
غزة/ خالد اشتيوي:
ح���ذرت وزارة الصح���ة، م���ن توقف عمل 
المول���دات الكهربائي���ة داخ���ل ُكب���رى 

مستش���فيات قطاع غزة جّراء 
نفاد كميات الوقود المشّغلة 
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االحتالل يبلغ عائلة منفذ عملية 
»حلميش« بهدم منزلها بالكامل

رام الله/ االستقالل:
أبلغت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس األحد 
عائلة منفذ عملية مستوطنة »حلميش« عمر العبد 
بهدم منزلها في قرية كوبر ش���مال مدينة رام الله 

وسط الضفة الغربية المحتلة خالل أيام.
وقالت مصادر من القري���ة إن العائلة تلقت اتصاال 
من االحتالل بهدم منزلها بالكامل مع الطابق الثاني، 
علًما أن االحتالل هدم العام الماضي الطابق السفلي 
الذي تع���ود ملكيته للعائلة، في حي���ن أن الطابق 

الثاني يعود لشقيق العبد.
ونفذ العبد عملية طعن داخل مستوطنة »حلميش« 
قتل خاللها ثالثة مس���توطنين، وج���اءت ردًا على 
إقام���ة االحت���الل للبوابة االلكتروني���ة على مداخل 
المس���جد األقصى الع���ام الماض���ي، وأصيب خالل 

العملية بجروح وجرى اعتقاله.
وأصدر االحتالل حكمًا بحق العبد أربعة مؤبدات، كما 
جرى اعتقال والديه وأحد أخوته، وفرض في حينها 
حصاًرا شاماًل على قرية كوبر، مع هدم منزل األسرة.

غزة/ االستقالل:
قال طالل أبو ظريفة عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية، إن وفد جبهته 

الذي س���يتوجه للقاهرة  اليوم س���يبحث ملفي المصالحة الفلسطينية 
وتثبيت اتفاق وقف إطالق النار الموقع عام 2014. وأضاف أبو ظريفة في 

غزة/ محمود عمر:
حال���ة التراخي والبطء ال���ذي أصاب مباحثات 
التهدئة بي���ن المقاوم���ة ودول���ة االحتالل، 

س���تدفع الفصائل الفلسطينية للذهاب نحو 
تحشيد مس���يرات العودة وإعادة الزخم لها، 
وابت���كار أن���واع أخرى من التظاهر كوس���يلة 

ضغط على االحت���الل االس���رائيلي إلجبارها 
على الذهاب بق���وة نحو تهدئة 
حقيقي���ة- وفق ما ي���راه محلالن 

غزة / سماح المبحوح:
تواصل حكومة االحتالل اإلسرائيلي سياسة 
هدم المنازل والمنش���آت في مدينة القدس 

المحتلة بحج���ة البن���اء دون ترخيص؛ إللغاء 
الوجود الفلسطيني فيها والعمل على تهويد 
ما تبقى من المدينة المقدسة، في ظل زيادة 

بناء آالف الوحدات االستيطانية.  هدمت بلدية 
االحت���الل في الق���دس، األربعاء 
الماضي منزلْين فلس���طينيين، 

غزة/ االستقالل:
قال عض���و اللجنة المركزية للجبهة الش���عبية 
أس���امة الحاج، إن ملف اإلجراءات العقابية التي 
تفرضها الس���لطة على قطاع غزة سيكون على 

طاول���ة النقاش بين وفد الجبهة والمس���ؤولين 
المصريين غدًا في القاه���رة. وأضاف الحاج في 

حديث خاص لوكالة »ش���هاب« مساء 
أمس، أن وفد الجبهة س���يتوجه غدًا 

غزة/ االستقالل:
استشهد مس����اء أمس األحد، شاب فلسطيني متأثرًا 
بجروح أصيب بها ظهرًا برصاص االحتالل اإلسرائيلي 

شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
وأفاد مراس����لنا، بأن قوات االحت����الل أطلقت الرصاص 
الحي صوب الشاب بدعوى اقترابه من السياج الحدودي 

في منطقة أبو صفية ش����رق بلدة جباليا شمال القطاع، 
ما أدى إلى إصابته وبقي ينزف في المكان 
دون أن تس����مح لمركبات اإلس����عاف من 

استشهاد شاب شرق جباليا واالحتالل يزعم 
استهـداف قواتـه شمـال وجنـوب القطـاع

) APA IMAGES(   مو�جهات بني �ل�شبان وقو�ت �الحتالل على �حلدود �ل�شرقية ملخيم جباليا، �أم�س
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القدس المحتلة/ االستقالل:

تش���هد باحات المس���جد األقصى من���ذ يوم أم���س، حالة من 
االحتقان والتوتر تزامنًا مع تهديدات من المتطرفين 
القتحامات واسعة لباحات المسجد األقصى، وتواجد 

رام الله/ االستقالل:
ندد وزير األوقاف والش���ؤون الدينية يوس���ف 
ادعي���س، باقتح���ام  وزير الزراعة اإلس���رائيلي 

غزة/ االستقالل:
أكد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين 

يوم أمس األحد، أن استهداف المسجد األقصى باقتحامات 
يقودها وزير »إسرائيلي« استخفاف بالعرب والمسلمين.

توتـر فـي األقصـى لمنـع 
اقتحامات واسعة للمتطرفين

ادعيس يندد باقتحام وزير 
»إسرائيلي« ومتطرفين لألقصى

المـدلـل : استهـداف 
المسجد األقصى استخفاف 

بالعرب والمسلمين

الدعوة إلعالن النفير تصديًا 
لقرار هدم »الخان األحمر«
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جنين/ االستقالل:
قالت عائلة األسير والقيادي في حركة الجهاد 
اإلسالمي الش���يخ خضر عدنان: »إنه تعرض 

للتنكيل واالعتداء عليه بالضرب والشتم من 
»النحش���ون«. وأضافت  قبل قوات 
العائل���ة نقاًل عن األس���رى الذين 

غزة / خالد اشتيوي:
نظ���م عش���رات الخريجين ف���ي غزة ي���وم أمس، 
اعتصاًما للمطالبة بتوظيفهم، داعين المسؤولين 

رام الله/ االستقالل:
دع���ت القوى الوطنية واالس���المية في محافظ���ة رام الله 
والبيرة، الجماهير الفلس���طينية للتواجد الدائم في الخان 

غزة/ االستقالل:
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار 

البحرية  التظاه���رة  انطالق  عن 
الس���ابعة الي���وم باتجاه أقصى 

 رام الله / االستقالل:
 اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم 

أمس، 7 مواطنين على األقل من 
الضفة الغربية، بينهم حقوقي 

الشيخ عدنان يواصل إضرابه عن 
الطعام لليوم التاسع على التوالي

خريجون بغزة يعتصمون 
للمطالبــة  بتـوظيفهـم

انطــالق التظـاهرة 
البحريـة السابعـة 

أقصى شمال قطاع غزة 

االحتالل يعتقل 
7 مواطنين من 
الضفة  المحتلة 
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بعد تعطـل التهدئـة.. ما خيـارات الفصائـل بغـزة؟

هدم منازل المقدسيين.. تكريس لالستيطان والتهويد! 

»الشعبية«: اإلجراءات العقابية بحق غزة 
ستكون على طاولة النقاش في القاهرة

»الديمقراطية«: مباحثات التهدئة 
تراوح مكانها والمصالحة مجمدة

تزامنًا مع الأعياد اليهودية

»نقص الوقود« ُينذر 
بتوقف المولدات 

الكهربـائيـة 
بمستشفيات غزة
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جنين/ االستقالل:
قالت عائلة األسير والقيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ 
خضر عدنان: "إن���ه تعرض للتنكيل واالعت���داء عليه بالضرب 

والشتم من قبل قوات "النحشون".
وأضافت العائلة نقاًل عن األس���رى الذين رافقوا الشيخ عدنان 
خالل نقله إلى محكمة "س���الم" عبر ما يس���مى ب�"البوس���طة": 
"إن قوات االحتالل نقلت الش���يخ عدنان في قس���م "البوسطة" 
المخصص���ة للمعتقلي���ن الجنائيين طوال فت���رة النقل التي 

اس���تمرت ثمانية أيام، دون مراعاة لكونه مضرب لليوم الثامن 
على التوالي". وحملت عائلة الشيخ عدنان، االحتالل المسؤولية 
كاملة عن حياته، مطالبة المؤسس���ات الدولية والحقوقية بأن 
تقف عند مس���ؤولياتها وأن تعمل على تس���ليط الضوء على 
المعاناة التي يتعرض لها االسرى أثناء تنقلهم إلى المحاكم.

وكان الش���يخ عدن���ان أعلن إضرابه عن الطع���ام في الثاني من 
س���بتمبر الحالي احتجاجًا على اس���تمرار اعتقاله وظروف نقله 

وباقي األسرى عبر "البوسطة".

غزة/ االستقالل:
أك���دت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلس���المية، 
أن التحدي���ات التي تواجه ش���عبنا تتطلب تحقيق 
الوحدة والش���راكة للش���عب الفلسطيني وقضيته 

الوطنية.
ودعت اللجن���ة في بيان صحفي وصل االس���تقالل 
نسخة منه، يوم أمس األحد، الدول العربية إلى دعم 
وإسناد الشعب الفلسطيني، مطالبة وزراء الخارجية 
الع���رب ف���ي اجتماعهم الي���وم باتخ���اذ الخطوات 
العاجلة لتوفير مظل���ة مالية لتعويض النقص في 
تمويل وكالة غوث وتش���غيل الالجئي���ن "األونروا"، 

وكافة التقليص���ات التي فرضتها اإلدارة االمريكية 
في مدينة القدس بوقف أموال المساعدات الصحية 

هناك.
وحمل����ت اللجن����ة، اإلدارة األمريكية مس����ئولية 
ما ق����د يترتب عل����ى قراراتها الجائ����رة من آثار 
كارثية على الواقع المعيشي لماليين الالجئين 
الفلس����طينيين، وأيضًا المرضى الفلسطينيين 
بعد تقليص دعم مستش����فيات القدس، داعية 
دول العالم الحر إلى تحمل مسئولياتها لمواجهة 

القرارات الظالمة.
وثمن���ت اللجنة في بيانها، ق���رار البارغواي القاضي 

بعدم نقل سفارتها إلى القدس واالعتراف بالقدس 
المحتلة عاصمة للشعب الفلس���طيني، داعية كل 
دول العال���م إل���ى عدم الرض���وخ للق���رار األمريكي 

المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس 
والداخل المحتل إلى مواجهة االقتحامات المتكررة 
للمس���جد االقصى المبارك، والمش���اركة في كافة 
الفعاليات الوطنية في الضف���ة وقطاع غزة  وزيادة 
زخم مسيرات العودة ومواجهة الحواجز االحتاللية 
وسياس���ة ه���دم المن���ازل ف���ي الق���دس والضفة 

الفلسطينية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
تشهد باحات المسجد األقصى منذ 
يوم أمس، حالة من االحتقان والتوتر 
تزامنًا مع تهديدات من المتطرفين 
المسجد  لباحات  واسعة  القتحامات 
األقص���ى، وتواجد مكث���ف من قبل 
المرابطين والشبان لمنع االقتحامات.

دع���وات أطلقه���ا عدد من الش���بان 
للتص���دي القتحام���ات أعلنت عنها 
قطعان المستوطنين وجماعة "طالب 
ألج���ل الهيكل" وس���ط ب���دء توافد 
األقصى  القتحام���ات  للمتطرفي���ن 

بحماية من شرطة االحتالل.
وأفاد ش���هود عيان، أن وزير الزراعة 
في حكومة االحت���الل "أوري أريئيل" 
اقتح���م باح���ات المس���جد االقصى 
برفقة ٥٩ مستوطنا من باب المغاربة.
وكان ما تسمى ب�منظمة "طالب ألجل 
الهي���كل" دعت أنصاره���ا وجمهور 
المستوطنين إلى المشاركة الواسعة 
ف���ي اقتح���ام المس���جد األقص���ى 
المبارك، خالل رأس الس���نة العبرية 

في شهر أيلول المقبل.

ونش���رت هذه المنظم���ة المتطرفة 
دعواته���ا وإعالناته���ا عب���ر مواقع 
األحياء  وفي  االجتماع���ي،  التواصل 

االستيطانية المتشددة.
وجاء في بعض أوراق ألصقتها هذه 

الجماع���ة المتطرفة دع���وة للتوجه 
القتح���ام األقصى خ���الل عيد رأس 
الس���نة بدل الس���فر للخارج لقضاء 

اإلجازة.
وقال رئي���س المنظم���ة اليهودية 

المتطرف���ة "طالب ألج���ل الهيكل" 
المتط���رف "ط���ل كوف���ل"، إن "هذا 
النشاط هو مقدمة لنشاطات عديدة 
وكبيرة قادمة م���ن أجل زيادة أعداد 

اليهود في )جبل الهيكل(.

تزامنًا مع األعياد اليهودية

توتر في األقصى لمنع اقتحامات واسعة للمتطرفين
رام الله/ االستقالل:

ندد وزير األوقاف والش���ؤون الدينية يوسف ادعيس، باقتحام  
وزي���ر الزراع���ة اإلس���رائيلي »أوري أرئيل« برفقة العش���رات من 
المستوطنين المسجد األقصى المبارك، عشية  ما يسمى »عيد 
رأس الس���نة العبرية« وس���ط حراسة مش���ددة وانتشار مكثف 

لقوات االحتالل الخاصة.
وقال ادعيس في تصريح له يوم أمس، بأن:« تجديد هذه االقتحامات، هو 
تصعيد خطير ومساس بمشاعر ماليين المسلمين ليس في فلسطين 
وحده���ا وإنما في العالم أجمع، مؤكدًا بأنها تأتي في س���ياق التصعيد 
اليومي في االنتهاكات اإلس���رائيلية التي تطال المقدسات اإلسالمية 

وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك«.
وح���ذر ادعيس، من ه���ذه الزيارات التي تدفع بالمنطق���ة إلى مزيد من 
التصعيد على المستويات كافة؛ السياسية، والدينية، األمر الذي سيجر 

المنطقة بأسرها إلى حالة من الغضب الديني، والوطني.
وطالب ادعيس، المجتمع الدولي بش���كل عام والمؤسسات ذات العالقة 
بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو بوضع قراراتها 
موضع التنفي���ذ لخطورة ما يحصل في القدس والمس���جدين األقصى 

واإلبراهيمي.

ادعيس يندد باقتحام وزير 
»إسرائيلي« ومتطرفين لألقصى

القوى الوطنية تدعو الدول العربية 
والمجتمع الدولي إلى تحدي قرار ترامب

رام الله/ االستقالل:
دعت الق���وى الوطنية واالس���المية في محافظ���ة رام الله والبي���رة، الجماهير 
الفلسطينية للتواجد الدائم في الخان بشكل يومي وإعالن النفير تصديا لقرار 

االحتالل بهدمه.
وأكدت القوى في بيانها الصادر عنها أن األسبوع الحالي سيحمل اسم "أسبوع 
الخان األحمر" رفضا لمش���اريع الترحيل القس���ري والتهجي���ر بعد قرار محكمة 

االحتالل.
ودعت للمش���اركة في الفعاليات الش���عبية وتكثيف التواجد الجمعة المقبلة 
وتأدي���ة صالة الجمعة في خيمة االعتصام الدائمة في الخان األحمر، وفي جبل 
الريس���ان غربي رام الله ومواجهة مشروع االستيالء على األرض بكل االمكانات 

المتاحة.
وطالبت المؤسس���ات الدولية والحقوقية بحماية األسيرات واألسرى في 
س���جون االحتالل أمام تصاعد عمليات التنكيل والقمع اليومي، وسياسة 
اإلهم���ال الطبي المتعمد، مش���ددة عل���ى موقفها الراس���خ برفض دفع 

الغرامات لالحتالل.

الدعوة إلعالن النفير تصديًا 
لقرار هدم »الخان األحمر«

غزة/ االستقالل:
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحص���ار عن انطالق 
التظاهرة البحرية السابعة اليوم باتجاه أقصى شمال قطاع 

غزة.
وقال���ت الهيئة في بيان صحفي، إنه���ا أقامت مخيم قرب 
موق���ع "زكيم" ش���مال قطاع غزة في أقص���ى نقطة باتجاه 
الشمال الغربي وهي مطلة مباشرة على مغتصبات االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأكدت أن هذه رس���الة واضحة أن مسيرات العودة وكسر 

الحصار س���تتواصل ولن تتوقف حتى تحق���ق أهدافها، 
مشيرًة أن "لدى شعبنا الكثير من اإلبداعات لتطوير أدوات 

مقاومة االحتالل بكل الوسائل".
وأضافت: "ش���عبنا لن يقبل بأقل من رفع كامل للحصار عن 
غزة وهذا مطلب انس���اني قبل أي شيء، وما عجز االحتالل 
عن تحقيق���ه في الح���روب الثالثة لن يحقق���ه اليوم من 
خالل تش���ديد الخناق وتجفيف المناب���ع ألن هذا الضغط 
الذي وصل اليوم ذروته س���ينفجر حتمًا في وجه االحتالل 

الصهيوني بالضرورة".

رام الله/ االستقالل:
وصف تيس���ير خالد عض���و اللجنة التنفيذي���ة لمنظمة التحرير 
الفلس���طينية، قرار وقف االدارة االميركية المس���اعدات المالية، 
التي كانت تقدمها لمش���افي مدينة القدس المحتلة بأنه يعبر 
عن سياسة غير انسانية وغير أخالقية وعن إفالس سياسي كامل.

وأضاف أن االدارة االميركية بهذا القرار ال تعاقب في حقيقة 
األم���ر الجانب الفلس���طيني أو القيادة الفلس���طينية بهدف 
ابتزازه���ا ودفعها للعودة إلى مس���ار مفاوضات استس���الم 
مع الجانب االس���رائيلي وفقا للتوجه���ات العامة، التي باتت 
معروفة فيما يس���مى »صفقة القرن« بقدر ما تعاقب المرضى 

الذين تقدم لهم هذه المش���افي العالج الالزم وخاصة اولئك 
الذين يعانون من أمراض خطيرة كأمراض الس���رطان والقلب 
وغيرها، ما يؤكد سير هذه االدارة على طريق االبتزاز في شؤون 
إنسانية يجب أن تبقى بمنآى عن كل اشكال مناورات الضغط 

السياسية.
وأكد تيسير خالد عقم وبؤس هذه السياسة التي تمارسها االدارة 
األميركية مع الفلسطينيين والتي تعبر عن انحياز أعمى لسياسة 
االحتالل االسرئيلي، داعيًا منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة 
الفلس���طينية إلى البحث عن بدائل لهذه المساعدات االميركية 

المسمومة.

 رام الله / االستقالل:
 اعتقل���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، ي���وم أمس، 7 
مواطنين على األقل من الضفة الغربية، بينهم حقوقي 

وسيدة وابنتها.
وبين نادي األس���ير، أن مواطني���ن جرى اعتقالهما من 
محافظة جنين وهما: أمل زياد أبو غراب، وحاتم طزازعة، 
كذلك جرى اعتقال ثالثة مقدس���يين بينهم س���يدة 

وابنتها وهم: رائد زغير، والسيدة جهاد غزاوي وابنتها.
وأوضح النادي، أن من بي���ن المعتقلين الحقوقي في 
مؤسس���ة الضمير أيمن أمين ناصر من بلدة صفا في 
محافظة رام الله، وعز الدين عبد الرحمن بش���ارات من 

محافظة طوباس.
وذكر نادي األس���ير أن 10 مواطني���ن على األقل جرى 

اعتقالهم خالل اليومين الماضيين.

الشيخ عدنان يواصل إضرابه عن 
الطعام لليوم التاسع على التوالي

خالد: وقف مساعدات مشافي القدس إفالس سياسي 

انطالق التظاهرة البحرية 
السابعة أقصى شمال قطاع غزة 

االحتالل يعتقل 7 مواطنين من الضفة  المحتلة 

�لحتالل يو��شل �قتحاماته لباحات �مل�شجد �لأق�شى      ) �أر�شيف (
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وأوضح أن "جماهير ش���عبنا إذا صعدت 
من مس���يرات العودة وش���كلت ضغًطا 
وقلًق���ا جدي���ًدا عل���ى كي���ان االحتالل؛ 
س���يعلم أنه ال بد من التوصل للتهدئة، 
ودفع ثمن مقابل ذلك، بغض النظر عن 
مواقف األطراف )لم ُيسمها( غير الراغبة 

بتحقيقها".
وأضاف عبيد: "مصير مس���يرات العودة 
السلمية، خصوصًا بعد تجميد مباحثات 
"التهدئ���ة"، مرهون بتح���ّرك الجماهير 

الفلسطينية".
ولف���ت إلى أن "الجهود المبذولة بش���أن 
التهدئة لم تتوقف كلًيا، إنما تش���هد 
حالة من التراخي، وتبّدل األولويات عند 
األطراف، لتصب���ح األولوية لديهم البدء 
بتحقي���ق المصالحة، ث���م الذهاب إلى 

األمور األخرى بقيادة السلطة".
وتاب���ع: "بعد الحد من مس���يرات العودة 
قبي���ل وبع���د عي���د األضحى، ل���م يعد 

االحتالل يش���عر بالضغ���ط، ولذلك بدا 
وكأنه يحّبذ الذه���اب لتهدئة تقودها 
حليفته السلطة وأجهزتها األمنية، التي 

تقدم الحماية له ولمستوطنيه".

�شالح �شعبي
ويرى المحلل السياس���ي ط���الل عوكل 
أن الفصائ���ل الفلس���طينية لم توقف 
مس���يرات العودة وإن خف���ت وتيرتها 
خالل األس���ابيع الماضية التي شهدت 
مباحثات التهدئة، وهذا يش���ير إلى أن 
هذه المس���يرات باتت تعد س���الحًا بيد 
الفصائ���ل إلجب���ار دولة االحت���الل على 
اإلذعان إلى مطالب الشعب الفلسطيني.

وقال ع���وكل ل�"االس���تقالل": "التهدئة 
هي مطلب الجمي���ع، مصر تريد تهدئة 
والفصائل والكيان اإلس���رائيلي كذلك، 
حتى السلطة الفلسطينية تريد تهدئة 
ولك���ن باتفاق ال يخرج ع���ن إطار منظمة 

التحرير، لذا فهذه المس���يرات أصبحت 
نقيض هذا االتفاق ومس���ارًا بدياًل في 

حال فشلت مباحثات التهدئة".
وبّين أن الخيار العسكري لدى الفصائل 
لم يعد وسيلة للهجوم بل بات يعد أداة 
للدفاع عن شعبنا من أي عدوان إسرائيلي 
مس���لح ضد غزة، مضيف���ًا: "ال أعتقد أن 
الفصائل س���تذهب للخيار العس���كري 
في حال فش���لت التهدئة بل ستواصل 
مسيرات العودة التي نجحت إلى حد ما 
بتحشيد العالم إلنهاء معاناة الغزيين".

وأش���ار عوكل إلى أن  االحتالل لن يقبل 
باس���تمرار ه���ذه الحالة على الش���ريط 
الح���دودي مع قط���اع غزة، كم���ا أن نية 
الفصائل إلطالق مسيرة بحرية منتظمة 
ودورية س���يزيد من الضغ���ط على دولة 
االحت���الل، وه���ذا يق���ود إل���ى االعتقاد 
ب���أن مباحث���ات التهدئة ل���ن تموت بل 

ستستمر.

ورأى أن "إس���رائيل" س���تذعن بالنهاية 
إلى تهدئة س���واء بوجود عباس أو بعدم 
وجوده، ولكن���ه حذر من إبرام مثل هكذا 
تهدئة تنقل االنقسام الفلسطيني إلى 
مرب���ع االنفصال الكامل بي���ن قطاع غزة 

والضفة الغربية.

تطوير امل�شريات
من ناحيته، يرى المحلل السياسي تيسير 
محيسن، أن الفصائل الفلسطينية قادرة 
على تطوير مسيرات العودة الكبرى إلى 
حد يمكن أن تدفع لتشكيل ضغط دولي 
كاٍف على العالم ودولة االحتالل، بهدف 

تحسين ظروف الحياة في غزة.
وق���ال محيس���ن ل�"االس���تقالل": "حالة 
التباط���ؤ التي أصاب���ت التهدئة كانت 
بسبب ضغوط عباس على مصر لتأجيل 
بحث ه���ذا الملف حتى إتمام المصالحة 
الفلس���طينية، كما أن مصر تريد إتمام 

تهدئ���ة في غزة في ظ���ل وجود حكومة 
التوافق، وهذا تسبب بتعطيل التهدئة 

وإرجاء بحثها إلى وقت ال يعلمه أحد".
وبّين أن اش���تراط ملف المصالحة لبحث 
التهدئة س���يزيد من ه���ذه المباحثات 
تعقيدًا وصعوبة خاصة وأن ثمة خالفات 
جوهرية ف���ي صلب اتف���اق المصالحة 

تختلف حماس وفتح على تطبيقها.
ولفت محيس���ن النظر إلى أن  االحتالل 
لن تقبل باس���تمرار المسيرات وقد ترد 
عليها بقوة عس���كرية غير مسبوقة في 
حال فش���لت جهود التهدئة، مضيفًا:" 
االحتالل يعلم  جيدًا أن استمرار تعطل 
الحياة في غزة سينعكس بالسلب على 
المستوطنات  في  المس���توطنين  حياة 
المحاذي���ة لغ���زة وق���د يتأث���ر العمق 
ف�"إس���رائيل"  ل���ذا  أيضًا،  اإلس���رائيلي 
معنية بإيجاد حال م���ن أجل ضمان أمن 

مستوطنيها".

غزة/ حممود عمر:
حالة الرتاخي والبطء الذي اأ�شاب 

مباحثات التهدئة بني املقاومة ودولة 
االحتالل، �شتدفع الف�شائل الفل�شطينية 

للذهاب نحو حت�شيد م�شريات العودة 
واإعادة الزخم لها، وابتكار اأنواع اأخرى 

من التظاهر كو�شيلة �شغط على االحتالل 
اال�شرائيلي الإجبارها على الذهاب بقوة 

نحو تهدئة حقيقية- وفق ما يراه حملالن 
�شيا�شيان حتدثا لـ"اال�شتقالل".وكان ع�شو 
املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�س ماهر عبيد 
ك�شف يف حديث مع �شحيفة "اال�شتقالل" 

اأن وفًدا من حركته �شيزور القاهرة بعد 
منت�شف ال�شهر اجلاري للقاء القيادة 

امل�شرية. وقال عبيد: اإن اللقاء ياأتي 
للتباحث حول خمتلف امللفات اخلا�شة 

بال�شاأن الفل�شطيني، وعلى راأ�شها ملفّي 
»امل�شاحلة والتهدئة«.

بعد تعطل التهدئة.. ما خيارات الفصائل بغزة؟

غزة/ االستقالل:
أكد أحمد المدلل القيادي في حركة 
الجهاد اإلسالمي في فلسطين يوم 
أمس األحد، أن استهداف المسجد 
األقص���ى باقتحام���ات يقودها وزير 
"إس���رائيلي" اس���تخفاف بالع���رب 

والمسلمين.
واعتب���ر المدل���ل، في تصري���ح له، 
اقتح���ام المس���جد األقصى من قبل 
المتطرفين ووزراء االحتالل بش���كل 
متك���رر، في���ه رس���الة رس���مية إلى 
العالم بأن حكوم���ة االحتالل عينها 
المس���جد األقصى ولن توقف  على 

اجراءاتها ضده.
وأش���ار إلى إج���راءات االحتالل بحق 
المصلي���ن حيث يق���وم بالتضييق 
عليهم ومنعهم من دخول المسجد، 
والتفتيشات المستمرة ضدهم في 
ظ���ل صمت عربي وإس���المي يعطى 
الش���رعية والغط���اء الكاملين للعدو 
الصهيون���ي لصنع وقائ���ع جديدة 
داخ���ل باح���ات المس���جد األقصى 
بالتقاس���م الزمان���ي والمكاني ومن 

ثم تدمير المس���جد األقصى وإقامة 
الهيكل المزعوم.

بالمقدس���يين  المدل���ل،  وأش���اد 
الذي���ن أعلنوا النفي���ر العام لحماية 
األقصى نيابة عن األم���ة، وليؤكدوا 
الصهيوني���ة ضد  المخطط���ات  أن 
المس���جد األقصى لن تمر وسيظل 
أهلن���ا في القدس ش���وكة في حلق 
وال���وزراء  الحاخام���ات  الصهاين���ة 
والمتطرفي���ن، مؤكدين أن أرواحهم 

وفلذات أكبادهم فداء لألقصى.
ودع���ا أبناء األمة ليتقدموا وينس���وا 
خالفاته���م وينصروا المس���جد رمز 
والكرام���ة، مؤكدًا  والع���زة  العقيدة 
أنه ل���ن تتحرك عوامل النهوض في 
األمة طالما أن األقصى أس���ير في يد 
الصهاين���ة، مطالبًا الفلس���طينيين 
جميعا بأن يضعوا األقصى في سلم 
اولوياته���م لحمايت���ه وتحريره من 

دنس االحتالل.

غزة/ دعاء الحطاب: 
أك���د المحلل والكاتب السياس���ي حس���ام 
الدجني، أن الرس���ائل الواضحة والحش���ود 
الكبيرة التي ش���هدتها مس���يرات العودة 
عل���ى الحدود في جمعة "عائدون رغم أنفك 
يا ترامب"، تؤكد على قوة إرادة الشعب في 
تحقيق مطالبه برفع الحص���ار، الفتًا إلى أن 
خيارات الشعب لن تكون كثيرة في حال لم 
ُيرفع الحصار، وأن الخيار الوحيد هو االنفجار 

وتصعيد المسيرات.  
وأضاف الدجن���ي ل� "االس���تقالل":" كما أن 
اتس���اع المشاركة الش���عبية في مسيرات 
العودة الس���لمية، يحمل في طياته رسائل 
تصعيدي���ة لالحت���الل اإلس���رائيلي، ب���أن 
الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن تحقيق 

أهدافه بكسر الحصار والعودة.
وش���دد على أن انعكاسات وتداعيات فشل 
التهدئ���ة تتمحور بالتصعيد الس���لمي أو 
العسكري، مرجحًا أن يذهب المشهد باتجاه 
المزج بين التصعيدين، بمعني أن المقاومة 
ال يمك���ن أن تس���مح لالحت���الل باالنف���راد 

بالمس���يرات وتوجيه ضرب���اٍت لها، دون أن 
يكون هن���اك ردود م���ن المقاومة في حال 
كان االس���تهداف للشباب الثائر بالمناطق 

الحدودية كبيرًا.
وبي���ن أن التهدئة وكس���ر الحصار بحاجة 
لتحقيق الضغط على المجتمع اإلسرائيلي 
لتنفيذ ذلك، وبحاجة إلى تدخل دولي كبير 
لضغط على رئيس الس���لطة محمود عباس 

لتقديم تنازالت في سياق المصالحة.  
وتوقع الدجني، أن تشهد مسيرات العودة 
تصعي���دًا وزخمًا كبيرًا في األي���ام القادمة، 
كون الخيار الس���لمي أقل تكلفة بالنس���بة 
للمقاومة والش���عب الفلسطيني من الخيار 
العس���كري، الفتا الى أن المقاومة ستعمل 
على اس���تمرار وديموم���ة إلى حين تحقيق 
نتائج على المس���توي اإلقليم���ي والدولي 

تدفع االحتالل إلى التهدئة مع المقاومة. 
وانطلقت مس���يرة العودة وكس���ر الحصار، 
بتاري���خ 30 م���ارس/ آذار الماضي، للمطالبة 
بكس���ر الحصار عن غزة، والتأكيد على حق 

العودة لفلسطين المحتلة.

محلل: تصاعد مسيرات العودة يؤكد
 اإلصرار الشعبي على كسر الحصار 

المدلل : استهداف المسجد األقصى 
استخفاف بالعرب والمسلمين

اأحمد املدلل
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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 )751 / 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
ماهر عبد الرحمن أحمد الرملي من س���كان غزة هوية رقم 926385501 

بصفته وكيال عن: ليلى أحمد عبد الرحمن ياغي 
بموجب وكالة رقم: 8866 / 2018 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 146 قسيمة 26 المدينة دير البلح

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. 

التاريخ: 9/ 9/ 2018م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )746 / 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
رامز سهيل ش���كري الصوري من س���كان غزة هوية رقم 900660242 

بصفته وكيال عن: جريس شكري بشارة الصوري 
بموجب وكالة رقم: 40725192 / 2018 الصادرة عن واشنطن

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 693 قسيمة 34 المدينة غزة الدرج

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. 

التاريخ: 9/ 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 خانيون�س ال�سرعية البتدائية

    الموضوع / مذكرة تبليغ حضور   
طالق رجعي بعد الدخول

إلى ش����يماء بنت السيد سالم محمد من جمهورية مصر العربية وسكانها 
مجهول����ة محل االقام����ة فيها يقتضي حضورك إلى ه����ذه المحكمة يوم 
االربعاء الموافق 10/10/208 م الساعة الثامنة صباحا للنظر في االستدعاء 
المقدم من قبل زوجك الداخل بك احمد محمد مسلم ابو موسى من السبع 
وسكان المانيا وكيال عنه محمود محمد مسلم ابو موسى بخصوص طالقك 
منه طلقة واح����دة رجعية بعد الدخول حي����ث إن الوكيل محمود المذكور 
ه����و الكفيل العدلي بموجب كفالة عدلية رقم 5369/2018 صادرة بتاريخ 
6/9/2018م وان لم تحضري ف����ي الوقت المعين يجري بحقك المقتضى 
الش����رعي حال غيابك لذلك جرى تبليغك  حسب االصول وحرر بتاريخ 29 

ذي الحجة لسنة 1439ه�� الموافق 9/9/2018م 

      قا�سي خانيون�س ال�سرعي 
ال�سيخ حممود خليل احلليمي 

وهدم���ت "إس���رائيل" منذ ثمانيني���ات القرن 
الماض���ي أكثر من ثمانين منزال ومنش���أة في 
القري���ة بينه���ا عش���رون من���زال أو يزيد خالل 
البناء  ب�"حج���ج  الماضية  القليل���ة  الس���نوات 
بدون ترخيص" لفرض سيطرتها على القرية 

وضمها لها مستقبال.
ووث���ق مرك���ز وادي حلوة، اعتق���ال قوات 
االحت���الل 118 مواطنا وهدم 12 منش���أة 
في مدينة القدس المحتلة خالل الش���هر 

الماضي.
وتت���ذرع حكوم���ة االحتالل اإلس���رائيلي 
بش���كل دائم بحجة البناء بدون ترخيص 
، له���دم اآلالف م���ن البيوت المقدس���ية 
بمختلف مناط���ق الق���دس ، دون مراعاة 
لقاطنيها الذين يتشردون ويتكبدون مرة 
أخرى مصاريف استئجار أو بناء منزل جديد 

يؤويهم من حر الصيف وبرد الشتاء.

حجج واهية 
المقدس���ي صالح ش���ويكي من حي س���لوان 
بالقدس المحتلة والذي قام بهدم منزله يدويًا 
بعد أن استلم إقرار من بلدية االحتالل بالقدس 
بذلك،  خوف���ًا من دفع تكالي���ف الهدم التي 
تفرضها عليهم بلدي���ة االحتالل في القدس، 
إال أن االحت���الل لم يقتنع بالنتيجة، ليأتي مرة 
أخرى ويق���وم باإلجهاز عل���ى البيت بمعداته  

الثقيلة من جديد. 
البيت الذي كان الحض���ن الدافئ ألفراد عائلة 
ش���ويكي العش���رة، دمرته كراهي���ة وجبروت 
قوات االحتالل اإلسرائيلي مرتين، بعد أن كان 
المأوى والملجأ لهم، بفعل الحجة الواهية التي 
تسوقها وهي البناء دون ترخيص ، كما أوضح. 

وقال : " قبل عدة أسابيع تلقيت أمرًا من بلدية 
االحتالل في القدس يفيد بهدم منزلي، فقمت 
بذل���ك  لكن حي���ن جاءوا لمعاين���ة المكان لم 
يعجبهم هدمى لمنزلي بشكل يدوي، فهدموه 

مرة أخرى بمعداتهم " . 
وأضاف :" بيتي الذي كان تبلغ مس���احته 88 
مترًا آواني أنا وعائلتي  عدة أعوام، فكان الملجأ 
واألمان لنا ، ولكن اآلن نقطن في بيت مساحته 

ال تكفي إليواء كافة افراد اسرتي".
وأش���ار إل���ى أن الخ���وف والقل���ق كاب���وس 
يالحق���ه وكافة المقدس���يين، ف���ي ظل أن 
حكومة االحت���الل اإلس���رائيلي ماضية في 
مخططاته���ا الرامي���ة لبن���اء آالف الوحدات 
السكنية للمستوطنين على حساب السكان 
المقدس���يين وطرده���م وترحيلهم دون أن 

يجدوا مأوى بديال لهم . 

تطهري عرقي 
بدوره، أكد زياد الحموري المتخصص في شؤون 
القدس ومدير مركز القدس للحقوق االقتصادية 
واالجتماعية، ارتفاعًا كبيرًا في أوامر هدم المنازل 
في مدينة القدس المحتلة ف���ي الفترة القليلة 
الماضية، الفت���ا إلى أنها أصبحت روتين ش���به 

أسبوعي يقض مضاجع المقدسيين. 
أن  إل���ى  ل�"االس���تقالل"  الحم���وري  وأش���ار 
المقدس���يين الذي���ن ل���م ته���دم بيوتهم، 
يعيش���ون في قل���ق دائم م���ن أن يالقوا ذات 
المصير، مش���ددًا على أن زيادة نس���بة الهدم 
يأت���ي ضمن حمل���ة التطهير العرق���ي إللغاء 
وجود المقدس���يين  بالقدس التي تمارس���ها 
حكومة االحت���الل مقابل بن���اء آالف الوحدات 
االس���تيطانية و زج المدينة  بأعداد هائلة من 

المستوطنين. 

ولف���ت إلى أنه من���ذ بدء العام الج���اري قامت 
حكومة االحتالل بهدم أكثر من 125 منش���أة 
بالق���دس ، عدا عن توقع المواطنين بتنفيذها 
22 أمر هدم في أي لحظة بعد تلقى أصحابها 

اقرارات تفيدهم بذلك .
ولفت إلى أن حكومة االحت���الل تقوم بتنفيذ 
أوام���ر هدم فردية وكذلك جماعية، كما فعلت 
بمنطقة البستان بحي سلوان حين هدمت 88 
بيت في آن واحد خالل العام، مشددًا على أن ما 

يتم بالقدس هو صراع بقاء ووجود. 
وأوضح أن المواطن المقدسي يعاني كثيرا من 
الضرائ���ب ودفع الغرام���ات التي تفرض عليه 
ويعاني أكثر حين يصارع ألعوام طويلة ويدفع 
آالف الش���واكل للحصول على وثيقة ترخيص 
لبناء منزله؛ كي ال يهدم ، في النهاية ال يحصل 

عليها ويصبح دون مأوى. 

تصاعد كبير 

هدم منازل المقدسيين.. تكريس لالستيطان والتهويد! 

غزة / �سماح املبحوح:
توا�س��ل حكوم��ة الحت��ال الإ�سرائيل��ي �سيا�س��ة 
ه��دم املن��ازل واملن�س��اآت يف مدينة القد���س املحتلة 
بحج��ة البن��اء دون ترخي���س؛ لإلغ��اء الوج��ود 
الفل�سطين��ي فيه��ا والعمل على تهوي��د ما تبقى من 
املدينة املقد�سة، يف ظل زيادة بناء اآلف الوحدات 
ال�ستيطانية.  هدمت بلدية الحتال يف القد�س، 
الأربعاء املا�سي منزلنينْ فل�سطينيني، بداعي البناء 
غ��ري املرخ�س، اأحدهما يف حي بيت حنينا، �سمايل 
املدين��ة، واآخ��ر يف ح��ي راأ���س العام��ود، القري��ب 
وه��دم جن��ود الحت��ال  القدمي��ة.  البل��دة  م��ن 
الإ�سرائيل��ي مطل��ع الأ�سبوع املا�س��ي خم�سة منازل 
وكرفان)بي��ت متنقل( اأخط��ر الحتال اأ�سحابها 
بهدمه��ا يف وق��ت �ساب��ق يف قري��ة الوجل��ة جن��وب 
القري��ة  �س��كان  ت�س��دي  واأدى  املحتل��ة،  القد���س 
لاحتال اإىل اإ�سابة ثمانية مواطنني بالر�سا�س 

احلي واملطاطي، والع�سرات بالغاز املدمع. 

غزة / االستقالل:
أكد مركز الميزان لحقوق اإلنس���ان أن قوات االحتالل اإلسرائيلي 
تتعمد في استهداف المشاركين بمسيرات العودة على الحدود 

الشرقية لغزة وإيقاع األذى في صفوف المدنيين.
وذك���ر المركز في بي���ان صحفي أن حصيلة ضحاي���ا االنتهاكات 
اإلسرائيلية في غزة منذ بدء مسيرات العودة نهاية مارس الماضي 
بلغت 182 ش���هيدًا من بينهم 132 قتلوا خالل مش���اركتهم في 
مس���يرات العودة، م���ن بينهم 24 طفاًل، و3 م���ن ذوي اإلعاقة، و3 

مسعفين، وصحافيين، وس���يدة. وأوضح المركز، أنه أصيب 9371 
مواطنًا من بينهم 1729 طفاًل، و410 س���يدة، و107 مسعفًا، و86 
صحافيًا، ومن بينهم 5310 أصيب���وا بالرصاص الحي، من بينهم 
871 طفال، و112 س���يدة. وطالب المركز، بتحرك المجتمع الدولي 
العاج���ل والفاعل لوقف انتهاكات ق���وات االحتالل، والعمل على 
تطبيق العدالة في األراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية 
الدولية للس���كان المدنيين، والعمل على إنهاء الحصار، وتمكين 

الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه األصيل في تقرير مصيره.

 قلقيلية / االستقالل:
 تدفقت مجاري مستوطنة »شعاري تكفا« الجاثمة على أحد جبال 
قرية عزون عتمة جنوب ش���رق مدينة قلقيلية،، صباح يوم أمس، 
داخل مدرس���ة عزون- بيت أمي���ن الثانوية، ما تس���بب في روائح 

كريهة داخل المدرسة، واستنفار من قبل الطلبة.
وقال مدير مدرسة عزون- بيت امين الثانوية للبنين عالء مراعبة في 
تصريح له، إن المياه العادمة تدفقت من المستوطنة إلى المدرسة؛ 
نتيجة خلل في خطوط المياه، وتم ابالغ الجهات المختصة إليجاد 

حلول سريعة لهذه الكارثة. وأشار إلى أن هذه المشكلة تتكرر من 
وقت آلخر، وتبقى أكثر من عش���رة أيام، وفي بعض األوقات تبقى 

لمدة تزيد على 12 يوما حتى تجف.
الجدير ذكره أن المياه تداهم ساحة المدرسة والفصول الدراسية 
في الطوابق األرضية، حيث تنبع���ث الروائح الكريهة التي تنجم 
عنها أوبئ���ة صحية، وال يتمك���ن الطلبة من التحرك أو ممارس���ة 
النشاطات المختلفة، كما تسببت المياه في تخريب جزء كبير من 

حديقة المدرسة.

مركز حقوقي: االحتالل يتعمد أذى 
المشاركين بمسيرات العودة

مجاري مستوطنة »شعاري تكفا« 
تغرق مدرسة عزون عتمة الثانوية
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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 )746 / 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
رامز سهيل ش���كري الصوري من س���كان غزة هوية رقم 900660242 

بصفته وكيال عن: جريس شكري بشارة الصوري 
بموجب وكالة رقم: 40725192 / 2018 الصادرة عن واشنطن

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 693 قسيمة 34 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: 

9/ 9/ 2018م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )748 / 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
1-عمر فايز عمر الطواشي من سكان دير البلح هوية رقم 804092153

2-يوسف فايز عمر الطواشي من سكان دير البلح هوية رقم 402962633
بصفته وكيال عن: سمية يوسف محمود الطواشي والمسجلة في الطابو 

باسم / سمية يوسف محمود المصري
بموجب وكالة رقم: 5300 / 2017 الصادرة عن دير البلح

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطع���ة 130 قس���يمة 9 + 12 + 11 + 45 + 43 المدين���ة دير البلح + 
قطعة 136 قس���يمة 29 + 17 المدينة دير البلح + قطعة 126 قسيمة 

50 دير البلح
 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. 

التاريخ: 9/ 9/ 2018م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )750/ 2018(
يعل���ن للعم���وم أنه تقدم ل���إلدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
السيد: صبحي محمود حس���ين بركة من سكان خان يونس هوية رقم 

968941211 بصفته وكيال عن: صابرين على ناصر أبو تيم 
بموجب وكالة رقم: 485 / 2017 الصادرة عن القاهرة 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 216 قسيمة 53 المدينة بني سهيال 

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. 

التاريخ: 9/9 / 2018م

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

غزة / خالد اشتيوي:
نّظم عشرات الخريجين في غزة يوم 
أمس، اعتصاًما للمطالبة بتوظيفهم، 
داعين المسؤولين لوضع قضّيتهم 

على سلم األولويات.
وتلت المتحدثة باس���م الخريجين 
ف���داء زع���رب بياًن���ا صحفًيا خالل 
اس���تقالل  أّكدت فيها  االعتصام، 
فعاليتهم، قائل���ة: »إننا ندرك أن 
مش���كلتنا تتفاقم وال وجود لحلول 
حقيقية وال خطط بّن���اءة للحل وال 

حتى مستقبل مبشٍر بالخير«.
وتساءلت عن سبب غياب االهتمام 
بقضيته���م م���ن قب���ل الرئي���س 
محمود عباس والحكومة والمجلس 
التشريعي والمس���ؤولين في غزة، 
إضافة لصمت مؤسسات المجتمع 

المدني عن معاناتهم.
وتابع���ت: »نطالبك���م جميًعا بال 
قضية  ف���ي  بالنظ���ر  اس���تثناء 
عل���ى  ووضعه���ا  الخريجي���ن 
س���لم األولويات والب���دء بالحلول 
���ة المثمرة ألنن���ا ال نطلب  الجديَّ
ش���يًئا مس���تحياًل، إنم���ا نطالب 
بأدنى حقوقنا وه���و حق العمل 
الذي كفلته الش���رائع السماوية 

والقوانين الوضعية«.
المؤسس���ات  زع���رب،  وطالب���ت 
والدولي���ة  واألهلي���ة  الحكومي���ة 
بإيجاد فرص عمل حقيقية عاجلة 
وس���ريعة إلنقاذ الوضع الذي يرثى 
له للخريجين وال���ذي أدخلهم في 

حالة من اليأس واإلحباط.
الخريجي���ن  أع���داد  أن  وذك���رت 
»الُمعّطلين« عن العمل بلغت 250 
المس���ؤولين  ألف خري���ج، مطالبة 
بإيج���اد حل���ول وع���دم إعطائهم 
لألعصاب،  مهدئات  أو  مس���ّكنات 

معدالت  وتج���اوزت  قوله���ا.  وفق 
البطال���ة في قطاع غ���زة 49%؛ في 
البطالة  حي���ن وصل���ت مع���دالت 
بي���ن الخريجين خالل ع���ام 2017 
إلى 72% بحس���ب مرك���ز اإلحصاء 

الفلسطيني.

غزة / االستقالل:
استهجن رئيس المجلس التش����ريعي باإلنابة 
أحمد بحر يوم أمس األحد، موقف الرئيس محمود 
عباس الذي »اصطف إلى جانب االحتالل واإلدارة 
االمريكية؛ لقهر وإذالل شعبنا وتمرير صفقاتهم 

السوداء على شعبنا«.
وقال بح����ر في تصريح ل����ه،  إن: »عباس تخندق 
ف����ي الخندق المضاد لش����عبنا وحقوقه الوطنية 
وارتض����ى لنفس����ه أن يك����ون أداة رخيصة بيد 
االحت����الل وإدارة )الرئي����س األمريك����ي دونالد( 

ترمب«.
ويعاني نحو مليوني فلسطيني في غزة من أوضاع 
غاية في الصعوبة بس����بب الحصار اإلس����رائيلي 
المش����دد المفروض عليهم منذ نح����و 13 عاما، 
وبسبب اإلجراءات العقابية التي يفرضها رئيس 
السلطة الفلس����طينية محمود عباس منذ شهر 

أبريل 2017.
ووصف بحر اإلجراءات األخيرة التي أقدمت عليها 
اإلدارة األمريكي����ة بخص����وص محاوالت ش����طب 
قضية الالجئين وإلغاء )أونروا( ووقف المساعدات 
عن الشعب الفلسطيني ومشافي القدس، بأنها 
تصعي����د جديد في إطار الح����رب األمريكية على 

الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وأضاف: »هي محاولة يائس����ة لتركيع ش����عبنا 

وإجب����اره عل����ى قبول الحل����ول األمريكي����ة التي 
العادل����ة وإنهاء  تس����تهدف تصفية قضيتنا 

وجودنا الوطني الفلسطيني«.
وأكد بح����ر أن الجه����ود األمريكي����ة والمحاوالت 
المسعورة محكوم عليها بالفشل المحتم، مشدًدا 
على أن ش����عبنا وقواه الحية ستتصدى بكل قوة 

لكل المؤامرات والمخططات األمريكية.
وأش����ار إلى أن مسيرات العودة قلبت الطاولة في 
وج����ه االدارة االمريكية واالحتالل اإلس����رائيلي 
وحلفائهم وأفش����لت »صفقة القرن« وكرس����ت 
الحقوق والثوابت الفلس����طينية وفي مقدمتها 

قضية القدس وحق عودة الالجئين.
وأوض����ح بح����ر أن إدارة ترم����ب ضرب����ت بعرض 
الحائط كل القيم األخالقية والمبادئ االنسانية 
وانتهك����ت كل القواني����ن والمواثي����ق الدولية 
بخصوص القضية الفلسطينية وعملت بشراكة 
تامة م����ع االحت����الل ف����ي عدوانه على ش����عبنا 
واغتصاب حقوقه ومقدساته ومقدراته الوطنية.

ولف����ت إل����ى أن قضيت����ي الق����دس والالجئين 
س����تبقيان عنوان وجوهر القضية الفلسطينية 
رغم أن����ف ترمب وادارت����ه العنصرية ورغم أنف 
االحتالل وجوقة المتآمرين الذين يعملون بشكل 
مباشر وغير مباشر في السر والعلن لفرض الحلول 

االمريكية التصفوية على شعبنا.

رام الله/ االستقالل:
 ادانت وزارة الخارجية والمغتربين اإلعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات االحتالل في 

طول البالد وعرضها.
وحملت الوزارة الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وقادة أذرعها العسكرية 
واألمنية المس���ؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البش���عة، التي تكشف بما ال يدع مجاال 
للش���ك كذب وزيف المواقف األمريكية اإلسرائيلية التضليلية والتصريحات المرافقة 

حول الجهود إلحالل السالم أو إلنعاش قطاع غزة.
وأكدت ال���وزارة، أن أركان اإلدارة األمريكية ومبعوثيه���ا للمنطقة يواصلون بمواقفهم 
وتصريحاته���م الفجة، التعبير ب���ال خجل عن انحيازهم المطلق لالحتالل وسياس���اته 

والتغطية على جرائمه بحجج وذرائع واهية.
وأوضحت الوزارة أن هذا االنحياز المطلق لالحتالل عكستها تصريحات جرينبالت األخيرة، 
أن أمن إسرائيل في صلب أي خطة للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين، ُمتجاهاًل دماء 
أطفال فلسطين وطفلي رفح الذين قتال بدم بارد، وهو ما يطرح سؤاال: ماذا عن أمن أطفال 

فلسطين بمن فيهم أطفال غزة من بطش االحتالل وجبروته؟!.
واف����ادت الوزارة أن ضجي����ج إدارة ترامب الهادف لتصفية القضية تحت ما تس����مى 
"بصفقة القرن"، وضجي����ج المخططات والمؤامرات الهادفة إل����ى فصل قطاع غزة عن 
الضفة الغربية المحتلة، لن يس����تطيع إخفاء التفرد اإلس����رائيلي الدموي بالش����عب 
وحقوقه وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته، ولن يتمكن من إخفاء التصعيد الحاصل 
في الجرائم البش����عة التي ترتكبها قوات االحتالل وفي مقدمتها جريمة االستيطان 
وجريمة اإلعدامات الميدانية ضد أبناء الش����عب خاصة األطفال منهم. واكدت الوزارة 
أن الش����هداء لن يتحول����وا إلى مجرد أرقام وأعداد ف����ي اإلحصائيات مهما بلغ البطش 
السياس����ي األمريكي وعنجهية االحتالل، موضحة أن جماهير رفح ش����يعت أول أمس 
جثماني الطفلين الشهيدين أحمد مصباح أبو طير )16 عامًا( والشهيد بالل مصطفى 
خفاج����ة )17 عامًا( الذي����ن أعدما ميدانيًا برصاص قناصة االحتالل لمش����اركتهم في 
مس����يرات العودة الكبرى، دون أن يش����كال أي خطر على جنود االحتالل، ولينضما إلى 

مئات الشهداء الذين قتلوا خارج القانون وبدوافع عنصرية.

القاهرة / االستقالل:
ب���دأت في مقر الجامعة العربية ف���ي القاهرة يوم أمس، أعمال ال���دورة ال�150 لمجلس 
الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة مندوب السودان الدائم لدى 

الجامعة السفير عبد المحمود عبد الحليم وبمشاركة فلسطين.
ويناقش المندوبون على مدى يومين التحضير الجتماعات الدورة الوزارية على مستوى 
وزراء الخارجي���ة الع���رب المقررة يوم غ���ٍد الثالثاء، حيث تتصدر مس���تجدات القضية 
الفلسطينية أعمال المجلس خاصة أزمة وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

"األونروا " بعد القرار األميركي بقطع المساعدات للوكالة.
كما يبحث االجتماع التحضيرات الخاصة بالمشاركة في الدورة المقبلة للجمعية العامة 
لألمم المتحدة الش���هر الجاري، باإلضافة إلى مجمل تطورات العمل العربي المش���ترك 
سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وسيناقش المجلس على جدول أعماله، تطورات األوضاع 
في المنطقة والتحرك حيال القضية الفلسطينية في المرحلة القادمة، والصراع العربي 
االسرائيلي ومستجداته فيما يخص متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، 
ومتابعة تطورات القدس واالستيطان، والالجئين، والتنمية، إضافة الى دعم موازنة دولة 

فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.

الخارجية: قتل األطفال يكشف 
التضليل اإلسرائيلي األمريكي

الجامعة العربية تبحث أزمة »أونروا« 
والمستجدات الفلسطينية

خريجون بغزة يعتصمون للمطالبة بتوظيفهم

 رام الله / االستقالل:
رصدت وكال���ة األنباء والمعلومات الفلس���طينية 
"وف���ا"، 26 انتهاكا لقوات االحتالل اإلس���رائيلي، 
بحق الصحفيين الفلس���طينيين خالل شهر آب/ 

أغسطس المنصرم.
وأظهر التقرير الشهري ل�"وفا"، أن قوات االحتالل 
واصلت استهدافها واعتداءاتها اليومية بحق 
الصحفيي���ن في قط���اع غزة والضف���ة الغربية 
والق���دس ضم���ن سياس���تها الممنهجة للحد 
من نش���اطهم ودورهم في تغطية انتهاكات 
االحتالل بحق الفلس���طينيين الع���زل. وذكر أن 
ع���دد المصابين م���ن الصحفيين ج���راء إطالق 
األعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع 
واالعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات 
أخ���رى بلغت 10 إصابات، فيم���ا بلغ عدد حاالت 
االعتقال واالحتجاز وس���حب البطاقات وإطالق 
الن���ار التي لم ينت���ج عنها إصاب���ات 13 حالة، 
وس���جلت ثالث حاالت اعتداء على المؤسسات 

والمعدات الصحفية.

بحر: عباس تخندق ضد شعبنا 26 انتهاكًا إسرائيليًا 
بحق الصحفيين 
الشهر المنصرم

جانب من العت�سام بغزة اأم�س   ) ت�سوير/ اأ�سرف اأبو عمرة (
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي  

الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية  

إعالن لتسجيل أراضي " مال غير منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم أن الس����يد/ مصطفى يوسف عبد العزيز بش����ير قد تقدم لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال مجددا وعلى كل من يدعي 
بح����ق التصرف او المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى 

دائرة التسوية بسلطة االراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
1-اسم وعنوان طالب التسجيل: مصطفى يوسف عبد العزيز بشير    من سكان دير البلح

2- اسم المدينة او القرية : القرارة
3-اسم موقع االرض: عشيرة سميري السبع   والواقعة : بالقرب من شارع 2

4- رقم القطعة : 11 "مالية" )حسب ادعاء المواطن( رقم القسيمة :  63 "مالية " )حسب 
ادعاء المواطن(

المساحة :3940  م2 الحصة : كامالنوع األرض : ميري
5- الحدود بموجب المخطط

حدود المساحة 2613م2 حدود المساحة 1327 م2
شمااُل: شارع هيكلي بعرض 16م شماال: شارع هيكلي بعرض 16م

جنوبًا: أرض الس����يد حسام زيدان محمد أبو ش����اهين جنوبًا : أرض السيد عاطف سليم 
زرعي مهنا

شرقًا : ممر ترابي ثم أرض السيد مصطفى يوسف عبد العزيز بشير شرقًا: أرض السيد 
حسام زيدان محمد أبو شاهين

غربًا : ممر ترابي ثم أرض الس����يد خالد س����لمان مهنا غربًا : ممر ترابي ثم أرض الس����يد 
مصطفى يوسف عبد العزيز بشير

 - كيفية األيلولة لطالب التس����جيل : بطريق الشراء من محمد سليم مصطفى األسطل 
التي آلت إليه بطريق الش����راء من مصطفى محمود رضوان األسطل وعادل أحمد سالمة 
مهنا والمس����جلة باسم مصطفى محمود رضوان األسطل وعادل أحمد سالمة مهنا لدى 

اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.
تحريرًا في :  9/ 9/ 2018م

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال  
بلديـة رفح 

)MDPIII-CI( ا�سم امل�سروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الأوىل
ا�سم امل�سروع الفرعي: تطوير �سوارع داخلية بحى الربازيل  

 1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
- صن���دوق تطوير وإق���راض الهيئات المحلية -  عل���ى منحة من مجموعة من 
الشركاء والممولين باإلضافة إلى مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 
10% م���ن تكلفة في برنامج تطوير البلدي���ات المرحلة الثالثة / الدورة األولى.  
وقد حصلت بلدية رفح  على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات 
المحلية )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع تطوير شوارع داخلية بحي البرازيل  
، وتنوي اس���تعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت 

العقد رقم )MDPIIICI-1421117-06( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( المقاولون المعنيون يمكنه���م الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية 
رفح ، دائرة اعداد وتصميم المش���اريع  ، الس���يد/ م. سهيل موسى ، هاتف: 
082145170 فاك���س: 082145196، وذلك ابتداًء من الس���اعة الثامنة صباحًا 

وحتى الثانية عشر ظهرًا من تاريخ 2018/09/09 وحتى تاريخ 2018/09/23.
3( عروض األسعار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 2018/09/23 

الساعة الثانية عشر ظهرًا.
4( المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة.

5(زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمشاركة في 
الجولة الميدانية واالجتماع التمهيدي يوم الخميس    الموافق 2018/09/16 
في تمام الس���اعة العاش���رة صباحًا، حيث إن االجتماع التمهيدي سيعقد في 

بلدية رفح  وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية
6( العنوان المشار إليه أعاله هو: 

بلدية رفح، شارع عمر بن الخطاب .

بلديـة رفح 
بتمويل من:

 رام الله / االستقالل:
 نقلت هيئة شؤون األسرى والمحررين شكاوى عديدة أدلت بها أسيرات يقبعن 
في معتقل "الدامون" اإلسرائيلي، يوضحن من خاللها الممارسات واالنتهاكات 
التي تنتهجها س���لطات االحتالل بحقهن، خاصة خ���الل التحقيق معهن في 

مراكز التوقيف اإلسرائيلية. 
وأوضحت الهيئة، في تقرير صدر عنها، يوم أمس، أن عددا من األسيرات تعرضن 
لمعاملة قاس���ية وهمجية خالل اس���تجوابهن في كل من مركز توقيف "بتاح 
تكفا"، ومركز توقيف "المس���كوبية"، حيث ت���م زجهن داخل زنازين تفتقر إلى 
أدنى مقومات الحياة، وخضعن لجلسات تحقيق قاسية تخللها صراخ وتهديد 
وشتم بأقذر المسبات؛ إلجبارهن على االعتراف بالتهم الموجهة ضدهن. واشار 
التقرير إلى أن االسيرات يمررن بأوضاع حياتية ونفسية صعبة خالل نقلهن إلى 
جلسات المحاكم، حيث تتعمد قوات االحتالل جعلهن ينتظرن ساعات طويلة 
داخل غرف وأماكن قذرة مليئة بالحشرات والقوارض بالقرب من حاجز "الجلمة"، 
قبل أن يتم نقلهن إلى المحاكم العسكرية.   يذكر أن عدد األسيرات القابعات 

حاليا في معتقل "الدامون" 24 أسيرة.

رام الله/ االستقالل:
 أعلنت مؤسس���ات األس���رى يوم أمس األح���د، عن تعليق األس���رى اإلداريين 
مقاطعتهم للمحاكم العسكرية اإلسرائيلية لمدة 3 أشهر، تنتهي في العاشر 

من كانون األول المقبل.
وقال مستشار رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين حسن عبد ربه في مؤتمر 
صحفي عقد برام الله، إن تعليق األس���رى اإلداريين مقاطعتهم للمحاكم يأتي 
م���ن أجل اختبار ما تعهدت به س���لطات االحتالل بأن تغيرًا ما س���يحدث على 

االعتقال اإلداري.
وأضاف: من بين هذه التفاهمات بأن يكون االعتقال اإلداري لمرة واحدة وأال يتم 

تجديده، كما يتم إنهاء اعتقال من جدد اعتقاله لثالث مرات.
وأشار عبد ربه، إلى أن س���لطات االحتالل ومن خالل من يسمى بقانون اإلرهاب 
تعكف على تطويره والتفرع منه من خالل اس���تحداث قانون خاص باالعتقال 
اإلداري بما يمنح لألجهزة األمنية ووزير الحرب بأن يصبح االعتقال االداري جزءًا 
من السياس���ة الدائمة والروتينية لالحتالل االسرائيلي، وليس فقط أن يستند 

ألنظمة الطوارئ.
بدوره، قال رئيس نادي األس���ير قدورة فارس، إن مقاطعة المحاكم االسرائيلية 
يجب أن تتحول إلى قرار اس���تراتيجي لألسرى في سجون االحتالل، حيث إنها 

أصبحت تصادق فقط على ما يتخذ من قرارات في أروقة جهاز الشاباك.
وتابع: سجون االحتالل مقبلة على انفجار نتيجة لتوصيات وزير األمن الداخلي 
االس���رائيلي جلعاد أردان، التي بمجملها اس���تعارة من الماضي، ومن ضمنها 
اس���تهداف الكتاب والثقافة، حيث بدأوا في س���جن هداريم بمصادرة 4300 
كتاب، و قبل أيام تم مصادرة كل شيء مكتوب في قسم 3 بسجن نفحة، كما أنه 
خالل المرحلة الالحقة ستهدف األمور الحياتية اليومية لألسرى، والتي تشمل 

النظافة والصالة وزيارات األقسام وزيارات الغرف وتصعيد عمليات التفتيش.
وأوضح فارس، أن األسرى أصبحوا رهينة لحسابات الحكومة االسرائيلية اليمينة 
المتطرفة، حيث إن أردان من خالل سعيه لتعزيز موقعه في حزب الليكود قبل 
االنتخابات التمهيدية التي تسبق االنتخابات العامة في إسرائيل، فإنه يسعى 
لتمري���ر كافة القرارات العنصرية والقمعية بحق األس���رى، وهذا ما توافق معه 
ليبرمان في دعوته لس���ن قانون إعدام األس���رى، إضافة إلى تحريضه ونجاحه 
في اقتطاع جزء من عائدات الضرائب بحجة أن بعضها يحول ألهالي األس���رى 

والشهداء.

غزة / االستقالل:
قال عضو المكتب السياس���ي لحركة حماس موس���ى دودين: "إن اس���تمرار الس���لطة 
الفلس���طينية ف���ي قطع رواتب عدد من األس���رى والمحررين يمث���ل جريمة تخطى كل 
األعراف الوطنية واإلنس���انية، ما حدا بهم إعالن اإلضراب المفتوح عن الطعام احتجاًجا 

على قطع رواتبهم وقوت أبنائهم".
وأضاف دودين في تصريح تلقت االستقالل نسخة منه، أن "العقوبات التي طالت أهل 
قطاع غزة واألس���رى داخل الس���جون والمحررين لهي وصمة عار في جبين الس���لطة، وال 
يوجد لها أي مس���وغ أو مبرر سوى المساس بقضايا ثابتة ومقدسة لدى شعبنا، تمهيًدا 
لتصفيتها وتماهيًا مع المطالب األمريكية واإلس���رائيلية بوقف دعم األسرى بوصفهم 
إرهابيين". واعتبر عقوبات السلطة بأنها طعن في ظهر من بذلوا الغالي والنفيس وأفنوا 
زهرة شبابهم فداء لوطنهم. وطالب دودين السلطة الفلسطينية بالوقوف في صف أبناء 
الشعب الفلسطيني بالتراجع عن إجراءاتها العقابية، واإلصغاء للصوت الوطني المندد 
بهذه االجراءات. وأكد أن التاريخ الوطني لن يرحم من خذل األسرى وأبناء الشعب وتطاول 
في عدوانه ليحاربهم في أرزاقهم، وهم بأمس الحاجة لمن يشد من عضدهم، ويضحي 

من أجل إنهاء معاناتهم.

رام الله / االستقالل:
أعل���ن األس���رى المح���ررون المقطوعة 
رواتبهم في محافظات الضفة الغربية 
المحتل���ة يوم أم���س، ش���روعهم في 
إضراب مفت���وح عن الطع���ام أمام مقر 
وزارة األس���رى برام الله، للمطالبة بإعادة 

رواتبهم المقطوعة منذ 11 سنة.
واعتص���م المحررون يوم أمس أمام مقر 
ال���وزارة مهددين باإلض���راب عن الماء 

والدواء إذا لم يتم إعادة رواتبهم.
وقطعت الس���لطة الفلسطينية رواتب 
35 أس���يًرا محرًرا منذ عام 2007، بعد أن 
صنفتهم األجهزة األمنية بالعمل "ضد 

الشرعّية".
وقال المتحدث باسم المحررين سفيان 
جمج���وم إن: "المطالب تتلخص بإعادة 
صرف الروات���ب على قاع���دة االعتماد 
الوظيفي بُسّلمه القانوني ومستحقاته"، 
مطالبًا بصرف المس���تحقات على طول 
الس���نوات الماضي���ة والت���ي تم قطع 
الروات���ب فيه���ا، داعًيا لوق���ف "الظلم 
المم���ارس عل���ى أهلن���ا وحرمانهم من 

الوظيفة العمومية".
وكش���ف أنه "ج���رى ابت���زاز المحررين 
األمنية  لألجه���زة  كمندوبين  للعم���ل 
واالصطف���اف م���ع ط���رف دون آخ���ر، 

وتحميلهم مسؤولية االنقسام والفشل 
السياسي".

وأوضح أن: "التس���ويف والمماطلة من 
الجهات الرس���مية كانت وال تزال سيد 
نا لإلضراب عن الطعام  الموقف؛ ما اضطرَّ
لعدم صرف رواتبنا المقطوعة"، معتبرًا 
أن األسرى لم يكونوا عبئًا على القضية 
الفلسطينية فقد سخروا كل جهدهم 
لها، مطالًبا بحقهم الطبيعي الذي نص 

عليه القانون.

م����ن جانبه، أكد النائ����ب الثاني لرئيس 
التش����ريعي حس����ن خريشة  المجلس 
انحياز غالبية أعضاء التشريعي لمطالب 
األس����رى لتجربتهم الشخصية المبنية 
عل����ى االعتقال، مطالًبا بحماية األس����رى 

والوقوف بجانب عائالتهم.
وقال إن: "القضية الفلسطينية تمر في 
أقسى مراحلها، ونحن نخوض المعارك 
في كل األماكن في الضفة وغزة، ونحن 
بحاجة لكل فلس����طيني مهما كان عمره 

وموقعه للوقوف بوجه االحتالل"، مضيفًا 
"نثمن موقف القيادة عالًيا عندما قالوا لو 
بقي شيقل واحد ألعطيناه لألسرى، فيا 
سيادة الرئيس بقي 35 أسيًرا مقطوعة 

وراتبهم".
يذك����ر أن نحو 40 أس����يًرا في س����جون 
االحتالل خاضوا الشهر الماضي إضراًبا 
مفتوًحا عن الطع����ام ألكثر من 26 يوًما 
رفًضا لقرار السلطة بوقف المخصصات 
المالية ألسرى قطاع غزة وأسرى محررين.

حماس: استمرار السلطة بقطع 
رواتب األسرى تخٍط لألعراف

أسيرات في »الدامون« 
يواجهن ظروفًا اعتقالية صعبة

 رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، يوم أمس 
األحد، بأن 3 أس���رى يواصل���ون اضرابهم المفتوح عن 

الطعام وسط تدهور وضعهم الصحي.
وأش���ارت الهيئة في بيان، إلى أن األسير جمال علقم 
)48 عام���ا( من مدينة بيت لح���م، والقابع في معتقل 
"عوفر"، يواصل اضرابه المفت���وح عن الطعام منذ 12 

يومًا رفض���ًا العتقال���ه اإلداري، علمًا أن���ه يعاني قبل 
اعتقاله من عدم انتظام في دقات القلب، وبدأ يش���عر 

منذ إعالنه لإلضراب بأوجاع وإرهاق في جسده.
في حين يواصل األسير عمران الخطيب )60 عاما( من 
مخيم جباليا ش���مال قطاع غ���زة، اضرابه المفتوح عن 
الطعام لليوم 36 على التوالي للمطالبة باإلفراج المبكر 
عنه، وقد تم نقله مؤخرا إلى عيادة معتقل "الرملة" إثر 

تدهور وضعه الصحي، فه���و يعاني قبل إضرابه من 
مشاكل صحية تفاقمت مع االضراب منها ارتفاع في 
ضغط الدم، ومش���اكل في الغضروف، وكوليسترول 
وتخثر في الدم، والتهابات مزمنة في المعدة. كما شرع 
األسير الشيخ خضر عدنان )40 عاما( من جنين، والقابع 
حاليًا في معتقل "ريمون" بإضراب مفتوح عن الطعام 

منذ 8 أيام، رفضًا العتقاله التعسفي.

محررون مقطوعة رواتبهم منذ 11 سنة ُيضربون عن الطعام

3 أسـرى يواصلـون إضرابهـم المفتـوح 
عـن الطعـام وسـط تدهـور وضعهـم الصحـي

»اإلداريون« يعلقون مقاطعة 
المحاكم العسكرية

وقفة ت�سامنية مع الأ�سرى املحررين املقطوعة رواتبهم        )اأر�سيف(
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

 اعالن  صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

االيداع المجدد للمخطط التفصيلي لشوارع القطعة رقم )42(- حي السطر 
  منطقة تنظيم: خانيونس

  قانون تنظيم المدن  رقم ) 28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها 
رقم 12/2018  المنعقدة بتاري���خ 28/3/2018عن ايداع مجدد للمخطط 
لشوارع القطعة رقم )42( – حي السطر المار بالقسائم من )1وحتي 44( 

من القطعة رقم )42( 
لالعتراض خالل مدة خمسة عشر يوما  من تاريخ هدا االعالن .

وعلي���ه فإنه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في االراضي واالبنية واالمالك 
األخرى المشمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة 

المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
  مبحافظات غزة

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 )747 / 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
س���ليمان سالمة س���ليمان أبو حليمة من س���كان بيت الهيا هوية رقم 
925861734 بصفت���ه وكي���ال عن: عطا الله أحمد عب���د الرحمن العطار 

وعايدة أحمد عبد الرحمن العطار 
بموجب وكالة رقم: 7009 / 2009 الصادرة عن غزة + 7012 / 2009 غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 1743 قسيمة 9 + 23 المدينة بيت الهيا

 فم���ن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ 
هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. 

التاريخ: 9/ 9/ 2018م

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وزارة احلكم املحلي

  إعالن  صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

  بإيداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )12049( )حي المحطة( )العطن الشمالي(
  منطقة تنظيم  :خانيونس

 قانون تنظيم المدن  رقم ) 28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها 
رق���م 14/2018((  المنعقدة بتاري���خ 4/2018/  11 عن ايداع المخطط 
التفصيلي لمسار الشارع )12049( بعرض) 10( متر بدون ارتداد والمار 

بالقسائم )24- 23- 22- 5( من القطعة رقم )48( .
لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا االعالن .

وعليه فإنه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في االراضي واالبنية واالمالك 
األخرى المش���مولة بهذا المش���روع االطالع على خارطة المشروع مجانا 
خالل س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب 

اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس .
)) وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

غزة/ االستقالل:
عقدت وزارة الحكم المحلي بمقر الوزارة اجتماعا لتوس���عة نفوذ 

بلدية بيت الهيا ضمن المنطقة االقليمية الشمالية.
وحض���ر االجتم���اع كاٌل من م . صبحي س���كيك مدير ع���ام دائرة 
الهندس���ة والتنظيم، وم. وسيم دياب مدير المنطقة الشمالية، 
والمهندسة لبنى العارور االدارة العامة للهندسة والتنظيم، وم. 
ياس���مين مطر من وزارة األش���غال العامة، وم. خالد ابو شمالة من 
بلدية جباليا النزلة، وم. محمد عاش���ور، و.م. معين زقوت من بلدية 
بيت الهيا وم. مهند القانوع م���ن بلدية بيت حانون، وم .صبحي 

ناصر من بلدية أم النصر.
وأوضح م. صبحي س���كيك أن الهدف من االجتماع إعادة دراسة 
توس���عة نفوذ بلديات محافظة الش���مال وذلك تجس���يدًا لمبدأ 
المحافظ���ة وحماية الوح���دة العمرانية الس���ليمة والتأكيد على 

السيطرة في التوغل العمراني العشوائي.

غزة/ االستقالل:
بدأت بلدية غزة بتنظيف مصارف 
مياه األمطار في المدينة استعدادًا 
الس���تقبال فصل الش���تاء القادم 
ضمن جهوده���ا الهادفة للحفاظ 
على سالمة المدينة ومنع أي حاالت 
غرق للش���وارع واألحياء الس���كنية 
خ���الل المنخفض���ات الجوية التي 

تتعرض لها المدينة .
المياه والصرف  وأفاد مدير ع����ام 
الصحي م. رم����زي أهل، أن طواقم 
البلدية ب����دأت بتنظيف مصارف 
المناط����ق  ف����ي  األمط����ار  مي����اه 
المنخفض����ة والتي يزداد الضغط 
عليها في أوقات التساقط الكثيف 
لألمطار ومنها، شارع صالح الدين 
على طول نفوذ المدينة، وش����ارع 
ياف����ا بحي التفاح، وس����يتم خالل 
القادمة استكمال تنظيف  األيام 

المناطق والمصارف األخرى .
وأوضح أن األعمال تشمل تنظيف 
نح����و ) 4( أالف مص����رٍف للمي����اه 
في كافة مناط����ق وأحياء المدينة 
بهدف تهيئتها الس����تقبال مياه 
األمطار والتي يتم تصريفها عبر 
أنابيب ومص����ارف خاصة وتصب 
في برك لتجميع وترش����يح المياه 

الرئيس����ة وه����ي : بركة الش����يخ 
رض����وان، وبرك����ة عس����قولة بحي 
في  الصداقة  وحديق����ة  الزيتون، 

حي التفاح.
ودع����ا المواطني����ن ف����ي المدينة 
للحف����اظ عل����ى نظاف����ة مصارف 
مياه األمطار وع����دم رمي القمامة 
في الش����وارع حتى ال تنجرف إلى 
النس����دادها  وتؤدي  المص����ارف 
وكذلك اتباع النشرات واإلرشادات 

البلدي����ة قبيل  التي تص����در عن 
الجوي����ة  المنخفض����ات  وأثن����اء 

وتساقط األمطار . 
وبين أن أعم����ال تنظيف مصارف 
وتشمل  األمطار ستس����تمر  مياه 
المدينة  وش����وارع  مناط����ق  كافة 
الس����يما المنخفضة منه����ا التي 
تزاد كمية المي����اه التي ترد إليها 
وهي أعمال استباقية قبل تساقط 
مياه األمطار، كما س����يتم متابعة 

المصارف وتنظيفها من أي أوساخ 
خالل فترة تساقط األمطار . 

ولفت النظر إلى أن رئيس البلدية 
م . نزار حجازي سيصدر قرارًا خالل 
الش����هر الحالي إلعادة تش����كيل 
لجنة طوارئ الشتاء أسوة باألعوام 
الماضية ودعوتها لالنعقاد إلدارة 
جهود طواقم البلدية والتعامل مع 
المنخفضات الجوية التي تتعرض 

لها المدينة.

بلدية غزة تبدأ بتنظيف مصارف 
مياه األمطار استعدادًا لفصل الشتاء

 رام الله/ االستقالل:
 أعلنت وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية، عن فتح باب تجديد تأهيل 
شركات الحج والعمرة المؤهلة لموس���م 2019/2018، اعتبارا من يوم 

األربعاء الموافق 2018/9/12، ولغاية نهاية دوام يوم الخميس.
ودعا وزير األوقاف والش���ؤون الدينية الش���يخ يوسف ادعيس، كافة 
الش���ركات الراغبة باالس���تمرار في عملها إلى البدء بتجديد تأهليها 
للعمل في مجال الحج والعمرة لهذا الموسم وفق الشروط والمتطلبات 
التي وضعتها الوزارة، والتي يمكن الحصول عليها من اإلدارة العامة 

للحج والعمرة .
وأكد أن الوزارة فتحت باب تجديد تأهيل شركات الحج والعمرة، التي 
عملت وتم تأهيلها منذ موسم 2016 مبكرا حتى يتسنى ترتيب جميع 
إجراءات سفر المعتمرين بنجاح، وبما يضمن تنفيذ كافة التعليمات 

المنظمة لموسم الحج والعمرة .
وأض���اف ادعيس، أنه س���يتم المتابعة واإلش���راف على س���ير عمل 
الش���ركات اوال بأول م���ن أجل ضمان تنفيذ الش���روط التي وضعتها 
الوزارة، محذرا من الوقوع في المخالفات حرصًا على حقوق المعتمرين 

وراحة الحجاج.
بدوره، قال وكيل وزارة األوقاف حسام أبو الرب، إن اإلدارة العامة للحج 
والعمرة تتابع عمل ش���ركات الحج والعمرة من خ���الل طواقم الوزارة، 
وتدع���و كافة المواطنين الراغبين ب���أداء العمرة إلى التعامل فقط مع 
الش���ركات المؤهلة والمرخصة من قبل وزارة األوقاف، وكذلك ضرورة 
توقيع عقد مع الشركة التي يسجلون لديها حفاظًا على حقوقهم في 

الحصول على الخدمة المطلوبة والمتفق عليها.
وأوضح مدير عام الحج والعمرة س���ليم األشقر أن اإلدارة العامة للحج 
والعمرة بالوزارة تفتح أبوابها أمام كافة األخوة المواطنين والمعتمرين 
لتقديم أي اقتراح أو ش���كوى، وأن الوزارة ل���ن تتوانى عن معاقبة اي 

شركة ال تلتزم بالقوانين المعمول بها.

»األوقاف«: فتح باب تجديد 
تأهيل شركات الحج والعمرة

البريج / االستقالل
ش���رعت بلدية البريج وس���ط قطاع 
غزة، مؤخرًا، بحملة تنظيف لمصافي 
س���يول  ح���دوث  لمن���ع  االمط���ار، 

وفيضانات خالل موسم الشتاء.
وأوضحت البلدية، أن فريق الطوارئ 
بالبلدية قام بمتابعة وتنظيف شبكة 
تصريف مي���اه االمطار اس���تعدادًا 
المواطنين  داعية  األمطار،  لموس���م 
للمحافظ���ة عليه���ا وع���دم إلقاء أي 
مخلفات بجانب هذه المصارف لمنع 

حدوث انسداد لها.
وفي س���ياق متصل، ب���دأت البلدية 
برصف شارع حطين من دوار السعود 
وحتى ك���راج البلدية، للتخفيف من 
معاناة س���كان المنطقة الش���رقية 
بالبري���ج وتس���هيل حركة الس���ير 

والتنقل.

وأوضحت البلدية، أن الشارع يعاني 
من تهالك في الطبقات االس���فلتية 
في بعض م���ن أجزائ���ه إضافة إلى 
تجمع مياه األمطار في موسم الشتاء، 
عدا عن االزدحام المروري في معظم 
األوق���ات، األمر ال���ذي تطلب تدخال 

من البلدية لرصف الش���ارع وحل كل 
اإلشكاليات.

وأش���ارت البلدية، إلى أهمية رصف 
الشارع لكونه، أحد الشوارع الرئيسية 
واألكث���ر حيوية  ف���ي البريج ويربط 
المنطقة الش���رقية بالبريج بوس���ط  

البري���ج، موضحة أن أعم���ال تنفيذ 
المشروع تس���ير حالًيا بشكل جيد، 
وذلك بعد إنج���از أعمال تمديد خط 
مياه رئيس���ي بالشارع. ومن المتوقع 
االنتهاء م���ن تنفيذ المش���روع في 

منتصف الشهر الحالي .

بلدية البريج تنظف مصافي األمطار استعدادًا لموسم الشتاء اجتماع للحكم المحلي لتوسيع 
نفوذ بلدية بيت الهيا

جانب من اأعمال تنظيف م�سايف الأمطار يف الربيج 

اأعمال تنظيف م�سارف مياه الأمطار بغزة 
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إعالن صادر عن  جمعية 
األندلس للتنمية الزراعية

يعلن مجلس إدارة جمعية األندلس للتنمية الزراعية عن عقد االجتماع 
الع���ادي للجمعية العمومية للعام )2018( وذلك يوم االثنين  الموافق 

17/9/2018م الساعة 12م في مقر الجمعية دير البلح – الخوالدة 
وذلك لمناقشة التقرير المالي واالداري لعام 2017م 

وانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية بعد استكمال اآلتي :
اس���تمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2018( وذلك حتى 15/9/2018م
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة يومين من تاريخ 

12/9/2018م إلى تاريخ 13/9/2018م 
فتح باب االنس���حاب واالعت���راض لعضوية مجل���س االدارة والجمعية 
العمومية وذل���ك لمدة يومين م���ن تاري���خ 15/9/2018م حتى تاريخ 

16/9/2018م 

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

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ احمد ابراهيم جابر االسطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406079657( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبدالمالك ايمن محمد حمادة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405792367( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ مريم عبد الله عابد ابو دحروج
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800180911( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فتحية فارس حجازي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)954803243( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ خالد اشتيوي:
ح���ذرت وزارة الصح���ة، م���ن توق���ف عم���ل المولدات 
الكهربائي���ة داخل ُكبرى مستش���فيات قطاع غزة جّراء 
نف���اد كميات الوقود المش���ّغلة لها؛ في ظل اس���تمرار 
أزمة الكهرباء، مؤكدة أن المولدات الكهربائية الُمشغلة 
لمستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة تلفظ أنفاسها 

األخيرة.
وقال مدير المشفى جميل سليمان خالل مؤتمر صحفي: 
"لطالم���ا حذرنا ف���ي وزارة الصحة من الم���آالت الصعبة 
والخطيرة إزاء تفاقم أزمة نقص الوقود الالزم لتشغيل 

المولدات الكهربائية".
وأض���اف س���ليمان: "مع انع���دام أي أفق م���ن الجهات 
المانح���ة لتوريد كميات جديدة م���ن الوقود؛ فإن عديد 
المولدات في المستشفيات ومراكز الرعاية األولية باتت 

تلفظ أنفاسها األخيرة".
وحذر م���ن توقف الخدمات الصحية في مش���فى بيت 
حانون خالل الثمانية أيام المقبلة؛ ما يعني حرمان 350 
ألف نس���مة من الخدمة والرعاية الصحية التي يقدمها 

المشفى.
ويضم المش���فى 65 س���ريًرا موزعة على أقسام الباطنة 
والجراح���ة واألن���ف واألذن والحنج���رة وجراحة األطفال 
وعمليات الطوارئ والمختبر واألشعة والعيادة الخارجية.

وأشار س���ليمان، إلى أنه يوجد بمش���فى بيت حانون 3 
مول���دات متعددة الق���درات، تبلغ كمي���ة الوقود الالزم 

ا. لتشغيلها نحو 18 ألف لتر من السوالر شهرّيً
وش���دد س���ليمان على أن اس���تمرار أزمة الوق���ود تؤثر 
على عمل الطواقم الطبية في المش���فى وفرضت حالة 
م���ن اإلرباك، الفت���ًا إلى أن ذل���ك يعني تأجي���ل إجراء 
العمليات الجراحي���ة والفحوصات المخبرية وفحوصات 

الدم، وتوقف عمل قس���م األشعة والخدمات المساندة 
كخدمات الغسيل والتعقيم.

ووجه مناش���دة إل���ى المعنيين كاف���ة بالعمل الصحي 
والجهات المانحة كافة سرعة العمل على توفير كميات 
الوقود بش���كل ثابت ومنتظم حت���ى ال نقف مرة أخرى 

لإلعالن عن توقف خدمات المشفى.
بدوره بّين المتحدث باس���م وزارة الصحة أشرف القدرة 
في تصريح له، أن مش���افي قطاع غزة الكبرى بدأت العد 
التنازلي في نفاد الوقود الالزم لها لتش���غيل المولدات 

الكهربائية.
وكان���ت الصحة أعلنت األس���بوع الماض���ي أن مجمعي 

الش���فاء وناصر الطبيان أمامهم 3 أسابيع لنفاد الوقود، 
وكذلك مشفى أبو يوسف النجار خالل أسبوعين، وبيت 

حانون 8 أيام.
وقال الق���درة: "بدأنا اليوم العد التنازل���ي؛ خاصة أنه ال 
يوجد أي تطمين���ات من الجهات المانح���ة المختلفة، 
وكذلك وزارة الصحة في رام الله"، مشيرًا إلى أنه في حال 
اس���تمرت أزمة تفاقم الوقود في المشافي؛ "فسنكون 
أمام مشهد يرجعنا لش���هر فبراير العام الجاري، عندما 
أغلقت عديد من المراكز والمستشفيات الصحية جراء 

نفاد الوقود".
وبّين أن األزمة س���يتأثر بها بشكل مباشر أكثر من 720 

من مرضى الفش���ل الكلوي، و100 طف���ل من حضانات 
األطف���ال والعنايات المكثف���ة، وعديد م���ن الخدمات 

المخبرية والتشخيصية، وخدمات الطوارئ والوالدة.
وأك���د أن وزارة الصح���ة م���ن خ���الل طواقمه���ا الفنية 
والهندس���ية بدأت بإجراءات تقش���فية وإعادة جدولة 
كميات الوقود واالعتماد عل���ى المولدات األصغر حجًما 
بغ���رض "تأجي���ل حدوث األس���وأ"، مس���تدركًا أن تلك 
اإلج���راءات لن تكون مجدي���ة مع تفاقم أزم���ة انقطاع 

ا". الكهرباء ألكثر من 16 ساعة يومّيً
وأوض���ح  أن وزارة الصح���ة بغزة وضع���ت الجميع عند 
مس���ؤولياته، وننتظر أن يكون هن���اك تجاوب مع هذه 
 جذريٍّ لها، محماًل  االحتالل المسؤولية 

ٍّ
األزمة، وإيجاد حل

الكامل���ة عن تفاقم األوضاع االنس���انية والصحية بغزة 
جراء اس���تمرار الحصار المفروض عل���ى قطاع غزة منذ 
12عاًما، داعًي���ا المجتمع الدولي كاف���ة للتحرك إلنقاذ 

الواقع الصحي بغزة.
ويضم قطاع غزة 13 مستش���فى حكومي���ًا، و54 مركزًا 
صحي���ًا لتقديم الرعاية األولي���ة، تغّطي نحو 95% من 
الخدم���ات الطبية المقدمة ألكثر م���ن 2 مليون مواطن 

بغزة، فيما تغطي بقية الخدمات عيادات )أونروا(.
وحسب بيانات سابقة لوزارة الصحة، فإن مستشفيات 
غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهرًيا، لتشغيل 
المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي 
لمدة تتراوح بين 8-12س���اعة يومًيا، بينما تحتاج نحو 
950 ألف لتر ش���هرًيا حال انقط���اع الكهرباء لمدة 20 

ساعة يومًيا.
 ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء حادة عمرها يزيد عن 
11 سنة، إذ تصل ساعات قطع التيار في الوقت الراهن 

من 18-20 ساعة يوميًا.

13 مستشفى حكومي بالقطاع

»نقص الوقود« ُينذر بتوقف المولدات الكهربائية بمستشفيات غزة

) APA images (      التحذير من توقف عمل املولدات الكهربائية مب�شت�شفيات غزة

رام الله/ االستقالل:
حذرت وزارة الصحة الفلس���طينية المواطنين، من اس���تخدام مس���تحضرات 
 7slime extra slime, 7slim, Mxlean ,slimlean" لتنحيف الوزن من أن���واع

" xtreme slimxtreme gold
وأضافت الوزارة في بيان لها تلقت االس���تقالل نسخة منه، أن بعض الصفحات 
والمواقع عبر وس���ائل التواصل االجتماعي تقوم بالترويج لها على انها تحتوي 
عل���ى مواد طبيعية، بينم���ا تبين بعد الفحص المخب���ري احتوائها على مادة " 
sibutramine " التي تم منع تداولها عالميًا ومحليًا، وممكن أن تس���بب الوفاة 

لمستخدميها.
وأوضح���ت الوزارة ،  أن المس���تحضر المذكور غير مس���جل ف���ي وزارة الصحة 
الفلسطينية وغير مسموح تداولها في فلسطين، مؤكدة على ضرورة التعميم 
على مدراء الوزارة لاليعاز بما يلزم للتأكد من خلو األسواق من هذه المستحضرات، 

ومصادرتها إن وجدت وتحذير الجمهور الفلسطيني من استخدامها.

الصحة تحذر من استخدام 
مستحضرات لتخفيف الوزن

خانيونس/ سماح المبحوح:
أكد ممثلو منظمات أهلية فلسطينية، على 
ضرورة تنسيق الجهود للحد من أثر الكوارث 
وتعزيز الجاهزية لمواجهتها للتخفيف من 
الخس���ائر، واعتماد آليات وسياسات ونظم 
وطني���ة موح���دة ومتكاملة ف���ي التدخالت 

االنسانية.
ج���اء ذلك خ���الل ورش���ة العم���ل نظمتها 
ش���بكة المنظمات األهلية بعنوان "الميثاق 
اإلنس���اني والمعايي���ر الدني���ا ف���ي مجال 
االستجابة للكوارث" ضمن مشروع "الحقوق 
والصمود" بالش���راكة مع مؤسس���ة أكشن 
إيد-فلسطين، وتمويل أكشن إيد-الدنمارك 
"داني���دا" بمؤسس���ة الثقاف���ة والفكر الحر 

بخانيونس جنوب قطاع غزة.
وشدد المش���اركون، بالورش���ة على ضرورة 
االلت���زام بالمعايير االنس���انية األساس���ية 

والمواثيق الدولية في التدخالت االنسانية 
إلدارة الكوارث، وتعزيز الش���راكة بين كافة 
األطراف المعنية وتنسيق جهود المنظمات 
األهلية من أجل تحقيق االستجابة الفعالة 

للكوارث.
م���ن جانب���ه، أكد مدي���ر برنامج المش���اريع 
االنسانية في مؤسس���ة االغاثة اإلسالمية، 
رامي مهاني أن هذه الورش���ة تأتي في إطار 
تعزيز وع���ي وثقافة المؤسس���ات األهلية 
العاملة في المجال االنساني للحد من اآلثار 
السلبية ألي كوارث سواء طبيعية منها أو من 

صنع االنسان.
وق���دم مهاني عرضًا تعريفي���ًا حول مبادئ 
العمل اإلنس���اني خاصة "معايير الس���فير 

."CHS والمعايير االنسانية االساسية
وأك���د مهان���ي أن "المعايير اإلنس���انية 
األساس���ية CHS" مهم���ة جدًا بالنس���بة 

للمؤسس���ات األهلية خاص���ة أنها تقدم 
الوع���ي الكامل وتنش���ر الثقاف���ة والوعي 
لتفادي األثار الس���لبية للكوارث بش���كل 
عام كما أنها تس���اعد على تنظيم العمل 
االنساني وتوحيد الجهود للحد من مخاطر 

الكوارث.
ودعا لضرورة تعزيز وعي وقدرات مؤسسات 
المجتم���ع المدن���ي عل���ى تبن���ي المعايير 
الدنيا للتدخالت االنس���انية في مشاريعها 
االنس���انية وجعل تلك المؤسس���ات أكثر 
جاهزية، وتبادل الخبرات للتعامل مع حاالت 

الطوارئ المختلفة.
وأوصت الورش���ة، بضرورة اإلسراع في وضع 
خطة استراتيجية وطنية متكاملة لألزمات 
الدولية  المعايي���ر  والطوارئ تراع���ي كافة 
خاص���ة المعايي���ر اإلنس���انية األساس���ية 

.CHS للتدخالت االنسانية

دعوة العتماد معايير وطنية موحدة إلدارة الكوارث

 عمان/ االستقالل:
أدان المجلس الوطني اس���تهداف إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب لمستشفيات 
مدينة القدس المحتلة، من خالل وقف الدعم المالي الذي تقدمه لتلك المستش���فيات، 
ومن ضمنها المستشفى الشهير اوغستا فكتوريا الذي بني عام 1910، معبرة عن أبشع 

صور العقاب الجماعي، الذي اعتادت انزاله بحق كل من يخالفها.
وأك���د المجلس في تصريح صحفي لرئيس���ه س���ليم الزعن���ون، أن إدارة ترمب تواصل 
سياس���اتها وقراراتها الهادفة لممارس���ة مزيد م���ن االبتزاز والضغوط على الش���عب 
الفلسطيني، مس���تغلة الضائقة التي تعاني منها تلك المستشفيات، نتيجة سياسة 

االحتالل االسرائيلي التي تستهدف المؤسسات الفلسطينية في العاصمة المحتلة.
وشدد على "أن الواليات المتحدة األميركية بلغت مداها في ممارسة البلطجة والعنجهية 
في سياس���تها المعادية لحقوق ش���عبنا الفلس���طيني، وال تتورع عن استغالل االبعاد 
واالحتياجات االنس���انية في خالفاتها مع دول العالم خدمة ألهدافها غير المش���روعة، 

ومقايضة تلك االحتياجات بالحقوق".

المجلس الوطني يدين استهداف 
إدارة ترمب لمستشفيات القدس
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التعزير هو التأديب على ذنوب لم ُتشرع فيها 
الحدود، والقتل تعزيرًا هو تنفيذ حكم اإلعدام 
عل���ى ُتهم ل���م يرد فيها نص ش���رعي يوجب 
القت���ل قصاصًا أوح���دًا، واألصل ف���ي التعزير 
أن ال يص���ل إل���ى القت���ل؛ ألن التعزير هدفه 
التأدي���ب والردع عن فعل المنك���رات، والقتل 
ُيهلك النفس وال يؤدبه���ا أو يردعها، وهذا ما 
أكده العالم الفقيه عبد القادر عودة في كتابه 
)التشريع الجنائي في اإلسالم( بقوله: »األصل 
في الش���ريعة أن التعزي���ر للتأديب وأنه يجوز 
م���ن التعزير، م���ا أمنت عاقبت���ه غالبًا، فينبغي 
أن ال تكون عقوبة التعزي���ر ُمهلكة، ومن ثم ال 
يجوز ف���ي التعزير قتل وال قط���ع«. وحتى من 
أجاز القتل تعزيرًا م���ن العلماء جعله للضرورة 
وبضوابط مش���ددة لحماية المجتمع المسلم، 
ولك���ن هيمنة فقه التبري���ر واجتهاد التلفيق 
جعل فقهاء الس���لطان يس���تخدمونه لحماية 
الحكم،  الحاكم وحاش���يته، ولمصلحة نظ���ام 
فأصبح القتل تعزي���رًا يعني إطالق يد الحاكم 

في التخّلص من معارضيه. 
ومطالبة االدعاء العام السعودي بتطبيق حكم 
القت���ل تعزيرًا على الش���يخ العال���م الدكتور 
سلمان العودة يدخل في هذا الباب الذي ُيطلق 
يد الحاكم في التخل���ص من معارضيه بغطاء 
شرعي ملفق، بعد توجيه أكثر من ثالثين ُتهمة 
فضفاضة ال ُيمكن ضبطها قانونيًا. وقد تكون 
أهمية وخطورة الش���يخ س���لمان العودة على 
النظام كونه ُيمثل تيار الصحوة السعودي الذي 
بدأ يتبلور في المملكة في مرحلة الثمانينيات 
من القرن العش���رين، وأهم رم���وزه من العلماء: 
س���فر الحوالي، وسلمان العودة، وسعد البريك، 
وعلي العمري، وعائض القرني، وعوض القرني، 
وناصر العمر، وآخرون. وقد نش���أ تيار الصحوة 
السعودي بفعل تالقح تياري السلفية الوهابية 
واإلخوانية المعتدل���ة، عندما هاجر الكثير من 
قيادات اإلخوان المس���لمين الفكرية من مصر 

إلى السعودية بسبب القمع الناصري في عقد 
الستينيات من القرن العشرين، واستوعبتهم 
المملكة للعمل في مج���ال التعليم فأثروا في 
العدي���د من الطلبة الس���عوديين الذين كونوا 

فيما بعد تيار الصحوة. 
تي���ار الصحوة الس���عودي قّدم خطاب���ًا دينيًا 
تنويريًا وس���طيًا معت���داًل إصالحي���ًا مختلفًا 
عن خطاب المؤسس���ة الدينية الرس���مية في 
المملكة؛ ولكنه لم يخرج عن المدرسة الوهابية 
رغ���م تأثره بالمدرس���ة االخواني���ة. وهو بذلك 
يختلف تمامًا عن التيار الليبرالي الس���عودي، 
الذي يتحرك خارج المدرس���ة الوهابية، متأثرًا 
بالفكر الليبرالي الغرب���ي، وُمرّكزًا على الحقوق 
للش���عب وخاصة  واالجتماعي���ة  السياس���ية 
الم���رأة، وُمطالب���ًا بتخفيف القي���ود الدينية، 
والحرية االقتصادية واالجتماعية والسياسية. 
ولكنه يلتقي مع تي���ار القاعدة في مرجعيتها 
الوهابية، مع مالحظة وجود القاعدة على يمين 
المؤسسة الدينية الرس���مية المتطرف، بينما 
الصحوة تقع على يس���ار المؤسس���ة الدينية 
الرس���مية المعتدل. وبذلك ليس من الغريب 
أن حرب الخليج الثانية والخالف مع المؤسسة 
الدينية الوهابية حول االس���تعانة بالكفار في 
الحرب، كان���ت بداية بروز التياري���ن- القاعدة 
والصحوة- اللذين عارضا االستعانة باألمريكان 
ضد العراق، ولكن كل تيار له منطلقاته الخاصة 
في المعارضة، وليس من الغريب أيضًا أن تيار 
القاعدة قد نشأ بفعل تالقح السلفية الوهابية 
مع اإلخوانية القطبية المتشددة، كما نشأ قبله 
تيار الصحوة بفعل تالقح السلفية الوهابية مع 

اإلخوانية المعتدلة. 
م���ن أبرز أفكار تيار الصحوة الس���عودي ما جاء 
في )مذكرة النصيحة( في بداية التسعينيات 
م���ن القرن الماضي، الذي وق���ع عليها أبرز رموز 
الصحوة، وطالب���وا فيها باإلصالح السياس���ي 
واالجتماعي والدين���ي واالقتصادي واإلعالمي 

الدس���تورية  بالحق���وق  والتعليمي...ون���ادوا 
للش���عب، وتطبيق مب���دأ الش���ورى، والعدالة 
االجتماعية، ومحاربة الفساد المالي واإلداري... 
وقد كتب الش���يخ س���فر الحوالي- أب���رز علماء 
الصح���وة- في كتاب���ه )المس���لمون والحضارة 
الغربي���ة( منتقدًا نظام الحكم الس���عودي »إن 
اإلس���الم الذي يقدمه آل س���عود هو إس���الم 
أمريكي، ال اإلس���الم الذي أنزله الله على محمد 
ب���ن عبد الل���ه، وإن الت���رف وس���وء اإلدارة في 
المملكة إنما هو بس���بب تحكم الصبيان«. وقد 
أصدر الش���يخ س���لمان العودة عشرات الكتب 
اإلس���المية دعا فيها إلى اإلصالح الشامل في 
المملكة والعالم اإلسالمي أهمها: أدب الحوار، 
ومقاالت في المنه���ج، واإلغراق في الجزئيات، 
وتحية للش���عب المقاوم )الفلسطيني(، ولماذا 
نخاف من النقد؟، وأس���ئلة الث���ورة... وغيرها، 
وكتاب أسئلة الثورة وضح فيه فكره السياسي 
اإلصالحي المتمحور حول رفض شرعية الحاكم 
المتغّلب، ورفض احت���كار )أهل الحل والعقد( 
للق���رار م���ن دون الن���اس، وحق الش���عب في 
اختيار الحاكم وعزله، وإلزامية الشورى للحاكم، 

وتفضيل اإلصالح على الثورة. 
وختامًا ل���م ُيكن رم���وز وعلماء تي���ار الصحوة 
السعودي يمثلون مدرسة مستقلة خارج إطار 
المدرسة الس���لفية الوهابية، ولم يخرجوا على 
أصولها، ولكن ذنبهم هو خروجهم عن أصول 
الخنوع والطاعة، وتمردهم على قواعد الخضوع 
والخناعة، ونش���وزهم عن تقديم طقوس الذلة 
والمهانة... ففقدوا األجر والثواب، واس���تحقوا 
الُغرم والعقاب، وُس���حب منهم تصريح العبور 
للفوز بالحظوة والُقربى من والة األمور، وأصحاب 
السلطان والقصور، وُألقوا في غياهب السجون، 
حي���ث الويل والثب���ور، انتظارًا للقت���ل تعزيرًا 
والموت تنكياًل؛ حيث تنتهي فتن آخر الزمان، 
ويزول من األرض ُحكم الصبيان، وتختفي آثار 

قرن الشيطان. 

تيار الصحوة.. ثورة 
داخل الوهابية أم عليها؟

د. وليد القططي

رأي

اجتماع وزراء الخارجية  العرب في القاهرة اليوم، س���يبحث مواجهة القرار األمريكي بقطع المساهمات المالية 
لوكالة الغوث )أونروا( وإيجاد س���بل دعم الوكالة لضمان اس���تمرار تقديم خدماتها  لالجئين, من المتوقع أن 
يخرج االجتماع بقرارات داعمة للوكالة ومؤيدة للحقوق الفلس���طينية, لكنها ستبقى مجرد حبر على ورق أن لم 
تجد س���بيال للتنفيذ, خاصة ان اإلدارة األمريكية أملت ش���روطها على دول عربية استعدت لدعم وكالة الغوث 
الدولية, لعل تحذيرات األمم المتحدة والمؤسس���ات االغاثية الدولية من وضع كارثي يتدهور بشكل متسارع 
نحو األس���وأ يحتم على الدول العربية إيجاد حلول لألزمة اإلنس���انية في قطاع غزة, وهذا ما دعا لجنة المتابعة 
للقوى الوطنية واإلسالمية لمخاطبة الدول العربية عبر بيان إلى دعم وإسناد الشعب الفلسطيني، ومطالبة وزراء 
الخارجية العرب في اجتماعهم غدًا باتخاذ الخطوات العاجلة لتوفير مظلة مالية لتعويض النقص في تمويل 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين »األونروا«، وكافة التقليصات التي فرضتها اإلدارة األمريكية في مدينة القدس 
بوقف أموال المساعدات الصحية هناك, داعية دول العالم الحر لتحمل مسئولياتها لمواجهة القرارات الظالمة. 
لو أدرك وزراء الخارجية العرب واجبهم تجاه الشعب الفلسطيني, وتحملوا مسؤولياتهم لحل األزمات المعيشية 
التي أدخله فيها االحتالل واإلدارة األمريكية, فإن النتائج لهذا االجتماع والتوصيات التي سيخرج بها ستعزز 
من صمود ش���عبنا وزيادة قدراته في مواجهة مخططات االحتالل والتصدي لمؤامراته العدوانية التي ستطال 
كل الش���عوب والدول العربية واإلس���المية في المنطقة, فإس���رائيل ال تخفي نواياها وأطماعها في المنطقة, 
وتعمل بالتنسيق مع اإلدارة األمريكية على تحقيق أهدافها والسيطرة على مقدرات األمة والتحكم في شؤونها 
السياس���ية واألمنية واالقتصادية والثقافية في إطار ما يس���مى بصفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية 
الفلس���طينية, والتفرغ لتنفيذ مخطط الصفقة الهادف لتركيع المنطقة الش���رق أوسطية وإلحاقها بالتبعية 
ألمريكا وإسرائيل, وهنا نحن نؤكد أننا ال نبالغ فيما نقول ألن أمريكا و«إسرائيل« تتعامل مع الدول العربية على 

أنها ملحقة بها وتابعة لها لذلك عليها أن تدفع ألمريكا و«إسرائيل« سواء برغبتها أم رغما عنها. 
باألمس حّذرت وزارة الصحة من توقف عمل المولدات الكهربائية داخل ُكبرى مستشفيات قطاع غزة جّراء نفاد 
كميات الوقود المش���ّغلة لها؛ في ظل اس���تمرار أزمة الكهرباء. وقالت الوزارة إن: »أزمة الوقود في وزارة الصحة 
دخلت المرحلة األصعب واأليام القادمة حاس���مة الستمرار عمل المستشفيات والمراكز الصحية في ظل عدم 
توف���ر أي تطمينات من الجهات المعنية لتطويق األزمة وعدم توفر الوقود الكافي«, وردت وزارة الصحة في رام 
الله على لسان المتحدث باسم الصحة أسامة النجار حسب وكالة سوا بالقول:« لم يتم التواصل معنا حول أزمة 
وقود المستشفيات في غزة من قبل الصحة في غزة، كما أننا لن نعمل كبطاقة صراف آلي لها«. وأضاف النجار:« 
م���ن يحك���م قطاع غزة عليه أن يوفر كل احتياجاته« مؤكدًا عدم وجود تح���رك لحل األزمة حتى اللحظة, وهو ما 
يعن���ي تفاقم األزمة واإلصرار على المتاجرة بحياة المرضى وجرحى مس���يرات العودة وهو ما يتطلب موقفا من 
وزراء الخارجية العرب النقاذ القطاع الصحي والتعليمي والبيئي من كوارث حقيقية تتهدده, أال يكفي اثنا عشر 
عاما من الحصار والمعاناة, أال تكفي كل هذه المآسي التي يعانيها شعبنا الفلسطيني نتيجة تخلي العرب عن 
واجبهم تجاه فلسطين, أال تكفي اجتماعات رسمية تخرج بنتائج لصالح القضية الفلسطينية وتبقى حبيسة 

األدراج, أال يكفي كل هذا الهوان وشعبنا يقدم كل هذه التضحيات لصالح األمة.
ما ذكره موقع صحيفة )هآرتس( العبرية السبت الماضي من ان ما تسمى بمؤسسة الدفاع واألمن الصهيونية 
أوصت ما تسمى بالقيادة السياسية بإيجاد بديل لوكالة »األونروا« لضمان استمرار تدفق المساعدات وانتظام 
العملية التعليمية في قطاع غزة ومحاولة منع انهيار األوضاع هناك في ظل توقف خدمات )االونروا( خشية من 
تدهور األوضاع في غزة والذي سيولد انفجارًا كبيرًا في وجه االحتالل وأن مثل هذا السيناريو ال يمكن تجنبه في 
ظل وقف تمويل )األونروا(« هو محاولة لاللتفاف على دور االونروا وإنهاء عملها في دعم الالجئين إلسقاط حق 
العودة, وحتى ال نعطي فرصة لالحتالل ليمرر هذا المخطط الخطير يجب أن يخرج اجتماع وزراء الخارجية  العرب 

بقرار دعم مالي للوكالة وللوزارات الخدماتية بشكل مباشر وإال فإن القادم سينتج الويالت. 

إنتاج الويالت 

منتصف ش���هر تموز )يوليو( الماضي، قّدم عضو حزب الليكود آفي ديختر إلى 
الكنيس���ت مشروع قانون ينّص على »أن إس���رائيل هي الدولة القومية للشعب 
اليه���ودي، وأن حق تقرير المصير فيها حصري للش���عب اليهودي فقط«، ونال 
االقتراح مصادقة 62 صوتًا مقاب���ل 55 معارضًا. وجاء في حيثيات القانون أيضًا 
بعض المالحق الخاصة بضرورة اعتبار اللغة العبرية وحدها اللغة الرس���مية، في 

حين ُنزعت هذه الصفة عن اللغة العربية.
وقبل نهاية الجلس���ة، وقف رئيس ال���وزراء بنيامين نتانياهو ليعلق على تمرير 
المش���روع بكلمة جاء فيها: »هذه لحظ���ة مميزة في تاري���خ الصهيونية ودولة 
إسرائيل. ذلك أننا بعد 122 سنة من قيام ثيودور هرتزل بإعالن رؤيته النظرية، 
حددن���ا بالقانون مبدأ أس���اس وجودنا«. وكان من المنطق���ي أن يعترض النواب 
العرب الذي���ن أقدموا على تمزي���ق النص احتجاجًا واس���تنكارًا وهم يصرخون 
»أبارثايد... أبارثايد« في إشارة إلى الفصل العنصري. وما كان من رئيس المجلس 

إال أن أمر بطردهم، علمًا أن الحصانة النيابية تؤمن لهم حق االعتراض.
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دانت هذا التشريع الذي اعتبرته 
حنان عشراوي، عضو اللجنة، مدخاًل للقضاء على الوجود الفلسطيني في فلسطين 
المحتلة. بينما رأى فيه صائب عريقات، أمين س���ّر اللجنة، قانونًا لنظام التمييز 

العنصري الذي يمهد لضم الضفة الغربية.
وه���ذا ما توقع���ه المعلقون الع���رب واألجانب الذي���ن قرأوا في هذا التش���ريع 
االستفزازي استكمااًل للخطوة التي أقدم عليها الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
ي���وم اعتبر الق���دس الكاملة والموحدة عاصمة أبدية إلس���رائيل. ولقد تبين في 
واشنطن أن آفي ديختر، وزير األمن السابق، دّبج هذا المشروع المريب بالتنسيق 
م���ع نتانياهو، وأن االثنين أطلعا الرئي���س ترامب على كامل التفاصيل قبل أخذ 

الضوء األخضر منه ومن سفيره.
أهمية هذه الخطوة السياسية بالنسبة إلى إسرائيل أنها تأتي كجزء مكمل لقرار 
التقسيم ولو بعد سبعين سنة. والسبب أن هذا المشروع المريب يثبت »إسرائيل 
الكبرى« فوق األراضي الفلس���طينية، ويس���هل لها طرد مليون ونصف المليون 
فلس���طيني على اعتبار أن القانون الجديد يحلل االس���تيالء على الضفة الغربية 
أيضًا. ردود الفعل السلبية كانت هزيلة جدًا بالنسبة إلى قانون القومية اليهودي، 
األمر الذي أقنع نتانياهو بضرورة رفض تعديل النص األصلي، كما طالبت الجالية 

الدرزية. وكانت غالبية أعضاء هذه الطائفة قد ش���نت حملة سياس���ية - إعالمية 
ضد القانون، انتهت بتكليف نواب دروز في الكنيس���ت طلب مراجعة نصوصه. 
وحص���ر النواب مطلبهم بمراجعة النصوص العنصري���ة التي تعتبر كل َمن هو 
غير يه���ودي مواطنًا من الدرجة الثانية. وقد دعمهم في هذه الش���كوى أعضاء 
»منتدى المحامي���ن الدروز« الذين طالبوا بإدخال تعدي���الت على القانون تراعي 

حقوق المساواة.
وبسبب الضغوط المتواصلة التي مارستها هذه الحملة، تراجع وزيران إسرائيليان 
ع���ن دعم القانون بحجة أنه يمّس بحقوق مختلف األقليات. لذلك، اضطر رئيس 
الوزراء بنيامين نتانياهو إلى اس���تقبال ممثلين عن الطائفة الدرزية في حضور 
وزي���ر الدفاع أفيغدور ليبرم���ان، بهدف إجراء حوار حول ه���ذا الموضوع. وبعدما 
اس���تمع رئيس الوزراء إلى قائمة االعتراضات، أصدر بيانًا أكد فيه رغبة حكومته 

في بلورة خطة تؤكد التزام الدولة حيال حقوق المواطنين الدروز.
إضافة إلى هذا التطور، قام صحافيون وكّتاب دروز بنشر مضمون اعتراضهم على 
القانون، كان أبلغهم حّجة رباح حلبي. ذلك أنه نشر في صحيفة »هآرتس« مقالة 
تح���ت عنوان »قانون القومية جيد للدروز«. وق���ال ما خالصته أن هذا القانون جاء 
معبرًا عن النّية الحقيقية التي راوغت بها إس���رائيل مدة طويلة من الزمن كانت 
كافية لخداع الدروز باسم الديموقراطية. ويبدو أن الواقع الذي شهدناه أخيرًا قد 
كشف أمام الدروز وغير الدروز أن إسرائيل ال يمكنها أن تكون دولة ديموقراطية 

وعنصرية في الوقت ذاته!
في تعليقه على هذه الخطوة االس���تفزازية، هاجم رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس هذا القانون، داعيًا الش���عب إلى تدارك النكبة الثانية. وطالب في 
دعوت���ه بضرورة اتخاذ عمل جماعي تش���ترك فيه كل المنظمات الفلس���طينية 
وأنصارها داخل األراضي المحتلة وخارجها. وقال أيضًا إن القانون العنصري الذي 
مهد لتأس���يس دولة »األبارثيد« ال بد أن يزول كما زال نظام دولة جنوب أفريقيا 
الذي م���ارس اضطهاد المواطنين األصليين الس���ود. أنصار أب���و مازن يتهمون 
دونالد ترامب بأنه المسؤول األول عن إلغاء مقررات أوسلو، وتمرير كل المخالفات 
المتعلقة بالقرار 242 ومستقبل القدس الش���رقية. صحيح أن الرئيسين هاري 
تروم���ن ولندون جونس���ون قد مهدا الطريق لعملية اس���تالب زي���ادة جغرافية 
سارعت إس���رائيل إلى ضمها بعد الحربين 1948 و1967... ولكن الصحيح أيضًا 

أن ترامب تجاوز كل أس���الفه في البيت األبيض عندما سمح إلسرائيل بتحقيق 
نظرية »إس���رائيل الكبرى«. ويرى زعماء الحزب الديموقراطي األميركي أن ترامب 
يدفع لليهود فاتورة دعم حملته االنتخابية، وس���كوت الحزب الجمهوري عن كل 

ارتكاباته.
وفي هذا الس���ياق، يمكن اإلش���ارة بوضوح إلى خطة ترامب المزدوجة األهداف، 
والداعية إلى تسريع مشروعه المتكامل. وأفضل مثل على ذلك القرار الذي اتخذه 
بتجميد المس���اعدات المالية لوكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين 
)أونروا(. وقد رأى الس���فير الفلسطيني رياض منصور في هذا اإلجراء التعسفي 
مشروع أزمة بطالة، خصوصًا بعد تقليص واشنطن مساهمتها في موازنة األونروا 
م���ن 360 مليون دوالر إلى س���تين مليونًا فقط. أي ما نس���بته ثالثين في المئة 
من مجمل تمويل الوكالة. والسبب، كما أورده الرئيس في »تغريدته التويترية«، 
يعود إلى تجميد عالقات السلطة الفلسطينية مع إدارته، ووقف مسار التفاوض 
على معاهدة الس���الم مع إسرائيل. وعلق رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود 
عب���اس على هذا االفت���راء بالقول إن ق���راره جاء نتيجة طبيعي���ة إلعالن ترامب 
اعتراف ب���الده بالقدس الموحدة عاصم���ة أبدية لدولة إس���رائيل. وهذا يعني، 
في العرف الديبلوماس���ي، إقفال ملف التفاوض على أهم بند ش���دد عليه القرار 
242 واتفاق أوس���لو. س���فيرة الواليات المتحدة في األمم المتحدة نيكي هايلي 
كان���ت أكثر صراحة وصفاقة من الرئيس، ألنها اعترفت بحقيقة تغيير الموقف 
الرس���مي حيال »األون���روا«. وكان ذلك خالل اجتماع مجل���س األمن الدولي حول 
الشرق األوس���ط. وقالت هايلي إن الوقت قد حان لتساعد دول المنطقة الشعب 
الفلس���طيني في شكل فعلي. ثم زادت بلهجة ساخرة: كم أعطت الدول العربية 
الغني���ة للفلس���طينيين؟ من المؤكد أنها ل���م تعِط بمقدار م���ا فعلت الواليات 
المتح���دة!  وكان واضحًا من وراء هذا الط���رح المريب أن الواليات المتحدة تتهيأ 
إللغاء الستين مليون دوالر كخطوة ثانية من تقليص مساهمتها لوكالة الغوث. 
وهي حاليًا تسعى إلى إقناع الدول العربية بضرورة إعفائها من هذا العبء المالي، 
على أن تتبنى دول الخليج هذه المهمة. والمعروف أن »األونروا« التي تأسس���ت 
عام 1949 - أي بعد سنة من حرب التهجير 1948 - كانت بمثابة تعويض مادي 
ومعنوي، تشارك فيه الدول الغربية حمل بعض األعباء التي خلفتها تلك الحرب. 
وفي آخر إحصاء، بلغ عدد المسجلين في وكالة الغوث ثالثة ماليين فلسطيني من 

أصل خمس���ة ماليين موزعين بين األراضي الفلسطينية واألردن ولبنان وسورية. 
نشرت جريدة »إس���رائيل اليوم« حديثًا لعضو في الكونغرس األميركي )الحزب 
الجمهوري( يقول إنه في صدد طرح مبادرة جديدة تتعلق بحصر تعريف الالجئ 
الفلس���طيني بَمن تش���ردوا خالل النكبة فقط، واستثناء نس���لهم من األجيال 
الالحق���ة. وقال داغ لمبورن إن رعاية المنظم���ات التابعة لألمم المتحدة تنحصر 
في خدمة الجيل األول، فيما تتوارث أجيال الفلسطينيين صفة اللجوء منذ أكثر 
من سبعين سنة. وعليه رأى أن مشروع القانون الذي يعده للكونغرس يقدر عدد 

الالجئين الفلسطينيين بأربعين ألف نسمة فقط!
مجلة »فورين بوليس���ي« كشفت في عدد س���ابق عن الدور الخفي الذي يقوم به 
جاريد كوشنر، مستشار الرئيس األميركي وأحد مخططي صفقة القرن. ونشرت 
معلومات سرية تؤكد وجود خطة تعدها اإلدارة األميركية إلنهاء عمل وكالة غوث 
وتش���غيل الالجئين. ومن المؤكد أن إلغاء مكانة الالجئين يساعد إسرائيل على 
التخلص من قرار حق العودة الرقم 194. ذلك أن القرار الخاص الذي صاغته األمم 
المتحدة بإنشاء وكالة »األونروا« ربطته بقرار حق العودة. وهي بهذا الربط جعلت 
للوكالة هدفًا سياسيًا يتعدى مهمة تقديم خدمات إنسانية. وكما ساعد ترامب 
على إعالن القدس الموحدة عاصمة أبدية إلسرائيل... قام أخيرًا بوأد وكالة الغوث 
التي تنشط في قطاع غزة والضفة الغربية واألردن وسورية ولبنان. كل هذا سيتم 

خدمة لترسيخ نظام »دولة اليهود«.
بقي السؤال المتعلق بمس���تقبل قادة األحزاب والمنظمات الفلسطينية، وما إذا 
كان غياب الشريك اإلس���رائيلي قد محا كل قرارات المفاوضات السابقة، وأنهى 
مهمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مع كل أنصاره من دعاة االنفتاح 
واالعتدال والحوار مع الع���دو؟! وفي نهاية األمر، يتوقع خبراء األمم المتحدة بروز 
»حماس« و »الجهاد اإلس���المي« و »القّساميين« كمنظمات معتمدة في كفاحها 
المس���لح على الجيل الجديد من فلسطينيي الداخل والخارج. وكما أنتجت عملية 
إسقاط نظام صدام حسين في العراق من دون مسوغ قانوني... تنظيم »داعش« 
وأنصاره، كذلك يتوقع المحللون انبعاث الخط السياس���ي الذي رسمه بدمائهم 
كل من: أبو يوسف النجار وكمال ناصر، وأبو جهاد، وكمال عدوان وأبو إياد وسعد 
صايل وأبو حس���ن سالمة، وغيرهم. وهكذا أضاع الفلسطينيون والعرب أكثر من 

سبعين سنة، على أمل استرجاع وطن سرقته منهم إسرائيل مرتين!

سليم نصار ترامب يحقق لنتانياهو حلم هرتزل
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رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الزراعة الفلس���طينية، 
أمس األحد، عن الموعد الرسمي لبدء 
موسم قطف الزيتون في فلسطين 

وتشغيل المعاصر.
وقال مدير الزيتون في وزارة الزراعة 
رامز عبي���د، في تصريحات صحفية، 
إن الموعد الرس���مي لقطف الزيتون، 
س���يكون بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين 

أول المقبل.
ورأت ال���وزارة أن الموع���د المح���دد 
سيكون مناسبًا للبدء بالقطف، حيث 
تكون ثم���ار الزيتون ناضجة بما فيه 

الكفاية.
ويتوقع أن يش���هد موسم الزيتون 
الحالي، تراجعًا في إنتاج  للموس���م 
الزيتون الحب وزيت الزيتون الناتج، 

بسبب ضعف اإلنتاج.
وكان موس���م الزيت���ون الماضي، قد 
س���جل إنتاج زيت ب� 19.5 ألف طن، 
بحس���ب بيانات ص���ادرة عن الجهاز 
المرك���زي لإلحص���اء الفلس���طيني، 
مقارنة مع 20.1 ألف طن في 2016.

وبلغ���ت كمي���ة الزيت���ون التي تم 
عصرها خالل الموسم الماضي، 87.8 
ألف طن، س���اهمت محافظتا جنين 
وطوباس بنح���و 22.1% من مجمل 

اإلنتاج.
وبلغ إنت���اج زيت الزيتون في الضفة 

الغربي���ة، 17.7 ألف طن خالل العام 
الماضي، بينما بل���غ إنتاج قطاع غزة 

نحو 1831 طنا.
ويعتبر موس���م 2014 م���ن أفضل 
األع���وام في إنتاج الزيت���ون والزيت 
خالل األلفية الجديدة، بكمية زيتون 

بلغ���ت 108 آالف ط���ن، أنتجت نحو 
24.7 ألف طن من الزيت.

ويبل���غ ع���دد أش���جار الزيت���ون في 
فلس���طين، قرابة 12 مليون شجرة، 
منها قرابة 9 ماليين ش���جرة زيتون 

مثمرة، والباقي غير مثمر.

الزراعة:  12 أكتوبر بدء موسم  قطف الزيتون

رام الله/ االستقالل:
صعد نش���اط أسهم البنك اإلسالمي الفلسطيني، بتداوالت بورصة فلسطين 

في تعامالت أمس األحد.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع البورصة، بلغ إجمالي تداوالت أمس، نحو 

1.5 مليون دوالر، موزعة على 1.146 مليون سهم.
وتصدر سهم البنك اإلس���المي الفلسطيني، تعامالت األحد، بإجمالي تداول 

بلغت قيمته 673.2 ألف دوالر موزعة على 354.335 ألف سهم.
وجرى أمس تنفيذ 195 صفقة أو عقد، صعدت بأسهم 4 شركات وانخفضت 
أس���هم 7 شركات واس���تقرت أسهم 8 ش���ركات، من أصل 48 شركة مدرجة 

بالبورصة.
وبنس���بة 0.18% صعد مؤشر القدس في تعامالت أمس إلى 542.85 نقطة، 

صعودًا من إغالق الخميس الماضي، البالغ 541.86 نقطة.
وبالنس���بة للشركات الخمس األوائل األكثر ارتفاعًا في أسعار أسهمها فهي 
WATANIYA بنس���بة )%1.15(، PADICO بنسبة )APIC ،)%0.76 بنسبة 

)%0.43(، PALTEL بنسبة )%0.23(.  
 UCI أما الش���ركات الخمس األواخر األكثر انخفاضًا في أسعار أسهمها فهي
 JREI ،)%-3.41( بنسبة NSC ،)%-4.00( بنسبة NAPCO ،)%-4.62( بنسبة

بنسبة )3.23-%(، AIG بنسبة )2.27-%(.

1.5 مليون دوالر تداوالت بورصة 
فلسطين بقيادة »اإلسالمي الفلسطيني«

رام الله/ االستقالل:
نمت إجمالي التسهيالت المصرفية )القروض، الجاري مدين، التأجير التمويلي( 
المقدمة للعمالء خالل تموز بنسبة 9.5 بالمئة مقارنة مع ذات الشهر من العام 

الماضي.
وأظهرت بيانات "س���لطة النقد الفلسطينية"، أن إجمالي التسهيالت بلغ قرابة 

8.175 مليار دوالر مقارنة مع حوالي 7.463 مليار.
وزادت القروض المقدمة للعمالء خالل تموز على أساس سنوي بنسبة 11 بالمئة 

لتصل إلى حوالي 6.801 مليار دوالر.
بينما ارتفعت تسهيالت الجاري مدين بنسبة 1.2 بالمئة إلى قرابة 1.304 مليار 

دوالر.
وارتفعت تس���هيالت التأجير التمويلي بنس���بة 33.8 بالمئة إلى 69.7 مليون 

دوالر.

القروض المصرفية تنمو بـ 11 % 
إلى 6.8 مليار دوالر خالل تموز 2018

رام الله/ االستقالل:
قال رئي���س حكومة الوفاق رامي الحم���د الله أمس األحد، 
إن حكومت���ه حققت إنجازات مهمة في صعيد عمل هيئة 
تسوية األراضي، وذلك بتسجيل أكثر من 500 ألف دونم.

وأوضح الحمد الله خالل ترؤس���ه في مكتبه برام الله، فريق 
العمل الوطني للتنمية االقتصادية، المشّكل بالشراكة ما 
بين الحكومة والقطاع الخاص، والمعني بمتابعة وتطبيق 
مخرجات مؤتمر ماس االقتصادي 2016 أن ذلك يس���اهم 

في الحفاظ على األرض وتشجيع االستثمار.
واستعرض الحمد الله خالل االجتماع اإلنجازات الحكومية 
ذات الصل���ة بتوصي���ات المؤتمر والتي تش���مل عدًدا من 
القطاعات، س���يما على صعيد الزراع���ة، االقتصاد، الحكم 
المحلي، قط���اع التعليم بش���كل عام والتعلي���م التقني 

والمهني بشكل خاص، قطاع الطاقة المتجددة، باإلضافة 
الى إصالح قطاع العدالة والبيئة القانونية.

وحسب الحمد الله فإن الحكومة حققت عديدًا من االنجازات 
على صعيد االس���تثمار، حيث أقرت عديد من التعديالت 
عل���ى قانون تش���جيع االس���تثمار لدفع عملي���ة التنمية 
والنهوض باالقتصاد الوطني. وأش���ار إل���ى أن ذلك ترجم 
بإنش���اء عدد من المناطق الصناعية والتجارية، واستكمال 
تطوير وتش���غيل المناطق الصناعية في أريحا وبيت لحم 
وجنين وغزة، والمصادقة على إنشاء مدينة صناعية بالقرب 
من ترقوميا ف���ي الخليل، وتوفير حزمة من التس���هيالت 
لتشجيع االستثمار في مشاريع اإلسكان، وتشجيع إنشاء 
حاضن���ات االعم���ال في كاف���ة المحافظ���ات لتوفير بيئة 
للمشاريع الجديدة وجذب المستثمرين والممولين ودعم 

وتشجيع المنتج المحلي. وحسب الحمد الله فإن الحكومة 
تعمل من أجل تش���جيع وتوسيع التعليم الفني والتقني 
واالس���تثمار في التعليم من خالل دمج التعليم المهني 
والتقني ف���ي التعليم العام. ولفت ال���ى جهود الحكومة 
من أجل تش���جيع االستثمار في الطاقة المتجددة وتوفير 
الحوافز لذلك، مش���يًرا إلى إقرار قانون الضمان االجتماعي 
وإنش���اء مؤسس���ة الضمان االجتماعي. وأكد على أهمية 
االس���تفادة القصوى واالس���تغالل األمثل لكاف���ة الموارد 
الذاتي���ة، في مواجه���ة الحصار المال���ي وانخفاض الدعم 
المالي الخارجي لفلسطين. وشدد على أن فلسطين تملك 
فرصًا استثمارية كبيرة وحققت االستثمارات فيها عوائد 
مادية كبيرة، مقارنة بالعديد من دول الجوار، على الرغم من 

التحديات الكبيرة التي تواجهها.

الحمد الله: سجلنا 500 ألـف دونـم للحفاظ على األرض وتشجيـع االستثمـار

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس األحد، إن إجمالي الّدين 
الخارجي لمصر، وصل في نهاية يونيو حزي���ران الماضي، إلى 92.64 مليار 

دوالر.
وذك���رت وكالة رويترز أن الدْين في نهاية م���ارس الماضي كان 88.2 مليار 

دوالر.
وع���زا رئيس الوزراء في مقابلة مع صحيفة الوط���ن المصرية اليومية، زيادة 
حجم الدين الخارجي إلى ”توسع الدولة في االقتراض من الخارج خالل الفترة 
الماضية من أجل س���د الفجوة التمويلية وح���ل أزمة نقص العملة األجنبية 

في السوق“.
وبلغت نس���بة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 37.2 بالمئة في 
نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة طفيفة من 36.8 بالمئة في نهاية 

الربع الثالث .
وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام 
التال���ي. وكان الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دوالر في نهاية يونيو 

حزيران 2017.

ارتفاع إجمالي الدْين الخارجي 
االستقالل/ وكاالت:لمصر إلى نحو 92 مليار دوالر

قالت وزارة الش���ؤون المدني���ة الصينية، أمس 
األح���د، إن إجمالي التبرع���ات العامة في البالد 
خالل 2017، تج���اوزت 75.5 مليار يوان )11.1 

مليار دوالر(.
وأوردت وكال���ة األنب���اء الصيني���ة الجدي���دة 

)ش���ينخوا( عن الوزارة، تقديراتها لوجود 4774 
جمعية خيرية مسجلة في الصين، منها 1293 
جمعية مؤهلة لجمع أموال من األفراد والشركات. 
ودخل قانون األعمال الخيرية في الصين، حيز 
التنفيذ، بدءًا من مطلع س���بتمبر 2016، مطالًبا 
كافة عمليات جم���ع األموال عب���ر اإلنترنت أن 

تتم من خالل منص���ات إلكترونية معتمدة من 
الحكومة. وحصلت المجموع���ة األولى المؤلفة 
من 11 منصة خيرية عبر اإلنترنت، معتمدة من 
وزارة الشؤون المدنية، على تبرعات بقيمة 980 
مليون ي���وان )143.2 مليون دوالر( في النصف 

األول 2018.

التبرعات الخيرية في الصين تتجاوز 11 مليار دوالر في 2017

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال رئيس البن���ك المركزي في 
العاصمة اإليراني���ة طهران، عبد 
الناصر همتي، أن بالده درس���ت 
مع دولتي روس���يا وتركيا مسألة 
التخل���ي نهائي���ًا ع���ن ال���دوالر 
المعام���الت  خ���الل  األمريك���ي 
التجاري���ة بينه���م، بع���د فرض 
العقوبات االقتصادية على إيران 
وتجمي���د المعامالت التجارية مع 

أنقرة.
ونق���ل موقع روس���يا الي���وم عن 
صحيف���ة "طه���ران تايم���ز"، عن 
همت���ي قول���ه، "إن���ه تم���ت في 
االجتماع مع ممثلي روسيا وتركيا 
مناقشة مسألة التجارة باستخدام 
العمالت المحلية بدال من الدوالر".

وأضاف المصدر، أن التجارة تقوم 
الوطنية  العم���الت  باس���تخدام 
مس���ألة ضرورية وملحة من أجل 

"الح���د من تأثي���ر ال���دوالر على 
الدول  ف���ي  واالقتصاد  التج���ارة 

الثالث".
وأك���د همتي، "قررنا القيام بمزيد 

من العم���ل فيما يتعل���ق بهذه 
االتفاقات ف���ي اجتماعات الحقة 
مع رئيسة البنك المركزي الروسي 

في العاصمة الروسية موسكو".

وأف���ادت الصحيف���ة اإليراني���ة، 
نقاًل ع���ن وزير النف���ط اإليراني، 
بيجن زنغنه، بأنه نوقش���ت خالل 
روس���يا  الثالث���ي مع  االجتم���اع 
وتركيا، مختل���ف القضايا، وعلى 
وجه الخصوص تب���ادل العمالت 
الوطني���ة به���دف التخل���ي عن 
الدوالر وتطوير العالقات التجارية 

واالقتصادية.
التركي في وقت  الرئي���س  ودعا 
س���ابق، إل���ى وضع ح���د لهيمنة 
ال���دوالر األمريك���ي ف���ي التجارة 
الدولية، واالنتق���ال إلى التعامل 

بالعمالت الوطنية.
وأش���ار أردوغان، إل���ى أن النظام 
المرتبط بال���دوالر تحول إلى أكبر 
التجارية،  الحروب  مشكلة بسبب 
وق���ال إن الغرض من التالعب في 
أسعار العمالت هو التشكيك في 

االقتصاد التركي.

روسيا وتركيا وإيران يتجهون للتجارة بدون دوالر

مو�شم قطف �لزيتون    )�أر�شيف(

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / ندى وليد سالم الرحال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802979849( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ رنا جمال صالح صافي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)802634519( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ ايمان راجح ابراهيم ابو عيدة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800862633( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد علي شعبان عليوة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900859075( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ صبحية محمد سعدو ابوعرب.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800454027( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ خليل جهاد فريد أحمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802919357( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رزق محمود حسن صبح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)936387646( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/احمد غازي حسين العمراني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802347187( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
واصلت ق���وات مصرية وأميركية 
الثاني على  للي���وم  أمس األح���د 
التوالي تمارين "النجم الس���اطع" 
بمش���اركة دول أخرى، وهي االكبر 

من نوعها في المنطقة.
المتحدث  نش���ره  بيان  وحس���ب 
على صفحته  المصري  العسكري 
الرس���مية على فيس���بوك مساء 
فعالي���ات  "انطلق���ت  الس���بت 
األميرك���ي  المص���ري  التدري���ب 
 "2018 الساطع  "النجم  المشترك 
الذي يس���تمر خالل الفترة من 8 
بقاعدة  ايلول/س���بتمبر  إل���ى 20 
بنطاق  العس���كرية  محمد نجيب 

المنطقة الشمالية العسكرية".
التدريب���ات  ه���ذه  أن  وأض���اف 
ستكون بمش���اركة "قوات كاًل من 
مصر وأمي���ركا واليون���ان واألردن 
وبريطانيا والس���عودية واإلمارات 
وإيطاليا وفرنس���ا و16 دولة أخرى 

بصفة مراقب".

المص���ري  الجيش���ان  وكان 
واألميرك���ي أجريا خ���الل ثالثين 
عاما ه���ذه المن���اورات كل عامين 
إال أنها توقفت إث���ر االضطرابات 
السياسية واألمنية في مصر عقب 

اإلطاحة بالرئيس حس���ني مبارك 
ف���ي ش���باط/فبراير 2011. وف���ي 
اس���تأنف  نيس���ان/ابريل 2017، 
الجيشان التمارين المشتركة في 
المياه األقليمية في البحر األحمر. 

وحسب بيان الجيش، فإن تمارين 
النجم الس���اطع هذا العام هدفها 
التدريب عل���ى "أعمال القتال غير 
النمطية ومهاجمة البؤر اإلرهابية 

المسلحة وتطهيرها".

االستقالل/ وكاالت:
قالت مص���ادر إعالمية عبرية، إن وزيرة خارجية االتح���اد األوروبي فريدريكا موغيريني، 
رفضت االجتماع بوفد من المس���توطنين اليهود، برئاس���ة رئي���س المجلس اإلقليمي 

االستيطاني في شمال الضفة الغربية  يوسي داغان.
وحس���ب اإلذاعة العبرية العامة أمس، فقد وصل الوفد مؤخًرا إلى االتحاد األوروبي كجزء 
من الجهود الدعائية التي تقوم بها تل أبيب، لمكافحة نزع الش���رعية والمقاطعة التي 

تستهدف الكيان اإلسرائيلي.
وفي سياق آخر، اقترح عضو الكنيست أمير أوحانا )الليكود(، على رئيس برلمان االحتالل، 
يولي إدلشتاين، إرسال وفد برلماني إلى بروكسل لالجتماع مع موغيريني ووزير خارجية 
لوكس���مبورغ جان أسيلبورن، لتفنيد ما أس���ماها "حملة األكاذيب والقذف ب�"إسرائيل" 
التي تقوم بها القائمة العربية المش���تركة" في الكنيست ضد قانون القومية، على حد 
تعبيره. وجاء اقتراح أوحانا، في أعقاب االجتماعات التي عقدها نواب القائمة المشتركة، 
مع موغيريني وأس���يلبورن، في األسبوع الماضي، في بروكسل، إلقناعهما بإدانة قانون 
القومية. وتشهد العالقات بين تل أبيب واالتحاد األوروبي توتًرا، على خلفية االنتقادات 
الحادة الت���ي وجهها االتحاد األوروبي ل�"إس���رائيل"، فيما يتعل���ق بانتهاكات حقوق 
الفلس���طينيين، وتصاعد النشاطات االستيطانية وسياس���ة هدم المنازل خاصة في 
المنطقة المصنفة )ج( في الضفة الغربية المحتلة والخاضعة لس���يطرة أمنية وإدارية 

"إسرائيلية".

الجيشــان المصــري واألميركــي 
يواصـالن تدريبـات »النجـم الساطــع«

وزيرة خارجية االتحاد األوروبي 
ترفض االجتماع بوفد من المستوطنين

االستقالل/ وكاالت:
دع���ت مجموعت���ان نيابيت���ان لإلس���الميين 
بالبرلم���ان الجزائري أمس األح���د، إلى تحرك 
رس���مي داخلي ودولي لوق���ف تنفيذ أحكام 

اإلعدام في مصر.
ج���اء ذلك في بي���ان مش���ترك للمجموعتين 
البرلمانيتي���ن لكل من حركة مجتمع الس���لم 
)أكبر حزب إس���المي في الجزائر( و"االتحاد من 

أجل النهضة والعدالة والبناء".
ووفق البيان، فإن النواب اإلسالميين "يتابعون 
بقلق شديد تطورات أوضاع حقوق اإلنسان في 

العالم العربي الت���ي كان آخر حلقاتها إصدار 
أح���كام إع���دام جماعية بحق رموز سياس���ية 

وحقوقية ومجتمعية".
ووصف الموقعون على الوثيقة ما يحدث من 
إعدامات بأن���ه "اعتداء ص���ارخ على الحق في 

الحياة".
واعتب���ر الن���واب أن ما يجري ف���ي مصر وفق 
"خلفيات سياس���ية ترقى إلى جريمة إبادة أو 
القتل الجماعي وفق نصوص القضاء الدولي".

ودع���ا النواب اإلس���الميون "البرلمان الجزائري 
الحقوقي���ة  والمنظم���ات  الخارجي���ة  ووزارة 

واألح���زاب السياس���ية وفعالي���ات المجتمع 
المدني وكل األح���رار للتدخل من أجل إيقاف 

هذه اإلعدامات".
كم���ا دع���وا "مجلس حق���وق اإلنس���ان التابع 
لألمم المتح���دة ومحكمة الجناي���ات الدولية 
والمنظم���ات الحقوقية إل���ى التحرك العاجل 
إلنقاذ حياة المهددي���ن باإلعدام وإنقاذ آالف 

المعتقلين من األحكام التعسفية".
وقضت محكمة جنايات القاهرة السبت بإعدام 
75 متهًم���ا بينهم قي���ادات بجماعة اإلخوان 

المسلمين، في قضية "فض اعتصام رابعة".

الجزائر: نـواب يـدعون إلـى تحـرك 
دولـي لوقـف »اإلعدامات« فـي مصـر

االستقالل/ وكاالت:
أكد مستشار مرشد الثورة اإليرانية للصناعات العسكرية العميد 
حس���ين دهقان أن ق���درات بالده الصاروخية ليس���ت للتفاوض، 
واعتبر أن الس���عودية "دول���ة غير مس���تقلة، وال تتمتع بقدرات 
سياسية واقتصادية وجغرافية كبيرة كي تشن حربًا على إيران".

وقال في مقابلة مع قناة "روس���يا اليوم" سيتم بثها الحقا، ونشر 
الموق���ع اإللكترون���ي للقناة بعض م���ا ورد فيها أم���س :"قدراتنا 
الصاروخية غير قابلة للتفاوض، ألنها قضية وجود أو عدم وجود، 
إنها مسألة هيبة وشرف واستقالل وثقة وطنية، ال يمكن الحوار 
بشأنها، وفي حال تصور األمريكيون أنه يمكنهم التفاوض معنا 
بشأنها، فهم متفائلون جدًا، وحساباتهم خاطئة ... لن نتفاوض 

حول منظومتنا الصاروخية تحت أي ظرف".
وأضاف :"نحن قادرون على تطوي���ر ما نمتلكه من صواريخ خالل 
فت���رة زمنية وجي���زة جدًا، ووفق���ًا للتهديدات الحالي���ة، قدراتنا 
الصاروخية كافية للمواجه���ة، لكن في حال تغيرت التهديدات 
وظه���رت حاجة للرد على تلك التهدي���دات، فلن يكون هناك أي 

عائق أمام زيادة مدى صواريخنا". 
وش���دد دهق���ان على أن هن���اك "فتنة كبي���رة تقوده���ا أمريكا 
و"إس���رائيل" والس���عودية في المنطقة". وأض���اف :"ال نعتقد أن 
األمريكيين أو اإلس���رائيليين قرروا خوض حرب مباشرة مع إيران، 
لكن يمكن أن يش���نوا عمليات عسكرية ضد حلفائنا تحت ذرائع 
أخرى في سورية والعراق، وهذا س���يكون له تداعياته، وكل قرار 

سيكون له ثمن، 
أما الس����عودية فهي دولة غير مس����تقلة، وال يمكنها اتخاذ 
القرار من تلقاء نفسها على مستوى المنطقة، وهي ال تتمتع 
بقدرات سياسية واقتصادية وجغرافية كبيرة كي تشن حربًا 

على إيران".

 االستقالل/ وكاالت:
كش���فت صحيفة نيويورك تايمز األميركي���ة أّن إدارة 
الرئيس دونالد ترامب، عقدت العام الماضي اجتماعات 
س���رية مع ضباط عس���كريين متمردين م���ن فنزويال، 
لمناقش���ة خطط من أجل اإلطاحة بالرئيس نيكوالس 
مادورو، وذلك وفقًا لمسؤولين أميركيين وقائد عسكري 

فنزويلي سابق شارك في المحادثات.
وقالت الصحيفة إن أحد القادة العسكريين الفنزويليين 
المشاركين في المحادثات السرية، موجود على قائمة 
العقوبات األميركية الخاصة بالمسؤولين الفاسدين في 

فنزويال.
وأوضحت أن المسؤولين األميركيين قرروا في النهاية 

عدم مس���اعدة القادة العس���كريين المتآمرين خشية 
فشل االنقالب، وتوقفت بذلك الخطط.

وأش���ارت الصحيفة في الوقت ذاته إلى أن اس���تعداد 
إدارة ترامب للقاء مرات عدة مع ضباط متمردين عازمين 

على إسقاط مادورو، يمكن أن يأتي بنتائج عكسية.
من جانبها قالت ماري كارمن أبونتي -التي كانت تتولى 
شؤون أميركا الالتينية في إدارة الرئيس السابق باراك 
أوباما- للصحيفة، إن الكش���ف عن المعلومات األخيرة 

سيكون له "وقع القنبلة" في المنطقة.
وكانت الخارجية األميركية قد فرضت في اآلونة األخيرة 
عقوبات اقتصادية ع���دة على إدارة الرئيس الفنزويلي 
م���ادورو، مما أدى إلى أزمة اقتصادية فجرت احتجاجات 

عنيفة. وعقب فوز مادورو باالنتخابات الرئاسية األخيرة 
التي جرت ي���وم 20 مايو/أيار الماض���ي، وصفت إدارة 

ترامب تلك االنتخابات بالمزورة.
وبعدما انفجرت طائرات مسّيرة محّملة بعبوات ناسفة 
قرب مادورو أثناء تجمع يوم 4 أغسطس/آب الماضي في 
كراكاس بحس���ب ما ذكرته الحكومة الفنزويلية، اتهم 
الرئيس الفنزويلي الواليات المتحدة وكولومبيا وأعداءه 
في الداخل بتنفيذ العملية. وفي أغسطس/آب 2017، 
ذك���رت تقارير إعالمي���ة أن ترامب طرح فك���رة اجتياح 
فنزويال عس���كريا. وف���ي الفترة ذاته���ا، أعلن الرئيس 
األميركي أنه لن يس���تبعد "الخيار العسكري" إلنهاء ما 

أسماه "الفوضى" في فنزويال.

مسؤول إيراني: قدراتنا 
الصاروخية غير قابلة للتفاوض

نيويورك تايمز: إدارة ترامب خططت لإلطاحة برئيس فنزويال

االستقالل/ وكاالت:
أّدى عارف علوي، أمس األحد، اليمين الدستورية رئيًسا لباكستان، ليصبح بذلك الرئيس 

ال� 13 للبالد، لفترة مدتها 5 سنوات.
وأدار كبير القضاة ميان ثاقب، مراس���م أداء القس���م الدستوري، في حفل أقيم بالقصر 
الرئاس���ي، بالعاصمة إس���الم أباد. وحضر مراس���م أداء اليمين، الرئيس السابق ممنون 
حس���ون، ورئيس الوزراء عمران خان، ورؤساء الجيش، والبحرية، والقوات الجوية، وحكام 
األقاليم، والوزراء، وكبار الش���خصيات األخرى. وفاز علوي، الذي تم ترش���يحه من الحزب 
الحاكم "حركة اإلنصاف"، في االنتخابات الرئاس���ية التي جرت الثالثاء الماضي، حسب 
لجنة االنتخابات. وصوت أعضاء البرلمان الباكستاني ومجالس األقاليم األربعة بالعاصمة 

إسالم أباد على اختيار رئيس البالد.
وحسب النتائج الرسمية، حصل علوي على 352 صوتا من أصل 660، شاركوا في العملية 
االنتخابية. وخاض علوي االنتخابات الرئاس���ية ضّد منافسيه؛ مرشح المعارضة، موالنا 
فض���ل الرحمن، رئيس مجلس العم���ل المتحد )تحالف أحزاب دينية(، ومرش���ح حزب 
الشعب الباكستاني اليساري، اعتزاز أحسن. وحصل فضل الرحمن على 184 صوتا، فيما 

نال "أحسن" 124 صوتا.

قوات من دول خمتلفة ت�سارك يف مناورات النجم ال�ساطع 2018

علوي يؤدي اليمين 
الدستورية رئيسًا لباكستان
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أعلن أنا المواطن/ نهاد محمود حسين السيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)958982142( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود سالم حمدان القرا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800236739( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ وسام صبحي خميس سرور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800351017( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ناهد محم���د عبدالرحمن عبدالنبي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900270117( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/منصور محمد حسين ابو شمالة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
900915513 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد عمر محمد الهمص
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410107239( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية:
بعد أن نجح راسمو السياسة اإلسرائيلية في 
ابتالع أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية، 
بحيث أصبحت فكرة الدولة الفلسطينية أمًرا 
الممتد  الواقع االس���تيطاني  متعذًرا بحكم 
على طول مس���احة الضفة، وفصل شمالها 
عن جنوبها عن وس���طها؛ تأتي فكرة الحل 
الكونفدرالي للخداع والتحايل لحل المعضلة 
الديمغرافي  العنص���ر  المتبقي���ة: معضلة 
للفلس���طينيين الباحثي���ن عن اس���تقالل. 
مقترح االتحاد الكونفدرالي يعتمد باألساس 
على المسار اإلسرائيلي - كما يقول تسيفي 
برئيل من "هآرتس" - ال���ذي يعرض إلحاق 
ما تبقى من الضفة المحتلة )بدون القدس( 
تح���ت الوصاي���ة األمنية األردني���ة، بحيث 
يكون األردن مس���ؤواًل عن حماي���ة الحدود 
بين إس���رائيل وبين الكونفدرالية، ويقضي 
التصور اإلسرائيلي المذكور بأن قطاع غزة لن 

يكون جزءًا من الكونفدرالية.
"فك���رة الكونفيدرالية ليس ش���يًئا جديًدا" 
كتبت س���يما كدمون ف���ي "يديعوت"، فمن 
كت���ب عنه���ا ألول مرة ه���و الل���واء احتياط 
غيورا آيالند ف���ي كانون الثاني 2010؛ بحث 
ُكت���ب لمرك���ز بيغ���ن - الس���ادات للبحوث 
االس���تراتيجية في جامعة "بار ايالن" تحت 
عن���وان "بدائ���ل إقليمي���ة لفك���رة دولتين 
للش���عبين". "الحل األول المقترح هنا" كتب 

آيالن���د "هو إقامة مملك���ة أردنية فيدرالية، 
ولها ث���الث دول: الضفة الش���رقية، الضفة 
الغربي���ة وغ���زة. ه���ذه ال���دول )أو الواليات 
بالمفهوم األمريكي( ستكون مثل بنسلفانيا 
أو نيوجيرسي، ستكون لها استقاللية كاملة 
في الشؤون الداخلية، وستكون لها ميزانية، 
مؤسس���ات حك���م، قوانين خاصة، ش���رطة 
وباقي رموز االستقالل، ولكن مثل بنسلفانيا 
ونيوجيرس���ي لن تكون لها مسؤوليات في 
موضوعْي���ن: السياس���ة الخارجي���ة وقوات 
الجيش. هذان المج���االن )كما في الواليات 
اإلدارة  بمس���ؤولية  س���يبقيان  المتح���دة( 

الفيدرالية في عمان".
يعتق���د آيالن���د ب���أن ه���ذا الح���ل أفضل 
للفلس���طينيين، ل���أردن وإلس���رائيل، من 
فالفضائ���ل  للش���عبين؛  الدولتي���ن  ح���ل 
للفلس���طينيين الذين يعيشون في الضفة 
وال يؤي���دون حماس واضحة، فلس���طينيون 
كث���ر مّمن يريدون أن ي���روا نهاية لالحتالل 
اإلسرائيلي سيفضلون هذا الحل الذي يحقق 
ذات التطلع على انتظار السالم اإلسرائيلي 
- الفلس���طيني المش���كوك بأن يأتي قريًبا. 
ويوضح آيالند "يفهم أولئك األشخاص بأنه 
إذا ما أقيمت دولة فلسطينية مستقلة تماًما، 
فستسيطر عليها حماس. ويفضل الكثيرون 
منه���م العيش تحت الحكم األردني على أن 
يعانوا من الطغي���ان الديني لحماس مثلما 

يحصل في غزة".
ويواصل آيالند بالقول "تحقيق حق العودة، 
والموافق����ة على نهاي����ة النزاع وما ش����ابه؛ 
س����يكون من األس����هل بكثير اقتسام هذا 
العبء العاطفي مع جهة سياس����ية عربية 
مثل األردن"، يفهم الفلس����طينيون أيًضا - 
كما يدعي - بأن بديل الدولتين للش����عبين 
سيجعلهم مواطني دولة صغيرة جًدا، غير 
قابلة للعيش، وس����تكون لها قيود قاسية 
ف����ي كل الموضوع األمن����ي، "من األفضل أن 
يك����ون الن����اس مواطنين متس����اويين في 
دول����ة محترمة وكبيرة يكون����ون فيها هم، 
الفلس����طينيون، األغلبية الديمقراطية" كما 

يشرح.
وعلى حد قول آيالند، ف���ي األردن يفهمون 
جي���دًا بأن���ه إذا قام���ت دولة فلس���طينية 
مس���تقبلية في الضفة، فإنها س���تقع في 
يد حم���اس، مثلم���ا حصل في غ���زة؛ وضع 
يك���ون فيه في دولة مج���اورة حكم لإلخوان 
المس���لمين، وبالنظر للح���دود الطويلة بين 
الدولتين والتهديد الموج���ود منذ اآلن من 
جانب االخوان المس���لمين في األردن؛ معناه 
بداية النهاية للمملكة الهاش���مية. ويكمل 
آيالند قائاًل "في الشرق األوسط، فإن الطريق 
الوحيد لضم���ان بقاء الحكم هو الس���يطرة 
األمنية الناجعة، وبالتالي فإن الطريق لمنع 
االضطراب ف���ي األردن - والذي يغذيه حكم 

حماس المستقبلي في الضفة - هو السيطرة 
العسكرية األردنية في هذه المنطقة".

وعن مزايا الحل إلسرائيل، فلم يعد الحديث 
يدور عن ش���عب فلسطيني تحت االحتالل، 
بل عن نزاع إقليمي بين دولتْين: إس���رائيل 
واألردن. الضغط الدولي الموجود اليوم على 
إسرائيل للتنازل في كل أمر سيتغير، كذلك 
يمكن لأردن أن يكون أكثر تنازاًل في بعض 

المواضيع، كالموضوع اإلقليمي مثاًل".
ويقول آيالند بأن كل هذا س���اري المفعول 
في كل م���ا يتعل���ق بالتركيب���ات األمنية، 
فإسرائيل ستطالب بتجريد الضفة الغربية، 
"في حالة الدولة الفلسطينية، يدور الحديث 
ع���ن تجنيد كل الدولة من الس���الح الثقيل؛ 
هذا مطلب من الصعب على شعب ما ينشد 
الحصول على االستقالل أن يقبل به. أما عند 
الحدي���ث عن اتفاق بين إس���رائيل واألردن، 
فالمطل���ب يبدو معق���وال  أكث���ر، كل ما هو 
مطلوب هو التخلص عن انتشار القوات في 
منطقة معينة )الضفة الغربية(، هذا مطلب 
س���يبدو لأردنيين معق���واًل بالضبط مثلما 
قبلت مصر في حينه المطلب اإلس���رائيلي، 
ووافقت على أال ينش���ر في مقدمة س���يناء 

قوات جيش ذات مغزى".
ويعتقد آيالند بأن الفضل األكبر هو موضوع 
الثقة، ف���ي حالة ح���ل الدولتين س���تكون 
إسرائيل مطالبة بالتنازل عن ذخائر ملموسة 

مقابل وعد فلسطيني بالحفاظ على الهدوء 
األمني، إلس���رائيل أسباب وجيهة للتخوف 
من وضع الخس���ارة المزدوجة: أن نتنازل عن 
كل المنطق���ة، وف���ي ذات الوقت ال تحصل 
على األمن، والمخاطرة ف���ي أال يكون الحكم 
الفلسطيني قادًرا أو راغًبا في توفير البضاعة 
تبدو كبير وملموس���ة؛ وه���ذا يختلف عند 
الحديث عن اتفاق سالم إسرائيلي - أردني. 
إسرائيل مطالبة بأن تأخذ مخاطر، ولكن هذه 
تشبه المخاطر التي أخذتها على عاتقها في 
1979، حين وقعت على اتفاق سالم مع مصر 

وتنازلت عن كل سيناء.
آيالند على وعي بأن إلس���رائيل أس���باب 
للتخوف من دولة فلس���طينية مستقلة، 
وذلك أيًضا ألن ضعفها البنيوي سيخلق 
عبًئا آخر على إس���رائيل، "فكل مش���اكل 
الدولة المس���تقبلية، مثل انعدام البنية 
التحتي���ة، النق���ص في أماك���ن العمل، 
االنقسام بين الضفة وقطاع غزة؛ ستقع 
عل���ى كاهل إس���رائيل. كما أن األس���رة 
الدولية تشير إلى أن من واجب إسرائيل 
أن تساعد الدولة الجديدة، وهذه ستكون 
مصلحة إس���رائيلية أيًضا. اليأس، الفقر 
واإلحباط في الدولة الفلسطينية ستبث 
بشكل سلبي علينا أيًضا، ولن يكون الحال 
ا من  كذلك ف���ي حال كانت الضف���ة جزًء

المملكة األردنية الكبرى".

الوطـن الكونفدرالي للخـالص مـن المعضلـة الديمغرافيـة
بـعد سلـب األرض

القدس المحتلة/ االستقالل:
أف���اد موق���ع "واال" العب���ري، أن 
"اإلس���رائيلي"،  ال���وزراء  رئيس 
بنيامي���ن نتنياهو، سيش���ارك 
الرئيس األميركي، دونالد ترمب، 
بالجلسة الخاصة لمجلس األمن 
الدول���ي، التي س���تعقد نهاية 
الش���هر الجاري والتي ستتركز 
حول تش���ديد العقوب���ات على 

إيران.
وبحس���ب الموقع العب���ري، فإن 
اهتمام���ه  يب���دي  نتنياه���و، 
بالمشاركة في الجلسة الخاصة 
لمجل���س األمن الدولي بش���أن 
إيران، والتي سيديرها الرئيس 

األميركي بنفسه.
ووفقًا للموقع العبري، تجري حاليًا 

مباحث���ات في البي���ت األبيض، 
من أجل مش���اركة نتنياهو في 

وإمكانية  والمناقش���ة،  الجلسة 
إلقاء خطاب خالل الجلسة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت صحيف���ة "معاريف" العبرية أمس األحد، إنه م���ن المتوقع خالل عطلة رأس 
السنة اليهودية أن يدخل سيناء نحو 30 ألف شخص ونحو 2500 سيارة عبر ممر 
معبر طابا الرابط بين مصر و"إس���رائيل". فيما تقدر هيئة مطارات "إسرائيل"-وفق 
الصحيفة- أن أكثر من 100 ألف مس���افر "إسرائيلي" سيمر عبر سيناء خالل عطلة 

األعياد اليهودية.
ومن���ذ بداية العام، زادت حركة المس���افرين اإلس���رائيليين الذين يعبرون المعبر 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى نحو 74٪، وفق الصحيفة.
وفي الس���ياق، فإن الس���لطات المصرية تفتح معبر رفح الواصل مع قطاع غزة في 
اآلونة األخيرة بش���كل شبه يومي؛ إال أن عدد المسافرين يتراوح يومًيا ما بين 200 
و400 مسافر ويغلق يومي الجمعة والسبت، فيما ينتظر اآلالف من القطاع السفر 
لحاجات إنس���انية ماسة، وفق وزارة الداخلية بغزة. يأتي ذلك في وقت فرضت فيه 
س���لطات االحتالل اإلسرائيلي إغالًقا ش���اماًل على الضفة الغربية المحتلة وأغلقت 
المعابر في قطاع غزة. وأعلنت سلطات االحتالل إغالق الضفة الغربية من منتصف 
ليل السبت-األحد )2018/9/8( وحتى منتصف ليل الثالثاء-األربعاء )2018/9/11(، 
فيما يس���مى عيد "رأس الس���نة اليهودية". كما أعلنت أنها ستفرض اإلغالق من 
منتصف لي���ل االثنين-الثالثاء )2018/9/17( وس���يتم رفعه ف���ي منتصف ليل 

األربعاء-الخميس )2018/9/19( بمناسبة حلول ما يسمى "يوم الغفران".
كما ستفرض س���لطات االحتالل بمناسبة حلول ما يس���مى "عيد العرش" االغالق 
من منتصف ليل السبت-األحد )2018/9/22( وحتى يوم االثنين األول من أكتوبر-

تشرين األول 2018.
وأش���ارت إلى أنها لن تفرض خالل جميع األعياد إغالق على المناطق الصناعية في 
منطقة الضفة الغربية. فيما سيسمح عبور الحاالت اإلنسانية والطبية واالستثنائية 
خالل فترة اإلغالق بناء  على موافقة ما يسمى منسق نشاطات الحكومة في المناطق.

االستقالل/ وكاالت:
شكك مس���ؤول عس���كري في جيش االحتالل 
"اإلس���رائيلي"، بجدوى الحرب ض���د قطاع غزة. 

مؤكًدا أن الحرب ليست الخيار األول.
وقال ما يس���مى بقائد المنطق���ة الجنوبية في 
جيش االحتالل، هيرتسي هليفي، "ال أرى كيف 
يغير احتالل غزة وانهيار حكم "حماس" الوضع 

عل���ى األرض، ال أعتقد أن هذا ه���و الخيار األول 
الذي سيتم تنفيذه".

ونقل���ت القناة العبرية الثانية عن هليفي قوله 
أم���س، إنه يعتقد بأنه لن يك���ون هناك هدوء 
تام في قطاع غزة خالل العقد القادم. مش���ككًا 

بإمكانية الهدوء في غزة.
وحول موقفه من اتفاق التهدئة بين "إسرائيل" 

وحماس، ص���رح: "إننا نس���تخدم قوتنا وردعنا 
إلفهام الجانب اآلخر أنه لن يكس���ب شيًئا من 
إرهابه". )االحتالل يطلق مصطلح اإلرهاب على 

المقاومة(.
وأردف: "حماس س���تجربنا من وقت آلخر، ليس 
علينا أن نخدع أنفسنا، غزة مكان لإلرهاب وبناء 

القدرات". وفق تعبيره.

نتنياهو يشارك ترمب جلسة مجلس األمن بشأن إيران

قائد عسكري »إسرائيلي« يشكك بجدوى الحرب ضد غزة

»معاريف«: آالف اإلسرائيليين سيدخلون 
سيناء بعطلة األعياد اليهودية
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ف���ي الحلقتين الماضيتين تحدث���ت عن ثالثة من 
مبادئ الحياة الزوجية، هي: )الزواج عالقة اجتماعية، 
واختالف رؤية الرجل والم���رأة للعالقات، واالعتراف 

بالخطأ(. اليوم سنستكمل بقية تلك المبادئ.
ل تبعات تصرفاتك مع زوجتك: رابعًا : تحمَّ

في الغالب تصرف زوجتك معك انعكاس لطبيعة 
تصرفك معها، فإن عاملتها بسوء ستعاملك بسوء 
ولن تدع منغصة إال وتأتيها؛ لتنغص حياتك وتكدر 
صف���وك وتعكر مزاجك، لكن لو كان س���لوكك طيًبا 
ل���ن تدع جميلة إال وتأتيها؛ لتوفر لك س���بل الراحة 

والعيش اآلمن. 
خامسًا : احتِو غضب زوجتك:

حين تنفج���ر زوجت���ك غاضبة، هي ف���ي الحقيقة 

تخبرك عن تصرف خاطئ أو تقصير قمت به، لكنها 
تخبرك به بطريقة الغضب والتجهم بداًل من الحوار 
والحديث الهادئ، لذلك عندم���ا تراها غاضبة راجع 

نفسك؛ لتعرف أين أخطأت؟ وأين قصرت؟.
أفضل طريق���ة الحتواء غضب زوجتك: اتركها تفرغ 
طاقته���ا الس���لبية؛ لتتخلص من ش���حنة الغضب 
الكامنة بداخله���ا؛ حتى تهدأ ثورتها وتخمد نارها. 
اضبط نفسك واحرص،  قدر اإلمكان، أثناء غضبها أال 
ترد على كل كلمة تقولها، أو تدفع كل اتهام توجهه 
لك، فهي تس���عى الستفزازك وتجعلك تستشيط 
غضًبا كما أغضبتها، فالزوجة وقت الغضب ربما تذكر 
لك مواقف س���يئة صغيرة منذ الخطب���ة، رغم أنك 
اعتذرت عنها مرات عدي���دة ، فال تالحقها على كل 

كلمة تقولها، وإال لن تطَو صفحة المشكلة أبًدا، وربما 
تمتد لمشكالت أكبر وأعقد، كذلك ال تتجاهلها وهي 
تتكل���م، فهي تعتبر ذلك إهان���ة لها. بعد أن تهدأ 
ثورتها اعتذر لها عن خطئ���ك أو تقصيرك، وعدها 

أال تعود ثانية.
قد يعتبر البعض أن تلك مثالية مبالغ فيها، وَمْن منا 
يس���تطيع ضبط نفسه وهو يسمع االتهامات وربما 
الش���تائم الموجهة له؟! أقول: إن لم تضبط نفسك، 
ودخلت في موجة غضب مقابلة لغضبها، تذكر أربعة 
أمور: أوال: أن يكون غضبك في محله ومسيطًرا عليه. 
ثانًيا: حافظ على ح���دود العالقة الطيبة مع زوجتك 
وال تتمادى في التلفظ بألفاظ سيئة ومهينة. ثالثًا: 
أال يصاحب غضبك أي ش���كل من أش���كال العنف 

الجس���دي، أخيًرا: اعلم أن الم���رأة تختلف عن الرجل 
وقت الغضب، فهي ال تستطيع أن تمرر الموقف كأن 
شيئًا لم يكن، فتجدها غضبانة، أو حزينة، أو تتمتم، 
أو تصرخ إن لم يكن عليك فعلى أوالدك، بينما الرجل 
يتصرف كأن ش���يئًا لم يكن وتس���ير أموره بشكل 

اعتيادي، فتظن أنك ال تهتم لها وال تقدر أمرها. 
سادسًا: أشبع حاجات زوجتك الغريزية:

يقول علم���اء االجتماع: »الطالق يب���دأ من الفراش«؛ 
علة ذلك أن أحد الزوجين، السيما الزوجة، تخجل من 
التعبير صراحة عن إش���باع حاجتها الغريزية أثناء 
المعاشرة الزوجية، فتنتهي العالقة دون إشباع تلك 
الحاجة، فتترك في نفس���ها أثرًا س���لبيًا، ما لم يكن 

الزوج متفهمًا لتلك الحاجة. 

االستقالل/ وكاالت:
يختلف طول قامة اإلنسان بحسب المجموعة البشرية التي ينتمي إليها، 
ويتوقف نمو العظام في الحاالت الطبيعية عند س����ن 18 عامًا، مما يعني 

أننا نصل إلى أقصى طول ممكن بهذا العمر.
وعلى الرغم من ذلك، يقول الباحثون، إن باإلمكان زيادة طول اإلنسان بعد 
س����ن 18، عبر بعض التمارين الرياضية، والتغيير في أنماط الحياة، لذلك 
يقدم موقع فايند هيلث تيبس، بعض الوسائل والنصائح لزيادة الطول 

بعد اكتمال النمو:
1- التمارين الرياضية

هناك بعض التمارين التي يمكن ممارستها بشكل يومي، وتساهم في 
زيادة طول اإلنسان، حتى بعد سن 18 عامًا، وفيما يلي بعضها:

رفع الحوض
هذا التمرين يس����تهدف عضالت العمود الفقري والبطن والفخذ والساق 
مما يساعدك على زيادة طولك عن طريق تحفيز النمو في هذه العضالت.

تمدد الكوبرا
ه����ذا التمرين يؤثر على عضالت العمود الفقري والرقبة والكتف، ويعمل 
على التخلص من التوتر في هذه العضالت ويقويها، وينصح به بش����دة 
هذا لزيادة الطول ألن الممارس����ة المنتظمة له����ذا التمرين تطيل الجزء 

العلوي من الجسم.
تمرين الطاولة

هذا التمرين ليس للمبتدئين ويجب أن يتم تحت إشراف خبير لمنع أية 
إصابة. وهذه الطريقة هي واحدة من أكثر الطرق فعالية لكس����ب الطول، 

ولتنفيذ هذا الوضع، عليك أن تجلس على األرض وتمد ساقيك أمامك.
تمرين الرافعة

ه����ذه الطريقة تزيد الفجوة بي����ن الفقرات، مما يؤدي إل����ى إطالة العمود 
الفق����ري وتقويته. كما تؤثر على عضالت الرقبة حيث تقع الغدة الدرقية. 

ويؤدي تمدد عضالت الرقبة إلى تحفيز هرمون النمو وإفرازه في الجسم.
2- السباحة

تمنحك السباحة تمريًنا كاماًل للجسم وتتطلب منك التمدد بشكل كبير 
مما يزيد طولك تدريجًيا، ولكن عليك ممارس����ة الس����باحة لفترات أطول 

للحصول على نتائج فعالة.
3- الركل

يزيد الركل من مرونة عضالت ساقك ولكنه تمرين خطير نوعًا ما، ويجعلك 
أكثر عرضة لإلصابة ، لذلك يجب أن تتم تحت إشراف مدرب خبير، ويجب 
أن تبدأ بالركالت القصيرة والبس����يطة، وعندما تتقن هذه التقنية بشكل 

صحيح، يمكنك االنتقال إلى الركالت القوية والعالية.
4- أثقال الكاحل

الوزن الزائد يجعل عضالت العمود الفقري والساق تعمل بجد أكثر ويحفز 
إطال����ة العظام والعض����الت. ابدأ دائًما بوزن أقل وبمج����رد أن تعتاد عليه، 
يمكنك زيادة األوزان. كما يحفز هذا التمرين جسمك على بذل المزيد من 

الطاقة عن طريق حرق رواسب الدهون لتحصل على قوام رشيق.
5- ركوب الدراجات

يس����تخدم هذا التمرين جميع العضالت الرئيسية في جسمك وخاصة 
األي����دي واألرجل، حيث تم����دد هذه العضالت وتتقل����ص وبالتالي تحفز 
عملية النمو في الجس����م، كما أن ركوب الدراجات يعزز التنسيق والتوازن 

في الجسم.
6- قفز الحبل

ه����ذا التمرين يؤثر على عمل القلب واألوعية الدموية في الجس����م، وفي 
نفس الوقت، يساعد على تتمدد العضالت وأربطة الجسم.

7- المشي
ه����ذا هو التمري����ن األكثر أمانًا م����ع الكثير من الفوائد، فعل����ى الرغم من 
أنه يؤثر ببطء على نمو جس����مك، إال أن المش����ي المنتظم لفترات طويلة 

يس����اعد في إنتاج هرمون النمو في الجسم، كما أنه يقلل من 
مستوى هرمون التوتر في الجسم مما يؤدي إلى تحسين 

األيض، لذلك يعمل جسمك بكفاءة، ويتم استخدام 
التغذية ف����ي عملية نمو الجس����م 

بداًل من تخزينها في ش����كل 
ترسبات دهنية.

8- األغذية الصحية
ال يمكن االعتماد فقط على 

التماري����ن الرياضية لزيادة 
الطول، ما ل����م تكن مدعومة 

بنظام غذائي صحي مناس����ب، 
فالجس����م بحاج����ة إل����ى البروتينات والكالس����يوم 

والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن األساسية، وهي 
ضروري����ة إلحداث التغييرات المطلوبة في جس����مك. كما 

أنها تساعد هرمونات النمو على العمل بشكل صحيح.
9- الراحة والنوم

ستفشل كل الجهود لزيادة طولك إذا لم تأخذ راحة كافية 
أو تنام بشكل جيد، ويجب أن تحصل على فترات منتظمة 
م����ن الراحة، ألن هذا سيس����مح لجس����مك بإص����الح الخلل 
واس����تعادة كمية الطاقة التي خسرها، لذا خصص بعض 

الوقت للراحة كلما شعرت بالتعب.
10- تمارين اليوغا

اليوغا هي شكل من أشكال التمارين القديمة التي تساعد 
في التخلص من اإلجهاد لدينا، وبالتالي تس����مح بتطور ونمو 
أجسامنا بشكل أفضل. إنها واحدة من أفضل الطرق وأكثرها 

فعالية لحياة سعيدة وصحية.

بسام محمدحتى تكون زوجًا ناجحًا 

االستقالل/ وكاالت:
أكدت نتائج دراس���ة جديدة أهمي���ة النوم للوقاية من 
الس���كري بعدما تبين أن قضاء ليلة واحدة بال نوم يزيد 
خطر تطّور المرض. وتس���لط دراسات عديدة في اآلونة 
األخيرة الض���وء على أهمية النوم للصحة، س���واء ألداء 
الذاك���رة، وتنقية الجس���م من الس���موم، أو للوقاية من 

أمراض التمثيل الغذائي مثل السكري والسمنة.
وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة توهو باليابان 
لم يكن واضحًا من الناحية العلمية سبب مقاومة الجسم 
لإلنس���ولين، وهل يرجع إلى: نوعي���ة الطعام، أو نقص 

النشاط البدني، أو نقص النوم؟
وأظهرت أبحاث الدراسة التي نشرت دورية "أمريكا 

جورن���ال أوف فيس���يولوجي" تقري���رًا عنه���ا أن 
تمضية ليل���ة كاملة بال نوم يزيد من 

خطر اإلصابة بالسكري وتحديدًا 
من عدم حساس���ية الجسم 

لألنس���ولين، أو ما ُيعرف بمقاومة الجس���م لألنسولين. 
وعندما تضعف حساس���ية الجس���م لألنسولين يقوم 
البنكرياس بإفراز المزيد منه، لكن تظل نس���بة السكر 

مرتفعة بالجسم.
ودعت نتائج الدراس���ة إلى الحصول على 6 ساعات من 

األقل لتقليل خطر السكري الن���وم كل ليلة على 
الجسم.ع���ن 

االستقالل/ وكاالت:
بعد تزاي���د االدمان على مواق���ع التواص���ل االجتماعي انطلقت 
حملة مقاطعة موس���عة لتلك المواقع، وتحرك عمالقة ش���بكات 
التواصل معلنين عن إجراءات وخصائص جديدة للحد من إدمان 

المستخدمين، الذي وصل إلى مستويات خطيرة تهدد الصحة.
وكانت الجمعية الملكية البريطانية أطلقت في األول من سبتمبر 
الجاري حملة لمقاطعة مواق���ع التواصل االجتماعي والتطبيقات 
الخاصة بها لمدة ش���هر، للتوعية بمخاطر إدمان هذه الشبكات، 

وانضم عشرات اآلالف إلى هذه الحملة.
 وجاءت الحملة على إثر تقرير نش���ر ع���ام 2017، وأظهر األضرار 
السلبية ل�”ش���بكات التواصل”، مثل القلق واالكتئاب واضطراب 

النوم وغيرها.

 وقال كل من فيس���بوك وإنستغرام وسناب ش���ات، إنهم بدأوا 
بالفعل في اختبار عدد من المزايا التي تتيح للمستخدمين مراقبة 

وتقييد الوقت الذي ينفقونه فيها.
 وتأتي إجراءات ش���بكات التواصل االجتماعي بشأن التطبيقات، 
بع���د أن أصبحت الهوات���ف الذكي���ة المصدر الرئيس���ي الذي 

يستخدمه الجمهور للتواصل مع اآلخرين.
 وأكد فيسبوك وإنستغرام إنهما يعمالن حاليًا على تجربة أدوات 
تضع حدًا زمنيًا للمستخدمين، وبانتهائها تظهر تنبيهات تدعو 
المستخدمين ألخذ “استراحة قصيرة”.  ويعمل إنستغرام على 
إضافة “تنبيه” يحمل اسم “أنت عالق” عندما يصل المستخدم 
إل���ى أس���فل تحديثات الصور في حس���ابه، من أج���ل دفعه إلى 

االبتعاد قليال، ويعمل “يوتيوب” على اختبار ميزة مماثلة.

الشركات الكبرى تتحرك ضد إدمان تطبيقاتها!

ليلة واحدة بال نوم تزيد
 فرص خطر اإلصابة بالسكري

كيــف تزيــد طولــك بعــد ســن 18 عامــًا؟
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االستقالل / عبدالله نصيف:
س���قط حامل اللقب "ش���باب خانيونس" أمام خدمات الشاطئ في فخ 
التعادل اإليجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس 
على ملعب اليرموك بغزة ، ضمن لقاءات األسبوع األول من بطولة الدوري 

الممتاز .
وافتتح النشامى التسجيل عبر العبه عبد الرحمن الحاج من ضربة جزاء، 

فيما عّدل للبحرية نجمه األسمراني سليمان العبيد.
وعلى ملعب بيت حانون ش���مال القطاع، نجح شباب جباليا في 
اقتن���اص ثالث نقاط ثمين���ة من أنياب بي���ت حانون األهلي، 

بهدف دون رد .
و جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق العب الثوار محمد الملفوح.

االستقالل/ وكاالت:
أكد فرناندو س���انتوس، مدرب منتخب البرتغال، أن 
فريقه يسعى لحصد النقاط الثالث أمام إيطاليا، في 
المباراة التي تجمعهما الي���وم االثنين بدوري األمم 

األوروبية.
وقال س���انتوس، في المؤتم���ر الصحفي التقديمي 
للمباراة: "من الواضح أنهما مباراتان مختلفتان، على 
الرغم م���ن أنهما أمام منتخبي���ن عظيمين. كرواتيا 
وصيفة كأس العالم، وإيطاليا فازت بالكأس 4 مرات".

وأضاف بحس���ب موقع "فوتبول إيطاليا": "صحيح أن 
مباراة كرواتيا كانت ودي���ة، ولكن أمام إيطاليا نحن 
نلعب للنق���اط الثالث وآم���ل أن يتمكن فريقي من 

الوصول إلى المستوى المطلوب".
وتابع :"نحن بحاجة للتحس���ن، لكن الالعبين لديهم 
الكثير من الثقة والجودة ويعملون بجد، لذلك أتوقع 

أداء رائعًا".

وأردف "في الوقت نفس���ه نع���رف أن إيطاليا لديها 
نوعية جيدة، ودافع لالنتقام، بس���بب فش���لهم في 

التأهل إلى كأس العالم 2018".
وأكمل "أعجب���ت بجورجيني���و وكل العبي المنتخب 
اإليطالي. بعد خروج بالوتيلي قاموا بتغيير أس���لوب 

." لعبهم قليالاً
واس���تطرد "س���يتعين علينا التركي���ز على كيفية 
التعامل معه���م كمجموعة وليس أف���رادا. نأمل أن 
نستفيد من ميزة اللعب في ملعبنا وأمام جماهيرنا".

ا بديناميكي���ات الفريق وأود  وواصل "كن���ت مهتماً
أن أق���ول إنني ال أتوقع الكثير م���ن التغييرات على 

التشكيلة".
ا س���ئل ع���ن عدم تس���جيل قائ���د منتخبه،  وأخيراً
كريس���تيانو رونال���دو، م���ع يوفنتوس حت���ى اآلن، 
فأجاب: "انتظر قليالاً وسوف ترى عدد األهداف التي 

سيسجلها رونالدو".

االستقالل/ وكاالت:
ا خارج  ا ثميناً انت����زع منتخب تون����س ف����وزاً
قواعده، على حساب سوازيالند، بنتيجة )2-

0(، مساء أمس األحد، لحساب الجولة الثانية 
من تصفي����ات بطولة إفريقي����ا )الكاميرون 

.)2019
وس����جل هدفي المنتخب التونس����ي، طه 

ياسين الخنيسي  ونعيم السليتي.

وبذلك، حقق نس����ور قرطاج أول فوز، تحت 
قي����ادة الم����درب الجديد، ف����وزي البنزرتي، 
ليس����تعيد المنتخ����ب التونس����ي صدارة 
المجموعة العاش����رة ، برصيد 6 نقاط ، أمام 

مصر صاحبة الوصافة ب�3 نقاط.
وباتت سوازيالند في المركز الثالث، بنقطة 
واحدة، بفارق األهداف أمام النيجر، متذيلة 

الترتيب .

غزة/ محمد العقاد:
أكد العب خط وسط نادي الصداقة عبد الرحمن المنايعة 
أن الفريق على اس����تعداد تام لبطول����ة الدوري الممتاز 

الموسم الجديد 2019/2018.
وقال المنايعة ل��� "االستقالل": " نسعى للظهور بشكل 
قوي في أولى مبارياتنا بالدوري الممتاز أمام شباب رفح 
على أمل الحصول عل����ى أول ثالث نقاط، والدخول بقوة 

في المنافسة على لقب الدوري الممتاز".  
وتابع: الهدف األساس����ي للمنظومة هو الحصول على 
لقب ال����دوري، وجمع أكب����ر قدر ممكن م����ن النقاط في 

البداية، مشيرًا إلى أن المنافسة ستكون صعبة وشرسة، 
ولكن سنقاتل حتى الرمق األخير، للحصول على النقاط 

الثالث".
وبي����ن المنايع����ة أن جمي����ع الالعبي����ن متحمس����ين 
ومستعدين بشكل قوي للمنافسة على بطولة الدوري، 
مضيفا" استفدنا من البطولة التنشيطية، وتعرفنا على 
نقاط القوة والضعف واألخطاء الموجودة عند الالعبين 

تم معالجتها بشكل كامل".
يذكر أن القرعة أوقعت الصداقة في مواجهة نارية ضد 

فريق شباب رفح، اليوم االثنين ، على ملعب فلسطين.

املنايعة: ن�سعى لبداية قوية يف الدوري لتحقيق اللقب 

مدرب الربتغال 
يحفز رونالدو .. 

ويخ�سى انتقام 
اإيطاليا

تون�س ت�ستعيد ال�سدارة من 
م�سر بفوز �سهل على �سوازيالند

حامل اللقب يتعرث اأمام البحرية
 و ثوار ال�سمال يخطف احلوانني
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م����ا أدى إل����ى إصابته وبقي ينزف ف����ي المكان دون أن تس����مح لمركبات 
اإلس����عاف من الوصول إلي����ه وإنقاذ حياته، قب����ل أن تعتقله وُيعلن عن 

استشهاده في وقت الحق.
بدوره قال بيان لجيش االحتالل: »إن الجنود رصدوا شاًبا اقترب من السياج 
األمني على حدود قطاع غزة فقاموا بإطالق النار عليه مما أسفر عن إصابته، 

وتم نقله لتلقي العالج وفي وقت الحق توفي متأثًرا بجراحه«.
وأشار ذات البيان أنه تم رصد 3 شبان حاولوا اجتياز السياج األمني شرق 

مخيم البريج وسط القطاع، قبل أن يتم اعتقالهم ونقلهم للتحقيق.
وباستش����هاد الش����اب ترتفع حصيلة الش����هداء برصاص االحتالل في 
المناطق الحدودية الشرقية من قطاع غزة، منذ الثالثين من آذار الماضي 

إلى 175 شهيدًا، وإصابة 19600 آخرين بجراح متفاوتة.
وف����ي تطور الحق، ذكر موقع »والال« العبري أن إحدى اآلليات العس����كرية 
للجيش اإلس����رائيلي تعرضت مس����اء أمس إلطالق نار من قبل مقاومين 
فلسطينيين ش����مال غرب قطاع غزة، فيما ُأسقطت عبوة ناسفة صغيرة 

على قوة جنوب القطاع.
وبحس����ب ما أورد الموقع فقد تم إطالق النار تجاه آلية هندس����ية تابعة 
للجيش اإلسرائيلي قرب موقع »زيكيم« العسكري شمال القطاع، مشيًرا 

إلى عدم وقوع إصابات.
في حين ذكر موقع »0404« المقرب من جيش االحتالل، أن عبوة ناس����فة 
صغيرة انفجرت قرب قوة من الجيش جنوب القطاع ربطت في بالون طائر 

وًأسقطت على القوة.
ولفت إلى أن انفجار العبوة لم يسفر عن وقوع إصابات، فيما لحقت أضرار 

مادية في القوة.
وكان محللون إس����رائيليون توقعوا خالل األيام الماضية حدوث تطورات 
ميدانية في قطاع غزة في ضوء عدم نجاح االتصاالت غير المباش����رة بين 

المقاومة الفلسطينية واالحتالل إلبرام تهدئة.

وأض���اف أب���و ظريفة ف���ي حديث خ���اص لوكالة 
»ش���هاب« مس���اء أمس، أن مباحثات تثبيت وقف 
إطالق النار تراوح مكانها بس���بب موقف الس���لطة 
واالحتالل والواليات المتح���دة، حيث إن كل طرف 

يريد أن يخدم أجنداته الخاصة.
وتابع: »الس���لطة تري���د المصالحة ث���م التهدئة، 
و«إسرائيل« ليس���ت موافقة على مطالب الفصائل 
وتقول إنها لن تقدم أكثر من تحسينات لقطاع غزة، 
وأمري���كا تريد تهدئة بما يدفع نحو صفقة القرن«. 
وأوضح أبو ظريفة أن الموقف الفلسطيني إذا أوقف 

التناقض بين المصالحة والتهدئة فإنه يمكن فتح 
الطري���ق أمام إمكانية تجاوز الموقف اإلس���رائيلي 
واألمريك���ي. وحول ملف المصالحة، قال أبو ظريفة: 
»إن المصالحة مجمدة ألن رد حركة فتح على الورقة 
المصرية ال يخلق أفقا لتحقيق المصالحة«، مطالبا 

بالضغط الشعبي والفصائلي لتسريع المصالحة.
وأضاف: »إبقاء اإلج���راءات العقابية على قطاع غزة 
والتهديد بفرض عقوبات جديدة وربط رفع الحصار 
بالمصالحة واإلصرار على التمكين من قبل السلطة 

تزيد من التعقيدات وتسد أي أفق للمصالحة«.

ف���ي القاهرة. وأضاف الحاج ف���ي حديث خاص لوكالة 
»ش���هاب« مس���اء أمس، أن وف���د الجبهة س���يتوجه 
غدًا )الي���وم( للقاهرة للق���اء المس���ؤولين المصريين 
للمطالبة ببذل المزيد م���ن الجهود من أجل المصالحة 

الفلسطينية وإكمال الحوار الوطني.
وتاب���ع: »أن الوضع االقتصادي الس���يئ في قطاع غزة 
يس���تدعي القيام بمهمات حثيثة من أجل التخفيف 
عن أبناء ش���عبنا في القطاع«، مؤكدًا على أن المصالحة 
الفلس���طينية ه���ي المدخل لحل مش���اكل الش���عب 
الفلسطيني. وشدد الحاج على ضرورة عقد لقاء مشترك 
يجمع الفصائل الفلس���طينية، داعيًا رئيس الس���لطة 
محم���ود عباس لدع���وة اإلطار القي���ادي المؤقت وعقد 

مجلس وطني توحيدي في الخارج.
وجدد تأكيده على أن وفد الجبهة أكد في لقاء مع حركة 
فت���ح على أهمية رفع كل اإلجراءات العقابية عن قطاع 
غزة، وقال: »نطالب السلطة بتمكين صمود أبناء شعبنا 
ورف���ع كافة اإلجراءات العقابية ع���ن قطاع غزة وتوفير 
إمكانيات وموازنات خاص���ة للعمل والصحة والتعليم 
والشؤون االجتماعية في غزة«. وأشار الى أن وفد جبهته 
سيبحث سبل تخفيف الحصار عن قطاع غزة وتيسير 
س���فر وعودة س���كانه عبر معبر رفح مع المس���ؤولين 
المصريين، الفتًا إلى أن وفد الجبهة سيزور دمشق في 
جولة خارجية وستعقد الجبهة اجتماعا قياديا مركزيا، 

كما سيعقد لقاء مع األمناء العامين للفصائل.

بلدية بيت الهيا تنتهي 
من تركيب أبراج إنقاذ 

على شاطئ البحر

المفتي: الثالثاء األول 
من محرم للعام 1440هـ

الصحة: عيادة »الخان 
األحمر« ستعمل على 

مدار الساعة 

األوقاف تفتح باب تجديد تأهيل شركات الحج والعمرة

الحمدالله يهنئ وزير المالية 
اإلسرائيلي بالعام العبري الجديد

دعوات لمقاطعة األغنية 
األوروبية العام المقبل 

والسبب »إسرائيل«

سوريا:  بدء إزالة ركام مخيم اليرموك المدمر

بيت الهيا/ االستقالل:
انتهت بلدية بيت الهيا من تركيب أبراج اإلنقاذ البحري عدد )5( على ش���اطئ 
بح���ر بيت الهيا وذلك بتمويل من جمعية قطر الخيرية وبتنس���يق من وزارة 
الحكم المحلي. وقدم عاطف السلطان مسؤول ملف اإلنقاذ البحري في البلدية، 
الش���كر للمسئولين في جمعية قطر الخيرية على دعمهم الكريم، كما توجه 
بالش���كر للمهندس محمد أبو حلوب مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، 

على تنفيذ مشروع أبراج اإلنقاذ.
وأكد الس���لطان على ضرورة هذه األبراج للحفاظ على أرواح المواطنين وتوفير 
االطمئنان لهم خالل استجمامهم، مناش���دًا المواطنين للحفاظ على األبراج، 
مطالبًا اآلباء بضرورة مراقبة أبنائهم خالل تواجدهم على الشاطئ للحفاظ على 

حياتهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعل���ن المفتي الع���ام للقدس والديار الفلس���طينية، رئي���س مجلس اإلفتاء 
األعلى، الشيخ محمد حسين، أن يوم غد االثنين هو المتمم لشهر ذي الحجة 

لعام1439ه�، ويوم الثالثاء هو غرة شهر محرم لعام1440ه��.
وذكر المفتي حس���ين أن يومي تاس���وعاء وعاش���وراء يوافقان يومي األربعاء 
والخميس19و20 أيلول الجاري، س���ائال الله العلي القدير أن يجعل هذا العام 

الهجري الجديد عام خير وعز ونصر لشعبنا الفلسطيني وألمتنا اإلسالمية.

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الصحة، أن العي���ادة الصحية في تجمع الخ���ان األحمر المهدد 

بالهدم شرق العاصمة القدس، ستعمل على مدار الساعة تحسبًا ألي طارئ.
وأضاف���ت الوزارة في بيان صحفي، أمس األحد، أنه بتعليمات من وزير الصحة 
جواد ع���واد فقد تم تمدير العمل في عيادة الخ���ان األحمر لتصبح على مدار 
الساعة، إضافة إلى مديرية صحة أريحا، ومديرية صحة القدس، ورفع الجهوزية 

في مستشفى أريحا الحكومي تحسبًا ألي طارئ.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة االوقاف والشؤون الدينية أمس 
األحد، عن فتح باب تجديد تأهيل ش���ركات 
الحج والعمرة اعتباًرا يومي األربعاء والخميس 

المقبلين.
ودعا وزير االوقاف والش���ؤون الدينية الشيخ 
يوس���ف ادعيس ف���ي بيان صحف���ي جميع 
الش���ركات الراغبة باالس���تمرار ف���ي عملها 
إلى البدء بتجديد تأهله���ا للعمل في مجال 
الحج والعمرة لهذا الموس���م وفق الش���روط 

والمتطلبات التي وضعتها الوزارة.

وأكد ادعيس أن وزارت���ه فتحت باب تجديد 
تأهيل شركات الحج والعمرة التي عملت وتم 
تأهيلها منذ موس���م 2016 مبكًرا، ليتسنى 
ترتي���ب جميع إج���راءات س���فر المعتمرين 
بنجاح، وبما يضمن تنفيذ جميع التعليمات 

المنظمة لموسم الحج والعمرة.
وأضاف »سيتم المتابعة واإلشراف على سير 
عمل الشركات أواًل بأول من أجل ضمان تنفيذ 

الشروط التي وضعتها الوزارة«.
وح���ذر الوزي���ر ادعي���س »م���ن الوق���وع في 
المخالف���ات حرًصا على حق���وق المعتمرين 

وراحة الحجاج«.
بدوره، قال وكيل وزارة االوقاف حسام أبو الرب 
»إن اإلدارة العامة للح���ج والعمرة تتابع عمل 
شركات الحج والعمرة من خالل طواقم الوزارة 
وتدعو كافة المواطنين الراغبين بأداء العمرة 
إل���ى التعامل فق���ط مع الش���ركات المؤهلة 

والمرخصة من قبل وزارة األوقاف«.
وأش���ار إلى ض���رورة توقيع الح���اج عقًدا مع 
الش���ركة التي يس���جل لديه���ا حفاًظا على 
حقوقه في الحصول عل���ى الخدمة المطلوبة 

والمتفق عليها.

ا�شت�شهاد �شاب .. .. مباحثات  "الدميقراطبة": 

.. الإجراءات  "ال�شعبية": 

رام الله/ االستقالل:
قال���ت القناة "12" العبرية أم���س، إن رئيس الوزراء 
الفلس���طيني رامي الحم���د الله هنأ وزي���ر المالية 

اإلسرائيلي موشيه كحلون بالعام العبري الجديد.
وأش���ارت القناة العبرية أن الطرفين يحافظان على 

اتصال دائم.
وتوقع���ت أن يجتمع الحمد الل���ه بكحلون في مقر 
المقاطع���ة برام الله بعد إجازة رأس العام مباش���رة، 
وس���يتوجهان لحضور قمة وزراء المالية في نهاية 

يناير من العام القادم في دافوس بسويسرا.
واس���تقبل رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود 

عباس يوم األحد الماضي وفدًا من حركة "الس���الم 
اآلن" اإلسرائيلية، ضم سكرتير عام الحركة شاكيد 
م���وراغ، وعضوي الكنيس���ت موس���ى راز عن حزب 
ميريت���س، وعن المعس���كر الصهيوني كس���ينيا 

سفيتلوفا، ونشطاء من حزب الليكود.
ونق���ل موقع "قضاي���ا مركزية" العب���ري عن أعضاء 
وفد حركة "الس���الم اآلن" اإلس���رائيلية الذي التقى 
الرئيس محمود عباس بمكتبه ب���رام الله أن األخير 
أبلغهم أن���ه يعقد لقاءات مع رئي���س جهاز األمن 
العام اإلس���رائيلي )الشاباك( نداف أرغمان لغايات 
التنسيق األمني على الرغم من القطيعة السياسية.

االستقالل/ وكااالت:
بدأ فعلًيا أمس األحد إزالة الركام من ش���وارع مخيم 
اليرموك لالجئين الفلس���طينيين بسوريا تمهيًدا 

إلعادة إعادة إعمار المخيم المنكوب.
وقال الناش���ط الصحفي داخل المخي���م وليد عبد 
الرحيم: »إنه تم البدء فعلًيا بإزالة الركام من المخيم، 

وهناك حالة تفاؤل عام على مداخله«.
وتأتي عملية إزالة ركام المخيم بعد حملة عسكرية 
كبيرة ش���نها الجيش السوري ضد مسلحي تنظيم 

داعش في المخيم منذ 19 أبريل المنصرم.
وأدت الحمل���ة العس���كرية الستش���هاد 33 مدنًيا 

فلس���طينًيا وعش���رات الجرحى وألحقت دماًرا كبيًرا 
في مباني وممتلكات الالجئين وصلت إلى أكثر من 

.%80
وكان عدد من مسؤولي الفصائل الفلسطينية وعلى 
رأس���هم طالل ناجي األمين العام المساعد للجبهة 
الشعبية لتحرير فلس���طين - القيادة العامة، وعلي 
مصطف���ى المدير الع���ام للهيئ���ة العامة لالجئين 
الفلس���طينيين الع���رب، وعدد من الش���خصيات 
والمهندس���ين والمقاولي���ن والمتعهدين، عقدوا 
اجتماًعا في مقر السفارة الفلسطينية بدمشق يوم 

السبت لبحث بدء عملية إزالة ركام المخيم.

 تحويــل أسيــر 
لالعتقال اإلداري 
قبيل اإلفراج عنه

القدس المحتلة/ االستقالل:
س���لمت مخابرات االحت���الل أمس األحد 
األس���ير أحمد محمود عالونة )23 عامًا( 
من بلدة جبع جنوب مدينة جنين شمال 
الضف���ة الغربية المحتلة ق���رار تحويله 

لالعتقال اإلداري قبيل اإلفراج عنه.
وقالت مصادر محلية لمراسلنا إن األسير 
عالون���ة أتم الي���وم كام���ل محكوميته 
البالغة تسعة أشهر وكان ينتظر اإلفراج 
عن���ه اليوم لكنه فوجئ بتس���ليمه قرار 

تحويله لالعتقال اإلداري.
وأشارت المصادر إلى أن عائلته أصيبت 
بخيبة األمل حي���ث توقعت اإلفراج عنه 
بش���كل اعتي���ادي حيث يقبع بس���جن 

جلبوع.

االستقالل/ وكاالت:
نشر أكثر من مئة فنان، معظمهم من أوروبا، رسالة بصحيفة غارديان 
البريطانية تدعو إلى مقاطعة مس���ابقة األغنية األوروبية التي ستقام 
العام القادم في "إس���رائيل"، ومن الذين وقعوا الرس���الة هناك ستة 
فنانون إس���رائيليون. وكتبت صحيفة "إس���رائيل اليوم" في عددها 
الص���ادر أمس أن مقاطعة "إس���رائيل" وصلت إلى المس���ابقة الفنية، 
مش���يرة إلى أن الرسالة طالبت بإلغاء المس���ابقة كلها ونقلها إلى بلد 

يوجد فيه توثيق أفضل لحقوق اإلنسان.
كما جاء في الرسالة "نحن فنانون من أوروبا وأماكن أخرى، ندعم الطلب 
المؤثر للفنانين الفلسطينيين بمقاطعة مس���ابقة األغنية األوروبية 

لعام 2019 التي ستعقد في إسرائيل".
وقال الفنانون في رسالتهم إنه طالما لم يتمتع الفلسطينيون بالحرية 
والعدالة والمس���اواة في الحقوق، "ُيحظر ممارسة العمل كالمعتاد مع 

دولة تنتهك حقوقهم األساسية".
وأضاف���وا أن���ه ف���ي 14 مايو/أيار في الي���وم التالي ال���ذي فازت فيه 
"إس���رائيل" بمس���ابقة األورفيزيون األخيرة، قتل الجيش اإلسرائيلي 
62 متظاهرا فلسطينيا غير مسلح في غزة، بينهم ستة أطفال، وجرح 
المئ���ات، وأصيب غالبيتهم بالنيران الحية، في إش���ارة إلى اعتداءات 

جيش االحتالل على مسيرات العودة وكسر الحصار.
وذكروا أن منظمة العفو الدولية دانت سياس���ة "إسرائيل" في إطالق 
النار بهدف القتل أو التس���بب بإعاقة، كم���ا وصفت منظمات حقوق 

اإلنسان عمليات القتل بأنها غير قانونية ومدروسة.
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م����ا أدى إل����ى إصابته وبقي ينزف ف����ي المكان دون أن تس����مح لمركبات 
اإلس����عاف من الوصول إلي����ه وإنقاذ حياته، قب����ل أن تعتقله وُيعلن عن 

استشهاده في وقت الحق.
بدوره قال بيان لجيش االحتالل: »إن الجنود رصدوا شاًبا اقترب من السياج 
األمني على حدود قطاع غزة فقاموا بإطالق النار عليه مما أسفر عن إصابته، 

وتم نقله لتلقي العالج وفي وقت الحق توفي متأثًرا بجراحه«.
وأشار ذات البيان أنه تم رصد 3 شبان حاولوا اجتياز السياج األمني شرق 

مخيم البريج وسط القطاع، قبل أن يتم اعتقالهم ونقلهم للتحقيق.
وباستش����هاد الش����اب ترتفع حصيلة الش����هداء برصاص االحتالل في 
المناطق الحدودية الشرقية من قطاع غزة، منذ الثالثين من آذار الماضي 

إلى 175 شهيدًا، وإصابة 19600 آخرين بجراح متفاوتة.
وف����ي تطور الحق، ذكر موقع »والال« العبري أن إحدى اآلليات العس����كرية 
للجيش اإلس����رائيلي تعرضت مس����اء أمس إلطالق نار من قبل مقاومين 
فلسطينيين ش����مال غرب قطاع غزة، فيما ُأسقطت عبوة ناسفة صغيرة 

على قوة جنوب القطاع.
وبحس����ب ما أورد الموقع فقد تم إطالق النار تجاه آلية هندس����ية تابعة 
للجيش اإلسرائيلي قرب موقع »زيكيم« العسكري شمال القطاع، مشيًرا 

إلى عدم وقوع إصابات.
في حين ذكر موقع »0404« المقرب من جيش االحتالل، أن عبوة ناس����فة 
صغيرة انفجرت قرب قوة من الجيش جنوب القطاع ربطت في بالون طائر 

وًأسقطت على القوة.
ولفت إلى أن انفجار العبوة لم يسفر عن وقوع إصابات، فيما لحقت أضرار 

مادية في القوة.
وكان محللون إس����رائيليون توقعوا خالل األيام الماضية حدوث تطورات 
ميدانية في قطاع غزة في ضوء عدم نجاح االتصاالت غير المباش����رة بين 

المقاومة الفلسطينية واالحتالل إلبرام تهدئة.

وأض���اف أب���و ظريفة ف���ي حديث خ���اص لوكالة 
»ش���هاب« مس���اء أمس، أن مباحثات تثبيت وقف 
إطالق النار تراوح مكانها بس���بب موقف الس���لطة 
واالحتالل والواليات المتح���دة، حيث إن كل طرف 

يريد أن يخدم أجنداته الخاصة.
وتابع: »الس���لطة تري���د المصالحة ث���م التهدئة، 
و«إسرائيل« ليس���ت موافقة على مطالب الفصائل 
وتقول إنها لن تقدم أكثر من تحسينات لقطاع غزة، 
وأمري���كا تريد تهدئة بما يدفع نحو صفقة القرن«. 
وأوضح أبو ظريفة أن الموقف الفلسطيني إذا أوقف 

التناقض بين المصالحة والتهدئة فإنه يمكن فتح 
الطري���ق أمام إمكانية تجاوز الموقف اإلس���رائيلي 
واألمريك���ي. وحول ملف المصالحة، قال أبو ظريفة: 
»إن المصالحة مجمدة ألن رد حركة فتح على الورقة 
المصرية ال يخلق أفقا لتحقيق المصالحة«، مطالبا 

بالضغط الشعبي والفصائلي لتسريع المصالحة.
وأضاف: »إبقاء اإلج���راءات العقابية على قطاع غزة 
والتهديد بفرض عقوبات جديدة وربط رفع الحصار 
بالمصالحة واإلصرار على التمكين من قبل السلطة 

تزيد من التعقيدات وتسد أي أفق للمصالحة«.

ف���ي القاهرة. وأضاف الحاج ف���ي حديث خاص لوكالة 
»ش���هاب« مس���اء أمس، أن وف���د الجبهة س���يتوجه 
غدًا )الي���وم( للقاهرة للق���اء المس���ؤولين المصريين 
للمطالبة ببذل المزيد م���ن الجهود من أجل المصالحة 

الفلسطينية وإكمال الحوار الوطني.
وتاب���ع: »أن الوضع االقتصادي الس���يئ في قطاع غزة 
يس���تدعي القيام بمهمات حثيثة من أجل التخفيف 
عن أبناء ش���عبنا في القطاع«، مؤكدًا على أن المصالحة 
الفلس���طينية ه���ي المدخل لحل مش���اكل الش���عب 
الفلسطيني. وشدد الحاج على ضرورة عقد لقاء مشترك 
يجمع الفصائل الفلس���طينية، داعيًا رئيس الس���لطة 
محم���ود عباس لدع���وة اإلطار القي���ادي المؤقت وعقد 

مجلس وطني توحيدي في الخارج.
وجدد تأكيده على أن وفد الجبهة أكد في لقاء مع حركة 
فت���ح على أهمية رفع كل اإلجراءات العقابية عن قطاع 
غزة، وقال: »نطالب السلطة بتمكين صمود أبناء شعبنا 
ورف���ع كافة اإلجراءات العقابية ع���ن قطاع غزة وتوفير 
إمكانيات وموازنات خاص���ة للعمل والصحة والتعليم 
والشؤون االجتماعية في غزة«. وأشار الى أن وفد جبهته 
سيبحث سبل تخفيف الحصار عن قطاع غزة وتيسير 
س���فر وعودة س���كانه عبر معبر رفح مع المس���ؤولين 
المصريين، الفتًا إلى أن وفد الجبهة سيزور دمشق في 
جولة خارجية وستعقد الجبهة اجتماعا قياديا مركزيا، 

كما سيعقد لقاء مع األمناء العامين للفصائل.

بلدية بيت الهيا تنتهي 
من تركيب أبراج إنقاذ 

على شاطئ البحر

المفتي: الثالثاء األول 
من محرم للعام 1440هـ

الصحة: عيادة »الخان 
األحمر« ستعمل على 

مدار الساعة 

األوقاف تفتح باب تجديد تأهيل شركات الحج والعمرة

الحمدالله يهنئ وزير المالية 
اإلسرائيلي بالعام العبري الجديد

دعوات لمقاطعة األغنية 
األوروبية العام المقبل 

والسبب »إسرائيل«

سوريا:  بدء إزالة ركام مخيم اليرموك المدمر

بيت الهيا/ االستقالل:
انتهت بلدية بيت الهيا من تركيب أبراج اإلنقاذ البحري عدد )5( على ش���اطئ 
بح���ر بيت الهيا وذلك بتمويل من جمعية قطر الخيرية وبتنس���يق من وزارة 
الحكم المحلي. وقدم عاطف السلطان مسؤول ملف اإلنقاذ البحري في البلدية، 
الش���كر للمسئولين في جمعية قطر الخيرية على دعمهم الكريم، كما توجه 
بالش���كر للمهندس محمد أبو حلوب مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، 

على تنفيذ مشروع أبراج اإلنقاذ.
وأكد الس���لطان على ضرورة هذه األبراج للحفاظ على أرواح المواطنين وتوفير 
االطمئنان لهم خالل استجمامهم، مناش���دًا المواطنين للحفاظ على األبراج، 
مطالبًا اآلباء بضرورة مراقبة أبنائهم خالل تواجدهم على الشاطئ للحفاظ على 

حياتهم.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعل���ن المفتي الع���ام للقدس والديار الفلس���طينية، رئي���س مجلس اإلفتاء 
األعلى، الشيخ محمد حسين، أن يوم غد االثنين هو المتمم لشهر ذي الحجة 

لعام1439ه�، ويوم الثالثاء هو غرة شهر محرم لعام1440ه��.
وذكر المفتي حس���ين أن يومي تاس���وعاء وعاش���وراء يوافقان يومي األربعاء 
والخميس19و20 أيلول الجاري، س���ائال الله العلي القدير أن يجعل هذا العام 

الهجري الجديد عام خير وعز ونصر لشعبنا الفلسطيني وألمتنا اإلسالمية.

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة الصحة، أن العي���ادة الصحية في تجمع الخ���ان األحمر المهدد 

بالهدم شرق العاصمة القدس، ستعمل على مدار الساعة تحسبًا ألي طارئ.
وأضاف���ت الوزارة في بيان صحفي، أمس األحد، أنه بتعليمات من وزير الصحة 
جواد ع���واد فقد تم تمدير العمل في عيادة الخ���ان األحمر لتصبح على مدار 
الساعة، إضافة إلى مديرية صحة أريحا، ومديرية صحة القدس، ورفع الجهوزية 

في مستشفى أريحا الحكومي تحسبًا ألي طارئ.

رام الله/ االستقالل:
أعلنت وزارة االوقاف والشؤون الدينية أمس 
األحد، عن فتح باب تجديد تأهيل ش���ركات 
الحج والعمرة اعتباًرا يومي األربعاء والخميس 

المقبلين.
ودعا وزير االوقاف والش���ؤون الدينية الشيخ 
يوس���ف ادعيس ف���ي بيان صحف���ي جميع 
الش���ركات الراغبة باالس���تمرار ف���ي عملها 
إلى البدء بتجديد تأهله���ا للعمل في مجال 
الحج والعمرة لهذا الموس���م وفق الش���روط 

والمتطلبات التي وضعتها الوزارة.

وأكد ادعيس أن وزارت���ه فتحت باب تجديد 
تأهيل شركات الحج والعمرة التي عملت وتم 
تأهيلها منذ موس���م 2016 مبكًرا، ليتسنى 
ترتي���ب جميع إج���راءات س���فر المعتمرين 
بنجاح، وبما يضمن تنفيذ جميع التعليمات 

المنظمة لموسم الحج والعمرة.
وأضاف »سيتم المتابعة واإلشراف على سير 
عمل الشركات أواًل بأول من أجل ضمان تنفيذ 

الشروط التي وضعتها الوزارة«.
وح���ذر الوزي���ر ادعي���س »م���ن الوق���وع في 
المخالف���ات حرًصا على حق���وق المعتمرين 

وراحة الحجاج«.
بدوره، قال وكيل وزارة االوقاف حسام أبو الرب 
»إن اإلدارة العامة للح���ج والعمرة تتابع عمل 
شركات الحج والعمرة من خالل طواقم الوزارة 
وتدعو كافة المواطنين الراغبين بأداء العمرة 
إل���ى التعامل فق���ط مع الش���ركات المؤهلة 

والمرخصة من قبل وزارة األوقاف«.
وأش���ار إلى ض���رورة توقيع الح���اج عقًدا مع 
الش���ركة التي يس���جل لديه���ا حفاًظا على 
حقوقه في الحصول عل���ى الخدمة المطلوبة 

والمتفق عليها.

ا�شت�شهاد �شاب .. .. مباحثات  "الدميقراطبة": 

.. الإجراءات  "ال�شعبية": 

رام الله/ االستقالل:
قال���ت القناة "12" العبرية أم���س، إن رئيس الوزراء 
الفلس���طيني رامي الحم���د الله هنأ وزي���ر المالية 

اإلسرائيلي موشيه كحلون بالعام العبري الجديد.
وأش���ارت القناة العبرية أن الطرفين يحافظان على 

اتصال دائم.
وتوقع���ت أن يجتمع الحمد الل���ه بكحلون في مقر 
المقاطع���ة برام الله بعد إجازة رأس العام مباش���رة، 
وس���يتوجهان لحضور قمة وزراء المالية في نهاية 

يناير من العام القادم في دافوس بسويسرا.
واس���تقبل رئيس الس���لطة الفلس���طينية محمود 

عباس يوم األحد الماضي وفدًا من حركة "الس���الم 
اآلن" اإلسرائيلية، ضم سكرتير عام الحركة شاكيد 
م���وراغ، وعضوي الكنيس���ت موس���ى راز عن حزب 
ميريت���س، وعن المعس���كر الصهيوني كس���ينيا 

سفيتلوفا، ونشطاء من حزب الليكود.
ونق���ل موقع "قضاي���ا مركزية" العب���ري عن أعضاء 
وفد حركة "الس���الم اآلن" اإلس���رائيلية الذي التقى 
الرئيس محمود عباس بمكتبه ب���رام الله أن األخير 
أبلغهم أن���ه يعقد لقاءات مع رئي���س جهاز األمن 
العام اإلس���رائيلي )الشاباك( نداف أرغمان لغايات 
التنسيق األمني على الرغم من القطيعة السياسية.

االستقالل/ وكااالت:
بدأ فعلًيا أمس األحد إزالة الركام من ش���وارع مخيم 
اليرموك لالجئين الفلس���طينيين بسوريا تمهيًدا 

إلعادة إعادة إعمار المخيم المنكوب.
وقال الناش���ط الصحفي داخل المخي���م وليد عبد 
الرحيم: »إنه تم البدء فعلًيا بإزالة الركام من المخيم، 

وهناك حالة تفاؤل عام على مداخله«.
وتأتي عملية إزالة ركام المخيم بعد حملة عسكرية 
كبيرة ش���نها الجيش السوري ضد مسلحي تنظيم 

داعش في المخيم منذ 19 أبريل المنصرم.
وأدت الحمل���ة العس���كرية الستش���هاد 33 مدنًيا 

فلس���طينًيا وعش���رات الجرحى وألحقت دماًرا كبيًرا 
في مباني وممتلكات الالجئين وصلت إلى أكثر من 

.%80
وكان عدد من مسؤولي الفصائل الفلسطينية وعلى 
رأس���هم طالل ناجي األمين العام المساعد للجبهة 
الشعبية لتحرير فلس���طين - القيادة العامة، وعلي 
مصطف���ى المدير الع���ام للهيئ���ة العامة لالجئين 
الفلس���طينيين الع���رب، وعدد من الش���خصيات 
والمهندس���ين والمقاولي���ن والمتعهدين، عقدوا 
اجتماًعا في مقر السفارة الفلسطينية بدمشق يوم 

السبت لبحث بدء عملية إزالة ركام المخيم.

 تحويــل أسيــر 
لالعتقال اإلداري 
قبيل اإلفراج عنه

القدس المحتلة/ االستقالل:
س���لمت مخابرات االحت���الل أمس األحد 
األس���ير أحمد محمود عالونة )23 عامًا( 
من بلدة جبع جنوب مدينة جنين شمال 
الضف���ة الغربية المحتلة ق���رار تحويله 

لالعتقال اإلداري قبيل اإلفراج عنه.
وقالت مصادر محلية لمراسلنا إن األسير 
عالون���ة أتم الي���وم كام���ل محكوميته 
البالغة تسعة أشهر وكان ينتظر اإلفراج 
عن���ه اليوم لكنه فوجئ بتس���ليمه قرار 

تحويله لالعتقال اإلداري.
وأشارت المصادر إلى أن عائلته أصيبت 
بخيبة األمل حي���ث توقعت اإلفراج عنه 
بش���كل اعتي���ادي حيث يقبع بس���جن 

جلبوع.

االستقالل/ وكاالت:
نشر أكثر من مئة فنان، معظمهم من أوروبا، رسالة بصحيفة غارديان 
البريطانية تدعو إلى مقاطعة مس���ابقة األغنية األوروبية التي ستقام 
العام القادم في "إس���رائيل"، ومن الذين وقعوا الرس���الة هناك ستة 
فنانون إس���رائيليون. وكتبت صحيفة "إس���رائيل اليوم" في عددها 
الص���ادر أمس أن مقاطعة "إس���رائيل" وصلت إلى المس���ابقة الفنية، 
مش���يرة إلى أن الرسالة طالبت بإلغاء المس���ابقة كلها ونقلها إلى بلد 

يوجد فيه توثيق أفضل لحقوق اإلنسان.
كما جاء في الرسالة "نحن فنانون من أوروبا وأماكن أخرى، ندعم الطلب 
المؤثر للفنانين الفلسطينيين بمقاطعة مس���ابقة األغنية األوروبية 

لعام 2019 التي ستعقد في إسرائيل".
وقال الفنانون في رسالتهم إنه طالما لم يتمتع الفلسطينيون بالحرية 
والعدالة والمس���اواة في الحقوق، "ُيحظر ممارسة العمل كالمعتاد مع 

دولة تنتهك حقوقهم األساسية".
وأضاف���وا أن���ه ف���ي 14 مايو/أيار في الي���وم التالي ال���ذي فازت فيه 
"إس���رائيل" بمس���ابقة األورفيزيون األخيرة، قتل الجيش اإلسرائيلي 
62 متظاهرا فلسطينيا غير مسلح في غزة، بينهم ستة أطفال، وجرح 
المئ���ات، وأصيب غالبيتهم بالنيران الحية، في إش���ارة إلى اعتداءات 

جيش االحتالل على مسيرات العودة وكسر الحصار.
وذكروا أن منظمة العفو الدولية دانت سياس���ة "إسرائيل" في إطالق 
النار بهدف القتل أو التس���بب بإعاقة، كم���ا وصفت منظمات حقوق 

اإلنسان عمليات القتل بأنها غير قانونية ومدروسة.
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االستقالل/ وكاالت: 
كش���فت امرأة اس���كتلندية، كيف ق���ررت أن تتخلى ع���ن مهنتها في 
التجميل، لتعم���ل في مجال أكثر إثارة، ولتصبح فيم���ا بعد مديرة لدار 

جنازات.
وفي سن 18 عامًا، بدأت رايغان درو )28 عامًا( من ميدلوثيان في اسكتلندا 
العمل مع ماكدونالدز، والدراسة في نفس الوقت للحصول على شهادة 
في التجميل، وعلى الرغم من أنها بدأت تحقق النجاح في هذه المهنة، 
إال أنه���ا لم تكن راضية عن هذا العم���ل، وأرادت تطبيق ما تعلمته في 

شيء آخر، فوجدت في تحنيط الجثث ضالتها.
وبعد أن انتقل���ت رايغان إلى عالم التحنيط واألم���وات، قررت أن تعمل 
كمديرة لدار جنازات، وعلى الرغم من أنها محاطة دائمًا بأشخاص يمرون 
في أس���وأ مرحلة من حياتهم، إال أن الفتاة الطموحة، تؤكد أنها تش���عر 

بالسعادة، من خالل تحقيق النجاح في مهنتها الجديدة.
وتق���ول مايغان عن عملها "نح���ن قادرون على مس���اعدة الناس ودعم 
العائالت عندما يحتاجون إلينا، وعند نهاية الجنازة يقدمون لنا الش���كر، 

وهذا ما يمنحني الشعور بأنني قمت بعملي على أكمل وجه".
وتضي "ال أعتقد أن هناك عمل يمكن أن أشعر فيه بالرضا أكثر من هذا 

العمل".
وحصل���ت مايغان عل���ى أول تجربة لها في تحنيط األم���وات عن طريق 
الصدفة، مما دفعها إلى اتباع دورة خاصة في هذا المجال، وبدأت بإرسال 

طلبات العمل إلى العديد من دور الجنائز.
وبعد نحو س���نة من حصولها على التدريب الالزم، حظيت مايغان بأول 
فرص���ة لها للعمل في دار للجنائز، وبدأت ترتقي في هذا العمل، إلى أن 
أصبح���ت مديرة إلحدى دور الجنائز، قب���ل أن تكمل الثالثين من عمرها، 

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تتخلى عن عملها في التجميل 
لتصبح مديرة جنازات!

ميريالند/ االستقالل: 
تمكنت سيدة خمسينية أمريكية من 
الفوز بجائزة وصلت إلى 100 ألف دوالر 
في اليانصيب، بعد أن تلقت نصيحة 
من أحد المتسوقين في المتجر الذي 

اشترت منه البطاقة.
وتقول السيدة البالغة من العمر 51 عامًا 
من والية ميريالند، إنها اعتادت على شراء 
بطاقات يانصيب بقيمة دوالر أو دوالرين، 
ولم تكن تملك الشجاعة، لدفع أكثر من 
ذلك، وكان أكبر مبلغ ربحته في الماضي 
ال يزيد عن 50 دوالرًا، لكنها كانت راضية 

عن ذلك.

وفي األس���بوع الماضي، كانت السيدة 
التي لم يتم الكش���ف ع���ن هويتها 
تتسوق في المتجر، وكانت على وشك 
ش���راء بطاقتي يانصيب كما اعتادت 
خالل رحالت التسوق األسبوعية، عندما 
نصحها أحد المتسوقين، بشراء بطاقة 
بقيمة 10 دوالرات لزيادة فرص ربحها.

ولحسن حظ المرأة، لم ترفض نصيحة 
الرج���ل، بل ق���ررت أن تج���رب حظها 
ببطاق���ة بس���عر أكب���ر م���ن المعتاد، 
ودفعت 10 دوالرات هذه المرة، لتصل 
جائزتها إلى 100 ألف دوالر، بحس���ب 

موقع يو بي آي.

وقالت المرأة إنها اعتادت على خدش 
بطاقات اليانصيب في المنزل، لكنها 
ه���ذه المرة ق���ررت أن تخدش���ها في 
المتجر، وكانت المفاجأة عظيمة، عندما 
ربحت مبلغًا كبيرًا من المال، تحت سمع 

ونظر باقي المتسوقين.
وما هي إال لحظات، حتى وجدت المرأة 
نفس���ها محاطة بالمتسوقين، الذين 
تجمعوا لتهنئتها، ومن بينهم الرجل 

الذي كان له الفضل في هذا الفوز.
وتخطط المرأة إلنف���اق جزء من المال 
إلكمال بع���ض أعم���ال التجديد في 

منزلها.

ديار بكر/ االستقالل: 
في واقعة مثيرة وذات أبعاد عدة، أنقذت الشرطة التركية في مقاطعة ديار بكر جنوب، شرقي 
الب���الد، طفلة كانت على وش���ك الزواج، بعد أن اقتحمت حفل الزف���اف، وفق ما ذكرت صحيفة 

"حرييت" التركية، األحد.
واقتحمت الشرطة الحفل في 5 سبتمبر الماضي، واحتجزت العريس )21 عاما( ووالديه، بعد أن 

علمت أن الشاب سيتزوج من طفلة تبلغ من العمر 14 عاما.
واصطحبت الشرطة الفتاة إلى وحدة رعاية األطفال التابعة لها، حيث أخذت السلطات شهادتها 

وهي رفقة محام وطبيب نفساني، وهي اآلن في رعاية وزارة األسرة.
وتنتشر في تركيا زيجات األطفال بشكل كبير، ال سيما في األماكن الريفية والنائية بعيدًا عن 

مراكز المدن، وهو ما تحذر منه على الدوام جماعات حقوق اإلنسان.

فرايبورج/ وكاالت: 
تسّببت امرأة ثملة في جنوب ألمانيا في اتالف 
سبع سيارات أخرى في وقت متأخر من السبت 
أثن���اء محاولتها قيادة س���يارتها عبر المدينة 
وإيج���اد مكان لركنها، حس���بما قالت ش���رطة 

مدينة   فرايبورج.
وكانت أول صدمة عندما اصطدمت بس���يارة 
متوقفة، ودفعتها لتصطدم بشجرة. وتركت 
ه���ذا الم���كان وحكت الس���يارة في س���يارة 
متحركة قادمة في االتجاه المعاكس قبل أن 
تتحّول إلى ش���ارع آخر، لتتلف أربع س���يارات 

أثناء قيادتها.
وف���ي النهاي���ة، حاولت ركن س���يارتها- التي 
فقدت إحدى عجالتها األربع عند هذه النقطة 
- في مكان مخصص لوقوف السيارات. وخالل 

المحاولة، صدمت السيارة السابعة واألخيرة.
وصادرت الشرطة رخصة قيادة المرأة وقالت: إن 
األضرار التي تسببت بها تقدر بعشرات آالف 

اليورو.

القاهرة/ االستقالل: 
سمحت مصر، أول أمس السبت، للجمهور 
بزيارة مقبرة عمرها نحو أربعة آالف س���نة 
في منطقة س���قارة ق���رب الجيزة ألول مرة 

سعيًا لتنشيط السياحة.
واكتش���ف المقبرة األثري زكي سعد في 
عام 1940، وهي خاصة بمسؤول فرعوني 
كبير اسمه ميحو وهو من أقارب أول ملوك 

األسرة السادسة.
المقب���رة غرفتي���ن يغط���ي  وتضمن���ت 
جدرانهما رس���ومات لصاحب المقبرة وهو 
يصط���اد فضال ع���ن صور لمظاه���ر حياة 
المصريين القدم���اء مثل الصيد والرقص 

األكروباتي.
وعاش ميحو خالل حكم الملك بيبي، وكان 

يحمل 48 لقبًا مكتوبًا على جدران غرفته.
ومنذ بداية العام اكتش���ف أثريون مقبرة 
عمره���ا 4400 عام في الجي���زة وأخرى في 

المنيا جنوبي القاهرة.

نصيحة تقود امرأة لربح 100 ألف دوالر الشرطة اقتحمت الفرح وأنقذت 
»العروس« باللحظة األخيرة

االستقالل/ وكاالت: 
وس���ط طبيعة جبلي���ة خالبة، تتميز قرية قوش���ُكوي 
في والية غيرس���ون التركية المطلة على البحر األسود 
باستخدام سكانها "لغة الطير" )أو لغة الصفير(، التي 
يتواصل���ون بها فيما بينهم، وق���د ُأدرجت هذه اللغة 
ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونيسكو( في العام 

.2017
تمثل هذه اللغة الطريقة األس���هل واألسرع للتواصل 
عبر المسافات في بيئة وعرة التضاريس وبين مختلف 
أجيال سكان القرية، إذ يتمكن األهالي عبر الصفير من 

إيصال األخبار الهامة مثل دعوات الزفاف واإلعالم بوفاة 
شخص أو مرضه، أو طلب جلب أكياس للمزرعة، ويسمع 

الصفير لمسافة قد تصل إلى ثالثة كيلومترات.
واس���تفاد سكان قوش���كوي م���ن الطبيع���ة الجبلية 
المحيطة بهم للتواصل بهذه اللغة، بالنظر إلى وجود 

رجع للصدى يتيح نقل الصفير لمسافات بعيدة.
ونقل موقع ت���رك برس اإلخباري التركي عن ش���رف 
كوج���ك رئي���س الجمعي���ة الثقافية والس���ياحية 
للتعريف بلغة الطير، وتسمى بالتركية كوش ديلي، 
قوله إن "سكان قوش���كوي يتواصل بلغة الطير منذ 

قرابة نصف قرن".

لغة الصفير بتركيا.. لإلعالن عن دعوات 
الزفاف واإلعالم عن الوفاة والمرض!

 تتلف سبع سيارات 
خالل محاولة 
ركن سيارتها

مصر تفتح مقبرة 
عمرها 4 آالف 
عام للجمهور


