أبو س���الم« المعبر الرئيس للبضائع 
مع قطاع غزة الذي أغلق في التاسع من تموز/ يوليو، شرط أن يسود هدوء تام 

حتى ذلك الحين.
وقال ليبرمان في بيان له »إذا اس���تمر اليوم وغدا الوضع الذي س���اد )السبت(، 
فسنس���مح الثاثاء بأن يس���تأنف معبر كرم أبو سالم نش���اطه الطبيعي كما 

ستعود مناطق الصيد إلى نفس المسافات السابقة«.
وأضاف: »المفتاح األساسي لكل ذلك هو الهدوء: ال بالونات حارقة وال مواجهات 

بالقرب من السياج )الحدودي( وال صواريخ وال إطاق نار«. على حد قوله.
وفي التاس���ع من تموز/ يوليو الماضي، أعلنت »إس���رائيل« إغاق معبر كرم أبو 
س���الم الذي تمر منه معظم السلع إلى القطاع المحاصر، في وقت تستمر فيه 

مسيرات العودة.
وفي 16 تموز/ يوليو ش���ددت »إس���رائيل« القيود ومنعت وصول الوقود إلى 
القطاع وخفضت منطقة الصيد التي تفرضها على غزة من 6 إلى ثاثة أميال 

بحرية، وبقي المعبر مفتوحًا فقط لحاالت محددة إلدخال الطعام واألدوية.
وتقول س���لطات االحتال إن البالونات الحارقة تسببت في مئات الحرائق منذ 

نيسان/ إبريل.
وتأتي تصريحات ليبرمان بعد التوصل إلى وقف إلطاق النار بعد العدوان الذي 
ش���هده القطاع الجمعة الماضية والذي أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين 

ومقتل جندي »إسرائيلي«.
وتعان���ي غزة من أوضاع متردية للغاية، جراء حصار إس���رائيلي متواصل منذ 

نحو 12 عامًا.

ليبرمان: فتح معبر »كرم 
أبو سالم« الثالثاء.. بشرط!

القدس المحتلة/ االستقال:
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت في مقابلة مع 
القناة اإلسرائيلية العاشرة، إنه "ال يوجد لدى المستوى السياسي 
أي خطة للتعامل مع قطاع غزة، باستثناء عمل عسكري لن يؤدي إلى 

إحداث أي تغيير في الوضع القائم".
وأضاف للقناة اإلس���رائيلية العاش���رة وفق ما ج���اء في مقتطفات 
من المقابلة "أي عمل عس���كري دون خطة واضحة من المس���توى 
السياسي لن تساعد في أي شيء ألي طرف من األطراف ولن تغّير، 

ولن تؤثر على أي شيء".
وأش���ار أولمرت، الذي كان رئيسًا للوزراء في الحملة العسكرية التي 
ش���نتها إس���رائيل عام 2008 على قطاع غزة، إلى أنه "من المؤكد 
أن نتائج أي عملية عس���كرية لن تؤدي إال إلى س���قوط ضحايا من 

الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني".
وتابع "بعد انتهاء العملية العس���كرية، سنعود إلى نفس الوضع 
الذي كان من قبل، لذلك أقترح للجميع أال يتم تنفيذ خطة معروفة 

لدى الطرف اآلخر بأنها غير عملية".

أولمرت: ال فائدة 
من أي عملية 

عسكرية في غزة
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نهاية مبكرة
ولم تدم فرحة الطالب���ة حنين وائل 
باجتي���از الثانوي���ة العام���ة س���وى 
عدة أيام قبي���ل أن تصطدم بحائط 
الظ���روف االقتصادية الصعبة التي 
تمر بها أسرتها لتجبرها على القبول 
والتسليم بالنهاية المبكرة ألحالمها 

التي طالما اجتهدت لتحقيقها .
وتقول وائ���ل ل� االس���تقالل:" بذلت 
جهدًا كبيرًا خالل دراس���تي ونجحت 
في تحقيق المع���دل الذي يؤهلني 
لمواصلة تعليمي الجامعي في مجال 

اإلعالم الذي أحبه ".
وتتاب���ع :" من���ذ ب���دء أزم���ة الرواتب 

ب���دأت اش���عر بقل���ق م���ن إمكانية 
عدم قدرتي عل���ى مواصلة تعليمي 
الجامعي ولكني بذلت المطلوب مني 
واجته���دت في دراس���تي لتحقيق 

المعدل الذي كنت أبحث عنه ".
ولم تتخ���ل الطالبة حني���ن عن أملها 
بمواصلة مسيرتها التعليمية متحلية 
بالعزيم���ة والتح���دي عل���ى أم���ل أن 
قريبًا  االقتصادية  الظروف  تتحس���ن 
وتمكنها من انتشال أحالمها والعمل 
في المجال الذي تمنته منذ طفولتها .

الظروف ال ت�سمح 
ول���م يك���ن الطالب محمد حس���ين 

بأحس���ن حاال م���ن س���ابقته ، فبعد 
إتمام الثانوي���ة العامة للعام الحالي 
كان هم���ه األول أن يبحث عن فرصة 
تعليم تناس���ب وض���ع عائلته الذي 

يعيه جيدًا .
وقال حسين ل� "االستقالل" :" األوضاع 
االقتصادية صعبة على الجميع وكان 
هم���ي األول أن ال أضع أهلي في حرج 
وأفاق���م معاناتهم ولذلك فضلت أن 
اجتهد بنفس���ي للبح���ث عن فرصة 
تعليمية تحق���ق التوازن بين رغبتي 
المادي  والوضع  تعليم���ي  بمواصلة 

لعائلتي ".
وأضاف:" لجأت إلى التس���جيل بأحد 
الجامعات التي تعمل بنظام التعليم 
المفتوح وتس���جيل الحد األدنى من 
الس���اعات وهو 6 س���اعات دراسية 
على أمل أن أتمكن من الحصول على 
منح أو مس���اعدات دراسية للفصول 

القادمة ".
وأعرب حسين عن قلقه من إمكانية 
تودي���ع الحي���اة الجامعي���ة خ���الل 
الفصول القادمة في حال اس���تمرار 
ت���ردي األوض���اع االقتصادية وعدم 
تمكن���ه م���ن الحصول عل���ى منح أو 
إعفاءات جامعية تمكنه من مواصلة 

مسيرته التعليمية .

دور اجلامعات
م���ن جهت���ه، أك���د رئي���س الكلية 
الجامعية للعل���وم التطبيقية رفعت 
رستم أن كليته كما باقي الجامعات 
الفلس���طينية في قطاع غزة تضررت 
بفعل األوضاع االقتصادية المتعثرة 
التي تعصف  المتالحق���ة  واألزمات 

بقطاع غزة.
وأوضح رس���تم ل���� "االس���تقالل" أن 
انخف���اض معدالت التح���اق الطلبة 
في جامعات القطاع دفعها لتقديم 
عدة تس���هيالت للطلبة لتمكينهم 
من مواصلة مش���وارهم التعليمي ، 
مبين���ًا أن تلك التس���هيالت تندرج 
ضمن التزام الجامعات بمسؤوليتها 
المجتمعي���ة ولكنها أيض���ًا تفاقم 
أزمة الجامعات في اإليفاء بالرس���وم 

التشغيلية المطلوبة منها.
وقال: " قدمنا ف���ي الكلية الجامعية 
عدة برامج مس���اعدة للطلب���ة الجدد 
تواجهها  الت���ي  العقبات  لتذلي���ل 
العائالت الغزية لتمكين الطلبة من 
مواصلة رحلتهم التعليمية والتغلب 

على حاجز الظروف االقتصادية ".

وأوض���ح أن الكلية قدمت رزمة كبيرة 
والتخفيض���ات  التس���هيالت  م���ن 
وخاصة الطلبة المتفوقين إذ قدمت 
منحًا بنسبة 60% للطلبة الحاصلين 
على معدالت 90% فما فوق ، وبنسبة 
40% للحاصلي���ن على معدل %80 
المعتادة  المن���ح  فما فوق بخ���الف 
للحاالت االجتماعية وأس���ر الشهداء 

وغيرهم .
الخيرية  الجمعي����ات  رس����تم  ودعا 
ورج����ال األعم����ال وكاف����ة الجهات 
إل����ى التعاون المش����ترك  المعنية 
وتش����كيل طوق نجاة لكافة الطالب 
الذي����ن يواجه����ون خط����ر إغ����راق 
مس����يرتهم التعليمي����ة، مضيفا :" 
لطالم����ا كان القط����اع التعليمي هو 
األمم  لنهضة  والمقي����اس  الرافعة 
ونتمن����ى أن تكل����ل جهودن����ا في 
التواصل مع العديد من الجمعيات 
في الوطن وخارجه لتوفير المزيد من 

المنح والمساعدات لطالبنا ".

�سوق م�سبع
وبدوره، أكد أستاذ االقتصاد بجامعة 
األزهر معي���ن رجب أن أعداد الطالب 
بالجامع���ات  الملتحقي���ن  الج���دد 

والكلي���ات الفلس���طينية يصل إلى 
25 ألف طالب س���نويًا ما بين درجات 
الدبلوم والبكالوريوس والماجستير .

وقال رجب ل�  "االستقالل":" الجامعات 
الفلس���طينية ج���زء م���ن الظ���روف 
التي يعيشها  الصعبة  االقتصادية 
أبناء ش���عبنا وهي جزء من المشكلة 
وينبغي عليه���ا أن تكون أيضًا جزءًا 
من الح���ل " ، موضح���ًا أن الجامعات 
بذلت جهدها للتيسير على الطالب 
من خ���الل تأجيل الرس���وم وتقديم 

نسب إعفاءات .
وش���دد رجب عل���ى ض���رورة تعاون 
كافة المؤسسات المعنية والجهات 
الرس���مية في إيجاد مخ���رج يضمن 
ع���دم حرم���ان الطالب م���ن مواصلة 
مس���يرتهم التعليمية ، مشيرا إلى 
ض���رورة أن تس���اهم الجامعات قدر 
المستطاع بدورها األخالقي والوطني 

تجاه الطلبة .
وأض���اف :" ينبغي أن توج���ه أنظار 
الطالب أيضًا نح���و التعليم المهني 
نظرًا لتشبع سوق العمل من خريجي 
التعليم األكاديمي وحاجة الس���وق 
للمزيد م���ن الطواق���م المهنية في 

العديد من المجاالت ".

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة .. املوقرة 

في القضية رقم 2018/937
في طلب نشر مستبدل رقم 

2018/1784
المس���تدعي / كامل اسماعيل عيد اآلسي  من سكان / غزة – السامر  هوية رقم 

)956246094(
المس���تدعى ضده : أحمد عبد الرازق س���عيد زكي  من س���كان / غزة – السامر – 

مجهول محل االقامة حاليا في جمهورية مصر العربية 
نوع الدعوى: حقوق 

قيمة الدعوى / 4000 دوالر امريكي  أربعة أالف دوالر امريكي 
مذكرة حضور  بالنشر المستبدل

في الطلب رقم 2018/1784
المتعلق  بالقضية  الحقوقية رقم 2018/937

إلى المستدعى ضده : أحمد عبد الرازق  سعيد زكي – من غزة السامر – مجهول 
مح���ل االقامة حاليا في جمهورية مصر العربية بما أن المس���تدعي المذكور قد 
تقدم ل���دى محكمة الصلح بغزة القضية المرقومة أع���اله وموضوعها ) حقوق( 
استنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحسب 
اختص���اص محكمة الصلح بغزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار السيد 
قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم )2018/1784( بالس���ماح لنا بتبليغك عن 

طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم االثنين الموافق 2018/11/5م 
التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابكم التحريري خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك  إذا تخلفت عن ذلك فسينظر في 

القضية باعتبارك حاضرا 
حرر في 2018/7/22م

مع االحرتام
رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة
  االأ�ستاذ : عمار قنديل

تدني نسب االلتحاق 

»األزمات االقتصادية« تصيب جامعات غزة في مقتل
غزة/ حممد مهدي: 

وجهت الظروف االقت�سادية ال�سعبة التي مير بها 
قطاع غزة خالل الفرتة احلالية �سربة قوية وقا�سية 
للجامعات الفل�سطينية يف ظل تدين ن�سب اإقبال الطلبة 

اجلدد على االلتحاق ب�سلك التعليم اجلامعي لغياب 
القدرة املادية على توفري متطلبات احلياة اجلامعية من 

ر�سوم الت�سجيل وم�ساريف املوا�سالت مقارنة باالأعوام 
ال�سابقة. وتعتمد اجلامعات الفل�سطينية على الر�سوم 

التي جتبيها من الطلبة املن�سبني اإليها فقط ل�سد 
م�ساريفها الت�سغيلية ورواتب عمالها وحما�سريها يف 

ظل غياب اأي دعم حكومي لتلك املوؤ�س�سات التعليمية . 
واأعلنت عمادات القبول والت�سجيل يف عدد من اجلامعات 

يف قطاع غزة اأن معدالت االلتحاق للطلبة اجلدد لهذا 
العام كانت االأقل قيا�سًا بال�سنوات ال�سابقة، فيما ا�سطرت 

العديد من اجلامعات لتقلي�س معدل القبول ؛ بهدف فتح 
املجال اأمام املزيد من الطلبة للت�سجيل .

نيويورك/ االستقالل:
دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تفادي ما وصفه ب� 
"نزاع مدمر جديد"، بعد التصعيد العسكري اإلسرائيلي في قطاع غزة الذي 
بدأ يوم الجمعة الماضي ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين ومقتل 
جندي إس���رائيلي. وقال غوتيريش ف���ي تصريح صحفي يوم أمس: إن أي 
تصعيد جديد يعرض حياة الفلسطينيين واإلسرائيليين للخطر ويفاقم 
الكارثة اإلنسانية في غزة ويقوض الجهود الراهنة لتحسين ظروف الحياة 

والمساعدة في عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة".
وأضاف " على إس���رائيل أن تظهر ضبطا للنفس لتجنب إشعال الوضع"، 
داعي���ًا حركة حماس والناش���طين الفلس���طينيين إلى الك���ف عن إطالق 
صواري���خ وبالون���ات حارقة وعدم االنجرار الس���تفزازات عل���ى طول الخط 
الفاص���ل" بين مناطق ال�48 وقطاع غزة.  وش���جع األمي���ن العام للمنظمة 
الدولية جميع األطراف على العمل مع األمم المتحدة، وخصوصا منس���قها 
الخاص )نيكوالي مالدينوف( إليجاد مخرج لهذا الوضع الخطير. وس���جلت 
موجات تصعيد عدة منذ بدء "مسيرات العودة" في قطاع غزة في 30 آذار/
م���ارس احتجاًجا عل���ى الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عش���ر 
سنوات وللمطالبة بحق عودة الفلسطينيين إلى المناطق التي هجروا منها 

منذ العام 1948.

لندن/ االستقالل:
حذر رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة عصام يوسف، من التداعيات 
ذات األثر الس���ريع والمباشر على سكان غزة، بس���بب استمرار جيش االحتالل 
إغالق معبر كرم أبو سالم لألس���بوع الثاني. وقال يوسف، في تصريح صحفي 
يوم أمس األحد، إن اآلثار الكارثية المترتبة على إغالق المعبر التجاري الوحيد مع 
االحتالل، ستكون شاملة ولن تستثني أحدًا. وأشار إلى انعكاسات إغالق المعبر 
على القطاعات الحيوية المنهكة أصاًل من الحصار المس���تمر منذ أكثر من 11 
عامًا، كالقطاع الصحي الذي يعاني نقصًا حادًا في الكثير من أصناف األدوية، 

والمستلزمات والمعدات الطبية، والوقود الالزم لتشغيل المستشفيات.
وأوضح أن "إضعاف قدرة المستشفيات والمراكز الصحية على تقديم خدماتها 
للمواطنين في غزة، وإصابتها بالتالي بالش���لل، سيرفع من نسبة الضحايا من 

المرضى الذين سيلقون حتفهم نتيجة عدم توفر االمكانيات للعالج".
ويعتبر "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد لسكان القطاع الذين يعيشون 
أوضاعًا اقتصادية صعبة للغاية في ظل اس���تمرار الحصار وتشديد اإلجراءات 

على حركة دخول وخروج البضائع.

غوتيريش يدعو لتفادي 
»نزاع مدمر« في غزة

تحذير من استمرار 
إغالق كرم أبو سالم 

لألسبوع الثاني
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نهاية مبكرة
ولم تدم فرحة الطالب���ة حنين وائل 
باجتي���از الثانوي���ة العام���ة س���وى 
عدة أيام قبي���ل أن تصطدم بحائط 
الظ���روف االقتصادية الصعبة التي 
تمر بها أسرتها لتجبرها على القبول 
والتسليم بالنهاية المبكرة ألحالمها 

التي طالما اجتهدت لتحقيقها .
وتقول وائ���ل ل� االس���تقالل:" بذلت 
جهدًا كبيرًا خالل دراس���تي ونجحت 
في تحقيق المع���دل الذي يؤهلني 
لمواصلة تعليمي الجامعي في مجال 

اإلعالم الذي أحبه ".
وتتاب���ع :" من���ذ ب���دء أزم���ة الرواتب 

ب���دأت اش���عر بقل���ق م���ن إمكانية 
عدم قدرتي عل���ى مواصلة تعليمي 
الجامعي ولكني بذلت المطلوب مني 
واجته���دت في دراس���تي لتحقيق 

المعدل الذي كنت أبحث عنه ".
ولم تتخ���ل الطالبة حني���ن عن أملها 
بمواصلة مسيرتها التعليمية متحلية 
بالعزيم���ة والتح���دي عل���ى أم���ل أن 
قريبًا  االقتصادية  الظروف  تتحس���ن 
وتمكنها من انتشال أحالمها والعمل 
في المجال الذي تمنته منذ طفولتها .

الظروف ال ت�سمح 
ول���م يك���ن الطالب محمد حس���ين 

بأحس���ن حاال م���ن س���ابقته ، فبعد 
إتمام الثانوي���ة العامة للعام الحالي 
كان هم���ه األول أن يبحث عن فرصة 
تعليم تناس���ب وض���ع عائلته الذي 

يعيه جيدًا .
وقال حسين ل� "االستقالل" :" األوضاع 
االقتصادية صعبة على الجميع وكان 
هم���ي األول أن ال أضع أهلي في حرج 
وأفاق���م معاناتهم ولذلك فضلت أن 
اجتهد بنفس���ي للبح���ث عن فرصة 
تعليمية تحق���ق التوازن بين رغبتي 
المادي  والوضع  تعليم���ي  بمواصلة 

لعائلتي ".
وأضاف:" لجأت إلى التس���جيل بأحد 
الجامعات التي تعمل بنظام التعليم 
المفتوح وتس���جيل الحد األدنى من 
الس���اعات وهو 6 س���اعات دراسية 
على أمل أن أتمكن من الحصول على 
منح أو مس���اعدات دراسية للفصول 

القادمة ".
وأعرب حسين عن قلقه من إمكانية 
تودي���ع الحي���اة الجامعي���ة خ���الل 
الفصول القادمة في حال اس���تمرار 
ت���ردي األوض���اع االقتصادية وعدم 
تمكن���ه م���ن الحصول عل���ى منح أو 
إعفاءات جامعية تمكنه من مواصلة 

مسيرته التعليمية .

دور اجلامعات
م���ن جهت���ه، أك���د رئي���س الكلية 
الجامعية للعل���وم التطبيقية رفعت 
رستم أن كليته كما باقي الجامعات 
الفلس���طينية في قطاع غزة تضررت 
بفعل األوضاع االقتصادية المتعثرة 
التي تعصف  المتالحق���ة  واألزمات 

بقطاع غزة.
وأوضح رس���تم ل���� "االس���تقالل" أن 
انخف���اض معدالت التح���اق الطلبة 
في جامعات القطاع دفعها لتقديم 
عدة تس���هيالت للطلبة لتمكينهم 
من مواصلة مش���وارهم التعليمي ، 
مبين���ًا أن تلك التس���هيالت تندرج 
ضمن التزام الجامعات بمسؤوليتها 
المجتمعي���ة ولكنها أيض���ًا تفاقم 
أزمة الجامعات في اإليفاء بالرس���وم 

التشغيلية المطلوبة منها.
وقال: " قدمنا ف���ي الكلية الجامعية 
عدة برامج مس���اعدة للطلب���ة الجدد 
تواجهها  الت���ي  العقبات  لتذلي���ل 
العائالت الغزية لتمكين الطلبة من 
مواصلة رحلتهم التعليمية والتغلب 

على حاجز الظروف االقتصادية ".

وأوض���ح أن الكلية قدمت رزمة كبيرة 
والتخفيض���ات  التس���هيالت  م���ن 
وخاصة الطلبة المتفوقين إذ قدمت 
منحًا بنسبة 60% للطلبة الحاصلين 
على معدالت 90% فما فوق ، وبنسبة 
40% للحاصلي���ن على معدل %80 
المعتادة  المن���ح  فما فوق بخ���الف 
للحاالت االجتماعية وأس���ر الشهداء 

وغيرهم .
الخيرية  الجمعي����ات  رس����تم  ودعا 
ورج����ال األعم����ال وكاف����ة الجهات 
إل����ى التعاون المش����ترك  المعنية 
وتش����كيل طوق نجاة لكافة الطالب 
الذي����ن يواجه����ون خط����ر إغ����راق 
مس����يرتهم التعليمي����ة، مضيفا :" 
لطالم����ا كان القط����اع التعليمي هو 
األمم  لنهضة  والمقي����اس  الرافعة 
ونتمن����ى أن تكل����ل جهودن����ا في 
التواصل مع العديد من الجمعيات 
في الوطن وخارجه لتوفير المزيد من 

المنح والمساعدات لطالبنا ".

�سوق م�سبع
وبدوره، أكد أستاذ االقتصاد بجامعة 
األزهر معي���ن رجب أن أعداد الطالب 
بالجامع���ات  الملتحقي���ن  الج���دد 

والكلي���ات الفلس���طينية يصل إلى 
25 ألف طالب س���نويًا ما بين درجات 
الدبلوم والبكالوريوس والماجستير .

وقال رجب ل�  "االستقالل":" الجامعات 
الفلس���طينية ج���زء م���ن الظ���روف 
التي يعيشها  الصعبة  االقتصادية 
أبناء ش���عبنا وهي جزء من المشكلة 
وينبغي عليه���ا أن تكون أيضًا جزءًا 
من الح���ل " ، موضح���ًا أن الجامعات 
بذلت جهدها للتيسير على الطالب 
من خ���الل تأجيل الرس���وم وتقديم 

نسب إعفاءات .
وش���دد رجب عل���ى ض���رورة تعاون 
كافة المؤسسات المعنية والجهات 
الرس���مية في إيجاد مخ���رج يضمن 
ع���دم حرم���ان الطالب م���ن مواصلة 
مس���يرتهم التعليمية ، مشيرا إلى 
ض���رورة أن تس���اهم الجامعات قدر 
المستطاع بدورها األخالقي والوطني 

تجاه الطلبة .
وأض���اف :" ينبغي أن توج���ه أنظار 
الطالب أيضًا نح���و التعليم المهني 
نظرًا لتشبع سوق العمل من خريجي 
التعليم األكاديمي وحاجة الس���وق 
للمزيد م���ن الطواق���م المهنية في 

العديد من المجاالت ".

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء 

لدى حمكمة �سلح غزة .. املوقرة 

في القضية رقم 2018/937
في طلب نشر مستبدل رقم 

2018/1784
المس���تدعي / كامل اسماعيل عيد اآلسي  من سكان / غزة – السامر  هوية رقم 

)956246094(
المس���تدعى ضده : أحمد عبد الرازق س���عيد زكي  من س���كان / غزة – السامر – 

مجهول محل االقامة حاليا في جمهورية مصر العربية 
نوع الدعوى: حقوق 

قيمة الدعوى / 4000 دوالر امريكي  أربعة أالف دوالر امريكي 
مذكرة حضور  بالنشر المستبدل

في الطلب رقم 2018/1784
المتعلق  بالقضية  الحقوقية رقم 2018/937

إلى المستدعى ضده : أحمد عبد الرازق  سعيد زكي – من غزة السامر – مجهول 
مح���ل االقامة حاليا في جمهورية مصر العربية بما أن المس���تدعي المذكور قد 
تقدم ل���دى محكمة الصلح بغزة القضية المرقومة أع���اله وموضوعها ) حقوق( 
استنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحسب 
اختص���اص محكمة الصلح بغزة في نظر هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 وبناء على قرار السيد 
قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم )2018/1784( بالس���ماح لنا بتبليغك عن 

طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتضي عليك أن تحضر لهذه المحكمة يوم االثنين الموافق 2018/11/5م 
التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابكم التحريري خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك أنك  إذا تخلفت عن ذلك فسينظر في 

القضية باعتبارك حاضرا 
حرر في 2018/7/22م

مع االحرتام
رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة
  االأ�ستاذ : عمار قنديل

تدني نسب االلتحاق 

»األزمات االقتصادية« تصيب جامعات غزة في مقتل
غزة/ حممد مهدي: 

وجهت الظروف االقت�سادية ال�سعبة التي مير بها 
قطاع غزة خالل الفرتة احلالية �سربة قوية وقا�سية 
للجامعات الفل�سطينية يف ظل تدين ن�سب اإقبال الطلبة 

اجلدد على االلتحاق ب�سلك التعليم اجلامعي لغياب 
القدرة املادية على توفري متطلبات احلياة اجلامعية من 

ر�سوم الت�سجيل وم�ساريف املوا�سالت مقارنة باالأعوام 
ال�سابقة. وتعتمد اجلامعات الفل�سطينية على الر�سوم 

التي جتبيها من الطلبة املن�سبني اإليها فقط ل�سد 
م�ساريفها الت�سغيلية ورواتب عمالها وحما�سريها يف 

ظل غياب اأي دعم حكومي لتلك املوؤ�س�سات التعليمية . 
واأعلنت عمادات القبول والت�سجيل يف عدد من اجلامعات 

يف قطاع غزة اأن معدالت االلتحاق للطلبة اجلدد لهذا 
العام كانت االأقل قيا�سًا بال�سنوات ال�سابقة، فيما ا�سطرت 

العديد من اجلامعات لتقلي�س معدل القبول ؛ بهدف فتح 
املجال اأمام املزيد من الطلبة للت�سجيل .

نيويورك/ االستقالل:
دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تفادي ما وصفه ب� 
"نزاع مدمر جديد"، بعد التصعيد العسكري اإلسرائيلي في قطاع غزة الذي 
بدأ يوم الجمعة الماضي ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين ومقتل 
جندي إس���رائيلي. وقال غوتيريش ف���ي تصريح صحفي يوم أمس: إن أي 
تصعيد جديد يعرض حياة الفلسطينيين واإلسرائيليين للخطر ويفاقم 
الكارثة اإلنسانية في غزة ويقوض الجهود الراهنة لتحسين ظروف الحياة 

والمساعدة في عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة".
وأضاف " على إس���رائيل أن تظهر ضبطا للنفس لتجنب إشعال الوضع"، 
داعي���ًا حركة حماس والناش���طين الفلس���طينيين إلى الك���ف عن إطالق 
صواري���خ وبالون���ات حارقة وعدم االنجرار الس���تفزازات عل���ى طول الخط 
الفاص���ل" بين مناطق ال�48 وقطاع غزة.  وش���جع األمي���ن العام للمنظمة 
الدولية جميع األطراف على العمل مع األمم المتحدة، وخصوصا منس���قها 
الخاص )نيكوالي مالدينوف( إليجاد مخرج لهذا الوضع الخطير. وس���جلت 
موجات تصعيد عدة منذ بدء "مسيرات العودة" في قطاع غزة في 30 آذار/
م���ارس احتجاًجا عل���ى الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عش���ر 
سنوات وللمطالبة بحق عودة الفلسطينيين إلى المناطق التي هجروا منها 

منذ العام 1948.

لندن/ االستقالل:
حذر رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة عصام يوسف، من التداعيات 
ذات األثر الس���ريع والمباشر على سكان غزة، بس���بب استمرار جيش االحتالل 
إغالق معبر كرم أبو سالم لألس���بوع الثاني. وقال يوسف، في تصريح صحفي 
يوم أمس األحد، إن اآلثار الكارثية المترتبة على إغالق المعبر التجاري الوحيد مع 
االحتالل، ستكون شاملة ولن تستثني أحدًا. وأشار إلى انعكاسات إغالق المعبر 
على القطاعات الحيوية المنهكة أصاًل من الحصار المس���تمر منذ أكثر من 11 
عامًا، كالقطاع الصحي الذي يعاني نقصًا حادًا في الكثير من أصناف األدوية، 

والمستلزمات والمعدات الطبية، والوقود الالزم لتشغيل المستشفيات.
وأوضح أن "إضعاف قدرة المستشفيات والمراكز الصحية على تقديم خدماتها 
للمواطنين في غزة، وإصابتها بالتالي بالش���لل، سيرفع من نسبة الضحايا من 

المرضى الذين سيلقون حتفهم نتيجة عدم توفر االمكانيات للعالج".
ويعتبر "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد لسكان القطاع الذين يعيشون 
أوضاعًا اقتصادية صعبة للغاية في ظل اس���تمرار الحصار وتشديد اإلجراءات 

على حركة دخول وخروج البضائع.

غوتيريش يدعو لتفادي 
»نزاع مدمر« في غزة

تحذير من استمرار 
إغالق كرم أبو سالم 

لألسبوع الثاني
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إعالن صادر عن الجمعية 
التقنية للتنمية والتطوير

يعلن مجل���س إدارة  الجمعية التقنية للتنمي���ة والتطوير, عن عقد 
االجتماع  العادي للجمعية العمومية للعام )2018( وذلك يوم االربعاء 
الموافق 2018/8/1 الس���اعة )12 صباح���ا ( في مقر الجمعية المؤقت  
كلية فلسطين التقنية  وذلك لمناقشة التقرير المالي واإلداري لعام 

2017م وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي 
استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2018( وذلك حتى تاريخ 2018/7/26م .
فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس اإلدارة وذل���ك لمدة يومين  من 

تاريخ 2018/7/28 م الى تاريخ 2018/7/29 .
فتح باب ا االنس���حاب والعتراض لعضوي���ة مجلس اإلدارة والجمعية 
العمومي���ة وذلك لمدة يومين م���ن تاري���خ 2018/7/30 حتى تاريخ 

2018/7/31م

ومع فائق االحرتام والتقدير
جمل�س اإدارة اجلمعية

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية االبتدائية

إعالن عن وثيقة طالق شرعية
لقد  تقدمت المستدعية ياسمين بنت حسن بن مهدي البنا المشهورة 
مسعود من خانيونس وسكان السويد بواسطة وكيلها رامي خميس 
حسن عودة من حمامة وسكان خانيونس بوثيقة طالق شرعي صادرة 
عن مؤسسة الهدى االسالمية تسلسل 690 بتاريخ 2015/9/1 م جاء 
فيها أن المطلق محمود رجب محمود مسعود قد طلق ياسمين حسن 
مهدي البنا المشهورة مسعود قد طلقها طلقة بائنة بينونة كبرى بعد 
الدخول مكملة للثالث وقد سجل ذلك بتاريخ 2015/9/1م عند الشيخ 
محمد زكي البياتي وتم ختم الوثيقة بختم المؤسسة مؤسسة الهدى 
االسالمية فمن له حق االعتراض على وثيقة الطالق الشرعية مراجعة 
محكمة خانيونس الش���رعية خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وحرر في التاس���ع من شهر ذي القعدة لسنة 1439ه الموافق 

2018/7/22م

قا�سي خانيون�س ال�سرعي 
ال�سيخ احمد حممود عا�سور 

االستقالل/ وكاالت:
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
)حماس( موسى أبو مرزوق األحد، إن حركته تريد "تمكين 
الشعب الفلس���طيني والقانون، ال الحزب واألمن"، وذلك 
قبل يوم من تسليم حركة فتح ردها على الورقة المصرية 

لتنفيذ المصالحة والتي وافقت عليها "حماس".
وكتب أبو مرزوق على حس���ابه ب� "تويت���ر": "أمس األحد 
تسليم رد فتح على الورقة المصرية والتي أجابت عليها 
"حماس" باإليجاب، ومع كثرة التسريبات وأبرزها تمكين 
الحكومة نحن نريد تمكين الشعب ال الحزب والقانون ال 

األمن".
وأوضح القيادي بحماس أن هذه الحكومة )حكومة الوفاق( 
"جوعت الناس وفرضت الظالم وغاب عنها التوافق الذي 
أنش���أها والش���عبية التي تحرسها والتش���ريعي الذي 

يعطي الثقة ويراقب األداء".
إلى ذلك، تلّقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
اإلسالمية )حماس( إس���ماعيل هنية اتصاال هاتفيًا من 

وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.
ووصف مكت���ب هنية في بيان مقتضب  مس���اء األحد 

المكالمة ب�"المهّمة"، دون إدالء مزيد من التفاصيل.
وكان هنية أبلغ اللواء كام���ل الخميس الماضي موافقة 
حماس على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية مع 

حركة فتح.
وكان وف���د من حم���اس أنهى قبل أس���بوعين زيارة إلى 
القاهرة للتباحث مع مس���ؤولين مصريين بش���أن ورقة 
جديدة عرضتها القاهرة لتطبي���ق المصالحة وفق إطار 

زمني محدد.

غزة/ االستقالل:
وقعت جمعية غزي دس���تك مذكرة 
تفاهم مع جامعة فلس���طين خاصة 
بتنفي���ذ مش���روع حف���ر بئ���ر مياه 
وتوريد محطة تحلية لصالح جامعة 
فلس���طين في قطاع غ���زة، بحضور 
مدير مكتب جمعية غزي دستك م. 
هاني ثريا ورئيس الجامعة د. سالم 

صباح ولفيف من إداري الطرفين.
ويأت���ي المش���روع بتموي���ل كريم 
م���ن جمعية بل���د الخير ف���ي دولة 
الكويت وبإش���راف وتنفيذ جمعية 
غزي دس���تك ، حيث س���يتم تنفيذ 
المش���روع في حرم جامعة فلسطين 
في مدينة الزه���راء بقطاع غزة، ومن 

المتوقع أن يس���تفيد من المشروع 
6000 ش���خص من طلب���ة الجامعة 
األكاديمي  الطاق���م  إل���ى  باإلضافة 

واإلداري التابع للجامعة.
ومن جانبه ش���كر م. ثريا جمعية بلد 
الخير في الكويت والشعب الكويتي 
العظيمة  على جهودهم  الش���قيق 
في دعم المشاريع الخيرية المتنوعة 
الت���ي تس���اهم ف���ي التخفيف من 
معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق 
في قطاع غ���زة، وخصوصًا في قطاع 
المياه الذي يعاني بشكل كبير جراء 
الحصار المف���روض على القطاء منذ 
12 عامًا والنق���ص الحاد في الموارد 
واإلمكاني���ات األمر الذي جعل %95 

من المياه الجوفية في قطاع غزة غير 
صالحة للشرب وتحتاج إلى معالجة 
وتنقي���ة|؛ وه���ذا م���ا يه���دف إليه 
مش���روع اليوم من خالل توفير مياه 
صحية معالجة ومحاله لطلبة جامعة 

فلسطين.
و لفت ثريا إلى أن المش���روع سيتم 
البدء بالعمل به بش���كل فوري حيث 
سيتم طرح مناقصة عطاء المشروع 
في الصحف خالل األس���بوع الحالي 
بعد إتم���ام جميع المتطلبات الفنية 

بالمواصفات  الخاصة  والهندس���ية 
واستالم الموقع من جامعة فلسطين.

 وفي سياق متصل ش���كر د. صباح 
جمعية بل���د الخير في دولة الكويت 
وجمعية غزي دستك على جهودهما 
ف���ي دعم العم���ل الخي���ري وتنفيذ 
مشاريع مهمة تساهم في حل جزء 
من مشكلة المياه في قطاع غزة، وأن 
هذا المش���روع سيخدم بشكل كبير 
طلب���ة الجامعة ويحق���ق لهم األمان 

الصحي في جانب مياه الشرب.

ة« لهنية من »مكالمة مهّمَ
 وزير المخابرات المصرية

أبو مرزوق: نريد تمكين 
الشعب والقانون ال الحزب

غزة/ قاسم األغا: 
ثّمن���ت لجن���ة المتابع���ة للق���وى 
الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة، 
أمس األحد، الجهود المصرية إلنجاز 
المصالح���ة الفلس���طينية، ووقف 
الع���دوان الصهيون���ي األخير على 

قطاع غزة.
وخالل مؤتمر صحفي بمدينة غزة، 
قالت اللجن���ة: "نثمن موافقة حركة 
حماس على الورقة المصرية، وندعو 
األطراف كاف���ة للتجاوب مع جهود 
مصر لتحقي���ق المصالحة بأقصى 

سرعة ممكنة".
وأش���ارت اللجن���ة إل���ى أن تحقيق 
المصالح���ة يمك���ن م���ن حماي���ة 
ومواجه���ة  الوطن���ي،  المش���روع 
القضية  التي تواجهها  التحديات 
الفلس���طينية، خصوًصا "مش���روع 
)الرئيس األمريكي(،  دونالد ترمب" 
الق���رن"، وكل  ب�"صفقة  الُمس���مى 
المش���اريع التي تنقص من  حقوق 
ش���عبنا الوطنية، وته���ّدد الوجود 

الفلسطيني بأكمله.
وكس���ر  العودة  "مس���يرات  وع���ن 
المتابعة  لجن���ة  أّكدت  الحص���ار"، 
على اس���تمرارها، إلى جانب أشكال 
مقاومة االحتالل كاّفة، وصد مشاريع 

تصفية القضية الفلسطينية. 
"الع���دوان  أن  عل���ى  وش���ّددت 
الصهيوني المتكّرر على الش���عب 
الفلسطيني في كل مكان، ال سيما 
في المس���جد األقص���ى وقطاع غزة 
لن ينال من عزيمة شعبنا". وقالت: 

"س���نواصل مقاومتن���ا لالحت���الل 
واالستيطان والتهويد, وستستمر 
مس���يرات العودة وكس���ر الحصار، 

كمسيرات شعبية سلمّية".
وتوّجهت اللجنة بالتحية لجماهير 
ش���عبنا المش���اركة في الفعاليات 
الوطني���ة كاّفة بالضف���ة والقدس 
خصوصًا  غ���زة،  وقطاع  المحتلتين 
المش���اركين منه���م ب�"مس���يرات  
العودة"، داعيًا إلى أوس���ع مشاركة 
ش���عبية ي���وم الجمع���ة المقب���ل 
ب�"جمعة  المس���ماة   ،)2018/7/27(

أطفالنا الشهداء". 
ولف���ت بي���ان اللجنة إل���ى أن تلك 
رفضنا  ع���ن  تعبي���ٌر  "المس���يرات 
التمس���ك  لالحتالل، واإلصرار على 
للش���عب  الوطني���ة  بالحق���وق 
الفلس���طيني، وفي مقدمتها حقه 
ف���ي تقرير مصي���ره, وإقامة دولته 
الفلسطينية المستقلة, وعاصمتها 
القدس, وحق ش���عبنا بالعودة إلى 
ُش���ّردوا منها قصًرا  التي  ديارهم، 

إّبان النكبة عام 1948".
وكل  المتح���دة  األم���م  وطالب���ت 

مؤسس���ات حق���وق اإلنس���ان في 
العالم ومنظمة التعاون اإلس���المي 
وجامعة الدول العربية, إلى اإلسراع 
في إرسال لجان للتحقيق في جرائم 
االحتالل ضد ش���عبنا الفلسطيني، 

ومحاسبته على هذه الجرائم.
كما دعت إلى أوسع حملة للتضامن 
الدولي ومقاطعة االحتالل ومعاقبته 
على جرائم���ه المتك���ررة التي "لن 
تس���قط مع مرور الزم���ن، مؤكدة أن 
دولة االحتالل س���تدفع ثمنًا لهذه 

الجرائم عاجال أم آجال".

القوى الوطنية تؤكد استمرار مسيرات العودة 
وتثمن الجهود المصرية للمصالحة

) APA images (  جانب من املوؤمتر ال�سحفي للقوى الوطنية واالإ�سالمية بغزة اأم�س

جمعية »غزي دستك« وجامعة فلسطين توقعان مذكرة تفاهم 

االستقالل/ وكاالت:
قدم����ت الحكومة األردنية أمس األحد، مذكرة احتجاج 
ل����دى "إس����رائيل"، عّب����رت فيه����ا ع����ن احتجاجها ل� 
"االقتحام����ات الُمدانة والمرفوضة" لباحات المس����جد 
األقص����ى المبارك بمدينة الق����دس المحتلة من قبل 

المستوطنين اليهود".
ودانت جمانة غنيمات؛ وزيرة الدولة لش����ؤون اإلعالم 
والناطق الرس����مي باس����م الحكومة، في تصريح لها، 
االنتهاكات واالستفزازات اإلسرائيلية المستمرة ضد 

المسجد األقصى.
ون����ددت غنيم����ات ب����� "االقتحام����ات االس����تفزازية 
للمتطرفي����ن والمس����توطنين"، والت����ي ج����رت أمس 
بأعداد كبيرة لباحات المسجد األقصى بحماية شرطة 

االحتالل اإلسرائيلي.
وش����ددت على أن اقتحامات األقصى "تمثل انتهاكًا 
اللتزامات إس����رائيل، كقوة قائمة باالحتالل، بموجب 
القانون الدولي والقانون اإلنس����اني الدولي، وانتهاكًا 
أيضًا لجميع األع����راف والمواثيق الدولية التي تؤكد 

على ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة".
وحّمل����ت غنيم����ات الحكوم����ة اإلس����رائيلية كام����ل 
المسؤولية عن "سالمة" المسجد األقصى، واالنتهاكات 
الت����ي ُترتكب ضده م����ن قبل الجماع����ات المتطرفة 
والمس����توطنين، مؤكدة ضرورة "التوقف الفوري عن 

مثل هذه اإلجراءات االستفزازية وغير القانونية".
وكانت ش����رطة االحتالل، قد أمنت الحماية الكاملة ل� 
1023 مس����توطنًا يهوديًا؛ خ����الل اقتحامهم لباحات 
المسجد األقصى صباح أمس، من جهة "باب المغاربة" 
الخاضع للس����يطرة اإلس����رائيلية الكامل����ة منذ العام 

1967، حتى خروجهم من "باب السلسلة".

مذكرة احتجاج 
أردنية ضد انتهاكات 
االحتالل في األقصى
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إعالن 
فقد 
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أعلن أنا المواطنة/ ليندا علي حسن ابو سمره
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)966577736 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / محمد فؤاد محمد ابو دقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410922439 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / انس اس���امه مصطفى عوض الله 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412312407( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواط���ن / عبد الغني عبد الغني عبد القادر 
ابو امون ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )980071088 ( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / روال محمود محمد عوض الله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402475107 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / اسالم زكي شريف أبو دقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410088272 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / يحيى حسن صالح وادي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905505202 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
تنويه

نشر اعالن بيع أرض باسم السيد / ماجد عبد عطية أبو عطيوي 
في صحيفة االستقالل يوم الخميس 2018/7/19م ، نشر خطأ 
بصفته وكيال عن : أمل العبد عطية أبو عطيوي  والصحيح هو / 

بصفته وكيال عن : أمل العبد عطية أبو عطيوه

لذا اقت�ضى التنويه

غزة/ سماح المبحوح:
أعلنت سلطة المياه في قطاع غزة يوم 
أمس األحد، أن أكثر من 95% من آبار 
مياه الش���رب في القطاع ال تتوافق مع 
المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن نصف 
محطات التحلية الخاصة غير مرخصة.

وأوضح المهندس ياس���ر الش���نطي 
رئيس س���لطة المياه ف���ي قطاع غزة 
في مؤتمر صحفي حول واقع محطات 
تحلية المي���اه الجوفية في قطاع غزة، 
أن الحل األمثل ألزمة المياه هو تنفيذ 
مشاريع تحلية واالس���تفادة من مياه 
األمطار ومعالجة مياه الصرف الصحي 

واستخدامها في الزراعة.
وأشار إلى أن استمرار استخراج المياه 
من الخزان الجوفي في ظل وجود عجز 
تراكم���ي في الموازن���ة المائية ، أدى 
إلى استنزاف الخزان الجوفي وهبوط 
مناسيب المياه الجوفية وتداخل مياه 
البحر بشكل متسارع ،  حيث ارتفعت 
ملوحة المياه الجوفية بشكل ملحوظ، 
إل���ى انتش���ار ظاهرة إنش���اء  منوهًا 
محطات خاصة لتحلية المياه الجوفية 
في قطاع غ���زة بغرض تزويد المواطن 

بمياه الشرب.
وأعلن الش���نطي، عن تكثيف الحملة 
المياه،  لمحط���ات تحلي���ة  الرقابي���ة 
وس���يارات توزيع المي���اه، حيث بدأت 
الحملة من محافظات الش���مال، مبينًا 
أن السلطة تسعى لترخيص محطات 
تحلي���ة المياه، حي���ث إن هناك 110 

محطة منتشرة في محافظات القطاع 
، 50% منها غير مرخصة.

ونوه الشنطي، إلى أن السلطة تسعى 
لتوعي���ة المواطنين ومنتجي وموزعي 
المي���اه المح���اله لتوضي���ح معايي���ر 
الس���المة والصحة، مؤك���دًا أن هناك 
إجراءات عقابية ميدانية مباش���رة في 
حال���ة عدم الت���زام أحده���م بمعايير 

الصحة والسالمة.
وأوصى الش���نطي بض���رورة ترخيص 
جميع محطات تحلية المياه الجوفية 
ف���ي قط���اع غ���زة، واتباع اإلج���راءات 
القانوني���ة لضمان تطبيق الش���روط 

الصحية والفنية فيها.
ودع���ا الش���نطي، إلى ض���رورة التأكد 
م���ن التوزي���ع الجغراف���ي للمحطات 
ف���ي المحافظات للتأك���د من تغطية 
احتياجات المواطنين وعدم تجمعها 
ف���ي منطق���ة معين���ة ف���ي نف���س 

المحافظة.
ودعا الشنطي لضرورة تقليل كميات 
المياه العادم���ة الناتجة عن محطات 
التحلي���ة، من خ���الل رف���ع كفاءاتها 
وتجهيزات  معدات  باستخدام  وذلك 
ذات كفاءة عالية لتحس���ين النوعية 

والكمية.

ويعتب���ر الخ���زان الجوفي الس���احلي 
ف���ي قط���اع غ���زة المص���در الرئيس 
المختلفة  المائية  لتلبية االحتياجات 
للمواطنين ، إذ تقدر الطاقة المتجددة 
لهذا الخزان بنح���و 50-60 مليون متر 
مكعب س���نويًا ، ومصدره���ا الرئيس 
الطبيعي  واالنس���ياب  األمط���ار  مياه 

والعائد من االستخدام الزراعي.
المائي  السنوي  يقدر االحتياج  بينما 
ف���ي القط���اع  بنح���و 200 مليون متر 
مكعب ، ما يعني وصول نسبة العجز 
المائي بنح���و 140 مليون متر مكعب 

سنويا .

سلطــة الميــاه: 95 % مــن آبــار ميــاه
 غــزة ال تتوافــق مــع معاييــر الجــودة

غزة/ دعاء حطاب:
طالب ممثل����ون عن منظمات ومؤسس����ات 
أهلية زراعية، بضرورة تعزيز مش����اركتهم 
في وضع السياس����ات الزراعية بما يساهم 
في تطوي����ر القطاع الزراع����ي ويحقق األمن 

واالكتفاء الغذائي.
وشدد مش����اركون في ورش����ة العمل التي 
عقدتها شبكة المنظمات األهلية بالشراكة 
مع مؤسس����ة فريدريتش ايب����رت األلمانية 
من خالل مش����روع "تعزي����ز دور المنظمات 
األهلية في التأثير في السياسات الوطنية 
والقطاعي����ة " عل����ى أهمي����ة التوافق على 
اس����تراتيجية زراعية موحدة بأس����رع وقت 
ممكن م����ع العم����ل الحثيث عل����ى مالئمة 
سياسات الحكومة وكافة األطراف في القطاع 
الزراعي والممولين مع هذه االستراتيجية بما 

يحقق التكامل في األداء.
وطالب����وا بض����رورة وضع سياس����ات زراعية 

أهلية إلى جانب السياسات الحكومية على 
أن يتم موائمة سياس����ات الجهات المانحة 
بما ينس����جم مع المصلحة الوطنية وضمن 
أجندة السياس����ات الفلس����طينية وتطوير 
استراتيجية بدائل تعزز الخيارات التنموية 

وتعزز الصمود.
وتحدث أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات 
األهلي����ة في قط����اع غ����زة، ع����ن تداعيات 
االنقسام على المؤسسات األهلية وضرورة 
تج����اوز المعيقات التي تعت����رض التوصل 
إلى استراتيجية زراعية موحدة ضمن خطة 
وطنية للتنمية ترتكز على شراكة حقيقية.

ونوه الش����وا إلى أهمية أن تلعب المنظمات 
السياس����ات  ف����ي توجي����ه  األهلي����ة دورًا 
الحكومية والخطط الوطنية والرقابة وتعزيز 
المجتمعية بما يحقق مشاركة  المس����اءلة 
أوسع للمواطنين في التخطيط السياساتي.

ودعا الدكتور أس����امة عنتر مدير مؤسس����ة 

فريدريت����ش ايبرت األلمانية ف����ي غزة، إلى 
تعزيز دور منظم����ات المجتمع المدني في 
التأثي����ر على أجندة السياس����ات بما يحقق 
الش����راكة والتكامل بي����ن مختلف األطراف 
وتع����زز قدرة وصمود المزارع الفلس����طيني، 
مش����يرًا إلى التحديات التي تواجه القطاع 
الزراعي ومن بينه انحسار األراضي الزراعية 

وندرة المياه وسياسات االحتالل.
من جهته، قال الدكتور نبيل أبو شمالة مدير 
عام السياسات والتخطيط في وزارة الزراعة 
في القطاع أن دور منظمات المجتمع المدني 

مهم جدًا في وضع السياسات الزراعية.
وأشار إلى إن السياس����ات الزراعية يجب أن 
تعمل على تحسين األمن الغذائي واالكتفاء 
الذات����ي، الفت����ًا إلى ع����دم إمكاني����ة وضع 
سياسات زراعية بمعزل عن سياسة الدولة 
والقطاع����ات األخرى بمعن����ى الموازنة بين 

األهداف الزراعية والخطة العامة للحكومة.

مطالبة بتعزيز دور المنظمات األهلية بالسياسات الزراعية

غزة/ االستقالل:
أعلنت وكالة التعاون والتنسيق التركية »تيكا« أنها نفذت 543 مشروعًا إغاثيا بفلسطين 

خالل الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى اليوم.
وقدمت »تي���كا« منذ عام 2005، خدم���ات في مجال التعليم والصح���ة وحماية التراث 
التاريخي المشترك والبنية التحتية كما ووفرت المياه النقية. كما وأنجزت  خالل الفترة 
المذكورة 543 مش���روعًا، منها 332 في الضفة الغربية المحتلة، و81 في ش���رق القدس 

المحتلة، و130 في قطاع غزة المحاصر من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي.
ولفت المؤسسة إلى أنها تمكنت من إنجاز العديد من المشاريع الضخمة في فلسطين، 

أبرزها مستشفى حديث باستطاعة 180 سريرًا، ووحدات سكنية مكونة من 320 منزال.
باإلضافة إلى مش���اريع البنية التحتية االجتماعية في فلس���طين، مثل دعم المنظمات 

المدنية وتعزيز مكانة ووضع المرأة وزيادة الفعاليات االجتماعية والرياضية.
وقال بولنت قورقماز منس����ق ش����ؤون »تيكا« في فلس����طين، إن ه����دف الوكالة هو توفير 
المساعدات اإلنسانية والتنموية للمناطق المحتاجة، وأن تيكا ال تتبع أسلوب اإلمالء وفرض 

الشروط والرهان، بل تعمل استنادًا إلى مبدأ التعاون والتضامن واالستشارة والتقاسم.

غزة/ االستقالل:
اعتم���دت اللجنة المركزية لألبنية وتنظي���م المدن بوزارة الحك���م المحلي، العمل على 

تخصيص 25دونمًا لتجميع مياه األمطار التي تخدم بلدية القرارة وبلدية خان يونس. 
ج���اء ذلك خالل اجتم���اع اللجنة المركزية لألبنية بجلس���تها رق���م )2018/26( بتاريخ 
2018/07/018م وبعد االطالع على التقارير الفنية المعدة من قبل سلطة المياه واللجان 
الفنية المختصة، قررت اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم المدن اعتماد تخصيص 25 
دونمًا لتجميع مياه األمطار غرب البركة القائمة بالقرارة بمنطقة المواصي البالغ مساحتها 

15 دونم لتصبح المساحة اإلجمالية بعد االعتماد 40 دونمًا. 
وأوضح م. س���عيد عمار رئيس اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم المدن، بأن الهدف هو 
إيجاد حل للمعاناة التي تمر بها المنطقة مع كل موسم شتاء؛ نتيجة تعرض الكثير من 

المنازل والشوارع في المنطقة الغربية للغرق كون مياه األمطار والسيول تتجمع فيها.
وأك���د عمار على أن الهدف من توس���يع بركة تجميع مياه األمط���ار هو الوقوف بجانب 

المواطنين ومراعاة مصالحهم أواًل وأخيرًا، بما ال يتعارض مع المصالح العامة.

جانب من املوؤمتر ال�ضحفي الذي عقده رئي�س �ضلطة املياه بغز ة اأم�س   ) ت�ضوير/ حممود عجور (

الحكم المحلي : توسيع 
بركة تجميع األمطار 

بالقرارة بـ 25 دونمًا إضافية  

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن مرصد الزالزل اإلسرائيلي صباح األحد، عن رصده لزلزال خفيف جديد مركزه 

منطقة بحيرة طبريا دون وقوع إصابات أو أضرار.
وبحس���ب ما أوردته القناة الثانية العبرية فالهزة بقوة 3.4 درجة على مقياس 

ريختر وتأتي خالل فترة شهدت نشاطًا زلزاليًا بالمنطقة.
وتعرضت المنطقة ل� 25 هزة أرضية مماثلة منذ بداية الشهر الجاري.

هزة أرضية خفيفة 
جديدة بمنطقة طبريا

»تيكا« التركية تنفذ 
543 مشروعًا تنمويًا 
وإنسانيًا في فلسطين
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ ليندا علي حسن ابو سمره
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)966577736 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / محمد فؤاد محمد ابو دقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410922439 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / انس اس���امه مصطفى عوض الله 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)412312407( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواط���ن / عبد الغني عبد الغني عبد القادر 
ابو امون ع���ن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )980071088 ( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / روال محمود محمد عوض الله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402475107 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / اسالم زكي شريف أبو دقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410088272 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / يحيى حسن صالح وادي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905505202 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة
تنويه

نشر اعالن بيع أرض باسم السيد / ماجد عبد عطية أبو عطيوي 
في صحيفة االستقالل يوم الخميس 2018/7/19م ، نشر خطأ 
بصفته وكيال عن : أمل العبد عطية أبو عطيوي  والصحيح هو / 

بصفته وكيال عن : أمل العبد عطية أبو عطيوه

لذا اقت�ضى التنويه

غزة/ سماح المبحوح:
أعلنت سلطة المياه في قطاع غزة يوم 
أمس األحد، أن أكثر من 95% من آبار 
مياه الش���رب في القطاع ال تتوافق مع 
المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن نصف 
محطات التحلية الخاصة غير مرخصة.

وأوضح المهندس ياس���ر الش���نطي 
رئيس س���لطة المياه ف���ي قطاع غزة 
في مؤتمر صحفي حول واقع محطات 
تحلية المي���اه الجوفية في قطاع غزة، 
أن الحل األمثل ألزمة المياه هو تنفيذ 
مشاريع تحلية واالس���تفادة من مياه 
األمطار ومعالجة مياه الصرف الصحي 

واستخدامها في الزراعة.
وأشار إلى أن استمرار استخراج المياه 
من الخزان الجوفي في ظل وجود عجز 
تراكم���ي في الموازن���ة المائية ، أدى 
إلى استنزاف الخزان الجوفي وهبوط 
مناسيب المياه الجوفية وتداخل مياه 
البحر بشكل متسارع ،  حيث ارتفعت 
ملوحة المياه الجوفية بشكل ملحوظ، 
إل���ى انتش���ار ظاهرة إنش���اء  منوهًا 
محطات خاصة لتحلية المياه الجوفية 
في قطاع غ���زة بغرض تزويد المواطن 

بمياه الشرب.
وأعلن الش���نطي، عن تكثيف الحملة 
المياه،  لمحط���ات تحلي���ة  الرقابي���ة 
وس���يارات توزيع المي���اه، حيث بدأت 
الحملة من محافظات الش���مال، مبينًا 
أن السلطة تسعى لترخيص محطات 
تحلي���ة المياه، حي���ث إن هناك 110 

محطة منتشرة في محافظات القطاع 
، 50% منها غير مرخصة.

ونوه الشنطي، إلى أن السلطة تسعى 
لتوعي���ة المواطنين ومنتجي وموزعي 
المي���اه المح���اله لتوضي���ح معايي���ر 
الس���المة والصحة، مؤك���دًا أن هناك 
إجراءات عقابية ميدانية مباش���رة في 
حال���ة عدم الت���زام أحده���م بمعايير 

الصحة والسالمة.
وأوصى الش���نطي بض���رورة ترخيص 
جميع محطات تحلية المياه الجوفية 
ف���ي قط���اع غ���زة، واتباع اإلج���راءات 
القانوني���ة لضمان تطبيق الش���روط 

الصحية والفنية فيها.
ودع���ا الش���نطي، إلى ض���رورة التأكد 
م���ن التوزي���ع الجغراف���ي للمحطات 
ف���ي المحافظات للتأك���د من تغطية 
احتياجات المواطنين وعدم تجمعها 
ف���ي منطق���ة معين���ة ف���ي نف���س 

المحافظة.
ودعا الشنطي لضرورة تقليل كميات 
المياه العادم���ة الناتجة عن محطات 
التحلي���ة، من خ���الل رف���ع كفاءاتها 
وتجهيزات  معدات  باستخدام  وذلك 
ذات كفاءة عالية لتحس���ين النوعية 

والكمية.

ويعتب���ر الخ���زان الجوفي الس���احلي 
ف���ي قط���اع غ���زة المص���در الرئيس 
المختلفة  المائية  لتلبية االحتياجات 
للمواطنين ، إذ تقدر الطاقة المتجددة 
لهذا الخزان بنح���و 50-60 مليون متر 
مكعب س���نويًا ، ومصدره���ا الرئيس 
الطبيعي  واالنس���ياب  األمط���ار  مياه 

والعائد من االستخدام الزراعي.
المائي  السنوي  يقدر االحتياج  بينما 
ف���ي القط���اع  بنح���و 200 مليون متر 
مكعب ، ما يعني وصول نسبة العجز 
المائي بنح���و 140 مليون متر مكعب 

سنويا .

سلطــة الميــاه: 95 % مــن آبــار ميــاه
 غــزة ال تتوافــق مــع معاييــر الجــودة

غزة/ دعاء حطاب:
طالب ممثل����ون عن منظمات ومؤسس����ات 
أهلية زراعية، بضرورة تعزيز مش����اركتهم 
في وضع السياس����ات الزراعية بما يساهم 
في تطوي����ر القطاع الزراع����ي ويحقق األمن 

واالكتفاء الغذائي.
وشدد مش����اركون في ورش����ة العمل التي 
عقدتها شبكة المنظمات األهلية بالشراكة 
مع مؤسس����ة فريدريتش ايب����رت األلمانية 
من خالل مش����روع "تعزي����ز دور المنظمات 
األهلية في التأثير في السياسات الوطنية 
والقطاعي����ة " عل����ى أهمي����ة التوافق على 
اس����تراتيجية زراعية موحدة بأس����رع وقت 
ممكن م����ع العم����ل الحثيث عل����ى مالئمة 
سياسات الحكومة وكافة األطراف في القطاع 
الزراعي والممولين مع هذه االستراتيجية بما 

يحقق التكامل في األداء.
وطالب����وا بض����رورة وضع سياس����ات زراعية 

أهلية إلى جانب السياسات الحكومية على 
أن يتم موائمة سياس����ات الجهات المانحة 
بما ينس����جم مع المصلحة الوطنية وضمن 
أجندة السياس����ات الفلس����طينية وتطوير 
استراتيجية بدائل تعزز الخيارات التنموية 

وتعزز الصمود.
وتحدث أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات 
األهلي����ة في قط����اع غ����زة، ع����ن تداعيات 
االنقسام على المؤسسات األهلية وضرورة 
تج����اوز المعيقات التي تعت����رض التوصل 
إلى استراتيجية زراعية موحدة ضمن خطة 
وطنية للتنمية ترتكز على شراكة حقيقية.

ونوه الش����وا إلى أهمية أن تلعب المنظمات 
السياس����ات  ف����ي توجي����ه  األهلي����ة دورًا 
الحكومية والخطط الوطنية والرقابة وتعزيز 
المجتمعية بما يحقق مشاركة  المس����اءلة 
أوسع للمواطنين في التخطيط السياساتي.

ودعا الدكتور أس����امة عنتر مدير مؤسس����ة 

فريدريت����ش ايبرت األلمانية ف����ي غزة، إلى 
تعزيز دور منظم����ات المجتمع المدني في 
التأثي����ر على أجندة السياس����ات بما يحقق 
الش����راكة والتكامل بي����ن مختلف األطراف 
وتع����زز قدرة وصمود المزارع الفلس����طيني، 
مش����يرًا إلى التحديات التي تواجه القطاع 
الزراعي ومن بينه انحسار األراضي الزراعية 

وندرة المياه وسياسات االحتالل.
من جهته، قال الدكتور نبيل أبو شمالة مدير 
عام السياسات والتخطيط في وزارة الزراعة 
في القطاع أن دور منظمات المجتمع المدني 

مهم جدًا في وضع السياسات الزراعية.
وأشار إلى إن السياس����ات الزراعية يجب أن 
تعمل على تحسين األمن الغذائي واالكتفاء 
الذات����ي، الفت����ًا إلى ع����دم إمكاني����ة وضع 
سياسات زراعية بمعزل عن سياسة الدولة 
والقطاع����ات األخرى بمعن����ى الموازنة بين 

األهداف الزراعية والخطة العامة للحكومة.

مطالبة بتعزيز دور المنظمات األهلية بالسياسات الزراعية

غزة/ االستقالل:
أعلنت وكالة التعاون والتنسيق التركية »تيكا« أنها نفذت 543 مشروعًا إغاثيا بفلسطين 

خالل الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى اليوم.
وقدمت »تي���كا« منذ عام 2005، خدم���ات في مجال التعليم والصح���ة وحماية التراث 
التاريخي المشترك والبنية التحتية كما ووفرت المياه النقية. كما وأنجزت  خالل الفترة 
المذكورة 543 مش���روعًا، منها 332 في الضفة الغربية المحتلة، و81 في ش���رق القدس 

المحتلة، و130 في قطاع غزة المحاصر من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي.
ولفت المؤسسة إلى أنها تمكنت من إنجاز العديد من المشاريع الضخمة في فلسطين، 

أبرزها مستشفى حديث باستطاعة 180 سريرًا، ووحدات سكنية مكونة من 320 منزال.
باإلضافة إلى مش���اريع البنية التحتية االجتماعية في فلس���طين، مثل دعم المنظمات 

المدنية وتعزيز مكانة ووضع المرأة وزيادة الفعاليات االجتماعية والرياضية.
وقال بولنت قورقماز منس����ق ش����ؤون »تيكا« في فلس����طين، إن ه����دف الوكالة هو توفير 
المساعدات اإلنسانية والتنموية للمناطق المحتاجة، وأن تيكا ال تتبع أسلوب اإلمالء وفرض 

الشروط والرهان، بل تعمل استنادًا إلى مبدأ التعاون والتضامن واالستشارة والتقاسم.

غزة/ االستقالل:
اعتم���دت اللجنة المركزية لألبنية وتنظي���م المدن بوزارة الحك���م المحلي، العمل على 

تخصيص 25دونمًا لتجميع مياه األمطار التي تخدم بلدية القرارة وبلدية خان يونس. 
ج���اء ذلك خالل اجتم���اع اللجنة المركزية لألبنية بجلس���تها رق���م )2018/26( بتاريخ 
2018/07/018م وبعد االطالع على التقارير الفنية المعدة من قبل سلطة المياه واللجان 
الفنية المختصة، قررت اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم المدن اعتماد تخصيص 25 
دونمًا لتجميع مياه األمطار غرب البركة القائمة بالقرارة بمنطقة المواصي البالغ مساحتها 

15 دونم لتصبح المساحة اإلجمالية بعد االعتماد 40 دونمًا. 
وأوضح م. س���عيد عمار رئيس اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم المدن، بأن الهدف هو 
إيجاد حل للمعاناة التي تمر بها المنطقة مع كل موسم شتاء؛ نتيجة تعرض الكثير من 

المنازل والشوارع في المنطقة الغربية للغرق كون مياه األمطار والسيول تتجمع فيها.
وأك���د عمار على أن الهدف من توس���يع بركة تجميع مياه األمط���ار هو الوقوف بجانب 

المواطنين ومراعاة مصالحهم أواًل وأخيرًا، بما ال يتعارض مع المصالح العامة.

جانب من املوؤمتر ال�ضحفي الذي عقده رئي�س �ضلطة املياه بغز ة اأم�س   ) ت�ضوير/ حممود عجور (

الحكم المحلي : توسيع 
بركة تجميع األمطار 

بالقرارة بـ 25 دونمًا إضافية  

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن مرصد الزالزل اإلسرائيلي صباح األحد، عن رصده لزلزال خفيف جديد مركزه 

منطقة بحيرة طبريا دون وقوع إصابات أو أضرار.
وبحس���ب ما أوردته القناة الثانية العبرية فالهزة بقوة 3.4 درجة على مقياس 

ريختر وتأتي خالل فترة شهدت نشاطًا زلزاليًا بالمنطقة.
وتعرضت المنطقة ل� 25 هزة أرضية مماثلة منذ بداية الشهر الجاري.

هزة أرضية خفيفة 
جديدة بمنطقة طبريا

»تيكا« التركية تنفذ 
543 مشروعًا تنمويًا 
وإنسانيًا في فلسطين
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أعلن أنا المواطن / كرم وائل محمودابو سل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402142632 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن / عرفات محمد علي االس���طل عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)802142695 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ مها حسن عبد الحميد وشاح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801578220 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / زينب محمد ربيع الحسني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)961132248 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

لكن صفاء الزالت تثق بأن عهدها مع شعبان 
لم ينقط���ع، ف���ازال الطفل "بك���ر" يذكرها 
بأيامهما الجميلة، وتثق ب���أن اللقاء وتكملة 
المشوار س���يكون في جنات الخلد حيث وعد 

الله الشهداء والصابرين. 

املهر �شهادة 
" صفاء" كانت تحلم بشاب خلوق يحمل في قلبه 
وسلوكه القرآن، فكان لها ما أرادت، لذلك تخلت 
عن حقها م����ن المهر وخافه وقبلت بش����عبان 
زوجًا، عمًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا 

جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه". 
بدموع المحب الذي أنهكه وجع " اس���تكمال 
الحكايات" بعد الراحلين، تقول زوجة الشهيد 
ش���عبان:" كنت اتمنى زوجًا متدينًا ومتعلمًا، 
وعندما تقدم ش���عبان وج���دت فيه االخاق 
والطيبة والبس���اطة لكنه كان فقيرًا ال يقدر 
على دفع مهر، فوافق���ت على الزواج با مهر، 
عمًا بحديث النبي صلى الله عليه وس���لم إن 

أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه".  

بابتسامة حزينة، تتابع صفاء ل�"االستقال":" 
في مراس���م قراءة الفاتحة أحضر شعبان أول 
هدية لي، ال أنساها أبدًا، إذ وضع  بيدي ظرف 
أخرج منه وردة ورصاصة، قالي " هادي الوردة 
بداية مش���واري معك"، ثم أمسك الرصاصة 
ورفعها بين���ي وبينه وقال " هذه نهايته، أنا 
داخل بهذا الش���غل وراح أكون شهيد"، قلت 

له " األعمار بأيد الله يا شعبان". 
وأضافت بعدما مس���حت دموعها:" ش���عبان 
أعطاني أغلى مهر بالكون ما في عروس أخذت 

مثله، مهري الشهادة اللي نالها". 

اللحظات الأخرية 
لم يتغيب شعبان عن المشاركة في مسيرات 
العودة وكس���ر الحصار، جمع���ًة واحدة، ففي 
جمعة" لن تمر المؤامرة على حقوق الاجئين"، 
طلب من زميله تبديل توقيت مناوبة العمل، 
بحيث يعمل في الفترة المسائية عند الساعة 

الثانية ظهًرا بداًل من الصباحية.
وبمجرد انتهاء شعبان من صاة الجمعة، عاد 

لمنزله مسرعًا طالبًا من زوجته أن تهيئ طعام 
الغداء ليحمله معه إلى موقع عمله في مرصد 
المقاومة ش���رقي مدينة خانيونس على بعد 
مئات األمتار فقط من السياج األمني الفاصل 

.
 وأثناء خروجه للعمل، تعلق ابنه الوحيد بكر 
في قدمه مناديًا بصوته الصغير " بابا .. بابا" 
ليطبع على جبينه قبلة ويمس���ح على رأسه، 
موصي���ًا زوجته ببكر خي���رًا، لكنها لم تلتفت 
كثي���ًرا لحديثه، فقد اعت���ادت على اهتمامه 
الشديد بابنه، فقالت له:" حاضر، من عيوني"، 

وذهب كل منهما إلى طريقه . 

�شاعقة ال�شت�شهاد 
كان يومًا عاديًا بتفاصيله بالنسبة لصفاء، لكن 
مع ساعات المساء األولى بدأ الخوف يتسرب 
إلى قلبها، حتى تحول لجمرة نار، تحوم حول 
نفسها، تارة ُتحدثه عبر الهاتف، وتارة أخرى 
تحتضن صغيرها بكر، تتأمل مامحه البريئة، 
لعله���ا ُتهدئ من رجفة فؤادها إال أن الخوف 

غلب كل معاني االطمئنان فيها.
مضت الس���اعات بثقلها، حتى سمعت صفاء 
بنبأ اس���تهداف قوات االحتال اإلس���رائيلي 
موقعًا شرق خانيونس، قبض صدرها وصرخت 
" ش���عبان"، " ال تقلق���ي ش���عبان بخير" كهذا 
أخبروه���ا من حوله���ا، لكنها لم ته���دأ وبدأت 
بتصفح مواقع األخبار على الشبكة العنكبوتية. 
بصوٍت يعتريه األلم، تقول زوجة الش���هيد:" 
لما سمعت باستهداف موقع رصد للمقاومة 
حس���يت أنه ش���عبان فيه، فتح���ت الجوال 
وصرت أقلب بمواقع األخبار حتى رأيت صورًا 
للمكان الذي يعمل فيه زوجي مشتعا بالنار، 
زاغ بصري واشتعل قلبي بالنار، واتصلت فورًا 

على هاتفه".  
بع���د لحظاٍت من الصم���ت، تكمل حديثها:" 
ارتجف���ت يدي قبل أن أتص���ل، كنت خائفة 
جدًا وما إن بدأ هاتف ش���عبان بالرنين حتى 
تنفس���ت وقال���ت: "الحم���د لله ه���ي رن، آه 
شعبان؟"، سكت المستقل ثم قال" أنا صديق 
شعبان، ش���عبان مصاب وإن شاء الله بخير"، 

حينها علم���ت أن خوفي الزائد عليه في هذا 
اليوم تحديدًا لم يكن من فراغ، وأنه شهيدًا 

وليس مصاب". 
تحج���رت الدموع في عينيها، وس���ارعت إلى 
ذل���ك المغلف، الذي أهداه اياها في أول لقاٍء 
لهم���ا، وفتحته وأخرجت محتواه، ونظرت إلى 
الرصاصة بحزن وقالت: ل���م أعلم أن النهاية 
ستكون سريعة، ثم تنهدت وتابعت: أسأل 

الله أن يجمعنا في جنات الفردوس.
وف���ي نهاية حديثها، اس���تذكرت المكالمة 
األخيرة بينهما قبيل استش���هاده بساعة " 
سألته بتحتاج اشي مني، قالي" الله يحييك 
يا صفاء"، اختنق صوتها بحش���رجات البكاء 
وأكملت:" الله يحييك ف���ي حياتك، وعمرك، 

وفي قبرك وأينما اتجهت يا شعبان".
وفي بلدة “بنى س���هيا”، ف���ي خانيونس، 
أدى المش���يعون صاة الجنازة، على جثمان 
الشهيد، ش���عبان أبو خاطر، في مسجد حمزة 
ب���ن عبد المطل���ب، قبل أن يدف���ن في مقبرة 

البلدة.

»وردة ورصـاصـة«.. حكاية الشهيد »شعبان« وزوجته 
غزة/ دعاء احلطاب:

مل يكن ال�شاب �شعبان اأبو خاطر يرغب اأن تكون حكايته 
عادية ُتطوى بني ال�شفحات �شريعًا، فقد ر�شم تفا�شيلها 

بحلوها ومرها مبظروٍف واحد فيه ر�شا�شة ووردة، 
قدمة ملخطوبته » �شفاء« قبل عقد قرانهما بيوم، �شاألته 

با�شتغراب » ما هذا؟« فاأجابها با�شمًا:« بداية امل�شوار 
ونهايته يا �شفاء!« ثم تابع:« عليك بال�شرب، فاملقاومة 

يف غزة واجب، وهذا امل�شري مكتوب علينا«. يف تلك 
اللحظة مل ُتفكر« �شفاء« يف تغيري راأيها بالرتاجع عن 

الزواج وقالت له: »الأعمار بيد اهلل يا �شعبان ل زيادة 
ول نق�شان«، لتبداأ حكايتهما فكانت بجمال الوردة التي 

قدمها �شعبان لها، وزاد عطرها الفواح عندما رزقا » بكر«، 
لكن القدر كتب النهاية م�شاء يوم اجلمعة املا�شي، لريحل 

�شعبان �شهيدًا بق�شف اإ�شرائيلي لنقطة ر�شد املقاومة 
�شرق خانيون�س. 

غزة/ االستقال:
أع���رب مركز الميزان لحقوق اإلنس���ان اس���تنكاره الش���ديد لقتل االحتال 
اإلسرائيلي )156( فلسطيًنا، من بينهم )116( استشهدوا خال مشاركتهم 

في مسيرات العودة التي انطلقت في ال� 30 من مارس الماضي.
وقال المركز، "إن من بين الشهداء )19( طفًا، و)3( من ذوي اإلعاقة وصحفيين 
ومسعفين، كما أصيب )8507( من بينهم )1538( طفًا و)385( سيدة و)81( 

مسعفًا و)79( صحافيًا ومن بينهم )4732( أصيبوا بالرصاص الحي".
وتابع المركز في بيان له،" نعبر عن اس���تنكارنا الش���ديد الستمرار وتصاعد 
االنتهاكات اإلسرائيلية، والسيما استمرار استخدام القوة المفرطة والمميتة 
في مواجهة التجمعات السلمية، من خال استهداف المدنيين بالرصاص 

الحي وإيقاع القتلى واالصابات في صفوفهم دون أن يشكلوا تهديًدا".
وأدان المركز التصعيد اإلس���رائيلي والهجمات المكثفة التي شنتها قوات 
االحتال على قطاع غزة، مح���ذًرا "أن تكون هذه االنتهاكات مقدمة لعدوان 

واسع سيدفع المدنيون ثمنه وال سيما األطفال والنساء".
واس���تهجن "إمعان س���لطات االحتال في التحلل م���ن التزاماتها بموجب 
القانون الدولي، واس���تمرار صمت المجتمع الدولي وعجزه عن القيام بواجبه 
القانوني، وال سيما تش���ديد الحصار على غزة وحظر دخول البضائع والسلع 
والسيما المش���تقات البترولية، التي يهدد استمرار وقف توريدها إلى غزة 
بش���ل الخدمات العامة". وأكد المركز الحقوقي أن ممارسات قوات االحتال 
اإلسرائيلي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ترقى 
لمس���توى جرائم الحرب، سواء باس���تمرار الهجمات واستهداف المدنيين 
خال المسيرات السلمية، أو من خال الحصار الشامل المفروض على القطاع".

رام الله/ االستقال:
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اش����تية 
أن اللجنة أوصت الرئيس محمود عباس ببدء المشاورات 
م����ع الدول العربي����ة واألصدقاء للتوج����ه للجنة مكافحة 
العنصرية ف����ي األمم المتحدة إلدان����ة قانون "القومية" 
العنصري، والذي بموجبه تصبح "إسرائيل" رسميًا دولة 

عنصرية.
وأكد اشتية خال لقاء على فضائية فلسطين، أن المجلس 
المركزي سيعقد في بداية الشهر المقبل لمناقشة ملفي 

المصالحة الوطنية الفلسطينية، وإعادة صياغة العاقة مع 
"إسرائيل" كدولة احتال وليس شريك في عملية سلمية 

لم تعد قائمة.
وأوضح اش���تية أن "إسرائيل" تس���عى إلى حسم معركة 
الرواي���ة عن فلس���طين والق���دس والحق���وق التاريخية، 
العتقادها بأنها حسمت معركة الجغرافيا عبر االستيطان 
االس���تعماري ف���ي الضف���ة الغربي���ة حيث وص���ل عدد 
المستوطنات إلى 196 مس���توطنة يعيش فيها حوالي 
711 ألف مستوطن. بعد أن اعتقدت أنها حسمت معركة 

الجغرافيا ومعركة االعتراف بها.
وشدد اش���تية أن القانون نقل السياس���ة "اإلسرائيلية" 
العنصرية من سياسة األمر الواقع، إلى تشريع سياساتها 
االستعمارية قانونيًا ودستوريًا، خاصة بعد الضوء األخضر 
الذي منحته لها اإلدارة االمريكية الحالية لتبطش بالحق 

واإلنسان الفلسطيني.
وبين اشتية أن القانون ينتهك أيضًا سيادة الدول التي 
يعيش فيها اليه���ود بحيث اعتبر القانون "إس���رائيل" 

مرجعية لليهود في كل العالم.

القدس المحتلة/ االستقال:
شنت قوات االحتال اإلس���رائيلي، فجر يوم أمس، حملة 

اعتقاالت في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.
وقال���ت مصادر فلس���طينية إن قوات االحت���ال اعتقلت 

المعلمة والناش���طة هنادي الحلواني بعد اقتحام منزلها 
واقتيادها إلى جهة مجهولة.

كما عرف من بين المعتقلين كا من: عمرو أبوعرفة، ومأمون 
الرازم، وروحي كلغاصي، ومحمد الدباغ، وجهاد قوس.

وأش���ارت المصادر إلى أن حملة االعتق���االت جاءت قبيل 
مسيرة حاشدة نظمها المستوطنون يوم أمس،  القتحام 
المس���جد األقصى بأعداد كبيرة، وذلك إلحياء ما يس���مى 

»ذكرى خراب الهيكل«.

اشتية: سنتوجه لألمم المتحدة إلدانة قانون »القومية«

اعتقاالت بالقدس بينهم الناشطة هنادي الحلواني

منذ انطالق مسيرات العودة

الميزان يستنكر 
قتل االحتالل لـ 156 

فلسطينيًا بغزة

ت�شييع جثمان ال�شهيد �شعبان اأبو خاطر يف خانيون�س        
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إذا كان في مباريات كرة القدم ما ُيس����مى 
بالوقت بدل الضائع، يستطيع فيه الفريق 
المهزوم تس����جيل هدف أو أكثر في مرمى 
الفريق المنتصر ُيع����ّدل النتيجة لصالحه 
لم يس����تطع تس����جيله في الوقت األصلي 
للمب����اراة؛ فإن ه����ذا ال يحدث ف����ي الحياة، 
فالحياة ليس����ت فيها بديل للوقت األصلي 
ُيسمى بالوقت بدل الضائع ُيمكن تسجيل 
الهدف فيه، فمن ال يس����تطيع تس����جيل 
هدفه ف����ي الوقت األصلي فلن يس����تطيع 
تس����جيله في الوقت ب����دل الضائ����ع، وإن 
اس����تطاع تسجيله فرضًا فس����يكون هدفًا 
ب����ا معنى أو قيمة. وهذا بالضبط ما يحدث 
في س����وريا كملعب لمباراة أكبر ُيش����ارك 
فيها العبون محليون وإقليميون ودوليون، 
فالمباراة انتهت بعد أن صّفر الحكم ُمعلنًا 
نهاية المباراة بفوز النظام والدولة السورية 
على ما ُيسمى بالمعارضة السورية، وبالتالي 
فإن المعارك الحالية والمستقبلية تتم في 
الوقت بدل الضائع الت����ي لن ُتغّير نتيجة 
الح����رب أو المب����اراة بانتصار وف����وز النظام 

والدولة السورية. 
المعارضة الس����ورية تلعب في الوقت بدل 
الضائ����ع، بع����د أن تراجعت أوه����ام النصر 
والتمكين أمام حقائق الهزيمة واالنحسار، 
وبعد أن تراج����ع )المجاه����دون( أمام )غير 
المجاهدي����ن(، وتقهقر )الث����وار( أمام )غير 
الثوار(، وبعد أن تقّزم هدفها من إس����قاط 
األس����د وتغيي����ر النظ����ام إلى س����عي كل 
فصيل ُمس����ّلح إل����ى الحفاظ عل����ى مناطق 
س����يطرته ونفوذه وامتيازات����ه أطول مدة 
زمنية ممكنة قب����ل أن يأتيه دوره بالركوب 
في الباصات الخض����راء، وبعد أن تخّلى عن 
)الثورة الس����ورية( كل داعميها ومموليها 
محبي الحري����ة ودعاة حقوق اإلنس����ان من 
األمريكان واألتراك واألعراب، الذين تركوها 
لمصيرها األسود المحتوم من أجل مواصلة 

اس����تنزاف الدولة السورية أكبر مدة زمنية 
ممكنة خدمة للمشروع الصهيوأمريكي في 

المنطقة العربية واإلسامية. 
النهاية المأساوية لما ُيسمى بالمعارضة 
الس���ورية ينطب���ق عليها مقول���ة )ليس 
باإلمكان أفضل مما كان(، فرغم ما في هذه 
المقولة من س���لبية ُتّوظف لتبرير العجز 
والفشل وعدم االجتهاد واألخذ باألسباب 
والتقصي���ر في الس���عي نح���و الخيارات 
األفض���ل... إال أن ه���ذه المقول���ة في هذا 
الموضع س���ليمة تمامًا، فلي���س باإلمكان 
خيار آخر غي���ر الهزيم���ة الحتمية، ليس 
بسبب العوامل الموضوعية الخارجية التي 
ساهمت في هزيمتها وأهمها: تدخل قوة 
دولية عظمى )روسيا(، وقوة إقليمية مهمة 
)إيران(، وق���وة محلية مؤّث���رة )حزب الله( 
لصالح الدولة الس���ورية ونظامها الحاكم 
وجيش���ها المقاتل؛ بل بس���بب العوامل 
الذاتية الداخلية الكامن���ة في المعارضة 

السورية نفسها. 
العوام����ل الذاتي����ة الداخلي����ة الكامنة في 
المعارض����ة الس����ورية نفس����ها عديدة ال 
يمكن حصره����ا ولكن م����ن الممكن تناول 
أهمها وهي تفّرقها وتقاتلها فيما بينها، 
فرغم وج����ود إطار جبهوي واحد ظاهريًا هو 
)االئتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
الس����ورية(، إال أنها ظلت مشتتة الفصائل، 
ومتناقضة المش����اريع، ومختلفة الوالءات، 
ومتنازعة المصالح، ومتضاربة األيدلوجيات، 
ومتصارع����ة النفوذ... ول����م ُيعد لمعظمها 
عاق����ة بش����عارات الثورة األول����ى الُمطالبة 
بالحرية والمساواة والحقوق وتداول السلطة 
والديمقراطية والنزاهة وغيرها، خاصة بعد 
سيطرة التيار الس����لفي الوهابي ذي الفكر 
السياس����ي المتخلف المس����تند على فقه 
الصحراء المج����دب وعقيدة الفرقة الناجية 
الدموية وبين ما انتهت إليه الفصائل من 

تقتيل وتدمير ونهب واس����تبداد وفساد 
وإقصاء اآلخر... فقّدمت نموذجًا بديًا أكثر 
سوءًا وأحلك سوادًا من نموذج الحكم الذي 

عابوه في النظام السوري. 
ليس هذا وحسب، بل إن الثورة بمفهومها 
الش����عبي تاش����ت منذ الش����هور األولى، 
وابتلعته����ا الح����رب األهلي����ة واإلقليمية 
والدولي����ة ف����ي جوفها، فالص����راع الدموي 
في س����وريا ل����م ُيعد منذ زم����ن طويل بين 
نظام حكم محتكر للس����لطة وبين ش����عب 
ثائر ُيطال����ب بحقوقه، بل تح����ّول الصراع 
إلى حرب أهلية بين طرفين ُمس����لحين كل 
طرف مدع����وم بقوى إقليمي����ة ودولية لها 
مصالح مختلف����ة ومتضاربة فيم����ا بينها، 
والعامل األساسي البارز فيها هو المصلحة 
اإلس����رائيلية األمريكية في تفكيك الدولة 
السورية وتدمير جيشها وشرذمة شعبها، 
باعتبارها ركيزة لمحور المقاومة المتمسك 
باسترجاع الحقوق العربية في الوقت الذي 
انبطح فيها نواطير الكاز والغاز العرب أمام 
العدو زاحفين نحو التطبيع والتحالف معه، 
وبالطب����ع ال يوجد أي مب����رر أخاقي أو ثوري 
النتصار معارضة مدعومة من قوى إقليمية 
تتناف����س داخل بي����ت الطاع����ة الصهيو 

أمريكي 
بعيدًا عن غبار المعارك األخيرة في الوقت 
بدل الضائع، وبعد أن صّفر الحكم بانتهاء 
الوقت األصلي للحرب بخس����ارة المعارضة 
وفوز النظام، حذار الرجوع إلى نقطة الصفر 
التي انطلقت منها الح����رب، والصواب هو 
بناء نظام سياس����ي جديد يحترم مكونات 
الش����عب الس����وري، على ُأس����س الشراكة 
السياسية، والتعايش السلمي المجتمعي، 
والث����روة، والمواطن����ة  الس����لطة  وت����داول 
المتس����اوية الحقوق والواجبات، والقواسم 
العربية  بأبعاده����ا  المش����تركة  الوطني����ة 

واإلسامية واإلنسانية.

المعارضة السورية 
تلعب في الوقت 

بدل الضائع

رأي

ما الذي يدفع مئات المستوطنين الصهاينة القتحام المسجد األقصى المبارك في ذكرى 
ما يسمى بخراب الهيكل المزعوم, سوى أنهم يسعون إليقاع الخراب والدمار في األقصى 
وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه, إنها أس����طورة الخراب المزعومة والتي تهدف ألن 
يحل الخراب باألقصى, الغريب ان هذه الحقيقة ظاهرة تمامًا أمام العالم كله وليس فيها 
موارب����ة أو إخفاء, لكن العالم يغض النظر عنها ويتغافل ع����ن هذه النوايا الصهيونية 
التخريبي����ة لألقصى, تمامًا كما يفعل هذا العالم عندم����ا يوصم حركات التحرر الوطني 
كحماس والجهاد اإلس����امي بأنها حركات إرهابية ويض����ع قادتها على لوائح اإلرهاب, 
ويتغافل تماما عن حركات يمينية صهيونية متطرفة تدعو إلبادة العرب والمس����لمين 
واالستياء على أراضيهم وخيراتهم وتجيير العالم كله كعبيد لخدمة إسرائيل »شعب 
الله المختار« حسب معتقداتهم الدينية, حتى تلك الجماعات الصهيونية الخارجة عن 
القان����ون كجماعة تدفيع الثمن والتي تقوم بحرق الفلس����طينيين وقتلهم بدم بارد لم 
توض����ع على لوائح اإلرهاب ولم تصنف لدى العالم كحركات متطرفة خارجة عن القانون 

ولم يوضع أيًا من عناصرها على لوائح اإلرهاب.    
باألمس فتح باب المغاربة لعضو الكنيست الصهيوني المتطرف »يهودا غليك« برفقة 
المئات من المس����توطنين المرافقين له ليمارسوا طقوسهم الدينية بحرية كاملة داخل 
باحات المس����جد األقصى, الذي أخلي تماما من المس����لمين ولم يبق بداخله إال س����دنته 
وبعض الحراس الذين تعرضوا للسب والضرب واإلهانة من الجيش الصهيوني وقطعان 
المس����توطنين, ودون خوف أو خشية من أحد خرجت الصورة عبر اإلعام العبري ليشهد 
العالم أكثر من ألف مس����توطن يجوبون باحات األقصى ويمارس����ون طقوسهم الدينية 
تحت حماية الجيش, لم تعد تخش����ى إسرائيل ردات الفعل الدولية وال غضب الشعوب 
المس����لمة, وعلى الجميع أن يستس����لم لسياس����ة األمر الواقع ويقبل بالحال الذي تريده 
إس����رائيل التي أقرت قانون القومية واعتبرت القدس عاصمة لها, ولم تتوقف الصورة 
عن����د هذا الحد, بل أظهر اإلعام العبري صورة للمس����توطنين وهم يعتدون على التجار 
المقدسيين في س����وق القدس المحاذي لألقصى, ويقوم الجيش بحمايتهم واعتقال 
أي مقدس����ي يدافع عن نفسه, لتظهر عنصرية هذا الكيان المجرم بأبشع صورها, حتى 

الفتى الفلسطيني الذي يحمل علم فلسطين تم سحله واعتقاله.
أمام هذا المش����هد المزري والفاضح طالبت حركة الجهاد اإلس����امي بوقف هذا العدوان 
الصهيوني على المس����جد األقصى, وحمايتة من مخططات االحت����ال, وأن هذا الفعل 
الصهيوني يمس كل عربي ومس����لم وال يمكن السكوت عنه, وأن استمرار هذا العدوان 
على األقصى سيؤدي لتصعيد كبير يصل لكل مكان, ألن هدف مواجهة هذه االقتحامات 
والتصدي لها يقع في صلب عمل حركة النضال الوطني الفلس����طيني بكافة أشكالها, 
بينما اعتبرت حركة حماس أن ما يحدث في األقصى ينذر بتفجير األوضاع من جديد في 
وجه االحتال داعية إلى تصعيد انتفاضة القدس وان هذا الذي يحدث هو ترجمة عملية 
إلقرار قانون القومية الصهيوني, وعلى ما يبدو ان االحتال نس����ى أن انتفاضة األقصى 
المباركة عام 2000 وقعت نتيجة اقتحام شارون ومستوطنيه لباحات المسجد األقصى 
المبارك, على االحتال أن يدرك أن األقصى خط أحمر وال يمكن للفلس����طينيين التغافل 
عم����ا يحدث داخله من اعتداءات وانتهاك لحرمته, تذك����روا معركة البوابات, واعلموا أن 
األقص����ى مفجر الث����ورات, حتى لو تخلى العالم كله عن واجبه تجاه األقصى, فالش����عب 
الفلس����طيني لن يتخلى عن هذا الواجب وسيدافع عن األقصى المبارك مهما كلفه ذلك 

من تضحيات.   

أسطورة الخراب
بقلم د. وليد القططي

إقرار الكنيس���ت الصهيوني قانون القومية العنصري, 
كان أكث���ر من متوقع, فدولة س���وبر فاش���ية البنيان, ال 
يمكنه���ا إال إنتاج هك���ذا قوانين! فالقان���ون مثلما هو 
معروف يعطي أي يهودي الح���ق في الهجرة إلى دولة 
الكيان الصهيوني, والحصول على الجنس���ية, ويعتبر 
“العبرية” اللغة الرس���مية )نازعًا الصفة الرس���مية عن 
العربية(, واإلجازات هي إجازات اليهود فحسب. القانون 
هو تأصي���ل للعنصرية الصهيونية, وإلغاء مقونن لحق 
العودة, وقوننة لاس���تيطان, ولح���رب اإلبادة الجماعية 
للفلس���طينيين, والع���رب بعدهم. القان���ون هو مرحلة 
تحضير لمشروع صهيوني أكثر اتساعًا وخطرًا وشمولية 
وهو مش���روع دولة إس���رائيل الكبرى. والذي يعتقد أن 
األخير امحى من العقلية الصهيونية ال يعرف إسرائيل, 
وال التح���والت الت���ي تحدث في الش���ارع اإلس���رائيلي, 
كم���ا أنه ال يعرف قواعد الص���راع, واألولى منه تحديدًا, 
وهي “اعرف عدّوك”! القانون هو تأصيل للترانس���فير 
الصهيوني للفلس���طينيين من وطنه���م حينما تحين 
الظ���روف الموائم���ة للتهجير بطرق مختلفة األش���كال 
والصي���غ, القانون من وجه���ة النظ���ر الصهيونية هو 
“الحق التاريخي لليهود في كّل فلسطين” وهو تسويغ 
لألس���اطير التضليلية الصهيوني���ة. القانون هو مرحلة 
متقدمة من إعان الحرب الصهيوني على الفلسطينيين 
من���ذ قرن زمني, والتي ابتدأت منذ أول هجرة صهيونية 
جماعية إلى فلس���طين )أي منذ ما يزيد عن قرن زمني(. 

القانون هو قوننة لحرب اإلبادة الجماعية التي خاضتها 
بداية المنظمات اإلرهابية الصهيونية ضد سكان الباد 
األصليي���ن, والدول���ة الصهيونية عمل���ت وتعمل على 

استكمال حلقاتها, حتى إبادة الفلسطينيين جميعا.
رئي���س الوزراء الصهيون���ي نتنياهو رأى ف���ي القانون 
“لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وإس���رائيل”, فيما 
اعتبر عضو الكنيست آفي ديختر الذي كان المبادر لسن 
القانون, إن���ه حّقق رغبة مؤس���س الصهيونية تيودور 
هرت���زل, التي عرضها قبل 121 عاما في مؤتمر بازل عام 
1897, وش���رح للنواب العرب المقصود منه: “أقصى ما 
س���يكون بمقدوركم � بعد هذا القان���ون � هو أن تكونوا 
متساوين كأقلية وليس كقومية”, أي أن الفلسطينيين 
من حاملي الجنسية اإلسرائيلية )أي قرابة 20٪ بالمئة 
من س���كان دولة الكيان الصهيوني من المستوطنين, 
بعد تهجير مليون فلس���طيني من فلسطين عامي 47 
– 48( لم يعودوا يحتس���بون قومّية، بل كأقّلية مغلوبة 
عل���ى أمرها, في دول���ة األغلبية اليهودي���ة المنتصرة, 
المفتوح���ة ألي يه���ودّي ُولد في أي م���كان في العالم, 
والممنوعة على أي فلس���طيني ممن ولد آباؤه أو أجداده 
في ربوعها, ولكن )الفلس���طيني سيكون خلف أساك 
“األغلبي���ة اليهودي���ة”( الغريبة عن تاري���خ وجغرافيا 
الوطن الفلسطيني, وعن المنطقة العربية عموما. القانون 
يهدف إل���ى القضاء على الوجود الفلس���طيني العربي 
الكنعاني اليبوس���ي األصيل في بلده فلسطين, ويعني 

“تحوي���ل دولة الكيان الصهيوني إل���ى دولة خالية من 
العرب, وهو األمر الذي انتظر س���بعين عامًا على نش���وء 
دولة الكي���ان ورؤية هرتزل الصهيونية لدولة “قومية” 
لليه���ود, وثمن التقاء هذين المفهومين المتناقضين: 
اليهودية باعتبارها عنصرًا لتش���كيل قومية, الذي هو 
كس���ر للمعنى الحقيقي للقومّية, ال���ذي يمّثله العرب 
الفلس���طينيون, والذين يجمعون ف���ي هويتهم أديانًا 
ثاثة, ولغة عربية في الوقت الذي ثبت فيه أن “العبرية” 
ه���ي لغة آرامية قديمة ليس له���ا عاقة باليهود ال من 

قريب أو بعيد.
من ناحيته وفي مش���هد مس���رحي قميء وهزيل, هدد 
نتنياه���و, بحّل الحكومة وتقديم االنتخابات العامة, في 
حال تم تغيير البند المتعلق بإلغاء مكانة اللغة العربية 
في “قانون القومية” العنصري والمعادي للديمقراطية, 
الذي س���ّنته الهيئة العامة للكنيس���ت, فجر الخميس 
الماضي. وكانت اللغة العربية تعتبر لغة رسمية ثانية, 
بع���د “العبري���ة” المخترع���ة اختراعًا والملصقة قس���رًا 
باليهود, لكن “قانون أساس”, إسرائيل الدولة القومية 
للش���عب اليهودي”, المعروف باسم “قانون القومية”, 
ألغى الصفة الرس���مية للغة العربية, ونص على أن للغة 
العربية “مكانة خاصة”, سيتم التطرق إليها بقانون آخر, 
وليس من خال قانون أساس, الذي يعتبر في إسرائيل 
أنه قانون دستوري. يعكس هذا القانون طبيعة التحالف 
االس���تراتيجي األميركي � الصهيوني, فالقانون لم يكن 

ليجري سّنه لوال ضوء أخضر من اإلدارة األميركية.
نعم, بعد إعان ما أس���موه ب�”االس���تقال اإلسرائيلي” 
بعش���رة أيام, أي في 24 مايو/أيار 1948, قال دافيد بن 
جوريون في جلس���ة “للهاجاناة” )يجب تدمير مدينتي 
الرمل���ة واللد على الفور… ويج���ب تنظيم كتيبة الياهو, 
وتوجيهه���ا ضد جنين م���ن أجل غ���ور األردن … يجب 
تقديم التعزيزات ل�”متلف”, الذي مهمته هي احتال 
جنوب لبنان, من خال قصف مدينة صور ومدينة صيدا 
ومدين���ة بي���روت… يجب تكليف يغئ���ال ألون بقصف 
س���وريا من الش���رق ومن الش���مال… يجب إنش���اء دولة 
مس���يحية يكون الليطاني حدوده���ا الجنوبية, ونقوم 
بعق���د تحالف معه���ا. وعندما نهزم الجي���وش العربية 
ونقوم بقصف عمان, نقوم أيضًا بتصفية الضفة األخرى 
من النهر وعندها ستس���قط س���وريا. وإذا تجرأت مصر 
على الحرب, س���نقوم بقصف بور س���عيد واإلسكندرية 
والقاه���رة(. نعم، هذا هو بن جوريون. الذي وعد ب�”هكذا 
س���ننهي الحرب, ونصفي حساب أجدادنا مع مصر ومع 
آش���ور وآرام”. ألم نحذركم م���ن الخطر الصهيوني على 
صفحات “الوطن”, بالله عليك���م ال تعتقدوا بأن الخطر 
الصهيوني هو على فلسطين والفلسطينيين! إنه على 
أمتنا العربية وعموم دولها, حتى وإن حّج البعض باتجاه 
البيت األبيض والكنيس���ت اإلس���رائيلي. نعم, انتظروا 
الخطوة الصهيونية القادمة, التي ستكشف الغطاء عن 

حقيقة الصهيونية.

د. فايز رشيدانتظروا الخطوة الصهيونية القادمة
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أعلن أنا المواطن / ريهام خليل محمود الغندور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404328924 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / حنان محمودخليل أيوب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903451458 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواط���ن/ عالء الدين عبد الكريم حس���ين 
أبو ع���اذرة عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )400719613( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / صبحه سالم جميعان شيخ العيد 
/. عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل رقم 
)929080653 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / ابتسال عبدربه أحمد أبو وطفه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)908957566 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / خالد حسن حسين أبو عبيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)921371266 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل:
حصل البنك اإلس���المي الفلس���طيني على جائزة »التميز م���ن حيث الخدمات 
المصرفية اإلسالمية« من االتحاد الدولي للمصرفيين العرب للعام 2018، وذلك 

تقديرًا للجهود التي يبذلها في سبيل تقديم خدمة متميزة لعمالئه.
واستلم الجائزة بيان قاسم مدير عام البنك اإلسالمي الفلسطيني في احتفال 
كبي���ر أقيم في بيروت مؤخرًا وحضره عدد كبير من مدراء البنوك والمؤسس���ات 

المالية في الوطن العربي.
وقال قاسم: إن التميز في الخدمات المصرفية اإلسالمية ينبع من االستراتيجية 
التي اعتمدها مجلس إدارة البنك، والتي تركز على زيادة االعتماد على التكنولوجيا 
ف���ي تقديم الخدمات المصرفية، والعمل على التوس���ع في االنتش���ار والتواجد 
القريب من العمالء، وتوفير منتجات وبرامج تالئم احتياجاتهم. ولقد منحت هذه 
الجائزة للبنك اإلس���المي الفلسطيني، استنادًا إلى دراسة األداء العام ومطابقته 
مع المعايير المتبعة عربي���ًا ودوليًا، ويذكر أن االتحاد الدولي للمصرفيين العرب 
WUAB هو المنظمة الش���قيقة التحاد المصارف العربية )UAB(  وتأسس عام 

2006 في الدار البيضاء-المغرب. وهو منظمة غير حكومية وغير ربحية.

رام الله/ االستقالل:
كش���فت معطيات تقرير رس���مي حديث، أن أرباح البنوك األجنبية العاملة في 
الس���وق الفلس���طينية وعددها 8، صعدت بنس���بة 21% خالل العام الماضي 

2017، مقارنة مع 2016.
ووفق تقرير رس���مي بشأن أرباح البنوك في فلسطين، صدر عن جمعية البنوك 

في فلسطين، فقد بلغت أرباح البنوك ال� 8 نحو 78.15 مليون دوالر.
والبن���وك الثمانية األجنبية هي: البنك العربي، بنك القاهرة عمان، بنك األردن، 
بنك اإلس���كان، البنك األهلي األردني، البنك التج���اري األردني، البنك األردني 

الكويتي، والبنك العقاري المصري العربي.
وس���جلت أرباح البنوك ال� 8 في العام الس���ابق له 2016، نحو 64.5 مليون دوالر 

أمريكي، وفق األرقام الرسمية.

غزة/ االستقالل:
قال منس���ق األمم المتحدة للش���ؤون 
إن  ماكغولدريك:  جيم���ي  اإلنس���انية 
القطاع الصحي في قطاع غزة يس���تلزم 
تمويل ب� "4,5" ملي���ون دوالر لتغطية 

إمدادات الوقود حتى نهاية العام.
وأكد ماكغولدريك في تصريح صحفي 
أمس األحد، أنه إل���ى حين إيجاد حلول 
تتس���م بقدر أكبر من االستدامة ألزمة 
الكهرباء في غزة، فمن ش���أن خطوتين 
أن تح���وال دون المزيد من التدهور في 
غزة على الم���دى القصير، حيث ينبغي 
ل�"إسرائيل" أن تس���مح بدخول الوقود 
وغيره من اإلمدادات األساسية إلى غزة، 
وينبغ���ي للجهات المانحة أن تحش���د 
الموارد لتضمن أن المنش���آت الحيوية 

تحصل على الوقود الذي تحتاج إليه.
ودع���ا ماكغولدري���ك، "إس���رائيل" إلى 
وضع ح���د للقي���ود التي تح���ول دون 
اس���تيراد الوقود و دع���ا المانحين إلى 
تقديم التمويل الفوري لتغطية وقود 
الطوارئ، الذي ُيتوقع حاليًا أن ينفد في 

مطلع شهر آب. وقال ماكغولدريك: إن 
"مستشفى واحدا على األقل اضطر إلى 
تعطيل أعماله لعدة س���اعات، ويجري 
تقلي���ص الخدمات في مستش���فيات 
أخرى إلى حد كبير، وبالنظر إلى انقطاع 
الكهرب���اء بص���ورة متواصل���ة، ولفترة 
تصل إلى 20 س���اعة ف���ي اليوم، وفي 

حال لم يجِر توريد الوق���ود على الفور، 
فستتعرض حياة الناس للخطر.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية: فسوف 
الذي يقدم  ُيجَبر مستش���فى القدس 
التدخ���الت الطبي���ة المنق���ذة للحياة 
ل�150,000 شخص في السنة، بما فيها 
الوالدة  وعمليات  الجراحي���ة  العمليات 

والرعاية المكثفة، إلى إغالق أبوابه في 
غضون األي���ام القادمة بس���بب نقص 
الوقود، وم���ن المحتمل أن ينفد الوقود 
من أربع مستش���فيات أخرى على مدى 
األيام الثالث���ة المقبلة، م���ا يؤدي إلى 
تقلي���ص الخدمات الطبية األساس���ية 

المقدمة لسكان غزة إلى حد كبير.

لتغطية إمدادات الوقود حتى نهاية العام
القطاع الصحي بغزة بحاجة لنحو 5 ماليين دوالر

»اإلسالمي الفلسطيني« 
يحصل على جائزة التميز حول 
»الخدمات المصرفية اإلسالمية«

تقرير يكشف صافي أرباح 
8 بنوك وافدة بفلسطين

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف تقرير صحافي أن االتحاد األوروبي يدرس 
حاليًا اتخاذ إجراءات انتقامية أخرى، حال زاد الرئيس 
األمريكي دونال���د ترامب من حدة النزاع التجاري مع 
بروكسل من خالل فرض رسوم جمركية عقابية، مثاًل 

على سيارات مستوردة من االتحاد األوروبي.
وذك���ر تقرير صحيف���ة "بيلد أم زونت���اج" األلمانية 
األسبوعية في عددها الصادر أمس األحد، إنه يمكن 
لألوروبيي���ن أن يردوا من جانبهم ف���ي هذه الحالة 
من خالل فرض رس���وم جمركي���ة إضافية على عدة 

أش���ياء من بينها الصويا واللوز والفول الس���وداني 
والنبيذ والعطور والجسيمات الخشبية المضغوطة 
أو الهوات���ف المس���توردة من الوالي���ات المتحدة 

األمريكية.
وأش���ار التقرير إلى أن قائم���ة المنتجات المحتمل 
فرض رسوم جمركية انتقامية عليها تتكون من 50 
صفحة، موضحًا أنها تتعلق بشكل إجمالي بواردات 
تبل���غ قيمتها 300 ملي���ار دوالر )أي ما يعادل 255 

مليار يورو(.
وعل���ى الرغم من ذلك ال يزال هناك أمل في التوصل 

لحلول على طاولة المفاوضات قبل الزيارة المنتظرة 
لرئي���س المفوضي���ة األوروبية جان-كل���ود يونكر 
وسيس���يليا مالمس���تروم مفوضة االتحاد األوروبي 

للتجارة إلى واشنطن يوم األربعاء القادم.
وكان وزير الخزانة األمريكي س���تيفن منوشين لوح 
باالستعداد للتفاوض السبت، خالل لقاء وزراء مالية 
مجموعة العش���رين "جي 20" ف���ي بوينس آيرس، 
وأكد قائاًل: "قد نقبل اتفاقية تجارة، بشكل حر، دون 
رس���وم جمركية"، مضيفًا "هدفنا هو تحقيق تجارة 

حرة ومنفتحة ومتوازنة". على حد تعبيره.

غزة/ االستقالل:
أعلن الس����فير محم����د العمادي، رئي����س اللجنة 
القطري����ة إلعادة إعمار غزة، بالتنس����يق مع وزارة 
التعليم والتعليم العال����ي بدولة قطر عن وجود 
ش����واغر لتوظيف معلمين ومعلمات في العديد 
من التخصصات للوظائف المدرسية في مجاالت 

التعليم.
وأش���ار السفير العمادي في تصريح له أمس األحد، 
إل���ى أن هذا اإلع���الن يأتي في إط���ار الجهود التي 

تبذلها دولة قطر لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني 
بغزة على وجه التحديد وفي كافة القطاعات وعلى 
كل المس���تويات خصوصًا مع ما يشهده قطاع غزة 

من ارتفاع حاد في معدالت البطالة.
وأكد أن مكت����ب اللجنة القطرية بغزة س����يقوم 
بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المختصة 
بدولة قطر من أجل تس����هيل وصول المرشحين 
الذي����ن س����يتم قبولهم ف����ي الوظائ����ف حال 
اجتيازه����م كافة المراحل المحددة من ِقبل وزارة 

التعلي����م والتعليم العالي بقطر م����ن اختبارات 
ومقابالت وإجراءات أخرى.

ودعا الس����فير العم����ادي كاف����ة المهتمين إلى 
المس����ارعة في التسجيل عبر الموقع المخصص 
وتقديم كاف����ة األوراق والمس����تندات المطلوبة 
ليتمكن����وا م����ن العم����ل بدولة قطر ف����ي ظل ما 
تشهده قطر من تطور بكافة المجاالت العلمية 
والتكنولوجية، بحسب ما أوردته اللجنة القطرية 

عبر موقعها الرسمي.

العمادي: وظائف بالتعليم لخريجي غزة بقطر

االتحاد األوروبي يدرس فرض رسوم 
جمركية انتقامية ضد واشنطن

االستقالل/ وكاالت:
رفعت الحكومة المصرية أمس األحد وبشكل مفاجئ أسعار 
الغاز الطبيعي المس���تخدم في المنازل والنش���اط التجاري، 
بنس���بة تراوح ما بين 33.3 إل���ى 75%، اعتبارًا من تحصيل 

فاتورة شهر أغسطس/ آب المقبل.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، 
مصطف���ى مدبول���ي، متضمنًا األس���عار الجديدة لش���رائح 

استهالك الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري.
وحددت الحكومة 3 شرائح لالستهالك، األولى من صفر 
حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاس���بتها على 175 قرش���ًا 
للمتر المكعب، بدال من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 

.%75
ونص القرار على أن تعديل أس���عار الغاز الطبيعي للمنازل 
جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، في يونيو/ حزيران الماضي 
الخاص بتنفيذ إجراءات ترش���يد دع���م المنتجات البترولية 

والغاز الطبيعي.
ومن المقرر أن يعمل بالقرار بداية من الكمية المس���تهلكة، 
اعتبارًا من أول الش���هر التالي لتاريخ نش���ر القرار بالجريدة 

الرسمية.
يذكر أن الحكومة المصرية ق���ررت في يونيو/ حزيران 
الماضي رفع أس���عار الوقود بمش���تقاته المختلفة، بما 
فيها أس���طوانات الغاز المنزلي والتجاري بِنَس���ب هي 
األعلى، في إطار التزام الحكومة بش���روط صندوق النقد 
الدول���ي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دوالر على 

ثالث سنوات.

الحكومة المصرية ترفع 
أسعار الغاز المنزلي 

بنسبة تصل إلى 75 %
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أعلن أن���ا المواطن / عبد الرؤوف دي���اب عبد.الرؤوف 
قويدر ع���ن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )803859172 ( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / نجاة محمود أحمد الخريبي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)958997546 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن / كيناز محمد قاس���م رمضان عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)701044778 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / هدير اكرم محمود الحمايده
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804394427 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / جميل ع���وده طالل الوحيدي عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)927801332 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / باسل فتحي خليل اللداوي. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800013971 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ أكرم محمود جميل ساق الله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800541187 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطنة/غ���ادة صالح أحم���د الغرباوي عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)973413297 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
شنت طائرات االحتالل »اإلس���رائيلي«، مساء أمس 
األح���د، غ���ارات على مدين���ة حماة وس���ط األراضي 

السورية، وفقًا لمصادر رسمية سورية.
وقالت قناة الميادين: إن الغارات اس���تهدفت مركز 
البحوث العلمية في منطقة مصياف في حماة وسط 
س���وريا، مبينًة أن عملية القصف تمت »من األجواء 

اللبنانية«.
بدوره قال مصدر عس���كري لوكالة »سانا« السورية: 
إن أحد المواقع العس���كرية الس���ورية في مصياف 
تعّرض لعدوان جوي »إس���رائيلي«، وذلك للتغطية 

عل���ى انهي���ار المجموعات المس���لحة ف���ي ريفي 
درع���ا والقنيطرة، مضيف���ًا أن »األضرار تقتصر على 

الماديات فقط«.
وقامت الطائرات اإلس���رائيلية مرات عدة من الفترة 
األخيرة باستهداف مواقع سورية، في حين تصدت 

لها وسائط الدفاع السوري في كثير من األوقات.
وهذه ليس���ت المرة األولى التي تس���تهدف مراكز 
البحوث العلمية في سوريا، حيث استهدف عدوان 
ثالثي أميركي - بريطاني - فرنس���ي في نيس���ان/ 
أبريل الماضي مراكز بحوث علمية في برزة ومصياف 

حمص.

ويأتي هذا العدوان الجديد على س���وريا في الوقت 
الذي يستعد فيه الجيش السوري لبسط سيطرته 
الكاملة على جنوب س���وريا بمس���اعدة حلفائه في 
هذه المناطق التي كانت تحت س���يطرة الجماعات 

المسلحة.
كما يأتي بعد س���اعات من كشف النقاب عن إجالء 
800 من عناصر »الخوذ البيضاء« السوريين، )الدفاع 
المدن���ي( في مناطق س���يطرة الفصائل الس���ورية 
المس���لحة، إلى األردن عن طريق »إسرائيل«، إلعادة 
توطينهم في ثالث دول غربية هي بريطانيا وألمانيا 

وكندا.

االستقالل/ وكاالت:
منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيس���ي أم���س األحد، أحد قادة 
"ثورة يوليو/تموز 1952" قالدة النيل، وهي أعلى وس���ام بالبالد، بعد 

نحو 66 عامًا من اندالع حراك الجيش ضد الحكم الملكي آنذاك.
جاء ذلك خالل حفل عس���كري لتخريج طلبة من الكليات العسكرية 
قبي���ل يوم من حلول ذكرى 23 يوليو/تم���وز 1952، التي أطاح فيها 

الجيش بالنظام الملكي في مصر. 
وقال متحدث الحفل "صّدق رئيس الجمهورية على منح قالدة النيل 
ألح���د رموز ثورة يوليو وأح���د أعضاء مجلس قيادته���ا وهو العقيد 

يوسف صديق".
وأضاف "ثورة يوليو كان لها نجوم س���طعوا في سماء التاريخ، وقادة 
آخرون انزوى بهم التاريخ جانب���ًا ووضعهم على هوامش صفحاته، 
الي���وم وبعد هذه المدة الزمنية الكبيرة ق���ررت الدولة وضعهم على 

صدر سجالت الشرف".
وقد تسلمت نجلة العقيد يوسف صديق قالدة النيل من السيسي 

خالل الحفل.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا أمس األحد، تفاصيل 
عملية ترحيل السلطات اإلسبانية داعية إسالميًا معارضًا للنظام المصري 

بطريقة مخادعة.
وقالت المنظم���ة: إنها تمكنت م���ن الحصول على معلوم���ات من مصادر 
متطابقة في س���جن مدريد ومطاري مدريد والقاهرة أكدت تورط السلطات 
اإلسبانية في عملية تسليم المواطن المصري عالء محمد سعيد )45 عامًا(، 
حيث مارست الداخلية اإلسبانية والمحامية التي عينتها الحكومة الخداع 
وضللوا المحكم���ة األوروبية وتواطؤوا مع األجه���زة األمنية المصرية لتتم 

عملية التسليم بنجاح.
وكانت الس���لطات اإلسبانية قد سلمت الداعية س���عيد -وهو إمام مسجد 
الف���ردوس ف���ي لوغرونو، ورئيس االتحاد اإلس���المي لألئمة والمرش���دين 
بإس���بانيا- إلى مصر ف���ي 3 يونيو/حزيران الماضي بعد احتجازه لش���هر 
ونصف داخل س���جن الترحيالت في مدري���د إثر صدور قرار بترحيله في 7 
مارس/آذار الماضي، بعد اتهامه من قبل الس���لطات اإلسبانية باالنتماء إلى 

جماعة اإلخوان المسلمين.
واعتبرت المنظمة أن "ما حدث ُيعد س���ابقة خطيرة في تسليم األشخاص، 
وانتهاكًا جسيمًا لحقوق اإلنسان، تشترك فيه المحكمة األوروبية والحكومة 

اإلسبانية، بالتعاون مع النظام المصري.

االستقالل/ وكاالت:
أصدرت محكمة مكافحة المخدرات حكمًا بالس���جن المؤبد على أحد مرش���حي 
حزب رئيس الوزراء الس���ابق نواز ش���ريف قبل أيام من االنتخابات التشريعية 
المقررة األربعاء المقبل. وصدر الحكم ليل الس���بت االحد على حنيف عباس���ي 
"الذي كان يعتبر مرش���حًا قويًا لحزب رابطة باكستان االسالمية- نواز شريف" 
بعد إدانته بتوفير عقار إيفيدرين لتاجر مخدرات، في قضية تعود إلى س���ت 
سنوات. واتهم نواز شريف الذي أقالته المحكمة العليا في تموز/يوليو 2017 
على خلفية قضية فس���اد مثيرة للجدل ومنع من الترش���ح أمد الحياة، الجيش 

الباكستاني والقضاء بالقيام بكل ما بوسعهما لإلساءة إلى حزبه.
كما اتهم القاضي في محكمة إسالم آباد العليا شوكت عزيز صديقي في وقت 

سابق السبت وكالة االستخبارات بالتدخل في االقتراع.
وق���ال أمام محامين في مدينة روالبندي إن الوكالة "متورطة تمامًا في التالعب 

بالعملية القضائية إذ يقوم عناصر الوكالة باختيار )قضاة( المحاكم".
وأضاف أن "عناصر من وكالة االس���تخبارات اتصلوا برئيسي وقالوا "لن نسمح 

لنواز شريف وابنته بالخروج قبل االنتخابات".

االستقالل/ وكاالت:
دعا الرئيس اإليراني حس���ن روحاني نظيره األمريكي 
إلى تجن���ب “اللعب بالنار”، محذرًا م���ن أن الحرب مع 

بالده ستكون “أم كل الحروب”.

وق���ال روحان���ي مخاطب���ًا ترام���ب ف���ي كلمت���ه أمام 
الدبلوماس���يين اإليرانيين في طه���ران أمس األحد: 
“السيد ترامب! نحن رجال الكرامة والشرف وكافلو أمن 
الممر المالحي للمنطقة على مر التاريخ فال تلعب بالنار 

ألنك ستندم”. واعتبر روحاني أن الحكومة األمريكية 
الحالية “تصارع العالم وتصارع مصالحها الوطنية في 
آن واحد”، محذرًا واش���نطن من أن “الس���الم معنا هو 

السالم الحقيقي والحرب معنا هي أم كل الحروب”.

االستقالل/ وكاالت:
ذكر موقع "ذا إنترس���يبت" األميركي 
أمس األح���د، أن اإلك���وادور تخطط 
لس���حب ح���ق اللجوء من مؤس���س 
أس���انج،  جوليان  ويكيليكس  موقع 
وطرده من س���فارتها في العاصمة 
البريطاني���ة لندن حي���ث يقيم منذ 

ستة أعوام.
ونق���ل الصحف���ي بالموق���ع "غرين 
غريتوال���د" أن الرئي���س اإلكوادوري 
لينين مورينو س���افر إل���ى بريطانيا 
الجمع���ة الماض���ي لالجتم���اع م���ع 
مس���ؤولين، لوضع اللمسات األخيرة 
عل���ى صفقة يتم بموجبها س���حب 
الحماية عن أس���انج وتس���ليمه إلى 

السلطات البريطانية.
في  األس���ترالي  المواطن  ويتحصن 
س���فارة اإلك���وادور بلن���دن منذ عام 
2012، بع���د أن خ���رق ق���رار اإلفراج 
عن���ه مقابل كفال���ة فيم���ا يتعلق 

الجنسي  باالعتداء  اتهامات  بمزاعم 
في الس���ويد. وقد أسقطت السويد 
القضية المرفوعة عليه، لكن يعتقد 
أنه سيجري تس���ليمه إلى الواليات 

المتحدة الس���تجوابه بشأن أنشطة 
"ويكيليك���س" في حال غ���ادر مقر 

السفارة.
وأكد مصدر مقرب من وزارة الخارجية 

الخاصة  الصفق���ة  أن  اإلكوادوري���ة 
األس���ابيع  أس���انج خالل  بتس���ليم 
القادمة على وش���ك االنتهاء، "إذا لم 

تكن قد انتهت بالفعل".

سوريــا: غــارات »إسرائيليــة« تستهــدف 
مركــزًا للبحــوث العلميــة فــي حمــاة

اإلكــوادور تخطــط لطــرد مؤســس
 »ويكيليكــس« مــن سفارتهــا بلنـدن

روحاني محذرًا ترمب: الحرب معنا ستكون »أم الحروب«

السجن المؤبد لمرشح في 
االنتخابات الباكستانية 

في قضية مخدرات

بعد 66 عامًا.. السيسي 
يمنح عسكريًا راحال 
أعلى وسام بالبالد

منظمة بريطانية: 
إسبانيا ترحل إمامًا 

مصريًا للقاهرة

اأ�ساجن -الأ�سرتايل اجلن�سية- يتح�سن يف �سفارة الإكوادور بلندن منذ 2012 
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أعلن أن���ا المواطن / عبد الرؤوف دي���اب عبد.الرؤوف 
قويدر ع���ن فقد بطاق���ة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )803859172 ( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة / نجاة محمود أحمد الخريبي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)958997546 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن / كيناز محمد قاس���م رمضان عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)701044778 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / هدير اكرم محمود الحمايده
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804394427 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطن / جميل ع���وده طالل الوحيدي عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)927801332 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن / باسل فتحي خليل اللداوي. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800013971 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ أكرم محمود جميل ساق الله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800541187 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أنا المواطنة/غ���ادة صالح أحم���د الغرباوي عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)973413297 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
شنت طائرات االحتالل »اإلس���رائيلي«، مساء أمس 
األح���د، غ���ارات على مدين���ة حماة وس���ط األراضي 

السورية، وفقًا لمصادر رسمية سورية.
وقالت قناة الميادين: إن الغارات اس���تهدفت مركز 
البحوث العلمية في منطقة مصياف في حماة وسط 
س���وريا، مبينًة أن عملية القصف تمت »من األجواء 

اللبنانية«.
بدوره قال مصدر عس���كري لوكالة »سانا« السورية: 
إن أحد المواقع العس���كرية الس���ورية في مصياف 
تعّرض لعدوان جوي »إس���رائيلي«، وذلك للتغطية 

عل���ى انهي���ار المجموعات المس���لحة ف���ي ريفي 
درع���ا والقنيطرة، مضيف���ًا أن »األضرار تقتصر على 

الماديات فقط«.
وقامت الطائرات اإلس���رائيلية مرات عدة من الفترة 
األخيرة باستهداف مواقع سورية، في حين تصدت 

لها وسائط الدفاع السوري في كثير من األوقات.
وهذه ليس���ت المرة األولى التي تس���تهدف مراكز 
البحوث العلمية في سوريا، حيث استهدف عدوان 
ثالثي أميركي - بريطاني - فرنس���ي في نيس���ان/ 
أبريل الماضي مراكز بحوث علمية في برزة ومصياف 

حمص.

ويأتي هذا العدوان الجديد على س���وريا في الوقت 
الذي يستعد فيه الجيش السوري لبسط سيطرته 
الكاملة على جنوب س���وريا بمس���اعدة حلفائه في 
هذه المناطق التي كانت تحت س���يطرة الجماعات 

المسلحة.
كما يأتي بعد س���اعات من كشف النقاب عن إجالء 
800 من عناصر »الخوذ البيضاء« السوريين، )الدفاع 
المدن���ي( في مناطق س���يطرة الفصائل الس���ورية 
المس���لحة، إلى األردن عن طريق »إسرائيل«، إلعادة 
توطينهم في ثالث دول غربية هي بريطانيا وألمانيا 

وكندا.

االستقالل/ وكاالت:
منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيس���ي أم���س األحد، أحد قادة 
"ثورة يوليو/تموز 1952" قالدة النيل، وهي أعلى وس���ام بالبالد، بعد 

نحو 66 عامًا من اندالع حراك الجيش ضد الحكم الملكي آنذاك.
جاء ذلك خالل حفل عس���كري لتخريج طلبة من الكليات العسكرية 
قبي���ل يوم من حلول ذكرى 23 يوليو/تم���وز 1952، التي أطاح فيها 

الجيش بالنظام الملكي في مصر. 
وقال متحدث الحفل "صّدق رئيس الجمهورية على منح قالدة النيل 
ألح���د رموز ثورة يوليو وأح���د أعضاء مجلس قيادته���ا وهو العقيد 

يوسف صديق".
وأضاف "ثورة يوليو كان لها نجوم س���طعوا في سماء التاريخ، وقادة 
آخرون انزوى بهم التاريخ جانب���ًا ووضعهم على هوامش صفحاته، 
الي���وم وبعد هذه المدة الزمنية الكبيرة ق���ررت الدولة وضعهم على 

صدر سجالت الشرف".
وقد تسلمت نجلة العقيد يوسف صديق قالدة النيل من السيسي 

خالل الحفل.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا أمس األحد، تفاصيل 
عملية ترحيل السلطات اإلسبانية داعية إسالميًا معارضًا للنظام المصري 

بطريقة مخادعة.
وقالت المنظم���ة: إنها تمكنت م���ن الحصول على معلوم���ات من مصادر 
متطابقة في س���جن مدريد ومطاري مدريد والقاهرة أكدت تورط السلطات 
اإلسبانية في عملية تسليم المواطن المصري عالء محمد سعيد )45 عامًا(، 
حيث مارست الداخلية اإلسبانية والمحامية التي عينتها الحكومة الخداع 
وضللوا المحكم���ة األوروبية وتواطؤوا مع األجه���زة األمنية المصرية لتتم 

عملية التسليم بنجاح.
وكانت الس���لطات اإلسبانية قد سلمت الداعية س���عيد -وهو إمام مسجد 
الف���ردوس ف���ي لوغرونو، ورئيس االتحاد اإلس���المي لألئمة والمرش���دين 
بإس���بانيا- إلى مصر ف���ي 3 يونيو/حزيران الماضي بعد احتجازه لش���هر 
ونصف داخل س���جن الترحيالت في مدري���د إثر صدور قرار بترحيله في 7 
مارس/آذار الماضي، بعد اتهامه من قبل الس���لطات اإلسبانية باالنتماء إلى 

جماعة اإلخوان المسلمين.
واعتبرت المنظمة أن "ما حدث ُيعد س���ابقة خطيرة في تسليم األشخاص، 
وانتهاكًا جسيمًا لحقوق اإلنسان، تشترك فيه المحكمة األوروبية والحكومة 

اإلسبانية، بالتعاون مع النظام المصري.

االستقالل/ وكاالت:
أصدرت محكمة مكافحة المخدرات حكمًا بالس���جن المؤبد على أحد مرش���حي 
حزب رئيس الوزراء الس���ابق نواز ش���ريف قبل أيام من االنتخابات التشريعية 
المقررة األربعاء المقبل. وصدر الحكم ليل الس���بت االحد على حنيف عباس���ي 
"الذي كان يعتبر مرش���حًا قويًا لحزب رابطة باكستان االسالمية- نواز شريف" 
بعد إدانته بتوفير عقار إيفيدرين لتاجر مخدرات، في قضية تعود إلى س���ت 
سنوات. واتهم نواز شريف الذي أقالته المحكمة العليا في تموز/يوليو 2017 
على خلفية قضية فس���اد مثيرة للجدل ومنع من الترش���ح أمد الحياة، الجيش 

الباكستاني والقضاء بالقيام بكل ما بوسعهما لإلساءة إلى حزبه.
كما اتهم القاضي في محكمة إسالم آباد العليا شوكت عزيز صديقي في وقت 

سابق السبت وكالة االستخبارات بالتدخل في االقتراع.
وق���ال أمام محامين في مدينة روالبندي إن الوكالة "متورطة تمامًا في التالعب 

بالعملية القضائية إذ يقوم عناصر الوكالة باختيار )قضاة( المحاكم".
وأضاف أن "عناصر من وكالة االس���تخبارات اتصلوا برئيسي وقالوا "لن نسمح 

لنواز شريف وابنته بالخروج قبل االنتخابات".

االستقالل/ وكاالت:
دعا الرئيس اإليراني حس���ن روحاني نظيره األمريكي 
إلى تجن���ب “اللعب بالنار”، محذرًا م���ن أن الحرب مع 

بالده ستكون “أم كل الحروب”.

وق���ال روحان���ي مخاطب���ًا ترام���ب ف���ي كلمت���ه أمام 
الدبلوماس���يين اإليرانيين في طه���ران أمس األحد: 
“السيد ترامب! نحن رجال الكرامة والشرف وكافلو أمن 
الممر المالحي للمنطقة على مر التاريخ فال تلعب بالنار 

ألنك ستندم”. واعتبر روحاني أن الحكومة األمريكية 
الحالية “تصارع العالم وتصارع مصالحها الوطنية في 
آن واحد”، محذرًا واش���نطن من أن “الس���الم معنا هو 

السالم الحقيقي والحرب معنا هي أم كل الحروب”.

االستقالل/ وكاالت:
ذكر موقع "ذا إنترس���يبت" األميركي 
أمس األح���د، أن اإلك���وادور تخطط 
لس���حب ح���ق اللجوء من مؤس���س 
أس���انج،  جوليان  ويكيليكس  موقع 
وطرده من س���فارتها في العاصمة 
البريطاني���ة لندن حي���ث يقيم منذ 

ستة أعوام.
ونق���ل الصحف���ي بالموق���ع "غرين 
غريتوال���د" أن الرئي���س اإلكوادوري 
لينين مورينو س���افر إل���ى بريطانيا 
الجمع���ة الماض���ي لالجتم���اع م���ع 
مس���ؤولين، لوضع اللمسات األخيرة 
عل���ى صفقة يتم بموجبها س���حب 
الحماية عن أس���انج وتس���ليمه إلى 

السلطات البريطانية.
في  األس���ترالي  المواطن  ويتحصن 
س���فارة اإلك���وادور بلن���دن منذ عام 
2012، بع���د أن خ���رق ق���رار اإلفراج 
عن���ه مقابل كفال���ة فيم���ا يتعلق 

الجنسي  باالعتداء  اتهامات  بمزاعم 
في الس���ويد. وقد أسقطت السويد 
القضية المرفوعة عليه، لكن يعتقد 
أنه سيجري تس���ليمه إلى الواليات 

المتحدة الس���تجوابه بشأن أنشطة 
"ويكيليك���س" في حال غ���ادر مقر 

السفارة.
وأكد مصدر مقرب من وزارة الخارجية 

الخاصة  الصفق���ة  أن  اإلكوادوري���ة 
األس���ابيع  أس���انج خالل  بتس���ليم 
القادمة على وش���ك االنتهاء، "إذا لم 

تكن قد انتهت بالفعل".

سوريــا: غــارات »إسرائيليــة« تستهــدف 
مركــزًا للبحــوث العلميــة فــي حمــاة

اإلكــوادور تخطــط لطــرد مؤســس
 »ويكيليكــس« مــن سفارتهــا بلنـدن

روحاني محذرًا ترمب: الحرب معنا ستكون »أم الحروب«

السجن المؤبد لمرشح في 
االنتخابات الباكستانية 

في قضية مخدرات

بعد 66 عامًا.. السيسي 
يمنح عسكريًا راحال 
أعلى وسام بالبالد

منظمة بريطانية: 
إسبانيا ترحل إمامًا 

مصريًا للقاهرة

اأ�ساجن -الأ�سرتايل اجلن�سية- يتح�سن يف �سفارة الإكوادور بلندن منذ 2012 
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أعلن أنا المواطن / محمود مصطفى محمود نصار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803144716( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد جهاد محمد البريم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802953596 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ ازدهار معاذ جودة الفرا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801527417( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ حنين يحي محمد المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801349101 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عدنان محمد حسن النحال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900665449 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ اشرف سليمان سالم عصفور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800805764( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

تحاول حماس أن تبقي في الوعي اإلس���رائيلي 
والدولي، وأن تخلق واقعا غير مستقر على جانبْي 
الح���دود، والش���عور الدائم ه���و أن األوضاع قد 
تنفجر في كل لحظة، وجميع الالعبين على الحلبة 
يدركون بأن هذا الروتين الخطير قد ينتهي إلى 
حرب إذا لم يحدث تغيير حقيقي في قطاع غزة.

التهدئ���ة الت���ي أعلن عنها بع���د منتصف ليلة 
الجمع���ة تس���تند - على م���ا يب���دو - على نفس 
التهدئة الس���ابقة )هدوء مقابل هدوء(، دون أي 
تغيير على الواقع ال���ذي أدى إلى هذا التصعيد، 
حماس سارعت إلى إنهاء تلك الجولة التي بدأتها 
بقتل الجندي، وإس���رائيل وافقت عليها بعد أن 
كانت قد قصف���ت عددًا من األه���داف في إطار 

محافظتها على االمتناع عن االنجرار إلى حرب.
وبحس���ب أحداث األيام األخي���رة، ال زالت حركة 
حماس تواص���ل اللع���ب بالنار، حي���ث تحّولت 

سياسات الس���ير على الحافة إلى استراتيجية، 
والهدف إبقاء غزة في الوعي الدولي واإلسرائيلي 
بواسطة مجموعة من الوسائل، من بينها الباللين 
الحارقة والصواريخ والقذائف ونار القناصة، وفي 
المقابل تعلن عن اس���تعدادها لتس���وية أمام 
إس���رائيل، وليس للحرب عل���ى طريقة »الجرف 

الصامد«.
ف���ي األي���ام األخي���رة، اجتهدت حماس لنش���ر 
تلميحات غامضة عن رغبتها في وقف البالونات 
الحارقة، وُنقل عن مس���ؤولين حمساويين أنهم 
وعدوا وسطاء دوليين ومصريين بالعمل بالتدريج 
على وقفها، وعملًيا لم ُيسجل أّي انخفاض عليها، 
باستثناء األحد األسبق، ثم عادت حماس لتدعي 

بأن البالونات ظاهرة شعبية.
حتى أن حماس عملت على منع هذه النش���اطات 
أو أظهرت ش���يًئا من هذا القبيل، لكن الخميس 

الماضي تصاعدت الحرائق بشكل كبير، تحديدًا 
الهج���وم اإلس���رائيلي على إح���دى خاليا إطالق 
البالونات كش���ف خدعة حم���اس، حيث إن أحد 
نش���طاء الذراع العسكرية قتل في هذا الهجوم، 

مّما أكد تورط حماس في إطالق البالونات.
الجمعة السابقة سجلت هدوءًا كبيرًا في ظاهرة 
البالون���ات، ومن غير المعروف س���بب ذلك، كما 
أنه من غي���ر المعروف إن كانت قي���ادة الحركة 
قد أعط���ت الضوء األخضر لل���رد على مقتل أحد 
نش���طاء القس���ام أم أنها كانت مبادرة ميدانية، 
وهناك مؤشرات على ذلك؛ فعلى عكس المرات 
الس���ابقة لم يص���در أوام���ره لنش���طائه بإخالء 
مواقعه���م المتقدمة على الح���دود، حيث ُقتل 
ثالثة من بينهم أثناء قصف الجيش لمواقعهم، 
باإلضافة لذلك فإن قنص الجندي تم أثناء وجود 
قائد الحركة إس���ماعيل هنية في أحد مخيمات 

العودة المقامة بالقرب من الحدود، أي أنه يمكن 
الق���ول وإلى حد كبير بأنه ال ه���و وال رجاله عرفوا 
عن العملية المخطط لها ضد الجيش، كما يجب 
مالحظ���ة أن حم���اس لم تقم ب���أّي رد فعل على 
هجوم الجيش ضد أهدافها س���وى إطالق عدد 
مح���دود من القذائف، أي تقريب���ًا صفر رد فعل، 

وسارعت للعودة إلى التهدئة.
س���لوك حماس يبدو أحيانًا وكأنه غير مس���تقر، 
وحتى غي���ر مفهوم، فهي تملك ق���درة مطلقة 
تقريبًا على وقف البالونات الحارقة، لكن السؤال: 
ه���ل هي معنية بوقفها؟ وهذا ينس���حب أيضًا 
على اإلطالق على إسرائيل، اشتعال النار بالنسبة 
لها وس���يلة إلبقاء النقاش حول غ���زة دائرًا في 
إس���رائيل وحتى داخل أمري���كا، ويظهرها على 
أنه���ا التنظيم القادر على تحديد جدول األعمال 
الفلس���طيني، لكن هل يفهم إس���ماعيل هنية 

ويحيى السنوار أن إبقاء غزة في العناوين بثمن 
التضحي���ة بحياة الناس يمكن ف���ي النهاية أن 

ينتهي بحرب كبرى؟
وهك���ذا انته���ت باألمس جول���ة تصعيد أخرى 
قصيرة، والتي تحولت إلى روتين، الواقع المتوتر 
بين قطاع غزة وإس���رائيل في األش���هر األخيرة 
يتراوح م���ا بين التصعيد والتبري���د، ومره ثانية 
وثالثة نشهد تصعيدًا بين األطراف، بحيث بات 
يسود شعور بأننا على أعتاب تفجير قد يأتي في 
كل لحظة ويأخذنا إلى حرب، على صيغة »الجرف 

الصامد«.
ويبدو أن كل الالعبين في الحلبة الغزية )إسرائيل 
وحماس واألمم المتحدة ومصر( يعرفون أن هذا 
الروتي���ن الخطير »روتين الس���ير عل���ى الحافة« 
س���ينتهي بحرب حقيقية، إذا لم يحدث تغيير 

كبير على واقع الحياة بالقطاع.

»حماس« تحافظ على أجواء التصعيد.. مثل اسطوانة مشروخة
ترجمة: مركز اأطل�س للدرا�سات الإ�سرائيلية

القدس المحتلة/ االستقالل:
سمحت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية أمس األحد، 
بنشر تفاصيل إضافية حول عملية القنص التي 
اس���تهدفت أحد جنود االحتالل ش���رق الس���ياج 
األمني مع األراضي المحتلة شرق قطاع غزة الجمعة 

الماضية؛ ما تسبب بمقتله على الفور.
ونشر موقع »واال« العبري تفاصيل وصفت بالمثيرة 
حول العملية حيث بينت التحقيقات أن العملية 
جرى تنفيذه���ا عبر بندقية قنص نوعية من طراز 
»باريت« من مسافة مئات األمتار عن موقع العملية.

وف���ي التفاصيل، فإن الجندي المس���تهدف كان 
يخدم في إحدى كتائب القنص في وحدة القنص 
»تسبار« التابعة للواء »جفعاتي«، وكان في وضعية 
رماية خالل استهدافه حيث كان يجثو على ركبته 
استعداًدا إلطالق النار. ويضيف-وفق التحقيقات 
اإلس���رائيلية-: »خ���الل تلك اللحظة )اس���تعداده 
للرماية( اس���تهدفه القناص الفلسطيني بطلقة 
واحدة اخترقت س���ترته الواقية واس���تقرت في 

صدره ما تسبب بوفاته بعد وقت قصير«.
ونقل الموقع عن جهات االختصاص العسكرية أن 
عملية قنص من هذا النوع تتطلب تدريبًا ومهارة 

عالية من القناص بالنظر إلى المس���افة البعيدة، 
التي تبعد مئات األمتار.

من جهتها ذكرت القناة الثانية العبرية أن السترة 
التي كان يرتديها الجندي هي سترة واقية عادية 
وق���ادرة على حمايته من رص���اص بنادق آلية من 
أنواع »M-16، كالشنكوف، وماغ )عيار متوسط(«، 
إال أن هكذا س���ترة ال تحتمل طلق���ات نارية ذات 
اندفاعات هائل���ة وقطر كبي���ر كبندقية القنص 

المذكورة حيث يصل قطر الطلقة إلى 0.5.

وامتنع جيش االحتالل عن تزويد بقية قواته بالسترة 
الواقية المحّس���نة بالنظ���ر إلى وزن الس���ترة الثقيل 
وكذلك ع���دم وجود مؤش���رات ومعلوم���ات حول نية 
حماس اس���تخدام هكذا بندقي���ة بعمليات القنص، 
حس���ب قول القناة. وأعلن الجيش مس���اء الجمعة عن 
مقتل أحد جنوده برصاص قناص من المقاومة »خالل 
عملية ميدانية جنوب القطاع، فيما استش���هد أربعة 
مواطنين بينهم ثالثة من كتائب القسام خالل قصف 

استهدف مواقع للرصد ومتظاهرين شرق القطاع.

االستقالل/ وكاالت:
هاجم المتحدث باسم خارجّية االحتالل "اإلسرائيلّي"، عمانوئيل نحشون، شبكتي "سي إن إن" 
األميركّية، و"بي بي سي" البريطانّية، بسبب تغطيتهما للعدوان "اإلسرائيلي" على قطاع غّزة، 
الجمعة الماضية، الذي أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، فيما قتل جندي "إسرائيلي" بنيران 

قناص فلسطيني ردا على العدوان.
واتهم نحشون، ومن خلفه وسائل اإلعالم "اإلسرائيلّية"، "سي إن إن" بتغطيتها "غير المتوازنة" 
لغّزة، بس����بب التغريدة التالية: "إس����رائيل تقول إن إحدى دباباتها استهدفت مقًرا لحماس 
السبت رًدا على محاولة الختراق الجدار األمني، بعد يوم عنٍف قتل فيه 4 فلسطينيين وجندي 

إسرائيلي واحد".
وأث����ارت طريقة كتاب����ة التغريدة غضًبا في الخارجّية اإلس����رائيلّية، "ألنه����ا تظهر وكأن قتل 
الفلس����طينيين األربعة جاء قبل قتل الجندي اإلسرائيلي"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، 
التي أكملت: "وبذلك، تحملون "إس����رائيل" مس����ؤولّية الّتصعيد، ف����ي حين أّن حماس هي من 
تتحّمل مس����ؤولّية ذلك". على حد قول الصحيفة العبرية. كما هاجمت الخارجية اإلسرائيلّية 
هيئة البّث واإلذاعة البريطانّية الّرس����مية "بي بي س����ي"، عبر إعادة تغريد تغريدة لمستش����ار 
المرّش����ح األميركي الّرئاسي الس����ابق عن الحزب الجمهوري، الس����يناتور تيد كروز، جاء فيها: 
"جندي إسرائيلي قتل بإطالق نار – هكذا تغّطي بي بي سي إطالق "إرهابّيي حماس" النار الذي 
تسبب بمقتل جندي إسرائيلي-. وهذه هي الصيغة الجديدة إن قتل إسرائيلي بعملية دهس: 

إسرائيلي أصيب بسيارة".

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال المحلل العس���كري في صحيف���ة "هآرتس"، 
عاموس هرئيل إنه: "لي���س مؤكدًا أن جهود مصر 
ومالدينوف س���تكون كافية من أجل التهدئة في 
غزة في المرة القادمة، إذا كان عدد المصابين أكبر".

ولفت هرئيل إلى أن مقتل الجندي اإلسرائيلي جاء 
ليذكر ب���أن "االحتكاك في غزة ال يتلخص بطائرات 
ورقية وبالونات حارقة. لك���ن الطائرات الورقية قد 

تعود إلشعال النار غدًا أو بعد أيضًا... في هذه االثناء 
يرتف���ع مس���توى التوتر عند الح���دود، ورغم اللجم 
الذاتي النسبي الذي يتبعه حاليا نتنياهو وليبرمان 
وآيزنكوت، واضح أن س���قوط مصابين إسرائيليين 

آخرين سيسرع اندالع مواجهة أوسع".
وش���دد هرئيل على أن���ه "ال حماس، وال الس���لطة 
الفلسطينية التي تفشل أي مجهود إلعمار القطاع، 
وال إس���رائيل يبذلون جهدا م���ن أجل حل الضائقة 

اإلنس���انية في غزة، فإن التوتر عند الحدود ال يزال 
كما كان. وعاجال أم آجال، سيش���تعل التوتر مجددا. 
وإذا كان ع���دد المصابين أكبر، فإنه ليس مؤكدًا أن 
جه���ود مصر ومالدينوف س���تكون كافية من أجل 

التهدئة في المرة القادمة".
ورأى هرئيل أن س���رعة التوصل إلى وقف إطالق نار 
يثبت أن الجانبين ال يزاالن يحاذران من االنجرار إلى 

عملية عسكرية.

غزة/ االستقالل:
قال المحلل العس���كري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوءاف ليمور: إن  إسرائيل لن تشن حربًا 

بسبب أي بالون يتم إطالقه من قطاع غزة اآلن.
وأش���ار ليمور إلى أن  "إس���رائيل لم يعد بإمكانها التهرب من سؤال نفسها حول ما الذي تريد 

تحقيقه في القطاع، سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، وماذا هي مستعدة أن تفعل من أجل ذلك.
وحس���ب ليمور، فإن أحداث نهاية األس���بوع الماضي توضح أن���ه لم يعد باإلمكان 
التهرب م���ن التداول في ذلك، وينبغي التداول به بأق���رب وقت. والبديل، كما هو 

دائمًا، القتال.
وأضاف ليم���ور أنه في مقابل التهدئ���ة الحالية، فإن مصر واألمم المتح���دة تعمالن على رزمة 

مساعدات إنسانية لغزة، وأن هذا األمر سيستغرق وقتًا.
وذك���ر أنه "حتى لو مرت األيام المقبلة بهدوء، إال أن مش���كلة غزة لن تحل. حماس س���تبقى في 

ضائقة، وستبحث عن طريقة لتفجير الوضع". وفق تعبيره.

محلل عسكري: »إسرائيل« لن تشن 
حربًا على غزة بسبب البالونات

الخارجية »اإلسرائيلّية« تهاجم 
BBC وCNN بسبب غزة

»هآرتس«: جهود مصر ومالدينوف
 بغزة قد ال تكون كافية المرة القادمة

االحتالل ينشر تفاصيل مثيرة حول 
مقتــل الجنــدي علــى حــدود غــزة

كان يتأهب لقنص المتظاهرين
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االستقالل/ وكاالت:
ذك���رت صحيف���ة ” the Journal of Nutrition “، أن الم���واد 
الغذائية المحتوية على نسبة عالية من عنصر الحديد تساعد في 

تحسين عمل الدماغ.
ونقلت الصحيفة عن علماء في جامعة بنسلفانيا بالواليات المتحدة، 
أن ارتباط نس���بة الحديد في الدم مع مهارات االنتباه والذاكرة عند 
المراهقين، وذلك من خالل دراسة بمشاركة 140 مراهقًا من الهند، 
تتراوح أعمارهم بين 12 و16 س���نة يرتادون مدرسة ريفية واحدة، 
وجميعهم من عوائل محدودة الدخل تعيش في والية ماهاراشترا.

وقالت ” لورا موراي-كولب “، إحدى المش���اركات في البحث: “يظل 
نقص الحدي���د وما يتبعه من فق���ر الدم )األنيمي���ا( أكثر الحاالت 
المرضية انتشارًا حول العالم، لكن دراسات قليلة تعّرضت للعالقة 

بين الحديد ومهارات اإلدراك عند المراهقين”.

وأضافت كولب، أن المراهقي���ن في عمر حرج تتطور فيه عقولهم، 
وتلعب التغذية دورًا أساسيًا في ذلك. ناهيك عن أن نقص الحديد 
يمكن انتقاله م���ن جيل إلى جيل، وخاصة ل���دى الفتيات اللواتي 
قد يحمل���ن أثناء تعرضهن لنق���ص الحديد، وق���د يضعن رضعًا 
يعانون بدورهم من نفس المرض”. وتم تقس���يم المشتركين إلى 
مجموعتين، األول���ى تناولت حبوب الدخن االعتيادي، بينما تناولت 
المجموع���ة الثانية دخنًا مدعمًا بعنصر الحديد، وبعد مضي س���تة 
أش���هر، أظهرت المجموعة الثانية تقدمًا ملحوظ���ًا فيما ما يتعلق 
بمهارات االنتباه والذاكرة مقارنة بالمجموعة األولى، فقد انخفضت 

أزمنة أدائهم للواجبات بمقدار النصف خالل تلك الفترة.
يذكر أن الدخن )الَجاَوْرس( أحد أنواع النباتات التي تنمو على شكل 
س���نابل وعناقيد تشبه القمح، وتنتش���ر في قارتي آسيا وإفريقيا، 

وتتمتع بقيم غذائية عالية.

االستقالل/ وكاالت:
تبحث العديد من النساء على وظائف لكسب المال، 
لكن ظروفهن ال تس���مح لهن بالن���زول للعمل، نظرًا 

لضيق الوقت وأشغالهن المنزلية.
نقترح عليك قائمة ب� 5 وظائف من البيت :

سكرتيرة عن بعد: يفضل لهذه الوظائف، أن تكون 
المتقدمة لها ش���خصية منظمة، ومتعددة المهام، 
تس���تطيع تنفي���ذ أكثر م���ن عمل  وم���ن بين هذه 
المهام، إرسال اإليميالت، وتنظيم المواعيد، وإدخال 

البيانات، والتفاعل مع الشبكات االجتماعية.
ناس���خة: تحتاجين لجهاز كمبيوتر ولوحة مفاتيح 
فقط، وتقوم وظيفة الناسخة، على تحويل الملفات، 
المس���موعة إلى أخ���رى مكتوبة، باالس���تماع لمواد 

صوتية، وتحويل ما يقال إلى نص مكتوب.
مختبر مواقع: توظف بعض الشركات، شخصًا عن 
بعد، مهمته اختب���ار جودة المواق���ع اإللكترونية، 
باختب���ار وتصف���ح موقع معي���ن، ونق���ل تجربته 

الشخصية.
صناعة محتوى: تعتمد هذه الوظيفة على الموهبة، أو 
المجال الذي تحبينه، وتقدمين فيه منتجًا مميزًا. فإن 
كانت لديك خب���رة في مجال معين، يمكنك تقديم 
م���ا تعلمينه من معلومات للن���اس، عبر فيديوهات 
تعليمية بموقع يوتيوب، وبذلك تكس���بين جمهورًا 

عبر المحتوى.
مبرمجة أو مصممة: إن كان تخصصك هو تصميم أو 

برمجة المواقع، فبإمكانك  العمل من منزل.

االستقالل/ وكاالت
ابتك���ر باحثون بجامعة تينيس���ي األمريكي���ة نظامًا فريدًا 
لطبيعة المنازل في المس���تقبل، يتمثل في نباتات معدلة 
جينيًا مدمجة داخل جدران المنزل، تعمل بمثابة جهاز إنذار 
يحمي أف���راد المنزل من المواد الخطي���رة الموجودة داخله، 

سواء كانت غازات أو فيروسات قاتلة.
وأوضح الباحث���ون أن النباتات بطبيعتها أكثر حساس���ية 
للمواد الكيميائي���ة والبكتيريا الموجودة في الهواء الطلق. 
من ه���ذا المنطلق وبإضاف���ة المزيد من الثغور والمس���ام 
اصطناعيًا داخل النباتات المعدلة جينيًا، يتغير لونها ومدى 

تألقها عندما تتعرض لرائحة عفن أو فيروسات االنفلونزا أو 
المركبات المتطايرة وحتى غاز الرادون عديم اللون والرائحة.

ويختبر الباحثون ه���ذه النباتات حاليًا داخ���ل المختبرات، 
ويأملون أن تصبح النباتات المنزلية في المستقبل تمزج بين 
الش���كل الجمالي والمزيد من الوظائف التي تفيد اإلنسان، 
كأن تعمل بمثابة مستش���عر بيولوجي، يحافظ على صحة 

اإلنسان، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.
ويخطط الباحثون بتصميم هذا النوع من النباتات المعدلة 
جينيًا للمدارس والمستشفيات والمكاتب، فال يقتصر على 

المنازل فقط.

منــازل مستقبليــة يتغيــر 
لونهــا عنــد اكتشافهــا 

غــازات وفيروســات قاتلــة!

علماء: الحديد يساعد في تحسين عمل الدماغ

إليكم 7 
وظائف 

ال تتطلب 
خروج المرأة 
من المنزل!

يس���مى العم���ل االجتماعي الخيري بمس���ميات 
مختلفة، منه���ا: التكافل االجتماع���ي، التعاون، 
ف: "كل جهد  العمل التطوعي، اإلحسان...إلخ. يعرَّ
يبذله الفرد في خدمة اآلخرين دون مقابل مادي".

يشمل العمل االجتماعي كافة النظم االجتماعية 
صحي���ة،  ثقافي���ة،  اجتماعي���ة،  )اقتصادي���ة، 
تعليمية...إل���خ(. ل���ه ص���ور عدي���دة، ليس كما 
يتص���وره البعض، أنه يقتصر على المس���اعدات 
المادية، فحّولوا المؤسسات االجتماعية الخيرية، 
والحركات السياسية إلى ما يشبه مكاتب شؤون 
اجتماعية، تقدم المساعدات التموينية والمالية 

لألسر الفقيرة والمحتاجة.
ال شك أن الخدمات المادية تمثل جانبًا مهمًا من 
جوانب العمل االجتماعي الخيري، فهي تخفف من 
أعباء الناس االقتصادية. لكنها ليست كل العمل 
"الجانب المعنوي"  االجتماعي الخيري، فهن���اك 
المغّي���ب أو المهمل، الذي له أث���ر في النفس ال 
يقل شأنًا عن الدعم المادي، بل في أحيان كثيرة 
يكون تأثيره في النفس أقوى من الجانب المادي. 

من صوره: مش���اركة الناس أفراحهم وأتراحهم، 
وتقديم الدعم النفس���ي والمساندة االجتماعية، 
خذ مث���ال: )عيادة المري���ض، التعزية، حل خالف 
بين متخاصمين، الحم���الت التطوعية، المبادرات 
الشبابية، تهنئة بالنجاح، تهنئة بالعيد...إلخ(. ال 
تكلف مادًيا، وإن كلفت ش���يئًا فهو رمزي مقدور 
عليه، في المقابل نتائج���ه عظيمة، أدناها: )نيل 

محبة وتقدير الناس، وثنائهم(. 
هذه األعمال قد يتهاون فيها البعض، ويقلل من 
أهميتها، لكنها هي سر النجاح لمن أراد أن يحقق 
امتدادًا جماهيريًا، ويصبح نجمًا المعًا في محيطه؛ 
ألنه من خالل مش���اركة الناس في مناس���باتهم 
المختلف���ة يك���ون قريب���ًا منه���م، ويتحس���س 
مشكالتهم، ويفرح لفرحهم، ويحزن لحزنهم. إن 
كنت كذلك، أنت جدير أن تكون محل ثقة الناس 
وتقديرهم، أما إذا كنت مترفعًا ومتكبرًا ومغرورًا، 
وال تخال���ط الناس، وتكتفي بالش���عارات البراقة، 
أو االقتص���ار على التنظير دون الممارس���ة تكون 

المسافة بينك وبينهم كبيرة.

باالنتقال إلى الزاوية الش���رعية، نجد اإلسالم حث 
على العم���ل االجتماعي الخي���ري، وأعد له عظيم 

الثواب واألجر، خذ مثال:
الهدي���ة: بّين رس���ول الله اله���دف منها، فقال: 
"تهادوا تحابوا". للهدية سحر خاص، تعمل على 
صف���اء النفس وتنقيها من الش���حناء والبغضاء، 
وتقرب المس���افات، وتؤلف القلوب. نشر ثقافة 
المحبة والس���الم بين الن���اس: َقاَل َرُس���وُل اللِه: 
ى ُتْؤِمُنوا.  َة َحتَّ ِذي َنْفسي ِبَيِدِه! اَل َتْدُخُلوا اْلَجنَّ "َوالَّ
ٍء ِإَذا  ُكْم َعَلى َش���يْ وا. َأَواَل َأُدلُّ ى َتَحابُّ َواَل ُتْؤِمُنوا َحتَّ

اَلَم َبْيَنُكْم". َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْيُتْم؟ َأْفُشوا السَّ
المصافحة: قال رس���ول الل���ه: "َما ِمْن ُمْس���ِلَمْيِن 
َيْلَتِقَي���اِن، َفَيَتَصاَفَح���اِن، ِإالَّ ُغِفَر َلُهَم���ا، َقْبَل َأْن 

َقا". تأمل الجزاء العظيم لمجرد مصافحة!. َيَتَفرَّ
التصدق بأم���ور رمزية غير مادية ب�:)االبتس���امة، 
األم���ر بالمعروف، والنه���ي عن المنكر، وإرش���اد 
الناس، وإماط���ة األذى عن الطريق(: قال رس���ول 
���ُمك في وجِه أخيك صدقٌة لك، وأمُرك  الله: "تبسُّ
بالمعروِف ونهُيك عن المنَكِر صدقٌة، وإرش���اُدك 

اللِة لك صدق���ٌة، وبصُرك  ج���َل ف���ي أرِض الضَّ الرَّ
ديِء البصِر لك صدقٌة، وإماطُتك الَحَجَر  جِل ال���رَّ للرَّ
ريِق لك صدقٌة، وإفراُغك  وكَة والَعْظَم عن الطَّ والشَّ

ِمن َدلِوك في َدْلِو أخيك لك صدقٌة".
إطعام الطعام، وإلقاء الس���الم: قال رس���ول الله: 
"تطعم الطعام، وتقرأ السالم على من عرفت ومن 

لم تعرف".
من وجوه العمل االجتماعي أيضًا: "عيادة المريض، 
وإتباع الجنائز، وتش���ميت العاطس، ورد السالم، 

ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم".
االبتعاد عن األخالقيات الس���يئة، مثل: )الحسد، 
والبغضاء، والترفع، واحتقار اآلخرين(. قال رسول 
الله: "ال تحاَسدوا، وال َتناَجش���وا، وال تباَغضوا، وال 
تدابروا، وال يِبْع بعُضُك���م عَلى بيِع بعٍض، َوكونوا 
ِه إخواًنا المسلُم أخو المسلِم، ال يظِلُمُه وال  عباَد اللَّ

يخذُلُه، وال يحِقُره".
قائم���ة األحاديث طويلة التي لو س���ردتها لطال 
المقام، إنم���ا ذكرت بعضها؛ لبيان األجر العظيم. 
فحري باألفراد، والمؤسسات، والجماعات التمسك 

بهذا األسلوب في التعامل مع الناس.
صفات مم���ارس العم���ل االجتماع���ي: أن يكون 
حسن المظهر، ورائحته طيبة، والتحلي باألخالق 
الحس���نة، ويضع نصب عينيه أحاديث مثل: "من 
حس���ن إس���الم المرء تركه ما ال يعنيه"، "من كان 
يؤم���ن بالله واليوم اآلخر فليقل خيرًا أو ليصمت"، 
"من ش���ر الناس من اتقاه الناس لش���ره"، والقدرة 
عل���ى التواصل مع مختلف الش���رائح االجتماعية 
في كافة المواقف، واللباقة في الحديث، وانتقاء 
كلمات���ه قبل أن تخرج من فيه، وتعبر عن المعنى 
الذي يقصده، ويكون قدوة حس���نة لمن يتعامل 
معهم، وصاحب وجه بش���وش وابتسامه دائمة، 
غي���ر مقطب للجبي���ن، وال عاب���س، وال غاضب، وال 
صاحب مزاج حاد. بذلك يكون عامل استقطاب ال 
عامل تنفير. بقيت اإلش���ارة أن العمل االجتماعي 
يس���عى لتحقيق أهداف اجتماعية عامة، وليس 
مصالح شخصية، وتأثيره أكبر وأوضح من العمل 
الفردي المتناثر، ويجسد التكافل االجتماعي في 

أرقى صورة.

ب�سام حممدالعمل االجتماعي الخيري
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االستقالل/ وكاالت:
ذك���رت صحيف���ة ” the Journal of Nutrition “، أن الم���واد 
الغذائية المحتوية على نسبة عالية من عنصر الحديد تساعد في 

تحسين عمل الدماغ.
ونقلت الصحيفة عن علماء في جامعة بنسلفانيا بالواليات المتحدة، 
أن ارتباط نس���بة الحديد في الدم مع مهارات االنتباه والذاكرة عند 
المراهقين، وذلك من خالل دراسة بمشاركة 140 مراهقًا من الهند، 
تتراوح أعمارهم بين 12 و16 س���نة يرتادون مدرسة ريفية واحدة، 
وجميعهم من عوائل محدودة الدخل تعيش في والية ماهاراشترا.

وقالت ” لورا موراي-كولب “، إحدى المش���اركات في البحث: “يظل 
نقص الحدي���د وما يتبعه من فق���ر الدم )األنيمي���ا( أكثر الحاالت 
المرضية انتشارًا حول العالم، لكن دراسات قليلة تعّرضت للعالقة 

بين الحديد ومهارات اإلدراك عند المراهقين”.

وأضافت كولب، أن المراهقي���ن في عمر حرج تتطور فيه عقولهم، 
وتلعب التغذية دورًا أساسيًا في ذلك. ناهيك عن أن نقص الحديد 
يمكن انتقاله م���ن جيل إلى جيل، وخاصة ل���دى الفتيات اللواتي 
قد يحمل���ن أثناء تعرضهن لنق���ص الحديد، وق���د يضعن رضعًا 
يعانون بدورهم من نفس المرض”. وتم تقس���يم المشتركين إلى 
مجموعتين، األول���ى تناولت حبوب الدخن االعتيادي، بينما تناولت 
المجموع���ة الثانية دخنًا مدعمًا بعنصر الحديد، وبعد مضي س���تة 
أش���هر، أظهرت المجموعة الثانية تقدمًا ملحوظ���ًا فيما ما يتعلق 
بمهارات االنتباه والذاكرة مقارنة بالمجموعة األولى، فقد انخفضت 

أزمنة أدائهم للواجبات بمقدار النصف خالل تلك الفترة.
يذكر أن الدخن )الَجاَوْرس( أحد أنواع النباتات التي تنمو على شكل 
س���نابل وعناقيد تشبه القمح، وتنتش���ر في قارتي آسيا وإفريقيا، 

وتتمتع بقيم غذائية عالية.

االستقالل/ وكاالت:
تبحث العديد من النساء على وظائف لكسب المال، 
لكن ظروفهن ال تس���مح لهن بالن���زول للعمل، نظرًا 

لضيق الوقت وأشغالهن المنزلية.
نقترح عليك قائمة ب� 5 وظائف من البيت :

سكرتيرة عن بعد: يفضل لهذه الوظائف، أن تكون 
المتقدمة لها ش���خصية منظمة، ومتعددة المهام، 
تس���تطيع تنفي���ذ أكثر م���ن عمل  وم���ن بين هذه 
المهام، إرسال اإليميالت، وتنظيم المواعيد، وإدخال 

البيانات، والتفاعل مع الشبكات االجتماعية.
ناس���خة: تحتاجين لجهاز كمبيوتر ولوحة مفاتيح 
فقط، وتقوم وظيفة الناسخة، على تحويل الملفات، 
المس���موعة إلى أخ���رى مكتوبة، باالس���تماع لمواد 

صوتية، وتحويل ما يقال إلى نص مكتوب.
مختبر مواقع: توظف بعض الشركات، شخصًا عن 
بعد، مهمته اختب���ار جودة المواق���ع اإللكترونية، 
باختب���ار وتصف���ح موقع معي���ن، ونق���ل تجربته 

الشخصية.
صناعة محتوى: تعتمد هذه الوظيفة على الموهبة، أو 
المجال الذي تحبينه، وتقدمين فيه منتجًا مميزًا. فإن 
كانت لديك خب���رة في مجال معين، يمكنك تقديم 
م���ا تعلمينه من معلومات للن���اس، عبر فيديوهات 
تعليمية بموقع يوتيوب، وبذلك تكس���بين جمهورًا 

عبر المحتوى.
مبرمجة أو مصممة: إن كان تخصصك هو تصميم أو 

برمجة المواقع، فبإمكانك  العمل من منزل.

االستقالل/ وكاالت
ابتك���ر باحثون بجامعة تينيس���ي األمريكي���ة نظامًا فريدًا 
لطبيعة المنازل في المس���تقبل، يتمثل في نباتات معدلة 
جينيًا مدمجة داخل جدران المنزل، تعمل بمثابة جهاز إنذار 
يحمي أف���راد المنزل من المواد الخطي���رة الموجودة داخله، 

سواء كانت غازات أو فيروسات قاتلة.
وأوضح الباحث���ون أن النباتات بطبيعتها أكثر حساس���ية 
للمواد الكيميائي���ة والبكتيريا الموجودة في الهواء الطلق. 
من ه���ذا المنطلق وبإضاف���ة المزيد من الثغور والمس���ام 
اصطناعيًا داخل النباتات المعدلة جينيًا، يتغير لونها ومدى 

تألقها عندما تتعرض لرائحة عفن أو فيروسات االنفلونزا أو 
المركبات المتطايرة وحتى غاز الرادون عديم اللون والرائحة.

ويختبر الباحثون ه���ذه النباتات حاليًا داخ���ل المختبرات، 
ويأملون أن تصبح النباتات المنزلية في المستقبل تمزج بين 
الش���كل الجمالي والمزيد من الوظائف التي تفيد اإلنسان، 
كأن تعمل بمثابة مستش���عر بيولوجي، يحافظ على صحة 

اإلنسان، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.
ويخطط الباحثون بتصميم هذا النوع من النباتات المعدلة 
جينيًا للمدارس والمستشفيات والمكاتب، فال يقتصر على 

المنازل فقط.

منــازل مستقبليــة يتغيــر 
لونهــا عنــد اكتشافهــا 

غــازات وفيروســات قاتلــة!

علماء: الحديد يساعد في تحسين عمل الدماغ

إليكم 7 
وظائف 

ال تتطلب 
خروج المرأة 
من المنزل!

يس���مى العم���ل االجتماعي الخيري بمس���ميات 
مختلفة، منه���ا: التكافل االجتماع���ي، التعاون، 
ف: "كل جهد  العمل التطوعي، اإلحسان...إلخ. يعرَّ
يبذله الفرد في خدمة اآلخرين دون مقابل مادي".

يشمل العمل االجتماعي كافة النظم االجتماعية 
صحي���ة،  ثقافي���ة،  اجتماعي���ة،  )اقتصادي���ة، 
تعليمية...إل���خ(. ل���ه ص���ور عدي���دة، ليس كما 
يتص���وره البعض، أنه يقتصر على المس���اعدات 
المادية، فحّولوا المؤسسات االجتماعية الخيرية، 
والحركات السياسية إلى ما يشبه مكاتب شؤون 
اجتماعية، تقدم المساعدات التموينية والمالية 

لألسر الفقيرة والمحتاجة.
ال شك أن الخدمات المادية تمثل جانبًا مهمًا من 
جوانب العمل االجتماعي الخيري، فهي تخفف من 
أعباء الناس االقتصادية. لكنها ليست كل العمل 
"الجانب المعنوي"  االجتماعي الخيري، فهن���اك 
المغّي���ب أو المهمل، الذي له أث���ر في النفس ال 
يقل شأنًا عن الدعم المادي، بل في أحيان كثيرة 
يكون تأثيره في النفس أقوى من الجانب المادي. 

من صوره: مش���اركة الناس أفراحهم وأتراحهم، 
وتقديم الدعم النفس���ي والمساندة االجتماعية، 
خذ مث���ال: )عيادة المري���ض، التعزية، حل خالف 
بين متخاصمين، الحم���الت التطوعية، المبادرات 
الشبابية، تهنئة بالنجاح، تهنئة بالعيد...إلخ(. ال 
تكلف مادًيا، وإن كلفت ش���يئًا فهو رمزي مقدور 
عليه، في المقابل نتائج���ه عظيمة، أدناها: )نيل 

محبة وتقدير الناس، وثنائهم(. 
هذه األعمال قد يتهاون فيها البعض، ويقلل من 
أهميتها، لكنها هي سر النجاح لمن أراد أن يحقق 
امتدادًا جماهيريًا، ويصبح نجمًا المعًا في محيطه؛ 
ألنه من خالل مش���اركة الناس في مناس���باتهم 
المختلف���ة يك���ون قريب���ًا منه���م، ويتحس���س 
مشكالتهم، ويفرح لفرحهم، ويحزن لحزنهم. إن 
كنت كذلك، أنت جدير أن تكون محل ثقة الناس 
وتقديرهم، أما إذا كنت مترفعًا ومتكبرًا ومغرورًا، 
وال تخال���ط الناس، وتكتفي بالش���عارات البراقة، 
أو االقتص���ار على التنظير دون الممارس���ة تكون 

المسافة بينك وبينهم كبيرة.

باالنتقال إلى الزاوية الش���رعية، نجد اإلسالم حث 
على العم���ل االجتماعي الخي���ري، وأعد له عظيم 

الثواب واألجر، خذ مثال:
الهدي���ة: بّين رس���ول الله اله���دف منها، فقال: 
"تهادوا تحابوا". للهدية سحر خاص، تعمل على 
صف���اء النفس وتنقيها من الش���حناء والبغضاء، 
وتقرب المس���افات، وتؤلف القلوب. نشر ثقافة 
المحبة والس���الم بين الن���اس: َقاَل َرُس���وُل اللِه: 
ى ُتْؤِمُنوا.  َة َحتَّ ِذي َنْفسي ِبَيِدِه! اَل َتْدُخُلوا اْلَجنَّ "َوالَّ
ٍء ِإَذا  ُكْم َعَلى َش���يْ وا. َأَواَل َأُدلُّ ى َتَحابُّ َواَل ُتْؤِمُنوا َحتَّ

اَلَم َبْيَنُكْم". َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْيُتْم؟ َأْفُشوا السَّ
المصافحة: قال رس���ول الل���ه: "َما ِمْن ُمْس���ِلَمْيِن 
َيْلَتِقَي���اِن، َفَيَتَصاَفَح���اِن، ِإالَّ ُغِفَر َلُهَم���ا، َقْبَل َأْن 

َقا". تأمل الجزاء العظيم لمجرد مصافحة!. َيَتَفرَّ
التصدق بأم���ور رمزية غير مادية ب�:)االبتس���امة، 
األم���ر بالمعروف، والنه���ي عن المنكر، وإرش���اد 
الناس، وإماط���ة األذى عن الطريق(: قال رس���ول 
���ُمك في وجِه أخيك صدقٌة لك، وأمُرك  الله: "تبسُّ
بالمعروِف ونهُيك عن المنَكِر صدقٌة، وإرش���اُدك 

اللِة لك صدق���ٌة، وبصُرك  ج���َل ف���ي أرِض الضَّ الرَّ
ديِء البصِر لك صدقٌة، وإماطُتك الَحَجَر  جِل ال���رَّ للرَّ
ريِق لك صدقٌة، وإفراُغك  وكَة والَعْظَم عن الطَّ والشَّ

ِمن َدلِوك في َدْلِو أخيك لك صدقٌة".
إطعام الطعام، وإلقاء الس���الم: قال رس���ول الله: 
"تطعم الطعام، وتقرأ السالم على من عرفت ومن 

لم تعرف".
من وجوه العمل االجتماعي أيضًا: "عيادة المريض، 
وإتباع الجنائز، وتش���ميت العاطس، ورد السالم، 

ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم".
االبتعاد عن األخالقيات الس���يئة، مثل: )الحسد، 
والبغضاء، والترفع، واحتقار اآلخرين(. قال رسول 
الله: "ال تحاَسدوا، وال َتناَجش���وا، وال تباَغضوا، وال 
تدابروا، وال يِبْع بعُضُك���م عَلى بيِع بعٍض، َوكونوا 
ِه إخواًنا المسلُم أخو المسلِم، ال يظِلُمُه وال  عباَد اللَّ

يخذُلُه، وال يحِقُره".
قائم���ة األحاديث طويلة التي لو س���ردتها لطال 
المقام، إنم���ا ذكرت بعضها؛ لبيان األجر العظيم. 
فحري باألفراد، والمؤسسات، والجماعات التمسك 

بهذا األسلوب في التعامل مع الناس.
صفات مم���ارس العم���ل االجتماع���ي: أن يكون 
حسن المظهر، ورائحته طيبة، والتحلي باألخالق 
الحس���نة، ويضع نصب عينيه أحاديث مثل: "من 
حس���ن إس���الم المرء تركه ما ال يعنيه"، "من كان 
يؤم���ن بالله واليوم اآلخر فليقل خيرًا أو ليصمت"، 
"من ش���ر الناس من اتقاه الناس لش���ره"، والقدرة 
عل���ى التواصل مع مختلف الش���رائح االجتماعية 
في كافة المواقف، واللباقة في الحديث، وانتقاء 
كلمات���ه قبل أن تخرج من فيه، وتعبر عن المعنى 
الذي يقصده، ويكون قدوة حس���نة لمن يتعامل 
معهم، وصاحب وجه بش���وش وابتسامه دائمة، 
غي���ر مقطب للجبي���ن، وال عاب���س، وال غاضب، وال 
صاحب مزاج حاد. بذلك يكون عامل استقطاب ال 
عامل تنفير. بقيت اإلش���ارة أن العمل االجتماعي 
يس���عى لتحقيق أهداف اجتماعية عامة، وليس 
مصالح شخصية، وتأثيره أكبر وأوضح من العمل 
الفردي المتناثر، ويجسد التكافل االجتماعي في 

أرقى صورة.

ب�سام حممدالعمل االجتماعي الخيري
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الضفة الغربية / االستقالل:
حقق أهلي الخليل و بالطة الفوز على ش���باب الخلي���ل و الظاهرية ، فيما كان 
التعادل اإليجابي سيد الموقف بين السموع و البيرة ، في ختام الجولة األولى 
من بطولة كأس الش���هيد أبو عمار لكرة الق���دم " أندية المحترفين " بالضفة 

الغربية .
ونج���ح أهلي الخليل في اجتياز عقبة جاره الش���باب و التف���وق عليه بدربي " 
الخليل " بهدفين دون رد .  سجل لألهلي محمد الجعبري في الدقيقة "8 " من 
تمريرة داوود س���رحان ، وأضاف خلدون الحلمان الهدف الثاني من ركلة جزاء 
س���جلها في الدقيقة " 53" لينتهي اللقاء بف���وز األهلي و تصدره المجموعة 

الثالثة التي تضم  الثقافي و مركز طولكرم .
و بنفس النتيجة فاز حامل لقب البطولة " بالطة " على فريق الظاهرية، سجل 
األهداف خالد سالم في الدقيقة" 36 " وأضاف عدي خروب الهدف الثاني في 

الدقيقة "44" . ليتصدر بالطة المجموعة األولى بجانب الترجي الذي فاز بنفس 
النتيجة على المكبر . و على  ملعب فيصل انتهى لقاء السموع ومؤسسة البيرة 

بالتعادل اإليجابي بهدفين لكل فريق .
تقدم الس���موع ف���ي الدقيقة "8 " عن طريق باس���ل صبح���ي ، وأضاف وائل 

العواودة الهدف الثاني في الدقيقة "30". 
وف���ي الدقيقة "39"  قلص رائد الدحلة النتيجة وس���جل هدفًا لصالح فريقه 

لينتهي الشوط األول بتقدم السموع 1/2 .
و في الدقيقة ""61 عدل محمد رشيد النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لفريقه 
، لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2. وبهذه النتيجة تصدر هالل القدس المجموعة 

الثالثة حيث إنه فاز على األمعري  بهدف دون رد .
هذا ومن المقرر أن تنطلق الجول���ة الثانية من البطولة يوم الخميس القادم ، 

على أن تستكمل الجولة يومي الجمعة والسبت .

غزة/ عبدالله نصيف:
الزالت األندية الغزية تعمل على قدم و س���اق في تعزيز الفريق 
األول لكرة القدم ، استعدادًا لخوض غمار بطوالت الموسم الجديد 

. 2018 / 2019
ففي الدوري الممتاز كش���ف نادي الصداق���ة عن أولى صفقاته 

لتدعيم صفوفه خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية .
و أعلن النادي عن تعاقده مع الجناح الطائر إس���ماعيل أبو شرف 

لموسم واحد بعد االتفاق على كافة التفاصيل فيما بينهم .
كما أعلن���ت إدارة المدفعجية عن اس���تعادة الالعب حس���ام أبو 

قينص بعدما قضى عدة مواسم خارج أسوار النادي .
و داف���ع أبو قينص خالل الفترة الماضية عن ألوان البحرية بدوري 

األضواء .
هذا و حس���م مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية عن تجديد عقد 
العب فريق الكرة األول سالم وادي للبقاء ضمن صفوفه بالموسم 

القادم .
و يعتب���ر وادي م���ن الالعبين أصح���اب الخبرة و ق���دم أداء مميزًا 

الموسم الماضي مع المنطار .

يشار إلى أن الشجاعية نجح بتجديد عقود كل من خيري مهدي و 
سليمان السكافي و خليل أبو جزر .

و ف���ي دوري الدرجة األول���ى واصل مجلس إدارة ن���ادي الزيتون 
الرياضي تعزيز صفوف فريقه األول استعدادًا للموسم الرياضي 

، وتعاقد مع الالعبين محمد ومحمود البحيصي .
ونجح الزيتون بالحصول على توقي���ع الثنائي "البحيصي" عقب 

التوصل إلى اتفاق على كافة بنود التعاقد مع لجنة التعاقدات .
هذا و كش���ف مجلس إدارة خدمات النصيرات ، عن ضمه لتسعة 
العبين دفعة واحدة ، و ذلك لتعزيز الفريق األول الذي يبحث عن 

العودة إلى الدوري الممتاز .
و أعلن مجلس اإلدارة برئاس���ة فريد أبو يوس���ف و بحضور المدير 
الفني الجديد نادر النمس ، تعاقد النادي مع كل من محمود عطية 
وماجد بن حمد قادمين من نادي االس���تقالل على س���بيل اإلعارة 
لموس���م واحد ، ورشيد النمس قادمًا من خدمات رفح على سبيل 
اإلعارة لموس���م واحد ،  وعامر عاشور " إعارة من هالل غزة " وعلي 
أبو حس���نين والحارس أيمن أحمد والحارس إبراهيم البدرساوي 

وتجديد عقود كال من محمد الغول ومحمود أبو خصيوان .

مريكاتــو �سيفــي �ساخــن فــي الــدوري الغــزي 

دربــي اخلليــل "اأهــالوي" 
و بالطــة ي�ســرب الظاهريــة بهدفيــن 

االستقالل / وكاالت:
يرغب نادي ريال مدريد اإلسباني في تدعيم صفوفه 
بالتعاقد مع الدول���ي اإلنجليزي كيران تريبير ظهير 
أيمن نادي توتنهام، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

الجارية.
وكان تريبي���ر قد تأل���ق وظهر بمس���توى مميز مع 
المنتخب اإلنجلي���زي بنهائيات كأس العالم 2018، 
حيث س���اهم في وصول األسود الثالثة للدور نصف 

النهائي من البطولة .
وكش���فت تقارير صحفية بريطانية، أن ريال مدريد 
مهت���م بالحصول على خدمات تريبير بعد تألقه في 
نهائيات كأس العالم، وذلك حسب مصادر مقربة من 
الالعب الدولي. وأضافت التقارير أن النادي اإلسباني 
على استعداد لدفع مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني 
إلدارة توتنه���ام، على الرغم من أن النادي س���يقاوم 

بشدة أي عروض لبيع الالعب.
وكان ري���ال مدريد ق���د تعاقد مع الظهي���ر األيمن 
اإلس���باني ألفارو أودريوزوال مقاب���ل 31 مليون جنيه 
إس���ترليني، قادمًا من ريال سوسيداد، بجانب وجود 

داني كارفخال في هذا المركز.
يذكر أن ترييي���ر البالغ من العم���ر 27 عامًا، كان قد 
انتقل إلى صفوف توتنهام قادمًا من بيرنلي مقابل 
3.5 مليون جنيه إس���ترليني في عام 2015، ويمتد 

عقده مع سبير حتى عام 2022.

ريال مدريد يوجه اأنظاره 
نحو جنم اإجنلرتا

�سالح يرف�ض بر�سلونة 
ب�سبب مي�سي

االستقالل / وكاالت:
يبدو أن برشلونة يعتزم تكوين فريق 
مدج���ج بالنجوم، عن طري���ق انتداباته 
بالميركاتو الصيف���ّي، ويبحث عن أبرز 
النجوم بالعالم بشكل دائم، فبعد ضمه 
آرثر من البرازيل، ولينجيلت من فرنسا، 
ما زال هناك العديد من الصفقات من 

المزمع إبرامها قريبًا.
ومع ذلك فهناك في المقابل صفقات 
ب���اءت مس���اعي الن���ادي الكتالون���ي 
إلنهائه���ا لصالحه بالفش���ل، س���واء 
الفرنس���ي غريزمان، أو مواطنه مبابي، 

وربما كذلك البلجيكي هازارد.
ولك���ن المفاجأة الكب���رى التي تحدث 
عنها موق���ع دون بالون اإلس���باني، أن 
برش���لونة س���عى حثيث���ًا للتعاقد مع 
الجن���اح المصري، محمد ص���الح، نجم 

فريق ليفربول.
لك���ن صالح رفض عرض البرس���ا الذي 
وصل لنح���و 180 مليون ي���ورو، وراتبًا 
س���نويًا قدره 22 مليون يورو، ولم يكن 
ق���راره لتفضيل���ه ريال مدري���د، ولكن 
بس���بب تخوفه من هيمنة ميسي على 
الفري���ق ، وأن يكون نس���خة أخرى من 
األرجنتيني ديباال ووضعه مع ميس���ي 
في منتخب التانغو، وعدم نيل فرصته 

في الظهور بشكل جيد .
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غزة/ سماح المبحوح:
توقع مدير دائرة التس���ويق في وزارة الزراعة م. تحس���ين الس���قا أن يشهد سوق 
األضاحي  بقطاع غزة ضعف غير مس���بوق في نس���بة البي���ع، بالرغم من االنخفاض 
الملموس على أسعار جميع المواشي ، نظرًا النخفاض القدرة الشرائية للمواطنين ، 

في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي تعصف بالقطاع.
وأشار السقا ل�"االستقالل"  إلى أن استهالك القطاع لكميات العجول واألبقار وغيرها 
من المواش���ي خالل موس���م العيد ، مرتبط بالوضع االقتص���ادي ودخل المواطنين 
بالدرجة األولى ، إذ إن أزمة الكهرباء و تقليص الرواتب وغيرها من المش���اكل ، أدت 

إلى عزوف عدد منهم لشراء  األضاحي.  
يذكر أن أزمة الكهرباء المتفاقمة واألزمات المتالحقة التي تضرب قطاع غزة ، تشكل 
عائقا أمام المواطنين في تنفيذ ش���عيرة االضحية مع حلول عيد األضحى المبارك ، 
على الرغم من وفرتها وبكميات كبيرة ، وانخفاض أسعارها عن السنوات السابقة ، 
لكونهم يحتاجون إلى الكهرباء لساعات طويلة لحفظ اللحوم في الثالجات وضمان 

سالمتها.
ولفت إلى أن العام الماضي ش���هد تراجعًا في نسبة  بيع األضاحي ، إذ تصل نسبة 
احتياج الس���وق المعتادة  لرؤوس العجول نحو 12 ألفًا ، أما ما تم بيعه وصل لنحو 
7 آالف رأس عج���ل على الرغم من حلول عيد األضح���ى ، أي أن الكمية االجمالية لم 

تستهلك ، وتبقى حوالي 5 آالف رأس عجل لم تذبح. 
 وبين مدير دائرة التسويق أن القطاع شهد إدخال نحو 14 ألف رأس عجل منذ بداية 
العام الحالي حتى اآلن ، فيما س���يتم إدخال نحو 6 آالف أخرى قبيل العيد ، موضحًا 
أن الكمية اإلجمالية تصل إلى نحو 20 ألف رأس عجل ، فيما يتم استهالك نصف 

الكمية ما قبل العيد ويتبقى نحو  10 آالف رأس عجل ألضاحي العيد.
وفيما يتعلق باألس���عار ، أكد أن سعار المواش���ي تتأثر بالسوق العالمية  وكذلك 
بالعرض والطلب ،  إذ تتراوح أس���عار العجل الهولندي من 16-17 ش���يكل للكيلو 
الواحد ، أما العجل الش���راري بكافة أنواعه يصل نحو 18-19 ش���يكل للكيلو الواحد، 

ويصل سعر كيلو األغنام من 5-6 دنانير.

السقا لـ »االستقالل«: وفرة 
كبيرة في أعداد األضاحي 

رام الله/ االستقالل:
افتتحت جامعة فلس���طين التقنية 
الرياضي  المضم���ار  أمس  خضوري 
األول من نوعه فلس���طينيًا، بحضور 
رئيس الجامع���ة أ.د مروان عورتاني، 
ومحافظ طولك���رم عص���ام أبو بكر، 
ورئي���س المجلس األعلى للش���باب 
الرجوب،   جبري���ل  الل���واء  والرياضة 
لمجموع���ة  التنفي���ذي  والرئي���س 
االتصاالت الفلسطينية عمار العكر، 
وأمين س���ر المجلس عصام قدومي، 
وع���دد م���ن الش���خصيات الوطنية 
وممثل���ي مجلس الطلب���ة وعدد من 
ال���كادر األكاديم���ي واإلداري ف���ي 

الجامعة.
ورحب عورتاني بالحضور في جامعة 
خضوري التي تعد نموذجًا للتعليم 
المقاوم التي اكتسبت زخمًا وحققت 
قفزة نوعية خالل الس���نوات القليلة 
الماضية بضم الكلي���ات الحكومية 
لها لتصبح مظل���ة وحاضنة وطنية 
للتعليم التقني في فلس���طين، مع 
اس���تمرار العمل على ض���م كليات 

أخرى مستقباًل.
وأش���اد بالدعم السخي الذي قدمته 
الفلس���طينية  االتصاالت  مجموعة 
لدعم مش���روع المضم���ار والملعب 
الرياضي، اس���تكماال لمشاريع أخرى 
دعمته���ا خالل الس���نوات الخمس 
الماضية، ضم���ن الخطة التطويرية 
الش���املة الت���ي تش���هدها جامعة 

الدولية  للمعايي���ر  وفق���ًا  خضوري 
المعاص���رة للبني���ة الجامعي���ة، بما 
يش���مل فرعي الجامعة في العروب 
القانونية  للم���ادة  الله، إحقاقًا  ورام 
التي تنص على حق التعليم العالي 

للجميع. 
بدوره، اعتبر أبو بكر افتتاح المضمار 
الدول���ي إنجازًا عظيم���ًا يضاف إلى 
إنجازات الجامعة التي تعتبر مصدر 
وللوطن،  طولك���رم  لمحافظ���ة  فخر 
معتبرًا ان استقرار الجامعة وتطورها 

هو استقرار للمحافظة. 
وأضاف أبو بكر أن أي إنجاز للجامعة 
هو إنج���از للوطن، داعي���ا  لتقديم 
المزي���د من الدعم للجامعة لتحقيق 
الفلس���طيني  الش���عب  تطلع���ات 
وتمكين اس���تقراره، والعمل باتجاه 

إقرار الجانب القانوني للجامعة.

من جهت���ه أش���اد الل���واء الرجوب 
الذي شهدته  الجغرافي  بالتوس���ع 
الجامع���ة والذي ما كان ليتحقق لوال 
ارتكازه على جودة اكاديمية وادارية  
حازت على االهتمام والتقدير، داعيًا 
الى اعتبار خضوري نموذجًا تحتذي 
به الجامعات الفلس���طينية األخرى 
لتوفير مرافق رياضية كاملة تقدم 

خدماتها للجميع.
جامع���ة خضوري  الرج���وب  ودع���ا 
بالشراكة  لتنفيذ دراس���ة تحليلية 
مع الجامع���ات والمختصين تتمتع 
بحس مهني ويك���ون الوطن الواحد 
هو المنطلق الرئيس لهذه الدراسة 
المبني���ة بدرجة عالية م���ن العدالة 
المكاني���ة واالجتماعي���ة بعيدًا عن 
التحزب تستوعب الكل الفلسطيني. 
م���ن جهت���ه اعتبر العك���ر أن انجاز 

المضم���ار يعكس إصرار الش���عب 
والتطوير،  البناء  على  الفلس���طيني 
في ظل التحدي���ات التي تواجهها 
الجامعة بفع���ل وقوعها على نقطة 
تماس مع االحتالل، مش���يدًا بالدور 
لمحافظ���ة  الرياض���ي  التاريخ���ي 
طولك���رم وجامعة خضوري، ش���اعرًا 
باالعت���زاز بجامعة خض���وري كونها 
صرحًا اكاديميًا تاريخيًا أسست منذ 
ثمانين عامًا وما زال���ت تزداد تطورًا 

وتوسعاً.
وأض���اف العك���ر أن تدش���ين هذا 
المش���روع جاء ف���ي ظ���ل حالة من 
النش���اط  ف���ي  الكبي���ر  التس���ارع 
والح���راك الرياضي، وم���ا رافقه من 
نجاح���ات وخط���وات عل���ى صعيد 
الرياضة بمختل���ف أنواعها، إضافة 
إل���ى الوث���ب، ومي���الد أكاديميات 
متخصص���ة اس���تطاعت أن تواكب 
احتي���اج ش���عبنا للرياض���ة ووفرت 
مناخًا إيجابيًا الستيعاب شبابنا في 
مش���هد مميز، تح���ت رعاية االتحاد 
الفلس���طيني لكرة القدم، مما خلق 
حال���ة رياضي���ة حقيقي���ة مكن���ت 
فلسطين من المنافسة في األحداث 
الرياضية اإلقليمية والدولي، مشيرًا 
إلى اعتزاز ش���ركة جوال في كونها 
في  والمساهمين  المش���اركين  من 
مختلف النجاحات الرياضية، والتي 
تتوج الي���وم بنجاح ه���ذا المضمار 

الرياضي.

برعاية شركة جوال

جامعة خضوري تفتتح المضمار الرياضي األول من نوعه فلسطينيًا

غزة/ االستقالل:
ق���ال اتحاد موظف���ي وكالة غ���وث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين " أونروا": إن مدي���ر األونروا بغزة ماتياس 
شمالي أبلغهم، أمس األحد، بأنه سيتم توزيع رسائل على 
الموظفين العاملين على بند الطوارئ يوم األربعاء المقبل.

ج���اء ذلك خ���الل اجتماع ج���رى أمس األحد بي���ن اتحاد 
الموظفين مع مدير عمليات األونروا بغزة شمالي.

وأضاف االتحاد في بيان صحفي:" من خالل هذه الرسائل 
س���يتم إبالغ الموظفين على بند الطوارئ باالستغناء عن 
13% منهم فورًا، وما نس���بته 57% دوام جزئي والباقي 

سيتم توزيعهم على البرامج".
وأش���ار إلى أن ذلك س���يكون حتى نهاية الع���ام الحالي 

م���ع عدم وجود أي ضمانات لالس���تمرار بعد نهاية العام، 
موضحًا أنه سيتم توزيع هذه الرسائل عبر بوابة الموظفين 

ومن خالل مدراء الدوائر.
وطالب االتحاد كافة الموظفين المهددين والعاملين على 
بند الطوارئ بعدم اس���تالم هذه الرس���ائل، مهيبا بمدراء 
الدوائر عدم توزيعها على الموظفين كخطوة احتجاجية 

على هذه القرارات الجائرة.
ودعا االتحاد رؤس���اء المناط���ق بأن يأخ���ذوا دورًا إيجابيًا 

بالتصدي لتلك المجزرة بحق زمالئهم الموظفين.
وأكد االتحاد على موقفه الذي أبلغه لمدير العمليات " بأننا 
نرفض تلك القرارات وفص���ل أي موظف أو تحويل عقده 
لدوام جزئي، وس���نتصدى لهذه الكارثة اإلنسانية التي 

تم���س األمن الوظيفي لزمالئنا بم���ا فيها من تدمير لهم 
ولعائالتهم".

وتابع البيان:" طالبنا إدارة األونروا أال ترسل هذه الرسائل، 
وأن تتعام���ل بإيجابية مع مقترح���ات االتحاد لحل األزمة 

والحفاظ على كل الموظفين".
وأك���د االتحاد على جمي���ع العاملين عل���ى برنامج موازنة 
الط���وارئ والمهددين بالفصل التواج���د في اعتصام غٍد 
اإلثنين أمام مكتب مدير العمليات الساعة العاشرة صباحًا 

في رسالة رفض مطلق ألي قرار سيتخذ بحقهم،
ودع���ا االتح���اد في بيان���ه "جميع الزمالء ف���ي مكتب غزة 
اإلقليمي للمشاركة في هذا االعتصام"، آمال أال يكون دور 

التقليصات القادم على أي فئة منهم.

من خالل رسائل ستصلهم األربعاء

»أونروا«: االستغناء عن 13 % من موظفي »بند الطوارئ«

جانب من افتتاح امل�ضمار الريا�ضي 

غزة/ االستقالل:
ذكرت وسائل إعالم عبرية، أن عدد البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة، 

أمس األحد، بلغت  40 بالونًا.
وقال موقع )0404( العبري أن 40 بالونًا حارقًا أطلق من غزة أمس بعضها تسبب 

باندالع 8 حرائق في مستوطنات الغالف.
وأشار الموقع إلى أن الحرائق توزعت على مناطق كيبوتس نير عام و كفار سعد 

وكيسوفيم وبئيري وبارك أشكول.
ونجح الشبان الفلسطينيون خالل األس���ابيع الماضية في إحراق عشرات آالف 
الدونمات المزروعة للمستوطنين في المستوطنات بواسطة الطائرات والبالونات، 

رًدا على "مجازر" قوات االحتالل بحق متظاهري مسيرة العودة السلميين.

االحتالل: 40 بالونًا حارقًا 
أطلقت من غزة أمس

وأضاف المتحدث اإلعالمي باسم الدائرة فراس الدبس أن اقتحام المستوطنين اليهود تزامن مع اعتقال 
عدد من المرابطين في األقصى وحوله، وتضييق على المصّلين، موضحًا أن عددًا من المستوطنين أّدوا 

صلوات وطقوس »تلمودية« بمنطقة »باب الرحمة« وأماكن أخرى. 
وأش���ار إلى أن مجموعات أخرى من المس���توطنين كانت تّؤدي طقوًس���ا »تلمودية« عند »باب األسباط«، 
عرقلت المقابالت الصحفية التي كانت ُتجريها وس���ائل اإلعالم مع مفتي القدس والديار الفلسطينية 

الشيخ محمد حسين، ومدير المسجد األقصى عمر الكسواني.
وذكر شهود عيان أن شرطة االحتالل وعناصر من القوات الخاصة التابعة لها، أّمنت ورافقت مجموعات 

المستوطنين الُمقتحمة من »باب المغاربة« وحتى »باب السلسلة«.
وبّين الش���هود أن شرطة االحتالل منعت عدًدا كبيًرا من المصلين بدخول المسجد األقصى، من بينهم 
مدير التعليم الشرعي بالمسجد الشيخ ناجح بكيرات، الفتين إلى أن المصلين الذين تمكنوا من دخول 
األقصى حاولوا التصّدي القتحامات المس���توطنين ب�«صيحات التكبير«، لكن شرطة االحتالل الحقتهم 

وهّددت بعضهم باالعتقال.
وكانت ما تسمى ب�«منظمات الهيكل« دعت عبر مواقعها االعالمية والتواصل االجتماعي أمس، عصابات 
المس���توطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات المس���جد األقصى إلقامة طقوس وصلوات تلمودية، 
خاصة بذكرى ما يسمى »خراب الهيكل« المزعوم، في حين دعت مختلف القوى والمؤسسات المقدسية 

المواطنين إلى شد الرحال، والتوجه الى األقصى للتصدي لعصابات المستوطنين.
والقت عملية االقتحام األوسع للمسجد األقصى أمس من قبل مئات المستوطنين، ردود فعل غاضبة في 
األوساط الفلسطينية والعربية واإلسالمية التي حذرت بدورها من مغبة استمرار تلك االقتحامات، محملة 

االحتالل المسؤولية الكاملة عن تبعات تلك الممارسات االستفزازية.

االستقالل/ وكاالت: 
كشف السفير الفلسطيني لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، أمس األحد، أن نحو 

40 ألف فلسطيني حصلوا على الجنسية المصرية حتى العام 2014.
وقال اللوح لموقع العربية نت: »ربما زاد هذا العدد خالل السنوات األربع الماضية، وهؤالء 

يتنقلون باستمرار بين فلسطين ومصر لزيارة أسرهم وذويهم«.
وأضاف أن »السلطات المصرية تذلل كافة العقبات التي تواجه الفلسطينيين المقيمين 
في مصر، أو الراغبين في زيارتها للدراس���ة والعالج، فالطالب الفلسطيني الحاصل على 
الثانوية العامة من فلس���طين ويرغب في الدراس���ة بالجامعات المصرية يسدد نصف 
الرسوم فقط المقررة على األجانب، والفلسطيني الراغب في العالج يمكنه التسجيل في 

وزارة الصحة الفلسطينية، للتحويل للمستشفيات المصرية«.
وأش���ار اللوح إلى أن مستش���فيات مصر س���واء في العريش والقاهرة والجيزة أصبحت 
تس���تقبل المرضى الفلس���طينيين، وجرحى مس���يرات العودة، وتوفر لهم مصر كافة 
الرعاية الالزمة. وحول المصالحة الفلس���طينية قال س���فير فلسطين: إن مصر حريصة 
على اس���تئناف الجهود المبذولة لتنفي���ذ ما تم االتفاق عليه في اجتماعات س���ابقة 
بين طرفي االتفاق، ووفق جدول زمني، يتوج في النهاية بإنهاء االنقس���ام، واستعادة 
الوحدة الفلس���طينية، في إطار برنامج وطني سياسي فلسطيني موحد، يمكن الشعب 

الفلسطيني من مواجهة التحديات السياسية.

اأكرث من األف ..

القدس المحتلة/ االستقالل:
أظهر التقرير السنوي العام الذي أصدرته جامعة القدس 
أمس األحد أنها وفرت حوالي 7 مليون دوالر خالل العام 
األكاديمي 2018/2017 على شكل منح ومساعدات مالية 

لطلبتها.
وبلغ مجموع المنح والمساعدات المباشرة، حسب التقرير، 
حوالي 5 مليون دوالر، إضافة إلى ما يقارب 2 مليون دوالر 
كمنح ومس���اعدات غير مباش���رة من خالل وزارة التربية 
والتعليم العالي يستفيد منها الطلبة على شكل قروض.

وبي���ن التقري���ر أن قراب���ة 5013 طالب���ًا وطالب���ة، أي ما 
يعادل 52% م���ن طلبة درجة البكالوريوس في مختلف 
التخصصات، قد استفادوا من هذا البرنامج، ليكون بذلك 
برنامج المنح والمس���اعدات المالي���ة الذي توفره جامعة 

القدس األوسع في فلسطين.

السفير اللوح: نحو 40 ألف 
فلسطيني حصلوا على 

الجنسية المصرية حتى 2014

توقعات بضعف اإلقبال 

جامعة القدس: 7 مليون 
دوالر مجموع المنح 

والمساعدات الطالبية 
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غزة/ سماح المبحوح:
توقع مدير دائرة التس���ويق في وزارة الزراعة م. تحس���ين الس���قا أن يشهد سوق 
األضاحي  بقطاع غزة ضعف غير مس���بوق في نس���بة البي���ع، بالرغم من االنخفاض 
الملموس على أسعار جميع المواشي ، نظرًا النخفاض القدرة الشرائية للمواطنين ، 

في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي تعصف بالقطاع.
وأشار السقا ل�"االستقالل"  إلى أن استهالك القطاع لكميات العجول واألبقار وغيرها 
من المواش���ي خالل موس���م العيد ، مرتبط بالوضع االقتص���ادي ودخل المواطنين 
بالدرجة األولى ، إذ إن أزمة الكهرباء و تقليص الرواتب وغيرها من المش���اكل ، أدت 

إلى عزوف عدد منهم لشراء  األضاحي.  
يذكر أن أزمة الكهرباء المتفاقمة واألزمات المتالحقة التي تضرب قطاع غزة ، تشكل 
عائقا أمام المواطنين في تنفيذ ش���عيرة االضحية مع حلول عيد األضحى المبارك ، 
على الرغم من وفرتها وبكميات كبيرة ، وانخفاض أسعارها عن السنوات السابقة ، 
لكونهم يحتاجون إلى الكهرباء لساعات طويلة لحفظ اللحوم في الثالجات وضمان 

سالمتها.
ولفت إلى أن العام الماضي ش���هد تراجعًا في نسبة  بيع األضاحي ، إذ تصل نسبة 
احتياج الس���وق المعتادة  لرؤوس العجول نحو 12 ألفًا ، أما ما تم بيعه وصل لنحو 
7 آالف رأس عج���ل على الرغم من حلول عيد األضح���ى ، أي أن الكمية االجمالية لم 

تستهلك ، وتبقى حوالي 5 آالف رأس عجل لم تذبح. 
 وبين مدير دائرة التسويق أن القطاع شهد إدخال نحو 14 ألف رأس عجل منذ بداية 
العام الحالي حتى اآلن ، فيما س���يتم إدخال نحو 6 آالف أخرى قبيل العيد ، موضحًا 
أن الكمية اإلجمالية تصل إلى نحو 20 ألف رأس عجل ، فيما يتم استهالك نصف 

الكمية ما قبل العيد ويتبقى نحو  10 آالف رأس عجل ألضاحي العيد.
وفيما يتعلق باألس���عار ، أكد أن سعار المواش���ي تتأثر بالسوق العالمية  وكذلك 
بالعرض والطلب ،  إذ تتراوح أس���عار العجل الهولندي من 16-17 ش���يكل للكيلو 
الواحد ، أما العجل الش���راري بكافة أنواعه يصل نحو 18-19 ش���يكل للكيلو الواحد، 

ويصل سعر كيلو األغنام من 5-6 دنانير.

السقا لـ »االستقالل«: وفرة 
كبيرة في أعداد األضاحي 

رام الله/ االستقالل:
افتتحت جامعة فلس���طين التقنية 
الرياضي  المضم���ار  أمس  خضوري 
األول من نوعه فلس���طينيًا، بحضور 
رئيس الجامع���ة أ.د مروان عورتاني، 
ومحافظ طولك���رم عص���ام أبو بكر، 
ورئي���س المجلس األعلى للش���باب 
الرجوب،   جبري���ل  الل���واء  والرياضة 
لمجموع���ة  التنفي���ذي  والرئي���س 
االتصاالت الفلسطينية عمار العكر، 
وأمين س���ر المجلس عصام قدومي، 
وع���دد م���ن الش���خصيات الوطنية 
وممثل���ي مجلس الطلب���ة وعدد من 
ال���كادر األكاديم���ي واإلداري ف���ي 

الجامعة.
ورحب عورتاني بالحضور في جامعة 
خضوري التي تعد نموذجًا للتعليم 
المقاوم التي اكتسبت زخمًا وحققت 
قفزة نوعية خالل الس���نوات القليلة 
الماضية بضم الكلي���ات الحكومية 
لها لتصبح مظل���ة وحاضنة وطنية 
للتعليم التقني في فلس���طين، مع 
اس���تمرار العمل على ض���م كليات 

أخرى مستقباًل.
وأش���اد بالدعم السخي الذي قدمته 
الفلس���طينية  االتصاالت  مجموعة 
لدعم مش���روع المضم���ار والملعب 
الرياضي، اس���تكماال لمشاريع أخرى 
دعمته���ا خالل الس���نوات الخمس 
الماضية، ضم���ن الخطة التطويرية 
الش���املة الت���ي تش���هدها جامعة 

الدولية  للمعايي���ر  وفق���ًا  خضوري 
المعاص���رة للبني���ة الجامعي���ة، بما 
يش���مل فرعي الجامعة في العروب 
القانونية  للم���ادة  الله، إحقاقًا  ورام 
التي تنص على حق التعليم العالي 

للجميع. 
بدوره، اعتبر أبو بكر افتتاح المضمار 
الدول���ي إنجازًا عظيم���ًا يضاف إلى 
إنجازات الجامعة التي تعتبر مصدر 
وللوطن،  طولك���رم  لمحافظ���ة  فخر 
معتبرًا ان استقرار الجامعة وتطورها 

هو استقرار للمحافظة. 
وأضاف أبو بكر أن أي إنجاز للجامعة 
هو إنج���از للوطن، داعي���ا  لتقديم 
المزي���د من الدعم للجامعة لتحقيق 
الفلس���طيني  الش���عب  تطلع���ات 
وتمكين اس���تقراره، والعمل باتجاه 

إقرار الجانب القانوني للجامعة.

من جهت���ه أش���اد الل���واء الرجوب 
الذي شهدته  الجغرافي  بالتوس���ع 
الجامع���ة والذي ما كان ليتحقق لوال 
ارتكازه على جودة اكاديمية وادارية  
حازت على االهتمام والتقدير، داعيًا 
الى اعتبار خضوري نموذجًا تحتذي 
به الجامعات الفلس���طينية األخرى 
لتوفير مرافق رياضية كاملة تقدم 

خدماتها للجميع.
جامع���ة خضوري  الرج���وب  ودع���ا 
بالشراكة  لتنفيذ دراس���ة تحليلية 
مع الجامع���ات والمختصين تتمتع 
بحس مهني ويك���ون الوطن الواحد 
هو المنطلق الرئيس لهذه الدراسة 
المبني���ة بدرجة عالية م���ن العدالة 
المكاني���ة واالجتماعي���ة بعيدًا عن 
التحزب تستوعب الكل الفلسطيني. 
م���ن جهت���ه اعتبر العك���ر أن انجاز 

المضم���ار يعكس إصرار الش���عب 
والتطوير،  البناء  على  الفلس���طيني 
في ظل التحدي���ات التي تواجهها 
الجامعة بفع���ل وقوعها على نقطة 
تماس مع االحتالل، مش���يدًا بالدور 
لمحافظ���ة  الرياض���ي  التاريخ���ي 
طولك���رم وجامعة خضوري، ش���اعرًا 
باالعت���زاز بجامعة خض���وري كونها 
صرحًا اكاديميًا تاريخيًا أسست منذ 
ثمانين عامًا وما زال���ت تزداد تطورًا 

وتوسعاً.
وأض���اف العك���ر أن تدش���ين هذا 
المش���روع جاء ف���ي ظ���ل حالة من 
النش���اط  ف���ي  الكبي���ر  التس���ارع 
والح���راك الرياضي، وم���ا رافقه من 
نجاح���ات وخط���وات عل���ى صعيد 
الرياضة بمختل���ف أنواعها، إضافة 
إل���ى الوث���ب، ومي���الد أكاديميات 
متخصص���ة اس���تطاعت أن تواكب 
احتي���اج ش���عبنا للرياض���ة ووفرت 
مناخًا إيجابيًا الستيعاب شبابنا في 
مش���هد مميز، تح���ت رعاية االتحاد 
الفلس���طيني لكرة القدم، مما خلق 
حال���ة رياضي���ة حقيقي���ة مكن���ت 
فلسطين من المنافسة في األحداث 
الرياضية اإلقليمية والدولي، مشيرًا 
إلى اعتزاز ش���ركة جوال في كونها 
في  والمساهمين  المش���اركين  من 
مختلف النجاحات الرياضية، والتي 
تتوج الي���وم بنجاح ه���ذا المضمار 

الرياضي.

برعاية شركة جوال

جامعة خضوري تفتتح المضمار الرياضي األول من نوعه فلسطينيًا

غزة/ االستقالل:
ق���ال اتحاد موظف���ي وكالة غ���وث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين " أونروا": إن مدي���ر األونروا بغزة ماتياس 
شمالي أبلغهم، أمس األحد، بأنه سيتم توزيع رسائل على 
الموظفين العاملين على بند الطوارئ يوم األربعاء المقبل.

ج���اء ذلك خ���الل اجتماع ج���رى أمس األحد بي���ن اتحاد 
الموظفين مع مدير عمليات األونروا بغزة شمالي.

وأضاف االتحاد في بيان صحفي:" من خالل هذه الرسائل 
س���يتم إبالغ الموظفين على بند الطوارئ باالستغناء عن 
13% منهم فورًا، وما نس���بته 57% دوام جزئي والباقي 

سيتم توزيعهم على البرامج".
وأش���ار إلى أن ذلك س���يكون حتى نهاية الع���ام الحالي 

م���ع عدم وجود أي ضمانات لالس���تمرار بعد نهاية العام، 
موضحًا أنه سيتم توزيع هذه الرسائل عبر بوابة الموظفين 

ومن خالل مدراء الدوائر.
وطالب االتحاد كافة الموظفين المهددين والعاملين على 
بند الطوارئ بعدم اس���تالم هذه الرس���ائل، مهيبا بمدراء 
الدوائر عدم توزيعها على الموظفين كخطوة احتجاجية 

على هذه القرارات الجائرة.
ودعا االتحاد رؤس���اء المناط���ق بأن يأخ���ذوا دورًا إيجابيًا 

بالتصدي لتلك المجزرة بحق زمالئهم الموظفين.
وأكد االتحاد على موقفه الذي أبلغه لمدير العمليات " بأننا 
نرفض تلك القرارات وفص���ل أي موظف أو تحويل عقده 
لدوام جزئي، وس���نتصدى لهذه الكارثة اإلنسانية التي 

تم���س األمن الوظيفي لزمالئنا بم���ا فيها من تدمير لهم 
ولعائالتهم".

وتابع البيان:" طالبنا إدارة األونروا أال ترسل هذه الرسائل، 
وأن تتعام���ل بإيجابية مع مقترح���ات االتحاد لحل األزمة 

والحفاظ على كل الموظفين".
وأك���د االتحاد على جمي���ع العاملين عل���ى برنامج موازنة 
الط���وارئ والمهددين بالفصل التواج���د في اعتصام غٍد 
اإلثنين أمام مكتب مدير العمليات الساعة العاشرة صباحًا 

في رسالة رفض مطلق ألي قرار سيتخذ بحقهم،
ودع���ا االتح���اد في بيان���ه "جميع الزمالء ف���ي مكتب غزة 
اإلقليمي للمشاركة في هذا االعتصام"، آمال أال يكون دور 

التقليصات القادم على أي فئة منهم.

من خالل رسائل ستصلهم األربعاء

»أونروا«: االستغناء عن 13 % من موظفي »بند الطوارئ«

جانب من افتتاح امل�ضمار الريا�ضي 

غزة/ االستقالل:
ذكرت وسائل إعالم عبرية، أن عدد البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة، 

أمس األحد، بلغت  40 بالونًا.
وقال موقع )0404( العبري أن 40 بالونًا حارقًا أطلق من غزة أمس بعضها تسبب 

باندالع 8 حرائق في مستوطنات الغالف.
وأشار الموقع إلى أن الحرائق توزعت على مناطق كيبوتس نير عام و كفار سعد 

وكيسوفيم وبئيري وبارك أشكول.
ونجح الشبان الفلسطينيون خالل األس���ابيع الماضية في إحراق عشرات آالف 
الدونمات المزروعة للمستوطنين في المستوطنات بواسطة الطائرات والبالونات، 

رًدا على "مجازر" قوات االحتالل بحق متظاهري مسيرة العودة السلميين.

االحتالل: 40 بالونًا حارقًا 
أطلقت من غزة أمس

وأضاف المتحدث اإلعالمي باسم الدائرة فراس الدبس أن اقتحام المستوطنين اليهود تزامن مع اعتقال 
عدد من المرابطين في األقصى وحوله، وتضييق على المصّلين، موضحًا أن عددًا من المستوطنين أّدوا 

صلوات وطقوس »تلمودية« بمنطقة »باب الرحمة« وأماكن أخرى. 
وأش���ار إلى أن مجموعات أخرى من المس���توطنين كانت تّؤدي طقوًس���ا »تلمودية« عند »باب األسباط«، 
عرقلت المقابالت الصحفية التي كانت ُتجريها وس���ائل اإلعالم مع مفتي القدس والديار الفلسطينية 

الشيخ محمد حسين، ومدير المسجد األقصى عمر الكسواني.
وذكر شهود عيان أن شرطة االحتالل وعناصر من القوات الخاصة التابعة لها، أّمنت ورافقت مجموعات 

المستوطنين الُمقتحمة من »باب المغاربة« وحتى »باب السلسلة«.
وبّين الش���هود أن شرطة االحتالل منعت عدًدا كبيًرا من المصلين بدخول المسجد األقصى، من بينهم 
مدير التعليم الشرعي بالمسجد الشيخ ناجح بكيرات، الفتين إلى أن المصلين الذين تمكنوا من دخول 
األقصى حاولوا التصّدي القتحامات المس���توطنين ب�«صيحات التكبير«، لكن شرطة االحتالل الحقتهم 

وهّددت بعضهم باالعتقال.
وكانت ما تسمى ب�«منظمات الهيكل« دعت عبر مواقعها االعالمية والتواصل االجتماعي أمس، عصابات 
المس���توطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات المس���جد األقصى إلقامة طقوس وصلوات تلمودية، 
خاصة بذكرى ما يسمى »خراب الهيكل« المزعوم، في حين دعت مختلف القوى والمؤسسات المقدسية 

المواطنين إلى شد الرحال، والتوجه الى األقصى للتصدي لعصابات المستوطنين.
والقت عملية االقتحام األوسع للمسجد األقصى أمس من قبل مئات المستوطنين، ردود فعل غاضبة في 
األوساط الفلسطينية والعربية واإلسالمية التي حذرت بدورها من مغبة استمرار تلك االقتحامات، محملة 

االحتالل المسؤولية الكاملة عن تبعات تلك الممارسات االستفزازية.

االستقالل/ وكاالت: 
كشف السفير الفلسطيني لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، أمس األحد، أن نحو 

40 ألف فلسطيني حصلوا على الجنسية المصرية حتى العام 2014.
وقال اللوح لموقع العربية نت: »ربما زاد هذا العدد خالل السنوات األربع الماضية، وهؤالء 

يتنقلون باستمرار بين فلسطين ومصر لزيارة أسرهم وذويهم«.
وأضاف أن »السلطات المصرية تذلل كافة العقبات التي تواجه الفلسطينيين المقيمين 
في مصر، أو الراغبين في زيارتها للدراس���ة والعالج، فالطالب الفلسطيني الحاصل على 
الثانوية العامة من فلس���طين ويرغب في الدراس���ة بالجامعات المصرية يسدد نصف 
الرسوم فقط المقررة على األجانب، والفلسطيني الراغب في العالج يمكنه التسجيل في 

وزارة الصحة الفلسطينية، للتحويل للمستشفيات المصرية«.
وأش���ار اللوح إلى أن مستش���فيات مصر س���واء في العريش والقاهرة والجيزة أصبحت 
تس���تقبل المرضى الفلس���طينيين، وجرحى مس���يرات العودة، وتوفر لهم مصر كافة 
الرعاية الالزمة. وحول المصالحة الفلس���طينية قال س���فير فلسطين: إن مصر حريصة 
على اس���تئناف الجهود المبذولة لتنفي���ذ ما تم االتفاق عليه في اجتماعات س���ابقة 
بين طرفي االتفاق، ووفق جدول زمني، يتوج في النهاية بإنهاء االنقس���ام، واستعادة 
الوحدة الفلس���طينية، في إطار برنامج وطني سياسي فلسطيني موحد، يمكن الشعب 

الفلسطيني من مواجهة التحديات السياسية.

اأكرث من األف ..

القدس المحتلة/ االستقالل:
أظهر التقرير السنوي العام الذي أصدرته جامعة القدس 
أمس األحد أنها وفرت حوالي 7 مليون دوالر خالل العام 
األكاديمي 2018/2017 على شكل منح ومساعدات مالية 

لطلبتها.
وبلغ مجموع المنح والمساعدات المباشرة، حسب التقرير، 
حوالي 5 مليون دوالر، إضافة إلى ما يقارب 2 مليون دوالر 
كمنح ومس���اعدات غير مباش���رة من خالل وزارة التربية 
والتعليم العالي يستفيد منها الطلبة على شكل قروض.

وبي���ن التقري���ر أن قراب���ة 5013 طالب���ًا وطالب���ة، أي ما 
يعادل 52% م���ن طلبة درجة البكالوريوس في مختلف 
التخصصات، قد استفادوا من هذا البرنامج، ليكون بذلك 
برنامج المنح والمس���اعدات المالي���ة الذي توفره جامعة 

القدس األوسع في فلسطين.

السفير اللوح: نحو 40 ألف 
فلسطيني حصلوا على 

الجنسية المصرية حتى 2014

توقعات بضعف اإلقبال 

جامعة القدس: 7 مليون 
دوالر مجموع المنح 

والمساعدات الطالبية 
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غزة/ االستقالل:
قال عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك 
ومدير الموقع الفلكي الفلسطيني داوود الطروة: 
»إن فلس���طين ستش���هد يوم الجمع���ة المقبل 
ظاهرة فلكية جميلة ونادرة، وهي خس���وف كلي 
للقمر يشاهد بالعين المجردة بكافة مراحله ومن 
كافة المدن الفلسطينية دون الحاجة الستخدام 

معدات الرصد الفلكي«.
وأش���ار إلى أنه "س���يجري رصده بشكل أساسي 
في منطق���ة تل القمر إلى الش���رق من بيت لحم، 
حيث سيجتمع عش���رات هواة الفلك لرصده عبر 

تلسكوبات فلكية".
وأضاف الطروة أن "الخس���وف المقبل هو األطول 
منذ 83 عامًا، وهو األطول خالل القرن الحالي، حيث 
سيستمر الخسوف بكافة مراحله لمدة 6 ساعات 
و14 دقيقة، في حين سيس���تمر الخسوف الكلي 

لمدة ساعة و43 دقيقة".
وأوضح أن "الخسوف شبه الظل سيبدأ عند الساعة 
08:15 من مساء يوم الجمعة، عندما يدخل القمر 
في منطقة شبه ظل األرض وفي هذه المرحلة من 
الخسوف سيحدث خفوت نسبي على لمعان القمر 
غير مالحظ للجميع، وهي مرحلة غير مهمة، فيما 
سيبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 09:24 عندما 
يب���دأ قرص القمر يغرق ف���ي منطقة ظل األرض، 
وهي المنطقة الواقعة خلف األرض والناتجة عن 

انعدام أشعة الشمس فيها".
وعن المرحلة المهمة من الخس���وف، قال الطروة: 
»إنه س���وف تبدأ عند الساعة 10:30 دقيقة مساء 

عندما يبدأ الخس���وف الكلي، وه���ي وقوع كامل 
قرص القمر في منطق���ة ظل األرض ويأخذ القمر 
اللون األحمر النحاس���ي ثم ينتصف الخس���وف، 
وهي س���اعة ذروة الخس���وف عند الساعة 11:22 
دقيقة، وينتهي الخس���وف الكلي عند الس���اعة 
12:13 دقيقة من فجر السبت وينتهي الخسوف 
بكافة مراحله عند الساعة 02:29 دقيقة من فجر 
الس���بت عندما يخرج القمر من منطقة ش���به ظل 

األرض«.
وعن الخس���وف، قال: »إنه م���ن الظواهر الفلكية 
الطبيعية، وتحدث عندما يدخل القمر أثناء دورانه 
ظ���ل األرض، وال تح���دث هذه الظاه���رة إال عندما 
يكون القمر في طور االكتمال أو البدر، حيث تكون 

األرض على خط واحد بين الشمس والقمر«.
وذكر أن الخسوف إما أن يكون جزئيًا، حيث يدخل 
جزء من قرص القمر داخل ظ���ل األرض، وإما كليًا 
عندما يدخل قرص القمر بكامله داخل ظل األرض، 
حتى أنه يصل إلى مرحلة ش���به اختفاء القمر في 

السماء.
ويكتس���ي القمر أثناء الخس���وف الل���ون األحمر 
النحاس���ي وهذا االحمرار ناتج عن ضوء الشمس 
الذي يتش���تت في الغالف الغازي األرضي، حيث 
يمت���ص الغالف الغ���ازي األرضي جميع أش���عة 
الطيف الشمسي باستثناء الطيف األحمر صاحب 
أطول موجه في أمواج الطيف الشمس���ي، فيكمل 
طريقه من أط���راف الكرة األرضي���ة باتجاه القمر 
فيظهر بلون أحمر نحاس���ي، ول���وال هذه الظاهرة 

الختفى القمر أثناء الخسوف.

فلسطين على موعد مع 

»خسوف القرن« الجمعة

لندن/ االستقالل:
أعلنت ش���رطة مقاطعة سومرس���ت جنوب بريطانيا، الجمعة، أنها فتحت تحقيقًا بحق 
ش���خص قتل صغير طائر نورس، الثالثاء الماضي، بذريعة أنه سرق بطاطا مقلية. وأفاد 
بيان صادر عن شرطة سومرست، بأنها تلقت بالغًا بقيام شخص، الثالثاء الماضي، برمي 
طائر نورس على الحائط، ما أدى لمقتله، مشيرًا إلى أن المطلوب ذكر في الستينات من 
العمر. وطلبت الشرطة المس���اعدة من سكان المقاطعة للعثور عليه وتسليمه للشرطة. 
من جانبها، قالت ش���اهدة عيان تدعى راشل بير، إنها رأت الشخص عندما أمسك قدمي 

الطائر أثناء قيامه بالتقاط بطاطا مقلية كانت بيديه، ثم رماه بعنف على الحائط.

االستقالل/ وكاالت:
أثار هيكل عظمي على هيئة بشرية 
ال يزي���د طول���ه عن 6 بوص���ات حيرة 
العلماء والجمهور على حد سواء، منذ 
اكتش���افه في تشيلي قبل نحو عقد 

من الزمن.
وبس���بب حجمه الصغير، وخصائصه 
الجس���دية المش���ابهة إلى حد بعيد 
للبشر، تكهن الكثيرون، أن يعود هذا 
الهي���كل العظمي الذي ت���م العثور 
عليه في صحراء أتاكاما التش���يلية، 

لمخلوق من الفضاء الخارجي.
وأماطت نتائج الدراسات التي ُنشرت 
أخيرًا اللثام ع���ن هذا اللغز الغامض، 
بعد أن قام الباحث���ون بإجراء تحليل 
جيني على بقايا الُرفات، واكتش���فوا 
أنه يع���ود لفتاة بش���رية تعاني من 
تشوهات وراثية، بما في ذلك تسارع 
ُعمر العظام، بحس���ب صحيفة ديلي 

ميل البريطانية.
ومع ذلك، قوبلت نتائج هذه األبحاث 

بردود فعل قوية مشككة، كما شكك 
البعض في النواحي األخالقية لهذه 
الدراس���ات واألبح���اث، وثمة مجهود 
دولي يقوه فريق من الباحثين، يقول: 

إن التحلي���الت الجينية غي���ر مبررة، 
والهيكل العظمي ف���ي الواقع يعود 

لجنين نموذجي بعمر 15 أسبوعًا.
ووفق���ًا للحكومة الجيني���ة والعلماء 

الذين ينتقدون ه���ذه األبحاث، فقد 
تم نقل الهيكل بش���كل غير قانوني 
من البالد، والدراسات التي جرت بعد 

ذلك غير مبررة على حد قولهم.

هيكل عظمي بطول 6 بوصات يثير حيرة العلماء

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت أس����تراليا أنه جرى دفن جمجمة أحد جنودها الذين قتلوا إبان الحرب العالمية، وظلت بعد 
ذل����ك معروضة في أحد متاحف والي����ة فيالدلفيا األميركية. وقال وزير أفراد الدفاع األس����ترالي 
دارين تشيستر: إن الجمجمة دفنت في مقبرة هيرديس الجمعة في مدافن مون هون العسكرية 
جنوبي فرنسا، في مراسم حضرتها عائلة الجندي الراحل وقوات أسترالية، وفق "أسوشيتد برس". 
واختيرت هذه المقبرة لدفن الجمجمة فيها، ذلك أن جسد الجندي دفن فيها بعد أيام من مقتله. 
وأصيب الجندي توماس هيرديس في بلجيكا في سبتمبر 1917 ولقي حتفه بعدها بأسبوع في 

مستشفى ميداني أميركي في فرنسا عن عمر ناهز 26 عاما.
وتلقت الحكومة األسترالية بالغًا العام الماضي يفيد بأن جمجمة جندي أسترالي بها رصاصة بين 

العينين معروضة في متحف كلية أطباء فيالدلفيا في الواليات المتحدة.
وأزيلت جمجمة الجندي عن جس����د الجندي ألغراض متعلقة بالدراس����ة، وفق تشيس����تر. وحاول 
المتحف األميركي التملص من المسؤولية، قائال: إن الحكومة البريطانية منحته إياها في 1919.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين 
أن عدد كبار السن في البالد سيصل إلى 
487 مليونًا عام 2050، ما يمثل 34.9 %، 

من مجموع السكان.
وقال نائب المدير التنفيذي لمكتب لجنة 
العمل الوطنية للش���يخوخة "وانج جيان 
جون" في تصريحات له الس���بت: إن عدد 
األش���خاص الذين تجاوزت أعمارهم 60 
عامًا وما فوق في الصين سيصل إلى 300 
ملي���ون بحلول ع���ام 2025، و400 مليون 

بحلول عام 2033.
وأضاف أن األم���وال التي تنفق على كبار 
الطبية  الرعاية والخدم���ات  الس���ن مثل 
ستس���تهلك 26.24 بالمائ���ة من الناتج 
المحل���ي اإلجمال���ي للصين بحل���ول عام 

2050، مقارن���ة ب���� 7.33 بالمائة في عام 
.2015

يشار إلى أن عدد األشخاص الذين بلغوا 

سن الس���تين أو أكثر في الصين بنهاية 
ع���ام 2017 بلغ 241 مليون ش���خص، ما 

يمثل 17.3 بالمائة من مجموع السكان.

الشرطة البريطانية تبحث عن 
قاتل طائر سرق بطاطا مقلية

جمجمة جندي تلحق 
بجسده بعد 100 عام!

 487 مليون مسن في الصين بحلول 2050

وألف مباركـ

تتق���دم صحيفة "االس���تقالل" والعامل���ون فيها بأح���ر التهاني 
والتبريكات من الزميل:

ممدوح عماد عابد
بمناسبة زفافه الميمون متمنين له حياة زوجية ملؤها السعادة والهناء.

تهنئة بالزواج 


