
االستقالل/ وكاالت:
رفضت "إسرائيل" االقتراحات التي قدمها األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش لتعزيز حماية الفلس���طينيين في األراض���ي المحتلة. وقال مندوب 

"إسرائيل" لدى األمم المتحدة داني دانون في بيان مساء الجمعة 
أن "الحماي���ة الوحي���دة التي يحتاجها الفلس���طينيون هي من 

غزة / سماح المبحوح: 
أب���دى عدد م���ن أهالي الطلبة في م���دارس وكالة غوث 

وتشغيل الالجئين »أونروا« تخوفهم الكبير 
من لجوء إدارة الوكالة مع بدء العام الدراسي 

حمافظات/ اال�ستقالل:
�سيعت جماهري غفرية جثماين ال�سهيدين 
ال�ساب كرمي فطاير وال�سهيد �سعدي معمر 
اللذين ا�ست�سهدا اأول اأم�س اجلمعة، اأثناء 

م�ساركتهم��ا بفعالي��ات جمع��ة "ث��وار من 
اأج��ل القد���س واالأق�سى" �سم��ن فعاليات 
الربي��ج  خمي��م  �س��رق  الع��ودة  م�س��رية 
ومدين��ة رفح و�سط وجن��وب قطاع غزة. 

و�سل��ى امل�سيعون عل��ى ال�سهيدين كلِّ على 
ح��دة ومن ث��م انطلق��وا بهم��ا اإىل مقابر 

ال�سه��داء، مبدين��ة دي��ر البلح 
ومدينة رفح جنوب القطاع.
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مصر تعلن عن فتح 
معبر رفح إلدخال العالقين

القاهرة/ االستقالل: 
أعلن���ت الس���لطات المصرية، امس الس���بت، 
عن فتح معب���ر رفح البري صب���اح اليوم االحد 
إلدخال قرابة ألف عالق فلسطيني في الجانب 

المصري لقطاع غزة.
واضافت ان إغالق معبر رفح البري الحدودي مع 
قطاع غزة، س���يتم اعتبارًا من يوم غد االثنين 
المقبل وحتى الس���بت 25 من الشهر الجاري 

بمناسبة عيد األضحى.
وكان فلس���طينيون عالق���ون ف���ي منطق���ة 
العريش شرق س���يناء، ناشدوا فتح معبر رفح 

البري ليعودوا الى منازلهم في قطاع غزة.
ويشار الى أن العالقين امضوا خمسة ايام 
ف���ي الطريق من القاهرة ال���ى المعبر الذي 
يتم إغالقه يومي الجمعة والس���بت خالل 

األسبوع.

االحتالل يعيد فتح أبواب 
»األقصى« بعد اغالقها لساعات

القدس المحتلة/ االستقالل:
 أع���ادت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، فتح أبواب المس���جد األقصى 
المبارك، بعد اغالقه في وجه المصلين لعدة لساعات. وادى مئات المصلين صالة 
الفجر داخل المسجد االقصى وباحته بعد اعادة فتحه. وكانت قوات االحتالل قد 
اغلقت عصر الجمعة، جميع ابواب المس���جد االقصى واخرجت جميع المصلين 

تشييع شهيدي جمعة »ثوار من أجل القدس واألقصى« 

أزمة »أونروا« .. هل 
تحشر طلبة المدارس 

في الزاوية؟!

مخرجات »المركزي« 
برام الله.. دوران في 

نفس المكان!
غزة/ قاسم األغا: 

لم تتج���اوز مخرجات ال���دورة ال�29 للمجل���س المركزي 
لمنظم���ة التحرير الفلس���طينية توّقعات 
وكما  فالمخرج���ات  والمراقبين،  الّساس���ة 

غزة/ محمود عمر:
تستمر مباحثات التهدئة بين المقاومة الفلسطينية 
والكيان الصهيوني بواس���طة مصرية، وسط موقف 
رافض من قبل الس���لطة الفلس���طينية وحركة فتح، 

فيما ال يزال المس���توى السياسي في دولة االحتالل 
متحفظ���ًا م���ن إدالء تفاصيل ه���ذه المباحثات رغم 

حاجت���ه القوي���ة له���ذه التهدئة التي 
يراد منها تحقيق األمن للمس���توطنات 

تهدد بترك المسؤولية كاملة 

»التهدئة«.. هل تبعد السلطة عن غزة أكثر؟!
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ذوو �سهداء م�سريات 
العودة.. وجع يك�سو 

فرحتهم بالعيد!  
غزة/ عبدالرحيم الطهراوي: 

 أم���واٌج م���ن الحس���رِة والحرقة 
ُتخف���ي وراءه���ا فرح���ة عي���د 

المب���ارك  األضح���ى 
بش���كل كام���ل ع���ن 

»�سح العيدية«.. 
يقلب مواجع 

ن�ساء غزة!
غزة/ دعاء الحطاب:

ما أن يهل هالل عيد األضحى 
كل  م���ن  المب���ارك 
ع���ام حت���ى يب���دأ 

غزة/ االستقالل: 
انطلقت من ميناء غزة مساء أمس السبت تظاهرة 
بحري���ة جديدة باتجاه الحدود الش���مالية لقطاع 
غزة، في إطار فعاليات متواصلة لكس���ر الحصار 

المفروض عل���ى القطاع منذ أكثر م���ن 12 عاًما. 
وش���ارك في التظاهرة نحو 40 قارًبا تحمل أعالم 
فلس���طين، والفتات تطالب برفع الحصار البحري 
المفروض على القطاع، على متنها فئات متضررة 

من الحصار، كالخريجين المتعطلين عن العمل، 
والفق���راء، والمرضى، وجرحى مس���يرات العودة 

وكس���ر الحص���ار. واعترضت بحرية 
االحتالل اإلس���رائيلي، مسير "كسر 

فارس: اعتقال النساء سياسة 
ممنهجة تعكس فاشية االحتالل 

المدلل: ثوار العودة ماضون 
باتجاه تحرير األقصى والمقدسات

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي بحركة الجهاد اإلس���المي أحمد المدلل، أن ثوار مس���يرات العودة وكس���ر 

الحص���ار ماض���ون باتجاه تحري���ر األقصى والقدس م���ن دنس االحتالل 
اإلس���رائيلي. جاء ذلك خالل مش���اركته في جمعة »ثوار من أجل القدس 

غزة/ خالد اشتيوي:
أكد رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس، أن ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي 

بحق النساء الفلس����طينيات من اعتقال ومالحقة واعتداءات عمل مدان 
وهو جزء من العدوان الذي يمارس����ه تجاه الشعب الفلسطيني سواء في 

االحتالل يعترض طريقها 

تظاهــرة بحريــة جديــدة مــن مينــاء غــزة لكســر الحصار

تقرير: إجراءات إسرائيلية غير
 مسبوقة لتسريع تهويد القدس

نابلس/ االستقالل:
قال المكت���ب الوطني للدفاع ع���ن األرض ومقاومة االس���تيطان التابع 
لمنظمة التحرير إن هناك إجراءات إس���رائيلية غير مس���بوقة لتسريع 
عمليات تهويد مدينة القدس، مؤكًدا أن "إسرائيل" تنفذ مخططات ضم 

عبر مشاريع استيطانية بتشجيع أمريكي.

ت�سييع جثمان ال�سهيد كرمي فطاير يف مدينة دير البلح اأم�س         ) ت�سوير/ اأ�سرف اأبو عمرة (

الخدمــات الطبيــة تنــدد 
باستهداف االحتالل لطواقمها

غزة / االستقالل:
نّددت الخدمات الطبية باستهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي لطواقمها الطبية 

العاملة في إسعاف المتظاهرين المصابين في مسيرات العودة 
الكبرى وكس���ر الحصار، مؤّكدة استمرار عملها رغم االستهداف 

»إسرائيل« ترفض مقترحات 
أممية لحماية الفلسطينيين
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نابلس/ االستقالل:
ق���ال المكتب الوطني للدفاع عن األرض 
لمنظمة  التاب���ع  االس���تيطان  ومقاومة 
التحرير إن هناك إجراءات إس���رائيلية 
غير مسبوقة لتس���ريع عمليات تهويد 
مدينة الق���دس، مؤكًدا أن "إس���رائيل" 
تنف���ذ مخطط���ات ض���م عبر مش���اريع 

استيطانية بتشجيع أمريكي.
وأكد المكت���ب في تقريره األس���بوعي 
يوم أم���س، أن حكومة االحتالل تمضي 
قدًما في سياس���ة الضم عبر خلق وقائع 
يومية جديدة وسلس���لة من المشاريع 
التي تنفذها  المتتالية  االس���تيطانية 
على األرض، مستغلة بشكل بشع مظلة 
لالحتالل  األمريك���ي  واالنحي���از  الدعم 

وسياساته االستعمارية التوسعية.
وأوض���ح أن موافقة ما تس���مى ب� "لجنة 

التخطي���ط والبن���اء" التابع���ة لبلدي���ة 
االحتالل في الق���دس على بناء 20 ألف 
وحدة استيطانية بالمدينة تأتي لتسلط 
الضوء من جديد على اس���تثمار حكومة 
وبلدية االحتالل ق���رار االدارة األمريكية 
االعتراف بالقدس عاصمة ل� "إسرائيل" 
ونقل س���فارتها إليها لتس���ريع وتيرة 
العم���ل والمخططات التي تس���تهدف 

تهويد المدينة.
وقال إن هذا االتفاق يؤكد على استثمار 
مبلغ 1.4 مليار ش���يقل إسرائيلي )نحو 
380 مليون دوالر(، في مش���اريع تهدف 
لتطوي���ر البنية التحتية وبن���اء فنادق 
ومناط���ق تجارية وصناعية ف���ي أنحاء 

مختلفة من مدينة القدس.
ويترافق هذا النش���اط االستيطاني مع 
التجمعات  لتهجي���ر  االحتالل  س���عي 

الفلسطينية شرقي القدس في منطقة 
"الخ���ان األحم���ر" تمهيدا للب���دء ببناء 
 ،"E1" منشآت استيطانية ضمن مخطط
وال���ذي يهدف إلى ض���م كتلة "معاليه 
أدوميم" )50 ألف مس���توطن( للمدينة 

المقدسة.
وبحس���ب المكتب الوطني، فقد كثفت 
س���لطات االحتالل في السنوات األخيرة 
من عمليات االس���تيطان وهدم المنازل 

الفلسطينية في شرقي القدس.
وفي السياق، صادقت "لجنة التخطيط 
والبناء" على خطة لبناء كليات عسكرية 
عل���ى أراٍض فلس���طينية واقع���ة ف���ي 
قرية “عي���ن كارم” في الق���دس، رغم 
معارض���ة ش���ديدة من قبل الكنيس���ة 
بس���بب  ورعاياه���ا،  الفرنسيس���كانية 
مخاوف من احتمال تسبب البناء بجفاف 

المياه ف���ي نبع “عين مريم”؛ وهو موقع 
مقّدس بالنسبة للمسيحيين.

وعل���ى صعيد آخ���ر، أوض���ح التقرير أن 
الغربية تبدو أش���به بالس���احة  الضفة 
الخلفية لالحتالل دون أي حساب، حيث 
أنهى جيش االحتالل تدريبات عسكرية 
لقوات لواء “شومرون” في تخوم نابلس، 
والت���ي تحاكي س���يناريوهات مختلفة 
لتجهي���ز الق���وات وتعزي���ز قدراته���ا 

التشغيلية وتنفيذ هجمات.
وش���ارك عش���رات الجن���ود ف���ي تلك 
وتضمن���ت  العس���كرية،  التدريب���ات 
القوات  لتجهيز  مختلفة  سيناريوهات 
وتعزيز القدرات التشغيلية، كما نفذت 
قوات االحتالل مناورات عس���كرية شرق 
جني���ن واقتحم���ت قرية رمان���ة بأعداد 
كبيرة انتشرت بأعداد كبيرة في السفوح 

الجبلي���ة الواقع���ة بين بلدت���ي المطلة 
والمغير شرق جنين.

وبي���ن تقرير المكتب الوطن���ي أنه في 
تحد جديد للقانون الدولي الذي ال يجيز 
تحويل المواقع العسكرية التي اقامها 
االحتالل لغايات أخرى، أعلنت س���لطات 
االحتالل إيداع المخطط التفصيلي رقم 
)323( الذي يستهدف تحويل معسكر 
االحتالل المعروف باسم "روش هبكعا” 
ف���ي محافظة طوباس، إلى مس���توطنة 
باس���م "بترونوت"، ومنح تراخيص بناء 

فيها.
من  سلس���لة  التقري���ر  واس���تعرض 
اإلسرائيلية  واالعتداءات  االنتهاكات 
وممتلكاتهم  الفلس���طينيين  بح���ق 
في الق���دس والضفة خالل األس���بوع 

الماضي.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 أعادت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
ي���وم أمس، فت���ح أبواب المس���جد 
األقصى المبارك، بعد اغالقه في وجه 

المصلين لعدة لساعات.
وادى مئ���ات المصلي���ن صالة الفجر 
داخل المسجد االقصى وباحته بعد 

اعادة فتحه.
وكانت ق���وات االحت���الل قد اغلقت 
عصر الجمعة، جميع ابواب المسجد 
المصلين  االقصى واخرج���ت جميع 
بالق���وة وحرمتهم م���ن اداء صالتي 
المغرب والعشاء داخله، كما اعتدت 
عليهم اثناء صالة العش���اء امام باب 
االس���باط واخرجتهم م���ن المنطقة 

بالقوة.
وطالبت الرئاسة، بضرورة وقف كافة 
اإلجراءات اإلس���رائيلية في المسجد 
األقص���ى، محذرة م���ن تدهور األمور 
بش���كل ال يمكن السيطرة عليه في 

حال مواصلة هذه اإلجراءات.
وأكدت الرئاسة، أن جميع الحفريات 
المس���جد  أساس���ات  تهدد  الت���ي 
األقص���ى مرفوض���ة تمام���ا ويجب 
وقفها، كم���ا أن أية إجراءات لتغيير 
الوض���ع الديني والتاريخي لن تؤدي 
س���وى لمزي���د من تده���ور األوضاع 
والتصعيد، محملة المسؤولية كاملة 
للحكومة اإلس���رائيلية لوقف جميع 

هذه الخطوات الخطيرة والمرفوضة.
من جهتها ح���ذرت حكومة الوفاق 
الوطن���ي م���ن  مخاط���ر التصعي���د 
االحتاللي الجديد في مدينة القدس 
المحتلة، وبشكل خاص العدوان على 
ومالحقة  المبارك،  األقصى  المسجد 
المواطنين ف���ي محيطه، وِفي أحياء 
الق���دس، معتبرة  وأنح���اء مدين���ة 
ذل���ك ضم���ن مخطط���ات االحتالل 
الهادفة للمساس بالمسجد األقصى 
واالستيالء االس���تيطاني االحتاللي 

على  مدينتنا العربية المقدسة.
ب���دوره ادان األردن إغالق "األقصى" 
اإلج���راءات  كل  بوق���ف  وطال���ب 

واالستفزازات بحقه.
وقالت وزيرة الدولة لش���ؤون اإلعالم، 
الناطقة الرس���مية باس���م الحكومة 
"إن  غنيم���ات:  جمان���ة  األردني���ة 
مث���ل ه���ذه الممارس���ات الُمدان���ة 
والمرفوض���ة تنته���ك حرم���ة هذا 
المكان المقّدس وتس���تفز مش���اعر 
الُمصلّي���ن والمس���لمين في جميع 

أنحاء العال���م، كما تمث���ل انتهاكًا 
اللتزامات إس���رائيل، كق���وة قائمة 
باالحت���الل ف���ي القدس الش���رقية، 
بموج���ب القانون الدول���ي والقانون 
اإلنس���اني الدولي، وانته���اكًا أيضًا 
الدولية  والمواثيق  األع���راف  لكافة 
التي تؤكد على ضرورة احترام أماكن 

العبادة للديانات كافة.
وحّملت غنيمات، حكومة إس���رائيل 
ه���ذه  ع���ن  المس���ؤولية  كام���ل 

االستفزازات. وطالبت بوقفها فورًا.

جنين/ االستقالل:
داهمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي يوم أمس الس���بت، بلدات 
يعبد وزبدة وظهر العبد جن���وب مدينة جنين بالضفة الغربية 
المحتلة، وانتش���رت على نقاط مختلفة ف���ي الطريق بين يعبد 

وطولكرم وقامت بنصب حواجز.
وقالت مصادر محلية ل� "االس���تقالل"، إن جنود االحتالل داهموا 
عدة من���ازل في بلدة يعبد جن���وب مدينة جني���ن، منها منزل 
المواطن فتحي الشيخ علي وفتش���وه وحققوا مع ساكنيه، كما 

انتشروا على مدخل البلدة.
وأش���ارت إلى اقتحام قوات االحتالل بلدت���ي زبدة وظهر العبد 
في محيط يعبد وانتشرت في شوارعها في ساعات الليل، فيما 
نصبت حواجز على الطريق بين مفرق مستوطنة "دوتان" وحتى 

مدخل مستوطنة "حرميش" في ذات المنطقة.
وف���ي بلدة عرابة جنوب المدينة، َقّطع المس���توطنون عش���رات 
أش���جار الزيتون تخطى عمرها 15 عام���ًا، تعود للمواطن نظمي 

دهيدي.
وأكدت المصادر أنها ليس���ت المرة األول���ى التي يعتدي فيها 
المستوطنون على أرض المواطن دهيدي المحاذية لمستوطنة 
"دوت���ان" المقام���ة على أراض���ي المدين���ة، إذ س���بق ان َقّطع 

المستوطنون اشجار زيتون قبل أربع سنوات في ذات المنطقة.
وتواص���ل ق���وات االحت���الل مداهماته���ا المس���تمرة للبلدات 
الفلس���طينية بالضفة الغربي���ة المحتل���ة، واقتحامها لبيوت 

المواطنين وقيامها باعتقاالت واسعة في صفوفهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت دائرة األوقاف االسالمية في القدس المحتلة، أن سلطات االحتالل 
اإلس���رائيلي ال تمتلك السيادة على المسجد األقصى كما تحاول فرضه 
مؤخًرا، ضاربة بعرض الحائط الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم 

منذ أمد للمسجد.
وش���ددت دائرة األوقاف في بيان لها، على أنها هي المسؤول الحصري 
عن إدارة جميع ما يتعلق بالمسجد األقصى تحت رعاية ووصاية العاهل 

األردني الملك عبد الله الثاني.
واستنكرت إغالق سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسجد األقصى المبارك 
ومنع المصلين من أداء الصلوات داخل المسجد للمرة الثانية خالل هذا 
الش���هر، محذرة من تداعيات تصرفات ش���رطة االحتالل المتكررة بحق 

المسجد األقصى .

االحتالل يقتحم بلدات 
فلسطينية والمستوطنون 
يقطعون أشجار الزيتون 

أوقاف القدس: سلطات االحتالل 
ال تملك السيادة على األقصى

استنكار رسمي وشعبي وعربي 
االحتالل يعيد فتح أبواب »األقصى« بعد إغالقها لساعات

تقرير: إجراءات إسرائيلية غير مسبوقة لتسريع تهويد القدس

االستقالل/ وكاالت:
أكد وكيل وزارة األوقاف والش���ئون الدينية حس���ن 
الصيفي، أن جميع التحضيرات واإلجراءات الخاصة 
بتصعي���د حجاج قطاع غزة إلى عرف���ة ومنى جاهزة 
وتم���ت على أكمل وجه، مش���ددًا عل���ى ضرورة عدم 
مغ���ادرة أيًا من أعضاء البعثة من مخيم منى إال بعد 

الحصول على إذن من مدير عام الحج والعمرة. 
وقال الصيف���ي خالل لقاء تكريم���ي لجميع أعضاء 
البعثات المرافقة للحج: "المطلوب من جميع أعضاء 
بعثة الحج الفلس���طينية - إداريي���ن ووعاظ وأطباء 
وإعالميين- بذل أقصى جه���د ممكن والتعاون من 

أجل خدمة الحجاج والسهر على راحتهم".

وأوض���ح أن البعث���ة ف���ي البداي���ة واجهت بعض 
الصعوبات لكنه���ا بفضل الخب���رة المتراكمة لدى 
أعضائها تغلبت عليها ب���كل حكمة، قائاًل: "العمل 

الجماعي التعاوني نتيجته دائمًا النجاح".
وعب���ر وكي���ل وزارة األوق���اف عن ش���كره وتقديره 
واحترامه للجنة الحج المشتركة، ودائرة الحج والعمرة 
بالوزارة والطواقم الفنية فيها، وجميع اللجان العاملة 
في البعثة الفلسطينية على ما بذلوه من جهود في 
الفترة السابقة، داعيًا إلى االستمرار في العطاء خالل 

المرحلة المقبلة إلنجاح موسم الحج.
من جهت���ه ق���ال مدير ع���ام الحج والعم���رة عادل 
الصوالحة: "انتهينا من مرحلة هامة تتمثل بوصول 

واس���تقبال وتس���كين الحجاج في الفنادق وتوفير 
الحافالت لنقلهم إلى الحرم وتوفير وجبات الطعام 

والمياه والفواكه لهم".
وأضاف "ونحن بانتظار مرحلة مهمة وحساسة وهي 
تصعيد الحجيج إلى عرفة والنفرة منها إلى مزدلفة 
وم���ن ثم إلى مخي���م منى" مؤك���دًا أن لجنة متابعة 
مخيم���ات منى وعرف���ة اس���تلمت المخيمات وهي 

جاهزة الستقبال الحجاج.
ونوه إلى أنه تم تقس���يم دوام اإلداريين في مخيم 
منى على ثالث فترات من أجل متابعة شئون الحجاج 
وحل أية إشكاليات تواجههم، كما سيتم توفير 15 

حافلة لنقلهم من المخيم إلى الفنادق وبالعكس.

جميع التحضيرات الخاصة بتصعيد حجاج غزة لعرفة ومنى جاهزة

مو�طنون د�خل باحات �مل�شجد �لأق�شى           )�أر�شيف (

2018األحد    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    8143919

وكان عض���و وف���د حركة حماس ف���ي القاهرة 
حس���ام بدران، أكد أن مباحثات القاهرة ركزت 
عل���ى آليات تثبيت وقف إط���اق النار المعلن 
عام 2014 بما يحقق كس���ر الحصار عن قطاع 
غ���زة، وبما يضم���ن رفع المعاناة عن الش���عب 

الفلسطيني.
وأوضح أنه تم االتفاق على استئناف الفصائل 
الوطنية اجتماعاتها في القاهرة بعد إجازة عيد 
األضحى المبارك مباشرة، لمواصلة المباحثات 
وصوال لتحقيق أهداف ش���عبنا ف���ي الوحدة 

وكسر الحصار.
"كان"  اإلس���رائيلية  الب���ث  وأف���ادت هيئ���ة 
أن الس���لطة الفلس���طينية س���توقف جميع 
الميزاني���ات عن قط���اع غزة في ح���ال وقعت 

"إسرائيل" وحماس اتفاق تهدئة. 
وقال مس���ؤول في الس���لطة الفلسطينية الى 
قن���اة "كان": "إننا س���نوقف ف���ورا تحويل 96 
مليون دوالر نرسلها شهريا إلى قطاع غزة، نحن 
لس���نا صرافًا مالي���ًا، إن أرادت حماس التوقيع 

مع دول فلتتحمل المس���ؤولية وحدها، وكحد 
أقصى بأن تطلب 100 ملي���ون دوالر لغزة من 

الواليات المتحدة وقطر".
م���ن جانب آخ���ر، نقل���ت اإلذاع���ة العبرية عن 
ديبلوماس���ي غربي قول���ه: "إن مصر ومبعوث 
األمم المتحدة مادينوف يعتقدون بأن الحجر 
الرئيسي للتقدم بالقضايا الرئيسية المطروحة 

هو المصالحة الفلسطينية".
وتابع الديبلوماسي: "الطريق لتغيير ملموس 
ومش���اريع كبيرة في قط���اع غزة يل���زم عودة 

السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة".

معيقات التهدئة
المحلل السياس���ي وليد المدلل، أكد أن حركة 
حماس تحاول الحص���ول على تهدئة تضمن 
ه���دوءًا لفترة زمني���ة معينة ال يت���م خالها 
اس���تهداف المقاومة الفلسطينية، وفي ذات 

الوقت توفر حياة كريمة للفلسطينيين.
وقال المدل���ل ل�"االس���تقال": »هناك خطوط 

حمراء عريضة ف���ي أي اتفاق تهدئة ال اعتقد 
أن حماس س���تتجاوزها، أهمه���ا عدم فصل 
قطاع غزة عن الضفة الغربية، وعدم المس���اس 
بس���اح المقاومة وأعمالها، لذا أرى أن الوصول 
إلى تهدئة حقيقية سيكون صعبًا خاصة وأن  
االحتال لن تقبل باستمرار تسمين المقاومة 

في ظل أي تهدئة مستقبلية«. 
وفيما يتعلق بتهديدات الس���لطة بحجب 
األموال عن قطاع غزة، رأى المحلل السياسي 
أن الس���لطة الفلس���طينية تريد أن تكون 
ممثًا ش���رعيًا وأبديًا للشعب الفلسطيني 
من خال ش���راء الذم���م بالم���ال، وأضاف: 
"رفض السلطة للتهدئة وتهديدها بحجب 
المال عنها، هو مأسس���ة للفصل الحقيقي 

بين غزة والضفة".
وتابع المدلل: "لماذا ترفض السلطة التهدئة 
في غزة؟ لماذا ال تأتي إلى غزة وتتسلم مهامها 
وتنفذ مش���اريع تنموية في غزة؟ هي ببساطة 
مع عدم كسر  الحصار المفروض على غزة ، ألن 

كس���ره يلقي عليها مس���ؤوليات كبيرة ورصد 
أموال كبيرة من أجل إقامة مشاريع تنموية في 

قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه.
وش���كك المحلل السياس���ي من مصداقية ما 
كش���فت عنه هآرتس، حول ما يتعلق بالجنود 
اإلس���رائيليين المأس���ورين بغزة، خاصة وأن 
حماس أب���دت موقفها الذي تص���ر عليه منذ 
أش���هر وسنوات، وهو عزل الملف عن غيره من 
الملفات والقضاي���ا، وعدم تقديم الخوض في 
أي مفاوضات ح���ول أولئك الجنود قبل اإلفراج 
عن األس���رى الذين اعيد اعتقالهم بعد اإلفراج 

عنهم في صفقة وفاء األحرار.

تردد اإ�سرائيلي
المحل���ل السياس���ي المتخصص في الش���أن 
اإلسرائيلي، انطوان شلحت، يرى أن "إسرائيل" 
ال ت���زال مترددة بش���كل كبير فيم���ا يتعلق 
بقضي���ة الذهاب نحو تهدئ���ة طويلة األمد أو 

حتى محدودة الزمن مع قطاع غزة.

وقال شلحت ل�"االس���تقال": "ال تزال مواضيع 
التهدئ���ة داخل إطار اإلع���ام العبري، إذ يندر 
أن يتحدث مس���ؤول إسرائيلي حول تفاصيل 
التهدئة ومواقف المجل���س الوزاري المصغر 
)الكابينت( مما ي���روج له كبنود للتهدئة مثل 
إقام���ة ميناء ومطار أو ممر مائ���ي لغزة وما إلى 

ذلك".
وأضاف: "لكن بتوقعي، فإن إسرائيل ستطلب 
ضمان أمنه���ا في أي مش���روع تنموي لصالح 
غزة، وليس هذا فحس���ب، بل ستطلب إشرافًا 
إسرائيليًا على المش���اريع االستراتيجية مثل 

الميناء أو المطار".
وأوضح شلحت أن حكومة االحتال بحاجة ماسة 
لمثل هذه التهدئة خاصة في ظل اس���تمرار 
توت���ر األوض���اع األمني���ة في المس���توطنات 
المحاذي���ة للقط���اع، حيث عبر س���كانها عن 
غضبهم إزاء تعطل حياتهم باستمرار بسبب 
صواريخ المقاومة، وحرق محاصيلهم الزراعية 

بسبب البالونات الحارقة.

تهدد بترك المسؤولية كاملة 

»التهدئة«.. هل تبعد السلطة عن غزة أكثر؟!
غزة/ حممود عمر:

ت�ستمر مباحثات التهدئة بني املقاومة 
الفل�سطينية والكيان ال�سهيوين بوا�سطة 

م�سرية، و�سط موقف راف�ض من قبل 
ال�سلطة الفل�سطينية وحركة فتح، فيما ال 
يزال امل�ستوى ال�سيا�سي يف دولة االحتالل 
متحفظًا ك�سف من تفا�سيل هذه املباحثات 

رغم حاجته القوية لهذه التهدئة التي يراد 
منها حتقيق االأمن للم�ستوطنات املحاذية 

لقطاع غزة. وك�سفت �سحيفة »هاآرت�ض« 
العربية، على موقعها االإلكرتوين، عن 

اأبرز بنود اتفاقية التهدئة بني »اإ�سرائيل« 
وغزة، وهي: وقف �سامل الإطالق النار بني 

الطرفني، فتح املعابر وتو�سيع منطقة ال�سيد 
لل�سيادين الفل�سطينيني، توفري امل�ساعدات 

الطبية واالإن�سانية ملواطني قطاع غزة، 
ترتيب م�ساألة االأ�سرى واملفقودين 

وال�سجناء االإ�سرائيليني، تقدمي املعلومات 
الالزمة عن االأ�سرى، واإر�سال جثث »القتلى 

االإ�سرائيليني« اإىل ذويهم، وترميم البنى 
التحتية الوا�سعة يف قطاع غزة بتمويل 

اأجنبي، وبدء املحادثات حول اإن�ساء ميناء 
بحري ومطار لغزة.

غزة/ خالد اشتيوي:
أكد رئيس نادي األس����ير الفلس����طيني قدورة فارس، 
أن م����ا يق����وم به االحتال اإلس����رائيلي بحق النس����اء 
الفلس����طينيات من اعتقال وماحقة واعتداءات عمل 
مدان وهو جزء من العدوان الذي يمارسه تجاه الشعب 
الفلسطيني س����واء في الضفة أو القدس أو قطاع غزة 
وحتى مناطق ال����� 48، دون مراعاة لحرمة امرأة أو طفل 
أو ش����يخ، الفتا الى أن هذا االس����تهداف يهدف إلى 
استنزاف الشعب الفلسطيني واألسرة الفلسطينية 

من خال ممارساته البشعة وجرائمه المتكررة.
وش����دد ف����ارس خال حديث����ه ل�"االس����تقال" من أن 
االحت����ال اإلس����رائيلي لم يتوقف يوم����ا عن اعتقال 
النساء الفلس����طينيات وكذلك ممارسة كل أساليب 
التعذي����ب ضدهن، مش����يرَا إلى انها بات سياس����ة 
ممنهج����ة وليس أمرًا جديدًا في ظ����ل أن منحاه يأخذ 

جانب التصعيد في بعض األحيان .
واعتب����ر فارس أن ما يقوم به االحتال من ممارس����ات 
عدواني����ة تجاه المرأة هو عم����ل إجرامي يتناقض مع 
القانون الدولي ويعكس فاشية االحتال، الفتا الى انه 
يمثل جزءًا من مخطط شامل لكسر إرادة وروح الشعب 

الفلسطيني.

وأض����اف ف����ارس: »أن االحتال ال يس����تهدف المرأة 
بعينها بقدر ما هو يس����تهدف الفكرة، فكرة التمرد 
عل����ى االحتال، وفكرة الحري����ة التي يؤمن بها معظم 
أبناء الشعب الفلسطيني، فإذا وجدت الفكرة في عقل 
رجل أو مرأة بذلك يكون فريس����ة مستهدفة من قبل 

المحتل«.
وأوضح ب����أن المرأة دائمًا ش����ريكة الرجل في النضال 
والمقاومة، مستدركا" ولكن في اآلونة األخيرة تصاعد 
االعتداء على النس����اء لمج����رد التعبير عن آرائهن في 
رفض االحتال، وهذا يعكس مس����توى حالة العمى 

والحق����د والكراهية التي تحكم س����لوك المؤسس����ة 
الصهيونية".

ويذكر أن قوات االحتال قد اعتقلت في اآلونة األخيرة 
6 نس����اء من مدينة الخليل وحدها، وهن: الكاتبة لمى 
خاطر، س����ائدة بدر وهي زوجة النائ����ب في المجلس 
التشريعي عن الخليل محمد بدر، والمحاضرة الجامعية 
س����ونيا الحموري، وعضو مجلس بلدية الخليل سوزان 
العويوي، ودينا الكرمي وهي زوجة الش����هيد نشأت 

الكرمي.
واعتقلت ق����وات االحتال، أول أمس، لعدة س����اعات 
المواطنة نس����رين دوي����ات زوجة النائب المقدس����ي 
المبعد عن مدينة القدس، أحمد عطون، قبل ان تقوم 
باالفراج عنها، فيما اعتقل خال الش����هرين األخيرين 

فقط، 6 نساء من مدينة الخليل وحدها.
كما اعتقلت ق����وات االحتال، قبل أيام، 9 نس����اء في 
أثناء وجودهن في باحات المس����جد األقصى المبارك، 

وأفرجت عنهن مساء ذات اليوم بشروط متعددة.
وبحسب نادي األسير فإن قوات االحتال اعتقلت نحو 
16 ألف امرأة فلسطينية منذ عام 1967، فيما اعتقل 
خال عام 2017م )156( امرأة، و)164( امرأة خال عام 

2016، و)200( امرأة خال عام 2015. 

تصاعدت في اآلونة األخيرة
فارس: اعتقال النساء سياسة ممنهجة تعكس فاشية االحتالل 

قدورة فار�ض

غزة/ االستقال: 
أكد القيادي بحركة الجهاد اإلس���امي أحمد المدلل، أن ثوار مس���يرات العودة وكس���ر 

الحصار ماضون باتجاه تحرير األقصى والقدس من دنس االحتال اإلسرائيلي.
جاء ذلك خال مش���اركته في جمعة "ثوار من أجل القدس واألقصى" في الذكرى ال49 

إلحراق المسجد األقصى، بمخيم العودة شرق مدينة رفح.
وقال القيادي المدلل :"إن الحريق الذي أش���عله المجرمون اإلس���رائيليون في المسجد 
األقصى من���ذ قرابة نصف قرن الزال يش���تعل في قلوب العرب والمس���لمين، كون أن 

الجريمة ال تزال ماثلة أمام عيوننا".
وأضاف "االحتال يواصل مسلس���ل جرائمه باالنتهاكات واالقتحامات والحفريات وطرد 

المقدسيين من أرضهم، وإغاق بوابات المسجد األقصى في وجه المصلين".
ووجه المدلل دعوة لجماهير شعبنا المنتفض لاستمرار بواجبهم تجاه 
القدس، ألن س���يف الجهاد سيظل ُمش���رعًا في وجه العدو اإلسرائيلي، 
مش���ددا على أن جهادنا مس���تمر طالما أن المس���جد األقصى يدنس���ه 

المحتلون.
 وأكد على أن دماء الش���هداء األبطال الذين ارتقوا في مس���يرات العودة ستظل كابوسا 
مرعب���ا ياحق العدو المحتل، منوها إلى أن ه���ذه الدماء الزكية ال يمكن أن تذهب هدرًا؛ 

فهي التي ُتشعل فينا نهج المقاومة.
وشدد المدلل أن كل الخيارات الزائفة ال يمكن أن تعيد لنا المسجد األقصى، مشيرا إلى 

أن نهج التسوية والتطبيع مع المحتل يعطيه مزيدًا من الشرعية.
وحذر القيادي في "الجهاد" مما تس���عى إليه اإلدارة األميركي���ة بقيادة المجرم دونالد 

ترامب لطمس القضية الوطنية والحق الفلسطيني.

المدلل: ثوار العودة ماضون 
باتجاه تحرير األقصى والمقدسات
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وكان عض���و وف���د حركة حماس ف���ي القاهرة 
حس���ام بدران، أكد أن مباحثات القاهرة ركزت 
عل���ى آليات تثبيت وقف إط���اق النار المعلن 
عام 2014 بما يحقق كس���ر الحصار عن قطاع 
غ���زة، وبما يضم���ن رفع المعاناة عن الش���عب 

الفلسطيني.
وأوضح أنه تم االتفاق على استئناف الفصائل 
الوطنية اجتماعاتها في القاهرة بعد إجازة عيد 
األضحى المبارك مباشرة، لمواصلة المباحثات 
وصوال لتحقيق أهداف ش���عبنا ف���ي الوحدة 

وكسر الحصار.
"كان"  اإلس���رائيلية  الب���ث  وأف���ادت هيئ���ة 
أن الس���لطة الفلس���طينية س���توقف جميع 
الميزاني���ات عن قط���اع غزة في ح���ال وقعت 

"إسرائيل" وحماس اتفاق تهدئة. 
وقال مس���ؤول في الس���لطة الفلسطينية الى 
قن���اة "كان": "إننا س���نوقف ف���ورا تحويل 96 
مليون دوالر نرسلها شهريا إلى قطاع غزة، نحن 
لس���نا صرافًا مالي���ًا، إن أرادت حماس التوقيع 

مع دول فلتتحمل المس���ؤولية وحدها، وكحد 
أقصى بأن تطلب 100 ملي���ون دوالر لغزة من 

الواليات المتحدة وقطر".
م���ن جانب آخ���ر، نقل���ت اإلذاع���ة العبرية عن 
ديبلوماس���ي غربي قول���ه: "إن مصر ومبعوث 
األمم المتحدة مادينوف يعتقدون بأن الحجر 
الرئيسي للتقدم بالقضايا الرئيسية المطروحة 

هو المصالحة الفلسطينية".
وتابع الديبلوماسي: "الطريق لتغيير ملموس 
ومش���اريع كبيرة في قط���اع غزة يل���زم عودة 

السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة".

معيقات التهدئة
المحلل السياس���ي وليد المدلل، أكد أن حركة 
حماس تحاول الحص���ول على تهدئة تضمن 
ه���دوءًا لفترة زمني���ة معينة ال يت���م خالها 
اس���تهداف المقاومة الفلسطينية، وفي ذات 

الوقت توفر حياة كريمة للفلسطينيين.
وقال المدل���ل ل�"االس���تقال": »هناك خطوط 

حمراء عريضة ف���ي أي اتفاق تهدئة ال اعتقد 
أن حماس س���تتجاوزها، أهمه���ا عدم فصل 
قطاع غزة عن الضفة الغربية، وعدم المس���اس 
بس���اح المقاومة وأعمالها، لذا أرى أن الوصول 
إلى تهدئة حقيقية سيكون صعبًا خاصة وأن  
االحتال لن تقبل باستمرار تسمين المقاومة 

في ظل أي تهدئة مستقبلية«. 
وفيما يتعلق بتهديدات الس���لطة بحجب 
األموال عن قطاع غزة، رأى المحلل السياسي 
أن الس���لطة الفلس���طينية تريد أن تكون 
ممثًا ش���رعيًا وأبديًا للشعب الفلسطيني 
من خال ش���راء الذم���م بالم���ال، وأضاف: 
"رفض السلطة للتهدئة وتهديدها بحجب 
المال عنها، هو مأسس���ة للفصل الحقيقي 

بين غزة والضفة".
وتابع المدلل: "لماذا ترفض السلطة التهدئة 
في غزة؟ لماذا ال تأتي إلى غزة وتتسلم مهامها 
وتنفذ مش���اريع تنموية في غزة؟ هي ببساطة 
مع عدم كسر  الحصار المفروض على غزة ، ألن 

كس���ره يلقي عليها مس���ؤوليات كبيرة ورصد 
أموال كبيرة من أجل إقامة مشاريع تنموية في 

قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه.
وش���كك المحلل السياس���ي من مصداقية ما 
كش���فت عنه هآرتس، حول ما يتعلق بالجنود 
اإلس���رائيليين المأس���ورين بغزة، خاصة وأن 
حماس أب���دت موقفها الذي تص���ر عليه منذ 
أش���هر وسنوات، وهو عزل الملف عن غيره من 
الملفات والقضاي���ا، وعدم تقديم الخوض في 
أي مفاوضات ح���ول أولئك الجنود قبل اإلفراج 
عن األس���رى الذين اعيد اعتقالهم بعد اإلفراج 

عنهم في صفقة وفاء األحرار.

تردد اإ�سرائيلي
المحل���ل السياس���ي المتخصص في الش���أن 
اإلسرائيلي، انطوان شلحت، يرى أن "إسرائيل" 
ال ت���زال مترددة بش���كل كبير فيم���ا يتعلق 
بقضي���ة الذهاب نحو تهدئ���ة طويلة األمد أو 

حتى محدودة الزمن مع قطاع غزة.

وقال شلحت ل�"االس���تقال": "ال تزال مواضيع 
التهدئ���ة داخل إطار اإلع���ام العبري، إذ يندر 
أن يتحدث مس���ؤول إسرائيلي حول تفاصيل 
التهدئة ومواقف المجل���س الوزاري المصغر 
)الكابينت( مما ي���روج له كبنود للتهدئة مثل 
إقام���ة ميناء ومطار أو ممر مائ���ي لغزة وما إلى 

ذلك".
وأضاف: "لكن بتوقعي، فإن إسرائيل ستطلب 
ضمان أمنه���ا في أي مش���روع تنموي لصالح 
غزة، وليس هذا فحس���ب، بل ستطلب إشرافًا 
إسرائيليًا على المش���اريع االستراتيجية مثل 

الميناء أو المطار".
وأوضح شلحت أن حكومة االحتال بحاجة ماسة 
لمثل هذه التهدئة خاصة في ظل اس���تمرار 
توت���ر األوض���اع األمني���ة في المس���توطنات 
المحاذي���ة للقط���اع، حيث عبر س���كانها عن 
غضبهم إزاء تعطل حياتهم باستمرار بسبب 
صواريخ المقاومة، وحرق محاصيلهم الزراعية 

بسبب البالونات الحارقة.

تهدد بترك المسؤولية كاملة 

»التهدئة«.. هل تبعد السلطة عن غزة أكثر؟!
غزة/ حممود عمر:

ت�ستمر مباحثات التهدئة بني املقاومة 
الفل�سطينية والكيان ال�سهيوين بوا�سطة 

م�سرية، و�سط موقف راف�ض من قبل 
ال�سلطة الفل�سطينية وحركة فتح، فيما ال 
يزال امل�ستوى ال�سيا�سي يف دولة االحتالل 
متحفظًا ك�سف من تفا�سيل هذه املباحثات 

رغم حاجته القوية لهذه التهدئة التي يراد 
منها حتقيق االأمن للم�ستوطنات املحاذية 

لقطاع غزة. وك�سفت �سحيفة »هاآرت�ض« 
العربية، على موقعها االإلكرتوين، عن 

اأبرز بنود اتفاقية التهدئة بني »اإ�سرائيل« 
وغزة، وهي: وقف �سامل الإطالق النار بني 

الطرفني، فتح املعابر وتو�سيع منطقة ال�سيد 
لل�سيادين الفل�سطينيني، توفري امل�ساعدات 

الطبية واالإن�سانية ملواطني قطاع غزة، 
ترتيب م�ساألة االأ�سرى واملفقودين 

وال�سجناء االإ�سرائيليني، تقدمي املعلومات 
الالزمة عن االأ�سرى، واإر�سال جثث »القتلى 

االإ�سرائيليني« اإىل ذويهم، وترميم البنى 
التحتية الوا�سعة يف قطاع غزة بتمويل 

اأجنبي، وبدء املحادثات حول اإن�ساء ميناء 
بحري ومطار لغزة.

غزة/ خالد اشتيوي:
أكد رئيس نادي األس����ير الفلس����طيني قدورة فارس، 
أن م����ا يق����وم به االحتال اإلس����رائيلي بحق النس����اء 
الفلس����طينيات من اعتقال وماحقة واعتداءات عمل 
مدان وهو جزء من العدوان الذي يمارسه تجاه الشعب 
الفلسطيني س����واء في الضفة أو القدس أو قطاع غزة 
وحتى مناطق ال����� 48، دون مراعاة لحرمة امرأة أو طفل 
أو ش����يخ، الفتا الى أن هذا االس����تهداف يهدف إلى 
استنزاف الشعب الفلسطيني واألسرة الفلسطينية 

من خال ممارساته البشعة وجرائمه المتكررة.
وش����دد ف����ارس خال حديث����ه ل�"االس����تقال" من أن 
االحت����ال اإلس����رائيلي لم يتوقف يوم����ا عن اعتقال 
النساء الفلس����طينيات وكذلك ممارسة كل أساليب 
التعذي����ب ضدهن، مش����يرَا إلى انها بات سياس����ة 
ممنهج����ة وليس أمرًا جديدًا في ظ����ل أن منحاه يأخذ 

جانب التصعيد في بعض األحيان .
واعتب����ر فارس أن ما يقوم به االحتال من ممارس����ات 
عدواني����ة تجاه المرأة هو عم����ل إجرامي يتناقض مع 
القانون الدولي ويعكس فاشية االحتال، الفتا الى انه 
يمثل جزءًا من مخطط شامل لكسر إرادة وروح الشعب 

الفلسطيني.

وأض����اف ف����ارس: »أن االحتال ال يس����تهدف المرأة 
بعينها بقدر ما هو يس����تهدف الفكرة، فكرة التمرد 
عل����ى االحتال، وفكرة الحري����ة التي يؤمن بها معظم 
أبناء الشعب الفلسطيني، فإذا وجدت الفكرة في عقل 
رجل أو مرأة بذلك يكون فريس����ة مستهدفة من قبل 

المحتل«.
وأوضح ب����أن المرأة دائمًا ش����ريكة الرجل في النضال 
والمقاومة، مستدركا" ولكن في اآلونة األخيرة تصاعد 
االعتداء على النس����اء لمج����رد التعبير عن آرائهن في 
رفض االحتال، وهذا يعكس مس����توى حالة العمى 

والحق����د والكراهية التي تحكم س����لوك المؤسس����ة 
الصهيونية".

ويذكر أن قوات االحتال قد اعتقلت في اآلونة األخيرة 
6 نس����اء من مدينة الخليل وحدها، وهن: الكاتبة لمى 
خاطر، س����ائدة بدر وهي زوجة النائ����ب في المجلس 
التشريعي عن الخليل محمد بدر، والمحاضرة الجامعية 
س����ونيا الحموري، وعضو مجلس بلدية الخليل سوزان 
العويوي، ودينا الكرمي وهي زوجة الش����هيد نشأت 

الكرمي.
واعتقلت ق����وات االحتال، أول أمس، لعدة س����اعات 
المواطنة نس����رين دوي����ات زوجة النائب المقدس����ي 
المبعد عن مدينة القدس، أحمد عطون، قبل ان تقوم 
باالفراج عنها، فيما اعتقل خال الش����هرين األخيرين 

فقط، 6 نساء من مدينة الخليل وحدها.
كما اعتقلت ق����وات االحتال، قبل أيام، 9 نس����اء في 
أثناء وجودهن في باحات المس����جد األقصى المبارك، 

وأفرجت عنهن مساء ذات اليوم بشروط متعددة.
وبحسب نادي األسير فإن قوات االحتال اعتقلت نحو 
16 ألف امرأة فلسطينية منذ عام 1967، فيما اعتقل 
خال عام 2017م )156( امرأة، و)164( امرأة خال عام 

2016، و)200( امرأة خال عام 2015. 

تصاعدت في اآلونة األخيرة
فارس: اعتقال النساء سياسة ممنهجة تعكس فاشية االحتالل 

قدورة فار�ض

غزة/ االستقال: 
أكد القيادي بحركة الجهاد اإلس���امي أحمد المدلل، أن ثوار مس���يرات العودة وكس���ر 

الحصار ماضون باتجاه تحرير األقصى والقدس من دنس االحتال اإلسرائيلي.
جاء ذلك خال مش���اركته في جمعة "ثوار من أجل القدس واألقصى" في الذكرى ال49 

إلحراق المسجد األقصى، بمخيم العودة شرق مدينة رفح.
وقال القيادي المدلل :"إن الحريق الذي أش���عله المجرمون اإلس���رائيليون في المسجد 
األقصى من���ذ قرابة نصف قرن الزال يش���تعل في قلوب العرب والمس���لمين، كون أن 

الجريمة ال تزال ماثلة أمام عيوننا".
وأضاف "االحتال يواصل مسلس���ل جرائمه باالنتهاكات واالقتحامات والحفريات وطرد 

المقدسيين من أرضهم، وإغاق بوابات المسجد األقصى في وجه المصلين".
ووجه المدلل دعوة لجماهير شعبنا المنتفض لاستمرار بواجبهم تجاه 
القدس، ألن س���يف الجهاد سيظل ُمش���رعًا في وجه العدو اإلسرائيلي، 
مش���ددا على أن جهادنا مس���تمر طالما أن المس���جد األقصى يدنس���ه 

المحتلون.
 وأكد على أن دماء الش���هداء األبطال الذين ارتقوا في مس���يرات العودة ستظل كابوسا 
مرعب���ا ياحق العدو المحتل، منوها إلى أن ه���ذه الدماء الزكية ال يمكن أن تذهب هدرًا؛ 

فهي التي ُتشعل فينا نهج المقاومة.
وشدد المدلل أن كل الخيارات الزائفة ال يمكن أن تعيد لنا المسجد األقصى، مشيرا إلى 

أن نهج التسوية والتطبيع مع المحتل يعطيه مزيدًا من الشرعية.
وحذر القيادي في "الجهاد" مما تس���عى إليه اإلدارة األميركي���ة بقيادة المجرم دونالد 

ترامب لطمس القضية الوطنية والحق الفلسطيني.

المدلل: ثوار العودة ماضون 
باتجاه تحرير األقصى والمقدسات
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي

الإدارة العامة لأمالك احلكومة

إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية 
لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

ُيعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة ألمالك الحكومة الس���يد / محمد 
حسن حمدونة ويحمل هوية رقم 916857634 لنقل ملكية ما مساحته 
)288 م2( إلى اس���م / ليلى طه أحمد حمدونة هوية رقم 916857626 
في المقس���م )333( المربع )67( القس���مية )1375( في القطعة )978( 
أراضي مشروع الشيخ رضوان التي آلت إليها بالشراء من السيدة / حليمة 
خليل حرب أبو ش���رخ هوية رقم 905230611 والتي آلت إليها بموجب 
عقد اتفاق تطوير وايجارة طويلة زمن االحتالل فمن له اعتراض في هذا 
الش���أن عليه التقدم باعتراض إل���ى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة في 
س���لطة األراضي خالل مدة أقصاها 15 يومًا م���ن تاريخ هذا اإلعالن وإال 

سيتم السير في إجراءات المعاملة ونقل الملكية حسب األصول.
التاريخ 2018/8/14

الأ�ستاذ / موفق حممد علوان
مدير عام اأمالك احلكومــة

وعّبر المجل���س في بيانه الختامّي عن رفضه لما تس���مى "صفقة 
القرن"، وغيرها من المس���ميات األخرى، واعتب���ار اإلدارة األمريكية 
ش���ريًكا لالحتالل، واالس���تمرار بقطع العالقات السياس���ية معها 
لحين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس والالجئين 

واالستيطان.
وش���ّدد المجلس على رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة 
إلى فصل قطاع غ���زة عن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة 
القدس العاصمة األبدية، على اعتبار ذلك جزءًا من "صفقة القرن".

وأكد أن التهدئة مع "إس���رائيل" )في قطاع غزة( مسؤولية وطنية 
لمنظمة التحرير باعتبارها ممثاًل شرعًيا وحيًدا للشعب الفلسطيني 
وليس عم���اًل فصائلًيا، وفقًا للمب���ادرة المصرية لوق���ف العدوان 
اإلس���رائيلي عل���ى القطاع )ع���ام 2014(، معتبًرا اقتراح مش���اريع 
إنس���انية وموانئ ومطارات خارج حدود فلسطين تدميًرا للمشروع 

الوطني وتصفية القضية الفلسطينية.
وأق���ّر "المركزي" ف���ي ذيل بيانه الختامي التوصي���ات المقدمة له 
من تنفيذية المنّظمة بتنفيذ ق���رارات المجلس الوطني، وتقديم 
مش���روع متكامل مع جداول زمني���ة، يتضمن تحدي���د العالقات 
السياس���ية واالقتصادية واألمنية مع االحتالل، بما يش���مل وقف 
التنس���يق األمني، واالنف���كاك االقتصادي )اتف���اق باريس(، على 

أس���اس ما وصف البيان "تحديد ركائ���ز وخطوات عملية للبدء في 
عملية االنتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقالل الدولة ذات 

السيادة".
وجاء انعقاد دورة المجلس المركزي  في ظل غياب حركتي "حماس" 
و"الجه���اد اإلس���المي"، وفصائل من منظمة التحري���ر )الجبهتان 

الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية(.
كما تزامن ه���ذا االنعقاد مع لقاءات تش���اورية تعقدها وفود من 
الفصائل بالقاهرة – باس���تثناء حركة فتح – للتباحث حول كيفية 
كسر حصار "إسرائيل"، وتثبيت التهدئة في قطاع غزة، استكمااًل 

لالّتفاق الموقع عام 2014، في العاصمة المصرية. 

يعك�س ال�ستبداد
حركة المقاومة اإلس���المية )حماس(، اعتبرت أن مخرجات جلس���ة 
المرك���زي اإلقصائية ال تنس���جم مع تطلعات وتضحيات ش���عبنا 

الفلسطيني، وفق تعبيرها.
وقال المتحّدث باس���م الحركة عبد اللطيف القانوع ل�"االستقالل": 
"إن مخرج���ات المركزي لن يكتب لها النجاح؛ ألنها تفتقد للتوافق 

الوطني، وال تنسجم مع تطلعات شعبنا وتضحياته".
وشّدد القانوع على أن "انعقاد المجلس بهذه الطريقة اإلقصائية، 

التي تعكس حالة االستبداد السياسي، ال يمثل إاّل فريق السلطة 
وحركة فتح".

خميبة لالآمال 
أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فوصفت قرارات الدورة 
ال���� 29 للمجلس المرك���زي ب�� "المخّيبة لآلمال كم���ا كان متوقًعا"، 
معتبرًة الحديث ع���ن جداول زمنية لتطبيق ما ت���م التوافق عليه 
في قرارات المجالس السابقة )المركزي والوطني( "ليس إاّل مدخاًل 

للمراوحة في المكان والهروب من استحقاقات طال انتظارها".
وق���ال عضو المكتب السياس���ي للجبهة طالل أب���و ظريفة: "دورة 
المرك���زي لم ت���أت بجديد، في ظ���ل غياب لق���رارات ملزمة بوضع 
قرارات المجلس الوطني السابقة، وفّك االرتباط مع االحتالل موضع 
التطبيق؛ ما يعني أن قيادة الس���لطة المتنفذة تصّر على الدوران 

في ذات الحلقة".
وأّكد أبو ظريفة ل�"االس���تقالل" أن اس���تمرار الس���لطة إدارة الشأن 
الفلس���طيني بتغييب قرار المؤسس���ات لن يمّك���ن من مجابهة 
"صفق���ة القرن"، الفًتا إل���ى أنها "تطمح بإدخال تحس���ينات على 

الصفقة؛ لتجد لها موقًعا".
 وتاب���ع: "لذلك بقيت إجراءات الس���لطة العقابي���ة على قطاع غزة 

مفروض���ة، ولم يتخذ قرار برفعها، بل وربم���ا يكون هناك عقوبات 
جديدة أيًضا".

وبين أن الجبهة الديمقراطية إلى جانب الفصائل األخرى ستواصل 
الضغط السياسي والش���عبي؛ لوقف قيادة السلطة عن "اإلقصاء" 
الممارس من جانبها، بدعوة اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير 
لالجتماع؛ إلعادة بناء النظام السياس���ي الفلس���طيني )الس���لطة 
والمنّظمة(، على قاعدة االنتخابات الش���املة، واستناًدا لالتفاقيات 

السابقة بالقاهرة وبيروت )2011، 2017(.

ل قيمة لها
من جانبه، الكاتب والمحّلل السياس���ي البروفيس���ور عبد الس���ّتار 
قاس���م، رأى أن عقد جلس���ة المركزي، ومن قبلها جلس���ة المجلس 

الوطني، دون حضور ومشاركة الفصائل كاّفة، ليس لها قيمة. 
وأّكد قاسم ل�"االس���تقالل" أن تعّنت رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عّباس على عقد "المركزي" بشكل منفرد، تعزيز لالنقسام، 
وتعميق للخالفات في الس���احة الفلس���طينية، مستبعًدا أن ترى 
مخرجات المجلس طريقها للتنفيذ. وأشار إلى أنه إذا ما أراد عّباس 
تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني فإن عليه إلغاء اّتفاق "أوسلو"، 

ووقف التنسيق األمني مع االحتالل "اإلسرائيلي". 

مخرجات »المركزي« برام الله .. دوران في نفس المكان!

غزة/ قا�سم الأغا: 
مل تتجاوز خمرجات الدورة الـ29 للمجل�س 

املركزي ملنظمة التحرير الفل�سطينية 
توّقعات ال�ّسا�سة واملراقبني، فاملخرجات 

وكما عادة كل اجتماع لـ »القيادة« مل تت�سمن 
ا �سد  ال�سروع باأّية خطوات عملية، خ�سو�سً

كل ما هو متعلق بالحتالل وممار�ساته 
العدوانية �سد الفل�سطينيني. 

واأُ�سدل ال�ستار، اأم�س الأول، على اجتماعات 
دورة »املركزي« برام اهلل، التي ا�ستمرت 

ثالثة اأيام، وحملت ا�سم: »ال�سهيدة رزان 
النجار والنتقال من ال�سلطة اإىل الدولة«، 

اإذ متّخ�س عنها بيان ختامي، ُجددت فيه 
الدعوات والقرارات باإعادة تقييم العالقات 

ال�سيا�سية والقت�سادية ووقف التن�سيق 
الأمني مع الحتالل »الإ�سرائيلي«.

رام الله/ االستقالل:
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية تيسير خالد إلى إجراء انتخابات 
عامة رئاس���ية وتش���ريعية وأخرى للمجلس 
الوطني الفلسطيني؛ لتجاوز حالة "االنقسام 
السياس���ية  الحياة  الذي أفس���د  األس���ود" 

والدستورية الفلسطينية.
وطال���ب خال���د في بي���ان صحف���ي وصلت 
االس���تقالل نس���خة منه، يوم أمس السبت، 
بضرورة إجراء االنتخابات على أس���اس قانون 

انتخاب���ات موحد عص���ري وديمقراطي وفقا 
للتمثيل النسبي الكامل.

ورأى أن التج���ارب الت���ي مرت به���ا حوارات 
المصالحة بي���ن حركتي "فت���ح" و"حماس" 
أثبتت أن الحل الوحيد إلنهاء االنقس���ام هو 
"تطبيق التفاهم���ات التي عّطلتها المصالح 
الفئوية واألنانية الضيقة وخاصة تفاهمات 
الرابع من ماي���و 2013 التي قضت بانتخاب 

مجلس وطني جديد في الوطن والشتات".
وبّي���ن عضو المكت���ب السياس���ي للجبهة 

الديمقراطي���ة لتحرير فلس���طين أنه يجب 
أن يس���بق االنتخاب���ات تش���كيل حكوم���ة 
وح���دة وطنية تع���دُّ لالنتخابات الرئاس���ية 
والتش���ريعية ف���ي موعد ال يتج���اوز نهاية 
العام أو مطلع العام القادم جنًبا إلى جنب مع 

تشكيل مجلس وطني جديد.
ودع���ا أن يك���ون ق���وام المجل���س الوطني 
الجدي���د 350 عض���ًوا )150 م���ن الداخل + 
200 م���ن الخ���ارج( بموجب نظ���ام التمثيل 
النسبي الكامل، يفتح الطريق أمام عقد دورة 

توحيدية في م���كان يتم التوافق عليه بين 
الجميع.

ة لعقد  وأكد خالد على الحاجة الوطنية الُملحَّ
بتشكيلتها  الفلس���طينية  القيادة  اجتماع 
المتعارف عليها وفق التقاليد واألعراف التي 
توافقت عليها الفصائل في محطات النضال 
والتح���والت الصعبة، بحيث تضم إلى جانب 
األمناء العامين للفصائل اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير ورئي���س المجلس الوطني 

والشخصيات المستقلة.

وجدد خالد الدعوة لمغادرة سياسة "المراوحة 
في المكان"، والبدء بتطبيق قرارات المجلس 
المركزي لمنظمة التحرير الفلسطيني، وفي 
مقدمتها وقف التنسيق األمني مع االحتالل، 
وتحرير االقتصاد الفلس���طيني من التبعية 
لالقتصاد االس���رائيلي، وخطوات مدروس���ة 
للتح���رر م���ن قيود أوس���لو؛ ليصب���ح ممكًنا 
مواجهة صفق���ة القرن األميركي���ة وقانون 
القومية وغيره من قوانين التمييز العنصري 

االسرائيلية.

تيسير خالد يدعو إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني

القاهرة/ االستقالل:
 أصدرت س���فارة فلس���طين بالقاهرة توضيحا حول دور 
السفارة في رعاية جرحى مسيرات العودة، ردا على ما جاء 

في إحدى الصحف حول دور السفارة.
واوضحت السفارة في بيان لها، ان القيادة المصرية قررت 
منذ اللحظات االولى فتح أبواب المستش���فيات المصرية 

للجرحى الفلسطينيين منذ شهر حزيران الماضي.
وقام سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح بالتواصل 
مع وزيرة الصحة المصرية د. هالة زايد، ومستشار الوزيرة 
للحاالت والطب الحرج د. ش���ريف وديع، من أجل التنسيق 
فيما يتعلق بتأمين دخول جرحى مسيرات العودة الذين 

وصلوا إلى العريش عبر منفذ رفح البري.
وأقيمت لجان الطوارئ في مستش���فى العريش بتكليف 
من وزارة الصحة المصرية، وقامت الس���فارة بالتنس���يق 
معها فيما يختص بتحويل الجرحى الى المستش���فيات 
المختص���ة كل حس���ب وضع���ه الصح���ي، بالنق���ل من 
مستشفى العريش الى مستشفيات القاهرة، بالرغم من 

عدم التنس���يق المسبق بين س���فارة فلسطين والجهات 
الفلسطينية في غزة قبل قدومهم الى مصر.

وأكد البيان، أن الس���فارة لم تتوان عن التنسيق مع مدير 
عام مستشفى العريش لمعرفة عدد الحاالت التى وصلت 
هناك، ونسقت مع رئيس العمليات المركزية ومستشار 
الوزير للح���االت الحرجة د. وديع، وعق���ب وصولهم نقاط 
االخالء ف���ي العريش، قامت الس���فارة بعمل حلقة وصل 
للتنس���يق مع غرفة العمليات الفرعية ث���م المركزية في 
محافظة القاهرة لتوزيع المرضى على المشافي المصرية، 
حتى انها قامت بالتنسيق مع مكتب وزيرة الصحة الختيار 
الجراحين لكل حالة.  وأش���ار البيان، إل���ى أنه فور وصول 
الجرحى وذويهم الى المستشفيات المصرية، قام السفير 
اللوح بتعليمات الرئيس محمود عباس، بالتوجه الى كافة 
المستشفيات التي تستضيف الجرحى، لالطمئنان على 
وضعه���م الصحى والعالج ال���ذي يتلقونه والوقوف على 

مطالبهم ورعايتهم.
ونظم السفير بصحبة مستش���اري وكوادر السفارة، أكثر 

من زيارة دورية للجرحى فور وصول الحاالت المس���تجدة، 
وحرص عل���ى تواصلهم مع الملحقي���ة الطبية لوضعهم 
ف���ي صورة أية عقبات تس���تجد عليهم لحله���ا، حتى ان 
السفارة قامت بتوفير سكن لذويهم عقب انتهاء رحلتهم 

العالجية لحين عودتهم الى الوطن بسالم.
وذكر البي���ان، أن الملحقية الطبية بالس���فارة لن تتوقف 
عن متابعة التنسيق مع وزارة الصحة المصرية واألجهزة 
المعنية المصرية فيما يتعلق بجرحى قطاع غزة سواء من 
خالل المستشار الطبي د . حسام طوقان والسفير شخصيا 
لمتابعة أحوال الجرحى داخل المستش���فيات المقصودة 

في القاهرة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم.
وأكدت الس���فارة أن جهود الجانبين المصري والفلس���طيني 
مازالت مستمرة من أجل التنسيق بين مستشفيات جمهورية 
مصر العربية والجرحى الفلسطينيين الذين يصلون من قطاع 
غزة إلى مصر لتلقي العالج، مؤكدة حرص القيادة الفلسطينية 
على معالج���ة الجرحى ومتابع���ة أوضاعه���م الصحية حتى 

شفائهم التام والعودة إلى الوطن سالمين معافين.

توضيح من سفارة فلسطين بالقاهرة حول جرحى مسيرات العودة

) APA images(     املجل�س املركزي ملنظمة التحرير الفل�سطيني

غزة / �سماح املبحوح: 
اأب��دى عدد من اأه��ايل الطلبة يف مدار�س وكال��ة غوث وت�سغيل 
الالجئ��ن »اأونروا« تخوفهم الكبري من جل��وء اإدارة الوكالة مع 
ب��دء العام الدرا�سي اجلدي��د اإىل زيادة عدد الطلبة يف الف�سل 

الواحد واتخاذ اإجراءات اأخرى تنعك�س على م�ستوى التح�سيل 
الدرا�س��ي للمتفوقن منها انهاء عقود عدد من املعلمن، واحالة 
ع��دد اآخ��ر للتقاع��د، بع��د العجز امل��ايل الذي تع��اين منه منذ 
بداي��ة الع��ام اجلاري.  فمن��ذ بداي��ة ق��رار الإدارة الأمريكية 

جتميد وا�سنطن 300 مليون دولر من اأ�سل م�ساعدتها البالغة 
365 ملي��ون دولر، ت�سل��م ع�سرات املوظف��ن ب�«اأونروا« قرار 
الف�سل النهائي واإنهاء اخلدمة والتحويل لعقود جزئية؛ ب�سبب 

العجز املايل الذي تعاين منه »اأونروا« يف الفرتة الأخرية.

2018األحد    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    8143919

دولة فل�سطن
�سلطة الرا�سي   

الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية  

إعالن لتسجيل أراضي " مال غير منقول"
تسجياًل مجددًا صادرًا عن دائرة التسوية

بشان معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان السيد/ شعبان عبد الفتاح أحمد أحمد قد تقدم لتسجيل المال 
غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال مجددا 
وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه 
ان يتق���دم باعتراضه الخطي الى دائرة التس���وية بس���لطة االراضي خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
1-اسم وعنوان طالب التسجيل : شعبان عبد الفتاح أحمد أحمد    من سكان غزة

2- اسم المدينة او القرية : وادي السلقا
والواقع���ة : بالقرب من  3-اسم موقع االرض: عشيرة السميري السبع  

محطة السميري للبنزين 
رقم القسيمة : 1 "مالية  4- رقم القطعة : 59 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(  

" )حسب ادعاء المواطن(
الحصة : كامال       نوع األرض : ميري المساحة :1280 م2 

5- الحدود بموجب المخطط
ش���مااًل : أرض السيد / خالد حس���ن علي أبو دغيم + أرض السيد / إبراهيم عبد 

الرؤوف إبراهيم البطراوي
جنوبًا : أرض السيد / نظمي محمود عبد الرحمن أبو دية 

شرقًا : شارع هيكلي بعرض 12م
غربًا : أرض السيد /  تيسير سعيد سليمان أبو سليسل

6- كيفية األيلولة لطالب التسجيل : بطريق الشراء من ياسر سعيد سليمان أبو 
سليسل والتي آلت إليه بطريق الشراء من عبد الله سليمان أحمد السميري والتي 
آلت إليه بطريق الشراء من عبد الرحيم سليمان أحمد السميري والمسجلة باسم 
عبد الله سليمان أحمد السميري وعبد الرحيم سليمان أحمد السميري لدى اإلدارة 

العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.
تحريرًا في :  16/ 8 / 2018م

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

دولة فل�سطن
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة

 في الدعوى المدنية رقم 500 / 2017 
في الطلب المدني رقم 1473 / 2018

أمام السادة القضاة / القاضي عوض الله عوض الله – قاضي محكمة البداية
سكرتارية / نرمين داود

المدعيان /1-هاش���م خليل هاشم الش���رفا – من غزة الرمال ويحمل هوية 
رقم 900189325 2-محمد خليل هاش���م الش���رفا – من غزة الرمال ويحمل 
هوي���ة رقم 900538737 وكالؤه المحامون / محمد عادل بسيس���و وحلمي 
وليد الحايك وعبد الله خالد السقا وتامر فتحي األشرم- من غزة دوار أنصار 

شارع القدس مقابل عمارة األوقاف
المدعى عليهم / 1-سليمان داوود حسين الشرفا – من غزة تل الهوى شرق مطعم 
الدار برج الظافر بجوار فيال أبو مذكور 2-ليلى خليل محمد أبو س���مرة )الشرفا بعد 

الزواج( من غزة تل الهوى شرق مطعم الدار برج الظافر بجوار فيال أبو مذكور
قيمة الدعوى )86000 دينار(  ستة وثمانون ألف  نوع الدعوى : تنفيذ عيني 

دينار أردني
جلسة يوم األربعاء 2018/7/12 تاريخ اإليداع 2017/5/3   

الحضور / حضر أ. تامر األش���رم مناب���ًا عن وكيل المدعيين ولم يحضر المدعى 
عليهم لسبق السير بحقهم حضوريًا 

باسم الشعب العربي الفلسطيني /// الحك�����م ///
حكم���ت المحكمة بتنفيذ عق���د االتفاق على بيع ضمن المب���رز )م /2 عدد 8( 
والمحرري���ن األول بتاريخ 1995/5/30 بين مورث المدعى عليه الثالث والمدعى 
علي���ه الرابع كبائعي���ن وبين المدعيين كمش���ترين والثاني المح���رر بتاريخ 
2017/4/20 بين المدعى عليه الرابع كبائع والمدعيين كمشترين تنفيذًا عينيًا 
وذلك بش���طب المس���احة المباعة فيهما وقدرها 1139 م2 ألف ومائة وتسع 
وثالثون متر مربع من أرض القسيمة رقم 140 بالقطعة رقم 978 أراضي جباليا 
المعروفة الغابة وذلك عن اسم المدعى عليه األول وتسجيلها باسم المدعيين 
مناصفة واش���عار دائ���رة الطابو بغزة بذل���ك وتضمين المدعيين بالرس���وم 

والمصاريف وأتعاب المحاماة.
حكمًا صدر وُأفهم علنًا بتاريخ 2017/7/12 

قا�سي حمكمة بداية غزة
عو�س اهلل عو�س اهلل

العج���ز المالي الذي تعاني منه " أونروا " منذ عدة أش���هر 
دفعها التخاذ جملة م���ن التقليصات في مجال التعليم، 
كتعلي���ق االلتزام بالتدري���ب أو ورش العم���ل ، وتعليق 
االعتم���اد المالي ف���ي الموازنة العامة للع���ام الجاري ألي 
نوع جديد من الخدمات واألنش���طة، ع���دا تعليق االلتزام 
بالتعويض المالي عن العمل االضافي لجميع الموظفين ، 

المقدر عددهم اإلجمالي بنحو 30 ألف موظف.
وقالت وكال���ة األمم المتحدة إلغاثة وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين "اونروا"، الخميس الماضي، إنها ستفتح 
مدارس���ها في الشرق األوس���ط في موعدها هذا الشهر، 
وذل���ك رغم العج���ز الناجم عن وقف التموي���ل األميركي 

للوكالة.
وأوضحت جلس���ة اس���تثنائية للجنة االستش���ارية في 
العاصمة األردنية عمان ، أن العام الدراسي لطالب وطالبات 
"اونروا" البال���غ عددهم  526 ألفا س���يبدأ في موعده في 
الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة واألردن 
ولبنان وس���وريا ، مبينا أن المعلمين والطالب سيعودون 
إلى 711 مدرس���ة ف���ي الموعد المحدد، وهو في التاس���ع 

والعشرين من الشهر الجاري .
ويتلق���ى ربع ملي���ون طالب فلس���طيني في قط���اع غزة 
تعليمهم بمدارس الوكالة البالغة 275 مدرسة في القطاع.

الطلبة ال�سحايا 
أم أحمد ن���ور عبرت عن مخاوفها من زي���ادة عدد الطالب 
في الفصل الدراس���ي وتراجع مستوى التحصيل العلمي 
ألبنائها األربعة، في حال اتخذت "اونروا" هذا اإلجراء بعد 

التقليصات في اعداد الموظفين.
وأوضحت ن���ور ل�"االس���تقالل" أن زيادة ع���دد الطلبة في 
الفصل الدراسي الواحد عن الحد المعمول به في السنوات 

الدراس���ية السابقة ، س���يزيد اإلرهاق على المعلمين مما 
يدفعهم  لشرح المواد الدراسية بسرعة ودون تركيز . 

وبينت أنه في حال عملت " اونروا " على زيادة عدد الطلبة، 
فإنها ستضطر رغم تفوق أبنائها في المراحل االبتدائية 
واإلعدادية إلى تس���جيلهم في مرك���ز تعليمي للدروس 

الخصوصية ، كي يحافظوا على تفوقهم .

خماوف كبرية
وحال أم محم���د النعيزي لم يكن أفضل من س���ابقتها ، 
فمخاوفها من بدء العام الدراس���ي الجديد تزداد يوما بعد 

اآلخر ، في ظل استمرار العجز المالي ل� "أونروا" والتقليص في 
عدد الموظفين .

وأشارت النعيزي ل�"االستقالل" الى أنه بالرغم من اعداد الطلبة 
خالل األعوام السابقة بالفصل الدراسي الواحد والتي لم تتجاوز 
األربعين طالبًا، فإن التركيز لم يكن كبيرًا من الطالب خالل شرح 
المواد الدراسية وكذلك تجاهل عدد كبير من المعلمين لعدد 

من الطلبة لكثرة أعدادهم . 
وش���ددت على زيادة مخاوفها م���ن اتخاذ "اون���روا" مزيد من 
اإلج���راءات بحق المعلمين ، يدفعه���م إلى تنفيذ احتجاجات 
واعتصام���ات متكررة ، قد تؤدي إلى تعطيل الدراس���ة معظم 

أيام العام . 

نتائج كارثية 
آمال البط���ش نائب رئيس اتحاد الموظفي���ن في وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين "اونروا" ، عبرت عن خشيتها من عدم التزام 
إدارة " اونروا " بعدد الطلبة في الفصل الدراسي الواحد والبالغ 
عددهم 39 طالبًا ، محذرة من تس���بب إجراءات " اونروا " بهدم 

العملية التعليمية وحدوث كارثة في التعليم . 
 وبينت البطش ل�"االس���تقالل" أن زيادة المخاطر على العملية 
التعليمية في مدارس "اونروا " بقطاع غزة وغيرها من المناطق، 
تكم���ن في احتم���ال توقف العملي���ة التعليمية م���ع بدء أو 
منتصف العام الدراسي الجديد ، في حال استمر العجز المالي 
ولجوء "اونروا " إلجراءات تعسفية أخرى بحق بعض الموظفين . 
وأوضحت أن عدم اس���تجابة " اون���روا " لطلب االتحاد  المتكرر 
بتثبي���ت عق���ود 500 معلم يعمل���ون بنظام العق���د اليومي 
وتحويلهم لعق���ود دائمة ،  في ظل الزيادة الطبيعية  ألعداد 
الطلبة، وكذل���ك تجميد التوظيف لمعلمين ج���دد في العام 
الج���اري ، وعدم تثبيت معلمي���ن في الع���ام الماضي ، ينذر 

بمخاطر كبيرة على العملية الدراسية .
وأشارت إلى أن االتحاد قلق من توقف العام الدراسي أو توقف 
الخدم���ات بكافة البرامج ، بالرغم من الوعود التي تطلقها إدارة 
الوكالة حول اس���تمرار تقديم الخدم���ات ، ألن األموال الالزمة 

لتقديمها غير متوفرة .
وتشير األمم المتحدة إلى أن "أونروا" تحتاج 217 مليون دوالر، 
محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بش���كل 

حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.
وحس���ب الجهاز المركزي الفلس���طيني لإلحصاء، فإنه حتى 
نهاية 2014، بلغ عدد الالجئين الفلس���طينيين في المناطق 

الخمس نحو 5.3 ماليين الجئ.

أزمــة »أونــروا« .. هــل تحشــر طلبــة المــدارس فــي الزاويــة؟!

قطاع التعليم قد يكون األكثر تضررًا 

غزة/ االستقالل: 
اختتم منتدى المهن الطبية في االتحاد اإلسالمي للنقابات 
المهنية سلسلة أيام علمية نفذت في جميع محافظات غزة 
بعن���وان "قراءة ودالالت التحاليل الطبية"، اس���تفاد منها ما 
يزيد عن 400 خريج وخريجة والعاملون بمستشفيات القطاع 

بإشراف نخبة من المدربين والمدربات.
وقال رئيس المنتدى ماجد البطش":" إن األيام العلمية تأتي 
ضمن سلسلة من األنشطة والفعاليات التي اطلقها المنتدى 
منذ بداية العام الجاري، وضمن الخطة المعدة لزيادة خبرات 

ومهارات الخريجين والعاملين في الحقل الطبي".
وش���كر البطش إدارة المستش���فيات الت���ي اتاحت الفرصة 
إلقامة األيام العلمية داخل قاعات المستشفيات بمحافظات 
القطاع، متوجها بالش���كر للمحاضري���ن على ادائهم المميز 

وجهودهم خالل األيام العلمية.
وش���ملت األيام العلمي���ة جميع محافظات قط���اع غزة ففي 
محافظة رفح عقدت داخل مستشفى الهالل االماراتي، وفي  
المحافظة الوس���طى بمستشفى شهداء األقصى، ومحافظة 
غزة بمستش���فى النصر لألطفال، و محافظة  ش���مال قطاع 
غزة بالمستش���فى االندونيسي. وكانت ختام األيام العلمية 
بمجمع ناصر الطبي جن���وب قطاع غزة، بحضور نائب رئيس 
االتحاد اإلس���المي عطا الجزار،و ممثل عن مدير مستش���فى 

ناصر الطبي .
 وثمن الجزار خالل كلمته جهود منتدى المهن الطبية التي 
تهدف لزي���ادة خبرات ومهارات الخريجي���ن والعاملين في 

الحقل الطبي.
 ودع���ا الى مواصلة الجهود لعق���د المزيد من األيام العلمية 
وال���دورات التدريبية بالش���راكة مع المؤسس���ات الصحية 

ومؤسسات المجتمع المدني .

منتدى المهن الطبية 
يختتم سلسلة أيام 
علمية بمحافظات غزة



غزة / �سماح املبحوح: 
اأب��دى عدد من اأه��ايل الطلبة يف مدار�س وكال��ة غوث وت�سغيل 
الالجئ��ن »اأونروا« تخوفهم الكبري من جل��وء اإدارة الوكالة مع 
ب��دء العام الدرا�سي اجلدي��د اإىل زيادة عدد الطلبة يف الف�سل 

الواحد واتخاذ اإجراءات اأخرى تنعك�س على م�ستوى التح�سيل 
الدرا�س��ي للمتفوقن منها انهاء عقود عدد من املعلمن، واحالة 
ع��دد اآخ��ر للتقاع��د، بع��د العجز امل��ايل الذي تع��اين منه منذ 
بداي��ة الع��ام اجلاري.  فمن��ذ بداي��ة ق��رار الإدارة الأمريكية 

جتميد وا�سنطن 300 مليون دولر من اأ�سل م�ساعدتها البالغة 
365 ملي��ون دولر، ت�سل��م ع�سرات املوظف��ن ب�«اأونروا« قرار 
الف�سل النهائي واإنهاء اخلدمة والتحويل لعقود جزئية؛ ب�سبب 

العجز املايل الذي تعاين منه »اأونروا« يف الفرتة الأخرية.

2018األحد    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    8143919

دولة فل�سطن
�سلطة الرا�سي   

الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية  

إعالن لتسجيل أراضي " مال غير منقول"
تسجياًل مجددًا صادرًا عن دائرة التسوية

بشان معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان السيد/ شعبان عبد الفتاح أحمد أحمد قد تقدم لتسجيل المال 
غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال مجددا 
وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه 
ان يتق���دم باعتراضه الخطي الى دائرة التس���وية بس���لطة االراضي خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
1-اسم وعنوان طالب التسجيل : شعبان عبد الفتاح أحمد أحمد    من سكان غزة

2- اسم المدينة او القرية : وادي السلقا
والواقع���ة : بالقرب من  3-اسم موقع االرض: عشيرة السميري السبع  

محطة السميري للبنزين 
رقم القسيمة : 1 "مالية  4- رقم القطعة : 59 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(  

" )حسب ادعاء المواطن(
الحصة : كامال       نوع األرض : ميري المساحة :1280 م2 

5- الحدود بموجب المخطط
ش���مااًل : أرض السيد / خالد حس���ن علي أبو دغيم + أرض السيد / إبراهيم عبد 

الرؤوف إبراهيم البطراوي
جنوبًا : أرض السيد / نظمي محمود عبد الرحمن أبو دية 

شرقًا : شارع هيكلي بعرض 12م
غربًا : أرض السيد /  تيسير سعيد سليمان أبو سليسل

6- كيفية األيلولة لطالب التسجيل : بطريق الشراء من ياسر سعيد سليمان أبو 
سليسل والتي آلت إليه بطريق الشراء من عبد الله سليمان أحمد السميري والتي 
آلت إليه بطريق الشراء من عبد الرحيم سليمان أحمد السميري والمسجلة باسم 
عبد الله سليمان أحمد السميري وعبد الرحيم سليمان أحمد السميري لدى اإلدارة 

العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.
تحريرًا في :  16/ 8 / 2018م

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

دولة فل�سطن
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة

 في الدعوى المدنية رقم 500 / 2017 
في الطلب المدني رقم 1473 / 2018

أمام السادة القضاة / القاضي عوض الله عوض الله – قاضي محكمة البداية
سكرتارية / نرمين داود

المدعيان /1-هاش���م خليل هاشم الش���رفا – من غزة الرمال ويحمل هوية 
رقم 900189325 2-محمد خليل هاش���م الش���رفا – من غزة الرمال ويحمل 
هوي���ة رقم 900538737 وكالؤه المحامون / محمد عادل بسيس���و وحلمي 
وليد الحايك وعبد الله خالد السقا وتامر فتحي األشرم- من غزة دوار أنصار 

شارع القدس مقابل عمارة األوقاف
المدعى عليهم / 1-سليمان داوود حسين الشرفا – من غزة تل الهوى شرق مطعم 
الدار برج الظافر بجوار فيال أبو مذكور 2-ليلى خليل محمد أبو س���مرة )الشرفا بعد 

الزواج( من غزة تل الهوى شرق مطعم الدار برج الظافر بجوار فيال أبو مذكور
قيمة الدعوى )86000 دينار(  ستة وثمانون ألف  نوع الدعوى : تنفيذ عيني 

دينار أردني
جلسة يوم األربعاء 2018/7/12 تاريخ اإليداع 2017/5/3   

الحضور / حضر أ. تامر األش���رم مناب���ًا عن وكيل المدعيين ولم يحضر المدعى 
عليهم لسبق السير بحقهم حضوريًا 

باسم الشعب العربي الفلسطيني /// الحك�����م ///
حكم���ت المحكمة بتنفيذ عق���د االتفاق على بيع ضمن المب���رز )م /2 عدد 8( 
والمحرري���ن األول بتاريخ 1995/5/30 بين مورث المدعى عليه الثالث والمدعى 
علي���ه الرابع كبائعي���ن وبين المدعيين كمش���ترين والثاني المح���رر بتاريخ 
2017/4/20 بين المدعى عليه الرابع كبائع والمدعيين كمشترين تنفيذًا عينيًا 
وذلك بش���طب المس���احة المباعة فيهما وقدرها 1139 م2 ألف ومائة وتسع 
وثالثون متر مربع من أرض القسيمة رقم 140 بالقطعة رقم 978 أراضي جباليا 
المعروفة الغابة وذلك عن اسم المدعى عليه األول وتسجيلها باسم المدعيين 
مناصفة واش���عار دائ���رة الطابو بغزة بذل���ك وتضمين المدعيين بالرس���وم 

والمصاريف وأتعاب المحاماة.
حكمًا صدر وُأفهم علنًا بتاريخ 2017/7/12 

قا�سي حمكمة بداية غزة
عو�س اهلل عو�س اهلل

العج���ز المالي الذي تعاني منه " أونروا " منذ عدة أش���هر 
دفعها التخاذ جملة م���ن التقليصات في مجال التعليم، 
كتعلي���ق االلتزام بالتدري���ب أو ورش العم���ل ، وتعليق 
االعتم���اد المالي ف���ي الموازنة العامة للع���ام الجاري ألي 
نوع جديد من الخدمات واألنش���طة، ع���دا تعليق االلتزام 
بالتعويض المالي عن العمل االضافي لجميع الموظفين ، 

المقدر عددهم اإلجمالي بنحو 30 ألف موظف.
وقالت وكال���ة األمم المتحدة إلغاثة وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين "اونروا"، الخميس الماضي، إنها ستفتح 
مدارس���ها في الشرق األوس���ط في موعدها هذا الشهر، 
وذل���ك رغم العج���ز الناجم عن وقف التموي���ل األميركي 

للوكالة.
وأوضحت جلس���ة اس���تثنائية للجنة االستش���ارية في 
العاصمة األردنية عمان ، أن العام الدراسي لطالب وطالبات 
"اونروا" البال���غ عددهم  526 ألفا س���يبدأ في موعده في 
الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة واألردن 
ولبنان وس���وريا ، مبينا أن المعلمين والطالب سيعودون 
إلى 711 مدرس���ة ف���ي الموعد المحدد، وهو في التاس���ع 

والعشرين من الشهر الجاري .
ويتلق���ى ربع ملي���ون طالب فلس���طيني في قط���اع غزة 
تعليمهم بمدارس الوكالة البالغة 275 مدرسة في القطاع.

الطلبة ال�سحايا 
أم أحمد ن���ور عبرت عن مخاوفها من زي���ادة عدد الطالب 
في الفصل الدراس���ي وتراجع مستوى التحصيل العلمي 
ألبنائها األربعة، في حال اتخذت "اونروا" هذا اإلجراء بعد 

التقليصات في اعداد الموظفين.
وأوضحت ن���ور ل�"االس���تقالل" أن زيادة ع���دد الطلبة في 
الفصل الدراسي الواحد عن الحد المعمول به في السنوات 

الدراس���ية السابقة ، س���يزيد اإلرهاق على المعلمين مما 
يدفعهم  لشرح المواد الدراسية بسرعة ودون تركيز . 

وبينت أنه في حال عملت " اونروا " على زيادة عدد الطلبة، 
فإنها ستضطر رغم تفوق أبنائها في المراحل االبتدائية 
واإلعدادية إلى تس���جيلهم في مرك���ز تعليمي للدروس 

الخصوصية ، كي يحافظوا على تفوقهم .

خماوف كبرية
وحال أم محم���د النعيزي لم يكن أفضل من س���ابقتها ، 
فمخاوفها من بدء العام الدراس���ي الجديد تزداد يوما بعد 

اآلخر ، في ظل استمرار العجز المالي ل� "أونروا" والتقليص في 
عدد الموظفين .

وأشارت النعيزي ل�"االستقالل" الى أنه بالرغم من اعداد الطلبة 
خالل األعوام السابقة بالفصل الدراسي الواحد والتي لم تتجاوز 
األربعين طالبًا، فإن التركيز لم يكن كبيرًا من الطالب خالل شرح 
المواد الدراسية وكذلك تجاهل عدد كبير من المعلمين لعدد 

من الطلبة لكثرة أعدادهم . 
وش���ددت على زيادة مخاوفها م���ن اتخاذ "اون���روا" مزيد من 
اإلج���راءات بحق المعلمين ، يدفعه���م إلى تنفيذ احتجاجات 
واعتصام���ات متكررة ، قد تؤدي إلى تعطيل الدراس���ة معظم 

أيام العام . 

نتائج كارثية 
آمال البط���ش نائب رئيس اتحاد الموظفي���ن في وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين "اونروا" ، عبرت عن خشيتها من عدم التزام 
إدارة " اونروا " بعدد الطلبة في الفصل الدراسي الواحد والبالغ 
عددهم 39 طالبًا ، محذرة من تس���بب إجراءات " اونروا " بهدم 

العملية التعليمية وحدوث كارثة في التعليم . 
 وبينت البطش ل�"االس���تقالل" أن زيادة المخاطر على العملية 
التعليمية في مدارس "اونروا " بقطاع غزة وغيرها من المناطق، 
تكم���ن في احتم���ال توقف العملي���ة التعليمية م���ع بدء أو 
منتصف العام الدراسي الجديد ، في حال استمر العجز المالي 
ولجوء "اونروا " إلجراءات تعسفية أخرى بحق بعض الموظفين . 
وأوضحت أن عدم اس���تجابة " اون���روا " لطلب االتحاد  المتكرر 
بتثبي���ت عق���ود 500 معلم يعمل���ون بنظام العق���د اليومي 
وتحويلهم لعق���ود دائمة ،  في ظل الزيادة الطبيعية  ألعداد 
الطلبة، وكذل���ك تجميد التوظيف لمعلمين ج���دد في العام 
الج���اري ، وعدم تثبيت معلمي���ن في الع���ام الماضي ، ينذر 

بمخاطر كبيرة على العملية الدراسية .
وأشارت إلى أن االتحاد قلق من توقف العام الدراسي أو توقف 
الخدم���ات بكافة البرامج ، بالرغم من الوعود التي تطلقها إدارة 
الوكالة حول اس���تمرار تقديم الخدم���ات ، ألن األموال الالزمة 

لتقديمها غير متوفرة .
وتشير األمم المتحدة إلى أن "أونروا" تحتاج 217 مليون دوالر، 
محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بش���كل 

حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.
وحس���ب الجهاز المركزي الفلس���طيني لإلحصاء، فإنه حتى 
نهاية 2014، بلغ عدد الالجئين الفلس���طينيين في المناطق 

الخمس نحو 5.3 ماليين الجئ.

أزمــة »أونــروا« .. هــل تحشــر طلبــة المــدارس فــي الزاويــة؟!

قطاع التعليم قد يكون األكثر تضررًا 

غزة/ االستقالل: 
اختتم منتدى المهن الطبية في االتحاد اإلسالمي للنقابات 
المهنية سلسلة أيام علمية نفذت في جميع محافظات غزة 
بعن���وان "قراءة ودالالت التحاليل الطبية"، اس���تفاد منها ما 
يزيد عن 400 خريج وخريجة والعاملون بمستشفيات القطاع 

بإشراف نخبة من المدربين والمدربات.
وقال رئيس المنتدى ماجد البطش":" إن األيام العلمية تأتي 
ضمن سلسلة من األنشطة والفعاليات التي اطلقها المنتدى 
منذ بداية العام الجاري، وضمن الخطة المعدة لزيادة خبرات 

ومهارات الخريجين والعاملين في الحقل الطبي".
وش���كر البطش إدارة المستش���فيات الت���ي اتاحت الفرصة 
إلقامة األيام العلمية داخل قاعات المستشفيات بمحافظات 
القطاع، متوجها بالش���كر للمحاضري���ن على ادائهم المميز 

وجهودهم خالل األيام العلمية.
وش���ملت األيام العلمي���ة جميع محافظات قط���اع غزة ففي 
محافظة رفح عقدت داخل مستشفى الهالل االماراتي، وفي  
المحافظة الوس���طى بمستشفى شهداء األقصى، ومحافظة 
غزة بمستش���فى النصر لألطفال، و محافظة  ش���مال قطاع 
غزة بالمستش���فى االندونيسي. وكانت ختام األيام العلمية 
بمجمع ناصر الطبي جن���وب قطاع غزة، بحضور نائب رئيس 
االتحاد اإلس���المي عطا الجزار،و ممثل عن مدير مستش���فى 

ناصر الطبي .
 وثمن الجزار خالل كلمته جهود منتدى المهن الطبية التي 
تهدف لزي���ادة خبرات ومهارات الخريجي���ن والعاملين في 

الحقل الطبي.
 ودع���ا الى مواصلة الجهود لعق���د المزيد من األيام العلمية 
وال���دورات التدريبية بالش���راكة مع المؤسس���ات الصحية 

ومؤسسات المجتمع المدني .

منتدى المهن الطبية 
يختتم سلسلة أيام 
علمية بمحافظات غزة
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

حمكمة دير البلح ال�سرعية 

تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة دير البلح الشرعية

إلى المدعى عليه/ خليل عمر خليل حجازي هـ/ 801831249 من 
المجدل وسكان المغازي سابقًا وحاليًا سكان قطاع غزة ومجهول 
محـــل اإلقامة فيه لقد حكم عليك بنفقة أوالد وقدرها خمســـة 
وعشـــرون دينارًا أردنيًا لـــكل واحد من الصغـــار إبراهيم وعمر 
وأحمد المتولدين لك من المدعية سمية أحمد سالم مصلح هـ/ 
801455148 من البطاني وســـكان المغازي في القضية أساس 
282/2018 المســـجلة في ســـجل 17 عدد 181 ص200 بتاريخ 
2018/5/22، والمرفوعـــة ضدك من المدعية/ ســـمية المذكورة 
حكمًا غيابيًا قابـــالً لالعتراض واالســـتئناف بحقك لذلك صار 

تبليغك حسب األصول وحرر في 2018/8/15.

القائم باأعمال قا�سي دير البلح ال�سرعي

إعالن صادر عن جمعية التأهيل 
والتدريب االجتماعي – النصيرات 

 الستدراج عروض اسعار لتدقيق حسابات الجمعية  لعام 2018
 تعلن جمعية التأهيل والتدريب االجتماعي عن رغبتها في اســـتدراج 
عروض اسعار بالظرف المختوم لتدقيق حسابات الجمعية لعام 2018م 

واصدار تقرير تدقيق الحسابات للجمعية وفقا الشروط التالية:
على الشـــركات التدقيق التي تنطبق عليها الشروط أعاله الحضور إلى 
مقر الجمعية الكائن فـــي النصيرات بجوار عيادة الوكالة للحصول على 
نســـخ العطاء حتي موعد أقصاه يوم االحد الموافق 2018/ 26/8م ذلك 
خالل ساعات الدوام الرسمي من الثامنة صباحا حتي الثانية مساء, علما 
بان موعد فتح مظاريف يوم االثنين بتاريخ 27/8/2018م الساعة الواحدة 
في مقر الجمعية . للمراجعة واالستفسار االتصال علي الرقم 2551940.

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ محمد رافت محمد حمد
عن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل رقم 
)802968453( فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

عشـــية عيد األضحى المبارك هذا العام ، الحال في قطاع 
غزة باق كما األعياد الســـابقة، أوضاع اقتصادية ســـيئة 
للغاية وحصار إسرائيلي متواصل وبطالة متفشية وفقر 

يزداد يوما بعد،  هذا ما يطغى على المشهد العام.

بدون عيدية
وقال حرارة أحد موظفي الســـلطة بغزة لـ"االستقالل":" كل 
عام كنـــت أخصص جزءًا من راتبي عيديـــة مالية وهدايا 
رمزيـــة لجميع قريباتـــي التي يبلع عددهن 25 الســـيما 
األطفـــال، إال أن هـــذا العيد الوضع المـــادي تحت الصفر 
بسبب خصم 50% من الرواتب، وتراكم الديون، لذا قررت 

إلغاء الكثير من الزيارات والعيدية هذا العام ". 
وأردف:" ألول مرة منذ ســـنوات أعجـــز عن توفير العيدية 
لقريباتي، ويصعب على كثيـــرًا أال أزورهن بعد أن اعتدن 
عليها وأصبح أطفالهن ينتظرونها، لكن ليس باليد حيلة 
ســـوى انتظار الفرج من عند الله"، مشـــيرًا إلى أن زياراته 
ســـتكون فقط لوالدته وأخواته الثـــالث، مصطحبًا بيده 
هديـــٍة رمزية ال يتجاوز ثمنها الـ20 شـــيكال، وذلك كي ال 

يكون قاطعًا للرحم. 
وفـــي نهاية حديثة، وصـــف األزمـــة االقتصادية وقطع 
الرواتب، بالسيف المسلط على رقاب الغزيين، اذ جعلتهم 
عاجزين عن تلبيـــة أدني متطلبات أســـرهم في األعياد، 
وأجبرتهم على التخلي عن بعض عاداتهم وطقوســـهم 

في سبيل ستر الحال.

اأيد خاوية
وال يتخلف حال المواطن خالد الناعوق كثيرًا عن ســـابقه، 
فهو اآلخـــر يعاني أوضاعـــًا اقتصادية صعبـــه، جعلته 
يحسب ألف حساب للعيدية، التي أصبحت سببًا في قطع 

رحمهم أو إتمام الزيارة بأيٍد خاوية.
وقال الناعوق لـ"االستقالل": "منذ عشر سنوات اعتدت أن 
ُأضحي كل عام في ســـبيل أن أنال جزاء وفضل األضحية، 
اضافٍة لتقديمها لقريباتي عند زيارتهن بداًل من العيدية، 
لكـــن هذا العام لم أتمكن مـــن التضحية أو حتى تقديم 

العيدية نظرًا لضيق الحال". 
ويتابع: "هذا العام كان حافاًل باألزمات التي جعلتنا نعاني 
ضائقة مالية كبيرة، وجعلتنا أشـــبه بالمتسولين، فإغالق 
المعابـــر والعقوبات وخصم الرواتـــب جميعها أثرت على 
عملي بالنجارة وكبدتني خسائر فادحة، األمر الذي جعلني 

عاجزًا اليوم عن االضحية والعيدية". 
وأوضح أنه ســـيواجه حرجًا كبيرًا أثنـــاء زيارة قريباته هذا 
العيد دون تقديم العيدية لهـــن أو" كيس لحمة"، للمرة 
الثانية خالل عاٍم واحد، لذلك قرر إلغاء الزيارة لهن على أن 

ُيعوضهن إياها في أيام أخرى تشهد تحسنًا في وضعه 
المادي. 

�سلة الرحم 
"ما بفرح الولية مثـــل العيدية"، هكذا عبرت المواطنة نور 
الفـــران عن أهميـــة العيدية للمرأة، لمـــا تمثله من دعمًا 
معنويـــًا وفرحة كبيرة، لكونهـــا تنتظرها منذ مدة وتبني 

عليها أمال تسعى لتحقيقها. 
وتقول الفران لـ"االســـتقالل":" أنتظـــر مجيء العيد بفارغ 
الصبر كـــي أجمع العيدية من والـــدي وإخواني واالقارب، 
كونها تفك أزمة كبيرة في كل مرة خاصة في ظل األوضاع 
المادية الصعبة التي نعيشـــها"، مشيرًة إلى أنها تنتظر 
العيدية هـــذا العيد كي تقوم بكســـوة أطفالها الثالثة 

للمدارس بعد عجزها عن كسوتهم لقلة ما في اليد. 
ورغم حاجة " الفران" الُملحة للعيدية، إال أنها ترفض بشدة 
فكرة أن تكون العيدية ســـببًا في قطع االرحام، مضيفًة:" 
الظروف المادية سيئة جدًا وبالكاد الشخص منا يدبر أمور 
حياتـــه ومصاريف أطفاله، لذلك نحن نعذر كل من يزورنا 
بـــدون عيدية أو هدية، وتزيـــد محبتنا له ألنه لم يقطعنا 

ووصلنا بحبه". 
وناشدت كافة المسؤولين بضرورة النظر إلى أحوال جميع 
المواطنيـــن بقطاع غزة, والعمل علـــى إيجاد حل لألزمات 
االقتصاديـــة التي تعصف بهم, وتؤثر على كافة مناحي 

الحياة لديهم.

بفعل األزمات االقتصادية 

»شح العيدية«.. يقلب مواجع نساء غزة!
غزة/ دعاء احلطاب:

م��ا اأن يه��ل هالل عي��د الأ�سحى املبارك م��ن كل عام حتى 
يب��داأ اخلم�سين��ي اأب��و ح�س��ام ح��رارة بتجهي��ز قائم��ة 
باأ�سم��اء قريبات��ه، وت�سني��ف بع�سهن على بن��د العيدية 
املالي��ة واأخري��ات هدية رمزي��ة، لكن �سوء و�سع��ه املادي 

والزمة القت�سادية التي يعي�سها الغزيون حال دون ذلك 
ه��ذا العام، و�سيج��ره على اجللو���س يف بيته ط��وال اأيام 
العيد.  ومع اقرتاب عي��د الأ�سحى املبارك، يبداأ الرجال 
باإج��راء �سل�سلٍة من احل�سابات املعقدة حول كيفية توزيع 
»العيدي��ة« على من �سيهنئونهن بالعي��د اإما باملال اأو هدية 

رمزية، يف ظل الأو�ساع القت�سادية ال�سعبة التي يعانون 
منه��ا يف قط��اع غ��زة، خا�س��ة العاطلني عن العم��ل منذ ما 
يزي��د عن �سبعة ع�س��ر عامًا، واملوظفني الذي��ن هم باأم�س 
احلاج��ة خلر يحمل ب��ني �سطوره موعدًا ل�س��رف اأن�ساف 

رواتبهم امل�ستحقة. 

خانيونس/ االستقالل:
أعلنـــت بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة، عن إعـــداد خطة عمل لنظافة 
المدينة خالل إجازة عيد األضحى المبارك، بهدف تحسين الوضع البيئي 
ومنع تكدس النفايات ومخلفات األضاحي في الشوارع، وذلك حفاظًا على 

صحة وسالمة المواطنين. 
وبين مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، أن البلدية وبالتعاون مع 
صحة البيئة بوكالة الغوث ومجلس النفايات الصلبة، أنهت استعداداتها 
للعمل بفرق الطوارئ خالل إجازة العيد، مبينًا جهوزية كافة آليات وعمال 

النظافة لجمع النفايات من الشوارع.
وأوضح أنه سيتم انطالق العمل الميداني بدءًا من الساعة العاشرة مساًء 
ليلة عيد األضحى وفق خطة مدروسة وضعتها البلدية تشمل عمل آليات 

وعمال النظافة خالل تلك الفترة .
وذكر أن طواقم النظافة ســـتبدأ العمل يـــوم وقفة عرفة بنظام ورديتين 
صباحية ومســـائية ستشـــمل ســـاعات اليوم بأكمله، موضحًا أنه سيتم 
العمـــل أول أيام العيد بدءًا من بعد ظهـــر اليوم ذاته وباقي األيام تنفيذ 
ورديات صباحية كالمعتاد تبدأ من الساعة الخامسة فجرًا وستغطي كافة 

أحياء المدينة المختلفة.
وأشار شـــبير، إلى أهمية تعاون المواطنين مع فرق البلدية العاملة 
في الميدان واتباع اإلرشادات الصحية السليمة؛ لتجنيب المواطنين 
المخاطر الصحية الوشـــيكة جراء تكدس تلـــك المخلفات التي من 
شأنها إحداث تلوث ونقل األمراض وانتشار القوارض في الطرقات 

العامة.
ودعت البلدية المواطنين كافة وأصحاب حظائر األبقار إلى االلتزام 
بالتوجيهـــات الخاصة بالنظافة، علـــى أن يتم وضع المخلفات في 
أكياس محكمة اإلغـــالق وتجميعها في أماكن محددة لســـهولة 
الوصـــول إليها دون إهدار الوقت والجهد، إضافًة إلى عدم إســـالة 
المياه في الشـــوارع التي قد تعمل على إحداث تآكل في شـــبكة 

الطرق العامة.

البريج/ االستقالل:
دعت دائرة الصحة والبيئة ببلديـــة البريج، جميع المواطنين في مخيم 
البريج وســـط قطاع غزة، إلى ضرورة التعاون مع فرق البلدية العاملة في 
الميدان واتباع اإلرشادات الصحية السليمة، لتفادي الحوادث والمخاطر 
الصحيـــة جراء تكـــدس المخلفات التي قد تســـبب انتشـــار األمراض 

والقوارض.
 وطالبـــت البلديـــة في بيان لهـــا، أصحاب المســـالخ بضـــرورة االلتزام 
بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بالنظافة وعدم إلقاء مخلفات األضاحي 
في الطرقات وشبكات الصرف الصحي، وااللتزام بوضعها في الحاويات 
المخصصة التي ســـتوزعها البلدية أمام المســـالخ. كما دعت أصحاب 
المحـــال التجارية والمطاعم، إلـــى االلتزام بموعد إخـــراج النفايات في 
موعد مرور تراكتور البلدية حتى يتسنى لطواقم البلدية جمعها وعدم 

تكدسها في شوارع المخيم.

بلدية خانيونس تعد خطة 
للعمل خالل إجازة العيد

رفح/ االستقالل:
اســـتلمت اإلدارة العامة للمشـــاريع بوزارة الحكم المحلي في قطاع غزة، الشارع 
الرئيسي لبلدية الشوكة ، والمبنى التابع للبلدية في محافظة رفح جنوب القطاع 
، الممولين من دولة الكويت من خالل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية. أوضحـــت  البلدية  انه بناء  على  تكليف وزير الحكم المحلي الدكتور 
حسين األعرج والمهندس عمر شرقية مدير عام اإلدارة العامة للمشاريع بالوزارة  
لوحدة المشـــاريع بغزة ، فقد تم االســـتالم االبتدائي لكل من الشارع الرئيسي 

للبلدية والمبنى التابع لها.

بلدية البريج تدعو التباع 
اإلرشادات الصحية السلمية

الحكم المحلي يتسلم الشارع الرئيسي 
والمبنى التابع لبلدية الشوكة 
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دولة فل�سطني
                                  ال�سلطة الق�سائية  

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

الموضوع / إعالن وراثة 
صادرة عن محكمة شمال غزة الشرعية

ُقدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عائلة السلطان مؤرخة 
في 2018/8/9م تتضمن أن موس���ى حس���ن خليل زايد من السالطين 
سابقًا توفي بتاريخ 1929م وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في زوجته 
األولى ُفطم بنت محمد بن سليم األنقح وفي ابنه منها وهو ذياب فقط 
وفي زوجته الثانية آمنة قاس���م زايد زايد المش���هورة آمنة بنت قاسم 
العفول وف���ي ابنته منها وهي فاطمة فقط ث���م بتاريخ 1988/2/25م 
توفيت آمنة المذكورة وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في ابنتها من 
زوجها المتوفى قبلها موسى حس���ن خليل زايد المذكور وهي فاطمة 
فقط وف���ي ابنها من مطلقها محمد أحمد زاي���د وهو خليل ثم بتاريخ 
2010/7/5م توفيت فاطمة المذكورة وانحصر اإلرث الشرعي واالنتقالي 
في أوالدها من زوجها المتوفى قبلها عيسى يوسف زايد وهم عثمان 
وزكريا وداود ومريم وس���ارة وهاجر ورقية وف���ي أوالد ابنتها المتوفاة 
قبلها ميس���ر عيسى يوسف زايد المتولدين لها من زوجها فكري عطا 
الس���لطان وهم ياس���ر ومها ونجوى وأحالم فق���ط وال وارث للمتوفين 
المذكورين س���وى من ُذكر وليس لهم وصية واجبة أو اختيارية وليس 
له أوالد توفوا حال حياته���م وتركوا ورثة ، فمن له حق االعتراض على 
هذه المضبطة مراجعة محكمة شمال غزة الشرعية خالل خمسة عشر 

يومًا من تاريخ النشر وحرر في 2018/8/16م.

قا�سي حمكمة �سمال غزة ال�سرعي
ال�سيخ / زكريا رم�سان الندمي

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 )587 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
رجب رش���دي محمد ضميده من سكان جباليا هوية رقم 801429622 
بصفته وكيال عن: ذيب وخالد وبسام وبسمة وابتسام أبناء خليل نادي 
دردونة وصبحي���ة ونجيبة وحليمة بنات مس���عود محمد النذر وجمال 
ودالل وعوض وأيوب وغالية ونجاح وعطاف وانشراح وعاطف ويعقوب 
وعفاف ومعزوزة أبناء أحمد محمد النذر ومحمد المهدي وزهير ونعمان 
وسعدي وفوزية أبناء إس���ماعيل النجار وعدنان وأم العز وبالل وسمية 

أبناء نعيم إسماعيل النجار وفاطمة عبد الرحمن إبراهيم النجار 
بموجب وكالة رقم: 2777 / 2018 الصادرة عن محكمة صلح شمال غزة 
+ 4139 / 2017 صادرة عن محكمة صلح ش���مال غزة + 1349 / 2017 

عن محكمة صلح شمال غزة
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 1820 قسيمة 7 + 6 + 4 المدينة جباليا + قطعة 754 قسيمة 
19 المدينة غزة التفاح

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 15/ 8/ 2018م

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

غزة/ االستقالل:
أنهت بلدية غزة استعداداتها الستقبال 
عيد األضحى المب���ارك، حيث أعدت خطة 
لجمع وترحيل النفاي���ات قبل وخالل أيام 
العي���د، وضخ كميات إضافي���ة من المياه 
لتلبي���ة احتياجات المواطني���ن، وتجهيز 
المس���لخ الس���تقبال األضاح���ي، وفت���ح 
الحدائق الستقبال الزوار، وتنظيم الشوارع 
واألس���واق ومنع إغالق الطرقات لتسهيل 

حركة المواطنين في المدينة.
وذكرت البلدية، أن خطة النظافة س���يبدأ 
العمل بها يوم غٍد االثنين، وتتضمن توزيع 
العمل على ورديتين صباحية ومس���ائية 
للقيام بأعم���ال النظافة ف���ي كافة أحياء 
المدينة وش���وارعها الس���يما في األحياء 
الس���كنية والمناطق التجارية واألس���واق 

التي تزداد فيها كمي���ات النفايات خالل 
األيام التي تسبق العيد.

وأضاف���ت أن وردية واحدة س���تعمل في 
الي���وم األول للعي���د وتبدأ من الس���اعة 5 
وحتى الساعة العاش���رة والنصف صباحًا 
وسيتركز العمل خاللها على تنظيف كافة 
أحياء ومناطق المدين���ة وتفريغ حاويات 
النفايات وترحيلها للمكب الرئيس شرق 

المدينة.
أوضحت البلدي���ة أن طواقم اإلدارة العامة 
للمياه والصرف الصحي ستعمل خالل أيام 
العيد على زيادة س���اعات عمل آبار المياه 
لضخ كمي���ات إضافية لتلبية االحتياجات 
المتزايدة  للمواطني���ن خالل فترة العيد، 

وكذلك معالجة أي طفح للصرف الصحي.
ودعت البلدية المواطنين لضرورة ترشيد 

استهالك المياه خالل فترة العيد والحفاظ 
على ش���بكات الصرف الصحي وعدم رمي 
مخلفات الذبح في داخلها حتى ال تتسبب 

في انسدادها . 
وأفادت البلدي���ة أن طواقمه���ا بالتعاون 
مع ش���رطة البلدي���ات تواص���ل جهودها 
لتنظيم الطرق ومنع التعدي على األرصفة 
والش���وارع من قب���ل أصحاب البس���طات، 
وتسهيل حركة مرور المواطنين  وستعمل 
خالل األي���ام الت���ي تس���بق العيد حتى 
س���اعات الفجر األولى للحفاظ على النظام 

في المدينة.
وفي سياق منفصل استقبل رئيس بلدية 
غزة، م. نزار حجازي، الس���فير الياباني لدى 
الس���لطة الفلسطينية تاكيش���ي أوكوبو، 
في مقر مركز األطراف الصناعية والش���لل 

التاب���ع للبلدي���ة، وأطلعه عل���ى آلية عمل 
للمرضى من  المقدم���ة  المركز والخدمات 

ذوي اإلعاقة.
ورحب حجازي بالسفير أوكوبو والوفد الزائر، 
مثمنًا الجهود التي تبذله���ا دولة اليابان 
للوقوف إلى جانب ش���عبنا الفلس���طيني 
والتخفيف من معاناة س���كان قطاع غزة، 
من خالل المش���اريع المنف���ذة عبر مكتب 

مؤسسة جايكا في غزة.
وش���رح رئيس البلدي���ة للوف���د األوضاع 
اإلنس���انية الصعبة التي يعيشها قطاع 
غ���زة، والمعيق���ات التي تعت���رض عمل 
البلديات في ظل اشتداد الحصار واإلغالق، 
وتوق���ف معظ���م المش���اريع والتموي���ل 
الخارج���ي، وتفاق���م أزمة انقط���اع التيار 
الكهربائي، ونق���ص الوقود، باإلضافة إلى 

التأثيرات السلبية ألزمة الكهرباء على عمل 
البلديات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

وأش���ار إلى الدور المهم الذي يلعبه مركز 
األط���راف الصناعية والش���لل في تقديم 
الرعاي���ة الصحي���ة الالزمة ل���ذوي اإلعاقة 
والمصابين بح���االت بتر، وتوفير وتصنيع 
أط���راف صناعية وأجهزة تعويضية لهم، 
وال س���يما مع اإلقبال الكبير وازدياد حاالت 

البتر بفعل االعتداءات اإلسرائيلية.
وبدوره أبدى الس���فير إعجاب���ه بالخدمات 
المقدمة ف���ي مركز األط���راف الصناعية 
والش���لل، وآلية عم���ل المرك���ز والطواقم 
الفنية واإلداري���ة، ووصف زيارة قطاع غزة 
ب�"المثمرة"، ووعد ببذل قصارى جهده في 
سبيل دعم المركز، لضمان استمرار عمله 

بالشكل المطلوب.

غزة / االستقالل:
اختت���م  مرك���ز إس���عاد الطفولة 
التاب���ع لبلدي���ة غ���زة  دورة ف���ي 
الكيميائية  المنظف���ات  تصني���ع 
ضمن برامجه وجهوده في تدريب 
الم���رأة وتمكينها  وتطوير قدرات 
اقتصاديًا بمشاركة نحو ) 40( امرأة 
من الس���يدات صاحبات المشاريع 
الفردية وممن يمتلكن أفكارا إلنشاء 
مشاريع ريادية وتلقين مهارات في 

صناعة المنظفات المنزلية.
وقالت مدي���رة المركز فريال حلس، 
إن ال���دورة تأت���ي به���دف تطوير 
مه���ارة تصني���ع المنظف���ات لدى 
المرأة ، وض���رورة العمل على خلق 
ف���رص عم���ل جديدة للس���يدات، 
اليدوي���ة  المه���ارات  وتطوي���ر 
ل���دى  والتصنيعي���ة  والحرفي���ة 
النساء السيما لتحسين المستوى 
المعيشي لألس���ر محدودة الدخل 

على المستوى المحلي.
وبين���ت أن المش���اركات تلقي���ن 

الجانبين  ف���ي  تدريبية  مه���ارات 
النظري والعملي ومهارات أساسية 
في تصنيع أصن���اف مختلفة من 

المنظفات الكيميائية اآلمنة ومدى 
تأثيره���ا عل���ى المحي���ط الحيوي 
كس���ائل الجلي، ومزي���ل الدهون، 

والشامبو بأنواعه المختلفة وكذلك 
معط���ر األرضي���ات ومعط���ر الجو، 

والصابون السائل .

النصيرات/ االستقالل:
نّفذ قسم الصحة والنظافة في بلدية النصيرات خالل النصف األول 
من العام الجاري، 73 حملة نظافة، ش���ملت عدة شوارع رئيسية في 

النصيرات.
وأوضح قس���م الصحة والنظاف���ة في البلدية ف���ي تقريره  نصف 
الس���نوي ، أنه تم  ترحي���ل 6108 طن من النفاي���ات في عدد من 
الشوارع الرئيسة والفرعية داخل نفوذ البلدية، وذلك خالل النصف 

األول من العام الحالي.
وبين القس���م أنه تم س���حب 180 بئر صرف صحي، واس���تخدام 
مواد مختلفة لمكافحة القوارض والبعوض، وخلط الس���موم الالزمة 

وتوزيعها على المواطنين لمكافحة القوارض.
وذك���ر أنه ت���م اتالف 9649 كجم م���ن الم���واد الغذائية منتهية 
الصالحية، و59 كجم من المنظفات الفاسدة، وتسجيل 76 محضر 
ات���الف وتحرير 9 محاضر ضبط، وتنفي���ذ 45 اخطار، وذبح 95 رأس 

في المسلخ البلدي.
وأش���ار إلى أنه تم تنفيذ 20 ندوة وافتتاح 3 معارض إلعادة تدوير 
النفايات، وتوزيع 2000 نشرة توعوية، و96 اخطار بيئي، وتنفيذ 5 

مخالفات بيئية، باإلضافة إلى انجاز 60 شكوى.

بلدية غزة تنهي استعداداتها الستقبال عيد األضحى المبارك

خالل النصف األول من 2018

بلدية النصيرات تنفذ 73 
حملة نظافة في الشوارع 

الزوايدة/ االستقالل:
أكدت بلدية الزوايدة في المحافظة الوسطى، أن آليات البلدية المختلفة التابعة ألقسام 
الصحة والبيئة والمياه والصرف الصحي وقسم الصيانة، استهلكت حوالي 36000 لتر 

سوالر إلنجاز العديد من األعمال خالل النصف األول من العام الحالي.
وأوضحت البلدية في تقريرها نصف الس���نوي، أن األعمال ش���ملت تسوية طرق وفتح 
الش���وارع وحمالت إزالة التعديات وردم خطوط المياه وتنظيف وتسليك خطوط صرف 
صحي وترحيل نفايات وتس���وية بعض المكبات العش���وائية بتكلفة بلغت 180 ألف 

شيكل ثمنًا للسوالر فقط.
وأفاد تقرير البلدية، أن قسم الصحة والبيئة قام جمع وترحيل 2518 طنًا من النفايات 
والمكبات العشوائية تم ترحيلها إلى مكب النفايات شرق دير البلح بتكلفة بلغت 72 

ألف شيكل وذلك خالل الستة أشهر الماضية.
وفي سياق منفصل نفذت البلدية عدة أنشطة شبابية  خالل األسبوع الماضي بمناسبة 
يوم الش���باب العالمي وذلك تقديرًا وتعزيزًا لدور الش���باب في المجتمع, وتأكيدا على 

اهتمام البلدية بالقطاع الشبابي الذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ من العمل البلدي .
ونظمت البلدية مبادرة ش���بابية في ملعب البلدية المعش���ب بعن���وان ) يال نغير جو ( 
بالتعاون مع فريق الزوايدة الشبابي وجمعية قطوف الخير تم خاللها تنفيذ العديد من 

األنشطة والفقرات المتنوعة بحضور عدد من الشباب والفتيات . 
وقامت البلدية بالتعاون مع اتحاد المجالس الشبابية بتمويل من صندوق األمم المتحدة 
للسكان )UNFPA( بتدريب فريق الزوايدة الشبابي حول المناظرات واهدافها وانواعها، 

لمدة 4 أيام بواقع 10 ساعات تدريبية.
وفي نهاية التدريب نفذت البلدية مناظرة ش���بابية تعاونية بهدف تعزيز لغة الحوار 
بين الشباب والمسئول داخل البلدية لتسليط الضوء على القضايا المجتمعية وإتاحة 

المعلومات أمام الجمهور.

بلدية الزوايدة تنجز أعمال 
صيانة وتنظيف لعدة شوارع 

» إسعــاد الطفولــة« يختتــم دورة 

فــي صناعــة المنظفــات المنزليــة

جانب من دورة ت�سنيع املنظفات الكيميائية 
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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

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ أشرف عبد الله محمد األسطل من سكان 
خانيون���س هوية رقم 700421969 تقدم بطلب لتصحيح اس���م والده // 
والمسجل خطأ في س���جالت الطابو بغزة باسم // عبد الرحيم محمد أحمد 

إبراهيم األسطل في القطعة 38 قسيمة 44 أراضي خانيونس 
إلى االسم الصحيح له // عبد الله محمد أحمد إبراهيم األسطل

لذلك ف���إن اللجنة المختصة تحي���ط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لتسجيل 
األراضي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ اإلعالن , وإال 

فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن.
    16/ 8 / 2018م

م�سجل اأرا�سي غزة
ع�سام احلمارنة

دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة رفح ال�سرعية البتدائية

 إعالن وراثة صادر عن
 محكمة رفح الشرعية

قدم���ت لهده المحكمة مضبط���ة موقعة من مختار بلدة اس���دود برفح 
مؤرخة في 15/08/2018م تتضمن ان س���الم علي حس���ن ابو قورة من 
مصر وسكان اس���دود توفي إلى رحمة الله تعالى عام 1930م وانحصر 
ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته مريم سالم ابو حمودة المشهورة 
ابو قورة وف���ي ابنه المتولد له منها  وهو محمد فقط وال وارث للمتوفى 
المذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وليس له اوالد 
توفوا في حياته وتركوا ورثة , فمن له حق االعتراض علي هذه المضبطة 
مراجعة محكمة رفح الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر , 

وحرر في 2018/ 16/08م 

قا�سي رفح ال�سرعي

الدم���ع كاد أن ينهمر م���ن عيون حازم في 
حديثه ل�"االس���تقالل" عندما طلبت مارية 
طفلة الش���هيد م���ن عمه���ا أن يعطيها 
الحلوى مع صديقاتها،  شيكال لتش���تري 
فاجابها مازحًا "مش أخذتي شيكل" حتى 
صفعت قلبه ألمًا بردها "أخذت الصبح من 
بابا" كناية عن أن والدها جاءها في المنام 

وأعطاها شيكال.
ويص���ف فرح���ان أج���واء عي���د األضحى 
ه���ذا العام أش���به بالثياب الس���واء التي 
سيرتديها عند المعايدة على أقربائه دون 
مرافقة عبيدة الذي خرج ليلبي نداء القدس 
واالرض حتى لقي الله شهيدًا في 14 مايو 

من العام الحالي.
وبحس���ب وزارة الصحة في قطاع غزة فبلغ 
عدد ش���هداء مسيرة العودة في قطاع غزة 
من���ذ انطالقها ف���ي 30 مارس م���ن العام 
الج���اري 170 ش���هيدًا و 18300 إصاب���ة 
مختلفة بين المدنيين الع���زل و الطواقم 

الطبية و اإلعالمية. 

�سوؤال بدون جواب
س���كون في الحديث وأصوات خافتة خير 
تعبي���ر لوالدة الش���هيد ف���ادي أبوصالح 
عند س���ؤال أبنائه الخمسة " وين بابا، بدنا 
نش���تري عجل؟"، حيث تعجر هنا أم فادي 
عن إيج���اد اإلجابة وتكتف���ي بتنهيدات 
تصدع ودموع ُتدرف وسؤال آخر دون إجابة 

" بأي حاٍل جئت يا عيد؟".

  وتضي���ف أم فادي " أن العيد جاء ليجدد 
الحزن ويفتح األوجاع على فراق صالح الذي 
كان بمثابة االبن البار، ويصنع اإلبتس���امة 
على شفاه أطفاله وزوجه وأهله، رغم خطف 
صواري���خ طائرات اإلحت���الل لقدميه أثناء 

الحرب األولى على غزة.
ومع فراقه، تفتقد بلدة عبسان الواقعة 
إلى الش���رق من مدينة خانيونس همة 

فادي النش���يط اليافع حي���ث كان وفيًا 
نشأت اوصال المحبة بينه وبين جيرانه 
بسهولة ، يش���اركهم أفراحهم ويتألم 
أس���ى ألحزانهم واتراحهم، فهو لهم 
في كل مناس���بة إل���ى أن اكتفى فادي 
في مناس���بة العيد أن يكون بجوار ربه 
بعد رحلٍة من الدفاع عن أرضه المسلوبة 
حيث استقبلته زغاريد الشهادة ومسك 

الجنة في 14 مايو من العام الحالي.

وجع اآخر 
وإلى وجع���ًا آخر، تق���ول والدة الش���هيد 
الطفل حسين ماضي )16عاما ( من مدينة 
خانيون���س جنوب قطاع غ���زة وهي تكتم 
أنفاس���ها حزنًا على فلذة كبدها أن العيد 
سيفتقد ذكريات جميلة صنعها حسين 

بعاداته، حيث كان يستيقظ صبيحة يوم 
العيد مبكرًا للمشاركة في تكبيرات العيد 
وأداء الص���الة ثم يعود لحف الس���كاكين 
اس���تعدادا لمرافقة والده ف���ي األضحية، 
وسرعان ما يأتي حس���ين لوالدته "بكبدة 
العج���ل الطازجة" لك���ي تطهوها لكونها 
الوجبة المفضلة لحس���ين إلى أن يتجهز 
بارتداء مالبس���ه وتصفيط شعره المفرود 
المتدفق وينطلق بتوزي���ع األضحية على 

الفقراء والمساكين.
"ال بهجة للعيد دون حسين"، بهذه الكلمات 
المصطحبة بالدموع رددت والدة الشهيد عن 
ابنها الذي كان يرافقها الس���وق في ش���راء 
حلوى العيد ويش���اركها ف���ي ترتيب البيت 
وتنظيف���ه بكل حيوية وفرح ليس���تقبل أول 
أيام العيد أقرباءه وأصدقاءه والبسمة ال تفارق 
محياه، لكن قناصة االحتالل اإلسرائيلي أبت 
أن تف���ارق حماقته���ا حتى قتلت���ه في يوم 

ميالده 6 أبريل من العام الجاري.
ويس���تقبل العش���رات من أهالي شهداء 
مس���يرات العودة عيد األضح���ى المبارك 
باألس���ى والح���زن عل���ى أبنائه���م الذين 
قض���وا نحبهم دفاعًا ع���ن االرض والوطن 
في ظ���ل تجاه���ل واض���ح م���ن األطراف 
الفلسطينية  العربية واإلسالمية للقضية 
الفلسطينيين  لحقوق  وتهميش مستمر 
في ح���ق الع���ودة باإلضافة إلى تش���ديد 
الحص���ار وحرمانه���م من ادن���ى مقومات 

الحياة اإلنسانية.

ذوو شهداء مسيرات العودة.. وجع يكسو فرحتهم بالعيد!  
غزة/ عبدالرحيم الطهراوي: 

 اأم��واٌج من احل�سرِة واحلرقة ُتخفي وراءها فرحة عيد 
الأ�سحى املب��ارك ب�سكل كامل عن عوائل �سهداء م�سرية 
الع��ودة، ويرتب��ع يف وجدانهم وجع الف��راق الذي يعزف 

دوم��ًا اأوتار الذكريات الأليمة على �ساطئ تو�سح ب�سواد 
الغ��روب ورم��ال كتب عليه��ا » م�سى الذي��ن �سغاف القلب 
يع�سقه��م«.  يف بل��دة بن��ي �سهي��ل مبحافظ��ة خانيون�س 
ي�ست�سل��ل احلزن والأ�سى اإىل قلب عائلة ال�سهيد عبيدة 

فرح��ان )30 عامًا( ح��ني ت�ستذكر العائل��ة ابنها الذي 
اعت��اد يف كل عي��د ت��رك ب�سماته اجلورية  م��ن زيارات 
الأرح��ام ومداعبة الأطفال، اإل اأن اأ�سد ما يوؤمل �سقيقه 
حازم مرافقته بثيابه امللكي الأبي�س �سلة العيد.            

عائلة ال�سهيد فادي اأبو �سلح 

غزة / االستقالل:
نّددت الخدمات الطبية باستهداف قوات االحتالل 
اإلس���رائيلي لطواقمها الطبية العاملة في إسعاف 
المتظاهري���ن المصابي���ن ف���ي مس���يرات العودة 
الكبرى وكس���ر الحصار، مؤّكدة استمرار عملها رغم 

االستهداف اإلسرائيلي.
وأوضحت الخدم���ات الطبية في بيان لها يوم أمس، 
أن آخر استهداف من قبل االحتالل أسفر عن إصابة 
اثني عش���ر م���ن كوادرها بج���راح متفاوتة أحدهم 

برصاصة مباشرة بالرأس.
وأدان مدير عام مديري���ة الخدمات الطبية د. محمد 
صال���ح، اس���تهداف االحت���الل لضباط وس���يارات 
اإلس���عاف التابع���ة لمديري���ة الخدم���ات الطبية 
العس���كرية بقنابل الغاز بشكل مباشر ومتعّمد في 

عدد من محافظات قطاع غزة.
وطالب العميد صالح المجتمع الدولي والمؤسسات 
الحقوقية بتوفي���ر الحماية الكاملة للطواقم الطبية 
ضمن القوانين التي تن���ص عليها مواثيق جنيف 

لحقوق االنسان.
من جانبه، أوض���ح مدير العالق���ات العامة واإلعالم 
د. وائ���ل عثمان أن إدارته توّث���ق كافة االنتهاكات 
بحق الطواقم الطبية؛ ليتس���نى لها رفع قضايا ضد 

االحتالل في المحافل الدولية واالعالمية.
ودعا عثمان كافة وس���ائل االعالم ألوس���ع تغطية 
ومش���اركة ضمن جمعة الوف���اء للطواق���م الطبية 
والصحفية الجمعة القادمة لتس���ليط االضواء على 

جرائم االحتالل.

الخدمات الطبية تندد باستهداف 

االحتالل لطواقمها وتؤكد استمرار عملها

غزة / االستقالل:
دعا المنسق اإلنساني لألرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، إلى توفير أكبر 
قدر من الحماية للمدنيين والعاملين في المجالين اإلنساني والصحي في مناطق النزاع، 

داعًيا "إسرائيل" إلى الوفاء بالتزاماتها بصفتها القوة القائمة باالحتالل.
وأثنى ماكغولدريك في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني الذي يصادف 
اليوم األحد، على العاملين في المجال اإلنس���اني في األرض الفلس���طينية المحتلة، وال 
سيما الذين دأبوا على مواجهة المخاطر التي تطال شخوصهم واالعتداءات التي تمّس 
كرامتهم، وهم يواجهون الظروف نفسها التقييدية التي تسّبب األزمة اإلنسانية في 

األرض الفلسطينية المحتلة.
وأش���اد بش���كل خاص بالعاملين في المجال الصحي في قطاع غ���زة، الذين قال إنهم: 
"ال يزال���ون يبذلون جهوًدا بطولية، منذ يوم 30 آذار/مارس الماضي، في س���بيل معالجة 

المصابين خالل المظاهرات على امتداد السياج الحدودي مع إسرائيل".
وأبدى حزنه على استشهاد ثالثة منهم خالل تقديمهم اإلسعافات للجرحى، كما أعلن 
استياءه جراء تعرض أكثر من 370 آخرين لإلصابة، وقال:" إن هؤالء العاملين في القطاع 

الصحي خاطروا بحياتهم وهم يحاولون إنقاذ حياة غيرهم من الفلسطينيين".
وطالب المنسق اإلنساني األممي بضمان قدرة العاملين في المجال اإلنساني على مزاولة 

عملهم بما يتواءم مع المبادئ اإلنسانية وبعيًدا عن القيود والمضايقات.
وأكد أنه جرى تحديد مليوني فلس���طيني في األرض الفلسطينية المحتلة، على أنهم 
في حاجة إلى تدابير فعالة لحمايتهم خالل عام 2018، وذلك بس���بب تعرضهم "للنزاع 

والعنف"، وتهجيرهم أو تقييد وصولهم إلى سبل عيشهم والخدمات األساسية.
ا خالل األعمال التي  وقال: "على مدى األس���ابيع القليلة الماضية، بدا غياب الحماية جلًيّ
ه���ددت المدنيين في قطاع غزة "، مضيًفا "نتيجًة لذلك، فقد ش���هدنا منذ يوم 1 تموز 
استشهاد أربعة مدنيين فلسطينيين، من بينهم أم حامل وطفلتها وهما نائمتان في 

سريرهما في غزة".
وانتقد الموقف الدولي الصامت على هذه المأساة، قائال: "العالم الخارجي تحَجر شعوره 
أمام هذه المأساة التي تتكشف فصولها"، الفًتا إلى أن المدنيين في قطاع غزة ال يزالون 

يحاولون النهوض من آثار حاالت التصعيد السابقة والتعافي منها.
وجدد ماكغولدريك طل���ب األمين العام لألمم المتحدة أنطوني���و غوتيريش إلى الدول 
إلجراء تحقيقات بمصداقية وفعالية في االدعاءات المتعلقة بارتكاب انتهاكات جسيمة 

للقانون الدولي اإلنساني وإخضاع مرتكبيها للمساءلة.

»المنسق اإلنساني« يطالب 
بتوفير الحماية للعاملين 

بالمجال الصحي
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خالل االثني عش���ر عام���ًا األخي���رة خاضت غزة 
مس���تفردًا بها وواجهت وظهره���ا إلى الحائط 
ثالث ح���روب عدوانية تدميري���ة توالت عليها، 
تخللتها فص���ول عدوانية توصل ما بينها، هي 
إن تب���دو أقل من أن توص���ف بالحرب فهي نوع 
من تواصل تلك الح���روب ذاتها. أي أنها كانت 
في حالة من مواجهة دائمة مع عدوها… قاومت، 
وصم���دت، وال ت���زال، ما يعني أنه���ا انتصرت، 
إذ افش���لت جوه���ر اس���تهدافات العدواني���ة 
كت ببندقيتها وظلت  االحتاللية، ذلك حين تمسَّ

تشرعها في وجه عدوها ولم تزل.
لكن هذه الح����روب التدميري����ة الثالث، وما 
بينهما م����ن اعتداءات دموي����ة لم تتوقف، 
وعل����ى فظاعاته����ا، قد ال تق����اس مجتمعة 
بوحش����ية وهمجي����ة وكارثية ح����رب رابعة 
كبرى موازية لها ظلت تش����ن على غزة طيلة 
هذه الس����نوات االثنتي عشرة. إنها الحصار 
اإلجرامي المفرط في ال إنس����انيته والمزدوج 
بطرفيه االحتاللي والعربي، معززين بثالثهما 
والمس����تمر  الدولي،  ورابعهما  األوس����لوي، 

مضروًبا عليها طيلة هذه األعوام.
ل����ذا، أعطى صمود مليوني فلس����طيني في 
القط����اع المق����اوم وتضحياته����م الدائمة 
له����ذه الملحم����ة النضالية الفلس����طينية 
الغزّي����ة الفريدة ف����ي مواجه����ة كل هاته 
الح����روب مجتمع����ة اس����طوريتها الفريدة، 
ه����ذه التي يقف حت����ى أعداؤها مذهولين 
أمام بطوليتها غير المس����بوقة وال يكتمون 
نقمتهم وحيرته����م ازاءها، وذاك ما تحفل 
به ادبياته����م، ويعترف به سياس����يوهم، 
ويسبقهم عسكريوهم، بل هو اآلن شغلهم 
الش����اغل، والمس����عر لفوبياه����م الوجودية 
المس����تحكمة في كيانهم ذي الهشاش����ة 
القاتلة، على الرغم من امتالكه لكافة أسباب 
د والمرعي  القوة العدوانية الغاشمة المعضَّ

ابه الغرب االستعماري. فجورها من قبل عرَّ
حقق عناد وعبقرية الصمود النضالي الغزّي 
للنضال الفلس����طيني، حت����ى اآلن، منجزين 
ذا بعدين استراتيجيين يفترض أن يكون 

لهما ما بعدهما، وعليه، فإن أولى األولويات 
اآلن ه����ي الحف����اظ عليهما عًض����ا بالنواجذ 
والبناء عليهما، وهما: األول، مسيرات العودة 
بابتكاراتها النضالية الرائعة المثبتة للكون 
كله أن الكف بمس����تطاعها مواجهة المخرز 
وحتى كسر أنفه. والثاني، إرغام العدو على 
التعامل من اآلن فصاعدًا مع قواعد اشتباك 
تفرضه����ا المقاومة وعلي����ه قبولها أو ضرب 

رأسه بالحائط.
هذان هما األم����ران الكامن����ان اآلن وراء كل 
هذا الجنون الذي يلتاث ه����ذا العدو قيادًة 
وق����وًى وكياًن����ا، والدافعان المح����ركان وراء 
راهن جلبة الوساطات والمبادرات التهدوية 
المنثال����ة ضغط����ًا على غزة. وهم����ا أيضًا، ما 
يطلق����ان، بالتوازي، صفارة وس����اطات راهن 
الدبيب التصالحي التكاذبي الفلس����طيني 
الفلسطيني إياه، والذي كالعادة نسمع عنه 
كل يوم خبرًا مس����ربًا يجب س����ابقه. إطالق 
استبشار زائف يتلوه انكشاف تعثر مزمن، 
الستحالة ما يجمع بين مس����اوم ومقاوم، أو 

جديد الساحة القديم ومعهودها.
يكف����ي دليال، انعق����اد الذي م����ا زال يدعى 
المجلس المركزي في رام الله وسط مقاطعة 
فصائ����ل المقاومة جميعه����ا، ومنها بعض 
الفصائل التي كانت فيما مضى تتهم أول 
من علقوا الجرس في مواجهة بوادر الجنوح 
التس����ووي بالعدمية، وبات����ت اليوم تتهم 
السلطة بأنها قد “تحولت إلى نظام رئاسي 
س����لطوي محض، يحكم بالمراس����يم تحت 

سقف االحتالل”!
أم����ا رئيس����ها فأبل����غ، ومن عل����ى منبر هذا 
����كه  المجل����س، كل م����ن يهمه األمر، تمسُّ
بمفهوم����ة التمكيني إي����اه للمصالحة، وزاد 
مؤكًدا، “وبدون ميليش����يات”!هذا ال يعني 
أننا قد ال نشهد احتفالية تصالحية يحشر 
المتوس����طون فيها متصالحيها متشابكي 
األذرع، لكن ليس هن����اك ثمة مما يدعو ألن 
يؤمل بأن يكون مصيرها سيأتي المختلف 

عن مسلسل ما سبقنها من احتفاليات.

وعود إل����ى ما هو األهم. وضع����ت غزة حتى 
اآلن عدوه����ا بين مطرقة ع����دم قبوله بتآكل 
ما يس����ميه الردع، وتفويت م����ا يطلق عليه 
ترميمه، وس����ندان ع����دم احتمال����ه ظهور 
المقاوم����ة الفلس����طينية في غ����زة بمظهر 
المنتصر في هذه الجولة، بمعنى الممتلكة 
للقدرة على تحديد م����آالت المواجهة فيها 
وفرضه����ا عل����ى ما انته����ت إليه، الس����يما 
ف غير  وأن كيان����ه يش����هد تعاظًما لتط����رُّ
عه  مسبوق يضرب س����عاره بين اطناب تجمُّ
االستعماري االستيطاني، هذا المزداد غلًوا 
أكثر فأكث����ر يغذيه تردي الح����ال العربية 
وانعدام ما ي����ردع غلوه، األمر الذي تبينه لنا 
متوالي����ة تصاعده اس����تطالعات الرأي التي 
تنش����رها وس����ائل إعالمه. هو يجد نفس����ه 
د جمل����ًة من الخس����ائر التكتيكية  ق����د تكبَّ
����ب  واإلس����تراتيجية على جبهة غزة يتحسَّ
النعكاس����اتها على مجمل الصراع، السيما 
ف����ي مرحلة ه����و فيها مثق����ل بهواجس ما 
س����تأتيه بها متغيرات ما بع����د انتصارات 
محور المقاومة في س����وريا، وه����ذه بالذات 
باتت عنده األولوية التي يضعها على رأس 

موجبات قلقه الذي ال يكتمه.
حتى اآلن، ووفق م����ا توافقت عليه فصائل 
المقاومة، لم ُتج����ِد التهديدات االحتاللية 
بتفعيل سياس����ات االغتياالت، وقابلت غزة 
التلويح بحرب طاحنة عليها بإبالغ الوسطاء 
بجهوزيتها ل� “اغراق تل أبيب بالصواريخ”، 
ورفضها إيقاف “مسيرات العودة”، وقالت 
لهم إن ما يعرض علين����ا هو “أقل من الحد 
األدنى الذي يمكن قبوله للتهدئة”، والتي 
لن تك����ون دونما رفع كامل للحصار بالتزامن 

مع بدء بحث صفقة تبادل لألسرى”.
…أعظم درس يجود ب����ه راهن هذه المرحلة 
المصيرية األخطر في تاريخ أمتنا المقهورة، 
هو أن من يصمد ويواجه لينتصر، هو وحده 
الم����زداد ق����وًة والمراكم منع����ة. ووحدهما، 
تهادنية العجزة، ودونية متهافتي التبعية، 

المسؤولتان عن كل هذا الخراب.

كان مش���روع شارون المس���مى »الحل االنتقالي 
بعيد المدى« يقوم على تس���كين وضع القطاع، 
وجع���ل عالقته بالقضية الفلس���طينية أش���به 
بالدول المحيطة األخ���رى، ومن ثم نقل التجربة 
إلى الضفة الغربية، ولكن في سياق آخر يتمثل 
في التخلص م���ن عبء إدارة الس���كان من دون 

التخلي عن األرض.
كان ذلك الكالم يقوم على فرضية أن محمد دحالن 
هو من سيقوم بذلك، باعتباره المسيطر حينئذ، لكن 
مياهًا كثيرة جرت ف����ي النهر بعد ذلك، إذ خاضت 
حماس انتخابات الس����لطة التي سبق أن رفضتها 
»محقة« في عام 1996، ألنها سلطة مصممة لخدمة 
االحتالل، ولن تك����ون غير ذلك إال بق����رار ثوري لن 
يتأتى مع القيادة الجدي����دة، بخاصة أن عرفات قد 

جّرب التمرد فكانت النتيجة هي اغتياله.
بعد االنتخابات؛ جاء الحس���م العس���كري الذي 
ك���ّرس قطاع غزة كش���به دول���ة منفصلة، فيما 
تجاهل من اتخذوا قرار الحسم كل األسئلة التي 
كان عليهم أن يسألوها قبل اتخاذ القرار، ممثلة 
فيما بعد ذلك. فهنا ثمة قطاع يتشكل من 362 

كيلومترًا مربعًا )1.5% من مس���احة فلس���طين 
التاريخية(، وهو أسير وضع جغرافي يجعله بين 
النظ���ام المصري وبين االحت���الل. صحيح أن له 
بحرًا، وهذه ميزة ال تتوافر للضفة الغربية، إال أنه 
بحر يسيطر عليه االحتالل، ولن ُيفتح كمنفذ إال 
ضمن شروطه، ما لم تتغير موازين القوى برمتها.

حين نتحدث في هذا البع���د التاريخي، يغضب 
البعض معتبرين أن ذلك بمثابة عودة للوراء، فيما 
المطل���وب اليوم هو اإلجابة عن الس���ؤال الراهن، 
ممثاًل في حاجة أهل القطاع إلى قليل من الراحة 
في ظل وضع كارث���ي، لكن إعادة تقدير الموقف 

ليست نافلة؛ أقله من أجل التعلم من األخطاء.
أيًا يك���ن األمر، فقد اجتهد م���ن أداروا األمر في 
القطاع ف���ي صياغة حالة مقاوم���ة ممتازة، بعد 
اجتهاده���م في قرار الحس���م، وواصل���وا الليل 
بالنه���ار، ودفعوا لق���اء ذلك حش���ودًا من خيرة 
الش���هداء، لكن ميزان القوى ظل يفرض نفسه، 
فهنا قطاع يمكنه رد الع���دوان، ولكن ال يمكنه 
فتح مواجهة مسلحة مع العدو بسبب خلل ميزان 
القوى، فكيف إذا كان خيار الطرف الفلسطيني 

اآلخر المعترف به دوليًا كممثل للفلسطينيين 
ال ي���زال هو ذاته، ممثاًل ف���ي التعاون األمني مع 
االحتالل، والقبول بس���لطة تح���ت عباءته وفي 

خدمته؟!
اليوم تتحرك حماس في القطاع، وهاجسها األكبر 
هو المتمثل في فك الحصار عن الناس الذين تعبوا، 
فيم����ا هي تواجه مأزقًا ما يريده االحتالل ممثاًل في 
تحويل القطاع إلى »كيان« مجاور ال شأن له بالقضية 
)تصريحات وزير االستخبارات اإلسرائيلي األربعاء 
قالت ذلك دون رتوش(، مع قيود على السالح، وفي 
مأزق ما يريد الجار المصري )وتحالفه بالطبع( الذي 
يرى حماس جزءًا من »اإلس����الم السياس����ي« الذي 
يطارده، وفوق ذلك في م����أزق ما يريده عباس عبر 
نظرية )إما كل ش����يء أو ال شيء(، أي السيطرة على 
سالح المقاومة، ونقل التجربة الكارثية في الضفة 

إلى قطاع غزة.
والحق أن المسؤول األكبر عن هذا البؤس للقطاع، 
وللقضية عمومًا، هو محم���ود عباس، وهو وحده 
م���ن يمكنه حل مش���كلة القط���اع، وعلى حركة 
»فتح« )بخاصة في غزة( أن تقول له ذلك جهارًا، 

إذ بوس���عه أن يتول���ى المس���ؤولية الكاملة، مع 
ترك س���الح المقاومة، الس���يما أنه سالح لجميع 

الفصائل، ويجب الحفاظ عليه.
إذا لم يحدث ذلك، ف���إن إمكانية تحّول القطاع 
إلى »كيان منفصل« س���تبقى واردة، س���واء تم 
االعت���راف بذلك علنًا، أم قيل إنها تهدئة فقط، 
ستتجدد تلقائيًا )بحسب تعبير أحدهم(، ودعك 
هنا من إمكانية اس���تغالل ذلك في فرض مسار 
س���يء على الضفة أيضًا )الحل االنتقالي مثاًل(، 
وفي النهاي���ة فإن عباس هو المس���ؤول األكبر 
عن ذلك، ولن ينفع���ه الصراخ بتخوين اآلخرين، 
ألنهم أسرى حاجات الناس، فيما بديلهم اآلخر 
هو التخلي عن سالح المقاومة، وتكريس سلطة 
في خدمة االحت���الل في الضفة والقطاع، وجعل 
الصراع مجرد نزاع حدودي ال أكثر، وهو أمر ال يقل 
سوءًا على القضية برمتها بأي حال. مع التذكير 
بأن قبول حماس بتهدئة س���تتجدد تلقائيًا لن 
يعفيهم م���ن تبعات الحقة، ألن اس���تهدافها 
وابتزازه���ا س���يتواصل، كجزء من اس���تهداف 

»اإلسالم السياسي« في المنطقة برمتها.

غزة والصمود…ومنجزان
 يعض عليهما بالنواجذ

عبد اللطيف مهنا

رأي

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال: » نحن لسنا صرافًا ماليًا وإذا وقعت حماس اتفاقات 
مع دول فعليها تحمل المسؤولية كاملة, سنوقف ميزانية قطاع غزة بالكامل إذا تم توقيع اتفاقية 
بين إس���رائيل وحماس , في اليوم التالي لمثل هذا االتفاق س���نوقف على الفور تحويل 96 مليون 
دوالر كنا نرس���لها إلى غزة كل ش���هر«. مثل هذه التصريحات الغريبة تدل على ان رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية يعتبر ان السلطة عزبة خاصة بس���يادته, وان األموال التي تقدم للسلطة هى أموال 
خاصة بس���عادته, وان كل مليم يدخل السلطة يخضع ألوامره, لذلك هو يتعامل مع أموال السلطة 
على أنها مال خاص, وانه المتصرف والمتحكم الوحيد بهذا المال, ويجب ان يخرج فقط لمن يرضى 

عنه سيادة الرئيس, أو من يستحق هذا المال حسب وجه نظر ورأي سموه. 
السلطة ليست عزبة خاصة بالرئيس, والمال الذي يدخل إلى خزينة السلطة هو مال الشعب, 
وهو يأتي بتضحيات هذا الشعب وصموده وثباته, وال يوهب لرئيس السلطة بشكل شخصي, 
وان كان يظن سيادته ذلك, فليجلس في بيته وينتظر من يهديه المال ويمنحه له, وساعتها 
يمكن ان يس���تأثر به ويمنحه لمن يش���اء, وإذا كان سيادة الرئيس محمود عباس يرى ان غزة 
وس���كانها ال يس���تحقون أي أموال أو مس���اعدات, وانه يمهد لحرمانها من كل أشكال الدعم 
المالي, فإننا نترك له المجال لكي يفعل ما يشاء, فهو منذ سنوات يفرض عقوبات على غزة, 
ويحرمها من الكهرباء, ويمن���ع عنها الوقود, ويحرم موظفيها من الرواتب, ويالحق فقراء غزة 
وشهداءها وجرحاها في لقمة عيشهم, فهل استطاع ان يطوعها لصالحة, وهل استسلمت 
غزة لجبروته, وهل اس���تكان أهل غزة عن أداء واجبهم الوطني وأوقفوا مسيرات العودة, وهل 
جعلهم الفقر يتس���ولون ألي جهة كانت, ان كل هذه السياسات لم تكسر إرادة الغزيين, وال 

حتى ثالث حروب طاحنة كسرت إرادتهم. 
تموت الحرة وال تأكل بثدييها, هكذا تبدو غزة وهكذا ستبقى, حاصروها كيفما تشاءون, وعاقبوها 
بكل ما تس���تطيعون, ومارسوا على أهلها كل أش���كال الضغط والقهر, فلن تسمعوا لها صراخا أو 
أنينًا, لن تس���معوا إال تضحيات وبطوالت وأساطير سيذكرها التاريخ على مر العصور, أوقفوا أموال 
الدعم, وامنعوا عنها الهواء ان اس���تطعتم, كيلوا لها االتهامات والش���تائم والسباب, ستبقى غزة 
حاضرة في مسيرات العودة الكبرى حتى لو وقعوا على تهدئة, ستبقى حاضرة في دخان الكاوتشوك 
األسود, وبين يدي فتى ينتزع بساعده الغض تلك األسالك الشائكة التي تمنعه من الوصول ألرضه 
المغتصبة, س���تبقى حاضرة في تكبيرة طفل صغير يس���يء بني صهيون بحجر ينطلق من مقالع, 
س���تبقى حاضرة في دمعة فتاة سقطت اعياء وهو تشم رائحة الغاز السام, لن يتغير المشهد في 
غزة, لن تتحول غزة إلى مسرح للحفالت والغناء والتمايل, فهي عرفت ولزمت, لن تتحول غزة لساحة 
تنسيق امني بين أجهزة السلطة واالحتالل, لن تتحول إلى بطاقة  VIP لمن يخلص للعدو أكثر, لن 

تتحول إلى رحلة »ممهورة« إلى شواطئ تل أبيب أو ايالت أو طبريا أو نتانيا . 
ان غزة لن تكون ورقة في يد احد يس���اوم عليها ويبتز بها لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية, غزة 
أصبح���ت قدر الله في األرض, مس���احتها التي ال تزيد عن 365 كيلو مترًا مربعًا وس���كانها الذين ال 
يتعدون مليوني نس���مة منوط بهم إفش���ال صفقة القرن التي تستهدف األمة اإلسالمية جمعاء, 
وإس���قاط المش���روع الصهيوني, والحفاظ على الهوية العربية واإلس���المية للقضية الفلسطينية, 
والحفاظ على فلس���طين التاريخية, وإيقاظ األمة من سباتها العميق, فهل تعتقدون ان هذا يأتي 
جزافا, بالطبع ال فهى على ضعفها وقلة مساحتها وعدد سكانها القليل تحمل لواء قيادة األمة إلى 
النصر والخالص من هذا االحتالل الصهيوني البغيض, لذلك كل من يتحدى غزة بالقتل أو الحصار 
أو العقوبات أو تحويلها لس���جن كبير, أو وقف المساعدات اإلنسانية عنها, أو سيمنع الدواء والغذاء 
والكس���اء, سيمنى بالهزيمة النكراء, وس���يحمل وزر فعلته إلى يوم الدين, ال تتحدوا غزة وأهلها وال 
تعاقبوها على صمودها وثبات أهلها, فسيأتي اليوم الذين ستندمون فيه على ما تفعلون بحق غزة 

وسكانها, وساعتها لن ينفعكم الندم ألنه سيكون قد فات األوان. 
   

تموت الحرة ... 

عــن قطــاع غــزة والتهدئــة والمحاذيــر
ياسر الزعاترة
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أعلن أنا المواطن/ محمد اسحاق خليل العلول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801721010( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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أعلن أنا المواطن/ ضياء رفيق محمد حمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400551677( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ غالب علي يوسف كحيل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)912396009( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عالء سمير محمد الغول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803930973( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/بشيرة عبد الرحمن رشيد شعت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)936562537( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواط���ن/ عبدالرحمن فتحي عوض اللخاوي        
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803251412 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  ليندا عدنان عودة عرفات
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800649576( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
س����جل العجز في الميزان التجاري 
)الفرق بين الص����ادرات والواردات( 
انخفاضا بنس����بة 10 بالمائة خالل 
شهر حزيران مقارنة مع سابقه أيار 

ليصل إلى 359.5 مليون دوالر.
المركزي لإلحصاء  الجه����از  وأوضح 
الفلس����طيني أن المي����زان التجاري 
سجل ارتفاعا في العجز بنسبة 7.1 

بالمئة على أساس سنوي.
وأوض����ح أن الص����ادرات انخفضت 
خالل ش����هر حزيران من عام 2018، 
بنس����بة 15% مقارنة مع الش����هر 
الس����ابق، كم����ا انخفضت بنس����بة 
1.1% مقارنة مع شهر حزيران من 
ع����ام 2017، حيث بلغ����ت قيمتها 

81.3 مليون دوالر أميركي.
وأضاف اإلحصاء في بيان صحفي، 
"إس����رائيل"  إل����ى  الص����ادرات  أن 
انخفضت خالل شهر حزيران 2018 
بنس����بة 12.7% مقارنة مع الشهر 
الس����ابق، وش����كلت الصادرات إلى 
إسرائيل 90.5% من إجمالي قيمة 

الصادرات لش����هر حزيران من عام 
2018. كما انخفضت الصادرات إلى 
باقي دول العالم بنس����بة %31.9 

مقارنة مع الشهر السابق.
وأش����ار إلى أن الواردات خالل شهر 
حزي����ران من ع����ام 2018 انخفضت 
بنس����بة 10.9% مقارنة مع الشهر 

الس����ابق، بينم����ا ارتفعت بنس����بة 
5.5% مقارنة مع شهر حزيران من 
ع����ام 2017، حيث بلغ����ت قيمتها 

440.8 مليون دوالر أمريكي.
م���ن  ال���واردات  أن  إل���ى  ولف���ت 
"إس���رائيل" خالل ش���هر حزيران 
 %4.9 بنس���بة  انخفضت   ،2018

مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت 
ال���واردات من إس���رائيل %59.8 
من إجمالي قيمة الواردات لش���هر 
حزي���ران م���ن ع���ام 2018. كم���ا 
انخفضت ال���واردات من باقي دول 
العالم بنس���بة 18.5% مقارنة مع 

الشهر السابق.

»اإلحصاء«:  انخفاض الميزان التجاري خالل حزيران بنسبة 10 %

غزة/ االستقالل:
ارتفع صافي أرباح الشركة الفلسطينية للكهرباء خالل النصف األول 
من العام الجارية بنس���بة 20.2 % مقارنة م���ع ذات الفترة من العام 

الماضي.
وأظهرت البيانات المالية للش���ركة أن صافي األرب���اح بلغ نحو 6.31 

مليون دوالر بعدما كان عند قرابة 5.23 ماليين قبل عام.
وارتفعت حصة الس���هم من ربح الفترة إل���ى 0.11 بعدما كان 0.09 

دوالر.
وبلغ مجموع الموجودات قرابة 101.4 مليون دوالر بارتفاع نسبته 1.47 
بالمائة فيما ارتفعت المطلوبات إلى 13.4 مليون بمقدار 9.45 بالمائة 

مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
وبلغ مجموع حقوق الملكية 87,954,618 دوالر أمريكي بعد أن كان 

2017 بارتفاع بلغت نسبته 0.35% مقارنة بنهاية 2017.

نمو أرباح »الفلسطينية 
للكهرباء« 20% خالل

 النصف األول من 2018

غزة/ االستقالل:
وّزعت الجمعية اإلسالمية في غزة الحقيبة والزي المدرسي على طلبة 

المدارس من الفقراء والمحتاجين والعائالت المستورة بالمدينة.
وأوضح���ت الجمعي���ة في بيان لها أمس الس���بت، أن أكث���ر من 400 
أس���رة محتاجة في نطاق عمل الجمعية في مدينة غزة استفادت من 

المشروع.
وأكدت الجمعية أنها مس���تمرة في تقديم الدعم والمس���اندة ألبناء 

شعبنا في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يعانونها.
ويعي���ش في قطاع غزة نحو مليون���ي مواطن، يعيش غالبيتهم على 
المساعدات اإلنسانية واإلغاثية بفعل الحصار اإلسرائيلي المفروض 
على القطاع منذ أكثر من 12 عاًما، والذي س���اهم في ارتفاع معدالت 

البطالة بنسب كبيرة.

الجمعية اإلسالمية بغزة توزع 
حقائب مدرسية على مئات الفقراء

االستقالل/ األناضول:
لّبى رجل األعمال الفلس���طيني "جهاد شامية"، دعوة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خالل تحويل 
نح���و 800 أل���ف دوالر، إلى العملة التركي���ة، دعمًا لها 
في مواجهة الحرب االقتصادية التي أعلنتها جهات 

غربية.
وقال ش���امية ف���ي حديث لألناضول "اس���تجابة مني 
كفلس���طيني، وكواجب وطني، ورد القليل من الجميل 
إلى تركيا، قمت بتحويل مبلغ 800 ألف دوالر إلى الليرة 

التركية".

ورأى بأن "هذه الخط���وة اتخذتها دعمًا لليرة التركية، 
وتش���جيعًا للمس���تثمرين الذين يحتفظون بالدوالر، 

وعندهم نوع من التخوف من استبداله".
وعبر بأن "المبلغ حولته بكل أريحية، وأتمنى من األتراك 

وغيرهم، فعل نفس هذه الخطوة".
وأردف "هذا شيء ال يقدر بثمن، لشخص يملك وطنا، 
فالدوالرات ال تصنع وطنا، والوطن غاٍل جدًا، فإذا تضرر 
وطنك، فما فائدة األموال والدوالرات التي بين يديك".

وأشار إلى أن "هنالك الكثير من الناس بال وطن.. أنتم 
عندكم وطن جميل، ورئيس قوي، تتمنى كل الشعوب 

أن يكون عندها رئيس مثله". وفق تعبيره.
وق���ال "أتمنى من كل الناس دع���م الليرة التركية، وأنا 
كفلس���طيني دعمتها ق���در اس���تطاعتي". وأكد أنه 
"ينبغي على الجميع أن يقف م���ع تركيا، ألنها الدولة 
الوحيدة التي تستقبل الفلسطينيين بال قيود، وترحب 
بهم في كل مكان، وأنا ش���خصيًا وج���دت ترحيبا من 
الش���عب التركي، وحبا وتعاطفا". وتش���هد تركيا في 
اآلونة األخيرة حربا اقتصادي���ة من جانب قوى دولية، 
في مقدمتها الواليات المتحدة، ما س���بب تقلبات في 

سعر صرف الليرة، قبل أن ينحسر.

رجل أعمال فلسطيني يحول 800 ألف دوالر لليرة التركية

رام الله/ االستقالل:
وقعت ش���ركة "شراكات" التابعة لصندوق االستثمار، مع مؤسسة "كير" الدولية، 
أمس الس���بت، مذكرة تفاه���م لدعم صغار المزارعين، عبر تس���ويق منتجاتهم 
ومساعدتهم في تحس���ين جودتها، وفتح عالقات مع القطاع الخاص لتسويق 
منتجاته���م، خاصة المنتجات الزراعية اآلمنة، المزروعة ضمن معايير الس���المة 

العامة المتعارف عليها عالميا.
وج���اء في بيان للصندوق،  أن المذكرة ستس���اعد صغار المزارعين الذين تعمل 
مؤسس���ة "كير" الدولية على تأهيلهم في مجال زراعة المنتجات اآلمنة، بحيث 
سيتشارك الطرفان في مختلف المعلومات والبيانات الالزمة إلنجاح هذه العملية.

وستقوم شراكات بالمساهمة في تسويق المنتجات الزراعية لهؤالء المزارعين، 
على اعتبار أن ش���راكات تعمل على تنفيذ مشروع شركة تسويق زراعي تهدف 
إلى تعزيز المنتجات الزراعية الفلسطينية، من خالل مخازن لتغليف وتصنيف 
المنتجات الزراعية، ومن ثم تس���ويقها محليًا وخارجيًا. وقال رئيس مجلس إدارة 
صندوق االس���تثمار محمد مصطفى: " إن الصندوق يعمل ضمن اس���تراتيجية 
تهدف إلى االس���تثمار بهدف التأثير، االقتص���ادي واالجتماعي باإلضافة إلى 
تحقي���ق العائد، ذلك من خالل عدد من المنصات االس���تثمارية، التي من بينها 
شركة شراكات، حيث تركز شراكات على االستثمار في عدد من القطاعات الحيوية 
ومن بينه���ا قطاع الزراعة، ونحن فخورون بهذه االتفاقية كونها تأتي تكاماًل مع 
الجهود المختلف���ة من قبل جميع األطراف للوصول إلى أهداف الصندوق". ومن 
جهته، قال مدير عام ش���ركة ش���راكات نس���يم نور: "تهدف هذه المذكرة إلى 
فتح المجال أمام صغار المزارعين الفلس���طينيين لتسويق منتجاتهم الزراعية 
وتعزيز أعمالهم الزراعية وتوسيعها، بحيث ستساعد شراكات في اإلشراف على 
جودة تلك المنتجات الزراعية اآلمنة، وتعزيز إنتاجيتها في فلسطين إلى جانب 
استكش���اف مدى فرص التعاون المستقبلي" .وأضاف: "يش���كل قطاع الزراعة 
في فلس���طين أولوية لدى ش���راكات، ومن هذا المنطلق تستثمر "شراكات" في 
مجموعة من المشاريع الزراعية كمزرعة "بال فارم" إلنتاج الحليب، ومزرعة "دالية" 
للعنب الخالي من البذور، إلى جانب االستثمار في مشاريع مستقبلية منها شركة 

لتسويق المنتجات الزراعية، ومصنع لألعالف الحيوانية".

غزة/ االستقالل:
أطلقت ش���ركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 
"ج���وال" أمس الس���بت حملته���ا الخاصة بعيد 
األضح���ى المب���ارك والتي تحمل اس���م "هيص 

بالعيد حزم بتكفي وبتزيد".
وأعلنت جوال عن حملتها الجديدة عبر موقعها 

الرس���مي على اإلنترن���ت وصفحاتها على مواقع 
التواصل االجتماعي كما أضافت الشركة ان هذه 

الحملة خاصة بمشتركيها في قطاع غزة فقط.
وش���ملت الحملة على دقائق اتصال ورس���ائل ال 
محدودة باإلضافة لحزمة إنترنت بمقدار 2 جيجا 
بايت مقابل 30 ش���يكال, كما تضمنت خيارًا آخر 

يمكن للمشتركين االشتراك به بمبلغ 5 شيكل 
فقط للحصول على 730 دقيقة اتصال ورسائل 

ال محدودة ونصف جيجا انترنت.
هذا وتعمل جوال وبش���كل مس���تمر على إطالق 
مجموعة من الحمالت والعروض المميزة تقديرا 

لمشتركيها.

»جــوال« تطلـق حملـة خاصة بعيد األضحـى

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن رئيس العملي���ات في ش���ركة "ودام" القطرية، 
أمس السبت، عن استيراد ألف خروف سورية المنشأ، 

ألضحية العيد.
وأوض���ح محمد عبد الهادي الهاجري، أن آخر دفعة من 
الخراف الس���ورية وصلت يوم الجمعة الماضية؛ ليتم 
تس���ليمها لمخازن "ودام" خالل الساعات القادمة من 

أجل عرضها في أس���واق األضاحي المدعمة، حس���بما 
أفادت روسيا اليوم.

وأضاف أن ش���ركة "ودام" الغذائي���ة قامت وألول مرة 
باس���تيراد خ���راف أرمنية بس���عر 900 ري���ال للرأس، 
وس���تكون عملية بيعها مفتوح���ة للجميع مواطنين 

ومقيمين.
ووفقا لصحيفة "الشرق" القطرية، فإنه من المنتظر أن 

توفر ش���ركة "ودام" 12500 خروف منها 1000 خروف 
س���وري المنش���أ، على أن تتراوح أسعار الخراف ما بين 

1200 ريال للوطني و1100 للسوري.
وبينت الصحيف���ة أن عملية بي���ع األضاحي المدعمة 
للمواطنين س���تتواصل حتى ثالث أيام عيد األضحى 
المبارك، وذل���ك بمعدل خروف لكل فرد بش���رط إبراز 
بطاقته الشخصية وأن يتعدى عمر المشتري 18 عاما.

قطر تستورد ألف خروف سوري ألضحية العيد

شراكات و»كير« الدوليــة توقعان مذكرة 
تفاهم لتسويق المنتجات الزراعية اآلمنة
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أعلن أنا المواطن / محمد محمود يوسف كريم                                                 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)932083017( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  رائد مسعود ابراهيم النادي.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)918480351( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/أحمد صالح عطا الله أبو عاصي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400133963( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ماهر جمال عبد الرحمن السيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)903092658( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة / ختام إبراهيم احمود القاضي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801985276( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  إبراهيم محمود إبراهيم الجعبري. 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802627885 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ شيماء مجدي احمد ابو شوارب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400552899( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبدالفتاح محمد كامل البوبلي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
800725624فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
تبادل���ت دولتا قطر والس���عودية 
االتهامات بعرقل���ة حج القطريين 
هذا الموس���م،  فيما ادعت الدوحة 
الرياض نظامًا  الس���بت غلق  أمس 
إلكتروني���ًا لتلّق���ي تصاريح الحج،  
لت���رد األخي���رة بأن قطر نفس���ها 
حجب���ت روابط تس���جيل حجاجها  

هذا  العام.
ونف���ت الس���عودية أن تك���ون قد 
الحجاج  وضعت أي عراقي���ل لمنع 
القطريين من أداء فريضتهم هذا 
العام ، فيما تقول الدوحة إن النزاع 
الدبلوماسي لن يمنع مواطنيها من 

أداء الفريضة.
وأفاد موقع روس���يا اليوم، أن نظام 
الحصص يمن���ح 1200 قطري حق 
أداء الحج لهذا الموس���م، لكن قطر 
تقول إن اس���تخراج التصاريح لهم 
أصبح مستحياًل، ملقية باللوم على 
قرار السعودية واإلمارات والبحرين 
ومصر في قط���ع الروابط التجارية 

والدبلوماسية مع الدوحة.
وأعلن عبد الل���ه الكعبي من اللجنة 
القطرية،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
التي تديرها الدولة، أن السعودية 
إلكترونيًا تستخدمه  أغلقت نظامًا 

عل���ى  للحص���ول  الس���فر  وكاالت 
تصاريح من أجل الحجاج القطريين.

وأض���اف الكعب���ي، "لي���س أم���ام 
مواطني قطر وس���كانها أي فرصة 
هذا العام للسفر ألداء الحج، ما زال 
إغالق تس���جيل الحج���اج من دولة 
قطر مستمرا وال يستطيع سكانها 
الحصول على تأشيرات لعدم وجود 

بعثات دبلوماسية".

في حين رد مس���ئول سعودي على 
ذلك بالق���ول، إن" قط���ر هي التي 
حجبت عددا من روابط التس���جيل 

المخصصة لحجاجها".
وقالت الس���لطات الس���عودية، إن 
القدوم  القطريين  الحجاج  "بإمكان 
عن طريق أي ش���ركة طي���ران عدا 

الخطوط الجوية القطرية".
يذك���ر أن دول الخلي���ج العربي قد 

فرضت حصارا اقتصاديا على قطر 
قبل عام من اآلن، ألس���باب تتعلق 
باألمن القوم���ي داخل دول الخليج 
عددًا  اختراقه���ا  إل���ى  باإلضاف���ة 
م���ن االتفاقي���ات المبرمة بمجلس 
التعاون الخليجي، ويشمل الحصار 
التقاطع الدبلوماسي وغلق لخطوط 
النقل البري���ة والبحرية والجوية مع 

دولة الدوحة. بحسب تلك الدول.

الريـاض والدوحـة تتبادالن االتهامات 
عـن منـع أداء فريضـة الحـج للقطرييـن

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت شبكة "سي أن أن" األميركية أن القنبلة -التي استخدمها التحالف 
الس���عودي اإلماراتي في استهداف حافلة مدرسية تقل أطفاال يمنيين في 
صعدة- أميركية الصنع، وبيعت ضمن صفقة أسلحة للمملكة وافقت عليها 

الخارجية األميركية.
وأوضحت أن القنبلة المستخدمة من نوع "أم كي – 82 "موجهة بالليزر، وتزن 
نحو 227 كيلوغراما وتصنعها شركة "لوكهيد مارتن" للصناعات العسكرية 

التي تعد من أبرز المتعاقدين مع وزارة الدفاع األميركية.
وأضاف���ت المحطة اإلخباري���ة األميركية أن هذه القنبلة هي نفس���ها التي 
استخدمت في هجوم التحالف العربي على مجلس عزاء في اليمن عام 2016 

الذي أودى بحياة أكثر من مائة شخص.
وذكرت الشبكة أن هذا التقييم والمعلومات التي يتضمنها جاء استنادا إلى 

عمل قامت به مع خبراء ذخائر وصحفيين محليين يمنيين. 
وف���ي حصيلة نهائية أوردته���ا اللجنة الدولية للصلي���ب األحمر -في بيان 
االثنين الماضي بشأن تلك المجزرة- قالت اللجنة إن 51 شخصا قتلوا بينهم 
40 طفال في الغارة الجوية التي أصابت حافلة تقل أطفاال في محافظة صعدة 

بشمال اليمن قبل أسبوع. 

مجزرة صعدة: القاتل 
استخدم قنبلة أميركية

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت المملكة العربية الس���عودية أمس السبت، 
اكتمال وصول حج���اج الخارج إل���ى أراضيها عبر 
منافذها الجوّية والبحرّية والبرّية، حيث وصل أكثر 
من مليون و648 ألف حاج إلى الديار الحجازية ألداء 

مناسك الحج.
وسيتوّجه ضيوف الرحمن اليوم األحد إلى مشعر 
من���ى فيما يعرف ب� "ي���وم التروية"؛ اس���تعداًدا 

للوقوف على صعيد جبل عرفات غدا االثنين.
وتعود تس���مية يوم الثامن من ذي الحجة ب� "يوم 
التروية" إلى أن الحجاج قديًما كانوا يتزودون فيه 

بالماء استعدادا للوقوف بعرفات.
وبع���د قضاء يوم التروية ث���م الوقوف في عرفات 
الذي يس���تمر حتى مغيب ش���مس يوم االثنين، 
يبدأ الحج���اج النفير إلى مزدلف���ة للمبيت هناك، 
ثم يعودون إلى منى صبيحة يوم العاشر من ذي 

الحجة )الثالثاء( لرمي جمرة العقبة ونحر األضاحي 
ثم الحلق والتقصير والتوجه إلى مكة ألداء طواف 

اإلفاضة.
ويقضي الحجاج في منى بعد ذلك أيام التشريق 
الثالث���ة )11 و12 و13 م���ن ذي الحج���ة( لرم���ي 
الجمرات الثالث، فيما يمكن للمتعجل من الحجاج 
اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة 

ألداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

السعودية: اكتمال وصول حجاج الخارج وبدء المناسك اليوم

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت السلطات الهندية ارتفاع عدد قتلى الفيضانات والسيول التي تجتاح 
والية كيراال جنوب البالد إلى 324، وفق معطيات رسمية جديدة أمس بشأن 

الكارثة التي شردت أيضا مئات اآلالف.
واعتبر رئيس حكومة الوالية بينارايي فيجايان تلك الفيضانات "األسوأ منذ 

قرن".
وقال في تغريدة له إن 324 حياة ُأزهقت خالل عشرة أيام من الفيضانات في 

الوالية، حيث غرق أغلب الضحايا أو طمروا بسبب االنهيارات األرضية.
وأك���د فيجايان إجالء أكثر من 223 ألف ش���خص إلى 1500 ملجأ، معلنا حالة 
التأهب القصوى في الوالية البالغ عدد س���كانها 33 مليون نس���مة، مناشدا 

الجميع "اتخاذ أقصى درجات الحذر".
وأعلنت الس���لطات أمس أن 310 آالف شخص ش���ّردوا من منازلهم من جّراء 

الفيضانات، ويقيمون حاليًا في ألفي ملجأ استحدثت إليوائهم.
وذك���رت حكومة الوالية أن طرقات بطول أكثر من عش���رة آالف كلم تضررت 
أو دمرت بالكامل، وأمرت بفتح المواس���ير في 34 س���دا بلغ���ت فيها المياه 

مستويات خطيرة.

»فيضانات  مقتل المئات بـ
القرن« في الهند

االستقالل/ وكاالت: 
أك���د الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الس���بت أن تركيا "لن ترضخ" للواليات 
المتحدة، في تصريح إضافي يصّب في إطار التجاذب مع واشنطن الذي أدى إلى 
انهيار الليرة التركية في األيام األخيرة، وذلك في الوقت الذي توعد فيه الرئيس 
األميركي دونالد ترامب -في تصريح���ات أدلى بها بالبيت األبيض- تركيا بمزيد 
م���ن اإلجراءات العقابية إذا لم تفرج عن القس األميركي المحتجز لديها منذ نحو 

عامين.
وقال إردوغان خالل مؤتمر لحزبه اإلس���المي المحافظ "ح���زب العدالة والتنمية" 
في أنق���رة، "لن نرضخ ألولئ���ك الذين يقدمون أنفس���هم على أنهم ش���ركاؤنا 

االستراتيجيون في حين يسعون لجعلنا هدفا استراتيجيًا".
وتاب���ع "البعض يعتقد أن بإمكان���ه تهديدنا عبر االقتصاد، العقوبات، أس���عار 

الصرف، معدالت الفوائد والتضخم. لقد كشفنا خدعكم ونحن نتحداكم".
وتأتي هذه التصريحات في حين تمّر واشنطن وأنقرة، الحليفتان في حلف شمال 
األطلسي، بأزمة دبلوماسية على صلة خصوصا بقضية القّس األميركي الموضوع 

قيد اإلقامة الجبرية في تركيا والذي تطالب الواليات المتحدة باإلفراج عنه.
وتع���رض ترامب الخميس الماضي لقضية القس أندرو برونس���ون الذي تتهمه 
أنقرة بالتجسس قائال إن الواليات المتحدة "لن تستكين في التصدي" لتركيا في 
ما يخص أزم���ة القس. وأضاف أن "تركيا ال تتصرف كصديق للواليات المتحدة" 

ووصف التهم التي وجهت لبرونسون بأنها زائفة.
واندلعت األزمة عندما فرضت واشنطن في أول آب/أغسطس عقوبات غير مسبوقة 
عل���ى وزيرين تركيين ورّدت أنقرة عليه���ا. وأدى هذا التصعيد في التوترات إلى 

انهيار العملة التركية األسبوع الماضي.
وكان القضاء التركي قرر حبس برونسون يوم 9 ديسمبر/كانون األول 2016 على 
خلفي���ة تهم عدة تضمنت ارتكابه جرائم باس���م منظمتي فتح الله غولن وحزب 
العمال الكردستاني اللتين تصنفهما أنقرة ضمن التنظيمات اإلرهابية، قبل أن 

يصدر قرار قضائي بفرض اإلقامة الجبرية عليه.

اردوغان: لن نرضخ للواليات 
المتحدة وترامب يهدده 

بمزيد من العقوبات

االستقالل/ وكاالت:
توفي أمس الس���بت كوفي أنان األمين العام األس���بق 
لألمم المتحدة الحائز على جائزة نوبل للسالم بعد رحلة 
دبلوماسية لعدة عقود في رحاب المنظمة الدولية قبل 
أن يتقاعد عام 2006 ويتفرغ للوس���اطة في حل بعض 

النزاعات الدولية.
وفارق أن���ان الحياة عن عمر 80 عاما بمستش���فى في 
بيرن بسويس���را صباح الس���بت بعد معاناة قصيرة من 

المرض، وقالت مؤسس���ة كوفي أنان إن زوجته الثانية 
نان���ي وأبناءه أما وكوجو ونينا كانوا إلى جواره في أيامه 

األخيرة.
والتح���ق أنان باألمم المتحدة عام 1962 وهو في س���ن 
ال����24 وتدرج في مختلف إداراتها إلى أن تولى منصب 
األمين العام للمنظمة لفترتين منذ عام 1997 حتى عام 
2006 نال فيهما جائزة نوبل عام 2001 بالمشاركة مع 

منظمة األمم المتحدة.

وقاد األمم المتحدة في فترة حرب العراق التي اتسمت 
باضطراب كبير. لكن حصيلة أدائه ش���ابتها اتهامات 
بالفس���اد في فضيحة "النفط مقابل الغذاء"، وقد برأته 
لجن���ة تحقيق من أي مخالفة، لكنه���ا وجدت تجاوزات 
أخالقية وإدارية فيما يتعلق بعالقات ابنه كوجو بشركة 
سويس���رية حازت على عقود مربحة في برنامج "النفط 
مقابل الغ���ذاء". وأقر أنان في وقت الحق بأن الفضيحة 

لم تؤثر على مركزه أمينا عاما فحسب، بل كأب أيضا.

وفاة األمين العام األسبق لألمم المتحدة
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أعلن أنا المواطن / محمد محمود يوسف كريم                                                 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)932083017( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  رائد مسعود ابراهيم النادي.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)918480351( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/أحمد صالح عطا الله أبو عاصي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400133963( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ماهر جمال عبد الرحمن السيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)903092658( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة / ختام إبراهيم احمود القاضي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801985276( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  إبراهيم محمود إبراهيم الجعبري. 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802627885 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ شيماء مجدي احمد ابو شوارب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400552899( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبدالفتاح محمد كامل البوبلي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
800725624فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
تبادل���ت دولتا قطر والس���عودية 
االتهامات بعرقل���ة حج القطريين 
هذا الموس���م،  فيما ادعت الدوحة 
الرياض نظامًا  الس���بت غلق  أمس 
إلكتروني���ًا لتلّق���ي تصاريح الحج،  
لت���رد األخي���رة بأن قطر نفس���ها 
حجب���ت روابط تس���جيل حجاجها  

هذا  العام.
ونف���ت الس���عودية أن تك���ون قد 
الحجاج  وضعت أي عراقي���ل لمنع 
القطريين من أداء فريضتهم هذا 
العام ، فيما تقول الدوحة إن النزاع 
الدبلوماسي لن يمنع مواطنيها من 

أداء الفريضة.
وأفاد موقع روس���يا اليوم، أن نظام 
الحصص يمن���ح 1200 قطري حق 
أداء الحج لهذا الموس���م، لكن قطر 
تقول إن اس���تخراج التصاريح لهم 
أصبح مستحياًل، ملقية باللوم على 
قرار السعودية واإلمارات والبحرين 
ومصر في قط���ع الروابط التجارية 

والدبلوماسية مع الدوحة.
وأعلن عبد الل���ه الكعبي من اللجنة 
القطرية،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
التي تديرها الدولة، أن السعودية 
إلكترونيًا تستخدمه  أغلقت نظامًا 

عل���ى  للحص���ول  الس���فر  وكاالت 
تصاريح من أجل الحجاج القطريين.

وأض���اف الكعب���ي، "لي���س أم���ام 
مواطني قطر وس���كانها أي فرصة 
هذا العام للسفر ألداء الحج، ما زال 
إغالق تس���جيل الحج���اج من دولة 
قطر مستمرا وال يستطيع سكانها 
الحصول على تأشيرات لعدم وجود 

بعثات دبلوماسية".

في حين رد مس���ئول سعودي على 
ذلك بالق���ول، إن" قط���ر هي التي 
حجبت عددا من روابط التس���جيل 

المخصصة لحجاجها".
وقالت الس���لطات الس���عودية، إن 
القدوم  القطريين  الحجاج  "بإمكان 
عن طريق أي ش���ركة طي���ران عدا 

الخطوط الجوية القطرية".
يذك���ر أن دول الخلي���ج العربي قد 

فرضت حصارا اقتصاديا على قطر 
قبل عام من اآلن، ألس���باب تتعلق 
باألمن القوم���ي داخل دول الخليج 
عددًا  اختراقه���ا  إل���ى  باإلضاف���ة 
م���ن االتفاقي���ات المبرمة بمجلس 
التعاون الخليجي، ويشمل الحصار 
التقاطع الدبلوماسي وغلق لخطوط 
النقل البري���ة والبحرية والجوية مع 

دولة الدوحة. بحسب تلك الدول.

الريـاض والدوحـة تتبادالن االتهامات 
عـن منـع أداء فريضـة الحـج للقطرييـن

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت شبكة "سي أن أن" األميركية أن القنبلة -التي استخدمها التحالف 
الس���عودي اإلماراتي في استهداف حافلة مدرسية تقل أطفاال يمنيين في 
صعدة- أميركية الصنع، وبيعت ضمن صفقة أسلحة للمملكة وافقت عليها 

الخارجية األميركية.
وأوضحت أن القنبلة المستخدمة من نوع "أم كي – 82 "موجهة بالليزر، وتزن 
نحو 227 كيلوغراما وتصنعها شركة "لوكهيد مارتن" للصناعات العسكرية 

التي تعد من أبرز المتعاقدين مع وزارة الدفاع األميركية.
وأضاف���ت المحطة اإلخباري���ة األميركية أن هذه القنبلة هي نفس���ها التي 
استخدمت في هجوم التحالف العربي على مجلس عزاء في اليمن عام 2016 

الذي أودى بحياة أكثر من مائة شخص.
وذكرت الشبكة أن هذا التقييم والمعلومات التي يتضمنها جاء استنادا إلى 

عمل قامت به مع خبراء ذخائر وصحفيين محليين يمنيين. 
وف���ي حصيلة نهائية أوردته���ا اللجنة الدولية للصلي���ب األحمر -في بيان 
االثنين الماضي بشأن تلك المجزرة- قالت اللجنة إن 51 شخصا قتلوا بينهم 
40 طفال في الغارة الجوية التي أصابت حافلة تقل أطفاال في محافظة صعدة 

بشمال اليمن قبل أسبوع. 

مجزرة صعدة: القاتل 
استخدم قنبلة أميركية

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت المملكة العربية الس���عودية أمس السبت، 
اكتمال وصول حج���اج الخارج إل���ى أراضيها عبر 
منافذها الجوّية والبحرّية والبرّية، حيث وصل أكثر 
من مليون و648 ألف حاج إلى الديار الحجازية ألداء 

مناسك الحج.
وسيتوّجه ضيوف الرحمن اليوم األحد إلى مشعر 
من���ى فيما يعرف ب� "ي���وم التروية"؛ اس���تعداًدا 

للوقوف على صعيد جبل عرفات غدا االثنين.
وتعود تس���مية يوم الثامن من ذي الحجة ب� "يوم 
التروية" إلى أن الحجاج قديًما كانوا يتزودون فيه 

بالماء استعدادا للوقوف بعرفات.
وبع���د قضاء يوم التروية ث���م الوقوف في عرفات 
الذي يس���تمر حتى مغيب ش���مس يوم االثنين، 
يبدأ الحج���اج النفير إلى مزدلف���ة للمبيت هناك، 
ثم يعودون إلى منى صبيحة يوم العاشر من ذي 

الحجة )الثالثاء( لرمي جمرة العقبة ونحر األضاحي 
ثم الحلق والتقصير والتوجه إلى مكة ألداء طواف 

اإلفاضة.
ويقضي الحجاج في منى بعد ذلك أيام التشريق 
الثالث���ة )11 و12 و13 م���ن ذي الحج���ة( لرم���ي 
الجمرات الثالث، فيما يمكن للمتعجل من الحجاج 
اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة 

ألداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.

السعودية: اكتمال وصول حجاج الخارج وبدء المناسك اليوم

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت السلطات الهندية ارتفاع عدد قتلى الفيضانات والسيول التي تجتاح 
والية كيراال جنوب البالد إلى 324، وفق معطيات رسمية جديدة أمس بشأن 

الكارثة التي شردت أيضا مئات اآلالف.
واعتبر رئيس حكومة الوالية بينارايي فيجايان تلك الفيضانات "األسوأ منذ 

قرن".
وقال في تغريدة له إن 324 حياة ُأزهقت خالل عشرة أيام من الفيضانات في 

الوالية، حيث غرق أغلب الضحايا أو طمروا بسبب االنهيارات األرضية.
وأك���د فيجايان إجالء أكثر من 223 ألف ش���خص إلى 1500 ملجأ، معلنا حالة 
التأهب القصوى في الوالية البالغ عدد س���كانها 33 مليون نس���مة، مناشدا 

الجميع "اتخاذ أقصى درجات الحذر".
وأعلنت الس���لطات أمس أن 310 آالف شخص ش���ّردوا من منازلهم من جّراء 

الفيضانات، ويقيمون حاليًا في ألفي ملجأ استحدثت إليوائهم.
وذك���رت حكومة الوالية أن طرقات بطول أكثر من عش���رة آالف كلم تضررت 
أو دمرت بالكامل، وأمرت بفتح المواس���ير في 34 س���دا بلغ���ت فيها المياه 

مستويات خطيرة.

»فيضانات  مقتل المئات بـ
القرن« في الهند

االستقالل/ وكاالت: 
أك���د الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الس���بت أن تركيا "لن ترضخ" للواليات 
المتحدة، في تصريح إضافي يصّب في إطار التجاذب مع واشنطن الذي أدى إلى 
انهيار الليرة التركية في األيام األخيرة، وذلك في الوقت الذي توعد فيه الرئيس 
األميركي دونالد ترامب -في تصريح���ات أدلى بها بالبيت األبيض- تركيا بمزيد 
م���ن اإلجراءات العقابية إذا لم تفرج عن القس األميركي المحتجز لديها منذ نحو 

عامين.
وقال إردوغان خالل مؤتمر لحزبه اإلس���المي المحافظ "ح���زب العدالة والتنمية" 
في أنق���رة، "لن نرضخ ألولئ���ك الذين يقدمون أنفس���هم على أنهم ش���ركاؤنا 

االستراتيجيون في حين يسعون لجعلنا هدفا استراتيجيًا".
وتاب���ع "البعض يعتقد أن بإمكان���ه تهديدنا عبر االقتصاد، العقوبات، أس���عار 

الصرف، معدالت الفوائد والتضخم. لقد كشفنا خدعكم ونحن نتحداكم".
وتأتي هذه التصريحات في حين تمّر واشنطن وأنقرة، الحليفتان في حلف شمال 
األطلسي، بأزمة دبلوماسية على صلة خصوصا بقضية القّس األميركي الموضوع 

قيد اإلقامة الجبرية في تركيا والذي تطالب الواليات المتحدة باإلفراج عنه.
وتع���رض ترامب الخميس الماضي لقضية القس أندرو برونس���ون الذي تتهمه 
أنقرة بالتجسس قائال إن الواليات المتحدة "لن تستكين في التصدي" لتركيا في 
ما يخص أزم���ة القس. وأضاف أن "تركيا ال تتصرف كصديق للواليات المتحدة" 

ووصف التهم التي وجهت لبرونسون بأنها زائفة.
واندلعت األزمة عندما فرضت واشنطن في أول آب/أغسطس عقوبات غير مسبوقة 
عل���ى وزيرين تركيين ورّدت أنقرة عليه���ا. وأدى هذا التصعيد في التوترات إلى 

انهيار العملة التركية األسبوع الماضي.
وكان القضاء التركي قرر حبس برونسون يوم 9 ديسمبر/كانون األول 2016 على 
خلفي���ة تهم عدة تضمنت ارتكابه جرائم باس���م منظمتي فتح الله غولن وحزب 
العمال الكردستاني اللتين تصنفهما أنقرة ضمن التنظيمات اإلرهابية، قبل أن 

يصدر قرار قضائي بفرض اإلقامة الجبرية عليه.

اردوغان: لن نرضخ للواليات 
المتحدة وترامب يهدده 

بمزيد من العقوبات

االستقالل/ وكاالت:
توفي أمس الس���بت كوفي أنان األمين العام األس���بق 
لألمم المتحدة الحائز على جائزة نوبل للسالم بعد رحلة 
دبلوماسية لعدة عقود في رحاب المنظمة الدولية قبل 
أن يتقاعد عام 2006 ويتفرغ للوس���اطة في حل بعض 

النزاعات الدولية.
وفارق أن���ان الحياة عن عمر 80 عاما بمستش���فى في 
بيرن بسويس���را صباح الس���بت بعد معاناة قصيرة من 

المرض، وقالت مؤسس���ة كوفي أنان إن زوجته الثانية 
نان���ي وأبناءه أما وكوجو ونينا كانوا إلى جواره في أيامه 

األخيرة.
والتح���ق أنان باألمم المتحدة عام 1962 وهو في س���ن 
ال����24 وتدرج في مختلف إداراتها إلى أن تولى منصب 
األمين العام للمنظمة لفترتين منذ عام 1997 حتى عام 
2006 نال فيهما جائزة نوبل عام 2001 بالمشاركة مع 

منظمة األمم المتحدة.

وقاد األمم المتحدة في فترة حرب العراق التي اتسمت 
باضطراب كبير. لكن حصيلة أدائه ش���ابتها اتهامات 
بالفس���اد في فضيحة "النفط مقابل الغذاء"، وقد برأته 
لجن���ة تحقيق من أي مخالفة، لكنه���ا وجدت تجاوزات 
أخالقية وإدارية فيما يتعلق بعالقات ابنه كوجو بشركة 
سويس���رية حازت على عقود مربحة في برنامج "النفط 
مقابل الغ���ذاء". وأقر أنان في وقت الحق بأن الفضيحة 

لم تؤثر على مركزه أمينا عاما فحسب، بل كأب أيضا.

وفاة األمين العام األسبق لألمم المتحدة
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أعلن أنا المواطن / علي ياسر عبد ابو زايد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404155921( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مزين سعيد احمد عزام
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)909287088( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مسعود شعبان اسعد الناجي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)924442973( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  عالء رفيق محمد أبو سعدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406049031( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ منايا محمد عيسى بن عطايا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800633521( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رمزي روحي حمودة الهور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901362723( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / صالح نبيل علي شحادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803326289( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة / هيجر عمر عبدالكريم العواودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801038639( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت وس���ائل اإلعالم العبرية، أن الشرطة اإلسرائيلية حققت، الجمعة، مع رئيس 
وزراء االحت���الل بنيامي���ن نتنياهو في مقر إقامته في الق���دس المحتلة، مرة أخرى 
في قضية الرش���وة المعروفة إعالميا باسم “الملف 4000” أو “قضية بيزك”، أكبر 

مجموعة اتصاالت في دولة االحتالل “اإلسرائيلي”.
وذكرت اإلذاعة العبرية الرس���مية، أن التحقيق تركز حول ما إذا كان نتنياهو سعى 
للحصول عل���ى تغطية إعالمية إيجابي���ة في موقع “والال” اإلخب���اري الذي يملكه 
شاؤول إيلوفيتش رئيس “بيزك” مقابل خدمات وتسهيالت حكومية عادت على 

مجموعته بمئات ماليين الدوالرات.
وأوضحت أن هذا التحقيق قد يكون األخير مع نتنياهو في هذا الملف، باس���تثناء 
تحقيق أخير في ملفي فساد، والذي سوف تجريه معه وحدة الغش واالحتيال في 

الشرطة، وذلك في أعقاب إفادات لشاهدي الحق العام.
وفي المقابل تم التحقيق مع شاؤول الوفيتش المدير العام لشركة بيزك.

واستجوبت الشرطة نتنياهو في العاشر من تموز/يوليو ألكثر من خمس ساعات في 
منزله “في إطار تحقيق تجريه وح���دة االحتيال والجرائم الخطيرة الوطنية وهيئة 

األوراق المالية” في قضية بيزك.
وبدأ التحقيق في قضية بيزيك في 2017 لكنها بدأت تتخذ منحًى يهدد نتنياهو 

في 18 فبراير/شباط 2018.
وتحقق الشرطة مع نتنياهو في س���تة ملفات على األقل مفتوحة حاليا ضده، وقد 

أوصت في 13 شباط/فبراير بتوجيه التهم إليه في اثنين منها.
وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يخضع فيها نتنياهو للتحقيق في قضايا فساد.

وخض���ع للتحقيق في حزي���ران /يونيو الماضي حول قضية تتعلق بصفقة ش���راء 
غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد.

وكانت النيابة اإلس���رائيلية وجهت إلى زوجة رئيس الوزراء ساره نتنياهو )59 عاما( 
في 21 حزيران/يونيو تهم���ة “االحتيال وخيانة األمانة” وذلك بعد تحقيق طويل 

أجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات األسرة.

في انتظاره تحقيق بملفي فساد آخرين
شرطة االحتالل: انتهاء التحقيق 

مع نتنياهو بالقضية )4000(

القدس المحتلة/ االستقالل:
تحدثت صحيفة “إسرائيلية” الجمعة، عن األسباب 
التي تقف وراء رغبة “إسرائيل” الكبيرة في التوصل 
التفاق وقف إطالق نار مع فصائل المقاومة في قطاع 

غزة.
وأوضح����ت صحيفة “هآرتس” في مقال لها، أنه “إذا 
تم التوصل إلى هدوء في القطاع، فإن هذا س����يمكن 
الجي����ش “اإلس����رائيلي” من العودة إل����ى تركيز كل 
اهتمام����ه على الجبهة الش����مالية، وباألس����اس على 

المعركة االستخبارية والعسكرية مع إيران”.
وذك����رت الصحيف����ة أن “محادث����ات م����ع ع����دد من 
اإلس����رائيلية  والسياس����ية  األمني����ة  الش����خصيات 
واألمريكي����ة رفيع����ة المس����توى؛ تظه����ر تفاهمات 
مش����ابهة جدا بخصوص الواقع االس����تراتيجي، الذي 
نش����أ بعد إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن 
االنس����حاب من االتفاق النووي مع إيران في أيار/ مايو 

الماضي”.
وحول تفاصي����ل اتفاق التهدئ����ة المرتقب في غزة، 

أشارت الصحيفة إلى أن “االتفاق الجديد يتطابق مع 
التفاهم����ات التي تمت في نهاية الحرب على القطاع 
في 2014”، الفتة إلى أن “الجيش اإلسرائيلي اعترف 
دون صعوب����ة أنه بدأ في تطبي����ق المراحل األولى من 

االتفاق، الذي يمكن أن يؤدي إلى تهدئة طويلة”.
وأضاف����ت أن “وزير الجي����ش اإلس����رائيلي أفيغدور 
ليبرمان كان األمر بالنسبة إليه أكثر صعوبة”، مبينة 
أن “ليبرم����ان قال في آخر تصريحاته دون أن يرف له 

جفن بأنه ال يوجد إلسرائيل تفاهمات مع حماس”.
وتهكمت الصحيفة على تصريح����ات ليبرمان قائلة 
بس����خرية: “كأن الوس����طاء من األم����م المتحدة ومن 
المخابرات المصرية ينتقلون بين تل أبيب وغزة فقط، 

من أجل االجتماع مع ممثلي لجان األحياء”.
ونوهت الصحيفة إلى أن “االتفاق الجديد يبقي الباب 
مفتوحا أمام تس����هيل المهمة أكثر مستقبال، إذا تم 
الحفاظ على وقف كام����ل إلطالق النار لفترة طويلة”، 
مش����ددة على أن “الس����لوك المحس����وب للمستوى 
السياس����ي والمس����ؤولية التي أظهرها المس����توى 

العسكري، منعت حربا في غزة هذا الصيف”.
وكان����ت “هآرتس” نش����رت م����ا أس����مته “الصيغة 
ش����به النهائية” التفاق وقف النار بين “إسرائيل” 
و”حماس” بوس����اطة األمم المتحدة ومصر، مؤكدة أن 

“االتفاق دخل حيز التنفيذ األربعاء الماضي”.
ونقلت الصحيفة عن ثالثة مس����ؤولين إس����رائيليين 
قولهم، إن “صيغة التفاهمات تتضمن س����تة بنود 
أساسية ستنفذ تدريجيا بشرط الحفاظ على الهدوء 

بكامله”.
وذكرت أن البنود هي؛ وقف نار ش����امل، وفتح المعابر 
وتوس����يع مجال الصيد، ومس����اعدة طبية وإنسانية، 
وتسوية موضوع األسرى، وترميم واسع للبنى التحتية 
في القطاع بتموي����ل أجنبي، ومحادث����ات على ميناء 

ومطار.
وأفادت بأن “الكابينت” صادق مبدئيا على “الصيغة 
ش����به النهائية” منذ األسبوع الماضي، مشيرة إلى أن 
“الوزيرين الوحيدين اللذين عارضا هذه الصيغة، هما 

نفتالي بينيت وآييلت شكيد”.

القدس المحتلة/ االستقالل:
هاجم رئيس حزب العمل “اإلسرائيلي” المعارض “آفي غاباي”  رئيس وزراء 
االحتالل “اإلس���رائيلي” بنيامين نتنياهو، عل���ى خلفية مفاوضات التهدئة 
التي تجري مع فصائل المقاومة الفلس���طينية بغزة، قائال إنه يقود البالد إلى 

“استسالم تام”.
وف���ي حديث إلذاعة “FM 103” العبرية، قال “غاب���اي”، إن “نتنياهو، قادنا 
إلى االستسالم، واتخذ هذه الخطوة  من منطلق نقطة الضعف لدينا وليست 
لدى حماس”، في إش���ارة إلى القص���ف الصاروخي الكثيف الذي تعرضت له 

“إسرائيل” مؤخرا من قبل حماس بقطاع غزة.
وأضاف: “مرت أربع س���نوات منذ حرب 2014، وكان “نتنياهو” قادرا خاللها 
على فعل التس���وية في الوقت الذي كان���ت فيه “حماس” ضعيفة، وأجهزة 
األمن أوصت الكابينت في الس���ابق بالقيام بذلك لكنهم رفضوا ألنهم كانوا 

خائفين”.

االستقالل/ وكاالت:
رفضت “إس���رائيل” االقتراح���ات التي قدمها األمين الع���ام لألمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش لتعزيز حماية الفلسطينيين في األراضي المحتلة.
وقال مندوب “إس���رائيل” ل���دى األمم المتحدة داني دانون في بيان مس���اء 
الجمع���ة إن “الحماي���ة الوحي���دة الت���ي يحتاجها الفلس���طينيون هي من 

قيادتهم”. على حد قوله.
وعرض غوتيريش في االقتراحات التي وردت في تقرير من 14 صفحة أربعة 
خيارات هي: زيادة المس���اعدات اإلنسانية للفلس���طينيين وإرسال مراقبين 
أممين لحقوق اإلنس���ان ومراقبين غير مس���لحين ونش���ر قوة ش���رطة أو قوة 

عسكرية بتفويض من األمم المتحدة.
وت���م إعداد التقري���ر بناء على طلب الجمعية العامة لألم���م المتحدة ردا على 
تصاعد العنف “اإلسرائيلي” في غزة حيث ُقتل 171 فلسطينيا بنيران جيش 

االحتالل منذ نهاية آذار/مارس.
ويحتاج تشكيل قوة حماية أممية إلى قرار يصدره مجلس األمن الدولي، وهو 
أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الواليات المتحدة األمريكية الستخدام 

الفيتو لعرقلة أي مشروع تعارضه “إسرائيل”.
وص���در تقري���ر غوتيريش الذي تم توزيع���ه على الدول األعض���اء في األمم 
المتحدة، بينما تش���هد جهود التسوية في الش���رق األوسط جمودا بانتظار 
خطة “س���الم” تحدثت عنها إدارة الرئي���س األميركي دونالد ترامب وتجري 

مناقشتها منذ أشهر بدون توضيحها.

لهذه األسباب ترغب “إسرائيل” في التوصل التفاق تهدئة مع غزة رئيس حزب العمل: التهدئة مع 
غزة تقودنا إلى “استسالم كامل”

“إسرائيل” ترفض مقترحات 
أممية لحماية الفلسطينيين

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال حايي���م ش���اين الكاتب في 
صحيفة “إس���رائيل الي���وم”، إن 
“اتف���اق وق���ف إطالق الن���ار بين 
يشكل  و”إس���رائيل”،  “حماس” 
بارق���ة أم���ل للجانبي���ن خش���ية 
خروجهم���ا إل���ى معركة واس���عة 
مكلل���ة بالدماء، من أج���ل محاولة 
مس���ار جديد بالتزامن مع الجهود 
األمريكية لتحقيق خطة “سالم”، 
ومحظ���ور على “إس���رائيل” وضع 

العراقيل أمامها”.
وأض���اف ش���اين ف���ي مق���ال له 
أن “هن���اك ش���عورا في أوس���اط 
اإلس���رائيليين بعد عدة أشهر أن 
حماس من خالل مسيرات العودة 
والطائ���رات الورقية، هي من تدير 
الحكومة  اإلس���رائيلية:  السياسة 
الحقول  والجي���ش، ألن مش���اهد 
المحترق���ة أعطت درس���ا لمن أراد 
اإلس���رائيليين،  من  اس���تخالصه 
تمهيدا لردعهم واالنتقام منهم، 

والحسم معهم”.
وأشار إلى أن هناك “وزراء وأعضاء 
كنيست وخبراء ومحللين يقترحون 
قت���ل مطلقي الطائ���رات الورقية، 
واغتي���ال قادة حم���اس، والدخول 
م���ن جديد ف���ي كه���ف األفاعي 
الغزي، في حين أن أعضاء المجلس 
الوزاري المصغر يقومون العتبارات 
حزبية بتهريب مداوالت الكابينت، 

بما يمس بمسؤوليتهم األخالقية، 
ففي حين أن اليسار الذي فقد منذ 
زمن طويل طريقه السياسي، بات 
منفصال عن الواقع القائم، ويحاول 

تقمص الرداء اليميني”.
وأوض���ح أن “الزعامة السياس���ية 
يجب أن تتخ���ذ ق���رارات انطالقا 
من اعتبارات مس���ؤولة، وليس���ت 
بالضرورة قرارات ذات بعد شعبوي 
المحي���ط  فالوض���ع  جماهي���ري، 
بإس���رائيل معقد ج���دا، والتعامل 
معه يتطلب دفع أثمان بشرية من 
القتلى اإلسرائيليين فور الدخول 

البري إلى غزة”.
إل���ى أن “مقترحي اجتياح  ولفت 
غ���زة، بع���د س���قوط أول قتي���ل 
إس���رائيلي فيها، س���يكونون أول 
للق���رار، ألنن���ا دخلنا  الرافضي���ن 
وخرجنا ع���دة مرات م���ن غزة دون 
جدوى، صحي���ح أننا تلقينا هدوءا 
زمنيا قصيرا، لكنه بأثمان باهظة، 
ورغم أن طائرة واحدة كفيلة بقتل 
الورقية،  الطائ���رات  كل مطلق���ي 
فإنن���ا أمام أمهات فلس���طينيات 

يتمنين رؤية أبنائهن شهداء”.
بالق���ول إن “مث���ل هذه  وخت���م 

الفلسطينيين  اإلجراءات لن تردع 
فترة طويل���ة من الزم���ن، وكما أن 
االغتيال أمر مهم، فإن من سيأتي 
بع���د قتله���م، س���يكونون أكثر 
تطرفا، كل هذه المعاني يجب أن 
تكون حاضرة قبل الخروج للمعركة 

الكبيرة”.
بدوره، ق���ال أريئيل كهانا الكاتب 
ف���ي صحيفة “إس���رائيل اليوم”، 
الذي يقوده أفيغدور  إن “التوجه 
ليبرمان في غ���زة إلبرام تهدئة مع 
حماس خطير، ومن شأنها أن تكون 
ألن  المسلحة،  للعمليات  مشجعة 
سياسة الوزير منقطعة عن الواقع، 
وتعيد “إسرائيل” إلى عهد حقبة 

أوسلو”.
وأك���د أن “اتف���اق التهدئ���ة مع 
“حم���اس” ربما س���يدفع ليبرمان 
إلى ارتكاب أخطاء، وقرارات فاقدة 
للمسؤولية، ألنه في حال لم توقف 
الحركة مصانع إلنت���اج الصواريخ، 
فإن مواطني إس���رائيل سيعانون 
كثيرا من الوصول لوسط إسرائيل 

في المستقبل غير البعيد”.
وخت���م بالق���ول بأنه “بع���د 140 
يوما من إط���الق القذائف ونيران 
القناص���ة والباللين الحارقة، يجب 
قول الحقيقة بأن اتفاق “حماس” 
وتعبير  خطيئة،  هو  و”إسرائيل” 
عن فشل جدي، مما يتطلب إعادة 

األمن لمستوطني الجنوب”.

»إسرائيل اليوم«: اتفاق التهدئة خطير وتعبير عن فشل جدي
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االستقالل/ وكاالت:
يتف���ادى كثي���ر من الن���اس بعض األطعم���ة؛ ظنًا 
منهم أنه���ا مضرة بالصحة، لكن خبراء في التغذية 
يوضحون أن المشكلة تكمن في كمية االستهالك 
فقط، فإذا ج���رى تناولها باعت���دال ال يكون ثمة ما 

يدعو إلى القلق.
الشوكوالتة

وحسب "سكاي نيوز"، يقول تقرير على موقع "بولد 
س���كاي" إن الش���وكوالتة من األغذي���ة "المظلومة"؛ 
فعلى الرغم من س���معتها الصحية السيئة، يقول 
أطباء إنها تحّس���ن مس���توى ضغط الدم، وتخفض 
الكولس���ترول، وتقي م���ن أمراض القل���ب واألوعية 
الدموية، ولذلك ال يجدر بمن يتناول القطع اللذيذة 
أن يشعر بالذنب؛ ألنه يستفيد من مستوى مرتفع 

من الماغنسيوم.
اللحوم الحمراء

وفيما يحاول الكثيرون االبتعاد عن اللحوم الحمراء؛ 
ظن���ًا منهم أنها مضرة بالصحة إلى حد كبير، يوضح 
خبراء أنها تمد الجسم بعناصر مغذية ضرورية مثل 
فيتامي���ن "ب" و"الزنك"، وبالتالي ف���إن هذا الغذاء 
ليس مجرد س���بب من أس���باب الس���منة واألمراض 
المرتبطة بها، لكن يجب على المستهلك أن يتناول 
اللح���وم الحمراء بصورة معتدلة، إل���ى جانب أغذية 

أخرى تضمن التوازن مثل السمك والخضراوات.
المكسرات

أما المكس���رات التي يتناولها الن���اس عادة بمثابة 

"تس���لية" فغني���ة باأللي���اف والعناص���ر المغذية 
والمضادة لألكسدة، وتبعًا لذلك فهي تساعد على 
خس���ارة الوزن الزائد وتحمي م���ن االلتهاب، وتقلل 

عرضة اإلصابة بأمراض القلب والجلطة.
الزبادي كامل الدسم

ويوصي الخبراء بعدم الخش���ية كثي���رًا من الزبادي 
كامل الدس���م، إذ يضم فيتامني���ات عدة مثل "بي" 
و"دي" ومادة الفوسفور، لكن استهالكه يحتاج إلى 
االنتباه إلى درج���ة تحليته، ومن منافعه الكبرى أنه 
يساعد على تس���هيل عمل الجهاز الهضمي لدى 

اإلنسان.
صفار البيض

موازاة مع ذلك، يس���اعد صف���ار البيض على حماية 

بصر اإلنس���ان، كما يمد الجس���م بعدة فيتامينات 
وعناصر مغذية تسهم في بناء العضلة وتقويتها، 
لكن الرائج أنه يشكل خطرًا؛ بسبب ما يحتوي عليه 

من دهون.
أغذية أخرى

وتضم قائمة األغذية "المظلومة" بأحكام سابقة 
كاًل من: الذرة المفرقعة )الفش���ار أو البوب كورن(، 
وزبدة الفول الس���وداني، والجبن، والزبدة، واللحم 
المدخن، والمحار، وصلصة الكاتش���اب، وبالتالي، 
فإن المستهلك هو المس���ؤول عن الضرر؛ ألنه ال 
يضبط الكمية وفق ما يحتاجه الجسم، بل يتجاوز 
الحد المناس���ب أحيانًا ألجل االستمتاع بالمذاق 

اللذيذ.

تعــرف علــى األغذيــة »المظلومــة«!

االستقالل/ وكاالت:
اكتش���ف علماء فلك من وكالة الفضاء األميركية “ناس���ا”، كوكبا غازيا تصل 
في���ه درجة الحرارة إلى معدل هائل حتى أنه يش���هد تبخ���را لمادتي الحديد 

والتيتانيوم.
وبحسب ما نقلت صحيفة “مترو” البريطانية، فإن الكوكب “الجهنمي” الذي 
يتكون في أغلبه من الهيدروجين ونواة صلبة صغرى، يمتاز بمواصفات يجري 

رصدها لدى النجوم في العادة.
وأوضح الباحثون أن الكوكب الجديد ليس أكثر حرارة من الشمس، لكن يتجاوز 

الطاقة الموجودة في أي نجم آخر في المجموعة الشمسية.
ويضيف علماء “ناس���ا” أن ح���رارة الكوكب “الحارق” الذي ُأطلق عليه اس���م 
“9b-KELT” تناه���ز 4300 درجة مئوية وبذلك يكون أكثر الكواكب المعروفة 
حرارة. ويفوق حجم الكوكب الغازي الكبير كوكب المشتري بقرابة ثالث مرات 

)2.8(، لكن “الكوكب الجهنمي” أقل كثافة بواقع النصف.
ويع���زو الباحثون ارتفاع درجة الحرارة ف���ي الكوكب إلى كونه قريبا من النجوم 
التي انبثق عنها، ولذلك فهو يجري دورة كاملة حولها في 36 ساعة فقط، كما 

ا من الجسم الفضائي معرض دائما للشمس. أن جزًء
ويقع الكوكب على بعد 650 ألف س���نة ضوئية، ويفتح االكتشاف الفضائي 
المه���م الباب أم���ام العلماء إليجاد المزيد من الكواكب وس���ط بحث عن مواقع 
فلكي���ة قابلة للحياة. وتم اكتش���اف الكوكب خالل الع���ام الماضي وأوضحت 
دراسة حديثة منشورة في مجلة “نيتشر” العلمية مواصفاته الغريبة للكوكب 

الذي يمزج بين صفات النجوم والكواكب.

ناسا تكتشف 
»كوكب الجحيم«!

االستقالل/ وكاالت:
تحرص كثير من العائالت علي ش���راء االضحية - خروف العيد -  
واالحتفاظ به بالمس���كن أو حوله والس���ماح لألطفال باللعب معه 
ومالمسته والبقاء معه فترات طويلة، قبل عيد األضحى، وال تعلم 
الكثي���ر من الس���يدات مخاطر القيام بذلك عل���ى الصحة العامة 

لألطفال.
وق���ال الدكتور هان���ي الناظر أس���تاذ الجلدي���ة، إن األطفال قد 
يتعرضون لعدد من المشاكل واألمراض الجلدية اهمها االصابة 
بن���وع من الفطريات الت���ي تنتقل من فروة الحي���وان لفروة راس 
الطفل او جس���مه ويس���بب ما نطلق عليه التينيا أو القراع أو كما 

يطلق عليه شعبيا القوباء.
وأض���اف الناظر خالل صفحته على مواق���ع التواصل االجتماعي، 
إن م���ن ضمن األم���راض أيًضا اإلصابة بالس���نط وهو مرض ناتج 
عن انتقال نوع من الفيروس���ات التي تصي���ب الحيوان وتنتقل 

بالمالمسة لإلنسان.
وأشار الناظر إلى أن بعض الحش���رات التي تصيب جلد الحيوان 
مثل حش���رة الجرب وغيرها قد تنتقل لألطفال ايضا مع التالمس 
المباشر مع الحيوان، فضال عن ذلك تعرض االطفال الذين يعانون 
من الحساسية الجلدية او الصدرية قد يتعرضون لظهور االعراض 

علي الجلد او أزمات ربوية بسبب التعرض لشعر فروة الحيوان.

كارثــة تهــدد األطفــال 
عنــد مالمســة خــروف العيــد

االستقالل/ وكاالت:
يقول باحثون إن البالغين الذين ال يحصلون على قس���ط واف من النوم 
أو ينامون لس���اعات طويلة تزداد لديهم مخاطر اإلصابة بأزمة قلبية أو 

سكتة.
وفي عينة أخذت من مواطنين من جميع أنحاء الواليات المتحدة، كان من 
ينامون 7 س���اعات كل يوم في المتوسط األقل عرضة للخطر، المتمثل 
في زيادة عمر القلب 3.7 سنوات عن عمره الطبيعي، وزادت هذه النسبة 
إلى 4.5 س���نوات بالنسبة لمن ينامون 6 أو 8 ساعات بينما زادت بواقع 

5.1 سنوات لمن ينامون 5 ساعات أو أقل في الليل.
وق���ال كبير الباحثين كوان هي يانغ في رس���الة بالبريد اإللكتروني إن 
"عدم الحصول على قس���ط واف من النوم لفترات طويلة له آثار سلبية 
على عدد من أجهزة الجسم بما في ذلك جهاز القلب واألوعية الدموية".

وأضاف يانغ وهو عالم كبير في علم األوبئة بقس���م الوقاية من أمراض 
القلب والس���كتة الدماغية في المراكز األمريكي���ة لمكافحة األمراض 
والوقاية منها بمدينة أتالنتا "أظهرت الدراس���ات عالقات وطيدة بين 
فترات النوم والعوامل المس���ببة لخط���ر اإلصابة بمرض في القلب مثل 
ارتفاع ضغط الدم والتدخين وارتفاع نس���بة الكوليس���ترول في الدم 

والسكري والبدانة".
وأش���ار إلى أن عمر القلب يع���رف بأنه العمر المتوق���ع لنظام األوعية 
الدموية للشخص اس���تنادًا إلى العوامل الشخصية المسببة ألمراض 

القلب، وطرحت الفكرة في دراسة فرامينجهام عن القلب في 2008.

االستقالل/ وكاالت:
ابتك���ر علماء كنديون طريقة إلنش���اء 
معدن داخل المختبر، يمكنه إزالة ثاني 

أكسيد الكربون من الغالف الجوي.
الباحث���ون من تس���ريع عملية  تمكن 
التكون الطبيعي لمعدن "المغنسيت" 
الذي يمكنه إزالة ثاني أكسيد الكربون 
من الجو، والذي يستغرق آالف السنين 

للتشكل خارج المختبر.
ويقول العلماء ب���أن الطريقة الجديدة 
المتبع���ة ف���ي تكوين ه���ذا المعدن، 

س���تقلص مدة تش���كله إلى 72 يومًا 
فقط، وأنه سيس���اهم بشكل كبير في 

التخفيف من االحتباس الحراري.
البروفيسور  المش���روع  مدير  وبحسب 
إيان باور من جامع���ة ترينت الكندية، 
فإن عملية تسريع تشكيل المغنسيت 
س���تتم في مخابر خاصة تحت إشراف 

علماء مختصين.
ويمكن لطن من المغنس���يت الموجود 
في الطبيعة أن يزي���ل نصف طن من 
ثان���ي أكس���يد الكربون م���ن الغالف 

الجوي، إال أن تش���كله الذي يستغرق 
آالف الس���نين ف���ي الطبيع���ة يجعل 
انتش���ار ثاني أكس���يد الكربون أسرع 

بكثير.
يذكر بأن العلماء في جميع أنحاء العالم 
يجهدون منذ سنوات طويلة في البحث 
عن طرق تساعد على إزالة ثاني أكسيد 
الكرب���ون من الغالف الج���وي، بهدف 
إبط���اء التس���خين الحراري ف���ي الكرة 
األرضية، وفق ما ورد في صحيفة ميرور 

أونالين البريطانية.  

علمــاء يبتكــرون معدنــًا ينظــف 

الجــو مــن ثانــي أكسيــد الكربــون

االستقالل/ وكاالت:
تم مؤخرًا تصنيع كمامة هالمية باستخدام 
تقني���ة الطباع���ة ثالثي���ة األبع���اد، تمكن 
اإلنسان من البقاء تحت الماء لفترات طويلة.

وتم تصميم الكمامة م���ن قبل جون كامي 
من الكلي���ة الملكية للفن���ون، بالتعاون مع 
ش���ركة "آر س���ي إي إس طوكي���و" حي���ث 
اس���تلهم التصميم من خياشيم السمك، 

وت���م تصنيعها على نح���و يضمن تجديد 
األكس���جين، والتخلص من ثاني أكس���يد 

الكربون.
وقال كامي في تعليق له على ابتكاره الفريد 
"قمت بتصميم الكمامة لتمكين البشر من 
البقاء تحت الماء ألطول فترة ممكنة. فهي 
تناس���ب هواة الغطس الذين يحبون قضاء 

أوقات طويلة تحت الماء".

وأض���اف بأن هدف���ه من ه���ذا االبتكار هو 
تمكين البش���ر من الغوص لفترات طويلة 
تح���ت الماء، وخاصة عندم���ا ترتفع درجات 
الحرارة على األرض بحلول 2100، األمر الذي 
س���يؤدي إلى ارتفاع مس���توى سطح البحر، 
ويلح���ق الض���رر بحوالي 30% من س���كان 
العالم، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل 

البريطانية.

كمامة هالمية تمكن اإلنسان من العيش تحت الماء!

تحذير إلى محبي 
السهر.. قلة النوم قد 
تؤدي لشيخوخة القلب!
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االستقالل/ وكاالت:
يتف���ادى كثي���ر من الن���اس بعض األطعم���ة؛ ظنًا 
منهم أنه���ا مضرة بالصحة، لكن خبراء في التغذية 
يوضحون أن المشكلة تكمن في كمية االستهالك 
فقط، فإذا ج���رى تناولها باعت���دال ال يكون ثمة ما 

يدعو إلى القلق.
الشوكوالتة

وحسب "سكاي نيوز"، يقول تقرير على موقع "بولد 
س���كاي" إن الش���وكوالتة من األغذي���ة "المظلومة"؛ 
فعلى الرغم من س���معتها الصحية السيئة، يقول 
أطباء إنها تحّس���ن مس���توى ضغط الدم، وتخفض 
الكولس���ترول، وتقي م���ن أمراض القل���ب واألوعية 
الدموية، ولذلك ال يجدر بمن يتناول القطع اللذيذة 
أن يشعر بالذنب؛ ألنه يستفيد من مستوى مرتفع 

من الماغنسيوم.
اللحوم الحمراء

وفيما يحاول الكثيرون االبتعاد عن اللحوم الحمراء؛ 
ظن���ًا منهم أنها مضرة بالصحة إلى حد كبير، يوضح 
خبراء أنها تمد الجسم بعناصر مغذية ضرورية مثل 
فيتامي���ن "ب" و"الزنك"، وبالتالي ف���إن هذا الغذاء 
ليس مجرد س���بب من أس���باب الس���منة واألمراض 
المرتبطة بها، لكن يجب على المستهلك أن يتناول 
اللح���وم الحمراء بصورة معتدلة، إل���ى جانب أغذية 

أخرى تضمن التوازن مثل السمك والخضراوات.
المكسرات

أما المكس���رات التي يتناولها الن���اس عادة بمثابة 

"تس���لية" فغني���ة باأللي���اف والعناص���ر المغذية 
والمضادة لألكسدة، وتبعًا لذلك فهي تساعد على 
خس���ارة الوزن الزائد وتحمي م���ن االلتهاب، وتقلل 

عرضة اإلصابة بأمراض القلب والجلطة.
الزبادي كامل الدسم

ويوصي الخبراء بعدم الخش���ية كثي���رًا من الزبادي 
كامل الدس���م، إذ يضم فيتامني���ات عدة مثل "بي" 
و"دي" ومادة الفوسفور، لكن استهالكه يحتاج إلى 
االنتباه إلى درج���ة تحليته، ومن منافعه الكبرى أنه 
يساعد على تس���هيل عمل الجهاز الهضمي لدى 

اإلنسان.
صفار البيض

موازاة مع ذلك، يس���اعد صف���ار البيض على حماية 

بصر اإلنس���ان، كما يمد الجس���م بعدة فيتامينات 
وعناصر مغذية تسهم في بناء العضلة وتقويتها، 
لكن الرائج أنه يشكل خطرًا؛ بسبب ما يحتوي عليه 

من دهون.
أغذية أخرى

وتضم قائمة األغذية "المظلومة" بأحكام سابقة 
كاًل من: الذرة المفرقعة )الفش���ار أو البوب كورن(، 
وزبدة الفول الس���وداني، والجبن، والزبدة، واللحم 
المدخن، والمحار، وصلصة الكاتش���اب، وبالتالي، 
فإن المستهلك هو المس���ؤول عن الضرر؛ ألنه ال 
يضبط الكمية وفق ما يحتاجه الجسم، بل يتجاوز 
الحد المناس���ب أحيانًا ألجل االستمتاع بالمذاق 

اللذيذ.

تعــرف علــى األغذيــة »المظلومــة«!

االستقالل/ وكاالت:
اكتش���ف علماء فلك من وكالة الفضاء األميركية “ناس���ا”، كوكبا غازيا تصل 
في���ه درجة الحرارة إلى معدل هائل حتى أنه يش���هد تبخ���را لمادتي الحديد 

والتيتانيوم.
وبحسب ما نقلت صحيفة “مترو” البريطانية، فإن الكوكب “الجهنمي” الذي 
يتكون في أغلبه من الهيدروجين ونواة صلبة صغرى، يمتاز بمواصفات يجري 

رصدها لدى النجوم في العادة.
وأوضح الباحثون أن الكوكب الجديد ليس أكثر حرارة من الشمس، لكن يتجاوز 

الطاقة الموجودة في أي نجم آخر في المجموعة الشمسية.
ويضيف علماء “ناس���ا” أن ح���رارة الكوكب “الحارق” الذي ُأطلق عليه اس���م 
“9b-KELT” تناه���ز 4300 درجة مئوية وبذلك يكون أكثر الكواكب المعروفة 
حرارة. ويفوق حجم الكوكب الغازي الكبير كوكب المشتري بقرابة ثالث مرات 

)2.8(، لكن “الكوكب الجهنمي” أقل كثافة بواقع النصف.
ويع���زو الباحثون ارتفاع درجة الحرارة ف���ي الكوكب إلى كونه قريبا من النجوم 
التي انبثق عنها، ولذلك فهو يجري دورة كاملة حولها في 36 ساعة فقط، كما 

ا من الجسم الفضائي معرض دائما للشمس. أن جزًء
ويقع الكوكب على بعد 650 ألف س���نة ضوئية، ويفتح االكتشاف الفضائي 
المه���م الباب أم���ام العلماء إليجاد المزيد من الكواكب وس���ط بحث عن مواقع 
فلكي���ة قابلة للحياة. وتم اكتش���اف الكوكب خالل الع���ام الماضي وأوضحت 
دراسة حديثة منشورة في مجلة “نيتشر” العلمية مواصفاته الغريبة للكوكب 

الذي يمزج بين صفات النجوم والكواكب.

ناسا تكتشف 
»كوكب الجحيم«!

االستقالل/ وكاالت:
تحرص كثير من العائالت علي ش���راء االضحية - خروف العيد -  
واالحتفاظ به بالمس���كن أو حوله والس���ماح لألطفال باللعب معه 
ومالمسته والبقاء معه فترات طويلة، قبل عيد األضحى، وال تعلم 
الكثي���ر من الس���يدات مخاطر القيام بذلك عل���ى الصحة العامة 

لألطفال.
وق���ال الدكتور هان���ي الناظر أس���تاذ الجلدي���ة، إن األطفال قد 
يتعرضون لعدد من المشاكل واألمراض الجلدية اهمها االصابة 
بن���وع من الفطريات الت���ي تنتقل من فروة الحي���وان لفروة راس 
الطفل او جس���مه ويس���بب ما نطلق عليه التينيا أو القراع أو كما 

يطلق عليه شعبيا القوباء.
وأض���اف الناظر خالل صفحته على مواق���ع التواصل االجتماعي، 
إن م���ن ضمن األم���راض أيًضا اإلصابة بالس���نط وهو مرض ناتج 
عن انتقال نوع من الفيروس���ات التي تصي���ب الحيوان وتنتقل 

بالمالمسة لإلنسان.
وأشار الناظر إلى أن بعض الحش���رات التي تصيب جلد الحيوان 
مثل حش���رة الجرب وغيرها قد تنتقل لألطفال ايضا مع التالمس 
المباشر مع الحيوان، فضال عن ذلك تعرض االطفال الذين يعانون 
من الحساسية الجلدية او الصدرية قد يتعرضون لظهور االعراض 

علي الجلد او أزمات ربوية بسبب التعرض لشعر فروة الحيوان.

كارثــة تهــدد األطفــال 
عنــد مالمســة خــروف العيــد

االستقالل/ وكاالت:
يقول باحثون إن البالغين الذين ال يحصلون على قس���ط واف من النوم 
أو ينامون لس���اعات طويلة تزداد لديهم مخاطر اإلصابة بأزمة قلبية أو 

سكتة.
وفي عينة أخذت من مواطنين من جميع أنحاء الواليات المتحدة، كان من 
ينامون 7 س���اعات كل يوم في المتوسط األقل عرضة للخطر، المتمثل 
في زيادة عمر القلب 3.7 سنوات عن عمره الطبيعي، وزادت هذه النسبة 
إلى 4.5 س���نوات بالنسبة لمن ينامون 6 أو 8 ساعات بينما زادت بواقع 

5.1 سنوات لمن ينامون 5 ساعات أو أقل في الليل.
وق���ال كبير الباحثين كوان هي يانغ في رس���الة بالبريد اإللكتروني إن 
"عدم الحصول على قس���ط واف من النوم لفترات طويلة له آثار سلبية 
على عدد من أجهزة الجسم بما في ذلك جهاز القلب واألوعية الدموية".

وأضاف يانغ وهو عالم كبير في علم األوبئة بقس���م الوقاية من أمراض 
القلب والس���كتة الدماغية في المراكز األمريكي���ة لمكافحة األمراض 
والوقاية منها بمدينة أتالنتا "أظهرت الدراس���ات عالقات وطيدة بين 
فترات النوم والعوامل المس���ببة لخط���ر اإلصابة بمرض في القلب مثل 
ارتفاع ضغط الدم والتدخين وارتفاع نس���بة الكوليس���ترول في الدم 

والسكري والبدانة".
وأش���ار إلى أن عمر القلب يع���رف بأنه العمر المتوق���ع لنظام األوعية 
الدموية للشخص اس���تنادًا إلى العوامل الشخصية المسببة ألمراض 

القلب، وطرحت الفكرة في دراسة فرامينجهام عن القلب في 2008.

االستقالل/ وكاالت:
ابتك���ر علماء كنديون طريقة إلنش���اء 
معدن داخل المختبر، يمكنه إزالة ثاني 

أكسيد الكربون من الغالف الجوي.
الباحث���ون من تس���ريع عملية  تمكن 
التكون الطبيعي لمعدن "المغنسيت" 
الذي يمكنه إزالة ثاني أكسيد الكربون 
من الجو، والذي يستغرق آالف السنين 

للتشكل خارج المختبر.
ويقول العلماء ب���أن الطريقة الجديدة 
المتبع���ة ف���ي تكوين ه���ذا المعدن، 

س���تقلص مدة تش���كله إلى 72 يومًا 
فقط، وأنه سيس���اهم بشكل كبير في 

التخفيف من االحتباس الحراري.
البروفيسور  المش���روع  مدير  وبحسب 
إيان باور من جامع���ة ترينت الكندية، 
فإن عملية تسريع تشكيل المغنسيت 
س���تتم في مخابر خاصة تحت إشراف 

علماء مختصين.
ويمكن لطن من المغنس���يت الموجود 
في الطبيعة أن يزي���ل نصف طن من 
ثان���ي أكس���يد الكربون م���ن الغالف 

الجوي، إال أن تش���كله الذي يستغرق 
آالف الس���نين ف���ي الطبيع���ة يجعل 
انتش���ار ثاني أكس���يد الكربون أسرع 

بكثير.
يذكر بأن العلماء في جميع أنحاء العالم 
يجهدون منذ سنوات طويلة في البحث 
عن طرق تساعد على إزالة ثاني أكسيد 
الكرب���ون من الغالف الج���وي، بهدف 
إبط���اء التس���خين الحراري ف���ي الكرة 
األرضية، وفق ما ورد في صحيفة ميرور 

أونالين البريطانية.  

علمــاء يبتكــرون معدنــًا ينظــف 

الجــو مــن ثانــي أكسيــد الكربــون

االستقالل/ وكاالت:
تم مؤخرًا تصنيع كمامة هالمية باستخدام 
تقني���ة الطباع���ة ثالثي���ة األبع���اد، تمكن 
اإلنسان من البقاء تحت الماء لفترات طويلة.

وتم تصميم الكمامة م���ن قبل جون كامي 
من الكلي���ة الملكية للفن���ون، بالتعاون مع 
ش���ركة "آر س���ي إي إس طوكي���و" حي���ث 
اس���تلهم التصميم من خياشيم السمك، 

وت���م تصنيعها على نح���و يضمن تجديد 
األكس���جين، والتخلص من ثاني أكس���يد 

الكربون.
وقال كامي في تعليق له على ابتكاره الفريد 
"قمت بتصميم الكمامة لتمكين البشر من 
البقاء تحت الماء ألطول فترة ممكنة. فهي 
تناس���ب هواة الغطس الذين يحبون قضاء 

أوقات طويلة تحت الماء".

وأض���اف بأن هدف���ه من ه���ذا االبتكار هو 
تمكين البش���ر من الغوص لفترات طويلة 
تح���ت الماء، وخاصة عندم���ا ترتفع درجات 
الحرارة على األرض بحلول 2100، األمر الذي 
س���يؤدي إلى ارتفاع مس���توى سطح البحر، 
ويلح���ق الض���رر بحوالي 30% من س���كان 
العالم، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل 

البريطانية.

كمامة هالمية تمكن اإلنسان من العيش تحت الماء!

تحذير إلى محبي 
السهر.. قلة النوم قد 
تؤدي لشيخوخة القلب!
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كابول/ االستقالل: 
قال نور الدين ولد علي، المدير الفني لمنتخب فلسطين، 
إن فريق���ه بصدد إكمال مراح���ل التحضير للوقوف على 
مدى الجاهزية الفنية لالعبين، لضمهم للقائمة الموسعة 

لنهائيات كأس آسيا 2019.
وأضاف ولد علي، خ���الل المؤتمر الصحفي، في العاصمة 
األفغاني���ة كابول، قبيل الودية بي���ن الفدائي مع نظيره 
االفغان���ي، أن هذا اللقاء يعتب���ر محطة مهمة من مراحل 
االس���تعداد للبطولة القارية، وأن الالعبين المدعوين هم 

المحليون في الدوري الفلسطيني.
وتاب���ع "الهدف من ه���ذه المباريات الودي���ة، خلق أكبر 

قدر من االنس���جام بي���ن الالعبين، وإدخاله���م في أجواء 
المنافسات الدولية".

وأردف "رغم غياب عبد اللطيف البهداري، وسامح مراعبة، 
ورامي حمادة، بعد التحاقهم بالمنتخب

األولمب���ي المش���ارك ف���ي دور األلع���اب اآلس���يوية في 
إندونيس���يا، إال أنه علينا إيجاد وإضافة حلول في تركيبة 
المنتخب". وصلت بعثة المنتخب الوطني الفلس���طيني 
لكرة القدم أول أمس ، إلى العاصمة األفغانية كابول ،  من 
أجل إجراء لقاء ودي  مع المنتخب االفغاني لكرة القدم ، و 
يأتي هذا البقاء في إطار االستعدادات لكأس أسيا التي 

ستقام في دولة االمارات العربية المتحدة .

غزة  / عبدالله نصيف:
رغم الس���قوط بفخ التعادل لمنتخبنا األولمبي 
الفلسطيني ، أمام منتخب هونغ كونغ بهدف 
لكل منتخب ، في المباراة التي احتضنها ملعب 
بيكاسي ، إال أن أبناء المدير الفني القدير أيمن 
صندوقة ، حققوا المطل���وب ،  من خالل كتابة 
إنجاز جديد سيذكره التاريخ ، و الصعود للمرة 
الثانية إل���ى الدور الثاني م���ن بطولة األلعاب 
األولمبية اآلس���يوية  لكرة القدم ، و التي تقام 

على األراضي اإلندونيسية .
 المنتخب األولمبي  الفلس���طيني رفع رصيده 
إلى 8 نقاط في الصدارة من أربع مباريات، تاركًا 
المرك���ز الثاني لهونغ كونغ برصيد 7 نقاط من 
ثالث مباري���ات . و يأمل المنتخ���ب األولمبي ، 
أن يواص���ل عروضه المميزة و التأهل إلى أدوار 
متقدمة بالبطول���ة ، منتظرا ما ستس���فر عنه 

حسابات المجموعة الثانية .
يذكر أن المنتخب بدأ أول���ى لقاءته بالبطولة ، 
بالتعادل الس���لبي أمام منتخب الصين تايبيه 
، و ف���ي اللق���اء الثاني خطف الف���وز بالثواني 
األخيرة من أنياب منتخب الوس ، و الفوز عليه 

بهدفين مقابل هدف وحيد ، سجل الهدفين 
الالعبان ش���هاب قنبر وعبد اللطيف البهداري 
في الدقيقتي���ن )83 و95( ، و بنفس النتيجة 
حقق المنتخب في اللقاء الثالث فوزًا صعبًا جاء 
على حساب صاحب األرض و الجمهور منتخب 
إندونيسيا ، سجل الهدفين عدي الدباغ ومحمد 

درويش .
لينهي المنتخب لقاءاته بالمجموعة بالتعادل 
اإليجاب���ي أم���ام هونغ كون���غ ، و يتأهل للدور 
الثاني ، سجل هدف األولمبي محمود يوسف .

ب���دوره، أع���رب م���درب المنتخ���ب األولمب���ي  
الفلس���طيني أيم���ن صندوقة عن س���عادته 
بتحقيق إنجاز جديد و التأهل إلى الدور الثاني 
بعد تعادل���ه مع نظي���ره هون���غ كونغ ضمن 
منافسات المجموعة األولى لكرة القدم من دورة 

األلعاب االسيوية 2018 في إندونيسيا.
وقال صندوق���ة في المؤتم���ر الصحفي الذي 
أعقب المباراة إن منتخبنا استحق التأهل للدور 
الثاني من البطولة، موجها شكره لالعبين على 
الجهد الذي بذلوه لحس���م بطاقة التأهل خالل 

منافسات الجولة.

االستقالل/ وكاالت: 
حقق توتنهام انتص���اره الثاني في البريمييرليج 
بعدما حسم "ديربي" لندن أمام فوالم بثالثية مقابل 
هدف، بينما حصد ليستر س���يتي انتصاره األول 
هذا الموس���م بثنائية في ش���باك وولفرهامبتون، 
فيما خطف تشلس���ي ثالث نقاط غالية من أنياب 
أرسنال بثالثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن 
مواجهات الجول���ة الثانية من ال���دوري اإلنجليزي 

الممتاز لكرة القدم.
وعل���ى ملعب )ويمبلي( انتظر "س���بيرز" حتى قبل 
صاف���رة نهاية الش���وط األول بدقيقتين، من أجل 

افتتاح باب التسجيل عبر البرازيلي لوكاس مورا.
وفي الش���وط الثان���ي، أع���اد المهاج���م الصربي 
ألكس���اندر ميتروفيت���ش المب���اراة لنقطة الصفر، 

مسجال هدف التعادل في الدقيقة 52.
إال أن كيران تريبير أع���اد أصحاب األرض للمقدمة 

مج���ددا بهدف رائع من ركلة حرة نفذها ببراعة من 
فوق الحائط على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 

.74
ولم تكد تمر س���وى 4 دقائق، حتى قتل الهداف 

هاري كين اللقاء نظريا بالهدف الثالث.
وبهذا يحصد أبناء األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
انتصارهم الثان���ي على التوالي، ليرتفع رصيدهم 

إلى 6 نقاط بالعالمة الكاملة .
ف���ي المقابل، واصل فولهام بدايته الس���يئة بعد 
عودته ألضواء البريمييرليج متكبدا خسارته الثانية 
على التوالي، ليقبع في المرك���ز ال�19 وقبل األخير 

دون نقاط .
ووسط جماهيره وعلى ملعبه )كينج باور ستاديوم( 
اقتنص ليستر سيتي انتصاره األول هذا الموسم 

بالفوز على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة.
ج���اء الهدف األول ف���ي الدقيقة 29 عب���ر النيران 

الصديقة بتوقيع مات دوهيرتي بالخطأ في مرماه، 
ثم تكفل جيمس ماديس���ون بتس���جيل الهدف 
الثان���ي ألصحاب األرض في آخر ومضات الش���وط 

األول .
هذا و ألحق تشيلسي الخسارة الثانية على التوالي 
بضيف���ه أرس���نال )3-2( على ملعب "س���تامفورد 
بري���دج"، في الجولة الثانية م���ن الدوري اإلنجليزي 

الممتاز لكرة القدم.
وتقدم تشيلسي بهدفين من إمضاء بدرو رودريجيز 
)9( وألفارو موراتا )20(، قبل أن يعادل أرسنال الكّفة 
عن طريق هنري���خ مخيتريان )37( وأليكس أيوبي 
)41(، ثم أحرز ماركوس ألونسو هدف الفوز للفريق 

المضيف في الدقيقة 81.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي رصيد 
أرسنال خاليا من النقاط في المسابقة، بعدما خسر 

مباراته األولى امام حامل اللقب مانشستر سيتي.

توتنهام يح�سم ديربي لندن و ت�سل�سي  ي�سعق �أر�سنال 

روما/ االستقالل: 
حقق يوفنتوس مساء أمس السبت، فوزا مثيرا على مضيفه كييفو 
فيرونا بثالثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ش���هدت مش���اركة 
أولى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري اإليطالي لكرة 
القدم. وأقيمت المباراة ضمن مباريات الجولة األولى من المس���ابقة، 
التي س���يدافع فريق السيدة العجوز عن لقبها الذي فاز به الموسم 

الماضي للمرة الخامسة على التوالي والثالثين في تاريخه.
ش���ارك رونالدو مع فريقه الجديد بعدم���ا انتقل إلى يوفنتوس 
قادما من ريال مدريد مقابل 105 ماليين يورو، وقدم أداء متميزا 

طوال 90 دقيقة بالرغم من عدم تسجيله أي هدف.
تقدم فريق الس���يدة العجوز في الدقيقة 3 بواس���طة س���امي 
خضيرة قب���ل أن يدرك ماريوز ستيبنس���كي التعادل ألصحاب 
األرض في الدقيقة 38. وفي الشوط الثاني عاد الفريق المضيف 
للتس���جيل مجددا في الدقيقة 56 بواس���طة الالعب ايمانويلي 
جياكيريني من ضربة جزاء. وقبل ربع س���اعة من النهاية تمكن 
فريق السيدة العجوز من إدراك التعادل بواسطة ماتيا باني في 
مرمى فريقه، قبل أن ينقذ فيديريكو بيرنارديس���كي يوفنتوس 
بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وكان حكم المباراة رفض احتساب هدف مثير للجدل سجل ماريو 
ماندزوكيتش في الدقيقة 90 بعدما استعان بتقنية الفيديو.

يوفنتو�س يفوز على كييفو
 فى ظهور رونالدو �لأول

االستقالل/ وكاالت: 
ق���اد النج���م الش���اب كيلي���ان مباب���ى، فريقه باريس س���ان 
جيرمان الفرنس���ى، لتحقي���ق فوز مثير عل���ى جانجون بعدما 
حول تأخره بهدف فى الش���وط األول إلى انتصار بنتيجة 1/3، 
فى المباراة التى أقيمت بينهما مس���اء امس الس���بت، ضمن 

منافسات الجولة الثانية من الدورى الفرنسى.
انتهى الشوط األول بتقدم جانجون بهدف أحرزه نوالن رو فى 
الدقيقة 20، ثم نجح النجم البرازيلى نيمار فى تسجيل هدف 
التعادل للبياس���جى عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 53 من 

ركلة جزاء.
وأشرك توماس توخيل مدرب نادى العاصمة الفرنسية، 
النجم مبابى فى الش���وط الثانى بعدما بدأ المباراة على 
مقاعد البدالء لينجح الالعب الشاب فى تسجيل هدفين 
لفريق العاصمة الفرنس���ية ف���ى الدقيقتين 82 و90، 
ليحقق باريس س���ان جيرمان فوزه الثانى على التوالى 

محققا العالمة الكاملة 6 نقاط من مباراتين.
ورفع س���ان جيرمان رصيده بذلك إل���ى 6 نقاط محققا العالمة 

الكاملة، بينما بقى جانجون بال رصيد.

مبابي ينقذ باري�س من 
�ل�سقوط �أمام جاجنون

�لأوملبي �لفل�سطيني يكرر
 �لإجناز وي�سعد للدور �لثاين 

مدرب فل�سطني: �أفغان�ستان حمطة 
مهمة يف �لإعد�د لأمم �آ�سيا



وهتف المش���يعون بعبارات تطالب المقاومة الفلسطينية باالنتقام لدماء 
الشهداء واالستمرار بمسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها.

وأعلن���ت وزارة الصحة أول أمس عن استش���هاد مواطنين وإصابة نحو270 
آخري���ن بجراح إثر قمع ق���وات االحتالل آالف المتظاهرين المش���اركين في 

مسيرات العودة على طول الحدود الشرقة لقطاع غزة.
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الحصار" في عرض بحر شمال قطاع غزة.
وأفاد مراس���لنا، بأن زوارق االحتالل الحربية فتحت 
نيران رشاش���اتها صوب المراكب المش���اركة في 
المس���ير البحري ش���مال القطاع، م���ا أجبرها على 
الع���ودة إلى ميناء غ���زة، دون أن يبل���غ عن وقوع 

إصابات .
وأعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، عصر امس 
السبت، عن انطالق المسير البحري الخامس من ميناء 
غ���زة باتجاه الحدود البحرية الش���مالية، للمطالبة برفع 

الحصار المفروض على القطاع منذ 12 عاًما.
وأكدت الهيئ���ة في مؤتمر صحف���ي عقدته في 
ميناء غزة، أن المس���ير البحري هدفه اطالع العالم 
الخارجي على معاناة قطاع غ���زة في ظل الحصار، 

مش���ددًة على أن الحراك مس���تمر حتى ينكس���ر 
الحصار ولألبد.

وأضافت: "رسالتنا اليوم من إطالق المسير البحري 
الخامس تج���اه الحدود الش���مالية لقطاع غزة مع 
االحت���الل اإلس���رائيلي إلى العالم ه���ي التحرك 

العاجل لكسر الحصار عن القطاع".
أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
طالل أب���و ظريفة فقال إن ه���دف التظاهرة لفت 
نظر العالم إل���ى أن "الحصار حّول غزة إلى منطقة 

منكوبة".
وأضاف أبو ظريفة- عض���و الهيئة الوطنية العليا 
لمس���يرة العودة وكس���ر الحصار- خالل المؤتمر 
الصحفي "لم نسمع ولم نر من العالم خطوة واحدة 

على األرض من أجل الضغ���ط على االحتالل لرفع 
الحصار الظالم".

وتابع ، "لوال هذه التضحيات والدماء التي س���الت 
لما تحرك العالم، تحركوا ليس حًبا بالفلسطينيين، 
وإنم���ا إلخ���راج االحتالل من األزم���ة التي وضعته 
فيها مسيرات العودة على مدار 21 أسبوًعا، وأدت 

لتفاعالت ليست هينة".
وتمنع "إسرائيل" منذ سنوات طويلة الفلسطينيين 
في القطاع من الس���فر إلى الخارج عب���ر البحر، وال 
تس���مح ألحد بالوص���ول إلى غزة م���ن الخارج، كما 
ُتحدد مس���احة صغيرة لعمل الصيادين، وتطلق 
النار عليهم في كثير م���ن األحيان أثناء عملهم، 

وتفرض حصاًرا تزعم أنه قانوني بادعاءات أمنية.

رام الله/ االستقالل:
 civic tech" حصد االئتالف من أجل النزاهة والمس���اءلة "أمان" جائزة االتحاد األوروبي 
for democracy" عل���ى مس���توى العالم من بين 70 مبادرة دولي���ة أخرى، عن مبادرته 
باس���تخدام التكنولوجيا وقنوات التواص���ل االجتماعي لتعزيز قي���م النزاهة، ومبادئ 
الشفافية، ونظم المساءلة المجتمعية، من أجل ضمان تحقيق الممارسات الفضلى في 
الحوكمة الرشيدة وتعزيز الديمقراطية. وتطرق االئتالف باب الترشح لتمثيل فلسطين 
على المستوى الدولي، بهويته الوطنية المكتسبة محليا وإقليميا كحركة مجتمع مدني 
يس���عى لمكافحة الفساد، ويعزز منظومة النزاهة والش���فافية والمساءلة في المجتمع 
الفلسطيني، إضافة لكونه العضو الفلسطيني الوحيد الحائز على عضوية كاملة لمنظمة 
الش���فافية الدولية. وأعرب االئتالف عن خالص امتنانه لشركائه المحليين والدوليين، 
وجميع األصدقاء والداعمين في القطاعين العام والخاص ولكل من ساهم بتعزيز مكانة 

فلسطين على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي.

تظاهرة بحرية    ...

ت�شييع �شهيدي    ...

غزة/ االستقالل: 
اإلعالميي���ن  منت���دى  اختت���م 
الفلس���طينيين، أمس السبت، دورة 
تدريبي���ة حول "مه���ارات التحقيق 
االستقصائي" في مقره بمدينة غزة، 
بمشاركة نحو 16 صحافيًا وصحافية 

من مؤسسات إعالمية مختلفة.
وجرت مراس���م ختام الدورة، بحضور 
رئيس مجل���س إدارة المنتدى عماد 
المنت���دى محمد  االفرنج���ي ومدير 
ياس���ين، إضاف���ة لم���درب ال���دورة 
الصحافي االس���تقصائي محمد أبو 

شحمة.
ورك���زت الدورة عل���ى صقل مهارات 
إنت���اج  مج���ال  ف���ي  المش���اركين 
تحقيقات اس���تقصائية مهنية من 
خالل إتق���ان مه���ارة كتابة فرضية 
التحقيق، ومنهجية جمع المعلومات 
وتنظيمه���ا وس���ردها ف���ي بني���ة 
قصصي���ة، كما تضمن���ت تدريبات 
على استخدام الحاسوب في صحافة 
التقص���ي من خ���الل منصات غوغل 
االنفوغرافي���ك  وأدوات  فيوج���ن، 
البصري���ة، والبح���ث المتق���دم عن 
المعلومات والصور، واستخدام غوغل 
درايف، وتشفير الملفات والبيانات، 
لآليفون  الصحافي���ة  والتطبيق���ات 

وهواتف األندرويد.
وعبر االفرنجي في مس���تهل كلمته 
ع���ن ترحيبه العميق بالمش���اركين 
ف���ي الدورة، مؤك���دًا اهتمام منتدى 
مه���ارات  بتطوي���ر  اإلعالميي���ن 
الصحفيين ومراكم���ة خبراتهم في 

المجال المهني.
 وتابع قائاًل: "سرعة وغزارة التطورات 

المتالحق���ة ف���ي عال���م الصحاف���ة 
والتكنولوجيا توجب على كل صحفي 
وصحفي���ة أن يعمل���وا ب���كل جهد 
واجتهاد من أجل اكتساب المهارات 

في مجال اإلعالم والتكنولوجيا".
وأش���ار إل���ى خصوصي���ة المجتمع 
الفلس���طيني وأهمي���ة الصحاف���ة 
االس���تقصائية في خدمته، ومضى 

يضاع���ف  األم���ر  ه���ذا   " يق���ول: 
عل���ى عاتق  الواقع���ة  المس���ؤولية 
الصحفي، وينبغ���ي أن يجعله أكثر 
حرصًا على دقة وس���المة المعلومات 
التي يبثها للمجتمع حول أي قضية 
يتصدى لها"، منوه���ًا إلى المخاطر 
المتربص���ة بالعاملي���ن ف���ي ميدان 

الصحافة االستقصائية.

غزة/ االستقالل: 
كرمت دار القرآن الكريم والسنة في حفلين منفصلين 
أقيما يوم أمس السبت بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس 
بمدينة غزة المش���اركين في مس���ابقة "اقرأ وارتق 6" 
لتثبيت القرآن الكريم وتفسير مفرداته، والمشاركين 
في مخيم "نحو النور 7" لحفظ القرآن لفئة المكفوفين.

وأوضح���ت الدار ف���ي بيان وص���ل " االس���تقالل"، أن 
المس���ابقة نّظمت خالل شر رمضان المبارك عبر األثير، 
وشارك فيها أكثر من 200 طالب وطالبة، تأهل منهم 
42 طالبًا وطالبة للتصفيات النهائية، فاز من بينهم 10 

طلبة بالمراكز الخمسة األولى.
كما بّينت أن المخي����م نّظم لفئة المكفوفين ونّفذ 
بالتع����اون م����ع مدرس����ة الن����ور للمكفوفين خالل 

العطلة الصيفية، بتمويل كريم من مؤسسة "فيفا 
بلس����تينا" و مؤسسة الِفطرة، وشارك فيه 60 طالبًا 
وطالبة، ُقّس����موا على ثالث حلقات، واس����تمر لمدة 
شهر حفظ الطلبة خالله سورة المائدة، وعكف على 
تحفيظهم ُمحّفظون ممي����زون. وهنأ نائب رئيس 
دار القرآن الكريم والسنة نسيم ياسين المشاركين 
في المس����ابقة والمخيم، ودعاه����م للمداومة على 
تعلم عل����وم القرآن الت����ي من ش����أنها رفع مكانة 
الحافظ بين العلماء، والمداومة على تثبيت القرآن 

وتالوته بشكل يومي حتى ال يتفلت.
وتقدم ياس���ين بالش���كر إلذاعة ص���وت األقصى على 
دورها الممي���ز في إنجاح المس���ابقة وبّثها عبر األثير 
خالل أيام ش���هر رمض���ان المبارك، كما ش���كر داعمي 

المخيم من مؤسسة فيفا بلستينا ومؤسسة الِفطرة من 
دولة ماليزيا.

وكّرم���ت الدار في نهاية الحف���ل إذاعة صوت األقصى 
تقديًرا لجهودها، كما منحت الطلبة المش���اركين في 

المخيم واألوائل في المسابقة مبلًغا مالًيا.
وذكرت أن نتائج المسابقة جاءت كما يلي: حصل على 
المرتبة األولى الطالب عبد الل���ه أمين المغير والطالبة 
نورهان زكي أبو س���يدر، والمرتبة الثانية الطالب محمد 
عادل الصرفندي والطالبة رحاب شوقي سعد، والمرتبة 
الثالثة الطالب عدي محمود أب���و توهة والطالبة زينب 
محمد البواب، المرتبة الرابعة الطالب طه محمود البواب 
والطالبة أفنان جبريل أبو جهل، المرتبة الخامسة الطالب 

عيسى عصام يوسف والطالبة ختام جهاد زيادة.

غزة/ االستقالل: 
تبرعت هيئة اإلغاثة اإلنس���انية التركية )IHH(، امس 
السبت، ب�10 آالف و500 لتر من الوقود الالزم لتشغيل 
مولدات الكهرباء بمرافق وزارة الصحة الفلسطينية في 
قطاع غزة. وقال محمود الشرفا، مسؤول العالقات العامة 
ف���ي مكتب الهيئة بغ���زة، إن »الهيئ���ة قدمت لقطاع 
الصحة 10 آالف و500 لتر من الوقود لتشغيل مولدات 
الكهرباء في المستشفيات والمراكز الصحية في غزة«.

وأش���ار الش���رفا أنه تم توزيع الوقود على مستش���فى 
النصر لألطفال، ومستش���فى الرنتيس���ي التخصصي 

لمرضى السرطان، غربي مدينة غزة، كذلك على 8 مراكز 
صحية منتشرة في أنحاء متفرقة من القطاع.

وأوض���ح أن التبرع بكميات الوق���ود هذه يأتي في ظل 
استمرار أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع.

واالثنين الماضي، ح���ذرت وزارة الصحة بغزة، في بيان 
لها، من أزمة وقود ته���دد الخدمات والمرافق الصحية 

في ظل أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة.
ويضم القط���اع 13 مستش���فًى حكومًي���ا، و54 مركًزا 
صحًيا لتقدي���م الرعاية األولي���ة، تغّطي حوالي %95 
من الخدمات الطبية المقدمة ألكثر من مليوني مواطن 

بغزة، فيما تغطي بقي���ة الخدمات عيادات وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين )أونروا(.

وحس���ب بيانات س���ابقة لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن 
مستش���فيات غزة بحاج���ة إلى 450 ألف لت���ر من الوقود 
شهرًيا، لتش���غيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع 
التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8-12ساعة يومًيا، بينما 
تحتاج حوالي 950 ألف لتر ش���هرًيا حال انقطاع الكهرباء 
لمدة 20 س���اعة يومًيا. ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء 
ح���ادة عمرها يقارب 10 س���نوات، إذ تصل س���اعات قطع 
التيار الكهربائي في الوقت الراهن من 16-20 ساعة يوميا.

منتــدى اإلعالمييــن يختتــم دورة 
حــول الصحافــة االستقصائيــة بغــزة

جانب من اختتام الدورة التدربية
غزة/ االستقالل: 

أكدت وزارة الصحة، أن معدل انتش���ار مرض السرطان في قطاع غزة الزال وفق 
المعدل اإلقليمي، نافية ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم.

وقالت في بيان وصل " االستقالل" اإلخبارية نسخة عنه أمس السبت، إن معدل 
اإلصابة في القطاع يبلغ 84 حالة بين كل 100 ألف نس���مة وأن إجمالي الحاالت 
التي يتم متابعتها في المستش���فيات حاليا نحو 6000 حالة منها 300 طفل 

ويتم تسجيل من 100 إلى 120 حالة جديدة شهريًا".
ونفت الوزارة ما تناقلته وس���ائل اإلعالم حول إحصائية مغلوطة النتشار مرض 
الس���رطان في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه اإلحصائية ُنش���رت عام 2016 من قبل 
إحدى المؤسس���ات، دون االس���تناد إلى المصادر الرس���مية ف���ي وزارة الصحة 

الفلسطينية و تم نفيها في حينه.

قلقيلية/ االستقالل: 
اصيبت متضامنة نرويجية بعيار معدني مغلف بالمطاط، مس���اء أمس السبت، 
خ���الل مواجهات م���ع قوات االحتالل اإلس���رائيلي في قرية كفر قدوم، ش���رق 
قلقيلية. وأفاد مصدر محلي، بأن المواجهات اندلعت عقب قمع قوات االحتالل 
للمشاركين في المسيرة السلمية المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع 
القري���ة المغلق منذ 15 عاما، ما أدى إلصابة متضامنة نرويجية )43 عاما( بعيار 

معدني في البطن.
وتشهد كفر قدوم تظاهرات مستمرة رفضا لالستيطان وللمطالبة بفتح الشارع 

المغلق، ُتجاَبه بقمع االحتالل

رم الله/ االستقالل: 
أنهت لجنة االنتخابات المركزية، السبت، مرحلة الترشح في 18 هيئة محلية مشمولة 
باالنتخابات المحلية-اإلعادة 2018، حيث استقبلت اللجنة 22 طلب ترشح في مكاتبها 

في محافظات الضفة الغربية خالل فترة الترشح والتي استمرت عشرة أيام.
وأوضحت لجنة االنتخابات أنها ستنظر في طلبات الترشح المقدمة والبت فيها سواء 

بالقبول أو الرفض، تمهيدا لنشرها للجمهور بعد عطلة عيد األضحى المبارك.
وأش���ارت إلى أنها ستقوم يوم 27 آب/أغسطس بنشر الكشف األولي ألسماء القوائم 
والمرش���حين على موقعها االلكتروني، وفي مكاتبها وفي مق���ار الهيئات المحلية، 
بغ���رض إطالع المواطنين عل���ى البيانات الخاصة بالمرش���حين، وإمكانية تقديمهم 
لالعتراضات على القوائم والمرش���حين وذلك وفقا للقان���ون وضمن الجدول الزمني 
المعلن عنه مس���بقًا.  يذكر أن الكشف النهائي ألسماء القوائم والمرشحين سينشر 
يوم 8 أيلول المقبل، بعد اّطالع اللجنة والمحاكم المختصة على االعتراضات والطعون 
المقدمة من قبل المواطنين -إن وجدت- والبت فيها، حيث يتزامن هذا التاريخ مع بدء 

مرحلة الدعاية االنتخابية.

إصابة متضامنة نرويجية 
في مواجهات كفر قدوم

وزارة الصحة تكشف معدل 
انتشار مرضى السرطان في غزة

إقفال باب الترشح النتخابات 
اإلعادة المحلية في الضفة 

فلسطين تحصد جائزة 
االتحاد األوروبي من 70 دولة

دار القرآن الكريم والسنة بغزة تنظم حفلين تكريمين منفصلين

اإلغاثة التركية تتبرع بـ10 آالف و500 لتر من الوقود للقطاع الصحي في غزة
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االستقالل/ وكاالت: 
وجد مخرج سينمائي كندي نفسه في موقف ال ُيحسد 
عليه، بعد أن صعد على الطائرة الخطأ، لتنقله إلى مدينة 

تبعد عن وجهته األصلية أكثر من 1500 ميل.
وكان كريس���توفر باتك���و، من وينيبي���غ، متوجهًا من 
يلونايف في كندا إلى إنوفيك قبل ايام، واس���تقل عن 

طريق الخطأ طائرة إلى إيكالويت.
واستمرت الرحلة نحو 14 س���اعة، لكن باتكو لم يشعر 
بالغضب، وبداًل من ذلك، عقد صداقات مع طاقم الطائرة، 

بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
وقال كريستوفر الذي يعمل أيًضا مصوًرا للحياة البرية، 
إنه وصل إلى مطار يلونايف وتعطلت أجهزة الكمبيوتر 
في مكتب تس���جيل الوصول، حيث لجأ الموظفون إلى 

تسجيل المعلومات يدوًيا.
وبع���د أن ُطلب منه االنتظار 15 دقيقة، صعد على متن 
الطائ���رة، وح���اول التأكد من وجهة الرحل���ة، وأكدت له 
المضيفة أنه في المكان الصحيح، ولسوء حظه، لم ينتبه 

إلى إعالن القبطان الذي أشار فيه إلى وجهة الطائرة.
واضطر كريس���توفر إلى أن يستقل طائرة أخرى ليصل 
إلى وجهته، بع���د أن أخبره طاقم الطائ���رة، أن من غير 
الممكن إعادته إلى حيث انطلق، بس���بب سوء األحوال 

الجوية.

لندن/ االستقالل: 
لجأ مواطن فرنس���ي يقيم في بريطانيا إلى خدعة لتأجيل إقالع طائرته 
بعد تأخره عن موعدها، حيث أبلغ السلطات بوجود قنبلة على متنها، مما 

تسبب في الحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر.
وذكرت »غارديان« البريطانية أن يعقوب مائير -الذي يقيم شرقي لندن 
ويعمل أمين مكتبة- أبلغ الش���رطة بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة 
للخطوط النرويجية كانت ستتوجه من مدينة كرولي إلى لوس أنجلوس 

األميركية، بعد أن تأخر عن موعد إقالعها، على أمل أن تنتظره.
وأضافت الصحيفة أن مائير أجرى مكالمة من جواله بالسلطات المختصة 
قبل ثماني دقائق فقط من موعد اإلقالع، لالدعاء بوجود قنبلة على متنها، 
كخدعة تتس���بب بإعادة فحص وتفتيش ال���ركاب، وتأجيل اإلقالع 90 

دقيقة على األقل.
وكان من المق���رر أن تغادر الرحلة من مطار جاتويك الواقع على بعد 46 
كلم جنوبي لندن، الساعة 5:55 صباحا )بتوقيت غرينتش( يوم 11 مايو 

الماضي.
وكشف تحقيق الشرطة المحلية عن أن المكالمة تمت باستخدام نفس 
الرقم المرتبط بحجزه، بحس���ب المصدر نفس���ه. وحين ع���اد مائير إلى 
المطار ليقوم برحلة أخرى إلى الوالي���ات المتحدة في 22 مايو الماضي، 

تم توقيفه.
ولفتت غارديان إلى أن مائير زعم في البداية أنه فقد بطاقة هاتفه، قبل 
أن يعت���رف الحقا بمحكمة لويس كراون بأنه مذنب لتقديمه معلومات 
كاذبة عن وجود قنبلة من ش���أنها أن تلَحق أضرارًا جسيمة بالركاب على 

متن الطائرة، فتم الحكم عليه بالسجن عشرة أشهر. 

تأخر عن طائرته فادعى 
وجود قنبلة على متنها !

مكة المكرمة/ االستقالل: 
عام بعد آخر، تش���هد المش���اعر المقدس���ة 
مش���روعات جديدة، تمضي بها إلى حج ذكي 
وعصري، يعتمد على أحدث التقنيات البيئية 
ذات المعايير العالمية التي تتماشى مع روح 

العصر.
ومن خالل رؤيته���ا 2030، اعتمدت المملكة 
العربية الس���عودية، رؤية خاصة فيما يتعلق 
بالحج، بدأت فعليًا ف���ي تنفيذ جوانب كثيرة 
منها في حج هذا العام، وجميعها مشروعات 
ملح���ة، وباألخص في منطقة مش���عر "منى"، 
حيث يقضي الحجاج 4 أيام، هي يوم التروية، 
قبل الصعود إلى عرفة، وأيام التشريق الثالثة، 

)أيام العيد(.
ويستند مش���روع "الحج األخضر"، أو مخيمات 
الحج األخضر، على اعتماد معايير بيئية صارمة، 
تعتمد على إعادة تدوير مخلفات الحجاج في 

مخيماتهم، من خالل الحجاج أنفسهم.
ويقضي "المش���روع الخيري"، بمس���اهمة كل 
حاج بأخذ مخلفاته بنفسه وفرزها عند وضعها 
في النفايات إلى جافة وعضوية، قبل أن تباشر 
إدارة المخي���م بمعالجة النفاي���ات العضوية 
بالموق���ع لتأخي���ر عملية التحل���ل، وتنتهي 
العملي���ة برمتها ببي���ع أطنان م���ن النفايات 
الصلبة للتجار لتدويرها، فيما ستذهب األموال 
التي يتم جنيها إلى جمعيات وجهات خيرية.

المشروع السعودي الطموح، الذي بدا تطبيقه 
فعلي���ا ف���ي عدد م���ن مخيم���ات الحجاج في 
منى، جاء نتيجة دراس���ات استغرقت سنوات 
بإش���راف معهد خادم الحرمين الش���ريفين 

ألبحاث الحج.
وحس���ب د. عبد الله الس���باعي رئيس قس���م 
البح���وث البيئي���ة والصحي���ة بالمعهد، فإن 
الهدف األسمى من المش���روع هو المحافظة 
على بيئة مكة المكرمة والمش���اعر المقدسة، 
وذلك حفاظا على مشاعر المسلمين في نظافة 
مقدساتهم، وذلك بشعار يتوجه به المشروع 
للحجاج ب���أن "األجر س���يكتب لك���م مرتين" 

بمساهمتهم في المشروع األخضر.

االستقالل/ وكاالت: 
أصدرت السلطات المحلية في جنوب تنزانيا قرارًا بتوقيف كّل سكان إحدى 

القرى من دون استثناء، بعدما دّمروا قناة للرّي تنقل الماء لقرية مجاورة.
وجاء في بيان صادر عن الش���رطة أن المحافظ ألبيرت ش���االميال أمر بتوقيف 

“كل سكان قرية نغولو مهما كان وضعهم أو حالتهم االجتماعية”.
لذا، نشرت الشرطة عددا من اآلليات والعناصر لتوقيف كّل السكان، بحسب 

ما أفاد مسؤول أمني.
وقال المس���ؤول: “لقد ارتكبوا عمال تخريبيا، الحكومة أنفقت المال لمد قناة 

الرّي وهم جاؤوا ودّمروها”.
وأضاف أن لديه ما يكفي من آليات وعناصر لتوقيف كّل السكان.

ويعيش في هذه القرية 1600 ش���خص، وه���ي تقع في منطقة جافة قليلة 
الموارد المائية.

أمر بتوقيف كل سكان قرية 
تنزانية مهما كان وضعهم!

قريبــًا.. الحــج سيتحــول إلــى »أخضــر«

نيويورك/ االستقالل: 
عثر رجل أميركي على س���يارة نادرة لش���ركة "فورد" بعدما 

سرى االعتقاد بأنها تحطمت قبل نصف قرن.
وبحس���ب ما نقلت "فوكس نيوز"، فإن السيارة المعروفة ب� 
"ليتل ريد" أو "غرين هورنت"، كانت عربة تجريبية ذات لون 
أحمر صنعت عام 1967، وقدمتها "فورد" وقتئٍذ لس���ائق 
ومصمم الس���يارات الش���هير كارول ش���يلبي، حتى يقوم 
باختبار أدائها. وأضاف المصدر أن سيارة "شيلبي جي تي 
500" التي جرى العثور عليه���ا بعد مدة االختفاء الطويلة 

مرشحة لتباع بثمن مرتفع يصل إلى ماليين الدوالرات.

وتم عرض السيارة النادرة في مزاد عام 1971، حتى انتهى 
بها المطاف ف���ي مرآب تابع لمزاد "باريت جاكس���ون"، ثم 

توارت السيارة عن األنظار بعد ذلك.
وأثن���ى المدي���ر العام لش���ركة "باريت جاكس���ون"، كريغ 
جاكسون، على اكتشاف السيارة النادرة قائاًل إنه "اكتشاف 
العمر" وأضاف أن العربة كانت من أكثر السيارات المطلوبة، 

لكنها اختفت بصورة غامضة منذ عدة عقود.
والغريب في أمر الس���يارة أنها كانت مهملة بجوار ش���جر 
"المس���كيت" في منزل ريفي بوالية تكس���اس، ولم ينتبه 

السكان إلى أن األمر يتعلق بعربة نادرة إال هذا العام.

أسبرطة/ االستقالل: 
أقدم ناد تركي على خطوة غير مسبوقة، حينما باع 
18 العبا من فريق الش����باب، لش����راء 10 رؤوس من 

الماعز.
وذكرت شبكة "سي إن إن ترك"، أن نادي غولسبور، 
الذي يتخذ من مدينة إسبرطة جنوبي غربي تركيا 
مق����را له، اتخذ ه����ذه الخطوة ف����ي محاولة لتوفير 

مصدر دخل ثابت، لخدمة أولويات النادي.
وقال كين����ان بويوكليبليب، رئي����س النادي الذي 
تأسس عام 1954، إن بيع الالعبين يعود إلى افتقار 
النادي للتمويل، مش����يرا إلى تفاقم المشكلة في 
ظل غياب الدعم الحكومي لألندية التي تلعب في 
الدوريات الدنيا، كما هي الحال مع نادي غولسبور.

وحصل النادي على مبل����غ 15 ألف ليرة تركية، أي 
ما يع����ادل 2600 دوالر أميركي تقريبا، نتيجة بيع 

الالعبين ال�18، وفق ما نقل موقع  "ذا هيرالد".
ويخط����ط الفري����ق التركي لجني أرب����اح تصل إلى 
5 آالف لي����رة من مبيعات حلي����ب الماعز، لتغطية 

نفقات النادي.
وشدد رئيس غولس����بور على أهمية هذه الخطوة، 
قائال إنها ستس����اهم في توفي����ر التمويل الذي 
يمكن أن يستثمر في فريق األطفال التابع للنادي.

صعد على الطائرة 
الخطأ.. فابتعد 1500 

ميل عن وجهته

العثــور علــى سيــارة نــادرة 
اختفــت لنصــف قـرن

نادي كرة 
تركي يستبدل 

العبيه بماعز


