
غزة/ االستقالل: 
البحرية  أطلقت قوات االحت���الل 
مس���اء امس الس���بت، النار تجاه 

س���فن الحري���ة التي 
انطلقت من ميناء غزة 
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الثالثاء 21 أغسطس أول أيام عيد األضحى
مكة المكرمة/ االستقالل: 

أعلنت الس���عودية أن  اليوم األحد ه���و أول أيام 
ش���هر ذي الحجة، وعيد األضح���ى يوافق الثالثاء 

21 أغسطس.
وذك���رت وكال���ة األنب���اء الس���عودية )واس( أن 
»المحكمة العليا عقدت جلسة مساء أمس السبت، 
متحرية ما يردها عن ترائي هالل شهر ذي الحجة 

لهذا العام«.
وأضافت الوكالة أنه »بعد االطالع على ما وردها من 
المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا 

الخصوص، فقد ثبت ل���دى المحكمة العليا رؤية 
هالل شهر ذي الحجة 1439ه� مساء اليوم)أمس(  
بشهادة عدد من الش���هود العدول، وبهذا يكون  
اليوم األحد األول من شهر ذي الحجة لهذا العام 
1439ه� - حس���ب تقوي���م أم الق���رى – الموافق 
الثاني عشر من شهر أغسطس آب 2018م هو غرة 
ش���هر ذي الحجة لهذا العام 1439ه�، والوقوف 
بعرفة يوم االثنين التاسع من ذي الحجة الموافق 
العشرين من شهر أغس���طس آب 2018م، وعيد 

األضحى المبارك يوم الثالثاء الذي يليه.

الخليل/ االستقالل: 
أصي���ب أربع���ة ش���بان بالرص���اص 
خالل  بالمطاط،  المغل���ف  المعدني 
اقتحام قوات االحتالل اإلس���رائيلي 

عدة أحياء في بلدة بيت 
الخليل. وقال  أمر شمال 

إصابة 4 شبان 
بالرصاص المطاطي 
في بيت أمر

غزة/ محمود عمر:
تش���ير التقدي���رات إل���ى أن العالقة بي���ن المقاومة 
الفلسطينية والكيان الصهيوني ذاهبة إلى التصعيد 
أكث���ر م���ن احتمالية إب���رام تهدئة حقيقي���ة طويلة 

نسبيًا بينهما، لتوفر ظروف التصعيد وغياب معايير 
التهدئة بين الطرفين. ووصل نائب المنس���ق الخاص 

لألمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق 
األوس���ط نيكوالي ميالدينوف وثالثة من 

غزة / سماح المبحوح: 
قصف  االحتالل االس���رائيلي مركز س���عيد المسحال 
الثقاف���ي غرب مدينة غزة يؤك���د حقيقة ال تدع مجاال 
للشك بانه يحاول طمس واخفاء الهوية الفلسطينية  

وتدمير البني���ة الثقافية والمورث والتراث الش���عبي 
للمجتمع الفلس���طيني، وكذلك قتل أش���كال الحياة 

كافة التي يحاول المواطن الغزي صناعتها 
ف���ي ظل الواقع المأس���اوي الذي يعيش���ه.  

تحليل: المواجهة العسكرية 
أقرب إلى غزة من التهدئة

تدميــر »المسحــال«.. قتــل
 للفــرح والثقافــة فــي غــزة 

رام الله/ االستقالل:
أّك���د الدكت���ور أن���ور أبو ط���ه عضو 
الجهاد  لحركة  السياس���ي  المكتب 
اإلسالمي في فلسطين، »أن التهدئة 
مع االحتالل اإلسرائيلي ومدتها هي 
مس���ألة تقررها المصلحة الميدانية 

لشعبنا ومقاومته«.
 وق���ال أبو ط���ه في تصري���ح له »إن 
حركة الجهاد اإلس���المي ال يمكن أن 

أّي ش���كل  توافق على 
من أشكال الهدنة التي 

د. أبو طه: التهدئة 
مع االحتالل تقّررها 
المصلحة الميدانية 

لشعبنا ومقاومته رفح / اال�ستقالل:
�س��يعت جماهر غف��رة يف حمافظة رف��ح جنوب قط��اع غزة ظهر 
اأم�ص، جثامني ثالثة �سهداء ارتقوا جراء اإ�سابتهم بر�سا�ص قوات 
االحتالل االإ�سرائيلي خالل م�ساركتهم بجمعة" احلرية واحلياة" 

عل��ى احلدود ال�س��رقية للقط��اع. وانطل��ق موكب ال�س��هيدين على 
العالول وال�س��هيد اأحمد اأبو لويل من م�س��جد بدر و�س��ط حمافظة 

رفح، حيث ندد امل�س��يعون بجرائم االحتالل وا�ستهدافه 
املتكرر للمتظاهرين ال�سلميني يف امل�سرات احلدودية.

إصابات بقصف االحتالل واطالق نار على حدود قطاع غزة

اآلالف يشيعون  شهداء  جمعة »الحرية والحياة« في رفح 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، 
ظه���ر امس الس���بت، ش���ابين بعد 

خروجهما من المس���جد 
المب���ارك في  األقص���ى 

االحتــالل 
يعتقل شابين 
من »األقصى«

) APA images(        ت�سييع �سهداء رفح اأم�ص

الجهاد: مستمرون في مسيرات العودة والمقاومة جاهزة للرد
غزة/ االستقالل:

أكد مس����ؤول العالقات الوطني����ة والخارجية في 
حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش، أن االحتالل 

االسرائيلي راهن على مدى أكثر من ثالثة أسابيع 
من العدوان والقصف المتقطع لغزة، على كسر 
ارادة الفلس����طينيين ودفعهم للتراجع والخوف 

واالنكس����ار. وقال البطش ف���ي كلمة ألقاها خالل 
مش���اركته في فعالي���ات جمعة »لغزة 
الحياة والحرية« بمخيم العودة ش���رق 

بحرية االحتالل 
تطلق النار على سفن 
الحرية لكسر الحصار  

رام الله/ االستقالل: 
واالس���المية   الوطنية  القوى  اعلنت 
في محافظ���ة رام الله والبيرة، النفير 
واعتبار االسبوع الحالي اسبوع الخان 
االحمر. دعت القوي في بيان عممته 
على وس���ائل اإلعالم، امس الس���بت 

التواج���د  لتكثي���ف 
التجمع  ف���ي  اليوم���ي 

القوى الوطنية 
تعلن النفير  وتدعو 

للتواجد اليومي 
بـ »الخان األحمر«

أهالي سلوان يرفضون
 استيالء االحتالل على أراضيهم

الحايك يناشد للضغط على
 االحتالل لفتح معبر كرم أبوسالم 

غزة/االستقالل:
ناشد رئيس جمعية رجال االعمال الفلسطينيين بقطاع غزة  علي الحايك، أمس 

الس���بت جميع الجهات المس���ئولة للضغط على سلطات االحتالل 
"االس���رائيلي" إلعادة فتح معبر كرم أبو س���الم التجاري، والس���ماح 

الصحة: االحتالل تعمد استهداف 
المتظاهرين بأماكن قاتلة

غزة/ االستقالل:
أكدت وزارة الصحة الفلس���طينية يوم أمس، أن االحتالل اإلس���رائيلي 

تعمد اس���تهداف الطواقم الطبية والمتظاهرين السلميين 
على طول الحدود الش���رقية لقطاع غزة يوم الجمعة الماضي 

    تهنئة بالفوز ونيل الثقة
تتقدم شركة فارس للبترول بالتهنئة الحارة إلى السيد

              خالد �سعيد فار�س   

            »نائب رئيس مجلس إدارة الشركة«
بمناس���بة فوزه بانتخابات مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات البترول 

والغاز- قطاع غزة. 

مع خال�ص التمنيات بالنجاح والتوفيق
�سركة فار�ص للبرتول
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غزة/ االستقالل:
أكد مس����ؤول العالق����ات الوطنية 
والخارجي����ة ف����ي حرك����ة الجهاد 
اإلسالمي خالد البطش، أن االحتالل 
االس����رائيلي راهن على مدى أكثر 
العدوان  من ثالثة أس����ابيع م����ن 
والقصف المتقطع لغزة، على كسر 
الفلس����طينيين ودفعه����م  ارادة 

للتراجع والخوف واالنكسار.
وقال البطش في كلمة ألقاها خالل 
مشاركته في فعاليات جمعة "لغزة 
الحي���اة والحرية" بمخي���م العودة 
ش���رق مدينة غ���زة :"أراد االحتالل 
إرادتن���ا، وأن  بعدوانه أن يكس���ر 
يدفعن���ا للخ���وف والتراجع، وعدم 
المضي قدما في مسيرات العودة، 
لكننا على ثقة بالله أن هذا الشعب 

المصمم على الحرية، ال يخاف".
وتابع " اليوم هو ي����وم تحد لهذا 
االحتالل، نثبت فيه أننا لن نتنازل 
عن حقنا في العودة لفلس����طين، 
ول����ن نحي����د ع����ن مطلب كس����ر 
الحصار، ولن نتراجع عن مس����يرة 
المقاومة والكفاح، وستبقى بنادق 
المقاومين تحمي هذه المسيرات، 
وت����رد كيد الكائدي����ن المعتدين 

على أبناء شعبنا".
بنادق  أن  إل����ى  البط����ش  وأش����ار 
المقاومة وصواريخها التي س����مع 
أزيزها قبل أيام في غزة، س����تبقى 
خفاق����ة عالي����ة ت����رد الظل����م عن 
شعبها، وترفع راية الكفاح الوطني 
عالية من أجل فلسطين ومن أجل 

حماية الرجال والنس����اء واألطفال 
والشيوخ.

وش����دد على أن بن����ادق المقاومة 
وسيس����تمر  مش����رعة،  س����تبقى 
المجاه����دون ف����ي حماي����ة ثغور 
الوط����ن، والتصدي للمحتل، والثأر 
للدم المسفوح، الفتًا إلى أن العدو 

اعتقد أن الح����راك حول التهدئة 
وكس����ر الحص����ار، ال����ذي تقوم به 
الفصائ����ل ق����د يدف����ع المقاومة 
للسكوت وابتالع هذه الضربة، لكن 
رد المقاوم����ة المبارك����ة والمظفرة 
ب����كل تش����كيالتها كان واضح����ا 

وجليا.
وج���دد التأكي���د عل���ى المضي في 
تراج���ع،  دون  الع���ودة  مس���يرات 
ألنه���ا أصبحت عن���وان الكرامة في 
غزة والوطن بأس���ره، مبين���ًا  أن هذه 
المس���يرات تحمين���ا م���ن الع���دو، 
وس���تكون رافعة للوح���دة الوطنية، 
الش���عب كل  الس���يما وأنها توحد 
الش���عب خلف خي���ار المواجهة مع 

المحتل اإلسرائيلي.
ودع���ا البطش إلى ضرورة االس���تمرار 
بمس���يرات العودة، ألننا كلما تشبثنا 
به���ا، اقتربنا من تحقي���ق األهداف، 
وأرسلنا رس���ائل لهذا العدو الغاصب 
بأال تقترب من عرين األس���ود في غزة، 
معتبرًا أن الزخم الجماهيري في هذه 
المس���يرات، يشكل بدون شك حماية 
ألهلنا وشبابنا وأمهاتنا، ويدفع باتجاه 

إنهاء معاناة غزة

 القدس المحتلة/ االستقالل:
 واصل نشطاء من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، 
يوم أمس الس���بت، فعالياتهم التطوعية بمقبرة باب الرحمة 

المالصقة لجدار المسجد األقصى الشرقي.
وش���ملت الفعاليات حملة إزالة األوساخ واألعشاب من المقبرة 
ومحيطها، واعم���ال الترميم واإلصالحات لمزيد من س���احات 

المقبرة.
وتعّد "باب الرحمة" أقدم المقابر االس���المية ليس في القدس 
وحس���ب إنما في عموم فلسطين، وفيها ُدفن الصحابي شداد 
بن أوس، والصحابي عبادة بن الصامت، فضال عن آالف الشهداء 

واألولياء وأبناء المدينة المقدسة.
وكان االحتالل استولى على جزء مهم من المقبرة لصالح مشاريع 
تهويدية، وشرع منذ شهر رمضان الفائت بوضع سور حديدي 
حول المنطقة الُمصادرة، في وقت صّعد فيه المستوطنون من 
اس���تهدافهم للمقبرة بأداء صلوات وش���عائر تلمودية فيها؛ 
األمر الذي دفع المقدسيين، الى االستمرار في العمل بالمقبرة 
وتوفير التواج���د فيها للحفاظ عليها. ويفص���ل بين المقبرة 
"باب الرحمة"، ومقبرة اليوسفية شارع رئيسي يفضي الى باب 
األسباط من أبواب القدس القديمة، وتمتد المقبرة جنوبا حتى 

بلدة سلوان.

 القدس المحتلة/ االستقالل:
قال مدير مركز معلوم���ات وادي حلوة، 
ج���واد صي���ام، إن األراض���ي المن���وي 
االستيالء عليها من قبل بلدية االحتالل 
في القدس لما يسمى "أعمال بستنة"، 
هي األراض���ي المتبقي���ة ألهالي بلدة 
سلوان جنوب المس���جد األقصى، لبناء 
المنازل السكنية والمدارس والساحات 

العامة لألهالي.
وأكد صيام في تصريح له يوم أمس، أن 
البلدية ترفض من���ح التراخيص لذلك، 
وتهدم أي منش���آت تح���ت حجة البناء 

دون ترخيص.
وأوض���ح أن األراضي جميعه���ا مزروعة 
بأش���جار مثمرة منذ عش���رات السنين، 
ويمنع االحتالل األهالي منذ سنوات من 
زراعتها بأش���جار جديدة، اضافة الى ما 
يتعرض له األهالي من اعتقال وتهديد 
من قبل ما يسمى "سلطة الطبيعة" عند 
قيامهم بأعمال فالحة، في الوقت الذي 
تقوم فيه جراف���ات االحتالل بعمليات 
تجري���ف لألراض���ي وهدم للمنش���آت 
المقامة عليها خاص���ة في أراضي حي 
وادي الرباب���ة التي تعتبرها س���لطات 

االحتالل "حدائق عامة".
وادعت بلدية االحتالل في قرارها الذي 
الصقته في أماكن متعددة بسلوان، أن 
أعمال البس���تنة تشمل "زراعة األشجار، 

وتركي���ب ش���بكة وقن���وات رّي، وعمل 
ش���رائط جيوتقني���ة، وتطوي���ر مناظر 
الطبيعة، وترتيب طرق للسير، وتركيب 

أماكن للجلوس".
ولفت صيام إلى أن بلدية االحتالل تدعي 
بأن االس���تيالء، يأتي ألغراض البستنة 
ولفترة مؤقتة وحس���ب االعالن لمدة 5 
سنوات، مبينًا أن سلطات االحتالل سواء 
البلدية أو سلطة الطبيعة أو سلطة اآلثار 
تستولي على األراضي في بلدة سلوان 

بطرق ملتوية ومختلفة.
المش���مولة  األراض���ي  أن  وأوض���ح 
باإلخطارات تعتبر م���ن األراضي األكثر 
اس���تهدافا في بل���دة س���لوان لصالح 
المش���اريع االس���تيطانية، إذ تتم على 
أج���زاء منها أعمال حفر إلقامة الجس���ر 
السياحي للمش���اة وأعمال بناء لمطعم، 
والسياح،  للمستوطنين  مسارات  وشق 

إضافة الى حفر ووضع القبور الوهمية.
وبدوره���ا أك���دت العائ���الت المالك���ة 
لألراضي المهددة باالستيالء، بأنها أولى 
وأحق من س���لطات االحتالل، بأن تقوم 
بأعمال الزراعة ووضع السالسل وقنوات 
الري، لكن س���لطات االحتالل تمنعهم 
وتالحقهم في حال قيامهم بأي اعمال 

بأراضيهم حتى لو كان تنظيفا لها.
من ناحيته قال عض���و لجنة الدفاع عن 
أراضي وعقارات سلوان فخري أبو دياب، 

إن سلوان مستهدفة من قبل المنظمات 
والحكومية  واالس���تيطانية  الديني���ة 
"االس���رائيلية"، كونها تق���ع على بوابة 
المس���جد األقصى ومدافع���ة عنه وعن 

البلدة القديمة.
ولفت إلى أن 30% من أراضي س���لوان 
تم االس���تيالء عليها لتحقيق الهدف 
"اإلس���رائيلي" وهو طرد المقدس���يين 
أوال، وإقامة المنشآت االستيطانية التي 
تتلقى دعما ماليا غير محدود من داخل 
اليهودية  والجاليات  االحتالل،  حكومة 

المنتشرة في بالد العالم.
وأوض���ح أبو دي���اب أن هناك عش���رات 
إن���ذارات إلخالء  العائالت تلقت مؤخرا 
بيوتها في ع���دة مناطق في س���لوان، 
خاص���ة بمنطقة البس���تان التي تعمل 
المنظمات االستيطانية والحكومية على  
تحويلها لحديقة تلمودية، علما أن هدم 
بيوت حي البس���تان تسعى له حكومة 
االحتالل منذ س���نوات إال أن التدخالت 

الدولية حالت دون ذلك.
وقال " إن مسؤولية الحفاظ على سلوان 
والقدس ال تقع على عاتق الفلسطينيين 
وحدهم، إنم���ا ايضا على عاتق األمتين 
العربية واإلس���المية"، مشددًا على "أن 
القدس س���تظل عربية ومحافظة على 
هويتها بالرغم من كل إجراءات االحتالل 

لتغيير واقعها".

نابلس/ االستقالل:
 قال المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير 
الفلس���طينية، يوم أمس الس���بت، إن س���لطات االحتالل توظف "قان���ون القومية" 

العنصري في عمليات إضفاء الشرعية على البؤر االستيطانية.
وأش���ار التقرير األس���بوعي الصادر عن المكتب، الى ان س���لطات االحتالل تواصل 
مخططاتها لتوسيع ودعم المش���روع االستيطاني بوضع اليد على أكبر مساحة من 
األراضي الفلسطينية، ولهذا الغرض سن الكنيست "قانون القومية" العنصري الذي 

يضع االستيطان في مرتبة متقدمة في اهتمامات حكومة اسرائيل.
وأوضح التقرير، أن هذا الموقف س���جلته الحكومة اإلسرائيلية في وثيقة قدمتها 
إلى المحكمة العليا ردا على عدة التماسات ضد القانون، حيث أكدت أن البند السابع 
من القانون حول االس���تيطان اليهودي، فوق أي قانون دس���توري سّنه أو سيسّنه 
الكنيست بهدف تبييض البؤر االستيطانية العشوائية ومواصلة عمليات البناء في 

المستوطنات من دون مصادقة الحكومة اإلسرائيلية.
وبي���ن أن وثيقة حكومة االحتالل إل���ى المحكمة العليا االس���رائيلية والتي تدعي 
فيها أن قوانين الكنيس���ت تتغلب على أي معيار للقانون الدولي، ولذلك ال ينبغي 
االستئناف على صالحية الكنيست لسن قوانين، تعني بوضوح أن حكومة االحتالل 
تمارس سياس���ة ضم فعلي للضفة الغربية إلى س���يادتها تماما ، مثلما فعلت في 

القدس المحتلة وهضبة الجوالن المحتلة.
وجاء ما يس���مى بقانون القومية بتفس���يراته الحكومية يطلق العنان للتوسع في 
النشاطات االستيطانية في اكثر من اتجاه في القدس والضفة الغربية المحتلتين.

غزة/ االستقالل:
أك���دت وزارة الصحة الفلس���طينية يوم أمس، 
أن االحت���الل اإلس���رائيلي تعمد اس���تهداف 
الطواقم الطبية والمتظاهرين الس���لميين على 
طول الحدود الش���رقية لقطاع غزة يوم الجمعة 

الماضي بأماكن حساسة وقاتلة.
وأكدت الصحة في بيان لها وصلت االستقالل 
نس���خة منه، على أن طبيعة ونوعية االصابات 
التي وصلت للمستش���فيات ف���ي الجمعة ال� 

20 لمس���يرات العودة تدل���ل على تعمد قوات 
االحت���الل االس���تهداف المباش���ر للمواطنين 
ف���ي األماكن القاتلة والحساس���ة من الجس���م 

باستخدام األعيرة النارية المتنوعة.
وأضافت "ه���ذا التعمد اإلس���رائيلي رفع عدد 
الش���هداء إلى 3 ش���هداء وإصابة 307 مواطن 

منهم 28 طفالاً 5 منهم بحالة الخطر".
���ا  أف���ادت إحصائي���ة لل���وزارة، أن 167 مواطناً
استش���هدوا منذ بدء مس���يرات العودة وكسر 

الحصار في الثالثي���ن من مارس/ آذار الماضي، 
فيما أصيب 18 أل���ف بجروح مختلفة واختناقا 
بالغاز خالل تلك المسيرات من بينهم مصابين 

ال زالوا بحال الخطر.
ودعت المجتمع الدولي ومؤسس���اته اإلنسانية 
والحقوقي���ة للعم���ل الف���وري م���ن أجل وقف 
االنته���اكات اإلس���رائيلية المس���تمرة بح���ق 
الشعب الفلسطيني األعزل وفقا للقانون الدولي 

اإلنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

االستقالل/ وكاالت:
ح���ذر االتحاد األوروبي، من قرب اندالع نزاع جديد بين "إس���رائيل" وقطاع غزة 

بعد المواجهات األخيرة، داعيًا إلى عدم تعريض مزيد من المدنيين للخطر.
وقالت متحدثة باسم االتحاد للشؤون الخارجية في بيان إن "تصعيد العنف 
ف���ي األيام األخيرة أدى بش���كل خطير إلى تقريب غزة و"إس���رائيل" من نزاع 

جديد".
ويذكر، أن "إس���رائيل" تش���ن عدوانًا وتصعيدًا كبيرًا عل���ى قطاع غزة، حيث 
استهدفت أول أمس، مسيرة العودة مما أدى الستشهاد 3 مواطنين بينهم 
مسعف، فيما قصفت قبل أيام مناطق بالقطاع مما أدى الستشهاد 3 آخرين 

بينهم امرأة وابنتها الرضيعة.

الجهاد: مستمرون في مسيرات العودة والمقاومة جاهزة للرد

الصحة: االحتالل تعمد استهداف المتظاهرين بأماكن قاتلة

أهالي سلوان يرفضون استيالء االحتالل على أراضيهم

المكتب الوطني: »إسرائيل« 
توظف »قانون القومية« 

لشرعنة االستيطان

االتحاد األوروبي يحذر 
من اندالع حرب على غزة

مقدسيون يواصلون 
فعالياتهم التطوعية 

بمقبرة باب الرحمة

 خالد البط�ش

رام الله/ االستقالل:
أّكد الدكتور أنور أبو طه عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين "أن التهدئة مع االحتالل 
اإلس���رائيلي ومدته���ا هي مس���ألة تقرره���ا المصلحة 

الميدانية لشعبنا ومقاومته".
 وقال أبو طه في تصريح له "إن حركة الجهاد اإلسالمي 
ال يمكن أن توافق على أّي ش���كل من أش���كال الهدنة 
التي تعترف بالعدو، أو تشّرع العدوان، أو ترتكز لشروط 
سياسية تهدر الحقوق الوطنية، أو تصادر حق المقاومة 

في الرد على أي عدوان".
 وأوضح أن حركته تتعامل مع أي موقف من "إسرائيل" 
على قاعدة مش���روعية المقاومة الش���املة وعلى رأسها 
الكفاح المسّلح، الذي هو حجر األساس في برنامج حركة 

الجهاد وفكرها.
 وأضاف: "ش���رط التهدئ���ة هو لجم الع���دوان وحماية 
ش���عبنا ومقدراته، دون أن نرفع يدن���ا عن الزناد، وعيننا 
على العدو"، مش���ّدًدا على أن حركة الجهاد لن تخضع أو 
تستسلم لغطرس���ته )العدو(، وستستمر في الرد على 

كل عدوان، مهما بلغت كثافة النيران.
 وحول عدوان "إس���رائيل" األخير على القطاع، اعتبر أن 
"كيان االحتالل ومن خالل سياسية اإلجرامية العدوانية 

يحاول فرض معادلة دون ردع من قبل المقاومة.

 وعّبر عضو المكتب السياسي للجهاد عن رفض حركته 
ألّي���ة تهدئة من ط���رف واحد، فهذا عب���ارة عن "أوهام 
وأحالم"، عل���ى حد وصفه. وقال: "لدينا من القوة واإلرادة 

واليقظة ما يكفي إلفشال رهانات العدو ومخططاته".
 وتابع: "ال نخش���ى أّية مخطط���ات قادمة فلقد تصدينا 
لالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة، وكّنا كل مرة نعود في 

مواجهته أقوى عوًدا وأصلب إرادًة، وأمضى سالًحا".
 وح���ول المقترحات المتعلقة بالمش���اريع االقتصادية 
الخاصة بقطاع غزة، أش���ار أبو طه إلى أن "هناك محاوالت 
لجهات إقليمية ودولية لفرض اتفاقيات سياسية تحت 
عنوان اقتصادي، وهي محاوالت قديمة جديدة، ولكنها 
تطرح اْلَيْوَم بعد أن فش���ل العدو في كس���ر إرادة شعب 
المقاوم���ة بالقوة والحصار والتهديد، وعجز أن يس���لب 

المقاومة سالحها فضاًل عن روحها وإرادتها".
 ولم يخّف في الوقت ذاته دعم حركة الجهاد اإلسالمي 
ألّية جهود تس���اهم في تخفيف المعاناة االقتصادية 

واإلنسانية عن شعبنا وترفع عنه الحصار.
وقال: "نحن منفتحون على أي جهود عربية وإس���المية 
رة، تدعم صمود ش���عبنا في أرضه، وتساهم  ودولية خيِّ
في توفير الحياة الكريمة التي تعينه على االس���تمرار 

على طريق تحرير وطنه واستعادة حقوقه".
 وفيما يتعل���ق بزيارة وفد "الجهاد" إلى موس���كو، بّين 

أبو طه أنها جاءت الطالع الجانب الروس���ي على المعاناة 
اليومية الش���املة التي تمّس بشعبنا جّراء الحصار على 
قطاع غ���زة والعدوان المس���لح المتك���رر والدائم عليه، 
والتضيي���ق والقمع لش���عبنا في الضف���ة، واالضطهاد 
العنصري لش���عبنا ف���ي األراضي المحتل���ة عام 1948 

بدعوى يهودية الدولة".
 وتاب���ع: "زيارة الوفد لروس���يا جاءت بدعوة رس���مية من 
وزارة الخارجية الروس���ية لالطالع عل���ى موقف الحركة 
من األحداث والتط���ورات الحاصلة على صعيد القضية 
الفلس���طينية، باعتب���ار حركة الجه���اد تتمتع برصيد 
نضالي وسياسي وازن، وصاحبة عالقات وطنية ذات ثقل 

ومصداقية لدى عديد األطراف".
 ولفت إلى أن الجانبين اس���تعرضا أيًضا ُس���بل توحيد 
الصف الفلسطيني وإعادة بناء المرجعية الفلسطينية 
ممثل���ة بمنظمة التحرير الفلس���طينية، والمؤامرة التي 
تحاك من قب���ل الواليات المتح���دة األمريكية وأطراف 
إقليمية لفرض ما تسمى "بصفقة ترامب )القرن("، والتي 
تس���تهدف تصفية القضية الفلسطينية لصالح دولة 

العدو، تحت عناوين مختلفة.
 وأّكد أن الجانب الروس���ي أبدى اهتماًما كبيًرا بمواقف 
حركته السياسية وتفهًما واضًحا لمقاومتنا لالعتداءات 

اإلسرائيلية المتكررة
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»الجهاد اإلسالمي سترد على كل عدوان«

د. أبو طه: التهدئة مع االحتالل تقّررها المصلحة الميدانية لشعبنا ومقاومته

غزة/ االستقالل: 
البحرية مساء  أطلقت قوات االحتالل 
امس السبت، النار تجاه سفن الحرية 
الت����ي انطلقت م����ن ميناء غ����زة في 
تظاهرة بحرية للمطالبة بكسر الحصار 

البحري على قطاع غزة.
وش����ارك في التظاهرة البحرية التي 
نظمتها هيئة الحراك الوطني لكسر 
الحصار بالتعاون مع الهيئة الوطنية 
العليا لكس����ر الحصار نح����و 40 قارًبا 
ا انطلقت من ح����وض ميناء غزة  بحرّيً
ص����وب الح����دود الش����مالية البحرية 

ا من االحتالل. الممنوعة أمنّيً
وتخلل التظاهرة فق����رات فنية، ورفع 
المش����اركون أع����الم فلس����طين على 
الق����وارب التي جابت ح����وض الميناء 

قبيل انطالقها إلى الحدود الشمالية.
القوارب م����ن الحدود  وعند اقت����راب 
الشمالية البحرية للقطاع، اعترضتها 
وأطلق����ت  إس����رائيلية،  زوارق  أرب����ع 
الرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه 
المتظاهرين السلميين؛ مما دفعهم 

للعودة إلى ميناء غزة.
وقال المتحدث باس����م هيئة الحراك 
الوطني لكسر الحصار أدهم أبو سلمية 
إن هذه التظاهرة جاءت "اس����تكمااًل 
للحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة، 
حيث يف����رض االحتالل منطقة أمنية 
عازلة تمنع الفلسطينيين والصيادين 

من التحرك بحرية".
وقال المتحدث باس����م هيئة الحراك 
الوطني لكسر الحصار أدهم أبو سلمية 
إن هذه التظاهرة جاءت "اس����تكمااًل 
للحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة، 
حيث يف����رض االحتالل منطقة أمنية 
عازلة تمنع الفلسطينيين والصيادين 

من التحرك بحرية".
وش����ارك في المؤتمر الصحفي الذي 
عقده الحراك ممثل����ون عن الفصائل 

والقوى الوطنية وش����خصيات وطنية 
ووجه����اء ومخاتي����ر وطلب����ة وجرحى 

وشخصيات مستقلة.
وذكر أبو سلمية أن "التظاهرة البحرية 
تؤكد حقنا الثابت في التحرك بحرية 
بحًرا حتى يكس����ر الحص����ار وتنتهي 

المعاناة عن شعبنا".
وش����دد عل����ى أن رس����الة ش����عبنا أن 
"الح����راك بًرا وبح����ًرا وف����ي كل اتجاه 
سيتواصل حتى كسر الحصار؛ فليس 

أقل م����ن إنهاء معاناة الناس في غزة، 
وأن يحيوا حياة كريمة بال ظلم وقهر 

ومعاناة".
وبّين أبو س����لمية أن "الحراك يهدف 
إل����ى أن يطلع العالم عل����ى جانب من 
الجوانب المظلمة للحصار اإلسرائيلي 
المفروض على غ����زة؛ إذ أردنا أن نقول 
المهمش؛  للجانب  س����نأخذكم  لهم 
لنطلعكم على واقع معاناة الصيادين 

ببحر قطاع غزة".

رام الله/ االستقالل: 
اعلنت القوى الوطنية واالسالمية  في محافظة رام الله والبيرة، النفير 

واعتبار االسبوع الحالي اسبوع الخان االحمر.
دعت القوي في بيان عممته على وسائل اإلعالم، امس السبت لتكثيف 
التواجد اليومي في التجمع السكني الخان األحمر شرق القدس المحتلة، 
وذلك تصدي���ا ألي محاوالت من قبل قوات احتالل اإلس���رائيلي إلخالء 

سكانه وتشريدهم.
وحثت القوى في بيانها الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الفعاليات 
واالحتجاجات وإلى اعتبار األسبوع المقبل أسبوع الخان األحمر، وتكثيف 
التواجد اليومي فيه وبش���كل خاص أيام االثني���ن والثالثاء رفضا ألي 

محاوالت إلخالء السكان.
وقالت القوى  إن الشعب الفلس���طيني يواصل معركة كفاحه الوطني 
موجه���ا نداء للعالم أجم���ع للتدخل لوقف مش���اريع االحتالل وانفالت 
مستوطنيه الجبناء، مؤكدة أن قرار االحتالل إخالء الخان األحمر سيفشل 

على صخرة صمود شعبنا وثباته فوق أرضه.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت قناة "ريشت كان" العبرية مساء أمس السبت 
أن المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للش���ؤون 
األمنية والسياس���ية "الكابينت" س���يجتمع مجددا 
اليوم األح���د؛  حول التصعيد األمن���ي في الجبهة 

الجنوبية مع قطاع غزة.

وذكرت أنه س���يجري خ���الل االجتماع، اس���تكمال 
النقاشات حول التصعيد األخير في قطاع غزة.

وأوع���ز "الكابينت" خالل اجتماعه مس���اء الخميس 
العمل بقوة  الماضي، الجيش اإلسرائيلي بمواصلة 

ضد قطاع غزة.
وق���ال الكابينت في بيان نقلته وس���ائل إعالم 

إسرائيلية:"الحكومة أمرت الجيش اإلسرائيلي 
بمواصل���ة العم���ل بالقوة ض���د غ���زة"، إال أن 
التصعيد توق���ف بعد االجتماع بفترة وجيزة، 
وذلك عقب اإلعالن عن التوصل التفاق تهدئة 
بين فصائ���ل المقاوم���ة  واالحت���الل برعاية 

مصرية وأممية.

غزة/ االستقالل:
ذكرت مصادر عبرية أن سبعة حرائق اندلعت يوم أمس، في مستوطنات غالف 

قطاع غزة بفعل الطائرات الورقية.
وأفادت وس����ائل إعالم عبرية، أن طواقم اإلطفاء اإلس����رائيلية 
تعاملت مع 7 حرائق في غابات وبساتين عدد من المستوطنات 
المحاذية لقطاع غزة، والمقامة على أراضي الفلسطينيين عام 

1948، وذلك على مدار اليوم.
وأضافت أن الحرائق اندلعت بفعل الطائرات الورقية والبالونات المحّملة بالمواد 
المش���تعلة والزجاجات الحارقة، والتي ُيطلقها الشبان الفلسطينيون من قطاع 

غزة باتجاه األراضي المحتلة.
وأش���ارت إلى أن موظفي شركة الكهرباء اإلس���رائيلية تعاملوا مع إحدى 
الطائ���رات الورقية الت���ي ُوصفت ب�”الضخمة” والتي س���قطت على خط 
الجهد العالي ف���ي “كيبوتس صوفا”، ما أدى النقط���اع الكهرباء لفترة 

معّينة، حتى تم إزالتها.
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رام الله/ االستقالل:
أّكد الدكتور أنور أبو طه عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين "أن التهدئة مع االحتالل 
اإلس���رائيلي ومدته���ا هي مس���ألة تقرره���ا المصلحة 

الميدانية لشعبنا ومقاومته".
 وقال أبو طه في تصريح له "إن حركة الجهاد اإلسالمي 
ال يمكن أن توافق على أّي ش���كل من أش���كال الهدنة 
التي تعترف بالعدو، أو تشّرع العدوان، أو ترتكز لشروط 
سياسية تهدر الحقوق الوطنية، أو تصادر حق المقاومة 

في الرد على أي عدوان".
 وأوضح أن حركته تتعامل مع أي موقف من "إسرائيل" 
على قاعدة مش���روعية المقاومة الش���املة وعلى رأسها 
الكفاح المسّلح، الذي هو حجر األساس في برنامج حركة 

الجهاد وفكرها.
 وأضاف: "ش���رط التهدئ���ة هو لجم الع���دوان وحماية 
ش���عبنا ومقدراته، دون أن نرفع يدن���ا عن الزناد، وعيننا 
على العدو"، مش���ّدًدا على أن حركة الجهاد لن تخضع أو 
تستسلم لغطرس���ته )العدو(، وستستمر في الرد على 

كل عدوان، مهما بلغت كثافة النيران.
 وحول عدوان "إس���رائيل" األخير على القطاع، اعتبر أن 
"كيان االحتالل ومن خالل سياسية اإلجرامية العدوانية 

يحاول فرض معادلة دون ردع من قبل المقاومة.

 وعّبر عضو المكتب السياسي للجهاد عن رفض حركته 
ألّي���ة تهدئة من ط���رف واحد، فهذا عب���ارة عن "أوهام 
وأحالم"، عل���ى حد وصفه. وقال: "لدينا من القوة واإلرادة 

واليقظة ما يكفي إلفشال رهانات العدو ومخططاته".
 وتابع: "ال نخش���ى أّية مخطط���ات قادمة فلقد تصدينا 
لالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة، وكّنا كل مرة نعود في 

مواجهته أقوى عوًدا وأصلب إرادًة، وأمضى سالًحا".
 وح���ول المقترحات المتعلقة بالمش���اريع االقتصادية 
الخاصة بقطاع غزة، أش���ار أبو طه إلى أن "هناك محاوالت 
لجهات إقليمية ودولية لفرض اتفاقيات سياسية تحت 
عنوان اقتصادي، وهي محاوالت قديمة جديدة، ولكنها 
تطرح اْلَيْوَم بعد أن فش���ل العدو في كس���ر إرادة شعب 
المقاوم���ة بالقوة والحصار والتهديد، وعجز أن يس���لب 

المقاومة سالحها فضاًل عن روحها وإرادتها".
 ولم يخّف في الوقت ذاته دعم حركة الجهاد اإلسالمي 
ألّية جهود تس���اهم في تخفيف المعاناة االقتصادية 

واإلنسانية عن شعبنا وترفع عنه الحصار.
وقال: "نحن منفتحون على أي جهود عربية وإس���المية 
رة، تدعم صمود ش���عبنا في أرضه، وتساهم  ودولية خيِّ
في توفير الحياة الكريمة التي تعينه على االس���تمرار 

على طريق تحرير وطنه واستعادة حقوقه".
 وفيما يتعل���ق بزيارة وفد "الجهاد" إلى موس���كو، بّين 

أبو طه أنها جاءت الطالع الجانب الروس���ي على المعاناة 
اليومية الش���املة التي تمّس بشعبنا جّراء الحصار على 
قطاع غ���زة والعدوان المس���لح المتك���رر والدائم عليه، 
والتضيي���ق والقمع لش���عبنا في الضف���ة، واالضطهاد 
العنصري لش���عبنا ف���ي األراضي المحتل���ة عام 1948 

بدعوى يهودية الدولة".
 وتاب���ع: "زيارة الوفد لروس���يا جاءت بدعوة رس���مية من 
وزارة الخارجية الروس���ية لالطالع عل���ى موقف الحركة 
من األحداث والتط���ورات الحاصلة على صعيد القضية 
الفلس���طينية، باعتب���ار حركة الجه���اد تتمتع برصيد 
نضالي وسياسي وازن، وصاحبة عالقات وطنية ذات ثقل 

ومصداقية لدى عديد األطراف".
 ولفت إلى أن الجانبين اس���تعرضا أيًضا ُس���بل توحيد 
الصف الفلسطيني وإعادة بناء المرجعية الفلسطينية 
ممثل���ة بمنظمة التحرير الفلس���طينية، والمؤامرة التي 
تحاك من قب���ل الواليات المتح���دة األمريكية وأطراف 
إقليمية لفرض ما تسمى "بصفقة ترامب )القرن("، والتي 
تس���تهدف تصفية القضية الفلسطينية لصالح دولة 

العدو، تحت عناوين مختلفة.
 وأّكد أن الجانب الروس���ي أبدى اهتماًما كبيًرا بمواقف 
حركته السياسية وتفهًما واضًحا لمقاومتنا لالعتداءات 

اإلسرائيلية المتكررة
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»الجهاد اإلسالمي سترد على كل عدوان«

د. أبو طه: التهدئة مع االحتالل تقّررها المصلحة الميدانية لشعبنا ومقاومته

غزة/ االستقالل: 
البحرية مساء  أطلقت قوات االحتالل 
امس السبت، النار تجاه سفن الحرية 
الت����ي انطلقت م����ن ميناء غ����زة في 
تظاهرة بحرية للمطالبة بكسر الحصار 

البحري على قطاع غزة.
وش����ارك في التظاهرة البحرية التي 
نظمتها هيئة الحراك الوطني لكسر 
الحصار بالتعاون مع الهيئة الوطنية 
العليا لكس����ر الحصار نح����و 40 قارًبا 
ا انطلقت من ح����وض ميناء غزة  بحرّيً
ص����وب الح����دود الش����مالية البحرية 

ا من االحتالل. الممنوعة أمنّيً
وتخلل التظاهرة فق����رات فنية، ورفع 
المش����اركون أع����الم فلس����طين على 
الق����وارب التي جابت ح����وض الميناء 

قبيل انطالقها إلى الحدود الشمالية.
القوارب م����ن الحدود  وعند اقت����راب 
الشمالية البحرية للقطاع، اعترضتها 
وأطلق����ت  إس����رائيلية،  زوارق  أرب����ع 
الرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه 
المتظاهرين السلميين؛ مما دفعهم 

للعودة إلى ميناء غزة.
وقال المتحدث باس����م هيئة الحراك 
الوطني لكسر الحصار أدهم أبو سلمية 
إن هذه التظاهرة جاءت "اس����تكمااًل 
للحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة، 
حيث يف����رض االحتالل منطقة أمنية 
عازلة تمنع الفلسطينيين والصيادين 

من التحرك بحرية".
وقال المتحدث باس����م هيئة الحراك 
الوطني لكسر الحصار أدهم أبو سلمية 
إن هذه التظاهرة جاءت "اس����تكمااًل 
للحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة، 
حيث يف����رض االحتالل منطقة أمنية 
عازلة تمنع الفلسطينيين والصيادين 

من التحرك بحرية".
وش����ارك في المؤتمر الصحفي الذي 
عقده الحراك ممثل����ون عن الفصائل 

والقوى الوطنية وش����خصيات وطنية 
ووجه����اء ومخاتي����ر وطلب����ة وجرحى 

وشخصيات مستقلة.
وذكر أبو سلمية أن "التظاهرة البحرية 
تؤكد حقنا الثابت في التحرك بحرية 
بحًرا حتى يكس����ر الحص����ار وتنتهي 

المعاناة عن شعبنا".
وش����دد عل����ى أن رس����الة ش����عبنا أن 
"الح����راك بًرا وبح����ًرا وف����ي كل اتجاه 
سيتواصل حتى كسر الحصار؛ فليس 

أقل م����ن إنهاء معاناة الناس في غزة، 
وأن يحيوا حياة كريمة بال ظلم وقهر 

ومعاناة".
وبّين أبو س����لمية أن "الحراك يهدف 
إل����ى أن يطلع العالم عل����ى جانب من 
الجوانب المظلمة للحصار اإلسرائيلي 
المفروض على غ����زة؛ إذ أردنا أن نقول 
المهمش؛  للجانب  س����نأخذكم  لهم 
لنطلعكم على واقع معاناة الصيادين 

ببحر قطاع غزة".

رام الله/ االستقالل: 
اعلنت القوى الوطنية واالسالمية  في محافظة رام الله والبيرة، النفير 

واعتبار االسبوع الحالي اسبوع الخان االحمر.
دعت القوي في بيان عممته على وسائل اإلعالم، امس السبت لتكثيف 
التواجد اليومي في التجمع السكني الخان األحمر شرق القدس المحتلة، 
وذلك تصدي���ا ألي محاوالت من قبل قوات احتالل اإلس���رائيلي إلخالء 

سكانه وتشريدهم.
وحثت القوى في بيانها الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الفعاليات 
واالحتجاجات وإلى اعتبار األسبوع المقبل أسبوع الخان األحمر، وتكثيف 
التواجد اليومي فيه وبش���كل خاص أيام االثني���ن والثالثاء رفضا ألي 

محاوالت إلخالء السكان.
وقالت القوى  إن الشعب الفلس���طيني يواصل معركة كفاحه الوطني 
موجه���ا نداء للعالم أجم���ع للتدخل لوقف مش���اريع االحتالل وانفالت 
مستوطنيه الجبناء، مؤكدة أن قرار االحتالل إخالء الخان األحمر سيفشل 

على صخرة صمود شعبنا وثباته فوق أرضه.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت قناة "ريشت كان" العبرية مساء أمس السبت 
أن المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر للش���ؤون 
األمنية والسياس���ية "الكابينت" س���يجتمع مجددا 
اليوم األح���د؛  حول التصعيد األمن���ي في الجبهة 

الجنوبية مع قطاع غزة.

وذكرت أنه س���يجري خ���الل االجتماع، اس���تكمال 
النقاشات حول التصعيد األخير في قطاع غزة.

وأوع���ز "الكابينت" خالل اجتماعه مس���اء الخميس 
العمل بقوة  الماضي، الجيش اإلسرائيلي بمواصلة 

ضد قطاع غزة.
وق���ال الكابينت في بيان نقلته وس���ائل إعالم 

إسرائيلية:"الحكومة أمرت الجيش اإلسرائيلي 
بمواصل���ة العم���ل بالقوة ض���د غ���زة"، إال أن 
التصعيد توق���ف بعد االجتماع بفترة وجيزة، 
وذلك عقب اإلعالن عن التوصل التفاق تهدئة 
بين فصائ���ل المقاوم���ة  واالحت���الل برعاية 

مصرية وأممية.

غزة/ االستقالل:
ذكرت مصادر عبرية أن سبعة حرائق اندلعت يوم أمس، في مستوطنات غالف 

قطاع غزة بفعل الطائرات الورقية.
وأفادت وس����ائل إعالم عبرية، أن طواقم اإلطفاء اإلس����رائيلية 
تعاملت مع 7 حرائق في غابات وبساتين عدد من المستوطنات 
المحاذية لقطاع غزة، والمقامة على أراضي الفلسطينيين عام 

1948، وذلك على مدار اليوم.
وأضافت أن الحرائق اندلعت بفعل الطائرات الورقية والبالونات المحّملة بالمواد 
المش���تعلة والزجاجات الحارقة، والتي ُيطلقها الشبان الفلسطينيون من قطاع 

غزة باتجاه األراضي المحتلة.
وأش���ارت إلى أن موظفي شركة الكهرباء اإلس���رائيلية تعاملوا مع إحدى 
الطائ���رات الورقية الت���ي ُوصفت ب�”الضخمة” والتي س���قطت على خط 
الجهد العالي ف���ي “كيبوتس صوفا”، ما أدى النقط���اع الكهرباء لفترة 

معّينة، حتى تم إزالتها.
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  دولة فل�سطني 
   حمكمة بداية خانيون�س

   في القضية  الحقوقي رقم 2016 /320
  في الطلب الحقوقي رقم 2018/ 664

المدعي / محمود محمد احمد الغلبان وكيله العدلي / نهاد محمود محمد 
الغلبان بموجب الوكالة العدلية  رقم )1655( الصادرة عن س���فارة دولة 

فلسطين في المملكة األردنية الهاشمية 
  وكيله المحامي / جهاد االغا 

المدعى عليهم / 1- نضال محمود محمد الغلبان خانيونس )خارج البالد 
حاليا( .

  2- ناهض محمود محمد الغلبان خانيونس )خارج البالد حاليا( .
نوع الدعوى / ابطال عقود النعدام المقابل 

قيمة الدعوى /     000 ،11    احد عشر ألف دينار .
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في القضية الحقوقية رقم 320/2016  
إل���ى المدعى عليهم المذكورين أعاله بما ان المدعي قد تقدم بالقضية 
الحقوقية ) ابطال عقود النعدام المقابل( لذلك يقتضى عليكم الحضور 
إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ تبليغكم هذه 
المذكرة كما يقتضى أن تودعوا قل���م هذه المحكمة ردا تحريريًا خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها 

جلسة االربعاء الموافق 12/09/2018 م  للنظر في القضية .
وليكن معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز المدعى أن يسير 

في الدعوى حسب االصول .
حرر في 09/08/2018م

    رئي�س  قلم حمكمة بداية خانيون�س                   
يا�سر بربخ

وبدأت ه���ذه المواجهات بعد استش���هاد 
اثني���ن من عناصر كتائب القس���ام الجناح 
العس���كري لحركة حماس في 7 أغسطس 
الجاري ش���مال قطاع غزة، بعد اس���تهداف 
االحتالل االسرائيلي لهما بزعمه محاولتهما 

استهداف جنود إسرائيليين.
وردت فصائ���ل المقاومة عل���ى هذا الفعل 
اإلس���رائيلي، ف���ي 8 أغس���طس الج���اري، 
بإطالق عش���رات القذائف الصاروخية تجاه 
عس���كرية  ومواقع  وقواع���د  مس���توطنات 
إس���رائيلية محاذي���ة للقط���اع، وأدت هذه 
الجول���ة م���ن التصعيد إلى استش���هاد 3 
مواطني���ن بينه���م امرأة حام���ل وطفلتها، 
وإصاب���ة نحو 16 مس���توطنًا بجراح وصفت 
حالة اثنين منهم بالخطيرة، فيما تخلل هذا 
العدوان اإلسرائيلي تدمير مؤسسة سعيد 

المسحال الثقافية غرب غزة.
يش���ار إل���ى أن ميالدين���وف كان يتواجد 
الخمي���س الماضي ف���ي العاصمة القطرية 
الدوح���ة للق���اء كب���ار المس���ؤولين لبحث 
المستجدات وأبرزها األوضاع في قطاع غزة.

الذهاب نحو الت�سعيد
ب���دوره، ي���رى الباح���ث ف���ي مرك���ز أطلس 
العوامل  للدراس���ات، اس���ماعيل مهرة، أن 
الحالي���ة المتراكم���ة ح���ول العالق���ة بين 
المقاوم���ة والكيان الصهيوني تش���ير إلى 

الذهاب نحو التصعيد ال نحو التهدئة.
وقال مهرة ل�"االس����تقالل": "هناك عدة عوامل 
تشير إلى أن الوضع ذاهب نحو تصعيد وليس 
تهدئة، أهمها استمرار االحتالل اإلسرائيلي، 
واس����تمرار اإلجرام بحق متظاهري مس����يرات 

العودة وكسر الحصار، إذ أنه يبدو واضحًا عدم 
وجود نوايا حسنة إسرائيلية إلبرام تهدئة".

وأضاف: "ما يحكمنا مع  االحتالل حاليا هي 
حالة االش���تباك وهي تق���ف في منتصف 
معادل���ة تصعيد وتهدئ���ة متبادلة، وهذا 
ال يعن���ي تهدئ���ة طويلة األم���د ألن كل ما 
يجري من تهدئات ه���ي أمر واقع في ضوء 
العنجهية اإلس���رائيلية والحص���ار والقمع 

الذي تمارسه قوات االحتالل على غزة".
وأوض���ح مه���رة أن العالقة بي���ن المقاومة 
والكي���ان الصهيون���ي تدور داخ���ل دائرة 

مغلق���ة من اس���تمرار العن���ف والتصعيد 
والتهدئة بين فترة وأخ���رى، "ولكن ما بين 
جولة تصعيد وأخ���رى، أعتقد أن التصعيد 

يزداد من حيث الحجم والعمق". 
وعب���ر عن اعتقاده بأن جه���ود مصر واألمم 
المتحدة غي���ر قادرة على معالجة الس���بب 
وهو  اإلس���رائيلي،  للتصعي���د  األساس���ي 
استمرار االحتالل، "فالمقاومة مستمرة حتى 
إنهاء االحتالل، ولكن يجب فلسطينيا إنهاء 
االنقس���ام وبناء نظام سياسي فلسطيني 
جدي���د يرتقي إلى مس���توى المخاطر التي 

تحدق بقضيتن���ا". وتابع مه���رة: "في ظل 
االنقس���ام ال اعتقد أن كال الطرفين قادران 
عل���ى تجاوز العقب���ات الرئيس���ية أمام أي 
عملية تهدئة، إذ أن إسرائيل تضع شروطًا 
تعجيزية للتجاوب مع جهود إبرام أي اتفاق 
تهدئ���ة، أبرزها س���حب س���الح المقاومة، 
واعتراف حماس بشروط الرباعية ومن بينها 

نبذ العنف واإلرهاب".

مواجهة قا�سية
من ناحيته، اس���تبعد المحلل السياس���ي 

عبد الستار قاس���م، إبرام أي تهدئة طويلة 
األمد بين المقاومة والكيان الصهيوني، وأن 
األوضاع الميدانية تش���ير إلى قرب اندالع 

مواجهة قاسية بين غزة واالحتالل.
وق���ال قاس���م ل�"االس���تقالل": "لدينا عدة 
مؤش���رات تدلل عل���ى أن التصعيد قريب، 
أولها أن الجيش اإلس���رائيلي أعلن مرارًا أنه 
بحاجة إلى تهدئ���ة مع المقاومة على األقل 
حتى نهاية تشييده للجدار على حدود غزة 
لمن���ع هجمات االنفاق الخاص���ة بالمقاومة، 
وهو بذلك إعالن صريح باس���تعداد الجيش 
لتصعيد موس���ع ضد غزة يهدف للحد من 

قدرات المقاومة".
وأوضح أن نتنياهو تلقى صفعة قاسية من 
اإلعالم العبري الذي وصفه ب�"األرنب" بسبب 
ع���دم الرد بق���وة على غزة خ���الل التصعيد 
األخي���ر، رغم إق���دام جي���ش االحتالل على 
تدمي���ر مركز ثقافي مكون من 5 طوابق في 
رس���الة من الجيش لغزة أن الرد لن يقتصر 
عل���ى األهداف العس���كرية فق���ط في أي 

مواجهة مقبلة.
وأضاف قاسم: "اعتقد أن نتنياهو لن يصبر 
كثي���رًا على تعديل صورته أمام الرأي العام 
اإلس���رائيلي، وس���يقدم على تصعيد آخر 
ولكن سيكون أقسى من األحداث التي جرت 

سابقًا".
ولفت النظر إلى أن الحديث عن التهدئة 
ال ي���زال هزي���اًل وال يحمل نب���رة جادة من 
مس���تبعدًا  و)إس���رائيل(،  حم���اس  قبل 
نجاح الوسطاء المصريين واألمميين في 
التوصل إلى تهدئة حقيقية خالل الفترة 

المقبلة.
 

عقب جولة المواجهات العسكرية األخيرة

تحليل: المواجهة العسكرية أقرب إلى غزة من التهدئة
غزة/ حممود عمر:

ت�سيير التقديييرات اإىل اأن العالقيية بييني املقاومة 
اإىل  ذاهبيية  ال�سييهيوين  والكيييان  الفل�سييطينية 
تهدئيية  اإبييرام  احتمالييية  ميين  اأكيير  الت�سييعيد 

حقيقييية طويليية ن�سييبيًا بينهمييا، لتوفيير ظروف 
الت�سييعيد وغياب معاير التهدئيية بني الطرفني. 
وو�سل نائب املن�سق اخلا�س لالأمم املتحدة لعملية 
الت�سوية يف ال�سرق االأو�سط نيكوالي ميالدينوف 

وثالثة من م�سيياعديه اإىل قطاع غزة اأم�س، عرب 
معرب بيت حانون/ اإيرز، عقب اإر�ساء اتفاق وقف 
اإطالق النار بني املقاومة والكيان ال�سييهيوين بعد 

جولة من الت�سعيد ا�ستمرت يومني.

 االستقالل / وكاالت:
طالب���ت الحكوم���ة اإليطالية بالعم���ل من أجل 
التوصل إلى حل سياس���ي ف���ي غزة وحل األزمة 

اإلنسانية في القطاع.
وقال���ت الحكوم���ة االيطالية على لس���ان وزارة 
الخارجية إنها: "تعرب عن االدانة والقلق العميق 
لتصعي���د الس���اعات األخي���رة بين قط���اع غزة 

وإسرائيل".
وذكرت في بيان أنها "تأمل أن يس���ود االعتدال 
ويتوق���ف العن���ف وأن تحت���رم كل االط���راف 

المعنية وقف إطالق النار".
واش���ارت إلى أن "هذا التصعيد يس���لط الضوء 
م���رة أخرى على الحاجة الملح���ة للعمل من أجل 
التوصل إلى حل سياس���ي ف���ي غزة وحل األزمة 

اإلنسانية في القطاع".
ويسود الهدوء الحذر في قطاع غزة وحدوده بعد 
نجاح الجهود المصرية واألممية بتهدئة جديدة 
على اس���اس ه���دوء مقابل ه���دوء، بعد يومين 
من التصعيد لوحت خاللهما إس���رائيل بتنفيذ 
عملية عسكرية واسعة على القطاع واستئناف 

سياسة االغتياالت.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت صحيفة عبرية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت 
خالل جولة التصعيد األخيرة أكثر من 200 صاروخ وقذيفة 
هاون على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية قريبة 

من قطاع غزة.
وذك���ر الموقع االلكتروني لصحيف���ة "يديعوت أحرنوت" 
أن المقاومة الفلس���طينية تعمدت استهداف المناطق 
المأهولة بالسكان إلحداث الضرر ليس فقط للمساحات 
المفتوحة". وأصيب أكثر من 20 مستوطًنا بجراح مختلفة 
حال���ة اثنين حرجة فيم���ا أصيب العش���رات بالهلع في 
قصف المقاومة الفلسطينية )غرفة العمليات المشتركة( 
المواقع والمس���توطنات ف���ي محيط القطاع برش���قات 

صاروخي���ة وقذائف اله���اون يومي األربع���اء والخميس 
الماضيين. واستش���هد 3 مواطنين بينهم سيدة حامل 
وطفلة وأصيب العش���رات بسلس���لة غارات إس���رائيلية 
استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة على مدار يومي 

األربعاء والخميس.
فيم���ا ردت المقاوم���ة عل���ى العدوان بقصف عش���رات 
المس���توطنات والمواقع العسكرية المحاذية لقطاع غزة 
بعش���رات القذائف والصواريخ، والتي اسفرت عن إصابة 

عدد من المستوطنين ووقع أضرار ببعض المنازل.
ويأتي العدوان اإلسرائيلي في ظل أجواء متوترة شهدها 
القطاع بعد استش���هاد عنصرين من القس���ام بقصف 

مدفعي إسرائيلي لموقع للمقاومة أثناء مناورة تدريبية.

إيطاليا تطالب بحل سياسي ألزمة القطاع

يديعوت: 200 صاروخ وقذيفة 
أصابت أهدافها بغالف غزة

غزة / االستقالل:
وصل نائب المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية 
التسوية في الشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف 

يوم أمس إلى قطاع غزة.
وأفادت مصادر أمني����ة، أن زيارة نائب ميالدينوف 
و3 من مس����اعديه إلى غزة عب����ر حاجز بيت حانون/

ايرز ش����مال القطاع، تأتي بعد س����اعات من عودة 
الهدوء للقط����اع بعد التوص����ل لتفاهمات "وقف 
إط����الق نار" بي����ن فصائل المقاومة الفلس����طينية 
و"إس����رائيل" بعد تدخالت إقليمية ودولية. يشار 
إلى أن ميالدينوف كان يتواجد الخميس الماضي 
في العاصمة القطرية الدوحة للقاء كبار المسؤولين 

لبحث المستجدات وأبرزها األوضاع في قطاع غزة.

مسؤولون أمميون 
يصلون غزة

2018األحد    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    1143912



 ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
   وزارة  احلكم املحلي                                                                            

 املعاملة رقم   2018- 12-20
رقم امللف) 1726(

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة

)BL2( إيداع مخطط تفصيلي لمجاورة الشيماء رقم 
 منطقة تنظيم : بيت الهيا 

  قانون تنظيم املدن رقم)28( ل�سنة 1936
تعلن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة للجمهور 
الكريم أنها قد قررت بجلستها رقم 20/2018 المنعقدة بتاريخ 23/5/2018  
إيداع مخطط  تفصيلي لمجاورة الشيماء رقم )BL2( – وذلك طبقا للمخطط 
المودع بمقر لجنة التنظيم بيت الهيا تطبيقا لنص المادة السادسة عشر 

من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته .
وعليه واس���تنادا لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانه يجوز 
لجميع ذوي الحقوق ف���ي االراضي واألمالك  واالبنية المش���مولة بهذا 
المش���روع او باي مشروع اخر اودع بمقتضي المادة السادسة عشر سواء 
بصفتهم من اصح���اب األمالك أو بأي صفة اخري االطالع علي المخطط 
المودع وتقديم اعتراضاتهم عليه الي مكتب الجنة المحلية لبلدية بيت 
الهيا خالل س���اعات الدوام الرسمي ولمدة س���تين يوما من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن .
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد التاريخ المحدد ((

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
   مبحافظات غزة

  دولة فل�سطني 
 وزارة احلكم املحلي

بلدية الن�سر

إعالن صادر عن بلدية النصر
تعلن بلدية النص���ر لألخوة المواطنين الراغبين في ش���راء أراًض من 
داخ���ل نفوذ البلدية ض���رورة الحصول على كتاب خط���ي من البلدية 
قبل الش���راء لضمان أن األرض مفرزة حس���ب األصول وال يوجد بها أي 
ش���وارع وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وتجنبًا لمخالفة الشروط 
التنظيمية والمخططات الهيكلية والتفصيلية ومخططات الش���وارع 
والمراف���ق في المنطقة، وف���ي حال قيام مواطن بش���راء قطعة أرض 
دون الحصول عل���ى كتاب خطى من البلدية بخصوصها، وتبين الحقًا 
أن االرض بها مخططات ش���وارع أو مرافق فل���ن يتم النظر ألي طلبات 
تعويض للمواطنين جراء هذه الش���وارع أو المرافق ويتحمل المواطن 
كامل الخس���ائر التي لحقت به جراء هذا الش���راء بدون الحصول علي 

كتاب من البلدية .

بلدية الن�سر

القدس المحتلة/ االستقالل:
جددت س���لطات االحتالل أمر االعتقال اإلداري بحق األس���ير 
جمال جبر حمامرة )58 عامًا( من س���كان قرية حوس���ان، غرب 

بيت لحم.
وقال نادي األس���ير في بيان له: إن التجديد لمدة ستة أشهر أخرى، 
في الوقت الذي كان من المفترض أن يفَرج عنه بعد قضاء 6 أشهر 

إدارية منذ اعتقاله بتاريخ )2018-2-12(.
واالعتقال اإلداري، هو سجن بال تهمة يخضع ل�"تقديرات" مخابرات 

االحتالل ضمن ما يعرف بالملف السري الذي ال يفصحون عنه.

االستقالل/ وكاالت:
نقلت صحيف���ة الحياة اللندني���ة الصادرة يوم 
أمس الس���بت، عن مصدر بارز قول���ه أن الورقة 
الفلس���طينية  للمصالحة  الجدي���دة  المصرية 

مقبولة لحركة فتح بنسبة %80.
وكش���ف مس���ؤولون فلس���طينيون أن الورقة 
المصري���ة الجدي���دة إلنهاء االنقس���ام، ُقدمت 
إلى مس���ؤول ملف المصالحة ف���ي حركة فتح 
عزام األحمد قبل يومي���ن، وتضمنت تعديالت 
جوهرية على الورقة الس���ابقة التي كانت أقرب 

إلى مواقف حركة حماس.
وتن����ص الورقة الجديدة عل����ى تمكين الحكومة 
الفلسطينية من العمل في قطاع غزة فترة زمنية 
محددة، يصار بعدها إلى تشكيل حكومة وحدة، 
وعقد اإلطار القي����ادي المؤقت لمنظمة التحرير 

الفلسطينية، بمشاركة حركتي فتح و حماس.
لكنها اس���تثنت من التمكين عددًا من الدوائر 
والسلطات، مثل سلطة األراضي ومجلس القضاء، 

واألمن، األمر الذي أبدت الس���لطة الفلسطينية 
تحفظها عليه.

وكانت مصر قدمت الشهر الماضي ورقة أفكار 
للمصالحة تدعو إلى عودة الحكومة الفلسطينية 
لتس���لم مهماتها في غزة، وتش���كيل حكومة 
وحدة خالل خمسة أسابيع، وعقد اإلطار القيادي 
المؤقت لمنظمة التحرير، كما تنص على تمكين 
الحكوم���ة من الجباية الضريبية وخصم جزء من 
اإليرادات لدفع رواتب الموظفين الذين عينتهم 
حماس وال يتلقون رواتب من الحكومة وعددهم 

20 ألفًا.
ورفضت فت���ح الورقة المصرية، وقدمت رؤيتها 
للح���ل في ورق���ة مكتوب���ة تضمن���ت تمكين 
الحكومة من إدارة كل مفاصل العمل الحكومي 
ومؤسس���اته فترة زمنية تصل حتى شهرين، 
يصار خاللها إلى تش���كيل حكومة وحدة، وعقد 

اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.
وتنص ورقة فتح على قبول عودة المصالحة إلى 

النقطة التي توقفت عندها عقب التفجير الذي 
تعرض له موكب رئيس ال���وزراء الدكتور رامي 
الحمدالله، وتصر على عمل أجهزة األمن في غزة 

وفق قانون األمن المعمول به في السلطة.
ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
أحم���د مجدالن���ي الورق���ة المصري���ة الجديدة 

بالمشجعة.
وق���ال لصحيفة الحي���اة اللندني���ة أن القيادة 
الفلس���طينية ترى ض���رورة تمكي���ن الحكومة 
من أداء عملها بصورة تامة من دون اس���تثناء، 
خصوص���ًا في س���لطات مهمة، مثل الس���لطة 
القضائية وس���لطة األراض���ي، واألمن ألن ذلك 
يعني أن البلد يعمل وف���ق قانون واحد ونظام 

واحد.
وأضاف أن مص���ر تعمل في المرحل���ة الحالية 
على تحقيق رزمة تش���مل الهدنة مع إسرائيل 
والمصالحة وتبادل األسرى، مشيرًا إلى الترابط 

الشديد بين العناصر الثالثة.

غزة/ االستقالل:
اطلقت وحدت الطائرات الورقية في قطاع غزة، اضخم طائرة منذ انطالق مسيرة 

العودة باتجاه مستوطنات " غالف غزة" .
وتسببت الطائرة الورقية وفقا للقناة ال�14 اإلسرائيلية، بانقطاع التيار الكهربائي 
في مستوطنة "صوفا" بعدما سقطت على اسالك للكهرباء، فيما تحاول الطواقم 

االسرائيلية اصالح االعطال. 
واضافت القناة، انه تم   العثور على قنبلة مولوتوف سقطت من البالونات الحارقة  

بالقرب من غرفة الطعام في مستوطنة إشكول وتسببت بحريق بالمكان.
واشارت القناة الى اندالع حريق اخر في محمية "نير الطبيعية" بفعل الطائرات 

الحارقة.

القاهرة/ االستقالل:
توفيت يوم أمس، ش���قيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خديجة، 

في العاصمة المصرية القاهرة.
وتوفيت عرفات عن عمر يناهز )86 عاًما( حيث أقامت فترة كبيرة في قطاع غزة، 

قبل أن تتوجه للقاهرة للعالج.
وترأس خديجة عرفات جمعية خيرية لتقديم الخدمات والمس���اعدات للشعب 

الفلسطيني، ولقبت ب� "عجوز الثورة".

الخليل/ االستقالل:
طاردت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، رعاة األغنام واحتجزت 
أحدهم ف���ي مراعي بلدة يط���ا جنوب مدينة الخلي���ل في الضفة 

الغربية المحتلة.
وأكد منس���ق اللجان الش���عبية والوطنية راتب الجب���ور، أن قوات 
االحت���الل الحق���ت رعاة األغنام ف���ي منطقة اخالل العدرة ش���رقا، 
واحتجزت حمزة احمد الش���واهين )23عاًم���ا( خالل عمله بمنطقة 

للرعي شرق يطا.
وق���ال إن قوات االحتالل تعتبر المراعي منطقة تدريب عس���كرية 
وتمن���ع الرعاة من دخولها، بهدف تهجير المواطنين من المنطقة 

لصالح االستيطان.
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الطائرة الورقية األضخم 
باتجاه »إسرائيل«

وفاة شقيقة الرئيس 
الراحل ياسر عرفات

االحتالل يطارد رعاة 
األغنام في يطا

غزة/ االستقالل: 
واشنطن/ االستقالل: 

نقلت مجل���ة »فورين بوليس���ي« األمريكي���ة عن مصادر 
دبلوماسية قولها امس السبت، إن البيت األبيض يسعى 
لسحب 200 مليون دوالر من مساعدات اإلغاثة للمدنيين 
الفلس���طينيين فى غزة والضفة الغربية، مما يعنى قطع 
شريان مهم للمساعدات اإلنسانية فى وقت تتصاعد فيه 

التوترات السياسية واألمنية فى المنطقة.
ووفق المجل���ة، فإن المبل���غ المقتطع يمث���ل تقريبا كل 
المس���اعدات اإلنس���انية التى تقدمها الواليات المتحدة 

مباش���رة للفلس���طينيين، وتساهم واش���نطن أيضا فى 
ميزاني���ة وكالة األم���م المتحدة التى تس���اعد الالجئين 
الفلس���طينيين »أونروا«، غي���ر أن إدارة الرئيس األمريكى 
دونالد ترامب خفضت مس���اهمتها، فى وقت س���ابق من 

العام، ولم تبد أى خطط قريبة لضخ المزيد.
بحس���ب المصادر فإن وزي���ر الخارجي���ة األمريكى، مايك 
بومبيو، وجاريد كوش���نير، صهر الرئي���س ترامب وكبير 
مستشارى الشرق األوسط، هما من قررا التخفيضات فى 
اجتماع رفيع المس���توى، األسبوع الماضى، ويأمل كوشنر 
أن تشكل هذه التخفيضات فى المساعدات ضغوطا على 

الفلسطينيين لقبول خطة الس���الم المقترحة من اإلدارة 
األمريكية.

ويتزامن القرار مع موجة من خفض األجور وتسريح العمال 
لمئات م���ن موظفى األم���م المتحدة وغيره���م من عمال 
اإلغاث���ة الدوليين فى الضفة الغربي���ة وقطاع غزة، حيث 
يواجه القطاع أس���وأ أزمة إنسانية منذ سنوات، ويعتصم 
الموظفون الفلس���طينيون في مقر وكالة األمم المتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »أونروا«، فى غزة، 
بعد أن أعلنت عن تس���ريح الموظفين، بحس���ب ما نقلته 

صحيفة القدس المحلية.

أمريكا تسعى لسحب 200 مليون دوالر
 من مساعدات اإلغاثة بغزة والضفة

فتح تصر على األمن
صحيفــة: الورقــة المصريــة المعدلــة

 تستثنــي 3 دوائــر حكوميــة مــن »التمكيــن«

تجديد اإلداري 
لألسير حمامرة قبيل 

موعد اإلفراج عنه



دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
و تنظيم المدن بمحافظات غزة

  بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع الهيكلي رقم )19(
   منطقة تنظيم- بيت الهيا 

 قانون تنظيم املدن رقم )28( ل�سنة 1936
تعلن اللجن���ة المركزية لألبنية و تنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم 

انها قد قررت بجلستها رقم 2018/24 المنعقدة
بتاريخ 2018/7/4 التصديق النهائي  على المخطط التفصيلي لمسار 

الشارع الهيكلي رقم )19( و المار بالقسائم 
)4- 11- 12- 42 ( من القطعة )1745( و القسائم رقم )8- 75- 76- 80 ( 

من القطعة رقم )1744( و القسائم رقم 
)30- 31( م���ن القطعة رقم )1743( و القس���يمة رقم )31( من القطعة 

رقم )1742(.
الس���ابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر عن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة فلسطين بتاريخ 2018/2/26 .
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الجريدة الرسمية وفي 

صحيفتين يوميتين  محليتين ايهما اقرب .
و ذالك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن.

  اللجنة املركزية للأبنية و تنظيم مدن
   مبحافظات غزة 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

إعالن  صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
و تنظيم المدن بمحافظات غزة

)6c( بايداع مخطط تفصيلي للشارع الهيكلي رقم
 منطقة تنظيم- بيت الهيا 

   قانون تنظيم املدن رقم )28( ل�سنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية و تنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها 

رقم 2018/20 المنعقدة
بتاريخ 2018/5/23 عن ايداع المخطط التفصيلي لمسار الشارع الهيكلي 
 )c29( مترًا بدون ارتداء المحصور بين ش���ارع رقم )6( بعرض  )16c( رقم

وشارع رقم  )B29( و المسار القسائم رقم 
)31- 32-33- 46- 47( من القطعة رقم )971( و القس���ائم )20- 21- 22- 

23- 65- 51- 52( من القطعة رقم )973(.
لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا االعالن.

و عليه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في االراضي و االبنية و االمالك 
االخرى المشمولة بهذا المش���روع مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي و 
وتقديم االعتراض عليه الى مكتب اللجنة للبناية و التنظيم ببلدية بيت 

الهيا .
"وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ"

  اللجنة املركزية للأبنية و تنظيم مدن
  مبحافظات غزة 

غزة/ االستقالل: 
اإلسالمية  الجامعة  اس���تكملت 
لليوم الرابع عش���ر على التوالي 
االحتفال بتخريج كوكبة جديدة 
الس���ابع  ف���وج  احتفاالت  م���ن 
لطلبة  الحرية"  "أفواج  والثالثين 
كلية االقتصاد والعلوم االدارية 
في تخصص���ات: إدارة األعمال، 
اإلنجليزية،  باللغة  األعمال  إدارة 
االقتص���اد، االقتص���اد والعلوم 
المالي���ة  العل���وم  السياس���ية، 
والمصرفية، والعلوم السياسية 

واإلعالم.
 وحض���ر حفل التخري���ج والذي 
أقيم في قاعة المؤتمرات الكبرى 
بالجامعة،  المؤتم���رات  بمرك���ز 
كل من الدكتور محمد س���عدي 
العكلوك نائ���ب رئيس مجلس 
الدكت���ور  واألس���تاذ  األمن���اء، 
ناصر إس���ماعيل فرحات رئيس 
مجلسي  من  وأعضاء  اإلسالمية، 
األمن���اء والجامع���ة، واألس���تاذ 
الدكتور محم���د إبراهيم مقداد 
والعلوم  االقتص���اد  عميد كلية 
اإلدارية، وجمع من رجال األعمال 
والمال، واالقتصاد، وحش���د من 
األكاديمية  الهيئتي���ن  أعضاء 
واإلدارية، والخريجون والخريجات 

وذويهم.
الدكتور فرحات  وقال األس���تاذ 
رئي���س الجامعة اإلس���المية إن 
الجامعة تخ���رج الكفاءات التي 

تحمل في صدوره���ا تعليمًا ذا 
ج���ودة وقيمة عالية تنطلق نحو 
قي���ادة المجتمع الفلس���طيني 
بالمنظوم���ة االقتصادية  للرقي 
واإلداري���ة والتأثي���ر عليه بقوة 
وإيجابي���ة، الفتا ال���ى أن الكلية 
تعمل جاه���دة لدمج خريجيها 
في سوق العمل من خالل ربطها 

بالمجتمع ومؤسساته الفاعلة.
وأش���ار الدكت���ور فرح���ات الى 
أن كلي���ة االقتص���اد والعل���وم 
اإلداري���ة تق���وم بتدريس طلبة 

باالقتصاد  يتعل���ق  ما  الجامعة 
الفلس���طينية،  والدراس���ات 
من أج���ل رفع مس���توى الوعي 
بأساسيات االقتصاد والسياسة 

الفلسطينية.
الكلي���ة  اهتم���ت  وأض���اف:"   
كليات  مع  الش���راكات  بتوسيع 
االقتصاد في الجامعات العربية 
التع���اون  لتعزي���ز  والدولي���ة، 
المش���ترك في مج���االت البحث 
العلمي والمش���اريع التي تخدم 

الطلبة والمجتمع".

الخريجي���ن  ع���ن  وبالنياب���ة 
والخريج���ات، تح���دث الخري���ج 
غازي أشرف العالول عن مراحل 
الدراس���ة الجامعية، والتي تعد 
وتعتبر  الحي���اة،  محطات  أغنى 
نقطة تح���ول ل���كل خريج بعد 
العل���م وتزويده  عل���ى  حصوله 
بالمعرفة والثقافة من الجامعة، 
أيديكم  بي���ن  نق���ف  وتاب���ع:" 
بشموخ وعز ننهي مرحلة ونفارق 
علم���اء وعاملين خرج���وا أجيااًل 

عرفت قيمة العلم والحياة".

الجامعة اإلسالمية تخرج دفعة جديدة 
من طلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

توا�سل احتفالت التخرج باجلامعة الإ�سلمية بغزة 

غزة/ االستقالل:
س���لمت ش���ركة حضارة وبع���د اطالقها حملة 
"ولع���ت جوائز" مفاتي���ح الجي���ب األول "كيا 
سبورتج 2018"  للفائز مراد حمدان من سكان 
راف���ات قضاء مدين���ة رام الله، بع���د أن أجرت 
الس���حب وفق معايي���ر النزاهة والش���فافية 
بحضور من���دوب من وزارة االقتص���اد الوطني 

وموظفي الشركة.

وأوضح���ت الش���ركة، أن ه���ذه ه���ي الجائزة 
األول���ى من أص���ل 8 جيبات وس���يارات كانت 
قد خصصتها لمكافأة مش���تركيها الحاليين 
والجدد على اختيارهم شركة حضارة وثقتهم 
الدائمة مع الش���ركة، وذلك ضمن حفل أقامته 

لالحتفال بالفائز امام مقر الشركة الرئيسي.
 وعبر حمدان، والمش���ترك مع حضارة منذ أكثر 
من سبع س���نوات، عن س���عادته كونه الفائز 

األول بالجي���ب ضم���ن حملة "ولع���ت جوائز " 
مقدمًا ش���كره للش���ركة على تقديرها الدائم 
لمش���تركيها من خالل حمالتها المس���تمرة 
على مدار سنوات. ومن الجدير ذكره  أن فرص 
الدخول على الس���حب ما ت���زال متاحة لجميع 
مشتركي حضارة الحاليين والجدد وبإمكان كل 
مشترك متابعة فرص دخوله من خالل تحميل 

.myhadara وتفعيل تطبيق

الزوايدة/ االستقالل:
نّفذ قس���م الصحة والبيئة في بلدية الزوايدة بالتعاون مع الطب الوقائي 
في وزارة الصحة، عدة جوالت تفتيش���ية، ش���ملت الش���اليهات، وسوق 

الزوايدة والمحال التجارية، وسيارات توزيع المياه المحالة.
وأجرى القس���م الفحوصات الالزمة إلضافة الكلور إلى المسابح، لما لها من 
أثر كبير على صحة المواطنين وتعرضهم النتقال العدوى من خالل المياه 
الملوثة، مشيرا إلى أنه تم إخطار أصحاب الشاليهات المخالفة، وإعطاؤهم 
اإلرش���ادات والتعليمات الالزمة لكيفية الحفاظ على نظافة المياه ونسب 

الكلور الُمضافة إليها.
وكان القس���م قد نفذ جولة تفتيشية االسبوع الماضي بالتعاون مع لجنة 
الصحة والس���المة المهنية لعدد من المصانع بالزوايدة لمتابعة س���بل 
الصحة والس���المة العامة حيث طلب من اصحابها  وضع اطفائيات حريق  

والتأكيد على النظافة .
كما اتلف القس���م  بالتعاون م���ع الطب الوقائي م���واد غذائية منتهية 
الصالحية ومخالفة للشروط الصحية تم ضبطها في بعض المحالت في 
الزوايدة  ش���ملت أصنافًا من  االلبان  واالجب���ان والحليب والمرتديال جاء 
ذل���ك خالل الجوالت اليومية التي تقوم به���ا طواقم البلدية على المحال 

الغذائية .
وأك���دت بلدية الزواي���دة على أصحاب المحال الغذائي���ة ، بضرورة عرض 
المنتجات بطريقة صحية س���ليمة، وااللتزام بالسالمة الغذائية والشروط 

الصحية، تجنبا للتعرض ألي مساءلة قانونية.

القاهرة/ االستقالل:
 أفادت س����فارة فلسطين في القاهرة، بأن جهود الجانبين المصري 
والفلس����طيني مازالت مستمرة من أجل التنسيق بين مستشفيات 
جمهورية مصر العربية والجرحى الفلسطينيين الذين يصلون من 

قطاع غزة إلى مصر لتلقي العالج.
وأوضحت السفارة في بيان صحفي يوم أمس، أنه ال صحة للشائعات 
الت����ي تدعي نية تقليص أعداد الجرحى الوافدين إلى مصر، مؤكدة 
على القرار القيادي المصري الذي يقضي بفتح أبواب المستشفيات 
المصرية للجرحى الفلسطينيين لتلقي عالجهم منذ بداية العدوان 
اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة خالل مسيرات العودة السلمية، 
وحرص القيادة الفلسطينية على معالجة جرحانا ومتابعة أوضاعهم 

الصحية حتى شفائهم التام والعودة إلى الوطن سالمين معافين.
وأعرب س����فير دولة فلس����طين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول 
العربية الس����فير دياب اللوح، عن ش����كره ل����وزارة الصحة المصرية 
لوقوفها بجانب الش����عب الفلسطيني والعمل على إسعاف جرحى 
قطاع غزة وفتح أبواب المستشفيات المصرية الستقبالهم وتذليل 
كافة العقبات للتيسير على الفلسطينيين حتى يتعافوا ويعودوا 

للوطن بسالم.

رام الله/ االستقالل:
أكدت وزارة األوقاف والش���ئون الدينة أن الحاجة أم مازن الرمالوي من غزة ليست من الحجاج 
الذين خرجوا ألداء فريضة الحج لهذا العام، وأن ما ُينشر عبر وسائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي عن وفاة الحاجة الرمالوي أثناء تأدية فريضة الحج ليس صحيحًا. وأوضحت وزارة 
األوقاف ف���ي بيان لها، أن الحاجة الرمالوي توفيت في قطاع غزة، حيث أن ش���قيقها الحاج 
سعيد الرمالوي متواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية ألداء فريضة الحج، وقد قامت 
إحدى ش���ركات الحج والعمرة العاملة في غزة بإقامة ساعة عزاء للحاج سعيد لتعزيته بوفاة 
ش���قيقته. ودعت الوزارة، كافة وسائل اإلعالم ونشطاء مواقع التواصل االجتماعي إلى تحري 

الدقة في نقل األخبار والتأكد من المعلومات من المصادر الرسمية قبل نشرها.

استمرار الجهود لمعالجة 
جرحى المسيرات في القاهرة

بلدية الزوايدة تتفقد معايير 
السالمة في منطقة نفوذها

حضارة تسلم الرابح األول جيب »الكيا سبورتج 2018«

إسطنبول/ االستقالل:
انطل���ق في مدينة إس���طنبول التركية يوم أم���س، معرض "ألوان الق���دس" الذي يضم لوحات 
تصور البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، مرس���ومة بأنامل فنانات مقدسيات. وينظم 
المعرض بمبادرة من جمعية "وقت القراءة" التركية، بالتعاون مع جمعية "برج اللقلق" المقدسية، 
ويستضيفه وقف "الفنون المستقلة". وقال مسؤول العالقات العامة في جمعية "وقت القراءة 
كامل أرسالن، إن تحضيرات المعرض استغرقت شهرين، ويضم 30 لوحة، موضحًا أنه كان من 
المقرر أن يضم المعرض عددا أكبر من اللوحات، إال أن الحصار اإلسرائيلي تسبب في عدم وصول 

بعضها إلى تركيا، وسيتم اصدار االعمال المشاركة في المعرض في كتاب مستقل.

لوحات مقدسية في 
معرض بإسطنبول

األوقاف تنفي وفاة 
حاجة من غزة في مكة
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غزة / االستقالل:
نفذت دائرة الطرق والمنشآت في 
بلدية غزة، صيانة عدد من الشوارع 
وإصالح 50  والفرعي���ة  الرئيس���ة 
حفرة واهتراء في طبقات االسفلت 
في ش���وارع المدينة خالل ش���هر 
يوليو الماضي ضمن جهود إصالح 
الطرق والش���وارع وتسهيل حركة 

مرور األفراد والسيارات.
وذك���رت الدائ���رة ف���ي تقريره���ا 
الشهري، أن أعمال الصيانة شملت؛ 
شارع الوحدة، وشارع صالح الدين، 
وش���ارع الكرام���ة ش���رق المدينة، 
وت���م اختياره���ا وفق���ا لحيويتها 

واستخدامها من قبل المواطنين. 
وأوضحت أنها استخدمت ) 350( 
مترا مربعا م���ن بالط اإلنترلوك في 
أعمال الصيانة في شوارع المدينة 
خالل ش���هر يوليو/ تموز الماضي، 
موضحة أن نقص الب���الط والمواد 

الالزمة يبطئ أعمال الصيانة .
وبين���ت أنه تم أيض���ًا خالل نفس 
الفترة؛ تس���وية ) 30( شارعا ترابيًا 

من خالل إزالة الرمال الزائدة، ووضع 
ردم في المناط���ق المنخفضة من 
الش���وارع الت���ي ش���ملتها أعمال 
التسوية، وكذلك تم الكشف على 
) 100 ( إشارة وشكوى وتسجيلها 

وإجراء الصيانة الالزمة لها .
وأك���د أن العديد من طرق المدينة 
تعان���ي من ت���آكل ف���ي طبقاتها 

اإلس���فلتية نظ���را لقدمه���ا وهي 
تجري أعم���ال صيان���ة دورية لها 
وتس���عى لتطويره���ا م���ن خالل 
الت���ي تحصل  التطوير  مش���اريع 
عليها البلدية من مؤسسات داعمة 

ومانحة .
لضرورة  المواطنين  البلدية  ودعت 
تتعلق  الت���ي  الش���كاوي  تقديم 

بخدماتها المختلفة ومنها صيانة 
الش���وارع والط���رق عل���ى منصات 
ومنها صفحة  المختلفة  التواصل 
البلدي���ة عل���ى موق���ع التواص���ل 
االجتماعي ) فيس بوك (، وتطبيق 
البلدية عل���ى الهوات���ف الذكية، 
وموق���ع البلدي���ة عل���ى اإلنترنت، 

والرقم المختصر 115 .

النصيرات/ االستقالل:
نّفذت بلدية النصيرات بالتعاون مع وحدة اإلرش���اد الصحي في مجلس إدارة  النفايات 
الصلبة، حملة توعية لس���كان منطقة "أرض المسيحي" شارع ال�35، بهدف حث السكان 
على التع���اون في الحفاظ على نظاف���ة الحي. وطالبت البلدية الس���كان، بضرورة إخراج 
النفاي���ات المنزلية بأكياس محكمة اإلغالق، ووضعه���ا أمام المنزل بحيث يتوافق وقت 
إخراجه���ا مع م���رور عامل النظافة، وذلك بحس���ب ما تم االتفاق عليه مع جميع س���كان 
المنطق���ة. وأكدت على ضرورة عدم إرس���ال النفايات مع األطف���ال، ألنهم يلقونها في 
األماك���ن العامة وليس في الحاويات، مطالبة بعدم إلقاء النفايات في ش���ارع ال�35 ألنه 

يتسبب بمكرهة صحية تسيء للمظهر الجمالي للشارع ويضر بصحة السكان.
يشار إلى أن قسم النظافة في بلدية النصيرات قام مؤخرا بتنظيف المنطقة المذكورة، 
بع���د أن أصبحت مكّبًا للنفايات، ويقوم بعض س���كان الحي بإلق���اء النفايات في هذه 

المنطقة، رغم وجود حاويات قرب المكان.

غزة/ االستقالل:
اس���تنكر اتحاد بلدي���ات قطاع غزة، 
اعت���داءات االحت���الل اإلس���رائيلي 
المستمرة ضد أبناء شعبنا في قطاع 
غزة، والتي أس���فرت في الس���اعات 
الماضية عن ارتقاء ش���هداء بينهم 

سيدة وطفلتها وجنينها.
وأدان االتحاد في بيان صحفي، يوم 
أمس، استهداف االحتالل وتدميره 
للمنشآت المدنية الحيوية والثقافية 
ف���ي قطاع غ���زة، وتش���ديد الحصار 
والخن���اق ضم���ن سياس���ة العقاب 
ش���عبنا  على  المفروضة  الجماع���ي 

الفلسطيني.
وق���ال: إّن "الهجم���ة اإلس���رائيلية 
الشرس���ة على أبناء شعبنا في قطاع 
غ���زة، المحاصر للعام الثاني عش���ر 
على التوالي، تستمر في وقت يقف 
فيه العال���م أجمع متفرًجا، وال يحرك 
س���اكًنا، تجاه الجرائم المرتكبة بحق 

المدنيين اآلمنين في منازلهم".
وأشار إلى استهداف االحتالل لخط 
تصريف مياه األمطار الرئيسي لبركة 
الشيخ رضوان ش���مال غزة، وتدميره 
بئ���ًرا للمياه في مدين���ة بيت الهيا، 
ومبن���ى بلدي���ة المغراق���ة والحاووز 
سعيد  ومؤسس���ة  البلدية،  ومخازن 
المسحال للثقافة والعلوم، وسبقهما 
قب���ل نحو ش���هر تدمير مبن���ى دار 

الكت���ب الوطني���ة وقري���ة الفن���ون 
والحرف التابعة لبلدية غزة.

وأكد أّن ه���ذه االعتداءات المتتالية 
ضد قطاع غزة، تشكل انتهاًكا خطيًرا 
للقان���ون الدولي اإلنس���اني وقانون 
حق���وق اإلنس���ان، وتزي���د األوضاع 
ا،  المعيشية المتردية تعقيًدا وسوًء
وتفاقم معان���اة المواطنين، في ظل 
الحالة الكارثية الناجمة عن تشديد 

الحصار.
المجتمع  البلدي���ات  اتح���اد  وطالب 

الدول���ي بالتدخل الف���وري للوقوف 
عند مس���ؤولياته لوقف االعتداءات 
المتواصل���ة عل���ى قطاع غ���زة ومنع 
المدني���ة  المنش���آت  اس���تهداف 
حي���اة  تم���س  الت���ي  والثقافي���ة، 

المواطنين بشكل مباشر.
وبدوره���ا أدانت بلدي���ة بيت الهيا 
مياه  لبئ���ر  االحت���الل  اس���تهداف 
العطاط���رة غ���رب المدين���ة، والذي 
يغذي حوالي عشرين الف نسمة من 

سكانها بيت الهيا.

االحت���الل  أن  البلدي���ة،  وأك���دت 
المدني���ة  المنش���آت  يس���تهدف 
ضاربًا بع���رض الحائط كافة األعراف 
والقوانين الدولية, معتبرة تدمير بئر 
مياه العطاطرة التابع لها، يأتي ضمن 
البربرية  اإلس���رائيلية  الممارس���ات 
التي ته���دف الى تش���ديد الخناق 
والحصار على ابناء شعبنا في قطاع 
غزة وحرمانه م���ن المياه اآلمنة التي 
كفلتها كافة الش���رائع الس���ماوية 

واالعراف والقوانين الدولية .

خانيونس/ االستقالل:
تمكنت اللجنة الصحية المش���تركة المكونة من مفتشي الصحة 
العامة في بلدية خانيونس، ومفتش���ي مباحث التموين، ودائرة 
الطب الوقائي بوزارة الصحة من ضبط )200( كجم مجمدات ولحوم 
غير صالحة لالس���تهالك اآلدمي في أح���د المحالت التجارية في 

محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة. 
وأكد مسؤول قس���م الصحة العامة بالبلدية سعيد األسطل، أنه 
تم ضبط ه���ذ الكمية من اللحوم غير الصالح���ة، لدى أحد الباعة 
بخانيونس كان بص���دد ترويجها للمواطنين على أس���اس أنها 
سليمة، وقد شملت جناح دجاج مجمد ومرتديال وأسماك مجمدة، 

باإلضافة إل���ى الذرة المجمدة والدجاج الط���ازج الذي يظهر عليه 
عالمات فساد نتيجة لسوء في الحفظ. وشدد األسطل، على أهمية 
الجوالت التفتيش���ية التي يتم تنفيذها تباعًا، من أجل الحفاظ 
على س���المة الجمهور وتجنيب المواطنين مخاطر تناول األغذية 
الفاسدة أو منتهية الصالحية، داعيًا إلى ضرورة اتباع اإلرشادات 

الصادرة عن البلدية للتعرف على سالمة األغذية.
وأك����دت بلدي����ة خانيونس أنها ل����ن تتهاون ف����ي تقديم 
المخالفي����ن ألنظمتها والمس����تخفين بس����المة المواطنين 
للقضاء، لينالوا جزاءهم في ظل اس����تمرار الحمالت للكشف 

عن البضاعة الفاسدة.

خانيونس/ االستقالل:
نظمت بلدية خانيونس ورش���ة عمل تقييمي���ة ألداء خدمات 
المياه والصرف الصح���ي لعام 2017، لتقيي���م أدائها للعام 
الحال���ي ومعرف���ة جوانب الق���وة والضع���ف، كأداة من أدوات 
التخطي���ط لتحقي���ق أهدافها في تحس���ين ج���ودة الخدمة 

المقدمة.
وأوضح القائم بأعم���ال مدير عام البلدية محمد األس���طل، أن 
البلدي���ة تنتهج الش���راكة المجتمعية ف���ي كل خدماتها من 
أجل تعزيز شفافية العمل بما يعود بالفائدة على المواطنين 
وتسهيل الحصول على خدماتها وتحقيق الرقابة الذاتية على 

أداء الموظفين لتجويد العمل.
وبدوره أشاد مستشار مجلس تنظيم قطاع المياه رامز المدهون، 
بتميز أداء بلدية خانيونس وطواقمها على مدار الثالث السنوات 
األخيرة، متطرق���ًا إلى تفاصيل تكاليف الصيانة والتش���غيل 
والتكاليف اإلدارية التي نتج عنها معرفة تكلفة البيع واإلنتاج 
والفرق الشاسع بينهما، مشيرًا إلى أن تكاليف اإلنتاج أعلى من 

تكاليف البيع لخدمتي المياه والصرف الصحي.
وفي ختام الورشة وعدت إدارة البلدية بالعمل الحثيث من أجل 
تحسين مؤش���رات األداء لتحقيق مصلحة المواطنين وتعزيز 

خدمات البلدية في هذا القطاع الحيوي والمهم.

بلديات القطاع تستنكر استهداف

 االحتالل للمواطنين والمنشآت المدنية

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
 وزارة  احلكم املحلي

املعاملة رقم 2018- 20- 11
    رقم امللف :) 1727(

إعالن  صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة                                                                                                                                           

)BL1( إيداع مخطط تفصيلي العطاطرة رقم
منطقة تنظيم : بيت الهيا 

 قانون تنظيم املدن رقم) 28( ل�سنة 1936
تعلن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة للجمهور 
الكريم أنها قد قررت بجلستها رقم 20/2018 المنعقدة بتاريخ 23/5/2018  
إيداع مخطط  تفصيلي العطاطرة  رقم )BL1( – وذلك طبقا للمخطط المودع 
بمقر لجنة التنظيم بيت الهيا تطبيقا لنص المادة السادسة عشر من قانون 

تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته .
وعليه واس���تنادا لنص المادة السابعة عش���ر من ذات القانون فانه يجوز لجميع 
ذوي الحق���وق في االراضي واألمالك  واالبنية المش���مولة بهذا المش���روع او باي 
مش���روع اخر أودع بمقتضي المادة السادس���ة عشر سواء بصفتهم من اصحاب 
األم���الك أو بأي صفة اخري االطالع علي المخط���ط المودع وتقديم اعتراضاتهم 
عليه الي مكتب اللجنة المحلية لبلدية بيت الهيا خالل س���اعات الدوام الرسمي 

ولمدة ستين يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد التاريخ المحدد ((

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
   مبحافظات غزة

ضبط 200 كجم مجمدات 
ودواجن غير صالحة بخانيونس

بلدية خانيونس تنظم ورشة تقييمية 
لخدمات المياه والصرف الصحي 

بلدية غزة تنجز أعمال صيانة لعدة شوارع في المدينة

غزة/ االستقالل:
قال مدير قسم "قلم الجمهور" في بلدية بيت حانون مهنا المصري، أن القسم أنجز 800 

معاملة خالل النصف األول من عام 2018 .
وأوضح المصري في تصريح له، أنه تم إنجاز 128 معاملة تتعلق بإفادات إذن بناء وطلبات 
الحصول على اإلس���منت، فيما تم إنجاز 188 طلب اشتراكات مياه وصرف صحي وعدم 
ممانعة الشتراكات الكهرباء و 38 طلب تراخيص البناء، باإلضافة إلى 176 معاملة شكاوي 
عام���ة وطلبات خدمة عامة و 28 معاملة تجدي���د الحرف وإفادة منح خدمات و59 معاملة 

لتحديد موقع عام و 133 طلب استرحام وبراءة ذمة من مستحقات البلدية وخلو طرف.
وأضاف المصري، أنه تم إنجاز 48 معاملة تتعلق بتمديد خطوط صرف صحي و تعهدات 
وإعالنات على لوحة البلدية وطلبات تطوع وإفادات شهادة منزل مهدوم، موضحًا أن قلم 

الجمهور يبذل جهوده إلنجاز المعامالت بأقصى سرعة ممكنة.

اآثار ا�ستهدف االحتلل لبئر مياه العطاطرة غرب بيت الهيا �سمال قطاع غزة 

بلدية النصيرات تنفذ حملة
 توعية بيئية بمنطقة »المسيحي«

بلدية بيت حانون تنجز 800 معاملة 
خالل النصف األول من 2018
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غزة / االستقالل:
نفذت دائرة الطرق والمنشآت في 
بلدية غزة، صيانة عدد من الشوارع 
وإصالح 50  والفرعي���ة  الرئيس���ة 
حفرة واهتراء في طبقات االسفلت 
في ش���وارع المدينة خالل ش���هر 
يوليو الماضي ضمن جهود إصالح 
الطرق والش���وارع وتسهيل حركة 

مرور األفراد والسيارات.
وذك���رت الدائ���رة ف���ي تقريره���ا 
الشهري، أن أعمال الصيانة شملت؛ 
شارع الوحدة، وشارع صالح الدين، 
وش���ارع الكرام���ة ش���رق المدينة، 
وت���م اختياره���ا وفق���ا لحيويتها 

واستخدامها من قبل المواطنين. 
وأوضحت أنها استخدمت ) 350( 
مترا مربعا م���ن بالط اإلنترلوك في 
أعمال الصيانة في شوارع المدينة 
خالل ش���هر يوليو/ تموز الماضي، 
موضحة أن نقص الب���الط والمواد 

الالزمة يبطئ أعمال الصيانة .
وبين���ت أنه تم أيض���ًا خالل نفس 
الفترة؛ تس���وية ) 30( شارعا ترابيًا 

من خالل إزالة الرمال الزائدة، ووضع 
ردم في المناط���ق المنخفضة من 
الش���وارع الت���ي ش���ملتها أعمال 
التسوية، وكذلك تم الكشف على 
) 100 ( إشارة وشكوى وتسجيلها 

وإجراء الصيانة الالزمة لها .
وأك���د أن العديد من طرق المدينة 
تعان���ي من ت���آكل ف���ي طبقاتها 

اإلس���فلتية نظ���را لقدمه���ا وهي 
تجري أعم���ال صيان���ة دورية لها 
وتس���عى لتطويره���ا م���ن خالل 
الت���ي تحصل  التطوير  مش���اريع 
عليها البلدية من مؤسسات داعمة 

ومانحة .
لضرورة  المواطنين  البلدية  ودعت 
تتعلق  الت���ي  الش���كاوي  تقديم 

بخدماتها المختلفة ومنها صيانة 
الش���وارع والط���رق عل���ى منصات 
ومنها صفحة  المختلفة  التواصل 
البلدي���ة عل���ى موق���ع التواص���ل 
االجتماعي ) فيس بوك (، وتطبيق 
البلدية عل���ى الهوات���ف الذكية، 
وموق���ع البلدي���ة عل���ى اإلنترنت، 

والرقم المختصر 115 .

النصيرات/ االستقالل:
نّفذت بلدية النصيرات بالتعاون مع وحدة اإلرش���اد الصحي في مجلس إدارة  النفايات 
الصلبة، حملة توعية لس���كان منطقة "أرض المسيحي" شارع ال�35، بهدف حث السكان 
على التع���اون في الحفاظ على نظاف���ة الحي. وطالبت البلدية الس���كان، بضرورة إخراج 
النفاي���ات المنزلية بأكياس محكمة اإلغالق، ووضعه���ا أمام المنزل بحيث يتوافق وقت 
إخراجه���ا مع م���رور عامل النظافة، وذلك بحس���ب ما تم االتفاق عليه مع جميع س���كان 
المنطق���ة. وأكدت على ضرورة عدم إرس���ال النفايات مع األطف���ال، ألنهم يلقونها في 
األماك���ن العامة وليس في الحاويات، مطالبة بعدم إلقاء النفايات في ش���ارع ال�35 ألنه 

يتسبب بمكرهة صحية تسيء للمظهر الجمالي للشارع ويضر بصحة السكان.
يشار إلى أن قسم النظافة في بلدية النصيرات قام مؤخرا بتنظيف المنطقة المذكورة، 
بع���د أن أصبحت مكّبًا للنفايات، ويقوم بعض س���كان الحي بإلق���اء النفايات في هذه 

المنطقة، رغم وجود حاويات قرب المكان.

غزة/ االستقالل:
اس���تنكر اتحاد بلدي���ات قطاع غزة، 
اعت���داءات االحت���الل اإلس���رائيلي 
المستمرة ضد أبناء شعبنا في قطاع 
غزة، والتي أس���فرت في الس���اعات 
الماضية عن ارتقاء ش���هداء بينهم 

سيدة وطفلتها وجنينها.
وأدان االتحاد في بيان صحفي، يوم 
أمس، استهداف االحتالل وتدميره 
للمنشآت المدنية الحيوية والثقافية 
ف���ي قطاع غ���زة، وتش���ديد الحصار 
والخن���اق ضم���ن سياس���ة العقاب 
ش���عبنا  على  المفروضة  الجماع���ي 

الفلسطيني.
وق���ال: إّن "الهجم���ة اإلس���رائيلية 
الشرس���ة على أبناء شعبنا في قطاع 
غ���زة، المحاصر للعام الثاني عش���ر 
على التوالي، تستمر في وقت يقف 
فيه العال���م أجمع متفرًجا، وال يحرك 
س���اكًنا، تجاه الجرائم المرتكبة بحق 

المدنيين اآلمنين في منازلهم".
وأشار إلى استهداف االحتالل لخط 
تصريف مياه األمطار الرئيسي لبركة 
الشيخ رضوان ش���مال غزة، وتدميره 
بئ���ًرا للمياه في مدين���ة بيت الهيا، 
ومبن���ى بلدي���ة المغراق���ة والحاووز 
سعيد  ومؤسس���ة  البلدية،  ومخازن 
المسحال للثقافة والعلوم، وسبقهما 
قب���ل نحو ش���هر تدمير مبن���ى دار 

الكت���ب الوطني���ة وقري���ة الفن���ون 
والحرف التابعة لبلدية غزة.

وأكد أّن ه���ذه االعتداءات المتتالية 
ضد قطاع غزة، تشكل انتهاًكا خطيًرا 
للقان���ون الدولي اإلنس���اني وقانون 
حق���وق اإلنس���ان، وتزي���د األوضاع 
ا،  المعيشية المتردية تعقيًدا وسوًء
وتفاقم معان���اة المواطنين، في ظل 
الحالة الكارثية الناجمة عن تشديد 

الحصار.
المجتمع  البلدي���ات  اتح���اد  وطالب 

الدول���ي بالتدخل الف���وري للوقوف 
عند مس���ؤولياته لوقف االعتداءات 
المتواصل���ة عل���ى قطاع غ���زة ومنع 
المدني���ة  المنش���آت  اس���تهداف 
حي���اة  تم���س  الت���ي  والثقافي���ة، 

المواطنين بشكل مباشر.
وبدوره���ا أدانت بلدي���ة بيت الهيا 
مياه  لبئ���ر  االحت���الل  اس���تهداف 
العطاط���رة غ���رب المدين���ة، والذي 
يغذي حوالي عشرين الف نسمة من 

سكانها بيت الهيا.

االحت���الل  أن  البلدي���ة،  وأك���دت 
المدني���ة  المنش���آت  يس���تهدف 
ضاربًا بع���رض الحائط كافة األعراف 
والقوانين الدولية, معتبرة تدمير بئر 
مياه العطاطرة التابع لها، يأتي ضمن 
البربرية  اإلس���رائيلية  الممارس���ات 
التي ته���دف الى تش���ديد الخناق 
والحصار على ابناء شعبنا في قطاع 
غزة وحرمانه م���ن المياه اآلمنة التي 
كفلتها كافة الش���رائع الس���ماوية 

واالعراف والقوانين الدولية .

خانيونس/ االستقالل:
تمكنت اللجنة الصحية المش���تركة المكونة من مفتشي الصحة 
العامة في بلدية خانيونس، ومفتش���ي مباحث التموين، ودائرة 
الطب الوقائي بوزارة الصحة من ضبط )200( كجم مجمدات ولحوم 
غير صالحة لالس���تهالك اآلدمي في أح���د المحالت التجارية في 

محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة. 
وأكد مسؤول قس���م الصحة العامة بالبلدية سعيد األسطل، أنه 
تم ضبط ه���ذ الكمية من اللحوم غير الصالح���ة، لدى أحد الباعة 
بخانيونس كان بص���دد ترويجها للمواطنين على أس���اس أنها 
سليمة، وقد شملت جناح دجاج مجمد ومرتديال وأسماك مجمدة، 

باإلضافة إل���ى الذرة المجمدة والدجاج الط���ازج الذي يظهر عليه 
عالمات فساد نتيجة لسوء في الحفظ. وشدد األسطل، على أهمية 
الجوالت التفتيش���ية التي يتم تنفيذها تباعًا، من أجل الحفاظ 
على س���المة الجمهور وتجنيب المواطنين مخاطر تناول األغذية 
الفاسدة أو منتهية الصالحية، داعيًا إلى ضرورة اتباع اإلرشادات 

الصادرة عن البلدية للتعرف على سالمة األغذية.
وأك����دت بلدي����ة خانيونس أنها ل����ن تتهاون ف����ي تقديم 
المخالفي����ن ألنظمتها والمس����تخفين بس����المة المواطنين 
للقضاء، لينالوا جزاءهم في ظل اس����تمرار الحمالت للكشف 

عن البضاعة الفاسدة.

خانيونس/ االستقالل:
نظمت بلدية خانيونس ورش���ة عمل تقييمي���ة ألداء خدمات 
المياه والصرف الصح���ي لعام 2017، لتقيي���م أدائها للعام 
الحال���ي ومعرف���ة جوانب الق���وة والضع���ف، كأداة من أدوات 
التخطي���ط لتحقي���ق أهدافها في تحس���ين ج���ودة الخدمة 

المقدمة.
وأوضح القائم بأعم���ال مدير عام البلدية محمد األس���طل، أن 
البلدي���ة تنتهج الش���راكة المجتمعية ف���ي كل خدماتها من 
أجل تعزيز شفافية العمل بما يعود بالفائدة على المواطنين 
وتسهيل الحصول على خدماتها وتحقيق الرقابة الذاتية على 

أداء الموظفين لتجويد العمل.
وبدوره أشاد مستشار مجلس تنظيم قطاع المياه رامز المدهون، 
بتميز أداء بلدية خانيونس وطواقمها على مدار الثالث السنوات 
األخيرة، متطرق���ًا إلى تفاصيل تكاليف الصيانة والتش���غيل 
والتكاليف اإلدارية التي نتج عنها معرفة تكلفة البيع واإلنتاج 
والفرق الشاسع بينهما، مشيرًا إلى أن تكاليف اإلنتاج أعلى من 

تكاليف البيع لخدمتي المياه والصرف الصحي.
وفي ختام الورشة وعدت إدارة البلدية بالعمل الحثيث من أجل 
تحسين مؤش���رات األداء لتحقيق مصلحة المواطنين وتعزيز 

خدمات البلدية في هذا القطاع الحيوي والمهم.

بلديات القطاع تستنكر استهداف

 االحتالل للمواطنين والمنشآت المدنية

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
 وزارة  احلكم املحلي

املعاملة رقم 2018- 20- 11
    رقم امللف :) 1727(

إعالن  صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة                                                                                                                                           

)BL1( إيداع مخطط تفصيلي العطاطرة رقم
منطقة تنظيم : بيت الهيا 

 قانون تنظيم املدن رقم) 28( ل�سنة 1936
تعلن اللجنة المركزي���ة لألبنية وتنظيم الم���دن بمحافظات غزة للجمهور 
الكريم أنها قد قررت بجلستها رقم 20/2018 المنعقدة بتاريخ 23/5/2018  
إيداع مخطط  تفصيلي العطاطرة  رقم )BL1( – وذلك طبقا للمخطط المودع 
بمقر لجنة التنظيم بيت الهيا تطبيقا لنص المادة السادسة عشر من قانون 

تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته .
وعليه واس���تنادا لنص المادة السابعة عش���ر من ذات القانون فانه يجوز لجميع 
ذوي الحق���وق في االراضي واألمالك  واالبنية المش���مولة بهذا المش���روع او باي 
مش���روع اخر أودع بمقتضي المادة السادس���ة عشر سواء بصفتهم من اصحاب 
األم���الك أو بأي صفة اخري االطالع علي المخط���ط المودع وتقديم اعتراضاتهم 
عليه الي مكتب اللجنة المحلية لبلدية بيت الهيا خالل س���اعات الدوام الرسمي 

ولمدة ستين يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن .
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد التاريخ المحدد ((

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
   مبحافظات غزة

ضبط 200 كجم مجمدات 
ودواجن غير صالحة بخانيونس

بلدية خانيونس تنظم ورشة تقييمية 
لخدمات المياه والصرف الصحي 

بلدية غزة تنجز أعمال صيانة لعدة شوارع في المدينة

غزة/ االستقالل:
قال مدير قسم "قلم الجمهور" في بلدية بيت حانون مهنا المصري، أن القسم أنجز 800 

معاملة خالل النصف األول من عام 2018 .
وأوضح المصري في تصريح له، أنه تم إنجاز 128 معاملة تتعلق بإفادات إذن بناء وطلبات 
الحصول على اإلس���منت، فيما تم إنجاز 188 طلب اشتراكات مياه وصرف صحي وعدم 
ممانعة الشتراكات الكهرباء و 38 طلب تراخيص البناء، باإلضافة إلى 176 معاملة شكاوي 
عام���ة وطلبات خدمة عامة و 28 معاملة تجدي���د الحرف وإفادة منح خدمات و59 معاملة 

لتحديد موقع عام و 133 طلب استرحام وبراءة ذمة من مستحقات البلدية وخلو طرف.
وأضاف المصري، أنه تم إنجاز 48 معاملة تتعلق بتمديد خطوط صرف صحي و تعهدات 
وإعالنات على لوحة البلدية وطلبات تطوع وإفادات شهادة منزل مهدوم، موضحًا أن قلم 

الجمهور يبذل جهوده إلنجاز المعامالت بأقصى سرعة ممكنة.

اآثار ا�ستهدف االحتلل لبئر مياه العطاطرة غرب بيت الهيا �سمال قطاع غزة 

بلدية النصيرات تنفذ حملة
 توعية بيئية بمنطقة »المسيحي«

بلدية بيت حانون تنجز 800 معاملة 
خالل النصف األول من 2018
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يش���ار إلى أن مبنى مركز سعيد المسحال 
تم افتتاحه مطلع الع���ام )2004( ليكون 
منب���را ثقافيا رائ���دا في قطاع غ���زة ، بما 
يحتويه من أقسام وتجهيزات لوجستية 
؛ إلقام���ة وتنفي���ذ الفعاليات واألنش���طة 
الثقافية المختلفة والعروض المس���رحية 
، واألمسيات الشعرية ، والمعارض الفنية

اإلس���رائيلية  المح���اوالت  تتوق���ف  ولم 
الس���تهداف المراكز والمعالم الثقافية ، 
ففي غضون شهر قام االحتالل اإلسرائيلي 
باستهداف مبني دار الكتب الوطنية في 
مدينة غزة وتدمي���ر قرية الفنون والحرف 
المجاورة ل���ه ، والذي تس���بب في حينها 
باستشهاد الطفلين أمير النمرة )15 عاما( 
و ل���ؤي كحيل )16عام���ا ( ، و اصابة حوالي 
15 مواطنا آخرين ، وتدمير المبنى بشكل 

شبه كامل.

�ضربة للثقافة
يس���رى درويش رئي���س االتح���اد العام 
للمراكز الثقافية بغ���زة ، اعتبر أن قصف 
مركز سعيد المسحال بشكل كلي ، ضربة 
حقيقية للثقافة ، واصفا جريمة االحتالل 
بأنها تأتي في إطار سياس���ة العنجهية 
التي يرتكبها االحتالل اإلس���رائيلي تجاه 

الشعب الفلس���طيني ، خاصة استهدافه 
للثقافة الوطنية .

أن   " ل�"االس���تقالل  دروي���ش  وش���دد 
اس���تهداف االحتالل للمركز ، لن يخرس 
صوت المثقفين ولن يثنيهم عن مواصلة 
الدرب في تعزيز مفاهيم الثقافة، مشيرًا 
إل���ى جهود تب���ذل إلعادة اعم���اره كصرح 
ثقافي يق���دم كافة الخدم���ات الثقافية 

للشباب و الطالئع وغيرهم . 
ولفت إل���ى اط���الق المثقفي���ن والمراكز 
الثقافي���ة حمل���ة وطني���ة دولي���ة لجمع 
التبرع���ات ؛ إلع���ادة بن���اء مركز س���عيد 
المس���حال من جديد ، من خالل التواصل 
م���ع المنظمات الدولية بكافة دول العالم ، 
وكذلك التواصل مع منظمة األمم المتحدة 
" اليونسكو " لتحميل " إسرائيل " تبيعات 
جريمته���ا بح���ق المرك���ز والمؤسس���ات 
الثقافي���ة الت���ي دمرته���ا خ���الل الفترة 

الماضية .
 ولفت إلى أن اس���تعداد بع���ض المراكز 
، لتقديم  الثقافية بغ���زة  والمؤسس���ات 
أنش���طة وفعاليات ثقافية، منها عروض 
مس���رحية وفنية على ركام مركز س���عيد 
المس���حال  تس���تمر على مدار األس���ابيع 
القادمة ، يبرهن لالحتالل أن إرادة الشعب 

الفلسطيني، لن تكسر بسهولة وسيواصل 
نضاله ومقاومته بكافة الطرق والوس���ائل 

السلمية ومنها الثقافية. 

�ضراع ثقايف 
من جانبه ، أكد د. عبد الخالق العف رئيس 
رابطة الكتاب واألدباء الفلس���طينيين أن 
اس���تهداف االحتالل االس���رائيلي لمركز 
سعيد المسحال و من قبله منشآت ثقافية 
عدة ، يظه���ر أن الصراع مع المحتل ليس 
فق���ط على صراع���ًا اقتصاديًا وسياس���يًا 
واجتماعي���ًا ، إنما ذو بعد حضاري وثقافي 
، واصفا قصف المركز بالهجوم الوحش���ي 

والهمجي غير المبرر . 
وأوض����ح العف ل�"االس����تقالل " أن جرائم 
االحت����الل اإلس����رائيلي بح����ق مكون����ات 
الشعب الفلسطيني خاصة الثقافة تؤكد 
حقيقة الدور الذي تلعبه الثقافة والخطر 
الذي تش����كله على المشروع الصهيوني 

المزيف .
وبين أن اس���تمرار  االحتالل االس���رائيلي 
بقص���ف المنش���آت  والمراك���ز الثقافية 
المختلف���ة، يه���دف الى تدمي���ر البنية 
الثقافية للشعب الفلسطيني ، مؤكدا أن 
المثقف منتصر بفكره وثقافته وهو آخر 

من ينهزم.
وأشار إلى أن المركز وغيره من المؤسسات 
الثقافية ، عملت على تخريج أجيال مقاومة 
مثقف���ة تحافظ عل���ى موروثه���ا الوطني 
وتعزز انتمائه���ا لقضيتها ، داعيا جموع 
المثقفين الفلس���طينيين والعرب وأحرار 
العالم التضامن دعما للثقافة الفلسطينية 

، وتوثيق وفضح جرائم االحتالل بحقها.

ا�ضتنكار وادانة 
الثقاف���ة  وزارة  اس���تنكرت   ، بدوره���ا 
الفلس���طينية قيام قوات االحتالل قصف 
مبنى مركز المس���حال الثقافي في مدينة 
غزة، وتدميره بشكل كامل، مطالبة منظمة 
األمم المتحدة للتربي���ة والعلوم والثقافة 
"اليونس���كو" ، وكافة المنظمات الثقافية 
العربية والدولي���ة التدخل العاجل لوقف 
الموروث  عل���ى  االس���رائيلية  االعتداءات 

الثقافي الفلسطيني.
وقال وكي���ل وزارة الثقاف���ة الدكتور أنور 
البرع���اوي خ���الل مؤتمر صحف���ي عقدته 
ال���وزارة على ركام المركز  الجمعة الماضي 
: " إن ه���ذه الجريمة الجبانة تمثل امتدادا 
لمسلس���ل الجرائ���م الال إنس���انية التي 
يتعرض لها الش���عب الفلس���طيني على 

أيدي عصاب���ات اإلج���رام "ا لصهيوني "، 
واالنته���اكات المتواصلة بح���ق الموروث 
الثقافي الفلسطيني بكافة أشكاله والتي 
كان آخره���ا قب���ل أقل من ش���هر بتدمير 
مبنى دار الكت���ب الوطنية ، وقرية الفنون 

والحرف".
وأض���اف :" إن هذه الجرائ���م المتواصلة 
تؤكد العقلية الظالمي���ة لقوات االحتالل 
التي ال تراعي أية قيم ثقافية أو حضارية 
أو إنس���انية، وهي بذلك تنتهك بش���كل 
صارخ كافة المواثيق واالتفاقيات الدولية 
التي تنص على حماية الموروث الثقافي، 

والممتلكات الثقافية".
في الس���ياق، أدان األمين الع���ام لالتحاد 
العام للكّتاب واألدباء الفلسطينيين نافذ 
الرفاع���ي، تدمير قوات االحت���الل لمبنى 

مؤسسة المسحال.
وق���ال الرفاعي، في تصري���ح صحفي، إن 
الفلس���طينيين  الكت���اب واألدباء  "اتحاد 
يرى في هذا العدوان اعتداًء على الثقافة 
وتجسيداتها،  ومؤسساتها  الفلسطينية 
وهو يش���كل حلقة جديدة في مسلس���ل 
طويل م���ن االعتداءات التي اس���تهدفت 
تاريخيًا كوكبًة من رموزنا الثقافية ومراكزنا 

البحثية ومؤسساتنا اإلعالمية".

تدمير »المسحال«.. قتل للفرح والثقافة في غزة 

غزة / �ضماح املبحوح: 
ق�ضف  االحتالل اال�ضرائيلي مركز �ضعيد 

امل�ضحال الثقايف غرب مدينة غزة يوؤكد حقيقة 
ال تدع جماال لل�ضك بانه يحاول طم�س واخفاء 

الهوية الفل�ضطينية  وتدمري البنية الثقافية 
واملورث والرتاث ال�ضعبي للمجتمع الفل�ضطيني، 

وكذلك قتل اأ�ضكال احلياة كافة التي يحاول 
املواطن الغزي �ضناعتها يف ظل الواقع املاأ�ضاوي 

ثل مبنى امل�ضحال، مركزا  الذي يعي�ضه.  ويمُ
لتجمع ال�ضبان املهتمني بالثقافة والفنون ، 

خا�ضة واأنه ي�ضم مراكز ثقافية لتعليم املوروث 
والرتاث ال�ضعبي الفل�ضطيني، حيث ي�ضم املركز 
بداخله 6 موؤ�ض�ضات مهتمة بالرتاث الفل�ضطيني 

والفلكلور ال�ضعبي وغريها. املبنى الذي دمرت 
جميع طوابقه اخلم�ضة ، كان يحت�ضن مركز 

غزة للثقافة والفنون و جمعية اأبنائنا للتنمية 
لالإعمار واملركز الثقايف ومقر اجلالية امل�ضرية 

، باالإ�ضافة لفرقة العنقاء للدبكة ال�ضعبية 
وق�ضر الثقافة و م�ضرح فل�ضطني .

غزة/ االستقالل:
الفلسطيني  اإلعالمي  التجمع  استنكر 
بش���دة اس���تمرار وتصاعد االعتداءات 
أثناء  الصحفيي���ن  اإلس���رائيلية بحق 
تغطيتهم المهنية لفعاليات مسيرات 
العودة ش���رقي قطاع غ���زة، والتي كان 
آخرها الجمعة حي���ث أصيب اثنان من 

الصحفيين برصاص االحتالل.
وبحس���ب م���ا أفاد ب���ه بي���ان للتجمع 
اإلعالمي تلقت "االستقالل" نسخة عنه 
أمس الس���بت، فقد أصيب الجمعة كل 
من الصحف���ي عالء النملة برصاصة في 
ساقه، والصحفي محمود الجمل بشظية 
رصاص���ة في أذنه، خ���الل تغطيتهما 
مسيرات العودة شرقي رفح، فيما أصيب 
الصحفي محمد العمريطي إثر سقوطه 

أثناء إط���الق قنابل الغاز م���ن الطائرة، 
ما يرفع ع���دد الصحفيين الجرحى منذ 
انطالق مسيرات العودة إلى 234 جريحا 
الصحفيين  الى استش���هاد  باإلضافة 

ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين.
واك���د التجمع اإلعالمي، أن االس���تمرار 
في تل���ك االعت���داءات تج���اوز خطير 
للمواثيق واألعراف الدولية التي تكفل 
حرية العمل الصحفي وتجّرم المساس 

بالصحفيين.
وشدد التجمع على أن التقاعس الدولي 
عن توفير الحماية الالزمة للصحفيين 
بالرغم من الجرائم اإلسرائيلية الواضحة 
بحقهم؛ شّكل مساحة إضافية لقوات 
االحت���الل لمواصلة ه���ذا العدوان في 
اس���تخفاف واض���ح بكاف���ة المواثيق 

الدولية ذات العالقة بالعمل الصحفي 
واإلعالمي.

وجدد التجمع مطالباته بضرورة توفير 
الحماية الدولية للصحفيين ووضع حد 
لمسلسل االستهداف الذي يتعرضون 

له على مرأى ومسمع من العالم بأسره.
وأشاد التجمع باألداء المهني والبطولي 
والوطن���ي للصحفيي���ن ف���ي تغطية 
مس���يرات العودة وكافة األحداث على 
الساحة الفلسطينية، بالرغم من اإلجرام 
"اإلس���رائيلي" الواض���ح بحقهم، يؤكد 
على أن كل تل���ك االنتهاكات لن تفلح 
في ثنيهم عن مواصلة نقل الحقيقة، 
ل���كل الزمالء  متمنيا الش���فاء العاجل 

الجرحى.

التجمع اإلعالمي: استمرار استهداف 
الصحفيين تجاوز خطير للمواثيق الدولية

باريس/ االستقالل:
 قالت الخارجية الفرنس���ية إن الحل ألزمة غزة هو رفع الحصار عنها، 
وتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية واستعادة سيطرة السلطة 
الفلس���طينية على قط���اع غزة بحس���ب بيان صدر عنه���ا في ضوء 

التصعيد األمني على حدود غزة.
وقال البيان: »فرنس���ا تش���جب تصعيد العنف بين اسرائيل وقطاع 
غزة«، مؤكدًا أن هذه األحداث تدل على الحاجة الملحة للعمل من أجل 
التوصل إلى حل سياس���ي قابل للتطبيق في غزة وتقديم حل فعال 

لألزمة اإلنسانية التي تؤثر على السكان الفلسطينيين.
وأضاف البيان أن الحل يش���مل رفع الحص���ار مع احترام االهتمامات 
األمنية اإلس���رائيلية من جهة، وتحقيق المصالح���ة بين الفصائل 

الفلسطينية وعودة السلطة الفلسطينية في غزة من جهة أخرى.
واش���ار البيان  إلى أن فرنس���ا تدعم مع شركائها األوروبيين الجهود 

المبذولة في هذا االتجاه.

فرنسا تطالب برفع 
الحصار عن القطاع
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ذهبنا في مقال س���بق إل���ى أن »صفقة القرن« 
هي في طور االحتضار، وإن أطرافها في توافق 
ضمني بإيداعها غرفة غموض العناية الفائقة 
دًا للحظة دفنها. م���ا زلنا عند ما  تأخي���رًا متعمَّ
ذهبن���ا إليه، وكنا فّصلناه ولس���نا بصدد عودة 
إليه، لكنما، واس���تكمااًل،يجرنا لغط التطورات 
التهدوية الغّزي���ة األخيرة لما يقتضي وجوب 
اإلشارة إليه، وهو أن احتضارها، وحتى دفنها، 
ال يعنيان بحال إال الجانب التفاوضي لتمريرها، 
أو فرضه���ا، كطرح تصف���وي مكتمل األوصاف 
الفلس���طينية، ذلك الستحالة قبوله  للقضية 
فلس���طينيًا، وبالتالي اس���تحالة تبني���ه، أقله 
علن���ًا، من قبل األطراف العربي���ة المتوّرطة في 
���طًا وتمريره ضغطًا على الطرفين  ترويجة توسُّ
يرفضانه،  اللذين  النقيضين  الفلس���طينيين 

ناه. وكل من موقعه، واألمر الذي كنا قد بيَّ
الصفق���ة بمعن���ى الرؤي���ة االحتاللي���ة ذات 
المرجعية االستراتيجية الثابتة لحسم الصراع 
وتصفية القضية الفلسطينية، جار تطبيقها 
عمليًا دونما حاجة ألبرامها،يسّهله وجود إدارة 
أميركي���ة ال تتبنى كس���ابقاتها مع بعض من 
رتوش لهذه االس���تراتيجية، وإنما بتوجهات 
أكثر صهيونيًة من الصهاينة أنفسهم، وكنا 
مرارًا قد أش���رنا إل���ى أن الفريق الم���وكل إليه 
أمرها في هذه اإلدارة ق���د تم اختياره بالكامل 
من غالة اليهود وداعمي التهويد الصهاينة... 
يومي���ات واحدهم مث���اًل، وهو الس���فير لدى 
قة بحركته  الكيان االحتاللي فيلدمان، والمتعلِّ
ومواقفه، يبدو فيها وكأنما هو من ينوب وحده 
عن اإلدارة األميركية ووزارة خارجيتها ومعهما 
الكنيس���ت، وقد يحس���ده عليه���ا منهم على 

شاكلة ليبرمان وبينت!
فإذا كان���ت تصفية القضية وحس���م الصراع 
ف���ي المفهوم الصهيوني تعني تهويد كامل 
فلس���طين والقض���اء عل���ى ما يؤش���ر للوجود 
الوطني المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني 
فيها، وانتزاع القبول العربي الرس���مي بالكيان 

االس���تعماري الغاصب فيها والقلب من الوطن 
العرب���ي، وتزايد وتائر التطبي���ع معه، فإن هذا 
األم���ر اآلن، في ظ���ل الراهن العرب���ي والدولي 

والفلسطيني، هو الجاري وقيد التنفيذ.
داته  كان من أول���ى أولويات ترامب إيفاًء بتعهُّ
االنتخابي���ة االعتراف بالق���دس عاصمًة أبديًة 
لمحتليها، وتبعه بنقل س���فارة ب���الده إليها، 
والحقه بش���رعنة التهويد وس���رقة األرض من 
تح���ت أقدام أهله���ًا. وهي خطوات مدروس���ة 
حت بالضربة القاضية بكافة  من ش���أنها أن طوَّ
األوه���ام التس���ووية الت���ي نمت ف���ي أوحال 
تها االنهزامية العربية،  مستنقعات أوسلو وغذَّ
من مثل، »حل الدول���ة الواحدة«، ثم جاء قانون 
»القومية اليهودية« ليجهز على خليفته »حل 
الدول���ة الواحدة« ف���ي مهده...اوليس هذا كله 
يعني التنفيذ العمل���ي للصفقة دونما حاجة 

إلعالنها أو التفاوض بشأنها؟!.
عزز هذه األولويات الح���رب األميركية المعلنة 
عل���ى »األونروا« اس���تهدافًا لجوه���ر القضية 
الفلسطينية وهو حق العودة، بمعنى  اإلجهاز 
على رمزية االعتراف األممي باللجوء الفلسطيني 
إث���ر النكبة، أو ما يذّك���ر العالم بوجود القضية 
الفلسطينيًة...ناهيك عن أن شطب حق العودة، 
وخنق »األون���رواً«، وقانون »القومية اليهودية«، 
أمور ترانسفيرية متضافرة إليصال فلسطينيي 
الداخل فيما بع���د النكبتين إلى لحظة التحّول 
إلى روهينغا عربية مس���تقبلية يبصم عليها 
س���لفًا الصمت العربي تواطؤًا أو عجزًا، وتكتمل 
التراجيدا بأطروحة »ناتو عربي« يتحالٍف مع عدو 
األمة األصيل لمواجهة عدوها الموهوم البديل!

تقري���ر مجل���ة »فوري���ن بولس���ي« األميركية، 
المعنون، »ترامب وحلفاؤه يس���عون إلى إلغاء 
وضع الالجئ لماليين الفلس���طينيين«، أوردت 
جملًة من رس���ائل الكترونية وجهها مستشار 
ترامب وصهره جاريد كوشنر، الموكل إليه أمر 
»صفقة القرن«، تفضح م���ا تدّبره إدارته إلنجاز 
الحل النتنياه���وي الذي تتبناه. جاء فيها، وقد 

وّجهت إلى مس���ؤولين، إن »المه���م أن يكون 
هناك جهد صادق ومخلص لتعطيل اونروا«...

لماذا؟ يقول ألن »هذه الوكالة تسعى إلى إدامة 
الوضع الراهن«، بمعنى حف���ظ  القضية، و«وال 
تس���اعد على الس���الم »وفق الرؤية الترامبوية 
النتنياهوي���ة، وعليه، يفتي كوش���نر بأنه »ال 
يمك���ن أن يك���ون هدفن���ا اإلبقاء عل���ى األمور 
مس���تقرة، كما هي علي���ه«، إذ »أنه في بعض 
األحيان عليك أن تخاطر اس���تراتيجيًا بكس���ر 

األشياء من أجل الدخول هناك«!
اآلن، وفي كل من المحتلين ما بعد النكبتين، 
1948، و1967، تج���رى األمور واقعًا بمقتضى 
مرامي الصفقة، ويشذ نتوء غزة المقاوم، وهنا 
ال بد من اس���تغالل الحال المريعة التي حشر 
في أتونها مليونا فلسطيني في جحيم حصار 
ممتد يدخل عامه الثاني عش���ر، ويشارك في 
احكام خناقه األعداء واألشقاء لتركيع العناد 
د حاله  الفلسطيني، بمعنى مس���خه في مجرَّ
إنس���انية ال عالقة لها بوط���ن مغتصب وحق 
ش���عبه في العودة إليه مح���ررًا، وحلها وفق 
مقولة »السالم االقتصادي«، على غرار وصفة 
طون���ي بلير، وخطة س���الم في���اض، واللتين 
امتي���از ب���راءة اختراعهما عائ���د في األصل 

لبنيامين نتنياهو.
.. حدي���ث الهدن���ة طويلة األمد، المش���روطة 
بعودة سلطة أوس���لو ومعها تمكينها األمني 
إلى القطاع، أو إنش���اء س���لطة أخرى فيه، أو ما 
ترمي إليه مس���اعي مالدين���وف غير الحميدة 
مقابل تحسين شروط الجحيم الغزي، هو بداية 
تشييع للخط المقاوم، وتحويل المقاومين في 
غزة إلى ما فعلته اوسلو بسابقيهم المتقاعدين 
ف���ي رام الله...هناك ازمة عم���ل وطني، الخروج 
منها ال يكون بمهادنة العدو، وإنما فقط بنفض 
الغب���ار عن الثوابت الوطني���ة والقومية وإعادة 
الصراع إلى كلمته األولى، بغيره الكل يش���ارك 
في تنفيذ صفقة كوشنر ولو رفضها...بل وحتى 

لو تخلى صاحبها عنها  .

هل ُتريد »إس���رائيل » خلق أجيال ضائعة أخرى من الفلس���طينيين 
غير المتعلمين وغير المطلعين على األفكار والمعرفة األجنبية؟ هل 
ُيس���هم تدمير التعليم العالي في األراضي الفلسطينية في تطوير 

»إسرائيل » في أعقاب العنف البيروقراطي الذي تتبناه إسرائيل ؟
هذه أسئلة طرحتها الباحثة اإلسرائيلية البروفيسورة  » دفنا جوالن« 
في مقال نش���رته صحيفة »هآرتس« ، واالجابة المنطقية والواقعية 
التي أراها مناسبة  هي » نعم »  لماذا ؟ ألن التعليم هو القاطرة التي 
تنقل أي شعب من مس���توى قليل الجودة واالنتاج إلى مستوى أكثر 
ج���ودة وأكثر انتاجية، ولما كان األمُر كذلك، فإن العدو دومًا يس���عى 
لتدمي���ر هذه القاطرة كي ال تنقل ركابها إلى محطة النضج والنهضة 

والتحرير ، فتكون  وباال عليه.
في ذات المقال تكش���ف  » دفنا جوالن« عن الوسائل التي تعتمدها 
حكوم���ة االحتالل لتدمي���ر التعليم الفلس���طيني العالي في األرض 
المحتلة عام 1967، قائلة : إنه يجري حاليًا ترحيل عشرات المحاضرين 
الذي���ن يحمل���ون الجنس���ية األوروبي���ة واألمريكية م���ن الجامعات 
الفلسطينية، وأكدت  أن  نصف المحاضرين األجانب الذين يقومون 
بالتدريس في الجامعات الفلس���طينية تلقوا رس���ائل، في تش���رين 
الثاني/ نوفمبر الماض���ي، تبلغهم برفض طلبات تمديد التأش���يرة، 

ألنهم ظلوا في المنطقة ألكثر من خمس سنوات.
وباإلضافة إلى ذلك، ُيطلب من أزواج وزوجات المحاضرات والمحاضرين 
األجان���ب، التوقيع على بيان يفيد بأنهم ال ين���وون العمل، ومن أجل 
ضمان وفائهم بوعودهم، ُيطلب منهم دفع ضمان يتراوح بين 10-5 

آالف دوالر.
وتضيف » إن نسبة كبيرة من المحاضرين الذين ُطردوا هذه األيام هم 

فلسطينيون درسوا في الواليات المتحدة أو أوروبا، وبعضهم ولدوا في 
األراضي المحتلة وذهبوا للدراسة في الخارج، في حين تبذل »إسرائيل » 
جهودًا كبيرة وتستثمر الماليين في »إعادة األكاديميين« اإلسرائيليين 

الذين يعملون في الخارج«.
إن م���ا قالته » دفنا جوالن« يؤكد بال ش���ٍك أن عقيدة دولة االحتالل في 
تعاملها م���ع االخر تقوم على أن ) األغيار وما يملك���ون هم هدٌف لنا ( 
حتى لو بادلوها السالم وسهروا على أمنها،  فهم يتعاملون مع العربي 
وفق نظرية  » العربي الجيد هو العربي الميت » جس���دًا وروحًا،خاصة لو 
كان األغي���ار ممن ُخدعوا ببريق الكالم وورموا عناصر قوتهم في س���لة 

المهمالت الصهيونية لتحرقها وتدمرها.
كما تستذكر األستاذة »اإلسرائيلية« واستذكر معها كوني عشت تلك 
الفترة الزمنية بكل تفاصيلها أنه خالل االنتفاضة األولى أغلق الجيش 
»اإلسرائيلي« جامعات فلسطينية ومدارس ورياض أطفال لمدة طويلة، 
وخلق ما يس���مى »الجيل الضائع«. وتوض���ح أن هذا الجيل الذي أصيب 

تعليمه بشكل يائس، ومنه كان يمكن أن ينشأ المحاضرون اليوم.
لك���ن أق���ول : رغم ما يقوم ب���ه االحتالل من إجراءات له���دم الرغبة في 
التعليم من خالل خلق وقائع تنغص على الفلس���طينيين حياتهم، إال 
أن الش���عب الفلس���طيني ينظر للتعليم على أنه رأس ماله الوحيد في 
المواجهة مع االحتالل، فنراه يبدع في كل المجاالت، لذا يسعى االحتالل 
للتخلص من كل صاحب عقلية عربية يمكنها أن تنهض بالواقع العربي 
في مواجهة الكيان الصهيوني،  ونس���تذكر أنه خالل عام 2018 اغتال 
الموس���اد الصهيوني العالم الفلس���طيني فادي البط���ش في ماليزيا 
بتهمة أنه يس���اعد في صناعة وتطوير وسائل قتالية تخدم المقاومة 

الفلسطينية .

صفقة وتحتضر واستهدافاتها تنفذ!
عبداللطيف مهنا

رأي

حالة النهم والش���غف والرغبة برؤية دماء الش���عب الفلس���طيني تراق تتزايد لدى الكيان الصهيوني إلى حد 
بعيد, 65% من اإلس���رائيليين غير راضين عن أداء حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية الصهيونية المتطرفة 
في تعاملها مع قطاع غزة, وهناك دعوات لشن حرب برية دامية تأكل األخضر واليابس, ودعوات أخرى تطالب 
بقصف جوي عنيف لقطاع غزة يبدأ من حيث انتهت حرب 2014م على قطاع غزة والتي ش���ملت اس���تهداف 
األبراج السكنية والمنازل واألحياء الش���عبية والمؤسسات والجمعيات التابعة للمقاومة الفلسطينية, وهناك 
دعوات أخرى بإعادة احتالل قطاع غزة وإبادة حركات المقاومة الفلسطينية وإنهاء وجودها, الغريب والعجيب ان 
ه���ذه األطروحات كلها تالمس قلب ووجدان وعقل حكومة بنيامين نتنياهو, وقد طالبته اإلدارة األمريكية مرارا 
وتكرارا باس���تخدام كل هذه الوسائل وأكثر منها ضد غزة, لكنه كان دائما يصطدم بواقع مغاير وصعب وفيه 
مقام���رة كبيرة لو أقدم عليه, كان يصطدم بغزة التي تحفر لالحتالل قبوره لو تجرأ على الدخول إليها, يصطدم 
بواقع أن هذا الش���عب ال يخش���ى الموت وال يرهبه, وان الحياة والموت لديه س���واء, يصطدم بواقع جرأة وقدرة 
المقاومة على اإلبداع في الميدان, وتكبيد االحتالل خسائر فادحة قد تطيح بنتنياهو وحكومته, يصطدم بواقع 
حالة التالحم والتالقي والذوبان بين الشعب ومقاومته, ان هذه الخيارات كلها كانت خيارات نتنياهو وليبرمان 
عندما كانا خارج السلطة وبعدما أصبحا على رأس السلطة, لكن واقع غزة دائما يكسر األحالم ويطيح باألوهام.    
نح���ن على يقين ان فرص الع���دوان الصهيوني على غزة ال زالت قائمة وأعلى بكثي���ر من فرص التهدئة, وان 
نتنياهو يحضر ويستعد للحظة المواجهة المحتومة, وان الخيارات تضيق أمامه إلى حد المواجهة المباشرة غير 
المرغوبة اآلن مع غزة ألنه ال يضمن عواقبها فقد تنتهي بإس���قاط حكومته المتطرفة, لكن الحلقة تضيق حول 
رقبته ورقبة حكومته, وس���يندفع بغبائه إلى المواجهة لكي يرضي الجمهور الصهيوني المولع بمشاهد الدم 
والخراب والدمار, هذا الجمهور الذي يعطي صوته لمن يريق الدماء بش���كل اكبر ويرتكب المجازر البشعة, هذا 
الجمهور الصهيوني الذي يخاطبه المرشحون لالنتخابات بلغة أرقام وأعداد القتلى الذين سقطوا على أيديهم 
لضمان استجالب صوت الناخب, انه مجتمع نازي قائم على الجرائم البربرية البشعة والتي تشمئز منها النفس 

البشرية, وترفضها وتتبرأ منها حتى تلك الوحوش الكاسرة في الغابات والفيافي. 
االحت���الل الصهيوني قال انه أغار عل���ى 150 هدفا في قطاع غزة وقد ختم عدوانه عل���ى غزة األربعاء الماضي 
بقتل عائلة أبو خماش, حيث أصيب الزوج بجراح خطيرة واستش���هدت الزوجة إيناس وابنتها الرضيعة بيان, 
وجنينها الطفلة حياة, عندما سقطت قذيفة صاروخية من طائرة F16 على منزلهم وهم نائمون, وهذه الجريمة 
ببش���اعتها تدل على فاعلها وال تحتاج ألية تفس���يرات, كما أدى العدوان الصهيوني على غزة إلى استشهاد 
الش���اب على الغندور, وأصيب نحو أربعين مواطنا فلسطينيا بجراح, وقام االحتالل باستهداف مركز المسحال 
الثقافي بأحد عش���ر صاروخا مما أدى إلى تدميره بالكامل, هذا هو بنك األهداف الذي يتحدث عنه االحتالل بال 
خجل أم نائمة بأطفالها في منزلها, ومركز ثقافي يضم مسرحا , ومقر الجالية المصرية في غزة, وأراض زراعية 
وحقول خضراء,  هذه هي األماكن المستهدفة بالطائرات المقاتلة والصواريخ, والن هذا لم يكن كافيا ليرضي 
الجمهور الصهيوني ولم يشف غليلهم, كان ال بد أن تكتمل رحلة الدم والشهادة بإزهاق المزيد من األرواح, كان 
ال بد من إراقة المزيد من الدماء ومواصلة قتل المدنيين األبرياء ففي جمعة »لغزة الحرية والحياة« التي جاءت في 
اليوم التالي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة, اس���تمر مسلسل القتل الصهيوني ليطال ثالثة من الشهداء 
األطهار هم الشهيد المسعف عبدالله القططي, والشهيد علي العالول, والشهيد أحمد أبو لولي, وأصيب نحو 
307 مواطنين بجراح مختلفة, وال زالت رحلة الدم مس���تمرة, فالقتل لن يخيفنا, والموت قدرنا الذي ال مفر منه, 
والحرية هدفنا الذي نسعى إليه, والبحث عن الحياة الحرة الكريمة لشعبنا لن يتوقف, والنصر حليفنا باذن الله. 

النصر حليفنا

كيف تدمر »إسرائيل« 
التعليم الفلسطيني؟

مصطفى أبو السعود

راأي الوطن العمانية

العربدة اإلسرائيلية اإلرهابية على قطاع غزة لن تكون األخيرة ضد ما يقارب مليوني فلسطيني محاصرين داخل القطاع، 
كما أنها ليس���ت خارج سياق التصعيد المرسوم س���لًفا، خصوًصا وأن العربدة اإلرهابية العدوانية يوم أمس وما سبقها 
من عربدة إرهابية على القطاع جاءت بعد خطوات من التسخين السياسي واإلعالمي، والخطاب التحريضي اإلسرائيلي � 
األميركي � المستمر على الشعب الفلسطيني، واتهام الفلسطينيين المقاومين والمناضلين الشرفاء بأنهم “إرهابيون” 
وغير ذلك من األوصاف التي ال تتفق مع الوضع القانوني الدولي وال حتى مع قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة، بحكم 
وقوع الشعب الفلسطيني بأكمله وما بقي لديه من فتات وطنه الفلسطيني المغتصب تحت أبشع احتالل تجرمه جميع 

الشرائع السماوية والوضعية.
وكم���ا هو معروف، فإن المقاومة تولد من رحم االحت���الل، وطالما هناك احتالل فمن الطبيعي والمنطقي أن تكون هناك 
مقاومة، فكيف بحال ش���عب كما هو حال الش���عب الفلسطيني الواقع بقبضة أقذر احتالل وأبشعه منذ سبعين عاًما، وال 
يزال يجثم على صدره؟ ال بد أن ينبري الشعب الفلسطيني لمقاومة الظلم واالحتالل والدفاع عن بقائه وحياته وحقوقه، 

وعن أرضه وعرضه وكرامته، واستعادة ما اغتصب من حقوقه وأرضه.
إن العربدة اإلس���رائيلية اإلرهابية يوم أمس والتي أدت إلى استش���هاد ثالثة فلسطينيين بينهم امرأة حامل وطفلتها 
وإصابة اثني عش���ر آخرين، تأتي أيًضا إثر جهود تقودها كل م���ن األمم المتحدة ومصر للوصول إلى اتفاق تهدئة بين 
كيان االحتالل اإلسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وكذلك في إطار ما يتعلق بملف المصالحة بين حركتي 
فت���ح وحماس، ويبدو أن كيان االحتالل اإلس���رائيلي بعربدته اإلرهابية العدوانية على قطاع غ���زة يريد أن يمارس نوًعا 
م���ن الضغوط بالنار واإلره���اب والعدوان على المقاومة وحماس للقبول بمضمون الورق���ة المقدمة حيال ملفي التهدئة 
والمصالحة؛ أي يريد أثماًنا سياسية وتنازالت مؤلمة كالتنازل عن سالح المقاومة والقبول بتسليمه، وما يتعلق بالوحدة 
الجغرافية، س���واء لقطاع غزة أو ما يتعلق باألراضي الفلسطينية المتبقية في الضفة وغزة، وكذلك ما يخص ملف عودة 

الالجئين الفلسطينيين. 
بمعنى آخر، هناك س���لة تنازالت يس���عى إليها كيان االحتالل اإلس���رائيلي لقطف ثمار إرهابه وعدوانه على قطاع غزة، 
حيث ثمة تحذيرات فلس���طينية مختلفة ومتعددة من الدخول في متاهة التهدئة التي يس���عى إليها كيان االحتالل 
اإلسرائيلي يتم بموجبها قبول حماس في قطاع غزة دخول مساعدات إنسانية إلى القطاع مقابل أثمان سياسية باهظة 

ومكلفة كتلك التي ذكرناها آنًفا.
إع���الن فصائل المقاومة الفلس���طينية في قطاع غزة وقف جولة التصعيد في إطار ض���رورة ردها على العدوان اإلرهابي 
اإلس���رائيلي من جانب واحد، خطوة جيدة تلقي الكرة في الملعب اإلس���رائيلي، وتؤك���د أن من بدأ بالقصف هو المحتل 
اإلس���رائيلي وليس كما يدعي ويزعم ويحاول أن يحرض، كما أن رش���قات الرد الفلسطيني تؤكد أن المقاومة جاهزة لكل 
االحتماالت، لكنها لن تعطيه ما يبحث عنه من مبررات، ولتعطي الجهود القائمة بقيادة األمم المتحدة والقاهرة فرصتها 

ووقتها الكافيين.

عربدة إرهابية إسرائيلية

2018األحد    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    1143912



غزة/االستقالل:
ناش���د رئيس جمعي���ة رجال 
بقطاع  الفلسطينيين  االعمال 
غزة  علي الحايك، أمس السبت 
جمي���ع الجه���ات المس���ئولة 
للضغط على سلطات االحتالل 
"االس���رائيلي" إلع���ادة فت���ح 
معبر كرم أبو س���الم التجاري، 
الخام  المواد  بإدخال  والسماح 
والبضائع ،بالتزامن مع اقتراب 
حلول عيد االضح���ى المبارك، 

وبدء العام الدراسي الجديد.
وق���ال الحاي���ك ف���ي تصريح 
التج���ار  إن  صحف���ي 
مه���ددون  والمس���توردين 
بخس���ائر إضافية لما تكبدوه 
خالل ش���هر من االغالق تقدر 
نتيجة  ال���دوالرات  بماليي���ن 
بقاء بضائعهم ف���ي المخازن 
االس���رائيلية، مش���يرًا إلى أن 
هو  المتضررة  القطاعات  أكثر 
القطاع التج���اري على صعيد 
الخارج���ي والداخلي،  العم���ل 
الق���درة  انخفض���ت  حي���ث 
في  المواطنين  لدى  الشرائية 
قطاع غزة إلى نسب كبيرة جدًا.

"سياس���ة  أن  الحايك  وأضاف 
تشديد الحصار على غزة التي 
كان آخرها إغالق معبر أبوسالم، 
أدخل���ت اقتصاد غ���زة بمرحلة 
حساسة وخطيرة، قد يتخللها 
انهيار ش���امل وكبير في كافة 
القطاعات الحياتية، إن لم يتم 

التوصل إلى حلول سريعة".
وأوض���ح الحاي���ك أن إغ���الق 

أبو س���الم ومن���ع إدخال  كرم 
المواد الخ���ام أدى بالفعل إلى 
وقف عملي���ات اإلنتاج وإغالق 
أكثر من 95% من المنش���آت 
االنتاجية والمصانع ، وفقدان 
ش���خص  أل���ف   75 حوال���ي 
ألعمالهم بصورة مباشرة وغير 
مباشرة، األمر الذي ينذر بنسب 
غير مسبوقة من البطالة والفقر 

في قطاع غزة.
وأش���ار الحايك إلى أن اإلغالق 
حرم غزة من 65% من كميات 
االس���منت الواردة له���ا، وأدى 
البناء وتس���ريح  لش���ل قطاع 

كانوا  عام���ل  حوال���ي 30ألف 
يعملون فيه ، باإلضافة إليقاف 
نشاط حوالي 50 مصنع بلوك 
كان���ت تعمل م���ن أصل 450 
متوقف���ة عن العمل مس���بقًا 
بس���بب الحصار االس���رائيلي، 
 GRM ال����  برنام���ج  وقي���ود 

المفروضة على نشاطاتها.
وأك���د عل���ى ض���رورة تحييد 
السياسة عن االقتصاد مشيرًا 
إل���ى أن الجانب االس���رائيلي 
يتعم���د اس���تخدام الس���الح 
على  الحرب  ف���ي  االقتصادي 
الش���عب الفلسطيني بهدف 

تحقي���ق أهداف���ه، األمر الذي 
الدولي  للقان���ون  مخالفًا  يعد 
االنس���اني وم���ا نص���ت عليه 

اتفاقية جنيف الرابعة.
الدولي  المجتمع  الحايك  ودعا 
عاجل  التحرك بشكل  لضرورة 
إلنه���اء حصار غزة مثمنًا الدور 
المص���ري ف���ي التخفيف من 
المعاناة االنسانية في القطاع 
من خ���الل فتح معبر رفح ورفد 
االنس���انية  باالحتياجات  غزة 
رغم الظروف االمنية بس���يناء، 
والتي كان أخرها الموافقة على 

تزويد القطاع بالمحروقات.

الحايك يناشد للضغط على االحتالل لفتح معبر كرم أبوسالم 

معرب كرم �بو �شامل �لتجاري          ) �أر�شيف (

رام الله/ االستقالل:
بدأت س����لطة النقد الفلسطينية، باتخاذ إجراءات للتخفيف 
من ظاهرة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية خالل 

الفترة المقبلة.
وبدأت البنوك العاملة في فلسطين، منذ شهور في التشدد 
بمنح دفاتر ش����يكات لألفراد، عبر تش����ديد إجراءات وأسباب 

الحصول عليها.
وتقول سلطة النقد الفلس����طينية، إنها ركزت على التشدد 
في التسويات الرضائية بين المستفيد من الشيك ومصدره.

وبينت أن التشدد في التسويات الرضائية، أدت خالل الفترة 
ما بين نهاية العام الماضي ونهاية النصف األول من العام 
الحالي إلى حدوث انخفاض في مس����ألة الش����يكات المعادة 

بنسبة %12.
كذلك، من ضمن اإلجراءات التي تعتزم س����لطة النقد القيام 
بها خالل الفترة المقبلة، عدة آليات تدّخل، تقوم على خفض 
التسويات الرضائية، وتعديل عدد أوراق الشيكات المعادة 

والخاضعة للتصنيف.
ومن ضمن اإلج����راءات، خفض الفت����رة القانونية المعتمدة 
لغايات تس����ديد الشيك المعاد، وتحديد سقوف للشيكات 

الشخصية والشركات.
ويعني تحديد سقوف للش����يكات الشخصية، أنه ال يمكن 
للفرد كتابة ورقة شيك تزيد قيمتها عن 2000 شيكل على 

سبيل المثال.
وقالت س����لطة النقد إنها ستتشدد في منح دفاتر شيكات 
لألقارب من الدرجة األولى للعم����الء المصنفين على النظام، 
إضافة إل����ى تعديل قان����ون المصارف، وتعزي����ز اإلجراءات 

القضائية.
وبلغت قيمة الش����يكات المرتجعة في فلسطين خالل العام 

الماضي 2017، نحو 1.150 مليار دوالر أمريكي.

رام الله/ االستقالل:
وقع الصن���دوق الفلس���طيني للتش���غيل والحماية 
االجتماعية للعمال ممثال برئيس مجلس ادارته، وزير 
العمل مأمون أبو شهال، أمس السبت، اتفاقية تعاون 
مشترك مع مؤسسة AVSI اإليطالية ممثلة بمديرتها 
فورينكا مورو لتنفيذ مشروع "مستقبلنا" لصالح الفئات 
المهمش���ة وذوي االحتياجات الخاص���ة في عدد من 

المحافظات الشمالية.
وقال أبو ش���هال خالل حف���ل التوقيع، ف���ي مقر وزارة 
العمل برام الله، إن المشروع الذي سينفذ بالتعاون مع 
مؤسسات محلية يهدف الى خلق فرص عمل للفئات 

المهمش���ة في فلس���طين )ذوي االحتياجات الخاصة 
وعوائلهم، والحرفيين، والتجمعات النسوية( في مدن 

اريحا، وجنين، وبيت لحم، والخليل، ونابلس.
وأضاف أبو ش���هال بحس���ب بيان للوزارة، ان المشروع 
البالغ���ة قيمته 400 أل���ف يورو س���يتضمن تقديم 
تدريب���ات وورش عم���ل توعوية ل���ذوي االحتياجات 
الخاص���ة والمجموع���ات النس���وية حول المش���اريع 
الصغي���رة، والس���المة المهنية، ومه���ارات االتصال 
والتواص���ل في العم���ل، باإلضافة إلى ورش���ات عمل 
توعوية حول النوع االجتماع���ي والعدالة االجتماعية 
ل���ذوي االحتياجات الخاصة، كما س���يتم تقديم دعم 

مادي للحرفيين في ترميم 16 ورش���ة عمل لخلق بيئة 
عمل افضل.

وتابع أبو شهال أن المشروع الممول من وتمويل الوكالة 
االيطالية للتعاون الدولي سيدعم 70 من المشروعات 
النسوية بماكنات لدعم المنتوجات في مشاريعهن، 
كما سيتم تدريب وتشغيل مؤقت ل�300 مستفيد من 

ذوي االحتياجات الخاصة.
وأوض���ح أن صندوق التش���غيل س���يقوم ومن خالل 
المشروع بدعم 110 مشاريع صغيرة لذوي االحتياجات 
الخاص���ة، بمبلغ يتراوح ما بي���ن 2000 الى 5000 يورو 

كقروض حسنة بفائدة صفرية.

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت بيانات رسمية في تونس أمس السبت تواصل تحسن الصادرات بنسق 
ملحوظ خالل األش���هر السبعة األولى من الس���نة الحالية، حيث سجلت ارتفاعا 

بنسبة 23,3 % مقابل 15,9% خالل نفس الفترة من سنة 2017.
وج���اء في بيانات للمعهد الوطني لإلحصاء )حكومي( أّن قيمة الصادرات بلغت 
23.58 مليار دينار )8.6 مليارات دوالر( مقابل 19.12 مليار دينار )7.01 مليارات 

دوالر( خالل الفترة نفسها من 2017.
كما ارتفعت الواردات بنس���بة 20,8% مقابل 18,8% خالل األش���هر السبعة 
األولى من س���نة 2017 وبلغت قيمتها 33.52 مليار دينار )12.29 مليار دوالر( 
مقاب���ل 27.75 ملي���ار دينار )10.17 مليارات دوالر( تم تس���جيلها خالل نفس 
الفترة من س���نة 2017. وعانت تونس منذ 2011، تباطؤا في النمو االقتصادي، 
وسجلت انكماش���ا في بعض الفترات، بسبب التوترات األمنية التي شهدتها 

البالد، وأثرها على االستثمارات األجنبية، وأسعار الصرف.
وقال رئيس الحكومة يوس���ف الشاهد، في تصريحات سابقة، إن العام 2018، 

سيكون آخر عام صعب اقتصاديا على تونس.
وتتوقع الحكومة التونسية، تسجيل نمو نسبته 3 بالمائة خالل 2018.

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة أمس السبت أن الحكومة األميركية سجلت 

عجزا في الميزانية قدره 77 مليار دوالر في يوليو تموز.
ووفقا للبيان الشهري للميزانية الذي تصدره الوزارة فإن العجز في الميزانية في 

الشهر نفسه من العام الماضي بلغ 43 مليار دوالر.
وتأتي الزيادة البالغة 79 بالمائة متماشية مع توقعات المحللين.

ووصل العجز للسنة المالية الحالية التي بدأت في أكتوبر تشرين األول الماضي 
إلى 684 مليار دوالر مقارنة مع عجز بلغ 566 مليار دوالر في الفترة نفس���ها من 
الس���نة المالية 2017. وبلغ إجمالي اإليرادات الشهر الماضي 225 مليار دوالر، 
بانخفاض 3 في المائة على أس���اس سنوي، بينما سجلت النفقات قفزة قدرها 

10 في المائة إلى 302 مليار دوالر.

رام الله/ االستقالل:
فاز فريق فلسطين بالمركز الثاني 
لتطبيقات  عالمية  مس���ابقة  في 
الهاتف المحمول "بالتكنوفيشن" 
س���ن  من  للفتيات  المخصص���ة 
10-18 عام���ًا، وتعن���ى بتعلي���م 
آلي���ات تطوير تطبيقات لألجهزة 
الذكي���ة لح���ل مش���كالت تواجه 

مجتمعاتهن.
ومّثل فلسطين في هذا الحدث 4 
طالبات من مدرسة كمال جنبالط 
بمديرية التربية والتعليم العالي 
بنابل���س، وه���ن: زبي���دة الصّدر، 
وماس���ة حالوة، وتم���ارا عوايصة، 
ووسن الس���يد، إذ ساهمن بإنتاج 

تطبي���ق متخص���ص بمكافح���ة 
الحرائق.

التربي���ة  وزارة  باس���م  الناط���ق 
والتعلي���م العالي صادق الخضور 
حص���دت  فلس���طين  إن  ق���ال 
المرك���ز الثاني من خ���الل انتاج 
هذا التطبيق ال���ذي نافس مئات 
التطبيق���ات التي حضرت من 14 
دولة بينها أمريكا والصين وروسيا 

تأهلت للمرحلة النهائية.
وأشار إلى أن أكثر من 65 تطبيقا 
تنافست القائمات عليها من كافة 
المحافظ���ات للتأهل للمس���ابقة 
الدولي���ة، قب���ل اختي���ار تطبيق 

محاربة الحرائق للمشاركة.

سلطة النقد تتخذ 
إجراءات لخفض 

الشيكات المرتجعة

الصادرات التونسية تسجل 
ارتفاعًا ملحوظًا خالل 2018

77 مليار دوالر.. عجز ميزانية 
الحكومة األميركية في يوليو

فلسطيــن تفــوز بالمركــز الثانــي فــي
 مسابقــة عالميــة بمجــال تطبيقــات الهاتــف

رام الله: توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع 

لصالح الفئات المهمشة وذوي االحتياجات
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هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد ناهض سعدي ابوالحسني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400251278( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ مصطفي ماجد مصطفي الصفدي 
.عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400900395( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ربيع سالم سليمان الفقعاوي
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف  الت���ي تحم���ل رق���م 
)700240559( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
أس���قطت الدفاعات الجوية السورية 
طائرة استطالع "إسرائيلية" اخترقت 
األجواء قادمة عبر الح���دود اللبنانية، 
بمنطق���ة دير العش���ائر أقصى غرب 
العاصمة دمشق، حسبما نقلت وكالة 
"س���بوتنيك" عن مصدر أمني سوري 

السبت.
وق���ال المصدر إن الدفاع���ات الجوية 
السورية تصّدت بعد منتصف الليلة 
الماضية لهدف معاد اخترق األجواء 
فوق منطقة دير العشائر في أقصى 
الريف الغربي لدمش���ق، قرب الحدود 

السورية اللبنانية، وأسقطته.
وأكد ش���هود عيان ف���ي مناطق قرى 
األسد، وقدس���يا، والديماس، وجديدة 
ياب���وس، وجميعها بل���دات حدودية 
محاذية لطريق دمشق-بيروت السريع 
س���ماعهم انفج���ار صواري���خ الدفاع 

الجوي السوري بالهدف المعادي.
س���وري  ميدان���ي  مص���در  وأبل���غ 
"س���بوتنيك" بأن الدفاع���ات الجوية 

الهدف  باتج���اه  أطلق���ت صاروخين 
وأسقطته، مش���يرا إلى أن العمل جار 
حالي���ا للتحق���ق من ماهيت���ه بعدما 
إلى  المختصة  الوح���دات  توجه���ت 
موقع اإلس���قاط الذي يتس���م بوعورة 

تضاريسه لوقوعه بين الجبال والتالل 
الحدودية بين سوريا ولبنان.

وكان���ت الدفاعات الجوية الس���ورية 
أس���قطت في الثاني من أغس���طس 
الجاري طائرة اس���تطالع "إسرائيلية" 

فوق األراضي الس���ورية على بعد 17 
كم من الحدود اللبنانية غرب دمشق، 
وه���ي المنطقة ذاته���ا التي حاولت 
طائرة االستطالع اليوم اختراق األجواء 

السورية عبرها.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة الداخلية األردنية، أمس السبت، أن االنفجار الذي استهدف 
الجمعة دورية األمن في منطقة الفحيص، غربي العاصمة عمان، "ناجم 

عن عبوة ناسفة بدائية الصنع".
وقالت ال����وزارة، في بيان، إن "الفرق األمنية المختصة بالتحقيق جمعت 
كافة األدلة المتوفرة، وخلصت إلى أن االنفجار الذي وقع الجمعة لدورية 
مشتركة لقوات الدرك واألمن العام في الفحيص، نجم عن عبوة ناسفة 

بدائية الصنع".
وذكرت أن "التحقيقات أش����ارت إلى أن العبوة الناسفة تم زرعها أسفل 
موق����ع اصطف����اف الدورية المش����تركة، قبل وصولها للقي����ام بواجبها 

االعتيادي".
وتوع����دت الوزارة ب�"مالحق����ة الزمرة الجبانة الفاعل����ة واالقتصاص منها 

بشدة، شأنها شأن كل من حاول أو يحاول العبث بأمن الوطن".

الداخلية األرنية: انفجار الفحيص الدفاعات السورية تسقط طائرة استطالع »إسرائيلية« غرب دمشق
عمل »إرهابي« بعبوة بدائية

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الواليات المتحدة تتخلى 
عن ش���ريك استراتيجي لها في حلف ش���مال األطلسي )ناتو( مقابل 

قس، واصفا ذلك ب� "األمر المؤسف".
ج���اء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي أمام حش���د جماهيري في 
قضاء أونية بوالية أوردو )ش���مال(، خالل زيارة تفقدية لجس���ر تضرر 

مؤخرا بفعل األمطار والفيضانات.
وأضاف: "أوجه الخطاب إلى مس���ؤولي الواليات المتحدة مجددا، أنتم 
تتخلون عن شريك استراتيجي في حلف شمال األطلسي )ناتو( مقابل 

قس، هذا أمر مؤسف".
واس���تطرد قائال: "إنه���م يهددوننا )الواليات المتح���دة(، ال يمكنهم 
إخض���اع هذه األمة عبر لغة التهديد إطالق���ا، نحن نفهم لغة القانون 

والحق".
وتابع: "نحن نعمل بما يمليه القانون، لكن عندما يتعلق األمر بالتهديد 

فاألمر مختلف".
وأوضح الرئيس التركي: "نحن ننهض بإذن الله من المكان الذي نكبو 
فيه. باألمس نهضن���ا، وننهض اليوم وغدا. يكفي أن يقف ش���عبي 

صامدا".

أردوغان: الواليات المتحدة تتخلى 
عن »شريك استراتيجي« مقابل قس

االستقالل/ وكاالت:
أعلن التحالف الس���عودي اإلماراتي أنه سيحقق في 
الغارة التي نفذتها طائراته في صعدة شمالي اليمن 
الخميس، وخلفت عش���رات الضحايا م���ن األطفال؛ 
ليرض���خ بذلك لمطالب���ات عّبرت عنه���ا دول غربية 

ومجلس األمن الدولي.
وأعلن التحالف الجمعة أنه وّجه بشكل فوري الفريق 
المش���ترك لتقيي���م الحوادث للتحق���ق من ظروف 
وإج���راءات ما حدث في محافظة صعدة، واإلعالن عن 

النتائج في أسرع وقت.
ويع���د هذا التصري���ح تحوال الفتا بم���ا أن التحالف 
كان يق���ول إن الغارات التي اس���تهدفت الخميس 

بلدة ضحيان في صعدة "عمل عس���كري مش���روع"، 
استهدف مقاتلين حوثيين أطلقوا في اليوم السابق 
صاروخا على مدينة جازان جنوبي المملكة، مما أسفر 

عن مقتل مدني وإصابة آخرين.
لكن المواقف الدولية المنددة والصور المروعة التي 
تداولتها وس���ائل اإلعالم لألطفال القتلى والجرحى 
المضرجين بدمائهم؛ ش���كلت -فيم���ا يبدو- ضغطا 

على التحالف مما دفعه لإلعالن عن فتح تحقيق.
من جهته طالب مجلس األمن الدولي الجمعة بإجراء 
تحقيق “موثوق به” و”ش���ّفاف” في الغارة الجوية 
التي نفذها التحالف العس���كري بقيادة السعودية 

وأسفرت عن مقتل عشرات األطفال في اليمن.

وبع���د اجتماع مغلق ح���ول اليمن، عبرت الس���فيرة 
البريطاني���ة في األمم المتح���دة كارين بيرس التي 
تتولى بالدها الرئاسة الدورية للمجلس عن “قلقها 
الكبي���ر” “في حال لم يك���ن أي تحقيق يتم إجراؤه 
موثوقا ب���ه، فإن المجلس س���يكون بش���كل واضح 
راغبا في مراجعته”. واستهدفت صواريخ التحالف 
الخميس حافل���ة كانت تقل عش���رات األطفال في 
بلدة ضحيان ش���مال مدينة صعدة، وأسفر القصف 
عن مقت���ل 29 طفال وفق حصيل���ة للصليب األحمر 
الدولي، في حين تجاوز عدد مجمل القتلى الخمسين، 
باإلضاف���ة إلى نح���و ثمانين جريح���ا معظمهم من 

األطفال.

مجلس األمن يطالب بتحقيق »موثوق به وشفاف«
اليمن: التحالف السعودي اإلماراتي يرضخ ويحقق في مجزرة صعدة

االستقالل/ وكاالت:
هدد الرئيس األمريك���ي دونالد ترامب، كندا من بإمكانية ف���رض واليته ضرائب على 
صادراتها من الس���يارات ألمريكا، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أوتاوا، حسبما 

أفادت روسيا اليوم.
وق���ال ترامب في تغري���دة له عبر صفحت���ه "تويت���ر"، الجمعة، "على كن���دا االنتظار. 
تعريفاتهم الجمركية وعقباتهم التجارية كبيرة جدا، وسنفرض رسوما على السيارات 

إذا لم نستطع التوصل إلى اتفاق".
وكان ترامب قد طالب كندا في وقت س���ابق، برفع القيود التجارية وفتح أس���واقها أمام 
المنتجات األمريكية. وفي س���ياق منفصل، تطرق ترامب ف���ي تغريدته إلى العالقات 
التجارية بين الواليات المتحدة والمكسيك، قائاًل إن "االتفاق مع المكسيك يحقق تقدما 
بشكل جيد، وال بد من مراعاة مصالح عمال صناعة السيارات والمزارعين، وإال فلن يكون 

هناك اتفاق. رئيس المكسيك الجديد رجل مهذب جدا". على حد قوله.

ترامب يهدد كندا 

االستقالل/ وكاالت:بفرض عقوبات تجارية
أعلن مس����ؤول أميركي أمس السبت أن 
إيران اختبرت صاروخا باليستًيا مضاًدا 
للس����فن، للمّرة األولى من����ذ بداية العام 

الجاري.
وق����ال المس����ؤول األميرك����ي لش����بكة 
"فوك����س ني����وز" إن اإلدارة األميركّي����ة 
تعتق����د أن التجرب����ة الصاروخّية، التي 
جرت خالل من����اورات بحرّية في مضيق 
هرم����ز بالخليج العربي، ج����اءت لتمرير 
رسائل لواشنطن على خلفّية التصعيد 

األميركي ضّد إيران، مؤخًرا.
والصاروخ مضاد للسفن من طراز "فاتح 
110" أطلق خالل المناورة التي ش����ارك 
فيها أكثر من 50 مركبة بحرية إيرانّية، 

وفًقا ل�3 مسؤولين أميركيين.
وهدفت المناورة، وفق أكثر من مسؤول 
إيران����ي، إلى التمّرن ف����ي حال تعّرضت 

إيران لهج����وم على إغالق مضيق هرمز 
اإلستراتيجي، الذي يمر منه ثلث النفط 

العالمي سنوًيا.
والجمعة، أّكد الح����رس الثوري اإليراني 
أّنه أجرى المناورة البحرّية لمحاكاة حرب 

ف����ي الخليج العربي، قائ����اًل إن الهدف 
منها ه����و التعام����ل م����ع التهديدات 

المحتملة من قبل األعداء.
العقوب����ات األميركي����ة على  ودخل����ت 
طهران حّيز التنفي����ذ الثالثاء الماضي 

مس����تهدفة قطاعات صناعّية إيرانية، 
لكّنه����ا م����ن المتوّقع أن تصب����ح أكثر 
حّدة في الرابع من تش����رين ثاٍن/نوفمبر 
المقبل، إذ من المقرر توسيعها لتشمل 

قطاع الطاقة اإليراني.

القاهرة/ االستقالل: 
أحبطت قوة أمنية مصرية مساء أمس السبت، 
هجوما بعبوة ناس���فة، حاول انتحاري تنفيذه 
على كنيس���ة العذراء بمنطقة مسطرد شمالي 

القاهرة.
وقالت مصادر أمنية وش���هود عي���ان إن منفذ 
الهجوم لقي مصرعه أثن���اء المحاولة، فيما لم 

يتعرض أحد إلصابات جراء الحادث.
وأفاد مراسل »س���كاي نيوز عربية« أن انتحاريا 

حاول تنفيذ الهجوم، إال أن قوات األمن المحيطة 
بالكنيسة منعته من الوصول وأردته قتيال.

ونفذ الهج���وم بعد انتهاء إحدى الصلوات في 
الكنيسة، فيما كثفت قوات الشرطة تواجدها 

في المنطقة.
وش���هدت الس���نوات القليل���ة الماضية عدة 
هجم���ات اس���تهدفت كنائ���س مصرية قتل 
خالله���ا العش���رات، نفذ معظمها مس���لحون 

تابعون لتنظيم »داعش« أو متأثرون به.

وكانت أس���وأ الهجمات ف���ي أبريل 2017 على 
كنيس���تين إحداهما في طنط���ا واألخرى في 
اإلس���كندرية بالتزامن، أس���فرا ع���ن مقتل 45 

شخصا وإصابة عشرات آخرين.
وفي ديس���مبر من العام ذاته، قتل 11 شخصا 
في هجوم مشابه على كنيسة بمنطقة حلوان 
ف���ي القاهرة، وقبله���ا بعام لقي 28 ش���خصا 
مصرعه���م في هج���وم على كنيس���ة ملحقة 

بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.

إحباط هجوم على كنيسة قرب القاهرة ومقتل المنفذ

مسؤول أميركي: إيران اختبرت صاروخًا باليستيًا مضادا للسفن

الدفاعات اجلوية ال�سورية 
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أعلن أنا المواطن / احمد جمال محمد جودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)700225477( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ أحالم ابراهيم صالح ابو حميدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800873366( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن���ة/ صفاء رجب عبد الفتاح العفيفي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
800512477 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
رفض عضو الكنيس���ت "اإلس���رائيلي" 
يائير البيد ورئيس ح���زب ييش عتيد 
وق���ف إط���الق النار م���ع غ���زة، متهما 
نتنياهو بأنه أضر بما يسمى "قوة الردع 

اإلسرائيلية".
وحس���بما أورد موقع وال���ال العبري اعتبر 
البيد وقف إطالق النار في هذه الظروف 

دليال على ضعف نتنياهو والحكومة.
وكش���ف البيد إخفاء الكابينت الحقيقة 
عن المستوطنين وخاصة سكان "غالف 
غزة"، مبينًا أنه ال حلوال س���حرية في غزة، 
وأنه يجب توجيه ضرب���ة لحماس، ومن 
ثم التوصل إلى وق���ف إلطالق النار من 

منطلق قوة. على حد تعبيره.
وعلق البيد على إش���ارة النفي الذي كّرره 
مكتبا نتنياهو وليبرمان، ليل الخميس – 
الجمعة، حول التوّصل لوقف إطالق نار، 
بعدما ذكرت قناة الجزيرة القطرية ذلك، 
األمر ال���ذي أّدى إلى اتهامات لنتنياهو 

بإخفاء الحقائق عن مواطنيه.

ول���م يقتص���ر التحريض عل���ى الوزراء 
وأعضاء الكنيس���ت، إّنما امتّد ليش���مل 
رؤس���اء المجالس المحلّية "اإلسرائيلّية" 
المحاذية لقطاع غّزة، إذ قال رئيس بلدّية 

س���ديروت لموقع والال العبري إن الحرب 
واصًفا  "بإس���رائيل"،  أضّرت  المتقّطعة 

وقف إطالق النار بالخطأ الفادح.
ف���ي نفس الس���ياق فقد أش���ار رئيس 

هانيغيف"  "سدوت  اإلقليمي  المجلس 
إلى أن القب���ول بوقف إطالق النار يعني 
القبول بأن تحّدد "حماس" لإلسرائيليين 

متى تبدأ الحرب، ومتى تنتهي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال الجنرال اإلس���رائيلي "تس���فيكا فوغل" القائد الس���ابق لوحدة "إنقاذ 
الجوالن، معقبًا على وقف إطالق النار مع غزة، "إن إسرائيل التي هزمت ثالث 

دول في آن واحد، ال تقدر على هزيمة المقاومة في قطاع غزة.
وأضاف "تس���فيكا فوغ���ل"، لصحيفة معاريف العبرية الجمعة، "لألس���ف 
استس���لمنا ورفعنا الراية البيضاء لحماس، لقد جلبت لن���ا الحكومة العار". 

)حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة(.
وأضاف "ما يهم رئيس الوزراء نتنياهو ووزراءه هو االس���تمرار في الجلوس 

على كرسي الحكم وال يهتمون بمستقبلنا".
الجدي���ر ذك���ره، أن المقاومة الفلس���طينية في قطاع غ���زة، تمكنت خالل 
األيام القليل���ة الماضية من قصف المس���توطنات المحاذي���ة لقطاع غزة، 
حتى عسقالن، وفش���لت القبة الحديدية اإلسرائيلية من التصدي لمعظم 
صواريخها، وأجبرت سكان مستوطنات غالف غزة على اللجوء للمالجئ، وتم 
تعطيل الحياة فيها، قبل أن يتم التوصل التفاق وقف إطالق النار بوساطة 

مصرية.

بسبـب ضعـف نتنيـاهو.. إجمـاع »إسرائيلي« 
علـى »انهيــار الردع« مــع غــزة

جنرال إسرائيلي: رفعنا 
الراية البيضاء أمام غزة

االستقالل/ وكاالت:
أفاد موقع "إس���رائيل ديفينس" العبري، أن "إس���رائيل" اس���تطاعت 
التجس���س على الترسانة العس���كرية المصرية من خالل أحد أقمارها 

الصناعية.
ونشر الموقع اإلسرائيلي، صورة التقطت بالقمر الصناعي ترصد امتالك 
مصر، ما ال يقل عن 12 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز Ka-52 التي 

تعد أحدث طائرات الهليكوبتر الهجومية.
وأوضح الموقع في تقرير، أن صور األقمار الصناعية األخيرة أظهرت 12 
طائ���رة هليكوبتر في مطار القطامية الدول���ي خارج القاهرة في قاعدة 

القطامية الجوية.
وكان المدير العام لش���ركة المروحيات الروسية "أندريه بوغينسكي" 
قال في العام الماضي، إنه س���يتم تسليم 15 طائرة من طراز "كا -52" 
إل���ى مصر بحلول نهاي���ة عام 2017، و31 طائرة أخرى س���تصل خالل 

العامين المقبلين.

»إسرائيل« تتجسس على 
مصر وتكشف أسلحة سرية

االستقالل/ وكاالت:
ش���ارك اآلالف من الجماهير الفلس���طينية العربية في 
الداخل المحتل، مساء أمس السبت، تلبية لدعوة من لجنة 
المتابعة العلي���ا للجماهير العربية، في مظاهرة قطرية 
في مدينة "تل أبيب"، ضمن الخطوات واالحتجاجات ضد 
"قانون القومية" العنص���ري، الذي صادقت عليه اللجنة 
المش���تركة لقانون القومية في الكنيس���ت، منتصف 

شهر يوليو- تموز الماضي.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية أمس 
أن المجتمع العربي في "إس���رائيل" تميز، في السنوات 
األخيرة، بعدم االهتمام بالهيئة التشريعية، على وجه 

الخصوص، والنضاالت العامة بش���كل ع���ام، ولكن في 
األس���ابيع األخيرة، بدأ يظهر مؤش���رات على االستفاقة 
ويمارس الضغط على قيادته السياسية والحزبية على 

خلفية المصادقة على قانون القومية.
وخ���الل األس���بوعين الماضيي���ن، تعرض���ت القي���ادة 
السياسية العربية المحلية لضغوط هائلة للعمل على 
المستوى الش���عبي وإس���ماع الصوت العربي على كل 

مستوى ممكن.
وقد أدى هذا الضغط، أيض���ا، إلى قرار غير معتاد، وهو 
عدم إجراء االحتجاج في البلدات العربية، وإنما الوصول 

إلى قلب "إسرائيل".

وق���د اتخذ ق���رار تنظي���م المظاهرة بعد سلس���لة من 
المناقش���ات بين مركبات لجنة المتابعة العليا لقضايا 
الجماهير العربية في "اس���رائيل"، التي تضم ممثلين 
عن جميع األحزاب والتش���كيالت السياس���ية النشطة 
في المجتمع العربي، وبعد نقاشات طويلة حول طبيعة 

النضال وموقعه.
وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة: "ستكون هناك 
دائما نقاشات، وهذا أمر جيد، لكن هناك اآلن قرار يدعمه 
الجميع، حتى لو كان هناك انتقاد للس���لوك أو الموقف، 
ألن الجميع يدرك أن هذه الخطوة ستكون نقطة البداية، 

وليس نقطة نهاية الحملة ضد قانون القومية".

فلسطينيو الداخل يتظاهرون في »تل أبيب« إلسقاط »قانون القومية«

القدس المحتلة/ االستقالل:
نش���رت صحيف���ة "معاريف" العبري���ة تقريرا 
رصدت فيه أس���باب تأجي���ل اإلعالن عن خطة 
التس���وية األمريكي���ة بالمنطق���ة المعروف���ة 
ب�"صفقة القرن"، وعزت���ه إلخفاق الطاقم الذي 
يسوقها وقلة خبرته، ورفض قادة عرب فاعلين 

لبنودها والجشع االسرائيلي.
وذكرت الصحيفة أن هناك الكثير من األسباب 
الحقيقي���ة وراء تأجيل اإلع���الن النهائي عن 
"صفقة القرن" األمريكية إلى أجل غير مسمى، 
من بينها قلة خبرة الطاقم األمريكي المسؤول 
عن المفاوضات، والمقصود هنا، جاريد كوشنر، 
مستش���ار وصهر الرئيس األمريك���ي دونالد 
ترامب، ومعه جيس���ون غرينب���الت، المبعوث 

األمريكي إلى الشرق األوسط.
كما عزت الصحيفة أسباب التأجيل إلى تدخل 
عناص���ر خارجية، ورفض قادة وزعماء ورؤس���اء 
دول عربية للصفقة، وهو ما حال دون تمريرها.

ولفت���ت الصحيفة إل���ى أن الرئيس االمريكي 
دونال���د ترامب الذي ال يتوانى عن التغريد كل 
صباح على حسابه الشخصي في "تويتر"، حول 
كل حدث في العالم، مثل المفاوضات مع كوريا 
الشمالية، أو تحرشاته الجنسية وصوال لقضايا 
دولية وإقليمية أخرى، لم يذكر أي تفاصيل عن 
"صفقة القرن" ولم يتطرق إليها في "تغريده" 
الذي يش���به الصي���اح أحيانا، ال س���يما عندما 
يهاج���م خصوم���ه وكل من يق���ف في طريق 

سياساته.

واعترفت "معاريف" بأن من بين أهم أس���باب 
تعطيل "صفقة القرن" جشع الطرف اإلسرائيلي 
وعدم اس���تعداده لتقديم أي���ة تنازالت مهما 
كانت بسيطة للطرف الفلسطيني، خاصة وأن 
نفتالي بينيت، رئيس حزب "البيت اليهودي"، 
ووزير التعلي���م، رفض تقديم تنازالت لرئيس 
ال���وزراء بنيامي���ن نتنياهو ليقدمه���ا للجانب 
الفلس���طيني، م���ع العلم أن االثني���ن يريدان 

التسوية مجانا وعلى طبق أمريكي من ذهب.
وزعمت الصحيفة ضم���ن تقريرها المطول، أن 

رون دريم���ر، رجل األعمال المقرب من نتنياهو، 
قدم خطة مماثل���ة، وافق عليه���ا ولي العهد 
السعودي، األمير محمد بن سلمان، إال أن والده 
الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تدخل، 
مؤخرا، وأعلن رفض الري���اض ل�"صفقة القرن" 

بالصيغة التي يطرحها األمريكيون.
وأش���ارت الصحيف���ة إلى أن الوف���د األمريكي 
للتسوية، المش���ّكل من غرينبالت وكوشنر، زار 
بعض الدول العربية، التي فاجأته بإعرابها عن 
رفضها ل�"صفقة القرن" وتجاهلها حتى لطلب 

إب���داء مالحظاتها على ه���ذه "الصفقة"، ومن 
بينها األردن ومصر وقطر.

وكانت صحيفة "يس���رائيل هي���وم" العبرية 
أيضا، قد نشرت األس���بوع الماضي، أن مجلس 
األم���ن القومي األمريكي قرر زي���ادة عدد أفراد 
الطاق���م الخاص بعملية الس���الم في الش���رق 
األوسط، بإضافة دبلوماسيين آخرين إلى جانب 

كوشنر، وغرينبالت.
وأف���ادت الصحيف���ة العبري���ة ب���أن مجل���س 
األم���ن القومي األمريكي توج���ه إلى الحكومة 

األمريكية بطلب البحث عن ش���خصيات قادرة 
على االنضم���ام لفريق عمل "صفق���ة القرن"، 
الفلسطيني  الطرفين،  المفاوضات بين  وإدارة 

واإلسرائيلي.
وسبق للصحيفة نفسها "يسرائيل هيوم" أن 
كتبت تقريرا آخر، مفاده أن "صفقة القرن" في 
طريقها للتأجيل مرة أخرى بس���بب االنتخابات 
النصفية في الكونغرس األمريكي في نوفمبر 

المقبل.
ونقلت الصحيف���ة عن مصادر غربية أن رئيس 
وزراء إس���رائيل بنيامين نتنياه���و اعتبر أنه ال 
يمك���ن الوفاء بالتزامات "صفق���ة القرن" قبيل 
إج���راء انتخاب���ات الكونغ���رس األمريكي، في 

السادس من نوفمبر المقبل.
ولفت���ت الصحيف���ة إلى أن���ه في ح���ال إجراء 
انتخابات مماثلة في الكنيس���ت اإلسرائيلي، 
فإنه من الصعوبة بم���كان طرح تلك الصفقة، 
في الوقت الراهن، وبأن منافس نتنياهو الحالي 
نفتال���ي بينيت، وزير التعلي���م، ورئيس حزب 
"البيت اليهودي" سيعمل على استغالل هذا 

الموقف لصالحه ضد نتنياهو.
وأوضح���ت الصحيفة العبرية أنه من الصعوبة 
بمكان عل���ى الع���رب القبول بط���رح نتنياهو 
القاض���ي ب���أن تكون بل���دة "أبو دي���س" هي 
العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية، بدل 
القدس الشرقية، على اعتبار أن هذا األمر أحد 
البنود الرئيسة في الخطة األمريكية للتسوية، 

المعروفة إعالميا باسم "صفقة القرن".

»معاريف« تكشف أسباب تأخر »صفقة القرن«.. الجشع »اإلسرائيلي« أوال

بنيامني نتنياهو 
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االستقالل/ وكاالت:
قال برنارد مار المتخصص في ش���ؤون األعمال بموقع 
فورب���س إن ثمة س���بع مهارات "ناعم���ة" يتعين على 
الش���خص إتقانها كي يحصل على وظيفة أو يحافظ 

على وظيفته، في ظل الذكاء الصناعي.
وذك���ر مار أن���ه رغم ما يح���دث من تطور ف���ي الذكاء 
الصناع���ي والتعاطي مع البيانات عام���ا بعد عام، فإن 
وسائل اإلعالم عادة ما تبالغ في قدرته من أجل اإلثارة.

ورغم أن التكنولوجيا تحقق خطوات كبيرة في تسهيل 
العمل، فإن الحقيقة هي أن العديد من وظائفها أكثر 

بساطة مما تتوقعه.
ولتوضيح ذلك، فإن البرامج اإللكترونية تس���تطيع أن 
تكش���ف عن وجود صورة بعينها بدق���ة كبيرة تفوق 
دقة اإلنسان، لكن الجانب السلبي في ذلك أن البرنامج 
يحتاج إلى مجموعة كبيرة من الصور تسمى مدخالت 

حتى يتعرف على الصورة.
وم���ع تقدم التكنولوجيا في العال���م، قد نجد كثيرين 
يخس���رون عملهم لصالح الحاس���وب في المس���تقبل 

القري���ب، ولكن هن���اك مه���ارات وظيفية يفتق���د إليها 
الحاسوب، وهذه هي:
- التعاطف والتواصل

الذكاء الصناعي يستخدم على نطاق واسع في التطبيقات 
الطبية للكش���ف عن األم���راض بدقة، ويق���دم الجواب آليا 
للمريض، ولكنه ال يدرك مش���اعر المريض والتواصل معه 
بش���كل ال يؤذي���ه، لذلك ف���إن أي عمل يتطلب المش���اعر 
الوجداني���ة -مثل عمل أطباء الرعاي���ة والمعالجين- من غير 

المحتمل أن يتم التعويل فيه على الحاسوب.
- التفكير النقدي

مهم���ا كان ال���ذكاء الصناعي متقدما، فإننا م���ا زلنا بحاجة 
إلى اإلنس���ان في اتخاذ القرارات وإصدار األحكام والتحليل 

الموضوعي.
مثال على ذلك أن شركات المحاماة تلجأ إلى الذكاء الصناعي 
في تحديد الوثائق ذات العالقة بالقضايا القانونية، ولكن 

اإلنسان هو الذي يستطيع إصدار الحكم عليها.
- اإلبداع

برامج الحاسوب قد تكون جيدة في عرض عدد من الخيارات، 
ولكنها ليست بالضرورة جيدة في تقديم الخيارات األكثر 

جودة.
صحيح أن الذكاء الصناعي يس���تطيع إنتاج الطعام أو عزف 

الموسيقى أو الرسم، لكنه يفعل ذلك بمستوى رديء.
فأي ممارسة تتطلب إبداعا حقيقيا -مثل الكتابة والهندسة 
واالختراع والمقاولة والفن والموس���يقى- فإن أصحابها ربما 

يكونون في أمان وظيفي أكثر من غيرهم.
- اإلستراتيجية

في قط���اع األعمال على نحو الخصوص، بدأنا نرى بش���كل 
متزايد تحويل عمليات التسويق إلى عمليات آلية.

ومث���ال على ذلك، تس���تطيع أن تطلب من برنامٍج إرس���ال 
تغري���دة لك في وقت محدد كل يوم. ولكن رغم أن في ذلك 
توفيرا للوقت فإنه يبقى أداة تش���غيل آلي ال تستطيع أن 
تقدم اإلستراتيجية الشاملة الالزمة إلعطاء المرء مهام ذات 

معنى.
لذلك ف���إن أي وظيفة تتطلب تفكيرا إس���تراتيجيا، ربما 
تكون آمنة، وإن تحس���ين مهاراتك في ذلك المجال ربما 

يحمي وظيفتك من أن تؤول إلى الحاسوب.
- اإلدارة التكنولوجية والتنصيب والصيانة

حتى يكون هناك روبوتات تعمل في الصناعة، فإن ثمة 
حاجة لإلنسان لتصميم الروبوتات وصيانتها والتعاطي 
معه���ا، وكلم���ا زادت معرفت���ك بالتكنولوجي���ا ازدادت 

أهميتك في هذا المجال.
- المهارات الرياضية

رغم أن الروبوتات تستطيع القيام بأشياء خادعة، مثل عمل 
القهوة في الصباح، فإن هناك مهارات ما زالت ال تتقنها.

إضاف���ة إلى ذلك، الناس يرغبون في مش���اهدة بعضهم 
بعضا وهم يحققون حركات رياضية مذهلة، ويتضح ذلك 

في إقبال الناس على كأس العالم لكرة القدم.
- التخيل والرؤية

وأخي���را، هناك خاصية ال يمكن ألحد أن يتصور أن الذكاء 
الصناعي قادر على امتالكها، وهي التخيل.

فالطريقة الت���ي يعمل بها ال���ذكاء الصناعي تعتمد على 
اس���تخدام البيانات المتوفرة لديه للقيام باالستنتاج وفق 
المح���ددات التي يزود بها، لكن التخيل والحلم ليس���ا من 

المهارات التي يمكن برمجتها.
فالناشطون والمقاولون وأصحاب الرأي والمفكرون والكتاب 
والمتحدث���ون وغيره���م، لديهم ميزة واضح���ة تجعلهم 
يتفوقون على التكنولوجيا في هذا المجال، ولن تتغير مع 

مرور الزمن.
فإذا م���ا ش���عرت بالقلق م���ن أن تفقد وظيفت���ك لصالح 
التكنولوجيا، فما عليك اآلن سوى تطوير "مهاراتك الناعمة".

امتلك هذه المهارات ولن يسلب الذكاء الصناعي وظيفتك

االستقالل/ وكاالت
ُيعد الحم���ص من األكالت الش���هيرة في 

البل���دان العربية، وخاصة في منطقة 
الشرق األوس���ط. حيث يتناوله 

يومي���ًا،  الفلس���طينيون 
والمصري���ون م���ع طع���ام 
المفض���ل  “الكش���ري” 
له���م. حيث أن���ه ليس 
فق���ط مج���رد مقب���الت 
للطعم ولك���ن له فوائد 
كثيرة لصحت���ك والذى 

بدوره يحمي���ك أيضًا من 
األمراض،  ببع���ض  اإلصابة 

نذكر منها:
1- يع���د الحم���ص مص���درًا جيدًا 

لأللياف التي تس���اعد في الحفاظ على 
صحة الجهاز الهضمي.

2-  يحت���وي الحمص على األحم���اض األمينية، 
والتي تساعد على رفع المزاج ويشجع على النوم 

بشكل أفضل.
3-  يمكن اس���تخدامه كبدي���ل لحليب األطفال، 
ألنه أقل إنتاجًا للمواد المسببة للحساسية مقارنة 

بفول الصويا الذي يستخدم فى ذلك.
4- يوج���د في الحمص كميات جي���دة من المواد 
التي يمكن أن تس���تخدمها ش���ركات التجميل 

كريمات  لتصني���ع 
تمنع ظهور التجاعيد.

5- يس���تخدم م���درًا للبول ومفتت���ًا للحصى 
ومسمنا ومنشطًا لألعصاب والمخ.

6- يحتوى على مواد مضادة لألكسدة تساعد في 
منع اإلصابة بأمراض القلب والسرطان.

7- يمد الحمص الجسم بمواد ذات قيمة غذائية 
عالية، حيث أنه يحتوي على بروتين عالي الجودة 

بالمقارنة مع اللحوم.
8- يفيد الحمص الجس���م ألنه غن���ي بالمعادن 
والفوس���فور  البوتاس���يوم  مث���ل  الضروري���ة 

والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد 
والزنك.

الحمص والريجيم
للحمص قدرة فعالة في 
التنحيف والتخسيس. 
إذ يتميز بأنه يحتوي 
على نسبة عالية جدا 
من األلياف الغذائية 
المعدة  تمن���ح  التي 
بالش���بع  الش���عور 
واالمت���الء، مما يجعلك 
فاقدة للش���هية وخاصة 
في فت���رة اللي���ل، وبالتالي 
يح���دث إنقاص الوزن بش���كل 

كبير مع الحفاظ على الوزن.
ويس����اعد أيضًا على رشاقة الجسم والشعور 
بالحيوية والنش����اط وعدم الش����عور بالكسل 
والخمول، هذا بس����بب احت����واء الحمص على 
نسبة كبيرة من الكربوهيدرات المعقدة التي 

تمد الجسم بالطاقة.
وأيضًا يساعد على انخفاض نسبة الكوليسترول 
الضار بالدم ويقلل من مخاطر اإلصابة بالس���منة 
والبدانة المفرطة، لذلك علي���ك بتناول الحمص 
المس���لوق أو يمكن���ك إضافت���ه إلى الس���لطات 

والمقبالت اللذيذة.

االستقالل/ وكاالت:
خلصت دراس���ة حديثة إلى أن التخلص من القمامة وزراعة الحشائش واألشجار 
وتحسين ش���كل المناطق المقفرة، يمكن أن يحد من الش���عور العام باالكتئاب 
والدونية. وقال الباحثون إن تجميل المناطق المهملة يمكن أن يكون وسيلة غير 

مكلفة لتحسين الصحة النفسية للمجتمعات.
وذكرت كبيرة الباحثين يوجينيا س���اوث من جامعة بنسلفانيا بمدينة فيالدلفيا 
األميركية لوكالة األنباء »رويترز«, أن الذين يعيشون في أحياء وبيئات مقفرة يكون 
التأثير سلبيا عليهم، لذلك فإن نشر الخضرة في المناطق المقفرة وسيلة بسيطة 
ومنخفضة التكالي���ف يمكن للحي من خاللها التدخل لجع���ل البيئة المحيطة 
صحية. وكتب الباحثون في دورية »جاما نتوورك أوبن« أنهم قسموا 541 منطقة 
مقفرة في فيالدلفي���ا على ثالث مجموعات، إما للتش���جير أو مجرد التخلص من 
القمامة أو عدم التدخل بأي ش���كل. وقامت المجموعة المكلفة بالتش���جير بإزالة 
الحطام وتمهيد األرض وزراعة حشائش جديدة وبعض األشجار وبناء سور خشبي 

منخفض وبه فتحات، باإلضافة إلى أعمال صيانة منتظمة.
كما أجرى فريق البحث مقابالت مع 342 ش���خصا، اختيروا بطريقة عش���وائية من 
س���كان المناطق القريبة، للحديث عن صحتهم النفسية مرتين خالل 18 شهرا 
قب���ل أي تدخل من قبل المجموعات الثالث، ثم مرتين أخريين خالل 18 ش���هرا 
بع���د القيام بالتغيي���رات. ووجد الباحث���ون أن الحديث عن الش���عور باالكتئاب 
تراجع حوالي 40%, كما انحس���ر التعبير عن الش���عور بالدونية نحو 60% لدى 
من يعيش���ون قرب المناطق المقفرة التي انتشرت الخضرة فيها، مقارنة بأولئك 

الذين يعيشون قرب المناطق المهملة.

ينشط األعصاب والمخ.. فوائد الحمص لصحة اإلنسان

االستقالل/ وكاالت:
للخروج من روتين العمل اليومي ال بد من أنشطة لتغيير األجواء واكتساب طاقات جديدة، 
وكل ذلك في خطوات عملية كممارسة الرياضة واالسترخاء والقراءة والتنزه مع األصدقاء.

موقع "ذي الديرز" أورد 22 فكرة يمكن تنفيذها بعد االنتهاء من العمل، أبرزها:
- نزهة في حديقة عامة أو استرخاء وتناول عصير أو ما شابه.

- قراءة كتاب. - زيارة متحف أو معرض. - تناول العشاء مع أصدقاء بمطعم وتبادل الحديث.
- تخصي����ص ج����زء من الوقت بعد العمل للع����ب على انفراد أو بمعي����ة صديق ألن الكبار 

يحتاجون إلى اللعب مثل الصغار.
- ممارسة رياضة اليوغا أو ركوب الدراجات للتخلص من ضغط العمل.

- النوم باكرا حتى الذهاب للعمل في اليوم التالي بكامل الطاقة.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت ش���ركة “Checkpoint”، بأنها قد كشفت 

عن ثغرة خطيرة في تطبيق “واتس���اب” تسمح 
بتعديل الرس���ائل التي يرسلها المستخدمون 

في محادثات خاصة أو جماعية.
الرقمي،  وأضافت الش���ركة المختصة باألم���ن 
إنه في حال اكتش���اف الهاكرز الثغرة سيكون 
بإمكانه���م إج���راء تعدي���الت عل���ى رس���ائل 

تم إرس���الها ف���ي مجموع���ات وات���س آب، كما 
يستطيعون مش���اركة رسائل في مجموعة ما باسم 

أحد المستخدمين.
وأكدت الش���ركة، أنه يمكن للهاكرز إرسال 
رس���الة إلى فرد واحد م���ن مجموعة في 
التطبي���ق م���ع خداع���ه بتلقي رس���الة 

جماعية.
ُيشار إلى أن شركة واتس آب قد عّلقت 
على الثغرة، وقالت أنها لم تجد خلالاً في 
التشفير الكلي الذي يضمن بأن المرسل 
والمس���تقبل وحدهما فقط يستطيعان 

االطالع على الرسائل المرسلة بينهما.

لهذا يجب االهتمام 
بتشجير المناطق المهملة

7 أنشطــة للتخلــص
 مــن روتيــن العمــل

ثغرة جديدة في “واتساب” 
تسمح لآلخرين بتعديل رسائلك
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آم���ال معقودة وأمنيات كبي���رة تقع على عاتق 
المنتخب الفلس���طيني األولمبي لك���رة القدم  
المش���ارك في بطول���ة األلعاب األس���يوية في 
جاكرتا العاصمة اإلندونيسية، لتحقيق نتائج 
مميزة وفق تسلسل اآلداء االيجابي منذ فترة مع 
المدير الفن���ي الكابتن أيمن صندوقة والجهاز 

المعاون له.
منتخبن���ا يحل في المجموعة األولى  رفقة البلد 
المنظم إندونيسيا، هونغ كونغ، الوس، الصين 
تايبيه حيث سيبدأ المش���وار في لقاء  الصين 
تايبيه، وهو ما يتطل���ب التركيز الكبير لبداية 
قوية والحصول على 3 نقاط تكون دافعًا للفريق 

في مشوار البطولة.
للمنتخب  والمصاحب���ة  القادمة  والمعطي���ات 
تبشر بالتفاؤل حيث االستقرار منذ فترة طويلة 
وكذلك التحس���ن في األداء والنتائج باإلضافة 
لالس���تعانة بثالثي المنتخب األول المخضرم 
عبد اللطيف البهداري  وسامح مراعبة  والحارس 

رامي حمادة.
ويتطلع الشارع الرياضي لتحقيق نتائج مميزة 
تعكس التطور الملح���وظ للمنتخب في األمم 
اآلسيوية االخيرة و المباريات التجريبية  وهو ما 
يتطلب التعامل مع كل مباراة على حدة بتركيز 

واهتمام كبير من قبل عناصر الفدائي.
نتمنى التوفيق للكابتن أيمن صندوقة ولنجوم 
منتخبن���ا لتحقيق نتائ���ج إيجابي���ة وتحديد 
الهدف األول هو اقتالع إحدى بطاقات التأهل 
للدور المقبل ومواصلة مش���وار السعي للمراكز 

المتقدمة.
ألن ما حقق���ه منتخبنا في النس���خة الماضية 
والخروج من دور الربع نهائي يجعلنا نتطلع لما 
هو اكثر من ذلك ولكن يبقى التوفيق دومًا من 

عند الله.
على بركة الله االنطالقة ي���ا فدائي وبالتوفيق 

لكم يا أبطال.

�شدوا الهمة يا 
فدائي الأوملبي

بقلم: إيهاب أبو الخير

الضفة الغربية/ االستقالل:
نجحت فرق  أهلي الخليل و هالل 
القدس و واد النيص و بالطة بلوغ 
نصف نهائي بطولة كأس أبو عمار 
، لف����رق دوري المحترفين بالصفة 

الغربية 2019 / 2018 .
الخلي���ل   أهل���ي  فرغم تع���ادل 
اإليجابي )1-1( أمام مركز طولكرم، 
إال أنه نجح في حج���ز مكانه بين 
األربع���ة الكبار ببطول���ة كأس أبو 

عمار .
و بهذا التعادل رفع أهلي الخليل، 
رصيده ل�7 نقاط م����ن انتصارين، 
وتعادل ، بينما نال المركز النقطة 
األولى بعد خسارتين أمام ثقافي 

طولكرم وشباب الخليل.
بادر مركز طولكرم بالتقدم أواًل عبر 
هيثم نافع بعد مرور ربع ساعة على 

انطالقة الشوط الثاني .
واس����تمرت بعدها محاوالت األهل����ي لتعديل 
النتيجة ، ليتمك����ن محمد الجعبري من تحقيق 
التعادل مع الدقيق����ة األولى من الوقت بدل من 

الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل اإليجابي .
فيما نجح فريق هالل الق����دس من التأهل إلى 
نفس الدور من البطولة بعد تغلبه على مؤسسة 
البي����رة )0/1(، ضم����ن لق����اءات الجول����ة الثالثة 

واألخيرة من الدور األول .

وتمكن ه����الل القدس من حس����م لق����اء البيرة 
مبكًرا، وإحراز هدف المباراة الوحيد مع الدقيقة 
الثالثة عبر الالعب الشاب ساري جاد الله، ليرفع 
الفريق رصيده إلى 7 نقاط، في صدارة المجموعة 

الثانية، بينما ظل البيرة برصيد نقطة واحدة.
و في اللقاء األخي����ر اكتمل عقد الفرق المتأهلة 
إلى دور األربع����ة في كأس ابو عمار لكرة القدم ، 
فبانتهاء مباراة فريق واد النيص ومركز ش����باب 
بالطة التي جرت على ملعب ماجد أسعد ، تبينت 
هوية الفرق األربع التي وصلت إلى الدور الثاني 

في البطولة .
وصعد فري����ق واد النيص بعد أن فاز على فريق 
بالطة بهدفين دون رد . و بالرغم من خسارة بالطة 
إال أنه رافق الواد إلى هذا الدور بأفضلية تسجيل 

األهداف في المجموعة عن ثقافي طولكرم .
أهداف الترجي جاءت من ركلة جزاء تصدى لها 
أش����رف نعمان و أحرز منها اله����دف األول ، ثم 
جاء فراس نعمان وس����جل الهدف الثاني، وجاء 
هدفي اللقاء في الدقائق العشر األخير من عمر 

المباراة .

اكتمال عقد املربع الذهبي يف كاأ�س اأبو عمار

االستقالل/ وكاالت: 
أك���د أيمن صندوق���ة المدير الفن���ي لمنتخبنا 
األولمب���ي، على عدم رضاه ع���ن نتيجة التعادل 
الس���لبي أمام منتخب الصين تايبيه في الجولة 
األولى  ضمن منافس���ات المجموع���ة األولى من 
مس���ابقة كرة الق���دم بدورة األلعاب اآلس���يوية 

الثامنة عشرة المقامة في إندونيسيا .

وقال صندوق���ة خالل المؤتم���ر الصحفي الذي 
أعقب المباراة: "علينا التركيز خالل األيام القادمة 
على المباريات  المتبقية أمام الوس واندونيسيا 
وهونج كونج لضمان التأهل إلى األدوار القادمة".

وأض���اف صندوقة أن المنتخ���ب قدم المطلوب 
ف���ي المباراة وكان مس���يطرا كل الوقت إال أنهم 
لم يوفقوا في التسجيل، مش���يرا إلى أن نظيره 

الصي���ن تايبيه ركز بش���كل كبير عل���ى الدفاع 
المرتدة واس���تهالك الوقت بشكل  والهجمات 
كبير إال إنه لم يش���كل أي خطورة على منتخبنا 

الوطني.
و أنهى صندوق���ة حديثه بتأكي���ده على قدرة 
المنتخب أن يكون ف���ي المقدمة في المباريات 

القادمة.

رغم التعادل السلبي مع الصين تايبيه 

�شندوقة : قادرون على التاأهل للأدوار القادمة 
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لندن/ االستقالل: 
فاز نادي تشيلس���ي االنجليزي في 
مباراته األولى ف���ي البريميرليج مع 
مضيفه نادي هيديرس���فيلد تاون، 
بثالثة أه���داف نظيفة، في المباراة 
التي جمعتهما على ملعب »جالفارم 
س���تاديوم«، ضمن األس���بوع األول 

لمسابقة الدوري اإلنجليزي.
وس���جل أهداف تشيلسي كل من 
نجول���و كانت���ي في الدقيق���ة 34 ، 

وجورجينيو من ركلة جزاء بالدقيقة 
45، وبي���درو رودريجيز في الدقيقة 
80، ليغتنم نادي تشيلسي النقاط 
الث���الث األولى لهم ف���ي بداية هذا 

الموسم .
وفي البداية نجح العبو هيديرسفيلد 
في امتص���اص حماس���ة الضيوف 
بفضل الدف���اع والتمركز الجيد في 
الخلف، واستطاع هيديرسفيلد في 
تهديد مرمى تشيلس���ي، بالدقيقة 

20، عبر تسديدة أليكس بريتشارد، 
من خارج منطقة الجزاء، إال أنها جاءت 

سهلة في يد الحارس المتألق كيبا.
وفي مباراة اخ���رى فاز فريق فولهام  
على فريق كريس���تال ب���االس 2-0، 
فيم���ا تغلب فري���ق بورنموث  على 
فري���ق كاردي���ف س���يتي 0-2، في 
الوق���ت الذي تمكن فري���ق واتفورد  
من التغلب فري���ق برايتون بنتيجة 

.2-0

ت�شيل�شي ي�شحق هيدير�شفيلد بثلثية

برشلونة/ االستقالل: 
أعلن الالعب اإلس����باني جي����رارد بيكيه 
مدافع فريق برشلونة اعتزاله اللعب على 
المستوى الدولي مع منتخب "الماتادور".

وقال بيكيه في تصريحات خالل المؤتمر 
الصحف����ي ل����كأس الس����وبر اإلس����باني 
ونقلته����ا صحيفة "مون����دو ديبورتيفو" 
اإلس����بانية: "لق����د تحدثت م����ع لويس 
إنريك����ي قبل أس����بوع أو اثنين، وأخبرته 
أنني قررت االعت����زال، وهو قرار مدروس 

للغاية".
وأضاف: "لقد عش����ت مرحلة جميلة جًدا 
في منتخب إس����بانيا، حي����ث أنها كانت 

مليئة بالنجاحات والبطوالت".
وأش����ار بيكيه إل����ى أن����ه ودع المنتخب 
اإلسباني بعد المش����اركة في نهائيات 
كأس العال����م بروس����يا، وأن هدف����ه اآلن 
التركيز مع فريقه برشلونة للفوز بالمزيد 

من األلقاب.
يذكر أن إنريك����ي المدير الفني الجديد 
للمنتخب اإلسباني سيتواجد في مدينة 
طنج����ة المغربية األح����د، لمتابعة مباراة 
كأس السوبر اإلس����باني، والتي ستجمع 

بين برشلونة وإشبيلية.

بيكيه يعلن اعتزاله 
اللعب دولًيا

فيما انطلق موكب تش���ييع الش���هيد المسعف 
عبد الله القططي من مس���جد بالل ب���ن رباح غرب 
محافظة رفح، بمشاركة واسعة من الطواقم الطبية 

والمواطنين.
واس���تنكر القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي 
أحمد المدلل، اس���تهداف االحتالل اإلس���رائيلي 
للمسعف القططي، معتبًرا ذلك جريمة حرب يجب 

أن يحاسب عليها االحتالل".
وقال في كلمة له خالل تشييع الشهيد المسعف 
"يجب ك���ف يد االحت���الل عن قتل المس���عفين 
والمدنيين المش���اركين في المسيرات السلمية"، 
مؤكًدا اس���تمرار ه���ذه المس���يرات حتى تحقيق 

مطالب الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الصحة الفلس���طينية ي���وم أمس أن 
االحتالل اإلسرائيلي تعمد اس���تهداف الطواقم 
الطبية والمتظاهرين السلميين على طول الحدود 

الشرقية لقطاع غزة بأماكن حساسة وقاتلة.
وفي س���ياق منفصل، أصيب ش���ابان يوم أمس، 
بقصف من طائرة إس���رائيلية ُمسيرة شرقي حي 

الزيتون شرقي مدينة غزة.
وأفادت مص���ادر محلية، أن طائرة ُمس���ّيرة تابعة 

لجيش االحتالل اس���تهدفت مجموعة شبان في 
أرض زراعية بمنطقة "ملكة" ش���رقي حي الزيتون، 
ما أدى إلصابة شابين، موضحا أن طواقم اإلسعاف 

نقلت الشابين لتلقي العالج.
وفي ش���مالي القطاع، أطلقت طائرة إس���رائيلية، 
ُمس���يرة صاروًخا صوب مجموعة أخرى من الشبان 
في محيط مقبرة الش���هداء شرق بلدة جباليا  دون 

وقوع إصابات.
وفي المحافظة الوسطى، أفاد أطلقت طائرة ُمسّيرة 
صاروًخا في محيط مجموعة ش���بان شرقي مخيم 

البريج، دون وقوع إصابات.
وأعلن جيش االحتالل ع���ن تنفيذ طائرة تابعة له 
هجوًما على "خلية أطلقت بالونات حارقة من قطاع 

غزة نحو المستوطنات".
وُيطلق ش���بان من القطاع بالون���ات حارقة باتجاه 
المواقع العس���كرية اإلس���رائيلية والمستوطنات 
المحيط���ة بالقط���اع، رًدا عل���ى جرائ���م االحتالل 
بحق متظاهري مس���يرة الع���ودة، ورفًضا للحصار 

اإلسرائيلي المستمر على غزة منذ 12 عاًما.
فيما أصيب مواطنان برصاص االحتالل اإلسرائيلي 

شرقي حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

وأف���ادت وزارة الصحة بإصاب���ة مواطنين برصاص 
االحت���الل ف���ي قدميهم���ا، واصف���ة اإلصابتين 

ب�"المتوسطة".
وافاد مراس���لنا أن ق���وات االحتالل أطلق���ت النار 
على مجموعة ش���بان حاولوا التقدم باتجاه السلك 
الشائك الذي وضعته قوات االحتالل داخل أراضي 
المواطنين ش���رقي مخيم الع���ودة، ما أدى إلصابة 

شابين.
وانطلقت مس���يرات العودة السلمية في ال� 30 من 
مارس/آذار الماضي، حيث يتظاهر الفلسطينيون 
بشكل س���لمي قرب الس���ياج الفاصل بين قطاع 
غ���زة و"إس���رائيل"؛ للمطالب���ة بع���ودة الالجئين 
الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة، ورفع الحصار 

اإلسرائيلي عن القطاع.
وأعلن���ت وزارة الصحة ف���ي غزة أن عدد ش���هداء 
مس���يرات العودة وص���ل الى 173 ش���هيدا منذ 

انطالق مسيرات العودة على حدود القطاع.
وقال الناطق باس���م وزارة الصحة بالقطاع أش���رف 
القدرة ان من بين الش���هداء 3 مس���عفين، بينما 
اصي���ب قرابة 18 ألف ش���ابا بج���راح مختلفة، من 

بينهم 370 مسعفًا.

الناش���ط اإلعالمي محمد عوض إن قوات االحتالل اقتحمت وسط بلدة بيت أمر، 
ومثلث���ي الطربيقة، والعين، وألصقت منش���ورات تحذيرية على الجدران تحذر 

المواطنين من استمرار أعمال المقاومة ضد االحتالل.
وأشار عوض إلى أن قوات االحتالل أطلقت األعيرة المطاطية على الشبان، ما أدى 
إلى إصابة أربعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في أقدامهم، وتم تقديم 

العالج لهم من قبل اسعاف الهالل األحمر.
وأضاف ان قوات االحتالل صادرت أربع مركبات من البلدة قبل انسحابها.

وأضافت أن الحرائق اندلعت بفعل الطائرات الورقية والبالونات المحّملة بالمواد 
المش���تعلة والزجاجات الحارقة، والتي ُيطلقها الشبان الفلسطينيون من قطاع 

غزة باتجاه األراضي المحتلة.
وأشارت إلى أن موظفي شركة الكهرباء اإلسرائيلية تعاملوا مع إحدى الطائرات 
الورقية التي ُوصفت ب�”الضخمة” والتي س���قطت على خط الجهد العالي في 

“كيبوتس صوفا”، ما أدى النقطاع الكهرباء لفترة معّينة، حتى تم إزالتها.

القدس المحتلة.
وقالت المواطنة منتهى أبو ش���قرة في تصريحات صحفية": إن عناصر شرطة 
االحتالل العاملة على أبواب المس���جد األقصى، أوقفت ش���قيقيها قتيبة )20 

عاًما(، وحسن )19 عاًما( عند "باب األسباط".
وأضافت أن قوات االحتالل أبلغت شقيقيها أنهما "رهن االعتقال"، واقتادتهما 

لمركز "القشلة" التابع لها غربي مدينة القدس، للتحقيق معهما.
ُيش���ار إلى أن الشابين أبو شقرة هم أبناء شقيقة رئيس الحركة اإلسالمية في 

الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صالح.
وأبعدت ش���رطة االحتالل، منتهى، األربعاء الماضي عن المسجد األقصى لمدة 
أس���بوعين، عقب التحقيق معها لساعات طويلة بس���بب تواجدها في منطقة 

“باب الرحمة” )الجهة الشرقية من المسجد(.

االآالف ي�شيعون

ا�شابة 4 �شبان

االحتالل يعتقل
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رام الله/ االستقالل: 
وضعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين، أمس 
الس���بت، عدة شروط من أجل المش���اركة في المجلس 

المركزي المقرر عقده منتصف آب/ أغسطس الجاري.
ودعت الديمقراطية في بيان صحفي وصل » االستقالل« 
نسخة عنه إلى عقد اجتماع قيادي فلسطيني بحضور 
رئيس اللجنة التنفيذية، لمناقشة األوضاع التي تحيط 
بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، والتوافق على 
الخطوات العملية التي يتوجب على المجلس المركزي 
اتخاذها، ومغادرة سياس���ة إحالة القرارات إلى اللجان، 
وتعطيلها، وسياسة الرهان على بقايا أوسلو، وعلى دور 
ما في “صفقة العصر” تح���ت رعاية بعض العواصم 

العربية.
وقالت الجبهة: »إن الحلقة المركزية لمواجهة االحتالل 
واالستيطان ومجابهة صفقة العصر هي في المواجهة 
الميدانية على األرض الفلسطينية وليس الرهان على 
وعود وإحتماالت، أكدت الوقائع فشلها الذريع وأنه بناء 
على ما سوف تسفر عنه هذه المشاورات من توافقات، 
سوف تحدد الجبهة الديمقراطية موقفها بالمشاركة 
م���ن عدمها ف���ي أعم���ال دورة المجل���س المركزي في 

.»2018/8/15
وأضاف���ت الجبه���ة: »عل���ى الصعيد الوطن���ي، وتحت 

ضغط الحركة الش���عبية، وضغط الحدث اليومي، فقد 
نجحت المؤسس���ة الوطني���ة، أي المجل���س المركزي 
)2015 +2018( والمجل���س الوطني )2018( في اتخاذ 
القرارات، التي من ش���أن تنفيذه���ا، أن يطوي صفحة 
أوس���لو، وأن يفتح صفحة جديدة ف���ي مقاومة صفقة 
العصر، واإلحتالل واإلس���تعمار اإلستيطاني، وإحداث 
النقلة السياس���ية المطلوبة، في المواجهة الميدانية 
مع اإلحتالل اإلسرائيلي، في المناطق المحتلة، كما في 

المحافل الدولية، تحت سقف قرارات األمم المتحدة«.
 ولفتت إلى أن ما يعطل تنفيذ هذه القرارات، والخالص 
من أوسلو وبروتوكول باريس والتزاماتهما، وقيودهما، 
لصالح اإلس���تراتيجية السياس���ية الوطنية الجديدة، 
والبديلة، عامالن األول سياسة التفرد واالنفراد بالقرار 
وتهميش المؤسسة الوطنية وإفراغها من مضمونها، 
وتجريدها من صالحياتها، لصالح المطبخ السياس���ي 
خارج اللجنة التنفيذي���ة، الذي ما زال يراهن على بقايا 
أوس���لو، وعلى حل ما من البوابة األميركية، وعلى وعود 

عربية بمقعد له في هذا الحل.
وأش���ارت الديمقراطي���ة إل���ى أن التعبي���ر ع���ن هذه 
السياسية في الرهان على دور بعض العواصم العربية 
في تعديل “صفقة العصر” وفي التمس���ك بما سمي 
“رؤية الرئيس”، التي ألقيت في مجلس األمن الدولي 

)2018/2/20( وجرى إع���ادة التأكيد عليها في افتتاح 
المجلس الوطني الفلس���طيني ف���ي 2018/4/30، رغم 
تعارضها وتناقضها التام مع قرارات المجلس المركزي، 
ومع التوافقات الوطنية التي تم التوصل إليها برعاية 
رئيس المجلس الوطني الفلس���طيني سليم الزعنون، 

عشية افتتاح دورة المجلس”.
واعتب���رت أن إحالة قرارات المجلس المركزي والمجلس 
الوطني، إلى لجان الدراس���ة، بشكل مكشوف يهدف 
للتهرب من اس���تحقاقاتها، وااللتفاف عليها، والرهان 
عل���ى الوعود الفاش���لة، بحي���ث أدت هذه السياس���ة 
إل���ى توفير غط���اء سياس���ي لإلحتالل اإلس���تعماري 
اإلستيطاني، لتوسيع مشاريعه، والتقدم إلى األمام في 
سياسته خلق الوقائع الميدانية على األرض، وتحويل 
المعارضة الرسمية لصفقة العصر إلى معارضة إعالمية 

كالمية.
وشددت على أنه لم يعد ممكنًا بعد اآلن، مواصلة لعبة 
إحال���ة القرارات إلى لجان الدراس���ة لتعطيل تنفيذها 
)تحت عن���وان تفصيلها(، مؤكدة أنه ل���م يعد ممكنًا 
بعد اآلن أن تكتفي المؤسس���ات الوطني���ة بالبيانات، 
وال تتحول إلى سياس���ة عملية ميدانية تتصدى، في 
األراضي المحتل���ة، وفي قرارات األمم المتحدة، وغيرها 

من اإلجراءات العملية.

غزة/ االستقالل: 
توفي طفل يبلغ من العمر )3 سنوات( من سكان بلدة جباليا مساء أمس السبت، 
إثر حادث مروري ش���مال قطاع غزة. وقال إعالم ش���رطة المرور في بيان وصل » 
االس���تقالل« نس���خة عنه، إن الطفل هو محمد رائد العر حيث توفر إثر حادث 

مروري بالقرب من مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

»الديمقراطية« تشترط قبل المشاركة في المجلس الوطني

الجزائر/ االستقالل: 
طالبت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس السبت، مجلس األمن االضطالع بمسؤولياته في 

حماية الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لتصعيد إسرائيلي في قطاع غزة.
وق���ال المتحدث باس���م وزارة الخارجية، عبد العزي���ز بن علي الش���ريف، لوكالة األنباء 

الجزائرية الرسمية: "نهيب بالمجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".
وأدان "بش���دة تمادي "إس���رائيل" باعتداءاتها الممنهجة ضد الش���عب الفلسطيني 
األع���زل"، كما أدان مواصلتها سياس���ة العدوان والترهيب واالغتي���االت، ضد األطفال 
والنس���اء والصحفيين. وجدد تضامن بالده والتزامها الدائم، بنصرة الفلسطينيين في 

استرجاع حقوقهم، وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وتابع "كما نطالب في نفس الوقت مجلس األمن الدولي االضطالع بحزم بمسؤولياته في 

حماية الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته".
والجمع���ة، دعت حركة مجتمع الس���لم المعارضة )أكبر حزب إس���المي ف���ي الجزائر(، 
دبلوماسية بالدها للقيام بواجباتها تجاه القضايا العربية، ومنها القضية الفلسطينية.

غزة/ االستقالل: 
أعلنت جمعية أصحاب ش���ركات البترول والغاز 
في غزة مساء أمس السبت، عن نتائج انتخابات 

مجلس إدارتها للعام 2018.
وذكرت الجمعية ف���ي تصريٍح صحفي اطلعت  
صحيفة "االس���تقالل" عليه أن عملية االقتراع 
ج���رت في مقر نقاب���ة المحامين بغ���زة، وذلك 
بحضور لجنة م���ن النقابة، وأعض���اء الجمعية 

العمومية من أصحاب شركات البترول والغاز. 

حس���ب الجمعية، فقد فاز المرش���حون التالية 
أسماؤهم:

1.محمود أحمد الشوا - رئيس المجلس
2 .علي فهيم أبو جبة - أمين الصندوق
3 .سمير حمودة حمادة - نائب الرئيس

 .4 محمد يوسف بهلول - أمين السر
5 . يسري محمد ضبان - عضو

6 .عطا الله حسين أبو عاصي - عضو
7 .محمد محمد عبد الله - عضو

8 .عبد الله عبد الرحمن تمراز - عضو
9.ساهر موسي االسمر - عضو

10 .أحمد عبد الله أبو زايد - عضو
11 .خالد سعيد فارس - عضو

يذكر أن الجمعية تأسس���ت ع���ام 2003م 
ويتكون مجلس ادارتها من 11 عضوًا، ومن 
أهم أهدافها العمل عل���ى تطوير منظومة 
البت���رول والغ���از ف���ي القط���اع والنهوض 

بخدماته.

إعالن نتائج انتخابات جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بغزة

رام الله/ االستقالل: 
اس���تنكرت مؤسس���ة لج���ان العم���ل الصح���ي الصمت 
الدولي الحقوقي واإلنس���اني تجاه إستمرار االحتالل في 
إس���تهداف األطقم الصحية واإلنس���انية في فلسطين 
والتي كان أخر فصولها قتل المس���عف المتطوع عبدالله 

القططي )20 عامًا( شرق رفح.
واوضحت المؤسس���ة بارتقاء القططي ليرتفع بذلك عدد 
الش���هداء المسعفين منذ إنطالق مس���يرات العودة إلى 
ثالثة ش���هداء حيث كان جنود االحت���الل قتلوا في وقت 
س���ابق وبتاري���خ 6/1 حزيران كانت قد قتلت المس���عفة 
المتطوعة رزان أش���رف النجار 21 عامًا وقتلت المس���عف 
موس���ى جبر أبو حس���نين 36 عام���ًا ف���ي 5/13 أيار وهم 
يقوم���ون بواجبهم المهني واإلنس���اني ف���ي إنقاذ حياة 

الجرحى والمصابين برصاص وقذائف االحتالل.

وقال���ت المؤسس���ة ان االحت���الل ومواصلته القتل 
العش���وائي وقن���ص المواطني���ن وم���ن ضمنهم 
المس���عفين لم ي���أت إال كنتيجة للصم���ت الدولي 
تجاه هذه الجرائم ووس���ط تغطي���ة كاملة من قادة 
االحتالل للجنود في الميدان وأن قتل المس���عفين 
وإستهداف األطقم الصحية وس���يارات اإلسعاف 
يمثل انتهاكًا خطيرًا للمعايير الدولية التي نظمت 
قواعد حماية العاملين في المجال الطبي واإلنساني، 
وهي ترتقي النتهاكات جسمية وجرائم حرب وفق 
إتفاقية جني���ف الرابعة لع���ام 1949، وااللتزامات 
البروتوك���والت اإلضافية لعامي  المنطبقة بموجب 
1977 و2005 الملحقة بتلك االتفاقيات فيما يتعلق 
بحماي���ة المدنيي���ن والعاملين ف���ي المجال الطبي 

والعاملين في مجال تقديم المساعدات اإلنسانية.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات اإلنس���انية بالتدخل 
العاجل والفوري لحماية المدنيين والعاملين في القطاع 
الصحي واإلنساني، مطالبة بالتدخل الفوري للضغط على 
حكومة االحتالل لرفع الحصار المستمر على قطاع غزة منذ 
12 عاما؛ والذي ينذر بكارثة إنسانية وصحية، حيث ال زال 
القطاع يش���هد تدهورًا ملحوظًا في مستويات المعيشة 
وإرتفاع في معدالت البطال���ة وحجم اإلعانة االقتصادية، 
إلى جانب النقص الحاد في المستلزمات الطبية واألدوية 

واإلصحاح والعالج والتأهيل.
ودع���ت المنظمات الدولية وهيئات األمم المتحدة للعمل 
على إجراء تحقيق مس���تقل إزاء االنتهاكات الجس���يمة 
لحقوق اإلنس���ان في قطاع غزة، ومحاس���بة دولة االحتالل 
على تل���ك االنتهاكات بح���ق المدنيي���ن والعاملين في 

المجال الصحي واإلنساني.

لجان العمل الصحي تستنكر استهداف االحتالل للطواقم الصحية

الجزائر تطالب مجلس 
األمن بتحمل مسؤولياته 
في حماية الفلسطينيين

وفاة طفل إثر حادث 
مروري شمال قطاع غزة

غزة/ االستقالل:
فاز مرش���ح ش���ركة فارس للبترول السيد خالد س���عيد فارس نائب رئيس مجلس إدارة 
الشركة، في انتخابات مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات البترول والغاز -  قطاع غزة، 
لعام 2018. وجرت أمس الس���بت، عملية اقتراع اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية في 

مقر نقابة المحامين بمدينة غزة، في انتخابات ُوصفت ب� "الديموقراطية والنزيهة" .
وتأسس���ت الجمعية ع���ام 2003، ويتكون مجل���س إدارتها م���ن )11( عضوًا، ومن أهم 
أهدافه���ا العمل على تطوير منظومة البترول والغاز في قطاع غزة، والنهوض بخدماته  

بما يليق بعراقة المهنة وطموحات أصحاب الشركات، المحطات وجمهور العمالء .

غزة: فوز السيد خالد فارس 
بانتخابات مجلس إدارة جمعية 
أصحاب شركات البترول والغاز



فيما انطلق موكب تش���ييع الش���هيد المسعف 
عبد الله القططي من مس���جد بالل ب���ن رباح غرب 
محافظة رفح، بمشاركة واسعة من الطواقم الطبية 

والمواطنين.
واس���تنكر القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي 
أحمد المدلل، اس���تهداف االحتالل اإلس���رائيلي 
للمسعف القططي، معتبًرا ذلك جريمة حرب يجب 

أن يحاسب عليها االحتالل".
وقال في كلمة له خالل تشييع الشهيد المسعف 
"يجب ك���ف يد االحت���الل عن قتل المس���عفين 
والمدنيين المش���اركين في المسيرات السلمية"، 
مؤكًدا اس���تمرار ه���ذه المس���يرات حتى تحقيق 

مطالب الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الصحة الفلس���طينية ي���وم أمس أن 
االحتالل اإلسرائيلي تعمد اس���تهداف الطواقم 
الطبية والمتظاهرين السلميين على طول الحدود 

الشرقية لقطاع غزة بأماكن حساسة وقاتلة.
وفي س���ياق منفصل، أصيب ش���ابان يوم أمس، 
بقصف من طائرة إس���رائيلية ُمسيرة شرقي حي 

الزيتون شرقي مدينة غزة.
وأفادت مص���ادر محلية، أن طائرة ُمس���ّيرة تابعة 

لجيش االحتالل اس���تهدفت مجموعة شبان في 
أرض زراعية بمنطقة "ملكة" ش���رقي حي الزيتون، 
ما أدى إلصابة شابين، موضحا أن طواقم اإلسعاف 

نقلت الشابين لتلقي العالج.
وفي ش���مالي القطاع، أطلقت طائرة إس���رائيلية، 
ُمس���يرة صاروًخا صوب مجموعة أخرى من الشبان 
في محيط مقبرة الش���هداء شرق بلدة جباليا  دون 

وقوع إصابات.
وفي المحافظة الوسطى، أفاد أطلقت طائرة ُمسّيرة 
صاروًخا في محيط مجموعة ش���بان شرقي مخيم 

البريج، دون وقوع إصابات.
وأعلن جيش االحتالل ع���ن تنفيذ طائرة تابعة له 
هجوًما على "خلية أطلقت بالونات حارقة من قطاع 

غزة نحو المستوطنات".
وُيطلق ش���بان من القطاع بالون���ات حارقة باتجاه 
المواقع العس���كرية اإلس���رائيلية والمستوطنات 
المحيط���ة بالقط���اع، رًدا عل���ى جرائ���م االحتالل 
بحق متظاهري مس���يرة الع���ودة، ورفًضا للحصار 

اإلسرائيلي المستمر على غزة منذ 12 عاًما.
فيما أصيب مواطنان برصاص االحتالل اإلسرائيلي 

شرقي حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

وأف���ادت وزارة الصحة بإصاب���ة مواطنين برصاص 
االحت���الل ف���ي قدميهم���ا، واصف���ة اإلصابتين 

ب�"المتوسطة".
وافاد مراس���لنا أن ق���وات االحتالل أطلق���ت النار 
على مجموعة ش���بان حاولوا التقدم باتجاه السلك 
الشائك الذي وضعته قوات االحتالل داخل أراضي 
المواطنين ش���رقي مخيم الع���ودة، ما أدى إلصابة 

شابين.
وانطلقت مس���يرات العودة السلمية في ال� 30 من 
مارس/آذار الماضي، حيث يتظاهر الفلسطينيون 
بشكل س���لمي قرب الس���ياج الفاصل بين قطاع 
غ���زة و"إس���رائيل"؛ للمطالب���ة بع���ودة الالجئين 
الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة، ورفع الحصار 

اإلسرائيلي عن القطاع.
وأعلن���ت وزارة الصحة ف���ي غزة أن عدد ش���هداء 
مس���يرات العودة وص���ل الى 173 ش���هيدا منذ 

انطالق مسيرات العودة على حدود القطاع.
وقال الناطق باس���م وزارة الصحة بالقطاع أش���رف 
القدرة ان من بين الش���هداء 3 مس���عفين، بينما 
اصي���ب قرابة 18 ألف ش���ابا بج���راح مختلفة، من 

بينهم 370 مسعفًا.

الناش���ط اإلعالمي محمد عوض إن قوات االحتالل اقتحمت وسط بلدة بيت أمر، 
ومثلث���ي الطربيقة، والعين، وألصقت منش���ورات تحذيرية على الجدران تحذر 

المواطنين من استمرار أعمال المقاومة ضد االحتالل.
وأشار عوض إلى أن قوات االحتالل أطلقت األعيرة المطاطية على الشبان، ما أدى 
إلى إصابة أربعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في أقدامهم، وتم تقديم 

العالج لهم من قبل اسعاف الهالل األحمر.
وأضاف ان قوات االحتالل صادرت أربع مركبات من البلدة قبل انسحابها.

وأضافت أن الحرائق اندلعت بفعل الطائرات الورقية والبالونات المحّملة بالمواد 
المش���تعلة والزجاجات الحارقة، والتي ُيطلقها الشبان الفلسطينيون من قطاع 

غزة باتجاه األراضي المحتلة.
وأشارت إلى أن موظفي شركة الكهرباء اإلسرائيلية تعاملوا مع إحدى الطائرات 
الورقية التي ُوصفت ب�”الضخمة” والتي س���قطت على خط الجهد العالي في 

“كيبوتس صوفا”، ما أدى النقطاع الكهرباء لفترة معّينة، حتى تم إزالتها.

القدس المحتلة.
وقالت المواطنة منتهى أبو ش���قرة في تصريحات صحفية": إن عناصر شرطة 
االحتالل العاملة على أبواب المس���جد األقصى، أوقفت ش���قيقيها قتيبة )20 

عاًما(، وحسن )19 عاًما( عند "باب األسباط".
وأضافت أن قوات االحتالل أبلغت شقيقيها أنهما "رهن االعتقال"، واقتادتهما 

لمركز "القشلة" التابع لها غربي مدينة القدس، للتحقيق معهما.
ُيش���ار إلى أن الشابين أبو شقرة هم أبناء شقيقة رئيس الحركة اإلسالمية في 

الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صالح.
وأبعدت ش���رطة االحتالل، منتهى، األربعاء الماضي عن المسجد األقصى لمدة 
أس���بوعين، عقب التحقيق معها لساعات طويلة بس���بب تواجدها في منطقة 

“باب الرحمة” )الجهة الشرقية من المسجد(.

االآالف ي�شيعون

ا�شابة 4 �شبان

االحتالل يعتقل

2018األحد    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    1143912

رام الله/ االستقالل: 
وضعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين، أمس 
الس���بت، عدة شروط من أجل المش���اركة في المجلس 

المركزي المقرر عقده منتصف آب/ أغسطس الجاري.
ودعت الديمقراطية في بيان صحفي وصل » االستقالل« 
نسخة عنه إلى عقد اجتماع قيادي فلسطيني بحضور 
رئيس اللجنة التنفيذية، لمناقشة األوضاع التي تحيط 
بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، والتوافق على 
الخطوات العملية التي يتوجب على المجلس المركزي 
اتخاذها، ومغادرة سياس���ة إحالة القرارات إلى اللجان، 
وتعطيلها، وسياسة الرهان على بقايا أوسلو، وعلى دور 
ما في “صفقة العصر” تح���ت رعاية بعض العواصم 

العربية.
وقالت الجبهة: »إن الحلقة المركزية لمواجهة االحتالل 
واالستيطان ومجابهة صفقة العصر هي في المواجهة 
الميدانية على األرض الفلسطينية وليس الرهان على 
وعود وإحتماالت، أكدت الوقائع فشلها الذريع وأنه بناء 
على ما سوف تسفر عنه هذه المشاورات من توافقات، 
سوف تحدد الجبهة الديمقراطية موقفها بالمشاركة 
م���ن عدمها ف���ي أعم���ال دورة المجل���س المركزي في 

.»2018/8/15
وأضاف���ت الجبه���ة: »عل���ى الصعيد الوطن���ي، وتحت 

ضغط الحركة الش���عبية، وضغط الحدث اليومي، فقد 
نجحت المؤسس���ة الوطني���ة، أي المجل���س المركزي 
)2015 +2018( والمجل���س الوطني )2018( في اتخاذ 
القرارات، التي من ش���أن تنفيذه���ا، أن يطوي صفحة 
أوس���لو، وأن يفتح صفحة جديدة ف���ي مقاومة صفقة 
العصر، واإلحتالل واإلس���تعمار اإلستيطاني، وإحداث 
النقلة السياس���ية المطلوبة، في المواجهة الميدانية 
مع اإلحتالل اإلسرائيلي، في المناطق المحتلة، كما في 

المحافل الدولية، تحت سقف قرارات األمم المتحدة«.
 ولفتت إلى أن ما يعطل تنفيذ هذه القرارات، والخالص 
من أوسلو وبروتوكول باريس والتزاماتهما، وقيودهما، 
لصالح اإلس���تراتيجية السياس���ية الوطنية الجديدة، 
والبديلة، عامالن األول سياسة التفرد واالنفراد بالقرار 
وتهميش المؤسسة الوطنية وإفراغها من مضمونها، 
وتجريدها من صالحياتها، لصالح المطبخ السياس���ي 
خارج اللجنة التنفيذي���ة، الذي ما زال يراهن على بقايا 
أوس���لو، وعلى حل ما من البوابة األميركية، وعلى وعود 

عربية بمقعد له في هذا الحل.
وأش���ارت الديمقراطي���ة إل���ى أن التعبي���ر ع���ن هذه 
السياسية في الرهان على دور بعض العواصم العربية 
في تعديل “صفقة العصر” وفي التمس���ك بما سمي 
“رؤية الرئيس”، التي ألقيت في مجلس األمن الدولي 

)2018/2/20( وجرى إع���ادة التأكيد عليها في افتتاح 
المجلس الوطني الفلس���طيني ف���ي 2018/4/30، رغم 
تعارضها وتناقضها التام مع قرارات المجلس المركزي، 
ومع التوافقات الوطنية التي تم التوصل إليها برعاية 
رئيس المجلس الوطني الفلس���طيني سليم الزعنون، 

عشية افتتاح دورة المجلس”.
واعتب���رت أن إحالة قرارات المجلس المركزي والمجلس 
الوطني، إلى لجان الدراس���ة، بشكل مكشوف يهدف 
للتهرب من اس���تحقاقاتها، وااللتفاف عليها، والرهان 
عل���ى الوعود الفاش���لة، بحي���ث أدت هذه السياس���ة 
إل���ى توفير غط���اء سياس���ي لإلحتالل اإلس���تعماري 
اإلستيطاني، لتوسيع مشاريعه، والتقدم إلى األمام في 
سياسته خلق الوقائع الميدانية على األرض، وتحويل 
المعارضة الرسمية لصفقة العصر إلى معارضة إعالمية 

كالمية.
وشددت على أنه لم يعد ممكنًا بعد اآلن، مواصلة لعبة 
إحال���ة القرارات إلى لجان الدراس���ة لتعطيل تنفيذها 
)تحت عن���وان تفصيلها(، مؤكدة أنه ل���م يعد ممكنًا 
بعد اآلن أن تكتفي المؤسس���ات الوطني���ة بالبيانات، 
وال تتحول إلى سياس���ة عملية ميدانية تتصدى، في 
األراضي المحتل���ة، وفي قرارات األمم المتحدة، وغيرها 

من اإلجراءات العملية.

غزة/ االستقالل: 
توفي طفل يبلغ من العمر )3 سنوات( من سكان بلدة جباليا مساء أمس السبت، 
إثر حادث مروري ش���مال قطاع غزة. وقال إعالم ش���رطة المرور في بيان وصل » 
االس���تقالل« نس���خة عنه، إن الطفل هو محمد رائد العر حيث توفر إثر حادث 

مروري بالقرب من مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

»الديمقراطية« تشترط قبل المشاركة في المجلس الوطني

الجزائر/ االستقالل: 
طالبت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس السبت، مجلس األمن االضطالع بمسؤولياته في 

حماية الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لتصعيد إسرائيلي في قطاع غزة.
وق���ال المتحدث باس���م وزارة الخارجية، عبد العزي���ز بن علي الش���ريف، لوكالة األنباء 

الجزائرية الرسمية: "نهيب بالمجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".
وأدان "بش���دة تمادي "إس���رائيل" باعتداءاتها الممنهجة ضد الش���عب الفلسطيني 
األع���زل"، كما أدان مواصلتها سياس���ة العدوان والترهيب واالغتي���االت، ضد األطفال 
والنس���اء والصحفيين. وجدد تضامن بالده والتزامها الدائم، بنصرة الفلسطينيين في 

استرجاع حقوقهم، وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وتابع "كما نطالب في نفس الوقت مجلس األمن الدولي االضطالع بحزم بمسؤولياته في 

حماية الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته".
والجمع���ة، دعت حركة مجتمع الس���لم المعارضة )أكبر حزب إس���المي ف���ي الجزائر(، 
دبلوماسية بالدها للقيام بواجباتها تجاه القضايا العربية، ومنها القضية الفلسطينية.

غزة/ االستقالل: 
أعلنت جمعية أصحاب ش���ركات البترول والغاز 
في غزة مساء أمس السبت، عن نتائج انتخابات 

مجلس إدارتها للعام 2018.
وذكرت الجمعية ف���ي تصريٍح صحفي اطلعت  
صحيفة "االس���تقالل" عليه أن عملية االقتراع 
ج���رت في مقر نقاب���ة المحامين بغ���زة، وذلك 
بحضور لجنة م���ن النقابة، وأعض���اء الجمعية 

العمومية من أصحاب شركات البترول والغاز. 

حس���ب الجمعية، فقد فاز المرش���حون التالية 
أسماؤهم:

1.محمود أحمد الشوا - رئيس المجلس
2 .علي فهيم أبو جبة - أمين الصندوق
3 .سمير حمودة حمادة - نائب الرئيس

 .4 محمد يوسف بهلول - أمين السر
5 . يسري محمد ضبان - عضو

6 .عطا الله حسين أبو عاصي - عضو
7 .محمد محمد عبد الله - عضو

8 .عبد الله عبد الرحمن تمراز - عضو
9.ساهر موسي االسمر - عضو

10 .أحمد عبد الله أبو زايد - عضو
11 .خالد سعيد فارس - عضو

يذكر أن الجمعية تأسس���ت ع���ام 2003م 
ويتكون مجلس ادارتها من 11 عضوًا، ومن 
أهم أهدافها العمل عل���ى تطوير منظومة 
البت���رول والغ���از ف���ي القط���اع والنهوض 

بخدماته.

إعالن نتائج انتخابات جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بغزة

رام الله/ االستقالل: 
اس���تنكرت مؤسس���ة لج���ان العم���ل الصح���ي الصمت 
الدولي الحقوقي واإلنس���اني تجاه إستمرار االحتالل في 
إس���تهداف األطقم الصحية واإلنس���انية في فلسطين 
والتي كان أخر فصولها قتل المس���عف المتطوع عبدالله 

القططي )20 عامًا( شرق رفح.
واوضحت المؤسس���ة بارتقاء القططي ليرتفع بذلك عدد 
الش���هداء المسعفين منذ إنطالق مس���يرات العودة إلى 
ثالثة ش���هداء حيث كان جنود االحت���الل قتلوا في وقت 
س���ابق وبتاري���خ 6/1 حزيران كانت قد قتلت المس���عفة 
المتطوعة رزان أش���رف النجار 21 عامًا وقتلت المس���عف 
موس���ى جبر أبو حس���نين 36 عام���ًا ف���ي 5/13 أيار وهم 
يقوم���ون بواجبهم المهني واإلنس���اني ف���ي إنقاذ حياة 

الجرحى والمصابين برصاص وقذائف االحتالل.

وقال���ت المؤسس���ة ان االحت���الل ومواصلته القتل 
العش���وائي وقن���ص المواطني���ن وم���ن ضمنهم 
المس���عفين لم ي���أت إال كنتيجة للصم���ت الدولي 
تجاه هذه الجرائم ووس���ط تغطي���ة كاملة من قادة 
االحتالل للجنود في الميدان وأن قتل المس���عفين 
وإستهداف األطقم الصحية وس���يارات اإلسعاف 
يمثل انتهاكًا خطيرًا للمعايير الدولية التي نظمت 
قواعد حماية العاملين في المجال الطبي واإلنساني، 
وهي ترتقي النتهاكات جسمية وجرائم حرب وفق 
إتفاقية جني���ف الرابعة لع���ام 1949، وااللتزامات 
البروتوك���والت اإلضافية لعامي  المنطبقة بموجب 
1977 و2005 الملحقة بتلك االتفاقيات فيما يتعلق 
بحماي���ة المدنيي���ن والعاملين ف���ي المجال الطبي 

والعاملين في مجال تقديم المساعدات اإلنسانية.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات اإلنس���انية بالتدخل 
العاجل والفوري لحماية المدنيين والعاملين في القطاع 
الصحي واإلنساني، مطالبة بالتدخل الفوري للضغط على 
حكومة االحتالل لرفع الحصار المستمر على قطاع غزة منذ 
12 عاما؛ والذي ينذر بكارثة إنسانية وصحية، حيث ال زال 
القطاع يش���هد تدهورًا ملحوظًا في مستويات المعيشة 
وإرتفاع في معدالت البطال���ة وحجم اإلعانة االقتصادية، 
إلى جانب النقص الحاد في المستلزمات الطبية واألدوية 

واإلصحاح والعالج والتأهيل.
ودع���ت المنظمات الدولية وهيئات األمم المتحدة للعمل 
على إجراء تحقيق مس���تقل إزاء االنتهاكات الجس���يمة 
لحقوق اإلنس���ان في قطاع غزة، ومحاس���بة دولة االحتالل 
على تل���ك االنتهاكات بح���ق المدنيي���ن والعاملين في 

المجال الصحي واإلنساني.

لجان العمل الصحي تستنكر استهداف االحتالل للطواقم الصحية

الجزائر تطالب مجلس 
األمن بتحمل مسؤولياته 
في حماية الفلسطينيين

وفاة طفل إثر حادث 
مروري شمال قطاع غزة

غزة/ االستقالل:
فاز مرش���ح ش���ركة فارس للبترول السيد خالد س���عيد فارس نائب رئيس مجلس إدارة 
الشركة، في انتخابات مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات البترول والغاز -  قطاع غزة، 
لعام 2018. وجرت أمس الس���بت، عملية اقتراع اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية في 

مقر نقابة المحامين بمدينة غزة، في انتخابات ُوصفت ب� "الديموقراطية والنزيهة" .
وتأسس���ت الجمعية ع���ام 2003، ويتكون مجل���س إدارتها م���ن )11( عضوًا، ومن أهم 
أهدافه���ا العمل على تطوير منظومة البترول والغاز في قطاع غزة، والنهوض بخدماته  

بما يليق بعراقة المهنة وطموحات أصحاب الشركات، المحطات وجمهور العمالء .

غزة: فوز السيد خالد فارس 
بانتخابات مجلس إدارة جمعية 
أصحاب شركات البترول والغاز



االستقالل/ وكاالت: 
ح���اول رجل من الهندوراس يعيش في الواليات المتحدة األمريكية، 
تزييف موته من خالل نش���ر صور له وهو في المشرحة، وذلك حتى 

يتخلص من طلبات زوجته التي ال تنتهي.
قام داني غونزاليس )27 عامًا( بالتقاط صور له وهو ممدد على السرير 

تحت غطاء أبيض اللون، والقطن األبيض يمأل أنفه وفمه.
وقد أرس���ل غونزاليس هذه الصور إضافة إل���ى صورة تابوت مغطى 
بالزه���ور، إل���ى زوجته الت���ي كان قد تركه���ا في بلدة س���ابا جنوب 

الهندوراس، ُمرفقًا الصور برسالة تفيد بأنه توفي بمرض السرطان.
ومع ذلك، فإن الخدعة جاءت بنتائج عكس���ية بعد أن بدأت وس���ائل 
اإلعالم المحلية في مسقط رأسه، الحديث عن موته المفاجئ، ووصل 

الخبر إلى أصدقائه ووالديه المسنين.
ولم يس���تغرق األمر من األقارب وقتًا طوياًل حتى أدركوا بأن كل 
شيء كان مفبركًا، حيث بدا غونزاليس وهو يبتسم بشكل واضح 
في إحدى الصور. كما لوحظ بأنه كان مستلقيًا على سرير مزدوج، 
وأن الغطاء األبيض كان في الواقع مجرد غطاء وس���ادة. وبعدما 
عثرت وسائل اإلعالم المحلية عليه، اعترف غونزاليس بأنه حاول 
إيه���ام زوجته بأنه قد فارق الحياة لتتوقف عن طلب المزيد من 

المال.

يزيف موته ليتخلص 
من طلبات زوجته

االستقالل/ وكاالت: 
يس���تقطب متحف "القرآن األكبر" 
في مدينة باليمبانج اإلندونيس���ية 
العالم،  أرج���اء  الزوار م���ن مختلف 
لرؤية أكبر نس���خة قرآن منقوش���ة 

على ألواح خشبية ضخمة.
ويض���م المتح���ف أج���زاء الق���رآن 
الثالثين منقوشة على ألواح خشبية 

بطول 1.77 وعرض 1.4 متر.
و قال فنان الخط اإلندونيسي صفوة 
الل���ه موهزايب، إنه ب���دأ العمل في 
نقش آيات القرآن على الخشب عام 
2001 ضمن المش���روع، واستكمل 

إنجازه عام 2009.
ولفت إل���ى أنه اس���تغرق 9 أعوام 
إلنجاز هذا المشروع بسبب ضعف 
الدعم المادي، وقلة أشجار تيمبيسو 
التي ينقش القرآن على أخش���ابها، 

حيث تصمد لفترات طويلة.
وذكر أنه تلقى تبرعات من العديد 
م���ن األش���خاص حت���ى تمكن من 
استكمال المصحف الخشبي الذي 
بات عالمة فارقة ف���ي المدينة، وذا 

شهرة عابرة للحدود.
وأش���ار إل���ى أن���ه كان يحلم بعمل 

نس���خة كبيرة من المصحف أثناء 
دراس���ته ف���ن الخط في المس���جد 

الكبير بالمدينة عام 2000.
وبّين أنه اس���توحى فك���رة القرآن 
الخش���بي الضخم من األحالم التي 

شاهدها.
وأفاد أنه في بادئ األمر أخذ يجرب 

كتابة الس���ور على ال���ورق المقوى 
الكتساب خبرة، وبعد نيل الموافقة 
من خبراء في هذا المجال، شرع في 

نقش القرآن على ألواح الخشب.
وذك���ر أن المتح���ف يس���هم في 
الس���ياحية  الحرك���ة  تنش���يط 
بالمنطق���ة، حيث يزوره س���ياح من 

دول عديدة مث���ل تركيا، والمملكة 
والع���راق،  الس���عودية،  العربي���ة 
وماليزي���ا، وس���نغافورة، والواليات 

المتحدة، وكندا.
وأوض���ح صفوة الل���ه أن نحو مليون 
ش���خص زاروا المتح���ف من���ذ عام 

2012

على ألواح خشبية ضخمة.. »القرآن األكبر« يبهر السياح في أندونيسيا

برلين/ االستقالل: 
ألقت الشرطة االلمانية القبض علي صغير سنجاب عقب بالغ 
من رجل في مدينة كارلسروه يقول إن سنجاًبا يطارده في كل 
مكان . وذكر موقع سكاي نيوز عربية ان رجال الشرطة امسكت 
بالسنجاب الذي أزعج الرجل بمالحقته الدائمة له، وأودعته في 

دار لرعاية الحيوانات، حسبما أفادت وسائل إعالم محلية.
ونشرت ش���رطة كارلسروه صورا للس���نجاب "المشاغب" على 
حس���ابها بموق���ع "تويتر"، ال���ذي غرق في ن���وم عميق عقب 
اإلمساك به. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن السناجب التي 
تفقد أمهاتها أحيانا ما تالحق أش���خاصا بدال من األم، مشيرة 

إلى أن هذا أحيانا يكون ما مخيفا.
وقد تشن السناجب هجمات على اإلنسان، وفي يوليو 2017 
نشرت الس���لطات المحلية في نيويورك تحذيرا من السلوك 
العدواني لهذه الحيوانات في حديقة "بروسبكت بارك"، بعد 

أن تعرض 5 أشخاص للعض في أسبوع واحد.

االستقالل/ وكاالت:
ال ش���ك أن التجول بي���ن حاويات القمامة لجمع العب���وات الفاخرة ليس 
بالعمل الذي يبعث على الفخر، لكن سيدة أمريكية قد يكون لها رأي آخر، 
حيث دأبت على ممارسة هوايتها المفضلة في جمع العبوات من القمامة، 

على الرغم من امتالكها ثروة طائلة.
وكش���فت ليزا سيلفرس���ميث )67 عامًا(، والتي تعمل لس���نوات طويلة 
في جم���ع العبوات الفارغة من القمامة، أنها تمل���ك ثروة تقدر بماليين 
الدوالرات، حي���ث تبلغ قيمة ممتلكاتها العقارية ف���ي نيويورك نحو 8 

ماليين دوالر.
وتقع ثالثة من هذه الممتلكات في ش���ارع هارلم، والرابع في بروسبكت 
بارك بحي بروكلين الش���هير، وهي ابنة الثنين من كبار أصحاب األموال 
السابقين في العاصمة واش���نطن، كما أن زوجها يعمل في وظيفة تدر 

عليه 180 ألف دوالر في السنة.
وفي حديث لصحيفة نيويورك بوس���ت، قالت السيدة سيلفرسميث "أنا 
بوهيمية قديمة الط���راز، األمر المحزن هو أن نيويورك كانت تش���تهر 

بتقبل األشخاص غريبي األطوار، لكنها لم تعد كذلك".
وكانت سيلفرسميث قد أنهت دراستها الثانوية في والية أوريغون، قبل 
أن تلتحق بالجامعة في شيكاغو، وحصلت على أول وظيفة لها في سوق 
األسهم، سمحت لها بشراء أول عقار لها في 1979 مقابل 22 ألف دوالر.

وعلى الرغم م���ن حصولها على درجة جامعي���ة، وخلفيتها المميزة في 
العم���ل، إال أنها انتقلت إلى جمع العب���وات الفارغة من القمامة قبل نحو 
10 أعوام، ولم تتوقف عن ذلك حتى اليوم، بحس���ب صحيفة ديلي ميل 

البريطانية.

تملك 8 ماليين دوالر.. وتجمع 
العبوات الفارغة من القمامة

لندن/ االستقالل: 
اضط���ر طاقم إحدى الطائرات التابعة لش���ركة  الخطوط_

الجوية_البريطانية بريتيش إيرويز" إلى طرد عائلة هندية 
من الطائرة وعدم الس���ماح لها بالسفر، وذلك لسبب غريب 
ض الش���ركة إل���ى موجة غضب عبر ش���بكات التواصل  عرَّ
االجتماعي، خاصة بعد أن اتهمت العائلة الشركة بممارسة 

العنصرية ضدها.
وفي التفاصيل التي نش���رتها الصحافة البريطانية، فإن 
طاق���م إحدى الطائرات التابعة للخط���وط البريطانية، قام 
بطرد عائلة هندية ومنعها من السفر، وذلك بسبب البكاء 
المس���تمر لطفلهم، وهو ما اعتبرته العائلة مجرد "حجة" 

لطردها، واتهمت الطاقم بممارسة "العنصرية" ضدهم.
وأثارت الحادثة موجة من الجدل والغضب ودفعت الكثير 
من  الهنود  إلى التهديد بمقاطعة الش���ركة وعدم السفر 

على متن رحالتها في حال لم تعتذر للعائلة الهندية.
وقال األب وُيدعى "آب باثاك" إن أحد أفراد طاقم الطائرة هدد 
بإلقاء طفله البالغ من العمر ثالث سنوات من النافذة إذا لم 

يتوقف عن البكاء.
وبحس���ب األب، فقد قام أفراد الطائ���رة بإخالئها منه ومن 
عائلت���ه إال أن عائلة هندية أخ���رى كانت تجلس خلفهم 
حاولت إس���كات الطفل بتقديم قطعة من البسكويت له، 
لكن ش���ركة "الخطوط البريطانية" قالت ردًا على ادعاءات 
العائلة إن طاق���م الطائرة طلب "إجالس الطفل وربط حزام 
مقعده أكثر من مرة، وهو ما لم تتمكن العائلة من تحقيقه 

وأدى إلى تأخر في إقالع الطائرة".
وبعث الوالد باثاك رسالة شكوى إلى وزير الطيران الهندي 
س���وريش برابهو قال فيها إنه تعرض "لإلذالل والسلوك 
العنصري" على متن الرحلة من مدينة لندن إلى برلين في 

23 يوليو 2018.
وق���ال باثاك إن الطفل بدأ بالبكاء عندما تم إجالس���ه على 
المقعد وربط حزامه، وهو ما دفع والدته إلى حمله على يدها 
في محاولة إلسكاته، مشيرًا إلى أن "أحد المضيفين الرجال 
بدأ بالصراخ وتوبيخ الطفل"، وهو ما أدى إلى بث الخوف في 

قلب الطفل وزاد من بكائه داخل الطائرة.

طاقم طائرة يطرد عائلة قبل

 اإلقالع بلحظات لبكاء طفلها 
الشرطة األلمانية 
تعتقل سنجاب 
لمطاردته رجال

لندن/  االستقالل:
اتص���ل زوج بريطاني محروم من النوم بالش���رطة، 
لإلبالغ عن شخير زوجته، ونشرت الشرطة مقطعًا 
صوتيًا لحث الس���كان عل���ى ترك رق���م الطوارئ 
للحاالت الضروري���ة. وفي المكاملة التي صنفتها 
الش���رطة ضمن المكالمات المزعجة، قال الزوج إن 
صوت شخير زوجته يشبه صوت الدراجة النارية، 

وال يعلم ما الذي يفعله إليقافها عن الشخير.
وأج���اب الضاب���ط المناوب، أن ه���ذا األمر ال يخص 
الش���رطة، وعلي���ه محاولة الحصول على مس���اعدة 
طبية، بعد استيقاظ زوجته من النوم، بحسب موقع 
مترو البريطاني. وليس���ت هذه الم���رة األولى التي 
تتلقى الش���رطة البريطانية مكالم���ات مزعجة من 
هذا القبيل، حيث سبق وأن اتصل أحد األشخاص 
لإلب���الغ عن إصاب���ة بطة، واتصل فت���ى يطلب من 

الشرطة االتصال بوالدته، بعد نفاذ رصيد هاتفه.

يتصل بالشرطة 
لإلبالغ عن 

شخير زوجته
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