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الحجاج يصلون قطاع غزة اليوم
غزة/ االستقالل:

من المق���رر أن يبدأ حجاج قطاع 
غ���زة بالعودة إل���ى أرض الوطن 
مساء اليوم الخميس بمعدل 3 

رحالت يوميًا.
وس���يعود حجاج غ���زة من مطار 

األمير محم���د بالمدينة المنورة 
إلى مط���ار القاه���رة ومنها إلى 
معبر رفح قبل وصولهم للقطاع.

ووص���ل أم���س األربع���اء الفوج 
األخير من حجاج غ���زة من مكة 

الى المدينة.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ج���ّددت مجموعات المس���توطنين، امس األربع���اء، اقتحاماتها 
االس���تفزازية للمس���جد األقصى المبارك، بحراس���ة مشددة من 

جنين/ االستقالل:
هدمت قوات االحتالل يوم أمس األربعاء ثالثة بركس���ات تجارية 
ف���ي بلدة برطعة الش���رقية جنوب مدينة جنين ش���مال الضفة 

رام الله/ االستقالل:
 عم اإلضراب الش���امل ي���وم أمس األربعاء قرية رأس كركر غ���رب رام الله، وذلك 
احتجاجا على اعتداءات المستوطنين ومصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين 

لصالح التوس���ع االستيطاني. ويأتي هذا اإلضراب االحتجاجي، الذي 
أق���ره المجلس القروي عق���ب اجتماعه مع فعالي���ات القرية والقرى 

نابلس/ االستقالل: 
اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عددا من نشطاء حركة الجهاد 
اإلسالمي خالل حمالت مداهمات وتفتيش نفذتها في أنحاء متفرقة من 

الضفة المحتلة/ االستقالل:
 شنت قوات االحتالل يوم أمس حملة اعتقاالت واسعة في الضفة الغربية 
طال���ت 27 مواطنا. وتخلل عمليات االعتقال، اندالع مواجهات بين الش���بان 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ررت المحكمة اإلس���رائيلية اإلبق���اء على مئات 
الوحدات االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، 
والتي أثبت الفلسطينيون ملكيتهم لألرض المقامة 

عليها، وذلك في سابقة هي األولى من نوعها.
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن المحكمة 
المركزية في القدس قبلت دعوى قدمها مستوطنون 
من البؤرة االس���تيطانية »متسبيه كرميم« شمالي 

رام الله والمقامة على أراضي فلس���طينيين وأثبتوا 
ملكيتهم لألرض، وأقرت ببقاء منازل المستوطنين 

في إطار إجراء قضائي قضائي يسمى 
»أنظم���ة الس���وق«. وين���ص النظ���ام 

القدس المحتلة/ االستقالل:
سلمت مخابرات االحتالل اإلسرائيلي 
مس���اء الثالثاء المعلمة المقدس���ية 
هن���ادي الحلواني ق���راًرا باإلبعاد عن 
المب���ارك لمدة 6  المس���جد األقصى 

أش���هر. وأوضحت الحلوان���ي أن مخابرات 
االحتالل اس���تدعتها للتحقي���ق في مركز 
شرطة »القش���لة« بالقدس القديمة، ولدى 

وصولها س���لمتها قراًرا يقضي 
بأبعاده���ا عن األقص���ى لمدة 6 

غزة/ االستقالل:
أكد أسرى سجن »عوفر« لمؤسسة مهجة القدس 
للش���هداء واألسرى، أن س���بعة أسرى إداريين 

دخلوا مساء االثنين الماضي في إضراب مفتوح 
عن الطعام في خطوة تصعيدية ضد استمرار 
سياسة االعتقال اإلداري التعسفي دون توجيه 

اتهام. وأوضح األس���رى، أن هذه الخطوة جاءت 
بعد أن استنفدوا كل أدوات ووسائل 
الح���وار مع ممثلي جهاز »الش���اباك« 

غزة/ قاسم األغا:  
هدد مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون 

الديني���ة والعالق���ات اإلس���المية محمود 
الهّباش باّتخاذ الس���لطة »إجراءات صعبة 

غزة/ سماح المبحوح: 
بعد س���ت س���نوات، جاء اليوم الذي ترى به طفلها 
يرتدي زيه المدرس���ي، ويحمل فوق كتفيه حقيبته 
المتزينة بأجمل الرسومات، يشد على يديها ، ماضيا 

إلى مدرسته التي استعد لها طويال، بخطوات سبقت 
جميع أقرانه الطلبة ؛ للدخ���ول إلى صفه بضحكات 

تزين مالمح وجه���ه البريء . وبعد دقائق 
من جلوس���ه على مقعده الدراسي ، ومع 

رام الله / االستقالل:
نظم���ت الحملة الوطنية الس���ترداد جثامين 
الشهداء وأهالي الشهداء يوم أمس األربعاء، 

القدس المحتلة/ االستقالل:
 قال جندي االحتالل اإلس���رائيلي أليئ���ور أزاريا، انه ليس 
نادما على جريمة القتل التي ارتكبها في آذار عام 2016، 

وأنه س���يعيد الكّرة  مرة اخرى لو عاد به الزمن 
إلى الوراء. وكان أزاريا، قد أطلق النار من مسافة 

غزة/ محمود عمر:
أعادت حركة فتح ملف المصالحة الفلسطيني إلى مربعه األول 

من خالل ردها على الورقة المصرية التي تسلمها 
وفد الحركة الذي زار القاهرة مؤخرًا للتش���اور بها 

 مستوطنون يقتحمون 
باحات المسجد األقصى

االحتالل يهدم 3 منشآت 
ببرطعة جنوب جنين

اإلضراب يعم قرية رأس كركر

حملة اعتقاالت واسعة في الضفة

األجهزة األمنية بالضفة 
تعتقل عددًا من نشطاء 

الجهاد اإلسالمي في نابلس

ع مئات الوحدات االستيطانية المحكمة اإلسرائيلية تشرِّ

االحتالل ُيبعد معلمة مقدسية 
عــن األقصــى 6 أشهـر

7 أسـرى يضربـون عن الطعـام رفضـًا لالعتقـال اإلداري

الهباش لـ »االستقالل«: سنتخذ إجراءات 
ومواقف صعبة جدًا ضد قطاع غزة 

»مهند« من نطفة مهربة إلى مقاعد الدراسة!

مسيرة برام الله للمطالبة 
باستـرداد جثاميـن 
الشهـداء المحتجـزة

قاتل الشهيد الشريف: 
لست نادمًا وسأعيد الكّرة

»رد فتح على الورقة 
المصرية«.. هل يعود 

بالمصالحة للوراء؟
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مليون و 300 ألف طالب 
وطالبة يعودون لمقاعد 

الدراسة في فلسطين

قضبان االحتالل تطبق 
على أحالم األسرى األطفال! 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اإلبقاء  اإلس���رائيلية  المحكمة  قررت 
على مئ���ات الوحدات االس���تيطانية 
في الضفة الغربي���ة المحتلة، والتي 
أثبت الفلسطينيون ملكيتهم لألرض 
المقامة عليها، وذلك في سابقة هي 

األولى من نوعها.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
أن المحكم���ة المركزي���ة في القدس 
قبل���ت دع���وى قدمها مس���توطنون 
من البؤرة االس���تيطانية "متس���بيه 
كرميم" ش���مالي رام الل���ه والمقامة 
أراض���ي فلس���طينيين وأثبتوا  على 
ملكيتهم لألرض، وأقرت ببقاء منازل 
المستوطنين في إطار إجراء قضائي 

قضائي يسمى "أنظمة السوق".
وينص النظام المذك���ور، على أن أي 
صفق���ة تمت ف���ي الضف���ة الغربية 
ودون  المدني���ة  اإلدارة  برض���ى 
اعتراضه���ا فه���ي س���ارية حتى لو 
تمت على أراٍض فلس���طينية خاصة، 
وبالتالي ففي حال اس���توطن اليهود 
أراضي فلس���طينية بالضفة الغربية 
"اإلدارة  العس���كري  الحاك���م  برضى 
المدني���ة" فالبناء ش���رعي، وباإلمكان 
تعويض أصحاب األرض دون الحاجة 

إلخالء المستوطنين.
النياب���ة  موق���ف  كان  حي���ن  ف���ي 
اإلس���رائيلية مغاي���رًا حت���ى اآلونة 
األخيرة، والتي عارضت تسوية البناء 
على أراض فلس���طينية خاصة، ولكن 
وفي أعقاب ضغوطات مارستها وزيرة 
ما يس���مى "العدل" "أييلت شكيد"، 

اقترح المستشار القضائي للحكومة 
"أفيحاي مندلبيت" استخدام النظام 
المذك���ورة وبدء س���ريانه في الضفة 
الغربية وقبلت المحكمة هذا االقتراح.

والق���رار المذكور ينعكس على مئات 
بالضف���ة  االس���تيطانية  الوح���دات 
الغربية، بحيث لن تكون هناك حاجة 

من اآلن فصاعدًا إلخالء هذه الوحدات، 
وأك���د القاضي "أرنون درال" أنه يقبل 
ادعاء المستوطنين بأنهم استوطنوا 
األرض برض���ى الحاك���م العس���كري 
وبالتال���ي ال يتوجب إخالؤهم، ويجب 
األراضي وتبييض  تعويض أصحاب 

البؤرة االستيطانية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
س���لمت مخابرات االحتالل اإلسرائيلي مساء 
الثالثاء المعلمة المقدسية هنادي الحلواني 
ق���راًرا باإلبعاد عن المس���جد األقصى المبارك 

لمدة 6 أشهر.
وأوضحت الحلواني أن مخابرات االحتالل استدعتها 
للتحقي���ق ف���ي مركز ش���رطة "القش���لة" بالقدس 
القديم���ة، ولدى وصولها س���لمتها ق���راًرا يقضي 

بأبعادها عن األقصى لمدة 6 أشهر.

وأشارت إلى أن سلطات االحتالل حرمتها منذ عامين 
من الدخ���ول والصالة في األقصى بإص���دار قرارات 
إبعاد متتالية لفترات ما بين 3 و6 أشهر، حيث يتم 

تجديد القرارات فور انتهائها.
ووق���ع قرار اإلبعاد الجديد ما يس���مى ب���� "قائد لواء 
منطقة القدس" في ش���رطة االحتالل يورام هليفي، 
بحجة أنها تشكل "خطًرا" في المسجد األقصى، وتم 
إرفاق خارطة مع القرار تتضمن األماكن التي يتوجب 

عليها عدم الوصول إليها.

وكانت الحلواني أنهت فترة إبعادها األخير البالغة 
9 أش���هر منتصف الش���هر الجاري، ثم استدعيت 
للتحقيق وأبعدت لمدة أس���بوع، واستدعيت مجدًدا 

وأبعدت لمدة 6 أشهر.
ُيشار إلى أن مخابرات االحتالل أبعدت األحد الماضي 
المعلمة المقدس���ية خديج���ة خويص عن األقصى 
لمدة 6 أش���هر بعد استدعائها للتحقيق، في حين 
أبعدت ابنتها الطفلة شفاء أبو غالية )16 عاًما(، لمدة 

15 يومًا.

جنين/ االستقالل:
هدم���ت قوات االحت���الل يوم أم���س األربعاء ثالث 
بركس���ات تجارية في بلدة برطعة الش���رقية جنوب 
مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بذريعة 

البناء في مناطق )ج( دون ترخيص.
وأش���ارت مصادر محلي���ة، إلى أن جن���ود االحتالل 
ترافقه���م جرافة داهموا بركس���ًا لتربية وبيع طيور 

الحبش يعود للمواطن عدنان الشافعي وهدموه.
وكذلك اقتحموا محلين تجاريين في بركس���ين 
يعودان ل���كل من: معتصم عزي���ز قبها، ويحيى 
راتب قبها، وهدموهما وحذروا أصحابها من إعادة 

بنائهما.
وأضاف���ت المص���ادر أن جنود االحت���الل والتنظيم 
والبناء في اإلدارة المدني���ة أخبروا المواطنين أنهم 

س���يهدمون أية منش���أة تق���ام دون ترخيص في 
المنطقة.

ويذك���ر أن بلدة برطعة معزولة خل���ف الجدار ولكن 
يوجد بها مركز تجاري كبير يرتاده فلس���طينيو 48 
يتضمن مئ���ات المحال التجاري���ة والتي يمتلكها 
مواطنون م���ن مختلف محافظ���ات الضفة ولكنها 

مستهدفة بشكل مستمر من قبل قوات االحتالل.

رام الله/ االستقالل:
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن االستهتار اإلسرائيلي بالقانون الدولي واتفاقيات 
جنيف وإرادة السالم الدولية واالتفاقيات الموقعة بلغ حدًا يجعل كل من يصمت عليه 
شريكًا ومتواطئًا في كل ما يقوم به االحتالل من جرائم ضد األرض واإلنسان الفلسطيني.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن االس���تهتار اإلسرائيلي بالقانون الدولي تجسد جليًا في 
الق���رار األخير للمحكمة المركزية في القدس المحتلة القائل أن االس���تيطان في أراض 
فلسطينية خاصة مسموح به )اذا كان بحسن نية(، في دليل جديد أن ما ُيسمى بالقضاء 
في إس���رائيل جزء ال يتجزأ من منظومة االحتالل نفسه، وأن قراراته سياسية بامتياز وال 

تمت للقانون بصلة، وهي تكريس لنظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.
وقال���ت ال���وزارة: إن تلك المحكمة حولت )القانون( الى "مس���خرة" و "ن���وادر" في خدمة 
ايديولوجية اليمين الحاكم في اسرائيل ومصالح جمهوره من المستوطنين، معتبرة أن 
هذا القرار يندرج في إطار استبدال مبادئ القانون الدولي بمفردات وعبارات مختلقة غير 
قانونية يصعب قياس���ها أو تفسيرها، وتمنح الشرعية لمزيد من االنتهاكات والجرائم 
بحق أبناء ش���عبنا من س���رقة أرضه وحتى اإلعدامات الميدانية وفقًا ل� )تقديرات جنود 

االحتالل والمستوطنين وأهوائهم وحسن نواياهم(.
وأدانت الوزارة االستيطان برمته، معتبرة إياه غير شرعي وغير قانوني وباطال من أساسه، 

مؤكدة أن هذا االستخفاف ُيشكل عدوانًا فاضحًا على القانون الدولي.
وأك���دت  أن المنظومة الدولية تحولت بالفعل الى أش���به ما تكون بالمنتدى أو المحفل 
الدولي الذي يقوم بإصدار بيانات إدانة لالستيطان ال تغني وال تسمن من جوع وال تترك 
أي أثر ُيذكر، أو إصدار قرارات أممية ال تنفذ، وهو ما باتت الحكومة اإلسرائيلية تتعايش 

معه وتعتبره تشجيعًا لها لتنفيذ المزيد من مخططاتها االستعمارية التوسعية.

الخارجية: االستيطان 
تحت »راية حسن النوايا« 

إهانة للمجتمع الدولي

ع مئات الوحدات االستيطانية المحكمة اإلسرائيلية تشرِّ

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مروان البرغوثي، المعتقل في س���جون االحتالل 
اإلسرائيلي، إلى عقد مؤتمر يجمع أعضاء اللجنة المركزية للحركة، ونظرائهم في المكتب 

السياسي لحركة "حماس"، بهدف إنهاء االنقسام الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة ألقتها باس���مه زوجته "فدوى"، في مؤتمر يحمل اسم "الرزمة الشاملة 
طري���ق الوحدة الوطنية" نظمه المركز الفلس���طيني ألبحاث السياس���ات والدراس���ات 

االستراتيجية "مسارات"، يوم أمس األربعاء، في مدينتي رام الله وغزة.
وطالب البرغوثي بجعل اللقاء الذي س���يجمع قيادات الحركتين، نواة لعقد مؤتمر وطني 

شامل من شأنه إنهاء االنقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.
وأضاف أنه من الضرورة الدعوة لمؤتمر وطني للحوار الشامل بمشاركة كل القوى واألحزاب، 

ومشاركة المرأة الشباب، وتمثيل للفلسطينيين في األراضي المحتلة "إسرائيل".
وشدد على ضرورة التخلي عن إقصاء اآلخر، وتبني الشراكة في كل المؤسسات بما فيها 

منظمة التحرير والحكومة والرئاسة، والوصول النتخابات عامة.
واعتق���ل البرغوث���ي من أحد المنازل في مدين���ة رام الله عام 2002، وحكم بالس���جن 5 
مؤبدات و40 عاًما، بتهمة قيادة تنظيم حركة "فتح" التي شغل أمين سرها في الضفة، 
والمس���ؤولية عن عمليات فدائية نفذتها كتائب ش���هداء األقصى )الجناح العسكري 

لفتح( وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين.

رام الله/ االستقالل:
 عم اإلضراب الشامل يوم أمس األربعاء قرية رأس كركر غرب رام الله، وذلك احتجاجا 
على اعتداءات المس���توطنين ومصادرة أراضي المواطنين الفلس���طينيين لصالح 
التوسع االس���تيطاني. ويأتي هذا اإلضراب االحتجاجي، الذي أقره المجلس القروي 
عق���ب اجتماعه مع فعاليات القرية والقرى المج���اورة، ضمن الخطوات التصعيدية 
التي أقرها المجلس، حيث طال���ب األهالي االلتزام باإلضراب وإغالق مداخل القرية، 

واالعتصام فوق األراضي الزراعية التي تم تجريفها للتوسع االستيطاني.
وحث المجلس في بيان له على المش���اركة في الفعالي���ات االحتجاجية والتصدي 
العتداءات المس���توطنين على األراضي، مؤكدًا على ضرورة التنس���يق والتشبيك 
م���ع القرى المجاورة للتجمهر بأعداد كبيرة، والتوجه إلى المناطق المصادرة ردا على 

اعتداء جنود االحتالل ومجموعات المستوطنين على سكان القرية.
وكان جن���ود االحتالل اعتدوا أول أمس عل���ى المواطنين والصحفيين خالل محاولة 
المواطنين منع عمل الجرافات في تجريف أراٍض زراعية لصالح التمدد االستيطاني 

على أراضي القرية، فأصيب 5 مواطنين، واعتقل 3 آخرون.

اإلضراب يعم 

قرية راس كركر

البرغوثي يدعو لمؤتمر يجمع 
قيادات »فتح« و »حماس«

االحتالل ُيبعد معلمة مقدسية عن األقصى 6 أشهر

االحتالل يهدم 3 منشآت ببرطعة جنوب جنين

غزة/ االستقالل:
اعتب���ر النائب ف���ي المجلس التش���ريعي ماجد أبو 
ش���مالة، ما يتم تناقله عبر وس���ائل اإلعالم عن نية 
السلطة فرض إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة، 
جريمة أخرى تضاف لس���جل العقوبات الالأخالقية 

التي مورست بحق المواطنين في القطاع.
وأضاف أبو ش���مالة، في تصريح صحفي يوم أمس 
األربعاء، أن هذه العقوبات التي تفرضها الس���لطة 
عل���ى القطاع لم تخل���ف وراءها إال األل���م والمعاناة 
عل���ى المواطن الذي دفع ضريبتها كاملة ومزيدًا من 

االحتقان واالنقسام.
وقال إن االستمرار في فرض العقوبات على جزء من 
أبناء الشعب الفلسطيني ليس له تفسير إال الدفع 

باتجاه تطبيق ما يسمى "صفقة القرن"، وإكراه قطاع 
غزة عل���ى القبول بأي حلول تعرض عليه للخروج من 

هذا الحصار الظالم.
وأش���ار إلى أن اس���تمرار الوضع الوطني بشكله 
الحالي جريمة أخرى تس���توجب الوقوف عندها 
والتفكي���ر بعمق حتى ال نك���ون كخيل اإلنجليز 
التي وضعوا جلودا على أعينها حتى تس���اق إلى 
حتفها دون أن تلتفت يمنة ويسارا، مضيًفا " من 
يتوهم بأنهم لم يضعوا له جلدا من هذه القيادة 
فليتجرأ وينظر حوله وسيكتش���ف بسهولة أن 
مس���تقبل قضيتنا يتطلب تغييرًا جديًا وعاجال 

لقيادة السفينة".
وتاب���ع "ال يوجد أمامنا خيار آخر س���وى إعادة األمانة 

إل���ى أصحابها وهو الش���عب الفلس���طيني وإجراء 
االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني 
ليقرر الش���عب ويختار القي���ادة التي يراها صالحة 
للخروج ب���ه من الواقع الحالي إلى مس���تقبل يحمل 
بين جنباته الحد األدنى من األمل الذي تتس���لح به 

األجيال الالحقة".
وأضاف" هنا يجب أن ال نخجل من االعتراف بالفشل 
دون مكاب���رة وأن الجمي���ع يتحمل المس���ؤولية عن 

الواقع المعاش كل بقدر مسؤوليته".
وطال���ب أب���و ش���مالة القي���ادة الحالي���ة للش���عب 
الفلسطيني "أن تعترف بهذا الفشل"، قائاًل: "يكفي 
أن نس���تعرض معا حالة التشتت في الهم الوطني 

وتجزئة األولويات لدى أبناء الشعب الواحد".

أبو شمالة: فرض عقوبات جديدة على غزة جريمة ال أخالقية

�الحتالل يو��شل بناء �مل�شتوطنات  ) �أر�شيف (
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وأع����رب األحمد عن أمله من األش����قاء في 
مص����ر أن يطلع����وا حرك����ة حم����اس على 
تفاصيل رد حركة فت����ح، موضحا أن هذا 
الرد ال يطرح جديدا بل يس����تند إلى ما تم 
التوقيع عليه سابقا "بحيث نصل بالتدريج 
والتوازي لتنفيذ كل الخطوات بما يشمل 
عودة الوزراء لقطاع غزة وقيامهم بعملهم 
بشكل قانوني وبنسبة مائة بالمائة دون 
تدخ����ل أحد، وإنه����اء عم����ل اللجنة التي 
تبحث وضع الموظفي����ن الذين عينتهم 
حماس خالل فترة االنقسام، وإنهاء عمل 
اللج����ان األخ����رى )المصالح����ة، والحريات 

العامة، واألمن(".
وكان عض����و المكتب السياس����ي لحركة 
الجهاد اإلسالمي محمد الهندي قال: »إن 
شروط الس����لطة الفلسطينية للمصالحة 
مس����تحيلة ومرفوض����ة م����ن المقاوم����ة 

الفلسطينية«.
وذك����ر الهندي في لق����اء صحفي أول من 
أم����س، أن التعقيدات في المصالحة كما 
هي "ألنها بمفهوم السلطة الفلسطينية 

غي����ر مفهومه����ا ل����دى حرك����ة حماس 
والمقاومة الفلسطينية".

وأوض����ح أن المصالحة بمفهوم الس����لطة 
"ه����ي أن تع����ود لتحكم غ����زة كما تحكم 
الضف����ة الغربي����ة الي����وم بمعن����ى فوق 
األرض وتحت األرض والس����الح والشرعية 
والتمكين، وهذه الش����روط هي ش����روط 

مستحيلة ونرفضها".
وش����دد على أن����ه ليس هن����اك إمكانية 
للمقاومة بأن تمكن الس����لطة من فعل ما 
تفعله في الضفة، مضيفًا "لذلك مفهوم 

التمكين والسالح الواحد وغيره نرفضه".

فجوة كبرية
وقال مصدر إعالمي مقرب من المخابرات 
المصرية ل�"االس����تقالل": "إن مصر وقعت 
مقترح����ات من أجل ح����ل المعيقات أمام 
ملف المصالحة تضمن حل ملف موظفي 
غ����زة ودمجهم ف����ي الحكومة وتس����ليم 
حماس كافة أواصر الحكم بغزة بش����كل 
كامل للحكومة ورفع كامل للعقوبات عن 

قطاع غ����زة، إال أن رد حركة فتح جاء بعيدًا 
عن هذه المقترحات".

وفسر حديثه بالقول: "فتح تريد قبل ذلك 
بدء تس����ليم حماس الحكم بشكل كامل 
وما فوق األرض وتحتها لحكومة التوافق 
بش����كل كامل، ثم سيكون بحث للملفات 
األخرى مثل موظفي غزة وإجراءات عباس 

المفروضة على غزة".
وبّين المص����در أن المطالب الفتحاوية ال 
تعارضها حم����اس فقط، ب����ل تعارضها 
الفصائل الفلسطينية األخرى مثل حركة 
الجهاد اإلسالمي التي ترفض تسليم ما 
لديها من عتاد وخزائن وأنفاق عسكرية 

بغزة إلى السلطة.
وأوض����ح أن فتح أيضًا عبرت عن ش����ديد 
رفضه����ا ألي اتف����اق تهدئ����ة بي����ن غزة 
و"إس����رائيل"، العتبار أن غزة ليست دولة 
منفصلة وأنها جزء من الدولة الفلسطينية 
وأن من يريد إبرام أي اتفاق يتوجب عليه 
الحديث مع القيادة الفلسطينية المتمثلة 

بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ورأى المص����در أن األمور ذاهبة إلى المزيد 
من التعقي����د، في ظل ع����دم توفر حلول 
ترض����ي الطرفين، مش����يرًا إلى أن حماس 
تريد ضم����ان حق����وق موظفيه����ا وعدم 
إقصائها عن المش����هد السياسي، فيما 
حركة فتح تريد بح����ث ملف موظفي غزة 
كملف ثانوي يتم بعد ترك حماس الحكم 

وتسليمه للسلطة.

�سيناريوهان
ب����دوره، توق����ع المحلل السياس����ي وليد 
المدلل، أن يزيد رد حركة فتح على الورقة 
المصري����ة، األمور صعوبًة ولن يضع حلوال 
عمليًة لألزمات الت����ي تمر بها المصالحة 

في الوقت الحالي.
وقال المدلل ل�"االستقالل": "إن فتح التي 
تمثل الس����لطة الفلسطينية لم تضع أي 
حلول منذ ب����دء جهود إنهاء االنقس����ام، 
رغم أنه����ا تتح����دث باعتباره����ا القيادة 
الفلسطينية التي يجب أن توفر حلول ال 

أن تضع شروطًا فقط".

وأوض����ح أن مص����ر س����تواجه المزيد من 
الصعوبة في حل مل����ف المصالحة، األمر 
الذي س����يضعها أمام سيناريوهان، هما 
تجميد بحث مل����ف المصالحة والذهاب 
إلى تهدئة بين حماس واالحتالل بعيدًا 
عن الس����لطة مع ضمان غط����اء مالي لهذا 
االتفاق عربيًا ودوليًا، أو تجميد بحث ملفي 
المصالحة والتهدئة س����ويًا كتعبير عن 
س����خط القيادة المصرية ضياع جهودها 

في إتمام المصالحة هباًء.
وأض����اف المحل����ل السياس����ي: "ولك����ن 
قبل الوص����ول إلى هذي����ن الخيارين، قد 
تذهب مصر لممارس����ة ضغوطًا سياسية 
واقتصادية على طرفي االنقسام لتقديم 

مرونة أكبر في المصالحة".
وتاب����ع: "الواض����ح تمامًا أن فت����ح ال تزال 
تتصرف بتفرد خارج إطار االجماع الوطني، 
فهي تريد لرأيه����ا أن يكون غالبًا بغض 
النظ����ر عن مواقف الفصائل األخرى حتى 
لو كان رأيها وحيدًا شاذًا عن آراء الفصائل 

األخرى ومواقفهم".

»رد فتح على الورقة المصرية«.. هل يعود بالمصالحة للوراء؟

مصدر مصري: فتح تريد تسليم ما فوق األرض وتحتها لحكومة الوفاق 

غزة/ حممود عمر:
اأعادت حركة فتح ملف امل�ساحلة 

الفل�سطيني اإىل مربعه الأول من خالل 
ردها على الورقة امل�سرية التي ت�سلمها 
وفد احلركة الذي زار القاهرة موؤخرًا 
للت�ساور بها مع رئي�س ال�سلطة حممود 

عبا�س، وهي ردود تت�سمن رغبات 
فتحاوية بالتفرد بالقرار الفل�سطيني 

واإق�ساء الآخر واإبعاد الف�سائل الأخرى 
عن مراكز اتخاذ القرار، لعتبار اأن 
ال�سلطة هي املمول لتفاق امل�ساحلة 

واملتكفل بحل تداعيات النق�سام 
امل�ستمر منذ عام 2007.

واأعلن ع�سو اللجنتني التنفيذية ملنظمة 
التحرير واملركزية حلركة فتح عزام 

الأحمد خالل ت�سريحات لإذاعة �سوت 
فل�سطني، اأن الرد النهائي حلركة فتح 
على الورقة امل�سرية و�سل م�ساء 27 

اأغ�سط�س اجلاري اإىل القاهرة.

غزة/ قاسم األغا:  
هدد مستش���ار رئيس السلطة الفلس���طينية للشؤون 
الدينية والعالقات اإلس���المية محم���ود الهّباش باّتخاذ 
السلطة "إجراءات صعبة وقوية للغاية" ضد قطاع غزة، ما 
لم تتراجع حركة "حماس" هناك عن سياس���اتها الضاّرة 

بالمشروع الوطني.
الهّباش وف���ي تصريح ل�"االس���تقالل"، أم���س األربعاء، 
قال: "مس���تعدون الّتخاذ إجراءات ومواقف شديدة جًدا 
)ل���م يذكرها( ضد حماس وأّي ط���رف كان، يريد أن يضر 
بالمصلحة الوطنية الفلس���طينية، وهذا هو المبدأ الذي 

نتحرك على أساسه".
وأضاف: "نحن وأهلن���ا في قطاع غزة جزء واحد؛ ولكن أّية 
مواقف وإج���راءات تضطّر القيادة الفلس���طينية للجوء 
إليها، لسنا في حاجة إلى تبريرها؛ ألننا ننطلق من قناعتنا 

الوطنية والسياسية ورؤيتنا للمصلحة الوطنية".
وعّبر عن رفضه المطلق لمصطلح "عقوبات الس���لطة على 
القطاع"، واصًفا إّياه ب�"المصطل���ح البذيء الذي تلجأ إليه 
حماس؛ لتش���ويه صورة السياسة الوطنية التي تقودها 

منظمة التحرير".  

وعن حراك "التهدئة" في غزة  مع االحتالل "اإلسرائيلي" 
اعتب���ر أنه���ا "مصلحة وطني���ة"؛ لكنه لفت إل���ى أن قرار 
التهدئة يج���ب أن يكون وطنًيا ش���اماًل، عنوانه منظمة 
التحري���ر الفلس���طينية، باعتبارها ممثاًل ش���رعًيا وحيًدا 

للشعب الفلسطيني.

وحّذر من أّيه مساٍع ل�خلق بدائل عن منظمة التحرير، قائاًل: 
"اخت���راع عناوين أخرى للتمثيل هي محاوالت لتش���ويه 
النضال الفلسطيني، وقطع الطريق على الوحدة الوطنية".

وكان عضو المكتب السياس���ي لحرك���ة "حماس" صالح 
البردويل، أّكد في تصريح س���ابق ل�"االس���تقالل" رفض 
حركته ترؤس حركة "فتح" وفد الفصائل الفلس���طينية 
في مباحثات "التهدئة" مع االحتالل )موّقعة عام 2014(، 
والتي ستس���تكمل بالعاصمة المصري���ة القاهرة، خالل 

األيام القليلة المقبلة.
ورًدا على ذلك، أضاف مستش���ار رئيس الس���لطة: "ذلك 
يعني أنهم )حماس( يصّرون على الش���رذمة واس���تمرار 
االنقسام، وصواًل لتصفية القضية الفلسطينية، من خالل 

السعي الحثيث نحو ما ُيسمى بدولة غزة".
وتابع: "حماس ال تريد مصالحة، بل تريد إقامة كيان هزيل 

في قطاع غزة، يلّبي مصالح جماعة اإلخوان المسلمين".
وأك���د أن المصالح���ة الحقيقية )بالنس���بة لقيادة 
السلطة( تعني إنهاء االنقسام الناجم عن سيطرة 
حرك���ة "حماس" عل���ى قطاع غ���زة )ع���ام 2007(، 
والسماح للحكومة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها 

تجاه الشعب الفلسطيني بالقطاع.   
وق���ال: " تمكي���ن الحكومة مطلب أساس���ي ال ب���ّد منه"، 
متسائاًل: "كيف ُيطلب من الحكومة القيام بواجباتها دون 

أن يكون لها أّية ُسلطة ؟".
وفي وقت سابق، قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة 
التحري���ر والمركزية لحركة "فتح" عزام األحمد إن القاهرة 
تسّلمت رسمًيا رّد الحركة على الورقة المصرية للمصالحة، 
مش���يًرا إلى أن "الرد يس���تند لالتفاقات الس���ابقة، وقد 

تفاجأت مصر من إيجابيته العالية" .
وقبل عيد األضحى، عقدت قيادة جهاز المخابرات العاّمة 
المصرية لق���اءات مع وفود من الفصائل الفلس���طينية 
كاّفة، باس���تثناء حركة "فتح" التي أّجل���ت قدوم وفدها 

للقاهرة إلى ما بعد العيد.
وناقش���ت قيادة المخاب���رات مع الفصائ���ل المقترحات 
المصرية واألممية المبذول���ة للتوصل إلى تثبيت اتفاق 
التهدئ���ة، الموقع بين فصائل المقاوم���ة في قطاع غزة 
و"إس���رائيل" إبان حربها على القطاع صيف العام 2014، 
والتخفيف من األوضاع اإلنسانية الكارثية التي يعانيها 

منذ أكثر من 12 عامًا.

»ما لم تتراجع حماس عن سياساتها« 

الهباش لـ »االستقالل«: سنتخذ إجراءات ومواقف صعبة جدًا ضد قطاع غزة 
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   إعالن  صادر عن جمعية 
فضائل الخير للتنمية

يعل���ن مجلس إدارة جمعية فضائل الخي���ر للتنمية عن عقد االجتماع 
الع���ادي للجمعية العمومية للعام)2018( وذلك يوم الخميس الموافق 

6/9/2018  الساعة 12 في مقر الجمعية دير البلح – حكر الجامع 
وذلك لمناقشة التقرير المالي واالداري لعام 2017م 

وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي :- 
اس���تمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام)2018( وذلك حتي تاريخ 1/9/2018م.
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة يومين من تاريخ 

2/9/2018الي تاريخ 3/9/2018.
فتح باب االنس���حاب واالعت���راض لعضوية مجل���س اإلدارة والجمعية 
العمومية وذلك لمدة يومين من تاريخ 2018/9/4حتي تاريخ 5/9/2018.

 ومع فائق االحرتام والتقدير
 جمل�س اإدارة اجلمعية

إعالن صادر عن جمعية
 رحالة لتمكين الشباب

يعلن مجل���س إدارة جمعية رحالة لتمكين الش���باب عن عقد االجتماع 
العادي للجمعي���ة العمومية للعام )2018(، وذلك يوم اإلثنين الموافق: 
2018/09/10م الس���اعة 12 ظهرًا في مق���ر الجمعية الكائن في مدينة 
غ���زة - برج الغفري ط9، وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد 

استكمال اآلتي:
1- فتح باب االنتساب وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 

)2018( من تاريخ: 2018/08/30 إلى تاريخ: 2018/09/03.
2- فت���ح باب الترش���يح لعضوي���ة مجل���س اإلدارة وذلك م���ن تاريخ: 

2018/09/04 إلى تاريخ: 2018/09/06.
3- فتح باب االنس���حاب والطعون واالعت���راض لعضوية مجلس اإلدارة 
والجمعي���ة العمومي���ة وذلك م���ن تاري���خ: 2018/09/08 إل���ى تاريخ: 

.2018/09/09
4- تباشر اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ: 2018/08/30 إلى تاريخ: 
2018/09/10 في مقر الجمعية المذكور أعاله من الساعة التاسعة صباحًا 

وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.
•للتواصل على جوال رقم: 0599074444

 مع فائق االإحرتام والتقدير،،،
جمل�س اإدارة اجلمعية

إعالن فقد رخصة صيدلية
تعل���ن صيدلية الزنط )1( / عن فق���دان رخصة الصيدلية الخاصة بها 

وعلى من يجدها إحضارها إلى شركة جيرمان ميد يكال كير

وله جزيل ال�شكر

ورغم يقين" األطرش" بأن كل طفٍل فلسطيني 
ُي���زج خلف القضب���ان س���ُيحرم بالتأكيد من 
االلتحاق بمقاعد الدراسة، إال أنها قامت بشراء 
المالب���س والقرطاس���ية المدرس���ية له ككل 
عام، على أمل أن تش���رق شمس حريته قريبًا، 

ويعانق مقعده الدراسي من جديد. 
الطفل" ع���ز الدين" واحد من مئ���ات األطفال 
األس���رى ال���ذي حال���ت القضب���ان الحديدية 
بي���ن أجس���ادهم الصغي���رة الضعيفة وبين 
مدارس���هم، ليجلس���وا في غياهب السجون 
يبكون حس���رًة وألمًا على مستقبلهم، في ظل 
صم���ت المجتم���ع الدولي ومؤسس���اته التي 
تدعي حرصها على حقوق االنسان، عن جرائم 

االحتالل بحقهم.

�ُشلب ُحلمه
بدموٍع حزينة وحس���رٍة تجت���اح قلبها، تقول 
األطرش ل�"االس���تقالل":" كان اليوم الدراسي 
األول بالع���ام الجدي���د أصعب ي���وم بحياتي، 
ف���أول م���رة أرى جمي���ع الطلب���ة يتوجهون 
لمدارس���هم برفقه آبائه���م وأمهاتهم ، وأنا 
لم أس���تطع حتي تجهيز عز الدين للمدرسة 

وتوديعه ككل مرة". 
وتتابع بأل���م:" لما خلص عز الدين من المرحلة 
اإلعدادية وانتقل للصف العاشر كانت فرحتنا 
فيه ال توصف، خاصه أن���ه قرب يحقق حلمه 

بدارس���ة الطب، لكن فرحتنا سلبها االحتالل 
يوم اعتقاله وحرمانه من التعليم". 

وذكرت األطرش، أن ق���وات االحتالل اعتقلت 
ابنها صباح يوم 2 يونيو 2018 أثناء مشاركته 
بفعاليات مناصرة لقطاع غ���زة ومنددة بالثأر 
واالنتقام لروح الشهيدة المسعفة رزان النجار، 
بالق���رب من باب الزاوي���ة بمدينة الخليل، ولم 
يتم محاكمته حتى األن، مش���يرًة إلى أنه تم 
االعتداء عليه بالضرب بش���كل تعسفي على 
رأس���ه وظهره وصدره، وتعمد جنود االحتالل 

ضربه مكان عمليته التي أجراها قبل اعتقاله.
وأكدت على انه ورغ���م كل الظروف العصيبة 
وظلم السجان، إال أنها تداوم على زرع األمل في 
نفس طفلها، وفي كل زيارة للسجن تخبره أن 
حلمه الزال قائما، وأن���ه وفور خروجه من ذلك 
المعتقل اللعين س���يعود للمدرسة، ويكمل 

دراسته ويصبح طبيبًا كما وعدهم. 
وفي نهاية حديثها تس���اءلت األم، إن 
كان���ت القوانين الدولي���ة وهيئة األمم 
المتح���دة تس���مح باعتق���ال األطف���ال 
وتحطيمه���م ف���ي الس���جن دون ذنب 
يقترفون���ه؟ ولم���اذا دائم���ا االحت���الل 
االسرائيلي فوق القانون ال أحد يحاسبه، 
مردفه: " حرقوا قلبي على ابني الله يحرق 

قلوبهم".

�شيا�شة جتهيل متعمد 
وب���دورة، قال طارق أبو ش���لوف الناطق اإلعالمي 
باس���م مؤسس���ة مهج���ة القدس للش���هداء 
واألس���رى، أن ما يقارب 300 طفل فلس���طيني 
حرموا من التوجه لمقاعدهم الدراس���ية مع بدء 
العام الدراسي الجديد، نظرًا إلجراءات االحتالل 
التعسفية بحقهم واعتقالهم خلف القضبان، أو 

بين جدران منازلهم" الحبس المنزلي". 
وأضاف أبو ش���لوف ل�"االس���تقالل":" إن إدارة 
مصلح���ة الس���جون اإلس���رائيلية ُتمعن في 
ارتكاب الجرائم بحق األطفال الفلس���طينيين 
المعتقلين خلف القضبان، اذ حرمتهم حقهم 
بالتعليم وااللتحاق بمقاعد الدراس���ة أس���وة 
بنظرائه���م الطلبة، كذلك تمنع إدخال الكتب 

والقرطاسية الالزمة لهم".
ولفت إل���ى أن الحرمان من التوجه للمدارس ال 
يقتصر فقط عل���ى األطفال المعتقلين داخل 
السجون، فقد طال األطفال المعاقبين بالحبس 
المنزل���ي، حيث ال ُيس���مح له���م بالخروج من 
المن���زل، األمر الذي س���يحرمهم من التواصل 
المباش���ر مع المعلمين وستقتصر دراستهم 

على الدراسة المنزلية. 
وأك���د أن االحتالل اإلس���رائيلي يس���عي إلى 
تجهي���ل عق���ول األطف���ال الفلس���طينيين، 
وتفريغها من المحت���وي الثقافي والنضالي 

من خالل اعتقاله���م وحرمانهم من التعليم، 
ك���ي ال يس���تطيعوا مواجهت���ه، معتبرًا ذلك 
انتهاكًا خارقًا لجمي���ع القوانين الدولية التي 
تنص على حماية حقوق الطفل الفلسطيني 
داخل السجون وتعطيه حق األولوية بمواصلة 

المسيرة التعليمية.
وأوضح أن حرمان األطفال األسرى من التعليم 
ينعكس س���لبًا على حياتهم عن���د تحررهم 
من األس���ر، إذ يواجهون صعوب���ات بالتأقلم 
والتأهي���ل تح���ول دون إكم���ال مس���يرتهم 
التعليمية واألكاديمي���ة، فالغالبية العظمي 
منه���م يعزفون ع���ن التعلي���م ويبحثون عن 

أعمال مهنية أو شاقة لتوفير لقمة العيش.
تجاوزت الخصوصيات 

وق���ال مدير مركز األس���رى للدراس���ات رأفت 
حمدون���ة إن م���ا يق���ارب م���ن )300( طف���ل 
فلس���طيني يقبع���ون في س���جون االحتالل 
اإلس���رائيلي، بينه���م )3( فتي���ات قاصرات 
حرم���ن أمس األربعاء من التوجه لمدارس���هن 
كنظرائهن الطلب���ة، مع بدء العام الدراس���ي 

الجديد 2019-2018.
وأوضح حمدونة في بيان له:" أن إدارة مصلحة 
السجون االس���رائيلية والحكومة االسرائيلية 
تجاوزت خصوصية هؤالء األطفال المعتقلين 
ومتطلباتهم التي أك���دت عليها االتفاقيات 

والمواثيق الدولية والقانون الدولي اإلنساني.
وأضاف أن س���لطات االحتالل ترتكب بحقهم 
عش���رات االنته���اكات كالتعذيب النفس���ي 
والجسدي، واستغالل بنية الطفل الضعيفة، 
والتركيز عل���ى التعذيب والتهديد والتنكيل 
والترويع أحياًنا بالكالب، واس���تخدام وسائل 
غي���ر مش���روعة كالخ���داع والوع���ود الكاذبة، 
والمعامل���ة القاس���ية، والمحاك���م الردعي���ة 
العسكرية والقوانين الجائرة، والعزل االنفرادي 
واستخدام القوة، واالحتجاز في أماكن ال تليق 
بهم وبأعمارهم، والتفتيش���ات االستفزازية. 
وأشار إلى المعاملة القاسية التي يتعرضون لها 
والمخالف���ة لكل األعراف والمواثيق الدولية التي 
تكفل حماية هؤالء القاصرين وتأمين حقوقهم 
الجس���دية والنفس���ية والتعليمية وتواصلهم 
بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل 
معه���م كأطفال بعي���ًدا عن سياس���ة الترهيب 
بهدف تدمير الطفولة الفلسطينية، وااللحاق بها 
اآلثار الصحية والنفسية والجسدية واالجتماعية.

ودع���ا المنظمات الحقوقي���ة الخاصة بالطفل 
إل���ى متابعة أوض���اع المعتقلي���ن القاصرين 
ف���ي المعتقالت االس���رائيلية، والضغط على 
االحتالل من أجل تأمي���ن حريتهم وااللتحاق 
بمدارس���هم لتلقى تعليمهم كباقي األطفال 

في العالم.

رام الله/ االستقالل:
كشفت مصادر مطلعة أن وفد حركة فتح برئاسة عزام األحمد، رفض 
طلب����ا لمصر بعقد لق����اءات مع وفد حماس ف����ي العاصمة المصرية 
القاهرة من أجل بحث ملفي المصالحة الفلس����طينية والتهدئة في 

غزة مع االحتالل اإلسرائيلي.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر يوم أمس األربعاء، 
عن مصادر ب����ارزة قولها إن وفد فتح إلى القاهرة رفض االس����تجابة 
لطلب مصر عق����د لقاءات مع وفد حماس في العاصمة المصرية في 
شأن الملفين، وأصر على تطبيق اتفاقات المصالحة أواًل، ثم البحث 

في موضوع التهدئة.
وقالت المصادر "إن مصر قّدم����ت اقتراحًا ثانيًا لوفد فتح تمثل في 
عق����د لقاءات مع وفد حماس والبحث في ملفي المصالحة والتهدئة 

بالتوازي، لكن فتح رفضت هذا االقتراح أيضًا".
وقال رئيس وفد »فتح« إل���ى القاهرة عزام األحمد في تصريح له، 
إن حركته ترف���ض البحث في التهدئة قبل المصالحة، إذ »عندما 
تتحق���ق المصالحة، س���تكون لدينا حكومة واح���دة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، وعندها يمكننا التوصل إلى اتفاق للتهدئة، 
بحيث تكون الحكومة في موقع القادر على اإلشراف على التهدئة 

وتطبيقها«.

فتح ترفض بحث ملفي المصالحة 
والتهدئة بالتوازي في القاهرة

مع بدء العام الدراسي الجديد 

غزة/ دعاء احلطاب:
مع ا�شراقة �شم�س �شباح اليوم االأول من العام 

الدرا�شي اجلديد، وعلى �شوٍت �شحكات ال�شغار 
الذين يت�شابقون اإىل مدار�شهم، ا�شتيقظت 

والدة االأ�شري الطفل عز الدين االأطر�س )16 
عامًا(، واأ�شرعت اإىل" خزانته" لتم�شك زيه 
الذي كان �شريتديه خالل توجهه للمدر�شة، 
لتحت�شنه بقوة وجته�س بالبكاء، م�شتذكرة 

تلك اللحظات التي كانت توقظ ابنها الن�شيط 
للمدر�شة، وتتابع خطواته من �شرفة البيت اإىل 

اأن يلوح بيده ال�شغرية بال�شالم. فقبل ب�شعة 
اأ�شهر، فرحٌة عارمة مالأت قلب " االأطر�س" 

بتفوق طفلها وو�شوله للمرحلة الثانوية، 
اإال اأن فرحتها مل ت�شتمر طوياًل، ف�شرعان ما 

فاجاأها ات�شال هاتفي من اأحد جنود االحتالل 
االإ�شرائيلي يبلغها خرب اعتقاله اأثناء م�شاركته 

بفعاليات غا�شبه مندده بالثاأر واالنتقام لروح 
ال�شهيدة امل�شعفة رزان النجار.

قضبان االحتالل تطبق على أحالم األسرى األطفال! 



دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لق���د تقدمت له���ذه المحكمة مضبط���ة وراثة موقعة م���ن مختار عائلة 
الكس���يحة واهالي بلدة يافا - منطقة  خانيون���س بتاريخ 2018/8/29 م 
تتضمن أن المرحومة كوثر محمد س���امه اب���و علوان من يبنا قد انتقلت 
ال���ى رحمه الله تعالى بتاريخ 1997/4/19م في خانيونس وانحصر ارثها 
الشرعي واالنتقالي في زوجها رمضان حسين محمد ابو علوان وفي اوالده 
المتولدين له منها وهم محمد وحسن ويوسف وعلي وصبحي وصبحية 
وامال ثم بتاريخ 2001/6/7م توفي رمضان المذكور وانحصر ارثه الشرعي 
واالنتقال���ي ف���ي اوالده المتولدين له من زوجته كوثر محمد س���امه ابو 
علوان المذكورة المتوفاة قبله وهم محمد وحسن ويوسف وعلي وصبحي 
وصبحية و امال فقط وال وارث للمتوفين المذكورين سوى من ذكر وليس 
لهما وصية واجبة أو اختيارية وليس لهما أوالد كبار توفوا حال حياتهما 
وتركوا ورثة س���وى من ذكر وألجل إعطاء الورث���ة المذكورين حجة وراثة 
تبين نصيب كل وراث ش���رعًا وانتقاال فمن له ح���ق االعتراض على هذه 
المضبطة مراجعة محكمة خانيونس الشرعية خال سبعة ايام من تاريخ 

االعان وحرر في 2018/8/29م.

قا�سي خانيون�س ال�سرعي  
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دولة فل�سطني 
�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/ نبيل إبراهيم منصور فرج من سكان غزة 
هوية رقم 927857755 تقدم بطلب لتصحيح اس���م والده /// والمس���جل 

خطأ في سجات الطابو بغزة باسم // إبراهيم منصور فرج شاكر المغنى
في القطعة 853 من القس���يمة 17 أراضي غ���زة التركمان + القطعة 735 

القسيمة 59 أراضي غزة
إلى االسم الصحيح له // إبراهيم منصور فرج شاكر )المشهور فرج(

لذل���ك فإن اللجن���ة المختصة تحي���ط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لتسجيل 
األراض���ي والعقارات خال مدة أقصاها ثاثون يومًا من تاريخ اإلعان , وإال 

فسيتم التصحيح في سجات الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعان.
   27 / 8 / 2018م

م�سجل اأرا�سي غزة
ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

القدس المحتلة/ االستقال:
أكد القيادي في الحركة اإلس���امية ونائب رئيس���ها في الداخل الفلسطيني 
المحتل كمال الخطيب، أن هناك قرارا لدى الس���لطة الفلس���طينية في رام الله 
بإخضاع غزة وسحب أوراق القوة التي تمتلكها والتي حققت المزيد منها مؤخًرا 
خال مسيرات العودة، مفسًرا ذلك بالعراقيل والشروط التي تضعها حركة فتح 
تجاه جهود كسر الحصار عن غزة في القاهرة وتثبيت وقف إطاق النار المتفق 

عليه عام 2014.
وق���ال الخطيب في تصريح لوكالة "صفا"، "إن القراءة الواضحة لما يجري خاصة 
في ملف المصالحة وجهود كس���ر الحصار، ه���و أن هناك قرارا على ما يبدو في 
رام الله من أجل إخضاع غزة وموقفها الواضح القوي في مواجهة اسرائيل، عبر 

المساهمة في تشديد حصارها وليس رفعه".
واعتبر الخطيب أن المساهمة في تشديد السلطة لحصار غزة، بدأ يتجلى بشكل 
صريح اآلن، خال مفاوضات المصالحة وجهود كس���ر الحصار الجارية والسابقة 

سواء في القاهرة والتي سبقها في مكة وبيروت.
وتابع "المراقب لهذه الجوالت يرى طرفا معرقا ومماطا فيها، اآلن بعد ما حققته 
غزة من إنجازات خاصة في مس���يرات العودة يبدو أن هناك من يريد أن يسرق 

أوراقها القوية، وبدأ يشكك بجهود كسر الحصار ويشترط للمصالحة ".
واعتبر الخطيب، أن الحديث عن اش���تراط المصالحة للتهدئة ليس إال محاولة 
لتخريب مشروع التهدئة وما يترتب عليه من تخفيف للمعاناة عن غزة"، مشيرًا 
إل���ى أن ما يمارس���ه عباس اآلن هو "حالة عبثية في المصير الفلس���طيني وهو 

يفعل ذلك من منطلق ضعف وليس قوة.
وناقش���ت المخابرات المصرية مع الفصائل الفلسطينية الجهود التي تبذلها 
للتوصل إلى اتفاق تثبيت التهدئة مع االحتال، ومعالجة األوضاع اإلنس���انية 

الكارثية التي يعانيها قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 12 عاًما.
وكانت حركة "فتح" أعلنت على لس���ان رئيسها محمود عباس أن المصالحة مع 
"حماس" يجب أن تتم قبل أي اتفاق تهدئة، وأصّرت أن تكون منظمة التحرير 

الممثلة والمسؤولة عن أي اتفاق بين االحتال والفصائل.
وأعلن عضو اللجنة المركزية لفتح عزام األحمد أن حركته سلمت رًدا إيجابًيا 
على الورق���ة المصرية للمصالحة، لكن مصادر أك���دت أن رد فتح المكتوب 
زاد األمور تعقيًدا، فيما أكدت فصائل مش���اركة في جهود كس���ر الحصار 
وتثبيت اتفاق وقف إطاق النار أن شروط السلطة حول الملفْين والمصالحة 

مستحيلة.

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

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

الموضوع / تبليغات شرعية
إلى / والء يس���ري محمد عباس السيد من مصر وس���كانها – 38 شارع 

شهاب المهندسين – الجيزة 
نعلمك أن زوجك والداخل بصحيح العقد الشرعي / تميم ياسين حامد 

بهلول من يبنا وسكان رفح.
قد أقر بطاقك طلقة واحدة رجعي���ة بعد الدخول بتاريخ 2018/8/29م 
بموجب الحجة المسجلة لدى محكمة رفح الشرعية بتاريخ 2018/8/29م  
س���جل  17 صفح���ة 275 عدد 231 وعليك العدة الش���رعية اعتبارًا من 

تاريخه أدناه. لذلك صار تبليغك حسب األصول.
وحرر في 17/ ذو الحجة /1439ه� وفق 2018/8/29م.

قا�سي رفح ال�سرعي  

رام الله / االستقال:
نظمت الحملة الوطنية السترداد 
وأهال���ي  الش���هداء  جثامي���ن 
الش���هداء ي���وم أم���س األربعاء، 
مس���يرة وس���ط مدين���ة رام الله 
بالضفة الغربية المحتلة للمطالبة 
المحتجزة  الجثامين  باس���ترداد 

لدى االحتال.
وانطلق���ت المس���يرة م���ن أمام 
ضري���ح الرئي���س الراحل ياس���ر 
عرفات بمقر المقاطعة، وانتهت 
بوقف���ة على دوار المنارة وس���ط 
المشاركون  المدينة، رفع خالها 
وص���ور  الفلس���طينية  األع���ام 
الش���هداء المحتجزي���ن، وطالبوا 
كاف���ة  الس���ترداد  بالضغ���ط 
الجثامين المحتجزة والكشف عن 

المفقودين.
وقال الناطق باسم حملة استرداد 
الجثامين سالم خله: إن االحتال 
يحتجز في الثاجات 28 جثمانا، 
ويحتجز في مقاب���ر األرقام 253 
جثمانا، فيم���ا ال يزال 68 مفقودا 
ال تع���رف مصادره���م، بينما تم 

تحرير 131 جثمانا.

ودعا خله إلى النضال والكفاح من 
الجثامين  جميع  اس���ترداد  أجل 
ودفن الش���هداء كما يليق بهم 

وبتضحياتهم.
وطالبت الحملة الوطنية بالكشف 
عن مصي���ر المفقودي���ن، داعية 
الكل الفلس���طيني إل���ى التوحد 

ف���ي حضرة الش���هداء ومن أجل 
األسرى.

الحمل���ة كاف���ة  كم���ا ناش���دت 
المس���تويات الوطنية الرئاس���ة 
الوطني  والمجلس���ين  والحكومة 
والتش���ريعي وكافة المستويات 
بالعمل على دع���م جهود أهالي 

الش���هداء والوق���وف معهم في 
كافة الميادين.

الوطني���ة  الهيئ���ات  وطالب���ت 
االحتال  على  بالضغط  والدولية 
لإلفراج عن كافة األس���رى ودعم 
المعرك���ة القانونية في س���بيل 

ذلك.

مسيرة برام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

م�سرية جماهريية للمطالبة بالفراج عن جثامني ال�سهداء يف مقابر الرقام برام اهلل اأم�س 

القدس المحتلة/ االستقال:
قال مصدر أمني إس���رائيلي، إن "اله���دوء في الضفة الغربية 
ل���ن يدوم طويًا"، عقب إعان جهاز األمن اإلس���رائيلي العام 
)الشاباك( عن كشفه ل�"شبكة تابعة لحركة حماس في مدينة 

الخليل".
ونقلت القناة اإلس����رائيلية الثانية عن المص����در قوله إن "أجهزة األمن 
تحب����ط عمليات يومًيا، ومن الممك����ن أال يصمد الهدوء، الذي تتمتع به 

إسرائيل حالًيا، فترة طويلة".
ويأتي حديث المس����ؤول اإلس����رائيلي بعد س����اعات من نشر االحتال 
لمزاعم عن اعتقال خلية تضم مجموعة فلسطينيين وفلسطينيات في 

مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة بزعم االنتماء لحركة حماس.
يشار إلى أن االحتال أعلن األسبوع الماضي عن إحباط عملية تفجيرية 
كبيرة كان مخطًطا أن تستهدف دوريات عسكرية إسرائيلية غرب رام 

الله.
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري أن األجهزة األمنية الفلسطينية 
هي من تعامل����ت مع العبوات التي زرعت في طريق جانبي بين قريتي 

بيت لقيا وبيت عنان غرب رام الله.

القدس المحتلة/ االستقال:
 قال جندي االحتال اإلس���رائيلي أليئور أزاريا، انه لي���س نادما على جريمة القتل التي 

ارتكبها في آذار عام 2016، وأنه سيعيد الكّرة  مرة اخرى لو عاد به الزمن إلى الوراء.
وكان أزاريا، قد أطلق النار من مس���افة قريبة على الش���هيد عبد الفتاح الشريف في تل 
الرميدة في مدينة الخليل، بينما كان الش���ريف مصابا وملقى على األرض وال يقوى على 

الحراك أو الدفاع عن نفسه.
وأك���د الجندي القاتل، في مقابلة مع صحيفة "يس���رائيل هيوم"، يوم أمس األربعاء، إنه 
منس���جم تماما مع نفسه، وإنه تصرف كما يجب، وإنه ما كان يجب أن يحصل ما حصل، 

"في إشارة إلى عقوبة السجن التي فرضت عليه، والتي كانت أصا مخففة جدا".
وأضاف: " لست نادما على ما فعلت، وسأعيد الكّرة مرة اخرى لو عاد بي الزمن إلى الوراء"، 
باعتب���ار أنه هكذا يجب العمل على حد قوله، مش���يرًا إلى التعاطف الكبير معه من قبل 

اإلسرائيليين، قائا "إن شعب إسرائيل توحد، ووقف خلفي كل الوقت".
ويذك���ر أن أزاريا الذي ت���م توثيق جريمته وهو يطلق النار، كان ق���د أدين ب�"القتل غير 
المتعمد" في محكمة عس���كرية، وحكم عليه بالسجن لمدة 14 شهرا، جرى تخفيضها 
إلى 9 شهور من قبل رئيس أركان جيش االحتال غادي آيزنكوت، وأطلق سراحه في أيار 
الماضي، وفور إطاق سراحه، بادر رئيس حكومة االحتال بنيامين نتنياهو، إلى تهنئته، 

وسبق وأن أبدى تعاطفه مع عائلته.

قاتل الشهيد الشريف: 
لست نادمًا وسأعيد الكّرة

الخطيب: السلطة تريد إخضاع 
غزة وسحب أوراق القوة منها

نابلس/ االستقال: 
اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عددا من نشطاء حركة الجهاد اإلسامي خال 
حمات مداهمات وتفتيش نفذتها في أنحاء متفرقة من مدينة نابلس بالضفة الغربية 
المحتلة. واعتقل جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الشقيقين المحررين من سجون 
االحتال )رياض( و)أحمد( محمد س���الم دع���دس بعد دهم وتفتيش منزليهما بنابلس 
يوم أمس الثاثاء. وكان المعتقل رياض دعدس قد قضى في سجون االحتال أكثر من 
سنتين ونصف السنة بين األعوام 2015 و2017، وهو يعاني من إصابة في إحدى قدميه 
كان من المقرر أن يجري لها عملية جراحية، بينما قضى المعتقل أحمد دعدس 17 شهرا 

في سجون االحتال بين العامين 2015 و2016.
وفي عملية دهم وتفتيش مشابهة بنابلس، اعتقلت قوة تابعة لجهاز المخابرات العامة 
المحرر من سجون االحتال س���امة مروان فايز عبد الجواد، واقتادته إلى جهة مجهولة 
وصادرت سيارته الخاصة. وكان عبد الجواد قد قضى في سجون االحتال 17 شهرا بين 
العامين 2016 و2017. من جهة ثانية، يواصل جهاز المخابرات العامة في مخيم عسكر 
بنابلس اعتقال المحرر معتصم مج���دي جهاد مدني، والذي تم اعتقاله من مكان عمله 
قبل 15 يوما. وكان مدني قد اعتقل في س���جون االحتال نهاية العام الماضي وقضى 
خلف القضبان 9 ش���هور. كما يواصل جهاز المخابرات العامة في مخيم عسكر اعتقال 
الناشط أحمد مرشود لليوم الخامس عشر على التوالي. وذكر مصدر في الجهاد اإلسامي 
أن أجهزة أمن الس���لطة تستهدف مدينة نابلس بشكل ممنهج، ولديها أوامر باقتحام 

وتفتيش المنازل واعتقال نشطاء وكوادر المقاومة وخاصة من أبناء الجهاد اإلسامي.

مصدر أمني إسرائيلي: 
هدوء الضفة لن يدوم طويال

األجهزة األمنية بالضفة 
تعتقل عددًا من نشطاء 

الجهاد اإلسالمي في نابلس
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )592/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
هاني محمد علي الفليت من س���كان دير البلح هوية رقم 940760358 
بصفته وكيال عن: مجدي ومجدية وايمان وتغريد وعبير أبناء محمد علي 

الفليت 
بموجب وكالة رقم: 4356 / 2015 الصادرة عن عدل غزة 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 130 قسيمة 23 المدينة دير البلح 

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

19/ 8/ 2018م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )716 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
عادل نبيه محمود القيش���اوي من س���كان غزة هوية رقم 921020814 

بصفته وكيال عن: نهلة موسى مصطفى البورنو 
بموجب وكالة رقم: 961 / 2012 الصادرة عن مصر

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 664 قس���يمة 17 المدينة غزة الدرج + قطعة 2315 قس���يمة 32 

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

29/ 8/ 2018م

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

الضفة الغربية- غزة/ االستقالل: 
توجه صباح امس األربع���اء، قرابة مليون 
و300 ألف طالب وطالبة، إلى مدارس���هم 
ف���ي جميع محافظ���ات الضف���ة الغربية 
وقط���اع غ���زة، كاف���ة، وف���ي الم���دارس 
الفلس���طينية بالخ���ارج ) قط���ر، رومانيا، 
وبلغاريا(، منهم قرابة 830 ألف طالب في 
المدارس الحكومية، والبقية في مدارس 

وكالة غوث وتشغيل الالجئين )األونروا(
وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن افتتاح 
العام الدراس���ي الجديد العام الدراس���ي 
الجديد 2018-2019، والذي سمي »بعام 
التعلي���م في القدس«، نظ���را للتحديات 
التي تكتن���ف العملي���ة التعليمية في 
مدينة القدس، بفعل ممارسات االحتالل 

اإلسرائيلي.
وتوجه يوم األحد الماضي 68 ألف معلم 
وإداري إل���ى مدارس���هم، تحضي���را لبدء 
العام الدراسي الذي انطلق أمس األربعاء 
المواف���ق 29-8-2018، وينتهي في 30 

أيار/مايو من العام المقبل.
يبلغ عدد الم���دارس لهذا العام في كافة 
أرجاء الوطن 3030 مدرس���ة، منها 2212 
حكومية، بواق���ع 1811 في الضفة، و401 
مدرس���ة في غزة، وعدد المدارس الخاصة 
451، منها 389 في الضفة، وعدد مدارس 
الوكال���ة 377 مدرس���ة، باإلضاف���ة إل���ى 
مدرستين في تركيا، ومدرسة في ماليزيا، 
فيم���ا بلغ عدد ري���اض األطف���ال 1945، 
منها 204 روض���ات أو صفوف تمهيدية 

حكومي.
وكش���فت الوزارة عن إنش���اء 33 مدرسة 

جديدة منها 25 في الضفة و8 في غزة.
وتشهد مدارس )أونروا( في الضفة وغزة 
التحدي األكب���ر، إذ ال يزال الخطر يتهدد 
العملية التعليمية بعدم االستمرار، لعدم 
توفر موازنة كافية لضمان استمرار العام 

الدراسي، بحسب إعالن إدارة )أونروا(.
كما انطل���ق العام الدراس���ي الجديد في 
المدارس الفلس���طينية التابعة لمديرية 
التربي���ة والتعليم في الق���دس، وتوجه 
آالف الطلبة الى مقاعدهم الدراس���ية في 
المدارس التي تقع في القدس القديمة، 
وداخل حدود بلدية القدس المصطنعة، 
وفي البلدات واألحياء المقدسية التي تقع 

خارج جدار الضم والتوسع العنصري.
وكان وزير التربية والتعليم صبري صيدم 
أكد أن العام الدراس���ي الجديد سينطلق 
الي���وم تحت عن���وان »ع���ام التعليم في 
القدس«؛ في إط���ار دعم الوزارة للمدارس 
الفلس���طينية ف���ي المدينة المقدس���ة 
الس���تمرار عمله���ا وتطبيقه���ا للمنهاج 
التعليم���ي الفلس���طيني ف���ي القدس، 
ومقاوم���ة ضغوطات االحتالل وأس���اليب 
الترهيب والترغيب التي يتبعها لتطبيق 

منهاجه الدراسي في هذه المدارس.
وفي قطاع غ���زة طالب وكيل وزارة التربية 
والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت الوزارة 
برام الله بتوفي���ر موازنات لل���وزارة بغزة 
حتى تس���تطيع أن تعمل م���دارس غزة 
كما نظيراتها م���دارس الضفة في مجال 
األنش���طة والبرامج التعليمية المتنوعة، 
حي���ث إن هناك الكثير م���ن البرامج يتم 
تنفيذها في مدارس الضفة وال تنفذ في 

غزة بسبب نقص الموازنات.
جاء ذلك خالل افتتاحه العام الدراس���ي 
الجديد من مدرس���ة أبو تمام األساس���ية 
ش���مال غزة بحض���ور الوكيل المس���اعد 
للتعليم العالي الدكت���ور أيمن اليازوري 

وعدد من المديرين العامين.
وأك���د ثابت« اننا نفتتح العام الدراس���ي 
من هذه المدرسة التي أعيد اعمارها بعد 
تدميره���ا من قبل االحتالل اإلس���رائيلي 

عام 2014 لنرسل رسالة للمحتل والعالم 
أننا ماضون في مس���يرة العلم وسنفشل 
مخططات االحتالل التي تسعى للنيل من 

التعليم هنا في غزة والضفة والقدس.«
وأوضح وكي���ل الوزارة أن���ه ينتظم اليوم 
في م���دارس القط���اع الحكومية والوكالة 
والخاصة نح���و 550 ألف طال���ب وطالبة، 
منه���م 268 أل���ف طال���ب وطالب���ة من 
المدارس الحكومي���ة، مبينًا أنه في العام 
الجديد لدينا 15 مدرسة جديدة إضافية، 
منها 8 مدارس انشاءات جديدة، وتزويد 

32 مدرسة بالطاقة الشمسية.
ولف���ت إل���ى أن���ه بالرغم من االنش���اءات 
والم���دارس الجديدة ال ت���زال لدينا 236 
مدرس���ة حكومية تعمل بنظام الفترتين 
الصباحية والمسائية وهذا يتطلب ضرورة 
إيجاد مباني مدرس���ية جديدة لنتخلص 

من نظام الفترتين والكثافة الصفية.

 جدة/ االستقالل:
أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان بمنظمة التعاون اإلسالمي، ما 
وصفته بالخطة الخبيثة للبرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، إجراء مسابقة دولية 

حول رسوم كاريكاتورية "للنبي محمد" في وقت الحق من هذا العام.
ودعت الهيئ���ة الحكومة الهولندية إلى اتخاذ خطوات عملية فورية لمنع هذا 
االعتداء التعسفي الذي يمس الحساسيات الدينية ألكثر من 1.6 مليار مسلم 
ح���ول العالم، مؤكدة أن هذه المس���ابقة يمكن أن تؤدي إلى إش���عال وتعزيز 
ثقافة التعصب والتحريض على الكراهية. ووصفت هذه المنافسة التدنيسية 
المخط���ط لها بأنها محاولة واضحة للس���خرية من أكثر ش���خصية تبجيال في 
الدين الحنيف، وسعيا متعمدا للتحريض على الكراهية الدينية والتمييز ضد 
المس���لمين، ما يعتبر انتهاكا واضحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية.
وأعرب���ت الهيئة عن تأييدها لدعوة األمين العام لمنظمة التعاون اإلس���المي 
لوضع صك���وك قانونية ملزمة دولي���ا لمنع التحري���ض والعنصرية والتمييز 

والكراهية الدينية.
وش���ددت الهيئة على ضرورة تنفيذ قرار مجلس حقوق اإلنس���ان رقم 18/16 
الكامل والفعال المتفق عليه عالميًا، الذي يوفر إطارًا شاماًل لمكافحة التعصب 
الديني من خالل خطة عمل متعددة الجوانب. وحثت المجتمع الدولي على دعم 
المثل العليا الجديرة بالثناء المتمثلة في الحوار واالحترام المتبادل والتسامح 

وحماية الحريات الدينية وحرية التعبير وفقًا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

غزة/ االستقالل:
ح���ذر جهاز األم���ن الداخلي في قطاع غ���زة، يوم أم���س األربعاء، 
المواطني���ن بضرورة ع���دم التعاطي مع االتصاالت "المش���بوهة" 

مجهولة المصدر.
وأشارت الداخلية في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إلى أن عدًدا 
من المواطنين تلقوا خ���الل اآلونة األخيرة اتصاالت تبدأ بمقدمة ) +53 (، مبيًنا 
أن هذه االتصاالت هدفها االستغالل والتحايل من خالل سرقة الرصيد بمجرد 

معاودة االتصال بهذه األرقام.
وأك���د على ض���رورة الحذر الدائم تجاه أي اتصال "مش���بوه" ي���ِرد على هواتف 

المواطنين، وإبالغ جهات االختصاص.

 رام الله / االستقالل:
أدانت دائ���رة العالق���ات الدولية بمنظم���ة التحرير 
الفلسطينية، الحرب األميركية اإلسرائيلية المزدوجة 
ضد وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 
"األونروا"، مؤكدة أن ه���ذه الحرب هي ذات مضامين 
سياسية واقتصادية واجتماعيه تستهدف األونروا 

كونها شاهدًا على النكبة.
واعتب���رت الدائرة ف���ي بيان صحفي، ي���وم أمس، أن 
الح���رب ضد األون���روا تأت���ي ضمن سياس���ة الخنق 
االقتصادي لمنظمة التحرير الفلس���طينية عبر خلق 

أعباء اقتصادية جديدة، خصوص���ًا وأن األونروا توفر 
وظائف لما يزيد عن 30  ألف فلسطيني في فلسطين 

المحتلة واألردن وسوريا ولبنان.
وأدانت بش���دة ما يتم تداوله داخل أروقة الكونغرس 
األميركي من مشاريع تتعلق بتحديد أعداد الالجئين 
الفلسطينيين بشكل تعس���في بعيدا عن السجالت 
المعتمدة لدى وكال���ة الغوث التابعة لألمم المتحدة، 
مؤكدة أن هذه المش���اريع تستهدف إعادة تعريف 
الالجئ الفلسطيني وذلك تمهيدًا لشطب حق العودة.

وش���ددت أن ذلك يمثل اس���تهدافًا وخرق���ًا واضحًا 

للقان���ون الدولي خصوص���ًا وأن الق���رار 194 يضمن 
ويؤكد على حق الالجئين الفلس���طينيين في العودة 
الى ديارهم، مؤكدة أن هذه المؤامرة المزدوجة لن تمر، 
وأن القيادة الفلسطينية ستبقى متمسكة بالثوابت 
الفلس���طينية وعلى رأس���ها حق العودة، الذي يمثل 

خطًا أحمر.
وطالبت الهيئ���ات والمنظمات الدولية واإلنس���انية  
والمجتمع الدولي بشكل عام التدخل العاجل والفوري 
للتصدي له���ذه المؤامرة الخطيرة التي تس���تهدف 

الالجئين الفلسطينيين وحق عودتهم إلى وطنهم.

مليون و 300 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة في فلسطين

الداخلية بغزة تحذر من 
اتصاالت مجهولة تسرق الرصيد

»العالقــات الدوليــة: الحــرب علــى 
»أونــروا« حــرب علــى الالجئيــن واإلنسانيــة

منظمة التعاون اإلسالمي تدعو 
هولندا لمنع مسابقة »فيلدرز«

افتتاح العام الدرا�سي اجلديد بغزة اأم�س      ) ت�سوير/ اأ�سرف اأبو عمرة (

غزة/ االستقالل: 
أبرقت الرابطة اإلسالمية بأحر التهاني والتبريكات لجموع طلبة فلسطين والهيئات 
التدريس����ية العاملة في كافة الم����دارس والجامعات, وذلك بمناس����بة بدء العام 
الدراسي الجديد 2019/2018م. وأش����ارت الرابطة إلى أن العلم هو سالح الشعب 
الفلسطيني لمواجهة سياسات ومخططات االحتالل التجهيلية التي تستهدف 
تعطيل المسيرة التعليمية بشتى الوسائل واإلمكانات، مشددة على أهمية العلم 

والتعليم في الدين اإلسالمي.
ودع����ت الرابطة كافة الطلبة للجد واالجتهاد وبذل أقص����ى ما لديهم من المثابرة 
والتركيز لتحقيق اعلى الدرجات، مطالبًة الطلبة بضرورة تعزيز روح المحبة والتعاون 

والتنافس الشريف فيما بينهم واحترام وتقدير جهود معلميهم .
 ودعت الرابطة بالرحمة لش����هداء مس����يرة العودة وش����هداء المسيرة التعليمية 
وبالش����فاء العاجل للجرحى، والحرية لألسرى، متمنيًة من الله سبحانه وتعالى أن 
يوفق الطلبة في دراستهم وأن ينفع بعلمهم شعبهم ووطنهم، وأن يكونوا مثاال 

يحتذى به في الجد واالجتهاد ليكون ذلك خطوة على طريق النصر والتمكين .
وفي نفس السياق نظمت الرابطة االسالمية سلسلة أنشطة وفعاليات استقبلت 
فيها الطلبة  في مدارس القطاع وذلك عبر توزيع الحلوى على الطلبة، داعية كافة 

الطلبة الى التواصل مع أمراء الرابطة في المدارس لالستفادة من خدماتها.

الرابطة اإلسالمية تهنئ الطلبة 
ببدء العام الدراسي الجديد

غزة / االستقالل:
أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي، يوم أمس األربعاء، انها س���هلت 
خروج 43 مواطنا بينهم 16 طفال، من أهالي اسرى قطاع غزة، لزيارة 24 معتقال 

من ابنائهم في سجن نفحة االحتاللي.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن هذه الزيارة تأتي بعد أن تعذر تنظيمها يوم 

االثنين الماضي ألسباب ادارية.

أهالي أسرى غزة يزورون 
أبناءهم في نفحة
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دولة فل�سطني
حمكمة �سلح دير البلح

في القضية الحقوقية رقم 638 / 2016
في الطلب الحقوقي رقم 770 / 2018

المستدعي / عاهد يوسف موسي فياض - من سكان السعودية ويحمل 
هوية رقم )410689004( وكيله 

المدلي / مهند عاهد فياض يوسف فياض بموجب وكالة عامة من سفارة 
دولة فلسطين بجدة . وكياله المحاميان / فتحي نصار ومحمد نصار

المس���تدعى ضدهم / 1- صفاء نظمي يوسف فياض 2- محمد نظمي 
يوسف فياض 3- أحمد نظمي يوسف فياض 4 - رمضان نظمي يوسف 
فياض 5- ياسمين فايز القرا باالصالة عن نفسها وبوصايتها الشرعية 
عن ابنائها القصر / عبدالله وعمر وأسماء ووالء ولبنا وأبناء نظمي يونس 
موس���ي فياض جميعهم من س���كان األردن 6- إبراهيم نظمي يوسف 

فياض 7- ابتسام إبراهيم الشوبكي - مجهولي محل اإلقامة .
نوع الدعوى / وضع يد باالشتراك 

قيمة الدعوى / )مليون دينار أردني (
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

في القضية الحقوقية رقم 2016/638
الى المس���تدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما أن المس���تدعي قد اقام 
عليكم دعوى حقوق )وضع يد باالستراك( لذلك يقتضي عليكم الحضور 
الى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���رة يومًا من تاريخ تبليغكم هذه 
المذكرة كما يقتضي ان تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل 
خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبلغكم هذه المذكرة علما أنه قد تحدد 
لها جلس���ة يوم االثنين الموافق 2018/9/17 الس���اعة التاسعة صباحا 
للنظر في الدعوى وليكون معلوما لديكم أنكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز 

للمستدعي ان يسير في دعواه حسب االصول 
تحريرا 2018/8/29 م

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
اأ.اأكرم ه�سام اأبو ال�سبح 

غزة/ االستقالل:
أعلنت وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 53,840 طالًبا 
)28,475 طالًبا و25,365 طالبة( في 53 مدرس���ة بقطاع غزة س���يتلقون حقائب 
مدرسية بفضل التبرع الكريم من دولة اإلمارات العربية المتحدة ومؤسسة دبي 
العطاء. وأوضحت الوكالة في بيان وصل االستقالل نسخة منه يوم أمس األربعاء، 

أنها بدأت بتوزيع الكتب المدرسية على الطلبة في اليوم الدراسي األول.
وفتحت 274 مدرس���ة تابعة "ألونروا" يوم أمس أبوابها للسماح ل� 278,991 من 
طلبته���ا )143,754 طالًبا و135,273طالبة( ببدء العام الدراس���ي الجديد، حيث 
بلغت الزيادة هذا العام 7,091 طالًبا مقارنة بالعام الماضي، سيتلقون تعليمهم 

من قبل أكثر من 8,000 معلم تابعين للوكالة.

غزة/ االستقالل:
 طال���ب النائب األول لرئيس المجلس التش���ريعي أحمد بحر، مف���وض عام وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين بيير كرينبول، بالتوقف الفوري عن كافة اإلجراءات 

التعسفية التي تتخذها الوكالة بحق موظفيها.
ج���اء ذلك خالل برقية عاجلة أرس���لها بحر، يوم أمس لمكتب كرينب���ول، أكد خاللها أن 
اإلج���راءات التي تتخذها األون���روا بحق موظفيها تأتي تماهيًا م���ع الموقف األمريكي 
واإلسرائيلي الساعي لشطب حق العودة والتنكر لحقوق الالجئين الفلسطينيين الذين 

هجروا من أراضيهم في العام 1948 من قبل االحتالل االسرائيلي.
وجاء في الرس���الة، "بعد أن باشرتم في وكالة غوث وتشغيل الالجئين األونروا في اتخاذ 
خطوات غير مس���بوقة من حيث تقليص الخدم���ات المقدمة لالجئين وقيامكم بفصل 
عدد كبير من الموظفين الفلس���طينيين العاملين منذ أكثر من عشرين عامًا، فقد تلقى 
المجلس التش���ريعي الفلس���طيني ولجانه المختلفة العديد من الش���كاوى ضد وكالة 
الغوث لما تقوم به من إجراءات تمس بش���كل مباشر لقمة العيش لآلالف من الالجئين 
الفلسطينيين".  وأشارت الرسالة، إلى ضرورة وقف كافة اإلجراءات التعسفية التي تقوم 
به���ا األونروا، واصفة إدارة الوكالة بأنها تتذرع بحجج واهية ال أس���اس لها من الصحة، 
معتبرة أن "كرينبول" يتمتع بصالحيات كبي���رة ويملك قرار التراجع عن كافة القرارات 
السابقة بخصوص الموظفين. وطالب بحر بضرورة عودة الموظفين إلى أعمالهم للوائح 
واألنظم���ة المعمول بها لدى وكالة الغوث واحتراما لكاف���ة المواثيق والقرارات األممية 
المتعلقة بعمل األونروا والمتعلقة أيضا بالحقوق األساسية لإلنسان الفلسطيني، محذًرا 

في نهاية رسالته من خطورة هذه اإلجراءات واإلصرار على تنفيذها.
يذكر أنه تم توجيه نسخة من الرسالة إلى مدير عمليات وكالة الغوث في غزة ماتياس 

شمالي، وأخرى لرئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل الالجئين.

عمان/ االستقالل:
ح���ذر س���كان ف���ي مخي���م حطين 
بلواء  الواقع  الفلسطينيين  لالجئين 
الرصيفة في محافظة الزرقاء األردنية 
م���ن "تدهور بيئي إذ أصبح عبارة عن 
مكان لمكاره صحي���ة ومرتًعا خصًبا 

النتشار األمراض".
وأكد الالجئون ف���ي تحذيرهم الذي 
نقلت���ه صحيف���ة "الغ���د" األردنية، 
ا بع���د قرار  أن الوض���ع "ازداد س���وًء
وكال���ة غ���وث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين )األون���روا( القاضي 
بتقليص عم���ال النظافة من 54 إلى 

34 عاماًل".
وأوضح���وا "أن العدي���د من ش���وارع 
المخيم وأزقته الذي يقطنه نحو 80 
ألف نسمة باتت مكدسة بالنفايات 
في صورة عش���وائية بشعة، ناهيك 
والحش���رات  القوارض  انتش���ار  عن 

والتي أصبحت مظهًرا اعتيادًيا".
وأش���اروا إلى أن "ما يعمق مأساوية 
المخيم وترديها،  النظافة في  وضع 
وجود 4 كابس���ات )ضاغطات( فقط 
تعمل على رفع النفايات، والتي يبلغ 
حجمه���ا اليومي نح���و 35 طنا، وهو 

عدد غير كاف في ظل استمرار وجود 
كابس���ة "ضاغطة" متعطلة بش���كل 

يومي".
ووصف رئيس لجنة خدمات المخيم 
ب�المأساوي  الوضع  النحاليني  صالح 
مح���ذًرا "من تدهور بيئي وانتش���ار 
م���كاره صحي���ة وأم���راض، في حال 
بقي الوضع عل���ى ما هو عليه"، قائاًل 
ا بع���د ق���رار  إن الوض���ع ازداد س���وًء
األونروا االستغناء عن عدد من عمال 

النظافة".وأض���اف أن ق���رار "أونروا" 
القاض���ي بتقليص عم���ال النظافة 
من 54 إل���ى 34 عاماًل جائر ويتنافى 
مع ال���دور اإلنس���اني والقانوني في 
ظل الكثافة الس���كانية التي تقطن 
المخي���م، مضيف���ًا أن العدي���د من 
شوارع المخيم وأزقته باتت مكدسة 
بالنفايات في صورة عشوائية بشعة.

وتابع أنه وفي أحس���ن األحوال فإن 
ع���دد العمال الذي���ن يعملون يوميًا 

ال يزيد على 19 عاماًل، بس���بب الحق 
القانوني لهم باإلجازات، ناهيك عن 

اإلجازات االضطرارية.
وأوض���ح أن اللجن���ة "اضط���رت إلى 
تعيي���ن 7 عمال نظاف���ة خالل فترة 
عيد األضحى المب���ارك مؤقتًا وعلى 
نفقتها، مش���يًرا إلى أن المبادرات أو 
الطرق البديلة لعمليات النظافة التي 
يطرحها أبناء المخيم "غير مجدية وال 

تؤتي أكلها على الوجه الصحيح".

رام الله/ االستقالل:
أكد وزي���ر التنمية االجتماعي���ة د. إبراهيم 
الش���اعر، أن محاوالت تسييس المساعدات 
اإلنس���انية من قبل الدول المتنفذة مشين 
ويفتقر الى الحكمة لما لذلك من اثر سلبي 
على حياة ومواقف مئات اآلالف من االس���ر 

الفقيرة والمهمشة.
وطالب الش���اعر، المجتم���ع الدولي التدخل 
للجم كباح ه���ذه التوجهات غير األخالقية 
وغي���ر اإلنس���انية والتي تق���وض منطلق 

الحقوق اإلنسانية للشعب.
وأعاد الش���اعر التأكيد على موقف الحكومة 
أن جوهر القضية سياسي وال يمكن اختزاله 
في الجوانب اإلنس���انية فق���ط، مؤكدًا على 
رفض الحكومة لمحاوالت التعامل مع مأساة 
قطاع غزة كقضية إنسانية بحته، وتجاهل 
الحق���وق الوطني���ة الفلس���طينية وإنهاء 

االحتالل.
ج���اء ذلك خالل كلمته االفتتاحية لورش���ة 
خطة االستجابة االنس���انية لألمم المتحدة 
للع���ام 2019 والت���ي عق���دت ي���وم أمس 
االربع���اء، في فندق المليني���وم بمدينة رام 
الله في الضفة الغربية بحضور ومش���اركة 
مختل���ف المؤسس���ات الدولي���ة، والوزرات 
الشريكة والمنظمات الدولية غير الحكومية، 
الت���ي ته���دف لضم���ان س���ير العمليات 
االنسانية بنجاح وانسجام مع خطة الحكومة 

الفلس���طينية وأولوياتها للسنوات 2017- 
.2022

وأكد الش���اعر على أهمية وض���رورة تطوير 
أوج���ه الت���آزر والتكامل بين المس���اعدات 
اإلنس���انية واإلنمائية ألن التح���دي اليوم 
هو ترك أثر ايجابي دائم على حياة األس���ر 
المهمشة والفقيرة، وأن الحماية االجتماعية 
والمساعدات اإلنس���انية يمكن أن تحسن 
أوضاع األس���ر المتضررة إذا كانت مصممة 

وموجهة بشكل جيد ومدروس.
واستنكر الوزير الش���اعر محاولة تسييس 
العمل االنس���اني لخدمة أهداف سياسية 
تق���وض الحق���وق المش���روعة للش���عب، 
والمتمثلة بالضغط عل���ى القيادة واالبتزاز 
المالي للحكومة ومحاولة تقويض دور وكالة 

غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" كمقدمة 
لتقويض حق الع���ودة وهو حق ثابت وغير 
قابل للتصرف، داعيا ال���ى ضرورة مجابهة 

ذلك ومقاومته بكل السبل المتهاحة.
وقال الشاعر: »إننا في الحكومة الفلسطينية 
نعم���ل جاهدي���ن مع الش���ركاء م���ن أجل 
توفير خدمات الحماية االجتماعية وتوفير 
الخدم���ات األساس���ية والرعاي���ة الصحية 
واالجتماعي���ة رغم محدودي���ة االمكانيات 
وعقبات االحتالل التي يضعها امام تنفيذ 
المشاريع الحكومية في المناطق المهمشة 

وخصوصا القدس الشرقية ومناطق )ج(«.
من جانبه، أكد جميمي جولد ريك منس���ق 
الشؤون االنسانية في فلسطين، ان الوضع 
االنساني في فلس���طين يواجه العديد من 
الضغوط أهمها تراجع التمويل بشكل حاد، 
وانه في ضوء هذه التحديات يتعين علينا 
تقييم برامجنا االنسانية وتحديد أولويات 
األنش���طة األساس���ية وتأمي���ن التموي���ل 
لتمكين تقديم المساعدات للفئات األكثر 

ضعفًا.
وشدد على أهمية بناء شراكات استراتيجية 
واتصال فعال لجلب التمويل، حيث يتطلع 
إل���ى العم���ل م���ع الحكومة الفلس���طينية 
والمانحين بش���راكة فعالة، اضافة لتفعيل 
ش���راكات األمم المتح���دة والمنظمات غير 

الحكومية للوصول إلى هذه األهداف.

التشريعي: إجراءات األونروا 
تتماهى مع الموقف 

األمريكي و »اإلسرائيلي«

تقليــص »أونــروا« لعمــال النظافــة 

بمخيــم حطيــن يتسبــب بتدهــور بيئــي

»أونروا« توزع حقائب مدرسية 
على أكثر من 53 ألف طالب بغزة

تراكم النفايات يف خميم حطني لالجئني الفل�سطينيني بالأردن

وزير التنمية: تسييس المساعدات
 اإلنسانية مشين ويفتقر للحكمة

د. اإبراهيم ال�ساعر

بيت لحم/ االستقالل:
قال محمد اشتية وزير االشغال السابق وعضو 
اللجن���ة المركزية لحركة فت���ح "اننا اذا صمدنا 
حتى نهاي���ة هذا العام س���نكون قد تخطينا 

مرحلة الخطر االقتصادي" على حد قوله.
وأضاف اش���تيه في تصريح له، "نحن مقبلون 
على ثالث محط���ات هامة وهي: محطة خطاب 
الرئي���س امام االم���م المتحدة ف���ي 20 ايلول 
القادم ، ومحطة اجتماع المجلس المركزي في 

ش���هر اكتوبر القادم لتنفيذ القرارات السابقة 
وابرزه���ا اعادة صياغة العالقات مع إس���رائيل، 
ومحطة  انتخابات الكونغرس االمريكي في 6 

نوفمبر .
للمواط���ن  االقتصادي���ة  األوض���اع  وح���ول 
الفلس���طيني عقب إعالن أمري���كا خصم 200 
ملي���ون دوالر ) من اص���ل 350 ملي���ون دوالر 
تقدمها أمريكا للش���عب الفلسطيني ، أوضح 
اش���تية أن امري���كا ال تدفع لخزينة الس���لطة 

مباشرة والعام الماضي لم تدفع شيئًا والخصم 
المالي لن يؤثر على رواتب الموظفين".

وتاب���ع قائ���ال": المتبرعون والالعب���ون االخرون 
ملتزمون بدفع االموال للسلطة، ال سيما االتحاد 
االوروبي والدول العربية"، مشيرًا إلى أن الخصم 
اصاب وكالة الغوث لالجئين الفلس���طينيين 
وسيلحق الضرر بالفقراء والمحتاجين والمرضى 
، وأصحاب المنظمات غير الحكومية التي تخدم 

قطاعات المجتمع األهلي.

اشتية: رواتب موظفي السلطة لن تتأثر بالعقوبات األمريكية
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أعلن أنا المواطنة / فاطمة حسين عبد الحداد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901679860( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / سوسن محمد حمدان ابو شعيرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)972302848( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / احمد علي دياب العمصي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801353798( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

فمهند الذي ول���د من نطفة مهرب���ة من والده 
االس���ير عمار الزبن )44عام���ا( من مدينة نابلس 
و المحكوم 27 مؤبدًا و 25 عامًا بس���جن "ايش���ل 
" اإلس���رائيلي، كان���ت والدته ه���ي كل العالم 
بالنس���بة له ، فلم يتعرف على والده سوى عبر 
لمس���ه لصوره التي يرس���لها مع محاميه  بين 

الفينة واألخرى. 
ي���وم الدراس���ة األول كان األصع���ب على والدة 
مهند، ففرحة دخوله المدرسة دون والده بقيت 
منقوصة ول���م تكتمل، فالح���زن اعتراها حين 
عادت بالذاكرة ليوم دخول ش���قيقته بش���ائر ) 
22 عاما( للمدرسة وتخطيها مراحلها الدراسية 
وصوال للجامعة حتى زواجها ، وكذلك شقيقته 

األخرى بيسان )20عاما(. 

�أحالم تكرب 
وتوض���ح والدة الطفل مهند ل�"االس���تقالل" أنه 
على الرغم من الس���اعات الطويلة التي قضتها 
برفقة ابنتها بشائر بالسوق  لشراء مستلزمات 
مهن���د المدرس���ية ، إال أن الحزن بقى يحاصرها 
خاصة حينما تعلو دع���وات ابنتها بأن ال يلقى 
ش���قيقها الصغير مصير الحرمان من مشاركة 
والده���ا فرحت���ه بحصوله على عالم���ات عالية 

وشهادات ترقية .
وتبين أن���ه مع كل خطوة يخطوه���ا مهند نحو 
المدرس���ة، تكبر أحالمه���ا بنيله درج���ات عليا  
وحصوله على مس���توى راق ف���ي وطنه ، ليرفع 
اس���م والده ، متمنية أن يتسلم ابنها الصغير 
شهادته المدرس���ية برفقة والده ، بعد أن يتم 

االفراج عنه ويتحرر بصفقة تبادل .

وأش���ارت إلى أن لحظ���ات الفرح ف���ي عائلتها 
كفرحة دخول مهند المدرس���ة، و فرحة معرفة 
وس���ماع والده خبر والدته عبر اح���دى اإلذاعات 
المحلية ، ورؤيته له بعد ثالثة أس���ابيع ألول مرة 
دون تكراره���ا بعد ذلك ، تبق���ى جلها محفورة 

بالذاكرة وال تنسى .  

فرحة منقو�صة 
ولفتت إلى أن مهند ممنوع أمنيا من زيارة والده 
كما باقى أفراد العائل���ة ، إذ لم يتمكن أحد من 
زيارته سوى مهند حين كان عمره ثالثة أساببع 
، مبينة أنها لم تتمكن من زيارة زوجها س���وى 

خمس مرات خالل سنوات اعتقاله ال�22. 
فالطفل مهن���د كان أول حكاي���ة الحب وبداية 
األم���ل الت���ي ارتس���مت ف���ي قلوب األس���رى 
وزوجاتهم ، فهو سفير الحرية األول الذي يخرج 
م���ن خلف قضبان االحتالل اإلس���رائيلي ،  بعد 
أن هربت نطفة من ابيه االس���ير عمار وخصبت 
بإحدى مراكز ع���الج العقم وأطف���ال االنابيب ، 
ليبصر النور في المستشفى العربي التخصصي 

في 2012/8/13 .
ولم يكتف الزوجان بمهند ، فخاضا ذات التجربة 
بعد والدته بثالثة أعوام ليرزقا بش���قيقه صالح 
، رغ���م محاوالت االحتالل العديدة كش���ف طرق 
تهري���ب النطف ، باتخاذ الكثي���ر من اإلجراءات 
والعقوبات ضد األسرى للحيلولة دون تمكينهم 

من األمر .
وعلى الرغم من أن تهريب النطف يشكل انجازا 
لألس���رى ولعائالتهم، ومثاال إنسانيا في البحث 
عن الحي���اة واألمل و الحرية، وخطوة تغلبت على 

قي���ود الس���جان ، إال أنها اصطدم���ت بإجراءات 
عقابية مش���ددة ، عندما منعت قوات االحتالل 
هؤالء األطف���ال من حقهم ف���ي بطاقة الهوية 
واالعتراف بشهادات الميالد ، كما تمنعهم من 

زيارة آبائهم داخل السجون.
فاإلنج���اب من خل���ف القضبان عب���ر " تهريب 
النطف" بقى حلمًا يراود األسرى الفلسطينيين 
خاصة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد لسنوات 
طويل���ة ، ال س���يما وأن الخ���وف يعتريهم من 
انقضاء أعمارهم داخل السجون ، و يتالشى حلم 
األبوة رويدا رويدا مع تقدم العمر خلف القضبان . 
و خلف تلك األسوار العالية والبوابات المحكمة 
يمضي ما يزيد عن 500 أسير فلسطيني أحكاما 
مؤب���دة ، أحكام تب���دو قادرة عل���ى تبديد أحالم 
عائ���الت بأكمله���ا ، لكن االحتالل اإلس���رائيلي  
فشل حتى اللحظة في ذلك ، ما يعكس انتصارا 
معنويا لألس���رى وأمل في الحياة ال ينقطع ، رغم 

قسوة السجان وظروفه القهرية . 
وفي إحصائي���ة صادرة مؤخرا عن مركز أس���رى 
فلس���طين للدراس���ات ، أش���ار إلى أن 23 أسيرا 
خاضوا تجربة اإلنجاب عبر تهريب النطف بداية 
عام  2015 ، ليرتفع عددهم إلى 28 أس���يرا عام 
2016 خاض���وا التجربة بنجاح وأنجبوا 38 طفال ، 
ثم ارتفع عددهم عام 2017 إلى 44 أسيرا أنجبوا 
56 طف���ال ، فيما بلغ عدد إنج���اب األطفال خالل 

العام الجاري 61 طفال.
وكان الطفل دانيال طحاينة ابن األس���ير محمد 
من بلدة الس���يلة الحارثية غربي جنين ش���مال 
الضفة المحتلة، آخر طفل أبصر النور عن طريق 

النطف المهربة قبل خمسة أيام فقط. 

فرحة دخوله المدرسة منقوصة

»مهند« من نطفة مهربة إلى مقاعد الدراسة!
غزة/ �صماح �ملبحوح: 

بع��د �صت �صنو�ت، جاء �ليوم �لذي ترى به طفلها يرتدي زيه �ملدر�صي، ويحمل 
ف��وق كتفي��ه حقيبته �ملتزين��ة باأجم��ل �لر�صومات، ي�ص��د على يديه��ا ، ما�صيا 
�إىل مدر�صت��ه �لت��ي ��صتعد لها طويال، بخط��و�ت �صبقت جمي��ع �أقر�نه �لطلبة 
؛ للدخ��ول �إىل �صف��ه ب�صحكات تزي��ن مالمح وجهه �ل��ربيء . وبعد دقائق من 

جلو�ص��ه على مقعده �لدر��صي ، وم��ع حلظة دخول معلمة �ل�صف كانت �للحظة 
�لقا�صي��ة على �لطفل مهند �لزب��ن  ، �إذ �أخربت �ملعلم��ة �لأمهات ب�صرورة ترك 
�أبنائه��ن ومغ��ادرة �ل�صف ، فكانت تلك �مل��رة �لأوىل �لتي ي�صعر بها باخلوف من 
ف��ر�ق �أمه ل�صاعات عديدة ، لكنه ب��ذ�ت �لوقت ر�صم �بت�صامته فرحا بجلو�صه 

بني زمالئه من �لأطفال على مقاعدهم �لدر��صية.

غزة/ االستقالل:
أكد أس���رى س���جن "عوفر" لمؤسس���ة مهجة 
القدس للش���هداء واألس���رى، أن سبعة أسرى 
إداريين دخلوا مساء االثنين الماضي في إضراب 
مفتوح ع���ن الطعام في خطوة تصعيدية ضد 
استمرار سياس���ة االعتقال اإلداري التعسفي 

دون توجيه اتهام.
وأوضح األس���رى، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن 
استنفدوا كل أدوات ووسائل الحوار مع ممثلي 
جهاز "الشاباك" اإلسرائيلي وعدم إعطاء األخير 
أي إجاب���ات واضحة بل المماطلة والتس���ويف 

الوعودات والتهديد المبطن.
جاء ذلك في رس���الة صادرة عن لجنة مقاطعة 
المحاكم العسكرية لالعتقال اإلداري في سجن 
"عوفر" وصل مؤسس���ة مهجة القدس نسخًة 

عنها.
وأوضحت اللجنة في رس���التها، أن األس���رى 
اإلداريي���ن الذين دخلوا ف���ي إضراب مفتوح، 

هم جمال جبر طه حمامرة، وثائر يوسف حمد 
الله حمدان من أسرى حركة الجهاد اإلسالمي، 
ويوسف اللحام وأحمد خاليلة من أسرى حركة 
حماس، وإس���ماعيل عليان ومحمد زغاري من 
الجبهة الش���عبية، ومحمد الرومي من حركة 

فتح.
وأشارت إلى أن إدارة سجن "عوفر" نقلت هؤالء 
األس���رى فوًرا للزنازين ردًا على خطوة دخولهم 

في اإلضراب المفتوح عن الطعام.
جدير بالذكر أن األس���رى اإلداريين في سجون 
االحتالل والمحامين يقاطعون محاكم االعتقال 
اإلداري من���ذ 2018/02/15م، رفًض���ا للمحاكم 
الصورية والشكلية لالعتقال اإلداري، ولسياسة 
االعتقال اإلداري الذي ال يس���تند ألي مس���وغ 
قانوني ودون م���واد واضحة له���ذا االعتقال، 
والذي يتحكم فيه مزاج ضابط "الشاباك" الذي 
يدعي دوًما بأنه يتخوف من خطر قد يصدر من 

المعتقل اإلداري في المستقبل.

 رام الله / االستقالل:
 اس���تعرض تقرير صادر عن هيئة شؤون األسرى 
والمحررين يوم أمس األربعاء، أساليب االستهتار 
الطب���ي المتعمد الذي تنتهج���ه إدارة معتقالت 
االحت���الل بح���ق األس���رى المرض���ى، خاصة ذوي 
األمراض المزمنة وممن يعيش���ون أوضاعًا صحية 

صعبة للغاية.
وأوض���ح التقري���ر، أن إدارة الس���جون ال تكتف���ي 
بحرمانه���م من الع���الج واالس���تهتار بأوضاعهم 
الصحية، بل تقوم في كثير من األحيان باستغالل 
حاجتهم للعالج لتضغط عليهم وتساومهم على 
تقديم العالج له���م مقابل تقدي���م اعترافات أو 
معلومات، وبذلك تتحول عيادات المعتقالت إلى 

غرف لالبتزاز.
ورصدت الهيئة من خالل عدد من محاميها، ثالث 
حاالت مرضية تقبع في عدة س���جون إسرائيلية، 
وكان من بينها حالة األس���ير الشاب رغد شمروخ 
)22 عامًا( من مخيم الدهيشة في بيت لحم، والذي 

يعاني م���ن آالم في الظهر والمع���دة جراء اصابة 
تعرض لها قبل االعتقال، وقد راجع عيادة السجن 
أكثر من مرة وُأجريت ل���ه العديد من الفحوصات، 
لكنها اكتفت بإعطائه مس���كنات وأدوية مخدرة 

للتخفيف من اآلالم فقط.
وتابعت أن األس���ير محمد زواه���رة )45 عامًا( من 
مدين���ة بيت لحم تدهور وضعه الصحي بش���كل 
كبير بع���د خوضه االضراب المفت���وح عن الطعام 
الع���ام الماضي لمدة )41 يومًا( على التوالي، حيث 
ُأصيب بالتهابات قوية في البروستات، وقد ُأجريت 
له فحوصات طبية في عيادة معتقل »نفحة« وهو 

بانتظار النتائج.
وتتعم���د إدارة معتق���ل »مجدو« اهم���ال الوضع 
الصحي لألس���ير علي حنون )22 عامًا( من مدينة 
قلقيلي���ة، وال���ذي يعاني من س���رطاٍن في الغدد 
اللمفاوي���ة، وكان يتلقى العالج قبل اعتقاله، لكن 
منذ أن تم اعتقاله وزجه في المعتقل، لم يتلق أي 

عالج حقيقي.

7 أسرى يضربون عن الطعام

 رفضًا لالعتقال اإلداري

هيئة األسرى: انتهاكات طبية 
متواصلة بحق 3 أسرى مرضى
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يحاول الرئيس عب���اس أن يتجاهل الواقع 
السياسي والجغرافي واألمني الذي تفرضه 
دولة االحتالل في القدس والضفة المحتلة 
وكذل���ك قطاع غ���زة، وال ي���كاد ينقطع عن 
تقديم مزيد م���ن صكوك التنازل المجاني، 
وب���دال من الس���الح- العماد األساس���ي ألي 
عملية تحرر من االحتالل- يذهب ليقول أنه 
يبحث عن عصي وأجهزة شرطية، ويبدو أن 
رأس الهرم السياسي الفلسطيني يتجاهل 
ركن السيادة في س���ياق إقامة الدولة وفق 
برنامج���ه الس���تجداء دولة تس���بق عملية 
التحرير التي تنادي بها كل فصائل العمل 

الوطني الفلسطيني بما فيها حركة فتح.
يبدو أن رئيس���نا المبجل يعوم بنا في بحر 
الدولة الورقي���ة، ويحاول أن ينزع دس���منا 
حتى نفقد وزنًا يمكننا من تحقيق الشروط 
التي تجعلن���ا متطابقين م���ع المواصفات 
اإلسرائيلية لوهبنا دولة وفقًا لكرم االحتالل، 
وكأن ما اقترفته عصابات الهاجانا والحركة 
الصهيوني���ة منذ ما قبل قيام »إس���رائيل« 
وحتى الي���وم من قتل وتهجي���ر يمكن أن 
يصل بنا إلى حالة من االستقرار لنواجه هذه 

العربدة بالعصي!
وما يزيد الطين بلة حين تنش���ر المؤسسة 
إنفاقه���ا  أن  اإلس���رائيلية  العس���كرية 
العسكري وصل إلى 19.6 مليار دوالر خالل 

عام2017.
يدع���ي الرئي���س أن األولوي���ة لمصروفات 
التحتي���ة،  والبن���ى  والتعلي���م  الصح���ة 
وتس���تحضرني مق���والت معم���ر القذافي 
حي���ن كانت اللجان الش���عبية تس���أله عن 
سبب عدم ذهابه لتعمير ليبيا كغيرها من 
الدول العربي���ة وبالتحديد الخليجية منها 

ليجيب :«طالما تحاربنا القوى االستعمارية 
ف���ال يمك���ن أن نبني؛ ألنه س���يكون عرضة 
للتدمير واالستهداف«. هذا القذافي الذي 
اتهمناه بالجنون، أما من يصنع سياس���تنا 
الفلس���طينية فإنه مقتنع تم���ام االقتناع 
بأن دولة منزوعة الس���الح بج���وار أكبر قوة 
عس���كرية بالشرق األوسط س���تتمكن من 

العيش بسيادة وسالم وازدهار!!
يطال���ب الرئيس عب���اس المقاومة في غزة 
بأن تس���تجيب إلج���راءات التمكين ضمن 
عملية المصالحة، وه���ذا يعني أن مفهوم 
التمكي���ن س���يصل بن���ا لتحوي���ل أنفاق 
المرابطين وصواريخ المجاهدين إلى عصي 
حت���ى يتكرم القائد المبج���ل بالتكرم برفع 
العقوبات عن أبناء شعبه، الذي أصبح واضحًا 
لديه الطرف الذي يحاصره، بعد أن جاهرت 
القوى المتنفذة في رام الله بأنها ستحارب 
الجه���ود المبذول���ة للتخفيف م���ن معاناة 

أهالي القطاع.
لألسف فإن مسلسل التنازل لم يبدأ اليوم 
عند أبو مازن ، فقد جاهر في لقاءات إعالمية 
مع الصحافة اإلس���رائيلية بأنه ال يرغب في 
العي���ش بصفد وإنما س���يزورها كس���ائح، 
ه���ذا المنطق- الذي يفكر ب���ه صانع القرار 
الفلس���طيني والمتفرد بإدارة أكبر حركات 
التحرر، وزعيم منظمة التحرير، وقائد القوات 
الفلسطينية- يتطلب من حركة فتح صاحبة 
الثورة  النضالي الطويل ومفجرة  المش���وار 
الفلس���طينية أن تس���تدرك الته���ور غير 
المب���رر للرئيس في توجهاته السياس���ية 
التي تتنافى مع كل القناعات الفلسطينية 

الوطنية.
إن مجريات األحداث ف���ي الضفة الغربية 

والت���ي تديرها الس���لطة الفلس���طينية 
أش���به ما تكون بساحة اس���تراحة خلفية 
للمس���توطنين يقتحمونها وقت ما شاءوا 
ويطلقون  أس���لحتهم  يحملون  معربدين 
رصاصاته���م تحميه���م ق���وات الجيش 
في صورة مخالف���ة تمامًا ألمنيات قيادتنا 
السياس���ية التي ال تملك إال أن تتمس���ك 
بمفاوضات ال يمتلكون فيها أيًا من أوراق 
القوة التي تدفعه���م للمناورة حتى على 
طاول���ة التفاوض، كذلك ف���إن كل تجارب 
التفاوض التي عرفها التاريخ تجرى بدافع 
المعركة بين الق���وي والضعيف المكافح، 
وليس بمنطق الجمعية الخيرية والهبات!!

ق���ّدم الش���هيد ياس���ر عرف���ات نموذجًا 
مهمًا للسياس���ي الفلس���طيني المناضل 
والمعتز  العس���كرية  ببدلته  المتمس���ك 
العملية  بإنص���اف  والحال���م  ببندقيت���ه 
السلمية، حاول أن يجمع بينها ما استطاع 
إلى ذلك سبيال، ولم يحرق األوراق التي من 
الممكن أن تخدم نضاله، فأطلق الرصاصة 
مرة وأش���عل االنتفاضة م���رة أخرى ودعم 

فصائل المقاومة مرات ومرات.
خالصة القول: لسنا بحاجة إلى دولة منزوعة 
الس���الح، وتجارب اإلقليم والعالم تؤكد أن 
ما أخ���ذ بالقوة ال يس���ترد إال بالقوة وال يتم 
الحفاظ عليه إال بالقوة، والحلم الفلسطيني 
بإقامة الدولة الفلس���طينية لن نتمكن من 
تحقيقه بمنطق االستجداء، صحيح أن قوتنا 
كفلسطينيين وفق ميزان القوة العسكرية 
مع دولة االحتالل ضعيفة لكن الرهان على 
وحدتنا الوطني���ة المنطلقة م���ن مفاهيم 
الثقة ومبادئ الحق ستمكننا من المواجهة 

واالنتصار.

ش���يكا بيكا اس���م أغنية كتبها الفنان صالح جاهين في سبعينات القرن الماضي، 
الكلمة ال ُتعّبر في ذاتها عن أي معنى ُمحدد، تعبيرًا عن عصر الس���ادات الذي أصبح 
بدون معنى، بعد أن انقلب على عصر جمال عبدالناصر وقيمة القومية االش���تراكية. 
عبقري���ة اأُلغنية تتمثل في قدرة الش���اعر صالح جاهين على وضع معاٍن حزينة في 
كلمات س���اخرة، وإيصال معاٍن موجعة في كلم���ات ُأغنية ظاهرها التفاؤل وباطنها 
التش���اؤم، ومطالبته للناس بالضحك عالجًا لحالة الفوضى والكآبة والحزن في مطلع 
اأُلغنية »ش���يكا بيكا وبوليتيكا ومقالب انتيكا«، وال تزع���ل وال تحزن، اضحك برضه 
ياويكا«، وتفس���يره الغامض لمعنى الشيكا بيكا في آخر اأُلغنية »هتقولي الشيكا 
؟.. هّي الحركات إّلي مش هية.. الفرق���ة والحرقة والغرقة والزمبة في  بيكا ايه ه���يَّ

البمبة الذرية.. بدل ما نطق أل نضحك«. 
شيكا بيكا هنا تعني الضحك بداًل من الموت ُحزنًا، والسخرية بداًل من الهالك قهرًا، 
والتهّكم بداًل من االحتضار نكدًا. وهو نوع من الكوميديا السوداء التي تتحّول فيها 
المواق���ف الجادة المأس���اوية الُمحزنة إلى مواقف هزلية س���اخرة ُمضحكة، كمخرج 
لمعالجة حالة العجز عن مواجهتها، وحالة الفش���ل عن تجاوزها، وحالة الش���لل عن 
تغيي���ر واق���ع البؤس وش���عور التعس وإحس���اس النحس، ويختصر ه���ذه الحالة 
التي وصفها صالح جاهين بالش���يكا بيكا المثل الشعبي )ش���رُّ البلية ما ُيضحك(. 
بعد اأُلغنية اس���ُتخدمت الكلم���ة في العديد من األعمال الفنية أهمها: مس���رحية 
استعراضية وفيلم سينمائي وبرنامج تلفزيوني، وجميعها ُتعّبر عن نفس المعنى 

الساخر في المواقف المحزنة المؤلمة. 
النس���خة الفلس���طينية لكوميديا الش���يكا بيكا تتمثل في العدي���د من المواقف 
التراجيدي���ة التي ال مخرج و الحل لها في الم���دى المنظور على األقل، والحديث هنا 
ال يش���مل االحتالل وما سببه من مآٍس طالت كل الشعب الفلسطيني فهو إلى زوال 
حتمًا، ولكن ينس���حب على المآس���ي التي صنعتها أيدينا، والسجون التي صنعنا 
قيودها بأنفس���نا، وأولها مأزق أوس���لو، وما تبعه من مأزق االنقسام، وجدل الدجاجة 
والبيضة الس���ابق في أيهما يس���بق اآلخر: ح���ل اللجنة اإلداري���ة أم إلغاء اإلجراءات 
العقابية، والجدل العقيم الحالي في أيهما األول: تحقيق التمكين أم رفع العقوبات، 
وبأيهم���ا نبدأ: المصالحة أم التهدئة. ولم نعد ن���درك أن القضية الوطنية محورها 
التحرير والعودة واالس���تقالل وليس إدارة سلطة تحت االحتالل، وأن الوطن الضائع 

قبل كل هذا الهراء ويسبق كل هذا الهذاء. 
وتطبيقًا لكوميديا الش���يكا بيكا في نس���ختها الفلس���طينية ال ب���أس من أن نأخذ 
الحكمة من أفواه المجانين، وأن نتعلم الفضيلة من س���لوك الفاسدين، وأن نمارس 
الصدق اقتداًء بأفعال الكذابين... وقياسًا على ذلك لَم ال نأخذ دروسًا في الوطنية من 

أفواه الخائنين، ونس���تمع لمحاضرات الثورية من عتاولة المنبطحين، وننصت لعظات 
الشجاعة من كبار المهزومين، ونتعلم الُزهد من خطب الُمترفين، وأذا وصلنا إلى هذه 
المرحلة من فوضى المفاهيم ولخبطة الموازين وخربطة المعايير، تصبح الوطنية شيكا 
بيكا، فنضحك كي ال نموت قهرًا ونهلك كمدًا و«بدل ما نطق أل نضحك... والضحك ده 

مزيكا كهربا على ميكانيكا«. 
وكي���ف ال نضحك من القهر، وقد خرج علينا أح���د الوطنيين الكبار، بكل عنفوان الثوار 
األبط���ال، العائدي���ن لتوهم من ميادين النزال، ليعطينا درس���ًا ف���ي أصول الوطنية، 
وجذور الثورية، ُمعلنًا بش���جاعة يتخللها ش���يٌء من الوقاحة، أن التهدئة مع االحتالل 
خيانة، والسعي لرفع الحصار أكثر من جناية، والمطالبة بإلغاء العقوبات إثم وفاحشة، 
وبمفهوم المخالفة ُتصبح الحرب وآالمها والحصار ومآسيه والعقوبات ومعاناتها هي 

الوطنية بعينها والثورية بشحمها. 
وكيف ال نضحك من القهر، وقد خرج علينا أحد الثوار العظام، بكل حماسة الفدائيين 
الش���جعان، الخارجين في الحال من خنادق القتال، وس���يماهم في كروشهم من أثر 
النضال، لُيّذكرنا بالمش���روع الوطني الفلسطيني الذي سُيّدمر مع أدراج رياح صواريخ 
التهدئة، ولينبهنا إلى أن ظهر القضية الوطنية سُيقصف بقنابل رفع الحصار. وكأن 
المش���روع الوطني الفلسطيني لم يتحّول إلى مشروع استثماري للربح السريع والغنى 
غير البطيء، وبمفهوم المخالفة عند من يملك قدرًا متوس���طًا م���ن الذكاء، وقلياًل من 
الفطن���ة والدهاء يدرك أن المحافظة على الحصار والعقوبات س���يحفظ المش���روع... 

ويصون القضية... 
وكي���ف ال نضح���ك من القهر، وق���د خرج علينا أح���د الخطباء المفّوهي���ن، بكل بالغة 
المتفيهقين، المنغمس���ين في نعمة االنقسام، والمتمرغين في نعيم الخصام، فدعا 
الناس إلى الصبر والقناعة، وحّرضهم على الصمود والشجاعة، والحرص على نعيم الدار 
اآلخرة اآلجلة، وهو يتقلب في نعيم الدار الدنيا العاجلة، وقد كان من قبل يعيش حد 
الكف���اف، وبعد تغّير الحال وتبدل المآل تجاوز حد الكفاف، ثم تجاوز مرحلة البحبوحة 
والثراء، إلى مرحلة الرفاهية والرخاء، وزاده اللُه بسطًة في العقارات والسيارات واألتباع. 

ونكح ما طاب له من النساء مثنى وثالث ورباع. 
بعد استعراض مفهوم الشيكا بيكا، كنوع من الكوميديا السوداء، وتطبيقه على الحالة 
الفلسطينية، التي يمتزج فيها الجد بالهزل، والمأساة بالملهاة، والحزن بالضحك، في 
تصوير كاريكاتوري لشخصيات يناقض قولها فعلها، ال مجال أمامنا سوى أن نضحك 
ب���دل الموت قهرًا وكمدًا، ونقهقه بدل االنفجار غمًا وهمًا؛ اس���تجابًة لنصيحة الفنان 
الُمبدع صالح جاهين »وال تزعل وال تحزن اضحك برضه يا ويكا، ها ها ع الش���يكا بيكا... 

والضحك دة مزيكا.. كهربا على ميكانيا... بدل ما نطق أل نضحك«. 

دولة منزوعة السالح.. »ِخف تعوم«
د. احمد الشقاقي

رأي
افتتح العام الدراسي الجديد 2018م – 2019م ليلتحق نحو مليون وثالثمائة ألف طالب بمدارسهم, بعد ان كان العام 
الدراس����ي الجديد مهددًا بالفش����ل نتيجة األزمة المالية الخانقة التي تمر بها وكالة الغوث الدولية »االونروا« ورغم ان 
األزمة المالية للوكالة ال زالت قائمة, إال ان جهودًا بذلت ألجل بداية العام الدراسي في موعده المحدد, بعد ان تعهدت 
دول عدة مثل اإلمارات والس����عودية والكويت واليابان بتوفير األموال الالزمة للبدء بالعام الدراسي الجديد, كما تعاني 
المدارس الحكومية من عدم توفر الكتب المدرسية حتى اآلن, وتجد صعوبة في تحصيل الرسوم المدرسية من أولياء 
أم����ور الطالب نتيجة األوضاع االقتصادية الصعبة التي تضرب في كل مناحي الحياة للمواطنين الفلس����طينيين في 
قطاع غزة تحديدا, حتى القرطاس����ية لم تعد متوفرة بالشكل المعهود وقد ارتفع ثمنها, بعد ان منع االحتالل إدخال 
القرطاس����ية لغزة كعقاب على الطائرات الورقية الحارقة التي تنطلق من غزة باتجاه الغالف الحدودي للقطاع مما زاد 
من األعباء المالية على المواطنين.  بدء العام الدراسي الجديد, دون ان يتمكن نحو 300 طفل فلسطيني من االلتحاق 
بمدارسهم نتيجة اعتقالهم في س����جون االحتالل الصهيوني, ومن بين هؤالء األطفال ثالث فتيات قاصرات حرمون 
من االلتحاق بالمدرس����ة, فاالحتالل يزج بهم في الزنازين بحجة مقاومتهم له وسعيهم للتظاهر ضده والمشاركة في 
المسيرات الجماهيرية, وهذا يمثل تجاوزا واضحا لخصوصية هؤالء األطفال المعتقلين ومتطلباتهم التي أكدت عليها 
االتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي اإلنس����اني, فهؤالء أطف����ال قاصرون يجب ان يعاملوا بخصوصية ومن 
المفترض ان هناك منظمات حقوقية وإنس����انية تدافع عن حقوق ه����ؤالء األطفال وتقاضي الجهات التي تحتجزهم 

وتنتهك حقوقهم, لكننا لألسف وكالعادة ال نسمع صوتا لهذه المنظمات عندما يتعلق األمر بإسرائيل. 
الوض����ع االقتصادي الصعب في قطاع غزة والذي يؤثر على مس����توى تحصيل الطالب, خاصة م����ع تفاقم أزمة المياه 
والكهرباء في المدارس تحديدا, تقابله أزمة اشد خطرا لطالب المدارس في الضفة الغربية الذين يتعرضون لعمليات 
ده����س متعمدة من قطعان المس����توطنين وهم يتوجهون لمدارس����هم في الصباح الباكر, كم����ا يتعرضون للضرب 
ويضطرون لسلوك طرق وعرة نتيجة الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية, 
كما يتم احتجاز المواطنين والطالب لس����اعات طويلة على الحواجز العس����كرية الصهيونية بحجة التفتيش الدقيق 
واإلج����راءات األمنية الصارمة مما يؤدي لحالة إرهاق وإعياء كبيرة للمواطنين والتالميذ الذين يتكدس����وا أمام الحواجز 
العس����كرية الصهيونية وكثيرا ما يضطرون للعودة نتيجة صعوبة الوصول لمدارسهم, حتى المعلمون في المدارس 
يعانون من تلك اإلجراءات.     التدخالت الصهيونية واألمريكية إلفساد حياة الفلسطينيين لم تتوقف عند ذلك, بل 
اشترطتا على وكالة الغوث تغيير مناهج التعليم وفق منهاج محدد تجرم فيه المقاومة وتحدد حدود فلسطين بأراضي 
إل 67م وتحذف من مادة الدين اآليات التي تحث على الجهاد, وتس����تبدل بنصوص عن السالم والتعايش المشترك 
وتدعو للتطبيع مع االحتالل والتعاون وحس����ن الجوار كشرط الس����تمرار المساعدات المالية من اإلدارة األمريكية ودول 
العالم للوكالة, لقد أرادوا ان يتدخلوا في كل ش����يء, حتى في المفاهيم والثقافة والدين واألخالق, وهم يظنون أنهم 
من الممكن ان يغيروا العقلية الفلسطينية بالتجويع والتضييق والحرمان والقتل, لكنهم في النهاية ال يحصدون إال 
الفشل, أطفالنا رصيدنا لمواصلة رحلة النضال حتى تحرير األرض واإلنسان والمقدسات من االحتالل, وال يمكن لنا ان 
نسمح لهم بالعبث في رصيدنا ومستقبلنا, فنحن حصَنا أطفالنا من كل أالعيب االحتالل وأعوانه, وفلسطين بالنسبة 
لهم »حياة« ودونها الرقاب, وتسري فيهم مسرى الدم في العروق, لذلك لن يفلح االحتالل واإلدارة األمريكية في تمرير 
مخططاتهما, وستبقى فلسطين من نهرها لبحرها ملكًا لنا يتوارثها الفلسطينيون جيال بعد جيل إلى ان يكتب الله لنا 
النصر.  عام دراسي سعيد لطالبنا يملؤه الحب واألمل للوصول ألهدافنا وتحقيق طموحاتنا, سيبقى طالبنا هم جذوة 

االنتفاضة التي ال تخفت, وشعلة النضال التي ال تنطفئ مهما عصفت بها الرياح واشتدت األعاصير.  

عام دراسي جديد

الوطنية شـيكا بـيكا
د. وليد القططي

 عبد اهلل ال�شاعر

)ُمنهكون(
أطفاُل الح���ّي ناموا الليلَة باكرًا كأّنما هم عائدون من حرٍب أكلت أحالمهم، واس���تنزفت جيوبهم، لكنهم 
كانوا باس���مين! نس���اء الحّي يتصبْبَن تعبًا لكثرة وقوفهّن نهاَر العيد في المطبخ، والرجاُل يشخرون وقد 
مألوا بطونهم لحمًا وحلوى، وأعلنت جيوبهم إفالس���ها. منهكٌة كّل الطرقات، ورسائل العّشاق استهلكت 
 دواوين الشعر، فمن يستنفُر القبانّي وابن أبي ربيعة إلنقاذ العالقين على جسور 

ُّ
 القصائد، وفرغت كل

َّ
كل

 برأسها المشتعل شيبًا 
ُّ

 أحالمي ُتطل
َّ

الحّب الُمعّلقة في الفراغ!  وأنا كذلك منهٌك حّد افتقاد الذاكرة، لكن
من ُشّباك الصبر، وفي فناء القلب ثّمة سبُع قصائَد قّطعّن حروفهّن تصّبرا !!

راَوْدَن قلبي المنهك عن حلمه، ومّرت في الذاكرة س���بٌع عجاف، وكنت أرى في المنام أّني أش���رب البحر وال 
أرتوي... يا إلهي، َمْن لي بيوسَف كي ُيؤّول رؤياَي؛ فلقد طال وقوفي عند الشواطئ بانتظار العبور.

سترحل نصوصك السبع العجاف، ثم يولد النصُّ المفعم بالحلم، وفيه ُيغاث القّراُء، وفيه يترّنمون.
ُمسرفٌة أحالمك أيها القلُب هذا الصباح، ال بأس، فالمنهكون يداوون جراَح الحياة بالّرجا واألحالم.

 ***

)دانيال ( 
قمٌر ينبُر ليالي األسرى، فتحتشد في حروفه معاني التحّدي، وينتصُر فيه األسيُر على الموت، فتهبه الحياُة 
امتدادًا لِذْكره، ويتس���امى بحروفه الس���تة فوق جراحاته الغائرة. إنه اختصار المسافات البعيدة، والمعلم 
األبرز في جغرافيا ُيمّزقها االحتالل، فيشّدها دانياُل من أطرافها؛ ليربط النقب الصحراوّي بسيلة الحارثية، 

ه المكلومَة بالسعادة، ووالَده األسيَر باألمل والحياة. ويكون الحبَل السريَّ الذي ُيغّذي أمَّ
 في 

ُ
دانيال، هو النهر الذي يس���افر عبر الصحاري؛ ليروي م���رج ابن عامر ، فتمتلُئ المدينُة خصوبًة، ويورق

أرجائها ش���جُر الحياة. إّن���ه الطفُل الذي ) ُيكّلم( الناس نطفًة قبل تخّلقه، ويمنحهم دروس���ًا في التحّدي 
والصمود...يتحّلق األحّبة من حوله فرحين، ويبصرون في وجهه ِضْحكة أبيه، وَيَرْوَن في عينيه إصرار األسير 

المجاهد )محمد طحاينة ( على هزيمة الجناة.
، يبني ُعّشه   كطائٍر دوريٍّ

ُ
سّتَة عشَر عامًا في السجن يقهرها األسيُر بُنطفة، ويهزم الغياَب بمولوٍد ُيحّلق

على أطالل قيٍد أراد النيَل من أبيه، فلّقنه درسًا في التحّدي، وحياًة مفعمًة باالنتصار.
 ***

الليلة نمت باكرا، وتركت بوابة أحالمي مشرعة...أغمضت عينّي ولم أغمض قلبي، فاستغّل فرصة نومي ودار 
على حّل شوقه. في الصباح استيقظت متأّخرًا فوجدته نائمًا جنبي، وعليه آثاُر رمٍل وماء، وفي عينيه زرقة 
البحر ، وعلى شفتيه تتراقص قصيدٌة حالمة. هو غارق في نومه اآلن، لكن ثّمة عالماُت رضا في ُمحّياه، ورؤًى 
مجبولٌة بالوصل والحنين . سأتركه الساعة ريثما يصحو، وحين يخبرني عن ليله وكيف أمضاه سأخبركم...

ويا رب أعني على شغفه وأحالمه....
 ***

كمقات���ٍل يلوذ بالذكريات ليحتمي من اللهب...لكّنني بال ذخيرة غير قلبي واليراع...هما راحلتي التي تجوب 
 سفينة َغْصبا...

َّ
 عباب البحار...لكّن ورائي وخلفي قراصنٌة يأخذون كل

ّ
صحاري هذا الفضاء...وقاربي الذي يشق

وأنا وابن جنبي ال يكّفان عن الحلم! كمقاتٍل يلوذ بالذكريات؛ ليبقى على قيد الحلم، وال يستسلم للفناء....
كمحارب ال يملك غير قلبه واليراع، فهاّل  قبلتموهما هدّيًة عن طيب خاطر؟

خواطر منقوشة على جدران العيد
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غزة/ االستقالل:
أقر المجلس التشريعي  الفلسطيني 
في جلس���ته التي عقدت في مدينة 
غ���زة، بالقراءة الثانية مش���روع قانون 
معدل لقان���ون العمل رقم 7 لس���نة 
2000 بش���أن زي���ادة م���دد التقادم 
للحقوق العمالية من س���نة إلى ثالث 

سنوات.
وأكد رئي���س اللجنة القانونية النائب 
محمد ف���رج الغول في بيان له األربعاء 
أن ه���ذا التعدي���ل ج���اء ن���زوال عند 
دعوات العديد من النقابات المهنية 
والعمالية واالتح���ادات العمالية، كما 
ُيعبر هذا اإلقرار عن انحياز الس���لطة 
التشريعية لش���ريحة العمال وتعزيز 
صمودهم ف���ي ظل أوض���اع الحصار 

الخانق.
ون���وه إل���ى أن المجلس التش���ريعي 
حرص على عق���د العديد من اللقاءات 
العالقة  الجه���ات ذات  مع مختل���ف 
للخروج بالصيغة التشريعية األنسب 
لحل إش���كالية تقادم الحقوق بمضي 
س���نة واحدة وفقا للم���ادة )414( من 

أف���رزت جداًل  التي  المدني  القان���ون 
والجمعيات  العم���ال  ل���دى  واس���عًا 
والنقابات المدافعة عن حقوق العمال 
والت���ي ترى ف���ي النص أنه ُيش���كل 
إجحافًا كبيرًا بحقوق العمال ويعصف 
بها، بل وُيش���كل ذريعة لدى العديد 
من أرباب العمل لاللتفاف للتسويف 

وإهدار حق���وق العم���ل بتأجيل منح 
العامل لحقوق���ه المالية بحجج واهية 
لضمان انقضاء مدة السنة السيما في 
ظل ظروف الحصار وتردي المس���توى 
االقتصادي. واستطرد "بالتالي ُتّوجت 
الجه���ود المجتمعي���ة باالتفاق على 
اعتماد مدة ثالث س���نوات لس���قوط 

الحق ف���ي المطالب���ة القضائية أمام 
المحاك���م فيم���ا يتعل���ق بالحق���وق 
العمالية". من جه���ة أخرى وفي ذات 
الجلسة أقر المجلس بالمناقشة العامة 
مشروع قانون معدل لقانون البينات 4 
لسنة 2001 لتنظيم قيد الخبراء أمام 

المحاكم والنيابة العامة.

»التشريعي« بغزة ُيقّر زيادة مدة تقادم الحقوق العمالية أمام المحاكم

غزة/ االستقالل:
أعل���ن الجه���از المركزي لإلحص���اء، أم���س األربعاء، 
النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن 

والمنشآت 2017 في محافظات قطاع غزة.
جاء ذلك خالل مؤتمر نظ���م في مدينة غزة، بحضور 
رئيس جهاز االحصاء عال عوض، وشخصيات وطنية 

واقتصادية وأكاديمية.
وحس���ب النتائ���ج، فقد بلغ عدد الس���كان في قطاع 
غزة 1.899.291 نس���مة، تشكل ما نسبته %39.7 
من مجمل س���كان دولة فلسطين، ويشكل الذكور ما 
نسبته 50.7% من مجمل سكان القطاع، فيما بلغت 

نسبة االناث %49.3.
كما بل���غ ع���دد الس���كان الالجئين في قط���اع غزة 
1.239.112 نس���مة، أي يشكلون ما نسبته %65.2 

من اجمالي السكان.
وأك���دت عوض ف���ي كلمة خالل مؤتم���ر االعالن عن 
النتائج، أن الحديث عن مش���روع التعداد العام، هو 
عن وط���ن بكامل ترابه، نتحدث عن فلس���طين، في 

الضفة الغربية وقطاع غ���زة والقدس قلبها النابض 
وعاصمتها األبدية، نتحدث عن مش���روع س���يادي 
واستحقاق قانوني وتنموي واحصائي، يرصد ويوثق 
حجم التغيرات التي طرأت على المجتمع الفلسطيني 
على مدار عقد من الزم���ن، ونحن نتحدث عن حروب 
اسرائيلية على القطاع دمرت وّخربت وطالت الشجر 

والبشر والحجر.
وتابعت، "لم يك���ن تنفيذ هذا التعداد كس���ابقيه 
تع���دادي 1997 و2007، فقد ش���كل تنفيذه تطورًا 
نوعي���ًا في جمع البيان���ات من الميدان باس���تخدام 
األجهزة اللوحية وربطها بنظم المعلومات الجغرافية 
"GIS"، ف���ي تجرب���ة فريدة ومميزة تس���تخدم للمرة 

األولى.
وش���ددت عوض عل���ى أن ذل���ك يأتي في س���ياق 
حرص جهاز االحصاء عل���ى مواكبة التقدم والتطور 
التكنولوجي وتسخير أدواته المختلفة لخدمة العمل 
االحصائي، لما في ذلك من أثر على جودة االحصاءات 
ودقتها، مش���يرة الى أن تنفيذ هذا التعداد تطلب 

امكانيات مالية وبش���رية كبيرة، حيث س���اهم هذا 
المش���روع في توفير ما يق���ارب 11000 فرصة عمل 
مؤقتة للش���باب الخريجين تشكل اإلناث ما نسبته 

85% منهم.
وأوضحت رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء، أن تنفيذ 
التعدادات في مختل���ف دول العالم يتطلب توفير 
ظروف مالئمة ومس���تقرة، ولكن تنفيذها في دولة 
فلسطين يش���كل حالة نادرة كونه ينفذ في ظروف 
اس���تثنائية يفرضها الواقع المعقد الذي يعيش���ه 
شعبنا الفلسطيني، ال سيما تلك المرتبطة بإجراءات 

االحتالل االسرائيلي.
بدوره، استعرض مدير التعداد في محافظة غزة زاهر 
طنطيش، النتائج النهائية للتعداد العام للس���كان 

والمساكن في قطاع غزة.
وكان جرى عرض فيلم وثائقي بعنوان: "قصة بقاء"، 
تن���اول التعداد الس���كاني الثالث، من انت���اج وزارة 
التربي���ة والتعليم العالي بالتعاون والتنس���يق مع 

الجهاز المركزي لإلحصاء.

»اإلحصاء« يعلن نتائج التعداد العام للسكان 
والمساكن والمنشآت في محافظات غزة

رام الله/ االستقالل:
قالت س���طلة النقد الفلس���طينية إن العام 2017 ش���هد حالة م���ن التباطؤ 

االقتصادي في إشارة لتوقعات سابقة لها.
ووفق تقرير أصدرته سلطة النقد أمس األبعاء، فقد سّجل العام 2017 نمّوًا 
بواقع 3.1% مقارنة بنس���بة بلغت 4.7% ف���ي العام 2016، ليصل الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي )بأسعار 2015( إلى نحو 13.7 مليار دوالر، وذلك 
على خلفي���ة انكماش االقتصاد الغّزي بالرغم من التس���ارع المتحقق في 

الضفة الغربية.
وأش���ار عزام الشوا، محافظ س���لطة النقد، إلى أن إصدار هذا التقرير يأتي في 
فترٍة ش���هدت العديد من التطورات االقتصادية والسياسية، دوليًا وإقليميًا 
ومحلي���ًا، كان من نتائجها على الصعيد المحلي تباطؤ وتيرة النمو خالل العام 
2017، مترافقًا مع ارتفاع طفيف في العجز الجاري لمالية الحكومة وتراجع عجز 

الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.
كما ش���هد الوضع العالمي أيضًا مجموعة من األحداث التي ألقت بظاللها على 
أداء االقتص���ادات الكبرى، فقد س���ّجل االقتصاد العالم���ي أداًء ُوصف بكونه 
األفضل في نحو س���بع سنوات على خلفية نش���اط التجارة العالمية، ومدعومًا 
بتعافي االس���تثمار في الدول المتقدمة، ونم���و متين في الدول الصاعدة في 

آسيا وأوروبا.
وأدى اس���تمرار أوبك في خفض انتاجها من النفط إلى انتعاش في أس���عار 

النفط وتحّسن تدريجي في العديد من الدول المصّدرة.
كما انزلق االقتصاد الغ���ّزي مجددًا إلى حلقة االنكماش، متراجعًا بنحو %0.3 
مقارن���ة بنمو بلغ 7.7% في العام 2016. أما في الضفة الغربية، فقد تس���ارع 
اقتصادها خالل العام 2017 لتصل نس���بة النمو إل���ى 4.3% مقارنة ب�%3.0ِ 
في العام 2016. من ناحيٍة أخرى، نمت أسعار المستهلك في فلسطين بشكل 
طفيف بنحو 0.2%، مقارنة بانكماش سعري بلغ قرابة 0.2% في العام 2016، 
في ضوء ارتفاع أسعار السلع األساس���ية عالميًا، وعودة األسعار في إسرائيل 

إلى النمو.
في المقابل، ال تزال مس���تويات البطالة المرتفعة تش���كل أحد أبرز التحديات 
التي يعاني منها االقتصاد الفلس���طيني، وخصوصًا في قطاع غزة. فشهدت 
معدالت البطالة في فلس���طين ارتفاعًا لتصل إلى 27.7% من إجمالي القوى 
العامل���ة، مقارنة مع 26.9% خالل الع���ام 2016. وجاء ذلك على خلفية ارتفاع 
مع���دالت البطالة في قطاع غزة من 41.7% عام 2016 إلى 43.9% عام 2017، 
بالرغ���م من تراجعها في الضفة الغربية م���ن 18.2% عام 2016 إلى %17.9 

عام 2017.
أما بخصوص التوقعات المس����تقبلية ألداء االقتصاد الفلس����طيني، تشير 
توقعات س����لطة النقد المتعلقة بأداء االقتصاد الفلس����طيني خالل العام 
2018 إل����ى اس����تمرار تباط����ؤ االقتصاد، إذ م����ن المتوق����ع أن يتباطأ النمو 
االقتصادي الحقيقي )وفق الس����يناريو األساس( إلى نحو 2.4% مقارنة مع 
3.1% في العام 2017. ويأتي هذا األداء على خلفية افتراض بقاء األوضاع 
السياسية واالقتصادية في فلسطين على حالها في العام 2017، من حيث 
القيود المفروضة على المعابر وحرية حركة األفراد والبضائع، مع اس����تمرار 
زيادة العمالة الفلسطينية في "إسرائيل" بنفس المعدل السابق، وتواصل 
عملية إعادة إعمار قطاع غزة على نفس الوتيرة. إلى جانب استمرار الحكومة 
الفلس����طينية في انتهاج سياس����ة الترش����يد المالي، مع بقاء معدالت نمو 
اإليرادات والنفقات الحكومية دون تغيرات تذكر عند نفس مستوياتها في 
العام الس����ابق، واستمرار االنخفاض في تدفق الدعم المقدم من قبل الدول 

المانحة لخزينة الحكومة.

»النقد«: االقتصاد الفلسطيني 
شهد حالة من التباطؤ في 2017

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن البنك المركزي التركي، أمس األربعاء، مضاعفة ح���دود االقتراض بين البنوك 
)انتربن���ك( لليلة واح���دة، عما كانت عليه في آخر تحديث بتاريخ 13 أغس���طس/آب 

الجاري.
ويأتي القرار، ال���ذي ورد في بيان ل�”المركزي الترك���ي” ويدخل حيز التنفيذ اليوم؛ 

بهدف توفير السيولة التي تحتاجها المصارف العاملة في البالد.
وتقترض البنوك في الس���وق المحلية النقد من بعضها البعض ضمن أسعار فائدة 

وصرف بإشراف البنك المركزي، وهو ما يسمى مصرفيا ب�”إنتربنك”.
ومن ش���أن هذه الخطوة، أن توفر للبنوك الس���يولة بالنقد المحل���ي واألجنبي، التي 

تحتاجها في تعامالتها اليومية مع العمالء.

االستقالل/ وكاالت:
هبطت أس���عار النف���ط أمس 
األربعاء متأثرة بأنباء عن زيادة 
مخزون���ات النف���ط األمريكية، 
لكن انكماش ص���ادرات إيران 
حال  أمريكية  عقوب���ات  قبيل 
دون مزي���د م���ن الهب���وط في 

السوق.
وس���ّجلت العق���ود اآلجل���ة لخام 
القي���اس العالمي برن���ت 75.90 
دوالرًا للبرمي���ل بحل���ول الس���اعة 
جرينت���ش  بتوقي���ت   0611
بانخفاض قدره خمس���ة سنتات 

عن التسوية السابقة.
العق���ود اآلجلة لخام  وانخفضت 
غرب تكساس الوسيط األمريكي 
أربعة س���نتات إلى 68.49 دوالرًا 

للبرميل.
قال  المتحدة،  الوالي���ات  وفي 
معهد البت���رول األمريكي يوم 
الثالث���اء إن مخزون���ات النفط 
الخام ارتفعت قليال بمقدار 38 
ألف برميل إلى 405.7 ماليين 
المنتهي  األسبوع  في  براميل 

في 24 أغسطس آب.
زي���ادة  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
قال  األمريكي���ة،  المخزون���ات 

الخام  أس���عار  إن  متعامل���ون 
تلّق���ت دعًما جي���ًدا إلى حد ما 
من فرض واشنطن عقوبات على 

طهران س���تبدأ في اس���تهداف 
قطاع النفط اعتب���اًرا من نوفمبر 

تشرين الثاني.

النفط يهبط مع زيادة العرض األمريكي “المركزي التركي” يضاعف حدود 
االقتراض بين البنوك لليلة واحدة

�ملجل�س �لت�شريعي بغزة      )�أر�شيف(

�أحد حقول �لنفط      )�أر�شيف(

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / كرم خالد ناصر اللوح 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804316917( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ابراهيم هاني ابراهيم الكسيح 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402036131( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / محمد عبد القادر محمد شاهين 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800613390( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / ميسر بكير واكد الوحيدى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906820147( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / أحمد فتحي حمدان النجار 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801562026( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / احمد محمد عبد الفتاح ابو جراد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)701029845( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد ماهر عبدالله عوض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802966259( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / مراد صبحي محمد الدعالسة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906512553( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
ُتشكل مواقع التواصل االجتماعي في األردن، مصدر 
إزعاج غير مسبوق للحكومة، التي أصبحت تعليقات 
األردنيي���ن عبر تلك المواقع "الش���غل الش���اغل" 
للحكومة األردنية، ووسائل إعالمها الرسمية، التي 

ال تتوانى عن استغالل أي فرصة للهجوم عليها.
وقد تصاع���د االنتقاد األردني الرس���مي؛ الحكومة 
وإعالمها، مؤخًرا بص���ورة ملحوظة لمواقع التواصل 
االجتماع���ي، فيما يبدو أنه تمهيد حكومي لس���ن 
مجموعة جديدة من القوانين، لتقييد الحريات على 

هذه المواقع، والتخفيف من تأثيرها.
وكان وزي���ر الدولة لإلعالم واالتصال الس���ابق في 
الحكوم���ة األردني���ة، محم���د المومني، ق���د صّرح 
منتصف الع���ام الحال���ي، بأن 49 ف���ي المائة من 
التعليقات السلبية التي تنتشر عبر مواقع التوصل 

االجتماعي مصدرها سورية!
وهو التصريح الذي أثار موجة هائلة من الس���خرية 
في حينه، أجبرت المومني على إصدار مجموعة من 
التوضيح���ات، مفادها أن���ه كان يقصد التجييش 

اإللكتروني الذي يستهدف األردن.
ويبدو أن تصريح المومني كان طلقة البداية فقط، 
للهجوم الحكومي على مواقع التواصل االجتماعي 
الذي وصل ذروته مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، 

بعد أن قام رئي���س مجلس األعيان الحالي، فيصل 
الفايز، بتوجيه انتقادات الذعة لهذه المواقع خالل 

إحدى اللقاءات الشعبية بمحافظة إربد.
وفي الس���ياق، اس���تضاف برنام���ج "األردن" على 
التلفزيون األردني قبل أي���ام أكاديميين للحديث 
عن اإلش���اعات الت���ي تنطلق من مواق���ع التواصل 
االجتماعي، فيما قامت صحيف���ة الرأي الحكومية، 
بنش���ر خبر ع���ن اللقاء تح���ت عن���وان "مختصون: 
األردن يتع���رض لحرب من خ���الل مواقع التواصل 

االجتماعي".
وهي الح���رب التي يب���دو أن الحكومة تتجهز للرد 
عليها بسلس���ة من القوانين الجديدة، تهدف من 
خاللها إلس���كات حالة الغضب الشعبي المتزايدة 

على مواقع التواصل االجتماعي.
مؤسس���ة "بيو ريسيرج س���نتر" البحثية، أظهرت 
في دراس���ة لها مؤخًرا، أن "أكثر شبكات التواصل 
االجتماعي اس���تخداًما في األردن هي فيس���بوك، 

انستغرام، سناب شات، تويتر، وغيرها".
ووفًقا ألرقام رس���مية محلية، فإن عدد مستخدمي 
اإلنترنت في األردن "يبلغ نحو 8 ماليين مستخدم، 
وباالس���تناد إل���ى النس���بة العالمي���ة، ف���إن عدد 
المستخدمين لمختلف الشبكات في المملكة يبلغ 

حوالي 7.2 ماليين مستخدم".

االستقالل/ وكاالت:
تس���اءلت صحيفة “نيوي���ورك تايمز عن 
دور ومس���ؤولية الوالي���ات المتح���دة عن 
الحرب الدائرة في اليمن. فواش���نطن توفر 
الوقود للطائرات السعودية في الجو، وكذا 
بالضرورة  وهي  االستخباراتية،  المعلومات 
تش���ترك بالمالمة وتتحمل مسؤولية قتل 

المدنيين. 
وأشارت الصحيفة إلى التصريحات التي 
أطلقها قائد س����الح الجو األمريكي  في 
الش����رق األوس����ط، وعّبر فيها عن حالة 
إحباط من الحملة الجوية السعودية على 
اليمن. وقالت إن “تصريحاته وإن كانت 
مهم����ة ومرحبًا بها إال أنه����ا لينة. وكان 
يجب أن تعبر عن الرعب والعار بس����بب 
التواط����ؤ األمريكي في الحرب حس����ب 
تقرير لألمم المتحدة  الذي صور المذابح 

اإلجرامية”.
وتقول إن السعودية تدخلت في اليمن قبل 
أكثر من ثالث���ة أعوام لط���رد الحوثيين من 
العاصمة صنعاء. ومع طول أمد الحرب اتهم 
الحوثيون بارتكاب مذابح، لكن الس���عودية 
هي المتورطة بش���كل واس���ع، حيث حولت 
البلد الفقير أصاًل إلى كابوس إنساني وحقل 

للقتل الذي ال يميز.
وتضيف الصحيفة أن “التحالف الذي 
تقوده السعودية اس���تهدف مرة تلو 
األخرى المدنيين، وذبح عددًا ال يحصى 
م���ن األبرياء. ففي يوم الجمعة الماضي 
قالت األمم المتح���دة إن التحالف قتل 
22 طفاًل وأربع نس���اء حاولوا الهرب من 
س���احة معركة. وقبل أس���بوعين، وفي 
التاس���ع من آب /أغسطس، استهدف 
التحالف حافلة مدرسية وقتل العشرات 

من األطفال. وقتل أعدادًا ال تحصى من 
المدنيين ف���ي قصف على األس���واق 
وبحس���ب  والجنازات.  الزفاف  وحفالت 
اإلحصائيات الرسمية فعدد المدنيين 
يتج���اوز 6.500 مع أن هناك الكثيرين 
الذين ماتوا دون إحص���اء، فيما يعاني 
المواد  المدنيين من نق���ص  ماليي���ن 

الغذائية والدواء”. 
وتعل���ق الصحيفة أن “ما س���بق عرضه هو  
الرعب، أما العار فناب���ع من أن القنبلة التي 
دمرت الحافلة المدرسية واألطفال الصغار 
الذي���ن كانوا فيه���ا مصنعة ف���ي أميركا. 
وبحسب  شبكة سي إن إن  فقد كان وزنها 
500 رطل. وتم بيع السعودية قنابل توجه 
بالليزر في صفقات أسلحة للسعودية مثل 
القنبلة الت���ي أطلقت على قاع���ة عزاء في 

صنعاء ف���ي تش���رين األول/أكتوبر 2016، 
وقتلت 155 ش���خصًا. وق���رر الرئيس باراك 
أوبام���ا منع بي���ع هذه األس���لحة المتقدمة 
للس���عودية ليأتي دونال���د ترامب ويلغي 

الحظر في آذار/ مارس 2017.
 وف���ي تقرير نش���رته منظم���ة “هيومان 
رايت���س ووتش” ركز عل���ى الطريقة التي 
قام به���ا التحالف بالتحقيقات في المجازر 
التي ارتكبت بسبب غاراته ووصفتها بغير 
التحقيقات  الدقيقة. وع���ادة ما تنته���ي 
بعملي���ة تغطي���ة على م���ا يحتم���ل أنها 
جرائ���م حرب. وجاء ف���ي التقرير أن الكثير 
من خروقات قوانين الح���رب التي ارتكبها 
التحالف تكش���ف عن أدل���ة جرائم حرب 
وخروق���ات خطي���رة ارتكبه���ا أف���راد ِبنّية 

الجريمة”. 

نيويــورك تايمــز: لمــاذا تقتــل
 الصواريخ األمريكية المدنيين في اليمن؟

االستقالل/ وكاالت:
ال ُنجاف���ي الحقيق���ة بتاًتا إذا 
جزمنا بأّن الهرولة نحو التطبيع 
مع دولة االحتالل  من قبل دول 
عربّية وإس���المّية في الش���رق 
مكش���وفة،  أصبحت  األوس���ط 
وتج���ري علن���ا، وللتدليل على 
ذلك، تكف���ي اإلش���ارة إلى أّن 
بنيامين  االحتالل  وزراء  رئيس 
نتنياهو ق���ال إّن بالده تعتمد 
” مع  سياس���ة “تطبيع س���ريٍّ
العربّية س���تؤدي في  ال���دول 
النهاية إلى إحالل س���الم في 

منطقة الشرق األوسط.
وف���ي مقابلة تلفزيوني���ة، أّكد 
نتنياهو على أّن هناك تغييًرا 

العالقات بين  ف���ي  كبيًرا يحدث 
"إس���رائيل" والدول العربية، ُمضيًفا في الوقت عينه 
أّن كثيًرا من تلك الدول بدأت تتقارب مع "إسرائيل". 
وأشار نتنياهو إلى أّن أحد أسباب التقارب هو الخطر 
اإليران���ّي، الذي ت���راه تلك الدول العربّي���ة، كما تراه 

"إسرائيل" تهديًدا لوجودها، بحسب تعبيره.
وأضاف قائاًل إّن "إس���رائيل" تهدف من وراء سياسة 

تنتهجها  التي  التطبيع 
م���ع ال���دول العربّية إلى 
تحقيق "سالٍم" مع أغلبية 
تلك الدول، وه���و ما رأى 
النهاية  في  سيؤّدي  أّنه 
مع  الس���الم  تحقيق  إلى 
الفلس���طينيين، ولكّن���ه 
إّن  قائ���اًل:  اس���تدرك 
الدول  م���ع  بالده  عالقات 
العربي���ة تتطور بش���كٍل 
معتبًرا  الخيال”،  “يفوق 
أّن الس���بب ف���ي انعدام 
الس���الم ليس عدم وجود 
دولٍة فلسطينّيٍة، على حّد 

تعبيره.
ومن حين آلخ���ر، تتناول 
تنامي  الصحفية  التقاري���ر 
العالق���ات بين "إس���رائيل" ودوٍل عربّي���ٍة من أهمها 

المملكة العربّية السعودية.
وقب���ل أي���ام س���ّلط تحقي���ق اس���تقصائي لموقع 
“WALLA” اإلخبارّي-العب���رّي الضوء على العالقات 
التي تط���وّرت ف���ي الكوالي���س بين رج���ال أعمال 

سعوديين وإسرائيليين.

االستقالل/ وكاالت:
ش���ككت المندوبة األميركية لدى األمم المتح���دة نيكي هيلي في حق العودة لالجئين الفلس���طينيين، 
وكذلك أعدادهم؛ في أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب في االعتراض على كيفية تسليم 
مساعدات اإلغاثة للفلسطينيين. وفي تصريحات لها في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي معهد 
بحثي في واشنطن يتعاطف مع "إسرائيل"؛ اتفقت هيلي مع سائل أشار إلى أن وكالة األمم المتحدة إلغاثة 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( تبالغ في أعداد الالجئين الفلسطينيين.
وقالت هيلي "سنكون أحد المانحين إذا قامت أونروا بإصالح ما تفعله؛ إذا غّيرت بشكل فعلي عدد الالجئين 
إلى عدد دقيق، وس���نعيد النظر في ش���راكتنا لهم". وتقول أونروا إنها تقدم خدمات لنحو خمسة ماليين 
الجئ فلس���طيني، معظمهم أحفاد أشخاص فروا من فلس���طين خالل نكبة 1948 التي أعقبها إنشاء دولة 
االحتالل اإلسرائيلي. وفي قضية أخرى مثيرة للمشاعر، شككت هيلي أيضا في "حق العودة"، الذي يطالب 
به الفلس���طينيون في إطار أي تسوية نهائية. ويرى المراقبون أن إدارة ترامب تسعى إلى تعطيل األونروا، 

خدمة ل�"إسرائيل" وتصفية القضية الفلسطينية في إطار "صفقة القرن".
وتعاني الوكالة األممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد القرار األميركي بتقليص المساهمة المقدمة 

لها خالل 2018 إلى ستين مليون دوالر، بعد أن كانت نحو 365 مليونا عام 2017.

»هيلي« تشكك في حق العودة 
وأعداد الالجئين الفلسطينيين

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الضباط الروس في مركز المصالحة الروسي في سوريا، ي�جرون 

ون سابقا بالفصائل السورية المعتدلة. محادثات صعبة مع زعماء المسلحين في إدلب الذين كانوا ُيَسمَّ
وأضاف شويغو أن الضباط الروس يجرون محادثات مع شيوخ القبائل في إدلب بهدف تسوية الوضع في 

المحافظة، وهو ما نفته الفصائل السورية المسلحة.
وتش���هد الجبهات بين المسلحين والجيش الس���وري فترة ترقب وحذر بعد حشد األخير قواته على تخوم 

محافظة إدلب، وتهديده ببدء عملية عسكرية عليها.
في األثناء حّذر مدير العمليات في مكتب األمم المتحدة لتنس���يق المس���اعدات اإلنسانية جون غينغ من 

أن السيناريو األسوأ في إدلب سيخلق حالة إنسانية طارئة على نطاق لم تشهده األزمة السورية من قبل.
وفي وقت س���ابق دعت روسيا إلى مش���اورات عاجلة في مجلس األمن الدولي أمس لبحث األوضاع بمحافظة إدلب 
ش���مالي سوريا، في وقت يستعد فيه الجيش السوري للتدخل فيها عس���كريا، وتزامنا مع تواصل تعزيز روسيا 
وجودها العس���كري قبالة س���وريا خشية شّن الغرب ضربات قريبا تس���تهدف نظام الرئيس بشار األسد، بعدما 

اتهمت موسكو فصائل المعارضة بالتحضير لعمل "استفزازي" بالمحافظة يكون ذريعة لتدخل الغرب.

روسيا تحشد قواتها وتفاوض 
الفصائل المسلحة بإدلب

األردن: مواقع التواصل االجتماعي 
»مصدر قلق« الحكومة واإلعالم الرسمي

نتنياهو: عالقاتنا مع الدول العربّية 
تتطّور بشكل “يفوق الخيال”

بنيامني نتنياهو
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أعلن أنا المواطن / أميز زكي يوسف ابو وطفة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931230650( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / اياس معاوية سلمان النواتي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801157298( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / احمد يوسف عبد ربه مراد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400045936 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية:
نتصفح األخبار فتجلدنا عناوينها بسياٍط 
ال ترح���م، من ق���رارات ترام���ب وتوجهاته 
إلع���ادة تعري���ف الالجئ وإغ���الق الوكالة 
وإلغاء حق العودة، وسن مختلف القوانين 
الصهيونية التي تستبيح أموالنا وأراضينا، 
وقرار المحكم���ة في القدس المحتلة الذي 
يشرعن البؤر االستيطانية، حتى لو أقيمت 
على أراٍض فلس���طينية بملكي���ة خاصة، 
فالصهاينة بعد جوالت من قتلنا يشعرون 

بأنهم من بين الشعوب األكثر سعادة.
وعن حقيقة مش���اعرنا ال يسأل أحد، ولسنا 
بحاج���ة إلدراجه���ا على س���لم الس���عادة 
العالمي، فيكفي أن تقرأ أو تسمع عن رحلة 
جهنم من وإلى غزة، أو عن مناش���دات من 
ينهش السرطان أجسادهم ومناشدات من 
ال يجدون كس���رة خبز أو مأوى، أو عن الذين 
وجدوا انفس���هم فجأة في العق���د الرابع 
أو عل���ى أبوابه دون أن تمن���ح لهم فرصة 
العمل وبقوا يتسولون مصروفهم اليومي 

من والٍد لم يعد لديه ما يقدمه، وآنس���ات 
تحولن إلى "عوانس" بفعل ندرة القادرين 
على الزواج؛ هذا ع���دا األحالم التي تتبخر 
واإلحباط الذي ينتشر في كل زاوية وركن، 
ال سيما عندما تشاهد أو تقرأ عن السجاالت 
العنترية والرذاذ ال���ذي يتطاير مع هدير 
الزعاق الغوغائي، زعاق بال أدنى إحساس أو 
ذرة خجل وبعيوٍن وقحٍة موجهٍة إليك عبر 
عدسة الكاميرا، فيأتيك السؤال كالسهم: 
لماذا ال يصاب أحدهم باإلحباط، فيعتكف 
ف���ي بيت���ه أو يش���عر بالفش���ل فيقدم 
اس���تقالته أو يغي���ر من اس���تراتيجيته؟ 
لم���اذا ال يح���دث لهم ذلك؟ ربم���ا ألننا لم 
نعد نهتم، ولم نعد نبالي بما يحدث لنا أو 
حولنا، وربما ألننا مكابرون نرفض االعتراف 
بالفشل أو بالهزيمة ونصر على االستمرار 
ف���ي حروبنا الداخلي���ة والخارجي���ة بذات 
األشخاص واألدوات واألفكار أو أنه ال قيمة 
لدينا للرأسمال البشري سوى على منصات 
توزيع الش���هادات والتقاط الصور، فلدينا 

الكثير منه، وهو متجدد تلقائًيا، وخس���ارة 
القليل منه ال تعتبر خس���ارة تس���تدعي 
االلتف���ات إليها، ويبدو أنه ل���م يعد لدينا 
شيء يس���تحق االلتفات إليه سوى وجبة 

الطعام التالية.
لم يمّر الفلسطينيون بمرحلة أسوأ من هذه 
المرحلة، فعدونا ف���ي أفضل أحواله؛ فهو 
منفتح على العرب والعرب منفتحون عليه، 
ويتسابقون لمس���اعدته متخيلين بأنهم 
يساعدون أنفسهم، وقد نجح ونجحوا معه 
في إغراقنا بتفاصيل معيشية في ظل ضم 
القدس وتهويدها ونقل السفارة وقانون 
القومية وتمكين االستيطان والحرب على 
قضية الالجئين وزيادة السطوة والهيمنة 
الصهيونية في المؤسسات الدولية، ومن 
ا من تلك النجاحات  المعقول القول بأن جزًء
هو بفعل فشل األداء العربي، والفلسطيني 
عل���ى وجه الخصوص، وبفع���ل ما نصطلح 
على تسميته باالنقسام، أبو كل المعاصي. 
وإن كنا قبل االنقس���ام نخس���ر بصعوبة، 

وخس���ائر محدودة؛ فبعد االنقس���ام بتنا 
نخسر معاركنا بالجملة وبسهولة، حتى أننا 
نخس���ر داخل بيتنا العربي وعلى مستوى 
تحوالت ذات ميل واضح ف���ي الرأي العام 
العربي ليس���ت لصالحنا لألسف الشديد، 
كما ان النظام العربي كل���ه بات عاجًزا عن 

أن يقدم لنا ظهيرًا داعمًا كما في السابق.
لق���د وصلنا من���ذ وقت إلى مفت���رق طرق 
حقيقي، ال ينفع معه دفن الرأس في الرمال؛ 
فإم���ا أن نذهب إلى مصالح���ة نعيد فيها 
لملمة م���ا تبقى لنا من عوامل قوة وصمود، 
لنتمكن من اس���تنهاض ش���عبنا ووقف 
مسيرة اإلحباط ومالحقة االحتالل بالوسائل 
والطرق واألدوات واالستراتيجيات األنجع، 
وإما اس���تكمال مسيرة الفش���ل وضياع ما 
تبقى لنا من بع���ض قضية وطنية، أصبح 

تهديدها أمرًا واقعًا وليس محتماًل.
مس����يرات العودة ورفع الحص����ار - التي 
ش����كلت أيقون����ة للنضال الفلس����طيني 
من أج����ل الحرية، وش����كلت صرخة تحٍد 

دّوت في جنبات الك����رة األرضية بفضل 
التضحي����ات الكبي����رة وعزيمة م����ا زالت 
مشتعلة - مهددة باإلجهاض وااللتفاف 
عل����ى تضحياته����ا مثلما ت����م إجهاض 
تضحيات سابقة كثيرة، بتأثير مفاعيل 
ال����ذي يس����تغله عدونا في  االنقس����ام 
الرفض والتحايل على مطلب رفع الحصار، 
س����واء بالغموض والوعود العامة وبعض 
الجزر المسموم واشتراطات وتدرج زمني 
يجع����ل من الصعوبة وحتى االس����تحالة 
الوصول إلى المراحل التالية، أو بالتهديد 
بالحرب والعدوان، في ظل التقدير بأن ال 
أحد يسعى إلى الحرب. مثلما أن االنقسام 
أبو كل المعاصي والجرائم والهزائم، فإن 
المصالحة هي الشرط األول والرئيس ألي 
إنجاز حقيقي، وهي القادرة على تمكيننا 
من اس����تثمار تضحياتنا ورف����ع الحصار 
بأقل تكلف����ة وحمايتنا من عدوان طاحن 
آخر، فالمصالحة ليس����ت خي����اًرا، بل ممرًا 

إجباريًا لكل من يبالي.

»إسرائيـل« فـي قمـة سلـم السعــادة!

القدس المحتلة/ االستقالل:
"يديع���وت  صحيف���ة  ذك���رت 
أحرونوت" العبرية، أمس األربعاء، 
أن قطاع غزة، هو من أحد القضايا 
المركزية التي تشغل بال رئيس 
الشاباك "نداف أرغمان"، ويقضي 
التفكير  ف���ي  طويل���ة  فت���رات 

بالقضايا األمنية الخاصة به.
وقال���ت الصحيف���ة العبرية، إن 
غالبية انش���غاالت أرغمان خالل 
األش���هر األخيرة متعلقة بقطاع 
غ���زة، مش���يرًة إل���ى أن "أرغمان" 
كان ل���ه دور رئيس���ي في كافة 
بقطاع  وقعت  الت���ي  االغتياالت 
غزة، لقيادات حماس العسكرية.

وبحسب الصحيفة العبرية، يرى 
أرجمان أن "حماس ما زالت تحاول 
تنفي���ذ عملي���ات ض���د أهداف 
إس���رائيلية من الضفة الغربية، 
وس���تتدهور األمور الى تصعيد 

عسكري مع اشتداد األزمات في 
قطاع غزة".

العبري���ة،  للصحيف���ة  ووفق���ا 

أك���د أرغم���ان، خ���الل مقابل���ة 
للصحيفة، س���يتم نش���رها يوم 
الجمع���ة القادم، أن الش���اباك 

أحب���ط تنفي���ذ 500 عملية في 
العامي���ن الماضيين من بينها 
عملي���ات خط���ف وتفجير، كما 
ج���رى الوصول إل���ى 3 آالف من 
الفردية،  العملي���ات  منف���ذي 
اعتقاله���م بفضل جهود  وتم 

تكنولوجية متطورة.
عن  العبرية،  الصحيف���ة  ونقلت 
أرغم���ان قول���ه: "ال يمك���ن حل 
جميع المش���اكل بضربة واحدة، 
فأنت ت���رى من خالل هذا الموقع 
الوضع األمني  بي���ن  التعقيد ما 

والمصلحة السياسية".
وبين���ت الصحيف���ة العبرية، أن 
الس���لطة  أن  يعتق���د  أرغم���ان 
الفلسطينية يجب أن تكون جزءًا 
من أي اتف���اق بين "إس���رائيل" 
و"حم���اس"، وأن م���ن مصلح���ة 
"إس���رائيل" عودة الس���لطة الى 

قطاع غزة. 

رئيس الشاباك: من مصلحة »إسرائيل« عودة السلطة الى غزة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
هاجم وزير المواصالت اإلس���رائيلي، يس���رائيل كاتس، امس 
األربعاء، وزير الحرب أفيغدور ليبرمان وسياس���اته بشأن قطاع 

غزة.
ونقلت إذاعة ريشت كان عن كاتس قوله، إن السياسة الراهنة 
التي يقودها ليبرمان منذ سنوات في غزة فشلت تماما. مبينا أنه 

ال يؤيد أي ترتيب سياسي مع حماس.
وأضاف »عباس زعيم فلسطيني بالمعنى الضيق للكلمة، وهو 

غير مستعد للتنازل حتى على المستوى اإلسرائيلي العادي«.
واتهم الوزي���ر اإلس���رائيلي، الرئيس عباس بأن���ه يرفض أي 
مبادرات لتحسين الظروف المعيش���ية بغزة، وفي ذات الوقت 

يريد إجراء مفاوضات معنا.
وأوضح وزير المواصالت اإلس���رائيلي أن »إس���رائيل« ليس���ت 

مستعدة للحديث مع الرئيس عباس.

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت مواقع عبرية أن حزب الله اللبناني 
يقيم قرى على ش���اكلة المس���توطنات 
اإلسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية 
الس���ورية، بهدف تدري���ب قواته على 

عمليات اختراق منطقة الجليل األعلى.
وأورد الموقع اإللكتروني العبري "ديبكا"، 
الليلة قبل الماضية، أن حزب الله اللبناني 
أق���ام هيكلي���ة بل���دات ومس���توطنات 
مش���ابهة لتل���ك المقامة عل���ى الحدود 
اللبنانية السورية، بهدف تدريب عناصره 
على عمليات اختراقها واقتحامها، على 
غرار ما فعله جيش االحتالل الذي أنش���أ 
قبله 6 بل���دات وقرى في هضبة الجوالن، 
أس���ماها قرى "حزب الله" لتدريب قواته 
على احتالل ق���رى مماثلة يتمركز فيها 
حزب الله وق���ادة ميدانيون من عناصره 

على الجانب اللبناني من الحدود.
وأك���د الموقع العبري أن ح���زب الله أقام 

سلسلة من القرى المشابهة لمستوطنات 
االحتالل، دون تحدي���د عدد تلك القرى، 
وهي القرى التي دّشنها الحزب اللبناني 
بالقرب من حدود لبنان مع س���وريا، على 

الجانب اللبناني من تلك الحدود.
وأش���ار الموقع اإلس���رائيلي، إلى أنه في 

الوقت ال���ذي تحاول "إس���رائيل" إخراج 
قوات ح���زب الله من األراضي الس���ورية 
وإبع���اده ع���ن ح���دود هضب���ة الجوالن، 
فإن���ه )الحزب( يدّش���ن قرى مش���ابهة 
ألي  االستعداد  بغرض  للمس���توطنات، 
مواجهة مع الجيش اإلسرائيلي، والحفاظ 

عل���ى جاهزي���ة قتالي���ة ل���دى عناصره 
وك���وادره ال تقل عن تل���ك التي يحاول 

الجيش اإلسرائيلي االحتفاظ بها.
وأضاف الموقع العب���ري أن األمين العام 
لح���زب الله حس���ن نصر الل���ه، ألمح في 
خطاب���ه، االثنين الماضي، إل���ى أن حزبه 
سيس���حب نصف قواته المقدر عددها 
ب� 4000 عنصر من س���وريا، الستخدامها 
ونش���رها على ط���ول الحدود الس���ورية، 
واالس���تعداد ألي مواجه���ات قادمة مع 

"إسرائيل".
وادعى الموقع اإلسرائيلي الذي يديره 
خبراء من االستخبارات اإلسرائيلية، أنه 
ليس من المؤكد حتى اآلن، ما إذا كانت 
ق���وات حزب الله قد بدأت انس���حابها 
من س���وريا، أم ال، لكن المؤكد أن حزب 
الله يستعد لمواجهات مع "إسرائيل" 
يقّدر الجميع أنها س���تندلع عاجاًل أم 

آجاًل.

االستقالل/ وكاالت:
اتفق وزير المالية اإلس���رائيلي، موش���ي كحلون،  مع نظيره األميركي، س���تيف 
منوتشين، على تشكيل طاقم مشترك لفرض العقوبات االقتصادية على إيران 

في مجال الهايتك.
وقال���ت صحيفة "هآرتس" ف���ي عددها أمس األربعاء، إن كحل���ون، بعد لقائه مع 
منوتش���ين، اجتمع مع مبعوث الرئيس األميركي لما يس���مى "عملية الس���الم" 
في الشرق األوسط، جيس���ون غرينبالت، وناقش معه إمكانيات "الدفع بمشاريع 

اقتصادية مشتركة إلسرائيل والفلسطينيين بدعم أميركي".
ونقل عن كحلون قوله إن "العقوبات االقتصادية التي تقودها الواليات المتحدة 
تجاه إيران تثبت نفسها، فهي تساهم في إزالة التهديد على أمن إسرائيل وأمن 

العالم الحر كله"، على حد قوله.
وأضاف أنه سيكون للطاقم المشترك الذي تم تشكيله أهمية كبيرة في تشديد 
العقوبات على إيران. يذكر أن العقوبات األميركية على إيران كانت قد رفعت في 
أعقاب التوقيع على االتفاق النووي عام 2015، وتم تجديدها قبل ثالثة أسابيع، 
بعد ثالثة ش���هور من إعالن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، عن انسحاب بالده 

من االتفاق، وذلك بهدف زيادة الضغوط على إيران.

كاتس: ليبرمان فشل 
وتصريحات عباس 

مجرد دعاية

االحتالل: حزب الله يتدرب على اقتحام بلدات ومستوطنات في الجليل طاقم »إسرائيلي« أميركي لفرض 
عقوبات على إيران في مجال »الهايتك«

رئي�س �ل�شاباك »ند�ف �أرغمان«
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االستقالل/ وكاالت:
ذكرت صحيف����ة “ديلي 
مي����ل” البريطانية، أن 
دراسة أمريكية حديثة 
نتيجة  إل����ى  توصلت 
األش����خاص  أن  مفادها 
الذين لديهم عضالت قوية 
قد يعيشون عمرًا أطول، مقارنًة 

مع من لديهم عضالت ضعيفة.
وأضاف����ت الصحيف����ة نق����اًل عن 
أح����د الباحثين، أن قوة العضالت، 
وليس����ت الكتلة، هي التي تحدث 
فرقًا لط����ول العمر. حي����ث أن األمر 
ربما يكون أكثر أهمية بالنسبة لكبار 

السن مقارنًة باألصغر سنًا. وأضاف الباحثون، 
أن “م����ن بين أجزاء الجس����م األكث����ر أهمية 
للحفاظ على قوتنا هي أيدينا، وال يوجد الكثير 
من برامج التمارين المصمم����ة لأليدي فقط، 
ولكن قوة القبضة هي مقياس رئيسي للقوة 
الشاملة، والتي يظهر عليها التدهور مع تقدم 

األشخاص في السن”.
وأكد الباحثون بحسب الصحيفة، أنه ” ال يوجد 
حقيقًة م����ا يمكن فعله لوقف الش����يخوخة، 
ولكن البقاء بقوة يمكن أن يقلل بشكل كبير 

من آثار السن وأعبائه على المجتمع”.
ُيشار إلى أن عددًا من الدراسات قد ركزت على 
أهمية التدريبات الرياضية، خاصة تلك التي 

تزيد من معدالت نبضات القلب.

»رفع األثقال« يحسن صحة كبار السن

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت دراسة لشركة DAK األلمانية للتأمين الصحي أن تأثير تعليم اآلباء على صحة 

أبنائهم أكبر بكثير من تأثير مستوى دخلهم.
وحسب الدراسة التى أعدها بتكليف من الشركة باحثون متخصصون في شؤون الصحة 
فإن أبناء اآلباء الذين لم يحصلوا على ش���هادة جامعية يعانون على س���بيل المثال من 
تراكم الجير على أس���نانهم ثالثة أمثال أقرانهم من أبناء األكاديميين. وتبّين أن أبناء 
اآلب���اء األقل تعليمًا يصابون أكثر بالبدانة واضطرابات س���لوكية واضطرابات في النمو. 
ومعلقًا على نتائج الدراس���ة، قال رئيس مجلس إدارة ش���ركة DAK، أندرياس شتورم: 
"إذا تس���ّبب بيت الوالدين في مرض األبناء فإن ذلك له عالقة في الغالب بأس���لوب حياة 
األم واألب". قال معدو الدراس���ة - باحثون متخصص���ون في الصحة من جامعة بيليِفلد 
األلمانية-  إنهم اس���تعانوا في إعدادها ببيانات نحو 590 ألف طفل وناشئة إضافة إلى 

نحو 430 ألف من اآلباء واألمهات المؤمن عليهم صحيًا لدى الشركة.

صحة األبناء مرتبطة
 بالمستوى التعليمي للوالدين

االستقالل/ وكاالت:
أطلقت شركة نيكون سلسلة كاميراتها الجديدة من باقة 
Z -Full Frame Mirror less، والتي تش���كل نقلة نوعية 
في مج���ال التصوير، من خالل إصدارتي���ن Z6 و Z7 ذات 

اإلطار الكامل والخالية من المرايا.
وإلى جانب Z6 و Z7، فقد أعلنت الشركة عن إطالق عدسات 

NIKKOR Z التي تمتاز بإمكانية تركيبها على قطر أكبر.
ويبلغ س���عر طرح  كامي���را نيكون Z7  نح���و 3400 دوالر 
أميركي، فيما يبلغ سعر كاميرا Z6 نحو 1950 دوالرًا، األمر 
الذي يشكل  منافسة  حامية لشركة سوني العمالقة في 

مجال الكاميرات الخالية من المرايا.
ويتميز نظام Z من كاميرات عاكس���ة بتركيب جديد ذي 

قطر أكبر، إلى جانب عدسات وملحقات متوافقة مع نيكور.
ويتي���ح النظام الجديد ذو القطر األكبر، إمكانيات إضافية 
لتصميم العدس���ات، مما يزيد من الق���درات الكبيرة في 

األداء البصري.
وتمتاز اإلصدارة Z 7 بوحدات بكس���ل تبل���غ 45.7 ميغا 
-64 ISO بكس���ل، وتدعم نطاق الحساس���ية القياس���ي
25600. ، وباالقتران مع عدسات نيكور Z، تحقق الكاميرا 

مستوى متقدمًا من الوضوح، وصواًل إلى حواف الصورة.
أم���ا Z6 فهي عب���ارة عن كامي���را FX متع���ددة األغراض 
ذات كثاف���ة تبلغ 24.5 ميغا بكس���ل، وتلبي مجموعة من 
االحتياج���ات، مث���ل التصوير في البيئ���ات ذات اإلضاءة 

الخافتة، وتسجيل األفالم.

نيكون تطلق »وحش التصوير«
االستقالل/ وكاالت:

اعلم أن استخدامك الهاتف الذكي فترة طويلة مع وضعه على الخنصر أثناء 
ا. الضغط على الشاشة باإلبهام يمكن أن يغير شكل يدك تدريجًيّ

هذا ما نبهت له دراسات علمية حديثة، محذرة الجمهور من هذه اآلثار الضارة، 
حسب ما جاء بصحيفة فرانس سوار الفرنسية.

فبع���د تقوس ظهر من كان يقضي أوقاتا طويلة على الكتابة، ها هو الهاتف 
الذكي يؤدي عند من يكثرون من استخدامه إلى تضخم عضلة اإلبهام وتشوه 

الخنصر.
فقد نش���ر موقع "سليت" دراس���ات حديثة تظهر أن الهاتف الذكي يمكنه 
أن يغير ش���كل اليد، وفي حاالت قصوى يسبب تشنجات أو التهابا 

لألوتار.
فاليد البش���رية ليس���ت مهيأة أصال لحمل الهات���ف الذكي لفترة 
طويلة، فاستخدام الهاتف يقوم على توازن يجعل من الخنصر مثبتا 
للجهاز واإلبهام محركا لألزرار على الشاش���ة، األمر الذي كثيرا ما ينتج 

عنه تشوه لألصبعين معا.
كما يمكن أن تس���بب المواظبة على االس���تخدام 
الي���دوي للهاتف المحمول مش���اكل في 
األعص���اب ينتج عنه���ا تنمل في 
بع���ض األصاب���ع، وحت���ى في 

المعصم.
أم���ا الح���ل، ف���إن الصحيفة 
توصي بأن يبحث الشخص 
الس���تخدام  طريقة  ع���ن 
دون  الذك���ي  هاتف���ه 

اإلضرار بيديه.

الهاتــف الذكــي 
قد يغير شكل يدك!

حذاِر.. 

االستقالل/ وكاالت:
حذرت الرابطة األلمانية ألطباء أطف���ال والمراهقين من أن مرض "اليد والقدم والفم" 
يهاجم األطفال الصغار األقل من عشر سنوات بصفة خاصة في أواخر فصل الصيف 

وخالل فصل الخريف.
ومرض اليد والقدم والفم هو مرض فيروسي تسببه الفيروسات المعوية، ينتشر عن 

طريق التالمس المباشر مع اللعاب أو المخاط أو البراز.
وتتمثل أعراض هذا المرض في الحمى وآالم الحلق والطفح الجلدي على اليد والقدم 

والفم، باإلضافة إلى فقدان الشهية.
وال يعد هذا المرض خطيرا ف���ي الغالب، على الرغم من كونه مزعجا ومؤلما، حيث إنه 

عادة ما يزول من تلقاء نفسه.
ويتعين على الطفل عدم الذهاب إلى رياض األطفال أو المدرسة إال بعد الشفاء التام 
منه، وجف���اف كل البثور نظرا ألنه مرض ُمعد للغاية، وعادة ما يس���تغرق ذلك فترة 

تتراوح من خمسة أيام إلى سبعة.
وخالل هذه الفترة، ينبغي أن يش���رب الطفل الكثير من السوائل مع تجنب األطعمة 

ذات التوابل الشديدة أو الساخنة للغاية.
ويمكن أن يتخذ مرض اليد والقدم والفم مس���ارا ش���ديدا لدى الطفل الحديث 
الوالدة، لذا ينبغي إبعاده عن الطفل المصاب. وينطبق ذلك أيضا على الحامل؛ 
فإذا أصيبت به قبل الوالدة مباش���رة، فإنها قد تنقل الفيروس إلى طفلها أثناء 

الوالدة.
ويمكن الوقاية من المرض ب�غسل اليدين جيدا بصفة منتظمة، حيث إن اليد تلعب 

دورا كبيرا في اإلصابة بمرض اليد والقدم والفم.

االستقالل/ وكاالت:
عكف ش����ركة أب����ل حاليًا 
على نظ����ام مبتكر لمقعد 
الذاتي����ة  س����يارتها 
بش����كل  المس����تقبلية 
س����المة  عل����ى  يحاف����ظ 
حادثة  وقوع  حال  ركابها 
بع����دة ط����رق مختلف����ة، 
إم����ا بتنبيه ال����ركاب عبر 
إش����ارات أو بطي المقعد 
ف����ي وضعي����ات مختلفة 
وتغيي����ر ارتفاعه ليصبح 
ال����ركاب في وض����ع أكثر 

أمانًا.
اختراع  ب����راءة  وبحس����ب 
سجلتها صانعة آي فون 
تحت عن����وان "ردود فعل 
لمس����ية لنظ����ام جلوس 
مقاعد  ف����إن  ديناميكي"، 

الس����يارة س����ُيدمج بداخلها مجموعة 
بحيث  والكاميرات،  المستشعرات  من 
ُتصدر المقاعد اهتزازًا في حال انحراف 

السيارة عن مسارها.
ووفقًا لبراءة االختراع، فإن نظام المقاعد 
يعتمد على تلق����ي معلومات خارجية 

تتعلق بالظروف الخارجية للسيارة مثل 
درجة انحراف معينة ُمحددة مسبقًا.

وقالت أب����ل إن النظام يتم تش����غيله 
والتحكم فيه بواسطة وحدات معالجة 
الخارجية  الظ����روف  كمبيوترية تحلل 
لتنبه الركاب حال استشعارها بوجود 
خطر يه����دد حياته����م أو أي تغيرات 

أثناء القيادة وحركة المركبة.
وف����ي ه����ذه الحال����ة، س����تقوم وحدة 
التحك����م المس����تقلة بتوجي����ه حزام 
األمان وتحريكه لوضعية مائلة بحيث 
يحمي الركاب من أية إصابات محتملة، 
بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل 

البريطانية، أمس األربعاء.

سيارة »أبل« الذاتية بمقاعد »تحتضن« ركابها! »مرض الخريف«
 يداهم أطفالكم فاحذروه
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القاهرة/ االستقالل: 
ما زال���ت األزمة بين الالع���ب الدولي محمد 
صالح واالتح���اد المصري لك���رة القدم في 
بي���ن الطرفين  تصاع���د، بعدما تفج���رت 
ف���ي األي���ام القليل���ة الماضي���ة. وتصدر 
هاشتاغ#اس���تقالة_اتحاد_الكرة_مطلب_

شعبي موقع التغريدات »تويتر« في مصر، 
مطالبا االتحاد باالستقالة »لسوء معاملته« 
لصالح نجم فريق ليفربول اإلنجليزي حسب 
وصف المس���تخدمين، وامتأل الهاش���تاغ 
برس���ائل دعم وصور لالعب المصري محمد 

صالح وباقي زمالئه في المنتخب.
ونشر الحساب الرس���مي لالتحاد بيانًا له عبر 
»فيسبوك« في وقت مبكر  صفحته الرسمية ب�
امس )األربعاء(، صرح فيه المتحدث الرسمي 
باس���م االتحاد أحم���د مجاه���د: »إن االتحاد 
كعادته درس ما قال���ه الالعب الدولي محمد 
صالح بعناية شديدة بغية االرتقاء بالمنتخب 

الوطني ككل، ال سيما أن االرتقاء بالمنتخبات 
الوطنية هو أح���د األهداف المباش���رة التي 
عمل عل���ى تحقيقها مجل���س إدارة االتحاد 
منذ انتخابه قبل عامين، وفي س���بيل ذلك لم 
يبخل في دعم منتخب البالد بال حدود لتوفير 
كل سبل الراحة وتهيئة المناخ ألداء مهمته 
الوطنية، في إطار القوانين المصرية الملزمة 
ومن واقع الميزانية التي تشهد رقابة قانونية 

من كل الجهات المعنية«.
وأوض���ح مجاه���د أن االتحاد لي���س لديه أي 
غضاض���ة في تنفي���ذ كل ما هو ف���ي صالح 
الفري���ق ككل، وهو ما يتف���ق مع النهج الذي 
يتبع���ه المهن���دس هاني أبو ري���دة رئيس 
االتحاد في إش���رافه على المنتخبات الوطنية 

عبر أعوام كثيرة.
وأش���ار البيان إلى أن أبو ريدة لم يرفض خالل 
فترة توليه المسؤولية، طلبا لالعب في حدود 
ما تن���ص عليه اللوائ���ح والقوانين، كااللتزام 

بالدرجة السياحية في س���فر الالعبين الذي 
يتطل���ب تعديال في القواني���ن وهو ما يدعو 

لمخاطبة وزارة الرياضة في هذا الشأن.
وأض���اف مجاه���د أن هذه هي الم���رة األولى 
التي يسمع فيها االتحاد هذه الطلبات، بلغة 
محترم���ة وراقية كما جاءت على لس���ان نجم 
المنتخب، مشددا على أن قيمة هذه الطلبات 
المادية ال تذكر بجانب ما ينفقه اتحاد الكرة 
على المنتخب األول، مش���ددا على أن االتحاد 
كان يأمل أن تكون أي طلبات بهذا الخصوص 
ف���ي إط���ار االحت���رام الحاكم بي���ن مكونات 

المنظومة الكروية.
وأعلن االتحاد أن مستشاره القانوني قد تقدم 
ببالغ إل���ى النائب العام المص���ري، عن وجود 
حس���ابات مزورة باسم رئيس وأعضاء االتحاد 
على مواقع التواصل االجتماعي، متهما إياها 
بكتاب���ة ونش���ر تغريدات غي���ر حقيقية من 

شأنها إثارة الرأي العام المصري.

مدريد/ االستقالل: 
اقترب ماريانو دياز، العب نادي أوليمبك ليون الفرنس���ي، من العودة لصفوف ريال 

مدريد اإلسباني، خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأكدت صحيفة "ماركا"، أن تقديم دياز في سانتياجو برنابيو، سيقام يوم الجمعة 
المقبل، نظًرا ألن فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، س���يحضر حفل االتحاد األوروبي 
بموناكو،  اليوم الخميس. وأوضحت الصحيفة، أن دياز قد ال يشارك ضد ليجانيس، 
الس���بت المقبل، بل س���ينتظر المباراة القادمة ضد أتلتيك بيلباو، التي ستقام 15 

سبتمبر/أيلول المقبل، بعد فترة التوقف الدولي.
وذك���رت أن ماريانو، تدرب اأمس األربعاء، على ملعب ليون بش���كل منفرد، وينتظر 
بفارغ الصبر إعالن انتقاله بشكل رسمي إلى ريال مدريد. وكان ماريانو دياز، قد أحرز 

25 هدًفا، مع رديف ريال مدريد، في موسم 2016-2015.

ريال مدريد يحدد موعد 
تقدمي العبه اجلديد دياز

غزة/ عبدالله نصيف :
تتجه أنظار عشاق وجماهير كرة القدم الغزية مساء 
الس���بت القادم صوب ملعب فلسطين بمدينة غزة 
لمتابعة مباراة كأس الس���وبر الغزي ، و التي تجمع 
بين بطل الدوري و الكأس شباب خانيونس الملقب 
ب " النش���امى " و وصيف كأس القطاع ش���باب رفح 

والملقب ب " الزعيم " .
و يبحث كل فريق عن اللقب ، و الذي سيكون دافعًا 
قوي���ًا له قبل بدء مرحلة الذه���اب من بطولة الدوري 

الغزي الممتاز األسبوع المقبل .
و اعتبر حس���ن حنيدق صانع العاب  نادي ش���باب 
خانيونس  أن افتتاح فريقه للموسم الكروي الجديد 
بتحٍد مثير على لقب "الس���وبر" أمام شباب رفح في 
مواجهة قوية ، يمثل أفضل بداية ألبطال الثنائية 

التاريخية في موسم استثنائي للنشامى .
و قال حنيدق ل� "االس���تقالل ": »منط���ق كرة القدم 
واضح وال يعترف س���وى بلغة العط���اء على األرض 

ودائمًا م���ا يكافئ الفري���ق األفض���ل واألكثر رغبة 
وتركي���زًا على تحقيق النتيجة المطلوبة منذ صافرة 
البداي���ة وحتى نهاية المب���اراة " الفتا الى أن الواقع 
يؤكد أن الحظوظ في الفوز تكون متس���اوية بنسبة 

50% لكال الفريقين قبل البداية .
و أكد الالع���ب أنه رغم الغيابات و خروج اثنين من 
العناص���ر األساس���ية عن الفري���ق ، إال أن الفريق 
قادر على إظه���ار أفضل ما لديه من أجل التتويج 
بالس���وبر ، متمنيا تحقيق أول بطولة تضاف إلى 
رصي���د إنجازات النش���امى مع انطالقة الموس���م 
الحالي ، و االستمرار في حصد األلقاب ، و الدخول 
لمعترك الدوري بروح البطل ، و التي ستساهم في 
مواصلة االنتصارات ، و إضافة لقب جديد يضاف 

للدوري و الكأس .
ف���ي المقابل أكد نجم و هداف ش���باب رفح يس���ار 
الصباحي���ن جاهزي���ة جميع الالعبين فني���ا و بدنيا 
ونفسيا ، لهذه المواجهة الصعبة، مشددا على أنهم 

لن يفرطوا بهذا اللقب، ف���ي ظل جاهزيتهم لهذه 
البطولة و لغيرها ، في إش���ارة منه لنهائي البطولة 
التنش���يطية أمام الغريم خدمات رفح ، و الموس���م 

الجديد . 
و قال الصباحين ل�"االستقالل" هذه البطولة ستكون 
دافعًا ايجابي���ًا للفريق للموس���م الرياضي الجديد 
ومحفزًا لألجهزة الفنية واإلدارية والالعبين" مشيرًا 
ال���ى أن هدفه���م الف���وز باللقاء و  تحقي���ق بطولة 
تعيد الزعيم لمنصات التتويج من جديد ، و إسعاد 
الجماهي���ر العاش���قة التي تعودت عل���ى التتويج 

باأللقاب .
هذا و س���يفتقد ش���باب خانيونس قائده حس���ن 
حنيدق ومهاجمه حازم شكش���ك لحصولهما على 
3 بطاقات صفراء ، و خروج أمجد أبو ش���قير و باسل 
أبو بطنين ، فيما لن يلعب مع الزعيم العباه س���عيد 
الس���باخي ومحمد أب���و هاش���م ، لحصولهم على 3 

بطاقات صفراء من الموسم الماضي .

عمان/ االستقالل: 
ظهر محمد بلح المحترف الفلسطيني في صفوف ذات راس األردني  ألول 
مرة رسميا بقميص فريقه الجديد ، حين شارك كأساسي في قيادة هجوم 
ذات راس أمام ش����باب األردن في األسبوع األول من دوري المناصير األردني 

للمحترفين ، والذي انتهي لمصلحة شباب األردن بهدفين دون رد .
وقدم بلح مستوي متميزًا بدنيا لكنه لم تسنح له فرص التسجيل في تراجع 
أداء فريقه . وانتقل بلح لصفوف ذات راس بحثا عن التألق برحلة االحتراف 
قادم����ا من األهلي األردني ، حيث يخوض بلح تحديًا جديدًا  إلثبات نجاعته 

برحلة احترافه .
و يعتبر بلح واحدا من أبرز المهاجمين الغزيين ، وسار على درب النجومية مع 

الصداقة وساهم بتتويجه بلقب الدوري الغزي.
و بدأ رحلة احترافه باألهلي األردني ، قبل أن ينتقل لذات راس .

 سوبر غزة
"الن�شامى" عينه على الثالثية و"الزعيم"
 يبحــث العــودة ملن�شــات التتويــج 

احتاد الكرة امل�شري 
يدر�س تلبية طلبات 

�شــالح

الفل�شطيني بلح 
يظهر يف الدوري 
االأردين للمحرتفني 
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غزة/ االستقالل:
 أعلنت وزارة الزراعة في غزة أنها سوف تسمح في مطلع 
سبتمبر القادم، باالس���تيراد الحر لبيض الدجاج الالحم 
ب���دون قيود ومحاصصات، مش���يرة إل���ى أن قرارها نابع 
من عملية تقييم معمقة لقط���اع الدواجن خالل الفترة 
القريبة الماضية. وقالت الوزارة في بيان وصل االستقالل 
نس���خة منه، إن القرار جاء بناء على توصيات ومخرجات 
العدي���د م���ن الن���دوات وورش العمل المكثف���ة التي 
عقدتها الوزارة مؤخرًا مع المختصين من وزارتي الزراعة 
واالقتص���اد الوطني، وم���ع أعضاء اللجن���ة االقتصادية 

للمجلس التشريعي، ومع التجار والمزارعين الرياديين.

وجاءت التوصيات بإلغاء نظام الحصص لمنع االحتكار 
للصوص من قبل الفقاس���ات والذي ب���دوره يؤدي الى 
الوصول الى العدي���د من المميزات أهمها الغاء الطبقة 
الوس���يطة التي تبيع الحصص )السماس���رة(، وتحسن 
جودة البيض الوارد بسبب المنافسة، فضاًل عن انخفاض 
التكلفة على المربين نتيجة انخفاض س���عر الصوص، 
وبالتالي انخفاض أسعار الدجاج للمستهلك مع الحفاظ 
على الجودة. وبررت الوزراة قرارها بأن آلية توزيع البيض 
عل���ى نظام الحص���ص تؤدي الي احت���كار الصوص من 
قبل البعض، وأدى لوجود سماسرة وسوق وسيطة بين 
أصحاب الفقاس���ات، الفتة إلى أن الكثي���ر من المربين 

وأصحاب الفقاسات طالبوا بفتح الحصص.
واك���دت ال���وزارة أن نظام الحص���ص أدى الي انخفاض 
جودة البيض بس���بب أن صاحب الحصة يريد المحافظة 
عليها بش���تى الس���بل، فضاًل عن محاولة عدد كبير من 

المستوردين تهريب البيض لزيادة حصته.
وأعلن���ت الوزارة عن آليتها عند فتح الحصص، من خالل 
اإلعالن ع���ن كميات البيض الواردة عب���ر صفحة الوزارة 
الرس���مية لمتابعتها من قبل المربين، وإلزام الفقاسات 
بالش���روط والمواصف���ات الصحية المطلوب���ة، والتقيد 
بالجودة المطلوب���ة في البيض، ومراقبة وضع الس���وق 

والتدخل إن لزم األمر.

غزة/ االستقالل:
قال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلس���طين 
طالل أب���و ظريفة إن حوارات القاه���رة التي جرت تناولت 
مس���ارين متالزمي���ن ولي���س متعاكس���ين )التهدئ���ة 
والمصالح���ة(. وذكر أبو ظريفة في تصري���ح له، أن كل ما 
أش���يع من بعد حوارات القاهرة يستهدف قطع الطريق 
للوصول إلى نتائج حول هذه الملفات، موضحًا أن "األشقاء 
في مصر انطلقوا من مبدأ تهيئة المناخات لعدم الوصول 
لفشل والسعي إلمكانية التوصل لرؤية مشتركة مشتقة 

من آراء الفصائل بشأن التهدئة والمصالحة".
وأش���ار أبو ظريف���ة إلى أنه أمام عدي���د التصريحات التي 
استمعنا لها من تهديدات بتوسيع دائرة العقوبات إلى 
ع���دم رفع العقوبات إلى تحميل المس���ؤوليات التهامات 
للقوى بأنها تبح���ث عن توقيع هدنة بأي ثمن، معتبرًا أن 
ه���ذه التصريحات تصعد األج���واء التوتيرية وتقطع أي 

جهود ممكنة في ملف المصالحة.
وأكد أن األساس السياسي الذي استند اليه بيان الفصائل 
هي المخاطر التي تهدد المش���روع الوطني، وأنه ال يمكن 

بالحالة الراهنة وال بالسياسة المتنفذة مجابهة التحديات 
والمخاطر وصفق���ة القرن. وأكد القيادي بالديمقراطية أن 
"جبهته ستعمل على خطين متوازيين، فعل كفاحي على 
األرض وفعل سياسي متحد لمواجهة هذه المخاطر، ومن 

يريد أن يكون جزءا من هذا فليتفضل.
وأشار إلى أن التهدئة ترتكز على نقاط لرفع الحصار دون 
أي ثمن سياس���ي، والفصائل الفلس���طينية تدير ملفها 
مع االشقاء المصريين بحكمة ومسؤولية وطنية عنوانها 

كيف يمكن لنا كسر الحصار.

االستقالل/ وكاالت: 
أكدت القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية على استمرار 
الجهود والعمل لتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية بين مختلف القوى 
والفصائل والفعاليات والشخصيات الوطنية، وتكثيف الجهود لتحقيق 
المصالحة بين طرفي االنقس���ام الفلسطيني, من خالل تنفيذ وتطبيق 
م���ا تم التوافق عليه في الحوارات الفلس���طينية منذ عام 2005 � 2011 
ولغاية اآلن, بهدف تحقيق الشراكة الوطنية في كل المؤسسات واألطر 

الفلسطينية.
وحذرت القيادة في بيان لها، من الدعوات والمبادرات المش���بوهة التي 
تطرحه���ا دوائر غربية وصهيوني���ة للهدنة بذريع���ة معالجة القضايا 
اإلنسانية، كمدخل الحتواء المقاومة وقطاع غزة الصامد في إطار مشاريع 
التهدئة والهدن���ة كغطاء لدفع الفلس���طينيين لالنخراط في خطوات 
صفقة القرن التي تس���تهدف إقامة دويلة في غزة على حساب حقوق 

شعبنا الوطنية والتاريخية.
وأك���دت على حق ش���عبنا العربي الفلس���طيني في اس���تمرار النضال 
والمقاومة بكل أش���كالها من أجل تحرير وطنه من االحتالل الصهيوني, 
ومواجه���ة ورف���ض كل الخطوات التي تمس حق ش���عبنا في المقاومة 
والتمس���ك بكامل الحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا، في ظل المخاطر 

التي تحدق بقضيته وخاصة »صفقة القرن«.
ودعا التحالف كل القوى والفصائل والهيئات والفعاليات والشخصيات 
الفلس���طينية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة 
والخطيرة التي تواجه قضيتنا وشعبنا, والتصدي لمحاوالت تمرير صفقة 
القرن تحت مس���ميات مختلفة, ومواجهة كل الضغوطات واالشتراطات 
الصهيونية والغربية والرجعية العربي���ة, والحرص على وحدة الموقف 

الفلسطيني في مواجهة هذه التحديات.
كما دعا اللجنة التحضيرية لبدء خطوات إعادة تش���كيل مجلس وطني 
توحي���دي بمش���اركة كل الق���وى والفصائ���ل والهيئ���ات والفعاليات 
والش���خصيات وممثلي شعبنا في كل التجمعات الفلسطينية استنادًا 
إلى ما تم االتفاق عليه بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية حيث ما أمكن, 
به���دف إع���ادة بناء منظمة التحرير الفلس���طينية على أس���س وطنية 
وديمقراطية اس���تنادًا للميثاق الوطني الفلس���طيني وبرنامج المقاومة 

لالحتالل.
ووجهت القيادة المركزية التحية ألبناء ش���عبنا في قطاع غزة الصامد, 
وأبرقت بالتحية ألبطال مس���يرات العودة والطائرات الورقية والبالونات 
الحارقة, وأكدت على مواصلة النضال من أجل حماية الحقوق الفلسطينية 

وفك الحصار الظالم عن القطاع.

غزة/ االستقالل:
نظمت بلدية الزهراء مبادرة توعوية حول صحافة المواطن تحت اسم 
»المواطن الصحفي« في مقر البلدية في مدينة الزهراء وس���ط قطاع 
غزة، وذلك بالتعاون مع عدد من النش���طاء الش���باب ومختصين في 

الصحافة واإلعالم والقانون.
وأك���دت البلدية ف���ي تصريح لها، أن المبادرة التي تس���تهدف في 
المرحل���ة األولى الفتيات من س���ن )18-22(، وف���ي المرحلة الثانية 
الش���باب من ذات الفئة العمرية ، تهدف إلى رفع كفاءة فئة الشباب 
في نقل قصة أو خبر للجمهور عبر وس���ائل التواصل االجتماعي مع 
الح���رص على القواعد األساس���ية للعمل الصحف���ي إضافة للقواعد 
المهنية واألخالقية ف���ي عملية نقل األخبار وتداولها عبر وس���ائل 

اإلعالم الجديد .
وأوضحت أنه سيتم تدريب المشاركين على عدة محاور أهمها مبادئ 
التصوير والص���ورة الصحفية، والخبر والتقري���ر الصحفي ، وكيفية 
التعامل الصحيح مع وسائل التواصل االجتماعي ، إضافة ألخالقيات 
المهنة ومفاهيم قانونية تهم النشطاء على وسائل اإلعالم الجديد.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
 ش���نت قوات االحتالل يوم أمس حملة اعتقاالت واسعة في 
الضفة الغربية طال���ت 27 مواطنا. وتخلل عمليات االعتقال، 
ان���دالع مواجهات بين الش���بان وجيش االحت���الل بمدينة 
الدوحه غرب بيت لحم، كما جرى س���حب تس���جيل كاميرات 
المراقب���ة لعدد من المحالت التجاري���ة بمدينة البيرة . وزعم 

جيش االحتالل، أنه صادر س���الحًا من ن���وع "كارلو" في بيت 
لح���م، وتعرضت قواته إللقاء عبوة محلية في قرية بيت ريما 
ب���رام الله دون إصابات. وعرف من بين المعتقلين براء عصام 
ريحان21عاما من بلدة تل غرب نابلس وهو طالب في جامعة 
النجاح، وحمزة طبنجة من خلة العامود بمدينة نابلس، وفاروق 
عبيسي من بلدة بيت دجن شرق نابلس، واحمد ابو غليون من 

مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، واحمد سلمان سمحان من 
حي المعاجين بنابلس، باإلضافة إلى أمين عبيد من بلدة كفر 
قدوم ش���رق قلقيلية، وسامر صبحي الريماوي، من بيت ريما 
غرب رام الله، وسيف شريم من بيت ساحور، وسعيد الياس 
من بيت لحم، ومصعب منير رضوان، وخضر يوس���ف عوض، 

ومحمد عيسى بحر، وعبد الله بسام الطيط من بيت أمر.

تحالف قوى المقاومة 
الفلسطينية يدعو إلى 

المصالحة والوحدة الوطنية

بلدية الزهراء تنظم مبادرة 
توعوية حول »صحافة المواطن«

الزراعـة بغـزة تسمــح باالستيــراد الحـر للبيـض

 الديمقراطية: الفصائل تدير حوارات التهدئة 
بحكمة وتهديد غزة بعقوبات "معيب"

حملــة اعتـقــاالت واسعـــة فـي الضفـة

االحتالل يعتقل أسيرًا مقدسيًا لحظة اإلفراج عنه

ا من البلدة القديمة بالخليل ا دولّيً االحتالل يطرد وفدًا برلمانّيً

 االحتالل يمدد 
اعتقال »خاطر« 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعادت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أمس األربعاء اعتقال 
األسير المقدسي عبادة س���مير يوسف نجيب )20 عاًما( 

لحظة اإلفراج عنه من سجن "ريمون" الصحراوي.
وأوضح رئيس لجنة أهالي األس���رى المقدس���يين أمجد 
أبو عصب أن مخاب���رات االحتالل أعادت اعتقال األس���ير 

نجيب لحظة تحرره من سجن "ريمون" بعد أن أمضى مدة 
محكوميته البالغة سبعة أشهر.

وأش���ار إلى أن سلطات االحتالل س���لمت شقيقي األسير 
بالغات لمراجعة المخابرات في مدينة القدس المحتلة.

وكان عبادة اعتقل بتاريخ 2018/2/20، وسبق له أن اعتقل 
عدة مرات وأبعد عن مدينة القدس لعدة أش���هر، وهو من 

سكان البلدة القديمة.
يذكر أن س���لطات االحت���الل أعادت مؤخ���ًرا اعتقال عدد 
من األس���رى المقدس���يين فور اإلفراج عنهم من سجون 
االحتالل، وحولتهم للتحقيق في "المس���كوبية"، ومن ثم 
أفرجت عنهم بش���روط، وذلك بهدف قت���ل فرحة أهالي 

األسرى باإلفراج عن أبنائهم والتنغيص عليهم.

الخليل/ االستقالل: 
طرد جنود االحتالل اإلس���رائيلي، امس األربعاء، 
ا كان في زيارة تضامنية مع  ���ا دولّيً وفًدا برلمانّيً
سكان البلدة القديمة في الخليل، ومنعوهم من 

إتمام زيارة نظموها لشوارع وحارات البلدة.

وقال عيسى عمرو، مدير مؤسسة العمل من أجل 
ا  الس���الم والعدالة الدولية: إن 11 عضًوا برلمانّيً
تشيليًا كانوا ينظمون زيارة لعدد من األحياء في 
البلدة القديمة بالخليل، وتمكن الوفد من زيارة 
المس���جد اإلبراهيمي وحارة الساليمة والبركة 

والمدرسة اإلبراهيمية وشارع الشهداء.
وبي���ن أن جنود االحت���الل أحاط���وا بالوفد لدى 
دخول���ه إلى حي ت���ل الرمي���دة، ومنعوهم من 
الدخول وطردوه���م بذريع���ة أن الحي منطقة 

عسكرية مغلقة.

االحتالل ُيخطر..م�ستوطنون  يقتحمون..

مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وقال���ت مصادر مقدس���ية إن المس���توطنين 
اقتحموا المس���جد في الفت���رة الصباحية من 
جهة باب المغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية 
في المس���جد قبل الخروج من���ه من جهة باب 

السلسلة.
وشهد المسجد تواجدًا للمصلين وطلبة العلم 
الذين تصدوا لالقتحام ومنعوا المستوطنين 

من التجول بحرية في الباحات.
ويقتحم المستوطنون باحات األقصى بشكل 
ش���به يومي بغرض ف���رض واقع التقس���يم 
الزماني والمكاني للمس���جد وتهويد المدينة 

المقدسة.

وذك���رت مصادر محلي���ة أن االحتالل 
وزع إخط���ارات عن���د دوار الفردي���س 
تتضمن وضع اليد على أماكن متناثرة 
وس���ط تجمع س���كني في بيت تعمر 
الستخدام عسكري، مش���يرة إلى أنه 
تم إعط���اء األهالي مدة س���بعة أيام 
المحاكم  إلح���دى  االعتراض  لتقديم 

اإلسرائيلية.
يذكر أن هذا اإلجراء التعسفي يمثل 
خرقا التفاقية جنيف، ويشكل خطًرا 
على حياة األهال���ي من خالل إمكانية 
وضع أكش���اك او أبراج عسكرية وهذا 

غير قانوني.

رام الله/ االستقالل: 
م���ددت محكمة االحتالل العس���كرية في س���جن "عوفر"، امس 
األربعاء، اعتقال األس���يرة لم���ى خاطر )42 عاما( للم���رة الثامنة 
بذريعة اس���تكمال اإلجراءات القضائية، لمدة ثمانية أيام، فيما 
أرجأت النظر في قضية األسيرة سوزان العويوي )40 عاما( حتى 
العاشر من تش���رين األول/ أكتوبر 2018. وبين نادي األسير، في 
بيان له، أن األس���يرة خاط���ر اعتقلت في ال�رابع والعش���رين من 
تموز/ يوليو الماضي وهي أم لخمسة أبناء، فيما اعتقلت األسيرة 
العويوي في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي وهي أم ألربعة 
أبناء، علما أن األس���يرتين تعرضتا لتحقي���ق قاس ومكثف في 

معتقل "عسقالن".
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االستقالل/ وكاالت: 
شرع عداء ماراثون س����ابق في تطبيق نظام صحي ورياضي، بعد أن 
زاد وزنه عن 250 كغم، بسبب استسالمه لتناول الوجبات السريعة، 

والتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.
وكان كري���س الركين )63 عامًا(، في الثالثة والعش���رين من عمره 
عندما شارك في أول ماراثون في 1982، عندما كان وزنه ال يتعدى 

88 كغم.
إال أن حياته بدأت تأخذ منحى آخر غير صحي، عندما داوم على تناول 
الوجبات الس����ريعة، ولم يعد مهتمًا كثيرًا بالتمارين الرياضية، مما 

جعله يكسب الكثير من الوزن في زمن قياسي.
وبع����د أن فاض به الكيل، قرر كري����س، ان الوقت قد حان ليضع حدًا 
لمش����كلته مع زيادة الوزن، وبدأ أخي����رًا باتباع نظام غذائي ورياضي، 
للتخلص من الوزن الزائد، وتمكن حتى اآلن من خسارة نحو 70 كغم 

من وزنه، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
ويخطط كريس للمش����اركة في ماراثون ويلز الكبير في 2022، وهو 

واثق في قدرته على الوصول إلى الوزن المثالي بحلول ذلك الوقت.
ويت����درب كري����س على الس����باحة المفتوحة باإلضاف����ة إلى الجري، 
ويهدف إلى الس����باحة لمس����افة 130 كيلومترًا لصالح المؤسسات 
الخيرية قبل أن يكون قادرًا على المش����اركة في س����باقات الماراثون 

من جديد.

من عداء ماراثون إلى 
بدين بوزن 250 كغم

االستقالل/ وكاالت:
اكتش���ف علماء اآلث���ار قناعا 
جصيا قديما يعتقد أنه يصور 
 Pacal the« وجه حاكم المايا

Great« )باكال األعظم(.
األثري���ة  القطع���ة  وتتمي���ز 
الرائعة، التي تعود إلى القرن 
الس���ابع، بأنها ال تشبه معظم 
الكن���وز المكتش���فة، حي���ث 
أنها تجّس���د معالم الملك في 
ش���يخوخته، مع وجود خطوط 

التجاعيد واضحة.
وتولى باكال منصب الحكم في 
عمر الثانية عش���رة، بين عامي 
615-683 ميالدي، حتى وفاته 

عن عمر يناهز ال� 80 عاما.
واكتش���ف علم���اء المعه���د 
لألنثروبولوجي���ا  الوطن���ي 

والتاريخ )INAH(، القناع أثناء 
عملي���ات التنقي���ب في موقع 
يقع  الذي  األثري،   Palenque

في والي���ة Chiapas الجنوبية 
على الحدود مع غواتيماال، في 

الغابة المكسيكية.

لندن/ االستقالل: 
يعاني ش����اب بريطاني من حالة صحية نادرة، 
أجبرته على االقتصار على تناول شرائح الدجاج 

ورقائق البطاطس مدة عقدين من الزمن.
يعاني ري����ان هوارث من اضطراب الش����هية، 
جعله يتناول ش����رائح الدج����اج، والمعكرونة 

والنقانق منذ أن كان في سن الرابعة.
وبعد زهاء 17 عامًا من المعاناة، وبعد محاوالت 
والدته إلقناعه بتناول وجبات مختلفة، تمكن 
ريان من تن����اول أول وجبة مختلفة مكونة من 

الخضار من تلقاء نفسه.

وبذل والدا ريان قصارى جهدهما لعالج حالته 
الصحية، وإقناع����ه بتغيير نظام����ه الغذائي 
الفقي����ر الذي ق����د يؤدي إل����ى عواقب صحية 
وخيمة، إال أن محاوالتهما باءت بالفشل حتى 
عثر الش����اب على المعالج الذي أقنعه بتذوق 

أطعمة أخرى.
وبع����د ش����هر واحد فق����ط من إدخ����ال أطباق 
ووجبات جديدة على نظامه الغذائي، تحسنت 
صحة ريان، وازدادت لديه مس����تويات الطاقة، 
وتعافى من الش����حوب الذي كان يعاني منه، 

وفق صحيفة ميرور البريطانية. 

بوكوتا/ االستقالل: 
نشرت وسائل إعالم عالمية، صورة غريبة لشاب كولومبي 
)22 عاما(، قطع أنفه وأذنيه ووش����م كام����ل عينيه، في 

واقعة هي األولى من نوعها في هذا البلد.
وقالت صحيفة ديلي ميل، إن الشاب الكولومبي، إيريك 
ينير هينكاب����ي راميرز، الملقب بالجمجم����ة، اعترف أنه 
منذ الطفولة كان يعش����ق الجماجم، ولكنه لم يس����تطع 
تغيير مظهره ليتش����به بالهيكل العظمي، إال بعد وفاة 
والدته، التي لم تكن موافقة على مثل هذا »التعديل في 

الجسم«، وأجرى أول عملية »تجميل« منذ عامين.
ومنذ ذل����ك الحين، قام »الجمجم����ة« بقطع جزء كبير من 
أنفه وأذنيه. كما عمل ش����قا بلسانه ولونه بالرمادي )لون 
الموتى(، وقام بوش����م عينيه وأحاطهما بهالة من اللون 
األس����ود أيضا مقلدا محاجر العيون، ووش����م وجهه عن 

الفكين ليظهر كما في الجمجمة البشرية.
وحلق الكولومبي رأس����ه بش����كل كامل ليعرض الوشوم 

المرسومة عليها.
وأصب����ح »جمجمة« ش����خصا ملفتا للنظر وج����ذب انتباه 

الصحافة المحلي����ة وكثيرا من االنتق����ادات الحادة ألنه 
»شوه« نفس����ه. ويعترف الشاب الكولومبي بنفسه، بأنه 
ال يكترث لالنتقادات وال يهمه رأي اآلخرين، وأن معجبيه 
يتابعونه في الش����وارع وغالبا ما يتصورون معه. وش����رح 
»جمجمة« بأنه أراد دائما التشبه بالهيكل العظمي ألنه: 

»هكذا هو شكل الناس تحت الجلد وبعد الموت«.
وه����و يعتق����د أن انتقاده ش����يء غبي، ويش����به »انتقاد 
النساء اللواتي يقمن بعمليات تجميل بتكبير صدورهن 

وأردافهن بمساعدة زرع السيليكون«.

االستقالل/ وكاالت: 
انتش���ر توج���ه جديد أطل���ق عليه اس���م "غونغ 
بانغ" على مواقع التواص���ل االجتماعي في كوريا 
الجنوبية، حيث يبث الكثير من األشخاص مقاطع 
مباش���رة تظهرهم يدرس���ون في صمت ساعات 

طويلة.
 وتعتب���ر ه���ذه المقاطع ذات محت���وى ترفيهي 
للكثير من المتابعين في كوريا الجنوبية، ويجذب 

كل مقطع  آالف المشاهدين.
وبدأ هذا التوجه باالنتش���ار في البالد منذ أشهر 
بعدما حقق الش���اب بوت نو غام، نجاحًا كبيرًا على 

يوتيوب، عبر بثه مقاطع مباشرة يظهر فيها وهو 
يدرس لمدة تصل إلى 7 س���اعات في كل مقطع، 
وحصلت قناته عل���ى اليوتيوب عل���ى 342 ألف 

مشتركًا، وحظيت مقاطعة بماليين المشاهدات.
ويعزو بعض المتابعي���ن، إقدام البعض على بث 
هذه المقاطع الحية على اإلنترنت، إلى رغبتهم في 
إثبات جديتهم في الدراسة، في حين قرر آخرون 

استخدام هذه المقاطع للتحفيز على الدراسة.
وحسب موقع "أوديتي سنترال" اإللكتروني، ُحمل 
أكثر من 4  آالف فيديو مماثل في كوريا الجنوبية  

على موقع يوتيوب هذا العام. 

لندن/ االستقالل:
نشر أحد مستخدمي "فيسبوك" قصة زفاف قد يكون األكثر جنوًنا 
هذا العام، تضمنت منش���ورًا لعروس زعم أنها ابنة عمه، كانت قد 
نشرته على أحد غروبات الفيسبوك المغلقة، أعلنت من خالله عن 
إلغاء حفل زفافها بس���بب رفض المدعوين مساعدتها بدفع أكثر 

من نصف كلفته.
وبدأت العروس المجهولة منش���ورها بأنها وببالغ األس���ف تعلن 
إلغ���اء زفافها قبل 4 أيام من موع���ده المقرر، مبينة انفصالها عن 
خطيبها بسبب "مشاكل حديثة غير قابلة لإلصالح"، وفًقا ألقوالها، 
وروت تفاصي���ل لقائها به عندما كان عمرها 14 عاًما، وخطوبتهما 
بع���د 4 س���نوات بخاتم بلغ���ت قيمت���ه 5000 دوالر، وفًقا لموقع 

"فوكس نيوز".
وأكدت العروس أنها نجحت مع خطيبها بجمع مبلغ 15 ألف دوالر 
مع الوقت إلنفاقه على حفل زفافهما، قبل أن يكتش���فا أن العرس 
س���يكلفهما أكثر من 60 ألف دوالر، ما دفعها لمطالبة المدعوين 
ب���أن يدفع كل منه���م 1500 دوالر، وكتبت: "كان كل ما طلبناه هو 

القليل من المساعدة من العائلة واألصدقاء".
ويب���دو أن العروس وجدت رغبتها معقول���ة للغاية، إذ إنها طلبت 
كذلك من وصيفة الش���رف دف���ع مبل���غ 5000 دوالر، ومن والدي 
العري���س دفع مبلغ 3000 دوالر، وقال���ت: "كان األمر واضًحا، إذا لم 
تساهم بدفع مبلغ لمساعدتنا، لن تكون مدعًوا لحفل زفافنا الذي 

لن يتكرر مرة أخرى".

اكتشاف قناع نادر من القرن السابع لحاكم المايا!

يتناول شرائح الدجاج لعشرين 

عامًا بسبب حالة صحية نادرة

يحققون شهرة على اإلنترنت

 بفضل الدراسة لساعات طويلة

عروس تلغي زفافها 
بعد رفض ضيوفها 
دفع نصف الكلفة

شاب يبتر أنفه ويقطع أذنيه بعد وفاة والدته!


