
القدس المحتلة/ االستقالل:
من المقرر أن تنظر ما يسمى المحكمة "العليا" التابعة لسلطات االحتالل 

"اإلس����رائيلي"، اليوم األربعاء، في االلتماس ال����ذي قّدمه طاقم 
المحامين التابع لهيئة ش����ؤون الجدار واالستيطان، حول وقف 

غزة / سماح المبحوح:
لم يب���ق أمام العامل صالح 
غ���زة بديال  م���ن  ياس���ين 
لمس���اعدته ف���ي توفي���ر 
قوت أبنائه الستة، بعد أن 
توقف العم���ل في مصنع 
الحجارة » البلوك« الذي كان 
يعمل فيه، بس���بب إغالق 
معبر  اإلسرائيلي  االحتالل 

س���الم  أبو  ك���رم 
التجاري  قبل نحو 
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االحتالل ُيجمد االعتقال اإلداري بحق األسير حسن شوكة
رام الله/ االستقالل:

أفادت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين مساء أمس 
الثالث����اء، أن ما يس����مى قاضي محكمة االس����تئناف 
العسكرية في »عوفر«، أوصى قائد المنطقة العسكرية 
ف����ي جيش االحتالل »اإلس����رائيلي« بتجميد االعتقال 
اإلداري بحق األسير المضرب عن الطعام حسن شوكة 

)30 عامًا( من مدينة بيت لحم.
وأوضحت الهيئة أن توصي����ة قاضي المحكمة جاءت 
بس����بب خطورة الوضع الصحي لألس����ير شوكة، والذي 
تدهور بش����كل ملحوظ في الفترة األخيرة، حيث يرقد 

حاليًا في مستش����فى قب����الن »اإلس����رائيلي«. ولفتت 
الهيئة إلى أن الحالة الصحية لألس����ير ش����وكة سيئة 
للغاية، فهو يعاني م����ن آالم حادة في الكلى والعيون 
والرأس وتقيؤ بش����كل مس����تمر، كما أنه يشتكي من 
وج����ود دم في البول وفطريات ف����ي الفم، وفقد القدرة 
على الحركة ويس����تخدم الكرس����ي المتح����رك لتلبية 
حاجاته، كما يعاني من كيس دهنيات أسفل الظهر، 
وم����ن تمزق في منطقة الخصيتي����ن، وفقد الكثير من 
وزنه. يذكر أن األسير شوكة أمضى 12 عامًا في سجون 

االحتالل، 8 سنوات منها في االعتقال اإلداري.

ملــف الجنــود المأســوريــن بغــزة..
هــل يفشــل حــراك ميالدينــوف؟

غزة/ محمود عمر:
تتكش���ف يومًا بعد يوم طبيعة الزي���ارات المتتابعة التي 
عقدها منس���ق األمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق 

األوس���ط نيكوالي مالدين���وف لقطاع غ���زة ولقائه بقيادة 
حماس، مؤخرًا، إذ أفادت التسريبات أن ما قدمه 
المبعوث األممي من حلول لألزمات المأس���اوية 

عبيد: تمسك فتح
 بـ »بدعة التمكين« وصفة 

لفشل المصالحة وخداع للشعب
غزة/ قاسم األغا: 

أّكد عضو المكتب السياس���ي لحركة »حماس« ماه���ر عبيد، أن وفد حركته في 
القاهرة س���يبحث - بعد أن يلتقي بقيادة المخاب���رات المصرية - موقف حركة 

»فتح« من الورقة التي قدمتها مصر مؤخًرا بشأن المصالحة الوطنية.   
وفي تصريح خاص ل�«االستقالل«، أمس األحد، قال عبيد: »نتمّسك 

غزة/ دعاء الحطاب:
" بردائها األبيض، وإنس���انية قلبها"، تتجول المسعفة 

لمياء أبو مصطفى بين صفوف المتظاهرين 
داخل "مي���دان الع���ودة" ش���رق خانيونس 

رفح تستذكر مأساتها: 
بدنا مستشفى 

رفح/محمد مهدي:
غرد المئات من ناشطي وإعالميي محافظة رفح بمساندة 

إعالمي���ة في مختلف محافظ���ات الوطن على 
، مساء  #رفح_بحاجة_لمستشفى  هاش���تاق 

وقفــة جماهيــريــة حاشــدة بغــزة ضــد 
سياســة »أونــروا« تقليــص خدماتهــا

غزة/ سماح المبحوح:
نّظمت الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة 
وكسر الحصار يوم أمس الثالثاء، وقفة جماهيرية 
حاش���دة ضد سياس���ة وكالة الغوث وتش���غيل 

الالجئين "أونروا" تقليص خدماتها في قطاع غزة.
واحتش���د اآلالف أمام مقر وكالة الغوث الرئيس 
بمدينة غزة وس���ط حضور ومشاركة ممثلين عن 
الفصائ���ل والق���وى الوطنية ووجه���اء ومخاتير 

وموظفي "أونروا" وطلبة مدارس وجماهير واسعة 
من ش���عبنا، رافعين الفتات منددة بسياس���ات 

وكال���ة الغوث تج���اه الالجئين. وقال 
القيادي في الجبهة الشعبية حسين 

�إغالق »كرم �أبو 
�سامل«..  يهوي 

مب�سانع »�لبلوك« 
يف غزة

لمياء وغازي.. ِعشرة 
العمر تقتلها رصاصة 

غزة/ االستقالل: 
أكدت الهيئة الوطنية لمس���يرة العودة وكس���ر الحصار  أم���س الثالثاء، أن مرجعية أي 
مصالحة يجب أن تس���تند التفاقية "الوفاق الوطني" الموقعة ف���ي القاهرة في 4 مايو 
2011، وأن تش���مل مشاركة كافة القوى والفصائل الفلس���طينية، وأال تكون الحوارات 

» هيئة العودة«  ترفض 
»ثنائية« حوارات المصالحة 

وتدعو لرفع العقوبات 

»العليا اإلسرائيلية« تنظر اليوم في 
التماس وقف هدم »الخان األحمر«

القدس المحتلة/ االستقالل
أفرجت محكمة "الصلح" التابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، عن شابين 
مقدس���يين شرط حبس���هما منزلًيا وإبعادهما عن المس���جد األقصى المبارك بمدينة 
القدس المحتلة، لمدة ش���هر. وقال المحامي محمد محمود في تصريحات صحفية: إن 

االحتالل ُيبعد مقدسيين عن 
المسجد األقصى لمدة شهر

بعد تعيين شعث مسؤواًل عن »شؤون المغتربين« خلفًا لخالد

»الديمقراطية« تهاجم قرار »عباس«:
 ال يعقل السطو على المنظمة

غزة/ االستقالل:
رّد تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 
رئيس دائرة شؤون المغتربين س���ابًقا، على قرار الرئيس الفلسطيني محمود 

عب���اس ، بتعيين نبيل ش���عث في منصبه لإلش���راف على الدائرة 
وإدارتها بش���كل مؤقت. وقال خال���د في بيان صحفي اطلعت عليه 

»إسرائيل« تبدأ ترحيل نشطاء دوليين 
كانوا على متن »سفينة العودة«

�لوقفة �جلماهريية �لتي نظمت �شد �شيا�شة »�أونرو�« بغزة �أم�س          ) ت�شوير/ �أ�شرف �أبو عمرة (

�لقاهرة/ �ال�شتقالل
��شتكملت حركة "حما�س" �أم�س �لثالثاء 
وفده��ا �لقي��ادي بالقاه��رة للق��اء قيادة 
للتباح��ث  �مل�شري��ة،  �لعام��ة  �ملخاب��ر�ت 

�لفل�شطين��ي  �إنه��اء �النق�ش��ام  يف ق�شي��ة 
وحتقي��ق �مل�شاحل��ة، وذل��ك بع��د �شاعات 
من مغ��ادرة وف��د حركة "فت��ح" �لعا�شمة 
جه��از  رئي���س  لقائ��ه  عق��ب  �مل�شري��ة 

�ملخاب��ر�ت �لعامة �مل�شري��ة عبا�س كامل، 
وت�شليم��ه موق��ف قي��ادة �حلرك��ة ب�شاأن 

ورقة �الأفكار �مل�شرية �خلا�شة 
مبلف �مل�شاحلة �لفل�شطينية.

وفــد »حمــاس« يلتقــي اليــوم قيــادة 
المخابــرات المصريــة لمناقشــة المصالحة

»فتح« تسلم ردها للقاهرة
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غزة/ االستقالل: 
أكدت الهيئة الوطنية لمس���يرة العودة وكس���ر الحصار  أم���س الثالثاء، أن مرجعية أي 
مصالحة يجب أن تس���تند التفاقية "الوفاق الوطني" الموقعة ف���ي القاهرة في 4 مايو 
2011، وأن تش���مل مشاركة كافة القوى والفصائل الفلس���طينية، وأال تكون الحوارات 
ثنائية.  وشددت الهيئة في بيان وصل " االستقالل" أن تلك االتفاقية تقوم على أساس 
الش���راكة الكاملة في كل المؤسس���ات الوطنية وعلى رأسها مؤسسات منظمة التحرير 

وتشكيلها وفق مخرجات بيروت وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وثمنت الهيئة الجهود المصرية المبذولة في إطار وقف عدوان االحتالل ودعم المصالحة 
وكس���ر الحصار عن غ���زة، كما ثمنت جهوده���ا المبذولة لدعم ش���عبنا وإنهاء معاناته 
اإلنسانية. وش���ددت على أن "الحياة الكريمة هي حق طبيعي للشعب الفلسطيني، وال 

يجوز وال نقبل أبًدا ربطه بأي أثمان سياسية".
وأضافت: "الحقوق الوطنية ال تقايض أبًدا باالستحقاقات اإلنسانية الطبيعية ألي شعب 
من الش���عوب". ودعت الهيئة إلى رفع ووقف كاف���ة االجراءات المفروضة على قطاع غزة 
)عقوبات السلطة( لتعزيز صمود ش���عبنا في وجه "صفقة القرن" ولدعم مسيرة شعبنا 
ضد االحتالل وعدوانه. كما جددت تأكيدها على أن مسيرة العودة مستمرة حتى تحقيق 
أهدافها في العودة وكس���ر الحصار، "وال مس���اومة في ذلك". وأكد أن االفراج عن أسرى 
االحتالل لدى المقاومة بغزة "مرتبط  بتحرير أسرانا األبطال وليس بأي ثمن انساني مهما 

كان نوعه وحجمه"، مشددًة على أن "الواجب في العمل على تحريرهم".

رام الله/ االستقالل:
قال التجمع الوطني ألس���ر شهداء 
فلسطين، إن عدد الشهداء الذين 
ارتقوا في األراضي الفلس���طينية 
جراء اس���تهدافهم من قبل قوات 
االحت���الل اإلس���رائيلي بل���غ 192 

شهيدًا منذ أول العام الجاري.
وأضاف التجمع في تقرير صحفي، 
أن من بين الش���هداء 32 شهيًدا 
م���ن األطف���ال دون ال����18 عام���ا، 
موضحًا أن  عدد شهداء محافظات 
قطاع غ���زة في الفت���رة المرصودة 
بل���غ 173 ش���هيدًا و19 ش���هيدًا 
من محافظات الضف���ة، وأكثر فئة 
عمرية تم استهدافها هي عمر 22 
عاما، حيث وصلت ل� )11( شهيدًا، 
و2 من الش���هداء س���قطوا نتيجة 

استنشاقهم للغازات السامة.
وأشار إلى أن 10 جثامين لشهداء 
سقطوا خالل العام 2018، ما زالت 
محتجزة لدى االحتالل اإلسرائيلي، 
ت���زال جثامين 268 ش���هيدًا  وال 
ارتقوا منذ س���نوات محتجزة هي 

األخرى.

وأضاف ان أصغر الشهداء سنًا هي 
الشهيدة الطفلة ليلى أنور الغندور 
)ثماني���ة أش���هر( م���ن محافظات 
غزة، وأكبر الش���هداء سنًا الشهيد 
إدريس ش���اكر حامد جبارين )60 

عاما(، من بلدة سعير في الخليل.

وأوضح أن متوسط أعمار الشهداء 
والش���هيدات هو 24 عاما وتسعة 
أشهر، وخالل الفترة من2018/1/1 
إل���ى 2018/7/31 ارتقى ش���هيد 
واحد كل 26 س���اعة تقريبًا، وهذا 
يعني أن عدد الش���هداء تضاعف 

خالل هذا الع���ام مقارنة مع العام 
)2017( بنس���بة تق���ارب )أربع���ة 
أضعاف ونصف تقريبًا(، حيث كان 
قد بلغ عدد الش���هداء خالل العام 
2017 )76( شهيدا، بمعدل شهيد 

واحد كل )115( ساعة.

» هيئة العودة«  ترفض 192 شهيــدًا ارتقــوا منــذ بــدء 2018
»ثنائية« حوارات المصالحة 

وتدعو لرفع العقوبات 

القدس المحتلة/ االستقالل
أفرجت محكمة "الصلح" التابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، عن شابين 
مقدسيين شرط حبسهما منزلًيا وإبعادهما عن المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس 

المحتلة، لمدة شهر.
وقال المحامي محمد محمود في تصريحات صحفية إن محكمة "الصلح" التابعة لسلطات 
االحتالل غرب القدس، أفرجت عن الشابين عمر عشاير ورشيد الرشق، شرط إبعادهما عن 

المسجد األقصى لمدة شهر.
وأضاف محمود، أن المحكمة قضت بدفعهما كفالة مالية بقيمة ألف شيكل )275 دوالًرا 

أمريكًيا(، إلى جانب قرار بحبسهما "منزلًيا" حتى الثامن من شهر آب/ أغسطس القادم.
وأشار إلى أنه تم تمديد اعتقال الشاب أحمد أبو الهوى، مشيًرا إلى أنهم اعُتقلوا جميًعا 
يوم الجمعة الماضية في أعقاب المواجهات التي اندلعت في الذكرى األولى لما أسماه 

المقدسيون ب� "هّبة البوابات" أو "هبة باب األسباط".
واندلعت مواجهات عنيفة بين ش���رطة االحتالل والفلس���طينيين يوم الجمعة 
الماضية، حيث زعمت الش���رطة بأن الش���بان ألقوا الحجارة واأللعاب النارية على 
عناصرها عند "باب المغاربة". وأصيب العشرات بشظايا قنابل الصوت والتدافع، 
كما اعتقلت الشرطة اإلس���رائيلية 24 فلسطينًيا، قضت باإلفراج عن 19 منهم 
ش���رط إبعادهم عن المس���جد األقصى، في حين مددت اعتقال خمسة آخرين 

الستكمال التحقيق معهم.

جنين/ االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي، مساء أمس الثالثاء، عن األسير  محمود 
صالح خليلي���ة )35 عامًا( من بلدة جبع جنوب جنين، بع���د قضائه 15 عامًا في 

سجونها.
وقال األس���ير المحرر خليلية لحظ���ة اإلفراج عنه: إن الوضع في س���جن النقب 
مأس���اوي، كما أن الظروف العامة التي ُيحتجز فيها األس���رى قاسية جدًا، وغير 

إنسانية، وتدفع األمور نحو التصعيد.
وأضاف أن رسالة األسرى إلى أبناء شعبنا هي مزيد من الحراك والتضامن لنصرة 
قضيتهم الوطنية، والعمل على إنهاء االنقس���ام والعودة إلى الوحدة الوطنية، 
كي يتمكن شعبنا من االس���تمرار في النضال حتى تبييض السجون وإحقاق 

كافة حقوقه المشروعة.

االحتالل ُيبعد 
مقدسيين عن المسجد 

األقصى لمدة شهر

اإلفراج عن أسير من 
جنين أمضى 15 عامًا 
في سجون االحتالل 

وحسب البيان، فقد أصدر الرئيس عباس مرسومًا، 
نقل فيه دائرة ش���ؤون المغتربين لمس���ؤولياته 
شخصًيا، قبل أن يصدر مرسوما آخر عين فيه نبيل 
شعث ل�"إلش���راف على دائرة ش���ؤون المغتربين 

وإدارتها بشكل مؤقت".
م���ن جانب���ه ق���ال القي���ادي بالجبهة ط���الل أبو 
ظريفة: إن الجبه���ة )أحد فصائل منظمة التحرير 
الفلس���طينية(: "نعتب���ر القرار غير ش���رعي وغير 
قانون���ي وغير نظامي؛ ألنه لم يص���در عن اللجنة 

التنفيذية للمنظمة".
وأضاف في تصريح صحفي: "المسألة تمس مبدأ 
الش���راكة بإطار منظمة التحري���ر باعتبارها جبهة 
وطنية عريضة وال يعقل الس���طو  عليها بش���كل 

انفرادي ومتفرد )في إشارة إلى عباس(".
وأكد أبو ظريفة أن الجبهة الديمقراطية "س���تقاتل 
بكل الوس���ائل داخل اللجن���ة رفًض���ا للقرار-ليس 
من زاوي���ة ذاتية- بل للحفاظ عل���ى دوائر المنظمة 
واس���تقالليتها، حي���ث ال يج���وز إلح���اق الدائ���رة 

بمؤسسات السلطة الفلسطينية".
وكش���ف مصدر مطلع مس���اء أمس الثالثاء، النقاب 
عن أن الرئيس عباس أصدر مرس���وًما بتعيين عضو 
اللجنة التنفيذي���ة لمنظمة التحرير نبيل ش���عث 

مسؤواًل عن دائرة شؤون المغتربين.
وذكر المصدر-الذي رفض الكشف عن اسمه- لوكالة 
"صفا" المحلية، أن ش���عث س���يحُل بدياًل عن عضو 
اللجنة التنفيذية للمنظمة تيسير خالد، والذي كان 

يرأس الدائرة الفترة الماضية.
يذكر أن خالد كشف في يونيو الماضي عن محاولة 
عباس الس���يطرة على الدائرة، وهي من اختصاص 
ومسئولية المنظمة بشكل كامل، فيما أصدر عباس 

ف���ي نهاية ذلك الش���هر قراًرا بإعف���اء خالد من 
منصبه.

وكان خال���د رفض ف���ي يوليو الماضي س���حب 
صالحيات الدائرة ومنحها لوزارة الخارجية، وقال: 
"لن نس���مح بقيام مؤسس���ات موازي���ة لمنظمة 

التحرير، وتحديًدا لدائرة شؤون المغتربين".
ودع���ا خالد الحت���رام دوائر المنظم���ة، وأن يعاد 
االعتبار للمنظمة ومؤسس���اتها، واصًفا محاوالت 
س���حب صالحياته���ا لصال���ح الخارجي���ة بأنها 

"محاوالت تشويش لن يكتب لها النجاح".
وش���دد على أن الدائرة ش���كلت بقرار من اللجنة 
التنفيذي���ة للمنظم���ة، وه���ي وحده���ا قن���اة 
االختصاص الرسمية بالتواصل معهم في بلدان 

المهجر واالغتراب.
وتحدثت مص���ادر وقتها، ع���ن أن وزير الخارجية 
رياض المالكي يسعى لضم صالحيات الدائرة لوزارة 
الخارجية "لمواجهة تمدد التيار اإلس���المي وحركة 
حماس في الجاليات الفلسطينية بالخارج". على حد 
تعبيره. يذكر أن وزارة الخارجية عممت على وسائل 
اإلعالم في يوليو الماضي، بياًنا العتماد مسمى "وزارة 
الخارجية والمغتربين" بداًل من "وزارة الخارجية" بناًء 

على مرسوم من عباس.

بعد تعيين شعث مسؤواًل عن »شؤون المغتربين« خلفًا لخالد
»الديمقراطية« تهاجم قرار »عباس«: ال يعقل السطو على المنظمة

غزة/ اال�ستقالل:
للجبه��ة  ال�سيا�س��ي  املكت��ب  ع�س��و  خال��د  تي�س��ر  رّد 
الدميقراطي��ة لتحرير فل�سطني، رئي���س دائرة �سوؤون 
املغرتبني �سابًقا، على قرار الرئي�س الفل�سطيني حممود 
عبا���س ، بتعي��ني نبيل �سعث يف من�سب��ه لالإ�سراف على 

الدائ��رة واإدارتها ب�س��كل موؤقت. وق��ال خالد يف بيان 
�سحف��ي اطلعت علي��ه »اال�ستق��الل« م�س��اء الثالثاء: 
اإن ق��رار الرئي�س عبا�س »غر قان��وين«، موؤكًدا رف�سه 
»االع��رتاف بق��رار غ��ر قان��وين، واأن يدخ��ل يف اأي��ة 

ترتيبات  تنطلق من هذا الو�سع«.

 نبيل �سعث

رام الله / االستقالل:
 نظم أهالي بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، 
مساء أمس الثالثاء، وقفة تضامنية مع األسير 

المضرب عن الطعام محمد نمر الريماوي.
وقال مراس���لنا، إن عش���رات من أهال���ي البلدة 
ش���اركوا في الوقفة التي تخللها إلقاء كلمات 

تضامنية مع األس���ير الريم���اوي المضرب عن 
الطعام منذ 13 يومًا.

يذك���ر أن ق���وات االحتالل اعتقل���ت الريماوي 
قبل نحو أس���بوعين على  حاج���ز نصبته على 
مدخ���ل النبي صالح، ثم حولت���ه إلى التحقيق 
في معتقل "عس���قالن"، كما اعتقل والده قبل 

يومين في محاولة م���ن االحتالل للضغط على 
نجله حتى يفك إضرابه.

يشار إلى أن األسير محمد الريماوي، أسير محرر 
أفرج عنه في الس���ابع من كان���ون ثاني/يناير 
من العام الجاري بعد أن أمضى ثالث س���نوات 

ونصف في سجون االحتالل.

رام الله: وقفة تضامنية مع األسير الريماوي المضرب عن الطعام
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وكان���ت صحيفة الش���رق األوس���ط اللندنية 
أفادت في عددها الص���ادر األحد الماضي، أن 
مالدين���وف، حمل خالل زياراته أفكاًرا مختلفة 
لكل من حم���اس والكي���ان الصهيوني بعلم 
السلطة الفلس���طينية ومصر، منها ما يتعلق 

بالجنود اإلسرائيليين األسرى.

تفا�صيل اللقاءات
وذكر مص���در مطلع في قي���ادة حركة حماس 
لصحيفة "االس���تقالل" ش���ريطة ع���دم ذكر 
اس���مه، أن مل���ف الجنود اإلس���رائيليين كان 
حاضرًا بق���وة على طاولة المباحثات بين قيادة 
حماس ومالدينوف، إذ حمل األخير العديد من 
التس���هيالت لغزة مقابل الكشف عن مصير 

أولئك الجنود.
وق���ال المص���در: "نعتق���د أن مالدينوف يعد 
وسيطًا يحمل نوايا صادقة للتوصل إلى تهدئة 
في قطاع غزة ومنع تصعيد األوضاع الميدانية 
مثلما جرى خالل األسابيع األخيرة، وهو يعتقد 

أن المدخ���ل إلتمام هذا األم���ر يكون من خالل 
تقديم إسرائيل )تسهيالت اقتصادية لغزة( 
مقاب���ل تقديم حماس معلوم���ات عن الجنود 

المأسورين لديها".
وأوضح أن مالدينوف حمل أفكارًا إسرائيلية 
إلتمام تثبي���ت التهدئة وتحس���ين ظروف 
الحي���اة بغزة، ولكن حم���اس وجدت من هذه 
األفكار غي���ر واقعية وال تلبي مطالب وطموح 

شعبنا.
وفس���ر المصدر حديثه بالقول: "هذه األفكار 
تبدأ بقي���ام حماس بوقف مس���يرات العودة 
ووقف إط���الق الن���ار عل���ى الح���دود، ووقف 
كامل إلطالق الطائ���رات الورقية الحارقة تجاه 
المستوطنات اإلسرائيلية، وفي المقابل تلتزم 
إسرائيل بعدم إطالق النار على الحدود أو على 
الصيادي���ن، وكذلك عدم القيام بش���ن غارات 
على غزة، مع إعادة فتح كرم أبو سالم جزئيًا كما 

كان الحال عليه قبل إغالقه".
وتابع المصدر: "الخطوة الثانية، تتعلق بمصير 

الجنود اإلس���رائيليين، وتن���ص على أن تقوم 
حركة حماس بالكشف عن مصيرهم إن كانوا 
أحياًء أم موتى، مقابل سماح "إسرائيل" بإدخال 
كاف���ة المواد والبضائع إلى غ���زة دون أي قيود 
وتوس���يع مس���احة الصيد لتصل إلى 12 مياًل 
على األقل، والس���ماح بإقامة مش���اريع دولية 

حيوية ومهمة لصالح سكان غزة". 
وبّين أن مالدينوف أخبر حماس أن تطبيق هذه 
الخطة سيس���مح بتحويلها إلى اتفاق تهدئة 

قد يستمر لخمس أو عشر سنوات.
وأوض���ح المص���در المطلع أن حم���اس رفضت 
هذه الخطة بس���بب ربطها بتقديم معلومات 
حول الجنود المأس���ورين لديها، وشددت على 
أن مناقش���ة ه���ذا الملف لن يتم قب���ل إفراج 
"إس���رائيل" عن كامل األس���رى الذين أعادت 
اعتقاله���م بع���د تحريرهم ف���ي صفقة وفاء 

األحرار عام 2011.
ولفت النظر إلى أن المباحثات في هذا الش���أن 
ل���م تنته بع���د، وأن األيام القادمة ستش���هد 

المزيد من اللقاءات بين مالدينوف وحماس.

الثمن: حترير الأ�صرى
وي���رى المحلل السياس���ي ولي���د المدلل، أن 
الجهود األممي���ة لتحقيق تهدئة بين الكيان 
اإلس���رائيلي وغ���زة، ال يمكن أن تت���م دون أن 
تش���مل حاًل للجنود اإلسرائيليين المأسورين 
لدى حم���اس باعتبار هذا الملف جزءًا من توتر 

األوضاع بين الطرفين.
وق���ال المدل���ل ل�"االس���تقالل": "ال أعتق���د أن 
حماس س���تقبل بتقديم أي معلومات مقابل 
تقديم تسهيالت اقتصادية أو إقامة مشاريع 
تنموية بغزة، ألن الثمن الذي يجب أن تدفعه 
إس���رائيل في ه���ذا الملف ه���و ثمن معروف 
وه���و ثمن وطني يتعلق باإلفراج عن األس���رى 
الفلسطينيين الذين يتمسكون بهذا الملف 

كأمل وحيد لنيل الحرية".
وبّين أن الهدوء الذي س���اد غ���زة خالل األيام 
األخيرة يؤكد عدم نية  االحتالل أو غزة على بدء 

حرب جديدة بينهم���ا، مضيفًا: "حماس تعلم 
تمامًا أن الفلس���طينيين بحاجة إلى تحسين 
ظ���روف حياته���م ألن ذلك يع���زز صمودهم 

ومقاومتهم لالحتالل".
وتابع المدلل: االحتالل يخشى بحق دخوله حربًا 
جديدة في غزة؛ ألن ذلك سيجعل الجيش أمام 
الكثير من المفاجآت الت���ي أعدتها المقاومة 
الفلس���طينية، لذا فإن حكوم���ة نتنياهو غير 
معنية بدخول حرب واس���عة تتسبب حدوث 

كارثة ما يعني انهيار هذه الحكومة".
ولفت النظر إلى أن تزامن هذه المباحثات بين 
قيادة حماس ومالدينوف مع مباحثات القاهرة 
لتحقيق المصالحة بين حماس وفتح، لم يكن 
مصادفًة، إنما مخطط له مس���بقًا، إذ تتمسك 
األمم المتحدة أن يكون تحسين ظروف الحياة 
بغزة عن طريق الحكومة الش���رعية، وليس عن 
طريق حماس، وهذا ما يفسر الجهود المصرية 
الماضية لتحقيق المصالحة وتسلم الحكومة 

مهامها بغزة".

حماس  تعتبره ال يلبي طموح شعبنا

ملف الجنود المأسورين بغزة..هل يفشل حراك ميالدينوف؟

مصدر في حماس: ميالدينوف 
حمل تسهيالت لغزة مقابل 
الكشف عن مصير الجنود 

غزة/ حممود عمر:
تتك�صف يومًا بعد يوم طبيعة الزيارات املتتابعة التي عقدها 

من�صق الأمم املتحدة لعملية الت�صوية يف ال�صرق الأو�صط 
نيكولي مالدينوف لقطاع غزة ولقائه بقيادة حما�س، موؤخرًا، 

اإذ اأفادت الت�صريبات اأن ما قدمه املبعوث الأممي من حلول 
لالأزمات املاأ�صاوية يف غزة، ترتكز ب�صكل كبري على ملف اجلنود 

الإ�صرائيليني املاأ�صورين لدى املقاومة بغزة.   وكان مالدينوف 
عقد ثالث زيارات متبادلة بني« اإ�صرائيل« وقيادة حما�س 

خالل 72 �صاعة نهاية الأ�صبوع املا�صي يف اإطار اجلهود املبذولة 
لحتواء الت�صعيد ومنع تدهور الأو�صاع مع دولة الحتالل .

ميالدينوف خالل زيارة �صابقة لقطاع غزة         ) اأر�صيف (

غزة/ قاسم األغا: 
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة "حماس" ماهر عبيد، 
أن وفد حركته في القاهرة سيبحث - بعد أن يلتقي بقيادة 
المخابرات المصرية - موقف حركة "فتح" من الورقة التي 

قدمتها مصر مؤخًرا بشأن المصالحة الوطنية.   
وفي تصريح خاص ل�"االس���تقالل"، أمس األحد، قال عبيد: 
"نتمّس���ك بالورقة المصرية، وس���ننظر ف���ي موقف فتح 
منها؛ لك���ن لن نقبل العودة إلى مرّبع التمكين التعطيلي 

واإلقصائي"، وفق تعبيره.
ومن المتوقع أن يلتقي، اليوم األربعاء، وفد حركة "حماس" 
)من الداخل والخارج( برئاس���ة نائب رئيس الحركة صالح 
الع���اروري، ق���ادة المخاب���رات المصرية؛ "للتش���اور حول 
التطورات الجارية في الش���أن الفلسطيني"، بحسب بيان 

للحركة.
ومس���اء أمس األول، س���ّلم وفد حركة "فتح" برئاسة عضو 
لجنته���ا المركزية عّزام األحمد، بعد لقاء مطّول مع رئيس 
جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، وعدد 
من مساعديه بمقر الجهاز بالقاهرة،" موقف القيادة بشأن 
األف���كار المصرية الخاّصة بمل���ف المصالحة"، كما ذكرت 

وكالة األنباء الرسمية )وفا(.

"تلكوؤ" فتح
وشّكك عبيد مما وصفه "تلكؤ" حركة فتح في قبول الورقة 

المصرية ووضع "اش���تراطات" عليها، مش���يًرا إلى أن ذلك 
يدل على عدم س���عي الحركة لوحدة الصف الفلسطيني، 
من أجل مواجهة األخطار المحدقة بالقضية، وخصوًصا ما 

ُيسمى "صفقة القرن"، و"قانون القومية اليهودية".
ورأى أن "م���ن يرفض صفقة الق���رن وقانون يهودية 
الكي���ان، ويري���د مواجه���ة كل مخّطط���ات االحتالل 
عليه أن يلتصق ويس���تند إلى شعبه وال يزيد الفرقة 
واالنفصال". وتابع: "تركيز قيادة السلطة وفتح على بدعة 
التمكين للحكومة والسالح الواحد )في قطاع غزة( َوصفة 

لفش���ل المصالحة وخداع للشعب الفلسطيني، وإخضاعه 
لالحتالل". 

ولفت إلى أن "منطق قيادة الس���لطة المتعلق ب�الس���الح 
الواح���د والس���لطة الواح���دة س���يكون صحيًح���ا لو كان 
للفلسطينيين دولة حّرة مس���تقلة، تملك قرارها الوطني 
وتس���يطر على إقليمها الجغرافي وعلى حدودها ولديها 
موارده���ا االقتصادية الخاصة؛ لكن ش���عبنا ال يزال تحت 

االحتالل العسكري االستيطاني اإلحاللي".
وتس���اءل:" هل يوجد في الضفة س���الح واحد؟"، وأكمل: 
"ماذا نس���مي س���الح قوات االحتالل ومستوطنيه ؟، وهل 
للسلطة سيطرة على هذا السالح ؟، وهل السالح الذي بيد 
أجهزة أمن السلطة يقوم بدوره في حماية الشعب ويحفظ 

حقوقه ؟".
وأضاف: "هم )قيادة الس���لطة( بالضفة المحتلة يعلنون 
بصراحة ووضوح أنهم ال يملكون سيادة وال قرارًا وال سلطة 

على أي شيء وال حتى على جباية الضرائب )المقاصة(". 
وزاد: "فال���ذي يجبي الضرائب بالضفة ه���و االحتالل، وال 
يعطيهم منه���ا إاّل إذا رض���ي عن دوره���م األمني معه، 
ويحجبها عنهم إذا قّصروا أو فّكروا بقرار يخالف سياسته 

ومصالحه".

�صياع للوقت والأر�س
في الس���ياق، أّكد عضو المكتب السياسي ل�"حماس" على 

أن مراهنة فريق الس���لطة على العودة لنهج المفاوضات 
مع االحتالل "ضياع للوقت واألرض"، موضًحا أن ما يس���مى 
ب�"مشروع حل الدولتين" تم شطبه من اليمين "اإلسرائيلي" 

المتطّرف.
وشّدد على أن "التمسك بهذا النهج السياسي الذي أثبت 
فشله ال يخدم القضية والشعب الفلسطيني، إنما يخدم 
مجموع���ة من المتنفذين، ارتبطت مصالحهم باس���تمرار 

االنقسام"، على حد وصفه. 
وبّين أن م���ا تتعرض له الضفة المحتل���ة عموًما، ومدينة 
الق���دس والمس���جد األقص���ى خصوًص���ا من اس���تمرار 
االقتحامات والمحاوالت اليائس���ة للسيطرة عليه، أو على 
أجزاء منه، يفرض على قوى ش���عبنا كاف���ة الوحدة ورّص 

الصفوف.
وقال: "إن ش���عبنا الفلس���طيني على استعداد للتضحية 
ولدي���ه من الق���درات ما يدفع���ه لذلك؛ ش���رط أن تكون 
قيادته في المقدمة، وعلى استعداد للتضحية والنضال، 
أو على األقل االس���تعداد للتنازل عن بعض مكتس���باتها 

)السياسية(". 
وبّي����ن أن صم����ود المرابطين في الق����دس واألقصى، 
ومس����يرات "العودة" في قطاع غزة، وتظاهرات الضّفة 
المطالبة برفع عقوبات الس����لطة ع����ن القطاع، وغيرها، 
"لهو دليل على المخزون النضالي الهائل الذي يمتلكه 

شعبنا الصامد".

سننظر في موقفها من الورقة المصرية 
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وكان���ت صحيفة الش���رق األوس���ط اللندنية 
أفادت في عددها الص���ادر األحد الماضي، أن 
مالدين���وف، حمل خالل زياراته أفكاًرا مختلفة 
لكل من حم���اس والكي���ان الصهيوني بعلم 
السلطة الفلس���طينية ومصر، منها ما يتعلق 

بالجنود اإلسرائيليين األسرى.

تفا�صيل اللقاءات
وذكر مص���در مطلع في قي���ادة حركة حماس 
لصحيفة "االس���تقالل" ش���ريطة ع���دم ذكر 
اس���مه، أن مل���ف الجنود اإلس���رائيليين كان 
حاضرًا بق���وة على طاولة المباحثات بين قيادة 
حماس ومالدينوف، إذ حمل األخير العديد من 
التس���هيالت لغزة مقابل الكشف عن مصير 

أولئك الجنود.
وق���ال المص���در: "نعتق���د أن مالدينوف يعد 
وسيطًا يحمل نوايا صادقة للتوصل إلى تهدئة 
في قطاع غزة ومنع تصعيد األوضاع الميدانية 
مثلما جرى خالل األسابيع األخيرة، وهو يعتقد 

أن المدخ���ل إلتمام هذا األم���ر يكون من خالل 
تقديم إسرائيل )تسهيالت اقتصادية لغزة( 
مقاب���ل تقديم حماس معلوم���ات عن الجنود 

المأسورين لديها".
وأوضح أن مالدينوف حمل أفكارًا إسرائيلية 
إلتمام تثبي���ت التهدئة وتحس���ين ظروف 
الحي���اة بغزة، ولكن حم���اس وجدت من هذه 
األفكار غي���ر واقعية وال تلبي مطالب وطموح 

شعبنا.
وفس���ر المصدر حديثه بالقول: "هذه األفكار 
تبدأ بقي���ام حماس بوقف مس���يرات العودة 
ووقف إط���الق الن���ار عل���ى الح���دود، ووقف 
كامل إلطالق الطائ���رات الورقية الحارقة تجاه 
المستوطنات اإلسرائيلية، وفي المقابل تلتزم 
إسرائيل بعدم إطالق النار على الحدود أو على 
الصيادي���ن، وكذلك عدم القيام بش���ن غارات 
على غزة، مع إعادة فتح كرم أبو سالم جزئيًا كما 

كان الحال عليه قبل إغالقه".
وتابع المصدر: "الخطوة الثانية، تتعلق بمصير 

الجنود اإلس���رائيليين، وتن���ص على أن تقوم 
حركة حماس بالكشف عن مصيرهم إن كانوا 
أحياًء أم موتى، مقابل سماح "إسرائيل" بإدخال 
كاف���ة المواد والبضائع إلى غ���زة دون أي قيود 
وتوس���يع مس���احة الصيد لتصل إلى 12 مياًل 
على األقل، والس���ماح بإقامة مش���اريع دولية 

حيوية ومهمة لصالح سكان غزة". 
وبّين أن مالدينوف أخبر حماس أن تطبيق هذه 
الخطة سيس���مح بتحويلها إلى اتفاق تهدئة 

قد يستمر لخمس أو عشر سنوات.
وأوض���ح المص���در المطلع أن حم���اس رفضت 
هذه الخطة بس���بب ربطها بتقديم معلومات 
حول الجنود المأس���ورين لديها، وشددت على 
أن مناقش���ة ه���ذا الملف لن يتم قب���ل إفراج 
"إس���رائيل" عن كامل األس���رى الذين أعادت 
اعتقاله���م بع���د تحريرهم ف���ي صفقة وفاء 

األحرار عام 2011.
ولفت النظر إلى أن المباحثات في هذا الش���أن 
ل���م تنته بع���د، وأن األيام القادمة ستش���هد 

المزيد من اللقاءات بين مالدينوف وحماس.

الثمن: حترير الأ�صرى
وي���رى المحلل السياس���ي ولي���د المدلل، أن 
الجهود األممي���ة لتحقيق تهدئة بين الكيان 
اإلس���رائيلي وغ���زة، ال يمكن أن تت���م دون أن 
تش���مل حاًل للجنود اإلسرائيليين المأسورين 
لدى حم���اس باعتبار هذا الملف جزءًا من توتر 

األوضاع بين الطرفين.
وق���ال المدل���ل ل�"االس���تقالل": "ال أعتق���د أن 
حماس س���تقبل بتقديم أي معلومات مقابل 
تقديم تسهيالت اقتصادية أو إقامة مشاريع 
تنموية بغزة، ألن الثمن الذي يجب أن تدفعه 
إس���رائيل في ه���ذا الملف ه���و ثمن معروف 
وه���و ثمن وطني يتعلق باإلفراج عن األس���رى 
الفلسطينيين الذين يتمسكون بهذا الملف 

كأمل وحيد لنيل الحرية".
وبّين أن الهدوء الذي س���اد غ���زة خالل األيام 
األخيرة يؤكد عدم نية  االحتالل أو غزة على بدء 

حرب جديدة بينهم���ا، مضيفًا: "حماس تعلم 
تمامًا أن الفلس���طينيين بحاجة إلى تحسين 
ظ���روف حياته���م ألن ذلك يع���زز صمودهم 

ومقاومتهم لالحتالل".
وتابع المدلل: االحتالل يخشى بحق دخوله حربًا 
جديدة في غزة؛ ألن ذلك سيجعل الجيش أمام 
الكثير من المفاجآت الت���ي أعدتها المقاومة 
الفلس���طينية، لذا فإن حكوم���ة نتنياهو غير 
معنية بدخول حرب واس���عة تتسبب حدوث 

كارثة ما يعني انهيار هذه الحكومة".
ولفت النظر إلى أن تزامن هذه المباحثات بين 
قيادة حماس ومالدينوف مع مباحثات القاهرة 
لتحقيق المصالحة بين حماس وفتح، لم يكن 
مصادفًة، إنما مخطط له مس���بقًا، إذ تتمسك 
األمم المتحدة أن يكون تحسين ظروف الحياة 
بغزة عن طريق الحكومة الش���رعية، وليس عن 
طريق حماس، وهذا ما يفسر الجهود المصرية 
الماضية لتحقيق المصالحة وتسلم الحكومة 

مهامها بغزة".

حماس  تعتبره ال يلبي طموح شعبنا

ملف الجنود المأسورين بغزة..هل يفشل حراك ميالدينوف؟

مصدر في حماس: ميالدينوف 
حمل تسهيالت لغزة مقابل 
الكشف عن مصير الجنود 

غزة/ حممود عمر:
تتك�صف يومًا بعد يوم طبيعة الزيارات املتتابعة التي عقدها 

من�صق الأمم املتحدة لعملية الت�صوية يف ال�صرق الأو�صط 
نيكولي مالدينوف لقطاع غزة ولقائه بقيادة حما�س، موؤخرًا، 

اإذ اأفادت الت�صريبات اأن ما قدمه املبعوث الأممي من حلول 
لالأزمات املاأ�صاوية يف غزة، ترتكز ب�صكل كبري على ملف اجلنود 

الإ�صرائيليني املاأ�صورين لدى املقاومة بغزة.   وكان مالدينوف 
عقد ثالث زيارات متبادلة بني« اإ�صرائيل« وقيادة حما�س 

خالل 72 �صاعة نهاية الأ�صبوع املا�صي يف اإطار اجلهود املبذولة 
لحتواء الت�صعيد ومنع تدهور الأو�صاع مع دولة الحتالل .

ميالدينوف خالل زيارة �صابقة لقطاع غزة         ) اأر�صيف (

غزة/ قاسم األغا: 
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة "حماس" ماهر عبيد، 
أن وفد حركته في القاهرة سيبحث - بعد أن يلتقي بقيادة 
المخابرات المصرية - موقف حركة "فتح" من الورقة التي 

قدمتها مصر مؤخًرا بشأن المصالحة الوطنية.   
وفي تصريح خاص ل�"االس���تقالل"، أمس األحد، قال عبيد: 
"نتمّس���ك بالورقة المصرية، وس���ننظر ف���ي موقف فتح 
منها؛ لك���ن لن نقبل العودة إلى مرّبع التمكين التعطيلي 

واإلقصائي"، وفق تعبيره.
ومن المتوقع أن يلتقي، اليوم األربعاء، وفد حركة "حماس" 
)من الداخل والخارج( برئاس���ة نائب رئيس الحركة صالح 
الع���اروري، ق���ادة المخاب���رات المصرية؛ "للتش���اور حول 
التطورات الجارية في الش���أن الفلسطيني"، بحسب بيان 

للحركة.
ومس���اء أمس األول، س���ّلم وفد حركة "فتح" برئاسة عضو 
لجنته���ا المركزية عّزام األحمد، بعد لقاء مطّول مع رئيس 
جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، وعدد 
من مساعديه بمقر الجهاز بالقاهرة،" موقف القيادة بشأن 
األف���كار المصرية الخاّصة بمل���ف المصالحة"، كما ذكرت 

وكالة األنباء الرسمية )وفا(.

"تلكوؤ" فتح
وشّكك عبيد مما وصفه "تلكؤ" حركة فتح في قبول الورقة 

المصرية ووضع "اش���تراطات" عليها، مش���يًرا إلى أن ذلك 
يدل على عدم س���عي الحركة لوحدة الصف الفلسطيني، 
من أجل مواجهة األخطار المحدقة بالقضية، وخصوًصا ما 

ُيسمى "صفقة القرن"، و"قانون القومية اليهودية".
ورأى أن "م���ن يرفض صفقة الق���رن وقانون يهودية 
الكي���ان، ويري���د مواجه���ة كل مخّطط���ات االحتالل 
عليه أن يلتصق ويس���تند إلى شعبه وال يزيد الفرقة 
واالنفصال". وتابع: "تركيز قيادة السلطة وفتح على بدعة 
التمكين للحكومة والسالح الواحد )في قطاع غزة( َوصفة 

لفش���ل المصالحة وخداع للشعب الفلسطيني، وإخضاعه 
لالحتالل". 

ولفت إلى أن "منطق قيادة الس���لطة المتعلق ب�الس���الح 
الواح���د والس���لطة الواح���دة س���يكون صحيًح���ا لو كان 
للفلسطينيين دولة حّرة مس���تقلة، تملك قرارها الوطني 
وتس���يطر على إقليمها الجغرافي وعلى حدودها ولديها 
موارده���ا االقتصادية الخاصة؛ لكن ش���عبنا ال يزال تحت 

االحتالل العسكري االستيطاني اإلحاللي".
وتس���اءل:" هل يوجد في الضفة س���الح واحد؟"، وأكمل: 
"ماذا نس���مي س���الح قوات االحتالل ومستوطنيه ؟، وهل 
للسلطة سيطرة على هذا السالح ؟، وهل السالح الذي بيد 
أجهزة أمن السلطة يقوم بدوره في حماية الشعب ويحفظ 

حقوقه ؟".
وأضاف: "هم )قيادة الس���لطة( بالضفة المحتلة يعلنون 
بصراحة ووضوح أنهم ال يملكون سيادة وال قرارًا وال سلطة 

على أي شيء وال حتى على جباية الضرائب )المقاصة(". 
وزاد: "فال���ذي يجبي الضرائب بالضفة ه���و االحتالل، وال 
يعطيهم منه���ا إاّل إذا رض���ي عن دوره���م األمني معه، 
ويحجبها عنهم إذا قّصروا أو فّكروا بقرار يخالف سياسته 

ومصالحه".

�صياع للوقت والأر�س
في الس���ياق، أّكد عضو المكتب السياسي ل�"حماس" على 

أن مراهنة فريق الس���لطة على العودة لنهج المفاوضات 
مع االحتالل "ضياع للوقت واألرض"، موضًحا أن ما يس���مى 
ب�"مشروع حل الدولتين" تم شطبه من اليمين "اإلسرائيلي" 

المتطّرف.
وشّدد على أن "التمسك بهذا النهج السياسي الذي أثبت 
فشله ال يخدم القضية والشعب الفلسطيني، إنما يخدم 
مجموع���ة من المتنفذين، ارتبطت مصالحهم باس���تمرار 

االنقسام"، على حد وصفه. 
وبّين أن م���ا تتعرض له الضفة المحتل���ة عموًما، ومدينة 
الق���دس والمس���جد األقص���ى خصوًص���ا من اس���تمرار 
االقتحامات والمحاوالت اليائس���ة للسيطرة عليه، أو على 
أجزاء منه، يفرض على قوى ش���عبنا كاف���ة الوحدة ورّص 

الصفوف.
وقال: "إن ش���عبنا الفلس���طيني على استعداد للتضحية 
ولدي���ه من الق���درات ما يدفع���ه لذلك؛ ش���رط أن تكون 
قيادته في المقدمة، وعلى استعداد للتضحية والنضال، 
أو على األقل االس���تعداد للتنازل عن بعض مكتس���باتها 

)السياسية(". 
وبّي����ن أن صم����ود المرابطين في الق����دس واألقصى، 
ومس����يرات "العودة" في قطاع غزة، وتظاهرات الضّفة 
المطالبة برفع عقوبات الس����لطة ع����ن القطاع، وغيرها، 
"لهو دليل على المخزون النضالي الهائل الذي يمتلكه 

شعبنا الصامد".

سننظر في موقفها من الورقة المصرية 
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" الل���ه يصبر أهل���ه" قالته���ا وعيناها تراقب 
مح���اوالت األطباء والممرضي���ن إلنقاذ حياته، 
فحين بدأ زمالؤه���ا بااللتفاف حولها ُمطلقين 
نظرات مليئة بالح���زن، األمر الذي جعل قلبها 
يخفق بقوه محاولة تفس���ير م���ا يجري، وفجأة 
ابتعد األطباء عنه لتدرك استشهاده وتتلقى 
صاعق���ة المم���دد أمامه���ا زوجها غ���ازي أبو 

مصطفى. 
وارتقى أبو مصطفى )43عاما( شهيدًا، الجمعة 
الماضية، متأث���رًا بجراحة إثر إصابته برصاص 
االحتالل اإلسرائيلي في رأس���ه، شرق مدينة 
خان يونس، في جمعة " شهداؤنا األطفال" من 

مسيرة العودة وكسر الحصار. 

60 دقيقة.. قبل ال�صدمة 
بس���رعة كالبرق انتفضت لمياء المغلوب على 

أمرها لرؤيت���ه، ووقفت أم���ام جثمانه محاولة 
تكذيب عينيه���ا، تحاول انع���اش قلبه تارة، 
وأخرى تحتضن���ه بحرقة، تركه���ا من حولها 
للحظات، لكنها لم تستطع تركه وحيدًا فنزعوه 
من بي���ن يديه���ا واصطحبوه���ا معهم فعال 
صوتها مرددة " غازي ما استشهد، غازي لسه 

عايش". 
وتقول لمياء، وهي تخبئ في جعبة الحس���رة 
دمعها:" دايم���ا أنقل ش���هداء وجرحى، لكن 
صدمتي باستش���هاد غ���ازي كبيرة ج���دًا، ما 
اس���توعبتها وال تحملتها، كذبت استشهاده 
رغ���م أن���ه أم���ام عين���ي، وعندم���ا حضنتني 
والدتي وقال���ت لي خلص راح غازي"، مضيفًة:" 
استشهاد شخص ال تعرفه أمام عينيك ليس 
كم���ا زوجك، لحظ���ات صعبة وقاس���ية جدًا، ال 

يعرف احساسها إال من اكتوى بنارها". 

وأردفت بغصة تعترض صوتها:" توجهت مع 
غازي إلى مسيرة العودة مبكرًا، جلسنا نتحدث 
ألكثر من ثالث س���اعات حتى بدأت الجماهير 
تتواف���د للم���كان، ذه���ب هو للمش���اركة في 
المس���يرة وأنا ذهبت ألكمل عملي كمسعفة 

بالميدان". 
وتتابع:" كنت أش���عر بالقلق الشديد عليه في 
كل لحظ���ة تمر، ورغم انش���غالي ف���ي العمل 
إال أن عين���ي لم تتوقف ع���ن البحث عنه بين 
المتظاهري���ن حت���ى أطمئن أنه بخي���ر، وقبل 
نصف س���اعة من استش���هاده أحضرته عن 

السلك وأدخلته بإحدى الخيام المنصوبة". 
وأضافت بألم شديد:" بعد ثواٍن قليلة، أخبروني 
أن هن���اك إصابة في الفخذ وعل���ّي نقلها إلى 
مجمع ناصر الطبي في خانيونس، صعدت إلى 
اإلس���عاف وفي طريق العودة شاهدت األطباء 

في حال���ة حزن داخل المستش���فى الميداني 
وآخرون يحاولون انقاذ أحد المصابين ومنعوني 
من االقتراب، ألتفاجأ فيما بعد أنه زوجي غازي".  
واس���تكملت حديثها والدموع تمأل عينيها:" 
تركت���ه فق���ط نصف س���اعه كي أنق���ل أحد 
المصابين، ارجعت القيته ش���هيد، رحل دون 
أن أقدم له اإلسعافات كما كل مرة، لم أستطع 

إنقاذه". 

ميلك عكازين
لم يكن غازي ُيش����كل خطرًا على جنود االحتالل 
المدججين بأسلحتهم العسكرية و المختبئين 
خلف الس����واتر الرملية، فجل م����ا كان يملكه " 
عكازين خشبيتين" يس����تند عليهما حين كان 
يقف ليش����اهد ردة فعل الجنود العنيفة اتجاه 

المتظاهرين السلميين. 

وتقول:" غازي يش����ارك في مسيرة العودة منذ 
انطالقها، أصيب برصاصة إسرائيلية في قدمه 
اليمني أفقدته القدرة على الس����ير، ورغم ذلك 
كان إص����راره وايمانه بالعودة إلى ديارنا يدفعه 
للمش����اركة، ودائمًا يقول لي أتمن����ي أن أموت 

شهيدا ". 
ولم تكن إصابة أبو مصطفى في ساقه بمسيرة 
"العودة" األولى، فقد أصيب برصاصة إسرائيلية 
في عينه الُيس����رى خ����الل أح����داث االنتفاضة 
الفلسطينية نهاية ثمانينيات القرن الماضي، 
أفقدته النظر، واستبدلها بصناعية، كما أصيب 

مرة ثانية في انتفاضة األقصى عام 2000. 
وفي نهاية حديثها تتس����اءل بغضب:" كيف 
لمصاب في ساقه ال يمتلك سالحًا وال يستطيع 
المشي أن يهدد أمن الجنود اإلسرائيليين؟، ماذا 

قتلوا فينا؟ قتلوا أبًا لستة أطفال بال رحمة !". 

دولة فل�صطني 
ال�صلطة الق�صائية 

املجل�س الأعلى للق�صاء
حمكمة �صلح �صمال غزة                                                       

                                 2018/7/30   

إعالن بيع بالمزاد العلني
نعلن للعموم أنه معروض للبيع م���ن قبل دائرة تنفيذ محكمة صلح 
شمال غزة مخبز بجميع ما يوجد به من بضاعة واآلالت والمحجوزة على 
ذمة القضية التنفيذية رقم 2018/2404 والمتكونة فيما بين طالب 
التنفيذ زيدان محمد زيدان ابو جراد والمنفذ ضده محمد ابراهيم عبد 
اللطيف شعالن وذلك يوم الثالثاء 8/14 /2018 الساعة الثانية عشر 

والنصف ظهرا في دائرة تنفيذ محكمة شمال غزة .
فعل���ى من يرغ���ب بالدخول في المزاي���دة الحضور لدائ���رة التنفيذ 
وتسجيل اسمه  بعد دفع تأمين دخول المزاد 10%من قيمة  تثمين 
المخب���ز بجميع ما يوجد به من بضاعة واآلالت محجوزة )قيمة التأمين 
560 دوالرًا للتجار و 870 دوالرًا امريكيًا للمواطنين( مستردة مع العلم 

بأن رسوم الداللة واالنتقال على من ترسو عليه المزايدة.
  على ذمة القضية التنفيذية رقم: 2018/2404

ماأمور تنفيذ حمكمة �صلح �صمال غزة

ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 
�صلطة الأرا�صي الفل�صطينية

الإدارة العامة لت�صجيل الأرا�صي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )500/ 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
فريد زكي عبد دلول من س���كان غزة هوي���ة رقم 803494962 بصفته 

وكيال عن: فداء زكي عبد يونس دلول 
بموجب وكالة رقم: 1211024600 / 2012الصادرة عن أبو ظبي

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   639  قسيمة  16  المدينة غزة الدرج 

 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 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 31/ 7/ 2018م

                                  م�صجل اأرا�صي غزة / اأ. ع�صام احلمارنة

لميــاء وغــازي.. عشــرة 
العمــر تقتلهــا رصاصــة 

غزة/ دعاء احلطاب:
» بردائها الأبي�س، واإن�صانية قلبها«، تتجول امل�صعفة 

ملياء اأبو م�صطفي بني �صفوف املتظاهرين داخل »ميدان 
العودة« �صرق خانيون�س جنوب قطاع غزة، لت�صمد جرح 

امل�صابني وتنع�س قلوب الغارقني بدمائهم بعدما باغتتهم 
ر�صا�صات احلقد ال�صهيونية، فتلقت خربًا ب�صرورة التوجه 

للم�صت�صفى امليداين لنقل اأحد امل�صابني ملجمع نا�صر الطبي، 
فتحركت ب�صرعة نحو املكان بعدما اأخربت زوجها باأنها 

�صتغادر وتعود م�صرعًة. واأثناء عودتها للميدان، مر من اأمام 
عينيها �صاب تخفي الدماء مالحمه اإثر تعر�صه لإ�صابة 

مبا�صرة بالراأ�س، فاأ�صرعت نحوه لتنقذ حياته، لكن جموع 
املمر�صني منعوها من القرتاب منه، حينها �صعرت بغ�صة 

وداع ال�صهيد غازي اأبو م�صطفى بخانيون�س        ) APA images(اجتاحت قلبها مل تدرك �صببها. 

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت منظمة »أطباء بال حدود«  أن طواقمها في قطاع غزة اس���تقبلت 
حاالت لفلسطينيين حّول رصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي عظامهم 
إلى رماد، خالل مشاركتهم في مسيرة العودة قرب السياج الفاصل بين 

غزة واألراضي المحتلة عام48.
ج���اء ذلك خالل ملتقى عن الوضع اإلنس���اني والطبي ف���ي غزة عقدته 
المنظمة الدولية في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد مرور أربعة أش���هر 

على انطالق مسيرة العودة نهاية مارس/ آذار الماضي.
وقالت المدي���رة التنفيذية لمكتب »أطباء بال حدود« اإلقليمي في لبنان 
جيهان بسيس���و، إن عنوان الجلسة )حيث تتحّول العظام إلى غبار( هو 
شعار معبر ودقيق جاء من جّراح يعمل لدى المنظمة كان يعالج مصابين 

خالل األسابيع األولى من مسيرة العودة.
وكش���فت بسيس���و أن عدد الجرحى الذين عالجته���م المنظمة خالل 
ش���هرين بعد انطالق مسيرة العودة هم أكثر بكثير من الجرحى الذين 
عالجتهم خالل حرب »إس���رائيل« على غزة ع���ام 2014، حيث بلغ العدد 
حوالي 1700 جريح، مشيرًا إلى أن عيادات المنظمة استقبلت عددًا هائال 
من المصابين، وش���هدت طواقمها ح���االت تحولت فيها العظام حرفيًا 

إلى غبار.
وتقول المنظم���ة: إن كثيرًا من الحاالت الت���ي تعاملت معها طواقمها 
في غزة، وصلت رصاصات الجيش اإلس���رائيلي إلى عظامهم، فتتسّبب 
بكسور متعددة، ما يعني أّن العظم يتحّول إلى غبار، مشددة أنه رغم أن 
العمليات الجراحية تحقق استقرارًا لحاالت المصابين، إال أن معظمهم 

بحاجة إلى عمليات إضافية وفتراٍت طويلة من إعادة التأهيل.
وشددت على أن الحصار اإلسرائيلي المستمر منذ 12 عامًا جعل من غزة 
أكبر سجن مفتوح على وجه األرض، مشيرة إلى وجود عوامل اقتصادية 

واجتماعية وسياسية تؤثر على الوضع الطبي واإلنساني في غزة.
وأوضحت أن المستش���فيات تعاني من انقطاع دائم للكهرباء ونقص 
في مياه الشرب والمواد الطبية األساسية، موضحة أن كل هذه المشاكل 
أثرت على قدرة طواقم المنظمة في العمل، وبالتالي على قدرة المرضى 

على الشفاء.

»أطباء بال حدود«: رصاص 
»إسرائيل« حّول عظام 

الفلسطينيين بغزة إلى غبار

غزة/ االستقالل:
بحث المجلس التش���ريعي الفلس���طيني ممثاًل باألمين 
العام نافذ المدهون ومدير اإلدارة القانونية أمجد األغا مع 
وفد من ش���ركة توزيع الكهرباء برئاسة سمير مطير مدير 
عام الش���ركة؛ التدابير القانونية الكفيلة بتحسين شبكة 

الكهرباء وصواًل لزيادة عدد ساعات الوصل.
وناقش الطرفان اإلش���كاليات العملي���ة التي تعيق عمل 

شركة التوزيع والتي تستدعي معالجتها تشريعيًا.
واتفقا على تبني مجموعة من التعديالت التشريعية 
تش���مل دعم الطاق���ة البديلة وتنظيم اس���تخدام 

المول���دات الكهربائية التجارية وإق���رار ِحزمة من 
الحوافز والتس���هيالت للملتزمين بالدفع، واالتفاق 
على تثبيت نظام الع���دادات الذكية لكل المرافق 
الحكومية ودور العب���ادة والهيئات المحلية؛ وإقرار 
عقوبات زاجرة بحق المعتدين على الشبكة وسرقة 
الطاقة، وكذلك إقرار نظام ُميسر إلجراء المخالصات 
المالية لتعزيز آليات الجباية للمتخلفين عن الدفع، 
وتشكيل لجان لتس���وية المبالغ المالية المتراكمة 

على المشتركين.
وأكد المجلس التش���ريعي حرصه عل���ى تنظيم وتقنين 

إجراءات قطع التيار الكهربائي باعتباره خدمة أساس���ية 
وربطه بضمانات تشريعية وبمعايير ومحددات مع كفالة 
الحق ف���ي إعادة الخطوط المقطوعة بق���رار قضائي وفقًا 

لإلجراءات القانونية المقررة في القوانين ذات العالقة.
وأكد المدهون في ختام اللقاء أن هذه اإلجراءات لن تحل 
أزمة الكهرباء بش���كل جذري؛ ألن الجميع يعلم أن مشكلة 
الكهرباء ذات ُبعد سياسي، ولكنها ستساهم في تنظيم 
اس���تهالك الكهرباء والتصدي للمعتدين على الش���بكة 
وتحس���ين الجباية وف���ي المحصلة زيادة عدد س���اعات 

الوصل.

التشريعي يبحث مع شركة كهرباء غزة تحسين ساعات وصلها
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وكش���فت الجمعة السوداء التي ال تبارح تفاصيلها ذاكرة 
أي من سكان المحافظة الجنوبية مدى التهميش والقصور 
الذي تعاني منه مدينة رفح على صعيد القطاع الصحي ، 
فالمستوصف الوحيد في مدينة رفح والذي تم توسعته 
وإطالق اسم مستشفى أبو يوسف النجار كان دون القدرة 
على التعامل مع األحداث الجارية قبل أن تتفاقم المعاناة 
الصحية لرفح بعد تهديدات االحتالل لمستشفى النجار 
واخالء المستشفى بالكامل ليتكدس الجرحى في الشوارع 
أمام مستش���فى الكويت���ي الخاص فيما ل���م تجد جثث 

الشهداء سوى ثالجات الخضار والمرطبات مرقدًا لها .

 كارثة �صحية
 واعتبر المواطن جمعة الغول الذي فقد تس���عة من أفراد 
عائلته بفعل استهداف طائرات االحتالل الحربية لمنزل 
عائلته دون أي س���ابق انذار أن عدم توفر مستشفى في 
محافظة رفح رغم مساحتها الكبيرة وعدد سكانها الضخم 
يشكل تهديدًا صحيًا لسالمة كافة المواطنين حتى في 

االحوال العادية .
وقال الغول ل�" االس���تقالل" :" إن تعرض المنزل للقصف 
من الطائرات الحربية وارتقاء تس���عة شهداء ووجود عدد  
كبير من االصابات لم نتمكن من تحويلهم إلى مستشفى 
النجار المخلى، فاضطررنا للتوجه إلى المستشفى الكويتي 
لنتفاجأ بمنظ���ر المصابي���ن على األرض وف���ي الممرات 
والساحة الخارجية فيما تم وضع شهداء عائلتنا األطفال 

معا في ثالجة بوظة ".
وأكد أن صغر مساحة المستشفى الكويتي الخاص أعاق 
الطواقم الطبية وقلص امكانية تدخلهم إلسعاف الحاالت 
وهو ما ينعكس سلبا على سالمة الجرحى وخاصة الحاالت 

الحرجة منها .

و�صمة عار
ووصف الباحث الحقوقي في المركز الفلسطيني لحقوق 
االنسان بالل خير الدين أن حالة التهميش الصحي التي 
تعاني منه���ا محافظة رفح بوصمة ع���ار تدمغ أي عملية 
تخطيط إلدارة المؤسسات الصحية في قطاع غزة وترتيب 

أولويات المشاريع في المحافظات .
وقال خير الدين ل� االس���تقالل :" خالل عملنا الميداني في 
الع���دوان األخير على قطاع غزة كانت حالة العجز الصحي 

جلية وتس���ببت بارتقاء أعداد كبيرة من الش���هداء الذين 
كان من الممكن إنقاذ حياتهم في حال توفر خدمة طبية 

مناسبة ".
وتابع :" رفح يس���كنها قرابة ربع مليون انس���ان وال يوجد 
بها مستش���فى يس���تطيع عالجهم او حتى تش���خيص 
امراضهم والكش���ف عليها وتوفير الوضع الصحي الالزم 
والمف���روض بموجب قانون الصح���ة العامة رقم 20 للعام 
2004 والمس���تند إلى القان���ون 40 المعمول به في قطاع 
غ���زة والذي ينص في البند األول م���ن المادة الثانية على 
توفير و تقدي���م الخدمات الصحي���ة الحكومية الوقائية 
والتشخيصية والعالجية والتأهيلية ، وإنشاء المؤسسات 

الصحية الالزمة لذلك" . 
وأوض���ح أن رصيد رفح في القط���اع الصحي يقتصر على 
مستوصفات تضم  60 س���ريرًا بمعدل سرسر واحد لكل 
4000 مواطن ، فيما تفتقد إلى أقسام قلب، حروق اطفال،  
أورام،  رئة وصدرية، وجراحة ال يوجد بها جهاز CT ال يوجد 
به���ا غرفة عناية مكثفة وال يوجد قس���م اعصاب او غرفة 
عمليات ، مش���يرًا إلى أن موقع هذا المس���توصف مهدد 
باإلغالق واالخالء في حال نش���وب أي ع���دوان جديد كما 

حدث إبان العدوان األخير على القطاع . 

حملة م�صتمرة
وأكد الناش���ط الش���بابي وأحد منظمي حراك رفح بحاجة 
لمستشفى سعيد الطويل أن الفعاليات المطالبة بإنشاء 
مستش���فى في محافظة رفح انطلقت فعليًا بعد انقشاع 
العدوان االس���رائيلي األخير على قطاع غ���زة والذي عرى 

العجز الطبي في محافظة رفح امام الجميع .
وقال الطويل ل� "االستقالل":" في ذات تاريخ هذا اليوم من 
العام 2014 تعرضت مدينة رفح ألشرس هجمة عدوانية 
شنتها الطائرات االسرائيلية والمدفعية بقصف عشوائي 
في مختلف مناطق محافظة رفح ، أسفرت عن 250 شهيدًا 
وهو نصف عدد الش���هداء الذي قدمته محافظة رفح على 

مدار أيام العدوان ".
وأوضح أن حركا رفح بحاجة لمستشفى نظم سلسلة زيارات 
للعديد من القيادات الفلسطينية من كافة ألوان الطيف 
السياس���ي إليصال صورة الوض���ع الصحي في المحافظة 
كم���ا تم مراس���لة العديد من الش���خصيات القيادية في 
الضفة الغربية بكتب ورسائل ومن ضمنها رئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس ووزارة الصحة .
وعق���ب بالق���ول :" المس���نا تفهم���ًا وإدراكًا م���ن كاف���ة 

الش���خصيات لضرورة وجود مستشفى في محافظة رفح 
فيما كان الرد السلبي الوحيد لألسف من قبل وزارة الصحة 
التي اعتبرت أن مستشفيات محافظة خانيونس بإمكانها 

سد حاجة سكان محافظة رفح !".
واس���تعرض الطويل ج���زءًا من سلس���لة الفعاليات التي 
يعك���ف الحراك الش���بابي عل���ى تنفيذه���ا ضمن حملة 
المطالبة بإنشاء مستشفى رفح والتي تبدأ بمؤتمر صحفي 
باللغتين العربي���ة واالنجليزية من أمام مس���توصف أبو 
يوس���ف النجار يعقبه حملة تغريد ف���ي مواقع التواصل 
االجتماعي وتتواصل باس���تمرار سلس���لة اللق���اءات مع 
القيادات الفلسطينية وتنظيم سلسلة وقفات احتجاجية 

واعتصام مفتوح .

خطوات عملية
وكش���ف رئيس جمعية أصدقاء مجمع رفح الطبي جمال 
أبو هاشم عن حصول الجمعية على دعم مخصص إلنشاء 
وحدة غسيل الكلى في الموقع المخصص لبناء مجمع رفح 

الطبي .
وقال أبو هاشم ل� االستقالل :" بذل أعضاء الجمعية جهودًا 
حثيثة منذ لحظة انش���اءها وتكفلها بحمل رسالة مدينة 
رفح إل���ى أعلى المس���تويات لتوفير حق���وق مدينة رفح 
من القطاع الصحي بإنش���اء مجمع طبي يالئم احتياجات 
سكان المدينة، وتم التواصل مع عدة دول أبرزها المغرب 
والسودان وتركيا وقطر، وتلقينا موافقة حديثا من احدى 
الجمعيات التركية على تمويل انشاء وحدة غسيل الكلى 

في مجمع رفح الطبي بقيمة مليون ونصف دوالر". 
وأوض���ح أنه ت���م  تلقي وعود من الس���فير القطري محمد 
العمادي بتمويل المرحلة األولى من المجمع الطبي بقيمة 
22 مليون يورو والتي تكفي إلنش���اء مبنى المستش���فى 
والذي يضم قس���م االس���تقبال والط���وارئ والصيدليات 
والعيادات الخارجية واالسعاف وأقسام الجراحة والباطنة 
وغ���رف العملي���ات الصغرى والكب���رى باإلضاف���ة لكافة 
مس���تلزمات المجمع من البنية التحتية ، مش���يرًا إلى أن 

التكلفة االجمالية للمجمع تقارب 50 مليون يورو .
وبين أبو هاشم أنه تم تخصيص قطعة األرض المخصصة 
إلنش���اء مجمع رفح الطبي غربي حي تل السلطان بمساحة 
تقدر 45 دونمًا وهي مس���احة كافية إلنشاء كافة المباني 

التخصصية التي يحتاجها المجمع .

في ذكرى مجزرة الجمعة السوداء 

رفــح تستذكــر مأساتهــا : بدنــا مستشفــى 
رفح/حممد مهدي:

غ��رد املئ��ات م��ن نا�صط��ي واإعالمي��ي حمافظ��ة رف��ح 
الوط��ن  اإعالمي��ة يف خمتل��ف حمافظ��ات  مب�صان��دة 
عل��ى ها�صت��اق #رفح_بحاجة_مل�صت�صف��ى ، م�ص��اء 
اأم�س الثالثاء يعق��ب ذلك موؤمتر �صحفي �صباح اليوم 
الأربع��اء ينظم��ه احل��راك ال�صباب��ي؛ �صم��ن حراك 

�صبابي للمطالب��ة باإن�صاء م�صت�صفى يالئم احتياجات 
حمافظة رفح ال�صحية ح�صب اأعداد �صكانها.وتتزامن 
احلمل��ة الإعالمية التي ي�ص��رف عليها حراك �صبابي 
م��ن اأبناء حمافظة رفح م��ع الذكرى الرابعة للجمعة 
ال�ص��وداء بتاري��خ الأول م��ن اأغ�صط���س 2014 والتي 
راح �صحيته��ا 250 �صهي��دًا ، يف اأعق��اب اإق��دام ق��وات 

�صل�صل��ة غ��ارات ع�صوائي��ة  الحت��الل عل��ى تنفي��ذ 
وا�صته��داف مدفع��ي عني��ف لكافة املناط��ق ال�صرقية 
ملحافظ��ة رف��ح وا�صته��داف كل م��ا يتح��رك يف �صوارع 
مدين��ة رف��ح؛ بعد فق��دان الحت��الل للجن��دي هدار 
جولدن وال��ذي كان يتح�صن مع جمموعة من اجلنود 

داخل اأحد مباين املواطنني �صرق رفح .

وقفة للمطالبة بان�صاء م�صت�صفى يف مدينة رفح         ) اأر�صيف (

ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 
�صلطة الأرا�صي الفل�صطينية

الإدارة العامة لت�صجيل الأرا�صي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )  496 / 2018 (
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد 
: فريدة زكي عبد دلول من سكان غزة هوية رقم 801031972 بصفته 

وكيال عن : أمل زكي العبد دلول
بموجب وكالة رقم : 3599 / 2012 الصادرة عن قطر

          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   639  قسيمة  16  المدينة غزة الدرج

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

المعاملة . التاريخ :    22/ 7/ 2018م

 م�صجل اأرا�صي غزة / اأ. ع�صام احلمارنة

ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 
�صلطة الأرا�صي الفل�صطينية

الإدارة العامة لت�صجيل الأرا�صي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 512 / 2018 (
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد 
: محمد حماد إس���ماعيل مطر من س���كان غزة هوية رقم 410550677 
بصفت���ه وكيال عن : صالح عقيل صالح أب���و كميل وجيهان رجب أحمد 

أبو كميل
بموجب وكالة رقم : 2029 / 2018 الصادرة عن القاهرة

          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   646  قسيمة  8  المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة . التاريخ :    31/ 7/ 2018م

م�صجل اأرا�صي غزة / اأ. ع�صام احلمارنة

بيت لحم/ االستقالل:
أك���د النائب في المجلس التش���ريعي عن حركة حم���اس بمدينة بيت 
لحم خالد طافش، يوم أمس، أن حملة االعتقاالت المكثفة التي يش���نها 
االحتالل في اآلونة األخيرة في الضفة المحتلة، لن تفلح في كسر عزيمة 

شعبنا.
وقال طافش في تصريح له ، إن قوات االحتالل تمارس مسلسل اعتقاالت 
إجراميا بدأ منذ احتالل فلسطين وال يزال مستمًرا، مشيرًا إلى أن االحتالل 
يركز في هذه المرحلة على الحرائر والرموز اإلعالمية التي تنقل الحقائق 
في محاولة منه لكتم الحقائق وعدم فضح انتهاكاته وإبعاد العين عن 

جرائمه.
واعتبر النائب طافش، هذه االعتقاالت انتهاكًا لحقوق اإلنس���ان، يجب 

محاسبة االحتالل عليها، لعدم مراعاتها ال طفاًل وال شيخًا وال امرأة.
وش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي في األيام األخيرة حملة اعتقاالت 
واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اعتقل خاللها عدًدا 

كبيًرا من الشبان والنساء والصحفيين.

النائب طافش: اعتقاالت 
االحتالل لن تنجح في 

كسر عزيمة شعبنا
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وكش���فت الجمعة السوداء التي ال تبارح تفاصيلها ذاكرة 
أي من سكان المحافظة الجنوبية مدى التهميش والقصور 
الذي تعاني منه مدينة رفح على صعيد القطاع الصحي ، 
فالمستوصف الوحيد في مدينة رفح والذي تم توسعته 
وإطالق اسم مستشفى أبو يوسف النجار كان دون القدرة 
على التعامل مع األحداث الجارية قبل أن تتفاقم المعاناة 
الصحية لرفح بعد تهديدات االحتالل لمستشفى النجار 
واخالء المستشفى بالكامل ليتكدس الجرحى في الشوارع 
أمام مستش���فى الكويت���ي الخاص فيما ل���م تجد جثث 

الشهداء سوى ثالجات الخضار والمرطبات مرقدًا لها .

 كارثة �صحية
 واعتبر المواطن جمعة الغول الذي فقد تس���عة من أفراد 
عائلته بفعل استهداف طائرات االحتالل الحربية لمنزل 
عائلته دون أي س���ابق انذار أن عدم توفر مستشفى في 
محافظة رفح رغم مساحتها الكبيرة وعدد سكانها الضخم 
يشكل تهديدًا صحيًا لسالمة كافة المواطنين حتى في 

االحوال العادية .
وقال الغول ل�" االس���تقالل" :" إن تعرض المنزل للقصف 
من الطائرات الحربية وارتقاء تس���عة شهداء ووجود عدد  
كبير من االصابات لم نتمكن من تحويلهم إلى مستشفى 
النجار المخلى، فاضطررنا للتوجه إلى المستشفى الكويتي 
لنتفاجأ بمنظ���ر المصابي���ن على األرض وف���ي الممرات 
والساحة الخارجية فيما تم وضع شهداء عائلتنا األطفال 

معا في ثالجة بوظة ".
وأكد أن صغر مساحة المستشفى الكويتي الخاص أعاق 
الطواقم الطبية وقلص امكانية تدخلهم إلسعاف الحاالت 
وهو ما ينعكس سلبا على سالمة الجرحى وخاصة الحاالت 

الحرجة منها .

و�صمة عار
ووصف الباحث الحقوقي في المركز الفلسطيني لحقوق 
االنسان بالل خير الدين أن حالة التهميش الصحي التي 
تعاني منه���ا محافظة رفح بوصمة ع���ار تدمغ أي عملية 
تخطيط إلدارة المؤسسات الصحية في قطاع غزة وترتيب 

أولويات المشاريع في المحافظات .
وقال خير الدين ل� االس���تقالل :" خالل عملنا الميداني في 
الع���دوان األخير على قطاع غزة كانت حالة العجز الصحي 

جلية وتس���ببت بارتقاء أعداد كبيرة من الش���هداء الذين 
كان من الممكن إنقاذ حياتهم في حال توفر خدمة طبية 

مناسبة ".
وتابع :" رفح يس���كنها قرابة ربع مليون انس���ان وال يوجد 
بها مستش���فى يس���تطيع عالجهم او حتى تش���خيص 
امراضهم والكش���ف عليها وتوفير الوضع الصحي الالزم 
والمف���روض بموجب قانون الصح���ة العامة رقم 20 للعام 
2004 والمس���تند إلى القان���ون 40 المعمول به في قطاع 
غ���زة والذي ينص في البند األول م���ن المادة الثانية على 
توفير و تقدي���م الخدمات الصحي���ة الحكومية الوقائية 
والتشخيصية والعالجية والتأهيلية ، وإنشاء المؤسسات 

الصحية الالزمة لذلك" . 
وأوض���ح أن رصيد رفح في القط���اع الصحي يقتصر على 
مستوصفات تضم  60 س���ريرًا بمعدل سرسر واحد لكل 
4000 مواطن ، فيما تفتقد إلى أقسام قلب، حروق اطفال،  
أورام،  رئة وصدرية، وجراحة ال يوجد بها جهاز CT ال يوجد 
به���ا غرفة عناية مكثفة وال يوجد قس���م اعصاب او غرفة 
عمليات ، مش���يرًا إلى أن موقع هذا المس���توصف مهدد 
باإلغالق واالخالء في حال نش���وب أي ع���دوان جديد كما 

حدث إبان العدوان األخير على القطاع . 

حملة م�صتمرة
وأكد الناش���ط الش���بابي وأحد منظمي حراك رفح بحاجة 
لمستشفى سعيد الطويل أن الفعاليات المطالبة بإنشاء 
مستش���فى في محافظة رفح انطلقت فعليًا بعد انقشاع 
العدوان االس���رائيلي األخير على قطاع غ���زة والذي عرى 

العجز الطبي في محافظة رفح امام الجميع .
وقال الطويل ل� "االستقالل":" في ذات تاريخ هذا اليوم من 
العام 2014 تعرضت مدينة رفح ألشرس هجمة عدوانية 
شنتها الطائرات االسرائيلية والمدفعية بقصف عشوائي 
في مختلف مناطق محافظة رفح ، أسفرت عن 250 شهيدًا 
وهو نصف عدد الش���هداء الذي قدمته محافظة رفح على 

مدار أيام العدوان ".
وأوضح أن حركا رفح بحاجة لمستشفى نظم سلسلة زيارات 
للعديد من القيادات الفلسطينية من كافة ألوان الطيف 
السياس���ي إليصال صورة الوض���ع الصحي في المحافظة 
كم���ا تم مراس���لة العديد من الش���خصيات القيادية في 
الضفة الغربية بكتب ورسائل ومن ضمنها رئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس ووزارة الصحة .
وعق���ب بالق���ول :" المس���نا تفهم���ًا وإدراكًا م���ن كاف���ة 

الش���خصيات لضرورة وجود مستشفى في محافظة رفح 
فيما كان الرد السلبي الوحيد لألسف من قبل وزارة الصحة 
التي اعتبرت أن مستشفيات محافظة خانيونس بإمكانها 

سد حاجة سكان محافظة رفح !".
واس���تعرض الطويل ج���زءًا من سلس���لة الفعاليات التي 
يعك���ف الحراك الش���بابي عل���ى تنفيذه���ا ضمن حملة 
المطالبة بإنشاء مستشفى رفح والتي تبدأ بمؤتمر صحفي 
باللغتين العربي���ة واالنجليزية من أمام مس���توصف أبو 
يوس���ف النجار يعقبه حملة تغريد ف���ي مواقع التواصل 
االجتماعي وتتواصل باس���تمرار سلس���لة اللق���اءات مع 
القيادات الفلسطينية وتنظيم سلسلة وقفات احتجاجية 

واعتصام مفتوح .

خطوات عملية
وكش���ف رئيس جمعية أصدقاء مجمع رفح الطبي جمال 
أبو هاشم عن حصول الجمعية على دعم مخصص إلنشاء 
وحدة غسيل الكلى في الموقع المخصص لبناء مجمع رفح 

الطبي .
وقال أبو هاشم ل� االستقالل :" بذل أعضاء الجمعية جهودًا 
حثيثة منذ لحظة انش���اءها وتكفلها بحمل رسالة مدينة 
رفح إل���ى أعلى المس���تويات لتوفير حق���وق مدينة رفح 
من القطاع الصحي بإنش���اء مجمع طبي يالئم احتياجات 
سكان المدينة، وتم التواصل مع عدة دول أبرزها المغرب 
والسودان وتركيا وقطر، وتلقينا موافقة حديثا من احدى 
الجمعيات التركية على تمويل انشاء وحدة غسيل الكلى 

في مجمع رفح الطبي بقيمة مليون ونصف دوالر". 
وأوض���ح أنه ت���م  تلقي وعود من الس���فير القطري محمد 
العمادي بتمويل المرحلة األولى من المجمع الطبي بقيمة 
22 مليون يورو والتي تكفي إلنش���اء مبنى المستش���فى 
والذي يضم قس���م االس���تقبال والط���وارئ والصيدليات 
والعيادات الخارجية واالسعاف وأقسام الجراحة والباطنة 
وغ���رف العملي���ات الصغرى والكب���رى باإلضاف���ة لكافة 
مس���تلزمات المجمع من البنية التحتية ، مش���يرًا إلى أن 

التكلفة االجمالية للمجمع تقارب 50 مليون يورو .
وبين أبو هاشم أنه تم تخصيص قطعة األرض المخصصة 
إلنش���اء مجمع رفح الطبي غربي حي تل السلطان بمساحة 
تقدر 45 دونمًا وهي مس���احة كافية إلنشاء كافة المباني 

التخصصية التي يحتاجها المجمع .

في ذكرى مجزرة الجمعة السوداء 

رفــح تستذكــر مأساتهــا : بدنــا مستشفــى 
رفح/حممد مهدي:

غ��رد املئ��ات م��ن نا�صط��ي واإعالمي��ي حمافظ��ة رف��ح 
الوط��ن  اإعالمي��ة يف خمتل��ف حمافظ��ات  مب�صان��دة 
عل��ى ها�صت��اق #رفح_بحاجة_مل�صت�صف��ى ، م�ص��اء 
اأم�س الثالثاء يعق��ب ذلك موؤمتر �صحفي �صباح اليوم 
الأربع��اء ينظم��ه احل��راك ال�صباب��ي؛ �صم��ن حراك 

�صبابي للمطالب��ة باإن�صاء م�صت�صفى يالئم احتياجات 
حمافظة رفح ال�صحية ح�صب اأعداد �صكانها.وتتزامن 
احلمل��ة الإعالمية التي ي�ص��رف عليها حراك �صبابي 
م��ن اأبناء حمافظة رفح م��ع الذكرى الرابعة للجمعة 
ال�ص��وداء بتاري��خ الأول م��ن اأغ�صط���س 2014 والتي 
راح �صحيته��ا 250 �صهي��دًا ، يف اأعق��اب اإق��دام ق��وات 

�صل�صل��ة غ��ارات ع�صوائي��ة  الحت��الل عل��ى تنفي��ذ 
وا�صته��داف مدفع��ي عني��ف لكافة املناط��ق ال�صرقية 
ملحافظ��ة رف��ح وا�صته��داف كل م��ا يتح��رك يف �صوارع 
مدين��ة رف��ح؛ بعد فق��دان الحت��الل للجن��دي هدار 
جولدن وال��ذي كان يتح�صن مع جمموعة من اجلنود 

داخل اأحد مباين املواطنني �صرق رفح .

وقفة للمطالبة بان�صاء م�صت�صفى يف مدينة رفح         ) اأر�صيف (

ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 
�صلطة الأرا�صي الفل�صطينية

الإدارة العامة لت�صجيل الأرا�صي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )  496 / 2018 (
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد 
: فريدة زكي عبد دلول من سكان غزة هوية رقم 801031972 بصفته 

وكيال عن : أمل زكي العبد دلول
بموجب وكالة رقم : 3599 / 2012 الصادرة عن قطر

          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   639  قسيمة  16  المدينة غزة الدرج

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

المعاملة . التاريخ :    22/ 7/ 2018م

 م�صجل اأرا�صي غزة / اأ. ع�صام احلمارنة

ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 
�صلطة الأرا�صي الفل�صطينية

الإدارة العامة لت�صجيل الأرا�صي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 512 / 2018 (
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد 
: محمد حماد إس���ماعيل مطر من س���كان غزة هوية رقم 410550677 
بصفت���ه وكيال عن : صالح عقيل صالح أب���و كميل وجيهان رجب أحمد 

أبو كميل
بموجب وكالة رقم : 2029 / 2018 الصادرة عن القاهرة

          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة   646  قسيمة  8  المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة . التاريخ :    31/ 7/ 2018م

م�صجل اأرا�صي غزة / اأ. ع�صام احلمارنة

بيت لحم/ االستقالل:
أك���د النائب في المجلس التش���ريعي عن حركة حم���اس بمدينة بيت 
لحم خالد طافش، يوم أمس، أن حملة االعتقاالت المكثفة التي يش���نها 
االحتالل في اآلونة األخيرة في الضفة المحتلة، لن تفلح في كسر عزيمة 

شعبنا.
وقال طافش في تصريح له ، إن قوات االحتالل تمارس مسلسل اعتقاالت 
إجراميا بدأ منذ احتالل فلسطين وال يزال مستمًرا، مشيرًا إلى أن االحتالل 
يركز في هذه المرحلة على الحرائر والرموز اإلعالمية التي تنقل الحقائق 
في محاولة منه لكتم الحقائق وعدم فضح انتهاكاته وإبعاد العين عن 

جرائمه.
واعتبر النائب طافش، هذه االعتقاالت انتهاكًا لحقوق اإلنس���ان، يجب 

محاسبة االحتالل عليها، لعدم مراعاتها ال طفاًل وال شيخًا وال امرأة.
وش���نت قوات االحتالل اإلس���رائيلي في األيام األخيرة حملة اعتقاالت 
واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اعتقل خاللها عدًدا 

كبيًرا من الشبان والنساء والصحفيين.

النائب طافش: اعتقاالت 
االحتالل لن تنجح في 

كسر عزيمة شعبنا



2018األربعاء    ذو القعدة         هـ   أغسطس         م    191439 1

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

بلدية بيت حانون                                               

  إعالن عطاء 
تعل���ن بلدية بيت حانون إلى األخوة المواطنين الكرام  عن اس���تقبال 
طلبات المواطنين الراغبين في المش���اركة في العطاء )المزاد( الخاص 
ببيع ماتور لقص العشب المملوك لبلدية بيت حانون ,وذلك من خالل 
الحضور لمقر البلدية وتعبئة اس���تمارة طلب العطاء الخاصة بالبلدية 
بعد االطالع على الش���روط والمعايي���ر المدرجة فيها ودفع الرس���وم 
المطلوبة وذلك بدءًا من تاري���خ 2018/8/1م وحتى تاريخ 2018/8/8م  
خالل س���اعات الدوام الرس���مي للبلدية وعلى ان يجري العطاء الخاص 

بالبيع في اليوم المحدد في مقر البلدية .
مالحظة /  رس����وم االعالنات عبر الصحف اليومية على من يرس����و 

عليه العطاء .

 بلدية بيت حانون 

تنويه
نش���ر اعالن بيع أرض باسم السيد  / حس���ن محمد إبراهيم أبو محروق 
في صحيفة االستقالل  يوم الخميس2018/7/26 نشر خطا وكالة رقم 
2009/61 الصادرة عن عمان والصحيح هو وكالة رقم 2009/61 الصادرة 

عن عمان+ وكالة رقم 2017/17553 الصادرة عن جدة

لذا اقت�سى التنويه

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 )  508   / 2018 (
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد :

1-صالح كامل راغب حرز الله من سكان غزة هوية رقم 911395259
2-عب���د الرحيم عب���د الهادي علي س���الم من س���كان غ���زة هوية رقم 

907193957
بصفته وكيال عن : أسامة عيادة منصور بربخ باألصالة عن نفسه وبوكالته 
عن / محس���ن وماجد ومازن وهالة وماهر ومرفت ومأمون أبناء رفيق رجب 

خلف 
بموجب وكالة رقم : 1680 / 2009الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1809 قسيمة 8 + 7 المدينة جباليا

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يومًا من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة . التاريخ 

:   30 / 7/ 2018م

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

غزة/ االستقالل: 
نظم مركز إس���عاد الطفول���ة التابع 
لبلدية غ���زة حفال ختامي���ًا لدورتي 
الذي  الس���يتان  بالش���بر  التطري���ز 
عقدهما المركز ضم���ن جهوده في 
تعزيز دور الم���رأة وتنمية قدراتها 
وتعزيز دورها في المجتمع وتحقيق 

دخل اقتصادي ألسرهن .
وحضر الحف���ل الذي أقام���ه المركز 
بمقره  في حديق���ة البلدية؛ مديرة 
المركز فريال حلس، ورئيس قس���م 
األنش���طة أمل الحاج أحمد، ومشرفة 
المهن الغزية مدربة الدورة س���ميرة 
حمزة، وع���دد من المهتمات بالعمل 
النسوي، ولفيف من المشاركات في 

الدورة .
وقالت حلس" إن 40 س���يدة شاركن 
في الدورتين على مدار ثالثة شهور 
وتلقين مهارات مختلفة في التطريز 
بالش���بر الس���يتان وصناع���ة فنون 

وأشكال مختلفة من الشبر".
وأضافت أن المركز يهدف من خالل 
هذه الدورات لتنمي���ة قدرات المرأة 
وتدعيم دورها في المجتمع وتحقيق 

وإكس���ابها  وألس���رتها  له���ا  دخل 
وتعزيز  مختلف���ة  وفنونًا  مه���ارات 
مكانتها في المجتمع المحلي ويعزز 

دورها الريادي .
وأقام المركز عل���ى هامش الحفل " 

رواق فن���ي " لعرض كاف���ة األعمال 
التي تم إنتاجها خالل الدورة بهدف 
تعريف الزوار والمشاركين باألعمال 
الفنية التي تم إنتاجها، وتس���ويق 
أعماله���ن ل���دى المهتمي���ن بهذه 

الفنون. وتخلل الحفل عروضًا للدبكة 
ووصالت  الفلس���طيني  والفلكل���ور 
فنية مختلفة وتم في ختامه توزيع 
في  المش���اركات  على  الش���هادات 

الدورة .

رام الله/ االستقالل:
قال رئي����س هيئة التقاعد ماج����د الحلو، إن 
الرئيس محمود عباس صادق على تعديالت 
عل����ى قانون التقاعد، من منطلق حرصه على 
تحقيق العدالة االجتماعي����ة والحفاظ على 
كرامة الموظف الفلسطيني عبر هذا القانون.

 وق����ال الحلو، ف����ي تصريح ل����ه، "إن القانون 
يش����مل توضيحات هامة، وينطبق على كل 
موظف فلسطيني، ويتعامل مع كافة الفئات 
بش����كل متس����او، ويعيد حقوق من تعطلت 
حقوقه����م"، مضيفًا أن الرئيس أكد س����رعة 
إنجاز ونش����ر القرار وتطبيقه الفوري لما فيه 

خدمة لمصلحة المواطنين.
واعتب����ر الحلو هذا القرار بمثابة إعادة حقوق 
مبدئية لس����ن الخدم����ة الفعلية، لمن يصل 
سن الس����تين"، موضحًا أن أي موظف لديه 
خدمة قبل األول من أيلول/ س����بتمبر للعام 

2006 ينطبق عليه أحكام القانون الذي كان 
يخضع له سابقًا، والذي دفع عنه اشتراكاته 
بعدال����ة، وبعد هذا التاري����خ يصبح يخضع 
ألح����كام قانون التقاعد الع����ام، مبينًا أن أي 
موظف كانت لدي����ه خدمة قبل هذا التاريخ 
يعامل بمعادلة مستقلة ويأخذ حقه الكامل 

وفقًا لما كان يدفع ويخضع.
ولف����ت الحلو إل����ى أن س����قف التقاعد كان 
مفتوح����ا ف����ي التقاعد الع����ام، أي أنه ليس 
لديه حد أدنى وأعل����ى، فمن وقع تحت الحد 
األدنى 6% س����يتعرض للظلم، مبيًنا أنه تم 
تحديد نس����بة 30% كحد أدنى، مضيفا أن 
سقف الحد األعلى لم يكن مسموحا أن يبقى 
مفتوح����ًا، ما يزيد من أعب����اء الهيئة المادية 
وبالتالي تم اعتماد نسبة 80% كحد أعلى، 
معتبرًا ذلك تميزًا فلس����طينيًا بامتياز، ومما 

سيحقق األمان للموظف.

وأش����ار الحلو إلى أبرز ميزات القانون والذي 
شدد عليه الرئيس، خاصة ما يتعلق بالفئة 
التي تصاب بالعجز الصحي والوفاة، موضحًا 
أن ما كان س����اريًا في القان����ون األصل، فإن 

العجز الصحي ليس لديه حد أدنى، وبالتالي 
نجح القانون في الوصول إلى نس����بة %30 
كحد أدنى لكل موظف يصاب بعجز صحي 
أو الوفاة مهما بلغت أعوام خدمته، وبالتالي 

هذا القانون منصف لهذه الفئة.
ولفت إلى أنه س����يتم إعادة تس����وية حقوق 
هذه الفئة بشكل رجعي، أي منذ تاريخ األول 

من ايلول/ سبتمبر للعام 2006.
وفيم���ا يتعل���ق في م���ن خ���دم بالقطاع 
العس���كري، ومن ث���م انتق���ل للعمل في 
الوظيفة المدنية، قال الحلو: "هذه المسألة 
كانت إش���كالية كبرى في هيئ���ة التقاعد، 
موضح���ًا أن القان���ون كان يمنع جمع المدد 
ما بين عس���كري ومدني، أو ما بين مكان أو 
آخر، وبالتالي هذا القرار بقانون اليوم أصبح 
متاح���ًا وتجم���ع كل المدد الس���ابقة التي 
خدمت في فلسطين مدفوعة االشتراكات، 

ولم يأخ���ذ الموظف ما اس���تحق عنها من 
مكافآت في ذلك الوقت، وإن أخذ يستطيع 
إرجاعها، وتعتمد له سنوات خدمة فعلية، 
وبالتال���ي كل موظف له خدم���ات متنوعة 
أصبحت في س���لة تقاعد واحدة، ما يحقق 

العدالة واالنصاف للموظفين.
وكانت السلطة الفلسطينية أحالت أكثر من 
20 ألف موظف عس����كري ف����ي غزة للتقاعد 
المبكر من أص����ل 33 ألًفا خالل عام. في إطار 
مجموعة من العقوب����ات التي فرضتها على 

القطاع.
وبحس����ب تصريحات لنقابة الموظفين فإن 
نحو 45% من الموظفين المتقاعدين لديهم 
التزامات مع البنوك، وأن راتب التقاعد الذي 
يستلمونه اليوم ال يكفي لسد تلك القروض، 
وبالتالي ال يجد هؤالء الموظفون ما يعيلون 

به أسرهم.

تعديــالت جديــدة فــي قانــون التقاعــد بالسلطــة

 ماجد احللو

» إسعاد الطفولة« ينظم حفال الختتام دورتين للتطريز بالشبر

جانب من احلفل اخلتامي

القدس المحتلة/ االستقالل
تق���دم أمس الثالثاء حزب "ميرت���س" الى محكمة العدل العليا اإلس���رائيلية، 
باستئناف ضد "قانون القومية" العنصري مؤكدًا أنه "غير دستوري، ويتناقض 

مع مبدأ المساواة".
وجاء في االس���تئناف أن هذا القانون يتعارض مع قانون أساس كرامة اإلنسان 
وحريته: "لم يسبق أن عرف العالم حماية دستورية للتمييز على أساس عرقي 

أو ديني أو جنسي".
وقالت رئيس���ة ح���زب "ميرتس" تمار زاندبي���رج، "ال يمكن اس���تبدال المبادئ 
األساسية التي قامت على أساسها دولة "إسرائيل" من المساواة إلى العنصرية 

من أجل مساومة سياسية". وفق تعبيرها.
وأضاف���ت أن "رئيس ال���وزراء )نتنياهو( قرر تصنيف "مواطني إس���رائيل" إلى 

درجات دون أدنى خجل".
وقال���ت: "ال يجب تعديل قان���ون القومية وال يمكن تخفي���ف حدته، ال يمكن 
تصحيح العنصرية، بل يجب ش���طبها بكل بس���اطة، هذا القانون يحارب دولة 

"إسرائيل"، كما عهدناها، قانون كهذا يجب إلقاؤه في سلة مهمالت التاريخ".
من ناحيته أضاف عضو الكنيس���ت النائب العربي عيس���اوي فريج، في حزب 
"ميرتس" أن االستئناف أمام المحكمة العليا ضد القانون ليس باسم الدروز وال 
باس���م العرب أو باسم اليهود، إنه باسم كل "مواطني إسرائيل" الذين يتوقون 
إلى الديمقراطية وال يزالون يؤمنون بها، أولئك الذين يؤمنون بالمس���اواة دون 

اعتبار للدين أو العرق أو الجنس أو القومية".

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أن جيش االحتالل "اإلسرائيلي" بدأ ترحيل 
بعض النش���طاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة "عودة" إلى بلدانهم، وذلك بعد 

يومين من اختطافهم من بحرية االحتالل.
وقال رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار، زاهر بيراوي: في تصريح صحفي أمس الثالثاء، 
إن عدًدا من النش���طاء رحلوا فعلًيا، منهم البروفيسور الماليزي محمد أفندي صالح، فيما 

سيرحل الليلة وغًدا البقية.
وأكد بيراوي أن عدًدا من النشطاء يرفضون الترحيل الطوعي، ويفضلون التأخر أكثر من 

72 ساعة )المهلة القانونية لقبول الترحيل الطوعي(.
وأردف: "رفض الترحيل الطوعي يأتي بهدف المثول أمام المحاكم اإلس���رائيلية لفضح 
ممارس���ات جنود االحتالل الذين اختطفوا الس���فينة، ومقاضاة إسرائيل عن طريق رفع 

قضايا الحقًا بتهمة االختطاف من المياه الدولية".
ونقلت اللجنة الدولية لكس���ر الحصار ش���هادات بعض النشطاء عن تعرضهم للضرب 

والعنف من بينهم كابتن السفينة ومساعده ومتضامنون آخرون.
وكانت الناشطة السويدية "ديفينا ليفريني" قد أعلنت اإلضراب عن الطعام في 
مركز االحتجاز اإلسرائيلي احتجاًجا على طريقة التعامل معها من جنود االحتالل 
وظروف االحتجاز القاس���ية. واألحد الماضي، أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أن 
س���الحه البحري اعترض "س���فينة العودة"؛ وهي إحدى س���فن "أسطول الحرية" 
الخامس لكس���ر الحصار البحري اإلس���رائيلي المفروض على قطاع غزة. وانطلق 
أسطول الحرية الخامس، منتصف أيار/ مايو الماضي، من النرويج والسويد بغرض 
كس���ر الحصار اإلس���رائيلي على غزة؛ ومر بموانئ عدد من الدول األوروبية، خالل 

رحلته إلى القطاع.
ويضم أس���طول الحرية الخامس سفينتين؛ "العودة" و"الحرية" التي من المقرر أن تصل 

شواطئ غزة مساء اليوم في حال لم تعترضها البحرية اإلسرائيلية.

»إسرائيل« تبدأ ترحيل نشطاء دوليين 
كانوا على متن »سفينة العودة«

زعيمة ميرتس: يجب إلقاء »قانون 
القومية« في مزبلة التاريخ

ً
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إعالن  صادر عن جمعية 
احتراف الطفل الرياضي

يعل���ن مجلس إدارة جمعية احتراف الطفل الرياضي عن عقد االجتماع 
العادي للجمعية العمومية للع���ام )2018( وذلك يوم االثنين الموافق 
2018/8/13 الس���اعة 12 ظه���رًا ف���ي مقر الجمعي���ة الكائن في صالة 
الش���هيد حس���ن س���امة )وزارة الرياضة( وذلك النتخاب مجلس إدارة 

جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي :
إغاق باب االنتس���اب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 

)2018(  بتاريخ: 2018/8/14
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة يومين من تاريخ 

:2018/8/15 إلى تاريخ 2018/8/16 .
فتح باب االنس���حاب والطع���ون واالعتراض لعضوي���ة مجلس اإلدارة 
والجمعية العمومية وذلك لمدة يومي���ن من تاريخ : 2018/8/11 حتي 

تاريخ  2018/8/12

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

تنويه
نشر إعان بيع أرض باسم السيد  / جيهان يحيي ناصر حجازي في 
صحيفة االس���تقال  يوم األربعاء 2018/7/11 نش���ر خطأ  بصفته 
وكيا عن   سنية والهام بنات يحيي ناصر أبو العوف  والصحيح هو 

بصفته وكيا عن سنية والهام بنات يحيي ناصر أبو العون

لذا اقت�ضى التنويه

غزة/ سماح المبحوح:
نّظمت الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات 
العودة وكس���ر الحصار يوم أمس الثاثاء، 
وقفة جماهيرية حاش���دة ضد سياس���ة 
وكالة الغوث وتش���غيل الاجئين "أونروا" 

تقليص خدماتها في قطاع غزة.
واحتش���د اآلالف أمام مق���ر وكالة الغوث 
الرئي���س بمدين���ة غ���زة وس���ط حضور 
ومش���اركة ممثلين عن الفصائل والقوى 
الوطنية ووجهاء ومخاتير وموظفي "أونروا" 
وطلبة مدارس وجماهير واسعة من شعبنا، 
رافعين الفتات منددة بسياس���ات وكالة 

الغوث تجاه الاجئين.
وق���ال القي���ادي ف���ي الجبهة الش���عبية 
حس���ين منص���ور ف���ي كلم���ة ممثلة عن 
الهيئة "نحتشد اليوم في هذا االعتصام 
الجماهيري الحاشد إليصال رسالة شعبنا 
وجم���وع الاجئي���ن الرافضة لسياس���ات 

األونروا الظالمة بحق شعبنا".
وأوضح منص���ور، أن إجراءات أونروا األخيرة 

يتماشى مع ما أسماه "المؤامرات األمريكية 
المؤسس���ة  لتصفي���ة  والصهيوني���ة"؛ 
وإنهاء دوره���ا عبر محاوالت صفقة القرن، 
مؤكدًا أن مح���اوالت الكونجرس األمريكي 
إلق���رار قان���ون بإع���ادة تعري���ف الاجئ 
ب� 40  الفلس���طيني وتحدي���د عدده���م 
ألف الجئ فلس���طيني فقط ممن شهدوا 
النكبة وحرمان باقي الاجئين "يعزز الدور 

المشبوه إلنهاء قضية الاجئين.
وج���دد دع���م الهيئ���ة الوطني���ة العليا 
لمسيرات العودة وكسر الحصار إسنادها 
الكامل للموظفي���ن الذين تعرضوا للظلم 
وإنه���اء عقودهم، داعًيا األون���روا للتراجع 
فوًرا باعتبار هذه اإلجراءات مش���بوهة وال 

مبرر لها.
وش���دد منص���ور عل���ى تصميم ش���عبنا 
بمواجهة كل مخطط���ات تصفية قضية 
الاجئين، وإنهاء خدمات األونروا، منطلقين 
م���ن أن خدمات االونروا ال ترتكز على الدور 

الخدماتي فقط.

وبّي���ن أن رف���ض األون���روا كاف���ة الحلول 
التي عرضت عليها من أجل حل مش���كلة 
الموظفين فضًا ع���ن عدم اتخاذ إجراءات 
األجانب  المستش���ارين  لتسريح عشرات 
الذين يحملون ميزانية وكالة الغوث مبالغ 
ضخمة؛ "يؤك���د تواطؤ ه���ذه اإلدارة على 

المخططات المشبوهة التي تستهدفنا".
وأكد منصور أن فعاليات ش���عبنا ستبقى 
مس���تمرة وستتواصل وس���تأخذ منحنى 
تصاعدّيًا وضاغًط���ا باأليام القادمة إلى أن 
تتراجع إدارة األونروا عن إجراءاتها الظالمة 

فورًا فضا عن عدم اتخاذ إجراءات أخرى.
وطالب األش���قاء العرب وكل أحرار العالم 
بض���رورة التدخل العاجل م���ن أجل دعم 
صمود شعبنا الفلسطيني، والتأكيد على 
حقوق الاجئي���ن ومواجهة كل مخططات 
تصفية حقوقهم وض���رورة الضغط على 
الدول المانحة من أجل اإليفاء بالتزاماتها 
حتى ال تصبح األزم���ة المالية عقبة ومبررًا 

التخاذ اإلدارة لهذه اإلجراءات الظالمة.

وقفة جماهيرية حاشدة بغزة ضد 
سياسة »أونروا« تقليص خدماتها

) APA images (           جانب من الوقفة اجلماهريية احلا�ضدة �ضد �ضيا�ضة »اونروا » بغزة اأم�س

غزة/ االستقال:
كرم رئيس بلدية غزة م. نزار حجازي 
العامة  بالثانوية  المتفوقين  الطلبة 
"التوجيه���ي" من أبن���اء الموظفين 

العاملين في البلدية.
جاء ذلك خال حف���ل نظمته دائرة 
بقاعة  واإلع���ام،  العامة  العاق���ات 
المجل���س البلدي في المقر الرئيس، 
حضره إل���ى جانب رئي���س البلدية 
أعض���اء المجلس يعق���وب الغندور 
وأحم���د أبو فول وس���معان عطا الله 
وغادة العابد، وآب���اء وأمهات الطلبة 

العاملون في البلدية.
وهن���أ حج���ازي الطلب���ة وذويه���م 
به���ذا التفوق ف���ي الثانوية العامة 
"التوجيه���ي"، مؤكدًا أن هذا النجاح 
والتف���وق هو ثم���رة ج���د واجتهاد 
ودراس���ة على مدار الع���ام، ولم يأت 
ل���وال اهتمام األهالي وحرصهم على 
والمريحة  المناس���بة  األجواء  توفير 

ألبنائهم الطلبة.
وبي���ن أن البلدي���ة ورغ���م الظروف 
القاهرة التي تمر بها، ستبقى راعية 
وداعم���ة للتميز واإلب���داع والتفوق 

دومًا، وفق اإلمكانات المتاحة، باعتبار 
ذل���ك اللبنة األساس���ية لبناء الوطن 
وصوال إلى إقامة دولتنا الفلسطينية 
الق���دس  وعاصمته���ا  المس���تقلة 

الشريف.
واس���تمع الحضور إلى كلمات بعض 

الطلب���ة المتفوقي���ن وآبائه���م من 
الموظفين، والذين أش���ادوا بدورهم 
بموقف البلدي���ة الداعم للمتفوقين 
والمبدعي���ن، وحرصه���ا عل���ى ترك 
بصمة في هذا النجاح من خال حفل 
التكريم وتوزيع الهدايا على الطلبة.

وف���ي نهاي���ة الحف���ل؛ ت���م توزيع 
ش���هادات التكري���م والتقدير على 
الطلب���ة، وتوزي���ع الجوائ���ز النقدية 
عليهم، إضافة إلى تقديم ش���ركتي 
جوال والوطنية مجموعة من الهدايا 

التذكارية عليهم.

بلدية غزة تكرم المتفوقين بالثانوية العامة من أبناء الموظفين

جانب من حفل التكرمي الذي نظمته بلدية غزة      

االستقال/ وكاالت:
طل���ب وزير الخارجية النرويجي أمس  الثاثاء، رس���مًيا توضيحات قانونية من 
"اسرائيل" حول مصادرة سفينة كسر الحصار األخيرة واحتجاز من عليها أثناء 

توجهها إلى غزة.
وبين الوزير أن ياده طلبت بأن تش���رح "إسرائيل" األسس القانونية لاستياء 

على السفينة وظروف اعتقال النشطاء.
ورفضت خارجية االحتال اإلسرائيلي في القدس التعليق على الطلب النرويجي 

حتى اآلن.
وكان جي���ش االحتال أكد أن س���اح البحرية اعترض س���فينة كس���ر الحصار 

المتجهة لقطاع غزة، وسحبها إلى ميناء اسدود.
وقال المتحدث باس���م جيش االحت���ال في بيانه "حاولت الس���فينة انتهاك 
الحص���ار البحري على قطاع غزة وتم تعقبها واس���تولت القوات عليها وانتهى 

األمر دون أحداث استثنائية".
وكان على الس���فن 36 من المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة من نحو 
15 دولة، بما في ذلك الفريق اإلعامي ومنهم مراسلو قناة "الجزيرة" وقناة "برس 

تي في".
وكانت المحاولة األولى لكس���ر الحصار عن غزة في 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.

غزة/ االستقال: 
من المقرر أن تعقد اللجنة الش���عبية لمواجهة الحصار  غدا الخميس ، معرَضا 

تحت عنوان "خنق غزة"، لعرض السلع التي يمنع االحتال إدخالها قطاع غزة.
وأفادت اللجنة في بيان وصل " االستقال" بأن المعرض يكشف تفاصيل خطة 
لخنق غزة ويعرض مئات الس���لع األساسية التي يمنع االحتال دخولها القطاع 

عبر معبر كرم أبو سالم )المعبر التجاري الوحيد لغزة(.
وأوضحت أن المعروضات التي س���تعرض في منتجع الش���اليهات س���تفاجئ 
الجميع، وستش���كل مفاجأة قاسية ألنها أساسية وإنسانية من الدرجة األولى؛ 

حيث سيرى العالم هذا الظلم الخطير.
ويأتي المعرض في وقت يمنع االحتال دخول ألف سلعة أساسية ويغلق معبر 

كرم أبو سالم أمام هذه السلع لألسبوع الرابع على التوالي.
ولفتت اللجنة إلى أنه سيتم تخصيص المعرض الفترة الصباحية من العاشرة 
صباحًا وحتى الثانية عشر لوس���ائل اإلعام، إلى جانب مؤتمر صحفي لرئيس 

اللجنة النائب جمال الخضري.

معرض بغزة للسلع 
الممنوعة إسرائيليًا

النرويج تطلب من االحتالل 
توضيحات قانونية حول 

اختطاف سفينة كسر الحصار
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وأوض���ح العامل ياس���ين ل�"االس���تقالل " 
أن توقف العمل ف���ي المصنع بعد إغالق 
المعب���ر، أدى إلى توقف رزق  13 ش���خصًا 
يعملون فيه ما بين عامل وإداري ، وبالتالي 
توقف���ت أرزاق أبنائهم ، مبينًا أن المصنع 
الذي كان يعمل فيه ، يعتبر مصدر الدخل 

الوحيد له وللعاملين فيه كذلك. 
  وأض���اف" حرك���ة اإلعم���ار ف���ي القطاع  
ضعيفة قبل إغالق المعبر ، أما اآلن توقفت 
بش���كل ش���بة تام بعد إغالق���ه ، في ظل 
األوضاع االقتصادية الصعبة للمواطنين ، 
األمر الذي انعكس عليهم سلبًا كعاملين 

في المصانع. 
 وتعود أزمة توقف بعض مصانع الباطون 
" الخرس���انة "  ومعام���ل الحجارة  " البلوك 
" وكافة الصناع���ات المرتبطة بالصناعات 
وتسريح  المقاوالت  وش���ركات  اإلنشائية 

العم���ال فيه���ا ،  عل���ى إثر ق���رار حكومة 
االحتالل اإلس���رائيلي اقتصار عمل معبر 
" كرم أبو س���الم " بإدخال الم���واد الطبية 
وبعض المواد الغذائية ومنع التصدير من 
غزة للخارج ، في إطار الضغوط اإلسرائيلية 
؛ لوق���ف إط���الق البالون���ات الحارقة تجاه 
العس���كرية  والمواق���ع  المس���توطنات 

المحاذية لغالف القطاع. 
ويعتبر " كرم أبو س���الم " المعبر التجاري 
الوحيد لس���كان القطاع ، الذين يعيشون 
أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية ، في ظل 
اس���تمرار الحصار وتشديد اإلجراءات على 

حركة دخول وخروج البضائع. 

خ�سائر فادحة
 »إلى بش���وف بلوه الن���اس بتهون عليه 
بلوته« بهذا المثل الش���عبي بدأ أبو مازن 

الدغ���ل صاح���ب مصنع  للحجارة ش���مال 
القطاع ، كلماته واصفا بها معاناته الكبيرة 
جراء قرار استمرار إغالق معبر كرم أبو سالم 

من قبل االحتالل اإلسرائيلي .  
وأشار الدغل ل�"االستقالل " إلى أن مصنعه 
كان ينت���ج  س���ابقًا حوال���ي 3000 حجر " 
بلوك " يوميًا وأصب���ح بعد إغالق المعبر ال 
يتع���دى إنتاجه 100 حج���ر ، عدا عن بدء 
تلف الماكينات والمعدات الالزمة ، بعد أن 

تآكلت بفعل الصدأ . 
ولف���ت إلى أنه عل���ى الرغم من خس���ائره 
الفادح���ة جراء إغ���الق المعبر وجلوس���ه 
وثماني���ة عم���ال ف���ي منازله���م ، إال أن 
معاناته���م تتضاع���ف م���ع اإلج���راءات 
الحكومية ، إذ تفرض عليهم دفع ضريبة 

تقدر ب��200 شيكل شهريا .  
 ولفت إلى أن العديد من المواطنين توقفوا 

عن إعم���ار منازلهم ، األمر ال���ذي أدى إلى 
توقف حركة اإلعم���ار ، و حركة العمل في 
المصانع ، مبين���ًا أنه اضطر لعرض قطعة 
أرض يمتلكها للبيع  حتى يستطيع توفير 

التزامات بيته. 

تداعيات خطرية
بدوره ، أكد د. ماهر الطباع مدير العالقات 
العامة في غرفة تج���ارة وصناعة محافظة 
غزة ، أن إغالق معبر كرم أبو سالم ، تسبب 
بتداعيات خطي���رة على كافة األنش���طة 
االقتصادية ف���ي القطاع ، الفتًا إلى تضرر 
العديد م���ن القطاع���ات الحيوية ، وتكبد 
أصحابها خس���ائر فادحة نتيجة استمرار 

إغالقه . 
وأش���ار الطباع ل�"االستقالل " إلى أن قطاع 
اإلنشاءات من أكثر القطاعات تضررًا بعد 

فئة المس���توردين للبضائع م���ن الخارج ، 
إذ أن العديد من مش���اريع البنى التحتية 
والمش���اريع الخاص���ة باإلعمار و مش���اريع 
االس���كان الخاصة ش���بة متوقف���ة ؛ لمنع 

إدخال مواد البناء من المعبر . 
واعتبر أن إغالق المعبر شكل ضربة قاسمة 
لقطاع االنشاءات، نتيجة لتوقف المشاريع 
و إغالق المصانع وتس���ريح العمال فيها، 
مبينا أن الضرر لح���ق بآالف العمال الذين 
يعمل���ون بأكثر من 650 مصن���ع " بلوك " 
وبالط  و باطون ، إذ أضيفوا على بند البطالة. 
ورأى أن إعادة فتح المعبر سيعيد النشاط  
للمصان���ع وبالتالي يعيد حرك���ة اإلعمار 
من جديد ، وينعش النش���اط االقتصادي 
بالقط���اع ، ويعم���ل على الحد م���ن أعداد 
الذين  العم���ل  المتعطلين عن  الش���باب 

أصبحوا في صفوف البطالة. 

آالف العمال في دائرة الخطر

إغــالق »كــرم أبــو سالــم«.. 
يهوي بمصانع »البلوك« في غزة

غزة / �سماح املبحوح:
مل يبق اأمام العامل �سالح يا�سني من غزة 

بديال مل�ساعدته يف توفري قوت اأبنائه 
ال�ستة، بعد اأن توقف العمل يف م�سنع 

احلجارة » البلوك« الذي كان يعمل فيه، 
ب�سبب اإغالق الحتالل الإ�سرائيلي معرب 

كرم اأبو �سامل التجاري  قبل نحو اأ�سبوعني، 
ومنع دخول مواد البناء اخلام عربه اإىل 

القطاع املحا�سر منذ 11 عامًا.
وحاول يا�سني جاهدًا البحث عن م�سدر اآخر 

للرزق يف �ستى مناطق القطاع لكن دون جدوى ، 
فالأمر مل يقت�سر عليه وحده ، بل طال ع�سرات 

الآلف من العمال ممن يواجهون امل�سري ذاته 
، يف ظل اعتبار مواد البناء اخلام وعلى راأ�سها 

ال�سمنت ، املحرك الأ�سا�سي لتن�سيط عجلة 
احلياة يف غزة.

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 )509   / 2018(
يعل���ن للعموم أنه تق���دم لإلدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: سليمان سليم س���ليمان فياض من سكان خان يونس هوية 
رقم 964180012 بصفته وكيال عن: عايش���ة وموس���ى وعيسى أبناء 
محمد سالمة س���مور وخليل طالل عبد الرحمن فياض وعايشة ونادرة 
أبناء سليم س���ليمان فياض وكامل وزينب أبناء / عطية حسين قويدر 

ومحمود محمد عطية قويدر 
بموج���ب وكالة رقم: 4356 / 2018 الص���ادرة عن خان يونس + 3411 
/ 2018 الص���ادرة عن خان يون���س + 4355 / 2018 الصادرة عن خان 

يونس + 4354 / 2018 الصادرة عن خان يونس 
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 140   قسيمة 31 المدينة دير البلح 
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 31/ 7/ 2018م

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

غزة/ االستقالل:
طالب مش���اركون في ورش���ة عمل ُعقدت في غزة، 
بضرورة إشراك المنظمات األهلية والمواطنين في 
وضع االس���تراتيجية الوطنية للم���رأة لتلبي حاجة 

المجتمع الفلسطيني.
وشدد المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها 
ش���بكة المنظمات األهلية بالتعاون مع مؤسس���ة 
فريدريش ايب���رت األلمانية عل���ى أهمية تطوير 
المش���اركة في صن���ع القرارات المتعلق���ة بالمرأة 
لتعزيز دورها أكثر في بناء المجتمع وإزالة العراقيل 

التي تعترض دورها.
ونوه المشاركون في الورش���ة، إلى الدور الحكومي 
المطلوب في تطوير البيئة القانونية والسياسية 
واالجتماعية التي تعمل خاللها المنظمات األهلية 
إلبراز دورها المهم والحيوي بالش���راكة مع القطاع 

الحكومي.
وأشاد المشاركون خالل الورشة بالدور الذي تلعبه 
ش���بكة المنظمات األهلي���ة في تعزيز وإش���راك 
قطاع العمل األهلي في عملية وضع السياس���ات 

االستراتيجية للقطاعات المختلفة.
وأش���اروا إلى أهمية الش���راكة بين قطاع الحكومة 
الرس���مي والقط���اع الخ���اص والمجتم���ع المدني 

والمس���اهمة في وض���ع األولويات والسياس���ات 
الوطنية، ووضع الخطط االستراتيجية .

بدورها قالت وزيرة ش���ؤون المرأة الدكتورة هيفاء 
األغ���ا: إن الحكوم���ة تواص���ل جهوده���ا المميزة 
إلزالة كافة أش���كال التمييز والعن���ف ضد المرأة 
الفلس���طينية من خالل إطالق الحمالت التوعوية 
وإع���داد السياس���ات وتعديل أو إلغ���اء القوانين 

المجحفة بحق المرأة.
وأكدت أن أجندة السياس���ات الوطنية تتكون من 
مجموع االس���تراتيجيات القطاعية وغير القطاعية 
الت���ي أعدتها الوزارات بالعمل وبالتنس���يق التام 
والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع 
الخ���اص، وذلك م���ن خالل تش���كيل لجنة وطنية 
عليا تضم كافة األط���راف لالطالع على التوجهات 
المختلفة للوصول إلى رؤية مش���تركة قادرة على 

خدمة الوطن والمواطن.
ودعت األغا، إلى اتخاذ قرار بضرورة تنظيم عملية 
التمويل والخاصة بتنفيذ أنشطة االستراتيجية 
وذل���ك بإصدار ق���رار موجه للممولي���ن بضرورة 
مراجعة الوزارة عند دعم أية مؤسسة لها عالقة 
بتنفيذ االستراتيجية منعًا الزدواجية وتضارب 

العمل.

الناصرة / االستقالل:
فرضت محكمة الصلح اإلس���رائيلية في الناصرة 
يوم أمس الثالثاء، السجن الفعلي لمدة 5 أشهر 
على الشاعرة دارين طاطور من قرية الرينة والتي 
قضت أكثر من عامين وثمانية أشهر بين السجن 
واالعتقال المنزل���ي ب�"تهمة" كتابة قصيدة ضد 
جرائم االحتالل ونشرها في صفحتها الشخصية 

على شبكة التواصل االجتماعي "فيسبوك".
وأدانت المحكمة  طاط���ور ب�"التحريض" و"الدعم 
لمنظمة إرهابية"، وكانت النيابة طالبت بسجنها 

لمدة تتراوح بين 15 و26 شهرًا.
وقالت الش���اعرة طاطور، إن "الق���رار لم يفاجئني 
رغم أنه قرار جائ���ر، وال مبرر لمحاكمتي أصاًل منذ 
البداية"، مضيفة "ال أثق بالمحاكم اإلس���رائيلية، 
هذه مالحقة سياسية والديمقراطية تقتصر على 

فئة واحدة في هذه البالد".

السجن 5 أشهر 
لدارين طاطور 

من الداخل بسبب 
منشور »فيسبوك«

مطالبة بإشراك المنظمات األهلية في 
وضع االستراتيجية الوطنية للمرأة
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التس���ريبات الت���ي أوردته���ا القناة العاش���رة 
الصهيونية، ع���ن أن نتنياهو موافق على خطة 
مساعدات غير مسبوقة لغزة، تحضر لها كل من 
مصر واألمم المتحدة ، وأنه من المتوّقع عرضها 
على الحكومة الصهيونية للنقاش والتصويت، 
وخاصة بعدما تم نقاش���ها داخل مجلس الوزراء 
الُمصّغ���ر »الكابينت«. قراءة ه���ذا الخبر للوهلة 
األول���ى قد ُتطمئن س���كان غزة ، ولك���ن إذا تم 
التمّعن به وبتفاصيله فإن االطمئنان قد يعتريه 
الكثي���ر من القل���ق والحذر، حي���ث إن مثل هذه 
التس���ريبات على المس���توى البعيد يشرعن أّي 
عدوان من الممكن أن تقوم به حكومة االحتالل 
على غّزة، بل يخرجها من دائرة االتهام، أو تحّمل 
المسؤولية، س���واء داخليًا أمام جمهورها، الذي 
يعتقد حتى هذه اللحظة أن حكومته لم تطرق 
كل األبواب إلبعاد شبح الحرب عنه، وأهمها خيار 
تحس���ين أوضاع س���كان غّزة، كما أوصت بذلك 
المؤّسسة العس���كرية للمستوى السياسي في 

الحكومة الصهيونية.
َم���ن تعّمد إخ���راج تل���ك التس���ريبات لإلعالم 
اإلس���رائيلي، ُيدرك بحنكة الخبرة السياس���ية 
أهمية اإلعالم في بلورة الرأي العام الجماهيري، 
وخاص���ة أن خبر التس���ريبات خاط���ب العقلية 
اليهودي���ة الصهيوني���ة بُمصطل���ٍح ذي داللة 
عميقة في الشخصية اإلس���رائيلية » فرايريم« 
)نحن لسنا ُسّذج( ، والذي جاء في سياق الشروط 
اإلسرائيلية على المبادرة اإلنسانية لغّزة، بمعنى 
أن التحس���ينات الحياتية لغّزة يجب أن تخدم 
المصلحة اإلسرائيلية ، وإال هذا سيكون نوعًا من 
السذاجة التي يأباها اليهودي الصهيوني في 
تعامله مع اآلخر، خاصة أن الدعاية الصهيونية 
تنفي أية مس���ؤولية لدول���ة االحتالل عن األزمة 
اإلنس���انية في غّزة، بل ُتحّمل مسؤولية تفجير 
األزمة للفلس���طينيين أنفسهم بالدرجة األولى 
سواء السلطة في رام الله، التي فرضت عقوبات 

على غزة .

أو المقاوم���ة في غّزة التي تس���تثمر الكثير من 
األموال في اإلعداد العس���كري ض���د االحتالل، 
وبذل���ك تصبح ش���روط الحكوم���ة الصهيونية 
بُمنته���ى الع���دل والمنط���ق حس���ب العق���ل 
الصهيوني، وأن التنازل عنها من ِقَبل الحكومة 
الصهيونية نوع من أنواع »الفرايريم« السذاجة. 
ولكي تكتمل عملي���ة البرمجة الذهنية للداخل 
الصهيوني، ألمحت التسريبات بُمكر السياسة 
التحريري���ة الصحفية الموّجه���ة عن احتمالية 
رفض المقاومة في غ���ّزة لتلك المبادرة ، وبذلك 
يصبح المس���كوت عنه ، ولكن���ه ُيفَهم ضمنًا، 
أن الح���رب على غ���ّزة أصبحت ال بدي���ل عنها ، 
بمعن���ى أنها بات���ت حرب ش���رعية، يجب على 
ال���كل الصهيون���ي وضع خالفاته���م الداخلية 
جانب���ًا، والتجّن���د لدعم الحكوم���ة والجيش في 
حرب الال بديل. أما على صعيد المجتمع الدولي، 
فتسعى دولة االحتالل إلظهار أن الكرة اآلن في 
ملعب غ���ّزة، وأال معارضة لديها على مجهودات 
مبع���وث األمين الع���ام لألمم المتحدة للش���رق 
األوس���ط »نيكوال ميالدينوف« ، رغم أنها فعليًا 
وضعت شرطين من الصعوبة بمكان تحقيقهما 
فلسطينيًا، األول : رجوع السلطة لغّزة، وإدارتها 
لها كم���ا في الس���ابق، وتحّملها لمس���ؤوليات 
غزة اإلنس���انية، فدولة االحتالل ُتدرك حس���ب 
متابعتها لمل���ف الُمصالحة تعقي���دات ذلك، 
وحت���ى إن تمّك���ن الفلس���طينيون م���ن إتمام 
الُمصالح���ة، ف���إن اإلس���رائيلي يريده���ا تأتي 
في س���ياقات الش���روط التي تخ���دم المصلحة 

الصهيونية، وليس العكس.
 لذلك نفهم دور الفيتو الصهيوني في إفشال 
الُمصالحة في كثيٍر من التجارب السابقة، الذي 
حاولت الحكومة اإلس���رائيلية في هذه المرحلة 
أن تس���ّوق في إعالمها أنها أزالته عن مس���اعي 
الُمصالحة الفلسطينية الجديدة. الشرط الثاني: 
وق���ف المقاوم���ة )العن���ف( من ِقَب���ل فصائل 
المقاومة الفلسطينية، وهذا الشرط من الممكن 

التحّكم في تعريفه إس���رائيليًا، سواء من حيث 
الكي���ف، الكّم، النوع، اآلليات، وغيرها ، حس���ب 
الحاجة الصهيوني���ة، وبما ُيناس���ب التطّورات 
الُمستقبلية لألحداث السياسية ، وبذلك تحفظ 
دولة االحتالل لنفسها طريق انسحاب آمن من أّي 
اتفاق أممي ال ُيلّبي مصالحها، تحت حّجة حّقها 
في الحفاظ عل���ى أمنها من تهديدات المقاومة 
في غّزة. المهم في الموضوع ليس النقاش حول 
النفي أو التأكيد على أن هناك مبادرة إنس���انية 
دولية لحل أزمة غّزة اإلنس���انية، لكن المهم هو 
اإلدراك أن تلك التسريبات اإلعالمية، تشير إلى 
ُمحّددات اس���تراتيجية الحكوم���ة الصهيونية 
بالتعام���ل مع أزمات غّزة اإلنس���انية، وأس���لوب 
تعاملها مع الحلول الدولية الساعية للتخفيف 
من أزمات غّزة اإلنس���انية، والتي يمكن حصرها 

في عنوانين أساسيين هما: أواًل.
حفظ أمن دولة االحتالل، بمعنى إنهاء المقاومة 
في غ���ّزة، أو تحّولها لقّوة ش���رطية إلدارة ُحكٍم 
ذاتي، بعيدًا عن الحديث عن أّي مشروع سياسي 
يؤّدي إلى كيانية س���يادية فلس���طينية. ثانيًا. 
اإلصرار الصهيوني على عدم دفع تكلفة احتالله 
لمليوني فلسطيني في غّزة، مع إبقاء قدرته في 
التحّك���م بحياتهم بكل مناحيه���ا وتفاصيلها 
الحياتية والمعيشية، وذلك التفاف خطير على 
الحق الفلسطيني برفع الحصار الكامل عن غّزة. 
الخطير في األمر، أن حكومة نتنياهو تسعى إلى 
أن تكون الرابح األكبر في ظّل أّي رد فلس���طيني 
عل���ى تلك المبادرات، بما في ذلك الرفض، ولكن 
ذل���ك مازال ف���ي دائرة المس���اعي الصهيونية 
الطموحة بعيدًا عن موضوعية ميدان المواجهة، 
الذي رغ���م صعوبة الوضع الفلس���طيني إال أنه 
اس���تطاع إيصال صوت غّزة إلى العالم بأس���ره، 
وأجب���ر وزير حرب الحكومة األكث���ر يمينية في 
تاريخ دولة االحت���الل، أن يتحّدث عن تآكل قّوة 
الردع أمام غ���زة، واالعتراف باإلرب���اك أمام فعل 

مسيرات العودة وكسر الحصار.

أزمة غزة اإلنسانية ما بين المبادرات 
الدولية والخديعة اإلسرائيلية

مأساة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي تتكرر كل يوم وبأشكال مختلفة مع فتيات فلسطينيات, 
فاالحتالل ليس���ت لديه أية ضوابط في التعامل مع الفلس���طينيين بش���كل عام والفلسطينيات 
بش���كل خاص, العالم كله شاهد الجنود وهم يسحلون النس���اء والفتيات في قرية الخان األحمر, 
وشاهدهم وهم يضربونهن بالعصي والهراوات في القدس والمسجد األقصى, وشاهدهم وهم 
يقتلون المس���عفة الفلسطينية الش���هيدة رزان النجار بدم بارد, وتس���تمر المشاهد المؤلمة مع 
الزميلة الصحفية الكاتبة لمى خاطر التي يقتحم االحتالل بيتها بهمجية ويعتقلها أمام أطفالها, 
وهي تحتضن ابنها الصغير, وجريمتها أنها كتبت مقاال »تحريضيا« ضد االحتالل وانتقدت خالله 
ممارساتهم التعسفية ضد الشعب الفلسطيني, واستخدام القوة المفرطة في مواجهة مسيرات 

سلمية في غزة, فكان نصيبها االعتقال والخضوع للتحقيق لحين محاكمتها على ما تكتب. 
المأساة األخرى للشاعرة الفلسطينية دارين طاطور والتي فرضت عليها محكمة الصلح اإلسرائيلية 
في الناصرة حكما بالسجن الفعلي لمدة 5 أشهر وكانت قد قضت أكثر من عامين وثمانية أشهر 
بين السجن واالعتقال المنزلي ب� »تهمة« كتابة قصيدة ضد جرائم االحتالل ونشرتها على صفحتها 
الشخصية على ش���بكة التواصل االجتماعي »فيسبوك«. وأدانت المحكمة طاطور ب� »التحريض« و 
»الدعم لمنظمة إرهابية«، وكانت النيابة طالبت بسجنها لمدة تتراوح بين 15 و26 شهرًا. والجريمة 
التي ارتكبتها دارين أنها تنتمي إلى فلس���طين, وتدافع عنها بكلمات وخواطر ش���عرية وأدبية, 
وتفضح ممارسات االحتالل الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني, لذلك رأى االحتالل الذي يدعي 
أنه واحة الديمقراطية في منطقة الش���رق األوسط  أنها تستحق السجن لثمانية أشهر عقابًا على 

جريمة حبها لفلسطين, ويا لها من جريمة يعتز ويفخر بها كل فلسطيني حر وشريف. 
أما المأساة الثالثة فهي تخص الناشطة البريطانية ومستشارة طب العظام »سوي انغ« مؤلفة كتاب 
»من بيروت إلى القدس«والتي كانت على متن سفينة العودة وكسر الحصار وهي في طريقها لغزة  
حيث تم االعتداء على ركاب السفينة ومن بينهم الناشطة البريطانية سوي انغ ،وألمح متضامنون 
دوليون على متن سفينة »العودة« لكسر الحصار إلى وجود إصابات في صفوف المتضامنين بعد 
استخدام قوات االحتالل »اإلسرائيلي« القوة المفرطة خالل السيطرة على سفينتهم واقتيادها إلى 
ميناء أس���دود , وأنهم ش���اهدوا بقع من الدماء على أرض السفينة. معربة عن قلقها بشأن سالمة 

المتضامنين الدوليين الذين كانوا على متن سفينة »العودة«.
وكانت س���لطات االحتالل الصهيوني حظرت دخول ممثلة جن���وب أفريقيا إلى أألراضي المحتلة 
بسبب دعمها لحركة المقاطعة الدولية إلسرائيل ودفاعها عن غزة أمام أحد متابعيها. كما وقالت 
صحيفة »يسرائيل هيوم« إن شاشي نايدو الممثلة والموديل المشهورة، محظور دخولها إلى دولة 
االحتالل، حيث نشرت مقدمة البرامج المعروفة، نايدو، أيضا، على صفحتها الرسمية على »تويتر«، 
أن السلطات اإلس���رائيلية منعت دخولها إلى الضفة الغربية بسبب دعمها للشعب الفلسطيني. 
وكانت نايدو قد أعلنت في شهر أيار الماضي عن نيتها زيارة الضفة الغربية، وأنها أيدت المواقف 
الفلسطينية، ورفضها للسياسات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأعلنت دعمها لحركة المقاطعة 
الدولية. وذلك قبل أن يشرع ما يسمى بوزير الداخلية الصهيوني، آريه درعي حظر دخول الممثلة 

الجنوب أفريقية إلى فلسطين، بإشارة من وزير األمن الداخلي.
هذه هي سياس���ة االحتالل تجاه الفلسطينيات وكل من يتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني 
وهي سياسة عنصرية خرقاء تكشف الوجه القبيح والبشع لهذا االحتالل الذي يدعي زيفًا  أنه واحة 
للديمقراطية وأنه يدعم الحريات, ويكفينا  أن العالم كله أصبح يدرك تماما أن »إس���رائيل« كيان 
عنصري إرهابي بشع يمثل خطرا كبيرا ليس على المنطقة بل على العالم كله, ألنه قائم على سفك 

الدماء وإزهاق األرواح واغتصاب حرية اآلخرين.  

نساء تحت المقصلة
حسن الفي

لم يكن إقرار الكنيس���ت اإلس���رائيلي إعالن »إسرائيل الدولة 
القومية للشعب اليهودي« مفاجئًا، وال صاعقة نزلت من سماء 
صافية. فهو الهدف األخير للمشروع الصهيوني منذ إعالنه، 
والذي كان يفصح تباعًا في كل مرحلة من تطور دولة إسرائيل 
عن أهداف مقبلة للمشروع، وذلك ارتباطًا بالتحوالت الداخلية 
للمجتمع اإلس���رائيلي، وباالس���تناد إلى العوام���ل الخارجية 
المس���اعدة في إعالن الهدف الجديد. هكذا تدرجت الحروب 
التي خاضتها إس���رائيل في س���ياق بناء الدول���ة اليهودية، 
ووس���عت االس���تيطان، وأعلنت القدس عاصمة ل� »إسرئيل«، 
وضم���ت الجوالن إلى أراضيها، واس���تولت على معظم أراضي 

فلسطين...
القانون الجديد الذي كّرس »إسرائيل« دولة يهودية خالصة، 
يعن���ي في مضمونه أن حق تقري���ر المصير خاص بمعتنقي 
الدول���ة دون س���واهم، وأن الق���دس بغربه���ا وش���رقها هي 
عاصمة أبدية للدولة، واللغة العبرية وحدها اللغة الش���رعية. 
ويفتح القانون الهجرة اليهودية من الشتات، ويطلق العنان 
لالس���تيطان الصهيوني في األراضي العربية. ينجم عن هذا 
القانون مفاعيل داخلية تخص الدولة ومواطنيها، وتش���كل 
أخطارًا على الشعب الفلس���طيني، داخل دولة إسرائيل وفي 

الضفة الغربية وغزة، ناهيك عن آثاره بمطلب حق العودة.
بالنس���بة إل���ى »إس���رائيل«، القان���ون يجعلها دول���ة تمييز 
عنص���ري بامتياز )نظام األبارتهيد(، عل���ى غرار ما كانت عليه 

جنوب أفريقيا لعقود خلت. م���ا كان لهذا القانون أن يمر لوال 
التح���والت في بنية المجتمع اإلس���رائيلي الذي ش���هد منذ 
أواخر سبعينيات القرن الماضي بداية تحوالت بنيوية لصالح 
صعود اليمين اإلسرائيلي، ودور متزايد لألحزاب الدينية. هذه 
األحزاب اس���تطاعت ان تجعل ميزان القوى مختال لصالحها، 
بما س���مح بنج���اح تمرير مش���روعها الذي يص���ب في خانة 
ترس���يم »إس���رائيل« دولة دينية. هذا القرار أتى يضرب كل 
االدعاءات التي قامت عليها دولة إسرائيل بادعائها العلمانية 
والديموقراطي���ة. ال ينتقص من أهمية نج���اح »الصهيونية 
الدينية« كون المش���روع تم إقراره بأكثرية هزيلة. س���تدخل 
إس���رائيل في نقاش بعد هذا القرار الذي نسف ما كان أعلنه 
»اآلباء المؤسس���ون« حول طبيعة الدولة غي���ر المتطابقة مع 
المشروع الصهيوني في محطته الراهنة. وسيفتح القرار أيضًا 
سجااًل عالميًا حول تصنيف اليهود على أساس ديني، ووسم 
كل يهودي بالصهيوني���ة، وهو أمر ال ُيجمع عليه اليهود في 

العالم.
اآلثار المباش���رة ستطال الشعب الفلسطيني داخل »األراضي 
اإلس���رائيلية«. فهوالء المواطنون الذين يشكلون نحو 20 في 
المائة من س���كان »أرض إسرائيل«، س���يحرمون من كثير من 
الحقوق الممنوحة لهم، في لغتهم ومدارسهم واقتصادهم، 
وحقوقهم السياس���ية ف���ي الدخول إلى البرلم���ان... ناهيك 
بسياس���ة التمييز العرقي التي س���تمارس ضدهم. ستعود 

نغمة »الترانس���فير« مجددا، مطالبة بجعل »إس���رائيل« دولة 
صافية لليهود، وأن مكان السكان العرب سيكون خارج أراضي 
الدولة. وهي مقوالت ليست جديدة، بل كانت ترتفع في مرات 
عديدة، من دون أن يمكن تحقيقها. أما اآلن، وبعد التش���ريع 
الجديد، فإن إس���رائيل ستبذل كل الوس���ائل إلنهاء الوجود 

العربي ضمن أراضيها.
على صعيد الصراع اإلس����رائيلي الفلس����طيني، ستوجه ضربة 
قاسمة لمش����روع الدولتين اليهودية والفلسطينية، وهو أمر 
سبق ل� »إسرائيل« ان ألغت بحكم األمر الواقع مطلب إقامة دولة 
فلس����طينية في أراضي عام 1967. كما سيتالشى كل حق في 

عودة الجئين إلى أرضهم في فلسطين.
إذا كان المشروع الصهيوني قد حقق حلمه القديم، بعد أن بناه 
لبنة لبنة، فما كان له أن يتحقق لوال توفر ظروف عالمية وعربية 
ساعدت على تحقيق هذا المشروع. عالميًا، كان االنحياز الكبير 
من جانب اإلدارة األميركية الحالية لهذا المشروع عنصرًا وازنًا 
في الوصول إلى قرار الكنيس����ت. لم تتوقف اإلدارة األميركية 
المتوالية عن دعم »إس����رائيل« منذ قيامها، ودعم مشاريعها 
التوسعية واالس����تيطانية، لكن اإلدارة الحالية برئاسة ترامب 
ذهبت أبعد من أي إدارة أخرى في كسر ما كان معتبرًا »محرمات« 
من قبيل االعتراف بالقدس عاصمة ل� »إسرائيل« ونقل السفارة 
األميركية إليها. لعل وجود ترامب شجع اليمين المتطرف على 
الذهاب بمش����روعه إلى نهايته. كما أن س����ائر الدول الغربية، 

التي تدعي حماية حقوق اإلنس����ان والدفاع عنها، لم تقم بردة 
فعل حتى ولو كانت نظرية، استنكارًا للقرار اإلسرائيلي.

وأف����ادت إس����رائيل من غي����اب االهتم����ام العرب����ي بالقضية 
الفلس����طينية بش����كل ال س����ابق له. فالحروب األهلية العربية 
– العربي����ة عّمقت م����ن التخلي العربي ع����ن القضية، وتركت 
الفلس����طينيين يواجه����ون مصيره����م بأنفس����هم. يعرف 
الفلسطينيون اس����تحالة حروب عربية إسرائيلية، لكن العرب 
بإمكانهم استخدام نفوذهم الدولي للحد من اندفاعة المشروع 
الصهيوني، وبإمكانهم الدعم المادي للشعب الفلسطيني في 

الداخل، في الضفة والقطاع.
يبقى أن الرد على المش����روع الصهيوني، بمق����دار ما يجب أن 
يكون عربيا، فإن فلس����طين تبقى معني����ة بالدرجة األولى في 
مواجهة هذا المشروع، الذي هو بطبيعته مشروع حروب دائمة. 
لن يتوقف الش����عب الفلس����طيني عن المواجهة، لكن نجاحه 
مرتبط بالوحدة الفلس����طينية وإنهاء االنقس����ام. هذه الوحدة 
تمنع قيامها الي����وم دول عربية وإقليمية على رأس����ها إيران. 
هذا ش����رط أساس����ي للمواجهة والوصول إلى الحقوق. جانب 
آخر يتصل بالتوجه الفلس����طيني نحو اليهود داخل إسرائيل 
وخارجه����ا، فليس كل اليهود صهاينة، وكثي����رون وقفوا إلى 
جانب حقوق الشعب الفلسطيني. إن تكثيف التحريض ضد 
الحركة الصهيونية وفضح سياس����اتها يص����ب في النضال 

الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

رأي

المشــروع الصهيونــي فــي أعلــى مراحلــه
خالد غزال 



2018األربعاء    ذو القعدة         هـ   أغسطس         م    191439 1

رام الله/ االستقالل:
حديثة،  رسمية  بيانات  كشفت 
أن الفلس����طينيين أج����روا 838 
مليون مكالمة هاتفية خالل عام 

.2017
وأوض����ح التقري����ر أن  المع����دل 
الش����هري ألع����داد المكالم����ات 
الهاتفي����ة، بل����غ 69.8 ملي����ون 
مكالمة مع نهاية العام الماضي.

البيان����ات، أن معدل  وأظه����رت 
المكالمات ف����ي الضفة الغربية 
بلغ 67.4%، بينما في قطاع غزة 

.%32.6
أن  إل���ى  المعطي���ات،  وأش���ارت 
الفلسطينيين أجروا 79.9 مليون 
مكالمة في ش���هر تم���وز 2017، 
كأعلى شهر مقارنة بأشهر العام. 
وبي����ن تقري����ر جه����از االحصاء 
المرك����زي، أنه م����ع نهاية العام 

اش����تراكات  بلغ����ت  الماض����ي 
الفلس����طينيين ف����ي الهات����ف 
الخلوي 4 مليون اشتراك، موزعة 

على الدف����ع المس����بق "الكرت " 
ونظام الفاتورة.

معدل  ف����إن  البيانات  وحس����ب 

زيادة االش����تراكات في الهاتف 
الخلوي وصل بح����دود 289 ألف 

خط جديد مقارنة بعام 2016.

رام الله/ االستقالل:
قال مدير دائرة انضباط الس���وق في سلطة النقد الفلسطينية علي فرعون، إن 
عدد وقيمة الش���يكات المعادة ش���هدت ارتفاعًا في عام 2017 مقارنة بالعام 
2011 بنسبة 57% للعدد، أما القيمة فارتفعت بنسبة 51%، حيث بلغت قيمة 
الش���يكات المعادة 974 مليون دوالر من أص���ل 1.2 مليار دوالر في عام 2017، 

منها 85% بسبب عدم كفاية الرصيد وهو ما وصفه ب�"الكارثة".
جاء ذلك في ورشة عمل عقدتها سلطة النقد الفلسطينية، اإلثنين، حول "ظاهرة 
الشيكات المعادة وإجراءات سلطة النقد للحد منها"، بحضور نائب محافظ سلطة 
النقد رياض أبو ش���حادة. واس���تعرض فرعون تأثير النظام على وضع الشيكات 
المعادة لعدم كفاية الرصيد، موضحا أنه في الفترة ما بين عام 2011-2014 كان 
هناك انخفاض في عدد الشيكات بنسبة 5% وفي قيمتها بنسبة 15%، ويرجع 
س���بب االنخفاض اللتزام البنوك بإصدار دفاتر الشيكات حسب النظام، لكن هذا 
االنخفاض لم يستمر طويال، حيث شهدت الفترة ما بين عام 2015-2017 ارتفاعًا 

كبيرا في عدد الشيكات حيث بلغ 37% وفي قيمتها %72.

سلطة النقد: 85 % من 838 مليون مكالمة هاتفية أجراها الفلسطينيون في 2017
الشيكات المعادة بسبب 

عدم كفاية الرصيد

رام الله/ االستقالل:
طالب���ت اإلدارة العامة لحماية المس���تهلك في وزارة االقتص���اد الوطني، أمس 
الثالثاء، المواطنين والتجار بعدم استهالك وتسويق حمص "شتراوس" المنتج 
ف���ي العب���وة ذات 650 غرامًا، والتي تنتهي صالحيتها في 6 أيلول/ س���بتمبر 

المقبل، لشكوك بوجود بكتيريا "السالمونيال" في دفعة واحدة من اإلنتاج.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها سحبت عينات من المنتج، وأن كميات صغيرة 
من هذا المنتج والتي تحمل الرقم الرمز الشريطي "باركود" )7290107940030( 

»االقتصاد« تطالب بعدم 
تسويق واستهالك عبوات 

من حمص »شتراوس«
رام الله/ االستقالل:

أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسس���ات التعليم 
العالي في فلس���طين عن بدء استقبال طلبات 
الحصول عل���ى قروض دراس���ية للفصل األول 
م���ن الع���ام الدراس���ي 2018-2019، لطلب���ة 
البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات 

التعليم العالي الفلسطينية.
وأوضح أن تقديم الطلبات يبدأ اعتبارًا من اليوم 

األربعاء، ولغاية الخميس 2018/9/20.
وأض���اف الصندوق في بيان صحف���ي، أن آلية 
تقدي���م الطلبات لجميع الطلب���ة تتم من خالل 
الدخ���ول لحس���اباتهم ف���ي موق���ع الخدمات 

http://eservices. للصن���دوق  اإللكتروني���ة 
iqrad.edu.ps  وإدخال بيانات الطلب إلكترونيًا 

والتأكد من حفظها.
وتابع أنه يتوجب على المتقدمين عقب تقديم 
الطلب���ات الكتروني���ا، تس���ليم كاف���ة الوثائق 
والمستندات الثبوتية المطلوبة لعمادة شؤون 
الطلبة في المؤسس���ة التعليمية، بحيث يقوم 
موظف المؤسس���ة بتدقيق الطلبات مباش���رة 
ويتم تس���ليم الطالب/ة نم���وذج إثبات تقديم 
الطلب وتدقيقه، وأنه يتوجب على الطلبة الذين 
ليس لديهم حساب في موقع الصندوق إنشاء 
اش���تراك جديد قبل إجراء الخطوات المذكورة 

أعاله.
ويش���ترط فيمن يتقدم للحص���ول على قرض 
أن يك���ون طالبًا منتظمًا في إحدى مؤسس���ات 
التعلي���م العال���ي في فلس���طين ومحتاجًا من 
الناحية المادي���ة، وأن يكون ق���د اجتاز فصاًل 
دراس���يًا على األقل، وأال يقل معدله التراكمي 
عن 65% لطال���ب البكالوريوس، و60% لطالب 
الدبلوم أو الطلب���ة الملتحقين بجامعة القدس 
المفتوحة أو م���ا يوازيه ف���ي األنظمة األخرى، 
إضافًة إلى أن يسّجل الطالب 12 ساعة معتمدة 
على األقل في الفصل الدراس���ي األول 2018-

.2019

»صندوق إقراض الطلبة« يعلن بدء استقبال الطلبات

رام الله/ االستقالل:
س���ّجل الرق���م القياس���ي الع���ام ألس���عار المنتج 
الفلس���طيني ارتفاعًا نس���بته 0.69% خالل شهر 
حزيران 2018، مقارنة مع شهر أيار 2018، حيث بلغ 
الرقم القياس���ي العام 104.66 خالل شهر حزيران 
2018 مقارن���ة ب103.94 خ���الل ش���هر أيار 2018 

)شهر األساس كانون األول 2015=100(.
وأوض���ح الجهاز المرك���زي لإلحصاء الفلس���طيني 
ف���ي تقرير له، بهذا الخصوص، أن الرقم القياس���ي 
ألسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من اإلنتاج 
المحلي س���جل ارتفاعا نس���بته 0.80%، حيث بلغ 

الرقم القياسي ألس���عار المنتج للسلع المستهلكة 
محليًا 105.21 خالل ش���هر حزي���ران 2018 مقارنة 

ب104.38 خالل شهر أيار 2018.
فيما س���جل الرقم القياس���ي ألس���عار المنتج للسلع 
المصدرة من اإلنتاج المحلي انخفاضًا مقداره %0.26، 
حي���ث بلغ الرقم القياس���ي ألس���عار المنتج للس���لع 
المصدرة من اإلنتاج المحلي 99.77 خالل شهر حزيران 

2018 مقارنة ب�100.03 خالل شهر أيار 2018.
وس���جلت أسعار الس���لع المنتجة من نشاط الزراعة 
والحراجة وصيد األس���ماك ارتفاعًا نسبته %3.36، 
والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة 

المنتج، وذلك الرتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة 
المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 16.34%، وذلك 
بسبب ارتفاع أس���عار زراعة الفواكه المدارية وشبه 
المدارية بنسبة 47.94%، وأسعار زراعة الحمضيات 
بنس���بة 26.98%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة 
المحاصي���ل غير الدائم���ة بنس���بة 3.66%، وذلك 
بسبب ارتفاع أس���عار زراعة الخضراوات والبطيخات 
والجذريات والدرنيات بنسبة 4.96%، على الرغم من 
انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط االنتاج الحيواني 
بمقدار 0.95%، وذلك بسبب انخفاض أسعار تربية 

الدواجن بمقدار %3.63.

االستقالل/ وكاالت:
أكد وزير شؤون االستثمار األردنية، مهند شحادة، أن عدد الطلبات التي تقدمت 
لهيئة االستثمار للحصول على الجنس���ية األردنية أو اإلقامة الدائمة بلغ 105 
طلبات لغاية تاريخه، بزيادة بلغت 35 % خالل الش���هر الماضي فقط، تنوعت 

بين جنسيات عربية وأجنبية.
وأش���ار ش���حادة في بيان إلى أن 6 مس���تثمرين حصلوا على شهادة التجنس 
والصادرة من األحوال المدنية، بينما 15 مس���تثمرا اس���توفوا كافة الش���روط 
للحصول على الجنس���ية، منهم 7 طلبات لمستثمرين تقدموا بطلب الحصول 
على الجنسية من خالل إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات 
االقتصادي���ة اإلنتاجي���ة، وطلبين من خالل ش���راء األس���هم واالس���تثمار في 
الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات االقتصادية اإلنتاجية، و 6 طلبات 

لمستثمرين من خالل اإليداع والشراء لسندات الخزينة في البنك المركزي.
يذكر أن قرار منح الجنسية األردنية للمستثمرين إضافة إلى اإلقامة الدائمة جاء 
بعد دراسة معمقة لواقع البيئة االستثمارية في المملكة ودوره في جذب المزيد 

من االستثمارات التي ستسهم في خلق العديد من فرص العمل.

األردن: 105 طلبات للحصول 
على الجنسية مقابل االستثمار

االستقالل/ وكاالت:
انخفض���ت أس���عار النفط، أمس الثالثاء، بعدم���ا أظهر تقرير أن إنت���اج منظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك( بلغ مستوى مرتفعا لعام 2018 في يوليو، غير أن المخاوف من 

تعطل اإلمدادات حدت من الخسائر.
وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تس���ليم س���بتمبر 7 سنتات إلى 74.90 
دوالرًا للبرميل عند الساعة 0109 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 68 سنتا، أو 0.9 بالمئة، 

االثنين.
أما عقود خام القياس األميركي غرب تكس���اس الوس���يط فنزلت هي األخرى 6 
س���نتات إلى 70.08 دوالرًا للبرميل، بعد ارتفاعها أكثر من 2 بالمئة في الجلسة 
السابقة.وتعافت أسعار النفط من مستويات منخفضة هبطت إليها على مدار 
األس���بوعين الماضيين، بينما بدأت العقوبات المنتظرة على إيران في تقليص 

الصادرات من ذلك البلد.

انخفاض أسعار النفط 
بعد زيادة إنتاج »أوبك«

أسعار المنتج ترتفع بنسبة 0.69 بالمئة خالل حزيران

االستقالل/ وكاالت:
تباط���أ نمو الناتج المحلي اإلجمال���ي لمنطقة اليورو 
)تضم 19 دولة( إلى 0.3 في الربع الثاني من 2018، 
مقارن���ة بالربع الس���ابق، وفقًا لتقدي���رات المكتب 

اإلحصائي األوروبي "يوروستات".
وقال المكتب في بيان له أم���س الثالثاء، إن الناتج 
المحلي اإلجمالي كان قد نما بنسبة 0.4 بالمائة في 

منطقة اليورو خالل الربع األول 2018.
فيما اس���تقر نمو الناتج في االتحاد األوروبي )يضم 
28 دولة( عند 0.4 بالمائة ف���ي الربع الثاني 2018، 

وهي نفس مستويات الربع السابق له.
وتش���هد اقتصادات رئيسة في دول منطقة اليورو 
واالتح���اد األوروبي، تباطؤًا اقتصاديًا مثل إس���بانيا 
وإيطاليا وفرنس���ا، فيما تسجل استقرارًا في ألمانيا 

وبدء تحسن في اليونان.
ويتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير 
له ح���ول آفاق االقتصاد العالم���ي، وصدر خالل 
وقت سابق من الش���هر الجاري، نمو اقتصادات 
منطقة اليورو بنس���بة 2.4 بالمائ���ة، و2 بالمائة 
لعام���ي 2018 و2019 عل���ى التوال���ي، من 2.3 

بالمائة في 2017.

تباطؤ نمو الناتج المحلي لـ »منطقة اليورو« في الربع الثاني من 2018

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ نفوز محمد ابراهيم الكحلوت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901982876( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمود نجيب اسماعيل سكيك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804378990( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ حذيفة جواد عالوي أبوحليمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400240230( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / نجاح جميل محمد أبو عودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)938770641( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ يحيى طلعت يوسف شراب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)902353689( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/هاشم إبراهيم عبدالله ابو مصطفى.  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)960950442( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حامد محمد درويش الالال. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)975951658( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
عّبر مسؤولون إيرانيون، أمس الثالثاء، عن رفضهم لعقد لقاء قريب قد يجمع الرئيس 
األميرك���ي دونالد ترامب، بنظي���ره اإليراني، مؤكدين انعدام ثقة الس���لطات اإليرانية 
باإلدارة األميركية، ما يجع���ل أي محادثات أولية قد تفضي إلى مفاوضات حول اتفاق 

نووي جديد، عديمة الجدوى.
وقال وزي���ر الداخلية اإليراني عب���د الرضا رحماني فضلي، أم���س: إن إيران ال تثق في 
الواليات المتحدة كشريك تفاوض، وذلك بعد يوم من عرض ترامب لقاء نظيره اإليراني 

إلجراء محادثات دون شروط مسبقة.
ونقلت وكالة "فارس" لألنباء شبه الرسمية، عن الوزير قوله: إن "الواليات المتحدة ليست 
أهال للثقة. كيف يمكننا أن نثق في هذا البلد بعد أن انسحب بشكل أحادي من االتفاق 

النووي؟".
فيما قال رئيس المجلس االستراتيجي للعالقات الخارجية في إيران، كمال خرازي: إن 
طهران ال ترى أي قيمة لعرض ترامب لقاء الرئيس اإليراني من أجل عقد محادثات دون 

شروط مسبقة.
وكان الرئي���س األميركي دونالد ترامب، قال: أمس إنه مس���تعد لالجتماع مع 
الزعماء اإليرانيين بدون ش���روط مس���بقة لبحث س���بل تحسين العالقات مع 

طهران.

االستقالل/ وكاالت:
أعيد رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف إلى 
السجن من المستشفى مس����اء أمس الثالثاء بعدما قال 

االطباء: إن حالته الصحية تحسنت.
وكان شريف نقل إلى معهد العلوم الطبية الباكستاني 
في اس����الم اباد قبل يومين بعدما تعرض لوعكة صحية 

اثناء وجوده في السجن.
ودخ����ل نواز وابنته الس����جن ف����ي 13 تموز/يوليو بعدما 
حكمت عليهم����ا محكمة لقضايا الفس����اد، بالحبس 10 

س����نوات وسبع سنوات على التوالي، على خلفية امتالك 
عقارات في بريطانيا، تكش����فت بعد فضيحة تس����ريب 

أوراق بنما.
وصرح وزير الداخلية في حكومة تصريف األعمال لوكالة 
فرانس برس أنه "تم نقل رئيس الوزراء السابق إلى سجن 

ادياال بناء على نصيحة االطباء".
وقال: إن شريف اراد العودة الى السجن في روالبندي ألنه 
لم يكن قادرا على اداء عمله اليومي، مضيفًا أنه نقل إلى 

المستشفى "ضد رغبته".

وشريف الذي يقول انه مستهدف من المؤسسة االمنية 
القوية في البالد، يسعى النقاذ مستقبله السياسي بعد 
خسارة حزبه "الرابطة االس����المية الباكستانية-نواز" في 
االنتخابات االربعاء امام حزب حركة االنصاف بزعامة بطل 

الكريكت السابق عمران خان.
ورفض ش����قيقه شهباز شريف، الرئيس الحالي للحزب، 
نتائ����ج االنتخابات م����ع احزاب اخرى طالب����ت بانتخابات 
مبكرة وأعلنت اطالق "حركة احتجاج" على عمليات تزوير 

مفترضة.

باكستان: إعادة نواز شريف إلى السجن 

بعد تلقيه العالج في المستشفى

االستقالل/ وكاالت:
أوقفت األجهزة األمنية األردنية ظهر 
أم���س الثالث���اء، عضو مجل���س نقابة 
المهندس���ين األس���بق ذي���اب عامر، 
عل���ى خلفية قضية إص���دار المجلس 

شهادات مهندسي الضفة الغربية.
وكانت محكمة جزاء عمان قد أصدرت 
مؤخ���رًا حكم���ًا بحبس مجل���س نقابة 
المهندسين األس���بق لمدة 3 شهور، 
بع���د إدانتهم بجرم إص���دار مصدقة 
لقبوله عضوية مهندسين ال يحملون 

أرقام���ًا وطني���ة أردنية بع���د أن تقدم 
مهندس أردني بش���كوى ضد مجلس 
النقابة االس���بق لتسجيله مهندسين 

فلسطينيين بدون أرقام وطنية .
وحس���ب إحص���اءات رس���مية لنقابة 
المهندس���ين االردنيي���ن يبل���غ عدد 
المهندسين الفلسطينيين المسجلين 
لدى نقاب���ة المهندس���ين األردنيين 

19532 مهندسًا ومهندسة.
لكن وزي���ر العدل األردن���ي عوض أبو 
ج���راد قرر االثنين تحويل القضية إلى 

محكمة التميي���ز أعلى هيئة قضائية 
أردني���ة للبت في ه���ذه القضية التي 
لها بع���د وطني أردني وفلس���طيني 
على مستوى حقوق المنتسبين وعلى 
المستوى السياس���ي وهو األهم برأي 

مراقبين.
ومن المتوقع أن يتم نقض قرار الحبس 
وطي هذا الملف لما له من انعكاسات 
سلبية على نقابة المهندسين وباقي 
النقاب���ات الت���ي تض���م أعض���اء من 

فلسطين بدون أرقام وطنية.

األردن: اعتقال عضو بمجلس المهندسين 
األسبق بدعوى قضية »مهندسي الضفة«

االستقالل/ وكاالت
طالبت وزارة الخارجية الماليزية، أمس الثالثاء، حكومة االحتالل باإلفراج الفوري عن جميع النشطاء 
المشاركين في رحلة كسر الحصار عن قطاع غزة على متن سفينة »العودة«، والتي استولى عليها 

الجيش »اإلسرائيلي« ومنعها من إكمال مسيرها واعتقل ركابها، األحد الماضي.
وأعرب���ت الوزارة في بيان أوردته وكالة األنباء الماليزية »برناما«، أمس، عن قلقها إزاء س���المة 22 
ناشطا من مختلف الجنسيات موجودين على متن السفينة؛ بمن فيهم عضو مؤسسة )ماي كير( 

الماليزية محمد أفندي.
واستنكرت الوزارة احتجاز سلطات االحتالل السفينة التي كانت تحمل إمدادات للفلسطينيين 

في قطاع غزة، داعية إلى ضمان سالمة جميع الناشطين.
وانطلق أسطول الحرية الخامس، منتصف أيار/ مايو الماضي، من النرويج والسويد بغرض كسر 

الحصار اإلسرائيلي على غزة؛ ومر بموانئ عدد من الدول األوروبية، خالل رحلته إلى القطاع.

ماليزيا تطالب »إسرائيل« باإلفراج 
عن معتقلي »أسطول الحرية«

إيران ترفض لقاء ترامب: 
»الوقت غير مناسب«

االستقالل/ األناضول:
أصدرت محكمة عس���كرية مصري���ة، أمس الثالثاء، 
حكمًا بسجن  70 متهًما لفترات متفاوتة تصل إلى 
المؤبد )25 عاًما(، في قضية مرتبطة بفض "اعتصام 

رابعة"، صيف 2013، وفق مصدر قانوني.
وق���ال خال���د الكوم���ي، عضو هيئ���ة الدف���اع عن 
العس���كرية  "المحكمة  إن  المتهمين، لألناض���ول، 
المنعقدة بمحافظة أس���يوط )جنوب( قضت اليوم 
)أمس( بالس���جن المؤبد بحق 39 متهًما )حضورًيا(، 
في قضية اقتحام مقار شرطية وكنسية وحكومية 

بمحافظة المنيا )وسط(".
وتع���ود ه���ذه القضية إلى 14 أغس���طس/ آب 
2013، بالتزام���ن م���ع فض ق���وات من الجيش 
والش���رطة اعتصامي أنصار محمد مرس���ي، أول 
رئيس مدن���ي منتخب ديمقراطًي���ا في مصر، 
بميدان���ي "رابعة العدوي���ة" )ش���رق القاهرة( 

و"نهضة مصر" )غربها(.
وأسفر الفض عن سقوط 632 قتياًل، بينهم ثمانية 
من عناصر الشرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق 
اإلنس���ان" في مصر )حكومي(، بينما تقول منظمات 

حقوقية محلية ودولية )غير رسمية( إن عدد القتلى 
تجاوز األلف.

وأض���اف الكوم���ي أن "المحكم���ة ذاته���ا عاقبت 3 
متهمين بالس���جن 5 س���نوات، إضافة إلى السجن 
7 س���نوات بحق 17، والس���جن 10 سنوات بحق 11 

آخرين، وجميعها أحكام حضورية".
وتاب���ع أن المحكم���ة ب���رأت 21 متهًم���ا آخرين في 

القضية، "لعدم كفاية األدلة ضدهم".
وه���ذه األحكام قابلة للطعن أم���ام محكمة الطعون 

العسكرية، خالل 60 يوًما عقب التصديق عليها.

االستقالل/ وكاالت:
قال قائد الجيش اللبناني العماد 
جوزاف عون، أم���س الثالثاء، إن 
الجيش ثابتة، وبوصلته  عقيدة 
لم ولن تغير اتجاهها، وستبقى 
مصوبة باتجاه العدو اإلسرائيلي، 
وباتجاه اإلره���اب الذي ال يخدم 
"إس���رائيل" ومصالحها  س���وى 

وأهدافها.
ج���اء ذل���ك ف���ي بي���ان، موّجه 
الذكرى  بمناس���بة  للعسكريين 
ال�73 لتأسيس الجيش اللبناني.

وأش���ار ع���ون، إل���ى أن المنطقة 
العربية تشهد عدة أزمات مستعصية ونزاعات دامية، في ظل 
تحوالت كبرى مرتقبة، سيكون لها دون شك انعكاساتها على 

لبنان.

ودع���ا العس���كريين، إل���ى مزيد من 
الجهوزية  عل���ى  للحف���اظ  اليقظ���ة 
الكاملة، وضمان وحدة الوطن وسالمة 

أراضيه وسلمه األهلي.
وتابع وإذا كان لبنان حقق نصرًا حاسمًا 
على اإلرهاب، فإن ذلك ال يعني إطالقًا 
أنه أصبح بمأمن، فالعدو اإلس���رائيلي 
هو المس���تفيد األول من اإلرهاب في 
المنطق���ة، الفت���ًا إلى أن "إس���رائيل" 
عينها على أرضنا وثرواتنا الطبيعية، 
ولن توف���ر فرصة إال وس���تحاول من 

خاللها تحقيق أطماعها.
وش���دد على أن لبنان القوي بجيش���ه 
المحصن بش���عبه، سيدافع عن حقه في أرضه وكيانه وثرواته، 
وس���يتصدى ألي محاولة لمسها أو االنتقاص منها مهما غلت 

التضحيات.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت السلطات التونس���ية، أنها ستستقبل سفينة 
على متنه���ا نحو 40 مهاجًرا ت���م إنقاذهم في عرض 
البحر، عقب رفض إيطاليا ومالطا اس���تقبالها، ما اضطر 
الس���فينة إلى التوجه إلى تونس حي���ث علقت قبالة 

سواحلها ألسبوعين.
والمهاج���رون الذي���ن عدده���م 40 بينه���م امرأتين، 
كلتاهما حامل، وقد أنقذتهم سفينة تجارية، ومنعت 

تونس السفينة من الرسو في شواطئها.
وقال رئيس الحكومة التونس���ية يوسف الشاهد في 
جلس���ة للبرلمان مخصصة للتصويت على الثقة بوزير 
الداخلية التونس���ي إن بالده »قدمت لهم المس���اعدة 

الطبية وستدخلهم إلى ترابها ألسباب إنسانية«.
وأوضح الشاهد أن المهاجرين تم إنقاذهم بادئ األمر 
»عندما كانوا عالقين داخل المياه اإلقليمية المالطية«. 
وتنتظر س���فينة الشحن »ساروست 5« التي ترفع علم 
تونس، منذ أس���بوعين قبالة مرفأ جرجيس في جنوب 
البالد. وأعرب قبطان السفينة علي حجي عن سعادته 
وارتياحه لهذا القرار على الرغم من تأخره، مش���يرًا إلى 

أن المهاجرين منهكون ويريدون الدخول إلى تونس.

تونس تقرر استقبال 
سفينة مهاجرين عالقة منذ 
أسبوعين قبالة سواحلها

مصر: أحكام عسكرية بحق 70 متهمًا تصل إلى المؤبد

قائد الجيش اللبناني: عقيدتنا تجاه

 العدو »اإلسرائيلي« ثاتبة ولن تتغير

العماد جوزاف عون
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فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد اكرم محمد على البردينى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407113109( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ ديب مصباح ديب دلول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)909082125( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ خلود ناهض مصطفى بربخ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)8035860077( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ زياد كامل محمد فورة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)964893846( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعربت مصادر عسكرية "إسرائيلية"، 
الثالثاء، عن خش���يتها من انتشار 
ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في 
صفوف الطائفة الدرزية  باإلضافة 
للطائفة الشركسية، وذلك احتجاجًا 
عل���ى قان���ون القومي���ة العنصري 

والمثير للجدل.
يأتي ذل���ك بع���د أن انضم ضابط 
درزي جديد إلى حملة رفض الخدمة 
العس���كرية، وق���د أعل���ن الضابط 
"ش���ادي زي���دان" وهو نائ���ب قائد 
فصيل ف���ي الجيش عن نيته ترك 
الخدمة العس���كرية، احتجاًجا على 
تحويل ال���دروز إل���ى مواطنين من 

الدرجة الثانية، كما قال.
وأض���اف ف���ي منش���ور ل���ه عل���ى 
فيس���بوك، أنه رفض اليوم وللمرة 
األولى في حيات���ه أداء تحية العلم 
رفض  وكذلك  "اإلسرائيلي"،  للعلم 
ترديد السالم الوطني "اإلسرائيلي" 
ألنه لم يعد يشعر بأنه جزء من هذه 

الدولة، وفق تعبيره.
جاء ذلك بعد س���اعات م���ن إعالن 
ضاب���ط آخر ع���ن إنهائ���ه لخدمته 
العس���كرية في جيش االحتالل رًدا 
على قانون القومية "اإلس���رائيلي" 
الجدي���د، داعًي���ا بقي���ة الجنود من 
الطائفة الدرزية إلى عدم التجند من 

اآلن فصاعًدا.
وجاء على لسان الضابط المدعو أمير 
جمال في منشور على صفحته على 

"فيسبوك" أنه خدم في الكثير من 
المعارك لصالح "إسرائيل" وأمنها، 
ومن بينها جمي���ع المعارك بقطاع 
غزة، باإلضافة الشتراكه في عملية 
الجيش بالبحث عن المس���توطنين 
الثالثة التي سبقت الحرب األخيرة 

على القطاع.
وأضاف في رسالة وجهها لرئيس 
وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو أن 
الدولة الت���ي خدمها هو واثنان من 
أخوته باإلضافة لوالده لم تمنحهم 
شيئًا بالمقابل سوى تحويلهم إلى 
مواطنين من الدرجة الثانية، معلًنا 

ع���ن نيته وق���ف خدمات���ه للدولة 
والتسرح من الجيش.

اس���تيقظت صباح  "عندما  وق���ال: 
الي���وم )أمس( وهمم���ت بالذهاب 
التي أخدم  القاعدة العسكرية  إلى 
فيها س���ألت نفس���ي: لم���اذا علي 
مواصلة خدمة دولة إس���رائيل؟، أنا 
ال أريد مواصلة خدمتي العسكرية 
ونصيحتي لق���ادة الطائفة الدرزية 
للجيش  التجن���د  قان���ون  بتجميد 
اإللزام���ي، وأطال���ب ق���ادة ال���دروز 
بالنهوض من كبوتهم.. قررت إنهاء 
خدمتي العس���كرية والتوقف عن 

خدمة الدولة التي تأخذ وال تعطي".
في حي���ن عق���ب الناطق بلس���ان 
الجيش عل���ى المنش���ور قائال: إنه 
يحظ���ر عل���ى الجن���ود التعبير عن 
مواقفهم السياس���ية عل���ى المأل، 
مشيرًا إلى أن الجيش سيحقق في 

األمر.
وتع���ارض الطائفة الدرزية بش���دة 
الذي  اإلس���رائيلية  القومية  قانون 
يصنف "إسرائيل" كدولة يهودية 
وال يعطي أي صفة للطائفة الدرزية 
التي يخدم أبناؤها في الجيش منذ 

النكبة.

من تداعيات قانون »القومية« العنصري

االحتالل يتخوف من تزايد رفض الخدمة العسكرية لدى الدروز

االستقالل/ وكاالت:
في ظل الس���يناريوهات الت���ي تناولت احتماالت ان���دالع مواجهة 
عس���كرية على الجبهة الش���مالية، والتحذير من تهديد حزب الله 
بقصف المنشآت الكيماوية ومصافي البترول ومصانع الكيماويات 
في حيفا، يوصي الجيش اإلس���رائيلي، بإقامة وبناء منصة للغاز في 
البحر على بعد حوالي 10 كيلومترات من الساحل في حيفا، على نحو 
مش���ابه للتوصيات ببناء منصة للغاز على مسافة مماثلة من شاطئ 

الطنطورة.
وعزا جيش االحتالل توصياته هذه إلى اعتبارات أمنية،  وذلك بداعي 
المخاوف من محاوالت من أس���ماها "تنظيمات إرهابية"، على رأسها 

حزب الله، ضرب وقصف منصات الغاز".
ووفقًا للخطة األصلية، كان س���يتم استخراج الغاز بواسطة سفينة 
كبيرة بالقرب من الحقل الذي يبعد 120 كيلومترا عن الش���اطئ، إال 
أن أجهزة األمن وس���الح البحرية عارضوا ذلك باعتبار أن الحديث عن 

موقع استراتيجي يتطلب حماية واسعة النطاق.
وأوضحوا أنه على األقل حتى وصول سفن البحرية التي تم شراؤها 
م���ن ألمانيا والتي بني���ت في أحواض بناء الس���فن هناك، فإنه من 
الخطورة ترك البنية التحتية مكش���وفة نس���بيًا بم���كان بعيد عن 

الشاطئ.
وفقًا لق���رار وزارة الطاقة، س���يتم بن���اء منصة للغ���از تابعة لحقل 
"لفياتان" على بعد 10 كيلومترات من شاطئ الطنطورة، حيث تثير 
هذه الخطورة وقرار المش���روع احتجاجات واس���عة النطاق من قبل 
سكان المنطقة، محذرة من احتمال وقوع كارثة جماعية إذا تضررت 
المنصة نتيجة قصف وهجوم مس���لح أو حادث، إلى جانب احتمال 

إلحاق الضرر بالبيئة والطبيعة.
يش���ار إلى أنه تم بناء المنصة في والية تكس���اس األمريكية، ومن 

المتوقع أن تصل إلى الكيان في غضون ستة أشهر.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت مصادر إعالمي���ة عبرية عن س���يناريوهات، قّدمها جيش 
االحتالل »اإلسرائيلي« إلى مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية 
واألمنية »الكابينيت«، قبل عدة أس���ابيع، تتعل���ق بتطورات الحرب 
المحتملة في الش���مال، وأثرها على ما يس���مى ب�«الجبهة الداخلية 

اإلسرائيلية«.
ووفقًا لصحيف���ة »هآرتس« العبري���ة الصادرة أم���س الثالثاء، فقد 
أطلع كبار ضباط الجيش اإلس���رائيلي، الوزراء على حسابات األضرار 
المحتمل���ة في حالة حدوث معركة قصيرة مع »حزب الله«، تس���تمر 
حوالي عشرة أيام، وحملة متوسطة تمتد لنحو ثالثة أسابيع، وحملة 

طويلة تدوم أكثر من شهر.
وأشار إلى أنه رغم أن أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية، ما زالت تعتقد 
أن ف���رص مبادرة حزب الله أو إيران إلى حرب، ال تزال منخفضة، إال أن 
مصدر القلق الرئيس���ي من احتمال أن تؤدي الحوادث المحلية في 

سورية أو لبنان إلى تدهور، على عكس نوايا األطراف.
وتش���ير تقدي���رات الصحيفة، إل���ى امتالك حزب الله م���ا بين 120 
و130 ألف صاروخ وقذيفة، معظمها قصير ومتوس���ط المدى، حيث 
يصل مدى 90 في المائة من الصواريخ إلى 45 كيلومتًرا، مما يعني 
تعريض المس���توطنات للخط���ر من منطقة حيفا وحتى الش���مال، 
مضيفا أن معظم صواريخ حزب الله تحمل رؤوسًا حربية تصل وزنها 

إلى 10 كيلوغرامات.
وبحسب الصحيفة فقد تضمنت، الس���يناريوهات المعروضة 
على مجلس الوزراء تحليال تقريبيا لمتوسط عدد الصواريخ التي 
ستطلق يوميًا، ومعدالت االعتراض المتوقعة، ونسبة سقوطها 
في المناطق المبنية مقابل المناطق المفتوحة والعدد التقديري 

لإلصابات.
وكش���فت عن أن الجيش اإلسرائيلي، يخطط إلخالء مئات اآلالف من 
المس���توطنين من مدى الصواريخ إلى وجه���ات مختلفة في جميع 
أنحاء البالد، باستثناء قوات الطوارئ، من القطاع القريب من الحدود 

اللبنانية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
من المقرر أن تنظر ما يس����مى المحكمة "العليا" 
التابعة لس����لطات االحتالل "اإلسرائيلي"، اليوم 
األربعاء، في االلتماس الذي قّدمه طاقم المحامين 
التابع لهيئة ش����ؤون الجدار واالستيطان، حول 
وق����ف هدم قرية الخان األحمر، ش����رقي القدس 

المحتلة.
وصّرح منس����ق حملة "أنقذوا الخان األحمر" عبد 
الله أبو رحمة، أمس الثالثاء، بأن "المحكمة العليا 
"اإلس����رائيلية" تنظر يوم غد، في االلتماس الذي 

قّدمه طاقم المحامين التابع لهيئة شؤون الجدار 
واالستيطان، حول وقف هدم قرية الخان األحمر".

ويص����ادف الي����وم م����رور 44 يوًما عل����ى صمود 
أهالي الخان األحمر ونش����طاء المقاومة الشعبية 
والمتضامنين األجان����ب، الذين تصدوا لجرافات 

االحتالل بصدورهم العارية.
وكان االحتالل اإلس����رائيلي قد ش����رع منذ بداية 
تموز/ يولي����و الجاري، بإخالء عش����رات العائالت 
البدوي����ة م����ن التجمع، قبل أن يتمكن الس����كان 
والنشطاء، من صد عملية اإلخالء، قبل إصدار أمر 

احترازي من المحكمة العليا اإلسرائيلية بتعليق 
اإلخالء حتى يوم االثنين المقبل.

ويهدف هذا المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي 
تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب 
الضفة الغربية عن وس����طها، وعزل مدينة الجزء 

الشرقي من القدس المحتلة عن الضفة. 
ُيش����ار إلى أن "الخان األحم����ر"، والذي يقيم فيه 
190 من أفراد عائلة "الجهالين" البدوية، واحد من 
46 تجمعًا بدوًيا فلس����طينيًا في الضفة الغربية 

يواجه الخطر ذاته.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعرب وزير "إسرائيلي" بارز عن اعتقاده بأن حكومته 
تس���ير نحو "ترتيب طويل األمد في غزة بمش���اركة 

أممية ومصرية".
وقال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتس في 
مقابلة مع الموقع اإللكترون���ي لصحيفة "يديعوت 
أحرون���وت" العبري���ة أم���س الثالث���اء: "اعتق���ادي 
الش���خصي هو أننا في طريقنا إلى تس���وية طويلة 

األم���د مع "حم���اس"، بالتع���اون بين مص���ر واألمم 
المتحدة وإسرائيل".

وأشار عضو المجلس الوزاري "اإلسرائيلي" المصغر 
للش���ؤون األمنية والسياس���ية "الكابينت"، إلى أنه 
ش���خصيًا "يؤيد هك���ذا ترتيب دون الكش���ف عن 

التفاصيل".
ولفت ش���تاينتس إلى أن األمر مط���روح على طاولة 
الحكومة "اإلس���رائيلية" منذ عدة أشهر، وقال: "نحن 

م���ع هدوء مطلق ومس���تعدون للنظر ف���ي إجراءات 
اقتصادية وإنسانية ينبغي تنفيذها".

وأضاف: "نحن لس���نا معنيين بوجود أزمة إنسانية 
في غزة".

وأش���ار إلى أن هكذا ترتيب "سيترك لنا المجال 
للتف���رغ لقضايا مهمة مث���ل الموضوع اإليراني 
والموض���وع الس���وري والتموض���ع اإليراني في 

سوريا".

وزير »إسرائيلي«: نحن في طريقنا لتسوية طويلة المدى مع »حماس«

»العليا اإلسرائيلية« تنظر اليوم في التماس وقف هدم »الخان األحمر«

خوفًا من صواريخ حزب الله

جيش االحتالل يوصي 
بإقامة منصة للغاز 
قبالة شواطئ حيفا

»الكابنيت« يناقش 
تطورات الحرب المحتملة 

في شمال الكيان
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االستقالل/ وكاالت:
ذكر تقرير صادر عن األمم المتحدة أن ما يقدر 
ب���� 78 مليون طفل حديث ال���والدة معرضون 
لخطر الموت بشكل كبير كل عام لعدم رضاعة 
حلي���ب أمهاتهم خالل الس���اعات األولى من 

والدتهم.
وقال���ت هنريت���ا ف���ور، المدي���رة التنفيذية 
لليونيسيف: "عندما يتعلق األمر ببدء الرضاعة 
الطبيعية، ف���إن التوقيت هو كل ش���يء. في 
العديد من البلدان، يمكن أن يكون هذا مسألة 

حياة أو موت".
وحثت الهيئتان األمميت���ان الحكومات على 
تقديم دع���م أفض���ل لألمه���ات والعاملين 
الصحيين بعد الوالدة، وتقييد تسويق حليب 

األطفال االصطناعي الذي يس���تخدم كبديل 
لحليب األمهات.

ويعم���ل اتصال الجلد بي���ن األم وطفلها على 
تحفي���ز إنت���اج الحليب الطبيع���ي، وهو غني 
بش���كل خاص بالمغذيات واألجسام المضادة 
الواقية بعد الوالدة مباشرة. وأظهرت دراسات 
س���ابقة أن تأخي���ر الرضاع���ة الطبيعية بين 
س���اعتين و 23 س���اعة يزيد من خط���ر الوفاة 

بنسبة %33.
وفي حي���ن أن الرضاع���ة الطبيعي���ة الفورية 
ش���ائعة جدًا في ش���رق وجنوب أفريقيا، فإن 
أقل من ثلث المواليد الجدد في ش���رق آس���يا 
والمحي���ط اله���ادئ يحصل���ون عل���ى حليب 

أمهاتهم بسرعة.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت دراس���ة أجرتها “الجمعي���ة األميركية للقلب”، أن 
المادة األكثر ضررًا لجسم اإلنسان هي المشروبات الغازية 

المحالة ببدائل السكر أو المعروفة ب�”الدايت”.
وأك���د الخبراء على ض���رورة التخلي عن تناوله���ا، إذ تزيد 
المش���روبات الغازية المحالة ببدائل السكر، والتي تعتبر 
مش���روبات مناس���بة للحمية، من خطر اإلصاب���ة بالجلطة 

الدماغية والخرف.
ويؤك���د خبراء الجمعي���ة على أن “تناول ك���وب واحد في 
اليوم من  المش���روبات الغازية، التي يفترض أنها خالية 
من السكر، يزيد من خطر احتمال إصابة الشخص بالجلطة 
الدموية بثالثة أضعاف، ومن خطر اإلصابة بالخرف ب� 2.9 

مرة”.
ويوجد بهذه المش���روبات مادة أس���بارتام، التي أظهرت 
النتائج األولية لألبحاث، أنها تتراكم داخل دماغ اإلنسان، 
مسببة نش���اطًا ش���اذًا للخاليا العصبية، في الوقت الذي 
يش���كل فيه األسبارتام، باالشتراك مع مواد أخرى موجودة 

في المياه الغازية.

مشروبات »الدايت«.. طريقك للخرف!

االستقالل/ وكاالت
ش���وهدت في بلدة “غوارجنل���ك” في والية 
“موغال” جنوب غربي تركيا فراشة من فصيلة 
“دافنيس نيري” عليها نقوش تشبه التمويه 

العسكري.
ه���ذه الفراش���ة التي تنتش���ر في الش���ريط 
الس���احلي لمنطقتي البحر المتوس���ط وبحر 
إيجه، تتميز بحجمها الكبير وألوانها الزاهية 

وسرعتها برفرفة األجنحة.
وتتغذى الفراشة النادرة والقادرة على الطيران 
خالل ساعات الليل فقط، على األوراق الكبيرة 
لألش���جار وكرمة الزينة والدفلة والخضروات. 
وتمت���زج في ه���ذا النوع من الفراش���ات ذات 
المظهر الالفت، أل���وان األحمر والبني والوردي 

واألصفر.

وبع���د العث���ور عليه���ا ف���ي فن���دق ببل���دة 
“غوارجنلك” في وضع منهك، جرى تس���ليم 
الفراش���ة إل���ى الس���لطات المعني���ة بحماية 

الطبيعة والحدائق الوطنية.
وقال مس���ؤولون: إنه سيتم تسجيل الفراشة 
وإطالقها إلى الطبيعي���ة مجدًدا بعد وضعها 

في جو مناسب لها.
وأش���ار مس���ؤول حماية الطبيعية والحدائق 
الوطني���ة في المنطقة، أوغورج���ان أوزتوقات، 
إل���ى أن هذه الفراش���ة نادرة وتع���رف علمًيا 

ب�”دافنيس نيري”.
وأوضح أوزتوقات أن الفراش���ة ش���وهدت 12 
مرة فقط ما بين عامي 2008 و2017 في “جزر 
ه���اواي” األمريكية، كما ش���وهدت أيًضا في 
واليتي “وان” و”أنطاليا” عامي 2017 و2018.

»الفراشــة العسكريــة«.. 
األغــرب فــي العالــم!

االستقالل/ وكاالت:
على الّرغم من أّن باس����تطاعتنا مالحظ����ة آالف الّنجوم 
بالعين المجّردة في ليلة صافية ومظلمة، إاّل أّننا ال نرى 
إاّل 0.000003% م����ن مجموع الّنجوم ف����ي مجّرة درب 
التّبان����ة. وهذا األمر متوّقع، خاّص����ة وأّن هنالك ما يزيد 
عل����ى ال� 200 مليار نجم في مجّرة درب التّبانة، متباينة 
في الحجم والّلمعان، وخصوًصا إذا أخذنا بعين االعتبار 
أّن حجم مج����ّرة درب التّبانة ُيقارب ال� 100 ألف س����نة 

ضوئّية. من بي����ن الّنجوم التي باس����تطاعتنا رؤيتها، 
أكثرها ُبعًدا عّنا قد تكون على بعد 1000 سنة ضوئّية 
)ولو أّن هنالك استثناءات قليلة(. ولكّن البعد ليس هو 
اإلشكالّية الوحيدة. غالبّية الّنجوم في مجّرة درب التّبانة 
خافت����ة الّلمعان لدرج����ة أّنه ال ُيمك����ن رصدها بالعين 
ا خافًتا  المجّردة. شمسنا، على سبيل المثال، تصدر ضوًء
ا لدرجة أّننا لن نس����تطيع رؤيتها من على بعد 60  ج����ّدً

سنة ضوئّية فقط!

ستتفاجأ.. عدد النجوم التي 
تستطيع رؤيتها بالعين المجردة!

االستقالل/ وكاالت:
تعرفت الش���رطة اإليطالية على رفات مغامر فرنسي 
فقد في منطقة جبال األلب على الحدود السويسرية 
اإليطالي���ة، بفض���ل منش���ور عل���ى موق���ع التواصل 
االجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد مرور 64 عاًما على 
وفاته. ونشرت الش���رطة اإليطالية على "فيس بوك" 
تفاصيل العثور على رف���ات المغامر، وطلبت من رواد 
الموقع اإلبالغ ع���ن أي معلومات تقودها إلى التعرف 
على رفات ذلك الشخص، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا 

غارديان" البريطانية، أول أمس اإلثنين.
وحس���ب المصدر نفسه سمعت امرأة فرنسية تدعى 
إيما نسيم عن هذه القصة عبر اإلذاعة وقالت: إن تلك 

الرف���ات ربما تكون لعمها "إنري لو ماس���ن" الذي فقد 
أثناء ممارسة التزلج عام 1954.

كما لفتت هذه القصة انتباه روجيه لو ماسن، شقيق 
إنري، وتم التواصل مع الشرطة على الفور.

وذكرت الش���رطة أن إيما وروجيه قّدم���ا صوًرا لنظارة 
مطابقة لتلك التي تم العث���ور عليها بجانب الرفات، 

وكانت تلك الخطوة األولى نحو تحديد هوية الرجل.
وأعلنت الش���رطة أن���ه بعد تحليل الحم���ض النووي 
)DNA( للرف���ات، ثب���ت أنه���ا بالفعل تع���ود للرجل 

الفرنسي المفقود.
وعثرت الشرطة على رفات المغامر عام 2005 في واد 

عميق قرب الحدود السويسرية اإليطالية.

78 مليون طفل معرضون للموت بسبب تأخير الرضاعة بعد الوالدة

االستقالل/ وكاالت:
حّذرت دراس���ة بريطانية حديثة، من أن زيادة الوزن في 
مرحلة الشباب، قد تغير بنية القلب إلى األسوأ، ما يؤدي 
إلى ارتفاع ضغط الدم، وتضخيم عضلة القلب في وقت 

الحق من العمر.
الدراس���ة أجراها باحثون بكلية الطب جامعة بريستول 
البريطانية، ونش���روا نتائجها، أمس اإلثنين، في دورية 
 Circulation: Journal of the American Heart(

Association( العلمية.
وأوضح الباحثون أن دراس���ات س���ابقة ربطت بين زيادة 
الوزن، وخطر اإلصاب���ة بأمراض القلب واألوعية الدموية، 

لكن الدراسة الجديدة تبحث في سبب هذه العالقة.
وقام الباحثون برصد تلك العالقة باستخدام ثالثة أنواع 
مختلفة من التحليل الجيني للكش���ف عن األدلة التي 
تربط بين زيادة مؤش���ر كتلة الجس���م – الذي يفحص 

العالقة بين طول ووزن الجس���م وتقدير كمية الدهون- 
وح���دوث اختالف���ات محددة ف���ي القياس���ات القلبية 

الوعائية.
واس���تخدم الباحث���ون بيانات آالف األطفال والش���باب 
األصحاء البالغين من العمر 17 إلى 21 عاًما في بريطانيا 

للوصول إلى نتائج تلك الدراسة.
ووج���د الباحثون، أن زيادة مؤش���ر كتلة الجس���م ارتبط 
م���ع تفاقم خطر اإلصابة بارتف���اع ضغط الدم، وتضخم 
البطين األيس���ر في القلب، وأدى إلى تغيير بنية القلب 
لدى الش���باب، ما زاد من فرص إصابتهم بأمراض القلب 

عند الكبر.
وكانت دراس���ات س���ابقة، ذك���رت أن إصاب���ة األطفال 
بالس���منة في عمر مبك���رة تعرضهم لخط���ر انخفاض 
مع���دالت الذاك���رة وال���ذكاء، وتؤثر عل���ى أدائهم في 

االختبارات اإلدراكية، باإلضافة إلى أمراض العظام.

دراسة: زيادة الوزن تغّير بنية قلوب الشباب عبر منشور »فيسبوك«.. التعرف على 
رفات مغامر فرنسي فقد قبل 64 عامًا
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االستقالل/ وكاالت:
ذكر تقرير صادر عن األمم المتحدة أن ما يقدر 
ب���� 78 مليون طفل حديث ال���والدة معرضون 
لخطر الموت بشكل كبير كل عام لعدم رضاعة 
حلي���ب أمهاتهم خالل الس���اعات األولى من 

والدتهم.
وقال���ت هنريت���ا ف���ور، المدي���رة التنفيذية 
لليونيسيف: "عندما يتعلق األمر ببدء الرضاعة 
الطبيعية، ف���إن التوقيت هو كل ش���يء. في 
العديد من البلدان، يمكن أن يكون هذا مسألة 

حياة أو موت".
وحثت الهيئتان األمميت���ان الحكومات على 
تقديم دع���م أفض���ل لألمه���ات والعاملين 
الصحيين بعد الوالدة، وتقييد تسويق حليب 

األطفال االصطناعي الذي يس���تخدم كبديل 
لحليب األمهات.

ويعم���ل اتصال الجلد بي���ن األم وطفلها على 
تحفي���ز إنت���اج الحليب الطبيع���ي، وهو غني 
بش���كل خاص بالمغذيات واألجسام المضادة 
الواقية بعد الوالدة مباشرة. وأظهرت دراسات 
س���ابقة أن تأخي���ر الرضاع���ة الطبيعية بين 
س���اعتين و 23 س���اعة يزيد من خط���ر الوفاة 

بنسبة %33.
وفي حي���ن أن الرضاع���ة الطبيعي���ة الفورية 
ش���ائعة جدًا في ش���رق وجنوب أفريقيا، فإن 
أقل من ثلث المواليد الجدد في ش���رق آس���يا 
والمحي���ط اله���ادئ يحصل���ون عل���ى حليب 

أمهاتهم بسرعة.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت دراس���ة أجرتها “الجمعي���ة األميركية للقلب”، أن 
المادة األكثر ضررًا لجسم اإلنسان هي المشروبات الغازية 

المحالة ببدائل السكر أو المعروفة ب�”الدايت”.
وأك���د الخبراء على ض���رورة التخلي عن تناوله���ا، إذ تزيد 
المش���روبات الغازية المحالة ببدائل السكر، والتي تعتبر 
مش���روبات مناس���بة للحمية، من خطر اإلصاب���ة بالجلطة 

الدماغية والخرف.
ويؤك���د خبراء الجمعي���ة على أن “تناول ك���وب واحد في 
اليوم من  المش���روبات الغازية، التي يفترض أنها خالية 
من السكر، يزيد من خطر احتمال إصابة الشخص بالجلطة 
الدموية بثالثة أضعاف، ومن خطر اإلصابة بالخرف ب� 2.9 

مرة”.
ويوجد بهذه المش���روبات مادة أس���بارتام، التي أظهرت 
النتائج األولية لألبحاث، أنها تتراكم داخل دماغ اإلنسان، 
مسببة نش���اطًا ش���اذًا للخاليا العصبية، في الوقت الذي 
يش���كل فيه األسبارتام، باالشتراك مع مواد أخرى موجودة 

في المياه الغازية.

مشروبات »الدايت«.. طريقك للخرف!

االستقالل/ وكاالت
ش���وهدت في بلدة “غوارجنل���ك” في والية 
“موغال” جنوب غربي تركيا فراشة من فصيلة 
“دافنيس نيري” عليها نقوش تشبه التمويه 

العسكري.
ه���ذه الفراش���ة التي تنتش���ر في الش���ريط 
الس���احلي لمنطقتي البحر المتوس���ط وبحر 
إيجه، تتميز بحجمها الكبير وألوانها الزاهية 

وسرعتها برفرفة األجنحة.
وتتغذى الفراشة النادرة والقادرة على الطيران 
خالل ساعات الليل فقط، على األوراق الكبيرة 
لألش���جار وكرمة الزينة والدفلة والخضروات. 
وتمت���زج في ه���ذا النوع من الفراش���ات ذات 
المظهر الالفت، أل���وان األحمر والبني والوردي 

واألصفر.

وبع���د العث���ور عليه���ا ف���ي فن���دق ببل���دة 
“غوارجنلك” في وضع منهك، جرى تس���ليم 
الفراش���ة إل���ى الس���لطات المعني���ة بحماية 

الطبيعة والحدائق الوطنية.
وقال مس���ؤولون: إنه سيتم تسجيل الفراشة 
وإطالقها إلى الطبيعي���ة مجدًدا بعد وضعها 

في جو مناسب لها.
وأش���ار مس���ؤول حماية الطبيعية والحدائق 
الوطني���ة في المنطقة، أوغورج���ان أوزتوقات، 
إل���ى أن هذه الفراش���ة نادرة وتع���رف علمًيا 

ب�”دافنيس نيري”.
وأوضح أوزتوقات أن الفراش���ة ش���وهدت 12 
مرة فقط ما بين عامي 2008 و2017 في “جزر 
ه���اواي” األمريكية، كما ش���وهدت أيًضا في 
واليتي “وان” و”أنطاليا” عامي 2017 و2018.

»الفراشــة العسكريــة«.. 
األغــرب فــي العالــم!

االستقالل/ وكاالت:
على الّرغم من أّن باس����تطاعتنا مالحظ����ة آالف الّنجوم 
بالعين المجّردة في ليلة صافية ومظلمة، إاّل أّننا ال نرى 
إاّل 0.000003% م����ن مجموع الّنجوم ف����ي مجّرة درب 
التّبان����ة. وهذا األمر متوّقع، خاّص����ة وأّن هنالك ما يزيد 
عل����ى ال� 200 مليار نجم في مجّرة درب التّبانة، متباينة 
في الحجم والّلمعان، وخصوًصا إذا أخذنا بعين االعتبار 
أّن حجم مج����ّرة درب التّبانة ُيقارب ال� 100 ألف س����نة 

ضوئّية. من بي����ن الّنجوم التي باس����تطاعتنا رؤيتها، 
أكثرها ُبعًدا عّنا قد تكون على بعد 1000 سنة ضوئّية 
)ولو أّن هنالك استثناءات قليلة(. ولكّن البعد ليس هو 
اإلشكالّية الوحيدة. غالبّية الّنجوم في مجّرة درب التّبانة 
خافت����ة الّلمعان لدرج����ة أّنه ال ُيمك����ن رصدها بالعين 
ا خافًتا  المجّردة. شمسنا، على سبيل المثال، تصدر ضوًء
ا لدرجة أّننا لن نس����تطيع رؤيتها من على بعد 60  ج����ّدً

سنة ضوئّية فقط!

ستتفاجأ.. عدد النجوم التي 
تستطيع رؤيتها بالعين المجردة!

االستقالل/ وكاالت:
تعرفت الش���رطة اإليطالية على رفات مغامر فرنسي 
فقد في منطقة جبال األلب على الحدود السويسرية 
اإليطالي���ة، بفض���ل منش���ور عل���ى موق���ع التواصل 
االجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد مرور 64 عاًما على 
وفاته. ونشرت الش���رطة اإليطالية على "فيس بوك" 
تفاصيل العثور على رف���ات المغامر، وطلبت من رواد 
الموقع اإلبالغ ع���ن أي معلومات تقودها إلى التعرف 
على رفات ذلك الشخص، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا 

غارديان" البريطانية، أول أمس اإلثنين.
وحس���ب المصدر نفسه سمعت امرأة فرنسية تدعى 
إيما نسيم عن هذه القصة عبر اإلذاعة وقالت: إن تلك 

الرف���ات ربما تكون لعمها "إنري لو ماس���ن" الذي فقد 
أثناء ممارسة التزلج عام 1954.

كما لفتت هذه القصة انتباه روجيه لو ماسن، شقيق 
إنري، وتم التواصل مع الشرطة على الفور.

وذكرت الش���رطة أن إيما وروجيه قّدم���ا صوًرا لنظارة 
مطابقة لتلك التي تم العث���ور عليها بجانب الرفات، 

وكانت تلك الخطوة األولى نحو تحديد هوية الرجل.
وأعلنت الش���رطة أن���ه بعد تحليل الحم���ض النووي 
)DNA( للرف���ات، ثب���ت أنه���ا بالفعل تع���ود للرجل 

الفرنسي المفقود.
وعثرت الشرطة على رفات المغامر عام 2005 في واد 

عميق قرب الحدود السويسرية اإليطالية.

78 مليون طفل معرضون للموت بسبب تأخير الرضاعة بعد الوالدة

االستقالل/ وكاالت:
حّذرت دراس���ة بريطانية حديثة، من أن زيادة الوزن في 
مرحلة الشباب، قد تغير بنية القلب إلى األسوأ، ما يؤدي 
إلى ارتفاع ضغط الدم، وتضخيم عضلة القلب في وقت 

الحق من العمر.
الدراس���ة أجراها باحثون بكلية الطب جامعة بريستول 
البريطانية، ونش���روا نتائجها، أمس اإلثنين، في دورية 
 Circulation: Journal of the American Heart(

Association( العلمية.
وأوضح الباحثون أن دراس���ات س���ابقة ربطت بين زيادة 
الوزن، وخطر اإلصاب���ة بأمراض القلب واألوعية الدموية، 

لكن الدراسة الجديدة تبحث في سبب هذه العالقة.
وقام الباحثون برصد تلك العالقة باستخدام ثالثة أنواع 
مختلفة من التحليل الجيني للكش���ف عن األدلة التي 
تربط بين زيادة مؤش���ر كتلة الجس���م – الذي يفحص 

العالقة بين طول ووزن الجس���م وتقدير كمية الدهون- 
وح���دوث اختالف���ات محددة ف���ي القياس���ات القلبية 

الوعائية.
واس���تخدم الباحث���ون بيانات آالف األطفال والش���باب 
األصحاء البالغين من العمر 17 إلى 21 عاًما في بريطانيا 

للوصول إلى نتائج تلك الدراسة.
ووج���د الباحثون، أن زيادة مؤش���ر كتلة الجس���م ارتبط 
م���ع تفاقم خطر اإلصابة بارتف���اع ضغط الدم، وتضخم 
البطين األيس���ر في القلب، وأدى إلى تغيير بنية القلب 
لدى الش���باب، ما زاد من فرص إصابتهم بأمراض القلب 

عند الكبر.
وكانت دراس���ات س���ابقة، ذك���رت أن إصاب���ة األطفال 
بالس���منة في عمر مبك���رة تعرضهم لخط���ر انخفاض 
مع���دالت الذاك���رة وال���ذكاء، وتؤثر عل���ى أدائهم في 

االختبارات اإلدراكية، باإلضافة إلى أمراض العظام.

دراسة: زيادة الوزن تغّير بنية قلوب الشباب عبر منشور »فيسبوك«.. التعرف على 
رفات مغامر فرنسي فقد قبل 64 عامًا



2018األربعاء    ذو القعدة         هـ   أغسطس         م    191439 1

االستقالل / عبدالله نصيف:
قبيل إغالق ب���اب االنتق���االت الصيفية في غزة 
، تعم���ل األندي���ة الغزية بش���كل متواصل على 
جلب العب���ي التعزيز للفريق األول ، اس���تعدادًا 
لالستحقاقات القادمة من الموسم الجديد 2018 
/ 2019 ، و الذي  س���يغلق  ب���اب االنتقاالت  فيه 

يوم الخميس .
و كش���ف نادي خدمات الشاطئ عن آخر صفقاته 
الصيفية استعدادا للموسم المقبل في قطاع غزة 

.2019-2018
وأك���د "البحرية" تعاقده مع المدافع فضل قنيطة 

على س���بيل اإلعارة من اتحاد الش���جاعية ، بينما 
حصل على خدمات العب الوسط فادي عوض الله 

عقب نهاية عقده مع بيت حانون األهلي.
ويعد قنيطة وع���وض الله آخر صفقات "البحرية" 
اس���تعدادًا للموسم الكروي المقبل ، ال سيما بعد 

ضم الفريق عددًا من الالعبين في وقت سابق.
فيم���ا أعلن ن���ادي اتحاد الش���جاعية تعاقده مع 
العبين دفعة واحدة ضمن استعداداته للموسم 

المقبل.
و أعلن النادي ضم الحارس محمد مطر عقب نهاية 
عقده مع األهلي ، بينما تعاقد مع محمد أبو شعيب 

الذي ظهر مع خدمات دير البلح الموسم المنصرم.
ويعّد مطر وأبو ش���عيب إضافة جيدة ل�"المنطار" 
الس���اعي للظهور بصورة قوية الموس���م المقبل 

ألجل المنافسة على األلقاب.
يش���ار إل���ى أن الالعبي���ن يع���ّدان أول صفقات 

الشجاعية في االنتقاالت الصيفية الجارية.
هذا و كش���ف ح���ازم قفة عن وجهت���ه الجديدة 
عقب رحيله عن صفوف الصداقة, في االنتقاالت 

الصيفية الجارية.
وقال قفة إنه انضم لصفوف خدمات البريج رسميًا 
لمدة موسم واحد, استعدادًا للعب مع الفريق في 

الموسم الجديد.
ويأمل الالعب أن يحق���ق طموحاته مع البريج في 
الموس���م المقبل, ألجل قي���ادة الفريق للممتازة, 

التي هبط منها نهاية موسم 2015-2014.
و كش���ف نادي المجمع اإلس���المي, عن صفقاته 
الجديدة دفعة واحدة, في المؤتمر الصحفي الذي 
جرى بمقر النادي جنوب غزة, استعدادًا النطالق 

الموسم الكروي الجديد 2018-2019م
وتعاقد المجمع مع ثمانية العبين دفعة واحدة هم: 
حسن هتهت, ومؤمن المدهون, ومازن المدهون, 
ونايف الغول, ونور أبو شقفة, و األخوين محمد و 

القدس المحتلة / االستقالل:
أكدت لجنة المسابقات في االتحاد الفلسطيني 
لك���رة القدم عل���ى ما ورد ف���ي تعميمها األول 
والخ���اص بفترة تس���جيل الالعبين لموس���م 
2019/2018 ولجمي���ع الدرجات ف���ي أن هذه 
الفترة« األولى » ستنتهي مساء يوم الخميس 
الموافق 2019/8/2 وعلى األندية والمؤسسات 
االلتزام بذلك واإلسراع بالتسجيل قبل انتهاء 

الموعد .
جدي���ر بالذكر أن اتحاد كرة القدم كان قد أعلن 
عن فترات تسجيل الالعبين في تعميم نشره 
عبر وسائل اإلعالم حيث فتحت فترة التسجيل 
األولى م���ن صباح يوم األحد 2018/6/24 لغاية 

يوم الخميس 2018/8/2
فيما تكون فترة التس���جيل الثانية من صباح 
يوم الثالث���اء 2019/1/1 ولغاية يوم الخميس 

. 2019/1/17

�صالح: انتقايل للدوري املالطي
 اأوىل اخلطوات لتحقيق طموحاتي  

غزة/ محمد العقاد: 
أكد الالعب الفلسطيني محمد صالح المنتقل حديثًا 
إلى ن���ادي فلوريانا المالطي أنه ق���ادر على تقديم 
مستوى مميزًا مع الفريق وإثبات وجوده حتى يصبح 
ضمن التشكيلة األساسية للفريق ، مبينًا أنه اندمج 
بش���كل سريع مع الفريق والالعبين  الذين تربطهم  

به عالقة جيدة.
واش���ار صالح في حديث خاص ل��" االستقالل" إلى 
أنه سيعمل على تقديم مس���توى قويًا مع الفريق 
لتحقيق األلقاب س���واء مع الفري���ق ،  الفتا إلى أنه 
شارك مع الفريق بأربع مباريات ودية وقدم مستوى 

مميزًا خاللها وحاز على إعجاب  المدرب.
وقال صالح: "إن  طريق العب مدرب الفريق تناسبني 
هو االس���تحواذ على الكرة  وهذا سيس���اعدني في 
حجز مكان أساسي في الفريق واألداء بشكل طيب " 
، موضحًا أن مستوى الفرق بدوري المالطي يختلف 

عن دوري المحترفين".
وبين صالح أنه  فضل االحتراف في الدوري المالطي 

عن عدة عروض عربي���ة لتكون خطوة أولى لتحقيق 
طموحاته وأهدافه  للعب ف���ي فرق أوروبية كبرى ، 
والوصول م���ع الفريق إلى الملح���ق المؤهل لدوري 
أبطال أوروب���ا أو الدوري األوروبي وإس���عاد جماهير 

فلوريانا الذين استقبلوه بشكل رائع ومحفز.
ويطم���ح صال���ح الوصول م���ع المنتخ���ب الوطني 
الفلسطيني ألبعد مدى وتحقيق إنجازات كبيرة مع 

الفريق في كأس أسيا باإلمارات.
وذكر صال���ح أن تجربته ب���دوري المحترفين كانت 
رائعة وخاصة أنه حصله عل���ى العديد من األلقاب 
مع فريق أهل���ي الخليل واللعب ببط���والت االتحاد 

اآلسيوي والتمثيل الخارجي.
ويعتبر صالح من أفضل المدافعين في فلس���طين، 
حيث انتقل قبل عدة مواس���م من غزة الرياضي إلى 
صفوف أهل���ي الخليل المنافس بدوري المحترفين 
ألندية الضفة المحتلة، وقدم أداء مميزًا مما ساعده 
عل���ى الظهور م���ع المنتخب الوطني الفلس���طيني 

واالحتراف في أوروبا.

احتاد الكرة : 
فرتة ت�صجيل 

الالعبني تنتهي 
يوم اخلمي�س 

"البحرية"يعلن عن �صم اآخر �صفقاته و ال�صجاعية يربم اأول �صفقاته

االستقالل/ وكاالت: 
فتح نادى ليفربول اإلنجلي���زى، خط المفاوضات مع 
النجم الس���نغالى ساديو مانى، من أجل توقيع معه 
عقد طويل األمد معه، لضمان اس���تمرار الالعب مع 

الفريق.
وذكرت صحيفة "ديلى تيليج���راف" البريطانية، أن 
ليفربول يثق ف���ى إقناع مانى بالبق���اء مع ليفربول 
لمدة كبيرة، كما فعل مؤخرًا مع محمد صالح وروبرتو 

فيرمينو مهاجما الفريق.
أش���ارت الصحيفة إل���ى أن مانى ال���ذى يتبقى 3 
سنوات فى عقده الحالى مع ليفربول، بدأ الريدز فى 
فت���ح مفاوضات مع وكيله، ال���ذى اتفق معهم على 

العقد الجديد بعد موافقة النجم السنغالى.
وكان ليفرب���ول ق���د جدد عقد محمد ص���الح لمدة 5 

س���نوات مؤخرًا، بعد موس���م أول خرافى م���ع الريدز، 
ليستمر مع الفريق حتى عام 2023.

وكان ليفرب���ول قد وقع مع مانى ف���ى يونيو من عام 2016 
قادم���ًا من صفوف س���اوثهامبتون مقاب���ل 34 مليون جنيه 

اس���ترلينى، وكان واحدًا من أبرز نجوم الفري���ق على مدار الفترة 
الماضية، حيث سجل 20 هدفًا فى الموسم الماضى منها هاتريك 

فى شباك بورتو بدورى األبطال.

االستقالل / وكاالت:
كشفت تقارير صحفية إنجليزية 
، ع���ن رغب���ة آرس���نال ف���ي عقد 
صفقة تبادلية مع برشلونة، هذا 

الصيف.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، 
يريدون ضم الجن���اح  إن الجان���رز، 
الفرنس���ي، عثم���ان ديمبل���ي، م���ن 
برش���لونة، مقاب���ل حص���ول الفريق 
الكتالوني على العب الوس���ط الويلزي، 

آرون رامسي.
 أون����اي إيم����ري، مدرب 

َّ
ورغ����م أن

آرسنال، أكد أكثر من مرة، أن الفريق 
أكم����ل تعاقداته ه����ذا الصيف، إال 
أن أنباء تت����ردد عن رغبته في تعزيز 
صفوف الفريق، قب����ل انتهاء فترة 

االنتقاالت في إنجلترا.
 الصفقة لن تتم، 

َّ
وأوضحت الصحيفة، أن

إال في حال رغبة برشلونة في ضم رامسي، 
الذي دخل عامه األخير من عقده مع آرسنال.

ليفربول يقرتب من 
توقيع عقد طويل 

الأمد مع �صاديو مانى

اآر�صنال يتطلع 
ل�صفقة تبادلية 
مع بر�صلونة

2018األربعاء    ذو القعدة         هـ   أغسطس         م    191439 1

غزة/ االستقالل:
أعلنت طواقم اإلطفاء اإلس���رائيلية، ، عن تعاملها مع 10 حرائق اندلعت أمس 

الثالثاء بمستوطنات مختلفة ب� »غالف غزة«؛ غالبيتها بفعل وسائل حارقة.
وذك���رت القناة الثانية العبري���ة أن غالبية الحرائق ُأخمدت؛ في حين اس���تمر 
حريقان في أحراش مس���توطنة »غفيم« وفي أحراش مستوطنة »سبير«  حتى 

ساعات متأخرة من نهار أمس.
وأوضحت القناة أن األيام األخيرة ش���هدت ارتفاًع���ا في حاالت إطالق البالونات 
والطائرات الحارقة من القطاع تجاه مس���توطنات الغ���الف حيث ُأحصي أمس 
اندالع 14 حريًقا. وابتكر نشطاء مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة أسلوب 
إطالق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه مستوطنات ومزارع االحتالل 
في غالف غزة، مس���تفيدين من حركة الرياح، مما تس���بب بخسائر كبيرة جراء 
احتراق آالف الدونمات.وما زال جيش االحتالل يحاول إيجاد حل لهذا الس���لوب 
واس���تخدم مؤخًرا منظومة ليزرية لتتبع الطائ���رات والبالونات في الجو ومن ثم 

إسقاطها، لكنه فشل في الحد منها.

االستقالل/ وكاالت:
تس���تعد أربع طالبات فلس���طينيات للس���فر إلى الواليات المتحدة األميركية؛ 

للمشاركة في مسابقة "تكنوفيشن العالمية" بعد تأهلهن للمرحلة النهائية.
ونجح الفريق المكون من تمارة عوايص، وزبيدة الصدر، وماسة حالوة، ووسن السيد، 
الطالبات في المرحلة الثانوية بمدرسة كمال جنبالط، في تصميم تطبيق على 
.)  Be a firefighter  ( الهاتف المحمول إلعداد المتدربين لمكافحة الحرائق اسمه 

وتقام المسابقة للعام التاسع في الواليات المتحدة مخصصة للفتيات الالتي 
تت���راوح أعمارهن بين 10 و18 عاما، وتهدف إلى تش���جعيهن على العمل في 

مجال التكنولوجيا.
وقال���ت الطالبات، خالل وجوده���ن في جامعة النجاح الوطني���ة في نابلس: إن 
التطبيق لعبة واق���ع افتراضي تقدم طريقة جدي���دة لتعليم الالعبين كيفية 
تجنب الحرائق وكيفية إطفائها. وتسمح اللعبة لالعبين بعيش تجربة الحريق 
واللعب عن طريق اتخاذ التصرف المناس���ب لمنع حدوث حريق أو إطفاء حريق 

مشتعل، وفق "رويترز".
واس���تلهمت الطالبات التطبيق خ���الل تقديم الدفاع المدن���ي محاضرات في 
المدرس���ة حول التعامل مع الحرائق وتجنب األخطاء التي تحدث عند اشتعال 

حريق وخصوصا في المنازل.
محتوى دعائي

وقالت ماس���ة حالوة ”مش���روعنا هو لعبة توعية ُتعلم في نفس الوقت كيف 
يتعامل���ون ف���ي الحرائق، ممكن يطف���ئ حريقا أو يمنع حريق���ا“. وأضافت أن 

التطبيق ”أعد على أكثر من جزء“.
وينتقل المتسابق من مستوى إلى آخر في اللعبة التي صممتها الطالبات على 

أربع مراحل حتى اآلن، ويأملن في إضافة مراحل أخرى في المستقبل.
وتأهل للمرحلة النهائية في المسابقة 12 فريقا من أصل 2000 فريق من 100 
دولة. وقالت يمامة الش���كعة المشرفة على فريق الفتيات: ”التجربة ممتازة مع 

هذا الفريق“.
وأضافت ”بعد المس���ابقة س���واء ربحنا أو ما ربحنا، ممك���ن أن نطور هذه اللعبة 

وتحقيق مردود مادي منها“.
وأش���ارت إلى أن الدفاع المدني أبدى إعجابا كبيرا بهذا التطبيق الذي يمكن أن 

يساعد في نشر التوعية بشكل أكبر من توزيع المنشورات.

غزة/ االستقالل
ناقش مجل���س جامعة األزه���ر- غزة، 
في جلس���ته الدورية أمس الخطوات 
تعزي���ز  إل���ى  الرامي���ة  التطويري���ة 
ج���ودة التعلي���م وآلي���ات تنفيذها، 
الع���ام  النط���الق  واالس���تعدادات 

الجامعي الجديد 2019/2018.
وافتتح األس���تاذ الدكتور هاني نجم، 
رئي���س الجامع���ة الجلس���ة، بالدعوة 
للوقوف دقيقة صمت، وقراءة الفاتحة 
على أرواح ش���هداء الوطن والجامعة، 
الذي���ن س���طروا آي���ات م���ن النضال 

والصمود من أجل الحرية والكرامة.
وك���رر األس���تاذ الدكت���ور نج���م في 
مس���تهل الجلسة،  ش���كره لمجلس 
الجامعة الس���ابق لجهوده المخلصة، 
حاثًا أعضاء مجل���س الجامعة الجديد 

على المزيد من الجهد لتحقيق رسالة 
الجامعة الرامية إل���ى تعليم جامعي 
عال���ي الج���ودة؛ وخدم���ة المجتم���ع؛ 
واالرتقاء بالبحث العلمي ومخرجاته بما 

يخدم الوطن.

كم���ا ش���دد عل���ى ض���رورة االرتق���اء 
للطلبة؛  المقدمة  الجامعية  بالخدمات 
معتبرًا أن المباني التي تم إنش���اؤها 
في الحرم الجامعي الجديد، س���توفر 

مناخًا تعليميًا راقيًا لطلبتنا األعزاء.

ودعا أعضاء مجل���س الجامعة للمزيد 
من الجهد والتطوير لتحقيق مزيد من 
الرفعة للجامعة في ظل التطور التقني 
والمفاهيم الحديثة المتعلقة بالجودة 

الشاملة واالستدامة.

غزة/ االستقالل:
قدم���ت مجموعة Ooredoo - الش���ركة 
األم للوطني���ة موبايل - مؤخرًا دعًما ماليًا 
لقط���اع الصحة الفلس���طيني في قطاع 
غزة، بلغت قيمته مليون ونصف المليون 

دوالر أمريكي. 
أدوي���ة  لش���راء  الدع���م  واس���تخدم 
ومس���تلزمات طبية بقيمة مليون دوالر، 
وإلج���راء قرابة 50 عملي���ة زراعة قوقعة 
س���معية لألطف���ال الذي���ن يعانون من 
فق���دان الس���مع خلقي���ًا بتكلفة نصف 
ملي���ون دوالر، وذلك في إط���ار اتفاقية 
كانت قد وقعتها المجموعة مطلع العام 
الحالي مع مؤسسة حمد الطبية في قطر، 
ومستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني للتأهيل واألطراف الصناعية في 

قطاع غزة. 
وتأتي هذه المبادرة انطالقًا من االهتمام 
الكبير الذي توليه المجموعة لفلسطين 
وأهله���ا ف���ي مج���االت ون���واٍح حياتية 
مختلف���ة، حيث إن هذه الرعاية ليس���ت 
األول���ى الت���ي تقدمه���ا المجموعة من 
خالل ش���ركة الوطنية موبايل للمجتمع 

الفلسطيني. 
وفي هذا الس���ياق، قال الش���يخ سعود 
بن ناص���ر آل ثاني، الرئي���س التنفيذي 
س���عداء  "نحن   :Ooredoo لمجموع���ة 
لتوفير الدعم لهذه المبادرة اإلنس���انية 
المهم���ة، والت���ي تأت���ي ضم���ن إط���ار 
للمس���ؤولية  ش���ركتنا  اس���تراتيجية 
المجتمعية. ولن يس���هم هذا المشروع 
ف���ي تحس���ين حي���اة األطف���ال الذين 
يعانون من مش���كالت سمعية فحسب، 
بل سيس���هم أيضًا في تطوير مهارات 
المحليين والعاملين  الكوادر من األطباء 
في هذا المجال في فلس���طين. وسوف 

تساعد هذه المبادرة األطباء على الكشف 
المبكر عن المشكالت السمعية وتوفير 
العالج المناس���ب لها، إضافة إلى توفير 

الدعم الطبي ألفراد المجتمع كافة".
ومن جانبه، عبر د. ضرغام مرعي الرئيس 
التنفيذي لش���ركة الوطنية موبايل عن 
فخره ب���دور Ooredoo الري���ادي بدعم 
المجتمع الفلس���طيني بط���رق مختلفة، 
انطالًقا من رعاية كرة القدم الفلسطينية، 
ولجن���ة إعم���ار الخليل الت���ي تأخذ على 
عاتقه���ا إع���ادة تأهيل وترمي���م البلدة 
القديمة، وص���واًل إلغاثة القطاع الصحي 
في فلس���طين وتحديًدا ف���ي قطاع غزة، 
باإلضاف���ة للعديد من الجوانب الثقافية 

واإلنسانية األخرى.
وأكد د. مرع���ي أن الوطنية موبايل ومن 
خالل الش���ركة األم Ooredoo، تسعى 
جاهدة للقيام بمسؤولياتها االجتماعية 
والوطنية للمساهمة في ارتقاء وازدهار 

المجتم���ع الفلس���طيني لما ف���ي ذلك 
من فائ���دة كبيرة تعود عل���ى المجتمع 
الفلسطيني بشكل عام، وعلى أهلنا في 

قطاع غزة بوجه الخصوص.
يذك���ر أن المنحة اإلغاثي���ة التي قدمت 
بقيمة مليون دوالر تم االس���تفادة منها 
بشراء مس���تلزمات طبية وأدوية لقطاع 
غزة. باإلضافة إل���ى ذلك قامت مجموعة 
Ooredoo العالمي���ة بتقدي���م نصف 
ملي���ون دوالر لتموي���ل العش���رات من 
عمليات زراعة القوقعة لألهل في قطاع 
غزة ممن يحتاج���ون لهذه العملية، هذا 
وتعد قوقع���ة األذن الصناعي���ة جهازًا 
إلكتروني���ًا يتم زراعت���ه من خالل عملية 
جراحي���ة، ويوف���ر إحساس���ًا بالص���وت 
لألشخاص الذين يعانون من صمم كلي 
أو صعوبات بالس���مع ف���ي كلتا األذنين، 
ومن ش���أن زراع���ة القوقع���ة أن تحدث 
تغيي���رًا حقيقيًا في حي���اة المرضى من 

الشباب واألطفال، وخصوصًا أولئك الذين 
لم ينعموا بإحساس السمع من قبل. 

ويذكر أن مجموعة Ooredoo العالمية 
تق���وم بدعم العديد م���ن المبادرات في 
قط���اع الصحة في البل���دان التي تعمل 
فيه���ا المجموعة، حيث تبرع���ت مؤخًرا 
بثالثة قوارب إس���عاف بحرية إلى وزارة 
الصحة في المالديف، وذلك ضمن إطار 
التزام Ooredoo بدعم مساعي حكومة 
المالدي���ف في توفي���ر الرعاية الصحية 

الجيدة لمواطنيها.
وكان���ت  مجموعة Ooredoo قد أطلقت 
خالل عام 2013 مبادرة العيادات الصحية 
المتنقلة به���دف توفير خدمات العالج 
للمجتمعات  الطبية مجان���ًا  والمش���ورة 
الريفية والنائية في الجزائر وإندونيسيا 
وميانمار وتونس. واس���تمر البرنامج في 
التوس���ع على مدى السنوات ليصل إلى 

أعداد أكبر من أفراد تلك المجتمعات.

غزة/ االستقالل:
أعلن الدكتور زي���اد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بدء مش���روع إنتاج 
الدروس التعليمية المصورة )صوت وفيديو( في المنهاج الدراسي  الجديد الخاص 
بالثانوية العامة وبثها عبر موقعي إذاعة صوت التربية والتعليم وروافد التعليمي. 
وق���ال ثابت: هذا تطور نوع���ي وإنجاز مهم أن  يتم إنت���اج فيديوهات تعليمية 
معتمدة ضمن المنهاج الدراسي، وهي دروس ستقدم الخدمة التعليمية الجليلة 
للطلبة ضمن توجهاتنا المستمرة  إلدخال التكنولوجيا واالعالم في التدريس، الفتًا 

إلى أنه سيجري العمل لبث دروس للمراحل الدراسة كافة.
وأوضح ثابت خالل تكريم���ه المعلمين الذين يقدمون الدروس التعليمية في 
اإلذاع���ة التعليمية بأن الوزارة تخطو نحو إنتاج  الفيديوهات التعليمية  ولها 
تجربة ناجحة في مجال بث الدروس المسموعة عبر اإلذاعة التعليمية التي لها 

صدى إيجابي واسع لدى الطلبة والجمهور الفلسطيني.

مجموعة Ooredoo تدعم خدمات الرعاية
 الصحية في قطاع غزة  بـمبلغ 1.5 مليون دوالر 

االحتالل: 10 حرائق 
بمستوطنات »غالف غزة« 

التعليم بغزة تعلن بدء 
مشروعها إلنتاج الدروس 

التعليمية المصورة

4 طالبات فلسطينيات 
يشاركن في نهائيات 

مسابقة تكنولوجية بأميركا

مجلس جامعة األزهر ُيناقش الخطوات التطويرية 
واالستعدادات للعام الجامعي الجديد

جانب من �جلل�سة �لدورية بغزة �أم�س 

ووصل عصر أم���س الثالثاء وفد قي���ادي من حركة 
"حماس" إلى القاهرة يترأسه نائب رئيس المكتب 
السياسي للحركة صالح العاروري. ويضّم الوفد إلى 
جانب العاروري كاًل من أعضاء المكتب السياس���ي 

موسى أبو مرزوق، وعّزت الرشق، وحسام بدران.
وس���ينضم الوفد القيادي إلى وفد ق���ادة "حماس" 
خليل الحية وروحي مشتهى اللذين وصال أول أمس 

قادمين من غزة.
ومن المتوّق���ع أن يعقد وفد "حماس" اليوم األربعاء، 
لق���اءات مع قيادة المخابرات العامة المصرية، حيث 
تستضيف القاهرة حوارات المصالحة بين حركتي 

"فتح" وحماس".   

وكان وف���د م���ن حركة فت���ح "عق���د اجتماعًا مطوال 
االثنين مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية 
عباس كامل، و"س���لمه موقف قيادة الحركة بش���أن 
األفكار المصرية الخاصة بملف المصالحة الوطنية 

الفلسطينية.      
وقدم وف���د فتح "ش���رحًا وافيًا حول رؤي���ة القيادة 
الفلس���طينية وتمس���كها بالموقف الذي اتخذ في 
أكتوبر/تش���رين األول الماض���ي إلنهاء االنقس���ام 
وتحقيق الوح���دة الوطنية". بحس���ب وكالة األنباء 

الفلسطينية "وفا"
وضم الوفد الفتحاوي عضو اللجنة المركزية للحركة 
عزام األحمد، وعضوي اللجنة المركزية روحي فتوح، 

والوزير حس���ين الش���يخ، ورئيس جهاز المخابرات 
العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.     

وتنص الورقة المصرية على أن المصالحة س���يتم 
إنجازه���ا عبر أربعة مراح���ل، وتتضمن بنودًا تتعلق 
بإنهاء اإلج���راءات المتخذة ضد غ���زة، وتبدأ بصورة 
فورية، وإعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية 

بغزة. 
كما تتضم���ن أيضًا بنودًا تنص على ع���ودة الوزراء 
لوزاراتهم وفق البنية القائمة، دون إجراء تغييرات 
لحين تنفيذ ق���رار اللجنة اإلداري���ة القانونية التي 
اتخذت قرارها بالتوافق، وبدء مش���اورات تش���كيل 

حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة.

وفد »حما�س« ..
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غزة/ االستقالل:
أعلنت طواقم اإلطفاء اإلس���رائيلية، ، عن تعاملها مع 10 حرائق اندلعت أمس 

الثالثاء بمستوطنات مختلفة ب� »غالف غزة«؛ غالبيتها بفعل وسائل حارقة.
وذك���رت القناة الثانية العبري���ة أن غالبية الحرائق ُأخمدت؛ في حين اس���تمر 
حريقان في أحراش مس���توطنة »غفيم« وفي أحراش مستوطنة »سبير«  حتى 

ساعات متأخرة من نهار أمس.
وأوضحت القناة أن األيام األخيرة ش���هدت ارتفاًع���ا في حاالت إطالق البالونات 
والطائرات الحارقة من القطاع تجاه مس���توطنات الغ���الف حيث ُأحصي أمس 
اندالع 14 حريًقا. وابتكر نشطاء مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة أسلوب 
إطالق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه مستوطنات ومزارع االحتالل 
في غالف غزة، مس���تفيدين من حركة الرياح، مما تس���بب بخسائر كبيرة جراء 
احتراق آالف الدونمات.وما زال جيش االحتالل يحاول إيجاد حل لهذا الس���لوب 
واس���تخدم مؤخًرا منظومة ليزرية لتتبع الطائ���رات والبالونات في الجو ومن ثم 

إسقاطها، لكنه فشل في الحد منها.

االستقالل/ وكاالت:
تس���تعد أربع طالبات فلس���طينيات للس���فر إلى الواليات المتحدة األميركية؛ 

للمشاركة في مسابقة "تكنوفيشن العالمية" بعد تأهلهن للمرحلة النهائية.
ونجح الفريق المكون من تمارة عوايص، وزبيدة الصدر، وماسة حالوة، ووسن السيد، 
الطالبات في المرحلة الثانوية بمدرسة كمال جنبالط، في تصميم تطبيق على 
.)  Be a firefighter  ( الهاتف المحمول إلعداد المتدربين لمكافحة الحرائق اسمه 

وتقام المسابقة للعام التاسع في الواليات المتحدة مخصصة للفتيات الالتي 
تت���راوح أعمارهن بين 10 و18 عاما، وتهدف إلى تش���جعيهن على العمل في 

مجال التكنولوجيا.
وقال���ت الطالبات، خالل وجوده���ن في جامعة النجاح الوطني���ة في نابلس: إن 
التطبيق لعبة واق���ع افتراضي تقدم طريقة جدي���دة لتعليم الالعبين كيفية 
تجنب الحرائق وكيفية إطفائها. وتسمح اللعبة لالعبين بعيش تجربة الحريق 
واللعب عن طريق اتخاذ التصرف المناس���ب لمنع حدوث حريق أو إطفاء حريق 

مشتعل، وفق "رويترز".
واس���تلهمت الطالبات التطبيق خ���الل تقديم الدفاع المدن���ي محاضرات في 
المدرس���ة حول التعامل مع الحرائق وتجنب األخطاء التي تحدث عند اشتعال 

حريق وخصوصا في المنازل.
محتوى دعائي

وقالت ماس���ة حالوة ”مش���روعنا هو لعبة توعية ُتعلم في نفس الوقت كيف 
يتعامل���ون ف���ي الحرائق، ممكن يطف���ئ حريقا أو يمنع حريق���ا“. وأضافت أن 

التطبيق ”أعد على أكثر من جزء“.
وينتقل المتسابق من مستوى إلى آخر في اللعبة التي صممتها الطالبات على 

أربع مراحل حتى اآلن، ويأملن في إضافة مراحل أخرى في المستقبل.
وتأهل للمرحلة النهائية في المسابقة 12 فريقا من أصل 2000 فريق من 100 
دولة. وقالت يمامة الش���كعة المشرفة على فريق الفتيات: ”التجربة ممتازة مع 

هذا الفريق“.
وأضافت ”بعد المس���ابقة س���واء ربحنا أو ما ربحنا، ممك���ن أن نطور هذه اللعبة 

وتحقيق مردود مادي منها“.
وأش���ارت إلى أن الدفاع المدني أبدى إعجابا كبيرا بهذا التطبيق الذي يمكن أن 

يساعد في نشر التوعية بشكل أكبر من توزيع المنشورات.

غزة/ االستقالل
ناقش مجل���س جامعة األزه���ر- غزة، 
في جلس���ته الدورية أمس الخطوات 
تعزي���ز  إل���ى  الرامي���ة  التطويري���ة 
ج���ودة التعلي���م وآلي���ات تنفيذها، 
الع���ام  النط���الق  واالس���تعدادات 

الجامعي الجديد 2019/2018.
وافتتح األس���تاذ الدكتور هاني نجم، 
رئي���س الجامع���ة الجلس���ة، بالدعوة 
للوقوف دقيقة صمت، وقراءة الفاتحة 
على أرواح ش���هداء الوطن والجامعة، 
الذي���ن س���طروا آي���ات م���ن النضال 

والصمود من أجل الحرية والكرامة.
وك���رر األس���تاذ الدكت���ور نج���م في 
مس���تهل الجلسة،  ش���كره لمجلس 
الجامعة الس���ابق لجهوده المخلصة، 
حاثًا أعضاء مجل���س الجامعة الجديد 

على المزيد من الجهد لتحقيق رسالة 
الجامعة الرامية إل���ى تعليم جامعي 
عال���ي الج���ودة؛ وخدم���ة المجتم���ع؛ 
واالرتقاء بالبحث العلمي ومخرجاته بما 

يخدم الوطن.

كم���ا ش���دد عل���ى ض���رورة االرتق���اء 
للطلبة؛  المقدمة  الجامعية  بالخدمات 
معتبرًا أن المباني التي تم إنش���اؤها 
في الحرم الجامعي الجديد، س���توفر 

مناخًا تعليميًا راقيًا لطلبتنا األعزاء.

ودعا أعضاء مجل���س الجامعة للمزيد 
من الجهد والتطوير لتحقيق مزيد من 
الرفعة للجامعة في ظل التطور التقني 
والمفاهيم الحديثة المتعلقة بالجودة 

الشاملة واالستدامة.

غزة/ االستقالل:
قدم���ت مجموعة Ooredoo - الش���ركة 
األم للوطني���ة موبايل - مؤخرًا دعًما ماليًا 
لقط���اع الصحة الفلس���طيني في قطاع 
غزة، بلغت قيمته مليون ونصف المليون 

دوالر أمريكي. 
أدوي���ة  لش���راء  الدع���م  واس���تخدم 
ومس���تلزمات طبية بقيمة مليون دوالر، 
وإلج���راء قرابة 50 عملي���ة زراعة قوقعة 
س���معية لألطف���ال الذي���ن يعانون من 
فق���دان الس���مع خلقي���ًا بتكلفة نصف 
ملي���ون دوالر، وذلك في إط���ار اتفاقية 
كانت قد وقعتها المجموعة مطلع العام 
الحالي مع مؤسسة حمد الطبية في قطر، 
ومستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني للتأهيل واألطراف الصناعية في 

قطاع غزة. 
وتأتي هذه المبادرة انطالقًا من االهتمام 
الكبير الذي توليه المجموعة لفلسطين 
وأهله���ا ف���ي مج���االت ون���واٍح حياتية 
مختلف���ة، حيث إن هذه الرعاية ليس���ت 
األول���ى الت���ي تقدمه���ا المجموعة من 
خالل ش���ركة الوطنية موبايل للمجتمع 

الفلسطيني. 
وفي هذا الس���ياق، قال الش���يخ سعود 
بن ناص���ر آل ثاني، الرئي���س التنفيذي 
س���عداء  "نحن   :Ooredoo لمجموع���ة 
لتوفير الدعم لهذه المبادرة اإلنس���انية 
المهم���ة، والت���ي تأت���ي ضم���ن إط���ار 
للمس���ؤولية  ش���ركتنا  اس���تراتيجية 
المجتمعية. ولن يس���هم هذا المشروع 
ف���ي تحس���ين حي���اة األطف���ال الذين 
يعانون من مش���كالت سمعية فحسب، 
بل سيس���هم أيضًا في تطوير مهارات 
المحليين والعاملين  الكوادر من األطباء 
في هذا المجال في فلس���طين. وسوف 

تساعد هذه المبادرة األطباء على الكشف 
المبكر عن المشكالت السمعية وتوفير 
العالج المناس���ب لها، إضافة إلى توفير 

الدعم الطبي ألفراد المجتمع كافة".
ومن جانبه، عبر د. ضرغام مرعي الرئيس 
التنفيذي لش���ركة الوطنية موبايل عن 
فخره ب���دور Ooredoo الري���ادي بدعم 
المجتمع الفلس���طيني بط���رق مختلفة، 
انطالًقا من رعاية كرة القدم الفلسطينية، 
ولجن���ة إعم���ار الخليل الت���ي تأخذ على 
عاتقه���ا إع���ادة تأهيل وترمي���م البلدة 
القديمة، وص���واًل إلغاثة القطاع الصحي 
في فلس���طين وتحديًدا ف���ي قطاع غزة، 
باإلضاف���ة للعديد من الجوانب الثقافية 

واإلنسانية األخرى.
وأكد د. مرع���ي أن الوطنية موبايل ومن 
خالل الش���ركة األم Ooredoo، تسعى 
جاهدة للقيام بمسؤولياتها االجتماعية 
والوطنية للمساهمة في ارتقاء وازدهار 

المجتم���ع الفلس���طيني لما ف���ي ذلك 
من فائ���دة كبيرة تعود عل���ى المجتمع 
الفلسطيني بشكل عام، وعلى أهلنا في 

قطاع غزة بوجه الخصوص.
يذك���ر أن المنحة اإلغاثي���ة التي قدمت 
بقيمة مليون دوالر تم االس���تفادة منها 
بشراء مس���تلزمات طبية وأدوية لقطاع 
غزة. باإلضافة إل���ى ذلك قامت مجموعة 
Ooredoo العالمي���ة بتقدي���م نصف 
ملي���ون دوالر لتموي���ل العش���رات من 
عمليات زراعة القوقعة لألهل في قطاع 
غزة ممن يحتاج���ون لهذه العملية، هذا 
وتعد قوقع���ة األذن الصناعي���ة جهازًا 
إلكتروني���ًا يتم زراعت���ه من خالل عملية 
جراحي���ة، ويوف���ر إحساس���ًا بالص���وت 
لألشخاص الذين يعانون من صمم كلي 
أو صعوبات بالس���مع ف���ي كلتا األذنين، 
ومن ش���أن زراع���ة القوقع���ة أن تحدث 
تغيي���رًا حقيقيًا في حي���اة المرضى من 

الشباب واألطفال، وخصوصًا أولئك الذين 
لم ينعموا بإحساس السمع من قبل. 

ويذكر أن مجموعة Ooredoo العالمية 
تق���وم بدعم العديد م���ن المبادرات في 
قط���اع الصحة في البل���دان التي تعمل 
فيه���ا المجموعة، حيث تبرع���ت مؤخًرا 
بثالثة قوارب إس���عاف بحرية إلى وزارة 
الصحة في المالديف، وذلك ضمن إطار 
التزام Ooredoo بدعم مساعي حكومة 
المالدي���ف في توفي���ر الرعاية الصحية 

الجيدة لمواطنيها.
وكان���ت  مجموعة Ooredoo قد أطلقت 
خالل عام 2013 مبادرة العيادات الصحية 
المتنقلة به���دف توفير خدمات العالج 
للمجتمعات  الطبية مجان���ًا  والمش���ورة 
الريفية والنائية في الجزائر وإندونيسيا 
وميانمار وتونس. واس���تمر البرنامج في 
التوس���ع على مدى السنوات ليصل إلى 

أعداد أكبر من أفراد تلك المجتمعات.

غزة/ االستقالل:
أعلن الدكتور زي���اد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بدء مش���روع إنتاج 
الدروس التعليمية المصورة )صوت وفيديو( في المنهاج الدراسي  الجديد الخاص 
بالثانوية العامة وبثها عبر موقعي إذاعة صوت التربية والتعليم وروافد التعليمي. 
وق���ال ثابت: هذا تطور نوع���ي وإنجاز مهم أن  يتم إنت���اج فيديوهات تعليمية 
معتمدة ضمن المنهاج الدراسي، وهي دروس ستقدم الخدمة التعليمية الجليلة 
للطلبة ضمن توجهاتنا المستمرة  إلدخال التكنولوجيا واالعالم في التدريس، الفتًا 

إلى أنه سيجري العمل لبث دروس للمراحل الدراسة كافة.
وأوضح ثابت خالل تكريم���ه المعلمين الذين يقدمون الدروس التعليمية في 
اإلذاع���ة التعليمية بأن الوزارة تخطو نحو إنتاج  الفيديوهات التعليمية  ولها 
تجربة ناجحة في مجال بث الدروس المسموعة عبر اإلذاعة التعليمية التي لها 

صدى إيجابي واسع لدى الطلبة والجمهور الفلسطيني.

مجموعة Ooredoo تدعم خدمات الرعاية
 الصحية في قطاع غزة  بـمبلغ 1.5 مليون دوالر 

االحتالل: 10 حرائق 
بمستوطنات »غالف غزة« 

التعليم بغزة تعلن بدء 
مشروعها إلنتاج الدروس 

التعليمية المصورة

4 طالبات فلسطينيات 
يشاركن في نهائيات 

مسابقة تكنولوجية بأميركا

مجلس جامعة األزهر ُيناقش الخطوات التطويرية 
واالستعدادات للعام الجامعي الجديد

جانب من �جلل�سة �لدورية بغزة �أم�س 

ووصل عصر أم���س الثالثاء وفد قي���ادي من حركة 
"حماس" إلى القاهرة يترأسه نائب رئيس المكتب 
السياسي للحركة صالح العاروري. ويضّم الوفد إلى 
جانب العاروري كاًل من أعضاء المكتب السياس���ي 

موسى أبو مرزوق، وعّزت الرشق، وحسام بدران.
وس���ينضم الوفد القيادي إلى وفد ق���ادة "حماس" 
خليل الحية وروحي مشتهى اللذين وصال أول أمس 

قادمين من غزة.
ومن المتوّق���ع أن يعقد وفد "حماس" اليوم األربعاء، 
لق���اءات مع قيادة المخابرات العامة المصرية، حيث 
تستضيف القاهرة حوارات المصالحة بين حركتي 

"فتح" وحماس".   

وكان وف���د م���ن حركة فت���ح "عق���د اجتماعًا مطوال 
االثنين مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية 
عباس كامل، و"س���لمه موقف قيادة الحركة بش���أن 
األفكار المصرية الخاصة بملف المصالحة الوطنية 

الفلسطينية.      
وقدم وف���د فتح "ش���رحًا وافيًا حول رؤي���ة القيادة 
الفلس���طينية وتمس���كها بالموقف الذي اتخذ في 
أكتوبر/تش���رين األول الماض���ي إلنهاء االنقس���ام 
وتحقيق الوح���دة الوطنية". بحس���ب وكالة األنباء 

الفلسطينية "وفا"
وضم الوفد الفتحاوي عضو اللجنة المركزية للحركة 
عزام األحمد، وعضوي اللجنة المركزية روحي فتوح، 

والوزير حس���ين الش���يخ، ورئيس جهاز المخابرات 
العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.     

وتنص الورقة المصرية على أن المصالحة س���يتم 
إنجازه���ا عبر أربعة مراح���ل، وتتضمن بنودًا تتعلق 
بإنهاء اإلج���راءات المتخذة ضد غ���زة، وتبدأ بصورة 
فورية، وإعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية 

بغزة. 
كما تتضم���ن أيضًا بنودًا تنص على ع���ودة الوزراء 
لوزاراتهم وفق البنية القائمة، دون إجراء تغييرات 
لحين تنفيذ ق���رار اللجنة اإلداري���ة القانونية التي 
اتخذت قرارها بالتوافق، وبدء مش���اورات تش���كيل 

حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة.

وفد »حما�س« ..
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االستقالل/ وكاالت:
كش���فت دراس���ة حديثة أن تقنيات الذكاء االصطناعي باتت قادرة على التنبؤ 
بنوع شخصية اإلنسان وذلك عن طريق خوارزميات التعّلم اآللي من خالل حركة 

العيون.
الباحثون في الدراس���ة استخدموا أحدث خوارزميات التعلم اآللي؛ بهدف 
إثبات وجود صلة بين نوع الش���خصية وحركة العي���ن. حيث قاموا بتتبع 
حركة العين ل� 42 ش���خصًا بواس���طة نظارات ذكية، أثناء أدائهم لمهام 
يومية داخل الحرم الجامعي، وبعدها تم تقييم س���مات الشخصيات من 

قبل الباحثين باستخدام استبيانات.
وتّوصل العلماء إلى نتائج مفادها أن حركات العين تكشف عما إذا كان الشخص 
اجتماعيًا، أو متحمس���ًا، أو فضوليًا، وذلك باستخدام البرمجيات الخوارزمية التي 
تتعرف على 4 من الس���مات الش���خصية الخمس���ة الكبرى: العصبية، االنفتاح، 

الوفاق ويقظة الضمير.
وفي الس���ياق، قال الدكتور “توبياس لويتش���ر” من جامعة جنوب أستراليا، إن 
” الدراس���ة توفر روابط جديدة بين حركات العين وخصائص الش���خصية التي 
لم يتم التحقيق فيها من قبل “. وأضاف لويتش���ر، أن ” هذا البحث يوفر فرصًا 
لتطوير الروبوتات وأجهزة الكمبيوت���ر، بحيث تصبح أكثر طبيعية، وأفضل في 
تفسير اإلش���ارات االجتماعية البشرية “.وأشار لويتشر أن هناك إمكانية لهذه 

النتائج لتحسين التفاعل بين اإلنسان واآللة!.

االستقالل/ وكاالت:
رغم بنائه قب���ل نحو 5 آالف عام، 
ال يزال اله���رم األكبر "خوفو" في 
مصر يحوي أس���رارًا تتجاوز عدد 
أحجاره ليزيد من غموض أهرامات 
الجي���زة، حي���ث ت���م الكش���ف 
أخي���رًا ع���ن وج���ود خصائ���ص 
كهرومغناطيسية مثيرة بداخله، 
ما قد يؤدي إل���ى وضع تصاميم 
جديدة لعمارة الهرم من الداخل.

أجهزة  بواسطة  االكتشاف  وجاء 
استش���عار عالية الكفاءة وخاليا 
الجسيمات  على  تعتمد  ضوئية 

متناهية الصغر.
وتوصل العلم���اء، من جامعة "آي 
تي إم أو" الروسية ومقرها سانت 
بطرس���برغ، نتيجة لذل���ك إلى أن 
الهرم األكبر في الجيزة يمكنه أن 
يخزن الطاقة الكهرومغناطيسية 
في الغرف الس���رية أو المخفية 

داخله .
وأضاف العلم���اء أن الهرم، البالغ 
يمكن���ه  قدم���ًا،   481 ارتفاع���ه 
أن يعم���ل عل���ى تركي���ز الطاقة 
الكهرومغناطيسية تحت قاعدته 
أيضًا، وفي الجي���وب الخالية من 

البناء داخل الهرم.
أن���دري  البروفيس���ور،   وق���ال 
إيفليوخي���ن، المش���رف العلمي 

ومنس���ق البح���ث ف���ي البعث���ة 
العلمية األثرية لسبر أغوار الهرم: 
"لطالما لفتت األهرامات المصرية 
االنتباه وجلبت االهتمام.. ونحن، 
كعلماء، مهتمون بها أيضا، لذلك 
قررنا البح���ث في اله���رم األكبر 
بواس���طة آلية تبدد جس���ميات 

موجات الراديو".
وعم���ل الباحث���ون عل���ى وض���ع 
نم���اذج توزي���ع حق���ول الطاقة 
الكهرومغناطيسية داخل الهرم، 
والتحقق من التفاعالت مع طول 
ص���دى الموجة، الذي يتراوح بين 

200 و600 متر.
وبالنظ���ر إلى نق���ص المعلومات 
بشأن خصائص الهرم، قال فريق 
البحث إنهم اضطروا إلى "تعبئة 
الفراغات" في المعلومات ببعض 

االفتراضات.
"على سبيل  إيفليوخين:  وأوضح 
المث���ال، افترضن���ا ع���دم وجود 
فراغ���ات وتجاويف داخل الهرم، 
وأن م���ادة البن���اء ذات خصائص 
الع���ادي موزعة  الجيري  الحج���ر 
بش���كل متس���او داخ���ل وخارج 

الهرم".

االفتراضات،  "به���ذه  وأض���اف: 
مثي���رة  نتائ���ج  عل���ى  حصلن���ا 
لالهتم���ام، قد ت���ؤدي إلى إيجاد 

تطبيقات عملية مهمة".
انتش���ار  تحلي���ل  وأظه���ر 
الطاق���ة  موج���ات  وتوزي���ع 
الكهرومغناطيس���ية أن األخيرة 
تتجمع وتتركز في الغرف السرية 
والمخفي���ة داخ���ل اله���رم، ومن 
بينها الغرفة، التي تضم مومياء 
الفرعون خوفو وزوجته، باإلضافة 
إلى غرفة ثالثة غير مكتملة تحت 

قاعدة الهرم.

سان فرانسيسكو/ االستقالل:
وجد ديفيد كاس���اريز )26 عامًا( نفس���ه بدون مأوى وتاه في حياة التشرد، لكنه بدل أن 
يستسلم، قّرر اتخاذ قرار بتغيير حياته إلى األفضل، واختار طريقة غريبة جعلت القدر 

ينحاز لصالحه ويجني الكثير من اإلعجاب والنجاح في وقت قصير جدًا.
 Texas بع���د حصوله على درجة البكالوريوس في نظ���م المعلومات اإلدارية من جامعة
A & M، عمل كاس���اريز كمطور ويب في أوس���تن، تكس���اس، قب���ل أن يقرر االنتقال 

إلى كاليفورنيا لتحقيق حلمه بامتالك شركة ناشئة للتكنولوجيا. 
لكن األوضاع ساءت جدًا، في شهر يونيو/حزيران، بعدما عانى عمله الحر من كساد حاد، 
ولم يتمك���ن من الحصول على وظيفة أخرى. وفجأة وجد الش���اب نفس���ه يعيش في 

شاحنة، ثم في مقعد في حديقة. 
وبدل االستس���الم لقدره، استيقظ في صباح يوم الجمعة في مقعده في الحديقة في 
ماونت���ن فيو بوالية كاليفورني���ا، وارتدى مالبس أنيقة، وتأّبط س���يرته الذاتية، واتجه 
إلى أقرب طريق س���ريع، وحمل يافطة ُكتب عليها: "بال مأوى، جائع نجاح، خذوا سيرتي 
الذاتية". ونقلت صحيفة "اندبندنت" البريطانية عن الشاب تعليقه على هذه التجربة: 
"كانت في األس���اس لحظة حاس���مة. أردت أن أبقي رأسي عاليًا، وأواصل النظر وأتعرف 
على أي فرصة ستأتي الحقًا. كان هذا مثل محطتي األخيرة، ولو لم ينجح، كنت سأعود 

إلى المنزل وأتخلى عن حلمي". 
وحّول األمور لصالحه عندما شاهدته فنانة الماكياج، ياسمين سكوفليد، وهي تمر من 
قربه على جانب الطريق الس���ريع، تأثرت برسالته، التقطت له صورة وتحدثت إليه، ثم 

نشرت تغريدة حوله اجتاحت اإلنترنت فورًا. 
وكتبت في التغريدة: "اليوم رأيت هذا الش���اب المتش���رد يطلب من الناس أن يأخذوا 
س���يرته الذاتية بداًل من أن يطلب المال، إذا كان هناك ش���خص في وادي الس���ليكون 

يمكنه مساعدته سيكون ذلك مذهاًل. يرجى إعادة النشر ومساعدة ديفيد".

االستقالل/ وكاالت:
انفج���رت موج���ة غضب ف���ي إيطاليا، إث���ر العثور 
عل���ى كلب مقتول كان ل���ه دور كبير في إنقاذ حياة 
أشخاص دفنوا تحت األنقاض في زلزال ضرب البالد 

قبل عامين.
وأوردت صحيفة "الغاردي���ان" البريطانية أنه جرى 
العث���ور على الكلب المس���مى "كأوس" في حديقة 
منزل صاحبه في بلدة، س���انت إوس���انيو فوركونيز، 

بمقاطعة الكويال وسط إيطاليا.
وقال صاحبه، فابيانو إيتوري: "ال أستطيع فهم هذا 
الح���دث الفظيع. لقد كان )الكل���ب( على قيد الحياة 

حتى ساعات قريبة. كنت أسمعه ينبح".
وذكرت تقارير أن الكلب نفق إثر تعرضه للتسميم، 
األمر الذي أثار غضب ناش���طي حقوق الحيوان في 

إيطاليا.
ووصف الناشطون ما حدث للكلب بالجريمة الخطيرة، 
داعين إلى فرض عقوبات أقسى على الذين يسيئون 

معاملة الحيوانات ويقتلونها.
وص���رح رينالدو س���يدولي، المس���ؤول في منظمة 
)Animalisti Italiani( المعني���ة بحقوق الحيوان: 
"لقد قتلوا البطل الذي س���اعد عمال اإلنقاذ، بالحفر 

بمخالبه تحت األنقاض بحثًا عن ناجين".

ويش���ير س���يدولي إلى الزل���زال، الذي ضرب 
ف���ي مدينة أماتريتشي وس���ط إيطاليا في 
أغس���طس 2016، وراح ضحيت���ه نح���و 230 

قتيال.
وفي هذا الزلزال، كان "الكلب البطل" مع صاحبه من 
أوائل الواصلين إلى مبنى انهار ودفن تحت أنقاضه 
أش���خاص، وس���اهم "كأوس" في إنقاذ عدد منهم، 
وظل يعمل وعمل ألسابيع بال كلل أو مملل في أعمال 

البحث عن ناجين.
وبعد هذا األداء، لقي الكلب إشادات واسعة النطاق 

ووصف ب�"الكلب البطل في إيطاليا".

من خالل العيون.. »الذكاء 
االصطناعي« يحدد نوع 

شخصية اإلنسان

غضب بإيطاليا بعد مقتل »الكلب البطل«

غرف سرية بهرم خوفو تكشف عن »السر األكبر«

متشّرد يرفض المال ويعرض 
سيرته الذاتية في الشارع 

االستقالل/ وكاالت:
لقي رجل فيتنامي و12 شخصًا من أفراد عائلته حتفهم في حادث سيارة مريع 

أثناء توجههم إلى حفل زفافه.
وكانت المجموعة في طريقها إلى منزل عائلة العروس في الساعات األولى من 
الصباح عندما اصطدمت حافلتهم مع شاحنة نفايات في مقاطعة كوانغ نام في 
فيتنام. وتوفي عش���رة أشخاص بينهم العريس على الفور، بينما أعلن عن وفاة 

ثالثة آخرين في وقت الحق في المستشفى.
وذكرت تقارير محلية أن أربع���ة ركاب آخرين، بينهم طفلين يبلغان من العمر 

ست سنوات، في حالة حرجة في المستشفى.
وتظهر صور الحادث التي نش���رت على موقع إخباري محلي، حطام السيارتين 

على الطريق السريعة المؤدية إلى مدينة بينه دينه.
يذكر بأن الشرطة شرعت بإجراء تحقيق في الحادث الذي يعتبر واحدًا من بين 
الكثير من الحوادث التي تودي بحياة 14000 شخص كل عام في فيتنام، وفق 

ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

حادث مروع يحول حفل 
زفاف إلى كارثة مأساوية
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