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 »الجهاد«: اعتداء االحتالل على سفن 
كسر الحصار قرصنة وإرهاب دولة

غزة/ االستقالل:
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أن  اعتداء 
االحتالل »اإلس���رائيلي« على س���فينة كسر الحصار، 
تعتبر أعم���ال قرصنة وإرهاب الدول���ة المنظم الذي 
تمارسه »إس���رائيل«. وقال مسؤول المكتب اإلعالمي 
لحركة الجهاد داوود ش���هاب في تصريح مقتضب 
تلقت »االستقالل« نسخة عنه أمس: إن هذه القرصنة 
تكش���ف أن حكومة وجيش االحتالل ال يريدان إنهاء 

الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.
وأضاف« االحتالل بذلك ينته���ك القانون الدولي 

واإلنساني ويرتكب جريمة حرب بحق غزة على مرأى 
ومسمع العالم أجمع«. 

واستولت بحرية االحتالل اإلس���رائيلي أمس على 
سفن كسر الحصار التضامنية مع غزة أثناء إبحارها 
ف���ي المياه الدولي���ة، واعتق���ال المتضامنين على 
متنه���ا من جنس���يات مختلفة. وكان���ت المحاولة 
األولى لكس���ر الحصار عن غزة ف���ي مايو عام 2010 
بعد محاولة متضامنين أتراك عبر س���فينة »ما في 
مرمرة« كس���ر الحصار؛ إال أنهم تعرضوا لهجوم من 
البحرية اإلسرائيلية أدى إلى استشهاد 10 منهم.

 اللجان الشعبية لالجئين 
بغزة تنظم وقفة احتجاجية 

ضد تقليصات الوكالة

»قرصنة« سفن كسر الحصار.. 
وجه آخر إلرهاب »إسرائيل«

غزة / سماح المبحوح
نظمت اللجنة المشتركة للقوى الوطنية واإلسالمية واتحاد موظفي » األونروا« 
واللجان الشعبية لالجئين ومجالس أولياء األمور يوم أمس، وقفة احتجاجية 

أمام مقر وكالة غوث وتش���غيل الالجئين » األون���روا »بغزة، رفضًا 
لق���رارات الوكالة، وقف وتقليص بعض الخدمات، وفصل عدد من 

غزة/ قاسم األغا: 
ُتواصل »إس���رائيل« إطباق حصارها البرّي والبحرّي والجوي على قطاع غزة، منذ 
العام 2006، متخذًة كل أساليب »اإلرهاب« و«القرصنة« لصد أّية محاولة شعبية 

أو دولية ترمي لكس���ر الحصار، أو التخفيف من تبعاته التي خّلفت 
أزمات عّدة، أصابت عصب الحياة في القطاع بحالة من ش���به الشلل. 

»إسرائيـل« تستـولي علـى سفـينـة »العودة« وتقتادها إلى »أسدود«

غزة/ خالد اشتيوي:
نظمت لجنة األس����رى للقوى الوطنية واإلس����المية والمؤسس����ات العاملة في 
مجال األسرى يوم أمس، خيمة اعتصام أمام مجلس الوزراء بمدينة غزة، لدعم 
وإسناد األسرى المضربين عن الطعام  في سجون االحتالل رفضًا لقطع السلطة 

الفلسطينية رواتب أسرى غزة. وحضر الخيمة العشرات من قيادات 
العمل الوطني واإلس����المي والمؤسسات المعنية بحقوق األسرى، 

  صفعتها ما تزال تحرج االحتالل 

غزة / سماح المبحوح: 
تحولت قرية النبي صالح الواقعة غرب مدينة رام الله  يوم أمس، 
لعرس فلسطيني بامتياز،  بعد أن صدح المهنئون بالزغاريد و 
التهاليل السعيدة ، بتحرر »أيقونة فلسطين » عهد التميمي 
)  17عامًا( ووالدتها ناريمان من سجن » هشارون« اإلسرائيلي ، 
بعد قضاء ثمانية أشهر خلف قضبانه ، حرمت خاللهما الحرية 
و ممارس���ة أبسط حقوقها كطفلة ، بتهمة االعتداء على جنود 

في س���احة منزل عائلتهما . في 19 ديسمبر 2017 ، اعتقلت 
عهد بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه مع  والدتها ناريمان 
و هي تقترب من جنديين إسرائيليين يستندان إلى جدار في 
باح���ة منزل ببلدة النبي صالح ف���ي رام الله ، قامت بصفعهما 
في حالة غضب،  بعدما علمت أن االحتالل تس���بب في إصابة 

ابن عمها ، بعد إط���الق رصاصة مطاطية عليه من 
مسافة قريبة في الرأس خالل المواجهات في قرية 

مختصون: تقليصات »أونروا« لعبة 
سياسية إلسقاط حق العودة 

القيادي عبد الله: الورقة المصرية واضحة 
ووفد الحركة بالقاهرة سيتجاوز أي عقبات 

غزة/ دعاء الحطاب:
أجمع مختصون في ش���ؤون الالجئين على أن تقليص 
وكالة غ���وث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين » 
أون���روا« خدماته���ا المقدمة لالجئين ف���ي قطاع غزة، 

وقراراتها بخصوص الموظفي���ن لديها، هي خطواٍت 
سياسية أمريكية تستهدف التضييق على الالجئين 

وطمس قضيتهم وإسقاط حقهم بالعودة 
ألراضيه���م المحتلة ع���ام  1948م. وحذر 

  مصاب في كلتا قدميه  
 المصاب الجزار.. يعتكز على 
مهنة الحالقة لتوفير عالجه 

غزة تشيع جثماني الشهيدين 
»حمـودة والنجـار«

رفح/ محمد مهدي:
لم يجد الش���اب العش���ريني معاذ الجزار مفرًا من التعالي على آالمه وأوجاعه 
التي تركتها رصاصات االحتالل في كلت���ا قدميه والعودة إلى العمل مجددًا 

في صالون الحالقة الخاص به؛ لتوفير مصاريف العالجات واألدوية 
إلصابته. وكان معاذ الجزار قد تعرض لإلصابة خالل مشاركته في 

بعد 8 أشهر.. عهد التميمي تتنفس الحرية 

 خيمة إسناد بغزة 
لألسرى المضربين رفضًا 
لقطع السلطة رواتبهم 

غزة/ االستقالل:
استمرارًا لسياس����تها العدوانية تجاه سفن 
كس����ر الحصار، أقدمت البحرية اإلس����رائيلية 
أمس األح����د على االس����تيالء على س����فينة 
"الع����ودة"، واقتياده����ا لميناء "أس����دود" إلى 

الشمال الغربي من قطاع غزة.
وبعد أكثر من 70 يومًا من اإلبحار من الشمال 
اإلس����كندنافي ف����ي مايو/ أي����ار الماضي عبر 
موان����ئ مدن أوروبي����ة عدي����دة، كان متوقعًا 
أن يدخ����ل أمس مركب "الع����ودة" الذي يقود 

"أس����طول الحري����ة" هذا العام إل����ى مياه غزة، 
بمشاركة 40 ناشطًا وشخصية عامة من أكثر 

من 15 دولة تختصر قارات العالم.
وانطلقت س����فينة "الع����ودة" قب����ل أيام من 
جزيرة صقلية لتدخل أم����س األحد مياه غزة، 

بحسب ما أكد الناشط ورئيس اللجنة الدولية 
لكس����ر حصار غزة، زاهر بيراوي، مذكرًا بأنها 
تحمل "نشطاء سلميين وبعض المساعدات 
الطبية الرمزية". وأكد بيراوي اس����تيالء بحرية 
االحتالل اإلسرائيلي على سفن كسر الحصار 

التضامني����ة مع غزة أثن����اء إبحارها في المياه 
الدولية، واعتقال المتضامنين على متنها من 
جنس����يات مختلفة. ودعا بيراوي في تصريح 

صحفي ال����دول التي لها رعايا على 
متن السفن التضامنية إلى التدخل 

قيادي بحماس 
لـ »االستقالل«: 
 سنرفض أي 

جهود أو مبادرات 
تتجاهل حصار غزة 

غزة/ نادر الصفدي: 
أكد قيادي ب���ارز في حرك���ة "حماس"، 
على انفتاح وتقب���ل حركته ألي جهود 
أو مب���ادرات تهدف إلى رف���ع الحصار 

قط���اع  ع���ن  "اإلس���رائيلي" 
غ���زة بش���كل كام���ل. وقال 

موؤمتر �صحفي للهيئة الوطنية لك�صر احل�صار من ميناء غزة، اأم�س الأحد     )ت�صوير: حممود عجور(
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 رام الله / االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس األحد، ثمانية مواطنين من محافظتي رام 
الله والبيرة وبيت لحم. وبّين نادي األس���ير في بيان صحفي، أن االحتالل اعتقل خمسة 
مواطنين من بلدة كوبر برام الله، وهم: يحيى عامرية، وقيس البرغوثي، وميالد البرغوثي، 

ومحمود قنطاري، باإلضافة إلى محمد طوافشة من بلدة سنجل.
فيما اعتقل ثالثة مواطنين من بل���دة الخضر في بيت لحم، وهم: محمد إبراهيم صالح، 

وأحمد محمد صالح ومحمد ممدوح صالح.

االحتالل يعتقل ثمانية 
مواطنين من رام الله وبيت لحم

غزة/ نادر الصفدي:
أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عبد الله 
عبد الله، أن حركته ومن خالل وفدها المتواجد في 
القاهرة، ستقدم ردًا إيجابًيا على الورقة المصرية 
األخيرة التي قدمت للمصالحة الداخلية مع حركة 

"حماس".
وقال عبد الله، في تصريح خاص ل�"االس���تقالل": 
وف���د من الحركة بقيادة عزام األحمد، متواجد اآلن 
في العاصم���ة المصرية، وهناك لق���اءات تجري 
مع مس���ئولي ملف المصالحة بجهاز المخابرات، 
للتباح���ث ف���ي الورقة الت���ي تم طرحه���ا مؤخًرا 

وتتعلق بالمصالحة الداخلية ".
وأوضح أن حركته لن تتجاهل أي جهد يبذل من 
قبل الوس���يط المصري، وستتعامل بكل إيجابية 
م���ع الجهود المبذول���ة بهذا المل���ف، حتى يتم 
االتفاق على نقاط مش���تركة يمكن إطالق جوالت 
حوار جديدة م���ع حركة "حماس" وباقي الفصائل 

الفلسطينية.
ولف���ت عض���و المجلس الث���وري، إل���ى أن الورقة 

المصري���ة الجديدة التي قدم���ت واضحة البنود 
واألهداف، ووفد الحركة سيحاول تجاوز أي عقبات 
تعرقل طريق التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، 
مشدًدا على أن المصالحة بحاجة لضغوطات قوية 

وعملية حتى تنجح وتصل لهدفها.
وذك���ر عبد الله أن "الورق���ة المصرية" هي فرصة 
حقيقي���ة وج���ادة لتنفيذ المصالح���ة على أرض 
الواق���ع واالبتع���اد عن لغة الش���روط المس���بقة، 
متوقع���ًا أن ينجح وفد "فتح" ف���ي القاهرة بإحراز 
تقدم من خالل مناقشاته المكثفة مع مدير جهاز 

المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.
وتمن���ى أن تنجح الجه���ود المصرية األخيرة في 
الوص���ول لتوافق داخلي قوي، يؤدي لتطبيق آخر 
اتفاق جرى التوصل له أكتوبر من العام الماضي.

ووصل وفد من حركة "فتح" األحد، برئاس���ة عزام 
األحم���د للق���اء اللواء عب���اس كام���ل مدير جهاز 
المخابرات المصرية العامة، وتس���ليمه رد الحركة 

بشكل رسمي على الورقة المصرية.
وكانت حركة "حماس" أعلنت في 19 تموز/يوليو، 
في بي���ان صحفي أن رئيس مكتبها السياس���ي 
إسماعيل هنية أبلغ المخابرات المصرية موافقة 
الحركة رسميًا على الورقة المصرية التي تضمنت 
بنودًا واقتراحات إلحياء المصالحة مع حركة "فتح".

القيادي عبد الله: الورقة المصرية واضحة

 ووفد الحركة بالقاهرة سيتجاوز أي عقبات 

عبد اهلل عبد اهلل

إسطنبول/ االستقالل:
ناقش���ت قي���ادات ف���ي الفصائل الفلس���طينية 
وش���خصيات أكاديمية وسياسية وحقوقية، خالل 
مؤتم���ر أقيم في مدينة اس���طنبول التركية، آليات 
ورؤى الفلس���طينيين لمواجه���ة صفق���ة الق���رن، 
والتبعات المترتبة على ذلك، وُسبل الخروج من مأزق 

االنقسام الفلسطيني والتبعات المترتبة عن ذلك.
واستمرت فعاليات مؤتمر "الفلسطينيون وصفقة 
الق���رن: الرؤية والتحدي���ات واإلمكانيات"، على مدار 
يومي 27-28 تم���وز 2018، ونظم���ه كل من: مركز 
الدراس���ات السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية 
االس���تراتيجية  الدراس���ات  ومرك���ز   ،"SETA"
والدبلوماس���ية، ومرك���ز رؤية للتنمية السياس���ية 

.”VISION“
واتفق المش���اركون ف���ي المؤتمر عل���ى جملة من 
القرارات وأولها: "رفض رؤية إدارة ترامب األمريكية 
التي تس���مى "صفقة القرن" والت���ي تتبنى الرواية 
والرؤية اإلسرائيلية بش���كل كامل، وتمس الحقوق 

الفلسطينية وتتجاوز القانون الدولي".
وأك���د المش���اركون، عل���ى تمس���كهم بالحق���وق 
الفلس���طينية الوطني���ة الثابت���ة والش���رعية وفي 

مقدمته���ا ح���ق الع���ودة لالجئي���ن وح���ق تقرير 
المصير وإقامة الدولة الفلس���طينية كاملة السيادة 

وعاصمتها القدس.
ورفض���وا الخطوات الت���ي تمهد لف���رض الرؤية 
األمريكي���ة - اإلس���رائيلية وباألخص ق���رار نقل 
الس���فارة األمريكية إلى الق���دس وإعالن المدينة 
عاصمة للكيان اإلس���رائيلي، مش���ددين على أن 
مدين���ة القدس س���تبقى ولألبد عاصم���ة الدولة 

الفلسطينية.
كم���ا رفض���وا أيض���ا كاف���ة القوانين واإلج���راءات 
اإلس���رائيلية التي تهدف إلى تهويد كل األراضي 
الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين بما في ذلك من 
هم داخ���ل األرض المحتلة عام 1948 من حقوقهم 
األساس���ية، وخاصة ما يعرف بقانون القومية الذي 
أقره الكنيست اإلسرائيلي والذي يشكل خطرًا على 

الوجود الفلسطيني على أرضه.
وحث المش���اركون على مقاومة صفقة القرن وعدم 
السماح بتمريرها بأية صيغة كانت، معتبرين ذلك 
واجبًا وطنيًا يجب أن يتكاتف الجميع إلنجازه وتجاوز 
الخالفات السياس���ية، فاللحظة صعب���ة وحرجة وال 

تحتمل.

ودعا المش���اركون، الفصائل الفلس���طينية وخاصة 
حركتي فتح وحماس، إلى التجاوب مع جهود إنهاء 
االنقسام بشكل فوري ألن الضعف سيبقى يعتري 
أي تحرك فلس���طيني رسمي أو ش���عبي لمواجهة 
صفقة القرن وإجراءات االحتالل في ظل االنقس���ام 
الفلس���طيني، وال يمكن مواجه���ة التحديات دون 
التوح���د واالتفاق عل���ى صيغة مش���تركة يتعاون 

ويتكامل فيها الجميع.
وأبدوا دعمه���م لتوجه منظمة التحرير والس���لطة 
الفلس���طينية نحو المحاكم والمحافل الدولية في 
كاف���ة القضايا الت���ي انتهكت فيها "إس���رائيل" 

القانون والمواثيق الدولية.
يش���ار إلى أن المؤتمر حض���ره مجموعة من قيادات 
الفصائل الفلس���طينية وممثليه���ا ومنهم: محمد 
اشتية، ماجد الفتياني ممثل عن حركة فتح، وموسى 
أبو مرزوق، وحسام بدران عن حركة حماس، وأبو أحمد 
فؤاد، وعمر ش���حادة عن الجبهة الش���عبية: ومحمد 
الهندي عن الجهاد اإلسالمي، ومصطفى البرغوثي 
عن المب���ادرة، ونهاد أبو غوش، ع���ن الديمقراطية، 
إضافة إلى نخبة من األكاديميين والسياسيين من 

الداخل الخارج.

القدس المحتلة / االستقالل:
تظاهر اآلالف من مس���توطني "غالف غزة" مس���اء أمس، في بئر السبع المحتلة 

احتجاًجا على الوضع األمني واستمرار إطالق الوسائل الحارقة من قطاع غزة.
وذك���ر موقع "مفزاك" العبري أن التظاهرة بدأت في السادس���ة مس���اًء، 
ورفع المتظاهرون ش���عارات تهاجم حكومته���م وتدعو إلعادة الهدوء 

لمناطقهم.
كما رفع المتظاهرون شعارات ضد التمييز بين المناطق اإلسرائيلية المختلفة 
وأنهم ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية مقارنين بين رد الجيش على الصواريخ 

بالغالف وبين رده حال سقوط صواريخ في غوش دان والوسط.
وأك���د المتظاهرون، أنهم لم يروا أثرًا للتهدئة الس���ارية، وأن إطالق الصواريخ 
والطائرات الورقية ليس أمًرا عادًيا، متس���ائلين إلى متى سينتظرون؟ مطالبين 

قادة حكومتهم بالخروج من منازلهم وأن يواجهوا الحقيقة على األرض.
وحّول الش���بان الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة تستنفر االحتالل، 
بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغّمسة بالسوالر في أسفل الطائرة 
أو البالون، ثم إش���عالها بالن���ار وتوجيهها إلى أراٍض زراعي���ة قريبة من مواقع 

عسكرية إسرائيلية في "غالف غزة".
ونجح الشبان خالل األسابيع الماضية في إحراق عشرات آالف الدونمات المزروعة 
للمستوطنين في المستوطنات بواسطة الطائرات والبالونات، رًدا على "مجازر" 

قوات االحتالل بحق متظاهري مسيرة العودة السلميين.

غزة/ االستقالل:
أغلقت ش����رطة االحتالل اإلس����رائيلي، يوم أمس األحد، "باب المغاربة" )أحد أبواب المسجد 
األقص����ى( الخاض����ع لس����يطرتها الكاملة من����ذ احتالل مدين����ة القدس، بع����د اقتحام 60 
"إس����رائيلًيا". وأفادت مصادر في أوقاف القدس، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت 
المسجد األقصى بشكل متتالي، وتجولت فيه وسط تلقيها شروًحا حول "الهيكل" المزعوم.

وأضافت أن شرطة االحتالل أّمنت لهم الحماية الكاملة بعد نشر عناصرها وقوات خاصة 
مسّلحة بين باحات األقصى، إلى جانب مرافقتهم حتى خروجهم من "باب السلسلة".

وأشارت إلى أن الشرطة اإلسرائيلية أغلقت "باب المغاربة" بعد اقتحام 58 مستوطًنا خالل 
الجولة الصباحية، إضافة إلى اثنين من موظفي سلطة اآلثار اإلسرائيلية.

القدس المحتلة/ االستقالل
ذكرت مصادر إعالمية عبرية، أن س���يارة "إسرائيلية" تعّرضت إلطالق نار ظهر 

أمس األحد، شمال مدينة القدس المحتلة، دون وقوع إصابات.
وقالت القناة العاشرة العبرية: إن مركبة إسرائيلية قد تعرضت إلطالق نار على 
شارع "60" قرب مستوطنة "كوخاف يعقوب"، والمقامة على أراٍض فلسطينية 
ش���مالي مدينة القدس. وأضافت القناة العبرية، أن المركبة تضررت "مادًيا"، إاّل 
أن���ه لم ُيصب أحد بأذى نتيجة إطالق الن���ار. مبينة أن عملية "البحث والفحص" 

حول الحادثة بدأت من قبل الشرطة اإلسرائيلية.
ُيش���ار إلى أن عملية طعن حصلت قبل أيام قرب مستوطنة "آدم" شمال مدينة 
القدس، استش���هد خاللها المنفذ؛ وهو فلس���طيني من بلدة كوبر شمالي رام 
الله، عقب قتله مستوطنًا قال االحتالل: إنه قتل متأثًرا بجراحه، وإصابة آخرْين.

غزة/ االستقالل:
ش���يعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، يوم أمس 
األحد، جثماني الش���هيدين أيمن النج���ار )26 عاًما( 
ومهّند حّمودة )24 عاًما(، اللذين اسُتش���هدا ش���رق 
بلدة جباليا ش���مال قطاع  أثن���اء تأديتهما واجبهما 

الكفاحي.
وش���ارك مئ���ات المواطنين ف���ي تش���يع جثمانْي 
الش���هيدْين، حي���ث انطلقت الجنازة من المس���جد 
العمري في جباليا، تجاه المقبرة الغربية في بلدة بيت 

الهيا، شمال قطاع غّزة.
وقالت الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين  وذراعها 
العس���كري كتائ���ب الش���هيد أبو عل���ي مصطفى، 
في بياٍن له���ا: إن النجار وحّمودة "اسُتش���هدا أثناء 

تأديتهما واجبهما الكفاحي".
وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت عن وصول شهيدين 
إلى المستشفى اإلندونيسي ش���مال القطاع أشالء 

متناثرة.

تظاهرة لمستوطني »غالف غزة« 
احتجاجًا على الوضع األمني

مؤتمر في اسطنبول يناقش تداعيات 

»صفقــة القــرن« وسبــل مواجهتهــا

غزة تشيع جثماني الشهيدين »حمودة والنجار«

60 »إسرائيلًيا« يقتحمون 
باحات المسجد األقصى

القناة 10: تعرض
 مركبة »إسرائيلية« 

إلطالق نار شمال القدس

) APA images (   جانب من ت�شييع جثماين ال�شهيدين حمود والنجار يف جباليا اأم�س
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وُتعد سفينة "العودة"، التي هاجمتها بحرية 
االحتالل، واحدة من بين سفينَتْين، تشكالن 
أس���طول "الحرّية 5"، فيما تفصل السفينة 
الثانية )الحرّي���ة( عن األولى مس���افة إبحار 

زمنية تقّدر بنحو )20( ساعة.
ومنتصف مايو/ أّيار الماضي، انطلق أسطول 
"الحرّية 5" من النرويج والسويد، ومّر بموانئ 
ع���دد من الدول األوروبي���ة، في طريق رحلته 
إلى قطاع غزة؛ لكس���ر الحصار اإلس���رائيلي 

المفروض عليه.
وتدحض ممارسات "إسرائيل" العدوانية ضد 
أي تحرك لكس���ر حصار غ���زة، المزاعم األخيرة 
التي تس���وّقها بشأن استعدادها القبول بأّية 
مبادرات )إقليمية ودولية( للتخفيف من وطأة 
الحصار، ودعم التحركات اإلنس���انية في هذا 

اإلطار.

 قر�صنة و�إرهاب
حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أّكدت 
أن  اعتداء االحتالل "اإلسرائيلي" على سفينة 
"العودة" لكس���ر الحصار هي "أعمال قرصنة 

وإرهاب دولة منّظم".
وعلى لسان مسؤول مكتبها اإلعالمي 
داود شهاب، ش����ّددت حركة الجهاد 
على أن هذه القرصنة تكش����ف كذب 
حكومة وجيش االحتالل بش����أن إنهاء 
الحصار الظالم المفروض على القطاع 

المحاصر.
 وأش���ار ش���هاب إلى أن "إس���رائيل" بذلك 
تنتهك القانون الدولي واإلنساني، وترتكب 
"جريمة حرب" بحق غزة، على مرأى ومس���مع 

العالم أجمع.

خمالفة للقو�نني
أم���ا رئيس اللجن���ة الدولية لكس���ر الحصار 
عن غ���زة زاهر بيراوي، فقد وصف اس���تيالء 
بحري���ة االحتالل عل���ى الس���فينة واعتقال 
المتضامنين على متنها ب�"القرصنة البحرية 
غير القانوني���ة". وقال بي���راوي في تصريح 
وص���ل "االس���تقالل": "إن ما ح���دث قرصنة 
بحرّية مخالفة للقوانين الدولية، واعتداء على 
متضامنين س���لميين من جنس���يات عّدة ال 

يشكلون أي تهديد لدولة االحتالل".
وأضاف أن اللجنة القانونية ومحامي أسطول 
الحرية س���يقومون ب���كل ما يل���زم لضمان 
سالمة المشاركين وعودتهم إلى أوطانهم، 
داعًيا الدول التي لها رعايا على متن السفن 
إل���ى التدخ���ل والضغط على  التضامني���ة 

االحتالل لحماية وضمان عودة المتضامنين 
إلى بلدانهم. وطال���ب المنظمات الحقوقية 
الدولية كاّفة للضغ���ط على االحتالل إلعادة 
المتضامني���ن، وضم���ان تس���ليم األدوي���ة 

والمساعدات للقطاع الصحي بغزة.

حٌق مكفول 
وفيما استنكر النائب جمال الخضري رئيس 
اللجنة الش����عبية لمواجهة الحصار س����لوك 
االحتالل ضد الُس����فن واعتقال المتضامنين 
الذين جاؤوا على متنها؛ شّدد على أن الوصول 

 كفله القانون الدولي.
ّ

إلى شواطئ غزة حق
وقال الخض���ري في حديث ل�"االس���تقالل": 
"إن ما جرى قرصن���ة بحرية بحق متضامنين 
مس���المين مدنيي���ن جاؤوا برحله إنس���انية 

تهدف لكسر الحصار الظالم عن غزة".

ولفت إلى اش���تداد الحصار اإلسرائيلي على 
القطاع، موضًحا أن االحت���الل يواصل إغالق 
معبر كرم أبو سالم التجاري )جنوب القطاع( 
بشكل شبه كلي منذ عش���رين يوًما، ويمنع 
ألف س���لعة للقطاعين الصناعي والتجاري، 

ومواد أخرى من الدخول إلى القطاع.
وكان���ت الهيئ���ة الدولي���ة لكس���ر الحصار 
ومنظمات متضامنة أخرى نظمت 5 أساطيل 
بحرية ما بي���ن األعوام 2010 – 2018؛ لجهة 
كسر حصار غزة، سميت ب�"أساطيل الحرّية"، 
كان آخره���ا خالل العام الج���اري )الحرية 5(، 
إاّل أن االحتالل لم يس���مح ألي منها االقتراب 
من س���واحل غزة، بل وتعمد استخدام القوة 
المفرطة ضد المتضامنين على متن سفينة 
"ما في مرمرة" التركية )ع���ام 2010(؛ ما أدى 

إلى استشهاد 10 متضامنين أتراك.

غزة/ نادر الصفدي: 
أك���د قيادي بارز في حركة "حم���اس"، على انفتاح 
وتقبل حركته ألي جه���ود أو مبادرات تهدف إلى 
رفع الحصار "اإلس���رائيلي" عن قطاع غزة بش���كل 

كامل.
وق���ال القي���ادي  في حماس، ف���ي تصريح خاص 
ل�"االس���تقالل"، إن : "حركته تتعامل بكل إيجابية 
وانفتاح مع الجهود التي تبذل إلنقاذ س���كان غزة 
من ويالت الحصار واألزمات االقتصادية واإلنسانية 

والمعيشية التي تراكمت منذ العام 2007".
وأضاف "مواقف حماس اإليجابية والداعمة لتلك 
التح���ركات العربية والدولية ج���اء من منطلق رفع 
الحصار كاماًل عن سكان غزة، والتخفيف من ويالته 
التي يعيش���ون فيه���ا منذ س���نوات طويلة، وأي 
تحركات أو مبادرات تتجاه���ل هذا األمر لن تقبل 

بها الحركة وستكون فاشلة".
القيادي في حركة "حماس"، لفت إلى وجود بعض 
الجهود التي يبذلها منسق األمم المتحدة لعملية 
السالم في الشرق األوس���ط نيكوالي مالدينوف، 
وزياراته لغ���زة ألكثر من مرة ولقائه بقادة الحركة، 
هي ضمن الجه���ود الدولية، ولكنها حتى اللحظة 

لم تقدم حلوال واضحة وجادة.
وشدد خالل تصريحه على أن رفع الحصار كاماًل عن 
قطاع غزة وإعادة الحياة لسكانه هو مطلب إنساني 
قب���ل أن يكون سياس���يًا، وعل���ى الجميع الضغط 
على االحتالل لتنفيذ هذا الش���رط، الذي سيؤدي 
في النهاية إلى فت���ح آفاق جديدة يمكن للحركة 

االرتكاز عليها في أي تحركات سياسية مقبلة
وعقد مالدينوف سلسلة لقاءات في األيام األخيرة 
مع مسئولين إسرائيليين وآخرين من قيادة حركة 
"حماس" بينهم إس���ماعيل هنية رئيس المكتب 
السياس���ي للحركة، فيما سيواصل جهوده خالل 
الساعات واأليام المقبلة ويعقد مزيدًا من اللقاءات 
للتشاور حول بعض األفكار التي تتم بلورتها من 
قبل عدة أطراف منها األمم المتحدة ومصر وباطالع 

الواليات المتحدة.
وتحدث���ت مص���ادر أن مالدينوف يق���ود جهودًا 
مضاعفة ترتبط باألس���اس بتثبي���ت وقف إطالق 
نار لسنوات وليس لوقت زمني قصير، واآلخر دعم 
جه���ود مصر للمصالحة من خ���الل حلول مختلفة 
منها دعم األمم المتحدة وأطراف دولية لمشاريع 

بغزة.

»قرصنة« سفن كسر الحصار.. وجه آخر إلرهاب »إسرائيل«

غزة/ قا�صم �لأغا: 
ُتو��صل »�إ�صر�ئيل« �إطباق ح�صارها �لربّي و�لبحرّي و�جلوي 
عل��ى قط��اع غ��زة، من��ذ �لع��ام 2006، متخ��ذًة كل �أ�صالي��ب 
»�لإره��اب« و«�لقر�صنة« ل�ص��د �أّية حماولة �صعبية �أو دولية 

ترم��ي لك�ص��ر �حل�ص��ار، �أو �لتخفيف من تبعات��ه �لتي خّلفت 
�أزم��ات ع��ّدة، �أ�صاب��ت ع�ص��ب �حلي��اة يف �لقط��اع بحالة من 
�صبه �ل�صل��ل. ويف عملية »قر�صنة« �صافرة؛ هاجمت بحرية 
�لحت��ال يف �ملي��اه �لدولي��ة، ظه��ر �أم���س �لأح��د، �صفين��ة 

»�لع��ودة« �لت�صامني��ة، �لتي كانت م��ن �ملق��رر �أن ت�صل قطاع 
غ��زة، م�صاء ذ�ت �لي��وم؛ بغية ك�صر �حل�ص��ار عنه، و�عتقلت 
نح��و )40( نا�صًط��ا دولًيا من )15( دول��ة، و�صحفيني، كانو� 
على متنها، بعد �قتياد �ل�صفينة �إىل ميناء »�أ�صدود« �ملحتلة. 

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء 
أمس األحد: إن القاهرة تقوم بسعي حثيث جدًا 
من أج���ل المصالحة الفلس���طينية "حتى تكون 
هن���اك قيادة واح���دة للتفاوض عل���ى القضية 

الفلسطينية".
وذكر السيس���ي في كلمة له من جامعة القاهرة 
بمؤتمر الشباب أن لمصر موقفًا واضحًا من قطاع 
غ���زة "وهو التخفيف ما أمكن"، مضيفا أن "هناك 

أكثر من 2 مليون شخص داخل القطاع ".
وأردف "هؤالء ليسوا جميعهم سلطة أو "حماس"، 
وتحس���ين أحوالهم أمر يهمنا ونس���عى إليه"، 
مش���يرًا إلى فتح معبر رفح البري المنفذ الوحيد 
للقط���اع على العالم الخارجي، وواعدًا باس���تمرار 

فتحه.
وح���ول "صفقة الق���رن"، اعتبر السيس���ي أن ما 
يتداول ه���و تعبي���ر إعالمي وليس سياس���ي، 
مشددًا على الموقف الواضح لمصر من القضية 

الفلسطينية.
وقال "نحن مع القوانين وكل ما صدر من قرارات 
بواسطة األمم المتحدة، فهي منظمة دولية ذات 

الصلة بالموضوع".
وتاب���ع "ال نس���تطيع أن نقب���ل حاج���ة )أم���ًرا( 
الفلسطينيون يرفضونها، فهذه قضية الشعب 
الفلس���طيني وال���ذي يرض���ى فيه نح���ن معاه 

والحكاية كدا". كما قال.
وأردف الرئي���س المصري أننا "لن نس���تطيع أن 
نفرض على أح���د أمرًا باإلجبار أو اإلقن���اع، وأنا ال 
أستطيع أن أوافق على شيء السلطة الفلسطينية 

ال تقبله".
وش���دد على أن القاهرة مع دولة فلسطينية على 
حدود م���ا قبل ع���ام 1967، وعاصمتها "القدس 

الشرقية".
ولفت السيسي إلى أن بالده تمارس "الدور بهدوء 
مع األطراف الخاص���ة بالقضية ونحاول أن نكون 
عام���اًل ايجابًيا إليجاد مخ���رج مقنع لحل القضية 

هذه".
ووجه حديثًا لإلسرائيليين قائال "أدعو الرأي العام 
في إسرائيل الغتنام الفرصة العظيمة للتوصل 
إلى س���الم وإيجاد حل"،� مطمئنًا االحتالل "إيجاد 
حل لن يك���ون على أمن���ك واس���تقرارك". وفق 

تعبيره.

إيجاد حل لن يكون على حساب أمن »إسرائيل«

السيسي: نسعى للمصالحة الفلسطينية بشكل 
حثيث جدًا إليجاد قيادة واحدة للتفاوض

 مالدينوف لم يقدم حلواًل جادة 

قيادي بحماس لـ »االستقالل«: سنرفض أي 
جهود أو مبادرات تتجاهل حصار غزة 
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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 )  501   / 2018 (
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
أسامة خميس محمد الزعيم من س���كان غزة هوية رقم 800829798 

بصفته وكيال عن : أحمد عبد الكريم محمد االسى 
بموجب وكالة رقم : 8401 / 2018 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 643 قسيمة 7 المدينة غزة الزيتون  

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

المعاملة . التاريخ :    26/ 7/ 2018م

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

وأنه���ت "أونروا" قبل أي���ام عمل نحو ألف 
موظف من موظفي ما ُيعرف ببند "الطوارئ" 
لديها بغزة، فيما بدأ اتحاد الموظفين "نزاع 

عمل" وصوال لإلضراب الشامل.
وكان منس���ق األم���م المتحدة للش���ؤون 
اإلنسانية في فلس���طين المحتلة جيمي 
ماكغولدريك قال: إنه من الواضح أن أزمة 
الوضع اإلنساني في غزة سياسية تحتاج 
إلى حل سياس���ي، مرجًح���ا أن "أونروا" قد 
ال تفت���ح مدارس���ها في موعده���ا نهاية 

أغسطس المقبل.
وتق���ول الوكالة األممي���ة: إنها تعاني من 
أزمة مالية خانقة جراء تجميد واش���نطن 
300 ملي���ون دوالر من أصل مس���اعداتها 

البالغة 365 مليون دوالر.
وتش���ير األمم المتح���دة إل���ى أن "أونروا" 
تحت���اج 217 ملي���ون دوالر، مح���ذرة م���ن 
احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها 
بش���كل حاد، والتي تتضمن مس���اعدات 

غذائية ودوائية.

ت�سفية الق�سية 
وأكد الخبير بشؤون وكالة غوث وتشغيل 
حسام  )أونروا(  الفلس���طينيين  الالجئين 

أحم���د، أن ق���رارات الوكال���ة األخيرة من 
تقليص الخدمات ومن���ع التوظيف في 
مناطق خدماتها الخمس، وإنهاء خدمات 
ألف من الموظفين العاملين لديها على 
بند الطوارئ، سياسة أمريكية إسرائيلية 
تستهدف إسقاط قضية الالجئين وحق 

العودة، وصواًل لتمرير صفقة القرن.  
وق���ال أحم���د ل�"االس���تقالل":" إن األزمة 
التي تعاني منه���ا اونروا أزمة ذات طابع 
مالي لكنها في حقيقتها أزمة سياسية، 
تس���عى اإلدارة األمريكية م���ن خاللها 
للحص���ول عل���ى تأييد سياس���ي دولي 
إلغالق ملف���ات فلس���طينية كثيرة من 

ضمنها ملف الالجئين والقدس". 
وأوض���ح، أن التقليصات جاءت تراكمية 
منذ توقيع اتفاقية أوسلو، وبدأت تطفو 
على السطح لتحقيق أهداف سياسية، 
متمثلة بشطب قضية الالجئين وإسقاط 
حق العودة باعتبارها الجوهر األساسي 
للقضية الفلس���طينية،  مشيرًا إلى  أن 
الواليات المتحدة األمريكية و"إسرائيل" 
تسعيان عبر الضغط على الدول الداعمة 
لبرامج "اون���روا" لتحقي���ق أعلى حد من 
التقليص���ات بهدف الوصول لمرحلة أن 

المجتم���ع الدولي يرف���ض دعم قضية 
الالجئين.   

وش���دد على أن ح���ق الع���ودة محفوظ 
لالجئي���ن الفلس���طينيين كفلته كافة 
القرارات والقوانين الدولية، ولن ُيسلب أو 
سيسقط حتى وإن سقطت وكالة الغوث 
" اونروا" الداعم األكبر لقضية الالجئين، 
محذرًا من خطورة الضغ���وط األمريكية 
اإلسرائيلية على المجتمع الدولي وإجباره 
على التخلي ع���ن قضية الالجئين، األمر 
الذي يفتح المج���ال أمامهم بفرض أي 
حل يوافق مصالحهم السياس���ية على 

الشعب الفلسطيني.   
ودعا أحمد، إلى إجراء انتخابات رئاس���ية 
وتش���ريعية وإعادة بناء منظمة التحرير، 
تفرز قيادة وطنية لها مش���روع سياسي 
ذو إجم���اع وطن���ي قادر عل���ى التصدي 
للمشروع األمريكي واإلسرائيلي الهادف 

لتصفية القضية الفلسطينية.

تداعيات خطرية
وم���ن جانبه، ي���رى المختص بش���ؤون 
الالجئين عصام ع���دوان، أن تقليصات 
" أون���روا" األخي���رة تأتي ضمن س���ياق 

تصفي���ة وتفكي���ك الوكال���ة األممي���ة 
بصفتها الش���اهد الدولي على مأس���اة 
الالجئين الفلس���طينيين الذين هجروا 
قس���رًا من ديارهم على أيدي العصابات 

الصهيونية. 
وقال ع���دوان ل�"االس���تقالل":" إن األزمة 
المالي���ة للوكال���ة ظهرت إث���ر تقليص 
الواليات المتحدة األمريكية مساعداتها 
المالية المقدمة لها البالغة 360 مليون 
دوالر، األمر الذي تسبب بعجز مالي كبير 
لديها، لكنها استطاعت أن تجمع مبالغ 
جي���دة من خالل مؤتمري روما ونيويورك 
ساهمت في سداد جزء من العجز، حيث 

بقي عجز 217 مليون دوالر". 
بتقلي���ص  قام���ت  اون���روا  أن  وأردف:" 
خدماته���ا المقدم���ة لالجئي���ن في غزة 
والضف���ة، وقامت بفص���ل 1000موظف 
في غزة من العمل و 154موظفًا بالضفة، 
وس���تعمل عل���ى فص���ل 100معلم في 
لبنان، لحل األزم���ة المالية التي تمر بها 

كما تزعم". 
وبين أن تسريح عدد كبير من الموظفين 
ال يوف���ر مليون���ي دوالر م���ن أصل 217 
ملي���ون دوالر، كما أنها س���تقوم بدفع 4 

مليون دوالر مس���تحقات نهاية الخدمة 
متس���ائال"   العمل،  ع���ن  للمفصولي���ن 
فكيف تعج���ز عن دف���ع مليوني دوالر  
رواتب للموظفين في حين ستعمل على 
دفع 4مليون دوالر مس���تحقات؟"، األمر 
الذي يبرهن أن األزمة المالية مصطنعة 
من أجل تمرير المخط���ط الدولي الرامي 

إلى تصفية قضية الالجئين. 
وأك���د أن الواليات المتح���دة األمريكية 
واالحتالل اإلسرائيلي يسعيان من أجل 
إنهاء عمل "أون���روا" بحجة العجز المالي 
في محاول���ة لطمس قضي���ة الالجئين 
وإسقاط حق العودة، خاصة وأن الوكالة 
أصبحت رمزًا لقضية الالجئين وإذا ما تم 

تصفيتها يسهل تصفية القضية. 
 ولف���ت إل���ى أن التداعي���ات الخطي���رة 
لسياس���ة التقليص���ات الت���ي تنفذها 
الصعي���د  عن���د  تتوق���ف  ال  الوكال���ة 
السياس���ي، وإنما تنذر بكارثة إنسانية 
س���تصيب الالجئي���ن في غ���زة خاصة 
وف���ي كافة أماك���ن تواجدهم بش���كًل 
عام، وستس���اهم في زيادة مش���اكلهم 
االقتصادية واالجتماعية وستزيد نسبة 

الفقر والبطالة.  

مختصون: تقليصات »أونروا« لعبة سياسية إلسقاط حق العودة 
غزة/ دعاء احلطاب:

اأجمع خمت�سون يف �س��وؤون الالجئني على اأن تقلي�ص وكالة 
غ��وث وت�سغيل الالجئني الفل�سطيني��ني » اأونروا« خدماتها 
املقدم��ة لالجئ��ني يف قط��اع غ��زة، وقراراته��ا بخ�سو���ص 

املوظف��ني لديها، هي خط��واٍت �سيا�سي��ة اأمريكية ت�ستهدف 
الت�سيي��ق على الالجئني وطم�ص ق�سيته��م واإ�سقاط حقهم 
بالعودة لأرا�سيهم املحتلة عام  1948م. وحذر املخت�سون 
م��ن اأن ا�ستمرار �سيا�س��ة التقلي�سات الت��ي تنفذها الوكالة 

بالآونة الأخ��رية، �ستوؤثر �سلبًا على ق�سية الالجئني وحق 
العودة لك��ون اإنهاء عمل »اون��روا« ال�ساهد الدويل الوحيد 
عل��ى ق�سي��ة الالجئ��ني �سُي�سه��ل عملي��ة اإ�سق��اط الق�سية 
ومترير امل�ساعي الأمريكية الرامية لتمرير �سفقة القرن.   

غزة/ االستقالل:
قال مدي���ر عمليات "األون���روا" في قطاع غ���زة ماتياس 
ش���مالي: إن���ه في ح���ال لم يت���م توفير األم���وال حتى 
نهاية ش���هر أغس���طس فمن الممك���ن أن يتم تأجيل 
بداية العام الدراس���ي. وأضاف: "ال أس���تطيع أن أعد بأن 
المدارس س���تفتح في 22 أغس���طس وم���ن الممكن أن 
تؤجل شهرًابسبب العجز المالي"، مشيًرا إلى أن "األونروا" 

ستقوم بكل ما تستطيع لالستمرار في خدمة التعليم.
وأكد ش���مالي خالل لقاء متلفز يوم أمس، على وجود أبعاد 
سياس���ية وراء تقليص الدعم المالي لألونروا، مش���يرًا إلى 
أن إدارة "األون���روا" لم تحصل على ه���ذه األموال التي من 
المفروض أن تقدمها أمريكا، لذلك كان عليها اتخاذ قرارات 
ألنه ال يوج���د لديها أم���وال، وقراراتها مدفوع���ة بقرارات 
سياسية. وأوضح أن "األونروا" لديها قرابة ألف موظف في 

غزة ضمن برنامج الطوارئ، ولن يخسر جميعهم وظائفهم، 
ب���ل 10% فق���ط، أي 100 موظف س���يفقدون وظائفهم 
مع بداية ش���هر س���بتمبر. ونّوه إل���ى أن قرابة 300 موظف 
سيحافظون على وظائفهم بش���كل كامل، و60% أي 600 
موظف سيحافظون على دوامهم بشكل جزئي، مؤكًدا على 

حق هؤالء الموظفين بالتظاهر السلمي.
ولفت إلى أن "األونروا" تحاول اإلبقاء على الخدمات الهامة 
األساسية بالرغم من عدم وجود أموال في موازنة الطوارئ، 
مؤكًدا على اس���تمرار "األونروا" في خدمة المس���اعدات 
الغذائية لحوالي مليون الجئ ألنها أولوية، وفي حال تم 

إيقاف المساعدات الغذائية في غزة ستكون كارثة.
وأضاف شمالي أن "أمريكا لم تقل لنا أنها ال تمتلك أمواال 
وال تستطيع أن تعطينا أمواال، بل قالت لنا: لن نعطيكم 

أمواال ألسباب سياسية".

غزة/ االستقالل:
رحب���ت حركة "حماس" بإعالن مجلس حقوق اإلنس���ان 
التاب���ع لألمم المتح���دة تعيين لجن���ة تحقيق خاصة 
باالنتهاكات اإلسرائيلية في فلسطين مؤخًرا، وخاصة 

ما تعرض له المتظاهرون السلميون في غزة.
ووصف���ت الحرك���ة، في تصريح صحف���ي يوم أمس 
األح���د، الق���رار بالمس���ؤول، للوق���وف عل���ى جرائم 
وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي، ومعاقبته وإنصاف 
الشعب الفلس���طيني، ورفع الظلم عن غزة وسكانها 
المحاصري���ن، وحماية المتظاهري���ن العزل. وأكدت 
أنها جاهزة لتسهيل مهام هذه اللجنة وتقديم كل 
األدلة والقرائن والبراهين بين يديها في س���بيل أن 
تأخذ العدالة الدولية مجراها، ويتضح للعالم حقيقة 

هذا االحتالل.

والعام الدراسي مهدد بالتأجيل

شمالي: أميركا حجبت
 الدعم عنا ألسباب سياسية

حماس ترحب بتشكيل 
لجنة أممية للتحقيق 
بانتهاكات االحتالل
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غزة / سماح المبحوح
نظمت اللجنة المشتركة للقوى الوطنية 
واإلس���امية واتحاد موظفي " األونروا" 
واللجان الش���عبية لاجئي���ن ومجالس 
أولياء األمور يوم أمس، وقفة احتجاجية 
أمام مقر وكالة غوث وتشغيل الاجئين 
" األونروا "بغ���زة، رفضًا لقرارات الوكالة، 
وقف وتقليص بعض الخدمات، وفصل 

عدد من الموظفين.
ق���ال د. عاط���ف أبو حم���ادة، في كلمة 
اللجنة الش���عبية لاجئين: "إن سياسة 
العق���اب الجماعي ال زال���ت ماضية من 
قب���ل اإلدارة األمريكية واإلس���رائيلية ، 
وق���د تجلى ذلك في الحصار الغاش���م 
من إغ���اق للمعابر وفص���ول المؤامرة 
المستمرة على شعبنا المناضل من أجل 

تمرير ما يسمى بصفقة القرن ".
و أضاف: "اآلن تجري محاولة لشطب حق 
العودة للمدن والقرى، من خال ش���طب 
ركائز قضية الاجئين وتصفية  األونروا  
التي أنش���ئت بقرار دولي )302( إلغاثة 
وتش���غيل الاجئين حت���ى العودة إلى 

ديارهم عما بالقرار 194 " .
وأك���د على أن هذه المخاطر التي تهدد 
قضية الاجئين و" األونروا " تستدعي 
مس���اندة اللج���ان الش���عبية لاجئين 
لمطالب موظفي  "االون���روا " والتحذير 
من خطورة ما أقدمت عليه ، من إجراءات 
مس���ت حي���اة المئات م���ن الموظفين, 

وتجس���دت في وقف ألف موظف على 
برنام���ج الطوارئ , وعدم تس���ديد بدل 
اإليج���ار لاجئين القادمين من س���وريا 
واليمن وليبيا, وعدم فتح باب التوظيف 

للمعلمين الجدد.
ورأى أن ما يجري من اس���تخدام لألزمة 

المالية يندرج في سياق محاوالت إنهاء 
دور وكالة  " األونروا"  انسجامًا مع رغبة 
الكيان الصهيون���ي واإلدارة االمريكية، 
الش���عب  ش���رائح  كاف���ة  أن  مؤك���دًا 
الفلسطيني لن تس���مح بالمساس بها 
وال بحق���وق الاجئين،  وأن أي إجراء من 

إدارة " األونروا " من ش���أنه التأثير على 
أوضاع الاجئين الفلس���طينيين تحت 

مبرر االزمة المالية مرفوضة. 
وأكدت اللجنة الش���عبية لاجئين، على 
استمرار التحركات الشعبية والفعاليات 
الوطني���ة نصرة للموظفي���ن في وكالة 

الغوث حت���ى انتهاء كاف���ة اإلجراءات 
التعسفية بحقهم وإلزام "االونروا " بما 
أنش���ئت من أجله وهو غوث وتشغيل 

الاجئين.
وش���دد على ضرورة بدء العام الدراسي 
بش���كل طبيعي وفي الموع���د المحدد 
وبالتشكيل المدرسي المعروف %39،9 

المتفق عليه.
ب���دوره  حمل رئيس اتح���اد الموظفين 
ف���ي " األونروا" أمير المس���حال،  إدارة " 
األونروا " مس���ؤولية حياة وأمن  1000 
موظ���ف مقبلين على خ���وض اإلضراب 
المفتوح عن الطعام خال األيام القليلة 
القادم���ة، الفت���ًا إلى أن ق���رارات إدارة " 
األونروا " تم���س بحوالي 2000 موظف 
مم���ن يخدمون في برامجه���ا على مدار 

سنوات عديدة. 
وطال���ب المس���حال الرئي���س عب���اس 
ودائرة شئون الاجئين التدخل الفوري 
والس���ريع والتواصل م���ع اإلدارة العليا 
النت���زاع ه���ذه األزم���ة، مخاطب���ًا الوفد 
المتواجد في القاه���رة ألن تكون هذه 

األزمة في محور اهتمامهم.
وأكد أن استمرار تعنت الوكالة سيضع 
المنطقة أمام كارثة إنسانية، ، مشددًا 
على أن االتحاد لديه العديد من الحلول 
التي تمكن " األون���روا " من الخروج من 
األزمة ، كم���ا أن باب الح���وار والنقاش  

مفتوح لاطاع عليها. 

اللجان الشعبية لالجئين بغزة تنظم وقفة احتجاجية ضد تقليصات الوكالة

جانب من �لوقفة �الحتجاجية �شد تقلي�شات �لوكالة بغزة �أم�س          ) ت�شوير/ �أ�شرف �أبو عمرة (

غزة/ االستقال:
تشهد مؤسسة "االونروا" حالة من الغضب 
واالستياء منذ األسبوع الماضي وخاصة بعد 
فشل كافة المس���اعي حتى اللحظة لعودة 
1000 موظف م���ن موظفي الطوارئ أنهت 
األونروا عقودهم في مواعيد متفاوتة حتى 

نهاية العام.
االحتجاج���ات واالعتصامات ل���م تغير من 
الق���رار الذي اتخذت���ه إدارة االونروا بفصل 
الموظفي���ن ، لتلوح في األفق منذ أول أمس 
تس���ريبات بش���أن تأجيل العام الدراسي 
في م���دارس االونروا ، وس���ط تخوفات من 
أولياء األمور بش���أن مصير أبنائهم وخاصة 
أن مدارس األونروا تس���توعب أعداد كبيرة 

تمثل الضعفين م���ن الطاب المتواجدين 
في مدارس الحكومة.

محمد الغرة رئي���س الجمعية العمومية في 
اتحاد الموظفي���ن العرب باألون���روا أكد في 
تصريح ل���ه، يوم أمس األح���د، أن الفعاليات 
متواصل���ة داخ���ل وخارج مق���ر "االون���روا"، 
والفعالي���ات س���تكون كبي���رة ج���دًا حيث 
ستشهد تضامنًا من كافة الفصائل الوطنية 

وزماء  من األونروا لحشد اكبر تجمع .
وقال: "إن جريمة التقليصات الكبيرة التي 
قامت بها "االون���روا" ، دفعتنا التخاذ جملة 
قرارات أبرزها االس���تمرار في نزاع عمل مع 

االونروا ، حتى يتم االستجابة لمطالبنا" .
وأك���د الغ���رة أنه س���يتم إعط���اء الجهود 

واالتص���االت مهلة  3 أس���ابيع للتراجع عن 
ق���رار فصل موظف���ي الط���وارئ، وفي حال 
عدم االستجابة س���نقوم بخطوات جديدة 
تتضمن إغاق جميع مؤسس���ات "االونروا" 
والدخول ف���ي عصيان كام���ل حتى يعود 

جميع الموظفين لعملهم .
وبش���أن التخوفات من تأجيل أو إلغاء العام 
الدراس���ي الجديد قال: هناك خطر يهدد 
تأجي���ل المدارس لحت���ى اآلن ونحن نتابع 
بقلق كبي���ر اتجاه هذا األمر حتى منتصف 
آب وقت إع���ان األمين الع���ام لألونروا بدء 
الع���ام من تأجيل���ه، وبين أن���ه إذا لم يتم 
سد العجز س���يكون هناك اغاق للمدارس 

وتأجيل أو إلغاء العام الدراسي .

غزة/ االستقال:
أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)مس���اعدة الش���عب الفلسطيني( يوم أمس األحد، 
مشروع مهارات 3 للتمكين االقتصادي للشباب، الذي يستمر للسنة الثالثة على التوالي 
في قطاع غزة، بالش���راكة مع وزارة العمل، واالتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وبدعم 

من البنك اإلسامي للتنمية بقيمة 240 ألف دوالر.
ويس���تهدف المشروع في مرحلته الثالثة 240 ش���اب وشابة، سيتم دعمهم من خال 
تدريبات في األعمال الريادية وإنش���ائها، يليها تدريب عملي في المصانع والشركات 
بقطاع غزة لمدة ستة أشهر. يذكر أنه خال المرحلة الثانية "مهارات 2"، أتيحت الفرصة 
لعدد من الش���باب والشابات بالتدريب والتعرف على س���وق العمل، ثم تم احتضان 8 

مبادرات ودعمها مالًيا حتى أصبحت مشاريع مستقلة بذاتها.
وقال مدي���ر مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في قطاع غزة باس���ل ناصر:" في ظل 
واقع أليم تصل فيه نس���بة البطالة بين الشباب إلى 60%، نحاول أن نبذل كل جهودنا 
لمس���اعدة الش���باب على أن يقوموا بخطوتهم األولى في س���وق العمل، سواًء من خال 
التدريب أو فرص العمل، أو بدعم المشاريع الريادية مادًيا". من جانبه، أكد نائب المدير 
العام لاتحاد العام للصناعات الفلس���طينية علي الحايك، على عمق الشراكة مع برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، متمنًيا أن تدوم هذه الش���راكة  لكي يحصل ش���باب قطاع غزة 
على الفرص التي يستحقونها للعمل واإلبداع في مجال األعمال الخاصة وريادة األعمال.

القدس المحتلة/ االستقال:
زعمت صحيف����ة يديعوت أحرون����وت العبرية، 
أن العاقات اإلس����رائيلية مع المغرب آخذة في 
التنامي رغم ع����دم وجود عاقات دبلوماس����ية 
مش����تركة، موضح����ة أن المغ����رب يحافظ على 
اليهود لديه، ويس����تضيف »إسرائيليين« كثرًا 
في كل عام، رغم ما أظهره عدد من المشجعين 
المغاربة في مونديال روسيا األخير وهم يحرقون 
علم »إسرائيل«، والمعاملة العنيفة التي عاملوها 

لعدد من المشجعين اإلسرائيليين«.
وأضاف����ت الصحيفة في عدده����ا الصادر أمس 
األحد نقًا ع����ن ورقة بحثية قدمته����ا الباحثة 
في المعهد اإلس����رائيلي للسياسات الخارجية 
واإلقليمية »عينات ليفي« أن »المملكة المغربية 
تتعام����ل مع اليه����ود الذين م����ن أصولها على 

أنهم جزء من الجالية المغربية في الخارج، وقد 
ذكرت وزارة ش����ؤون الهجرة والشتات المغربية 
في تقريرها السنوي لعام 2016 أن »إسرائيل« 
تعتبر الدول����ة الثانية التي تض����م مغاربة في 
الش����تات بعد فرنس����ا، حيث يوج����د 800 ألف 

يهودي من أصول مغربية«.
وأش����ارت إل����ى أن »اإلس����رائيليين م����ن أصول 
مغربية يس����تطيعون الحصول على جنس����ية 
مغربية، وهي تمن����ح ألربعة أجيال قادمة، وفي 
2011 حصل تعديل ف����ي القانون المغربي أقر 
بأن اليهودية تعتب����ر جزءًا من التراث المغربي، 
وبذلك فلن نجد دولة مسلمة ترى في »إسرائيل« 
دول����ة تضم مواطنيها في الش����تات، وتعترف 
باليهودية كجزء من ميراثها الش����عبي، وتقدم 

جنسيتها لإلسرائيليين«.

المغربي����ة  »الصداق����ة  أن  الدراس����ة  وأك����دت 
اإلسرائيلية« تعود لسنوات الخمسينيات، حيث 
نشأ تحالف مشترك بينهما لمواجهة الرئيس 
المص����ري جمال عب����د الناص����ر، وتنظيم هجرة 
اليهود المغاربة ل� »إس����رائيل«، وفي س����نوات 
السبعينيات تطورت العاقات في أعقاب الدور 
الذي قامت به المغرب لتحقيق »الس����ام« بين 

»إسرائيل« ومصر«.
وتضيف أنه: »في أوائل س����نوات التسعينيات 
نج����ح اتفاق أوس����لو في إخراج عاق����ة المغرب 
و«إسرائيل« إلى الضوء بعدما كانت سرية، وفي 
1994 فتحت الدولتان مكاتب اتصال مشتركة، 
لكنهما منذ أكتوبر 2000 م����ع بداية انتفاضة 
األقصى لم تعودا تقيمان عاقات دبلوماس����ية 

رسمية«.

إعالن صادر عن جمعية  الرأفة للتنمية 
االجتماعية  ورعاية المعاقين 

يعلن مجلس إدارة جمعية  الرأفة للتنمية االجتماعية ورعاية المعاقين عن عقد 
االجتماع العادي للجمعية العمومية للع���ام )2018( وذلك يوم االحد الموافق  
م 2018/8/12  الس���اعة 2  في مقر الجمعية الكائن في ش���ارع اللبابيدي _ برج 

حمادة وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي :
فتح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 

)2018( من تاريخ 29/7/2018 الى تاريخ 2018 /2/8 .
فتح باب الترش���يح لعض����وية مجل���س اإلدارة وذل�����������ك من تاريخ 

2018/8/5 الى تاريخ 2018/8/7 .
فتح باب االنس���حاب والطع���ون واالعتراض لعض�وية مجل���س اإلدارة 
والجمعية العمومية وذلك من تاريخ :2018/8/8 حتى تاريخ :2018/8/9 .
تباش��������ر اللجنة االنتخابية مهامها م���ن تاريخ 29 /2018/7 إلى 
تاريخ 2018/8/12 في مقر الجمعية المذكور اعاه من الس���اعة 9 

حتى الساعة 2.

 ومع فائق �الحرت�م و�لتقدير ,,, 
جمل�س �إد�رة �جلمعية

UNDP تطلق مشروعًا لمساعدة 
وتدريب الشباب الغزي

أزمة »أونروا« تدخل أسبوعها الثاني

3 أسابيع مهلة لعودة المفصولين قبل البدء بعصيان كامل

»يديعوت أحرنوت« تزعم: العالقات 
»اإلسرائيلية« المغربية آخذة في التنامي
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إعالن 
إلى الس���يد / مؤمن موس���ى صالح زملط مجهول محل اإلقامة ويحمل 
هوية رق���م 802061069 أقيمت عليك قضي���ة تنفيذية رقم 5587 
/ 2018 لدى محكمة صلح ش���مال غزة، عليك مراجعة المحكمة خالل 
أسبوعين من هذا اإلعالن بالعكس سيجري ضدك االجراءات القانونية 

حسب األصول . حرر بتاريخ 2018/7/29 .

وفي 21 م���ن مارس الماض���ي، أدانت محكمة 
االحتالل العس���كرية في "عوفر" جنوب غربي 
رام الله، عهد ووالدتها بإعاقة عمل ومهاجمة 
جنود إس���رائيليين ف���ي بلدتهما النبي صالح 
شمالي غرب رام الله ، شمال القدس المحتلة . 
و ف���ي وقت س���ابق حول فيدي���و ظهرت فيه 
الطفلة عه���د وهي تصفع جنديًا إس���رائيليًا 
جاء ليقتحم منزلها فجرا ،  بعد انتش���اره عبر 
وس���ائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي ، 
لرمز من رموز المقاومة السلمية الفلسطينية ، 
وأيقونة ال يرهبها جنود مدججون بأسلحتهم 

العسكرية . 
التعاط���ف  الكبي���ر الت���ي اكتس���بته الفتاة 
الفلسطينية الشقراء،  التي رصدتها  عدسات 
الكامي���را وهي تصفع جندي���ًا ، ظهر ضعيفًا 
أمام قوته���ا وعنفوانها ، فكان عقابها تقييد 

يديها ورجليها بالسالسل وإخضاعها لمحكمة 
عسكرية إس���رائيلية قاس���ية ، بل واألصعب 
من ذلك اعتقال والدتها صب���اح اليوم التالي 
العتقال االبنة ، حين كانت في طريقها للسؤال 

عن مصير ابنتها المعتقلة. 
في سجن  " هشارون " اإلسرائيلي أمضت عهد 
ووالدتها ثمانية أش���هر من السجن الفعلي ، 
كل منهما ف���ي غرفة منفصلة عن األخرى ، لم 
يلتقي���ا إال في وقت االس���تراحة اليومية التي 
تع���رف بال� " الفورة "   مدة نحو نصف س���اعة 
، و التي تخرج فيها كافة األسيرات للسير في 

ساحة مسقوفة لنحو أقل من ساعة.
لم تنزع قضبان السجن و ال قيود السجان التي 
اكتوت بنيرانه على مدار أش���هر عديدة ، روح 
المقاوم���ة وحب الوط���ن ، و الغضب الالمع في 
عينيه���ا الصغيرتين ، ضد م���ن احتل أرضها 

وس���لب منها حريته���ا، فبرهنت حين خرجت 
على أن المقاومة ستبقى مستمرة ، وستواصل 

النضال ومقارعة االحتالل . 
ودعت األس���يرة المحررة عه���د التميمي، في 
مؤتم���ر صحفي  ام���س األحد، إل���ى مواصلة 
الفلس���طينيين في  الحمالت لدعم األس���رى 
المعتقالت اإلسرائيلية ، مشددة على ضرورة 
مالحقة "إس���رائيل" على جرائ���م الحرب التي 

ارتكبتها في حق الفلسطينيين.
وأك���دت التميمي خالل كلمته���ا في المؤتمر 
الصحفي الذي عقد ف���ي مدينة رام الله امس 
االح���د  ، عل���ى أن الق���دس س���تبقى عاصمة 

فلسطين األبدية.

خرجت �أكرث قوة
باس���م التميمي والد األس���يرة المحررة عهد ، 

أكد أن الثمانية أش���هر الت���ي قضتها ابنته 
بس���جون االحتالل لم يغيروا من شخصيتها 
القوي���ة و صالبة روحها المقاوم���ة ، الفتًا إلى 
أن ابنته خرجت من الس���جن كما كانت قبله ، 
رغ���م الظروف الصعبة التي تعرضت لها أثناء 

االعتقال وفترة  التحقيق.
وق���ال التميم���ي ل�"االس���تقالل":" إن تجرب���ة 
االعتق���ال زادت ق���وة وصالبة وإص���رار  عهد ، 
على مواصلة السير في درب المقاومة وتحرير 
الوط���ن حتى زوال االحتالل الغاصب  عن كافة 

أراضينا المحتلة ".
وأض���اف : " على الرغم من الظ���روف الصعبة 
التي عاشتها ابنتي فترة االعتقال والتحقيق 
والسجن ، والقهر والظلم والحرمان من زيارتها 
ومن���ع والدتها م���ن المكوث معه���ا في غرفة 

واحدة ، إال أنها لم تضعف ".

وأشار إلى أن عهد س���تواصل حياتها بشكل 
طبيعي كم���ا باقي أبناء جيلها ، إذ س���تكمل 
حياتها العلمية بعد أن تخرج نتائج امتحانات 
الثانوي���ة العام���ة التي قدمتها في الس���جن 
، خالل الش���هر الق���ادم ، لتخت���ار التخصص 
والجامعة التي س���تدرس فيه���ا ، موضحًا أن 
ابنته تفضل دراسة القانون الدولي للدفاع عن 

قضيتها وأبناء شعبها .
ويرى الفلس���طينيون في عهد التميمي مثاال 
للش���جاعة في وجه التجاوزات اإلسرائيلية في 

األراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت سلطات االحتالل قد اعتقلت ناشطين 
إيطاليين اثنين أول أمس الس���بت أمام جدار 
الفص���ل على حدود مدينة بي���ت لحم جنوبي 
الضف���ة بتهمة رس���م لوحة جداري���ة لعهد 

التميمي.

  صفعتها ما تزال تحرج االحتالل 

بعد 8 أشهر.. عهد التميمي تتنفس الحرية 
غزة / �سماح �ملبحوح: 

حتولت قرية �لنبي �سالح �لو�قعة غرب 
مدينة ر�م �هلل  يوم �أم�س ، لعر�س فل�سطيني 
بامتياز،  بعد �أن �سدح �ملهنئون بالزغاريد و 
�لتهاليل �ل�سعيدة ، بتحرر "�أيقونة فل�سطني 

» عهد �لتميمي )  17عامًا( وو�لدتها نارميان 
من �سجن » ه�سارون" �لإ�سر�ئيلي ، بعد ق�ساء 
ثمانية �أ�سهر خلف ق�سبانه ، حرمت خاللهما 

�حلرية و ممار�سة �أب�سط حقوقها كطفلة ، 
بتهمة �لعتد�ء على جنود يف �ساحة منزل 
عائلتهما . يف 19 دي�سمرب 2017 ، �عتقلت 

عهد بعد �نت�سار مقطع فيديو ظهرت فيه مع  
و�لدتها نارميان و هي تقرتب من جنديني 
�إ�سر�ئيليني ي�ستند�ن �إىل جد�ر يف باحة 

منزل ببلدة �لنبي �سالح يف ر�م �هلل ، قامت 
ب�سفعهما يف حالة غ�سب،  بعدما علمت 
�أن �لحتالل ت�سبب يف �إ�سابة �بن عمها 
، بعد �إطالق ر�سا�سة مطاطية عليه من 

م�سافة قريبة يف �لر�أ�س خالل �ملو�جهات يف 
عهد �لتميمي تزور �سريح �ل�سهيد يا�سر عرفات بعد �لإفر�ج عنها من �سجون �لحتالل �أم�س       ) APA images (قرية �لنبي �سالح . 

رام الله/ االستقالل:
قال نادي األس���ير الفلس���طيني يوم أمس األحد: إن خمسة أسرى في 
معتقالت االحتالل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم أربعة 

أسرى رفًضا العتقالهم اإلداري.
وذكر النادي في بيان صحفي، أن األس���ير حسن ش���وكة )30 عامًا( من 
محافظة بيت لحم، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 57 يوما، فيما يواصل 
األس���يران أنس شديد )21 عاما( وباس���م عبيدو )47 عاما( من محافظة 

الخليل إضرابهما عن الطعام منذ )11( يومًا رفضًا العتقالهما اإلداري.
والتحق في اإلضراب الخميس الماضي األسير ضرار أبو منشار )40 عاما( 
من محافظة الخليل وذلك ضد اعتقاله اإلداري، واألسير محمد الريماوي 
)27 عامًا( من محافظة رام الله، ش���رع بإضرابه منذ عشرة أيام، احتجاجا 

على اعتقاله وظروف التحقيق معه في معتقل "عسقالن".

5 أسرى يواصلون 
إضرابهم عن الطعام 
القدس المحتلة/ االستقالل:في سجون االحتالل

أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، يوم أمس األحد، أن إدارة معتقل عسقالن 
قامت بفرض جملة من العقوبات على األسرى القابعين في قسم )3( لمبررات وحجج 
واهي���ة. وبين محامي الهيئة كريم عجوة عقب زيارته للمعتقل، أن العقوبات تمثلت 
بإغالق القسم وحرمان األسرى من الخروج إلى ساحة، والتأخير بتوزيع وجبات الطعام 
الخاصة بهم ،وحرمان األسرى المرضى من تلقي العالج أو الخروج إلى عيادة المعتقل.

وأضاف عجوة، أن حالة من التوتر تسود بين األسرى داخل المعتقل، نتيجة العقوبة 
واإلجراء التعسفي الذي اتخذته إدارة المعتقل بحقهم.

وناشد محامي الهيئة، المؤسسات الدولية والحقوقية كافة ، بضرورة التدخل لوقف 
الهجمة الشرس���ة التي تمارس بحق األسرى داخل المعتقالت، محماًل إدارة المعتقل 

المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى المرضى.

غزة/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ُتواصل 
اعتقال 60 فلس���طينية؛ بينهن 5 قاصرات )دون سن ال� 18 عاًما(، في السجون 

التابعة لها.
ونوهت الهيئة الحقوقية، إلى أن سلطات االحتالل أفرجت يوم أمس عن السيدة 

ناريمان التميمي وابنتها الطفلة عهد )17 عاًما(، بعد اعتقالهما ل� 8 شهور.
يش���ار إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل قد بلغ، وفقًا 
لمصادر حقوقية فلس���طينية رس���مية، نحو 6500 أسير من بينهم 60 أسيرة، 
بينهن خمس فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد األطفال في س���جون االحتالل نحو 
350 طفال، ووصل عدد المعتقلين اإلداريين إلى نحو 430 أسيًرا، إلى جانب نحو 

1800 أسير مريض.

عقوبات جديدة على األسرى 
في معتقل »عسقالن«

االحتالل يواصل اعتقال 60 
فلسطينية بينهن 5 قاصرات

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال الدكت���ور حن���ا عيس���ى، األمي���ن العام 
للهيئة اإلسالمية المس���يحية لنصرة القدس 
والمقدس���ات: "إن االس���تيالء عل���ى األراض���ي 
الفلس���طينية يعتب���ر من أخط���ر االنتهاكات 
"اإلسرائيلية" بحقوق المواطنين الفلسطينيين 

وأراضيهم".

وأوضح عيس���ى، في تصريح له، أن إس���رائيل 
تعتبر أن االستيالء على األراضي الفلسطينية 
في مدين���ة القدس اس���تراتيجية عامة تتفق 

بشأنها معظم األحزاب "اإلسرائيلية".
وأشار إلى "تبرر إس���رائيل مصادرتها لألرضي 
الفلسطينية بحجج ومبررات مختلفة من أكثرها 
شيوعًا هو اإلعالن عن األراضي المصادرة بأنها 

أراضي دولة ومناطق عسكرية".
وتابع، "تتم معظم المصادرات لألراضي من أجل 
توسيع المس���توطنات، وشق الطرق االلتفافية 
والتي تربط المس���توطنات مع بعضها البعض 
ومع إسرائيل، وتوسيع الشوارع القائمة، وإقامة 
المشاريع العامة، وإنشاء المرافق العامة لتقديم 

الخدمات للمستوطنات والمستوطنين".

عيسى: مبررات »إسرائيلية« دائمة لالستراتيجيات االستيطانية
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

  أعلن انا المواطن / س���ارة محمد أيوب نطط  عن فقد 
هويتي التي تحمل رق���م )910855840(  فعلي من 
يجدها رجاء ان يس���لمها مش���كورا إل���ي أقرب مركز 

شرطة            

أعلن انا المواطن / ش���ادية صبحي علي حجيله   عن 
فقد هويتي التي تحمل رقم : )901346734( فعلي 
من يجدها رجاء ان يس���لمها مشكورا إلي أقرب مركز 

شرطة     

أعلن ان���ا المواطن / خالد عبد ال���رازق  محمد الغلبان 
عن فقد هويتي التي تحم���ل رقم : ) 801752734(    
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة 

تنويه
نش����ر إعالن بيع أرض باس����م الس����يد / أحمد ايهاب محمد أب����و وردة في 

»صحيفة االس����تقالل« يوم الثالثاء 2018/7/17 نش����ر خطأ السيد/ أحمد 
إيهاب أحمد أبو وردة والصحيح هو  السيد / أحمد إيهاب محمد أبو وردة.

لذا اقت�ضى التنويه

إعالن صادر عن جمعية
 أرض الرباط الخيرية

يعلن مجلس إدارة جمعي���ة أرض الرباط الخيرية عن عقد االجتماع 
العادي للجمعية العمومية للعام )2018( وذلك يوم االثنين الموافق 
2018/8/13 الس���اعة 12  في مق���ر الجمعية الكائن  في غزة النصر 
– بالقرب من فضائية األقص���ى وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد 

للجمعية  بعد استكمال االتي :
فتح باب االنتس���اب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية لعام 

)2018( من تاريخ 2018/7/30 إلى تاريخ 2018/8/2 .
2- فتح باب الترش���يح  لعضوي���ة مجلس اإلدارة وذل���ك من تاريخ 

2018/8/5 إلى  تاريخ 2018/8/7 .
3-فتح باب االنسحاب والطعون واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة 
والجمعي���ة العمومية وذل���ك من تاري���خ : 8 /2018/8   حتى تاريخ 

 .2018/8/9:
4- تباشر اللجنة  االنتخابية مهامها من تاريخ 2018/7/30 الى تاريخ 
2018/8/13 ف���ي مقر الجمعية المذكور أعاله من الس���اعة 12 حتى 

الساعة الثانية ظهرا .

 ومع فائق االحرتام والتقدير ,,,
 جمل�س اإدارة اجلمعية 

غزة/ خالد اشتيوي:
نظمت لجنة األسرى للقوى الوطنية 
واإلس����المية والمؤسس����ات العاملة 
في مجال األسرى يوم أمس، خيمة 
اعتصام أمام مجلس الوزراء بمدينة 
غزة، لدعم وإسناد األسرى المضربين 
ع����ن الطعام  في س����جون االحتالل 
رفضًا لقطع الس����لطة الفلسطينية 

رواتب أسرى غزة.
وحض����ر الخيم����ة العش����رات م����ن 
قيادات العمل الوطني واإلس����المي 
بحق����وق  المعني����ة  والمؤسس����ات 
األس����رى، وأس����رى محررون، وأهالي 
بحقوق  يطالب����ون  الذين  األس����رى 
أبنائهم رافعين الفتات كتب عليها: 
"قط����ع روات����ب األس����رى طعنة في 
الظهر" و"قضية األسرى هي قضية 
إجماع وطني للكل الفلسطيني" و "ال 

لقطع رواتب األسرى".
الجهاد  القي����ادي في حرك����ة  وتال 
اإلسالمي خالد البطش بياًنا للحركة 
االحتالل،  س����جون  ف����ي  األس����يرة 
أعلن فيه انضم����ام كوكبة جديدة 
من األس����رى لإلضراب المفتوح عن 
الطعام، من بينهم أس����رى يتبعون 
لفصائ����ل فتح، وحم����اس، والجهاد 

اإلسالمي.

وقال القيادي البطش، على لس����ان 
األس����رى: " إن األس����رى في سجون 
االحتالل أضربوا ع����ن الطعام ليس 
احتجاجًا هذه المرة على س����جانهم 
إنما ض����د أبناء جلدتهم المؤتمنين 
عل����ى ق����وت وأرزاق عوائلهم وضد 
من يص����ر ويتعنت أن بعدم تنفيذ 
قرار الرئيس أب����و مازن والذي رأيناه 
وسمعناه يقول: لو بقي قرش واحد 
فاألولى به عائلة األسير والشهيد".

وأك����دت الحرك����ة األس����يرة عل����ى 
مواصلة خطواتها االحتجاجية وفي 

مقدمتها اإلضراب عن الطعام حتى 
قرارهم  ع����ن  المس����ؤولون  يتراجع 
الظال����م بقط����ع روات����ب عائالتهم، 
محمل����ة صاحب هذا الق����رار الجائر 
المسؤولية  عائالتهم  رواتب  بقطع 
الكامل����ة عن أي تده����ور يطرأ على 
صحة األسرى المضربين عن الطعام 

وما قد تؤول إليه األمور.
أن  األس����يرة،  الحرك����ة  واعتب����رت 
بجريمة قطع  المسؤولين  استهتار 
بخطوة  اكتراثهم  وع����دم  الرواتب، 
إضرابهم، يدلل بوضوح على مكانة 

األس����رى وقضيته����م م����ن أجندة 
أصحاب القرار.

وطالب����ت كل المخلصي����ن واألحرار 
والفصائل والمؤسس����ات القانونية 
ألخذ دوره����م في الدفاع عن قضية 
األسرى وحقوقهم، ال سيما جريمة 

قطع رواتبهم.
وكانت الس����لطة الفلس����طينية قد 
إبري����ل الماضي رواتب  قطعت في 
أس����رى غزة ف����ي س����جون االحتالل 
إضافة لمخصصات عدد من أهالي 

الشهداء.

خيمة إسناد بغزة لألسرى المضربين رفضًا لقطع السلطة رواتبهم 

خيمة االعت�ضام  لدعم واإ�ضناد االأ�ضرى امل�ضربني عن الطعام بغزة اأم�س        ) اال�ضتقالل (

 رام الله/ االستقالل:
أفاد محامي هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين كريم عجوة، يوم أمس األحد، بأن 
األسير أمير حسن سعيد أبو رداحة من سكان األمعري والمحكوم بالمؤبد ويقبع 
في سجن عس���قالن، يعاني من آالم شديدة ومس���تمرة في ركبتيه وال يعطى 

سوى المسكنات.
وقال أب���و رداحة للمحامي عجوة: إنه يعاني من وج���ود التهابات في منطقتي 
الركبة تصعب عليه الحركة ف���ي معظم األوقات وأنه بحاجة إلى صورة ct وإلى 
مس���اجات طبيعية، إال أن إدارة السجن تماطل في تقديم العالجات وال تعطيه 

سوى المسكنات.
وأضاف األسير، أن اإلدارة ترفض إطالعه على فحوصات الدم التي أجريت له قبل 

نحو شهرين ونصف.

هيئة األسرى: االحتالل 
يواصل اإلهمال الطبي 
بيت لحم/ االستقالل:لألسير أمير أبو رداحة

 يواصل نيك����والي مالدينوف مبع����وث األمم المتحدة 
لعملية الس����الم في الشرق األوس����ط، جهوده لمحاولة 
تثبيت وقف إطالق النار بين "إس����رائيل" وحماس لمنع 

تدهور األوضاع.
وعقد ميالدينوف سلس���لة لقاءات في األيام األخيرة مع 
مسؤولين إس���رائيليين وآخرين من قيادة حركة حماس 
بينهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، 
فيما س���يواصل جهوده بعقد مزيد من اللقاءات للتشاور 
حول بعض األفكار التي تتم بلورتها من قبل عدة أطراف 

منها األمم المتحدة ومصر وباطالع الواليات المتحدة.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة، أن ميالدينوف يقود 
جهودا مضاعفة ترتبط باألس����اس بتثبيت وقف إطالق 
نار لس����نوات وليس لوقت زمني قصي����ر، ودعم جهود 
مصر للمصالحة من خالل حلول مختلفة منها دعم األمم 

المتحدة وأطراف دولية لمشاريع بغزة.
ووفقا للمصادر، فإن ميالدين����وف حمل أفكارا مختلفة 
لكل من حماس وإس����رائيل بعلم السلطة الفلسطينية 
ومصر، تتضمن تثبيت وقف إطالق النار من خالل وقف 
كام����ل إلطالق الطائرات الورقي����ة الحارقة تجاه البلدات 
اإلس����رائيلية، في مقابل توقف القصف اإلس����رائيلي 
وع����دم إطالق النار على طول الح����دود وفي عرض البحر 
تج����اه الصيادين وأن يع����اد فتح معبر كرم أبو س����الم 

وكذلك إعادة مساحة الصيد إلى 9 أميال.
وأشارت إلى أن ميالدينوف اقترح أن تكشف حماس عن 
حقيقة وضع الجنود اإلس���رائيليين لديها إن كانوا جثثًا 
أو أحياء، مقابل أن ترفع إسرائيل كافة القيود المفروضة 
على المعابر وتوسيع أكبر لمساحة الصيد لتصل 12 ميال 
على األقل، وإنعاش غزة بمشاريع دولية مدعومة من عدة 
أطراف، من دون أن يسمح إلسرائيل بمنع إدخال أي مواد.

وأش����ارت المصادر إلى أنه في حال نجحت هذه الخطة 
س����يتبعها تثبيت لوقف إطالق نار يستمر بما ال يقل 
عن خمس����ة أعوام والخوض بمراح����ل أخرى منها ملف 
الميناء بإشراف دولي ومتابعة إسرائيلية وذلك تزامنا 

مع صفقة تشمل الجنود اإلسرائيليين.
ووفقا للمصادر، فإن حماس أبلغت ميالدينوف رفضها 
الكش����ف عن وضع الجنود لديها قب����ل أن يتم ضمان 
اإلفراج عن جميع األس����رى الذين أطلق س����راحهم في 
صفقة جلعاد ش����اليط ع����ام 2011 وأعادت إس����رائيل 

اعتقالهم فيما بعد. 
وبينت أن ميالدينوف نقل هذه الرسالة لإلسرائيليين 
الذين أبلغوا المس����ؤول األممي أنهم قد يطلقون سراح 
من ل����م تتم إدانتهم في هجم����ات جديدة نفذت بعد 
إط����الق س����راحهم وأدت لقتل أو إصابة إس����رائيليين، 

مشيرة إلى أن حماس تدرس الرد على هذا الخيار .

مقترحــات مالدينوف.. تهدئة

 ووقف البالونات وجنود »إسرائيل« بغزة

رام الله/ االستقالل:
 قالت عض���و اللجنة التنفيذية لمنظم���ة التحرير د. حنان عش���راوي: إن التصعيد 
اإلس���رائيلي في القدس وقطاع غزة المحاصر هو ترجمة حقيقة العتراف أمريكا غير 
القانوني والالأخالقي بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة إليها ودعمها المطلق 
لحكومة نتنياهو المتطرفة التي تسعى إلى جر المنطقة إلى حرب دينية ومواجهة 

عسكرية.
وحذرت في تصريحات لها، يوم أمس، من تداعيات االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة 
في القدس واعتداءاتها المتكررة على المقدسات الدينية اإلسالمية والمسيحية، والتي 
ش���ملت اقتحام باحات المس���جد األقصى وإغالق أبوابه أمام المصلين واالعتداء عليهم 

وعلى حراس المسجد إضافة الى استخدام القوة المفرطة في مواجهة شعب أعزل.
وشددت عشراوي على أن هذه اإلجراءات ليست خرقًا للوضع القائم فحسب، ولكنها أيضًا 
أداًة جديدًة لتمكين إسرائيل من بسط سيطرتها بالكامل وبشكل محكم على المدينة 
المقدسة بما فيها المقدسات الدينية، في مخالفة صارخة للقرارات والقوانين والشرائع 

الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة. 
وأش���ارت إلى أن هذه اإلجراءات تأتي في سياق ترسيخ نهج دولة االحتالل القائم على 
التهجير القسري والتطهير العرقي لمحو الوجود الفلسطيني وعزل القدس عن محيطها 

وتعزيز وجود اليهود المتطرفين فيها على حساب سكان المدينة األصليين.
واستنكرت عشراوي التصعيد االسرائيلي الخطير في قطاع غزة واالعتداء الوحشي على 
االحتجاجات الس���لمية واستهداف المواطنين العزل واستخدام القوة المفرطة بحقهم 
والتي أس���فرت حتى اللحظة عن سقوط 156 ش���هيدًا واالف الجرحى منذ بدء مسيرات 

العودة في 30 آذار الماضي. 

عشراوي تدين التصعيد 
اإلسرائيلي في القدس وغزة

غزة/ االستقالل:
قال نائ���ب قائد حرك���ة "حماس" ف���ي غزة خلي���ل الحية: إن 
"المس���يرات والطائرات الحارقة مس���تمرة"، مش���دًدا على أن 
االحتالل س���يدفع ثمن جرائمه ضد شعبنا، وأن االستقرار في 

المنطقة رهن بكبح العدوان ورفع حصار غزة".
وأضاف الحية خالل كلمته في حفل تأبين ش���هداء القس���ام 
بحي الشجاعية شرق غزة "لن نقبل أن تكون المعادلة أن يكون 
أبناؤنا أهدافًا لرصاص االحتالل ومدافعه، وسيدفع العدو ثمن 

جريمته النكراء".
وطالب كل من يريد األمن واألمان في المنطقة بأن يسارع لرفع 
الحصار، مؤكدًا أن تواصل مسيرات العودة والحشد الجماهيري 
على الحدود الش���رقية لقطاع غزة، واستمرار الطائرات الحارقة، 
قائ���ال: "نحن مس���تعدون لدف���ع الثمن، ولن نقبل باس���تمرار 

الحصار".
وأضاف الحية " لن نقبل أن يبقى أطفالنا يتضورون جوعًا ولن 
نقب���ل أن يبقى مرضانا ال يج���دون دواء ولن نقبل لموظفينا ال 

يجدون راتبًا ولن نقبل باستمرار هذا الحال".
واستشهد ثالثة من مقاومي كتائب القسام العاملين في وحدة 
الثغور، األربعاء الماضي، في قصف إسرائيلي، لنقطة رباطهم 
شرق غزة، والشهداء هم: محمد توفيق محمد العرعير)28 عامًا(، 
وأحمد منير س���لمان البس���وس )28 عامًا( وعبادة أسعد خضر 

فروانة )29 عامًا( وجميعهم من حي الشجاعية بغزة.

الحية: استقرار 
المنطقة مرهون

 برفع الحصار عن غزة
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ويقول الجزار ل� "االس���تقالل":" ذهب���ت مع أصدقائي 
للمش���اركة ف���ي مس���يرات العودة بش���كل س���لمي 
للمطالبة بحقوقنا كالجئين وبضرورة تحسين األوضاع 
االقتصادي���ة المتردية ف���ي قطاع غ���زة ، ولم أتقدم 
للصف���وف األولى حيث توس���طنا حش���د المواطنين 
ألتفاجأ باس���تهداف القناصة لي وصديقي الذي كان 
يجلس بجانبي والذي أصيب ببطنه بذات الطلق الذي 

اخترق فخذ قدمي اليمنى" .

رحلة الأمل 
وبعد أي���ام قليلة من خروجه من المستش���فى اضطر 
الشاب معاذ الجزار لتجاهل توصيات الطواقم الطبية 
التي أشرفت على عالجه بالمستشفى بضرورة الخلود 
للراحة وعدم الوق���وف لمدة طويلة على قدمه لتفادي 

المضاعفات.
ويوضح الج���زار أنه اضطر إلى تحم���ل األلم والوقوف 
على قدميه بمس���اندة العكاكي���ز الخاصة بالمصابين 
للعودة للعمل بمهنة الحالقة التي كان يعمل بها قبل 
إصابته؛ لتوفير ثمن األدوية والعالجات التي يحتاجها 
والمواصالت التي تكبدها في رحلته للبحث عن فرصة 

للعالج بالخارج لتركيب مفصل للقدم.

حركة �شبه معدمة
ويضيف الجزار":" أخبرني األطباء بحاجتي للس���فر في 
الخارج وتركيب مفصل صناعي وفي حال عدم سفري 
فس���يتم تثبيت القدم بال مفصل األم���ر الذي يجعل 
الحركة شبه معدمة ويجبرني على العيش في جحيم 

المعاناة باقي سنين العمر".

ويتابع :" بذل���ت جهودًا كبيرة للحص���ول على فرصة 
للعالج بالخارج وباءت كل جهودي بالفشل واضطررت 
للخوض بإجراءات رحلة عالج أتحمل تكاليفها الباهظة 
على نفقتي الخاصة ، بحيث س���أتحمل تكلفة السفر 
من مصر إلى تركيا وفاتورة العالج بتركيا وهو الش���رط 
الذي وافق���ت عليه للحصول على فرصة العالج وإنقاذ 

قدمي ".
واكتوى الش���اب معاذ الجزار كما حال غالبية شباب 
قطاع غزة م���ن نيران البطال���ة ، إذ تخرج من إحدى 
كليات الوطن من تخصص إدارة السياحة والفنادق 
لينضم إل���ى طوابير الخريجين المتكدس���ين في 
ملفات البطالة ، مما أجبره على البحث عن استغالل 
موهبة ق���ص وتصفيف الش���عر وتنميتها بعدة 
دورات متخصص���ة الفتت���اح الصال���ون الخاص به 

والذي يعيل من عائداته أسرته . وبنبرة صوت حائر 
أعقبت آه���ات تنهيدة ترجمت حج���م الوجع الذي 
خالط الش���اب يتابع الجزار :" نحن اصبنا على حدود 
الوطن ونحن نلبي نداءه ، وبعد إصابتنا أصبحنا كمن 
ال فائدة منه ، أنا ال أريد أن تعود قدمي لحالتي قبل 
اإلصابة يكفي أن أستطيع السير عليها ولو بنسبة 

50% من الحالة الطبيعية ".
واش���تكى من صعوبة أوضاع جرحى مس���يرات العود 
وعدم توفر العالج الذي يس���كن آالمه���م وأوجاعهم، 
مطالبًا مؤسسات الجرحى والمؤسسات األهلية بتحمل 
واجباتهم األخالقية والوطنية تجاه مصابي مسيرات 
العودة وتبني احتياجاته���م العالجية ، وبذل اقصى 
إمكانية الس���تعادة حياتهم الطبيعي���ة بأقل تأثير 

لإلصابة .

  مصاب في كلتا قدميه  

 المصاب الجزار.. يعتكز على مهنة الحالقة لتوفير عالجه 
رفح/ حممد مهدي:

مل يجد ال�شاب الع�شريني معاذ 
اجلزار مفرًا من التعايل على اآلمه 

واأوجاعه التي تركتها ر�شا�شات 
الحتالل يف كلتا قدميه والعودة اإىل 

العمل جمددًا يف �شالون احلالقة 
اخلا�ص به؛ لتوفري م�شاريف 

العالجات والأدوية لإ�شابته. وكان 
معاذ اجلزار قد تعر�ص لالإ�شابة 

خالل م�شاركته يف م�شريات العودة 
الكربى على حدود رفح ال�شرقية، 

بطلقني ناريني اأ�شاب الأول فخذ 
القدم اليمنى قبل اأن يعاود قنا�شة 
الحتالل ا�شتهدافه وهو ملقى على 

الأر�ص بطلق اآخر يف كاحل قدمه 
الي�شرى ليت�شبب بتفتيت وته�شيم 

امل�شاب معاذ اجلزار خالل عملهمف�شل الكاحل ب�شكل كامل . 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن انا المواطن / عبد القادر عاطف عبد القادر الكرد 
عن فقد هويت���ي التي تحمل رقم : ) 931684989 (    
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة            

أعلن انا المواطن / س���فيان محمد صالح أبو شوش���ة  
عن فق���د هويتي التي تحمل رق���م )900159294 (           
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة            

أعل���ن ان���ا المواط���ن / س���يف الدين عل���ي محمود 
عب���د الرحمن  عن فق���د هويتي الت���ي تحمل رقم : 
)410671713 (   فعلي من يجدها رجاء ان يس���لمها 

مشكورا إلي أقرب مركز شرطة

أعلن انا المواطن / فاطمة يوسف سليمان ابو قينص   
عن فقد هويتي التي تحم���ل رقم : )804501567 (  
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة            

رام الله/ االستقالل:
بحث وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ 
يوسف ادعيس، مع رئيس لجنة فلسطين 
في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين 
للحج والعمرة عب���د العزيز بن ناصر الصالح، 
ومع وزارة الشؤون االسالمية والدعوة واالرشاد 
بالمملكة العربية السعودية ترتيبات سفر 
حجاج ذوي شهداء فلسطين، البالغ عددهم 
1000 ح���اج، موزعين عل���ى الضفة الغربية، 

وقطاع غزة.

واكد ادعي����س، على حرص وزارة االوقاف 
الفلس����طينية ومؤسس����ة رعاي����ة اس����ر 
الش����هداء على االلتزام الت����ام باألنظمة 
والتعليم����ات المعول بها ف����ي البرنامج، 
حرص����ا عل����ى راح����ة الحجاج م����ن ذوي 

الشهداء.
بدوره، أك���د الصالح األهمي���ة التي توليها 
القي���ادة الس���عودية، وعلى رأس���ها خادم 
الحرمين، للقضية الفلس���طينية، وحرصها 
على دعم الش���عب الفلس���طيني، وقيادته، 

متطلعا الى انج���از البرنامج كما في االعوام 
الماضية بكل يسر وسهولة تخفيفا عنهم 

ودعما لهم.
وجرى خ���الل اللق���اء نقاش ف���ي المعايير 
المح���ددة، والتأكي���د على ضرورة حس���ن 
االختي���ار، وقدرة الحجاج على الس���فر، واداء 
الفريض���ة واعط���اء المج���ال لمن ل���م يؤد 
الفريضة س���ابقا، وكذلك تم وضع الجداول 
الزمنية لمواعيد السفر، والمغادرة، والعودة 

من عمان والقاهرة.

وزير األوقاف يبحث ترتيبات سفر 
حجــاج مكرمــة ذوي الشهــداء

رام الله/ االستقالل:
أدان���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربين إقدام ق���وات االحتالل على إعالن 
عش���رات الدونمات في منطقة »الرأس األحمر« و قرية »عاطوف« ش���رق 

طوباس مناطق عسكرية مغلقة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن قوات االحتالل عملت على طرد المزارعين 
الفلسطينيين من أراضيهم ودمرت خطوط المياه، في إطار الحرب الشاملة 
التي تش���نها الحكومة االسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على الوجود 
الفلس���طيني في األغ���وار، وتنفيذًا لخطط موضوعة لتعزيز االس���تيطان 

وتعميق الوجود اليهودي في األغوار الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة، أن هذه العمليات االس���تيطانية التهويدية وغيرها من 
اإلجراءات االستعمارية التوسعية تأتي نتيجة لحالة التقاعس الدولي 
وعدم المباالة والتقصير الفاضح في تنفيذ االلتزامات الدولية وقرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334. 
وش���ددت الوزارة على أن عدم محاسبة سلطات االحتالل على جرائمها 
وانتهاكاتها للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وانقالبها الممنهج على 
االتفاقيات الموقعة، ُتشجعها على التمادي في سياستها القائمة على 

اإلفالت من العقاب، واستخفافها بالمجتمع الدولي وقوانينه ومبادئه.
وطالب���ت الوزارة المجتمع الدولي الدفاع عم���ا تبقى من مصداقيته إزاء 
معاناة شعبنا واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات 

الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين.

الخارجية تطالب بتحرك 
دولي لوقف الحرب 

التهويدية على األغوار
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في استعراض إمكانية حل الدولة الديمقراطية 
الواحدة، فإن العقبات اإلسرائيلية تحتل الجوهر 
األساس���ي كعقب���ات, بالمقارنة م���ع العقبات 
الفلسطينية والعربية واإلسالمية. تلك, تتمثل 
في أن الدولة الديمقراطية تتناقض بالمطلق مع 
الهدف االستراتيجي الذي يسعى إليه الكيان, 
ويتمثل في إقام���ة “الدولة اليهودية” الخالية 
من الع���رب, والتي تجمع اليه���ود من مختلف 

أنحاء العالم.
ثب���ت بالملم���وس اس���تحالة تحقي���ق دول���ة 
فلس���طينية من براثن الكيان الصهيوني, ذلك 
بعد إقرار الكنيس���ت لقانون “الدولة القومية”, 
وهو بص���دد مش���روع قانون يقضي بس���ريان 
القوانين اإلس���رائيلية على المس���تعمرات في 
الضف���ة الغربي���ة المحتل���ة. ثم إن واق���ع األمر 
جغرافي���ا لم يعد يس���مح مطلق���ا بإقامة دولة 
مس���تقلة, وبخاصة أن االستيطان استولى على 
65% من مس���احة الضف���ة الغربية, وم���ا زالوا 
يص���ادرون يوميا مس���احات كبيرة م���ن أرضنا. 
ثم لنتذكر الالءات اإلس���رائيلية الست لغالبية 
الحق���وق الفلس���طينية.. بالنس���بة للموق���ف 
األميركي, خاصة بعد قرار ترامب حول القدس, 
ف���إن اإلدارة األميركي���ة أكث���ر إس���رائيلية من 
نتنياه���و, ه���ذا إضافة إلى رس���الة الضمانات 
اإلس���تراتيجية التي قدمتها الواليات المتحدة 
للكيان عام 2004, وفيها تتعهد أميركا, بعدم 

الضغط على إسرائيل لقبول ما ال تريده!
م���ن جانب ثاٍن, فإن بع���ض الكّتاب الصهاينة 
بدأوا يح���ذرون حكومتهم في مقاالت لهم, من 
أنها س���تجد نفس���ها أمام حل الدولة الثنائية 
القومي���ة بالمعنى االس���تراتيجي. ه���ذا الحل 
ترفضه إس���رائيل, مع التأكيد على خطأ مقولة 
)القومي���ة اليهودي���ة( التي تعاك���س التاريخ 
والواقع والوقائع ومبدأ األديان؛ فاليهودية هي 
ديانة, ه���ذا إضافة إلى خطأ مقول���ة )القومية 
الفلس���طينية( باعتبار الفلس���طينيين هم من 
القومي���ة العربي���ة, فإن العقبات اإلس���رائيلية 
إلقامة مثل هذه الدولة )الثنائية القومية( هي 
العقبات األساسية. فإسرائيل ارتبطت وستظل 
مرتبطة في وجودها باالس���تعمار الكولونيالي 
االس���تيطاني, وبالتال���ي, ف���إن الحدي���ث عن 
إحدى الظاهرتين بمعزل ع���ن األخرى, ليس إال 
اس���تعراضا أيديولوجيا بعيدا عن الموضوعية 
والقواني���ن الطبيعية والبش���رية أيض���ا. هذا 
الحل ال تقبله إس���رائيل لألسباب التالية: الواقع 

الديموغرافي الجديد )على افتراض إمكانية هذا 
الحل(, وإمكانية زيادة عدد العرب عن اليهود. إن 
إحدى سمات الوجود اإلسرائيلي هي التخلص 
من الفلس���طينيين, ولهذا فإنه مباش���رة وبعد 
إنش���اء دولتها, قامت بتنفي���ذ الخطة “دالت” 
التي وضعه���ا بن جوري���ون, وه���ي التطهير 
المذابح,  للفلس���طينيين من خ���الل  العرق���ي 
وتهجير حوالي 800 ألف من الفلس���طينيين. 
ركز أحد مؤتمرات هرتس���يليا اإلس���تراتيجية 
السنوية على البعد الديمغرافي للفلسطينيين 
في منطقة 48, وكان أحد قراراته عدم الس���ماح 
بالتف���وق الع���ددي للعرب في إس���رائيل. على 
صعيد آخر نادى بعض الكّتاب اليهود, )إيالن 
بابيه مثال( بحل الدولة الديمقراطية الواحدة )من 
محاضرة له ف���ي مقهى دار راية في حيفا(. هذا 
التصور أيضا يفتقد إلى العلمية والعملية، لهذا 

الرأي أسبابه, وهي التالية:
أوال: إن المعركة الفلسطينية الشعبية العربية 
مع إسرائيل هي معركة مفروضة علينا, لم يكن 
لدينا أي خيار فيها. هذه المعركة تقع في إطار 
المواجهة مع عدو اس���تثنائي في عداواته لنا, 
فهو نمط من االحتالل خاص, غير المستعمرين 
العاديين الذين يستعمرون بلدا لمدة قد تطول 
أو تقصر, ومن ثم يخرجون عائدين إلى ديارهم. 
ولذلك, نحن في مواجهة عدو اقتالعي لنا, يرى 
أن له “حقا مقدس���ا” في فلس���طين التاريخية 
وفي أراٍض عربية أخ���رى. لذلك وبالضرورة, فإن 
مواجهة هذا العدو تقتضي نضاال اس���تثنائيا 

فلسطينيا وعربيا.
ثاني���ا: ف���ي اس���تعراض إمكانية ح���ل الدولة 
الديمقراطية الواحدة، فإن العقبات اإلسرائيلية 
تحتل الجوهر األساس���ي كعقب���ات, بالمقارنة 
مع العقبات الفلسطينية والعربية واإلسالمية. 
تل���ك, تتمث���ل ف���ي أن الدول���ة الديمقراطية 
تتناق���ض بالمطلق مع الهدف االس���تراتيجي 
الذي يس���عى إليه الكي���ان, ويتمثل في إقامة 
“الدولة اليهودية” الخالي���ة من العرب, والتي 
تجمع اليهود م���ن مختلف أنح���اء العالم. كما 
تتناقض مع خط اس���تراتيجي صهيوني, وهو 
بمثابة الخ���ط األحمر أمام الوجود اإلس���رائيلي 
نفسه, ونعني به: عودة الالجئين الفلسطينيين 
إلى وطنه���م التاريخي. وتتناقض أيضا مع كل 
قوانين األساس التي س���نها الكنيست عوضا 
عن الدس���تور. وتتناقض مع الج���ذور التوراتية 
للس���لوك اإلس���رائيلي المتمثل ف���ي العدوان 

الدائم على الفلس���طينيين والع���رب )األغيار( 
في أفق اس���تعالئي فوق���ي وتفوقي, عنصري 
مزنر بنظرة دونية إليهم. وتتناقض مع مسلك 
الحاخامات الذين أبقوا اليهود في إطار )الجيتو( 
ال���ذي تحول إلى عنجهية )القلع���ة( بعد إقامة 
إس���رائيل, بالتالي فإن أي مراهن���ة على ثالثة 
آالف سنة مقبلة, إلجراء تحول مسلكي مناقض 
لما تمارسه إسرائيل حاليا, هي مراهنة بعيدة 
تماما عن الموضوعية.. بالطبع ضمن المعطيات 
الحالية، وعل���ى المدى القريب المنظور. هذا عدا 
عن المناهج اإلس���رائيلية في ري���اض األطفال 
والمدارس وفي الم���دارس الدينية والجامعات, 
التي لم تنتج على مدى ما يقارب السبعين عاما، 
سوى التطور في بنية اليمين الديني المتطرف, 
إضافة إلى عس���كرة )المجتمع( من خالل تطور 
المؤسسة العسكرية � األمنية بمفاهيمها التي 
تفرضها على الش���ارع اإلس���رائيلي وشروطها, 
تماما كما تفرض المؤسس���ة الدينية شروطها 
في البنية االجتماعية اإلسرائيلية وفي الشارع 

أيضا.
ثالث���ا: واعتمادا على رؤي���ة موضوعية تحليلية 
للتاريخ, والواقع, ومحاولة استشفاف للمستقبل 
بأفق علمي بعيدا عن الش���طح يمينا أو يسارا.. 
فالمطلوب وضع اليد على الجرح وجوهر الصراع… 
الذي ل���م يكن ولن يكون ب���إرادة منا. لذا فليبق 
التحرك السياسي الفلسطيني والعربي والدولي 
قائما على حل الدولتين, كحل اعتراضي هادف 
إلى منع تصفية القضية الفلس���طينية, وليبق 
متسلحا بقرارات الشرعية الدولية، التي ضمنت 
لالجئين من أبناء ش���عبنا حقه���م في العودة, 
والتي ال تعت���رف باحتالل إس���رائيل لألراضي 
الفلس���طينية في عام 1967, ولذلك تدعو إلى 
انس���حابها من كافة هذه المناطق, بما في ذلك 
القدس الشرقية، ولكن لتبق لنا قناعاتنا الخاصة 
المتمثل���ة في أن الصراع تعيده إس���رائيل إلى 
مربع���ه األول بإنكارها المطلق للحقوق الوطنية 

الفلسطينية.
من الجدب���ر ذكره, أن كتابا جديدا صدر للمؤلف 
توماس س���واريز بعنوان “كي���ف خلق اإلرهاب 
إس���رائيل الحديثة”, عرضه فاسي فالنزفي )ذا 
بالس���تاين كرونيكل 2018/2/8 � ترجم العرض 
عالء الدين أبو زينة(, يتحدث فيه عن استهداف 
المنظمات اإلرهابية الصهيونية للفلسطينيين, 
ولليهود غير الصهاينة, ولبريطانيا. نعم, هذه 

هي إسرائيل.

ال حلــول مــع الكيــان المحتــل

في أول تصريح لها عقب اإلفراج عنها من س���جون االحتالل الصهيوني قالت األس���يرة 
المح���ررة عه���د التميمي التي انتزع���ت حريتها أم���س األحد من بين أني���اب االحتالل 
الصهيوني: إنها لم تكن تبحث عن حريتها من داخل زنازين األس���ر النازية, رغم قساوة 
السجن وجبروت السجان, لكنها ال زالت تبحث عن حرية الوطن وأمنه واستقالله, وتقاتل 
من أج���ل ذلك, وقالت: أنها منذ صغرها أفاقت على ص���ورة المحتل وهو يبطش ويقتل 
ويعتقل األطفال والزهرات ويهدم البيوت ويصادر األراضي الفلس���طينية ليقيم عليها 
المس���توطنات, مضيفة أنها س���وف تدرس القانون في الجامعة كي تدافع عن القضية 
الفلس���طينية وعن الشعب الفلس���طيني, مؤكدة ان الس���جن أصقل شخصيتها جيدًا 
وجعلها تدرك بش���كل أكب���ر واجبها نحو وطنها وش���عبها, وأن فرحتها لم تكتمل بعد 
اإلفراج عنها ألنها تركت خلفها أسيرات ال زلن يقبعن خلف القضبان ويتعرضن للتعذيب 

والحرمان. 
لقد احتضنت فلس���طين عهد التميمي ومألت صورها الجدران والس���احات العامة وأزقة 
المخيمات, بعد أن تحولت عهد إلى أيقونة فلسطينية, وأصبحت رمزًا يحتذى به لفتيات 
فلسطين اللواتي تأثرن بظروف اعتقالها ومشاهد عرضها على المحاكمة العسكرية رغم 
صغر س���نها, لكن عهد كانت دائمًا متزنة وغي���ر متفاجئة بما يحدث معها ألنها كانت 
تتوقع دائما األسوأ من هذا االحتالل, خاصة أنها شاهدت عن قرب خالل التظاهرات التي 
كانت تشارك فيها ضد المحتل الغاصب, كيف يتعامل االحتالل مع المسيرات السلمية, 
وكيف يقمع الفتيات ويعتدي عليهن ويقوم بسحلهن على األرض وضربهن بالهراوات, 
لقد كان المش���هد حاضرا أمام عينيها, لم يفارقها لحظة واحدة, لذلك تعاملت عهد مع 
االحتالل كما تعرفه فتقبلت السجن والزنازين والتحقيقات والوحدة وألم الفراق, إن هذا ما 
كانت تدركه وهى تناضل وتجابه جنود االحتالل, فالثمن حريتها وقد رضيت أن تدفعه.     
عهد التميمي خرجت بابتس���امتها التي يشرق بها وجه فلس���طين, واحتضنت والدها 
ووالدتها وأفراد أس���رتها وأقاربها, كانت تعوض كل ما فاتها من ش���وق وحنين, وتلقي 
برأس���ها على أجسادهم واالبتس���امة ال تفارق وجهها, هى تعلم ان مثل هذه اللحظات 
نادرة في حياة الفلس���طيني, وأنه يجب أن يس���تغل كل لحظات السعادة قبل ان يواجه 
رحلة الش���قاء مع هكذا احتالل, لذلك قالت عهد: إنني تعلمت داخل السجن ان كل شيء 
له قيمة, حتى اإلبرة التي نخيط بها مالبس���نا كان لها قيمة عندنا داخل السجن نحافظ 
عليها ونبعدها عن أعين الس���جان خوفًا م���ن مصادرتها, والوطن قيمة كبيرة يحتاج منا 
إلى تضحيات جس���ام, لذلك يج���ب أن نحافظ عليه ونحفظه من األع���داء, فمعركتنا مع 
االحتالل مس���تمرة ولن تنتهي وستبقى فلس���طين حاضرة في كل لحظات حياتنا حتى 
الحرية واالس���تقالل فالنضال ضد االحتالل مس���تمر طالما بقي االحتالل يغتصب أرضنا 

ومقدساتنا ويصادر حريتنا. 
إن الش���دائد تصنع األبطال, والمآس���ي تصقل الش���خصية وتزيد من حجم المسؤولية, 
والضرب���ات التي ال تميتن���ا تقوينا, هكذا خرجت عهد التميمي من الس���جن, أكثر جرأة 
وأكث���ر إصرارا, وأكثر إرادة على حتمية مواصلة النض���ال مهما بلغ حجم التضحيات, إن 
عدونا شرس وهمجي وسفاك للدماء, وهو يحتاج إلى قوة حقيقية لمواجهته والتصدي 
لمخططاته وإحباط لكل أهدافه, وعهد التميمي صنعتها المعاناة, وصقلت شخصيتها 
تجربة السجن المريرة, وزادت إرادتها مشاهد القتل وسفك الدماء التي يمارسها االحتالل 
ضد ش���عبها الفلسطيني, وكما قالت عهد: االحتالل س���يبقى احتالل, وكل فلسطيني 
مع���رض للموت أو االعتقال أو الط���رد من أرضه طالما هناك احتالال, وأنا لم افعل ش���يئًا 
يمكن ان أعاقب عليه سوى أنني صفعت جنديًا دخل إلى بيتي رغمًا عني, لكن االحتالل 
عاقبني بالس���جن, لكنني أقول وأؤكد  أن االحتالل ال يدوم, وأنه حتما إلى زوال مهما طال 

الزمان أو قصر.    

حرية عهد التميمي 
د. فايز رشيد

بينما قائد األوركسترا اليهودي العالمي دانيال 
بيرنبوي���م، يهج���و »قانون القومي���ة« الليكودي 
العنصري، ويتش���بع عزفه الف���ردي، على البيانو، 
بالحزن العميق بسبب ممارس���ات إسرائيل ضد 
الشعب الفلس���طيني؛ يزهو متصدر األوركسترا 
العباسية المتخلف، عزام األحمد، بعزفه اليومي 
على نغمة »العقوبات« المفروضة على غزة، وتحزنه 
مح���اوالت إغاثتها. األول يكت���ب في »هآرتس«: 
»أشعر بالعار ألنني أحمل الجنسية اإلسرائيلية« 
وعزام يقول، كمن يتحدث عن اعتداء: نشجب كل 
محاولة لتقديم مس���اعدات إلى غزة من وراء ظهر 

السلطة!
معنى ذل���ك أن مجرد الصمت ع���ن اإلغاثة التي 
تتجاوز السلطة صانعة البؤس ومجافية المجتمع، 
تالمس الهزيمة والعار عند عزام. فالشرف النبيل، 
بالنس���بة له، أن ُيدار الظهر لغزة وأن تس���تمتع 
الس���لطة بخنقها الناس، دونما إزعاج، لكي يهدأ 
الرأس العباس���ي، ويظل عزام بخير، يحصد المال 

ويجتذب الكاميرات!
اليه���ودي س���يغموند فروي���د، مؤس���س علم 

النفس، الذي رفض مش���روع تأسيس إسرائيل 
ف���ي بالدنا؛ كتب في الع���ام 1937 »األصوب في 
نظري، تأسيس وطن يهودي في أرض متخففة 
من ثق���ل التاريخ« ونفاج���أ بالفيدرالية العالمية 
للصح���ة النفس���ية، تقرر م���ن وراء ظه���ر عزام 
األحمد وس���يده وخادم س���يده رامي الحمد الله، 
المنش���غلين بمعركة تجويع غ���زة؛ أن تحتضن 
إس���رائيل في أكتوبر المقب���ل »المؤتمر العالمي 
للصحة النفس���ية« دونما تذكير عباسي لها، بأن 
إس���رائيل تضرب في كل يوم السوّية النفسية 
لألطفال الفلس���طينيين ولألس���ر الفلسطينية 
الثكلى، باعتبار أن مجرد الكآبة، ُتعتبر أحد أعراض 
اإلصابة النفسية. بل تذكير الفيدرالية، بأن القوى 
الغالبة في دولة اإلرهاب والعدوان، مصابة بمرض 
الس���ادية، وأن قادة هذه الدولة، قبل ضحاياهم، 
في حاجة إلى االستش���فاء، وليس إلى استضافة 

مؤتمرات عالمية إلشفاء اآلخرين!
دانيال بيرنبويم، ُيذكر المسعورين المرضى من 
وارث���ي الحركة الصهيونية، بذل���ك النص الذي 
يس���مى »إعالن استقالل دولة إس���رائيل« وفيه 

التأكيد على أن الدولة الناش���ئة ستكون ضامنة 
ف���ي داخلها »للحقوق االجتماعية والسياس���ية، 
الكاملة والمتساوية، لكل مواطنيها، بغض النظر 
عن اختالفات اإليمان الديني، أو العرق أو الجنس«. 
ذلك بينما عزام المتصدر لألوركسترا العباسية، 
ُيذكر المانحين، أن المس���اعدات اإلنسانية لغزة، 
ستكون عماًل شائنًا، ومعنى ذلك ضمنًا، أن اإلغاثة 
في ثقافته وتقديراته، أن الناس في غزة، يشكلون 
المكون الديموغرافي المميز س���لبًا وبضراوة، وأن 
غزة جغرافيًا محكومة بمنطق تمييزي عام يشمل 
جميع سكانها، وأن اإلغاثة تتجاوز في خطورتها، 
ألف مرة، خطورة القتل اإلسرائيلي الممنهج في 
الضفة وغزة، واالعتقاالت والتمدد االس���تيطاني 
والقنص والقصف، بل وتضاهي إغاثة البوذيين 

الذين يحرقون المسلمين في ميانمار.
لسنا هنا بصدد مواجهة منطق سياسي نختلف 
معه، وإنما نتأمل أعراض جنون ومرض نفس���ي 
مس���تفحل، أو هبٍل ال مثيل له ف���ي تاريخ األمم، 
يتخفف بحكم حالت���ه المرضية، من كل التاريخ 
الفلس���طيني، وتتبدى انفعاالته أعلى من قدرة 

المهدئات على التسكين، ال باألقراص وال بالكالم 
الوطني، وال بموسيقى بيرينبويم أو حكمة فرويد!

كان ال���دروز في فلس���طين المحتلة، قد أصابهم 
ُج���رح عميق م���ن »قان���ون القومي���ة« الليكودي 
العنصري الذي تغاضى عن وقوف مش���يخاتهم 
مع إسرائيل، ودفعها الش���باب الدروز إلى تقبل 
التجني���د في الجيش والمش���اركة ف���ي الحروب 
مع إس���رائيل ضد إخوتهم العرب. فما يس���مى 
القان���ون، يجعلهم في مرتبة متدنية ش���أنهم 
شأن العرب الفلس���طينيين من كافة الطوائف، 
لدرجة أن متطرفين من ش���اكلة »نفتالي بينيت« 
تنبهوا إلى تعدي القانون على حقوق وكرامة من 
يس���مونهم »اإلخوة في الدم«. في الوقت نفسه، 
بدا الفتًا أن المتصدر العباسي لألوركسترا، بحكم 
إصابته النفسية، ال يعرف معنى األخوة في  الدم 
وال األخوة في الماء. ه���و يقدم لنا عروضًا يومية، 
إلغاظتنا أو إضحاكنا، وكأن تسليتنا الوحيدة هي 
االستمتاع برؤية سحنته، واالستماع إلى هذيان 
المريض النفس���ي الواهم، ال���ذي يتقمص دور 

الزعيم المحبوب!

رأي

عدلي صادقأوركسترا عزام األحمد
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أعلن انا المواطن  /  أسمهان محمود محيسن ماضي 
ع���ن فقد هويتي التي تحمل رق���م : )801732645(  
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة            

أعلن انا المواطن / عبدالله محمد محمود مس���لم عن 
فقد هويتي التي تحمل  رقم الهوية )804592624(

فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 
مركز شرطة            

أعلن انا المواطن / إ براهيم عبد المعطي خليل عاشور 
عن فقد هويتي التي تحم���ل رقم :) 903322915 (             
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
أكد النائب جمال الخضري رئيس 
اللجن���ة الش���عبية الفلس���طينية 
لمواجه���ة الحصار "اإلس���رائيلي" 
ارتفاع عدد الش���احنات التي يمنع 
االحتالل دخولها إلى قطاع غزة عبر 
معبر كرم أبو س���الم المغلق ش���به 
كلي لليوم ال�19 على التوالي، ألكثر 
من 3000 شاحنة بضائع أساسية 

وإنسانية متنوعة.
وق���ال الخض���ري - ف���ي تصري���ح 
صحف���ي صدر عنه  أمس األحد: إن 
الش���احنات تحتوى على أكثر من 
ألف سلعة التي يحتاجها المواطن 
ف���ي كل تفاصيل حيات���ه، إضافة 
لكل الم���واد الخام الالزمة للصناعة 
البناء والمالبس واألقمش���ة  ومواد 
المنزلي���ة  واألدوات  واألخش���اب 

وغيرها من األساسيات.
وأض���اف أن ه���ذا المن���ع يكب���د 
االقتصاد الفلس���طيني المتدهور 
أصال بس���بب الحصار والسياسات 
اإلسرائيلية خس���ائر مباشرة وغير 

مباشرة بماليين الدوالرات.
وأش���ار إلى أن هذه الش���احنات بما 
تحمله من بضائع أساسية الستمرار 

الحي���اة قيمتها أكثر من 60 مليون 
دوالر، معرض���ة ألخط���ار متع���ددة 

بسبب منع االحتالل دخولها.
وج���دد الخضري التأكي���د على أن 
تأثير هذا المنع مباش���ر، وسيؤدي 
النهيار س���ريع للقط���اع الصناعي 
والتجاري، وانهيار جميع الخدمات 
نتيج���ة لذل���ك، وأوض���ح أن هذه 
اإلج���راءات س���ترفع نس���بة الفقر 
والبطال���ة بش���كل أكب���ر م���ا هي 
عليه اآلن، مش���يرًا إل���ى أن األرقام 

الحالي���ة ه���ي األعلى عالمي���ًا، وال 
يعرف أين س���تصل في ظل خطة 
الخنق اإلس���رائيلية بحق مليوني 
فلس���طيني في غ���زة والتي تصل 
لحد عقوبة جماعي���ة وخرق فاضح 
للقان���ون الدول���ي. وق���ال: إن هذه 
البضائع تم اس���تيرادها وشراؤها 
بش���كل رس���مي وقانوني، ولديها 
جمي���ع الموافقات بالمرور، س���واء 
الموانئ أو المعاب���ر التجارية، لكن 
االحتالل يعيق ذلك ويعيدها بعد 

وصولها المعبر، ما يكبد أصحابها 
خسائر فادحة، حيث يتم تخزينها 
فترات طويلة، وهى معرضة ألضرار 
بالغ���ة نتيجة ع���دم وصولها في 
الوقت المطل���وب ألصحابها. ودعا 
الخضري المجتمع الدولي بممارسة 
ضغط على االحتالل الذى يمارس 
خرقًا فاضح���ًا للقواني���ن الدولية، 
ويف���رض عقوب���ة جماعي���ة على 
المواطني���ن المدنيين ويتس���بب 

بخسائر فادحة لهم .

حذر من انهيار سريع للخدمات بغزة
الخضـــري: االحتـــالل »اإلسرائيلــي« 
يمنـــع إدخــال 3000 شاحنـــة لغـــزة

رام الله/ االستقالل:
غلب الضعف على تداوالت بورصة فلس���طين أمس األحد، مع ترقب المستثمرين لماراثون إفصاحات الشركات 
عن النصف األول من 2018. وبدأت أمس شركة الوطنية موبايل ماراثون اإلفصاحات، بإعالنها عن نتائج إيجابية 
في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة ثاني صافي ربح منذ إدراجها في البورصة عام 2011. لكن على أساس 
نصف سنوي، صعد صافي خسائر الشركة إلى 1.647 مليون دوالر في النصف األول 2018، مقارنة مع 1.374 
ملي���ون دوالر في النصف األول 2017. وبلغ إجمالي تداوالت بورصة فلس���طين الي���وم األحد، 249.8 ألف دوالر 
أمريكي، موزعة على 153.4 ألف س���هم. وبلغ عدد الصفقات المنفذة أم���س 86 صفقة أو عقد، دفعت الرتفاع 
س���هم شركة واحدة، مقابل هبوط أسهم 7 شركات واستقرار أسهم 8 شركات. وتصدر سهم الوطنية موبايل 
تعامالت أمس، بقيمة تداول بلغت 59.2 ألف دوالر، موزعة على 69.732 ألف س���هم. وهبط مؤشر القدس في 

تعامالت اليوم، بنسبة 0.25% إلى 539.88 نقطة، نزوال من إغالق تعامالت الخميس البالغة 541.24 نقطة.

تداوالت ضعيفة في بورصة فلسطين 
مع ترقب ماراثون اإلفصاحات

رام الله/ االستقالل:
حققت ش���ركة الوطني���ة موبايل – إحدى ش���ركات 
مجموعة Ooredoo العالمي���ة- أرباًحا صافية خالل 
الربع الثاني من العام 2018 بقيمة 2.2 مليون دوالر. 
كما وبلغت أرباحها التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب 
والفوائ���د واإلطف���اءات EBITDA( 7.3(مليون دوالر 
خالل نفس الفترة، بنس���بة زي���ادة 19.2% مقارنة 
م���ع ذات الفترة م���ن العام الماض���ي. ووصلت قيمة 
اإليرادات لهذا العام 50 مليون دوالر بزيادة مقدارها 
21% ع���ن نفس الفترة من الع���ام الماضي مما يعد 
نقطة تحول اس���تراتيجي للش���ركة باتجاه الربحية 
المس���تدامة. وقد انعكست هذه النتائج في إفصاح 
ش���ركة الوطنية موباي���ل عن نتائج أدائه���ا المالي، 
وبياناتها المالية للنصف األول لعام 2018 بحس���ب 
المهل���ة القانونية لإلفصاح المال���ي والمتبعة وفقا 

لألنظمة والقوانين في فلسطين.

حتول ا�سرتاتيجي وربحية م�ستدامة
وتعقيًبا على النتائج التي حققتها الوطنية موبايل 
في الرب���ع الثاني صرح الرئي���س التنفيذي الدكتور 
ضرغ���ام مرعي: »إن ه���ذه النتائج المالية المبش���رة 
بالخير لمس���تقبل الوطنية موباي���ل تعكس العمل 
الدؤوب الذي تقوم عليه الش���ركة لتحقيق الربحية 
المستدامة من خالل األداء التجاري المميز النابع من 
عروضها وحمالتها التنافس���ية التي تلبي تطلعات 
المشتركين«. وأضاف د. مرعي، » هذه النتائج تأتي 
بعد نجاح الوطنية موبايل بإطالق خدماتها التجارية 
في قطاع غزة بعد أعوام من المنع، باإلضافة لنجاحها 
بإطالق حمالتها وعروضها المميزة الخاصة بخدمات 

الجيل الثالث في الضفة الغربية،
وأك���د د. مرعي أنه م���ا كان للوطني���ة أن تصل هذه 
المرحلة وتحقق هذه النجاح���ات لوال عملية التحول 
االس���تراتيجية بع���دة مح���اور بذلنا فيه���ا قصارى 
جهدنا، لنتغل���ب من خاللها على كاف���ة التحديات 
التي كانت تواجه الش���ركة بدءًا من تطبيق سياسة 
ترشيد المصاريف وتمكين الكادر الوظيفي وتطويره 
واالس���تثمار في جوانب تسويقية غير تقليدية مما 
مكننا من الوصول إلى فئات جديدة من المشتركين 

ورفع من شأن األداء التجاري في السوق.

نمو في قاعدة المش���تركين بنسبة 58% وزيادة في 
اإليرادات بنسبة %21

وقد شهدت قاعدة مش���تركي الوطنية موبايل نمًوا 
بنس���بة 58% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، 
لتصل إلى أكثر من مليون ومائتين وخمسة وأربعين 
ألف مشترك. وعلى هذا الصعيد عقب د. مرعي قائاًل: 
»إن الوطنية موبايل تفخر بزيادة قاعدة مش���تركيها 
خالل هذا العام، األمر الذي نعتبره ثقة كبيرة نشكر 
مش���تركينا عليه���ا، ونعده���م أن نبق���ى على ذات 
الدرب بتقديم أفضل الحمالت والعروض التي تلبي 
حاجاتهم وبأعلى تنافس���ية«. ويع���د هذا النمو في 
عدد المشتركين من أهم أسباب الزيادة في إيرادات 
الشركة التي وصلت الى 21% مقارنة مع الربع الثاني 
من الع���ام الس���ابق، إذ إنه يعزز المكانة الس���وقية 
للوطنية موباي���ل وهو ترجمة فعلية للنجاحات التي 
حققتها الش���ركة في دخول الس���وق الغزي وإطالق 

الجيل الثالث في الضفة الغربية. 

ركائز النجاح، قوة ال�سبكة 
والتناف�سية وو�سع امل�سرتك اأواًل

وق���ال الدكتور مرعي: »هذه النتائج ترتكز على ثالث 

قواعد أساسية متينة، تمثلت أواًل بجودة الشبكة 
ف���ي الضفة وغزة وثانيًا باالس���عار التنافس���ية 
األفض���ل وثالثًا بخدم���ة الزبائ���ن المميزة التي 
وضعت المش���ترك أواًل«. وأك���د د. مرعي أن قوة 
الش���بكة تجس���دت بما قدمته م���ن تكنولوجيا 
متقدمة في غزة من حيث نقاء الصوت والتغطية 
وس���رعة نقل البيانات منذ اليوم االول النطالقنا 
وأم���ا في الضفة فقد تمثلت قوة الش���بكة جليًا 
في انطالقة خدمات الجيل الثالث حيث أضحت 
الوطنية موبايل الخيار األول للمش���ترك الباحث 
عن انترنت أسرع وبتغطية تامة في كل المناطق 
بتقنية 3.75 التي تعتبر أفضل تقنيات الجيل 
الثالث والتي تضاهي الجيل الرابع التي تقدمها 
شركات االحتالل اإلس���رائيلي إضافة أنها توفر 
التغطية المثلى لينعم مشتركوها باتصال دائم 
وجودة عالية للصوت. وأما على صعيد التنافسية 
فقد استطاعت الوطنية التكيف مع احتياجات 
السوق وطرح أفضل العروض والحمالت المميزة 
بأقل األس���عار وبش���هادة الجميع. أم���ا الركيزة 
الثالثة فكانت النقل���ة النوعية لخدمات الزبائن 
والتي عملت الشركة على تطويرها بشكل كبير 
تحت عنوان المش���ترك أواًل، ليحظى مش���ترك 
الوطنية موبايل بأفضل خدمات الدعم وبأقصى 
سرعة ممكنة من خالل مجموعة من التحديثات 
التي أجرتها الش���ركة عل���ى أنظمتها باإلضافة 
لعملي���ة األتمتة الت���ي نفذتها الش���ركة على 
الكثير من اإلجراءات التي تترجم مفهوم تقديم 

الخدمة بفائق السرعة. 

زيادة يف راأ�س املال 
 وجدي���ر بالذك���ر أن الوطني���ة موبايل اختتمت 
مؤخ���ًرا عملية اكتتاب األس���هم الفرعية والتي 
أدت لزي���ادة رأس مال الش���ركة لتبقى الوطنية 
موبايل أكبر شركة مدرجة في بورصة فلسطين 
من حيث رأس المال المدفوع، والذي تبلغ قيمته 
حالًي���ا 293 مليون دوالر أمريك���ي وذلك تأكيًدا 
عل���ى المتانة المالية للش���ركة ومس���تثمريها 
األساس���يين، صندوق اإلس���تثمار الفلسطيني 

ومجموعة Ooredoo العالمية.

الوطنية موبايل تحقق أرباحًا صافية خالل الربع 
الثاني من العام 2018 بقيمة 2.2 مليون دوالر

رام الله/ االستقالل:
طالبت اإلدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة االقتصاد الوطني التجار، 
بضرورة االلتزام بإشهار األسعار، وذلك في ضوء االحصاءات المتوفرة، التي 
تش���ير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد التجار غير الملتزمين بإش���هار األسعار، 
والمحالين للقضاء. وقال رئيس قسم حماية المستهلك في مديرية رام الله 
محمد الطروة: إنه تم إحالة 12 تاجرًا في محافظة رام الله الى النيابة العامة، 
خالل الشهر الماضي، كان من بينهم 8 تجار غير ملتزمين بإشهار األسعار.
وأك���دت ال���وزارة أنها س���تكثف من جوالتها التفتيش���ية على أس���واق 
المحافظات الش���مالية، بهدف التأكد من مدى التزام التجار، حيث س���يتم 
اتخ���اذ المقتضى القانوني بحق المخالفي���ن، وإحالتهم إلى نيابة الجرائم 

االقتصادية.

»االقتصاد« تطالب التجار 
بااللتزام بإشهار أسعار السلع

معرب كرم اأبو�سامل التجاري

 �سرغام مرعي

يول���ي اإلعالم العربي والدولي في اإلقليم أهمية متعاظمة اليوم ويتجند لتس���ليط الضوء على انهيار 
اقتص���اد غزة ومتطلبات التنمية االقتصادية ومعالجة األزمات اإلنس���انية. ويترافق ذلك مع تصريحات 
الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي التي اكد فيها انهم ماضون في التخفيف عن غزة وتقديم كل 
ما يلزم لتخفيف حدة األزمة االنسانية التي يعيشها المواطن الفلسطيني في غزة،  كما أنها تأتي أيضًا 
مع خطط واجراءات وتسهيالت يتم التجهيز لها على المستوى االقتصادي مع غزة عبر معبر رفح البري .

فهل تنجح كل الخطط في سحب فتيل التوتر؛ لحساب توفير العيش الكريم والتنقل الكريم للمواطن الفلسطيني بغزة؟؟ 
أنا أتوقع أن تنجح مصر في كس����ر بعض الحواجز االقتصادية مع غزة، ويمكن أن يتم ذلك من خالل العديد من 
التسهيالت والخطوات التي يمكن للحكومة المصرية تقديمها لغزة  نذكر بعضها ونركزها في القضايا التالية : 

السماح باالستيراد للبضائع  "ترنزيت" لغزة عبر الموانئ المصرية.
السماح بتصدير العديد من المنتجات التي تنتج في غزة إلى مصر أو عبرها إلى العالم .

رفع سقف دخول مواد األعمال "االسمنت، الحديد، الحصمة، معدات واالت وشاحنات وغيرها..." 
رفع سقف الكميات  الستيراد المواد البترولية وتطوير المعابر الخاصة بها .

إدخال الغاز المنزلي من مصر إلى غزة .
تبادل الوفود االقتصادية بين الطرفين بما يؤسس لبناء عالقات وصفقات تجارية مباشرة بين القطاع 
الخاص الفلس���طيني والمصري . وخطوات أخرى كثيرة يمكن لألشقاء في مصر أن يقدموها تخفيفًا 
للواقع اإلنساني الصعب في غزة .   لكن الجهود المصرية وحدها لن تكفي لمعالجة الواقع االقتصادي 
واالنساني المعقد في القطاع المحاصر؛   دون تكثيف الجهد والتمويل الدولي الموجه لغزة ؛ وضرورة 
رفع الس���لطة الفلسطينية لعقوباتها عن غزة.  وضرورة العمل الجاد لضخ أكبر قدر ممكن من السيول 

النقدية للقطاع ، ودعم وتشغيل القطاع الخاص بوصفه المشغل الرئيسي للعمالة في فلسطين .
أما التنمية المستدامة والتطوير االقتصادي في غزة فلها حديث آخر.

معالم المرحلة 
القادمة "اقتصادية"  

بين غزة ومصر 

 بقلم/
 حممد خالد 

�أبو جياب 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن انا المواطن / زكريا س���لمان عبدالقادر ش���رير 
عن فقد هويتي التي تحم���ل رقم : )949893317 (                
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة            

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن انا المواط���ن / أحمد صبحي محم���د نصر عن 
فق���د هويتي التي تحم���ل رق���م : )910855840  (               
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة

أعلن انا المواطن  /  وفاء محمود إس���ماعيل عاش���ور 
عن فقد هويتي التي تحم���ل رقم : )804612125 (  
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة            

االستقالل/ األناضول
حذر الرئي���س التركي رجب طيب 
اردوغ���ان الوالي���ات المتحدة في 
تصريحات نشرت أمس األحد من 
أن فرض عقوبات ل���ن يجبر أنقرة 
على "التراجع" بعد أن هدد الرئيس 
دونالد ترام���ب بمعاقبة تركيا في 

حال لم تطلق سراح قس أميركي.
وق���ال اردوغان في أول تصريحات 
له منذ توت���ر العالقات في أعقاب 
تهدي���د ترامب الخميس الماضي 
باتخاذ تدابير ما لم يطلق س���راح 
القس اندو برانس���ون "ال يمكنكم 
أن تجعلوا تركيا تتراجع من خالل 

فرض عقوبات".
ونقلت عنه صحيفة حرييت قوله 
"على الواليات المتحدة أال تنس���ى 
أنها يمكن أن تخس���ر شريكًا قويا 
ًومخلص���ا مثل تركيا م���ا لم تغير 

موقفها".
وق���ال للصحافيي���ن خ���الل زيارة 
لجنوب أفريقيا إن "تغيير الموقف 
ترامب، وليس مشكلتي"،  مشكلة 
األميركية  التهدي���دات  واصف���ا 

ب�"الحرب النفسية".
وتوترت العالق���ات بين الدولتين 
العضوي���ن ف���ي حل���ف ش���مال 
األطلسي في أعقاب سجن القس 
برانس���ون، الذي كان يشرف على 

كنيسة بروتس���تانتية في مدينة 
ازمير المطلة على بحر ايجه.

وس���جن لس���نتين تقريبا بتهمة 
اإلرهاب، لكنه وض���ع قيد اإلقامة 

الجبرية االربعاء.
ورد ترام���ب الخمي���س عل���ى قرار 
المحكم���ة مطالبا باطالق س���راحه 
ف���ورًا ومح���ذرًا م���ن أن الوالي���ات 
"عقوب���ات  س���تفرض  المتح���دة 

ش���ديدة عل���ى تركي���ا العتقالها 
الطويل" لبرانسون.

وكانت العالقات ق���د توترت بين 
الدولتي���ن على خلفي���ة عدد من 
القضاي���ا منه���ا دعم واش���نطن 
لفصيل كردي سوري تعتبره تركيا 
قيامها  وع���دم  إرهابية،  مجموعة 
بتس���ليم الداعية فت���ح الله غولن 

المقيم في بنسلفانيا.

وألمح اردوغان في أيلول/ سبتمبر 
إل���ى أن تركي���ا يمك���ن أن تطلق 
الواليات  سراح برانسون إذا قامت 
المتحدة بتس���ليم غول���ن، وهو ما 

رفضته واشنطن.
تتهم أنقرة غول���ن بالوقوف وراء 
محاولة االنقالب الفاشل عام 2016 
إلطاح���ة اردوغان، وه���و ما ينفيه 

بشدة.

»واشنطن يمكن أن تخسر شريكًا قويًا ومخلصًا مثل تركيا«
أردوغـان يحـذر واشنطـن مـن فـرض 

االستقالل/ وكاالتعقوبـات علـى خلفيـة توقيـف قـس أميركـي
أقال وزير النقل المصري هش���ام عرفات، أمس األحد، رئيس "الهيئة القومية لس���كك 
حديد مصر"، على خلفية حادث قطار جنوبي البالد، يعد الثاني من نوعه الشهر الجاري.

وقال���ت وزارة النقل المصري���ة، في بيان لها: إن "وزير النقل قرر تكليف أش���رف محمد 
رس���الن، بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لس���كك حديد مصر"، خلفا لسيد 

سالم".
ويأتي القرار في أعقاب خروج بعض عربات قطار )القاهرة / أس���وان( عن القضبان صباح 
أمس، ما أس���فر عن إصابة ستة أشخاص على األقل بجروح، وفق تقارير صحفية محلية. 
والحادث هو الثاني من نوعه خالل يوليو/ تموز الجاري، إذ سبق وخرجت ثالث عربات من 
أحد القطارات عن القضبان بمحافظة الجيزة )غرب القاهرة( ما أس���فر عن إصابة نحو 60 
شخصًا. و"الهيئة القومية لسكك حديد مصر" هيئة حكومية مسؤولة عن تسيير حركة 
القطارات في البالد، وتنقل س���نويًا نحو نصف مليار راكب و6 ماليين طن من البضائع، 

حسب ما تعرف بنفسها على موقعها اإللكتروني.

االستقالل/ وكاالت:
قال رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد لولي عهد أبو ظبي 
محمد بن زايد "ال حاجة لنا بأن تعلمونا اإلسالم، فقد ضاع 
منكم.. ما نريده منكم أن تعلمونا اللغة العربية س���ريعا 
لنفهم اإلس���الم الصحيح جيدًا، ثم نعيدكم أنتم أيضا 

ًإلى الطريق الصحيح".
وجاء هذا الرد في س���ياق حديث ش���خصي، عرض فيه 
رئيس الوزراء اإلثيوبي توجهه إلنش���اء معهد إسالمي، 
وختم بالقول "بماذا تستطيعون مساعدتنا؟". فرد بن زايد 

"نحن معكم بكل شيء وسنقوم بتعليمكم". فاستوقفه 
آبي أحمد، ورد عليه بعدم الحاجة لتعلم الدين بل اللغة.

وأض���اف "قلت له لو جمعن���ا كافة س���كان دول الخليج 
فس���نجد أن تعدادهم أقل بكثير من تعداد المسلمين 
ف���ي إثيوبيا، فقال لي لماذا تذكر الع���دد؟! فقلت له ألن 

اإلسالم يؤمن بالجماعة كمصدر للقوة".
وتحدث آبي أحمد عن تاريخ اإلس���الم في بالده، فقال: إن 
أول من أرضعت النبي محمد صلى الله عليه وس���لم هي 
"بركة" الحبشية، وأول مؤذن في اإلسالم "بالل" الحبشي. 

وقد كانت الحبش���ة أول ب���الٍد آوت صحاب���ة النبي عليه 
الس���الم حينما لقوا األذى والع���ذاب من أهلهم في مكة 
بس���بب دينهم، وقد رفضت الحبشة قبول الرشوة مقابل 
إعادته���م لقريش. فتاريخ اإلس���الم ف���ي إثيوبيا قديم 

وعريق، والمسلمون جزء أصيل من نسيجنا االجتماعي.
وق���د وردت تصريحات آبي أحمد عل���ى صفحة "إثيوبيا 
بالعربي" عل���ى موقع تويتر التي نقل���ت مقتطفات من 
حديثه ف���ي لقاء مفت���وح للجالية نظمت���ه منظمة بدر 

اإلثيوبية بمدينة فرجينيا األميركية أمس.

االستقالل/ األناضول:
دخل مئات المتظاهري���ن العراقيين في محافظة المثنى )جنوب(، أمس األحد، في 
اعتصام مفتوح، وس���ط مدينة الس���ماوة مركز المحافظة، لحين استجابة الحكومة 
االتحادي���ة لمطالبه���م.  وقال كاظم عبد اللطيف، وهو ناش���ط في التظاهرات، في 
اتص���ال هاتفي مع األناضول، "بعد تنصل الحكوم���ة االتحادية من تنفيذ وعودها 
وعدم االستجابة لمطالبنا، قررنا اللجوء إلى االعتصام المفتوح".  وأوضح عبد اللطيف 

أنه "ال تراجع عن االعتصام حتى تحقيق جميع المطالب". 
وأشار أن "محافظة المثنى تعتبر منكوبة بسبب غياب أغلب الخدمات األساسية". 

إقالة رئيس سكك حديد 
مصر على خلفية حادث قطار

العراق: المئات يدخلون 
في اعتصام مفتوح بالمثنى 

لتحسين الخدمات الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان

آبي أحمد لـ »بن زايد«: علمونا العربية ونعلمكم اإلسالم الصحيح

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب، أمس األحد، جزيرة لومبوك اإلندونيسية 

إلى 14 قتيال و162 مصابا.
ونقلت وكالة "أسوش���يتيد برس" األمريكية، عن سوتوبو بورو نوغروهو، المتحدث 
باسم وكالة التخفيف من الكوارث قوله: "لقى 14 شخصًا مصرعهم بينهم 10 في 
المنطقة الشرقية من الجزيرة، فيما أصيب 162 آخرين بينهم 67 في حالة حرجة".

وأضاف سوتوبو أن "عدد القتلى قابل للزيادة خالل الساعات المقبلة".
وض���رب زلزال قوته 6.4 درجة على مقياس ريخت���ر جزيرة لومبوك، صباح أمس؛ ما 

أسفر عن تدمير أكثر من ألف منزل.

أندونيسيا: 14 قتيـال 
وتدميـر أكثر من ألـف 

منـزل بزلـزال

االستقالل/ األناضول:
عبر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس األحد 
عن حرص بالده على تعزيز وتطوير عالقتها مع المغرب.

ج���اء ذلك في برقية بع���ث بها للملك محمد الس���ادس 
بمناسبة ذكرى توليه عرش المملكة المغربية.

وش���دد ولد عبد العزيز في البرقي���ة التي اطلعت عليها 
األناض���ول، على أن بالده حريصة عل���ى أن تنمو وتتطور 
عالقتها م���ع المغ���رب: "تحقيقًا لما فيه خير ش���عبينا 

الشقيقين وإسهامًا في بناء اتحاد مغربنا العربي الكبير".
وتش���هد العالقة بين الرباط ونواكش���وط التي توصف 
بالمعقدة، أحيانًا، تباينًا في مواقفهما من بعض القضايا 

اإلقليمية خصوصا فيما يتعلق بملف إقليم الصحراء.
وتؤك���د الحكومة الموريتاني���ة أن موقفها من النزاع في 
الصح���راء، موق���ف حيادي يهدف في األس���اس للعمل 
من أجل إيجاد حل سلمي للقضية يجنب المنطقة خطر 

التصعيد.

وب���دأت قضية الصحراء ع���ام 1975، بعد إنهاء االحتالل 
اإلسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب 
و"البوليس���اريو" من جهة، وبين هذه األخيرة وموريتانيا 
من جهة ثانية إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1979 مع 
موريتانيا، التي انسحبت من إقليم وادي الذهب، قبل أن 
تدخل إليه القوات المغربية. بينما توقف النزاع المسلح 
م���ع المغرب عام 1991، بعد توقي���ع اتفاق لوقف إطالق 

النار.

االستقالل/ وكاالت
أعلنت الس���لطات الصربية أن محاميًا بارزًا كان عضوًا في فريق الدفاع عن الزعيم 
الصربي الراحل س���لوبودان ميلوسوفيتش؛ قتل بالرصاص أمام منزله في بلغراد 
الس���بت، ولم يتبين بعد المس���ؤول عن مقتله. وقال���ت وزارة الداخلية الصربية 
-في بيان- إن المحامي دراغوس���الف أوغنيانوفيت���ش )57 عاما( ُقتل بالرصاص 
أمام المبنى الذي يضم ش���قته السكنية، بينما أصيب نجله )26 عاما( في ذراعه 
اليمنى، مضيف���ة أنها تبحث عن المهاجم. وفي بداي���ات األلفية الجديدة، كان 
أوغنيانوفيت���ش عضوًا في فريق قانوني للدفاع عن ميلوس���وفيتش الذي كان 
يحاكم بتهم ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوس���الفيا 
السابقة في الهاي بهولندا، لكن ميلوسوفيتش توفي بنوبة قلبية داخل سجنه 

عام 2006 قبل صدور أي حكم ضده.
وعلى مدى س���نوات، دافع أوغنيانوفيتش عن عدد من الش���خصيات البارزة في 
عالم اإلجرام، بينما شهدت بلغراد على مدى العامين الماضيين مقتل العديد من 

أعضاء شبكات الجريمة المنظمة المعروفين في صربيا والجبل األسود.

صـربيا: مصـرع محامـي 
»ميلوسوفيتش« وشبكات الجريمة 

موريتانيا: حريصون على تعزيز العالقات مع المغرب

االستقالل/ وكاالت:
أدان البيان الختامي لمؤتمر "منبر األقصى" للدعاة والخطباء 
الذي اختتم أعماله مس���اء الس���بت بالعاصم���ة التركية 
إس���طنبول، الدول التي تسعى سرًا وعالنية لتبني ما بات 

يعرف ب�"صفقة القرن".
كم���ا حذر المجتمعون في المؤتم���ر، البالغ عددهم حوالي 
400 عال���م وداعي���ة من مختل���ف الدول اإلس���المية، من 
أن المس���جد األقص���ى وكل اآلثار اإلس���المية في القدس 

تتعرض لخطر اإلزالة والتهويد الممنهج.

وأكد األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي 
الق���ره داغي أن "م���ا يطيل محنة القدس ه���ي الخالفات 

العربية وتحديدا في البيت الخليجي".
وأضاف أنه "من غير المعقول صرف الجهود إلى تسييس 
الحج إلى بيت الله الحرام، وحصار الدول بعضها لبعض بدال 

من صرف جهودها إليجاد حل إلنقاذ الحرم اإلبراهيمي".
وقد ناقش المؤتمر آليات تس���ويق القضية الفلسطينية 
إعالميا، وإعداد خطط عمل تقدم للمؤسسات الداعمة لهذه 

القضية.

ويرمي المؤتمر، وفق منظميه، إلى تأهيل رموز مقدس���ية 
متخصص���ة في مختل���ف المجاالت، وصناع���ة مرجعيات 
فكرية وثقافية قادرة على ش���رح القضية الفلس���طينية 
بمختلف أبعاده���ا، وبناء حاضنة معرفية لمختلف العلوم 

المقدسية.
كما يس���عى القائمون على المؤتمر لجعله منصة لتنفيذ 
مشاريع وبرامج مستمرة خاصة في القدس، فضال عن حشد 
التجمعات العربية لخدمة القضية الفلس���طينية ونش���ر 

الوعي حولها.

»منبر األقصى« يدين صفقة القرن وتهويد القـدس
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن انا المواط���ن / محمود محمد س���ليم البنا  عن 
فقد هويت���ي التي تحم���ل رق���م : )800858359 (                
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة            

أعلن انا المواطن / س���ندس سمير إبراهيم طه   عن 
فقد هويتي التي تحمل رقم : )411975907( فعلي 
من يجدها رجاء ان يس���لمها مشكورا إلي أقرب مركز 

شرطة           

أعلن ان���ا المواطن /  بيان محم���د صالح العصار  عن 
فق���د هويتي الت���ي تحمل رق���م :)  803736412  (             
فعلي من يجدها رجاء ان يسلمها مشكورا إلي أقرب 

مركز شرطة 

مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية
مرة أخرى تأتي البش���ريات الكبريات، ويكاد الكثير منا يجزم 
بأنها مس���ألة وقت وسريًعا ستبتس���م الدنيا لقطاع غزة من 
مصالح���ة ورفع للحصار ورواتب وتدفق أم���وال وإعادة إعمار، 
وه���ذا ليس مرده التف���اؤل المبالغ فيه وال ضع���ف الذاكرة، 
فس���كان القطاع الذين يشعرون بالغرق ليس أمامهم سوى 
التمس���ك بقش���ة األمل والتف���اؤل بكل حمل، وب���كل ما قد 
يجلب الخير أو يدرأ الش���ر، كم���ا أن موجات األخبار المفتوحة 
على مبادرات وزي���ارات ولقاءات بال انقطاع ومع هذا الكم من 
التسريبات المتفائلة تساعد على إظهار األمر وكأنه مختلف 

هذه المرة.
فضاًل عن أن ثمة جملة م���ن الحقائق واألقوال التي ال يمكن 
القفز عنها، وربما س���اعدت في خلق ودفع هذا الحراك وهذه 
الجهود المتواترة والمتس���ارعة من قب���ل العبين كثر، وفي 

مقدمتهم ميالدينوف ومصر، ومنها:
- ال دول���ة االحتالل وال جيش���ها وال الفصائل الفلس���طينية 
يرغبون في تدهور االس���تنزاف إلى حرب، ويخش���ون من أن 
اس���تمرار االس���تنزاف والتصعيد المضبوط قد يتطور رغما 
عنه���م إلى حرب كب���رى. - لدرء خطر ان���دالع الحرب البّد من 
تقديم مبادرات دولية إنس���انية واقتصادية كبرى للقطاع، 
والب���ّد من الضغط على االحتالل لرفع الحصار، والبّد من توفر 

ضمانات بعدم اندالع الحرب.
- البّد من المصالحة الفلس���طينية كس���بيل لعودة السلطة 

لتكون عنواًنا ألّي اتفاقات أو خطط إنقاذ وإسعاف اقتصادية 
للقطاع.

- فشل كل جهد للتدخل في القطاع يتجاوز كل من السلطة 
وحركة حماس، ورغبة أمريكا في تمكين عودة السلطة للقطاع 
ألسباب تتعلق بفشل مشروعها المسمى "غزة أواًل" وكشرط 

لتمرير صفقتها الكبرى.
- س���عي االحتالل وتقديره بأن هذه هي الفرصة المناس���بة 

البتزاز المقاومة عبر ربط اإلنساني باألمني.
بمعن���ى أن هن���اك الكثير من األس���باب والدواف���ع الذاتية 
والموضوعي���ة التي تهيئ الظروف وتدف���ع الجهود إلنجاح 
مبادرة صغرى )ع���ودة الهدوء ورفع جزئي للحصار ومجموعة 

تسهيالت( أو مبادرة كبرى تتوج بالمصالحة وعودة السلطة.
بيد أنه وحتى نقتنع باطمئنان إلى أن هذه المبادرات تمتلك 
مقومات النجاح، البّد أن نقتن���ع أواًل ان ثمة تغييرات كبيرة 
حدثت على المحددات الرئيسية لثوابت سياسات وتوجهات 
الالعبين الرئيسيين، فهل حدث مثل هذا التغيير حًقا؟ ومن 
تفحصن���ا نجد أن المحددات االحتاللي���ة التي ال زال يحتكر 
نتنياهو صياغتها، والتي تقوم على "ال" للدولة الفلسطينية 
و"ال" لعودة الفلس���طينيين تحت س���لطة واحدة، وتس���عى 
لتحويل االنقس���ام إلى انفصال، و"ال" للمين���اء والمطار قبل 
اتفاقي���ات تنهي الصراع وتوفر ضمانات أمنية، وتكتيكًيا ال 
زالت تربط اإلنساني باألمني )مصير الجنود وإطالق سراحهم(؛ 
كل هذه المحددات ال زالت قائمة ولم يطرأ عليها أي تغيير، 

وال نعتقد ب���أن تغييًرا قريًبا قد يطرأ عليها دون أن تش���عر 
دولة االحتالل بأنها مضطرة لذلك، س���واء بس���بب الضغوط 

العسكرية أو السياسية، فهل هي تشعر بذلك اآلن؟
العكس صحيح، نعتقد بأنها تشعر بحالة من القوة المسنودة 
بظهير قوي داعم، دولي وإقليمي، وهذا ال ينفي بالتأكيد أنها 
تتعرض لضغوط كبيرة ناتجة عن اس���تمرار حراك مسيرات 
الع���ودة وتهدي���دات االنفج���ار، وناتجة أيًض���ا عن ضغوط 
داخلي���ة وأمريكية وإقليمية وأوروبي���ة، يطالبه بعضها برفع 
الحصار أو تخفيفه، ويطالب���ه البعض اآلخر بعدم االعتراض 
على المصالحة الفلس���طينية وعودة السلطة، ونتيجة لهذه 
الضغوط أعلن - أو باألصح سّرب - مكتب نتنياهو أنه بصدد 
تقديم مبادرة. وتقديرنا أنها مبادرة لكسب الوقت وللتنصل 
من المس���ؤوليات وهدفها المن���اورة وتحميل حركة حماس 
مس���ؤولية رفضها ومس���ؤولية ما قد ينجم عن هذا الرفض، 
فهي مبادرة س���تنطوي على عدم وض���وح فيما هو مطلوب 
ومس���تحق من االحت���الل، ووضوح كامل فيما هو مس���تحق 
من الفلس���طينيين، والقليل من التس���هيالت والكثير من 
االشتراطات، وال نعتقد بأن االحتالل سيوافق على أية مبادرة 
في الظروف الحالية ال تش���مل معرفة مصير الجنود كمرحلة 

أولى، وتربط المراحل األخرى بإطالق سراحهم.
ولطالما شعرت الفصائل ودولة االحتالل بأن المعركة بينهما 
ال زال���ت مفتوحة، وأن كل طرف قادر في المعركة القادمة أن 
يحّس���ن ش���روطه، فإن أيًا منهما لن يوافق ولن يكون ُمهيًئا 

لتقدي���م تنازالت نوعية، وإن كل م���ا يمكن الحديث عنه من 
جانب االحتالل هو عودة اله���دوء وتثبيت وقف إطالق النار 
مقابل حلحلة ف���ي الحصار وتس���هيل المب���ادرات الدولية 
لمس���اعدة القطاع بش���روط سياس���ية وأمنية. أما المقاومة 
م���ن جهتها فال نعتقد بأنها تقب���ل بإجهاض حراكها دون 
الحصول على إنجازات نوعية، كما أنها س���تظل ترفض ربط 

مصير الجنود بالحصار.
أم���ا المح���ددات الفتحاوي���ة - الحمس���اوية على مس���توى 
المصالحة فلم يطرأ عليها أي تغيير جدي يس���مح باختراق 
كبير، فالسلطة لم تغّير موقفها من مطلب التمكين والسلطة 
الواح���دة والس���الح الواحد، كم���ا ان حركة حم���اس لم تغير 

مواقفها هي األخرى.
وفي ظل تمسك كل طرف من الالعبين الرئيسيين بمحددات 
مواقفه، فإن هامش المناورة لدى الوس���طاء إلحداث اختراق 
كبير يبدو محدوًدا ومرتبًطا بش���كل أساسي ببراعة الوسيط، 
إبداع تقديم مب���ادرات تلتف على عوام���ل الرفض إلحداث 
خلخلة على األقل في المواقف الرافضة وجعلها تقبل فكرة 
التعاط���ي اإليجابي مع األمر، وميالدين���وف مع عباس كامل 
يش���تغالن في هامش ضي���ق جًدا، مس���تغلين كل عوامل 
الضغ���ط إلحداث حال���ة تصدع أولية في مواق���ف األطراف، 
موظفين ف���ي ذلك العص���ا والجزرة، فيه���ددان من مخاطر 
االنفجار ويهددان البعض بالبدائل والتجاوز، ويغريان الكل 

بثمار العوائد، فهل ينجحان؟!

القدس المحتلة/  االستقالل:
وجه رئيس وزراء االحتالل "اإلس���رائيلي" بنيامين نتنياهو انتقادات الذعة، أمس األحد، 

لموقف اليسار "اإلسرائيلي" المنتقد لقانون القومية اليهودي العنصري.
ونقلت صحيفة “هآرتس“، عن نتنياهو قوله في مس���تهل جلسة الحكومة األسبوعية، 
أمس:“إن انتقادات اليس���ار الذي يعتبر نفس���ه صهيونيًا ليبرالي���ًا، )لقانون القومية( 

تعكس االنحطاط الذي وصل إليه”.
واته���م نتنياهو منتقدي القانون بأنهم منافقون وأن على “اليس���ار أن يجري مراجعة 
للذات، وأن يسأل نفسه لماذا تحولت مصطلحات مثل أساس الصهيونية، ودولة قومية 
يهودية ل�"شعب إسرائيل" في أرضه، لدى اليسار إلى مصطلحات وكلمات خشنة )حسب 

وصفه(، يخجل منها”. على حد تعبيره.
ويواجه قانون القومية انتقادات شديدة من طرف اليسار اإلسرائيلي وكذلك من قبل 
الحركات العربية والدروز، كما وجه 180 مثقفًا "إسرائيليًا" رسالة إلى نتنياهو تطالب 
بإلغائه، بالمقابل يصر نتنياهو وبعض شركائه في االئتالف الحكومي خاصة وزير 

التعليم نفتالي بينيت على رفض إجراء أية تعديالت على نص القانون.
وأقر الكنيست قانون “القومية”، بصيغته النهائية في 19 يوليو/تموز الجاري، وينص 

على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”.
كما ينص القانون على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل محصور في اليهود”، 
وأن “القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، 
ويلغي بذلك كون اللغة العربية لغة رس���مية أيضا. وفق ما ورد في نص القانون المثير 

للجدل.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن النائ���ب العربي  زهير بهل���ول من كتلة 
"المعسكر الصهيوني" التي تترأس المعارضة 
في البرلمان "اإلسرائيلي"، استقالته من منصبه 
عضوًا عن الكتلة في البرلمان اإلسرائيلي خالل 

مقابلة له ببث حي ومباشر.
وأكد بهلول أن اس���تقالته تأتي احتجاجًا على 

تش���ريع قانون القومية الذي القى غضبًا عربيًا 
وعالميًا واسعًا. وقال بهلول "أعلن استقالتي من 
الكنيست. بعد انتهاء االستراحة في البرلمان، 
سيتم قبول استقالتي، ولن أعود إلى الكنيست. 
القرار االستثنائي يأتي بسبب قانون القومية، 
الذي يخرج السكان العرب من خالل القانون إلى 

خارج طريق المساواة في إسرائيل".

وتاب���ع بهل���ول "هل عل���ي أن أضفي ش���رعية 
الت���ي  والمتطرف���ة  العنصري���ة  للكنيس���ت 
تضطهدنا مرة تلو األخرى؟ ال أستطيع الجلوس 
ومشاهدة ذلك يحصل. واستقالتي تأتي ألنني 
عندما س���أضطر إلى تقدي���م إجابات لحفيدي، 
سأخبره بأنني استقلت بعد أن تم تشريع هذا 

القانون ".

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال موقع "كان" العبري: إن قادة االحتالل اإلس���رائيلي اجتمعوا أمس األحد؛ لبحث 

الوضع في "الجنوب" برئاسة وزير الحرب أفيغدور ليبرمان.
وق���ال الموقع العب���ري: إن االجتماع يعقد لتقييم الوضع ف���ي القيادة الجنوبية مع 
رئيس هيئ���ة األركان، وقائد القيادة الجنوبية، ومنس���ق األنش���طة الحكومية في 

المناطق والشاباك.
وحس���ب الموقع، رّكز وزير الحرب على ما أسماه "استعداد جيش االحتالل على طول 
الحدود مع غزة، والحاجة إلى االستعداد لكل سيناريو وفًقا للتطورات في غزة وسلوك 

حماس" حسب تعبيره.

عبـاس وميالدينـوف .. هـل ينجحـان فـي االختـراق ودرء الحـرب؟
بقلم: �إ�سماعيل مهرة

االحتــالل يغلق مـلـف التحقيــق 
فــي االعتــداء علــى النائــب عــودة

احتجاجًا على قانون »القومية«
نائـب عــربي يـقـدم استقالتـه 

مـن الكنيسـت  علــى الهــواء مباشــرة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أوصت وح���دة التحقيق���ات مع أفراد ش���رطة 
االحتالل اإلس���رائيلي )ماح���ش( بإغالق ملف 
التحقي���ق مع المش���تبه بهم باالعت���داء على 
رئيس القائمة المش���تركة النائب أيمن عودة، 
خالل أح���داث أم الحيران في كان���ون الثاني/ 
يناي���ر 2017، فيما أوص���ت بمحاكمة تأديبية 
لش���رطيين أعاقا مجري���ات التحقي���ق، وذلك 
بحسب ما جاء بصحيفة "هآرتس" العبرية أمس 

األحد.
قدم���ت  "ماح���ش"  أن  "هآرت���س"  وأضاف���ت 
توصياته���ا للنائب العام اإلس���رائيلي ش���اي 
نيتسان، قبل عدة أش���هر، لكنه لم يبت حتى 
اللحظ���ة فيما إذا كان س���يعمل وفقًا لتوصية 

"ماحش" ويغلق الملف.
ونقلت عن مصدر في س���لطة "إنفاذ القانون"، 
وفق موق���ع ع���رب 48، أن "ماح���ش" تعمدت 
المماطل���ة في التحقيقات، حي���ث تم إخضاع 
المش���تبهين المتورطي���ن بإط���الق األعي���رة 
المطاطية تجاه »عودة« والمتظاهرين لجلسات 
استجواب بعد 5 أشهر، وتم استجوابهم فيما 
يتعلق باس���تخدام غاز الفلفل بعد 5 أش���هر 

أخرى.
وأوضح المصدر أن المش���تبهين أنكروا إطالق 
األعيرة المطاطي���ة وادعوا أن »ع���ودة« أصيب 
بحجارة المتظاهري���ن الغاضبين من أحداث أم 
الحيران )استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان 

وهدم المنازل(.
ول���م تنجح التقارير الطبية في تحديد س���بب 
إصابة ع���ودة، لتقرر الوح���دة، إغالق التحقيق، 
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ودفعت 

الضغوطات السياسية، "ماحش"، إلى إعادة فتح 
الملف والتحقيق في استخدام غاز الفلفل ضد 

عودة والمتظاهرين.
وأش���ارت "هآرت���س" نقاًل ع���ن مطلعين على 
مجريات التحقيق، إلى أن أفراد شرطة االحتالل 
لم يذكروا ش���يئا منذ البداي���ة، خالل ملفاتهم 
بالمواجهة  التفصيلي���ة لألح���داث، يتعل���ق 

االستثنائية مع عودة.
وقال المصدر: إن���ه كان من الصعب على أفراد 
الش���رطة تحديد الش���خص الذي هاجم عودة 
بالغاز، رغم أن األحداث موثقة بأشرطة الفيديو 
التي التقطتها الشرطة نفسها، باإلضافة إلى 
م���ا تم التقاطه بواس���طة الصحافيين بزعم أن 

أفراد الشرطة كانوا ملثمين.
وف���ي وقت الح���ق، تبّين أن ضب���اط في وحدة 
المش���تبهين أعاقوا التحقيقات وأرشدوا أفراد 
الش���رطة المش���تبهين باالعت���داء )10 أفراد( 
كيف يتصرفون خالل التحقيقات، وطالبوهم 
بالتركيز على أكثر من مسألة، أهمها أن يؤكدوا 
للمحققين أنهم تصرفوا في ظروف صعبة، في 
ظل وفاة صديقهم وزميلهم، بل وأوصوا بعدم 
قبولهم للخضوع لفحص جهاز كشف الكذب.

�لنائب �أمين عودة

نتنياهو: موقف اليسار »اإلسرائيلي« 
مـن قانـون »القوميـة« »منحـط« !

قـادة االحتــالل يلتئمـون 
لبحـث الوضـع بـ »الجنـوب«
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االستقالل/ وكاالت:
اكتشفت دراسة حديثة سّر ما أطلق عليه "النظام الطبقي"، الذي يحكم 
مملكة ومستعمرات النمل. وقالت مجلة "ساينس" العلمية المتخصصة: 
إن العلماء اكتش���فوا وجود جين، هو م���ن يحكم "النظام الطبقي" الذي 

تعيش فيه مملكة النمل.
وأوضحت الدراسة، التي استمر العلماء عليها لنحو 5 سنوات كاملة، أن 
الملكة في مس���تعمرات النمل، تمتلك جينًا "فريدًا" هو ما يجعلها في 
أعلى الس���لم "الطبقي" لمملكة النمل، بخالف باقي النمل، الذي يعمل 

على خدمة الملكة فقط.
وأطلق العلماء على هذا الجين اسم "ILP2"، وهو مسؤول عن إفراز هرمون 
في جس���د الملكة، يمنحها الخصوبة الوافرة، بعكس باقي النمل، الذي 
يتكاث���ر لمرة واحدة فقط في حياته، وهو م���ا يحولهم إلى عمال طوال 

عمرهم لخدمة "الملكة" ذات الخصوبة الوافرة.

وقالت الدراس���ة: "الهرمون الذي يفرزه ذلك الجين يكون مس���ؤوال عن 
عملية التكاثر، فمن يمتلك هذا الجين يصبح ذا خصوبة أكبر وقادرًا على 
وض���ع البيض طوال حياته، ومن ال يوجد به هذا الجين يحرم من عملية 

التكاثر وال يتمتع بها إال مرة واحدة في حياته"!.
وق���ال دانيال كروناور، الباحث في جامع���ة "روكفلر" األمريكية المؤلف 
الرئيس���ي للدراس���ة: "إن ملكات النمل يحظين بمس���تويات عالية من 
الهرمون، ما يجعلها تضع البيض باس���تمرار بعكس باقي النمل، الذي 
يتحول لرعاي���ة الذرية الجديدة من النمل، ويصبح فيما بعد نمال عامال، 

وتصبح النملة البيوض عبارة عن ملكة".
وتاب���ع: "التكاث���ر هو المتحكم األساس���ي في س���لوك النم���ل داخل 
المس���تعمرات، خاصة أن النم���ل كائن اجتماعي، متج���اوب مع ذريته 
وحريص على رعايتها، تقوم الملكة بعملها وهو وضع البيض، في حين 

يفني الباقون أعمارهم في رعاية ذريتها".

يعتبر الكبد من أهم األعضاء في جسم اإلنسان؛ ألنه بمثابة آلة تنظيف 
السموم األساس���ية في الجسم، والحفاظ عليه يعني الحفاظ على كل 
أعضاء جسم اإلنس���ان، خصوصًا أن له دورًا كبيرًا في إحداث توازن في 
مس���تويات الدهون في الدم، ودورًا في تنظيم مستويات سكر الدم، 
وكذل���ك دورًا في التخلص من الس���موم واألدوية والم���واد الكيماوية 

الزائدة عن الحاجة.
وإليكم أهم األطعمة التي تعزز من قوة الكبد، وتساهم في الحفاظ عليه.

الثوم
يع���د الثوم من أهم األطعم���ة المفيدة للكبد، ويمكن 

تناوله مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.
البنجر والجزر

يس���اهمان في تنقية الكبد من الس���موم؛ 
إلحتوائهم���ا على الفالفونوي���د والبيتا 

كاروتين.
اللوز األخضر

الكبد من  الل���وز األخض���ر  ينظ���ف 
تتجمع  التي  والس���موم  الدهون 

فيه.
الشاي األخضر

يقوم الش���اي األخض���ر بتحفيز 

الكبد للقيام بوظائفه، ويحمي خالياه، ويكافح نمو الخاليا الس���رطانية 
فيه؛ لتواجد أقوى مواد مضادة لألكسدة فيه وهو الكاتشينز.

الجريب فروت
يس���اهم الجريب فروت ف���ي زيادة إفراز إنزيم���ات الكبد التي تخلص 

لغناه م���ن الس���موم  الكب���د؛  ويطه���ر 
ة بمض���ادات  كس���د أل ا

وفيتامين ج.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن إدارة فيسبوك تعتزم 

تكوين جيش من الموظفين بهدف مراجعة المحتوى المسيء 
على صفحات الش���بكة على مدار الس���اعة ومن مختلف أنحاء 

العالم.
وأضاف���ت الصحيف���ة، أن ه���ذا التطور يأت���ي في خضم 

االنتقادات المتزاي���دة، التي يتعرض لها 
فيس���بوك بشأن ترويجه 

للمحتوى غير الالئق 
مث���ل الص���ور 

والمقاطع اإلباحية، فضاًل عن مشاهد حاالت االنتحار 
المتكررة، التي بثها كثيرون عبر المنصة 

بشكل مباشر.
أف���راد  أن  الصحيف���ة،  وأك���دت 
الفري���ق سينتش���رون في جميع 
أنح���اء العالم، حت���ى يتمكنوا من 
التعامل مع ما ينشر باللغة األصلية 
لمستخدمي الموقع، بدون الحاجة إلى 
الترجمة التي قد يساء فهمها في كثير 
من األحيان.ووفق���ًا للصحيفة، فإن فريق 
العمل لمراجعة المحتوى س���يضم حوالي 
7 آالف و500 ش���خص يعكف���ون على مدار 
الساعة على مراجعة المحتوى للتأكد من خلوه 
من العنف أو التحريض ضد اآلخرين في محاولة 

لتقليل االنتقادات الموجهة للشركة.
ُيش���ار إلى أن لدى فيس���بوك 4 آالف و500 موظف 
يعملون في فريق مراجعة المحتوى، قبل أن يضيف 
إليه���م 3 آالف آخرين من أج���ل تكثيف التصدي 
للمضامين الداعية للكراهية وإساءة معاملة األطفال 

وإيذاء النفس.

»فيسبــوك« يجهــز جيشــًا
 لمراجعــة المحتــوى »المســيء«

االستقالل/ وكاالت:
التقدم في العمر أمر ال يمكن وقفه، لكن س���رعة ظهور عالمات الش���يخوخة 

تتأثر بعدة عوامل، منها: التلوث البيئي، والتوتر، ونمط الحياة غير الصحي.
وبحسب دراس���ة جديدة توجد عوامل خاصة تتعّلق بالمرأة منها كثرة عدد 
مرات الحمل، فقد تبين أنه مع كل حمل تزداد شيخوخة خاليا المرأة بمعّدل 

يتراوح بين 6 أشهر وسنتين!
وق���د قام الباحثون في هذه الدراس���ة التي نش���رتها دورية »س���اينتفيك 
ريبورتس« بفحص مئات األمهات الش���ابات وفي منتص���ف الُعمر، لديهن 
تاري���خ متنوع مع الحمل، منهن من حملن مرة أو أكثر، وتم فحص عينات من 
الشفرة الوراثية )دي إن إيه( والتي يمكن منها كشف مدى شيخوخة الخاليا 

والعمر الحقيقي لها، ومقارنتها بالعمر الرسمي.
وأظهرت نتائج األبحاث أنه أثناء الحمل نفس���ه تبدو خاليا المرأة أكثر شبابًا، 
لكن بعد انتهاء رحلة الحمل تزداد ش���يخوخة خاليا الجسم ما بين 6 أشهر 
إلى سنتين. ويؤدي الحمل المتعدد إلى تسريع عالمات الشيخوخة والتقدم 

في الُعمر.
وتتبع الباحثون بعض النساء المشاركات في الدراسة لمدة 13 عامًا، تم فيها 
مراقبة البيانات الصحية والغذائية الس���تبعاد مؤثرات التغذية والنش���اط 

البدني، ورصد تأثير الحمل وحده على شيخوخة الخاليا.

كل حمل يزيد 
شيخوخة المرأة من 
6 أشهر إلى سنتين!

لتعزيز صحة الكبد.. عليك بهذه األطعمة 

االستقالل/ وكاالت:
طور باحثون في شركة آي بي إم برنامج ذكاء اصطناعي فريد 
يأملون أن يصبح يومًا ما بمثابة ش���اعر ذكي قادر على كتابة 

سونيتة على غرار سوناتات شكسبير.
واستند الباحثون في تعليمهم البرنامج على كتابة سونيتة 
"قصيدة م���ن 14 بيت"، عل���ى 2600 س���ونيتة مأخوذة من 
قاعدة بيان���ات مجانية على اإلنترنت لكتب ليس لها حقوق 
نشر تسمى ب�"مش���روع غوتنبرغ"، التطوعي لتخزين األعمال 

الثقافية رقميًا.
واعتمد الباحثون على 3 تقنيات في تدريب برنامجهم، األولى 
أنماط القافية، والثانية نوع اللغة المستخدم في السونيتة، 
arXiv." والثالثة قافية بيوت الشعر، بحسب ما ورد في موقع

."org
"وكتب الباحثون أنه بمجرد تحليل 2600 سونتية، بدأ البرنامج 
في كتابة السونتية الخاصة به، واستعان الباحثون بمجموعة 
شعراء لتقييمها، لم يتمكنوا من التمييز بين سونيتة الذكاء 

االصطناعي ونظيرتها لشكسبير.
وبحس���ب الباحثين، كان شاعر الذكاء االصطناعي أفضل من 
نظيره البش���ري في بعض الجوانب، حيث حاز نموذج الذكاء 
االصطناع���ي على أعل���ى التصنيفات في كل م���ن القافية 
واألوزان، إال أنه ينقصه جانب هام وهي المشاعر واألحاسيس.

مملكــة النمــل..
 يحكمهــا »النظــام الطبقــي«!

تنقصه المشاعر.. 
برنامج ذكاء اصطناعي 

يصبح شاعرًا!
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الضفة الغربية / االستقالل:
اس���تعاد ش���باب الخليل، نغم���ة االنتصارات ف���ي بطولة كأس 
أب���و عمار، بعد الفوز العريض عل���ى مركز طولكرم بثالثة أهداف 
لهدف ، و كان التعادل اإليجابي سيد الموقف بين هالل القدس 

و السموع ، بالجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة و الثانية.
حقق شباب الخليل فوزًا مقنعًا على مركز طولكرم ، بثالثة أهداف 

مقابل هدف وحيد .
و بهذا الفوز رفع الش���باب ، رصي���ده إلى 3 نقاط بالمركز الثاني ، 
خل���ف أهلي الخليل المتصدر ب�6 نق���اط، بانتظار الجولة الثالثة 

واألخيرة لتحديد أصحاب المركزين األول والثاني.
ن من التسجيل  وفرض الشباب، أفضليته منذ بداية اللقاء، وتمكَّ
عبر الوافد الجديد سامح مراعبة، ثم عاد وأضاف الهدف الثاني، 
وس���جل إياد األعسم الهدف الثالث للش���باب، بينما أحرز هدف 

مركز طولكرم منصور مصلح.
وفي الشوط الثاني، توالت الهجمات من كال الفريقين مع وجود أفضلية واضحة 

للشباب، لكن الشباك لم تهتز ، لينتهي اللقاء لصالح الشباب )1-3(.
هذا و فرض ش���باب الس���موع، التعادل اإليجابي بهدف ل���كل فريق  على هالل 
الق���دس . ليحافظ هالل القدس، على صدارة المجموعة الثانية؛ ورفع رصيده ل�4 
نقاط، بفارق نقطة عن مركز األمعري الذي فاز أول أمس، على مؤسسة البيرة )0-2(، 

بينما رفع السموع رصيده، إلى نقطتين من تعادلين.

وخ���اض هالل القدس، اللقاء بالعبين أغلبهم م���ن الصف الثاني، في ظل الراحة 
السلبية لمعظم نجوم الفريق األول، بسبب طول الموسم الكروي.

وأهدر السموع، فرصة التقدم بالهدف األول، عندما أهدر رامي مسالمة، ركلة جزاء 
في الدقيقة األخيرة من الشوط األول.

وبالش���وط الثاني، نجح الهالل في التقدم أواًل عن طريق ساري جاد الله، لكن قبل 
نهاية اللقاء استغل رامي مسالمة خطًأ من الحارس رامي حمادة ليدرك التعادل، 

ويجدد آمال فريقه في المنافسة على الصعود للمربع الذهبي .

غزة/ محمد العقاد:
أكد المدير الفني لنادي ش���باب األمعري إيهاب أبو جزر 
أن الفريق يس���عى إلى تحقيق إنجاز هذا الموس���م في 
دوري المحترفين وترك بصمة واضحة وتقديم مستوى 

يليق بتاريخ هذا النادي العريق.
وش���دد أبو جزر في حدي���ث خاص ل��" االس���تقالل" أن 
الفريق قادر على البقاء في دوري المحترفين ومنافس���ة 
جميع الفرق بش���كل قوي، مبين���ًا أن دوري المحترفين 

يختلف كليًا عن دوري االحتراف الجزئي.
وأضاف" الفريق واجه صعوبات كبيرة من أجل الصعود 
لدوري المحترفين هذا الموس���م رغم المنافسة القوية 

بين الفرق، مشيرًا إلى أنه استطاع التغلب على الظروف 
التي مر بها النادي  والصور بالفريق لدوري المحترفين .

وأشار أبو جزر إلى أن الفريق انتهى من جميع تعاقداته 
هذا الموس���م واألمور تس���ير بش���كل جيد، مشددًا أن 
اإلدارة اس���تعدت لتقديم الدعم الكامل وتوفير جميع 

االحتياجات التي يطلبها الفريق.
 ولف���ت الى أنه بدأ فت���رة اإلعداد للموس���م الجديد مع 
الفريق مبكرًا في ظل فت���رة الراحة الطويلة التي حصل 
عليها الالعبون، مبينًا أن دوري االحتراف الجزئي انتهى 
قبل دوري المحترفين وال يريد أن يعطي الالعبين فترة 

راحة أطول من ذلك.

�أبو جزر: ن�صعى  لرتك ب�صمة
 و��صحة  بدوري �ملحرتفني

القدس  المحتلة/ االستقالل :
أعلن نادي هالل القدس عن صفقاته الجديدة في فريق 
المحترفين للموسم القادم وذلك على لسان مديره الفني 
خضر عبي���د ، حيث نجح الفريق بض���م 6 العبين و هم 
.. المهاجم محمود عويس���ات ، و نجم شباب خانيونس 
باس���ل أبو بطنين و عودة النجم المدافع رامي الساحلي 
إلى هالل القدس و الالعب محمد اليوسفين القادم من 
فريق »شفا عمرو« علي نعمة القادم من فريق الظاهرية 
، كم���ا تم التجدي���د مع جوناثان س���وريا ، و التوقيع مع 
مدرب اللياقة البدنيه ريفاز زينغا الذي عمل مدربًا للياقة 

البدنيه مع المنتخب الوطني الفلسطيني .

هالل �لقد�س 
يعلن عن �صفقاته �جلديدة

�صباب �خلليل »ي�صرب« طولكرم بالثالثة 
وهــالل �لقــد�س و �ل�صمــوع »حبايــب«

االستقالل / وكاالت:
كشفت تقارير صحفية عن خروج 
البلجيك���ي إيدين ه���ازارد، نجم 
ريال  تشيلس���ي من حس���ابات 
مدري���د اإلس���باني، خ���الل فترة 

االنتقاالت الصيفية الجارية.
وبحسب ما نشرته شبكة "سكاي سبورتس"، 

فإن جولين لوبيتيجي، مدرب ريال مدريد الجديد، 
يريد االعتماد على إيسكو، كمفتاح لمشروعه الجديد 

في البرنابيو، ولذلك ال يريد استقدام هازارد.
وأضافت الش���بكة أن ريال مدري���د كان يضع هازارد 
ضمن خياراته، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو 

رونالدو.
وتابعت الشبكة أن بعض التقارير تحدثت عن 

رفض ريال مدريد، دف���ع 200 مليون يورو، 
للحص���ول على خدمات نج���م البلوز هذا 

الصيف.
وشددت الشبكة على أن ريال مدريد 
تخلى ع���ن فكرة ضم ه���ازارد، في 
الصيف الجاري، نظًرا لوجود ماركو 

أسينسيو .

االستقالل / وكاالت
أفادت تقارير صحفية إس���بانية ، 
بأن برش���لونة، يرغب في التعاقد 
مع "صفقة مستحيلة" في الصيف 

الجاري.
نش���رته  م���ا  وبحس���ب 
ف���إن  صحيفة "ماركا" اإلس���بانية، 
برش���لونة يتمنى ض���م الدنماركي 
إريكس���ن، من توتنهام،  كريستان 

في فترة االنتقاالت الصيفية.
وش���ددت الصحيف���ة عل���ى أن إدارة 
برش���لونة، ترى أن إريكسن هو الصفقة 
المطلوب���ة ف���ي خ���ط وس���ط الفري���ق 
الكتالون���ي، م���ن أجل تعوي���ض رحيل 

أندريس إنييستا.
وأوضحت الصحيفة أن توتنهام ال يريد 
التخلي عن إريكس���ن مهما كان الثمن، 
وأن الفريق ال يريد التفريط في نجومه، 

الصيف الجاري، بالموسم المقبل.

ريال مدريد يرت�جع 
عن �صم هاز�رد

بر�صلونة يحلم 
باإمتام »�صفقة 

م�صتحيلة«



2018االثنين    ذو القعدة         هـ    يوليو         م    171439 30

غزة/ االستقالل:   
اختتم���ت ش���ركة ج���وال فعاليات 
ببرنامج  الخ���اص  التدريبي  المخيم 
)code for Palestine،وال���ذي   (
يتم تنفيذه عبر مؤسس���ة مجموعة 
المجتمعية  للتنمي���ة  االتص���االت 
وال���ذي يس���تهدف الط���الب ذوي 
المتميزين  العمرية )14سنة(  الفئة 
والطموحي���ن ممن يملك���ون القدرة 
عل���ى المثابرة والتعل���م في مجاالت 
والمبادرات،  والتكنولوجيا  الحاسوب 
والذي���ن يتطلع���ون إلى مس���تقبل 
مهن���ي متميز يس���هم بالنهوض 
المش���اكل  ومعالج���ة  بالمجتم���ع 
والتحدي���ات،  حي���ث يت���م تدريب 
الطالب  لم���دة ثالث س���نوات يبدأ 
بعمر 14 س���نة ويتخرج من البرنامج 

بعمر 17 سنة .
وقال مدير عام ج���وال" عبد المجيد 
ملح���م: يش���رفنا في ج���وال رعاية 
فعاليات المخي���م التدريبي الخاص 
ببرنامج تعلم البرمجة للسنة الرابعة 
على التوالي، ومن���ذ  إطالق البرنامج 
عام 2015 به���دف تعليم مهارات 
البرمج���ة والريادة لط���الب المدارس 
في المرحلة الثانوية بحيث يش���مل 
الطلبة المميزين في الضفة الغربية 
وقط���اع غزة ، وال���ذي يتم تدريبهم 
م���ن خ���الل مجموعة م���ن المدربين 

المتخصصين من جامعات عالمية.
وأوضح ملحم أنه قد تخرج في العام  
2017 الدفع���ة األولى م���ن البرنامج 
والبالغة 22  طالبًا وطالبة من الضفة 
الغربي���ة وقط���اع غزة حصل���وا على 
الثانوية  معدالت عالية في شهادة 

العامة حي���ث تم قب���ول   6 منهم 
في جامع���ات عالمية مث���ل جامعة 
Stanford  و جامع���ة  MIT والبقية 
في الجامعات الفلسطينية مع العلم 
أن 90% من الطالب توجهوا إلكمال 
دراستهم في تخصصات تكنولوجيا 
المعلوم���ات وال���ذي يع���د النتيجة  
األهم الت���ي  نهدف لتحقيقها في 

البرنامج.  
وأكد ملحم على أهمي���ة دعم برامج 
تطوي���ر التعلي���م التكنولوجي في 
فلس���طين، من أجل تش���جيع ريادة 
األعمال من خالل تدريس المهارات 
التفكير  الالزم���ة لتطوير مه���ارات 
واإلب���داع في مج���ال البرمج���ة، مما 
س���يفتح آفاقًا جديدة وفرصًا واعدة 

للعمل مستقباًل.
وقالت مدير عام مؤسس���ة مجموعة 

المجتمعية  للتنمي���ة  االتص���االت 
سماح أبو عون حمد، الجهة المنفذة 
مع  بالتواص���ل  نق���وم  للمش���روع": 
الطالب من خالل لقاءات دورية على 
مدار الع���ام ،لتدري���ب الطالب على 
لغ���ة البرمجة و تطوي���ر مهاراتهم، 
باإلضافة الى المخيم الصيفي والذي 
يقام لمدة أسبوعين كل سنة ولمدة 
ثالث سنوات وحتى مرحلة الثانوية 
البرنام���ج عقد  ، ويش���مل  العام���ة 
لقاءات أسبوعية تشمل المحاضرات 
وال���ورش التدريبي���ة والعملية على 
أي���دي أكف���أ الخب���راء والمحاضرين 
المحليي���ن والدوليين ف���ي البرمجة 
وري���ادة األعمال والتفكير التحليلي، 
بإش���راف متخصصي���ن ذوي خبرة 
عالية وبالتعاون مع واحدة من أفضل 
جامعة  األمريكي���ة وهي  الجامعات 

ستانفورد، كذلك تم في هذا العام 
التعاون مع مؤسسات محلية لتطوير 
باللغة  المتعلق���ة  الطلبة  مه���ارات 

االنجليزية ومهارات تقنية أخرى.
واش���ارت أبو عون حمد إل���ى أنه تم 
تخري���ج الدفعة الثاني���ة من الطلبة 
بع���د التحاقهم ف���ي البرنامج لمدة 
ث���الث س���نوات، حيث أقي���م حفل 
لتخري���ج 29 طالب���ًا وطالبة وذلك مع 
اختتام فعالي���ات المخيم الصيفي 
في رام الله وغزة، وعرض مشاريعهم 
التي عملوا عليها خالل  فترة انعقاد 
البرنامج، منوهة إلى  أن عدد الطالب 
الجدد والمنتسبين إلى البرنامج  بلغ 
50 طالب���ًا وطالبة في كاًل من  الضفة 
وغ���زة،  وقد بلغ العدد الكلي للطالب 
المنتسبين الى البرنامج منذ إطالقه  

120 طالبًا وطالبة.

»جوال« تختتم فعاليات مخيم برنامج تدريبي

غزة/ االستقالل: 
نظمت الرابطة االسالمية حملة زيارات ميدانية على بيوت 
الطلبة المتوفقي���ن في كافة محافظ���ات القطاع, بحضور 
منسقين الرابطة في المناطق والهيئات االدارية وعدد من 

قيادات الحركة في المحافظات القطاع الخمس. 
وأكد حازم العمصي أمين س���ر الرابط���ة أن حملة الزيارات 

تش���مل كافة الطلب���ة المتفوقين في جمي���ع المحافظات 
الذين لم يتم تكريمهم  خ���الل المهرجانات،  وهذا يؤكد 
ح���رص الرابطة على زيارة وتكريم كاف���ة الطلبة الناجحين 
والمتفوقين تقديرا منها على جهدهم الكبير خالل العام 
الدراس���ي. ولفت العمصي ال���ى أن الرابطة وضعت الخطط 
المستقبلية من أجل النهوض بالطالب الفلسطيني وتعزيز 

صموده  وخصوصا في ظل الوضع االقتصادي الصعب الذي 
يعشيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب العمص���ي كافة الطلب���ة المتفوقي���ن والناجحين 
بالتواصل مع امراء الرابطة في المدارس والجامعات من أجل 
الحص���ول على الخدمات  التي تقدمها ومعرفة االنش���طة 
والفعاليات التي تطلقها الرابطة في المدارس والجامعات.

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الداخلية واألم���ن الوطني في 
غزة عن آلية الس���فر عبر معبر رفح البري بين 
قطاع غزة ومصر اليوم اإلثنين. وقالت الوزارة 

في بيان صحفي مساء األحد: إن السفر غدًا 
س���يكون للحافلة المرجعة من عمل اليوم، 
والحافلتين الرابعة والخامس���ة من كش���ف 

يوم األربعاء الماضي الموافق 7/25.

ودعت المس���افرين المذكورين إلى التواجد 
الساعة 7:00 صباًحا بصالة أبو يوسف النجار 
بخان يون���س جنوبي القط���اع، واصطحاب 
أمتعتهم للسفر، واصطحاب بطاقة الهوية 

لجميع المس���افرين، إضاف���ة إلحضار وكالة 
رس���مية لألبناء المرفقين مع أمهاتهم من 
آبائهم أو وكالئهم؛ حتى يتّم السماح لهم 

بالسفر.

غزة/ االستقالل
احتفلت الجامعة اإلسالمية بغزة  في اليوم الرابع 
م���ن احتفاالت تخريج الفوج الس���ابع والثالثين 
»أف���واج الحري���ة« بتخريج كوكب���ة جديدة من 
طالب كلية التربية وطالبات تخصصات: اإلرشاد 
النفس���ي والتوجيه التربوي، وتعلي���م التربية 
اإلسالمية، والتاريخ وأساليب تدريسه، وتعليم 
االجتماعي���ات، وأقيم حف���ل التخريج في قاعة 
المؤتمرات الكبرى بمرك���ز المؤتمرات بالجامعة 
بحضور الدكتور محمد سعدي العكلوك- نائب 
رئيس مجلس األمناء، وأعضاء من مجلس األمناء، 
واألستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس 
الجامعة، وأعضاء من مجلس الجامعة، واألستاذ 
الدكتور محمد س���ليمان أبو شقير- عميد كلية 
التربية، وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية 

بكلية التربية، وعدد من الموجهين والتربويين 
وم���دراء الم���دارس، والخريجي���ن، والخريجات، 

وذويهم.

�شبكة من العالقات الدولية
وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية التربية، 
نوه األس���تاذ الدكتور فرحات إل���ى أن الجامعة 
اإلسالمية تربطها ش���بكة من العالقات الدولية 
مع أكثر من )160( ش���ريًكا م���ن مختلف أنحاء 
العالم ف���ي: بريطانيا وفرنس���ا وإيطاليا وتركيا 
وماليزيا واليابان وكوريا وجنوب أفريقيا، إضافة 
إلى الجامعات العربي���ة، وعضوية في كثير من 
االتحادات التي تضم الجامع���ات، منها: اتحاد 
الجامعات العالمية، واتحاد الجامعات اإلسالمية، 
واتح���اد الجامع���ات العربية، واتح���اد جامعات 

حوض المتوسط، واتحاد الجامعات اآلسيوية.
وأوضح األس���تاذ الدكتور فرح���ات أن الجامعة 
امت���دت خدماته���ا التعليمي���ة إل���ى قطاعات 
أخرى، حي���ث تقدم خدمة التعلي���م والتدريب 
لذوي االحتياج���ات الخاصة من صم ومكفوفين 
ومعاقين حركًيا، فضاًل عن اهتمام الجامعة في 
مجال رعاية الخريجين من خالل حاضنة األعمال 
والتكنولوجيا التي تقدم خدمة احتضان األفكار 

الريادية للخريجين لبدء أعمال خاصة بهم.

كلمة اخلريجني
ش���كر الخريج محمد عماد السلطان –في الكلمة 
التي ألقاها نيابة ع���ن خريجي وخريجات كلية 
التربي���ة- الجامعة اإلس���المية عل���ى جهودها 
في تقديم الخدمة األمث���ل لطلبتها من توفير 

األس���اتذة األكف���اء، والتخصص���ات النوعي���ة، 
والمختبرات العلمية، والساحات الخضراء، وأكد 
الخريج الس���لطان ح���رص الجامع���ة على دعم 
وتعزيز الجانب التطبيق���ي والمهني من خالل 
تدريب الطلبة في مختلف القطاعات المجتمعية 
بما يسهم في  دمجهم في المجتمع؛ األمر الذي 
ينمى من قدراتهم، ويصقل مواهبهم، ويثري 

تجاربهم العلمية والعملية.

بروتوكول التخرج
وقد طلب األس���تاذ الدكتور أبو شقير من نائب 
رئي���س مجل���س األمن���اء، ورئي���س الجامعة، 
استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد االطالع على 
نتائجه���م والتأكد من اس���تيفائهم متطلبات 

التخرج.

غزة/ االستقالل:
لق����ي أربعة مواطنين  بينهم طفل وفتاة مصرعهم  بحوادث متفرقة بقطاع 

غزة أمس األحد، وفق ما ذكرته مصادر طبية فلسطينية.
ففي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن 

ارتقاء شهيد بحادث عرضي.
وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في تصريح مقتضب، بارتقاء 
الشهيد حسن كامل األسطل )38 عاًما( خالل تعرضه لحادث عرضي بمدينة 

خان يونس.
أما في مخيم البريج بوسط القطاع، فقد لقي الطفل "ف، ح" )13 عاًما( مصرعه 

في ظروف لم تعرف ماهيتها بعد.
بدورها ذكرت مصادر شرطية أن التحقيق في وفاة الطفل ما تزال جارية، مع 

وجود شبهة جنائية في وفاته مع آثار شنق.
كما لقى الش����اب يوس����ف محمد عيد بلبل )29 عام����ًا( مصرعه جراء صعقة 

كهربائية تعرض لها بمنزله في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
وأفاد مدير االس����تقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي أيمن السحباني بأن 
الش����اب "بلبل" توفي إثر صعقة كهربائية، فيما وصل مجمع الشفاء الطبي 

جثًة هامدة. وقد هرعت قوات الشرطة للمكان وفتحت تحقيًقا بالحادث.
إلى ذلك أعلن المتحدث باس����م الشرطة في غزة العقيد أيمن البطنيجي عن 
وفاة فتاة بمدينة رفح جنوب القطاع، مبينًا أن الشرطة شرعت بفتح تحقيق 

لمعرفة مالبسات الوفاة.
وق����ال البطنيجي: إن الفتاة ) أ.ب( البالغة م����ن العمر )19 عامًا(، توفيت دون 
وجود أي شبه جنائية، موضحًا أن الشرطة وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقًا 
ن أن الشرطة تنتظر تقرير الطب الشرعي للوقوف  لمعرفة أسباب الوفاة. وبيَّ

على األسباب الحقيقية لوفاة الفتاة.

مصرع 4 مواطنين 
بحوادث متفرقة بالقطاع

رام الله/ االستقالل
أصدرت محكمة صلح رام الل���ه اليوم األحد بهيئتين مختلفتين حكمين 
بحق متهمين قام���ا بالرقص خارج المركبة، بحيث قضى األول بالس���جن 
الفعلي لمدة ش���هرين على المتهم )م.ف( وقض���ى الثاني بالغرامة 180 
دينارًا والحرم���ان من الرخصة بحق المتهم )ع.س(. ويأتي ذلك، وفق بيان 
صادر عن النيابة العامة، في إطار إجراءات المالحقة القضائية التي تتوالها 
نياب���ة مكافحة الجرائم المرورية وفق تعليمات النائب العام المستش���ار 

أحمد براك.
يذكر أن نيابة مكافح���ة الجرائم المرورية كانت قد حذرت المواطنين في 
الس���ابق من القيام بتحدي )الرقص( خارج المركب���ة النطباق وصف جرم 
قيادة المركبة بحالة تعرض حياة األشخاص أو األموال للخطر خالفًا للمادة 

98 على هذه الممارسات والسلوكيات المرورية المرفوضة.

ودع����ا بي����راوي في تصري����ح صحفي 
الدول التي لها رعايا على متن السفن 
التضامني����ة إل����ى التدخ����ل والضغط 
عل����ى االحتالل لحماي����ة المتضامنين 

وعودتهم إلى أوطانهم.
وق����ال: إن اللجن����ة القانونية ومحامي 
أسطول الحرية سيقومون بكل ما يلزم 
المشاركين وعودتهم  لضمان سالمة 

إلى أوطانهم.
وش����دد عل����ى أن ما حدث مع الس����فن 
"قرصن����ة بحري����ة مخالف����ة للقوانين 
الدولي����ة، واعت����داء عل����ى متضامنين 
سلميين ال يشكلون أي تهديد لدولة 

االحتالل".
وكانت المحاولة األولى لكسر الحصار 
عن غزة في مايو عام 2010 بعد محاولة 
متضامنين أتراك عبر س����فينة "ما في 
مرمرة" كسر الحصار؛ إال أنهم تعرضوا 
لهجوم من البحرية اإلس����رائيلية أدى 

إلى استشهاد 10 منهم.
ويعاني أكثر من مليوني نس����مة في 
غزة أوضاعًا معيشية وصحية متردية 
للغاية، جراء حصار إس����رائيل للقطاع 
من����ذ أكثر من 10 س����نوات، عقب فوز 
حركة حماس باالنتخابات التشريعية، 

عام 2006.

 الرابطة االسالمية تنظم حملة زيارات 
ميدانية للطلبة المتوفقين بالثانوية 

آلية السفر عبر معبر رفح اليوم اإلثنين

الجامعة اإلسالمية تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية التربية 

السجن شهرين وغرامة 
لمتهمين برقصة 

الـ"كيكي" في الضفة

تتمة اإ�شرائيل ت�شتويل..
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االستقالل/ وكاالت:
أعلنت موسوعة "غينيس" لألرقام القياسية عن وفاة أكبر معمرة في العالم، في 
وقت أصبح الوصول إلى عمر المائة عام بالنس���بة للكثيرين أمرًا هامًا في اآلونة 
األخيرة. وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن مياكو شييو، أكبر شخص في اليابان 
والعالم، توفيت عن عمر ناهز 117 عامًا، األحد الماضي، لتلحق ب�" ميساو أوكاوا"، 

أكبر معمرة يابانية أيضًا توفيت عام 2015.
وولدت تش���يو في 22 مايو 1901، وحصلت على لق���ب أقدم امرأة تعيش في 
اليابان بعدم���ا توفيت أوكاوا )ولدت في 5 م���ارس 1898( التي كانت تبلغ من 
العمر 117 عاما عند رحيلها في أبريل 2015. وكانت تشيو تحب تناول األطعمة 
اليابانية التقليدية، مثل السوشي واإلنقليس )الثعابين البحرية(، باإلضافة إلى 

األطعمة الصحية المعدة منزليًا. ومن أبرز هواياتها فن الخط.

واشنطن/ االستقالل:
خصصت السلطات األميركية مبلغ 11 ألفًا و500 دوالر لمن 
يعثر على شخص قتل أنثى دولفين وهي حامل، بحسب ما 
أعلن قسم دراسات الصيد في الوكالة الوطنية للمحيطات 

والغالف الجوي )نوا(.
وقالت الوكال���ة في بيان إن أجه���زة التحقيق تعمل على 
تحديد هوي���ة الفاعل، وإن مؤسس���ات ع���ّدة متخصصة 
في حماية الحيوانات البحرية اش���تركت في تقديم هذه 

المكافأة.
وُعث���ر ف���ي الثالثي���ن م���ن نيس���ان/أبريل عل���ى أنث���ى 

الدولفين قتيلة في أحد شواطئ والية ميسيسيبي، وتبّين 
أن رصاصة اخترق���ت رئتيها. وأدى ذل���ك أيضًا إلى موت 

الجنين في بطنها.
وذكرت الوكالة األميركي���ة أن العنف تجاه الدالفين ازداد 
في السنوات األخيرة في خليج المكسيك، وأودى بحياة 24 

دولفينًا منذ عام 2002.
وأوضح���ت الوكالة أن مضايقة الدالفي���ن أو قتلها وكذلك 
إطعامه���ا، ممارس���ات ممنوعة بموج���ب القوانين، وتصل 
العقوبة فيها إلى الس���جن عامًا واحدًا وغرامة قدرها 100 

ألف دوالر.

االستقالل/ وكاالت:
حصل طالب بريطاني على سيارة 
كهدية من مديره في العمل، بعد 
أن أظهر تفانيًا ال يصدق للوصول 
إلى عمله بالوقت المناسب، وسار 
لمس���افة 20 مياًل في أول يوم له 

بالوظيفة.
وكانت سيارة وولتر كار تعطلت 
في الليلة التي س���بقت التحاقه 
بأول يوم له ف���ي العمل، واضطر 
للسير لمسافة 20 مياًل من شقته 
في مدينة برمنغهام إلى مدينة 
بيله���ام، ليصل عند الس���اعة 8 

صباحًا إلى عمله.
وخالل سيره بعد منتصف الليل، 
ش���عر بالتعب، فجل���س لبعض 
الوقت ليأخذ قس���طًا من الراحة، 
وش���اهده رجال الش���رطة، الذين 
أمره، لكنهم ُأصيبوا  ش���كوا في 
بدهشة ش���ديدة، عندما أخبرهم 

بقصته.

وعندما علم لوك ماركلين الرئيس 
التنفي���ذي للش���ركة بم���ا فعله 
الموظ���ف الجديد، قرر أن يمنحه 
س���يارته. وعّل���ق عل���ى إخالصه 
وتفاني���ه للوصول إلى العمل "لم 

يتراجع،  ول���م  وولتر  يستس���لم 
وأظه���ر لن���ا المعن���ى الحقيقي 
إنه  الحقيقية،  والقي���م  لألخالق 

شخص رائع".
ويق���ول وولتر "إنه عمل ش���اق، 

بتحري���ك  أس���تمتع  ولكنن���ي 
الصناديق وتحميل الش���احنات. 
ال  اآلخري���ن:  إل���ى  رس���التي 
تستسلموا أبدًا، بغض النظر عن 

المشكلة، يمكنكم تجاوزها".

تونس/ االستقالل: 
ُمنع رضيع من ركوب طائرة على الخطوط الجوية التونسية كانت متوجهة إلى 
المنس���تير من نيس الفرنسية. وبّررت الشركة رفضها بسبب ُوصف بالغريب: 

"الطائرة تحمل عشرة أطفال، لذا لم يعد هناك مجال إلضافة صغير آخر".
وتس����ببت هذه الحجة الغريبة في س����خط األبوين، وغ����ّرد األب عبر "تويتر": 
"عالق����ون في مطار نيس. ترفض الخطوط التونس����ية حم����ل طفلي الرضيع، 

السبب هو وجود 10 أطفال على متن الطائرة".
ويبدو أن الشركة فرضت رأيها على األبوين، يقول األب: "نهاية القصة: تم فصلنا 
فعاًل، أسافر أنا وحيدًا إلى المنستير، وصغيري ووالدته إلى العاصمة تونس، مع 

فارق ثالث ساعات، وإضافة 200 يورو كرسوم إضافية على تعديل التذكرة". 

مكافأة مالية كبيرة لمن يمسك 
بقاتل أنثى دولفين حامل 

واشنطن/ االستقالل:
حذف البيت األبيض تغريدًة عبر حسابه الرسمي في 
منصة  "توتير" بعدما نشر اقتباسًا من خطاب أدلى به 
دونالد ترامب يوم الجمعة، وجاء الحذف بعدما تلقى 
المنشور سخرية واسعة بسبب خطأ في تهجئة عبارة 

"الواليات المتحدة".
وجاء االقتباس كما يلي: "إذا استمر النمو االقتصادي 
بهذه الوتيرة، فإن اقتصاد الواليات المتحدة س���وف 
يتضاعف حجمه بأكثر من 10 سنوات أسرع مما كان 

عليه في عهد الرئيس بوش أو الرئيس أوباما". 
وبدل كتابة عب���ارة الواليات المتحدة باإلنكليزية على 
هذا الشكل United States، تمت كتابتها على هذا 

.UNITED SATES الشكل
ورغ���م أن األخط���اء اإلمالئي���ة واردة ط���وال الوقت، 
خصوصًا في مواقع التواصل التي تتسم بالسرعة، 
إال أن التغري���دة تضمنت صورًة ُمعدًة ببرامج خاصة 
في شكل صورة متقنة التصميم، ما يعني أن أعضاء 
الفريق كان لديه���م الوقت للتدقي���ق في العبارة 

وتصحيحها.
وربط موق���ع "ذا اندندنت" البريطاني بين هذا الخطأ، 
الذي اس���تهدف كلمة س���هلة جدًا بحسب تعبيره، 
واألخطاء المتك���ررة للرئيس األميرك���ي خالل كتابة 
تغريدات���ه المثيرة للجدل أو خ���الل إلقائه لخطاباته 

وتصريحاته.

البيــت األبيــض يخطــيء فــي 

كتــابة »الواليــات المتحــدة«

برلين/ االستقالل: 
في منطقة فالدجيرمس، بالقرب من مدينة 
ة  ة مروٌج وحقوٌل سهليَّ ة، ثمَّ غيسن األلمانيَّ
واس����عة، كان����ت قب����ل 2000 ع����ام مدينة 
ة هجرها سكانها بعد وقت قليٍل من  رومانيَّ

تأسيسها.
المنطق���ة  ف���ي  علماء اآلثار يحف���رون  كان 
منذ س���نوات طويلٍة. في ع���ام 2009، قاموا 
باكتش���اٍف مذهل: في عمِق بئر عميقٍة، تم 
إيجاد تمثال على شكل رأس حصاٍن بالحجم 

الطبيعي، يعود إلى العصر الروماني، ومطليٌّ 
بالذهب، باإلضافة إلى حذاء متسابق! 

ه  ونش���ر المعهد األلماني لآلثار، آن���ذاك، أنَّ
لم يكن م���ن المتوّقع العث���ور على تماثيل 
بهذه الجودة والحفظ ف���ي ألمانيا. وأظهَرت 
 التمثال يمثل 

َّ
التحقيقات في وقٍت الحق أن

ة كقيم���ة علي���ا، وهي ترم���ز إلى  الفروس���يَّ
اإلمبراطور آغسطس )63 ق.م - 14م(. 

 التمثال 
َّ

ة، ف���إن وبحس���ب القوانين األلمانيَّ
 

ُّ
المكتشف س���يصبح ملكًا للبالد. لكن، يحق

لمالك األرض التي اكتشف التمثال فيها أن 
يحصل على نصف قيمة التمثال كتعويض. 
وحول تكلفة هذا االكتشاف الفريد في تاريخ 
ألمانيا، ذهب المزارع إلى القضاء بعد مجادالت 

طويلٍة بينه وبين بلدّية هيسن. 
اس���تمرَّ النزاع بين المزارع والدولة األلمانّية 
لفترة طويلة، حّتى قررت المحكمة األلمانية، 
اليوم، منح المزارع مبلغ 773 ألف يورو، وذلك 
بعد تقييم سعر التمثال ب� 1.6 مليون يورو، 

كما ذكر موقع "شبيغل أون الين".  

مزارع ألماني يحصل على نصف سعر تمثال اكتشف بأرضه

سار 20 ميال إلى العمل.. فأهداه مديره سيارة

منع رضيع من السفر 
على طائرة تونسية.. 

لهذا السبب!

وفاة أكبر معمرة في 
العالم.. هذا كان 

نظام حياتها


