
غزة/ خالد اشتيوي:
أعلنت هيئة الحراك الوطني الفلسطيني لكسر الحصار، اطالق الحراك البحري 

السابع يوم غٍد االثنين، في تمام الساعة الرابعة عصرًا عند اقرب 
نقطة من الحدود الش���مالية لقطاع غ���زة. جاء ذلك خالل مؤتمر 

رفح/ اال�ستقالل: 
�سي��ع مئات املواطنني يف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اأم�س 
ال�سبت، جثماين ال�سهيدين الطفلني بالل م�سطفى خفاجة 
)17 عام��ا(، واأحم��د م�سب��اح اأب��و طي��ور)16 عام��ا(، اإىل 

مثواهما االأخري يف مقربة ال�سهداء باملدينة. وانطلق موكب 
الت�سييع لل�سهيدي��ن من اأمام م�ست�سفى غزة االأوروبي جنوب 

القط��اع، باجتاه من��زيل ذوي ال�سهيدين يف مدينة 
11رفح، حيث األقيت نظرة الوداع على جثمانيهما.
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وفدان من الشعبية والديمقراطية
 إلى القاهرة للقاء القيادة المصرية

غزة/ االستقالل: 
أكدت مصادر مس����ؤولة أن وفدين من الجبهتين 
الش����عبية والديمقراطية من المق����رر مغادرتهما 
قطاع غ����زة نحو القاه����رة، يوم غ����د االثنين، للقاء 

القيادة المصرية.
وأوضحت المص����ادر، أمس الس����بت، أن »الوفدين 
سيناقش����ان مع القي����ادة المصرية مس����تجدات 
ملفي المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس 
وفتح، إضاف����ة إلى ملف التهدئة بي����ن المقاومة 

الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي«.
وش����ددت على ض����رورة دف����ع عجل����ة المصالحة 
التغول  لمواجهة  الفلس����طيني  وإنهاء االنقسام 
اإلسرائيلي، والمش����اريع التي تحاك ضد القضية 
الفلسطينية. وقبيل عيد األضحى المبارك عقدت 
الفصائل الفلسطينية لقاءات في القاهرة بحثت 
جهود المصالحة الفلس����طينية والتوصل التفاق 
تهدئ����ة في القط����اع، في محاول����ة للتخفيف عن 

مليوني  فلسطيني يعيشون في القطاع.

تشييع جثماني الطفلين خفاجة وأبو طيور في رفح 

الشهيد الفتى خفاجة.. الصورة
 التي حلم بها سرعان ما تحققت!

غزة/ دعاء الحطاب: 
قبل رحيلة بس���اعات، جلس بج���وار والدته يحتضنه���ا و ُيحدثها عما 

يج���ول بخاطره، فنطق بكلمات تب���دو غريبة لها، فقد أخبرها 
أنه ُيريد طباعة صورة كبيرة له ويعلقها بمنتصف البيت كي 

غزة/ محمود عمر:
ارتفعت وتيرة التصعيد اإلس���رائيلي على غزة، بعد أسابيع من الهدوء 

النسبي خالل مباحثات التهدئة بين المقاومة ودولة االحتالل 
برعاية مصرية، فيما عادت البالون���ات الحارقة لالنطالق من 

توقف جهود التهدئة.. هل 
يدفع غزة نحو التصعيد؟

قوى رام الله تدعو الستنهاض
 اإلرادة الشعبية في وجه االحتالل

الجهاد اإلسالمي: مسيرات العودة 
لن توقفها محاوالت خداع شعبنا

رام الله/ االستقالل
دع���ت القوى الوطنية واإلس���المية في محافظة رام الله والبيرة الس���تنهاض كل 
مقومات الصمود واإلرادة الش���عبية في وجه االحتالل اإلس���رائيلي، وإعالء الصوت 
برف���ض كل الحل���ول المرحلية والجزئية الت���ي تحاول النيل من حقوق الش���عب 

غزة/ االستقالل: 
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن »مسيرات العودة التي انطلقت في قطاع 
غزة لن توقفها محاوالت خداع ش���عبنا بهدف ثنيه عن طريق المقاومة والصمود حماية 
لالحتالل وضمانًا ألمنه«.  وقالت الجهاد اإلسالمي في بيان صحفي،:« المشاركة الواسعة 

عبيد لـ »االستقالل«: وفد من »حماس« 
إلى القاهرة بعد منتصف الشهر 

غزة/ قاسم األغا:
أّكد عضو المكتب السياس���ي لحركة "حماس" ماهر 
عبيد أن مصير مس���يرات العودة السلمية، خصوًصا 

بع���د تجميد مباحث���ات "التهدئة"، مره���ون بتحّرك 
تصريح  وف���ي  الفلس���طينية.  الجماهير 
ل�"االستقالل"، أمس السبت، قال عبيد: "إذا 
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م�شت�شفيات 
القد�س.. حتت 

العقاب الأمريكي!
غزة / سماح المبحوح:

عق���اب امريك���ي جديد يطال 
هذه  ولك���ن  الفلس���طينيين 
المرة يأخذ منح���ى أخر يطال 
حياتهم  ويه���دد  المرض���ى 
الرئيس  اتخ���اذ  م���ن خ���الل 

دونالد  األمريك���ي 
ترام���ب ق���رار قطع 

تظاهرة بحرية سابعة باتجاه 
الحدود الشمالية للقطاع يوم غٍد

األسيــر خضــر عدنــان 
ت�سييع جثمان ال�سهيد بالل خفاجة يف رفح اأم�س   ) ت�سوير/ اأ�سرف اأبو عمرة (ُيواصل اإلضراب عن الطعام

الحكــم صهيونــي.. انسحــاب بعثــة 
لبنان وأخرى عربية  من مهرجان »مقام«
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رام الله/ االستقالل
دعت القوى الوطنية واإلس���المية في محافظة رام الله 
والبي���رة الس���تنهاض كل مقومات الصم���ود واإلرادة 
الشعبية في وجه االحتالل اإلسرائيلي، وإعالء الصوت 
برف���ض كل الحلول المرحلية والجزئي���ة التي تحاول 

النيل من حقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت القوى في بيان صحفي يوم أمس، إن "االحتالل 
يعل���ن الحرب المفتوحة على ش���عبنا يومًيا من خالل 
التوسع االستيطاني، وسياسة هدم البيوت والتطهير 
العرقي، ومص���ادرة األرض ضمن مش���روع فرض حل 
األمر الواقع بضوء أخضر ودعم إدارة ترمب التي تعمق 
شراكتها مع االحتالل في إطار خطوات صفقة القرن".

وأكدت أن الش���عب الفلس���طيني يواجه ببطولة وإباء 

مح���اوالت االحتالل تصفية القضية الوطنية ويمضي 
بكفاحه الوطني المش���روع حتى إحقاق حقوقه كاملة 
في العودة وتقرير المصير واالس���تقالل الوطني في 

دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
ودعت القوى للمشاركة في االعتصام على دوار المنارة 
يوم غٍد الس���اعة 12 ظهًرا بدع���وة من اللجنة الوطنية 
للدفاع عن حق العودة رفًضا لوقف تمويل وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( من الواليات 

المتحدة، وبالتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية العرب.
وطالبت باعتبار األس���بوع الحالي أسبوع الخان األحمر 
رفًضا لمش���اريع الترحيل القسري والتهجير بعد قرار 
محكمة االحتالل، والدعوة للتواجد الدائم في "الخان" 

بشكل يومي وإعالن النفير لحماية سكانه.

كما دعت للمشاركة في الفعاليات الشعبية وتكثيف 
التواجد يوم الجمعة المقبل وتأدية صالة الجمعة في 
خيمة االعتصام الدائمة في الخان األحمر، وكذلك في 
جبل الريسان غربي رام الله ومواجهة مشروع االستيالء 

على األرض بكل اإلمكانات المتاحة.
وناشدت القوى المؤسسات الدولية والحقوقية لحماية 
األسيرات واألسرى في س���جون االحتالل أمام تصاعد 
عملي���ات التنكيل والقمع اليومي، وسياس���ة االهمال 

الطبي المتعمد.
وأكدت موقفها الراسخ برفض دفع الغرامات لالحتالل، 
داعية أبناء ش���عبنا لالمتناع عن دفعه���ا، إذ يحولها 
االحت���الل لرص���اص للقتل واس���تهداف المناضلين 

وأرضنا.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن المتحدث باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس السبت، أن قوة عسكرية 
إس���رائيلية اعتقلت أربعة شبان فلس���طينيين حاولوا التس���لل من قطاع غزة إلى 

كيبوتس إسرائيلي على الحدود.
وبحس���ب الناطق باسم جيش االحتالل »إن األربعة كان بحوزتهم أدوات حادة منها 
فأس وسكاكين« ، مشيرا إلى أنه تم نقلهم للتحقيق معهم من قبل ضباط الشاباك.

وفي السياق ذاته أطلقت الزوارق الحربية االسرائيلية النار يوم أمس، على الصيادين 
في بحر بيت الهيا شمال غرب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن الزوارق أطلقت النار على القوارب في المناطق المسموح الصيد 
فيها دون االبالغ عن وقوع اصابات.

كما أطلقت االبراج العس���كرية االس���رائيلية النار صوب المزارعين في قرية خزاعة 
شرق خانيونس جنوب القطاع، األمر الذي اضطر المزارعين لمغادرة أراضيهم نتيجة 

إطالق النار الذي يتكرر بشكل شبه يومي.

نابلس/ االستقالل:
 اصيب مواطنان برصاص االحتالل، يوم أمس السبت، خالل مواجهات اندلعت 

عقب اقتحام مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وافادت مصادر أمنية، أن الشاب عيسى حشاش )21 عاما( وصل مستشفى رفيديا 
وهو مصاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط فوق العين اليمنى، عقب تعرضه 
للدهس من قبل مركبة تابعة لجيش االحتالل، ووضعه الصحي مس���تقر. وأضافت 
المصادر، أن الفتى محمد رضوان س���امحنا )17 عاما( وصل أيضا المستشفى وهو 
مصاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده اليمنى ووضعه الصحي جيد.

 رام الله/ االستقالل: 
ش���هد األس���بوع الماضي، استشهاد 3 
فلسطينيين وإصابة العشرات بالرصاص 
المطاط���ي والكس���ور واالختن���اق ف���ي 
الضف���ة الغربية وقطاع غزة، فيما أصيب 
4 إس���رائيليين، ونفذت المقاومة عملية 
طعن ف���ي القدس. واعتقلت س���لطات 
االحتالل س���يدة بزعم حيازتها س���كينا 
ومحاولته���ا تنفيذ عملي���ة طعن، وذلك 
ضمن 106 مواجهات في مختلف المدن 
الفلسطينية، تخللها عشرات الزجاجات 
الحارقة واألكواع المتفجرة محلية الصنع.

فيوم الجمعة وضمن مس���يرات العودة 
التي أطلق عليها اس���م "عائ���دون رغم 
أنفك يا ترمب" استش���هد الطفل بالل 
خفاجة )17 عاما( م���ن رفح،  وأمجد فايز 
حمدونة )19عامًا( من جباليا شمال قطاع 
غزة، متأثرًا بإصابت���ه برصاص االحتالل 
خالل مشاركته بمسيرات العودة بتاريخ 

.2018/7/14
 كم���ا أصيب عش���رات الفلس���طينيين 
بالرص���اص الح���ي والمطاط���ي، إضافة 
لعش���رات حاالت االختن���اق في الضفة 
وغزة، كما تمكن شبان فلسطينيون من 
إس���قاط طائرة مسيرة تطلق قنابل الغاز 
ش���رقي مدينة غ���زة، فيما ألقى ش���بان 
فلس���طينيون زجاجاته���م الحارقة على 
قوات االحتالل في موقع اإلرس���ال، شرق 

خانيونس، وذلك ضمن 21 مواجهة.
 ويوم الخميس، ألقى شبان فلسطينيون 
زجاجاتهم الحارقة تجاه قوات االحتالل 
العيس���اوية،  ش���عفاط،  مخي���م  ف���ي 
مستوطنة بس���جوت، ومستوطنة كرمي 

تسور، وأحصيت 7 مواجهات.
وش���هد األربع���اء إصاب���ة فلس���طيني 
بالرصاص الحي في الضفة الغربية، فيما 
أعلن عن إصابة شرطي لالحتالل بالحجارة 
ف���ي مخيم ش���عفاط، كما ألقى ش���بان 
فلس���طينيون زجاجاته���م الحارقة على 
قوات االحتالل في مس���توطنة جبعوت، 
ومس���توطنة كرم أبو سالم، وذلك ضمن 

12 مواجهة.
 وش���هد منتصف األس���بوع إصابة 14 
فلس���طينيا بالرصاص الحي والمطاطي 
والكس���ور ف���ي الضفة وغ���زة، كما أعلن 
ع���ن إصابة مس���توطن بالحج���ارة قرب 
مستوطنة تلمون برام الله، وألقى شبان 
فلس���طينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه 
مس���توطنة كرم أبو س���الم، ومستوطنة 

تلمون وذلك ضمن 8 مواجهات.
ويوم االثنين الماضي، استش���هد وائل 
عبد الفتاح الجعبري )35 عاما( من الخليل 
أثن���اء محاولته تنفي���ذ عملية طعن في 

مستوطنة كريات أربع.
 كما أصيب 19 فلس���طينيا في الضفة 
وغ���زة بإصاب���ات مختلف���ة، فيما أصيب 
عام���ل لالحتالل خ���الل المواجهات في 
بلدة الولجة، وألقى مجموعة من الش���بان 
زجاجات حارق���ة على قوات االحتالل في 
مفالس���يم،  كيبوتس  بئيري،  كيبوتس 
كيبوت���س كف���ار س���عد، حاج���ز مخيم 
شعفاط، ومس���توطنة كوخاف يعقوب 

وذلك ضمن 22 مواجهة.
ويوم األحد، أصيب فلسطيني بالرصاص 
الحي شرق غزة، إضافة ل�25 حالة اختناق 

بالغ���از المس���يل للدم���وع، فيما أصيب 
مس���توطن بالحجارة قرب حوسان ببيت 
لح���م، وجرى اعتق���ال س���يدة بحوزتها 

سكين على حاجز قلنديا.
بدوره���م، ألق���ى ش���بان فلس���طينيون 
زجاجات حارق���ة على جنود االحتالل في 
مستوطنة شاعر هنيغف، وحي كفر سابا 
وذلك ضمن 18 مواجهة تخللها تفجير 
عبوتين ناس���فتين في حاج���ز الجلمة، 
ومخي���م العزة. وأما الس���بت فقد أصيب 
فلسطيني واحد بالرصاص المطاطي في 
مواجه���ات وقعت في الضف���ة الغربية، 
فيما ألقى ش���بان فلسطينيون زجاجات 
حارقة تجاه قوات االحتالل في كيبوتس 
بئيري، معسكر ناحل عوز، وصوفا، وذلك 

ضمن 8 مواجهات.

طشقند/ االستقالل: 
انسحبت، امس السبت، بعثة لبنان من مهرجان ومسابقة "مقام" في أوزبكستان اعتراًضا 
على وجود عضو "إس���رائيلي" في لجنة التحكيم، حسبما أعلنت المغنية اللبنانية حنين 

أبو شقرا.
وأك���دت المغنية رفضها له���ذا األمر، وأن البعث���ة اللبنانية المش���اركة في المهرجان 
انس���حبت منه، في حين طالبت البعثة اللبنانية، رئاس���ة مهرجان "مقام" بوقف مهام 
العض���و الصهيوني في لجنة التحكيم، وإزالة علم الكيان كش���رط للعودة والمش���اركة 
في المهرجان. كما وقالت أبو ش���قرا أن البعثة اللبنانية مستمرة في مقاطعة المهرجان 
حتى تنفيذ المطالب. ولفتت إلى أن مجموعات عربية أخرى ُمشاركة في مهرجان "مقام" 
تضامنت معها واتخذت القرار عينه وكانت أبو شقرا كتبت في صفحتها على فيسبوك 
يوم 5 س���بتمبر/أيلول الجاري "س���أكون جزءا من فعاليات مهرجان ومسابقة "مقام" في 
أوزبكس���تان، سأقدم عرضا بعنوان "مقام من لبنان"، أبّين فيه أسلوبنا الجميل والسلس 

في التنقل بين المقامات الشرقية من خالل مواويل وقوالب تراثية...على أمل الفوز".

 3 شهداء وإصابة 4 إسرائيليين وعمليتان خالل األسبوع المنصرم

جنين/ االستقالل: 
ُيواصل األس���ير خضر عدنان )40 عاًما(، من بلدة عّرابة بجنين، إضرابه المفتوح 

احتجاًجا على اعتقاله التعسفي لليوم الثامن على التوالي.
وُيطالب األس���ير عدنان، المضرب منذ 2 س���بتمبر،  باإلفراج الفوري عنه. وكان 

جرى اعتقاله من قبل جيش االحتالل بتاريخ 11 ديسمبر 2017.
ووّجهت سلطات االحتالل عدة تهم "تحريضية" لألسير، القيادي في 
حركة الجهاد اإلسالمي، الذي ُيعتبر مفّجر معركة األمعاء الخاوية ضّد 
سياس����ة االعتقال اإلداري، عقب خوضه اإلضراب المفتوح عن الطعام 

بالعام 2012.
ويقبع في سجون االحتالل نحو 430 أسيًرا إدارًيا، بينهم قاصرْان، وهما: ليث أبو 

خرمة وحسام خليفة، إضافة إلى األسيرة النائبة خالدة جرار.

لليوم الثامن على التوالي

األسير خضر عدنان 
ُيواصل اإلضراب عن الطعام

إصابة مواطنين 
بمواجهات في نابلس

قوى رام الله تدعو الستنهاض اإلرادة الشعبية في وجه االحتالل

غزة/ االستقالل: 
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن "مسيرات العودة التي انطلقت في قطاع 
غزة لن توقفها محاوالت خداع ش���عبنا بهدف ثنيه عن طريق المقاومة والصمود حماية 
لالحتالل وضمانًا ألمنه".  وقالت الجهاد اإلسالمي في بيان صحفي،:" المشاركة الواسعة 
في مس���يرات العودة في قطاع غزة، والرباط عل���ى أراض القدس والضفة الغربية، دللت 
مجددا على عمق جذورنا الممتدة والراس���خة في ه���ذه األرض وعلى وعينا التام بأنه من 
س���بيل لحماية حقوقنا الثابتة س���وى بالمقاومة والمواجهة المفتوحة والتصدي للشر 
المسمى إسرائيل". وأضافت الحركة:" مرة أخرى يثبت أبناء شعبنا إصرارهم وتصميمهم 
على مواجهة االحتالل وسياساته العدوانية وجرائم حصاره وعدوانه واستباحته لألرض 

وتشريد شعبنا وهدم بيوته ومالحقة أبنائه بالقتل أو الزج بهم في سجونه الظالمة".
وتوجهت الحركة بالتحية إلى الجماهير األبية التي ش���اركت في مس���يرات ومواجهات 

القطاع غزة والقدس والضفة الغربية.
ودعت الحركة كل قوى ش���عبنا لالنخراط الفاعل في المس���يرات والمواجهات، مجددة 
مطالبتها "بوقف التنس���يق األمني ورفع )العقوبات الظالمة( المفروضة على قطاع غزة 

وتوحيد كل الجهود لحماية الحقوق والثوابت الفلسطينية".

الجهاد اإلسالمي: مسيرات العودة 
لن توقفها محاوالت خداع شعبنا

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زعم جيش االحتالل اإلس���رائيلي، مس���اء الس���بت، أنه فتح تحقيق���ًا في ظروف 
استشهاد الفتيين أحمد أبو طيور وبالل خفاجة أول امس الجمعة على حدود قطاع 

غزة.
وبحس���ب الناطق باسم جيش االحتالل، فإنه س���يتم "التحقق من تطبيق الجنود 
عبر كبار الضباط المش���رفين على المناطق الت���ي وقعت فيها األحداث لتعليمات 

إطالق النار".
وأش���ارت "القناة الثانية" العبرية، إلى أن "فتى واح���دًا على األقل يبدو أنه تعرض 

إلطالق نار متعمد وهو يلقي حجارة دون أن يشكل خطرا على الجنود".
وكان الفتي أحمد أبو طيور)16عاما(  استش���هد صباح أمس السبت متأثرا بحراجة 
التي أصيب بها مساء الجمعة فيما استشهد الفتى بالل خفاجة )17عاما ( برصاص 

االحتالل شرق رفح.

جيش االحتالل يزعم فتح تحقيق 
في ظروف استشهاد فتيين بغزة

الحكم صهيوني.. انسحاب 
بعثة لبنان وأخرى عربية

 من مهرجان »مقام«

االحتالل يستهدف الصيادين 
والمزارعين ويعتقل 4 
شبان على حدود غزة
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واعت���رف جيش االحت���ال، بأن إح���دى طائراته 
الحربية "اس���تهدفت بغارة جوي���ة إحدى مواقع 
المراقبة التابعة لحركة حماس في ش���مال قطاع 
غزة"، وذلك بزعم الرد "على إلقاء قنبلة يدوية على 

قوة عسكرية إسرائيلية".
وأصيب فلس���طينّيان بجراح طفيف���ة، في وقت 
س���ابق من صباح الجمع���ة الماضية، ج���راء غارة 
ش���نتها طائرة مس���ّيرة إس���رائيلّية، على شبان 
ش���رقي بيت حانون، ش���مالّي القطاع، بزعم أنهم 
كانوا ينوون إطاق بالون���ات حارقة تجاه جنوبي 

الباد.
وتراجعت خال األسابيع الماضية أعداد البالونات 
الحارقة التي تطلق يومًيا م���ن قطاع غّزة، مع بدء 
مفاوضات التهدئة بين حركة حماس واالحتال 

اإلسرائيلي بوساطة مصرية وأممية.
وس���بق عيد األضحى المب���ارك مباحثات حثيثة 
أجرتها مصر م���ع الفصائل حول إبرام تهدئة مع 
الكيان الصهيوني، على أن تستأنف المباحثات 
بعد عيد األضحى وهو األمر الذي لم يتم، إذ رفضت 
حركة فتح والسلطة الفلسطينية هذه المباحثات 
ووضعت تحقيق المصالحة الفلس���طينية شرطًا 

الستئناف مباحثات التهدئة.

وكان عضو المكتب السياس���ي لحركة المقاومة 
اإلس���امية )حماس(، حس���ام بدران، اتهم أمس، 
حركة فتح في تصريحات صحفية بإفشال جهود 
مصر في إتم���ام المصالحة الداخلية. ووجه بدران 
رسالة تحذير لاحتال اإلسرائيلي إذا لم يستجب 
لش���روط رفع الحصار عن غزة، وق���ال: "في الوقت 
نفس���ه سنس���ّبب لاحتال القدر المطلوب من 
األذى والقلق واإلرباك الذي ُيجبره على االستجابة 

لمطالب شعبنا وأهلنا في غزة".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي دار فيه 
حدي���ث إعامي أن مصر وجه���ت تحذيرًا لحركة 
حماس بعدم اس���تهداف "إس���رائيل"، معتبرًة 
ذلك معيقًا أمام جهودها في مس���اري المصالحة 

والتهدئة.
كما كش���فت مصادر صحفية أم���س، أن رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس أوقف اتفاق 
التهدئ���ة مع الكي���ان اإلس���رائيلي، بعدما هدد 
األطراف المشاركة فيه بوقف التحويات المالية 
إلى قطاع غزة ف���ي اليوم التالي لاتفاق وتحميل 
هذه الجهات المسؤولية عن انفصال القطاع عن 

بقية األراضي الفلسطينية.
ونقل���ت صحيف���ة "الحي���اة اللندني���ة" عن هذه 

المص���ادر قوله���ا: إن "عباس أبل���غ جهات عربية 
ودولية كانت تتفاوض مع االحتال اإلس���رائيلي 
نياب���ة عن حماس بأنه لن يس���مح بحدوث اتفاق 
يخص جزءًا م���ن األراضي الفلس���طينية بين أي 
فصيل سياسي و"إسرائيل" وأنه سيتخذ إجراءات 

لم يتخذها من قبل لمنع ذلك".

م�ؤ�سرات االن�سداد
الكاتب والمحل���ل السياس���ي مصطفى  وي���رى 
الصواف، إن عودة إطاق البالونات الحارقة وعودة 
الملحوظ، مؤشران  االحتال للتصعيد العسكري 
على مرور التهدئة في أفق مسدود بسبب جهود 

رئيس السلطة محمود عباس.
وقال الصواف ل�"االستقال": "منذ اللحظة االولى 
من بدء مباحث���ات التهدئة تعهد عباس بإحباط 
هذا المش���روع ألنه س���يؤدي إلى كس���ر الحصار 
المف���روض على غ���زة، وس���يحبط عقوباته التي 
فرضها على األهالي بغ���زة، والمؤكد أن عباس ال 

يريد أي انفراجه بغزة إال من خاله وعبر سلطته".
وأوضح أن الدور المصري يتس���م بالميول لرغبات 
حركة فتح ورئيس���ها عباس في ملفي التهدئة 
والمصالح���ة، إذ أن مص���ر لم تضغ���ط على فتح 

بالش���كل الكافي للقبول بورقتها حول المصالحة 
والتي وافقت عليها حماس ورفضتها فتح.

ورأى الص����واف أن حم����اس تس����عى اآلن إلحداث 
ضغط كافي على االحت����ال لجعله يذهب مجددًا 
إلى اتفاق يفضي لكسر الحصار المفروض على غزة 

والذي يحاول عباس إبقاءه بكل ما أوتي من قوة.
وأض���اف: "ف���ي حال نج���اح عباس فع���ًا بوقف 
التهدئة ومصر أذعنت إل���ى ذلك وقبلت به، فإن 
األمور ستذهب بشكل أسرع نحو تصعيد عسكري 
في غزة وسيكون لتداعيات هذا التصعيد نتائج 

لن تحمد عقباها".

التحرك االإ�سرائيلي
أمام هذا التطور في ملف التهدئة والمخاطر التي 
يحيط بها، يبرز تساؤل هام هنا: كيف ستتعامل 
"إس���رائيل" مع عودة التصعيد وإطاق البالونات 
الحارق���ة بش���كل مكثف مج���ددًا من غ���زة تجاه 

مستوطناتها على حدود غزة؟
يقول المحلل السياس���ي المتخصص في الشأن 
اإلس���رائيلي إبراهيم جابر، إن الضغط الذي تقوم 
ب���ه المقاومة بغ���زة من خال البالون���ات الحارقة، 
س���يجعل "إس���رائيل" تتحرك في أحد مسارين، 

األول الذه���اب نحو تصعيد عس���كري في غزة، أو 
نحو إزالة عقبات عباس أمام التهدئة.

وأوض���ح جاب���ر ل�"االس���تقال" أن المس���ار األول 
س���يحمل مخاطر كبيرة بالنس���بة إلى "إسرائيل" 
التي ال ترغب حقًا في أن يتحول أي رد عس���كري 
من قبلها لتصعيد موسع في هذا الوقت تحديدًا 
الذي تواج���ه فيه دولة االحتال خطرًا على جبهة 
الش���مال، فضًا عن أن الكيان الصهيوني ال يريد 
تعري���ض حياة المس���توطنين إل���ى خطر إطاق 

صواريخ من غزة.
وأض���اف: "ال اعتق���د أن إس���رائيل تعمل بحرية 
واسعة في المسار العسكري، هناك قيود تفرض 
عليه���ا العمل في إط���ار من الهدوء، ل���ذا اعتقد 
أن الخي���ار الذي يحمل فرصة أكب���ر للحدوث هو 
الذهاب نحو تذليل عقاب السلطة أمام التهدئة".

وبّين جابر أن مصر التي تريد تحقيق التهدئة في 
ظل وجود السلطة الفلسطينية سيتشعر باليأس 
قريبًا بسبب عدم مقدرتها إتمام المصالحة بسبب 
عدم اتفاق حركتي فتح وحماس على مقترحاتها 
المتجددة لحل خافاتهما، وهذا سيمنح  االحتال 
مج���ااًل للتحرك لفرض اتفاق وقف إطاق النار مع 

المقاومة يتجاوز السلطة الفلسطينية.

عباس يواصل محاوالته إلفشال االتفاق 

توقف جهود التهدئة.. هل يدفع غزة نحو التصعيد؟
غزة/ حمم�د عمر:

ارتفعت وترية الت�سعيد االإ�سرائيلي على 
غزة، بعد اأ�سابيع من الهدوء الن�سبي خالل 

مباحثات التهدئة بني املقاومة ودولة 
االحتالل برعاية م�سرية، فيما عادت 

البال�نات احلارقة لالنطالق من قطاع غزة 
�س�ب املدن والبلدات املحتلة املحاذية له، بعد 
ت�قف �سبه كامل دام خالل ال�سهر املا�سي، يف 
اإ�سارات وا�سحة على مرور مباحثات التهدئة 

يف طريق ممتلئ بالتعرجات ال�سيا�سية.
وا�ست�سهد الفتى بالل خفاجة )17 عامًا(، 
م�ساء اجلمعة املا�سية، �سرق رفح، واأُ�سيب 

نح� 400 متظاهر �سلمي، جراء اعتداء 
جي�ش االحتالل االإ�سرائيلي، على م�سريات 
»الع�دة« قرب ال�سياج االأمني الفا�سل بني 

�سرقي قطاع غزة ومناطق الـ48. 

غزة/ قاسم األغا:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة "حماس" ماهر 
عبيد أن مصير مس���يرات العودة السلمية، خصوصًا 
بعد تجمي���د مباحثات "التهدئ���ة"، مرهون بتحّرك 

الجماهير الفلسطينية.
وفي تصريح ل�"االستقال"، أمس السبت، قال عبيد: 
"إذا صعدت جماهير ش���عبنا من مس���يرات العودة 
وش���كلت ضغطًا وقلقًا جديدًا عل���ى كيان االحتال؛ 
س���يعلم أنه ال بد من التوص���ل للتهدئة، ودفع ثمن 
مقاب���ل ذلك، بغض النظر عن مواق���ف األطراف )لم 

يسمها( غير الراغبة بتحقيقها".
وأضاف: "الجهود المبذولة بشأن التهدئة لم تتوقف 
كليًا، إنما تشهد حالة من التراخي، وتبّدل األولويات 
عند األطراف، لتصبح األولوية لديهم البدء بتحقيق 
المصالحة، ث���م الذهاب إلى األم���ور األخرى بقيادة 

السلطة". 
وتابع: "بعد الحد من مسيرات العودة قبيل وبعد عيد 
األضحى، لم يعد االحتال يش���عر بالضغط، ولذلك 
ب���دا وكأنه يحّبذ الذهاب لتهدئ���ة تقودها حليفته 
الس���لطة وأجهزتها األمنية، التي تقدم الحماية له 

ولمستوطنيه".
وأش���ار إلى أن "ش���عبنا واٍع ويدرك المؤامرات التي 
ُتح���اك ضده من قبل األط���راف المختلفة، ويبدو أنه 

س���يتجه نحو التصعيد النوعي لمسيرات العودة"، 
مش���ددًا على ضرورة تصاعد المس���يرات، "بالشكل 
الذي يوجع العدو ويش���عره بخطورة الموقف؛ وصوال 

لتحقيق األهداف المرجّوة منها". 

فتح ال ت�ؤمن بال�سراكة 
وعن المصالحة الوطنية، بين أن حركة "فتح" بزعامة 
الرئيس محمود عّباس ال تؤمن بمصالحة قائمة على 

الشراكة الوطنية.

وقال: "فت���ح بزعامة عباس تؤم���ن بالمصالحة التي 
تعني استس���ام حركة حم���اس وق���وى المقاومة 
لبرنامجه الفاشل، المتمثل بالمفاوضات العبثية مع 

االحتال، وتسليم ساح المقاومين".
وأكمل: "عباس ال يؤمن بالش���راكة الوطنية حتى مع 
حركة فتح نفس���ها، باإلضافة للفصائل المنضوية 
تحت منظم���ة التحرير؛ ألن ذلك س���يعطل برنامجه 

ومصالحه هو وفريقه".
وكش���ف عضو المكتب السياسي ل�"حماس" إلى أن 
وفًدا من حركته سيزور القاهرة بعد منتصف الشهر 
الج���اري؛ للقاء القي���ادة المصري���ة، والتباحث حول 
مختلف الملفات الخاصة بالشأن الفلسطيني، وعلى 

رأسها ملفّي "المصالحة" "التهدئة".  
في س���ياق آخ���ر، عّبر عن رف���ض حركت���ه المطلق 
لتصريح���ات رئيس الس���لطة الفلس���طينية حول 
موافقته عل���ى "كونفدرالية" م���ع المملكة األردنية 

واالحتال "اإلسرائيلي".
واعتبر اش���تراط رئيس الس���لطة محمود عّباس بأن 
تكون "إس���رائيل" جزءًا من هذه "الكونفدرالية" بأنه 
"نتيجة عدم ضمانه لمستقبله الشخصي ومستقبل 
برنامجه دون وجود حلفائه وشركائه اإلسرائيليين". 

كما قال.   
ورأى أن "الحديث عن الكونفدرالية يعني العودة إلى 

معاهدة كامب ديفد )للس���ام بين مصر وإسرائيل(، 
والشق المتعلق منها بالحكم الذاتي للفلسطينيين، 

وإدارة الحياة للسكان، وليس لألرض".    
وزاد: "ه���ذا جزء مما يس���مى بصفقة الق���رن الرامية 
لتصفي���ة القضية، والتي تحاول فرضها إدارة ترمب 

)الرئيس األمريكي دونالد(، على الفلسطينيين. 
وتابع: "موقف حماس من الكونفدرالية واضح ومحدد، 
طالما أننا ما زلنا تحت االحتال، ونرفض الحديث عن 

هذا الموضوع مع أّية دولة في األرض".

م�سل�سل ط�يل 
أّما عن سياس���ة التهجير واله���دم التي ينتهجها 
االحتال ضد س���كان تجمع "الخان األحمر" ش���رقي 
دينة الق���دس المحتلة، فقد عد عبيد أنها حلقة في 
مسلس���ل طويل "لتهويد الضفة المحتلة، وبس���ط 

النفوذ الصهيوني عليها، وضمها لكيان االحتال".
ولف���ت إل���ى أن ذلك يس���تدعي تحالًفا م���ن القوى 
الفلس���طينية مجتمعة؛ لصد هذه المخططات، وما 

بات يعرف ب� "صفقة القرن".
ورأى أن الس���لطة الفلس���طينية بقمعها للمقاومين 
ومنعها لاحتجاجات الشعبية والجماهيرية بالضفة، 
وفرضها للعقوبات على قطاع غزة، تعمل على تمرير 

الصفقة. 

مسيرات العودة ستستمر بالشكل الذي يوجع االحتالل

عبيد لـ »االستقالل«: وفد من »حماس« إلى القاهرة بعد منتصف الشهر 
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واعت���رف جيش االحت���ال، بأن إح���دى طائراته 
الحربية "اس���تهدفت بغارة جوي���ة إحدى مواقع 
المراقبة التابعة لحركة حماس في ش���مال قطاع 
غزة"، وذلك بزعم الرد "على إلقاء قنبلة يدوية على 

قوة عسكرية إسرائيلية".
وأصيب فلس���طينّيان بجراح طفيف���ة، في وقت 
س���ابق من صباح الجمع���ة الماضية، ج���راء غارة 
ش���نتها طائرة مس���ّيرة إس���رائيلّية، على شبان 
ش���رقي بيت حانون، ش���مالّي القطاع، بزعم أنهم 
كانوا ينوون إطاق بالون���ات حارقة تجاه جنوبي 

الباد.
وتراجعت خال األسابيع الماضية أعداد البالونات 
الحارقة التي تطلق يومًيا م���ن قطاع غّزة، مع بدء 
مفاوضات التهدئة بين حركة حماس واالحتال 

اإلسرائيلي بوساطة مصرية وأممية.
وس���بق عيد األضحى المب���ارك مباحثات حثيثة 
أجرتها مصر م���ع الفصائل حول إبرام تهدئة مع 
الكيان الصهيوني، على أن تستأنف المباحثات 
بعد عيد األضحى وهو األمر الذي لم يتم، إذ رفضت 
حركة فتح والسلطة الفلسطينية هذه المباحثات 
ووضعت تحقيق المصالحة الفلس���طينية شرطًا 

الستئناف مباحثات التهدئة.

وكان عضو المكتب السياس���ي لحركة المقاومة 
اإلس���امية )حماس(، حس���ام بدران، اتهم أمس، 
حركة فتح في تصريحات صحفية بإفشال جهود 
مصر في إتم���ام المصالحة الداخلية. ووجه بدران 
رسالة تحذير لاحتال اإلسرائيلي إذا لم يستجب 
لش���روط رفع الحصار عن غزة، وق���ال: "في الوقت 
نفس���ه سنس���ّبب لاحتال القدر المطلوب من 
األذى والقلق واإلرباك الذي ُيجبره على االستجابة 

لمطالب شعبنا وأهلنا في غزة".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي دار فيه 
حدي���ث إعامي أن مصر وجه���ت تحذيرًا لحركة 
حماس بعدم اس���تهداف "إس���رائيل"، معتبرًة 
ذلك معيقًا أمام جهودها في مس���اري المصالحة 

والتهدئة.
كما كش���فت مصادر صحفية أم���س، أن رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس أوقف اتفاق 
التهدئ���ة مع الكي���ان اإلس���رائيلي، بعدما هدد 
األطراف المشاركة فيه بوقف التحويات المالية 
إلى قطاع غزة ف���ي اليوم التالي لاتفاق وتحميل 
هذه الجهات المسؤولية عن انفصال القطاع عن 

بقية األراضي الفلسطينية.
ونقل���ت صحيف���ة "الحي���اة اللندني���ة" عن هذه 

المص���ادر قوله���ا: إن "عباس أبل���غ جهات عربية 
ودولية كانت تتفاوض مع االحتال اإلس���رائيلي 
نياب���ة عن حماس بأنه لن يس���مح بحدوث اتفاق 
يخص جزءًا م���ن األراضي الفلس���طينية بين أي 
فصيل سياسي و"إسرائيل" وأنه سيتخذ إجراءات 

لم يتخذها من قبل لمنع ذلك".

م�ؤ�سرات االن�سداد
الكاتب والمحل���ل السياس���ي مصطفى  وي���رى 
الصواف، إن عودة إطاق البالونات الحارقة وعودة 
الملحوظ، مؤشران  االحتال للتصعيد العسكري 
على مرور التهدئة في أفق مسدود بسبب جهود 

رئيس السلطة محمود عباس.
وقال الصواف ل�"االستقال": "منذ اللحظة االولى 
من بدء مباحث���ات التهدئة تعهد عباس بإحباط 
هذا المش���روع ألنه س���يؤدي إلى كس���ر الحصار 
المف���روض على غ���زة، وس���يحبط عقوباته التي 
فرضها على األهالي بغ���زة، والمؤكد أن عباس ال 

يريد أي انفراجه بغزة إال من خاله وعبر سلطته".
وأوضح أن الدور المصري يتس���م بالميول لرغبات 
حركة فتح ورئيس���ها عباس في ملفي التهدئة 
والمصالح���ة، إذ أن مص���ر لم تضغ���ط على فتح 

بالش���كل الكافي للقبول بورقتها حول المصالحة 
والتي وافقت عليها حماس ورفضتها فتح.

ورأى الص����واف أن حم����اس تس����عى اآلن إلحداث 
ضغط كافي على االحت����ال لجعله يذهب مجددًا 
إلى اتفاق يفضي لكسر الحصار المفروض على غزة 

والذي يحاول عباس إبقاءه بكل ما أوتي من قوة.
وأض���اف: "ف���ي حال نج���اح عباس فع���ًا بوقف 
التهدئة ومصر أذعنت إل���ى ذلك وقبلت به، فإن 
األمور ستذهب بشكل أسرع نحو تصعيد عسكري 
في غزة وسيكون لتداعيات هذا التصعيد نتائج 

لن تحمد عقباها".

التحرك االإ�سرائيلي
أمام هذا التطور في ملف التهدئة والمخاطر التي 
يحيط بها، يبرز تساؤل هام هنا: كيف ستتعامل 
"إس���رائيل" مع عودة التصعيد وإطاق البالونات 
الحارق���ة بش���كل مكثف مج���ددًا من غ���زة تجاه 

مستوطناتها على حدود غزة؟
يقول المحلل السياس���ي المتخصص في الشأن 
اإلس���رائيلي إبراهيم جابر، إن الضغط الذي تقوم 
ب���ه المقاومة بغ���زة من خال البالون���ات الحارقة، 
س���يجعل "إس���رائيل" تتحرك في أحد مسارين، 

األول الذه���اب نحو تصعيد عس���كري في غزة، أو 
نحو إزالة عقبات عباس أمام التهدئة.

وأوض���ح جاب���ر ل�"االس���تقال" أن المس���ار األول 
س���يحمل مخاطر كبيرة بالنس���بة إلى "إسرائيل" 
التي ال ترغب حقًا في أن يتحول أي رد عس���كري 
من قبلها لتصعيد موسع في هذا الوقت تحديدًا 
الذي تواج���ه فيه دولة االحتال خطرًا على جبهة 
الش���مال، فضًا عن أن الكيان الصهيوني ال يريد 
تعري���ض حياة المس���توطنين إل���ى خطر إطاق 

صواريخ من غزة.
وأض���اف: "ال اعتق���د أن إس���رائيل تعمل بحرية 
واسعة في المسار العسكري، هناك قيود تفرض 
عليه���ا العمل في إط���ار من الهدوء، ل���ذا اعتقد 
أن الخي���ار الذي يحمل فرصة أكب���ر للحدوث هو 
الذهاب نحو تذليل عقاب السلطة أمام التهدئة".

وبّين جابر أن مصر التي تريد تحقيق التهدئة في 
ظل وجود السلطة الفلسطينية سيتشعر باليأس 
قريبًا بسبب عدم مقدرتها إتمام المصالحة بسبب 
عدم اتفاق حركتي فتح وحماس على مقترحاتها 
المتجددة لحل خافاتهما، وهذا سيمنح  االحتال 
مج���ااًل للتحرك لفرض اتفاق وقف إطاق النار مع 

المقاومة يتجاوز السلطة الفلسطينية.

عباس يواصل محاوالته إلفشال االتفاق 

توقف جهود التهدئة.. هل يدفع غزة نحو التصعيد؟
غزة/ حمم�د عمر:

ارتفعت وترية الت�سعيد االإ�سرائيلي على 
غزة، بعد اأ�سابيع من الهدوء الن�سبي خالل 

مباحثات التهدئة بني املقاومة ودولة 
االحتالل برعاية م�سرية، فيما عادت 

البال�نات احلارقة لالنطالق من قطاع غزة 
�س�ب املدن والبلدات املحتلة املحاذية له، بعد 
ت�قف �سبه كامل دام خالل ال�سهر املا�سي، يف 
اإ�سارات وا�سحة على مرور مباحثات التهدئة 

يف طريق ممتلئ بالتعرجات ال�سيا�سية.
وا�ست�سهد الفتى بالل خفاجة )17 عامًا(، 
م�ساء اجلمعة املا�سية، �سرق رفح، واأُ�سيب 

نح� 400 متظاهر �سلمي، جراء اعتداء 
جي�ش االحتالل االإ�سرائيلي، على م�سريات 
»الع�دة« قرب ال�سياج االأمني الفا�سل بني 

�سرقي قطاع غزة ومناطق الـ48. 

غزة/ قاسم األغا:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة "حماس" ماهر 
عبيد أن مصير مس���يرات العودة السلمية، خصوصًا 
بعد تجمي���د مباحثات "التهدئ���ة"، مرهون بتحّرك 

الجماهير الفلسطينية.
وفي تصريح ل�"االستقال"، أمس السبت، قال عبيد: 
"إذا صعدت جماهير ش���عبنا من مس���يرات العودة 
وش���كلت ضغطًا وقلقًا جديدًا عل���ى كيان االحتال؛ 
س���يعلم أنه ال بد من التوص���ل للتهدئة، ودفع ثمن 
مقاب���ل ذلك، بغض النظر عن مواق���ف األطراف )لم 

يسمها( غير الراغبة بتحقيقها".
وأضاف: "الجهود المبذولة بشأن التهدئة لم تتوقف 
كليًا، إنما تشهد حالة من التراخي، وتبّدل األولويات 
عند األطراف، لتصبح األولوية لديهم البدء بتحقيق 
المصالحة، ث���م الذهاب إلى األم���ور األخرى بقيادة 

السلطة". 
وتابع: "بعد الحد من مسيرات العودة قبيل وبعد عيد 
األضحى، لم يعد االحتال يش���عر بالضغط، ولذلك 
ب���دا وكأنه يحّبذ الذهاب لتهدئ���ة تقودها حليفته 
الس���لطة وأجهزتها األمنية، التي تقدم الحماية له 

ولمستوطنيه".
وأش���ار إلى أن "ش���عبنا واٍع ويدرك المؤامرات التي 
ُتح���اك ضده من قبل األط���راف المختلفة، ويبدو أنه 

س���يتجه نحو التصعيد النوعي لمسيرات العودة"، 
مش���ددًا على ضرورة تصاعد المس���يرات، "بالشكل 
الذي يوجع العدو ويش���عره بخطورة الموقف؛ وصوال 

لتحقيق األهداف المرجّوة منها". 

فتح ال ت�ؤمن بال�سراكة 
وعن المصالحة الوطنية، بين أن حركة "فتح" بزعامة 
الرئيس محمود عّباس ال تؤمن بمصالحة قائمة على 

الشراكة الوطنية.

وقال: "فت���ح بزعامة عباس تؤم���ن بالمصالحة التي 
تعني استس���ام حركة حم���اس وق���وى المقاومة 
لبرنامجه الفاشل، المتمثل بالمفاوضات العبثية مع 

االحتال، وتسليم ساح المقاومين".
وأكمل: "عباس ال يؤمن بالش���راكة الوطنية حتى مع 
حركة فتح نفس���ها، باإلضافة للفصائل المنضوية 
تحت منظم���ة التحرير؛ ألن ذلك س���يعطل برنامجه 

ومصالحه هو وفريقه".
وكش���ف عضو المكتب السياسي ل�"حماس" إلى أن 
وفًدا من حركته سيزور القاهرة بعد منتصف الشهر 
الج���اري؛ للقاء القي���ادة المصري���ة، والتباحث حول 
مختلف الملفات الخاصة بالشأن الفلسطيني، وعلى 

رأسها ملفّي "المصالحة" "التهدئة".  
في س���ياق آخ���ر، عّبر عن رف���ض حركت���ه المطلق 
لتصريح���ات رئيس الس���لطة الفلس���طينية حول 
موافقته عل���ى "كونفدرالية" م���ع المملكة األردنية 

واالحتال "اإلسرائيلي".
واعتبر اش���تراط رئيس الس���لطة محمود عّباس بأن 
تكون "إس���رائيل" جزءًا من هذه "الكونفدرالية" بأنه 
"نتيجة عدم ضمانه لمستقبله الشخصي ومستقبل 
برنامجه دون وجود حلفائه وشركائه اإلسرائيليين". 

كما قال.   
ورأى أن "الحديث عن الكونفدرالية يعني العودة إلى 

معاهدة كامب ديفد )للس���ام بين مصر وإسرائيل(، 
والشق المتعلق منها بالحكم الذاتي للفلسطينيين، 

وإدارة الحياة للسكان، وليس لألرض".    
وزاد: "ه���ذا جزء مما يس���مى بصفقة الق���رن الرامية 
لتصفي���ة القضية، والتي تحاول فرضها إدارة ترمب 

)الرئيس األمريكي دونالد(، على الفلسطينيين. 
وتابع: "موقف حماس من الكونفدرالية واضح ومحدد، 
طالما أننا ما زلنا تحت االحتال، ونرفض الحديث عن 

هذا الموضوع مع أّية دولة في األرض".

م�سل�سل ط�يل 
أّما عن سياس���ة التهجير واله���دم التي ينتهجها 
االحتال ضد س���كان تجمع "الخان األحمر" ش���رقي 
دينة الق���دس المحتلة، فقد عد عبيد أنها حلقة في 
مسلس���ل طويل "لتهويد الضفة المحتلة، وبس���ط 

النفوذ الصهيوني عليها، وضمها لكيان االحتال".
ولف���ت إل���ى أن ذلك يس���تدعي تحالًفا م���ن القوى 
الفلس���طينية مجتمعة؛ لصد هذه المخططات، وما 

بات يعرف ب� "صفقة القرن".
ورأى أن الس���لطة الفلس���طينية بقمعها للمقاومين 
ومنعها لاحتجاجات الشعبية والجماهيرية بالضفة، 
وفرضها للعقوبات على قطاع غزة، تعمل على تمرير 

الصفقة. 

مسيرات العودة ستستمر بالشكل الذي يوجع االحتالل

عبيد لـ »االستقالل«: وفد من »حماس« إلى القاهرة بعد منتصف الشهر 
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات
إعالن بشأن تصحيح اسم في سجالت الطابو 

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكن معلومًا للجميع بأن الس���يد/ عمر أحمد محمد الخطيب من س���كان 
غزة هوية رق���م / 926935438 تقدم بطلب لتصحيح اس���م جدة والده 
/// والمس���جل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // كاملة أحمد غبن في 

القطعة 1760 قسيمة 4 أراضي بيت الهيا
إلى االسم الصحيح لها // كاملة أحمد محمد غبن

لذل���ك فإن اللجن���ة المختصة تحيط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لتسجيل 
األراضي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ اإلعالن وإال 
فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن.

   6/ 9 / 2018م

م�سجل اأرا�سي غزة
اأ.ع�سام احلمارنة

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

الإدارة العامة للأرا�سي والعقارات

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

ليكن معلوم���ًا للجميع بأن الس���يد/ أحمد جودت أحمد الش���وربجي من 
س���كان غزة هوية رقم / 700026958 تقدم بطلب لتصحيح اسم جده /// 
والمس���جل خطأ في س���جالت الطابو بغزة باسم // حسن سليم صالح في 

القطعة 73 قسيمة 11 أراضي خانيونس
إلى االسم الصحيح له // حسن سليم الشوربجي

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 
األراض���ي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ اإلعالن وإال 

فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن.
    6/ 9 / 2018م 

م�سجل اأرا�سي غزة
اأ.ع�سام احلمارنة

وحي���ن حط���ت قدماه ف���ي مخي���م العودة 
ش���رق مدينة رفح جنوب القطاع، تقدم نحو 
الس���ياج الفاص���ل وعيناه تراقبان بش���غف 
شجاعة المتظاهرين واختباء جنود االحتالل 
خلف الكثب���ان الرملية، لك���ن ذلك القناص 
اإلس���رائيلي اختاره دون غيره، فس���دد نحوه 
رصاص���ة اخترقت صدره ال���ذي لم يكن فيه 
سوى قلبًا ينبض بحب بالده، وفي ذات للحظة 
ش���عرت األم بانقب���اض قلب، ف���روح طفلها 

المدلل وأصغر أبنائها صعدت إلى السماء.  
وارتقى الفتى بالل خفاجة )17عاما(، الجمعة 
الماضي���ة، بعد إصابت���ه برصاصة في صدره 
أطلقها قناص إس���رائيلي عليه ش���رق رفح 

جنوب قطاع غزة.

" قتلوا قلبي" 
م���رت الس���اعات واألم ذات القلب المقبوض 
متوت���رة، تنتظ���ر مج���يء " آخ���ر العنقود" 
ليرتاح القل���ب برؤياه، حت���ى جاءها اتصال 

هاتفي من أحد األطب���اء ُيخبرها بإصابته، لم 
تصدق ما س���معته، لكنها تمالكت نفسها، 
وصبرت م���رددة " اللهم أجرن���ي بمصيبتي، 
واخلفني خيرًا منها"، وانطلقت مس���رعة إلى 
المستشفى، وهناك كان الخبر األقسى، فقد 
استشهد قبل أن يتمكن األطباء من إنقاذه. 

وتقول األم المكلوم���ة، وهي تخبئ دمعها:" 
قالول���ي بالل تصاوب م���ا صدقتهم، اطلعت 
أجري على المستش���فى لقيت���ه في الثالجة 
كان  باألبي���ض،  وملف���وف  بدم���ة  غرق���ان 
جس���مه بارد مش زي كل مره بلمسه فيها"، 
مستدركة:" قبل س���اعات كان معانا وعقدنا 
وتغدينا سوا، كنا مبسوطين كتير، قتلوا قلبي 

وحبيب روحي".    
وتتاب���ع األم وه���ي تح���اول انتش���ال ذلك 
المشهد من تحت ركام الذاكرة:" يوم الجمعة، 
قعد جنبي وصار يقولى يما بدي أطبع صورة 
كبيرة لي وأعلقها بنص الدار، س���ألته ليش 
يما؟ قلي عش���ان تضل ذكرى، قلت له الصور 

حرام، غض���ب وحكالي والله لعم���ل الصورة 
وأعلقها هان". 

وأضاف���ت واألل���م يعتصر قلبه���ا:" وعندما 
وضعت وجبة الغداء جلس معنا، وكنا نتبادل 
األحاديث مع���ًا، وفجأة قال: "يما بدي أتجوز" 
صرنا نضحك، فأجبته" يما بس نجوز األربعة 
األكب���ر من���ك"، رد "والله ألت���زوج أول واحد 
فيهم"، قلت له "ماش���ي يما، الله يس���هل 

عليك تزوج". 
بعد لحظاٍت من الصم���ت، نظرت الوالدة إلى 
صورة طفلها الش���هيد المعلقة بصدر البيت 
والمزينة بأكاليل الورد، ولس���ان حالها يردد:" 
ما كنت بعرف انه ب���دو يموت، فكرت كالمه 
عادي، لكن هي صورته زينت البيت زي ما بدو، 

وتزوج قبل خواته من حور العين".  

" اأبو �سهاب" 
 ركن ف���ي بيته بدا س���اكًنا، صِمت الفرح 

ُّ
كل

وتّوس���د الحزن، اختفت ضحكاته التي كانت 

تعل���وه، وتوش���حت جدرانه بالظ���الم، حتى 
س���ريره الذي كان يحتضنه ب���ات باردًا، غاب 
الجس���د وصعدت الروح لكبد السماء، نادته 
مآذن الصالة حزينة لتش���ييع جثمانه الذي 
س���قط ُمخّضًبا األرض بدمه، ووري الثرى ولم 
يبَق من أثره سوى بعض الصور والذكريات. 

بصوتها الحزين وال���ذي يعترف بأن البيوت 
تموت اذا غاب سكانها، تقول الوالدة:" كنت 
دائما أنادي ب���الل بقلبي، فهو أصغر أبنائي، 
المدل���ل، أحب أوالدي عل���ى قلبي، كان مطيع 

جدًا بلبي كل طلباتي". 
وتصف طفله���ا بأنه طيب القلب بش���وش 
الوجه وعلى عالق���ة طيبة بعائلته، كان طفاًل 
طموحًا ذكي���ًا متفوقًا بدراس���ته محبوبًا من 
الجميع  لطيفًا مع أصدقائه وإخوانه يس���عى 
لحل مش���اكلهم، كان���وا يستش���رونه بكل 
صغيره وكبيرة، كانوا يلقبونهم في المدرسة 
والحارة "أبو شهاب" لقوة شخصيته، وبالرغم 

من صغر سنه. 

موكب الت�سيع
وهناك داخل بيت العزاء، النسوة يبكين من 
ألم الف���راق وصدمة اللحظة التي لم يتوقعن 
حدوثها رغم الحقيقة السوداء في بيت خيم 
الحزن عل���ى أرجائه، وقلب أم يتقطع وينفطر 
ألمًا عل���ى رحيل فلذة كبدها، وصرخات قلوب 
أحبته وأصدقائه األطفال  فقدوا  س���ندهم 
الفذ، هذه ه���ي قلوب أهل بيت���ه الحاضرة، 

بعدما وارى جثمانه الثرى.
وانطلق موكب التش���يع بمش���اركة عشرات 
االالف م���ن المواطنين من المستش���فى إلى 
منزل العائلة وسط محافظة رفح، إللقاء نظره 
الوداع األخير عليه، قبل مواراة جثمانه الثرى 

بمقبرة الشهداء. 
وردد المش���يعون هتافات تطالب المقاومة 
بالرد على جرائم االحتالل، وش���عارات تطالب 
باستمرارية مس���يرات العودة حتى تحقيق 

أهدافها.

بفعل رصاصة إسرائيلية 
الشهيد الفتى خفاجة.. الصورة 
التي حلم بها سرعان ما تحققت!

غزة/ دعاء احلطاب: 
قبل رحيلة ب�ساعات، جل�س بجوار والدته يحت�سنها و ُيحدثها 

عما يجول بخاطره، فنطق بكلمات تبدو غريبة لها، فقد 
اأخربها اأنه ُيريد طباعة �سورة كبرية له ويعلقها مبنت�سف 

البيت كي تبقي ذكرى لهم، ف�سحكت وقالت: "ال�سور حرام"، 
فاأجابها بغ�سب :» اإن �ساء اهلل �ساأعلقها هنا« م�سريًا بيده �سوب 

�سدر البيت.  وما هي ال دقائق حتى تو�سح الفتى بلل خفاجة 
بكوفيته الفل�سطينية وحمل علم بلده، ثم توجه اإىل والدته 

وقبل يديها و طلب منها ال�سماح، ثم تب�سم بوجهها وهم باخلروج، 
اأخربته فدعته اإىل البقاء بجوارها فهي تاأن�س به، فقال:  

القاء نظرة الوداع على ال�سهيد الفتى بلل خفاجة برفح اأم�س            ) APA images ("حافلت العودة �ستنطلق ول وقت للبقاء".

واشنطن/ االستقالل:
ق���ال المبع���وث األمريكي الخاص بعملية التس���وية جيس���ون 
غرينب���الت ، إن اإلدارة األمريكي���ة الحالية ملتزم���ة بضمان أمن 
إسرائيل، و"صفقة القرن" تعبر عن ذلك بوضوح، مدعيًا إن حركة 
حماس "عقبة أمام تحقيق س���الم حقيقي في الش���رق األوسط"، 

داعًيا ل�"االلتفاف عليها".
وزعم غرينبالت خالل مقابلة مع موقع "ش���بكة أرض إسرائيل"، أن 
"سكان القطاع رهائن بيد حماس، ويتوجب االلتفاف على الحركة 

والوصول إلى المواطنين".
وبش���أن "صفقة القرن"، قال المبعوث األمريكي إن إدارته "تبلور 
وثيقة تضع حجر األس���اس لحل الصراع من خالل واقعية الطرح، 

ووضع جميع نقاط الخالف والحلول الواضحة لها".
وأض���اف "وس���يتوجب عل���ى الجانبي���ن )االحت���الل والس���لطة 
الفلس���طينية( اتخاذ القرار حول إمكانية تعايش���هما مع هكذا 
حل���ول أم ال، ونحن نعتقد أننا نع���رض حال منصفًا للجميع"، وفق 

زعمه.
وفيما يتعل���ق بإمكانية طلب الواليات المتحدة من "إس���رائيل" 
تقديم "تنازالت جغرافية لصالح تحقيق الس���الم، والمش���اكل 
األمنية المتعلقة بذلك"، قال "غرينب���الت" إن: "اإلدارة األمريكية 
الحالية ملتزمة بضمان أمن إسرائيل، ونعتقد أن الخطة تعبر عن 
ذلك بوضوح، وستشعر إسرائيل أن الخطة ال تمس أمنها، وفيها 

بعض النقاط التي ستلقى استحساًنا في عيون اإلسرائيليين".
وش���دد غرينب���الت عل���ى أن اإلدارة األمريكي���ة ال تن���وي تدفيع 

"إسرائيل" ثمن نقل السفارة األمريكية للقدس المحتلة.
وأعرب عن أمله أن يتعاون الرئيس محمود عباس مع الخطة، مضيًفا 
أن "العمل مع اإلدارة األمريكية يعتبر بمثابة الفرصة األفضل أمام 
عباس، وأنه سيخس���ر كثيًرا إذا رفضها، وسيضر شعبه أكثر من 

الضرر الذي يتسبب به لهم اليوم"، على حد تعبيره.

غرينبالت: أمريكا ملتزمة 
غزة/ االستقالل:بضمان أمن »إسرائيل«

أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة 
اإلس���المية )حماس(، أن حركة "فتح" أفشلت جهود مصر 
ف���ي إتمام المصالحة الداخلي���ة، وأعاقت التوصل التفاق 

ُينهي االنقسام القائم منذ العام 2007.
وق���ال بدران، في تصريح له، إن "جوالت المصالحة األخيرة 
التي قادتها مصر اصطدمت منذ بدايتها بموقف سلبي 
م���ن قبل حركة فتح، وكان واضح���ًا للجميع رفض الحركة 

التي يتزعمها الرئيس محمود عباس للجهود المصرية".
وأوضح أن حركة "فتح" كانت مترددة بش���أن دعم التحرك 

المصري ال���ذي ُبذل خالل األس���ابيع األخي���رة، ورفضها 
الصريح تلبية دعوة القاهرة لزيارة أراضيها وإجراء لقاءات 
لمناقش���ة ملفات المصالحة الداخلية، والبحث عن حلول 
لها، كان يؤك���د تعطيلها وعرقلتها ألي تحرك يقود نحو 

الوحدة الوطنية.
وذكر ب���دران أن موقف حركته ثابت م���ن المصالحة، وأن 
حم���اس مّتفقة مع مختلف القوى الفلس���طينية الفاعلة 
بمبدأ الش���راكة لل���كل الفلس���طيني، وأساس���ه االلتزام 

باتفاقية 2011 واجتماع بيروت يناير 2017.
 وحتى اللحظة فش���لت القاهرة في إحراز أي تقدم بملف 

المصالح���ة الداخلية بين "حم���اس" و"فتح"، في حين عاد 
مسلسل تبادل االتهامات بين الحركتين يتصّدر المشهد 
الفلس���طيني، بعد أن كانت المصالحة قبل عيد األضحى 
قاب قوس���ين أو أدنى، بحس���ب ما صرح به مسؤولون من 

الفصائل شاركوا في اجتماعات القاهرة األخيرة.
وفي ملف التهدئة مع "إسرائيل" الذي تتوّسط فيه مصر، 
أكد بدران أن كس���ر الحصار المفروض على قطاع غزة هو 
مطلب وطني، وحركته تواصل تحركها السياسي مع كل 
األطراف المعنّية إلنجاز هذا المطلب لينعم أهل غزة بحياة 

كريمة.

حماس: سنجبر االحتالل على االستجابة لمطالب شعبنا بغزة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
 املحكمة ال�سرعية يف غزة

  الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
 صادر عن محكمة غزة الشرعية 

الي المدعى عليه/ اكرم ايمن س���عيد الطيب من غزة و س���كانها سابقا 
و مجه���ول مح���ل االقامة االن في الجزائر يقتض���ي حضورك الى هذه 
المحكمة يوم االربعاء الموافق 2018/10/10م الساعة التاسعة صباحا 
وذل���ك للنظر في القضية اس���اس 2018/749م بخصوص دعوى قطع 
نفقة ولد و المقامة عليك من قبل والدك المدعي/ ايمن س���عيد عايش 
الطيب من غزة و س���كان غزة النص���ر و ان لم تحضر في الوقت المعين 
يجر بحقك المقتضى الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب االصول وحرر 

في 2018/9/6م.

   قا�سي غزة ال�سرعي

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
جمل�س الق�ساء االعلى

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة

في القضية الحقوقية رقم 2018/387م
المدعى/ رائد محمود عبد الله عبيد

عنوانه: جباليا- مشروع العلمي- بالقرب من دوار نصار.
وكيله عالء الدين عبيد- محامي

المدعى عليه/ اسامة رمضان محمد عبيد.
عنوان���ه/: ابراج الش���يخ زايد- البرج رق���م)22( الطابق الخامس الش���قة 

الشمالية- و مجهول محل االقامة حاليا.
نوع الدعوة/ حقوق

قيمة الدعوة )1025( الف و خمسة و عشرون دوالر امريكي
      مذكرة حضور في الدعوة رقم )2018/387( 

الى المدعى عليه المذكور المجهول محل االقامة حاليا بما ان المدعى قد 
اقام عليك الدعوة رقم )2018/387( لدى محكمة صلح شمال غزة يطالبك 
فيها بدفع مبلغ وقدره)1025( الف و خمس���ة و عش���رون دوالرًا امريكيًا 
اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظة لك نسخة عنها لدى 
قلم محكمة صلح شمال غزة الموقرة لذلك يقتضي عليك ان تحضر الى 
هذه المحكمة للرد على دعواه و المعين لها جلسة االثنين 2018/9/24م 
كما يقتضى علي���ك ان تودع قلم هذه المحكم���ة ردك التحريري خالل 
ثالثين يوما من تاريخ تبلغك هذا االعالن و ان ترسل نسخة للمدعي على 
عنوانه وليكن معلوما لديك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي ان يسير 

في دعواه ويجوز اصدار الحكم بحقك حال غيابك باعتبار انك حاضر .
تحريرا في  /2018/7

 رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة 
تنبي���ه: اذا كنت تس���لم باالدعاء يجب عليك ان تدف���ع مال المدعي الى 
المحكمة مع مصاريف الدعوى إجتنابًا لتنفيذ االمر الذي قد صدر بحبسك 

او بالحجز على اموالك او باألمرين معا .

واشنطن/ االستقالل
طال���ب 10 م���ن أعض���اء الكونغ���رس األميركي وزي���ر الخارجية 
األميركي بضرورة اس���تمرار دعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين "األونروا" كون الوكالة ش�كلت بقرار أممي وال يحق 

الحد تفكيكها.
ووقع هؤالء األعضاء على رس���الة موجهة إلى "ترمب" مفادها بأن 
توق���ف إدارته عن تمويل "األونروا" قد يؤدي إلى أزمة إنس���انية 

ويتسبب في تدهور أمني.
وأوضحت وس���ائل إع���الم عالمية، أن الرس���الة طالبت 
"ترم���ب" بضرورة مراجعة قراره باعتباره قرار كارثي على 
مصير أكثر من 5 ماليين الجئ فلس���طيني في منطقة 

الشرق األوسط.

رام الله/ االستقالل: 
أك���دت وزارة التربية والتعليم العالي امس الس���بت، 
أن "إس���رائيل" تقوم بش���كل مكث���ف بحمل���ة ترويع 
متصاعدة ض���د المانحين لقط���اع التعليم؛ وذلك عبر 
إخافتهم وترهيبهم المس���تمر والتلوي���ح أحيانًا بأن 
بعض النشاطات التي يشاركون بها قد تكون "معادية 
للس���امية" ومنعهم من المش���اركة ف���ي العديد من 
النش���اطات األخرى التي تنظمها الوزارة بحجة إعالنها 
ع���ن بعض المناطق التي تقام فيها تلك النش���اطات 

مناطق عسكرية مغلقة كالخان األحمر وغيرها.
وأوضح���ت الوزارة في بي���ان لها وصل " االس���تقالل" 
اإلخبارية نس���خة عنه، أن ه���ذا األمر يأتي ضمن حملة 
ممنهج���ة تش���نها حكوم���ة االحتالل عل���ى التعليم 
الفلس���طيني وتس���تهدف م���ن خالله���ا المدارس 
والجامعات والطلب���ة، إضافًة إلى أس���رلة التعليم في 
القدس ومحاصرته في البل���دة القديمة بالخليل وفي 
غزة، واقتط���اع أجزاء من بعض الم���دارس والجامعات 
الستخدامها ألغراض عس���كرية أو استيطانية ووقف 

بناء المدارس في المناطق المهمش���ة وتلك المسماة 
"ج".

وأك���دت "التربية" رفضها القاطع لسياس���ة الترهيب 
هذه وما يرش���ح عنها م���ن تصرف���ات عدوانية تجاه 
المانحين واخت���الق األكاذيب واالفت���راءات؛ بمحاولة 
االدعاء بأن النش���اطات "معادية للسامية" حتى يكون 
هذا االدعاء وفق "التربية" بمثابة األكثر إخافة للجميع، 
وذلك بغرض دفع المانحين للعزوف عن المشاركة في 

النشاطات التربوية المختلفة.
وشددت الوزارة على التزامها بقرارات الشرعية الدولية 
بم���ا يش���مل توقيعها عل���ى اتفاقية حق���وق الطفل 
وبروتوك���ول الم���دارس اآلمن���ة، وأن رفض إس���رائيل 
التوقيع على ذات البرتوك���ول ليؤكد على أنها الجهة 

المعتدية.
وأف���ادت "التربي���ة" أن اقتحام الجامع���ات والمدارس 
واعتق���ال وقتل الطلبة األبرياء واس���تصدار عش���رات 
الق���رارات لهدم الم���دارس وممارس���ة التنكيل بحق 
التعلي���م ف���ي الق���دس، والضغ���ط تج���اه األس���رلة 

واس���تهداف المعلم والمنهاج الفلسطيني؛ يكشف 
وجه االحتالل البش���ع، وبالتالي ال يستطيع أن يتشدق 
هذا االحتالل بالديمقراطية وحقوق اإلنس���ان ويلعب 

دور الضحية أمام دول العالم.
ودع����ت الوزارة المانحين إلى عدم التردد في المش����اركة 
بكامل النش����اطات، وض����رورة رفضه����م لتصاعد الظلم 
المستمر الذي تمارسه "إسرائيل"، داعيًة برلمانات الدول 
المانحة إلدانة ومحاصرة االحتالل واالس����تمرار في دعم 
التعليم الفلس����طيني ومواجهة األس����رلة في القدس، 
ورفض المحاوالت اليائسة لتجريم التعليم الفلسطيني 

ووصفه بادعاءات باطلة بحثًا عن الترهيب والترويع.
وعبرت ال���وزارة عن قناعتها بأن التعليم بات يش���كل 
وجع���ًا لالحت���الل ومنظومًة مؤلمة ل���ه؛ خاصًة في ظل 
النجاح���ات الدولية الت���ي يحققها؛ وزيادة الش���غف 
الفلس���طيني لدعم التعليم بكل أبعاده وبناء مدارس 
التحدي في المناطق المهددة وارتفاع وتيرته المقاومة 
في وجه االحتالل ومس���اعيه ألسرلة التعليم تمهيدًا 

لإلجهاز عليه.

التربية: »إسرائيل« تمارس الترويع بحق المانحين للتعليم

أعضاء كونجرس يطالبون »ترمب« 
بضرورة استمرار دعم »األونروا«

رام الله / االستقالل:
حذر المكت���ب الوطني للدفاع عن األرض 
ومقاومة االس���تيطان يوم أمس السبت، 
من أن قرار المحكمة "اإلسرائيلية" بهدم 
قرية الخان األحمر ش���رق مدينة القدس 
المحتلة قد يطال عمليات هدم عشرات 
المنش���آت الزراعي���ة التابع���ة للتجمع، 

معتبرًا إياه جريمة بمعنى الكلمة.
واوض���ح المكت���ب الوطن���ي للمقاوم���ة 
االس���تيطان في تقريره األس���بوعي، أن 
تنفيذ س���لطات االحتالل قرار المحكمة 
"اإلس���رائيلية" بهدم قرية الخان االحمر 
قد يطال عمليات ه���دم أخرى بالمكان، 
مش���يرًا إل���ى أن ق���رار اله���دم يتزامن 
مع ذك���رى توقي���ع اتفاق أوس���لو التي 
وقعت بين "إس���رائيل" ومنظمة التحرير 

الفلسطينية.
ويس���كن قرية الخ���ان األحم���ر الواقعة 
ش���رقي الق���دس المحتل���ة 41 عائل���ة 
فلسطينية، وبها مدرسة اشتهرت كثيًرا 
باس���م »مدرس���ة اإلطارات« الت���ي بناها 
اإليطاليون، ثم توسعت بدعم من االتحاد 
األوروبي،  وتضم قرابة 180طالبًا وطالبة 
وتخدم خمسة تجمعات بدوية قريبة من 

الخان األحمر.
وعن ممارس���ات الضغ���ط والمضايقات 
م���ن قب���ل االحتالل، ج���اء ف���ي التقرير 
أن المضايق���ات بدأت ع���ام 1977 على 
الس���كان قري���ة الخان االحم���ر عند بناء 
مس���توطنة معاليه أدومي���م، وفي عام 
2000 تضاعف���ت المضايق���ات، ثم في 
2010 ص���در قرار بهدم كل المنش���آت 
في القرية، وفي مايو/أيار 2018 صدقت 

المحكم���ة العلي���ا "اإلس���رائيلية" على 
أمر اله���دم، وف���ي 4 يوليو/تموز 2018 
حاصرت سلطات االحتالل القرية واليوم 

يهدد بهدم القرية وترحيل سكانها.
وأوض���ح أن س���كان التجم���ع يقاومون 
مخطط االحتالل بهدم القرية لترحيلهم 
إل���ى منطق���ة النويعم���ة ق���رب أريحا، 
مؤك���دًا ان ما يجري في منطقة ش���رقي 
الق���دس هي محاول���ة لتنفيذ المخطط 
 E1 االس���تيطاني الكبير المعروف باسم
لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة 
القدس المحتلة وتوسيع حدود المدينة 

على حساب الفلسطينيين.
ويواص���ل س���كان القري���ة االعتص���ام 
المفت���وح، احتجاًجا على ق���رار محكمة 
العليا "اإلسرائيلية" إخالء وهدم القرية، 
والتصدي لتهجير سكان "الخان األحمر"، 
وس���ط دع���وات فلس���طينية للتواج���د 

الدائم في القرية لحماية السكان ودعم 
صمودهم، وإلفشال مخططات االحتالل 

بحق القرية.
 قري���ة الولجة 

َّ
وأش���ار التقري���ر إل���ى أن

جنوب غرب القدس تتعرض العتداءات 
إسرائيلية متكررة.

وفي سياق الهجمة على الولجة، هدمت 
ق���وات االحتالل عش���رات م���ن المنازل 
واالستيالء على مس���احات شاسعة من 
أراض���ي المواطنين، وأصدرت س���لطات 
االحت���الل قرارا يتضم���ن مخططا إلقامة 
)4700( وحدة اس���تيطانية على أراضي 

القرية.
وبحسب التقرير، صادقت بلدية االحتالل 
في مدينة القدس، عل���ى بناء 75 وحدة 
استيطانية لإلسرائيليين، في بلدة بيت 
حنينا الفلسطينية، شرقي القدس، في 
س���ابقة هي األولى من نوعها، على أرض 

بمساحة 11 دونما، ووفقا للمخطط ستتم 
إقامة ثمانية مبان عليها.

في الس���ياق، رصد التقري���ر انتهاكات 
واسعة خالل األسبوع بحق سكان مدينة 
القدس ونابل���س والخليل وقلقيلية من 
قبل االحتالل والمس���توطنين، وتتمحور 
االعتداءات في هدم البيوت والمنش���آت 
الصناعي���ة واالعت���داء عل���ى األراض���ي 
المواطني���ن والس���يطرة عليه���ا بحجج 

واهية.
وطالب المكتب الوطني للدفاع عن االرض 
ومقاوم���ة االس���تيطان المجتمع الدولي 
ممارس���ة الضغط على حكومة االحتالل 
لمنعها م���ن تنفيذ جريم���ة "التطهير 
العرق���ي" بحق أبناء قري���ة الخان األحمر، 
داعيًا المحكمة الجنائية الدولية للتحرك 
وفتح تحقيق رسمي في جرائم االحتالل 

والمستوطنين المتواصلة.

تقرير: انتهاكات مروعة في الضفة المحتلة والخان األحمر

بروكسل/ االستقالل :
دعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي، فيديريكا موغيريني، 
السلطات اإلسرائيلية إلى إعادة النظر في قرار هدم قرية الخان األحمر الواقعة 

شرق القدس المحتلة.
وأش���ارت موغيريني إلى أن عواقب تدمير القرية واس���تبدالها بمس���توطنات 
س���يؤدي إلى تش���ريد الس���كان واألطفال خاصة، وتهديد إيجاد حل س���لمي 

وسياسي وفق حل الدولتين.
وقالت موغيريني في بيان صحفي، على الموقع اإللكتروني للمفوضية األوروبية 
للشؤون الخارجية، "رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية االلتماسات المقدمة من 
سكان الخان األحمر وسمحت للسلطات اإلس���رائيلية بالمضي قدما في خطط 

الهدم. "
وأضافت فيديريكا موغيريني، "وكما أكدنا مرارا، فإن عواقب هدم هذا المجتمع 
وتش���ريد س���كانه، بمن فيهم األطفال، رغما عن إرادتهم، ستكون خطيرة جدًا 

وستهدد بشكل جدي جدوى حل الدولتين وتقوض آفاق السالم."
وتابعت "يدعو االتحاد األوروبي السلطات اإلسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها 

بهدم الخان األحمر."
يذك���ر أن محكمة االحتالل أخذت قرارا به���دم قرية الخان األحمر في مايو/ أيار 

الماضي.
وتس���عى حكومة االحتالل للش���روع بعملية الهدم وبناء مستوطنات جديدة، 

ويقطن قرية الخان األحمر 181 فردا يعيشون في 40 مسكنا.

االتحاد األوروبي يحذر 
من هدم »الخان األحمر«

القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت سلطات االحتالل، فرض طوق عسكري على الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءا 

من يوم أمس، وحتى يوم الثالثاء القادم، بذريعة األعياد اليهودية.
وبحس���ب بيان لالحتالل، فأنه س���يتم فرض الطوق بذريعة »عيد رأس السنة 
اليهودية« منذ  يوم أمس )8 أيلول/ س���بتمبر( وحت���ى منتصف ليل الثالثاء/ 
األربعاء )11 أيلول(. ومنذ منتصف ليل االثنين/ الثالثاء )17 أيلول(، س���يفرض 
الطوق مجددا وس���يتم رفعه في منتصف ليل األربع���اء/ الخميس )19 أيلول( 

بذريعة ما يسمى ب�«عيد الغفران«.
وس���يفرض الطوق ايضا من منتصف ليل السبت/ األحد )22 أيلول( وحتى يوم 

االثنين األول من تشرين أول/ أكتوبر، بذريعة ما يسمى ب�«عيد العرش«.
وقال جيش االحتالل في بيانه: »س���يتم )خالل األيام المذكورة( حظر دخول أو 
خروج الفلس���طينيين من وإلى الضفة الغربية أو عن طريق معابر غزة، باإلضافة 

إلى منع حملة التصاريح من دخول »اسرائيل.«

بحجة األعياد
طوق عسكري على الضفة 

وغزة حتى الثالثاء



22األحد    ذو الحجة         هـ   سبتمبر         م 22 2222 222

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الق�سائية

ديوان الق�ساء ال�سرعي
 املحكمة ال�سرعية يف غزة

  الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
 صادر عن محكمة غزة الشرعية 

الي المدعى عليه/ اكرم ايمن س���عيد الطيب من غزة و س���كانها سابقا 
و مجه���ول مح���ل االقامة االن في الجزائر يقتض���ي حضورك الى هذه 
المحكمة يوم االربعاء الموافق 2018/10/10م الساعة التاسعة صباحا 
وذل���ك للنظر في القضية اس���اس 2018/749م بخصوص دعوى قطع 
نفقة ولد و المقامة عليك من قبل والدك المدعي/ ايمن س���عيد عايش 
الطيب من غزة و س���كان غزة النص���ر و ان لم تحضر في الوقت المعين 
يجر بحقك المقتضى الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب االصول وحرر 

في 2018/9/6م.

   قا�سي غزة ال�سرعي

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
جمل�س الق�ساء االعلى

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة

في القضية الحقوقية رقم 2018/387م
المدعى/ رائد محمود عبد الله عبيد

عنوانه: جباليا- مشروع العلمي- بالقرب من دوار نصار.
وكيله عالء الدين عبيد- محامي

المدعى عليه/ اسامة رمضان محمد عبيد.
عنوان���ه/: ابراج الش���يخ زايد- البرج رق���م)22( الطابق الخامس الش���قة 

الشمالية- و مجهول محل االقامة حاليا.
نوع الدعوة/ حقوق

قيمة الدعوة )1025( الف و خمسة و عشرون دوالر امريكي
      مذكرة حضور في الدعوة رقم )2018/387( 

الى المدعى عليه المذكور المجهول محل االقامة حاليا بما ان المدعى قد 
اقام عليك الدعوة رقم )2018/387( لدى محكمة صلح شمال غزة يطالبك 
فيها بدفع مبلغ وقدره)1025( الف و خمس���ة و عش���رون دوالرًا امريكيًا 
اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظة لك نسخة عنها لدى 
قلم محكمة صلح شمال غزة الموقرة لذلك يقتضي عليك ان تحضر الى 
هذه المحكمة للرد على دعواه و المعين لها جلسة االثنين 2018/9/24م 
كما يقتضى علي���ك ان تودع قلم هذه المحكم���ة ردك التحريري خالل 
ثالثين يوما من تاريخ تبلغك هذا االعالن و ان ترسل نسخة للمدعي على 
عنوانه وليكن معلوما لديك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي ان يسير 

في دعواه ويجوز اصدار الحكم بحقك حال غيابك باعتبار انك حاضر .
تحريرا في  /2018/7

 رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة 
تنبي���ه: اذا كنت تس���لم باالدعاء يجب عليك ان تدف���ع مال المدعي الى 
المحكمة مع مصاريف الدعوى إجتنابًا لتنفيذ االمر الذي قد صدر بحبسك 

او بالحجز على اموالك او باألمرين معا .

واشنطن/ االستقالل
طال���ب 10 م���ن أعض���اء الكونغ���رس األميركي وزي���ر الخارجية 
األميركي بضرورة اس���تمرار دعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين "األونروا" كون الوكالة ش�كلت بقرار أممي وال يحق 

الحد تفكيكها.
ووقع هؤالء األعضاء على رس���الة موجهة إلى "ترمب" مفادها بأن 
توق���ف إدارته عن تمويل "األونروا" قد يؤدي إلى أزمة إنس���انية 

ويتسبب في تدهور أمني.
وأوضحت وس���ائل إع���الم عالمية، أن الرس���الة طالبت 
"ترم���ب" بضرورة مراجعة قراره باعتباره قرار كارثي على 
مصير أكثر من 5 ماليين الجئ فلس���طيني في منطقة 

الشرق األوسط.

رام الله/ االستقالل: 
أك���دت وزارة التربية والتعليم العالي امس الس���بت، 
أن "إس���رائيل" تقوم بش���كل مكث���ف بحمل���ة ترويع 
متصاعدة ض���د المانحين لقط���اع التعليم؛ وذلك عبر 
إخافتهم وترهيبهم المس���تمر والتلوي���ح أحيانًا بأن 
بعض النشاطات التي يشاركون بها قد تكون "معادية 
للس���امية" ومنعهم من المش���اركة ف���ي العديد من 
النش���اطات األخرى التي تنظمها الوزارة بحجة إعالنها 
ع���ن بعض المناطق التي تقام فيها تلك النش���اطات 

مناطق عسكرية مغلقة كالخان األحمر وغيرها.
وأوضح���ت الوزارة في بي���ان لها وصل " االس���تقالل" 
اإلخبارية نس���خة عنه، أن ه���ذا األمر يأتي ضمن حملة 
ممنهج���ة تش���نها حكوم���ة االحتالل عل���ى التعليم 
الفلس���طيني وتس���تهدف م���ن خالله���ا المدارس 
والجامعات والطلب���ة، إضافًة إلى أس���رلة التعليم في 
القدس ومحاصرته في البل���دة القديمة بالخليل وفي 
غزة، واقتط���اع أجزاء من بعض الم���دارس والجامعات 
الستخدامها ألغراض عس���كرية أو استيطانية ووقف 

بناء المدارس في المناطق المهمش���ة وتلك المسماة 
"ج".

وأك���دت "التربية" رفضها القاطع لسياس���ة الترهيب 
هذه وما يرش���ح عنها م���ن تصرف���ات عدوانية تجاه 
المانحين واخت���الق األكاذيب واالفت���راءات؛ بمحاولة 
االدعاء بأن النش���اطات "معادية للسامية" حتى يكون 
هذا االدعاء وفق "التربية" بمثابة األكثر إخافة للجميع، 
وذلك بغرض دفع المانحين للعزوف عن المشاركة في 

النشاطات التربوية المختلفة.
وشددت الوزارة على التزامها بقرارات الشرعية الدولية 
بم���ا يش���مل توقيعها عل���ى اتفاقية حق���وق الطفل 
وبروتوك���ول الم���دارس اآلمن���ة، وأن رفض إس���رائيل 
التوقيع على ذات البرتوك���ول ليؤكد على أنها الجهة 

المعتدية.
وأف���ادت "التربي���ة" أن اقتحام الجامع���ات والمدارس 
واعتق���ال وقتل الطلبة األبرياء واس���تصدار عش���رات 
الق���رارات لهدم الم���دارس وممارس���ة التنكيل بحق 
التعلي���م ف���ي الق���دس، والضغ���ط تج���اه األس���رلة 

واس���تهداف المعلم والمنهاج الفلسطيني؛ يكشف 
وجه االحتالل البش���ع، وبالتالي ال يستطيع أن يتشدق 
هذا االحتالل بالديمقراطية وحقوق اإلنس���ان ويلعب 

دور الضحية أمام دول العالم.
ودع����ت الوزارة المانحين إلى عدم التردد في المش����اركة 
بكامل النش����اطات، وض����رورة رفضه����م لتصاعد الظلم 
المستمر الذي تمارسه "إسرائيل"، داعيًة برلمانات الدول 
المانحة إلدانة ومحاصرة االحتالل واالس����تمرار في دعم 
التعليم الفلس����طيني ومواجهة األس����رلة في القدس، 
ورفض المحاوالت اليائسة لتجريم التعليم الفلسطيني 

ووصفه بادعاءات باطلة بحثًا عن الترهيب والترويع.
وعبرت ال���وزارة عن قناعتها بأن التعليم بات يش���كل 
وجع���ًا لالحت���الل ومنظومًة مؤلمة ل���ه؛ خاصًة في ظل 
النجاح���ات الدولية الت���ي يحققها؛ وزيادة الش���غف 
الفلس���طيني لدعم التعليم بكل أبعاده وبناء مدارس 
التحدي في المناطق المهددة وارتفاع وتيرته المقاومة 
في وجه االحتالل ومس���اعيه ألسرلة التعليم تمهيدًا 

لإلجهاز عليه.

التربية: »إسرائيل« تمارس الترويع بحق المانحين للتعليم

أعضاء كونجرس يطالبون »ترمب« 
بضرورة استمرار دعم »األونروا«

رام الله / االستقالل:
حذر المكت���ب الوطني للدفاع عن األرض 
ومقاومة االس���تيطان يوم أمس السبت، 
من أن قرار المحكمة "اإلسرائيلية" بهدم 
قرية الخان األحمر ش���رق مدينة القدس 
المحتلة قد يطال عمليات هدم عشرات 
المنش���آت الزراعي���ة التابع���ة للتجمع، 

معتبرًا إياه جريمة بمعنى الكلمة.
واوض���ح المكت���ب الوطن���ي للمقاوم���ة 
االس���تيطان في تقريره األس���بوعي، أن 
تنفيذ س���لطات االحتالل قرار المحكمة 
"اإلس���رائيلية" بهدم قرية الخان االحمر 
قد يطال عمليات ه���دم أخرى بالمكان، 
مش���يرًا إل���ى أن ق���رار اله���دم يتزامن 
مع ذك���رى توقي���ع اتفاق أوس���لو التي 
وقعت بين "إس���رائيل" ومنظمة التحرير 

الفلسطينية.
ويس���كن قرية الخ���ان األحم���ر الواقعة 
ش���رقي الق���دس المحتل���ة 41 عائل���ة 
فلسطينية، وبها مدرسة اشتهرت كثيًرا 
باس���م »مدرس���ة اإلطارات« الت���ي بناها 
اإليطاليون، ثم توسعت بدعم من االتحاد 
األوروبي،  وتضم قرابة 180طالبًا وطالبة 
وتخدم خمسة تجمعات بدوية قريبة من 

الخان األحمر.
وعن ممارس���ات الضغ���ط والمضايقات 
م���ن قب���ل االحتالل، ج���اء ف���ي التقرير 
أن المضايق���ات بدأت ع���ام 1977 على 
الس���كان قري���ة الخان االحم���ر عند بناء 
مس���توطنة معاليه أدومي���م، وفي عام 
2000 تضاعف���ت المضايق���ات، ثم في 
2010 ص���در قرار بهدم كل المنش���آت 
في القرية، وفي مايو/أيار 2018 صدقت 

المحكم���ة العلي���ا "اإلس���رائيلية" على 
أمر اله���دم، وف���ي 4 يوليو/تموز 2018 
حاصرت سلطات االحتالل القرية واليوم 

يهدد بهدم القرية وترحيل سكانها.
وأوض���ح أن س���كان التجم���ع يقاومون 
مخطط االحتالل بهدم القرية لترحيلهم 
إل���ى منطق���ة النويعم���ة ق���رب أريحا، 
مؤك���دًا ان ما يجري في منطقة ش���رقي 
الق���دس هي محاول���ة لتنفيذ المخطط 
 E1 االس���تيطاني الكبير المعروف باسم
لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة 
القدس المحتلة وتوسيع حدود المدينة 

على حساب الفلسطينيين.
ويواص���ل س���كان القري���ة االعتص���ام 
المفت���وح، احتجاًجا على ق���رار محكمة 
العليا "اإلسرائيلية" إخالء وهدم القرية، 
والتصدي لتهجير سكان "الخان األحمر"، 
وس���ط دع���وات فلس���طينية للتواج���د 

الدائم في القرية لحماية السكان ودعم 
صمودهم، وإلفشال مخططات االحتالل 

بحق القرية.
 قري���ة الولجة 

َّ
وأش���ار التقري���ر إل���ى أن

جنوب غرب القدس تتعرض العتداءات 
إسرائيلية متكررة.

وفي سياق الهجمة على الولجة، هدمت 
ق���وات االحتالل عش���رات م���ن المنازل 
واالستيالء على مس���احات شاسعة من 
أراض���ي المواطنين، وأصدرت س���لطات 
االحت���الل قرارا يتضم���ن مخططا إلقامة 
)4700( وحدة اس���تيطانية على أراضي 

القرية.
وبحسب التقرير، صادقت بلدية االحتالل 
في مدينة القدس، عل���ى بناء 75 وحدة 
استيطانية لإلسرائيليين، في بلدة بيت 
حنينا الفلسطينية، شرقي القدس، في 
س���ابقة هي األولى من نوعها، على أرض 

بمساحة 11 دونما، ووفقا للمخطط ستتم 
إقامة ثمانية مبان عليها.

في الس���ياق، رصد التقري���ر انتهاكات 
واسعة خالل األسبوع بحق سكان مدينة 
القدس ونابل���س والخليل وقلقيلية من 
قبل االحتالل والمس���توطنين، وتتمحور 
االعتداءات في هدم البيوت والمنش���آت 
الصناعي���ة واالعت���داء عل���ى األراض���ي 
المواطني���ن والس���يطرة عليه���ا بحجج 

واهية.
وطالب المكتب الوطني للدفاع عن االرض 
ومقاوم���ة االس���تيطان المجتمع الدولي 
ممارس���ة الضغط على حكومة االحتالل 
لمنعها م���ن تنفيذ جريم���ة "التطهير 
العرق���ي" بحق أبناء قري���ة الخان األحمر، 
داعيًا المحكمة الجنائية الدولية للتحرك 
وفتح تحقيق رسمي في جرائم االحتالل 

والمستوطنين المتواصلة.

تقرير: انتهاكات مروعة في الضفة المحتلة والخان األحمر

بروكسل/ االستقالل :
دعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي، فيديريكا موغيريني، 
السلطات اإلسرائيلية إلى إعادة النظر في قرار هدم قرية الخان األحمر الواقعة 

شرق القدس المحتلة.
وأش���ارت موغيريني إلى أن عواقب تدمير القرية واس���تبدالها بمس���توطنات 
س���يؤدي إلى تش���ريد الس���كان واألطفال خاصة، وتهديد إيجاد حل س���لمي 

وسياسي وفق حل الدولتين.
وقالت موغيريني في بيان صحفي، على الموقع اإللكتروني للمفوضية األوروبية 
للشؤون الخارجية، "رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية االلتماسات المقدمة من 
سكان الخان األحمر وسمحت للسلطات اإلس���رائيلية بالمضي قدما في خطط 

الهدم. "
وأضافت فيديريكا موغيريني، "وكما أكدنا مرارا، فإن عواقب هدم هذا المجتمع 
وتش���ريد س���كانه، بمن فيهم األطفال، رغما عن إرادتهم، ستكون خطيرة جدًا 

وستهدد بشكل جدي جدوى حل الدولتين وتقوض آفاق السالم."
وتابعت "يدعو االتحاد األوروبي السلطات اإلسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها 

بهدم الخان األحمر."
يذك���ر أن محكمة االحتالل أخذت قرارا به���دم قرية الخان األحمر في مايو/ أيار 

الماضي.
وتس���عى حكومة االحتالل للش���روع بعملية الهدم وبناء مستوطنات جديدة، 

ويقطن قرية الخان األحمر 181 فردا يعيشون في 40 مسكنا.

االتحاد األوروبي يحذر 
من هدم »الخان األحمر«

القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت سلطات االحتالل، فرض طوق عسكري على الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءا 

من يوم أمس، وحتى يوم الثالثاء القادم، بذريعة األعياد اليهودية.
وبحس���ب بيان لالحتالل، فأنه س���يتم فرض الطوق بذريعة »عيد رأس السنة 
اليهودية« منذ  يوم أمس )8 أيلول/ س���بتمبر( وحت���ى منتصف ليل الثالثاء/ 
األربعاء )11 أيلول(. ومنذ منتصف ليل االثنين/ الثالثاء )17 أيلول(، س���يفرض 
الطوق مجددا وس���يتم رفعه في منتصف ليل األربع���اء/ الخميس )19 أيلول( 

بذريعة ما يسمى ب�«عيد الغفران«.
وس���يفرض الطوق ايضا من منتصف ليل السبت/ األحد )22 أيلول( وحتى يوم 

االثنين األول من تشرين أول/ أكتوبر، بذريعة ما يسمى ب�«عيد العرش«.
وقال جيش االحتالل في بيانه: »س���يتم )خالل األيام المذكورة( حظر دخول أو 
خروج الفلس���طينيين من وإلى الضفة الغربية أو عن طريق معابر غزة، باإلضافة 

إلى منع حملة التصاريح من دخول »اسرائيل.«

بحجة األعياد
طوق عسكري على الضفة 

وغزة حتى الثالثاء
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )740 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
رش���اد احمد عودة السيد من سكان غزة هوية رقم 920865193 بصفته 

وكيال عن: فايزة أحمد عودة السيد 
بموجب وكالة رقم: 504201713 / 2017 الصادرة عن السعودية

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 725 قسيمة 277 المدينة غزة الدرج

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

6/ 9/ 2018م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة   بني �سهيال ال�سرعية البتدائية

إعالن وراثة  صادر عن
 محكمة بني سهيال الشرعية 

تق���دم لمحكمة  بني س���هيال  مضبط���ة موقعة من مخت���ار عائلة أبو 
مصطفى مؤرخة في 2018/8/18 تتضمن أن : جميعة حس���ن حسين 
أبو مصطفى المشهورة الحاج يوس���ف من السبع وسكان رفح توفيت 
الى رحمته تعالى بتاريخ 2018/8/18 وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي 
في ش���قيقتيها كاملة ورايقة وفي اوالد عمه���ا المتوفي قبلها محمد 
بن حس���ين ابو مصطفى وهم س���الم وابراهيم وعبد الله فقط وال وارث 
للمتوفى سوى من ذكر وليس له وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار 
توفوا حال حياته وترك���وا ورثة فمن له حق االعتراض مراجعة محكمة 
بني سهيال  الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

وحرر في يوم الخميس 26 ذو الحجة 1439ه� وفق 2018/9/6م

قا�سي حمكمة  بني �سهيال  ال�سرعية 
زياد عبد احلميد اأبو احلاج 

غزة/ خالد اشتيوي:
أعلنت هيئ���ة الحراك الوطني الفلس���طيني 
لكس���ر الحصار، اطالق الحراك البحري السابع 
يوم غٍد االثنين، في تمام الساعة الرابعة عصرًا 
عند اقرب نقطة من الحدود الش���مالية لقطاع 

غزة.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي نظمته الهيئة، 
داخ���ل ميناء غ���زة، صباح أمس الس���بت، في 
ظل اس���تمرار بط���ش االحت���الل والمؤامرات 
تس���تهدف عدال���ة القضية الفلس���طينية 

لطمس معالمها.
وأكد ادهم أبو س���لمية، رئيس هيئة الحراك، 
مواصلة الفعاليات برا وبحرا حتى كسر الحصار 
عن قطاع غزة والمس���تمر منذ 12عاما، مؤكدا 
رفض أي التفاف على مطالب الشعب وابرزها 

كس���ر الحصار وانشاء ممر مائي لغزة يربطها 
بدول العالم.

وق���ال في المؤتم���ر: "نعلن انطالق عش���رات 
القوارب المزينة بأعالم فلسطين وهي تحمل 
المتضررين من الحصار نحو الحدود الشمالية"، 
محذرًا  من اس���تمرار الحص���ار المفروض على 
القطاع مضيفا "غزة م���ا زالت ضحية االرهاب 

والعدوان المتواصل في كل اتجاه".
واعتبر أن الحصار المف���روض على قطاع غزة، 
يعد جريمة يعاقب عليها القانون وتتنافى مع 
األخالقيات اإلنسانية والمبادئ العامة، محذرًا 
من استمراره وذلك الن صبر شعبنا لن يطول، 
وألن سنوات الحصار راكمت ما يكفي إلشعال 

بركان  وقذف حممه في وجه االحتالل.
وطال���ب رئي���س هيئ���ة الحراك، س���لطة رام 

الله باالنضمام لش���عبها، ورف���ض القبول ألن 
تكون البوابة الرئيس���ة في تصفية القضية 
الفلس���طينية، عبر محاربة شعبنا واستئصال 
مقاومته، محذرا من مغبة اس���تمرار العقوبات 
التي تفرضها الس���لطة عل���ى أهلنا في قطاع 

غزة.
ورفضت الهيئة، مح���اوالت االدارة األمريكية 
لتصفي���ة القضي���ة الفلس���طينية، وخاصة 
قرارها وقف تمويل وكالة الغوث وتش���غيل 
الالجئي���ن، مؤكدة على أن ه���ذا القرار بمثابة 
إعالن حرب على حق���وق الالجئين ولن يكون 
هذا الق���رار إال لعنة على االحتالل الصهيوني 
واإلدارة األمريكية ولن يفت في عضد الشعب 
الفلس���طيني أو ينقص من حقوقه التاريخية 

شيئًا.

تظاهرة بحرية سابعة باتجاه الحدود الشمالية للقطاع يوم غٍد

جانب من املوؤمتر ال�سحفي لهيئة احلراك الوطني الفل�سطيني لك�سر احل�سار بغزة اأم�س         ) ال�ستقالل (

غزة/ االستقالل:
اختتم التجمع اإلعالمي الفلس���طيني، جولة 
الزي���ارات االجتماعية للزمالء الصحفيين في 
قطاع غزة، الذين أّدوا مناسك الحّج لهذا العام 

)2018 -  1439 ه�(.
وق���دم التجمع اإلعالمي، برئاس���ة الصحفي 
رض���وان أب���و جام���وس والوف���د المرافق له، 
التهاني والمب���اركات لجميع الزمالء الحجاج، 
متمنًيا لهم حًجا مبروًرا، وسعًيا مشكوًرا وذنًبا 

مغفوًرا.
وقال الصحفي أبو جام���وس: إن تنظيم هذه 

الجولة تأتي في إطار البرنامج االجتماعي الذي 
ينفذه التجمع لتعزيز أواصر األخوة والتواصل 

مع زمالء المهنة من الصحفيين كافة.
وثمن الدور الكبي���ر الذي يؤديه الصحفيون 
الفلسطينيون في تغطية األحداث، وتدويل 
القضية الفلس���طينية، من خالل تس���ليط 
الض���وء على جرائ���م االحتالل اإلس���رائيلي 
المتواصلة ضد ش���عبنا، والعمل على تعزيز 
الجبه���ة الداخلي���ة في مواجه���ة مختلف 

التحديات.
وأك���د على أن���ه وبالرغ���م مما يتع���رض له 

الصحفيون م���ن انته���اكات خطيرة تهدد 
حياتهم وتعرضهم للخطر الشديد؛ إال أنهم 
سيس���تمرون في بث رس���التهم السامية، 
واالنحياز للحقيقة والحق الفلس���طيني بكل 

بسالة وعزم.
بدورهم أثن���ى الصحفيون عل���ى زيارة وفد 
التجم���ع اإلعالمي، مش���يدين بال���دور الذي 
يؤديه في خدم���ة اإلعالميين والصحفيين، 
والدفاع عن حقوقهم ومساندتهم، والعمل 
على تطوي���ر قدراتهم المهني���ة من خالل 

البرنامج التدريبية التي ينفذها.

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس الوزراء رامي الحم���د الله إننا نفخر بأن معدالت األمية 
في فلسطين هي األدنى في العالم، حيث تشكل نسبة األميين 
فيها للعام 2017 ما نسبته 3.3% من السكان، أكثر من نصفهم 

هم من كبار السن.
وكتب الحمد الله على صفحته الرسمية على )الفيسبوك(، 
يوم أمس السبت، لمناسبة إحياء اليوم الدولي لمحو األمية، 
"لقد أقرين���ا في مواجهة ذل���ك، برامج تعلي���م الكبار في 
كافة محافظ���ات الوطن، وفتحنا صف���وف تعليم لألميين 
من الراش���دين وكبار السن، وأطلقنا االستراتيجية الوطنية 
لتعليم الكبار، التي تعد األولى على مستوى الوطن العربي، 
لتعمل كلها كأدوات فاعلة لخفض معدالت األمية، وتحقيق 

مبدأي التعليم للجميع والتعلم مدى الحياة".
وَأض���اف "نحن ماض���ون في إعم���ال وتحقيق أه���داف التنمية 
المس���تدامة، التي يعد تقدي���م التعليم الجي���د وتوفير فرص 
التعليم لكافة المراح���ل العمرية في صلبها، ويعتبر محو األمية 
وتطوي���ر المه���ارات والقدرات في بالدنا عمال مس���تمرا لتحقيق 
التنمية الفردية والمجتمعية وللتحرر من األمية ومكافحة الفقر 
والبطال���ة، ولتعزيز هويتنا الوطني���ة ومجابهة مخططات اقتالع 

وتهجير شعبنا".
ودع���ا الحمد الله دول العالم للوق���وف في وجه االبتزاز والتهديد 
األميرك���ي، وبلورة عم���ل جماعي مكثف لضمان اس���تدامة عمل 
األونروا في تقديم الخدمات لالجئين الفلس���طينيين في الوطن 
والشتات، خاصًة التعليمية، حيث تخصص الوكالة نحو 54% من 

موازنتها لبرامج التعليم.
وأشارت البيانات الصادرة عن جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، 
لمناس���بة اليوم العالمي لمحو األمية الذي يص���ادف الثامن من 
أيلول، إلى انخفاض كبير في معدل األمية منذ العام 1997، حيث 
بلغ معدل األمية بين الفلس���طينيين 15 عاما فأكثر 13.9% في 
الع���ام 1997 ووصل إلى 3.3% في العام 2017، وهذا االتجاه في 
االنخفاض ينطبق على الجنس���ين، حي���ث انخفض المعدل بين 
الذك���ور من 7.8% في العام 1997 إل���ى 1.7% في العام 2017، 
أما بين اإلناث فقد انخفض من 20.3% إلى 5.0% لنفس الفترة.

الحمد الله: معدالت األمية في 
فلسطين هي األدنى في العالم

القاهرة/ االستقالل:
ثمن رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، الموقف الشجاع 
لجمهورية الباراغواي بإعادة نقل س���فارتها لدى "إسرائيل" 

من مدينة القدس المحتلة إلى "تل أبيب".
وأكد الس���لمي، في برقيات شكر وجهها لرئيس جمهورية 
البارغ���واي ووزير الخارجية ورئيس مجل���س النواب، أن قرار 
القيادة ف���ي الباراغواي العدول عن موقفها الس���ابق وغلق 
س���فارتها لدى قوة االحت���الل في الق���دس، يؤكد عودتها 
لإلجماع الدولي انس���جاًما مع قرارات األمم المتحدة بش���أن 

الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.
واعتب���ر أن تصحيح موقف الباراغواي يتس���ق مع العالقات 
التاريخية بين الش���عب العربي وش���عوب أمريكا الالتينية 
الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 

وعاصمتها القدس.
وقال إن القرار يأتي استجابة للجهود الدبلوماسية العربية 
واإلس���المية الحثيثة، ومن ضمنها جه���ود البرلمان العربي 
الت���ي بدأت بع���د ق���رار اإلدارة األمريكي���ة المرفوض بنقل 
س���فارتها للق���دس، والضغ���وط التي مارس���تها الواليات 
المتحدة األميركي���ة على بعض الدول لتحذو حذوها ضاربًة 
بعرض الحائط اإلجماع الدولي الذي تجلى في قرار الجمعية 
العام���ة لألمم المتحدة بتاريخ 21 ديس���مبر 2017 بش���أن 
المحافظ���ة على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس 

وعدم المساس به.
ودعا الس���لمي، الدول التي نقلت سفارتها لدى )إسرائيل( 
إلى القدس أو تنوي نقل س���فارتها إليها أن تراجع موقفها 
اتساًقا مع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة واالجماع الدولي، 
وحفاًظا عل���ى روابطها ومصالحها مع ال���دول والمجتمعات 
العربية واإلس���المية ب���أن مدينة القدس ج���زء ال يتجزأ من 
األراضي الفلس���طينية المحتلة وفًقا لقرارات مجلس األمن 

الدولي.

»التجمع اإلعالمي« يختتم جولة زيارات الصحفيين الحجاج البرلمان العربي يثمن 
قرار الباراغواي إعادة 
سفارتها لـ »تل أبيب«
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 دولة فل�سطني 
  املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح بغزة.. املوقرة
  في القضية رقم2018/861

 في طلب نشر مستبدل رقم 2018/2108 
المس���تدعي: رامي محمد عودة الش���كري- هوية رقم)926709692( يمثله 
الس���يد: س���امي محمد عودة الش���كري- هوية رقم)800434797( بموجب 
وكالة عامة صادرة من كندا بتاري���خ 20-7-2017م و مصادق عليها من قبل 
المفوضية الفلس���طينية العامة كندا و مصدفة من وزارة الشئون من وزارة 
الش���ئون الخارجية و الشئون القنصلية حسب االصول- غزة التفاح- الزرقاء- 

قرب مسجد الرحمة. 
  وكيله المحامي: مصطفى الدوس- من غزة اول شارع الجالء عمارة عنان المدخل الغربي

المس����تدعى ضده: محمد عالء صبحي محمد الشرفا- غزة الشجاعية المنطقة الصناعية- 
صاحب شركة ون بال سابقا)مجهول محل االقامة(.

نوع الدعوة: حقوق
قيمة الدعوة )1700 دوالر امريكي( الف و سبعمائة دوالر امريكي

 مذكرة حضور بالنشر مستبدل 
في الطلب رقم 2108 / 2018

  المتعلق بالقضية الحقوقية رقم 2018/861
الى المس���تدعى ضده: محمد عالء صبحي محمد الشرفا- غزة الشجاعية المنطقة 
الصناعية- صاحب ش���ركة ون بال س���ابقا)مجهول محل االقام���ة حاليا(. و بما انا 
المس���تدعي المذكور قد  تقدم لدى محكمة صل���ح بغزة القضية المرقومة اعاله 
و موضوعها )حقوق مالية( اس���تنادا إلى ما يدعيه ف���ي الئحة دعواه و نظر ألنك 
مجهول محل االقامة و حس���ب اختصاص محكمة صلح بغزة في نظر هذا الطلب 
و عم���ال بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم2 لس���نة 
2001 وبناءا على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم )2018/2108( 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتضى علي���ك ان تحضر لهذه المحكم���ة يوم)االربع���اء( الموافق 
)2018/10/17م( التاسعة صباحا كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت 

عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرًا.
حرر في 2018/09/06م

     "مع الحرتام"
        رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة
    ال�ستاذ: عمار قنديل

غزة/ خالد اشتيوي:
التحضيرية  اللجن���ة  أعلن���ت 
"لملتق���ى فلس���طين الدولي 
لإلع���الم" أمس، ع���ن انطالق 
ال���ذي  الملتق���ى  فعالي���ات 
واألحد  السبت  يومي  سيعقد 
في 29و30 من الشهر الجاري.

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي 
نظمت���ه اللجن���ة التحضيرية 
للملتق���ى بقاعة الس���الم "أبو 
غزة،  غ���رب مدين���ة  حصيرة" 
ومش���اركة  حض���ور  وس���ط 
في  ومختصي���ن  اعالميي���ن 

مجال اإلعالم الفلسطيني
وقالت المتحدثة باسم "ملتقى 
فلسطين الدولي لإلعالم" نداء 
مدوخ إن الملتقى يأتي انطالًقا 
من أهمية مواكبة التطور الذي 
يشهده قطاع اإلعالم، وضرورة 
النهوض بالخط���اب اإلعالمي 
بما يتناسب مع  الفلسطيني، 
الحساس���ة في  المرحلة  هذه 

تاريخ قضيتنا.
وأوضح���ت م���دوخ أن أهمية 
ظل  ف���ي  تكم���ن  الملتق���ى 
االس���رائيلي  االس���تهداف 
المتعمد للص���ورة الصحافية 
الفلسطينية، والتي أدت خالل 
العام الجاري إلى استش���هاد 
مرتج���ى  ياس���ر  الزميلي���ن 
وإصابة  حس���ين  أب���و  وأحمد 
العش���رات من الزمالء، وتزامنًا 
للتضامن  العالم���ي  اليوم  مع 
م���ع الصحافي الفلس���طيني 

الموافق في 26 من س���بتمبر 
لكل عام.

وأشارت مدوخ إلى أن الملتقى 
ا،  س���نوّيً تقلي���ًدا  س���يصبح 
ويش���مل مجموعة م���ن الرؤى 
اإلعالمي���ة تبدأ في رصد صورة 
الحدث الفلسطيني في اإلعالم 
المحل���ي والعرب���ي والدول���ي، 
والتغلب على التحديات ونقاط 

الضعف، واستغالل الفرص".
و بّينت أن الملتقى س���يعمل 
على تعزيز نقاط القوة وصواًل 
إلى البحث عن أفضل الس���بل 
اإلع���الم  الخط���اب  لتطوي���ر 

الفلس���طيني، عل���ى ش���اكلة 
تظهير  في  تس���اهم  مهنية 

الحقائق والحقوق الوطنية.
وذك���رت أن أهمي���ة ملتق���ى 
فلسطين الدولي لإلعالم تأتي 
ف���ي ظ���ل الواقع السياس���ي 
الح���رج الذي تمر ب���ه القضية 
يتزامن  والذي  الفلس���طينية، 
مع إج���راءات اإلدارة األمريكية 
المنحازة لالحتالل "وصلت حد 
االعت���راف بالقدس عاصمة له 
ونقل الس���فارة األمريكية إلى 
القدس، م���رورًا بخطوات وقف 
تمويل "أونروا" الشاهد األخير 

الفلس���طينيين  تهجير  على 
عن أرضهم قس���ًرا على أيدي 
عام  الصهيونية  العصاب���ات 

."1948
وأكدت أن الملتقى سيس���عى 
إل���ى دع���م الح���وار المتعلق 
بالسياسات في مجال اإلعالم، 
المعطيات،  تحليل  خالل  ومن 
وتبادل  الح���وار  عجل���ة  ودفع 
الرؤى واألفكار، وصواًل إلى إرساء 
وقابلة  باإلجماع  مبادئ تحظى 
للتطبيق لدعم العمل االعالمي 
الفلس���طيني  الفض���اء  ف���ي 

والعربي والدولي.

غزة: اإلعالن عن إطالق »ملتقى فلسطين الدولي لإلعالم«

غزة/ االستقالل: 
حذر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية 
لمواجهة الحصار من واقع إنس���اني صعب أللفي 
عائلة في غزة ُمش���ردة منذ عدوان 2014، في ظل 
ع���دم انتظام دفعات بدل االيجار الش���هري التي 

كانت ُتصرف لهم، وتأخر اعمار منازلهم.
وأش���ار الخضري في تصريح صحف���ي صدر عنه 
أمس الس���بت إلى أن ألفي من���زل دمرها االحتالل 
كليًا في العدوان األخير، لم تبن حتى األن بس���بب 
نقص التمويل، وتشديد الحصار اإلسرائيلي ومنع 

دخول مواد البناء.
وق���ال: " إن أصح���اب تل���ك المن���ازل ف���ي عداد 
المش���ردين، وأوضاعهم االنسانية واالقتصادية 

غاية في الصعوبة والكارثية والمأس���اوية، حيث 
أنهم م���ا زالوا يعيش���ون آثار الح���رب بل الحرب 

نفسها".
وش���دد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة تتمثل في 
اإليف���اء م���ن المانحين بوعودهم الت���ي قطعوها 
على نفس���هم في مؤتمر المانحي���ن في القاهرة 
عقب نهاية العدوان مباش���رة، إلى جانب الضغط 
على االحتالل إلدخال مواد ومستلزمات البناء ورفع 

الحصار عن غزة.
وبين أن ايفاء المانحين هو التزام قانوني وإنساني 
وأخالقي، بالنظر لمعاناة قط���اع غزة وخاصة ممن 

ُهدمت بيوتهم، والواقع االقتصادي الصعب".
وقال "أوج���ه نداًء عاجاًل وهامًا للمانحين بس���رعة 

العم���ل بناء حوال���ي 2000 منزل ال زال���ت مدمرة، 
بتكلفة إجمالية قرابة 1٥0 مليون دوالر، تم التعهد 
بدفعها في مؤتمر المانحين في القاهرة في العام 

."2014
وأضاف " ُنق���در جهود المانحين فيم���ا تم بناؤه 
واعادة إعماره ومساهماتهم في إغاثة آالف األسر، 

ممن دمر االحتالل بيوتهم بشكل كلي أو جزئي".
ودعا الخضري الش���قيقة مص���ر والنرويج )راعيتا 
مؤتمر المانحين في القاهرة( للمتابعة المباشرة مع 
المانحين لوضع التزاماتهم موضع التنفيذ، إلنهاء 
مأساة هذه األسر المنكوبة، بفعل تدمير االحتالل 
االسرائيلي منازلهم وفقدانهم األمل بعد مرور أربع 

سنوات على نهاية العدوان، واألمر على حاله.

الخضري: الحصار أعاق بناء 2000 منزل مدمر بغزة منذ 2014

غزة/ االستقالل: 
أعلن����ت اإلدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة أن طواقمها تمكنت من جمع 
نحو ) 17 ( ألف طن من النفايات الصلبة خالل ش����هر تموز/ آب الماضي من كافة 
أحياء ومناطق المدينة، مؤكدًة أن نقص اآلليات والوقود واشتداد الحصار وتوقف 
غالبية المنح والمساعدات يفاقم األوضاع الصحية والبيئية في المدينة ويزيد من 

صعوبة تقديم الخدمات األساسية السيما جمع النفايات الصلبة.
وأوضحت أن طواقم النظافة تعم����ل حاليا بوردية واحدة صباحية في كافة أحياء 
ومناطق المدينة ووردية أخرى مسائية في األسواق فقط فيما تم تقليص الوردية 

المسائية نتيجة استمرار األزمة وتوقف المشاريع التشغيلية للبلدية .
وأك����دت البلدية أنها لن تتخلى عن مس����ؤوليتها تجاه المدينة وستس����تمر في 
تقديم الخدمات للمواطنين والقيام بتنفيذ المشاريع والحفاظ على نظافة وسالمة 
المدينة وفقًا لإلمكانيات المتاحة لديها، داعيًة كافة المؤسسات المحلية والدولية 
للوقوف عند مس����ؤوليتها لمنع أي أضرار صحية وبيئية قد تقع  نتيجة استمرار 
األزمة . وفيما يتعلق بأعمال النظافة الشهرية أوضحت البلدية أن طواقم النظافة 
قامت بكنس األتربة ) 1٥( شارعا رئيسًا وتنظيف ) 11( قطعة أرض فارغة، وتنظيم 
حمالت نظافة في ) 9( مناطق في المدينة بمشاركة مؤسسات وجهات محلية في 
المدينة . وأش����ارت إلى أن المكب الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة 
استقبل خالل نفس الفترة نحو ) 19( ألف وخمسمائة طن من النفايات من بلدية 
غزة و ووكالة غوث وتشغيل الالجئين " األونروا " وبلديات الزهراء والمغراقة ووادي 

غزة والمنطقة الصناعية شرق المدينة .
ودعت البلدية المواطنين في المدينة إلى ضرورة إتباع إرشادات النظافة المعلنة 
وعدم رمي النفايات بجوار الحاويات أو إحراق الحاويات حفاظًا على الصحة البيئية، 
وكذل����ك إخراج النفايات مبكرا ووضعها في أكياس بالس����تيكية محكمة اإلغالق 
لتس����هيل عملية ترحيلها بطريقة س����هلة وصحية، موضحة أنه تم تحرير خالل 

الشهر الماضي نحو )370( إخطارا للمخالفين للشروط الصحية المتبعة.
وكانت دائرة العالق����ات العامة واإلعالم في البلدية قد دعت المواطنين للتواصل 
م����ع البلدية عبر بواب����ات التواصل التابع����ة للبلدية ومنها: صفح����ة البلدية على 
موقع التواصل االجتماعي ) فيس ب����وك(، وموقع البلدية، ورقم وحدة المعلومات 

والشكاوي 11٥، وتطبيق بلدية غزة على الهواتف الذكية.

بلدية غزة تجمع وترحل 
17 ألف طن من النفايات 

خالل الشهر الماضي

جانب من املوؤمتر بغزة اأم�س 

 بيت الهيا/ االستقالل: 
باش����رت طواقم بلدية بيت الهيا  وبوجود شرطة 
البلدية ،ش����ق ش����ارع جديد يرب����ط بين منطقة 
مسجد البركة ومدرسة زيد  ، حيث قامت طواقم 
البلدية  بأعمال التسوية للشارع  لتأهيله لمرور 
المواطنين، ويأتي ش����ق الش����ارع الجديد  ضمن 
مش����روع تأهيل طرق داخلية رابط����ة بين أحياء 

المدينة. 
وقال الدكتور تامر الصليبي مدير البلدية ، إن شق 
الشارع الجديد والذي يبلغ طوله حوالي 400 متر 
بعرض 8 أمتار للربط بين منطقة مس����جد البركة 
ومدرس����ة زيد  ليخفف عن المواطنين االلتفاف  

التنقل في المدنية  .
وبدوره ش����كر عز الدين الدحنون رئيس البلدية  
المواطنين ساكني الحي ، على مساهماتهم  في 
ش����ق الشارع الجديد والتعاون مع طواقم البلدية  

حيث تم شق الطريق الجديد دون اي عوائق.

بلدية بيت الهيا تشق شارعًا جديدًا داخل المدينة 
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 دولة فل�سطني 
  املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح بغزة.. املوقرة
  في القضية رقم2018/861

 في طلب نشر مستبدل رقم 2018/2108 
المس���تدعي: رامي محمد عودة الش���كري- هوية رقم)926709692( يمثله 
الس���يد: س���امي محمد عودة الش���كري- هوية رقم)800434797( بموجب 
وكالة عامة صادرة من كندا بتاري���خ 20-7-2017م و مصادق عليها من قبل 
المفوضية الفلس���طينية العامة كندا و مصدفة من وزارة الشئون من وزارة 
الش���ئون الخارجية و الشئون القنصلية حسب االصول- غزة التفاح- الزرقاء- 

قرب مسجد الرحمة. 
  وكيله المحامي: مصطفى الدوس- من غزة اول شارع الجالء عمارة عنان المدخل الغربي

المس����تدعى ضده: محمد عالء صبحي محمد الشرفا- غزة الشجاعية المنطقة الصناعية- 
صاحب شركة ون بال سابقا)مجهول محل االقامة(.

نوع الدعوة: حقوق
قيمة الدعوة )1700 دوالر امريكي( الف و سبعمائة دوالر امريكي

 مذكرة حضور بالنشر مستبدل 
في الطلب رقم 2108 / 2018

  المتعلق بالقضية الحقوقية رقم 2018/861
الى المس���تدعى ضده: محمد عالء صبحي محمد الشرفا- غزة الشجاعية المنطقة 
الصناعية- صاحب ش���ركة ون بال س���ابقا)مجهول محل االقام���ة حاليا(. و بما انا 
المس���تدعي المذكور قد  تقدم لدى محكمة صل���ح بغزة القضية المرقومة اعاله 
و موضوعها )حقوق مالية( اس���تنادا إلى ما يدعيه ف���ي الئحة دعواه و نظر ألنك 
مجهول محل االقامة و حس���ب اختصاص محكمة صلح بغزة في نظر هذا الطلب 
و عم���ال بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم2 لس���نة 
2001 وبناءا على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم )2018/2108( 

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتضى علي���ك ان تحضر لهذه المحكم���ة يوم)االربع���اء( الموافق 
)2018/10/17م( التاسعة صباحا كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت 

عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرًا.
حرر في 2018/09/06م

     "مع الحرتام"
        رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة
    ال�ستاذ: عمار قنديل

غزة/ خالد اشتيوي:
التحضيرية  اللجن���ة  أعلن���ت 
"لملتق���ى فلس���طين الدولي 
لإلع���الم" أمس، ع���ن انطالق 
ال���ذي  الملتق���ى  فعالي���ات 
واألحد  السبت  يومي  سيعقد 
في 29و30 من الشهر الجاري.

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي 
نظمت���ه اللجن���ة التحضيرية 
للملتق���ى بقاعة الس���الم "أبو 
غزة،  غ���رب مدين���ة  حصيرة" 
ومش���اركة  حض���ور  وس���ط 
في  ومختصي���ن  اعالميي���ن 

مجال اإلعالم الفلسطيني
وقالت المتحدثة باسم "ملتقى 
فلسطين الدولي لإلعالم" نداء 
مدوخ إن الملتقى يأتي انطالًقا 
من أهمية مواكبة التطور الذي 
يشهده قطاع اإلعالم، وضرورة 
النهوض بالخط���اب اإلعالمي 
بما يتناسب مع  الفلسطيني، 
الحساس���ة في  المرحلة  هذه 

تاريخ قضيتنا.
وأوضح���ت م���دوخ أن أهمية 
ظل  ف���ي  تكم���ن  الملتق���ى 
االس���رائيلي  االس���تهداف 
المتعمد للص���ورة الصحافية 
الفلسطينية، والتي أدت خالل 
العام الجاري إلى استش���هاد 
مرتج���ى  ياس���ر  الزميلي���ن 
وإصابة  حس���ين  أب���و  وأحمد 
العش���رات من الزمالء، وتزامنًا 
للتضامن  العالم���ي  اليوم  مع 
م���ع الصحافي الفلس���طيني 

الموافق في 26 من س���بتمبر 
لكل عام.

وأشارت مدوخ إلى أن الملتقى 
ا،  س���نوّيً تقلي���ًدا  س���يصبح 
ويش���مل مجموعة م���ن الرؤى 
اإلعالمي���ة تبدأ في رصد صورة 
الحدث الفلسطيني في اإلعالم 
المحل���ي والعرب���ي والدول���ي، 
والتغلب على التحديات ونقاط 

الضعف، واستغالل الفرص".
و بّينت أن الملتقى س���يعمل 
على تعزيز نقاط القوة وصواًل 
إلى البحث عن أفضل الس���بل 
اإلع���الم  الخط���اب  لتطوي���ر 

الفلس���طيني، عل���ى ش���اكلة 
تظهير  في  تس���اهم  مهنية 

الحقائق والحقوق الوطنية.
وذك���رت أن أهمي���ة ملتق���ى 
فلسطين الدولي لإلعالم تأتي 
ف���ي ظ���ل الواقع السياس���ي 
الح���رج الذي تمر ب���ه القضية 
يتزامن  والذي  الفلس���طينية، 
مع إج���راءات اإلدارة األمريكية 
المنحازة لالحتالل "وصلت حد 
االعت���راف بالقدس عاصمة له 
ونقل الس���فارة األمريكية إلى 
القدس، م���رورًا بخطوات وقف 
تمويل "أونروا" الشاهد األخير 

الفلس���طينيين  تهجير  على 
عن أرضهم قس���ًرا على أيدي 
عام  الصهيونية  العصاب���ات 

."1948
وأكدت أن الملتقى سيس���عى 
إل���ى دع���م الح���وار المتعلق 
بالسياسات في مجال اإلعالم، 
المعطيات،  تحليل  خالل  ومن 
وتبادل  الح���وار  عجل���ة  ودفع 
الرؤى واألفكار، وصواًل إلى إرساء 
وقابلة  باإلجماع  مبادئ تحظى 
للتطبيق لدعم العمل االعالمي 
الفلس���طيني  الفض���اء  ف���ي 

والعربي والدولي.

غزة: اإلعالن عن إطالق »ملتقى فلسطين الدولي لإلعالم«

غزة/ االستقالل: 
حذر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية 
لمواجهة الحصار من واقع إنس���اني صعب أللفي 
عائلة في غزة ُمش���ردة منذ عدوان 2014، في ظل 
ع���دم انتظام دفعات بدل االيجار الش���هري التي 

كانت ُتصرف لهم، وتأخر اعمار منازلهم.
وأش���ار الخضري في تصريح صحف���ي صدر عنه 
أمس الس���بت إلى أن ألفي من���زل دمرها االحتالل 
كليًا في العدوان األخير، لم تبن حتى األن بس���بب 
نقص التمويل، وتشديد الحصار اإلسرائيلي ومنع 

دخول مواد البناء.
وق���ال: " إن أصح���اب تل���ك المن���ازل ف���ي عداد 
المش���ردين، وأوضاعهم االنسانية واالقتصادية 

غاية في الصعوبة والكارثية والمأس���اوية، حيث 
أنهم م���ا زالوا يعيش���ون آثار الح���رب بل الحرب 

نفسها".
وش���دد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة تتمثل في 
اإليف���اء م���ن المانحين بوعودهم الت���ي قطعوها 
على نفس���هم في مؤتمر المانحي���ن في القاهرة 
عقب نهاية العدوان مباش���رة، إلى جانب الضغط 
على االحتالل إلدخال مواد ومستلزمات البناء ورفع 

الحصار عن غزة.
وبين أن ايفاء المانحين هو التزام قانوني وإنساني 
وأخالقي، بالنظر لمعاناة قط���اع غزة وخاصة ممن 

ُهدمت بيوتهم، والواقع االقتصادي الصعب".
وقال "أوج���ه نداًء عاجاًل وهامًا للمانحين بس���رعة 

العم���ل بناء حوال���ي 2000 منزل ال زال���ت مدمرة، 
بتكلفة إجمالية قرابة 1٥0 مليون دوالر، تم التعهد 
بدفعها في مؤتمر المانحين في القاهرة في العام 

."2014
وأضاف " ُنق���در جهود المانحين فيم���ا تم بناؤه 
واعادة إعماره ومساهماتهم في إغاثة آالف األسر، 

ممن دمر االحتالل بيوتهم بشكل كلي أو جزئي".
ودعا الخضري الش���قيقة مص���ر والنرويج )راعيتا 
مؤتمر المانحين في القاهرة( للمتابعة المباشرة مع 
المانحين لوضع التزاماتهم موضع التنفيذ، إلنهاء 
مأساة هذه األسر المنكوبة، بفعل تدمير االحتالل 
االسرائيلي منازلهم وفقدانهم األمل بعد مرور أربع 

سنوات على نهاية العدوان، واألمر على حاله.

الخضري: الحصار أعاق بناء 2000 منزل مدمر بغزة منذ 2014

غزة/ االستقالل: 
أعلن����ت اإلدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة أن طواقمها تمكنت من جمع 
نحو ) 17 ( ألف طن من النفايات الصلبة خالل ش����هر تموز/ آب الماضي من كافة 
أحياء ومناطق المدينة، مؤكدًة أن نقص اآلليات والوقود واشتداد الحصار وتوقف 
غالبية المنح والمساعدات يفاقم األوضاع الصحية والبيئية في المدينة ويزيد من 

صعوبة تقديم الخدمات األساسية السيما جمع النفايات الصلبة.
وأوضحت أن طواقم النظافة تعم����ل حاليا بوردية واحدة صباحية في كافة أحياء 
ومناطق المدينة ووردية أخرى مسائية في األسواق فقط فيما تم تقليص الوردية 

المسائية نتيجة استمرار األزمة وتوقف المشاريع التشغيلية للبلدية .
وأك����دت البلدية أنها لن تتخلى عن مس����ؤوليتها تجاه المدينة وستس����تمر في 
تقديم الخدمات للمواطنين والقيام بتنفيذ المشاريع والحفاظ على نظافة وسالمة 
المدينة وفقًا لإلمكانيات المتاحة لديها، داعيًة كافة المؤسسات المحلية والدولية 
للوقوف عند مس����ؤوليتها لمنع أي أضرار صحية وبيئية قد تقع  نتيجة استمرار 
األزمة . وفيما يتعلق بأعمال النظافة الشهرية أوضحت البلدية أن طواقم النظافة 
قامت بكنس األتربة ) 1٥( شارعا رئيسًا وتنظيف ) 11( قطعة أرض فارغة، وتنظيم 
حمالت نظافة في ) 9( مناطق في المدينة بمشاركة مؤسسات وجهات محلية في 
المدينة . وأش����ارت إلى أن المكب الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة 
استقبل خالل نفس الفترة نحو ) 19( ألف وخمسمائة طن من النفايات من بلدية 
غزة و ووكالة غوث وتشغيل الالجئين " األونروا " وبلديات الزهراء والمغراقة ووادي 

غزة والمنطقة الصناعية شرق المدينة .
ودعت البلدية المواطنين في المدينة إلى ضرورة إتباع إرشادات النظافة المعلنة 
وعدم رمي النفايات بجوار الحاويات أو إحراق الحاويات حفاظًا على الصحة البيئية، 
وكذل����ك إخراج النفايات مبكرا ووضعها في أكياس بالس����تيكية محكمة اإلغالق 
لتس����هيل عملية ترحيلها بطريقة س����هلة وصحية، موضحة أنه تم تحرير خالل 

الشهر الماضي نحو )370( إخطارا للمخالفين للشروط الصحية المتبعة.
وكانت دائرة العالق����ات العامة واإلعالم في البلدية قد دعت المواطنين للتواصل 
م����ع البلدية عبر بواب����ات التواصل التابع����ة للبلدية ومنها: صفح����ة البلدية على 
موقع التواصل االجتماعي ) فيس ب����وك(، وموقع البلدية، ورقم وحدة المعلومات 

والشكاوي 11٥، وتطبيق بلدية غزة على الهواتف الذكية.

بلدية غزة تجمع وترحل 
17 ألف طن من النفايات 

خالل الشهر الماضي

جانب من املوؤمتر بغزة اأم�س 

 بيت الهيا/ االستقالل: 
باش����رت طواقم بلدية بيت الهيا  وبوجود شرطة 
البلدية ،ش����ق ش����ارع جديد يرب����ط بين منطقة 
مسجد البركة ومدرسة زيد  ، حيث قامت طواقم 
البلدية  بأعمال التسوية للشارع  لتأهيله لمرور 
المواطنين، ويأتي ش����ق الش����ارع الجديد  ضمن 
مش����روع تأهيل طرق داخلية رابط����ة بين أحياء 

المدينة. 
وقال الدكتور تامر الصليبي مدير البلدية ، إن شق 
الشارع الجديد والذي يبلغ طوله حوالي 400 متر 
بعرض 8 أمتار للربط بين منطقة مس����جد البركة 
ومدرس����ة زيد  ليخفف عن المواطنين االلتفاف  

التنقل في المدنية  .
وبدوره ش����كر عز الدين الدحنون رئيس البلدية  
المواطنين ساكني الحي ، على مساهماتهم  في 
ش����ق الشارع الجديد والتعاون مع طواقم البلدية  

حيث تم شق الطريق الجديد دون اي عوائق.

بلدية بيت الهيا تشق شارعًا جديدًا داخل المدينة 
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / وداد عبد القادر أحمد ابو جراد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)924050461 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ فهمي جمعة جابر قديح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)413320961( فعلى 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/ عمر أحمد محمد الخطيب من سكان غزة 
هوية رقم / 926935438 تقدم بطلب لتصحيح اسم جده /// والمسجل 
خطأ في س���جالت الطابو بغزة باس���م // محمد عبد الوهاب الخطيب في 

القطعة 1760 قسيمة 4 أراضي بيت الهيا
إلى االسم الصحيح له // محمد عبد الوهاب العبد الخطيب

لذلك ف���إن اللجنة المختصة تحيط الجميع علم���ًا بهذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لتسجيل 
األراضي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ اإلعالن وإال 
فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن.

   6/ 9 / 2018م

م�سجل اأرا�سي غزة
اأ.ع�سام احلمارنة

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/ نادر جواد ربيع النمرة من سكان غزة هوية 
رقم 962417440 تقدم بطلب لتصحيح اس���م والد موكلته /// والمسجل 
خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // حسني علي السراج في القطعة 690 

قسيمة 263 أراضي غزة
إلى االسم الصحيح له // حسني علي عبد القادر السراج

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

فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في هذا اإلعالن.
    6/ 9 / 2018م

م�سجل اأرا�سي غزة
اأ.ع�سام احلمارنة

ونس���بت الصحيفة لمسئول يعمل في 
وزارة الخارجي���ة األمريكية ، أن قرار قطع 
تلك المساعدات يأتي ضمن نهج موسع 
إلدارة ترام���ب بقط���ع المس���اعدات عن 
أولويات  إلى  الفلسطينيين وتوجيهها 

أخرى.
وقال المس���ؤول األمريكي للصحيفة: " 
إن األموال التي وافق عليها الكونغرس 
لدع���م  الماض���ي  الع���ام  األمريك���ي 
مستشفيات القدس المحتلة، لن تحول 
في نهاية االمر إلى تلك المستشفيات 
وسيتم تحويلها إلى أهداف أخرى في 

الشرق األوسط " . 
و تأت���ي الخط���وة ضد المستش���فيات 
العربي���ة بالق���دس ، ف���ي ض���وء القرار 
أمريكية  مس���اعدات  بوق���ف  المتعلق 
بقيمة 200 مليون دوالر كانت تقدمها 

لمؤسسات فلسطينية.

خدماتها مهددة 

وليد نم���ور المدي���ر التنفي���ذي العام 
س���ر  أمي���ن  و  المطل���ع  لمستش���فى 
مستش���فيات القدس العربي���ة، أكد أن 
ق���رار اإلدارة األمريكية القاضي باقتطاع 
20 مليون دوالر من مستشفيات القدس 
المحتلة، جائر ومخالف لكافة المواثيق 
واألعراف الدولية التي تنص على وجوب 
تقديم أشكال الدعم ألي دولة تقع تحت 

االحتالل. 
وش���دد نم���ور ل�"االس���تقالل" عل���ى أن 
بالقدس  الستة  العربية  المستشفيات 
وه���ي المطل���ع والعي���ون والفرنس���ي 
والهالل األحم���ر و مبرة األميرة بس���مة 
والمقاصد، س���تتأثر جميعها سلبا جراء 
الق���رار األمريك���ي  العدائي للش���عب 
الفلسطيني، الن ذلك سيسبب لها عجزًا 
مالي���ًا  كبيرًا ويه���دد بمواصلة تقديم 

خدماتها للمرضى. 
وأش���ار إلى أن مستش���فى المطلع أكبر 
بالق���دس  العربي���ة  المستش���فيات 

استقباال للمرضى س���نويا، إذ يستقبل 
ما يقارب 12 أل���ف مريض من مختلف 
مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم يأتي 
مستشفى المقاصد بالترتيب الثاني، إذ 
يس���تقبل حوالي 7 آالف مريض، وباقي 
المستش���فيات تستقبل آالف المرضي 

أقل من ذلك. 
وأوض���ح أن���ه منذ اع���الن ق���رار اإلدارة 
االمريكية بوقف المس���اعدات للسلطة 
الفلس���طينية العام الماضي ، توقعت 
بالقدس  العربية  المستش���فيات  إدارة 
أن تتخ���ذ اإلدارة االمريكية قرارًا مماثال 
ضدها، مش���ددًا على أن المقدس���يين 
يرفضون  عامة  الفلس���طيني  والشعب 
رفضا قاطع���ا الركوع والخضوع للقرارات 

االمريكية اإلسرائيلية. 
اإلدارة  أن  التنفي���ذي  المدي���ر  وبي���ن 
االمريكية تعتقد واهمة أن المقدسيين 
اصبحوا لقمة سائغة بيدها، بعد إعالنها 
الق���دس عاصمة ل����" إس���رائيل" ونقل 

سفارتها إليها، وبذلك تستطيع  "أسرلة 
" مؤسس���اتهم أي تجعله���ا خاضع���ة 

لالحتالل اإلسرائيلي . 
وش���دد على ضرورة مواصلة االتصاالت 
المكثف���ة مع الس���لطة الفلس���طينية 
وجهات عربية وأوربية عدة؛ لسد العجز 
المال���ي ودع���م المستش���فيات، ومنع 
وصولها ح���د االنهيار ؛ من أجل تقديم 

المساعدة الطبية آلالف المرضى. 

جرمية �سد املر�سى 
ب���دوره، وصف زكريا الل���وح مدير دائرة 
الع���الج بالخ���ارج بغ���زة ، ق���رار اإلدارة 
االمريكي���ة ب�"الجريم���ة الكب���رى" التي 
تم���ارس بح���ق المرض���ى ف���ي قط���اع 
غ���زة ، خاصة الذي���ن يت���م تحويلهم 

لمستشفيات القدس العربية. 
وأوضح اللوح ل�"االس���تقالل" أن نس���بة 
تحويله���م  يت���م  الذي���ن  المرض���ى 
يقدرون  العربية  القدس  لمستشفيات 

بحوال���ي 1500-2000 مريض ش���هريا، 
مبين���ًا أن جله���م يعانون م���ن أمراض 
الس���رطان والقل���ب وغيرها م���ن جميع 

الفئات. 
وأش���ار إل���ى أن مرضى الس���رطان هم 
األكثر تأثرا من النتائ���ج الكارثية التي 
س���يخلفها القرار في حال لم تس���تطع 
المالي  مستشفيات القدس سد العجز 
جراء ه���ذه االجراء االمريكي، لعدم توفر 
عالجهم بالقط���اع ، الفتا إلى أن مرضى 
الس���رطان لديهم أوقات محددة لتناول 
العالج خاصة الجرعات الكيمائية حيث 
يتس���بب تأخيرها في مضعفات كبيرة 

لهم تصل الى حد الوفاة . 
ولفت إلى أنه في حال عجز مستشفيات 
القدس ع���ن توفير بدائل ع���ن المانح 
األمريك���ي لتعويض العجز المالي الذي 
سيس���ببه عل���ى المرضى ، ف���إن األمور 
س���تكون صعب���ة للغاية عل���ى مرضى 

القطاع . 

يهدد خدماتها 

مستشفيات القدس ... تحت العقاب األمريكي!
غزة / �سماح املبحوح:

عقاب امريكي جديد يطال الفل�سطينيني 
ولكن هذه املرة ياأخذ منحى اأخر يطال 
املر�سي ويهدد حياتهم من خلل اتخاذ 

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب قرار قطع 
م�ساعدات باأكرث من 20 مليون دولر، كانت 

تقدمها الوليات املتحدة للم�ست�سفيات 
الفل�سطينية يف القد�س املحتلة، مما يربهن 

حجم ال�سعي الأمريكي لإخ�ساع ال�سعب 
الفل�سطيني بكافة ال�سكال لتحقيق ومترير 

املخططات الإ�سرائيلية. 
وكانت �سحيفة »هاآرت�س« العربية 

ك�سفت عن اأن الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترامب قرر قطع م�ساعدات باأكرث من 

20 مليون دولر ، كانت تقدمها الوليات 
املتحدة للم�ست�سفيات الفل�سطينية يف 

القد�س املحتلة. 

رام الله/ االستقالل:
 ادانت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم أمس، اقدام اإلدارة االمريكية 
عل���ى قطع المس���اعدات التي تقدمها لش���بكة من المستش���فيات 
الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة كحلقة جديدة في الحرب 
الشرس���ة التي تشنها على القضية الفلس���طينية وحقوق الشعب 
بهدف تصفيته���ا بحجج وذرائع واهية ومختلقة تحت ما تس���مى 
"صفقة القرن". واعتب���رت الوزارة، أن هذا التصعيد األمريكي الخطير 
وغير المبرر تجاوز لجميع الخطوط الحمراء، وعدوان مباشر على الشعب 
بما في ذل���ك البعد اإلنس���اني، ويهدد هذا القرار حي���اة اآلالف من 
المرضى وعائالتهم، ويلقي الى المجهول مس���تقبل االف العاملين 

في هذا القطاع ومصدر رزق أبنائهم.
واضاف���ت ان االنحياز األمريك���ي األعمى لالحتالل وسياس���اته دفع 
باركان إدارة ترامب الى هذه السقطة األخالقية وغير اإلنسانية، وهي 
سابقة نادرا ما تحدث في التاريخ حتى من قبل أشد األنظمة شمولية 

وأكثرها ظالمية.
واكدت الوزارة، أن هذا التصعي���د الخطير يلقي بظالله القاتمة على 
جمي���ع الدول التي تدعي الحرص على المنظومة الدولية والش���رعية 
الدولي���ة وقراراتها، والحرص على حقوق االنس���ان بما فيها حقه في 
الحي���اة وفي العالج، االمر الذي بات يتطل���ب اكثر من أي وقت مضى 
صحوة ضمير واخالق دولية تجاه معاناة الش���عب. ودعت الوزارة إلى 
وقفة جدية في وجه هذا التغول والظلم األمريكي الجائر على شعبنا 
وحقوقه، عبر الربط العلني بسياسة االبتزاز واالمالءات االمريكية، ومن 
خالل تقديم العون المباشر للشعب حتى يتمكن من مواصلة صموده 

ودفاعه عن حقوقه، وعن تمسكه بالسالم العادل.

مطالبة فلسطينية بوقف 
»االبتزاز« األمريكي
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بدايًة نجد لزاما علينا إعادة قول ما سبق وأن قلناه، 
وه���و أن “صفقة القرن”، والت���ي هي صهيونية 
األص���ل أميركية التبني والحرك���ة، هي واقعا قيد 
التنفي���ذ دونما حاج���ة لطرحها أو الكش���ف عن 
���د، وإن كافة أطراف المس���يرة  غموضه���ا المتعمَّ
التصفوية هم اآلن يس���يرون ويضبطون خطوهم 
على رتمها، وصوال إلى بالون اختبارها الكونفدرالي 
األخير المنطلق م���ن رام الله، هذا القديم الجديد، 
والذي ه���و عين مش���روع الداهي���ة الراحل بيريز 
المطروح عام 1982، والذي فيما بعد أعد له ديفيد 

ماير دستوره بإيعاز من كلينتون عام 1990..
لتوقيت إط���اق بالون الكونفدرالية م���ن رام الله 
مؤخرا، وعلى الوجه الذي تم فيه، مآرب أوس���لوية 
تعددت ثار وسيثور حولها كثير قول في الساحة 
ض لها  الفلس���طينية. لس���نا هن���ا بصدد التع���رُّ
والخوض في تفاصيله���ا، أو للزيادة عليها ولدينا 
م���ا نزيده، ولكن لننطلق من الق���ول بأن إطاقه لم 
يأِت عفو الخاطر األوس���لوي، وال هو كما يراه بعض 
د مناورة مأزوم يخشى  الواهمين، أو المرّوجين، مجرَّ
تجاوزه، أو ُمتذاٍك يستدرج عروضا تعيده إلى طاولة 
تنازالت “المفاوضات حياة”… ولنزد على ما نقوله، 
إنه إن كان لسلبيات اطاقة المؤذية حد التشييع 
للقضية الفلس���طينية، والتي من الممكن القول 
فيها ما لم يقله مالك في الخمر، فإن لها، أو لضررها 
النافع، مردودا إيجابيا وحيدا على النضال الوطني 
الفلس���طيني، هذا إذا ما ُقرنت فقاعته هذه بكافة 
مظاهر واس���تهدافات كافة األط���راف المعروفة 
المعنية والمشاركة في بازار مسار تصفية القضية 
الفلسطينية وكل من موقعه التصفوي، محاصرا، 
ومعاقبا، ووس���يطا ضاغطا ملوحا بعصاه، أو بجيبه، 
وكلها تكاتفت إليصال عن س���ابق عمد وتخطيط 
جلب���ة “التهدئة” إل���ى خفوت ق���ارب االختناق، 
وقبلها وبعدها إعادة “المصالحة” الموهومة إلى 

حيث ظلت دائما حلم ذات ليلة صيف!
بدايًة نجد لزاما علينا إعادة قول ما سبق وأن قلناه، 
وه���و أن “صفقة القرن”، والت���ي هي صهيونية 
األص���ل أميركية التبني والحرك���ة، هي واقعا قيد 

التنفي���ذ دونما حاج���ة لطرحها أو الكش���ف عن 
���د، وإن كافة أطراف المس���يرة  غموضه���ا المتعمَّ
التصفوية هم اآلن يس���يرون ويضبطون خطوهم 
على رتمها، وصوال إلى بالون اختبارها الكونفدرالي 
األخير المنطلق م���ن رام الله، هذا القديم الجديد، 
والذي ه���و عين مش���روع الداهي���ة الراحل بيريز 
المطروح عام 1982، والذي فيما بعد أعد له ديفيد 
ماير دستوره بإيعاز من كلينتون عام 1990، واآلن 
ها هو يحظى بترحيب ودعم خلفه روؤفين ريفلين، 
وخاصت���ه ه���ي ذات الرؤية الت���ي يلتقي عليها 
إسحاق رابين س���ابقا وبنيامين نتنياهو الحقا، أي 
ش���يء من “كيان أقل من دولة”، مع إضمار كونه، 
في س���ياق إستراتيجية صهيونية ثابتة ولم ولن 
تة إلى أن تتوفر ظروف وس���بل  تتغي���ر، حالة مؤقَّ

الترانسفير.
ترتيب لق���اء “المقاطعة” مع لفي���ف من ممثلي 
ق���وى صهيونية مختلفة، ومن خاله تس���ريب ما 
تم تس���ريبه، لم تأِت به المصادفة وال هو بغير ما 
هدف، كما وأن قول رئيس الس���لطة لضيوفه “أنا 
ورئي���س الش���اباك نلتقي بش���كل دوري، ونتفق 
على 99% م���ن األمور”، ليس من ب���اب مصارحة 
استدعتها أجواء اس���تضافتهم… وهنا يجوز لنا 
التس���اؤل وما هو ي���ا ترى هذا الواح���د في المائة 
المتبقي الذي يختلف هو ورئيس الشاباك عليه؟! 
ثم ما الذي نفهمه من قوله لهم إن كل مش���اكله 
هي “مع نتنياهو وليس مع الليكود”؟! وإن أجهزة 
س���لطته “تجري تنس���يقا أمنيا يومي���ا مع جهاز 
األمن اإلس���رائيلي”، وإن أفرادها “يفعلون كل ما 
بوس���عهم كي ال يصاب إسرائيلي بأذى”! ناهيك 
أنه، وبالتوازي مع هذا، تم تس���ريب خبر وجود وفد 
استخباراتي أوسلوي في واشنطن إلجراء مباحثات 
مع “السي. آي. إيه”…وصوال إلى حصر الخاف مع 
ات كوشنر،  إدارة ترامب بتجاوزات جرينبلت وتدخُّ
والمطالب���ة، لقاء عودة مياه العاقة مع إدارة ترامب 

إلى مجاريها، بعزل األول وكف أذى الثاني؟! 
ع  ماذا، وماذا، س���وى ما يش���ي بغير محاولة التطوُّ
المعل���ن مواربًة لالتح���اق بآخر عرب���ات “صفقة 

ع لم يلِق متعّه���دو هذا القطار  الق���رن”، بعد تمنُّ
له ب���اال ولم يأخذوه على محمل الجد، والذي ما كان 
ليواص���ل رحلته إلى محطته األخي���رة بدون وجود 
هذه الس���لطة على متنه، ألنها ببس���اطة وحدها 
المحتك���رة والحاملة في جيبها خات���م المنظمة، 
���س وديكورية  باعتباره���ا، وبفضل من عجز وتكلُّ
معشر الفصائل، المصادرة األبدية لها ولخاتمها، 
هذا ال���ذي ال بد منه ف���ي نهاية المط���اف لمهر 

مضبطة التصفية المنشودة؟!
ف الوس���اطات  هنا، كي���ف لنا أن نفصل بين توقُّ
التهدوي���ة العربية المفاجئ، ومقاطع���ة رام الله 
لميادينوف، ولقاء “المقاطعة” وتسريباته، وبين 
متوالية تطبيقات “صفق���ة القرن” الصهيونية 
األص���ل األميركي���ة التبن���ي، بدءا م���ن االعتراف 
بالقدس عاصمًة أبدية لمحتليها، ونقل الس���فارة 
األميركية إليها، وإصباغ الش���رعنة األميركية على 
التهوي���د الجاري ف���ي الضفة، يقابل���ه وكصدى 
له واغتنام���ا لبركته، إقرار “قان���ون القومية” في 
ى  الكنيس���ت، وفصل “القدس الكبرى” عن ما تبقَّ
م���ن مزق الضفة بقرار هدم الخان األحمر، وس���ائر 

قرارات التهويد المعلنة الحقا؟!
…وكيف لنا أن نفص���ل بين ما تقدم وما وازاه، من 
تشديد للحصار االحتالي، العربي، األوسلوي، على 
دها بالمزيد من  غزة، ومعاقبة الس���لطة له���ا وتوعُّ
العقوبات “غير المسبوقة”، واشتراطات مصالحة 
“التمكي���ن ف���وق األرض وتح���ت األرض”، أي مع 
“التنس���يق األمني”، قبل “التهدئة”، والتي هي 

من اختصاص المتمكنين وحدهم؟!
وأخيرا، ما كان االبتزاز والتس���ويف التهدوي لغزة 
سوى فخ نصبوه لمقاومتها، وما اشتراط التصالحية 
التمكينية التعجيزية إال ذريعًة إلجهاض التهدئة 
بش���روطها، وما حداء الكونفدرالية والمواظبة على 
الدور الوظيفي في خدمة االحتال إال عرض تكّيف 
مع جاري تطبيق���ات صفقة الق���رن التصفوية…

وليتباهى السفير ديفيد فريدمان جذال:
”لقد ق���ام ترامب بذبح كل األبقار الفلس���طينية 

سة”!!! المقدَّ

لحاجتي إلى كتابة دراس���ة عن فلس���طين، لم أجد بدا من 
االس���تعانة بأحد الملفات القديمة عنه���ا .. كانت ذاكرتي 
تحتفظ بع���دد من مجلة “الطريق” اللبنانية كان مخصصا 
عن أدب المقاومة في فلس���طين، وهو العدد الذي لواله لما 
أطل أي عربي على اإلنتاج الفلسطيني المقاوم داخل األرض 

المحتلة.
فتشت مكتبتي فلم أجد العدد، وكيف أجده وهو قد صدر 
في العام 1968، أي منذ خمسين عاما تماما .. أدرت هاتفي 
في البحث عنه من صديق إلى آخر، ومن مؤسسة إلى أخرى 
حت���ى اهتديت إلى عنوان المجل���ة ذاتها، وكم كان فرحي 

غامرا حين قالت لي منسقة المكتب إن المجلة موجودة.
ذهب���ت في اليوم الثاني فإذا ب���ه موضوع أمامها .. ال أعرف 
كيف هتفت وأنا أراه، خمس���ون عاما م���رت كأنها البارحة، 
ش���عرت وأنا أمسكه بأنه كتاب مقدس .. أعادني العدد إلى 
الش���باب الغض، واألهم إلى مرحلة وردية كان فيها لبنان 
على خريطة الهدوء واالطمئن���ان وراحة البال والنظافة في 
الس���لطة والدولة وبقية المؤسس���ات، وكان العالم العربي 
يحمل أحاما لطالما اش���تقنا إليها .. فق���د كان جمال عبد 
الناصر حيا، وكان قد بدأ االستعداد لمعركة تحرير األرض، 
وكانت المقاومة الفلسطينية قد خرجت إلى النور توا وصار 

لها حضور مميز وفاعل..
حمل���ت المجلة إلى بيتي وهناك جلس���ت م���ع فنجان من 
القه���وة أعيد قراءة الزمن أكثر منه ق���راءة الصفحات التي 
بهتت واصف���رت أوراقها، فيما تبدل ش���كل صور كتابها 

الذين رحل معظمهم إن لم يكن أكثرهم.
أعدت اكتش���اف مرحلة من فلس���طين، فيه���ا الكثير من 
العواطف النبيلة الطيبة الصادقة غير المركبة، أي العفوية 

إلى ح���د بعيد. لفتن���ي مقابلة مع الش���اعر محمود درويش 
بصورته وهو ش���اب أنيق، وقوله إنه الجئ فلس���طيني في 
فلس���طين .. كما لفتني قول للكاتب الراحل غسان كنفاني 
من أن ال أحد لم يكن ليعرف أن هنالك أدبا في فلسطين، وأن 

هنالك أسماء وتجارب ناجحة.
خمس���ون عاما كانت بين يدي، محتوى من الفلس���طينيات 
التي لم تتكرر، لكن فلس���طين سواء قرأناها من جديد، هي 
مستعادة على مدار الس���اعة .. يصعب أن يمر يوم إال وهي 
الخبر الرئيس���ي أو مجموعة أخبار، ويندر أن ال نقرأ صحيفة أو 
مجلة أسبوعية أو فصلية أو ش���هرية إال وكان أبرز عناوينها 
فلس���طين .. كأنما هذا االس���م الذي صنعت حروفه من نار، 
س���يظل مش���تعا ويزيد، من الصعب بل من المستحيل أن 
ينطف���ئ أو يخمد .. بل على العكس، لقد فرخت فلس���طين 
قضايا من رحم مأس���اتها، ومن عنوان نكبتها، ومن ش���رور 
الصهيونية التي ابتلعتها، ومن وس���اخة الدول التي آزرتها 
وصنعتها وصنعت لها كل طرق العيش على حساب شعب 

وأمة.
ال أتص���ور أني امتلكت ذلك العدد من المجلة التي ش���ممت 
فيه���ا رائحة زمن لبس���نا فيه قضية لم نخلعه���ا، كبرنا ولم 
تكبر، ولس���وف نموت ولن تموت. ال حل لها س���وى أن تعود 
إلى خريطة العالم دولة بكل مؤسساتها الطبيعية، وأن يعود 
شعبها من منافي الذل، وأن تتأسس من جديد حكاية الدولة 
الفلس���طينية التي ال بد منها مهما طال فراق أهلها ومهما 

ولدت من رحمها عذابات محطيها واآلخرين.
ما زالت فلس���طين في الكتب والصفح���ات الملونة وحكايا 
اإلعام، فمتى تخرج م���ن كل هذه لتصبح واقعا في خريطة 

العالم.

فخ “التهدئة” وذريعة “التمكين” 
وكونفدرالية “الصفقة”!

رأي

محاوالت مس���تميتة تبذلها السلطة الفلسطينية لمنع توقيع اتفاق تهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية واالحتال 
الصهيوني بوساطة مصرية, أخبار كثيرة تتناثر ويتم تداولها عبر بعض وسائل اإلعام المختلفة عن تراجع مصر عن توقيع 
اتفاق التهدئة استجابة لرغبة السلطة الفلسطينية, وتراجع دور الوساطة لبعض الدول العربية خوفا من تهديدات السلطة 
الفلسطينية وتلويحها بوقف األموال التي تدفعها لقطاع غزة, وتحمل مسؤولية انفصال القطاع عن الضفة الغربية, وانه 
بناء على ذلك أبلغت مصر الس���لطة الفلس���طينية، رس���ميًا، بأنها لن تتفاوض على هدنة بين »حماس« وإسرائيل من دون 
موافقة الرئيس محمود عباس، وأنها أعطت األولوية األولى لملف المصالحة. وهو ما عبر عنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحري���ر أحمد مجدالني عندما قال: »نحن لم نكن قلقين من موقف مص���ر، ألننا نعرف أنها لن تقبل بإقامة كيان لإلخوان 
المسلمين على حدودها«. وهو ما دعا السلطة الفلسطينية إلباغ دولة قبرص واألمم المتحدة بأن أي اتفاقات تخص أي جزء 
من األراضي الفلس���طينية وأي جهة أخرى، يجب أن تكون بين حكومة دولة فلسطين المعترف بها من قبل األمم المتحدة 
وتلك الجهات حس���ب تلك المصادر, ويبدو ان الس���لطة تحاول إنقاذ نفس���ها من حالة التهميش وتجاوز دورها ببث تلك 

اإلشاعات, والتأكيد على استمرارية دورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.  
الس���لطة الفلس���طينية تدرك جيدا وهى على يقين ان الفصائل الفلس���طينية لن تقبل بفصل الضفة عن القطاع, وأنها 
تس���عى إلنجاح المصالحة الفلسطينية, وهى أولوية بالنسبة لها أكثر من ملف التهدئة, ولكنها مصالحة مشروطة برؤية 
فصائل المقاومة الفلسطينية, وليس���ت على حساب ساح المقاومة وإستراتيجية الكفاح المسلح, وما يعني السلطة في 
ملف التهدئة شيء واحد فقط ان تضع توقيعها على االتفاق حتى ال يتم تجاوز دورها أو تهميشها, وكل ما يثار عن مطار 
وميناء خارج حدود القطاع أوهام, وليس له أي أساس من الصحة, لذلك لجأت السلطة إلى وسائل اإلعام المختلفة لترويج 
دعايات مغلوطة عن تراجع مصر عن اتفاق التهدئة, وقد صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس صاح البردويل أول 
أمس«أن الحركة تتجه إلى كسر الحصار عن غزة »سواء وافق عباس أم ال« ما يعني ان التهدئة لم تنته وان الوساطة المصرية 

متواصلة, خاصة ان االحتال مجبر على التوقيع على هذه التهدئة خوفا من تدحرج األمور إلى ما ال تحمد عقباه.     
ال ادري ما هي الورقة التي تملكها السلطة لتخيف بها دولة بحجم مصر وقبرص واألمم المتحدة, خاصة ان المجدالني أوضح 
أن القلق الفلسطيني كان من الدور الذي لعبه مبعوث األمم المتحدة ومن إحدى الدول العربية التي أجرت مفاوضات سرية 
بين »حماس« وإسرائيل، وتوصلت معها إلى تفاهمات تؤدي في النهاية إلى فصل قطاع غزة عن بقية األراضي الفلسطينية 
على حد قوله. هل السلطة صادقة فيما تروجه من دعايات؟, وهل ال زالت تملك بيدها أوراق قوة بعد كل هذا التراجع المخيف 
والمذهل أمام االحتال, والقبول مؤخرا بمجرد »كونفدرالية« مع األردن, وإذا كانت الس���لطة تملك بالفعل أوراق قوة, لماذا ال 
تضغط بها على االحتال الصهيوني وتحسن أوضاعها في المفاوضات المتوقفه بقرار صهيوني, وتستخدم هذه األوراق 
لماحقة »إسرائيل« في المحافل الدولية, نحن ال نحبذ أبدا لغة التهديد التي تستخدمها السلطة ضد غزة وأهلها, وإذا كانت 
ال تزال تبحث عن دور لها في التهدئة, فعليها ان تستجيب لما وقعت عليه سابقا في اتفاق المصالحة 2011م, وتتوافق 
مع الفصائل الفلسطينية على برنامج وطني مشترك, وتتفرغ لمعركة الخان األحمر بتحريك الشارع الفلسطيني في الضفة 
والقدس في وجه االحتال, واالنخراط في انتفاضة القدس المباركة ومسيرات العودة لمواجهة كل هذا التغول الصهيوني, 
ومسح عار العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة والتي وصلت إلى حد ال يطاق, ألن الغرض من تشديد هذه العقوبات لن 
يضر بأحد غير السلطة التي تفرضها, أما الحصار الذي يفرضه االحتال على قطاع غزة منذ اثني عشر عاما, فنحن نتكفل 
برفعه من خال نضاالت ش���عبنا الفلسطيني واستمرار مسيرات العودة, وتطوير أدائنا الميداني, الذي بدأ بطائرات ورقية 

حارقة, مرورا ببالونات حارقة, وصوال إلى كاوشوك طائر يحرق أبراجهم ومعداتهم.
 انه اإلبداع الفلسطيني الذي ال ينتهي ولن ينتهي إال بزوال االحتال عن أرضنا الفلسطينية المغتصبة, إبداع سيتواصل 
ويتطور وفق الحاجة وحتما س���نصل إلى ما نريد, فدماء الش���هداء والجرحى هي وقودنا الذي س���يقودنا حتما إلى تحقيق 

أهدافنا بإذن الله عز وجل.    

سياسة التخويف

أجمل الماضي .. إعادة قراءته
زهير ماجد

راأي الوطن العمانية

م����ا يفعل����ه كي����ان االحت����ال اإلس����رائيلي بحق الش����عب 
الفلس����طيني، واالس����تمرار في سياس����اته العنصرية ضد 
المواطنين الفلسطينيين، وما يرتكبه من جرائم حرب، ليس 
آخرها ما يحصل اليوم ضد أهالي قرية الخان األحمر ش����رق 
مدينة الق����دس المحتلة، هو تنفيذ لسياس����ة صهيونية 
ثابتة جوهرها تصفية القضية الفلسطينية، والقضاء على 
اإلنس����ان الفلس����طيني، وعلى الهوية العربية واإلسامية 

والفلسطينية في فلسطين المحتلة.
فجريمة الحرب بتهجير الفلسطينيين سكان الخان األحمر ال 
يمكن فصلها عن المسار التصفوي الذي أخرجته إلى العلن 
الوالي����ات المتحدة وحليفها االس����تراتيجي كيان االحتال 
اإلسرائيلي باس����م “صفقة القرن”، بل تأتي هذه الجريمة 
في صل����ب الصفقة، وبالت����وازي مع الجريم����ة األخرى وهي 
وقف دعم منظمة غوث وتش����غيل الاجئين الفلسطينيين 
“أون����روا”؛ أي أن واش����نطن وتل أبيب تمضي����ان قدًما وفق 
مخط����ط ورؤية واضحين بالنس����بة لهما نح����و اإلجهاز على 
القضية الفلس����طينية، وتحقيق األح����ام التلمودية التي 
بموجبها وضعت جميع المشروعات والمخططات االحتالية 

االستعمارية والتصفوية.
وم����ن ينظر إلى طبيعة ما يس����مى ب�”صفق����ة القرن” التي 
أس����ماها الرئيس الفلس����طيني محمود عب����اس ب�”صفعة 
الق����رن” يج����د في جوهره����ا أنها تعتمد عل����ى العنصرية 
المقيتة المرتكزة على سياسة اإللغاء والقضاء على الوجود 
الفلس����طيني والهوية الفلس����طينية والعربية واإلسامية؛ 
أي العم����ل على جع����ل أرض فلس����طين التاريخية المحتلة 
أرًضا خالصة للوجود الصهيون����ي واليهودي. لذلك ياحظ 
في المنطق االحتالي واالس����تعماري الصهيو � أميركي أنه 

لن تس����تقيم الجهود الصهيو � أميركي����ة الماضية باتجاه 
إنه����اء عودة الاجئين الفلس����طينيين وال����دوس على قرار 
األمم المتحدة 242، وعدم االعتراف بحقهم في العودة، مع 
سياسة التهجير والتشريد التي تقوم بها سلطات االحتال 
اإلسرائيلي؛ ألن هؤالء الفلسطينيين الذي يتم تشريدهم 
تباًع����ا يعدون في التوصيف القانوني الجئين ويش����ملهم 

القرار األممي.
لم يخِف الرئيس األميركي دونالد ترامب الهدف من إصدار 
أوام���ره بوقف دعم وكالة “األونروا” � كما نقلت عنه وس���ائل 
إعام صهيونية � وهو إرغام الفلس���طينيين على القبول بما 
يس���مى “صفقة القرن”، وهن���ا يبدو الفلس���طينيون كمن 
يوقع على عريض���ة إعدامه، وإنهاء وجوده من الحياة، ذلك أن 
الصفقة تهدف أساًسا إلى القضاء على القضية الفلسطينية 
قضاء مبرًما، وهذا ما يعيه الشعب الفلسطيني ويدركه جيًدا؛ 

لذلك لن يتنازل عن حق من حقوقه، وال عن شبر من أرضه.
الاف����ت أن هناك الكثير من المس����ؤولين ف����ي هذا العالم، 
مثل نيك����والي ميادين����وف، مبعوث األم����م المتحدة إلى 
الشرق األوس����ط، يرون أن تدمير كيان االحتال اإلسرائيلي 
لقرية الخان األحمر س����يقوض ما يسمى ب�”حل الدولتين” 
الذي اقترحه الرئيس األميركي الس����ابق باراك أوباما، إال أنه 
ف����ي الحقيقة ال يوجد في أدبيات االحتال اإلس����رائيلي وال 
في برنامجه السياس����ي شيء يسمى “حل الدولتين”؛ فكل 
ما يش����اهده العالم بُأم عينه على أرض فلسطين المحتلة، 
ويس����معه بأذنه م����ن تصريحات ومواقف لق����ادة االحتال 
اإلسرائيلي وحلفائهم ال يشير ال من قريب أو بعيد إلى رغبة 
إسرائيلية في السام واالستقرار، واالعتراف بحقوق الشعب 

الفلسطيني.

هدم الخان األحمر وصفقة القرن

عبد اللطيف مهنا
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بدايًة نجد لزاما علينا إعادة قول ما سبق وأن قلناه، 
وه���و أن “صفقة القرن”، والت���ي هي صهيونية 
األص���ل أميركية التبني والحرك���ة، هي واقعا قيد 
التنفي���ذ دونما حاج���ة لطرحها أو الكش���ف عن 
���د، وإن كافة أطراف المس���يرة  غموضه���ا المتعمَّ
التصفوية هم اآلن يس���يرون ويضبطون خطوهم 
على رتمها، وصوال إلى بالون اختبارها الكونفدرالي 
األخير المنطلق م���ن رام الله، هذا القديم الجديد، 
والذي ه���و عين مش���روع الداهي���ة الراحل بيريز 
المطروح عام 1982، والذي فيما بعد أعد له ديفيد 

ماير دستوره بإيعاز من كلينتون عام 1990..
لتوقيت إط���اق بالون الكونفدرالية م���ن رام الله 
مؤخرا، وعلى الوجه الذي تم فيه، مآرب أوس���لوية 
تعددت ثار وسيثور حولها كثير قول في الساحة 
ض لها  الفلس���طينية. لس���نا هن���ا بصدد التع���رُّ
والخوض في تفاصيله���ا، أو للزيادة عليها ولدينا 
م���ا نزيده، ولكن لننطلق من الق���ول بأن إطاقه لم 
يأِت عفو الخاطر األوس���لوي، وال هو كما يراه بعض 
د مناورة مأزوم يخشى  الواهمين، أو المرّوجين، مجرَّ
تجاوزه، أو ُمتذاٍك يستدرج عروضا تعيده إلى طاولة 
تنازالت “المفاوضات حياة”… ولنزد على ما نقوله، 
إنه إن كان لسلبيات اطاقة المؤذية حد التشييع 
للقضية الفلس���طينية، والتي من الممكن القول 
فيها ما لم يقله مالك في الخمر، فإن لها، أو لضررها 
النافع، مردودا إيجابيا وحيدا على النضال الوطني 
الفلس���طيني، هذا إذا ما ُقرنت فقاعته هذه بكافة 
مظاهر واس���تهدافات كافة األط���راف المعروفة 
المعنية والمشاركة في بازار مسار تصفية القضية 
الفلسطينية وكل من موقعه التصفوي، محاصرا، 
ومعاقبا، ووس���يطا ضاغطا ملوحا بعصاه، أو بجيبه، 
وكلها تكاتفت إليصال عن س���ابق عمد وتخطيط 
جلب���ة “التهدئة” إل���ى خفوت ق���ارب االختناق، 
وقبلها وبعدها إعادة “المصالحة” الموهومة إلى 

حيث ظلت دائما حلم ذات ليلة صيف!
بدايًة نجد لزاما علينا إعادة قول ما سبق وأن قلناه، 
وه���و أن “صفقة القرن”، والت���ي هي صهيونية 
األص���ل أميركية التبني والحرك���ة، هي واقعا قيد 

التنفي���ذ دونما حاج���ة لطرحها أو الكش���ف عن 
���د، وإن كافة أطراف المس���يرة  غموضه���ا المتعمَّ
التصفوية هم اآلن يس���يرون ويضبطون خطوهم 
على رتمها، وصوال إلى بالون اختبارها الكونفدرالي 
األخير المنطلق م���ن رام الله، هذا القديم الجديد، 
والذي ه���و عين مش���روع الداهي���ة الراحل بيريز 
المطروح عام 1982، والذي فيما بعد أعد له ديفيد 
ماير دستوره بإيعاز من كلينتون عام 1990، واآلن 
ها هو يحظى بترحيب ودعم خلفه روؤفين ريفلين، 
وخاصت���ه ه���ي ذات الرؤية الت���ي يلتقي عليها 
إسحاق رابين س���ابقا وبنيامين نتنياهو الحقا، أي 
ش���يء من “كيان أقل من دولة”، مع إضمار كونه، 
في س���ياق إستراتيجية صهيونية ثابتة ولم ولن 
تة إلى أن تتوفر ظروف وس���بل  تتغي���ر، حالة مؤقَّ

الترانسفير.
ترتيب لق���اء “المقاطعة” مع لفي���ف من ممثلي 
ق���وى صهيونية مختلفة، ومن خاله تس���ريب ما 
تم تس���ريبه، لم تأِت به المصادفة وال هو بغير ما 
هدف، كما وأن قول رئيس الس���لطة لضيوفه “أنا 
ورئي���س الش���اباك نلتقي بش���كل دوري، ونتفق 
على 99% م���ن األمور”، ليس من ب���اب مصارحة 
استدعتها أجواء اس���تضافتهم… وهنا يجوز لنا 
التس���اؤل وما هو ي���ا ترى هذا الواح���د في المائة 
المتبقي الذي يختلف هو ورئيس الشاباك عليه؟! 
ثم ما الذي نفهمه من قوله لهم إن كل مش���اكله 
هي “مع نتنياهو وليس مع الليكود”؟! وإن أجهزة 
س���لطته “تجري تنس���يقا أمنيا يومي���ا مع جهاز 
األمن اإلس���رائيلي”، وإن أفرادها “يفعلون كل ما 
بوس���عهم كي ال يصاب إسرائيلي بأذى”! ناهيك 
أنه، وبالتوازي مع هذا، تم تس���ريب خبر وجود وفد 
استخباراتي أوسلوي في واشنطن إلجراء مباحثات 
مع “السي. آي. إيه”…وصوال إلى حصر الخاف مع 
ات كوشنر،  إدارة ترامب بتجاوزات جرينبلت وتدخُّ
والمطالب���ة، لقاء عودة مياه العاقة مع إدارة ترامب 

إلى مجاريها، بعزل األول وكف أذى الثاني؟! 
ع  ماذا، وماذا، س���وى ما يش���ي بغير محاولة التطوُّ
المعل���ن مواربًة لالتح���اق بآخر عرب���ات “صفقة 

ع لم يلِق متعّه���دو هذا القطار  الق���رن”، بعد تمنُّ
له ب���اال ولم يأخذوه على محمل الجد، والذي ما كان 
ليواص���ل رحلته إلى محطته األخي���رة بدون وجود 
هذه الس���لطة على متنه، ألنها ببس���اطة وحدها 
المحتك���رة والحاملة في جيبها خات���م المنظمة، 
���س وديكورية  باعتباره���ا، وبفضل من عجز وتكلُّ
معشر الفصائل، المصادرة األبدية لها ولخاتمها، 
هذا ال���ذي ال بد منه ف���ي نهاية المط���اف لمهر 

مضبطة التصفية المنشودة؟!
ف الوس���اطات  هنا، كي���ف لنا أن نفصل بين توقُّ
التهدوي���ة العربية المفاجئ، ومقاطع���ة رام الله 
لميادينوف، ولقاء “المقاطعة” وتسريباته، وبين 
متوالية تطبيقات “صفق���ة القرن” الصهيونية 
األص���ل األميركي���ة التبن���ي، بدءا م���ن االعتراف 
بالقدس عاصمًة أبدية لمحتليها، ونقل الس���فارة 
األميركية إليها، وإصباغ الش���رعنة األميركية على 
التهوي���د الجاري ف���ي الضفة، يقابل���ه وكصدى 
له واغتنام���ا لبركته، إقرار “قان���ون القومية” في 
ى  الكنيس���ت، وفصل “القدس الكبرى” عن ما تبقَّ
م���ن مزق الضفة بقرار هدم الخان األحمر، وس���ائر 

قرارات التهويد المعلنة الحقا؟!
…وكيف لنا أن نفص���ل بين ما تقدم وما وازاه، من 
تشديد للحصار االحتالي، العربي، األوسلوي، على 
دها بالمزيد من  غزة، ومعاقبة الس���لطة له���ا وتوعُّ
العقوبات “غير المسبوقة”، واشتراطات مصالحة 
“التمكي���ن ف���وق األرض وتح���ت األرض”، أي مع 
“التنس���يق األمني”، قبل “التهدئة”، والتي هي 

من اختصاص المتمكنين وحدهم؟!
وأخيرا، ما كان االبتزاز والتس���ويف التهدوي لغزة 
سوى فخ نصبوه لمقاومتها، وما اشتراط التصالحية 
التمكينية التعجيزية إال ذريعًة إلجهاض التهدئة 
بش���روطها، وما حداء الكونفدرالية والمواظبة على 
الدور الوظيفي في خدمة االحتال إال عرض تكّيف 
مع جاري تطبيق���ات صفقة الق���رن التصفوية…

وليتباهى السفير ديفيد فريدمان جذال:
”لقد ق���ام ترامب بذبح كل األبقار الفلس���طينية 

سة”!!! المقدَّ

لحاجتي إلى كتابة دراس���ة عن فلس���طين، لم أجد بدا من 
االس���تعانة بأحد الملفات القديمة عنه���ا .. كانت ذاكرتي 
تحتفظ بع���دد من مجلة “الطريق” اللبنانية كان مخصصا 
عن أدب المقاومة في فلس���طين، وهو العدد الذي لواله لما 
أطل أي عربي على اإلنتاج الفلسطيني المقاوم داخل األرض 

المحتلة.
فتشت مكتبتي فلم أجد العدد، وكيف أجده وهو قد صدر 
في العام 1968، أي منذ خمسين عاما تماما .. أدرت هاتفي 
في البحث عنه من صديق إلى آخر، ومن مؤسسة إلى أخرى 
حت���ى اهتديت إلى عنوان المجل���ة ذاتها، وكم كان فرحي 

غامرا حين قالت لي منسقة المكتب إن المجلة موجودة.
ذهب���ت في اليوم الثاني فإذا ب���ه موضوع أمامها .. ال أعرف 
كيف هتفت وأنا أراه، خمس���ون عاما م���رت كأنها البارحة، 
ش���عرت وأنا أمسكه بأنه كتاب مقدس .. أعادني العدد إلى 
الش���باب الغض، واألهم إلى مرحلة وردية كان فيها لبنان 
على خريطة الهدوء واالطمئن���ان وراحة البال والنظافة في 
الس���لطة والدولة وبقية المؤسس���ات، وكان العالم العربي 
يحمل أحاما لطالما اش���تقنا إليها .. فق���د كان جمال عبد 
الناصر حيا، وكان قد بدأ االستعداد لمعركة تحرير األرض، 
وكانت المقاومة الفلسطينية قد خرجت إلى النور توا وصار 

لها حضور مميز وفاعل..
حمل���ت المجلة إلى بيتي وهناك جلس���ت م���ع فنجان من 
القه���وة أعيد قراءة الزمن أكثر منه ق���راءة الصفحات التي 
بهتت واصف���رت أوراقها، فيما تبدل ش���كل صور كتابها 

الذين رحل معظمهم إن لم يكن أكثرهم.
أعدت اكتش���اف مرحلة من فلس���طين، فيه���ا الكثير من 
العواطف النبيلة الطيبة الصادقة غير المركبة، أي العفوية 

إلى ح���د بعيد. لفتن���ي مقابلة مع الش���اعر محمود درويش 
بصورته وهو ش���اب أنيق، وقوله إنه الجئ فلس���طيني في 
فلس���طين .. كما لفتني قول للكاتب الراحل غسان كنفاني 
من أن ال أحد لم يكن ليعرف أن هنالك أدبا في فلسطين، وأن 

هنالك أسماء وتجارب ناجحة.
خمس���ون عاما كانت بين يدي، محتوى من الفلس���طينيات 
التي لم تتكرر، لكن فلس���طين سواء قرأناها من جديد، هي 
مستعادة على مدار الس���اعة .. يصعب أن يمر يوم إال وهي 
الخبر الرئيس���ي أو مجموعة أخبار، ويندر أن ال نقرأ صحيفة أو 
مجلة أسبوعية أو فصلية أو ش���هرية إال وكان أبرز عناوينها 
فلس���طين .. كأنما هذا االس���م الذي صنعت حروفه من نار، 
س���يظل مش���تعا ويزيد، من الصعب بل من المستحيل أن 
ينطف���ئ أو يخمد .. بل على العكس، لقد فرخت فلس���طين 
قضايا من رحم مأس���اتها، ومن عنوان نكبتها، ومن ش���رور 
الصهيونية التي ابتلعتها، ومن وس���اخة الدول التي آزرتها 
وصنعتها وصنعت لها كل طرق العيش على حساب شعب 

وأمة.
ال أتص���ور أني امتلكت ذلك العدد من المجلة التي ش���ممت 
فيه���ا رائحة زمن لبس���نا فيه قضية لم نخلعه���ا، كبرنا ولم 
تكبر، ولس���وف نموت ولن تموت. ال حل لها س���وى أن تعود 
إلى خريطة العالم دولة بكل مؤسساتها الطبيعية، وأن يعود 
شعبها من منافي الذل، وأن تتأسس من جديد حكاية الدولة 
الفلس���طينية التي ال بد منها مهما طال فراق أهلها ومهما 

ولدت من رحمها عذابات محطيها واآلخرين.
ما زالت فلس���طين في الكتب والصفح���ات الملونة وحكايا 
اإلعام، فمتى تخرج م���ن كل هذه لتصبح واقعا في خريطة 

العالم.

فخ “التهدئة” وذريعة “التمكين” 
وكونفدرالية “الصفقة”!

رأي

محاوالت مس���تميتة تبذلها السلطة الفلسطينية لمنع توقيع اتفاق تهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية واالحتال 
الصهيوني بوساطة مصرية, أخبار كثيرة تتناثر ويتم تداولها عبر بعض وسائل اإلعام المختلفة عن تراجع مصر عن توقيع 
اتفاق التهدئة استجابة لرغبة السلطة الفلسطينية, وتراجع دور الوساطة لبعض الدول العربية خوفا من تهديدات السلطة 
الفلسطينية وتلويحها بوقف األموال التي تدفعها لقطاع غزة, وتحمل مسؤولية انفصال القطاع عن الضفة الغربية, وانه 
بناء على ذلك أبلغت مصر الس���لطة الفلس���طينية، رس���ميًا، بأنها لن تتفاوض على هدنة بين »حماس« وإسرائيل من دون 
موافقة الرئيس محمود عباس، وأنها أعطت األولوية األولى لملف المصالحة. وهو ما عبر عنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحري���ر أحمد مجدالني عندما قال: »نحن لم نكن قلقين من موقف مص���ر، ألننا نعرف أنها لن تقبل بإقامة كيان لإلخوان 
المسلمين على حدودها«. وهو ما دعا السلطة الفلسطينية إلباغ دولة قبرص واألمم المتحدة بأن أي اتفاقات تخص أي جزء 
من األراضي الفلس���طينية وأي جهة أخرى، يجب أن تكون بين حكومة دولة فلسطين المعترف بها من قبل األمم المتحدة 
وتلك الجهات حس���ب تلك المصادر, ويبدو ان الس���لطة تحاول إنقاذ نفس���ها من حالة التهميش وتجاوز دورها ببث تلك 

اإلشاعات, والتأكيد على استمرارية دورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.  
الس���لطة الفلس���طينية تدرك جيدا وهى على يقين ان الفصائل الفلس���طينية لن تقبل بفصل الضفة عن القطاع, وأنها 
تس���عى إلنجاح المصالحة الفلسطينية, وهى أولوية بالنسبة لها أكثر من ملف التهدئة, ولكنها مصالحة مشروطة برؤية 
فصائل المقاومة الفلسطينية, وليس���ت على حساب ساح المقاومة وإستراتيجية الكفاح المسلح, وما يعني السلطة في 
ملف التهدئة شيء واحد فقط ان تضع توقيعها على االتفاق حتى ال يتم تجاوز دورها أو تهميشها, وكل ما يثار عن مطار 
وميناء خارج حدود القطاع أوهام, وليس له أي أساس من الصحة, لذلك لجأت السلطة إلى وسائل اإلعام المختلفة لترويج 
دعايات مغلوطة عن تراجع مصر عن اتفاق التهدئة, وقد صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس صاح البردويل أول 
أمس«أن الحركة تتجه إلى كسر الحصار عن غزة »سواء وافق عباس أم ال« ما يعني ان التهدئة لم تنته وان الوساطة المصرية 

متواصلة, خاصة ان االحتال مجبر على التوقيع على هذه التهدئة خوفا من تدحرج األمور إلى ما ال تحمد عقباه.     
ال ادري ما هي الورقة التي تملكها السلطة لتخيف بها دولة بحجم مصر وقبرص واألمم المتحدة, خاصة ان المجدالني أوضح 
أن القلق الفلسطيني كان من الدور الذي لعبه مبعوث األمم المتحدة ومن إحدى الدول العربية التي أجرت مفاوضات سرية 
بين »حماس« وإسرائيل، وتوصلت معها إلى تفاهمات تؤدي في النهاية إلى فصل قطاع غزة عن بقية األراضي الفلسطينية 
على حد قوله. هل السلطة صادقة فيما تروجه من دعايات؟, وهل ال زالت تملك بيدها أوراق قوة بعد كل هذا التراجع المخيف 
والمذهل أمام االحتال, والقبول مؤخرا بمجرد »كونفدرالية« مع األردن, وإذا كانت الس���لطة تملك بالفعل أوراق قوة, لماذا ال 
تضغط بها على االحتال الصهيوني وتحسن أوضاعها في المفاوضات المتوقفه بقرار صهيوني, وتستخدم هذه األوراق 
لماحقة »إسرائيل« في المحافل الدولية, نحن ال نحبذ أبدا لغة التهديد التي تستخدمها السلطة ضد غزة وأهلها, وإذا كانت 
ال تزال تبحث عن دور لها في التهدئة, فعليها ان تستجيب لما وقعت عليه سابقا في اتفاق المصالحة 2011م, وتتوافق 
مع الفصائل الفلسطينية على برنامج وطني مشترك, وتتفرغ لمعركة الخان األحمر بتحريك الشارع الفلسطيني في الضفة 
والقدس في وجه االحتال, واالنخراط في انتفاضة القدس المباركة ومسيرات العودة لمواجهة كل هذا التغول الصهيوني, 
ومسح عار العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة والتي وصلت إلى حد ال يطاق, ألن الغرض من تشديد هذه العقوبات لن 
يضر بأحد غير السلطة التي تفرضها, أما الحصار الذي يفرضه االحتال على قطاع غزة منذ اثني عشر عاما, فنحن نتكفل 
برفعه من خال نضاالت ش���عبنا الفلسطيني واستمرار مسيرات العودة, وتطوير أدائنا الميداني, الذي بدأ بطائرات ورقية 

حارقة, مرورا ببالونات حارقة, وصوال إلى كاوشوك طائر يحرق أبراجهم ومعداتهم.
 انه اإلبداع الفلسطيني الذي ال ينتهي ولن ينتهي إال بزوال االحتال عن أرضنا الفلسطينية المغتصبة, إبداع سيتواصل 
ويتطور وفق الحاجة وحتما س���نصل إلى ما نريد, فدماء الش���هداء والجرحى هي وقودنا الذي س���يقودنا حتما إلى تحقيق 

أهدافنا بإذن الله عز وجل.    

سياسة التخويف

أجمل الماضي .. إعادة قراءته
زهير ماجد

راأي الوطن العمانية

م����ا يفعل����ه كي����ان االحت����ال اإلس����رائيلي بحق الش����عب 
الفلس����طيني، واالس����تمرار في سياس����اته العنصرية ضد 
المواطنين الفلسطينيين، وما يرتكبه من جرائم حرب، ليس 
آخرها ما يحصل اليوم ضد أهالي قرية الخان األحمر ش����رق 
مدينة الق����دس المحتلة، هو تنفيذ لسياس����ة صهيونية 
ثابتة جوهرها تصفية القضية الفلسطينية، والقضاء على 
اإلنس����ان الفلس����طيني، وعلى الهوية العربية واإلسامية 

والفلسطينية في فلسطين المحتلة.
فجريمة الحرب بتهجير الفلسطينيين سكان الخان األحمر ال 
يمكن فصلها عن المسار التصفوي الذي أخرجته إلى العلن 
الوالي����ات المتحدة وحليفها االس����تراتيجي كيان االحتال 
اإلسرائيلي باس����م “صفقة القرن”، بل تأتي هذه الجريمة 
في صل����ب الصفقة، وبالت����وازي مع الجريم����ة األخرى وهي 
وقف دعم منظمة غوث وتش����غيل الاجئين الفلسطينيين 
“أون����روا”؛ أي أن واش����نطن وتل أبيب تمضي����ان قدًما وفق 
مخط����ط ورؤية واضحين بالنس����بة لهما نح����و اإلجهاز على 
القضية الفلس����طينية، وتحقيق األح����ام التلمودية التي 
بموجبها وضعت جميع المشروعات والمخططات االحتالية 

االستعمارية والتصفوية.
وم����ن ينظر إلى طبيعة ما يس����مى ب�”صفق����ة القرن” التي 
أس����ماها الرئيس الفلس����طيني محمود عب����اس ب�”صفعة 
الق����رن” يج����د في جوهره����ا أنها تعتمد عل����ى العنصرية 
المقيتة المرتكزة على سياسة اإللغاء والقضاء على الوجود 
الفلس����طيني والهوية الفلس����طينية والعربية واإلسامية؛ 
أي العم����ل على جع����ل أرض فلس����طين التاريخية المحتلة 
أرًضا خالصة للوجود الصهيون����ي واليهودي. لذلك ياحظ 
في المنطق االحتالي واالس����تعماري الصهيو � أميركي أنه 

لن تس����تقيم الجهود الصهيو � أميركي����ة الماضية باتجاه 
إنه����اء عودة الاجئين الفلس����طينيين وال����دوس على قرار 
األمم المتحدة 242، وعدم االعتراف بحقهم في العودة، مع 
سياسة التهجير والتشريد التي تقوم بها سلطات االحتال 
اإلسرائيلي؛ ألن هؤالء الفلسطينيين الذي يتم تشريدهم 
تباًع����ا يعدون في التوصيف القانوني الجئين ويش����ملهم 

القرار األممي.
لم يخِف الرئيس األميركي دونالد ترامب الهدف من إصدار 
أوام���ره بوقف دعم وكالة “األونروا” � كما نقلت عنه وس���ائل 
إعام صهيونية � وهو إرغام الفلس���طينيين على القبول بما 
يس���مى “صفقة القرن”، وهن���ا يبدو الفلس���طينيون كمن 
يوقع على عريض���ة إعدامه، وإنهاء وجوده من الحياة، ذلك أن 
الصفقة تهدف أساًسا إلى القضاء على القضية الفلسطينية 
قضاء مبرًما، وهذا ما يعيه الشعب الفلسطيني ويدركه جيًدا؛ 

لذلك لن يتنازل عن حق من حقوقه، وال عن شبر من أرضه.
الاف����ت أن هناك الكثير من المس����ؤولين ف����ي هذا العالم، 
مثل نيك����والي ميادين����وف، مبعوث األم����م المتحدة إلى 
الشرق األوس����ط، يرون أن تدمير كيان االحتال اإلسرائيلي 
لقرية الخان األحمر س����يقوض ما يسمى ب�”حل الدولتين” 
الذي اقترحه الرئيس األميركي الس����ابق باراك أوباما، إال أنه 
ف����ي الحقيقة ال يوجد في أدبيات االحتال اإلس����رائيلي وال 
في برنامجه السياس����ي شيء يسمى “حل الدولتين”؛ فكل 
ما يش����اهده العالم بُأم عينه على أرض فلسطين المحتلة، 
ويس����معه بأذنه م����ن تصريحات ومواقف لق����ادة االحتال 
اإلسرائيلي وحلفائهم ال يشير ال من قريب أو بعيد إلى رغبة 
إسرائيلية في السام واالستقرار، واالعتراف بحقوق الشعب 

الفلسطيني.

هدم الخان األحمر وصفقة القرن

عبد اللطيف مهنا
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أعلن أنا المواطن/ عالء نعمان نجيب الجاروشة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800275851( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ معين محمد هاشم ياسين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931708945( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ شريفة محمود مسعود المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)963341235( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ إبراهيم محمد سالم األزعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804430486( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد شحدة عبد القادر عواد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803093699( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود جمال خضر المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802810234( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير العمل مأمون أبو ش���هال 
إن فلس���طين تعاني من معدالت 
بطال���ة عالية، حي���ث وصل عدد 
العاطلي���ن عن العم���ل إلى 420 
أل���ف ف���رد معظمهم م���ن فئة 
الش���باب، كما أن هناك 320 ألف 
أس���رة تعيش تحت خ���ط الفقر، 
وذلك نتيج���ة لضعف االقتصاد 
الفلس���طيني وع���دم قدرته على 
توليد فرص عمل جديدة وكافية، 
باإلضاف���ة لع���دم الق���درة عل���ى 
إح���داث تنمي���ة اقتصادية نظرًا 
اإلس���رائيلي،  االحتالل  إلجراءات 
الطبيعية  الموارد  وسيطرته على 
الفلس���طينية والمعيق���ات التي 
يضعه���ا أم���ام االس���تثمار في 

المنطقة المصنفة )ج(.
ج���اء ذلك خالل جلس���ة تباحثية 

م���ع ممثل س���يريالنكا لدى دولة 
فلس���طين فوزان أنور، حول سبل 
وإمكاني���ات التع���اون في مجالي 

التشغيل والتدريب المهني.
وأوضح أبو شهال أن الوزارة تعمل 
التعليم  منظوم���ة  تطوي���ر  على 

والتدريب المهني والتقني بكافة 
من  واحدة  باعتباره���ا  مكوناتها، 
أهم التدخالت للح���د من البطالة 
المتزاي���دة، وأضاف: "إن الحكومة 
وتش���جعان  تدعم���ان  وال���وزارة 
بتوفي���ر  الرياديي���ن  الش���باب 
القروض الدوارة بفائدة ال تتجاوز 
5%، وفترة سماح تصل إلى سنة، 
من أجل إقامة مشاريعهم الخاصة 
وتدريبهم عل���ى إدارتها لضمان 

نجاحها وتشغيل آخرين".
الممثل فوزان  أب���دى  من جهته، 
يعيش���ها  التي  للظروف  تفهما 
الفلس���طينيون، وقال: " سنعمل 
عل���ى توجيه دعوة رس���مية لوفد 
من وزارة العمل لزيارة سيريالنكا، 
التعاون واالط���الع على  لتعزي���ز 
الخب���رة الس���يريالنكية في هذا 

المجال".

أبو شهال: 420 ألف عاطل عن العمل معظمهم من فئة الشباب
رام الله/ االستقالل:

أظهر بيانات رسمية حديثة، أن المتوسط الشهري لفاتورة رواتب المتقاعدين 
الشهرية في فلسطين خالل العام الجاري، تبلغ 166 مليون شيكل.

ووفق األرقام الص���ادرة عن وزارة المالية الفلس���طينية، بلغت فاتورة رواتب 
المتقاعدين في فلس���طين خالل الشهور الس���بعة األولى من العام الجاري 

1.11 مليار شيكل.
وارتفعت فاتورة رواتب المتقاعدين في فلس���طين، بنسبة 90% مقارنة مع 

الفترة المقابلة من العام الماضي، صعودا من 587 مليون شيكل.
يأتي االرتفاع الكبير في رواتب المتقاعدين، بعد إقدام الحكومة الفلسطينية، 
عل���ى إحالة قراب���ة 15 ألف موظف للتقاع���د المبكر خ���الل العامين الجاري 

والماضي.
وبحسب أرقام حديثة للحكومة الفلسطينية، بلغ عدد الموظفين العموميين 

في الضفة الغربية وقطاع غزة، خالل العام الجاري، نحو 139 ألف موظف.
وكان عدد الموظفين العموميين )مدنيين وعس���كريين( في الضفة الغربية 

وقطاع غزة، بلغ قرابة 155 ألف موظف.
وطالما طال���ب صندوق النقد الدولي، الحكومة الفلس���طينية، بضبط فاتورة 

الرواتب، ومنع تضخمها، لما لها من أثر على المالية العامة والصرف.

المالية: 166 مليون شيقل قيمة 
فاتورة رواتب المتقاعدين

رام الله/ االستقالل:
قال محافظ س���لطة النقد عزام الش���وا إن نسبة 
الش���مول المالي في فلسطين تبلغ حاليًا حوالي 
36%، وتتطلع س���لطة النقد إل���ى رفعها خالل 

الثماني سنوات المقبلة إلى 50% بالحد األدنى.
وأضاف محافظ س���لطة النقد الفلس���طينية، أن 
وثيقة االس���تراتيجية الوطنية للشمول المالي، 
صيغت بما يتوافق مع خطة التنمية االقتصادية 
للحكوم���ة للس���نوات المقبلة، وبم���ا يتوافق مع 
النقد المس���تقبلية للمساهمة  تطلعات سلطة 

بتعزيز النمو االقتصادي.
جاء ذلك في كلمته بجلس���ة ح���وار القطاع العام 
والخاص لرس���م السياس���ات المالية في جلسة 
تحقي���ق أهداف التنمية المس���تدامة من خالل 

الش���مول المال���ي، المنعقدة في روس���يا، والتي 
شارك فيها محافظو بنوك مركزية دولية.

وتطرق الشوا إلى استراتيجية الشمول المالي في 
فلسطين، باعتبارها أداة ووسيلة للمساهمة في 
التنمي���ة االقتصادية وتحقيق الرفاه االجتماعي 

من خالل تحسين الظروف المعيشية.
وتحدث عن س���بل تعزي���ز وتطوي���ر القطاعات 
االقتصادية الهامة ذات العالقة ببعض أهداف 
التنمية المس���تدامة، والت���ي تتمثل في تعزيز 
المالي���ة، وتعزيز مس���تويات  التحتية  البني���ة 
الوع���ي والثقاف���ة المالية لدى فئ���ات المجتمع 
المستهدفة، وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة 
والمتوس���طة ومتناهية الصغ���ر، وتمكين قطاع 
الطاق���ة المتجددة والق���روض الخضراء وتمكين 

المرأة ماليًا.
وأضاف الش���وا أنه لتحقيق أه���داف التنمية 
المس���تدامة يجب العمل بشكل جماعي لكافة  
القطاعات، الرسمي والخاص والمجتمع المدني، 
حيث أن تحقيق التنمية االقتصادية يحتاج إلى 
توفير شروط مسبقة تشمل بنية تحتية مالية 
عصرية ومتطورة، وبيئة قانونية تلبي احتياجات 
التطوي���ر، وبيئة اس���تثمارية نش���طة وفاعلة، 
وخدم���ات ومنتج���ات مالية متط���ورة. وأوضح 
أنه في ح���ال توفرت هذه الش���روط، باإلضافة 
إل���ى دعم حكوم���ي يتمثل في من���ح محفزات 
وإعفاءات ضريبية وتوفير البيئة االس���تثمارية 
المأمونة للقطاع الخ���اص، فإن أهداف التنمية 

االقتصادية 

االستقالل/ وكاالت:
س���جل الفائض التجاري للصين أمام الواليات المتحدة رقما قياس���يا جديدة ب� 31,06 
مليارات دوالر خالل آب/اغس���طس بحسب أرقام رسمية نشرت أمس السبت وذلك رغم 

الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن في تموز/يوليو الماضي.
وازداد الفائ���ض التجاري الذي يثير حجمه غضب اإلدارة األميركية ب�18,7% بالمقارنة 
مع آب/أغسطس 2017 وبزيادة كبيرة عن مستواه في تموز/يوليو بحسب أرقام الهيئة 
الصينية للجمارك.  وُتفّسر هذه الزيادة خصوصا بزيادة الصادرات الصينية إلى الواليات 
المتحدة ب13% على مدى عام لتبلغ 44,4 مليار دوالر بينما دخلت الرس���وم الجمركية 
العقابية التي فرضتها واش���نطن على بكين حيز التنفيذ في مطلع تموز/يوليو قبل أن 
يتم توسيع نطاقها خالل آب/اغسطس. في الوقت نفسه، ظلت واردات السلع االميركية 

على مستوى شبه مستقر خالل آب/اغسطس على مدى عام وعند 13 مليار دوالر.
وليس من المتوقع أن يساهم نشر هذه االرقام في وقف التصعيد التجاري في الوقت 
الذي يعزز فيه الرئيس االميركي دونالد ترامب هجماته ضد الخلل في توازن التبادالت 
بين القوتين العظميين. وقال ترامب الجمعة “أبدي تشددا مع الصين الن علي أن أفعل 
ذلك )..( هم يأخذون 500 مليار دوالر س���نويا” في إش���ارة الى الواردات الصينية التي 
فاقت 505 مليارات دوالر في 2017 ومن المتوقع أن تزداد هذا العام. وتستورد الصين 
التي يتهمها البيت االبيض ب”ممارس���ات غير منصفة” وب”س���رقة ملكية فكرية” 
س���نويا س���لعا أقل بأربع مرات عما تصّدره الى الواليات المتحدة. ولفرض ضغوط على 
بكي���ن من أجل حملها عل���ى الحد من فائضها التجاري، فرض���ت االدارة االميركية بين 
تموز/يوليو وآب/اغسطس رسوما جمركية ب25% على بضائع صينية بقيمة 50 مليار 

دوالر سنويا.

الخليل/ االستقالل:
قال رئيس بلدية الخليل تيس���ير أبو سنينة أمس الس���بت، إن البلدية رصدت ضمن 

موازنتها رزمة من مشاريع الطرق في المدينة بقيمة 56 مليون شيقل.
وأكد أبو سنينة، خالل مؤتمر صحفي، على األهمية الكبيرة التي يوليها المجلس البلدي 
لقطاع الطرق باعتباره قطاعا خدماتيا هاما، مش���يرا إلى تحديث الخطة االستراتيجية 
لتتناس���ب واحتياجات المدينة خالل العام الحالي 2018 ولغاية عام 2021، لتحقيق 
األهداف التي تصب في مصلحة المواطن وتس���عى لتطوير المدينة بكافة قطاعاتها 
التنموية والخدماتية. وثّمن اهتمام القيادة والحكومة وعلى رأس���ها الرئيس محمود 
عب���اس ، ورئيس الوزراء رامي الحم���د الله بمدينة الخليل ودعمهم المباش���ر للبلدية 
في تنفيذ العديد من المش���اريع، خاصة مشاريع الطرق في البلدة القديمة والمناطق 
المغلقة والمحاذية للمس���توطنات، لتعزيز صمود المواطنين القاطنين فيها، شاكرا 

وزارة الحكم المحلي على جهودها في هذا اإلطار. 
وبّين أن عملية ش���ق طرق جديدة أو إعادة تأهيل الطرق القديمة تشمل إعادة تأهيل 
وتطوير البني���ة التحتية الالزمة فيها، بما في ذلك ش���بكات المياه والصرف الصحي 
وش���بكات الكهرباء وغيرها، مطالبا المواطنين بضرورة تس���ديد كافة المس���تحقات 

لتتمكن البلدية من تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وشدد أبو س���نينة على حرص المجلس البلدي على توزيع المشاريع بشكل عادل على 
كافة مناطق المدينة، داعيا المجتمع المحلي لتش���كيل لجان في كافة أحياء المدينة 
للتع���اون مع البلدية والعمل على توس���عة الط���رق وإزالة التعدي���ات. وأوضح أن بناء 
جس���ور للمش���اة في عدد من مناطق المدينة يعد أحد أهم أولويات المجلس البلدي، 
للحد من األزمة المرورية التي تعاني منها بعض ش���وارع المدينة، حيث يعتبر جس���ر 
المشاة الواقع في عين س���ارة بجانب مقر جمعية الشبان المسلمين، األول في مدينة 
الخليل، الذي تم توقيع اتفاقية لتنفيذه بالتعاون بين بلدية الخليل وجمعية الشبان 

المسلمين، بهدف حماية األطفال وطلبة المدارس.

رام الله/ االستقالل:
أظه���رت بيان���ات رس���مية حديثة، 
ارتفاع���ا طفيف���ا ف���ي الدي���ن العام 
المستحق على الحكومة الفلسطينية  
برئاس���ة د.رامي الحمد الله في يوليو 

تموز الماضي.
وصعد الدين العام المس���تحق على 
الحكومة، بحسب بيانات لوزارة المالية 
الفلس���طينية، إل���ى 8.719 مليارات 
ش���يكل، مقارنة م���ع 8.637 مليارات 

شيكل في يونيو حزيران السابق له.
وعلى أس���اس س���نوي، تراجع الدين 
الع���ام بنس���بة 2.2% مقارن���ة م���ع 
يوليو تموز 2017، ن���زوال من 8.913 
مليارات ش���يكل، وف���ق وزارة المالية 

الفلسطينية.
ويتوزع الدين العام المس���تحق على 
الحكوم���ة الفلس���طينية حتى يوليو 

الماض���ي، بين دين عام محلي قيمته 
5.34 مليارات ش���يكل، ودين خارجي 
بقيمة 3.66 مليارات ش���يكل. ويعد 
الدين العام المستحق على الحكومة 

الفلس���طينية ضئيال، مقارنة مع دول 
ج���وار مثل لبن���ان )90 ملي���ار دوالر(، 
واألردن )39 مليار دوالر(. وال تش���مل 
أرقام الدين العام، متأخرات مستحقة 

الفلس���طينية  الحكوم���ات  عل���ى 
المتعاقب���ة )دي���ون بفوائد صفرية(، 
تتج���اوز قيمتها قراب���ة 11.9 مليار 

شيكل.

الشوا: 36% نسبة الشمول المالي في فلسطين

فائض تجاري قياسي للصين إزاء الواليات 
المتحدة خالل أغسطس الماضي

ارتفاع الدين العام على حكومة »الحمد الله« في يوليو

اإلعالن عن رزمة مشاريع طرق في 
الخليل بقيمة 56 مليون شيقل

وزير �لعمل م�أمون �أبو �شهال
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أعلن أنا المواطنة/ رانية فياض رشدي الزعيم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)800720393( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عالء الدين رضوان س���عيد العشي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901298927( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن/ عبد الفتاح محمود محمد ابو حماد 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)970781134( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد عودة عبدالله ابو خماش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)910270040( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ هيثم رمزي ابراهيم الكفارنة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800112989( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حسن جدوع  حمدان  ابو مراحيل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)939338174( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
خرج الرئيس األميركي الس���ابق باراك 
أوبام���ا ع���ن صمت���ه وفتح الن���ار على 
تصرف���ات خلفه الرئيس دونالد ترمب، 
كما ن���دد بصم���ت الجمهوريي���ن إزاء 
بتقويض  واتهمهم  ترامب،  تصرفات 
التحالفات الدولية بتقاربهم مع روسيا 
وبالتس���بب ف���ي ارتفاع ح���اد في عجز 

الموازنة االتحادية.
وح���ث أوبام���ا الديمقراطيي���ن عل���ى 
التصوي���ت في انتخاب���ات الكونغرس 
التي تجرى في نوفمبر/تشرين الثاني 
المقب���ل والعم���ل على إع���ادة النزاهة 
للحكومة،  القانون  وس���يادة  واالحترام 

على حد قوله.
وخ���الل كلمة حماس���ية ل���ه في حفل 
بجامع���ة إلين���وي حيث تس���لم جائزة 
"دوغالس لألخالق في الحكومة" تساءل 
أوباما "م���اذا حدث للحزب الجمهوري؟"، 
وانتقد المسؤولين الجمهوريين الذين 
"يكتفون بتصريحات معترضة غامضة 
عندم���ا يتخذ الرئي���س ترامب مواقف 

فضائحية".
وتابع أوبام���ا )57 عاما( أن الجمهوريين 
ال يري���دون فيما يبدو ممارس���ة أي دور 
رقابي على سياسات ترامب، وشدد على 

أن ذلك أمر غير طبيعي وليس من شيم 
المحافظين ألن هن���اك "رؤية تقول إن 
حماية السلطة ومن يدعمونها هي كل 
ما يهم حت���ى وإن كانت تضر بالبالد"، 
كما ندد بانتقادات ترامب لعمل القضاء 

وتهجمه على الصحافة.
وأض���اف "ليس هكذا يج���ب أن تعمل 
ديمقراطيتن���ا"، وذلك في إش���ارة إلى 
المعلوم���ات التي كش���فها الصحفي 
االستقصائي بوب وودورد بشأن طريقة 
العم���ل الفوضوية الحالي���ة في البيت 

األبيض.

وبع���د أن قدم ص���ورة س���وداوية جدا 
للوض���ع السياس���ي في الب���الد حرص 
أوبام���ا مع ذلك على اإلع���راب عن األمل 
بتحسن الوضع، وقال "أمام هذا الوضع 
السياسي السوداوي أرى نوعا من الوعي 
لدى المواطنين عبر البالد"، موجها نداء 
حارا إل���ى كل الديمقراطيي���ن للتوجه 
إلى صناديق االقتراع خالل االنتخابات 

التشريعية المقبلة.
ألن  تقترع���وا  أن  "عليك���م  وق���ال 
ديمقراطيتنا على المح���ك". وتابع "إذا 
كنتم تعتقدون أن ال أهمية لالنتخابات 

آمل أن تكون الس���نتان الماضيتان قد 
غيرتا من نظرتكم هذه".

وأعرب أوباما عن دهش���ته إزاء محاولة 
ترامب االس���تئثار لنفس���ه بما تسمى 
"المعجزة االقتصادية" األميركية، وفي 
ه���ذا الصدد قال "عندما تس���معون أن 
الوضع االقتصادي جيد تذكروا ببساطة 

متى بدأ هذا التحسن".
وقال أوباما أيضا في كلمته التي لقيت 
تصفيق���ا ح���ادا "إن التهدي���د األكبر 
لديمقراطيتنا لي���س دونالد ترامب بل 

الالمباالة".

االستقالل/ وكاالت:
اس����تدعت الواليات المتح����دة، فجر أمس الس����بت، 
ممّثليه����ا الدبلوماس����ّيين ف����ي ث����الث دول بأميركا 
الالتينية من أجل التش����اور، وذلك بعد أن غّيرت هذه 

الدول مواقفها حيال تايوان.
وتخوض حكومتا الصين وتايوان منذ عشرات السنين 
منافسًة دبلوماسّية قوية لحمل أكبر عدد من البلدان 
ا ال  على االعتراف بهم����ا، إذ تعتبر الصين تايوان جزًء
يتج����زأ منها، في حين تصّر التاي����وان على أنها دولة 

مستقّلة.
وأعلن����ت وزارة الخارجّي����ة األميركّي����ة ف����ي بيان أنها 
استدعت إلى واشنطن الس����فيَرين األميركَيين لدى 

جمهورية الدومينيكان، روبن بيرنشتاين، والسلفادور، 
جان ماني����س، والقائمة باألعمال في بنما، روكس����ان 

كابرال.
وأوضح بيان الخارجّية األميركّية أّن "رؤس����اء بعثاتنا 
الثالث����ة س����يجتمعون م����ع مس����ؤولين ف����ي اإلدارة 
األميركّية للبحث في الطريق����ة التي ُيمكن للواليات 
المتحدة من خالله����ا دعم مؤّسس����ات ديموقراطّية 
واقتصاّديات قوّية ومس����تقّلة ف����ي كّل أنحاء أميركا 

الوسطى والكاريبي".
ويأت����ي هذا القرار بعد أن اّتهمت واش����نطن في آب/

أغس����طس، الصين بزعزع����ة العالق����ات األميركّية – 
التايوانّي����ة، وبقيادة حملة "تدّخالت سياس����ية" من 

خالل الس����عي إل����ى حرمان تايوان م����ن حلفائها في 
األميركّيَتين.

وفي آب/أغس����طس، أعلنت الس����لفادور أنها قطعت 
عالقاتها مع تايوان وأقامت عالقات دبلوماس����ية مع 

بكين.
والسلفادور خامس حليف تخسره تايوان خالل رئاسة 
تس����اي إينغ-وين والثالث هذه السنة، وبعدما تخّلت 
عنها في أيار/ماي����و جمهورية الدومينيكان وبوركينا 
فاس����و، لم تع����د س����وى 17 دولة تعت����رف بتايوان. 
منها الفاتيكان ودولة أفريقية واحدة )إيس����واتيني، 
سوازيالند سابقا( وبلدان في المحيط الهادئ وأميركا 

الالتينية )هندوراس وغواتيماال وباراغواي(.

االستقالل/ وكاالت:
قضت محكمة جنايات القاهرة أمس الس���بت بإعدام 75 
ش���خصا بينهم قادة بجماعة اإلخوان المسلمين أبرزهم 
عصام العريان وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي، إضافة 
إل���ى صفوت حج���ازي وعاصم عب���د الماجد وط���ارق الزمر 

ووجدي غنيم.
وجرت محاكمة هؤالء فيما تس���مى قضية فض اعتصام 
رابعة العدوية، في إش���ارة إلى األحداث التي رافقت قيام 
قوات م���ن األمن والجيش بفض اعتصام مؤيدي الرئيس 
المعزول محمد مرس���ي بالقوة، في واح���د من أكثر األيام 

دموية في تاريخ مصر الحديث.
وال ي���زال أم���ام المتهمين الحق في اس���تئناف األحكام 

الصادرة بحقهم أمام محكمة النقض.

ويقضي القانون المصري بأخذ موافقة مفتي الجمهورية 
قب���ل إصدار أي حكم باإلعدام، وهو إجراء ش���كلي إذ نادرا 
م���ا اعترض المفتي على ق���رارات المحاكم بإصدار أحكام 

اإلعدام.
وقد قضت المحكمة بالس���جن المؤبد على مرش���د جماعة 
اإلخوان المسلمين محمد بديع والقيادي في حزب الوسط 
عصام سلطان و45 آخرين، كما قضت بالسجن غيابيا لمدة 

15 عاما على الصحفي في قناة الجزيرة عبد الله الشامي.
ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات ب�"تدبير تجمهر 
مس���لح واالش���تراك فيه بميدان رابع���ة العدوية، وقطع 
الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع 
س���بق اإلصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض 
تجمهرهم، والش���روع في القتل العم���د، وتعمد تعطيل 

سير وسائل النقل".
وفي القضية ذاتها قضت المحكمة بالسجن عشر سنوات 

على أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان نصيب المص���ور الصحفي محمود أبو زيد المعروف 
ب�"شوكان" الحكم بالس���جن المشدد خمس سنوات، علما 

بأنه قضى خمس سنوات كاملة في الحبس االحتياطي.
يش���ار إلى أن أنصار الرئيس المعزل محمد مرسي نظموا 
اعتصام���ي رابعة العدوية وميدان النهضة احتجاجا على 
انقالب الجيش ضده واإلطاحة ب���ه في الثالث من يوليو/

تموز 2013.
وفي الرابع من أغس���طس/آب 2013 فض���ت قوات األمن 
بالقوة االعتصامين، مم���ا أدى إلى مقتل ثالثة آالف وفق 

جهات حقوقية، و800 فرد فقط حسب األرقام الرسمية.

االستقالل/ وكاالت:
قال اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر عن أطراف األزمة الليبية الذين شاركوه 
في اتف���اق باريس في مايو/أيار الماضي إنهم »فئران« يعملون ضد ما س���ماه 
»الجيش« في إشارة إلى القوات التي يقودها، بينما حذر االتحاد األوروبي من أن 

ليبيا باتت »برميل بارود« ينفجر في أي لحظة.
وق���ال حفتر في جمع من مؤيديه من قادة القبائل في ش���رق ليبيا إن »الجيش 

سيقوم بعمل إلجهاض االنتخابات في ليبيا إذا ثبت أنها غير نزيهة«.
وقال في حديثه إن »الجزء المقابل.. المجموعة كلها تجمعت ضد الجيش، لكن 

كلهم نعتبرهم عبارة عن فئران«.
م���ن ناحية أخرى، قال رئيس البرلم���ان األوروبي أنطونيو طاياني إن على 
االتح���اد األوروبي أن يضطلع بدور مركزي في تس���وية األزمة بليبيا، وإن 
العجز عن القيام بذلك سيفس���ح المجال لطموح���ات وأطماع دول مثل 

روسيا ومصر واإلمارات.
وأضاف طاياني في بيان أن ليبيا أضحت مثل »برميل بارود قابل لالنفجار«، وأشار 
إلى أن المواجهات في طرابلس خالل األشهر األخيرة -التي أدت إلى مقتل أكثر 
من 200 ش���خص- تعمق الخالفات الداخلية، وأن الوضع ما زال هشا للغاية رغم 

التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار.
ومن المقرر أن يبحث البرلمان األوروبي األوضاع في ليبيا في جلسة يوم الثالثاء 

المقبل.

االستقالل/ وكاالت:
انهارت الدورة الجديدة من محادثات السالم اليمنية بقيادة األمم المتحدة، أمس السبت، 
بعد تأجيل اس���تمر لمدة يومين بسبب غياب وفد حركة "انصار الله"، أحد أهم األطراف 
المتحاربة في النزاع في اليمن. وقال مارتن جريفيث مبعوث األمم المتحدة الخاص لليمن 
في مؤتمر صحفي في جنيف إن الهيئة العالمية فشلت في جذب وفد "أنصار الله" إلى 
المحادث���ات. وأكد جريفيث أن األمم المتحدة س���تجمع جميع األطراف إن آجال أم عاجال، 
قائال إن وفد "أنصار الله" كان حريصا بالفعل على السفر إلى جنيف لحضور المحادثات 

وانه ال يعتبر هذا " عائقا أساسيا" للعملية السياسية.
وأفاد جريفيث "لقد أرادوا المجيء إلى هنا. ولكننا لم نجعل الظروف مناس���بة بما يكفي 

لمجيئهم، مضيفا أنه لم يحن األوان بعد لتحديد موعد الدورة الثانية من المشاورات".

القاهرة: اإلعدام لـ75 شخصا بقضية فض اعتصام رابعة

أوباما يفتح النار على ترمب ويندد بصمت الجمهوريين

أزمة دبلوماسية بين واشنطن ودول التينية بسبب تايوان

االستقالل/ وكاالت:
قتل ضابط بارز في الجيش المصري وُجرح آخر في انفجار استهدف آلية كانا يستقالنها 
وس���ط سيناء. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الحياة" الصادرة في لندن فجر السبت إن 
رئيس أركان اللواء السابع مشاة في الفرقة 19 مشاة العقيد أركان حرب أحمد الجعفري 

قتل نتيجة انفجار لغم أرضي استهدف آلية كان يستقلها في وسط سيناء.
والجعفري واحد من أبرز ضباط الجيش الثالث الميداني الذي تقع وس���ط وجنوب سيناء 

ضمن نطاق اختصاصاته.
ووقع االنفجار في دروب جبل الحالل في وس���ط س���يناء الذي شنت قوات الجيش العام 

الماضي حملة ُكبرى استهدفت مغاوره التي يتحصن بها مسلحو تنظيم "داعش".
ويقع جبل الحالل جنوب مدينة العريش )نحو 50 كيلومترًا( في منطقة وس���ط س���يناء، 
ويمتد مس���افات مترامية بنحو 60 كيلومتًرا من الش���رق إلى الغ���رب، ويرتفع ألكثر من 

كيلومتر عن سطح البحر ويتمّيز بتضاريسه الوعرة.

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس اإليراني حس���ن روحاني في ذكرى استش���هاد رئيس الوزراء 
اإليراني األسبق الش���هيد محمد علي رجائي أمس السبت إن "األميركيون 
يمارس���ون كل أنواع الضغط على إيران ومن جهة أخرى يبعثون لنا رسائل 

للتفاوض". 
وأضاف مخاطب���ًا اإلدارة األميركية "إن كنتم صادقي���ن بأنكم تكنون الود 
للشعب اإليراني لماذا إذًا تمارس���ون الضغط عليه؟ وهل تتصورون أنكم 

إذا واصلتم الضغوط ألشهر سيخرج الشعب اإليراني ويستسلم لكم؟". 
كما جاء في تصريحاته "حربنا اليوم هي حرب اقتصادية ونفسية ودعائية 
والحكومة تقف في واجهة هذه الحرب، وأقول لكل التيارات واألحزاب علينا 
أن نكف ع���ن العتب والتنافس واالنتقام فنحن نخ���وض حربًا في ميدان 

القتال".

حفتر يشّبه أطراف 
األزمة الليبية بالفئران!

�أوباما وترمب 

روحاني: األميركيون يمارسون 
كل أنواع الضغط علينا ثم 
يبعثون لنا رسائل للتفاوض

مقتل رئيس أركان الجيش الثالث 
الميداني بانفجار عبوة بسيناء

انهيار محادثات السالم اليمنية 
بقيادة األمم المتحدة في جنيف
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ ختام حرب محمد ابوالكاس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906185236( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ مها خضر البسيوني طوالن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)919899708( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ تحرير سهيل راجح ابو هربيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906644802( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مصطفى سيف علي أبو سيف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402136485( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رمزي تيسير محمد بارود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
803870146   فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمود ابراهيم عبد الله الهور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)916241318( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال الرئي���س "اإلس���رائيلي" رؤفي���ن 
ريفلين، "إن الحرب المقبلة مع قطاع غزة 
إن وقعت ستكون صعبة ومختلفة أكثر 

من الحروب التي سبقتها".
ج���اء ذلك خ���الل زيارة أجراه���ا ريفلين 
لغالف غزة، هي األولى منذ بدء مسيرات 
العودة التي انطلق���ت في الثالثين من 
م���ارس الماضي على الحدود الش���رقية 
"يديعوت"  موق���ع  غزة.وذك���ر  لقط���اع 
العبري، أن ريفلي���ن التقى خالل جولته 
في الغ���الف، بجنود "فرقة غزة" واحتفل 
معهم بما يسمى "رأس السنة العبرية". 
وأضاف: "أننا نعرف أن المعركة القادمة، 
إذا م���ا ُفرضت علينا، س���تكون مختلفة 
وأكث���ر صعوبة م���ن س���ابقتها، لكننا 

مصممون على الوصول إليها ونحن على 
اس���تعداد، لنفاجئ ال لنفاجأ، ولنضرب 
الع���دو بقوة"، بحس���ب مزاعم���ه. وقال 

ريفلين للجنود إنه���م: "تصدوا لجميع 
محاوالت حماس إش���عال المنطقة، في 
األش���هر األخيرة". وف���ق تعبيره. وأثنى 

ريفلين على رؤس���اء المجالس المحلية 
في غالف غزة قائال: "أنتم لس���تم غالف 
غزة بل غالف )إسرائيل(". على حد قوله.

ريفلين: الحرب المقبلة مع غزة صعبة ومختلفة

االستقالل/ وكاالت:
قال مسؤول ملف األس���رى "اإلسرائيليين" السابق 
العقي���د ليئور لوتان، إنه ال يعارض إجراء مفاوضات 
مع ألد أعداء "إس���رائيل" وال س���يما "حماس"، شرط 
أن تكون مفاوضات عملية وليس لخدمة سياس���ة 

حزبية.
وتحدث العقيد لوتان، خ���الل لقاء مطول مع القناة 
الثانية العبرية مس���اء الجمعة، عن خطأ "إسرائيل" 
خ���الل الحرب األخيرة على غ���زة صيف 2014، قائاًل 
"كان يجب علينا عدم إنهاء الحرب على غزة إال بإعادة 
الجنود األس���رى لدى حماس". مضيًف���ا: "ال صفقة 

قريبة تلوح في األفق".
وحول سبب استقالته من االستمرار بالملف، أوضح 
أنه���ا جاءت بعد تقديم اقتراح لحل ملف األس���رى 
والمفقودين بثمن ال هو بمعايير صفقة شاليط وال 

بمعايير وقرارات لجنة ش���مغار، وعلى خلفية رفض 
المقت���رح العملي وال���ذي كان باإلم���كان أن يصبح 
مس���ارًا قادرًا على إنهاء هذا الملف وإعادة األس���رى 

والمفقودين.
في ذات السياق، أش���ار إلى أنه اقترح طرقا إبداعية 

لحل مشكلة الجنود األسرى وتم رفضها.
وأضاف العقيد لوتان قائال: "عندما قدمت استقالتي 
لم نكن قريبين من صفقة تبادل، ولكن كنا قريبين 

من االنتقال إلى طريق تقودنا نحو الصفقة". 
وتابع القول: "طريقتن���ا الحالية في التعامل تخدم 
حماس"، مس���تدركا إن ل���م تقم "إس���رائيل" بربط 
موضوع التبادل بمواضيع أخ���رى )تتعلق بالحصار 
عل���ى غزة( فإن الثمن إما أن ال نعيدهم أو أن نتجهز 

لصفقة شاليط قادمة.
في س���ياق آخر، قال لوتان إن تقديراته أن الضابط 

هدارغولدن والجندي أرون ش���اؤول ليسا محتجزين 
في مكان واحد.

يذكر أن كتائب القس���ام الجناح المس���لح لحماس 
أعلن���ت خ���الل الحرب اإلس���رائيلية على غ���زة عام 
2014 أسر الجندي اإلس���رائيلي شاؤول آرون خالل 
اش���تباكات في حي الشجاعية ش���رق غزة، وبعدها 
بأي���ام أعلنت "إس���رائيل" فق���دان الضاب���ط هدار 
غولدين شرق رفح جنوب القطاع. وتقول "إسرائيل" 
إن الجنديين قتال خالل االش���تباكات، فيما ترفض 
كتائب القس���ام اإلدالء ب���أي معلوم���ات عنهما إال 
بش���روط وضعتها، أولها اإلفراج عن أس���رى صفقة 
شاليط التي أبرمت عام 2011. كما تحتفط "حماس" 
بإسرائيليْين آخرْين دخلوا قطاع غزة أثناء عبورهما 
الس���لك الفاص���ل، وذلك بعد انتهاء ح���رب 2014، 

بحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.

مسـؤول »إسرائيلـي« سابـق: أخطأنـا بحـرب 
غـزة 2014 وال صفقـة تبـادل تلـوح فـي األفـق

القدس المحتلة/ االستقالل:
خضعت زوجة رئيس الحكومة "اإلس���رائيلية"، س���ارة نتنياهو، للتحقيق قبل 
عدة أش���هر حول ش���بهات جديدة في إطار "الملف 4000"، تتعلق بتشغيل 
المستش���ار اإلعالمي لعائلة نتنياهو، نير حيفت���س، لمدة عامين، دون مقابل 
مادي، ف���ي حين قدمت تقارير مضللة للجهات الرقابية وفي مقدمتها مراقب 
الدولة، بحس���ب ما كشفت مساء الجمعة، "ش���ركة األخبار" اإلسرائيلية )القناة 

الثانية سابًقا(.
وتحوم ش���بهات جنائية جديدة حول س���ارة نتنياهو، تتعلق باالحتيال في 

القضية 4000، المعروفة أيضا باسم "قضية بيزك – والال". 
همت، في الماضي، بارتكاب مخالفة مش���ابهة في إطار  وكانت نتنياهو قد اتُّ
قضية "من���ازل رئيس الحكومة"، التي جرى في إطارها تنفيذ أعمال في بيوت 
نتنياهو الخاصة وتمويلها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة، وكأنها أعمال 

صيانة في مقر اإلقامة الرسمي لرئيس الحكومة. 
وكش���فت صحيفة "هآرتس"، الجمعة، عن أن الش���بهات تتعلق بتش���غيل 

المستشار اإلعالمي لعائلة نتنياهو نير حيفتس، وفقا للشبهات الجديدة.
ويذكر أن حيفتس وّقع مع النيابة العامة على اتفاقية أصبح بموجبها "شاهد 

ملك" ضد نتنياهو وعائلته.
ا، األسبوع الماضي، أن رئيس  وكان ممثلو الشرطة "اإلسرائيلية" قد أعلنوا رسمّيً
الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته، مش���تبهان بتلقي رشاوى من مالك شركة 

االتصاالت "بيزك"، شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس. 
ويشار إلى أن المش���تبه الرئيس في القضية 4000 هو نتنياهو، الذي صّدق 
بصفته وزيًرا لالتصاالت على صفقة بمبلغ مليار ش���يكل لمصلحة ألوفيتش، 
من خالل بيع أسهم لشركة "ييس" التي تبث بواسطة األقمار االصطناعية، من 

شركة "يوروكوم" لشركة "بيزك".
وبحسب الشبهات، حصل نتنياهو في المقابل على تغطية إيجابية وداعمة له 
من خالل موقع "والال" االلكتروني، الذي يملكه ألوفيتش، وعندما تفجرت هذه 
القضية، مطلع العام الحالي، واعُتقل عدد من المش���تبهين، منهم ألوفيتش 
نفس���ه، تردد المستش���ار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بالس���ماح 

للشرطة بالتحقيق مع سارة نتنياهو تحت التحذير بشبهة تلقى الرشوة.
لكن الش���بهات اآلن في أعقاب اتس���اع التحقيقات في القضية 4000، وفقا 
للصحيفة، هي أن سارة نتنياهو حاولت إنشاء مشهد كاذب، تدعي من خالله 

كأنها أنفقت من مالها الخاص لتمويل خدمات قدمها حيفتس. 
وقالت الصحيفة: إنه في حال أثبت المحققون هذه الش���بهات، فإنها ستوّرط 
سارة نتنياهو بارتكاب مخالفة احتيال أخرى، وهذه المرة ستكون بحق مراقب 
الدول���ة، أي تقديم معلومات كاذب���ة لمكتب المراقب في إط���ار تحقيقه في 

القضية.

»الملف 4000«: سارة نتنياهو خضعت 
للتحقيق بشبهات جديدة باالحتيال

االستقالل/ وكاالت:
تراجعت فرقة الروك األمريكية "أوف مونتريال" عن المشاركة في مهرجان 
موس���يقي يقام داخ���ل األراضي المحتل���ة عام 48، منددي���ن ب�"الفصل 

العنصري" القائم في "إسرائيل".
ويأتي إلغاء المش���اركة بعد يوم من إعالن المغني���ة األمريكية "النا ديل 
ريي" إلغاء حفلتها في إطار مهرجان "ميتيور" الذي يقام من الخميس إلى 
السبت في شمال "إسرائيل"، ألنها لم تتمكن من تنظيم حفلة في الوقت 

ذاته في "فلسطين أيضًا".
وبررت فرقة "أوف مونتريال" انس���حابها بأنها "عاجزة عن التصرف كما لو 

أن األزمة غير موجودة".
ورأى أف���راد الفرقة األميركية أن���ه ال بديل لقرار إلغ���اء الحفلة "في وقت 
يواصل فيه القادة السياس���يون والعسكريون في البالد سياستهم ضد 

الفلسطينيين".
وأوضحوا "الوقت ليس للسهر بل للتحرك والتظاهر ضد سياسة الفصل 
العنصري اإلس���رائيلية واالحتالل اإلس���رائيلي للضفة الغربية والفظائع 

التي ترتكبها القوات اإلسرائيلية يوميًا في غزة".
وتدعو حملة مقاطعة "إسرائيل" "بي دي أس" التي تناضل إلنهاء االحتالل 
اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، منذ أسابيع عدة الفنانين الذين ُأعلنت 

مشاركتهم في المهرجان إلى إلغاء مجيئهم.

االستقالل/ وكاالت:
أعرب رئيس الوزراء الكندي جس���تن ترودو عن 
اعتذاره لليهود، وذلك على خلفية رفض بالده 
اس���تقبال 907 الجئين فارين من النازيين عام 

.1939
ولف���ت ترودو ف���ي بيان عبر حس���اباته بمواقع 
التواصل االجتماعي، إلى أن 907 الجئين يهود، 

جاءوا على متن سفينة إلى كندا عام 1939 هربا 
من النظام النازي ف���ي ألمانيا، إال أنه تم رفض 

استقبالهم.
وتقدم باالعت���ذار على خلفية تل���ك الحادثة، 
ولفت إلى أنها وقعت بس���بب "سياسات ذلك 
الزم���ان". وأوضح أن 254 من أصل 907 الجئين 
لق���وا مصرعه���م، ووصف رفض اس���تقبالهم 

ب�"الفشل األخالقي التام". وأردف: "بالطبع هذا 
االعتذار لن يعي���د الضحايا، لكننا عازمون على 
فعل ما بوسعنا لتصحيح هذا الخطأ".  يشار إلى 
أن نحو نصف ركاب الس���فينة تم استقبالهم 
من قبل بريطانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا، فيما 
أعي���د البقية إلى ألمانيا، حيث لقي 254 منهم 

مصرعهم في معسكرات االعتقال.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ق���ال الس���فير األمريكي لدى »إس���رائيل« ديفيد 
فريدمان إن »اس���رائيل تستطيع البناء في الضفة 

الغربية دون موافقة امريكية«.
وأضاف فريدمان المعروف بدعمه لالستيطان في 
مقابلة مع صحيفة »يسرائيل هيوم« إنه “ال ينبغي 
على إسرائيل أن تطلب إذًنا من الواليات المتحدة” 

لبناء المستوطنات في الضفة الغربية.
وفقا لما قاله فريدمان فان »إسرائيل« تقدم حالًيا 
خطط البناء الخاصة بها إل���ى إدارة ترامب ، والتي 

ترد أحياًنا بالمالحظات والطلبات.
وتاب���ع فريدم���ان: “إذا كانت لدينا مش���كلة فيما 
يتعلق بشيء نقوله ، هل نحتاج فعاًل إلى الذهاب 
إل���ى هذا الح���د هل يمكن���ك البناء عل���ى مقربة 
من المس���توطنة القائمة«، مش���يرا ال���ى ان هذه 
التعليقات ه���ي امثلة  تعطيها اإلدارة االمريكية 
أحيانًا لخطط البناء اإلسرائيلية في الضفة الغربية.

وادعى أن الحكومة اإلس���رائيلية تقر بالتحفظات 
األمريكي���ة وتأخذها بعي���ن االعتبار، مك���رًرا رأي 
الرئيس دونالد ترامب بأن المستوطنات ال تشكل 

عقبة أمام السالم.
واضاف انه يجب ان يكون هناك قيود اكبر بكثير 
فيم���ا يتعلق باألراض���ي التي يمك���ن تقديمها 
للفلسطينيين ومن اجل الحفاظ على هذا الخيار ، 

»يجب ان يكون هناك بعض التوازن”.
و عندم���ا س���ئل فريدمان كي���ف ردت اإلدارة على 
خطة اس���رائيل لبناء ح���زام القدس الش���رقية ، 
تجنب فريدمان على إجابة مباش���رة وأش���ار فقط 
إلى أن الخطة يجب أن تخدم االس���تقرار والسالم 

اإلقليميين.

كندا تعتذر لليهود عن رفضها استقبال الجئين فارين من النازيين!

فريدمان: »إسرائيل« تستطيع البناء بالضفة دون موافقة أمريكية فرقة أمريكية تلغي حفال لها بالداخل 
المحتل بسبب عنصرية »إسرائيل«
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االستقالل/ وكاالت:
رصدت دراسة جديدة نشرتها منظمة الصحة العالمية 
مؤخرا، مستويات النشاط البدني غير الكافي لشعوب 
معظم البلدان، والتقييمات العالمية واإلقليمية بشأن 
ذلك، في مسح ش���مل 186 دولة، لتختار منها قائمة 

أكسل 20 شعًبا في العالم.
وترّبع الش���عب الكويتي على صدارة القائمة، إذ احتل 
المرتبة األولى في قائمة أكس���ل 20 ش���عًبا، في حين 
نالت المملكة العربية السعودية والعراق، المرتبتين 
ال�3 وال�4 على التوالي، في الدراسة التي اعتمدت على 
تحديد مستويات ممارس���ة الرياضة في جميع أنحاء 

العالم.
 مس���تويات ممارس���ة النش���اط البدني في 

ُ
وتبلغ

الكويت، أدنى المس���تويات في العالم، مع فشل 
67% م���ن أفراده في تحقي���ق األهداف الصحية 
الموصى بها. في حين كان 5.5% فقط من الناس 
في أوغندا ال يقومون بتمارين كافية للحفاظ على 
صحتهم، مما جعلها تتصدر المرتبة األولى على 
قائم���ة الدول األكثر نش���اطًا، وفق���ًا إلحصائيات 

المنظمة.
وفي الُمقابل، احتلت بريطانيا المرتبة 46 في الدراسة 
التي نش���رتها منظمة الصحة العالمية والتي شملت 
186 دول���ة، إذ ورد أن 36% من البريطانيين يعّرضون 

حياتهم للخطر، من خالل ع���دم القيام بما ال يقل عن 
150 دقيقة م���ن التمارين الرياضي���ة المعتدلة كل 

أسبوع.
وأوضحت الدراسة أن كثيرا من البريطانيين فشلوا في 
تحقي���ق األهداف الصحية الت���ي ُتوصي بها منظمة 
الصحة، على عكس ش���عوب البلدان األكثر فقرًا، مثل 
أفريقيا وأميركا الجنوبية ومعظم آسيا، إذ يميل هؤالء 
للس���ير مس���افات طويلة ويكونون أكثر نش���اًطا في 
وظائفهم، في حين يعتمد سكان البلدان الغنية على 

وسائط النقل العامة.
الدراس���ة أن 40% م���ن الش���عب  وكش���فت 
األميركي، و41% من الشعب اإليطالي، و%53 
من الش���عب الس���عودي، و52% من الش���عب 
العراق���ي، ال يقوم���ون بتمارين كافي���ة، وكان 
المتوس���ط العالمي للنش���اط غير الكافي، وهو 
ما ُيعادل 27% من س���كان العالم، في حين لم 
تقل نسبة النشاط البدني عن 10% في 7 دول 
فقط، هي أوغندا، وموزامبيق، وليسوتو، وتنزانيا، 

ونيوي، وفانواتو وتوغو.
وح���ذر التقرير من المخاطر الصحي���ة التي تنجم عن 
الخمول البدني، والتي تتفاوت ما بين زيادة احتمالية 
اإلصابة بأمراض القلب، ومرض الس���كري والس���رطان، 

وبين الموت المبكر.

االستقالل/ وكاالت:
يعتبر الزيتون -الذي يقترب موس���م حصاده نهاية الشهر الجاري- من النباتات التي لها 

م���ذاق خاص محبب لكثير من الناس، حيث أنه ُذكر ف���ي القرآن الكريم، وأثبتت 
الدراسات العملية الحديثة عددًا كبيرًا من فوائده على صحة اإلنسان، وفيما 

يلي بعض هذه الفوائد:

ال�سرطان
الزيتون على االنثوس���يانين،  يحتوي 
والت���ي ترتب���ط بش���كل إيجابي في 

الوقاي���ة م���ن الس���رطان ومضاد 
مض���ادة  وم���ادة  لألكس���دة 
المضادة  الم���واد  لاللتهاب���ات. 

لألكس���دة الدفاع عن الجسم ضد 
الجذور الح���رة، والتي تتحور الخاليا 
إلى س���رطانية، مضيفا  الس���ليمة 
ذل���ك العديد من الم���واد المضادة 

لألكسدة.
عل���ى  أيض���ًا  والزيت���ون يحت���وي 
مركب���ات فينولي���ة ترتب���ط ع���ادة 

للوقاية م���ن الس���رطان، ولكن أيضًا 
تخ���دم غرض���ًا رئيس���يًا ف���ي حماي���ة 

القلب، حي���ث أن المركب���ات الفينولية مثل 
الهيدروكسيتيروسول بمثابة مضادات التخثر 

الدم؛  مما يقلل من فرص جلطات الدم النامية وخطير منع تدفق الدم.ليميع 

القلب
يع���د مرض القلب من األمراض األكثر فتكًا وانتش���ارًا في العالم، لذلك 
الناس دائمًا يبحثون عن طرق لتحس���ين صحة القلب ضد كل من 
العوامل التي يمكن أن تس���هم في تصلب الشرايين والنوبات 
القلبية وتراكم الم���واد الدهنية. لذا فالزيتون يس���اعد على 
التقليل م���ن خطر اإلصاب���ة بتصّلب الش���رايين واألوعية 
الدموية. 4-يخفف التوتر األوعية الدموية ويوسع األوعية 
الدموي���ة، مما يقل���ل من الضغط على القل���ب ويزيد من 
تدف���ق الدم في جمي���ع أنحاء الجس���م بطريقة صحية، 
وضمان حسن س���ير العمل واألوكسجين من أجهزة 

الجسم المختلفة.

اجلهاز اله�سمي
الزيتون مصدرًا صحيًا غنيًا  يعتبر 
باأللياف، ويوفر ما يقرب من %20 
م���ن االحتياجات اليومي���ة لأللياف 
ف���ي كوب واحد، إذ أن المحت���وى العالي من األلياف 

سير الجهاز الهضمي. في حين تدعم األلياف صحة يضمن حس���ن 
العمل على إزالة الكوليسترول الزائد في الدم. يمتاز القلب من خالل 

الزيت���ون باحتوائه على الحديد والنحاس على حد س���واء، وهما اثنان من عناصر 
أساسية لخلق خاليا الدم الحمراء. حيث أنه بدون هذين المعدنين عدد خاليا الدم 

الحمراء في الجسم يقل؛ مما يؤدي إلى فقر الدم.

مع اقتراب موسم حصاده.. تعّرف على الفوائد المذهلة للزيتون

االستقالل/ وكاالت:
ف���ي بع���ض األحي���ان تتب���ع حمي���ة غذائي���ة قليلة 
الكربوهيدرات والس���كر، وتذهب إلى الصالة الرياضية 
)الجي���م( لكن الوزن ال ينخفض! يعن���ي ذلك أن هناك 
عادات أخرى قد تكون صحية لكنها وراء عدم استجابة 

الجسم لبرنامج التخسيس، إليك أهمها:
عندم���ا ال تأكل م���ا يكفي م���ن الدهون وخاص���ة النوعية 

الصحي���ة منها تذهب ش���هيتك إل���ى مزيد من 
والسكريات  لتي الكربوهيدرات  ا

الجس���م.  ال يحتاجها 
األس���ماك  ده���ون 

ت  ا لمكس���ر ا و
د  كا ف���و أل ا و

عد  تس���ا و
على 

ضبط الشهية، ونجاح التخس���يس. زيت الزيتون: اإلفراط 
ف���ي تناول زيت الزيتون قد يكون س���ببًا لزيادة الوزن غير 
المفهومة. وعلى الرغم من أن زيت الزيتون يأتي في صدارة 
الزيوت الصحي���ة، إال أن تناول الكثير منه يس���بب زيادة 
دهون البطن. اس���تخدم الملعقة في تقدير كمية الزيت. 
النوم: سواء كنت تنام ساعات أطول أو أقل من الالزم يتأثر 
وزن الجسم س���لبًا بنمط النوم، وقد يسبب النوم لساعات 

طويلة اكتساب الوزن.
الفواكه: الش����ك أن الفواكه من أفض����ل األطعمة الصحية، إال أن 
تن����اول كمي����ة كبيرة منه����ا يزّود 
الجس����م بجرع����ة ضخم����ة من 
نجاح  لضم����ان  الس����كريات. 
تناول  الغذائي����ة  الحمي����ة 
بعض الخضروات بداًل من 

الفواكه.

انتبه.. الحمية الغذائية 
قد تكون وراء زيادة الوزن!

دولة عربية تتصدر قائمة 
الشعوب األقل نشاطًا في العالم!

االستقالل/ وكاالت:
بات موقع "فيس���بوك" للتواصل االجتماعي في 
ورطة جديدة، بعدما كش���فت بيان���ات حديثة 
انسحاب نحو نصف مس���تخدميه الشباب في 
أميركا، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة.

وذكر موقع "ذا ديلي بيس���ت" أن استطالع رأي، 
أنج���زه مركز بيو لألبحاث، وجد أن عددا كبيرا من 
الشباب األميركي انس���حبوا من فيسبوك خالل 

السنة الماضية أو عدلوا بيانات الخصوصية.
وأوضحت الدراسة أن 44 بالمائة من األميركيين 
الشباب )ما بين 18 و29 سنة( قالوا إنهم حذفوا 
تطبيق فيس���بوك م���ن هواتفهم في الس���نة 
الماضي���ة، مضيفة أن ه���ذا األمر أزع���ج كثيرا 

القائمين على الموقع األميركي.

وأنجز االستطالع بعد أيام قليلة من فضيحة فيسبوك 
بش���أن انتهاك البيانات المرتبط بش���ركة كامبريدج 

أناليتيكا.
وسأل االستطالع المستخدمين عما إذا كانوا قد قاموا 
بتعديل بيانات الخصوصية الخاصة بهم خالل ال�12 
شهرا الماضية، وكان جواب "نعم" طاغيا على أكثر من 
54 بالمئة من شباب الفيسبوك، فيما قال 12 بالمئة 
فقط من المستخدمين، الذين تبلغ أعمارهم 65 أكثر، 

إنهم حذفوا التطبيق.
وتصاع���دت في اآلون���ة األخيرة مخ���اوف الكثيرين 
من مس���تخدمي وس���ائل التواصل االجتماعي بشأن 
الخصوصي���ة، حي���ث باتوا يطرحون أكثر من س���ؤال 
بشأن استغالل بياناتهم الشخصية ألغراض تجارية 

وربحية.

االستقالل/ وكاالت:
طورت ش���ركة كندية برنام���ج ذكاء اصطناعي متخصص في مقابالت 
التوظيف الش���خصية، لتحديد األج���در واألفضل بي���ن المتقدمين 
للوظيفة. واس���تعانت شركة "كنوكري" بروبوت قائم على برنامج ذكاء 
اصطناع���ي يقرأ مالمح وتعابي���ر الوجه وحركات العي���ن ونبرة الكالم 

للمتقدمين ضمن مقاطع فيديو تسجل أثناء ملء استمارة الوظيفة.
وأوضحت الشركة أن البرنامج ُيحلل بدقة عالية التعابير والمالمح وقراءة 
أي تغي���رات ومعرفة إذا كانت لدى المتقدم للوظيفة مهارات وصفات 

الموظف المتميز التي تجعله مالئمًا للعمل مثل الثقة والتعاون.
وتختبر شركة "آي بي إم" الرائدة في التكنولوجيا البرنامج، الذي تصفه 
الشركة المطورة بال� "محايد" ويمكن االعتماد عليه أكثر من البشريين 

المكلفين بهذه المهمة، حسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

شركة تستخدم الذكاء االصطناعي 
لتعيين أفضل الموظفين

»فيسبوك« في »ورطة جديدة«.. أرقام تكشف حجم الكارثة!
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االستقالل/ وكاالت:
رصدت دراسة جديدة نشرتها منظمة الصحة العالمية 
مؤخرا، مستويات النشاط البدني غير الكافي لشعوب 
معظم البلدان، والتقييمات العالمية واإلقليمية بشأن 
ذلك، في مسح ش���مل 186 دولة، لتختار منها قائمة 

أكسل 20 شعًبا في العالم.
وترّبع الش���عب الكويتي على صدارة القائمة، إذ احتل 
المرتبة األولى في قائمة أكس���ل 20 ش���عًبا، في حين 
نالت المملكة العربية السعودية والعراق، المرتبتين 
ال�3 وال�4 على التوالي، في الدراسة التي اعتمدت على 
تحديد مستويات ممارس���ة الرياضة في جميع أنحاء 

العالم.
 مس���تويات ممارس���ة النش���اط البدني في 

ُ
وتبلغ

الكويت، أدنى المس���تويات في العالم، مع فشل 
67% م���ن أفراده في تحقي���ق األهداف الصحية 
الموصى بها. في حين كان 5.5% فقط من الناس 
في أوغندا ال يقومون بتمارين كافية للحفاظ على 
صحتهم، مما جعلها تتصدر المرتبة األولى على 
قائم���ة الدول األكثر نش���اطًا، وفق���ًا إلحصائيات 

المنظمة.
وفي الُمقابل، احتلت بريطانيا المرتبة 46 في الدراسة 
التي نش���رتها منظمة الصحة العالمية والتي شملت 
186 دول���ة، إذ ورد أن 36% من البريطانيين يعّرضون 

حياتهم للخطر، من خالل ع���دم القيام بما ال يقل عن 
150 دقيقة م���ن التمارين الرياضي���ة المعتدلة كل 

أسبوع.
وأوضحت الدراسة أن كثيرا من البريطانيين فشلوا في 
تحقي���ق األهداف الصحية الت���ي ُتوصي بها منظمة 
الصحة، على عكس ش���عوب البلدان األكثر فقرًا، مثل 
أفريقيا وأميركا الجنوبية ومعظم آسيا، إذ يميل هؤالء 
للس���ير مس���افات طويلة ويكونون أكثر نش���اًطا في 
وظائفهم، في حين يعتمد سكان البلدان الغنية على 

وسائط النقل العامة.
الدراس���ة أن 40% م���ن الش���عب  وكش���فت 
األميركي، و41% من الشعب اإليطالي، و%53 
من الش���عب الس���عودي، و52% من الش���عب 
العراق���ي، ال يقوم���ون بتمارين كافي���ة، وكان 
المتوس���ط العالمي للنش���اط غير الكافي، وهو 
ما ُيعادل 27% من س���كان العالم، في حين لم 
تقل نسبة النشاط البدني عن 10% في 7 دول 
فقط، هي أوغندا، وموزامبيق، وليسوتو، وتنزانيا، 

ونيوي، وفانواتو وتوغو.
وح���ذر التقرير من المخاطر الصحي���ة التي تنجم عن 
الخمول البدني، والتي تتفاوت ما بين زيادة احتمالية 
اإلصابة بأمراض القلب، ومرض الس���كري والس���رطان، 

وبين الموت المبكر.

االستقالل/ وكاالت:
يعتبر الزيتون -الذي يقترب موس���م حصاده نهاية الشهر الجاري- من النباتات التي لها 

م���ذاق خاص محبب لكثير من الناس، حيث أنه ُذكر ف���ي القرآن الكريم، وأثبتت 
الدراسات العملية الحديثة عددًا كبيرًا من فوائده على صحة اإلنسان، وفيما 

يلي بعض هذه الفوائد:

ال�سرطان
الزيتون على االنثوس���يانين،  يحتوي 
والت���ي ترتب���ط بش���كل إيجابي في 

الوقاي���ة م���ن الس���رطان ومضاد 
مض���ادة  وم���ادة  لألكس���دة 
المضادة  الم���واد  لاللتهاب���ات. 

لألكس���دة الدفاع عن الجسم ضد 
الجذور الح���رة، والتي تتحور الخاليا 
إلى س���رطانية، مضيفا  الس���ليمة 
ذل���ك العديد من الم���واد المضادة 

لألكسدة.
عل���ى  أيض���ًا  والزيت���ون يحت���وي 
مركب���ات فينولي���ة ترتب���ط ع���ادة 

للوقاية م���ن الس���رطان، ولكن أيضًا 
تخ���دم غرض���ًا رئيس���يًا ف���ي حماي���ة 

القلب، حي���ث أن المركب���ات الفينولية مثل 
الهيدروكسيتيروسول بمثابة مضادات التخثر 

الدم؛  مما يقلل من فرص جلطات الدم النامية وخطير منع تدفق الدم.ليميع 

القلب
يع���د مرض القلب من األمراض األكثر فتكًا وانتش���ارًا في العالم، لذلك 
الناس دائمًا يبحثون عن طرق لتحس���ين صحة القلب ضد كل من 
العوامل التي يمكن أن تس���هم في تصلب الشرايين والنوبات 
القلبية وتراكم الم���واد الدهنية. لذا فالزيتون يس���اعد على 
التقليل م���ن خطر اإلصاب���ة بتصّلب الش���رايين واألوعية 
الدموية. 4-يخفف التوتر األوعية الدموية ويوسع األوعية 
الدموي���ة، مما يقل���ل من الضغط على القل���ب ويزيد من 
تدف���ق الدم في جمي���ع أنحاء الجس���م بطريقة صحية، 
وضمان حسن س���ير العمل واألوكسجين من أجهزة 

الجسم المختلفة.

اجلهاز اله�سمي
الزيتون مصدرًا صحيًا غنيًا  يعتبر 
باأللياف، ويوفر ما يقرب من %20 
م���ن االحتياجات اليومي���ة لأللياف 
ف���ي كوب واحد، إذ أن المحت���وى العالي من األلياف 

سير الجهاز الهضمي. في حين تدعم األلياف صحة يضمن حس���ن 
العمل على إزالة الكوليسترول الزائد في الدم. يمتاز القلب من خالل 

الزيت���ون باحتوائه على الحديد والنحاس على حد س���واء، وهما اثنان من عناصر 
أساسية لخلق خاليا الدم الحمراء. حيث أنه بدون هذين المعدنين عدد خاليا الدم 

الحمراء في الجسم يقل؛ مما يؤدي إلى فقر الدم.

مع اقتراب موسم حصاده.. تعّرف على الفوائد المذهلة للزيتون

االستقالل/ وكاالت:
ف���ي بع���ض األحي���ان تتب���ع حمي���ة غذائي���ة قليلة 
الكربوهيدرات والس���كر، وتذهب إلى الصالة الرياضية 
)الجي���م( لكن الوزن ال ينخفض! يعن���ي ذلك أن هناك 
عادات أخرى قد تكون صحية لكنها وراء عدم استجابة 

الجسم لبرنامج التخسيس، إليك أهمها:
عندم���ا ال تأكل م���ا يكفي م���ن الدهون وخاص���ة النوعية 

الصحي���ة منها تذهب ش���هيتك إل���ى مزيد من 
والسكريات  لتي الكربوهيدرات  ا

الجس���م.  ال يحتاجها 
األس���ماك  ده���ون 

ت  ا لمكس���ر ا و
د  كا ف���و أل ا و

عد  تس���ا و
على 

ضبط الشهية، ونجاح التخس���يس. زيت الزيتون: اإلفراط 
ف���ي تناول زيت الزيتون قد يكون س���ببًا لزيادة الوزن غير 
المفهومة. وعلى الرغم من أن زيت الزيتون يأتي في صدارة 
الزيوت الصحي���ة، إال أن تناول الكثير منه يس���بب زيادة 
دهون البطن. اس���تخدم الملعقة في تقدير كمية الزيت. 
النوم: سواء كنت تنام ساعات أطول أو أقل من الالزم يتأثر 
وزن الجسم س���لبًا بنمط النوم، وقد يسبب النوم لساعات 

طويلة اكتساب الوزن.
الفواكه: الش����ك أن الفواكه من أفض����ل األطعمة الصحية، إال أن 
تن����اول كمي����ة كبيرة منه����ا يزّود 
الجس����م بجرع����ة ضخم����ة من 
نجاح  لضم����ان  الس����كريات. 
تناول  الغذائي����ة  الحمي����ة 
بعض الخضروات بداًل من 

الفواكه.

انتبه.. الحمية الغذائية 
قد تكون وراء زيادة الوزن!

دولة عربية تتصدر قائمة 
الشعوب األقل نشاطًا في العالم!

االستقالل/ وكاالت:
بات موقع "فيس���بوك" للتواصل االجتماعي في 
ورطة جديدة، بعدما كش���فت بيان���ات حديثة 
انسحاب نحو نصف مس���تخدميه الشباب في 
أميركا، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة.

وذكر موقع "ذا ديلي بيس���ت" أن استطالع رأي، 
أنج���زه مركز بيو لألبحاث، وجد أن عددا كبيرا من 
الشباب األميركي انس���حبوا من فيسبوك خالل 

السنة الماضية أو عدلوا بيانات الخصوصية.
وأوضحت الدراسة أن 44 بالمائة من األميركيين 
الشباب )ما بين 18 و29 سنة( قالوا إنهم حذفوا 
تطبيق فيس���بوك م���ن هواتفهم في الس���نة 
الماضي���ة، مضيفة أن ه���ذا األمر أزع���ج كثيرا 

القائمين على الموقع األميركي.

وأنجز االستطالع بعد أيام قليلة من فضيحة فيسبوك 
بش���أن انتهاك البيانات المرتبط بش���ركة كامبريدج 

أناليتيكا.
وسأل االستطالع المستخدمين عما إذا كانوا قد قاموا 
بتعديل بيانات الخصوصية الخاصة بهم خالل ال�12 
شهرا الماضية، وكان جواب "نعم" طاغيا على أكثر من 
54 بالمئة من شباب الفيسبوك، فيما قال 12 بالمئة 
فقط من المستخدمين، الذين تبلغ أعمارهم 65 أكثر، 

إنهم حذفوا التطبيق.
وتصاع���دت في اآلون���ة األخيرة مخ���اوف الكثيرين 
من مس���تخدمي وس���ائل التواصل االجتماعي بشأن 
الخصوصي���ة، حي���ث باتوا يطرحون أكثر من س���ؤال 
بشأن استغالل بياناتهم الشخصية ألغراض تجارية 

وربحية.

االستقالل/ وكاالت:
طورت ش���ركة كندية برنام���ج ذكاء اصطناعي متخصص في مقابالت 
التوظيف الش���خصية، لتحديد األج���در واألفضل بي���ن المتقدمين 
للوظيفة. واس���تعانت شركة "كنوكري" بروبوت قائم على برنامج ذكاء 
اصطناع���ي يقرأ مالمح وتعابي���ر الوجه وحركات العي���ن ونبرة الكالم 

للمتقدمين ضمن مقاطع فيديو تسجل أثناء ملء استمارة الوظيفة.
وأوضحت الشركة أن البرنامج ُيحلل بدقة عالية التعابير والمالمح وقراءة 
أي تغي���رات ومعرفة إذا كانت لدى المتقدم للوظيفة مهارات وصفات 

الموظف المتميز التي تجعله مالئمًا للعمل مثل الثقة والتعاون.
وتختبر شركة "آي بي إم" الرائدة في التكنولوجيا البرنامج، الذي تصفه 
الشركة المطورة بال� "محايد" ويمكن االعتماد عليه أكثر من البشريين 

المكلفين بهذه المهمة، حسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

شركة تستخدم الذكاء االصطناعي 
لتعيين أفضل الموظفين

»فيسبوك« في »ورطة جديدة«.. أرقام تكشف حجم الكارثة!
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غزة/ عبدالله نصيف:
حقق خدمات رفح فوزا غاليا على اتحاد الش���جاعية 
، به���دف دون رد ، فيما س���يطر التعادل االيجابي 
بهدف لكل فريق على لقاء غ���زة الرياضي و هالل 
غزة ، ضمن لقاءات الجولة األولى من بطولة الدوري 

الغزي الممتاز 2019 / 2018 .
وخطف خدمات رفح ، ف���وزا قاتال خارج الديار ، من 
أنياب المنطار اتحاد الش���جاعية ، بهدف دون رد ، 
في اللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت على ملعب 

اليرموك بغزة .
فاجأ العب خدمات رفح بدر موسى الجميع بالدقيقة 
93 و سجل هدف غالي ليحصد بها 3 نقاط مهمة 

لألخضر الرفحي .
و على ملعب فلس���طين بغزة ، و بنفس التوقيت ، 
فرض التعادل اإليجابي نفسه ، على لقاء هالل غزة 

و العميد غزة الرياضي .
وتقدم يوسف سالم لهالل غزة بالدقيقة 30، وبعد 
أقل من دقيق���ة واحدة عدل حامد حمدان النتيجة 

لغزة الرياضي .
و تس���تكمل لق���اءات الجولة األول���ى ، اليوم األحد 
بلقاءين األول يجمع عل���ى ملعب اليرموك خدمات 
الش���اطئ وش���باب خانيونس ، و على ملعب بيت 
حانون الرياضي يلتق���ي بيت حانون األهلي فريق 

شباب جباليا ، في تمام الساعة 4:30 مساء .

"الأخ�ضر" يخطف "املنطار"
 وتعادل »العميد« مع الهالل

غزة  / عبدالله نصيف: 
فرض التعادل االيجابي نفسه على لقاء بيت حانون الرياضي و خدمات البريج 
، فيما كان التعادل السلبي نتيجة لقاء بيت الهبا و الجالء ، في افتتاح لقاءات 
األس���بوع األول من بطولة دوري الدرجة األولى بغزة ، و التي أقيم مس���اء أمس 
الس���بت . وفرض التعادل اإليجابي 1/1 نفسه على مجريات اللقاء الذي جمع 
بي���ن الوافد الجديد لهذه الدرجة بيت حانون الرياضي و خدمات البريج . على 

ملعب بيت حانون.
وأنهى الحوانين الشوط األول متقدمين بهدف عبد الكريم نصير و الذي جاء 
بالدقيقة )40( ، و في الشوط الثاني ، استطاع حازم قفه تعديل الكفة للبريج 

بالدقيقة )64( .
و أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه جالل الفيومي من "الحوانين" بالدقيقة 

)49(  وهيثم أبو ظاهر من خدمات البريج بالدقيقة )85( .
و على ملعب بيت الهيا الرياضي ، كان التعادل الس���لبي سيد الموقف ، في 

لقاء بيت الهيا و الجالء .
و لم ينجح أي فريق في هز ش���باك الفريق اآلخر ، لينتهي اللقاء س���لبيًا من 
جميع النواحي . و تس���تكمل الجولة اليوم األح���د بلقاءين،  على ملعب الدرة 
خدمات دير البلح في اس���تضافة نادي القادس���ية ، و على ملعب فلس���طين 

يلتقي التفاح بفريق الزيتون .

دوري الدرجة األولى

بيت حانون و الربيج و بيت لهيا و اجلالء "حبايب"

الدوحة/ االستقالل: 
وصل���ت بعثة المنتخ���ب الفلس���طيني األول لكرة الق���دم، إلى 
العاصمة القطرية الدوحة, قادمة من قيرغيزستان بعد أن التقى 
منتخبها يوم الخميس الماضي، ف���ي اللقاء الودي الذي انتهى 

بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله.
ومن المقرر أن يخوض "الفدائ���ي" لقاء وديًا أمام نظيره القطري 
يوم الثالثاء القادم في العاصمة الدوحة، في إطار اس���تعدادات 

المنتخبين لكأس آسيا باإلمارات.
وضمت بعثة المنتخب م���ن الالعبين: رامي حمادة، توفيق علي، 
خالد عزام، مصعب البطاط، عبد الله جابر، عبد اللطيف البهداري، 
تامر صالح، شادي شعبان، بابلو برافو، محمد باسم، هالل موسى، 
عبد الحميد أبو حبيب، س���امح مراعبة، ع���دي الدباغ، محمد يامن، 
محمد يوسف، جالل يوسف، جاكا حبيشة، محمود وادي، محمد 

صالح، إسالم البطران، محمود عيد وياسر إسالمي.

االستقالل / وكاالت:
أف���ادت تقارير إعالمية مس���اء أمس الس���بت أن 
مانشس���تر يونايتد واثق من االحتفاظ بخدمات 
العبه بول بوجبا على الرغم من الحديث عن تأجيل 

المحادثات المخصصة لتجديد عقده.
وادعى تقرير نشرته شبكة “إسبن” العالمية أن 
فريق الش���ياطين الحمر قرر عدم مناقشة تجديد 
عقد بول بوجبا خالل الشهور القادمة بسبب وجود 

عقد يسمح باإلبقاء على بوجبا لمدة عام آخر.
ويحاول الالعب الفرنسي إرضاء مسؤولي مانشستر 
يونايت���د في الوق���ت الحالي بع���د التقارير التي 
وضعته في برشلونة ، وهو ما يمكن أن يتكرر إذا 
عاد برشلونة مع عرض آخر له في الصيف المقبل.

ويضيف هذا التقرير أن نادي مانشستر يونايتد 
يش���عر باالرتياح حول الوضع الحالي ألنه لديهم 
خيار يتضمن إضافة سنة أخرى على عقد بوجبا ، 
مما سيضطر العب خط الوسط للبقاء حتى بداية 

صيف عام 2022.
وحاول الالعب البالغ م���ن العمر 25 عامًا التملص 
من الش���ائعات التي تتحدث عن اقتراب انتقاله 
إلى نادي برش���لونة ، لكنه اعترف من ناحية أخرى 
بأنه غير متأكد من مستقبله خالل األشهر القليلة 

المقبلة.
وتؤك���د الصحافة البريطاني���ة أن بوجبا لن يحقق 
نتائج جي���دة تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو 
بسبب اختالف أس���لوب اللعب ، فيما اعتبرت أن 
برش���لونة يبدو مناسبًا ألسلوبه ولكن ذلك يترتب 

عليه دفع عشرات الماليين .

مان�ض�ضرت يونايتد 
ي�ضتخدم بندا يف 
عقد بوجبا ملنع 

انتقاله اإىل بر�ضلونة

االستقالل/ وكاالت: 
حقق منتخب نيجيريا فوزًا عريضًا على سيش���يل بثالثية 
نظيفة فى المباراة الت���ى جمعتهما اليوم بملعب "لينيت" 
فى جزر سيشيل، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة 
الخامس���ة ف���ى التصفي���ات المؤهلة لبطول���ة كأس األمم 

األفريقية التى تستضيفها الكاميرون العام المقبل.
وجاءت أه���داف منتخب نيجيريا عن طريق أحمد موس���ى 
المحت���رف حاليًا فى نادى النصر الس���عودى وش���يدوزى 
أوازي���م وإيجالو فى الدقائ���ق 15 و34 و57 من عمر المباراة، 
ليحصد منتخب "النسور الخضر" أول ثالث نقاط فى مشواره 

بالتصفيات، ويتقاس���م صدارة المجموع���ة مؤقتًا مع ليبيا 
وجنوب افريقي.

وسجل موسى هدًفا رائًعا من خارج منطقة الجزاء لكن كرته 
لم تدخل المرمى مباشرة، بل ارتدت من العارضة إلى حارس 
سيشيل صاحب الوزن الزائد والذى قفز متأخًرا باتجاه الكرة.

وكان منتخب نيجيريا خسر مباراته األولى أمام جنوب أفريقيا 
بهدفين دون مقابل، بينما خس���ر منتخب سيشيل أمام ليبيا 
بنتيجة 5 – 1. ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا أصحاب 
المراك���ز األولى والثانية فى المجموعات، ما عدا مجموعة "البلد 

المنظم" الذى يشارك فى التصفيات أيضًا.

بعثة »الفدائي« ت�ضل الدوحة

نيجرييا ت�ضرب »�ضي�ضيل«
  بثالثية بت�ضفيات اإفريقيا

22األحد    ذو الحجة         هـ   سبتمبر         م 22 2222 222

الخليل/ االستقالل: 
منعت قوات االحتالل الصهيوني، المواطنين من الوصول إلى خربة 

فلسطينية غربي الخليل بهدف استيطان أراضيها.
وأف���ادت مصادر محلية أن قوات كبي���رة من جيش االحتالل أغلقت 
الطرق المؤدية إلى خربة س���المة غربي بلدة ترقوميا غربي الخليل، 
بعدما أغلقت المنطقة وأعلنتها منطقة عسكرية منذ مساء الجمعة 

الماضي.
وأض���اف أن المواطنين من أهالي ترقوميا عادوا للمرة الثانية امس 
السبت ونظفوا ساحاتها وأراضيها، وعملوا على زراعتها لحمايتها 
من االس���تيطان، إال أن قوات االحتالل ع���ادت وأخرجت المواطنين 

منها.
وش���رعت قوات االحتالل بإطالق الرصاص الحي في الهواء إلرهاب 
المواطنين، وألقت المزيد من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم، 
مما أدى إلى إصابة المسن الحاج سعد فطافطة )82 عاما( باالختناق.

وكانت مجموعات من المس���توطنين اقتحمت المنطقة عدة مرات 
خالل الش���هر الماضي للس���يطرة على أراضي الخربة واستيطانها 
وضمها لصالح مستوطنة "تيلم" المقامه بالقرب من الخربه المذكورة.

وردد المشيعون هتافات تطالب المقاومة بالرد على جرائم االحتالل، وشعارات 
تطالب باستمرارية مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها.

ولف جثمانا الشهيدين بالعلم الفلسطيني، وحمال على األكتاف وأديت عليهما 
صالة الجنازة، ومن ثم مواراتهما الثرى في مقبرة الشهداء بالمدينة.

واستش���هد الجمعة الفتى خفاجة )17 عاًما( وأعلنت وزارة الصحة صباح أمس 
السبت عن استشهاد الطفل أحمد مصباح أحمد أبو طيور )16 عاًما( متأثًرا بجراح 
أصيب بها برصاص االحتالل اإلس���رائيلي ش���رقي رفح، فيما أصيب نحو 399 

مواطنًا بجراح مختلفة.
وباستش���هاد خفاجة وأبو طيور يرتفع شهداء مسيرة العودة الكبرى إلى 174 
شهيًدا ونحو 19539 إصابة مختلقة منذ انطالق مسيرات العودة وكسر الحصار 

في 30 مارس الماضي.

غزة/ االستقالل: 
احتفل الهالل األحمر القطري في قطاع غزة، 
الخمي���س الماضي، بختام برنامجين لتطوير 
خدمات التعليم العال���ي واإلعاقة والتأهيل 
النفسي في حفل كبير أقيم بفندق "الروتس" 

بمدينة غزة.
 وش���ارك ف���ي الحفل ممثلون ع���ن الجهات 
الممولة، وهي برنام���ج مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي���ة إلعادة إعمار غ���زة، وبرنامج 
الفاخ���ورة التاب���ع لمؤسس���ة التعليم فوق 
الجميع القطرية، والبنك اإلس���المي للتنمية، 
وبحضور ممثلين عن المؤسس���ات الشريكة 
والمس���تفيدة م���ن البرنامجي���ن وع���دد من 

المؤسسات ووسائل اإلعالم.
واستفاد من هذين البرنامجين )6( جامعات 
محلي���ة تخدم نحو )70( أل���ف طالب وطالبة، 
باإلضافة إلى اس���تفادة )16( مؤسسة تقدم 
خدماتها لحوالي )40( ألف شخص من ذوي 

اإلعاقة.
وبلغت التكلفة اإلجمالي���ة للبرنامجين )10( 
ملي���ون دوالر أمريك���ي، مول���ت تنفيذ )25( 

مشروعًا منذ عام 2011.
وأوضح د. أكرم نّصار مدير المكتب التمثيلي 
للهالل األحمر القطري بالقطاع أن البرنامجين 
نجحا في تقديم خدم���ات نوعية ذات جودة 
عالية تساهم في تحس���ين جودة الخدمات 

المقدمة للمستفيدين.
وفي كلمته أثناء االحتفال، أش���ار نّصار إلى 
أن برنامج دع���م خدمات اإلعاق���ة والتأهيل 
النفس���ي ركز على تطوير الخدمات المقدمة 

ل� 3 أن���واع من اإلعاقة، هي اإلعاقات الحركية 
والسمعية والبصرية، فضاًل عن تنفيذ برنامج 
متكام���ل للتدري���ب المهني للش���باب ذوي 
اإلعاقة، تبعه برنامج خلق فرص عمل وتنفيذ 

المشاريع الصغيرة.
واس���تعرض أبرز النجاح���ات التي تحققت، 
ومن أهمها برنامج الفحص السمعي المبكر 

لألطفال من الفئة العمرية يوم إلى 5 سنوات 
في جميع مناطق قطاع غزة، والذي يس���عى 
اله���الل األحمر القطري لجعله برنامجًا وطنيًا 

مستمرًا.
باإلضافة إلى تمكين خدمات التعليم العالي 
لألش���خاص ذوي اإلعاق���ة الس���معية للمرة 
األولى في القطاع وربما في المنطقة العربية 

بأسرها، وإنشاء قاعدة بيانات عن ذوي اإلعاقة 
كس���ابقة أولى من نوعها في قطاع غزة تعزز 
التنسيق المشترك بين المؤسسات العاملة 

في المجال.
واض���اف: "تضم���ن برنامج التعلي���م العالي 
 م���ن جامعة 

ٍّ
إنش���اء مبنَيي���ن جديدين لكل

الق���دس المفتوحة وكلية تنمي���ة القدرات 

التابع���ة لله���الل األحمر الفلس���طيني في 
محافظة خان يونس، فضاًل عن تطوير البنى 
التحتي���ة وتوريد مختب���رات متخصصة في 
عدد من الجامعات المستفيدة؛ مما يوفر بيئة 
تعليمية مناس���بة لطلبة التعليم العالي في 

القطاع".
ب���دوره، ق���ال ممثل برنام���ج الفاخ���ورة في 
فلس���طين م. ش���ادي صالح: "نحن نؤمن بأن 
الجميع في قطاع غزة يس���تحقون الحصول 
على الخدمات التعليمية والصحية المناسبة، 
وكذلك س���اهمت هذه المشاريع في تمكين 
الش���باب من خالل االستثمار في إعادة إعمار 
وتطوير المؤسسات التعليمية، باإلضافة إلى 
دعم وتأسيس المرافق الصحية الهامة، كما 

قدم البرنامج األمل لألشخاص ذوي اإلعاقة".
ُيذكر أن عناصر البرنامجين شملت إعادة بناء 
مراف���ق كلية الزراعة بجامعة األزهر، وإنش���اء 
مختب���رات إلكتروني���ة وتعليمي���ة بجامعة 
الق���دس المفتوح���ة والجامعة اإلس���المية، 
وإنش���اء قس���م التأهيل الطبي بمستشفى 
األمل، وإنش���اء مركز متخصص لعالج مرضى 
القدم الس���كري بمستش���فى الوفاء، وإيفاد 
استشاري جراحة عيون وتوريد لوازم جراحية 

لمستشفى العيون الحكومي.
باإلضاف���ة إل���ى برام���ج خلق ف���رص عمل 
وتدري���ب مهني لألش���خاص ذوي اإلعاقة 
بقط���اع غ���زة، وقد ت���م تنفي���ذ كل هذه 
العناصر بالتعاون المشترك بين المكتب 
التمثيل���ي للهالل األحمر القطري والهالل 

األحمر الفلسطيني.

الهالل األحمر القطري يختتم برنامجين لـ »التعليم العالي« و »اإلعاقة« بقطاع غزة

جانب من احلفل

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا وزير الحرب الس����ابق في حكومة االحتالل 
اإلس����رائيلي، امس الس����بت، الى تشكيل قوة 
سياس����ية وإجراء اتصاالت مش����تركة إلنهاء 
قوة تط����رف االئتالف الحكومي الحالي وإعادة 

"إسرائيل" إلى مسارها الطبيعي.
وحذر يعلون، خالل مشاركته في ثقافي "رمات 
هشارون"، من سياس����ة التحريض السياسي 
وحالة االنقسام التي يحاول سياسيون فرضها 

داخل المجتمع اإلسرائيلي.
وش����دد وزير الحرب السابق على أنه لن يجلس 
في أي حكومة يقودها رئيس الحكومة الحالي 
بنيامي����ن نتنياه����و، الفتًا ال����ى أن "االئتالف 

الحالي يقودنا إلى حالة من التطرف".
وأش����ار إل����ى أن هن����اك حال����ة م����ن التهديد 

الداخل����ي أكثر م����ن التهدي����د الخارجي في 
أوساط اإلسرائيليين بفعل سياسة التحريض 
واالنقسام التي يقودها بعض السياسيين من 

أجل أن يبقوا على قيد الحياة السياسية.
وكان يعلون أعلن عزمه لتأسيس حزب جديد 
والترشح لالنتخابات العامة القادمة والمنافسة 

على رئاسة الوزراء في "إسرائيل".
وكان يعلون قد أعلن في مايو 2016، استقالته 
من حكومة االحتالل وح����زب “الليكود” الذي 
يتزعمه بنيامي����ن نتنياه����و، واعتزاله الحياة 
السياسية بش����كل مؤقت، ليحل بدال عنه في 
الكنيست الحاخام يهودا غليك الذي يوصف 

بأنه مهندس اقتحامات األقصى.
ووصف����ت الصحافة اإلس����رائيلية الحدث بأنه 
"قنبل����ة سياس����ية"، وقال يعلون ف����ي حينه: 

"ابلغ����ت رئيس ال����وزراء بأنني أس����تقيل من 
الحكومة والكنيس����ت بس����بب الطريقة التي 
تعامل بها خالل االيام الماضية، ولعدم ثقتي 

به".
وأوضحت الصحافة العبري����ة، بأن القرار اتخذ 
على خلفية ق����رار نتنياهو إقص����اءه من وزارة 
الجيش وتعيين زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” 

أفيغدور ليبرمان في هذا المنصب.
ولس����نوات ظل يعلون يش����غل منصب وزير 
الجيش، وكانت تجمعه بنتنياهو عالقة قوية، 
قبل أن يفجر إقصاؤه من منصبه الحديث عن 
خالفات واس����عة بينه وبي����ن نتنياهو دفعت 
األخير الس����تبداله بليبرمان الذي انتقد بشدة 
سياس����ات الرجلي����ن منذ تش����كيل الحكومة 

الماضية.

لندن/ االستقالل:
كشفت مصادر مطلعة يوم أمس، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عب���اس أوقف اتفاق "التهدئة" بين حركة حماس والكيان اإلس���رائيلي، 
بعدما هدد األطراف المش���اركة فيه بوقف التحويالت المالية إلى قطاع 
غزة ف���ي اليوم التالي لالتف���اق وتحميل هذه الجهات المس���ؤولية عن 

انفصال القطاع عن بقية األراضي الفلسطينية.
ونقلت صحيفة "الحياة اللندنية" عن هذه المصادر قولها: إن "عباس أبلغ 
جه���ات عربية ودولية كانت تتفاوض مع الجانب اإلس���رائيلي نيابة عن 
حماس بأنه لن يسمح بحدوث اتفاق يخص جزءًا من األراضي الفلسطينية 
بين أي فصيل سياس���ي وإسرائيل وأنه سيتخذ إجراءات لم يتخذها من 

قبل لمنع ذلك".
وتقول الس���لطة الفلسطينية إنها تقدم 96 مليون دوالر للقطاع شهرًيا 
منها 25 مليوًنا لقطاع الصحة، حيث سيؤدي وقف هذه األموال-بحسب 
الصحيفة- إلى وقف عمل المؤسسات الحكومية خصوًصا المستشفيات 

والمدارس.
وأفادت المصادر بأن أي دولة في العالم لم تبِد استعدادًا لتوفير تمويل 

بديل عن التمويل الذي تقّدمه السلطة لقطاع غزة.
وأبلغت مصر السلطة الفلسطينية رسمًيا بأنها لن تتفاوض على هدنة 

من دون موافقة عباس، وأنها أعطت األولوية األولى لملف المصالحة.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن "الوفد المصري الرسمي الذي زار رام الله 
أخي���ًرا أكد لعباس أن مصر ال يمكنها أن تكون جزًءا من صفقة هدنة في 
غزة من دون مش���اركة قيادة منظمة التحرير، بصفتها الممثل الش���رعي 

والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأبلغت السلطة الفلسطينية، دولة قبرص واألمم المتحدة بأن أي اتفاقات 
تخص أي جزء من األراضي الفلس���طينية وأي جهة أخرى، يجب أن تكون 
بين حكومة دولة فلس���طين المعترف بها من قبل األمم المتحدة وتلك 

الجهات.

االحتالل يغلق خربة سالمة 
بالخليل ويمنع المواطنين 

من الوصول إليها

صحيفة: عباس أحبط اتفاق 
التهدئة بقطاع غزة

يعلون يدعو لتشكيل قوة تنهي تطرف حكومة نتنياهو

غزة/ االستقالل:
 توفي طفل واصيب اخر في حادث سير وقع يوم أمس السبت، في حي الشيخ 
رضوان غ���رب مدينة غزة. وقالت االدارة العامة للم���رور ان الطفل عبد الرحمن 
أشرف أبو نحل )14 عاما( توفي واصيب طفل آخر بكسور في حادث مروري على 

مفرق الشيخ رضوان. وباشرت شرطة المرور بالتحقيق في الحادث.

مصرع طفل وإصابة
 آخر في حادث سير

انقرة/ االستقالل:
أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أمس السبت، عن حلقة حوار بعنوان "قانون القومية 

اليهودية المفهوم واألثر" يعقدها في العاصمة اللبنانية بيروت الخميس المقبل.
وتتن���اول الحلقة أربعة محاور، يتحدث فيها منير ش���فيق عن األثر السياس���ي لقانون 
القومية، والدكتور محس���ن صالح عن األثر االجتماعي واإلنساني لقانون القومية ومعتز 
المس���لوخي عن األثر القانوني للقانون، إضافة إلى ع���رض معين طاهر لمحور الجهود 
المطلوبة محليا ودوليا للتصدي لقانون القومية. وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو دافع الشهر الماضي، عن قانون القومية الذي أقرته حكومته أمام اعتراض من 
إسرائيليين عليه، قائال إنه يمنع لم الشمل للفلسطينيين، الذي بموجبه تم استيعاب 

عشرات اآلالف منهم في الداخل المحتل، منذ اتفاقية أوسلو.

»فلسطينيو الخارج« يناقشون 
أثر قانون القومية اليهودية

ت�شييع جثماين    ...
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الخليل/ االستقالل: 
منعت قوات االحتالل الصهيوني، المواطنين من الوصول إلى خربة 

فلسطينية غربي الخليل بهدف استيطان أراضيها.
وأف���ادت مصادر محلية أن قوات كبي���رة من جيش االحتالل أغلقت 
الطرق المؤدية إلى خربة س���المة غربي بلدة ترقوميا غربي الخليل، 
بعدما أغلقت المنطقة وأعلنتها منطقة عسكرية منذ مساء الجمعة 

الماضي.
وأض���اف أن المواطنين من أهالي ترقوميا عادوا للمرة الثانية امس 
السبت ونظفوا ساحاتها وأراضيها، وعملوا على زراعتها لحمايتها 
من االس���تيطان، إال أن قوات االحتالل ع���ادت وأخرجت المواطنين 

منها.
وش���رعت قوات االحتالل بإطالق الرصاص الحي في الهواء إلرهاب 
المواطنين، وألقت المزيد من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم، 
مما أدى إلى إصابة المسن الحاج سعد فطافطة )82 عاما( باالختناق.

وكانت مجموعات من المس���توطنين اقتحمت المنطقة عدة مرات 
خالل الش���هر الماضي للس���يطرة على أراضي الخربة واستيطانها 
وضمها لصالح مستوطنة "تيلم" المقامه بالقرب من الخربه المذكورة.

وردد المشيعون هتافات تطالب المقاومة بالرد على جرائم االحتالل، وشعارات 
تطالب باستمرارية مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها.

ولف جثمانا الشهيدين بالعلم الفلسطيني، وحمال على األكتاف وأديت عليهما 
صالة الجنازة، ومن ثم مواراتهما الثرى في مقبرة الشهداء بالمدينة.

واستش���هد الجمعة الفتى خفاجة )17 عاًما( وأعلنت وزارة الصحة صباح أمس 
السبت عن استشهاد الطفل أحمد مصباح أحمد أبو طيور )16 عاًما( متأثًرا بجراح 
أصيب بها برصاص االحتالل اإلس���رائيلي ش���رقي رفح، فيما أصيب نحو 399 

مواطنًا بجراح مختلفة.
وباستش���هاد خفاجة وأبو طيور يرتفع شهداء مسيرة العودة الكبرى إلى 174 
شهيًدا ونحو 19539 إصابة مختلقة منذ انطالق مسيرات العودة وكسر الحصار 

في 30 مارس الماضي.

غزة/ االستقالل: 
احتفل الهالل األحمر القطري في قطاع غزة، 
الخمي���س الماضي، بختام برنامجين لتطوير 
خدمات التعليم العال���ي واإلعاقة والتأهيل 
النفسي في حفل كبير أقيم بفندق "الروتس" 

بمدينة غزة.
 وش���ارك ف���ي الحفل ممثلون ع���ن الجهات 
الممولة، وهي برنام���ج مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي���ة إلعادة إعمار غ���زة، وبرنامج 
الفاخ���ورة التاب���ع لمؤسس���ة التعليم فوق 
الجميع القطرية، والبنك اإلس���المي للتنمية، 
وبحضور ممثلين عن المؤسس���ات الشريكة 
والمس���تفيدة م���ن البرنامجي���ن وع���دد من 

المؤسسات ووسائل اإلعالم.
واستفاد من هذين البرنامجين )6( جامعات 
محلي���ة تخدم نحو )70( أل���ف طالب وطالبة، 
باإلضافة إلى اس���تفادة )16( مؤسسة تقدم 
خدماتها لحوالي )40( ألف شخص من ذوي 

اإلعاقة.
وبلغت التكلفة اإلجمالي���ة للبرنامجين )10( 
ملي���ون دوالر أمريك���ي، مول���ت تنفيذ )25( 

مشروعًا منذ عام 2011.
وأوضح د. أكرم نّصار مدير المكتب التمثيلي 
للهالل األحمر القطري بالقطاع أن البرنامجين 
نجحا في تقديم خدم���ات نوعية ذات جودة 
عالية تساهم في تحس���ين جودة الخدمات 

المقدمة للمستفيدين.
وفي كلمته أثناء االحتفال، أش���ار نّصار إلى 
أن برنامج دع���م خدمات اإلعاق���ة والتأهيل 
النفس���ي ركز على تطوير الخدمات المقدمة 

ل� 3 أن���واع من اإلعاقة، هي اإلعاقات الحركية 
والسمعية والبصرية، فضاًل عن تنفيذ برنامج 
متكام���ل للتدري���ب المهني للش���باب ذوي 
اإلعاقة، تبعه برنامج خلق فرص عمل وتنفيذ 

المشاريع الصغيرة.
واس���تعرض أبرز النجاح���ات التي تحققت، 
ومن أهمها برنامج الفحص السمعي المبكر 

لألطفال من الفئة العمرية يوم إلى 5 سنوات 
في جميع مناطق قطاع غزة، والذي يس���عى 
اله���الل األحمر القطري لجعله برنامجًا وطنيًا 

مستمرًا.
باإلضافة إلى تمكين خدمات التعليم العالي 
لألش���خاص ذوي اإلعاق���ة الس���معية للمرة 
األولى في القطاع وربما في المنطقة العربية 

بأسرها، وإنشاء قاعدة بيانات عن ذوي اإلعاقة 
كس���ابقة أولى من نوعها في قطاع غزة تعزز 
التنسيق المشترك بين المؤسسات العاملة 

في المجال.
واض���اف: "تضم���ن برنامج التعلي���م العالي 
 م���ن جامعة 

ٍّ
إنش���اء مبنَيي���ن جديدين لكل

الق���دس المفتوحة وكلية تنمي���ة القدرات 

التابع���ة لله���الل األحمر الفلس���طيني في 
محافظة خان يونس، فضاًل عن تطوير البنى 
التحتي���ة وتوريد مختب���رات متخصصة في 
عدد من الجامعات المستفيدة؛ مما يوفر بيئة 
تعليمية مناس���بة لطلبة التعليم العالي في 

القطاع".
ب���دوره، ق���ال ممثل برنام���ج الفاخ���ورة في 
فلس���طين م. ش���ادي صالح: "نحن نؤمن بأن 
الجميع في قطاع غزة يس���تحقون الحصول 
على الخدمات التعليمية والصحية المناسبة، 
وكذلك س���اهمت هذه المشاريع في تمكين 
الش���باب من خالل االستثمار في إعادة إعمار 
وتطوير المؤسسات التعليمية، باإلضافة إلى 
دعم وتأسيس المرافق الصحية الهامة، كما 

قدم البرنامج األمل لألشخاص ذوي اإلعاقة".
ُيذكر أن عناصر البرنامجين شملت إعادة بناء 
مراف���ق كلية الزراعة بجامعة األزهر، وإنش���اء 
مختب���رات إلكتروني���ة وتعليمي���ة بجامعة 
الق���دس المفتوح���ة والجامعة اإلس���المية، 
وإنش���اء قس���م التأهيل الطبي بمستشفى 
األمل، وإنش���اء مركز متخصص لعالج مرضى 
القدم الس���كري بمستش���فى الوفاء، وإيفاد 
استشاري جراحة عيون وتوريد لوازم جراحية 

لمستشفى العيون الحكومي.
باإلضاف���ة إل���ى برام���ج خلق ف���رص عمل 
وتدري���ب مهني لألش���خاص ذوي اإلعاقة 
بقط���اع غ���زة، وقد ت���م تنفي���ذ كل هذه 
العناصر بالتعاون المشترك بين المكتب 
التمثيل���ي للهالل األحمر القطري والهالل 

األحمر الفلسطيني.

الهالل األحمر القطري يختتم برنامجين لـ »التعليم العالي« و »اإلعاقة« بقطاع غزة

جانب من احلفل

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا وزير الحرب الس����ابق في حكومة االحتالل 
اإلس����رائيلي، امس الس����بت، الى تشكيل قوة 
سياس����ية وإجراء اتصاالت مش����تركة إلنهاء 
قوة تط����رف االئتالف الحكومي الحالي وإعادة 

"إسرائيل" إلى مسارها الطبيعي.
وحذر يعلون، خالل مشاركته في ثقافي "رمات 
هشارون"، من سياس����ة التحريض السياسي 
وحالة االنقسام التي يحاول سياسيون فرضها 

داخل المجتمع اإلسرائيلي.
وش����دد وزير الحرب السابق على أنه لن يجلس 
في أي حكومة يقودها رئيس الحكومة الحالي 
بنيامي����ن نتنياه����و، الفتًا ال����ى أن "االئتالف 

الحالي يقودنا إلى حالة من التطرف".
وأش����ار إل����ى أن هن����اك حال����ة م����ن التهديد 

الداخل����ي أكثر م����ن التهدي����د الخارجي في 
أوساط اإلسرائيليين بفعل سياسة التحريض 
واالنقسام التي يقودها بعض السياسيين من 

أجل أن يبقوا على قيد الحياة السياسية.
وكان يعلون أعلن عزمه لتأسيس حزب جديد 
والترشح لالنتخابات العامة القادمة والمنافسة 

على رئاسة الوزراء في "إسرائيل".
وكان يعلون قد أعلن في مايو 2016، استقالته 
من حكومة االحتالل وح����زب “الليكود” الذي 
يتزعمه بنيامي����ن نتنياه����و، واعتزاله الحياة 
السياسية بش����كل مؤقت، ليحل بدال عنه في 
الكنيست الحاخام يهودا غليك الذي يوصف 

بأنه مهندس اقتحامات األقصى.
ووصف����ت الصحافة اإلس����رائيلية الحدث بأنه 
"قنبل����ة سياس����ية"، وقال يعلون ف����ي حينه: 

"ابلغ����ت رئيس ال����وزراء بأنني أس����تقيل من 
الحكومة والكنيس����ت بس����بب الطريقة التي 
تعامل بها خالل االيام الماضية، ولعدم ثقتي 

به".
وأوضحت الصحافة العبري����ة، بأن القرار اتخذ 
على خلفية ق����رار نتنياهو إقص����اءه من وزارة 
الجيش وتعيين زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” 

أفيغدور ليبرمان في هذا المنصب.
ولس����نوات ظل يعلون يش����غل منصب وزير 
الجيش، وكانت تجمعه بنتنياهو عالقة قوية، 
قبل أن يفجر إقصاؤه من منصبه الحديث عن 
خالفات واس����عة بينه وبي����ن نتنياهو دفعت 
األخير الس����تبداله بليبرمان الذي انتقد بشدة 
سياس����ات الرجلي����ن منذ تش����كيل الحكومة 

الماضية.

لندن/ االستقالل:
كشفت مصادر مطلعة يوم أمس، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عب���اس أوقف اتفاق "التهدئة" بين حركة حماس والكيان اإلس���رائيلي، 
بعدما هدد األطراف المش���اركة فيه بوقف التحويالت المالية إلى قطاع 
غزة ف���ي اليوم التالي لالتف���اق وتحميل هذه الجهات المس���ؤولية عن 

انفصال القطاع عن بقية األراضي الفلسطينية.
ونقلت صحيفة "الحياة اللندنية" عن هذه المصادر قولها: إن "عباس أبلغ 
جه���ات عربية ودولية كانت تتفاوض مع الجانب اإلس���رائيلي نيابة عن 
حماس بأنه لن يسمح بحدوث اتفاق يخص جزءًا من األراضي الفلسطينية 
بين أي فصيل سياس���ي وإسرائيل وأنه سيتخذ إجراءات لم يتخذها من 

قبل لمنع ذلك".
وتقول الس���لطة الفلسطينية إنها تقدم 96 مليون دوالر للقطاع شهرًيا 
منها 25 مليوًنا لقطاع الصحة، حيث سيؤدي وقف هذه األموال-بحسب 
الصحيفة- إلى وقف عمل المؤسسات الحكومية خصوًصا المستشفيات 

والمدارس.
وأفادت المصادر بأن أي دولة في العالم لم تبِد استعدادًا لتوفير تمويل 

بديل عن التمويل الذي تقّدمه السلطة لقطاع غزة.
وأبلغت مصر السلطة الفلسطينية رسمًيا بأنها لن تتفاوض على هدنة 

من دون موافقة عباس، وأنها أعطت األولوية األولى لملف المصالحة.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن "الوفد المصري الرسمي الذي زار رام الله 
أخي���ًرا أكد لعباس أن مصر ال يمكنها أن تكون جزًءا من صفقة هدنة في 
غزة من دون مش���اركة قيادة منظمة التحرير، بصفتها الممثل الش���رعي 

والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأبلغت السلطة الفلسطينية، دولة قبرص واألمم المتحدة بأن أي اتفاقات 
تخص أي جزء من األراضي الفلس���طينية وأي جهة أخرى، يجب أن تكون 
بين حكومة دولة فلس���طين المعترف بها من قبل األمم المتحدة وتلك 

الجهات.

االحتالل يغلق خربة سالمة 
بالخليل ويمنع المواطنين 

من الوصول إليها

صحيفة: عباس أحبط اتفاق 
التهدئة بقطاع غزة

يعلون يدعو لتشكيل قوة تنهي تطرف حكومة نتنياهو

غزة/ االستقالل:
 توفي طفل واصيب اخر في حادث سير وقع يوم أمس السبت، في حي الشيخ 
رضوان غ���رب مدينة غزة. وقالت االدارة العامة للم���رور ان الطفل عبد الرحمن 
أشرف أبو نحل )14 عاما( توفي واصيب طفل آخر بكسور في حادث مروري على 

مفرق الشيخ رضوان. وباشرت شرطة المرور بالتحقيق في الحادث.

مصرع طفل وإصابة
 آخر في حادث سير

انقرة/ االستقالل:
أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أمس السبت، عن حلقة حوار بعنوان "قانون القومية 

اليهودية المفهوم واألثر" يعقدها في العاصمة اللبنانية بيروت الخميس المقبل.
وتتن���اول الحلقة أربعة محاور، يتحدث فيها منير ش���فيق عن األثر السياس���ي لقانون 
القومية، والدكتور محس���ن صالح عن األثر االجتماعي واإلنساني لقانون القومية ومعتز 
المس���لوخي عن األثر القانوني للقانون، إضافة إلى ع���رض معين طاهر لمحور الجهود 
المطلوبة محليا ودوليا للتصدي لقانون القومية. وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو دافع الشهر الماضي، عن قانون القومية الذي أقرته حكومته أمام اعتراض من 
إسرائيليين عليه، قائال إنه يمنع لم الشمل للفلسطينيين، الذي بموجبه تم استيعاب 

عشرات اآلالف منهم في الداخل المحتل، منذ اتفاقية أوسلو.

»فلسطينيو الخارج« يناقشون 
أثر قانون القومية اليهودية

ت�شييع جثماين    ...
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االستقالل/ وكاالت: 
تشتهر بلدة تش���يلية في القارة القطبية الجنوبية بخاصية 
تميزها عن كافة بلدات العالم، تتلخص في ضرورة استئصال 

السكان للزائدة الدودية قبيل االنتقال للعيش فيها.
 وتلزم هيئة بلدي���ة “Villas Las Estrellas” حتى األطفال 
من السكان باستئصال الزائدة الدودية، وتعد البلدة من أقدم 
المستعمرات البشرية في القارة الجنوبية، والتي تتبع لدولة 

تشيلي في أمريكا الجنوبية.
ويعتبر إجراء العمل الجراح���ي قبيل االنتقال للبلدة نوعا من 
الوقاية المسبقة، إذ تبعد المستعمرة التشيلية مسافة 1000 
كم عن أقرب مشفى في القارة القطبية الجنوبية، كما ال تتوفر 
فيها الخبرات الطبي���ة الكافية إلجراء عملية جراحية من هذا 

النوع.
وعلى الرغم من بعد البلدة عن البر التش���يلي، إال أنها تحتوي 
على كافة المؤسس���ات الحكومية األساسية، كمركز للشرطة 

ومكتب للبريد ومستوصف طبي ومؤسسة كهرباء وغيرها.
وعند زيارة السياح للبلدة، فإنهم يالحظون على الفور إشارات 
تذكره���م ببعد مدن العالم عن هذه النقط���ة النائية، وذلك 

كالعبارة التي كتب فيها: مدينة بكين: 17,501 كم.

االستقالل/ وكاالت: 
لم يكن ش���اب أمريكي يعمل س���ائقًا لشاحنة، 
يتوقع أن يك���ون والده الحقيقي يعمل معه في 
نفس الشركة، واكتشف ذلك عن طريق الصدفة.

ف���ي يوليو )تموز( عام 2016، بدأ ناثان بوس )27 
عامًا( العمل مع ش���ركة روك سوليد ترانسبورت 
بوالية ويسكونس���ن، حيث التقى روبرت ديجارو 
)55 عامًا(، ال���ذي بدأ العمل في نفس الش���ركة 
في نوفمبر )تش���رين الثاني( وأصبحا صديقين 

حميمين.
وبدأ الصديقان تب���ادل التعليقات على الفيس 
بوك، وس���رعان ما لفت اسم روبرت ديجارو انتباه 
والدة بوس بالتبني، التي اعتقدت أنه ربما يكون 

والد بوس الحقيقي.
وف���ي أحد األي���ام، صارح���ت والدة ب���وس ابنها 
بشكوكها، وأخبرته أن صديقه ديجارو ربما يكون 

والده الحقيقي، وكان ذلك بمثابة صدمة له.

وفي اليوم التالي، تراسل بوس مع ديجارو، وذكر 
أمامه اس���م والدت���ه الحقيقية، وس���أله إذا كان 

يعرفها، فأجاب ديجارو إنها زوجته السابقة.
ورد بوس "ي���ا إلهي، إنها والدتي الحقيقية، لقد 

أحبرتني أمي بالتبني ذلك ليلة أمس!"
وبعد أن أنهى الصديقان حديثهما على الفيس 
بوك، تواصال عبر الهاتف، وراحا يتبادالن ضحكات 
هستيرية، وسادت بعض لحظات الصمت خالل 

المكالمة.
وقال ب���وس "لم أتمكن من التوقف عن الضحك، 
فنحن نعمل مع بعضنا من���ذ عامين تقريبًا، ولم 
ندرك هذه الحقيقة حتى اآلن، بالنسبة لي كانت 
صدمة كبيرة، ولم نعرف ماذا يقول كل منا لآلخر، 

كان األمر ال يصدق".
وينوي ب���وس الزواج في الش���هر المقبل، وتمت 
دعوة والده ديغارو إلى الحفل مع باقي العاملين 

في الشركة، بحسب موقع إن دي تي في.

بلدة ال يسمح العيش فيها 
دون إجراء عملية جراحية

لندن/ االستقالل: 
تسبب مس���تخدم مجهول إلحدى قنوات الري 
البريطانية بخس���ائر قدره���ا 3 ماليين جنيه 
إس���ترليني وفوضى، بعد أن ت���رك قفل بوابة 

القنال مفتوحا.
وترتب عن نسيان القفل اندفاع كميات كبيرة 
من المياه، ما أدى إلى تمزيق األش���جار ونزعها 
م���ن جذورها وموت مئات األس���ماك وتجريف 
الضف���اف. كذل���ك انقلب العديد م���ن قوارب 
الصي���د الصغي���رة، وبعضها خرب ج���راء هذا 

التسونامي المصّغر.
وهذا العمل الذي تم بواس���طة فاعل مجهول، 
في قنال االتحاد بنهر شروبش���اير اإلنجليزي، 
تص���ل خس���ائره إلى ثالث���ة ماليي���ن جنيه 

إسترليني.
رغم أن هذه الكارثة وقعت منذ مارس الماضي، 
إال أن���ه لم يتم الكش���ف عن الح���دث، إال بعد 
تحقيق مؤخ���رًا أجرته هيئ���ة مختصة تابعة 

للقناة والنهر.
وقد توصل���ت الهيئة إلى أن بوابة القنال ظلت 
مفتوحة بعد مرور عدد من القوارب، وكان يجب 
أن تغلق، م���ا أدى إلى تجري���ف األرض وترك 

حفرة بعمق 70 مترًا.
كذلك انجرف جزء من جس���ر قديم في الموقع 

يعود تاريخه إلى 200 عام.
ويعن���ي إصالح المنطقة إغ���الق القنال بحيث 
يمنع مرور القوارب في المكان المتضرر، لحين 

الفراغ من الصيانة التامة المكلفة.

وقد بذل المتعهدون منذ مارس جهودًا إلنقاذ 
ما يمكن إنق���اذه لتثبيت الس���دود المجروفة 
وتخليص القوارب التي تقطعت بها الس���بل 

وعددها 15 زورقًا.
وق���د نجحوا في إنقاذ ألف س���مكة من الموت، 
لكن الكثير منها نفق عندما تم جّره إلى األرض 

الجافة.
وقال أندي جونسون، كبير مديري المشاريع في 
هيئة الثقة التي حقق���ت بالحادثة، إن هناك 

حاجة إلى "مبلغ ضخم" إلصالح الضرر.
وفي حين تجري اإلصالحات يأمل المتعهدون 
إعادة فتح القناة الت���ي تمر عبر ضواح محلية، 
مرة أخرى بحلول عيد الميالد في نهاية السنة، 

ما يسمح بمرور القوارب من جديد.

نسي بوابة مفتوحة فتسبب بخسائر 3 ماليين إسترليني!

االستقالل/ وكاالت: 
أصيبت امرأة أمريكية من والية كونتيكت على الس���احل الش���رقي للواليات 
المتحدة بجروح بالغة عندما أش���علت عن طري���ق الخطأ اصبع ديناميت أثناء 

انقطاع التيار الكهربي، ظنًا منها أنه شمعة.
وقالت شبكة "سي.بي.اس نيوز" اإلخبارية الجمعة إن المرأة )30 عامًا( حاولت 
ش���راء كش���اف إنارة للطوارئ في وقت س���ابق لكنها عادت إلى منزلها بعد 
أن وجدت المتجر مغلقًا. ونقلت الش���بكة التلفزيونية عن الشرطة قولها إن 
المرأة، أم لطفلين، بحثت عن شمعة في الظالم وأشعلتها إال أنها كانت إصبع 

ديناميت.
وأصيب���ت الم���رأة بإصابات خطي���رة في الوجه وق���د تفق���د أصابعها، وفقًا 
للتقرير. ويب���دو أن س���كان المنزل الس���ابقين، هم الذين كان���وا يحتفظون 

بالديناميت.

أشعلت ديناميت 
بنفسها ظنًا أنه شمعة

لندن/ االستقالل: 
أقلع طيار بريطاني متقاعد ش���ارك في الحرب العالمية 
الثاني���ة، بطائرة حربية رغم أن عمره بلغ 99 عاما، وفق ما 

أظهر شريط فيديو.
وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، التي نش���رت 
الفيدي���و على موقعه���ا، أمس الس���بت، أن الطيار حلق 
بطائرة "س���وبرمارين س���بتفاير" القديمة التي تتس���ع 

لطيارين.
وجاءت الرحلة بمناس���بة الذكرى ال���� 75 لمعركة "يوم 
بريطانيا"، وهو االسم الذي يطلق على المعركة الجوية 
الواسعة التي وقعت في سبتمبر عام 1940، إبان الحرب 
العالمية الثانية، وش���اركت فيها نحو 1500 طائرة من 

القوات الجوية النازية والبريطانية.
وأرش���ي ماكينيس واحد من 6 طيارين في س���الح الجو 

الملكي البريطاني نجوا من المعركة الطاحنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماكينيس قاد الطائرة الحربية 
فوق منطقة كينت، جنوب ش���رقي لندن، التي شهدت 

معارك شارك فيها الطيار المتقاعد.
وب���دت الفرحة طاغية على وجه الرجل الطعان بالس���ن، 
وابتس���م مرات عدة، في الفيديو ال���ذي صورته كاميرا 

مثبتة داخل قمرة القيادة.
وقال منظم الرحلة، المصور جوني كرانيل، إن ماكينيس 
األكثر نشاطا من بين الطيارين البريطانيين الذين ظلوا 

على قيد الحياة بعد الحرب العالمية الثانية.
وانضم الرجل الذي وصفته "ديلي ميل" ب�"بطل المعركة"، 
إلى س���الح الجو الملكي البريطاني ع���ام 1938، أي قبل 
اندالع الحرب العالمي���ة الثانية بعام، وأنجز تدريبه في 
أغس���طس 1940، ليشارك في المعارك الجوية بالحرب، 
وتعرضت طائرة لإلسقاط في أفريقيا في حادث أصيب 

فيه بجروح، لكنه تعافى منها.

عمره 99 عاما ويحلق بطائرة حربية يكتشف أن زميله في العمل هو والده الحقيقي

سيدني/ االستقالل: 
نف���ذ العب ن���ادي أديالد األس���ترالي، إيدي 
بيت���س، تس���ديدة قوية لكرة ق���دم، أثارت 
دهش���ة وحيرة كل من شاهدها بمن فيهم 

مصور الفيديو.
ووقع الحادث في ملعب كرة القدم في مدينة 
أديالد جنوبي أستراليا، بعدما عطل الطقس 

السيء تدريبات الفريق.
وعندما ه���م الفريق بمغ���ادرة الملعب، قرر 
بيتس أن يس���جل في النهاية س���ت نقاط 
)في كرة القدم األسترالية(، لكي ال يخرج من 
الملعب خالي الوفاض. وركل الكرة ركلة قوية 
لكن���ه لم يصب الهدف، ألن البرق فجر الكرة 

وهي طائرة في الجو

العب كرة قدم “يصيب” البرق بكرته!
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