
النقب المحتل/ االستقالل:
صادقت ما تسمى "اللجنة القطرية للتنظيم والبناء" في "إسرائيل"، أمس 
الثالثاء، على إنش����اء ثالث بل����دات يهودية جديدة ف����ي النقب المحتل. 
وبحس����ب موقع "I 24"، فإنه ال ب����د من الحصول على مصادقة من المجلس 
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بعد انتهاء سفر الحجاج.. معبر رفح 
يستأنف عمله اليوم لسفر المواطنين

غزة/ االستقالل:
أكدت إدارة معبر رفح مساء أمس الثالثاء، استئناف 
العم����ل في المعبر لس����فر المواطني����ن بعد توقفه 
أربع����ة أيام لس����فر حجاج بي����ت الله الح����رام للديار 
الحجازي����ة. وأك����دت اإلدارة في بي����ان مقتضب أن 
المعبر سيستأنف عمله بدءًا من اليوم األربعاء لسفر 
المواطنين في كال االتجاهين. وأعلنت وزارة الداخلية 
أن سفر يوم األربعاء س����يكون للحافلة التاسعة من 

الكشف السابق، باإلضافة لحافلة الجوازات المصرية 
والحافل����ة األول����ى من الكش����ف الجدي����د بتاريخ 2 
أغسطس الجاري. ونوهت الداخلية في بيان لها إلى 
المسافرين ضرورة التواجد اليوم الساعة 6:00 صباًحا 
في صالة »النجار« بخان يونس لتسهيل سفرهم، مع 

ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.
وأكدت ضرورة إحضار وكالة رسمية من آباء أو وكالء األبناء 

المرفقين مع أمهاتهم حتى يتم السماح لهم بالسفر.

غزة/ االستقالل:
قالت مصادر إعالمية عبرية مساء أمس الثالثاء، إن فرق اإلطفاء سيطرت 

عل���ى 10 حرائق اندلعت بمناطق مختلفة من مس���توطنات 
غالف قطاع غ���زة منذ س���اعات الصباح. وأف���ادت صحيفة 

10 حرائق في »غالف غزة« 
بفعل بالونات حارقة

فصائل: اجتماع المركزي لقاء داخلي  
لـ »فتح« يكرس سياسة التفرد بالقرار 

غزة/ محمد مهدي:
أكدت فصائل فلس���طينية أن اجتماع المجلس المركزي المزمع عقده منتصف 

الش���هر الجاري في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ال 
يعدو كونه لقاء داخليًا ال يمثل رغبة وإرادة الش���ارع الفلسطيني، 

شح القرطاسية.. يبعثر 
أوراق ذوي الطلبة 

غزة/ دعاء الحطاب:  
بعثرت أزمة شح القرطاسية المدرسية من أسواق قطاع غزة جراء إغالق االحتالل 

االسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري منذ نحو أكثر من أسبوعين 
أوراق الطلب���ة وذويهم، في الوقت الذي يش���تكون فيه من س���وء 

مكرمة أهالي الشهداء بغزة.. 
ضحية تالعب مسؤولي السلطة 

غزة/ سماح المبحوح:
حالة من السخط الشديد سادت صفوف حجاج مكرمة أهالي الشهداء بقطاع 

غزة ، ال سيما الذين استبدلت أسماؤهم بأخرى قبل نحو أسبوعين 
من مغادرتهم القط���اع إلى الديار الحجازية، من قبل  مستش���ار 

تصعيد االحتالل عسكريًا 
بالقطــاع .. استخفــاف 

بمقترحات »تثبيت التهدئة«
غزة/ قاسم األغا: 

منذ بدء المس���اعي المصرية واألممي���ة الرامية لتثبيت التهدئة في 
قطاع غزة؛ يحاول االحتالل اإلسرائيلي إرباك هذا المشهد السياسي، 

بل واالس���تخفاف بالمقترحات المطروح���ة من األطراف 
المختلفة، من خالل تصعيد األحداث عسكرًيا. محاوالت 

ارتفاع عدد 
الأ�ضرى املر�ضى 
مب�ضت�ضفى �ضجن 
»الرملة« اإىل 19

طولكرم: وقفة 
دعم وم�ضاندة

 للأ�ضرى يف �ضجون 
الحتلل

رام الله/ االستقالل:
األس���رى  ش���ؤون  هيئ���ة  أف���ادت 

أمس  يوم  والمحرري���ن 
الثالثاء، أن عدد األسرى 

 طولكرم / االستقالل:
 وجه المشاركون في االعتصام 

األسبوعي التضامني 
مع األسرى القابعين 

هنية: وفدنا سيغادر إلى القاهرة 
حامال رؤيتنا لجميع الملفات

غزة/ االستقالل:
أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي ل� »حماس« اليوم الثالثاء، أن وفد 
حركته الذي وصل غزة قبل 6 أيام، س����يعود إلى العاصمة المصرية القاهرة حامال 

رؤي����ة الحركة لجميع الملفات المطروحة للنقاش. جاء ذلك في كلمة 
ألقاها هني����ة خالل اجتماع عقد عصر أمس الثالثاء مع مؤسس����ات 

غزة/ اال�ستقالل:
يف جرمي��ة "اإ�س��رائيلية" جدي��دة بح��ق اأبن��اء �س��عبنا، اأقدم��ت 
املدفعية االإ�س��رائيلية ظه��ر اأم�س على ا�س��تهداف موقع للمقاومة 
الفل�سطينية �سمايل بلدة بيت الهيا �سمال قطاع غزة، ما اأ�سفر عن 
ا�ست�سهاد اثنني من املقاومني. واأعلنت كتائب الق�سام اجلناح امل�سلح 

حلركة "حما�س" عن ا�ست�س��هاد اثنني من جماهديها وهما: اأحمد 
مرجان )23 عامًا( وعبد احلافظ ال�سيالوي )23 عامًا( وكالهما 
من مع�س��كر جباليا اإثر الق�س��ف الذي  ا�س��تهدف موقع "ع�سقالن" 

التابع لها. فيما اأعلنت وزارة ال�سحة اأن ال�سهيدين نقال 
اإىل امل�ست�سفى االأندوني�سي يف ال�سمال عبارة عن اأ�سالء.

استشهاد مقاومين بقصف االحتالل 
موقعــًا للمقاومــة شمــال القطــاع

القدس المحتلة/ االستقالل
قالت مصادر إعالمية عبرية: إن رئيس وزراء االحتالل "اإلس���رائيلي" بنيامين نتنياهو 

دعا أعضاء مجلسه األمني المصغر "الكابينت" لجلسة استثنائية يوم 
غ���د الخميس لمواصلة النقاش حول فرص إبرام تس���وية مفترضة مع 

»الكابينت« يجتمع غدًا لمناقشة 
فرص إبرام تهدئة مع غزة
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»إسرائيل« تصادق على إقامة ثالث بلدات 
يهودية جديدة في النقب المحتل

رام الله/ االستقالل
أفرجت س���لطات االحتالل "اإلس���رائيلي"  مس���اء أمس الثالثاء، عن األسير  
المض���رب عن الطعام لليوم ال� )20( على التوال���ي محمد الريماوي )27 عامًا( 

ووالده نم���ر محمد الريماوي )54 عامًا( م���ن زنازين مركز تحقيق 
عسقالن، حسبما أفاد محامي مؤسسة الضمير خضر دعيبس.

) APA images (   ت�سييع جثماين ال�سهيدين مرجان وال�سيالوي �سمال قطاع غزة اأم�س

بلدية االحتالل تهدم شقتين
 قيد اإلنشاء في شعفاط

د. الهندي: فصائل المقاومة ترفض إبرام هدنة طويلة األمد مع »إسرائيل«
غزة/ قاسم األغا: 

أّك����د د. محمد الهندي عضو المكتب السياس����ي 
لحرك����ة الجه����اد اإلس����المي ف����ي فلس����طين، أن 
لقاءات وفد حركته مع القيادة الروس����ية الرسمية 

تناولت البحث في كل الجوانب السياس����ية التي 
تتعلق بالقضية الفلس����طينية. وخ����الل لقاء مع 
قناة الميادين اللبنانية، مس����اء أم����س، ورصدته 
»االس����تقالل«، قال الهندي: »عقدنا لقاءات مطّولة 

مع الروس، وتباحثنا ف����ي كل ما يتعلق بالقضية 
الفلس����طينية، أبرزه����ا إظه����ار جرائ����م االحتالل 

اإلس����رائيلي ض����د الفلس����طينيين، 
باإلضافة إل����ى البحث ف����ي الجوانب 

االحتالل يفرج عن األسير
 المضرب محمد الريماوي ووالده
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غزة/ االستقالل:
رئيس  هني���ة  إس���ماعيل  أعل���ن 
المكت���ب السياس���ي ل���� "حماس" 
أمس الثالثاء، أن وفد حركته الذي 
وص���ل غزة قب���ل 6 أيام، س���يعود 
إل���ى العاصمة المصري���ة القاهرة 
حامال رؤية الحركة لجميع الملفات 

المطروحة للنقاش.
جاء ذلك في كلمة ألقاها هنية خالل 
اجتم���اع عقد عصر أم���س الثالثاء 
مع مؤسس���ات المجتم���ع المدني، 
في  فلسطينية  وفصائل  ووجهاء، 
قطاع غزة، تحت عنوان "لقاء الوحدة 

والعودة".
وقال هنية إن "وفد حماس القيادي 
الذي وصل غزة الخميس الماضي، 
س���يعود إلى القاه���رة حامال رؤية 
الحرك���ة ل���كل الملف���ات التي تم 

طرحها للنقاش".
وأضاف هنية: "المكتب السياسي 
ل� 'حم���اس' ناقش خالل اجتماعات 
الخمس���ة  األيام  ف���ي  متواصل���ة 
الماضي���ة، كل التطورات المحيطة 

بالقضية الفلسطينية".
وتاب���ع أن "الوف���د س���يحمل رؤية 
الحركة وتصوراتها حول المصالحة 
عن  والحدي���ث  الحص���ار،  وكس���ر 
التهدئ���ة، ومواجه���ة اعت���داءات 
االحت���الل، وإع���ادة بناء المش���هد 
الفلس���طيني على أس���س قوية"، 
مس���تدركا أن "نقاش���ات المكتب 
السياس���ي لحماس تطرقت أيضا 
للقرار األمريكي المتعلق باالعتراف 

بالقدس عاصم���ة لالحتالل، ونقل 
السفارة األمريكية إليها، ومسيرات 

العودة الكبرى، وحصار قطاع غزة".
ولف���ت إل���ى أن حركت���ه "اتخذت 
جملة من القرارات خالل نقاشاتها، 
وقيادة حم���اس راعت في قراراتها 
أن القضايا ال تخص حركة حماس 

وحدها، إنما هي قضايا وطنية".
م���ن جانب���ه، أوضح نائ���ب رئيس 
المكتب السياس���ي للحركة صالح 
بالمناس���بة  ف���ي كلمته  العاروري 
نفس���ها، "أن حراك أعضاء المكتب 
س���ببان  ل���ه  األخي���ر  السياس���ي 
مركزيان، هما المصالحة واستعادة 

الوحدة، وكس���ر الحصار الظالم عن 
قطاع غزة".

وأكد العاروري أن الحركة س���تظل 
تب���ذل جه���دا حقيقي���ا للوصول 
إلى المصالحة واس���تعادة الوحدة 
الوطنية، آمال من الكل الفلسطيني 

أن يسير في هذا االتجاه.
وشدد على جدية حماس وإدراكها بأن 
الوحدة الوطنية هي الس���بيل الوحيد 
للتص���دي لمؤامرات االحت���الل، وهي 
السبيل لتحقيق اإلنجازات، مشيرا إلى 
أن "أي أس���لوب نضالي نتبناه جميعا 
يحقق إنجازات، بينما ونحن متفرقون 

يضيع جهدنا هباء منثورا".

وفي ما يتعلق بحصار غزة، أشار أن 
"الحركة تبذل جهدها في المجاالت 
كاف���ة وم���ع كل األط���راف، ضمن 
والمصالح  المنطقة  المعادالت في 
والتقاطعات، آملي���ن أن ننجح في 

كسر الحصار عن قطاع غزة".
والخمي���س الماض���ي، وصل قطاع 
غزة وف���د من قيادات حركة حماس 
في الخارج برئاس���ة نائب المكتب 
العاروري،  للحركة صالح  السياسي 
وعضوية كل من موسى أبو مرزوق، 
ب���دران،  وحس���ام  الرش���ق،  وعزت 
وموسى دودين، وماهر عبيد، وماهر 

صالح، ومحمد نصر.

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدمت آليات بلدية االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس الثالثاء، شقتين قيد اإلنشاء في بناية 
سكنية بحي شعفاط شمالي القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص. وذكر المواطن 
سليمان المحتسب، "أنه تفاجأ بحصار قوات االحتالل للبناية المكونة من خمسة طوابق 
ومنعه من الوصول إليها، واالعتداء عليه بالدفع والضرب على وجهه، وإبعاده عن المكان 
قبل البدء بهدمها. وأوضح أنه سيضطر إلى دفع أكثر من 70 ألف شيكل لبلدية االحتالل 
كتكاليف هدم الشقتين، عدا عن تكلفة إزالة ركام الهدم. وتبلغ مساحة الشقتين 200 
متر مربع، وتتضمن أربع غرف وتوابعها، وكان من المقرر أن يقطنهما الش���اب س���ليمان 
وشقيقه سامر. وأوضح سليمان أن موظفي بلدية القدس حضروا للبناية خالل بناء الطابق 
األخير "الخامس" من الطوب والبالنيت، وطلبوا منه التوقف عن البناء، واستجاب لطلبهم.

وبعد ذلك، توجه المحتس���ب إلى مبن���ى بلدية االحتالل في الق���دس فطلبوا منه هدم 
ا، ثم قدم طلب للحصول على ترخيص للشقتين، لكن بلدية  الشقتين ذاتًيا، فهدم جزًء

االحتالل هدمتهما يوم أمس،

هنية: وفدنا سيغادر إلى القاهرة حامال رؤيتنا لجميع الملفات

جانب من �الجتماع بغزة �أم�س

النقب المحتل/ االستقالل:
صادقت ما تس���مى "اللجنة القطرية للتنظيم والبناء" في 
"إسرائيل"، أمس الثالثاء، على إنشاء ثالث بلدات يهودية 

جديدة في النقب المحتل.
وبحسب موقع "I 24"، فإنه ال بد من الحصول على مصادقة 
من المجل���س الوزاري لإلس���كان، حتى يتم إنش���اء هذه 

البلدات الجديدة.

وعملًيا صادقت اللجنة على إنشاء مستوطنتين جديدتين 
باس���م "دانيئيل" و"عير اوبوت" إلى جانب توس���يع قرية 

"نيتسانا" لتصبح بلدة جديدة.
ويتوقع أن تقام قرية "دانيئيل" في شمال غرب النقب، على 
أن تش���مل 450 وحدة سكنية، في حين سُتقام بلدة "عير 
أوبوت" وتضم مبدئيًا 250 وحدة س���كنية، بينما صادقت 

اللجنة على توسيع قرية "نيتسانا"، بحسب الموقع ذاته.

يذكر أن س���لطات االحتالل "اإلسرائيلي" هدمت قرية "أم 
الحي���ران" البدوي���ة العربية في النقب وهجرت س���كانها 

بداعي إقامة بلدة يهودية باسم "حيران" على أنقاضها.
كما هدمت مساكن قرية العراقيب مسلوبة االعتراف في 
منطقة النقب، يوم 26-7- 2018، وشردت األطفال والنساء 
والمس���نين وتركتهم في العراء دون م���أوى، وهي المرة 

ال�131.

الدوحة/ االستقالل: 
يصل الرئيس محمود عباس، اليوم األربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في 

زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.
وقال س���فير فلسطين لدى قطر منير غنام في تصريح له نشر عبر وكالة األنباء 
الرسمية "وفا" إن: "الرئيس عباس سيلتقي يوم الخميس المقبل، أمير دولة قطر 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".
وأضاف: "أن اللقاء الهام الذي سيجمع الرئيس وأمير قطر، يأتي في إطار تنسيق 
المواقف مع القادة واألش���قاء الع���رب وبحث العالقات الثنائي���ة بين البلدين 
والقضايا ذات االهتمام المشترك"، وفق الوكالة. يذكر أن عباس سيلتقي الملك 
األردن���ي عبد الل���ه الثاني اليوم األربعاء في عمان لبح���ث آخر تطورات القضية 

الفلسطينية والمستجدات على الساحة العربية قبل توجهه للدوحة.

بلدية االحتالل تهدم شقتين 
قيد اإلنشاء في شعفاط

اليوم.. عباس في

 زيارة رسمية لقطر

»إسرائيل« تصادق على إقامة ثالث بلدات يهودية جديدة في النقب المحتل

رام الله/ االستقالل:
حّذر مجلس الوزراء من خطورة التساوق مع ما يحاك من مؤامرات ومخططات 
تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم المطالب الفلسطينية، 
وحصرها في قضايا إنس���انية، مع تجاهل تام لحقوقنا الوطنية المشروعة 
التي يناضل شعبنا من أجلها، وقدم في سبيلها قوافل الشهداء والجرحى 
واألس���رى، وف���ي مقدمتها حق الع���ودة وتقري���ر المصير، وإقام���ة الدولة 
الفلس���طينية المس���تقلة كاملة الس���يادة على حدود 1967م وعاصمتها 
القدس الش���ريف. جاء ذلك في مستهل جلس���ته األسبوعية التي عقدت، 

أمس الثالثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله.
واستنكر المجلس مشروع القانون في مجلس الشيوخ األمريكي الذي يتعلق 
بالمساعدات األميركية ل� "األونروا"، ويختزل عدد الالجئين الفلسطينيين ب� 
)40 ألفًا( بداًل من )5.2 مليون(، لتكون "األونروا" ملزمة باالعتناء بهذا العدد 
فقط، ويتم تحديد المساعدة المالية لها استنادًا إلى هذا المعطى الجديد.

واعتبر أن هذا المشروع يأتي في إطار سياسة اإلدارة األميركية الهادفة إلى 
إلغاء "حق العودة" وإخراج قضية الالجئين من طاولة المفاوضات، بعد إخراج 

قضية القدس باالعتراف بها "عاصمة إلسرائيل"، ونقل سفارتها إليها.
وأدان تدشين سلطات االحتالل اإلسرائيلي كنيسًا وبؤرة استيطانية جديدة 
في حي س���لوان جنوبي المس���جد األقصى، مؤكدًا على أن هذا التدش���ين، 
وبمش���اركة وزراء في حكومة االحتالل، يعتبر تحديًا سافرًا لألمتين العربية 

واإلسالمية وللمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية. 
وش���دد المجلس عل���ى أن "إس���رائيل"، القوة القائمة باالحتالل، مس���تمرة 
وبتش���جيع م���ن اإلدارة األمريكية، في تح���دي قرارات الش���رعية الدولية 
وتجاهلها، ومصّرة على ترس���يخ مشروعها االستيطاني العنصري، وإحكام 
س���يطرتها على الضفة الغربية، بما فيها القدس واألغوار، وإدامة احتاللها، 
وإغالق الباب نهائيًا أمام تجس���يد الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وهو 
ما يستدعي من المجتمع الدولي، ومجلس األمن الدولي ممارسة صالحياته 
بوقف االنتهاكات الجس���يمة للقان���ون الدولي اإلنس���اني، وقانون حقوق 
اإلنس���ان والقانون الجنائي الدولي، وإلزام إس���رائيل بوقف مواصلة نهب 
األرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات االستعمارية 

وبالمستوطنين المتطرفين.

مجلس الوزراء يحذر 
من مخططات تصفية 
القضية الفلسطينية

غزة/ قاسم األغا: 
أّكد د. محم����د الهندي عضو المكتب السياس����ي 
لحركة الجهاد اإلس����المي في فلسطين، أن لقاءات 
وفد حركته مع القيادة الروس����ية الرسمية تناولت 
البح����ث في كل الجوانب السياس����ية التي تتعلق 

بالقضية الفلسطينية.
وخالل لقاء مع قناة الميادين اللبنانية، مساء أمس، 
ورصدته "االستقالل"، قال الهندي: "عقدنا لقاءات 
مطّول����ة مع ال����روس، وتباحثنا ف����ي كل ما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية، أبرزها إظهار جرائم االحتالل 
اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين، باإلضافة إلى البحث 
في الجوان����ب المتعلقة بترتيب البي����ت الداخلي 
الفلس����طيني، وضرورة إعادة بن����اء منظمة التحرير 
على أسس ديمقراطية، وفق اتفاقي القاهرة )عامي 
2005، 2011(؛ الس����تعادة الحركة الفلس����طينية 

دورها في التصدي لالحتالل وممارساته".
وأوضح أن توقيت الدعوة الروسية يكتسب أهمية 
كبيرة، خصوًصا في ظل المحاوالت الرامية لتصفية 
القضية الفلس����طينية في إطار ما ُتسمى "صفقة 
القرن"، مشيًرا إلى أن القيادة الروسية أبدت حرًصا 
كبيًرا على دعم القضية الفلس����طينية، وفق قواعد 

"الشرعية الدولية" وعلى أساس "حل الدولتين". 
وعّب����ر د. الهن����دي عن ترحي����ب حرك����ة "الجهاد 
اإلس����المي" بأي دور روسي يس����اهم في الوصول 
لحل����ول تضمن الحف����اظ على الحق����وق والثوابت 
الوطنية الفلس����طينية، ف����ي ظل انحي����از اإلدارة 
األمريكية الس����افر لالحتالل، مج����دًدا التأكيد على 
تمس����ك حركت����ه بمقاوم����ة االحت����الل، ومواصلة 

التضحية من أجل قضية فلسطين والقدس.

وأضاف: "إس����رائيل" ال تؤمن بالس����الم، فمنذ أكثر 
من 25 عامًا على توقيع اتفاق أوس����لو، بينها وبين 
السلطة الفلسطينية، مارست اإلرهاب، واستغلت 
األرض  م����ن  المزي����د  لمص����ادرة  االتفاق����ات  كل 
الفلسطينية، وبناء المستوطنات، وتهويد مدينة 

القدس.
وعما يدور الحديث عنه بش����أن قطاع غزة، نفى أن 
تكون مواقف فصائل المقاومة بالقطاع تتجه نحو 
إبرام "هدنة" طويلة األمد مع االحتالل اإلسرائيلي، 
مؤكدًا أن إبرام الهدنة هي "أمنيات لدى إسرائيل".

وق����ال: "ه����ذه المس����ألة )الهدن����ة( وف����ق الرؤية 
اإلس����رائيلية ال تقب����ل به����ا ح����ركات المقاوم����ة، 
فمقايضة الحقوق بمتطلبات إنس����انية أساس����ية 
مرف����وض، وه����ذه القضية تخ����ص كل الفصائل 

والشعب الفلسطيني". 
وبّين أن "التهدئة" أمر يختلف عن "الهدنة"، الفًتا 
إلى أن األولى مرتبطة بالواقع الميداني على األرض، 

وهي تعني الهدوء مقابل الهدوء.
وقال: "محاوالت )إس����رائيل( ف����رض هدنة طويلة 
األمد، ال بد أن يكون له ثمن سياس����ي كبير، وليس 

معالجات إنسانية".

د. الهندي: فصائل المقاومة ترفض إبرام هدنة طويلة األمد مع »إسرائيل«

د. حممد �لهندي
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وفيما حّملت الكتائب االحتالل المسؤولية 
الكاملة ع���ن هذا الحدث اإلجرامي، أضافت 
أنه���ا تنظ���ر ببالغ الخط���ورة إلي���ه، وإلى 
األكاذيب  اخت���الق  االحت���الل  مح���اوالت 

لتبريره، واستهداف اثنين من عناصرها.
عن حقيقة م���ا جرى، بّين بيان "القّس���ام" 
أنه ف���ي تم���ام الس���اعة )10:35( صباًحا 
)أم���س( انطلقت مناورة تدريبية في موقع 
"عس���قالن" التابع للقسام )شمال القطاع(، 
بحضور لفيٍف من األهال���ي وقيادة حركة 

"حماس".
ولفت إلى أن المن���اورة التدريبية تخّللها 
عدة انفجارات، وش���ارك فيه���ا اثنان من 
القناصة، هما الش���هيدان عب���د الحافظ 
الس���يالوي وأحم���د مرج���ان، موضحة أن 
إنزال  ب���رج  الش���هيدين كان���ا يعتليان 
وبحوزتهم���ا قطعت���ي س���الح م���ن نوع 
"دراجنوف" )س���الح قنص(، وكانا يطلقان 

النار تجاه عدٍد من الش���واخص )أهداف 
تدريبية مصطنعة( داخ���ل الموقع كجزٍء 

من سيناريو المشروع التدريبي".
وتابع بي���ان: "في تمام الس���اعة )10:40( 
صباًحا )أم���س( اس���تهدف االحتالل برج 
اإلنزال بقذيفٍة مدفعية، ما أدى إلى ارتقاء 

الشهيدين )السيالوي ومرجان(".

ه�شا�شة العرو�ض
حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 
حّملت االحتالل "اإلس���رائيلي" المسؤولية 
الكاملة عما وصفته "العدوان الغادر"، على 
موقع للمقاومة الفلسطينية، شمال قطاع 
غزة، والذي ارتقى على إثره ش���هيدان من 
كتائب القس���ام، الجناح العسكري لحركة 

"حماس".
وأّكدت الحركة في بيان، وصل "االستقالل" 
 ش���عبنا في الدفاع 

ّ
نس���خة عنه، على حق

عن نفس���ه، والرد على هذه الجريمة وكل 
الجرائم التي ارتكبها االحتالل. 

وش���ّددت على أن هذه الجريمة إمعان في 
االس���تخفاف بالجه���ود المبذولة لتثبيت 
وقف إطالق النار، كما أنها تكشف هشاشة 

العروض المطروحة في هذا اإلطار.

بالغ اخلطورة 
وفيم���ا نعت حرك���ة "حماس" ش���هيدّي 
القّس���ام؛ فقد حّملت االحتالل اإلسرائيلي 
التداعي���ات المترتبة عل���ى هذا التصعيد 

"بالغ الخطورة"، وفق تعبيرها.
وفي تصريح ل�"االستقالل"، قال المتحدث 
باس���م الحركة فوزي بره���وم: "إن حماس 
تنظ���ر بخط���ورة بالغ���ة إلى اس���تهداف 
االحتالل المتعّمد موقًعا لكتائب القس���ام 
ش���مال القطاع، والذي أدى إلى استشهاد 

قسامَيْين اثنين".

وج���ّدد بره���وم التأكيد عل���ى أن فصائل 
المقاوم���ة لن تس���مح لالحت���الل بفرض 
واس���تهداف  المواقع  سياس���ة قص���ف 
المقاومين دون أن يدفع الثمن، مضيًفا أن 

"المقاومة قادرة على قّض مضاجعه".

اإرباك امل�شهد
الكات���ب والمحل���ل السياس���ي إبراهي���م 
المدهون، وصف قص���ف االحتالل موقًعا 
للمقاومة، وما نجم عنه من ارتقاء لشهيدين 

مقاومْين ب�"تطور خطير وصعب".
وع���د المدهون في حديثه ل�"االس���تقالل" 
قلب االحت���الل للرواية الحقيقية، ومزاعمه 
حول دوافع استهدافه للموقع بأنها "دليل 
خبث وتقصد إلرباك المشهد في قطاع غزة 

)حراك التهدئة(".
  وعن االحتماالت المتوقعة، قال: "نحن أمام 
ثالثة احتم���االت، أولها أن ت���رد المقاومة 

بطريقة مناسبة ومحدودة, فيما االحتمال 
الثاني هو الرد بش���كل موّس���ع وش���امل, 
والثالث أن تمّرر )المقاومة( القصف لصالح 
التهدئ���ة والح���راك السياس���ي، بتدخل 
الوس���طاء )مصر واألمم المتحدة(، وضمان 

عدم تكرار العدوان". 
وأش���ار إل���ى أن المقاوم���ة تعم���ل وف���ق 
اس���تراتيجية واضح���ة، وس���تعمل على 
صياغة رد مناسب ومحكم على كل عدوان, 
فما يه���م المقاومة أال يف���رض االحتالل 
قواعد موت على ش���عبنا, م���ع إنهاء كامل 

للحصار.
ويأتي تصعيد االحتالل عسكرًيا في قطاع 
غزة، في وق���ت تتواصل في���ه اجتماعات 
المكتب السياس���ي لحركة "حماس" )من 
الداخ���ل والخارج( بالقطاع؛ للتش���اور حول 
ملف المصالحة الوطنية، والجهود الرامية 

لتثبيت التهدئة، وكسر الحصار.

موسكو/ االستقالل:
التقى وفد من حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
برئاس���ة نائب األمين العام زي���اد النخالة أمس الثالثاء، 
في العاصمة الروسية موسكو مستشار الرئيس الروسي 
لش���ؤون الش���رق األوس���ط والدول اإلفريقية نائب وزير 

الخارجية ميخائيل بوغنداف.
وقالت الجهاد في بيان تلقت »االستقالل« نسخة عنه، إن 
اللق���اء بين وفد الحركة وبوغنداف كان »معمقًا ومطوال«، 
حي���ث بحث فيه الجانب���ان ُمجمل المس���ائل المتعلقة 
بالقضي���ة الفلس���طينية، خاصة التهدئة واس���تعادة 

الوحدة الوطنية.
وأّكد وف���د الجهاد خالل اللقاء أهمي���ة إنجاز المصالحة 
الفلس���طينية بي���ن حركتي فتح وحم���اس، وإعادة بناء 
منظمة التحرير الفلس���طينية على أس���س ديمقراطية 

وسياسية كمدخل الستعادة الوحدة، بحسب البيان.
وشرح الوفد للمس���ؤول الروسي المعاناة التي يعيشها 
شعبنا الفلس���طيني جراء سياس���ات االحتالل الظالمة 

خاصة حصار قطاع غزة وعدوانه المستمر عليه.
وأظهر أيًضا دور المقاومة الفلس���طينية في الدفاع عن 
الش���عب الفلس���طيني والتصدي لإلرهاب اإلسرائيلي، 
حيث شّددت »الجهاد« على عدم تخليها عن هذا الحق.

وبّي���ن البي���ان أن وفد الحركة اس���تعرض خ���الل اللقاء 
المش���اريع التي ُتطرح لتصفية القضية الفلس���طينية 
وفي مقدمتها ما يعرف ب� »صفقة القرن« التي يتوقع أن 

يطرحها الرئيس األمريكي دونالد ترمب.

وذكر أن الجانب الروسي أّكد حرص روسيا االتحادية على 
ترتيب البيت الفلس���طيني وأهمية بناء مجلس وطني 
فلس���طيني توحيدي يكون مدخاًل إلع���ادة بناء منظمة 
التحرير وكذلك حل القضية الفلس���طينية على أساس 

عادل.
وش���ّدد على أهمي���ة دور حركة الجهاد اإلس���المي في 
الساحة الفلسطينية وإنجاز ملف المصالحة كونها طرًفا 
فاعاًل وعالقته متوازنة مع جميع األطراف حتى ال تتحّول 

األنظار عن ممارسات االحتالل، وفًقا للبيان.

ونقلت الجهاد اإلسالمي عن بوغنداف تأكيده على وقوف 
روسيا االتحادية إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها 
لحقوقه المش���روعة، وعلى أهمية استمرار التواصل مع 
الحركة واالستماع إلى موقفها في هذه المرحلة الهامة.

ووصل االثنين، وفد من حركة الجهاد اإلسالمي برئاسة 
نائب األمين العام زياد النخالة وعضوية عضوي المكتب 
السياس���ي د.محمد الهندي ود.أنور أبو طه إلى العاصمة 
الروسية موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية لبحث 

األوضاع في األراضي الفلسطينية.

تصعيد االحتالل عسكريًا بالقطاع ..
 استخفاف بمقترحات »تثبيت التهدئة«

غزة/ قا�شم الأغا: 
منذ بدء امل�شاعي امل�شرية والأممية 

الرامية لتثبيت التهدئة يف قطاع غزة؛ 
يحاول الحتالل الإ�شرائيلي اإرباك 

هذا امل�شهد ال�شيا�شي، بل وال�شتخفاف 
باملقرتحات املطروحة من الأطراف 

املختلفة، من خالل ت�شعيد الأحداث 
ع�شكرًيا. حماولت الحتالل تلك بدت 

جلّية، يوم اأم�ض الثالثاء، عندما ق�شفت 
مدفعيته احلربية املتمركزة على احلدود 

ال�شمالية للقطاع، موقًعا للمقاومة اأثناء 
مناورة تدريبية، اأ�شفر عنه ارتقاء اثنني 

من مقاومي كتائب الق�شام اجلناح الع�شكري 
حلركة »حما�ض«، يف وقت زعمت فيه قوات 

الحتالل اأن ق�شف املوقع جاء رًدا على 
تعر�ض قوة ع�شكرية )داخل الأرا�شي 
املحتلة( اإىل اإطالق نار من �شمال غزة.

ويف بيان، و�شل »ال�شتقالل«، قالت 
»الق�ّشام«: اإن ال�شهيدين الق�شامَيني اأحمد 

مرجان )23 عاًما(، وعبد احلافظ 
ال�شيالوي )23 عاما(، من خميم جباليا، 
ارتقيا يف ق�شف اإ�شرائيلي ملوقع للكتائب 

�شمال قطاع غزة.
) APA images (             شالة اجلنازة على ال�شهيدين اأحمد مرجان وعبد احلافظ ال�شيالوي �شمال قطاع غزة اأم�ض�

وفد من الجهاد اإلسالمي يلتقي مستشار الرئيس الروسي بموسكو

جانب من اللقاء

غزة/ االستقالل:
قالت مصادر إعالمية عبرية مساء أمس الثالثاء، 
إن ف���رق اإلطف���اء س���يطرت عل���ى 10 حرائق 
اندلعت بمناط���ق مختلفة من مس���توطنات 

غالف قطاع غزة منذ ساعات الصباح.
وأفادت صحيفة »يديعوت أحرونوت« باندالع 
10 حرائ���ق في غالف غزة من���ذ صباح الثالثاء 

بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.
وحّول الش���بان الطائرات الورقي���ة والبالونات 
الحارقة إل���ى أداة مقاومة تس���تنفر االحتالل 
بعد ربط علب���ة معدنية داخلها قطعة قماش 
مغّمسة بالسوالر في ذيلها، ثم إشعالها بالنار 
وتوجيهه���ا إلى أراٍض زراعية قريبة من مواقع 

عسكرية إسرائيلية.
ونجح الشبان خالل األسابيع الماضية في إحراق 
مئات الدونمات المزروعة بالقمح للمستوطنين 
في مس���توطنات غ���الف غزة بواس���طة تلك 
الطائرات ردًا على مج���ازر قوات االحتالل بحق 

ن. متظاهري مسيرة العودة السلمييِّ

10 حرائق في 
»غالف غزة« بفعل 

بالونات حارقة
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دولة فل�سطني

ال�سلطة الق�سائية 
املجل�س الأعلي للق�ساءال�سرعي

حمكمة دير البلح ال�سرعية 

 مذكرة تبليغ حضور 
  صادر عن محكمة دير البلح الشرعية

إل���ي المدع���ى عليه / زكريا حماد زكريا أبو س���مرة م���ن دير البلح  
وسكانها سابقا سكان اسبانيا  حاليا ومجهول محل االقامة فيها 
اآلن يقتضي حضورك إلى محكمة دير البلح الشرعية يوم االثنين 
الموافق 17/09/2018 الس���اعة الثامن���ة صباحا وذلك بخصوص 
النظر في القضية اس���اس 482/2018م وموضوعها اثبات طالق 
المرفوعة ضدك من قبل المدعية سمر عبد الناصر محمد ابو سليم  
وإن لم تحضر في الوقت المعين او ترسل وكيال عنك يجر بحقك 
المقتضى الشرعي غيابا لذلك صار تبليغك حسب االصول , وحرر 

في  2018 /07/08.

 قا�سي دير البلح ال�سرعي
   ف�سيلة ال�سيخ /اأمين خمي�س حماد 

إعالن صادر عن جمعية
 الرعاية الصحية التنموية           

   يعل���ن مجل���س ادارة جمعية الرعاية الصحي���ة التنموية عن عقد 
اجتماع عادي 

  للجمعي���ة العمومية للع���ام)2018( وذلك يوم االربع���اء الموافق 
2018/15/8م

الس���اعة 12 ظهرًا في مقر الجمعية النصيرات_ بجوار نادي خدمات 
النصيرات

و انتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي:
1-اس���تمرار فتح باب االنتس���اب و تسديد االش���تراكات للجمعية 

العمومية لعام 2018  وذلك حتى تاريخ  9/8/2018
2-فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة يومين ايام 

من تاريخ:11/8/2018 الى تاريخ:14/8/2018.
3-فتح باب االنسحاب و االعتراض لعضوية مجلس االدارة و الجمعية 
العمومي���ة وذلك لم���دة يومين من تاري���خ 13/8/2018 حتى تاريخ 

.14/8/2018:

  ومع فائق الحرتام و التقدير،،،
 جمل�س ادارة اجلمعية 

وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون قد أكد خالل 
تصريحات إعالمية إلحدى اإلذاعات الفلسطينية الرسمية 
اس���تمرار الجه���ود والترتيب���ات لعقد جلس���ة المجلس 
المركزي منتصف الشهر الجاري والتي ستحمل اسم دورة 
" الشهيدة رزان النجار واالنتقال من السلطة إلى الدولة ".

وكشف الزعنون عن توجيه الوطني دعوة شخصية لعشرة 
أشخاص من قيادات حركة حماس للمشاركة في جلسات 
المجلس المركزي ، موضحًا أن���ه في حال موافقة قيادات 
حماس على المش���اركة فس���يتم اعتماد نظ���ام الفيديو 

كونفرس للتواصل يبن المجتمعين في رام الله وغزة .

جمل�س ظل 
وأك���د القيادي في حركة الجهاد االس���المي أحمد المدلل 
أن حركته لم تتلق أي دعوة رسمية للمشاركة في لقاءات 
المجلس المركزي المزمع عقدها تحت حراب االحتالل في 

مدينة رام الله منتصف الشهر الجاري.
واعتب���ر المدل���ل في حديثه ل���� "االس���تقالل" أن انعقاد 
المجل���س المركزي وف���ق العضويات المتاح���ة من قبل 
المجلس الوطني تمثل خطوة لتكريس التفرد بمؤسسات 
الس���لطة وإبقاء المجل���س المركزي كمجل���س ظل تحت 
هيمنة رغبات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

الذي يملك كافة الصالحيات.
وحذر م���ن انعكاس الخطوات التفردي���ة التي تنتهجها 
السلطة الفلسطينية ومؤسسة الرئاسة بشكل كارثي على 
الجهود التي تبذلها القاهرة على صعيد ملف المصالحة 
الفلس���طينية، مضيفًا " يجب أن تغرس بذور الثقة التي 
انعدم���ت لفترة طويل���ة وأن تتخذ االج���راءات التي تعزز 
التوافق واالبتعاد عن الخطوات التي تحمل مردودًا سلبيًا 

على سير عجلة المصالحة ".

وبي���ن القيادي المدلل أن القرارات التي يتخذها المجلس 
المركزي في صيغته الحالية بدون مشاركة حركتي الجهاد 
االسالمي وحماس ال تمثل رغبة وإرادة الشارع الفلسطيني 
كما أنها س���تخضع في النهاية لفلترة مؤسسة الرئاسة 
التي تمرر م���ا يوافق رغباته���ا وتعلق الق���رارات التي ال 
تتوافق مع سياس���تها ، األمر الذي يبرز جليًا حجم التفرد 

في مؤسسات الدولة .

بال م�سمون
ومن جهته،  نفى نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية في 

المجلس التش���ريعي يحيى موس���ى أن تكون قد وجهت 
أي دع���وات لحركة "حماس" لحض���ور اجتماعات المجلس 

المركزي .
وقال موس���ى ل� "االس���تقالل":" لم يتم اعالمنا بتوجيه أي 
دعوات للمش���اركة في جلسات المجلس المركزي ، كما أن 
موقف حركة حماس من المجلس لم يطرأ عليه أي تغيير 
والمطل���وب هو عقد مجلس وطن���ي توحيدي يجمع كافة 
ألوان الطيف السياسي الفلسطيني وفق مقررات بيروت ".

وتساءل :" كيف يمكن لمجلس ال تشارك فيه حماس وال 
الجهاد االس���المي وال الجبهة الشعبية والديمقراطية أن 

يحمل اسم مجلس وطني فلسطيني ! ".
وبي���ن أن المجلس المركزي غير قادر عل���ى إنفاذ قراراته 
والسيما المتعلقة بوقف التنس���يق األمني والتي بقيت 
معلقة كما ح���ال قرارات طالبت بوقف اإلجراءات العقابية 

ضد غزة وهو ما يبرهن عمليًا أنه مجلس بال أي مضمون .

خلل يف الهيكلية 
وبدوره، أكد المحلل السياسي حسن عبدو وجود اختالل جلي 
في النظام المعمول به في منظمة التحرير الفلس���طينية 
ومؤسس���اتها، مفسرًا قوله :" حين يتم استثناء حركتين 
بقيمة الجهاد وحماس بثقلهما السياس���ي والجماهيري 
من عضوية منظمة التحرير يبرز حجم الخلل المدس���وس 

في هيكلية المنظمة والذي يجب اصالحه ".
وأوضح عبدو ل� "االس���تقالل" أن الدعوات للمش���اركة في 
لق���اءات المجلس المركزي تقتصر عل���ى أعضاء المجلس 
الوطني الذي لم تش���ارك فيه حماس والجهاد إلى جانب 
الجبهة الش���عبية، وحتى ف���ي حال تم توجي���ه الدعوة 
فس���تكون دعوة تش���ريفية للحضور التمثيلي والذي ال 

يتوافق مع رؤية حركتي حماس والجهاد االسالمي.
وقال :" الجهاد وحماس يرغبان بمشاركة سياسية فاعلة 
لترميم البيت الفلس���طيني وإصالح ما يمكن اصالحه من 
خ���الل العمل الجماعي والتوافقي، وعلي���ه ال أعتقد أن أي 
منهم���ا يقبل بتلبية دعوة فيما لو قدمت س���تكون دعوة 

رمزية تشريفية ال غير ".
وبين عبدو أن المجلس المركزي غير مخول باتخاذ قرارات 
ويقتص���ر دوره على تقديم توصيات أو مش���اريع قرارات 
تستوجب موافقة وتوقيع رئيس السلطة عليها لتمريرها، 
األمر ال���ذي يجعل من المجلس المرك���زي مجرد أداة يتم 

إدارتها وفق حسابات ضيقة .

  يعقد منتصف الشهر الجاري 

فصائل: اجتماع المركزي لقاء داخلي لـ »فتح« يكرس سياسة التفرد بالقرار 
غزة/ حممد مهدي:

اأكدت ف�س��ائل فل�س��طينية اأن اجتم��اع املجل�س املرك��زي املزمع 
عقده منت�س��ف ال�س��هر اجل��اري يف مدين��ة رام اهلل يف ال�س��فة 
الغربي��ة املحتل��ة، ل يع��دو كون��ه لق��اء داخليًا ل ميث��ل رغبة 

واإرادة ال�س��ارع الفل�س��طيني، معتربين اأن انعقاد املجل�س يكر�س 
�سيا�سة التفرد بكافة موؤ�س�س��ات الدولة وهيمنة تنظيم واحد 
عليه��ا لتك��ون منابر خلطاباته وترويجًا ل�سيا�س��ته .  و�س��ددت 
الف�سائل على اأنه كان الوىل الدعوة لجتماع الطار القيادي 

املوؤقت ملنظمة التحرير الفل�سطينية لتدار�س الرد الفل�سطيني 
على �س��يل اجلرائم التي يرتكبها الحتالل بحق الفل�سطينيني 
يف كافة اأماكن تواجدهم والتغول ال�ستيطاين ومترير قوانني 

عن�سرية على غرار قانون »القومية ال�سرائيلي« .

اجتماع �سابق للمجل�س املركزي الفل�سطيني

غزة/ االستقالل:
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلس���طين حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( إلى 
عدم تقديم أية التزامات بشأن الهدنة مع االحتالل االسرائيلي، وإخضاع ذلك لقرار 

وطني جامع يستند إلى برنامج وطني تحرري يعمل الجميع على إنجازه سريًعا.
وقالت الش���عبية في بيان تلقت االس���تقالل نس���خة منه يوم أمس الثالثاء، إنها: 
"تابعت على مدار األسابيع واأليام األخيرة التحّركات اإلقليمية والدولية والمبادرات 
التي ترافقت معها لمعالجة ما يطلقون عليه األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة، ومع 
اقتراب هذه الجهود المدعومة أمريكيًا وإس���رائيليًا إلى محطتها النهائية، فإنها 
تدعو إلى ضرورة االس���تناد إلى البرنامج الوطني في اتخاذ أي قرار وطني والتكتيك 

المناسب إلدارة الصراع مع االحتالل في كل لحظة من اللحظات".
واعتبرت أن "التحّرك اإلقليمي والدولي اآلن بمباركة أمريكية إس���رائيلية لمعالجة 
األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة، ليس بمعزل عن األهداف السياسية التي تسعى 
اإلدارة األمريكية والكيان االس���رائيلي إلى تحقيقها في هذه اللحظة التي تشهد 

حالة تفكك وضعف غير مسبوقة في الواقعين العربي والفلسطيني".
وأكدت الش���عبية رفضها رب���ط فك الحصار عن غزة بتجدي���د االلتزام بالهدنة مع 
االحتالل، وإضافة الطائرات الورقية والبالونات إلى شروط الهدنة الجديدة المطلوبة.

وج���ددت التأكيد على الخطأ السياس���ي ف���ي اعتماد الهدنة قاع���دة للتعامل مع 
االحتالل، مش���ددة على أن القاعدة الثابتة في التعام���ل معه يجب أن تكون على 
أساس توسيع دائرة االشتباك معه بمختلف األشكال والوسائل، خاصة وأنه يصر 
على عدم انس���حابه من األراضي الفلس���طينية المحتلة، ويمارس يومًيا سياسات 
تعميق احتالله لها س���واء من خالل االستيطان أو التهويد لمدينة القدس، أو سن 

القوانين العنصرية التي كان آخرها قانون القومية.
وم���ن جانٍب آخر، دعت الش���عبية الرئيس محمود عباس وحكوم���ة الوفاق إلى رفع 
اإلج���راءات العقابية ض���د القطاع فوًرا، "والتي فاقمت أزمة س���كانه، وكانت مدخاًل 
للتح���ركات اإلقليمية والدولية لعقد مس���اومات ظاهرها تخفيف معاناة س���كان 

القطاع وجوهرها تصفية الحقوق الوطنية".
وطالبت الش���عبية بعقد لقاء وطن���ي لوضع اآلليات الوطني���ة التي تضمن تنفيذ 
اتفاق���ات المصالحة، وبما يحقق وحدة وطنية راس���خة تس���تند إلى برنامج وطني 
تحرري وإلى ش���راكة وطنية تدير الصراع مع االحتالل وفي كل ما يتعلق بالش���أن 

الوطني.

الشعبية تدعو لعدم االلتزام 
 غزة/ االستقالل:بأي هدنة إال بإجماع وطني

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" 
مس���ؤول ملف األسرى فيها موسى دودين 
يوم أمس الثالثاء، أنه ال يجوز قطعًا التالعب 

في قضية األسرى ورواتبهم.
وقال دودين خالل مش���اركته في اعتصام 
لذوي األسرى أمام مقر رئاسة الحكومة في 
مدينة غزة، "إننا سنقدم دماءنا وكل ما نملك 

من أجل حرية األسرى".
واعتب���ر دودي���ن أن قطع رواتب األس���رى 

يتنافى مع المسؤولية األخالقية والوطنية، 
مشددًا على أن حق األسرى مقدس ال يجوز 

انتهاكه.
ودعا دودين، الذي يزور غزة برفقة وفد رفيع 
المس���توى من قيادة حماس بالخارج، الكل 
الوطني لتقديم الواجب لألس���رى، الفتًا إلى 
أن الفصائل الفلس���طينية لم تختلف يوًما 
على ملف األس���رى، متسائاًل هل يستطيع 
أصحاب قرار خصم رواتب األسرى مواجهة 

أطفالهم أو النظر في عيونهم؟".

وكان خص���م 50% من رواتب أس���رى غزة، 
الرئي���س محمود  ضمن عقوب���ات فرضها 
عباس على غزة في إبريل 2018، وجاءت بعد 
عام من عقوبات شملت خصم نصف رواتب 
موظفي الس���لطة، باإلضاف���ة إلى تقليص 
إم���داد الكهرباء والتحويالت الطبية، وإحالة 
أكث���ر من 20 ألف موظ���ف للتقاعد المبكر، 
بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة 
اإلدارية التي ش���كلتها في غ���زة، ولم ترفع 

العقوبات حتى اليوم.

حماس: قطع رواتب األسرى يتنافى مع المسؤولية األخالقية والوطنية
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إعـالن عن وظائف شاغرة
تعلن بلدية رفح عن حاجتها لشغل وظيفة مهندس بيئة بنظام العقد 

حسب الشروط المعلنة على موقع البلدية االلكتروني.
تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط م���ع إرفاق كافة المس���تندات من 
الش���هادات العلمية وش���هادات الخبرة من خالل الموق���ع االلكتروني 
للبلدي���ة )www.murafah.ps( وذلك اعتبارًا م���ن يوم األربعاء الموافق 
2018/08/08م وحتى الس���اعة الثانية ظهرًا من يوم الخميس الموافق 

2018/08/16م وال ُينظر في الطلبات السابقة.
مالحظات هامة/

1( سيتم استبعاد الطلبات الغير مستوفاة للشروط المعلنة.
2( س���يتم االعالن عن موعد المقابالت واالجراءات األخرى في وقت الحق 

على موقع البلدية ورسالة SMS للمقبولين.
3( سيتم نشر النتائج على موقع البلدية.

4( في حال تعذر التس���جيل على الموقع االلكتروني عليكم الحضور الى 
الدائ���رة االدارية في البلدية أو االتصال على ج���وال رقم 0599416451 

خالل أوقات الدوام الرسمي.

اأ. �ضبحي اأبو ر�ضوان
رئي�س بلدية رفح

                                                                  State of Palestine                                                                  دولة فل�ضطيـن
Ministry of Local Affairs                                        وزارة احلكم املحلي 
Rafah Municipality                                                                  بلـدية رفــح

وُيعد "كرم أبو سالم" نافذة غزة الخارجية 
للحص���ول على الس���لع خاّص���ة التي ال 
ا لضعف  يس���تطيعون إنتاجه���ا محلًيّ
الم���وارد وأزم���ة الطاق���ة الكهربائي���ة، 
ويتحكم االحتالل بذلك في إطار ضغطه 
السياسي واالقتصادي على القطاع الذي 

يحاصره منذ 12 عامًا.
مجبرون على شرائها

بينم���ا يتجه���ز الطلبة للعام الدراس���ي 
الجدي���د، كان المواطن أب���و محمد حرارة 
)45عاما( يجلس أمام بيته وعالمات الحيرة 
والحزن تعلو مالمحه، قائ���اًل:" المدارس 
على األبواب وحتى اآلن لم أستطع شراء 
المالبس والحقائب المدرس���ية ألطفالي 
الخمسة، بس���بب قلة ما في اليد وارتفاع 
األس���عار، خاصة أننا خرجن���ا حديثًا من 

رمضان والعيد، ومقبلون على عيد آخر". 
 وأض���اف حرارة ل�"االس���تقالل":" ما يزيد 
من أوضاعن���ا الصعبة في قطاع غزة أزمة 
شح الورق والقرطاسية المدرسية بسبب 
منع دخولها لألسواق وخاصة أننا مجبرون 

على ش���رائها مع ب���دء العام الدراس���ي 
الجديد بعد أيام قليلة". 

وتابع" بعد س���ماعي ع���ن األزمة ذهبت 
وتفاجأت  المج���اورة  المكتب���ات  إلحدى 
بارتفاع األسعار عن السنوات الماضية ، 
حيث بلغ سعر الدزينة ب�14شيكل"، في 
الوقت الذي يحت���اج فيه كل طالب على 
األقل 12 دفتر للفصل الدراس���ي األول، 
لذلك ف���إن توفير تل���ك الكمية وبتلك 

االسعار أصبح صعبًا .
أوضح أنه مجبر كغي���ره من أولياء األمور 
على ش���راء كل ما يحتاج���ه األطفال من 
دفات���ر وغيرها، حتى ل���و اضطرهم األمر 
إلى االستدانة، متمنيًا أن تحل األزمة قبل 
بداية العام الدراسي الجديد، وتنخفض 
أس���عارها حت���ي يتمك���ن م���ن ش���راء 
احتياج���ات اطفال���ه دون تكبد تكاليف 

كبيرة. 

" الذبح بامليت حرام"
" الذب���ح بالمي���ت ح���رام"، هك���ذا عبرت 

المواطنة أم نور ياس���ين، عن استيائها 
م���ن منع االحت���الل اإلس���رائيلي إدخال 
الورق والقرطاسية المدرسية للقطاع مع 
اقتراب بدأ العام الدراسي الجديد، لكونه 
سيسبب برفع األسعار الخاصة بها ويزيد 

من أعبائها المادية. 
وتعمل" ياسين" عاملة نظافة في إحدى 
رياض األطفال، تتقاضى 300 ش���يكل 
راتبًا ش���هريًا، وتعيل أس���رة مكونة من 
س���بعة أفراد أربعة منهم في المدرسة، 

بعد وفاة زوجها قبل ثالثة أعوام. 
كل  ل�"االس���تقالل":"  ياس���ين  وتق���ول 
يوم الضغوط اإلس���رائيلية بتزيد علينا 
ومعاناتن���ا بتزيد لدرجة أصبحنا عاجزين 
تمامًا، ال نس���تطيع توفي���ر لقمة عيش 
أطفالنا وال حتى نش���تري مستلزماتهم 
المدرسية من مالبس ودفاتر وأقالم، شو 

بدهم أكتر من هيك؟".
وأضافت:" ذهبت لس���وق الجمعة بغزة، 
لش���راء المالب���س المدرس���ية الناقصة 
س���يتوجهون  الذين  األربعة  ألطفال���ي 

للم���دارس ف���ي نهاية الش���هر الحالي، 
بسعر أقل، فقد اكتفيت بشراء الناقص 
لهم على أن يرتدوا مالبسهم المدرسية 
وذلك  لالس���تخدام،  والصالحة  القديمة 
في سبيل توفير المال لشراء القرطاسية 
المدرسية التي ال يمكن تأجيل شرائها 

أو االستغناء عنها".
وتس���اءلت :" لماذا يمنع االحتالل إدخال 
القرطاس���ية المدرس���ية للطلب���ة، فهل 
يس���تخدم الطلبة القلم رصاصة والورق 

في إطالق الصواريخ؟". 

�ضح كبري 
ومن جانب���ه، أكد صالح قلجة اإلداري في 
مكتبة ومطبعة دار األرقم، أن األس���واق 
الغزية تعاني من شح الورق والقرطاسية 
االحت���الل  من���ع  نتيج���ة  المدرس���ية، 
اإلس���رائيلي دخولها ضم���ن الكثير من 
الس���لع عبر معبر كرم أبو سالم، كوسيلة 
ضغط عل���ى المواطنين ف���ي قطاع غزة، 
األمر الذي أدى إلى قلة الكمية المتوفرة 

في المكتبات واألسواق الغزية". 
أوض���ح قلج���ة ل�"االس���تقالل" أن بعض 
التجار في غزة يتوف���ر لديهم بالمخازن 
الورق المس���تورد  كميات بس���يطة من 
والقرطاسية، لكن بعد إغالق المعبر باتوا 
ُيقلصون كمي���ة البيع كي يبقى لديهم 
مخزون ُيش���غل مكتباتهم وشركاتهم، 
األمر الذي أدى إلى ارتفاع س���عر كرتونة 

الورق من 55شيكال الى 65 شيكال. 
وعن أس���عار القرطاسية المدرسية، بين 
أنهم لم يقوموا حت���ى اللحظة بتحديد 
أسعارها، لكن سيطرأ ارتفاع عليها بنسبة 
)20-25%( لدزينة الواحدة، مما س���يؤثر 
سلبًا على القدرة الش���رائية للمواطنين، 
خاص���ة في ظ���ل األوض���اع االقتصادية 

الصعبة التي أثقلت كاهلهم.  
وعبر ع���ن تخوفه م���ن إطالة م���دة منع 
االس���تيراد، ألن ارتفاع األس���عار سيؤثر 
سلبًا على نسبة المبيعات لدى المكتبة، 
وسيضطرون الستيراد الكميات بحسب 
حاجة المواطنين والقوة الشرائية فقط . 

 بعد منع االحتالل إدخالها لغزة  

شــح القرطاسيــة.. يبعثــر أوراق ذوي الطلبــة 

غزة/ دعاء احلطاب:  
بعرثت اأزمة �ضح القرطا�ضية املدر�ضية من اأ�ضواق قطاع 

غزة جراء اإغالق االحتالل اال�ضرائيلي معرب كرم 
اأبو �ضامل التجاري منذ نحو اأكرث من اأ�ضبوعني اأوراق 

الطلبة وذويهم، يف الوقت الذي ي�ضتكون فيه من �ضوء 
االأو�ضاع املالية وقلة ما يف اليد، وعدم قدرتهم على 

�ضد احتياجات اأبنائهم الب�ضيطة من مالب�س وحقائب 
مدر�ضية بالتزامن مع اقرتاب بدء العام الدرا�ضي 

اجلديد. ويعاين القطاع يف االآونة االأخرية من �ضح 
القرطا�ضية  وخ�ضو�ضًا الورق والدفاتر الدرا�ضية، 

عقب قرار حكومة االحتالل االإ�ضرائيلي اإغالق 
معرب " كرم اأبو �ضامل " التجاري اأمام كافة الب�ضائع 

با�ضتثناء االأدوية  وبع�س املواد الغذائية، ومنع 
الت�ضدير عربه، يف اإطار ال�ضغوط االإ�ضرائيلية لوقف 
اإطالق البالونات احلارقة جتاه امل�ضتوطنات واملواقع 

الع�ضكرية املحاذية لغالف القطاع.

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس المجلس الوطني س���ليم الزعنون: إنه 
ت���م توزيع الدعوات على جمي���ع أعضاء المجلس 
المركزي، لحضور الدورة المقررة منتصف الشهر 
الج���اري في رام الله "دورة الش���هيدة رزان النجار 

واالنتقال من السلطة إلى الدولة".
وأش���ار الزعنون ف���ي تصريح له، إل���ى أن الدوائر 
المختصة تقوم باإلج���راءات الالزمة في الجوازات 
لتأمين حضور أعضاء المجلس المركزي في الخارج 

والبالغ عددهم 17 عضوا.
وبين رئي���س المجلس الوطني، أن���ه تم توجيه 
الدعوات لعشرة أشخاص من حركة حماس، وهم 
أعضاء في المجلس التشريعي بانتظار رد إيجابي 
منهم لحضور دورة المجلس المركزي، مشيرًا إلى 
أنه في حال قرروا المش���اركة فإنه يمكن دراس���ة 
فك���رة الفيدي���و كونفرنس إن ل���م يتمكنوا من 

الحضور إلى رام الله.

»الوطني« يدعو 
نواب حماس لحضور 

جلسة »المركزي«
االستقالل/ األناضول:

نقلت وكالة األناضول مساء الثالثاء، عن مسؤول في 
حركة "حماس" توقعه بأن يتم التوصل التفاق بين 
حركته و"إس���رائيل" في نهاية مفاوضات التهدئة 

الجارية بينهما برعاية مصرية وقطرية وأممية.
وقال المس���ؤول الذي رفض الكشف عن اسمه في 
حديث���ه لألناض���ول: إن المفاوض���ات الجارية بين 
الجانبين س���تختتم بحلول نهاية أغس���طس / آب 

الجاري.
وأضاف أن "الطرفين سيختبران بعضهما" على مدار 

األسبوعين المقبلين.
وذك���ر أن مصر واألمم المتحدة تتوس���طان من أجل 
المفاوضات، وأن قطر وتركيا تلعبان دورًا فعاال فيها.

وتتداول أنباء مؤخرًا عن بلورة مبعوث األمم المتحدة 
للشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف مقترحًا لتسوية 

شاملة لألزمة بين حماس و"إسرائيل".
يأتي ذلك في أعقاب أش���هر من التوتر على خلفية 
"مسيرات العودة" التي انطلقت نهاية آذار الماضي، 

ووقعت خالله���ا مواجهات على الس���ياج مع قوات 
االحتالل قتلت خاللها نحو مئة وخمسين فلسطينيا، 

وأصابت اآلالف.
وبحسب المس���ؤول، فمن المتوقع أن يتمخض عن 
االتفاق المحتمل بين الطرفين، فتح دائم لمعبر رفح 
الواص���ل بين قطاع غزة المحاص���ر ومصر، وتخفيف 
إس���رائيل لحصارها الذي تفرضه عل���ى لمعبر كرم 
أبو س���الم المخصص الس���تيراد وتصدير البضائع 

التجارية من وإلى "إسرائيل".
س���يتم كذلك في إطار االتفاق ذاته "تأسيس ميناء 
ومطار في ش���به جزيرة س���يناء المصرية، يستطيع 

سكان غزة استخدامهما".
كما س���ينص االتفاق المتوقع على التزام الجانبين 
بوقف إطالق النار لمدة 5 أعوام، وإطالق الحركة سراح 

4 إسرائيليين أسرى لديها، وهم جنديان ومدنيان.
وس���يتوقف الفلس���طينيون بموج���ب االتفاق عن 
إرسال بالونات وطائرات ورقية حارقة من غزة باتجاه 

"إسرائيل".

األناضول: مسؤول بحماس يتوقع التوصل 
التفاق "تهدئة" مع "إسرائيل" قريبًا
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إعـالن عن وظائف شاغرة
تعلن بلدية رفح عن حاجتها لشغل وظيفة مهندس بيئة بنظام العقد 

حسب الشروط المعلنة على موقع البلدية االلكتروني.
تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط م���ع إرفاق كافة المس���تندات من 
الش���هادات العلمية وش���هادات الخبرة من خالل الموق���ع االلكتروني 
للبلدي���ة )www.murafah.ps( وذلك اعتبارًا م���ن يوم األربعاء الموافق 
2018/08/08م وحتى الس���اعة الثانية ظهرًا من يوم الخميس الموافق 

2018/08/16م وال ُينظر في الطلبات السابقة.
مالحظات هامة/

1( سيتم استبعاد الطلبات الغير مستوفاة للشروط المعلنة.
2( س���يتم االعالن عن موعد المقابالت واالجراءات األخرى في وقت الحق 

على موقع البلدية ورسالة SMS للمقبولين.
3( سيتم نشر النتائج على موقع البلدية.

4( في حال تعذر التس���جيل على الموقع االلكتروني عليكم الحضور الى 
الدائ���رة االدارية في البلدية أو االتصال على ج���وال رقم 0599416451 

خالل أوقات الدوام الرسمي.

اأ. �ضبحي اأبو ر�ضوان
رئي�س بلدية رفح

                                                                  State of Palestine                                                                  دولة فل�ضطيـن
Ministry of Local Affairs                                        وزارة احلكم املحلي 
Rafah Municipality                                                                  بلـدية رفــح

وُيعد "كرم أبو سالم" نافذة غزة الخارجية 
للحص���ول على الس���لع خاّص���ة التي ال 
ا لضعف  يس���تطيعون إنتاجه���ا محلًيّ
الم���وارد وأزم���ة الطاق���ة الكهربائي���ة، 
ويتحكم االحتالل بذلك في إطار ضغطه 
السياسي واالقتصادي على القطاع الذي 

يحاصره منذ 12 عامًا.
مجبرون على شرائها

بينم���ا يتجه���ز الطلبة للعام الدراس���ي 
الجدي���د، كان المواطن أب���و محمد حرارة 
)45عاما( يجلس أمام بيته وعالمات الحيرة 
والحزن تعلو مالمحه، قائ���اًل:" المدارس 
على األبواب وحتى اآلن لم أستطع شراء 
المالبس والحقائب المدرس���ية ألطفالي 
الخمسة، بس���بب قلة ما في اليد وارتفاع 
األس���عار، خاصة أننا خرجن���ا حديثًا من 

رمضان والعيد، ومقبلون على عيد آخر". 
 وأض���اف حرارة ل�"االس���تقالل":" ما يزيد 
من أوضاعن���ا الصعبة في قطاع غزة أزمة 
شح الورق والقرطاسية المدرسية بسبب 
منع دخولها لألسواق وخاصة أننا مجبرون 

على ش���رائها مع ب���دء العام الدراس���ي 
الجديد بعد أيام قليلة". 

وتابع" بعد س���ماعي ع���ن األزمة ذهبت 
وتفاجأت  المج���اورة  المكتب���ات  إلحدى 
بارتفاع األسعار عن السنوات الماضية ، 
حيث بلغ سعر الدزينة ب�14شيكل"، في 
الوقت الذي يحت���اج فيه كل طالب على 
األقل 12 دفتر للفصل الدراس���ي األول، 
لذلك ف���إن توفير تل���ك الكمية وبتلك 

االسعار أصبح صعبًا .
أوضح أنه مجبر كغي���ره من أولياء األمور 
على ش���راء كل ما يحتاج���ه األطفال من 
دفات���ر وغيرها، حتى ل���و اضطرهم األمر 
إلى االستدانة، متمنيًا أن تحل األزمة قبل 
بداية العام الدراسي الجديد، وتنخفض 
أس���عارها حت���ي يتمك���ن م���ن ش���راء 
احتياج���ات اطفال���ه دون تكبد تكاليف 

كبيرة. 

" الذبح بامليت حرام"
" الذب���ح بالمي���ت ح���رام"، هك���ذا عبرت 

المواطنة أم نور ياس���ين، عن استيائها 
م���ن منع االحت���الل اإلس���رائيلي إدخال 
الورق والقرطاسية المدرسية للقطاع مع 
اقتراب بدأ العام الدراسي الجديد، لكونه 
سيسبب برفع األسعار الخاصة بها ويزيد 

من أعبائها المادية. 
وتعمل" ياسين" عاملة نظافة في إحدى 
رياض األطفال، تتقاضى 300 ش���يكل 
راتبًا ش���هريًا، وتعيل أس���رة مكونة من 
س���بعة أفراد أربعة منهم في المدرسة، 

بعد وفاة زوجها قبل ثالثة أعوام. 
كل  ل�"االس���تقالل":"  ياس���ين  وتق���ول 
يوم الضغوط اإلس���رائيلية بتزيد علينا 
ومعاناتن���ا بتزيد لدرجة أصبحنا عاجزين 
تمامًا، ال نس���تطيع توفي���ر لقمة عيش 
أطفالنا وال حتى نش���تري مستلزماتهم 
المدرسية من مالبس ودفاتر وأقالم، شو 

بدهم أكتر من هيك؟".
وأضافت:" ذهبت لس���وق الجمعة بغزة، 
لش���راء المالب���س المدرس���ية الناقصة 
س���يتوجهون  الذين  األربعة  ألطفال���ي 

للم���دارس ف���ي نهاية الش���هر الحالي، 
بسعر أقل، فقد اكتفيت بشراء الناقص 
لهم على أن يرتدوا مالبسهم المدرسية 
وذلك  لالس���تخدام،  والصالحة  القديمة 
في سبيل توفير المال لشراء القرطاسية 
المدرسية التي ال يمكن تأجيل شرائها 

أو االستغناء عنها".
وتس���اءلت :" لماذا يمنع االحتالل إدخال 
القرطاس���ية المدرس���ية للطلب���ة، فهل 
يس���تخدم الطلبة القلم رصاصة والورق 

في إطالق الصواريخ؟". 

�ضح كبري 
ومن جانب���ه، أكد صالح قلجة اإلداري في 
مكتبة ومطبعة دار األرقم، أن األس���واق 
الغزية تعاني من شح الورق والقرطاسية 
االحت���الل  من���ع  نتيج���ة  المدرس���ية، 
اإلس���رائيلي دخولها ضم���ن الكثير من 
الس���لع عبر معبر كرم أبو سالم، كوسيلة 
ضغط عل���ى المواطنين ف���ي قطاع غزة، 
األمر الذي أدى إلى قلة الكمية المتوفرة 

في المكتبات واألسواق الغزية". 
أوض���ح قلج���ة ل�"االس���تقالل" أن بعض 
التجار في غزة يتوف���ر لديهم بالمخازن 
الورق المس���تورد  كميات بس���يطة من 
والقرطاسية، لكن بعد إغالق المعبر باتوا 
ُيقلصون كمي���ة البيع كي يبقى لديهم 
مخزون ُيش���غل مكتباتهم وشركاتهم، 
األمر الذي أدى إلى ارتفاع س���عر كرتونة 

الورق من 55شيكال الى 65 شيكال. 
وعن أس���عار القرطاسية المدرسية، بين 
أنهم لم يقوموا حت���ى اللحظة بتحديد 
أسعارها، لكن سيطرأ ارتفاع عليها بنسبة 
)20-25%( لدزينة الواحدة، مما س���يؤثر 
سلبًا على القدرة الش���رائية للمواطنين، 
خاص���ة في ظ���ل األوض���اع االقتصادية 

الصعبة التي أثقلت كاهلهم.  
وعبر ع���ن تخوفه م���ن إطالة م���دة منع 
االس���تيراد، ألن ارتفاع األس���عار سيؤثر 
سلبًا على نسبة المبيعات لدى المكتبة، 
وسيضطرون الستيراد الكميات بحسب 
حاجة المواطنين والقوة الشرائية فقط . 

 بعد منع االحتالل إدخالها لغزة  

شــح القرطاسيــة.. يبعثــر أوراق ذوي الطلبــة 

غزة/ دعاء احلطاب:  
بعرثت اأزمة �ضح القرطا�ضية املدر�ضية من اأ�ضواق قطاع 

غزة جراء اإغالق االحتالل اال�ضرائيلي معرب كرم 
اأبو �ضامل التجاري منذ نحو اأكرث من اأ�ضبوعني اأوراق 

الطلبة وذويهم، يف الوقت الذي ي�ضتكون فيه من �ضوء 
االأو�ضاع املالية وقلة ما يف اليد، وعدم قدرتهم على 

�ضد احتياجات اأبنائهم الب�ضيطة من مالب�س وحقائب 
مدر�ضية بالتزامن مع اقرتاب بدء العام الدرا�ضي 

اجلديد. ويعاين القطاع يف االآونة االأخرية من �ضح 
القرطا�ضية  وخ�ضو�ضًا الورق والدفاتر الدرا�ضية، 

عقب قرار حكومة االحتالل االإ�ضرائيلي اإغالق 
معرب " كرم اأبو �ضامل " التجاري اأمام كافة الب�ضائع 

با�ضتثناء االأدوية  وبع�س املواد الغذائية، ومنع 
الت�ضدير عربه، يف اإطار ال�ضغوط االإ�ضرائيلية لوقف 
اإطالق البالونات احلارقة جتاه امل�ضتوطنات واملواقع 

الع�ضكرية املحاذية لغالف القطاع.

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس المجلس الوطني س���ليم الزعنون: إنه 
ت���م توزيع الدعوات على جمي���ع أعضاء المجلس 
المركزي، لحضور الدورة المقررة منتصف الشهر 
الج���اري في رام الله "دورة الش���هيدة رزان النجار 

واالنتقال من السلطة إلى الدولة".
وأش���ار الزعنون ف���ي تصريح له، إل���ى أن الدوائر 
المختصة تقوم باإلج���راءات الالزمة في الجوازات 
لتأمين حضور أعضاء المجلس المركزي في الخارج 

والبالغ عددهم 17 عضوا.
وبين رئي���س المجلس الوطني، أن���ه تم توجيه 
الدعوات لعشرة أشخاص من حركة حماس، وهم 
أعضاء في المجلس التشريعي بانتظار رد إيجابي 
منهم لحضور دورة المجلس المركزي، مشيرًا إلى 
أنه في حال قرروا المش���اركة فإنه يمكن دراس���ة 
فك���رة الفيدي���و كونفرنس إن ل���م يتمكنوا من 

الحضور إلى رام الله.

»الوطني« يدعو 
نواب حماس لحضور 

جلسة »المركزي«
االستقالل/ األناضول:

نقلت وكالة األناضول مساء الثالثاء، عن مسؤول في 
حركة "حماس" توقعه بأن يتم التوصل التفاق بين 
حركته و"إس���رائيل" في نهاية مفاوضات التهدئة 

الجارية بينهما برعاية مصرية وقطرية وأممية.
وقال المس���ؤول الذي رفض الكشف عن اسمه في 
حديث���ه لألناض���ول: إن المفاوض���ات الجارية بين 
الجانبين س���تختتم بحلول نهاية أغس���طس / آب 

الجاري.
وأضاف أن "الطرفين سيختبران بعضهما" على مدار 

األسبوعين المقبلين.
وذك���ر أن مصر واألمم المتحدة تتوس���طان من أجل 
المفاوضات، وأن قطر وتركيا تلعبان دورًا فعاال فيها.

وتتداول أنباء مؤخرًا عن بلورة مبعوث األمم المتحدة 
للشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف مقترحًا لتسوية 

شاملة لألزمة بين حماس و"إسرائيل".
يأتي ذلك في أعقاب أش���هر من التوتر على خلفية 
"مسيرات العودة" التي انطلقت نهاية آذار الماضي، 

ووقعت خالله���ا مواجهات على الس���ياج مع قوات 
االحتالل قتلت خاللها نحو مئة وخمسين فلسطينيا، 

وأصابت اآلالف.
وبحسب المس���ؤول، فمن المتوقع أن يتمخض عن 
االتفاق المحتمل بين الطرفين، فتح دائم لمعبر رفح 
الواص���ل بين قطاع غزة المحاص���ر ومصر، وتخفيف 
إس���رائيل لحصارها الذي تفرضه عل���ى لمعبر كرم 
أبو س���الم المخصص الس���تيراد وتصدير البضائع 

التجارية من وإلى "إسرائيل".
س���يتم كذلك في إطار االتفاق ذاته "تأسيس ميناء 
ومطار في ش���به جزيرة س���يناء المصرية، يستطيع 

سكان غزة استخدامهما".
كما س���ينص االتفاق المتوقع على التزام الجانبين 
بوقف إطالق النار لمدة 5 أعوام، وإطالق الحركة سراح 

4 إسرائيليين أسرى لديها، وهم جنديان ومدنيان.
وس���يتوقف الفلس���طينيون بموج���ب االتفاق عن 
إرسال بالونات وطائرات ورقية حارقة من غزة باتجاه 

"إسرائيل".

األناضول: مسؤول بحماس يتوقع التوصل 
التفاق "تهدئة" مع "إسرائيل" قريبًا
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 طولكرم / االستقالل:
 وجه المش���اركون في االعتصام األسبوعي التضامني مع 
األس���رى القابعين في س���جون االحتالل االسرائيلي، في 
محافظة طولكرم في الضفة المحتلة، رسالة دعم ومساندة 
لألس���رى، مؤكدين وقوفهم إلى جانبه���م في معركتهم 

النضالية من أجل حريتهم.
ورفع المش���اركون من أطفال عدد من الن���وادي الصيفية، 
األعالم الفلس���طينية ورددوا الهتاف���ات الوطنية الداعمة 
لحرية األس���رى، مطالبين المجتمع الدول���ي بأن يقف أمام 
مس���ؤولياته في صورة ما يجري لألس���رى داخل س���جون 
االحتالل من إهمال طبي وتقصير وتنكر لحقوقهم من قبل 

إدارة السجون.

وقال األسير المحرر صهيب جبعيتي، الذي قضى 16 عامًا 
في سجون االحتالل: "إن هذا االعتصام يعكس أثرًا ايجابيًا 
تجاه قضية األسرى، ويرفع من معنوياتهم، فيدركون أنهم 
ليس���وا وحدهم في الميدان، وإنما الكل الفلس���طيني من 
ذويهم وشعبهم يتضامنون مع تضحياتهم ومعاناتهم".

وأعرب ع���ن أمله بتكثي���ف االعتصام���ات التضامنية مع 
األسرى ليصل صوتهم إلى العالم، والضغط نحو تحريرهم.

يذك���ر أن 430 أس���يرًا من محافظة طولك���رم يقبعون في 
س���جون االحتالل منهم 48 حكمًا مؤبدًا مدى الحياة، ويبلغ 
عدد المرضى من أس���رى طولكرم 6 حاالت مرضية أخطرها 
حالة األسير معتصم رداد من بلدة صيدا شمال المحافظة، 

المريض بسرطان األمعاء والمحكوم )20(عامًا.

رام الله/ االستقالل:
األس���رى  ش���ؤون  هيئ���ة  أف���ادت 
والمحررين ي���وم أم���س الثالثاء، أن 
عدد األس���رى المرضى القابعين في 
مستشفى س���جن "الرملة" ارتفع إلى 
19 أسيرًا، يعانون من ظروف صحية 

واعتقالية بالغة السوء والصعوبة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن 
المرضى هناك يعانون من سياس���ة 
اإلهمال الطبي المتعمد، حيث انعدام 
الخدم���ات الطبية والصحي���ة، وعدم 
تشخيص الحاالت المرضية، وانعدام 
تقدي���م العالجات واألدوي���ة الالزمة 
لهم، ومساومة األس���رى على العالج 

وتقديم المسكنات والمنومات.
وأش���ارت إلى تفاقم الحالة الصحية 
لألس���ير إياد حريب���ات، في ظل عدم 
تقدي���م العالج���ات الالزم���ة لحالته 
الصحي���ة، التي ت���زداد س���وءًا يوما 
بعد آخ���ر، والحالة الصحية لألس���ير 
معتص���م رداد ال���ذي يعاني العديد 
من األمراض منها سرطان في األمعاء، 
وقصور بعمل القلب، والربو، ومشاكل 

وأوجاع  بالجل���د،  وت���آكل  بالعظ���ام، 
بالكتف والمفاصل، ومشاكل بالرؤية، 

ومشاكل بالفقرات وغيرها.
وتعتب���ر الحاالت المرضي���ة القابعة 
"بالرمل���ة" األصع���ب في الس���جون، 

بالرص���اص  المصاب���ون  فهن���اك 
والمعاقون والمش���لولون والمصابون 
بأمراض وأورام خبيث���ة يعانون منذ 
س���نوات م���ن تفاقم األم���راض في 
اإلهمال  سياس���ة  ومن  أجس���امهم 

الطبي، ومن المماطلة في االستجابة 
لطلبات اإلفراج المبكر ألسباب صحية، 
والت���ي يتق���دم بها المحام���ون الى 
اللجان اإلس���رائيلية المختصة بهذا 

الشأن.

رام الله / االستقالل:
 وثقت هيئة شؤون األس����رى والمحررين في تقرير أصدرته، 
يوم أمس الثالثاء، ش����هادات أطفال أجبروا على االعتراف في 
مراكز التوقيف التابع����ة لالحتالل، تحت التعذيب والضغط 

واالبتزاز.
ونقلت محامية الهيئة هبة اغبارية شهادات أدلى بها ثالثة 
أسرى أطفال يقبعون في معتقل "مجيدو"، ومن بينهم األسير 
الطفل مني����ر داري )16 عامًا( من بلدة العيس����وية بمحافظة 
القدس، الذي اعتقل بع����د أن هاجمه عدد من الجنود وقاموا 
بطرحه أرضًا وضربه بش����كل تعس����في، وخالل التحقيق معه 
في مركز توقيف "المس����كوبية" لم يسلم األسير من الضرب 

واإلهانة، إلجباره على االعتراف بالتهم الموّجهة ضده.
ونكلت ق����وات االحتالل بالقاصر فراس المص����ري )17 عامًا(، 
بع����د أن جرى اعتقاله على حاجز "أي����ال" بالقرب من قلقيلية، 
ومهاجمته من قب����ل عدد من الجنود وطرحه على أرض مليئة 
بالحجارة،  واالعتداء عليه بالضرب المبرح على رأس����ه وظهره، 

مسببين له العديد من الجروح والكدمات.
وتعرض الفتى فهد قيس����ية )17 عامًا( للتنكيل والمعاملة 
المهينة لحظة اعتقاله خ����الل المواجهات التي اندلعت في 
بلدته العيس����وية في محافظة الق����دس، بعد أن هاجمه أحد 
الجنود وجره باتجاه الجيب العسكري، ومن ثم قام جندي آخر 
بالدعس على ظهره بقوة، فيما اس����تمر جنديان آخران بضربه 
بش����كل عنيف، وهو ملقى على األرض، واس����تمر التنكيل به 
أيضًا خالل اس����تجوابه في مركز توقيف "المسكوبية"، حيث 
لم يتوقف المحققون عن ضربه بأيديهم وأرجلهم وبالعصي 
على رأسه ، وإجباره على الركوع على ركبتيه، وشتمه وتهديده 

في حال لم يعترف بالتهم الموجهة ضده.
ورصد محامي الهيئة حس����ين الش����يخ عقب زيارته لمعتقل 
"عصيون"، اعتداء جنود االحتالل بالضرب الشديد على كل من 
الفتي����ة : محمد هادية )16 عامًا( من مدينة بيت لحم، وفوزي 
مسالمة )18 عامًا( من مخيم العزة  قضاء بيت لحم، وذلك خالل 

عملية اعتقالهما. 

ارتفاع عدد األسرى المرضى بمستشفى سجن »الرملة« إلى 19

الضفة المحتلة/ االستقالل:
 ش���ن جيش االحتالل، يوم أم���س الثالثاء، 
حملة اعتقاالت ومداهمات طالت 9 مواطنين 

من الضفة الغربية.
واندلعت مواجهات في قرية أبو ش���خيدم 

شمال رام الله، كما استدعى جنود االحتالل 
خمس���ة مواطنين م���ن قراوة بني حس���ان 

بسلفيت.
وزعم االحتالل أن الش���بان ألق���وا زجاجات 
حارق���ة على آلي���ات االحتالل ف���ي قباطية 

بجنين. وع���رف من بي���ن المعتقلين، إياد 
عزات عاص���ي من س���لفيت، ومؤمن محمد 

مرعي من سلفيت.
والش���ابان بهاء وب���راء ذوقان م���ن نابلس، 

وجمال علي حسن عادي من الخليل.

االحتالل يعتقل 9 مواطنين من الضفة

االحتالل أجبر أطفاال على 
االعتراف تحت التعذيب

رام الله/ االستقالل
أفرجت س���لطات االحتالل »اإلس���رائيلي«  مساء أمس الثالثاء، 
عن األس���ير  المضرب عن الطعام لليوم ال���� )20( على التوالي 
محمد الريماوي )27 عامًا( ووالده نمر محمد الريماوي )54 عامًا( 
من زنازين مركز تحقيق عسقالن، حسبما أفاد محامي مؤسسة 

الضمير خضر دعيبس.
وأض���اف محامي الضمير دعيبس أن س���لطات االحتالل قررت 
في البداية االفراج عن الوالد نمر محمد الريماوي، الذي اعتقلته 
وأحضرته لمركز تحقيق عسقالن للضغط على ابنه لالعتراف 
بتهم لم يقم بها، ولدفعه لف���ك إضرابه عن الطعام، وبعدها 
تقرر اإلفراج ع���ن المعتقل محمد الريماوي بعد تدهور وضعه 
الصحي، وعدم رغبة االحتالل في نقله إلى المستشفى وتحمل 

عبء وضعه الصحي.
وكان المعتق���ل محمد الريماوي قد دخ���ل إضرابًا مفتوحًا عن 
الطعام منذ لحظة اعتقاله احتجاجًا على إعادة اعتقاله وظروف 

التحقيق معه في مركز تحقيق »عسقالن.

يش���ار إلى أن س���لطات االحتالل كانت ق���د اعتقلت الريماوي 
وهو من محافظة رام الله والبي���رة بتاريخ 19 تموز 2018، بعد 
استدعائه لمقابلة مخابرات االحتالل »الشاباك«، علمًا أنه أسير 
سابق قضى ثالث سنوات في األسر قبل أن يتحرر قبل حوالي 

ستة شهور.
هذا ويواصل األسيران أنس شديد )21 عاما( وضرار أبو منشار 
من محافظة الخليل إضرابهم���ا المفتوح عن الطعام احتجاجًا 

على اعتقالهما اإلداري.
ويخوض األس���ير ش���ديد إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ )20( 
يوما، حيث بات يعاني ظروفا صحية صعبة في عزل »هداريم«، 
علمًا أن ه���ذا اإلضراب هو الثالث ال���ذي يخوضه خالل عامين 

أحدهما استمر لمدة 090( يوما، عام 2016م.
أما األسير أبو منشار فيخوض إضرابا عن الطعام منذ )13( يومًا 
رفضا العتقاله اإلداري، وهو معتقل منذ تاريخ 7 حزيران/ يونيو 
2017، وصدر بحقه ثالث���ة أوامر اعتقال إداري، وهو أب ألربعة 

أبناء.

طولكرم: وقفة دعم ومساندة
 لألسرى في سجون االحتالل

االحتالل يفرج عن األسير 
المضرب محمد الريماوي ووالده
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية – املجل�س الأعلي للق�ساء 

حمكمة �سلح �سمال غزة _ دائرة التنفيذ
  التاريخ   6/8/2018

إخطار تنفيذ 
عل���ى المخطر إليه / خديجة محمد حس���ين عبد الغني "المش���هورة 
الحس���ومي ")مجهول محل االقامة (نخطرك ب���أن عليك تنفيذ حكم 
القضية الحقوقية رقم 637/2015 محكمة صلح شمال غزة وموضوعها 

)تنفيذ عيني(

منطوق احلكم
حكمت المحكمة بتنفيذ عقد االتفاق على بيع المبرز م2/ وعقد االتفاق 
علي بيع المبرز م/3   تنفيذا عينيا وذلك بش���طب مامس���احته )كامل 
الحقوق اإلرثي���ة( للمدعى عليها /خديجة محمد حس���ين عبد الغني 
"الحس���ومي" من أرض القسائم 20,25, 35, 39, من القطعة رقم 967  
من اراضي النزلة والمس���ماة الزرانيق الغربية والقسيمة رقم )13( من 
القطعة رقم )1754( من اراضي بيت الهيا والمس���ماة شحرورة الغربي 
والمس���جلة باس���م مورث المدعى عليها / محمد حس���ين عبد الغني 
"الحسومي" وتسجيلها باسم المدعى /علي عيسي حسين عبد الغني 
"المش���هور الحسومي" وإش���عار دائرة تس���جيل األراضي وتضمين 

المدعى عليها الرسوم والمصاريف  و100 شيكل أتعاب محاماة
                  لصالح طالب التنفيذ/ علي عيس���ي حس���ين عبد الغني 

"المشهور الحسومي "
وذلك خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن وبالعكس ستجري ضدك 

االجراءات القانونية حسب األصول .
     على ذمة القضية التنفيذية رقم 5325/2018 //                                                          
   لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين                                                

  ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح �سمال غزة
   اأ.ح�سن �سر�سور 

غزة/ االستقالل: 
لليوم  الجامعة اإلسالمية  احتفلت 
الثاني عش���ر على التوالي بتخريج 
دفع���ة جديدة من الفوج الس���ابع 
والثالثين "أفواج الحرية" من طلبة 
كلية اآلداب في تخصصات: اللغة 
اإلنجليزي���ة، والصحاف���ة واإلعالم، 
واللغة  واإلعالن،  العامة  والعالقات 

العربية صحافة.
ف���ي  التخري���ج  حف���ل  وأقي���م   
بمركز  الكب���رى  المؤتمرات  قاع���ة 
المؤتم���رات ف���ي الجامعة، وحضر 
الحف���ل كل م���ن الدكت���ور محمد 
العكلوك نائ���ب رئيس  س���عدي 
مجلس األمناء، واألس���تاذ الدكتور 
ناصر إس���ماعيل فرح���ات رئيس 
الجامع���ة اإلس���المية، وجم���ع من 
والجامعة،  األمن���اء  مجلس  أعضاء 
والدكت���ور رائد صالحة عميد كلية 
اآلداب، وعدد من أعضاء الهيئتين 
اإلداري���ة واألكاديمي���ة، ولفي���ف 
والمختصي���ن،  المهتمي���ن  م���ن 
واألدباء، والعاملين في المؤسسات 
الصحفية، والخريجين والخريجات، 

وذويهم.
وقال الدكتور فرح���ات في كلمته 
أم���ام الطلب���ة:" أبارك لك���م هذه 
اللحظ���ات األجم���ل ف���ي حياتكم 
والت���ي جعلتنا نلتق���ي على أرض 
الجامعة اإلسالمية، التي تعد منارة 
العل���م والعلماء، والصرح الش���امخ 
ال���ذي أثب���ت أنه حاض���ن األجيال 

وبان���ي مس���تقبلهم"، مش���يرًا أن 
الجامع���ة تحرص عل���ى أن تواكب 
كل جدي���د في جمي���ع المجاالت، 
واألفض���ل في تقديم خدمة العلم 

والمعرفة للجميع.
وأش���ار الدكت���ور فرح���ات إلى أن 
هدف كلي���ة اآلداب هو دفع عجلة 
التنمي���ة من خالل تحقيق العديد 
من اإلنجازات في المشهد الثقافي 
والتعليم���ي والسياس���ي، وإعداد 
المجاالت  ف���ي  البش���رية  الكوادر 
العلمية المختلف���ة، مضيفًا: إدارة 
الجامعة تسعى دائمًا إلى تقديم 
البرام���ج المناس���بة الت���ي تلمس 
حاجات المجتمع في كل المجاالت 
الثقافية، واإلعالمي���ة، والقانونية، 

والطبية، والتنموية، واالقتصادية".
ودع���ا الطلبة إل���ى مواصلة البحث 
المراح���ل  واس���تكمال  العلم���ي، 
التعليمية المقبلة ليرتقي الطالب 
بنفسه، وجامعته، ووطنه، الفتًا أن 
األولى  الداعمة  الجامعة س���تبقى 
لألهداف  للوصول  العلم،  لمسيرة 
بتكاتف  التي تحققها  المنشودة 

جميع الجهود.
وم���ن ناحيته���ا، أثن���ت الخريجة 
األرج���وان عالء الدين ش���راب في 
كلمتها الت���ي ألقته���ا نيابة عن 
الخريجي���ن والخريج���ات على دور 
الجامعة المتميز الذي تبذله لبناء 
العلمي  البحث  منظوم���ة  وتطوير 
رغ���م الظ���روف الصعب���ة، وقدرت 

الذي  األكاديم���ي  ال���كادر  جهود 
يملك العلوم والمعرفة الواس���عة، 
أوصلتهم  التي  الكبيرة،  والخبرات 
إلى تحقيق النج���اح والتفوق في 

دراستهم.
وأش���ادت ب���دور اآلب���اء واألمهات 
والتضحية،  والصب���ر،  التحمل  في 
والعزيمة، وتقدم كافة التسهيالت 
وأوصت  طموحاته���م،  لتحقي���ق 
بضرورة  والخريج���ات  الخريجي���ن 
الحرص عل���ى أن يكون عملهم هو 
إعمار ل���ألرض والوطن، وأن يكونوا 

من دعاة الخير، ورواد الحضارة.
وتنشر صحيفة "االستقالل" أسماء 
الخريجي���ن والخريج���ات من كلية 

اآلداب عبر موقعها االلكتروني. 

الجامعة اإلسالمية تواصل احتفاالتها 

بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية اآلداب

جانب من احتفالت التخرج باجلامعة الإ�سالمية بغزة          

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة االقتص���اد الوطني بغ���زة، أنها 
بص���دد عقد لقاءات ف���ي العاصمة المصرية 
القاه���رة بعد عيد األضح���ى المبارك عبر وفد 
اقتصادي، برئاستها لتوفير كافة احتياجات 

أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وكشفت الوزارة في بيان لها، عن الجهود التي 
بذلتها خالل الستة أشهر الماضية والتي تكللت 
بالنجاح مع األشقاء في جمهورية مصر العربية، 
للتخفيف من حدة األزمة اإلنسانية التي تواجه 
سكان القطاع بسبب الحصار المفروض عليهم 

منذ أكثر من 11 عامًا.
وأضافت "جه���ود جبارة بذل���ت بالتعاون مع 
رجال األعم���ال والقطاع الخاص والخيرين من 
أبناء شعبنا أفضت إلى تفهم الجانب المصري 
للحاجات االنسانية ومدى تفاقم األزمة بسبب 

تعنت االحتالل وحصاره الالإنساني".
وأوضحت أن وفوًدا برئاستها ناقش���ت عددًا 

من الملف���ات االقتصادية كان منها ملف غاز 
الطهي وال���ذي يمثل احتياجًا يومًيا ال يمكن 
االستغناء عنه كأحد شرايين الحياة للسكان، 
قائلة: إنها تابعت دخول الغاز إلى قطاع غزة 
وأعدت الجهات الفنية المتخصصة بالتوزيع 

على محطات الغاز.
وناقش���ت الوزارة ملف مواد البناء "األسمنت 
والحصمة" وتعطش الس���وق في غزة بسبب 
حالة إعادة اإلعمار وكذلك ملف األدوية حيث 
تحتكر ثالث شركات هذا السوق في القطاع 
بما يقارب 250 ملي���ون دوالر احتياج غزة من 

األدوية سنوًيا.
وأكدت أن هناك ش���ركات مصري���ة وعربية 
تتميز بمنتجات أدوية عالية الجودة وبأسعار 
رخيصة، في ظل الهيمنة اإلس���رائيلية على 

األدوية.
وناقش���ت الوف���ود أيًضا ملف المس���تلزمات 
الزراعية وقدرة الصناعات المصرية والعربية 

اإلس���رائيلية  المنتج���ات  منافس���ة  عل���ى 
والمستوردة واحتياج القطاع المتواصل لتلك 

المنتجات.
وتابعت "قطاع غزة يستورد منتجات من جميع 
األصناف بما يتجاوز 2.5 مليار دوالر س���نوًيا 
وأن توجيه ه���ذه األموال لألس���واق العربية 
سيضاعف كمية المنتجات المستوردة نظًرا 
ألن أسعارها منافسة قوية مقارنة بالمنتجات 

اإلسرائيلية واألجنبية".
العربية على  الوزراة جمهورية مصر  وشكرت 
وقوفها المس���تمر مع أهالي قط���اع غزة، كما 
ووجهت ش���كرها لرج���ال األعم���ال والقطاع 
الخ���اص الذي���ن كانوا س���ندًا لل���وزارة خالل 

لقاءاتها في القاهرة.
وأوضحت أنها وجهت جمي���ع عملياتها في 
كافة الملفات لالدارات المختصة في الحكومة 
من أجل تطبيق كافة االتفاقيات االقتصادية 

مع اإلخوة المصريين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 قال ناش����ط حقوقي إس����رائيلي: إن حركة »حماس« أبلغته بأنها 
أوصلت إلى أحد اإلس����رائيليين المحتجزين لديها، شريط فيديو 

أرسلته له عائلته.
وقال ران غولدش����تاين، مدير عام منظمة أطباء لحقوق االنس����ان 
)إسرائيلية غير حكومية(، لهيئة البث اإلسرائيلية )رسمية(، يوم 
أمس الثالثاء: إن حركة حماس أبلغته بأن »ش����ريط الفيديو الذي 
أرسلته عائلة منغيستو البنها افراهام قبل حوالي سنتين، وصل 

إليه«.
ولم يحدد غولدش����تاين الموعد الذي أبلغته فيه »حماس« بنقل 
ش����ريط الفيديو، مشيرًا إلى أنه تحفظ على الخبر »خشية أن نشر 
هذه المعلومة قد يضر بمس����اعي الحصول على معلومات بصدد 

حالته الصحية«، في إشارة إلى منغيستو.
ولم يص����در رد فعل ف����وري من حرك����ة حماس، حيال م����ا أعلنه 

غولدشتاين، كما لم يتسن الحصول على رد.
وأفراهام منغيستو، المولود في أثيوبيا، هو إسرائيلي من سكان 
مدينة عس����قالن، القريبة من قطاع غزة، اختفت آثاره في غزة منذ 

العام 2014.
وال يعرف مصير اإلسرائيليين األربعة وهم إضافة إلى منغيستو، 
هشام السيد إضافة إلى الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول.

ولف����ت غولدش����تاين إلى أنه طالب م����رارًا بأن تس����مح »حماس« 
لمنظمته بلقاء منغيستو والسيد، ولكن باستثناء تأكيد حماس 
بأن منغيستو على قيد الحياة، وأنه تلقى شريط الفيديو، لم نبلغ 

بأي شيء«.

منظمة: حماس أوصلت 
رسالة ألحد األسرى 
اإلسرائيليين لديها

 جنين / االستقالل:
حكمت سلطات االحتالل االسرائيلي في محكمة سالم العسكرية، يوم أمس 
الثالثاء، بالسجن على األسير الطفل قاسم أبو بكر، من بلدة يعبد جنوب غرب 

جنين، بالسجن 18 شهرًا.
  وذكر ذوو األس���ير الطفل أبوبكر، أن س���لطات االحتالل لم 
تكتف بالحكم الجائر بل فرضت غرامة مالية عليه بقيمة 5 

آالف شيقل .

االحتالل يحكم بالسجن وغرامة 
مالية على طفل من »يعبد«

»اقتصاد غزة« بصدد عقد لقاءات اقتصادية في مصر

القدس المحتلة/ االستقالل:
رص���دت الحكومة اإلس���رائيلية ميزانية بقيمة 
1.4 مليار شيكل لمشروع إعادة تدوير النفايات 
والذي س���يقام على أراض فلسطينية بالقدس 

المحتلة.
وذك���رت صحيف���ة "هآرت���س" أن مجموعة من 
الوزارات حضرت المخط���ط ورصدت الميزانية 
للمشروع الذي س���يقام على أراض فلسطينية 
ش���رق مس���توطنة "معاليه أدوميم" المتاخمة 
للق���دس المحتلة، علم���ًا أن المخط���ط بحاجة 
للش���روع  الدفاع اإلس���رائيلية  لمصادقة وزارة 

بتنفيذه.
ويه���دف المش���روع للتخلص م���ن النفايات 

اإلسرائيلية، حيث نص المقترح األول للمشروع 
على نقل النفايات من "إس���رائيل" ودفنها في 
مناطق مختلف���ة بالضفة الغربية المحتلة، لكن 
للحكومة، أفيحاي  القضائي  تحفظ المستشار 
مندلبليت، حال دون ذلك، ما أدى إلى استحداث 
المش���روع ليقتصر على إعادة تدوير النفايات، 

وفق الصحيفة.
ويأتي هذا المخطط المتاخم لمستوطنة "معاليه 
أدوميم"، ضمن تطلع الحكومة اإلسرائيلية لضم 
كتل استيطانية إلى نفوذ "إسرائيل" عبر إقامة 
مش���اريع تحت غطاء التطوير بغرض االستيالء 
ووضع اليد على أوس���ع مس���احة م���ن األراضي 
الفلسطينية وتوظيفها لمشاريع استيطانية، 

بحسب منظمات من اليسار اإلسرائيلي.
وأوضح���ت الصحيفة أنه س���يتم رصد ميزانية 
أولية تق���در بين 700 مليون إل���ى 800 مليون 
شيكل من قبل وزارة البيئة اإلسرائيلية وبلدية 
االحتالل بالقدس، على أن يتم بالمرحلة األولى 
إقامة محطة للنفايات التي تستوعب باألساس 
النفاي���ات من المدينة المحتلة، حيث س���يتم 

إعادة تدوير النفايات وأيضًا حرق بعضها.
وستعقد بغضون األيام القريبة جلسة عمل بين 
كافة األطراف والوزارات الحكومية اإلسرائيلية 
للتباحث في تحريك المش���روع وسبل إخراجه 
لحيز التنفيذ قبيل إطالع السلطة الفلسطينية 

عليه.

مخطط إسرائيلي إلعادة تدوير النفايات على أراضي القدس



2018األربعاء    ذو القعدة         هـ   أغسطس         م    2614398

�صدمة كبرية 
  مشاعر السعادة الكبيرة التي كانت  تسكن 
قلب الس���تيني هاشم الشنباري،  سرعان ما 
تبدلت حين تلقي���ه اتصاال هاتفيًا من قبل 
أحد موظفي مؤسسة الشهداء ، يبلغه فيه 
بضرورة زيارتهم الستالم جواز سفره ومبلغ 
1500 ش���يكل، كان دفعها ثمن مواصالت 

لمصر وغيرها من التكاليف األخرى . 
الش���نباري ال���ذي طالما حلم بإدراج اس���مه 
ضمن الحجاج وفق كش���وفات مكرمة أهالي 
الشهداء ، منذ استشهاد فلذة كبده خلدون 
في عام 2003 ، كان ضحية تالعب باستبدال 
اسمه ، قامت بها بعض الجهات المسئولة 

بالضفة الغربية . 
وأوضح الش���نباري ل�"االستقالل" أن مؤسسة 
الشهداء أبلغته بعد تس���ليمه جواز سفره 
ومبلغ 1500 شيكل بمقرها قبل عدة أسابيع 
، أن ينتظ���ر اتصاله���م بموع���د التطعيم 
، تمهي���دًا لس���فره ضمن حج���اج المكرمة 
الس���عودية ، إال أنه تلقى اتص���اال من ذات 
المؤسس���ة تبلغه بإلغاء س���فره للحج لهذا 

العام. 

وبين أن إلغاء اس���مه من الحج هذا العام جاء 
نتيجة تالعب بعض المس���ئولين وأصحاب 
القرار  باألس���ماء وإضافه أخرى تربطهم بها 
عالقات شخصية، معبرًَا عن أمله  بأال يتكرر 
هذا األم���ر ويحدث تالعب باألس���ماء العام 

القادم ليكون له نصيب بالحج . 

�صحايا جدد 
العش���ريني عبد الغني ناصر كان هو اآلخر 
ضحية التالعب الذي حدث بأس���ماء حجاج 
مكرمة أهالي الش���هداء بالقطاع ، حيث كان 
اس���مه مدرجا ضمن مكرمة خ���ادم الحرمين  

ليبلغ بعد أيام بشطبه واستبداله بآخر. 
وأوضح ناصر ل�" االستقالل"  الذي استشهد 
وال���ده في عام 2002 أنه ج���اءه اتصال يوم 
السبت الماضي من مؤسسة الشهداء يفيد 
بضرورة حضوره للمؤسس���ة الس���تالم جواز 
س���فره ومبلغ  1500 ش���يكل الذي كان قد 

دفعها ، بعد شطب اسمه من المكرمة.
وبين أن الموظ���ف الذي اتصل ب���ه وأبلغه 
حرفيا أن اسمه تم استبداله من قبل رئيس  
السلطة محمود عباس  ومستشاره للشؤون 

الديني���ة محمود الهباش ، بنحو 50 اس���مًا 
آخري���ن لم تدرج أس���ماؤهم ضمن المكرمة 

لهذا العام. 
وأش���ار إلى أن من وضعت أس���ماؤهم بديال 
عن حجاج المكرمة ، هم من ش���هداء العام 
2014 واألعوام التي تليه ، مشددًا على عدم 
أحقيتهم ب���إدراج أس���مائهم ، وذلك وفق 
المخولة  المتبع لدى المؤسسة  التسلس���ل 
بترشيح أس���ماء حجاج المكرمة ، والذي كان 
م���ن المفترض إدارج أهالي ش���هداء 2002 

وصوال لعام 2006 . 
ولفت إلى أنهم قاموا بتنظيم اعتصام أمام 
مؤسسة رعاية أس���ر الشهداء والجرحى في 
غزة ، للمطالبة بإدراج أسمائهم والتراجع عن 
اس���تبدالها ، إال أن أصواتهم ل���م تلق آذانًا 

صاغية من قبل المسؤولين  حتى اآلن.

تفا�صيل ما حدث
ب���دوره، أكد األمي���ن العام للجن���ة الوطنية 
ألهالي الشهداء في قطاع غزة ماهر بدوي ، 
على تلقي مدير مؤسسة رعاية أسر الشهداء 
والجرحى أب���و جودة النحال قب���ل عدة أيام، 

كتابًا من مستش���ار رئيس السلطة للشؤون 
الدينية محمود الهب���اش يأمره بإضافة 54 
اسمًا لكشف مكرمة أهالي الشهداء ، إال أنه 

رفض ذلك.
وأضاف بدوي ل�"االستقالل " بعد اعتراض أبو 
جودة النحال على أمر إضافة األسماء ، أرسل 
له مره أخرى الهباش مرس���ومًا رئاسيًا موقع 
من قبل رئيس السلطة محمود عباس ، يلزمه 
بإضافة األس���ماء التي أرفقها الهباش في 

كتابه األول" . 
وأش���ار إلى أنه كان من المفت���رض أن يتم 
اعتماد أسماء ذوي الش���هداء الذين ارتقوا 
م���ن الفت���رة الممتدة م���ن 2006/1/1 حتى 
2006/4/30 وغيره���م مم���ن ل���م يكن لهم 
نصيب الحج في األعوام الس���ابقة حس���ب 
اآللي���ة المعمول بها في كل ع���ام ، لكن تم 
استبدال أس���ماء 54 من الشهداء بقرار من 

الهباش.
وأكد بدوي أن اللجنة ستستمر في فعالياتها 
ف���ي الفترة المقبلة، مش���يرًا إلى أن األمر قد 
يصل إلغالق مقر المؤسسة واالعتصام على 

أبوابها كما جرى في الفترة الماضية.

وكان مدير مؤسس���ة رعاية أس���ر الشهداء 
والجرحى في غزة محم���د النحال )أبو جودة(  
كش���ف أمس ، إحالته للتقاعد على خلفية 
احتجاجه عل���ى إدارة ملف مكرمة حج أهالي 
الش���هداء في قطاع غزة ، الفت���ًا إلى أنه تم 
إحالته للتقاع���د يوم الخميس الماضي بعد 
احتجاجه على إدارة الملف )مكرمة حج أهالي 

الشهداء( وبعض التدخالت . 
وأكد النحال في تصريح صحفي عن استمراره 
ف���ي عمله حتى إنجاح موس���م ح���ج أهالي 
الش���هداء هذا العام، موضح���ًا أن االتصال 
بين السعوديين والمؤسسة يتم من خالله 
، ولن يسمح أن ينعكس ما حدث على أهالي 
الش���هداء والمكرمة ، وسيعمل على االلتزام 
بالقرار ولن يكون متواجدًا بالمؤسس���ة بعد 

انتهاء موسم حج أهالي الشهداء. 
وُيذكر، أن خادم الحرمين الش���ريفين يقدم 
سنويًا مكرمة ألهالي الشهداء عددها 1000 
شهيد مناصفة بين الضفة وقطاع غزة، حيث 
من المقرر س���فرهم العام الحالي السادس 
عشر من الش���هر الجاري وفق وزير األوقاف 

والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس.

خيانة للدماء

مكرمة أهالي الشهداء بغزة.. ضحية تالعب مسؤولي السلطة 
غزة/ �صماح املبحوح:

حالة من ال�صخط ال�صديد �صادت �صفوف حجاج مكرمة 
اأهايل ال�صهداء بقطاع غزة ، ال �صيما الذين ا�صتبدلت 

اأ�صما�ؤهم باأخرى قبل نحو اأ�صبوعني من مغادرتهم 
القطاع اإىل الديار احلجازية، من قبل  م�صت�صار رئي�س 
ال�صلطة لل�صوؤ�ن الدينية حممود الهبا�س الذي اأ�صدر 

تعليماته ملوؤ�ص�صة رعاية اأ�صر ال�صهداء �اجلرحى 
بغزة با�صتبدال اأ�صماء 116 فردًا من ذ�ي ال�صهداء 
يف قطاع غزة ميثلون 54 �صهيدًا.  54 حاجًا الذين 

كان من املفرت�س خر�جهم  اإىل الديار احلجازية يف 
2018/8/16 �صمن مكرمة اأهايل ال�صهداء التي 

ت�صم 500 حاج، حتولت اأمنياتهم اإىل ح�صرة ي�صعب 
جتا�زها بعد ا�صتبدال اأ�صمائهم من قبل ال�صلطة 

الفل�صطينية . �بلغ عدد حجاج قطاع غزة املعتمدين 
للحج هذا العام 1439هـ /2018 م ، )2431( حاجًا 

�حاجة، �ذلك �فقا للك�صف امل�صل�صل �صمن القرعة 
العامة، التي مت اإجرا�ؤها عام 2013م ، باالإ�صافة لـ 
500 من حجاج مكرمة اأهايل ال�صهداء بالقطاع . 

  

ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 
�صلطة االأرا�صي الفل�صطينية

االإدارة العامة لت�صجيل االأرا�صي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )528/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
رامز سهيل ش���كري الصوري من سكان غزة هوية رقم 900660242 

بصفته وكيال عن: سهيلة شكري بشارة الصايغ 
بموجب وكالة رقم: 21865 / 2013 الصادرة عن رام الله 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 679 قس���يمة 101 + 100 المدينة غزة الزيتون + قطعة 693 
قس���يمة 34 المدينة غزة الدرج + قطعة 691 قس���يمة 68 المدينة 

غزة الدرج 
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن علي���ه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 8/7 / 2018م

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

واشنطن/االستقالل:
ق���ال البيت األبيض يوم أمس الثالثاء: إن عقودًا من المس���اعدات المقدمة من 

منظمة األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين "أتت بنتائج عكسية".
وذكر مس���ؤول كبير في البيت األبيض لوكالة األنب���اء األلمانية أن إدارة دونالد 
ترمب لم تنتهج بعد سياسة جديدة تجاه وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين )أونروا(.
وقال المسؤول: "السياسة األمريكية فيما يتعلق بأونروا خضعت لتقييم متكرر 
ومناقشات داخلية، ستعلن اإلدارة سياستها بشأن أونروا في الوقت المناسب".

وأضاف طالًبا عدم الكش���ف ع���ن هويته "أن تفويض األم���م المتحدة لألونروا 
أدام وتس���بب في تفاقم أزمة الالجئين ويجب تغييره حتى يتمكن الش���عب 

الفلسطيني من تحقيق كامل إمكاناته".
وتابع أن "تمويل األونروا كان غير قابل لالس���تدامة منذ فترة طويلة، وقد عبرنا 
لس���نوات عن حاجة األونروا للبحث عن مصادر تموي���ل طوعية جديدة، وزيادة 

تقاسم األعباء المالية بين المانحين، وإيجاد طرق لخفض النفقات"
وفي الشهر الماضي، قلصت "أونروا" قوتها العاملة في قطاع غزة بعد أن قطعت 
واشنطن المساعدات المقدمة إليها وسط توترات مع القيادة الفلسطينية بشأن 

إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل.

واشنطن: المساعدات 
األممية لالجئي فلسطين 

أتت بنتائج عكسية
رام الله/االستقالل:

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما ُنقل عن مسؤول كبير في البيت 
األبيض، حول المساعدات األمريكية المقدمة إلى "األونروا" والنتائج 
التي أدت إليها، وحديثه عن )ضرورة تغيير تفويضها(، معتبرة إياه 
امتدادًا للحملة األمريكية اإلسرائيلية الهادفة باألساس إلى تصفية 

القضية الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان لها وصل االس���تقالل نس���خة منه، "إن اإلدارة 
األمريكية ُتحاول استكمال ما بدأ به بلفور المشؤوم من خالل شطب 
وتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين وحقوقهم، عبر استهدافها 
المباشر لألونروا وما ترمز إليه هذه الوكالة من اهتمام وقرارات دولية 

شاهدة على النكبة والظلم التاريخي الذي حل بشعبنا."
وأكدت الوزارة، أن السياسات والقرارات والتدابير األمريكية المنحازة 
بش���كل أعمى لليمين الحاكم في إسرائيل وأيديولوجيته الظالمية 
غير قانونية وغير ش���رعية وغير إنس���انية، وتشكل انتهاكًا صارخًا 
وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وُتعتبر انقالبًا على أس���س ومرتكزات 

النظام الدولي برمته.

الخارجية: قضية الالجئين 
وحقوقهم أكبر وأعمق
 من مؤامرات التصفية
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في ذروة االنش���غال اإلس���رائيلي بأحداث غزة الجارية، 
وس���يطرتها عل���ى النق���اش السياس���ي والحزبي في 
إس���رائيل، ازداد مستوى الحديث حول مستقبل وواقع 
غزة الملتهب بفع���ل الحراك الش���عبي على حدودها 
الش���رقية وحالة الضغط التي تس���ببت به���ا األطباق 
الورقية والبالونات الحارقة وما فرضته المقاومة وثبتته 
م���ن قواعد على األرض، ورغم الجهود الحاصلة بين غزة 
والقاهرة والوس���اطة األممية وتل أبي���ب، لكن األخيرة 
ما زالت ترى في المقاومة كيانًا معاديًا يس���تهدفها، 
وال ترى نفس���ها مضطرة لالتف���اق معها على تهدئة 
قد تعطيه���ا مزيدا من الوقت، تعي���د ترميم قدراتها 
العسكرية، وتلتقط أنفاسها، وتأخذ استراحة محارب، 
تحضيرًا لمواجهة قادمة، و بالتالي هي معنية أن تبقى 

المقاومة في حالة دفاع عن النفس، وغير مستقرة  .
العدو الصهيوني يواجه ورطة إس���تراتيجية حقيقية 
فيما يتعلق بقطاع غزة, ألنه يتعرض لتهديد حقيقي 
من قبل المقاومة، وما تشكله من حالة اشتباك مستمر 
ودائ���م مع العدو, إال أنه ف���ي الوقت ذاته فإن الحديث 
عن التهدئة أو »التس���كين« في غزة، ق���د يكون حالة 
إضراريه تلجأ إليها »إس���رائيل« لمجموعة من الدوافع 
األمنية والعسكرية التي تجعلها تختار خيار تسكين 
جبهة غزة ألنه األقل كلفة مرحليًا واستكمال جهودها 
العسكرية التي تعتقد أنها ستكبح جماح عناصر القوة 
التي بي���د المقاومة وتعطيها أفضلية في أي مواجهة 

قادمة .
 الدافع األول هو أن المؤسس���ة العسكرية اإلسرائيلية 
ترى أن الدخول في مواجهة شاملة مع غزة، أن الجيش 
اإلس���رائيلي س���يجد نفس���ه أمام تحمل أبعاد أمنية 
واقتصادية وسياسية خطيرة للغاية، فقطاع غزة الذي 
يعيش فيه أكثر من 2 مليون نس���مة، وتصل معدالت 
البطالة إلى 60%، فالفلسطينيون بغزة بحاجة لتوفير 
خدمات المي���اه، والكهرباء، والغ���ذاء، والعالج، والبنى 
التحتية، والتش���غيل، والتعليم، كما يش���كك بعض 
المحللين اإلس���رائيليين في قدرة الجيش اإلسرائيلي 
على حس���م المعركة بس���رعة، أو التقليل م���ن فاتورة 
الخسائر البشرية التي س���تقع في صفوفه. والتحذير 
م���ن أن إيقاع خس���ائر كبيرة بين صف���وف المدنيين 
الفلس���طينيين ستكون له تبعات س���لبية كبيرة على 
إسرائيل من الناحيتين السياسية والقانونية، وتوليد 

استنكار على المستوى الدولي .
كما أن الدافع الثاني الذي قد يكون له دور، في تسهيل 
حياة الس���كان في قط���اع غزة، والعم���ل على تخفيف 
الحصار بهدف تحييد المقاومة الفلس���طينية مؤقتًا، 
رغبة »إس���رائيل« بتس���كين جبهة غزة، فهذه البقعة 
الجغرافية الصغيرة بمس���احتها، المكتظة بسكانها، 

تش���غل وتهز أركان كثير من المعادالت السياس���ية 
والميدانية واألمنية وبالتأكيد االقتصادية في المنطقة 
واإلقليم وصوال إلى تأثيرها على العالم بأس���ره، فدافع 
تحييد وتبري���د جبهة غ���زة رغبة إس���رائيلية للتفرغ 
لجبهة الشمال وضمان إبعاد حزب الله والحرس الثوري 

اإليراني من سوريا.
وباعتقادي أن استكمال »إسرائيل« وسائلها الدفاعية 
والمض���ادة هو م���ن أه���م الدوافع التي ق���د تدفعها 
للحديث عن التهدئة، فجي���ش االحتالل ما زال يعتبر 
األنفاق تهديدًا جديًا على مستوطني غالف غزة في أي 
معركة قادمة، محاواًل تحييد هذا السالح االستراتيجي 
ا على استكمال بناء الجدار، ظنًا منه أن  للمقاومة وُمِصّرً
ذلك ربما يحّد من عمل المقاومة في أي مواجهة قادمة، 
وقد أوردت صحيفة »هآرتس« أنه ووفقًا لمسؤولين كبار 
في الجيش اإلس���رائيلي من الممكن تعزيز المشاريع 
اإلنس���انية في قطاع غ���زة التي س���تؤجل المواجهة 
العسكرية المحتملة على األقل حتى نهاية عام 2019 
حتى يتس���نى للجيش االنتهاء من بناء الحاجز تحت 

األرض على طول حدود قطاع غزة.
ومن جهة البح���ر تعتبر الضفادع البش���رية للمقاومة 
وحدة عسكرية بحرية متخصصة في العمليات القتالية 
والتكتيكية، وقد أنشأتها المقاومة لمهاجمة العدو، لما 
تمتلكه هذه الوحدة من إمكانيات متطورة في مستوى 
التدري���ب والقدرة عل���ى القتال، حيث ش���رعت وحدة 
الهندسة في الجيش اإلسرائيلي في بناء جدار حديدي 
في البحر على شاطئ مستوطنة »زيكيم« الواقع شمال 
قطاع غزة، لمنع أي تس���لل مستقبلي للكوماندز التابع 
لفصائ���ل المقاومة من خالل البح���ر لذلك هي معنية 

أيضًا بتحييد الخطر القادم من البحر واستكماله.
باإلضافة للفش���ل الواضح ف���ي المنظوم���ة الدفاعية 
اإلس���رائيلية »القبة الحديدية«، التي تم نصبها أمام 
قط���اع غ���زة ولم تتصد س���وى لعدد مح���دود جدًا من 
القذائ���ف التي أطلقتها المقاومة الفلس���طينية، في 
جوالت التصعي���د األخيرة، حيث أق���ر الطاقم الوزاري 
للشؤون العسكرية السياس���ية في حكومة االحتالل، 
خطة جدي���دة، لتمويل ش���بكة منظوم���ات صاروخية 
دفاعية، بكلفة 8,3 ملي���ار دوالر، تصرف على مدى 10 
س���نوات، ابتداء من العام المقب���ل، تهدف الخطة إلى 
تخصي���ص موارد بحج���م كبير لتعاظم ق���وة الجيش، 
وتحصين الجبهة الداخلية كلها من شمال البالد وحتى 
جنوبها، وتكثيف منظوم���ة صواريخ الجيش وتطوير 

وشراء وسائل دفاعية متطورة .
ومن الدوافع العس���كرية التي قد تسهم في تسكين 
جبهة غزة، أن الجيش اإلس���رائيلي يس���عى، في ضوء 
التغيي���ر الذي حدث في س���احة المعركة، وانتش���ار 

األس���لحة المستخدمة )على س���بيل المثال: الطائرات 
ب���دون طي���ار(، وبيئة القت���ال الش���بكية، تعزيز حجم 
الق���وات الخاص���ة لدي���ه، ومضاعفة حجم نش���اطها 
ث���الث مرات، فيما يتم تطوير قيادتها لتش���به قيادة 
العمليات الخاصة في الوالي���ات المتحدة، التي ُتدرب 
وتدير »جيًش���ا مختلًفا« ال يفكر وال يعمل مثل الجيش 
التقليدي. فالقاعدة الجديدة هي جيش محترف يعمل 

بالتوازي مع »جيش الشعب«.
بالرغم من أن القتال س���يكون له مكونات تكنولوجية، 
يعتقد جي���ش االحتالل أن الوقائ���ع الميدانية تثبت 
أهمية وضرورة الق���وات البرية، وأنه س���يكون أهمية 
للمناورة األرضية وااللتقاء الجس���دي للقوات المحاربة، 
وجهًا لوجه، على الرغم من التغيير الذي حدث بش���كل 
جذري في طبيع���ة القتال، مثل الحروب الس���يبرانية 
والتكنولوجي���ة، ويبق���ى هناك ح���د لقوة اآلل���ة، لذا 
ستس���تمر مركزي���ة العملي���ات البرية ف���ي التعامل 
م���ع التهدي���دات، وفي ضوء ذل���ك، وعل���ى الرغم من 
االستثمار في التكنولوجيا، سيكون مطلوبًا من الجيش 
اإلس���رائيلي الحفاظ على جهد مس���تمر لتعزيز نظام 

المناورة األرضية .
في نظري فإن ه���ذه التداعيات األمنية والعس���كرية 
ق���د يكون له���ا دور في قرار المؤسس���ة العس���كرية 
اإلسرائيلية وتوجهها نحو التخفيف من وطأة الحصار 
على قطاع غزة، وأس���تبعد أن تتجه إسرائيل لتهدئة 
ش���املة لمدة طويلة، تمنح المقاومة المزيد من التقاط 
األنفاس واالس���تعداد والتطوير، فاإلس���رائيلي يفكر 
بقوة المقاومة ماذا س���يحدث غدًا وبعد غد؟  فصواريخ 
المقاوم���ة تتط���ور كم���ًا ونوع���ًا وقد يت���م تجهيزها 
بمنظومات الحرب اإللكترونية، وأنها انتقلت من مرحلة 
الرس���ائل إلى مرحل���ة النوعية، فإس���رائيل تفكر على 
المدى البعيد ؛ وته���دف لتقليم أظافر المقاومة، وجز 
ما يمكن جزه من قدراتها وإمكاناتها التي طورتها بعد 
الحرب، وأنها إن لم تستبق كل تطوير لقدرات المقاومة 
العسكرية، فإنها ستكون في خطر فبالتالي إسرائيل 

تجهز نفسها وتستعد لما هو قادم.
فالطروحات التي يجرى الحديث عنها لم تأت على ذكر 
القضاي���ا الجوهرية القائمة بي���ن المقاومة واالحتالل، 
س���واء ما يتعلق منها بمطالب نزع س���الح غزة ووقف 
خطوط اإلمداد وتحييد الوس���ائل الهجومية للمقاومة، 
أو إب���رام صفقة تبادل أس���رى، وأي اتفاق ال يأتي على 
ذلك م���ن ناحية االحتالل اإلس���رائيلي يعني أننا أمام 
حل���ول ترقيعيه باهت���ة، لن تطول وتس���تمر كثيرًا ، 
ولنا كفلس���طينيين يمكن القول كل الخيارات ال زالت 
مفتوحة ، في ظل ظروف الحصار الخانق الذي نعيشه، 

وأنه ال يوجد ما يمكن أن نخسره .

دوافع »إسرائيل« األمنية والعسكرية من حديث التهدئة

يميل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى تصدير عناصر األمن الفلسطينية للتحكم 
في مفاصل السلطة والتحكم في سياساتها وقيادة أي حكومة فلسطينية قائمة, فهؤالء وأغلبهم 
من »السماس����رة والتجار« يعزفون على وتر الرئيس ويزينون له مواقفه السياسية ويصفقون مع 
المصفقين, ويتشكلون على كل لون ودين وفق رؤية سيادته ومنطق سيادته وتقديرات سيادته 
لكاف����ة األمور السياس����ية واألمنية واالقتصادية, فهم يعلمون جيدًا م����ن أين تؤكل الكتف, وال 
يعنيهم إال مصالحهم الش����خصية وتحقيق مكاس����ب ذاتية, والصعود على رقاب الشعب الذي 

يدفع كل يوم من دمه وماله وقوت يومه من أجل حياة كريمة فوق تراب وطنه السليب. 
باألمس س����معنا عن قبول رئيس السلطة الفلسطينية اس����تقالة السيد ناصر القدوة من اللجنة 
المركزي����ة لحركة فتح, احتجاجًا على نتائج ومخرجات اجتماع المجل����س الوطني األخير, كما أمر 
سيادة الرئيس عباس بإقالة القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات آخر معاقل ناصر القدوة كما 
ذكرت وكالة س����ما اإلخبارية باألمس. وقبلها بيوم واحد أقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس، وزير هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، وعّين اللواء قدري أبو بكر بديال منه في 
رئاس����ة الهيئة, وجاءت اإلقالة بس����بب مواقفه الداعمة لألسرى، حيث كان من المعارضين بشدة 
للعقوبات التي فرضها محمود عباس على غزة, والتي شملت قطع رواتب بعٍض من أسراها حيث 
طالب في مقابلة إذاعية مع ش����بكة »أجيال« في رام الله قبل أربعة أيام بإعادة رواتب أس����رى غزة 
المقطوعة، ووصف العقوبات على غزة بالمجحفة. كما كش����ف عضو المجلس الثوري لحركة فتح 
مدير مؤسس����ة رعاية أسر الش����هداء والجرحى في غزة محمد النحال )أبو جودة( لوكالة صفا أمس 
الثالثاء، عن إحالته للتقاعد على خلفية احتجاجه على إدارة ملف مكرمة حج أهالي الش����هداء في 
قط����اع غزة, وقال: »تم إحالتي إلى التقاعد يوم الخميس الماضي بعد احتجاجي على إدارة الملف 

)مكرمة حج أهالي الشهداء( وبعض التدخالت«.
كم����ا أصدر الرئيس عباس مرس����ومًا بإقصاء تيس����ير خالد عض����و المكتب السياس����ي للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلس����طين من موقعه في دائرة شؤون المغتربين وتوليه إدارتها, وكشفت 
الجبهة الديمقراطية عن مذكرة سياسية قدمتها للرئيس عباس في )2018/7/26( وصفت فيها 
األسلوب الذي أدار به مسألة دائرة المغتربين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
»بالتف����رد واالنف����راد والهيمنة«، كم����ا وصفت اللغة التي ب����رر بها مواقفه بأنها »لغة الس����يطرة 

واإلقصاء«، وفق البيان.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية أصدر قرارًا بإقالة مفوض عام التعبئة والتنظيم لحركة فتح في 
المحافظات الجنوبية د. زكريا األغا وتعيين عضو اللجنة المركزية للحركة صخر بسيسو كمفوض 
ع����ام للتعبئة والتنظيم لحركة فتح في المحافظات الجنوبية, وذلك على خلفية مطالبة األغا برفع 
العقوب����ات عن قطاع غزة, وإعادة رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله وأن مثل 

هذه العقوبات أثبتت فشلها ولم تخدم حركة فتح. 
إن سياس����ة اإلقصاء التي يمارسها رئيس السلطة الفلس����طينية لن تنقذه من االنتقادات التي 
توجه لسياس����اته, والمقربين منه سرعان ما سيتخلوا عنه عندما يقع فريسة لسياساته الخاطئة 
س����واء بإفش����ال المصالحة, أو رفع العقوبات عن غزة, أو إعادة رواتب الموظفين, أو إدانة المقاومة, 
والتمسك بالسالم كخيار استراتيجي ال بديل عنه, واعتبار التنسيق األمني مع االحتالل مقدس, 
هذه السياسات الخاطئة سوقتها بطانة السوء, وروجت لها واعتبرتها ثوابت ال بديل عنها, إنها 
بطانة الس����وء التي ترافق الحكام في كل زمان ومكان, والتي يجب التخلص منها في أسرع وقت, 
فاألمور ال تحتمل وفلس����طين في حاجة لكل أبنائها المخلصين, عليك سيادة الرئيس أن تختار 
األصلح وتضع الرجل المناسب في المكان المناسب, وال تنظر لمن يصفق ويطبل لسياساتك, بل 
انظر لمن يقدم إليك النصيحة ويصوب قراراتك ويصحح بوصلتك فهذا يمكنك أن تراهن عليه 
دائمًا ألنه جدير باالحترام, أما  اآلخرون »تنابلة الس����لطان« الذين يطبلون ويهللون فإنهم سراب 

يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.  

سياسة اإلقصاء والبدائل 
 بقلم: رامي أبو زبيدة

بدأت القضية الفلسطينية رسميا بنكبة عام 1948 وقيام دولة الكيان 
الصهيوني على ارض فلس����طين بعد قتل وتشريد جزء كبير من أبناء 
الشعب الفلسطيني جراء الجرائم والمجازر التي ارتكبتها العصابات 
الصهيونية بحقهم، وان كانت ارهاصاتها قد بدأت قبل ذلك بكثير، 
على األق����ل منذ وعد بلفور وتوج����ه األطماع االس����تعمارية للمنطقة 
اإلس����المية عقب هزيمة وتراج����ع الدولة العثماني����ة، وهذا يعني ان 
القضية الفلسطينية هي نتاج الصراع بين الغرب االستعماري محمال 
بأطماعه في المنطقة اإلس����المية، وبين الش����رق اإلسالمي الذي حاول 
الوقوف في وجه هذه األطماع، لكن شراس����ة الهجمة االس����تعمارية 
كانت أقوى من إمكانات الشرق اإلسالمي المفكك والمنهار والمتراجع، 
فكان����ت النتيجة الفاجعة اغتصاب فلس����طين وإقام����ة دولة الكيان 

الصهيوني.
حاول المفكرون العرب والمسلمون تقديم تفسير ورؤية لما جرى على 
أرض فلسطين بعضهم اعتبرها قضية قومية لمنع إقامة كيان عربي 
موحد ورتب على ذلك أن هذا الصراع هو صراع عربي- صهيوني، على 
األمة العربية بأكملها تحمل نتائجه والتصدي له، بعضهم رأى فيها 
قضية أكب����ر من صراع بين العرب والصهاين����ة، وإنما هي صراع بين 
األمة اإلس����المية بكاملها والعرب في القلب منهم، وبين االس����تعمار 
الغربي والكيان الصهيوني ليس إال رأس حربته، لذا رفع شعار القضية 

الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب و المسلمين.

لعوامل عدة أهمها تخاذل الح����كام العرب والطبقة الحاكمة، وظهور 
طبقة المثقفين المتغربين فكريا، وعدم تبوء الحركة اإلسالمية لدورها 
ومكانها بدأ التقزيم للقضية الفلسطينية لتصبح قضية صراع عربي 
– صهيوني ، وأمام مزيد من التكريس للعوامل السابقة وتحلل بعض 
األنظمة والحكام العرب من مسئولياتهم تجاه القضية الفلسطينية 
تم تقزيم القضية لتصبح صراعا فلسطينيا – صهيونيا، وهذا تزامن 
مع زيادة الضغط على الفلس����طينيين وتقليص المساعدات والدعم 
المقدم لهم مما أجبر القيادة الفلس����طينية عن التخلي عن فلسطين 
الكاملة من النهر إلى البحر، والقبول بأقل من 20%  منها )حدود 1967( 
والدخول في مستنقع السالم الوهم وصوال إلى أوسلو المشئوم، والذي 
حول جزءًا من الفلسطينيين كحارس أمن للكيان الصهيوني من الكل 

الفلسطيني وحقوقه وتطلعاته.
 ومع مزيد من االنهيار الفلس����طيني والعربي وزيادة العلو واالستكبار 
الصهيوني المدعوم من االس����تكبار العالمي وعلى رأس����ه الشيطان 
األكبر متمثال ف����ي اإلدارة الصهيوأمريكية، أصبح����ت األجواء مهيأة 
أكثر لممارس����ة مزيد من الضغط من قبل االستكبار الصهيوأمريكي 
ومن يدور في فلكه على الطرف الفلسطيني ليقبل بما يطرحه إلنهاء 
الص����راع مع الكيان الصهيوني ، والذي إن قدر له النجاح – ال قدر الله- 
فإن ذلك يعني انهاء وتصفية للقضية الفلس����طينية حسب الرؤية 
الصهيوينة، وربما أكثر بما ل����م يكن يحلم به الصهاينة في يوم من 

األيام الس����ابقة. أن ما يتم طرحه في المفاوض����ات التي تجري اليوم 
برعاية مصرية ودولية ممثلة بالمبعوث ميالدينوف إن قدر له أن يخرج 
ألرض الواقع، فإنه س����يحول وينقل القضية الفلسطينية من قضية 
سياس����ية وصراع حضاري ووجودي مع الكيان الصهيوني ومن يقف 
خلفه إلى قضية إنس����انية تهدف لتوفير ما يمكن الفلس����طينيين 
من االس����تمرار على قيد الحياة من مأكل ومش����رب, مقابل أن يتخلى 
الفلس����طينيون عن كل طموحاتهم بدء من فلس����طين من البحر إلى 
النه����ر وليس انته����اء بالتخلي ع����ن المقاومة وكل م����ا يزعج الكيان 
الصهيون����ي، وص����وال ألن يعيش ه����ذا الكيان على أرض فلس����طين 
المغتصبة بأم����ن وأمان، يقول الوزير الصهيون����ي يواف جاالنت في 
تصري����ح إلذاعة الجيش الصهيوني األح����د 2018/8/5 »ان المعروض 
اآلن بين إس����رائيل وحماس وما ناقش����ه الكابينت هو الهدوء الكامل 
ووقف كامل األعمال العدائية من غزة مقابل فتح معبر كرم أبو س����الم 
وتوسيع مس����احة الصيد إلى 6 أميال بحرية فقط«، مضيفا »يجب أن 
تتوقف البالونات والطائرات الحارقة والمسيرات وحوادث إطالق النار 
مقابل إدخال المزيد من المساعدات اإلنسانية لغزة«، فيما أكد مصدر 
صهيوني آخر رفيع  المس����توى أن االتص����االت الدائرة اآلن لتحقيق 
هدف واحد هو وقف إطالق النار وهدنة طويلة مقابل تخفيف الحصار 

وفتح معبر كرم أبو سالم وزيادة مساحة الصيد.
 إن مثل هذا الطرح ال يكمن خطره في تحويل القضية الفلس����طينية 

إلى قضية إنسانية تتعلق بالمأكل والمشرب والكهرباء بدال من كونها 
قضية سياس����ية ووجودية، فض����ال عن كونها مرك����ز ومحور الصراع 
الكوني بين الحق والباطل، بين الحضارة اإلسالمية وقيمها وعقيدتها 
وبين االستعمار الغربي وحضارته المادية ممثال برأس حربته الكيان 
الصهيون����ي، وإنما يكمن في أنه مقدم����ة لتطبيق صفقة القرن التي 
أعدته����ا اإلدارة الصهيوأمريكية بواش����نطن عل����ى أرض الواقع، تلك 
الصفقة التي هدفها الوحيد هو تصفية القضية الفلسطينية لصالح 

الرؤية والرغبة الصهيونية.
 أي���ا كانت المبررات التي سيس���وقها هذا الط���رف أو ذاك لتبرير 
مواقف���ه، فإن���ه يجب التأكيد عل���ى أن التاريخ والواقع والش���عب 
لن يرحم  ولن يس���امح أحدًا س���اعد أو س���اهم في تقزيم القضية 
الفلس���طينية إلى قضية إنس���انية )مأكل ومش���رب(، حفاظًا على 
موقعه ومكانته أو س���لطته أو مكاس���ب حققها لشخصه أو حزبه، 
وأن الواجب يفرض علينا كش���عب مجاه���د أن نتصدى لكل هذه 
المخططات والمقترح���ات، وأن نرفع صوتنا عاليا بأن قضيتنا هي 
قضية سياس���ية بامتياز، وهي قضية صراع وجودي وعقائدي مع 
ه���ذا الكيان الغاصب، فأن نموت واقفي���ن محافظين على ثوابتنا 
وكرامتنا وعزتنا وعقيدتنا خير لنا ألف مرة من أن تعيش أجسادنا 
بما لذ وطاب من أصناف الطعام والشراب ، فيما تقتل أنفسنا كل 

يوم مئات المرات بالذلة والمهانة وشعور اليأس واإلحباط. 

رأي

القضية الفلسطينية لم تكن ولن تكون قضية إنسانية
بقلم: تيسير الغوطي   
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أعلن أنا المواطنة / فداء رفيق رزق الشكري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803277946( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد عبد الله محارب تمراز
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)909119257( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أحمد عبد الفتاح أحمد طومان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)946170339( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / فاطمة محمد اسماعيل ابو مسامح 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
928551126  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
والصناعة  التجارة  ناش���دت غرفة 
الدولي  المجتمع  في محافظة غزة 
للضغ���ط على "إس���رائيل" إلنهاء 
المفروض  "اإلس���رائيلي"  الحصار 

على قطاع غزة.
وأكدت الغرف���ة في بيان صحفي، 
على أن القرار "اإلسرائيلي" الخاص 
بإغالق معبر كرم أبوس���الم لليوم 
الس���ابع والعش���رين على التوالي 
سيفاقم من األوضاع االقتصادية 
والمعيشية المتفاقمة أصال نتيجة 
الس���تمرار الحص���ار اإلس���رائيلي 
منذ م���ا يزيد عن 12 عامًا باإلضافة 
للحروب الثالث���ة التي تعرض لها 
والسياسات  واإلجراءات  قطاع غزة 
اإلس���رائيلية الخاصة بمنع إدخال 
البضائع إلى القطاع, حتى وصلت 
إل���ى أس���وأ أوض���اع اقتصادي���ة 
ومعيشية وإنسانية لم يسبق لها 

مثيل منذ عقود.
وقالت: إن كل المؤشرات تشير إلى 
خطورة ذلك وعلى رأسها معدالت 
البطالة التي تجاوزت 49%  حيث 
بلغ ع���دد العاطلين عن العمل ربع 
ملي���ون ش���خص, وارتف���ع معدل 
البطالة بين األفراد 20-29 سنة في 
ع���ام 2017 الحاصلين على مؤهل 
دبلوم متوس���ط أو بكالوريوس في 
قط���اع غزة إل���ى 73% , وتجاوزت 
معدالت الفق���ر 53% , وبلغ عدد 
الذي���ن يتلق���ون مس���اعدات من 
"االون���روا" والمؤسس���ات اإلغاثية 
الدولية والعربي���ة العاملة بغزة ما 

يزيد عن مليون شخص.
وأضاف���ت أن إغالق معب���ر كرم أبو 
س���الم أدى إلى نقص شديد في 
الس���لع والبضائع, وتوقف العديد 
من القطاع���ات االقتصادية وعلى 
رأس���ها قط���اع اإلنش���اءات الذي 
توقف بسبب منع دخول مواد البناء 

األساسية.
أن  إل���ى  الغرف���ة  واش���ارت 
المس���توردين تكب���دوا خس���ائر 
آالف  لوج���ود  نتيج���ة  فادح���ة 

الحاويات المعدة للدخول إلى غزة 
عالق���ة في الموانئ اإلس���رائيلية، 
حيث يضطر التجار لدفع رس���وم 
تخزين له���ذه البضائع قد تصل 
إلى 1000 شيكل شهريا للحاوية 
الواحدة, باإلضافة إلى تعرض تلك 
البضائع إلى التلف نتيجة لس���وء 
التخزين, كما أن كميات كبيرة من 
البضائع تحم���ل تواريخ صالحية 
وط���ول فت���رة تخزينه���ا س���وف 

يفقدها الصالحية.

المؤش���رات  كاف���ة  أن  وأك���دت 
أن  إل���ى  تش���ير  االقتصادي���ة 
قط���اع غزة دخ���ل مرحلة م���ا بعد 
الموت الس���ريري, وأصبح نموذجًا 
ألكبر س���جن في العال���م, مطالبة 
الدولية  والمنظمات  المؤسس���ات 
"إس���رائيل"  على  الفعلي  الضغط 
إلنهاء حصارها لقط���اع غزة وفتح 
كافة المعابر التجارية وإدخال كافة 
احتياج���ات القطاع وعلى رأس���ها 

مواد البناء دون قيود أو شروط.

غزة دخلت مرحلة ما بعد الموت السريري
»الغرفـة التجاريـة« تناشـد المجتمع الدولي 

غزة/ االستقالل:للضغـط علـى »إسرائيـل« إلنهـاء الحصـار
أعلن اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة االنتهاء من إنش���اء 166 حظيرة أغنام 

لمربين يعانون من ظروف معيشية صعبة.
وأوضح االتحاد في بيان صحفي أمس الثالثاء، أن الحظائر باتت مهيأة بظروف صحية 

وبيئية مناسبة لتربية األغنام في مناطق القطاع، بمساحة 24 متًرا لكل حظيرة.
وأشار إلى أن النشاط تضمن أيًضا تطعيم 43 ألف جرعة تسمم معوي، موزعين على 
2400 مستفيد من مربي األغنام في القطاع، باإلضافة إلى تزويد مجموعة كبيرة من 
المستفيدين بالهرمونات واالسفنجات ل�1500 رأس من النعاج من أجل زيادة اإلنتاج 

الحيواني لتحسين مستوى دخل المربين.
كما ش���مل زيارات بيطرية لكافة المستفيدين لتحسين النسل والسالالت ومعالجة 

األغنام من جميع األمراض واألوبئة.
وذكرت أن المش���روع ج���اء "من أجل دعم وتعزيز صم���ود المزارعين وتمكينهم من 

الوصول إلى مصادر رزقهم من خالل تقديم البرامج والمشاريع المختلفة".
ولفتت إلى أن ذلك النش���اط يأتي ضمن مشروع "دعم صمود المزارعين والصيادين 
ومربي األغنام في قطاع غزة"، الذي ينفذ بالش���راكة مع مؤسسة "أوكسفام"، بتمويل 

من المساعدات العالمية– كندا.

»العمل الزراعي« ينتهي من
 إنشاء 166 حظيرة أغنام بالقطاع

االستقالل/ وكاالت:
وقع الس���فير الفلس���طيني لدى أندونيس���يا زهير الش���ن، مع وزير التجارة االندونيسي 
انغريتاستو لوكيتا، اتفاقية إعفاء الضرائب عن التمر وزيت الزيتون الفلسطيني في مقر 

وزارة التجارة االندونيسية.
وأوضح الس���فير الش���ن لدى لقائه لوكيتا على هامش توقيع االتفاقية، أن وزير التجارة 
االندونيسي، طلب قائمة بالمنتوجات الفلسطينية األخرى التي ينوي الجانب الفلسطيني 
إعفاءها من الضرائب، مؤكدًا دعم الرئيس جاكو ويدودو لنضال الش���عب الفلس���طيني 

وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وشكر الس���فير الش���ن، الرئيس األندونيس���ي والوزير والحكومة على دعمهم للقضية 
الفلس���طينية، مشيرًا إلى إمكانية عقد لقاء بين وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة ووزير 
التجارة االندونيسي لتوقيع االتفاقية األشمل لجميع المنتوجات الفلسطينية التي ينوي 
الجانب الفلس���طيني إعفاءها من الضرائب. وأكد السفير الشن، على أهمية هذه الخطوة 

والخطوات القادمة في دعم االقتصاد الفلسطيني في ظل الحصار اإلسرائيلي الخانق.

أندونيسيا تعفي التمر وزيت 
الزيتون الفلسطيني من الضرائب

االستقالل/ وكاالت:
تعاف����ت الليرة التركية أم����ام الدوالر وعمالت 
أخرى ف����ي التعامالت المبك����رة أمس الثالثاء 
في أعقاب الحديث عن تفاهم تركي أميركي 

بشأن العقوبات.
وقلصت الليرة التركية من خسائرها، حيث 
بلغ س����عر صرف الدوالر الواحد 5.19 ليرات 
صباح أمس الثالثاء، بعدما كانت قد بلغ 5.4 
ليرات مساء االثنين، وفق ما أورد موقع ترك 

برس.
أنق���رة  أن  إعالمي���ة  مص���ادر  وذك���رت 
وواش���نطن توصلتا إل���ى توافق يهدف 
لمواصلة المحادثات الدبلوماس���ية، على 
أن يزور وفد تركي الواليات المتحدة خالل 

يومين.
وكانت العملة التركية انخفضت إلى مستوى 
قياس���ي جديد بلغ 5.5 ليرات للدوالر بعد أن 
قالت إدارة الرئي���س األميركي دونالد ترمب 

إنه���ا تراجع اإلعف���اءات المقدمة لتركيا من 
الرس���وم الجمركي���ة، وهي خط���وة قد تضر 
بواردات من تركي���ا تصل قيمتها إلى 1.66 

مليار دوالر. 
وفرض���ت وزارة الخارجية األميركية الخميس 
الماضي، عقوبات على وزيري الداخلية والعدل 
التركيين، على خلفية قضية القس األميركي 
أندرو برانسون الذي يحاكم بتهم التجسس 

واإلرهاب.

 الليرة التركية تتعافى إثر تفاهم مع أمريكا بشأن العقوبات

االستقالل/ وكاالت:
حّذر الرئي����س األميركي دونالد ترمب العالم م����ن التعامل تجاريًا مع 
إيران، مشيدًا بالعقوبات التي وصفها بأنها "األكثر إيالًما على اإلطالق" 
التي فرضتها واشنطن ودخلت حيز التنفيذ أمس الثالثاء وسط مزيج 

من مشاعر الغضب والتحدي في الجمهورية اإلسالمية.
وقال ترمب في تغريدة على "تويتر": إن "العقوبات األمريكية ُفرضت 
رسميًا. هذه العقوبات هي األكثر إيالًما التي يتم فرضها على اإلطالق، 

وفي نوفمبر، سيتم تشديدها إلى مستوى جديد".
وأض����اف أن "أي جهة تتعام����ل تجاريا مع إيران لن يك����ون بإمكانها 
التعامل تجاريا مع الواليات المتحدة. ال أسعى إلى شيء أقل من السلم 

العالمي". على حد قوله.
وس����ارعت حليفتا إيران األبرز موس����كو ودمش����ق إل����ى إدانة التحرك 
األميركي، حيث أعربت روس����يا عن "خيبة أملها الشديدة"، مؤكدة أنها 
"س����تقوم بكل ما يلزم" لحماية االتفاق النووي وعالقاتها االقتصادية 
مع إيران، ف����ي حين وصفت الحكومة الس����ورية العقوبات بأنها "غير 

مشروعة".
ووعد ترمب منذ ترش����حه للرئاسة باالنسحاب من االتفاق النووي الذي 
أبرمته طهران مع قوى العال����م في 2015 وهو ما قام به بالفعل في 8 

مايو الماضي.
وأثار االنس����حاب األميركي من طرف واحد اس����تياء األطراف الموقعة 
األخرى، ال س����يما األوروبيين الذين أبدوا تصميمهم على الحفاظ على 

النص. 
وفي غضون ساعات من بدء تطبيق العقوبات، أعلنت مجموعة "دايملر" 
األلمانية لصناعة السيارات توقيف أنشطتها التجارية في إيران رغم 
إعالن االتحاد األوروبي عن "تصميمه على حماية الجهات االقتصادية 

األوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران".
وتشمل الرزمة األولى من العقوبات األميركية التي دخلت حيز التنفيذ 
أمس تجميد التعامالت المالية وواردات المواد األولية، كما تستهدف 

قطاعي السيارات والطيران التجاري.

رام الله/ االستقالل:
وقع���ت وكالة غ���وث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين "األونروا"، أم���س الثالثاء، 
بمدينة رام الل���ه، اتفاقية دعم وتمويل مع 
الحكوم���ة الصينية، بقيم���ة 2.35 مليون 

دوالر.
ووقع االتفاقية المخصصة لبرنامج الطوارئ 

لغزة، وتوزيع المواد الغذائية للعام 2018، 
عن األونروا المف���وض العام بيير كرينبول، 
وعن الحكومة الصينية سفيرها لدى دولة 

فلسطين جيو وين.
وأعلنت األونروا أن هذه المنحة س���توظف 

لشراء مواد غذائية لالجئين في قطاع غزة.
وقال الس���فير وين: إن حكومة بالده تدعم 

الش���عب الفلس���طيني وقضيته العادلة، 
وندعو كاف���ة الدول لدعم األون���روا، وزيادة 

التمويل المقدم للوكالة.
وكانت الصين قدمت مساهمة العام الماضي 
لألونروا بقيمة 350 ألف دوالر لدعم ميزانية 
البرامج في األونروا، والدعم المقدم هذا العام 

هو األعلى من الحكومة الصينية.

الحكومة الصينية تقدم أكثر من مليوني دوالر لألونروا

مع دخول العقوبات األمريكية حيز التنفيذ
ترمب يحذر »العالم« 

من التعامل تجاريًا مع إيران

الغرفة التجارية الفل�سطينية يف غزة
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أعلن أنا المواطن/ حسام عز سالم النباهين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903075372 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/نجاح يوسف عطية القدرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)958941528 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عزيز صالح عبد المعطي مش���تهى 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)945915327( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/صهيب زكي فايز البطران
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)8045024581( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
الثالثاء،  أعلنت الس����لطات المصرية، أمس 
اإلفراج عن 1118 س����جينًا بعفو رئاسي، في 

ثاني قرار بالعفو عن السجناء خالل أسبوع.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها: 
"انتهت أعمال لجان مصلحة الس����جون إلى 
انطباق القرار على 395 نزيال    في السجون 
يس����تحقون اإلفراج عنهم بالعفو، واإلفراج 

الشرطي عن 723 آخرين".
و"اإلف����راج الش����رطي"، يتطل����ب توافر عدة 
ش����روط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم 
به����ا، والبعض اآلخر بالم����دة التي يجب أن 

يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضال عن 
الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم 

عليه ذاته.
ولم يوضح البي����ان، ما إن كانت تضم قائمة 
المف����رج عنهم أي����ًا من المس����جونين على 

خلفية سياسية.
والجمعة الماضي، أعلن����ت مصر اإلفراج عن 
66 س����جينًا، بموجب عفو رئاسي، عقب أيام 
من انعقاد مؤتمر للش����باب حضره الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، غرب القاهرة، 
اعتاد إصدار قرارات بالعفو عن السجناء أثناء 

أو عقب انعقاد مؤتمرات مماثلة للشباب.

وف����ي مايو/أيار الماضي، أصدر السيس����ي، 
قرارًا بالعفو عن 332 س����جينًا من الش����باب 
المتهمي����ن بالتظاهر والح����االت الصحية، 

حسب بيان رئاسي آنذاك.
ونهاية أكتوبر/ تش����رين األول 2016، 
قرر السيس����ي، تش����كيل لجنة لبحث 
العفو عن شباب محبوسين في قضايا 

مختلفة.
وفي الش����هر التالي، تم اإلفراج بالفعل عن 
نحو 82 شخصًا ضمن قائمة أولى، تالها في 
مارس/ آذار 2017، إطالق سراح قائمة ثانية 

تشمل 203 سجناء.

مصــر: اإلفـراج عــن 1118 سجينـًا بعفـو رئاسـي

االستقالل / وكاالت
وصل ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، أمس الثالثاء، العاصمة المصرية 

القاهرة، في زيارة غير معلنة وغير محددة المدة.
واس���تقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيس���ي، آل نهي���ان، عقب وصوله مطار 
القاهرة الدولي، وسط تشديدات أمنية مكثفة داخل باحة المطار والمنطقة المحيطة 
به، وفق مصدر مالحي. وقال المتحدث باس���م الرئاس���ة المصرية، بسام راضي، في 
تصريح لوكالة األنباء الرس���مية، إن اللقاء يتناول  س���بل تعزيز العالقات الثنائية، 
فضالاً عن بحث آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا اإلقليمية ذات االهتمام 

المشترك .
وتعد اإلمارات إحدى أكبر الدول الخليجية الداعمة والمساندة للنظام المصري الحالي، 
وكان أبرزها في أبريل/ نيسان 2016، حيث تعهد آل نهيان، في ختام زيارته لمصر 
وقتها بتقديم 4 مليارات دوالر دعمًا لمصر؛ اثنان منها لالس���تثمار في عدة مجاالت 

تنموية، واثنان وديعة في البنك المركزي المصري لدعم االحتياطي النقدي.

ولي عهد أبو ظبي يصل 
القاهرة في زيارة غير معلنة 

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت إحصائيات أصدرتها المديرية العامة للجوازات بالسعودية أمس الثالثاء، وصول 
أكثر من 899 ألف ش���خص من خارج المملكة ألداء مناس���ك الح���ج عبر الموانئ الجوية 

والبرية والبحرية.
وأظه���رت اإلحصائيات أن ع���دد الحجاج الواصلي���ن ارتفع بأكثر م���ن 57 ألفًا عن عدد 
القادمين خالل نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7% . وأوضحت الجوازات أن عدد 
الحجاج القادمين جوًا بلغ نحو 860 ألفًا من إجمالي الواصلين. وكانت وزارة الحج والعمرة 
السعودية أعلنت في األول من ذي القعدة )24 تموز/يوليو الجاري( بدء توافد الحجاج إلى 

منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية.

أكثر من 899 ألف حاج يصلون 
السعودية ألداء المناسك

االستقالل/ وكاالت:
أخلت الش���رطة األلمانية، أمس الثالثاء، مطار مدينة فرانكفورت، بسبب "خرق 

أمني"؛ ما أدى إللغاء وتأخير 200 رحلة جوية.
وكتبت ش���رطة مطار فرانكفورت، عبر حس���ابها على موقع "تويتر"، أن "هناك 

عملية أمنية في أجزاء من القاعة 1 في المطار".
وتابع���ت: "هذا يش���مل وقف إجراءات صع���ود الركاب على الطائ���رات وإخالء 

المنطقة التي تجري فيها العملية من الركاب".
وفي تغري���دة أخرى على الصفحة، أوضحت الش���رطة: "أطلقنا العملية األمنية 
بس���بب ورود معلومات عن دخول شخص واحد على األقل إلى المنطقة األمنية، 

بغير وجه حق"، دون مزيد من التفاصيل.
من جهتها، قالت صحيفة "بيلد" المحلي���ة )خاصة( نقال عن مصادر رفيعة لم 
تسمهًا، إن العملية األمنية في المطار تأتي على خلفية اختراق عائلة مكونة من 

شخصين بالغين وطفلين، نظام المراقبة األمنية، دون تفتيش.
وأضاف���ت "ال يوجد أي أدل���ة على وجود دوافع إرهابي���ة أو إجرامية وراء تصرف 

العائلة".
وحس���ب وكالة األنباء األلمانية، فإن 200 رحل���ة جوية )كان منتظرا إقالعها من 
القاعة المذكورة( تأثرت بالعملية األمنية، بينها 50 تم إلغاؤها، وتأخر العشرات، 

كما تضرر 13 ألف راكب.

االستقالل/ وكاالت:
عبرت روس���يا أمس الثالثاء عن "خيبة أملها الش���ديدة" إثر إعادة فرض 
العقوبات األميركية على إيران مؤكدة أنها ستقوم "بكل ما يلزم" إلنقاذ 
االتفاق النووي اإليراني الذي تس���عى واش���نطن، بحس���ب قولها، إلى 

"نسف" تطبيقه.
وقالت الخارجية الروس���ية في بيان "نش���عر بخيبة أمل شديدة إثر قرار 
الوالي���ات المتحدة إعادة العمل بعقوباته���ا الوطنية على إيران" مؤكدة 
أن موس���كو "س���تقوم بكل ما يلزم" لحماية االتفاق الن���ووي وعالقاتها 

االقتصادية مع ايران.

ألمانيا: إلغاء وتأخير 200 
رحلة من مطار فرانكفورت 

بسبب »خرق أمني«

روسيا تعبر عن »خيبة أملها 
الشديدة« بسبب العقوبات 

األميركية على إيران

االستقالل/ وكاالت:
قال مسؤول بوزارة الخارجية األمريكية إن الواليات المتحدة 
طلبت من الحكومة السعودية مزيدًا من المعلومات بشأن 

احتجاز نشطاء وحّثتها على احترام اإلجراءات القانونية.
ج���اء ذلك في أول تعليق من واش���نطن من���ذ اندالع نزاع 
دبلوماسي بين الرياض وأوتاوا )العاصمة الكندية( بسبب 

اعتقال نشطاء حقوقيين.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية األمريكية في بيان "طلبنا 
من حكومة المملكة العربية السعودية معلومات إضافية 
بشأن احتجاز العديد من النشطاء" واصفا المملكة وكندا 

بأنهما "حليفان مقربان".
وأضاف المسؤول: "نواصل تش���جيع حكومة السعودية 

على احترام اإلجراءات القانونية ونشر معلومات حول وضع 
القضايا القانوني���ة". وكانت كندا رفضت اإلثنين التراجع 
عن دفاعها عن حقوق اإلنسان بعد أن جّمدت السعودية 
التعام���الت التجارية واالس���تثمارات الجدي���دة وطردت 
ا على مناشدة أوتاوا للرياض اإلفراج عن  السفير الكندي رّداً

نشطاء من المجتمع المدني.

أمريكا تطلب من السعودية تفاصيل بشأن احتجاز نشطاء

االستقالل/ وكاالت:
يجت���اح كاليفورني���ا راهن���ًا أكبر حريق 
ف���ي تاريخه���ا الحديث ورقعت���ه آخذة 
في االتس���اع في ش���مال أكثر الواليات 

األميركية تعدادًا للسكان.
ويعود الحريق القياس���ي الس���ابق في 
كاليفورني���ا الواقعة في غ���رب الواليات 
المتح���دة إلى ثمانية أش���هر فقط. وقد 
قضى نحو عش���رة أش���خاص منذ بداية 
فصل الصيف في الحرائق التي تجتاح 
الوالي���ة. وق���د س���يطرت ف���رق االطفاء 
على الحريق الذي س���مي "مندوس���ينو 
كومبليكس" بنسبة 30 % تقريبًا، على ما 
ذكرت هيئة "كالفاير" لمكافحة الحرائق 
في والية كاليفورنيا. وأسفر الحريق عن 

سقوط قتيلين على األقل.
واندلع الحريق ف���ي بؤرتين متجاورتين 
ف���ي 27 تموز/يوليو والتحمت���ا االثنين 
لتشكال أكبر حريق تشهده كاليفورنيا. 
وقد أتى على 114850 هكتارا أي مساحة 

مدينة لوس أنجليس المترامية األطراف. 
وه���و تاليًا أكبر م���ن حري���ق "توماس" 
القياس���ي الذي التهم في كانون األول/

ديسمبر الماضي 114078 هكتارا.
وينتش���ر في منطقة أخرى من ش���مال 
كاليفورني���ا من���ذ 23 تموز/يوليو حريق 

مدمر آخر س���مي "كار"، تس���بب بمقتل 
سبعة أشخاص وأتى على أكثر من 1600 

مبنى من بينها حوالى ألف مسكن.
وأدى حري���ق "فرغس���ون" الكبي���ر ف���ي 
المنطقة نفس���ها الذي اندل���ع في 13 
تموز/بوليو إل���ى مقتل إطفائيين اثنين 

وإلى إغالق متنزه يوس���يميتي الوطني 
جزئيًا في خضم الموسم السياحي. وقد 

تم احتواء الحريق بنسبة 38 %.
ويكاف���ح أكث���ر م���ن 14 أل���ف إطفائي 
الحرائق المختلف���ة المندلعة في والية 

كاليفورنيا.

كاليفورنيا تشهد أكبر حريق في تاريخها الحديث

حرائق كاليفورنيا
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ محاسن سعيد حسين سعد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)935930743 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن/ محمود محمد عي���اده ابو خوصة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803543420( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ مدحت نبية رشدي جبريل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)910088392( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ ناهد محمد فضل عبد الهادي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800769690( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواط���ن/ احم���د نبيل احم���د نصر  عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)801421710 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعل���ن أن���ا المواطن/عبدالرحمن محم���د عبدالكريم ابو 
شاويش  عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل 
رقم )800186850 ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

الداخل المحتل/ االستقالل:
بينم���ا تس���عى قي���ادات درزي���ة في 
"إسرائيل" إلى تقليص إسقاطات "قانون 
القومي���ة" والقبول بوعود رئيس حكومة 
االحتالل بنيامين نتنياهو، تزداد أصوات 
شبابية فلسطينية درزية مطالبة بالعودة 
إلى الجذور العربية الفلسطينية، ورفض 
الحقوق المشتقة من الخدمة في جيش 

االحتالل "اإلسرائيلي".
وأكد ناشطون ش����باب على أهمية تعزيز 
القومية العربية والهوية الوطنية وترسيخ 
المواطن����ة الكاملة ك����ون الع����رب الدروز 
أصحاب الوطن، وكحق وليس مّنة من أحد.

وقال الناشط ضد التجنيد اإلجباري للعرب 
ال����دروز وعض����و ح����راك "ارفض. ش����عبك 
بيحميك"، سامر عساقلة، من بلدة المغار، 
ل�"عرب 48" إنه "في ما يتعلق بما يس����مى 
"قان����ون القومية" فهو لي����س حدثًا خاصًا 
أو مفاجئًا إنما هو مش����روع يحضر له منذ 
س����نوات. وما ج����اء به ه����ذا القانون ليس 
غريبا علينا، فإسرائيل لطالما كانت كذلك 
تحاول تهويد كل ش����يء، وتحاول جاهدة 

محو ذاكرة النكبة والقرى المهجرة.

وأض����اف أن م����ا أحدثه القان����ون هو هذه 
الصح����وة خاصة ل����دى القي����ادة الدينية، 
وكذل����ك لدى القي����ادة السياس����ية التي 
تنش����ط في إطار األح����زاب الصهيونية، 
والت����ي تماش����ت دوم����ًا مع السياس����ات 
اإلس����رائيلية دون أي معارض����ة قد ترتبط 
بالتماهي م����ع المجتمع الفلس����طيني أو 
قضايا ش����عبهم. وهذا نتاج 70 عامًا... إذ 
أنتجت إسرائيل هذه القيادات التي لربما 
تصحو، اليوم، بعد س����ن قان����ون القومية 

الذي قالها بصراح����ة: إنه ال مكان لكم في 
الدولة التي تعرف نفسها بأنها يهودية".

بدورها قالت الناش����طة هدية كيوف، من 
عس����فيا، إن "قانون القومي����ة جاء ليكرس 
الوضع القائم قبل سن القانون، ولم يجدد 
ش����يئًا. منذ الع����ام 1948 ولغاي����ة اليوم 
تعاقب����ت السياس����ات العنصرية تجاهنا 
نحن الفلس����طينيين بمن فيه����م الدروز، 
عبر ممارسات القمع واإلهمال واإلفقار. جاء 
هذا القانون للتأكيد على هذه السياسات 

وليؤكد أن "إس����رائيل" دولة يهودية وال 
مكان لغير اليهود في هذه الدولة".

بدوره قال الصحافي مرشد بيبار ل�"عرب 
48" إن "قانون القومية عنصري بامتياز، 
ويم���س المواطني���ن الع���رب، وعليه 
سيكرس رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
االنتخابي  خطاب���ه  نتنياهو،  بنيامين 
في االنتخابات البرلمانية القريبة، وهو 
أصال لم يك���ن بحاجة له���ذا القانون، 
ف�"إس���رائيل" قائمة من���ذ 70 عامًا من 
دون ه���ذا القانون الذي يعتبر أس���وء 

القوانين العنصرية في العالم".
التس���وية"  إلى "اقتراح  وتطرق بيب���ار 
للقي���ادات  نتنياه���و  قدم���ه  ال���ذي 
الدروزية، بالق���ول إن "من يس���عى إلى 
تسويات على أس���اس فئوي أو طائفي 
ال يقل عنصرية عن كل من دعم قانون 
القومية، ومن لم يستطع رؤية التمييز 
من���ذ قب���ل 70 عامًا كانت عل���ى عينيه 
غشاوة، وهذا الرد كان متوقعًا خصوصًا 
وأن شرائح واسعة لم تع نظرة "إسرائيل" 
الحقيقية للعرب ال���دروز، والقانون أزال 

الغشاوة عن عيون الكثيرين.

ناشطون عرب دروز: »قانون القومية« يزيل غشاوة 70 عامًا

الداخل المحتل/ االستقالل
قدم���ت القي���ادة العربي���ة في 
لما  التماس���ًا  المحتل  الداخ���ل 
يس���مى "محكمة العدل العليا" 
"اإلسرائيلية" ضد قانون القومية 
ال���ذي تم المصادق���ة عليه في 
إلى  ويهدف  مؤخًرا،  "إسرائيل" 
تعزي���ز الطابع اليهودي للكيان 
ه���ذا  ويأت���ي  "اإلس���رائيلي". 
االلتماس بعد التماس مش���ابه 
قدمه نواب دروز في الكنيست 

قبل أسبوع ضد القانون.
وناشد الملتمسون ضد القانون 
التدخل  العليا  الع���دل  محكمة 
في تش���ريع القانون، مع العلم 
أن تدخال كهذا س���يعد سابقة 
تاريخية في "إسرائيل" نظرًا إلى 
أن القانون سن كقانون أساس. 
القانون  وطالب ه���ؤالء إبط���ال 
ألنه يمس بحقوق اأٌلقليات في 
"إس���رائيل" ويكرس العنصرية 

حسب الملتمسين.
وجاء في االلتماس الذي تقدمت 
ب���ه لجن���ة المتابع���ة العربية، 
والقائم���ة العربية المش���تركة، 
ومرك���ز القانون “عدال���ة”: “ال 
يوجد اليوم في دستور أي دولة 
ح���ول العالم بند يقتصر الدولة 
ونظام الحكم على مجموعة إثنية 
الدولة  واحدة، وينص عل���ى أن 
ه���ي حصريًا لمجموع���ة إثنية 
واحدة”. وتابع “ال يوجد دستور 
واحد حول العالم ال يشمل بندًا 
ينص على المساواة بين جميع 

مواطنيها وسكانها”.
وكت���ب الملتمس���ون كذل���ك: 

وبش���كل  القومي���ة،  “قان���ون 
مخال���ف للقان���ون الدول���ي، ال 
يعت���رف ب���أي ح���ق جماع���ي 
للع���رب كأقلية قومي���ة، مقابل 
االعت���راف بع���دد كبي���ر م���ن 
الحق���وق الجماعي���ة الحصرية 
لليهود، كما لو أن اليهود أقلية 
في الدول���ة ويحتاجون لحماية 
خاص���ة. باإلضافة لذل���ك، فإن 
هذا القانون ينتقص من مكانة 

اللغ���ة العربية كلغة رس���مية، 
وبالتالي يس���عى إل���ى اإلعالن 
ألول م���رة أّن اللغ���ة العربية لن 
تكون لغة رس���مية في البالد”. 
وأش���اروا إلى أن القان���ون الذي 
يلغي الحقوق المدنية والقومية 
هو  وطنهم  في  للفلسطينيين 
قانون عنصري، استعماري وغير 

شرعي”.
وكانت وزيرة العدل اإلسرائيلية، 

أيليت ش���اكيد، قد تطرقت إلى 
االلتماس ض���د القانون واللجوء 
إل���ى محكم���ة الع���دل العلي���ا 
بهدف إبطاله، فأرس���لت رسالة 
حازمة مفادها أن إبطال القانون 
السلطات  فصل  بمبدأ  سيمس 
النظ���ام  ال���ذي يق���وم علي���ه 
الباب  وس���يفتح  الديموقراطي 
أمام حرب بين الس���لطات على 

حد تعبيرها.

القيــادة العربيـة فــي الداخــل تلجـأ 
إلى المحكمة العليا إلبطال قانـون »القوميـة«

القدس المحتلة/ االستقالل:
تسبب إضراب أعضاء نقابة التمريض اإلس����رائيلية، أمس الثالثاء، بإرباك في تقديم 
الخدم����ات الصحية في المراكز الطبية والمستش����فيات اإلس����رائيلية داخل األراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وكانت نقابة الممرضين اإلس����رائيلية قد قّررت خوض إض����راب احتجاجي، تنديدا ب� 
"تقاعس الس����لطات األمنية عن التعامل مع أحداث العنف الخطيرة التي يتعرض لها 

أعضاؤها العاملون في المستشفيات والمراكز الصحية"، كما قالت.
بدورها، هّددت "نقابة العمال العامة في إس����رائيل" )الهستدروت( بتصعيد اإلضراب 

االحتجاجي إلى إضراب شامل، في حال عدم انصياع الحكومة لمطالب المضربين.
وفي السياق ذاته، نقلت هيئة البث اإلسرائيلية )رسمية( عن نائب المدير العام لوزارة 
الصحة اإلسرائيلية، قوله "إن التفاوض مع نقابة الممرضين سيستمر لمنع اإلضراب".

وأوضح أن الفضاء على ظاهرة العنف في المنشآت الصحية اإلسرائيلية أو تقليصها، 
"أمر ال يمكن إتمامه بين عشية وضحاها".

وتتحّدث تقارير عبرية عن تفاقم حاالت العنف داخل المش���افي اإلسرائيلية، مسّجلة 
معّدالت غير مس���بوقة، مش���يرة إلى تعّرض ش���ريحة كبيرة من األطب���اء والممرضين 
والممرض���ات خالل اآلون���ة األخيرة العت���داءات بالض���رب من قبل مرافق���ي المرضى 

والمراجعين.

إضراب الممرضين يربك 
المرافق الصحية »اإلسرائيلية« 

القدس المحتلة/ االستقالل:
توقع عدد من كبار المسؤولين اإلسرائيليين بأن العقوبات االقتصادية  األمريكية 
المفروض���ة على إيران "لن تؤدي إلى تغيير الس���لطة فيها"، وفقا لما نقلته عنهم 

هيئة البث اإلسرائيلية.
فيما أبدى جهاز االس���تخبارات اإلس���رائيلي تفاؤله بش���أن إمكانية التوصل إلى 
اتفاق نووي جديد مع إيران، بالتزامن مع سريان العقوبات األمريكية التي رأى أنها 

"ستشّكل عنصرًا ضاغطًا على طهران للتغيير من سياستها".
ونقلت هيئة البث اإلس���رائيلية الرسمية عن مسؤول كبير في جهاز االستخبارات، 

قوله "نريد تغييرًا في السياسة، لكن ال توجد طريقة لمعرفة متى سيحدث هذا".
وتس���تهدف حزم���ة العقوبات األمريكية، الت���ي دخلت حيز التنفي���ذ اعتبارا من 
الساعات األولى أمس الثالثاء، المشتريات اإليرانية بالدوالر وتجارة المعادن وغيرها 

من التعامالت والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في إيران.

»إسرائيليون«: العقوبات األمريكية 
على إيران لن تغير السلطة فيها

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال وزير الحرب "اإلسرائيلي"، أفيغدور ليبرمان، أمس الثالثاء، إن النظام السوري يعمل على 
إعادة تأهيل جيشه بعد إعادة سيطرة قواته على معظم مساحات سورية، وتابع أن “الجيش 
اإلس����رائيلي يدرك ذلك وعلى أهبة االستعداد ألي سيناريو ويراقب كل التطورات”. وقال 
ليبرمان خالل زيارته لموقع تدريب جيش االحتالل اإلسرائيلي في الجوالن السوري المحتل 
“إننا نشاهد في الجانب الثاني من الحدود الجيش السوري يتعاظم ويقوم ببناء قوات برية 
واسعة وجديدة ستعود إلى ما كانت عليه في الماضي وربما أكثر من ذلك”. وأضاف ليبرمان 
خ����الل جولة قام بها برفقة رئيس أركان جيش االحت����الل غادي ايزنكوت لقوات المدرعات 
االسرائيلية في مرتفعات الجوالن المحتلة أن الجيش السوري نشر قواته بشكل كبير على 
الحدود ش����ماال. وأضاف ليبرمان أن الجيش السوري يتوسع في مناطق نشر قواته وهناك 

تخوفات من محاولته السيطرة على االراضي الحدودية مع الجوالن المحتل.
وأوضح ليبرمان أن الجيش اإلسرائيلي يستعد لكافة السيناريوهات في هذا القطاع.

وأعلن جيش االحتالل، الخميس الماضي، إنهاءه تمرينًا عسكريًا يحاكي حربًا في ما يطلق 
عليه “الجبهة الشمالية” وقصد من خاللها التي تضم سورية ولبنان.

وكرر المس���ؤولون اإلسرائيليون في األس���ابيع مطالبتهم األخيرة بالحفاظ على اتفاقية 
فك االشتباك لعام 1974 مع سورية والقاضي بإقامة منطقة عازلة حدودية. وجاءت هذه 
المطالبة مع تقدم الجيش الس���وري في الجنوب واس���تعادته المعبر الحدودي مع الجزء 

المحتل للجوالن من قبل "إسرائيل".

ليبرمان: الجيش السوري 
يتعاظم وجيشنا مستعد 

لكافة السيناريوهات

نا�ضطون عرب يتظاهرون �ضد قانون القومية 

الكني�ضت الإ�ضرائيلي

االستقالل/ وكاالت:
ابتك���ر باحث���ون أميركي���ون قناعًا 
جدي���دًا يعم���ل بتقني���ة الواق���ع 
االفتراض���ي سيس���اعد المصابين 
الناحي���ة القانونية أن  بالعمى من 
يروا من جديد. وأشار الباحثون إلى 
أن القناع الجديد س���يمكن مرتديه 
من تقري���ب الرؤية على أي ش���يء 
ينظر إليه، ومن ث���م تقزيم النقاط 
العمي���اء التي تنتج ع���ن الضمور 
البقعي، وبذلك تختفي البقع تماما.

وأوضح مطورو القن���اع الذي يطلق 
عليه الباحثون وهم من جامعة جون 
هوبكنز، مؤسس���ة منارة ش���يكاغو 
للمكفوفي���ن و جامع���ة كاليفورنيا 
في بيركلي، اسم )IrisVision (، أنه 

ساعد في اس���تعادة حدة الرؤية من 
400/20 إلى 30/20.

وعب���ر الباحثون عن أملهم بأن تك���ون تلك التكنولوجيا 
الجدي���دة أقل م���ن حيث التكلفة، أس���هل على صعيد 
االس���تخدام وأكثر فعالية كعالج ل���كل من يعاني من 

اضطرابات في الرؤية.
ويشير باحثون من المعهد الوطني للعيون في الواليات 
المتح���دة إلى أن الضمور البقع���ي المرتبط بالتقدم في 
السن هو السبب الرئيس���ي لفقدان البصر لمن يبلغون 
من العمر ) 50 عامًا( فأكثر. وينتج عن تلك الحالة تشوش 
في الرؤي���ة أو حتى ظهور "نقاط أو بق���ع عمياء" رمادية 

اللون في مجال الرؤية قد يزداد حجمها مع مرور الوقت.
ولفت الباحثون إلى أن قناع IrisVision يعمل باستخدام 
برنامج يتم تحميله على هاتف سامسونغ غاالكسي إس 
7 أو إس 8 لتس���جيل ما يراه المستخدم وعرض الصور 
ر  في الوقت الحقيقي. وبمقدور المستخدم أيضًا أن ُيَكبِّ
جزءًا معينًا من الصورة دون تش���ويه أو تشويش الرؤية 
المحيطي���ة، ما يس���مح بتصغير النق���اط العمياء حتى 
تختفي. كما تس���مح التقنية المبتكرة المستخدمة في 
القناع للمستخدمين أن ينتقلوا بسالسة من قراءة إحدى 
الصح���ف إلى التركي���ز على وجه ش���خص دون الحاجة 

لضبط أي إعدادات.

2018األربعاء    ذو القعدة         هـ   أغسطس         م    2614398

االستقالل/ وكاالت:
الكثير من المعادالت الرياضية، حتى وإن كانت بسيطة 
في صيغتها، قد تفقدك صوابك، منها هذه المعادلة، 

وفق موقع بوب شوغر:
])3( 2/6[ 

وهذا السؤال طرحه حساب على يوتيوب في أغسطس/
آب 2016، ولك���ن مح���اوالت الناس ما زالت مس���تمرة 
للتوصل إلى اإلجابة الصحيحة التي تراوحت بين 1 و9.

وإليجاد حل له���ذه المعادلة علي���ك أن تتذكر قاعدة 
األق���واس واألس والضرب والقس���مة والجمع والطرح، 
المعروف���ة اختص���ارًا باإلنجليزي���ة باس���م "بدماس" 

.)PEDMAS(
ولكي تجد حال لمس���ألة بهذه القاع���دة يتعين عليك 
التعاطي أوال مع األق���واس واألس، ومن ثم تنتقل من 

اليسار إلى اليمين لحل العمليات الحسابية األخرى في 
المعادلة.

الحل األول قد يكون كالتالي: )3( 2/6، وهذا يؤدي إلى 
)3 ضرب 3( ليكون الجواب النهائي 9.

آخرون توصل���وا إلى حل آخ���ر: 2/6 )3( ليؤدي إلى 6/6 
والجواب هناك 1.

ووفق حساب بريش تولووكر الذي وضع المعادلة، فإن 
الجواب األول مبني على الطريقة القديمة في تفس���ير 

إشارة القسمة.
فكتب "تاريخيًا، تستخدم اإلشارة )/( لتعني أن عليك 

أن تقسم على العدد الكلي الواقع على يمين الرمز".
لذل���ك ف���إن توصلك إل���ى الحل )1( فه���ذا ليس 
صحيحًا، ولكن ذلك ليس خط���أك أيضًا في تعلم 

تلك الطريقة.

االستقالل/ وكاالت:
يعاني بعض األش���خاص من مش���كلة 
جلدي���ة تؤرقه���م، وق���د تحرمهم من 
االستمتاع بالجو الصيفي على الشواطئ، 
وذلك بسبب ظهور نقاط حمراء على قمة 

ذراعيهم، األمر الذي يثير خوفهم.
ويأخذ هذا الطفح الجلدي شكل عشرات 
من النت���وءات الحمراء الصغيرة القريبة 
من بعضها، ويعرف شعبيًا باسم "جلد 
الدجاج" ولكن وصفه الطبي هو "التقرن 

الشعري".
الصحية  الخدم���ات  هيئ���ة  وبحس���ب 
الوطني���ة البريطانية، فإن ه���ذه الحالة 
ش���ائعة وغير ض���ارة، وال تتطلب رؤية 

طبيب، وليست معدية.
وعادة ما تتحسن هذه الحالة في فصل 
الصيف، لكنها تزداد سوءًا خالل الشتاء 

أو في حالة جفاف الجلد.

أين يظهر "جلد الدجاج"؟
يصيب  "التقرن الشعري" الجزء الخلفي 
من الذراعي���ن، وأحيان���ًا األرداف وأمام 
الفخذي���ن. وفي كثير م���ن األحيان، قد 
يتأث���ر الس���اعدان والج���زء العلوي من 

الظهر.
وهناك أيضًا أنواع نادرة من تقرن الشعر 
يمكن أن تؤثر عل���ى الحاجبين والوجه 

وفروة الرأس، أو على الجسم بأكمله.
ويتحدث األطب���اء عن عوامل وراثية وراء 

ظهور هذه الحالة.
الصحي���ة  الخدم���ات  وتق���ول هيئ���ة 
البريطانية إن "التقرن الش���عري يحدث 
عندما يتراكم الكثير من الكيراتين في 

بصيالت شعر الجلد".
وأوضح���ت  أن "الكيراتي���ن هو بروتين 
موجود في الطبقة الخارجية الصلبة من 
الجلد، مما يؤدي إلى زيادة سماكة سطح 

الجلد، ومن هنا جاء اسم )التقرن(".
وتوص���ي هيئة الخدم���ات الصحية ب�4 

طرق لعالج التقرن الشعري:
أوال: استخدم وسائل تنظيف بعيدة عن 
الصابون الذي يتسبب عادة في جفاف 

البشرة وسوء الحالة.
ثانيا: ترطيب البش���رة عن���د الجفاف - 
يمك���ن أن يوص���ي المم���ارس العام أو 
الصيدلي بمرطب مناسب يقلل فقط من 
جفاف بش���رتك لكنه لن يشفي الطفح 

الجلدي.
وُيعتق���د أن المرطب���ات المحتوية على 
حم���ض  أو  الساليس���يليك  حم���ض 

الالكتيك أو اليوريا هي األكثر فعالية.
ثالثا: فرك الجلد برفق باستخدام مقشر 

طبيعي.
رابعا:  االس���تحمام بماء فات���ر بدال من 

الحمامات الساخنة.

االستقالل/ وكاالت:
طرح���ت غوغل تحديث���ًا جديدًا لتطبيق خرائطها بحي���ث إنه عند تصغير 
الخارطة لن يتم عرض األرض بش���كل مس���طح وإنما كرة، األمر الذي يجعل 

الخارطة تمثل األرض بدقة أكبر.
وأش���ارت الشركة إلى هذا التعديل في تغريدة على "تويتر": مع نمط الكرة 
ثالثي األبع���اد الجديد فإن "غرينالند لن تبدو بعد اآلن بحجم قارة أفريقيا" 

كما كان الحال سابقًا.
والتعديل الجديد ينطبق على نس���خة س���طح المكتب من تطبيق خرائط 

غوغل، في حين ستظل نسخة الجوال تعرض األرض بشكل مسطح.
وحتى اآلن كانت خرائط غوغل تس���تخدم "إسقاط ميركاتور" لرسم خارطة 
األرض بشكل مسطح مما يجعل من السهل طباعة الخرائط، وقد أصبح هذا 

األسلوب معياريًا رغم أنه يقدم صورة مشوهة لألرض.
فاألجس���ام حول خط االستواء يتم قياسها نسبة إلى بعضها البعض، في 
حين تبدو األجسام األقرب إلى القطبين أكبر مما هي عليه في الواقع، وخير 
مثال على ذلك هو حجم غرينالن���د مقارنة بأفريقيا، ففي خرائط ميركاتور 
تبدو غرينالند أكبر من أفريقيا، في حين أن األخيرة أكبر من غرينالند ب� 14 

مرة.
ويستخدم أس���لوب ميركاتور إس���قاطًا أس���طوانيًا للخريطة، وقد ابتدعه 
الجغرافي ورس���ام الخرائ���ط الفلمنكي جيرادوس ميركاتور س���نة 1569، 
وأصبح طريقة العرض المعيارية للخرائط لألغراض البحرية بس���بب قدرته 
عل���ى تمثيل خطوط المس���ار الثابت )التي تعرف باس���م خطوط التدرج أو 

اللوكودرومات( كقطاعات مستقيمة تحافظ على الزوايا مع خطوط الطول.

خرائط غوغل تعيد لألرض كرويتها

هذه المعادلة الرياضية 
ستفقدك صوابك.. كيف تحلها؟ 

قناع رأس يساعد على إعادة

 البصر لمرضى الضمور البقعي !

االستقالل/ وكاالت:
س���يتمكن المس���تخدم مس���تقبال من التعرف على مقدار الوقت، الذي يقضيه على ش���بكتي التواصل 
االجتماعي "فيس بوك" و"إنس���تغرام"، حيث يتمكن المس���تخدم من وضع حد أقصى لوقت اس���تخدام 
شبكات التواصل االجتماعي. ويتم تحذير المستخدم بعد انقضاء هذا الوقت، وباإلضافة إلى ذلك تتوفر 
وظيفة تتيح للمس���تخدم إيقاف رس���ائل Push في قائمة إعدادات اإلخطارات. ويمكن تعطيل رسائل 
Push لوقت محدد على غرار وظائف عدم اإلزعاج " Do not disturb" لمدة 30 دقيقة أو 8 ساعات، ويتم 
العثور على هذه الوظائف في قائمة اإلعدادات تحت بند )Your Activity( "نشاطك" في شبكة إنستغرام 

وتحت بند )Your Time on Facebook( "وقتك على فيس بوك".
وتقوم الوظيفة الجديدة بإظهار المدة، التي قضاها المستخدم على نفس الجهاز خالل آخر أسبوع أو مدة 

استعمال شبكات التواصل االجتماعي خالل اليوم الحالي.

هل تعاني من »جلد الدجاج«.. 

إليك األسباب وكيفية العالج

وظيفة جديدة للحد من 
إدمان »فيس بوك وإنستغرام«



االستقالل/ وكاالت:
ابتك���ر باحث���ون أميركي���ون قناعًا 
جدي���دًا يعم���ل بتقني���ة الواق���ع 
االفتراض���ي سيس���اعد المصابين 
الناحي���ة القانونية أن  بالعمى من 
يروا من جديد. وأشار الباحثون إلى 
أن القناع الجديد س���يمكن مرتديه 
من تقري���ب الرؤية على أي ش���يء 
ينظر إليه، ومن ث���م تقزيم النقاط 
العمي���اء التي تنتج ع���ن الضمور 
البقعي، وبذلك تختفي البقع تماما.

وأوضح مطورو القن���اع الذي يطلق 
عليه الباحثون وهم من جامعة جون 
هوبكنز، مؤسس���ة منارة ش���يكاغو 
للمكفوفي���ن و جامع���ة كاليفورنيا 
في بيركلي، اسم )IrisVision (، أنه 

ساعد في اس���تعادة حدة الرؤية من 
400/20 إلى 30/20.

وعب���ر الباحثون عن أملهم بأن تك���ون تلك التكنولوجيا 
الجدي���دة أقل م���ن حيث التكلفة، أس���هل على صعيد 
االس���تخدام وأكثر فعالية كعالج ل���كل من يعاني من 

اضطرابات في الرؤية.
ويشير باحثون من المعهد الوطني للعيون في الواليات 
المتح���دة إلى أن الضمور البقع���ي المرتبط بالتقدم في 
السن هو السبب الرئيس���ي لفقدان البصر لمن يبلغون 
من العمر ) 50 عامًا( فأكثر. وينتج عن تلك الحالة تشوش 
في الرؤي���ة أو حتى ظهور "نقاط أو بق���ع عمياء" رمادية 

اللون في مجال الرؤية قد يزداد حجمها مع مرور الوقت.
ولفت الباحثون إلى أن قناع IrisVision يعمل باستخدام 
برنامج يتم تحميله على هاتف سامسونغ غاالكسي إس 
7 أو إس 8 لتس���جيل ما يراه المستخدم وعرض الصور 
ر  في الوقت الحقيقي. وبمقدور المستخدم أيضًا أن ُيَكبِّ
جزءًا معينًا من الصورة دون تش���ويه أو تشويش الرؤية 
المحيطي���ة، ما يس���مح بتصغير النق���اط العمياء حتى 
تختفي. كما تس���مح التقنية المبتكرة المستخدمة في 
القناع للمستخدمين أن ينتقلوا بسالسة من قراءة إحدى 
الصح���ف إلى التركي���ز على وجه ش���خص دون الحاجة 

لضبط أي إعدادات.
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االستقالل/ وكاالت:
الكثير من المعادالت الرياضية، حتى وإن كانت بسيطة 
في صيغتها، قد تفقدك صوابك، منها هذه المعادلة، 

وفق موقع بوب شوغر:
])3( 2/6[ 

وهذا السؤال طرحه حساب على يوتيوب في أغسطس/
آب 2016، ولك���ن مح���اوالت الناس ما زالت مس���تمرة 
للتوصل إلى اإلجابة الصحيحة التي تراوحت بين 1 و9.

وإليجاد حل له���ذه المعادلة علي���ك أن تتذكر قاعدة 
األق���واس واألس والضرب والقس���مة والجمع والطرح، 
المعروف���ة اختص���ارًا باإلنجليزي���ة باس���م "بدماس" 

.)PEDMAS(
ولكي تجد حال لمس���ألة بهذه القاع���دة يتعين عليك 
التعاطي أوال مع األق���واس واألس، ومن ثم تنتقل من 

اليسار إلى اليمين لحل العمليات الحسابية األخرى في 
المعادلة.

الحل األول قد يكون كالتالي: )3( 2/6، وهذا يؤدي إلى 
)3 ضرب 3( ليكون الجواب النهائي 9.

آخرون توصل���وا إلى حل آخ���ر: 2/6 )3( ليؤدي إلى 6/6 
والجواب هناك 1.

ووفق حساب بريش تولووكر الذي وضع المعادلة، فإن 
الجواب األول مبني على الطريقة القديمة في تفس���ير 

إشارة القسمة.
فكتب "تاريخيًا، تستخدم اإلشارة )/( لتعني أن عليك 

أن تقسم على العدد الكلي الواقع على يمين الرمز".
لذل���ك ف���إن توصلك إل���ى الحل )1( فه���ذا ليس 
صحيحًا، ولكن ذلك ليس خط���أك أيضًا في تعلم 

تلك الطريقة.

االستقالل/ وكاالت:
يعاني بعض األش���خاص من مش���كلة 
جلدي���ة تؤرقه���م، وق���د تحرمهم من 
االستمتاع بالجو الصيفي على الشواطئ، 
وذلك بسبب ظهور نقاط حمراء على قمة 

ذراعيهم، األمر الذي يثير خوفهم.
ويأخذ هذا الطفح الجلدي شكل عشرات 
من النت���وءات الحمراء الصغيرة القريبة 
من بعضها، ويعرف شعبيًا باسم "جلد 
الدجاج" ولكن وصفه الطبي هو "التقرن 

الشعري".
الصحية  الخدم���ات  هيئ���ة  وبحس���ب 
الوطني���ة البريطانية، فإن ه���ذه الحالة 
ش���ائعة وغير ض���ارة، وال تتطلب رؤية 

طبيب، وليست معدية.
وعادة ما تتحسن هذه الحالة في فصل 
الصيف، لكنها تزداد سوءًا خالل الشتاء 

أو في حالة جفاف الجلد.

أين يظهر "جلد الدجاج"؟
يصيب  "التقرن الشعري" الجزء الخلفي 
من الذراعي���ن، وأحيان���ًا األرداف وأمام 
الفخذي���ن. وفي كثير م���ن األحيان، قد 
يتأث���ر الس���اعدان والج���زء العلوي من 

الظهر.
وهناك أيضًا أنواع نادرة من تقرن الشعر 
يمكن أن تؤثر عل���ى الحاجبين والوجه 

وفروة الرأس، أو على الجسم بأكمله.
ويتحدث األطب���اء عن عوامل وراثية وراء 

ظهور هذه الحالة.
الصحي���ة  الخدم���ات  وتق���ول هيئ���ة 
البريطانية إن "التقرن الش���عري يحدث 
عندما يتراكم الكثير من الكيراتين في 

بصيالت شعر الجلد".
وأوضح���ت  أن "الكيراتي���ن هو بروتين 
موجود في الطبقة الخارجية الصلبة من 
الجلد، مما يؤدي إلى زيادة سماكة سطح 

الجلد، ومن هنا جاء اسم )التقرن(".
وتوص���ي هيئة الخدم���ات الصحية ب�4 

طرق لعالج التقرن الشعري:
أوال: استخدم وسائل تنظيف بعيدة عن 
الصابون الذي يتسبب عادة في جفاف 

البشرة وسوء الحالة.
ثانيا: ترطيب البش���رة عن���د الجفاف - 
يمك���ن أن يوص���ي المم���ارس العام أو 
الصيدلي بمرطب مناسب يقلل فقط من 
جفاف بش���رتك لكنه لن يشفي الطفح 

الجلدي.
وُيعتق���د أن المرطب���ات المحتوية على 
حم���ض  أو  الساليس���يليك  حم���ض 

الالكتيك أو اليوريا هي األكثر فعالية.
ثالثا: فرك الجلد برفق باستخدام مقشر 

طبيعي.
رابعا:  االس���تحمام بماء فات���ر بدال من 

الحمامات الساخنة.

االستقالل/ وكاالت:
طرح���ت غوغل تحديث���ًا جديدًا لتطبيق خرائطها بحي���ث إنه عند تصغير 
الخارطة لن يتم عرض األرض بش���كل مس���طح وإنما كرة، األمر الذي يجعل 

الخارطة تمثل األرض بدقة أكبر.
وأش���ارت الشركة إلى هذا التعديل في تغريدة على "تويتر": مع نمط الكرة 
ثالثي األبع���اد الجديد فإن "غرينالند لن تبدو بعد اآلن بحجم قارة أفريقيا" 

كما كان الحال سابقًا.
والتعديل الجديد ينطبق على نس���خة س���طح المكتب من تطبيق خرائط 

غوغل، في حين ستظل نسخة الجوال تعرض األرض بشكل مسطح.
وحتى اآلن كانت خرائط غوغل تس���تخدم "إسقاط ميركاتور" لرسم خارطة 
األرض بشكل مسطح مما يجعل من السهل طباعة الخرائط، وقد أصبح هذا 

األسلوب معياريًا رغم أنه يقدم صورة مشوهة لألرض.
فاألجس���ام حول خط االستواء يتم قياسها نسبة إلى بعضها البعض، في 
حين تبدو األجسام األقرب إلى القطبين أكبر مما هي عليه في الواقع، وخير 
مثال على ذلك هو حجم غرينالن���د مقارنة بأفريقيا، ففي خرائط ميركاتور 
تبدو غرينالند أكبر من أفريقيا، في حين أن األخيرة أكبر من غرينالند ب� 14 

مرة.
ويستخدم أس���لوب ميركاتور إس���قاطًا أس���طوانيًا للخريطة، وقد ابتدعه 
الجغرافي ورس���ام الخرائ���ط الفلمنكي جيرادوس ميركاتور س���نة 1569، 
وأصبح طريقة العرض المعيارية للخرائط لألغراض البحرية بس���بب قدرته 
عل���ى تمثيل خطوط المس���ار الثابت )التي تعرف باس���م خطوط التدرج أو 

اللوكودرومات( كقطاعات مستقيمة تحافظ على الزوايا مع خطوط الطول.

خرائط غوغل تعيد لألرض كرويتها

هذه المعادلة الرياضية 
ستفقدك صوابك.. كيف تحلها؟ 

قناع رأس يساعد على إعادة

 البصر لمرضى الضمور البقعي !

االستقالل/ وكاالت:
س���يتمكن المس���تخدم مس���تقبال من التعرف على مقدار الوقت، الذي يقضيه على ش���بكتي التواصل 
االجتماعي "فيس بوك" و"إنس���تغرام"، حيث يتمكن المس���تخدم من وضع حد أقصى لوقت اس���تخدام 
شبكات التواصل االجتماعي. ويتم تحذير المستخدم بعد انقضاء هذا الوقت، وباإلضافة إلى ذلك تتوفر 
وظيفة تتيح للمس���تخدم إيقاف رس���ائل Push في قائمة إعدادات اإلخطارات. ويمكن تعطيل رسائل 
Push لوقت محدد على غرار وظائف عدم اإلزعاج " Do not disturb" لمدة 30 دقيقة أو 8 ساعات، ويتم 
العثور على هذه الوظائف في قائمة اإلعدادات تحت بند )Your Activity( "نشاطك" في شبكة إنستغرام 

وتحت بند )Your Time on Facebook( "وقتك على فيس بوك".
وتقوم الوظيفة الجديدة بإظهار المدة، التي قضاها المستخدم على نفس الجهاز خالل آخر أسبوع أو مدة 

استعمال شبكات التواصل االجتماعي خالل اليوم الحالي.

هل تعاني من »جلد الدجاج«.. 

إليك األسباب وكيفية العالج

وظيفة جديدة للحد من 
إدمان »فيس بوك وإنستغرام«
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انطالق���ة مميزة وواعدة للمخيمات الصيفية على مس���توى 
محافظ���ات الوطن لفئ���ة الطالئع من قب���ل المجلس األعلى 
للش���باب والرياضة، والتي س���تقام على مدار أسبوع كامل 
برزمة من األنشطة والفعاليات التي تهدف للترفيه، وتنمية 

قدرات الطالئع.
أي نظام لضمان نجاحه يجب أن تكون المدخالت والعمليات 
الخاصة بالنظام بش���كل س���ليم لوجود مخرجات يتم البناء 
عليها واالستفادة منها، وهذا ما يتواجد في هذه المخيمات 

التي تم اإلعداد والتجهيز لها بشكل ممنهج وسليم.
وكذلك تواجد  كادر شبابي قادر على قيادة هذه المخيمات 
للوصول للنتائج المرجوة من تنمية وبناء قدرات هذه الفئة 

الحيوية والمهمة.
خط���وة باالتجاه الصحيح في ظل اإلج���ازة الصيفية للطلبة، 
والتي تس���هم في استثمار الوقت بش���كل ايجابي لتفريغ 
الطاقات الكامنة لدى الطالئع، ولم ال، الكتش���اف مواهب وما 

أكثرها في فلسطين.
األه���م هو التركيز على مخرجات ه���ذه المخيمات من خالل 
عرض ختامي لما تم االس���تفادة منه للمشاركين باإلضافة 
لوجود منقبي���ن ومتابعين على مدار الس���اعة الكتش���اف 
المواه���ب المتعددة، والعمل عل���ى صقلها وتنميتها ومن 
ثم التركيز على برامج معمقة لهذه الفئة  لالس���تفادة منها 
بشكل مميز يعود بالمنفعة على الطالئع والمنظومة العاملة 

بشكل كامل.
جهٌد مميز مبذول منذ لحظ���ة االنطالقة بالتفاعل االيجابي 
والروح والهم���ة العالية لدى فريق العمل من المنش���طين 

المنتشرين في كافة المحافظات للعمل بجد وإخالص.
نتمنى أن تس���تمر هذه المخيمات بمس���احات زمنية أكبر 
واس���تهداف عدد أكبر نظ���رًا للحاجة الماس���ة لمثل هذه 
األنشطة الترفيهية التفاعلية التي تخفف من حدة الضغوط 

التي يعاني منها مجتمعنا بشكل عام.
كل التحي���ة لمنظومة العمل في المجلس األعلى للش���باب 
والرياضة بكافة كوادره���ا ولطاقم العمل للخروج بمخيمات 

فلسطينية الهوية واالنتماء لطالئع تستحق منا الكثير 
من جد وجد ومن زرع حصد بوركت الجهود المخلصة.

املخيمات ال�صيفية 
والنتائج املرجوة

بقلم: إيهاب أبو الخير

هانوي/ االستقالل:
أنه���ى المنتخ���ب الفلس���طيني األولمبي أمس 
الثالثاء، مشواره في بطولة فيتنام الودية الدولية 
بنج���اح، بعد أن حق���ق نتائج الفت���ة  في ثالث 

مباريات خاضها هناك.
كان���ت مب���اراة األولمب���ي الفلس���طيني األولى مع 
أصحاب األرض »فيتنام« وخسرها الفلسطيني 1/2 
بعد أن كان متقدمًا بهدف عدي الدباغ ، ويوم األحد 
الماضي فاز منتخبنا على بطل أمم آس���يا 

منتخب اوزبكس���تان 1/2 حيث سجل عدي الدباع 
وعمر جهاد هدفي فلس���طين، خ���اض المنتخب 
الفلس���طيني اليوم الثالث���اء آخ���ر مبارياته أمام 
المنتخب العماني الشقيق وبقي األولمبي متقدما 
بهدف وفي الوقت بدل الضائع استطاع المنتخب 

العماني احراز هدف التعادل .
وكان المدي���ر الفني للمنتخ���ب االولمبي أيمن 
صندوقة قد ش���كا في وقت سابق من أن تقديم 
موعد بطولة األلعاب اآلسيوية من 8/14 إلى تاريخ 

2018/8/10 يقلل فترة الراحة التي كان يجب أن 
يتمتع بها الفريق الفلس���طيني الذي سيغادر 
مباشرة فيتنام إلى العاصمة االندونيسية جاكرتا 

لخوض أولى مبارياته يوم الجمعة 8/10 .
وكان صندوقة قد اس���تعان بثالثة العبين فوق 
الس���ن حيث يس���مح القانون وهم عبد اللطيف 
البهداري، وسامح مرعبة وحارس المنتخب رامي 
حمادة لمشاركة االولمبي في هذه البطولة التي 

يشارك فيها تحت رعاية شركة »ايبك«.

الضفة الغربية / االستقالل
حق���ق ثقافي طولكرم مس���اء أمس 
الثالث���اء،  الفوز على ش���باب الخليل 
بهدفي���ن دون رد، وبنفس النتيجة 
المكبر على ش���باب  تغل���ب جب���ل 
الظاهري���ة، فيم���ا حس���م التعادل 
اإليجابي به���دف لكل فري���ق لقاء 
الس���موع و ش���باب األمعري، وذلك 
ف���ي ختام ال���دور األول م���ن بطولة 
كأس الشهيد أبو عمار لكرة القدم " 
أندية المحترفين " بالضفة الغربية 

المحتلة.
وتمكن ثقافي طولكرم من الفوز على 
ش���باب الخليل بهدفي���ن نظيفين، 
بتوقيع أدهم خويل���د ونمر واصف،  
في اللقاء الذي أقيم على ملعب ماجد 

أسعد .
وعلى ملعب الحس���ين تغلب فريق 
جب���ل المكب���ر عل���ى فريق ش���باب 
الظاهرية بهدفين دون رد، سجلهما 

حسين جوهر وأيمن خربط .
فيما خطف السموع التعادل من بين 
أنياب األمع���ري في الثواني األخيرة 
من اللقاء الذي جم���ع الطرفين على 
ملعب فيصل الحس���يني، لتنتهي 

المباراة بالتع���ادل اإليجابي بهدف 
لكل فريق.

وس���جل لألمع���ري صال���ح خطاب و 
تعادل للس���موع ف���ي الدقيقة 97 

فادي عيسى .

ومن المقرر أن تستكمل اليوم الجولة 
بلقاءين، األول يجمع مؤسسة البيرة 
بفريق ه���الل القدس وف���ي الثاني 
يجم���ع أهل���ي الخليل ال���ذي ضمن 

الصعود بمركز طولكرم.

ببطولة كأس الشهيد أبو عمار

»الثقايف« يتفوق بثنائية على �صباب اخلليــل
 وجبــل املكبــر يتغلـب علــى الظاهريــة 

فوز وخ�صارة وتعادل ح�صيلة م�صاركة الأوملبي الفل�صطيني يف فيتنام

االستقالل/ وكاالت: 
كش���فت تقاري���ر صحفية ع���ن رد فعل ريال 
مدريد حال نجاح إنتر ميالن، في الحصول على 
خدمات الكرواتي لوكا مودريتش خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأك���دت صحيفة ماركا أن ري���ال مدريد 
سيتقدم بشكوى ضد إنتر ميالن، بسبب 
خرق قواعد اللعب المالي النظيف، حال 
ضم مودريتش، بمس���اعدة من المالك 

الصينيين للفريق اإليطالي.
وأوضحت الصحيف���ة أن القيود المالية التي 

يفرضها االتح���اد األوروبي على إنت���ر ميالن، تمنع 
النادي من دفع قيمة انتق���ال أو راتب مودريتش، ولذلك 
يخطط مالك الفريق، لضخ أموال من خالل رعاية، تأتي من 

شركاتهم الخاصة.
ونوه���ت أن هذا األمر محظور في قواني���ن اللعب المالي 
النظيف، حيث يتم التحقيق بالفعل مع س���ان جيرمان، 
الذي قام بمناورة مماثلة، حي���ث تعاقد مع نيمار ومبابي، 

من خالل عقود رعاية.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن مودريتش سيعود إلى تدريبات 
الملك���ي، غدًا األربعاء، بعد انتهاء العطلة التي حصل عليها، 

عقب مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وكان فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، صرح في وقت سابق 

بأن مودريتش لن يرحل عن قلعة س���انتياجو بيرنابيو إال مقابل 
750 مليون يورو.

االستقالل/ وكاالت: 
كش���فت تقاري���ر صحفية بريطاني���ة عن صراع 
إنجلي���زي يلوح ف���ي األفق، للتعاق���د مع عثمان 
ديمبلي، نجم برش���لونة، خالل فت���رة االنتقاالت 

الصيفية الجارية.
وأكدت صحيفة الديلي ميل، أن إدارة مانشستر 
يونايتد تسعى للدخول في صراع مع آرسنال، 
لضم ديمبل���ي لتعزيز صفوف الش���ياطين 

الحمر.
وأوضحت أن جوزيه مورينيو، مدرب اليونايتد، 
طالب اإلدارة بضم العب هجومي، قبل غلق 
س���وق االنتقاالت، نظ���ًرا لتوتر العالقة 
مع الفرنس���ي أنتوني مارسيال، العب 

الفريق.
ول���م يحصل مارس���يال على 
فرصته مع الشياطين الحمر، 
حيث  الماضي،  الموس���م 
تس���بب ذلك ف���ي غيابه 
المنتخب  قائم���ة  ع���ن 
الفرنسي في المونديال، 
الالعب  يرغ���ب  وبالتالي 

في الرحيل.
وأضافت الصحيف���ة، أن ديمبلي )21 عاًما( عانى 
بش���دة بس���بب اإلصابات، منذ مغادرة بوروسيا 
دورتموند إلى برشلونة، الصيف الماضي، وارتبط 
اسمه بالرحيل عن برشلونة، بعد وصول البرازيلي 

مالكوم.

"ريال مدريد" يهدد 
"اإنرت ميالن" مب�صري 

�صان جريمان

�صراع اإجنليزي مرتقب 
على "دميبلي"
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غزة/ االستقالل:
نظم���ت نقاب���ة الصحفيين، أمس الثالث���اء، لقاء 
حوارًيا )ينّظم أسبوعًيا(، تحت عنوان: "تعديالت 
قانون التقاعد الفلس���طيني"، بحضور المستشار 
السابق لديوان الموظفين العام حجازي القرشّلي، 
ونائب نقيب الصحفيين د. تحس���ين األس���طل، 
وعض���و األمانة العام���ة للنقابة بس���ام درويش، 

ولفيف من الكادر اإلعالمي.
وتحدث المستشار القرشلي عن وجود 6 قوانين 
تخت���ص بالتقاعد األساس���ي، م���ن بينها قانون 
التقاع���د المبكر لع���ام 1959، المعم���ول به في 
الضفة الغربية فقط، وقانون التأمين والمعاشات 

لعام 1964، لموظفي قطاع غّزة.
وتاب���ع: "أن ما يطّبق بالتزامن بين الضفة وغّزة هو 
قانون التأمين والمعاش���ات لألم���ن الصادر عام 
2004، باإلضافة لقانون التقاعد سنة 2005 والذي 
لم يتم تطبيقه، فتم العمل عليه في تاريخ 9/1/ 

2006، وال���ذي ينص على س���ريانه للمتقاعدين 
الذين دون س���ن 45 عاًما، على أن يتم اس���ترجاع 

الفائدة بأثر رجعي للموظفين".
ون���ّوه إل���ى أّن "القانون الس���ابق كان ينص على 
تقاضي المعاش بمساهمة من الراتب األساسي 
فقط بنس���بة 10% من قبل الموظف، و12.5 من 
قبل الحكومة على أن يتم إدراجه لسجالت هيئة 

التقاعد".
وأشار إلى أن "الحد األقصى لمعاش الموظف بعد 
إحالت���ه لهيئة التقاعد نس���بة 70 % من الراتب 
األساس���ي للموظف، دون العجز الطبي أو الموت، 
تكون نسبة تقاضي الراتب بالنسبة لهم 40 % 

كحد أقصى".
وأوض���ح أن "قان���ون التقاعد العام يس���ري على 
موظّفي الس���لطة الفلسطينية كافة، للذين تزيد 

أعمارهم فوق العام 1961".
ولفت إل���ى أن فكرة التأمين والمعاش���ات جاءت 

ببناء صندوقين ينقسم للمنافع بمساهمة مالية 
من الموظف بنس���بة 7 % ونس���بة 9 % من قبل 
الس���لطة، وصندوق المس���اهمة بنسبة 3% من 

الموظف بما يقابلها ذات النسبة".
وقال: "للحصول عل���ى المعاش المنصوص عليه 
بنس���بة 70%  للموظ���ف بعد التقاع���د، البد أن 
ينهي فترة الخدمة المقررة لمن بلغ سن 60 عاًما، 
بخدمة 15  سنة للفئتين، ومن بلغت أعمارهم 55 
عاًما بخدمة 20 سنة في العمل للرجل، و15 سنة 
للمرأة، باإلضافة لمن بلغ���ت أعمارهم 50 عاًما أن 
يكون الرجل خادًما في عملة لمدة 25 سنة وللمرأة 

20 سنة".
وأوضح المستش���ار الس���ابق لديوان الموظفين 
العام بالس���لطة أن "من التعدي���الت الواردة على 
قانون التقاعد أن يضاف نس���بة 2.5 عن كل عام 
للخدمة، وما بعد عام 2006 تضاف نس���بة 2 %  

للموظف".

نقابة الصحفيين بغزة تنظم لقاء حواريًا
 حول »تعديالت قانون التقاعد العام«

غزة/ االستقالل:
بدأ قس���م جمع وترحيل النفايات الصلبة ف���ي اإلدارة لعامة للصحة 
والبيئ���ة في بلدية غ���زة بحملة إلزالة األتربة من الش���وارع والميادين 
الرئيس���ة في المدينة ضمن االس���تعداد للعام الدراسي الجديد في 
المدارس والجامعات الذي يبدأ مع بداية شهر أيلول/ سبتمبر من كل 

عام .
وأفاد رئيس القس���م ماجد س���كر أنه تم البدء في تنفيذ الحملة مع 
بدء ش���هر يوليو / تموز الماضي وستس���تمر حتى نهاية شهر آب / 
أغسطس الحالي وتهدف إلزالة الرمال المتجمعة على جانبي األرصفة 

والجزر في الشوارع الرئيسة والحيوية في المدينة .
وأض���اف أنه تم حتى اآلن إزالة األتربة من )10( ش���وارع رئيس���ة في 
مناط���ق وأحياء مختلفة وس���يتم في األيام القادم���ة إزالة األتربة من 
ش���وارع وميادين أخرى في المدينة الس���يما القريب���ة من الجامعات 

والمدارس والمستشفيات والعيادات .
وفي ذات الس���ياق؛ كرمت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، قسم 
جمع وترحيل النفايات في بلدية غزة لدوره في إزالة األتربة وتنظيف 
الش���وارع المؤدية والمحيطة بالكلية ضمن االستعدادات التي قامت 

بها الكلية إلقامة حفل التخرج لهذا العام 
 وكان���ت بلدية غزة وبلديات القطاع األخرى ق���د أعلنت حالة الطوارئ 
وتقليص الخدمات منذ بداية العام الحالي بس���بب اش���تداد الحصار 
المف���روض على القطاع وتوقف غالبية المنح والمس���اعدات والبرامج 
التشغيلية التي تقدمها جهات مانحة للبلديات لمساعدتها للقيام 

بدورها في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين .

بلدية غزة تبدأ حملة إلزالة 
األتربة من الشوارع استعدادًا 

لبدء العام الدراسي الجديد

جنين/ االستقالل:
أصيب مساء أمس الثالثاء، ستة مواطنين بجراح مختلفة، جراء حادث سير نجم 
عن تصادم مركبتين قرب مدخل بلدة عجة جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية 

المحتّلة.
وقال مواطنون: إن حادث تصادم وقع على شارع جنين–نابلس قرب مفرق عجة 

بين مركبتين كانتا تسيران بسرعة كبيرة أّدت إلصابة جميع ركابهما.
وذكروا أنه جرى نقل المصابين إلى مستش���فى الرازي بالمدينة لتلقي العالج 

الالزم، وكانت من بين اإلصابات إصابتان بحال الخطر.

إصابة 6 مواطنين جراء 
حادث تصادم بجنين

غزة/ االستقالل:
أكد النائب في المجلس التش���ريعي أحمد الحاج أن ارتفاع وتيرة االعتقاالت السياسية 
في الضفة الغربية المحتلة من قبل أجهزة السلطة دليٌل على النية المبيتة لدى السلطة 

بإفشال أي تحرك حقيقي تجاه الوحدة الوطنية.
وشدد "الحاج علي" في تصريح صحفي ، على أن المصالحة تعني شريكًا فلسطينيًا وهذا 
أمر ليس وارًدا في قاموس السلطة التي اعتادت على التفرد والتسلط في القرار، ولذلك 

تسعى لتخريب جهود الوحدة عبر مواصلتها اعتقال أبناء حماس في الضفة.
وقال: "إن اضطرار المعتقلين السياسيين في زنازين السلطة لإلضراب عن الطعام لنيل 
حريتهم وكرامتهم يمثل وصمة عار في جبين الس���لطة، إذ تسعى لكسر كرامة هؤالء 
األبطال خدمًة لالحتالل وأجنداته". وأضاف: "بات من الس���ذاجة تصديق السلطة بأنها 
تقف في وجه صفقة القرن، إذ إن من يقف في وجهها ال يعتقل الش���رفاء والمناضلين 
وطلبة الجامعات، وال يعاقب ش���عبه في غزة، وال يقطع رواتب أس���راه الذين يش���كلون 
جوهر القضية الفلس���طينية". ودعا "الحاج علي" السلطة لإلفراج الفوري عن المعتقلين 
في زنازينها كافة، ووقف ما أس���ماه "مهزلة" االعتقال التي تس���عى لتفتيت النس���يج 
االجتماعي الفلسطيني خدمة لالحتالل، مطالبًا الفصائل كافة بأن يكون لها دور حقيقي 

تجاه سلوك السلطة وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

الحاج علي: ارتفاع 
االعتقاالت مؤشر لنية 

السلطة إفشال المصالحة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أطلقت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلى العالم 
بطاقات بريدية بختم خاص باس����م الخان األحمر المهدد 

بالهدم والمصادرة، تضامنا ودعمًا لصمود أهالي الخان.
وأكد حس����ين صوافطة القائم بأعمال مدي����ر عام البريد 
الفلس����طيني، أن الوزارة وفرت ركنًا للبريد الفلس����طيني 
يضم بطاقات معايدة وطوابع بريدية فلس����طينية بختم 

الخان األحمر صمم بشكل خاص دعمًا للمكان.
واعتبر صوافطة في تصريح له، أن البريد هو رمز السيادة 
على األرض الفلس����طينية وأن الوزارة حريصة على تعزيز 

هذه الس����يادة والتواجد في المنطقة بناء على توجيهات 
وزير االتص����االت وتكنولوجيا المعلومات بأن يكون البريد 
الفلس����طيني حاضرًا، باإلضافة للدعم الذي قدمته الوزارة 
إلط����الق قضية الخان األحمر عبر توفير ش����بكة االنترنت 

واصدار طابع خاص بالخان.
وشارك في إرس����ال بطاقات المعايدة العديد من الوفود 
التي حضرت المكان والمتضامنين وعدد من الشخصيات 
الوطنية واالعتباري����ة منها محافظ أريح����ا واألغوار ماجد 
الفتياني، واس����ماعيل جبر مستش����ار الرئيس لش����ؤون 

المحافظات، وعيد خميس رئيس مجلس الخان األحمر.

من الخان األحمر.. بطاقات 
البريد تنطلق إلى العالم وفي وقت الحق، ش���ّيعت جماهير فلسطينية 

غفيرة، جثماني الشهيدين انطالقا من مسجد 
"الخلفاء الراشدين" ببلدة "جباليا" شمال مدينة 
غزة، قبل دفنهما في مقبرة "الش���هداء ببيت 

الهيا".
من جانبها نش���رت كتائب الشهيد عز الدين 
القس���ام بيانًا تفصيليًا للجريمة اإلسرائيلية 
التي ارتكبها االحتالل بحق مجاهديها، حيث 
حاول  "تبريرها عبر اختالق األكاذيب والمبررات 
الواهية التي ال تنطلي على أحد". وفق تعبير 

بيان القسام.
 وقالت الكتائب في معرض شرحها للتفاصيل، 
في بيان عس���كري صدر عنها مساء أمس: إنه 
وفي تمام الس���اعة 10:35 من صباح الثالثاء، 
انطلق���ت مناورٌة تدريبيٌة في موقع عس���قالن 
التابع لكتائب القس���ام شمال القطاع، بحضور 

لفيٍف كبيٍر من األهالي وقيادة حركة حماس.
وتضيف الكتائب أن المناورة تخللها عدٌد من 
االنفجارات، وش���ارك فيها اثنان من القناصة 
هما الش���هيدان عبد الحافظ السيالوي وأحمد 
مرجان حيث كانا يعتليان برج إنزال وبحوزتهما 
قطعتا سالح من نوع دراجنوف، ويطلقان النار 
ا  باتجاه عدٍد من الشواخص داخل الموقع جزًء

من سيناريو المشروع التدريبي.
وأردفت الكتائب أنه وفي تمام الساعة 10:40 
صباحًا اس���تهدف العدو برج اإلنزال بقذيفٍة 

مدفعيٍة، ما أدى إلى ارتقاء مجاهدينا.
وقالت الكتائب في خت���ام بيانها: إنها تنظر 

بخط���ورٍة بالغٍة إلى ه���ذا الح���دث اإلجرامي، 
وتحمل االحتالل المسئولية الكاملة عنه.

وفي السياق، قالت مصادر إعالمية عبرية الليلة 
الماضية إن: تقديرات جيش االحتالل تش���ير 
إلى "إمكانية حدوث التب���اس" بإطالق عناصر 

القسام النار على جنود االحتالل.
وبحس���ب التقدي���رات العس���كرية لالحتالل 
فنيران القناصة التي أطلقها الناش���طان في 
الكتائب من على إحدى األبراج لم تكن موجهة 

للجيش.
ونوهت إلى أن جي���ش االحتالل "اعتقد بأنها 
موجهة تجاه���ه فوّجه دباب���ة إلطالق قذيفة 
مدفعية باتجاه البرج فاستشهد الناشطان في 

المكان".
وذكرت القناة الرسمية العبرية )كان( أن جيش 
االحت���الل "اكتش���ف بعد مهاجم���ة البرج أن 
النيران لم تكن موجهة باتجاه جيش االحتالل 

وأنها كانت في إطار مناورة داخلية".
وأش���ار إل���ى أن جي���ش االحت���الل كان مراقًبا 
للمس���لحين منذ اعتالئهما البرج وحتى البدء 

بإطالق نيران القناصة.
ومع استشهاد السيالوي ومرجان، يرتفع عدد 
الشهداء إلى 160 شهيًدا ونحو 17500 إصابة 
بج���راح مختلفة واختناق بالغ���از خالل اعتداء 
قوات االحتالل االس���رائيلي على المشاركين 
السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار 
واس���تهدافها لمواطنين بالقرب من السياج 
األمني منذ 30 مارس الماضي شرق قطاع غزة.

رام الله/ االستقالل:
قال أمين س����ر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب 
عريقات: "إن الرئيس محمود عباس س����يلتقي الملك األردني عبد الله 
الثاني اليوم األربعاء في عمان لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية 

والمستجدات على الساحة العربية.
وأوضح عريق����ات في تصريح ل����ه، أن"اللقاء يأتي في إطار التنس����يق 
المستمر بين العرب، مش����يرًا إلى أن الرئيس عباس سيجري اتصاالت 
ولقاءات عربية أخرى لتحصين الموقف الفلسطيني عربيًا حول رفض 
م����ا تقوم ب����ه إدارة الرئيس األمريك����ي دونالد ترامب بش����أن القضية 

الفلسطينية".
وذك����ر أن "إدارة الرئي����س دونال����د ترام����ب جاءت لتصفي����ة القضية 
الفلس����طينية، وأن الجانب الفلس����طيني عقد معها قرابة 35 لقاًء منذ 
قدومه����ا لكنها لم تطرح مبدأ حل الدولتي����ن على حدود عام 1967 وال 
تحريم االستيطان واعتباره غير شرعي وكل ما كان هو تمرير المشروع 

الصهيوني المتطرف والمتمثل بوطن لليهود من النهر للبحر".
وتقاطع السلطة الفلس����طينية اإلدارة األمريكية منذ إعالن ترامب في 
6 كانون أول/ديس����مبر الماضي االعتراف بالقدس عاصمة ل�"إسرائيل" 

ونقل السفارة األمريكية للقدس في 14 من أيار/مايو الماضي.

قطاع غزة. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية 
مس���اء أمس الثالثاء، أن االجتماع س���يتناول تفاصيل 

التسوية المذكورة وذلك مع خفض سقف التوقعات.
وأعرب أعضاء في الكابينت عن اعتقادهم بأن الموضوع 
لن يتع���دى العودة إل���ى معادلة اله���دوء بالهدوء مع 

تحسينات على المستوى اإلنساني.
والتأم الكابينت اإلسرائيلي األحد الماضي لبحث عرض 
للتهدئة على جبهة قطاع غزة، وفقًا لما أوردته صحيفة 

"هآرتس" العبرية، إال أنه لم يخرج بنتائج.

وتتزام���ن اجتماعات الكابينت م���ع اجتماعات يعقدها 
المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس في 
قطاع غزة بحضور أعضاء من الخ���ارج، واجتماعات أخرى 
مع الفصائل الوطنية بالقطاع. وتحدثت وس���ائل إعالم 
إسرائيلية وأجنبية مؤخًرا عن مساٍع أممية ومصرية لبلورة 
حلول من شأنها تخفيف األزمات اإلنسانية الخانقة في 
القطاع، وتنفيذ مش���اريع إغاثية، تش���مل تثبيت وقف 
إط���الق النار بين فصائل المقاومة و"إس���رائيل"، أو عقد 

هدنة بين الطرفين. 

ا�شت�شهاد مقاومني

"الكابينت" يجتمع

لقاء فلسطيني أردني بعمان 
لبحث آخر المستجدات 
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لندن/ االستقالل: 
قام رجل تايالندي بفبركة موته كي يدفع أقاربه إلرسال المال من 

أجل تغطية تكاليف الجنازة.
وقامت زوجة تاش���اوييت جانجيو بنش���ر ثالث صور لجثمانه 
المزعوم على "فيس���بوك"، م���ع قطن في أنفه إلضافة لمس���ة 

واقعية.
وقالت: "الصور األخيرة قبل إلغاء حسابه على فيسبوك ... أحبك".

وأخبرت أصدقاءه أنه مات بالسرطان والربو، وعندما بدأت الناس 
تنتبه إلى أن أعراض المرض لم تظهر عليه سابقًا، ردت بأنه كان 

يكابر ويتظاهر بأنه بخير طوال الوقت.
واتصل���ت المرأة بوالد زوجها ال���ذي يعيش في مقاطعة أخرى 
وطلبت منه المال، فأرس���لت العائلة لها مبلغ 590 دوالرا، لشراء 

نعش واستئجار سيارة لنقل الجثمان إلى مسقط رأسه.
وب���دأت العائلة بالتحضي���ر للدفن، حيث تواصل���وا مع المعبد 
وأبلغوهم بأن الجثمان س���يصل في الي���وم التالي، لكن عندما 
لم يصل الجثمان، اتصل ابن عم تاشاوييت بهاتفه المحمول، 

وبعد أن أجاب، أغلق الخط بسرعة عندما عرف المتصل.

تايالندي يفبرك وفاته 
لدفع أقاربه إلرسال 

تكاليف الجنازة

االستقالل/ وكاالت: 
قالت ش���ركات التأمين ف���ي بريطانيا، 
إن المزارعي���ن يتحولون إل���ى إجراءات 
أمنية غير عادية، مثل اس���تخدام اإلوز 
وحيوان���ات الالم���ا لمكافح���ة الجريمة 

المتنامية في مناطقهم.
كما تحول مزارعون آخرون إلى أساليب 
أخرى تع���ود للعصور الوس���طى مثل 
حفر الخنادق، وتنصيب األسيجة حول 
منازلهم ومزارعهم للحؤول دون اقتحام 

اللصوص لممتلكاتهم.
وقالت شركة "إن إف يو ماتشوال" التي 
توفر التأمين لنح���و ثالثة أرباع المزارع 
في بريطانيا، إن هنالك زيادة بنس���بة 
13 بالمئة في حوادث الس���رقة مقارنة 
مع العام الماضي. وتعتبر هذه الزيادة 
األكبر ف���ي معدل الجريمة الريفية منذ 
ع���ام 2010، وبلغت تكلفتها ما يقارب 

45 مليون جنيه إسترليني.
وب���ات المزارع���ون يس���تخدمون اإلوز 
الذي يمتلك غرائز قوية في اكتشاف 

المتطفلين، إضافة إلى شراس���ته في 
مهاجم���ة الغرباء الذي���ن يقتربون من 

ممتلكات أصحابه.
كم���ا يس���تطيع اإلوز تنبي���ه أصحاب 
المنازل والمزارع للسرقات المحتملة عن 
طريق إصدار أصوات عالية عندما يحس 

باقتراب الغرباء.

إضاف���ة إل���ى اإلوز، يس���تخدم العديد 
من المزارعين حيوانات الالما لحراس���ة 
ممتلكاته���م، ألنها معروف���ة بمطاردة 
المتسللين، وتوجيه الركالت إليهم إن 

تمكنت من اإلمساك بهم.
وأش���ار ناط���ق باس���م ش���ركة إن إف 
يو ماتش���وال للتأمين، أن اس���تخدام 

العالي���ة  للتكنولوجي���ا  المزارعي���ن 
بش���كل  ارتفع  اللص���وص  لمكافح���ة 
ملحوظ في اآلونة األخيرة، إذ إنهم باتوا 
يس���تخدمون أجهزة التتبع، وكاميرات 
المراقب���ة، وأجهزة استش���عار الحركة، 
واألشعة تحت الحمراء، بحسب ما نقلت 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.

االستقالل/ وكاالت : 
رفعت ممرضة اس����كوتلندية دعوى قضائية تطالب فيها 
بتعويض مقداره مليون جنيه إسترليني، ضد صالون حالقة 

ألقت عليه اللوم في إصابتها بجلطة في الدماغ.
قالت أديلي بيرنز )47 عامًا(: إنها عانت من جلطة في الدماغ 
بعدما خضعت لغسيل شعرها ست مرات في جلسة واحدة 
في صالون راينبو إنترناش����ونال، بمدينة غالسغو. وبعد أقل 
من 24 س����اعة، عانت أديلي من جلطة في الدماغ نقلت على 

إثرها إلى المستشفى.
وتأمل أديلي بأن تؤدي إجراءات المحكمة التي تعتبر األولى 
من نوعها في اسكتلندا، إلى الحصول على تعويض مناسب، 
وتغيي����ر صالونات الحالقة والتجمي����ل لطريقة تعاملها مع 

الزبائن.
وقال����ت أديلي: "لقد انقلبت حياتي رأس����ًا عل����ى عقب، وأكد 
األطباء بأن ما أصبت به كان بسبب ما حدث معي في صالون 

الحالقة".
وأضافت: "بعد جلس����ة دامت 5 س����اعات كان من المفترض 
أن أحصل فيها على لون جديد لش����عري، أصبت بصداع في 
رأسي، وبعد عدة ساعات شعرت بالدوار وفقدت القدرة على 

الرؤية، فزحفت إلى هاتفي لالتصال بالطوارئ".
يذكر بأن الحادثة تركت آثارًا جانبية على أديلي وحالت دون 

استمرارها في عملها، األمر الذي دفعها إلى بيع منزلها.
إضافة إلى ما س����بق، تواجه أديل����ي اآلن صعوبة في الكالم 
والقراءة والكتابة والتحرك، غير أنها مصممة على إعادة بناء 

حياتها، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية. 

تصاب بجلطة في 
الدماغ بسبب خطأ 
في صالون الحالقة

الخليل/ االستقالل: 
عثر الفلسطينيون في بلدة إذنا غربي مدينة 
الخلي����ل جن����وب الضفة الغربي����ة المحتلة، 
على مقبرة مكونة من قسمين تعود للعهد 
الروماني، يرجح علماء اآلثار أنها تعود ألكثر 

من ألفي عام.
ويتض����ح أن المقب����رة هي روماني����ة عائلية 
بحس����ب ترجيحات العلماء، تم اكتش����افها 
أثناء قيام بلدية إذنا بتوس����يع وش����ق شارع 
يربط البلدة بالقرى المج����اورة، وعند العثور 

عليها تم إبالغ وزارة الس����ياحة واآلثار التي 
جلب����ت خبراءه����ا إلى الم����كان ورجحت أنها 
رومانية قديمة تحمل في طياتها الكثير من 
الدالالت التي تربط الفلسطينيين بجذورهم 

في األرض.

االستقالل/ وكاالت:
خضع طفل بريطاني يبلغ من العمر 12 عامًا لعملية جراحية أزال 
األطباء خاللها نحو ُس���دس دماغه، بع���د أن أصيب بمرض خبيث 

يهدد حياته، ورغم ذلك، ال يزال يعيش حياة طبيعية.
وكان تانر كولينز يعاني من ورم خبيث في الدماغ بطيء النمو، ولم 
تكن األدوية التي وصفها األطباء قادرة على منع تطور المرض، أو 
إيق���اف النوبات المؤلمة التي كان يمر بها من وقت آلخر، وأوصى 

األطباء بإزالة جزء من دماغه لعالجها.
إال أن ه���ذه العملي���ة كانت خطيرة للغاية، خاص���ة وأن المنطقة 
المعني���ة تضم الفص الدماغي األيم���ن والفص الخلفي األيمن، 
وهي المنطقة المس���ؤولة عن مهمة التعرف على الوجوه، وكان 
والداه يشعران بالقلق، من أن ال يتمكن من التعرف عليهما بعد 

العملية، بحسب موقع تامبا باي اإللكتروني.
وبعمر 6 أعوام، خضع تانر لعملية جراحية في مستشفى األطفال 
التابع لجامعة بيتس���برغ الطبية، وعلى الرغم من أن دماغه اضطر 
للعم���ل على التكيف منذ ذلك الوقت، إال أنه لم يواجه مش���اكل 
كبيرة، وبخالف بعض المشاكل البصرية البسيطة، يقول تانر: إنه 

يعيش حياة طبيعية مثل أقرانه.
وتشير التقارير، إلى أن تانر يؤدي بشكل جيد في المدرسة، ومن 
المنتظر أن يلتحق بالصف الس���ابع في العام القادم، وعلى الرغم 
من أن األطباء حظروا عليه ممارس���ة األلعاب الرياضية الخشنة، إال 
أنه يستمتع بالسباحة والكرة الطائرة والتنس، ويخطط ألن يصبح 
طبيبًا جراحًا في المس���تقبل، ليساعد المرضى الذين يعانون من 

حاالت مرضية مشابهة.

اكتشاف مقبرة عمرها أكثر من ألفي عام بالخليل 

مزارعون يستخدمون »اإلوز« كأجهزة إنذار ضد اللصوص

ا للح�صار       ) ت�صوير / حممود عجور ( اأطفال غزة يطلقون مئات البالونات قرب احلدود رف�صً

الكويت/ االستقالل: 
تش���هد دولة الكويت بعد أيام قليلة قادمة عن ظاهرة "زخات 
الش���هب" أو "االنهم���ار النيزيك���ي" التي ستش���هدها البالد 
منتصف الش���هر الجاري، حيث سيتمكن عدد من المواطنين 
في دول عدة من مش���اهدة هذه الظاهرة، التي يصفها علماء 

الفلك بالخالبة وذات المنظر الرائع لها.
وأفاد موقع س���كاي نيوز عربية، أن س���ماء الكويت س���تتزين 
ب�"زخات ش���هب البرشاويات، التي س���تبلغ ذروة نشاطها في 
ال12 من شهر أغسطس الجاري، بمعدل يصل إلى 100 شهاب 

في الساعة الواحدة.
وأوضح مدي���ر إدارة علوم الفلك والفضاء ف���ي النادي العلمي 
الكويت���ي، عل���ي بوعب���اس، أنه���ا تس���مى ب�"زخات ش���هب 

البرشاويات" نسبة إلى "كوكبة برشاوس حامل رأس الغول.
وأردف بوعباس، أنها س���ترى "بالعي���ن المجردة وال تحتاج إلى 

تليس���كوبات أو أدوات لرصده���ا، لكونها تضيء الس���ماء لياًل 
خصوصًا مع عدم إضاءة القمر في تلك الليلة" ، مبيناً  أن "زخات 
شهب البرشاويات" في الكويت ستشهد بعد منتصف الليل 
حتى ش���روق شمس اليوم التالي، وس���تكون الشهب، "قريبة 
نسبيًا من األفق الشرقي ثم ترتفع تدريجيا في السماء مع مرور 

الوقت.
أضاف بوعباس، أن "المذنب س���ويفت تتل هو المسبب لتلك 
الزخات الش���هابية، ويعد أكبر المذنبات الس���ماوية المعروفة 
التي يتكرر مرورها قربًا من األرض، مضيفاً  أن س���ويفت تتل" 
دورته حول الشمس خالل 133 عامًا، حيث رصد آخر مرة نفس 

المذنب في شهر ديسمبر عام 1992م.
وقال عال���م النيازك في وكالة الفضاء األميركية "ناس���ا"، بيل 
كوك، إنه في منتصف شهر أغسطس الجاري سيشهد ظاهرة 

"زخات الشهب" أو "االنهمار النيزيكي".

يعيــش حيــاة طبيعيــة دولة عربية تشهد ظاهرة ›زخات الشهب‹
رغم إزالة جــزء كبيـر من دماغــه


