
غزة/ دعاء الحطاب:
ف���ي خطوٍة إلنه���اء أزمة موظف���ي وكالة غوث وتش���غيل 
الالجئي���ن »أونروا« المفصولين عن العمل، والذين ينفذون 

العديد م���ن الخط���وات االحتجاجية رفضًا لق���رار الوكالة 
الدولية قرر اتح���اد الموظفين نقل االعتصام 
الس���لمي للمفصولين من أمام مكتب »اونروا« 
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إصابتان برصاص االحتالل  
شرق غزة ودير البلح 

غزة/ االستقالل:
الثالث���اء، مواطن���ان  أم���س  أصي���ب مس���اء 
فلس���طينيان برصاص االحتالل »اإلسرائيلي« 

في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة.
وقال مراس���لنا إن جيش االحت���الل أطلق النار 
صوب طفل يبلغ من العمر 13 عامًا في منطقة 
ملكة ش���رق غزة فأصيب بشظايا الرصاص في 
رأسه ووصفت حالته بالطفيفة ونقل إلى مجمع 

الش���فاء الطبي لتلقي العالج. كما أفاد مراسلنا 
بإصابة مواطن آخر بالقدم في منطقة أبو صفية 
ش���مال ش���رق دير البلح، ونقل على إثرها إلى 

مستشفى شهداء األقصى لتلقي العالج.
إلى ذل���ك أطلقت قوات االحت���الل النار صوب 
مجموعة م���ن المتظاهرين في خي���ام العودة 
ش���رق مخيم البريج على حدود وسط قطاع غزة 

دون أيبلغ عن إصابات.

غزة/ قاسم األغا:
دعا األستاذ زياد النخالة نائب األمين العام لحركة الجهاد 
اإلس���المي في فلس���طين، جماهير ش���عبنا الفلسطيني 
للمشاركة الجماهيرية الواس���عة في الُجمعة ال� )21(، من 

مسيرات العودة السلمية، التي تحمل عنوان "ثوار من أجل 
الق���دس واألقصى". وفي خطاب متلفز ل���ه، أمس الثالثاء، 

رصدته "االس���تقالل"، قال النخال���ة: "في هذه 
الجمعة المبارك���ة )المقبلة( فلنخرج جميًعا من 

»النخالة« يدعو ألوسع مشاركة بجمعة 
»ثــوار مــن أجــل القـدس واألقصــى«

غزة/ قاسم األغا:
نّظمت حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، 
أم���س الثالث���اء، وقف���ة تضامن ودعم لألس���رى 
الفلسطينيين في سجون االحتالل "اإلسرائيلي" 

والمحّررين، الذين تواصل الس���لطة الفلسطينية 
قطع واقتطاع رواتبهم منذ أش���هر عّدة. وش���ارك 
ف���ي الوقفة الت���ي ُنظمت في خيم���ة االعتصام 
المقام���ة قبالة مجلس الوزراء بمدينة غزة )دوار أبو 

مازن( العشرات من األس���رى المقطوعة رواتبهم، 
ونش���طاء في مجالّي األس���رى، وحقوق اإلنس���ان. 

وقال المتحدث باس���م مؤسسة مهجة 
القدس لألس���رى والش���هداء طارق أبو 

»الجهــاد اإلسالمــي« تنظــم وقفــة دعــم 
لألســرى المقطوعــة رواتبهــم مــن السلطــة

جلسة المركزي.. تمكين للتفرد واإلقصاء! 

الدميقراطية: عبا�س وفتح 
ي�ساهمان يف تدمري املنظومة 

ال�سيا�سية الفل�سطينية

غزة / محمد مهدي:
انضم���ت الجبه���ة الديمقراطية لتحرير فلس���طين لركب 
المقاطعي���ن لجلس���ات المجلس المرك���زي المزمع عقدها 

اليوم في مدينة رام الله ؛ بس���بب السياسة التفردية التي 
تنتهجها مؤسس���ة الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح في 
التعامل مع الفصائل الوطنية ومؤسسات منظمة التحرير 

ال�سعبية: املقاطعة 
الكبرية جلل�سة »املركزي« 

دليل ف�سل قبل انعقاده

هل تفتح »أونروا« أبوابها؟.. االتحاد يترقب! 

رام الله/ االستقالل:
دعت الحركة األس���يرة في س���جون االحتالل جماهير الشعب الفلسطيني إلى 
المش���اركة في ح���راك "لن نترك أس���رانا" والذي يعقد اليوم األربعاء الس���اعة 

رام الله/ االستقالل:
اعتبرت حركة "حماس" أن حملة اعتقاالت االحتالل لقيادات من الحركة بالضفة 
الغربي���ة دليل على عقدة الهوس األمني، وإنذار ب� "انفجار حتمي" وذلك بعدما 

حماس تحذر مــن »انفجار« عقب 
مداهمات االحتالل بالضفة

دعوات للمشاركة في حراك 
»لن نترك األسرى« اليوم برام الله 

غزة/ خالد اشتيوي:
أعلنت وزارة الحكم المحلي عن بدئها تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة 

بإنقاذ شاطئ بحر قطاع غزة من مياه الصرف الصحي، مؤكدة 
أنها تبذل جهودًا مضنية إلنقاذ موسم االصطياف.  

»الحكم المحلي«: نبذل كل الجهود 
إلنقاذ شاطئ البحر من المياه العادمة

موسم األضاحي بغزة: 
األسعار تنحر المواطنين

غزة/ عبدالرحيم الطهراوي:
األوضاع االقتصادية الصعبة واالنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بغزة، كانت كفيلة 

ب�أن ترد الحاج أبو محمود عبد ربه )64 عاما( عن إحياء السنة النبوية في 
عيد األضحى المبارك التي اعتاد منذ 32 عامًا أن يصلي لربه وينحر.

القاهرة/ االستقالل:
وصلت وفود من الفصائل الفلسطينية العاصمة المصرية 
القاهرة مس���اء أم���س، لبحث ملفي المصالح���ة الداخلية 
والتهدئ���ة مع االحتالل "اإلس���رائيلي". وغادرت قطاع غزة 

أمس وفود من حركات الجهاد اإلس���المي في فلس���طين 
وحماس والمجاهدين والمقاومة الشعبية، ولجان المقاومة، 

واألحرار في وقت يستعد فيه وفدا الجبهة 
الشعبية والديمقراطية للمغادرة اليوم.

وفود الفصائل تصل القاهرة 
للتباحث في المصالحة والتهدئة

غزة/ االستقالل: 
من المقرر أن ُتعيد س���لطات 

االحت���الل صب���اح 
اليوم األربعاء، فتح 

�سلطات االحتالل 
تقرر فتح معـرب 
»كرم اأبــو �سامل«

عشرات المستوطنين يقتحمون 
األقصى بحراسة مشددة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح أمس الثالثاء 
المس���جد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراس���ة 

وجهاء وفصائل: مسيرات 
العودة الخيار األمثل 

لمواجهة "صفقة القرن"

امليزان يطالب بتدخل 
دويل لوقف ا�ستهداف 

املن�ساآت بغزة
غزة/ االستقالل: 

طال���ب مركز المي���زان لحقوق 
المجتمع  اإلنس���ان 
بالتدخ���ل  الدول���ي 

2 2

2 2

جانب من �لوقفة �لت�سامنية �لتي نظمتها حركة �جلهاد �لإ�سالمي بغزة �أم�س



2018األربعاء    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    4143915

غزة/ االستقالل: 
من المقرر أن ُتعيد سلطات االحتالل صباح اليوم األربعاء، فتح معبر 
كرم أبو س���الم جنوبي قط���اع غزة، بعد إغالق���ه 45 يوًما، إثر جوالت 
التصعيد التي شهدها القطاع بين المقاومة الفلسطينية واالحتالل 

رًدا على العدوان اإلسرائيلي.
وقالت اللجنة الرئاس���ية لتنس���يق البضائع التابعة لإلدارة العامة 
للمعابر والحدود: إنها أبلغت شركات القطاع الخاص بقطاع غزة بقرار 
الحكومة االس���رائيلية بإعادة فتح معبر كرم أبو س���الم كما كان قبل 

2018/07/10 ابتداء من اليوم األربعاء .
وأشارت إلى أنه سيتم  اليوم إدخال كل البضائع المسموح بها قبل 

هذا التاريخ و تشمل المحروقات.
و"كرم أبو س���الم"، هو المعبر التجاري الوحي���د لقطاع غزة، ويتم من 
خالله إدخال مواد البناء والس���لع والمحروقات والمواد الغذائية التي 
يحتاجها القطاع، وتغلقه قوات االحتالل يومي الجمعة والسبت من 

كل أسبوع.
ويعمل المعبر في صورته الطبيعية خمس���ة أيام أسبوعًيا، وُيغلق 
أيام الجمعة والس���بت، كم���ا يتعرض المعبر لإلغ���الق أحياًنا تحت 
ذرائع أمنية. وقبل شهر أعلنت سلطات االحتالل عن تقليص دخول 
البضائ���ع إلى غزة من خالل معبر كرم أبو س���الم إل���ى "الحد األدنى 

اإلنساني"، والذي يشمل الغذاء والدواء فقط.

رام الله/ االستقالل:
أفادت صحيفة »معاريف« العبرية، بأن س���لطات االحتالل اإلس���رائيلي اقتطعت مبلغ 
1,083 مليون ش���يكل )300 ألف دوالر أمريكي( من عائدات الضرائب المستحقة عليها 
لحساب السلطة الفلسطينية، لدفعها ك� »تعويض« لمجموعة من العمالء والمتخابرين 

معها.
وذك���رت الصحيفة العبرية في عددها الصادر أمس الثالثاء، أن هذا اإلجراء جاء بناء على 
قرار المحكمة اإلسرائيلية العليا القاضي بتعويض السلطة الفلسطينية لهؤالء العمالء؛ 
وعددهم 52 شخًصا، على خلفية تعرضهم للتعذيب خالل التحقيق معهم في سجون 

السلطة بالضفة الغربية.
وقالت: إن المحكمة العليا قضت بتغريم الس���لطة الفلسطينية بمبلغ قدره 13.2 مليون 

شيكل )3,8 مليون دوالر(.
وكانت س���لطات االحتالل قد اقتطعت في وقت س���ابق من الع���ام، مبلغ نصف مليون 
ش���يكل )140 ألف دوالر( لتغطية النفقات القانونية وتكاليف التقارير الطبية. يش���ار 
إلى أن الحديث يدور حول عمالء )جواس���يس( اعتقلتهم أجهزة األمن التابعة للسلطة 
الفلسطينية في تس���عينيات القرن الماضي، وبداية عام 2000، على خلفية اتهامهم 

بالتخابر مع االحتالل اإلسرائيلي وجمع معلومات ذات طابع أمني وتزويد االحتالل بها.

الخليل/ االستقالل:
أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس الثالثاء، المداخل 
الرئيس���ية للح���رم اإلبراهيمي الش���ريف بالتزامن مع تنظيم 
المس���توطنون مس���يرة عنصرية كبيرة انطلق���ت من منطقة 
ت���ل الرميدة وصوال للحرم الش���ريف، واقتحام أحد المنازل في 

طريقها.
وقال الناش���ط ضد االس���تيطان عماد جابر: إن قوات االحتالل 
اإلسرائيلي أغلقت المداخل الرئيسية الواصلة للحرم اإلبراهيمي 
الش���ريف وأحياء البلدة القديمة، وكثفت من انتش���ارها في 
البل���دة القديمة، وذلك لتوفير الحماية للمس���توطنين الذين 
نظموا مس���يرة وصوال للحرم اإلبراهيمي، رفعوا خاللها األعالم 

االسرائيلية والشعارات العنصرية المعادية للفلسطينيين.
وبالتزامن مع هذه المسيرة اقتحم عدد من المستوطنين منزال 
في البلدة القديمة بجوار المس���توطنة اإلس���رائيلية المسماة 
»ابرهام افينو«، وذلك بحماية من قوات االحتالل التي شددت 
من إجراءاتها في المنطقة، وعرقلت حركة المواطنين والسكان.

االستقالل/ وكاالت:
صرح مسؤول كبير في إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب أمس الثالثاء، بأن 
السلطة الفلسطينية "ال تشكل شرًطا لوقف إطالق النار الذي توسطت فيه مصر 

واألمم المتحدة في قطاع غزة".
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن المس���ؤول األمريكي الكبير قوله : "نريد 

وقف إطالق النار في قطاع غزة مع السلطة الفلسطينية أو بدونها".
وأضاف إن "عودة السلطة الفلسطينية للسلطة بغزة ستكون تطورًا إيجابيًا، إال 

أنها ال تشكل شرطا لوقف إطالق النار".
يش���ار إلى أن مصر تبذل جهودا من أجل التوصل التفاق تسوية بين الفصائل 

الفلسطينية في قطاع غزة، وبين "إسرائيل" من جهة أخرى.
وتوجهت فصائل فلس���طينية أمس الثالثاء إل���ى العاصمة المصرية القاهرة؛ 
من أجل إجراء لقاءات تش���اورية حول التهدئة، من حيث التوافق عليها وعلى 
المطالب الوطنية، إضافة للتش���اور بش���أن المصالحة الفلس���طينية ، بحسب 

تصريحات القيادي في حماس عزت الرشق أمس.

رام الله/ االستقالل:
ق����ال النائ����ب الثان����ي لرئي����س المجلس 
التش����ريعي حسن خريش����ة، أمس الثالثاء: 
إن الس����لطة عملت على تغييب المؤسسات 
الوطنية الفلس����طينية لفت����ح الباب للتفرد 

بالقرارات واالنقالب على الكل الفلسطيني.
وأوضح خريش����ة في تصري����ح صحفي، أن 
اجتماع المجلس المرك����زي المقرر غدًا ومن 
قبله اجتم����اع المجلس الوطن����ي هي عبارة 
عن "هراء" ب����دون تنفيذ قراراتهًا، مش����يرًا 
إلى أن قرارات المجلس الوطني السابقة تم 
تقزيمها والمماطلة في تنفيذها ووضعها 

في األدراج بحجة تش����كيل لجان للمتابعة 
والدراسة.

وأكد أن غالبية القوى والشعب غير مشاركة 
في اجتماع المجلس المركزي، مطالبًا بتأجيل 
الجلس����ة لحي����ن االتفاق وتحقي����ق الوحدة 
الوطنية لمش����اركة الكل الفلسطيني حتى 

تصبح القرارات ملزمة.
ودعا خريش����ة لتش����كيل وحدة وطنية على 
غرار ما يجري في القطاع لمواجهة االحتالل، 
مش����ددًا أن اللجن����ة التنفيذي����ة للمنظمة 
ومؤسس����اتها فقدت هيبته����ا وأهميتها 

بشكل متعمد من أجل التفرد بالقرارات.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم عش���رات المس���توطنين 
المتطرفين صب���اح أمس الثالثاء 
المسجد األقصى المبارك من جهة 
باب المغاربة بحراسة مشددة من 

شرطة االحتالل الخاصة.
وأغلق���ت ش���رطة االحت���الل باب 
المغاربة الس���اعة الحادية عش���ر 
صباًح���ا، عق���ب انته���اء فت���رة 
االقتحامات الصباحية للمس���جد 
المتطرفين  قب���ل  م���ن  األقصى 

اليهود.
وقال���ت مص���ادر إعالمي���ة: " إن 
اقتحموا  80 مس���توطًنا يهودًيا 
المسجد األقصى، ونظموا جوالت 
بحراسة  باحاته  في  اس���تفزازية 
أمنية مش���ددة، وس���ط تلقيهم 

شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
االحت���الل  ش���رطة  وواصل���ت 
التضييق عل���ى دخول المصلين 
هوياتهم  واحتج���زت  لألقصى، 
الش���خصية عن���د األب���واب، كما 

منعت أحد كبار السن من الدخول 
إلى المس���جد ألداء ص���الة الفجر، 
وح���ررت هويات بعض الش���بان 

الوافدين إليه.

وتوافد عشرات المصلين من أهل 
الق���دس والداخل الفلس���طيني 
المحتل منذ الصباح إلى المسجد 
األقص���ى، وتوزعوا عل���ى حلقات 

العل���م وق���راءة الق���رآن الكريم، 
التكبي���ر  بهتاف���ات  وتص���دوا 
المس���توطنين  القتحام���ات 

واستفزازاتهم المتواصلة.

مسيرة عنصرية عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحراسة مشددة 
للمستوطنين باتجاه الحرم 

اإلبراهيمي في الخليل

مسؤول أمريكي: نريد 
وقفًا إلطالق النار بغزة

 مع السلطة أو بدونها

االحتالل يقتطع 
»تعويضات« لعمالئه من 

الضرائب الفلسطينية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
صادقت »لجنة التخطيط والبن���اء« الصهيونية في القدس المحتلة، 
على خطة لبناء كليات عسكرية على أراٍض فلسطينية واقعة في قرية 

»عين كارم« جنوب غربي المدينة.
وقالت ما تس���مى هيئة الب���ث »اإلس���رائيلية«: إن اللجنة وافقت على 
المخطط رغم معارضة شديدة من الكنيسة الفرنسيسكانية ورعاياها، 
بسبب مخاوف من احتمال تس���ّبب البناء بجفاف المياه في نبع »عين 

مريم«؛ وهو موقع مقّدس بالنسبة للمسيحيين.
و »عي���ن كارم« من أهم وأكبر قرى القدس المحتلة، وتقع على الطريق 
الواص���ل بينها وبين ياف���ا، وهّجر االحتالل س���كانها األصليين أثناء 

النكبة، وحّولها إلى مستوطنة تحمل نفس االسم.
ويواص���ل االحتالل اس���تهدافه للمواق���ع الدينية؛ اإلس���المية منها 
والمس���يحية منذ احتالله لألراضي الفلسطينية، من خالل انتهاكات 
ع���ّدة، تتمثل أبرزه���ا بمصادرة حق حري���ة العبادة، وإغ���الق األماكن 
الدينية، وحرمان مرتاديها من الوصول إليها، فضال عن منح غطاء أمني 

العتداءات المستوطنين عليها.
وفي ش���باط/ فبراير الماضي، أغلقت كنيسة القيامة أبوابها، ألول مرة 
في تاريخها، بقرار من رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية احتجاًجا 
على االستهداف اإلسرائيلي للعقارات واألراضي والمؤسسات التابعة 

للكنائس المسيحية.

مخطط صهيوني إلقامة 
كليات عسكرية في 

القدس المحتلة

سلطــات االحتــالل 
تقــرر فتــح معبــر 
»كــرم أبــو سالــم«

السلطة تعّمدت تغييب المؤسسات الوطنية  

خريشة: اجتماع »المركزي« و »الوطني« عبارة عن »هراء«

امل�صتوطنون يوا�صلون اقتحاماتهم لباحات امل�صجد الأق�صى       

ح�صن خري�صة
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غزة/ قاسم األغا:
دعا األستاذ زياد النخالة نائب األمين 
الع���ام لحركة الجهاد اإلس���امي في 
فلسطين، جماهير شعبنا الفلسطيني 
للمش���اركة الجماهيرية الواسعة في 
الُجمعة ال� )21(، من مسيرات العودة 
السلمية، التي تحمل عنوان "ثوار من 

أجل القدس واألقصى".
وفي خطاب متلفز له، أمس الثاثاء، 
النخالة:  قال  "االس���تقال"،  رصدته 
"في هذه الجمعة المباركة )المقبلة( 
فلنخ���رج جميعًا من أج���ل القدس 
واألقص���ى، فا ع���ذر ألح���د، لنقول 
 ه���ذه أرضنا، وهذه 

َّ
للعال���م أجمع إن

مقدس���اتنا، ولن نتركهم )االحتال( 
يفوزون بها".

الفلس���طينيين  خ���روج  ووص���ف 
بش���كل عارم ب�"الس���اح القوي الذي 
يقهر ويكس���ر نفوس المحتلين، بل 
ويجعلهم في موقع السارق المطارد".

ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، يواصل 
الفلسطينيون في قطاع غزة حراكهم 
الش���عبي الس���لمّي نح���و الح���دود 
الش���رقية للقطاع، ضم���ن فعاليات 

مسيرة العودة وكسر الحصار.
وفيما يلي ن���ص كلمة نائب األمين 

العام كاملًة: 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحم���د لل���ه والصاُة والس���اُم على 
س���يدنا محم���د، وعلى آل���ه وصحِبه 

وسلم.
ِه  َواَل َتُقوُلوا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسِبيِل اللَّ
َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن اَل َتْش���ُعُروَن، 
ُكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع  َوَلَنْبُلَونَّ
ْنُف���ِس  َواأْلَ ْم���َواِل  اأْلَ ِم���َن  َوَنْق���ٍص 

اِبِريَن. ِر الصَّ َمَراِت َوَبشِّ َوالثَّ
يا ش���عَبنا العظيم ... نحن في مركز 
الصراع الح���ق فلنصب���ْر... نحُن في 

بيت المقدس وأكناف بيت المقدس 
فلنقات���ْل ... نح���ُن نصن���ع التاريخ 
حتى لو بَدت موازين القوى مختلفة 
فلنس���تمر ... نحُن قتانا أحياٌء عنَد 
ه���م ... نح���ن في وس���ط الخوف  ربِّ
والج���وع ونقص األم���وال واألنفس 
والثم���رات فلنصبْر ... هذا ش���عاُرنا 
اليوم ... ف���ي مواجهِة هذا الطغياِن 

وهذا العدواِن...
 األقصى مستمّر 

ُ
خمسون عاًما وحريق

... خمسون عاًما وشعُبنا ما زاَل بدمائه 
وأشاِء أبنائه ُيطفئ هذه النار التي 
أش���علوها ليحرقوا بوابة األرض إلى 
السماء ... هؤالء القتلة العنصريون ... 
 ما يملكون ليحرقوا 

َّ
الذين حشُدوا كل

 شيء، وُيزيلوا كل شيء. 
َّ

وُيدمروا كل

ورغم ما فعلوه فما زال شعُبنا العظيم 
يقاوم، ويدافع، ويقدم التضحيات ... 
عند ذلك تقُع بشرى الله لهذه األمة، 
ا  ِذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّ الَّ
���ا ِإَلْيِه َراِجُعوَن، ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم  ِه َوِإنَّ ِللَّ
ِهْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ُهُم  َصَلَواٌت ِمْن َربِّ

اْلُمْهَتُدوَن.
ها الش���عب  فعليُكم صلوات اللِه أيُّ

المجاهد الذي يدفُع بأبناِئه
 ما يملك من أجل حماية األرض، 

ِّ
 وكل

وحماية المقدسات، وحماية اإلنسان 
...

يا شعَبنا العظيم ... وأنتم تقاومون 
وتواجهون أس���وأ ما أفرزت���ه الحياة 
اإلنس���انية من حقد وعنصرية، في 
دولة س���موها "الدول���ة اليهودية"، 

القاتلة لإلنسان، والحارقة للمقدسات 
ُه اختيار رباني  ه قدُرن���ا، وكأنَّ ... فكأنَّ
لش���عٍب يصنع ملحمة في مواجهة 
هؤالء القتل���ة، هؤالء الذي���ن دمروا 
وس���يطروا حتى عل���ى دول عظمى، 

واستذلوا شعوًبا كبيرة بأمواِلهم ...
ها أنتم ومن دون ش���عوب األرض ... 
تخرجوَن لهم في كّل موقع، وفي كّل 

ساحة، وفي كّل ميدان ...
من غزَة الباسلة إلى الضفة الصابرة، 
إلى س���احات فلسطين المحتلة عام 
48 ... ترفع���ون راياِتُكم ال تنكس���ر، 

وُتقدمون أبناءُكم سيوًفا ال تنثلم...
الي���وم ونحُن نعيش ذك���رى إحراق 
ا  المس���جد األقصى، فلنتح���رك ثواّرً
ألج���ل الق���دس ... فلنخ���رج جميعًا 

نا متمسكون بأرِضنا  لنعلن للعالم أنَّ
ومقدِسنا، متمس���كون بطريِق ذات 
الش���وكة، طري���ق االنتص���اِر. فمن 
للقدس واألقصى الي���وَم إاّل أنتم ... 
ومن لفلسطين غيرُكْم، رغم قلة الزاد 

وقلة النصير ...
وال َتدُع���وا المحبطين يتس���للون إلى 
 ي���وم نحن في اختبار 

َّ
أرواِحكم ... كل

 ي���وم نقت���رب أكثر ِمن 
َّ

جدي���د، وكل
 أس���لحة 

َّ
االنتصار ... العدوُّ يملك كل

العالم، ونحُن نملُك األفضل في الرجال 
المقاتلين الذين ُيبلوَن في س���احات 
القت���ال ... ويقتربون أكثر ِمن القدس 
... هذه الدولة العنصرية التي تحاصر 
نفسها، فتبني الُجُدر، وُتسيُج الحدود، 
وتخت���رع الحواجز لحماية نفس���ها ... 
لماذا نخش���اها ؟! ولماذا ال ناحُقها ؟! 
وه���ي تس���رق األرض، وتقتل الناس، 
وهي تخش���اُكم وتخاُفكم، وجنودها 
يرتعدون رغم إمكانياتهم وأسلحتهم 
... أنت���م تملك���ون روح القتال، وهْم ال 
يملكونها ... أنتم ترجون الش���هادة، 

وهم أحرص الناس على حياة.
يا شعَبنا العظيم ... في هذه الجمعة 
المبارك���ة ... من أج���ل القدس، ومن 
أج���ل األقصى، فلنخ���رج جميًعا، فا 
 

َّ
عذر ألح���د ... لنقول للعالم أجمع: إن
ه���ذه أرضنا، وهذه مقدس���اُتنا، ولن 
نتركه���م يف���وزون به���ا ... خروُجنا 
ساح قوي ال تس���تهينوا به ... هذا 
الخروج يقهرُهم، يكسر نفوَسهم ... 
يجعُلهم في موقع الس���ارق المطارد 
... فا تدعوهم يستقرون ... إنه يوم 
لله، ويوم للق���دس ... فليكْن كذلك 
بحضوِركم وحشودكم ... موعدنا يوم 

الجمعة إن شاء الله ...
"ثواٌر ألجل القدس واألقصى".

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.

»النخالة« يدعو ألوسع مشاركة بجمعة »ثوار من أجل القدس واألقصى«

رام الله/ االستقال
أك���د األمين الع���ام لحركة المب���ادرة الوطنية 
مصطفى البرغوثي مس���اء أم���س الثاثاء، أن 
المبادرة قررت مقاطعة دورة المجلس المركزي 
لمنظمة التحرير الفلس���طينية المقررة اليوم 

األربعاء.
وع���زا البرغوث���ي ف���ي تصريح لوكال���ة "صفا" 
مقاطعة المبادرة لعدم تنفيذ القرارات السابقة 
الت���ي أصدره���ا المجلس الوطن���ي والمركزي، 
باإلضافة لعدم التش���اور مع فصائل المنظمة 

قبل التحضير لهذه الدورة.
وم���ن المق���رر أن ُتعقد الي���وم ال���دورة ال� 29 
للمجلس المركزي لمنظمة التحرير في رام الله 

وسط الضفة الغربية المحتلة، في ظل مقاطعة 
أبرز الفصائل الفلس���طينية، والسيما  ورفض 
حماس والجهاد اإلسامي والجبهتين الشعبية 

والديمقراطية.
وكان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلس���طين أعلن اتخاذه باإلجماع قراًرا 
بمقاطعة الدورة القادمة )الدورة ال� 29( للمجلس 
المركزي لمنظمة التحرير التي ستعقد في رام 

الله في 2018/8/15.
وأشار المكتب السياس���ي في معرض شرحه 
ألس���باب االمتن���اع عن المش���اركة ف���ي دورة 
المجلس المركزي، إلى تس���ارع وتيرة التدهور 

في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني.

يذك���ر أن حم���اس قالت األربع���اء الماضي: إن 
"تش���كيلة اللجنة التنفيذية للمنظمة وجلسة 
المجلس المركزي فيه���ا، وكل ما يترتب على 
اجتم���اع المجل���س الوطني انع���كاس لحالة 

التفرد".
وأضاف بيان للناطق باس���م الحركة سامي أبو 
زهري أن "تش���كيلة اللجنة التنفيذية وجلسة 
الوطني فاقدتان للش���رعية، ولي���س لهما أي 

قيمة".
وكان رئيس المجلس الوطني س���ليم الزعنون 
أعل���ن أن المجلس المرك���زي لمنظمة التحرير 
سينعقد في 15 أغسطس الجاري في رام الله 

ليومين.

رام الله/ االستقال:
دعت الحركة األس���يرة في سجون 
الش���عب  جماهي���ر  االحت���ال 
الفلس���طيني إلى المش���اركة في 
حراك "ل���ن نترك أس���رانا" والذي 
الس���اعة  األربعاء  الي���وم  يعق���د 
الخامس���ة عصًرا على دوار المنارة 

برام الله.
على  احتجاًج���ا  الدع���وة  وتأت���ي 
عقوبات الس���لطة الفلس���طينية، 

التي طالت رواتب محرري وأس���رى 
قطاع غزة داخل س���جون االحتال، 
وذلك بالتزامن مع الفعالية المقامة 
أمام مقر مجلس الوزراء في خيمة 

االعتصام الدائمة بمدينة غزة.
وكان���ت آخر إج���راءات الس���لطة 
التي مس���ت بقضية األسرى إقالة 
الرئي���س محمود عب���اس لكل من 
األس���رى  ش���ؤون  هيئة  رئي���س 
والمحررين عيس���ى قراقع ورئيس 

نادي األسير قدورة فارس.
مؤخًرا  األس���يرة  الحركة  وأصدرت 
اللهجة تندد بقطع  بياًنا ش���ديد 
رواتبه���م، وأعلنت في���ه اإلضراب 
المفتوح ع���ن الطع���ام لعدد من 
األسرى حتى تعود حقوق األسرى 
والمحررين وذويهم لهم، وهددت 
فيه بتصعي���د وتيرة االحتجاجات 
"العقوب���ات  أس���مته  م���ا  ض���د 

العباسية".

رام الله/ االستقال:
اعتبرت حركة "حماس" أن حملة اعتقاالت االحتال لقيادات 
من الحركة بالضفة الغربية دليل على عقدة الهوس األمني، 
وإنذار ب� "انفجار حتمي" وذلك بعدما اعتقلت "إسرائيل" فجر 

أمس الثاثاء 20 فلسطينيا بينهم سيدتان.
وقال عضو المكتب السياس���ي موس���ى دودين: إن استمرار 
"إس���رائيل" بانتهاكاتها اليومية ف���ي الضفة عبر تدنيس 
المقدس���ات واقتح���ام البل���دات واعتقال الرجال والنس���اء 
والش���باب "ينذر باالنفجار الحتمي في وجه هذه الغطرس���ة 
الت���ي تؤكد يومًا بعد آخر أننا ال يمكننا قبول وجود االحتال 

على أرضنا".
واعتبر دودين أن خيار المقاومة س���بيل وحيد لردع االحتال 
و"إيقاف غطرس���ته" مطالبًا الس���لطة الفلس���طينية بوقف 
التنس���يق األمني مع تل أبيب، وإطاق يد المقاومة بالضفة 

لتأخذ دورها في الدفاع عن الشعب واألرض.
أما فتحي القرعاوي النائب بالمجلس التشريعي عن حماس 
ف���ي مدينة طولك���رم، فقال في تصريح صحف���ي: إن حملة 
االعتقاالت "خير دليل على عق���دة الهوس األمني لدى هذا 
االحتال، وهي مؤش���رات بأن زواله أصبح وشيكًا" معتبرًا أن 
اعتقال النساء يجب أن يثير غضب كل الشارع الفلسطيني.

واعتقلت القوات اإلسرائيلية فجر أمس عشرين فلسطينيًا 
خال حملة مداهمات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة، من 
بينهم المحاضرة سونيا الحموري، والنائب عن كتلة حماس 

البرلمانية محمد ماهر بدر وزوجته، وخمسة أسرى محررين.
وخال عمليات االقتحام، اندلعت مواجهات في كل من مخيم 
بيت ريما غرب رام الله وحي أم الش���رايط ومخيم الدهيشة 
جن���وب مدينة بي���ت لحم، وأصي���ب ثاثة فلس���طينيين 
بالرصاص المطاطي، وآخرون باالختناق جراء استنش���اقهم 

الغاز المدمع الذي أطلقته قوات االحتال.

الأ�ستاذ زياد النخالة نائب الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني

حمــاس تحــذر مــن
 »انفجار« عقب مداهمات 

االحتــالل بالضفــة

»المبادرة الوطنية« تقرر مقاطعة دورة المجلس المركزي

احتجاجًا على قطع السلطة رواتب أسرى ومحرري غزة

دعوات للمشاركة في حراك »لن نترك األسرى« اليوم برام الله 
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غزة/ قاسم األغا:
دعا األستاذ زياد النخالة نائب األمين 
الع���ام لحركة الجهاد اإلس���امي في 
فلسطين، جماهير شعبنا الفلسطيني 
للمش���اركة الجماهيرية الواسعة في 
الُجمعة ال� )21(، من مسيرات العودة 
السلمية، التي تحمل عنوان "ثوار من 

أجل القدس واألقصى".
وفي خطاب متلفز له، أمس الثاثاء، 
النخالة:  قال  "االس���تقال"،  رصدته 
"في هذه الجمعة المباركة )المقبلة( 
فلنخ���رج جميعًا من أج���ل القدس 
واألقص���ى، فا ع���ذر ألح���د، لنقول 
 ه���ذه أرضنا، وهذه 

َّ
للعال���م أجمع إن

مقدس���اتنا، ولن نتركهم )االحتال( 
يفوزون بها".

الفلس���طينيين  خ���روج  ووص���ف 
بش���كل عارم ب�"الس���اح القوي الذي 
يقهر ويكس���ر نفوس المحتلين، بل 
ويجعلهم في موقع السارق المطارد".

ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، يواصل 
الفلسطينيون في قطاع غزة حراكهم 
الش���عبي الس���لمّي نح���و الح���دود 
الش���رقية للقطاع، ضم���ن فعاليات 

مسيرة العودة وكسر الحصار.
وفيما يلي ن���ص كلمة نائب األمين 

العام كاملًة: 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحم���د لل���ه والصاُة والس���اُم على 
س���يدنا محم���د، وعلى آل���ه وصحِبه 

وسلم.
ِه  َواَل َتُقوُلوا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسِبيِل اللَّ
َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن اَل َتْش���ُعُروَن، 
ُكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع  َوَلَنْبُلَونَّ
ْنُف���ِس  َواأْلَ ْم���َواِل  اأْلَ ِم���َن  َوَنْق���ٍص 

اِبِريَن. ِر الصَّ َمَراِت َوَبشِّ َوالثَّ
يا ش���عَبنا العظيم ... نحن في مركز 
الصراع الح���ق فلنصب���ْر... نحُن في 

بيت المقدس وأكناف بيت المقدس 
فلنقات���ْل ... نح���ُن نصن���ع التاريخ 
حتى لو بَدت موازين القوى مختلفة 
فلنس���تمر ... نحُن قتانا أحياٌء عنَد 
ه���م ... نح���ن في وس���ط الخوف  ربِّ
والج���وع ونقص األم���وال واألنفس 
والثم���رات فلنصبْر ... هذا ش���عاُرنا 
اليوم ... ف���ي مواجهِة هذا الطغياِن 

وهذا العدواِن...
 األقصى مستمّر 

ُ
خمسون عاًما وحريق

... خمسون عاًما وشعُبنا ما زاَل بدمائه 
وأشاِء أبنائه ُيطفئ هذه النار التي 
أش���علوها ليحرقوا بوابة األرض إلى 
السماء ... هؤالء القتلة العنصريون ... 
 ما يملكون ليحرقوا 

َّ
الذين حشُدوا كل

 شيء، وُيزيلوا كل شيء. 
َّ

وُيدمروا كل

ورغم ما فعلوه فما زال شعُبنا العظيم 
يقاوم، ويدافع، ويقدم التضحيات ... 
عند ذلك تقُع بشرى الله لهذه األمة، 
ا  ِذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّ الَّ
���ا ِإَلْيِه َراِجُعوَن، ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم  ِه َوِإنَّ ِللَّ
ِهْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ُهُم  َصَلَواٌت ِمْن َربِّ

اْلُمْهَتُدوَن.
ها الش���عب  فعليُكم صلوات اللِه أيُّ

المجاهد الذي يدفُع بأبناِئه
 ما يملك من أجل حماية األرض، 

ِّ
 وكل

وحماية المقدسات، وحماية اإلنسان 
...

يا شعَبنا العظيم ... وأنتم تقاومون 
وتواجهون أس���وأ ما أفرزت���ه الحياة 
اإلنس���انية من حقد وعنصرية، في 
دولة س���موها "الدول���ة اليهودية"، 

القاتلة لإلنسان، والحارقة للمقدسات 
ُه اختيار رباني  ه قدُرن���ا، وكأنَّ ... فكأنَّ
لش���عٍب يصنع ملحمة في مواجهة 
هؤالء القتل���ة، هؤالء الذي���ن دمروا 
وس���يطروا حتى عل���ى دول عظمى، 

واستذلوا شعوًبا كبيرة بأمواِلهم ...
ها أنتم ومن دون ش���عوب األرض ... 
تخرجوَن لهم في كّل موقع، وفي كّل 

ساحة، وفي كّل ميدان ...
من غزَة الباسلة إلى الضفة الصابرة، 
إلى س���احات فلسطين المحتلة عام 
48 ... ترفع���ون راياِتُكم ال تنكس���ر، 

وُتقدمون أبناءُكم سيوًفا ال تنثلم...
الي���وم ونحُن نعيش ذك���رى إحراق 
ا  المس���جد األقصى، فلنتح���رك ثواّرً
ألج���ل الق���دس ... فلنخ���رج جميعًا 

نا متمسكون بأرِضنا  لنعلن للعالم أنَّ
ومقدِسنا، متمس���كون بطريِق ذات 
الش���وكة، طري���ق االنتص���اِر. فمن 
للقدس واألقصى الي���وَم إاّل أنتم ... 
ومن لفلسطين غيرُكْم، رغم قلة الزاد 

وقلة النصير ...
وال َتدُع���وا المحبطين يتس���للون إلى 
 ي���وم نحن في اختبار 

َّ
أرواِحكم ... كل

 ي���وم نقت���رب أكثر ِمن 
َّ

جدي���د، وكل
 أس���لحة 

َّ
االنتصار ... العدوُّ يملك كل

العالم، ونحُن نملُك األفضل في الرجال 
المقاتلين الذين ُيبلوَن في س���احات 
القت���ال ... ويقتربون أكثر ِمن القدس 
... هذه الدولة العنصرية التي تحاصر 
نفسها، فتبني الُجُدر، وُتسيُج الحدود، 
وتخت���رع الحواجز لحماية نفس���ها ... 
لماذا نخش���اها ؟! ولماذا ال ناحُقها ؟! 
وه���ي تس���رق األرض، وتقتل الناس، 
وهي تخش���اُكم وتخاُفكم، وجنودها 
يرتعدون رغم إمكانياتهم وأسلحتهم 
... أنت���م تملك���ون روح القتال، وهْم ال 
يملكونها ... أنتم ترجون الش���هادة، 

وهم أحرص الناس على حياة.
يا شعَبنا العظيم ... في هذه الجمعة 
المبارك���ة ... من أج���ل القدس، ومن 
أج���ل األقصى، فلنخ���رج جميًعا، فا 
 

َّ
عذر ألح���د ... لنقول للعالم أجمع: إن
ه���ذه أرضنا، وهذه مقدس���اُتنا، ولن 
نتركه���م يف���وزون به���ا ... خروُجنا 
ساح قوي ال تس���تهينوا به ... هذا 
الخروج يقهرُهم، يكسر نفوَسهم ... 
يجعُلهم في موقع الس���ارق المطارد 
... فا تدعوهم يستقرون ... إنه يوم 
لله، ويوم للق���دس ... فليكْن كذلك 
بحضوِركم وحشودكم ... موعدنا يوم 

الجمعة إن شاء الله ...
"ثواٌر ألجل القدس واألقصى".

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.

»النخالة« يدعو ألوسع مشاركة بجمعة »ثوار من أجل القدس واألقصى«

رام الله/ االستقال
أك���د األمين الع���ام لحركة المب���ادرة الوطنية 
مصطفى البرغوثي مس���اء أم���س الثاثاء، أن 
المبادرة قررت مقاطعة دورة المجلس المركزي 
لمنظمة التحرير الفلس���طينية المقررة اليوم 

األربعاء.
وع���زا البرغوث���ي ف���ي تصريح لوكال���ة "صفا" 
مقاطعة المبادرة لعدم تنفيذ القرارات السابقة 
الت���ي أصدره���ا المجلس الوطن���ي والمركزي، 
باإلضافة لعدم التش���اور مع فصائل المنظمة 

قبل التحضير لهذه الدورة.
وم���ن المق���رر أن ُتعقد الي���وم ال���دورة ال� 29 
للمجلس المركزي لمنظمة التحرير في رام الله 

وسط الضفة الغربية المحتلة، في ظل مقاطعة 
أبرز الفصائل الفلس���طينية، والسيما  ورفض 
حماس والجهاد اإلسامي والجبهتين الشعبية 

والديمقراطية.
وكان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلس���طين أعلن اتخاذه باإلجماع قراًرا 
بمقاطعة الدورة القادمة )الدورة ال� 29( للمجلس 
المركزي لمنظمة التحرير التي ستعقد في رام 

الله في 2018/8/15.
وأشار المكتب السياس���ي في معرض شرحه 
ألس���باب االمتن���اع عن المش���اركة ف���ي دورة 
المجلس المركزي، إلى تس���ارع وتيرة التدهور 

في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني.

يذك���ر أن حم���اس قالت األربع���اء الماضي: إن 
"تش���كيلة اللجنة التنفيذية للمنظمة وجلسة 
المجلس المركزي فيه���ا، وكل ما يترتب على 
اجتم���اع المجل���س الوطني انع���كاس لحالة 

التفرد".
وأضاف بيان للناطق باس���م الحركة سامي أبو 
زهري أن "تش���كيلة اللجنة التنفيذية وجلسة 
الوطني فاقدتان للش���رعية، ولي���س لهما أي 

قيمة".
وكان رئيس المجلس الوطني س���ليم الزعنون 
أعل���ن أن المجلس المرك���زي لمنظمة التحرير 
سينعقد في 15 أغسطس الجاري في رام الله 

ليومين.

رام الله/ االستقال:
دعت الحركة األس���يرة في سجون 
الش���عب  جماهي���ر  االحت���ال 
الفلس���طيني إلى المش���اركة في 
حراك "ل���ن نترك أس���رانا" والذي 
الس���اعة  األربعاء  الي���وم  يعق���د 
الخامس���ة عصًرا على دوار المنارة 

برام الله.
على  احتجاًج���ا  الدع���وة  وتأت���ي 
عقوبات الس���لطة الفلس���طينية، 

التي طالت رواتب محرري وأس���رى 
قطاع غزة داخل س���جون االحتال، 
وذلك بالتزامن مع الفعالية المقامة 
أمام مقر مجلس الوزراء في خيمة 

االعتصام الدائمة بمدينة غزة.
وكان���ت آخر إج���راءات الس���لطة 
التي مس���ت بقضية األسرى إقالة 
الرئي���س محمود عب���اس لكل من 
األس���رى  ش���ؤون  هيئة  رئي���س 
والمحررين عيس���ى قراقع ورئيس 

نادي األسير قدورة فارس.
مؤخًرا  األس���يرة  الحركة  وأصدرت 
اللهجة تندد بقطع  بياًنا ش���ديد 
رواتبه���م، وأعلنت في���ه اإلضراب 
المفتوح ع���ن الطع���ام لعدد من 
األسرى حتى تعود حقوق األسرى 
والمحررين وذويهم لهم، وهددت 
فيه بتصعي���د وتيرة االحتجاجات 
"العقوب���ات  أس���مته  م���ا  ض���د 

العباسية".

رام الله/ االستقال:
اعتبرت حركة "حماس" أن حملة اعتقاالت االحتال لقيادات 
من الحركة بالضفة الغربية دليل على عقدة الهوس األمني، 
وإنذار ب� "انفجار حتمي" وذلك بعدما اعتقلت "إسرائيل" فجر 

أمس الثاثاء 20 فلسطينيا بينهم سيدتان.
وقال عضو المكتب السياس���ي موس���ى دودين: إن استمرار 
"إس���رائيل" بانتهاكاتها اليومية ف���ي الضفة عبر تدنيس 
المقدس���ات واقتح���ام البل���دات واعتقال الرجال والنس���اء 
والش���باب "ينذر باالنفجار الحتمي في وجه هذه الغطرس���ة 
الت���ي تؤكد يومًا بعد آخر أننا ال يمكننا قبول وجود االحتال 

على أرضنا".
واعتبر دودين أن خيار المقاومة س���بيل وحيد لردع االحتال 
و"إيقاف غطرس���ته" مطالبًا الس���لطة الفلس���طينية بوقف 
التنس���يق األمني مع تل أبيب، وإطاق يد المقاومة بالضفة 

لتأخذ دورها في الدفاع عن الشعب واألرض.
أما فتحي القرعاوي النائب بالمجلس التشريعي عن حماس 
ف���ي مدينة طولك���رم، فقال في تصريح صحف���ي: إن حملة 
االعتقاالت "خير دليل على عق���دة الهوس األمني لدى هذا 
االحتال، وهي مؤش���رات بأن زواله أصبح وشيكًا" معتبرًا أن 
اعتقال النساء يجب أن يثير غضب كل الشارع الفلسطيني.

واعتقلت القوات اإلسرائيلية فجر أمس عشرين فلسطينيًا 
خال حملة مداهمات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة، من 
بينهم المحاضرة سونيا الحموري، والنائب عن كتلة حماس 

البرلمانية محمد ماهر بدر وزوجته، وخمسة أسرى محررين.
وخال عمليات االقتحام، اندلعت مواجهات في كل من مخيم 
بيت ريما غرب رام الله وحي أم الش���رايط ومخيم الدهيشة 
جن���وب مدينة بي���ت لحم، وأصي���ب ثاثة فلس���طينيين 
بالرصاص المطاطي، وآخرون باالختناق جراء استنش���اقهم 

الغاز المدمع الذي أطلقته قوات االحتال.

الأ�ستاذ زياد النخالة نائب الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني

حمــاس تحــذر مــن
 »انفجار« عقب مداهمات 

االحتــالل بالضفــة

»المبادرة الوطنية« تقرر مقاطعة دورة المجلس المركزي

احتجاجًا على قطع السلطة رواتب أسرى ومحرري غزة

دعوات للمشاركة في حراك »لن نترك األسرى« اليوم برام الله 
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�سلطة الأرا�سي   

الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات

إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات

ليكون معلومًا للجميع بأن السيد / محمد حسين محمد أبو حصيرة من 
سكان غزة هوية 412347387 تقدم بطلب لتصحيح اسم جده ألبيه 
/ والمس���جل خطأ في سجالت الطابو بغزة باس���م // محمد محمود أبو 

حصيرة في القطعة 661 القسيمة 27 + 35 أراضي غزة 
إلى االسم الصحيح له // محمد محمود عبد الله أبو حصيرة 

لذلك فإن اللجنة المختصة تحي���ط الجميع علمًا بهذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لتسجيل 
األراضي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ اإلعالن , 
وإال فسيتم التصحيح في سجالت كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن.

2018/8/14م

 م�سجل اأرا�سي غزة
ع�سام احلمارنة

وتخطت جلس���ة المجلس المركزي المنوي عقده 
في مدينة رام الله تحت اس���م دورة " الش���هيدة 
رزان النج���ار واالنتق���ال م���ن الس���لطة للدولة" 
توصيات عدة مؤتمرات ولقاءات وطنية س���ابقة 
أبرزها مخرج���ات بيروت الداعي���ة لترميم البيت 
الفلس���طيني الداخل���ي وإع���ادة تنظيم منظمة 
الفلسطينية وإش���راك حركتي حماس  التحرير 
والجهاد االس���المي من خالل عقد لقاءات لالطار 
القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلس���طينية 
تتولى مس���ؤولية ترتيب الملفات الفلسطينية 
بما يعزز التفاهم والشراكة الوطنية في صناعة 
الق���رار والتصدي للمؤام���رات والق���رارات التي 

تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

فاقد لل�سرعية
واعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلس���طين ط���الل أبو ظريف���ة أن انعقاد 
المجلس المركزي في ظ���ل الغيابات الكبيرة من 
ع���دة فصائل مؤث���رة وذات ثقل سياس���ي على 
الساحة الوطنية يمثل طعنة في شرعية انعقاد 

المجلس المركزي والقرارات الصادرة عنه .
وع���زا أب���و ظريفة ل� "االس���تقالل" ق���رار الجبهة 
الديمقراطية بتعليق المش���اركة في جلس���ات 
المجلس المركزي إلى السياس���ات الخاطئة التي 
تنتهجها مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وحركة 
فتح والتي تساهم في تدمير المنظومة السياسة 

والوطنية الفلسطينية ".

وأكد أن المرحلة الراهنة تس���توجب العمل على 
رأب الص���دع الموج���ود في البيت الفلس���طيني 
الداخل���ي ورص الجبهة الداخلي���ة لتكون قوية 
في مواجهة المش���اريع الخطيرة على مس���تقبل 
القضية الفلسطينية بدال من االجراءات التفردية 
التي تس���اهم ف���ي تكريس االنقس���ام وتدمير 

المؤسسات الفلسطينية الفاعلة .
وأضاف :" على القيادة الفلسطينية تدارك األمر 
وتصويب السياس���ات الخاطئة بدال من التمادي 
في األخطاء التي س���تكون عواقبها وخيمة على 
القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير ، وأن يكون 
العمل وفق تفاهم وطن���ي انطالقًا من اتفاقات 
2005، 2009 ، 2011 ، ومخرجات بيروت والعمل 
على دعوة عاجلة النعقاد االطار القيادي المؤقت 
لمنظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني وحدوي 
يضم كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني".

وكش���ف أبو ظريفة عن وجود حال���ة من االصرار 
على إحال���ة كاف���ة صالحيات منظم���ة التحرير 
ومؤسساتها لتعمل لصالح مطبخ سياسي يريد 
إدارة تلك المؤسسات بمراسيم رئاسية ؛ لتكون 
كافة مؤسسات منظمة التحرير مرهونة بإرادته 

ووفق رؤيته الفردية .
وحذر من االنعكاس���ات الخطيرة التي تس���ببها 
سياس���ة التفرد ف���ي الق���رارات والهيمنة على 
منظمة التحرير بكافة مؤسس���اتها واقصاء كل 
من له تحفظات على سياس���ة رئيس الس���لطة ،  
مضيف���ًا :" هذه السياس���ة المتبعة لها تجليات 

خطيرة على القضية الفلس���طينية وتعمق حالة 
االنقسام الفلس���طيني بدال من تقديم خطوات 
تس���اند الجهود المصرية لدعم ملف المصالحة 

الوطنية ".

خطوة تدمريية
من جانبه، أكد عضو المكتب السياس���ي للجبهة 
الش���عبية لتحرير فلسطين رباح مهنا أن انعقاد 
المجل���س المركزي وف���ق األوضاع السياس���ية 
ومواقف الفصائل المعلنة تنم عن رغبة بتدمير 
المنظوم���ة السياس���ية الفلس���طينية وتطويع 
منظم���ة التحرير الفلس���طينية لتك���ون تابعة 
ومذعنة لرؤية سياسية محددة دون أي صالحية 

للنقاش أو االعتراض .
وق���ال مهنا ل���� "االس���تقالل:" أبو مازن يس���عى 
إلضعاف منظمة التحرير الفلسطينية وتفتيت 
الساحة السياس���ية ؛ لتمرير رؤيته وتفاهماته 
الت���ي أبرمها بش���كل تف���ردي لتحدي���د مصير 

القضية الفلسطينية ".
وجدد التزام الجبهة الش���عبية بموقفها المعلن 
بمقاطعة جلس���ات المجلس المرك���زي والدعوة 
لتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية 
الضيق���ة ، مضيفًا :" مواقف األحزاب اليس���ارية 
ثابتة بالعمل لصالح الوطن وألجل القضية وليس 
ألجل الحزب ، وعلى مؤسس���ة الرئاسة أن تراجع 
سياس���اتها التي تس���ببت ببعث���رة األوراق في 
البيت الداخلي الفلسطيني وفي حال االستمرار 

عل���ى ذات النهج التفردي واإلقصائي س���تكون 
النتائج مدمرة للقضية الفلسطينية ومؤسسات 
الدول���ة ".  واعتبر أن االص���رار على عقد المجلس 
المركزي رغم عدم مش���اركة الفصائ���ل المؤثرة 
في الس���احة الفلسطينية تترجم سياسة حركة 
فتح ومؤسسة الرئاس���ة الفلسطينية التفردية 
ورغبتهم باالنفصال الكامل عن المشروع الوطني 

والعمل لصالح مشروع حزبي.
وتابع :" السياس���ة التفردية هي من حالت دون 
تنفيذ الق���رارات الس���ابقة للمجل���س المركزي 
والمتعلقة بوقف التنس���يق األمن���ي ومراجعة 
الموق���ف المتعلق باالعتراف بإس���رائيل، وهي 
العامل األب���رز لتعميق الخالفات الفلس���طينية 
وخاصة تحت سقف منظمة التحرير الفلسطينية، 
وهي التي حكمت على المجلس المركزي بالفشل 

قبل موعد انعقاده".

طعنة يف ال�سرعية 
ومن جهته، أكد المحلل السياسي حسن عبدو أن 
موقف الجبهة الديمقراطية المتفق مع مواقف 
س���ابقة لحركتي حم���اس والجهاد االس���المي 
والجبهة الشعبية يمثل طعنة في شرعية انعقاد 

المجلس المركزي.
وقال عب���دو ل� "االس���تقالل" :" المجلس المركزي 
يستمد شرعيته من الفصائل الوطنية المشاركة 
في لقاءات���ه ، ومع تغيب هذا الكم من الفصائل 
ذات الثقل السياسي على الساحة الفلسطينية 

فال معنى النعقاد المجلس وال صبغة وطنية ألي 
قرار يتم تداوله خالل جلساته ".

وبين أن الخلل موجود في المنظومة السياس���ية 
الفلس���طينية منذ وقت طويل بس���بب االختالل 
في التمثيل السياس���ي الفلسطيني للفصائل 
الفلسطينية داخل منظمة التحرير ومؤسساتها 
، موضحا أن التوالد السريع والمتعاقب للصراعات 
داخل الحركة الوطنية ناجمة عن سياسة التفرد 
التي تنتهجها حركة فتح ومؤسسة السلطة مع 

كافة الفصائل الوطنية .
وتاب���ع :"  لم تعد األحزاب اليس���ارية قادرة على 
تحمل االس���تبداد السياس���ي والتف���رد بالقرار 
والتعام���ل بنظرة فوقية من قبل حركة فتح تجاه 
باقي فصائ���ل العمل الوطني ومنهم الش���ركاء 
في منظم���ة التحرير الفلس���طينية من األحزاب 
اليس���ارية ، األمر الذي س���اهم بتفجير مواقف 
رافضة للمش���اركة في مؤتمرات شكلية هدفها 

جمع تواقيع على قرارات معدة مسبقا ".
وأوضح أن السياسة التفردية للسلطة والرئيس 
عباس س���اهمت بتعميق االنقسام الفلسطيني 
وتفجير عدة انقس���امات داخل االنقسام الواحد 
، قائال :" لم يعد االنقس���ام الفلسطيني مقتصر 
على حركتي فتح وحم���اس بل أصبح هناك عدة 
انقس���امات آخرها بين حركة فتح والديمقراطية 
بس���بب الحملة االعالمية التي يشنها اعالم فتح 
وهو ما ينذر بمرحلة خطيرة على مستوى القضية 

الفلسطينية ".

تعقد اليوم في رام الله 

جلســة المركــزي.. تمكيــن للتفــرد واإلقصــاء! 

الدميقراطية: عبا�س وفتح ي�ساهمان يف تدمري املنظومة ال�سيا�سية الفل�سطينية

غزة / حممد مهدي:
ان�سمت اجلبهة الدميقراطية لتحرير 

فل�سطني لركب املقاطعني جلل�سات املجل�س 
املركزي املزمع عقدها اليوم يف مدينة 

رام اهلل ؛ ب�سبب ال�سيا�سة التفردية التي 
تنتهجها موؤ�س�سة الرئا�سة الفل�سطينية 

وحركة فتح يف التعامل مع الف�سائل 
الوطنية وموؤ�س�سات منظمة التحرير 

الفل�سطينية لتثري ت�ساوؤًل منطقيًا 
حول جدوى التئام املجل�س املركزي 

ومدى متثيله لل�سارع الفل�سطيني يف ظل 
الغيابات الكبرية واملوؤثرة للف�سائل 

الفاعلة واجلماهريية .

ال�سعبية: املقاطعة الكبرية جلل�سة »املركزي« دليل ف�سل قبل انعقاده

غزة/ االستقالل: 
أف���ادت وزارة التربي���ة والتعليم العالي 
ب���أن الوفد الكويتي المكل���ف بالتعاقد 
م���ع معلمين فلس���طينيين للعمل في 
الكوي���ت؛ وصل إل���ى قطاع غ���زة أمس 
الثالث���اء، وب���دأ إج���راءات التعاق���د مع 

معلمين من القطاع.
وأش���ارت ال���وزارة إل���ى أن مدي���ر ع���ام 
العالق���ات العامة والدولية ف���ي الوزارة 
ندي���م س���امي، ومدي���ر دائرة ش���ؤون 
الوفد  رافقا  الموظفين مهند أبو ش���مة 

إلى القطاع.
وأكد وزير التربية والتعليم العالي صبري 
صيدم الت���زام وزارت���ه بواجباتها تجاه 

المعلمين في القطاع.
وأك���د أنها "بذل���ت الجه���ود الحثيثة 
وأصرت عل���ى ذهاب الوفد الكويتي إلى 
قطاع غزة رغم كل العوائق التي يفرضها 
االحت���الل ومنع���ه للوفد م���ن الوصول 

للقطاع في البداية".
وطالب معلمو رياضي���ات في قطاع غزة 
ممن ترش���حوا للعمل لدى وزارة التربية 
الكوي���ت األحد،  والتعلي���م في دول���ة 
بإنصافهم عقب رفض سلطات االحتالل 
إصدار تصاريح للوف���د الكويتي إلجراء 

المقابالت في القطاع.
وذك���ر ه���ؤالء المعلمون في مناش���دة 
خص���وا بها وكالة "صف���ا" أنهم تقدموا 

لهذه الوظيفة، التي تمثل أملهم اليوم 
في ظل الواقع الذي تعيش���ه غزة، إال أن 
إج���راءات االحتالل حال���ت دون تحقيق 

مرادهم.
وطالب���وا بتس���هيل إج���راء االمتحانات 
عن بعد وعم���ل مقابالت عب���ر الفيديو 
كونفرنس بالتعاون مع أي جهة حكومية 
أو مؤسسة تعليم عالي بإشراف كويتي- 

فلسطيني.
ويتمتع المعلم الفلسطيني في الكويت 
بس���معة حس���نة خالفًا لمدرسي الدول 
العربي���ة األخرى، حيث ُأش���اد أكثر من 
نائب بمجلس األمة الكويتي بمس���توى 

المعلم الفلسطيني وقدرته.

التربية : وفد الكويت بدأ إجراءات التعاقد مع معلمين

2018األربعاء    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    4143915

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 ) 577 / 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
خالد صالح عبد الرحمن مرتجى من س���كان غزة هوية رقم 906835624 
بصفت���ه وكيال عن: رفيق مصطفى س���عيد الجعفراوي وملكة س���عيد 

مصطفى الجعفراوي
بموجب وكالة رق���م:  6299 / 2011 الصادرة عن غ���زة + 6358 / 2011 

الصادرة عن غزة 
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 131 قسيمة 8 المدينة دير البلح 
 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:  

14/ 8 / 2018م

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

 إعالن  صادر عن جمعية التأهيل 
والتدريب االجتماعي _ النصيرات

يعلن مجلس إدارة جمعي���ة التأهيل والتدريب االجتماعي _ النصيرات 
عن عقد االجتماع العادي للجمعية العمومي���ة للعام)2018( وذلك يوم 
الثالث���اء الموافق 28/8/2018  الس���اعة 12 في مقر الجمعية النصيرات 

بجوار عيادة الوكالة .
وذلك لمناقشة التقرير المالي واإلداري لعام 2017م 

وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي :- 
استمرار فتح  باب االنتس���اب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2018( وذلك حتى تاريخ  2018/8/16
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك يوم 19/8/2018م

فت���ح باب االنس���حاب واالعت���راض لعضوية مجل���س اإلدارة والجمعية 
العمومية وذلك يوم 26/8/2018م

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

غزة/ قاسم األغا:
نّظم���ت حرك���ة الجه���اد اإلس���المي في 
فلس���طين، أمس الثالث���اء، وقفة تضامن 
ودعم لألس���رى الفلسطينيين في سجون 
االحتالل "اإلس���رائيلي" والمحّررين، الذين 
تواصل السلطة الفلسطينية قطع واقتطاع 

رواتبهم منذ أشهر عّدة.
وشارك في الوقفة التي ُنظمت في خيمة 
االعتص���ام المقامة قبالة مجل���س الوزراء 
بمدينة غزة )دوار أبو مازن( العش���رات من 
األس���رى المقطوعة رواتبهم، ونشطاء في 

مجالّي األسرى، وحقوق اإلنسان.
وق���ال المتحدث باس���م مؤسس���ة مهجة 
الق���دس لألس���رى والش���هداء ط���ارق أبو 
ش���لوف: إن ه���ذه الوقفة تأت���ي في إطار 
الفعاليات المساندة لألسرى البواسل في 
س���جون االحتالل، وهم يخوضون معركة 
األمعاء الخاوي���ة؛ احتجاًجا عل���ى اقتطاع 
الس���لطة 50% من رواتبه���م، ومن رواتب 

أسرى محّررين أيًضا.
ورفض أبو ش���ّلوف خالل كلمة له بالوقفة 
ما وصفه ب�"سياسة التمييز" التي تمارسها 
السلطة ضد األسرى وخصوًصا أسرى غزة، 
بفع���ل التجاذب���ات السياس���ية، مضيًفا: 
"ال يج���وز وال ُيعق���ل أن ُيعاقب األس���ير 
الفلس���طيني في قوت أبنائه؛ ألنه ينتمي 

لمنطقة جغرافية معينة )قطاع غزة(".
ودعا قيادة السلطة الفلسطينية بالعدول 
ع���ن ه���ذه الخط���وة، والعمل عل���ى إعادة 
مستحقات األسرى كاملة، في ظل الظروف 
التي  الصعبة  واالقتصادي���ة  اإلنس���انية 

يعانيها ذووهم.

وأش���ار إل���ى أن ع���دًدا من قي���ادة الحركة 
األس���يرة من مختلف الفصائ���ل، تواصل 
اإلضراب المفت���وح عن الطعام لليوم )22( 
على التوالي؛ إليصال رسائل موّحدة لقيادة 
الس���لطة ورئيس هيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحرري���ن قدري أبو بكر، بأن كفى تمييًزا 

وابتزازًا بلقمة عيش األسرى وأهلهم.    
الصحية لهؤالء  تراجع الحال���ة  يخف  ولم 
المضربي���ن، الفًتا إلى تع���رض بعضهم 
ألع���راض اإلعي���اء تمّثل���ت بضع���ف في 

نتيج���ة  بالحرك���ة  وصعوب���ة  الرؤي���ة، 
الخذالن في أطراف الجسد.

ون���ّوه المتحدث باس���م مؤسس���ة مهجة 
القدس أن الفعاليات المس���اندة والداعمة 
لحق���وق األس���رى في قطاع غ���زة والضفة 
المحتل���ة ستس���تمر، حتى نيل األس���رى 

الحرية الكاملة.

قرار ظامل 
أما األسير المحرر محمد أبو جاللة وهو أحد 

الذين طالهم قرار قطع السلطة 50 % من 
راتبه، وصف القرار ب�"الظالم والذي ال يصّب 

إاّل في مصلحة االحتالل".
وقال المحّرر أبو جاللة، على هامش الوقفة، 
ل�"االستقالل": "االحتالل المستفيد الوحيد 
من قرار قط���ع واقتطاع رواتب األس���رى"، 
متس���ائاًل: "ما هو ذنب األسرى وعائالتهم 
لك���ّي ُيزج به���م ف���ي أت���ون المناكفات 

السياسية )بين فتح وحماس( ؟".
وتاب���ع: "ه���ؤالء األس���رى الذي���ن ضحوا 

بحريتهم وزهرات ش���بابهم ومازالوا، كان 
من الواجب أن ُيكّرموا وُيعزز صمودهم في 
مجابهة العدو الصهيوني"، مطالًبا السلطة 
ب�"إعادة كامل مس���تحقات األس���رى وبأثر 

رجعّي".

اإنهاء الأزمة 
ب���دوره، دعا المتح���دث باس���م مفوضية 
الش���هداء واألس���رى والجرح���ى بحرك���ة 
"فتح" نش���أت الوحيدي، رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية محمود عّب���اس بإنهاء أزمة 
الرواتب، ال سيما الرواتب الخاصة باألسرى 
والمعتقلي���ن، باعتبارهم "عن���وان الصراع 

األبرز مع االحتالل". وفق تعبيره.
وعلى هام���ش الوقف���ة، ق���ال الوحيدي 
يتعرضون ألبشع  "األسرى  ل�"االستقالل": 
والجرائ���م  واالنته���اكات  الممارس���ات 
اإلسرائيلية، التي أدت الستشهاد )216( 
أس���يًرا على األقل، وبالتال���ي نحن بأمّس 
الحاجة اليوم لترتيب األوراق الفلسطينية 
المتناثرة، وتدويل قضية األسرى العادلة، 
م���ن خالل إنه���اء كل األزم���ات، بما فيها 
أزم���ة قطع الرواتب، عل���ى طريق مواجهة 

االحتالل.
وف���ي إط���ار عقوباته���ا المفروض���ة على 
القطاع غزة منذ نحو عامين؛ تقطع السلطة 
الفلس���طينية منذ فبراير الماضي، رواتب 
عشرات األسرى بسجون االحتالل ومحررين 
من القطاع بشكل كامل، فيما خصمت عن 
آخرين نس���بة وصلت إلى 50% من قيمة 
رواتبهم، بحسب مؤسسات )غير حكومية( 

مختصة بشؤون األسرى.  

»الجهاد اإلسالمي« تنظم وقفة دعم لألسرى المقطوعة رواتبهم من السلطة

غزة/ االستقالل: 
قال مركز أس����رى فلسطين للدراس����ات: إن األسرى في 
سجون االحتالل اإلسرائيلي يواجهون معاناة وتعذيًبا 
تأخذ أش����كااًل متنوعة، تبدأ من التحقيق القاس����ي إلى 
مراكز التوقيف الس����يئة إلى س����جون ال تصلح كأماكن 
للبش����ر، ثم عيادات تفتق����ر إلى اإلنس����انية وإجراءات 

تعسفية قاسية.
وأش����ار المركز ف����ي تقرير له، إلى معاناة نقل األس����رى 

بالبوسطة والتي يطلق عليها األسرى "القبر المتحرك".
وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر أن معاناة 
النقب بالبوسطة الحديدية تطال كافة شرائح األسرى 
بم����ا فيها األطفال واألس����يرات والمرض����ى والمعاقين 
وكبار الس����ن، وهي معاناة تس����تمر لس����اعات طويلة 

يتعرض خاللها األسير للعديد من اإلجراءات القاسية 
والتنكيلية بحقه.

وأشار إلى أن البوسطة عبارة عن سيارة مصفحة ومحكمة 
اإلغالق يتم فيها نقل األسرى الفلسطينيين من وإلى 
المحاكم اإلسرائيلية، أو للتنقل بين السجون المختلفة، 
أو النق����ل للمستش����فى خ����ارج الس����جن، أو في حاالت 
االستدعاء إلى مراكز التحقيق اإلسرائيلية، ال يوجد بها 
مكان للجلوس أو التهوية، تبقى مقيدًا بها طوال فترة 

السفر التي قد تستغرق 12 ساعة متواصلة.
وذكر أن البوسطة قد تبدو من الخارج كأنها سيارة كبيرة 
عادية، ولكن من يدخلها سرعان ما يكتشف عكس ذلك 
تماما، فهي من الداخل عبارة عن زنازين صغيرة مغلقة 
من كل الجهات ويوجد بها ثقوب صغيرة جًدا للتهوية 

بالكاد يدخلها الهواء أو أشعة الشمس وتقسم إلى عدة 
أقسام.

وف����ي مقدمة البوس����طة م����كان يجلس فيه الس����ائق 
وخلف����ه تمامًا م����كان مخص����ص لوحدة "الناحش����ون" 
اإلجرامية التي ترافق األسرى في تنقالتهم ومدججين 
باألسلحة الفتاكة وترافقهم الكالب البوليسية المدربة 
والوحش����ية، والتي كثيًرا ما هاجمت األس����رى وأصابت 
بعضهم بجروح وهم غالًبا من الش����بان حادي الطباع وال 
ا وال يحترمون كبيًرا، قد انتزعت منهم كل  يراعون س����ّنً
معاني الرف����ق يصرخون ويعربدون ويتلفظون بس����وء 

الكلمات والشتائم.
وأف����اد المرك����ز أن الجزء األكبر من البوس����طة مخصص 
لألس����رى الذين ينقلون، ويوجد به قاعدة مصنوعة من 

الحديد يطلق عليها مجازًا كراسي وهى حارة جدًا صيًفا 
وباردة جدًا شتاء والجلوس عليها يسبب اآلالم واألمراض 

مثل البواسير ومفاصل العظام وأوجاع الحوض.
بّين أن األس����رى يطلق����ون على البوس����طة "قطعة من 
جهنم", حيث يجبر األس����ير على نقل أمتعته من غرفة 
النظارة إلى الس����يارة وهو مقي����د اليدين والرجلين مما 
يتس����بب في كثير من الحاالت في سقوط األسير على 
األرض وكذلك التس����بب في ج����روح يديه ورجليه جراء 

حركة القيد الحديدية أثناء نقله ألمتعته.
وأكمل "ثم يصعد عدة درجات لركوب البوس����طة التي 
يجلس بداخلها على كرسي حديد ليس عليه شيء من 
الجلد القماش يقي الجسم خالل السفر ويمنع حتى من 

اصطحاب مخدة أو شيء من أغراضه للجلوس عليه".

رام الله/ االستقالل: 
قررت محكمة االس���تئناف العس���كرية لالحتالل في "عوفر" صباح 
أمس الثالثاء، اإلفراج عن األسيرة ابتهال بريوش )18 عاما( من بلدة 
بيت كاحل بمحافظة الخليل بكفالة مالية قدرها )4000( ش���يقل 

على أن تحضر جلسة محكمة االستئناف القادمة.
وأكد محامي نادي األس���ير أكرم س���مارة المتابع لقضيتها، أن قرار 
المحكمة جاء بعد قرار س���ابق لها بإصدار حكم بالّس���جن الفعلي 
على األسيرة بريوش لمدة أربعة أشهر تحسبا، من ضمنها فترة ما 
تسمى "بالمنهلي"، وبذلك كان من المفترض أن ُيفرج عنها، إال أن 

نيابة االحتالل طلبت تقديم استئناف على القرار.
ُيش���ار إلى أن ق���وات االحتالل اعتقلت الفت���اة بريوش في 25 من 
نيس���ان الماضي من الع���ام الحالي، بعد قيام أحد المس���توطنين 
باس���تفزازها ورفيقاتها، ومحاولته االعت���داء عليهن أمام جامعة 

خضوري التقنية فرع العروب.

األسرى للدراسات:  »البوسطة«  قبر متحرك يزيد مأساة األسرى 

قــرار باإلفــراج عــن 
األسيــرة ابتهــال 
بريوش بكفالة مالية

جانب من الوقفة الت�سامنية بغزة اأم�س
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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 ) 577 / 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
خالد صالح عبد الرحمن مرتجى من س���كان غزة هوية رقم 906835624 
بصفت���ه وكيال عن: رفيق مصطفى س���عيد الجعفراوي وملكة س���عيد 

مصطفى الجعفراوي
بموجب وكالة رق���م:  6299 / 2011 الصادرة عن غ���زة + 6358 / 2011 

الصادرة عن غزة 
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 131 قسيمة 8 المدينة دير البلح 
 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:  

14/ 8 / 2018م

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

 إعالن  صادر عن جمعية التأهيل 
والتدريب االجتماعي _ النصيرات

يعلن مجلس إدارة جمعي���ة التأهيل والتدريب االجتماعي _ النصيرات 
عن عقد االجتماع العادي للجمعية العمومي���ة للعام)2018( وذلك يوم 
الثالث���اء الموافق 28/8/2018  الس���اعة 12 في مقر الجمعية النصيرات 

بجوار عيادة الوكالة .
وذلك لمناقشة التقرير المالي واإلداري لعام 2017م 

وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي :- 
استمرار فتح  باب االنتس���اب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2018( وذلك حتى تاريخ  2018/8/16
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك يوم 19/8/2018م

فت���ح باب االنس���حاب واالعت���راض لعضوية مجل���س اإلدارة والجمعية 
العمومية وذلك يوم 26/8/2018م

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

غزة/ قاسم األغا:
نّظم���ت حرك���ة الجه���اد اإلس���المي في 
فلس���طين، أمس الثالث���اء، وقفة تضامن 
ودعم لألس���رى الفلسطينيين في سجون 
االحتالل "اإلس���رائيلي" والمحّررين، الذين 
تواصل السلطة الفلسطينية قطع واقتطاع 

رواتبهم منذ أشهر عّدة.
وشارك في الوقفة التي ُنظمت في خيمة 
االعتص���ام المقامة قبالة مجل���س الوزراء 
بمدينة غزة )دوار أبو مازن( العش���رات من 
األس���رى المقطوعة رواتبهم، ونشطاء في 

مجالّي األسرى، وحقوق اإلنسان.
وق���ال المتحدث باس���م مؤسس���ة مهجة 
الق���دس لألس���رى والش���هداء ط���ارق أبو 
ش���لوف: إن ه���ذه الوقفة تأت���ي في إطار 
الفعاليات المساندة لألسرى البواسل في 
س���جون االحتالل، وهم يخوضون معركة 
األمعاء الخاوي���ة؛ احتجاًجا عل���ى اقتطاع 
الس���لطة 50% من رواتبه���م، ومن رواتب 

أسرى محّررين أيًضا.
ورفض أبو ش���ّلوف خالل كلمة له بالوقفة 
ما وصفه ب�"سياسة التمييز" التي تمارسها 
السلطة ضد األسرى وخصوًصا أسرى غزة، 
بفع���ل التجاذب���ات السياس���ية، مضيًفا: 
"ال يج���وز وال ُيعق���ل أن ُيعاقب األس���ير 
الفلس���طيني في قوت أبنائه؛ ألنه ينتمي 

لمنطقة جغرافية معينة )قطاع غزة(".
ودعا قيادة السلطة الفلسطينية بالعدول 
ع���ن ه���ذه الخط���وة، والعمل عل���ى إعادة 
مستحقات األسرى كاملة، في ظل الظروف 
التي  الصعبة  واالقتصادي���ة  اإلنس���انية 

يعانيها ذووهم.

وأش���ار إل���ى أن ع���دًدا من قي���ادة الحركة 
األس���يرة من مختلف الفصائ���ل، تواصل 
اإلضراب المفت���وح عن الطعام لليوم )22( 
على التوالي؛ إليصال رسائل موّحدة لقيادة 
الس���لطة ورئيس هيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحرري���ن قدري أبو بكر، بأن كفى تمييًزا 

وابتزازًا بلقمة عيش األسرى وأهلهم.    
الصحية لهؤالء  تراجع الحال���ة  يخف  ولم 
المضربي���ن، الفًتا إلى تع���رض بعضهم 
ألع���راض اإلعي���اء تمّثل���ت بضع���ف في 

نتيج���ة  بالحرك���ة  وصعوب���ة  الرؤي���ة، 
الخذالن في أطراف الجسد.

ون���ّوه المتحدث باس���م مؤسس���ة مهجة 
القدس أن الفعاليات المس���اندة والداعمة 
لحق���وق األس���رى في قطاع غ���زة والضفة 
المحتل���ة ستس���تمر، حتى نيل األس���رى 

الحرية الكاملة.

قرار ظامل 
أما األسير المحرر محمد أبو جاللة وهو أحد 

الذين طالهم قرار قطع السلطة 50 % من 
راتبه، وصف القرار ب�"الظالم والذي ال يصّب 

إاّل في مصلحة االحتالل".
وقال المحّرر أبو جاللة، على هامش الوقفة، 
ل�"االستقالل": "االحتالل المستفيد الوحيد 
من قرار قط���ع واقتطاع رواتب األس���رى"، 
متس���ائاًل: "ما هو ذنب األسرى وعائالتهم 
لك���ّي ُيزج به���م ف���ي أت���ون المناكفات 

السياسية )بين فتح وحماس( ؟".
وتاب���ع: "ه���ؤالء األس���رى الذي���ن ضحوا 

بحريتهم وزهرات ش���بابهم ومازالوا، كان 
من الواجب أن ُيكّرموا وُيعزز صمودهم في 
مجابهة العدو الصهيوني"، مطالًبا السلطة 
ب�"إعادة كامل مس���تحقات األس���رى وبأثر 

رجعّي".

اإنهاء الأزمة 
ب���دوره، دعا المتح���دث باس���م مفوضية 
الش���هداء واألس���رى والجرح���ى بحرك���ة 
"فتح" نش���أت الوحيدي، رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية محمود عّب���اس بإنهاء أزمة 
الرواتب، ال سيما الرواتب الخاصة باألسرى 
والمعتقلي���ن، باعتبارهم "عن���وان الصراع 

األبرز مع االحتالل". وفق تعبيره.
وعلى هام���ش الوقف���ة، ق���ال الوحيدي 
يتعرضون ألبشع  "األسرى  ل�"االستقالل": 
والجرائ���م  واالنته���اكات  الممارس���ات 
اإلسرائيلية، التي أدت الستشهاد )216( 
أس���يًرا على األقل، وبالتال���ي نحن بأمّس 
الحاجة اليوم لترتيب األوراق الفلسطينية 
المتناثرة، وتدويل قضية األسرى العادلة، 
م���ن خالل إنه���اء كل األزم���ات، بما فيها 
أزم���ة قطع الرواتب، عل���ى طريق مواجهة 

االحتالل.
وف���ي إط���ار عقوباته���ا المفروض���ة على 
القطاع غزة منذ نحو عامين؛ تقطع السلطة 
الفلس���طينية منذ فبراير الماضي، رواتب 
عشرات األسرى بسجون االحتالل ومحررين 
من القطاع بشكل كامل، فيما خصمت عن 
آخرين نس���بة وصلت إلى 50% من قيمة 
رواتبهم، بحسب مؤسسات )غير حكومية( 

مختصة بشؤون األسرى.  

»الجهاد اإلسالمي« تنظم وقفة دعم لألسرى المقطوعة رواتبهم من السلطة

غزة/ االستقالل: 
قال مركز أس����رى فلسطين للدراس����ات: إن األسرى في 
سجون االحتالل اإلسرائيلي يواجهون معاناة وتعذيًبا 
تأخذ أش����كااًل متنوعة، تبدأ من التحقيق القاس����ي إلى 
مراكز التوقيف الس����يئة إلى س����جون ال تصلح كأماكن 
للبش����ر، ثم عيادات تفتق����ر إلى اإلنس����انية وإجراءات 

تعسفية قاسية.
وأش����ار المركز ف����ي تقرير له، إلى معاناة نقل األس����رى 

بالبوسطة والتي يطلق عليها األسرى "القبر المتحرك".
وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر أن معاناة 
النقب بالبوسطة الحديدية تطال كافة شرائح األسرى 
بم����ا فيها األطفال واألس����يرات والمرض����ى والمعاقين 
وكبار الس����ن، وهي معاناة تس����تمر لس����اعات طويلة 

يتعرض خاللها األسير للعديد من اإلجراءات القاسية 
والتنكيلية بحقه.

وأشار إلى أن البوسطة عبارة عن سيارة مصفحة ومحكمة 
اإلغالق يتم فيها نقل األسرى الفلسطينيين من وإلى 
المحاكم اإلسرائيلية، أو للتنقل بين السجون المختلفة، 
أو النق����ل للمستش����فى خ����ارج الس����جن، أو في حاالت 
االستدعاء إلى مراكز التحقيق اإلسرائيلية، ال يوجد بها 
مكان للجلوس أو التهوية، تبقى مقيدًا بها طوال فترة 

السفر التي قد تستغرق 12 ساعة متواصلة.
وذكر أن البوسطة قد تبدو من الخارج كأنها سيارة كبيرة 
عادية، ولكن من يدخلها سرعان ما يكتشف عكس ذلك 
تماما، فهي من الداخل عبارة عن زنازين صغيرة مغلقة 
من كل الجهات ويوجد بها ثقوب صغيرة جًدا للتهوية 

بالكاد يدخلها الهواء أو أشعة الشمس وتقسم إلى عدة 
أقسام.

وف����ي مقدمة البوس����طة م����كان يجلس فيه الس����ائق 
وخلف����ه تمامًا م����كان مخص����ص لوحدة "الناحش����ون" 
اإلجرامية التي ترافق األسرى في تنقالتهم ومدججين 
باألسلحة الفتاكة وترافقهم الكالب البوليسية المدربة 
والوحش����ية، والتي كثيًرا ما هاجمت األس����رى وأصابت 
بعضهم بجروح وهم غالًبا من الش����بان حادي الطباع وال 
ا وال يحترمون كبيًرا، قد انتزعت منهم كل  يراعون س����ّنً
معاني الرف����ق يصرخون ويعربدون ويتلفظون بس����وء 

الكلمات والشتائم.
وأف����اد المرك����ز أن الجزء األكبر من البوس����طة مخصص 
لألس����رى الذين ينقلون، ويوجد به قاعدة مصنوعة من 

الحديد يطلق عليها مجازًا كراسي وهى حارة جدًا صيًفا 
وباردة جدًا شتاء والجلوس عليها يسبب اآلالم واألمراض 

مثل البواسير ومفاصل العظام وأوجاع الحوض.
بّين أن األس����رى يطلق����ون على البوس����طة "قطعة من 
جهنم", حيث يجبر األس����ير على نقل أمتعته من غرفة 
النظارة إلى الس����يارة وهو مقي����د اليدين والرجلين مما 
يتس����بب في كثير من الحاالت في سقوط األسير على 
األرض وكذلك التس����بب في ج����روح يديه ورجليه جراء 

حركة القيد الحديدية أثناء نقله ألمتعته.
وأكمل "ثم يصعد عدة درجات لركوب البوس����طة التي 
يجلس بداخلها على كرسي حديد ليس عليه شيء من 
الجلد القماش يقي الجسم خالل السفر ويمنع حتى من 

اصطحاب مخدة أو شيء من أغراضه للجلوس عليه".

رام الله/ االستقالل: 
قررت محكمة االس���تئناف العس���كرية لالحتالل في "عوفر" صباح 
أمس الثالثاء، اإلفراج عن األسيرة ابتهال بريوش )18 عاما( من بلدة 
بيت كاحل بمحافظة الخليل بكفالة مالية قدرها )4000( ش���يقل 

على أن تحضر جلسة محكمة االستئناف القادمة.
وأكد محامي نادي األس���ير أكرم س���مارة المتابع لقضيتها، أن قرار 
المحكمة جاء بعد قرار س���ابق لها بإصدار حكم بالّس���جن الفعلي 
على األسيرة بريوش لمدة أربعة أشهر تحسبا، من ضمنها فترة ما 
تسمى "بالمنهلي"، وبذلك كان من المفترض أن ُيفرج عنها، إال أن 

نيابة االحتالل طلبت تقديم استئناف على القرار.
ُيش���ار إلى أن ق���وات االحتالل اعتقلت الفت���اة بريوش في 25 من 
نيس���ان الماضي من الع���ام الحالي، بعد قيام أحد المس���توطنين 
باس���تفزازها ورفيقاتها، ومحاولته االعت���داء عليهن أمام جامعة 

خضوري التقنية فرع العروب.

األسرى للدراسات:  »البوسطة«  قبر متحرك يزيد مأساة األسرى 

قــرار باإلفــراج عــن 
األسيــرة ابتهــال 
بريوش بكفالة مالية

جانب من الوقفة الت�سامنية بغزة اأم�س
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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 )556 / 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
عبد الله عبد الفتاح عبد الله أبو الحصين من س���كان جباليا هوية رقم 

901444778 بصفته وكيال عن: علي حسن جمعة االفرنجي
بموجب وكالة رقم:  19625 / 2017 الصادرة عن غزة

   موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 881 قسيمة 41 + 42 + 40  المدينة غزة الزيتون + قطعة 651 

قسيمة 44 المدينة غزة الزيتون
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  13/ 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 ) 578 / 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
رفيق مصطفى سعيد الجعفراوي من سكان غزة هوية رقم 926326034 

بصفته وكيال عن: ملكة سعيد مصطفى الجعفراوي
بموجب وكالة رقم: 1382 / 2011 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 131 قسيمة 8 المدينة دير البلح 

 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: 

14 / 8 / 2018م

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

غزة/ عبدالرحيم الطهراوي:
األوضاع االقتصادية الصعبة واالنقطاع المتكرر 
للتيار الكهربائي بغ���زة، كانت كفيلة ب�أن ترد 
الح���اج أبو محمود عبد رب���ه )64 عاما( عن إحياء 
الس���نة النبوية في عيد األضحى المبارك التي 

اعتاد منذ 32 عاما أن يصلي لربه وينحر.
ويرى عبد ربه أن األضحية بمثابة فرح وس���عادة 
يدخلها على قلوب أحفاده لكن ارتفاع أسعارها 
وخش���ية فس���ادها نتيجة انقط���اع الكهرباء 
لس���اعات طويلة، حرمته وأحفاده  تلك الفرحة 
وإحياء السنة النبوية التي التزم بها منذ سنوات 
طوال، موضحًا أنه س���يكتفي هذا العام بتوزيع 

"العيدية" عليهم.
ونتيج���ة اإللحاح المتك���رر من أحفاده لش���راء 
أضحية، أوضح عبد ربه في حديثه ل�"االستقالل" 
أنه اضطر إلى اصطحابهم إلى أحد مزارع العجول 
واألبقار التي اعتاد شراء أضحيته منها سنويًا، ال 
للشراء، وإنما لالكتفاء بالنظر إليها ولسان حاله 

يقول: " العين بصيرة واليد قصيرة".
ويعان���ي المواطنون في قط���اع غزة من ظروف 
اقتصادي���ة بالغ���ة الصعوبة، بس���بب الحصار 
اإلس���رائيلي الذي دخل عامه الثاني عشر على 
التوالي، عوض���ًا عن اإلج���راءات العقابية التي 
تفرضها السلطة على القطاع منذ مارس العام 
الماضي والمتمثلة ف���ي اقتطاع نحو 50% من 
قيم���ة روات���ب الموظفين، في الوق���ت الذي ال 
تصرف فيه حكومة غزة سوى 40% من رواتب 

موظفيها، إلى جانب تعّطل عشرات اآلالف من 
الشبان عن العمل.

حركة جتارية كارثية
صعوبة الحال الذي يمر به المواطنون بغزة امتد 

ليطال تجارها وأس���واقها، حيث وصف أبو لؤي 
حرب، أحد تجار اللحوم في القطاع حالة س���وق 
"األضاحي" ه���ذا العام ب�"الكارثية"، مرجعًا ذلك 
إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بسبب 
الظ���روف االقتصادية الصعبة التي يمرون بها 

والتي تفاقمت خالل األشهر القليلة الماضية، 
باإلضافة إلى ارتفاع أس���عار األضاحي مقارنة 

بالسنوات الماضية.
وقال حرب: إنه كان ينتظر موس���م األضاحي 
الحالي عل���ى أحر من الجمر، لتعويض ما لحق 

به من خس���ائر خالل الفترة الس���ابقة، إال أن 
المعطيات –بحسبه- ال تبشر بخير. معربًا عن 
أمله في أن تتحس���ن أحوال المواطنين خالل 

الفترات المقبلة.  

ح  الزراعة تو�سّ
مدير دائرة اإلنتاج الحيواني في وزارة الزراعة 
بغزة، طاه���ر أبو حمد أوضح أن التراجع الكبير 
في إقبال المواطنين على شراء األضاحي لهذا 
العام؛ يعود ألسباب عدة منها: ارتفاع أسعار 
اللح���وم التي تراوحت من )13- 19( ش���يكال 
لسعر الكيلو الواحد من العجول واألبقار ومن 
)5-4( دنانير لسعر الكيلو الواحد من المواشي 

واألغنام.
وأش���ار أبو حمد في حديث ل�"االستقالل" إلى 
أن ارتفاع أسعار اللحوم يعود لزيادة تكاليف 
النقل واالس���تيراد، وغالء األعالف، إلى جانب 

االرتفاع العالمي ألسعار اللحوم.
 وتوقع أبو حمد  زيادة ارتفاع أسعار األضاحي 
في األيام المقبلة، خاصة مع انخفاض العرض، 
بس���بب عدم اس���تيراد المزيد م���ن العجول 
والمواش���ي، الفتًا إلى إقب���ال المواطنين على 
شراء األضاحي هذا العام انخفض بنحو %40 
عن السنوات السابقة. ويبلغ معدل استهالك 
القطاع من األضاحي س���نويًا بين 12 إلى 14 
ألف رأس من الماش���ية، و25 إلى 30 ألفًا من 

الخراف واألغنام ، بحسب أبو حمد.

موسم األضاحي بغزة: األسعار تنحر المواطنين

غزة/ االستقالل: 
قررت جامعة اإلس���راء من���ح جميع طلبة الثانوية العامة الناجحين منحة دراس���ية 
بنسبة 50%، إلى جانب المنحة الكاملة التي أعلنتها سابقًا للطلبة الحاصلين على 

معدل 90% فما فوق لاللتحاق والتسجيل في العام الدراسي 2019/2018.
وقالت إدارة الجامعة ":" ياتي هذا القرار تقديرًا للظروف التي يعيش���ها ش���عبنا 
الُمحاصر في قطاع غزة والتي أثرت عل���ى كافة مناحي الحياة خاصة االقتصادية، 
واس���تجابة لمناش���دات الطلبة المتكررة من إدارة الجامعة، وحرصًا على أن ال تكون 
الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيش���ها أبناء ش���عبنا ج���راء الحصار الظالم، 
وانطالقًا من مس���ؤوليتها األخالقية والوطنية، فقد قررت االس���تجابة لمناشدات 

الطلبة.
وأش���ارت إلى، أنها أعلنت في وقت س���ابق عن منحة كاملة ل���� 2854  طالبًا وطالبة 
ممن حصلوا على معدل 90% فما فوق، في إطار حرصها على تذليل العقبات أمام 
الطلب���ة المتفوقين الذي واصلوا الليل بالنهار من أج���ل الوصول إلى التفوق األمر 

الذي يستدعي تكريمهم والوقوف إلى جانبهم وهو أقل ما يمكن أن يقدم لهم.
وأكدت الجامعة على ضرورة تقديم التس���هيالت لهؤالء الطلبة في هذه الظروف 
العصيبة التي يمر بها ش���عبنا، كي يواصل أبناؤنا طريقهم في التعليم ومواصلة 

مشوار البناء، إيمانًا منها بأن التعليم يمثل رافعة المجتمعات والرقي بها.
وأش���ارت الجامعة إلى أنها تعفي أبناء الشهداء واألس���رى الذين ضحوا بأغلى ما 
يملكون من أجل الوطن من الرس���وم الدراس���ية كاملة، ومرضى الس���رطان، وتقدم 

تسهيالت للفئات األخرى.
ودعت الجامعة الطلبة للتوجه إلى مقرها الرئيسي الدائم في مدينة الزهراء، ومقر 
الش���مال في شارع يافا – المحطة، للتسجيل مصطحبين األوراق الرسمية )شهادة 
الثانوي���ة العامة مصدقة حس���ب األصول، وش���هادة الميالد ، وص���ورة عن بطاقة 

الهوية(.
الجدي���ر ذكره، أن جامعة اإلس���راء حصلت على المرتبة األول���ى على جامعات 
وكليات قطاع غزة في "إدارة أنش���طة الجودة"، بحس���ب وزارة التربية والتعليم 

العالي للعام 2017-2016.

جامعة اإلسراء تقدم منحة 50 % 
لطلبة الثانوية الناجحين 

غزة/ االستقالل: 
وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم 
وتعاون مع الجامعة اإلسالمية بغزة 
بشأن تسديد الرس���وم الجامعية 
المستحقة على الطلبة الموظفين 
الحكوميين أو أحد ذويهم حسب 
درجة القراب���ة التالي���ة: ) أب , أم 
, اب���ن , ابن���ة , زوج , زوج���ة ( من 
مس���تحقات الموظف لدى الوزارة،  
الطلبة  رس���وم  االتفاق  ويش���مل 
الج���دد للع���ام الدراس���ي 2018-
2019م )بكالوريوس، ماجس���تير( 
بنس���بة خصم 25% من الرس���وم 

المستحقة.
وج���رى توقي���ع االتفاقية في مقر 
ال���وزارة، ووق���ع ع���ن وزارة المالية 
ال���وزارة،  وكيل  الكيالي  يوس���ف 
وعن الجامعة اإلس���المية الدكتور 
ماجد الفرا نائب الرئيس للشؤون 

اإلدارية، وحض���ر توقيع االتفاقية 
م���ن الجامعة  الدكتور رأفت مطير 
مس���اعد نائب الرئيس للش���ئون 
اإلدارية،  وائل عودة مدير الدائرة 

المالية. 

ب���دوره، ش���كر الكيال���ي الجامعة 
اإلس���المية عل���ى الجه���ود التي 
تبذلها في س���بيل تحقيق الرقي 
التعليمية،  المسيرة  في  والتقدم 
فضاًل عن تبنيها وتفهمها الوضع 

االقتصادي الذي يمر به أولياء أمور 
الطلب���ة الجامعيين، الفت���ًا إلى أن 
ه���ذا االتفاق يأتي في إطار حرص 
المالية عل���ى التخفيف عن  وزارة 
موظفي الحكومة في ظل الظروف 
االقتصادية الصعبة التي يمر بها 
القطاع، باإلضاف���ة إلتاحة الفرصة 
أم���ام الموظفين لالس���تفادة من 

مستحقات رواتبهم لدى الوزارة.  
م���ن جانب���ه، أثنى الدكت���ور الفرا 
الخدمات  عل���ى نوعي���ة وج���ودة 
المالي���ة  وزارة  تقدمه���ا  الت���ي 
للمستفيدين، وقدر لها مساندتها 
ألبناء الشعب الفلسطيني في ظل 
التي يمرون بها  الظروف الصعبة 
من جانب، وتقديم التس���هيالت 
التي تمكن شريحة كبيرة من أبناء 
الش���عب الفلس���طيني من تلبية 

رغباتهم وطموحاتهم .

اتفاق بين مالية غزة والجامعة اإلسالمية
 لتسديد رسوم الطلبة الجدد من المستحقات

جانب من توقيع التفاقية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال الناطق الرس���مي لوكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" 
سامي مشعشع، إن اللجنة االستشارية ل�"األونروا" ستعقد اجتماعا استثنائيا 
يوم غد الخميس ، س���يناقش المفوض العام م���ع المانحين والدول المضيفة 

الوضع المالي الحرج للوكالة.
وأض���اف أنه من المتوقع على ض���وء االجتماع أن يتخذ المف���وض العام قراره 

بخصوص بدء السنة الدراسية في مدارس الوكالة.
وتعان���ي "اونروا" من عجز في الموازن���ة لديها، إذ يوجد عجز بقيمة 217 مليون 
دوالر؛ األمر الذي دفعها للتقليص في خدماتها مروًرا بفصل الموظفين العاملين 

على برنامج الطوارئ، مما نتج عنه احتجاجات واسعة للموظفين.

"أونروا " قرار بدء العام 
الدراسي سيتخذ غدًا الخميس 

�سوق املوا�سي يف دير البلح اأم�س           ) ت�سوير/ اأ�سرف اأبو عمرة (
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دولة فل�سطني                                                                                 
ال�سلطة الف�سائية

دائرة التنفيذ- حمكمة �سلح �سمال غزة

قائمة شروط البيع في القضية 
التنفيذية 4342/2018

بناء على قرار الس���يد قاضي التنفيذ بمحكمة صلح ش���مال غزة الصادر 
بتاري���خ 1/8/2018م عل���ى ذمة القضي���ة التنفيذية رق���م 4342/2018 
والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ /فريد عاش���ور عيد التوم – من سكان 
الت���وام ق���رب ال17, والمنفذ ضده / محمد جمال عبد ربه الهس���ي _ من 
س���كان التوام  غرب صالة مونتانا , وهي القضية المقامة لتحصيل مبلغ 
وقدره 14000دوالر أمريكي قيمة سند ين منظم رقم 4960/2017 كاتب 

عدل محكمة صلح شمال غزة 
حيث تم فتح القضية التنفيذية بتاريخ 23/5/2018م وتم اخطار المنفذ 
ضده بالقضي���ة التنفيذية بتاري���خ 26/6/2018م , وقد تم إيقاع الحجز 
التنفيذي على الحواصل التي تقع في العمارة الواقعة في منطقة التوام 
غرب صالة المونتانا ش���ارع التوام السودانية الرئيسي والتي يحدها من 
الشرق ش���ارع بعرض 16 مترًا وغربًا عمارة الرائد لأللمنيوم وشماال شارع 
البح���ر وجنوبًا آل ابو عودة حيث يوج���د بها حواصل عدد 2 مفتوحة على 
بعض يوجد بها سوبر ماركت مرمرة واجهتهما شمالية شرقية وحاصالن 
في الجهة  الشمالية فارغة ومغلقة وغير مستعملة وتم تثمين الحاصلين 
الشمالي ش���رق وبهم الس���وبر ماركت بمبلغ 1000 دوالر امريكي للمتر 
والحاصالن المغلقان على الجهة الشمالية بواقع 700دوالر امريكي للمتر

وعليه يتم تعيين جلسة اعتراضات بتاريخ الخميس 6/9/2018 م, فعلي 
من لديه أي اعتراض التقدم به تعيين جلسة البيع بالمزاد العلني مبدئيا 

يوم االثنين الموافق 8/10/2018م بإذن الله.
مالحظة : إن عملية البيع ستتم في حدود المبلغ محل القضية التنفيذية 

فقط.

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

غزة/ خالد اشتيوي:
أعلن���ت وزارة الحكم المحلي ع���ن بدئها تنفيذ عدد 
من المشاريع الخاصة بإنقاذ ش���اطئ بحر قطاع غزة 
من مي���اه الصرف الصحي، مؤكدة أنها تبذل جهودًا 

مضنية إلنقاذ موسم االصطياف.  
وذكر وكيل مس���اعد الوزارة سعيد عمار خالل مؤتمر 
صحفي بمقر وزارة اإلعالم، أم���س الثالثاء، أن %25 
من مضخات المعالجة والصرف الصحي تعمل بسبب 
انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ونقص في السوالر 

لتشغيل المولدات الخاصة بمحطات المعالجة.
وأوض���ح عم���ار أن 4 محطات معالج���ة صرف صحي 
رئيسية تعمل في كافة المحافظات، وهي: أحواض 
الشيخ عجلين، ومحطة وادي غزة، ومحطة خان يونس 
والمواصي، ورفح في ظل تفاقم أزمة الكهرباء ونقص 

الوقود الالزم لتشغيل محطات المعالجة.
وبين عمار أن مضخات الصرف الصحي على طول 
امتداد شارع الرشيد ومضخة عامر والدفاع المدني 
والشاليهات وشارع أحمد ياسين- شارع )8( تعمل 
بأق���ل االمكانيات م���ن أجل ضخ المي���اه العادمة 

والص���رف الصحي بش���كل متواص���ل والتغلب 
على المش���اكل الناتجة عن أزمة الكهرباء ونقص 

السوالر.
وأش���ار عمار إلى بأنه رغم وجود كل هذه التحديات 

والعج���ز الذي تعاني من���ه البلدي���ات، إال أن هناك 
مس���اعي رس���مية من األطراف المعنية إليجاد حل 
عاجل لهذه المش���كلة الخطيرة ، الفتًا إلى أن الحكم 
المحلي تبذل كل الجهود وبالتعاون مع عدة أطراف 

وجهات ذات العالقة وخاصة شركة الكهرباء لمتابعة 
الخطوط الخاصة بمناطق تواجد المضخات وأحواض 
الصرف الصحي لتوصيل الكهرباء إليها للتغلب على 

أزمة الكهرباء.
وقال عمار: إن وزارته ستنفذ مشروعًا لتطوير محطة 
الهوامر الخاصة بمضخة شمال قطاع غزة بتمويل من 
الصليب األحم���ر من خالل توفير خط دائم للكهرباء 
بتكلفة إجمالية 400 ألف دوالر، متوقعًا االنتهاء منه 

خالل األشهر الثالثة القادمة.
ولفت عمار إلى أن محطات ومضخات معالجة الصرف 
الصحي بحاج���ة إل���ى 700 أمبير كهرب���اء، موضحًا 
أن المصاري���ف والنفقات والتكلف���ة والتطوير لكل 
محط���ات المعالجة والصرف الصح���ي بلغت مليون 

ومائة ألف دوالر.
وأكد أن موس���م االصطياف للموس���م القادم خالي 
م���ن التلوث والمياه العادمة بع���د وضع الوزارة خطة 
كاملة متكاملة لتوفي���ر الكهرباء لمحطات المعالجة 
والصرف الصحي بالتعاون مع العديد من المؤسسات 

والجهات الداعمة سواء الداخلية أو الخارجية.

خالل مؤتمر صحفي بغزة

»الحكم المحلي«: نبذل كل الجهود إلنقاذ شاطئ البحر من المياه العادمة

جانب من املوؤمتر ال�سحفي بغزة اأم�س         ) اال�ستقالل (

المغازي / االستقالل: 
عقدت بلدية المغازي بالتعاون مع مركز صحة المرأة – البريج-  ندوة 
بعنوان سرطان الثدي في قاعة بلدية المغازي بحضور عدد من النساء 

من اهالي المخيم وذلك بالتنسيق مع المجلس الشبابي  بالبلدية.
  وتناولت الندوة عدة محاور أولها التعريف بالمرض, ومدى خطورته، 
واألعراض واألس����اليب التي من الممكن أن تكشفه, وطرق الوقاية 
وتحصين الجس����م من ه����ذا الم����رض الخطير وض����رورة المتابعة, 
واالهتم����ام بأقل التغي����رات التي من الممكن أن تك����ون فارقة في 

العالج.
وتطرقت الندوة إلى أهمية الفحص الذاتي المستمر من فترة ألخرى 
لكي يتم الكشف بشكل مبكر لتجنب المرض و تفادي أكبر قدر من 

األضرار على الجسم.

غزة/ االستقالل: 
عقد مركز إس���عاد الطفول���ة التابع 
تدريبيين  برنامجي���ن  غ���زة  لبلدية 
بعنوان المه���ارات الحياتية، وريادة 
للطلب���ة  التخصص���ي،  المش���اريع 
المشاركين في مشروع " بالتعاونيات 
ننه���ض باألس���رة الفلس���طينية " 
الثاني بحضور مختصين في مجاالت 

التدريب والتنمية البشرية .
وش���ارك في البرنامجي���ن الذين تم 
عقدهم���ا في قاعة المرك���ز نحو 50 
خريجًا وخريجة لكل لقاء والذين تم 
قبولهم في المشروع وتلقوا مهارات 
مختلفة في مواضيع هامة، وتم عقد 
برنامج " المه���ارات الحياتية " على 
مدار ثالثة أسابيع في الفترة ما بين 
7 من ش���هر تموز/ يولي���و الماضي 
وحت���ى 25 من نفس الش���هر بواقع 
ثالثة لقاءات أسبوعية وتلقى خالله 
المش���اركون مهارات ف���ي مواضيع 

مختلفة.
وش���ملت مواضي���ع البرنام���ج؛ إدارة 
التخطيط  مه���ارات  وعنوان  الوقت، 
اإلبداعي،  والتفكي���ر  والتفوي���ض، 
ومهارات االتصال والتواصل، وإدارة 
النفس���ية قدمتها خبيرة  الضغوط 
التنمية البش���رية د . جيهان حلس، 
فيما قدم المدرب م . بسام المناصرة 
مواضي���ع في: مه���ارات ف���ي إدارة 
األزم���ات، إدارة الضغوط النفس���ية، 
مهارة تقديم نفس���ك وكسب ثقة 
المانحين، والتوجه األمثل الستخدام 

التقنيات الحديثة.
ويش���مل برنام���ج ريادة المش���اريع 
التخصص���ي ال���ذي ينف���ذه المركز 
حاليا على مواضيع تتعلق بالمشاريع 
والري���ادة منها: مفهوم المش���اريع 
الصغيرة، ومقدمة في ريادة األعمال، 
ويقدمها  عمل���ك،  ف���رص  وتحديد 
خبير المشاريع الصغيرة م . عبدالله 
الطه���راوي، فيما يقدم استش���اري 
إدارة المش���اريع د. ياس���ر العال���م  
تدريب���ًا ف���ي خطط العمل، دراس���ة 
السوق ومكوناته، الدراسة السوقية 

للموضوع .
وقالت مديرة المرك���ز فريال حلس: 
للمش���روع  التدريبي���ة  البرام���ج  إن 
تت���م بتمويل من مؤسس���ة اإلغاثة 
الشعبية الفرنس���ية ومؤسسة ربيع 
األفكار التونس���ية، وتهدف تنظيم 
من  تعاوني���ات  ف���ي  المش���اركين 
خالل توفير اإلمكان���ات والمهارات، 
وصقل قدراتهم عل���ى اتخاذ القرار 
االحتياجات  وتحديد  األزمات  وإدارة 
للبرنام���ج  المش���اركين  ، وتأهي���ل 
الصغيرة(  )المش���اريع  التخصصي 

، باإلضاف���ة إل���ى تدري���ب الطلب���ة 
الخريجين لسوق العمل .  

وبينت أنه س���يتم في مراحل أخرى 
من البرنامج توزي���ع الخريجين على 
)5( تعاوني���ات بمعدل 10 خريجين 
ل���كل تعاونية بهدف تأهيلهم في 
مجاالت المشاريع والمهارات اإلدارية 
وإكس���ابهم قدرات ومهارات إلدارة 
المش���اريع الصغيرة وعمل الجدوى 
وتوفي���ر  للمش���اريع  االقتصادي���ة 
تمويل من مؤسس���ات مانحة إلقامة 

مشاريع خاصة بهم .

بلدية المغازي تعقد 
ندوة حول سرطان الثدي

»إسعــاد الطفولــة« يعقــد برنامجيــن
 تدريبييــن ضمــن مشــروع لتأهيــل الخريجيــن

جانب من الربنامج التدريب الذي عقده مركز اإ�سعاد الطفولة 

غزة/ االستقالل: 
طالبت حركة مقاطعة "إسرائيل" العالمية المعروفة 
ب����BDS  لتبن���ي المقاطعة رًدا على إق���رار االحتالل 

لقانون "القومية" العنصري مؤخًرا.
ودع���ت الحركة في بيان صادر عنها إلى حوار وطني 
فلس���طيني حول جدوى المش���اركة في الكنيست 
اإلس���رائيلي، في ظل فرضه لقان���ون القومية الذي 

وصفته بالعنصري ضد الشعب الفلسطيني.
كم���ا طالبت األم���م المتحدة بف���رض عقوبات على 
االحتالل اإلسرائيلي ونشر قائمة بأسماء الشركات 

المتورطة في االستثمار والبناء بالمستوطنات.
وش���ددت على دعوتها لفرض حظر على شراء المعدات 
واألبحاث العس���كرية من "اسرائيل" كما فرض على دولة 

"األبرتهايد" في جنوب إفريقيا خالل الثمانينيات.

وفي سياق متصل أكدت الحركة أن من واجب الدول 
العربية وخاصة مصر واألردن والسعودية واإلمارات 
والبحرين وقطر والمغرب، التي تقيم عالقات علنية 

وسرية مع "اسرائيل"، قطعها ردًا على جرائمها.
يش���ار إلى أنه منذ إقرار االحت���الل لقانون القومية 
الشهر الماضي، القى احتجاجات واسعة في العالم 

واألراضي الفلسطينية المحتلة.

حركة المقاطعة تدعو لمراجعة مشاركة
 العرب بالكنيست ردًا على »قانون القومية«
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دائرة التنفيذ- حمكمة �سلح �سمال غزة

قائمة شروط البيع في القضية 
التنفيذية 4342/2018

بناء على قرار الس���يد قاضي التنفيذ بمحكمة صلح ش���مال غزة الصادر 
بتاري���خ 1/8/2018م عل���ى ذمة القضي���ة التنفيذية رق���م 4342/2018 
والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ /فريد عاش���ور عيد التوم – من سكان 
الت���وام ق���رب ال17, والمنفذ ضده / محمد جمال عبد ربه الهس���ي _ من 
س���كان التوام  غرب صالة مونتانا , وهي القضية المقامة لتحصيل مبلغ 
وقدره 14000دوالر أمريكي قيمة سند ين منظم رقم 4960/2017 كاتب 

عدل محكمة صلح شمال غزة 
حيث تم فتح القضية التنفيذية بتاريخ 23/5/2018م وتم اخطار المنفذ 
ضده بالقضي���ة التنفيذية بتاري���خ 26/6/2018م , وقد تم إيقاع الحجز 
التنفيذي على الحواصل التي تقع في العمارة الواقعة في منطقة التوام 
غرب صالة المونتانا ش���ارع التوام السودانية الرئيسي والتي يحدها من 
الشرق ش���ارع بعرض 16 مترًا وغربًا عمارة الرائد لأللمنيوم وشماال شارع 
البح���ر وجنوبًا آل ابو عودة حيث يوج���د بها حواصل عدد 2 مفتوحة على 
بعض يوجد بها سوبر ماركت مرمرة واجهتهما شمالية شرقية وحاصالن 
في الجهة  الشمالية فارغة ومغلقة وغير مستعملة وتم تثمين الحاصلين 
الشمالي ش���رق وبهم الس���وبر ماركت بمبلغ 1000 دوالر امريكي للمتر 
والحاصالن المغلقان على الجهة الشمالية بواقع 700دوالر امريكي للمتر

وعليه يتم تعيين جلسة اعتراضات بتاريخ الخميس 6/9/2018 م, فعلي 
من لديه أي اعتراض التقدم به تعيين جلسة البيع بالمزاد العلني مبدئيا 

يوم االثنين الموافق 8/10/2018م بإذن الله.
مالحظة : إن عملية البيع ستتم في حدود المبلغ محل القضية التنفيذية 

فقط.

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

غزة/ خالد اشتيوي:
أعلن���ت وزارة الحكم المحلي ع���ن بدئها تنفيذ عدد 
من المشاريع الخاصة بإنقاذ ش���اطئ بحر قطاع غزة 
من مي���اه الصرف الصحي، مؤكدة أنها تبذل جهودًا 

مضنية إلنقاذ موسم االصطياف.  
وذكر وكيل مس���اعد الوزارة سعيد عمار خالل مؤتمر 
صحفي بمقر وزارة اإلعالم، أم���س الثالثاء، أن %25 
من مضخات المعالجة والصرف الصحي تعمل بسبب 
انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ونقص في السوالر 

لتشغيل المولدات الخاصة بمحطات المعالجة.
وأوض���ح عم���ار أن 4 محطات معالج���ة صرف صحي 
رئيسية تعمل في كافة المحافظات، وهي: أحواض 
الشيخ عجلين، ومحطة وادي غزة، ومحطة خان يونس 
والمواصي، ورفح في ظل تفاقم أزمة الكهرباء ونقص 

الوقود الالزم لتشغيل محطات المعالجة.
وبين عمار أن مضخات الصرف الصحي على طول 
امتداد شارع الرشيد ومضخة عامر والدفاع المدني 
والشاليهات وشارع أحمد ياسين- شارع )8( تعمل 
بأق���ل االمكانيات م���ن أجل ضخ المي���اه العادمة 

والص���رف الصحي بش���كل متواص���ل والتغلب 
على المش���اكل الناتجة عن أزمة الكهرباء ونقص 

السوالر.
وأش���ار عمار إلى بأنه رغم وجود كل هذه التحديات 

والعج���ز الذي تعاني من���ه البلدي���ات، إال أن هناك 
مس���اعي رس���مية من األطراف المعنية إليجاد حل 
عاجل لهذه المش���كلة الخطيرة ، الفتًا إلى أن الحكم 
المحلي تبذل كل الجهود وبالتعاون مع عدة أطراف 

وجهات ذات العالقة وخاصة شركة الكهرباء لمتابعة 
الخطوط الخاصة بمناطق تواجد المضخات وأحواض 
الصرف الصحي لتوصيل الكهرباء إليها للتغلب على 

أزمة الكهرباء.
وقال عمار: إن وزارته ستنفذ مشروعًا لتطوير محطة 
الهوامر الخاصة بمضخة شمال قطاع غزة بتمويل من 
الصليب األحم���ر من خالل توفير خط دائم للكهرباء 
بتكلفة إجمالية 400 ألف دوالر، متوقعًا االنتهاء منه 

خالل األشهر الثالثة القادمة.
ولفت عمار إلى أن محطات ومضخات معالجة الصرف 
الصحي بحاج���ة إل���ى 700 أمبير كهرب���اء، موضحًا 
أن المصاري���ف والنفقات والتكلف���ة والتطوير لكل 
محط���ات المعالجة والصرف الصح���ي بلغت مليون 

ومائة ألف دوالر.
وأكد أن موس���م االصطياف للموس���م القادم خالي 
م���ن التلوث والمياه العادمة بع���د وضع الوزارة خطة 
كاملة متكاملة لتوفي���ر الكهرباء لمحطات المعالجة 
والصرف الصحي بالتعاون مع العديد من المؤسسات 

والجهات الداعمة سواء الداخلية أو الخارجية.

خالل مؤتمر صحفي بغزة

»الحكم المحلي«: نبذل كل الجهود إلنقاذ شاطئ البحر من المياه العادمة

جانب من املوؤمتر ال�سحفي بغزة اأم�س         ) اال�ستقالل (

المغازي / االستقالل: 
عقدت بلدية المغازي بالتعاون مع مركز صحة المرأة – البريج-  ندوة 
بعنوان سرطان الثدي في قاعة بلدية المغازي بحضور عدد من النساء 

من اهالي المخيم وذلك بالتنسيق مع المجلس الشبابي  بالبلدية.
  وتناولت الندوة عدة محاور أولها التعريف بالمرض, ومدى خطورته، 
واألعراض واألس����اليب التي من الممكن أن تكشفه, وطرق الوقاية 
وتحصين الجس����م من ه����ذا الم����رض الخطير وض����رورة المتابعة, 
واالهتم����ام بأقل التغي����رات التي من الممكن أن تك����ون فارقة في 

العالج.
وتطرقت الندوة إلى أهمية الفحص الذاتي المستمر من فترة ألخرى 
لكي يتم الكشف بشكل مبكر لتجنب المرض و تفادي أكبر قدر من 

األضرار على الجسم.

غزة/ االستقالل: 
عقد مركز إس���عاد الطفول���ة التابع 
تدريبيين  برنامجي���ن  غ���زة  لبلدية 
بعنوان المه���ارات الحياتية، وريادة 
للطلب���ة  التخصص���ي،  المش���اريع 
المشاركين في مشروع " بالتعاونيات 
ننه���ض باألس���رة الفلس���طينية " 
الثاني بحضور مختصين في مجاالت 

التدريب والتنمية البشرية .
وش���ارك في البرنامجي���ن الذين تم 
عقدهم���ا في قاعة المرك���ز نحو 50 
خريجًا وخريجة لكل لقاء والذين تم 
قبولهم في المشروع وتلقوا مهارات 
مختلفة في مواضيع هامة، وتم عقد 
برنامج " المه���ارات الحياتية " على 
مدار ثالثة أسابيع في الفترة ما بين 
7 من ش���هر تموز/ يولي���و الماضي 
وحت���ى 25 من نفس الش���هر بواقع 
ثالثة لقاءات أسبوعية وتلقى خالله 
المش���اركون مهارات ف���ي مواضيع 

مختلفة.
وش���ملت مواضي���ع البرنام���ج؛ إدارة 
التخطيط  مه���ارات  وعنوان  الوقت، 
اإلبداعي،  والتفكي���ر  والتفوي���ض، 
ومهارات االتصال والتواصل، وإدارة 
النفس���ية قدمتها خبيرة  الضغوط 
التنمية البش���رية د . جيهان حلس، 
فيما قدم المدرب م . بسام المناصرة 
مواضي���ع في: مه���ارات ف���ي إدارة 
األزم���ات، إدارة الضغوط النفس���ية، 
مهارة تقديم نفس���ك وكسب ثقة 
المانحين، والتوجه األمثل الستخدام 

التقنيات الحديثة.
ويش���مل برنام���ج ريادة المش���اريع 
التخصص���ي ال���ذي ينف���ذه المركز 
حاليا على مواضيع تتعلق بالمشاريع 
والري���ادة منها: مفهوم المش���اريع 
الصغيرة، ومقدمة في ريادة األعمال، 
ويقدمها  عمل���ك،  ف���رص  وتحديد 
خبير المشاريع الصغيرة م . عبدالله 
الطه���راوي، فيما يقدم استش���اري 
إدارة المش���اريع د. ياس���ر العال���م  
تدريب���ًا ف���ي خطط العمل، دراس���ة 
السوق ومكوناته، الدراسة السوقية 

للموضوع .
وقالت مديرة المرك���ز فريال حلس: 
للمش���روع  التدريبي���ة  البرام���ج  إن 
تت���م بتمويل من مؤسس���ة اإلغاثة 
الشعبية الفرنس���ية ومؤسسة ربيع 
األفكار التونس���ية، وتهدف تنظيم 
من  تعاوني���ات  ف���ي  المش���اركين 
خالل توفير اإلمكان���ات والمهارات، 
وصقل قدراتهم عل���ى اتخاذ القرار 
االحتياجات  وتحديد  األزمات  وإدارة 
للبرنام���ج  المش���اركين  ، وتأهي���ل 
الصغيرة(  )المش���اريع  التخصصي 

، باإلضاف���ة إل���ى تدري���ب الطلب���ة 
الخريجين لسوق العمل .  

وبينت أنه س���يتم في مراحل أخرى 
من البرنامج توزي���ع الخريجين على 
)5( تعاوني���ات بمعدل 10 خريجين 
ل���كل تعاونية بهدف تأهيلهم في 
مجاالت المشاريع والمهارات اإلدارية 
وإكس���ابهم قدرات ومهارات إلدارة 
المش���اريع الصغيرة وعمل الجدوى 
وتوفي���ر  للمش���اريع  االقتصادي���ة 
تمويل من مؤسس���ات مانحة إلقامة 

مشاريع خاصة بهم .

بلدية المغازي تعقد 
ندوة حول سرطان الثدي

»إسعــاد الطفولــة« يعقــد برنامجيــن
 تدريبييــن ضمــن مشــروع لتأهيــل الخريجيــن

جانب من الربنامج التدريب الذي عقده مركز اإ�سعاد الطفولة 

غزة/ االستقالل: 
طالبت حركة مقاطعة "إسرائيل" العالمية المعروفة 
ب����BDS  لتبن���ي المقاطعة رًدا على إق���رار االحتالل 

لقانون "القومية" العنصري مؤخًرا.
ودع���ت الحركة في بيان صادر عنها إلى حوار وطني 
فلس���طيني حول جدوى المش���اركة في الكنيست 
اإلس���رائيلي، في ظل فرضه لقان���ون القومية الذي 

وصفته بالعنصري ضد الشعب الفلسطيني.
كم���ا طالبت األم���م المتحدة بف���رض عقوبات على 
االحتالل اإلسرائيلي ونشر قائمة بأسماء الشركات 

المتورطة في االستثمار والبناء بالمستوطنات.
وش���ددت على دعوتها لفرض حظر على شراء المعدات 
واألبحاث العس���كرية من "اسرائيل" كما فرض على دولة 

"األبرتهايد" في جنوب إفريقيا خالل الثمانينيات.

وفي سياق متصل أكدت الحركة أن من واجب الدول 
العربية وخاصة مصر واألردن والسعودية واإلمارات 
والبحرين وقطر والمغرب، التي تقيم عالقات علنية 

وسرية مع "اسرائيل"، قطعها ردًا على جرائمها.
يش���ار إلى أنه منذ إقرار االحت���الل لقانون القومية 
الشهر الماضي، القى احتجاجات واسعة في العالم 

واألراضي الفلسطينية المحتلة.

حركة المقاطعة تدعو لمراجعة مشاركة
 العرب بالكنيست ردًا على »قانون القومية«



2018األربعاء    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    4143915

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عدنان محمود ابراهيم عمران
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)975781063( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ أنور كامل سليمان داود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)921442158( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد إبراهيم أحمد الغلبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)965117740( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ بشرى محمد حسن القرم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)961530334( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

فيما تقول الوكالة: إنها تعاني من أزمة مالية 
خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دوالر 
من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دوالر. 

االعت�سام م�ستمر 
وبي���ن صف���وف الُمعتصمي���ن رفض���ًا لقرار 
إدارة "أون���روا" األخير بش���أن فصل 1000 من 
موظفيها، أمام مركز تدري���ب غزة " الصناعة" 
أمس، كان الموظف بدائرة الصحة النفس���ية 
إبراهيم أبو الحصين يرفع الفتة ُكتب عليها " 
ال لقطع أرزاقنا"، ولسان حاله يردد عباراٍت تؤكد 
استمراره باالعتصام ما دام ليس هناك حلوال 

جدية ألزمتهم .  
وقال أبو الحصين ل�"االستقالل":" أول أمس تم 

إبالغنا من قبل اتحاد الموظفين أنه سيتم نقل 
االعتصام من مق���ر الوكالة إلى مبنى الصناعة 
لخمس أي���ام، بغية التحاور م���ع إدارة "اونروا" 
إليجاد حل���ول ألزمتنا، ونفذنا الق���رار أماًل في 

انهاء معاناتنا". 
ويتاب���ع:" أخذنا وعود أن يت���م إعادة 30% من 
الموظفين إلى عملهم كالسابق دون أن تغيير، 
وتحوي���ل 60% منه���م إلى العم���ل الجزئي 
ليتقاض���وا راتبًا  400دوالر بداًل من 1000دوالر 
وعلى ان يصبح دوامهم ثالث أيام باألس���بوع، 
والفئة األخي���رة 10% يتم فصلهم بش���كل 
نهائي"، مس���تدركًا:" نص البالء وال البالء كله، 

هكذا تقبلنا وعودهم ".  
وأكد أنه مس���تمرًا باعتصامه ولن يتراجع عنه 

إال إذا أع���ادت " اون���روا " الحقوق المش���روعة 
للموظفي���ن والالجئين، الفت���ًا أن العديد من 
الموظفين بات الس���جن مصيرهم المحتوم ، 
بعد ما تكبدوا التزام���ات مالية عديدة للبنوك 

والمؤسسات وغيرها. 

االأزمة يف طريقها للحل 
ومن جانبه، أكد أمير المس���حال رئيس اتحاد 
موظفي "اونروا" في غ���زة، أن االتحاد قرر نقل 
اعتصام الموظفي���ن المفصولين من أمام مقر 
الوكالة إلى مرك���ز تدريب غزة "الصناعة" لمدة 
خمس���ة أيام، على أن يت���م خاللها التحاور مع 

إدارة الوكالة لحل أزمة الموظفين. 
وقال المس���حال ل�"االس���تقالل":" إن استجاب 

االتح���اد لمطالب الوس���طاء والحكومة في غزة 
ورام الل���ه، بإعط���اء إدارة اون���روا فرصة إليجاد 
حل���ول لهذه األزمة بالتش���اور والحوار، على أن 
يتم تشكيل لجنة فورية من اتحاد الموظفين 
لتتحاور مع مدير عمليات الوكالة لمدة خمسة 
أي���ام، ونقل اعتص���ام الموظفي���ن إلى مبنى 
الصناعة بهدف تمكي���ن المدير من التواجد 

في مكتبه". 
وأوضح أن أزمة الموظفين في طريقها لالنتهاء، 
إذ إن إدارة الوكالة ولجنة االتحاد من المقرر ان 
تخرجان في غضون خمس���ة أي���ام بتوصيات 
تخرج اإلدارة م���ن األزمة، وتضع ال� 965 موظفًا 
المفصولين على قاع���دة " أال يغادر أحد هذه 

المؤسسة إال برغبته ".  

وكش���ف أن االتحاد س���يطرح خالل الجلسات 
الحواري���ة حلواًل ُتمكن إدارة الوكالة من احتواء 
كافة الموظفين وذلك عن طريق ملء الفراغات، 
وكذلك اقتراح قانون التقاعد المبكر فبداًل من 
أن تضع السيف فوق رقاب الموظفين وتنهي 
عقدهم اآلن، تعطيهم حرية مغادرة المؤسسة 

مقابل أخذ كافة حقوقه ومستحقاته. 
وأكد المسحال على أن االعتصام ونزاع العمل 
مازاال مس���تمرين حت���ى تحقي���ق مطالبهم 
العادلة و ممارسة عملهم في أي وقت، مشددًا 
على أنه إذا تم التوصل لحلوٍل مرضية س���يتم 
فض االعتصام، وإذا فشلت الحلول سيستمر 
والخطوات  اإلج���راءات  وس���تكون  باالعتصام 

التصعيدية قاسية مقارنة فيما سبق.  

األزمة في طريقها للحل 

هل تفتح »أونروا« أبوابها ؟.. االتحاد يترقب! 
غزة/ دعاء احلطاب:

يف خطوٍة الإنهاء اأزمة موظفي وكالة غوث 
وت�سغيل الالجئني »اأونروا« املف�سولني عن 

العمل، والذين ينفذون العديد من اخلطوات 
االحتجاجية رف�سًا لقرار الوكالة الدولية 
قرر احتاد املوظفني نقل االعت�سام ال�سلمي 

للمف�سولني من اأمام مكتب »اونروا« اإىل مركز 
تدريب غزة ) ال�سناعة( ملدة خم�سة اأيام، 
وهي فرتة التفاو�ض مع االإدارة، حمذرًا من 
ق�سوة االإجراءات واخلطوات الت�سعيدية 

التي �سيلجاأ اإليها يف حال مل يتم التو�سل 
حللول تنهي معاناة املوظفني.  ويعت�سم 

ع�سرات املوظفني املف�سولني عن العمل داخل 
املقر الرئي�ض لوكالة الغوث بغزة منذ نحو 

�سهر، فيما اأعلن عدد منهم اإ�سرابًا مفتوحًا عن 
الطعام منذ اأ�سبوع حلني تراجع اإدارة الوكالة 

عن اإنهاء عمل ما يقارب  1000موظف من 
املوازنة العامة �سمن برنامج الطوارئ. 

غزة/ االستقالل: 
الميزان لحقوق اإلنسان  طالب مركز 
العاجل  بالتدخل  الدول���ي  المجتمع 
إللزام ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي 
وإجباره على التوقف عن استهداف 
من  وغيره���ا  الحيوي���ة  المنش���آت 
المنشآت واألعيان المدنية في قطاع 
غزة، والعم���ل على وق���ف التدهور 
في حياة الس���كان المدنيين وانهاء 

الحصار المفروض على القطاع.
وقال المركز في بيان صحفي تلقت 
"االس���تقالل" نس���خه عنه  أن قوات 
االحت���الل قصفت منش���آت ومرافق 
حيوية ال غنى عنها لحياة الس���كان، 
بحي���ث نفذت هجم���ات جوية على 
بئ���ري مياه يغذيان منازل س���كنية 
في منطقتين يبلغ مجموع سكانهما 
حوال���ي )32( ألف نس���مة، حيث تم 

تدمير مصادر ومرافق مياه الش���رب 
والصرف الصحي.

ووفًقا ألعمال الرصد والتوثيق للمركز، 
فق���د قصف���ت الطائ���رات الحربية 
 ،2018/08/08 ف���ي  اإلس���رائيلية 
قسم المياه والصرف الصحي التابع 
لبلدية المغراقة، والمكون من مرافق 
حيوية تتضمن خزان مياه المغراقة 
المعلق، الذي تبلغ سعته )250 م3( 

من المياه.
وأش���ار إلى أن القصف تس���بب في 
تدمير مبنى بلدية المغراقة القديم 
بشكل كامل، وهو يستخدم من قبل 
قس���م المياه والصيانة في متابعة 
أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات 
الصرف الصحي، وتدمير كامل ألثاث 

المبنى.
كما تسبب في انهيار الخزان المعلق 

وتدميره بش���كل كلي، باإلضافًة إلى 
تدمير بئر المياه ال���ذي يغذي بلدة 
الناقلة  الخط���وط  وجميع  المغراقة، 
والمغذي���ة للخ���زان، بما ف���ي ذلك 
ش���بكات التوزي���ع والملحق���ات من 
عداد رئيس ومحابس وفالتر المياه، 

ومضخة المياه.
وحس���ب بي���ان المرك���ز، فق���د دمر 
وهو  الكهربائي  المول���د  القص���ف 
بقدرة )110( بق���درة )KVA(، وخزان 
السوالر وتقدر سعته ب)2800( لتر، 
وماكينة ضخ السوالر، ودمر القصف 
ثالث مركبات تابعة للبلدية وأدوات 
ومس���تلزمات وقطع غيار لس���يارات 
باإلضاف���ة إل���ى إلحاقه أض���راًرا في 

المنازل السكنية المحيطة.
وأش���ارت معلومات المركز إلى أن 
قصف المرفق الرئيس للمياه أدى 
إلى توق���ف عمليات ض���خ المياه 
وحرم���ان )11,500( نس���مة وهم 
عدد س���كان القرية م���ن الحصول 
على المياه الصالحة للشرب وتقدر 
ساعات وصول المياه للسكان بواقع 

)3( ساعات مقابل )98( ساعة.
وفي السياق، كانت الطائرات الحربية 
اإلسرائيلية قصفت بصاروخين في 
2018/8/9، بئر مياه العطاطرة الواقع 
في منطقة العطاط���رة التابع لبلدية 
مدينة بيت الهيا بمحافظة ش���مال 
غزة، ما تسبب في تدمير البئر بشكل 

كامل.

كم���ا تعرض���ت جمي���ع المحتويات 
الخاص���ة بالبئ���ر م���ن ش���بكة مياه 
وعدادات كهرب���اء إلى التلف، وتبلغ 
مس���احة غرفة البئر حوالي 40 متًرا 
مربًعا، ويغذي حوالي 20 ألف نسمة 
بمي���اه االس���تخدام المنزلي في كل 
م���ن منطقة العطاطرة والس���الطين 
والس���يفا في  الخامس���ة  والقرع���ة 

المدينة نفسها.
وأوضح مركز المي���زان أن تدمير آبار 
المي���اه يأت���ي في ظل أزم���ة خانقة 
ونقص ش���ديد في تزوي���د المنازل 
بمياه االستخدام المنزلي، ومشكالت 
كبيرة على صعيد إدارة والتخلص من 

المياه العادمة.
وأع���رب ع���ن اس���تنكاره الش���ديد 
للهجم���ات الحربي���ة اإلس���رائيلية، 
مؤك���ًدا أنه���ا مخالف���ات جس���يمة 
ومنظم���ة لقواع���د القان���ون الدولي 
اإلنس���اني ترقى لمس���توى جرائم 

الحرب.
وأش���ار إلى أن ممارس���ات قوات 
االحت���الل تنته���ك أب���رز م���واد 
اتفاقية جنيف الرابعة والس���يما 
الم���ادة )53( م���ن اتفاقية  نص 
جني���ف التي "تحظ���ر على دولة 
االحت���الل أن تدم���ر أي ممتلكات 
خاص���ة ثابت���ة أو منقولة تتعلق 
بأف���راد أو جماع���ات، أو بالدولة أو 
الس���لطات العام���ة، أو المنظمات 

االجتماعية أو التعاونية".

الميزان يطالب بتدخل دولي لوقف استهداف المنشآت بغزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت "القناة العاشرة" العبرية مساء أمس الثالثاء، أن اجتماعًا 
جديدًا س���يعقد  اليوم للمجلس األمني المصغر "الكابينت"، 

لمناقشة جهود التوصل إلى اتفاق تهدئة مع قطاع غزة.
وأش���ارت القناة العبرية، إلى أن ه���ذا االجتماع هو الرابع في 
غض���ون 10 أي���ام، ويأتي في ظ���ل تواجد جمي���ع الفصائل 
الفلس���طينية في العاصم���ة المصرية القاه���رة لبحث ذات 

الموضوع.
ويتزامن ه���ذا االجتماع م���ع اجتماعات مرتقب���ة للفصائل 
الفلس���طينية بما فيها "حم���اس" في العاصم���ة المصرية 
القاه���رة؛ لبحث مل���ف الهدنة م���ع إس���رائيل، و المصالحة 

الفلسطينية.

»الكابينت« يجتمع 
اليوم لمناقشة اتفاق 

»التهدئة« مع غزة

2018األربعاء    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    4143915

الكلمة الت���ي بثتها فضائية فلس���طين اليوم 
لنائب األمي���ن العام لحركة الجهاد اإلس���امي 
في فلس���طين األس���تاذ زياد النخالة أبو طارق, 
جاءت لترس���ي قواعد أساس���ية في الصراع مع 
هذا االحتال النازي الصهيوني, في الوقت الذي 
يتس���لل فيه المرجفون للتشكيك في قدراتنا 
وحرفنا عن مس���اراتنا, واستس���امنا لسياسة 
األعداء, جاءت الكلمة في الوقت الذي ينعقد فيه 
المجلس المركزي برام الله بفصيل واحد ليقرر ما 
يشاء ويمرر ما يشاء بعيدًا عن اإلجماع الوطني, 
ج���اءت الكلمة في الوق���ت الذي تتح���اور فيه 
الفصائل الفلسطينية في القاهرة حول ملفين 
هامي���ن المصالح���ة الفلس���طينية والتهدئة, 
مصالح���ة تضمن اس���تمرارنا ف���ي نضالنا ضد 
االحتال بكافة أش���كالة, وتهدئة تضمن إلزام 
العدو الصهيوني بعدم االعتداء على ش���عبنا, 
وعدم الجور على حقوقنا ورفع الحصار والعقوبات 
عن غزة, من هنا جاءت أهمية كلمة نائب األمين 
العام لحركة الجهاد اإلسامي األستاذ أبو طارق 
النخال���ة والتي فندها في نقاط عدة لتجيب عن 
تس���اؤالت عدة بواقعية ش���ديدة وحرص على 

إرساء ثوابت شعبنا. 
أوال: جاءت الكلمة في الذكرى الخمسين لحريق 
المسجد األقصى المبارك, مما يدلل على أهمية 
الق����دس وأنها عنوان لفلس����طين وعاصمتها 
األبدية حتى وإن كان االحتال اعتبرها عاصمة 
موحدة ل����ه, وأق����رت بذل����ك اإلدارة األمريكية 
وبعض ال����دول األخرى, لكن القدس س����تبقى 
دائما عاصمة لفلس����طين ومرك����ز الصراع بين 
الحق والباط����ل, وعلينا أن نقاتل منأجل الدفاع 
عنها وحفظها من االحتال وتثبيت أهلنا فيها 

ومنع تهويدها بكل السبل الممكنة.

ثانيًا: ث����م كانت الدعوة إل����ى الثبات والصمود 
في وجه االحت����ال وكل المؤامرات التي تحاك 
ضد القضية الفلسطينية, حتى وإن كان حجم 
التآمر كبير وتشارك فيه اإلدارة األمريكية ودول 
عربية وإقليمية ومجتمع دولي, على الشعب أن 
يفضح تلك المؤامرات ويتصدى بكل الوسائل 

لمحاولة تغييب القضية الفلسطينية. 
ثالثًا: شرف ما بعده شرف للشعب الفلسطيني 
ان يدافع عن ه����ذه األمة ويحمل لواء المقاومة 
لمواجهة المش����روع الصهيوني في المنطقة 
والذي يهدف للس����يطرة على مق����درات األمة 
والتحكم في سياس����اتها واقتصادها وأمنها 
الفلس����طيني يصنع  فالش����عب  وثقافته����ا, 
المعجزات ويواجه االحت����ال بما هو متاح بين 

يديه ويحقق االنتصارات. 
رابعًا: التأكيد على التمسك باألرض والمقدسات 
وكل الثوابت الفلس����طينية مهم����ا كان حجم 
الضغوطات, ومهما بلغ جبروت االحتال, فهذا 
هو قدرن����ا وهذه أرضنا التي ل����ن نتخلى عنها 
ولن نساوم عليها وس����ننتزعها حتما من بين 
أنياب االحتال مهما كلفنا ذلك من تضحيات 
فنح����ن نمتلك النخبة من الرج����ال المخلصين 
الذين يدافعون عن أرضهم ومقدس����اتهم وال 
يتراجعون قي����د أنملة أمام كل المؤامرات التي 

تحاك لانتقاص من الحقوق الفلسطينية. 
خامس����ًا: التأكيد عل����ى أن »إس����رائيل« تحمل 
ف����ي داخله����ا عوامل ضعفها, وهى تخش����ى 
الفلسطينية  المقاومة  وترهب  الفلسطينيين 
وتس����يج الحدود وتبني الجدر وتقيم الحواجز 
لحماية نفسها, وهذا دليل على جبنها فلماذا 
نخش����اها وهى تس����رق األرض وتنتهك حرمة 
المقدس����ات وتس����تبيح الدماء وتزهق األرواح, 

الشعب الفلسطيني يملك روح المقاومة بينما 
ه����م يرتعدون خوف����ًا منكم رغ����م إمكاناتهم 
العس����كرية وأسلحتهم المس����تحدثة لكنهم 
حريصون عل����ى الحياة, أي حي����اة مهما كانت 

رخيصة أو ذليلة هذا هو ديدنهم.  
ثم كانت الدعوة لنائب األمين العام األس����تاذ 
زياد النخالة بضرورة توس����يع الحراك الشعبي 
الجماهيري واستمرار مسيرات العودة, والخروج 
لنصرة القدس والمسجد األقصى المبارك الذي 
يتع����رض كل يوم لانته����اكات الصهيونية, 
ليعلم العالم كله أن فلس����طين كل فلسطين 
أرضنا ولن يهنأ االحتال طالما أنه يحتل أرضنا 
ومقدس����اتنا, واستمرار مسيرات العودة يقهر 
بني صهيون ويكسر نفوسهم ويجعلهم في 
موقع السارق المطارد, ومن الخطأ أن نجعلهم 
يعتقدون أنهم مس����تقرون ووضعهم آمن ألن 
هذا يدفعهم للطمع في المزيد من المكاسب 
لصالحه����م, فليكن يوم الجمع����ة القادم يومًا 
للقدس, ولتحتش����د الجماهير م����ن كل مكان, 
حتى ي����درك العالم كله وي����درك االحتال أن 
نضالنا متواصل وحقن����ا لن يضيع, وأرضنا من 

نهرها إلى بحرها هي ملك لنا.   
إنها رس����الة من قيادة شعبنا الفلسطيني إلى 
هذا الش����عب الفلس����طيني المرابط والمقاوم 
والمنتفض في وجه االحتال, والذي سيجيب 
عنها هو ش����عبنا الفلس����طيني ي����وم الجمعة 
الق����ادم جمع����ة من أج����ل القدس وم����ن أجل 
األقصى, فلتحتشد الجماهير وتوصل رسالتها 
للعالم, وتزلزل األرض من تحت أقدام االحتال 
الصهيون����ي البغي����ض, فنحن ط����اب حرية 
واستقال ألرضنا وشعبنا, وسنبقى نناضل من 

أجل شعبنا حتى ننال حريتنا واستقالنا.  

خال أيام التصعيد األخيرة على غزة، وكانت تحت نظر وتركيز وسائل 
اإلعام، اتصل بي أحد رواد الفضائيات، المتحمس���ين الذين يرفعون 
الخطاب والتحليل إلى أقصى درجات التطرف، يسأل عن المسؤولية 
العربية التي يصفها بالتخاذل والتآمر على القطاع وس���كانه. سؤال 
الصحافي المتحمس، تضمن استهتارًا بالمتطلبات اإلنسانية لسكان 
القطاع، الذين من وجهة نظره ال ينتظرون الس���كر والحليب وما شابه 
ذلك من مس���تلزمات الحياة، فالمس���ألة بالنسبة له، هي في األساس 

توفير الدعم السياسي العربي، لصناع العزة والكرامة. 
ف���ي إطار اإلجابة عن س���ؤاله، لم أجد نفس���ي مضط���رًا ألن أدافع عن 
اتهامات���ه لألوضاع العربية، وتعمدت أن أرفع س���قف اتهاماته لكي 
أجيب عن الش���ق اآلخر من الس���ؤال ذي البعد اإلنساني الذي يتعلق 
بضرورة توفير أسباب الحياة لمن ينبغي أن يصمدوا على األرض، وأن 
يواصلوا مع بقية ش���عبهم صناعة الكرامة الوطني���ة. الكرامة والعزة 
واالنتص���ار والثبات على الح���ق، ال يصنعها األم���وات، وال يصنعها 
المرض���ى، بل إنها تحتاج إلى األقوي���اء األصحاء الذين ال ينظرون إلى 
الخلف.  بعد نحو أربع وعش���رين س���اعة من ذلك الحديث الصحافي، 
ال���ذي تم بثه بصورة حية في إطار تغطية متواصلة لألحداث، أعلنت 
وزارة الصحة الفلسطينية عن نفاد عاجات السرطان. كانت الظروف 
قد أرغمتني على التردد على مستش���فى الرنتيسي لألورام، وفي كل 
مرة كنت فيها هناك يتولد لديك انطباع بأن الجزء األكبر من س���كان 
القطاع مصابون بذلك المرض. المستش���فى يضّج بالمرضى معظم 
الوق���ت، وهناك ترى الطفل والش���ابة أو الصبية، ومتوس���طي العمر، 
وكباره. لس���ت هنا ألقول إن نسبة المصابين بالسرطان في قطاع غزة، 
أعلى أو أقل من نس���بته في الكثي���ر أو القليل من المجتمعات، ولكن 
قليلة المجتمعات التي تشكو من توفر األدوية الازمة لمكافحة هذا 
المرض. بعض المجتمعات ربما يعاني من نقص أو ضعف اإلمكانيات 
المادية أو البشرية لمكافحة هذا المرض العضال، لكن المشكلة هي 

أننا في قطاع غزة، نتعرض لهذه المعاناة، ألسباب من فعل فاعل.
الطواقم البشرية من أطباء متخصصين وكوادر تمريض متوفرة وهم 
يعملون على مدار الساعة حتى نهاية الدوام الرسمي، حتى أن األطباء 
ال يج���دون الوقت أحيانًا للخروج من خل���ف مكاتبهم لقضاء الحاجة، 
ولكن هؤالء دخلوا في مرحلة من البطالة، ش���أنهم ش���أن مئات آالف 

العاطلي���ن عن العمل رغمًا عنهم وليس اختي���ارًا. يتحول األطباء إلى 
مس���ؤولي عاقات عامة، يجلس���ون على مكاتبهم لإلجابة عن أسئلة 
المراجعين من المرض���ى، أو إعطائهم بعض، المس���كنات الدوائية 
والوعود بحل المشكلة. ماذا يفعل األطباء وماذا يفعل المرضى، الذين 
ينتظ���رون جرعة الكيماوي، في ظل ع���دم توفرها، وصعوبة الحصول 
على تحويات طبية الس���تكمال مراحل عاجه���م في القدس، أو في 

مصر أو غيرها؟ 
لست على علم بنتائج التأخير الكبير بين جرعة الكيماوي والتي تليها، 
ولم أكلف نفس���ي بسؤال أحد عن ذلك، ولكنني أظن أن أضرارًا كبيرة 
تلحق بالمرضى نتيجة عدم االنتظام في تلقي العاج. قبل اإلعان عن 
نفاد الكيماوي، كان قد نفد من المستش���فى، الدواء )حقنة( الخاصة 
برفع مس���توى المناعة، ذل���ك أن جرعة الكيماوي تتدنى لمس���توى 
المناعة إل���ى ما يقرب الصفر في حين أن النس���بة الطبيعية تتراوح 

بين 6 � 12. 
بعض المرض���ى يملكون القدرة على توفير ثم���ن هذه الحقنة التي 
يصل ثمنها إلى مئة وخمس���ة عش���ر ش���يكًا، لكن أغل���ب الناس ال 
يس���تطيعون توفيرها، فبعض العائات ال يصل مستوى دخلها إلى 
أكثر من خمس���مائة شيكل، وبعضها ال دخل ماديًا لها على اإلطاق. 
ال أوجه االتهام بفداحة المصاب ألحد، وال أتوسل ألحد بأن يتقي الله 
في أهل غزة، لكنني أقدم نموذجًا للمعانيات اإلنسانية، التي تذهب 
الحماس���ة الزائدة، إلى تجاهلها وإهمال المسؤولين عنها. ال أريد أن 
أضيف في وصف المعاناة، التي يتس���بب بها نقص أو فقدان بعض 
األدوية والعاجات والمستلزمات الطبية، وبضمنها المحروقات التي 

تصرخ من نفاد مخزونها، الجهات الطبية في القطاع. 
معلومة أسباب هذا الوجع وأولها بطبيعة الحال االحتال اإلسرائيلي لكنه ليس 
آخره����ا، ولكنني خال كل الوقت وأمام أصغر المش����اكل وأكبرها كنت أردد أن 
المصالحة الفلسطينية هي قبل كل شيء، العاج المناسب لكل هذه المشاكل 
واألزمات.عن����د الحديث عن المصالحة ال يفيد الكام كثيرًا فلقد انش����غل كل 
السياس����يين، وكل الكّتاب والصحافيي����ن، وكل المجتم����ع، بالحديث عنها، 
وتقدي����م المبادرات والنصائح، والدعوات، ولكن على المس����ؤولين أن يتذكروا 
حي����ن تبدأ كتابة تاريخ هذه المرحلة، ما الذي فعلوه لش����عبهم وبأنفس����هم، 

وبقضيتهم وحقوقهم التي يواصلون الليل بالنهار إعان االلتزام بها.

نائب األمين للجهاد اإلسالمي
 يخرج بخطاب الثبات واليقين 

الدعوة التي وجهها المجلس المركزي لفصائل منظمة التحرير الفلس���طينية النعقاد )الدورة ال� 29( في رام 
الله اليوم األربعاء لم تجد آذانا صاغية من الجبهتين الشعبية والديمقراطية كبرى فصائل المنظمة واللتين 
قررت���ا مقاطعة االجتماع, فتحول إلى اجتماع قاصر, بمعنى انه يضم حركة فتح فقط وحركات فلس���طينية 
صغيرة تدور في فلكها وهى ال تمثل ثقا سياس���يا على الس���احة الفلس���طينية, فأصبح اجتماع المركزي 
اجتماعًا ش���كليًا بروتوكوليًا لتمرير قرارات يريدها الرئيس عباس, كي تعينه على زيادة وتكريس سياسة 
اإلقصاء واالستبداد والتفرد بالقرارات, وبذلك يكون المجلس المركزي قد استثنى حماس والجهاد اإلسامي 
والجبه���ة الش���عبية والديمقراطية وفصائل فلس���طينية أخرى ال يعترف بها, وبقي���ت فتح وحدها تحاور 
نفسها وتتخذ ما تشاء من قرارات تطرحها وتصوت عليها في مشهد هزلي يدل على مدى االنحطاط الذي 
وصلت إليه األوضاع السياسية بفعل سياس���ة التفرد, وحالة العناد التي وصلت إليها حركة فتح والسلطة 

الفلسطينية ورئيسها محمود عباس .     
االجتماع قاصر وال يجوز الحضور إال ألهل الميت, والمجلس المركزي سيتم تشييعه في موكب رسمي جنائزي 
مهيب, وس����يبقى يقوم بدوره البروتوكولي لخدمة سياسات السلطة وحكومتها والمتنفذين فيها, يحيونه 
وقتما يريدون, ويشيعونه وقتما يريدون, والشعب عليه ان يبقى مشاهدًا, أما الفصائل فإما ان ترتدي ثوب 
الحداد األسود القاتم وتدخل بيت العزاء, وإما ان تأخذ جانبًا وتبتعد عن المشهد السياسي الفلسطيني برمته, 
فسياس����ة اإلقصاء والتفرد والدكتاتورية هى السائدة اليوم, وال مكان للمعارضين أو الثوريين, أو الوطنيين, 
لقد خلعوا كل هذه الش����عارات عن المجلس المركزي, وبقى شعار واحد فقط عنوانه عاش الملك مات الملك, 
ومن يجلس����ون على الكراسي هم تنابلة السلطان هزازي الرؤوس أصحاب المصالح واألهواء, الذين ينشغلون 
بأنفس����هم بعيدا عن مصلحة الوطن والشعب الفلس����طيني, بمنطق الهزيمة الذي يرسخ مفهوم أنا أوال وما 
بعدي الطوفان.    نعم هم أرادوه كذلك, ومن يخرج من تحت عباءتهم تطاله ألسنتهم الحداد, فقد هاجموا 
الجبهة الشعبية وسعوا لشق صفها من الداخل ألنها لم تحضر اجتماع المجلس المركزي الفائت في رام الله, 
واليوم يهاجمون الجبهة الديمقراطية التي شاركت في االجتماع الفائت على مضض, أما في تحسين قرارات 
المجلس المركزي, وعندما اتخذت القرارات التي س����عت الجبهة إلقرارها كقرار رفع العقوبات عن غزة, وإعادة 
رواتب الموظفين, ودعوة حماس والجهاد للمشاركة في اجتماعات المركزي  لم يطبق منها شيء وتم االلتفاف 
عليه����ا, فقررت مقاطع����ة االجتماعات إلى حين تطبيق ما تم التوافق عليه, فكان الهجوم اإلعامي الش����رس 
عليها, وتوجيه االتهامات لها واالنزالق بمستوى الخطاب اإلعامي إلى مستوى خطير قد يؤدي لتوتر شديد 
ف����ي العاقة مع الفصائل.   انعقاد اجتماع المجلس المركزي في هذا الوقت الذي تجري فيه حوارات القاهرة 
للمصالحة الفلس����طينية, بمش����اركة كافة الفصائل, يدل على ان السلطة تس����عى إلفشال جهود المصالحة 
الفلس����طينية, وتقوض م����ن دور مصر في إنجاح جهوده����ا المبذولة لترتيب البيت الداخلي الفلس����طيني, 
والتصريحات التي تخرج بين الفينة واألخرى من مس����ؤولين في فتح والس����لطة الفلسطينية, تهدف لخلط 
األوراق, والعودة إلى المربع األول, وإفشال كل الجهود المبذولة على الصعيدين الداخلي والخارجي, نتمنى على 
السلطة ان تعيد النظر في سياساتها, وأن تفتح مؤسساتها للجميع, وان تتقبل الحوار واالختاف ووجهات 
النظر األخرى بصدر رحب, والحكم بين السلطة والفصائل هو الشعب الفلسطيني, فلتحتكموا إلى صناديق 
االقتراع, وليكن عنوانكم دائما فلس����طين فوق الجميع, فوق السلطة والفصائل واألحزاب, والمجلس المركزي 

عندما ينعقد فيجب أن يمثل الجميع حتى ال تبقى قراراته رهينة بحزب أو بشخص أو حتى بفصيل. 

االجتماع قاصر

المصالحة ... العالج الوحيد لكل األزمات
طالل عوكل 

رأي

خالد صادق 

تزدحم األجندة الفلس���طينية باللقاءات والنقاش���ات السياسية، ويعيش 
الواقع مخاضًا سياسيًا سيشكل معالم المرحلة المقبلة لكن محددات النشاط 
السياسي الفلسطيني يسير كالعادة في اتجاهات ال تلتقي! أبو مازن يجمع 
فريقه الخاص في جلسة المركزي ليواصل مسيرة التنقل والقفز بين دوائر 
منظمة التحرير الغير ممثلة للقوى الفلس���طينية في عربدة سياس���ية غير 
مس���بوقة، وال يمكن تصور أن هناك من يثق بهذه االجتماعات التي تخرج 
بتوصيات لتنقلها من جسم سياس���ي إلى إطار آخر أو من مجلس إلى لجنة 
وهكذا دون أن نشهد تطبيقًا لهذه التوصيات وكأن من يصنع هذه القرارات 
يدرك أنها ستس���ير في مسارات الضياع بعيدًا عن التطبيق أو التفعيل وما 

جرى في ملف التنسيق األمني مع دولة االحتال أوضح مثال على ذلك.
يذه���ب فريق رام الله باتجاه جلس���ة المرك���زي وهو يفقد مزي���دًا من القوى 
السياس���ية التي كانت جزءًا منه حتى وقت قري���ب، واألخطر من ذلك أن هذه 
الخس���ارة تعنى أن حالة التفرد بمنظمة التحرير الفلسطينية باتت مكشوفة 
وفي أكثر حاالتها استفزازا لكل من يشغل باله بالواقع السياسي الفلسطيني، 
بل إن أصواتًا داخلية من التنظيم السياسي األكثر هيمنة على منظمة التحرير 

أصبحت منزعجة بشكل معلن من توجهات زعيمها وفريقه الخاص.
إن الحديث في مبدأ ش���رعية عقد جلس���ة المركزي يدفع القانوني والوطني 
والسياس���ي إلى التعجب المفرط من حجم االستهتار لدى صانع السياسية 
الرسمية الفلسطينية الذي يصمم على مساره الخاص فيما يخص تحقيق 
المصالحة الوطنية، وينس���ف ما ذهبت إلي���ه تحضيرية بيروت في الذهاب 
إلى عقد مجل���س وطني وحدوي يجمع الكل وتش���كله انتخابات حرة. وكأن 
المصالحة الفلسطينية تحقق التمكين للجهاز الحكومي من بسط سيطرته 
على قطاع غزة، في حين أن المطلوب جمع الفرقاء وبناء البرنامج السياس���ي 

الذي ُيمكن الجميع من مواجهة االحتال وقانون قوميته وترامب وصفقته.
تذهب جلس���ة المركزي لمراكمة المزيد من التعقيدات التي تتس���بب في 
االنفصال عن المش���روع الوطني وليس العكس، ألننا لس���نا في ساحة ترف 
سياس���ي تسمح لنا بالحديث عن االنتقال من س���لطة واهية إلى دولة على 
الورق. ما تعيشه المدينة المقدسة والواقع الجغرافي والتمدد االستيطاني 
بالضفة المحتلة والحصار والعدوان المستمر في غزة يؤكد أننا الزلنا نعاني 
من محاوالت خلط المفاهيم المس���تمرة في أذهان أجيالنا الشابة، فعن أي 
دول���ة تتحدثون ونحن ال نزال في معركة التحرر المس���تمرة. من العجب أن 
نس���تعجل الوزارة ونحن ال نملك الس���يادة، من المهانة أن نتمترس خلف 

التمكين ونحن نعيش تحت بساطير جيش االحتال حسب قولهم!
في المقابل فإن قوى فلس���طينية خرجت إلى القاهرة وتجتمع بعد نقاشات 
مس���بقة داخل القط���اع، تناقش مزيدًا من التفاصي���ل المتعلقة بالتهدئة 
والحص���ار والمصالحة حس���ب من يش���ارك في أعمالها. وي���درك من يتابع 
تفاصيل الجهد المصري واألممي المبذول في هذا اإلطار أن محاوالت حثيثة 
لتحقي���ق تهدئة ومعالجة جوانب من الحص���ار المفروض على القطاع قاب 

قوسين أو أدنى من الخروج إلى العلن.
هذه النقاشات المس���تمرة ما يميزها أنها تجمع أكبر قدر ممكن من القوى 
الفلسطينية وتناقش همومًا حقيقية للواقع ، لكن ما يدفع للحذر أن جميع 
من يش���ارك في هذا الس���ياق يعلم أن حالة التفاوض الغير مباش���رة بين 
حماس ودول���ة االحتال يمكن أن تنزلق إلى تصعي���د وجبهة حرب في أي 
لحظة خاصة وأن األجواء مهيأة لانفجار، وأطفال غزة قبل رجالها ومقاومتها 
يدركون أن هذا الع���دو جبان وغادر وقد يذهب باتجاه التصعيد قبل المرور 
بالمحط���ة النهائي���ة ألي تهدئ���ة متوقعة.لذلك على كل من يس���تجيب 
لألطراف الوس���يطة أن يدرك أن مسيرات العودة أضافت إلى حزمة المقاومة 
الفلس���طينية أبعادًا نوعية وهامة وال يمكن المراهنة على خسارتها مقابل 
وعود غير حقيقية، والحنكة السياس���ية تقتضي المحافظة على هذا الخيار 
وتقدير التضحيات التي ذهبت في هذه المسيرة ومواصلة التصميم حتى 

تحقيق العودة التي نادت بها المسيرة، وهو ما يعني عمليًا زوال االحتال.
كذلك من المهم أن يرفض الفلس���طيني أن يقاي���ض احتياجاته بثوابته 
وس���احه، ويمكن الق���ول إن الثقة بالجهة المنظمة لمس���يرة العودة تدفع 
لاطمئنان أن التضحيات لن تذهب سدى، وبالعكس سيتمكن الفلسطيني 
المقاوم من كسر الواقع السياس���ي الذي حاول االحتال فرضه قبل 30 آذار 
الماضي، بمعنى أن المسيرة حققت أهدافًا مهمة نادت بها، ورسمت توافقًا 
فلس���طينيًا غير مس���بوق، وهذه اللوحة من التواف���ق والوحدة الوطنية هي 

المطلوبة لمواجهة االحتال.
خاصة القول: تذهب رام الله إلى جلس���ة المركزي، وتستقبل القاهرة وفود 
الفصائل، وعش���رات التكهنات، ومئات التصريحات تخلق بلبلة في الشارع 
الذي يفقد ثقته في قيادته تدريجيًا، لكن حالة اليقين لدى الجميع أن صوت 
غارة وهمية في أجواء غزة كفيلة بضبط إيقاع التفكير أن العدو يترقب على 
الحدود ويقتن���ص الفرصة لضرب المرابط المقاوم، وه���ذا يدفعنا النتظار 

مصالحة برسم مسيرة العودة.

اجتماعات رام الله 
والقاهرة وشبح العدوان

د.أحمد الشقاقي
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الكلمة الت���ي بثتها فضائية فلس���طين اليوم 
لنائب األمي���ن العام لحركة الجهاد اإلس���امي 
في فلس���طين األس���تاذ زياد النخالة أبو طارق, 
جاءت لترس���ي قواعد أساس���ية في الصراع مع 
هذا االحتال النازي الصهيوني, في الوقت الذي 
يتس���لل فيه المرجفون للتشكيك في قدراتنا 
وحرفنا عن مس���اراتنا, واستس���امنا لسياسة 
األعداء, جاءت الكلمة في الوقت الذي ينعقد فيه 
المجلس المركزي برام الله بفصيل واحد ليقرر ما 
يشاء ويمرر ما يشاء بعيدًا عن اإلجماع الوطني, 
ج���اءت الكلمة في الوق���ت الذي تتح���اور فيه 
الفصائل الفلسطينية في القاهرة حول ملفين 
هامي���ن المصالح���ة الفلس���طينية والتهدئة, 
مصالح���ة تضمن اس���تمرارنا ف���ي نضالنا ضد 
االحتال بكافة أش���كالة, وتهدئة تضمن إلزام 
العدو الصهيوني بعدم االعتداء على ش���عبنا, 
وعدم الجور على حقوقنا ورفع الحصار والعقوبات 
عن غزة, من هنا جاءت أهمية كلمة نائب األمين 
العام لحركة الجهاد اإلسامي األستاذ أبو طارق 
النخال���ة والتي فندها في نقاط عدة لتجيب عن 
تس���اؤالت عدة بواقعية ش���ديدة وحرص على 

إرساء ثوابت شعبنا. 
أوال: جاءت الكلمة في الذكرى الخمسين لحريق 
المسجد األقصى المبارك, مما يدلل على أهمية 
الق����دس وأنها عنوان لفلس����طين وعاصمتها 
األبدية حتى وإن كان االحتال اعتبرها عاصمة 
موحدة ل����ه, وأق����رت بذل����ك اإلدارة األمريكية 
وبعض ال����دول األخرى, لكن القدس س����تبقى 
دائما عاصمة لفلس����طين ومرك����ز الصراع بين 
الحق والباط����ل, وعلينا أن نقاتل منأجل الدفاع 
عنها وحفظها من االحتال وتثبيت أهلنا فيها 

ومنع تهويدها بكل السبل الممكنة.

ثانيًا: ث����م كانت الدعوة إل����ى الثبات والصمود 
في وجه االحت����ال وكل المؤامرات التي تحاك 
ضد القضية الفلسطينية, حتى وإن كان حجم 
التآمر كبير وتشارك فيه اإلدارة األمريكية ودول 
عربية وإقليمية ومجتمع دولي, على الشعب أن 
يفضح تلك المؤامرات ويتصدى بكل الوسائل 

لمحاولة تغييب القضية الفلسطينية. 
ثالثًا: شرف ما بعده شرف للشعب الفلسطيني 
ان يدافع عن ه����ذه األمة ويحمل لواء المقاومة 
لمواجهة المش����روع الصهيوني في المنطقة 
والذي يهدف للس����يطرة على مق����درات األمة 
والتحكم في سياس����اتها واقتصادها وأمنها 
الفلس����طيني يصنع  فالش����عب  وثقافته����ا, 
المعجزات ويواجه االحت����ال بما هو متاح بين 

يديه ويحقق االنتصارات. 
رابعًا: التأكيد على التمسك باألرض والمقدسات 
وكل الثوابت الفلس����طينية مهم����ا كان حجم 
الضغوطات, ومهما بلغ جبروت االحتال, فهذا 
هو قدرن����ا وهذه أرضنا التي ل����ن نتخلى عنها 
ولن نساوم عليها وس����ننتزعها حتما من بين 
أنياب االحتال مهما كلفنا ذلك من تضحيات 
فنح����ن نمتلك النخبة من الرج����ال المخلصين 
الذين يدافعون عن أرضهم ومقدس����اتهم وال 
يتراجعون قي����د أنملة أمام كل المؤامرات التي 

تحاك لانتقاص من الحقوق الفلسطينية. 
خامس����ًا: التأكيد عل����ى أن »إس����رائيل« تحمل 
ف����ي داخله����ا عوامل ضعفها, وهى تخش����ى 
الفلسطينية  المقاومة  وترهب  الفلسطينيين 
وتس����يج الحدود وتبني الجدر وتقيم الحواجز 
لحماية نفسها, وهذا دليل على جبنها فلماذا 
نخش����اها وهى تس����رق األرض وتنتهك حرمة 
المقدس����ات وتس����تبيح الدماء وتزهق األرواح, 

الشعب الفلسطيني يملك روح المقاومة بينما 
ه����م يرتعدون خوف����ًا منكم رغ����م إمكاناتهم 
العس����كرية وأسلحتهم المس����تحدثة لكنهم 
حريصون عل����ى الحياة, أي حي����اة مهما كانت 

رخيصة أو ذليلة هذا هو ديدنهم.  
ثم كانت الدعوة لنائب األمين العام األس����تاذ 
زياد النخالة بضرورة توس����يع الحراك الشعبي 
الجماهيري واستمرار مسيرات العودة, والخروج 
لنصرة القدس والمسجد األقصى المبارك الذي 
يتع����رض كل يوم لانته����اكات الصهيونية, 
ليعلم العالم كله أن فلس����طين كل فلسطين 
أرضنا ولن يهنأ االحتال طالما أنه يحتل أرضنا 
ومقدس����اتنا, واستمرار مسيرات العودة يقهر 
بني صهيون ويكسر نفوسهم ويجعلهم في 
موقع السارق المطارد, ومن الخطأ أن نجعلهم 
يعتقدون أنهم مس����تقرون ووضعهم آمن ألن 
هذا يدفعهم للطمع في المزيد من المكاسب 
لصالحه����م, فليكن يوم الجمع����ة القادم يومًا 
للقدس, ولتحتش����د الجماهير م����ن كل مكان, 
حتى ي����درك العالم كله وي����درك االحتال أن 
نضالنا متواصل وحقن����ا لن يضيع, وأرضنا من 

نهرها إلى بحرها هي ملك لنا.   
إنها رس����الة من قيادة شعبنا الفلسطيني إلى 
هذا الش����عب الفلس����طيني المرابط والمقاوم 
والمنتفض في وجه االحتال, والذي سيجيب 
عنها هو ش����عبنا الفلس����طيني ي����وم الجمعة 
الق����ادم جمع����ة من أج����ل القدس وم����ن أجل 
األقصى, فلتحتشد الجماهير وتوصل رسالتها 
للعالم, وتزلزل األرض من تحت أقدام االحتال 
الصهيون����ي البغي����ض, فنحن ط����اب حرية 
واستقال ألرضنا وشعبنا, وسنبقى نناضل من 

أجل شعبنا حتى ننال حريتنا واستقالنا.  

خال أيام التصعيد األخيرة على غزة، وكانت تحت نظر وتركيز وسائل 
اإلعام، اتصل بي أحد رواد الفضائيات، المتحمس���ين الذين يرفعون 
الخطاب والتحليل إلى أقصى درجات التطرف، يسأل عن المسؤولية 
العربية التي يصفها بالتخاذل والتآمر على القطاع وس���كانه. سؤال 
الصحافي المتحمس، تضمن استهتارًا بالمتطلبات اإلنسانية لسكان 
القطاع، الذين من وجهة نظره ال ينتظرون الس���كر والحليب وما شابه 
ذلك من مس���تلزمات الحياة، فالمس���ألة بالنسبة له، هي في األساس 

توفير الدعم السياسي العربي، لصناع العزة والكرامة. 
ف���ي إطار اإلجابة عن س���ؤاله، لم أجد نفس���ي مضط���رًا ألن أدافع عن 
اتهامات���ه لألوضاع العربية، وتعمدت أن أرفع س���قف اتهاماته لكي 
أجيب عن الش���ق اآلخر من الس���ؤال ذي البعد اإلنساني الذي يتعلق 
بضرورة توفير أسباب الحياة لمن ينبغي أن يصمدوا على األرض، وأن 
يواصلوا مع بقية ش���عبهم صناعة الكرامة الوطني���ة. الكرامة والعزة 
واالنتص���ار والثبات على الح���ق، ال يصنعها األم���وات، وال يصنعها 
المرض���ى، بل إنها تحتاج إلى األقوي���اء األصحاء الذين ال ينظرون إلى 
الخلف.  بعد نحو أربع وعش���رين س���اعة من ذلك الحديث الصحافي، 
ال���ذي تم بثه بصورة حية في إطار تغطية متواصلة لألحداث، أعلنت 
وزارة الصحة الفلسطينية عن نفاد عاجات السرطان. كانت الظروف 
قد أرغمتني على التردد على مستش���فى الرنتيسي لألورام، وفي كل 
مرة كنت فيها هناك يتولد لديك انطباع بأن الجزء األكبر من س���كان 
القطاع مصابون بذلك المرض. المستش���فى يضّج بالمرضى معظم 
الوق���ت، وهناك ترى الطفل والش���ابة أو الصبية، ومتوس���طي العمر، 
وكباره. لس���ت هنا ألقول إن نسبة المصابين بالسرطان في قطاع غزة، 
أعلى أو أقل من نس���بته في الكثي���ر أو القليل من المجتمعات، ولكن 
قليلة المجتمعات التي تشكو من توفر األدوية الازمة لمكافحة هذا 
المرض. بعض المجتمعات ربما يعاني من نقص أو ضعف اإلمكانيات 
المادية أو البشرية لمكافحة هذا المرض العضال، لكن المشكلة هي 

أننا في قطاع غزة، نتعرض لهذه المعاناة، ألسباب من فعل فاعل.
الطواقم البشرية من أطباء متخصصين وكوادر تمريض متوفرة وهم 
يعملون على مدار الساعة حتى نهاية الدوام الرسمي، حتى أن األطباء 
ال يج���دون الوقت أحيانًا للخروج من خل���ف مكاتبهم لقضاء الحاجة، 
ولكن هؤالء دخلوا في مرحلة من البطالة، ش���أنهم ش���أن مئات آالف 

العاطلي���ن عن العمل رغمًا عنهم وليس اختي���ارًا. يتحول األطباء إلى 
مس���ؤولي عاقات عامة، يجلس���ون على مكاتبهم لإلجابة عن أسئلة 
المراجعين من المرض���ى، أو إعطائهم بعض، المس���كنات الدوائية 
والوعود بحل المشكلة. ماذا يفعل األطباء وماذا يفعل المرضى، الذين 
ينتظ���رون جرعة الكيماوي، في ظل ع���دم توفرها، وصعوبة الحصول 
على تحويات طبية الس���تكمال مراحل عاجه���م في القدس، أو في 

مصر أو غيرها؟ 
لست على علم بنتائج التأخير الكبير بين جرعة الكيماوي والتي تليها، 
ولم أكلف نفس���ي بسؤال أحد عن ذلك، ولكنني أظن أن أضرارًا كبيرة 
تلحق بالمرضى نتيجة عدم االنتظام في تلقي العاج. قبل اإلعان عن 
نفاد الكيماوي، كان قد نفد من المستش���فى، الدواء )حقنة( الخاصة 
برفع مس���توى المناعة، ذل���ك أن جرعة الكيماوي تتدنى لمس���توى 
المناعة إل���ى ما يقرب الصفر في حين أن النس���بة الطبيعية تتراوح 

بين 6 � 12. 
بعض المرض���ى يملكون القدرة على توفير ثم���ن هذه الحقنة التي 
يصل ثمنها إلى مئة وخمس���ة عش���ر ش���يكًا، لكن أغل���ب الناس ال 
يس���تطيعون توفيرها، فبعض العائات ال يصل مستوى دخلها إلى 
أكثر من خمس���مائة شيكل، وبعضها ال دخل ماديًا لها على اإلطاق. 
ال أوجه االتهام بفداحة المصاب ألحد، وال أتوسل ألحد بأن يتقي الله 
في أهل غزة، لكنني أقدم نموذجًا للمعانيات اإلنسانية، التي تذهب 
الحماس���ة الزائدة، إلى تجاهلها وإهمال المسؤولين عنها. ال أريد أن 
أضيف في وصف المعاناة، التي يتس���بب بها نقص أو فقدان بعض 
األدوية والعاجات والمستلزمات الطبية، وبضمنها المحروقات التي 

تصرخ من نفاد مخزونها، الجهات الطبية في القطاع. 
معلومة أسباب هذا الوجع وأولها بطبيعة الحال االحتال اإلسرائيلي لكنه ليس 
آخره����ا، ولكنني خال كل الوقت وأمام أصغر المش����اكل وأكبرها كنت أردد أن 
المصالحة الفلسطينية هي قبل كل شيء، العاج المناسب لكل هذه المشاكل 
واألزمات.عن����د الحديث عن المصالحة ال يفيد الكام كثيرًا فلقد انش����غل كل 
السياس����يين، وكل الكّتاب والصحافيي����ن، وكل المجتم����ع، بالحديث عنها، 
وتقدي����م المبادرات والنصائح، والدعوات، ولكن على المس����ؤولين أن يتذكروا 
حي����ن تبدأ كتابة تاريخ هذه المرحلة، ما الذي فعلوه لش����عبهم وبأنفس����هم، 

وبقضيتهم وحقوقهم التي يواصلون الليل بالنهار إعان االلتزام بها.

نائب األمين للجهاد اإلسالمي
 يخرج بخطاب الثبات واليقين 

الدعوة التي وجهها المجلس المركزي لفصائل منظمة التحرير الفلس���طينية النعقاد )الدورة ال� 29( في رام 
الله اليوم األربعاء لم تجد آذانا صاغية من الجبهتين الشعبية والديمقراطية كبرى فصائل المنظمة واللتين 
قررت���ا مقاطعة االجتماع, فتحول إلى اجتماع قاصر, بمعنى انه يضم حركة فتح فقط وحركات فلس���طينية 
صغيرة تدور في فلكها وهى ال تمثل ثقا سياس���يا على الس���احة الفلس���طينية, فأصبح اجتماع المركزي 
اجتماعًا ش���كليًا بروتوكوليًا لتمرير قرارات يريدها الرئيس عباس, كي تعينه على زيادة وتكريس سياسة 
اإلقصاء واالستبداد والتفرد بالقرارات, وبذلك يكون المجلس المركزي قد استثنى حماس والجهاد اإلسامي 
والجبه���ة الش���عبية والديمقراطية وفصائل فلس���طينية أخرى ال يعترف بها, وبقي���ت فتح وحدها تحاور 
نفسها وتتخذ ما تشاء من قرارات تطرحها وتصوت عليها في مشهد هزلي يدل على مدى االنحطاط الذي 
وصلت إليه األوضاع السياسية بفعل سياس���ة التفرد, وحالة العناد التي وصلت إليها حركة فتح والسلطة 

الفلسطينية ورئيسها محمود عباس .     
االجتماع قاصر وال يجوز الحضور إال ألهل الميت, والمجلس المركزي سيتم تشييعه في موكب رسمي جنائزي 
مهيب, وس����يبقى يقوم بدوره البروتوكولي لخدمة سياسات السلطة وحكومتها والمتنفذين فيها, يحيونه 
وقتما يريدون, ويشيعونه وقتما يريدون, والشعب عليه ان يبقى مشاهدًا, أما الفصائل فإما ان ترتدي ثوب 
الحداد األسود القاتم وتدخل بيت العزاء, وإما ان تأخذ جانبًا وتبتعد عن المشهد السياسي الفلسطيني برمته, 
فسياس����ة اإلقصاء والتفرد والدكتاتورية هى السائدة اليوم, وال مكان للمعارضين أو الثوريين, أو الوطنيين, 
لقد خلعوا كل هذه الش����عارات عن المجلس المركزي, وبقى شعار واحد فقط عنوانه عاش الملك مات الملك, 
ومن يجلس����ون على الكراسي هم تنابلة السلطان هزازي الرؤوس أصحاب المصالح واألهواء, الذين ينشغلون 
بأنفس����هم بعيدا عن مصلحة الوطن والشعب الفلس����طيني, بمنطق الهزيمة الذي يرسخ مفهوم أنا أوال وما 
بعدي الطوفان.    نعم هم أرادوه كذلك, ومن يخرج من تحت عباءتهم تطاله ألسنتهم الحداد, فقد هاجموا 
الجبهة الشعبية وسعوا لشق صفها من الداخل ألنها لم تحضر اجتماع المجلس المركزي الفائت في رام الله, 
واليوم يهاجمون الجبهة الديمقراطية التي شاركت في االجتماع الفائت على مضض, أما في تحسين قرارات 
المجلس المركزي, وعندما اتخذت القرارات التي س����عت الجبهة إلقرارها كقرار رفع العقوبات عن غزة, وإعادة 
رواتب الموظفين, ودعوة حماس والجهاد للمشاركة في اجتماعات المركزي  لم يطبق منها شيء وتم االلتفاف 
عليه����ا, فقررت مقاطع����ة االجتماعات إلى حين تطبيق ما تم التوافق عليه, فكان الهجوم اإلعامي الش����رس 
عليها, وتوجيه االتهامات لها واالنزالق بمستوى الخطاب اإلعامي إلى مستوى خطير قد يؤدي لتوتر شديد 
ف����ي العاقة مع الفصائل.   انعقاد اجتماع المجلس المركزي في هذا الوقت الذي تجري فيه حوارات القاهرة 
للمصالحة الفلس����طينية, بمش����اركة كافة الفصائل, يدل على ان السلطة تس����عى إلفشال جهود المصالحة 
الفلس����طينية, وتقوض م����ن دور مصر في إنجاح جهوده����ا المبذولة لترتيب البيت الداخلي الفلس����طيني, 
والتصريحات التي تخرج بين الفينة واألخرى من مس����ؤولين في فتح والس����لطة الفلسطينية, تهدف لخلط 
األوراق, والعودة إلى المربع األول, وإفشال كل الجهود المبذولة على الصعيدين الداخلي والخارجي, نتمنى على 
السلطة ان تعيد النظر في سياساتها, وأن تفتح مؤسساتها للجميع, وان تتقبل الحوار واالختاف ووجهات 
النظر األخرى بصدر رحب, والحكم بين السلطة والفصائل هو الشعب الفلسطيني, فلتحتكموا إلى صناديق 
االقتراع, وليكن عنوانكم دائما فلس����طين فوق الجميع, فوق السلطة والفصائل واألحزاب, والمجلس المركزي 

عندما ينعقد فيجب أن يمثل الجميع حتى ال تبقى قراراته رهينة بحزب أو بشخص أو حتى بفصيل. 

االجتماع قاصر

المصالحة ... العالج الوحيد لكل األزمات
طالل عوكل 

رأي

خالد صادق 

تزدحم األجندة الفلس���طينية باللقاءات والنقاش���ات السياسية، ويعيش 
الواقع مخاضًا سياسيًا سيشكل معالم المرحلة المقبلة لكن محددات النشاط 
السياسي الفلسطيني يسير كالعادة في اتجاهات ال تلتقي! أبو مازن يجمع 
فريقه الخاص في جلسة المركزي ليواصل مسيرة التنقل والقفز بين دوائر 
منظمة التحرير الغير ممثلة للقوى الفلس���طينية في عربدة سياس���ية غير 
مس���بوقة، وال يمكن تصور أن هناك من يثق بهذه االجتماعات التي تخرج 
بتوصيات لتنقلها من جسم سياس���ي إلى إطار آخر أو من مجلس إلى لجنة 
وهكذا دون أن نشهد تطبيقًا لهذه التوصيات وكأن من يصنع هذه القرارات 
يدرك أنها ستس���ير في مسارات الضياع بعيدًا عن التطبيق أو التفعيل وما 

جرى في ملف التنسيق األمني مع دولة االحتال أوضح مثال على ذلك.
يذه���ب فريق رام الله باتجاه جلس���ة المرك���زي وهو يفقد مزي���دًا من القوى 
السياس���ية التي كانت جزءًا منه حتى وقت قري���ب، واألخطر من ذلك أن هذه 
الخس���ارة تعنى أن حالة التفرد بمنظمة التحرير الفلسطينية باتت مكشوفة 
وفي أكثر حاالتها استفزازا لكل من يشغل باله بالواقع السياسي الفلسطيني، 
بل إن أصواتًا داخلية من التنظيم السياسي األكثر هيمنة على منظمة التحرير 

أصبحت منزعجة بشكل معلن من توجهات زعيمها وفريقه الخاص.
إن الحديث في مبدأ ش���رعية عقد جلس���ة المركزي يدفع القانوني والوطني 
والسياس���ي إلى التعجب المفرط من حجم االستهتار لدى صانع السياسية 
الرسمية الفلسطينية الذي يصمم على مساره الخاص فيما يخص تحقيق 
المصالحة الوطنية، وينس���ف ما ذهبت إلي���ه تحضيرية بيروت في الذهاب 
إلى عقد مجل���س وطني وحدوي يجمع الكل وتش���كله انتخابات حرة. وكأن 
المصالحة الفلسطينية تحقق التمكين للجهاز الحكومي من بسط سيطرته 
على قطاع غزة، في حين أن المطلوب جمع الفرقاء وبناء البرنامج السياس���ي 

الذي ُيمكن الجميع من مواجهة االحتال وقانون قوميته وترامب وصفقته.
تذهب جلس���ة المركزي لمراكمة المزيد من التعقيدات التي تتس���بب في 
االنفصال عن المش���روع الوطني وليس العكس، ألننا لس���نا في ساحة ترف 
سياس���ي تسمح لنا بالحديث عن االنتقال من س���لطة واهية إلى دولة على 
الورق. ما تعيشه المدينة المقدسة والواقع الجغرافي والتمدد االستيطاني 
بالضفة المحتلة والحصار والعدوان المستمر في غزة يؤكد أننا الزلنا نعاني 
من محاوالت خلط المفاهيم المس���تمرة في أذهان أجيالنا الشابة، فعن أي 
دول���ة تتحدثون ونحن ال نزال في معركة التحرر المس���تمرة. من العجب أن 
نس���تعجل الوزارة ونحن ال نملك الس���يادة، من المهانة أن نتمترس خلف 

التمكين ونحن نعيش تحت بساطير جيش االحتال حسب قولهم!
في المقابل فإن قوى فلس���طينية خرجت إلى القاهرة وتجتمع بعد نقاشات 
مس���بقة داخل القط���اع، تناقش مزيدًا من التفاصي���ل المتعلقة بالتهدئة 
والحص���ار والمصالحة حس���ب من يش���ارك في أعمالها. وي���درك من يتابع 
تفاصيل الجهد المصري واألممي المبذول في هذا اإلطار أن محاوالت حثيثة 
لتحقي���ق تهدئة ومعالجة جوانب من الحص���ار المفروض على القطاع قاب 

قوسين أو أدنى من الخروج إلى العلن.
هذه النقاشات المس���تمرة ما يميزها أنها تجمع أكبر قدر ممكن من القوى 
الفلسطينية وتناقش همومًا حقيقية للواقع ، لكن ما يدفع للحذر أن جميع 
من يش���ارك في هذا الس���ياق يعلم أن حالة التفاوض الغير مباش���رة بين 
حماس ودول���ة االحتال يمكن أن تنزلق إلى تصعي���د وجبهة حرب في أي 
لحظة خاصة وأن األجواء مهيأة لانفجار، وأطفال غزة قبل رجالها ومقاومتها 
يدركون أن هذا الع���دو جبان وغادر وقد يذهب باتجاه التصعيد قبل المرور 
بالمحط���ة النهائي���ة ألي تهدئ���ة متوقعة.لذلك على كل من يس���تجيب 
لألطراف الوس���يطة أن يدرك أن مسيرات العودة أضافت إلى حزمة المقاومة 
الفلس���طينية أبعادًا نوعية وهامة وال يمكن المراهنة على خسارتها مقابل 
وعود غير حقيقية، والحنكة السياس���ية تقتضي المحافظة على هذا الخيار 
وتقدير التضحيات التي ذهبت في هذه المسيرة ومواصلة التصميم حتى 

تحقيق العودة التي نادت بها المسيرة، وهو ما يعني عمليًا زوال االحتال.
كذلك من المهم أن يرفض الفلس���طيني أن يقاي���ض احتياجاته بثوابته 
وس���احه، ويمكن الق���ول إن الثقة بالجهة المنظمة لمس���يرة العودة تدفع 
لاطمئنان أن التضحيات لن تذهب سدى، وبالعكس سيتمكن الفلسطيني 
المقاوم من كسر الواقع السياس���ي الذي حاول االحتال فرضه قبل 30 آذار 
الماضي، بمعنى أن المسيرة حققت أهدافًا مهمة نادت بها، ورسمت توافقًا 
فلس���طينيًا غير مس���بوق، وهذه اللوحة من التواف���ق والوحدة الوطنية هي 

المطلوبة لمواجهة االحتال.
خاصة القول: تذهب رام الله إلى جلس���ة المركزي، وتستقبل القاهرة وفود 
الفصائل، وعش���رات التكهنات، ومئات التصريحات تخلق بلبلة في الشارع 
الذي يفقد ثقته في قيادته تدريجيًا، لكن حالة اليقين لدى الجميع أن صوت 
غارة وهمية في أجواء غزة كفيلة بضبط إيقاع التفكير أن العدو يترقب على 
الحدود ويقتن���ص الفرصة لضرب المرابط المقاوم، وه���ذا يدفعنا النتظار 

مصالحة برسم مسيرة العودة.

اجتماعات رام الله 
والقاهرة وشبح العدوان

د.أحمد الشقاقي



2018األربعاء    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    4143915

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ رشا موسى نمر صبح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800322521( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ خضره محمود ابراهيم مصلح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
993990225فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ علية عوض عبد الله الزقزوق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800315236( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ سوسن سليمان عودة الله أبو ريدة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905333019( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة / منى هشام أحمد عدوان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402434641( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / بالل جهاد محمد عبد العزيز
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800126138( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

الخليل/ االستقالل:
م���ع اس���تمرار النكس���ات الت���ي 
يتعرض له���ا مرب���و الدواجن في 
الضفة الغربية المحتلة، يش���ارف 
هذا القطاع على االنهيار، وبات أكثر 
من 30 ألف ش���خص يعملون فيه 
بشكل مباشر وغير مباشر، مهددون 

بفقدان وظائفهم.
وقد شرع بعضهم بإغالق مزارعهم 
وآخرون بالبحث عن مهنة أخرى بعد 

تصفية أعمالهم الحالية.
وُيق���در نائب رئي���س غرفة تجارة 
وصناع���ة محافظ���ة الخلي���ل عبد 
الحلي���م التميم���ي ان قرابة %40 
من المزارعين قد توقفوا عن تربية 

الدواجن.
وقال التميمي الذي يعتبر من أقدم 
العاملين في هذا القطاع، ورئيس 
الفلس���طيني  الدواج���ن  مجل���س 
س���ابقا: "لق���د تعرض���ت تربي���ة 
منها  كثي���رة  لمش���اكل  الدواجن 

فاقد بنس���بة عالية ومضاربة من 
الجانب االسرائيلي وتهريب من 
المستوطنات، ما عرض المزارعين 
لخسائر فادحة ولجأت الشركات 
لالس���تدانة من البنوك لتسديد 
فواتي���ر األع���الف، عل���ى أمل أن 

تس���د دينها خالل فترة معينة، 
لكن الحال القائ���م أقوى منهم، 
ويخسرون مرة تلو المرة، وتضيق 

عليهم الحياة".
وأض���اف أنه توقف ع���ن العمل 
ف���ي 3 بركس���ات بالمواقع التي 

يمتلكها لتربية الدواجن، مضيفًا 
أنه س���يتوقف ع���ن العمل في 
البركس���ات األخرى تباعًا، مشيرًا 
إلى قيامه بتسريح 8 عمال حتى 
عماال  التسريح  وسيطال  اللحظة 

آخرين.

رام الله/ االستقالل:
أعلن وزير الزراعة في حكومة الوفاق الوطني د.سفيان سلطان عن قرب تصدير 
محص���ول الجوافة التي تش���تهر بها محافظ���ة قلقيلية، مؤك���دًا على جودة 

المحصول لهذا العام.
وقال الوزير س���لطان: إن محصول الجوافة م���ن المحاصيل المهمة التي تعود 
بالفائدة على االقتصاد الفلسطيني، مضيفًا "تواصلنا مع أشقائنا في المملكة 
األردنية الهاش���مية لتصدير محصول الجوافة وسيتم بحث إجراءات التصدير 

خالل لقاء سنعقده مع وزير الزراعة األردني".
وأوضح أنه يجري العمل على إنش���اء الش���ركة األردنية الفلسطينية لتصدير 
المنتجات الزراعية، مش���يرًا إلى أهمية األيام التس���ويقية لتسويق المنتجات 

الزراعية. قطاع الدواجن بالضفة ينهار و30 ألف عامل مهددون بالبطالة

رام الله/ االستقالل:
س���اهم االتح���اد األوروبي ودولة النمس���ا بمبل���غ 16.4 مليون يورو للس���لطة 
الفلس���طينية لصالح ُدفعة المخصصات االجتماعية لألسر الفقيرة في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وقدم االتحاد األوروبي مبلغ 15 مليون يورو، فيما قدمت النمسا مبلغ 1.4 مليون 
يورو للمساهمة في الدفعات لحوالي 64,500 أسرة، 80% منهم يعيشون في 

قطاع غزة.
وقال ممثل االتحاد األوروب���ي رالف طراف في بيان له أمس الثالثاء: " إن التزام 
االتحاد األوروبي بدعم موازنة الس���لطة الفلسطينية يتيح المجال للوزارات في 

االستمرار في تقديم الخدمات للفلسطينيين".
وأك���د طراف أن دعم االتحاد األوروبي لوزارة التنمية االجتماعية يضمن تغطية 

االحتياجات األساسية لألسر الفقيرة.
ويعمل برنامج الحواالت النقدية الخاص بالس���لطة الفلس���طينية على تقديم 
الدعم إلى 108,000 أس���رة فلسطينية فقيرة من خالل نظام حماية اجتماعية 

شامل وعادل، بحسب البيان.

قريبًا.. فلسطين تصدر 
محصول الجوافة إلى األردن

16 مليون يورو للمخصصات 
االجتماعية بالضفة وغزة

رام الله/ االستقالل:
ذكرت مصادر اقتصادية أن كل يوم عمل للبنوك 
العاملة في فلس���طين خالل النصف األول 2018، 
شهد قيمة ش���يكات مرتجعة بقيمة 4.6 ماليين 

دوالر أمريكي.
فيما بلغت قيمة الش���يكات المرتجعة في السوق 
الفلس���طينية في نفس الفترة 558 مليون دوالر، 

وذلك وفقا لبيانات سلطة النقد الفلسطينية.
ومقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، فإن 
ارتفاعًا طرأ على قيمة الشيكات المرتجعة يوميًا، 

صع���ودًا من 4.3 ماليي���ن دوالر في النصف األول 
.2017

ويبلغ ع���دد البنوك العاملة في فلس���طين، حتى 
نهاي���ة النصف األول من العام الج���اري 15 بنكًا، 
منها 7 بنوك محلية و8 بنوك وافدة، موزعة بين 7 

بنوك أردنية وبنك مصري واحد.
وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، 
القيمة االعتبارية والنقدية لورقة الشيك البنكي، 
بإطالق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات 

على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية 
ش���يكات للمتداولين الذين ال تصرف شيكاتهم 
نتيج���ة لعدم توف���ر الرصي���د، وتعزي���ز النظام 

القضائي بحق المخالفين.
وبدأت سلطة النقد الفلسطينية، باتخاذ إجراءات 
للتخفيف م���ن ظاهرة الش���يكات المرتجعة في 
السوق الفلس���طينية، حيث بدأت البنوك العاملة 
في فلسطين، منذ شهور في التشدد بمنح دفاتر 
ش���يكات األفراد، عبر تش���ديد إجراءات وأس���باب 

الحصول عليها.

يوميًا.. 4.6 ماليين دوالر قيمة الشيكات المرتجعة بفلسطين

رام الله/ االستقالل:
سجل الرقم القياسي ألس���عار المستهلك في فلسطين 
ارتفاًعا طفيًفا نس���بته 0.04% خالل شهر تموز الماضي 
مقارنة مع ش���هر حزي���ران، بواق���ع 0.45% في قطاع غزة 
وبنس���بة 0.16% ف���ي القدس وبارتفاٍع طفيٍف نس���بته 

0.02% في الضفة الغربية المحتلة.
وع���زا الجهاز المرك���زي لإلحصاء في تقري���ر صادر أمس 
الثالثاء حول مؤشر غالء المعيشة خالل الشهر المرصود، 
الس���بب الرئيسي الرتفاع األس���عار في فلسطين بشكل 
أساسي الرتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 12.71%، وأسعار 
اللحوم الطازجة بنسبة 6.61%، وأسعار الفواكه الطازجة 

بنسبة %5.19.
وأش���ار إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 4.53%، وأسعار 
الغاز بنسبة 2.41%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 
1.17%، على الرغم من انخفاض أسعار األسماك الطازجة 
بمقدار 5.81%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار %3.67، 
وأس���عار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل 
بمقدار 2.17%، وأسعار الطحين بمقدار 1.78%، وأسعار 
المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 

.%1.12

ارتفاع طفيف على مؤشر 
غالء المعيشة بتموز

غزة/ االستقالل:
ق����ال النائ����ب جمال الخض����ري رئي����س اللجنة 
الشعبية لمواجهة الحصار: إن معدل دخل الفرد 
اليومي في قطاع غزة 2 دوالر- في حال وجد- وهو 
األسوأ عالميًا، فيما ارتفعت نسبة الفقر إلى نحو 
85%، بسبب تشديد الحصار واستمرار اإلغالق 
ش����به الكامل لمعبر كرم أبو سالم لليوم 36 على 

التوالي.
وأكد الخضري في بيان له أمس الثالثاء، أن نحو 
62% نس����بة البطالة في صفوف الشباب، فيما 

350 ألف عامل ُمعطل عن العمل بش����كل دائم 
بسبب الحصار المستمر منذ اثني عشر عامًا.

وش����دد على أن مئات العمال ينضمون بش����كل 
يومي لقائم����ة البطالة نتيجة إغ����الق المصانع 
والمتاجر، لعدم دخول البضائع والمواد الخام، إلى 

جانب انعدام حقيقي لفرص العمل.
وح����ذر الخضري م����ن كارثي����ة األمور ف����ي غزة 
وتعقيدها، ف����ي ظل واقع اقتص����ادي أكثر من 
خطي����ر نتيجة الحص����ار، الفتا إلى أن تش����ديد 

الحصار مؤخرًا زاد من صعوبة الواقع اإلنساني.

وفيما حّمل االحتالل "اإلس����رائيلي" المسئولية 
الكاملة عن الحصار وإغالق المعابر التجارية، وما 
يترتب على ذلك من معاناة إنس����انية متفاقمة، 
طالب الخض����ري بجهد عربي واس����المي ودولي 
حقيقي، إلنه����اء الحصار باعتب����ار ذلك الركيزة 

األهم إلنقاذ ما يمكن إنقاذه في غزة.
كما دعا الكل الفلسطيني إلى تحمل مسئوليته 
حسب موقعه ومسئولياته لتالفي الوضع السيئ 
في غزة، وتحسين الحالة، والسعي لوضع أفضل 

وتجاوز لكل هذه االزمات.

األسوأ عالميًا... ٢ دوالر معدل دخل الفرد اليومي في غزة 

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت وزارة البت���رول والث���روة المعدنية 
المصرية، أمس الثالثاء، توقيع 3 اتفاقيات 
جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، 
باس���تثمارات 139.2 ملي���ون دوالر، ومن���ح 
توقيع بقيمة 55 مليون دوالر، لحفر 15 بئرًا 

جديدة. 
وقالت الوزارة، في بيان: إن التنقيب سيكون 
في مناطق البحر المتوسط )شمال( والصحراء 

الغربية )غرب( ودلتا النيل )شمال(.
وأش���ار وزي���ر البت���رول والث���روة المعدنية 
المص���ري ط���ارق المال ف���ي البي���ان: إلى أن 
"االحتماالت البترولية بالعديد من المناطق 
البرية والبحري���ة مرتفعة، ولم تبح بعد بكل 

أسرارها".
وف���ي 11 يوليو/ تم���وز 2018، قال المال: إن 
بالده وقع���ت منذ نوفمبر/ تش���رين الثاني 
2013 وحت���ى اآلن، 83 اتفاقي���ة للبحث عن 

البترول والغاز مع الشركات العاملة في مصر. 
وأعلنت مصر في فبراير/ش���باط 2018، أنها 
تس���تهدف زيادة إنتاجها من النفط الخام 
بنس���بة 38.4 بالمائة إل���ى 900 ألف برميل 
يومي���ًا بنهاية 2018، مقابل 650 ألفًا يوميًا 
حاليا.  وتس���عى مصر لزيادة إجمالي إنتاج 
الغاز الطبيعي إلى نح���و 6.750 مليار قدم 
مكعب يوميًا في نهاية العام 2018 مقابل 

نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا حاليًا.

مصر توقع 3 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ زكريا حسن الفي أبو مليح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804338937( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رجاء خالد شاكر عايش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411102379( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عوني عمر عطية خروف  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)909124687( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رشاد زكي رشاد السكني
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف الت���ي تحم���ل رق���م 
)406169276( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
 ق���ال موقع “اإلمارات ليك���س” إن وفدًا 
أمنيًا إماراتيًا برئاس���ة مستشار مجلس 
األم���ن القومي في اإلم���ارات علي حماد 
الشامسي زار “إسرائيل” نهاية األسبوع 

الماضي.
وأض���اف الموق���ع نق���الاً ع���ن مص���ادر 
فلسطينية )لم يس���مها(، أن “الوفد زار 
مواقع عسكرية إسرائيلية سرية وهامة، 
كم���ا ناقش مع مس���ؤولين عس���كريين 
وأمنيين اس���رائيليين، تب���ادل الخبرات 
وتوس���يع دائ���رة العالقات العس���كرية 
والزيارات المتبادل���ة”. وأكدت المصادر 
وجود اتفاق رس���مي بين الطرفين على 
الزي���ارات المنتظم���ة ونق���ل الخب���رات 
العس���كرية من “تل أبيب” إلى أبو ظبي 
والتوقيع على شراء عتاد وأسلحة كبيرة، 
تش���مل طائ���رات كبيرة م���ن دون طيار 
وجيبات  اتص���االت  وأجهزة  وصواري���خ 
عس���كرية متطورة. كما وافقت اإلمارات 
عل���ى طل���ب تقدمت ب���ه “اس���رائيل” 

في ش���هر يوليو الماضي لزي���ادة عدد 
داخل  الدبلوماسية  وبعثتهم  ممثليها 
دولتهم، حسب المصادر. وقالت “هناك 
اتصاالت قوية للغاية بين المس���ؤولين 
“اإلس���رائيليين” واإلماراتيي���ن، وهذه 
االتص���االت والعالق���ات الت���ي تتغنى 
بها “إسرائيل” س���تترجم خالل األيام 

المقبلة بصفقات مدوية وكبيرة تكشف 
وتفضح الدور العرب���ي وما يجري داخل 
الغرف المغلقة”، بحس���ب الموقع. كما 
أقرت القناة العبرية بوجود وفد اماراتي 
في “إس���رائيل”، واصفة اإلمارات بأنها 
الدولة التي ال تقيم عالقات “دبلوماسية 
مكتملة” مع “إس���رائيل”، في إش���ارة 

إل���ى س���رية العالق���ات، الفت���ة إلى أن 
هذه ليس���ت المرة األولى التي تش���هد 
العالقات “اإلسرائيلية” اإلماراتية مثل 
هذه التطورات، فقد س���بق وأن شاركت 
اإلم���ارات بمن���اورات العل���م األحمر إلى 
جانب “إسرائيل” في الواليات المتحدة، 

بحسب الموقع.

االستقالل/ وكاالت:
قال المتحدث باس���م األمين العام لألمم المتح���دة فرحان حق، أمس 
الثالث���اء: إن المنظمة الدولية تعمل على الحص���ول على المعلومات 
والتفاصيل حول ن���وع التحقيق المقترح في هج���وم التحالف الذي 
تق���وده الس���عودية على حافلة تق���ل تالميذ في صع���دة الخميس 

الماضي، مما أدى لمقتل وجرح العشرات منهم.
وارتفع���ت حصيلة الغارة الجوية التي نفذها التحالف العربي بقيادة 
السعودية والتي أصابت حافلة تقل أطفاال في اليمن األسبوع الماضي، 
إلى 51 قتيال بينهم 40 طفال، بحسب حصيلة نهائية للصليب األحمر 

نشرت أمس.
وكان���ت األمم المتحدة قد دعت في وقت س���ابق إل���ى إجراء تحقيق 
“موث���وق به” بعد الغ���ارة الجوية بصعدة في اليم���ن، غير أن الخبراء 
والمنظمات غير الحكومية يشكون بقدرة السعودية أو رغبتها بإجراء 

مثل هذا التحقيق.
وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية قد وافق إثر ضغوط دولية 

بإجراء تحقيق بشأن الهجوم.
وشددت سفيرة بريطانيا كارن بيرس التي تتولى حاليًا رئاسة مجلس 
األم���ن الدولي على أن هذا التحقيق يجب أن يكون “ش���فافًا وموثوقًا 

به”.
وفيما يتعلق بتكليف التحالف العس���كري بإج���راء التحقيق، قالت 
أكش���ايا كومار المديرة المس���اعدة لمنظمة هيوم���ن رايتس ووتش 
لشؤون األمم المتحدة “الحقيقة المحزنة هي أنه أعطيت للسعوديين 
فرصة إجراء تحقيق حول أنفسهم”، مؤكدة أن النتائج ستكون مثيرة 

للسخرية.
تزامن���ت تصريحات كومار مع إعالن التحالف العس���كري أولى نتائج 
التحقيق التي توصل إليها بالحادثة، حيث تحدث عن “أضرار جانبية” 

تعرضت لها “حافلة ركاب” خالل عملية لقوات التحالف في صعدة.
أما جيمس دورسي المتخصص بشؤون المنطقة في معهد راغارتنام 
للدراس���ات الدولية بس���نغافورة فأش���ار إلى أن كل التحقيقات التي 
تجريها جهة ما حول نفسها، دون إشراف دولي، ال تزال تطرح مشكلة، 

مؤكدًا أن “النتائج ستكون مرفوضة ولن تعتبر ذات مصداقية”.
وقال دورسي: إن خبرة السعودية وافتقارها إلى الشفافية وممارساتها 
عل���ى صعيد حقوق اإلنس���ان ال تدفع إلى الثقة بتحقيق س���تجريه، 

ولألسباب نفسها من غير المرجح أن توافق على تحقيق مستقل.

االستقالل/ وكاالت:
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الثالثاء، 
وق���وف بالده إلى جانب تركيا في أزمتها الحالية، مبينًا 
أن التعاون بين البلدين سيؤدي إلى التغلب على الكثير 
من التحديات، فيما أعل���ن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي إمكانية فتح 
معبر ح���دودي ثان بين البلدين، وضرورة حماية الحدود 

المشتركة، وتطهيرها من الجماعات اإلرهابية. 
وج���اء كالم أردوغ���ان والعبادي خ���الل مؤتمر صحافي 
مش���ترك لهما في العاصمة التركية أنقرة، تال اجتماعًا 
موس���عًا عقد بين الجانبين، وضّم إل���ى جانب العبادي، 

الوفد المرافق له. 
وخالل المؤتمر الصحاف���ي، لفت العبادي إلى أن زيارته 
إل���ى تركيا جاءت لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، 

معلنًا أن تركيا ستزود العراق بحصته المائية كاملة.
وأش���ار رئيس الوزراء العراقي إلى أن بالده ملتزمة بمنع 
أي منظمة من ش���ّن هجم���ات ضد تركي���ا، أو أي دولة 
مج���اورة، انطالقًا من األراضي العراقية، ومؤكدًا أن بالده 

ترحب بجهود تركيا الساعية إلى إعادة إعمار العراق.
وش���دد العبادي على عدم س���ماح ب���الده ب�”الهجمات 
اإلرهابي���ة من أراضينا تج���اه تركيا”، مرحب���ًا بافتتاح 

قنصليتين تركيتين في محافظتي البصرة والموصل.

م���ن جهته، أكد أردوغان أن بالده مس���تعدة للعمل مع 
الحكومة العراقية المقبلة لتعميق العالقات الثنائية، 
وتطوير التعاون في مختلف المج���االت، وأبرزها األمن 
واالقتص���اد، مبينًا خالل المؤتمر الصحافي أنه بحث مع 
العبادي إمكانية فتح معبر ح���دودي ثان بين البلدين، 
وال بد من حماي���ة الحدود المش���تركة، وتطهيرها من 
الجماعات اإلرهابية. ولف���ت أردوغان إلى رغبة بالده في 
رفع حجم التبادل التج���اري مع العراق، والبالغ 11 مليار 
دوالر حاليًا، مضيفًا أن “أمن ورخاء واستقرار العراق، هي 
أمن واستقرار ورخاء لتركيا، فمصير بلدينا واحد”. كما 

قال.

اتفاق رسمي على تبادل الزيارات المنتظمة

وفد أمني إماراتي يزور “إسرائيل” ويبحث العالقات العسكرية المشتركة

العبادي يتضامن مع تركيا واألخيرة تمنح العراق حصته من المياه

مجزرة صعدة.. خبراء يشككون 
بقدرة ورغبة السعودية بإجراء 

تحقيق “موثوق به”

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت السلطات العراقية أمس الثالثاء مقتل ثالثة أشخاص على األقل بانفجار عبوة 

ناسفة داخل سوق للخضار في مدينة الصدر الواقعة شرق بغداد.
وأوض���ح بيان ص���ادر عن قيادة عمليات بغداد المس���ؤولة عن حماي���ة أمن العاصمة 
“استش���هد ثالثة مواطنين وجرح أربعة آخرون إثر انفجار في إحدى البس���طات في 

منطقة سوق مريدي ضمن قاطع مدينة الصدر”.
وأكدت مصادر أمنية أن بين القتلى امرأة وطفل.

وكانت السلطات العراقية نفذت أكثر من حملة لمصادرة األسلحة غير المرخصة في 
منطقة سوق مريدي الواقع قرب سوق الخضار الذي وقع فيه التفجير والذي يعد مركزًا 

رئيسيًا لالتجار باألسلحة غير المرخصة في بغداد.
وتشهد مناطق بغداد تحسنًا أمنيًا نسبيًا بعد القضاء على تنظيم “داعش” الذي كان 
يسيطر على ثلث مس���احة البالد، لكنه ال يزال ينشط في بعض المناطق الصحراوية 

والمناطق الجبلية الوعرة.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الشرطة البريطانية )أسكتلنديارد( أن 
الرجل الذي أوقف بعدما صدم بسيارته سياج 
البرلمان صباح أمس الثالثاء في لندن يشتبه 

بارتكابه أعماال إرهابية.
وحسب بيان للشرطة فإن الرجل يبلغ من العمر 
20 عامًا، مش���يرة إلى أن الهجوم تسبب بعدد 
من اإلصابات الطفيفة، بعدما صدم بس���يارته 

مشاة وحاجزًا خارج مبنى البرلمان.
وجاء في البيان “ألقي القبض عليه لالش���تباه 

به في اتهامات باإلرهاب، لم يكن هناك غيره 
في الس���يارة التي ما زالت ف���ي المكان وقيد 
التفتي���ش، ولم نعثر على أس���لحة في هذه 

المرحلة”.
وقد أعلنت الش���رطة في بي���ان على “تويتر” 
أنه���ا اعتقلت رج���ال بعدما صدمت س���يارته 

حواجز خارج مقر البرلمان.
وقد أظهر تس���جيل نش���ر على تويتر أيضًا 
محاصرة رجلين من الش���رطة لس���يارة فضية 
اللون بع���د اصطدامه���ا بالحواج���ز األمنية، 

وتوجيه س���الحيهما إلى السائق لدى إخراجه 
من السيارة.

ُيذك���ر أن ش���ارع وستمنس���تر ش���هد العام 
الماضي حادثًا بع���د أن أقدم البريطاني خالد 
مسعود )53 عاما( على دهس مارة على الجسر 
التابع لنهر تايمز وسط لندن، قبل أن يترجل 
من س���يارته ويطعن حتى الموت شرطيًا أمام 
مقر البرلمان، في هجوم أدى لمقتل خمس���ة 
أش���خاص وإصاب���ة نحو 50 آخري���ن وانتهى 

بمقتل المنفذ.

االستقالل/ وكاالت:
وقع الرئيس األميركي دونالد ترامب، القانون حول الميزانية الدفاعية األميركية للسنة 

المالية المقبلة، والتي يبلغ حجمها 716 مليار دوالر.
وجرت مراسم التوقيع في قاعدة “فورت درام” العسكرية األميركية أمس الثالثاء، حيث 
قال ترامب أثناء مراس���م التوقيع إنه “مع تبني الميزانية الدفاعية الجديدة سنزيد من 

عدد أفراد جيشنا وسنعزز قدراته من خالل توفير آالف الشواغر للعسكريين الجدد”.
وأضاف ترامب: “سنس���تبدل الدبابات والطائرات والسفن القديمة باألحدث من نوعها 
والمزودة بالتقني���ات الفتاكة”. وتعتبر هذه الميزانية ه���ي الكبرى في تاريخ الواليات 
المتحدة من ناحية قيمتها االسمية، دون حساب نسبة التضخم. ويزيد حجم الميزانية 
الدفاعية الجديدة عن سابقتها بنسبة 3 بالمئة أو نحو 20 مليار دوالر. وتتضمن الميزانية 
زيادة عدد أفراد الجيش بمقدار نحو 16 ألف فرد، وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 2.6 

بالمئة.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة الداخلية اإليطالية عن س���قوط 30 ضحية 
جّراء انهيار جسر في جنوى شمال إيطاليا أمس الثالثاء. 
وكانت وسائل إعالم محلية قد تحدثت عن ارتفاع عدد 

. ضحايا انهيار الجسر في جنوى إلى 22 قتيالاً
من جانبه، نقل التلفزيون اإليطالي عن نائب وزير النقل، 
قوله: إن هن���اك 11 قتيالاً على األقل في حادث انهيار 
الجسر: فيما ذكرت طواقم اإلسعاف أن هناك العشرات 

تحت األنقاض.
وقالت وكالة األنباء اإليطالية “أنس���ا”: إن الس���لطات 
اش���تبهت في أن الضعف الهيكلي تسبب باالنهيار، 
وأن الجزء من الطريق الس���ريع الذي انهار كان على بعد 

200 ياردة.
الحكوم���ة اإليطالي���ة بدورها أصدرت بيان���ًا قالت فيه: 
إنها “تخشى من مأس���اة كارثية جراء انهيار الجسر”، 
كما كتب وزير النقل اإليطال���ي دانيلو تونينيلي على 

صفحته في “تويتر”: “نتابع بخوف كبير ما حدث في 
جنوى والذي يبدو كمأساة مروعة”. وبحسب السلطات 
اإليطالية فإن انهيار الجسر كان نتيجة عاصفة مفاجئة 
وعنيفة. وعلم أن الجسر الذي انهار هو جسر موراندي، 
ويبلغ ارتفاعه نحو 50 مترًا، ويمر فوق الش���ارع السريع 
“A10”، ال���ذي يربط جنوى بم���دن أخرى في المنطقة، 
وأقيم في س���تينيات القرن الماضي، وأجريت له أعمال 

إعادة هيكلة عام 2016.

شرطة بريطانيا تشتبه بعمل “إرهابي” وراء حادثة البرلمان

مصرع 30 شخصًا إثر انهيار جسر بإيطاليا

3 قتلى و 4 جرحى في انفجار عبوة 
ناسفة بسوق شعبي ببغداد

مقدارها 716 مليار دوالر.. ترامب 
يوقع أكبر ميزانية عسكرية ألميركا 
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أعلن أنا المواطن/ زكريا حسن الفي أبو مليح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804338937( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رجاء خالد شاكر عايش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411102379( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عوني عمر عطية خروف  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)909124687( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رشاد زكي رشاد السكني
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف الت���ي تحم���ل رق���م 
)406169276( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
 ق���ال موقع “اإلمارات ليك���س” إن وفدًا 
أمنيًا إماراتيًا برئاس���ة مستشار مجلس 
األم���ن القومي في اإلم���ارات علي حماد 
الشامسي زار “إسرائيل” نهاية األسبوع 

الماضي.
وأض���اف الموق���ع نق���الاً ع���ن مص���ادر 
فلسطينية )لم يس���مها(، أن “الوفد زار 
مواقع عسكرية إسرائيلية سرية وهامة، 
كم���ا ناقش مع مس���ؤولين عس���كريين 
وأمنيين اس���رائيليين، تب���ادل الخبرات 
وتوس���يع دائ���رة العالقات العس���كرية 
والزيارات المتبادل���ة”. وأكدت المصادر 
وجود اتفاق رس���مي بين الطرفين على 
الزي���ارات المنتظم���ة ونق���ل الخب���رات 
العس���كرية من “تل أبيب” إلى أبو ظبي 
والتوقيع على شراء عتاد وأسلحة كبيرة، 
تش���مل طائ���رات كبيرة م���ن دون طيار 
وجيبات  اتص���االت  وأجهزة  وصواري���خ 
عس���كرية متطورة. كما وافقت اإلمارات 
عل���ى طل���ب تقدمت ب���ه “اس���رائيل” 

في ش���هر يوليو الماضي لزي���ادة عدد 
داخل  الدبلوماسية  وبعثتهم  ممثليها 
دولتهم، حسب المصادر. وقالت “هناك 
اتصاالت قوية للغاية بين المس���ؤولين 
“اإلس���رائيليين” واإلماراتيي���ن، وهذه 
االتص���االت والعالق���ات الت���ي تتغنى 
بها “إسرائيل” س���تترجم خالل األيام 

المقبلة بصفقات مدوية وكبيرة تكشف 
وتفضح الدور العرب���ي وما يجري داخل 
الغرف المغلقة”، بحس���ب الموقع. كما 
أقرت القناة العبرية بوجود وفد اماراتي 
في “إس���رائيل”، واصفة اإلمارات بأنها 
الدولة التي ال تقيم عالقات “دبلوماسية 
مكتملة” مع “إس���رائيل”، في إش���ارة 

إل���ى س���رية العالق���ات، الفت���ة إلى أن 
هذه ليس���ت المرة األولى التي تش���هد 
العالقات “اإلسرائيلية” اإلماراتية مثل 
هذه التطورات، فقد س���بق وأن شاركت 
اإلم���ارات بمن���اورات العل���م األحمر إلى 
جانب “إسرائيل” في الواليات المتحدة، 

بحسب الموقع.

االستقالل/ وكاالت:
قال المتحدث باس���م األمين العام لألمم المتح���دة فرحان حق، أمس 
الثالث���اء: إن المنظمة الدولية تعمل على الحص���ول على المعلومات 
والتفاصيل حول ن���وع التحقيق المقترح في هج���وم التحالف الذي 
تق���وده الس���عودية على حافلة تق���ل تالميذ في صع���دة الخميس 

الماضي، مما أدى لمقتل وجرح العشرات منهم.
وارتفع���ت حصيلة الغارة الجوية التي نفذها التحالف العربي بقيادة 
السعودية والتي أصابت حافلة تقل أطفاال في اليمن األسبوع الماضي، 
إلى 51 قتيال بينهم 40 طفال، بحسب حصيلة نهائية للصليب األحمر 

نشرت أمس.
وكان���ت األمم المتحدة قد دعت في وقت س���ابق إل���ى إجراء تحقيق 
“موث���وق به” بعد الغ���ارة الجوية بصعدة في اليم���ن، غير أن الخبراء 
والمنظمات غير الحكومية يشكون بقدرة السعودية أو رغبتها بإجراء 

مثل هذا التحقيق.
وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية قد وافق إثر ضغوط دولية 

بإجراء تحقيق بشأن الهجوم.
وشددت سفيرة بريطانيا كارن بيرس التي تتولى حاليًا رئاسة مجلس 
األم���ن الدولي على أن هذا التحقيق يجب أن يكون “ش���فافًا وموثوقًا 

به”.
وفيما يتعلق بتكليف التحالف العس���كري بإج���راء التحقيق، قالت 
أكش���ايا كومار المديرة المس���اعدة لمنظمة هيوم���ن رايتس ووتش 
لشؤون األمم المتحدة “الحقيقة المحزنة هي أنه أعطيت للسعوديين 
فرصة إجراء تحقيق حول أنفسهم”، مؤكدة أن النتائج ستكون مثيرة 

للسخرية.
تزامن���ت تصريحات كومار مع إعالن التحالف العس���كري أولى نتائج 
التحقيق التي توصل إليها بالحادثة، حيث تحدث عن “أضرار جانبية” 

تعرضت لها “حافلة ركاب” خالل عملية لقوات التحالف في صعدة.
أما جيمس دورسي المتخصص بشؤون المنطقة في معهد راغارتنام 
للدراس���ات الدولية بس���نغافورة فأش���ار إلى أن كل التحقيقات التي 
تجريها جهة ما حول نفسها، دون إشراف دولي، ال تزال تطرح مشكلة، 

مؤكدًا أن “النتائج ستكون مرفوضة ولن تعتبر ذات مصداقية”.
وقال دورسي: إن خبرة السعودية وافتقارها إلى الشفافية وممارساتها 
عل���ى صعيد حقوق اإلنس���ان ال تدفع إلى الثقة بتحقيق س���تجريه، 

ولألسباب نفسها من غير المرجح أن توافق على تحقيق مستقل.

االستقالل/ وكاالت:
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الثالثاء، 
وق���وف بالده إلى جانب تركيا في أزمتها الحالية، مبينًا 
أن التعاون بين البلدين سيؤدي إلى التغلب على الكثير 
من التحديات، فيما أعل���ن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي إمكانية فتح 
معبر ح���دودي ثان بين البلدين، وضرورة حماية الحدود 

المشتركة، وتطهيرها من الجماعات اإلرهابية. 
وج���اء كالم أردوغ���ان والعبادي خ���الل مؤتمر صحافي 
مش���ترك لهما في العاصمة التركية أنقرة، تال اجتماعًا 
موس���عًا عقد بين الجانبين، وضّم إل���ى جانب العبادي، 

الوفد المرافق له. 
وخالل المؤتمر الصحاف���ي، لفت العبادي إلى أن زيارته 
إل���ى تركيا جاءت لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، 

معلنًا أن تركيا ستزود العراق بحصته المائية كاملة.
وأش���ار رئيس الوزراء العراقي إلى أن بالده ملتزمة بمنع 
أي منظمة من ش���ّن هجم���ات ضد تركي���ا، أو أي دولة 
مج���اورة، انطالقًا من األراضي العراقية، ومؤكدًا أن بالده 

ترحب بجهود تركيا الساعية إلى إعادة إعمار العراق.
وش���دد العبادي على عدم س���ماح ب���الده ب�”الهجمات 
اإلرهابي���ة من أراضينا تج���اه تركيا”، مرحب���ًا بافتتاح 

قنصليتين تركيتين في محافظتي البصرة والموصل.

م���ن جهته، أكد أردوغان أن بالده مس���تعدة للعمل مع 
الحكومة العراقية المقبلة لتعميق العالقات الثنائية، 
وتطوير التعاون في مختلف المج���االت، وأبرزها األمن 
واالقتص���اد، مبينًا خالل المؤتمر الصحافي أنه بحث مع 
العبادي إمكانية فتح معبر ح���دودي ثان بين البلدين، 
وال بد من حماي���ة الحدود المش���تركة، وتطهيرها من 
الجماعات اإلرهابية. ولف���ت أردوغان إلى رغبة بالده في 
رفع حجم التبادل التج���اري مع العراق، والبالغ 11 مليار 
دوالر حاليًا، مضيفًا أن “أمن ورخاء واستقرار العراق، هي 
أمن واستقرار ورخاء لتركيا، فمصير بلدينا واحد”. كما 

قال.

اتفاق رسمي على تبادل الزيارات المنتظمة

وفد أمني إماراتي يزور “إسرائيل” ويبحث العالقات العسكرية المشتركة

العبادي يتضامن مع تركيا واألخيرة تمنح العراق حصته من المياه

مجزرة صعدة.. خبراء يشككون 
بقدرة ورغبة السعودية بإجراء 

تحقيق “موثوق به”

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت السلطات العراقية أمس الثالثاء مقتل ثالثة أشخاص على األقل بانفجار عبوة 

ناسفة داخل سوق للخضار في مدينة الصدر الواقعة شرق بغداد.
وأوض���ح بيان ص���ادر عن قيادة عمليات بغداد المس���ؤولة عن حماي���ة أمن العاصمة 
“استش���هد ثالثة مواطنين وجرح أربعة آخرون إثر انفجار في إحدى البس���طات في 

منطقة سوق مريدي ضمن قاطع مدينة الصدر”.
وأكدت مصادر أمنية أن بين القتلى امرأة وطفل.

وكانت السلطات العراقية نفذت أكثر من حملة لمصادرة األسلحة غير المرخصة في 
منطقة سوق مريدي الواقع قرب سوق الخضار الذي وقع فيه التفجير والذي يعد مركزًا 

رئيسيًا لالتجار باألسلحة غير المرخصة في بغداد.
وتشهد مناطق بغداد تحسنًا أمنيًا نسبيًا بعد القضاء على تنظيم “داعش” الذي كان 
يسيطر على ثلث مس���احة البالد، لكنه ال يزال ينشط في بعض المناطق الصحراوية 

والمناطق الجبلية الوعرة.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الشرطة البريطانية )أسكتلنديارد( أن 
الرجل الذي أوقف بعدما صدم بسيارته سياج 
البرلمان صباح أمس الثالثاء في لندن يشتبه 

بارتكابه أعماال إرهابية.
وحسب بيان للشرطة فإن الرجل يبلغ من العمر 
20 عامًا، مش���يرة إلى أن الهجوم تسبب بعدد 
من اإلصابات الطفيفة، بعدما صدم بس���يارته 

مشاة وحاجزًا خارج مبنى البرلمان.
وجاء في البيان “ألقي القبض عليه لالش���تباه 

به في اتهامات باإلرهاب، لم يكن هناك غيره 
في الس���يارة التي ما زالت ف���ي المكان وقيد 
التفتي���ش، ولم نعثر على أس���لحة في هذه 

المرحلة”.
وقد أعلنت الش���رطة في بي���ان على “تويتر” 
أنه���ا اعتقلت رج���ال بعدما صدمت س���يارته 

حواجز خارج مقر البرلمان.
وقد أظهر تس���جيل نش���ر على تويتر أيضًا 
محاصرة رجلين من الش���رطة لس���يارة فضية 
اللون بع���د اصطدامه���ا بالحواج���ز األمنية، 

وتوجيه س���الحيهما إلى السائق لدى إخراجه 
من السيارة.

ُيذك���ر أن ش���ارع وستمنس���تر ش���هد العام 
الماضي حادثًا بع���د أن أقدم البريطاني خالد 
مسعود )53 عاما( على دهس مارة على الجسر 
التابع لنهر تايمز وسط لندن، قبل أن يترجل 
من س���يارته ويطعن حتى الموت شرطيًا أمام 
مقر البرلمان، في هجوم أدى لمقتل خمس���ة 
أش���خاص وإصاب���ة نحو 50 آخري���ن وانتهى 

بمقتل المنفذ.

االستقالل/ وكاالت:
وقع الرئيس األميركي دونالد ترامب، القانون حول الميزانية الدفاعية األميركية للسنة 

المالية المقبلة، والتي يبلغ حجمها 716 مليار دوالر.
وجرت مراسم التوقيع في قاعدة “فورت درام” العسكرية األميركية أمس الثالثاء، حيث 
قال ترامب أثناء مراس���م التوقيع إنه “مع تبني الميزانية الدفاعية الجديدة سنزيد من 

عدد أفراد جيشنا وسنعزز قدراته من خالل توفير آالف الشواغر للعسكريين الجدد”.
وأضاف ترامب: “سنس���تبدل الدبابات والطائرات والسفن القديمة باألحدث من نوعها 
والمزودة بالتقني���ات الفتاكة”. وتعتبر هذه الميزانية ه���ي الكبرى في تاريخ الواليات 
المتحدة من ناحية قيمتها االسمية، دون حساب نسبة التضخم. ويزيد حجم الميزانية 
الدفاعية الجديدة عن سابقتها بنسبة 3 بالمئة أو نحو 20 مليار دوالر. وتتضمن الميزانية 
زيادة عدد أفراد الجيش بمقدار نحو 16 ألف فرد، وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 2.6 

بالمئة.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة الداخلية اإليطالية عن س���قوط 30 ضحية 
جّراء انهيار جسر في جنوى شمال إيطاليا أمس الثالثاء. 
وكانت وسائل إعالم محلية قد تحدثت عن ارتفاع عدد 

. ضحايا انهيار الجسر في جنوى إلى 22 قتيالاً
من جانبه، نقل التلفزيون اإليطالي عن نائب وزير النقل، 
قوله: إن هن���اك 11 قتيالاً على األقل في حادث انهيار 
الجسر: فيما ذكرت طواقم اإلسعاف أن هناك العشرات 

تحت األنقاض.
وقالت وكالة األنباء اإليطالية “أنس���ا”: إن الس���لطات 
اش���تبهت في أن الضعف الهيكلي تسبب باالنهيار، 
وأن الجزء من الطريق الس���ريع الذي انهار كان على بعد 

200 ياردة.
الحكوم���ة اإليطالي���ة بدورها أصدرت بيان���ًا قالت فيه: 
إنها “تخشى من مأس���اة كارثية جراء انهيار الجسر”، 
كما كتب وزير النقل اإليطال���ي دانيلو تونينيلي على 

صفحته في “تويتر”: “نتابع بخوف كبير ما حدث في 
جنوى والذي يبدو كمأساة مروعة”. وبحسب السلطات 
اإليطالية فإن انهيار الجسر كان نتيجة عاصفة مفاجئة 
وعنيفة. وعلم أن الجسر الذي انهار هو جسر موراندي، 
ويبلغ ارتفاعه نحو 50 مترًا، ويمر فوق الش���ارع السريع 
“A10”، ال���ذي يربط جنوى بم���دن أخرى في المنطقة، 
وأقيم في س���تينيات القرن الماضي، وأجريت له أعمال 

إعادة هيكلة عام 2016.

شرطة بريطانيا تشتبه بعمل “إرهابي” وراء حادثة البرلمان

مصرع 30 شخصًا إثر انهيار جسر بإيطاليا

3 قتلى و 4 جرحى في انفجار عبوة 
ناسفة بسوق شعبي ببغداد

مقدارها 716 مليار دوالر.. ترامب 
يوقع أكبر ميزانية عسكرية ألميركا 
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أعلن أنا المواطن/ ابراهيم شوقي ابراهيم بليحة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900565417( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مطيع سعد حمد المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901243774( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود حسن محمد أحمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400773446( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد ناهض حسين ابو حمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802465922( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اسماعيل احمد سلمان المعني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931717177 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد محمود محمد الغول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901521013( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
لش���ؤون  اإلس���رائيلي  الوزي���ر  أب���دى 
االس���تخبارات وعضو المجل���س الوزاري 
المصغ���ر، يس���رائيل كات���س، معارضة 
شديدة لعودة السلطة الفلسطينية إلى 
قطاع غزة، وربط القطاع بالضفة الغربية، 
بادعاء أن ذلك يش���كل تهديدًا مباش���رًا 

ويمس بأمن “إسرائيل”.
وق���ال كات���س لصحيف���ة “يس���رائيل 
هي���وم”، أمس الثالث���اء، إن “أي محاولة 
إلعادة محمود عباس إلى قطاع غزة، وربط 
غزة بالضفة بواس���طة المم���ر اآلمن الذي 
يعبر دولة “إسرائيل” سيشكل تهديدًا 
مباشرًا، ويمس بشكل خطير بأمن الدولة 
والت���وازن الديمغراف���ي بين إس���رائيل 

والفلسطينيين”، على حد قوله.
وأضاف كاتس أن هذه المسألة يجب أن 
ال���وزاري المصغر  تعرض على المجلس 
كي يحسم بشأنها. وبحسبه، فإن سياسة 
“إس���رائيل” حيال قطاع غ���زة يجب أن 
تكون واضح���ة “فصل مدن���ي بين غزة 

وإسرائيل، ومد خط حدودي أمني واضح 
بين إسرائيل وغزة”.

ونقلت “يسرائيل هيوم” عن عضو آخر 
في المجلس ال���وزاري المصغر، من حزب 
“الليك���ود”، قوله إن “حماس لن تتنازل 

أبدًا عن السلطة في قطاع غزة، ولذلك فإن 
مثل هذه االقتراحات غير واقعية”.

وأش���ارت الصحيفة إل���ى أن وزراء آخرين 
كانوا ق���د صرحوا، قبل أقل م���ن عام، أن 
المجل���س ال���وزاري المصغر اتخ���ذ قرارًا 

ينفي أي نوع من العالقة بين “إسرائيل” 
وبي���ن حكومة وحدة فلس���طينية والتي 
يع���ّد تش���كيلها مرحل���ة ضرورية في 
الطريق إلعادة السلطة الفلسطينية إلى 

قطاع غزة”.

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���ف موقع “الجي���ش اإلس���رائيلي” أمس الثالثاء عن حس���ابات 
وهمية على “أنستغرام” يدعي االحتالل أنها لشخصيات من حركة 

“حماس”.
ووفقًا للموقع فإنه أكد أن هذه الحس���ابات مح���اوالت جديدة من “حماس”، 

للسيطرة على أجهزة الجنود “اإلسرائيليين”.
وأضاف الموقع أنه قبل شهر تقريبًا قامت إدارة “أمن المعلومات السيبرانية” 
بإدارة المخابرات، بإحباط محاولة أخرى من “حماس” للسيطرة عبر “بروفايل” 

على هواتف الجنود.
ولف���ت إلى أن إدارة “أمن المعلومات الس���يبرانية” قادت حملة أطلق عليها 
“القلب المكس���ور” قبل ش���هر في قواعد الجيش “اإلسرائيلي”، من خالل 
اإلعالنات الضخمة ووس���ائل اإلعالم االجتماعية وذلك لرفع مس���توى الوعي 

والحذر من شبكات “حماس”.
وادعى الموقع أن إدارة “ المعلومات الس���يبرانية” أحبطت في الفترة 
األخيرة محاوالت ل�”حماس” للس���يطرة على هواتف الجنود للحصول 
منهم على معلومات عس���كرية س���رية؛ من خالل استخدام هواتف 
وهوات���ف مزورة على الش���بكات االجتماعية، وفتح ح���وارات وّدية مع 
الجنود لتشجيعهم على تحميل التطبيقات التي تمكنها من الدخول 

لهواتف الجنود.

االحتالل يخشى سيطرة وزير إسرائيلي: ربط غزة بالضفة تهديد مباشر ألمننا
المقاومة على هواتف جنوده

االستقالل/ وكاالت:
تخلت ش���ركة المعدات الرياضية الشهيرة )أديداس( عن رعايتها التحاد كرة القدم 
“اإلس���رائيلي”، وذلك بعد عدة ش���هور من حملة ضغ���ط نفذتها حمالت مقاطعة 

.)BDS( اسرائيل” العالمية“
وأرس���لت حملة المقاطعة عدة مراس���الت لش���ركة )أديداس( كونه���ا أحد الراعين 
الرئيس���يين التحاد كرة القدم “اإلسرائيلي”، داعية إياها للتخلي عن رعاية االتحاد 
“اإلس���رائيلي”، مؤكدة أنه متورط في انتهاك حقوق الش���عب الفلس���طيني، وأنه 

يشرعن المستوطنات “اإلسرائيلية” غير الشرعية ويمارس عنصرية رياضية.
وقال���ت )BDS( في مراس���التها: إن االحتالل “اإلس���رائيلي” هدم مئ���ات المدارس 
والمالعب حارمًا األطفال والش���باب الفلس���طينيين فرصة اللعب بش���كل طبيعي، 
فضاًل عن المياه العادمة التي تصبها المس���تعمرات “اإلس���رائيلية” على الحقول 
الفلسطينية التي توفر مس���احة للعب فتلوثها، في حين ُتشّيد مالعب كرة القدم 
الخضراء المقامة على أراض فلسطينية مسلوبة، ومن خالل عملها في المستعمرات 

اإلسرائيلية”.
وأوضحت أن رعاية )أديداس( ل�”إس���رائيل” تعني أنها شريكة في تبييض جرائم 
الحرب وفقًا للقانون الدولي، التي يقترفها نظام االستعمار و)األبرتهايد( اإلسرائيلي.

االستقالل/ وكاالت:
تناولت وسائل إعالم دولية، أمس الثالثاء، بتوسع، 
 Science Global“ دراس���ة نش���رت في مجل���ة
Security”، والت���ي تؤكد أن “إس���رائيل” أجرت 
تجربة نووية غي���ر قانونية فوق المحيط الهندي 

عام 1979.
ويتصل التحقي���ق بالحادثة الت���ي أطلق عليها 
“Vela Incident”، والتي عرفت باسم “الوميض 
الجنوب أطلسي”، والتي وقعت في الساعة 00:53 
من يوم الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر عام 
1979، حيث التقط قمر اصطناعي أميركي يحمل 
اس���م “Vela 6911” وميضا مزدوجا قرب جزيرة 
األمير إدوارد، التي تقع في المحيط الهندي، بين 

أفريقيا وأنتاركتيكا.
وكانت حقيق���ة أن الحديث عن الوميض المزدوج 
الذي يشير إلى أن ذلك قد يكون داللة على تفجير 

نووي قد أدت إلى تداول تخمينات مفادها أن دولة 
ما أجرت تجربة نووية. وقدر خبراء كثيرون أن هذه 
التجربة أجرتها “إس���رائيل” مع نظام األبرتهايد 

في جنوب أفريقيا.
ولعدة س���نوات أطلق���ت تقديرات أخ���رى، مثل 
اصطدام نيزك، إال أن خب���راء دوليين قالوا: إنه إذا 
كان الحديث ع���ن تجربة نووية إس���رائيلية فإن 
الحديث يكون عن خرق للقانون الدولي والقانون 

األميركي.
وفي كتاب مذكراته، كتب الرئيس األميركي في 
حين���ه، جيمي كارتر، أن جه���ات أميركية طرحت 
تقديرات مفاده���ا أن الحديث عن تجربة أجرتها 

“إسرائيل” مع جنوب أفريقيا.
وس���اهم في البح���ث الجديد كريس���توفر رايت 
م���ن األكاديمية األمنية األس���ترالية، والرس أريد 
دي غي���ر الذي ت���رأس الوكالة ألبح���اث األمن في 

الس���ويد. وكش���ف االثنان أنه في تشرين األول/
أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر من عام 1979، أي 
بعد أسابيع من “Vela Incident” اكتشف على 

أجساد أغنام في أستراليا مادة “يود 131”. 
وبحسب الدراس���ة، فإن عينات من الغدة الدرقية 
لألغنام أرس���لت للفحص ف���ي الواليات المتحدة، 

ولكن النتائج لم تعلن أبدا.
وكتب الباحثان أن النتائج من شأنها أن تشير إلى 
أن األغنام تناولت أعشاب في مسار سقط فيه غبار 
ذري مشع من التجربة النووية التي أجريت في 22 

أيلول/سبتمبر في جنوبي المحيط الهندي.
وبحسب الدراسة، فإن األحوال الجوية التي سادت 
المنطقة في حينه كان بإمكانها نشر الغبار الذري 
في أجزاء من أستراليا، خاصة وأن األغنام التي تم 
فحصها تناولت األعشاب في منطقة هطلت فيها 

األمطار بعد أربعة أيام من الوميض المزدوج.

غزة/ االستقالل:
كش���فت صحيفة “معاريف” العبرية، أن وزير التعليم اإلسرائيلي، نفتالي 
بينيت قّدم قبل بضعة أسابيع خطة جديدة إلى الكابينت اإلسرائيلي لتنفيذ 
ضربة جوية واسعة في غزة. ووفقا للصحيفة في عددها الصادر أمس الثالثاء، 
فقد تضمنت خطة الوزير “بينيت”، “إخالًء واس���عا للمستوطنات في غالف 
غزة لتجنب وقوع إصابات بين المس���توطنين ثم تنفيذ ضربة جوية واسعة 
النطاق على البنى التحتية لحماس والجهاد في غزة تستمر لعدة أسابيع حتى 

االنهيار التام لهاتين المنظمتين”.
وبحس���ب الصحيفة العبرية، فإن فرص قبول الخط���ة واعتمادها في الوقت 

الحاضر من قبل مجلس الوزراء غير واضحة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
بينت معطيات “الدائ���رة المركزية لإلحصاء” 
اإلس���رائيلية بش���أن الع���ام 2016 أن ع���دد 
اإلسرائيليين الذين غادروا الكيان يزيد عن عدد 
الذين عادوا إليه ب� 6300 شخص، كما تبين أن 
“المهاجرين” الجدد إل���ى الكيان يميلون إلى 

مغادرته بنسب أعلى من المهاجرين القدامى.
وأشارت المعطيات، التي نشرت أمس الثالثاء، 

إل���ى أن ع���دد اإلس���رائيليين الذين غ���ادروا 
البالد لمدة تزيد عن س���نة متواصلة هو األقل 
في الس���نوات العش���ر األخيرة، كم���ا أن عدد 
اإلسرائيليين الذين عادوا إلى البالد بعد قضاء 
م���دة تزيد عن عام خ���ارج البالد كان األعلى في 

السنوات األربع األخيرة.
ورغ���م ه���ذه المعطي���ات، ف���إن الف���رق بين 
اإلس���رائيليين الذين تركوا البالد وبين الذين 

عادوا إليها يصل إلى 6300. وهو ميزان هجرة 
مماث���ل لما كان عليه الوضع ف���ي العام 2010 
و2011، علما أن الفرق وص���ل في العام 2015 

إلى 8200 شخص.
وبين التقرير أن عدد اإلس���رائيليين الماكثين 
خارج الكيان ف���ي نهاية عام 2016 يقدر بنحو 
560 – 596 ألفا، وال يشمل هذا العدد األطفال 

الذين ولدوا خارج “إسرائيل”.

أدلة جديدة تؤكد: تجربة نووية “إسرائيلية” بالتعاون مع نظام األبرتهايد

ارتفــاع أعـداد “اإلسرائيلييـن” الذيـن 
غادروا الكيـان مقارنـة مـع العائديـن

  شركة “أديداس” تتخلى عن 
رعاية كرة القدم “اإلسرائيلية”

“معاريف” تكشف النقاب عن 
خطة “إسرائيلية” لمهاجمة غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
سمحت الرقابة العسكرية اإلس���رائيلية، أمس الثالثاء، نشر خبر عن 
اصطدام طائرتين لس���الح الجو اإلس���رائيلي داخل قاعدة حتسريم 

العسكرية أمس.
وبحس���ب القناة العبرية العاش���رة، فإن طائرة عس���كرية مخصصة 
للتدريبات اصطدمت بجناح طائرة حربية أخرى لدى إقالعها للتدريب 

داخل القاعدة العسكرية.
وأش���ارت إلى أن أضرارا طفيفة لحقت بالطائرتين وتم إلغاء الرحالت 
التدريبية لسرب الطائرات. مش���يرة إلى أنه تم معاقبة الطيار وتقرر 

حجزه لمدة 4 أيام.

اصطدام طائرتين لسالح الجو 
»اإلسرائيلي« بقاعدة عسكرية

وزير �س�ؤون الإ�ستخبارات الإ�سرائيلي كات�س 
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االستقالل/ وكاالت:
تحاول شركة غوغل معرفة تحركات المستخدمين وأين 
يذهبون، وذلك من خالل القي���ام العديد من خدماتها 
على األجه���زة المحمولة العاملة بنظامها التش���غيلي 
 "iOS" أندرويد أو نظام تش���غيل ش���ركة آبل آي أو إس
بتخزين بيان���ات الموقع الجغرافي حتى لو اس���تخدم 
المس���تهلك إع���دادات الخصوصية التي تش���ير إلى 
منعها من ذلك، وهو ما أكده باحثو علوم الحاس���ب في 
جامعة برينستون بناء على طلب وتحقيق أجرته وكالة 

اسوشيتد برس.
وتعد غوغل صريحة فيما يتعلق بطلب اإلذن الستخدام 
معلوم���ات الموق���ع الجغرافي للمس���تخدمين، حيث 
يطلب تطبيق خرائط غوغل Google Maps الس���ماح 
له بالوصول إلى الموقع الجغرافي في حال اس���تخدامه 
للتنق���ل، وفي ح���ال الموافقة على الس���ماح للتطبيق 
بتحديد الموقع الجغرافي، فإنه يعرض س���جل المواقع 

الجغرافية عبر مخطط زمني يحدد التحركات اليومية.
وتنطوي عملية التتبع هذه على بعض المخاطر المتعلقة 
بالخصوصية، ولكن الشركة تتيح للمستهلكين إيقاف 
س���جل الموقع مؤقتًا، مما يحد م���ن قدرتها على تذكر 
األماكن التي زارها المس���تهلك، وتوضح صفحة الدعم 
الرسمية الخاصة بالش���ركة أنه باإلمكان إيقاف سجل 

المواق���ع في أي وقت، بحيث إنه لن يتم تخزين األماكن 
التي يزورها المستخدم بعد إيقاف سجل المواقع.

ووفق���ًا للتحقيق الذي أجرته الوكالة، فإن هذا األمر غير 
صحيح، إذ تعمل بعض تطبيقات غوغل تلقائيًا، ودون 
طلب إذن، على تخزي���ن بيانات الموقع حتى مع إيقاف 
س���جل المواقع مؤقتًا، إذ تأخذ غوغ���ل لقطة من مكان 

تواجد المس���تخدم عند فتحه لتطبيق الخرائط التابع 
له���ا، كما تحدد تحديثات الطق���س اليومية التلقائية 

على هواتف أندرويد مكان التواجد بشكل تقريبي.
وتؤثر مشكلة الخصوصية في حوالي ملياري مستخدم 
ألجهزة أندرويد ومئات الماليين من مستخدمي هواتف 
آي فون على مستوى العالم الذين يعتمدون على غوغل 

فيما يتعلق بالخرائط أو عمليات البحث.
كيف تخفي موقعك عن غوغل؟

وأج���رت وكالة اسوش���يتد برس اختباراته���ا الخاصة 
عل���ى العديد من أجهزة آي ف���ون التي وجدت ضمنها 
نفس الس���لوك، وقال جوناثان ماير عالم الحاسب في 
جامعة برينستون، ورئيس قسم التكنولوجيا السابق 
ف���ي مكتب تطبي���ق القانون التابع للجن���ة االتصاالت 
الفيدرالية: "إذا كنت ستس���مح للمستخدمين بإيقاف 
تشغيل ش���يء يسمى س���جل المواقع، فيجب إيقاف 
جميع األماكن الت���ي تحتفظ فيها بس���جل المواقع"، 
وق���ال أحد متحدثي ش���ركة غوغل: "هن���اك عدة طرق 
مختلفة تستخدم بها الشركة بيانات الموقع الجغرافي 
لتحسين تجربة األشخاص، بما في ذلك أنشطة الويب 

والتطبيقات".
وأضاف المتحدث أن الشركة تقدم وصفًا واضحًا لهذه 
األدوات، مع توفيرها عناصر تحكم قوية حتى يتمكن 
األش���خاص م���ن تش���غيل األدوات أو إيقافها وحذف 
السجالت الخاصة بهم في أي وقت، وتقول الشركة: إنه 
بإمكان المس���تخدمين منعها من حفظ عالمات الموقع 
من خالل إيقاف تشغيل خيار يطلق عليه اسم "نشاط 
الويب والتطبي���ق"، والذي بدروه ال يش���ير إلى عالقته 

بمعلومات الموقع.

غوغــل تراقــب تحركاتــك بهــذه الطريقــة

االستقالل/ وكاالت:
يتزاي����د اهتمام الطف����ل بالعالم من حوله بعد أن يبلغ س����نتين، فيصبح أكثر 
فضواًل لالستكش����اف، ويس����تمتع بتعّلم اللغة والتفاعل م����ع اآلخرين. وخالل 
المرحلة العمرية بين س����نتين و4 س����نوات سيجد متعة كبيرة في 

هذه األلعاب:
المحادثة: س����تحتاج ف����ي هذه اللعبة إلى دمية أساس����ية، 
ومجموعة أخرى من الدمى إن توفرت، وس����تقوم األم أو األب 
بإج����راء محادثة كاملة م����ع الدمية، تتناول م����ا حدث اليوم، 
وما حدث أثناء التس����وق، والطعام الذي يتم إعداده، 
واالس����تعداد للزيارات العائلية. وخالل المحادثة 
قم بتش����جيع الطفل على إجراء محادثة مماثلة 

مع دميته.
تنّم����ي هذه اللعب����ة الخي����ال، والمهارات 

االجتماعية، والمحصول اللغوي.
لدي����ك رس����الة: اجمع م����ا لديك من 
رسائل بريدية داخل أظرف، وضعها 

داخل صندوق من الكرتون؛ قد يكون صندوقًا لحذاء. يمكنك أيضًا وضع بعض 
الصّور والبطاقات البريدية )كارت بوستال( داخل أظرف. سيقوم طفلك بتفقد 
هذا البريد، وفتح المظاريف، وستخبره عّما هو موجود داخل الظرف: هذه فاتورة 
الكهرباء، وهذه دعوة لحضور حفل افتتاح، وتلك رس����الة تهنئة بمناسبة عيد 

ميالد أحد أفراد األسرة، وهذه رسالة تجديد تأمين السيارة، وهكذا.
س����يقوم الطفل الدارج بتدريب حرك����ة أصابعه على فت����ح المظاريف وإخراج 
الرسائل منها وإعادتها إليها، كما سيتعّلم كلمات جديدة، ويدّرب فضوله على 

استكشاف وفتح ما هو مغلق واالستعالم عنه.
ضوء أخضر ضوء أحمر: تناسب هذه اللعبة طفاًل واحدًا أو مجموعة من األطفال. 
والفكرة فيها أن يستمع الطفل لتوجيهات الحركة والتوقف، لكنها ال تقتصر 
فقط على المشي، يمكنك أن تلعبها بأكثر من طريقة، مثل التمارين، والرقص، 
والغناء، وحتى تناول الطعام. عندما تعطي إش����ارة البدء، سواء قلت: تحّرك، أو 
اس����تخدمت ضوء كّش����اف يقوم الطفل بأداء الحركة، وعندما تطفئ الضوء أو 

تقول: توقف، يكون على الطفل االستجابة بالتوقف.
توف����ر هذه اللعبة قدرًا كبيرًا من المرح، وتعّلم الطفل مبدأ التفاوض، والمرونة، 

وأهم من ذلك ضبط النفس واالستماع لتوجيهات األبوين.

ألعاب لتنمية الذكاء والمهارات االجتماعية بعد عمر سنتين

االستقالل/ وكاالت:
الخرف والزهايمر أكثر المشاكل خطرًا على 
الدماغ في الشيخوخة، لكن األمر ال يقتصر 
على ذلك فق���ط، فالعادات غي���ر الصحية 
ومنه���ا التغذي���ة يمك���ن أن تضعف أداء 
الذهن، وتبطئ التفكير وأنش���طة الذاكرة. 
بينما تعتبر التغذية السليمة مفتاح إبطاء 

الشيخوخة.
إليك مجموعة من األطعم���ة بينت أدلة علمية 

أنها تحافظ على شباب الدماغ:
ال���كاكاو: الفالفون���ول مادة مضادة لألكس���دة 
تس���اعد على تحيي���د الجذور الح���رة وبالتالي 
الحفاظ على س���المة خاليا الدم���اغ من التلف. 
للحص���ول عل���ى الفالفونول تناول الش���وكوال 

والكاكاو.
أحم���اض أوميغا3: من المع���روف عن أحماض 
أوميغا3 أهميته���ا للقلب، لكنها تحمي أيضًا 
الدماغ من آثار الش���يخوخة، وتحس���ن الذاكرة 
المكاني���ة. للحصول على هذه األحماض تناول 
الس���لمون والتونة والمكاريل، وب���ذور الكتان، 

وبذور الشيا، وزيت الزيتون.

الملفوف )الكرنب(: تشكل مادة الفسفاتيديل 
الكيميائية جزءًا من غش���اء الخلية ووظائفها 
خاصة في الدماغ. تحسن هذه المادة الوظائف 
المعرفية عند التقدم في العمر. للحصول على 
مادة الفس���فاتيديل تناول الملفوف )الكرنب( 

وفول الصويا.
البيض: يحتوي البيض على منبه نفسي يسّمى 
الكولين يس���تخدم لعالج األم���راض المرتبطة 
بالتقدم في العمر كالخرف والزهايمر، ويحسن 

الوظائف المعرفية.
المغنيس���يوم: يرتب���ط هذا المع���دن بصحة 
العظ���ام، ويس���تخدم لعالج اضط���راب نقص 
عل���ى  للحص���ول  النش���اط.  وف���رط  االنتب���اه 
المغنيس���يوم تناول األف���وكادو وفول الصويا 

والموز والشوكوال الداكنة.
أطعم���ة أخ���رى: هناك مجموعة م���ن األطعمة 
تحس���ن وظائف الدماغ وتحمي م���ن اإلصابة 
بالزهايم���ر والخ���رف مث���ل الت���وت والج���وز 
الحتوائهما على مضادات األكسدة، وفيتامين 
"إي" الذي يوجد أيضًا في المكس���رات والفول 

السوداني.

مــاذا تأكــل لتحافــظ 
علــى شبــاب الدمــاغ؟

االستقالل/ وكاالت:
كشفت دراسة جديدة أعدها باحثون من كلية 

“لندن الملكية” في بريطانيا، أن هناك عالقة 
بي���ن البدانة واالكتئاب عند الجنس���ين مفادها 

أن الفتي���ات اللواتي يعانين من البدانة هن أكثر 
عرضة لإلصابة باالكتئاب.

وق���ال العلماء: إن الفتيات اللوات���ي يعانين من البدانة 
هن أكثر عرضة لإلصابة بم���رض االكتئاب في مرحلتي 
الطفولة والمراهقة، م���ن قريناتهّن اللواتي وزنهن أقل، 

في حين قالوا: إن األمر يختلف عند الفتيان.
وحل���ل العلماء بيانات حوالي 22 دراس���ة، ش���ارك فيها 

حوال���ي 144 ألف فتاة، حي���ث تبّين أن احتم���ال إصابة 
الفتيات اللوات���ي يتمتعن بوزن صحي باالكتئاب هو أقل 
نس���بة من الفتيات اللواتي يعانين من السمنة والبدانة. 
في حين لم يكن هناك ارتباط بين زيادة الوزن واالكتئاب 

لدى الفتيان.
ُيش���ار إلى أن تقري���رًا لمنظمة الصح���ة العالمية قد رصد 

حوالي 1.9 مليار ش���خص حول العالم يعاني من الس���منة 
عام2017، حيث إن 41 مليون طفل دون سن ال� 5 يعانون 

من السمنة، وذلك بحسب المنظمة.

باحثون: مرض 
االكتئاب مرتبط 

بالبدانة
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االستقالل / عبدالله نصيف:
ساعات قليلة تفصلنا عن بدء مباراة كأس السوبر األوروبي بين 
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اإلسبانيين، على ملعب "لو كوك 

أرينا" الذي يقع في مدينة تالين عاصمة إستونيا.
ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بصفته بطل دوري أبطال 
أوروب���ا، بعدما فاز باللقب على حس���اب فري���ق ليفربول 
اإلنجلي���زي، بينما يدخل جاره أتلتيك���و مدريد المباراة 
بصفته بطال للدوري األوروبي الذي توج به على حساب 

فريق مارسيليا الفرنسي.
وللمب���اراة طاب���ع خاص، حي���ث إنه���ا األولى بين 
الفريقي���ن ف���ي البطول���ة األوروبي���ة، حيث لم 
ُيص���ادف من قب���ل أن فاز الفريق���ان بألقاب 

أوروبية في نفس العام.
ويسعى فريق ريال مدريد للتتويج باللقب 
بقيادة مدربه الجديد اإلس���باني جولين 
لوبيتيغي ، و في الوقت نفس���ه يريد 
الم���درب دييج���و س���يميوني خطف 
الكأس لصالح فريقه من أجل التأكيد 

جاهزية فريقه للموسم الجديد .عل���ى 
ل  ي���ا مدري���د يدخ���ل النهائ���ي األوروب���ي ر

ه  ر عتب���ا "ملك النهائيات" بعدما نجح في تس���جيل با
االنتصار في كل المباريات النهائية التي خاضها منذ خمس س���نوات 
، وتحديدا بعد الهزيمة التي تلقاها على يد أتلتيكو مدريد في نهائي 

كأس ملك إسبانيا 1-2 في مايو/ أيار عام 2013.
ويمل���ك ريال مدريد فرصة لمواصلة س���طوته الت���ي طبقها في 
المباري���ات النهائية الت���ي خاضها منذ ذل���ك التاريخ بعدما نجح 
بعدها في الفوز ب���كل المباريات النهائية التي بلغها في مختلف 
البطوالت محليًا وقاريًا بال استثناء، بعد الهزيمة في المباراة النهائية 
لبطولة كوبا ديل ري موسم 13/12 على يد جاره أتلتيكو مدريد وهي 
التي كانت آخر مرة تذوق فيها ريال مدريد طعم الخس���ارة في مباراة 

نهائية واحدة )ليست من جولتين(.
وامتاز ريال مدريد بقدرته على حسم النهائيات 

وأصبح األمر سمة من س���مات الفريق حين يبلغ 
أي مباراة نهائية ألي مسابقة يخوضها، ليسعد 

عش���اقه خاصة أن الخس���ارة على ي���د أتلتيكو 
في النهائي نفس���ه ساهمت في إرساء أسس 
جديدة في الفريق وعدم التفريط باأللقاب في 
النهائي وفي أي مباراة حاسمة منذ ذلك الحين.

وسيخوض ريال مدريد مباراة نهائي كأس 
الس���وبر األوروبي للمرة الرابعة في غضون 5 

سنوات مضت، و الثالثة على التوالي ، إذ نجح 
الريال في تسجيل الفوز مرتين على حساب فريق 

واحد هو إشبيلية اإلس���باني و مانشستر يونايتد اإلنجليزي 
، ب���ل إن ريال مدريد حصد عش���رة ألقاب من عش���ر مباريات 

نهائية لعبها.
وخاض ريال مدريد خالل تلك الفترة )5 س���نوات( سبعة مباريات 
نهائي���ة أوروبية إضاف���ة لنهائ���ي كأس ملك إس���بانيا و ثالثة 
نهائيات من كأس العالم لألندية وتوج بجميع تلك المواجهات 

بجدارة ب���ل أصبح أول فريق في التاريخ يرفع ثالثة ألقاب متتالية 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا على التوالي.

وكان ريال مدريد قد خس���ر مباراة واحدة في النهائي كانت على يد 
أتلتيكو مدريد في نهائي كأس الس���وبر اإلسباني عام 2014، وهي 

الم���رة الوحيدة خالل تلك الفت���رة تعرض للهزيم���ة، و كانت المباراة 
من جولتين )ذهابًا وإيابًا( وليس���ت من مباراة واحدة حاس���مة مثل تلك 

المباريات التي فاز فيها .
في المقابل كش���ف دييجو س���يميونى، المدير الفني لنادى أتلتيكو 

مدريد اإلسباني، عن قائمة مباراة الديربي .
القائمة ضمّ�ت بالخصوص الثالثي الدولي الفرنسي لوكا إيرنانديز وتوماس 

لومار وأنطوان غرييزمان، فضاًل عن الوافدين الجديدين الكرواتي نيكوال 
كالينيتش والكولومبي سانتياغو أرياس. 

ديربي  مدريدي بنكهة أوروبية

�أتلتيكو مدريد يت�سلح بالقوة 
�ل�ساربة �أمام "ملك �لنهائيات" 

االستقالل/ وكاالت: 
رفض نادي يوفنتوس اإليطالي العرض المقدم من نادي ريال 

مدريد اإلس���باني من أج���ل التعاقد مع النجم البوس���ني ميراليم 
بيانتش العب وس���ط البيانكونيري في فترة االنتقاالت الصيفية 

الجارية.
ويواصل نادي ريال مدريد اإلس���باني بحثه عن العب وسط مميز لكي 
يكون خليفة للكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي انتقل لصفوف نادي 
تشيلسي اإلنجليزي هذا الصيف ومع استمرار الشائعات المنتشرة 

عن امكانية رحيل لوكا مودريتش لإلنتر هذا الصيف.
وس���عت إدارة النادي الملكي الى ضم بيانتش لكي يقود وس���ط 
ملع���ب الملكي الموس���م الجديد في ظل العالق���ات الطيبة بين 

الناديين منذ صفقة انتقال كريستيانو رونالدو للبيانكونيري.
وأش���ارت الصحف بأنه قب���ل أربعة أيام فقط من إغالق س���وق 
االنتقاالت لنوافذه في إيطاليا تلقى نادي يوفنتوس عرضًا من 
نادي ري���ال مدريد مقداره 60 مليون ي���ورو لضم بيانتش لكن 

الجانب اإليطالي رفض العرض تمامًا.
ويس���تهدف يوفنتوس الحفاظ على جميع العبيه المميزين 

في ظل خطة ادارة الفريق للتتوي���ج ببطولة دوري أبطال أوروبا 
خاص���ة بعد ض���م النجم البرتغال���ي كريس���تيانو رونالدو هذا 
الصي���ف. كما أفادت الصحف بأن ن���ادي يوفنتوس بدأ اتخاذ 
خطوات جادة من أجل تجديد عقد الالعب خالل الفترة المقبلة 

والذي ينتهي بحلول صيف عام 2021.
الجدي���ر بالذكر أن بيانتش كان عل���ى رادار العديد من األندية 
الكبرى هذا الصيف وأبرزها نادي برشلونة اإلسباني ولكن إدارة 

يوفنتوس ترفض تمامًا فكرة رحيل الالعب بالوقت الحالي.

االستقالل / وكاالت:
أعلن المدير الفني للمنتخب األولمبي الفلسطيني 
أيم���ن صندوقة ، جاهزية فريقه للفوز على البلد 
المضيف إندونيس���يا  ، ف���ي الجولة الثالثة من 

دورة األلعاب األولمبية اآلسيوية  اليوم األربعاء.
و أك���د صندوق���ة أن تحقيق الف���وز على الوس 
بهدفي���ن لهدف ، على أّنه أم���ر مهم وكان في 

الوقت المناسب .
وقال صندوقة : " تحّسن أداء منتخبنا في الشوط 
الثان���ي من اللقاء الماض���ي كان واضحًا ، و تكّلل 
بتسجيل هدفين، وقلب النتيجة لصالحنا، و هذا 
دليل عل���ى دخول الفريق أجواء البطولة ، و عودة 

الروح القتالية .
و أكد صندوقة  أن التركيز اآلن منصب بش���كل 
كبي���ر على  اللقاء أمام المنتخب اإلندونيس���ي ، 
والذي يعتبر من المباري���ات الهامة كونها على 

أرض إندونيس���يا وبين جماهيرها، مشيرًا بذات 
الوقت إلى أّن  المنتخب معتاد على اللعب تحت 
الضغط ، وهذا ما حدث في المباراة التحضيرية 
األخيرة أم���ام فيتنام حيث زاد عدد مش���جعي 

الفريق الفيتنامي عن 10 آالف مشجع .
و ش���كر صندوقة ف���ي ختام حديث���ه الجمهور 
اإلندونيسي الذي كان حاضرا وشّجع فلسطين، 
وكان له���ذا التش���جيع دور كبير ف���ي تحقيق 
االنتصار أم���ام الوس ، متمني���ًا تحقيق نتيجة 
ممي���زة ف���ي لق���اء الي���وم وإف���راح الجماهي���ر 
الفلس���طينية و االقتراب من حجز بطاقة التأهل 

للدور الثاني .
ويقضي نظام البطولة، بتأهل األول والثاني من 
كل مجموعة للدور الثان���ي، إضافة إلى أفضل 4 
منتخبات تحتل المرك���ز الثالث في المجموعات 

الست.

يوفنتو�ض يرف�ض 
عر�ض ريال مدريد 

ل�سم خليفة 
كوفا�سيت�ض

"�سندوقة" جاهزون للفوز على �إندوني�سيا 
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غزة/ االستقالل: 
قدمت ش���ركة فارس للبت���رول في قطاع غزة 
"الرياضيات  )15( منحة تعليمية في برنامج 
الس���ريعة" ألبناء حامل���ي بطاق���ات "فارس" 

اإللكترونية.
وبحس���ب الش���ركة فقد تم اختي���ار الطالب 
المس���تفيدين من المنحة عن طريق القرعة، 
بعد اإلعالن عن بدء استقبال طلبات التسجيل. 
وكانت فعاليات الدورة بدأت بتاريخ الرابع من 
أغسطس الجاري، وستستمر لمدة )3( شهور. 
وتعد ش���ركة فارس للبترول من الش���ركات 
الريادي���ة الت���ي يس���جل له���ا اهتمامه���ا 
بالمسؤولية االجتماعية من خالل الكثير من 
والتوعوية،  والثقافية،  الترفيهية،  األنشطة: 
والش���بابية، وش���عارها في الحمل���ة الحالية 
"طاقاتنا ف���ي كل المج���االت .. طاقتنا اليوم 

تعليمية".

غزة/ االستقالل: 
فازت الجامعة اإلس���المية بغزة كشريك في مش���روع دولي بتمويل من االتحاد األوروبي 
 Erasmus Plus عبر برنامج اراس���موس بلس محور بناء قدرات في مجال التعليم العالي
 ،)Programme-Capacity Building in the field of Higher Education )CBHE
بعن���وان: "تعزيز القدرات الوطنية البحثية حول الس���الم وحل النزاعات" بإدارة الجامعة 

العربية األمريكية وبالشراكة مع مجموعة من الجامعات األوروبية والفلسطينية. 
وسيتم تنفيذ هذا المشروع في الفترة من أكتوبر 2019 وحتى نوفمبر 2021م، ويهدف 
هذا المشروع إلى مواجهة التحديات السياسية والمجتمعية في فلسطين، ويسهم في 
تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في صنع القرارات السياسية وعملية اتخاذ القرار، 
ويس���عى المشروع إلى تطوير القدرات البحثية لمؤسسات التعليم العالي وإمكانياتها 

في المجاالت المتعلقة بحل النزاعات وإدارة النزاعات والمصالحة. 
ومن الجدير بالذكر أن الجامعة اإلس���المية هي ش���ريك في )5( مش���اريع ضمن برنامج 
اراس���موس بلس –محور بناء القدرات والمنسق الرئيس لمشروعين بتمويل من برنامج 
اراسموس بلس االوروبي، مش���روع "تطوير قدرات مراكز البحوث التجارية واالقتصادية 
في مؤسس���ات التعلي���م العالي الفلس���طينية" )2015-2018( بتنفي���ذ كلية التجارة 
وبإدارة الدكتور وائل الداية، ومش���روع " إدارة مخرجات البحث العلمي عبر المستودعات 
المؤسس���ية متاحة الوصول في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية")2019-2016( 

بتنفيذ كلية تكنولوجيا المعلومات وبإدارة الدكتورة راوية عوض الله. 

غزة/ االستقالل:
لقي شاب مصرعه مس���اء أمس الثالثاء، بعد إطالق شخص آخر النار عليه قرب 

دوار بني سهيال في خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد ش���هود عيان بمقتل المواطن )ن.ح( )25 عاًما( بثماني رصاصات، مما أدى 

لوفاته على الفور.
وأشار مراسلنا إلى أن الشرطة باشرت في التحقيق، وتبحث عن القاتل.

شركــة بغــزة تقــدم منــحًا تعليميــة

 ألبنــاء حاملــي بطاقاتهــا اإللكترونيــة

جنين/ االستقالل:
أعلن جهاز األمن الوقائي في جنين، مساء 
أمس الثالثاء، عن ضبط  كميات كبيرة من 
أشتال "الماريجونا" و"القنب الهندي" في 
أراضي  زراعية  في س���هل بلدة اليامون 
غ���رب جني���ن، وت���م إلقاء القب���ض على 

مشتبهين. 
وق���ال مدير وقائي جني���ن العميد مهند أبو 

علي: إنه وبن���اء على معلومات اس���تخبارية 
وبعد عمليات رصد ومتابعة، تم  الكشف عن 
كميات ضخمة من أشتال المخدرات مزروعة 
على مساحة  20 دونما وسط أشتال من الذرة 

إلخفائها وبهدف التمويه .
واضاف أنه س���يتم االستمرار بمالحقة تجار 
ومروجي ه���ذه الظاهرة الخطي���رة والمدمرة 
للمجتمع الفلس���طيني، مش���يرًا إلى أنه في 

س���اعات فجر اليوم، تم ضبط كميات كبيرة 
في اليامون ومعدات للترويج، ومس���اء أمس 
تم ضبط آالف األش���تال في س���هل دير أبو 

ضعيف شرق جنين .
وكانت شرطة محافظة الخليل، ضبطت مساء 
األح���د الماضي، مش���تال ضخم���ًا للمخدرات 
بداخله 11 ألف ش���تلة، ف���ي منطقة فرش 

الهوى، شمال غرب الخليل.

مقتل شاب برصاص مجهولين 
جنوب قطاع غزة والشرطة تحقق

الجامعة اإلسالمية تفوز بمشروع 
ممول من برنامج »اراسموس

 بلس« للعام 2018 – 2019م 

غزة/ االستقالل
أك����دت فصائل وممثل����ون عن القوى 
الوطنية واإلسالمية ووجهاء ومخاتير 
بقطاع غزة، أن مس����يرات العودة هي 
الخيار األمثل لمواجهة "صفقة القرن" 
الرامية لتصفية القضية الفلسطينية 

وقضية الالجئين.
جاء ذلك خالل فعالية نّظمتها الهيئة 
العودة  العليا لمس����يرات  القيادي����ة 
وكس����ر الحصار بمخيم العودة مساء 
أمس شرق مدينة غزة بمشاركة مئات 

المخاتير والوجهاء بغزة.
وقال عضو الهيئة الوطنية عبد العزيز 
قدي����ح "نقف الي����وم قرب الس����ياج 
الفاصل نرس����ل برس����التنا أن شعبنا 
متمسك بحقوقه بالعودة وفق القرار 

الدولي 194".
وأض����اف: "ونق����ول للمج����رم )رئيس 
الواليات المتح����دة األمريكية( ترمب 
إن مؤامرتك على قدس����نا والعودة لن 
تمر، ول����ن نس����مح ألٍي كان أن يمس 

بالجئينا".
وش����دد قديح على استمرار مسيرات 
العودة كح����ق وطني مقدس ال يمكن 
التنازل عنه، داعًيا المؤسسات الدولية 
لمس����اندة ش����عبنا في انتزاع حقوقه 

الوطنية.
وأكد أن مح����اوالت إدارة ترمب إنهاء 
وكال����ة الغ����وث الدولية )أون����روا( لن 
يكتب لها النجاح في "طمس الشاهد 
الحقيق����ي على جريم����ة العصر بحق 

الالجئين الفلسطينيين".
ودعا قديح الدول العربية واإلسالمية 
لدعم أونروا لالستمرار بالقيام بواجبها 

لحماية حقوق شعبنا، مشدًدا في ذات 
الوقت على أهمية اس����تعادة الوحدة 

الوطنية إلنهاء االنقسام.

امل�شهد الدويل
بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد 
اإلسالمي أحمد المدلل في كلمة ممثلة 
عن الفصائ����ل والقوى أن مس����يرات 
العودة أعادت القضية الفلس����طينية 
إلى المشهد الدولي بقوة، مشدًدا على 
ضرورة أن تستمر هذه المسيرات لرفع 

المعاناة عن شعبنا.
وق����ال المدل����ل: "مس����يرات الع����ودة 
الرواي����ة  وثّبت����ت  الع����دو  فضح����ت 
الفلس����طينية؛ ألن هناك ش����عًبا قد 
ُهّج����ر م����ن أراضيه قب����ل 70 عاما وال 
يزال يناضل ويكافح من أجل العودة 
ألراضي����ه وتحقي����ق ق����رار 194 الذي 

أقرته األمم المتحدة"
وأوضح أن حق العودة هو حق كفلته 

المواثيق الدولية؛ "فمسيرات العودة 
جاءت لتعزيز خيار الجهاد والمقاومة 

المستمر عند الفلسطينيين".
وعلى صعيد أزمة موظفي أونروا، أكد 
المدلل أن الفصائل ستواصل دعمها 
للموظفي����ن ض����د ق����رارات فصلهم، 
مضيفًا "سنستخدم كل قوتنا من أجل 
أن تبقى هذه الوكالة الشاهد الوحيد 

على حق الالجئين الفلسطينيين".
أما حول ملف المصالحة، فقد ش����دد 
القيادي ف����ي حركة الجهاد على أنها 
ضرورة وطني����ة للتخفيف من معاناة 
ش����عبنا بغزة؛ وللحفاظ على الثوابت 

الفلسطينية.

امل�ؤامرة لن متر
من جهته أكد المنس����ق العام لهيئة 
ش����ؤون العش����ائر بغزة أبو س����لمان 
المغني في كلمة ممثلة عن الوجهاء 
والمخاتير أن ما أسماه "المؤامرة" التي 

تتعرض له����ا أونروا ل����ن تمر بفضل 
صمود ش����عبنا في مس����يرات العودة 

وكسر الحصار.
وأضاف "شعبنا بصموده في مسيرات 
العودة يؤكد أنه صاحب قضية وحق 
ومتشبث بهذه األرض"، مشدًدا على 
ضرورة إنهاء االنقس����ام الفلسطيني؛ 
"للمحافظ����ة على قضيتن����ا وحقوقنا 

الوطنية من الضياع".
ووجه المغني رس����الة إل����ى الرئيس 
محمود عباس بضرورة رفع العقوبات 
عن غ����زة، قائاًل إن: "أهل غ����زة الذين 
حملوا دوًما راية الكفاح ال يستحقون 
هذه اإلج����راءات الت����ي تعذبهم بها 

برواتبهم وقوت أطفالهم".
ويخرج الفلس����طينيون في قطاع غزة 
منذ الثالثين من مارس الماضي تجاه 
السياج الفاصل مع األراضي المحتلة 
ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر 

الحصار.

وكان عضو المكتب السياس���ي لحركة "حماس" عزت الرش���ق قال مساء 
االثنين عبر "تويتر" إن حركته س���تجري اليوم )أمس( لقاءات تش���اورية 
مع الفصائل الفلسطينية وفصائل المقاومة في القاهرة حول التهدئة، 
من حيث التوافق عليها وعلى المطالب الوطنية، باإلضافة للتشاور بشأن 

المصالحة.
وتستضيف القاهرة حوارات لتنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، 
باإلضاف���ة لمباحثات مكثفة مع الفلس���طينيين وأطراف دولي���ة لحل األزمات 

اإلنسانية التي تعصف بالقطاع.
ومن المقرر أن تعقد الفصائل الفلسطينية لقاءات مع قادة المخابرات المصرية 

لبحث األوضاع الميدانية بالقطاع.
وتحدثت وس���ائل إعالم إسرائيلية وأجنبية مؤخًرا عن مس���اٍع أممية ومصرية 
لبلورة حلول من شأنها تخفيف األزمات اإلنسانية الخانقة بغزة، وتنفيذ مشاريع 
إغاثية، تش���مل تثبيت وقف إطالق النار بين فصائل المقاومة و"إسرائيل"، أو 

عقد هدنة بين الطرفين.

رام الله/ االستقالل:
قرر مجلس الوزراء الفلس���طيني خالل جلس���ته برام الله أمس الثالثاء، 
تعطي���ل الدوائ���ر الحكومية اعتبارًا م���ن صباح يوم االثني���ن الموافق 
2018/8/20 وحتى مس���اء يوم الجمعة الموافق 2018/8/24. بمناس���بة 

حلول عيد األضحى المبارك.
وتقدم المجل���س بالتهنئة إلى أبناء ش���عبنا الفلس���طيني في الوطن 
والش���تات، وإلى األمتين العربية واإلس���المية بمناسبة قرب حلول عيد 

األضحى المبارك.
وأعرب عن تمنياته بأن يعيده الله علينا وقد تحرر أس���رانا من س���جون 
االحت���الل ومعتقالته، وعادت لوطننا وحدته، وتحققت أمنيات ش���عبنا 
بالحرية واالس���تقالل والخالص من االحتالل وإقامة دولتنا الفلسطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس.

ضبــط أشتــال مخــدرة فــي 20 
دونمـًا مــن األراضــي الزراعيــة بجنيــن

الحكومة: إجازة 
»األضحى« من اإلثنين 

حتى مساء الجمعة

وف�د الف�شائل

وجهاء وفصائل: مسيرات العودة 

الخيار األمثل لمواجهة »صفقة القرن«

جانب من الفعالية �شرق غزة اأم�س
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االستقالل/ وكاالت: 
قتلت امرأة روس���ية ابنته���ا البالغة من العمر 18 عام���ًا، بفأس خالل 
نومها، واعترفت أمام الشرطة بارتكابها لهذه الجريمة، مرجعة فعلتها 

المرّوعة لسبب غريب.
واعترف���ت تاتيانا ديغرميندنزي، 49 عام���ًا، بمهاجمتها ابنتها يوليا 
خالل نومها في منزلهما بمدينة تشايكوفسكي وسط روسيا، بواسطة 
فأس، لتصيبها في شريان برقبتها، مرجعة ما قامت به إلى »جدل االبنة 

الكثير معها«، حسب ما ذكر موقع »ديلي ميل«.
وذك���رت تقارير إعالمية محلية، أن األم هرب���ت إلى محطة القطار بعد 
الجريمة، واس���تقلت أول قطار متجه إلى خارج المدينة، فيما اكتشف 

شقيق الضحية األكبر جثتها بعد عودته إلى المنزل.
وأبلغ  الش���اب خدمة الطوارئ بالحادث، إال أن المس���عفين أخبروه بعد 
وصولهم بوف���اة الضحية لفقدانها كمية كبيرة م���ن الدم. وتم إلقاء 
القبض على األم بعد 24 س���اعة من ارتكابها للجريمة، حيث اعترفت 

بفعلتها قائلة: »لو كانت لدي 7 بنات مثل يوليا لقتلتهن جميعًا«.

االستقالل/ وكاالت: 
لم يجد عامل بناء بريطاني وسيلة لالنتقام من الشركة التي لم تدفع له 
أجره، س���وى بتدمير جميع المنازل التي بناها بتكلفة 2.5 مليون جنيه 

استرليني )3.5 مليون دوالر(.
وكان داني���ال نياغ���و )30 عامًا( قد عمل على بن���اء مجموعة من األكواخ 
الس���كنية في هيرتفورشير، ونشأ نزاع بينه وبين الشركة المقاولة على 
أجره، مم���ا دفعه إلى إع���ادة تدمير هذه المنازل، بحس���ب موقع ميترو 

البريطاني.
ويقول شهود عيان: إنهم شاهدوا نياغو وهو يضحك بشكل هيستيري، 
أثناء قيامه بتدمير هذه المنازل باستخدام آلة حفر ضخمة: واعترف أمام 

الشرطة بفعلته، التي بررها بعدم حصوله على أجره.
وتقول إلين فرانس���وا )61 عامًا( التي اتصلت بالش���رطة: »بدا األمر وكان 
زل���زااًل أو قنبلة ضربت المنطقة، لق���د كان الرجل يضحك ويلتقط صورًا 

للمنازل المدمرة«.
وأضافت »عندما حضرت الشرطة، أخبرهم أنه لم يحصل على أجره، وهذا 

ما دفعه إلى ما فعل، لقد كان هادئًا تمامًا في ذلك الوقت«.
ذكرت وس���ائل إعالم محلية أن الجيران واجهوا العامل، بعد أن ش���عروا 
بالخ���وف من احتمال انتقاله إلى تدمي���ر منازلهم، لكنه أخبرهم أنه لن 

يقدم سوى على تدمير المنازل التي لم يحصل على أجره عن بنائها.
ُيذك���ر أن نياغو س���يمثل أمام المحكمة في وق���ت الحق بتهمة تدمير 

الممتلكات العامة.

لم يحصل على أجره.. 
فدمر المنازل التي بناها

 االستقالل/ وكاالت: 
يق���ال: إن الكلب خير صديق لإلنس���ان، وهو 
ما أكده مقطع فيديو نش���رته صحيفة "صن" 

البريطانية، يظهر كلبًا ينقذ طفلة من الغرق.
ويرصد الفيديو كلبًا مع حفيدة مالكة الكلب، 
قبل أن تضربها موجة صغيرة في أحد شواطئ 
فرنس���ا، األمر ال���ذي جعل الحي���وان األليف 

يتدخل بسرعة ويخرجها من البحر.
وشد الكلب الفتاة من قميصها وجرها إلى البر 
خوفًا من غرقها، في شاطئ "غوفيل سوغ ميغ" 

شمال غربي فرنسا.
وجدد الفيديو التأكيد على أن الكلب صديق 
وفي، يفعل كل ما بوسعه من أجل األشخاص 

الذين يحبونه.

ومدحت تعليقات بمواقع التواصل االجتماعي 
الكلب، وأوضح أحدهم: "من الجميل أن يملك 
إنس���ان مثل ه���ذا الكلب ال���ذي يخاف على 

الطفلة أكثر من أي شخص بالغ".
وق���ال آخر: "ه���ذا التصرف لي���س غريبًا على 
ال���كالب، إنها قادرة عل���ى فعل أكثر من هذه 

األمور في سبيل من تحب."

كلــب ينقــذ طفلــة مــن الغــرق

روسية تقتل ابنتها 
بفأس وتبّرر بعذر غريب

يوتا/ االستقالل: 
س���رق رجل أميركي، من والي���ة يوتا، طائرة صغي���رة وحطم بها 
منزله بعد خصامه مع زوجته، حس���ب ما رصده فيديو نشره موقع 

"الميرور".
وقال المصدر: إن دوان ي����ود، وهو طيار متمرس يبلغ من العمر 
47 عامًا، س����رق طائرة من صاح����ب عمله من أجل تنفيذ "مهمة 
انتحارية" لقتل شريكته، مضيفًا أن الزوجين كانا يمران في أزمة 

عائلية.
وسقطت الطائرة في الجزء األمامي لمنزله المتواجد في بايسون، 

في حدود الساعة 2:30 من صباح االثنين.
وأظه���ر مقطع فيديو حط���ام الطائرة البيض���اء المتفحمة، التي 
تحطمت عند مدخل المنزل، مما تسبب في مقتل الطيار في الحال.

وذكر الرقيب نويمي ساندوفال أن زوجته وطفلهما كانا حاضرين 
في وقت الحادث، لكنهما لم يصابا بأي مكروه، وتابع أنهما تمكنا 

من الفرار خالل احتراق المنزل.
واعتقلت الش���رطة، قبل 48 س���اعة من وقوع الحادث، يود بسبب 

العنف الزوجي، لكنها أطلقت سراحه فيما بعد بكفالة.
وقب���ل أيام قليلة، تحطم���ت طائرة ركاب مدني���ة تابعة لخطوط 
أالس���كا الجوية، بعد إقالعها من مطار س���ياتل الدولي في والية 

واشنطن، دون توفرها على تصريح.

موسكو/ االستقالل: 
قام فريق م����ن الباحثين بالعثور 
على مهر صغي����ر البالغ من العمر 
40 ألف س����نة، تظهر على أقدامه 
خط����وط تش����به جس����م الحم����ار 
الوحش����ي، وهو محف����وظ بصورة 
جيدة تسمح للعلماء باستخالص 
التي  الحيوان����ات  ع����ن  معلومات 

عاشت في العصور الحجرية.
ويع����ود المه����ر ذو الل����ون البني 
الغام����ق إل����ى العص����ور الحجرية 
القديم����ة، وقد توفي قبل نحو 30 
إل����ى 40 ألف عام، وه����و يبلغ من 

العمر 3 شهور.
وذكر موقع س����كاي ني����وز عربية 
لمتحف  تابعين  علماء  باكتشاف 
المام����وث في مدينة ياكوتس����ك 
الروسية، بأن المهر في منخفض 
أرض����ي يع����رف ب�"ف����م الجحيم" 

بس����يبيريا، وفق ما نقلت صحيفة 
"ص����ن" البريطانية ع����ن موقع "ذا 

سيبيريان تايم".
وبقي الحي����وان الصغير محفوظًا 

بص����ورة جي����دة داخ����ل الجلي����د 
الجليدي،  العصر  منذ  الس����رمدي 
وعث����ر عليه العلماء على مس����افة 
100 ق����دم تحت األرض ، فيما من 

المتوقع أن يمنح هذا االكتشاف 
العلماء، قدرًا هائاًل من المعلومات 
عن كيفية تطور األحصنة على مر 

العصور القديمة.

العثور على مهر عمره 40 ألف عام في روسيا

االستقالل/ وكاالت:
دخل  مراهق عمره 14 عامًا فقط  س���باق الترّشح 
رس���ميًا عل���ى  منصب حاك���م والي���ة فيرمونت  
مس���تغاّلً خلّو القانون من أي شرط يتعّلق بسّن 

المرّشح.
وقبل أش���هر قدم إيثان سونبرن، وهو تلميذ في 
الص���ف الثام���ن، أوراق ترّش���حه لمنصب حاكم 
الوالية الواقعة في أقصى ش���مال شرق الواليات 
المتحدة، مستغاّلً عدم تضّمن دستور الوالية أي 

شرط يتعّلق بالحّد األدنى لسّن المرّشح.
وفي الواقع فإن الش���رط الوحيد المنصوص عليه 

دستوريًا للترّشح لمنصب حاكم فيرمونت هو أن 
يكون المرّشح مقيمًا في الوالية منذ أربع سنوات 
عل���ى األقل، وهو أمر ينطبق على س���ونبرن الذي 

يعيش في فيرمونت منذ الوالدة.
وبالفع���ل فإن الفتى الذي يحرص على ارتداء بّزة 
رس���مّية وربطة عنق يخوض حملة انتخابية بكل 
ما للكلمة من معنى، فهو أنش���أ لحملته صفحة 
فيسبوك وموقعًا رس���ميًا على االنترنت وحسابًا 
على تويت���ر وصوره موّزعة على ملصقات إعالنية 
في الشوارع، كما نّظم كأي مرشح آخر حملة لجمع 

التبّرعات.

والبرنامج االنتخابي لسنوبرن يساري جدًا وشبيه 
إلى حّد ما ببرنامج بيرني س���اندرز، السناتور عن 
الوالية والمرشح السابق لالنتخابات التمهيدية 

الديموقراطية إلى البيت األبيض.
وتجري انتخاب���ات حاكم فيرمونت في 6 نوفمبر، 
ويخوضه���ا ع���ن الح���زب الجمه���وري الحاكم 

المنتهية واليته فيل سكوت.
وقال سكوت الذي انتخب في 2016 في معرض 
تعليقه على ترش���ح الفت���ى لمنصبه "أعتقد أنه 
يجب أن تكون لديك رخصة سوق على األقل )16 

عامًا( حين تصبح حاكم والية".

مراهق يستغل ثغرة قانونية ويترشح لمنصب حاكم  والية أمريكية 

سرق طائرة ليقتل زوجته 
بطريقة انتحارية

) APA images  (               اإزالة انقا�ض مبنى الكتيبة بعد ق�صفه من قبل االحتالل


