
غزة / سماح المبحوح:
تواص���ل الحكوم���ة اإلس���رائيلية بإش���راف اإلدارة 

االمريكي���ة حياكة المخطط���ات ضد وكالة 
"أونروا"  الفلس���طينيين  وتش���غيل  غوث 
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األجهزة األمنية بالضفة تالحق أسرى 
محررين وتواصل اعتقال آخرين 

الضفة المحتلة/ االستقالل: 
يواصل جهاز المخاب����رات العامة في الضفة 
الغربي����ة االعت����داء على األس����رى المحررين 
وكوادر حركة الجهاد اإلس����المي في الضفة، 
والت����ي كان آخره����ا مالحقة األس����ير المحرر 
محم����د زكي ب����داح من مخيم عس����كر، حيث 
اقتحم عناصر المخابرات مكان عمله. وأفادت 

مصادر محلية، أن عناصر المخابرات اقتحموا 
مقر عمل المحرر بداح، لكنهم لم يجدوه في 
المكان. ه����ذا وال تزال أجهزة أمن الس����لطة 
تعتقل األسرى المحررين سالمة عبد الجواد، 
رياض دعدس، أحمد دعدس، أحمد مرش����ود، 
معتصم رفاعي، صهيب بس����ام الس����عدي، 

حارث يوسف فسيسي.

بيت لحم/ االستقالل:
هدمت جرافات االحتالل فجر أمس االثنين ثالثة منازل في بلدة الولجة ش���مال 
غرب���ي محافظة بيت لحم، فيما هدمت مس���كنا في منطقة مس���افر يّطا جنوب 

الخليل جنوب الّضفة الغربية. وأفادت المصادر بهدم قّوات االحتالل 
عددا من منازل المواطنين في الولجة بعد س����اعات من إمهال أصحابها 

االحتالل يهدم 4 منازل 
قرب  بيـت لحم والخليل 

األسير عدنان يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لليوم الثالث
جنين/ االستقالل:

قالت مؤسس���ة مهجة القدس ي���وم أمس االثنين 
إن القيادي األس���ير خضر عدنان محمد موسى )40 
عاًم���ا( بدأ يوم األح���د إضراًبا مفتوًح���ا عن الطعام، 

رفًضا الس���تمرار اعتقاله التعس���في، مطالًبا بحقه 
المش���روع في اإلفراج عنه. وأوضحت المؤسسة في 
بيان صحف���ي أن قوات االحتالل اعتقلت الش���يخ 
عدنان بتاريخ 2017/12/11، ووجهت له عدة تهم 

تحريضية، ومنذ ذلك الحين عقدت عدة جلس���ات 
تمديد له، وهو على موعد يوم غٍد االربعاء مع جلسة 

محاكمة جديدة. وأش���ارت إلى أن قوات 
االحتالل عمدت لتجنب اعتقال الشيخ 

مدارس »أونروا«
 في القدس.. تهويد 

بلباس جديد!

غزة/ محمود عمر:
فوق أي اعتبار وتحت أي ظروف، يستمر رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس بمنح التنسيق األمني مع 

االحتالل اإلسرائيلي قدسية مطلقة، رغم كافة الجرائم 
المستمرة التي يمارسها هذا الكيان بحق 
شعبنا الفلسطيني وأرضه وحقوقه. وبينما 

اخلليل/ اال�ستقالل: 
ق��وات  بر�سا���ص  �س��اب  ا�ست�سه��د 
االحت��الل اال�سرائيلي م�ساء االثنني، 
قرب م�ستوطن��ة "كريات اأربع" �سمال 

�سرق اخلليل جن��وب ال�سفة الغربية 
تنفي��ذه  حماول��ة  بزع��م  املحتل��ة، 
عملية طع��ن. واأف��ادت وزارة ال�سحة 
با�ست�سهاد وائ��ل عبدالفتاح اجلعربي 

ق��وات  اإط��الق  عاًما( عق��ب   36(
االحتالل النار عليه، قرب م�ستوطنة 

اأربع" باخلليل، ما  "كري��ات 
اأدى ال�ست�سهاده.

بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن 

استشهاد شاب برصاص االحتالل شرق الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون 
باحات األقصى بحراسة مشددة

األوقاف: أكثر من 95 اعتداء على
 األقصى واإلبراهيمي بأغسطس

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم مس���توطنون متطرفون بحماية مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلية 
يوم أمس االثنين المس���جد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تزامًنا مع 
قيام »جماعات الهيكل« المزعوم لمهرجان تهويدي في منطقة القصور األموية 

»التنسيق األمني« الوظيفة المقدسة لعباس! اأ�سعار »القرطا�سية«.. 
نار تلتهم جيوب 

اأولياء الأمور! 
غزة/ دعاء الحطاب: 

دفعت الظروف االقتصادية 
الت���ي  الصعب���ة 
2يعيشها المواطن  2

2 2

2 2

نادي األسير: االحتالل 
يواصل التضييق على األسرى

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس نادي األسير قدورة فارس، إن إدارة معتقالت االحتالل 
بدأت بتنفيذ سياسة األرض المحروقة بالتضييق على األسرى، 

منظمة حقوقية: قرار وقف تمويل »أونروا« 
اعتداء جسيم على الحقوق الفلسطينية

لندن/ االستقالل:
قال���ت المنظم���ة العربية لحقوق اإلنس���ان في بريطاني���ا، إن قرار 
اإلدارة األمريكي���ة بوقف تمويل وكالة إغاثة وتش���غيل الالجئين 

االحتــالل يزعــم إحبــاط
 خطف جندي خطط لها أسير

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زعمت إدارة مصلحة السجون اإلس���رائيلية االثنين أنها تمكنت من إحباط 

خطف جندي جرى التخطيط لها من داخل سجن »جلبوع« وذلك 
لغايات اإلفراج عن أس���رى. ونقلت صحيفة »هآرتس« العبرية 

احلايك : 90 % 
من الن�ساطات 

القت�سادية بغزة 
مهددة بالتوقف
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) APA images (        انت�سار قوات االحتالل يف مكان ا�ست�سهاد ال�ساب  وائل اجلعربي يف اخلليل اأم�ص

غزة/ االستقالل: 
أك���د عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي د. محمد الهندي، أن 

صفقة القرن تطبق عمليًا على األرض وال ضرورة إلعالنها أو التوقيع 
عليها اآلن، مش���ددا على أن االحتالل على يقين أنها سيخرج خاسر 

د. الهندي: »صفقة القرن« 
تطبق عمليا على األرض وال 
اتفاق سياسي مع االحتالل 

فصائل: قبول عباس 
»الكونفدرالية« تصفية 
للثوابت الفلسطينية 

غزة/ قاسم األغا: 
عّب���رت فصائل فلس���طينية ع���ن رفضه���ا القاطع 

للتصريح���ات األخي���رة الت���ي أدلى بها 
رئيس الس���لطة الفلس���طينية، محمود 
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 القدس المحتلة/ االستقالل:
اس���تنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد 
األقصى المبارك الشيخ محمد حسين، إقامة ما يسمى بجماعات الهيكل، 
مهرجان تهويدي في منطقة القصور األموية جنوب المس���جد األقصى 

المبارك، بمشاركة حاخامات يهود، ومئات المتطرفين.
وبين المفتي حسين في بيان له يوم أمس، أن إقامة مثل هذه المهرجانات 
حول المسجد األقصى المبارك وعلى أسواره، ما هي إال إجراءات تهويدية 
وعنصرية تفرضها س���لطات االحتالل على المس���جد األقصى المبارك، 
وتهدف بالدرجة األولى إلى س���لخ القدس عن إسالميتها وعروبتها، من 
خالل تحويلها إلى صاالت رقص ومنص���ات لالحتفاالت والمهرجانات، 
وتفوح من هذه اإلجراءات رائحة العدوان الذي يستهدف وجود مسرى 

رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والمس بقدسيته وإسالميته.
وطالب أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الش���عب الفلسطيني وقضيته 
العادلة، والعمل على بذل الجهود الحثيثة لوضع حد فاعل وفوري لهذه 
االنتهاكات الجس���يمة لحرمة المس���جد األقصى المبارك والمقدسات 
الفلس���طينية، وفضح ممارس���ات االحتالل في المحافل الدولية، وردعه 
ومناصريه عن تزوير التاريخ اإلس���المي والعربي في القدس وفلسطين 

بعامة.

 القدس المحتلة/ االستقالل:
 أطلق نش���طاء فلس���طينيون من القدس وأراضي ال�1948، حملة لدعم 
الرباط والتصدي القتحامات المستوطنين للمسجد األقصى المبارك، ردا 
على ما تسمى جماعة "طالب ألجل الهيكل" التي تنظم تلك االقتحامات 

للمسجد.
ودعا القائمون على الحملة إلى مش���اركة واس���عة عب���ر مواقع التواصل 
االجتماعي لدعم األقصى، قائلين إنهم أطلقوا حملتهم "ردا على جبهة 

الباطل جماعة طالب ألجل الهيكل".
وأضاف���وا في بيان لهم، "نوجه القلوب واألنظ���ار نحو القدس واألقصى 
عبر إطالق حملة ألصحاب الحق في كل العالم تحت اسم )طالب_ألجل_

األقصى(".
وكانت ما تس���مى منظمة "طالب ألجل الهيكل" دعت أنصارها وجمهور 
المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد، خالل االحتفال 

برأس "السنة العبرية" التي تصادف هذا الشهر.
ونشرت هذه المنظمة المتطرفة دعواتها وإعالناتها عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، وجاء في بعض ملصقاتها دعوة للتوجه إلى اقتحام األقصى 

خالل "عيد رأس السنة" بدل السفر إلى الخارج لقضاء اإلجازة.
وق���ال رئيس المنظم���ة المتطرف طل كوفل إن: "هذا النش���اط مقدمة 
لنش���اطات عديدة وكبيرة قادمة من أجل زيادة أعداد اليهود في )جبل 

الهيكل(".

رام الله/ االستقالل:
قال وزير األوقاف والش���ؤون الدينية يوسف ادعيس إن 
ش���هر آب/ أغسطس المنصرم شهد أكثر من95 انتهاًكا 
واقتحاًما إسرائيلًيا للمسجد األقصى المبارك واعتداء على 

المرابطين فيه وسدنته.
وأوضح ادعيس في بيان وصل االس���تقالل نس���خة منه، 
أن ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي واصلت انتهاكاتها في 
األراض���ي الفلس���طينية المحتلة، وعاصمته���ا القدس 

المحتلة والمسجدين األقصى واإلبراهيمي.
واعتب���ر إغالق المس���جد األقصى الش���هر الماضي ومنع 
المصلي���ن من الص���الة فيه وتفريقهم بالق���وة ما هو إال 
خطوة متسلسلة سبقها عدة إغالقات واعتداءات يهدف 
االحتالل م���ن خاللها إلى تمرير نهج اإلغالق كسياس���ة 

تشابه االقتحامات اليومية. 
وأضاف أن االنتهاكات اإلسرائيلية أصبحت تنحو باتجاه 
ليس الس���يطرة الكاملة عليه فحسب وإنما على محيطه 

أيًضا في س���لب واض���ح لألراضي الوقفي���ة ولممتلكات 
المسلمين تحت حجج وذرائع مرفوضة جملة وتفصيال.

وأكد أن األقصى بس���احاته، ومحيطه هو وقف إس���المي 
خال���ص ال يمكن بحال تغيير هذه الحقيق���ة بقرارات أو 
بقوة الس���الح، وما تشهده س���احة البراق يصب في ذاك 
االتجاه من شرعنة للصالة المختلطة وتغيير في معالمها 

واستحداثات فيها لتغيير وجه التاريخ واسالميته.
وأش���ار إلى االس���تهداف المتواصل للقص���ور األموية 
ومنطقتها، حيث شهد الشهر المنصرم قيام مستوطنين 
بعرب���دات واحتفاالت عندها، واالس���تهداف المتواصل 
لسلوان من منظمات استيطانية وحكومية لوقوعها على 

بوابة المسجد األقصى.
ولفت إل���ى أن االحت���الل واصل خ���الل آب التعدي على 
مقبرة باب الرحمة واعتقاله لس���تة مقدس���يين تصدوا 
لمس���توطنين أدوا صلوات تلمودية بالمقبرة، وبس���بب 
تواجدهن في "باب الرحمة" داخل األقصى أبعد االحتالل 

8 فلس���طينيات عن المس���جد ل� 14 يوًم���ا ومدد اعتقال 
اثنتي���ن. وفي المس���جد االبراهيمي، من���ع االحتالل رفع 
اآلذان ل� 53 وقًتا، وأغلقه بالكامل في التاس���ع من الشهر 
الماضي، كل ذلك وس���ط الحص���ار والحواجز والتفتيش 
المذل واستحداثه لبوابة إضافية، وقيام مستوطن بوضع 
سلم حديدي على الكور األول من الجهة الغربية لمنطقة 
االسحاقية، وقيام ضباط من جيش االحتالل بطرد موظفي 
لجن���ة اإلعمار التابعي���ن ألوقاف الخليل خ���الل إدائهم 

لعملهم اليومي.
وبي���ن ادعيس أن االعت���داءات واالقتحام���ات للمقامات 
اإلس���المية سياسة يتبعها قطعان المستوطنين ما بين 
فت���رة وأخرى، وكانت في قرية عورتا جنوب نابلس، حيث 

أدًوا طقوًسا دينية في مقام "العزير".
وندد بسياسة االحتالل تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه 
ومقدساته، داعًيا إلى وقفة جادة ُتلجم المحتل وسوائبه، 

وُتعيد األرض لعروبتها وإسالميتها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
متطرف���ون  مس���توطنون  اقتح���م 
بحماية مشددة من شرطة االحتالل 
اإلس���رائيلية ي���وم أم���س االثنين 
المس���جد األقص���ى المب���ارك م���ن 
جهة باب المغارب���ة، تزامًنا مع قيام 
»جماعات الهيكل« المزعوم لمهرجان 
تهويدي في منطقة القصور األموية 

جنوبي األقصى.
الحماية  االحت���الل  ش���رطة  ووفرت 
ه���ؤالء  القتحام���ات  الكامل���ة 
المس���توطنين ب���دًء م���ن دخولهم 
عبر باب المغاربة الس���اعة السابعة 
والنص���ف صباًح���ا، وتجوله���م في 
باحات األقص���ى وانتهاًء بخروجهم 

من باب السلسلة.
وأف���اد مس���ؤول العالق���ات العامة 
واإلعالم باألوقاف اإلسالمية بالقدس 
المحتل���ة ف���راس الدبس، ب���أن 59 
مس���توطًنا بينه���م 7 م���ن عناصر 
المسجد  اقتحموا  مخابرات االحتالل 
استفزازية  جوالت  ونظموا  األقصى، 

في باحاته بحراسة أمنية مشددة.
وأوض���ح أن المس���توطنين تلق���وا 
ش���روحات عن »الهي���كل« المزعوم 
وحاول  باألقص���ى،  خالل تجوله���م 
بعضه���م أداء طقوس تلمودية في 

باحات���ه. وواصلت ش���رطة االحتالل 
األمنية  وإجراءاتها  قيوده���ا  فرض 
عل���ى دخ���ول المصلي���ن لألقصى، 
هوياته���م  بع���ض  واحتج���زت 

الشخصية عند األبواب.
وكانت ما تس���مى ب�منظمة »طالب 
ألج���ل الهي���كل« دع���ت أنصاره���ا 
وجمهور المستوطنين الى المشاركة 
الواس���عة ف���ي اقتح���ام المس���جد 
األقص���ى المبارك، خ���الل االحتفال 

أيلول/  العبرية« في  الس���نة  »برأس 
سبتمبر المقبل.

وسمحت شرطة االحتالل »لجماعات 
الهي���كل« بإقامة مهرجان تهويدي 
مس���اء االثنين بعنوان »يوم الخلق«، 
في منطق���ة القصور األموية جنوبي 

األقصى.
واعتبرت شخصيات دينية مقدسية، 
إقامة االحتفال التهويدي في منطقة 
القص���ور األموية، اعتداًء صارًخا على 

الوقف اإلسالمي وانتهاًكا التفاقية 
»اإلستاتيكو«.

المس���جد األقصى يومًيا  ويتعرض 
)ع���دا الجمعة والس���بت( لسلس���لة 
انته���اكات واقتحام���ات م���ن قبل 
اليهودية  والجماعات  المستوطنين 
المتطرف���ة وعل���ى فترتين صباحية 
ومس���ائية، فيما ت���زداد وتيرة تلك 
األعياد  فت���رة  االقتحام���ات خ���الل 

اليهودية.

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقصى بحراسة مشددة

األوقاف: أكثر من 95 اعتداء على األقصى واإلبراهيمي بأغسطس

المفتي يستنكر إقامة مهرجان 
تهويدي جنوب األقصى

نشطاء يطلقون
 حملة لدعم األقصى

رام الله/ االستقالل: 
قال رئيس نادي األس���ير قدورة ف���ارس، إن إدارة 
معتقالت االحتالل بدأت بتنفيذ سياس���ة األرض 
المحروق���ة بالتضييق على األس���رى، والتي جاءت 
بتوصي���ات من وزي���ر األمن الداخل���ي في حكومة 

االحتالل جلعاد أردان.
وأض���اف فارس في بيان صادر عن نادي األس���ير، 
ام���س االثني���ن، إن مص���ادرة )1800( كتاب في 
معتقل "هداريم" جاء على خلفية هذه التوصيات 
بعد جوالت نفذتها لجان على أقس���ام األس���رى، 

وهي مكونة من ضباط من إدارة معتقالت االحتالل 
وضباط س���ابقين فيها، طرحوا خاللها أسئلة على 
األسرى تضمنت الحديث عن عدد الكتب، ونوعيات 
الطعام والمش���تريات، وساعات الفورة، والمالبس، 

والمياه.
وتابع: "كل المعطيات الواردة من األسرى ُتشير إلى 
أن المعتقالت وفي حال نفذت حكومة االحتالل ما 
أوصت به ستشهد حالة من العصيان والتمرد على 
القوانين التي التزم���وا بها طوعًا، والتي جاءت في 

إطار تفاهمات مع إدارة معتقالت االحتالل."

وحذر ف���ارس من خطورة الوضع الذي ُينبئ بكارثة 
قادم���ة إذا ما تابع���ت إدارة معتق���الت االحتالل 
تنفيذ التوصيات التي أعل���ن عنها "أردان"، داعيًا 
إلى ض���رورة بلورة خطة عمل لمس���اندة األس���رى 

واألسيرات في تصيدهم لما هو قادم.
ون���وه إلى أن االحتالل لم يتوقف يومًا عن س���لب 
األس���رى حقوقهم، وانجازات حياتية تمكنوا من 
الحص���ول عليها بالنضال واإلض���راب عن الطعام، 
إال أن ما يجري اليوم أش���د خطورة في ظل الظروف 

السياسية الراهنة.

نادي األسير: االحتالل يواصل التضييق على األسرى

رام الله/ االستقالل:
اعتقل���ت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي، يوم أمس 
االثني���ن، 11 مواطنا من الضف���ة الغربية والقدس 

المحتلتين، غالبيتهم من األسرى المحررين.
وقال نادي األس���ير في بيان له، أن س���تة مواطنين 
جرى اعتقالهم من بلدتي بّدو وس���لوان في القدس 
وهم: لؤي مصباح طبنجة، ومجاهد محمد شماسنة، 

وع���دي عدنان غيث، ومحمد توفي���ق غيث، ومجدي 
عبيسان، وعالء أبو تايه.

فيما جرى اعتق���ال المواطن خالد أبو زينه )58 عامًا( 
وهو أس���ير محرر من محافظة جني���ن ، ومواطن آخر 
ُاعتقل من محافظة طولكرم وهو أحمد مروان شهاب 
)22 عامًا(، إضافة إلى معاذ محسن شريم )22 عامًا( 

من محافظة قلقيلية.

ويذك���ر أن أب���و زينة قيادي بارز ف���ي حركة الجهاد 
اإلس���المي ويعاني من أمراض عديدة مزمنة وحالته 
الصحية ال تحتمل االعتقال. وذكر نادي األس���ير أن 
مواطنين جرى اعتقالهما من محافظة الخليل وهما: 
أمين ش���فيق القواس���مة، وعبد الكريم شحادة أبو 
ترك. ُيشار إلى أن قوات االحتالل اعتقلت يوم أمس 
مواطنة من رام الله من أمام حاجز قلنديا العسكري.

اعتقال 11 مواطنًا في الضفة والقدس 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زعمت إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية االثنين أنها تمكنت من إحباط 
خطف جندي جرى التخطيط لها من داخل سجن "جلبوع" وذلك لغايات 

اإلفراج عن أسرى.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن ضابط االستخبارات المسئول في 
إدارة مصلحة الس���جون "يوفال بيتون" زعمه أن األمن اإلسرائيلي أحبط 
مؤخرًا مخططًا لخطف جندي بتوجيه من أسير في سجن "جلبوع" ويدعى 
محمد نايفة والمحكوم بالسجن 13 مؤبد بسبب عالقته في العديد من 

العمليات ضد االحتالل.
وبحسب الضابط، فقد وصلت معلومة السبت الماضي بنية األسير نايفة 
توجي���ه عملية لخطف لجندي، حيث هرع���ت قوات خاصة ونفذت عدة 

عمليات إلحباط الهجوم المزعوم.
وأش���ار إلى أن "الحادث يوضح فقط كيف أن األس���رى الفلسطينيين ال 
يزالون يحاولون العمل من داخل السجون لتوجيه خاليا خارجه لتنفيذ 

هجمات".
لفت���ت هآرت���س أن نايفة الذي يقضي عقوبته في س���جن 
جلبوع يعد أحد أكبر األس���رى الفلس���طينيين في السجون 
اإلس���رائيلية وكان قد اعتقل خ���الل االنتفاضة الثانية في 

نوفمبر 2002.

االحتالل يزعم إحباط خطف 
جندي خطط لها أسير

امل�صتوطنون يوا�صلون اقتحاماتهم لباحات امل�صجد الأق�صى 
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وكان عب����اس التق����ى في مكتب����ه برام 
الل����ه أول من أمس وفدًا إس����رائيليًا من 
منظمة حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية. 
وكتب����ت المنظمة في تغري����دات على 
موق����ع "تويتر" أن عب����اس أكد لهم أنه 
"وعلى الرغم من القطيعة السياسية مع 
اإلسرائيليين إال أن التنسيق األمني مع 
الشاباك والجيش مستمر للحفاظ على 

حياة اإلسرائيليين".
وأبلغ عباس الوفد اإلسرائيلي أنه يجتمع 
ش����هريًا مع رئيس الش����اباك، فيما أمر 
قادة أجهزة أمن السلطة بااللتقاء يوميًا 
بقادة جيش االحتالل ومخابراته لتعزيز 
التعاون األمني، موضحًا أنه فيما يتعلق 
باألمن فإن الطرفين )السلطة وإسرائيل( 

متوافقان على 99% من القضايا.
وأضاف عباس: "أجهزتنا األمنية تحافظ 
على التنسيق األمني وأقوم أنا وشعبي 
بكل ما هو ممكن حت����ى ال يتعرض أي 

إسرائيلي ألي أذى".
وحضر اللقاء، مس����ؤول ما تسمى "لجنة 

التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي" محمد 
المدن����ي، وأمين عام رئاس����ة الس����لطة 
الطي����ب عب����د الرحيم، وقاض����ي قضاة 
السلطة محمود الهباش، ورئيس ديوان 

الرئاسة انتصار أبو عمارة.

تن�سيق �أمني مقد�س!
ويؤكد المحلل السياس����ي عبد الستار 
قاسم، أن التنسيق األمني بين السلطة 
يتوقف  ل����م  اإلس����رائيلي  واالحت����الل 
يومًا ولو لثانية واح����دة، حتى في تلك 
األوقات والظروف التي كان يعلن فيها 
رئيس الس����لطة عباس وقف التنسيق 
االمني مثلما جرى خالل معركة البوابات 

اإللكترونية في المسجد األقصى.
وقال قاسم ل�"االس����تقالل": "عندما قال 
عباس إن التنسيق األمني مقدس، كان 
ذلك داللة واضحة على أن السلطة هي 
أداة ف����ي يد االحتالل، وتقوم بأداء أدوار 
أمنية تصب في صالحه، مثل تس����ليم 
اإلسرائيليين  والجنود  المس����توطنين 

الفلس����طينية  المدن  الذين يدخل����ون 
ويدعون أنه بالخطأ".

وأوضح أن عباس يتمس����ك بالتنسيق 
األمني للوصول إلى أقصى درجة ممكنة 
من األمن للمس����توطنين، باعتبار ذلك 
اس����تحقاقًا يج����ب توف����ره ومتطلبًا من 

متطلبات قيام الدولة الفلسطينية.
وأضاف قاس����م: "عباس ل����م يدرك بعد 
أن تحقيق األمن واألمان للمستوطنين 
يعني زيادة جرائمهم واس����تيطانهم 
في أراضينا الفلسطينية، فعندما يأمن 
المس����توطن يزيد تطرفه واعتداؤه ضد 

الفلسطينيين". 
وبّين أن عب����اس يضرب بعرض الحائط 
كافة توصيات المؤسسات الفلسطينية 
الرس����مية مث����ل المجلس����ين المركزي 
والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية 
اللتين قررتا في آخر اجتماعاتهما إنهاء 

التنسيق األمني مع االحتالل.
وتابع قاسم: "كما يتجاوز عباس اإلرادة 
الش����عبية والفصائلية التي دعت أكثر 

من مرة لوقف هذا التنسيق الذي سلب 
منا أداة مقاومتن����ا ضد االحتالل وجعل 
الفلس����طينيين لقمة س����ائغة لقوات 

االحتالل".

�سيا�سات فردية
ويتفق المحلل السياس����ي أحمد عوض 
في أن رئيس السلطة يمضي بسياسات 
فردي����ة ف����ي التعام����ل م����ع االحتالل 
اإلس����رائيلي، بعي����دًا ع����ن توصي����ات 

المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
ل�"االس����تقالل": "ما تحدث  وقال عوض 
به عباس عن استمرار التنسيق األمني 
خال����ف الم����زاج الش����عبي والفصائلي 
أن  إذ  الفلس����طيني،  والمؤسس����اتي 
االحت����الل يجني فوائد كبي����رة جدًا من 
استمرار التنسيق األمني أكبر كثيرًا من 

الفوائد التي تجنيها السلطة".
وأش����ار إلى أنه بينما عباس يحافظ على 
الفلسطينيين،  المستوطنين من  حياة 
ال يس����تطيع توفي����ر أدن����ى درج����ات 

الحماية للفلس����طينيين من اعتداءات 
المس����توطنين، وخاصة ف����ي المناطق 
)ج( الت����ي تخضع لإلدارة اإلس����رائيلية، 
إذ تترك السلطة الفلسطينيين هناك 
مكشوفي الظهر دون أدنى حماية لهم 

من المستوطنين.
وحول الفوائد التي تجنيها الس���لطة 
من التنس���يق األمني، أوضح عوض أن 
س���لطات االحتالل تسمح ألجهزة أمن 
السلطة بالدخول لمناطق )ج( لتنفيذ 
مهام أمنية محددة ولس���اعات معينة 
مثل مالحقة لصوص أو تجار مخدرات 
المواطنين  لش���كاوي  لالس���تجابة  أو 

هناك.
ولف����ت المحل����ل السياس����ي النظر إلى 
أن الرئيس عباس لن يس����تطيع وقف 
التنس����يق األمني على اإلطالق، العتبار 
أن وقف التنسيق يعني نهاية السلطة 
الفلسطينية، إذ أن سلطات االحتالل لن 
تجد من مبرر الستمرار وجود السلطة في 

حال أوقفت التنسيق األمني.

 »التقى باستمرار مع رئيس الشاباك الصهيوني«

»التنسيق األمني« الوظيفة المقدسة لعباس!
غزة/ حممود عمر:

فوق �أي �عتبار وحتت �أي ظروف، ي�ستمر 
رئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية حممود 

عبا�س مبنح �لتن�سيق �الأمني مع �الحتالل 
�الإ�سر�ئيلي قد�سية مطلقة، رغم كافة 

�جلر�ئم �مل�ستمرة �لتي ميار�سها هذ� 
�لكيان بحق �سعبنا �لفل�سطيني و�أر�سه 

وحقوقه.وبينما تعلق �ل�سلطة مفاو�سات 
�لت�سوية مع دولة �الحتالل خا�سة 

بعد �إز�حة �الإد�رة �الأمريكية �لقد�س 
من طاولة �ملفاو�سات، ت�ستمر لقاء�ت 

�لتن�سيق �الأمني بني �الجهزة �الأمنية 
�لتابعة لل�سلطة وللكيان، لتحقيق �أق�سى 

درجة من �الأمن للم�ستوطنني. 

جنين/ االستقالل:
مهجة  مؤسس����ة  قال����ت 
القدس يوم أمس االثنين 
إن القيادي األس����ير خضر 
عدن����ان محم����د موس����ى 
)40 عامًا( ب����دأ يوم األحد 
إضراًبا مفتوًحا عن الطعام، 
اعتقاله  الس����تمرار  رفضًا 
بحقه  التعس����في، مطالًبا 

المشروع في اإلفراج عنه.
المؤسس����ة  وأوضح����ت 
أن  بي����ان صحف����ي  ف����ي 
اعتقلت  االحت����الل  قوات 
الش����يخ عدن����ان بتاري����خ 
2017/12/11، ووجهت له 
عدة تهم تحريضية، ومنذ 

ذلك الحين عقدت عدة جلسات تمديد 
ل����ه، وهو على موعد يوم غٍد االربعاء مع 

جلسة محاكمة جديدة.
وأشارت إلى أن قوات االحتالل عمدت 
لتجنب اعتقال الشيخ عدنان على ذمة 
االعتقال اإلداري كما حدث في المرات 
الس����ابقة، ألنها تدرك جي����ًدا موقفه 

المشروع من ذلك القرار.
وأضافت أنه تم إيقافه على ذمة قضية 

وتوجيه الئحة اته����ام صورية ملفقة 
ببع����ض التهم ل����ه وماطل����ت محاكم 
االحتالل في الفصل في القضية، هذا 
كل����ه دون تقدي����م أي ضمانات لعدم 
تحويله لالعتق����ال اإلداري بعد انتهاء 
الحكم ف����ي قضيته، مما ب����دا واضًحا 
وجلًي����ا أن االحتالل بفعلته هذه وكأنه 
وجه الش����يخ لالعتق����ال اإلداري ولكن 

بشكل مبطن.

بلدة  م����ن  عدنان  واألس����ير 
عراب����ة قضاء جنين ش����مال 
الضفة الغربية، فجر معركة 
األمع����اء  معرك����ة  اإلرادة 
سياس����ة  ض����د  الخاوي����ة 
التعسفي  اإلداري  االعتقال 
وحق����ق انتص����اًرا نوعًيا في 
كال اإلضرابين تكلل برضوخ 
االحتالل لمطلبه في الحرية، 
اليوم يخ����وض هذه  وه����و 
المعركة منفرًدا للمرة الثالثة 
عل����ى التوال����ي مطالًبا بحقه 

المشروع في الحرية.
ودع����ت مؤسس����ة مهج����ة 
جماهي����ر  كاف����ة  الق����دس 
الفلس����طيني  الش����عب 
وكاف����ة  عدن����ان  األس����ير  لمس����اندة 
المعتقلين المضربين عن الطعام في 

سجون االحتالل.
وطالبت المؤسسات المحلية والدولية 
المعتقلي����ن  بأوض����اع  باالهتم����ام 
على  الض����وء  وتس����ليط  المضربي����ن 
قضيتهم في زحمة األحداث واألخبار 
على  الفرصة  لتفوي����ت  المتس����ارعة، 

المحتل في االستفراد بهم.

رفضًا العتقاله التعسفي

األسير عدنان يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لليوم الثالث

�الأ�سري خ�سر عدنان

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
اإلسالمي د. محمد الهندي، أن صفقة القرن 
تطبق عمليًا على األرض وال ضرورة إلعالنها 
أو التوقي���ع عليه���ا اآلن، مش���ددا على أن 
االحتالل على يقين أنه س���يخرج خاسرًا لو 

شن حرب على غزة.
وأش���ار الدكتور الهندي خ���الل لقاء على 
فضائية "فلسطين اليوم" أمس االثنين،أن 
ما يروج ع���ن اتفاق تهدئة م���ع االحتالل 
الفلسطينية واالحتالل عبر  الفصائل  بين 
الوس���يط المصري، هو تش���ويه للحقائق 
والواق���ع، وأن كل م���ا يجري ه���و الحديث 
عن تهدئة ميداني���ة )هدوء مقابل هدوء(، 

وتحسين حياة الفلسطينيين في غزة.
ولفت الى أن االحتالل اإلسرائيلي اآلن ال يقبل بعقد اتفاق مع فصيل فلسطيني مصنف 

على أنه فصيل إرهابي، في موعد انتخابات، خشية مزايدات المعارضة.
وقال" هناك إعالم مغرض حاول أن يروج لوجود اتفاق تهدئة سياسي وأن هذا يتماشى 
مع صفقة القرن"، مؤكدًا أن ال تهدئة سياس���ية مع العدو اإلسرائيلي، وكل ما في األمر 
هي تهدئة ميدانية دون اتفاقات وتوقيعات وهي موجودة أصال، وما فجرها هو انفجار 
غزة في وجه االحتالل اإلسرائيلي على حدود غزة سلميًا بداًل من أن تنفجر في وجه حركة 

حماس.

د. الهندي: »صفقة القرن« 
تطبق عمليًا على األرض وال 
اتفاق سياسي مع االحتالل 

د. حممد �لهندي
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وكان عب����اس التق����ى في مكتب����ه برام 
الل����ه أول من أمس وفدًا إس����رائيليًا من 
منظمة حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية. 
وكتب����ت المنظمة في تغري����دات على 
موق����ع "تويتر" أن عب����اس أكد لهم أنه 
"وعلى الرغم من القطيعة السياسية مع 
اإلسرائيليين إال أن التنسيق األمني مع 
الشاباك والجيش مستمر للحفاظ على 

حياة اإلسرائيليين".
وأبلغ عباس الوفد اإلسرائيلي أنه يجتمع 
ش����هريًا مع رئيس الش����اباك، فيما أمر 
قادة أجهزة أمن السلطة بااللتقاء يوميًا 
بقادة جيش االحتالل ومخابراته لتعزيز 
التعاون األمني، موضحًا أنه فيما يتعلق 
باألمن فإن الطرفين )السلطة وإسرائيل( 

متوافقان على 99% من القضايا.
وأضاف عباس: "أجهزتنا األمنية تحافظ 
على التنسيق األمني وأقوم أنا وشعبي 
بكل ما هو ممكن حت����ى ال يتعرض أي 

إسرائيلي ألي أذى".
وحضر اللقاء، مس����ؤول ما تسمى "لجنة 

التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي" محمد 
المدن����ي، وأمين عام رئاس����ة الس����لطة 
الطي����ب عب����د الرحيم، وقاض����ي قضاة 
السلطة محمود الهباش، ورئيس ديوان 

الرئاسة انتصار أبو عمارة.

تن�سيق �أمني مقد�س!
ويؤكد المحلل السياس����ي عبد الستار 
قاسم، أن التنسيق األمني بين السلطة 
يتوقف  ل����م  اإلس����رائيلي  واالحت����الل 
يومًا ولو لثانية واح����دة، حتى في تلك 
األوقات والظروف التي كان يعلن فيها 
رئيس الس����لطة عباس وقف التنسيق 
االمني مثلما جرى خالل معركة البوابات 

اإللكترونية في المسجد األقصى.
وقال قاسم ل�"االس����تقالل": "عندما قال 
عباس إن التنسيق األمني مقدس، كان 
ذلك داللة واضحة على أن السلطة هي 
أداة ف����ي يد االحتالل، وتقوم بأداء أدوار 
أمنية تصب في صالحه، مثل تس����ليم 
اإلسرائيليين  والجنود  المس����توطنين 

الفلس����طينية  المدن  الذين يدخل����ون 
ويدعون أنه بالخطأ".

وأوضح أن عباس يتمس����ك بالتنسيق 
األمني للوصول إلى أقصى درجة ممكنة 
من األمن للمس����توطنين، باعتبار ذلك 
اس����تحقاقًا يج����ب توف����ره ومتطلبًا من 

متطلبات قيام الدولة الفلسطينية.
وأضاف قاس����م: "عباس ل����م يدرك بعد 
أن تحقيق األمن واألمان للمستوطنين 
يعني زيادة جرائمهم واس����تيطانهم 
في أراضينا الفلسطينية، فعندما يأمن 
المس����توطن يزيد تطرفه واعتداؤه ضد 

الفلسطينيين". 
وبّين أن عب����اس يضرب بعرض الحائط 
كافة توصيات المؤسسات الفلسطينية 
الرس����مية مث����ل المجلس����ين المركزي 
والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية 
اللتين قررتا في آخر اجتماعاتهما إنهاء 

التنسيق األمني مع االحتالل.
وتابع قاسم: "كما يتجاوز عباس اإلرادة 
الش����عبية والفصائلية التي دعت أكثر 

من مرة لوقف هذا التنسيق الذي سلب 
منا أداة مقاومتن����ا ضد االحتالل وجعل 
الفلس����طينيين لقمة س����ائغة لقوات 

االحتالل".

�سيا�سات فردية
ويتفق المحلل السياس����ي أحمد عوض 
في أن رئيس السلطة يمضي بسياسات 
فردي����ة ف����ي التعام����ل م����ع االحتالل 
اإلس����رائيلي، بعي����دًا ع����ن توصي����ات 

المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
ل�"االس����تقالل": "ما تحدث  وقال عوض 
به عباس عن استمرار التنسيق األمني 
خال����ف الم����زاج الش����عبي والفصائلي 
أن  إذ  الفلس����طيني،  والمؤسس����اتي 
االحت����الل يجني فوائد كبي����رة جدًا من 
استمرار التنسيق األمني أكبر كثيرًا من 

الفوائد التي تجنيها السلطة".
وأش����ار إلى أنه بينما عباس يحافظ على 
الفلسطينيين،  المستوطنين من  حياة 
ال يس����تطيع توفي����ر أدن����ى درج����ات 

الحماية للفلس����طينيين من اعتداءات 
المس����توطنين، وخاصة ف����ي المناطق 
)ج( الت����ي تخضع لإلدارة اإلس����رائيلية، 
إذ تترك السلطة الفلسطينيين هناك 
مكشوفي الظهر دون أدنى حماية لهم 

من المستوطنين.
وحول الفوائد التي تجنيها الس���لطة 
من التنس���يق األمني، أوضح عوض أن 
س���لطات االحتالل تسمح ألجهزة أمن 
السلطة بالدخول لمناطق )ج( لتنفيذ 
مهام أمنية محددة ولس���اعات معينة 
مثل مالحقة لصوص أو تجار مخدرات 
المواطنين  لش���كاوي  لالس���تجابة  أو 

هناك.
ولف����ت المحل����ل السياس����ي النظر إلى 
أن الرئيس عباس لن يس����تطيع وقف 
التنس����يق األمني على اإلطالق، العتبار 
أن وقف التنسيق يعني نهاية السلطة 
الفلسطينية، إذ أن سلطات االحتالل لن 
تجد من مبرر الستمرار وجود السلطة في 

حال أوقفت التنسيق األمني.

 »التقى باستمرار مع رئيس الشاباك الصهيوني«

»التنسيق األمني« الوظيفة المقدسة لعباس!
غزة/ حممود عمر:

فوق �أي �عتبار وحتت �أي ظروف، ي�ستمر 
رئي�س �ل�سلطة �لفل�سطينية حممود 

عبا�س مبنح �لتن�سيق �الأمني مع �الحتالل 
�الإ�سر�ئيلي قد�سية مطلقة، رغم كافة 

�جلر�ئم �مل�ستمرة �لتي ميار�سها هذ� 
�لكيان بحق �سعبنا �لفل�سطيني و�أر�سه 

وحقوقه.وبينما تعلق �ل�سلطة مفاو�سات 
�لت�سوية مع دولة �الحتالل خا�سة 

بعد �إز�حة �الإد�رة �الأمريكية �لقد�س 
من طاولة �ملفاو�سات، ت�ستمر لقاء�ت 

�لتن�سيق �الأمني بني �الجهزة �الأمنية 
�لتابعة لل�سلطة وللكيان، لتحقيق �أق�سى 

درجة من �الأمن للم�ستوطنني. 

جنين/ االستقالل:
مهجة  مؤسس����ة  قال����ت 
القدس يوم أمس االثنين 
إن القيادي األس����ير خضر 
عدن����ان محم����د موس����ى 
)40 عامًا( ب����دأ يوم األحد 
إضراًبا مفتوًحا عن الطعام، 
اعتقاله  الس����تمرار  رفضًا 
بحقه  التعس����في، مطالًبا 

المشروع في اإلفراج عنه.
المؤسس����ة  وأوضح����ت 
أن  بي����ان صحف����ي  ف����ي 
اعتقلت  االحت����الل  قوات 
الش����يخ عدن����ان بتاري����خ 
2017/12/11، ووجهت له 
عدة تهم تحريضية، ومنذ 

ذلك الحين عقدت عدة جلسات تمديد 
ل����ه، وهو على موعد يوم غٍد االربعاء مع 

جلسة محاكمة جديدة.
وأشارت إلى أن قوات االحتالل عمدت 
لتجنب اعتقال الشيخ عدنان على ذمة 
االعتقال اإلداري كما حدث في المرات 
الس����ابقة، ألنها تدرك جي����ًدا موقفه 

المشروع من ذلك القرار.
وأضافت أنه تم إيقافه على ذمة قضية 

وتوجيه الئحة اته����ام صورية ملفقة 
ببع����ض التهم ل����ه وماطل����ت محاكم 
االحتالل في الفصل في القضية، هذا 
كل����ه دون تقدي����م أي ضمانات لعدم 
تحويله لالعتق����ال اإلداري بعد انتهاء 
الحكم ف����ي قضيته، مما ب����دا واضًحا 
وجلًي����ا أن االحتالل بفعلته هذه وكأنه 
وجه الش����يخ لالعتق����ال اإلداري ولكن 

بشكل مبطن.

بلدة  م����ن  عدنان  واألس����ير 
عراب����ة قضاء جنين ش����مال 
الضفة الغربية، فجر معركة 
األمع����اء  معرك����ة  اإلرادة 
سياس����ة  ض����د  الخاوي����ة 
التعسفي  اإلداري  االعتقال 
وحق����ق انتص����اًرا نوعًيا في 
كال اإلضرابين تكلل برضوخ 
االحتالل لمطلبه في الحرية، 
اليوم يخ����وض هذه  وه����و 
المعركة منفرًدا للمرة الثالثة 
عل����ى التوال����ي مطالًبا بحقه 

المشروع في الحرية.
ودع����ت مؤسس����ة مهج����ة 
جماهي����ر  كاف����ة  الق����دس 
الفلس����طيني  الش����عب 
وكاف����ة  عدن����ان  األس����ير  لمس����اندة 
المعتقلين المضربين عن الطعام في 

سجون االحتالل.
وطالبت المؤسسات المحلية والدولية 
المعتقلي����ن  بأوض����اع  باالهتم����ام 
على  الض����وء  وتس����ليط  المضربي����ن 
قضيتهم في زحمة األحداث واألخبار 
على  الفرصة  لتفوي����ت  المتس����ارعة، 

المحتل في االستفراد بهم.

رفضًا العتقاله التعسفي

األسير عدنان يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لليوم الثالث

�الأ�سري خ�سر عدنان

غزة/ االستقالل: 
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
اإلسالمي د. محمد الهندي، أن صفقة القرن 
تطبق عمليًا على األرض وال ضرورة إلعالنها 
أو التوقي���ع عليه���ا اآلن، مش���ددا على أن 
االحتالل على يقين أنه س���يخرج خاسرًا لو 

شن حرب على غزة.
وأش���ار الدكتور الهندي خ���الل لقاء على 
فضائية "فلسطين اليوم" أمس االثنين،أن 
ما يروج ع���ن اتفاق تهدئة م���ع االحتالل 
الفلسطينية واالحتالل عبر  الفصائل  بين 
الوس���يط المصري، هو تش���ويه للحقائق 
والواق���ع، وأن كل م���ا يجري ه���و الحديث 
عن تهدئة ميداني���ة )هدوء مقابل هدوء(، 

وتحسين حياة الفلسطينيين في غزة.
ولفت الى أن االحتالل اإلسرائيلي اآلن ال يقبل بعقد اتفاق مع فصيل فلسطيني مصنف 

على أنه فصيل إرهابي، في موعد انتخابات، خشية مزايدات المعارضة.
وقال" هناك إعالم مغرض حاول أن يروج لوجود اتفاق تهدئة سياسي وأن هذا يتماشى 
مع صفقة القرن"، مؤكدًا أن ال تهدئة سياس���ية مع العدو اإلسرائيلي، وكل ما في األمر 
هي تهدئة ميدانية دون اتفاقات وتوقيعات وهي موجودة أصال، وما فجرها هو انفجار 
غزة في وجه االحتالل اإلسرائيلي على حدود غزة سلميًا بداًل من أن تنفجر في وجه حركة 

حماس.

د. الهندي: »صفقة القرن« 
تطبق عمليًا على األرض وال 
اتفاق سياسي مع االحتالل 

د. حممد �لهندي
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
الرقم :256/2018
التاريخ:3/9/2018

   إعالن بيع بالمزاد العلني 
في القضية رقم 2018 /  256 

 نعلن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
الشقة الواقعة علي ارض القسيمة رقم 297 من القطعة رقم 603 من 
أراضي غزة الدرج والبالغ مساحتها40 م2 والواقعة  في عمارة سكنية  

)عمارة المزنر( في شارع الوحدة في الطابق األول .
فعلى من يرغب بالدخ���ول بالمزاد العلني الحض���ور إلى دائرة تنفيذ 
محكمة غزة في اوقات الدوام الرس���مي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة 
التأمين بواقع 10% من قيمة التخمين وان الرسوم والداللة واالنتقال 
على نفقة المشتري علمًا بأن المزاد سينعقد الساعة الثانية عشرة من 

يوم الخميس4/10/2018 

  ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة 
 اأ. وائل نبهان 

ووفق الصحيفة العبرية، فإن "عباس أكد أنه سيوافق 
عل���ى ذل���ك -في حالة واح���دة فقط- ه���ي إذا قبلت 

إسرائيل بأن تكون جزءا من الكونفدرالية".
وينص المقترح – بحس���ب هآرتس - على أن "تكون 
الضفة الغربية تحت الرعاية األمنية األردنية، بدون 
مدينة القدس )المحتلة(، التي سيتم ضمها بشكل 
رسمي إلى "إس���رائيل" بعد تطبيق االتفاق"، مشيرًة 
ا من الكونفدرالية، إنما  إلى أن "قطاع غزة لن يكون جزًء

سيتم إخضاعه لرعاية أمنية مصرية".
ما ذكرته الصحيفة العبرية؛ دفع رئاس���ة الس���لطة 
الفلس���طينية إلى التذكير بأن "فكرة الكونفدرالية 
موضوعة عل���ى جدول أعمال القيادة الفلس���طينية 
منذ العام 1984"، مضيف���ًة "أن هذه الفكرة يقررها 

الشعبان الفلسطيني واألردني".
وجددت الس���لطة بلسان المتحدث باسمها نبيل أبو 
ردينة التأكيد على أن "ح���ل الدولتين" هو المدخل 
للعالقة الخاصة مع األردن. في المقابل عّبرت المملكة 
األردنية عن رفض ربطها بالضفة الغربية، وقالت إن 
ذلك "غير ممكن وغير قابل للنقاش". وفق وس���ائل 

إعالم محلية.

ت�سفية للق�سية
حركة المقاومة اإلس���المية )حماس(، بدورها، أّكدت 
أن تصريح���ات رئيس الس���لطة الفلس���طينية عن 
"كونفدرالية" بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية. 

وق���ال المتح���دث باس���م الحرك���ة ح���ازم قاس���م 
ل�"االستقالل": "إن حديث عباس عن قبوله كونفدرالية 
مع األردن والكيان الصهيوني، يساعد االحتالل في 
جهوده ألن يكون جزءًا طبيعيًا في المنطقة )الشرق 
األوسط(، ويؤكد إصراره )رئيس السلطة( على الخروج 

عن اإلجماع الوطني الفلسطيني".
وتابع قاس���م: "الكونفدرالية تعني س���رقة للقدس 
المحتلة، وإلغاء لحق الع���ودة وتصفية لوكالة غوث 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(".

ل�سالح الحتالل
أما الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين، عّبرت عن 
رفضها لمقرح إنش���اء "كونفدرالي���ة"، في ظل وجود 

االحتالل اإلسرائيلي.
وقالت عضو المكت���ب للجبهة د. مريم أبو دقة: "هذا 
المقترح قديم جديد، واجهه الش���عب الفلسطيني، 
وال بد من كنس االحتالل وتجسيد االستقالل وإقامة 

الدولية الفلسطيينة أواًل، ثم بعد ذلك نحقق ما يقرر 
الشعب في حينه".

وأّكدت أبو دقة ل�"االستقالل" أن إنشاء "الكونفدرالية" 
يقطع الطريق على تحرر ش���عبنا وبناء دولتنا، وهذا 
يتقاطع مع مصلحة االحتالل الذي يس���عى لشطب 

القضية والمشروع الوطني الفلسطيني.   
وشّددت على أن كل هذه المقترحات التصفوية 
لثوابت القضية الفلسطينية، والتي تسعى كل 
من "إس���رائيل" والوالي���ات المتحدة إلى فرضها 
على الفلس���طينيين تتطلب تحقيق المصالحة 
وإنهاء االنقس���ام الداخلي بشكل فورّي؛ للتفرغ 
في حماية المشروع الوطني ومواجهة التحديات 

المختلفة.

قابلة للتحقق
من ناحيته، الكاتب والمحلل السياس���ي من األردن 
عريب الرنتاوي، قال إنه: "منذ مجيء اإلدارة األمريكية 
بزعامة "دونالد ترمب" تعمل بشكل منهجي ومنّظم 
على تفكيك المش���روع الوطني الفلسطيني، وضرب 
أركانه األساس���ية الثالث���ة، وهي ع���ودة الالجئين، 
وتقرير المصير، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس".    

وبّين الرنتاوي ل�"االس���تقالل" أن إدارة "ترمب" بدأت 
فعلًيا بتصفية قضيتي القدس والالجئين، األولى من 
خالل االعت���راف بالقدس عاصمة لالحتالل، والثانية 
بقطع الدعم عن وكالة "أونروا"؛ وصواًل لش���طب "حق 

العودة".
وأضاف: "اآلن بدأ التركيز )األمريكي واإلس���رائيلي( 
يتض���ح على ح���ق تقرير المصي���ر وإقام���ة الدولة 
المس���تقلة؛ ألن الواليات المتحدة وإسرائيل تريدان 
التخّل���ص م���ن فائ���ض الديمغرافي���ا وإدارة  بقايا 
الجغرافيا الفلسطينية، في الضفة الغربية على وجه 

الخصوص".
وتابع: "لذلك جاء الحديث من هؤالء عن مشروع قديم 
جديد ومتج���دد وهو الكونفدرالية، س���واًء الثنائية 
)مع األردن(، أو الثالثية )مع األردن وإس���رائيل(؛ لحل 

وتصفية قضية الشعب الفلسطيني".
واعتبر أنه "ال خالف عل���ى أهمية الوحدة بين األردن 
وفلس���طين، ش���رط أن تكون وحدة طوعية، وبإرادة 
مستقلة من الشعبين، بمعزل عن الضغوط األمريكية 

واإلسرائيلية". 
واس���تدرك: "لكن إذا ما كان���ت الوحدة بين الطرفين 
لصالح إس���رائيل وحل إش���كالياتها م���ع الجغرافيا 
والديمغرافيا الفلسطينية فهذا أمر مرفوض أردنًيا 

)رسمًيا وشعبًيا( جملة وتفصياًل".
وعّبر عن اس���تغرابه من موافقة الرئيس عّباس على 
خيار "كونفدرالية ثالثية"، دون بحثه في المؤسسات 

الوطنية الفلسطينية.
وتس���اءل: "كيف يمكن اتخاذ موافقة على خيار 
بهذه األهمية والخطورة، يمس صميم المشروع 
وعنوان النضال الفلس���طيني، ط���وال أكثر من 4 
عق���ود من الزمان، بجّرة قلم وجلس���ة عادية دون 
العودة للمؤسس���ات الوطني���ة ؟". وأكمل: "هذا 
يعك���س حالة الخ���واء والخراب التي تعيش���ها 

المؤسسة الوطنية".
وأشار الكاتب والمحلل السياس���ي إلى أن ما يجعل 
المش���اريع األمريكية واإلس���رائيلية "المش���بوهة" 
ذات خط���ورة أكبر عل���ى العناوين الوطني���ة العليا 
للفلس���طينيين، وذات قابلية للتحّق���ق أمران اثنان، 
األول اس���تمرار حالة االنقسام الفلسطيني، واألخير 
حالة التواطؤ التي يعيشها النظام العربي الرسمي 

في هذه المرحلة.
وف���ي بدايات ثمانيني���ات الق���رن الماضي، ظهرت 
"الكونفدرالية" كخطة سياس���ية، خ���الل مفاوضات 
بين ملك األردن الحس���ين بن طالل، ورئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، تتعلق بمستقبل 

العالقات بين المملكة األردنية والضفة الغربية.
وكان القصد منه���ا إقامة "اتحاد فدرالي" بين األردن 
ف���ي الضفة الش���رقية لنهر األردن وفلس���طين في 
الضف���ة الغربية، حال انس���حاب االحتالل إلى حدود 

الرابع من حزيران عام 1967.
وكانت الخطة مبنية على فكرة الفدرالية الذي اقترحها 
الملك حسين عام 1972 لربط الضفة الغربية بالشرقية 
وإقامة تع���اون اقتصادي وأمني بينهم���ا، مع االعتراف 
بخصوصية الش���عب الفلس���طيني في الضفة الغربية. 
إال أن فك���رة الكونفدرالية التي تداولها فيما بعد الملك 
حس���ين وعرفات قضت بمنح مزيد من الحرية للش���عب 

الفلسطيني في إطار حكم ذاتي.
وظل الطرفان يتفاوضان بشأن الخطة مع استمرار 
الجانب األردني بطرحها على سكان الضفة الغربية، 
حتى عام 1988، حينه���ا اتخذ الملك األردني قرار 
فك ارتب���اط الضفة الغربي���ة إدارًي���ا وقانونًيا مع 
المملك���ة األردنية الهاش���مية في أعق���اب اندالع 
االنتفاضة األولى عام 1987، واقتناع الملك حسين 
بأن مطلب الفلسطينيين هو سيادة ذاتية منفصلة 

عن األردن.

  مع  األردن و "إسرائيل"

فصائل: قبول عباس »الكونفدرالية« تصفية للثوابت الفلسطينية 
غزة/ قا�سم الأغا: 

ت ف�سائل فل�سطينية عن رف�سها القاطع للت�سريحات  عبرّ
الأخ��رة الت��ي اأدىل بها رئي�س ال�سلط��ة الفل�سطينية، 
ا�س، ح��ول قبوله "كونفدرالية" مع اململكة  حممود عبرّ
الأردني��ة و "اإ�سرائي��ل". ويف اأحادي��ث منف�سل��ة م��ع 

دت الف�سائل على اأن هذا القبول يعني  »ال�ستقالل« �سدرّ
ته،  ت�سفية الق�سية وامل�سروع الوطني الفل�سطيني برمرّ
ل�سال��ح الحت��الل الإ�سرائيل��ي، وجعله كياًن��ا طبيعًيا 
مبنطق��ة ال�س��رق الو�سط. وكان��ت �سحيف��ة »هاآرت�س« 
العبي��ة ذكرت اأن رئي�س ال�سلط��ة حممود عبا�س قال 

يف لقاء مع ن�سطاء من الي�سار الإ�سرائيلي الحد املا�سي  
اإن غاري��د كو�سن��ر �سه��ر الرئي���س الأمركي دونال��د 
ترامب وكب��ر م�ست�ساري��ه، واملبعوث اخلا���س للرئي�س 
الأمركي جي�سون غرينبالت طرحا عليه اإن�ساء دولة 

كونفدرالية مع الأردن.

حممود عبا�س

رام الله / االستقالل:
ق���ال األمين الع���ام للجبه���ة الديمقراطية لتحرير 
فلس���طين نايف حواتم���ة إنه ال يمك���ن التصدي 
لصفقة العصر والتمس���ك في الوقت نفسه باتفاق 
أوسلو، ألن هذه الصفقة تطال الوضع السياسي في 

المنطقة كلها وليس القضية الفلسطينية فقط.
وأك���د حواتمة في تصريح صحفي، أن مس���ؤولية 
التصدي لصفقة القرن واجب رئيس���ي على عاتق 
الحركة الوطنية الفلس���طينية وجماهير الشعب 
الفلسطيني، "لقطع الطريق عنها والعمل على عزل 
دولة االحتالل ونزع الش���رعية عنها وصون ثروات 

الشعب الفلسطيني وكرامته".
وق���ال حواتم���ة "إن القيادة الرس���مية )الس���لطة 
الفلس���طينية( تعم���ل على فك وإع���ادة تركيب 
مؤسسات منظمة التحرير على مقاسها السلطوي 

االنفرادي".
وأض���اف أن "النضال إلصالح المؤسس���ة الوطنية 
من داخلها، وفي الميدان، وإخراج منظمة التحرير 
والقضي���ة الوطنية م���ن المأزق السياس���ي الذي 

حش���ر في اتفاق أوسلو، س���يبقى بنًدا في مقدمة 
جدول أعمال الجبهة الديمقراطية وبجانبنا القوى 

الوطنية ".
ولفت حواتمة إلى أن التس���ارع في تدهور أوضاع 
النظام السياس���ي الفلس���طيني، في ضوء تحول 
السلطة الفلس���طينية، من نظام رئاسي برلماني 
إلى نظام رئاسي سلطوي محض، يدار بالمراسيم 
المفصلة على مزاج المطبخ السياسي، ومصلحة من 

وما يمثل طبقًيا واجتماعًيا وسياسًيا".
وفيما يتعلق بموضوع التهدئة أكد حواتمة على 
ض���رورة الربط بين فك الحصار ع���ن القطاع، كأحد 
ش���روط التهدئة، وبين استعادة الوحدة الداخلية 

وإنهاء االنقسام.
وحذر من "مش���اريع االحتالل لالنف���راد بقطاع غزة 
واس���تغالل حالة االنقس���ام لفصله ع���ن الضفة 

الفلسطينية والقدس".
وق���ال حواتمة "الحديث عن التهدئة ليس جديًدا 
فقد تم التوصل إلى تهدئة مع االحتالل في أعقاب 
العدوان األخير صيف العام 2014، عبر مفاوضات 

غير مباشرة".
وأضاف "ما ندعو له اآلن أن تكون هذه التهدئة في 
سياق استعادة تهدئة العام 2014 التي انتهكها 
االحتالل عشرات المرات، وأن تشكل مدخاًل ضرورًيا 
لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وتوفير الظروف 

المناسبة إلعادة الحياة شبه الطبيعية".
وأك���د حواتمة "أن ما تم االتف���اق عليه في الحوار 
الوطني الش���امل، في القاهرة، عام 2011، و2013، 
وم���ا صادقت عليه اللجن���ة التنفيذية في منظمة 
التحرير، ث���م تفاهمات فتح وحم���اس في 2017 
وصادقت عليه الفصائل برعاية مصرية، يش���كل 
األس���اس المطلوب إلنهاء االنقس���ام واستعادة 

الوحدة الداخلية".
وشدد حواتمة على "ضرورة الضغط على الطرفين 
مًعا )فتح وحم���اس( لاللتزام بما تم التوافق عليه، 
وع���دم طرح ش���روط واش���تراطات فئوي���ة خاصة 
جديدة، وتغلي���ب المصالح الوطني���ة العليا على 
المصالح الفئوية الضيقة، واألخذ باالعتبار الوضع 

المعقد الذي تعيشه قضيتنا الوطنية".

حواتمة: ال يمكن التصدي لـ »صفقة العصر« والتمسك بأوسلو
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ومع بداية العام الدراسي الجديد، أضحت 
القرطاس���ية المدرس���ية عبئًا ثقياًل على 
كاهل أولي���اء األمور في غ���زة، فقد باتوا 
غير قادرين على توفيرها ألبنائهم، نظرًا 
الرتفاع أس���عارها بالتزام���ن مع األوضاع 
االقتصادية والمعيشية المأساوية التي 

يعيشونها منذ عدة أشهر. 
ويعي���ش الغزي���ون ظروف���ًا اقتصادية 
صعبة منذ نحو) 12 عامًا( نتيجة الحصار 
اإلس���رائيلي المفروض عل���ى القطاع، إال 
ا بع���د فرض  أن األوض���اع ازدادت س���وًء
السلطة الفلس���طينية برام الله عقوبات 
على القطاع المحاصر ش���ملت خصومات 
على رواتب موظفيها بغزة، ووقف صرف 

مخصصات األسرى والشهداء.

عبء ثقيل 
ويقول س���الم ل�"االس���تقالل":" موس���م 
المدارس كان دائمًا ُيعيد لنا الفرح، فقد 
كان يأتي بأوضاع أفضل مما نعيش���ها 
اليوم، وكن���ا قادرين عل���ى تلبيه رغبات 
أبنائنا ونش���تري لهم م���ا يحتاجونه من 
قرطاسية و مالبس، لكن هذا العام ثقيل 
جدًا علينا بسبب أوضاعي المادية السيئة 

للغاية". 
" س���الم" الذي يعتري الش���يب رأس���ه، 
يعاني من عدة أمراٍض مزمنة "الس���كري 
والضغط والقلب"،   ويعيل أسرة مكونه 
من سبعة أفراد خمسة منهم بالمدرسة، 
يعتمد على المس���اعدات اإلنسانية في 
تلبية احتياجات أبنائه، اضافًة لمبلغ مالي 
بس���يط ُيحصله من بيع الشاي والقهوة 

للمارة بالشوارع. 
بعيوٍن حزينة تفضح عجزه، أضاف:" حتى 
اليوم لم أتمكن من ش���راء القرطاس���ية 
ألبنائي بس���بب ارتفاع أسعارها وقلة ما 

في اليد، فال أجد أمامي إال أن أعدهم بأني 
سأشتريها عن قريب، على أمل أن تمدنا 
بها اح���دي المؤسس���ات الخيرية، فربما 
هذه الوعود التي ال أعرف لها ميعاد تمد 

أنفاس صبرهم أكثر". 
دفتر واحد

وبينما ينش���غل طلبة المدارس بتجهيز 
دفاترهم المدرسية بمساعدة أمهاتهم، 
كان الح���زن يرس���م خيوطه عل���ى وجه 
المواطن���ة أم أمير غب���ون، لعدم تمكنها 
من شراء القرطاسية والحقيبة المدرسية 
ألٍي من أبنائها الثالثة، بس���بب الضائقة 

المالية وارتفاع األسعار بشكٍل كبير. 
وبدم���وٍع تم���أ وجنتيها، تق���ول غبون 
ل�"االس���تقالل":" ل���ي ثالث���ة أبن���اء في 

المرحلتي���ن اإلعدادي���ة والثانوية، وهم 
يحتاج���ون إل���ى أكثر من ألف ش���يكل 
لتلبية احتياجاتهم المدرس���ية وأهمها 
القرطاسية والحقائب، وأنا ال أملك شيئًا 
من هذا المبل���غ"، الفتًة إلى أنها ال تملك 
أي مصدر رزق سوى األموال التي توزعها 
وزارة التنمية االجتماعية " الشؤون" كل 

ثالثة شهور، بعد وفاة زوجها.  
تتابع بألم:" أجب���رت أبنائي على الذهاب 
للمدرسة بمالبسهم القديمة، على أساس 
أن اش���تري لهم القرطاس���ية والحقائب 
الت���ي ال غني عنها وال يمكن اس���تخدام 
القديم منها، لكن حينما نزلت لأسواق 
تفاجأت بارتفاع أس���عارها بشكل كبير"، 
موضحًة أن الحقيبة الواحدة يبلغ سعرها 

50شيكال، بينما ربطة الدفاتر 13شيكال، 
ناهيك ع���ن س���عر األق���الم والتجاليد 
والطوابع وغيرها من القرطاس���ية، وهذا 
يفوق المبلغ المالي البسيط الذي ُتخبئه 

منذ مدة لشراء القرطاسية ألبنائها. 
ولفتت إلى أنها اش���ترت لكل واحٍد من 
أبنائها الثالثة دفت���رًا وقلمًا واحدًا فقط 
للمدرسة، لحين تستطيع توفير ما تبقى 
لشراء القرطاسية لجميعهم، ُمتمنيًة ان 
يراعي المدرسون الظروف الصعبة التي 
يعيشها الطلبة وُيطيلوا أنفاس صبرهم 
عليهم لحين يتمكن األهالي من توفير 

القرطاسية لهم.   
األوض���اع  قائل���ة:"  حديثه���ا  وأنه���ت 
االقتصادية والمعيشية تزداد سوءًا ظل 

تنكر الجميع من مسؤولياته تجاه  الفئات 
الفقي���رة والمهمش���ة، فالموظف أصبح 

فقيًرا فكيف يكون حالنا؟"

ارتفاع كبري 
وبدوره، أك���د اياد مهن���ا صاحب مكتبة 
فلسطين وسط مدينة غزة، أن القرطاسية 
المدرسية وخاصًة الدفاتر تشهد ارتفاعًا 
ملحوظًا باألسعار جراء ارتفاع أسعار الورق 
عالميًا، الفتًا إل���ى أن اغالق معبر كرم أبو 
س���الم ألي���ام طويلة من قب���ل االحتالل 
اإلسرائيلي أدى إلى قلة الكمية المتوفرة 
في األسواق الغزية، األمر الذي يعد سببًا 

أخر الرتفاع أسعارها.  
وق���ال مهن���ا ل�"االس���تقالل":" إن ارتفاع 
سعر الورق عالميًا وعدم سماح االحتالل 
اإلس���رائيلي بدخول الورق للقطاع  قبل 
اس���بوعين، أدى الى ارتفاع س���عر دزينة 
الدفاتر الى 13ش���يكال بعدما كانت تباع 
ب�10 شيكالت"، موضحًا أن دزينة الدفاتر 
40ورق���ة تحتوي على 20 دفت���رًا، بينما 
دزينة ال�60ورق���ة تحتوي على 13دفترًا، 
ودزينة ال�80ورقة تحتوي على 10دفاتر، 
في حين تحتوي دزينة ال�100ورقة على 

10دفاتر. 
ولفت الى أن الحالة الش���رائية معدومة 
نهائيًا مقارنة باألعوام السابقة، فنسبه 
البيع لم تتخط ال����30% هذا العام نظرًا 
لأوض���اع المادية الصعبة التي تعصف 

بالمواطنين يومًا بعد يوم. 
 وبين مهنا أن المواطن مغلوٌب على أمره 
فهو مضطر لشراء القرطاسية؛ ألنها من 
األساس���يات بالنسبة ألبنائه، مشيرًا إلى 
أن المواطن يصاب بالصدمة عند سماعه 
أسعار المس���تلزمات المدرسية وخاصة 

الدفاتر.

»ادفع بالتي هي أحسن«

أسعار »القرطاسية«.. نار تلتهم جيوب أولياء األمور! 
غزة/ دعاء احلطاب: 

دفع��ت الظ��روف االقت�صادي��ة ال�صعب��ة الت��ي 
اأن  اإىل  �ص��امل،  حمم��د  اأب��و  املواط��ن  يعي�صه��ا 
ُي�صج��ل اأطفال��ه اخلم�ص��ة بقائم��ة م�صاعدات 
توزعه��ا اإح��دى اجلمعي��ات اخلريي��ة ال�صتالم 

حقيبة مدر�صية ممتلئ��ة بالقرطا�صية، بعدما 
وق��ف عاج��زًا  ع��ن تلبي��ة احتياج��ات اأبنائه 
للع��ام الدرا�صي اجلديد ال��ذي انطلق منذ اأيام.  
وي�صط��ر "�ص��امل" لق�ص��اء اأط��ول وق��ٍت ممك��ن 
بعي��دًا ع��ن منزله خالل الي��وم، هرب��ًا وخجاًل 

م��ن الوقوف ف��ارغ اليدي��ن اأمام اأطفال��ه الذين 
ير�صمون مبخيلتهم �صورًة عن القرطا�صية التي 
وعدهم ب�صرائه��ا مع بداية املدار���س، اأماًل باأن 
يتلق��ى ات�صااًل من اأحد القائمني على اجلمعية 

ُيعلمه مبوعد اال�صتالم.  

                                                           State of Palestine                                                          دولة فل�صطي�ن
Ministry of Local Affairs                                        وزارة احلكم املحلي 
   Rafah Municipality                                                        بل�دية رف��ح 

إعالن  تأجير مواقف سيارات 
خصوصية في المركز التجاري برفح

تعل���ن بلدية رفح عن طرح مزايدة بالظرف المخت���وم لتأجير )البدروم( 
)الطاب���ق تحت األرضي( في المركز التجاري وس���ط رفح الس���تخدامه 
مواقف سيارات خاصة مؤقتة للمواطنين وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ 
م���ن 2018/9/15 حتى 2019/3/14 وذلك وفق الش���روط الخاصة التي 

يمكن االطالع عليها لدى الدائرة القانونية بالبلدية.
فعلى كل من يرغب في دخول المزاد واس���تئجار المكان واس���تخدامه 
حس���ب ش���روط البلدية لمواقف س���يارات خاصة ومؤقتة للمواطنين 
التق���دم لبلدية رفح في الموعد المحدد للمزاد وهو 2018/9/10 بعد ان 

يكون قد اطلع على الشروط وعاين المكان المعاينة النافية للجهالة. 
• يضع الملتزم قيمه 10% من التأمين في مظروف المزاد.

• اجرة االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
• البلدية غير ملزمة بقبول أعلى االسعار.

واقبلوا  التحية 

اأ.�صبحي عبد الفتاح  اأبو ر�صوان
                   رئي�س بلدية رفح

 القدس/ االستقالل:
نفذ أهالي طلبة بلدة العيسوية وس���ط القدس المحتلة، يوم أمس االثنين، 
اعتصاما احتجاجيًا على النقص الحاد للغرف الصفية في مدرسة العيسوية 
االبتدائية للبنات. واش���تكى األهالي من وجود 76 طالبة دون مقاعد دراسية 
في المدرس���ة، التي تتبع إداريا لدائرة معارف بلدي���ة االحتالل في القدس، 
ووزارة المعارف في حكومة االحتالل. ويش���ار إلى أن أكثر من 90% )حس���ب 
إحص���اءات عبرية( من طلبة المدارس في القدس المحتلة يتلقون تعليمهم 
حس���ب المنهاج الفلس���طيني بمدارس تابعة لمديري���ة التربية والتعليم 
الفلسطينية في القدس، ومدارس "األونروا" وأخرى خاصة؛ رغم التضييق على 
هذه المدارس وعدم السماح لها بالتوسع أو ببناء مدارس إضافية الستيعاب 

الطلبة الجدد.
وكان���ت حكومة االحتالل وبلديتها في القدس أعلنت عن رصد موازنات ضخمة 
لتسويق المنهاج "اإلسرائيلي" في مدارس القدس، عبر اتباع سياسات الترغيب 
والترهيب إلدارات المدارس، وبالرغم من ذلك يشتكي أهل القدس في العديد 
من األحياء والبلدات التي تتبع مدارس���ها لبلدية االحتالل من اإلهمال المتعمد 

لقطاع التعليم في المدينة.
وطالب األهالي بلدية االحتالل بصرف جزء من األموال الطائلة التي تجبيها من 

المقدسيين، على هذا القطاع الذي يعاني من نقص حاد في الغرف الصفية.

عمان/ االستقالل:
ينتظ���ر قراب���ة 400 طالب وطالبة الجًئ���ا من الطلبة الجدد م���ن أبناء الالجئين 
الفلسطينيين المقيمين في المخيمات وحولها قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين "أونروا" لاللتحاق بمقاعدهم ضمن مدارسها في السنة 

الدراسية الجديدة.
وحس���ب صحيفة" الغ���د" األردنية، فإن هذا الحال يأت���ي بعد أن كانت تجري 

العادة في السنوات السابقة صدور القرار وهم على مقاعد الدراسة”.
ونقل���ت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة في "أونروا"، أن “هذا اإلجراء 
الجدي���د يأتي في ظ���ل تخفيض الخدم���ات التعليمية والصحي���ة واإلغاثة 
االجتماعية األساس���ية المقدمة لالجئين الفلس���طينيين، عل���ى أثر القرارات 

األميركية المتتالية المضادة لعمل الوكالة واستمرار مهامها وواليتها”.
وأوضح���ت أن “هؤالء الطلبة دأبوا على انتظار قرار إدارة الوكالة بالموافقة على 
التحاقهم بمدارس���ها وهم على مقاعدهم الدراس���ية، خالفًا لإلجراء األخير، ما 

أحدث حالة من الربكة والقلق بين صفوفهم”.
ونظمت فعاليات ش���عبية من مختلف مخيمات الالجئين الفلسطينيين في 
المملكة األردنية أول أمس اعتصامًا حاش���دًا أمام مبنى رئاس���ة وكالة الغوث 
الدولي���ة “أونروا”، احتجاجًا على ق���رار اإلدارة األميركية وقف تمويل ميزانية 

الوكالة، ولتأكيد “التمسك بحق العودة.

400 طالب فلسطيني 
الجئ لم تسجلهم »أونروا« 

بمدارسها باألردن

اعتصام بالعيسوية احتجاجًا 
على نقص الصفوف ورفضًا 

للمنهاج اإلسرائيلي
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ومع بداية العام الدراسي الجديد، أضحت 
القرطاس���ية المدرس���ية عبئًا ثقياًل على 
كاهل أولي���اء األمور في غ���زة، فقد باتوا 
غير قادرين على توفيرها ألبنائهم، نظرًا 
الرتفاع أس���عارها بالتزام���ن مع األوضاع 
االقتصادية والمعيشية المأساوية التي 

يعيشونها منذ عدة أشهر. 
ويعي���ش الغزي���ون ظروف���ًا اقتصادية 
صعبة منذ نحو) 12 عامًا( نتيجة الحصار 
اإلس���رائيلي المفروض عل���ى القطاع، إال 
ا بع���د فرض  أن األوض���اع ازدادت س���وًء
السلطة الفلس���طينية برام الله عقوبات 
على القطاع المحاصر ش���ملت خصومات 
على رواتب موظفيها بغزة، ووقف صرف 

مخصصات األسرى والشهداء.

عبء ثقيل 
ويقول س���الم ل�"االس���تقالل":" موس���م 
المدارس كان دائمًا ُيعيد لنا الفرح، فقد 
كان يأتي بأوضاع أفضل مما نعيش���ها 
اليوم، وكن���ا قادرين عل���ى تلبيه رغبات 
أبنائنا ونش���تري لهم م���ا يحتاجونه من 
قرطاسية و مالبس، لكن هذا العام ثقيل 
جدًا علينا بسبب أوضاعي المادية السيئة 

للغاية". 
" س���الم" الذي يعتري الش���يب رأس���ه، 
يعاني من عدة أمراٍض مزمنة "الس���كري 
والضغط والقلب"،   ويعيل أسرة مكونه 
من سبعة أفراد خمسة منهم بالمدرسة، 
يعتمد على المس���اعدات اإلنسانية في 
تلبية احتياجات أبنائه، اضافًة لمبلغ مالي 
بس���يط ُيحصله من بيع الشاي والقهوة 

للمارة بالشوارع. 
بعيوٍن حزينة تفضح عجزه، أضاف:" حتى 
اليوم لم أتمكن من ش���راء القرطاس���ية 
ألبنائي بس���بب ارتفاع أسعارها وقلة ما 

في اليد، فال أجد أمامي إال أن أعدهم بأني 
سأشتريها عن قريب، على أمل أن تمدنا 
بها اح���دي المؤسس���ات الخيرية، فربما 
هذه الوعود التي ال أعرف لها ميعاد تمد 

أنفاس صبرهم أكثر". 
دفتر واحد

وبينما ينش���غل طلبة المدارس بتجهيز 
دفاترهم المدرسية بمساعدة أمهاتهم، 
كان الح���زن يرس���م خيوطه عل���ى وجه 
المواطن���ة أم أمير غب���ون، لعدم تمكنها 
من شراء القرطاسية والحقيبة المدرسية 
ألٍي من أبنائها الثالثة، بس���بب الضائقة 

المالية وارتفاع األسعار بشكٍل كبير. 
وبدم���وٍع تم���أ وجنتيها، تق���ول غبون 
ل�"االس���تقالل":" ل���ي ثالث���ة أبن���اء في 

المرحلتي���ن اإلعدادي���ة والثانوية، وهم 
يحتاج���ون إل���ى أكثر من ألف ش���يكل 
لتلبية احتياجاتهم المدرس���ية وأهمها 
القرطاسية والحقائب، وأنا ال أملك شيئًا 
من هذا المبل���غ"، الفتًة إلى أنها ال تملك 
أي مصدر رزق سوى األموال التي توزعها 
وزارة التنمية االجتماعية " الشؤون" كل 

ثالثة شهور، بعد وفاة زوجها.  
تتابع بألم:" أجب���رت أبنائي على الذهاب 
للمدرسة بمالبسهم القديمة، على أساس 
أن اش���تري لهم القرطاس���ية والحقائب 
الت���ي ال غني عنها وال يمكن اس���تخدام 
القديم منها، لكن حينما نزلت لأسواق 
تفاجأت بارتفاع أس���عارها بشكل كبير"، 
موضحًة أن الحقيبة الواحدة يبلغ سعرها 

50شيكال، بينما ربطة الدفاتر 13شيكال، 
ناهيك ع���ن س���عر األق���الم والتجاليد 
والطوابع وغيرها من القرطاس���ية، وهذا 
يفوق المبلغ المالي البسيط الذي ُتخبئه 

منذ مدة لشراء القرطاسية ألبنائها. 
ولفتت إلى أنها اش���ترت لكل واحٍد من 
أبنائها الثالثة دفت���رًا وقلمًا واحدًا فقط 
للمدرسة، لحين تستطيع توفير ما تبقى 
لشراء القرطاسية لجميعهم، ُمتمنيًة ان 
يراعي المدرسون الظروف الصعبة التي 
يعيشها الطلبة وُيطيلوا أنفاس صبرهم 
عليهم لحين يتمكن األهالي من توفير 

القرطاسية لهم.   
األوض���اع  قائل���ة:"  حديثه���ا  وأنه���ت 
االقتصادية والمعيشية تزداد سوءًا ظل 

تنكر الجميع من مسؤولياته تجاه  الفئات 
الفقي���رة والمهمش���ة، فالموظف أصبح 

فقيًرا فكيف يكون حالنا؟"

ارتفاع كبري 
وبدوره، أك���د اياد مهن���ا صاحب مكتبة 
فلسطين وسط مدينة غزة، أن القرطاسية 
المدرسية وخاصًة الدفاتر تشهد ارتفاعًا 
ملحوظًا باألسعار جراء ارتفاع أسعار الورق 
عالميًا، الفتًا إل���ى أن اغالق معبر كرم أبو 
س���الم ألي���ام طويلة من قب���ل االحتالل 
اإلسرائيلي أدى إلى قلة الكمية المتوفرة 
في األسواق الغزية، األمر الذي يعد سببًا 

أخر الرتفاع أسعارها.  
وق���ال مهن���ا ل�"االس���تقالل":" إن ارتفاع 
سعر الورق عالميًا وعدم سماح االحتالل 
اإلس���رائيلي بدخول الورق للقطاع  قبل 
اس���بوعين، أدى الى ارتفاع س���عر دزينة 
الدفاتر الى 13ش���يكال بعدما كانت تباع 
ب�10 شيكالت"، موضحًا أن دزينة الدفاتر 
40ورق���ة تحتوي على 20 دفت���رًا، بينما 
دزينة ال�60ورق���ة تحتوي على 13دفترًا، 
ودزينة ال�80ورقة تحتوي على 10دفاتر، 
في حين تحتوي دزينة ال�100ورقة على 

10دفاتر. 
ولفت الى أن الحالة الش���رائية معدومة 
نهائيًا مقارنة باألعوام السابقة، فنسبه 
البيع لم تتخط ال����30% هذا العام نظرًا 
لأوض���اع المادية الصعبة التي تعصف 

بالمواطنين يومًا بعد يوم. 
 وبين مهنا أن المواطن مغلوٌب على أمره 
فهو مضطر لشراء القرطاسية؛ ألنها من 
األساس���يات بالنسبة ألبنائه، مشيرًا إلى 
أن المواطن يصاب بالصدمة عند سماعه 
أسعار المس���تلزمات المدرسية وخاصة 

الدفاتر.

»ادفع بالتي هي أحسن«

أسعار »القرطاسية«.. نار تلتهم جيوب أولياء األمور! 
غزة/ دعاء احلطاب: 

دفع��ت الظ��روف االقت�صادي��ة ال�صعب��ة الت��ي 
اأن  اإىل  �ص��امل،  حمم��د  اأب��و  املواط��ن  يعي�صه��ا 
ُي�صج��ل اأطفال��ه اخلم�ص��ة بقائم��ة م�صاعدات 
توزعه��ا اإح��دى اجلمعي��ات اخلريي��ة ال�صتالم 

حقيبة مدر�صية ممتلئ��ة بالقرطا�صية، بعدما 
وق��ف عاج��زًا  ع��ن تلبي��ة احتياج��ات اأبنائه 
للع��ام الدرا�صي اجلديد ال��ذي انطلق منذ اأيام.  
وي�صط��ر "�ص��امل" لق�ص��اء اأط��ول وق��ٍت ممك��ن 
بعي��دًا ع��ن منزله خالل الي��وم، هرب��ًا وخجاًل 

م��ن الوقوف ف��ارغ اليدي��ن اأمام اأطفال��ه الذين 
ير�صمون مبخيلتهم �صورًة عن القرطا�صية التي 
وعدهم ب�صرائه��ا مع بداية املدار���س، اأماًل باأن 
يتلق��ى ات�صااًل من اأحد القائمني على اجلمعية 

ُيعلمه مبوعد اال�صتالم.  

                                                           State of Palestine                                                          دولة فل�صطي�ن
Ministry of Local Affairs                                        وزارة احلكم املحلي 
   Rafah Municipality                                                        بل�دية رف��ح 

إعالن  تأجير مواقف سيارات 
خصوصية في المركز التجاري برفح

تعل���ن بلدية رفح عن طرح مزايدة بالظرف المخت���وم لتأجير )البدروم( 
)الطاب���ق تحت األرضي( في المركز التجاري وس���ط رفح الس���تخدامه 
مواقف سيارات خاصة مؤقتة للمواطنين وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ 
م���ن 2018/9/15 حتى 2019/3/14 وذلك وفق الش���روط الخاصة التي 

يمكن االطالع عليها لدى الدائرة القانونية بالبلدية.
فعلى كل من يرغب في دخول المزاد واس���تئجار المكان واس���تخدامه 
حس���ب ش���روط البلدية لمواقف س���يارات خاصة ومؤقتة للمواطنين 
التق���دم لبلدية رفح في الموعد المحدد للمزاد وهو 2018/9/10 بعد ان 

يكون قد اطلع على الشروط وعاين المكان المعاينة النافية للجهالة. 
• يضع الملتزم قيمه 10% من التأمين في مظروف المزاد.

• اجرة االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
• البلدية غير ملزمة بقبول أعلى االسعار.

واقبلوا  التحية 

اأ.�صبحي عبد الفتاح  اأبو ر�صوان
                   رئي�س بلدية رفح

 القدس/ االستقالل:
نفذ أهالي طلبة بلدة العيسوية وس���ط القدس المحتلة، يوم أمس االثنين، 
اعتصاما احتجاجيًا على النقص الحاد للغرف الصفية في مدرسة العيسوية 
االبتدائية للبنات. واش���تكى األهالي من وجود 76 طالبة دون مقاعد دراسية 
في المدرس���ة، التي تتبع إداريا لدائرة معارف بلدي���ة االحتالل في القدس، 
ووزارة المعارف في حكومة االحتالل. ويش���ار إلى أن أكثر من 90% )حس���ب 
إحص���اءات عبرية( من طلبة المدارس في القدس المحتلة يتلقون تعليمهم 
حس���ب المنهاج الفلس���طيني بمدارس تابعة لمديري���ة التربية والتعليم 
الفلسطينية في القدس، ومدارس "األونروا" وأخرى خاصة؛ رغم التضييق على 
هذه المدارس وعدم السماح لها بالتوسع أو ببناء مدارس إضافية الستيعاب 

الطلبة الجدد.
وكان���ت حكومة االحتالل وبلديتها في القدس أعلنت عن رصد موازنات ضخمة 
لتسويق المنهاج "اإلسرائيلي" في مدارس القدس، عبر اتباع سياسات الترغيب 
والترهيب إلدارات المدارس، وبالرغم من ذلك يشتكي أهل القدس في العديد 
من األحياء والبلدات التي تتبع مدارس���ها لبلدية االحتالل من اإلهمال المتعمد 

لقطاع التعليم في المدينة.
وطالب األهالي بلدية االحتالل بصرف جزء من األموال الطائلة التي تجبيها من 

المقدسيين، على هذا القطاع الذي يعاني من نقص حاد في الغرف الصفية.

عمان/ االستقالل:
ينتظ���ر قراب���ة 400 طالب وطالبة الجًئ���ا من الطلبة الجدد م���ن أبناء الالجئين 
الفلسطينيين المقيمين في المخيمات وحولها قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين "أونروا" لاللتحاق بمقاعدهم ضمن مدارسها في السنة 

الدراسية الجديدة.
وحس���ب صحيفة" الغ���د" األردنية، فإن هذا الحال يأت���ي بعد أن كانت تجري 

العادة في السنوات السابقة صدور القرار وهم على مقاعد الدراسة”.
ونقل���ت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة في "أونروا"، أن “هذا اإلجراء 
الجدي���د يأتي في ظ���ل تخفيض الخدم���ات التعليمية والصحي���ة واإلغاثة 
االجتماعية األساس���ية المقدمة لالجئين الفلس���طينيين، عل���ى أثر القرارات 

األميركية المتتالية المضادة لعمل الوكالة واستمرار مهامها وواليتها”.
وأوضح���ت أن “هؤالء الطلبة دأبوا على انتظار قرار إدارة الوكالة بالموافقة على 
التحاقهم بمدارس���ها وهم على مقاعدهم الدراس���ية، خالفًا لإلجراء األخير، ما 

أحدث حالة من الربكة والقلق بين صفوفهم”.
ونظمت فعاليات ش���عبية من مختلف مخيمات الالجئين الفلسطينيين في 
المملكة األردنية أول أمس اعتصامًا حاش���دًا أمام مبنى رئاس���ة وكالة الغوث 
الدولي���ة “أونروا”، احتجاجًا على ق���رار اإلدارة األميركية وقف تمويل ميزانية 

الوكالة، ولتأكيد “التمسك بحق العودة.

400 طالب فلسطيني 
الجئ لم تسجلهم »أونروا« 

بمدارسها باألردن

اعتصام بالعيسوية احتجاجًا 
على نقص الصفوف ورفضًا 

للمنهاج اإلسرائيلي
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة  املوقرة

في القضية رقم 550 / 2017
في الطلب رقم 1210 / 2018

المستدعي/ 1-أيمن موس���ى حماد حنونة – من غزة الزيتون هوية رقم 
)900544552( 2-أشرف موسى حماد حنونة – من غزة الزيتون 3-إيهاب 
موس���ى حماد حنونة – من غزة الزيتون. وكالؤه المحامون / ناصر الدين 

مهنا وشمسة منصور ومحمود منصور.
المس���تدعى ضده���م / 1-نفين عمر محم���د دولة – مجهول���ة اإلقامة 
2-أنصاف عمر محمد دولة – مجهولة اإلقامة 3-نسرين عمر محمد دولة 
– مجهول���ة اإلقامة 4-فايز عمر محمد دولة – مجهول اإلقامة 5-أش���رف 
عمر محمد دولة بصفته الشخصية وباإلضافة إلى باقي ورثة وتركة والده 

المرحوم / محمد عيسى درويش دولة- مجهول اإلقامة.
))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((

إلى المس���تدعى ضدهم : نفين عمر محمد دول���ة  وأنصاف عمر محمد 
دولة ونسرين عمر محمد دولة وفايز عمر محمد دولة  وأشرف عمر محمد 
دولة بصفته الش���خصية وباإلضافة إلى باقي ورثة وتركة والده المرحوم 
/ محمد عيس���ى درويش دولة� بما أن المستدعي المذكور قد تقدم لدى 
محكمة البداية بغ���زة في القضية المرقومة أع���اله وموضوعها )تنفيذ 
عيني( استنادًا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرًا ألنهم مجهولو محل 
اإلقامة وحسب اختصاص محكمة البداية بغزة في نظر هذا الطلب وعمال 
بالمادة )20( من قانون أصول المحاكمات التجارية والمدنية رقم 2 لسنة 
2001 وبناًء على قرار السيد قاضي محكمة البداية في الطلب رقم 1210 

/ 2018 بالسماح لنا بتبليغكم عن طريق النشر المستبدل. 
لذلك يقتضي عليكم أن تحضروا لهذه المحكمة يوم )األربعاء( الموافق 
)2018/10/3( التاس���عة صباح���ًا كم���ا يقتضي عليكم إي���داع جوابكم 
التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر وليكن معلومًا لديكم 

أنكم إذا تخلفتم عن ذلك فسينظر في القضية باعتباركم حاضرين.

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
الأ�ستاذ / حممد مطـــر

لندن/ االستقالل:
قالت المنظمة العربية لحقوق 
إن  بريطاني���ا،  ف���ي  اإلنس���ان 
بوقف  األمريكية  اإلدارة  ق���رار 
تمويل وكالة إغاثة وتش���غيل 
في  الفلس���طينيين  الالجئين 
الش���رق األدن���ى )أون���روا( هو 
حقوق  عل���ى  جس���يم  اعتداء 
الشعب الفلسطيني ومشاركة 
وممارس���ات  جرائ���م  ف���ي 
االحت���الل اإلس���رائيلي بح���ق 

الفلسطينيين.
بيان  ف���ي  المنظمة  وأش���ارت 
صحفي، إلى أن هذا القرار جاء 
بعد أس���بوع من إع���الن اإلدارة 
األمريكي���ة نيتها خفض 200 
مليون دوالر م���ن أموال الدعم 
االقتصادي الفلسطيني لبرامج 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
باإلضافة إلى قرار سابق بخفض 
تبرعات )أونروا( من 365 مليون 
دوالر إل���ى 65 مليوًنا فقط تم 

دفعها بداية العام الجاري.
ولفت إلى أن هذا عطل العديد 
م���ن خدمات الوكال���ة العادية 
والطارئ���ة ووضعه���ا في أزمة 
مالي���ة ضخم���ة أث���رت عل���ى 

برامجها وعلى العاملين بها.
وبينت أن )أونروا( تقدم الدعم 
لما يقارب من 5.9 مليون الجئ 
في  متواجدي���ن  فلس���طيني 
الضف���ة وغزة ولبن���ان واألردن 
وسوريا ، مشيرة إلى أن أوضاع 
االقتصادية  الالجئي���ن  هؤالء 
والمعيش���ية س���يئة للغاي���ة 
وس���يؤدي القرار األمريكي إلى 
تفاق���م أزمتهم ف���ي حال لم 

يعوض الدعم األمريكي.
وعبرت عن دهشتها من أن هذه 

القرارات تستهدف القطاعات 
واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة 
واإلنس���انية، بينم���ا ما تقدمه 
اإلدارة األمريكي���ة م���ن دع���م 
الفلسطينية  األمنية  لألجهزة 

لم يمس مطلًقا.
وأكدت أن القضية الفلسطينية 
هي قضي���ة عادلة ال يمكن أن 
تتأث���ر بقطع دعم م���ادي، وأن 
بحاجة  ليسوا  الفلس���طينيين 
إلى هذا الدع���م، فهناك 167 
دولة عضو ف���ي األمم المتحدة 

تدعم الوكالة.
وأضاف���ت أنه عل���ى الرغم من 
رئيًس���ا  داعًما  أمري���كا  اعتبار 
لوكالة )أونروا( إال أنه ال يتساوق 
م���ع المليارات الس���نوية التي 

"إس���رائيل"  ل�  كدعم  تقدمها 
أو حتى م���ا تجمعه المنظمات 
لدعم  تبرعات  الصهيونية من 
من  مس���تفيدة  االس���تيطان 

االعفاء الضريبي.
وأك���دت أن الدع���م األمريكي 
يمك���ن تعويض���ه م���ع وجود 
االتحاد األوروبي والدول األعضاء 
كثاني أكبر داعم )ألونروا( تليه 
ال���دول العربي���ة الت���ي يجب 
أن ترفع حصصها لحل  عليها 
األزمة، كما يتوجب على منظمة 
ما  اإلس���المي تقديم  التعاون 
يلزم للقضاء كلًيا على تداعيات 

القرار األمريكي.
وشددت على أن خطورة القرار 
ال تكمن في أبعاده المادية إنما 

السياس���ية، حيث أنه يهدف 
للقضاء على الش���اهد الرئيس 
على نكبة الشعب الفلسطيني، 
المخيمات  تفكي���ك  وبالتالي 
وتصفية ح���ق العودة في إطار 

ما يسمى "صفقة القرن".
وقالت المنظمة العربية لحقوق 
اإلنس���ان إن" هذه الخطوة وما 
س���بقها من خط���وات خطيره 
بنقل الس���فارة األمريكية إلى 
الق���دس واالعت���راف بالقدس 
كعاصمة إلس���رائيل ما كانت 
اإلدارة األمريكية لتقدم عليها 
العربية  الدول  لوال دعم بعض 
مكشوًفا  أصبح  الذي  وتقاربها 

مع إسرائيل.

منظمة حقوقية: قرار وقف تمويل »أونروا« 

اعتداء جسيم على الحقوق الفلسطينية
لندن / االستقالل:

قال وزير ش���ؤون الش���رق األوس���ط البريطاني، أليس���تر بيرت إن وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين "أونروا" قوة ضرورية في المنطقة لالستجابة اإلنسانية وتحقيق 
االستقرار. جاء ذلك تعقيًبا من الوزير البريطاني على قرار الواليات المتحدة االنسحاب من 

تمويل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(.
وأش���ار الوزي���ر بيرت إلى أن "أون���روا" تقدم يومًي���ا خدمات حيوي���ة لماليين الالجئين 
الفلسطينيين، مؤكدًا على المملكة المتحدة البريطانية ستواصل التزامها بدعم األونروا، 
والالجئين الفلس���طينيين في أنحاء الشرق األوسط، وس���وف تبذل كل ما باستطاعتنا 

للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الضرورية في هذا الوقت".

رام الله/ االستقالل:
أك���دت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم أمس االثنين، أن مجموعة المفاهيم والمواقف 
التي س���اقها "غرينبالت" مبعوث الرئيس االمريكي دونالد ترامب لش���ؤون المفاوضات 
الدولية في مقاله، ُتشكل وصفة واضحة المعالم لوأد أية فرصة لتحقيق السالم الدائم، 
وتعتبر تكرارًا للمواقف اإلس���رائيلية القديمة، القائمة عل���ى تكريس االحتالل وابتالع 

األرض الفلسطينية واالستيطان فيها، وتطيل ُعمر الصراع.
ورأت الوزارة في بيان لها، أن حديث "غرينبالت" عن إن إسرائيل لم تعد هي المشكلة وأن 
الدولة اليهودية يمكن أن تكون جزءًا من حلول دول المنطقة، وأن الصراع الفلس���طيني 
االس���رائيلي ليس جوهر الصراعات، وأن حله لن يس���اهم في ح���ل الصراعات األخرى، 
والتأكي���د على أن القدس كانت وس���تبقى عاصمة إس���رائيل، كل ذلك ينطوي إما على 
جهل مطبق بحقائق الصراع، أو أوسع وأعمق حالة استغباء للعالمين العربي واإلسالمي 

وللعالم أجمع.
وأكدت أن غطرس���ة القوة وش���ريعة الغاب والتالقي بين أيديولوجيا التيار المس���يحي 
وأيديولوجي���ة اليمي���ن الحاكم في إس���رائيل أوصلت "غرينبالت" الى ه���ذه الحالة من 

االستخفاف بالمجتمع الدولي وشرعياته وقراراته األممية.
وتساءلت الوزارة في بيانها، أين المجتمع الدولي من هذا االنقالب الفاضح الذي ال يطال 
بتداعياته السلبية والكارثية الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه فحسب، بل يصل 

الى دول العالم كافة، ويهدد بنتائجه مرتكزات المنظومة الدولية برمتها.
وافادت الوزارة، ان غرينبالت اختار صحيفة "يس���رائيل هيوم" اليمينية لنشر مقالته 
االفتتاحي���ة، التي أعاد فيها إنتاج مواقف اإلدارة األمريكية ومفاهيمها المش���ؤومة 
بشأن الصراع الفلسطيني االسرائيلي، مؤكدا من جديد وبما ال يدع مجااًل للشك تبني 
اإلدارة األمريكي���ة الُمطلق للرواية اإلس���رائيلية ومفرداتها، معترفًا بصراحة ووضوح 
تمسك إدارة ترامب بانقالبها الفج على الشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات عملية 

السالم الدولية.

خان يونس/ االستقالل:
قامت طواقم قسم التخطيط والتنظيم 
ببلدية بني س���هيال ش���رق خانيونس 
جن���وب القطاع ،بوضع حجر األس���اس 
إلنش���اء مقبرة جديدة بمنطقة "سوق 
مازن" بتبرع كريم من أهل الخير بقطعة 

أرض مساحة ثمانية دونمات ونصف.
وعمل���ت طواق���م البلدية،  عل���ى الرفع 
المس���احي بالتعاون م���ع طاقم بلدية 
عبس���ان الجديدة ،كما تم البدء بإعداد 
المخططات التفصيلية للمقبرة مع كافة 
الجهات المعنية ممثلة بوزارة األوقات 
والهيئة المركزية لتنظيم وبناء المدن. 

من جانبها تقدمت بلدية بني سهيال 
بالش���كر لطاقم بلدية عبسان الجديدة 
ممثل���ة بالمهندس عمر أب���و طعيمة 
وذلك على التعاون المش���ترك بعملية 

الرفع المساحي واإلحداثيات .
أراٍض   لتوفي���ر  البلدي���ة  وتس���عى 
للمصلحة العامة، مش���يرة إلى أهمية 
تب���رع المواطن إلنش���اء مراف���ق عامة 

لسكان المدينة.
من الجدير ذكره أن بلدية بني سهيال 
قامت بعملي���ة إفراز أراٍض لمش���اريع 
إنش���اء مدارس حكومة ووكالة وإنشاء 
مركز صحي لسكان مدينة بني سهيال.

خان يونس/ االستقالل:
تجري بلدية خ���ان يونس جنوب قطاع غ���زة بالتعاون مع 
شرطة البلديات اس���تعدادات مكثفة لتنفيذ حملة كبرى 
إلزالة كافة مظاهر التعديات على األرصفة وتنظيم شوارع 
مركز المدينة، للتسهيل على المواطنين ومساندتهم في 
قضاء حوائجهم دون التعرض لمخاطر حوادث الطرق التي 

ذهب ضحيتها األبرياء.
وأكدت دائرة العالق���ات العامة في البلدية،  في بيان لها، 
أن الحملة التي س���تنطلق خالل األسابيع القليلة المقبلة، 
وتحم���ل عن���وان "المح���الت للبضائع واألرصفة للمش���اة 
والطريق للس���يارات"،  تأتي من منطل���ق الواجب الديني 
والوطني واألخالقي بضرورة الوق���وف بجانب المواطنين، 

ال س���يما وأن البلدية تلقت عشرات الشكاوي حول تكدس 
البس���طات العش���وائية على األرصفة وفي ش���وارع مركز 
المدين���ة، وتعدي بعض أصح���اب المحالت التجارية على 
األرصفة. وأش���ار البيان إلى أن ش���وارع مركز المدينة ذات 
مساحة ضيقة وال تحتمل الفوضى، وتعاني من ازدحامات 
مرورية صعبة للغاية وبحاجة إلى التعاون ووقفة حقيقية 
من الجميع إلنجاح الحملة والحفاظ على المظهر الحضاري 
والجمال���ي للمدين���ة، وفتح الطرق���ات أمام حركة س���ير 
المواطنين بسهولة، واالسهام في إنجاح مشاريع البلدية 

لتقديم خدماتها للجميع بشكل أفضل.
وأكد البيان أن الحملة ستعمل على تنظيم الشوارع بما يعزز 
جهود التنظيم والتطوير ويحاف���ظ على أرواح المواطنين 

في الس���ير على األرصفة دون التعرض ألية مضايقات أو 
مخاطر، مش���يرًا إلى أنها ستشمل شارع جمال عبد الناصر 
من كراج رفح جنوبًا حتى البنك الفلسطيني شمااًل، وشارع 
أحمد ياسين من مكتبة الهدى بوسط المدينة حتى عمارة 
جاسر غربًا، وشارع مسجد أهل السنة من دوار السنية شرقًا 

حتى سوبر ماركت شراب غربًا.
وش���دد البيان عل���ى أن الحملة تهدف إل���ى منع االزدحام 
المروري والسماح لسيارات المواطنين وسيارات االسعاف 
والدفاع المدني والش���رطة التحرك بحرية، ومنع إش���غال 
األرصف���ة من قبل البس���طات وبعض أصح���اب المحالت 
التجارية وإفس���اح المجال للمواطنين أن يجدوا مكانًا آمنًا 

للسير والحركة .

بلدية خانيونس تستعد لتنفيذ حملة كبرى لتنظيم شوارع المدينة

بلدية بني سهيال تضع حجر األساس إلنشاء مقبرة جديدة

وزير بريطاني: »أونروا« قوة ضرورية 
لتحقيق االستقرار في المنطقة

الخارجية: »غرينبالت« يتفاخر 
باالنحياز األمريكي المطلق لالحتالل

2018الثالثاء    ذو الحجة         هـ   سبتمبر         م 2414394

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / مريم يحيي صبحي الداية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401777958( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / عدي عبد الغني محمد الطويل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802808337( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ شاهر نمر مصطفي ابو بيض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901270421( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ لمياء عودة محمد خفاجة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
802319798 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

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/ إبراهيم عبد الله أحمد معروف من سكان 
خانيونس هوية رقم / 958555518 تقدم بطلب لتصحيح اس���م والدته 
/// والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // فضة سالم معروف في 

القطعة 60 قسيمة 20 أراضي خانيونس
إلى االسم الصحيح لها // فضية سالم صالح معروف

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

فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن.
  3/ 9 / 2018م 

م�سجل اأرا�سي غزة
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 )429/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
فايق محمد سليم شملخ من سكان غزة هوية رقم 910941442 بصفته 
وكيال عن: سهيل محمد سليم شملخ ونهلة محمد سليم شملخ وآمنة 
محمد سليم شملخ وختام محمد سليم شملخ وسوسن محمد سليم أبو 
عيشة شملخ ونوارة حسن عمران شملخ وتساهيل محمد سليم زيدية 

شملخ ورشا محمد سليم شملخ ومها محمد سليم عرفات شملخ 
بموجب وكالة رقم: 13030 / 2014 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 680 قسيمة7 + 10  المدينة غزة الزيتون + قطعة 681 قسيمة 
10 المدينة غزة الزيتون + قطعة 678 قسيمة 19 المدينة غزة الزيتون
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 26/ 6/ 2018م

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

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين يوم أمس االثنين، بأنه تم 
إدخال 41 أس���يرًا قاصرا إلى قسم األسرى األشبال في معتقل "عوفر"، 
خالل الشهر الماضي،17 منهم اعتقلوا من المنازل، و14 من الطرقات، 
و2 على الحواجز العس���كرية، و4 بعد استدعائهم و4 لعدم حيازتهم 

تصاريح.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، إنه ُسجل من بين هؤالء األسرى األطفال 
الذين تم اعتقالهم خالل الشهر المذكور، أسيران قاصران تم اعتقالهما 
بعد إطالق الرص���اص عليهما، و10 آخرون تعرض���وا للضرب والتنكيل 

لحظة اعتقالهم.
وذكرت أن عدد األطفال المحكومين 34 طفال، وتراوحت األحكام بالسجن 
الفعلي ما بين 31 يومًا إلى 10 أش���هر، وأضافت أنه ما زال هناك أس���ير 

قاصر قيد االعتقال اإلداري.
ولفتت إلى أن المحاكم العس���كرية ال تكتفي فقط بفرض أحكام عالية 
بح���ق األس���رى األطفال، بل تقوم أيض���ا بفرض غرام���ات مالية باهظة، 
كوس���يلة ابتزاز لألس���رى وذويهم، حيث خالل الشهر الماضي فرضت 
محاكم االحتالل العس���كرية بحق األس���رى األطفال في "عوفر" غرامات 

مالية وصل مجموعها إلى أكثر من 86 ألف شيقل.

القدس المحتلة/ 
قال مركز معلومات وادي حل���وة: إن قوات االحتالل 
اإلسرائيلي قتلت خالل آب/ أغسطس الماضي شاًبا 
فلس���طينًيا، ونفذت 118 حال���ة اعتقال في مدينة 

القدس المحتلة.
وأوضح المركز في تقرير صدر يوم أمس، أن الشاب 
أحمد محاميد من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل 
استشهد الشهر الماضي برصاص قوات االحتالل، 
بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة 

بالقدس.
وأوضح التقرير، أن س���لطات االحتالل اعتقلت 118 
فلس���طينًيا بالقدس، من بينه���م 4 أطفال دون ال� 
12 عاًم���ا ، و 19 قاص���ًرا، و15 أنثى. مش���يرًا إلى أنه 
حسب التوزيع الجغرافي تم اعتقال 27 من سلوان، 
و21 العيس���وية، و 17 الق���دس القديمة، و9 مخيم 
شعفاط، و8 الطور، و 32 من أبواب المسجد األقصى 
والبلدة القديمة، واعتقال واحد من كل من كفر عقب، 

وواد الجوز، وبيت حنينا وصور باهر.
وأفاد التقرير ، أن  2437 مستوطًنا اقتحموا المسجد 

األقصى خالل الش���هر الماضي، عبر ب���اب المغاربة 
بحراس���ة من ش���رطة االحتالل، وصعدت س���لطات 
االحتالل من مالحقة المصلين الوافدين إلى األقصى 
خاصة الذين يؤدون الصالة ويجلس���ون عند منطقة 

باب الرحمة.
وأواخر أغس���طس، منعت ش���رطة االحت���الل أعمال 
ترميم في س���بيل "قاسم باشا" باألقصى، واعتقلت 
أربعة من موظفي دائرة األوقاف اإلس���المية- لجنة 
االعم���ار فور قيامهم بأعمال الترميم، وأصدرت قراًرا 
بإبعادهم عن المسجد لمدة 15 يوًما، وبعد عدة أيام 
تم استئناف العمل في ترميم السبيل وألغت قرار 

اإلبعاد.
ورصد المركز إبعاد 20 فلسطينًيا عن األقصى خالل 
الش���هر الماضي، م���ن بينهم 13 س���يدة، لفترات 

متفاوتة تراوحت بين 15 يوًما-6 أشهر.
وبش���أن عملي���ات الهدم، أف���اد المركز ب���أن بلدية 
االحتالل واصلت الش���هر المنصرم هدم المنشآت 
السكنية والتجارية والزراعية بالمدينة، بحجة البناء 
دون ترخيص، حيث رصد هدم 12 منش���أة، إحداها 

ُهدمت ذاتًيا.
وأقدم���ت جرافات االحتالل عل���ى تجريف وتخريب 
طرقات في المنطقة الش���رقية لقرية العيس���وية، 
مؤدية لألراضي الزراعي���ة، علًما أن المنطقة مهددة 

بالمصادرة لصالح مشروع "الحديقة الوطنية".
وخ���الل الش���هر الماضي، ق���ررت بلدي���ة االحتالل 
مصادرة عش���رات الدونمات من أراضي بلدة سلوان 
جنوب المسجد األقصى تحت غطاء "البستنة / زراعة 

وتركيب قنوات ري وطرقات للسير".
ويهدد قرار المصادرة عشرات الدونمات من أراضي 
البلدة في أحياء وادي الربابة ووادي حلوة وبئر أيوب 
والنب���ي داوود، وجمي���ع األراضي تع���ود ملكيتها 
ألهالي وعائالت البلدة الذين يملكون كافة الوثائق 
وأوراق الملكية، كما تعود أجزاء منها لكنيسة الروم 

األرثوذكس.
وأش���ار المركز، إلى أن المس���توطنين نفذوا الشهر 
الماضي اعتداءات على أمالك المقدس���يين، وخطوا 
ش���عارات عنصرية وأعطبوا إطارات مركبات في بلدة 

العيسوية وحي شعفاط بالمدينة.

غزة / االستقالل:
قالت الحرك���ة العالمية للدف���اع عن األطفال-

فلس���طين، إن ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي 
اعتقلت 27 طفاًل إدارًيا منذ شهر تشرين أول 
ع���ام 2015 وحتى اليوم، م���ا زال اثنان منهم 

رهن االعتقال.
وذك���رت الحركة ف���ي بيان وصل االس���تقالل 
نس���خة من���ه، أنه من ضم���ن األطف���ال ال�27 
الذي���ن جرى اعتقالهم إداريًا، أربعة من مدينة 
القدس المحتلة وهو ما شكل سابقة في تاريخ 
اس���تخدام االعتقال اإلداري ض���د القاصرين 

الفلسطينيين.
وقال أحد الطفلين اللذين ما زاال رهن االعتقال 
اإلداري ويبل���غ من العمر 16 عام���ا في إفادته 
للحرك���ة العالمي���ة "إن���ه اعتقل ف���ي الثاني 
والعشرين من ش���هر تموز الماضي من منزل 
عائلته في حوالي الساعة الثالثة فجرا، دون أن 
يخبره جنود االحت���الل أو يخبروا ذويه إلى أين 

يريدون اقتياده".
وأض���اف أن الجنود دفعوه إل���ى داخل الجيب 
عل���ى أرضيته، وهناك وضع���وا له عصبة على 
عينيه ومربطا بالستيكيًا واحدا على يديه إلى 
األمام، وبقي ملقى عل���ى أرضية الجيب طوال 

الطريق.

وأش���ار إلى أنه في أحد األماك���ن تم نقله من 
الجيب العس���كري إلى جيب آخر، وخالل ذلك 
ضرب الجنود رأس���ه في باب الجيب األمر الذي 
آلمه كثيرا، ثم نقل إلى س���جن "عوفر" وهناك 
خضع لتفتيش كامل، قبل أن يخضع للتحقيق.

وبّين  الطفل أنه اقتيد إلى المحكمة في الرابع 
والعشرين من الشهر نفسه حيث جرى تمديد 
اعتقاله 48 س���اعة، بوجود محام، وبعد يومين 
سلموه نس���خة من أمر االعتقال اإلداري لمدة 

أربعة شهور.
وأعربت الحركة  عن بالغ قلقها من اس���تخدام 
"إس���رائيل" أمر تجديد االعتق���ال اإلداري ضد 
األطفال الفلسطينيين، مبينًة أن سجن األطفال 
دون تهم���ة أو محاكمة لفت���رات غير محددة 

يعادل االعتقال التعسفي وغير المشروع.
وأكدت أنه يجب على "إسرائيل" إما أن تحاكم 
األطفال وتمنحهم حقوق المحاكمة العادلة أو 

أن تطلق سراحهم على الفور.
واعتب���رت مجموع���ة العم���ل التابع���ة لألمم 
المتح���دة، المعنية بالتحقيق ف���ي االعتقال 
التعس���في، أن االعتق���ال اإلداري ض���رب من 
ضروب التعذيب النفسي، وأن قوات االحتالل 
تمارسه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية 

المحظورة بموجب القانون الدولي.

 رام الله / االستقالل:
أف����ادت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين، بأن 
االسرى القابعين في سجون "جلبوع"، و"النقب"، 
وبئر الس����بع، اش����تكوا أوضاعا قاس����ية وصعبة، 
نتيجة موجة الحر الحالية، وارتفاع درجات الحرارة 

في أقسام وغرف السجون لمعدالت كبيرة.
ولفتت الهيئة، إلى أن هذه الس����جون وبس����بب 
الطبيع����ة الجغرافي����ة التي تقع فيه����ا، يعاني 
المعتقلون فيها من ارتفاع درجات الحرارة بشكل 
كبير، وكذلك ارتف����اع معدالت الرطوبة ما يجعل 

من تلك الغرف واألقسام شيئا أشبه بالجحيم.
وأوضح����ت، أن العديد من األقس����ام والس����جون 
وخيام النقب تفتقد الى أجهزة التبريد والمراوح 
التي من ش����أنها أن تخفف وطأة الحر والرطوبة 

القاسية.
وأش����ارت الى ان هذه األجواء الحارة في المناطق 
الصحراوي����ة تدف����ع بخ����روج بع����ض الزواحف 
والحش����رات الخطي����رة، كاألفاع����ي والق����وارض 
والحش����رات، والتي م����ن الس����هل أن تصل إلى 
أقس����امهم وخيامهم، بعد أن تخرج من أماكنها 

بسبب الحرارة.

  رام الله/ االستقالل:
صادرت إدارة س���جن "هداريم" 1800 كتاب من غرف وأقس���ام األسرى، 
جميعها كتب علمية وثقافة عامة، ال عالقة لها بالجوانب السياس���ية أو 
العس���كرية التي تعتبر محرمة تحريما قطعيا من قبل االحتالل، ويمنع 

إدخالها الى السجون.
وأدانت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين استمرار الهجمة الشرسة على 
األس���رى الفلسطينيين داخل س���جون االحتالل، والتي يحاول تطويرها 
من خالل استهداف كل جوانب الحياة اليومية، وعلى كافة المستويات 

الحياتية والمعيشية واإلنسانية والحقوقية والثقافية.
وأوض���ح رئي���س الهيئة اللواء ق���دري أبو بكر أن مص���ادرة الكتب بهذه 
الطريقة، يكش���ف عن مدى حقد االحتالل على األس���رى الفلسطينيين، 
الذي���ن تغلبوا عل���ى كل الصعوبات والمعيقات، واس���تطاعوا ان يحولوا 
الس���جون الى مدارس ومعاه���د حقيقية لتخريج الك���وادر القادرة على 

المساهمة في بناء مؤسسات الدولة بعد التحرر من األسر.
وأش���اد أبو بكر بالمس���يرة التعليمية لألسرى داخل س���جون االحتالل، 
والتحاق المئات منهم بالجامعات، حيث تمكن العشرات منهم من إنهاء 
متطلبات التخرج وتمكنوا من الحصول على شهادات رسمية، وبالدورات 
التدريبة والتعليمية التي ش���هدتها وتش���هدها العديد من السجون، 
والتي قد تعتبر الس���بب الرئيسي لهذه الهجمة على مكتبة األسرى في 

"هداريم".

االحتالل أدخل 41 أسيرًا 
قاصرًا لـ »عوفر« خالل أغسطس

إدارة سجن »هداريم« 
تصادر 1800 كتاب من 

غرف وأقسام األسرى

27 اعتقاال إداريًا

 ألطفال منذ أكتوبر 2015
أسرى جلبوع والنقب 
وبئر السبع يعانون 

أوضاعًا صعبة

إبعاد 20 آخرين عن األقصى
اعتقال 118 فلسطينًيا وهدم 12 منشأة بالقدس بأغسطس
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أعلن أنا المواطنة / مريم يحيي صبحي الداية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401777958( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / عدي عبد الغني محمد الطويل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802808337( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ شاهر نمر مصطفي ابو بيض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901270421( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ لمياء عودة محمد خفاجة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
802319798 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

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/ إبراهيم عبد الله أحمد معروف من سكان 
خانيونس هوية رقم / 958555518 تقدم بطلب لتصحيح اس���م والدته 
/// والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // فضة سالم معروف في 

القطعة 60 قسيمة 20 أراضي خانيونس
إلى االسم الصحيح لها // فضية سالم صالح معروف

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

فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن.
  3/ 9 / 2018م 

م�سجل اأرا�سي غزة
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 )429/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
فايق محمد سليم شملخ من سكان غزة هوية رقم 910941442 بصفته 
وكيال عن: سهيل محمد سليم شملخ ونهلة محمد سليم شملخ وآمنة 
محمد سليم شملخ وختام محمد سليم شملخ وسوسن محمد سليم أبو 
عيشة شملخ ونوارة حسن عمران شملخ وتساهيل محمد سليم زيدية 

شملخ ورشا محمد سليم شملخ ومها محمد سليم عرفات شملخ 
بموجب وكالة رقم: 13030 / 2014 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 680 قسيمة7 + 10  المدينة غزة الزيتون + قطعة 681 قسيمة 
10 المدينة غزة الزيتون + قطعة 678 قسيمة 19 المدينة غزة الزيتون
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ: 26/ 6/ 2018م

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

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين يوم أمس االثنين، بأنه تم 
إدخال 41 أس���يرًا قاصرا إلى قسم األسرى األشبال في معتقل "عوفر"، 
خالل الشهر الماضي،17 منهم اعتقلوا من المنازل، و14 من الطرقات، 
و2 على الحواجز العس���كرية، و4 بعد استدعائهم و4 لعدم حيازتهم 

تصاريح.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، إنه ُسجل من بين هؤالء األسرى األطفال 
الذين تم اعتقالهم خالل الشهر المذكور، أسيران قاصران تم اعتقالهما 
بعد إطالق الرص���اص عليهما، و10 آخرون تعرض���وا للضرب والتنكيل 

لحظة اعتقالهم.
وذكرت أن عدد األطفال المحكومين 34 طفال، وتراوحت األحكام بالسجن 
الفعلي ما بين 31 يومًا إلى 10 أش���هر، وأضافت أنه ما زال هناك أس���ير 

قاصر قيد االعتقال اإلداري.
ولفتت إلى أن المحاكم العس���كرية ال تكتفي فقط بفرض أحكام عالية 
بح���ق األس���رى األطفال، بل تقوم أيض���ا بفرض غرام���ات مالية باهظة، 
كوس���يلة ابتزاز لألس���رى وذويهم، حيث خالل الشهر الماضي فرضت 
محاكم االحتالل العس���كرية بحق األس���رى األطفال في "عوفر" غرامات 

مالية وصل مجموعها إلى أكثر من 86 ألف شيقل.

القدس المحتلة/ 
قال مركز معلومات وادي حل���وة: إن قوات االحتالل 
اإلسرائيلي قتلت خالل آب/ أغسطس الماضي شاًبا 
فلس���طينًيا، ونفذت 118 حال���ة اعتقال في مدينة 

القدس المحتلة.
وأوضح المركز في تقرير صدر يوم أمس، أن الشاب 
أحمد محاميد من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل 
استشهد الشهر الماضي برصاص قوات االحتالل، 
بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة 

بالقدس.
وأوضح التقرير، أن س���لطات االحتالل اعتقلت 118 
فلس���طينًيا بالقدس، من بينه���م 4 أطفال دون ال� 
12 عاًم���ا ، و 19 قاص���ًرا، و15 أنثى. مش���يرًا إلى أنه 
حسب التوزيع الجغرافي تم اعتقال 27 من سلوان، 
و21 العيس���وية، و 17 الق���دس القديمة، و9 مخيم 
شعفاط، و8 الطور، و 32 من أبواب المسجد األقصى 
والبلدة القديمة، واعتقال واحد من كل من كفر عقب، 

وواد الجوز، وبيت حنينا وصور باهر.
وأفاد التقرير ، أن  2437 مستوطًنا اقتحموا المسجد 

األقصى خالل الش���هر الماضي، عبر ب���اب المغاربة 
بحراس���ة من ش���رطة االحتالل، وصعدت س���لطات 
االحتالل من مالحقة المصلين الوافدين إلى األقصى 
خاصة الذين يؤدون الصالة ويجلس���ون عند منطقة 

باب الرحمة.
وأواخر أغس���طس، منعت ش���رطة االحت���الل أعمال 
ترميم في س���بيل "قاسم باشا" باألقصى، واعتقلت 
أربعة من موظفي دائرة األوقاف اإلس���المية- لجنة 
االعم���ار فور قيامهم بأعمال الترميم، وأصدرت قراًرا 
بإبعادهم عن المسجد لمدة 15 يوًما، وبعد عدة أيام 
تم استئناف العمل في ترميم السبيل وألغت قرار 

اإلبعاد.
ورصد المركز إبعاد 20 فلسطينًيا عن األقصى خالل 
الش���هر الماضي، م���ن بينهم 13 س���يدة، لفترات 

متفاوتة تراوحت بين 15 يوًما-6 أشهر.
وبش���أن عملي���ات الهدم، أف���اد المركز ب���أن بلدية 
االحتالل واصلت الش���هر المنصرم هدم المنشآت 
السكنية والتجارية والزراعية بالمدينة، بحجة البناء 
دون ترخيص، حيث رصد هدم 12 منش���أة، إحداها 

ُهدمت ذاتًيا.
وأقدم���ت جرافات االحتالل عل���ى تجريف وتخريب 
طرقات في المنطقة الش���رقية لقرية العيس���وية، 
مؤدية لألراضي الزراعي���ة، علًما أن المنطقة مهددة 

بالمصادرة لصالح مشروع "الحديقة الوطنية".
وخ���الل الش���هر الماضي، ق���ررت بلدي���ة االحتالل 
مصادرة عش���رات الدونمات من أراضي بلدة سلوان 
جنوب المسجد األقصى تحت غطاء "البستنة / زراعة 

وتركيب قنوات ري وطرقات للسير".
ويهدد قرار المصادرة عشرات الدونمات من أراضي 
البلدة في أحياء وادي الربابة ووادي حلوة وبئر أيوب 
والنب���ي داوود، وجمي���ع األراضي تع���ود ملكيتها 
ألهالي وعائالت البلدة الذين يملكون كافة الوثائق 
وأوراق الملكية، كما تعود أجزاء منها لكنيسة الروم 

األرثوذكس.
وأش���ار المركز، إلى أن المس���توطنين نفذوا الشهر 
الماضي اعتداءات على أمالك المقدس���يين، وخطوا 
ش���عارات عنصرية وأعطبوا إطارات مركبات في بلدة 

العيسوية وحي شعفاط بالمدينة.

غزة / االستقالل:
قالت الحرك���ة العالمية للدف���اع عن األطفال-

فلس���طين، إن ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي 
اعتقلت 27 طفاًل إدارًيا منذ شهر تشرين أول 
ع���ام 2015 وحتى اليوم، م���ا زال اثنان منهم 

رهن االعتقال.
وذك���رت الحركة ف���ي بيان وصل االس���تقالل 
نس���خة من���ه، أنه من ضم���ن األطف���ال ال�27 
الذي���ن جرى اعتقالهم إداريًا، أربعة من مدينة 
القدس المحتلة وهو ما شكل سابقة في تاريخ 
اس���تخدام االعتقال اإلداري ض���د القاصرين 

الفلسطينيين.
وقال أحد الطفلين اللذين ما زاال رهن االعتقال 
اإلداري ويبل���غ من العمر 16 عام���ا في إفادته 
للحرك���ة العالمي���ة "إن���ه اعتقل ف���ي الثاني 
والعشرين من ش���هر تموز الماضي من منزل 
عائلته في حوالي الساعة الثالثة فجرا، دون أن 
يخبره جنود االحت���الل أو يخبروا ذويه إلى أين 

يريدون اقتياده".
وأض���اف أن الجنود دفعوه إل���ى داخل الجيب 
عل���ى أرضيته، وهناك وضع���وا له عصبة على 
عينيه ومربطا بالستيكيًا واحدا على يديه إلى 
األمام، وبقي ملقى عل���ى أرضية الجيب طوال 

الطريق.

وأش���ار إلى أنه في أحد األماك���ن تم نقله من 
الجيب العس���كري إلى جيب آخر، وخالل ذلك 
ضرب الجنود رأس���ه في باب الجيب األمر الذي 
آلمه كثيرا، ثم نقل إلى س���جن "عوفر" وهناك 
خضع لتفتيش كامل، قبل أن يخضع للتحقيق.

وبّين  الطفل أنه اقتيد إلى المحكمة في الرابع 
والعشرين من الشهر نفسه حيث جرى تمديد 
اعتقاله 48 س���اعة، بوجود محام، وبعد يومين 
سلموه نس���خة من أمر االعتقال اإلداري لمدة 

أربعة شهور.
وأعربت الحركة  عن بالغ قلقها من اس���تخدام 
"إس���رائيل" أمر تجديد االعتق���ال اإلداري ضد 
األطفال الفلسطينيين، مبينًة أن سجن األطفال 
دون تهم���ة أو محاكمة لفت���رات غير محددة 

يعادل االعتقال التعسفي وغير المشروع.
وأكدت أنه يجب على "إسرائيل" إما أن تحاكم 
األطفال وتمنحهم حقوق المحاكمة العادلة أو 

أن تطلق سراحهم على الفور.
واعتب���رت مجموع���ة العم���ل التابع���ة لألمم 
المتح���دة، المعنية بالتحقيق ف���ي االعتقال 
التعس���في، أن االعتق���ال اإلداري ض���رب من 
ضروب التعذيب النفسي، وأن قوات االحتالل 
تمارسه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية 

المحظورة بموجب القانون الدولي.

 رام الله / االستقالل:
أف����ادت هيئة ش����ؤون األس����رى والمحررين، بأن 
االسرى القابعين في سجون "جلبوع"، و"النقب"، 
وبئر الس����بع، اش����تكوا أوضاعا قاس����ية وصعبة، 
نتيجة موجة الحر الحالية، وارتفاع درجات الحرارة 

في أقسام وغرف السجون لمعدالت كبيرة.
ولفتت الهيئة، إلى أن هذه الس����جون وبس����بب 
الطبيع����ة الجغرافي����ة التي تقع فيه����ا، يعاني 
المعتقلون فيها من ارتفاع درجات الحرارة بشكل 
كبير، وكذلك ارتف����اع معدالت الرطوبة ما يجعل 

من تلك الغرف واألقسام شيئا أشبه بالجحيم.
وأوضح����ت، أن العديد من األقس����ام والس����جون 
وخيام النقب تفتقد الى أجهزة التبريد والمراوح 
التي من ش����أنها أن تخفف وطأة الحر والرطوبة 

القاسية.
وأش����ارت الى ان هذه األجواء الحارة في المناطق 
الصحراوي����ة تدف����ع بخ����روج بع����ض الزواحف 
والحش����رات الخطي����رة، كاألفاع����ي والق����وارض 
والحش����رات، والتي م����ن الس����هل أن تصل إلى 
أقس����امهم وخيامهم، بعد أن تخرج من أماكنها 

بسبب الحرارة.

  رام الله/ االستقالل:
صادرت إدارة س���جن "هداريم" 1800 كتاب من غرف وأقس���ام األسرى، 
جميعها كتب علمية وثقافة عامة، ال عالقة لها بالجوانب السياس���ية أو 
العس���كرية التي تعتبر محرمة تحريما قطعيا من قبل االحتالل، ويمنع 

إدخالها الى السجون.
وأدانت هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين استمرار الهجمة الشرسة على 
األس���رى الفلسطينيين داخل س���جون االحتالل، والتي يحاول تطويرها 
من خالل استهداف كل جوانب الحياة اليومية، وعلى كافة المستويات 

الحياتية والمعيشية واإلنسانية والحقوقية والثقافية.
وأوض���ح رئي���س الهيئة اللواء ق���دري أبو بكر أن مص���ادرة الكتب بهذه 
الطريقة، يكش���ف عن مدى حقد االحتالل على األس���رى الفلسطينيين، 
الذي���ن تغلبوا عل���ى كل الصعوبات والمعيقات، واس���تطاعوا ان يحولوا 
الس���جون الى مدارس ومعاه���د حقيقية لتخريج الك���وادر القادرة على 

المساهمة في بناء مؤسسات الدولة بعد التحرر من األسر.
وأش���اد أبو بكر بالمس���يرة التعليمية لألسرى داخل س���جون االحتالل، 
والتحاق المئات منهم بالجامعات، حيث تمكن العشرات منهم من إنهاء 
متطلبات التخرج وتمكنوا من الحصول على شهادات رسمية، وبالدورات 
التدريبة والتعليمية التي ش���هدتها وتش���هدها العديد من السجون، 
والتي قد تعتبر الس���بب الرئيسي لهذه الهجمة على مكتبة األسرى في 

"هداريم".

االحتالل أدخل 41 أسيرًا 
قاصرًا لـ »عوفر« خالل أغسطس

إدارة سجن »هداريم« 
تصادر 1800 كتاب من 

غرف وأقسام األسرى

27 اعتقاال إداريًا

 ألطفال منذ أكتوبر 2015
أسرى جلبوع والنقب 
وبئر السبع يعانون 

أوضاعًا صعبة

إبعاد 20 آخرين عن األقصى
اعتقال 118 فلسطينًيا وهدم 12 منشأة بالقدس بأغسطس
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وأوض���ح أنه بع���د إغالق م���دارس "أونروا" 
سيس���تبدلها بخدمات رعاي���ة اجتماعية 
مع تل���ك الخدمات المتوافقة مع الخدمات 
المقدمة داخ���ل الس���ور - الخدمات التي 
تتعامل م���ع اإلنقاذ من الفقر ومس���اعدة 
الس���كان في المدى الذي يساعدهم على 

إعادة تأهيل أنفسهم . 
وبي���ن أن اله���دف م���ن الخطة ه���و إزالة 
العامل ال���ذي يعيق التطوير المس���تمر 
للقدس ، اإلشارة إلى الالجئين كالجئين ، 
ومعاملتهم كمقيمين ، مع االستمرار في 

تطوير القدس كمدينة موحدة.
وتعقيبا على ما ج���اء بالخطة، قال الناطق 
الرس���مي باس���م وكالة غوث وتش���غيل 
سامي  "أونروا"  الفلس���طينيين  الالجئين 
مشعش���ع : " إن وكالة الغوث لم تتس���لم 
أي معلومات أو إخط���ارًا بخصوص الخطة 
التي أعلن عنها رئيس بلدية االحتالل في 
القدس نير بركات لوقف أنشطة "األونروا" 

في المدينة.
و أكد مشعش���ع ف���ي تصريحات صحفية 
أن الوكالة ومدارس���ها وخدماتها الحيوية 
األخ���رى ف���ي المدينة المقدس���ة ما زالت 

تعمل . 
يذك���ر أن تصريحات بركات تأتي في ظل 
الهجم���ة التي تش���نها اإلدارة األميركية 
والحكوم���ة اإلس���رائيلية المتطرفة على " 
أونروا " وقضية الالجئين الفلسطينيين ، 
حيث أعلنت الواليات المتحدة رسميًا يوم 
الجمعة أنها لن تم���ول  " أونروا " من اآلن 

فصاعدا.

خمطط اأمريكي اإ�سرائيلي
س���مير جبريل مدي���ر التربي���ة والتعليم 
في الق���دس رأى أن الخطة اإلس���رائيلية 
الرامية لوقف أنشطة " أونروا" ومدارسها 
في القدس ، تتنافى مع حقوق الش���عب 
الفلس���طيني و كافة المواثيق والقوانين 
الدولي���ة التي تعتبر أن مؤسس���ات األمم 
المتحدة لديها حرية العمل ضمن المواقع 

المحتلة.
وش���دد جبريل ل�"االستقالل" على أن قيام 
أو وضع مخطط إس���رائيلي يهدف إلبعاد 
7مدارس تابعة للوكال���ة بالقدس يدرس 
فيها حوال���ي 2,5% من طلب���ة القدس ، 
يأتي ضمن مخطط اإلدارة األمريكية التي 

أعلنت أنها عاصمة ل�" إسرائيل".
وأكد على رفض كافة المؤسسات بالقدس 
للخطة اإلسرائيلية المحاكة بأيٍد أمريكية، 
مش���ددًا على اصراره���م بأحقية التعليم 
ألبنائه���م بم���دارس الوكال���ة بصفتهم 
الجئين ، و أيضا التمت���ع بكافة الخدمات 
التي تقدمه���ا األمم المتح���دة كحاضنة 

دولية لهم . 
وأش���ار إلى أن المقدسيين الذين يمثلون 
جزءًا من الش���عب الفلس���طيني يدركون 
األمريكي���ة  المؤام���رة  واض���ح  بش���كل 
واإلس���رائيلية الت���ي تح���اك لتصفي���ة 
قضيتهم وإلغاء " أونروا "  الش���اهد على 

قضية لجوئهم واحتالل أراضيهم.
األمريك���ي  المخط���ط  أن  وأوض���ح 
واإلس���رائيلي ال���ذي عمل عل���ى اعالن 
القدس كعاصمة إسرائيلية ومحاولتهم 
ابعادها عن طاولة المفاوضات، لن ينجح 
في ش���طب مل���ف الالجئي���ن وإلغائها 
والمدن  بالق���دس  مدارس���ها  بإغ���الق 

الفلسطينية األخرى.  
ونفى المبررات الواهية التي تضمنتها 
الخطة اإلس���رائيلية، بإزالة العامل الذي 

يعيق التطوير المستمر للقدس، 
وأك���د أن ادعاء  االحت���الل بان الالجئين 
يعيقون التطوير المستمر للقدس باطل 
ويأتي ضمن موقف سياسي، يريد إلغاء 
العالمات واإلش���ارات التي تثبت بأنها 
مدينة محتل���ة، إذ ال يوج���د عالقة بين 
تطوير القدس والتعليم الذي هو عامل 

أساسي بأي عملية تطويرية بالعالم. 
الس���لطة  م���ع  التواص���ل  أن  وبي���ن 
الفلس���طينية وجهات عدة مس���تمر ؛ 
للتصدي للخطة ولضمان عدم تنفيذها 
على أرض الواقع ، مشدا على رفض أهالي 
الطلبة وأهالي مدينة القدس بشكل عام 

للمخططات التي تحاك ضدهم. 

ف�سل جديد 
ب���دوره ، اس���تبعد المختص بالش���أن 
أبو  االسرائيلي بالقدس المحتلة فخري 
دياب ، خضوع مدارس الوكالة بالقدس 
للخطة اإلسرائيلية التي تهدف إلغالقها 
، الفتا إلى أن االحتالل اإلسرائيلي حاول 
اغالق العديد من المدارس بعد فش���له 
في تغيير المناهج  التي تدرس فيها . 

وأكد أب���و دياب ل�"االس���تقالل" على أن 
كاف���ة الم���دارس التي ال تتب���ع لبلدية 
االحتالل أو المعارف اإلسرائيلية تلقى 
هجمة شرسة تساق ضدها منذ سنوات 
، معتبرا أن ما يحاك ضد مدارس " أونروا 
" ليس غريبًا على ممارس���ات االحتالل، 
وهو أحد أشكال التهويد الممنهج التي 

تخضع له مدينة القدس .
وبي���ن أن االحت���الل عمل عل���ى تغيير 
التابع���ة  الم���دارس  ف���ي  المناه���ج 
لمؤسس���ات دولية ، بإزالة المس���ميات 
الثقافة  ، وتغيير  العربية واإلس���المية 
والمسميات؛ في محاولة منه لدفع الطلبة 
لاللتحاق بمدارس تابعه له ، لتهويدهم 

كما يحدث لباقى مدينتهم. 
وأشار المختص أبو دياب إلى أن الخطة 
اإلسرائيلية التي تقوم على إغالق مدارس 
" أون���روا " تأتي ضم���ن مؤامرة أمريكية 
لتنفيذ "صفقة القرن"، التي تقوم على 
أساس شطب وتصفية قضية الالجئين 
الذين يبرهنون بوجودهم أنهم أصحاب 
األرض وال تن���ازل عن حقهم إال بالعودة 

الى أرضيهم المحتلة . 

بلدية االحتالل تعتزم وقف نشاطها 

مدارس »أونروا« في القدس.. تهويد بلباس جديد!
غزة / �سماح املبحوح:

توا�سل احلكومة الإ�سرائيلية باإ�سراف 
الإدارة المريكية حياكة املخططات 

�سد وكالة غوث وت�سغيل الفل�سطينيني 
"اأونروا" ك�ساهد وحيد على ق�سية جلوء 

الفل�سطينيني من اأرا�سيهم ونكبتهم، فبعد 
اإعالنها القد�س عا�سمة لـ » اإ�سرائيل« 

واتخاذها قرارًا بوقف الدعم املايل عن  
"اأونروا" نهائيا بعد تقلي�سه �سابقا،  تخطط 

يف الوقت الراهن لوقف اأن�سطتها ومدار�سها 
يف مدينة القد�س املحتلة . 

واأعلن رئي�س بلدية الحتالل ال�سرائيلي 
يف القد�س املحتلة نري بركات اأنه يعتزم 
تقدمي خطة يف القريب العاجل لوقف 
اأن�سطة "اأونروا" يف املدينة  ، موؤكدا اأنه 
�سيعمل على اغالق مدار�سها مع �سماحه 

باختيار اأف�سل لبقية املدينة - كما يفعل 
99% من ال�سكان . 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / غاليه محمد سعد ابو النور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931541890( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ فدوى ابراهيم حمدان شيخ العيد 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)931566913( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / احمد راسم حسن المدهون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906553615( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / اسعد مروان حمدان قديح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410594626( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
 أعلن وزير التربي���ة والتعليم العالي د. صبري 
صيدم، ع���ن حزمة من اإلعفاءات والمنح للطلبة 
المقدس���يين والمقيمين ف���ي مدينة القدس 
المحتلة للعام الدراسي الجديد 2018 – 2019، 
والذي أطلق���ت عليه الوزارة ع���ام التعليم في 

القدس.
وأوضح صيدم، أن هذه الحزمة تتضمن ، إعفاء 
جميع الطلبة المقدسيين من الرسوم الدراسية 
ف���ي الجامع���ات والكليات "الحكومي���ة" للعام 
الدراس���ي 2018-2019، عل���ى أال تزيد نس���بة 
الطلبة المقدس���يين الذين س���يتم إعفاؤهم 
عن 15%  من العدد الكل���ي للطلبة المقبولين 
في الع���ام الدراس���ي 2018-2019 في جامعة 
فلسطين التقنية – فرع رام الله، باإلضافة إلى 
تخصيص عدد من المنح لفصلين دراس���يين 
للطلبة المقدس���يين في كلية الطب الحكومية 
في الخليل للعام الدراسي الحالي 2018-2019؛ 
والذين س���يتم اختيارهم وف���ق المعدل في 

امتحان الثانوية العامة "اإلنجاز".

وتش���مل الحزمة أيضًا، إعف���اء خريجي مدارس 
البل���دة القديم���ة في القدس وس���اكنيها من 
الطلب���ة الذين قدموا امتح���ان الثانوية العامة 
"اإلنجاز" للعام 2018؛ من الرس���وم الدراس���ية 
في مؤسس���ات التعليم العالي الفلس���طينية 
غير الحكومي���ة "العامة والخاص���ة" للفصلين 
الدراسيين من العام 2018-2019، وتخصيص 
نس���بة محددة من المنح والمقاعد الدراس���ية 

الخارجية للطلبة المقدسيين.
وتوف���ر الحزمة، منحًا دراس���ية كاملة أو جزئية 
ل�لطلبة المقدسيين المحتاجين؛ الذين تقدموا 
المتحان الثانوية العامة "اإلنجاز" للعام 2018؛ 
وذلك وفق معايير يعلن عنها الحقًا، وتسديد 
الرس���وم الدراس���ية المتراكم���ة عل���ى الطلبة 
التعليم  المقدس���يين من خريجي مؤسسات 
العالي الفلس���طينية تمهيدًا لتمكينهم من 

استكمال إجراءات استالم شهاداتهم.
وقرر صيدم تقدي���م الدعم للطلبة في مدارس 
القدس بما يش���مل إعفاء الطلبة المقدسيين 
المقيمين في الق���دس والمتقدمين المتحان 

الثانوي���ة العامة "اإلنجاز" من رس���وم االمتحان 
للعام الدراس���ي 2018 – 2019، وتوفير أجهزة 
حاس���وب لوحي���ة لطلب���ة الصفي���ن الخامس 
والس���ادس في مدارس األوقاف والخاصة في 
القدس، و توفير كتب المنهاج الفلس���طيني 
لجمي���ع الصفوف ف���ي المدارس المقدس���ية 

بالمجان، بما في ذلك كتب اللغة اإلنجليزية.
وثمن وزي���ر التربية الجه���ود الدائمة للقيادة 
الفلس���طينية والحكومة في تقديم كل دعم 
ممكن للق���دس وأهلها وطلبتها، منوهًا إلى أن 
مث���ل هذه الخطوات تأتي في س���ياق االلتزام 
الوطن���ي، خاصًة في ظل سياس���ات األس���رلة 
والتهوي���د التي ينتهجها االحتالل وس���عيه 
الدائ���م لض���رب المنظوم���ة التعليمية ومحو 
الهوي���ة الوطنية للش���عب الفلس���طيني في 

المدينة المقدسة.
وأكد على بقاء لجنة حماية التعليم في القدس 
التابعة للوزارة ف���ي حالة انعقاد دائم لتقديم 
كل الدعم واإلس���ناد للق���دس وأهلها وقطاع 

التعليم فيها.

صيدم يعلن عن حزمة دعم للطلبة المقدسيين
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كثيرون مم���ن كانوا يختلفون معه سياس���يا تغيرت 
وجهة نظرهم عندما جلسوا معه واستمعوا إليه, فهو 
يتسم بالصدق وبساطة الكلمة رغم مدلولها العميق, 
واإلحس���اس اليقيني بأن الكلمات تخرج من القلب بال 
تكلف أو تزويق أو تجميل, لديه من الجرأة ما يستطيع 
ان ينتق���د به حتى نفس���ه, ومن اليقي���ن ما يمكن ان 
يجعلك تؤمن بكل أطروحاته, عندما يتحدث تش���عر 
بأنه يتحدث إليك أنت وحدك رغم انه يخاطب للجميع, 
ألنه يعبر عما يجول في خاطرك ويشعر بما تشعر به, 
انه األسير المحرر والقيادي الكبير في حركة المقاومة 
اإلس���المية حماس عضو المكتب السياسي ومسؤول 
مكتبه���ا في قطاع غز يحيى الس���نوار أبو إبراهيم, هو 
ابن الش���ارع وابن المخيم وابن المجدل وابن فلسطين 
البار, يتحدث إليك كأنك تستمع لشهيد حي, يتحدث 
وكأنه يتلو على مس���امعنا وصيته األخيرة, وفي نفس 
الوقت تجده يبشرك بمستقبل أكثر إشراقا ويزرع فيك 

األمل والحياة األجمل.
 استطاع ان يكسب حب واحترام ابن الشارع البسيط, 
فعندم���ا يغيب ع���ن وس���ائل اإلعالم يس���ألون عنه 
ويجتهدون في أس���باب غيابه, بعضهم يقول: »زعالن 
علش���ان المصالحة فش���لت«, وآخ���رون يقولون: »مش 
راضي عل���ى كل اللي بصي���ر«, وآخرون يفس���رون: »يا 
جماعة الراجل في واد  والناس في واد آخر علشان هيك 
زهق وما بده يكمل«, وعندما يظهر على وسيلة إعالمية 
يلتفون حول الشاش���ات ليراقبوا ما يقول, ويبحثوا عن 
تصريحات تزرع فيهم األمل مثل »المصالحة راح تتم 
غصب عن الجميع«, و«إحنا مستعدين لمفاجأة الحتالل 
بقوتن���ا«, و«الحص���ار راح نرفع���ه يعن���ي راح نرفعه«, 
كلماته تطربهم وتدغدغ مش���اعرهم وتقنعهم وتزرع 
فيهم األمل والثقة وتش���د من عزائمهم, رصيده لدى 
الجماهير سنوات طويلة من األسر في سجون االحتالل 
الصهيوني, وتاريخ نضالي كبير في مواجهة االحتالل 
الصهيون���ي, والتزام دين���ي وأخالقي كبي���ر, وحياة 

بسيطة جدا في أروقة المخيم.  
نخبة من خيرة الكتاب والمحللين السياس����يين تشرفت 
ان أك����ون من بينهم جمعهم لقاء مط����ول مع القائد أبي 
إبراهيم, اللقاء أعلن عنه انه سيستمر ثالث ساعات حسب 
منظم اللقاء, لكنه اس����تمر لخمس س����اعات, مرت وكأنها 

دقائ����ق, فمعرفتي بهذه النخبة م����ن الكتاب والمحللين 
السياس����يين أن بعضهم ال يحبون الجلسات الطويلة, وال 
يش����اركون في اللقاءات الحوارية حتى نهايتها, لكنني 
لمس����ت منهم حرصًا على الحضور, وانش����دادا كبيرا في 
االس����تماع للرجل وهو يتح����دث, وحيوية ف����ي النقاش 
والح����وارات, وحرصًا على امت����داد النق����اش ألطول فترة 
ممكنة, بل وحرصًا شديدًا اللتقاط الصور الثنائية مع أبي 
إبراهيم, الذي كان يحتضن كل واحد منا وكأنه أخوه الذي 
يعرفه منذ أمد بعيد, إنها س����مات القائد الذي يتواضع 
للجميع وكأنه اقلهم, مما يجعله في نظرهم قامة وهامة 

لها كل االحترام والحب والتقدير. 
الح���وار م���ع القائد أب���ي إبراهيم تن���اول ثالثة محاور 
رئيس���ية هي المصالحة, التهدئة, ق���درات المقاومة 
اللوجس���تية ألي مواجهة  العسكرية واستعداداتها 
قادم���ة أو محتملة م���ع االحت���الل, وكل ملف من هذه 
الملفات يحتاج لساعات طويلة من التقديم والنقاش 
والح���وار, لك���ن االلتق���اء الفك���ري بي���ن المجتمعين 
والمتحدث اختصر الكثير من المس���افات, وأجاب على 
الكثي���ر من األمور والقضايا التي تش���غلنا وتش���غل 
الش���ارع الفلس���طيني, حتى ان اح���د المتداخلين من 
الزمالء ق���ال للقائد أبي إبراهيم, اخش���ى ان تكون قد 
أخذتك الحماس���ة, واندفعت في الكالم بعفوية وهذا 
له ثم���ن كبير, فرد عليه أبي إبراهي���م بأن ما أقوله لك 
حول قدرات المقاومة س���تراه بعينك في حال اندلعت 
مواجهة عسكرية مع االحتالل, وستأتيني ان بقيت لي 
حياة لتقول إنني كنت صادقا فيما بشرتك به, وسبق 
ان بش���رت احد اإلخوة الصحفيين بربيع فلس���طيني 
قادم, وكنت اقصد به مس���يرات الع���ودة الكبرى, ولم 
يكن مقتنعا بما أق���ول حتى رآه بأم عينه, وأيقن أنني 
كنت اعني ما قلته تماما, وأضاف القائد السنوار يجب 
ان تعلموا وتكونوا على ثقة ان هذا الحصار المفروض 
على غزة سيرفع رغم انف االحتالل, ولن نسمح بتجويع 
شعبنا في غزة واالس���تمرار في حصاره أكثر من ذلك, 
وهذا لي���س قرارنا وحدنا, انه قرار الجهاد اإلس���المي 
والجبهة الشعبية والديمقراطية وكل الفصائل, وهذا 

ما يبعث على االرتياح ويدعو للتفاؤل. 
وبسؤاله عن ضرورة انتهاج كل السبل بما فيها السبل 
الدبلوماس���ية للوص���ول لألهداف وع���دم إغفال رؤية 

المجتمع الدولي لحل ما يس���مى بالصراع الفلسطيني 
اإلس���رائيلي, وان هناك دوال أوروبية مس���تعدة لفتح 
مس���ارات للحوار مع حماس, ونظ���رة البعض بايجابية 
للحركة واستعداداتها إليجاد حل لمشكالت قطاع غزة 
بفتح قنوات دعم مالي للقطاع حتى لو كان مع حماس, 
أو أي جهة حيادية تحددها الحركة, قال إننا نعلم ذلك 
وندرك دورنا جيدا, ولن نتوانى في خدمة أبناء ش���عبنا 
بكل السبل الممكنة, وس���نبحث عن آليات ونطرق كل 
األبواب لتخفيف األعباء عن اهلنا في فلسطين وقطاع 
غزة, لكني في نفس الوق���ت اؤمن إيمانا مطلقا ان ابن 
المخيم الذي يرتدي سراوال مصنوعا من كيس الطحين 
الذي تس���لمه له الوكالة, ويجري ب���ه في ازقة المخيم 
حاف���ي القدمين, هو القادر على قي���ادة المعارك ضد 
االحت���الل الصهيوني وتحقيق النصر, فهذا تربى في 
عمق المعاناة, وتمرغ في تراب الوطن وحمل على عاتقه 
هموم األيام وويالت القهر والحرمان كما كل الش���عب 
الفلسطيني بفئاته المختلفة, لذلك هو سيقاتل ألجل 
حريته وكرامته واس���ترداد أرضه وتطهير مقدس���اته 
م���ن دنس االحتالل, ان دبلوماس���ية القه���ر أقوى من 
دبلوماس���ية السياس���ة وهى األج���در بتحرير األوطان 

وخالص الشعوب من ويالت االحتالل. 
إنها سمات من إنتاج الذات تلك التي يتمتع بها القائد 
الكبير أبو إبراهيم, ساعات خمس مضت ما كان لها ان 
تنتهي إال بانعتاق ذواتنا من عبودية القلم المأس���ور 
في قفص الرقيب الذاتي, وس���طوة الكلمة التي تقيد 
حرية الخطاب الثوري التحرري الواعي  الصادق, كلمات 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها, انه لقاء السحاب الذي 
لن يتكرر كثيرا, ألن الوقت يضيق, والرجل مسؤولياته 
تتسع وتتش���عب وتتعدد, واأليام تطوي صفحاتها 
سريعا وكأنها تس���وقنا إلى منتصف الطريق لنبحث 
عن س���بيلنا نحو النصر والتمكين, فهل نهتدي لذاك 
السبيل, أم تسوقنا أقدارنا إلى عالم المجهول, رغم ان 
الرجل أضاء لنا تلك الدروب الحالكة, ووضعنا على بداية 
الطريق, وعلينا ان نطلق شارة البدء للعدو سريعا وكأننا 
في ماراث���ون طويل, حتى نصل في النهاية إلى حيث 
يكمن ذاك النور الراقد في أيكه البعيد, والذي أش���ار 
إليه أبو إبراهيم ببنانه ودلنا عليه, فهل نجد ونصل أم 

أننا سنضل الطريق؟.    

القائد يحيى السنوار .. 
سمات من إنتاج الذات 

خالد صادق

رأي

وفق نهج متفق عليه في إطار سياس����ة التنسيق األمني أقدمت أجهزة امن السلطة الفلسطينية على 
شن حملة اعتقاالت في صفوف كوادر حركة الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربية حيث اعتقلت خمسة 
أس����رى محررين, وداهمت منزل القيادي البارز في الجهاد اإلس����المي الشيخ بسام السعدي وعاثت فيه 
خراب����ا وتدميرا وقد وصل الحال بهذه العناصر إلى التطاول على زوجته وش����تمها وهى أس����يرة محررة، 
وكانت أجهزة امن السلطة قد اعتقلت في وقت سابق نجل الشيخ السعدي صهيب، الُمفرج عنه حديًثا 
من س����جون االحتالل. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نش����طاء على مواقع التواصل االجتماعي، اعتقال 
أجهزة أمن الس����لطة بمدينة جنين المحتلة ل� »صهيب الس����عدي« )25 عامًا(، بعد اقتحامها محاًل لبيع 

المواد الغذائية في المدينة.
في المشهد اآلخر لقاءات ماراثونية متواصلة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع رئيس 
جهاز الشاباك الصهيوني نداف أرغمان يؤكد خاللها عباس بقمة الصراحة أن 99% من التنسيق األمني 
تسير على قدم وساق قالها لألكاديميين الصهاينة وكررها بأنه  لن يسمح بموت أو قتل أي صهيوني«, 
في ذات الوقت الذي ال يتوقف فيه االحتالل عن قتل أبناء ش����عبنا والتنكر لكل الحقوق الفلس����طينية 
واالس����تمرار في بناء المستوطنات, وانتهاك حرمة المقدس����ات, وسن القوانين العنصرية, بل وتعدى 
األمر كل ذلك من خالل التنس����يق األمني وإعطاء أوامر مباش����رة ألجهزة امن السلطة باعتقال أشخاص 
أو الكش����ف عن أماكن تواجدهم ليق����وم الجيش الصهيوني بتصفيته����م أو اعتقالهم, ومنع وصول 
المواطني����ن لمناطق التماس مع االحتالل, حتى المعلومات عن ح����وار التهدئة الذي تقوده المخابرات 
المصرية تستقي السلطة معلوماتها عن مجرياته من اإلسرائيليين, لذلك يخرج حسين الشيخ ليفتي 

ويقول لدينا معلومات مؤكدة, فهو يثق ثقة مطلقة باالحتالل .
اعتقال كوادر حركة الجهاد اإلس����المي يعكس العقلية التي تتعامل بها السلطة الفلسطينية مع كل 
من يعارض سياستها, أو ينتمي إلى فصيل فلسطيني آخر, وهذا يدل دالله واضح على مدى الهشاشة 
والضعف الذي وصلت إليه الس����لطة الفلسطينية, وما حدث من اعتقال لكوادر الجهاد اإلسالمي سبقه 
اعتقاالت في صفوف كوادر لحركة حماس وأخرى للجبهة الشعبية, فكل من يعارض سياسة السلطة 
VIP  �هو رهن االعتقال, فهو يعتقد انه بذلك ستستقر األمور ويرضى عنه االحتالل وتستمر بطاقات ال
والصفقات التجارية والرحالت الخارجية, إنها حالة التخبط والتيه التي تعيشها السلطة, فهي تخشى 
»البديل« ومن اجل ذلك تقدم القرابين المجانية لالحتالل الصهيوني, وألجل ذلك تس����تخدم سياسة 

القبضة الحديدية ضد أبناء شعبها وترتكب الجرائم والحماقات.      
أال يستحي أولئك الذين يقتحمون محال تجاريا مدججين بالسالح ليعتقلوا  صهيب السعدي وهو في 
عمله, أال يستحون وهم يعتدون باأللفاظ الجارحة على األسيرة المحررة والمجاهدة البطلة قاهرة السعدي 
ويَكسرون أثاث منزلها ويسبونها بأقذع األلفاظ, هل بقيت لديهم أية كرامة أو وطنية, وهل هؤالء من 
يحرسون الوطن ويدافعون عن أبنائه, ليتهم يستخدمون ذلك ضد االحتالل, ليتهم يستخدمون نفس 
األس����اليب مع قطعان المستوطنين الذين يتس����للون في جنح الظالم إلى بيوتنا وشوارعنا ومخيماتنا 
ليحرقوا المنازل ويقتلوا األطفال واألس����ر اآلمنة في بيوتها ويعتقلوا المجاهدين, ام صدق فيهم قول 

الشاعر .. أسد علَى وفي الحروب نعامة ... ربداء تجفل من صفير الصافر.
لمصلحة من كل هذا الذي يحدث بأيدي أجهزة امن الس����لطة, لمصلحة من اس����تمرار التنسيق األمني 
والتفاخ����ر به, أليس هذا منافيًا لقرارات المجلس المركزي, ومخرج����ات المجلس الوطني, وأوامر رئيس 
الس����لطة الفلس����طينية بأنه س����يوقف التنس����يق األمني مع االحتالل احتجاجا على االستيطان ونقل 
السفارة األمريكية للقدس واعتبارها عاصمة موحدة للكيان, أم ان هذه مجرد شعارات فقط يتم رفعها 
وق����ت الحاجة وإخفاؤها بقية الوقت, ان هؤالء الذي����ن تعتقلونهم هم رصيدكم في مواجهة االحتالل 
وسياس����اته التعس����فية ضدكم, لكنكم ال تعرفون كيف تواجهونه وكي����ف توقفونه عند حده ألنكم 

سلكتم طريقا واحدا ال رجعه فيه هو طريق االستسالم!.   

طريق االستسالم

في االنتقاالت التدريجية لمسار الرؤية السياسية والعملية في 
الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، بدأ يتبلور مفهوم حل 
الدولتي���ن في بواكيره األولى منذ إقرار البرنامج المرحلي )برنامج 
النقاط العش���ر( صيف الع���ام 1974 في الدورة الثانية عش���رة 
للمجلس الوطني الفلسطيني التي ُعِقَدت في العاصمة المصرية 
القاه���رة، بالرغم من أجواء المعارضة التي س���ادت طرح البرنامج 
إياه من قبل بعض القوى والشخصيات الفلسطينية من أعضاء 
المجلس الوطني الفلسطيني، وحقق هذا األمر انتقااًل هامًا منذ 
أواخر العام 1988، وتحديدًا بعد الدورة التاسعة عشرة للمجلس 
الوطني الفلس���طيني التي ُعِقَدت في الجزائر العاصمة، وكانت 
االنتفاضة الفلس���طينية الكبرى األولى في أوج تصاعدها، فتم 
طرح مشروع حل الدولتين استنادًا لحزمة قرارات األمم المتحدة 
ومجلس األمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وهو أمر تحفظت 
عليه بعض ق���وى وفصائل منظمة التحرير الفلس���طينية، ولم 
تصّوت إلى جانبه س���وى حركة فت���ح ذات األغلبية في المجلس 
الوطني الفلس���طيني ومعه���ا الجبهة الديمقراطي���ة والحزب 
الشيوعي الفلسطيني )حزب الشعب الفلسطيني حاليًا(، بينما 
اتخ���ذت كل من الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين، وجبهة 
النضال الش���عبي الفلس���طيني، وجبهة التحرير الفلسطينية، 
وجبهة التحرير العربية موقفًا متحفظًا من المشروع ومن اإلشارة 
للقرار الدولي 242 ومن مس���ألة االعتراف ب���ه، وغابت عن أعمال 
المجلس في حينها كما هو معروف كل من الجبهة الش���عبية 

لتحرير فلسطين/القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة.
أخ���ذ مفهوم حل الدولتي���ن بالتبلور أكثر فأكث���ر بعد الخطاب 

التاريخي الذي ألقاه الرئيس الراحل ياسر عرفات في دورة أعمال 
الجمعي���ة العامة لألمم المتحدة التي التأمت في جنيف في 14 
ديس���مبر 1989 بعد أن رفضت الواليات المتحدة إعطاء تأشيرة 
دخول لياس���ر عرفات، وفي الخطاب المذكور أعلن ياسر عرفات 
قبوله بالشروط الثالثة المعروفة التي قدمتها اإلدارة األميركية 
عبر وزير خارجيتها جورج ش���ولتز في حينها، وأطلق بعد إعالنه 
قبولها دعوته لحل الدولتين، فيما أعلنت وقتها اإلدارة األميركية 
عن فتح أبواب الحوار مع منظمة التحرير الفلس���طينية بشخص 
سفيرها روبرت بيلليترو، وتوقفت جلس���ات الحوار بين منظمة 
التحرير الفلسطينية واإلدارة األميركية بعد قيام تنظيم جبهة 
التحرير الفلس���طينية )بقيادة أب���و العباس( العضو في منظمة 
التحري���ر بعملية فدائية على ش���واطئ تل أبيب ف���ي أيار/مايو 

.1990
وللدق���ة والموضوعية فإن مجموعة ح���زب االتحاد الديمقراطي 
الفلس���طيني )فدا( التي كانت قد انش���قت عن مجموعة نايف 
حواتم���ة )الجبه���ة الديمقراطي���ة( أوائل الع���ام 1990، كانت 
الط���رف األول الذي بدأ بالترويج لمصطلح “دولتين لش���عبين” 
عبر تعاميمها السرية التي كانت توزعها داخل تنظيم الجبهة 
الديمقراطية قبل أن تتبلور كحالة تنظيمية وسياس���ية خرجت 
الحق���ًا من جس���م الجبه���ة الديمقراطية. وفي تل���ك الفترة لم 
تكن حركتا حماس والجهاد اإلس���المي ق���د بلورتا مفاهيمهما 
السياسية البرنامجية اآلنية، سوى برنامجهما العام الذي يقول 

بفلسطين وقف إسالمي من نهرها إلى بحرها.
وينطلق المتحفظون على مش���روع حل الدولتين من قوى التيار 

القومي واليس���اري وحتى من بع���ض الجهات داخل حركة فتح 
م���ن واقع أن هذا الحل يعني بش���كل أو بأخر تنازال عن أكثر من 
)80%( من أرض فلسطين التاريخية. وشطب حق العودة الذي 
ُيمّث���ل جوهر قضية فلس���طين. وأن حل “دولتين لش���عبين” 
يعني التفاوض على نس���بة األراضي التي ستقام عليها الدولة 
الفلس���طينية، وهنا يكمن الخطر من وجهة نظرهم، وهو الخطر 
الذي فتح شهية الكثيرين من قادة “إسرائيل” الذين قال العديد 
 الدولة الفلس���طينية لجميع الفلسطينيين” 

َّ
من زعاماتهم “إن

ليصير الهدف من دولتين لشعبين إلى التخلص من المواطنين 
العرب الذي بقوا صامدين فوق أرض وطنهم بعد عام النكبة في 
الداخل المحتل عام 1948، وباتت أعدادهم تفوق مليونا ونصف 
المليون مواطن، وبالتالي الوصول إلى دولة يهودية خالصة، كما 
يدعو اآلن قادة معظم أحزاب الخريطة السياسية في “إسرائيل” 

أصحاب شعار “الدولة القومية” و “الدولة اليهودية النقية”.
أما على الطرف اآلخر من المعادلة الفلسطينية، ومن وجهة نظر 
باقي القوى وعلى رأسها حركة فتح، فإن “حل الدولتين” مشروع 
وطني تراكمي في س���ياق العملية الكفاحية المرحلية، كما هو 
مشروع تكتيكي تصادمي مع الموقف “اإلسرائيلي” واألميركي، 
فض���اًل عن كونه يحظى بقبوٍل دولي باعتباره ُمس���تندًا لقرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالتالي ُيمكن له أن ُيحّشد العالم 
والمجتمع الدولي خلف المطالب الفلس���طينية العادلة، وهو ما 
يتض���ح اآلن حين نرى أن الموق���ف الدولي يؤيد وبقوة مبدأ حل 
الدولتين ويرى به الخيار األساس���ي لحل القضية الفلسطينية، 
دون المس���اس بوجود أبناء فلس���طين عل���ى أرض وطنهم في 

الداخل المحتل عام 1948، وعل���ى أن يتم حل قضية الالجئين 
وفق���ًا لقرارات الش���رعية الدولية، وخاصة الق���رار 194 القاضي 

بحقهم في العودة والتعويض.
وكما هو مالحظ بالنسبة لحل الدولتين، فإن الحل يكاد يبدو اآلن، 
وفي الوقت الراهن مس���تحياًل، حيث االنحي���از األميركي الفاقع 
والصارخ لدولة االحتالل، وفي ظل فجاجة السياس���ية األميركية 
الت���ي يقوده���ا الرئيس دونال���د ترامب والطاق���م الُمتصهين 
المحيط به، خاصة بعد قرار ترامب بش���أن القدس واعترافه بها 
كعاصمة للدولة العبرية ونقل سفارة واشنطن إليها، وتجفيف 
مصادر الدع���م لوكالة األونروا ومحاربتها، والس���عي لتفكيكها 
وتحوي���ل مهام عملها للدولة المضيفة وتغيير تعريف الالجئ 

الفلسطيني.
 � “إس���رائيل” ال تريد االعتراف بحق الفلسطينيين في 

َّ
كما أن

الق���دس الش���رقية، وال الرجوع لحدود الع���ام 1967 وال تفكيك 
المس���تعمرات، بل تريد دولة اس���مية للش���عب الفلس���طيني 
ب���دل الحقوق، وليس دولة بحقوق )أكث���ر من حكم ذاتي بقليل 
وأقل من دولة بكثير( مع ش���طب حق العودة الذي ُيش���ّكل لباب 
القضية الفلسطينية وعنوانها األساس. وعليه إن حل الدولتين 
بات في مهب الريح بل وفي موت س���ريري حال لم تقدم اإلدارة 
األميركية على تغيير مواقفها المعلنة والعملية تجاه الش���عب 
الفلس���طيني، وهو ما قد يفتح الباب، وعل���ى المدى األبعد، أمام 
حل الدولة الواحدة الذي تخش���اه دولة االحتالل بشكٍل كبير، بل 
ويثير الهلع عندها، ويبدو بأن هذا الحل س���يكون الحل الممكن 

والواقعي في نهاية المطاف.

علي بدوانالحــل الــذي يكــاد أن َيلفــظ أنفاســه

من همس حوار ممتد لساعات خمس
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 رام الله/ االستقالل:
الوطني  االقتصاد  وزي���رة  أعلنت 
أم���س االثنين، أن  عبير ع���ودة، 
البيانات المستخرجة من السجل 
اإللكترون���ي لحق���وق الضم���ان 
ف���ي األم���وال المنقولة تش���ير 
إلى إش���هار حق���وق ضمان على 
أموال منقول���ة تزيد قيمتها عن 
أربعمائة مليون دوالر أمريكي منذ 
تاريخ إطالق السجل في االول من 

شهر حزيران 2016.
وتشمل هذه األرقام حسب عودة 
معامالت س���ابقة قدرت قيمتها 
ملي���ون دوالر  يق���ارب 30  بم���ا 
أمريكي تمت قبل سريان القانون 
وسجلت على السجل االلكتروني 
المنشأ بعد إقرار القانون بهدف 
إش���هار الحق���وق المترتبة على 

أموال منقولة.
وتجاوز عدد اإلشعارات المسجلة 
على الس���جل االلكتروني لبنوك 
وش���ركات  إقراض  ومؤسس���ات 
تأجير تمويلي الثالثمائة إشعار، 
اس���تفاد منها أكثر من ثالثمائة 
من أصحاب المش���اريع الصغيرة 

والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأكدت ع���ودة أن إق���رار القانون 
وإط���الق الس���جل ج���اء ب���إرادة 
حقيقية من القي���ادة والحكومة، 
حي���ث أن القان���ون يعم���ل على 
باستخدام  التمويل  منح  تيسير 
كضمانات  المنقول���ة  األص���ول 
للمش���اريع  خاص���ة  للتموي���ل، 

الصغيرة والمتوسطة دون حاجة 
لوج���ود ضمان���ات عقاري���ة، كما 
وتنش���يط  عل���ى تفعيل  وعمل 
التأجير التمويلي إلتاحة التمويل 
المتوس���ط وطوي���ل األج���ل عن 
طريق إش���هار وتسجيل األصول 
محل عق���ود التأجي���ر التمويلي 

بسجل الضمانات المنقولة.
القان���ون أيض���ًا حيازة  ويتي���ح 
المدين لألص���ول المنقولة محل 
الضم���ان دون الحاج���ة الحتفاظ 
الدائ���ن به���ا، ويمنح تس���جيل 

الدائن  للقان���ون  وفقًا  اإلش���عار 
كامل الحقوق الت���ي يتمتع بها 
كما ل���و كان حائزا للمال المرهون 
بما في ذلك ح���ق تتبعه في يد 
حائ���زه والتقدم عل���ى الدائنين 
اآلخرين في اس���تيفاء دينه من 
عوائ���د بيع الم���ال المرهون عند 
التنفي���ذ عليه في ح���ال إخالل 
المترتبة  بااللتزام���ات  المدي���ن 

عليه.
وذكرت ع���ودة أن إق���رار قانون 
ضمان الحقوق في المال المنقول 

وإط���الق الس���جل االلكترون���ي 
الخاص به جاء انسجامًا مع رؤية 
الحكومة الفلس���طينية بتطوير 
فرص  وزيادة  الوطني  االقتصاد 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
والمتناهية الصغر في الحصول 
عل���ى التمويل الالزم لتوس���يع 
نشاطها والتي تشكل باألساس 
م���ا يزيد ع���ن 90% م���ن قطاع 
وتلعب  فلس���طين  في  األعمال 
دورًا محوريا في النمو االقتصادي 
وهذا سيعمل بالتأكيد على خلق 

فرص عمل جديدة.
وكانت عودة دعت في الس���ابق 
جمي���ع البن���وك العامل���ة ف���ي 
اإلقراض  فلسطين ومؤسس���ات 
التموي���ل  التأجي���ر  وش���ركات 
العالقة  ذات  الجه���ات  وكاف���ة 
إل���ى المب���ادرة باالس���تفادة من 
القان���ون، مع إش���هار حقوقهم 
المترتبة على األم���وال المنقولة 
عن طريق تسجيلها على السجل 
اإللكتروني المنشأ لهذا الغرض 
باعتبار الس���جل المرجع الرسمي 
لتس���جيل اإلش���عارات أو غيرها 
من الحقوق على األموال المنقولة 

وذلك حماية لحقوقهم.
وأش���ارت إلى أن تقديم الخدمة 
م���ن خ���الل الموق���ع اإللكتروني 
 registry.mne.gov.ps للسجل 
على مدار 24 س���اعة وفي جميع 

ايام األسبوع.

»االقتصاد«: تسهيالت بأكثر من 400 مليون 
دوالر لحقوق الضمان لألموال المنقولة

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة المالية موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وقالت المالية إن رواتب الموظفين عن شهر آب سيتم صرفها اليوم الثالثاء عبر البنوك.

ولم تتطرق المالية في بيانها الذي نش���رته عبر صفحتها على "فيس���بوك" أمس إلى 
نسبة صرف رواتب الموظفين في غزة.

ويتلقى موظفو السلطة في غزة منذ أبريل 2017 نحو 50% من رواتبهم فقط، ما ترك 
تداعيات سلبية كبيرة على مجمل األوضاع االقتصادية في غزة.

اليوم صرف رواتب 
موظفي السلطة

غزة/ االستقالل: 
قال عل����ي الحايك رئيس جمعية رج����ال األعمال أمس االثنين »إن 90% من النش����اطات 
االقتصادية مهددة بالتوق����ف التام عن العمل ، وبلوغ نقطة الصفر ، بفعل تعرض قطاع 
غزة لمزيد من الصدمات االقتصادية واالنس����انية، والتي كان أخرها وقف االدارة االمريكية 

لتمويل االونروا«.
وحذر الحايك في تصريح صحفي  وصل »االستقالل« نسخه عنه من انضمام آالف لصفوف 
العاطلين عن العمل خالل العام الحالي بفعل اش����تداد الحصار االسرائيلي وتعمق االزمة 

المالية لألونروا والتي تقدم خدماتها ألكثر من مليون و100 ألف الجئ في قطاع غزة.
وبين الحايك أن نس����بة البطالة في صفوف الالجئين في غزة ستصل ل� 65% نهاية العام 
الحالي حال لم يتوفر برنامج واضح لتمويل االونروا ينهي أزمتها المالية، مشيرًا إلى نسبة 

البطالة  قبل بروز أزمة تمويل االونروا الحالية كانت تقدر  ب�%34.
كما حذر من بروز أزمات انس����انية جديدة بفعل تعم����ق االزمة المالية لألونروا على صعيد 
الخدم����ات المقدمة لألف����راد، وأعمال الش����ركات الموردة للخدمات والمس����اعدات الخاصة 
بالوكال����ة، مؤكدًا أن قطاع غزة ال يس����تطيع تحّمل المزيد من الصدم����ات االقتصادّية، في 
ظّل نفاد الس����يولة النقدّية وتوّقف المشاريع الحيوّية وتكّبد القطاعات االقتصادّية كاّفة 

خسائر فادحة.
وش����دد الحايك على ضرورة العمل مع الجهات الدولية من أجل تخفيف ورفع الحصار عن 

قطاع غزة والبحث عن حلول فعلية ُتحيد االقتصاد الفلسطيني في غزة عن السياسة .

الحايك: 90 % من النشاطات االقتصادية 
بغزة مهددة بالتوقف التام عن العمل 

رام الل�ه/ االستقالل:
أجرى البنك االس���المي العربي السحب على  الجائزة الشهرية بقيمة 100,000 شيقل 
بفرع رام الله مباشرة على الهواء بحضور كل من الوكيل المساعد للوعظ واإلرشاد بوزارة 
األوقاف والش���ؤون الدينية د. خميس عابدة، ورئيس اّتحاد الغرف التجارية خليل رزق، 
ومفت���ي محافظة رام الله والبيرة الش���يخ إبراهيم عوض الل���ه، ومفتي األجهزة األمنية 
الش���يخ محمد س���عيد صالح، ومّثل البنك نائب المدير العام غسان جبر، وقام بعملية 
القرع���ة د. خميس عابدة، إذ كان���ت الجائزة من نصيب الفائز مدحت عّواد خالد كرم من 

قطاع غزة )فرع النصيرات(.
وأوضح نائب مدير عام البنك غسان جبر أن هذا السحب هو امتداد للسحوبات السابقة 
اليومية بقيمة 10,000 ش���يكل، من خالل حملة التوفير عش���رة و ميه، والتي تعد أهم 
وأضخم حملة توفير تش���جع المواطنين على التوفير، وأيًضا تطبيق لمفهوم الشمول 

المالي، من خالل مّيزات تنافسية مصرفية للبرنامج.
ولفت جبر إلى أن البرنامج والجوائز متوافقة بشكل كلّي مع الشريعة اإلسالمية ومجازة 

من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
أما مفتي رام الله والبيرة الش���يخ إبراهيم عوض الله، وفي كلمة له، بّين مدى أهمية 
العم���ل الدائم على توعية المواطنين فيما يخص الخدمات المصرفية اإلس���المية 
وأهمية دور البنوك اإلس���المية في المجتمع على الُصُعد االجتماعية واالقتصادية 

والدينية.
وأعرب الش���يخ عوض الله عن سعادته بتواجده في هذه المناسبة، التي تبرز جانًبا من 
إنجازات البنوك اإلسالمية في فلسطين، مؤكًدا على أن مشاركته بهذه المناسبة ما هي 
إاّل تأكيد على الثقة الممنوحة للبنك اإلسالمي العربي والبنوك اإلسالمية عاّمة بخصوص 

آليات عملها وتوافقها مع الشريعة اإلسالمية.
من جهته، أكد رئيس اّتحاد الُغرف التجارية خليل رزق على دور البنوك اإلس���المية في 
االزدهار االقتصادي من خالل البرامج  المصرفية المستحدثة والمبنية على أسس وأطر 
إسالمية تساعد على النهوض بمستوى االقتصاد لكل الفئات المؤسساتية و الفردية. 
وأش���اد رزق بحملة التوفير التي أطلقها البنك اإلسالمي العربي لما لها من أثر إيجابي 

وتحفيزي لكل الفئات على استخدام الخدمات المصرفية بكل مناحي الحياة.

»اإلسالمي العربي« ُيجري 
السحب على الجائزة الشهرية 

بقيمة 100,000 شيقل
بيت لحم/ االستقالل:

سلمت ادارة ش���ركة المش���رق للتأمين الصحاب 
مطعم مغارة الرعاة الس���ياحية في بيت س���احور 
ش���يكا بقيمة 500.000 ش���يقل، وذلك تعويضا 
للمطعم نتيجة تعرضه لحريق كبير تسبب بوقوع 
أضرار مادية جس���يمة خاصة في الطابق األرضي 

منه. 
تم ذل���ك بحضور وكي���ل وزارة الس���ياحة واالثار، 
ورئيس وأعض���اء بلدية بيت س���احور وممثال عن 
محاف���ظ محافظة بيت لحم ورئيس نقابة الفنادق 

وممثلي���ن عن غرفة تج���ارة وصناع���ة بيت لحم، 
والش���رطة والدفاع المدن���ي واألب االيكونوموس 
عيس���ى مصلح، وعدد من الشخصيات االعتبارية 
في المحافظة. وأشار المدير العام لشركة المشرق 
للتأمين – نهاد أسعد إلى أن تسوية هذا الحادث 
تلقى ض���وءا جديدا على كيفية تعاطي ش���ركة 
المش���رق للتأمين مع مسؤولياتها األخالقية تجاه 
مؤمنيها. وقال أس���عد: "إن الش���ركة اس���تطاعت 
أن تتخط���ى كافة العقب���ات والتحديات من خالل 
امتالكه���ا مهارات عالي���ة وك���وادر فنية تتمتع 

بق���درات فريدة، مم���ا مكنها من مس���اندة ادارة 
المطعم في تجاوز المحنة وإعادة افتتاح المطعم. 
من جانبه قال وكيل وزارة الس���ياحة واآلثار- علي 
ابو س���رور "ان م���ا قدمته المش���رق للتأمين اليوم 
يعتبر بمثابة الضمان لمختلف المطاعم والمرافق 
الس���ياحية واالقتصادية بأن حقوقهم محفوظة 
في حال تعرضت أعمالهم وممتلكاتهم للضرر، أو 
في حال تعرضوا لحادث طارئ قد يتسبب بتعطل 
أعمالهم م���ا ينعكس على حياتهم الش���خصية 

أيضًا. 

رام الله/ االستقالل:
بحث وزي���ر التنمية االجتماعي���ة إبراهيم 
الش���اعر أم���س االثنين، مع ممثل���ة البنك 
الدولي في فلسطين مارينا ويس مختلف 
أوجه التعاون في مجال الحماية االجتماعية.

وأش���اد الش���اعر خ���الل اللقاء، بالش���راكة 
االس���تراتيجية بين الوزارة والبنك الدولي 
في تنفيذ المش���اريع التنموية والحيوية 
التحويالت  برنامج  وخصوًصا  المش���تركة، 
النقدية ومشروع تعزيز الحماية االجتماعية 

في فلسطين.
وأوضح أن الوزارة تعمل وفًقا الستراتيجيتها 
التنمية  لتحقيق  التنموي���ة 2022-2017 
االجتماعي  الصعي���د  عل���ى  المس���تدامة 
واالقتصادي، وحريص���ة دائما على تطوير 
برامجه���ا واس���تهدافاتها الت���ي تضمن 

العيش الكريم للفقراء والمهمشين.
وثمن الجهود المبذول���ة من البنك الدولي 

النقدية،  التحوي���الت  ببرنام���ج  للنهوض 
داعًي���ا إياه لتقديم المزيد من المس���اعدة 
والدعم للوزارة، خصوًصا في ظل التحديات 
الراهنة من خالل  السياسية واالقتصادية 
تنفيذ مشاريع جديدة مدرة للدخل تهدف 
إلخراج األس���ر الفقيرة من دائ���رة االعتماد 
على المس���اعدات إلى التمكين واالعتماد 

على الذات.
وأش���ار الش���اعر إلى أن ال���وزارة تقدم رزمة 
والخدمات كالمس���اعدات  التدخ���الت  من 
العيني���ة، والتأمين الصح���ي، واإلعفاء من 
ألبناء  والجامعي���ة  المدرس���ية  األقس���اط 
األسر المس���تفيدة، باإلضافة إلى برنامجي 
المس���اعدات الطارئ والتحويالت النقدية 
ال���ذي يعتبر من أب���رز تدخ���الت الحماية 

االجتماعية التي تقدمها الوزارة. 
ومن الجدير بالذكر أن البنك الدولي يعمل 
حالًي���ا مع وزارة التنمي���ة االجتماعية، على 

دراس���ة احتياج���ات ال���وزارة والمديريات 
لتفعيل نظ���ام ادارة الحالة، إضافة للعمل 
على إنش���اء نظام معلومات وطني )السجل 
االجتماعي الوطني( ونظام التحويل الوطني 

ونظام للرقابة والتقييم.
من جانبها، أش���ادت ممثل���ة البنك الدولي 
بالجه���ود الت���ي تبذله���ا وزارة التنمي���ة 
االجتماعي���ة ف���ي مج���ال تطوي���ر القطاع 

االجتماعي في فلسطين.
وأك���دت اس���تمرار الدعم الفن���ي للوزارة 
وتطوير أدوات االس���تهداف واس���تمرار 
النقدية،  للتحويالت  اللوجس���تي  الدعم 
وتوفير الدعم االداري للمش���روع من خالل 
إنش���اء وحدة له، ليص���ب ذلك في عملية 
التحول م���ن اإلطار االغاث���ي الطارئ نحو 
وذلك  المس���تدامة،  االجتماعية  التنمية 
وفًق���ا لرؤي���ة ال���وزارة واس���تراتيجيتها 

الجديدة.

نصف مليون شيقل تعويضًا لمطعم في بيت لحم

الشــاعـر يبحــث مــع البنــك الدولــي سبل 
تعزيــز الحمايــة والتنميــة االجتماعيــة

وزيرة االقت�صاد الوطني عبري عودة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عزمي أحمد سالم ابو نوفل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)927740134( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.



2018الثالثاء    ذو الحجة         هـ   سبتمبر         م 2414394

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن /اسعد تيسير سويلم ابو رويشد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802576033( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة /مريم طلب عبد ربه ابو ستة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903426468( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / أحمد بسام ناجي رصرص
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406067124( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن كرم أحمد عبد الله العرجة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803415769( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الكرملين، أمس االثنين، أن الرئيس 
الروسي، فالديمير بوتين، سيتوجه في 
الس���ابع من أيلول/س���بتمبر الجاري إلى 
إيران للمش���اركة في قمة بشأن سورية 
تجمع نظيريه اإليراني، حس���ن روحاني، 

والتركي رجب طيب إردوغان.
 وج���اء في بي���ان الكرملي���ن أن بوتين 
س���يصل إيران الجمعة في "زيارة عمل 
للمشاركة في قمة ثالثية للدول الراعية 
لعملية أس���تانا الهادفة إلى المساهمة 

في حل النزاع السوري".
وأضاف الكرملين أن بوتين سيبحث مع 
روحاني وإردوغان "الجهود المش���تركة 
الرامي���ة إلى ضمان ع���ودة األوضاع في 
س���ورية إل���ى طبيعته���ا عل���ى المدى 
الطوي���ل، كم���ا س���ُتناقش اإلج���راءات 
اإلضافي���ة الرامي���ة إلى اجتث���اث بؤرة 
اإلرهاب الدولي، ودفع عملية التس���وية 
السياسية وحل المسائل اإلنسانية بما 
فيها توفير الظروف لع���ودة الالجئين 

إلى سورية"، بحسب البيان. وأشار إلى أن 
الرئيس الروسي سيعقد كذلك لقاءات 

ثنائية مع كل من روحاني وإردوغان.
يذكر أن آخر لقاء بين الرؤساء الثالثة كان 
في نيسان/إبريل في أنقرة، والتقوا قبلها 

في سوتش���ي في روس���يا في تشرين 
التحضيرات  وتج���ري  الثاني/نوفمب���ر. 
للقم���ة ف���ي حين تتج���ه األنظ���ار إلى 
محافظ���ة إدلب المحاذي���ة لتركيا، وآخر 
أبرز معاقل الفصائل المس���لحة وهيئة 

تحرير الشام )النصرة سابقا( في سورية، 
إلى حيث أرس���ل الجيش الس���وري منذ 
بداية الشهر الحالي تعزيزات تلو أخرى 
إلى مشارف المحافظة تمهيدًا لهجوم 

وشيك عليها.

بوتين وروحاني وأردوغان في قمة ثالثية بطهران حول سوريا

االستقالل/ وكاالت:
ارتفع عدد قتلى االش���تباكات الدائرة بالعاصمة الليبية طرابلس إلى 50 ش���خصا. ومع 
استمرار تدهور الوضع األمني الذي استغله 400 سجين فروا من سجن عين زارة جنوبي 
العاصمة أعلن مجلس رئاسة حكومة الوفاق الليبية حالة الطوارئ بطرابلس وضواحيها.

وقال المتحدث باسم جهاز اإلس���عاف والطوارئ بطرابلس إن عدد الضحايا منذ اندالع 
االشتباكات بطرابلس فجر االثنين الماضي يقدر ب� 50 قتيال وأكثر من 105 جرحى.

وتدور تلك المواجهات بين اللواء الس���ابع من جهة وكتائب مسلحة من طرابلس منها 
كتائب "ث���وار طرابلس" و"النواص���ي" و"301"، وقوة األمن المرك���زي المعروفة بكتيبة 

"غنيوة".
وأضاف المتحدث أن الجهاز انتشل األحد خمس جثث في منطقة بوابة الجبس، تعود 
لشباب صغار في الس���ن يتبعون جهة عسكرية لم ُيكشف عنها، الفتا إلى أنه "ال أحد 

يملك الرقم الكلي الصحيح ألعداد الضحايا".
وحسب إحصاء س���ابق صدر عن وزارة الصحة الليبية الجمعة، فقد أوقعت المعارك في 

العاصمة الليبية منذ االثنين 40 قتيال وأكثر من 100 جريح معظمهم مدنيون.
في هذه األثناء، فر نحو 400 معتقل إثر أعمال شغب في سجن عين زارة وفق ما أفادت 
الش���رطة القضائية. وقالت الش���رطة في بيان إن "المعتقلين تمكن���وا من خلع األبواب 

والخروج بعد أعمال شغب" على هامش المعارك بين مجموعات مسلحة قرب السجن.
وُأدين معظم المعتقلين بارتكاب جرائم، أو كانوا من مؤيدي العقيد الليبي الراحل معمر 

القذافي وُأدينوا بارتكاب جرائم قتل خالل ثورة فبراير عام 2011.

ليبيا: طوارئ وقتال مستمر 
ومئات السجناء يفرون

االستقالل/ وكاالت:
استنكر األردن، أمس االثنين، قرار المحكمة اإلسرائيلية 
العلي���ا، قبولها النظر في طل���ب جمعية "أمناء الهيكل 
المزع���وم" المتطرفة، بمنح اليهود ح���ق أداء الصلوات 

التلمودية داخل باحات المسجد األقصى المبارك.
جاء ذلك على لسان وزير األوقاف عبد الناصر أبو البصل، 

وفق بيان بثته الوكالة األردنية "بترا".
وكانت المحكمة "اإلسرائيلية" العليا، استجابت للطلب 
المقدم من الجمعية المتطرف���ة بمنح اليهود حق أداء 

الصلوات التلمودية داخل ساحات األقصى.
وأعلن الوزير أبو البصل، "رفض هذا القرار، وأنه ال سلطة 
وال س���يادة لمحكمة االحتالل على المس���جد األقصى 

المبارك، كونها ال تملك الصالحية بذلك".

وحذر الوزير األردني، من مغبة اتخاذ أي قرار من سلطات 
االحتالل "يؤدي إلى المس بإسالمية المسجد، بتأثير من 
الجهات اليمينية المتطرفة التي تسعى إلثارة مشاعر 

المسلمين في كل أنحاء العالم".
وش���دد عل���ى أن "المس���جد األقصى المب���ارك ال يقبل 
الشراكة وال التقسيم وأن مبنى باب الرحمة، هو جزء من 

المسجد له قدسيته".
وأردف في ذات السياق، أن "المسلمين سيبذلون المهج 
واألرواح ف���ي س���بيل عقيدتهم، التي تؤكد إس���المية 

المسجد األقصى".
وأش���ار أبو البصل، إلى أن "الدفاع عن األقصى المبارك، 
فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ألنه من أقدس بقاع 

األرض وأكثرها بركة".

يذكر أن دائرة أوقاف الق���دس، التابعة لوزارة األوقاف 
والمقدس���ات والش���ؤون اإلس���المية ف���ي األردن، هي 
المش���رف الرس���مي على المس���جد األقص���ى وأوقاف 
القدس، بموجب القان���ون الدولي الذي يعد األردن آخر 
سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتاللها 

من جانب "إسرائيل".
كما احتفظ األردن بحقه في اإلش���راف على الش���ؤون 
الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة )اتفاقية 

السالم األردنية اإلسرائيلية الموقعة في 1994(.
وف���ي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل األردني والرئيس 
الفلس���طيني محم���ود عباس، اتفاقي���ة تعطي األردن 
حق "الوصاي���ة والدفاع عن القدس والمقدس���ات" في 

فلسطين.

األردن يستنكــر قبــول محكمــة إسرائيليــة
 النظـر في طلب صــالة اليهــود بـ »األقصــى«

االستقالل/ وكاالت:
دف���ع الجيش التركي، أمس االثنين، بتعزيزات عس���كرية جديدة إلى واليتي 
"كليس" و"هطاي" جنوبي البالد، تمهيدا إلرسالها إلى وحداته المنتشرة داخل 

األراضي السورية.
وأفاد مراس���ل األناضول، نقال عن مصادر أمنية تركي���ة، أن رتال مؤلفا من 15 
ش���احنة تحمل عربات نقل جنود مصفحة وصل إلى كليس، وس���ط إجراءات 

أمنية مشددة.
وأضاف أن الرتل في طريقه إلى معبر "أونجو بنار" المقابل لمعبر "باب السالمة" 

على الجانب السوري، ومنها إلى الوحدات التركية المنتشرة في سوريا.
كما أرسل الجيش رتال مؤلفا من 10 شاحنات تحمل عربات نقل جنود مصفحة 
ووس���ائط دعم لوجس���تي إلى هطاي، تمهيدا النتقاله إلى كليس ومنها إلى 

داخل سوريا.

الجيش التركي يدفع بتعزيزات 
جديدة إلى الحدود السورية

االستقالل/ وكاالت:
قالت مسؤولة السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي، االثنين، إن العالم يمر في 
حال من الفوضى، ويجب أن يعمل االتحاد المكون من 28 دولة بش���كل أوثق 

مع الشركاء الدوليين ألن النظام المتعدد األطراف يتعرض للتهديد.
وفي كلمة أمام س���فراء االتح���اد األوروبي تحدثت فيها ع���ن رؤيتها للعام 
المقبل، أضافت فيديريكا موغيرين: "العالم بأكمله يمر بفوضى، والس���ؤال 

هو: هل هذه مجرد لحظة أم اتجاه طويل األمد؟".
وحذرت من أن "فكرة التعددية في حد ذاتها تواجه تحديات".

ورغم أنها لم تش���ر للواليات المتحدة أو الرئيس دونالد ترامب مباشرة، إال أن 
موغيريني أكدت على أهمية االتفاق النووي مع إيران، واتفاقية باريس للمناخ 
التي رفضها ترامب. وأش���ارت أيضا إلى ال���دور المركزي الذي تلعبه منظمة 
التجارة العالمية، التي تحدت قواعدها سياس���ات ترامب. وحثت موغيريني 
السفراء على طمأنة الش���ركاء من كندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا 
الجنوبية وكل من أفريقيا بأن "أوروبا ال تنس���حب من الساحة العالمية. على 
العكس، س���نكون أكثر انخراطا ف���ي العام المقبل". وقال���ت إن "المفوضية 
األوروبية اقترحت زي���ادة ميزانية جهاز التحرك الخارج���ي في الكتلة، وهو 
باألساس مكتب أجنبي له نحو 140 وفدا في العالم، بنحو 30 بالمائة إلظهار 
أننا مستعدون للعب دور في العالم، بمبادئنا، بقيمنا، بسياساتنا، لكن أيضا 

بمواردنا".

االستقالل/ وكاالت:
شارك السفير المصري لدى األرجنتين أمين مليكة حضور 
حفلة للمطرب اإلسرائيلي "عيدان رايخل". ويحيي "رايخل" 
حف���الت غنائية في عدد من الم���دن هناك، وذلك برعاية 
وتنظيم ما يسمى "شركة أراضي إسرائيل" )كيرن كايمت 

ليسرائيل( التي تقيم مثل هذه الفعاليات سنويا.
وكانت المفاجأة الكبرى للمطرب اإلسرائيلي حين التقى 

ف���ي العاصمة األرجنتيني���ة، بوينس اري���س، بأحد كبار 
المعجبين به خارج "إس���رائيل"، وهو السفير المصري في 
االرجنتين أمي���ن مليكة. وكان الس���فير المصري مليكة 
والمغن���ي اإلس���رائيلي رايخل قد تعرف���ا على بعضهما 
في لقائهم���ا األول إبان مهام الس���فير مليكة في كندا، 
حيث اس���تمع ألول مرة الى أغاني عيدان رايخل وعشقها 
على حد تعبيره. ولحضور حفل المغني اإلس���رائيلي في 

بيونس اريس، انضم السفير المصري مليكة الى السفير 
اإلسرائيلي في االرجنتين ايالن شتولمان وحضرا الحفل 
معا. وعن ذلك قال الس���فير اإلس���رائيلي شتولمان: "هذا 
بره���ان آخر على قدرة الموس���يقى أن تجم���ع بيننا كلنا.. 
س���نواصل تعزيز الصداقة المتينة بينن���ا عن طريق مد 
الجس���ور الثقافية فيما بيننا لنا بفضل المناسبات التي 

تقام في االرجنتين". على حد قوله.

االستقالل/ وكاالت:
الجديد في  العراقي  البرلمان  فش���ل 
انتخ���اب رئي���س له خالل الجلس���ة 
األولى، الت���ي انعقدت أمس اإلثنين، 
وسط فوضى سادتها نتيجة الخالف 
الواسع على "الكتلة البرلمانية األكثر 
بتش���كيل  التي س���تكلف  ع���ددا"، 

الحكومة الجديدة.
ورفع رئيس البرلم���ان المؤقت، الذي 
اختي���ر باعتب���اره األكبر س���نا، محمد 
علي زيني، الجلس���ة إلى غد الثالثاء، 
مع إبقائها مفتوح���ة، لحين انتخاب 

رئيس للبرلمان ونائبين له.
ويتول���ى الُس���نة رئاس���ة البرلم���ان، 
واألكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة 
رئاس���ة الحكوم���ة، بموج���ب ع���رف 

دستوري متبع في البالد منذ اإلطاحة 
بنظام صدام حسين، في 2003. وفتح 
زيني، باب الترشيح لرئاسة البرلمان، 

لكن لم يجر التصويت على األس���ماء 
المرش���حة، وأبرزها السياسي السني 
البارز أسامة النجيفي، جراء الخالفات 

والفوضى التي سادت الجلسة بسبب 
التي  البرلمانية األكث���ر عددا  الكتلة 
سُتكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

سفير مصر في االرجنتين يحضر حفال لمغٍن »إسرائيلي«

البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس له في أولى جلساته

موغيريني: العالم يمر 
بفوضى وأوروبا مطالبة بإنقاذه

الربملان العراقي
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االستقالل/ وكاالت:
أصدر رئيس ش���بيبة حزب الليكود دافيد شائين أمس االثنين قرارا بإقالة نائبه يوئال 
ناغر من منصبه كنائب شبيبة حزب الليكود ، وذلك في أعقاب التقاء األخير مع رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس .ووفقا لموقع "معاريف هشفوع" فقد أوضح رئيس 
ش���بيبة حزب الليكود دافيد شائين قائال " لقد تفاجأت وامتعضت عندما سمعت في 
األخبار عن التقاء نائب رئيس ش���بيبة حزب الليكود يوئال ناغر مع رئيس السلطة أبو 
م���ازن ، مضيفا بأن هذا األمر غير مقبول لديه وأن ناغر التقى عباس بدون إعالمه بذلك. 
والتقى الرئيس عباس األحد أعضاء من وفد حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية، حيث جدد 
عباس التزامه بالتنسيق االمني  مع االحتالل، مشيرا إلى أنه يعقد لقاءات مستمرة مع 
رئيس الشاباك "نداف أرغمان" لغايات التنسيق األمني، وذلك على الرغم من القطيعة 

السياسية مع حكومة نتنياهو.

رئيس شبيبة حزب الليكود 
يقيل نائبه اللتقائه مع عباس

االستقالل/ وكاالت:
وّج���ه نائ���ب رئي���س أركان جي���ش االحتالل 
"اإلسرائيلي" السابق والمرشح لمنصب رئيس 
أركان الجي���ش القادم، الجن���رال يائير غوالن، 
انتق���ادات مبطنة لكبار الوزراء اإلس���رائيليين، 
وق���ال إن "كل من َخِبر القت���ال يدرك أنه ليس 
باإلمكان االنتصار بالحروب بواسطة المعلومات 
االس���تخبارية والني���ران الدقيق���ة فقط. هذه 

فرضية إشكالية".
وجاءت أقوال غوالن خ���الل المؤتمر ال�18 الذي 
عقده "المعهد للسياس���ات ضد اإلرهاب" في 
المركز المتعدد المجاالت في مدينة هرتسيليا، 

أمس االثنين.
وتطرق غوالن إلى األنشطة العسكرية اإليرانية 
باعتبارها التحدي األول أمام إسرائيل. "بإمكاني 
الق���ول إنه من الصواب ع���دم المبالغة بخطورة 
التهديد اإليراني، بمعنى أنه ليس كل القدرة 
اإليرانية الس���يئة انكش���فت هنا واآلن بكامل 
قوتها. وم���ن الجهة األخرى، يحظ���ر التهاون 

تجاهها". 

وأض���اف أنه "خالفا لمواق���ف عديدة بأن نظام 
آيات الله سينهار بسهولة، فإنه مستقر أكثر 
مما يخي���ل لن���ا، والعدائية لن تزول بس���رعة. 
والقاعدة التي تتحدث عن مراقبة ونشاط حذر 

هي قاعدة صحيحة في الحالة اإليرانية".
واعتب���ر أن "التح���دي الثان���ي ه���و التح���دي 
الفلس���طيني: هذا تحٍد له سياقات سياسية 
واضحة. ولذلك يجب أن أكون حذرا في أقوالي. 
قوتنا بانع���دام وحدتهم. ومن خ���الل انعدام 
الوحدة هذا، يصعب التوص���ل إلى اتفاق ما أو 
تس���وية مس���تقرة وطويلة األمد. ولذلك ليس 
مس���تغربا أنه في هذه األيام أيضا وفي الفترة 
األخيرة ايضا تنم���و أفكار كهذه وتلك، وغريبة 
جدا، قياس���ا بما س���معناه ف���ي الماضي حول 
تسوية مس���تقبلية. هل هذا قابل للتطبيق أم 

ال؟ ال يمكنني أن أؤكد في هذا السياق".
واعتبر أنه "توجد تحديات إقليمية أخرى، الفتا 
إل���ى أن االس���تقرار في األردن ومص���ر هو كنز 
إس���رائيلي من الدرجة األولى، ولو كانت هناك 
أنظمة غير مس���تقرة ألنتج ذلك عبئا أمنيا على 

"إسرائيل". وينبغي االلتفات إلى العالقات بين 
إسرائيل ودول في العالم اإلسالمي. والعالقات 
مع الروس والواليات المتحدة هي تحت مواضيع 
التحدي���ات اإلقليمي���ة". ويعتبر غ���والن أكثر 
الضباط اإلس���رائيليين انتقادا. ولهذا السبب 
ال يتوق���ع أن يختاره وزير الحرب اإلس���رائيلي، 
أفيغ���دور ليبرم���ان، لمنص���ب رئي���س أركان 
الجي���ش القادم، خاصة وأن غ���والن أثار زوبعة 
قبل سنتين ونّيف، عندما قال كنائب لرئيس 
أركان الجيش إن "المحرقة يجب أن تقودنا إلى 
تفكير ح���ول حياتنا العامة، بل وأكثر من ذلك، 
يجب أن تقود كل من يتمكن، وليس من يريد 
فقط، إلى تحمل مس���ؤولية عامة. ألنه إذا كان 
هناك ش���يء يخيفني في ذاكرة المحرقة، هو 
تش���خيص تحوالت مثيرة لالش���مئزاز حدثت 
في أوروبا عموم���ا، وألمانيا خصوص���ا، قبل 70 
و80 و90 س���نة، وتوجد أدلة لها هنا بيننا" في 
إشارة إلى التطرف الحاصل في "إسرائيل" تحت 
رعاية حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين 

نتنياهو.

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدد وزي����ر الحرب اإلس����رائيلي 
أفيغدور ليبرمان، أمس االثنين، 
بقص����ف أه����داف إيراني����ة في 

العراق.
وقال ملمحا: "إننا نتابع أي شيء 
يحدث في س����ورية، وبما يتعلق 
ال  فإننا  اإليراني����ة  بالتهديدات 
نقيد أنفسنا باألراضي السورية. 

وهذا ينبغي أن يكون واضحا". 
ف����ي "مؤتمر  وخالل مش����اركته 
المؤثرين" الذي تعقده "ش����ركة 
األخبار" )القناة الثانية للتلفزيون 
اإلسرائيلي(، وفي رده على سؤال 
حول العراق تحديدا، قال ليبرمان: 
"أق����ول إنن����ا نواج����ه أي تهديد 
����ا من أين  إيران����ي، وليس مهّمً
يأتي. وحرية "إسرائيل" )بتنفيذ 
هجمات( مطلقة. وسنحافظ على 

حرية العمل هذه".
وكشفت مصادر إيرانية وعراقية 
وغربية مؤخرا، أن طهران قدمت 

صواريخ  الماضية  األشهر  خالل 
قادرة  المدى  قصيرة  بالس����تية 
على ض����رب "تل أبيب" لجماعات 

عراقي����ة مس����لحة، وأن طه����ران 
تساعد تلك الجماعات المسلحة 

أيضا، على تصنيع الصواريخ.
وذكرت هذه المصادر، أن طهران 
تقوم بتطوير الق����درة على بناء 
المزي����د م����ن الصواري����خ هناك 
المحتملة على  لردع الهجم����ات 
مصالحها في الش����رق األوس����ط 
تمكنها  التي  الوسيلة  وامتالك 
من ضرب خصومها في المنطقة 
ف����ي ح����ال تعرضه����ا لالعتداء.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول 
إيراني قوله: “يفترض المنطق، 
أن تكون لدين����ا خطة بديلة في 
حال تعرضنا للهجوم”. وش����دد 
أن “ع����دد الصواريخ ليس  على 
كبيرا وأنها مجرد بضع عشرات، 
لكن باإلمكان زيادتها إن تطلب 

األمر”. 

ليبرمان يهدد بقصف أهداف إيرانية في العراق

االستقرار في األردن ومصر »كنز إسرائيلي«

مرشــح لرئاســة أركــان جيــش االحتــالل: 
»قوتنــا بانعــدام وحــدة الفلسطينييــن«

القدس المحتلة/ االستقالل:
اإلس���رائيلي،  الحكومة  رئيس  التقى 
بنيامي���ن نتنياه���و، أم���س االثنين، 
بالرئي���س الفلبين���ي المثي���ر للجدل 
رودريغو دوتيرت���ي، وعبر عن ترحيبه 
ال�"ح���ار" بدوتيرتي ال���ذي وصل إلى 
"إس���رائيل" ف���ي زيارة رس���مية تعد 
األولى م���ن نوعها لرئي���س فليبيني 

للبالد مساء األحد.
الفلبيني  ووق���ع نتنياهو والرئي���س 
ال���ذي يواج���ه اتهامات  دوتيرت���ي، 
بارتكاب انتهاكات ضد حقوق اإلنسان 
خالل حملت���ه الدامية على المخدرات، 
في اجتماعهما بالق���دس، على ثالث 
اتفاقيات في مجاالت التجارة والعلوم 

والرعاية الصحية.
وعن العالقات الفلبينية اإلسرائيلية، 
س���لط نتنياهو الضوء على ما وصفه 
ب�"الصداقة الطويلة" والعالقات القوية 
بين "إسرائيل" والفلبين، كما شكرها 
على اس���تقبالها "الجئين يهود بعد 

الحرب العالمية الثانية وخالل أحداث 
المحرقة"، باإلضافة إلى كونها " الدولة 
اآلسيوية الوحيدة التي صوتت لصالح 

إقامة إسرائيل".
وق���ال نتنياه���و لدوتيرت���ي "نتذكر 
أصدقاءنا، وكي���ف ازدهرت الصداقة 

على مر الس���نين، الس���يما على مدار 
األعوام القليلة الماضية".

فيم���ا ق���ال دوتيرت���ي: "تس���تطيع 
إسرائيل أن تطلب أي دعم من الفلبين 
يمكنه���ا تقديم���ه"، وأش���ار إلى أنه 
"بإمكان إس���رائيل توقع أي مساعدة 

تس���تطيع الفلبين تقديمها." ووصل 
دوتيرتي إلى الكي���ان األحد في زيارة 
تستمر أربعة أيام يأمل خاللها بإبرام 
عق���ود عس���كرية وصفقات أس���لحة 
العمال  لتحس���ين حقوق  واتفاقيات 

الفيليبينيين في الخارج.

»إسرائيل« والفلبين توقعان ثالث اتفاقيات 
في مجاالت التجارة والعلوم والرعاية الصحية

االستقالل/ وكاالت:
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في عددها الصادر أمس أنه تم 
مس���اء األحد، عزف نشيد "هتكفاه" )النشيد القومي اإلسرائيلي( في القصر 
الملكي في عمان، خالل مراس���م تقديم أوراق اعتماد الس���فير "اإلسرائيلي" 
الجديد في األردن أمير فايس���برود، على أمل فتح فصل جديد في العالقات 

بين البلدين بعد أزمة حارس السفارة )الذي قتل مواطنين أردنيين(.
وبعد تقديم أوراق االعتماد إلى العاهل األردني الملك عبد الله الثاني، أجرى 

السفير فايسبرود محادثة قصيرة مع الملك.
وقال الس���فير الجدي���د: "في المجمل العام، هذه فت���رة جيدة في العالقات 

"اإلسرائيلية" األردنية. الحدود مع األردن هي حدود مستقرة ومهمة".

الداخل المحتل/ االستقالل:
أعلنت س���لطة السكان والهجرة، أمس االثنين، أن اسم "محمد"، 
هو أكثر األسماء شيوعا بين المواليد الجدد في "إسرائيل" للعام 

.2018
وبّينت الس���لطة في قاعدة البيانات التي نشرتها أمس، أن اسم 
"محمد" كان االس���م األكثر انتش���ارا بين المواليد الذكور الجدد 
لعام 2018، في حين كان اسم "تمار" األكثر انتشاًرا بين المواليد 

الجدد من اإلناث.
وأظه���رت قاع���دة البيان���ات أن العام 2018 ش���هد والدة 
168441 مولوًدا جديًدا، و61181 حالة زواج، و24868 حالة 

طالق.
وأصدرت الس����لطات اإلس����رائيلية خالل العام 833553 
بطاقة هوية جديدة، في حين تم اس����تخراج 1284960 

جواز سفر وبطاقة سفر مختلفة.
ووفًقا للبيانات سجلت السلطات اإلسرائيلية 41165 حالة 

وفاة في عام 2018.
وبحس����ب الس����لطات، فإن العام 2018 شخص انخفاًضا 
في عدد حاالت الزيج����ات والوفيات، في حين ارتفع عدد 
الموالي����د الجدد، و"المهاجرين الج����دد" وفي عدد حاالت 

الطالق.

»محمد«.. االسم األكثر 
انتشارًا في »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل:
ص���ادق رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياه���و أمس االثنين على تعيين الحاخام 

البروفيسور دانيال هرشكوبيتس رئيسا جديدا لمفوضية الخدمات العامة .
ووفقا لصحية "إس���رائيل الي���وم" فإنه من المتوقع أن تص���ادق الحكومة يوم األربعاء 
المقب���ل على قرار التعيين المفاجئ الذي اتخذه نتنياهو في تعيين هرش���كوبيتس 

مفوضا جديدا للخدمات العامة . 
هذا ويش���ار إلى أن هرش���كوبيتس كان قد شغل في عدة مناصب رفيعة بما في ذلك 
رئي���س جامعة بار إي���الن ،ورئيس حزب البيت اليهودي ، كما أنه ش���غل منصب وزير 

العلوم في حكومة نتنياهو الثانية.

تعيين رئيس جديد لمفوضية 
الخدمات العامة في »إسرائيل«

عزف النشيد اإلسرائيلي »هتكفاه« 
في القصر الملكي بعمان

وزير �حلرب �لإ�سر�ئيلي �أفيغدور ليربمان

�لرئي�س �لفلبيني رودريغو دوتريتي

2018الثالثاء    ذو الحجة         هـ   سبتمبر         م 2414394

االستقالل/ وكاالت:
نعلم جميعًا أنه ليس هناك يوم راحة عندما يتعلق 
األمر بواجبات رعاية وتنشئة األطفال، وقد أظهرت 

دراسة حديثة مدى صعوبة ما تقوم به األمهات.
وقد ش���ملت هذه الدراسة الحديثة التي أطلقتها 
ش���ركة ويلش���ز 2000 أم أميركية ألبن���اء تتراوح 
أعمارهم بين الخامسة والثانية عشرة، ووجدت أن 
متوسط ساعات عمل األمهات يصل إلى 98 ساعة 

أسبوعيًا.
وه���و ما يع���ادل العم���ل في وظيفتي���ن ونصف 
بدوام كامل، حس���ب موقع Motherly"" المختص 

باألمومة.

�إنه عمل �شاق وممتع
وبحس���ب "ويلش���ز"، ف���إن األم تب���دأ يومه���ا في 
المتوسط حوالي الساعة السادسة وثالث وعشرين 
دقيقة صباح���ًا، وال ينتهي عملها حتى الس���اعة 
الثامنة وواحد وثالثين دقيقة )وهو ما يبدو بالنسبة 

للعديدات منا، أنه يوم جيد(.
قالت كيس���ي لويز، الحاصلة على ماجس���تير في 
العلوم، والمتخصصة في التغذية والمسؤولة عن 
الصحة والتغذية في ش���ركة ويلشز، لموقع ياهو! 
نيوز: "تس���لط نتائج الدراس���ة الض���وء على كيف 
يمك���ن أن يكون دور األم ُمضنيًا، والكم الهائل من 

المهام التي يتضمنها".

لكن ال وقت لنفسها
وطبقًا لالستطالع، فإن متوسط الوقت الذي 
ُيمكن أن تقضيه األم لتعتني بنفسها في 
حال كانت محظوظة هو ساعة وسبع دقائق 
يوميًا. وقال���ت أربع أمهات من أصل عش���ر 
ممن شملهن االس���تطالع أنهن يشعرن أن 
حياتهن عبارة عن مجموعة من المهام التي 

ال تنتهي طوال األسبوع.
إذن كيف تحافظ على سالمتها العقلية؟

وبغ���ض النظر ع���ن المتطلب���ات الكثي���رة التي 
تواجهه���ن، قال���ت األمه���ات اللواتي ش���ملهن 
االس���تطالع أنه���ن يملكن بع���ض األم���ور التي 
تس���اعدهن، ومن أهم العناص���ر التي تتضمنها 
قائمة األش���ياء التي تس���اعدهن في الحفاظ على 
س���المتهن العقلي���ة، هن���اك المنادي���ل المبللة 
لتنظيف األطف���ال، والمناديل الرطبة، وألعاب اآلي 
ب���اد، والبرامج التلفزيوني���ة المخصصة  لألطفال، 
وخدمة طلب���ات الوجبات الس���ريعة مثل الوجبات 
الرئيس���ية والقهوة، ومشاهدة شبكة نيتفلكس، 

ومساعدة األجداد وجليسات األطفال.
تقول لوي���ز، "تقترن حياة األمهات المش���غوالت 
بقائمة األشياء التي تمكنهن من النجاة كل يوم، 
وهو ما يس���لط الضوء ليس فقط على عبء العمل 
المضني ولكن كذل���ك على الحاج���ة الدائمة إلى 
تغذية ودفع العائلة إلى األمام، على مدار األسبوع".

يعملن باإخال�ص وتفان
من الواضح أن العديد من األمهات يعملن بأقصى 
طاقتهن، لذا فليس مثيرًا للدهشة أن تفيد %72 
منه���ن أنهن يعاني���ن لتقديم  وجب���ات خفيفة، 

ووجبات رئيسية صحية ألطفالهن.
لكن ذلك ُيظهر كذلك أن العثور على الطعام الذي 
يغذي تلك العائلة دون زيادة عبء العمل هو ورطة 
يقع فيها أغلب اآلباء، لذا ال تشعري بالذنب إن كنِت 
من بين األمهات اللوات���ي يعتمدن كل فترة على 

خدمة طلبات الطعام السريع بين الحين واآلخر.
ربم���ا يبدو م���ن المثي���ر لإلحباط التفكي���ر في أن 
متوس���ط عدد ساعات األم يصل إلى 14 ساعة في 
اليوم، وهو ما يعادل في األس���اس عمل وظيفتين 

ونصف بدواٍم كامل.
لكن، بالنس���بة للكثير م���ن األمهات، ف���إن األبوة 
تس���تحق الوقت اإلضافي الذي يت���م قضاؤه في 
القي���ام بالعديد من األش���ياء األخ���رى، وتنظيف 

المكان.
بالطبع، لم تكن تلك النتائج مفاجئة تمامًا للكثير منا 
من األمهات. إال أن قيمة الدراسة الحقيقة تكمن فيما 
ينبغي أن تخبر به بقي����ة المجتمع، وهو أن األمهات 
في حاج����ة إلى الدعم في أماكن العمل والمجتمعات 
والبي����وت، أو على أق����ل تقدير، تقديم الش����كر لهن 

بمنحهن بطاقات هدايا من  محالت القهوة.

األمومة تعادل عمل وظيفتين ونصف بدوام كامل

االستقالل/ وكاالت:
يأتي العدس خامسًا في قائمة أغنى مصادر البروتين الغذائية 

بع���د اللحوم والدواجن واألس���ماك والصوي���ا. وقد لعب 
الع���دس دورًا هام���ًا في غذاء اإلنس���ان منذ القدم، 

ألنه يوفر تركيبة رائعة من المغذيات إلى جانب 
البروتي���ن، تق���وم بدور هام ف���ي نمو الخاليا 

خاصة أثناء الحمل. إليك ما يحتوي عليه 
العدس: ويوفر نصف الكوب من العدس 

المطب���وخ 165 س���عرة حراري���ة، ويعتبر 
مصدرًا جيدًا للطاقة التي تأتي من البروتين 
والكربوهيدرات دون مبالغة في النشويات، 

وفي الوقت نفسه هو قليل الدهون.
ويحتوي مقدار نصف الكوب من العدس 

المطبوخ على 12.4 غرامًا من البروتين، و29 
غرامًا من الكربوهيدرات من بينها 14.6 غرامًا 

من األلياف التي تقوم بدور هام في تس���هيل 

اإلخراج والوقاية من اإلمساك، وتقليل وصول الجلوكوز إلى الدم.
الفيتامينات. يوفر الع���دس توليفة من فيتامينات ب1 وب9 
ومجموعة أخرى من فيتامينات ب التي تقوم بدور أساسي 
في عملي���ة التمثيل الغذائي. وتوفر الحصة الواحدة 
من الع���دس المطبوخ 58 بالمائ���ة من احتياجات 
الجس���م من حمض الفوليك الذي يحتاجه جسم 

الحامل لتفادي تشوهات النمو لدى الجنين.
المع���ادن. تن���اول الع���دس لتحصل على 
النح���اس والمغنيس���يوم اللذي���ن يقومان 
بتنش���يط إنزيم���ات الهضم والطاق���ة. كما 
أن النحاس معدن ضروري لس���المة الش���فرة 
الوراثية )دي إن إيه(. وتحتوي الحصة الواحدة 
من العدس عل���ى 18 بالمائة م���ن احتياجات 
الم���رأة م���ن المغنيس���يوم، و14 بالمائ���ة من 
احتياجات الرجل. كما توفر الحصة نفس���ها 28 

بالمائة من احتياجات الجسم من النحاس.

بعد اللحوم والدواجن.. العدس خامس
 العناصــر الغذائيــة الغنيــة بالبروتيــن

االستقالل/ وكاالت:
طور علماء تقنية جديدة تدعى "تقنية الذكاء االصطناعي" 
تس���مح لهم بالتنب���ؤ بكيفية تط���ور أورام الس���رطان، 

وتخصيص عالج لكل مريض في وقت مبكر من اإلصابة.
وترك���ز التقني���ة على أنم���اط طفرات الحم���ض النووي 
داخل الخاليا الس���رطانية، وتستخدم المعلومات للتنبؤ 

بالتغيرات الجينية المستقبلية.
ويقول العلم���اء إن الطبيعة المتغيرة لألورام، إحدى أكبر 
التحديات في عالج الس���رطان، وغالبًا م���ا تتطور لتصبح 

مقاومة للعقاقير.
ومن جهتها قالت المشرفة على أبحاث السرطان في لندن، 
الدكتورة أندريا سوتوريفا: "باستخدام هذه التقنية، نأمل 
إزالة إحدى آليات عمل مرض السرطان، والتنبؤ بالطريقة 

التي سيتطور بها لدى المريض"
وأضاف البروفيس���ور بول ووركم���ان: "هذا النهج الجديد 
باستخدام الذكاء االصطناعي سيسمح بتخصيص عالج 

مناسب لكل نوع من أنواع السرطان في مرحلة مبكرة".
واستخدم الباحثون التقنية الجديدة، لتحليل 768 عينة 
س���رطانية من 178 مريضًا، في دراسات سابقة لسرطان 
الرئة والثدي والكلى واألمعاء،  ودرسوا بيانات كل نوع من 
أنواع السرطان على التوالي، الكتشاف ومقارنة التغييرات 

في كل ورم.
ووجد العلماء، أن األورام ذات األنماط المتش���ابهة، تطور 
مقاومة متشابهة، وبالتالي يمكن التنبؤ بها قبل تطورها 
وتوفي���ر عالج مناس���ب له���ا، وفق صحيف���ة ديلي ميل 

البريطانية.

االستقالل/ وكاالت:
في تطور خطير ينذر باندثار 

بل���س”،  موق���ع “غوغ���ل 
أعلنت ش���ركة غوغل فرع 
فرنس���ا عن نيتها قريبا 
على  صفحتها  إغ���الق 
االجتماعي���ة  الش���بكة 
“غوغ���ل بل���س” خالل 

هذا األسبوع.
و شبكة غوغل االجتماعية 

الت���ي تعاني كثي���را تلقت 
الخبر كضربة موجعة لها خاصة 

وأنها تحاول إنع���اش ما تبقى من 
الش���بكة إال أن صفحة غوغل بلس فرنس���ا 

دعت مس���تخدميها، الذين يفوق عددهم 471 ألفا، 
إلى متابع���ة أخبارها عبر ش���بكات اجتماعية أخرى، 
وتحديدا فيس���بوك وتويت���ر، وفقا لم���ا أورده موقع 

“أندرويد بوليس”.
ولكن ل���م تعلن غوغل فرنس���ا 
عن الس���بب وراء ق���رار إغالق 
الصفح���ة، ال���ذي ال يب���دو 
مفاجئا بحس���ب “أندرويد 
بولي���س”، حي���ث لم يتم 
تحدي���ث الصفحة منذ 46 

أسبوعا.
يشار إلى أن شبكة “غوغل 
بل���س”، التي ظه���رت قبل 
سبع سنوات، تعانى بشدة على 
صعي���د النمو واالنتش���ار وتواجه 
منافس���ة شرسة ليس���ت في صالحها 
م���ع ش���بكات اجتماعية أخرى، رغ���م محاوالت 
غوغل المتكررة إلنعاش���ها، ما دفع بعض المحللين 
والمراقبين ف���ي عالم التكنولوجيا إلعالن وفاتها من 

قبل.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت شركة فيليبس عن "الهيد باند" Smartsleep الذكي، 
الذي يعمل على تحسين جودة النوم، في معرض اإللكترونيات 
IFA بالعاصم���ة األلماني���ة برلين، الذي يس���تمر حتى األربعاء 

المقبل.
وأوضحت الشركة الهولندية أن "الهيد باند" الذكي عبارة عن عصابة رأس 
توضع قبل النوم، ويعمل مستشعران على رصد توقيت النعاس وبداية 
الن���وم العميق لتعزي���زه، بإصدار موجات بطيئة ُتع���رف بموجات النوم 

البطيئة أو معززات النوم.
وف���ي الصباح ُيظهر تطبيق للهاتف الذكي توقيت النعاس ومدة النوم 

وكذلك عدد تأثيرات معززات النوم.
وأش���ارت فيليبس إل���ى أن الهيد باند الذكي يخاطب ف���ي المقام األول 
األش���خاص بين 18 و50 عامًا، الذين ال ينعمون بنوم كاٍف بسبب أسلوب 

حياتهم.
ومن المقرر أن تطرح فيليبس "الهيد باند" الذكي في األسواق في مطلع 

2019 بحوالي  400 دوالر أمريكي.

»هيد باند« ذكي لتحسين 
جودة النوم من »فيليبس«

علمــاء يطــورون تقنيــة 
جديــدة لمحــاربــة السرطــان

شبكة غوغل بلس تلفظ أنفاسها األخيرة



2018الثالثاء    ذو الحجة         هـ   سبتمبر         م 2414394

االستقالل/ وكاالت:
نعلم جميعًا أنه ليس هناك يوم راحة عندما يتعلق 
األمر بواجبات رعاية وتنشئة األطفال، وقد أظهرت 

دراسة حديثة مدى صعوبة ما تقوم به األمهات.
وقد ش���ملت هذه الدراسة الحديثة التي أطلقتها 
ش���ركة ويلش���ز 2000 أم أميركية ألبن���اء تتراوح 
أعمارهم بين الخامسة والثانية عشرة، ووجدت أن 
متوسط ساعات عمل األمهات يصل إلى 98 ساعة 

أسبوعيًا.
وه���و ما يع���ادل العم���ل في وظيفتي���ن ونصف 
بدوام كامل، حس���ب موقع Motherly"" المختص 

باألمومة.

�إنه عمل �شاق وممتع
وبحس���ب "ويلش���ز"، ف���إن األم تب���دأ يومه���ا في 
المتوسط حوالي الساعة السادسة وثالث وعشرين 
دقيقة صباح���ًا، وال ينتهي عملها حتى الس���اعة 
الثامنة وواحد وثالثين دقيقة )وهو ما يبدو بالنسبة 

للعديدات منا، أنه يوم جيد(.
قالت كيس���ي لويز، الحاصلة على ماجس���تير في 
العلوم، والمتخصصة في التغذية والمسؤولة عن 
الصحة والتغذية في ش���ركة ويلشز، لموقع ياهو! 
نيوز: "تس���لط نتائج الدراس���ة الض���وء على كيف 
يمك���ن أن يكون دور األم ُمضنيًا، والكم الهائل من 

المهام التي يتضمنها".

لكن ال وقت لنفسها
وطبقًا لالستطالع، فإن متوسط الوقت الذي 
ُيمكن أن تقضيه األم لتعتني بنفسها في 
حال كانت محظوظة هو ساعة وسبع دقائق 
يوميًا. وقال���ت أربع أمهات من أصل عش���ر 
ممن شملهن االس���تطالع أنهن يشعرن أن 
حياتهن عبارة عن مجموعة من المهام التي 

ال تنتهي طوال األسبوع.
إذن كيف تحافظ على سالمتها العقلية؟

وبغ���ض النظر ع���ن المتطلب���ات الكثي���رة التي 
تواجهه���ن، قال���ت األمه���ات اللواتي ش���ملهن 
االس���تطالع أنه���ن يملكن بع���ض األم���ور التي 
تس���اعدهن، ومن أهم العناص���ر التي تتضمنها 
قائمة األش���ياء التي تس���اعدهن في الحفاظ على 
س���المتهن العقلي���ة، هن���اك المنادي���ل المبللة 
لتنظيف األطف���ال، والمناديل الرطبة، وألعاب اآلي 
ب���اد، والبرامج التلفزيوني���ة المخصصة  لألطفال، 
وخدمة طلب���ات الوجبات الس���ريعة مثل الوجبات 
الرئيس���ية والقهوة، ومشاهدة شبكة نيتفلكس، 

ومساعدة األجداد وجليسات األطفال.
تقول لوي���ز، "تقترن حياة األمهات المش���غوالت 
بقائمة األشياء التي تمكنهن من النجاة كل يوم، 
وهو ما يس���لط الضوء ليس فقط على عبء العمل 
المضني ولكن كذل���ك على الحاج���ة الدائمة إلى 
تغذية ودفع العائلة إلى األمام، على مدار األسبوع".

يعملن باإخال�ص وتفان
من الواضح أن العديد من األمهات يعملن بأقصى 
طاقتهن، لذا فليس مثيرًا للدهشة أن تفيد %72 
منه���ن أنهن يعاني���ن لتقديم  وجب���ات خفيفة، 

ووجبات رئيسية صحية ألطفالهن.
لكن ذلك ُيظهر كذلك أن العثور على الطعام الذي 
يغذي تلك العائلة دون زيادة عبء العمل هو ورطة 
يقع فيها أغلب اآلباء، لذا ال تشعري بالذنب إن كنِت 
من بين األمهات اللوات���ي يعتمدن كل فترة على 

خدمة طلبات الطعام السريع بين الحين واآلخر.
ربم���ا يبدو م���ن المثي���ر لإلحباط التفكي���ر في أن 
متوس���ط عدد ساعات األم يصل إلى 14 ساعة في 
اليوم، وهو ما يعادل في األس���اس عمل وظيفتين 

ونصف بدواٍم كامل.
لكن، بالنس���بة للكثير م���ن األمهات، ف���إن األبوة 
تس���تحق الوقت اإلضافي الذي يت���م قضاؤه في 
القي���ام بالعديد من األش���ياء األخ���رى، وتنظيف 

المكان.
بالطبع، لم تكن تلك النتائج مفاجئة تمامًا للكثير منا 
من األمهات. إال أن قيمة الدراسة الحقيقة تكمن فيما 
ينبغي أن تخبر به بقي����ة المجتمع، وهو أن األمهات 
في حاج����ة إلى الدعم في أماكن العمل والمجتمعات 
والبي����وت، أو على أق����ل تقدير، تقديم الش����كر لهن 

بمنحهن بطاقات هدايا من  محالت القهوة.

األمومة تعادل عمل وظيفتين ونصف بدوام كامل

االستقالل/ وكاالت:
يأتي العدس خامسًا في قائمة أغنى مصادر البروتين الغذائية 

بع���د اللحوم والدواجن واألس���ماك والصوي���ا. وقد لعب 
الع���دس دورًا هام���ًا في غذاء اإلنس���ان منذ القدم، 

ألنه يوفر تركيبة رائعة من المغذيات إلى جانب 
البروتي���ن، تق���وم بدور هام ف���ي نمو الخاليا 

خاصة أثناء الحمل. إليك ما يحتوي عليه 
العدس: ويوفر نصف الكوب من العدس 

المطب���وخ 165 س���عرة حراري���ة، ويعتبر 
مصدرًا جيدًا للطاقة التي تأتي من البروتين 
والكربوهيدرات دون مبالغة في النشويات، 

وفي الوقت نفسه هو قليل الدهون.
ويحتوي مقدار نصف الكوب من العدس 

المطبوخ على 12.4 غرامًا من البروتين، و29 
غرامًا من الكربوهيدرات من بينها 14.6 غرامًا 

من األلياف التي تقوم بدور هام في تس���هيل 

اإلخراج والوقاية من اإلمساك، وتقليل وصول الجلوكوز إلى الدم.
الفيتامينات. يوفر الع���دس توليفة من فيتامينات ب1 وب9 
ومجموعة أخرى من فيتامينات ب التي تقوم بدور أساسي 
في عملي���ة التمثيل الغذائي. وتوفر الحصة الواحدة 
من الع���دس المطبوخ 58 بالمائ���ة من احتياجات 
الجس���م من حمض الفوليك الذي يحتاجه جسم 

الحامل لتفادي تشوهات النمو لدى الجنين.
المع���ادن. تن���اول الع���دس لتحصل على 
النح���اس والمغنيس���يوم اللذي���ن يقومان 
بتنش���يط إنزيم���ات الهضم والطاق���ة. كما 
أن النحاس معدن ضروري لس���المة الش���فرة 
الوراثية )دي إن إيه(. وتحتوي الحصة الواحدة 
من العدس عل���ى 18 بالمائة م���ن احتياجات 
الم���رأة م���ن المغنيس���يوم، و14 بالمائ���ة من 
احتياجات الرجل. كما توفر الحصة نفس���ها 28 

بالمائة من احتياجات الجسم من النحاس.

بعد اللحوم والدواجن.. العدس خامس
 العناصــر الغذائيــة الغنيــة بالبروتيــن

االستقالل/ وكاالت:
طور علماء تقنية جديدة تدعى "تقنية الذكاء االصطناعي" 
تس���مح لهم بالتنب���ؤ بكيفية تط���ور أورام الس���رطان، 

وتخصيص عالج لكل مريض في وقت مبكر من اإلصابة.
وترك���ز التقني���ة على أنم���اط طفرات الحم���ض النووي 
داخل الخاليا الس���رطانية، وتستخدم المعلومات للتنبؤ 

بالتغيرات الجينية المستقبلية.
ويقول العلم���اء إن الطبيعة المتغيرة لألورام، إحدى أكبر 
التحديات في عالج الس���رطان، وغالبًا م���ا تتطور لتصبح 

مقاومة للعقاقير.
ومن جهتها قالت المشرفة على أبحاث السرطان في لندن، 
الدكتورة أندريا سوتوريفا: "باستخدام هذه التقنية، نأمل 
إزالة إحدى آليات عمل مرض السرطان، والتنبؤ بالطريقة 

التي سيتطور بها لدى المريض"
وأضاف البروفيس���ور بول ووركم���ان: "هذا النهج الجديد 
باستخدام الذكاء االصطناعي سيسمح بتخصيص عالج 

مناسب لكل نوع من أنواع السرطان في مرحلة مبكرة".
واستخدم الباحثون التقنية الجديدة، لتحليل 768 عينة 
س���رطانية من 178 مريضًا، في دراسات سابقة لسرطان 
الرئة والثدي والكلى واألمعاء،  ودرسوا بيانات كل نوع من 
أنواع السرطان على التوالي، الكتشاف ومقارنة التغييرات 

في كل ورم.
ووجد العلماء، أن األورام ذات األنماط المتش���ابهة، تطور 
مقاومة متشابهة، وبالتالي يمكن التنبؤ بها قبل تطورها 
وتوفي���ر عالج مناس���ب له���ا، وفق صحيف���ة ديلي ميل 

البريطانية.

االستقالل/ وكاالت:
في تطور خطير ينذر باندثار 

بل���س”،  موق���ع “غوغ���ل 
أعلنت ش���ركة غوغل فرع 
فرنس���ا عن نيتها قريبا 
على  صفحتها  إغ���الق 
االجتماعي���ة  الش���بكة 
“غوغ���ل بل���س” خالل 

هذا األسبوع.
و شبكة غوغل االجتماعية 

الت���ي تعاني كثي���را تلقت 
الخبر كضربة موجعة لها خاصة 

وأنها تحاول إنع���اش ما تبقى من 
الش���بكة إال أن صفحة غوغل بلس فرنس���ا 

دعت مس���تخدميها، الذين يفوق عددهم 471 ألفا، 
إلى متابع���ة أخبارها عبر ش���بكات اجتماعية أخرى، 
وتحديدا فيس���بوك وتويت���ر، وفقا لم���ا أورده موقع 

“أندرويد بوليس”.
ولكن ل���م تعلن غوغل فرنس���ا 
عن الس���بب وراء ق���رار إغالق 
الصفح���ة، ال���ذي ال يب���دو 
مفاجئا بحس���ب “أندرويد 
بولي���س”، حي���ث لم يتم 
تحدي���ث الصفحة منذ 46 

أسبوعا.
يشار إلى أن شبكة “غوغل 
بل���س”، التي ظه���رت قبل 
سبع سنوات، تعانى بشدة على 
صعي���د النمو واالنتش���ار وتواجه 
منافس���ة شرسة ليس���ت في صالحها 
م���ع ش���بكات اجتماعية أخرى، رغ���م محاوالت 
غوغل المتكررة إلنعاش���ها، ما دفع بعض المحللين 
والمراقبين ف���ي عالم التكنولوجيا إلعالن وفاتها من 

قبل.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت شركة فيليبس عن "الهيد باند" Smartsleep الذكي، 
الذي يعمل على تحسين جودة النوم، في معرض اإللكترونيات 
IFA بالعاصم���ة األلماني���ة برلين، الذي يس���تمر حتى األربعاء 

المقبل.
وأوضحت الشركة الهولندية أن "الهيد باند" الذكي عبارة عن عصابة رأس 
توضع قبل النوم، ويعمل مستشعران على رصد توقيت النعاس وبداية 
الن���وم العميق لتعزي���زه، بإصدار موجات بطيئة ُتع���رف بموجات النوم 

البطيئة أو معززات النوم.
وف���ي الصباح ُيظهر تطبيق للهاتف الذكي توقيت النعاس ومدة النوم 

وكذلك عدد تأثيرات معززات النوم.
وأش���ارت فيليبس إل���ى أن الهيد باند الذكي يخاطب ف���ي المقام األول 
األش���خاص بين 18 و50 عامًا، الذين ال ينعمون بنوم كاٍف بسبب أسلوب 

حياتهم.
ومن المقرر أن تطرح فيليبس "الهيد باند" الذكي في األسواق في مطلع 

2019 بحوالي  400 دوالر أمريكي.

»هيد باند« ذكي لتحسين 
جودة النوم من »فيليبس«

علمــاء يطــورون تقنيــة 
جديــدة لمحــاربــة السرطــان

شبكة غوغل بلس تلفظ أنفاسها األخيرة
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عاد فريق ش���باب رفح » الزعي���م« لمنصات التتويج 
من جديد محققًا بطولة كأس الس���وبر لهذا الموسم 
2019/2018 بعد فوزة على شباب خانيونس بركالت 
الترجيح لتكون االنطالقة القوية والدافع المميز قبل 

موسم ينتظر أن يكون ساخنًا ومنافسته قوية.
تتوي���ج ضرب من خالله الزعيم ع���دة عصافير بحجر 
واحد األول هو عودة الفري���ق لمنصات التتويج بعد 
غي���اب الموس���م الماض���ي،  والتي تع���ود أن يكون 

متواجدًا عليها باستمرار.
 والثاني التتوي���ج للمدير الفني الش���اب أحمد عبد 
الهادي )شوبير( في بداية المشوار جاء في التوقيت 
المناسب ليمثل االنطالقة القوية مع الزعيم بتحقيق 
أول بطولة له في موسم سيكون حافال بالندية واالثارة.

 والثال���ث أن هذا  التتويج هو األول للمجلس الجديد 
للفريق بقيادة الكابتن عبد الفتاح عزام رئيس النادي، 
ورابع���ًا فرحة جماهير الزعيم التي تعتبر الالعب رقم 
واحد في دعم الفريق، فكانت جماهير الزعيم حاضرة 

بروحها ودعمها للفريق بشكل مميز.
بطولة كانت ف���ي التوقيت المناس���ب قبيل خوض 
غم���ار نهائي بطولة الش���هيدة  »بي���ان أبو خماش« 
التي تنظمها مؤسسة أمواج أمام الجار خدمات رفح، 
وكذلك قبل خوض غمار منافسات بطولة الدوري التي 

ستنطلق خالل أيام.
مبروك لمنظومة الزعيم إدارة والعبين، وجماهير هذا 
التتويج وبطبيعة الحال الوصول للقمة صعب ولكن 

يجب أن يشتد العمل للحفاظ عليها.  
إذن »سوبر الزعيم جاء في التوقيت ال���سوبر«.

�سوبر الزعيم يف 
التوقيت ال�سوبر

بقلم: إيهاب أبو الخير

رام الله/ االستقالل: 
يواصل المنتخب الوطني األول لكرة القدم، اس���تعداداته 
لخوض منافس���ات بطولة كأس آسيا المقبلة في اإلمارات، 

بسلسلة من المباريات الودية التحضيرية.
وغ���ادرت بعثة المنتخ���ب، األحد، أرض الوط���ن متوجهّة 
إلى قيرغيزس���تان لخوض مباراة ودي���ة أمام منتخبها يوم 
الخميس المقبل، وتقام المباراة في يوم "الفيفا" المخصص 

للمنتخبات.
وعقب المباراة، س���يغادر المنتخب الوطني قيرغيزس���تان 
متوجه���ا إلى العاصم���ة القطرية الدوح���ة، حيث يلتقي 
ش���قيقه القطري في مباراة ودية يوم الثالث���اء 11 أيلول 

الجاري، ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني مباراتين 
وديتي���ن في ش���هر تش���رين أول المقبل أم���ام منتخبي 

البحرين والصين.
ويبحث المنتخب الوطني عن أول فوز له تحت إدارة المدرب 
الجزائري ن���ور الدين ولد علي، حيث خس���ر مباراتين أمام 

العراق والكويت، وتعادل أمام العراق وأفغانستان.
والجدي���ر ذكره أن منتخبنا الوطن���ي يلعب في المجموعة 
الثانية في بطولة كأس آسيا والتي ستنطلق في الخامس 
من ش���هر كانون ثان���ي 2019 في اإلم���ارات، حيث تضم 
المجموعة كال من منتخبات أستراليا )حاملة اللقب( واألردن 

وسوريا.

زيوريخ/ االستقالل: 
الدول���ي  االتح���اد  أعل���ن 
لكرة الق���دم "فيفا"، أمس 
االثنين، القائمة النهائية 
على  للحصول  للمرشحين 
جائزة "ذا بيست" ألفضل 
لعام  العال���م  ف���ى  العب 

2018
النهائية  القائمة  وضمت 
كاًل م���ن: محم���د ص���الح 
نجم منتخب مصر ونادى 
اإلنجلي���زى،  ليفرب���ول 
كريس���تيانو رونالدو نجم 
ونادى  البرتغ���ال  منتخب 

يوفنتوس اإليطالى، ولوكا مودريتش نجم منتخب 
كرواتي���ا ونادى ري���ال مدريد اإلس���بانى، بينما تم 
اس���تبعاد أنطوان جريزمان نج���م أتلتيكو مدريد 
اإلس���بانى ومنتخب فرنس���ا، وليونيل ميسي نجم 

برشلونة اإلسبانى ومنتخب األرجنتين.

ونج���ح رونالدو ومودريتش في قي���ادة ريال مدريد 
للتتوي���ج بلق���ب دوري أبطال أوروبا، في الموس���م 
الماضي، كما لع���ب النجم الكروات���ي دوًرا بارًزا مع 
منتخب بالده في مونديال روس���يا 2018، إذ حصد 
المركز الثاني في إنج���از تاريخي. ونال مودريتش 
جائزة أفضل العب في أوروبا قبل أيام، بعد منافسة 

م���ع الثنائ���ي كريس���تيانو 
رونالدو، ومحمد صالح.

على الجانب اآلخر، قّدم صالح 
موسًما مميًزا مع الريدز، وقاده 
لنهائي دوري أبط���ال أوروبا، 
كما استطاع التأهل بمنتخب 
مصر للموندي���ال بعد غياب 

28 عاًما.
ويذك���ر أن القائم���ة األولية 
للمرش���حين للحص���ول على 
جائزة "ذا بيست"، التى تمنح 
العالم،  ف���ى  الع���ب  ألفضل 
ضمت كاًل من: كريس���تيانو 
بروين،  رونالدو، كيفي���ن دى 
أنطوان جريزمان، إيدين هازارد، هارى كين، كيليان 
مبابى، ليونيل ميسى، لوكا مودريتش، محمد صالح، 
ورافاييل فاران. ومن المقرر أن تمنح "فيفا" الجائزة 
لالعب األفضل في حفل س���يقام يوم 24 سبتمبر/

أيلول بالعاصمة البريطانية لندن.

بلد الوليد/ االستقالل: 
أت����م رونالدو الالعب البرازيلي الس����ابق، رس����ميا يوم 
أمس االثنين صفقة ش����راء نادي بلد الوليد اإلسباني 
بعدما حصل على 51 بالمائة من األسهم، وأكد النجم 
البرازيلي الس����ابق أنه سيعد مش����روعا جديا من أجل 
تدعيم الفريق ورفع����ه إلى مصاف الفرق الكبرى قدر 

المستطاع.
وحضر م����ا يربو على 100 صحاف����ي تنصيب رونالدو 

رئيس����ا لمجلس إدارة بلد الولي����د، الصاعد حديثا إلى 
دوري الدرجة األولى اإلسباني.

وقال رونالدو في مؤتمر صحافي عقده أمس االثنين: 
لدين����ا مجموع����ة كبيرة م����ن المحترفي����ن على كافة 
المستويات، الوضع الحالي لن يبقى على ما هو عليه، 
نرغب في التطور حتى الحد الذي يس����مح به شغفنا 

وتطلعاتنا، سنسعى ألن نكون أكبر قدر المستطاع.
وأكد الالعب السابق لبرشلونة وريال مدريد أن خطته 

تهدف إلى اإلبقاء على بل����د الوليد في دوري األضواء 
وإلى استمرار دوافع وشغف الفريق في النمو.

وأض����اف رونال����دو قائال: »باتح����اد الجمي����ع أثق بأنه 
سيكون من الصعب تحقيق الفوز علينا، هذا المشروع 
الجديد سيتم تعريفه من خالل أربع كلمات: المنافسة 

والشفافية والتطور واالجتماعية«.
وأكمل قائال: »لدينا األعضاء األفضل من أجل الوصول 

ألهدافنا، وهي أهداف لن تقف عند الوضع الحالي«.

غزة / عبدالله نصيف: 
تختت���م الي���وم الثالث���اء ، فعالي���ات البطولة 
التنش���يطية " بيان أبو خماش " ألندية الدوري 
الممتاز الغزي ، بتنظيم االتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم ، و رعاية مؤسس���ة أم���واج اإلعالمية، بين 
شباب رفح و خدمات رفح ، في اللقاء الذي سيقام 
على ملعب اليرموك بغزة ، الساعة الثامنة مساء .

و رغ���م أن اللق���ب ودي ، إال أن اإلث���ارة و الندية 
س���تكون حاضرة ، داخل أرضية الملعب ، و على 

المدرجات .
و يمث���ل ديربي رف���ح ، حدثا مهم���ا لكرة القدم 
الفلسطينية. ويحظى اللقاء بأهمية قصوى لكال 

الفريقين 
ش���باب رفح يدخل هذا اللقاء بطال للسوبر الغزي 

قب���ل أي���ام ،  والفوز عل���ى الجار "خدم���ات رفح" 
س���يمهد الطريق أمامه لحصد ألقاب الموس���م 
الجديد ، خاصة و أن الفريق س���يدخل الموس���م 
و بحوزته س���وبر غزي و بطول���ة ودية ، حققهما 
بالفوز على شباب خانيونس و غريمه التقليدي 

الخدمات .
في المقابل يس���عى خدمات رفح بقيادة مدربه 
الش���اب إس���الم أبو عريضة " لضرب عصفورين 
بحجر " بالفوز على الغريم ش���باب رفح و التتويج 
باللق���ب ، و رف���ع معنوي���ات الفريق نفس���يا ، و 
اكتساب ثقة الجماهير بقيادته الفنية و بفريقه 
الشاب قبيل بدء الموسم الرياضي الجديد ، الذي 
يبحث من خالله األخضر ع���ن العودة من جديد 

لمنصات البطوالت الرسمية .

�ســالح ينافــ�ش رونالــدو ومودريتــ�ش 
علــىجائـزة اأف�ســل العــب فــى العالــم

رونالدو رئي�ساً ملجل�ش اإدارة بلد الوليد

»الفدائي« يواجه قريغيز�ستان وديا اخلمي�ش املقبل

قطبا رفح يف مواجهة نارية 
بنهائي البطولة التن�سيطية 

عبيد : ن�سعى لتقدمي مو�سم رائع 
واحل�سول على الدوري اأمر �سعب 

االستقالل / عبدالله نصيف
أكد كابتن و هداف نادي هالل غزة محمد عبيد أن الفريق أنهى فترة 
اإلعداد للموسم الجديد، بخوضه العديد من المباريات الودية التي 
ساهمت في خلق التجانس و رفع منسوب اللياقة لدى الالعبين. و 
قال عبيد ل� " االستقالل " : »المدير الفني عمل على تجهيز الفريق 
ذهنيا و بدنيا و نفسيا ، لخوض غمار الموسم الجديد"، مشددا على 
أنه واثق  من تقديم بداية جيدة تس����اهم في تحقيق الهدف. و 
أضاف" هدفنا تقديم موسم رائع«، يحصل من خالله الفريق على 
مركز متقدم بج����دول الترتيب ، معتبرا هذا األمر يحتاج إلى جهد 
مضاعف م����ن جانب الالعبين .و تابع عبي����د: »من الصعب تحقيق 
بطول����ة الدوري بالعناص����ر المتوفرة حالي����ًا«، متمنيا تحقيق لقب 
الكأس و الظفر بأول بطولة تسجل في سجالت النادي، رغم صعوبة 
المهمة ، لكن ك����رة القدم ال تعترف بالمس����تحيل . هذا و يعتبر 
عبي����د أحد نجوم الكرة الغزية ، بغزارة أهدافه و س����رعته الفائقة ، 
و كان قاب قوس����ين أو أدنى م����ن أن ينتقل لدوري المحترفين عبر 
بواب����ة ناديي المكبر و جنين ، ولكن الخالفات المادية و عدم اتفاق 

اإلدارات منعت الالعب من تحقيق حلم االحتراف .

2018الثالثاء    ذو الحجة         هـ   سبتمبر         م 2414394

غزة/ االستقالل
قال التجمع اإلعالمي الفلسطيني إن قوات االحتالل 
اإلسرائيلي ارتكبت الشهر الماضي 80 انتهاكا ضد 
الصحفيين والمؤسس���ات اإلعالمية الفلس���طينية، 
استمرارًا لسياسة االستهداف التي تتبعها سلطات 
االحت���الل بح���ق الصحفيين في محاول���ة إلرهابهم 

ومنعهم من نقل الحقيقة.
وأض���اف التجم���ع اإلعالمي ف���ي تقريره الش���هري 
للحري���ات اإلعالمية الذي اطلعت عليه "االس���تقالل" 
أمس االثنين، أن قوات االحتالل واصلت استهدافها 
وانتهاكاتها للصحفيين في األراضي الفلسطينية، 
وخاصة خالل تغطيتهم فعاليات مس���يرات العودة 
الكبرى على الحدود الش���رقية لقطاع غزة والمسيرات 
األسبوعية في الضفة الغربية المحتلة والمواجهات 

في محيط المسجد األقصى المبارك.
وأوض���ح أن االعت���داءات اإلس���رائيلية خالل ش���هر 
آب/ أغس���طس الماض���ي تنوع���ت بي���ن االعتق���ال 
واالحتجاز واالس���تدعاء واالعتداء المباشر والتهديد 
واالس���تهداف بالرص���اص وقنابل الص���وت والغاز 

المس���يل للدم���وع والمنع م���ن الس���فر والتغطية 
والتضييق على عملهم. 

وأش���ار إلى أن االنتهاكات ج���اءت على النحو التالي: 
)٦( إصاب���ات بالرصاص الحي، )٢( إصابات بالرصاص 
المطاط���ي وقنابل الغ���از، )١0( ح���االت اختناق، )٦( 
حاالت اعتداء وضرب، )٢0( حالة منع من التغطية، )٥( 
حاالت اعتقال )٧( ح���االت احتجاز، )١٦( حالة تمديد 
اعتقال ومحاكمة، )٥( حاالت اقتحام منازل، )١( حالة 
منع من الس���فر، )٢( حالة اقتحام مطابع، )١( قصف 

وتدمير مؤسسة ثقافية وإعالمية.
ولفت التجمع اإلعالمي إلى أن أخطر تلك االنتهاكات 
ما تعرض له الصحفيون خالل تغطيتهم مس���يرات 
العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة والمواجهات 
بنابلس، حيث أصيب ثماني���ة صحفيين بالرصاص 
الحي والمعدني المغلف بالمطاط، من بينهم مصّور 
قن���اة "األقصى" الفضائية يوس���ف لبد الذي أصيب 
بشظايا في أنحاء جسده أثناء تغطيته قصف مركز 
"المسحال" الثقافي غرب مدينة غزة، والصحافي في 
"شبكة القدس اإلعالمية" عالء النملة، والمصّور الحّر 

محمود الجمل، اللذان أصيبا بالرصاص الحي ش���رقي 
رفح، ومراسل شبكة قدس الزميل الصحفي معتصم 
س���قف الحيط الذي أصيب برصاصتين مطاطيتين 
في القدم أثناء بثه المباشر للمواجهات مع االحتالل 

في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس.
وأش���ار التجم���ع اإلعالم���ي إل���ى تعرض ع���دد من 
الصحفيي���ن لإلصابة باالختناق جراء استنش���اقهم 
الغاز المس���يل للدموع على الحدود الشرقية للقطاع 
وفي قرية رأس كركر ق���رب رام الله بالضفة الغربية 

المحتلة.
وفي ذات الس���ياق، أوضح التجمع اإلعالمي أن قوات 
االحت���الل واصلت حمالت االعتقال بحق الصحفيين، 
مش���يرا إل���ى اعتق���ال 4 صحفيي���ن خالل الش���هر 
المنصرم، م���ن بينهم الصحفي محمد أنور منى )3٦ 
عاما( من مدينة نابلس مدير إذاعة هوانا نابلس الذي 
تم تحويله لالعتقال االداري لمدة ٦ أشهر، وإبراهيم 
خلف مراسل قناة TRT العربية من منزله في رنتيس 
ق���رب رام الله، والصحافي الحّر نادر بيبرس من منزله 
ف���ي وادي الجوز في مدينة القدس )تم االفراج عنه(، 

ومراسل تلفزيون "فلسطين" علي دار علي ال زال رهن 
االعتق���ال، باإلضافة إلى المصور ل���دى وكالة األنباء 
والمعلومات الفلس���طينية "وفا" بهاء نصر الذي تم 

االفراج عنه بعد ساعات من التوقيف والتحقيق. 
فيما أصدرت محكمة االحت���الل في معتقل "عوفر"، 
حكمًا بالسجن على الصحفي "مصعب سعيد" من رام 
الله لمدة ٢٢ شهرًا وغرامة مالية "ألف دوالر أمريكي"، 
بينما تم تأجيل محاكمة األس���يرة الصحفية سوزان 
العويوي )40عاًما( حتى العاش���ر من تش���رين األول/ 
أكتوب���ر المقبل، ف���ي الوقت الذي م���ددت المحكمة 
العس���كرية التابعة لالحتالل في "عسقالن"، اعتقال 
األس���يرة لمى خاطر )4٢ عامًا( م���ن محافظة الخليل، 
للمرة السابعة على التوالي ولمدة سبعة أيام بذريعة 

استكمال اإلجراءات القضائية.
وعلى صعيد تقييد حركة الصحفيين، أشار التجمع 
إلى أن س���لطات االحتالل منعت الصحفي راسم عبد 
الواحد من الس���فر وااللتحاق ببعث���ة الحج اإلعالمية 
الفلس���طينية ل�"أس���باب أمنية" وُتعي���ده من معبر 
الكرام���ة، بينما أقدمت جراف���ات االحتالل على هدم 

مطبعًة في حّي س���لوان بالقدس المحتلة بحّجة عدم 
الترخيص، علما أنها مقامة منذ عش���ر سنوات، فيما 
اقتحمت ق���وات االحتالل مطبعة "المناهل" ش���رق 
مدينة نابلس، وصادر س���تة ماكينات طباعة حديثة 
ونقلتها في شاحنات إلى جهة غير معلومة، بعد أن 
خلعوا الباب الرئيس���ي للمطبعة واألبواب الداخلية، 

وتقّدر قيمتها بربع مليون دوالر.
أما على صعيد االنتهاكات الداخلية، فتراجعت نسبيًا 
االنته���اكات في الضفة وقطاع، حي���ث قال التجمع 
اإلعالم���ي إنه رصد )٦( انته���اكات بحق الصحفيين 
ووس���ائل االعالم فقط، من أبرزها استدعاء الصحافي 
خالد معالي من سلفيت يومين على التوالي للتحقيق 
معه عن عمله الصحفي وسط تهديده بإغالق حسابه 
على "الفيس بوك". واستدعاء األسير المحرر والكاتب 
الصحفي ثامر سباعنة في جنين للمرة الثالثة خالل 
١0 أي���ام. واس���تدعاء الصحفي محمد أبو جحيش���ة 
للمقابلة في الخليل. باإلضافة إلى استدعاء الصحفية 
هبة محمد النتش���ة من الخليل وإجبارها على إغالق 

حسابها الشخصي على "الفيس بوك". 

التجمع اإلعالمي: ٨٠ انتهاكًا »إسرائيليًا« بحق الصحفيين خالل أغسطس الماضي

وذكر ش���هود عيان أن جيش االحتالل  منع، سيارة اإلسعاف الفلسطينية من 
الوصول لجثمان الشهيد .ووضع جثمان الشهيد في "كيس" بالستيكي أسود، 

وتم نقله في بسيارة عسكرية اسرائيلية إلى مكان مجهول.
وقال���ت مص���ادر عبرية "إن الن���ار أطلقت على فلس���طيني بالقرب م���ن البؤرة 
االستيطانية "جفعات هأفوت" القريبة من مستوطنة "كريات أربع" بعد محاولته 

تنفيذ عملية طعن وتم "قتله"، دون أن تقع إصابات.
أظهرت تس����جيالت مص����ورة تداولها الناش����طون على مواق����ع التواصل 
االجتماعي تنكيل جنود االحتالل اإلسرائيلي ومجموعة من المستوطنين 
بالش����هيد الجعبري بعد إطالق النار عليه، حي����ث تركوه ينزف وهو ملقى 

على األرض.
وتقتل وتعتقل قوات االحتالل بين الفينة واألخرى ش���باًنا وفتيات على حواجز 
عس���كرية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بزعم االش���تباه في نيتهم 

تنفيذ عمليات طعن، أو حيازتهم أدوات حادة.

باله���دم، فيما اعتصم الّس���كان أمام أح���د المنازل 
المهددة بالهدم في البلدة لمنع عملية الهدم، وسط 
احتشاد لقّوات االحتالل ومعدات الهدم في محيطه 
تمهي���دا لهدم���ه، قبل تفريقهم م���ن جانب جنود 

االحتالل وتنفيذ عملية الهدم.
واندلعت مواجهات بين عش���رات المواطنين وقوات 
جيش االحتالل أصيب خاللها  ١3 فلسطينيا بجروح 
وبحاالت اختناق، في قرية الولجة شمال غربي مدينة 

بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
، وقال���ت جمعي���ة الهالل األحمر الفلس���طيني ، إن 
طواقمه���ا قدم���ت العالج ل���� ١3 مصاب���ا، بينهم ٦ 
مصابي���ن بالرصاص المطاطي، و٧ ح���االت اختناق، 

خالل المواجهات التي اندلعت في قرية الولجة.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوة 
إس���رائيلية هدمت أربعة مس���اكن في القرية بزعم 
البناء بدون ترخيص، واس���تخدم الجيش الرصاص 

المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وتعود المنازل للمواطنين خالد أبو خيارة وحنان الرازم 

وأحمد أبو التين وهي مأهولة بالّسكن.
كما هدمت الجرافات كرفانا زراعيا في ذات البلدة.

وكانت محكمة االحتالل قد اصدرت مساء أول أمس، 
قرارا نهائيا به���دم أربعة منازل مأهولة بحجة البناء 
دون ترخيص في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

كم���ا هدم���ت آلي���ات تابع���ة لس���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي، فجر امس االثنين، منش���آت سكنية 
وتجارية فلسطينية قرب يطا جنوبي مدينة الخليل 

)جنوب القدس المحتلة(؛ بحجة البناء دون ترخيص.
وأفاد منس���ق اللجنة الوطنية لمقاومة االس���تيطان 
بيط���ا، راتب الجب���ور بهدم جراف���ات االحتالل غرفة 
س���كنية يملكها المواطن يوسف أبو عرام في خربة 
قويوص، وسط تواجدت لمعّدات الهدم في منطقة 

المسافر.
وقال الجبور، إن قوة كبيرة من جيش االحتالل دهمت 
منطق���ة "اقويوص" ش���رقي يطا؛ والواقع���ة ما بين 
مستوطنتي "متس���بي يائير" و"افي جال" وهدمت 

غرفة سكنية تعود للمواطن يوسف أيوب أبو عرام.
كما هدمت جرافات االحتالل  بركسين ومحل بناشر 
ووح���دة صّحية في منطقة الزويدين بمس���افر يّطا  

تعود ملكيتها للشقيقين سالمة ونايف التيمين.

االحتالل يهدم ..ا�شت�شهاد �شاب ..

رام الله/ االستقالل: 
أك���دت وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين )اون���روا( أنها 
اعتمدت سياس���ة تمويلية جديدة وبدعم غير مسبوق من الدول بتحرك 
من الدبلوماسيتين الفلسطينية واألردنية ودعم سويدي مصري وتركي 
كان له األثر الكبير في تخفيض العجز بالموازنة من 44٦ مليون دوالر إلى 

٢١٧ مليون دوالر.
وقال المتحدث باس���م األونروا سامي مشعشع أن عشرات الدول تقدمت 
بقوة خالل الثالثة أيام الماضية بإعالن دعمها السياسي والمالي لوكالة 

األونروا ردا على القرار األمريكي بوقف تمويلها بالكامل.
وأضاف مشعش���ع في تصري���ح اذاعي" االثني���ن، أن الوكال���ة تواصل 
تحركاتها وجهودها لحش���د الدعم والتمويل لسد العجز الذي تواجهه 

ويقدر ب� ٢١٧ مليون دوالر.
أش���ار إلى أن المفوض العام لألونروا أم���ام اجتماعات هامة مقبلة، أولها 
اجتماع وزراء الخارجية العرب في الحادي عشر من الشهر الجاري والثاني 

يتمثل بمؤتمر هام جدا برعاية سويدية أردنية لبحث أزمة األونروا.
وشدد مشعش���ع على أن عمل مدارس وكالة األونروا في القدس مستمر 
وذلك ردا على ما أش���يع حول خطة لرئيس بلدي���ة االحتالل في القدس 
تتمثل بإغالق مدارس الوكالة بالمدينة مؤكدا أنه لم يتم إخطار الوكالة 

بالخطة المزعومة.

خانيونس/ االستقالل: 
اصيب، مس���اء امس االثنين، ش���اب برصاص االحتالل اإلسرائيلي شرق مدينة 

خانيونس جنوب قطاع غزة.
 وقال ش���هود عيان : إن قناصة االحت���الل أطلقوا الرصاص صوب مجموعة 
من الش���بان شرق بلدة خزاعة ش���رق خانيونس، ما أدى إلصابة شاب بجراح 

مختلفة.
وأضاف أّن الشاب نقل إلى المشفى لتلقي العالج.

وتتواصل منذ 3١ مارس/ آذار فعاليات الحراك الشعبي "مسيرة العودة الكبرى"، 
وأس���فرت عن ارتقاء ١80 ش���هيدا منهم 9 محتجزة جثامينهم لدى االحتالل، 

وأصيب قرابة ١4 ألًفا آخرين.

»أونروا«: اعتمدنا
 سياسة تمويلية جديدة

إصابة شاب برصاص 
االحتالل شرق خانيونس

غزة/ االستقالل:
حذرت ش���ركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، من ازدياد 
حاالت اإلصابة بالصعقات الكهربائية والتي أدى بعضها 
إلى حدوث حاالت وفاة، وذلك نتيجة التعدي على ش���بكة 
الكهرباء والعب���ث بمكوناتها المختلف���ة من قبل بعض 

األشخاص.
وأضافت الش���ركة في بي���ان لها، أنها حذرت س���ابقًا من 
خطورة تل���ك التصرفات غي���ر المس���ئولة التي تعرض 
أصحابه���ا والمواطنين والفنيين العاملين على الش���بكة 
لخط���ر اإلصابة أو الموت في بعض الحاالت كان آخرها أول 
أم���س، حيث تعرض أحد المواطني���ن لصعقة كهربائية 

أدت إلى وفاته.

وأش���ارت إلى تلقى قسم صيانة الشركة في شمال قطاع 
غزة ي���وم األحد إش���ارة بإصابة أح���د المواطنين بصعقة 
كهربائية أثناء صعوده على ش���بكة الكهرباء في منطقة 

شارع النصر مقابل محطة الحلو للبترول.
وذكرت أن الطاقم الفني لها توجه إلى مكان الحدث وقام 
بفص���ل التيار الكهربائي على الف���ور، وتبين أن المصاب 
ش���اب في مقتبل العمر، وبعد تفقد الطاقم الفني لمكان 
الحدث تبين بأن الش���اب تسلق العمود الحديدي بهدف 
)رب���ط خط قالب غير ش���رعي( م���ا أدى لتعرضه لصعقه 

كهربائية قوية أدت لوفاته.
وأك���دت الش���ركة على خط���ورة مث���ل هذه التج���اوزات 
والتعديات التي يمارسها البعض على شبكات الكهرباء 

وعل���ى حياة مرتكبيها وحياة اآلخرين كما تؤثر وبش���كل 
مباشر على كفاءة شبكات الكهرباء وبرامج التوزيع المطبقة 

في ظل أزمة الكهرباء التي يمر بها قطاع غزة.
وأهابت بالجمهور لمس���اعدتها ومس���اندة جهودها في 
التص���دي لتل���ك الظواه���ر والتعديات واإلب���الغ عن أي 

تعديات عبر الرقم الوطني ١33 .
ودعت الجهات الشرطية والقضائية المختصة التعاطي 
مع ش���كاوى الش���ركة المقدم���ة بهذا الخص���وص بحزم 
وتفعيل النصوص القانونية الواضحة والخاصة بمعالجة 
هذه الظاهرة وردع مرتكبيها حفاظًا على حياة المواطنين 
وف���ي مقدمتهم حياة م���ن يقومون به���ذه األعمال غير 

القانونية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ محمد 
أحمد حسين، إن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعًا بيع أي جزء منها وتمليكها لألعداء، 
فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع اإلسالمية العامة، ال من األمالك الشخصية الخاصة، 
وتمليك األعداء لدار اإلس���الم باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ورس���وله، صلى الله عليه وس���لم، 
وألمانة اإلسالم. وأضاف الشيخ حسين، في بيان صدر عن دار االفتاء، يوم أمس االثنين "آثم من 
يبيع أرضه ألعدائه، أو يأخذ تعويضًا عنها؛ ألن بائع األرض لألعداء مظاهر على إخراج المسلمين 

من ديارهم، وقد قرنه تبارك وتعالى بالذين يقاتلون المسلمين في دينهم".
وأش���ار إلى أن بيع األرض لألعداء والسمس���رة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، 
ويعتب���ر من الوالء للكفار المحاربين، وهذا الوالء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتدا عن 
اإلس���الم خائنًا لله ورسوله صلى الله عليه وس���لم ودينه ووطنه، ويجب على المسلمين 
مقاطعته، فال يعاملونه وال يزوجونه، وال يتوددون إليه، وال يحضرون جنازته، وال يصلون 

عليه، وال يدفنونه في مقابر المسلمين.
وأكد أنه ال يجوز لمن صودرت أرضه من االحتالل أن يأخذ تعويضًا عنها، ألنه بذلك يكون 
قد أقرَّ لالحتالل باس���تمالكه لألرض ورضي بذل���ك، وعليه بالصبر، فاألرض ال بد أن تعود 

ألصحابها، وإن طال الزمان، ونصر الله قريب لكن أكثر الناس يجهلون أو يستعجلون.

كهرباء غزة تحذر من خطورة العبث والتعدي على الشبكة

غزة/ االستقالل:
 تمك���ن اتحاد لجان العمل الزراعي من إعادة الحياة، إلى ما يقارب من ١000 دونم زراعي 

بعد توفير مياه الري الالزمة لزراعة هذه المساحة.
وأوضح العمل الزراعي في بيان له، أنه بعد 8 شهور متتالية من العمل وبإشراف ومتابعة 
من قبل مهندسين مختصين من االتحاد فقد انتهى العمل من إعادة تأهيل وتشغيل ٥ 
آبار زراعية في مناطق مختلفة من القطاع، باإلضافة الى تزويد أحد هذه اآلبار في منطقة 

عبسان بخدمة الطاقة الشمسية للحد من مشكلة الكهرباء.
يذكر أن هذه اآلبار تعرضت الى تدمير كبير نتيجة االعتداءات المتواصلة لالحتالل خالل 
الس���نوات الماضية، وهو ما أدى الى حرمان مئات األس���ر من زراعة أراضيها، التي كانت 
تعتمد على هذه اآلبار في ري المزروعات، والذي بدوره أثر على الحالة والوضع االقتصادي 

لهذه األسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيس وأساسي للدخل.
ومع انتهاء العمل في تأهيل اآلب���ار المدمرة وإعادة ضخ المياه لألراضي الزراعية فإن ما 
يقارب ١00 أسرة زراعية عادت لزراعة أراضيها واستغاللها بعد أن تم حرمانها من ذلك، 
وهو ما ترك انطباعًا وش���عورًا بالفرحة لدى هذه األسر، والتي تتوقع أن يطرأ تحسن على 

واقعها االقتصادي نتيجة إعادة زراعة أراضيها.
وتأتي عملية تأهيل وإعادة تشغيل اآلبار الزراعية ضمن مشروع )دعم صمود المزارعين 
والصيادي���ن ومربي االغن���ام في قطاع غزة( وال���ذي ينفذه اتحاد لج���ان العمل الزراعي 

بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام وبتمويل من المساعدات العالمية- كندا.

إعادة الحياة لـ ألف 
دونم زراعي في غزة

فتوى بتحريم أخذ 
تعويض عن أي جزء من 

األرض الفلسطينية
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غزة/ االستقالل
قال التجمع اإلعالمي الفلسطيني إن قوات االحتالل 
اإلسرائيلي ارتكبت الشهر الماضي 80 انتهاكا ضد 
الصحفيين والمؤسس���ات اإلعالمية الفلس���طينية، 
استمرارًا لسياسة االستهداف التي تتبعها سلطات 
االحت���الل بح���ق الصحفيين في محاول���ة إلرهابهم 

ومنعهم من نقل الحقيقة.
وأض���اف التجم���ع اإلعالمي ف���ي تقريره الش���هري 
للحري���ات اإلعالمية الذي اطلعت عليه "االس���تقالل" 
أمس االثنين، أن قوات االحتالل واصلت استهدافها 
وانتهاكاتها للصحفيين في األراضي الفلسطينية، 
وخاصة خالل تغطيتهم فعاليات مس���يرات العودة 
الكبرى على الحدود الش���رقية لقطاع غزة والمسيرات 
األسبوعية في الضفة الغربية المحتلة والمواجهات 

في محيط المسجد األقصى المبارك.
وأوض���ح أن االعت���داءات اإلس���رائيلية خالل ش���هر 
آب/ أغس���طس الماض���ي تنوع���ت بي���ن االعتق���ال 
واالحتجاز واالس���تدعاء واالعتداء المباشر والتهديد 
واالس���تهداف بالرص���اص وقنابل الص���وت والغاز 

المس���يل للدم���وع والمنع م���ن الس���فر والتغطية 
والتضييق على عملهم. 

وأش���ار إلى أن االنتهاكات ج���اءت على النحو التالي: 
)٦( إصاب���ات بالرصاص الحي، )٢( إصابات بالرصاص 
المطاط���ي وقنابل الغ���از، )١0( ح���االت اختناق، )٦( 
حاالت اعتداء وضرب، )٢0( حالة منع من التغطية، )٥( 
حاالت اعتقال )٧( ح���االت احتجاز، )١٦( حالة تمديد 
اعتقال ومحاكمة، )٥( حاالت اقتحام منازل، )١( حالة 
منع من الس���فر، )٢( حالة اقتحام مطابع، )١( قصف 

وتدمير مؤسسة ثقافية وإعالمية.
ولفت التجمع اإلعالمي إلى أن أخطر تلك االنتهاكات 
ما تعرض له الصحفيون خالل تغطيتهم مس���يرات 
العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة والمواجهات 
بنابلس، حيث أصيب ثماني���ة صحفيين بالرصاص 
الحي والمعدني المغلف بالمطاط، من بينهم مصّور 
قن���اة "األقصى" الفضائية يوس���ف لبد الذي أصيب 
بشظايا في أنحاء جسده أثناء تغطيته قصف مركز 
"المسحال" الثقافي غرب مدينة غزة، والصحافي في 
"شبكة القدس اإلعالمية" عالء النملة، والمصّور الحّر 

محمود الجمل، اللذان أصيبا بالرصاص الحي ش���رقي 
رفح، ومراسل شبكة قدس الزميل الصحفي معتصم 
س���قف الحيط الذي أصيب برصاصتين مطاطيتين 
في القدم أثناء بثه المباشر للمواجهات مع االحتالل 

في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس.
وأش���ار التجم���ع اإلعالم���ي إل���ى تعرض ع���دد من 
الصحفيي���ن لإلصابة باالختناق جراء استنش���اقهم 
الغاز المس���يل للدموع على الحدود الشرقية للقطاع 
وفي قرية رأس كركر ق���رب رام الله بالضفة الغربية 

المحتلة.
وفي ذات الس���ياق، أوضح التجمع اإلعالمي أن قوات 
االحت���الل واصلت حمالت االعتقال بحق الصحفيين، 
مش���يرا إل���ى اعتق���ال 4 صحفيي���ن خالل الش���هر 
المنصرم، م���ن بينهم الصحفي محمد أنور منى )3٦ 
عاما( من مدينة نابلس مدير إذاعة هوانا نابلس الذي 
تم تحويله لالعتقال االداري لمدة ٦ أشهر، وإبراهيم 
خلف مراسل قناة TRT العربية من منزله في رنتيس 
ق���رب رام الله، والصحافي الحّر نادر بيبرس من منزله 
ف���ي وادي الجوز في مدينة القدس )تم االفراج عنه(، 

ومراسل تلفزيون "فلسطين" علي دار علي ال زال رهن 
االعتق���ال، باإلضافة إلى المصور ل���دى وكالة األنباء 
والمعلومات الفلس���طينية "وفا" بهاء نصر الذي تم 

االفراج عنه بعد ساعات من التوقيف والتحقيق. 
فيما أصدرت محكمة االحت���الل في معتقل "عوفر"، 
حكمًا بالسجن على الصحفي "مصعب سعيد" من رام 
الله لمدة ٢٢ شهرًا وغرامة مالية "ألف دوالر أمريكي"، 
بينما تم تأجيل محاكمة األس���يرة الصحفية سوزان 
العويوي )40عاًما( حتى العاش���ر من تش���رين األول/ 
أكتوب���ر المقبل، ف���ي الوقت الذي م���ددت المحكمة 
العس���كرية التابعة لالحتالل في "عسقالن"، اعتقال 
األس���يرة لمى خاطر )4٢ عامًا( م���ن محافظة الخليل، 
للمرة السابعة على التوالي ولمدة سبعة أيام بذريعة 

استكمال اإلجراءات القضائية.
وعلى صعيد تقييد حركة الصحفيين، أشار التجمع 
إلى أن س���لطات االحتالل منعت الصحفي راسم عبد 
الواحد من الس���فر وااللتحاق ببعث���ة الحج اإلعالمية 
الفلس���طينية ل�"أس���باب أمنية" وُتعي���ده من معبر 
الكرام���ة، بينما أقدمت جراف���ات االحتالل على هدم 

مطبعًة في حّي س���لوان بالقدس المحتلة بحّجة عدم 
الترخيص، علما أنها مقامة منذ عش���ر سنوات، فيما 
اقتحمت ق���وات االحتالل مطبعة "المناهل" ش���رق 
مدينة نابلس، وصادر س���تة ماكينات طباعة حديثة 
ونقلتها في شاحنات إلى جهة غير معلومة، بعد أن 
خلعوا الباب الرئيس���ي للمطبعة واألبواب الداخلية، 

وتقّدر قيمتها بربع مليون دوالر.
أما على صعيد االنتهاكات الداخلية، فتراجعت نسبيًا 
االنته���اكات في الضفة وقطاع، حي���ث قال التجمع 
اإلعالم���ي إنه رصد )٦( انته���اكات بحق الصحفيين 
ووس���ائل االعالم فقط، من أبرزها استدعاء الصحافي 
خالد معالي من سلفيت يومين على التوالي للتحقيق 
معه عن عمله الصحفي وسط تهديده بإغالق حسابه 
على "الفيس بوك". واستدعاء األسير المحرر والكاتب 
الصحفي ثامر سباعنة في جنين للمرة الثالثة خالل 
١0 أي���ام. واس���تدعاء الصحفي محمد أبو جحيش���ة 
للمقابلة في الخليل. باإلضافة إلى استدعاء الصحفية 
هبة محمد النتش���ة من الخليل وإجبارها على إغالق 

حسابها الشخصي على "الفيس بوك". 

التجمع اإلعالمي: ٨٠ انتهاكًا »إسرائيليًا« بحق الصحفيين خالل أغسطس الماضي

وذكر ش���هود عيان أن جيش االحتالل  منع، سيارة اإلسعاف الفلسطينية من 
الوصول لجثمان الشهيد .ووضع جثمان الشهيد في "كيس" بالستيكي أسود، 

وتم نقله في بسيارة عسكرية اسرائيلية إلى مكان مجهول.
وقال���ت مص���ادر عبرية "إن الن���ار أطلقت على فلس���طيني بالقرب م���ن البؤرة 
االستيطانية "جفعات هأفوت" القريبة من مستوطنة "كريات أربع" بعد محاولته 

تنفيذ عملية طعن وتم "قتله"، دون أن تقع إصابات.
أظهرت تس����جيالت مص����ورة تداولها الناش����طون على مواق����ع التواصل 
االجتماعي تنكيل جنود االحتالل اإلسرائيلي ومجموعة من المستوطنين 
بالش����هيد الجعبري بعد إطالق النار عليه، حي����ث تركوه ينزف وهو ملقى 

على األرض.
وتقتل وتعتقل قوات االحتالل بين الفينة واألخرى ش���باًنا وفتيات على حواجز 
عس���كرية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بزعم االش���تباه في نيتهم 

تنفيذ عمليات طعن، أو حيازتهم أدوات حادة.

باله���دم، فيما اعتصم الّس���كان أمام أح���د المنازل 
المهددة بالهدم في البلدة لمنع عملية الهدم، وسط 
احتشاد لقّوات االحتالل ومعدات الهدم في محيطه 
تمهي���دا لهدم���ه، قبل تفريقهم م���ن جانب جنود 

االحتالل وتنفيذ عملية الهدم.
واندلعت مواجهات بين عش���رات المواطنين وقوات 
جيش االحتالل أصيب خاللها  ١3 فلسطينيا بجروح 
وبحاالت اختناق، في قرية الولجة شمال غربي مدينة 

بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
، وقال���ت جمعي���ة الهالل األحمر الفلس���طيني ، إن 
طواقمه���ا قدم���ت العالج ل���� ١3 مصاب���ا، بينهم ٦ 
مصابي���ن بالرصاص المطاطي، و٧ ح���االت اختناق، 

خالل المواجهات التي اندلعت في قرية الولجة.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوة 
إس���رائيلية هدمت أربعة مس���اكن في القرية بزعم 
البناء بدون ترخيص، واس���تخدم الجيش الرصاص 

المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وتعود المنازل للمواطنين خالد أبو خيارة وحنان الرازم 

وأحمد أبو التين وهي مأهولة بالّسكن.
كما هدمت الجرافات كرفانا زراعيا في ذات البلدة.

وكانت محكمة االحتالل قد اصدرت مساء أول أمس، 
قرارا نهائيا به���دم أربعة منازل مأهولة بحجة البناء 
دون ترخيص في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

كم���ا هدم���ت آلي���ات تابع���ة لس���لطات االحتالل 
اإلس���رائيلي، فجر امس االثنين، منش���آت سكنية 
وتجارية فلسطينية قرب يطا جنوبي مدينة الخليل 

)جنوب القدس المحتلة(؛ بحجة البناء دون ترخيص.
وأفاد منس���ق اللجنة الوطنية لمقاومة االس���تيطان 
بيط���ا، راتب الجب���ور بهدم جراف���ات االحتالل غرفة 
س���كنية يملكها المواطن يوسف أبو عرام في خربة 
قويوص، وسط تواجدت لمعّدات الهدم في منطقة 

المسافر.
وقال الجبور، إن قوة كبيرة من جيش االحتالل دهمت 
منطق���ة "اقويوص" ش���رقي يطا؛ والواقع���ة ما بين 
مستوطنتي "متس���بي يائير" و"افي جال" وهدمت 

غرفة سكنية تعود للمواطن يوسف أيوب أبو عرام.
كما هدمت جرافات االحتالل  بركسين ومحل بناشر 
ووح���دة صّحية في منطقة الزويدين بمس���افر يّطا  

تعود ملكيتها للشقيقين سالمة ونايف التيمين.

االحتالل يهدم ..ا�شت�شهاد �شاب ..

رام الله/ االستقالل: 
أك���دت وكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين )اون���روا( أنها 
اعتمدت سياس���ة تمويلية جديدة وبدعم غير مسبوق من الدول بتحرك 
من الدبلوماسيتين الفلسطينية واألردنية ودعم سويدي مصري وتركي 
كان له األثر الكبير في تخفيض العجز بالموازنة من 44٦ مليون دوالر إلى 

٢١٧ مليون دوالر.
وقال المتحدث باس���م األونروا سامي مشعشع أن عشرات الدول تقدمت 
بقوة خالل الثالثة أيام الماضية بإعالن دعمها السياسي والمالي لوكالة 

األونروا ردا على القرار األمريكي بوقف تمويلها بالكامل.
وأضاف مشعش���ع في تصري���ح اذاعي" االثني���ن، أن الوكال���ة تواصل 
تحركاتها وجهودها لحش���د الدعم والتمويل لسد العجز الذي تواجهه 

ويقدر ب� ٢١٧ مليون دوالر.
أش���ار إلى أن المفوض العام لألونروا أم���ام اجتماعات هامة مقبلة، أولها 
اجتماع وزراء الخارجية العرب في الحادي عشر من الشهر الجاري والثاني 

يتمثل بمؤتمر هام جدا برعاية سويدية أردنية لبحث أزمة األونروا.
وشدد مشعش���ع على أن عمل مدارس وكالة األونروا في القدس مستمر 
وذلك ردا على ما أش���يع حول خطة لرئيس بلدي���ة االحتالل في القدس 
تتمثل بإغالق مدارس الوكالة بالمدينة مؤكدا أنه لم يتم إخطار الوكالة 

بالخطة المزعومة.

خانيونس/ االستقالل: 
اصيب، مس���اء امس االثنين، ش���اب برصاص االحتالل اإلسرائيلي شرق مدينة 

خانيونس جنوب قطاع غزة.
 وقال ش���هود عيان : إن قناصة االحت���الل أطلقوا الرصاص صوب مجموعة 
من الش���بان شرق بلدة خزاعة ش���رق خانيونس، ما أدى إلصابة شاب بجراح 

مختلفة.
وأضاف أّن الشاب نقل إلى المشفى لتلقي العالج.

وتتواصل منذ 3١ مارس/ آذار فعاليات الحراك الشعبي "مسيرة العودة الكبرى"، 
وأس���فرت عن ارتقاء ١80 ش���هيدا منهم 9 محتجزة جثامينهم لدى االحتالل، 

وأصيب قرابة ١4 ألًفا آخرين.

»أونروا«: اعتمدنا
 سياسة تمويلية جديدة

إصابة شاب برصاص 
االحتالل شرق خانيونس

غزة/ االستقالل:
حذرت ش���ركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، من ازدياد 
حاالت اإلصابة بالصعقات الكهربائية والتي أدى بعضها 
إلى حدوث حاالت وفاة، وذلك نتيجة التعدي على ش���بكة 
الكهرباء والعب���ث بمكوناتها المختلف���ة من قبل بعض 

األشخاص.
وأضافت الش���ركة في بي���ان لها، أنها حذرت س���ابقًا من 
خطورة تل���ك التصرفات غي���ر المس���ئولة التي تعرض 
أصحابه���ا والمواطنين والفنيين العاملين على الش���بكة 
لخط���ر اإلصابة أو الموت في بعض الحاالت كان آخرها أول 
أم���س، حيث تعرض أحد المواطني���ن لصعقة كهربائية 

أدت إلى وفاته.

وأش���ارت إلى تلقى قسم صيانة الشركة في شمال قطاع 
غزة ي���وم األحد إش���ارة بإصابة أح���د المواطنين بصعقة 
كهربائية أثناء صعوده على ش���بكة الكهرباء في منطقة 

شارع النصر مقابل محطة الحلو للبترول.
وذكرت أن الطاقم الفني لها توجه إلى مكان الحدث وقام 
بفص���ل التيار الكهربائي على الف���ور، وتبين أن المصاب 
ش���اب في مقتبل العمر، وبعد تفقد الطاقم الفني لمكان 
الحدث تبين بأن الش���اب تسلق العمود الحديدي بهدف 
)رب���ط خط قالب غير ش���رعي( م���ا أدى لتعرضه لصعقه 

كهربائية قوية أدت لوفاته.
وأك���دت الش���ركة على خط���ورة مث���ل هذه التج���اوزات 
والتعديات التي يمارسها البعض على شبكات الكهرباء 

وعل���ى حياة مرتكبيها وحياة اآلخرين كما تؤثر وبش���كل 
مباشر على كفاءة شبكات الكهرباء وبرامج التوزيع المطبقة 

في ظل أزمة الكهرباء التي يمر بها قطاع غزة.
وأهابت بالجمهور لمس���اعدتها ومس���اندة جهودها في 
التص���دي لتل���ك الظواه���ر والتعديات واإلب���الغ عن أي 

تعديات عبر الرقم الوطني ١33 .
ودعت الجهات الشرطية والقضائية المختصة التعاطي 
مع ش���كاوى الش���ركة المقدم���ة بهذا الخص���وص بحزم 
وتفعيل النصوص القانونية الواضحة والخاصة بمعالجة 
هذه الظاهرة وردع مرتكبيها حفاظًا على حياة المواطنين 
وف���ي مقدمتهم حياة م���ن يقومون به���ذه األعمال غير 

القانونية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
 قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ محمد 
أحمد حسين، إن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعًا بيع أي جزء منها وتمليكها لألعداء، 
فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع اإلسالمية العامة، ال من األمالك الشخصية الخاصة، 
وتمليك األعداء لدار اإلس���الم باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ورس���وله، صلى الله عليه وس���لم، 
وألمانة اإلسالم. وأضاف الشيخ حسين، في بيان صدر عن دار االفتاء، يوم أمس االثنين "آثم من 
يبيع أرضه ألعدائه، أو يأخذ تعويضًا عنها؛ ألن بائع األرض لألعداء مظاهر على إخراج المسلمين 

من ديارهم، وقد قرنه تبارك وتعالى بالذين يقاتلون المسلمين في دينهم".
وأش���ار إلى أن بيع األرض لألعداء والسمس���رة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، 
ويعتب���ر من الوالء للكفار المحاربين، وهذا الوالء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتدا عن 
اإلس���الم خائنًا لله ورسوله صلى الله عليه وس���لم ودينه ووطنه، ويجب على المسلمين 
مقاطعته، فال يعاملونه وال يزوجونه، وال يتوددون إليه، وال يحضرون جنازته، وال يصلون 

عليه، وال يدفنونه في مقابر المسلمين.
وأكد أنه ال يجوز لمن صودرت أرضه من االحتالل أن يأخذ تعويضًا عنها، ألنه بذلك يكون 
قد أقرَّ لالحتالل باس���تمالكه لألرض ورضي بذل���ك، وعليه بالصبر، فاألرض ال بد أن تعود 

ألصحابها، وإن طال الزمان، ونصر الله قريب لكن أكثر الناس يجهلون أو يستعجلون.

كهرباء غزة تحذر من خطورة العبث والتعدي على الشبكة

غزة/ االستقالل:
 تمك���ن اتحاد لجان العمل الزراعي من إعادة الحياة، إلى ما يقارب من ١000 دونم زراعي 

بعد توفير مياه الري الالزمة لزراعة هذه المساحة.
وأوضح العمل الزراعي في بيان له، أنه بعد 8 شهور متتالية من العمل وبإشراف ومتابعة 
من قبل مهندسين مختصين من االتحاد فقد انتهى العمل من إعادة تأهيل وتشغيل ٥ 
آبار زراعية في مناطق مختلفة من القطاع، باإلضافة الى تزويد أحد هذه اآلبار في منطقة 

عبسان بخدمة الطاقة الشمسية للحد من مشكلة الكهرباء.
يذكر أن هذه اآلبار تعرضت الى تدمير كبير نتيجة االعتداءات المتواصلة لالحتالل خالل 
الس���نوات الماضية، وهو ما أدى الى حرمان مئات األس���ر من زراعة أراضيها، التي كانت 
تعتمد على هذه اآلبار في ري المزروعات، والذي بدوره أثر على الحالة والوضع االقتصادي 

لهذه األسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيس وأساسي للدخل.
ومع انتهاء العمل في تأهيل اآلب���ار المدمرة وإعادة ضخ المياه لألراضي الزراعية فإن ما 
يقارب ١00 أسرة زراعية عادت لزراعة أراضيها واستغاللها بعد أن تم حرمانها من ذلك، 
وهو ما ترك انطباعًا وش���عورًا بالفرحة لدى هذه األسر، والتي تتوقع أن يطرأ تحسن على 

واقعها االقتصادي نتيجة إعادة زراعة أراضيها.
وتأتي عملية تأهيل وإعادة تشغيل اآلبار الزراعية ضمن مشروع )دعم صمود المزارعين 
والصيادي���ن ومربي االغن���ام في قطاع غزة( وال���ذي ينفذه اتحاد لج���ان العمل الزراعي 

بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام وبتمويل من المساعدات العالمية- كندا.

إعادة الحياة لـ ألف 
دونم زراعي في غزة

فتوى بتحريم أخذ 
تعويض عن أي جزء من 

األرض الفلسطينية
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االستقالل/ وكاالت: 
استعانت الشرطة في والية أالسكا األمريكية ببحث أجرته متهمة على 
غوغل، إلدانتها بقتل طفلتيها، بعد أن بحثت عن أفضل طريقة الرتكاب 

جريمة قتل.
ووجهت الشرطة تهمة القتل العمد لستيفاني الفون، لطفلتها البالغة 
من العمر 13 ش���هرًا في 20 نوفمبر )تشرين الثاني( من العام الماضي، 
حيث توقفت الطفلة عن التنفس، لدى وصول فرق اإلسعاف إلى المنزل، 

وأعلنت وفاتها بعد 4 أيام في المستشفى.
وعندما فحصت الش���رطة جهاز كمبيوترها المحم���ول، وجدوا عمليات 
بحث أجرتها، تتعلق بالخنق، والقتل دون ترك أي دليل، وخطوات لقتل 

شخص دون التعرض لإلدانة.
ولم تبدأ الش���رطة بالتحقيق في الحادثة، على أنها جريمة قتل 
محتملة، إل���ى أن توفيت طفلتها الثانية البالغة من العمر أربعة 
أشهر، وكانت وفاة الطفلة الثانية بظروف مشابهة لألولى، ما دفع 
المحققين لالعتقاد بوجود شبهة جنائية، حسب صحيفة ميرور 

البريطانية.
وأظه���رت التحقيقات، أن الطفلتين كانتا ف���ي حالة صحية جيدة قبل 
وفاتهما، ولم تعانيا أي أمراض يمكن أن تهدد حياتهما، واتهمت األم 
رسميًا بجريمتي القتل، وظهرت أمام المحكمة للمرة األولى يوم األربعاء 

الماضي.

بحث على غوغل ُيدين 
امرأة بقتل طفلتيها

القاهرة/ االستقالل: 
كشفت بردية مصرية قديمة يعود عمرها ل� 3500 عاما، عن 
الوس���يلة التي كان يلجأ إليها المصريون القدماء، من أجل 

اختبار الحمل وتحديد نوع الجنين.
وتوضح البردية، أن المصريين القدماء كانوا يجرون اختبار 
الحمل، عن طريق تبول النساء، وتفريغ مثاناتهن بالكامل، 
بداخل أكياس من القمح والش���عير، ث���م انتظار رد الفعل، 

بحسب موقع محطة "سي إن إن" األمريكية.
وأوضحت إنه إذا نما القمح والش���عير بواسطة بول المرأة، 
فإنها ستلد، وإذا لم تنم حبيبات القمح أو الشعير على حد 

سواء، فهذا يشير إلى عدم وجود حمل.
كما يكش���ف االختبار أنه إذا نما الشعير، فإنها عالمة على 

أنها ستنجب صبيا، أما إذا نما القمح فإنها ستنجب فتاة.
وقال الخبراء إن نصيحة اختبار الحمل عند قدماء المصريين، 

كان لها تأثير كبير على األس���اليب الطبية في قارة أوروبا، 
كم���ا أنها برزت في كتاب للفولكلور األلماني في أواخر عام 

.1699
وأشار، كيم راهولت، وهو رئيس مجموعة برديات كارلسبرغ 
التي تملك النص، إلى أن هناك أقل من 12 نصا طبيا مفيدا 

من مصر القديمة.
وقال: "النصوص تالفة ومكتوبة بنص قديم ال يس���تطيع 
س���وى ع���دد قليل م���ن الن���اس قراءته���ا وف���ك رموزها 

ومصطلحاتها المعقدة للغاية".
وفي وقت سابق من شهر أغس���طس/آب، تم الكشف عن 
استخدام طرق التحنيط المصرية القديمة قبل 1500 عام.

وكش���فت االختبارات التي أجريت عل���ى "مومياء تورينو"، 
والتي تعود إلى ما بين 3700 و3500 قبل الميالد، عن أنها 

خضعت لعملية تحنيط.

االستقالل/وكاالت:
عندما حاولت أس���رة روسية الهرب من الحضارة الحديثة، 
س���قطت حرفيًا من على الخارطة، واستغرق األمر نحو 40 

عامًا للعثور عليها.
في 1936، ق���رر كيرب ليكوف الهرب من الش���يوعيين، 
وانطلق م���ع زوجته وأطفال���ه لمئات االمي���ال في غابات 
س���يبريا، حيث اس���تقروا بعيدًا عن أي مظهر من مظاهر 
الحضارة، وبنوا كوخهم الخاص، ليعيشوا في هذا المكان 

لسنوات طويلة.
وكانت ظ���روف الحياة قاس���ية عل���ى العائل���ة، لكنهم 
كافح���وا للبقاء على قيد الحياة حت���ى 1961، عندما بدأت 
محاصيلهم تموت، ول���م يعد هناك ما يأكلونه، واضطروا 
إلى مضغ أحذيتهم، وماتت األم أكولينا من ش���دة الجوع، 

لتمنح أفراد أسرتها فرصة أخيرة للحياة.

وعلى الرغم من هذه الظروف القاسية، تمكن بعض أفراد 
األس���رة من البقاء على قيد الحياة حتى 1978، عندما عثر 

الجيولوجون على ابنتي ليكوف وحيدتين في الغابة.
ولم تكن الفتاتان قد شاهدتا أي كائن بشري في حياتهما 
غير أفراد أسرتهما، مما دفعهما إلى الظن، بأن أفراد البعثة 
من الش���ياطين حضروا لمعاقبتهما على خطاياهما، وفي 
نهاية المطاف، هدأت الفتاتان، بعد أن تناولتا الخبز للمرة 

األولى في حياتهما.
وبعد اكتش���اف م���ا تبقى منها، أصبح���ت عائلة ليكوف 
مشهورة جدًا في روسيا، وقرروا البقاء في البراري، ألن البالد 
كانت ال تزال تحت حكم الشيوعيين في ذلك الوقت. وعلى 
مدى السنوات القليلة التي أعقبت ذلك، توفي جميع أفراد 
األس���رة، قبل ع���ام واحد من انهيار االتحاد الس���وفييتي 

السابق، بحسب موقع كراكد اإللكتروني.

اكتشاف وسيلة الفراعنة الختبار 
الحمل وتحديد نوع الجنين

عائلـة روسيــة اختفــت فــي

 غابــات سيبريــا لعقــود

الكويت/ االستقالل: 
التواصل االجتماع���ي  تناقلت مواق���ع 
مقط���ع فيدي���و يظه���ر بائ���ع س���مك 
يضع عدس���ات الصقة لألس���ماك حتى 
تبدو طازجة. وتحّول المقطع إلى موضوع 
س���خرية واس���تغراب، لي���س فقط في 
العال���م العرب���ي، بل ح���ول العالم، بعد 

تناقله من قبل وسائل إعالم عالمية.
موث���ق  غي���ر  حس���اب  ونش���ر 
بي���ان  »جري���دة  على »تويتر« باس���م 

الكويتية« صورًا لس���مكة مع عدس���ات 
الصق���ة أرفقتها بعب���ارة: »وزارة التجارة 
تغلق محاًل لبيع األسماك يضع عدسات 
مزيفة لألسماك لتبدو على أنها طازجة!«. 

وأعيد نشر الخبر من هذا الحساب ألكثر 
م���ن 3,699 م���رة، ونقل���ت عنه صحف 
عالمي���ة، فيما تم ت���داول مقطع فيديو 

يكشف المزيد حول غش البائع. 
وفي مقطع الفيديو لم يكتِف البائع بوضع 
عدسات الصقة لألس���ماك من أجل إخفاء 

ش���حوب عيونها وتعفنها، بل أقدم على 
وضع مسامير داخلها من أجل زيادة وزنها.
وه���ي المرة الثانية التي ينتش���ر فيها 
مقطع مشابه في الكويت، إذ في يوليو/

تم���وز الماض���ي، أوردت وكال���ة األنباء 
الكويتي���ة أن وزارة التج���ارة والصناعة 
الكويتي���ة قد أعلنت أنه���ا أحالت بائعًا 
في سوق الس���مك إلى النيابة التجارية 
بتهمة الغش، بعد شكاوى ضده لوضعه 

مسامير داخل األسماك لزيادة وزنها«.

لندن/ االستقالل:
خالفت سيدة بريطانية توقعات األطباء، وتمكنت من إنجاب طفلة في صحة جيدة من ربع رحم، 

بعد إزالة الجزء األكبر من رحمها بعملية جراحية.
وتبدو السيدة هالي ميلز أمًا مثالية وتحمل طفلتها البالغة من العمر 5 أشهر، لكن العالقة بينهما 
أكثر من  عالقة تقليدية بين أم وابنها، حيث كانت الوالدة معجزة حقيقية، حسب صحيفة ميرور 
البريطانية. وكانت هالي على يقين في العام الماضي، أن فرصتها في الحمل مس���تحيلة، حيث 

خضعت الستئصال للرحم، بعد أن أصيبت بالتهاب في بطانة رحمها.
وبعد العملية، بقي لهالي ربع رحم فقط، ما يعني أن الحمل  صعب للغاية، لكنها أثبتت قدرتها 

على تجاوز الصعب، بإنجاب طفلتها الجميلة.
وتق���ول هالي "عندما أخبرني األطب���اء بحملي رفضت تصديقهم، كان علي أن أخضع لخمس���ة 

اختبارات، قبل التأكد من ذلك. أما اآلن، ال أستطيع أن أتخيل حياتي دون طفلتي".

االستقالل/ وكاالت: 
تزوج رجل أمريكي يبلغ من العمر 95 عاما من سيدة )81 عاما(، في حادثة أثارت اهتمام وسائل 

اإلعالم العالمية.
ونشر موقع شبكة "سي إن إن" فيديو لقصة الزواج.

وحس���ب التقرير، بعد أشهر من االستعداد لمارغاريت مكوي ذات ال�81 عامًا وأوليفر ستيلسون 
ذي  ال�95 عامًا، إذ أنهما أدركا أنهما ال يس���تطيعان العيش دون بعضهما، لذا قررا أن يمضيا ما 

تبقى من حياتهما سويًا كزوجين.

عدسات الصقة إلخفاء تعفن األسماك في الكويت! تتحدى توقعات األطباء
 بإنجاب طفلة بربع رحم

رجل بعمر 95 يتزوج سيدة 81 عامًا
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