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مصادر: وفود فصائلية تصل القاهرة خالل 
ساعات للتباحث حول التهدئة والمصالحة

غزة/ االستقالل:
كش���فت مص���ادر خاصة لصحيفة االس���تقالل 
مساء أمس، أن وفودًا من الفصائل الفلسطينية 
س���تصل العاصم���ة المصري���ة القاه���رة خالل 
الس���اعات القليلة القادمة، للتباحث في ملفات 

التهدئة والمصالحة ورفع الحصار.
ويأتي ذلك فيما كش���فت وس���ائل إعالم عبرية، 
عن فحوى رسالة نقلتها حركة حماس إلى جهاز 
المخابرات المصرية بش���أن مباحث���ات التوصل 

إلى تهدئة في غزة. وذكر موقع »حدش���وت 24« 
العبري أن »وفد حماس بالقاهرة نقل للمخابرات 
المصرية رسالة واضحة، بأن الحركة ترفض وقف 
مس���يرات العودة، على الح���دود، ووقف  إطالق 
البالونات الحارقة، حتى يتم رفع الحصار بشكل 
كامل ع���ن قطاع غزة«. وأنه���ى المجلس الوزاري 
اإلس���رائيلي المصغر »الكابني���ت« أمس األحد، 
اجتماع���ًا لبحث التطورات في قطاع غزة وس���ط 

تكتم إسرائيلي على تفاصيله.

    تهنئة بالفوز ونيل الثقة
تتقدم شركة ميار الخليج بالتهنئة الحارة إلى السيد/

               �ساهر مو�سى الأ�سمر   

بمناس���بة فوزه بانتخابات مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات البترول 
والغاز – قطاع غزة .

مع خال�ص الأمنيات بالنجاح والتوفيق
�شركة ميار اخلليج

    تهنئة بالفوز ونيل الثقة
تتقدم شركة الشوا للبترول والغاز بالتهنئة الحارة إلى السيد/                           

               حممود اأحمد ال�سوا
بمناسبة فوزه بانتخابات جمعية أصحاب شركات البترول والغاز – قطاع 

غزة، وتوليه منصب رئيس مجلس اإلدارة .

مع خال�ص الأمنيات بالنجاح والتوفيق
�شركة ال�شوا للبرتول والغاز

    تهنئة بالفوز ونيل الثقة
تتقدم مجموعة شركات ضبان بالتهنئة الحارة إلى السيد/

               ي�سري حممد �سبان  

بمناس���بة فوزه بانتخابات مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات البترول 
والغاز – قطاع غزة .

مع خال�ص الأمنيات بالنجاح والتوفيق
جمموعة �شركات �شبان

    تهنئة بالفوز ونيل الثقة
تتقدم شركة غزة للغاز بالتهنئة الحارة إلى السيد /

               �سمري حمودة حمادة  

بمناسبة فوزه بانتخابات جمعية أصحاب شركات البترول والغاز – قطاع 
غزة، وتوليه منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة .

مع خال�ص الأمنيات بالنجاح والتوفيق
�شركة غزة للغاز

غزة/ قاسم األغا: 
أك���د اللواء أبو أحمد فؤاد نائب األمين العام للجبهة 

الش���عبية لتحرير فلس���طين، رف���ض جبهته من 
حيث المب���دأ أّية »هدنة« أو »تهدئ���ة« مع االحتالل 

»الجبه���ة  أن  مضيًف���ا  اإلس���رائيلي، 
الش���عبية ليس في قاموسها النضالي 

غزة/ االستقالل:
أكد القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد 
اإلس���المي، أبو محمد أن المقاومة الفلس���طينية وعلى رأس���ها 

غزة/ االستقالل
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عدوانها ضد 
المواطنين في قطاع غزة، حيث أصيب مواطنان 
برصاص االحتالل اإلسرائيلي عصر أمس األحد 

ش���رقي بلدة جباليا ش���مالي قطاع غزة، وذلك 
بالتزامن مع إط���الق قادة االحتالل التهديدات 
بالعودة لسياسة االغتيال بحق قادة المقاومة 
الفلس���طينية. ففي ش���مال غزة، أفاد مراسلنا 

هناك نقال عن مص���در طبي بوصول إصابتين 
للمستش���فى »اإلندونيس���ي« جراء إصابتهما 

برصاص االحتالل، إحداهما بالقدم، 
حيث وصفت حالتهما بالمتوسطة.

نابلس/ االستقالل
أعلنت مصادر طبية في المستشفى االستشاري العربي في رام 
الله وفاة الش���اب أحمد ناجي أبو حمادة الملق���ب ب�«الزعبور« من 

غزة/ سماح المبحوح:
بجي���وب ش���به فارغ���ة تتنق���ل أم أحمد 
بأطفالها الثالثة من محل آلخر في س���وق 
الشيخ رضوان، لعلها تجد ضالتها في أحد 

المح���الت التجارية، وتتمكن بما تحمله من 
نقود قليلة لشراء مالبس مدرسية ألبنائها 

تتناسب كذلك مع عيد األضحى 
المبارك. أم أحمد التي دفعتها 

غزة/ محمود عمر:
حالة السخط اإلسرائيلي تجاه حكومة وجيش االحتالل بسبب ما 

اعتبرته الصحافة العبرية انسحابًا من قبل الجيش 
أمام المقاومة خالل جول���ة التصعيد األخيرة في 

الشهيد »القططي«.. حكاية مسعف أنهتها »إسرائيل« برصاصة

 أبـو أحمـد فـؤاد لـ »االستقـالل«: نـرفض أّيـة »تهدئـة« 
مع االحتالل وليس في قاموسنا القبول بذلك

قيادي في السرايا: زمن فرض 
العدو لمعادالته قد ولى

استشهاد 37 طفال وإصابة 
13 بإعاقات منذ مطلع 2018

االحتالل يحّول الصحفي محمد 
منى لالعتقال اإلداري

وفاة حاجة من حجاج قطاع غزة 
في مكة المكرمة

 إصـابتان شرقـي جباليـا واالحتـالل يلّوح 
بالعـودة إلى سياسـة االغتيـاالت

»اإلحصاء«: بطالة الخريجين 
بفلسطين تجاوز الـ %55

نابلس: وفاة موقوف لدى 
األجهزة األمنية.. ومطالبة 

بتشكيل لجنة تحقيق

موسما العيد والمدارس.. ضعف 
تسوق يهد »حيل« التجار  

هل تنفذ »إسرائيل« 
تهديداتها ضد غزة؟

وقفة احتجاجية ل�شبان يطالبون بحقوقهم اأمام مكتب برنامج الأمم املتحدة الإمنائي)UNDP(       )ت�شوير / حممود عجور (
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القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين: إن أربعة أسرى يقبعون في 
معتقل "إيش���ل" يعانون من أوضاع صحية سيئة للغاية نتيجة 
لتعرضهم إلهمال مقصود من قبل إدارة وأطباء س���جون االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأشارت الهيئة في تقرير أعدته بهذا الخصوص يوم أمس األحد، 
إلى أن األسير عزام ش���اللدة )23 عاما( من بلدة سعير في الخليل 
مصاب بتس���ع طلقات في يده وكتفه ورقبته، وال يزال يعاني من 
آثار االصابة حتى اآلن ويشتكي أيًضا من مشاكل في عينه اليمنى، 
وبحاجة إلجراء عملية جراحية فيها، إالاّ أن إدارة معتقل "إيش���ل" 

بية والخضوع للعملية. تماطل في تحويله إلجراء الفحوص الطاّ
وحس���ب الهيئة، فإنه تم نقل األسير ياسر ربايعة )44 عاما( من 
مدينة بيت لحم إلى مستشفى "سوروكا" الستئصال القولون، علما 
أنه مصاب بالسرطان، وقد تفاقم وضعه الصحي جراء مماطلة إدارة 

معتقالت االحتالل في تقديم العالج الالزم له.
وذكرت أن األس���ير ياس���ر الطروة )21 عاما( من بلدة سعير بوضع 
صحي صعب يعاني من عدة مش���اكل صحية، وذلك بعد اصابته 
بس���بع رصاصات أثناء اعتقاله، وعلى إثرها تم اس���تئصال إحدى 
الكليتين والمرارة، وال يزال يش���تكي من وجود رصاصة في رجله 

اليمنى، وهو بحاجة إلى متابعة طبية فائقة. 
واألس���ير راغب علي���وي )41 عاما( من مدينة نابل���س يعاني من 
مشاكل في القلب، وقد أجريت له عملية قسطرة مرتين لكن إدارة 
معتقل "إيش���ل" تماطل في توفير العناية الطبية الالزمة لحالته 

الصحية.

رام الله/االستقالل:
س���جلت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال- فلسطين أن قوات 
االحتالل اإلسرائيلي قتلت 37 طفاًل فلسطينًيا وتسببت بإعاقات 

دائمة ل� 13 طفاًل آخرين من بداية العام الجاري.
وطالب���ت الحركة في بي���ان لها، بضرورة فت���ح تحقيقات مهنية 
وش���فافة ومحايدة في حوادث إطالق النار الت���ي ينفذها جنود 

االحتالل بطريقة تتناقض مع المعايير الدولية.

ودعا البيان إلى محاسبة الجنود الذين يستهدفون المتظاهرين 
السلميين، وخاصة األطفال، بقصد القتل أو التسبب لهم بإعاقات 
دائمة. وأكدت الحركة، أن سياسة اإلفالت من العقاب التي يتمتع 
بها جن���ود االحتالل وعلمهم المس���بق أنهم لن يحاس���بوا على 
أفعاله���م مهما كانت ويقينهم أن حكومتهم تتعمد عدم إجراء 
أي مساءلة لهم وغير راغبة في ذلك، يشجعهم على الُمضي في 

انتهاكاتهم بحق األطفال.

غزة/ االستقالل:
أك���د القي���ادي في س���رايا القدس، 
الجناح العس���كري لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي، أبو محم���د أن المقاومة 
الفلس���طينية وعلى رأسها السرايا, 
ماضي���ة ف���ي تثبيته���ا لمعادل���ة 
القصف بالقصف والدم بالدم, التي 
اعتمدته���ا الفصائل من خالل غرفة 

العمليات المشتركة.
وش���دد القي���ادي في الس���رايا في 
تصريح ل���ه، عل���ى أن الزم���ن الذي 
يح���اول الع���دو اإلس���رائيلي فيها 
ف���رض معادالته على األرض قد ولى 
ب���ال رجعة, وأن المقاومة لن تس���مح 
له بأن يتج���رأ ليعود يقتل ويضرب 

ويستبيح دماء أبناء شعبنا .
وبي���ن أبو محم���د، أن المقاومة وبعد 
تغ���ول العدو اإلس���رائيلي في دماء 
أبناء شعبنا, قد اتخذت قرارها بالرد 
الموحد من جميع األجنحة العسكرية 
للفصائل للجم اإلجرام اإلس���رائيلي 

ضد شعبنا األعزل .
وأوضح أن المقاومة الفلسطينية ومن 
خالل الضرب���ة األولى التي وجهتها 
لمس���توطنة س���ديروت وغالف غزة 
ف���ي الجولة األخي���رة, أصابت العدو 
إصابة دقيقة مباشرة مما جعلته في 

حالة تخبط في االس���تهداف وفي 
تصريحاته اإلعالمية وقراراته.

وأشار إلى أن جوالت االشتباك التي 
خاضته���ا المقاومة خالل األش���هر 
الس���ابقة بداي���ة من عملي���ة الوفاء 
للش���هداء وحت���ى اليوم, كش���فت 
حقيقة الكيان اإلسرائيلي بأنه كيان 
هش, وأنه رغم التطور التكنولوجي 
لديه إال أنه أصبح عاجزًا عن التصدي 

للمقاومة وصواريخها وقذائفها .

وطم���أن أب���و محم���د أبناء ش���عبنا 
المقاومة خلفكم  بأن  الفلس���طيني 
تحميكم وتداف���ع عنكم, ولديها ما 
يؤلم ويفاج���ئ العدو اإلس���رائيلي 

ويشفي صدور قوم مؤمنين.
وحذر العدو م���ن محاولة ارتكاب أي 
حماق���ة ضد أبن���اء ش���عبنا واختبار 
صبر المقاومة, مش���ددًا على أن الدم 
الفلسطيني خط أحمر وأن المقاومة 
لن تقف مكتوفة األيدي, وقادرة على 

إيالمه وتكبيده أكبر الخسائر.
يش���ار إلى أنه ب���دأ س���ريان اتفاق 
تهدئ���ة بين االحتالل اإلس���رائيلي 
قطاع  في  الفلس���طينية  والمقاومة 
غزة قبل أيام بوس���اطة مصرية، بعد 
رد المقاومة بعشرات الصواريخ على 
استشهاد 3 مواطنين بينهم سيدة 
وطفلة وإصابة العشرات، في سلسلة 
غارات إسرائيلية استهدفت مناطق 

متفرقة في القطاع.

غزة /االستقالل:
لتحرير  الديمقراطي���ة  الجبه���ة  قالت 
فلس���طين: إن حركة فتح »تس���تبدل 
الحوار السياسي المسؤول، بسلسلة من 
االتهامات والشتائم واألكاذيب التي ال 

تستحق منا الرد عليها«.
وأضافت الجبهة الديمقراطية في بيان 
لها، يوم أمس األحد، أن حركة فتح تلجأ 
إلى الته���رب من الحقائق وطمس���ها 
وتش���ويهها عش���ية انعقاد المجلس 
المرك���زي للتوصل إلى توافقات وطنية 
توفر عناصر الق���وة المطلوبة للتصدي 
لصفقة العصر والسياسات االسرائيلية 

االستعمارية االستيطانية والدموية.
وتابعت الجبهة: »إن كل هذا التشويش 
والصراخ، ما هو إال حلقة أخرى من حلقات 
التستر على سياس���ة تعطيل قرارات 
المجلسين المركزي والوطني، والتغطية 
على اقتصار معارضة القيادة الرسمية 
عل���ى المواق���ف الكالمي���ة واإلعالمية 
»لصفقة العصر«، بدياًل لخوض الصراع 
ف���ي الميدان، كما ه���و حلقة أخرى في 
افتعال النزاعات داخل الصف الوطني، 
والتي  الس���خيفة  وتوزي���ع االتهامات 
تحذر الجبهة الديمقراطية من خطورة 
االنزالق إليه���ا«. وكان بيان لحركة فتح 

ق���ال: »إن بيان الجبه���ة الديمقراطية 
يعبر عن سياسة رخيصة ال تمثل قيم 
وثوابت منظم���ة التحرير، بل تش���كل 
حقيق���ة ارتب���اط م���ن ورائ���ه بأجهزة 
مشبوهة، وتعبر عن عقلية بائدة للذين 
اعتادوا رهن المواقف الوطنية ألجندات 

خارجية«.
واعتب���رت حركة فت���ح، موقف الجبهة 
الديمقراطية بمثاب���ة »طعنة للموقف 
الوطن���ي الثابت للرئيس محمود عباس 
الذي يواجه مؤامرات تستهدف إنهاء 
المش���روع الوطني والتخلي عن القدس 

ومقدساتها«.

نابلس/ االستقالل:
حولت س���لطات االحتالل »اإلسرائيلي« مساء أمس 
الصحفي محمد أنور منى من مدينة نابلس ش���مال 
الضفة الغربية المحتلة، إلى االعتقال اإلداري لمدة 
ستة شهور. واعتقلت قوات االحتالل الصحفي منى 
)36 عاًما( في األول من الشهر الجاري، بعد مداهمة 

منزله في قرية زواتا غرب نابلس.
ويعمل الصحفي منى مدي���رًا لراديو »هوا نابلس«، 
وهو أسير س���ابق أمضى في سجون االحتالل عدة 
سنوات، وشارك باإلضراب الكبير لألسرى اإلداريين 

عام 2014 لمدة 64 يومًا.

قيادي في السرايا: زمن فرض العدو لمعادالته قد ولى

نابلس/ االستقالل
أعلنت مصادر طبية في المستش���فى االستش���اري 
العربي في رام الله وفاة الشاب أحمد ناجي أبو حمادة 
الملقب ب�«الزعبور« من مخيم بالطة، الذي كان معتقال 
لدى السلطة الفلس���طينية في سجن أريحا منذ نحو 
عام، وجرى نقله منذ نحو أس���بوعين إلى المستشفى 

إثر إصابته بجلطة.
بدورها أكدت عائلة أبو حمادة تلقيها نبأ وفاة نجلها 
»الزعبور« بعد التدهور الكبير الذي طرأ على صحته في 
اآلونة األخيرة حيث أصيب بجلطة قبل نحو أسبوعين، 

مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وفاته.
وتته���م عائل���ة “الزعبور” الس���لطة الفلس���طينية 
بتسميم ابنها عمًدا وبتخطيط مسبق لتصفيته، من 
ة  خالل مياه الشرب المس���ممة التي كان يشربها مداّ

وجوده بسجن أريحا بالضفة المحتلة.
إال أن محاف���ظ نابلس أكرم الرج���وب، أكد أن »الزعبور« 
حصل على العناية الطبية الالزمة في المستش���فى 

االستشاري، ولم يكن هناك حاجة تستدعي نقله.
وع���اد التوتر إل���ى مخيم بالطة فور اإلع���الن عن وفاة 
»الزعب���ور«، وانتش���رت األجهزة األمني���ة في محيط 

المخيم تحسًبا الندالع مواجهات.
وشهد شارع القدس )المدخل الجنوبي لمدينة نابلس 
والمحاذي لمخيم بالطة( خالل األسبوعين الماضيين 
توتًرا وعمليات إغالق وإشعال نار باإلطارات المطاطية، 
للمطالبة بنقل الزعبور إلى مش���افي الداخل المحتل 

نظًرا لخطورة حالته.
واعتقل الزعبور في مارس العام الماضي، بعد إصابته 
باشتباك مع األجهزة األمنية التي حاولت اعتقاله في 

مخيم بالطة.
وحت���ى نقله إلى المستش���فى كان الزعب���ور موقوًفا 
بانتظار انته���اء إجراءات محاكمت���ه، حيث توجه له 
السلطة الفلسطينية تهمتي قتل، أحدهما لمواطن 
من مخيم عس���كر، واآلخر ألحد أفراد األجهزة األمنية 

خالل اعتقاله.

إدارة »إيشل« تتعمد 
اإلهمال الطبي لـ 4 أسرى 

بيت لحم/ االستقالل:
 اعتقلت قوات االحتالل االس���رائيلي، خمس���ة مواطنين، 
خالل اقتحام محافظات الضفة الغربية، فجر أمس. وعرف 
م���ن بين المعتقلين أكرم محمد جب���ارات )21 عاما( وعدي 
محمد نعمان، وذلك بعد تفتيش منزليهما في بلدة حلحول 

شمال الخليل والعبث بمحتوياتهما.
من جهته قال مركز أسرى فلسطين للدراسات: إن سلطات 
االحتالل صعدت خالل الش���هر الماضي حمالت االعتقال 

ضد أبناء ش���عبنا وخاصة من القدس المحتلة، حيث رصد 
المركز في تقريره الش���هري ح���ول االعتقاالت خالل تموز 
)550( حالة اعتقال، من بينه���م )85( طفاًل قاصرًا ، و)19( 

امرأة وفتاة.
وفرضت محاكم االحتالل اإلسرائيلي خالل الشهر الماضي، 
أحكاًما بالسجن الفعلي بحق عدد من األطفال الفلسطينيين 
القابعي���ن في معتق���ل »عوفر«، إلى جان���ب غرامات مالية 

باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 85 ألف شيكل.

الديمقراطية: »فتح« تستبدل الحوار السياسي بالشتائم االحتالل يحّول الصحفي محمد 
منى لالعتقال اإلداري

نابلس: وفاة موقوف لدى األجهزة األمنية.. 
ومطالبة بتشكيل لجنة تحقيق

استشهاد 37 طفال وإصابة 13 
بإعاقات منذ مطلع 2018

اعتقاالت في الضفة المحتلة

ّ

توتر في بالطة
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وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الكيان اإلسرائيلي 
يتجهز منذ أشهر للعودة إلى سياسة االغتيال في قطاع 

غزة، في أعقاب حالة التصعيد المستمّرة منذ أشهر.
وبحس���ب الّصحيفة فإن التجهيزات للعملّية بدأت بعد 
إعالن جيش االحتالل اإلس���رائيلي وجه���از األمن العام 
)الش���اباك( تفضيلهما عودة سياس���ة االغتياالت على 
عملية عس���كرّية واسعة في قطاع غّزة، يخشى االحتالل 

أن تتضّمن اجتياًحا برًيا.
وقال الجن���رال الدرزي منير ضاهر، العضو الس���ابق في 
قسم الش���رق األوس���ط بوزارة خارجية االحتالل، إنه "آن 
األوان لوقف مسلسل االستنزاف من المقاومة، وقد حان 
وقت التعامل مع قادتها؛ ألن الحرب غير التناظرية التي 
يجريها الكيان مع المقاومة ال بد لها من حس���م نهائي، 

وفق صيغة أن رب البيت أصيب بالجنون".
وأضاف في مقال���ه بصحيفة يديع���وت أحرونوت، أنه 
"طالما أن إس���رائيل اختارت االس���تراتيجية المعنونة 
بضرب أهداف محددة للمقاوم���ة بصورة حذرة، والمس 
ببناها التحتية دون وصول مرحلة االس���تئصال الجذري 
إلخضاعها، فإن ذلك سيجعل المقاومة تشعر باالنتصار، 

ألن "إسرائيل" لم تنجح في التغلب عليها كليا".

حتقيق عدة اأهداف 
المحلل السياس���ي ناجي ش���راب، ي���رى أن تهديدات 
االحتالل ضد غزة وباس���تهداف قادة  المقاومة، يهدف 
لتحقيق عدة أهداف تتخذ عدة مس���ارات، أبرزها إرضاء 
المجتمع اإلس���رائيلي الساخط على أداء الجيش في آخر 
جولة تصعي���د ضد غزة، ولمنع حماس من رفع س���قف 
مطالبها وش���روطها في مباحثات التهدئة المس���تمرة، 

ولعدم منح المقاومة فرصة للشعور باألمان.

وقال شراب ل�"االس���تقالل": "إن هذه التهديدات تحمل 
أهدافًا سياس���ية ونفس���ية، إذ إن الجيش في حال أراد 
تنفيذ فعال عملية موس���عة فهو لن يهدد بها مس���بقًا 
ألنه عادة ما يستخدم عنصر المفاجأة، لذا أعتقد أن هذه 
التهديدات يراد منها تحقيق ردع من خالل التصريحات 

اإلعالمية".
ولكن شراب ال يستبعد في ذات الوقت تنفيذ االحتالل 
تهديداته على أرض الواقع في حال لم يستطع السيطرة 
على انفالت األوضاع األمنية في المستوطنات المحاذية 
لقطاع غزة، إذ إن البالونات الحارقة ال تزال تشكل تهديدًا 

على أمن  االحتالل وإن كانت المقاومة توقفت عن إطالق 
الصواريخ من غزة بموجب اتفاق وقف إطالق النار.

كما لم يس���تبعد المحلل السياس���ي إقدام االحتالل 
على اغتيال قيادات سياس���ية وعسكرية في صفوف 
المقاوم���ة، وقال: "ولكن خطوة كهذه تدرك إس���رائيل 
أنها س���تقود إلى مواجهة كبيرة قد تس���تمر إلى عدة 

أيام أو عدة أسابيع".

تخوفات اإ�سرائيلية
فيما يرى المحلل السياس���ي المتخصص في الش���أن 

اإلسرائيلي إبراهيم جابر أن "إسرائيل" متخوفة للغاية 
من إبرام تهدئة طويلة األمد مع المقاومة الفلسطينية، 
ألن ذلك سيس���اعدها على مواصلة التسلح وتعظيم 

قدراتها العسكرية والتهيئة للمعركة المقبلة.
وق���ال جابر ل�"االس���تقالل": "لذا هن���اك أصوات قوية 
تطالب بمواصلة التصعي���د والرد بقوة على غزة، حتى 
ال تشعر المقاومة باألمان تجاه "إسرائيل"، إذ إن هناك 
رأيًا واس���ع في المجتمع اإلس���رائيلي يقول إن عملية 
عس���كرية موس���عة ضد غزة أصبحت مستحقة وهي 

مسألة وقت فقط".
ولفت النظر إلى أن المستوى السياسي في "إسرائيل" 
ال يل���وم مجتمعه عل���ى حالة الس���خط تجاهه لكونه 
مجتمع���ًا متطرفًا يس���عى إلراق���ة المزيد م���ن الدماء 
الفلسطينية، ولكن المستوى السياسي ال يريد الوقوع 
في خسائر كبيرة في حال دخل معركة واسعة مع غزة 
نظرًا للقدرات الخفية التي تتمتع بها المقاومة والتي 
تط���ورت عما كانت عليه خالل المعركة الس���ابقة عام 

 .2014
وتابع جاب���ر: "اعتقد أن تهديدات  االحتالل لغزة جادة، 
وربما لن يكون هناك حرب موس���عة قبل نهاية العمل 
على تش���ييد الجدار على حدود غ���زة، والذي يؤمل منه 
إنهاء خطر أنفاق المقاومة التي تسببت في إيقاع العدد 

األكبر من القتلى اإلسرائيليين خالل الحرب األخيرة".
وبّي���ن أن حالة الالأمن تس���ود المجتمع اإلس���رائيلي، 
مضيفًا "حتى لو بقيت منظومة القبة الحديدية تعمل 
بنجاح في التصدي لصواريخ المقاومة، فإن اس���تمرار 
صفارات اإلنذار كفيل بأن يصيب الجمهور اإلسرائيلي 
بالجن���ون، لذلك يس���عى الجيش لوق���ف إطالق هذه 

الصواريخ وليس للتصدي لها فحسب".

وأضاف: " أن االحتالل لم يلتزم بأي تهدئة 
وضرب بها عرض الحائط، وش���ّن حروًبا عدة 
ضد ش���عبنا وقتل ودم���ر وارتكب كل أنواع 

الجرائم".
وتابع: " هذا العدو القائمة اس���تراتيجيته 
على العدوان لم يلت���زم بأي قرار من قرارات 
الش���رعية الدولية منذ زرعه في وطننا، ولم 
ينفذ أًيا منه���ا إاّل عندما دفع الثمن وُفرض 
عليه االنس���حاب بالقوة من لبنان، أو أراٍض 

سورية، أو مصرية".
وع���ن الهدوء الح���ذر ومس���يرات "العودة" 
الس���لمية في قطاع غزة، رّجح  نائب األمين 
العام للجبهة الشعبية أن يواصل االحتالل 
عدوان���ه عل���ى غزة بي���ن الفت���رة واألخرى، 
مس���تبعًدا في ذات الوق���ت قيامه بعدوان 

عسكري شامل.
وأش���ار إلى أن هذا االستبعاد يرجع ألسباب 

عّدة، أبرزها قدرات المقاومة المتطورة التي 
بات يحس���ب لها العدو حس���اًبا، فضاًل عن 

"أسباب أخرى دولية )لم يذكرها(".
إلى ذلك، أّكد على ضرورة استمرار مسيرات 
"الع���ودة" بأس���اليبها كاّفة، بم���ا في ذلك 
الطائرات الورقية، مبيًنا أن تضحيات شعبنا 
الفلس���طيني البطولية خصوًصا في قطاع 
غ���زة "فرضت على العالم أجم���ع أن يرفض 

السياسات األمريكية – الصهيونية".
واس���تدل على ذل���ك بتصوي���ت الجمعية 
العامة لألم���م المتحدة قبل نحو ش���هرين 
لصالح مش���روع قرار حول توفي���ر الحماية 
للفلسطينيين من إرهاب "إسرائيل" بأغلبية  

)120( صوًتا، مقابل )8( أصوات ضد القرار.
واعتبر فؤاد أن استمرار المقاومة بأشكالها 
المختلفة هي السبب وراء التغّير في الرأي 

العام، العالمي والعربي.

امل�ساحلة الوطنية
أما بش���أن المصالحة الوطنية، فقد عّبر عن 
أس���فه في أن العوام���ل الذاتية لدى طرفّي 
االنقس���ام )فت���ح وحم���اس( لتحقيقها ما 
زال���ت غير متوفرة. وأض���اف: "عقبات كبيرة 
تعترض المصالح���ة، والحقيقة أنها ال تتم  
بإرادة الفصيلين فقط، بل هناك مرجعيات 
عربية ودولية تلعب دوًرا في هذا األمر، كما 
أن الظروف لم تنضج بع���د لتنفيذ قرارات 
اإلجم���اع الوطن���ي )اتفاقا القاه���رة 200٥، 
2011(، الت���ي أجاب���ت على كل األس���ئلة، 

ووضعت الحلول أمام الملفات العالقة".
وش���ّدد على أن إنهاء االنقسام بأسرع وقت 
ممكن يق���ع على رأس اهتمام���ات الجبهة 
الش���عبية، الفتا إلى أنها قد عبرت عن هذا 
الموقف في كل المناس���بات، آخرها  عندما 
رفضت الش���عبية المشاركة في اجتماعات 

المجل���س الوطن���ي؛ ألنها تريد اس���تعادة 
الوحدة ومشاركة الجميع في كل مؤسسات 
منظم���ه التحرير الممثل الش���رعي الوحيد 

لشعبنا .
وعّبر فؤاد عن ترحيب الجبهة بعقد اجتماع 
عاجل للفصائل كافة في العاصمة المصرية 
القاه���رة؛ وذل���ك لبحث مل���ف المصالحة، 
وغي���ره م���ن القضاي���ا، خصوًص���ا في ظل 
القضية  الت���ي تهدد  والمؤامرات  المخاطر 

الفلسطينية ب�"التصفية".
وم���ن المق���رر أن يعقد المجل���س المركزي 
لمنظم���ة التحري���ر، األربعاء، من األس���بوع 
الجاري، اجتماعا بمدينة رام الله، في الضفة 
المحتلة، تحت عنوان "دورة الش���هيدة رزان 
النجار واالنتق���ال من الس���لطة إلى الدولة"، 
وس���ط أحاديث عن إعالن نفس���ه بدياًل عن 

المجلس التشريعي الفلسطيني.

عدم امل�ساركة 
وع���ن موقف الجبهة الش���عبية من انعقاد 
المجل���س، قال اللواء فؤاد: "لن نش���ارك في 
اجتماع المركزي؛ ألننا لم نشارك في اجتماع 
المجلس الوطني، الذي شّكل هذا المجلس".

وحّذر من أن يّتخ���ذ "المركزي" قرارات تعّزز 
في تكريس حالة االنقسام. وقال: "ال نوافق 
على أن تحال صالحي���ات المجلس الوطني 
إلى المجلس المركزي، المجلس الوطني هو 
برلمان فلسطين، وصالحياته ال ُتحال لهيئة 

أدنى".
وأكم���ل: "يج���ب أن يتخ���ذ المرك���زي 
انقسامية،  وليست  توحيدية  خطوات 
لمن���ع تمري���ر صفق���ه الق���رن اآلخذة 
بالتنفيذ، فالوحدة والمقاومة هما الرد 
الذي يمنع تمرير هذه الجريمة الصهيو 

– أمريكية".

لن نشارك باجتماع »المركزي« ونحذر من قراراته

أبو أحمد فؤاد لـ »االستقالل«: نرفض أّية »تهدئة« 
مع االحتالل وليس في قاموسنا القبول بذلك

غزة/ قا�سم الأغا: 
اأّكد اللواء اأبو اأحمد فوؤاد نائب الأمني العام للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني، رف�ض جبهته من 

حيث املبداأ اأّية »هدنة« اأو »تهدئة« مع الحتالل الإ�سرائيلي، م�سيًفا اأن »اجلبهة ال�سعبية لي�ض يف 
قامو�سها الن�سايل القبول بذلك«.  ويف حوار مع »ال�ستقالل«، قال فوؤاد: »نحن نطالب من جميع 

الف�سائل باأل يوافقوا على تهدئة، ي�ستفيد منها العدو فقط ولي�ض املقاومة، بغ�ض النظر عن املدة«، 
م�سددًا على �سرورة ا�ستمرار املقاومة باأ�سكالها املختلفة )ال�سعبية والع�سكرية(، »فهي اخليار 

الوحيد، والكفيلة بتحرير الوطن كل الوطن«.

هــل تنفــذ »إسرائيــل« تهديداتهــا ضــد غــزة؟
غزة/ حممود عمر:

وجي���ض  حكوم��ة  جت��اه  الإ�سرائيل��ي  ال�سخ��ط  حال��ة 
الحتالل ب�سبب ما اعتربته ال�سحافة العربية ان�سحابًا 
م��ن قبل اجلي���ض اأم��ام املقاومة خ��الل جول��ة الت�سعيد 
الأخ��رة يف قط��اع غ��زة، وعدم ال��رد بقوة عل��ى ق�سف 

املقاوم��ة للم�ستوطن��ات املحاذي��ة لقط��اع غ��زة، �س��كل 
حالة م��ن احلقد والغ�س��ب يف نفو�ض الق��ادة ال�سيا�سيني 
والع�سكري��ني جت��اه غ��زة، واإط��الق تهدي��دات الوعي��د 
والنتق��ام ب�سن عدوان اأو�سع وبا�سته��داف قادة املقاومة 
ب�سكل مبا�سر. واأظهر ا�ستطالع للراأي لدى الإ�سرائيليني 

ن�س��رت �سحيف��ة "يديع��وت اأحرن��وت" نتائج��ه اأم���ض، 
�سيا�س��ة  ع��ودة  يوؤي��دون  الإ�سرائيلي��ني  م��ن   %86 اأن 
الغتي��الت �سد ق��ادة حما���ض بداعي ا�ستع��ادة الردع، 
فيما رف�ض 14% فقط عدم العودة ل�سيا�سة الغتيالت 

يف غزة؛ كونهم يرون اأن ذلك "�سيزيد الأمور �سوًءا".
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )552 / 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
جبري���ل محمد علي أبو جهل من س���كان غزة هوية رق���م 911875250 
بصفته وكيال عن: فتحية س���ليم محمد أبو حمدة وحازم وحاتم وباسل 

وهديل أبناء عليان محمد عبد الرحمن ومحمد عليان محمد عبد الرحمن
بموج���ب وكالة رقم:  11647 / 2018 الصادرة عن قطر +11648 / 2018 

برلين
  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 724 قسيمة  743 المدينة غزة الدرج
 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. 

التاريخ:  12/ 8 / 2018م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )545/ 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
طارق خضر محمد علي من س����كان جبالي����ا هوية رقم 920617479 
بصفته وكيال عن: إيهاب علي محمد الحاج علي باألصالة عن نفسه 
وبوكالته عن اش����قائه / اياد وايمان وايناس أبناء علي محمد الحاج 
علي بموجب وكالة رقم: 33192409 / 1433الصادرة عن السعودية 

 2013
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 1804 قسيمة 49 المدينة جباليا                                                
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 

12 / 8 / 2018م

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

وبعد ثواٍن قليلة، انتبه " عبد الله" لسقوط 
أحد الشباب قرب السياج، فانطلق صوبه 
بسرعة البرق، وبدأ بتفحص نبضات قلبه 
وتقديم اإلسعافات األولية الالزمة إلنقاذ 
حياته، وف���ي ذات اللحظة كانت أصابع 
جندٌي اس���رائيلي حاقد تضيق بهدوء 
على زناد القناص، وهو ُيعدل هدفه نحو 
صاحب الرداء األبيض الذي رآه بمنظاره 
ُيعالج ضحيت���ه، فعجله برصاصة غادرة 
اخترق���ت جس���ده النحي���ف وصعدت 

بروحه إلى السماء.
خي���م الصمت عل���ى المنطق���ة قلياًل 
من ش���دة الصدمة، ثم هب الش���بان 
المتظاه���رون والف���رق الطبي���ة نحو" 
عبد الله" الذي يلفظ أنفاس���ه األخيرة 
إلنقاذه والجريح ال���ذي افتداه بروحه، 
لك���ن دع���وات القدر كان���ت أقوى من 
محاوالته���م، فبمج���رد رفع���ه عل���ى 
"الش���يالة" صعدت روحة إلى السماء، 
فلم يتمالك زمالؤه الذين لم يتوقعوا 
أن يفارقه���م دون ع���ودة، أنفس���هم 
م���ن الصدمة وهول المش���هد، ففقد 
بعضهم الوعي ،وآخرون اس���تمروا في  
إنعاش قلبه مرددين " عبد الله ما مات".   
وارتقى المس���عف عبد الل���ه القططي 
)22عاما( شهيدًا، جراء إصابته برصاص 
االحتالل اإلس���رائيلي في ظهره، شرق 
محافظ���ة رفح جنوب قط���اع غزة، خالل 
أداء عمله اإلنس���اني في جمعة" الحرية 

والحياة لغزة". 

�سدمة ال�ست�سهاد 
كانت الشمس قد شارفت على المغيب 
عندما تلق���ت العائلة اتص���ااًل هاتفيًا 
من أحد الٌمس���عفين الذين كانوا برفقة 
الش���هيد، ُيعلمهم بخبر استش���هاد " 
عبد الله" ليك���ون بمثابة صدمة أصابت 
قلب والدت���ه،  فلم يُكن س���هاًل عليها 
تقبل الخبر، الذي لم يتجاوز س���ويعات 
على اللق���اء األخير مع ابنه���ا المحبوب 
على مائدة غذاء الجمعة، والذي أطعمها 

بيديه. 
صرخ���ت الوال���دة بأعل���ى صوتها "ما 
تقولوش عبد الله مات"، وبدأت بارتداء 
ثيابها عل���ى درج المن���زل، في حين 
يحاول من حوله���ا تهدئتها، إلى أن 
فق���دت الوعي ونقل���ت لتلقي العالج 
ف���ي ذات المستش���فى الت���ي يرقد 
بها نجلها داخ���ل " ثالجات الموتى، 
أسرعت صوب  اس���تيقاظها  وبمجرد 
غرف���ة الموتى، وألقت جس���دها فوق 
الشهيد تحتضنه تارة وأخرى ترجوه 
أال يفارقها " ارجعلي يما، ما بقدر على 

فراقك". 
بصوٍت مرتجف ودموع حبيس���ة، تقول 
وال���دة الش���هيد:" الفراق صع���ب جدًا، 
كنت دايمًا أحزن على أمهات الشهداء، 
لكن اليوم ش���عرت بألمه���م الحقيقي، 
استش���هاد عب���د الله كان صدم���ة النا، 
م���ش قادرة أصدق أنه م���ات، بروح بدور 
علي���ه بغرفته وبرن عل���ى جواله لكن ما 

بجاوبني". 
وتتابع بحرقة:" عبد الله كل جمعة بطلع 
على الحدود عش���ان ينق���ذ المصابين، 
كنت أحكيل���ه يما ما ت���روح من خوفي 
عليه، كان يهديني ويقول يما ما تخافي 
احنا بأم���ان ما بصير النا اش���ي أنا بس 
بنقل المصابين والشهداء"، مستدركًة:" 
لكن الجمعة هادي قالي والله يما هادي 
آخر جمعة حش���ارك فيها ما تخافي، ما 
توقعت تكون فعال آخر جمعة اله، فكرت 

بحكي هيك عشان يهديني". 
وأضاف���ت األم المكلومة، والدموع تحرق 
وجنتيه���ا:" عبد الل���ه كان يؤدي واجبه 
اإلنس���اني، ما أذى حد وم���ا كان يحمل 
س���الح في اي���ده، كان حامل الش���اش 
األبيض وبعض األدوات الطبية البسيطة 
لينقذ الجرحى"، متس���ائلة:" شو الذنب 
اللي عمله ابني عش���ان يقتله االحتالل 
بهذه الطريقة؟، ما شافه وهو البس الزي 

األبيض اللي بدل على إنه مسعف؟". 
وأنه���ت حديثها قائلة:" عب���د الله كان 
قمري المضيء، ضحكت���ه البيت، روحه 
مرحة وحنون، أغلى عليا من كل أوالدي، 

لكن االحتالل حرمنا منه". 

خل�ست احلكاية
" مثل كل جمعة رايح على الحدود، بس 
هالجمعة غير أنا رايح مثل أي شب ثائر 
بدافع عن وطنه وأرضه مش هاممنا شو 
مبتغى المسيرة وشو هدف كل تنظيم 

من هادي المسيرات، اللي بهمنا أرضنا 
وعرضن���ا.. من اآلخر ش���اردين من موت 
لموت، لعل الموت الثاني أرحم من األول، 
خلصت الحكاية..." تلك الكلمات كانت 
آخ���ر ما نش���ره الش���هيد القططى على 
صفحته الش���خصية ) فيسبوك(، لعله 
يس���تطيع من خاللها تلخيص حكاية 
ش���عبه الذي اغتاله الموت في س���بيل 

عشق بالده.   
وبقل���ب يكتوي بالحس���رة، يق���ول والد 
الشهيد :" في الفترة األخيرة كنت أتوقع 
بكل لحظه أن يأتي خبر استشهاد عبد 
الله، ألنه كان يتمنى الش���هادة بشدة 
ودائم���ًا يتحدث عنها ومع كل ش���هيد 
ينقل���ه يقول " نياله استش���هد ياريت 
أن���ا مكانه"، لكن ما توقعت أن يأتي خبر 
استشهاده بهذه الس���رعة وأن يصبح 

التمني حقيقة".
وأردف بألم يعتصر قلبه: "عبد الله كانت 
أمنيت���ه الوحيدة يتخرج م���ن الجامعة 
ويكون مس���عفًا، وعندما بدأت مسيرات 
العودة أصبح يعمل متطوعًا ضمن فريق 
نبض الحياة، كان يشعر بسعادة كبيرة 
ألنه ُيس���اهم في إنقاذ أبناء شعبه وأنه 

ُيقاوم بمهنته". 
بعد ابتسامة حزينة، استذكر الوالد آخر 
حوار دار بينه وبين الش���هيد:" عبد الله 
تخرج من الجامعة قبل أيام كان سعيدًا 
جدًا، قالي شو بدك تجبلي هدية، جاوبته 
هديت���ك أحلى عروس ب���دي أجوزك مع 

أخوك وأفرح فيكم س���وا، حينها رفض 
بش���دة وق���ال ما ب���دي أتج���وز أي بنت 
بالدنيا"، مضيف���ًا:" الحمد لله ابني تزوج 

من حور العين، ونال أفضل شهادة". 
الدولي ومؤسس���ات  المجتمع  وطال���ب 
حقوق االنس���ان بإج���راء محكمة دولية 
لمحاس���بة االحتالل اإلسرائيلي الذي لم 
يترك جريمة إال وارتكبها بأبناء الشعب 

الفلسطيني. 

نظرة الوداع 
القلوب  لحظات قاسية ومشاهد تدمي 
ألمًا، فبمجرد دخول جثمان الشهيد عبد 
الله منزل العائلة بحي تل السلطان غرب 
رفح، إللقاء نظرة الوداع عليه، أسرع األهل 
واألحبة لرؤية ذلك الوجه المضيء، وطبع 
قبلة أخيرة على جبينه، بينما كان زمالؤه 

المسعفون فيذرفون الدموع لرحيله. 
أما والدته المكلومة جلست بجوار نجلها 
الملفوف بعل���م بالده وردائ���ه الُملطخ 
بالدماء، وهمس���ت في أذن���ه " طلبتها 
ونلته���ا يما، الله يقدرن���ي على فراقك 
ويجمعني فيك بالجن���ة يا حبيبي"، ثم 
ضمته بقوة لصدرها لعله يساند صبرها 
ويقوي عزيمتها، ليبقي الصمت والبكاء 
بالقلب أش���د وجعًا عل���ى رحيل قمرها 
الُمضيء، ومن ثم انطلق الموكب باتجاه 
مقبرة الش���هداء ليروي جثمانه  الطاهر 
الث���رى، وس���ط هتافات المس���عفين " 

بالروح بالدم نفديك يا عبد الله".

لن يحضر حفل تخرجه من الجامعة 
الشهيد »القططي«.. حكاية

 مسعف أنهتها »إسرائيل« برصاصة
غزة/ دعاء احلطاب: 

بينما كانت ال�سم�س تلملم �ستات اأ�سعتها، 
ور�سا�سات جنود الحتالل الإ�سرائيلي تن�سب 
نحو  املتظاهرين العزل على احلدود ال�سرقية 

ملدينة رفح، كان مالك الرحمة » عبد اهلل 
القططي« يقف على بعد اأمتار قليلة من ال�سياج 

الفا�سل يبدل قفازاته البي�ساء امل�سبوغة 
بالدماء، وعيونه تراقب الأحداث بيقظة، حتى 

اإذا ما �سقط اأحد امل�ساركني م�سابًا اأو �سهيدًا 
ت�سييع جثمان ال�سهيد  عبد اهلل القططي برفح         ) ت�سوير/ اأ�سرف اأبو عمرة (ُيهرول اإليه لنت�ساله. 

رام الله/ االستقالل:
 واصل األسير ضرار أبو منشار )39 عامًا( من سكان مدينة 
الخلي����ل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 29 من الش����هر 
الماضي، احتجاجًا على اس����تمرار تجديد اعتقاله اإلداري 

منذ أكثر من عام.
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أن األسير أبو منشار 
القابع في سجن عوفر حاليًا، يعاني من هبوط بالوزن ومن 
آالم بالمفاصل وهزل عام وألم بالخاصرتين وأوجاع بالكلى.

وأوضح����ت، أن أبو منش����ار اعتقل بتاري����خ 2017/6/9 بعد 
اقتحام منزله وتفتيش����ه، وبعد أس����بوع أصدرت محكمة 
االحت����الل بحقه قرارًا إداريًا مدته س����تة أش����هر، وقبل أن 
تنته����ي المدة تم تجديد األم����ر اإلداري بحقه لمرة ثانية 
ثم ثالثة، ليكون قد أمضى في االعتقال اإلداري حتى اآلن 

13 شهرًا.
ويذكر أن أبو منشار، أسيٌر سابق اعتقل عدة مرات، وأمضى 
في س����جون االحتالل ما يزيد عن ثماني س����نوات، 4 منها 

قضاها في االعتقال اإلداري.

األسير أبو منشار مضرب 

عن الطعام منذ 14 يومًا



2018االثنين    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    2143913

 دولة فل�سطني 
 املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة

في القضية الحقوقية رقم 907/2013
في الطلب رقم 734/2013

المس���تدعي / س���هيل نعمان منصور زويد من غزة اليرموك – من سكان غزة - 
هوية رقم 96085386

  وكيله المحامي / تامر خضر عكيلة – غزة الرمال بجوار شركة جوال 
المستدعى ضدهما /

1-بهاء وائل محمد غربية - من سكان غزة       وكيله االستاذ/  صافي الدحدوح           
2-راغب جهاد راغب الش���رفا- من س���كان غزة – ش���ارع طموس – مجهول محل 

اإلقامة حاليا 
 ))مذكرة حضور بالنشر((

إلى المس���تدعى ضده: راغب جهاد راغب الشرفا من سكان غزة شارع طموس – 
س���ابقا ) مجهول محل اإلقامة حاليا ( بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى 
محكمة البداية بغزة في القضية المرقومة أعاله استنادا إلى ما يدعيه في الئحة  
دعواه ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة البداية بغزة 
ف���ي نظر هذا الطلب وعمال بالمادة )20( من قان���ون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم )2لس���نة 2001( وبناء على قرار السيد قاضي محكمة البداية في 
الطلب رقم 2013/ 734  الصادر بتاريخ 10/6/2018 م الس���ماح لنا بتبليغك عن 

طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتضي علي���ك أن تحضر له���ذه المحكمة ي���وم ) االربع���اء( الموافق 
)05/09/2018( التاسعة صباحا كما يقتضي عليك إيداع جوابك التحريري خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك إنك إذا تخلفت عن ذلك 

فسينظر في القضية باعتبارك حاضرًا . 
حرر في 08/08/2018                            ))مع االحترام((

   رئي�س  قلم حمكمة  البداية  بغزة 
     الأ�ستاذ : حممد مطر

إعــالن صادر عن بلدية رفح
تأجير محالت مبنى المركز التجاري – برفح

  تعلن بلدية رفح عن ط���رح مزايدة بالظرف المختوم لتأجير محالت في 
مبنى المركز التجاري  لبلدية رفح وذلك في تمام الس���اعة العاش���رة من 
صب���اح يوم الثالث���اء الموافق 2018/08/14 في الطاب���ق الثاني – ) قاعة 

االجتماعات(  في مبنى بلدية رفح.                       
   فعل���ى كل من يرغب في دخول المزايدة بالظرف المختوم واس���تئجار 
محل في المركز من المحالت الفارغة يمكنه االطالع على مخططات المركز 
التجاري الفارغ منها والمطروحة لإليجار وكذلك معاينة المكان المعاينة 

التامة و النافية للجهالة وفق الشروط التالية :�
1. دفع المبلغ كاماًل عن سنة مقدمًا عند رسو المزاد.

2.مدة اإليجار ثالث سنوات فقط قابلة للتجديد بموافقة البلدية.
3.يحق للبلدية زيادة اإليجار بنسبة 5% سنويًا بعد الثالث سنوات األولى.

4.دخول المزاد مفتوح أمام الراغبين من سكان محافظة رفح.
5.المزايد الذي يرسو عليه محل ال يجوز له الدخول والمزايدة على محالت أخرى.

6.يت���م دفع تأمين ابتدائي بقيمة  10% من المبلغ داخل المظروف قبل 
دخول المزاد.

7.الشروط أعاله جزٌء ال يتجزأ من شروط قبول دخول المزايدة والمصادقة 
على العقد الحقًا.

8.يخض���ع هذا التأجير لقان���ون اإليجارات الجديد رقم  5 لس���نة 2013 
وتعديالته .

وتقبلوا فائق الحرتام والتقدير
تحريرًا في 2018/08/12 

   رئي�س بلدية رفح
اأ.�سبحي اأبو ر�سوان

                                                             State of  Palestine                                                     دولــة    فل�سطيــــن 
    Ministry of local Affair                               وزارة احلـكــم املحـلــي  
Rafah Municipality                                                            بلـدية رفـح

غزة/ االستقالل:
أوعز وزير الصحة بحكومة الوفاق جواد عّواد مس���اء األحد، 
بإرسال األدوية الالزمة لعالج السرطان غًدا إلى مستودعات 

وزارة الصحة في قطاع غزة.
وحسب قول وزير الصحة في بيان مقتضب فإنه »سيجري 
إرسال األدوية غًدا )اليوم(، كما جرت العادة بتوفير كافة 
األدوية والمس���تلزمات الطبية الالزم���ة لعالج المواطنين 
في كاف���ة المحافظات الش���مالية والجنوبي���ة«. وكانت 
وزارة الصحة في غ���زة أعلنت  أمس توقف تنفيذ العالج 
الكيماوي لمرضى الس���رطان في مستش���فى الرنتيسي 

التخصصي.
وأرج���ع الناط���ق باس���م وزارة الصحة في غزة د. أش���رف 
القدرة، س���بب توقف تقديم الع���الج الكيماوي لمرضى 
الس���رطان إلى نفاد العالج الكيم���اوي باإلضافة إلى نفاذ 
عقار »النوبوجين« المس���تخدم لرفع المناعة لدى مرضى 

السرطان من المستودعات.
وأش���ار إلى نف���اد 80 % م���ن أدوية الس���رطان في غزة، 
األمر الذي يجعل كاف���ة البروتوكالت العالجية غير قابلة 
للتطبي���ق تمامًا مما يضع حياة مئ���ات المرضى في خطر 
حقيقي إن لم يتم انهاء االزمة الدوائية لهم بشكل فوري.

من جهته، أكد د.طلحة بعلوش���ة رئيس قس���م صيدلية 
االورام بمستش���فى الرنتيس���ى لألطف���ال عل���ى توقف 
البروتوكالت العالجية لمرضى أورام القولون والمستقيم 
 FOLFOx,« جراء نفاذ أدويته���م، وخاصة بروتوك���والت

.»FOLFIRI, XELOX
وأش���ار إلى أن اس���تمرار نفادها من مخازن وزارة الصحة 
بغزة سيعرض هؤالء المرضى الى تراجع صحتهم نتيجة 

االنتظ���ار الطويل لحين توفر العالج، منوهًا إلى أن تكلفة 
هذه العالجات فى الس���وق المحلى باهظة الثمن فى ظل 
الظروف االقتصادية التي يعانى منها قطاع غزة. وأوضح 
أن هذا المرض اللعين ال يحتمل أية فرص انتظار لتوريد 
األدوية خاصة وأن عددًا من المرضى لديهم منع أمني وال 
يستطيعون مغادرة قطاع غزة وبالتالي يضطرون انتظار 
توفير العالج لهم في غزة ما يهدد حياتهم، ويتس���بب 

بمزيد من األلم والحزن للمرضى وذويهم.
من جهته، طالب مركز »حماية« لحقوق اإلنس���ان، رئيس 
الس���لطة بإنهاء كافة االجراءات المتخذة ضد غزة وإنهاء 
كافة األزمات المتعلقة بالقطاعات االنس���انية المختلفة، 

وعلى رأسها أزمة قطاع الصحة.

كما دعا المركز حكومة الوفاق إلى اتخاذ التدابير الفورية 
الالزم���ة، إلنقاذ مئ���ات المرضى، مطالًب���ا منظمة الصحة 
العالمية لس���رعة التدخل لحل األزمات المتعلقة بالقطاع 

الصحي، وإنهاء معاناة المرضى.
يذكر أن هناك 6100 مريض أورام من كبار الس���ن، و460 
مريضًا من األطفال يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى 
الرنتيسي بغزة، إلى جانب وجود 1700 مريض أورام كبار 

في مستشفى غزة االوروبي بخان يونس.
ويعاني قطاع غزة حالًيا من أزمات معيش���ية وإنس���انية 
وصحية حادة، جراء مواصلة فرض الحصار اإلسرائيلي منذ 
2007، وتفاقمت منذ فرض الس���لطة جملة من العقوبات 

منذ العام الماضي تطال بعضها المرضى في القطاع.

الصحة برام الله تعلن إرسال أدوية سرطان لغزة اليوم

وزارة ال�سحة يف غزة تعلن توقف عالج مر�سى ال�سرطان

غزة/ االستقالل:
 كّرم����ت اإلدارة العام����ة لإلرش����اد والتربي����ة 
والخاصة ب����وزارة التربية والتعلي����م العالي، 
119 طالب����ًا وطالبة م����ن ذوي اإلعاقة والذين 
نجحوا وتفوقوا في امتحانات الثانوية العامة 

"اإلنجاز" للعام الحالي 2018.
وحضر التكريم، مدير عام اإلرش����اد والتربية 
الخاص����ة د. أحمد الحواج����ري، ومدير اإلغاثة 
الطبية د. عائد ياغي، ومدير الجمعية الوطنية 

لتأهيل ذوي االعاقة جمال الرزي، ونائب مدير 
عام اإلرش����اد خالد أبو فضة الطلبة المكرمين 

وذويهم.
وقّدم الحواج����ري التهنئة للطلبة الناجحين، 
مؤك����دًا على فخره به����ذه الكوكبة من الطلبة 
الذين تحدوا الصعاب ووصلوا للنجاح والتميز 
متمنيًا لهم مس����تقباًل باهرًا ف����ي حياتهم 

العلمية والعملية.
ولفت الحواجري، إلى أن الوزارة ورغم الظروف 

الصعبة وش����ح الموارد إال أنه����ا تضع وتنفذ 
الخط����ط والبرامج النوعي����ة وتقديم الخدمة 
التعليمية لش����عبنا واالهتمام بشكل خاصة 
بالطلبة ذوي االحتياج����ات الخاصة وفق مبدأ 

التعليم للجميع.
وقدم الحواجري الش����كر لجميع المؤسسات 
التي تتعاون مع الوزارة في هذا الشأن ومنها 
اإلغاث����ة الطبية والجمعي����ة الوطنية لتأهيل 

ذوي اإلعاقة، مطالبًا بالمزيد من التعاون.

»التعليم« تكّرم الناجحين في »اإلنجاز« من ذوي اإلعاقة

الخليل/ االستقالل:
 أوصى مشاركون في ملتقى فلسطين األول للتوظيف والريادة، بضرورة توجيه 
الطالب لدراس���ة تخصصات تقنية ومهنية وتشجيع االس���تثمار في القطاع 
الزراعي لزيادة االعتماد على المنتج الزراعي الوطني والعمل على تصديره للخارج.

وأكد المشاركون في الملتقى الذي عقدته غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل في 
الضف���ة الغربية، خالل حفل افتتاح أرض الخليل للمعارض "هيبرون إكس���بو"، على 
ضرورة التركيز على األفكار الريادية لدى الشباب ودعمها بهدف التقليل من نسبة 

البطالة في صفوفهم، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة بكافة السبل المتاحة.

 مجتمعون يوصون الطلبة 
بدراسة التخصصات المهنية

غزة/ االستقالل: 
كثف قسم مراقبة األغذية ومنح التراخيص الصحية في بلدية غزة جهوده الرقابية على 
محالت بيع األغذية والسكاكر استعدادا الستقبال عيد األضحى المبارك الذي يصادف 

يوم الثالثاء المقبل الحادي والعشرون من شهر آب /  أغسطس الجاري .
وذكر رئيس القسم رشاد عيد أن طواقم القسم تعمل حاليا بوردية صباحية واحدة يوميا 
وأخرى تعمل يومين في األسبوع في ساعات المساء لزيادة مراقبة األسواق ومحالت بيع 

األغذية السيما المنتجات الغذائية التي يكثر اإلقبال عليها في العيد .
وأضاف أن س���اعات انقطاع التيار الكهربائي الطويل���ة خالل اليوم تلحق أضرارًا بالمواد 
الغذائية التي تحتاج لتبريد كاللحوم واأللبان، داعيًا المواطنين لتقنين ش���راء الس���لع 

الغذائية خاصة في فصل الصيف والذي ترتفع به درجات الحرارة .
وأوضح أن طواقم القس���م نفذت خالل ش���هر يوليو / تموز الماضي نح���و ) 455( زيارة 
كشفية على محالت بيع األغذية واألسواق المطابخ والمخابز ومحالت بيع اللحوم المجمدة، 

والبقاالت، ومخازن ومستودعات تخزين األغذية . 
وبي���ن أن���ه تم إتالف خالل نفس الفت���رة نحو ) 19( طنا من األغذية الفاس���دة، وتحرير 
)23( إخطارا و ) 7( مخالفات لغير الملتزمين بالشروط الصحية المعمول بها لدى البلدية 
وجه���ات االختصاص األخرى .  وأفاد أنه تم إجراء )133( كش���فا صحيا على المهن في 
المدين���ة بغرض تجديد أو إصدار رخص جديدة منه���ا: ) 100( بغرض التجديد و) 33( 
بغرض استصدار رخصة جديدة لمهنة، باإلضافة إلى الكشف على ) 17 ( شكوى وردت 

للقسم للتأكد من صحتها وإعداد تقرير عنها التخاذ اإلجراء المناسب لمعالجتها .
وبين أن أهم الش���روط التي يتم على أساس���ها منح الرخصة ه���ي مالئمة المكان الذي 
س���تقام عليه الحرفة من حيث الس���عة والتهوية واإلضاءة، والتأكد من سالمة تخزين 
المواد الغذائية بطريقة صحية وس���ليمة، واس���تخدام أواٍن في صناعة المواد الغذائية 
من معدن اليص���دأ، باإلضافة إلى التأكد من خلو العاملين في مهن تصنيع األغذية من 
األمراض المعدية بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم . ولفت عيد أن طواقم القسم تراقب 
بش���كل دوري محالت بيع وتخزي���ن وصناعة األغذية في المدين���ة، للتأكد من التزامها 
بالشروط الصحية المعمول، مؤكدًا أنه يتم تحويل أي مخالف للشروط الصحية لمحكمة 

البلدية من أجل اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه حفاظًا على صحة وسالمة المواطنين.

بلدية غزة تكثف جهودها 
الرقابية استعدادًا لعيد األضحى

غزة/االستقالل:
حجبت وزارة التنمية االجتماعية في حكومة الوفاق الوطني 200 
أسرة من قطاع غزة من برنامج التحويالت النقدية لألسر الفقيرة.

وقال وكيل الوزارة بغزة يوسف إبراهيم في تصريح له، "إن هذا 
الحجب طبيعي وهو نتيجة تغيرات حصلت على وضع األس���رة 

نفسها".
وأض���اف أن "الباحثين يتلق���ون معلومات حول وجود وس���يلة 
دخل لألس���رة أو س���جل تجاري أو امتالك قطعة أرض وما شابه، 
وتم التأكد من المعلومات عبر الفحص الميداني، وبالتالي عدم 
اس���تحقاقية تلقيها المخصصات"، مشيرًا إلى أن األمر تم بعد 
عرض الحاالت عل���ى لجنة الحجب المركزية في ال���وزارة، والتي 

بدورها اتخذت قرار الحجب.
وأفاد إبراهيم بأن عدد األس���ر التي تتلقى مس���اعدات البرنامج 

حالًيا في قطاع غزة نحو 71 ألف أسرة.
وبدأت وزارة التنمية االجتماعية يوم أمس، بصرف المخصصات 

النقدية لمستفيديها في قطاع غزة والضفة الغربية.
ويس���تهدف برنامج التحويالت النقدية األسر التي تقع تحت 
خط الفقر الش���ديد واألسر المهمشة التي تقع بين خطي الفقر 
الوطني، والشديد وعلى وجه التحديد األسر التي تضم أشخاًصا 
من ذوي اإلعاقة أو المسنين أو األيتام أو أصحاب األمراض المزمنة 

أو أسر ترأسها نساء، وتصرف هذه الدفعة كل ثالثة أشهر.
وتصل قيمة المساعدات شهرًيا إلى 130 مليون شيكل، موزعة 
على أكثر من 111 ألف أس���رة في الضفة والقطاع، ويتم صرفها 

مرة كل ثالث شهور.

حجب 200 أسرة 
بغزة من برنامج 

الشؤون االجتماعية

بعد اإلعالن عن توقف عالج المرضى أمس
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دولة فل�سطني
 حمكمة �سلح رفح 

لدى حمكمة �سلح رفح املوقرة

في الطلب رقم: 495 /2018
في الطلب 511 /2018
المستدعي / محمد علي موسى الحلبي – خانيونس – ابراج القلعة 

وكيله المحامي / مازن وافي – خانيونس – شارع القصيله – برج عبد الحكيم شبير 
المس���تدعى ضدهم :-   1 – جهاد علي موس���ى الحلبي رفح – الش���ابورة – الس���وق 

المركزي – مجهول اإلقامة .
2- حمدي علي موسى الحلبي رفح – الشابورة – السوق المركزي – مجهول اإلقامة .

3- عبد الفتاح علي موسى الحلبي رفح – الشابورة – السوق المركزي – مجهول اإلقامة .
4- موسى علي موسى الحلبي رفح – الشابورة – السوق المركزي – مجهول اإلقامة .

  مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في الطلب رقم 2018 / 495

  بناء علي القرار الصادر بتاريخ     6/ 8/ 2018     
إلى المس���تدعى ضدهم  المذكورين أعاله بما أن المس���تدعي تق���دم بالطلب رقم 
495/2018م موضوعه اثبات حاله ومنع لدى محكمة صلح رفح لذلك يقتضي عليكم 
ان تودعوا قلم هذه المحكمة  ردكم التحريري خالل خمسة يوما  من تاريخ تبليغكم 

هذ ه المذكرة علما بانه تحدد له جلسة  الخميس 6/9/2018 للنظر الطلب .
وليكن معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمس���تدعي أن يسير في 

طلبه حسب األصول 
تحريرا في 6/8/2018م

    رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح
اأكرم حممد اأبو طعيمة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة غزة ال�سرعية البتدائية 

إعالن وراثة صادر عن 
محكمة غزة الشرعية 

قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقع���ة من مختار عائلة صالح بغزة 
مؤرخ���ة في 2018/8/12م تتضمن أن / صل���وح بنت محمود بن علي 
سويسه المش���هورة ش���عت توفيت بتاريخ 1954م وانحصر ارثها 
الش���رعي واالنتقالي في أوالدها المتولدين لها من زوجها المتوفى 
قبلها تاج الدين بن إس���ماعيل بن سالمه شعت وهم الذكور محمد 
وعبد اللطيف وفايق ورمضان واالناث وهن مكرم وش���كريه وخالديه 
ثم بتاري���خ 2017/3/8م توفي عبد اللطيف المذك���ور وانحصر ارثه 
الشرعي واالنتقالي في أوالده المتولدين له من زوجته المتوفاة قبله 
انشراح بنت نظمي بن محمود السقا وهم الذكور طالل ونضال ووليد 
ونداء وتاج الدي���ن واالناث وهن ماجدة ومها فقط وال وارث للمتوفاة 
المذكورة سوى من ذكر وليس لها وصية واجبة او اختيارية وال أوالد 
كبار توفوا حال حياتها وتركوا ورثة فمن له حق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة غزة الش���رعية خالل سبعة أيام من تاريخ 

النشر.
وحرر في 1/ذي الحجة/لسنة 1439 هجري الموافق 2018/8/12م

قا�سي غزة ال�سرعي 
بالل داوود اأبو خاطر

غزة/ خالد اشتيوي:
أكدت جمعية أهالي عس���قالن، يوم 
أمس األحد، أن االعتداء اإلس���رائيلي 
الغاش���م عل���ى مؤسس���ة س���عيد 
المسحال للثقافة والفنون في مدينة 
غ���زة، والذي يعد ثاني أكبر مس���رح 
ثقافي في قطاع غزة، يكشف إصرار 
العدو على النيل من الهوية الثقافية 

الفلسطينية.
وأدانت الجمعي���ة والتي تضم )54( 
وقفة  خ���الل  فلس���طينية،  عائل���ة 
نظمتها على أنقاض المبني الثقافي 
المدمر، ه���ذه الجريمة الصهيونية 
للمراكز  اإلس���رائيلي  واالستهداف 
والمؤسسات المدنية والثقافية في 

قطاع غزة .
واعتبرت الجمعية، أن هذه الجريمة 
تؤك���د عل���ى فش���ل إس���رائيل في 
مواجه���ة الوعي الفلس���طيني، كما 
تؤكد عل���ى النهج الدم���وي لقوات 
االحت���الل الت���ي ال تراع���ي القي���م 
واالتفاقات  والثقافي���ة  االنس���انية 
الدولي���ة الت���ي تنص عل���ى حماية 

الموروث الثقافي للشعوب.

وأش���ارت إلى أن العدو األول للمحتل 
يتمث���ل بالثقافة والوع���ي ومن هنا 
جاءت الحرب الشرس���ة على عناوين 
الثقافة ومرتكزاته���ا في غزة وهي 
عل���ى رأس اولوي���ات االس���تهداف 

الصهيوني.
الصهيونية  الغطرس���ة  أن  ونوهت 

واالس���تخدام للقوة الغاش���مة ضد 
المؤسسات المدنية والثقافية وضد 
االطفال والنس���اء والشيوخ لن يثني 
الش���عب الفلس���طيني عن مواصلة 
المس���ير نحو العودة والتحرير مهما 
بلغت التضحيات، وس���يعيد بناء ما 

تم تدميره من جديد.

وطالب���ت الجمعية بض���رورة االتجاه 
نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية 
المبنية على الش���راكة الحقيقية مع 
الكل الفلس���طيني لكي نتمكن من 
الصهيونية،  الغطرس���ة  مواجه���ة 
معلنة عن دعمها للحراك الس���لمي 

في مسيرات العودة.

جمعية »أهالي عسقالن« تدين استهداف مؤسسة المسحال

جانب من الوقفة التي نظمتها جمعية اأهايل ع�سقالن بغزة اأم�س     ) ال�ستقالل (

الزوايدة/ االستقالل:
أعلن قس���م العالقات العامة وقل���م الجمهور في بلدية الزواي���دة، أنه تلقى خالل  
النصف األول من العام الحالي نحو 512 معاملة تتعلق بخدمات البلدية المختلفة، 
موضح���ًا أن وح���دة قلم الجمهور س���هلت التواص���ل مع المواطني���ن إلنجاز هذه 

المعامالت بأقصى سرعة ممكنة. 
وأوضح القس���م، أن المعامالت توزعت على قطاع���ات مختلفة كالصرف الصحي 
والمي���اه والنظاف���ة والط���رق والتنظيم وقطاع���ات أخرى ت���م تحويلها لجهات 
االختصاص في البلدية لمعالجتها وتم إعالم المواطنين بالردود فور تلقيها من 

األقسام المختلفة.
وبين أن معامالت قس���م التنظيم احتلت المرتبة األولى بعدد 220 معاملة تنوعت 
بي���ن اذن بن���اء والحصول على بيان مخطط الش���روط التنظيمي���ة والموافقة على 
االرتدادات وتس���جيل لإلس���منت،  فيما احتلت معامالت  الحصول على تقسيط 
وتخفيض على الرسوم وبراءة ذمة مالية المرتبة الثانية بعدد 100 طلب فيما جاءت 
شكاوي الصحة والبيئة وقطاع النظافة والمياه في المرتبة الثالثة وبلغت80 شكوى. 
وتنوعت المعامالت األخرى ما بين اشتراكات مياه وعدم ممانعة كهرباء والحصول 
على خدمات كاس���تئجار مكان على ش���اطئ البحر وترخي���ص الحرف وبلغت 100 

معاملة.
وأفاد القس���م أنه تم استقبال الش���كاوى عبر بوابات من خالل صفحة البلدية على 
الفي���س بوك،  ومجموع���ات الواتس آب واالتصاالت الهاتفي���ة على أرقام البلدية 

المختلفة .
وأوضح القسم، بأن استيفاء المواطنين للوثائق واألوراق المطلوبة يسرع من إنجاز 

المعامالت، وأن القسم يبذل جهوده إلنجاز المعامالت بأقصى سرعة ممكنة.

غزة/ االستقالل: 
اإلس���المية  الرابط���ة  نظم���ت 
للطلبة  ميدانية  زي���ارات  حملة 
الدراس���ي  للع���ام  الخريجي���ن 
الحالي 2018 من كافة جامعات 
وكلي���ات المحافظة الوس���طى، 
وضم الوف���د الهيئ���ة االدارية 
للرابط���ة ومنس���قي الجامعات 

بالمحافظة.
منس���ق  يوس���ف خطاب  وأكد 
مل���ف الجامع���ات أن الرابط���ة 
تعمل بكل جد واجتهاد من أجل 
تكريم الطلبة الخريجين تقديرًا 
أثناء فترة  لجهدهم وتعبه���م 
دارستهم الطويلة في الجامعة.

وأش���ار خطاب إل���ى أن الرابطة 
وضع���ت خطة لخدم���ة الطلبة 
سيتم تنفيذها داخل الجامعات 
المحافظ���ة  ف���ي  والكلي���ات 
الطلبة  , داعيا كافة  الوس���طى 
إلى التواصل مع أمراء الجامعات 

لالستفادة من خدمات الرابطة.
الخريجين  الطلبة  وبدورهم عبر 
عن شكرهم الكبير للرابطة على 

دورها الريادي الكبير في انجاح 
وتقديم  التعليمية  المس���يرة 

أفضل الخدمات لهم.

الطلب���ة  تكري���م  ت���م  حي���ث 
الخريجين بتوزيع دروع تكريمية 

وشهادات تقديرية.

الرابطة اإلسالمية تزور الطلبة الخريجين للعام الحالي 2018 

غزة/ االستقالل:
أطلقت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، مشروع توثيق بيانات 

.)GIS( شبكة الكهرباء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
وأفادت الش���ركة في بيان وصل االستقالل نسخة منه، أن المشروع 
انطلق م���ع بداية الع���ام الجاري، ويعد م���ن أهم وأبرز المش���اريع 

االستراتيجية في الشركة.
وذكرت أن من شأن هذا المشروع عند اكتماله توفير الوقت والجهد 
والمعلومات الدقيقة عن المش���تركين لالس���تفادة منها كقاعدة 
بيانات صحيحة في أي مش���اريع وطنية قادمة تخدم عجلة التنمية 
في القطاع وتتكامل مع المش���اريع الوطنية األخرى في المؤسسات 

الشريكة.
ولفتت الشركة إلى أن المشروع أحدث خالل فترة عمله نقله نوعية 
على تجهي���ز قواعد بيانات صحيحة تعمل عل���ى توفير معلومات 

وبيانات دقيقة عن شبكات الكهرباء في قطاع.
من جانبه، قال مساعد المدير العام التنفيذي لشركة التوزيع 
ماهر عايش: إن مش���روع توثيق ش���بكة الكهرباء باستخدام 
نظ���ام )GIS( هو حلم من أحالم ش���ركة توزي���ع الكهرباء، وقد 

تحقق أخيًرا.
وأوضح عايش أن المش���روع سيعمل على تحقيق منظومة متكاملة 
من خالل توثيق الش���بكات والتحكم باألحمال وكافة مس���تلزمات 

شبكة الكهرباء الفنية عن طريق برنامج "اسكادا".

»كهرباء غزة« توثق بيانات 
GIS شبكتها باستخدام

بلدية الزوايدة تنجر 512 معاملة 
خالل النصف األول من 2018

رام الله/االستقالل:
 جدد المتحدث الرسمي باس���م الحكومة يوسف المحمود، مطالبة العالم بالتدخل 

العاجل والضغط على حكومة االحتالل لرفع الحصار عن قطاع غزة.
وشدد المحمود، على أن النداء التحذيري القائل بوقف المصانع وانهيار القطاعات 
الحياتية الذي أطلقه القطاع يستدعي تحركًا عالميًا وتحمل المجتمع الدولي بكافة 

مؤسساته وهيئاته ومنظماته مسؤولياته القانونية واالخالقية تجاه الشعب.
وشدد على أن الحصار اإلسرائيلي أساس المخاطر الكبرى التي باتت تفرض تهديدًا 
على وجود ابناء الشعب وعلى المصالح الوطنية العليا، ويشكل االحتالل واالنقسام 

السبب وراء استمرار تعقيد المشهد الفلسطيني على كافة المستويات.
وأك���د أن المخرج الوحيد من المأزق الداخلي الحالي هو اس���تعادة الوحدة الوطنية 
وانهاء االنقس���ام المبني على أساس تمكين الحكومة بشكل كامل وشامل واكمال 

إنجاز خطواته كما تم االتفاق عليه برعاية مصرية.
وحمل المحمود المسؤولية الكاملة والتبعات الوطنية واألخالقية والدينية والقانونية 
للذي يرفض تحقيق المصالحة وانهاء االنقسام من أجل الشعب والقضية ومن اجل 
توحيد الصف الفلس���طيني لمواجهة تحديات االحتالل والتحديات االستعمارية 

الجديدة.
وأك���د عل���ى أن بعض أطراف االنقس���ام يفضلون الهروب م���ن تحقيق المصالحة 
الوطنية، االمر الذي يضيف مخاطر اخرى وعوامل تهديد جديدة للمش���روع الوطني 

برمته.

الحكومة تطالب بالتدخل 
العاجل لرفع الحصار عن غزة
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دولة فل�سطني 
   املجل�س الأعلى للق�ساء

  لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة 

  في القضية رقم 2017/ 326
     في الطلب رقم 2018/ 1917

امام األستاذ / أحمد المطوق                            قاضي محكمة صلح غزة
سكرتارية: دعاء السوافيري 

المدعى : عمران العبد محمد أبو جبة – غزة – الرمال – هوية رقم )910555622(
  غزة الرمال خلف كلية الشرطة -  مقابل فضائية الكتاب 

  وكيله المحامي / عوني الشياح 
المدعي عليهما : 1- ايفون حبيب لطيف الفرا )عياد قبل الزواج( غزة الرمال شارع 

عمر المختار سوق الدهب محالت عياد ) المقيمة في امريكا ( .
 مجهولة محل اإلقامة

2- موسى سعاد عيسى – غزة شارع عمر المختار- سوق الذهب محالت عياد 
نوع الدعوى : تنفيذ عيني 
تاريخ االيداع :26/4/2012

تاريخ الجلسة : األحد 6/5/2018
الحضور : حضر األستاذ / محمود حميد المتمرن لدي وكيل المدعي

 ولم يحضر المدعى عليهما لسبق السير بحقهما حضوريا
  لكل ذلك

 باسم الشعب العربي الفلسطيني 
 الحكم

حكمت المحكمة بتنفيذ عقد االتفاق على بيع المحرر بتاريخ 21/12/2016   المبرز ضمن 
المبرز )م/1عدد 3( تنفيذا عينيا وذلك بتس����جيل ما مس����احته )16م 2( ستة عشر متر 
مربع الواقعة في القسيمة رقم )29( قطعة رقم )691(من اراضي محلة الدرج بغزة بإسم 
المدعي / عمران العبد محمد ابو جية وش����طبها عن اسم المدعي عليها األولي / ايفون 
حبيب لطيف القرا )عياد قبل الزواج( وإش����عار دائرة تس����جيل األراضي "الطابو"  بغزة 

بذلك وتضمين المدعي عليهما بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة .
حكم����ا صدر وأفهم علنا اليوم األحد المواف����ق 6/5/2018  بحضور المتمرن لدى وكيل 

المدعي واعتبار المدعى عليهما حاضرين .
     قا�سي ال�سلح 
  ال�ستاذ / اأحمد املطوق
نبلغ���ك ايها المدعي عليها األولي أنه وبتاري���خ 6/5/2018  قد صدر بحقك الحكم 
المذك���ور أعاله وعليه نبلغك صوره عنه حس���ب االصول حتى يتس���نى  لكم إتخاد 

المقتضى القانوني حسب االصول قبل ان يصار إلى تنفيذه حسب االصول
  رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة 
    ال�ستاذ : عمار قنديل 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة غزة ال�سرعية

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة غزة الشرعية

ُقدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة الس���رحي المؤرخة في 
2018/8/11م تتضمن أن مصطفى بن درويش بن مصطفى السرحي من أهالي 
محلة الزيتون بغزة قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في سنة 1917م تقريبًا وكان 
أبواه متوفيين حال حياته ولم يتزوج بأي واحدة من المسلمات ولم ينجب من 
األوالد احد وقد انحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي في عمه الشقيق شحادة بن 
مصطفى بن حس���ين السرحي ثم بتاريخ 1972/4/17م توفي شحادة المذكور 
وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في أوالده المتولدين من زوجته المتوفاة قبله 
عزيزة بنت حس���ين بن علي خليفة المشهورة الس���رحي الذكور وهم شعبان 
ودرويش ومصطفى وفايق واالناث وهن : ثريا وجميلة وس���هيلة، ثم وبتاريخ 
1998/2/28م توفي ش���عبان المذكور وانحصر الشرعي واالنتقالي في زوجته 
وصفية بنت أحمد بن إس���ماعيل البحطيطي المش���هورة السرحي وفي أوالده 
المتولدي���ن له منها الذكور وهم : محمد وجمال وأحمد ومحمود وعادل واالناث 
وهن : فريزة ونزه���ه ومنال، ثم وبتاري���خ 2011/9/29م توفي محمد المذكور 
وانحصر الش���رعي واالنتقالي في والدته وصفية المذكورة وفي زوجته ماجدة 
بنت محمود بن يوسف الهندي المشهورة السرحي وفي أوالده المتولدين له 
منها الذكور وهم : شعبان ومحمود وأحمد وسامي واالناث وهن : ليندا وشهيرة 
وزكية وأماني وبتاريخ 2013/10/15م توفيت وصفية المذكورة وانحصر ارثها 
الش���رعي واالنتقالي في أوالده���ا المتولدين لها من زوجه���ا المتوفي قبلها 
ش���عبان المذكور الذكور وهم جم���ال وأحمد ومحمود وع���ادل واإلناث وهن : 
فريزة ونزهة ومنال وفي أبناء ابنها المتوفي قبلها محمد المذكور وهم الذكور 
ش���عبان ومحمود وأحمد وس���امي واإلناث وهن : ليندا وشهيرة وزكية وأماني 
وبتاريخ 2015/2/6م توفي أحمد بن ش���عبان بن شحادة السرحي وانحصر ارثه 
الشرعي واالنتقالي في زوجته زكية بنت فهمي بن صبحي السرحي وفي أوالده 
المتولدين له منها الذكور وهم إس���ماعيل وايهاب ومحمد وحس���ن وحسين 
واإلناث وهن : أمل وألفت وليس للمتوفين المذكورين س���وى من ذكر وليس 
لهم وصية واجبة أو اختيارية وليس لهم أوالد كبار توفوا حال حياتهم وتركوا 
ورثه، ومن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة غزة الش���رعية 

خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وحرر بتاريخ 2018/8/11م

قا�سي غزة ال�سرعي
بالل داوود اأبو خاطر

غزة /دعاء حطاب:
أغلق العشرات من أهالي الشهداء يوم أمس األحد مؤسسة رعاية أسر الشهداء 

والجرحى غرب مدينة غزة، ومنعوا موظفيها من الدخول إليها.
وقال المتحدث باس���م اللجنة الوطنية ألهالي الشهداء عالء البراوي: إن أهالي 
الش���هداء منعوا موظفي المؤسسة من الدخول للمقر؛ احتجاًجا على ما قالوا إنه 
"تالعب مستش���ار الرئيس للش���ؤون الدينية محمود الهباش بأسمائهم في 
كشوفات الحج لهذا العام، وللمطالبة بصرف مخصصات شهداء عدوان 2014".

وأحدثت هذه الوقفة ش���جاًرا اندلع بين أهالي الش���هداء والموظفين؛ مما دفع 
الشرطة للتدخل وفض الشجار.

ويواصل أهالي الشهداء تنظيم وقفات اسبوعية للمطالبة بصرف مخصصاتهم 
المالية أسوة بشهداء الشعب الفلسطيني، فيما ترفض السلطة الفلسطينية 

صرف مخصصاتهم بداعي وجود أزمة مالية.
وكش���ف مدير مؤسس���ة رعاية أسر الش���هداء والجرحى في غزة محمد النحال 
)أبو جودة( الثالثاء الماضي عن إحالته للتقاعد على خلفية احتجاجه على إدارة 
ملف مكرمة حج أهالي الش���هداء في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن لجنة ُشّكلت من 

العاملين في المؤسسة إلدارتها خالل المرحلة المقبلة.
وُتق���ّدم الس���عودية كل ع���ام مكرمة حج أللف من ذوي الش���هداء، وتقّس���م 
بالمناصفة بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ويتم اختيار أهالي الشهداء 

للحج بناء على تاريخ استشهاد أبنائهم.

غزة/ االستقالل: 
بغزة  اإلس���المية  الجامعة  اختتم���ت 
احتف���االت تخري���ج الف���وج الس���ابع 
والثالثي���ن ال���ذي أطلقت عليه اس���م 
"أف���واج الحرية" بتخريج دفعة جديدة 
من خريجي وخريجات كلية االقتصاد 
والعل���وم اإلداري���ة ف���ي تخصص���ي: 
المحاس���بة باللغة العربية، المحاسبة 

باللغة اإلنجليزية.
 وأقي���م حف���ل التخري���ج ف���ي قاعة 
المؤتم���رات الكبرى بمرك���ز مؤتمرات 
الجامع���ة، بحض���ور الدكت���ور محمد 
سعدي العكلوك نائب رئيس مجلس 
األمن���اء، وأعضاء من مجل���س األمناء، 
إس���ماعيل  ناصر  الدكتور  واألس���تاذ 
فرح���ات رئيس الجامعة اإلس���المية، 
وأعضاء من مجلس الجامعة، واألستاذ 
الدكتور محم���د إبراهيم مقداد عميد 
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، وجمع 
م���ن أعض���اء الهيئتي���ن األكاديمية 
والعلوم  االقتص���اد  بكلية  واإلداري���ة 
اإلداري���ة، ولفي���ف م���ن المهتمي���ن 
والمختصي���ن من أصحاب الش���ركات 
والمؤسس���ات في القطاعات التجارية 
واالقتصادي���ة واإلدارية، وحش���د من 

الخريجين والخريجات وذويهم.
وفي كلمته أمام حف���ل تخريج دفعة 
جديدة م���ن طلب���ة كلي���ة االقتصاد 

والعلوم اإلدارية، أكد الدكتور العكلوك 
أن الجامعة اإلس���المية وفية للمجتمع 
من  اإلس���المية،  واألمة  الفلس���طيني 
المرتكزة  خ���الل تقدي���م خدماته���ا 
عل���ى القيم اإلس���المية، وقيم الفطرة 
النابعة  بالمعايير  وااللتزام  الس���وية، 
من الدين اإلسالمي، مضيفًا: " الجامعة 
ل���ن تتراجع عن تقديم خدمة التعليم 
الممي���ز والنوع���ي، رغ���م كل الظروف 
الصعبة التي مرت عل���ى الجامعة من 

حصار، والدمار الذي لحق بالمباني".
وأش���ار الدكت���ور العكل���وك إل���ى أن 
أبن���اء الجامع���ة م���ن الخريجي���ن في 

كل المج���االت والتخصص���ات أثبتوا 
ونجاحه���م  وقدراته���م،  جدارته���م 
المبهر، واجتهادهم في دراس���تهم، 
والتحقوا بس���وق العم���ل، وعملوا في 
عالية،  بوظائ���ف  المؤسس���ات  أغلب 

وأماكن مرموقة.
وف���ي كلمته���ا نيابة ع���ن الخريجين 
مرام  الخريج���ة  قال���ت  والخريج���ات، 
أيمن س���ليلة :"أن الجامعة اإلسالمية 
رفعت مكانتهم ف���ي المجتمع، نظرًا 
لما تحتويه من المختب���رات والمباني 
الحديثة واألجهزة الحديثة والمواكبة 
للتط���ور التقن���ي"، فضاًل ع���ن وجود 

المؤهل،  واإلداري  األكاديم���ي  الكادر 
لتزويده���م بكافة العل���وم والمعرفة، 
وتوصيلها بطرق سهلة تساعدهم في 

حياتهم العلمية والعملية.
وقدرت الخريجة سليلة جهود األهل 
في توفي���ر األجواء المناس���بة لهم، 
وتشجعيهم على مواصلة مشوارهم 
التعليم���ي، وتمن���ت أن تبق���ى في 
الجامعة اإلسالمية لتستقي من بحر 
علومه���ا المليء بالمعرف���ة، وأوصت 
الخريجي���ن والخريج���ات بالتحل���ي 
بالصب���ر والق���وة، لمواجهة مصاعب 

الحياة. 

الجامعة اإلسالمية تختتم احتفاالت تخريج الفوج السابع والثالثين 

جانب من احتفالت تخريج الفوج ال�سابع والثالثني باجلامعة الإ�سالمية بغزة 

رام الله/ االستقالل:
أعلن وزير الصحة ج���واد عواد عن افتتاح الوفد 
الطبي لوزارة الصحة 3 عيادات في مكة المكرمة 

لخدمة حجاج فلسطين.
وأضاف عواد، في بي���ان صحفي يوم أمس، أن 

الوفد الطبي بدأ بمعاينة المراجعين للعيادات، 
وس���يبذل قص���ارى جه���ده لخدم���ة حجاجنا 

ورعايتهم.
وأش���ار إلى توفر األدوية والمس���تلزمات 
الطبية في هذه العيادات والتي ستعمل 

على مدار الساعة إلى حين انتهاء موسم 
الحج.

يش���ار إل���ى أن حوالي 7400 حاج فلس���طيني 
يؤدون هذا العام مناس���ك الح���ج في األراضي 

الحجازية.

الصحة: افتتاح 3 عيادات لخدمة حجاجنا في مكة المكرمة

أهالي الشهداء بغزة يحتجون 
على التالعب بكشوفات الحج 

رام الله/ االستقالل:
دعا وزير األوقاف والش���ؤون الدينية يوسف ادعيس، وسائل اإلعالم إلى توخي 
الحذر في تناقل األخبار المتعلقة بحجاج فلسطين، خاصة فيما يتعلق باألخبار 

االنسانية، لما لهذا األمر من أهمية في التعامل مع مشاعر أهالي الحجاج.
وطالب ادعيس، ف���ي بيان صحفي  يوم أمس األحد، وس���ائل اإلعالم ومرتادي 
وسائل التواصل االجتماعي، بأخذ المعلومة فقط من بعثة الحج اإلعالمية التي 

تتواجد مع الحجاج بشكل لحظي.
وأكد أن حجاج فلس���طين بخير وصح���ة جيدة وقد وصلت طالئ���ع الحجاج من 

المدينة المنورة وأدوا العمرة برفقة مرشدي الوزارة وطواقمها.

األوقاف تدعو وسائل اإلعالم
 لتوخي الحذر عند نقل أخبار الحجاج

غزة/ االستقالل:
اس���تنكرت اللجنة الوطنية الفلس���طينية للتربية والثقافة والعل���وم، االعتداءات التي 
وصفتها ب� الهمجية اآلثمة التي نفذها طيران االحتالل اإلس���رائيلي على أبناء الشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة باآلونة األخيرة.
وقالت اللجنة في بيان لها، أن التصعيد اإلس���رائيلي األخير، أسفر عن استشهاد ثالثة 
مواطنين وإصابة عدد منهم، باإلضافة لتدمير مؤسسة مركز سعيد المسحال الثقافي، 

ونسف 5 طوابق تحتوي على مسرح ومكتبة ومكاتب للجمعيات الثقافية.
وناشدت اللجنة الوطنية، كافة المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق اإلنسان، وفي 
مجال الثقافة، وعلى رأسها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونسكو«، 

للوقوف في وجه هذه التعديات ضد أبناء شعبنا في القطاع.
ودعت اللجنة الس���تنفار الجهود من أجل حماية الوضع الثقافي في قطاع غزة والقدس 
المحتلة، لما لهذه المدن من نصيب األسد باالعتداءات اليومية، في محاولة من االحتالل 

لمحو الهوية الوطنية والثقافة األصيلة للشعب الفلسطيني.
وطالبت بضرورة والتركيز على إعادة إعمار هذه المرافق الهامة من أجل النهوض بالواقع 
الثقافي للش���باب، ومجابهة عملية كي الوعي التي يقوم بها االحتالل بش���كل مقصود 
ومدروس، والذي يهدف فيها إلى زعزعة الحياة اليومية من خالل إقفال كافة األبواب أمام 

حرية التعبير عن الرأي والممارسات الثقافية.

دعوة لحماية الوضع 
الثقافي في غزة

مكة المكرمة/ االستقالل:
أعلن وزير األوقاف والش���ؤون الدينية الشيخ يوسف إدعيس، يوم أمس األحد، 
عن وفاة الحاجة سالمة محمود أحمد اللوح )84 عاما( من سكان مدينة دير البلح 

وسط قطاع غزة، في مكة المكرمة.
وأك���د إدعيس، أن الحاجة اللوح توفيت داخل مقر إقامتها في فندق الس���فير 
الماسي بمكة المكرمة، ونقل جثمانها عبر سيارة إسعاف تابعة للهالل األحمر 

السعودي، لمواراتها الثرى في مكة المكرمة.

وفاة حاجة من حجاج قطاع 
غزة في مكة المكرمة
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أعلن أنا المواطن/ عب���د المعطي جهاد عبد المعطي  
جودة عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل 
رقم )800297236( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حس���ام ابراهي���م خليل ابوصيام  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905401931( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم اكرم عيد سهمود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926717539( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد موسى عبد ربه العديني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
803568005فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

دولة فل�سطني 
  املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة ال�سلح بغزة املوقرة 

في القضية رقم 1707/2014      
في الطلب رقم 2018/ 1836

امام االستاذ: احمد المطوق    قاضي الصلح
سكرتارية : دعاء السوافيري
تاريخ االيداع : 17/11/2014

المدعى: احمد طالل محمد نطط- من سكان غزة الشيخ رضوان                            
 وكيله المحامي حمزة المصري

المدعي علي���ه: مصباح صائب مصباح العاجز – س���كان غزة تل االس���الم – برج 
مشتهى رقم 1 )مجهول محل االقامة حاليا(

نوع الدعوى : حقوق مالية 
قيمة الدعوى :)26923شيكل( ستة و عشرون الف و تسعمائة و ثالثة و عشرون شيكل .

جلسة يوم الثالثاء 2018/3/27 م
الحضور: حضر االستاذ: عبد الرحمن ابو راس المناب عن وكيل المدعي

ولم يحضر المدعى عليه لسبق السير بحقه حضوريا
 فلهذه االسباب 

 باسم الشعب العربي الفلسطيني 
 //الحكم// 

حكم���ت المحكمة بالزام المدعى عليه: مصباح صائب مصباح العاجز بدفع مبلغ و 
قدره )9316شيكل( تس���عة االف و ثالثمائة و ستة عشر شيكل للمدعي: احمد 
طالل محمد نطط مقابل حقوق العمالية محل الدعوة وتضمين المدعى عليه بدفع 

مبلغ و قدره مائتي شيكل اتعاب المحاماة.
حكم���ا صدر وافهم علنا الي���وم الثالثاء 2018/3/27 بحض���ور المناب عن وكيل 

المدعي  و اعتبار المدعى عليه حاضرًا

قا�سي حمكمة ال�سلح
  الأ�ستاذ: احمد املطوق

نبلغ���ك أيه���ا المدعى عليك أن���ه و بتاريخ 2018/3/27 قد ص���در بحقك الحكم 
المذك���ور و علي���ه نبلغك صورة عنه حس���ب األصول حتى يتس���نى لكم اتخاذ 

المقتضى القانوني حسب االصول قبل أن يصار الى تنفيذ حسب األصول .

   رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة
  الأ�ستاذ: عمار قنديل

وبينت المواطنة أم أحمد ل�"االس���تقالل" أن موس���مي 
المدارس وعيد األضحى مرهقان جدا بالنس���بة للعائلة 
الت���ي لديها عدد كبي���ر من األبناء، ف���كل واحد منهم 
يحت���اج إلى ميزانية مالية تقدر بنحو 70 ش���يكل، كي 
يتمكن من ش���راء مالبس تس���تخدم للمدرسة وكذلك 

لعيد االضحى المبارك .
ولفتت إلى أن الفترة الواقعة بين عيد الفطر واألضحى 
قليلة، وبذلك تجد صعوبة في شراء مالبس جديدة لكل 
مناس���بة، خاصة أن عيد األضح���ى يتزامن مع بدأ العام 

الدراسي الجديد .
وأظهرت نتائج مس���ح اجراه االحصاء الفلسطيني في 
الرب���ع األول من العام الجاري إلى أن نس���بة الفقراء في 
الضف���ة الغربية وصلت 13.9%، بينما وصلت نس���بة 
الفق���راء الى ما يزيد عن نصف الس���كان في قطاع غزة 
، فقد بلغت 53.0%، أي تفوق نس���بة الفقر في الضفة 

الغربية بحوالي أربعة أضعاف . 

خ�سارة فادحة
وتشهد أسواق قطاع غزة حركة شرائية ضعيفة ، قبل 
أسبوع من حلول عيد األضحى المبارك ، وقبل بدء العام 
الدراسي الجديد نهاية الشهر الجاري ، إذ سجلت القوة 
الش���رائية انخفاضا ملموس���ًا خالف توقعات أصحاب 
المح���الت التجارية، بأن ترتفع حج���م مبيعاتهم قبل 
موسم العيد وبدء المدارس مع حملة التخفيضات التي 

طالت الكثير من السلع . 
محمد أبو عميرة صاحب محل كتكوت لمالبس األطفال، 
كان أحد الباعة الذين انخفضت توقعاتهم في ارتفاع 
نسبة الربح ؛ بسبب ضعف الحركة الشرائية للمواطنين 
، على الرغم من تدني أسعار السلع و التي تتناسب مع 

أصحاب الدخل المحدود . 
وأك���د أبو عمي���رة ل�"االس���تقالل" أن نس���بة البيع على 
المالب���س الخاصة بعيد األضح���ى والمدارس تراجعت 
بش���كل كبير مقارنة بالعام الماضي،  موضحا أن نسبة 

التراجع وصلت لنحو %90 . 

وبي���ن أن خس���ارته تتضاعف يومًا بعد اآلخر، بس���بب 
األم���وال التي تدفع أج���رة للمح���ل وللعاملين وللمولد 
الكهربائ���ي الذي يضطر لتش���غيله النقطاع الكهرباء 
س���اعات طويلة، دون أن يس���ترد أو يعوض ش���يئًا من 

خسارته في البيع .
وأشار إلى أنه مع إغالق معبر كرم أبو سالم فإن الخسائر 
الت���ي يتكبده���ا ت���زداد ، إذ إن غالبي���ة البضاعة التي 
اس���توردها لموس���مي العيد والمدارس محجوزة طرف 
االحتالل اإلس���رائيلي، ويدفع يومي���ًا ثمن بقائها في 
المخازن ، دون االستفادة من بيعها أو محاولة ارجاعها 

للتجار. 

انخفا�س كبري 
وخس���ر تجار قط���اع غزة الره���ان على نش���اط الحركة 
الش���رائية مع ب���دء عيد األضح���ى والعام الدراس���ي ، 

فاألوض���اع االقتصادية تذهب إلى أس���وأ درجاتها في 
القطاع المحاصر للعام الثاني عش���ر، وبات االنخفاض 
الحاد في حركة األسواق، مشهدا ممال للبائعين الذين 

علقوا بضاعتهم المختلفة بأشكالها المختلفة. 
فالكثي���ر من محاوالت أبو أن���س المصري صاحب محل 
رهف للمالب���س ، تذهب أدراج الرياح في اقناع الزبائن 
بشراء مالبس لموسم العيد والمدارس ألبنائهم بسعر 

زهيد يتناسب مع قدرتهم الشرائية . 
وأوض���ح المصري ل�"االس���تقالل" أنه ف���ي ظل األوضاع 
االقتصادية الصعبة للمواطنين، خاصة مع تدني نسبة 
رواتب الموظفين، انخفضت نس���بة البيع بشكل كبير، 
مقارن���ة مع األعوام الماضية، مش���يرًا  إل���ى أنه لجأ الى 
خفض كميات المالبس الذي يقوم بش���رائها وعرضها 
في المحال الخاص به نظرًا لتوقعه قلة الطلب عليها في 

ظل االوضاع الصعبة التي يعشها قطاع غزة .

وبين أنه كصاحب محل كان يعول كثيرا على تعويض 
خس���ارته خالل العام على موس���مي العيد والمدارس 
، إال أن توقعاته لن تتحقق في ظل اس���تمرار االوضاع 
الصعبة ف���ي قطاع غزة ، الفتًا إلى أنه عمل على اإلعالن 
عن تخفيض���ات على ج���زء كبير م���ن المالبس داخل 
محل���ه ؛ لعله يتمكن من تعويض جزء من ماله ودفع ما 
عليه من التزامات للتجار ، وتتمكن العائالت من ش���راء 
مالبس ألبنائها ، وتكون بمثابة طوق نجاة لذوى الدخل 

المحدود في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة. 

و�سل حلد النهيار
بدوره، أكد د. محمد مقداد الخبير االقتصادي والمحاضر 
بكلية التجارة بالجامعة اإلس���المية أن قطاع غزة وصل 
لح���د االنهيار، بع���د تدهور األوض���اع االقتصادية في 
القطاع وانخفاض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية 
و األزمة المالية التي تعيش���ها " أون���روا " وموظفو غزة  

وارتفاع نسبة البطالة إلى نحو %50 .
وقال مقداد ل�"االس���تقالل ":" إن األسواق كانت تشهد 
حركة نشطة في موسمي عيد األضحى والمدارس خالل 
األعوام السابقة، إال أن العام الجاري اختلف األمر كثيرَا 
مع تدهور األوضاع االقتصادية وارتفاع نسبة البطالة " .

و أضاف: " أن انخفاض نس���بة الرواتب أدت إلى ضعف 
القوة الشرائية ، مما تسبب بركود حركة األسواق، وتكبد 

أصحاب المحالت والتجار خسائر مادية فادحة ". 
وأش���ار إلى أن العديد من أصحاب المحالت التجارية لم 
يتمكنوا من دفع االلتزام���ات المادية عليهم من ثمن 
للبضائ���ع، مما جعلهم عرضة للس���جن على بند الذمم 
المالية ،  والعديد أعلنوا إفالس���هم وأغلقوا محالتهم 

، لقلة البيع وعدم قدرتهم على شراء بضائع جديدة . 
وفرضت السلطة الفلسطينية إجراءات عقابية قبل أكثر 
م���ن عام على القطاع وش���ملت العقوبات خصم رواتب 
موظفي الس���لطة وقطع للكهرب���اء وإيقاف التحويالت 
الطبية للمرضى وتجميد نق���ل التحويالت المالية الى 

القطاع.

موسما العيد والمدارس.. ضعف تسوق يهد »حيل« التجار  
غزة/ �سماح املبحوح:

بجي��وب �سب��ه فارغة تتنق��ل اأم اأحم��د باأطفالها 
الثالث��ة من حمل لآخ��ر يف �سوق ال�سي��خ ر�سوان، 
لعله��ا جت��د �سالته��ا يف اأح��د املح��الت التجارية، 

وتتمك��ن مب��ا حتمل��ه م��ن نق��ود قليل��ة ل�س��راء 
مالب�س مدر�سية لأبنائها تتنا�سب كذلك مع عيد 
الأ�سحى املبارك. اأم اأحمد التي دفعتها الظروف 
املادية ال�سعبة، ل�سراء »بنطال جينز واحد لكل 

اب��ن من اأبنائها لكي يرتديه ف��رة العيد وكذلك 
املدر�سة، و�سراء بلوزة اأو قمي�س فقط، ل�ستكمال 
ك�سوتهم، هي ما تبحث عنه يف املحالت التجارية 

وجاءت لل�سوق من اأجله، كما اأو�سحت.

غزة/ سماح المبحوح:
دع���ت لجنة المتابع���ة للفصائل والق���وى الوطنية 
واإلس���المية ي���وم أمس األح���د المجتم���ع الدولي 
لمحاكم���ة قادة االحتالل اإلس���رائيلي على جرائمه 
المرتكب���ة بح���ق الش���عب الفلس���طيني الس���ّيما 

بمسيرات العودة وتصعيده األخير على قطاع غزة.
ج���اء ذلك خ���الل مؤتمر صحف���ي عقدت���ه اللجنة 
فوق أنقاض مقر مؤسس���ة مبنى المس���حال الذي 
استهدفه االحتالل مؤخًرا في تصعيده على قطاع 

غزة الخميس الماضي.
وطالب القيادي عن حركة فتح عماد األغا خالل كلمة 
ممثلة عن لجن���ة المتابعة للفصائل األمم المتحدة 
والمجتمع الدولي بالتح���رك العاجل من أجل وقف 
العدوان االحتالل بحق غزة، »وأعمال القتل والقصف 

التي تمارس أمام مرأى ومسمع العالم«.
واستش���هد في الجمعة الماضية خالل مس���يرات 
العودة وكسر الحصار 3 مواطنين وهم علي العالول 

وأحمد أبو لولي والمسعف عبد الله القططي بنيران 
رشاشات دبابات االحتالل.

ودعا األغا كافة المؤسس���ات الحقوقية واإلنسانية 
إلى تحمل مس���ؤولياتها بحماية المدنيين خاصة 
األطف���ال والنس���اء، ومن���ع اس���تهدافهم من قبل 
االحتالل، ومالحق���ة مرتكبي الجرائ���م وتحويلهم 

لمحكمة الجنايات الدولية.
وطالب المجتم���ع الدولي بإدان���ة االحتالل وقادته 
كمجرم���ي حرب بحق ش���عبنا، وانتهاكهم للقانون 
الدول���ي والقانون الدول���ي اإلنس���اني، مؤكدًا على 
التمّس���ك باألرض والمش���روع الوطني الفلسطيني 
ومقاوم���ة أم���ام صلف االحت���الل بكل ق���وة وتحٍد 
وصمود. وأك���د األغا أن جماهير ش���عبنا ومقاومته 
س���يواصلون موحدي���ن مواجهة جرائ���م االحتالل 
المنظمة بكل أشكال المقاومة خاصة الشعبية عبر 
اس���تمرار مسيرات العودة وكس���ر الحصار بزخمها 

الشعبي وأدواتها السلمية.

رام الله/ االستقالل:
ق���ال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن »إس���رائيل« تحاول جر 
المنطقة إل���ى المزيد من العنف والدم���ار وتقويض قضيتنا 
بتصعيد العدوان على غزة وقصف مؤسساتها الثقافية وقتل 
األبري���اء. وأضاف الحمد الله، خالل كلمته في افتتاح »البرنامج 
التدريبي اإلفريقي« في المدرس���ة الوطنية لإلدارة في رام الله 
يوم أمس األحد، أن الجيش اإلسرائيلي قتل منذ بدء مسيرات 
الع���ودة، أكثر من 170 مواطًنا، بينه���م الطفلة »بيان خماش« 
التي ال يتجاوز عمرها العام ونصف ووالدتها الحامل، وما يزيد 
عن 24 طفال وثالثة مسعفين، عدا عن استهداف التجمعات 
البدوية في الق���دس ومحيطها.  وأردف: »أك���دت القيادة أن 
تحقيق المصالحة وإنهاء االنقس���ام، ه���و المدخل الحقيقي 
لتعزي���ز قوة قضيتن���ا الوطنية ووضع المجتم���ع الدولي عند 
مسؤولياته في لجم إسرائيل وإلزامها بإنهاء احتاللها والعودة 

إلى الشرعية الدولية وحل الدولتين«.

الحمد الله: »إسرائيل« 
تجر المنطقة للدمار 

بالتصعيد بغزة

الفصائل تدعو لمحاكمة قادة 
االحتالل على جرائمه بغزة

ّ
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التهديد اإلس���رائيلي األخير باغتيال 
ق���ادة المقاوم���ة الفلس���طينية في 
غزة انعكاس طبيع���ي ألزمة حكومة 
نتنياه���و الت���ي حاول���ت م���ن خالل 
جول���ة التصعي���د األخي���رة تغيي���ر 
غزة  واس���تباحة  االش���تباك  قواع���د 
وإبقاء الحص���ار والمبادرة إلى عقوبات 
متج���ددة اعتق���ادًا منه���ا أن م���ا لم 
تحققه في الح���روب الثالثة األخيرة 
خالل العقد الماضي يمكن ان تنجزه 
اآلن متغاضي���ة عن الحقائ���ق التي 
تولدت وفرضت نفس���ها في س���ياق 
المواجهة مع االحت���الل ومتغافلة ان 
االغتياالت سالح قديم إذا لجأت إليه 
مج���ددا فلن تك���ون نتائجه مختلفة 
عن الس���ابق فهي توهم نفسها ان 
هذا الس���الح يرهب ق���ادة المقاومة 
التراجع  عليه���م  ويفرض  ويردعهم 
عن التمسك بنهج المقاومة والرد على 
اإلرهاب اإلس���رائيلي ووقف مسيرات 
العودة وحالة االشتباك الشعبي التي 
الورقية  الطائرات  في سياقها تطلق 

والبالونات الحارقة.
ما يتجاهله نتنياه���و وقادة أجهزته 
األمني���ة ان االغتي���االت كانت س���ببًا 
في انتق���ال الصراع إلى محطات أكثر 
اش���تعاال وردودًا واسعة من المقاومة 
وتجذير نهجه���ا والتفاف الجماهير 
حوله���ا فه���ي أكدت س���ابقًا والحقًا 
أن ما ينس���حب على كوادر المقاومة 
المدنيين  وأعضائها واس���تهدافات 
يجري على القيادات وبالتالي تسقط 
الدعاية اإلسرائيلية التي تحاول دق 
إس���فين بين المقاوم���ة وحاضنتها 
الشعبية، والتجارب القريبة والبعيدة 
أبان���ت ان أي اغتيال لم يؤد إلى وقف 
المقاومة ومئ���ات االغتياالت  مس���ار 
التي تمت في خارج وداخل فلسطين 
جعلت المقاوم���ة أكثر تصميمًا على 
التمس���ك بمواجهة االحت���الل وخير 
نموذج لذلك اغتيال مؤس���س حركة 
فتحي  الدكت���ور  اإلس���المي  الجهاد 

الشقاقي فبعد أكثر من 23 عامًا على 
اغتيال���ه فإن الجهاد اإلس���المي بات 
رقما صعبا الي���وم في معادلة الصراع 
وهو رس���م معادلة القصف بالقصف 

والرد على أي عدوان إسرائيلي.
بع���د 11 عامًا من الحص���ار والضغط 
والتوغالت  العقوبات  عبر  اإلسرائيلي 
واالغتي���االت والتمن���ي أن تغرق في 
البح���ر ال زال���ت غزة تش���كل معضلة 
إس���تراتيجية لالحتالل فما تس���ميه 
االنفص���ال عام 2005 ل���م يحل هذه 
المعضلة والره���ان على ان التضييق 
وس���وء األح���وال الحياتية س���يدفع 
الناس إلى الخروج إلى الشارع وانتشار 
الفوض���ى كان���ت نتائجه عكس���ية 
فم���ا ح���دث ان الن���اس خرج���ت إلى 
الحدود لتش���تبك مع االحتالل وتؤكد 
ان مخطط���ات االحتالل ف���ي توجيه 
الغضب الشعبي في اتجاه آخر سقط 
وأن معادلة الص���راع الوحيدة هي مع 
االحت���الل لتبقى غ���زة غصة في حلق 
االحتالل ومعادل���ة المواجهة والردع 
هي المنطق الوحيد في التعامل معه.

من الواضح ان االحتالل يحاول التهرب 
من االس���تحقاقات التي تفرضها غزة 
واالش���تباك  ومقاومتها  بصموده���ا 
ال���ذي فرضته مس���يرات  الش���عبي 
الع���ودة ونقل الصراع معه إلى مرحلة 
أخرى باتت تش���كل إرب���اكًا وتهديدًا 
ألم���ن مس���توطنيه الذي ه���رب جزء 
منهم إلى أماكن أخرى في فلسطين 
المحتل���ة وأخ���ذوا يعلن���ون أنهم ال 
يستطيعون البقاء في مستوطناتهم 
في ظ���ل أصوات الصواريخ وس���قوط 
الطائرات والبالون���ات الحارقة  وأمام 
ذلك ب���ذل االحت���الل جه���دًا لحرف 
االش���تباك إلى مواجهة عسكرية من 
خالل االستهدافات التي حدثت خالل 
األس���ابيع الماضية لعناصر المقاومة 
والت���ي ردت علي���ه بمعادلة القصف 
بالقص���ف وال���دم بال���دم م���ا اضطر 
االحتالل إلى وق���ف اعتداءاته وكلما 

عاد إليها عادت المقاومة للرد عليها، 
األم���ر الذي أظهر ضعف���ًا في موقف 
الحكوم���ة والجي���ش وظفت���ه بعض 
األحزاب للجدال واالستهالك المحلي 
انته���ى إلى التس���ريبات األخيرة عن 

العودة إلى سياسة االغتياالت.
نتنياهو يتهرب من جوهر المشكلة 
والحصار  االحت���الل  وهو  األساس���ي 
ويعمل عل���ى توظيف الحالة القائمة 
لرفع مس���ئوليته عن تدهور األوضاع 
في غزة ومن أجل إنهاء أس���ر جنوده 
في غزة ورب���ط تخفي���ف الوضع من 
خالل ما أس���ماه تس���هيالت حياتية 
ل���م تطبق فه���و أغلق معب���ر كرم أبو 
س���الم وهي خطوة تؤكد مسئوليته 
عن الحصار وس���وء الحال���ة الحياتية 
بغ���زة، فيما أضحى فصل اإلنس���اني 
عن السياسي مجرد ش���عار ال يحمل 
أي مضمون وجاءت من���اورة نتنياهو 
م���ع الجه���ود المصري���ة واألممي���ة 
لنص���ل إلى الوضع الراهن من تصاعد 
التوتر والمواجه���ة وكل التهديدات 
اإلسرائيلية سواء باالغتياالت أو عملية 
محدودة أو موسعة وتحفيز الجمهور 
اإلس���رائيلي ضد غزة لن تجدي نفعا 
فاالستحقاقات واضحة على نتنياهو 
وحكومت���ه وتهربه من المس���ئولية 
عما آل إليه الوضع في غزة س���يدخله 
في دوامة ربما تؤدي إلى س���قوطه مع 
الضغوط الداخلية التي تمارس عليه 
من أحزاب اليمين واليسار وانتخابات 
مبكرة قادمة فنتنياهو يمكن أن يبدأ 
المعركة باالغتياالت أو بشيء آخر لكنه 
ال يتحكم بنهايته���ا والقول الفصل 
الفلس���طيني  والش���عب  للمقاوم���ة 
ومعادلة ت���وازن ال���ردع وابقاء قواعد 
العنوان  س���تكون  الحالية  االشتباك 
الحالي في العالق���ة مع االحتالل اآلن 
ومس���تقبال مع اإلشارة إلى أن غزة هي 
جبهة صغيرة في الصراع فيما تبقى 
س���احة الصراع الواس���عة ف���ي باقي 

فلسطين المحتلة.

قواعد اشتباك جديدة ومفاعيل إسرائيلية

تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن »إس����رائيل« بصدد مواجهة عس����كرية قريبة مع 
حم����اس, توحي بعزم »إس����رائيل« توتير األجواء والدفع نحو المواجهة العس����كرية, والطريق األمثل لذلك 
هو العودة إلى سياس����ة االغتياالت ضد القيادات الفلسطينية السياسية والعسكرية, وقد ذكرت صحيفة 
هآرتس العبرية ان االحتالل الصهيوني يتجهز منذ أش����هر للعودة إلى سياس����ة االغتيال ضد قادة حركة 
»حماس« في قطاع غزة، في أعقاب حالة التصعيد المستمّرة منذ أشهر, كما تفّضل قيادة األجهزة األمنّية 
الصهيونّية، وفق الصحيفة، اس����تهداف »أصول إستراتيجّية« لحركة حماس، حيث يقوم الطيران الحربي 
الصهيون����ي بعمليات قصف لمواقع وأهداف داخل القطاع يزعم تبعيتها للفصائل الفلس����طينية وأنها 

أهداف عسكرية هامة وحساسة.
الع����ودة لسياس����ة االغتياالت في قطاع غزة في����ه مخاطرة كبيرة وحماقة قد يق����دم عليها االحتالل إلرضاء 
جبهت����ه الداخلية التي وجه����ت انتقادات الذعة في التعامل مع غزة,  وفش����ل االحتالل في وقف صواريخ 
المقاومة, أو مس����يرات العودة الكبري, أو وقف البالونات الحارقة, مما وضع حكومة نتنياهو في مأزق كبير, 
وجعلها تبحث عن مخرج, واعتقد أن تهديدها بالعودة لسياسة االغتياالت بمثابة خطوة للهروب إلى األمام, 
ومحاولة الحكومة الصهيونية حفظ ماء وجهها أمام اإلس����رائيليين, لكن ما ال تدركه الحكومة الصهيونية 
أن سياسة االغتياالت التي استخدمتها سابقًا, أدت لتطور ظاهرة العمليات االستشهادية داخل األراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 48, وأدت لزيادة العمليات الفدائية في القدس وداخل األراضي المحتلة عام 48, 
وتأجج الشارع الفلسطيني في الضفة وزيادة عمليات االقتحام في المستوطنات وزيادة االحتكاك بالجنود 
الصهاينة على الحواجز العسكرية في الضفة والقدس, وهذا ما يجب أن تعمل له »إسرائيل« ألف حساب 

قبل اإلقدام على جرائم التصفية للقادة الفلسطينيين.  
يج����ب أن ندرك ان معيار التهدئة الحقيقي لدى االحتالل الصهيوني هو معرفة مصير الجنود الصهاينة 
المحتجزين لدى القس����ام, فهذا يمثل ضغطًا كبيرًا وإحراجًا لحكومة نتنياهو أمام أس����ر الجنود الصهاينة 
المفقودين, فأهالي الجنود هم من طالبوا حكومة نتنياهو بتشديد ضرباتها لغزة وإسقاط حماس وإعادة 
احت����الل القطاع بعد ان نف����د صبرهم كما يقولون, وعج����زوا عن الحصول على معلوم����ة واحدة عن الجنود 
المفقودين  رغم كل الوس����اطات الداخلية والخارجية واإلقليمية والدولية والعربية واإلس����المية, نتنياهو 
يبحث عما يحفظ وجهه أمام كيانه ويحاول ان يفي بتعهداته التي قطعها على نفسه أمام اإلسرائيليين 
إبان حملته االنتخابية, وليس مس����تغربًا أن يخرج بتصريحات همجية يقول فيها : إن »إسرائيل« لن تقبل 
بأقل من »وقف كامل إلطالق النار« , نحن في خضم حملة ضد اإلرهاب في غزة وهناك تبادل للضربات ولن 
ينتهي األمر بضربة واحدة , حتى اآلن دمرنا مئات األهداف العسكرية لحماس وفي كل جولة من الهجمات 
يكّبد الجيش اإلسرائيلي حماس ثمنًا باهظًا , لن أكشف عن خططنا القادمة لكننا جاهزون للتنفيذ وهدفنا 

استعادة الهدوء لسكان الغالف.
ألي����س هذا أس����لوب من يبحث عن نصر حتى ول����و كان وهميا, أليس هذا قمة التخب����ط واالنهزامية, لقد 
فشلوا في كل شيء ورغم ذلك ال زالوا يسبحون في مستنقع الوهم حتى خرج علينا ما يسمى بوزير الطاقة 
اإلس����رائيلي، يوفال ش����تاينتيش ليقول: إن إس����قاط حكم حماس بغزة، من ضمن الخيارات اإلسرائيلية 
المطروحة على طاولة البحث، مضيفا نحن بالكابينت علينا رؤية الصورة العامة، وعدم التركيز على التوصل 
إل����ى تهدئة مع حماس، وإس����قاط حكم حماس خي����ارا مطروحا على طاولة البحث، ونح����ن نقترب من هذا 
الخيار« ليتكم تخرس����ون ألنكم تناقضون أنفسكم, فأنتم من ترسلون الوساطات للتفاوض حول التهدئة 
وتس����تجدون حماس ألجل معلومة عن جنودكم, وفي نفس الوقت تتحدثون عن إس����قاط حكمها, ليتكم 
تستطيعون الحفاظ على حكومتكم العتيدة التي تهتز األرض تحت أقدامها نظرا إلخفاقاتكم المتتالية, 
وتحاولون الحفاظ عليها قبل ان تفترسها معارضتكم المتربصة, فلتجربوا خياراتكم بما فيها خيار العودة 

لالغتياالت وستشاهدون النتائج سريعا وهى تتساقط كالوبال على رؤوسكم   .

عودة لالغتياالت
عامر خليل

ال زال الطي���ف الوطن���ي الفلس���طيني )وبضمنه الطيف 
اإلسالمي، كما يتوجب( عاجزًا عن تحقيق اصطفاف وطني 
ش���امل ومؤثر، لكبح السياسيات العباسية على صعيدي 
الوض���ع الداخل���ي واالجتم���اع، لترميم النظ���ام الوطني 
وإصالحه على أس���س دس���تورية وقانونية، وخنق النهج 

الفاجر المتفرد، وطي مرحلته مرة والى األبد.
لم يتبق لدى عباس، من وس���ائل تعليل بقائه واستمراره 
في تدمير الجيل الجديد والمؤسسات والنسيج االجتماعي 
والقانون والوثيقة الدستورية؛ إال بعض الكالم اللفظي عن 
معارضة ما يس���مى »الصفقة« في الوقت الذي يثابر فيه، 
هو نفس���ه، على التمهيد لها وتسهيل مهمة أصحابها، 
وسيكون جاهزًا بعد أن تقع الفأس في الرأس، لكي يقول 

كالمًا آخر. 
اليوم، اكتشفت »الجبهة الديموقراطية« أن اختالفها مع 
عباس حول جزئية إجرائية ومتطلبات سياسية محقة، 
يكفي ألن يشملها التخوين ومنطق االتهام باألجندات 
المش���بوهة. معنى ذلك، أن ال فائدة من التودد لعباس 
ومجاراته وتمرير ممارس���اته. فهو ال يريد شريكًا ال من 
فتح نفس���ها التي ال يتقبل منها س���وى الطراطير، وال 
يريد ش���ريكًا من فصائل منظم���ة التحرير الوازنة التي 
لديها رؤاها، وال ش���ريكًا من حم���اس بالطبع. فالتحدي 
اليوم يقع على كادر فتح المنتشر في أرجاء الدنيا، وعلى 

الجبهتين الش���عبية والديموقراطية، وحزب الش���عب 
و«المبادرة الوطنية« ومعهم حم���اس. فهذه الكيانات، 
بات���ت معنية باصطفاف وطني إليق���اف المهزلة. لكن 
هذه الكيانات ال زالت عاجزة عن األخذ بمقتضيات حراك 
سياس���ي ديموقراطي، عل���ى قاعدة التواف���ق، يبدأ من 
المجلسين الوطني والتش���ريعي. األول باجتماع الذين 
تم إقصاؤهم من أعضائ���ه الحقيقيين، ومعهم الذين 
قاطعوا، والثاني، اي المجلس التشريعي، بجمع األغلبية 
المتوفرة التي يتربص لها عباس إلبطال مش���روعيتها 
بذريعة انتهاء تفويضها. ففي س���ياق رعونته، أصبح 
اآلن معنيًا بنزع الصفة عن جميع أعضاء »التش���ريعي«، 
وهذا يعني بالمنطق، انتهاء تفويضه هو نفسه، الذي 

سبق تفويضهم وانتهى قبله. 
في التاريخ الفلسطيني المعاصر، كانت للثورة شرعيتها 
الثورية، التي ليس فيها ُمددًا محددة النتهاء التفويض، 
وهذه ال عالقة لعباس به���ا، ألنه قطع معها، وظل يجاهر 
بكراهية المقاومة ويس���ميها إرهابًا. بل إنه هو نفس���ه، 
يرفض أن ُينس���ب اليها. وفي السلطة، كانت لنا شرعية 
دس���تورية، أساس���ها وقاعدتها العملية الديموقراطية، 
وفيها مدد تفويض مح���ددة بآجالها، وتلك مدد انتهت 
بالنس���بة لعباس وحم���اس. لكن األول، يضمر اس���تباق 
الثانية، ليس ببقائه على رأس الس���لطة وحسب، باعتباره 

رئيسًا، وإنما بإبطال مشروعية المجلس التشريعي، الذي 
حازت فيه حم���اس على أغلبية المقاعد، ف���ي دورة يناير 
2006 االنتخابي���ة. وألن فوزه بالرئاس���ة، قبل س���نة من 
فوز حم���اس، كان محكومًا بش���روط التفويض والعملية 
االنتخابية،  فإنه تعمد وبادر الى تخريب وس���ائل انتقال 
السلطة والش���روع في عملية ديموقراطية. وزاد على ذلك 
أنه حرم حتى الموالين المقربين، من المشاركة في اتخاذ 
القرار السياسي واألمني والمالي في السلطة الفلسطينية، 
وجعل الرواتب والموازنات س���الحًا إلخضاع الجميع. فماذا 
تبقى للموالي���ن المقربين، وللمعارضي���ن الموضوعيين، 
وللش���عب المتأذى من هذا النه���ج ومن ذائع للصبر على 

عباس؟
لكي يتحقق االصطف���اف الوطني، يتعي���ن على الكادر 
الوطني الفتحاوي أن يتجمع وأن يشكل كتلته الحاسمة 
مس���تفيدًا من المش���تركات الكثيرة بي���ن الفتحاويين، 
س���واء في االنتماء الوطني الفتحاوي أو في وجهات النظر 
المتعلقة بأوضاع فتح الراهنة وأوضاع الكيان الفلسطيني. 
ولدينا اليوم وس���ائل التواصل، التي تساعد على تحقيق 
التضامن بين الفتحاويين، وجميعهم، وبنس���بة مئة في 
المئة، معترضين على نهج عباس لكن بعضهم يخش���ى 

قطع رزقه وحرجه أمام أسرته!
أم���ا حماس، فيتعي���ن عليها النزول عن ش���جرة األوهام. 

فلن تكون للحزبية الدينية، أية س���يطرة متفردة، على أي 
مجتمع، ال في فلسطين وال في غيرها. بل لن يعلو سقف 
أية سيطرة، عن مستوى التكليف من الشعب، بإدارة حياة 
المجتم���ع والدولة، لمدة محددة، وف���ق مبدأ التداول، على 
أن تتخل���ل المدة جاهزية الفئة المكلفة، للمس���اءلة أمام 
مؤسسة التشريع والرقابة. وبخالف ذلك، يخطيء الطرف 
الذي يتوهم أن باس���تطاعته أن يأخذ غير ما يتاح له وفق 

أي دستور. 
أم���ا الفصائل الت���ي يقيدها احتياجه���ا للموازنات، فإن 
المرحلة بكل مصاعبها، ُتعد فرصة مواتية بالنس���بة لها 
لكي تتش���ابه أوضاعها مع الش���عب المح���روم من لقمة 
الخب���ز في غزة. فأن تكون بال موازن���ات مالية، أفضل حااًل 
من الشعب بكثير، إذ لديها وسائلها )وربما استثماراتها 
إن كانت عملت لضمان مس���تقبلها( لكي تؤمن ما يضمن 
فاعليتها. وستكون مدة الصبر قصيرة ألن اصطفافًا وطنيًا 
قويًا، لن يفش���ل في تحقيق أهدافه النبيلة، في تحقيق 

صالح الكيان الفلسطيني وتكريس العدالة! 
لم يتبق س���وى وق���ت قصير، على وص���ول جميع ضحايا 
اإلقص���اء، م���ن ال���كادر الفتح���اوي والفصائ���ل والقوى 
االجتماعي���ة، إل���ى ح���ال يضطر في���ه الجميع إم���ا إلى 
االصطف���اف، أو إل���ى التبعثر وتفتيش كل إنس���ان، عن 

خالص فردي لنفسه!

رأي

موجبــات وموانــع االصطفــاف الوطنــي
عدلي صادق
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أعلن أنا المواطنة/ وردة هاشم سعدات جودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900247222( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أنا المواطن/ محمد عوض محم���د أبو وردة. عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)804665255( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ سلطانة محمد صالح أبو عطايا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900980475( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد يونس يوسف القرا 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803289792( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ابتهاج محمد زهير دولة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)802800086( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ زهير نضال زهير المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400754305( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل:
شهد مؤشر دورة سلطة النقد الموسع لدورة أعمال 
ش����هر تموز الماضي تدهورًا نتيجة انخفاضه في 
الضفة الغربية وتحس����ن محدود طرأ في قطاع غزة 
لكنه تدهور إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام 

الجاري.
وقالت س����لطة النقد في تقريره����ا أمس األحد، إن 
قيمة المؤش����ر الكلي تدهورت من -0.5 نقطة في 
حزيران إلى أدنى مس����توى منذ بداية العام الجاري 

لتصل القيمة إلى -4.3 نقطة لتموز الماضي.
وأشارت إلى أن قيمة المؤشر الحالية رغم تدهورها 
إلى -4.3 نقطة لكنه ال يزال أعلى من مس����تواه في 

الش����هر المناظر من العام الماض����ي البالغ -10.2 
نقطة.

و"مؤشر "سلطة النقد الفلسطينية" الموّسع لدورة 
األعمال" هو مؤشر ش����هري ُيعنى برصد تذبذبات 
م����ن حيث  الفلس����طيني  النش����اط االقتص����ادي 

مستويات اإلنتاج والمبيعات والتوظيف.
وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، 
فيما تبلغ القيمة الدنيا س����الب 100 نقطة. وتشير 
القيمة الموجبة إلى أن األوضاع االقتصادية جيدة، 
في حين أن القيم الس����البة تدلل على أن األوضاع 
االقتصادية س����يئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، 
فهو يدلل على أن األوضاع على حالها، وأنها ليست 

بصدد التغيير في المستقبل القريب.
ُيذكر أن مؤش����ر دورة األعمال في قطاع غزة يسّجل 
في غالبية األحيان قيمًا سالبة، األمر الذي يعكس 
اس����تمرارًا لألوض����اع السياس����ية واالقتصادي����ة 
المترّدية في القطاع منذ س����نوات والتي تش����مل 
استمرار الحصار واإلغالق، وبطء عملية إعادة اإلعمار 

وغيرها.
لكن خالل الش����هر الحالي، نمت مستويات اإلنتاج 
والمبيعات بحس����ب ما أشار إليه أصحاب المنشآت 
االقتصادي����ة في غزة، إل����ى جانب التحّس����ن في 
مس����توى التوقعات المس����تقبلية فيم����ا يتعّلق 

باإلنتاج والتوظيف خالل الشهور الثالثة القادمة.

رام الله/ االستقالل:
صعدت نس���بة بطالة الشباب )15 � 29 
سنة( في فلسطين إلى 41 بالمائة خالل 
العام الماض���ي 2017، ارتفاعًا من 30.5 

بالمائة في 2007.
لإلحص���اء  المرك���زي  الجه���از  وق���ال 
الفلس���طيني في بي���ان صحفي أمس 
األحد؛ لمناس���بة يوم الش���باب العالمي 
الذي يصادف الثاني عشر من أغسطس، 
إن مع���دل البطالة للش���باب في الضفة 
الغربي���ة ارتف���ع م���ن 25.6 بالمائة في 

2007، إلى 27.2 بالمائة في 2017.
وبوتيرة أس���رع، صعدت نس���بة بطالة 
ش���باب قطاع غزة إلى 61.2 بالمائة في 
2017، ارتفاع���ًا م���ن 39.8 بالمائة في 
2007. وبلغت نسبة البطالة في صفوف 
الش���باب من خريج���ي الجامعات، بواقع 
55.8 بالمائة بي���ن الخريجين من حملة 

الدبلوم المتوسط فأعلى.

وبلغت نس���بة الشباب من المجتمع نحو 
28.2 بالمائة )1.37 مليون فرد(، وهو ما 

يعادل تقريبا ثلث عدد السكان.
ووف���ق البيان���ات، ف���إن 35.3 بالمائ���ة 

من الش���باب ملتحق���ون بالتعليم، فيما 
انخفضت نس���بة األمية من 1.1 بالمائة 
في 2007، إلى 0.6 بالمائة في فلسطين 

وفق بيانات تعداد 2017.

وأش���ارت بيان���ات الجه���از المركزي 
لإلحصاء الفلس���طيني، إل���ى أن قرابة 
ثلث الشباب الفلسطيني فقراء، بواقع 

29.2 بالمائة. 

ثلث الشباب الفلسطيني فقراء
»اإلحصاء«: بطالة الخريجين بفلسطين تجاوز الـ 55 %

خــالل تمــوز..  النشــاط االقتصــادي
 يتراجع ألدنى مستوياته منذ بداية 2018

االستقالل/ وكاالت:
وافق المرش���د اإليراني علي خامنئي على إنش���اء 
محاكم خاصة لمحاكمة المس���ؤولين الفاس���دين، 
ضمن إج���راءات أخرى لمواجهة م���ا تصفها إيران 
بحرب اقتصادية تس���تهدفها في ظل العقوبات 

األميركية المتصاعدة.
وأفاد التلفزيون الرسمي اإليراني أمس بأن خامنئي 
دعا العتماد إجراءات قانونية س���ريعة وعادلة بعد 
تصريحات تفيد بأن طهران "تواجه حربا اقتصادية 

من أعدائها".
وقال رئي���س الس���لطة القضائية ص���ادق الريجاني 
في خطاب وجهه لخامنئي: إن األوضاع االس���تثنائية 

الراهنة تعتبر حرب���ًا اقتصادية، داعيا إلى تش���كيل 
محاكم خاصة للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية.

وأضاف التلفزي���ون اإليراني أن خامنئي وافق على 
االقت���راح، وقال إن ه���دف المحاكم يجب أن يكون 
إن���زال عقاب س���ريع وع���ادل بالمداني���ن بارتكاب 

ممارسات اقتصادية فاسدة.
ويأتي اإلعالن عن إنش���اء المحاكم الخاصة بجرائم 
الفس���اد بعد أيام من اعتقال مساعد مصرف إيران 
المركزي لش���ؤون العمالت الصعب���ة، ضمن تحرك 
يس���تهدف التصدي لتدهور العملي���ة الوطنية 
)الريال( التي فقدت نحو نصف قيمتها منذ أبريل/

نيسان الماضي.

والثالثاء الماضي بدأ س���ريان العقوبات األميركية 
الجدي���دة، وتش���مل الرزم���ة األولى منه���ا تجميد 
التعام���الت المالي���ة وواردات الم���واد األولية، كما 

تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري.
وتحظر هذه العقوبات أي تعامالت مع إيران بالدوالر 
وتج���ارة المعادن النفيس���ة واأللمني���وم والصلب 
والفحم وطائ���رات الركاب، كما تمنع أي واردات إلى 
الواليات المتح���دة من المواد الغذائية والس���جاد 

اإليراني.
وتس���ري الدفعة الثانية في الخامس من نوفمبر/

تشرين الثاني القادم، وتسعى واشنطن بحلول هذا 
التاريخ إلى وقف صادرات النفط اإليرانية كاملة.

إيران تواجه الحرب االقتصادية بالمحاكم الخاصة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أغلق���ت طواقم الضابطة الجمركي���ة، واألمن الوقائي، أم���س األحد، 3 محطات 
محروقات عشوائية، وصادرت 7000 لتر سوالر مهرب وغير قانوني في منطقتي 

الرام وقلنديا شمال مدينة القدس.
وأف���ادت الضابطة الجمركية في بيان لها، بأنه بتعليمات وتوجيهات الحكومة 
وبمتابع���ة قيادة األجه���زة المختصة، وبمراقبة متواصل���ة وحثيثة لنقاط بيع 
السوالر العش���وائية، والمغشوش���ة، وغير القانونية، تمكنت الطواقم وبدعم 
ومساندة قوات )األمن الوطني، والخدمات الطبية، واالرتباط العسكري(، فجرًا من 
إغالق المحطات غير القانونية ومصادرة الكمية المذكورة، حيث تم التحفظ على 

المضبوطات لحين استكمال االجراءات القانونية الالزمة.

إغالق 3 محطات عشوائية 
ومصادرة سوالر مهرب بالقدس

االستقالل/ وكاالت:
يتجه عجز التجارة الخارجية األمريكي، إلى تسجيل أرقام قياسية، على الرغم من قرارات 
الرئي���س دونالد ترامب، الجديدة، حول فرض رس���وم جمركي���ة إضافية على المنتجات 

المستوردة من دول عديدة.
وتشكل الحمائية التجارية، التي يتبعها ترامب تجاه عديد الدول، تهديدًا على النظام 
التجاري العالمي. وتعتبر السياس���ات التجارية الحمائية، التي أقرها ترامب خالل العام 

ونصف العام األخير، تحت شعار “أمريكا أوال”، موضع جدل كبير منذ مدة طويلة.
وتواصل المؤسسات الدولية الكبرى والخبراء االقتصاديون، التأكيد على أن فرض تعرفات 
جمركية إضافية يزعزع نظام التجارة العالمي، ولن يصب في مصلحة أي من الدول. وحسب 
البيانات الرسمية، فإن عجز التجارة الخارجية األمريكية وصل 291 مليار دوالر، خالل النصف 

األول من 2018، مسجال زيادة قدرها 7 بالمائة مقارنة مع النصف األول 2017. 

االستقالل/ وكاالت:
أظه���ر تقرير متخصص اس���تمرار تراجع أداء القطاع الخاص غي���ر النفطي في كل من 

اإلمارات والسعودية، بسبب تراكم األعمال غير المنجزة وتباطؤ نمو التوظيف.
وق���ال بنك اإلم���ارات دبي الوطني أمس األحد :إن مؤش���ر مديري المش���تريات الخاصة 

باإلمارات والسعودية تراجع في يوليو/تموز الماضي، في حين ارتفع في مصر.
وأض���اف تقرير صادر عن البنك أن قراءة مؤش���ر اإلم���ارات تراجعت إلى 55.8 نقطة في 

يوليو/تموز الماضي من 57.1 نقطة في يونيو/حزيران السابق.
وقالت رئيس���ة بحوث الشرق األوسط وش���مال أفريقيا في البنك خديجة حق: إن شهر 
يوليو/تموز الماضي ش���هد »أبطأ معدل نمو في القط���اع الخاص غير المنتج للنفط في 
ثالثة أشهر«. ويش���ير التقرير إلى تراجع نمو الوظائف في القطاع الخاص غير النفطي 
باإلم���ارات هذا العام، مقارنة بالعام الماضي. كم���ا ارتفع حجم األعمال غير المنجزة، إلى 

جانب تراجع نمو اإلنتاج إلى أدنى مستوى في ثالثة أشهر، ومستوى الثقة التجارية.

عجز تجارة أمريكا الخارجية 
يتجه نحو أرقام قياسية

تراجع أداء القطاع الخاص 
بالسعودية واإلمارات

االستقالل/ وكاالت:
قرر البنك المركزي العراقي حظر التعامل بالدوالر مع المصارف اإليرانية، وذلك 
بعد 5 أيام من بدء س���ريان عقوب���ات اقتصادية فرضته���ا الواليات المتحدة 

األمريكية على طهران.
وقال البنك في كتاب رس���مي أصدره في الس���ابع من الشهر الجاري، موعد بدء 
سريان العقوبات األمريكية على إيران، ووجهه إلى المصارف العراقية إنه »تقرر 

استمرار حظر التعامل بالدوالر مع فروع المصارف اإليرانية«.
وتابع البيان الموقع من قبل نائب محافظ البنك المركزي عبدالقادر الش���يخلي، 
أنه »بخصوص عملة اليورو فاألمر متروك لمتطلبات التعامل مع البنك المركزي 

األوروبي والمصارف التي تتعامل باليورو«.
وأعلنت الواليات المتح���دة األمريكية يوم اإلثنين الماضي أنها ستس���تأنف 

العقوبات على القطاعين المالي والصناعي في إيران اعتبارا من الثالثاء.
ودخلت حزم���ة أولى من العقوبات األمريكية على إي���ران حيز التنفيذ الثالثاء، 
وتس���تهدف ش���راء طهران للعملة األمريكية، والتجارة في الذهب والمعادن 
النفيس���ة األخرى، واس���تخدام الجرافي���ت والفحم واأللومني���وم والصلب في 

العمليات الصناعية.
كم���ا تؤثر العقوبات على معام���الت متعلقة بالريال اإليران���ي وإصدار الديون 

السيادية اإليرانية وقطاع السيارات بالبالد.

البنك المركزي العراقي 
يحظر التعامل بالدوالر 
مع المصارف اإليرانية
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ خليل ابراهيم احمد  نجم المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)951091545( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن فقد 
بطاقة 
تعريف

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ مروه محمد العبد ابو راضي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)973235963( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عمر عبد الله احمد ابو عيادة
ع���ن فق���د بطاق���ة تعريف���ي الت���ي تحم���ل رق���م 
)700026032( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ ابتسال سميح محمد المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)949820138( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ عايدة علي حسن النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800231904( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ وليد حسين سليمان ابو دقة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411050842( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ بسام محمود خليل البريم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900991977( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

عّمان/ األناضول:
توعد الملك األردني عبد الله الثاني 
، أم���س األحد، بمحاس���بة "كل من 
س���ولت له نفسه المس���اس بأمن 

البالد وسالمة مواطنيه".
جاء ذلك خ���الل ترؤس���ه اجتماعًا 
لمجلس السياسات الوطني )يضم 
واألجهزة  الدول���ة  مس���ؤولي  كبار 
األمني���ة(، لمتابع���ة األحداث التي 
تش���هدها المملكة، وفق ما أعلنه 
بي���ان للدي���وان الملك���ي تلق���ت 

األناضول نسخة منه.
وتش���هد الس���لط )10 كم غرب 
العاصم���ة عمان( عملي���ة أمنية 
منذ عص���ر أول أمس، في محاولة 
إللقاء القبض على "خلية إرهابية" 
يش���تبه بتورطه���ا ف���ي تفجير 
"الفحي���ص" )غ���رب عم���ان( يوم 

الجمعة الماضي.
وش���دد الملك عب���د الل���ه على أن 
"األردن سيبقى عصيا على اإلرهاب 
واإلرهابيين"، بتماس���ك األردنيين 
ويقظة القوات المسلحة واألجهزة 
الخوارج  "س���نقاتل  وقال:  األمنية. 

ونضربه���م ب���ال رحمة وب���كل قوة 
وحزم". وفق تعبيره.

وأضاف "إن ه���ذا العمل اإلرهابي 
وغي���ره لن يزيد األردن إال وحدة في 

القضاء على اإلرهاب".
وقتل 4 رج���ال أم���ن أردنيين في 

العملية المس���تمرة، بعد اشتباك 
مس���لح مع عناصر الخلية اإلرهابية 

في السلط.
وت���م إلق���اء القب���ض عل���ى 5 من 
المش���تبه بهم، فيما تم انتش���ال 
3 جث���ث منهم م���ن تحت أنقاض 

بناية قاموا بتفجيرها، وفق اإلعالن 
الماضي،  الجمعة  ويوم  الرس���مي. 
وقع انفجار في دورية لألمن األردني 
بمدينة الفحيص )غرب عمان( تتبع 
لقوات الدرك، ما أس���فر عن مقتل 

رجل أمن وجرح ستة آخرين.

االستقالل/ وكاالت:
كش���ف استطالع حديث للرأي العام أن حزب البديل ألجل ألمانيا »ايه اف دي« اليميني 

المعارض يحتل المركز الرابع في تأييد المواطنين بألمانيا.
وأوضح اس���تطالع »زونتاجس ترند« )اتجاه األحد( ال���ذي يجريه معهد »إمنيد« لقياس 
مؤشرات الرأي بصفة دورية لصالح صحيفة »بيلد أم زونتاج« األلمانية األسبوعية نشرته 
ف���ي عددها الصادر أمس األحد، أن ح���زب البديل ألجل ألمانيا »اي���ه اف دي« اليميني 
المعارض فقد نقطة مئوية من تأييد المواطنين له في االس���تطالع، أال أنه احتل المركز 

الرابع وحصل على نسبة 14 بالمئة.
وكش���ف االس���تطالع عن زيادة تأييد المواطنين لالتحاد المسيحي بزعامة المستشارة 
األلمانية أنجيال ميركل بنسبة نقطة مئوية، ووصل إلى 31 بالمئة ، ليحتل بذلك المركز 

األول.
وفي المقابل، تراجع تأييد المواطنين للحزب االشتراكي الديمقراطي، الشريك باالئتالف 

الحاكم، بنسبة نقطة مئوية مقارنة باألسبوع الماضي، وبلغ 17 بالمئة فقط.
وجاء حزب الخضر في المركز الثالث بنسبة 15 بالمئة بعد طرفي االئتالف الحاكم، وهما 
الحزب االشتراكي الديمقراطي واتحاد ميركل المكون من حزبها المسيحي الديمقراطي 

والحزب المسيحي االجتماعي بوالية بافاريا.
وأظهر االس���تطالع زيادة تأييد المواطنين لحزب اليس���ار بنسبة نقطة مئوية ليبلغ 10 

بالمئة، فيما ظل الحزب الديمقراطي الحر عند نسبة 8 بالمئة.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا أمس األحد، 

إنقاذ 60 مهاجرًا غير نظامي شمال مدينة صرمان غربي البالد.
وقالت البحرية في بيان صحفي، إن دورية تابعة لحرس الس���واحل تمكنت من 
إنق���اذ 60 مهاجرا بينهم 19 امرأة، وأربعة أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي 
تعطل محركه. وأفادت البحرية أن عملية اإلنقاذ تمت على بعد 7 أميال شمالي 

صرمان، وأشارت أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة.
ومنذ سنوات، يتدفق مهاجرون أفارقة إلى ليبيا أمال بعبور البحر المتوسط نحو 
الس���واحل اإليطالية، ومنها إلى بقية الدول األوروبية، هربًا من حروب أو ظروف 

اقتصادية متردية تعيشها بلدانهم.
وتتلقى حكومة الوفاق الوطني مس���اعدات من االتحاد األوروبي ودوله، ال سيما 

إيطاليا، ضمن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.

االستقالل/ وكاالت
قال وزير الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني، األحد، 
إنه لن تكون في البالد مس���اجد جديدة، مشيرا إلى 
أن تخصي���ص أراض لهذا الغ���رض يثير "غضب" 

المواطنين اإليطاليين. على حد زعمه.
وكتب س���الفيني على صفحته بموقع "تويتر": "لن 
تكون في البالد مس���اجد جديدة"، مضيفا: "سيكون 
منح أراض من البلديات لبناء مس���اجد جديدة ضربًا 

من الجنون".
ورغ���م وجود أكثر من 700 مكان عبادة للمس���لمين 

في إيطاليا، إال أن عدد المساجد الرسمية ال يتعدى 
6 فق���ط، حيث يؤدي العديد من المس���لمين صالة 

الجماعة في أماكن مؤقتة في ظاهرة متزايدة.
وأشار سالفيني الذي يتزعم حركة "رابطة الشمال" 
اليمينية، إلى أن المواطنين اإليطاليين "يش���عرون 
بالغضب" عند تخصيص مساحات تابعة للبلديات 
لتشييد مساجد، زاعمًا "وهم محقون في شعورهم 

هذا"، وأردف: "لذا ال لمساجد جديدة".
ووفق معطيات رس���مية، يبلغ عدد المس���لمين في 
إيطاليا مليون���ًا و613 ألفًا، يحم���ل 150 ألفًا منهم 

الجنس���ية اإليطالية، فيما يتمت���ع الباقون بإقامات 
قانونية.

ويبلغ إجمالي عدد سكان البالد نحو 60 مليون نسمة.
يذك���ر أن برنامج االئت���الف الحاكم الذي يجمع بين 
"رابطة الش���مال" وحركة "خمس نجوم" الشعبوية، 
ين���ص على "تتب���ع تمويل بناء المس���اجد، وأماكن 
العبادة، حتى لو تمت تس���ميتها بش���كل مختلف، 
وتوفير األدوات الكافية للسماح بالسيطرة الفورية 
على جميع الجمعيات اإلس���المية، وكذلك المساجد 
والمصليات "الراديكالية" وإغالقها، ولو كانت مقننة".

ملك األردن يتوعد : سنحاسب كل من يمس أمن بالدنا

وزير الداخلية اإليطالي: لن تكون في البالد مساجد جديدة

اجلماهري الأردنية ُت�سيع اأحد اأفراد  قوات الأمن الذين ق�سوا اأم�س خالل عملية اأمنية يف مدينة ال�سلط 

استطالع: حزب البديل اليميني 
يحتل المركز الرابع بألمانيا

إنقاذ 60 مهاجرًا 
غير نظامي بليبيا

االستقالل/ وكاالت:
توصلت روسيا وكازاخس���تان وأذربيجان وإيران وتركمانس���تان أمس األحد، إلى اتفاق 

بشأن تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين.
جاء ذلك خالل القمة الخامسة لزعماء دول حوض بحر قزوين المنعقدة في مدينة أكتاو 

الكازاخية.
وش���ارك في القمة الرئيس الكازاخي نور سلطان نازارباييف، والروسي فالديمير بوتين، 
واألذري إله���ام علييف، واإليراني حس���ن روحاني، والتركمنس���تاني قربانغولي بردي 
محم���دوف. وتناول الزعماء في القمة، التعاون بي���ن دول حوض بحر قزوين في مجاالت 

متنوعة أهمها االقتصاد والمواصالت واألمن والبيئة.
كما تم التوقيع على بروتوكوالت تفاه���م بخصوص تعزيز التعاون التجاري، ومواجهة 
شبكات اإلجرام والتنظيمات اإلرهابية في حوض بحر قزوين، والتعاون في مجال حماية 

حدود دول الحوض.
وفي كلمة له خالل القمة، قال رئيس كازاخستان نور سلطان نازارباييف، إن دول حوض 
بحر قزوين اس���تطاعت التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين أمام أنظار 
، وأن التباحث  العالم. وأضاف نازارباييف أن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن لم يكن سهالاً

ا. حول الوضع القانوني لبحر قزوين استمر ألكثر من 20 عاماً
وأّكد أن دول الحوض استطاعت تحويل بحر قزوين إلى بحر لألمن والسالم والتعاون من 

خالل التوصل إلى اتفاق بشأن وضعه القانوني.
من جانبه، قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين، إّن االتفاق يضمن حقوق ومسؤوليات 
الش���عوب تجاه بحر قزوين، ويضع قواعد واضحة حيال كيفية اس���تخدام البحر بشكل 

مشترك.
وأوضح بوتين أن االتفاق يضمن اس���تخدام بحر قزوين لألغراض السلمية، وعدم وجود 

قوى عسكرية غير إقليمية في البحر.

دول حوض قزوين 
تتوصل التفاق بشأن 
الوضع القانوني للبحر

االستقالل/ وكاالت:
قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس األحد، 
بالس���جن المؤبد على محمد بديع، المرشد 
الع���ام لجماعة اإلخوان المس���لمين، وعلى 
قياديي الجماعة: محمد البلتاجي وصفوت 
حجازي وعصام العريان والحس���يني عنتر، 
فيما قت���ل الجيش المصري 12 مس���لحا 

بسيناء.
كما قضت المحكمة بمعاقبة باسم عودة، 
وزير التموين األس���بق، بالس���جن المشدد 
لمدة 15 سنة، وعاقبت المحكمة 3 آخرين 
بالسجن المش���دد 10 سنوات، مع إلزامهم 
بالمصروف���ات الجنائي���ة ف���ي القضي���ة 

المعروفة إعالميًا ب�"أحداث البحر األعظم".

يش���ار إلى أن محكم���ة جناي���ات الجيزة 
برئاسة المستش���ار محمود سامي كامل، 
قضت في أيلول/س���بتمبر 2014، بمعاقبة 
ه���ؤالء المتهمي���ن بالس���جن المؤبد في 
قضية "أحداث البحر األعظم"، إال أن محكمة 
بإعادة  ألغ���ت األح���كام وأم���رت  النقض 

المحاكمة.
وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم 
بالسجن المؤبد في تلك القضية حضوريًا 
كال م���ن: محمد بدي���ع، محم���د البلتاجي، 
عصام العريان، صفوت حجازي، الحسيني 
عنتر محروس، جمال فتحي يوسف، أحمد 
ضاح���ي محمد، باس���م عودة، أب���و الذهب 

حسن محمد.

ووجهت النياب���ة العامة لقيادات الجماعة 
تهمة "ارتكاب جرائم التحريض واالشتراك 
في ارتكاب أحداث العنف" التي وقعت في 

منطقة البحر األعظم.
إلى ذلك، قالت وكالة أنباء الش���رق األوسط 
الرس���مية في مص���ر: إن ق���وات األمن في 
محافظة شمال س���يناء قتلت أمس األحد 
12 مس���لحا خالل مداهم���ة أمنية بمدينة 

العريش كبرى مدن المحافظة.
وأضافت الوكالة أن ق���وات األمن داهمت 
قطعة أرض مس���ورة بمنطقة الماللحة في 
مدين���ة العريش بعد ورود معلومات تفيد 
"قي���ام مجموعة م���ن العناص���ر اإلرهابية 

)باتخاذها(... وكرًا لهم".

مصر: المؤبد لـ 5 من قيادات اإلخوان بينهم »المرشد« 
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أعلن أنا المواطن/ محمد عبد الله يوسف ديب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803353937( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسن أحمد محمد اليازجي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931554034( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فادي هاني طالب السكني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802927723( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ تامر نادر محمد جبر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906731914( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ عم���اد عمر عبد الق���ادر الرمالوي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)951900604( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ زياد سعدي سليم حبيب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)922890355( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

الدينامي���كا الدورية في قط���اع غزة وصلت مج���دًدا إلى نقطة 
قد تؤدي لمواجهة بين إس���رائيل وحماس. الوضع األساس���ي 
في القط���اع )الذي لم يتغير في العقد الماضي( يتس���م بأزمة 
اقتصادية، في البنى التحتية، وإنس���انية مستمرة ومتفاقمة، 
تحاول حماس النجاة منها بمس���اعدة جهات دولية ومن خالل 
إلقاء المس���ؤولية على إس���رائيل. في ظل غياب أي فرصة نجاح 
لتحقيق تغير في الوضع مع مرور الوقت؛ تتوجه حماس وجهات 
"إرهابية" أخرى في قطاع غزة نحو التصعيد األمني مع إسرائيل.

في جولة القتال األخيرة اتحدت عدة عوامل، تراكمت في العام 
الماضي وقوضت االس���تقرار األمني النس���بي الذي س���اد في 
الساحة منذ "الجرف الصامد" في أغسطس 2014؛ فقد اعترفت 
حماس بالفم الممتلئ أنها فش���لت في إدارة الش���ؤون المدنية 
في القطاع، توجهت لقناة مصالحة مع الس���لطة الفلسطينية، 
وكانت مس���تعدة لنق���ل المفاتيح لها إلدارة المنطقة، بش���رط 
أن يس���تمر التنظيم في التمس���ك بالذراع العسكرية الخاص 
ب���ه، وبالتالي احتكار القوة في القطاع. رئيس الس���لطة محمود 
عباس فتح بدوره صراًعا اقتصادًيا صارًما ضد أجهزة حماس في 
القطاع، وكان الهدف من هذه الخطوة إضعاف حماس، وبالفعل 
فقد س���رعت من فك ارتباط الس���لطة الفلسطينية من غزة. في 
اتصاالت المصالحة قّدم عباس موقًفا واضًحا ال لبس فيه: فقط 
بالس���يطرة الكاملة )س���لطة واحدة، قانون واحد وس���الح واحد( 

سيوافق على العودة للقطاع.
في المقابل، غّيرت مصر من سياساتها تجاه القطاع في بعدين؛ 
األول: عّب���رت ع���ن اس���تعدادها إلدارة مفاوض���ات مع حماس، 
باالستناد على اس���تعداد التنظيم للمشاركة معها في الحرب 
ضد جهات س���لفية جهادية في ش���به جزيرة س���يناء. الثاني: 
اس���تعداد مصر لتعميق التزامها فيما يحدث بالقطاع، وتحّمل 
مس���ؤولية أكبر في اتجاه الهدوء واالس���تقرار، من خالل تعزيز 

المصالحة بين الس���لطة وحماس، تخفيف الحصار عن القطاع 
وتعزيز مشاريع اقتصادية لصالح سكان القطاع. كذلك المجتمع 
الدولي - بما فيه إدارة ترامب - أدرك أن الخطوة األولى الضرورية 
لتحريك خطوة سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن 
تبدأ بمعالجة "طنجرة الضغط" اإلنسانية في القطاع. ومع ذلك، 

لم تكن النتائج سريعة والضغط الداخلي على حماس ازداد.
"مس���يرات العودة" التي كان أصلها المجتم���ع المدني الغزي 
س���قطت كثمرة ناضجة في يد التنظيم، فمن خالل التظاهرات 
الحاش���دة بجانب السياج الحدودي مع إس���رائيل، والتي بدأت 
خاللها ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة؛ اس���تطاعت 
حماس تحدي إسرائيل، سواء في الساحة األمنية )خصوًصا في 
ظل غياب استجابة مناسبة لطرق "اإلرهاب" الجديدة( أو بالساحة 
الدبلوماسية أو الش���كلية في أعقاب المساس بالفلسطينيين 
خالل اشتباكات في منطقة السياج، ونتيجة لعمليات عسكرية 

في القطاع.
السياسات اإلسرائيلية تجاه حماس والقطاع

يصعب على إس���رائيل صياغة سياس���ات فعالة فيما يتعلق 
بقطاع غزة، فمنذ س���يطرة حماس على القطاع في 2007 سعت 
إسرائيل إلضعاف حماس جنًبا إلى جنب مع تعيينها كمسؤولة 
عّما يحدث في القطاع، اعتراف واقعي بسيادتها وحكمها في 

المنطقة. 
س���لوك إس���رائيل في العقد الماضي لم يسَع لتسوية واسعة 
وطويلة األمد ف���ي القطاع، بل "هدوء مقابل الهدوء"، مع االلتزام 
بسياسات الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، التي تهدف 

للتقليل من التأثيرات السلبية لواحدة على الثانية.
عدة اعتبارات مؤثرة على سياسات إسرائيل

أ( أي تنازالت أمام حماس س���تثبت جدوى استخدام القوة ضد 
إسرائيل.

ب( عملًيا، أصبحت حماس هي العنوان الحصري لقطاع غزة، وكل 
خطوة تسوية مع حماس ستضعف فرص عودة السلطة؛ وهذا 

نهج يخدم الموقف اإلسرائيلي في الوقت الحالي.
ج( اعتبار آخر هو أهمية التنس���يق االستراتيجي إلسرائيل مع 
مصر، وال ترى القاهرة اليوم في المصالحة بالساحة الفلسطينية 
ش���رًطا ضرورًيا لتحس���ين الوضع في القطاع، وهي مس���تعدة 
للتوصل لتفاهمات مع حماس مع تجاوز السلطة الفلسطينية. 
مع ذلك، تدرك مصر بأنها بحاجة لتدخل السلطة الفلسطينية 
في مرحلة تنفيذ المش���اريع المدنية في القطاع، ولذلك تدرس 
في المقابل تعزيز المصالحة الداخلية الفلسطينية. في جميع 
األحوال، فإن التس���وية بين إس���رائيل وحماس - التي ستصاغ 
بوساطة مصرية بدون تدخل السلطة الفلسطينية - لها أهمية 
متعلقة بدور الس���لطة الفلسطينية في نظر إس���رائيل بإدارة 

القطاع مستقباًل.
د( من���ذ 2014، عملية "الج���رف الصامد"، وحكومة إس���رائيل، 
ألس���باب سياسية وعامة، غير مس���تعدة وال تستطيع التوصل 
لتس���وية واس���عة مع حماس، طالما لم تتم إع���ادة المواطنين 

وجثث الجنود اإلسرائيليين، الذين يحتجزهم التنظيم.
من تقارير مختلف���ة حول مبادرات التس���وية لمصر ولمبعوث 
األمم المتحدة نيكوالي ميالدين���وف، يتضح أن هناك صياغة 
لخطة ذات عدة مراحل، تش���مل هذه العناصر: وقف إطالق النار، 
وق���ف التظاهرات على الس���ياج وإطالق البالون���ات والطائرات 
الورقي���ة الحارقة، مقابل فتح معبر كرم أبو س���الم ورفح إلدخال 
بضائ���ع للقطاع، وكذل���ك زيادة حصة الكهرب���اء، الوقود والغاز 
للمنطقة، وإعادة المواطنين وجثث الجنود، مقابل إطالق س���راح 
أسرى فلسطينيين، مصر ستستمر بالعمل لتحقيق المصالحة 
بين الس���لطة وحماس وإقامة حكومة توافق، تتحمل مسؤولية 
االدارة المدنية للقطاع، تعزيز مشاريع في مجال البنى التحتية 

لتحسين مستوى الحياة في القطاع، بجانب تعزيز حلول عملية 
في س���يناء، ميناء بحري لخدمة الفلس���طينيين، إقامة منشآت 
لتحلية المياه واقامة محطة كهرباء لتحس���ين تزويد الكهرباء 
للقطاع؛ كل ذلك، جنًبا إلى جنب مع تقديم تصاريح عمل لسكان 

القطاع لهذه المشاريع.
إس���رائيل وضعت عدة مطالب كش���رط للتس���وية؛ أواًل: طالبت 
إس���رائيل بتهدئة أمنية لم���دة )5-10( س���نوات، ترتكز على 
أس���اس التزام حماس بالحف���اظ عليها، بجان���ب وقف جهود 
التس���لح العس���كري للتنظيم، هذا باإلضاف���ة لتعبئة مصرية 
لوقف التهريب والتس���لل من س���يناء لمناطق القط���اع. ثانًيا: 
ُتدرج إسرائيل في الخطة إعادة المواطنين وجثث الجنود. ثالًثا: 
تطالب إسرائيل بتدخل إقليمي ودولي واسع في إعمار القطاع، 
بتجنيد الموارد المطلوبة لذلك وتأسيس آلية لقوة عمل دولية، 
تدير األنشطة االقتصادية والبنى التحتية وتشرف على وصول 
الم���وارد المخصصة ألهدافها. ُيفترض أن تش���مل اآللية أيًضا 
فحًصا وإش���راًفا في المعابر الحدودي���ة البرية والبحرية وتكون 
مسؤولة عن منع تهريب آليات قتال ومواد مزدوجة االستخدام 

)مدنية وعسكرية( للقطاع.
يبدو أن إسرائيل فهمت أنه من المهم دمج السلطة الفلسطينية 
في ه���ذه اآللية، بجانب جهات من دول عربية، س���يكون لذلك 
قيمة مضافة من ناحية فرصة إقناع حماس بالس���ماح بمشروع 
اإلعمار وعدم خرق الهدنة والتهدئة المس���تمرة. ُيش���ار إلى أن 
حماس م���ن جانبها تعارض وقف تس���لح الذراع العس���كرية 
الخ���اص بها وترفض تقييد تخفيف الحص���ار والهدنة بإعادة 
المدنيين وجثث الجنود اإلس���رائيليين. بالنس���بة لها، قضية 
تبادل المفقودين بأس���رى فلسطينيين - وعلى رأسهم محرري 
صفقة شاليط الذين اعتقلوا مجدًدا على يد إسرائيل - يفترض 

أن تكون مناقشة في مفاوضات منفصلة.

القدس المحتلة/ االستقالل
هاجم زعيم حزب العمل "اإلسرائيلي"، "آفي جباي"، وزير الجيش "اإلسرائيلي"، 

أفيغدور ليبرمان، واتهمه بالفشل في حماية سكان غالف غزة.
وقال���ت القناة الثانية العبرية، التي أوردت الخبر، إن جباي، اتهم ليبرمان، بعدم 

القدرة على تحقيق األمن لسكان مستوطنات غالف غزة.
وبحس���ب القناة الثانية، أضاف جباي: "أنت ال تستحق أن تكون وزيرا للجيش، 
عليك الذهاب الى البيت فورا". وأضاف جباي: " لقد فش���لت أنت ونتنياهو في 

حل مشاكل قطاع غزة، وتوفير األمن لسكان الغالف، وعليكم الرحيل فورا".

ترجمة: مركز اأطل�س للدرا�سات الإ�سرائيلية
)عن مركز درا�سات الأمن القومي/ اأودي ديكل وكيم ليف( ما بين التسوية والتصعيد

القدس المحتلة/ االستقالل:
تتأهب وزارة الخارجية اإلس���رائيلية 
ف���ي األمم  الدبلوماس���ية  وبعثتها 
المتح���دة لمواجهة وإحب���اط مبادرة 
فلسطينية تهدف إلى طرد إسرائيل 
أو تعلي���ق عضويته���ا كدولة عضو 

باألمم المتحدة.
وتأتي هذه المبادرة الفلس���طينية، 
على خلفية تشريع الكنيست "قانون 
ال���ذي ينص  العنصري،  القومي���ة" 
على أن "دولة "إسرائيل" هي الوطن 
القومي للشعب اليهودي"، وأن حق 
تقري���ر المصير في دولة إس���رائيل 

يقتصر على اليهود.
"يديع���وت  صحيف���ة  وحس���ب 
أحرون���وت"، الت���ي أوردت الخبر، فإن 
األمم  ف���ي  الفلس���طينية  البعث���ة 
المتح���دة س���تقول إن "إس���رائيل" 
تنش���ط بش���كل يتنافى مع قرارات 
مجل���س األمن وتعمل ض���د ميثاق 
األمم المتحدة، وإن "قانون القومية" 
يش���جع على تكري���س األبارتهايد 

والفصل العنصري.
وأوضح���ت الصحيف���ة، بأن���ه ف���ي 
"إس���رائيل" يق���درون أن الس���لطة 
الفلس���طينية بصدد اتخاذ خطوات 
مماثل���ة لتل���ك التي اتخ���ذت ضد 
جنوب أفريقيا خ���الل حقبة الفصل 

التي  اإلج���راءات  وه���ي  العنصري، 
جنوب  عضوي���ة  بتعليق  تس���ببت 
أفريقيا من األمم المتحدة، ولم تكن 

لسنوات عديدة جزءا من المنظمة.
ومن أجل تعليق عضوية "إسرائيل" 
بش���كل مؤقت أو طرده���ا وإبعادها 
نهائي���ًا من األمم المتح���دة، يحتاج 
الفلس���طينيون إل���ى موافقة ثلثي 
األص���وات ف���ي الجمعي���ة العام���ة 
وتس���عة أعضاء في مجل���س األمن 
الدولي، بما في ذلك األعضاء الخمسة 
المتحدة  الوالي���ات  وهم  الدائمين، 

وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
يمك���ن  الصحيف���ة،  وحس���ب 
للفلسطينيين أيضا أن يحاولوا إلغاء 

حق "إس���رائيل" ف���ي التصويت في 
الجمعي���ة العامة، بي���د أن فرصهم 
في الحص���ول على موافق���ة جميع 
أعض���اء مجلس األم���ن ضئيلة، وفي 
كل األحوال، تجزم الصحيفة، سيتم 

فرض "الفيتو" األميركي على القرار.
ذل���ك،  م���ن  الرغ���م  عل���ى  لك���ن 
تق���ول الصحيف���ة: "لدى الس���لطة 
الفلس���طينية، فرصة جيدة إلصدار 
الق���رار في الجمعي���ة العامة، حيث 
يتمتعون بأغلبية تلقائية. وفي مثل 
هذه الحالة، سيكون نصرًا دبلوماسيًا 

غير مسبوق للفلسطينيين".
المب���ادرة  ه���ذه  ولمواجه���ة 
أن  الصحيفة  أكدت  الفلس���طينية، 

سفير "إسرائيل" في األمم المتحدة، 
دان���ي دانون، يعمل بالتنس���يق مع 
الس���فيرة األميركي���ة نيكي هيلي، 
وبل���دان أخ���رى إلحب���اط المب���ادرة 

الفلسطينية.
يذك���ر أن عضو اللجن���ة التنفيذية 
لمنظم���ة التحري���ر الفلس���طينية، 
صالح رأفت، دعا إلى تعليق عضوية 
"إسرائيل" في مجلس حقوق االنسان 
ف���ي األم���م المتحدة، عل���ى خلفية 
تشريع الكنيس���ت قانون "يكسرون 
الصم���ت"، ولما تمارس���ه من أفعال 
إجرامية بحق الش���عب الفلسطيني، 
والصريحة  الواضح���ة  ومخالفته���ا 

للقانون الدولي والشرعية الدولية.

القدس المحتلة/ االستقالل
تظاهر اآلالف من فلسطينيي الداخل، مساء أمس السبت، في ميدان "اسحق رابين" 

وسط تل أبيب، احتجاجًا على قانون "القومية" اإلسرائيلي.
وأفادت وسائل اإلعالم العبرية، بأن المتظاهرين العرب، رفعوا األعالم الفلسطينية، 
خ���الل التظاهرة، والفت���ات مكت���وب عليها ش���عارات احتجاجية ض���د الحكومة 

اإلسرائيلية. 
وذكرت القناة العاش���رة العبرية، أن رفع األعالم الفلس���طينية، أثار موجة انتقادات 

غاضبة، في األوساط السياسية اإلسرائيلية.
وبحس���ب القناة العاش���رة، انتقد رئي���س ال���وزراء، بنيامين نتنياه���و، رفع العلم 
الفلسطيني في التظاهرة، عبر حس���ابه بتويتر، قائال: "إن ذلك يثبت ضرورة قانون 
القومية"، مضيفا "سنواصل رفع علم إسرائيل ونغني النشيد الوطني اإلسرائيلي".

ونقلت القناة العبرية، عن بعض الوزراء وأعضاء الكنيس���ت اليهود قولهم: "إذا أراد 
العرب في إسرائيل دولة، فعليهم الذهاب الى رام الله أو األردن". على حد قولهم.

غضب في الكيان.. علم  فلسطين 
يرفرف وسط »تل أبيب« 

جباي يهاجم ليبرمان: ال 
تستحق أن تكون وزيرًا للجيش

على خلفية قانون »القومية« العنصري
مبادرة فلسطينية لتعليق عضوية »إسرائيل« باألمم المتحدة

اجتماع للأمم املتحدة
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وجود أس����رة بدون مشكالت أمر مستحيل وضرب من الخيال، فال توجد أسرة 
عل����ى وج����ه األرض من لدن آدم عليه الس����الم حتى قيام الس����اعة تخلو من 
مش����كالت، حتى بي����وت األنبياء ال تخرج عن دائرة ه����ذا التعميم، فهذا آدم 
اختلف مع زوجته )حواء( في مسألة األكل من الشجرة، ترتب عليها خروجهما 

من الجن����ة وهبوطهما إل����ى األرض، � مع اختالف النظرة اإلس����المية عن 
الن حواء وحدها الخطيئة  النظرتي����ن اليهودية والنصرانية اللتين تحمِّ
�، وعدم رضا زوجة إسماعيل األولى عن حياتها فكانت نهايتها الطالق 
بإيعاز من أبيه، وكفر زوجة نوح بدعوته فكانت نهايتها الغرق، وكفر 
زوجة لوط برسالته فانتهت حياتها بالهالك مع قومها، وقسم أيوب 
أن يضرب زوجته مائة ضربة، والخالفات في بيت نبينا محمد كغيرة 
عائش����ة من خديجة، وزينب، وحفصة. كذلك الصحابة الذين تربوا 
على عين رس����ول الله ما خلت بيوتهم من مش����كالت، فهذا عمر 
يش����كو طباع زوجته التي تأثرت بنس����اء المدينة في مراجعته، 
وزوجة أبو ذر تشكو إهمال زوجها لها لسلمان الفارسي، والرجل 

الذي جاء إلى بيت عمر؛ ليش����كو إليه س����وء ُخُلق زوجته فإذا 
بصوت زوجة عمر عالًيا وغاضب����ة، وخالف علي مع فاطمة، 

ومعاناة أسماء بنت أبي بكر من غيرة الزبير المبالغ فيها.
إن كانت بيوت أولئك كذلك فما بالك بيوتنا نحن؟! إن بيوتنا 
تربة خصبة لكثير من المشكالت كوننا نعيش في )مجتمع 
أزموي بامتياز(، فأس���باب المشكالت تحيطنا من كل جانب 
كانقطاع الكهرباء لساعات طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة، 
وارتفاع مع���دالت البطالة وتدني أو انع���دام مصدر الدخل، 

وانعدام سبل الترفيه لألطفال، وضيق البيوت، وقطع الرواتب، 
والضغوط النفس���ية...إلخ. كل واح���دة منها كفيلة أن تدخ���ل األزواج في دوامة 

خالفات ال مخرج منها إال بشق األنفس. 
المش���كالت موجودة في كل بيت غير أن شكلها، ونوعيتها، وأساليب مواجهتها 
تختلف من أسرة ألخرى حسب إمكانيات الزوجين النفسية واالجتماعية، وقدرتهما 
على التحمل واالحتواء، ومهاراتهما في التفاوض واإلقناع، والمستوى التعليمي، 

والنضج االجتماعي، 
الدين���ي... وال���وازع 

إلخ. فاألزواج ليس���وا سواء 
في معالج���ة الخالفات، يوجد 

أواًل  صن���ف يعال���ج المش���كالت 
بأول بالحكم���ة والعقل والمنطق، وثاني 

يتجاهل المشكالت حيًنا ويعالجها حيًنا آخر، 
ينجح مرة ويتعثر مرات، وثالث يتجاهل المشكالت ويدعها تتراكم فوق بعضها إلى أن 
تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود ال يفلح معها أية جهود إصالحية تعيد لألسرة 
اس���تقرارها، ورابع يتعجل طلب االنفصال عند أول مشكلة تواجهه، كأن الدنيا ضاقت 

عليه بما رحبت، واسودت في عينيه ووصل إلى نهاية المطاف!.
إذا اإلخ���وة الذين م���ن نفس األبوين وخرج���وا من رحم واحد تختلف ش���خصياتهم، 

وطباعهم، واهتماماتهم، فكيف بش���خصين )زوج، وزوجة( من بيئتين وأسرتين 
مختلفتين، بدون ش���ك سيختلفان في نمط الش���خصية، والطباع، واالهتمامات، 
والتفكير، والتنشئة االجتماعية...إلخ، من الطبيعي أن يترتب على تلك الفوارق 

اختالفات. 
السؤال: ما هي أسباب الخالفات الزوجية؟

يمك���ن إيجازها في اآلتي: يعبر أحد الزوجين بش���كل صريح عن بغضه وكرهه 
لآلخ���ر، وينتقص من ق���دره، ويتعمد انتقاء الكلمات الس���يئة بحقه، ويقلل من 
قيمة أي عمل يقوم به، ويرجع س���بب المشكلة للطرف اآلخر ويبرئ نفسه منها، 
وال يحرصان على معرفة أس���باب المشكلة الحقيقية، وال يحاول أحدهما 
امتصاص غضب اآلخر، بل يقابل بغضب أش���د، وحل المش���كلة 
بش���كل س���طحي وليس من جذورها، مما يعني إمكانية 
تجددها في أي لحظة، وعدم نسيان األخطاء السابقة 
وتذكرها عند كل مش���كلة، واس���تغالل أخطاء 
الطرف اآلخ���ر وتوظيفها لإلس���اءة إليه، ومنح 
صغائر األمور حجًم���ا أكبر من حجمها، والعناد، 
والتهدي���د بالط���الق أو التعدد، وع���دم القيام 

بالواجبات الزوجية نكاية في الطرف اآلخر.
طالما عرفنا األس���باب، يسهل علينا عالجها: أن 
يحس���ن كل من الزوجين الظن ف���ي اآلخر، عند 
كل مشكلة يتخيل نفس���ه مكان الطرف اآلخر 
وكي���ف س���تكون ردة فعله حينه���ا، أن يكون 
العف���و والصفح هما س���يدا العالق���ة الزوجية، 
سرية الخالفات الزوجية، الموضوعية عند مناقشة 
الخالفات بحيث يعت���رف كل طرف بخطئه وتقصيره ويب���دي الندم ويعرب عن 
نيته التغير نحو األحسن، عقد جلسات حوار؛ ليتعرف كل طرف على حاجات اآلخر 
ويش���بعها، � السيما الحاجات النفسية والجنسية التي تلقى إهمااًل كبيًرا وتكون 
سبًبا في تفجير الكثير من الخالفات �، عالج المشكالت أواًل بأول، واالستعانة بذوي 

الحكمة والخبرة إن لم يستطع الزوجان تجاوز المشكلة لوحدهما.

بسام محمدالمشكالت الزوجية حتمية أسرية

االستقالل/ وكاالت:
تطور شركة صغيرة في تشيلي تطبيقًا لألجهزة المحمولة 
يتيح التواصل خالل الك���وارث من دون اتصال باإلنترنت 
أو إشارات إرس���ال هاتفية عبر استخدام موجات راديوية 

مرمزة تعمل على ترددات فائقة.
وقالت صاحبة فكرة التطبيق بارباريتا الرا: "تخيلوا شخصًا 
بال اتصال باإلنترنت وخ���ارج نطاق التغطية الهاتفية، ال 
يعلم أين يذهب بعد زلزال. هذا ما حصل معي وابني ذي 

السنوات األربع".
ووق���ع زلزال ع���ام 2010 بق���وة 8,8 درج���ات تلته موجة 

تسونامي وسط تشيلي ما أوقع أكثر من 500 قتيل.
وبدأت بارباريتا الرا التفكير في نظام يس���مح للس���لطات 
وعناص���ر اإلغاثة التواص���ل مع الس���كان المحرومين من 
التغطية الهاتفية أو االتصال باإلنترنت. واس���توحت حال 

من جهاز #الراديو القديم لديها.
ويقوم هذا التطبيق على استخدام موجات راديوية على 
ترددات فائق���ة ما يتيح للمس���تخدمين تلقي إخطارات 
ومعلومات بش���أن نق���اط التجمع ومراكز االس���تقبال عبر 

هواتفهم الذكية في حاالت #الكوارث.
إلى ذل���ك، يتيح نظام ثنائي االتجاهات للمس���تخدمين 

تقاس���م المعلومات مع مس���تخدمين آخرين في الجوار، 
بحس���ب ما أكدت هذه المبرمجة، البالغ���ة 32 عاما، والتي 
حظ���ي مش���روعها بتقدي���ر ومكاف���أة من مجل���ة "أم أي 
ت���ي تكنولوجي ايكزام���ن" األميركي���ة المتخصصة في 

المعلوماتية.
وطور هذا التطبيق باإلس���بانية غير أن المهندسة الشابة 
ترغب في تطويره ليبلغ سكانًا في مناطق عدة حول العالم 
بهدف إنقاذ حياة أكبر عدد من األشخاص خالل الكوارث.

وقالت الرا: "نظامنا قادر عل���ى تغطية أبعد األماكن. نريد 
إنشاء شبكة دولية صلبة للطوارئ".

االستقالل/ وكاالت:
أجرى باحثون من مؤسسة ” أوكالهوما لألبحاث الطبية” في الواليات المتحدة 

دراسة حول تأثير تناول الكربوهيدرات على صحة الجسم وخاصة المفاصل.
وكش���فت الدراسة األمريكية أن اإلكثار من تناول الكربوهيدرات ضمن النظام 
الغذائي تساهم في اإلصابة بالتهاب مفاصل الركبة خاصة هشاشة العظام. 
حيث تتواجد الكربوهيدرات بكثرة في الخضراوات الغنية بالنشا، مثل البطاطا 
والذرة، والحبوب ومنتجاتها مثل الخبز، وجميع الحلويات والمخبوزات الُمصنعة.

إذ وجد الباحثون أن الكربوهيدرات في النظام الغذائي، خاصة السكريات، زادت 
خطر حدوث التهاب المفصل العظمي في الركبة لدى الحيوانات، حتى عندما 

كانت أوزانها منخفضة.
وفي السياق، قال قائد فريق البحث، الدكتور تيم جريفين، أن ” ازدياد الدهون 
في الجسم يرفع مخاطر اإلصابة بالتهاب المفاصل، إال أننا لم نتمكن من تقييم 

تأثير النظام الغذائي على خطر حدوث هذه األمراض “.
وأك���د جريفين، أن ” النتائج تقدم لنا أدلة جديدة على وجود تأثيرات غذائية 
مرتبط���ة مع ازدياد حاالت التهاب المفص���ل العظمي حتى في حاالت انعدام 

البدانة والسمنة “.
وتاب���ع، أن ” الس���منة واحدة من أهم العوامل التي ت���ؤدي لتطور آالم مفصل 
الركبة، ومع ذلك، فإن االس���تراتيجيات العالجية لمنع أو عالج هشاشة العظام 

المرتبطة بالسمنة محدودة بسبب عدم التأكد من السبب الجذري للمرض “.
ُيش���ار إلى أن م���رض التهاب المفاصل يصيب األش���خاص من جميع الفئات 
العمرية، لكن كبار الس���ن ه���م األكثر تأثرًا بالمرض ال���ذي يظهر بألم وتورم 
وصالبة ف���ي المفاص���ل، ويتطور لهشاش���ة العظام إلى أن يص���ل اللتهاب 

المفاصل الروماتويدي .

االستقالل/ وكاالت:
وجدت دراسة ش���ملت أكثر من 3.3 مليون شخص 
في جميع أنحاء العالم، أن األفراد الذين ينامون أكثر 
من الالزم معرضون لخطر الوفاة المبكرة بنسبة أكبر 
من غيرهم. واكتشف الباحثون أن األشخاص الذين 
ينامون أكثر من 8 ساعات، أكثر عرضة للوفاة مقارنة 
بأولئ���ك الذي���ن ينامون أقل من 7 س���اعات، وفق ما 

نشرته "ديلي ميل".
وأوضحت الدراس���ة أن النوم لفت���رة طويلة يزيد من 

مخاطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
وقال الباحثون، من جامعات كيلي ومانشستر وليدز 
وشرق Anglia، إنه يجب اعتبار النوم المفرط "عالمة" 

على الصحة السيئة.

وكتب���وا في مجلة الجمعية األميركية للقلب، أن أحد 
التفسيرات يتمثل في أن الحصول على الكثير من 
النوم، يعني الحد من ممارس���ة التمارين الرياضية، 
ما يزيد من مخاطر تعرض األش���خاص لمشاكل في 
القلب. ولكن من المرجح أن األشخاص، الذين ينامون 
لفت���رة طويلة، يعانون بالفعل من مش���اكل لم يتم 

تشخيصها.
وجمع الباحثون نتائج 74 دراس���ة س���ابقة للتوصل 
إلى هذه النتائج، وكتبوا: "ترتبط فترة النوم الطويلة 
بزي���ادة خطر اإلصاب���ة بأمراض القلب والش���رايين، 
وكذلك األمراض المصاحبة للتعب، مثل االضطرابات 

االلتهابية المزمنة وفقر الدم.
كم���ا أن الحالة االجتماعية واالقتصادية المنخفضة 

والبطالة، والنشاط البدني المنخفض، عوامل ترتبط 
أيضا بالنوم مطواًل".

وزاد معدل الوفيات بنسبة 14% بالنسبة لألشخاص 
الذين ينامون مدة 9 س���اعات ف���ي الليلة، في حين 
ارتفع الخطر بنس���بة 30% بالنس���بة ألولئك الذين 
ناموا 10 س���اعات، م���ع ارتفاع خط���ر الوفاة لديهم 

بنسبة 56%، بسبب السكتة الدماغية.
وكان األفراد الذين ينامون مدة 11 ساعة، أكثر عرضة 

للوفاة المبكرة بنسبة %47.
وقال الدكتور تشون شينغ كوك، من جامعة كيلي، 
إن "لدراس���تنا تأثيرًا هامًا على الصحة العامة، حيث 
تبين أن الن���وم المفرط هو عالمة على ارتفاع مخاطر 

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية".

احذروا.. اإلفراط في النوم يؤدي إلى الوفاة المبكرة

تطبيق للتواصل خالل الكوارث بال إنترنت وال شبكة هاتفية

علماء: الكربوهيدرات 
تزيد فرص اإلصابة 

بهشاشة العظام
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يبدأ برشلونة اإلس���باني اليوم، موسمه الجديد رس���ميًا بمواجهة إشبيلية على 
كأس الس���وبر المحلية، ف���ي مدينة طنجة المغربية، ومعه تب���دأ رحلة تحديات 
جديدة لنجمه األسطوري وقائده األرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تشير العديد 
من العوامل والدالئل إلى أنه س���يقدم موسمًا اس���تثنائيًا كعادته في المواسم 

السابقة، ويمكن حصر هذه العوامل في النقاط التالية:
التحرر من منافسة رونالدو

بعد خروج البرتغالي كرس���تيانو رونالدو من ريال مدريد وانتقاله إلى يوفنتوس 
اإليطالي في صفقة فاجأت الكثيرين، يفقد »الليو«، منافس���ًا س���اهم في توتير 
المنافس���ة الثنائية بينهما، إذ شهدت الكثير من محطات هذه المنافسة تألقًا 
ألحدهما يؤثر في تراجع اآلخر.. لكن هذه المنافسة ستختفي في إسبانيا بشكل 
يتيح »للمذهل« االستمرار في التألق واالستفراد بتسجيل األرقام القياسية في 

المالعب اإلسبانية.
التحرر من المونديال

من المعروف لدى الجميع، أن البقعة الس���وداء الوحيدة في سجل ميسي الحافل 
باإلنجازات، هي تحقيقه لقب كأس العالم، وهذا أمر أّثر في مردود »الليو« في كل 
موسم به بطولة كأس عالم، سواء مع ناديه برشلونة أو منتخبه األرجنتيني.. اآلن 
ميسي استسلم لحقيقة أنه لن يكون بطاًل للعالم بعدما أخفق مع راقصي التانجو 
في مونديال 2018 بروس���يا، وسيتفرغ كليًا لحصد األلقاب مع الفريق الكتالوني 
المتعطش إلضافة المزيد منها، واس���تغالل ما تبقى من سنوات كروية في عمر 

أسطورة النادي.
الصفقات الجديدة

قام برشلونة بسوق نشطة هذا الموسم، فبعد التخلص من الالعبين غير المؤثرين 
مثل أليكس فيدال وياري مينا ولوكاس دين، وإعارة أندريه جوميز، ضم البارس���ا 
البرازيليين آرثر ميلو ومالكوم، والفرنسي لينجليت والتشيلي أرتورو فيدال، في 
صفق���ات تعتبر نوعية ومتعطش���ة لحصد األلقاب، وهي رغب���ات تتوافق تمامًا 
م���ع رغبات »البرغوث« الذي أدمن على العي���ش في كنف البطوالت، وأهمها على 

اإلطالق، هذا الموسم لقب دوري أبطال أوروبا، لكسر احتكار الغريم ريال مدريد.
القائد األول

أصبح ليونيل ميسي القائد األول لبرشلونة بعد مغادرة القائد السابق أندرياس 
إنييس���تا الذي انتقل للعب في فريق فيس���ل كوبه الياباني، ومن المعروف أن 
رغبات القادة بإحراز األلقاب تفوق رغبات بقية الالعبين، فكيف يكون الحال في 
برشلونة، وقائده هو صاحب الكرات الذهبية الخمس والطامح إلى المزيد منها؟

اأربعة عوامل تدفع 
مي�سي للت�ألق يف 

أمجد الضابوساملو�سم اجلديد

االستقالل/ وكاالت:
نج���ح النجم المصري محمد ص���الح المحترف في نادى 
ليفربول مساء أمس األحد، في معادلة إنجاز مايكل أوين، 
بعدما سجل هدف ليفربول األول في شباك وست هام 
يونايتد بملعب "آنفيلد" ، ضمن منافسات الجولة األولى 
من عمر مسابقة الدوري اإلنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وبات صالح أول العب في ن���ادى ليفربول ينجح في هز 
شباك وس���ت هام ثالث مرات متتالية منذ مايكل أوين 

في نوفمبر 2002.
وتمكن صالح من تسجيل 3 أهداف في شباك وست هام 
خالل مباراتي الدوري اإلنجلي���زي الممتاز "البريميرليج" 

الموسم الماضي.
وسجل صالح الظهور ال�50 في مسابقة الدوري اإلنجليزي 

الممتاز "البريميرليج" أمس.
وخاض صالح )49( مباراة في مسابقة الدوري اإلنجليزي 
الممت���از "البريميرليج"، قبل لقاء وس���ت هام بواقع 36 

مباراة مع ليفربول و13 مباراة مع تشيلسي.
وتمك���ن صالح من تس���جيل 34 هدف���ًا على مدار 
مش���واره في البطولة بواقع 32 هدف���ًا مع ليفربول 
و"هدفين" مع تشيلسي، بينما نجح في صناعة 13 

هدفًا آخر . 
وبلغ إجمالي مشاركات محمد صالح 3450 دقيقة، بواقع 

2920 دقيقة مع ليفربول، و530 دقيقة مع تشيلسي.

�ســـالح
 يع�دل اإجن�ز م�يكل 

اأوين مع ليفربول
 �سد و�ست ه�م

االستقالل / وكاالت:
فاز ليفرب���ول على ضيفه وس���ت هام يونايتد مس���اء أمس، 
برباعية نظيفة وبدأ مانشستر ستي حملة الدفاع عن لقبه بعد 
فوزه على أرس���نال بثنائية نظيفة ، ضم���ن الجولة األولى من 

الدوري اإلنكليزي الممتاز بكرة القدم.
وض���رب ليفربول مرمى وس���ت هام يونايت���د بأربعة أهداف 

نظيفة، تصدر من خاللها جدولة البطولة.
وافتتح المصري محمد صالح التس���جيل لفريق ليفربول في 
الدقيقة 19، ليضيف بعدها السنغالي ساديو ماني هدفين 
في الدقيقتين 45+2 و53، والبديل دانيال ستوريدج الهدف 

األخير 88.
وتصّدر ليفربول جدول الترتيب مبدئيًا كونه صاحب النتيجة 

األكبر في الجولة االفتتاحية.
وفي اللقاء الثاني تمكن نادي مانشس���تر سيتي من تحقيق 
فوز مهم في المباراة التي حل فيها ضيفًا على  ملعب اإلمارات  
حيث واجه نادي  أرس���نال  ، وانتهت هذه المواجهة بهدفين 

نظيفين .
وتمكن رحيم سترلينغ من افتتاح التسجيل في الدقيقة 14 

بتسديدة رائعة سكنت شباك الحارس تشيك.
و ف���ي الوقت الذي بدأ فيه أرس���نال الهجوم والوصول لمرمى 
مانشستر سيتي قتل بيرناردو سيلفا جناح الفريق السماوي 

آمال المدفعجية بهدف ثان.

ليفربول ي�سرب و�ست 
ه�م يون�يتد برب�عية 
وال�سم�وي يبداأ حملة 

الدف�ع عن لقبه 

بيكاسي رجينسي/ االستقالل: 
قاد الدولي عبد اللطيف البهداري منتخب فلسطين 
األولمبي لتحقيق فوز صعب ومهم بهدفين لهدف 
عل���ى منتخ���ب الوس األولمب���ي في المب���اراة التي 
جمعتهما على اس���تاد باتري���وت كاندراباجا ضمن 

الجولة الثانية للمجموع���ة األولى لبطولة كرة القدم 
في دورة األلعاب اآلسيوية.

وتأخر الفدائي بهدف لمنتخ���ب الوس أحرزه 
الالعب فوتثاس���اي خوتش���اليرن في الدقيقة 
)14(، قبل أن يس���جل هدفي الفدائي الالعبين 

ش���هاب قنب���ر وعب���د اللطيف البه���داري في 
الدقيقتين )83 و95(.

بهذا الف���وز رفع الفدائي رصيده عن���د 4 نقاط في 
المرك���ز األول ، و تجمد رصي���د منتخب الوس بدون 

نقاط في المركز الخامس واألخير .

غزة / االستقالل:
أعلن محمد عيس���ى عضو االتحاد الفلسطيني 
لكرة الس���لة ورئيس لجنة المنتخبات المركزية 
عن اختيار أربعة العبين من قطاع غزة لالنضمام 
لمعس���كر المنتخب الوطني لكرة السلة المقام 

في الضفة الغربية.
وقال عيسى: إن االتحاد خاطب اللجنة األولمبية 

إلصدار تصاريح دخول للمحافظات الش���مالية 
ل���كل من مس���اعد المدرب حس���ن إس���ماعيل 
والالعبي���ن إبراهيم أبو رحال وعيد الش���اعر من 
خدمات البريج وموسى موسى من غزة الرياضي 
و أحم���د صالح م���ن خدمات رف���ح باإلضافة إلى 
الالعبي���ن المتواجدين في الضفة الغربية وهم 

أحمد البلبيسي وعمار قشطة ومحمد موسى.

ويستعد المنتخب الوطني للدخول لتصفيات 
آسيا والمقامة في البحرين في الحادي عشر من 
س���بتمبر حيث يلعب منتخبنا ضمن المجموعة 
التي تضم البحرين والس���عودية وبنغالديش 
وس���ريالنكا، عل���ى أن يتأه���ل أرب���ع ف���رق من 
المجموعة إلى نهائيات آس���يا المؤهلة لكأس 

العالم لكرة السلة .

دورة األلعاب اآلسيوية

االأوملبــي الفل�سطينــي ي�سعــق "الو�س" بهــدف ق�تــل

استعدادًا لتصفيات آسيا

 اختي�ر 4 العبني من غزة لاللتح�ق مبع�سكر املنتخب ال�سلوي ب�ل�سفة 
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واستش���هد 167 مواطًنا وأصيب نح���و 18 ألًفا جراء 
اعتداء قوات االحتالل على المتظاهرين الس���لميين 
بمس���يرة العودة وكسر الحصار ش���رقي القطاع منذ 

انطالقها في 30 مارس الماضي.
إلى ذلك أظهر اس���تطالع للرأي لدى اإلس���رائيليين 
نش���رت صحيفة »يديعوت أحرن���وت« نتائجه أمس، 
أن 86% من اإلس���رائيليين يؤيدون عودة سياس���ة 

االغتياالت ضد قادة المقاومة بداعي استعادة الردع.
 فيم���ا ذكرت صحيف���ة هآرتس بأن قي���ادة الجيش 
»اإلس���رائيلي« وضباط جهاز الشاباك استعدوا خالل 
األشهر الماضية ردًا على مسيرات العودة والتصعيد 
مع »إس���رائيل« للقي���ام بعمليات اغتي���ال لقيادات 

المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة .

 وقالت صحيفة »هآرتس«: إن قيادة الجيش والشاباك 
فضال االغتياالت على عملية  اجتياح عس���كرية برية 
في عمق قطاع غزة، ولكن الجيش فضل إعطاء الفرصة 
أمام الوساطة  »مصر واألمم المتحدة« للتوصل لوقف 

النار مع غزة.
وتابع ضباط كبار في الجيش »اإلس���رائيلي« لو اقدمنا 
على اغتيال شخصية بارزة في قيادة »حماس«  فاألمر 
كان سيؤدي إلى رد عنيف من قبل الحركة والمقاومة 

وحينها ستبدأ الحرب .
ووفقًا لصحيفة »هآرتس« فق���د قررت قيادة الجيش 
عدم القي���ام بعملي���ات اغتيال الس���تنفاذ الجهود 
المصري���ة وجه���ود األمم المتح���دة فالجيش معني 
بتأجيل المواجهة الكب���رى مع قطاع غزة حتى نهاية 

2019، وه���و موع���د انتهاء جيش االحت���الل من بناء 
الجدار األرضي حول قطاع غزة  .

وادع���ى مس���ؤولون كب���ار ف���ي األجه���زة األمني���ة 
»اإلس���رائيلية« بأن احتمال اغتي���ال قيادات حماس  
كانت في مراحل متقدمة  في األشهر الماضية ولكن 
الق���رار فقط بيد المس���توي السياس���ي  وهو يختار 
متى يش���اء ويقرر ولكن األمر يتطلب اس���تعدادات 

»إسرائيلية« لجانب قرار االغتياالت .
وكان ضب���اط الجي���ش يفضل���ون مهاجم���ة مرافق 
استراتيجية لحماس على مواجهة شاملة، مع ذلك قال 
ضباط كبار في الجيش: وزراء الحكومة ووزراء الكابنيت 
لم يوضحوا ما هي األهداف التي يجب تحقيقها بعد 

القتال مع قطاع غزة .

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت تحقيقات أجرتها الش���رطة العسكرية اإلس���رائيلية حول 
استش���هاد أربعة أطفال من عائلة »بكر« على ش���اطئ غزة خالل حرب 

2014 أنهم قتلوا عمًدا وعن سبق إصرار.
وفي 16 يوليو 2014، إبان الحرب اإلس���رائيلية على غزة، اس���تهدفت 
الطائرات اإلسرائيلية س���بعة أطفال من عائلة بكر كانوا يلعبون كرة 
القدم على ش���اطئ البحر، ما أدى الستش���هاد 4 منهم وإصابة ثالثة 

آخرين.
وبينت التحقيقات، بحسب ما نشرتها صحيفة هآرتس، أن استهداف 
األطفال تم عبر طائرة ُمس���ّيرة من طراز »هرم���اس 450«، وجرى إبالغ 
طاقمها بوجود حركة لعناصر مس���لحة على الشاطئ. واألطفال الذين 
استشهدوا في ذلك الهجوم هم: عاهد عاطف بكر، وزكريا عاهد بكر 

يبلغ���ان من العمر )10 أعوام(، ومحمد رامز بكر )11 عاًما(، وإس���ماعيل 
محمد بكر )9 أعوام(.

وتقول الصحيفة: إنه رغم وضوح الهدف وأن أولئك لم يكونوا س���وى 
أطف���ال؛ إال أن مش���غل الطائرة أطلق صاروًخ���ا نحوهم فقتل أحدهم 
على الف���ور. وتضيف التحقيق���ات، أن األطفال هرب���وا باتجاه البحر، 
إال أن ُمش���ّغل الطائرة طلب توضيحًا من جيش���ه حول حدود المكان 
المس���تهدف وموافقة ثانية إلطالق صاروٍخ ثاٍن وأن الش���اطئ يضم 

خياًما لالستخدام المدني.
لكن ُمش���ّغل الطائرة »لم يحصل على ال���رد« فأطلق صاروًخا آخر تجاه 
األطفال وقتل ثالثة آخرين بعد 30 ثانية فقط من قتل الطفل األول. 
وذكرت الصحيفة أن »المعلومات التي تسلمها الجيش كانت تشير 
إل���ى أن المكان يتبع جهاز البحرية في غ���زة وأن الجيش تابع المكان 

قب���ل الهجوم لعدة أيام«. ونقلت التحقيقات عن ضباط متورطين في 
الهجوم قولهم: إن الجيش صّنف الهجوم في البداية أنه نجاح كبير 
العتقاده���م بقتل أربعة من عناصر القس���ام، فيم���ا كانت الصور من 
الم���كان مخالفًة للواقع  وتبين أن الهدف مغاير تمامًا عن المعلومات 
الواردة مس���بًقا. وجاء في التحقيقات أن الجيش زعم عدم تمكنه من 
تشخيص هوية المتواجدين فيما إذا كانوا مقاتلين أم مجّرد أطفال، 

على الرغم من وضوح الصور الجوية الواردة إلى الجيش قبل الهجوم.
وسبق لالحتالل أن أغلق ملف التحقيق في الهجوم قبل ثالث سنوات، 

بزعم غياب األدلة حول تعمد الهجوم على األطفال.
وبحس���ب تقرير المرصد األورومتوس���طي لحقوق اإلنسان فإن 2174 
فلس���طينيا منهم 530 طفاًل، قضوا في تلك الحرب، فيما أصيب 10 

آالف و870 آخرين منهم أكثر من 3 آالف طفل.

تحقيق: االحتالل تعمد قتل أطفال »بكر« على شاطئ غزة بـ 2014 

 عباس يصدر تعليماته 
لضمان ذهاب وفد التعليم 

الكويتي لغزة

اتحاد المزارعين 
يناشد إلنقاذ 
 قطاع الزيتون 
من آفة الذباب

االحتالل يفرج عن 
4 صيادين اعتقلوا 

ببحر بيت الهيا

بلدية جباليا النزلة توقع مذكرة تفاهم مع مركز شؤون المرأة 

اعتقال فتاة أثناء مغادرتها لألقصى واستدعاء سيدة

 القسام تهدد االحتالل: أي »عمل 
غبي« سيكلفك دمارًا وألمًا ال تطيقه

رام الله/ االستقالل
أص���در الرئيس محمود عباس مس���اء 
أمس األحد، تعليماته للشؤون المدنية 
لتكثيف الجهد لضم���ان ذهاب الوفد 
الكويتي لغزة المس���ؤول ع���ن مقابلة 
المعلمين الفلسطينيين الستقدامهم 

للعمل في الكويت.
ج���اء ذل���ك على لس���ان وزي���ر التربية 
والتعليم العالي صب���ري صيدم خالل 
زيارة الوفد الكويتي إلى مقر الرئاس���ة 
ف���ي رام الله وس���ط الضف���ة الغربية 
المحتلة، مؤك���ًدا أن فرصة التعاقد مع 

معلمين في غزة ما زالت متاحة.
وتس���عى الكوي���ت م���ن خ���الل زيارة 
وفدها إلى فلس���طين للتعاقد مع 150 
معلم/ة في تخصص الرياضيات، وذلك 

مناصفًة بين الذكور واإلناث.
وأش���اد صي���دم ب���دور رئي���س هيئة 
اللجن���ة  وعض���و  المدني���ة  الش���ؤون 
المركزية حسين الشيخ وكوادر الهيئة 
لجهودهم المس���تمرة لضمان وصول 

الوفد الكويتي إلى قطاع غزة.

وطال���ب معلم���و رياضيات ف���ي قطاع 
غزة ممن ترش���حوا للعمل ل���دى وزارة 
التربي���ة والتعليم في دول���ة الكويت 
اليوم، بإنصافهم عقب رفض سلطات 
اإلس���رائيلي إصدار تصاريح  االحتالل 
للوف���د الكويتي إلج���راء المقابالت في 

القطاع.
وذكر ه���ؤالء المعلمون في مناش���دة 
لهم أنهم تقدموا لهذه الوظيفة، التي 
تمثل أملهم اليوم في ظل الواقع الذي 
تعيش���ه غزة، إال أن إج���راءات االحتالل 

حالت دون تحقيق مرادهم.
وطالبوا بتس���هيل إج���راء االمتحانات 
عن بع���د وعمل مقابالت عب���ر الفيديو 
كونفرن���س بالتع���اون م���ع أي جه���ة 
حكومي���ة أو مؤسس���ة تعلي���م عالي 

بإشراف كويتي- فلسطيني.
في  الفلس���طيني  المعل���م  ويتمت���ع 
الكويت بسمعة حسنة خالًفا لمدرسي 
ال���دول العربي���ة األخرى، حيث ُأش���اد 
أكثر م���ن نائب بمجلس األمة الكويتي 

بمستوى المعلم الفلسطيني وقدرته.

رام الله/ االستقالل:
 ناش���د اتحاد المزارعين الفلس���طينيين الجهات الرسمية 
والحكومي���ة وعل���ى رأس���ها وزارة الزراعة ومجل���س الوزراء 
الفلس���طيني بضرورة التدخل العاجل إلنقاذ قطاع الزيتون 
من الكارثة التدميرية التي عصفت به هذا العام بفعل افة 
الذباب المدم���رة. وقال رأفت خندقجي رئي���س االتحاد، أن 
الدمار الذي حصل في هذا القطاع يرتقي إلى مستوى الكارثة 
التي تستوجب تدخال عاجال من الحكومة والمؤسسات ذات 
العالقة للوقوف على مسؤولياتها لمعالجة الكارثة وتوفير 
س���بل الدعم الالزم لمزارعي الزيتون لضمان المحافظة على 
هذا المنتوج الوطني رمز الهوية الفلسطينية. وأوضح إن آفة 
الذباب المدمرة أدت إلى خس���ائر فادحة الهم منتوج وطني 
وس���يادي يعتاش منه اكثر من مئة ألف أسرة فلسطينية 
إلى جان���ب االف العائالت األخرى الت���ي تنتفع من العمل 
في موسم القطاف سنويا، محذرًا من أن التأخر في التدخل 
إلنق���اذ هذا القطاع يهدد بدمار قط���اع الزيتون في االعوام 
القادمة بحيث تصبح فلس���طين مس���توردة للزيت بدل أن 

كانت مصدرة له طيلة العقود الماضية.

غزة/ االستقالل:
أفرجت سلطات االحتالل »اإلسرائيلي« مساء أمس األحد عن 
4 صيادين فلسطينيين اعتقلتهم صباح أمس ببحر بلدة 
بيت الهيا شمال قطاع غزة. وأفاد مسؤول لجان الصيادين 
زكري���ا بكر في تصري���ح مقتضب، بأن س���لطات االحتالل 
أفرج���ت عن 4 صيادين كانت ق���د اعتقلتهم صباح اليوم، 

فيما ال تزال تعتقل صياًدا وتحتجز مركبهم.
وتتعرض مراكب الصيادين بش���كٍل متكرر الس���تهداف 
متواصل من الزوارق الحربية اإلسرائيلية، التي تحرمهم من 
الصيد بحرية، في خرٍق لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم 
بين الفصائل و »إسرائيل« برعايٍة مصرية صيف عام 2014.

غزة/ االستقالل:
وقع���ت بلدية جبالي���ا النزلة أمس األح���د، مذكرة 
تفاه���م مع مرك���ز ش���ؤون المرأة حول مش���اركة 
المجال���س الش���بابية في األنش���طة المجتمعية 
التابعة للبلدي���ات، ودمج مجلس ظل من الفتيات 

في المجلس الشبابي.
وحضر مراس���م التوقيع كل من مدي���ر البلدية م. 
يوسف خلة، والمستشار القانوني للبلدية خطاب 
شهاب، ورئيس قسم األنشطة المجتمعية أحمد 
زمارة، وعضو لجنة العالق���ات العامة رتيبة حماد، 
ومنسقة مشروع تعزيز المرأة في الحياة العام ريم 

النيرب، والمنسقة الميدانية دعاء أبو جياب.
وقال م. خلة إن الطرفي���ن اتفقا على دمج مجلس 
الظل الذي تم تش���كيله من مجموعة من الفتيات 

الناشطات في المجلس الشبابي التابع للبلدية.
وأضاف أنه تم االتفاق أيضا على المش���اركة في 
األنشطة المجتمعية التابعة للبلدية جباليا النزلة 
المش���اركة ف���ي الفعاليات المجتمعي���ة التابعة 
للبلدية، وفعاليات لجان األحياء. كما اتفق الطرفان 
على تنفيذ جلس���ات اس���تماع، وجلسات توعية 
مجتمعي���ة، تنفيذ برام���ج تدريبي���ة للموظفات 

العامالت في البلدية وقفًا الحتياجات الطاقم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، 
فتاة أثناء خروجها من المسجد األقصى المبارك. 

ونقل����ت وكال����ة األنباء الرس����مية، عن المنس����ق 
اإلعالم����ي بدائ����رة األوقاف في الق����دس، فراس 
الدبس أن قوات االحت����الل، اعتقلت الفتاة براءة 

الغزاوي، وأوقفت الس����يدة نعيمة الغزاوي خالل 
خروجه����ا م����ن األقصى من جهة باب األس����باط، 

وسلمتها أمر استدعاء للتحقيق معها أمس.

غزة/ االستقالل:
أكد محرر الشئون العبرية بموقع كتائب الشهيد 
عز الدي���ن القس���ام الجناح العس���كري لحركة 
المقاومة اإلسالمية )حماس( مساء يوم األحد، أن 
»أي عمٍل غبٍي يصدر عن االحتالل سيكلفه دماًرا 

وألمًا ال يطيقه«.
وقال المحرر في مقال نش���ره موقع القسام على 
شبكة االنترنت مس���اء اليوم األحد تحت عنوان: 
»متى ال ُنقاِتل العدو؟«: إنه »يستحس���ن للعدو 
أال ينجرف في إيهام نفس���ه، فإن أي عمٍل غبٍي 
يصدر عنه سيكلفه دماًرا وألًما ال يطيقه، سيكون 
شيًئا لم يعرفه من قبل سواًء في ماهيته أو في 

كميته«.
وأك���د أنه »عندما يكون تنظي���م حماس مقاتٌل 
ألجل الحرية، تقف مصلحة ش���عبه في مقدمِة 
أولويات���ه، فإنه حت���ى مع عدٍو غادٍر ووحش���ي، 
يس���تخدم بين الحين واآلخر وبحس���ب الحاجة 

الوطنية تكتيك »مرة حوار ومرة نار«.
إال أنه ش���دد أيًضا على أن شعار حماس الثابت 
»لن نك���ف حتى تتحق���ق كل األه���داف، فأن 
نخفض الوتيرة ش���يًئا ما أحيان���ًا يكون مطلوبًا، 
لكن ما ُدمنا مغروسين في أرضنا فنحن في نوبة 

حراسة«.
وحول تس���اؤل المقال »مت���ى ال نقاتل العدو؟«، 
بين محرر الشؤون العبرية أن ذلك يتأتى »عندما 
يتوقف )االحتالل( عن كونه عدًوا ولن يتوقف«. 
وق���ال: »إن العقرب وإن أراد صادًقا أن يتغير وأن 
يتوقف عن اللدغ، فإن اإلبرة في أعلى ذيله تغريه 

وتعيده إلى طبيعته المتجذرة في كينونته«.
وأضاف: »هذا االحتالل ليس له عالٌج إال محاربته 
وإيقافه عن���د حده، ودفعه إل���ى اختيار الخروج 
عائًدا إلى األماكن التي ج���اء منها، أو أن ُنخرجه 

مرغًما«.
وذكر أن »هذا العدو يقال إنه ذكي ومثابر ويقظ، 

لكن في نفس الوقت هو متعجرٌف وُمعتٍد ودينه 
االنتق���ام، وهذه الثالث األخيرة إضافة إلى كونه 
مغتصبًا، سارقًا، ومحتال تصبح وصفة انتحارية 
مجربًة تضمُن له انهياراٍت ذاتية ستسهل علينا 

الضربة القاضية ضده«.
وحول »اتفاقات وق���ف إطالق النار«، بين المحرر 
أنها »محطاٌت على الطريق؛ يوجبها الواقع حتى 
إشعاٍر آخر، وتتغير في اللحظة التي يتغير فيها 

الواقع«.
وشدد على أن » حماس ال ُتخّل أبًدا باتفاق وّقعت 
عليه، حتى وإن كان مع عدٍو غادٍر ووحش���ي، لكن 
ال داعي للقل���ق، فالطرف اآلخر بطٌل تاريخٌي في 

نقض العهود«.
وش���هدت األش���هر األخيرة ج���والت تصعيد 
بي���ن المقاومة في قطاع غ���زة وجيش االحتالل 
اإلس���رائيلي، تخللها إطالق عش���رات القذائف 

الصاروخية على مستوطنات غالف غزة.

تتمة �إ�شابتان �شرقي جباليا..
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االستقالل/ وكاالت: 
نجا عامل بناء صيني من الموت بأعجوبة، رغم دخول قضيب حديدي في رأس���ه 

إلى عمق 20 سنتيمترًا.
وكان العامل المحظوظ، الذي لم يكن يرتدي خوذة الس���المة، يسير في ورشة، 
بن���اء قبل أن يقع من ارتفاع كبير قضيب حديدي بطول 3 أمتار ليدخل كالرمح 

في رأسه.
واس���تقر ذلك القضيب في الجانب األيمن من جمجمة الرجل، البالغ من العمر 
52 عامًا، بعد اخترق دماغه لمس���افة وصلت لنحو 20 سنتيمترا، وفقًا لصحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
وتلقى العامل إس���عافات أولية في مكان الحادث، حيث استخدم رجال اإلطفاء 
أدوات قطع هيدروليكية لقطع القضيب الحديدي، واإلبقاء فقط على حوالي 30 

سم بحيث أمكن نقله إلى المستشفى.
وج���رى نقل المصاب أواًل إلى مستش���فى محلي في قانس���و إلجراء فحص 
باألش���عة المقطعية، قبل نقله إلى مستش���فى أكبر في مدينة شيآن في 

اليوم نفسه.
وقام المستش���فى بتش���كيل فريق طبي يضم خبراء من اختصاصات مختلفة 

إلجراء جراحة في الدماغ، استغرقت ثالث ساعات.
وقال المستشفى، في بيان، إن الجراحين نجحوا في سحب قضيب الحديد من 

رأس العامل، قبل التخلص من األنسجة التالفة وترميم الجمجمة.
ومن المتوقع أن يغادر العامل المستش���فى في غضون أسبوع، حسب ما ذكرت 

شبكة شيان اإلخبارية.

نجا من الموت.. رغم دخول قضيب 
حديدي لمسافة 20 سم بدماغه

االستقالل/ وكاالت: 
حصل مواطن أميركي عل���ى تعويض قدره 289 
مليون دوالر بأمر من هيئة المحلفين في محكمة 
أميركي���ة تنظر ف���ي قضية رفعها ض���د إحدى 
الشركات، بعد أن تسبب أحد منتجاتها بإصابته 

بالسرطان.
وأجبرت هيئة المحلفين شركة مونسانتو، عمالق 
المنتجات الزراعية، بتعويض ديواين جونسون، 
بعد فش���لها في التحذير بش���كل كاف من خطر 
أحد منتجاتها )راوند آب( الذي يحتوي على مادة 
ال�"غليفوسات"، وهو مبيد أعشاب ضارة مستخدم 

على نطاق واسع حول العالم.
وقال أحد محامي عائلة جونس���ون: إن هذا األخير 
تم تشخيصه بالسرطان اللمفاوي "غير هودجكن" 
ف���ي عام 2014، وكان وقتها ف���ي ال�42 من عمره، 
وذلك بعد اس���تخدامه المبي���د المذكور بكميات 

كبيرة أثناء عمله في هيئة مدرسية كبستاني.
لك���ن س���كوت بارتري���دج، نائب رئيس ش���ركة 
"مونسانتو ، قال: إن المئات من الدراسات أظهرت 
أن مبيد األعش���اب الذي تنتجه الشركة ال يسبب 
الس���رطان، معلنًا أن الش���ركة ستستأنف الحكم 

للدفاع بقوة عن هذا المنتج.

م���ن جهته، ق���ال نائب زعي���م "ح���زب العمال" 
البريطاني توم واتس���ون على "تويتر" إن الحكم 
له "تداعي���ات هائلة على السلس���لة الغذائية"، 
حي���ث يعتبر مبيد األعش���اب المعتمد على مادة 
ال�"غليفوس���ات" األكثر استخدامًا في الزراعة في 

المملكة المتحدة.
وصدر قرار المحكمة الجمعة الماضية في س���ان 
فرانسيس���كو، حيث ذكرت هيئ���ة المحلفين أن 
المنت���ج المعين كان "عام���اًل جوهريًا" في مرض 
جونس���ون، وأنه كان على الش���ركة أن تضع على 
منتجه���ا عالمة تحذي���ر من المخاط���ر الصحية 

المحتملة الستخدامه.
كما وجد المحلفون أن المخاطر المحتملة للمنتج 
كان���ت معروفة م���ن قبل المجتم���ع العلمي، وقد 
فشلت شركة مونسانتو في "التحذير الكافي" من 

هذا الخطر.
وفقًا لدراسة أجرتها جامعة أكسفورد عام 2017 
مس���تندًة على بيانات حكومية، يتم معالجة 5.4 
مليون فدان من األراضي الزراعية في جميع أنحاء 

بريطانيا باستخدام الغليفوسات سنويًا.
وتس���تخدم هذه المادة الكيميائية في تحضير 

الحقول للزراعة ولجعل الحصاد أسهل.

االستقالل/ وكاالت:
أطلق مطعم في مدينة نيويورك، وجبة جديدة خاصة بالنباتيين، 
تتألف من البطيخ األحمر الذي يتم إعداده بطريقة الش���ّي، ليبدو 

وكأنه لحم مقدد مشوي.
ويت���م تحضير الوجبة التي يبلغ س���عرها 60 دوالرًا أمريكيًا، عبر 

وضعها في خليط من الملح والتوابل والرماد لمدة أربعة أيام.
ثم يتم تدخين الفاكهة لمدة ثمان س���اعات أخرى، قبل وضعها 

في مقالة مليئة بالعصائر والروزماري. وعندما تصبح وجبة البطيخ 
جاهزة، تبدو مثل وجبة اللحم المقدد المشوي من الخارج.

وقد لقيت هذه الوجبة رواجًا كبيرًا بين الزبائن وخاصة النباتيين 
منهم، حيث وصف مدّون األغذية جيريمي جاكوبوفيتش، الذي 
يدير حس���ابًا في إنستغرام يدعى "برنش بويز" بأن الطبق شهي 
للغاية، ونص���ح الجميع بتذوقه، وفق م���ا ورد في صحيفة ديلي 

ميرور البريطانية.

باريس/ االستقالل: 
دربت حديقة للمالهي بفرنس���ا س���تة غربان على التقاط أعقاب الس���جائر 

والقمامة األخرى التي يلقيها الزوار مقابل حصولها على طعام.
قام كريستوفي جابوري، مدير مدرسة تربية الصقور في متنزه "بوي دي فو" 
بغرب فرنسا، برعاية الغربان الستة وتدريبها على جمع_القمامة بمكافأتها 

بطعام نظير القمامة التي تجمعها.
وُنقل عن جابوري قوله في مدونة للمنتزه: إن "الغربان مظلومة وُتصنف على 
أنها مصدر لإلزعاج، ولكن هذه الطيور س���تقوم بعمل لصالح البيئة وتغير 

صورتها".
س���تحصل هذه الغربان على قطعة من الطعام من وعاء صغير في كل مرة 

تضع فيها قمامة في صندوق محدد لذلك.
وتعتبر الغربان طيورًا ذكية بش���كل خاص وأثبت���ت األبحاث مهارة الغربان 

التي يتم تربيتها في استخدام األدوات للحصول على الطعام.
وقال جابوري: إن طيوره حاولت بالفعل خداعه بجمع نش���ارة الخشب بداًل من 

القمامة.
وستبدأ الغربان مهمة التنظيف التي ُكلفت بها خالل األيام المقبلة.

لندن/ االستقالل: 
أفادت مؤسس����ة خيرية بريطانية 
ب����أن موجة الحرة القياس����ية التي 
تجت����اح الق����ارة األوروبي����ة هن����ا 
الصيف، شجعت طيور الفالمينغو 
)النح����ام( اإلنديزي����ة عل����ى وضع 

البيض، ألول مرة منذ عام 2003.
وأضافت مؤسس����ة "ويلدفول آند 
ويتالندز تراس����ت" أن 6 من طيور 
بيضات،   9 وضع����ت  الفالمنغ����و 

جميعها غير مخصبة.
البريطانية  المؤسس����ة  وقدم����ت 
بيضا من طيور فالمينغو تشيلية 

-وهي فصيلة قريبة -لالعتناء به.
وقال م����ارك روبرتس، المس����ؤول 
بمحمي����ة س����ليمبريدغ، "مع توفر 
وضع األبوة واألمومة لهذه الطيور 
بش����كل كامل، قدمنا له����م أفراخ 
تشيلية لالعتناء بالبيض. إنه دافع 

عظيم وإثراء للطيور".
الفالمينغ����و  طي����ور  أن  يذك����ر 
اإلنديزي����ة أحد أق����دم الحيوانات 

في محمية سليمبريدغ، وقد وصل 
بعضه����ا ف����ي س����تينيات القرن 

الماضي كبالغين.

يش����ار إلى أن طي����ور الفالمينغو 
تس����تطيع أن تتكاث����ر في س����ن 

الشيخوخة.

بسبب الحر.. »الفالمينغو« يبيض ألول مرة منذ 13عامًا حديقة للمالهي بفرنسا 
تستعين بغربان لجمع القمامة

االستقالل/ وكاالت: 
عاطفة األمومة ليست حكرا على البشر كما يعتقد كثيرون، 
إذ تش���بثت أنثى من الحيتان القاتلة بابنها النافق بصورة 
غير مسبوقة، وعلى الرغم من مغادرة الحوت الصغير للحياة 

واصلت األم حمله في البحر 17 يوما.
وأنجبت ثكل���ى "الحيتان" ابنها مؤخرا في ش���واطئ والية 
واش���نطن، غربي الوالي���ات المتحدة، لكنه نف���ق بعد مدة 
قصيرة من قدومه إلى الحياة بسبب نقص في الدهون التي 

تساعد الحيتان على التأقلم مع درجات الحرارة.
وقطعت األم الحزينة قرابة ألف ميل في البحر تحمل االبن 

الذي يتخطى وزن���ه 180 كيلوغراما، وفق ما نقلت صحيفة 
"ميرور" البريطانية.

ويع���د الحوت النافق أول والدة للحيت���ان القاتلة المعروفة 
ب����"األوركا" منذ 3 س���نوات، ويدرج علماء البيئ���ة الحيوان 

البحري ضمن الكائنات المهددة باالنقراض.
ومن المعروف أن ه���ذه الحيتان تواصل حمل أبنائها بعد 
نفوقه���م، لكن ه���ذه األم ظلت تحم���ل ابنها لمدة طويلة 
دون تعب وال يأس.  وتراجعت أعداد الحيتان بشكل الفت 
جراء تلوث البحر وكثرة الضوضاء الناجمة عن المالحة، فضال 

عن تراجع سمك السلمون الذي تتغذى عليه.

289 مليون دوالر تعويض لمزارع بطيخ مشوي للزبائن النباتيين.. في نيويورك
أصيب بالسرطان بسبب مبيد

»عاطفة األمومة« تدفع أنثى الحوت 
لحمل صغيرها النافق 17 يومًا 


