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10 حرائق في غالف غزة 
بفعل بالونات حارقة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اندلع���ت ع���دة حرائق ف���ي محيط مس���توطنات 
»غالف غزة«، جنوب األراضي الفلسطينية المحتلة 
عام 1948، امس الس���بت، بفعل اس���تمرار إطالق 
الطائرات الورقي���ة والبالون���ات الحارقة من قطاع 
غ���زة. ووفق موقع »حدش���وت 24« العبري؛ فإن 10 
حرائق اندلعت من���ذ  صباح امس في »غالف غزة« 
بفعل البالونات الحارقة . ونجح الشبان في غزة في 

تحويل الطائرات الورقي���ة والبالونات منذ انطالق 
مس���يرة العودة وكس���ر الحصار في الثالثين من 
ش���هر مارس/ آذار المنصرم، إل���ى أداتي مقاومة 
ش���عبية ف���ي مواجهة االحت���الل بعد رب���ط علبة 
معدنية داخلها قطعة قماش مغّمسة بمادة قابلة 
لالش���تعال في ذيل الطائرة والبالون، ثم إشعالها 
بالنار، وتوجيهها بالخيوط إلى أراٍض زراعية قريبة 

من مواقع عسكرية »إسرائيلية«.

بيراوي: جهود 
كسر حصار غزة 

لن تتوقف

غزة/ خالد اشتيوي:
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن انطالق 
»سفينة الحرية 3« لكسر الحصار عن قطاع غزة، مشيرة 

إلى أنها ستبحر عصر اليوم األحد من ميناء غزة. وقال 
المتحدث باس���م الهيئة أدهم أبو سلمية في مؤتمر 
عقده غرب غزة، إن الحراك البحري س���يتواصل، داعيا 

لندن/ االستقالل:
أكد رئي���س اللجنة الدولية لكس���ر الحص���ار عن غزة، 
والعضو المؤس���س في تحالف أس���طول الحرية، زاهر 
بيراوي، اعتقال قوات البحرية "اإلسرائيلية" )12( ناشطًا 

الخضري: االستيالء 
على سفينة الحرية 

قرصنة جديدة
غزة/ االستقالل:

اس���تنكر رئيس اللجنة الش���عبية لمواجهة الحصار 
النائ���ب جم���ال الخضري، االس���تيالء على س���فينة 
كس���ر الحصار الثانية واعتقال االحتالل اإلسرائيلي 

هيئــة كســر الحصــار: إطــالق 
»سفينة الحرية 3« مــن غــزة الـيوم
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غزة/ اال�ستقالل:
�س��يعت جماهري غفرية جثماين ال�سهيدين 
ال�س��اب اأحم��د ياغ��ي ال��ذي ا�ست�س��هد ،يوم 
اجلمع��ة اأثن��اء م�س��اركته بفعاليات جمعة 

م�سرية  فعالي��ات  القد���س" �سمن  "�سه��داء 
العودة �سرق مدين��ة غزة، وال�سهيد الطفل 
معاذ ال�سوري الذي ا�ست�سهد  ال�سبت متاأثًرا 
بجراح اأ�سيب بها �سرق خميم الربيج و�سط 

قطاع غزة. و�سلى امل�سيعون على ال�سهيدين 
كلِّ عل��ى ح��دة ومن ث��م انطلقوا بهم��ا اإىل 

مقاب��ر ال�سه��داء مبدين��ة غ��زة، 
وخميم الن�سريات و�سط القطاع.

تشييع الشهيدين »ياغي والصوري« 
وإصابــة مواطــن شــرق البريــج

غزة/ االستقالل:
استهدفت طائرات االستطالع االسرائيلية ظهر أمس السبت، مجموعتين من 
المواطنين قرب السياج الحدودي شرق مخيم البريج  وبلدة جباليا وسط وشمال 

قطاع غزة. وأفاد ش���هود عيان باس���تهداف من طائرة اس���تطالع 
لمطلقي البالونات الحارقة بصاروخ واحد على األقل بالقرب من تبة 

طائرات االحتالل تستهدف 
مواطنين وسط وشمال القطاع

التهدئة بين غزة 
و »إسرائيل«.. ما الذي يجري؟

مصدر بـ »حماس«: المقترحات التي
 ندرسها ال تشمل »هدنة« طويلة األمد 

غزة/ قاسم األغا:
نفى مصدر رفيع المستوى في حركة المقاومة اإلسالمية 
)حماس(، أن تكون المقترحات )المصرّية واألممية( التي 
تدرسها الحركة بشأن قطاع غزة تشمل إبرام هدنة طويلة 

األمد مع كيان االحتالل »اإلسرائيلي«. المصدر الذي فّضل 
عدم ذكر اسمه، قال، أمس، ل�«االستقالل«:« إن المقترحات 

التي تدرس���ها حماس تتضم���ن الحفاظ على 
التهدئ���ة المبرم���ة بي���ن فصائ���ل المقاومة 

غزة/ محمود عمر:
ثمة نقاشات جادة تدور في الوقت الراهن داخل أروقة حركة حماس السياسية 
ف���ي قطاع غزة، لبح���ث مقترحات دولية بتثبيت تهدئ���ة طويلة األمد بين غزة 

والكي���ان الصهيون���ي. ووصل وفد من حركة المقاومة اإلس���المية 
)حماس( في الخارج والضفة الغربية برئاسة نائب رئيس المكتب 

» ناشد وآالء«.. يشقان طريق 
حياتهما من مسيرات العودة 

غزة/ دعاء الحطاب:
" عريس يتوش���ح بالكوفية، بجواره عروٌس تتزين بالثوب الفلس���طيني المطرز 

وأكاليل الورود، أمامها يقف مئات المش���اركين بعيوٍن تلمع فرحًا، 
ونسوٌة لم يتوقفن عن اطالق الزغاريد وقذف الورد، ومكبرات صوٍت 

اإنهاء »اأونروا«..  
خمطط اأمريكي 
هل بداأ تنفيذه؟!

غزة / سماح المبحوح:
ثمانية ش���هور  حوال���ي  بع���د 
األمريكية  اإلدارة  تقلي���ص  من 

المقدمة   مساعداتها 
2لوكالة غوث وتشغيل  2

2 2

 تغيريات عبا�س 
احلكومية.. هل ت�ضع 

الع�ضا يف »دوالب« 
امل�ضاحلة؟!

غزة /محمد مهدي: 
استبق رئيس  السلطة الفلسطينية 

محمود عب���اس انتهاء 
المكوكي���ة  الج���والت 

رام الله/ االستقالل:
قال���ت الهيئ���ة القيادية العليا ألس���رى حرك���ة الجهاد 
اإلس���المي في س���جون االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس 
الس���بت إنها تفاجأت بتقليص الس���لطة الفلس���طينية 

مخصصات أهالي أس���رى قطاع غزة، وإقالة رئيس السلطة  
محمود عباس رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين 

عيسى قراقع. وأضافت الهيئة في بيان وصل 
" االس���تقالل" نسخه عنه، "كنا نتمنى في ظل 

أسرى الجهاد: تفاجأنا بتقليص
 مخصصات أسرى غزة وإقالة قراقع

5 أسرى يواصلون
 إضرابهم عن الطعام

رام الله/ االستقالل:
 أوضح نادي األس���ير، أن االسير أنس شديد )21 عامًا( يواصل إضرابه المفتوح 

عن الطعام رفضًا العتقاله اإلداري، لليوم ال�17 على التوالي. ونقل 
محامي نادي األسير عن األسير أنس شديد إثر زيارة أجراها له في 

»القوى الوطنية« تدعو 
لمساندة األسرى والخان األحمر

رام الله /االستقالل:
 دعت القوى الوطنية واالس���المية في محافظة رام الله والبيرة، الى المشاركة 

بفعالية في اعتصام االس���رى االسبوعي امام الصليب االحمر يوم 
الثالثاء المقبل الس���اعة 11 ظهرا ضمن الحملة الوطنية إلسقاط 

) APA images (     ت�سييع جثمان ال�سهيد اأحمد ياغي بغزة اأم�س
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نابلس/ االستقالل:
أك���د المكت���ب الوطن���ي للدفاع عن 
التابع  االس���تيطان  ومقاومة  األرض 
لمنظمة التحرير الفلس���طينية، يوم 
أم���س، أن حرًبا ش���املة ُتش���ن على 
الفلس���طينيين ف���ي األغوار ش���رق 
لخطط  تنفي���ذا  المحتلة،  الق���دس 
االس���تيطان،  لتعزي���ز  موضوع���ة 
وتعمي���ق الوج���ود اليه���ودي في 

المنطقة.
التقرير األسبوعي الصادر عن  وأشار 
المكت���ب، إلى أن س���لطات االحتالل 
أعلنت عشرات الدونمات في منطقة 
"رأس األحمر" وقرية "عاطوف" شرقي 
طوباس مناطق عسكرية مغلقة وذلك 
في إطار الحرب الشاملة التي تشنها 
الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين 
نتنياه���و على الوجود الفلس���طيني 
ف���ي األغ���وار، موضًح���ا أن 38 عائلة 
فلسطينية تضررت من القرار. وكانت 
سلطات االحتالل، قد أعلنت "رسمًيا"، 
عن مص���ادرة 68 دونًما م���ن أراضي 
المواطنين في منطقة الرأس األحمر، 

وس���لمت إخطارات للمواطنين بذلك 
ألغراض عس���كرية "مستعجلة"، كما 

جاء في نص القرار. 
وأوض���ح المكتب الوطن���ي، أن قرار 
س���لطات االحتالل ترحي���ل عدد من 
العائالت الفلس���طينية ف���ي خربة 
يرزة ش���رقي طوباس، يأتي بذريعة 
التدريبات العس���كرية في س���ياق 
الحرب االس���رائيلية المفتوحة على 

الش���مالية  الفلس���طينية  االغ���وار 
، مؤك���دًا أن���ه تمهي���ًدا لنقل تلك 
األراضي الحًقا للمستوطنات الجاثمة 

على أراضي المنطقة. 
الدع���م  مواق���ف  أن  إل���ى  وأش���ار، 
والمس���اندة والتغطية السياس���ية 
االحت���الل  لجرائ���م  األميركي���ة 
اإلسرائيلي ونشاطاته االستيطانية 

"مستمرة بشكل علني".

وحم���ل المكت���ب الوطن���ي، اإلدارة 
نتائج  ع���ن  المس���ؤولية  األميركية 
وتداعيات تبنيها "األعمى" لالحتالل 
وسياساته، متهمًا المجتمع الدولي 
بالتقاع���س في تحمل مس���ؤولياته 
تجاه معاناة الش���عب الفلسطيني، 
و"إهمال" قرارات الش���رعية الدولية 
ذات الصل���ة والمتراكم���ة في أدراج 

األمم المتحدة منذ عشرات السنين.

بيت لحم/ االستقالل:
جرفت آليات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس السبت، أراضي تقع بين مستوطنتي 
»عصيون« و«الون شيفوت« جنوب بيت لحم، إلقامة وحدات استيطانية جديدة.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن 
جرافات االحتالل جرفت مساحات من أراضي المواطنين في قرية ارطاس جنوًبا، 
تنفيَذا للمخطط ال���ذي صادقت عليه حكومة االحت���الل بإقامة »1700« وحدة 

استيطانية على مدار خمس سنوات قادمة.
يشار إلى أن االحتالل يشن هجمة شرسة على األراضي الواقعة بمحاذاة مجمع 
مستوطنة »عصيون« كان اخرها قبل أشهر عندما تم إعدام »200« شجرة مثمرة، 

عدا عن منع سكان خربة »بيت اسكاريا« من التوسع العمراني.

غزة / االستقالل:
أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، استمرار مسيرات 
العودة، مشيرة إلى أن الجمعة القادمة ستحمل شعار "لقطاع غزة الحرية 

والحياة".
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي، إن المش���اركة الجماهيرية الواس���عة 
في جمعة الوفاء لش���هداء القدس تؤكد حالة االلتحام الش���عبي للكل 
الفلسطيني في كافة أماكن تواجده دفاًعا عن حقوقه ومقدساته، مطالبة 
بضرورة إنجاز الوحدة الوطنية والمصالحة الشاملة في مواجهة مشاريع 

التصفية للقضية الفلسطينية.
كما طالبت الهيئة، بإنهاء الحصار الفوري والكامل عن قطاع غزة بدون أي 
ش���روط وإعادة اإلعمار، داعية لوقف كل المحاوالت لفصل غزة عن باقي 

أجزاء الوطن.

نابلس / االستقالل:
اقتحم���ت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي، فجر أمس، 
بلدتي عصي���رة القبلية جنوب نابل���س، وبيت دجن 

شرقها، وسط عمليات رصد وتصوير للمنطقتين. 
 وأفاد شهود عيان، بأن قوة راجلة لالحتالل اقتحمت 
البلدة من جهة مستوطنة يتسهار، وشرع الجنود في 

تصوير منازل األهالي، ومن ضمنها منزل عبد رشيقة، 
ومنزل حافظ صالح رئي���س المجلس القروي، ومنزل 

محمد علي أبو عالء، ومنازل أخرى.
 وانسحب الجنود بعد تجوالهم في أرجاء البلدة كافة. 
وتعرض���ت البل���دة خالل األس���بوع المنص���رم لعدة 
اعتداءات من جنود االحتالل والمستوطنين، شملت 

إحراق أراٍض واالعتداء على المنازل. 
من جانب آخر اقتحم مس���توطنون المناطق الشرقية 
من بلدة بيت دجن  والقريبة من الس���هول المتاخمة 

لمستوطنات األغوار.
 ورصد مواطنون، مركبات المستوطنين وهي تتجول 

في المنطقة حتى ساعات الغروب.

خطط لتعميق الوجود اليهودي في األغوار

االحتالل يقتحم بلدات قضاء نابلس

تجريف أراٍض في 
بيت لحم لبناء 

مستوطنات جديدة

الجمعة القادمة »لقطاع 
غزة الحرية والحياة«

غزة/ االستقالل:
بين���ت معطي���ات فلس���طينية رس���مية، حول 
االنته���اكات اإلس���رائيلية خ���الل ش���هر تموز 
الماض���ي ، استش���هاد  26 مواطنا فلس���طينيا 
برصاص قوات االحتالل اإلس���رائيلي في الضفة 
الغربية وقطاع غ���زة بينهم 8 أطفال. وقال مركز 
عبد الل���ه الحوراني للدراس���ات والتوثيق، التابع 
لمنظم���ة التحري���ر الفلس���طينية،في تقري���ره 
الش���هري حول أب���رز االنتهاكات االس���رائيلية 
بحق الشعب الفلس���طيني خالل شهر تموز من 
الع���ام 2018، إن من بين الش���هداء 23 مواطنًا 

فلس���طينيا استش���هدوا على حدود قطاع غزة 
خالل مس���يرات العودة السلمية، باإلضافة الى 3 
ش���هداء في الضفة الغربية.  وأوضح أنه ال تزال 
س���لطات االحتالل تحتجز في ثالجاتها جثامين 
27 ش���هيدًا من الضفة الغربي���ة وقطاع غزة في 

مخالفة صارخة للقانون االنساني الدولي.
وأش���ار المركز أن س���لطات االحتالل االسرائيلي 
اعتقلت خالل ش���هر تموز الماض���ي نحو )450( 
مواطنًا فلس���طينيا في كل م���ن الضفة الغربية 
والقدس وقطاع غزة من بينهم عشرات االطفال، 
باالضاف���ة العتقال )5( صحفيي���ن ليرتفع عدد 

الصحفيي���ن ف���ي س���جون االحتالل ال���ى )21( 
صحفيًا.

وأك���د أن ق���وات االحتالل أصابت نح���و )2000( 
مواط���ن بالرص���اص الحي والمعدن���ي المغلف 
بالمطاط والغاز الس���ام المسيل للدموع في كل 
من قطاع غ���زة والضفة الغربية بما فيها القدس 
المحتلة، وذلك خالل إطالق النار على المشاركين 
في المس���يرات الس���لمية على طول الحدود في 
قطاع غزة، باالضافة إلى اطالق النار أثناء اقتحام 
قوات االحتالل للق���رى والبلدات والمخيمات في 

الضفة الغربية.

رام الله /االستقالل:
 دعت القوى الوطنية واالسالمية في محافظة رام الله والبيرة، الى المشاركة بفعالية في اعتصام 
االسرى االسبوعي امام الصليب االحمر يوم الثالثاء المقبل الساعة 11 ظهرا ضمن الحملة الوطنية 
إلسقاط قرار سرقة مخصصات الش داء والجرحى واالسرى، واسنادا لألسرى المضربين عن الطعام.

وطالبت القوى في بيان لها، يوم أمس، بإسناد اهلنا في الخان االحمر مع قرب اصدار قرار ما يسمى 
محكمة االحتالل العليا، خالل االيام المقبلة، والتواجد الواسع وطيلة االيام المقبلة بإعالن النفير 
والتوجه للخان للبقاء الدائم، والدعوة العتبار يوم الجمعة المقبل يوما للتواجد الشعبي واداء صالة 

الجمعة في خيمة االعتصام.
وناش���دت القوى ايضا، ابناء شعبنا المشاركة في الوقفة امام وكالة غوث تشغيل الالجئين، في 
المنطقة الصناعية ببلدة بيتونيا رفضا لقرار التقليصات، ووقف بعض البرامج والخدمات وفصل 
مئات الموظفين، ورفضا للمحاوالت االميركية الرامية لتصفية الوكالة، وتمسكا بحق العودة غير 

القابل للتفاوض او المساومة او المقايضة.
وطالبت القوى بأوس���ع مشاركة في االعتصام امام معتقل "عوفر"  اليوم الساعة 11 ظهرا بدعوة 
من نقابة الصحفيين، احتجاجا على اعتقال خمسة صحفيين خالل االيام الماضية، ليزيد بذلك 

عدد الصحفيين في سجون االحتالل عن 30 اسيرا ومعتقال.

بيت لحم / االستقالل:
أصيب مواطن يوم أمس السبت بجراح مختلفة؛ جراء اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي عليه بالضرب المبرح 

في قرية المعصرة جنوب بيت لحم.
وأف���ادت مصادر محلي���ة، أن قوات االحتالل اعتدت عل���ى المواطن جهاد علي زواه���رة )28 عاما( من قرية 

المعصرة جنوب بيت لحم بالضرب المبرح؛ ما أدى إلى اصابته برضوض في أنحاء مختلفة من جسده.
وأوضحت المصادر، أن المواطن زواهرة كان يس���تقل حافلة على الحاجز العس���كري شمال شرق بيت لحم 
)الكونتينر(، وتم توقيفه من قبل قوات االحتالل اإلس���رائيلي وإجب���اره على النزول، وانهالوا عليه بالضرب 

المبرح، ما أدى الى اصابته برضوض وجروح في الظهر واليدين.

»القوى الوطنية« تدعو لمساندة 
األسرى والخان األحمر

جنود االحتالل ينهالون على مواطن 
بالضرب المبرح في بيت لحم

رام الله/ االستقالل:
قالت الهيئة القيادية العليا ألس���رى حركة الجهاد 
اإلسالمي في سجون االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس 
السبت إنها تفاجأت بتقليص السلطة الفلسطينية 
مخصصات أهالي أس���رى قطاع غزة، وإقالة رئيس 
السلطة  محمود عباس رئيس هيئة شؤون األسرى 

والمحررين عيسى قراقع.
وأضافت الهيئة في بيان وصل " االستقالل" نسخة 
عنه، "كنا نتمنى في ظل هذه المرحلة الحساسة أن 
يكون حجم الرد والتصدي من الكل الفلس���طيني 
بحج���م الهجمة الموجه���ة ضده، ولكنن���ا تفاجأنا 
باألمس القريب بق���رار تقليص مخصصات عوائل 
أس���رى غزة، والذين هم في أمّس الحاجة إليها في 
ظروف الحصار الذي نعيشه، وها نحن اليوم نتفاجأ 
بإقالة األخ المناضل عيس���ى قراقع أبو خالد رئيس 

هيئة شؤون األسرى والمحررين".
وذكرت الهيئة أنها "عهدت قراقع مكافًحا ومحاربًا 
من أج���ل قضايانا العادل���ة ومس���انًدا لإلضرابات 
الجماعي���ة والفردية، وحام���اًل لقضايانا في جميع 
المحافل اإلقليمية والدولية، وتحديًدا ملف األسرى 
المرض���ى وصغار الس���ن )..( ومواقفه اإلنس���انية 
والنضالية والتي يش���هد له به���ا القاصي والداني 
كانت كفلية أن تبقيه على رأس عمله وتحديًدا في 
هذه الفترة التي نحن بأمّس الحاجة فيه لكل جهد 

ومساندة، وال سيما من شخص كأبي خالد )قراقع(.
وأشارت الهيئة القيادية العليا ألسرى الجهاد إلى 
أن تقليص مخصصات أهالي أس���رى غ���زة وإقالة 
قراقع ج���اءت "في مرحلة حرجة من تاريخ ش���عبنا، 
تتعرض فيه قضايانا لمشاريع تصفوية، وال سيما 

قضية األسرى والشهداء".

وشكر أس���رى الجهاد اإلس���المي قراقع على كل ما 
قدمه للحركة األسيرة، مضيفين "وإن نسي اآلخرون 

ذلك فنحن لن ننسى".
وقرر رئيس السلطة الفلس���طينية محمود عباس، 
تشكيل لجنة إلدارة هيئة شؤون األسرى والمحررين 
برئاس���ة قدري أبو بكر، عقب إقالة رئيسها عيسى 

قراقع.
وإقالة قراقع -بحسب مقربين- جاءت بسبب مواقفه 
الداعمة لألس���رى؛ حيث كان من المعارضين بشدة 
للعقوب���ات التي فرضها  رئيس الس���لطة على غزة 

وشملت قطع رواتب بعٍض من أسراها.
وأعلنت الحركة األس���يرة في س���جون االحتالل في 
18 يولي���و الماضي خوض إضراب تصاعدي مفتوح 
عن الطعام حتى تعيد السلطة رواتب أسرى القطاع 

المقطوعة.

أسرى الجهاد: تفاجأنا بتقليص

 مخصصات أسرى غزة وإقالة قراقع

26 شهيدًا فلسطينيًا ونحو ألفي مصاب خالل تموز الماضي
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وتأتي هذه الزيارة عقب زيارات متتابعة 
ق����ام بها مبعوث األم����م المتحدة لعملية 
األيام  التس����وية نيكوالي ميالدين����وف 
الماضي����ة، لقطاع غزة و"إس����رائيل" نقل 
خاللها مقترح����ات لتثبيت تهدئة لقادة 

حماس ومسؤولين إسرائيليين. 
وتدور نقاشات قيادة حماس في إطار من 
السرية، إذ لم تسمح الحركة للصحفيين 
بتغطية اجتماعهم األول الذي ُعقد عقب 
وصوله����م إلى غ����زة في زي����ارة ال ُيعرف 

سقفها الزمني.
وذك����رت القن����اة الس����ابعة العبرية بأن 
المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية 
اجتماعا  "الكابينت" سيعقد  والسياسية 
هاًما بش����أن غزة اليوم األحد س����يناقش 
الجهود التي يقوده����ا المبعوث األممي 
نيق����وال ميالدينوف ورئي����س المخابرات 
المصري����ة عب����اس كامل للتوص����ل إلى 
"تس����وية سياس����ية" بي����ن "إس����رائيل" 

والفلسطينيين في القطاع.

ملفان مهمان
وقال مصدر مطلع من داخل حركة حماس 
"إن وفد حماس  "االس����تقالل":  لصحيفة 
الخ����ارج ي����زور غزة من أج����ل بحث ملفين 
مهمين، هم����ا التهدئة مع "إس����رائيل" 

والمصالحة مع فتح".
وأضاف المص����در الذي طل����ب عدم ذكر 
اسمه: "كان من الممكن أن يتم بحث هذه 
الملفات بين وف����دي الداخل والخارج في 
القاهرة كما جرت الع����ادة، ولكن الجدية 
الكبي����رة ووصول هذه الملفات إلى مرحلة 
بالغة الحساسية والجدية استدعى زيارة 
وفد حماس في الخارج لغزة ولقاء قيادات 
حماس في الداخل م����ن مختلف الدوائر 
السياسية والشورية بغزة، من أجل بلورة 

موقف موحد".
ويرى مراقبون أن زيارة وفد حماس الخارج 
لغزة إلج����راء لقاءات مع قي����ادات حماس 
الداخل، يدلل على وجود قيادات سياسية 

وعس����كرية بغزة تع����ارض الوصول إلى 
تهدئة طويلة األمد مع "إسرائيل".

وعن ذلك يق����ول المصدر في حماس: "ال 
يوج����د معارضة بما تحمله ه����ذه الكلمة 
من مفهوم وداللة، لكن هناك مقترحات 
وأفكار مختلفة، لذا فإن حماس تريد إجراء 
عصف ذهني بين قياداتها لبلورة موقف 
موح����د حيال التهدئة والوصول إلى رؤية 

موحدة ال يكون من خلفها معارضة".
ونفى المصدر أن تكون حماس تس����عى 
إلب����رام صفق����ة أو تس����وية أو تهدئ����ة 
م����ع "إس����رائيل" بمع����زل عن الس����لطة 
الفلسطينية أو الفصائل المختلفة، وقال: 
"أي ش����يء س����يتم التوصل له مع الكيان 
الصهيوني ستكون السلطة مطلعة عليه، 
وسيتم عرضه على الفصائل الفلسطينية 

كافة".
ولفت النظ����ر إلى أن الوف����د يبحث ملف 
المصالح����ة إلى جانب ملف التهدئة، في 
دليل عل����ى ارتباط الملفي����ن ببعضهما 

البعض، وق����ال: "حم����اس ال تريد تعزيز 
حكمه����ا بغزة، بقدر ما تس����عى لتحقيق 

المصالحة والوحدة الوطنية". 
وتابع المصدر: "إن كانت الس����لطة وفتح 
والحكومة جادة في هذه المصالحة فلتأت 
لغزة وتتس����لم مهامها وتقوم بواجباتها 
تج����اه المواطنين والموظفين، وليكن كل 

شيء بموافقتها وتحت إرادتها".
وأكمل: "حم����اس ال تعمل وفقًا ألهوائها 
التنظيمي����ة، بل وفقًا لمصلحة الش����عب 
الفلس����طيني الذي أرهق حص����ارًا وقتاًل 
خالل األعوام الماضية"، واس����تطرد: "نحن 
بحاجة الستراحة محارب يتم خاللها إعادة 
تنظيم الحالة الفلسطينية، وأي تهدئة أو 
استراحة ال يمكن أن تتعارض مع مبدئنا 
األساس����ي أن فلسطين هي من البحر إلى 

النهر". 

مقرتح حقيقي 
وق����ال المحلل السياس����ي ط����الل عوكل 

:"مس����ألة التهدئة لم تع����د تكهنات أو 
إشاعات، أصبح المقترح حقيقيًا ومطروحًا 
بكل جدية، وه����و مقترح تنظر له حماس 
ل����كال  باعتب����اره مصلح����ة  و"إس����رائيل" 

الطرفين".
ل�"االس����تقالل": م����ن خطورة  حذر عوكل 
تمري����ر أي مقترح����ات دون عرضها على 
الش����عب الفلس����طيني وعل����ى فصائله 
المختلف����ة، مضيف����ًا: "يج����ب إخضاع أي 
مقترح أو تهدئة طويلة األمد أو تس����وية 
إلى االس����تفتاء الشعبي، ألن هذا يتعلق 

بمصير الفلسطينيين".
كما رأى أن إجراء أي تس����وية مستقبلية 
أو تهدئ����ة طويل����ة األمد بي����ن حماس و 
واالحتالل االسرائيلي  يصب في استمرار 
االنقسام الفلسطيني ويرسخه،  مشددا 
على أن  المصالحة الفلسطينية تمر بأسوأ 
أحواله����ا، وأي اتف����اق ثنائي بين حماس 
والكيان الصهيوني سيعزز من االنقسام 

الفلسطيني ويزيده عمقًا.

التهدئة بين غزة و »إسرائيل«.. ما الذي يجري؟!
غزة/ حممود عمر:

ثمة نقا�ش��ات جادة تدور يف �لوقت �لر�ه��ن د�خل �أروقة 
حركة حما�س �ل�شيا�شية يف قطاع غزة، لبحث مقرتحات 
دولي��ة بتثبي��ت تهدئ��ة طويلة �لأم��د بني غ��زة و�لكيان 

�ل�شهي��وين. وو�ش��ل وفد من حرك��ة �ملقاوم��ة �لإ�شالمية 
)حما���س( يف �خل��ارج و�ل�شف��ة �لغربي��ة برئا�ش��ة نائ��ب 
رئي���س �ملكت��ب �ل�شيا�شي حلما���س �شالح �لع��اروري، م�شاء 
�خلمي���س �ملا�ش��ي، �إىل قط��اع غ��زة قادًم��ا م��ن �لعا�شمة 

�مل�شرية �لقاهرة.  وي�شم �لوفد بالإ�شافة �إىل �لعاروري، 
ورئي���س �حلرك��ة باخل��ارج ماهر �ش��الح، و�أع�ش��اء �ملكتب 
�ل�شيا�شي: مو�شى �أبو مرزوق وح�شام بدر�ن وعزت �لر�شق 
ومو�شى دودين وحممد ن�شر وماهر عبيد وز�هر جبارين.

غزة/ قاسم األغا:
نفى مصدر رفيع المس���توى ف���ي حركة المقاومة 
اإلسالمية )حماس(، أن تكون المقترحات )المصرّية 
واألممية( التي تدرس���ها الحركة بشأن قطاع غزة 
تش���مل إبرام هدنة طويلة األمد مع كيان االحتالل 

"اإلسرائيلي".
المص���در الذي فّضل عدم ذكر اس���مه، قال، أمس، 
ل�"االستقالل":" إن المقترحات التي تدرسها حماس 
تتضمن الحفاظ على التهدئة المبرمة بين فصائل 
المقاومة واالحتالل، إّبان الحرب األخيرة على القطاع 
)صيف الع���ام 2014(، ولم تتضم���ن إبرام هدنة 

طويلة األمد". 
وأشار إلى أن اللقاءات المتواصلة للمكتب السياسي 
لحركة "حماس" )من الداخل والخارج(، في قطاع غزة، 
تبحث ملّفات عّدة، أبرزها مقترح "تثبيت التهدئة"، 
الذي يضمن رفع الحصار "اإلس���رائيلي"، المفروض 

على غزة، منذ )12( عامًا.

ومس���اء الخميس الماضي، وصل إلى القطاع، وفد 
من الحركة في الخارج برئاسة نائب رئيس المكتب 
السياس���ي صالح الع���اروري، قادًما م���ن العاصمة 
المصري���ة )القاهرة(؛ "للتش���اور ف���ي قضايا تهم 
شعبنا الفلس���طيني، وعلى رأسها تحقيق الوحدة 

الوطنية وإنهاء حصار غزة".
ويضم الوفد إلى جانب "العاروري"، رئيس "حماس" 
بالخارج ماهر صالح، وأعضاء المكتب السياس���ي: 
موس���ى أبو مرزوق، وحس���ام بدران، وعّزت الرشق، 

ومحمد نصر وماهر عبيد.
بموازاة ذلك، من المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري 
الُمصغ���ر لالحتالل )الكابينت(، اليوم؛ "لمناقش���ة 
ملف التهدئة وقضايا إنس���انية لها عالقة بواقع 

قطاع غزة". كما ذكرت وسائل إعالم عبرّية.
وقالت القناة 14 العبرية، إن: "الكابينت س���يجتمع 
لمناقشة جهود التوصل التفاق مع غزة، ومناقشة 
الع���روض المقدمة م���ن المبعوث الخ���اص لألمم 

المتحدة في الشرق األوسط، نيكوالي مالدينوف، 
والجه���ود المصرية بش���أن التهدئ���ة"، وفق قول 

القناة.
وبّي���ن المصدر أن المكتب السياس���ي للحركة في 
حال بلورة موقف مّوحد )داخلًيا( حول هذا الش���أن، 
سيطلع الفصائل الفلسطينية كافة؛ "للخروج بحالة 

إجماع وطني عليه".
ورّجح المصدر الحمس���اوي أن توجه حركته دعوة 
رس���مية للفصائل الوطنية واإلس���المية لاللتئام، 
اليوم األحد؛ الطالعها على مجريات األمور المتعلقة 
بموقف الحركة النهائي من مقترح التهدئة، وملف 

المصالحة الوطنية.
وح���ول الملف���ات األخ���رى المطروحة عل���ى طاولة 
اجتماع���ات قيادة "حم���اس"، لم ين���ِف المصدر 
استبعاد ملف جنود االحتالل األسرى لدى المقاومة 

بالقطاع، منذ العام 2014، عن النقاشات الدائرة. 
وج���دد المص���در التأكيد على رف���ض حركته ربط 

"التهدئة" وكسر حصار غزة بملف الجنود األسرى، 
وأض���اف: "هذا الملف منفصل تمامًا عن أي قضية 
أخرى، وال يمكن الخوض فيه قبل تحقيق الش���رط 
ري صفقة "وفاء األحرار"  المتمثل بإطالق سراح محرَّ
)2011(، الذين أعاد االحت���الل اعتقالهم، ومن ثم 
الدخول بعد ذلك في مفاوضات غير مباش���رة حول 

الصفقة.
وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة 
"حماس"، في الثاني من أبريل 2016، أنها أس���رت 
أربعة جنود في حرب 2014، ونش���رت أس���ماءهم 
وُصورهم، دون إعطاء مزيد من المعلومات، مشدّدة 
عل���ى أن االحت���الل لن يحصل على أّي���ة معلومات 
عنه���م؛ إاّل بدفع "اس���تحقاقات وأثمان" قبل البدء 

بمفاوضات "غير مباشرة" بشأنهم.
 في المقابل، تزعم "إس���رائيل" أن من بين األربعة 
األسرى جنديين قتيلين، واآلخَران "مدنيان"، اجتازا 

السلك نحو قطاع غزة "عن طريق الخطأ".

تثبيت التهدئة الحالية

مصدر بـ »حماس«: المقترحات التي ندرسها ال تشمل »هدنة« طويلة األمد 
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وكانت  مجلة أمريكية كشفت النقاب عن 
س���عي حثيث لصهر الرئي���س األمريكي 
مستش���اره الخ���اص جاري���د كوش���نير ، 
إلغالق وكال���ة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين "أونروا"، وحصر الالجئين 
الفلس���طينيين فيمن ع���اش فترة اللجوء 

فقط. 
وذكرت مجلة "فورين بوليسي" األمريكية 
أن ه���ذا األم���ر يتض���ح مؤخرا م���ن خالل 
إلكترونية بين كوشنير وعدة  مراس���الت 
المبعوث  بينه���م  أمريكيين  مس���ئولين 
األمريك���ي للش���رق األوس���ط "جيس���ون 
جرينب���الت"، إذ أكد فيها ض���رورة القيام 
بجهود بهدف التش���ويش عل���ى عمل " 

أونرو " . 
وبحس���ب  المجلة فجهود كوش���نير جزء 
من مساعي اإلدارة األمريكية إللغاء مكانة 
الالجئين الفلسطينيين واستبعاد القضية 
من جدول أعمال المفاوضات الفلسطينية- 
اإلسرائيلية، إذ سيصوت الكونغرس قريبا 

على قانونين جديدين بهذا الخصوص.
ولم تكن الصحيفة األمريكية الوحيدة التي 
تكشف الجهود األمريكية إللغاء " اونروا" ,  

إذ كشفت صحيفة عبرية مؤخرا عن سعي 
أعضاء في الكونغرس لبلورة مشروع قانون 
يقلص الدع���م األمريكي المقدم ل�"أونروا" 
بشكل كبير عبر االعتراف بعدد ضئيل جدا 

من الفلسطينيين كالجئين.
وبحس���ب ما نش���رته صحيفة "إسرائيل 
الي���وم" فقد أوصى تقرير س���ري أمريكي 
باعتماد عدد مقلص جدا من الفلسطينيين 
كالجئين يصل إلى 40 ألف فلس���طيني 
فقط ، وهو عدد الفلس���طينيين الذين ال 

زالوا أحياء منذ النكبة عام 48.

�أمر خمطط له 
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
لتحري���ر فلس���طين رباح مهن���ا رأى أن ما 
كش���فت عنه  المجلة األمريكي���ة الرامي 
إللغاء " أونروا " واالعتراف بعدد محدود من 
الالجئين الفلسطينيين، ليس جديدًا على 
الالجئي���ن ، إذ أنه أم���ر مخطط له منذ عدة 
سنوات، وبالتنسيق مع "إسرائيل" وبعض 
األنظم���ة العربية، حتى يت���م انهاء حق 

الالجئين بالعودة إلى أراضيهم المحتلة.
وقال مهنا ل�" االس���تقالل" إن التقليصات 

الت���ي تواجهها أونروا ج���زء من المخطط 
الفلسطينية، بفعل  القضية  الموجه ضد 
أمريكا و إس���رائيل وبعض العرب، الذين 
الوكالة إلنه���اء قضية  انه���اء  يري���دون 

الالجئين". 
وأض���اف : " لو أرادت الس���عودية وبعض 
ال���دول التي تمتلك الماليين س���د العجز 
المالي الذي تعان���ي منه الوكالة منذ عدة 
ش���هور لفعلوا ذلك، ولكن ليسوا معنيين 
بذل���ك ب���ل يس���عون لترجم���ة الهدف 
األمريكي واإلسرائيلي ليصبح حقيقة على 

ارض الواقع " .
وأك���د مهن���ا أن ما حدث م���ع " اونروا" هو 
مقدم���ة لتنفي���ذ صفقة الق���رن وفصل 
غزة عن الضفة، بحي���ث يصبح لكل منها 
إدارة منفصلة، مش���ددًا على أن التصدي 
لهذه المخططات يجب أن يكون بالوحدة 
الوطني���ة ، وإدراك الجمي���ع خطورة هذه 
التقليصات في خدم���ات " أونروا " خاصة 

غزة .

جهود حثيثة
ب���دوره ، أكد الناطق باس���م حركة فتح د. 

عاطف أبو س���يف أن القوى الفلسطينية 
س���تبذل جهودًا حثيثة على المس���توى 
المحل���ي والدول���ي ، إلفش���ال الجه���ود 
األمريكية واإلس���رائيلية وبع���ض الدول 
العربي���ة ، الرامي���ة إلنهاء عم���ل " اونروا " 

واالعتراف ب� 40 ألف الجئ فقط. 
وأض���اف أب���و س���يف ل�"االس���تقالل" :" 
وتتمثل الجهود على المس���توى المحلى 
في انهاء االنقس���ام و اتم���ام المصالحة 
وتوحي���د الجه���ود واس���تثمارها لخدمة 
قضية الالجئين، أما على المستوى الدولي 
فمساعيها تكمن في عقد لقاءات مستمرة 
مع ال���دول المضيفة لالجئي���ن واألعضاء 
الحلف���اء األوربيي���ن ، وكذلك اس���تغالل 
عضوية فلسطين باألمم المتحدة وغيرها 

من الوسائل. 
ولفت إلى أن المساعي والتحركات ستكون 
عل���ى أس���اس أن " اونروا " هي الش���اهد 
الوحيد و األخير على نكبة عام 48 وما حدث 
مع الالجئين من مآٍس ونكبات ، لذلك فان 
النضال س���يكون كبيرًا من أجل تثبيتها 
واستمرارية عملها،  وعدم نجاح المؤامرات 
والمخططات الرامي���ة إللغائها واالعتراف 

بعدد محدود من الالجئين . 
 وش���دد على أن الجهود االمريكية الرامية 
لتصفي���ة قضي���ة الالجئي���ن  والقضية 
الفلسطينية بشكل عام ، هي جزء ال يتجزأ 
من مس���اعي اإلدارة األمريكية التي بدأت 
باالعت���راف بالقدس كعاصم���ة لالحتالل 

اإلسرائيلي ونقل السفارة االمريكية . 
وأش���ار إل���ى أن الجه���ود األمريكية هي 
محاوالت لتلبية رغبات " إسرائيل " بإنهاء 
قضية الالجئين ، مطالبا المجتمع الدولي 
بتصحي���ح الخطأ التاريخي ال���ذي ارتكبه 
حين اعترف بالعصابات الصهيونية وأقام 

لهم دولة واعترف بها. 
ويذكر  أن" اون���روا " تعاني من عجز مالي 
ف���ي موازنتها بقيم���ة 256 مليون دوالر ، 
وتواج���ه خطر نف���اد ميزانيتها مع نهاية 
الش���هر المقب���ل ، وذلك وس���ط تقليص 
اإلدارة األميركي���ة للمس���اعدات المقدمة 
لها منذ مطل���ع العام الج���اري ، علما أنها 
تقدم خدمات تعليمية وغذائية  لحوالي 
5.9 ماليين الجئ فلس���طيني في كل من 
قطاع غ���زة والضفة الغربي���ة والمخيمات 

الفلسطينية في سوريا ولبنان واألردن.

إنهاء »أونروا«..  مخطط أمريكي هل بدأ تنفيذه؟!
غزة / �سماح �ملبحوح:

بعد حو�يل ثمانية �سهور من تقلي�ص 
�لإد�رة �لأمريكية م�ساعد�تها �ملقدمة  

لوكالة غوث وت�سغيل �لالجئني 
�لفل�سطينيني » �أونرو�«، ك�سف �لنقاب 

موؤخر� عن �لهدف �حلقيقي من ور�ء تلك 
�لتقلي�سات �لأمريكية، و�لذي يتمثل يف 

�غالق  �لوكالة �لدولية وح�سر �لالجئني 
�لفل�سطينيني فيمن عا�ص فرتة �للجوء 
فقط ، �لأمر �لذي ي�سع �لفل�سطينيني 
و�ملجتمع �لدويل يف حتد لإنقاذها من 
�لأنياب �لأمريكية.  ويتز�من ذلك مع 
ما كانت  ك�سفت عنه �سحيفة عربية 

موؤخًر� عن �سعي �أع�ساء يف �لكونغر�ص 
موؤخًر� لبلورة م�سروع قانون يقل�ص �لدعم 

�لأمريكي �ملقدم لـ«�أونرو�« ب�سكل كبري 
عرب �لعرت�ف بعدد �سئيل جًد� من 

�لفل�سطينيني كالجئني.

غزة/ االستقالل:
قال اتحاد موظفي "األونروا" في غزة، إن العش���رات من الموظفين 
المعتصمي���ن ضد قرارات األونروا األخيرة بحقهم، بدأوا يوم أمس 
السبت، إضراًبا مفتوًحا عن الطعام، لتصل رسالتهم للجميع بأنهم 

متمسكون بحقهم في الوظيفة والحياة.
وأضاف االتحاد، في بيان صحفي تلقت »االس���تقالل« نسخة منه، 
أنه تم نقل الموظف ماهر الملخ من برنامج الصحة النفس���ية إلى 
المستشفى بعد إصابته بحالة إغماء، بعد إضرابه عن الطعام لليوم 

الرابع.
وحّم���ل االتحاد إدارة الوكالة ومكتب المفوض العام المس���ؤولية 

الكاملة عن حياة هؤالء الموظفين المضربين عن الطعام.
ون���ّوه إلى أنه س���يتواصل مع اللجن���ة الدولي���ة للصليب األحمر 
ومؤسس���ات حقوق اإلنسان وإرس���ال رسالة بأس���ماء الموظفين 
الذين انخرطوا في اإلضراب المفتوح عن الطعام لمتابعة القضية 

والتقرير عن ذلك.
وأك���د االتحاد، أنه لن يتراجع عن ه���ذه الفعاليات المطالبة بإلغاء 
القرار الجائر إلى أن تتراجع إدارة الوكالة عن قراراتها األخيرة بحق 

الموظفين.

اتحاد الموظفين يحمل 
»أونروا« المسؤولية عن 

حياة المضربين عن الطعام

رام الله/ االستقالل:
 أوضح نادي األس���ير، أن االسير أنس شديد )21 
عامًا( يواص���ل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا 

العتقاله اإلداري، لليوم ال�17 على التوالي.
ونق���ل محامي نادي األس���ير عن األس���ير أنس 
شديد إثر زيارة أجراها له في العزل االنفرادي في 
معتقل "هداريم" أنه يعاني من آالم شديدة في 
الرأس ودوخة بشكل دائم وهزال بجسده، حيث 
فقَد من وزنه عش���رة كغم على األقل منذ أن بدأ 

إضرابه في تاريخ )18( تموز المنصرم.

أّما األس���ير باس���م عبيدو )47 عامًا( من محافظة 
الخليل فيواصل إضرابه عن الطعام منذ 17 يومًا 
كذلك رفضًا العتقاله اإلداري، وس���بق أن اعُتقل 
وقضى نحو سبعة أعوام ونصف العام في سجون 

االحتالل.
وانضّم األس���ير ضرار أبو منش���ار لإلضراب يوم 
الخميس 26 يوليو، ويض���رب منذ 10 أيام، ضد 

اعتقاله اإلداري.
فيما ُيواصل األس���ير محمد الريم���اوي )27 عامًا( 
اإلض���راب المفتوح ع���ن الطعام، من���ذ 16 يومًا 

احتجاجًا على اعتقاله وظروف التحقيق معه في 
معتقل عس���قالن. وبدأ األسير الصحفي األسير 
عالء الريماوي )40 عاًم���ا( إضراًبا عن الطعام، منذ 
أول أيام اعتقاله، ويواصل اإلضراب لليوم 5 على 

التوالي.
واألسير الريماوي هو مدير قناة القدس الفضائية 
في الضف���ة الغربية، وهو من محافظ���ة رام الله 
والبيرة، ويتعّرض الريماوي للتحقيق في معتقل 
"عوفر" ومن المتوقع أن ُتعقد له جلس���ة محكمة 

يوم الخميس.

5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس جمعية موزعي البترول في قطاع 
 قطاع غزة 

َّ
غزة محمود الش���وا، يوم أمس، أن

يعي���ش »أزمة خانق���ة« تتمثل في نقص 
المحروقات وخاصة الغاز.

وأوضح الشوا في تصريح له، أن المؤشرات 
 أزمة الغاز 

َّ
األولية تش���ير بوض���وح إل���ى أن

مس���تمرة، وال حل يل���وُح في األف���ِق، رغم 

االتص���االت الت���ي تبذله���ا جمعيت���ه مع 
وزارة المالي���ة في رام الل���ه، وإدارة المعابر، 

ومؤسسات حقوقية إسرائيلية.
 القرار اإلسرائيلي بمنع إدخال 

َّ
وذكر الشوا أن

المحروقات إلى قطاع غزة سيؤثر سلبًا على 
جميع القطاعات األساسية واإلنتاجية، األمر 
الذي قد يهدد حي���اة مليوني مواطن غزي، 
مش���يرًا إلى أن األزمة كان���ت موجودة قبل 

الحظ���ر الجديد وازادت س���وءًا مع الحظر، إذ 
 الكميات التي كان���ت تدخل قبل المنع 

َّ
أن

حوال���ي 280 طن���ًا، ولم تكن تكفي لس���د 
االستهالك اليومي.

ودعا الشوا دول اإلقليم والعالم والمؤسسات 
الدولية لتحمل مس���ؤولياتهم كافة تجاه 
اإلجراءات اإلسرائيلية التي تمس ب� مليوني 

مواطن. 

الشوا: قطاع غزة يعيش أزمة غاز خانقة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )519 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
محمد عب���د الرازق نجيب نعمان الخزندار من س���كان غ���زة هوية رقم 

907480750 بصفته وكيال عن: سامي معاذ محمود عابد
بموجب وكالة رقم:  10948 / 2018 الصادرة عن المانيا االتحادية
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 97 قسيمة 36 المدينة خانيونس
 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:  2/ 8 / 2018م

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

ومنذ انطالق مس���يرات العودة وكس���ر الحصار، 
ش���هدت هذه البقعة الجغرافي���ة قيام عدد من 
الش���باب والفتيات بعق���د قرانه���م ، ولم يكن 
العروسان محارب وأبو رقعة، بمنأى عن غيرهما من 
الشباب، إذ أسهم حضورهما المتكرر لمخيمات 
العودة شرق مدينة خانيونس، إلى التعرف على 
بعضهما ليتّوج األمر باالرتباط الرس���مي، وإعالن 

خطوبتهما يوم الجمعة الماضية. 

ر�سائل غيظ لالحتالل
ووس���ط حالة م���ن البهجة و الس���رور التي تغمر 
مخي���م العودة، يق���ول مح���ارب:" اخترت مخيم 
مسيرة العودة لعقد قراني وإقامة حفل االشهار 
على الصحفية آالء، ألوصل رساله لالحتالل اننا لن 
نترك مخيم العودة حتى تحقق أهدافه بالعودة 

و كسر الحصار عن قطاع غزة". 

وع���ن اختياره لخطيبته " أبو رقعة، أضاف:" قمت 
باختيار آالء زوجة لي من مخيم العودة ذاته ومن 
إحدى فعالياتها، حيث كانت مشاركتها في نقل 
االحداث ومتابعتها ألحوال الجرحى في الميدان 
والدفاع حقوقهم محط اعجاب واحترام وتقدير". 
وتابع:" تقدمت لها على كتاب الله وسنة رسوله، 
واخت���رت أن يكون عق���د قراننا واالش���هار على 
أرض مخيم العودة الذي س���الت فيه دماء شبابنا 
وفتياتنا، ألثبت لالحتالل انن���ا ماضون بأفراحنا 

وأحزاننا آلخر نفس". 
وأوضح محارب مس���ؤول وحدة الكاوش���وك، انه 
خالل فعاليات مس���يرة العودة أصيب في قدمة 
برصاص���ة من جن���ود االحتالل إصاب���ة خطيرة ، 
ورغم ذلك ابى اال المشاركة في األسبوع الذي تال 
اصابته مباش���رة في الفعاليات ، مضيفا:" هناك 
عالقة تش���دني له���ذا المكان لذل���ك أردت عقد 

اشهاري هنا". 
ودعا جميع المشاركين في مخيم العودة السيما 
الش���باب المقبلين على الزواج إلقامة اشهارهم 
ف���ي مخيم العودة لما له من رس���ال قوية تغيظ 
االحت���الل وتؤكد م���ن ناحية اخرى أن الش���عب 
الفلس���طيني لم ولن يترك رسالته التي اعلنها 
في اليوم األول النطالق مس���يرة العودة:" العودة 
والحرية هي مطلبنا ول���ن نحيد عنها مهما كان 

الثمن".  

فرحة ل تو�سف
أم���ا الصحفية أبو رقعة، فتقول عبر مقطع فيديو 
ظهر على مواقع التواص���ل االجتماعي:" في أحد 
أي���ام الجمعة كن���ت متواجدة داخل مس���يرات 
العودة م���ن أجل تغطيه االح���داث، تعرف علي 
ناشد وابدى اعجابه بي وطلب االرتباط مني بشكل 

رسمي، وهو ما تم في وقت الحق".
وأردفت أبو رقعة بنبرة فرح:" انا وناشد مشاركان 
في مس���يرات العودة من���ذ انطالقه���ا إليماننا 
بقضيتنا وحقنا بالعودة، إضافة ألننا تعرفنا على 
بعض خاللها، أخترنا أن نقيم حفل االشهار على 
أرض العودة، دون الخ���وف من قناصة االحتالل 
لنثبت لهم أننا قادرون على صنع الفرح والسعادة 

رغم محاوالتهم لقتلها". 
وبينت أن كل عروس تطمح ألن تعقد قرانها في 
صالة أف���راح كبيرة، إال أنه���ا رفضت ذلك، حيث 
فضلت البس���اطة والتواضع ما أكسبها الشعور 
بفرح���ة ال يمكن وصفها خالل الحفل وبعده، كما 

هو حال من حولها من صديقات وأقرباء.

�سيخلدها التاريخ
وفي ذات المقطع، أعرب والد العروس أبو رقعة عن 

مدى س���عادته بقعد قران ابنته داخل مسيرات 
العودة، قائاًل:" يوم ارتب���اط ابنتي بخطيبها من 
أجمل أيام حياتي التي عشتها، خاصة ألن الفرح 
م���أل نفوس كل المتظاهرين في الميدان، وحجم 

المباركات التي تلقاها من عامة الناس".
ف���ي حين، قالت وال���دة العروس والفرح يرس���م 
خطوط���ه عل���ى مالمح وجهه���ا:" لبس���نا الثوب 
الفلسطيني وأخذنا الحناء وكل مستلزمات الفرح، 
وذهبنا إلى الحدود الش���رقية وأكثر ش���يء لفت 
انتباه���ي وجود األهل واألحب���ة وعيونهم كانت 

ترقص من شدة الفرح”. 
وأكدت أن اش���هار ابنته���ا " آالء" بمخيم العودة 
ذكرى سيخلدها التاريخ، وستبقى قصة جميلة 
تروى ألطفالهم، لما له���ا من األثر اإليجابي على 
القضايا الفلس���طينية بما فيها قضية الالجئين 

والعودة لألراضي المحتلة منذ عام 1948م. 

» ناشد وآالء«.. يشقان طريق حياتهما من مسيرات العودة 

غزة/ دعاء احلطاب:
بالث��وب  تتزي��ن  عرو���ٌس  بج��واره  بالكوفي��ة،  يتو�س��ح  " عري���س 
الفل�سطين��ي املط��رز واأكالي��ل ال��ورود، اأمامه��ا يقف مئ��ات امل�ساركني 
بعي��وٍن تلم��ع فرح��ًا، ون�س��وٌة مل يتوقف��ن ع��ن اط��الق الزغاري��د 
وق��ذف ال��ورد، ومكربات �س��وٍت ت�س��دح باأنا�سيد الف��راح املمزوجة 

بالوطني��ة"، هك��ذا ب��دا م�سه��د حفل ا�سه��ار ال�س��اب اجلري��ح نا�سد 
حم��ارب وال�سحفي��ة اآلء اأبو رقعة على اأر�س م�س��رة العودة وك�سر 
احل�س��ار �سرق خانيون�س جنوب قط��اع غزة.   فو�سط ازدحام ميدان 
العودة باملتظاهري��ن واملحت�سدين الذين لزال �سوتهم ي�سدح عاليًا 
بفك احل�س��ار والعي�س بحرية ف��وق اأر�سهم املحتل��ة بطرق �سلمية، 

ورغم دماء ال�سه��داء واجلراح النازفة، وعلى وقع اأ�سوات ر�سا�سات 
الحت��الل املتطاي��رة م��ن كل ح��دب و�س��وب، ورائحة قناب��ل الغاز 
امل�سلية للدموع، اأ�سر العرو�سان على اأن ُيعلنا ارتباطهما باملكان الذي 
اأحباه وجمع بينها، يف ر�سالة لالحتالل مفادها" اأننا قادرون على اأن 

ن�سنع الفرح وال�سعادة فوق اأر�سنا، فلن ُت�سكتها جرائمكم". 

القدس المحتلة/ االستقالل:
طالبت عائلة الجندي األس���ير لدى المقاومة في غزة، أورون شاؤول، 
حكومة االحتالل بعدم توقيع اتفاق تهدئة مع حماس دون إعادة 

جثة ابنها والجندي هدار غولدين.
ووفق المصادر العبرية، فإن عائلة الجندي وجهت رسالة إلى رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس المصغر "الكابينت" قالت 

فيها إن: "أي اتفاق بدون إعادة األبناء هو اتفاق استسالم".
وتتهم عائلة ش���اؤول، نتنياهو بالتصرف انطالًق���ا من اعتبارات 

غريبة في هذه القضية بما في ذلك أجندة سياسية.

عائلة شاؤول تدعو لعدم 
توقيع اتفاق مع حماس 

دون إعادة جثة ابنها
بيت لحم / االستقالل:

نظم أهالي أس���رى مدينة بيت لحم وناشطون، يوم أمس، وقفة ضد قرار رئيس السلطة 
محمود عباس، القاضي بإقالة رئيس هيئة األسرى عيسى قراقع عن منصبه.

وأف���ادت مصادر محلية، أّن العش���رات وقفوا أمام مقر هيئة األس���رى بالمدينة، ورفعوا 
يافطات تندد بالقرار وتدعو للعودة عنه، عاّدًة إياه استهدافا لقضية األسرى.

واعتب���ر أهالي األس���رى، أن "هذه ق���رارات متفردة بعي���دة عن رغبات ونبض الش���ارع 
الفلس���طيني"، مؤكدي���ن أن هذا التس���لط لم يحرز ش���يئا إال جلب الويالت للش���عب 
الفلسطيني. وكان رئيس السلطة عباس أقال قراقع أول أمس، وشّكل لجنة لتسيير أمور 

الهيئة، األمر الذي أثار حالة من السخط في أوساط الشعب الفلسطيني.

غزة/ دعاء حطاب:
طالبت لجنة االسرى في الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين بوقف اإلجراءات العقابية 
بحق األس���رى المقطوعة رواتبهم من قبل 
الس���لطة الفلس���طينية، مؤكدة ان رواتب 
األس���رى خط أحمر ينال من نضال ش���عبنا 

وقضيته بل ويمس بأسر وأبناء األسرى .
وطالب���ت لجنة األس���رى خ���الل اعتصامها 
التضامني مع االس���رى المقطوعة رواتبهم 
يوم أمس أمام مجلس الوزراء الفلس���طيني 
بمدين���ة غزة والت���ي ش���اركت فيها لجنة 

األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية، بضرورة 
وقف اإلجراءات العقابي���ة بحقهم ، والتي 
تعد بمثابة خط أحمر ينال من نضال شعبنا 

وقضيته".
ووصف���ت اللجنة ه���ذه الممارس���ات بأنها 
مس���اس بأس���ر وأبناء األس���رى ما يتطلب 
إخراج ه���ذه القضية اإلنس���انية من دائرة 
االنقسام وعدم الرضوخ للشروط األمريكية 

اإلسرائيلية .
وش���جبت لجن���ة األس���رى ق���رار الس���لطة 
الفلس���طينية بإعفاء األخ المناضل عيسى 

قراقع من مسؤوليته التي تولى من خاللها 
المدافع���ة عن قضايا األس���رى والمحررين، 
معتب���رًة ح���ل دائرة الش���هداء واألس���رى 
ُيمُث���ل رضوخًا كاماًل لإلم���الءات األمريكية 
اإلسرائيلية ويمس بالمش���روع الوطني وال 

يخدم صمود األسرى في سجون االحتالل .
وطالبت اللجنة الس���لطة بالتراجع عن كافة 
اإلجراءات العقابية على شعبنا في قطاع غزة 
، وفي مقدمتها األسرى وعدم التفرد بالقرار 
الوطني الفلس���طيني بعيدًا عن الش���راكة 

الوطنية .

وقفة ببيت لحم احتجاجًا 
على إقالة قراقع 

من هيئة األسرى

وقفة تضامنية مع األسرى المقطوعة رواتبهم

غزة / االستقالل:
توفي طفل صباح يوم أمس السبت، بعد غرقه في أحد المنتجعات السياحية 

وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية في مستش����فى ش����هداء األقصى ، إن الطفل 
براء أبو هربيد ويبلغ من العمر )12 عاما(، وصل إلى المستشفى في 
مدين����ة دير البلح، جثًة هامدة جراء تعرضه للغرق في بركة منتجع 

سياحي.

وفاة طفل غرقا في أحد المنتجعات 
السياحية وسط القطاع

 حفل اإ�سهار ال�سحفية اآلء علي اأبو رقعة على ال�ساب اجلريح نا�سد حمارب يف خميم العودة �سرق خانيون�س
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غزة/ خالد اشتيوي:
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكس���ر 
الحرية  الحصار عن انطالق "سفينة 
3" لكس���ر الحص���ار عن قط���اع غزة، 
مشيرة إلى أنها ستبحر عصر اليوم 

األحد من ميناء غزة.
وقال المتحدث باسم الهيئة أدهم 
أبو سلمية في مؤتمر عقده غرب غزة، 
إن الحراك البحري سيتواصل، داعيا 
الجماهير لالحتشاد اليوم في ميناء 

غزة لوداع الرحلة البحرية.
وذكر أن "الرحلة س���تنطلق من غزة 
نحو العالم؛ لتق���ول نحن ل نملك إلاّ 
هذا الجه���د، ول نملك إلاّ أن نواصل 
نضالنا الشعبي السلمي؛ حتى كسر 
الحص���ار وإنهاء المعان���اة ورفع هذا 

الظلم، ألن غزة تستحق الحياة".
وأدان أب���و س���لمية اعت���داء بحرية 
سفينة  على  اإلس���رائيلي  الحتالل 
الحري���ة الت���ي حملت عل���ى متنها 
متضامنين أجانب، مؤك���ًدا أن ذلك 
الحتالل  "جريمة جدي���دة يرتكبها 
ا منه أنه قادر  بحق هؤلء األحرار؛ ظناًّ
على كس���ر عزيمتن���ا وارادتنا ورغبة 
الحياة الموجودة لدين���ا ولكل أحرار 

العالم".
ولف���ت إل���ى أن "إس���رائيل تعتقد 
بحق  المتواصل���ة  بجرائمه���ا  أن���ه 
س���تثنينا  والنش���طاء  العالم  أحرار 
عن مواصلة الحراك بح���ًرا وبًرا حتى 
إنه���اء معان���اة القط���اع، ونقول إن 
ا بحقنا  كنا هو إيمان مناّ حراكنا وتحراّ

الكامل بالحياة وغزة تستحق الحياة 
الكريمة".

وأكد أبو س���لمية أن رس���الة اسطول 
الحري���ة "5" وإن لم يص���ل إلى غزة 
فإنها وصلت لكل العالم؛ "إذ كشفت 
الوج���ه الحقيقي لالحت���الل الذي ل 
يراع���ي  قيم���ًا أو مواثي���ق أو أعرافًا 
دولي���ة، ويعتقد أنه ف���وق القانون 

والقيم".
وش���دد عل���ى أن جه���ود وفعاليات 
هيئته ستتواصل انطالًقا من القطاع 

إل���ى الخ���ارج وبالعك���س حتى رفع 
المعاناة والحصار عن شعبنا في غزة.

وطال���ب المجتمع الدول���ي بالضغط 
على الحتالل إلنهاء معاناة غزة؛ "ألن 
الصمت ع���ن ذلك جريم���ة"، محماًل 
الحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة 
المتضامني���ن الذين اختطفهم من 

على متن سفينة الحرية.
م���ن جهت���ه دان رئي���س اللجن���ة 
القانونية في الهيئة الوطنية العليا 
لمسيرة العودة وكسر الحصار أيمن 

علي اعت���داء بحري���ة الحتالل على 
س���فينة الحرية "5"، معتبًرا ما جرى 
خرًقا واضًحا وصريًحا للقانون الدولي 

وقانون حرية المالحة الدولية.
المسؤولية  الحتالل  ل سلطات  وحماّ
المتضامنين  الكامل���ة ع���ن حي���اة 
وس���المتهم، مش���دًدا على "أن هذه 
الجرائم اإلس���رائيلية ل���ن تمر مرور 
الكرام، وس���توثق لمالحقة الحتالل 
في  اإلس���رائيليين  الحرب  ومجرمي 

المحاكم الدولية.

 

إعالن طرح عطاء
إلضافة طابق لمبنى هيئة اإلغاثة 

اإلنسانية التركية
عطاء رقم : 2018/07

محافظة غزة
هيئة الغاثة النس���انية و الحريات التركية)IHH ( و هي مؤسس���ة دولية تعمل 

في مجال الغاثة و التنمية و الدفاع عن الحريات في العالم و كما تعمل في اغاثة 
وتنمية المجتمع الفلسطيني و الدفاع عن حقوقه و حرياته و لقد تم افتتاح مكتب 
لها في قطاع غزة منذ العام 2009 و من هذا المنطلق تعلن عن طرح عطاء إلضافة 

طابق لمبنى هيئة الغاثة النسانية التركية في مدينة غزة.
لذا ندعو ش���ركات المق���اولت ذات التخصص و المؤهلة للتقدم للعطاء س���واًء 
منف���ردة أو ائتالفًا مع مقاولين آخرين والمصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية 

واتحاد المقاولين الفلسطينيين لغاية درجة ثالثة أبنية.
 IHH و كما يمكن للراغبين بالش���تراك ف���ي هذا العطاء مراجعة مقر مؤسس���ة
بغزة، والكائن في ارض الكتيبة مقابل ديوان الموظفين بغزة مصطحبين معهم 
شهادة تصنيف أصلية وس���ارية المفعول وختم الشركة ، وذلك ابتداء من يوم 
الحد بتاريخ 2018/08/5  من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية من بعد 
ظهر أيام الدوام الرسمي ولغاية يوم االثالثاء الموافق 2018/08/7 و ذلك مقابل 

مبلغ نقدي 100 $ دولر امريكي غير مسترد. 
كما س���تنظم زيارة ميدانية للموقع يوم الثالثاء المواف���ق 2018/08/7 في  مقر 
مؤسسة IHH الساعة الثانية عشرة ظهرا , و من ثم سيتم عقد اجتماع تمهيدي 
بنف���س اليوم بعد الزيارة الميدانية مباش���رة في مقر مؤسس���ة IHH  في نفس 

العنوان المذكور سابقا.
كما يجب ارفاق كفالة دخول العطاء مع العطاء و ذلك حسب ماورد في مستندات 
العط���اء و بقيم���ة )10000$( و تكون على ش���كل كفالة بنكي���ة مصدقة لصالح 
مؤسسة IHH غزة, ويكون عرض السعر و الكفالة ساري المفعول لمدة )90 يومًا( 

من التاريخ المحدد لتسليم العطاءات وترفق داخل مظروف العطاء المغلق. 
و يتم تسليم العطاء في مقر مؤسسة IHH بغزة في ظرف مغلق و مختوم ومكتوب 
عليهما اسم العطاء ورقمه مرفقًا بكافة الوثائق المطلوبة و الموقعة و المختومة من 
المقاول وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 2016/08/9 الساعة الواحدة 

ظهرًا ويتم فتح المظاريف الساعه الواحدة وعشر دقائق بنفس اليوم.
أجرة هذا اإلعالن لمرتين  على الشركة التي يرسو عليها العطاء

لال�ستف�سار : ميكن مراجعة مكتب م�ؤ�س�سة IHH غزة
تلف�ن: 2626553 و ج�ال:0597100798 

هيئة كسر الحصار: إطالق »سفينة الحرية 3« من غزة اليوم

) APA images (      جانب من امل�ؤمتر ال�سحفي بغزة اأم�س

ستوكهولم/ الستقالل:
كشف ناشطان سويديان شاركا في 
"سفينة العودة" لكس����ر الحصار عن 
قطاع غزة، ع����ن تعرضهما للتعذيب 
والس����رقة خ����الل احتجازهم����ا ف����ي 

"إسرائيل".
واعترض الجيش "اإلسرائيلي"، األحد 
الماضي، السفينة القادمة من أوروبا، 
في المياه الدولية، لمنعها من كس����ر 
الحصار المفروض عل����ى غزة منذ 12 

عاما.
وقالت ديفانا لفريني، وهي ناش����طة 
إلى مطار  أثناء عودته����ا  س����ويدية، 
أرلن����دا، ف����ي العاصمة الس����ويدية 
اس����تكهولم، بعد اإلف����راج عنها: إن 
اعترضت "سفينة  "إسرائيلية"  زوارق 
العودة" بينما كانت في المياه الدولية.

وأوضحت أن����ه رغم قولهم مرارا إنهم 
ف����ي المي����اه الدولي����ة، إل أن جن����ودا 
"إس����رائيليين" صعدوا إلى السفنية، 
ومارس����وا العنف بحق النش����طاء، ما 

عرض حياتهم للخطر.
وقالت: "إن الجنود الصهانية انهالوا 
بالضرب على رأس����ي أثناء محاولتهم 

الس����يطرة على الس����فينة، فضال عن 
بالقتل،  للتهدي����د  تعرض قائده����ا 
والعتداء على ناش����ط أخ����ر بالضرب 
عل����ى ظهره وعنق����ه وذراعه، وأصيب 
ناشط آخر بنزيف في عنقه، فيما رموا 
نشطاء من الطابق العلوي إلى السفلي 

)من السفينة(".

وأضاف����ت " تعرضن����ا للتعذيب في 
الزنزانة خالل احتجازنا على مدار أربعة 
أيام، لم يس����مح لنا جن����ود الحتالل 
الزنزانة،  ف����ي  بالنوم  اإلس����رائيليين 
حيث كان الحراس يأت����ون مرارا إلينا 

ويرغموننا على النهوض".
فيم����ا ق����ال زميله����ا أندرس����ون: إن 

جنودا "إس����رائيليين" سرقوا أغراضه 
الشخصية، ومنها "بطاقات ائتمانية 

وهواتف وأشياء أخرى كثيرة".
العودة  أن "نشطاء س����فينة  وأضاف 
تعرض����وا للتعذي����ب، موضح����ًا أن����ه 
تعرض للصعق في جسده بمسدس 

كهربائي.

لندن/ الستقالل:
أكد رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، والعضو المؤسس 
في تحالف أس���طول الحرية، زاهر بي���راوي، اعتقال قوات البحرية 
ا من خمس دول كانوا على متن  "اإلس���رائيلية" )12( ناش���طًا دولًياّ

سفينة "حرية" المتجهة لكسر الحصار عن غزة.
وأكد بيراوي في بيان صحفي صدر عنه يوم أمس السبت، أن جنود 

الحتالل "اإلسرائيلي" تعاملوا بعنف مع المتضامنين الدوليين.
وقال بيراوي: "تكرار هذه الجرائم اإلس���رائيلية بحق المتضامنين 
الدوليين، وبحق سفن كس���ر الحصار، يؤكد طبيعة دولة الحتالل 

كدولة خارجة على القانون، وأنها ل تقيم وزنًا لحقوق اإلنسان".
وطال���ب دول العال���م الحر ببذل جهد حقيق���ي للضغط على دولة 

الحتالل إلنهاء الحصار ووضع حد لهذه القرصنة "اإلسرائيلية".
وأض���اف بيراوي "رس���الة س���فن الحري���ة وصلت لغ���زة والعالم، 
والعتداءات اإلس���رائيلية بحق السفن ستزيد من وتيرة التضامن 
الدولي السلمي على الصعد كافة، وأن جهود كسر الحصار وإنهاء 

الحتالل لن تتوقف".
وجدد بيراوي التأكيد على أن سفن كسر الحصار هي جهد شعبي 
س���لمي وقانوني ل تش���كل تهديدًا لدولة الحت���الل، وهي حملة 
إعالمية وسياسية لفضح ممارس���ات الحتالل، وإظهار حقيقتها 
كدولة عنصرية وخارجة على القانون، مؤكدًا أنها تحمل رسالة حب 
وس���الم وأمل للشعب الفلسطيني الذي يعاني من جريمة الحصار 

منذ 12 عاما".
وشدد بيراوي على أن المتضامنين الدوليين المشاركين في سفن 
كس���ر الحصار، والمشاركين في األنشطة التضامنية كافة مع غزة، 
يقومون بواجبهم القانوني واإلنساني المطلوب منهم، وهو واجب 

كل أحرار العالم تجاه غزة.
وقال بيراوي:" سفن الحرية قد تكون صغيرة بحجمها، لكنها كبيرة 
برس���التها وتضامنها، وهي مقدرة جدًا من الفلسطينيين عمومًا، 

ومن أهلنا في غزة على وجه الخصوص".

بيراوي: جهود كسر 
حصار غزة لن تتوقف

ناشطو »سفينة العودة«: تعرضنا
 للتعذيب والسرقة في »إسرائيل«

حلظة و�س�ل الن�سطاء ال�س�يديني بالدهم  

غزة/ الستقالل:
اس���تنكر رئي���س اللجنة الش���عبية 
لمواجه���ة الحص���ار النائ���ب جم���ال 
الخضري، الستيالء على سفينة كسر 
الحتالل  واعتق���ال  الثانية  الحص���ار 
اإلس���رائيلي المتضامني���ن األجانب، 
معتب���رًا ذل���ك قرصن���ة بحري���ة غير 

أخالقية.
 وأك���د النائب الخضري في تصريح له، 

أن السفينة التضامنية تأتي استنكارًا 
ورفضًا للحصار اإلسرائيلي الظالم وغير 
القانوني وغير األخالق���ي والذي يعد 
عقوبة جماعية ض���د أكثر من مليوني 

إنسان في غزة.
عل���ى  العت���داء  أن   عل���ى  وش���دد 
بحرية،  قرصنة  عملي���ة  المتضامنين 
ألنه���م أبحروا م���ن موانئهم بطريقة 
قانوني���ة للوص���ول لغ���زة المحاصرة 

والمحتلة والتي يدع���ي الحتالل انه 
انسحب منها ويسوق هذا على العالم 

لكنه يمارس الحتالل بكل تفاصيله.
ودعا الخض���ري إلى ض���رورة مواجهة 
خطة »خنق غزة« اإلس���رائيلية بمزيد 
من التضام���ن العربي والدولي مع غزة، 
والتعبي���ر ع���ن رفضه له���ذا الحصار 
والعم���ل على وقفه وإنهائه بش���كل 

فوري وسريع.

الخضري: االستيالء على سفينة الحرية قرصنة جديدة
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دولة فل�سطني
  وزارة احلكم املحلي

 بلدية رفح                                  
إعالن هام صادر عن بلدية رفح  

   بخصوص المركز التجاري
تعلن بلدية رفح لجميع المس���تأجرين السابقين في المركز التجاري 
برفح الذين تم تسوية أوضاعهم واقرار التفاهمات معهم وتحديد 

محالتهم.
أن���ه يتوجب عليهم دف���ع األجرة الجديدة كاملة عن س���نة إيجارية 
واح���دة في موع���د اقصاه الس���اعة الواحدة ظهرا من ي���وم الثالثاء 
الموافق 07/08/2018 وفي حالة التخلف عن الموعد المحدد سيفقد 
الشخص حقه في استئجار المحل وسيتم عرض المحل للمزاد الذي 

تم تحديده الساعة العاشرة صباحا من يوم الثالثاء 14/08/2018 .
هذا وس���يكون يوم الخميس الموافق 16/08/2018 موعدا الفتتاح 

المركز التجاري .
وعليه نطلب من جميع اإلخوة المعنيين مراجعة البلدية والحضور في 
المواعيد المذكورة أعاله لتسديد ما عليهم من التزامات مالية للبلدية 

دون تأخير وكل من يتأخر يفقد حقه في التأجير .
 والله الموفق

 رئي�س بلدية رفح
    اأ.�سبحي عبد الفتاح ابو ر�سوان

رام الله/ االستقالل:
 دع���ا رئيس بلدية بيتونيا ربح���ي دولة إلى تفعيل وتصعيد المقاومة الش���عبية ضد 
االحتالل وإجراءاته، مؤكدا أن المقاومة الش���عبية السلمية هى أحد أشكال النضال التي 

تستطيع كل شرائح وفئات الشعب المشاركة فيها وأن تكون جزءًا أساسيًا منها.
وأكد دولة في بيان صحفي، أن المقاومة الشعبية في نعلين وبلعين وبدرس واآلن قرية 
الخان األحمر هي حق مشروع للشعب الذي يرزح تحت نير االحتالل واالستعمار وهي حق 

كفلته كل األعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
وشدد دولة على أن تغليب شكل من أشكال المقاومة في مرحلة معينة ال يعني إلغاء أو 
التقليل من شأن وأهمية األشكال األخرى التي ال بد من التكامل مع بعضها في منظومة 

واحدة تحقق األهداف الوطنية التي انطلقت من أجلها المقاومة.
وأضاف ان المقاومة الشعبية جلبت تأييدًا دوليًا ودعمًا عالميا للشعب وقضيته الوطنية، 

وخلقت شروخًا في المجتمع اإلسرائيلي، وشكلت هاجسًا لالحتالل.
وأكد أن الغاية هي إنجاز المشروع الوطني وتوفير عوامل النجاح للمقاومة الشعبية من 

خالل وحدة الشعب والوطن والنظام السياسي

خانيونس/ االستقالل: 
نظم���ت بلدية خ���ان يونس جن���وب قطاع 
غزة حفاًل لتكريم رئيس مجلس���ها السابق 
المهن���دس يحيى األس���طل على جهوده 
خ���الل فترة عمله في رئاس���ة البلدية التي 
استمرت 6سنوات تميزت بالعطاء واتسمت 
بالع���زم واإلصرار والثبات، وكذلك مراس���م 
تس���ليم رئاس���ة البلدي���ة للمهندس عالء 

الدين البطة خلفًا له.
وحضر الحف���ل الذي أقيم في قاعة البلدية 
الخميس عدد من ال���وزراء ونواب المجلس 
التش���ريعي وأعض���اء المجل���س البل���دي 
وممثلون عن وزارة الحكم المحلي ورؤس���اء 
البلدي���ات ومصلحة مياه بلديات الس���احل 
ومخاتي���ر خانيون���س والمجل���س الع���ام 
للعائالت ، وملتقى أبن���اء عائالت محافظة 
خ���ان يون���س،  ولج���ان األحي���اء والنخب 
والمثقفون، إضافة إلى حش���د من موظفي 

البلدية.
وبين عري���ف الحفل القائ���م بأعمال مدير 
دائرة العالقات العامة المهندس حازم الفرا 
أن الفعالي���ة تأتي ك���رد للجميل والعرفان 
لقام���ة علمي���ة وعملي���ة من أبن���اء مدينة 
خانيونس التي ُعرفت بمهنيتها وجهدها 

منقطع النظير، مؤكدًا عل���ى أن فترة تولي 
األسطل لرئاس���ة البلدية اتسمت بتحقيق 
قف���زات نوعية على صعي���د كافة مجاالت 
والتكنولوج���ي  واإلداري  البل���دي  العم���ل 
وحص���ول البلدية عل���ى مرات���ب متقدمة 
وجوائز عربية واتفاقيات توأمة مع العديد 
م���ن المدن العربية والعالمي���ة، إضافة إلى 
تحقيق ش���راكات واس���عة م���ع المانحين 

والمؤسسات الدولية.
وفي كلمته، أثنى وكيل وزارة الحكم المحلي 
المهندس س���عيد عمار  على جهود بلدية 
خانيونس خالل فترة تولي األسطل لرئاسة 
البلدية، والذي كان مثااًل لألمانة والمهنية 
واإلخ���الص في العمل، حي���ث أدى األمانة 
بحقها وقدم ب���ال حدود وعمل بش���فافية 
ونزاهة وأرسى قواعد الحكم الرشيد، مشيرًا 
إل���ى أن وزارة الحكم المحل���ي تولي بلدية 
خانيونس أهمية كبرى ال سيما وأنها كانت 
األفضل أداء على مستوى بلديات قطاع غزة 

في عدة مجاالت.
وشكر رئيس البلدية الس���ابق م. األسطل 
الحضور بكافة مناصبهم وألقابهم، شاكرًا 
زم���الؤه من أعضاء المجل���س البلدي وكافة 
الموظفين الذين س���اندوه خالل فترة عمله 

على الرغم من صعوبات الحصار الخانق.
ووجه األس���طل رسالة إلى خلفه المهندس 
البطة قائاًل فيها بأن:  "الحمل ثقيل والبلدية 
أمانة في عنقك وال يج���وز أن تعطي من ال 
يس���تحق"، داعيًا إياه إلى تغليب المشورة 
في كل أمر  لتحقيق المصلحة العامة التي 

ينشدها كل حريص على مقدرات شعبنا .
وب���دوره أكد م. البط���ة أن بلدية خانيونس 
تودع قامة كبيرة وركيزة أساسية من ركائز 
العمل الخدماتي والمؤسس���ي التي بذلت 
كل الجهود لخدمة ش���عبنا وأبناء مدينتنا، 
مشيرًا إلى أن المهندس األسطل كان مثااًل 
ونموذجًا حيًا ُيحتذى به في الجد واإلخالص 

والتفاني في العمل.
وأش���اد البط���ة بجه���ود موظف���ي البلدية 
وإنجازاتهم التي هي ثمار غراسهم ضمن 
روح العم���ل الجماع���ي، مؤكدًا ب���أن بلدية 
خانيونس ستبقى رائدة في تقديم أفضل 

الخدمات للمواطنين. 
وتخلل الحفل عرض مرئي إلنجازات البلدية 
خالل الفت���رة الس���ابقة، ومن ث���م تكريم 
المهندس األس���طل من قبل إدارة البلدية 
وكذلك م���ن بعض المؤسس���ات المحلية 

والتجمعات العائلية.

بلدية خانيونس تكرم رئيسها
 السابق وتحتفي برئيسها الجديد 

غزة/ االستقالل: 
أعلنت بلدية غزة عن األفالم الفائزة في مسابقة " 
شركاء " لألفالم القصيرة  "2"   خالل حفل نظمته 
العالق���ات العامة واإلعالم دائ���رة في البلدية في 
مركز رشاد الشوا الثقافي، ضمن جهودها الهادفة 

لتوعية المجتمع ودعم المبدعين في المدينة .
 وحض���ر الحفل؛ عضوا المجلس  البلدي تيس���ير 
البلتاجي، و م . غاد العابد، وممثلون عن ش���ركتي 
الوطنية موبايل ومشارق للدعاية واإلعالن- راعيتي 
الحفل - ، وعدد من المهتمين والمخرجين، وجمع 

غفير من المواطنين .
وتمحورت المس���ابقة حول ثالثة عناوين رئيسة 
ه���ي: جائزة غ���زة بيتنا، وجائزة الصح���ة والبيئة، 
وجائ���زة الش���راكة والتنمية وتناف���س نحو )55( 
مش���اركا على محاور المسابقة الثالث في المرحلة 
األولى تم تصفيتها وفقا لتقييم لجنة متخصصة 
إلى ) 17( فيلما ثم تم عرضها للتصويت للجمهور 
لم���دة أس���بوع على صفح���ة البلدية عل���ى موقع 

التواصل االجتماعي ) فيس بوك(
وفاز بالمرك���ز األول عن محور " غزة بيتنا " فيلم  " 
حاف���ظ على صورتك " من إخ���راج محمود أبو عابد 
وتاله  ف���ي المركز الثاني فيلم " ليش هيك " من 
إخراج رمضان أبو العمرين، فيما حصل على المركز 
الثال���ث من المحور فيلم " راحة بال " من إخراج آالء 

العصار .
أما محور " الصح���ة والبيئة " فحصل فيلم " تريال 
" م���ن إخراج عبد الرحمن أب���و الحمران على المركز 
األول، وفيلم »أثر رجع���ي« على المركز الثاني من 
إخراج محم���د الفرخ، وحصل فيل���م " خلينا نفكر 

شوي" من إخراج حنين كراز على المركز الثالث في 
محور الصحة والبيئة . 

وفي محور " الشراكة والتنمية " فاز بالمركز األول 
فيلم "شركاء في التغيير" من إخراج أسماء ياسين، 
وفيلم " إنها مس���ؤوليتي" فاز بالمركز الثاني من 
إخراج سماح جرادة، فيما حصل فيلم " رحمة " من 
إخراج أحمد مس���لم على المركز الثالث في محور 

الصحة والبيئة . 
وتنافس على المراكز الثالثة األولى من كل محور 
نحو ) 55( فيلما تقدم بها مش���اركون للمسابقة 

خالل الفترة الممتدة من ش���هر مارس / آذار  من 
العام 2017 وحتى 30 من ش���هر تموز/ يوليو من 
نفس العام  وتأخرت إقام���ة الحفل واإلعالن  عن 
األفالم الفائزة بسبب األوضاع التي يمر بها قطاع 

غزة وحالة الطوارئ التي تعمل بها البلدية . 
وج���رى تقيي���م األفالم م���ن خالل لجن���ة تقييم 
متخصصة كلفتها البلدية وتكونت من أس���تاذ 
اإلع���الم بالجامع���ة اإلس���المية بغزة د . محس���ن 
اإلفرنجي، والمخرج محمد الحو، و م . حسين عودة 
من العالقات العامة في بلدية غزة وتم تخصيص 

نس���بة 80 % للجنة التحكي���م و 20 % من خالل 
تصويت الجهور الذي جرى من خالل عرض األفالم 
الفائ���زة في المرحل���ة الثانية م���ن التقييم على 
صفحة بلدية غزة على موقع التواصل االجتماعي 

) فيس بوك (   
وكان���ت لجنة التحكيم الت���ي كلفتها البلدية قد 
اخت���ارت ) 17( فيلم���ا من ) 55( فيلما تنافس���ت 
في المسابقة وتم طرحها لتصويت الجمهور عبر 
صفحة البلدية على )الفيس بوك(  لمدة أس���بوع  
وعلى أساس نس���بة التصويت تم اختيار األفالم 
الفائزة وفق���ا لعدد المتفاعلي���ن وتقييم اللجنة 

المتخصصة  .
وهنأ عضو المجلس البلدي تيس���ير البلتاجي في 
كلمة ألقاها خالل الحفل نيابة عن رئيس البلدية 
الفائزين في المسابقة على جهودهم وقدرتهم 
على إنتاج أفالم تساهم في زيادة الوعي الثقافي 
في مجال الحف���اظ على البيئ���ة والنظافة وقطرة 

المياه .
من جهته أشاد مدير التسويق في شركة الوطنية 
موبايل رجب السراج بالمسابقة، معتبرًا أن تمثل 
خطوة هامة ف���ي تعزيز الوعي ل���دى المواطنين 
والحف���اظ على مدينة غزة جميل���ة ونظيفة تزخر 

بمواطنيها ومرافقها وعمرانها .
بدوره؛ شكر مدير ش���ركة مشارق رامي الدريملي، 
بلدي���ة غزة على تنظيمها للمس���ابقة ودورها في 
تعزيز  ثقافة اإلب���داع والمعرفة لدى المواطنين، 
مش���يرًا إلى أن مس���ابقة ش���ركاء حدث هام في 
تعزيز مشاركة المجتمع في البناء والتغيير ودعم 

الموهوبين والمبدعين .  

بلدية غزة تعلن عن األفالم الفائزة في مسابقة »شركاء« لألفالم القصيرة »2«

جانب من اإعالن بلدية غزة عن الأفالم الفائزة يف م�سابقة �سركاء لالأفالم الق�سرية 2

دعوة لتصعيد المقاومة 
الشعبية ضد االحتالل

رام الله/ االستقالل: 
لقي ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب 207 
آخ���رون بجروح مختلفة، ج���راء 277 حادث 
سير وقعت األس���بوع الماضي في الضفة 

الغربية.
وأفاد بي���ان إدارة العالقات العامة واإلعالم 

بالش���رطة، امس الس���بت، بأن إدارة شرطة 
المرور س���جلت 277 حادث سير، نتج عنها 
مصرع ستة أشخاص وإصابة 207 آخرين، 
وصفت إصابة ثالثة منهم بالخطيرة، و20 

بالمتوسطة، و184 بالطفيفة.
وأضاف البيان ان ش���رطة المرور فحصت 

األسبوع الماضي 9913 مركبة، وأنزلت عن 
الش���ارع 578 مركبة ال تتوفر بها ش���روط 
السالمة العامة، فيما حررت 4923 مخالفة 
مروري���ة، وحجزت 145 مركب���ة للتأكد من 
قانونيته���ا، وأتلف���ت 429 مركب���ة غير 

قانونية.

مصرع 6 أشخاص في 277 حادث سير األسبوع الماضي
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دولة فل�سطني
  وزارة احلكم املحلي

 بلدية رفح                                  
إعالن هام صادر عن بلدية رفح  

   بخصوص المركز التجاري
تعلن بلدية رفح لجميع المس���تأجرين السابقين في المركز التجاري 
برفح الذين تم تسوية أوضاعهم واقرار التفاهمات معهم وتحديد 

محالتهم.
أن���ه يتوجب عليهم دف���ع األجرة الجديدة كاملة عن س���نة إيجارية 
واح���دة في موع���د اقصاه الس���اعة الواحدة ظهرا من ي���وم الثالثاء 
الموافق 07/08/2018 وفي حالة التخلف عن الموعد المحدد سيفقد 
الشخص حقه في استئجار المحل وسيتم عرض المحل للمزاد الذي 

تم تحديده الساعة العاشرة صباحا من يوم الثالثاء 14/08/2018 .
هذا وس���يكون يوم الخميس الموافق 16/08/2018 موعدا الفتتاح 

المركز التجاري .
وعليه نطلب من جميع اإلخوة المعنيين مراجعة البلدية والحضور في 
المواعيد المذكورة أعاله لتسديد ما عليهم من التزامات مالية للبلدية 

دون تأخير وكل من يتأخر يفقد حقه في التأجير .
 والله الموفق

 رئي�س بلدية رفح
    اأ.�سبحي عبد الفتاح ابو ر�سوان

رام الله/ االستقالل:
 دع���ا رئيس بلدية بيتونيا ربح���ي دولة إلى تفعيل وتصعيد المقاومة الش���عبية ضد 
االحتالل وإجراءاته، مؤكدا أن المقاومة الش���عبية السلمية هى أحد أشكال النضال التي 

تستطيع كل شرائح وفئات الشعب المشاركة فيها وأن تكون جزءًا أساسيًا منها.
وأكد دولة في بيان صحفي، أن المقاومة الشعبية في نعلين وبلعين وبدرس واآلن قرية 
الخان األحمر هي حق مشروع للشعب الذي يرزح تحت نير االحتالل واالستعمار وهي حق 

كفلته كل األعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
وشدد دولة على أن تغليب شكل من أشكال المقاومة في مرحلة معينة ال يعني إلغاء أو 
التقليل من شأن وأهمية األشكال األخرى التي ال بد من التكامل مع بعضها في منظومة 

واحدة تحقق األهداف الوطنية التي انطلقت من أجلها المقاومة.
وأضاف ان المقاومة الشعبية جلبت تأييدًا دوليًا ودعمًا عالميا للشعب وقضيته الوطنية، 

وخلقت شروخًا في المجتمع اإلسرائيلي، وشكلت هاجسًا لالحتالل.
وأكد أن الغاية هي إنجاز المشروع الوطني وتوفير عوامل النجاح للمقاومة الشعبية من 

خالل وحدة الشعب والوطن والنظام السياسي

خانيونس/ االستقالل: 
نظم���ت بلدية خ���ان يونس جن���وب قطاع 
غزة حفاًل لتكريم رئيس مجلس���ها السابق 
المهن���دس يحيى األس���طل على جهوده 
خ���الل فترة عمله في رئاس���ة البلدية التي 
استمرت 6سنوات تميزت بالعطاء واتسمت 
بالع���زم واإلصرار والثبات، وكذلك مراس���م 
تس���ليم رئاس���ة البلدي���ة للمهندس عالء 

الدين البطة خلفًا له.
وحضر الحف���ل الذي أقيم في قاعة البلدية 
الخميس عدد من ال���وزراء ونواب المجلس 
التش���ريعي وأعض���اء المجل���س البل���دي 
وممثلون عن وزارة الحكم المحلي ورؤس���اء 
البلدي���ات ومصلحة مياه بلديات الس���احل 
ومخاتي���ر خانيون���س والمجل���س الع���ام 
للعائالت ، وملتقى أبن���اء عائالت محافظة 
خ���ان يون���س،  ولج���ان األحي���اء والنخب 
والمثقفون، إضافة إلى حش���د من موظفي 

البلدية.
وبين عري���ف الحفل القائ���م بأعمال مدير 
دائرة العالقات العامة المهندس حازم الفرا 
أن الفعالي���ة تأتي ك���رد للجميل والعرفان 
لقام���ة علمي���ة وعملي���ة من أبن���اء مدينة 
خانيونس التي ُعرفت بمهنيتها وجهدها 

منقطع النظير، مؤكدًا عل���ى أن فترة تولي 
األسطل لرئاس���ة البلدية اتسمت بتحقيق 
قف���زات نوعية على صعي���د كافة مجاالت 
والتكنولوج���ي  واإلداري  البل���دي  العم���ل 
وحص���ول البلدية عل���ى مرات���ب متقدمة 
وجوائز عربية واتفاقيات توأمة مع العديد 
م���ن المدن العربية والعالمي���ة، إضافة إلى 
تحقيق ش���راكات واس���عة م���ع المانحين 

والمؤسسات الدولية.
وفي كلمته، أثنى وكيل وزارة الحكم المحلي 
المهندس س���عيد عمار  على جهود بلدية 
خانيونس خالل فترة تولي األسطل لرئاسة 
البلدية، والذي كان مثااًل لألمانة والمهنية 
واإلخ���الص في العمل، حي���ث أدى األمانة 
بحقها وقدم ب���ال حدود وعمل بش���فافية 
ونزاهة وأرسى قواعد الحكم الرشيد، مشيرًا 
إل���ى أن وزارة الحكم المحل���ي تولي بلدية 
خانيونس أهمية كبرى ال سيما وأنها كانت 
األفضل أداء على مستوى بلديات قطاع غزة 

في عدة مجاالت.
وشكر رئيس البلدية الس���ابق م. األسطل 
الحضور بكافة مناصبهم وألقابهم، شاكرًا 
زم���الؤه من أعضاء المجل���س البلدي وكافة 
الموظفين الذين س���اندوه خالل فترة عمله 

على الرغم من صعوبات الحصار الخانق.
ووجه األس���طل رسالة إلى خلفه المهندس 
البطة قائاًل فيها بأن:  "الحمل ثقيل والبلدية 
أمانة في عنقك وال يج���وز أن تعطي من ال 
يس���تحق"، داعيًا إياه إلى تغليب المشورة 
في كل أمر  لتحقيق المصلحة العامة التي 

ينشدها كل حريص على مقدرات شعبنا .
وب���دوره أكد م. البط���ة أن بلدية خانيونس 
تودع قامة كبيرة وركيزة أساسية من ركائز 
العمل الخدماتي والمؤسس���ي التي بذلت 
كل الجهود لخدمة ش���عبنا وأبناء مدينتنا، 
مشيرًا إلى أن المهندس األسطل كان مثااًل 
ونموذجًا حيًا ُيحتذى به في الجد واإلخالص 

والتفاني في العمل.
وأش���اد البط���ة بجه���ود موظف���ي البلدية 
وإنجازاتهم التي هي ثمار غراسهم ضمن 
روح العم���ل الجماع���ي، مؤكدًا ب���أن بلدية 
خانيونس ستبقى رائدة في تقديم أفضل 

الخدمات للمواطنين. 
وتخلل الحفل عرض مرئي إلنجازات البلدية 
خالل الفت���رة الس���ابقة، ومن ث���م تكريم 
المهندس األس���طل من قبل إدارة البلدية 
وكذلك م���ن بعض المؤسس���ات المحلية 

والتجمعات العائلية.

بلدية خانيونس تكرم رئيسها
 السابق وتحتفي برئيسها الجديد 

غزة/ االستقالل: 
أعلنت بلدية غزة عن األفالم الفائزة في مسابقة " 
شركاء " لألفالم القصيرة  "2"   خالل حفل نظمته 
العالق���ات العامة واإلعالم دائ���رة في البلدية في 
مركز رشاد الشوا الثقافي، ضمن جهودها الهادفة 

لتوعية المجتمع ودعم المبدعين في المدينة .
 وحض���ر الحفل؛ عضوا المجلس  البلدي تيس���ير 
البلتاجي، و م . غاد العابد، وممثلون عن ش���ركتي 
الوطنية موبايل ومشارق للدعاية واإلعالن- راعيتي 
الحفل - ، وعدد من المهتمين والمخرجين، وجمع 

غفير من المواطنين .
وتمحورت المس���ابقة حول ثالثة عناوين رئيسة 
ه���ي: جائزة غ���زة بيتنا، وجائزة الصح���ة والبيئة، 
وجائ���زة الش���راكة والتنمية وتناف���س نحو )55( 
مش���اركا على محاور المسابقة الثالث في المرحلة 
األولى تم تصفيتها وفقا لتقييم لجنة متخصصة 
إلى ) 17( فيلما ثم تم عرضها للتصويت للجمهور 
لم���دة أس���بوع على صفح���ة البلدية عل���ى موقع 

التواصل االجتماعي ) فيس بوك(
وفاز بالمرك���ز األول عن محور " غزة بيتنا " فيلم  " 
حاف���ظ على صورتك " من إخ���راج محمود أبو عابد 
وتاله  ف���ي المركز الثاني فيلم " ليش هيك " من 
إخراج رمضان أبو العمرين، فيما حصل على المركز 
الثال���ث من المحور فيلم " راحة بال " من إخراج آالء 

العصار .
أما محور " الصح���ة والبيئة " فحصل فيلم " تريال 
" م���ن إخراج عبد الرحمن أب���و الحمران على المركز 
األول، وفيلم »أثر رجع���ي« على المركز الثاني من 
إخراج محم���د الفرخ، وحصل فيل���م " خلينا نفكر 

شوي" من إخراج حنين كراز على المركز الثالث في 
محور الصحة والبيئة . 

وفي محور " الشراكة والتنمية " فاز بالمركز األول 
فيلم "شركاء في التغيير" من إخراج أسماء ياسين، 
وفيلم " إنها مس���ؤوليتي" فاز بالمركز الثاني من 
إخراج سماح جرادة، فيما حصل فيلم " رحمة " من 
إخراج أحمد مس���لم على المركز الثالث في محور 

الصحة والبيئة . 
وتنافس على المراكز الثالثة األولى من كل محور 
نحو ) 55( فيلما تقدم بها مش���اركون للمسابقة 

خالل الفترة الممتدة من ش���هر مارس / آذار  من 
العام 2017 وحتى 30 من ش���هر تموز/ يوليو من 
نفس العام  وتأخرت إقام���ة الحفل واإلعالن  عن 
األفالم الفائزة بسبب األوضاع التي يمر بها قطاع 

غزة وحالة الطوارئ التي تعمل بها البلدية . 
وج���رى تقيي���م األفالم م���ن خالل لجن���ة تقييم 
متخصصة كلفتها البلدية وتكونت من أس���تاذ 
اإلع���الم بالجامع���ة اإلس���المية بغزة د . محس���ن 
اإلفرنجي، والمخرج محمد الحو، و م . حسين عودة 
من العالقات العامة في بلدية غزة وتم تخصيص 

نس���بة 80 % للجنة التحكي���م و 20 % من خالل 
تصويت الجهور الذي جرى من خالل عرض األفالم 
الفائ���زة في المرحل���ة الثانية م���ن التقييم على 
صفحة بلدية غزة على موقع التواصل االجتماعي 

) فيس بوك (   
وكان���ت لجنة التحكيم الت���ي كلفتها البلدية قد 
اخت���ارت ) 17( فيلم���ا من ) 55( فيلما تنافس���ت 
في المسابقة وتم طرحها لتصويت الجمهور عبر 
صفحة البلدية على )الفيس بوك(  لمدة أس���بوع  
وعلى أساس نس���بة التصويت تم اختيار األفالم 
الفائزة وفق���ا لعدد المتفاعلي���ن وتقييم اللجنة 

المتخصصة  .
وهنأ عضو المجلس البلدي تيس���ير البلتاجي في 
كلمة ألقاها خالل الحفل نيابة عن رئيس البلدية 
الفائزين في المسابقة على جهودهم وقدرتهم 
على إنتاج أفالم تساهم في زيادة الوعي الثقافي 
في مجال الحف���اظ على البيئ���ة والنظافة وقطرة 

المياه .
من جهته أشاد مدير التسويق في شركة الوطنية 
موبايل رجب السراج بالمسابقة، معتبرًا أن تمثل 
خطوة هامة ف���ي تعزيز الوعي ل���دى المواطنين 
والحف���اظ على مدينة غزة جميل���ة ونظيفة تزخر 

بمواطنيها ومرافقها وعمرانها .
بدوره؛ شكر مدير ش���ركة مشارق رامي الدريملي، 
بلدي���ة غزة على تنظيمها للمس���ابقة ودورها في 
تعزيز  ثقافة اإلب���داع والمعرفة لدى المواطنين، 
مش���يرًا إلى أن مس���ابقة ش���ركاء حدث هام في 
تعزيز مشاركة المجتمع في البناء والتغيير ودعم 

الموهوبين والمبدعين .  

بلدية غزة تعلن عن األفالم الفائزة في مسابقة »شركاء« لألفالم القصيرة »2«

جانب من اإعالن بلدية غزة عن الأفالم الفائزة يف م�سابقة �سركاء لالأفالم الق�سرية 2

دعوة لتصعيد المقاومة 
الشعبية ضد االحتالل

رام الله/ االستقالل: 
لقي ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب 207 
آخ���رون بجروح مختلفة، ج���راء 277 حادث 
سير وقعت األس���بوع الماضي في الضفة 

الغربية.
وأفاد بي���ان إدارة العالقات العامة واإلعالم 

بالش���رطة، امس الس���بت، بأن إدارة شرطة 
المرور س���جلت 277 حادث سير، نتج عنها 
مصرع ستة أشخاص وإصابة 207 آخرين، 
وصفت إصابة ثالثة منهم بالخطيرة، و20 

بالمتوسطة، و184 بالطفيفة.
وأضاف البيان ان ش���رطة المرور فحصت 

األسبوع الماضي 9913 مركبة، وأنزلت عن 
الش���ارع 578 مركبة ال تتوفر بها ش���روط 
السالمة العامة، فيما حررت 4923 مخالفة 
مروري���ة، وحجزت 145 مركب���ة للتأكد من 
قانونيته���ا، وأتلف���ت 429 مركب���ة غير 

قانونية.
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قرارات رئيس  الس���لطة الفلس���طينية 
طال���ت أيضا عضو المكتب السياس���ي 
الديمقراطية لتحرير فلسطين  للجبهة 
تيس���ير خالد بعد إعفائ���ه من منصبه 
كرئيس لدائرة ش���ئون المغتربين في 
منظمة التحرير الفلس���طينية وتعيين 

نبيل شعت خلفا له .
واعتب���ر نائ���ب رئي���س كتل���ة حماس 
البرلمانية يحيى موسى أن قرارات رئيس  
الس���لطة تمثل استخفافا بالجميع وأنه 
يتصرف وفق أهوائه الشخصية ويبسط 
نفوذه على جميع المؤسسات لتكون في 
يده وتحت تصرفه في كل شاردة وواردة 
فيما يكون العقاب واالقصاء نصيب كل 
م���ن يخالفه، مؤك���دًا  أن حركته تدرس 
خطواتها للرد على القرارات االستفرادية 

مع باقي ألوان الطيف السياسي.

منظور فردي
وقال موسى ل� االس���تقالل":" إن عباس 
يتصرف من منظ���ور فردي ديكتاتوري 

وال يراعي أي شراكة أو وفاق في قراراته 
بل على النقيض م���ن ذلك يكرس كل 
مؤسس���ات الدول���ة لتك���ون خانعة له 
ش���خصيا وليس لحركة فت���ح؛ لخدمة 
مبادئ���ه التي أعل���ن عنه���ا بتقديس 
التنسيق األمني وتطبيق رغبات االحتالل 

واإلدارة االمريكية في المنطقة ".
وعب���ر ع���ن احت���رام حركت���ه للمواقف 
الش���جاعة الت���ي اتخذه���ا المناضالن 
تيسير خالد وعيس���ى قراقع في رفض 
الظلم الواقع على كاهل ش���عبنا وأسرانا 
ومحاول���ة انصافه���م من بط���ش وجور 

مؤسسة الرئاسة الفلسطينية .
وبين أن التغييرات الحكومية وانطالقها 
من مكتب عباس تمث���ل اعالنا جليا أن 
الحكومة أصبحت خاصة بمكتب الرئيس 
وال يمك���ن اعتبارها حكوم���ة توافق أو 
حكومة للكل الفلسطيني، مشددًا على 
أن العقوب���ات المس���تمرة بحق مليوني 
فلس���طيني في قط���اع غزة وسلس���لة 
القرارات األخيرة تمثل برهانا على غياب 

الرغبة في انجاز المصالحة الوطنية من 
قبل مؤسسة الرئاسة ومن سار بفلكها ".

واتهم موس���ى رئيس السلطة بمحاولة 
والقضاء  الفلسطينية  القضية  تفتيت 
على كاف���ة عناصر القوة،  مضيفا :" بات 
عباس يمثل خط���رًا محدقا على الوجود 
والقضية الفلسطينية وما لم يستشعر 
الكل الفلس���طيني حج���م الخطر الذي 
يمثله عباس فسيتضاعف حجم األزمات 
والك���وارث التي س���يخلقها في كنف 

القضية الفلسطينية.

اجتاه معاك�س
وأكدت النائب في المجلس التشريعي 
عن حرك���ة فتح نجاة أبو بكر أن القرارات 
الرئاس���ية األخي���رة والمتعلق���ة برزمة 
تغييرات وزارية تندرج ضمن السير على 
ذات النهج اإلقصائ���ي والتفردي الذي 

يتبعه الرئيس عباس .
وقالت أبو بكر ل� االستقالل :" إن النهج 
التف���ردي ليس بحادث���ة جديدة على 

سياسة أبو مازن الذي اعتاد التفرد في 
القرار وعدم االيمان بالشراكة الوطنية 
الق���رارات، مرجعة تجرؤ  في صناع���ة 
رئيس الس���لطة على اتخ���اذ رزمة من 
القرارات والتغييرات في كافة مفاصل 
ومؤسسات الدولة إلى تغييب المجلس 

التشريعي والمؤسسات الرقابية .
وأضافت :" من يريد أن ينجح المصالحة 
الوطنية وتجميع الكل الفلس���طيني ال 
يمكن أن يتخذ قرارات خطيرة في ذات 
الوقت الذي تبذل فيه القاهرة مساعيها 

إلنجاح ملف المصالحة".
وأوضح���ت أبو بك���ر أن عب���اس قرر بين 
عشية وضحاها اتخاذ قرارات تعسفية 
بحق ش���خصيات وطنية مش���هود لها 
كتيس���ير خالد الذي س���اهم ف���ي بناء 
منظمة التحرير الفلسطينية والمناضل 
عيس���ى قراق���ع الذي يمثل ش���خصية 
توافقي���ة ذات مميزة ف���ي التواصل مع 
الجمهور ومس���اندة األسرى في سجون 

االحتالل.

 ولفت����ت ال����ى أن الق����رارات األخيرة 
وبخاص����ة المتعلق����ة بعم����ل حكومة 
الحمد الله وتدخل الرئيس بالتعيين 
واالقالة فيها تحمل رس����ائل مباشرة 
لألطراف المتشاورة في القاهرة حول 
غي����اب النوايا الجدي����ة إلنجاح فرص 

المصالحة .
وتابع���ت أب���و بك���ر :" في ظ���ل تعاظم 
المشاريع االستيطانية وتكدس الساحة 
القضية  عل���ى  الخطي���رة  بالصفق���ات 
الفلسطينية ومن ضمنها صفقة القرن 
الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية 
كان األحرى بالفلس���طينيين الرد بإنجاز 
المخططات  المصالحة ومواجه���ة تلك 

بجبهة داخلية متراصة وقوية ".
وش���ددت النائب أبو بكر عل���ى ضرورة 
تبني الفصائل الفلس���طينية وبخاصة 
حركتي الجهاد االسالمي وحماس إلجراء 
تغييرات جذرية ، تشمل إعادة تشكيل 
مجلس وطني وفق رؤية سياسية واعية 

تعزز النهج التشاركي والتوافقي ".

أبو ردينة وزيرًا لإلعالم وأبو بكر لألسرى

 تغييرات عباس الحكومية.. هل تضع العصا في »دوالب« المصالحة؟!
غزة /حممد مهدي: 

ا�ستبق رئي�س  ال�سلطة الفل�سطينية حممود 
عبا�س انتهاء اجلوالت املكوكية التي 

حتت�سنها القاهرة  بني حركتي فتح وحما�س 
لتحقيق امل�ساحلة؛ ليعلن عن �سل�سلة قرارات 

وتغيريات وزارية يف حكومة احلمد اهلل، 
�سملت تعيني نبيل اأبو ردينة نائبا لرئي�س 

الوزراء ووزيرا لالإعالم واإعفاء الوزير 
عي�سى قراقع من مهامه كرئي�س لهيئة 

االأ�سرى واملحررين وا�ستبداله بلجنة اإدارية 
يرتاأ�سها اللواء قدري اأبو بكر، فهل حتمل 

اأوراق تلك القرارات الرئا�سية بني �سطورها 
رغبة بالق�ساء على اأي ب�سي�س اأمل لنجاح 

امل�ساحلة والتاأكيد على تكد�س ال�سلطات يف 
نبيل اأبو ردينة يوؤدي اليمني القانونية اأمام  حممود عبا�س برام اهلل            ) APA images (يد الرئي�س فقط ؟

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ انتصار محمود سويلم ابو ستة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)963935234 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ احمد محمود عبد الله محمود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800529083( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أن���ا المواطن/ محمود عزمي ش���كري جودة عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)803823764( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

رام الله/ االستقالل:
جدد رئيس حكوم���ة الوفاق رامي الحمد الل���ه، مطالبته لحركة 
حم���اس بض���رورة تمكين الحكوم���ة في قطاع غ���زة؛ لمواجهة 
التحدي���ات التي تعصف بالقضية الفلس���طينية والمش���روع 

الوطني خاصة ما ُتسمى "صفقة القرن".
وق����ال الحمد الله خ����الل افتتاح المركز الش����بابي الكروي 
الفلس����طيني في جنين يوم أمس الس����بت: "إن الحكومة 
صرف����ت 96 مليون دوالر في قطاع غزة الش����هر الماضي"، 
مشيرًا إلى أن حكومته لم تفرض أي عقوبات على القطاع، 
وأن اإلج����راءات التي تس����تهدف 35 ألف موظف في غزة 

إجراءات مؤقتة، وأن جميع حقوقهم محفوظة.
وأض����اف: "الجمي����ع ي����درك أن تحديات كب����رى تعصف 
بقضيتنا الوطنية وتحيل األوض����اع في بالدنا إلى ظروف 
قاس����ية واس����تثنائية، تضع الحكومة أمام أعباء إضافية 
للتصدي لتطلعات واحتياجات أبناء شعبنا، خاصة شبابه 
وأطفاله، الذين يش����كلون عماد هذا الوطن وحراس أرضه 

وهويته".

الحمد الله: الحكومة لم تفرض 
أي عقوبات على غزة

غزة / االستقالل:
اس���تنكر مركز الميزان لحقوق اإلنسان استمرار 
االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 
وقطاع غزة بشكل خاص، السيما استخدام القوة 
المفرط���ة ف���ي مواجه���ة التجمعات الس���لمية، 
واس���تهداف المدنيين بالرص���اص الحي وإيقاع 

الضحايا في صفوفهم.
وأك���د المرك���ز ف���ي بي���ان صحفي ي���وم أمس، 
أن اس���تمرار الحصان���ة يظهر تحل���ل المجتمع 
الدولي من التزاماته تجاه ضم���ان احترام قواعد 
القانون الدولي، ويش���جع االحتالل على مواصلة 
انتهاكاته���ا، مج���ددًا مطالبته بض���رورة تحرك 
المجتم���ع الدولي العاجل لوقف انتهاكات قوات 
االحتالل، والعمل على تطبيق العدالة في األراضي 
الفلس���طينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية 
للمدنيين، والعمل عل���ى إنهاء الحصار، وتمكين 
الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه األصيل في 

تقرير مصيره.
وبحسب توثيق مركز الميزان لحقوق اإلنسان، فقد 
بلغت حصيلة ضحايا االنتهاكات اإلس���رائيلية 
في قط���اع غزة منذ بدء مس���يرات العودة بتاريخ 
 )167( البي���ان،  إص���دار  وحت���ى   ،2018/03/30
شهيدًا، من بينهم )123( قتلوا خالل مشاركتهم 
في مسيرات العودة، من بينهم )22( طفاًل، و)3( 

من ذوي اإلعاقة، وصحفيين، ومسعفين. 
كما أصي���ب )8875(، من بينه���م )1611( طفاًل، 
و)399( سيدة، و)90( مسعفًا، و)82( صحافيًا، ومن 

بينهم )4952( أصيبوا بالرصاص الحي.
وأش���ارت أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها 
مرك���ز المي���زان لحقوق اإلنس���ان، إل���ى أن قوات 
االحت���الل اإلس���رائيلي المتمركزة عند الس���ياج 
الفاصل ش���رقي قطاع غزة، أطلق���ت يوم الجمعة 
الماضي الرص���اص الحي، والرص���اص المعدني 
المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المس���يلة للدموع 

تجاه المش���اركين في مسيرات العودة على طول 
السياج الفاصل.

وتسبب اس���تخدام القوة المميتة في استشهاد 
المواطن أحمد يحيى عطا الله ياغي )25 عامًا(، من 
سكان مدينة غزة، حيث أصيب ياغي بعيار ناري 

في الصدر أثناء مشاركته في مسيرة العودة.
كما أطلقت قوات االحتالل المتمركزة إلى الشرق 
من السياج الفاصل شرق المحافظة الوسطى، النار 
تجاه الطفل معاذ زياد ابراهيم الصوري )15 عامًا(، 
من س���كان مخيم النصيرات، ما أدى إلى اصابته 
بعيار ناري في البطن واعلن عن استشهاده متأثرًا 

بجراحه التي أصيب بها.
وتواصل قوات االحتالل اإلس���رائيلي استهداف 
المدنيين المشاركين في المسيرات السلمية على 
امتداد السياج الفاصل شرقي قطاع غزة للجمعة 
التاسعة عش���ر على التوالي، وتس���تخدم القوة 

المفرطة والمميتة في معرض تعاملها معهم.

مركز حقوقي يستنكر استخدام االحتالل 
للقــوة المفرطــة ضــد متظاهــري غــزة
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جاء “قانون القومية” واإلصرار على مقولة “يهودية 
الدولة” في “إس���رائيل” بعد أن ب���ات الحديث عن 
التطورات الديمغرافية السكانية على أرض فلسطين 
التاريخية هما كبيرا ومالزما للحياة السياس���ة داخل 
الكي���ان الصهيوني، ومصدر قلق وتوتر ش���ديدين 
لدى صناع القرار. مضافا إليها مس���ألة التناقص في 
أع���داد اليهود في العالم داخل بلدانهم ومواطنهم 
األصلي���ة. فقد بات هذان الهم���ان يقضان مضاجع 
الحركة الصهيوني���ة والمنظمة اليهودية العالمية. 
فقبل فترة س���نوات قليلة َخَلت أصدر يوسي بيلين 
الذي ُيَعد من أبرز المفّكرين الصهاينة الذين كتبوا 
عن مستقبل الكيان الصهيوني بشكل استشرافي، 
كتابه المعروف “موت العم األميركي” وفيه يرتعب 
ويتملك���ه الخوف من المس���تقبل انطالقا من جملة 
مؤّشرات تصب في النهاية في مصلحة اضمحالل ما 
أسماه “الدياسبورا اليهودية” ويقصد بالطبع يهود 
العالم، وعزوف غالبيتهم عن التوجه إلى فلس���طين 
المحتلة، ُمعلنا صرخته التي يقول فيها “أشعر بنوع 
من الهيستيريا والخوف إزاء ذوبان الشعب اليهودي 

في الشتات”.
فف���ي الوقت ال���ذي أصبحت فيه األم���ور تنحو نحو 
انكس���ار المش���روع الصهيوني التوراتي، وتراجعه 
بفضل نهوض الحركة الوطنية الفلسطينية، وصمود 
الشعب الفلسطيني وثبات من تبقى منه فوق أرضه 
التاريخية، بدأت مصادر القرار في الكيان الصهيوني 
تنظر إلى تحّوالت وتطورات المس���ارات الس���كانية 
باعتبارها عامال مؤثرا في ميزان القوى االستراتيجي 
على أرض فلس���طين المحتلة بين اليهود والشعب 
العربي الفلس���طيني، وتالي���ا مع البل���دان العربية 
خصوص���ا منها المحيطة بفلس���طين. مضافا إليها 
التحوالت الجارية في المسارات السكانية المتعلقة 
بوجود المجموعات اإلثني���ة اليهودية داخل بالدها 
األم، وف���ي ن���وع العالقات بين الكي���ان الصهيوني 
ذاته وما يسمى ب�”يهود الشتات”، إلى درجة بدأت 
فيها الش���كوك تس���اور بعض أقطاب عتاة اليمين 
الصهيوني حول ما تس���ميه مص���ادر اليمين ذاته 
بمسألة “الوجود اليهودي” في المستقبل في ظل 
المعطيات الرقمية التي تش���ير إل���ى تناقص عدد 
اليهود في العالم بش���كل لم يس���بق له مثيل. كما 
في تأثير األوضاع السياسية المتفجرة في المنطقة 
واألزم���ات الدولية ذات العالق���ة بالصراع العربي مع 
االحتالل على اليهود في فلسطين المحتلة، واليهود 

عامة، منطلقين من تناول اليهود بالجملة، ووضعهم 
في سلة واحدة باعتبارهم “شعبا واحدا وأمة قومية” 
)وه���و ما يخال���ف حقيقة الواق���ع؛ فاليهودية دين 
اليهودية” واإليمان  وليس���ت قومية(. ف�”القومية 
بأن أعضاء الجماعات اليهودية المنتش���رة في أرجاء 
العالم هم في واقع األمر شعب عضوي مرتبط ارتباطا 
عضويا وحتميا بأرض “إسرائيل” التاريخية بات أمرا 
مليئا بالهراء بنظر العالم وحتى قطاعات من اليهود 

أنفسهم.
لق���د نوقش���ت وأش���بعت نقاش���ا كل المفاهي���م 
والفرضيات الس���ابقة في الدورات المتتالية لمؤتمر 
هرتزلي���ا الس���نوي ومؤتمر “مس���تقبل الش���عب 
اليهودي”، بتنظيم من “معهد تخطيط مس���تقبل 
الش���عب اليه���ودي”، ومش���اركة كاف���ة القيادات 
“الصهيوني���ة” العلي���ا ونخب���ة من السياس���يين 
واألكاديميي���ن اليهود في العالم، حيث يجري عادة 
تسليط الضوء، على واقع انتشار اليهود الديمغرافي 
ف���ي العال���م، والحدي���ث بالتفصيل عما يس���مى 
ب�”التهدي���دات الجغرافي���ة السياس���ية المركزية 
التي ُتع���ّرض وجود الش���عب اليه���ودي للخطر”، 
والمي���زان الديمغرافي وس���وى ذلك م���ن األخطار 
الُمفترضة، واليهود والجغرافيا السياسية، والقيادة 
اليهودية، ومستقبل الجاليات اليهودية، والهوية 

والديمغرافيا اليهودية.
وفي سياق األعمال والمؤتمرات الدورية في هرتزليا، 
وما نت���ج عنها، فضال ع���ن األبحاث الت���ي تراكمت 
خالل الفترات الماضية، تشير اإلحصاءات المدققة 
والمعطيات الرس���مية المختلفة ومنها التي وزعها 
ونش���رها ما يس���مى بمعه���د تخطيط سياس���ات 
“الشعب اليهودي” الذي أسسته الوكالة اليهودية 
إل���ى أن أعداد اليهود في العالم ككل آخذة بالتراجع 

واالنخفاض ألسباب مختلفة.
ففي الثالثي���ن عاما األخيرة انخفضت أعداد اليهود 
)2.3( مليون نسمة، في  خارج فلس���طين المحتلة ب�
حين بات يبلغ اآلن وفق تقديرات الوكالة اليهودية 
)7.76( ماليي���ن فقط، أي أنها ق���د انخفضت خارج 
فلس���طين بنحو الربع منذ الع���ام 1970. ويظهر من 
المعطيات، التي عرضها البروفيسور )سيرجيو ديال 
جوال( من الجامعة العبرية أن )7 ماليين و760( ألف 
يهودي يعيشون اليوم خارج فلسطين المحتلة، في 
مقابل���ة أكثر من )10 ماليين في العام 1970(. لنجد 
بالمحصل���ة النهائية أن أعداد اليهود في العالم بما 

في ذلك فلس���طين المحتلة ف���ي تراجع عام، حيث 
بلغت أعدادهم بحدود ثالثة عش���ر مليون نسمة مع 
نهاية العام 2006، بينما كانت تتعدى سبع عشرة 

مليون نسمة عام 1970.
إن تراج���ع أعداد اليهود ف���ي العالم داخل بلدانهم 
األصلي���ة يعود إلى اس���تمرار ميل االندماج وس���ط 
يهود العالم، إلى درجة اعتبر فيها مراسل صحيفة 
)هاآرتس( في واشنطن اليكس سوميخ في العديد 
من تقاريره التي بدأ بنش���رها منذ العام 1998، بأن 
عدد اليهود ف���ي العالم س���ينخفض إلى النصف، 
مس���تندا في ذلك إلى المعطي���ات المتتالية التي 
يبثها ويقدمها مركز الكونجرس اليهودي العالمي، 
حيث تبلغ نسبة الزواج بين اليهود وغير اليهود في 
العال���م إلى )50%( وأحيانا إل���ى )80%( في بعض 
الم���دن األميركي���ة. فالزواج المختل���ط والذوبان في 
المجتمعات األصلية المحلية ب���ات عامال مؤثرا جدا 
في تناقص أع���داد اليهود في العال���م، حيث تدل 
المعطيات أن نس���بة الذوبان في روسيا وصلت إلى 
)70%( وفي أميركا الشمالية إلى )50%( وفي أوروبا 
الغربي���ة إلى )45%(، حيث أمس���ت مصادر الوكالة 
اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية تتحدث 
عن إشارات عدة لترك اليهودية وهم يخشون حتى 
م���ن اضمحالل يهود أميركا. وق���د قدمت اقتراحات 
عدة لمواجهة مس���ألة ال���زواج المختلط والحد منها 
والتخفيف من زواج شباب وشابات الديانة اليهودية 
من أبناء الديانات المغاي���رة، حيث اقترح مدير عام 
ما يس���مى ب�”معهد مستقبل الش���عب اليهودي” 
افينوعام بار يوسيف تشجيع الهجرة إلى فلسطين 
المحتل���ة لوضع الش���باب والش���ابات اليه���ود أمام 
بعضهم البعض وتضيي���ق حرية االختيار أمامهم، 
ويقترح أيضا الش���خص المذك���ور “تخفيف حدة 
الشروط للتهود”، فضال عن القيام بنشاطات دولية 
بهدف تعميق ش���عور الشبان اليهود في بلدانهم 
للكي���ان الصهيون���ي وتوثيق  باالنتماء  األصلي���ة 

عالقتهم به.
وبالنتيج���ة، نحن أمام تح���ّوالت حقيقية، طبيعية، 
تلقائي���ة، تجري عل���ى أرض فلس���طين التاريخية، 
وهي تحّوالت تعاكس الرغبة واإلرادة “اإلسرائيلية 
الصهيونية”، لذلك نس���تطيع تفسير هذا الركض 
الكبير في مواقف األحزاب “أإلس���رائيلية” وخاصة 
اليمينية منها لتبني ما يس���مى “قانون القومية” 

و”يهودية الدولة”.

التحوالت الديمغرافية وهلع دولة االحتالل

التفكير االممي بإيجاد حلول للمش����كالت الحياتية لسكان فطاع غزة ينصب كله خارج 
حدود الوطن, فالحديث يدور عن إنشاء ميناء بحري خارج حدود الوطن, وتدشين محطة 
لتوليد الطاقة الكهربائية خارج حدود الوطن, وإنش����اء مشاريع اقتصادية ضخمة للحد 
من نس����بة الفقر والبطالة خارج حدود الوطن, وإنش����اء مطار جوي للفلسطينيين خارج 
حدود الوطن, وإقامة مناطق صناعية وتجارية إلدخال البضائع لغزة خارج حدود الوطن, 
وهذا ليس مصادفة, فهو سياس����ة مقصودة ومتعمدة وتسوق لها »إسرائيل« واإلدارة 
األمريكية, وأداة التنفيذ هى األمم المتحدة التي تعمل جنبا إلى جانب لصالح االحتالل 

واإلدارة األمريكية. 
الس����بب الحقيقي لإلصرار على إقامة مشاريع خارج قطاع غزة يهدف الن تبقى غزة 
مرتهنة لجه����ات خارجية, وال تملك قرارها بيدها, وال لقمة عيش����ها, وال حريتها 
واس����تقالليتها, فهذا يمثل خطرا على االحتالل الصهيوني الذي يس����عى  دائما 
لمحاربة الفلسطينيين بالتحكم في تفاصيل حياتهم اليومية, وإشغالهم بهموم 
المعيشة والحياة حتى ال يلتفتوا للمخططات الصهيونية, وال ينشغلوا باالستيطان 
والتهويد والس����يطرة على المقدس����ات, لقد أرادوا لقطاع غزة ان ينفصل جغرافيا 
وسياس����يا عن الضفة الغربية وعن بقية األراضي الفلسطينية المحتلة, وان يكون 
مجمعا لتصدير المشكالت السياسية والحلول المطروحة أمريكيا وإسرائيليا, أرادوه 
ان يكون الصورة المصغرة للدولة الفلسطينية التي يجب أال تتخطى جغرافيا حدود 

قطاع غزة. 
يجب ان نقر انه منذ اليوم الذي انس����حب فيه الجي����ش الصهيوني من قطاع غزة, بدأ 
ينظر للقطاع على انه مكان تجمع المش����كالت السياسية المعقدة, فاعتبره في البداية 
منفى لكل من يعارض سياس����ة االحتالل, ومأوى لألسرى المحررين الذين قرر االحتالل 
إبعادهم عن أهلهم في الضفة والقدس فتم نفيهم لقطاع غزة, وعالمة للفقر والبطالة 
وضن����ك العيش وقلة الدخل وتحول قطاع غزة إلى س����جن كبير مليء باألخطار البيئية 
التي تهدد العيش داخله, وأصبح رمزا للمعاناة والقهر واألزمات والكوارث البيئية التي 
ال تنتهي, وتجندت إس����رائيل للتحريض على غزة, واستخدمت كل أدواتها وحلفائها 
داخلي����ا وخارجيا للضغط عليها وحصارها وتجريمها ووصمه����ا باإلرهاب ونجحت في 

عزلها عن محيطها الخارجي ظانة ان غزة ستستسلم طوعا أو كرها لالحتالل .
الي����وم أرادوا لغزة ان تكون بديال عن فلس����طين التاريخية, أرادوا لغزة ان تتحمل كلفة 
القضية الفلس����طينية, أرادوا له����ا ان تخرجهم من مأزقهم السياس����ي وتكون كبش 
الفداء, ومن اجل ذلك اقترحوا تحس����ين األوضاع المعيشية ولو قليال لسكان قطاع غزة, 
لكنهم وألنهم يعرفون عفوية وفطرية النضال الفلسطيني المتمثل بغزة وأهلها, وأنه 
أصبح بالنس����بة لهم سلوكا يوميا طبيعيا, وان الشعب الفلسطيني مستعد لكل هذه 
التضحيات, كان قرارهم بأال تملك غزة إرادتها بيدها, وأال يشعر أهلها باالستقرار, وان 
يبقوا مرتهنين تماما باالحتالل, لذلك نجد ان كل المشاريع لتحسين األوضاع المعيشية 
لس����كان قطاع غزة ستقام خارج حدود القطاع, حتى الميناء والمطار لن يكونا على ارض 
غزة فهل يمكن ان نأمن لهؤالء ونسمح لهم بتحديد مصيرنا, يجب ان تتعامل السلطة 
والفصائل الفلس����طينية بمسؤولية كبيرة ووعي ثاقب مع المبادرات المطروحة, فحجم 
التضحيات التي قدمها ويقدمها ش����عبنا كل يوم كبير ج����دا, واالنجاز الذي يمكن ان 

يتحقق لنا كفلسطينيين يجب ان يكون بعظم هذه التضحيات.

خارج حدود الوطن 
علي بدوان

باتت المؤش���رات، والت���ي تدعمها التس���ريبات التي تجد 
طريقها هذه اآلونة إلى صفحات الصحف االحتاللية وبعض 
الغربي���ة، تدل على أن فقاعة “صفقة القرن” في س���بيلها 
لالنطف���اء وفي ط���ور االحتضار، لكن أطرافه���ا يتلكأون في 
إخراجها من الغموض الذي رافقها إلى غرفة العناية الفائقة 

حتى ال يكرهوا على المسارعة إلى لحظة دفنها.
هين،  للمفارقة، هناك بعض من طرفين نقيضين، ومن كال التوجُّ
لمعارضيها في الس���احة الفلسطينية ومتعّهديها والمرّوجين 
لها من خارجها، م���ا زاال يلتقيان دونما قصد في عملية الترويج 

 من موقعه، قدرا ال راد له.
ٍّ

للمحتضرة، ذلك بتصويرها، وكل
األول، وعن حس���ن نية مرّده تش���كك مبرر ومشروع يستند 
لتاريخ تآمري طويل لمتعهدي الصفقة ال تنضب تمظهراته 
المتواصلة لتصفية القضية الفلسطينية، السيما في مثل 
هذه المرحلة التي هي األنس���ب لهم في ضوء تفاقم تردي 

الحالة العربية.
والثاني، وهو م���ن أطراف جبهة الصفقة، والمحتلون منهم 
تحدي���دا، لتطويل أمد إيهامية بقائها على األقل، باعتبارها 
حلق���ة من حلقات كس���ب الوق���ت لتصفية ه���ذه القضية 
عمليا عبر وقائع التهويد المتس���ارع على األرض، ولكونها، 
رت طاق���ًة تطبيعيًة وانفتحت مع بعض  أي الصفقة، قد وفَّ
األنظمة العربية يحرصون عليها ويأملون اس���تمرارا واطرادا 
في اتساعها، وإن أوحوا بأن ال ثمة ما يبدو أنه المقلق من أنها 

قد تسد حتى ولو شيعت لمثواها األخير.
تصفوية الصفقة الفاقعة رغم الحرص على لفها بالغموض، 
حققت إجماعا فلسطينيا لم يكن واردا في الساحة الوطنية 
���ف مراميها. إذ اتفق طرفاها النقيضان، المقاوم  قبل تكشُّ
 من منطلقه، على رفضها. فإذا كان الشعب 

ٌّ
والمس���اوم، وكل

م من  م كل ما قدَّ الفلس���طيني، وعلى م���دى الصراع، قد ق���دَّ
تضحيات صونا لقضيته، وغالبيت���ه المطلقة ترى دائما أن 
المقاومة هي سبيله األوحد لتحرير وطنه التاريخي والعودة 
إليه، أو ما يوضع دائما على رأس قائمة ما يعبر عنه عادًة في 
األدبيات الفلسطينية بالثوابت الوطنية والقومية، فإنه من 
الطبيعي أن يأتي رفض قوى المقاومة لها منذ البدء والدعوة 

لمقاومتها واسقاطها.
كما أن الجانب األوسلوي، والذي قفز طارحوها عنه وتجاوزه، 
ورغم كل ما ُلّفت به من غموض، لم يكن بحاجة الكتش���اف 
المكتشف عندما ش���عر بأنها قد وّجهت ضربتها القاضية 
لكاف���ة أوهامه التس���ووية، منهيًة عمليا اتفاقية أوس���لو، 
وغير مبقية منها س���وى دورهم الوظيفي المراد في خدمة 
أم���ن المحتلي���ن، وتوفير احتالل مريح له���م بإعفائهم من 
تبعات���ه اإلداري���ة، أو القيام بدور البلديات ف���ي نثار معازل 
التواصل  المنقطعة  الفلس���طينية  الس���كانية  التجّمعات 
األميركي���ة  اإلدارة  بالمس���تعمرات…تمهيد  والمحاص���رة 
العملي لفرض صفقته���ا، والمتمثل في االعتراف بالقدس 

عاصمًة لمحتليها، ونقل سفارتها إليها، وإسباغ “الشرعية 
األميركي���ة” على حركة تهويد الضفة، كان الش���عرة التي 
قصمت ظهر الصفقة كاش���فًة عن استهدافاتها ومآالتها 

فاستدعت فشلها.
بعد إجماع الرفض الفلسطيني الحاسم للصفقة التصفوية، 
ضاعت الدرق���ة التي يختب���ئ خلفها التس���وويون العرب 
ويس���تخدمونها عادًة للتحلل من مس���ؤولياتهم القومية 
تج���اه ما يفترض أنه���ا قضية األمة العربي���ة المركزية في 
فلس���طين. هذا يعني أنهم لم يعودوا يستطيعون القول 
“لس���نا فلس���طينيين أكثر من الفلس���طينيين”! فشلت 
ضغوطهم على ه���ؤالء بطرفيهما لقبوله���ا، فانعدم توّفر 
الغطاء الفلسطيني المبتغى، وبالتالي لم تعد لديهم الجرأة 
على االس���تمرار في صفقة مش���ينة ليس بإمكانهم تبرير 
تواطئهم في تمريرها أمام الشارع العربي، هذا الذي تعيش 
القضية الفلس���طينية عميقا في وجدان���ه وال تبارحه، رغم 
بادي مظاهر خموده الراهن، وانشغاله بلعق جراحه في أسوأ 
مرحلة اس���تنزافية تآمرية تطحن فيها المش���اكل ودواهي 
الفتن كامل خارطة الوطن العربي الكبير مش���ارق ومغارب. 
لك���ن، وإذا هذا هو ح���ال الصفقة وهذه ه���ي مآالتها، فإن 
التصفية كحراك دائم واس���تهداف مستمر واتته الفرصة 
الستغالل راهن األمة وانتهاز كارثيته لإلجهاز على القضية 
الفلس���طينية، لم ولن يتوقف. بل سيستمر ويتمظهر في 

تالوين صفقاوية مس���تجدة تط���رح وال تختلف جوهرا عن 
المحتضرة، بل ستبني على حصادها التطبيعي وتوّظفه…

أمر اليوم هو بقاء البازار مفتوحا.
لذا، بدأنا نسمع هسيس ما تدعى “المبادرة العربية للسالم” 
بعد تالٍش، وكانوا في جلبة الترامبوية الداهمة قد نس���وها. 
واآلن، إذ تذّكروها يتناسون أن المحتلين قد رفضوها ووأدوها 
في مهدها قبل س���تة عش���ر عاما، وجاء قرار ترامب بإهداء 
القدس لنتنياهو ونقله سفارة بالده إليها، وقانون “يهودية 
الدولة”، الذي أقره الكنيست قبل أقل من أسبوعين، ليهيال 
التراب عليها وعلى أوسلو معها، وصوال إلى صفقته، وسائر 
شتى مسميات بائس تجليات أحبولة “المسيرة السلمية” 

االنهزامية ذات الصلة.
…واآلن، وم���ن بوابة العذاب���ات الغزّية المريع���ة بدأ حديث 
مساعي “المصالحة” التكاذبية الفلسطينية الفلسطينية، 
والتي يس���هل، بالنظر لكونها تدور في فلك وساطات ذات 
متطوعي وس���اطات الصفقة إياها، وبمباركة ودعم من كافة 
أطرافها، توقع كونها، وف���ي أفضل حاالتها، لن تكون بغير 
س���حب للواقع األمني التنس���يقي القائم ف���ي الضفة على 
القطاع عبر “التمكين الكامل”، وانتزاع هدنة طويلة األمد من 
شأنها أن تنزع عن المقاومة دسمها النضالي توطئًة إلسقاط 
بندقيتها الحقا…بغير هذا لن تقبل رام الله مصالحًة ودونه 

ال يتوسط المتوسطون من أجله.

رأي

يتواصــل البــازار والصفقــة تحتضــر
عبد اللطيف مهنا
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جاء “قانون القومية” واإلصرار على مقولة “يهودية 
الدولة” في “إس���رائيل” بعد أن ب���ات الحديث عن 
التطورات الديمغرافية السكانية على أرض فلسطين 
التاريخية هما كبيرا ومالزما للحياة السياس���ة داخل 
الكي���ان الصهيوني، ومصدر قلق وتوتر ش���ديدين 
لدى صناع القرار. مضافا إليها مس���ألة التناقص في 
أع���داد اليهود في العالم داخل بلدانهم ومواطنهم 
األصلي���ة. فقد بات هذان الهم���ان يقضان مضاجع 
الحركة الصهيوني���ة والمنظمة اليهودية العالمية. 
فقبل فترة س���نوات قليلة َخَلت أصدر يوسي بيلين 
الذي ُيَعد من أبرز المفّكرين الصهاينة الذين كتبوا 
عن مستقبل الكيان الصهيوني بشكل استشرافي، 
كتابه المعروف “موت العم األميركي” وفيه يرتعب 
ويتملك���ه الخوف من المس���تقبل انطالقا من جملة 
مؤّشرات تصب في النهاية في مصلحة اضمحالل ما 
أسماه “الدياسبورا اليهودية” ويقصد بالطبع يهود 
العالم، وعزوف غالبيتهم عن التوجه إلى فلس���طين 
المحتلة، ُمعلنا صرخته التي يقول فيها “أشعر بنوع 
من الهيستيريا والخوف إزاء ذوبان الشعب اليهودي 

في الشتات”.
فف���ي الوقت ال���ذي أصبحت فيه األم���ور تنحو نحو 
انكس���ار المش���روع الصهيوني التوراتي، وتراجعه 
بفضل نهوض الحركة الوطنية الفلسطينية، وصمود 
الشعب الفلسطيني وثبات من تبقى منه فوق أرضه 
التاريخية، بدأت مصادر القرار في الكيان الصهيوني 
تنظر إلى تحّوالت وتطورات المس���ارات الس���كانية 
باعتبارها عامال مؤثرا في ميزان القوى االستراتيجي 
على أرض فلس���طين المحتلة بين اليهود والشعب 
العربي الفلس���طيني، وتالي���ا مع البل���دان العربية 
خصوص���ا منها المحيطة بفلس���طين. مضافا إليها 
التحوالت الجارية في المسارات السكانية المتعلقة 
بوجود المجموعات اإلثني���ة اليهودية داخل بالدها 
األم، وف���ي ن���وع العالقات بين الكي���ان الصهيوني 
ذاته وما يسمى ب�”يهود الشتات”، إلى درجة بدأت 
فيها الش���كوك تس���اور بعض أقطاب عتاة اليمين 
الصهيوني حول ما تس���ميه مص���ادر اليمين ذاته 
بمسألة “الوجود اليهودي” في المستقبل في ظل 
المعطيات الرقمية التي تش���ير إل���ى تناقص عدد 
اليهود في العالم بش���كل لم يس���بق له مثيل. كما 
في تأثير األوضاع السياسية المتفجرة في المنطقة 
واألزم���ات الدولية ذات العالق���ة بالصراع العربي مع 
االحتالل على اليهود في فلسطين المحتلة، واليهود 

عامة، منطلقين من تناول اليهود بالجملة، ووضعهم 
في سلة واحدة باعتبارهم “شعبا واحدا وأمة قومية” 
)وه���و ما يخال���ف حقيقة الواق���ع؛ فاليهودية دين 
اليهودية” واإليمان  وليس���ت قومية(. ف�”القومية 
بأن أعضاء الجماعات اليهودية المنتش���رة في أرجاء 
العالم هم في واقع األمر شعب عضوي مرتبط ارتباطا 
عضويا وحتميا بأرض “إسرائيل” التاريخية بات أمرا 
مليئا بالهراء بنظر العالم وحتى قطاعات من اليهود 

أنفسهم.
لق���د نوقش���ت وأش���بعت نقاش���ا كل المفاهي���م 
والفرضيات الس���ابقة في الدورات المتتالية لمؤتمر 
هرتزلي���ا الس���نوي ومؤتمر “مس���تقبل الش���عب 
اليهودي”، بتنظيم من “معهد تخطيط مس���تقبل 
الش���عب اليه���ودي”، ومش���اركة كاف���ة القيادات 
“الصهيوني���ة” العلي���ا ونخب���ة من السياس���يين 
واألكاديميي���ن اليهود في العالم، حيث يجري عادة 
تسليط الضوء، على واقع انتشار اليهود الديمغرافي 
ف���ي العال���م، والحدي���ث بالتفصيل عما يس���مى 
ب�”التهدي���دات الجغرافي���ة السياس���ية المركزية 
التي ُتع���ّرض وجود الش���عب اليه���ودي للخطر”، 
والمي���زان الديمغرافي وس���وى ذلك م���ن األخطار 
الُمفترضة، واليهود والجغرافيا السياسية، والقيادة 
اليهودية، ومستقبل الجاليات اليهودية، والهوية 

والديمغرافيا اليهودية.
وفي سياق األعمال والمؤتمرات الدورية في هرتزليا، 
وما نت���ج عنها، فضال ع���ن األبحاث الت���ي تراكمت 
خالل الفترات الماضية، تشير اإلحصاءات المدققة 
والمعطيات الرس���مية المختلفة ومنها التي وزعها 
ونش���رها ما يس���مى بمعه���د تخطيط سياس���ات 
“الشعب اليهودي” الذي أسسته الوكالة اليهودية 
إل���ى أن أعداد اليهود في العالم ككل آخذة بالتراجع 

واالنخفاض ألسباب مختلفة.
ففي الثالثي���ن عاما األخيرة انخفضت أعداد اليهود 
)2.3( مليون نسمة، في  خارج فلس���طين المحتلة ب�
حين بات يبلغ اآلن وفق تقديرات الوكالة اليهودية 
)7.76( ماليي���ن فقط، أي أنها ق���د انخفضت خارج 
فلس���طين بنحو الربع منذ الع���ام 1970. ويظهر من 
المعطيات، التي عرضها البروفيسور )سيرجيو ديال 
جوال( من الجامعة العبرية أن )7 ماليين و760( ألف 
يهودي يعيشون اليوم خارج فلسطين المحتلة، في 
مقابل���ة أكثر من )10 ماليين في العام 1970(. لنجد 
بالمحصل���ة النهائية أن أعداد اليهود في العالم بما 

في ذلك فلس���طين المحتلة ف���ي تراجع عام، حيث 
بلغت أعدادهم بحدود ثالثة عش���ر مليون نسمة مع 
نهاية العام 2006، بينما كانت تتعدى سبع عشرة 

مليون نسمة عام 1970.
إن تراج���ع أعداد اليهود ف���ي العالم داخل بلدانهم 
األصلي���ة يعود إلى اس���تمرار ميل االندماج وس���ط 
يهود العالم، إلى درجة اعتبر فيها مراسل صحيفة 
)هاآرتس( في واشنطن اليكس سوميخ في العديد 
من تقاريره التي بدأ بنش���رها منذ العام 1998، بأن 
عدد اليهود ف���ي العالم س���ينخفض إلى النصف، 
مس���تندا في ذلك إلى المعطي���ات المتتالية التي 
يبثها ويقدمها مركز الكونجرس اليهودي العالمي، 
حيث تبلغ نسبة الزواج بين اليهود وغير اليهود في 
العال���م إلى )50%( وأحيانا إل���ى )80%( في بعض 
الم���دن األميركي���ة. فالزواج المختل���ط والذوبان في 
المجتمعات األصلية المحلية ب���ات عامال مؤثرا جدا 
في تناقص أع���داد اليهود في العال���م، حيث تدل 
المعطيات أن نس���بة الذوبان في روسيا وصلت إلى 
)70%( وفي أميركا الشمالية إلى )50%( وفي أوروبا 
الغربي���ة إلى )45%(، حيث أمس���ت مصادر الوكالة 
اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية تتحدث 
عن إشارات عدة لترك اليهودية وهم يخشون حتى 
م���ن اضمحالل يهود أميركا. وق���د قدمت اقتراحات 
عدة لمواجهة مس���ألة ال���زواج المختلط والحد منها 
والتخفيف من زواج شباب وشابات الديانة اليهودية 
من أبناء الديانات المغاي���رة، حيث اقترح مدير عام 
ما يس���مى ب�”معهد مستقبل الش���عب اليهودي” 
افينوعام بار يوسيف تشجيع الهجرة إلى فلسطين 
المحتل���ة لوضع الش���باب والش���ابات اليه���ود أمام 
بعضهم البعض وتضيي���ق حرية االختيار أمامهم، 
ويقترح أيضا الش���خص المذك���ور “تخفيف حدة 
الشروط للتهود”، فضال عن القيام بنشاطات دولية 
بهدف تعميق ش���عور الشبان اليهود في بلدانهم 
للكي���ان الصهيون���ي وتوثيق  باالنتماء  األصلي���ة 

عالقتهم به.
وبالنتيج���ة، نحن أمام تح���ّوالت حقيقية، طبيعية، 
تلقائي���ة، تجري عل���ى أرض فلس���طين التاريخية، 
وهي تحّوالت تعاكس الرغبة واإلرادة “اإلسرائيلية 
الصهيونية”، لذلك نس���تطيع تفسير هذا الركض 
الكبير في مواقف األحزاب “أإلس���رائيلية” وخاصة 
اليمينية منها لتبني ما يس���مى “قانون القومية” 

و”يهودية الدولة”.

التحوالت الديمغرافية وهلع دولة االحتالل

التفكير االممي بإيجاد حلول للمش����كالت الحياتية لسكان فطاع غزة ينصب كله خارج 
حدود الوطن, فالحديث يدور عن إنشاء ميناء بحري خارج حدود الوطن, وتدشين محطة 
لتوليد الطاقة الكهربائية خارج حدود الوطن, وإنش����اء مشاريع اقتصادية ضخمة للحد 
من نس����بة الفقر والبطالة خارج حدود الوطن, وإنش����اء مطار جوي للفلسطينيين خارج 
حدود الوطن, وإقامة مناطق صناعية وتجارية إلدخال البضائع لغزة خارج حدود الوطن, 
وهذا ليس مصادفة, فهو سياس����ة مقصودة ومتعمدة وتسوق لها »إسرائيل« واإلدارة 
األمريكية, وأداة التنفيذ هى األمم المتحدة التي تعمل جنبا إلى جانب لصالح االحتالل 

واإلدارة األمريكية. 
الس����بب الحقيقي لإلصرار على إقامة مشاريع خارج قطاع غزة يهدف الن تبقى غزة 
مرتهنة لجه����ات خارجية, وال تملك قرارها بيدها, وال لقمة عيش����ها, وال حريتها 
واس����تقالليتها, فهذا يمثل خطرا على االحتالل الصهيوني الذي يس����عى  دائما 
لمحاربة الفلسطينيين بالتحكم في تفاصيل حياتهم اليومية, وإشغالهم بهموم 
المعيشة والحياة حتى ال يلتفتوا للمخططات الصهيونية, وال ينشغلوا باالستيطان 
والتهويد والس����يطرة على المقدس����ات, لقد أرادوا لقطاع غزة ان ينفصل جغرافيا 
وسياس����يا عن الضفة الغربية وعن بقية األراضي الفلسطينية المحتلة, وان يكون 
مجمعا لتصدير المشكالت السياسية والحلول المطروحة أمريكيا وإسرائيليا, أرادوه 
ان يكون الصورة المصغرة للدولة الفلسطينية التي يجب أال تتخطى جغرافيا حدود 

قطاع غزة. 
يجب ان نقر انه منذ اليوم الذي انس����حب فيه الجي����ش الصهيوني من قطاع غزة, بدأ 
ينظر للقطاع على انه مكان تجمع المش����كالت السياسية المعقدة, فاعتبره في البداية 
منفى لكل من يعارض سياس����ة االحتالل, ومأوى لألسرى المحررين الذين قرر االحتالل 
إبعادهم عن أهلهم في الضفة والقدس فتم نفيهم لقطاع غزة, وعالمة للفقر والبطالة 
وضن����ك العيش وقلة الدخل وتحول قطاع غزة إلى س����جن كبير مليء باألخطار البيئية 
التي تهدد العيش داخله, وأصبح رمزا للمعاناة والقهر واألزمات والكوارث البيئية التي 
ال تنتهي, وتجندت إس����رائيل للتحريض على غزة, واستخدمت كل أدواتها وحلفائها 
داخلي����ا وخارجيا للضغط عليها وحصارها وتجريمها ووصمه����ا باإلرهاب ونجحت في 

عزلها عن محيطها الخارجي ظانة ان غزة ستستسلم طوعا أو كرها لالحتالل .
الي����وم أرادوا لغزة ان تكون بديال عن فلس����طين التاريخية, أرادوا لغزة ان تتحمل كلفة 
القضية الفلس����طينية, أرادوا له����ا ان تخرجهم من مأزقهم السياس����ي وتكون كبش 
الفداء, ومن اجل ذلك اقترحوا تحس����ين األوضاع المعيشية ولو قليال لسكان قطاع غزة, 
لكنهم وألنهم يعرفون عفوية وفطرية النضال الفلسطيني المتمثل بغزة وأهلها, وأنه 
أصبح بالنس����بة لهم سلوكا يوميا طبيعيا, وان الشعب الفلسطيني مستعد لكل هذه 
التضحيات, كان قرارهم بأال تملك غزة إرادتها بيدها, وأال يشعر أهلها باالستقرار, وان 
يبقوا مرتهنين تماما باالحتالل, لذلك نجد ان كل المشاريع لتحسين األوضاع المعيشية 
لس����كان قطاع غزة ستقام خارج حدود القطاع, حتى الميناء والمطار لن يكونا على ارض 
غزة فهل يمكن ان نأمن لهؤالء ونسمح لهم بتحديد مصيرنا, يجب ان تتعامل السلطة 
والفصائل الفلس����طينية بمسؤولية كبيرة ووعي ثاقب مع المبادرات المطروحة, فحجم 
التضحيات التي قدمها ويقدمها ش����عبنا كل يوم كبير ج����دا, واالنجاز الذي يمكن ان 

يتحقق لنا كفلسطينيين يجب ان يكون بعظم هذه التضحيات.

خارج حدود الوطن 
علي بدوان

باتت المؤش���رات، والت���ي تدعمها التس���ريبات التي تجد 
طريقها هذه اآلونة إلى صفحات الصحف االحتاللية وبعض 
الغربي���ة، تدل على أن فقاعة “صفقة القرن” في س���بيلها 
لالنطف���اء وفي ط���ور االحتضار، لكن أطرافه���ا يتلكأون في 
إخراجها من الغموض الذي رافقها إلى غرفة العناية الفائقة 

حتى ال يكرهوا على المسارعة إلى لحظة دفنها.
هين،  للمفارقة، هناك بعض من طرفين نقيضين، ومن كال التوجُّ
لمعارضيها في الس���احة الفلسطينية ومتعّهديها والمرّوجين 
لها من خارجها، م���ا زاال يلتقيان دونما قصد في عملية الترويج 

 من موقعه، قدرا ال راد له.
ٍّ

للمحتضرة، ذلك بتصويرها، وكل
األول، وعن حس���ن نية مرّده تش���كك مبرر ومشروع يستند 
لتاريخ تآمري طويل لمتعهدي الصفقة ال تنضب تمظهراته 
المتواصلة لتصفية القضية الفلسطينية، السيما في مثل 
هذه المرحلة التي هي األنس���ب لهم في ضوء تفاقم تردي 

الحالة العربية.
والثاني، وهو م���ن أطراف جبهة الصفقة، والمحتلون منهم 
تحدي���دا، لتطويل أمد إيهامية بقائها على األقل، باعتبارها 
حلق���ة من حلقات كس���ب الوق���ت لتصفية ه���ذه القضية 
عمليا عبر وقائع التهويد المتس���ارع على األرض، ولكونها، 
رت طاق���ًة تطبيعيًة وانفتحت مع بعض  أي الصفقة، قد وفَّ
األنظمة العربية يحرصون عليها ويأملون اس���تمرارا واطرادا 
في اتساعها، وإن أوحوا بأن ال ثمة ما يبدو أنه المقلق من أنها 

قد تسد حتى ولو شيعت لمثواها األخير.
تصفوية الصفقة الفاقعة رغم الحرص على لفها بالغموض، 
حققت إجماعا فلسطينيا لم يكن واردا في الساحة الوطنية 
���ف مراميها. إذ اتفق طرفاها النقيضان، المقاوم  قبل تكشُّ
 من منطلقه، على رفضها. فإذا كان الشعب 

ٌّ
والمس���اوم، وكل

م من  م كل ما قدَّ الفلس���طيني، وعلى م���دى الصراع، قد ق���دَّ
تضحيات صونا لقضيته، وغالبيت���ه المطلقة ترى دائما أن 
المقاومة هي سبيله األوحد لتحرير وطنه التاريخي والعودة 
إليه، أو ما يوضع دائما على رأس قائمة ما يعبر عنه عادًة في 
األدبيات الفلسطينية بالثوابت الوطنية والقومية، فإنه من 
الطبيعي أن يأتي رفض قوى المقاومة لها منذ البدء والدعوة 

لمقاومتها واسقاطها.
كما أن الجانب األوسلوي، والذي قفز طارحوها عنه وتجاوزه، 
ورغم كل ما ُلّفت به من غموض، لم يكن بحاجة الكتش���اف 
المكتشف عندما ش���عر بأنها قد وّجهت ضربتها القاضية 
لكاف���ة أوهامه التس���ووية، منهيًة عمليا اتفاقية أوس���لو، 
وغير مبقية منها س���وى دورهم الوظيفي المراد في خدمة 
أم���ن المحتلي���ن، وتوفير احتالل مريح له���م بإعفائهم من 
تبعات���ه اإلداري���ة، أو القيام بدور البلديات ف���ي نثار معازل 
التواصل  المنقطعة  الفلس���طينية  الس���كانية  التجّمعات 
األميركي���ة  اإلدارة  بالمس���تعمرات…تمهيد  والمحاص���رة 
العملي لفرض صفقته���ا، والمتمثل في االعتراف بالقدس 

عاصمًة لمحتليها، ونقل سفارتها إليها، وإسباغ “الشرعية 
األميركي���ة” على حركة تهويد الضفة، كان الش���عرة التي 
قصمت ظهر الصفقة كاش���فًة عن استهدافاتها ومآالتها 

فاستدعت فشلها.
بعد إجماع الرفض الفلسطيني الحاسم للصفقة التصفوية، 
ضاعت الدرق���ة التي يختب���ئ خلفها التس���وويون العرب 
ويس���تخدمونها عادًة للتحلل من مس���ؤولياتهم القومية 
تج���اه ما يفترض أنه���ا قضية األمة العربي���ة المركزية في 
فلس���طين. هذا يعني أنهم لم يعودوا يستطيعون القول 
“لس���نا فلس���طينيين أكثر من الفلس���طينيين”! فشلت 
ضغوطهم على ه���ؤالء بطرفيهما لقبوله���ا، فانعدم توّفر 
الغطاء الفلسطيني المبتغى، وبالتالي لم تعد لديهم الجرأة 
على االس���تمرار في صفقة مش���ينة ليس بإمكانهم تبرير 
تواطئهم في تمريرها أمام الشارع العربي، هذا الذي تعيش 
القضية الفلس���طينية عميقا في وجدان���ه وال تبارحه، رغم 
بادي مظاهر خموده الراهن، وانشغاله بلعق جراحه في أسوأ 
مرحلة اس���تنزافية تآمرية تطحن فيها المش���اكل ودواهي 
الفتن كامل خارطة الوطن العربي الكبير مش���ارق ومغارب. 
لك���ن، وإذا هذا هو ح���ال الصفقة وهذه ه���ي مآالتها، فإن 
التصفية كحراك دائم واس���تهداف مستمر واتته الفرصة 
الستغالل راهن األمة وانتهاز كارثيته لإلجهاز على القضية 
الفلس���طينية، لم ولن يتوقف. بل سيستمر ويتمظهر في 

تالوين صفقاوية مس���تجدة تط���رح وال تختلف جوهرا عن 
المحتضرة، بل ستبني على حصادها التطبيعي وتوّظفه…

أمر اليوم هو بقاء البازار مفتوحا.
لذا، بدأنا نسمع هسيس ما تدعى “المبادرة العربية للسالم” 
بعد تالٍش، وكانوا في جلبة الترامبوية الداهمة قد نس���وها. 
واآلن، إذ تذّكروها يتناسون أن المحتلين قد رفضوها ووأدوها 
في مهدها قبل س���تة عش���ر عاما، وجاء قرار ترامب بإهداء 
القدس لنتنياهو ونقله سفارة بالده إليها، وقانون “يهودية 
الدولة”، الذي أقره الكنيست قبل أقل من أسبوعين، ليهيال 
التراب عليها وعلى أوسلو معها، وصوال إلى صفقته، وسائر 
شتى مسميات بائس تجليات أحبولة “المسيرة السلمية” 

االنهزامية ذات الصلة.
…واآلن، وم���ن بوابة العذاب���ات الغزّية المريع���ة بدأ حديث 
مساعي “المصالحة” التكاذبية الفلسطينية الفلسطينية، 
والتي يس���هل، بالنظر لكونها تدور في فلك وساطات ذات 
متطوعي وس���اطات الصفقة إياها، وبمباركة ودعم من كافة 
أطرافها، توقع كونها، وف���ي أفضل حاالتها، لن تكون بغير 
س���حب للواقع األمني التنس���يقي القائم ف���ي الضفة على 
القطاع عبر “التمكين الكامل”، وانتزاع هدنة طويلة األمد من 
شأنها أن تنزع عن المقاومة دسمها النضالي توطئًة إلسقاط 
بندقيتها الحقا…بغير هذا لن تقبل رام الله مصالحًة ودونه 

ال يتوسط المتوسطون من أجله.

رأي

يتواصــل البــازار والصفقــة تحتضــر
عبد اللطيف مهنا
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ أحمد جبر زرعي بربخ
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801747171 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/عامر خالد عامر ابو صفية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801383902( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رفيق محمد عبد الرحمن مس���عود 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
800830713فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل:
دفعت التقليصات في رواتب موظفي 
قطاع غزة، والتقاعد المبكر إلى هبوط 
فاتورة روات���ب الموظفين العموميين 
في الضفة الغربي���ة وقطاع غزة خالل 

النصف األول من العام الجاري.
وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية 
الص���ادرة ع���ن وزارة المالية، تراجعت 
فاتورة الرواتب واألجور بنسبة %24، 

خالل النصف األول من العام الجاري.
وبلغت قيمة فات���ورة الرواتب واألجور 
للموظفين العموميي���ن 3.010 مليار 
شيكل، في النصف األول 208، مقارنة 
مع 3.082 مليار ش���يكل ف���ي الفترة 

المقابلة من 2017.
وكانت حكومة "الوفاق" برئاسة د.رامي 
الحم���د الل���ه، قلصت فات���ورة رواتب 
الموظفي���ن العموميين ف���ي غزة )58 
ألف موظف( بنس���بة 30% منذ أبريل 
2017، قبل أن ترفع نس���بة التقليص 

إلى 50% منذ مارس 2018.
كذلك، يعود التراجع في قيمة فاتورة 
روات���ب الموظفي���ن العموميين، إلى 

التقاع���د المبكر الذي نفذته الحكومة 
الفلس���طينية على موظفين مدنيين 
وعسكريين في كل من الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وتتوق���ع الحكومة الفلس���طينية في 
ميزانية الع���ام الجاري، أن تبلغ فاتورة 

الروات���ب واألجور، نحو 7.878 مليارات 
ش���يكل، مقارنة مع 8 مليارات شيكل 

فعلية في 2017.
وتبلغ قيمة متوسط الفاتورة الشهرية 
لروات���ب الموظفين العموميين، خالل 
النصف األول من الع���ام الجاري، نحو 

500 مليون شيكل.
ويبلغ عدد الموظفين العموميين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، قرابة 139 
ألف موظف، مقارنة مع حدود 155 ألفا 
مطلع العام الماض���ي 2017، إذ يعود 

التراجع إلى التقاعد المبكر.

التقاعــد المبكر واقتطاعــات غــزة 
تهبط بفاتـورة رواتـب حكومـة »الوفـاق«

رام الله/ االستقالل:
أفادت ش����ركة االتصاالت الفلس����طينية أن صافي أرباحها للنصف األول من 
العام الحالي ارتفع بنسبة 10.77 بالمئة ليصل إلى 36.6 مليون دينار أردني 

مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الشركة في بيانها المالي أن االرتفاع يعود إلى انخفاض المصاريف 
اإلدارية والتش����غيلية ومصروف ضريبة الدخل باإلضافة إلى التحس����ن في 

نتائج االستثمارات.
وبلغ نصيب السهم من األرباح 0.278 دينار مقارنة مع 0.251 دينار للنصف 

األول من 2017.
وبل���غ مجموع الموجودات قراب���ة 840.9 مليون  دينار بانخفاض بلغت 
نسبته 10.06% فيما بلغ مجموع المطلوبات حوالي 374.1 مليون دينار 

بارتفاع بلغت نسبته 1.35% مقارنة مع نهاية 2017.
أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ حوالي 466.7 مليون دينار أردني بانخفاض 

بلغت نسبته 17.51%  مقارنة مع نهاية 2017.

36.6 مليون دينار صافي  أرباح 
»االتصاالت«  في النصف األول من 2018

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن االتحاد األوروبي وهولندا، تقديم مبل���غ 10.62 ماليين يورو لدفع 
رواتب ومخصصات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة، والبالغ 

عددهم 55.000 موظف.
وقال ممثل االتحاد األوروبي رالف طراف : "يؤدي موظفو الخدمة المدنية 
دورًا هامًا في حياة المواطن الفلس���طيني، من خالل تنفيذ السياس���ات 
والخدمات العامة، وتطبيق وحفظ االستقرار واألمن، ويعتمد هؤالء على 

رواتبهم في حياتهم اليومية".
وأض���اف طراف، مس���اهماتنا ف���ي روات���ب موظفي الخدم���ة المدنية 
ومخصصات التقاع���د، برهان آخر على دعم االتحاد األوروبي المس���تمر 
لجه���ود بناء الدولة الفلس���طينية، فاالتح���اد والدول األعضاء ش���ركاء 

حقيقيون للفلسطينيين.

10.6 ماليين يـورو 
لمخصصات التقاعد بالضفة

االستقالل/ األناضول:
كشفت وزارة الزراعة العراقية، تضرر القطاع الزراعي 
ف���ي البالد بنس���بة 50 بالمائة ج���راء الجفاف وقلة 

اإليرادات المائية.
وقال وكي���ل الوزارة مه���دي القيس���ي، لألناضول 
التركية أم���س، إن "القط���اع الزراع���ي تضرر خالل 
الموسم الصيفي بنسبة 50 بالمائة، بسبب الجفاف 

وقلة اإليرادات المائية الداخلة إلى البالد".
وأوضح القيس���ي أن "الضرر س���ينعكس سلًبا على 
الخطة الزراعية للموسم الشتوي والتي ال تزال الوزارة 

تعمل على إعدادها".
وبّين أن "الضرر الحاصل في موسم الصيف سيقلص 

المساحات المزروعة خالل الخطة الشتوية".
وق���رر العراق في يونيو/حزيران الماضي، حظر زراعة 

ثماني���ة محاصيل زراعية بينها األرز والذرة والقطن، 
بسبب أزمة المياه.

ومنذ س���نوات يعاني العراق من انخفاض متواصل 
في إيرادات المياه عبر نهري دجلة والفرات، نتيجة 

قلة تساقط األمطار في موسم الشتاء.
ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على 

نهري دجلة والفرات وروافدهما.

الزراعة العراقية: أضرار بنسبة 50 % جراء الجفاف

االستقالل/ وكاالت
قالت الهند أمس السبت، إنها ستبدأ تطبيق رفع التعريفات 
الجمركية على بعض السلع المستوردة من الواليات المتحدة 

في 18 سبتمبر أيلول وذلك بعد تأجيلها في وقت سابق.
وشعرت نيودلهي بغضب من رفض واشنطن استثناءها من 
تعريفات جديدة وقررت في حزي���ران )يونيو( زيادة ضريبة 
االس���تيراد ابتداء من الرابع من آب )أغس���طس( على بعض 
المنتجات األمريكية ومن بينها اللوز والجوز والتفاح ثم أجلت 

بعد ذلك هذه الخطوة.
ومن المقرر أن يعقد مس���ؤولون من نيودلهي وواشنطن من 
بينه���م وزيرا الخارجية مايك بومبي���و والدفاع جيم ماتيس 
سلسلة من االجتماعات تشمل إجراء محادثات استراتيجية 

مع نظرائهم الهنود في أيلول )سبتمبر(.
وزادت حدة الخالفات التجارية بين الهند والواليات المتحدة 
منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. وارتفع حجم التجارة 
المتبادلة بين الجانبين إلى 115 مليار دوالر في 2016 ولكن 
إدارة ترامب تريد تقلي���ص عجزها مع الهند والذي يبلغ 31 
مليار دوالر وتحث نيودلهي على تخفيف العوائق التجارية.

وفي يونيو حزيران قررت الهند، أكبر مستوردي اللوز األميركي 
في العالم، زيادة رس���وم الواردات على هذه الس���لعة بنسبة 
20 في المائة منضمة بذلك إل���ى االتحاد األوروبي والصين 
في الرد على الزيادات التي قررها ترامب في التعريفات على 

الصلب واأللمونيوم المستورد.
وتعت���زم الهند أيضا فرض رس���م بنس���بة 120 في المائة 
عل���ى واردات الجوز في أقوى خط���وة حتى اآلن ضد الواليات 

المتحدة.

الهند تدخل حربًا 
االستقالل/ وكاالت:تجارية مع أميركا

أعلن الرئيس التركي رجب طي���ب أردوغان، عن األهداف 
الت���ي وضعتها الحكومة الرئاس���ية الجدي���دة، من أجل 
تحقيقها خالل ال�100 ي���وم األولى من عملها، وتتضمن 

تنفيذ 1000 مشروع.
وق���ال الرئي���س الترك���ي، الجمع���ة، في كلمت���ه بمركز 

المؤتمرات والثقافة الوطن���ي، بالعاصمة أنقرة، إن هناك 
أكثر من 1000 مش���روع ستس���تكمل خالل ال� 100 يوم 
األولى. وأوضح أن هذه المش���اريع تتضمن 400 مش���روع 
بقيمة 46 مليار ليرة )نحو 9 مليارات دوالر( في المائة يوم 
األولى من عمل الحكومة، من شأنها أن تعطي “قوة دفع” 
للمرحلة المقبلة. وأكد أردوغ���ان، على إيالء أهمية خاصة 

للصناعات الدفاعية، قائاًل: “48 مشروًعا من إجمالي ال�400 
الواردة في برنامجنا تتعلق بقطاع الصناعات الدفاعية”.

وأردف: “مهما حدث، لن نتنازل عن مش���اريع الصناعات 
الدفاعي���ة التركي���ة”. وتاب���ع: “في ه���ذه المرحلة التي 
نتعرض فيه���ا لضغوط ف���ي كل المج���االت، كّل إنجاز 

يساهم باستقالليتنا يكتسب أهمية بالغة”.

االستقالل/ وكاالت:
ينتظر الرئيس الزيمبابوي المنتخب حديثا إيمرس����ون 
منانغاج����وا سلس����لة من األزم����ات االقتصادي����ة، التي 
سترافقه خالل فترة والية تستمر خمسة أعوام، بعد فوزه 
فارق بسيط على منافسه في انتخابات شابها مزاعم من 
قبل المعارضة بالتزوير، ومقتل ستة متظاهرين على يد 

قوات األمن بالذخيرة الحية في العاصمة هراري.
وذكرت وكالة بلومبرغ لألنباء االقتصادية أن أهداف اإلدارة 
الجديدة تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي بنسبة 

6% على األقل على مدار الخمس س����نوات المقبلة، وجذب 
اس����تثمارات أجنبية مباشرة بقيمة خمس����ة مليارات دوالر 
أمريكي، واستثمارات محلية بقيمة 10 مليارات دوالر سنويا.

غير أن تحقيق هذه األهداف على ارض الواقع، يواجه 
عقب���ات كأداء. ويتوقع »صندوق النق���د الدولي« نمو 
اقتصاد البالد البال���غ حجمه 17.5 مليار دوالر أمريكي 
بمعدل 4.2% فقط سنويا حتى عام 2022، في حين أن 
الدولة لم تحصل سوى على 280 مليون دوالر أمريكي 
في صورة استثمار أجنبي مباشر العام الماضي، حسب 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية. 
ويعد نقص الس����يولة النقدية عقبة كبيرة في طريق النمو 
وعائقا لالس����تثمار. وتجرى أكثر م����ن 98% من المعامالت 
التجاري����ة عبر الحواالت اإللكتروني����ة ولكن المصارف تقيد 
عمليات الس����حب، ما يجعل من الصعب على الشركات دفع 

األجور في موعدها.
واعتمدت زيمبابوي في األس����اس على الدوالر األمريكي منذ 
إلغاء عملتها ف����ي 2009 إليقاف تضخم أدى إلى تضاعف 

األسعار يوميا. 

االستقالل/ وكاالت:
تعتزم ميانمار، التي س���محت بتصدير الذهب هذا 
العام، بعد حظر خمس���ة عقود، شحن ما بين عشرة 
و20 طنا متريا العام المقبل، طبقا لما ذكرته ش���ركة 

“ميانمار جولد ديفيلوبمنت بابليك”.
وقالت وكالة “بلومبورج” لألنباء االقتصادية  السبت 

إن الدولة الواقعة جنوب ش���رق آسيا ترى أن هناك 
إمكانيات ضخمة في مجال الص���ادرات، حيث تقع 
بي���ن الصين والهند وهما من أكبر المس���تهلكين، 
طبقا لما ذكره كاركوس لوك، المستش���ار بالشركة 
في فعالية، أقيمت في مدينة كوتشي جنوب الهند.

وتش���ير التقديرات إلى أن ميانمار لديها 3ر1 مليار 

طن من احتياطي الذهب ، طبقا لما ذكره لوك.
وأض���اف أن البالد تس���عى لتحقيق اس���تثمار في 
النظ���ام البيئي بأس���ره، بما في ذل���ك التكنولوجيا 

والبنية التحتية، لمساعدة صناعة الذهب.
وتابع أنه يتم التخطيط القامة مركز ش���امل لتلبية 

جميع احتياجات المصدرين وتطوير السوق.

تركيا: تنفيذ 1000 مشروع بأول 100 يوم للحكومة الرئاسية

سلسلة أزمات اقتصادية في انتظار الرئيس الزيمبابوي المنتخب

ميانمار تسعى لتصدير20 طنًا من الذهب العام المقبل
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / سحر ناهض سعيد االزعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804019610( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ صابرين منير محمد عوضية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800506586 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ يحيى فيصل صالح العزازي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401854989( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عمر يوسف عبد الواحد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900216011( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
الكوي���ت تبرعا  قدمت دول���ة 
لوكالة األم���م المتحدة إلغاثة 
وتش���غيل الجئي فلس���طين 
الالجئي���ن  لدع���م  )األون���روا( 
س���وريا،  في  الفلس���طينيين 
بقيم���ة 5 ماليي���ن وذلك في 
على  المنظمة  مساعدة  سبيل 
اإلنسانية  باالحتياجات  الوفاء 
الملحة التي تفرضها األزمة في 
سورية وفقا لما نشرته الوكالة 

على صفحتها الرسمية.
ويش���ار أن االون���روا تحت���اج 
بش���كل عاجل إل���ى التمويل 
لمساعدة ما مجموعة 420,000 
الجئ فلس���طيني في سوريا، 
إل���ى جانب 45,000 ش���خص 
لبن���ان واألردن،  ممن فروا إلى 
خاصة أن ما يقارب من نصف 
س���وريا  في  الفلس���طينيين 
والذين يبلغ عددهم 525,000 
حالي���ا،  مش���ردون  ش���خص 
معظمهم من منطقة دمشق، 

وتحديدا مخيم اليرموك الذي 
كان قبل األزمة مس���كنا ألكثر 
من 150,000 فلسطيني وهو 

اآلن س���احة حرب ف���ي الوقت 
س���كانه  معظم  ق���ام  ال���ذي 
باله���رب منه. وبالمث���ل، فإن 

المخيمات األخرى في منطقة 
دمش���ق حاليا تق���ع في دائرة 

النزاع أيضا.

الكويـت تقـدم 5 ماليين دوالر لـدعم الالجئين الفلسطينيين بسوريـا

االستقالل/ وكاالت:
أعلن رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي أمس السبت، أنه 
كلف وفدًا رفيع المس���توى، برئاس���ة نائبه لزيارة برلمان عموم إفريقيا 
في جمهورية جنوب إفريقي���ا، خالل الفترة من الثالث إلى الخامس من 
آب- أغسطس الجاري، بشأن "تنسيق التحرك المشترك" بين البرلمانين 
"لمطالبة الكونغرس األمريكي برفع اس���م الس���ودان من هذه القائمة"، 

إضافة إلى "دعم قضية العرب األولي: فلسطين".
وأش���ار بيان بهذا الصدد أن الوفد "سيناقش مع رئيس برلمان عموم 
إفريقيا التنس���يق بش���أن قضية العرب األولى فلس���طين ومواقف 
برلم���ان عموم إفريقيا التي كان لها بال���غ األثر في تعضيد االجماع 
الدولي بش���أن القدس، ومطالبة برلمان عموم إفريقيا يحث حكومات 
الدول اإلفريقية  على االعتراف بدولة فلس���طين طبقًا لقرارات األمم 
المتح���دة والقانون الدول���ي، وإدانة القانون الصادر عن الكنيس���ت 
اإلسرائيلي )قانون الدولة القومية للشعب اليهودي(، الذي يؤسس 
لسياس���ات عنصرية بغيضة، وينتهك المبادئ األساسية للقانون 
الدول���ي ومبادئ حقوق اإلنس���ان". وأوضح البي���ان أن "خطة البرلمان 
العربي لرفع اس���م السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب- والتي 
أثنى عليها مجلس جامعة الدول العربية على مس���توى القمة- تعد 
خطة العمل العربية الوحيدة المعنية برفع اسم السودان من قائمة 

الدول الراعية لإلرهاب".

البرلمان العربي سيتحرك 
لمساندة فلسطين والسودان

االستقالل/ وكاالت
يجري وفد فلسطيني من لجنة التواصل مع المجتمع "اإلسرائيلي" لقاءات مع وفد من 
األحزاب "اإلسرائيلية" في العاصمة األيرلندية دبلن منذ أول أمس، في لقاء تطبيعي 

يستمر يومين.
وقال المستش���ار السياسي في لجنة التواصل، صالح حكواتي، ل�"العربي الجديد" إن 
اللقاء يأتي "ضمن العمل المس���تمر والنشاطات التي تقوم بها اللجنة مع القطاعات 

واألحزاب اإلسرائيلية، ويوجد في هذا اللقاء أكثر من حزب سياسي إسرائيلي".
وتاب���ع: "لجنة التواصل تعمل عل���ى عقد لقاءات مع قطاعات سياس���ية واجتماعية 
إس���رائيلية، ومن ضمنها القطاع الشبابي الذي نستهدفه في حوار سياسي يهدف 

إلى نقل رؤية القيادة في تحقيق السالم وحل الصراع".
وفي سؤال حول قرار المجلس المركزي والوطني بوقف العالقة مع االحتالل اإلسرائيلي، 
وما تبعه من قرار للرئيس الفلس���طيني، محمود عباس، بوقف العالقات مع االحتالل 
السيما بعد قرار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، بنقل سفارة بالده إلى القدس في 
ديسمبر/ كانون األول الماضي، أجاب حكواتي: "أعتقد أن القرار السيادي الفلسطيني 
متعلق بوقف التنسيق األمني، والعالقة الدبلوماسية المباشرة، أما العالقة السياسية 
المجتمعية والتي تقوم بها لجنة التواصل فهي في الدرجة األساس���ية تخدم نقل 
رؤيتن���ا للجانب اآلخر وللعالم، وأعتقد أن الحكمة تقتضي بأن نبقي على هذه البوابة 
مفتوحة، وعلى بوابة االش���تباك السياسي مفتوحة مع اإلسرائيليين أيضا". على حد 

قوله.
وحسب حكواتي، فإن اللقاءات التي تعقدها لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي 
ل���م تتوقف يوم���ا، وقال: "هناك وفود واللقاءات مس���تمرة ول���م تنقطع مع مختلف 
القطاعات اإلسرائيلية، ونستهدف اليمين اإلسرائيلي بشكل أساسي في لقاءاتنا، 
وهناك أصدقاء من اليس���ار اإلس���رائيلي نلتقي معهم، لكن باألس���اس نستهدف 
اليمين اإلسرائيلي ألن معركتنا األساسية في إقناع المتطرفين اإلسرائيليين الذين 

يتنكرون للحقوق الفلسطينية".

ايرلندا تستضيف لقاء تطبيعيًا 
االستقالل/ وكاالت:»فلسطينيًا_ إسرائيليًا«

كش���ف خبراء تابعون لألمم المتحدة، أّن كوريا 
الش���مالية لم تعلق برامجها لألسلحة النووية 
والصواريخ الباليستية، معتبرين ذلك انتهاًكا 
وتحدًيا للعقوبات األممية المفروضة ضد بيونغ 

يانغ.
جاء ذلك في تقرير تسلمه مجلس األمن الدولي، 
ونش���رته وكالة أسوش���يتيد برس  األمريكية، 

أمس السبت.
وذكر التقرير أّن بيونغ يانغ انتهكت العقوبات 
عبر نقل الفحم بحًرا )عام 2018( واالس���تهانة 
بقرارات حظ���ر األس���لحة والعقوب���ات المالية 

المفروضة عليها .
وأوضح أن كوريا الش���مالية قام���ت أيضا بنقل 
المنتجات البترولية بش���كل غي���ر قانوني من 
س���فينة لس���فينة، كما حاولت بيع األس���لحة 
الصغي���رة والخفيف���ة وغيره���ا م���ن المعدات 

العسكرية عبر وسطاء أجانب.
وأشار الخبراء األمميون في تقريرهم، أّن بيونغ 
يان���ع واصلت التعاون مع النظام الس���وري، كما 
باعت األسلحة للحوثيين في اليمن، وغيرهم من 

المسلحين في ليبيا والسودان.
ويظل نق���ل المنتجات البترولي���ة إلى ناقالت 
النفط الكورية الش���مالية في البحر الوس���يلة 

الرئيسية لتفادي العقوبات ، وتشارك في هذه 
العمليات 40 سفينة و130 شركة، وفق التقرير.

وف���ي يوليو/ تم���وز الماضي، قالت واش���نطن 
إن كوريا الش���مالية تقوم بش���كل غير قانوني 
بتهري���ب منتجات نفطي���ة مكررة إل���ى البالد 
بم���ا يزيد عن الح���دود المس���موح بها بموجب 

العقوبات، وتقدر ب� 500 ألف برميل سنوًيا.
وفي الس���ياق، كشف الخبراء عن وجود أكثر من 
200 شركة مشتركة مع كوريا الشمالية، العديد 
منها انخرطت في أعمال بناء ونش���اطات أخرى 
في روسيا، وذلك رغم حظر الشراكات مع بيونغ 

يانغ بموجب العقوبات.

االستقالل/ وكاالت:
تعرض شاب مسلم للضرب حتى الموت، في والية 
هاريان، شمالي الهند، على خلفية اتهامه بسرقة 

رأس ماشية.
ونقل���ت صحيف���ة "تايم���ز أوف إندي���ا" المحلية 
)خاصة(، أمس الس���بت، عن وس���يم أكرم، مسؤول 
بالش���رطة الهندية قوله إن "3 إخوة قاموا بضرب 
الضحي���ة حتى الم���وت ليلة الخمي���س، التهامه 
بمحاولة سرقة رأس ماشية من حظيرة والدهم في 

قرية باهروال".

وأضاف أكرم أّن "الش���رطة ألقت القبض على أحد 
منف���ذي الواقعة، فيم���ا لجأ المتهم���ون اآلخرون 

للهرب".
وسجلت الشرطة القضية على أنها "جريمة قتل"، 

وفق المصدر ذاته.
وفي اآلونة األخيرة، تصاعدت االعتداءات والجرائم 
بحق المسلمين في الهند باس���م "حماية األبقار" 
)الحي���وان المقدس لدى الهن���دوس(، وصلت حّد 

القتل.
ويقوم بتلك الممارس���ات جماع���ة تدعى "حراس 

البقر" إحدى المجموعات األهلية الهندوسية، التي 
تستخدم العنف ل�"حماية األبقار" في الهند، حيث 

يحظر ذبح أو بيع الماشية في معظم الواليات.
ويمّث���ل الهن���دوس، الذي���ن ُيقدس���ون األبقار 
ويمنعون بيعها وأكلها، نح���و 80 % من إجمالي 
س���كان الهند البالغ عددهم أكثر من مليار و300 

مليون نسمة، وفق تقديرات 2015.
بينما يعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم 
)14% من الس���كان(، ما يجعل الهن���د أكبر دولة 

تضم أقلية مسلمة في العالم.

االستقالل/ وكاالت:
اختطف مسلحون مجهولون أمس السبت، رئيس الهيئة العامة 
لألوقاف والش���ؤون اإلس���المية )وزارة( بحكومة الوفاق الوطني 

الليبية عباس القاضي في العاصمة طرابلس.
وبحسب ما ذكرت مصادر مسؤولة في طرابلس، فإن "مسلحين 
ل���م تعرف تبعيتهم وال ش���خصياتهم، قاموا بقوة الس���الح 
باقتياد رئيس هيئة األوق���اف بحكومة الوفاق إلى مكان غير 
معلوم". وأكدت المصادر ذاتها التي طلبت عدم الكش���ف عن 
هويتها لدواٍع أمني���ة، أن "الحادثة وقعت في مطار طرابلس، 
وليس كما أعلنت وس���ائل إعالم ليبية أنه���ا وقعت أمام مقر 

الهيئة".

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت أمس السبت إلى 35 حصيلة قتلى االعتداء االنتحاري الجمعة على 
مسجد في مدينة غارديز في شرق أفغانستان، فيما بلغت حصيلة الجرحى 

.94
واشار حاكم والية باكتيا شاميم خان كاتاوازي في تصريح لفرانس 
ب���رس "الى وجود ثالثة اطف���ال بين القتل���ى ال35، فيما بلغ عدد 

الجرحى بحالة الخطر 17 نقلوا بالمروحيات الى كابول".
وكان انتحاريان مزودان بحزامين ناسفين دخال المسجد خالل صالة 
الجمع���ة وهما يرتديان البرقع وفتحا الن���ار على المصلين قبل ان 
يفجرا نفس���يهما، ما تسبب بمجزرة فعلية داخل المسجد. واكدت 
حرك���ة طالبان ان "ال عالقة لها" به واتهمت ضمنا تنظيم "داعش" 

بارتكابه.

خبراء أمميون: كوريا الشمالية لم تعلق برامجها النووية والباليستية

الهند: ضرب مسلم حتى الموت التهامه بسرقة ماشية

أفغانستان: 35 قتيال 
في اعتداء انتحاري 

استهدف مسجدًا

اختطاف رئيس 
األوقاف بحكومة الوفاق 
الليبية في طرابلس

�لالجئون �لفل�شطينيون ب�شوريا     )�أر�شيف(

ً
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ أحمد عبد المهدي نصار القدرة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905461588 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/بالل فتحي يوسف ابو يوسف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800600942 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمود محمد سليم البنا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800858359 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري 
المصغر للشؤون األمنية والسياسية 
اجتماعا  "الكابينت"  "اإلس���رائيلي" 
السياسية"  "التس���وية  بشأن  هاما 

بغزة اليوم األحد.
وذك���رت وس���ائل إع���الم عبرية، أن 
االجتماع س���يناقش جهود مبعوث 
مالدينوف  نيكوالي  المتحدة  األمم 
عباس  المصرية  المخابرات  ورئيس 
كامل للتوصل إلى تسوية سياسية 
بين "إسرائيل" والفلسطينيين في 

قطاع غزة.
وأفادت مصادر عبرية، أن الكابينت 
س���يجتمع في س���اعات ظهر اليوم 
األح���د ف���ي المبنى الوطن���ي إلدارة 
األزم���ات في القدس، وه���و المبنى 

المحصن جدا ويقع تحت األرض.
ال���وزراء  أن  المص���ادر  وأضاف���ت 
سيطلعون خالل االجتماع على نتائج 
االتصاالت التي أجراها مبعوث األمم 
المتحدة نيك���والي ميالدينوف مع 

المصريين.
وقالت مصادر سياس���ية إسرائيلية 
إنه في المستقبل القريب سنعرف 
ما إذا كنا س���نذهب إل���ى ترتيبات 
للوضع في قطاع غزة أو إلى التصعيد.

ُيذكر أن رئيس الوزراء االس���رائيلي 
بنيامي���ن نتنياهو، ق���رر الخميس 
إلغاء زيارته الى كولومبيا والبقاء في 
"اس���رائيل" بسبب تطورات االوضاع 

على جبهة غزة.

"هآرت���س"  صحيف���ة  وقال���ت 
االسرائيلية، إن نتنياهو ألغي زيارته 
الى كولومبي���ا على خلفي���ة تقدم 
االتصاالت إلب���رام تهدئة مع حركة 

حماس على جبهة غزة.

»الكابينت« اليوم لبحث »التسوية« بغزة اجتماع هام لـ

القدس المحتلة/ االستقالل:
تس���ود أجواء من التخبط والخالف في أوساط حكومة االحتالل، مؤخًرا، عند الحديث عن 

تهدئة في قطاع غزة، خاصة مع ربطها بقضية الجنود األسرى لدى المقاومة.
القناة “العاشرة” اإلسرائيلية، نقلت عن مسؤوٍل وصفته ب�”الكبير” في دولة االحتالل، 
قوله إن االقتراح المصري للوصول إلى حٍل سياسي في قطاع غزة يشمل الدخول أيًضا 

في مفاوضات صفقة تبادل أسرى.
وبحسب القناة، فإن المفاوضات ستكون بشكل فورّي، وستناقش قضية الجنود األسرى 
لدى المقاومة في قطاع غزة، مضيفة “إسرائيل” لن تقبل بحٍل نهائي وطويل األمد في 

غزة دون التوصل إلى اتفاق حول الجنود األسرى.
وزعم المس���ؤول في دولة االحتالل خالل حديثه للقناة أن “األيام المقبلة ستوضح إن 

كان الوضع في غزة سيكون ذاهبًا للتصعيد أو لتهدئة وحل سياسي”.
في السياق ذاته قالت قناة “ريشت كان” اإلسرائيلية إن بعض الوزراء بحكومة 
االحتالل يرون أن وزير جيشهم “افيغدور ليبرمان”، يحاول ربط قضية الجنود 
األسرى بإعادة تأهيل غزة، غير أن هؤالء الوزراء يرون أنه ال حاجة لربط القضيتين 

مع بعضهما البعض.
وقال أحد الوزراء بحكومة االحتالل إن “أي ش���خص ال يريد القيام بإعادة تأهيل 
غزة يستخدم قضية الجنود المفقودين كأداة إلفشال أي تقدم”، في إشارة إلى 
تصريحات “ليبرمان” التي قال فيها الخميس الماضي، إنه ال يمكن إعادة تأهيل 

غزة بدون عودة الجنود.

الجنود مقابل »التسوية« بغزة 
تخبط وخالف في أوساط االحتالل

المحلل العسكري روني بن يشاي – "يديعوت"
سياس���ة الحكومة والجيش اإلس���رائيلي في 
مجال الردع، وصلت الى طريق مسدود، صحيح 
أن التمركز العس���كري اإليراني بس���وريا تم 
"لجم���ه"، إال أن الردع اإلس���رائيلي تجاه إيران 
وس���وريا لم يعد قائما كالس���ابق.  الصواريخ 
والقذائ���ف والبالون���ات الحارق���ة، مس���تمرة 
بالس���قوط، حتى عملي���ات القنص ضد جنود 
وضب���اط الجي���ش، تتطل���ب من "إس���رائيل" 
إع���ادة النظر في ق���وة الردع، واتخ���اد قرارات 
دراماتيكي���ة على الجبهتين. اس���تراتيجية 
الردع اإلسرائيلية، وصلت الى طريق مسدود، 
فالجيش ل���م يعد قادرا على ف���رض تهدئة 
بغزة، أو حتى الحفاظ عليها، حتى أن الجيش 
اإلسرائيلي، ومنذ شهر مارس الماضي، لم يعد 
قادرا على خلق وضع مستقر بالجنوب، ليشعر 

سكان الغالف باألمن.
اإليرانيون وحلفاؤهم بالمنطقة، ورغم الضربات 
التي يتلقونها، ما زالوا يحافظون على سخونة 
الجبهات مع "إسرائيل"، في الجنوب والشمال، 
إط���الق طائرات مس���يرة بدون طي���ار، وإطالق 
صواريخ وإطالق نار عل���ى الجبهتين، والحلول 
الجزئي���ة الت���ي تقدمه���ا "إس���رائيل"، لهذه 
القضايا، تدل على أن قوة الردع اإلس���رائيلية، 

وصلت الى ذروة ضعفها. 
الجبه���ة الجنوبية: على الجيش اإلس���رائيلي 
إعادة النظر في سياساته األمنية والعسكرية، 
خصوصا على الجبه���ة الجنوبية. حتى اآلن ال 
يوجد تهدئ���ة على الجبهة الجنوبية، الهدف 

من اس���تمرار التوتر بالجنوب، هو جر الجيش 
لمعركة، بهدف قتل وأسر جنود إسرائيليين 
جدد، من أجل اإلفراج عن أس���رى فلسطينيين. 
"حماس" تحاف���ظ على حالة التوت���ر، ومعنية 
بعدم التوصل إلى تهدئة حتى تحقق مطالبها 
وأهدافها السياس���ية والعس���كرية، وهو رفع 
الحص���ار عن غزة. لذلك تغ���ض حماس البصر 
عن نشاطات التنظيمات العسكرية المسلحة 
األخرى بغ���زة، وتحافظ على اس���تمرار ظاهرة 
البالونات الحارقة، حتى تس���تجيب "إسرائيل" 

ومصر والسلطة واألمم المتحدة لمطالبها. 
إفالس إسرائيلي أمام "حماس": تدل األحداث 
األخي���رة بالجن���وب عل���ى إفالس السياس���ة 
اإلس���رائيلية أمام حركة حماس، وضعف قوة 
الردع أمامها، ويشهد بذلك سكان مستوطنات 

غالف غ���زة، الذين يؤك���دون أن ردود الجيش 
الموجع���ة لحماس، لم تردعها عن االس���تمرار 
بالتظاهرات والنش���اطات األمني���ة على طول 
الحدود. حتى اإلعالن ع���ن اغالق معبر كرم أبو 
س���الم، ومنع إدخال الوقود لغزة، لن تؤثر على 
"حماس"، ولن توقف البالونات الحارقة، وحتى 
مصر ومبع���وث األمم المتح���دة ميالدينوف، 
فشلوا مجددا في التوصل إلى تهدئة، في كل 
مرة يقوم الجيش باس���تهداف مواقع حماس 
بغ���زة، يتم الرد، واألم���ور أصبحت مقلوبة، بدال 
ا، فإنه يجلب  من أن يحقق القصف ردعا وهدوًء
التصعيد م���ن جديد. "حم���اس" تحافظ على 
وتيرة التوت���ر، حتى تحق���ق مصالحها، وعلى 
الجيش اتخاذ قرارات جديدة ودراماتيكية في 

سياسة الرد والردع ضد "حماس" بغزة.

»إسرائيل« فقدت قوة الردع على كافة الجبهات

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشف نائب رئيس جهاز "الموساد" الس���ابق، رام بن براك، عن الهدف 

الحقيقي وراء إقرار "الكنيست" اإلسرائيلي "قانون القومية".
وق���ال ب���راك إنه يرى أن الهدف من س���ن قانون القومي���ة هو التمهيد 
لضم الضفة الغربية إلى )إس���رائيل(. وفي تغريدة نش���رها على حسابه 
ف���ي "تويتر"، مؤخرا، أضاف بن ب���راك أن هناك ما يدلل على أن االئتالف 
الحاكم في )إس���رائيل(، الذي يقوده بنيامين نتنياهو، يهدف إلى ضم 
الضفة الغربية والفلسطينيين التي يعيشون عليها، دون أن يمنحهم 

أية حقوق سياسية.
وكان "الكنيس���ت" اإلس���رائيلي أقّر، في 19 يوليو/تموز الماضي، قانون 
القومية العنصري، الذي ينفي حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره 
على أرضه، وينص على أن هذا الحق على أرض فلسطين، التي يسميها 

القانون "أرض إسرائيل"، مقصور فقط على "الشعب اليهودي".

نائب رئيس »الموساد« السابق: 
قانون القومية يهدف لضم الضفة

االستقالل/ وكاالت:
اضطر نادي كرة القدم الكولومبي "سانتا فيه"، وهو أحد األندية الكبيرة 
في كولومبيا، إلزالة صورة من حس���ابه على موق���ع "تويتر" يظهر فيها 
رئيس النادي وهو يقدم زي الفريق لس���فير "إس���رائيل" هناك، ماركو 
س���رمونتا، وذلك في أعقاب احتجاجات واس���عة النطاق داعمة للشعب 

الفلسطيني ومناهضة ل�"إسرائيل" من جانب مؤيدي الفريق.
وكان قد تباهي الس���فير "اإلس���رائيلي" في تغريدة على حس���ابه في 
"تويتر"، وكت���ب أنه يحب كرة القدم ويدمج ذلك بعمله الدبلوماس���ي، 

وبشكل خاص في دولة مثل كولومبيا.
وكان الس���فير قد استضاف في مبنى الس���فارة اإلسرائيلية، الخميس 
الماضي، رئيس ن���ادي كرة القدم "إنديبنديانتي س���انتا فيه"، ونائبه. 

وخالل هذه الزيارة قدم رئيس النادي بلوزة الفريق لسرمونتا.
وفي نهاية اللقاء جرى نش���ر الصورة على حساب الفريق على "تويتر"، 
وكت���ب تحتها "نرحب بمؤيد الش���رف للفريق، س���فير إس���رائيل في 

كولومبيا".
وأثار النشر غضبا عارما في وسط مؤيدي الفريق، وبدأوا بنشر تغريدات 
داعم���ة للش���عب الفلس���طيني ومناهضة إلس���رائيل. وزعم الس���فير 

"اإلسرائيلي" بأن تلك التغريدات كانت "السامية".
واضطرت رئاسة الفريق في نهاية المطاف إلى إزالة الصورة من حساب 

"تويتر" الرسمي للفريق.
وفي أعقاب محو التغريدة من الحس���اب، هاتف رئيس النادي السفير 

اإلسرائيلي، وأبلغه باالحتجاجات الواسعة على نشر الصورة.

كولومبيا: غضب الشارع يطيح 
بصورة السفير »اإلسرائيلي«

االستقالل/ وكاالت
ق���ال جي���ش االحت���الل "اإلس���رائيلي" إنه بدأ 
بتفكيك المستش���فى الميدان���ي الذي أقامه 
بمحاذاة الحدود مع س���وريا بهدف إخالئه، بعد 
وقف ما أسماه "المشروع اإلنساني" الذي أقامه 
الجيش بالتعاون مع منظمة "إنسانية" أمريكية، 
عام 2017، وقدم بموجبه العالج الطبي لجرحى 

المسلحين السوريين.
ويتزام���ن ه���ذا الق���رار مع اس���تعادة الجيش 
الس���وري مجددا مواقعه في هضب���ة الجوالن 

وهزيمة المسلحين هناك.
وق���ال الجي���ش في البي���ان إن المستش���فى 
الميداني ساعد سكان هضبة الجوالن السورية 
يومي���ا، وقد الع���الج لنحو 6800 س���وري منذ 
تأسيس���ه. وكان الجيش قد قّرر آنذاك تقديم 
المس���اعدات والع���الج الطبي للس���وريين في 
المناط���ق القريبة من الحدود لس���د ش���يء من 
النقص الذي ساد هذه المناطق، في المعدات 

الطبية واألدوية واألطباء.
وفي تطور متصل، كان مس���ؤولون عسكريون 

في "إس���رائيل" ق���د أعربوا ع���ن قلقهم، قبل 
أس���ابيع، من س���يناريو تقدم بموجبه منظمة 
حزب الله على استغالل المستشفى الميداني 
اإلس���رائيلي، فتدخل “جرح���ى” من حزب الله 
إلى "إسرائيل" عبر النقطة اإلسرائيلية لتنفيذ 
عملي���ات. وجاء في تقارير اإلعالم اإلس���رائيلي 
يومها أن أعداد الجرحى السوريين الذي يصلون 
إلى المستشفى "اإلس���رائيلي" انخفضت في 
األش���هر األخيرة جّراء إجراءات شديدة اتخذها 

الجيش في إدخال الجرحى.

»إسرائيل« توقف مشروع عالج جرحى المسلحين السوريين
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االستقالل/ وكاالت:
يحتوي ماء الزهر على العديد من الفوائد الصحية 
والجمالية، والتي تفيد بدرجة كبيرة جسم اإلنسان، 

خاصة في زمن كثرت فيه مسببات األمراض.
وفي هذا المقال، سنتعّرف على طريقة تصنيع ماء 

الزهر، وأهم الفوائد التي يحتويها.
كيف يتم صناعة ماء الزهر؟

يعتق���د كثير من الناس أن م���اء الزهر مصنوع من 
الزهور، ولكن ما يج���ب أن نعرفه جيدًا أنه قد يتم 
تصنيع���ه من مص���ادر مختلفة كزه���ور البرتقال، 
وممك���ن أن يصنع من خالصة قش���ور أو لب وبذور 
البرتق���ال، أو أي نوع من الزهور م���ع إضافة بعض 

اإلضافات الطبيعية، وأحيانًا الصناعية.
فوائد ماء الزهر

الوقاية من عالمات متدد اجللد
يمك���ن لماء الزه���ر أن يقي الجل���د من عالمات 
التمدد ، والتش���قق الذي يح���دث للجلد، حيث 
يس���اعد ماء الزهر عل���ى تجديد خالي���ا الجلد 
واصالحها. ويمكن أن يساعد السيدات بدرجة 
كبيرة ف���ي التخلص من عالم���ات التمدد لجلد 

البطن بعد الحمل والوالدة.

 حت�شني مظهر الب�شرة وتوحيد لونها
ينصح خبراء التجميل باس���تخدام ماء الزهر 
على البش���رة ، حيث يمكن أن يمنح البش���رة 
مظهرًا جمي���اًل ، وينص���ح به ذوات البش���رة 
الدهنية ، حيث يمكن أن يعطي مظهرًا نضرًا 
للبشرة خاليًا من الشوائب، باإلضافة للنضارة 
والترطيب المثالي الذي يمنحها للبش���رة، 
ويجب التأكد من أنه مصنوع من مكونات 

طبيعية بدون أي اضافات صناعية .

ترطيب ال�شعر
يتميز ماء الزه���ر بقدرته الفائقة على 
منح الش���عر ق���وة ولمعان���ًا، باإلضافة 
لرائحت���ه المميزة، ل���ذا فإنه يدخل في 
صناعة معظم منتجات العناية بالشعر 

لفوائده القوية للشعر.

عالج املغ�ص واآالم البطن
يس���تخدمه العدي���د من دول الش���رق 
األوس���ط كع���الج لح���االت المغ���ص 

الجه���از الهضم���ي،  واضطراب���ات 

حيث يساعد على التخلص من الغازات 
واالنتفاخات المسببة آلالم البطن.

حت�شني النوم
يمك���ن بوضع يع���ض النقاط على الوس���ادة أو 
الفراش أن يساعد في تهدئة األعصاب والخلود 
للنوم بطريقة سريعة، ويمكن لتدليك الجبهة 
ببعض النقاط منه أن يس���اعد في تسكين 

آالم الرأس والشعور براحة أكثر.

ال�شعور باال�شرتخاء
الحمام  لم���اء  اس���تخدامه  يمك���ن 
ليضفي شعورًا بالراحة واالسترخاء، 
كما أنه يفضل وضعه في جلس���ات 
التدليك بسبب رائحته التي تساعد 

على تخفيف القلق والتوتر.

عالج فوري لالإ�شهال
الزه���ر  م���اء  لمكون���ات  يمك���ن 
الطبيعي���ة أن تعمل على مكافحة 
العدوى المسببة لإلسهال بصورة 

سريعة فور تناوله بالفم.

عالج ال�شعال
يمكن إضافة قطرات منه لكوب من الشاي الساخن 
المحت���وي على بعض اإلضافات األخرى كش���رائح 
الليمون، والقرفة والعسل ، فيساعد على تخفيف 

حدة السعال وعالج التهابات الحلق.

ي�شاعد يف عالج حب ال�شباب
يمكن باالستخدام المنتظم له أن يعالج حب الشباب، 
حيث يساعد على تقشير البشرة بلطف وإزالة الرواسب 
من المس���امات وتنقيتها ، فيس���اعد م���ع الوقت من 
التخلص منها، كما أنه يعطي مظهرُا صحيًا للبش���رة 

نتيجة تخفيفه االحمرار الناتج عن وجود البثور.

عالج للب�شرة احل�شا�شة
يع���د م���اء الزه���ر الخي���ار األفضل لذوي البش���رة 
الحساس���ة، حيث يمكن���ه أن يخفف م���ن احمرار 

البشرة وتهيجها.

عالج حروق ال�شم�ص
يساعد ماء الزهر في عالج الحرقة الناتجة عن حروق 

الشمس باإلضافة لتخفيفه االحمرار الناتج عنها .

فوائــد عديــدة لمــاء الزهــر ال تغفــل عنهــا !

االستقالل/ وكاالت:
أوصى عالم نفس ب���ارز بجامعة رويال كوليدج البريطاني���ة بضرورة أن تصدر 

الحكومة توجيهات تحث اآلباء على عدم إعطاء الهواتف الذكية لألطفال األقل 
م���ن 11 عاما. وقال الدكتور جون غولدن إن النصيحة الرس���مية بعدم منح الطفل 

هاتفا ذكيا حتى الس���نة األولى من التعليم الثانوي ستساعد الوالدين على مقاومة 
مطالب أبنائهما. ونّبه أيضا إلى ضرورة عدم مكوث األطفال أكثر من ساعتين يوميا على 

وسائل اإلعالم االجتماعية، بعد ثبوت أدلة على أن ذلك يجعلهم أكثر عرضة لالكتئاب 
والقلق. وتأتي تعليقات الدكتور غولدين قبل صدور تقرير مهم لفريق عمل 

جامعي شارك فيه حول تأثير قضاء األطفال وقتا مفرطا على اإلنترنت، 
وما يجب القيام به. وقال إن هناك عالقة متبادلة بين ارتفاع حاالت 

االكتئاب -ال س���يما بين النس���اء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 
و24 عاما- وظهور الهاتف الذكي قبل عشر سنوات.

وأضاف أن هذا األمر عززه التس���لط عب���ر اإلنترنت وقضايا صور 
الجسد والمواد التي تشجع على إيذاء النفس واضطرابات األكل 
وقلق األطفال من الشعور بالحاجة إلى أن يكونوا متصلين دائما 

باإلنترنت لتجنب تفويت أي شيء.
وأوصت الدكت���ورة هايلي فان زوانينبرغ، وهي طبيبة نفس���ية 
ومدي���رة مجموعة بري���وري لعيادات الصح���ة العقلية، بضرورة 
أن تس���اعد المدارس االبتدائية والثانوي���ة اآلباء واألمهات في 
تطوير مواثيق يتفقون بموجبها على عدم شراء هواتف ذكية 

ألطفالهم حتى المرحلة الثانوية إذا أمكن.
وأشارت الدكتورة هايلي إلى أن المدارس ستستفيد من هذا 
األمر ألن األطفال لن يكونوا ش���به نائمي���ن في الصف بعد 
أن مكثوا مع هواتفهم معظم الليل، وس���يوفر اآلباء من مال 

الفواتير، وسيساعد في حماية الصحة العقلية لألطفال.

متى تشتري هاتفًا 
»ذكيًا« ألطفالك؟

االستقالل/ وكاالت:
المشي أفضل أشكال النشاط البدني، هذا ما أكدته دراسات حديثة، وهو ما يتسق مع العادات التي 
اتبعها القدماء. وعلى الرغم من انتشار صاالت الرياضة )الجيم( وآالت التدريب الحديثة التي تبني 
العضالت وتزيد اللياقة إال أن المش���ي اليزال يتربع على قائمة األنش���طة البدنية المفيدة للصحة، 
إليك أهم فوائده: القلب. يحسن المشي من تدفق الدورة الدموية، ويساعد على زيادة الكولسترول 
الجي���د. المفاصل. من أفضل الطرق للوقاية من التهاب المفاصل المش���ي يوميًا لمدة 30 دقيقة 
خاصة إذا تعّرضت خالل جزء منها للشمس في بداية الصباح أو قبل الغروب ليحصل الجسم على 
فيتامين "د". الرشاقة. المشي وسيلة لتخسيس األرداف والفخذين والذراعين والبطن، دون التركيز 

على منطقة معينة من الجسم.
السعادة. يساعد المشي على خفض التوتر والقلق، وتحسين المزاج والحالة المعنوية.

طول العمر. تشير دراسات إلى أن المشي نصف ساعة يوميًا يطيل العمر خاصة إذا اتبعت توصية 
تغيير سرعة المشي كل بضع دقائق.

االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراسة جديدة أن "األطفال المصابين بالتوحد قد تتحسن 
قدرتهم على فهم تعابير الوجوه وتتطور مهاراتهم االجتماعية 

باستخدام نظارة جوجل مع تطبيق للهواتف الذكية".
وتس���تخدم هذه األداة التجريبية، التي تعرف باسم )سوبر باور 
جالس( ألعابًا لمس���اعدة األطفال على تمييز الوجوه واالنفعاالت 

عند التفاعل مع األسرة واألصدقاء.
وحس���ب المراكز األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية منها فإن 

واحدا من كل 68 طفاًل في الواليات المتحدة مصاب بالتوحد.
وق���ال فريق الباحثي���ن في الدراس���ة التي نش���رت بدورية )إن.

بي.جيه ديجيتال ميديس���ين( إن "األطفال المصابين باضطراب 
طي���ف التوحد يعانون كثيرا في تمييز تعابير الوجوه والتواصل 
بالعينين والتفاعل االجتماعي، لكن بمقدور الكثيرين التحس���ن 

على نحو كبير إذا تعلموا مهارات اجتماعية في الصغر".
وط���ور الباحثون نظارة )س���وبر باور جالس(، وه���ي أداة تعليمية 
تعمل ببرنامج يتم تشغيله على نظارة غول وهاتف ذكي يعمل 
بنظام أندرويد. وتس���اعد األلعاب، مثل لعبة )إمس���ك االبتسامة 
وخمن االنفعال(، األطفال للتعرف عل���ى الوجوه واالنفعاالت من 
خالل عرض أيقونات للمش���اعر بالنظارة أو النطق باسم االنفعال 
ليسمعه الطفل.  وقدم فريق البحث نظارات تجريبية إلى 14 أسرة 
قالت 12 منها إنهم الحظوا زيادة التواصل بالعين لدى أطفالهم، 

كما انخفضت حدة المرض عند ستة أطفال.
ومع ذلك فالعدد الصغير من المش���اركين في الدراس���ة يعد من 
أوج���ه القصور، كما أن الباحثين غير قادرين على تأكيد ما إذا كان 
س���بب التغيرات التي طرأت على األطفال ه���و البرنامج أم زيادة 

إدراكهم أو تركيز الدراسة على التفاعل مع األصدقاء واألسرة.

نظارة تساعد »أطفال التوحد« 
على قراءة تعابير الوجوه!

االستقالل/ وكاالت:
رجح علماء بريطاني���ون، أن يكونوا قد 
اكتشفوا س���ر "مثلث برمودا" الشهير، 

الذي سجلت فيه عدة كوارث.
ويرم���ز مثل���ث برم���ودا إل���ى المنطقة 
برم���ودا ووالية  الواقع���ة بين جزي���رة 
في  وبورتوريكو،  األميركي���ة  فلوري���دا 
المحيط األطلسي، وتصل مساحة البؤرة 

"الخطيرة" إلى 700 كيلومتر مربع.
وتوصل باحثون من جامعة ساوثامبتون 
البريطاني���ة، إل���ى أن الك���وارث التي 
البحرية ناجمة  المنطقة  س���جلت في 
باألساس عن موجات قوية يصل علوها 

إلى ثالثين مترا.

واكتشف العلماء وجود هذه الموجات 
القوي���ة أول م���رة س���نة 1997، لكن 
الباحثي���ن البريطانيي���ن س���عوا إلى 
التحقق بصورة أدق م���ن النظرية عبر 
نموذج تجريبي، وفق ما نقلت صحيفة 

"ميرور" البريطانية.
وق���ام الباحث���ون بتصمي���م نم���وذج 
لس���فينة "USS Cyclops" وهي مركبة 
بحرية ضخمة اختفت في مثلث برمودا 
سنة 1918 وكان على متنها أكثر من 

300 شخص.
وبعد تطوير النموذج في المختبر، قام 
الباحث���ون بتجريب تأثي���ر "الموجات 
القاتل���ة" الت���ي تمت���از بق���وة كبيرة، 

فوجدوا أنها قادرة بالفعل على تدمير 
السفينة.

وأوضح الباحث في ش���ؤون المحيطات 
وعلوم األرض، س���يمون بوكس���ال، أن 
هذه المنطقة من المحيط األطلس���ي 
قادرة على تسجيل ثالث عواصف من 
مص���ادر مختلفة، ولذل���ك فهي تتيح 
الموجات  لنش���وء  المواتية  الظ���روف 

المدمرة.
وحاولت عدة نظريات س���ابقا تفسير 
لغز "برمودا"، وتحول الموضوع إلى مادة 
دس���مة للتحقيقات واألفالم، كما رّوج 
مهووسون بنظرية المؤامرة، فكرة كون 

الظاهرة مرتبطة بكائنات فضائية.

علماء بريطانيون يفكون لغز »مثلث برمودا«  30 دقيقة من المشي يوميًا.. 
تحل معظم مشاكلك الصحية
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االستقالل/ وكاالت:
يحتوي ماء الزهر على العديد من الفوائد الصحية 
والجمالية، والتي تفيد بدرجة كبيرة جسم اإلنسان، 

خاصة في زمن كثرت فيه مسببات األمراض.
وفي هذا المقال، سنتعّرف على طريقة تصنيع ماء 

الزهر، وأهم الفوائد التي يحتويها.
كيف يتم صناعة ماء الزهر؟

يعتق���د كثير من الناس أن م���اء الزهر مصنوع من 
الزهور، ولكن ما يج���ب أن نعرفه جيدًا أنه قد يتم 
تصنيع���ه من مص���ادر مختلفة كزه���ور البرتقال، 
وممك���ن أن يصنع من خالصة قش���ور أو لب وبذور 
البرتق���ال، أو أي نوع من الزهور م���ع إضافة بعض 

اإلضافات الطبيعية، وأحيانًا الصناعية.
فوائد ماء الزهر

الوقاية من عالمات متدد اجللد
يمك���ن لماء الزه���ر أن يقي الجل���د من عالمات 
التمدد ، والتش���قق الذي يح���دث للجلد، حيث 
يس���اعد ماء الزهر عل���ى تجديد خالي���ا الجلد 
واصالحها. ويمكن أن يساعد السيدات بدرجة 
كبيرة ف���ي التخلص من عالم���ات التمدد لجلد 

البطن بعد الحمل والوالدة.

 حت�شني مظهر الب�شرة وتوحيد لونها
ينصح خبراء التجميل باس���تخدام ماء الزهر 
على البش���رة ، حيث يمكن أن يمنح البش���رة 
مظهرًا جمي���اًل ، وينص���ح به ذوات البش���رة 
الدهنية ، حيث يمكن أن يعطي مظهرًا نضرًا 
للبشرة خاليًا من الشوائب، باإلضافة للنضارة 
والترطيب المثالي الذي يمنحها للبش���رة، 
ويجب التأكد من أنه مصنوع من مكونات 

طبيعية بدون أي اضافات صناعية .

ترطيب ال�شعر
يتميز ماء الزه���ر بقدرته الفائقة على 
منح الش���عر ق���وة ولمعان���ًا، باإلضافة 
لرائحت���ه المميزة، ل���ذا فإنه يدخل في 
صناعة معظم منتجات العناية بالشعر 

لفوائده القوية للشعر.

عالج املغ�ص واآالم البطن
يس���تخدمه العدي���د من دول الش���رق 
األوس���ط كع���الج لح���االت المغ���ص 

الجه���از الهضم���ي،  واضطراب���ات 

حيث يساعد على التخلص من الغازات 
واالنتفاخات المسببة آلالم البطن.

حت�شني النوم
يمك���ن بوضع يع���ض النقاط على الوس���ادة أو 
الفراش أن يساعد في تهدئة األعصاب والخلود 
للنوم بطريقة سريعة، ويمكن لتدليك الجبهة 
ببعض النقاط منه أن يس���اعد في تسكين 

آالم الرأس والشعور براحة أكثر.

ال�شعور باال�شرتخاء
الحمام  لم���اء  اس���تخدامه  يمك���ن 
ليضفي شعورًا بالراحة واالسترخاء، 
كما أنه يفضل وضعه في جلس���ات 
التدليك بسبب رائحته التي تساعد 

على تخفيف القلق والتوتر.

عالج فوري لالإ�شهال
الزه���ر  م���اء  لمكون���ات  يمك���ن 
الطبيعي���ة أن تعمل على مكافحة 
العدوى المسببة لإلسهال بصورة 

سريعة فور تناوله بالفم.

عالج ال�شعال
يمكن إضافة قطرات منه لكوب من الشاي الساخن 
المحت���وي على بعض اإلضافات األخرى كش���رائح 
الليمون، والقرفة والعسل ، فيساعد على تخفيف 

حدة السعال وعالج التهابات الحلق.

ي�شاعد يف عالج حب ال�شباب
يمكن باالستخدام المنتظم له أن يعالج حب الشباب، 
حيث يساعد على تقشير البشرة بلطف وإزالة الرواسب 
من المس���امات وتنقيتها ، فيس���اعد م���ع الوقت من 
التخلص منها، كما أنه يعطي مظهرُا صحيًا للبش���رة 

نتيجة تخفيفه االحمرار الناتج عن وجود البثور.

عالج للب�شرة احل�شا�شة
يع���د م���اء الزه���ر الخي���ار األفضل لذوي البش���رة 
الحساس���ة، حيث يمكن���ه أن يخفف م���ن احمرار 

البشرة وتهيجها.

عالج حروق ال�شم�ص
يساعد ماء الزهر في عالج الحرقة الناتجة عن حروق 

الشمس باإلضافة لتخفيفه االحمرار الناتج عنها .

فوائــد عديــدة لمــاء الزهــر ال تغفــل عنهــا !

االستقالل/ وكاالت:
أوصى عالم نفس ب���ارز بجامعة رويال كوليدج البريطاني���ة بضرورة أن تصدر 

الحكومة توجيهات تحث اآلباء على عدم إعطاء الهواتف الذكية لألطفال األقل 
م���ن 11 عاما. وقال الدكتور جون غولدن إن النصيحة الرس���مية بعدم منح الطفل 

هاتفا ذكيا حتى الس���نة األولى من التعليم الثانوي ستساعد الوالدين على مقاومة 
مطالب أبنائهما. ونّبه أيضا إلى ضرورة عدم مكوث األطفال أكثر من ساعتين يوميا على 

وسائل اإلعالم االجتماعية، بعد ثبوت أدلة على أن ذلك يجعلهم أكثر عرضة لالكتئاب 
والقلق. وتأتي تعليقات الدكتور غولدين قبل صدور تقرير مهم لفريق عمل 

جامعي شارك فيه حول تأثير قضاء األطفال وقتا مفرطا على اإلنترنت، 
وما يجب القيام به. وقال إن هناك عالقة متبادلة بين ارتفاع حاالت 

االكتئاب -ال س���يما بين النس���اء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 
و24 عاما- وظهور الهاتف الذكي قبل عشر سنوات.

وأضاف أن هذا األمر عززه التس���لط عب���ر اإلنترنت وقضايا صور 
الجسد والمواد التي تشجع على إيذاء النفس واضطرابات األكل 
وقلق األطفال من الشعور بالحاجة إلى أن يكونوا متصلين دائما 

باإلنترنت لتجنب تفويت أي شيء.
وأوصت الدكت���ورة هايلي فان زوانينبرغ، وهي طبيبة نفس���ية 
ومدي���رة مجموعة بري���وري لعيادات الصح���ة العقلية، بضرورة 
أن تس���اعد المدارس االبتدائية والثانوي���ة اآلباء واألمهات في 
تطوير مواثيق يتفقون بموجبها على عدم شراء هواتف ذكية 

ألطفالهم حتى المرحلة الثانوية إذا أمكن.
وأشارت الدكتورة هايلي إلى أن المدارس ستستفيد من هذا 
األمر ألن األطفال لن يكونوا ش���به نائمي���ن في الصف بعد 
أن مكثوا مع هواتفهم معظم الليل، وس���يوفر اآلباء من مال 

الفواتير، وسيساعد في حماية الصحة العقلية لألطفال.

متى تشتري هاتفًا 
»ذكيًا« ألطفالك؟

االستقالل/ وكاالت:
المشي أفضل أشكال النشاط البدني، هذا ما أكدته دراسات حديثة، وهو ما يتسق مع العادات التي 
اتبعها القدماء. وعلى الرغم من انتشار صاالت الرياضة )الجيم( وآالت التدريب الحديثة التي تبني 
العضالت وتزيد اللياقة إال أن المش���ي اليزال يتربع على قائمة األنش���طة البدنية المفيدة للصحة، 
إليك أهم فوائده: القلب. يحسن المشي من تدفق الدورة الدموية، ويساعد على زيادة الكولسترول 
الجي���د. المفاصل. من أفضل الطرق للوقاية من التهاب المفاصل المش���ي يوميًا لمدة 30 دقيقة 
خاصة إذا تعّرضت خالل جزء منها للشمس في بداية الصباح أو قبل الغروب ليحصل الجسم على 
فيتامين "د". الرشاقة. المشي وسيلة لتخسيس األرداف والفخذين والذراعين والبطن، دون التركيز 

على منطقة معينة من الجسم.
السعادة. يساعد المشي على خفض التوتر والقلق، وتحسين المزاج والحالة المعنوية.

طول العمر. تشير دراسات إلى أن المشي نصف ساعة يوميًا يطيل العمر خاصة إذا اتبعت توصية 
تغيير سرعة المشي كل بضع دقائق.

االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراسة جديدة أن "األطفال المصابين بالتوحد قد تتحسن 
قدرتهم على فهم تعابير الوجوه وتتطور مهاراتهم االجتماعية 

باستخدام نظارة جوجل مع تطبيق للهواتف الذكية".
وتس���تخدم هذه األداة التجريبية، التي تعرف باسم )سوبر باور 
جالس( ألعابًا لمس���اعدة األطفال على تمييز الوجوه واالنفعاالت 

عند التفاعل مع األسرة واألصدقاء.
وحس���ب المراكز األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية منها فإن 

واحدا من كل 68 طفاًل في الواليات المتحدة مصاب بالتوحد.
وق���ال فريق الباحثي���ن في الدراس���ة التي نش���رت بدورية )إن.

بي.جيه ديجيتال ميديس���ين( إن "األطفال المصابين باضطراب 
طي���ف التوحد يعانون كثيرا في تمييز تعابير الوجوه والتواصل 
بالعينين والتفاعل االجتماعي، لكن بمقدور الكثيرين التحس���ن 

على نحو كبير إذا تعلموا مهارات اجتماعية في الصغر".
وط���ور الباحثون نظارة )س���وبر باور جالس(، وه���ي أداة تعليمية 
تعمل ببرنامج يتم تشغيله على نظارة غول وهاتف ذكي يعمل 
بنظام أندرويد. وتس���اعد األلعاب، مثل لعبة )إمس���ك االبتسامة 
وخمن االنفعال(، األطفال للتعرف عل���ى الوجوه واالنفعاالت من 
خالل عرض أيقونات للمش���اعر بالنظارة أو النطق باسم االنفعال 
ليسمعه الطفل.  وقدم فريق البحث نظارات تجريبية إلى 14 أسرة 
قالت 12 منها إنهم الحظوا زيادة التواصل بالعين لدى أطفالهم، 

كما انخفضت حدة المرض عند ستة أطفال.
ومع ذلك فالعدد الصغير من المش���اركين في الدراس���ة يعد من 
أوج���ه القصور، كما أن الباحثين غير قادرين على تأكيد ما إذا كان 
س���بب التغيرات التي طرأت على األطفال ه���و البرنامج أم زيادة 

إدراكهم أو تركيز الدراسة على التفاعل مع األصدقاء واألسرة.

نظارة تساعد »أطفال التوحد« 
على قراءة تعابير الوجوه!

االستقالل/ وكاالت:
رجح علماء بريطاني���ون، أن يكونوا قد 
اكتشفوا س���ر "مثلث برمودا" الشهير، 

الذي سجلت فيه عدة كوارث.
ويرم���ز مثل���ث برم���ودا إل���ى المنطقة 
برم���ودا ووالية  الواقع���ة بين جزي���رة 
في  وبورتوريكو،  األميركي���ة  فلوري���دا 
المحيط األطلسي، وتصل مساحة البؤرة 

"الخطيرة" إلى 700 كيلومتر مربع.
وتوصل باحثون من جامعة ساوثامبتون 
البريطاني���ة، إل���ى أن الك���وارث التي 
البحرية ناجمة  المنطقة  س���جلت في 
باألساس عن موجات قوية يصل علوها 

إلى ثالثين مترا.

واكتشف العلماء وجود هذه الموجات 
القوي���ة أول م���رة س���نة 1997، لكن 
الباحثي���ن البريطانيي���ن س���عوا إلى 
التحقق بصورة أدق م���ن النظرية عبر 
نموذج تجريبي، وفق ما نقلت صحيفة 

"ميرور" البريطانية.
وق���ام الباحث���ون بتصمي���م نم���وذج 
لس���فينة "USS Cyclops" وهي مركبة 
بحرية ضخمة اختفت في مثلث برمودا 
سنة 1918 وكان على متنها أكثر من 

300 شخص.
وبعد تطوير النموذج في المختبر، قام 
الباحث���ون بتجريب تأثي���ر "الموجات 
القاتل���ة" الت���ي تمت���از بق���وة كبيرة، 

فوجدوا أنها قادرة بالفعل على تدمير 
السفينة.

وأوضح الباحث في ش���ؤون المحيطات 
وعلوم األرض، س���يمون بوكس���ال، أن 
هذه المنطقة من المحيط األطلس���ي 
قادرة على تسجيل ثالث عواصف من 
مص���ادر مختلفة، ولذل���ك فهي تتيح 
الموجات  لنش���وء  المواتية  الظ���روف 

المدمرة.
وحاولت عدة نظريات س���ابقا تفسير 
لغز "برمودا"، وتحول الموضوع إلى مادة 
دس���مة للتحقيقات واألفالم، كما رّوج 
مهووسون بنظرية المؤامرة، فكرة كون 

الظاهرة مرتبطة بكائنات فضائية.

علماء بريطانيون يفكون لغز »مثلث برمودا«  30 دقيقة من المشي يوميًا.. 
تحل معظم مشاكلك الصحية
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غزة/ عبدالله نصيف:
أعلن نادي الصداقة الرياضي عن ضم الالعبين 
حاتم نص���ار ومحمد أبو س���ليم لصفوفه لمدة 

موسم واحد فقط.
وجاء توقيع نصار في صفقة انتقال حر لتعزيز 
الجبهة الهجومية، فيما تم التعاقد مع المدافع 
األيس���ر أبو س���ليم الش���هير ب� " حمص " بعد 
االتفاق مع ناديه اتحاد دير البلح لموسم واحد 

على سبيل االعارة.
ُيذكر أن الصداقة سبق له التعاقد مع 3 العبين 
من قبل وهم إسماعيل أبو شرف وأحمد الكرنز 
وحربي الس���ويركي ، واستعاد العبيه حسام أبو 

قينص وحمزة سالمة.
فيما وافق مجلس ادارة نادي خدمات رفح على 
اعارة العبه احمد اللولحي لخوض تجربة جديدة 

خارج اسوار النادي.
و انض���م اللولحي لنادي اتحاد خانيونس  لمدة 
موس���م كروي واحد بعد االتفاق بين الناديين 

على التفاصيل.
و سيشكل اللولحي اضافة قوية للطواحين إلى 
جانب الصفقات الجدي���دة التي ابرمها النادي 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية .
هذا و نجح مجلس إدارة نادي شباب بيت حانون 
األهلي في اقتناص المهاجم إبراهيم أبو سيف 

، في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد .
و جاء انتقال أبو سيف بعد فشله في االنضمام 
إلى فريق شباب جباليا بعد عدم التوصل التفاق 

نهائي بين الطرفين .
و أنهى خدمات النصيرات أخر صفقاته للموسم 

الجديد .
و أعل���ن النادي ع���ن ضمه للمهاج���م إبراهيم 

الشنباري ، في صفقة انتقال حر .

اللوحلي ينتقل »للطواحني«
 و ال�صداقة ي�صم »حم�ص« و ن�صار

الرام / االستقالل: 
تعرض المنتخب الوطني الفلس���طيني األول لكرة القدم لخس���ارة ثقيلة أمام 
ضيفه العراقي مس���اء أمس السبت، في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما 
على ملعب الش���هيد فيصل الحسيني في ضاحية الرام شمالي مدينة القدس 

المحتلة.
وأنه���ى المنتخب العراقي الش���وط األول متقدمًا بهدفين س���جلهما رعد فنر، 
ومصطفى ناظم جاري في الدقيقتين الخامسة، و34 على التوالي، قبل أن يسجل 
الهدف الثالث في الوقت المحتس���ب بدل الضائع في الشوط الثاني عبر محمد 

جبار شوكان، علمًا أن سامح مراعبة أهدر ركلة جزاء للوطني بالدقيقة 63.
وتأتي المباراة في ظل اس���تعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات بطولة 
كأس أمم آس���يا 2019 الُمقررة خالل شهري يناير وفبراير من العام القادم في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

املنتخب العراقي يق�صو 
على  "الفدائي" بثالثية  

االستقالل / وكاالت:
واصل نادي برش���لونة اإلس���باني نش���اطه في 
فترة االنتق���االت الصيفية الحالي���ة، بالتعاقد 
مع التش���يلي أرتورو فيدال العب وسط بايرن 

ميونيخ.
و أعلن النادي عن توقي���ع الالعب واالتفاق 

على كافة التفاصيل مع نظيره البافاري .
الصفقة وصلت قيمتها إلى 21 مليون يورو، 
18 ثابتة و3  متغيرات مستقبلية، ليلعب 

فيدال ببرشلونة حتى عام 2021.
وقال فيدال بعد توقيعه لبرش���لونة: "أشكر 
بايرن وكل جماهير النادي على الوقت الممتع 
ال���ذي قضيته هنا وعلى س���ماحهم لي بهذا 

التحدي الجديد مع برشلونة".
ومن المقرر أن يقيم النادي الكتالوني مؤتمرا 
صحفي���ا غدا االثنين لتقديم فيدال لوس���ائل 

اإلعالم.
وينجح بذلك البرسا في التفوق على نظيره اإليطالي 
إنت���ر ميالن، والذي كان قريبا م���ن الحصول على خدمات 
الدولي التشيلي. فيدال البالغ من العمر 31 عاما سيكون 
الصفق���ة الرابعة لبرش���لونة هذا الصي���ف، بعد كل من 

كليمينت النجليه و مالكوم و موسى واجو.

فيدال
 العباً يف بر�صلونة 

حتى 2021
االستقالل/ وكاالت:

وجه النجم البرتغالي كريستيانو الجمعة، صفعة جديدة 
لناديه الس���ابق ريال مدريد والذي انتقل منه مؤخرا 
متجها إل���ى ن���ادي يوفنتوس اإليطال���ي. وذكرت 
 الالعب البرتغالي، 

َّ
صحيفة "ماركا" اإلسبانية ، أن

الذي ب���دأ تدريبات���ه مع الس���يدة العجوز 
من���ذ أيام، قام بإلغاء متابعته لحس���اب 
التواصل  ريال مدري���د، على مواق���ع 

االجتماعي مثل "إنستجرام".
ص���ورة  الصحيف���ة،  ونش���رت 
للحس���ابات التي يتابعها الدون 
على إنس���تجرام؛ حي���ث يظهر 
زمالؤه الجدد في اليوفي، بجانب 
الحساب الرسمي للنادي، وللمدرب 
اختفى  فيما  أليجري،  ماسيميليانو 
حساب ريال مدريد من القائمة. وعلى 
الرغم م���ن إلغاء متابعة حس���اب النادي 
الملك���ي، إال أن رونالدو حاف���ظ على تواجد 
زمالئه الس���ابقين في ري���ال مدريد، باإلضافة 
للمدربين كارلو أنش���يلوتي، وزي���ن الدين زيدان. 
وانتقل رونالدو م���ن ريال مدريد إلى يوفنتوس هذا 
الصي���ف مقاب���ل 105 ماليين يورو، مختتما مس���يرة 

أسطورية مع النادي الملكي مدتها 9 سنوات.

كري�صتيانو رونالدو 
يوجه �صفعة جديدة 

لريال مدريد

بلما�صي 
مدربا

 »للجزائر« 

الجزائر/ االستقالل: 
وقع المدرب الجزائري، جمال بلماضي، عقدًا مع اتحاد بالده لكرة القدم ، س���يتولى بموجبه 

قيادة المنتخب الوطني.
وكان رئيس االتحاد الجزائري، خير الدين زطش���ي، قد سافر إلى فرنسا برفقة عبد الحكيم 

مدان، مدير المنتخب، من أجل التفاوض مع بلماضي.
واستمرت المفاوضات بين زطشي وبلماضي عدة ساعات، قبل أن يتفق الطرفان على جميع 

بنود العقد.
وسيكون على جمال بلماضي، الوصول إلى أبعد الحدود مع منتخب الجزائر، في بطولة أمم 

إفريقيا 2019، باإلضافة إلى التأهل لكأس العالم 2022 .
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وهتف المش���يعون العبارات تطالب المقاومة الفلس���طينية باالنتقام لدماء الشهداء 
واالستمرار بمسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها.

وأعلن���ت وزارة الصحة أول أمس، عن استش���هاد ش���اب وإصابة نح���و 120 اخرين أثناء 
مشاركتهم بالمسيرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما ارتقى فجر أمس، 

الشهيد الطفل معاذ الصوري متأثرا بجراحه.
وباستشهاد الشهيدين ياغي )25 عاًما( والصوري )15 عاًما( يرتفع عدد شهداء مسيرة 

العودة إلى 157 شهيدًا، ونحو 18000 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز.
وفي س���ياق أخر أصيب مواطن مساء أمس الس���بت برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي 
ش���رقي مخيم البريج وس���ط قطاع غزة. وأفاد ش���هود عيان بأن جن���ود االحتالل أطلقوا 
رصاصهم صوب المتظاهرين الس���لميين في مخيم العودة شرقي المحافظة الوسطى؛ 
ما أس���فر عن إصابة أحد المواطنين بجراح. وتشهد المناطق الشرقية لقطاع غزة منذ 30 
مارس/آذار الماضي مسيرات شعبية سلمية للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار، قابلها 
جنود االحتالل اإلس���رائيلي بإطالق الرصاص الحي وقنابل الغاز ما أّدى الستشهاد 157 

مواطًنا وإصابة نحو 18 ألًفا آخرين بجراح متفاوتة.

غزة/ االستقالل:
كرم���ت  الكلي���ة الجامعي���ة للعلوم 
التطبيقي���ة ممثلة برئي���س الكلية 
د. رفعت رس���تم  الرابطة االسالمية 
ضمن حف���ل اقامت���ه لتكريم االطر 
الطالبية داخل الكلية بمحافظة غزة، 
وبحضور ممثلين عن االطر الطالبية 

والهيئة التدريسية بالكلية.
وش���كر رس���تم األطر الطالبية على 
تعاونها مع ادارة الكلية في تقديم 
أفض���ل الخدم���ات للطلب���ة في ظل 
الوض���ع االقتص���ادي  الصعب الذي 

يعاني منه أبناء شعبنا. 
 وش���دد رستم على اس���تمرار هذه 
اللق���اءات بش���كل دوري م���ن أجل 
تحفيز االطر الطالبي���ة على تقديم 
خدماتها بكل س���هولة واستمرارية 
داخل الكلية م���ن أجل الوقوف عند 

مسؤوليتها تجاه الطلبة.
 ومن جهت���ه، أكد ابراهيم ارش���ي 

منسق ملف الجامعات في محافظة 
غزة  أن  دور الكلية الجامعية للعلوم 
التطبيقية المميز  في رفعة وس���مو 
التعليم العالي ه���و دور ريادي في 

استمرار المسيرة التعليمية بالشكل 
المطلوب, ش���اكرا ادارة الكلية على 
للعمل  واس���عة  مس���احة  منحه���ا 

الطالبي. 

وفي نهاية اللقاء كرمت ادارة الكلية 
االطر  وباق���ي  االس���المية  الرابط���ة 
بتوزيع شهادات تقديرية  الطالبية 

عليهم. 

غزة/ االستقالل: 
احتفلت الجامعة اإلس����المية بغزة بتخريج الفوج 
الس����ابع والثالثين من طلبة الجامعة اإلسالمية، 
الذي أطلقت عليه اس����م »أفواج الحرية«، بتخريج 
الدفعة الس����ابعة من طلبة كلية الطب وذلك في 
قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات، وأقيم 
حفل التخريج بحضور الدكتور محمد العكلوك- 
نائب رئيس مجل����س األمناء، وأعضاء من مجلس 
األمناء، واألستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات 
رئي����س الجامعة، وأعضاء م����ن مجلس الجامعة، 
والدكتور فضل نعيم عميد كلية الطب، وأعضاء 
الهيئتي����ن األكاديمية واإلداري����ة بكلية الطب، 
وممثل����ون عن الجامع����ات والكلي����ات والمعاهد 
الفلس����طينية، وجمع من األطب����اء والعاملين في 

الحقل الصحي، والخريجون والخريجات، وذووهم.
وف����ي كلمته أمام حفل التخري����ج، رحب الدكتور 
العكلوك بأوائل الثانوية العامة للعام 2018م في 
رحاب كلية الطب في الجامعة اإلس����المية، وأفاد 
أن كلية الطب خرجت منذ تأسيس����ها ما يقارب 
م����ن )362( طبيبًا وطبيبة، حيث ش����ق كل منهم 
طريقه نحو اس����تكمال الدراسات العليا، وافتتاح 
المش����اريع الخاصة بهم، وأكد الدكتور العكلوك 
على الس����معة الطيبة التي يحظ����ى بها خريجو 
وخريجات كليات الطب على المس����توى الدولي 

والعربي والمحلي.
وأثنى الدكتور العكلوك على الجهود التي بذلت 
في التخطيط والتأسيس لمدينة طبية متكاملة، 
وإنش����اء مبنى كلية الطب عليها،  مشيرا إلى أن 

هذا المبنى مالصق تمامًا للمستشفى الجامعي 
»مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني«.

من ناحيت����ه، قدر الخريج صالح عليوة في الكلمة 
الت����ي ألقاها نيابة عن خريج����ي وخريجات كلية 
الط����ب-  للجامعة اإلس����المية بغ����زة اهتمامها 
بتوظي����ف وس����ائل التكنولوجي����ا الحديثة في 
خدم����ة العملية التعليمية، إل����ى جانب حرصها 
على تعزيز ق����درات طلبتها من خالل تحفيزهم 
على إجراء البحوث العلمية والمهنية، والمشاركة 
في المس����ابقات الدولية، وتعزيز برامج التبادل 
األكاديمي والطالب����ي، ووجه الخريج عليوة تحية 
لآلباء واألمهات ش����كرهم فيها على اهتمامهم 
وحرصهم عل����ى توفير األجواء المس����اعدة على 

النجاح والتفوق.

جباليا/ االستقالل: 
ش���رعت بلدية جباليا النزلة  بتركي���ب لوحات ترقيم على 
واجهات 7000 مبنى بأحياء نفوذ البلدية ضمن مش���روع 
التس���مية والترقيم الممول من صندوق البلدية، وبرنامج 
األمم المتحدة االنمائي UNDPوبمس���اهمة برنامج خلق 

.JCPفرص عمل
وأفاد رئيس قس���م نظم المعلوم���ات الجغرافية GIS في 
بلدية جباليا النزلة م. أيمن عودة بأن المباني المرقمة هي 
نصف المباني في نفوذ بلدي���ة جباليا النزلة، وأنه يجري 
العمل على استكمال المش���روع من خالل تمويل البلدية 

نفسها.

وبين عودة أهمية المش���روع حي���ث يعطي عنوانًا موحدًا 
لكل مبنى قائم في المدينة ، مشيرًا إلى أن البلدية سعت 
أن يكون ترقيم ش���وارعها ومبانيها متناسبا مع الطبيعة 

العمرانية والسكانية.
وقال المهندس عودة إن مش���روع ترقيم شوارع المدينة 
ومبانيها يجري تنفيذه بشكل متسلسل وصواًل إلى منح 
كل مبنى رقمًا على الشارع مما سيساهم في الوصول إليه 
بكل يسر وسهولة الس���يما من قبل المواطنين والشرطة 
واإلسعاف والدفاع المدني، والمؤسسات وأصحاب مكاتب 
السيارات والمطاعم والشركات التجارية لتوصيل البريد«، 
الفتًا إلى أن مش���روع الترقيم قد تم بناؤه بحسب النظام 

المعتم���د من البنك الدولي والمس���تخدم في الكثير من 
الدول. ودعا عودة جميع الس���كان إل���ى التعاون مع فريق 
المش���روع والعمال في الميدان والذين يجوبون الشوارع 
لتركي���ب اللوحات عل���ى واجهات المباني ف���ي المدينة 
ألهمية المش���روع الكبيرة الذي يعط���ي الطابع الحضاري 

والمظهر الجمالي لمباني المدينة.
وأوضح أن المش���روع وفر للبلدية معلوم���ات مفصلة عن 
الوحدات السكنية وغير السكنية بكل مبنى ضمن األحياء 
التي ش���ملها المش���روع في مرحلته الحالية )تل الزعتر، 
الكرامة، عب���اد الرحمن(، مما يمكن البلدية من تحس���ين 

الخدمات المقدمة الى المواطنين.

تشييع الشهيدين

طائرات االحتالل

أبو جالل شرق البريج وال إصابات.
 وذكرت مصادر محلية بأن طائرة االستطالع االسرائيلية أطلقت صاروخًا واحدا 
ص���وب مجموعة من المواطنين يقومون بإعداد طائ���رات ورقية، في منطقة أبو 

صفية شرق بلدة جباليا، شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
ويتعمد االحتالل اس���تهداف مجموعات من المواطنين بشكل مستمر على طول 
الحدود الشرقية لقطاع غزة، منذ بدء مسيرات العودة الكبرى في 30 مارس الماضي.

رام الله/ االستقالل:
حّذرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( يوم 
أمس  الس���بت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 
من عقد اتفاق هدنة مع الكيان اإلس���رائيلي مقابل 
مساعدات إنسانية، معتبرة ذلك- إن حصل- "انقالًبا 
آخر على الشعب والوطن وهدية مجانية إلسرائيل".

وق���ال المتح���دث باس���م الحركة عضو مجلس���ها 
الثوري أس���امة القواس���مي في بيان صدر عنه إن: 
"الوحدة الوطنية وتنفي���ذ االتفاقيات التي قضينا 
أياًما لصياغتها هي األولى أن تنفذ، ال عقد هدنة مع 

إسرائيل مقابل مساعدات إنسانية".
وأض���اف أن "المصلح���ة الحزبية ه���ي التي تحرك 
حم���اس ولي���س المصلح���ة الوطني���ة، ألن الوحدة 
الوطني���ة وتنفي���ذ االتفاقيات مع فت���ح يصب في 
المصلحة الوطنية، بينما صك هدنة مع إس���رائيل 
يصب في خان���ة المصلحة الحزبي���ة الضيقة، وهو 
مشروع تصفوي شبيه بروابط القرى الخيانية"، على 

حد قوله.
ورأى القواسمي أن الهدنة "تسعى من ورائها أميركا 
و"إسرائيل" إلى فصل قطاع غزة، وتمرير مؤامرتهم 

المش���ؤومة تحت عن���وان صفقة الق���رن وتصفية 
القضية الفلسطينية".

وتحدثت وسائل إعالم إس���رائيلية وأجنبية مؤخًرا 
عن مس���اٍع أممية ومصرية لبلورة حلول من ش���أنها 
تخفيف األزمات اإلنس���انية الخانقة ف���ي القطاع، 
وتنفيذ مشاريع إغاثية، تشمل تثبيت وقف إطالق 
النار بين فصائل المقاومة و"إسرائيل"، أو عقد هدنة 

بين الطرفين.
واستضافت القاهرة مؤخًرا حوارات مكثفة في ملفي 
المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس، وحل 

غزة/ االستقالل:
أكدت حرك���ة »حماس« أن تصريحات رام���ي الحمد الله  رئيس حكوم���ة التوافق حول 
إجراءات حكومته التي تس���تهدف 35 ألف موظف في غزة هي إجراءات مؤقتة، تأكيد 

رسمي على تورطه في حصار غزة وأهلها.
،  أمس السبت: إن الحمد الله  وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم في تصريٍح صحفيٍّ
معنّي بصناعة الظروف القاس���ية والمأساوية في القطاع، وهذا دليل أنه وحكومته غير 

مؤتمنين على حياة أهلنا وحقوقهم.
وكان الحمد الله  أمس السبت قال« إن إجراءات حكومته التي تستهدف 35 ألف موظف 
في غزة هي إجراءات مؤقتة، وأن جميع حقوقهم محفوظة«. وبدأت الس���لطة في أبريل/

نيس���ان 2017، فرض إجراءات عقاب جماعي ضد قطاع غزة، ش���ملت تقليص الكهرباء، 
وال���دواء، والتحويالت الطبية، والرواتب، وإحال���ة آالف الموظفين للتقاعد، مع خصومات 
تتراوح بين 30-50 % من رواتب باقي الموظفين، وتوالت الحقا اإلجراءات العقابية بزيادة 

خصومات الرواتب، ووقف الموازنات التشغيلية، وزيادة أعداد المحالين للتقاعد.

حماس: تصريحات الحمد الله 
دليل تورطه بحصار غزة

فتح تحذر حماس من هدنة مع »إسرائيل« 

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تكرم الرابطة اإلسالمية 

)362( طبيبًا وطبيبة

تخريج الدفعة السابعة من طلبة كلية 
الطب في الجامعة اإلسالمية

بلدية جباليا النزلة تركب 7000 لوحة ترقيم على واجهات المباني

الداخل المحتل/ االستقالل: 
نظمت، امس السبت، تظاهرات ووقفات احتجاجية في عدة بلدات عربية داخل 
أراضي ع���ام 1948، رفضا ل�"قانون القومية" المع���روف بيهودية الدولة، الذي 

شرعه الكنيست.
وانطلق���ت التظاهرات عن���د المفترقات ومداخل البل���دات العربية في الجليل 
والمثلث والنقب، حي���ث نظمت 8 وقفات احتجاجية ف���ي باقة الغربية، رهط، 
الطيرة، أم الفحم، كفر كنا، س���خنين، جلجولية، الش���اغور، وحيفا، وفق ما ذكره 

موقع "عرب 48".
وش���ارك في التظاهرات المئ���ات من النش���طاء وأعضاء األحزاب السياس���ية 
والفعاليات الشعبية والقوى الوطنية، حيث رفعت األعالم الفلسطينية، وكذلك 
الش���عارات التي تحذر من تنامي العنصرية والفاشية في البالد، وتؤكد رفض 
الجماهير العربي���ة ل�"قانون يهودية الدولة"، وتصر على مواصلة النضال حتى 

إسقاط القانون.
وتركزت الفعاليات االحتجاجية على وقفات تظاهرية تجري في عدد من المدن 
ومفترقات الطرق المركزية، موزعة في كل أنحاء البالد، لتنتهي بمظاهرة قطرية 

في تل أبيب يوم السبت المقبل.
وأتت التظاهرات التي تستمر لليوم الثاني على التوالي، بقرار من لجنة المتابعة 
العليا للجماهير العربية، ضمن سلسلة الخطوات التي أقرتها للتصدي ل�"قانون 

القومية".
وضمن برنام���ج المتابع���ة، تتواصل الوقف���ات االحتجاجية ف���ي البلدات 
الفلس���طينية، واليوم األح���د تنظم وقفة احتجاجية عن���د مفترق الناعمة 
قرب شفا عمرو، ويوم الثالثاء تنظم وقفة احتجاجية في مدينة الرملة، كما 
ستنظم مسيرة مركبات األربعاء، الثامن من الشهر الجاري، تنطلق من كفر 
قرع الس���اعة 8:00 صباحا وتختتم بتظاهرة أمام مبنى الكنيس���ت، إضافة 
النطالق حملة التوقيع على عريضة النصف مليون المطالبة بإسقاط "قانون 

القومية" العنصري.

مظاهرات بأراضي 48 
احتجاجًا على قانون 

"يهودية الدولة"
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وهتف المش���يعون العبارات تطالب المقاومة الفلس���طينية باالنتقام لدماء الشهداء 
واالستمرار بمسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها.

وأعلن���ت وزارة الصحة أول أمس، عن استش���هاد ش���اب وإصابة نح���و 120 اخرين أثناء 
مشاركتهم بالمسيرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما ارتقى فجر أمس، 

الشهيد الطفل معاذ الصوري متأثرا بجراحه.
وباستشهاد الشهيدين ياغي )25 عاًما( والصوري )15 عاًما( يرتفع عدد شهداء مسيرة 

العودة إلى 157 شهيدًا، ونحو 18000 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز.
وفي س���ياق أخر أصيب مواطن مساء أمس الس���بت برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي 
ش���رقي مخيم البريج وس���ط قطاع غزة. وأفاد ش���هود عيان بأن جن���ود االحتالل أطلقوا 
رصاصهم صوب المتظاهرين الس���لميين في مخيم العودة شرقي المحافظة الوسطى؛ 
ما أس���فر عن إصابة أحد المواطنين بجراح. وتشهد المناطق الشرقية لقطاع غزة منذ 30 
مارس/آذار الماضي مسيرات شعبية سلمية للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار، قابلها 
جنود االحتالل اإلس���رائيلي بإطالق الرصاص الحي وقنابل الغاز ما أّدى الستشهاد 157 

مواطًنا وإصابة نحو 18 ألًفا آخرين بجراح متفاوتة.

غزة/ االستقالل:
كرم���ت  الكلي���ة الجامعي���ة للعلوم 
التطبيقي���ة ممثلة برئي���س الكلية 
د. رفعت رس���تم  الرابطة االسالمية 
ضمن حف���ل اقامت���ه لتكريم االطر 
الطالبية داخل الكلية بمحافظة غزة، 
وبحضور ممثلين عن االطر الطالبية 

والهيئة التدريسية بالكلية.
وش���كر رس���تم األطر الطالبية على 
تعاونها مع ادارة الكلية في تقديم 
أفض���ل الخدم���ات للطلب���ة في ظل 
الوض���ع االقتص���ادي  الصعب الذي 

يعاني منه أبناء شعبنا. 
 وش���دد رستم على اس���تمرار هذه 
اللق���اءات بش���كل دوري م���ن أجل 
تحفيز االطر الطالبي���ة على تقديم 
خدماتها بكل س���هولة واستمرارية 
داخل الكلية م���ن أجل الوقوف عند 

مسؤوليتها تجاه الطلبة.
 ومن جهت���ه، أكد ابراهيم ارش���ي 

منسق ملف الجامعات في محافظة 
غزة  أن  دور الكلية الجامعية للعلوم 
التطبيقية المميز  في رفعة وس���مو 
التعليم العالي ه���و دور ريادي في 

استمرار المسيرة التعليمية بالشكل 
المطلوب, ش���اكرا ادارة الكلية على 
للعمل  واس���عة  مس���احة  منحه���ا 

الطالبي. 

وفي نهاية اللقاء كرمت ادارة الكلية 
االطر  وباق���ي  االس���المية  الرابط���ة 
بتوزيع شهادات تقديرية  الطالبية 

عليهم. 

غزة/ االستقالل: 
احتفلت الجامعة اإلس����المية بغزة بتخريج الفوج 
الس����ابع والثالثين من طلبة الجامعة اإلسالمية، 
الذي أطلقت عليه اس����م »أفواج الحرية«، بتخريج 
الدفعة الس����ابعة من طلبة كلية الطب وذلك في 
قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات، وأقيم 
حفل التخريج بحضور الدكتور محمد العكلوك- 
نائب رئيس مجل����س األمناء، وأعضاء من مجلس 
األمناء، واألستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات 
رئي����س الجامعة، وأعضاء م����ن مجلس الجامعة، 
والدكتور فضل نعيم عميد كلية الطب، وأعضاء 
الهيئتي����ن األكاديمية واإلداري����ة بكلية الطب، 
وممثل����ون عن الجامع����ات والكلي����ات والمعاهد 
الفلس����طينية، وجمع من األطب����اء والعاملين في 

الحقل الصحي، والخريجون والخريجات، وذووهم.
وف����ي كلمته أمام حفل التخري����ج، رحب الدكتور 
العكلوك بأوائل الثانوية العامة للعام 2018م في 
رحاب كلية الطب في الجامعة اإلس����المية، وأفاد 
أن كلية الطب خرجت منذ تأسيس����ها ما يقارب 
م����ن )362( طبيبًا وطبيبة، حيث ش����ق كل منهم 
طريقه نحو اس����تكمال الدراسات العليا، وافتتاح 
المش����اريع الخاصة بهم، وأكد الدكتور العكلوك 
على الس����معة الطيبة التي يحظ����ى بها خريجو 
وخريجات كليات الطب على المس����توى الدولي 

والعربي والمحلي.
وأثنى الدكتور العكلوك على الجهود التي بذلت 
في التخطيط والتأسيس لمدينة طبية متكاملة، 
وإنش����اء مبنى كلية الطب عليها،  مشيرا إلى أن 

هذا المبنى مالصق تمامًا للمستشفى الجامعي 
»مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني«.

من ناحيت����ه، قدر الخريج صالح عليوة في الكلمة 
الت����ي ألقاها نيابة عن خريج����ي وخريجات كلية 
الط����ب-  للجامعة اإلس����المية بغ����زة اهتمامها 
بتوظي����ف وس����ائل التكنولوجي����ا الحديثة في 
خدم����ة العملية التعليمية، إل����ى جانب حرصها 
على تعزيز ق����درات طلبتها من خالل تحفيزهم 
على إجراء البحوث العلمية والمهنية، والمشاركة 
في المس����ابقات الدولية، وتعزيز برامج التبادل 
األكاديمي والطالب����ي، ووجه الخريج عليوة تحية 
لآلباء واألمهات ش����كرهم فيها على اهتمامهم 
وحرصهم عل����ى توفير األجواء المس����اعدة على 

النجاح والتفوق.

جباليا/ االستقالل: 
ش���رعت بلدية جباليا النزلة  بتركي���ب لوحات ترقيم على 
واجهات 7000 مبنى بأحياء نفوذ البلدية ضمن مش���روع 
التس���مية والترقيم الممول من صندوق البلدية، وبرنامج 
األمم المتحدة االنمائي UNDPوبمس���اهمة برنامج خلق 

.JCPفرص عمل
وأفاد رئيس قس���م نظم المعلوم���ات الجغرافية GIS في 
بلدية جباليا النزلة م. أيمن عودة بأن المباني المرقمة هي 
نصف المباني في نفوذ بلدي���ة جباليا النزلة، وأنه يجري 
العمل على استكمال المش���روع من خالل تمويل البلدية 

نفسها.

وبين عودة أهمية المش���روع حي���ث يعطي عنوانًا موحدًا 
لكل مبنى قائم في المدينة ، مشيرًا إلى أن البلدية سعت 
أن يكون ترقيم ش���وارعها ومبانيها متناسبا مع الطبيعة 

العمرانية والسكانية.
وقال المهندس عودة إن مش���روع ترقيم شوارع المدينة 
ومبانيها يجري تنفيذه بشكل متسلسل وصواًل إلى منح 
كل مبنى رقمًا على الشارع مما سيساهم في الوصول إليه 
بكل يسر وسهولة الس���يما من قبل المواطنين والشرطة 
واإلسعاف والدفاع المدني، والمؤسسات وأصحاب مكاتب 
السيارات والمطاعم والشركات التجارية لتوصيل البريد«، 
الفتًا إلى أن مش���روع الترقيم قد تم بناؤه بحسب النظام 

المعتم���د من البنك الدولي والمس���تخدم في الكثير من 
الدول. ودعا عودة جميع الس���كان إل���ى التعاون مع فريق 
المش���روع والعمال في الميدان والذين يجوبون الشوارع 
لتركي���ب اللوحات عل���ى واجهات المباني ف���ي المدينة 
ألهمية المش���روع الكبيرة الذي يعط���ي الطابع الحضاري 

والمظهر الجمالي لمباني المدينة.
وأوضح أن المش���روع وفر للبلدية معلوم���ات مفصلة عن 
الوحدات السكنية وغير السكنية بكل مبنى ضمن األحياء 
التي ش���ملها المش���روع في مرحلته الحالية )تل الزعتر، 
الكرامة، عب���اد الرحمن(، مما يمكن البلدية من تحس���ين 

الخدمات المقدمة الى المواطنين.

تشييع الشهيدين

طائرات االحتالل

أبو جالل شرق البريج وال إصابات.
 وذكرت مصادر محلية بأن طائرة االستطالع االسرائيلية أطلقت صاروخًا واحدا 
ص���وب مجموعة من المواطنين يقومون بإعداد طائ���رات ورقية، في منطقة أبو 

صفية شرق بلدة جباليا، شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
ويتعمد االحتالل اس���تهداف مجموعات من المواطنين بشكل مستمر على طول 
الحدود الشرقية لقطاع غزة، منذ بدء مسيرات العودة الكبرى في 30 مارس الماضي.

رام الله/ االستقالل:
حّذرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( يوم 
أمس  الس���بت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 
من عقد اتفاق هدنة مع الكيان اإلس���رائيلي مقابل 
مساعدات إنسانية، معتبرة ذلك- إن حصل- "انقالًبا 
آخر على الشعب والوطن وهدية مجانية إلسرائيل".

وق���ال المتح���دث باس���م الحركة عضو مجلس���ها 
الثوري أس���امة القواس���مي في بيان صدر عنه إن: 
"الوحدة الوطنية وتنفي���ذ االتفاقيات التي قضينا 
أياًما لصياغتها هي األولى أن تنفذ، ال عقد هدنة مع 

إسرائيل مقابل مساعدات إنسانية".
وأض���اف أن "المصلح���ة الحزبية ه���ي التي تحرك 
حم���اس ولي���س المصلح���ة الوطني���ة، ألن الوحدة 
الوطني���ة وتنفي���ذ االتفاقيات مع فت���ح يصب في 
المصلحة الوطنية، بينما صك هدنة مع إس���رائيل 
يصب في خان���ة المصلحة الحزبي���ة الضيقة، وهو 
مشروع تصفوي شبيه بروابط القرى الخيانية"، على 

حد قوله.
ورأى القواسمي أن الهدنة "تسعى من ورائها أميركا 
و"إسرائيل" إلى فصل قطاع غزة، وتمرير مؤامرتهم 

المش���ؤومة تحت عن���وان صفقة الق���رن وتصفية 
القضية الفلسطينية".

وتحدثت وسائل إعالم إس���رائيلية وأجنبية مؤخًرا 
عن مس���اٍع أممية ومصرية لبلورة حلول من ش���أنها 
تخفيف األزمات اإلنس���انية الخانقة ف���ي القطاع، 
وتنفيذ مشاريع إغاثية، تشمل تثبيت وقف إطالق 
النار بين فصائل المقاومة و"إسرائيل"، أو عقد هدنة 

بين الطرفين.
واستضافت القاهرة مؤخًرا حوارات مكثفة في ملفي 
المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس، وحل 

غزة/ االستقالل:
أكدت حرك���ة »حماس« أن تصريحات رام���ي الحمد الله  رئيس حكوم���ة التوافق حول 
إجراءات حكومته التي تس���تهدف 35 ألف موظف في غزة هي إجراءات مؤقتة، تأكيد 

رسمي على تورطه في حصار غزة وأهلها.
،  أمس السبت: إن الحمد الله  وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم في تصريٍح صحفيٍّ
معنّي بصناعة الظروف القاس���ية والمأساوية في القطاع، وهذا دليل أنه وحكومته غير 

مؤتمنين على حياة أهلنا وحقوقهم.
وكان الحمد الله  أمس السبت قال« إن إجراءات حكومته التي تستهدف 35 ألف موظف 
في غزة هي إجراءات مؤقتة، وأن جميع حقوقهم محفوظة«. وبدأت الس���لطة في أبريل/

نيس���ان 2017، فرض إجراءات عقاب جماعي ضد قطاع غزة، ش���ملت تقليص الكهرباء، 
وال���دواء، والتحويالت الطبية، والرواتب، وإحال���ة آالف الموظفين للتقاعد، مع خصومات 
تتراوح بين 30-50 % من رواتب باقي الموظفين، وتوالت الحقا اإلجراءات العقابية بزيادة 

خصومات الرواتب، ووقف الموازنات التشغيلية، وزيادة أعداد المحالين للتقاعد.

حماس: تصريحات الحمد الله 
دليل تورطه بحصار غزة

فتح تحذر حماس من هدنة مع »إسرائيل« 

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تكرم الرابطة اإلسالمية 

)362( طبيبًا وطبيبة

تخريج الدفعة السابعة من طلبة كلية 
الطب في الجامعة اإلسالمية

بلدية جباليا النزلة تركب 7000 لوحة ترقيم على واجهات المباني

الداخل المحتل/ االستقالل: 
نظمت، امس السبت، تظاهرات ووقفات احتجاجية في عدة بلدات عربية داخل 
أراضي ع���ام 1948، رفضا ل�"قانون القومية" المع���روف بيهودية الدولة، الذي 

شرعه الكنيست.
وانطلق���ت التظاهرات عن���د المفترقات ومداخل البل���دات العربية في الجليل 
والمثلث والنقب، حي���ث نظمت 8 وقفات احتجاجية ف���ي باقة الغربية، رهط، 
الطيرة، أم الفحم، كفر كنا، س���خنين، جلجولية، الش���اغور، وحيفا، وفق ما ذكره 

موقع "عرب 48".
وش���ارك في التظاهرات المئ���ات من النش���طاء وأعضاء األحزاب السياس���ية 
والفعاليات الشعبية والقوى الوطنية، حيث رفعت األعالم الفلسطينية، وكذلك 
الش���عارات التي تحذر من تنامي العنصرية والفاشية في البالد، وتؤكد رفض 
الجماهير العربي���ة ل�"قانون يهودية الدولة"، وتصر على مواصلة النضال حتى 

إسقاط القانون.
وتركزت الفعاليات االحتجاجية على وقفات تظاهرية تجري في عدد من المدن 
ومفترقات الطرق المركزية، موزعة في كل أنحاء البالد، لتنتهي بمظاهرة قطرية 

في تل أبيب يوم السبت المقبل.
وأتت التظاهرات التي تستمر لليوم الثاني على التوالي، بقرار من لجنة المتابعة 
العليا للجماهير العربية، ضمن سلسلة الخطوات التي أقرتها للتصدي ل�"قانون 

القومية".
وضمن برنام���ج المتابع���ة، تتواصل الوقف���ات االحتجاجية ف���ي البلدات 
الفلس���طينية، واليوم األح���د تنظم وقفة احتجاجية عن���د مفترق الناعمة 
قرب شفا عمرو، ويوم الثالثاء تنظم وقفة احتجاجية في مدينة الرملة، كما 
ستنظم مسيرة مركبات األربعاء، الثامن من الشهر الجاري، تنطلق من كفر 
قرع الس���اعة 8:00 صباحا وتختتم بتظاهرة أمام مبنى الكنيس���ت، إضافة 
النطالق حملة التوقيع على عريضة النصف مليون المطالبة بإسقاط "قانون 

القومية" العنصري.

مظاهرات بأراضي 48 
احتجاجًا على قانون 

"يهودية الدولة"
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االستقالل/ وكاالت: 
لم يجد قاضي أمريكي وسيلة إليقاف المقاطعات المستمرة 
من قبل المتهم خالل جلسة محاكمته، سوى بإصدار أمر إلى 
ضباط الشرطة، بإغالق فمه بشريط الصق، حتى يتوقف عن 

الكالم.
وكان فرانكلي���ن وليام���ز )32 عامًا( قد ُأدي���ن بالتورط في 3 
عمليات س���طو مس���لح، ومُثل أمام المحكم���ة في 31 يوليو 
)تموز( الماضي، لحضور جلسة استماع، يقرر فيها القاضي 

العقوبة التي يستحقها.
وخالل جلس���ة االس���تئناف، لم يتوقف المتهم عن 
الحدي���ث والمقاطع���ة، وعلى الرغم م���ن التحذيرات 
المس���تمرة، إال أن وليامز ظل يش���ّوش على القاضي، 
ويمنعه من النطق بالحكم، بحس���ب صحيفة سي بي 

إس سكرمنتو األمريكية.
وبعد أن ضاق القاضي ذرعًا بمقاطعات المتهم المس���تمرة، 
أص���در أمره للضباط بإحضار ش���ريط الصق، وإغالق فمه إلى 

آخر الجلسة.
وساد الهدوء قاعة المحكمة بعد ذلك، ليصدر القاضي حكمًا 
بالس���جن على وليامز لمدة 24 عامًا، أي أطول بعشر سنوات 

من الحكم األصلي.

قاٍض يأمر بإغالق فم 
متهم بشريط الصق

االستقالل/ وكاالت: 
ل���م يكن أحد يتوقع بأن تنج���و هذه الطفلة من 
الموت المحقق بعدما سقطت من الطابق السابع 
عشر لمبنى س���كني. إال أن المعجزة حدثت ولم 
تصب الطفلة التي لم تتجاوز العامين من عمرها 

سوى بجروح طفيفة.
ووقع الحادث في مدينة تشانغتش���و بمقاطعة 
جيانغسو الصينية، بداية الشهر الماضي عندما 
غادرت جدة الطفلة المنزل لش���راء البقالة، تاركة 

حفيدتها تغط في نوم عميق.
وعندما استيقظت الفتاة الصغيرة، بدأت بالبحث 
عن جدتها في أرج���اء المنزل، قبل أن تتجه إلى 
النافذة لترى م���ا إذا كانت المرأة أس���فل البناء. 
واستخدمت الصغيرة كرس���يًا وطاولة كمبيوتر 
لتص���ل إلى الناف���ذة المفتوحة، قب���ل أن تفقد 

توازنها وتهوي إلى األسفل.
وقال شهود عيان للصحفيين إن الفتاة نهضت 
عل���ى قدميها بعد اصطدامها ب���األرض، وبدأت 

بالبكاء وتوجهت إلى بوابة المبنى.

يذك���ر بأن الح���ادث وقع أثناء وج���ود الجدة في 
المصع���د لدى عودتها إلى ش���قتها، إذ أنها لم 
تعلم بما حدث حتى دخلت المنزل والحظت عدم 

وجود حفيدتها.
وقد اتصلت الج���دة على الفور بوال���دي الفتاة، 
اللذي���ن هرع���ا إلى المن���زل ونق���ال الطفلة إلى 
مستشفى تشانغتشو لألطفال إلجراء فحوصات 
شاملة لها، حيث أصيب األطباء بالصدمة عندما 
علموا حقيقة ما حدث ألن اإلصابات التي تعرضت 

لها الطفلة طفيفة وال تمثل أي خطر عليها.
ولم يكش���ف الفحص اإلشعاعي المقطعي 
عن أي تشوهات في الدماغ، في حين أظهر 
اختبار األش���عة الس���ينية بعض الشقوق 
الطفيفة عل���ى ضلوعها وبع���ض الكدمات 

الطفيفة في الكبد.
ويعتق���د بأن ف���روع األش���جار، وأرضية حديقة 
المبن���ى الرطب���ة بفع���ل األمطار س���اهمت في 
التخفيف من ش���دة الصدمة، وفق ما نقل موقع 

"أوديتي سنترال" اإللكتروني. 

غزة/ االستقالل: 
توفي المعمر س���الم خميس ابو ظاهر ” ابو عطا ” شيخ 
عشيرة ابو ظاهر من سكان جحر الديك بغزة عن عمر ناهز 
13٥عاما. وقال نجل المعمر ابو ظاهر ان والده من مواليد 
1٨٨٥ وأنه يجيد القراء والكتابة حيت درس في كتاتيب 

الظاهرية في الخليل ما قبل النكبة .
وأضاف أن والده لديه ذاك���رة قوية وكان يتذكر أحداثا 

جسام وقعت في فلس���طين حتى انه كان يقرأ الشريط 
االخباري ويقرأ القرأن باس���تمرار معتمدا على قوة نظره، 
مؤكدا أن ذاكرة والده تشبه ذاكرة إنسان في سن الشباب.

وأش���ار إلى أن الس���ر في تعمير والده بع���د الله نوعية 
الطعام حيت كان يتناول الثمر والعسل ويشرب حليب 
االبل وكان يبتعد عن الطعام المصنع واللحوم جميعها 

باستثناء باإلضافة إلى أنه كان باستمرار يصل رحمه.

وفاة أكبر معمر في فلسطين 
عــن عمــر ناهــز ١٣٥ عامــًا

طفلة تنجو من الموت بأعجوبة 
بعد سقوطها من الطابق 17

االستقالل/ وكاالت: 
ظهر قطيع من العش���رات م���ن الماعز فجأة 
في حي س���كني ف���ي بويز بوالي���ة ايداهو 
األمريكية، تاركًا السلطات المحلية في حالة 
ذهول وارتباك مؤقت على األقل بعدما قامت 

الحيوانات بأكل كل ما هو في طريقها.
ووفق���ًا لم���ا ذكرته قن���اة كيه ت���ي في بي 
الس���لطات  تعاملت  المحلية،  التلفزيوني���ة 
في المدينة الواقعة بش���مال غرب الواليات 
المتحدة مع ه���ذه المفاجأة التي ظهرت في 
وقت مبكر من صباح الجمعة بشاحنة واحدة 
م���ن إدارة الس���يطرة على الحيوان���ات، لكن 

سرعان ما ثبت أن هذا غير كاف.
وفي وق���ت الحق، وصلت طواقم من ش���ركة 
تدعى "وي رينت جوت���س" المعنية بتأجير 
الماع���ز من أج���ل إزالة األعش���اب، إلى مكان 
الح���ادث والتى يتبعها القطي���ع وبدأت في 
تحري���ك الحيوانات في المركب���ات من أجل 
إخراجها من المروج األمامية للس���كان، حيث 
وقف الس���كان اللتقاط الصور في مش���هد 
تناقصت فيه أعداد الشجيرات بشكل سريع.

وتقوم الش���ركة بتأجير الماعز للمساعدة في 
إزالة األعشاب الحشائش من الحقول، وذلك 
جزئيًا لمن���ع الحرائق. ويبدو أن القطيع هرب 
بطريقة ما م���ن منطقته المقصودة وش���ق 

طريق���ه عبر أح���د األحياء المحلي���ة. ولم ترد 
تقارير عن وقوع ضرر للس���كان أو للحيوانات. 
وسرعان ما انتشرت الصور والمقاطع المصورة 

للحادث.

لندن/ االستقالل: 
أفادت تقارير إعالمية بأن السلطات الدانماركية فرضت أمس الجمعة أول غرامة لخرق 

قانون جديد يحظر ارتداء النقاب في األماكن العامة.
وقد ُألزمت ش���ابة مسلمة تبلغ 2٨ عاما بدفع غرامة قيمتها ألف كورون )1٥6 دوالرا(. 

وطلبت الشرطة منها خلع النقاب أو مغادرة المكان العام، ولكنها اختارت المغادرة.
وقال الشرطي ديفيد بوركرس���ن إنه تم استدعاء األمن لمركز تسوق في هورشولم 
بشمال شرق منطقة نوردشييلند، حيث وقع شجار بين الشابة وبين امرأة حاولت نزع 
نقابه���ا. ودخل قانون حظر النقاب حيز التنفيذ في األول من أغس���طس/آب الجاري. 
وانتقد نش���طاء حقوق اإلنس���ان الحظر بوصفه انتهاكا لحق���وق المرأة، بينما يقول 
المدافع���ون عنه إنه يتيح اندماج المهاجرين المس���لمين في المجتمع الدانماركي 
بشكل أفضل. وفي األربعاء الماضي، تظاهر آالف األشخاص احتجاًجا على بدء تطبيق 

قانون حظر ارتداء النقاب في األماكن العامة.
وحمل المتظاهرون الفتات كتب عليها "كف يدك عن نقابي" وارتدى بعض النشطاء 

أقنعة للتعبير عن دعمهم لحق المسلمات في ارتداء النقاب.
ودعت للمظاهرة مبادرة "حوار النس���اء" المش���ّكلة من نشطاء يس���اريين ومنقبات، 

ودعمها مسلمون يعيشون في البالد، إلى جانب كثير من الدانماركيين.
ويشكل النقاب -الذي يغطي كامل الوجه- موضوعا حساسا بأوروبا، وقد أعلنت كل من 

بلجيكا وفرنسا وألمانيا أيضا فرض حظر أو قيود على ارتدائه.

في الدنمارك.. ارتدت قطيع ماعز يقتحم مدينة أمريكية 
النقاب فغرموها 156دوالرًا

)APA images(        ود�ع حجاج قطاع غزة �أم�س  يف معرب رفح


