
جيش االحتالل يبدأ تدريبات 
عسكرية في غور األردن 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ب���دأ جيش االحتالل اإلس���رائيلي، في س���اعات 
متأخ���رة من لي���ل ام���س، تدريبات عس���كرية 
بمنطقة غور األردن )وادي األردن( تس���تمر حتى 

فجر غد األربعاء.
وذك���ر موق���ع »واال« العبري، أمس، أن الس���كان 
سيش���عرون بحركة نش���طة للمركبات واآلليات 

انفجارات،  أصوات  وسيس���معون  العس���كرية، 
خالل فترة التدريب.

ونق���ل الموقع العبري، عن الناطق باس���م جيش 
االحتالل قوله: »إن ه���ذه التدريبات مخطط لها 
مس���بقا، وهي جزء من خط���ة التدريبات العامة 
للعام 2018، وتهدف ال���ى رفع كفاءة القوات«.

حسب عكا للشؤون اإلسرائيلية
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تحريض إسرائيلي لهدم المنزل 
الجديد لعائلة الشهيد أحمد جرار

غزة/ محمد مهدي: 
 توجي���ه مصر دعوة رس���مية إلى حركة حم���اس لزيارة 
وفده���ا للقاهرة، في ظ���ل الحديث ع���ن نيتها توجيه 
دع���وة لحركة فتح والفصائل األخرى خالل األيام القليلة 
القادم���ة، يفتح الباب من جدي���د إلحياء ملف المصالحة 

الوطنية المجمد من فترة، وتثبيت وقف اطالق النار بين 
المقاومة واالحتالل اإلس���رائيلي ف���ي قطاع غزة. وكانت 
الجه���ود المصري���ة قاربت على النج���اح عقب مباحثات 

مكوكية توجت بتوقيع اتفاق المصالحة في 
اكتوبر من الع���ام المنصرم قبل أن تصطدم 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحمت مجموعات من المستوطنين والضباط الصهاينة أمس االثنين، باحات المسجد 

األقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية أمنية ُمشددة من شرطة االحتالل.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، بأن 46 مستوطًنا يهودًيا اقتحموا المسجد 

عشرات المستوطنين 
يقتحمون المسجد األقصى

المصادقة على مشروع قانون يسمح 
بالبناءاالستيطــاني في سلوان

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيفة »هآرتس« العبرية أنه في ظل التخوف من حل الكنيست، أجروا في 
االئتالف الحكومي »اإلسرائيلي« مداوالت مكثفة للمصادقة بالقراءة الثانية والثالثة 
على مشروع قانون يمكن من بناء مساكن استيطانية في ما يسمى«الحدائق القومية 
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برنامج الطوارئ ..  هل تحسم القاهــرة ملـف المصالحة؟
مشروع تشغيل 

خارج خدمة »أونروا« 

»برنامج طموح 2«: 
» أول فرحة تدخل 
قلوب خريجي غزة 

األسير حالحلة يقضى 11 عامًا في االعتقال اإلداري
غزة/ االستقالل:

أمضى األس����ير ثائر حالحلة م����ن قرية خاراس قضاء 
الخلي����ل، 11 عاًما في االعتق����ال اإلداري، دون عرضه 

على المحكمة أو عرضه عل����ى المحامي. وطالب مدير 
مركز األس����رى للدراس����ات رأفت حمدونة 
المؤسس����ات الحقوقي����ة بالضغ����ط على 

غزة/ اال�ستقالل: 
ا�سيب ع�سرات املواطنني، م�ساء اأم�ص، بالر�سا�ص 
احل��ي واالختن��اق بالغ��ازات التي اأطلقه��ا جي�ص 
االحت��الل االإ�س��رائيلي، على امل�س��ر البح��ري ال� 

16 الذي انطلق من �س��اطئ مدينة غزة، و�سواًل 
للحدود ال�سمالية الغربية للقطاع. يف حني اأ�سيب 
طف��ل بر�س��ا�ص االحت��الل �س��رق خمي��م الربيج 
و�س��ط القطاع. واأفاد الهالل االأحمر باإ�سابة 41 

مواطنا بر�سا�ص االحتالل خالل املواجهات قرب 
موقع "زيكيم" �سمال قطاع غزة وتوزعوا كالتايل 

15 بر�س��ا�ص   - "21 بر�س��ا�ص حي 
مطاط - 5 اختناق بالغاز".

إصابة طفل شرق مخيم البريج 

إصابات بقمع االحتالل الحراك البحري شمال القطاع

تحذير لالحتالل من تشديد ظروف 
اعتقــال األســرى الفلسطينييــن

متضررو العدوان األخير 
يطالبون بإصالح منازلهم

غزة/ االستقالل:
طال���ب أصحاب المنازل الس���كنية المتضررة ج���راء التصعيد 
»اإلس���رائيلي« األخير على قطاع غزة، باإلسراع في تعويضهم 
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الوزير الحساينة: نبذل 
جهودًا إلعادة إعمار غزة

رامــز حــرب.. 
فــار�س القلــم 

والبندقيــة
غزة/ االستقالل:

ف���ارس القل���م والبندقية، فدى 
ثرى أرضه بدمائ���ه وروحه وكل 
م���ا يملك، فقد أبدع في ش���تى 

وب���ذل   ، الميادي���ن 
كل جه���د دون تواٍن 

)APA images(  نقل اإحدى االإ�سابات خالل مواجهات مع االحتالل  فرب موقع "زيكيم" �سمال القطاع اأم�ص

القدس المحتلة/ االستقالل:
جددت سلطات االحتالل الصهيوني امس االثنين، االعتقال اإلداري للقيادي 
في حركة الجهاد اإلس���المي في جنوب الضفة الغربية " بس���ام عبد الرحمن 

االحتالل يجدد االعتقال 
اإلداري لألسير أبو عكر



الثالثاء 12 ربيع األول 1440 هــ 20 نوفمبر 2018 م

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت صحيف���ة "هآرتس" العبرية أنه 
ف���ي ظل التخوف من حل الكنيس���ت، 
الحكوم���ي  االئت���الف  ف���ي  أج���روا 
مكثف���ة  م���داوالت  "اإلس���رائيلي" 
للمصادقة بالقراءة الثانية والثالثة على 
مش���روع قانون يمكن من بناء مساكن 
اس���تيطانية في ما يس���مى"الحدائق 

القومية البلدية".
ول���م يذكر بوض���وح اس���م "الحديقة 
القومي���ة في ما تس���ميه إس���رائيل 
"مدين���ة داود" في س���لوان، لكن تمت 
صياغة االقت���راح بصورة تتوافق بدقة 
مع هذه المنطقة كما يتوافق االقتراح 
مع المس���اعي التي تبذله���ا الجمعية 
االس���تيطانية "العاد" من أجل توطين 

تلك المنطقة.
وزع���م المب���ادرون بع���رض القان���ون، 
بأن���ه ال تتوفر الي���وم إمكانية لتطوير 
األحياء الس���كنية القائم���ة في هذه 
بالحدائق  الت���ي توص���ف  المناط���ق 
القومية، ويس���تهدف االقتراح حماية 
المس���توطنين فيها، وتوفير إمكانية 

الزيادة السكانية الطبيعية فيها.
وقادت معارضة مشروع القانون عضو 
الكنيست يعال كوهين من )المعسكر 
الصهيوني( وح���ذرت خالل المداوالت 
من أن الصيغ���ة المعروضة تميز ضد 
السكان الفلس���طينيين بالمقارنة مع 
المستوطنين وقالت "هذا قانون سيئ، 
إذ يعزز م���ن تواج���د المتطرفين في 

القدس الش���رقية، ويمس باآلثار التي 
توصف بالحديقة القومية، وس���يمكن 
القانون من توس���يع مستوطنة مدينة 
داود ويم���س باآلث���ار ف���ي المنطقة، 
ومن جهة ثانية س���يضع عقبات أمام 
التوصل لتسوية سياسية في القدس"

وق���ال عض���و الكنيس���ت طل���ب أب���و 
ع���رار )القائم���ة المش���تركة( خ���الل 

المداوالت: "هذا بناء انتقائي، ولو قدم 
الفلسطينيون مخططات بناء لما سمح 

لهم بذلك".
وقالت المحامية أوس���رات ميمون من 
منظمة "عي���ر عميم": "لو اس���تهدف 
االقتراح إيج���اد توازن أليدن���اه، لكنه 
يستهدف مضاعفة مساحة مستوطنة 

مدينة داود".

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحمت مجموعات من المستوطنين والضباط الصهاينة أمس االثنين، باحات المسجد 

األقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية أمنية ُمشددة من شرطة االحتالل.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، بأن 46 مستوطًنا يهودًيا اقتحموا المسجد 

األقصى بحماية شرطة االحتالل، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسهم التلمودية.
ا  وأضاف���ت أن 28 من موظفي الحكومة "اإلس���رائيلية" إضافة إلى 11 ضابًطا عس���كرًيّ

اقتحموا األقصى خالل جولة االقتحامات الصباحية.
وأشرفت على االقتحامات عناصر من الشرطة "اإلسرائيلية" والقوات الخاصة المدججة 

بالسالح من "باب المغاربة" وحتى "باب السلسلة.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
ش���ّنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس 
االثني���ن، حمل���ة اعتقاالت واس���عة في 
مختلف أنحاء الضف���ة الغربية والقدس 
ا؛  المحتلتْين، طالت 24 مواطًنا فلسطينًيّ

بينهم أسرى محررون وطالب جامعيون.
وقال جيش االحتالل في بيان له يوم أمس، 
إن قواته اعتقلت 22 فلسطينًيا "مطلوًبا" 
من الضفة الغربية، بتهمة ممارسة أعمال 

مقاومة شعبية ضد أهداف إسرائيلية.
وفي القدس، أف���ادت مصادر محلية بأن 
قوات االحتالل اعتقلت المواطنين باسم 
زاي���د وعمار ياس���ر مطير، عق���ب اقتحام 
منزليهم���ا ف���ي مخيم قلندي���ا لالجئين 

شمالي المدينة المحتلة.

وأع���ادت قوات االحتالل اعتقال األس���ير 
المح���رر يحي���ى ربيع، عق���ب دهم منزل 
عائلته في بلدة المزرعة الغربية ش���مال 
غربي رام الله )ش���مال القدس المحتلة(؛ 
وه���و رئيس مجل���س اتح���اد الطلبة في 

جامعة بيرزيت.
ورصد حقوقيون ونش���طاء فلسطينيون، 
اعتقال ق���وات االحت���الل لمواطنين من 
المزرعة الغربية وآخر من دير أبو مش���عل 
ش���مال غربي رام الل���ه ، وثالثة من مخيم 
جني���ن ، باإلضافة لثالثة م���ن قراوة بني 

حسان غربي سلفيت .
ا  وطالت االعتقاالت اإلسرائيلية، فلسطينًيّ
من مخيم بالطة لالجئين ش���رقي نابلس، 
وآخرْين من عورتا جنوبي المدينة وسالم 

ا من مدينة الخليل، ومواطنين  شرًقا ، وشاًبّ
من قلقيلية .

ودهمت قوات االحتالل منزل األسير المحرر 
إبراهي���م عرفة، في مخيم عايدة ش���مالي 
مدينة بيت لحم، وأخضعت والده لتحقيق 

ميداني قبل أن تعتدي على عائلته.
واقتحمت ق���وات االحتالل منزل المواطن 
عودة الحروب قي دير سامت جنوب غربي 
الخليل، وفتش���ته وعبث���ت بمحتوياته؛ 
دون أن يبلغ عن اعتقاالت، فيماس���ّلمت 
بالغات استدعاء للمواطنين عيسى محمد 
ذيب الحروب وعودة محمود الحروب، بعد 

اقتحام وتفتيش منازلهم في القرية.
 كم���ا اعتقلت ق���وات االحت���الل، أربعة 
مواطنين من عدة مناطق بمحافظة نابلس 

شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات االحتالل 
اقتحمت حي المعاجي���ن غربي المدينة، 
واعتقل���ت المحاض���ر الجامع���ي د. نصر 
يوسف شريم، وهو زوج األسيرة المحررة 
فيروز نعالوة ش���قيقة المطارد أش���رف 

نعالوة، بعد مداهمة منزله.
كما اعتقلت الطالب في كلية الهندس���ة 
بجامعة النجاح أنس اشتية، بعد مداهمة 
منزله في ش���ارع مؤتة، والشاب عز الدين 

مرشود من مخيم شرقي نابلس.
واقتحمت قوات االحتالل بلدة عورتا شرق 
نابلس، واعتقلت الش���اب محمود فيصل 

قواريق، بعد مداهمة منزله.
كما ش���نت قوات االحت���الل الصهيوني 

يوم أمس االثنين، حمالت دهم واعتقال 
الغربية،  بمخيم جنين ش���مال الضف���ة 

واعتقلت ثالثة شبان وفتشت منازلهم.
وقال���ت مص���ادر محلي���ة، إن مواجهات 
واسعة دارت يوم أمس في مخيم جنين 
إث���ر اقتح���ام ق���وات االحت���الل للمخيم 
وتفتي���ش من���ازل مواطني���ن والعب���ث 
بمحتوياتها؛ حيث أطلق الجنود الرصاص 

والغاز بكثافة.
وأش���ارت إلى اعتقال ثالثة ش���بان هم: 
جهاد ف���وزي طالب، والش���قيقان محمد 
ومج���د هان���ي ب���ركات، وجميعهم في 
العش���رين من عمرهم، فيما أصيب عدد 
من المواطنين باالختناق بالغاز المسيل 

للدموع.

نابلس/ االستقالل:
تجددت المواجه���ات يوم أمس ، في بلدة عوريف جنوب 
نابل���س في أعقاب إطالق االحتالل قنابل الغاز المس���يلة 

للدموع على جموع الطلبة أثناء توجههم للمدرسة.
وأفادت مصادر محلية، أّن االحتالل عرقل وصول الطواقم 
الطبية والصحفيين، ومنعهم م���ن القيام بواجبهم، كما 

أغلق محيط البلدة.
وتشهد البلدة توترا ش���ديدا منذ يوم أمس، بعد اقتحام 
مجموعة من المستوطنين البلدة فجرا، وألقوا الحجارة على 

منازل المواطنين، وحاولوا إحراق جرار زراعي.

وقال غس���ان دغل���س، مس���ؤول ملف االس���تيطان في 
ش���مال الضفة إن عددا من المس���توطنين من مستوطنة 
"ايتسهار" هاجموا الحارة الشرقية من القرية والتي تبعد 

مئات األمتار عن المستوطنة وحاولوا إحراق جرار زراعي.
وأضاف دغلس ان لجان الحراس���ة تصدت للمستوطنين 
واجبرتهم على الفرار بعد أن قاموا برش���ق منازل عدد من 
المواطنين بالحجارة وقد عرف منهم سمير حشاش وأحمد 

شحادة ومنير النوري
يش���ار إلى أن بلدة عوربف تتعرض العتداءات مكثفة في 

اآلونة األخيرة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قامت آليات تابعة لس���لطات االحت���الل أمس االثنين، بتجريف 
أراٍض فلسطينية في بلدة سلوان جنوبي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن طواقم مشتركة من "سلطة الطبيعة" 
وبلدية االحتالل وآلياتها برفقة الشرطة "اإلسرائيلية" اقتحمت 
صباح يوم أم���س، أرض المواطن خالد الزير في حي العباس���ية 
بالبلدة وش���رعت بتجريف أجزاء منها، كما صادروا مركبة ومظلة 

وكراسي.
وأش���ارت إلى إن السلطات "اإلس���رائيلية" ُتحاول االستيالء على 
أرض المواطن الزير الخاصة منذ زمن، موضحة أن بلدية االحتالل 

كانت قد حررت عشرات المخالفات له بسبب وضعه عدة منشآت 
ومركبات في أرضه، وهدمت له تلك المنشآت ثالث مرات بحجة 

عدم الترخيص.
ُيشار إلى أن س���لطتي الطبيعة واآلثار "اإلسرائيليتين" وبلدية 
االحت���الل تحاول االس���تيالء على األرض التي تبلغ مس���احتها 
اإلجمالي���ة نحو 16 دونًم���ا، باّدعاء وجود آثار فيه���ا، إلى جانب 
التخطيط لبن���اء حدائق توراتية فيه���ا )األرض مصنفة ضمن 

المناطق الخضراء(.
كما قامت س���لطات االحتالل بمصادرة ع���دة مركبات من الحي 

بحجة"عدم ترخيصها".

غزة/ االستقالل:
توغلت أربع جرافات عس���كرية إسرائيلية بشكل محدود يوم أمس االثنين في 
مدينة بيت الهيا ش���مال قطاع غزة. وتنفذ قوات االحتالل اإلسرائيلي بشكل 
متكرر توغالت محدودة على األطراف الش���رقية والش���مالية لقطاع غزة إلجراء 
أعمال تجريف وتمشيط محاذية لمواقعه العسكرية أو وضع سلك شائك لمنع 

وصول المتظاهرين للسياج الفاصل.

عشرات المستوطنين 
يقتحمون المسجد األقصى

توغل إسرائيلي محدود 
شمال قطاع غزة

المصادقة على مشروع قانون يسمح 
بالبنــاءاالستيطــاني فــي سلــوان

�الحتالل يو��شل بناء �مل�شتوطنات   ) �أر�شيف (

تجدد المواجهات في عوريف 
وتعطل الدراسة فيها

سلطات االحتالل تجرف أرضًا 
فلسطينية خاصة في سلوان

حملة اعتقاالت إسرائيلية تطال 24 فلسطينيًا من الضفة والقدس
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ونقلت صحيفة المستقبل اللبنانية على لسان 
ما أس���متها بمصادر مطلعة ع���ن وجود تقدم 
إيجاب���ي في مباحث���ات الوح���دة الوطنية بين 
حركت���ي حماس وفتح برعاية مصرية ، موضحة 
أن رئيس السلطة محمود عباس أبلغ مسؤولين 
فلسطينيين بأن المصالحة وضعت في مسارها 
الصحيح وأن االنقسام بين غزة والضفة شارف 

على االنتهاء "قريبا". 

توقيت احل�سم 
وأك���د عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد 
االس���امي د. وليد القططي أن التوقيت الحالي 
يس���توجب اتمام المصالح���ة الوطنية وتوحيد 
الصف الفلسطيني لمجابهة خطر التهديدات 
االس���رائيلية بش���ن عدوان على قطاع غزة في 
أعقاب نتائج الجولة األخيرة من المواجهة بين 

المقاومة واالحتال .
وق���ال د. القططي ل� االس���تقال :" إن الجهود 
المصرية متواصلة ول���م تتوقف للحظة واحدة 

في س���بيل اتمام المصالحة الوطنية ، ولكنها 
كانت تتأثر بالمناخ السياس���ي الفلس���طيني 

الداخلي وتنشط أو تخبو بناء عليه ".
ونف���ى أن تك���ون حركة الجهاد االس���امي قد 
تلقت أي دعوة رسمية لزيارة القاهرة للمشاركة 
في المباحث���ات المزمع عقدها ، مضيفا :" حتى 
الحظة ل���م تصلنا دعوة رس���مية ، ولكن هناك 
حدي���ث عن نوايا مصرية الرس���ال دعوة لحركة 

الجهاد االسامي ".
واعتبر أن أي اتفاق أو طرح س���يبنى على أساس 
االتفاقات الس���ابقة كاتفاق بي���روت والقاهرة 
2011 ، معقبا :" في مراحل سابقة حاولت حركة 
فتح االس���تناد إل���ى مرجعيات أخ���رى ال تمثل 
الكل الفلسطيني وال تؤس���س لشراكة وطنية 

حقيقية ".
وأضاف :" تجربتنا توضح أن التوصل إلى اتفاق 
بين طرفي االنقسام أس���هل من تطبيق ما تم 
االتفاق عليه ، دائما كانت تظهر المعضلة في 

تنفيذ االتف���اق كما حدث ف���ي االتفاق االخير 
واس���تحداث مصطل���ح التمكين ال���ذي ينفي 
الشراكة ويقوم على اساس االقصاء السياسي 

."
وشدد على ضرورة تحلي طرفي االنقسام بالرغبة 
الحقيقية واالرادة الجادة لطي صفحة االنقسام 
كشرط أساس لنجاح الجهود المصرية ، مطالبا 
الجان���ب المصري بمتابعة االتفاق واالش���راف 
على التطبي���ق على أرض الواق���ع لضمان عدم 
تنصل أي طرف من االلتزام���ات المترتبة عليه 

األمر الذي يبعثر أي تقدم يتم تحقيقه .

قاعدة ال�سراكة 
وم���ن جهته، أك���د القيادي ف���ي حركة حماس 
ونائب رئيس كتلتها البرلمانية يحيى موسى 
أن حركته تلقت دعوة رسمية من القاهرة لعقد 

"لقاء مفتوح " ؛ لمناقشة عدة قضايا .
وقال موسى ل� االستقال :" سيغادر وفد حركة 
حماس قطاع غ���زة يوم غد األربعاء، لمناقش���ة 

البنود الت���ي يعرضها عليه الوف���د المصري" ، 
مرجحا أن يضم وفد حركة حماس ذات األسماء 
التي ش���اركت في اللقاءات الس���ابقة برئاسة 

الدكتور خليل الحية .
وبي���ن أن تفاصي���ل الط���رح المص���ري الجديد 
س���يحملها الوفد المصري إلى قي���ادة الحركة 
لاطاع عليها ومناقشها ، مشددا على تمسك 
حركة حم���اس بمواقفها الثابتة والمعلنة حول 
ضرورة اتم���ام المصالحة الوطني���ة على قاعدة 

الشراكة السياسية .
وأض���اف موس���ى :" المصالح���ة الوطني���ة لها 
متطلب���ات أساس���ية ال تت���م بدونه���ا وأبرزها 
االستعداد للش���راكة التامة على قاعدة شركاء 

في الدم شركاء في القرار ". 

غياب النوايا 
واعتب���رت عض���و المكتب السياس���ي للجبهة 
الشعبية لتحرير فلس���طين مريم أبو دقة أن ما 
يؤخر انجاز المصالحة خال هذه الس���نوات هو 

غياب النوايا الصادقة واإلرادة الحقيقية النهاء 
االنقسام من قبل طرفي االنقسام .

وقالت أبو دقة ل� "االستقال :" توقيت المصالحة 
آن منذ وقت طويل ، وكان حريًا بنا كفلسطينين 
أن نك���ون صفا موح���دا فما يجمعن���ا أكثر مما 
يفرقن���ا وعدونا واحد وقضيتنا المركزية بحاجة 

لنا موحدين للدفاع عنها " .
ونفت أن تكون الجبهة الش���عبية قد تلقت أي 
دعوة رسمية للمشاركة في جولة اللقاءات التي 
يج���ري التحضير لها ، موضح���ة أن المصالحة 
يجب أن تتم على قاعدة التش���ارك السياس���ي 
واش���راك ال���كل الفلس���طيني ف���ي مناقش���ة 

التفاصيل وتحمل المسؤوليات الوطنية .
وأضافت أبو دقة :" الجول���ة األخيرة التي دارت 
بي���ن رج���ال المقاوم���ة الفلس���طينية وجيش 
االحتال في غزة أثبتت للجميع أن قوتنا تكمن 
في وحدتنا وأن طريق الوحدة هو الطريق األنجع 

واالنجح لمقارعة االحتال ".

  وجهت دعوة رسمية لحماس لزيارتها 

 هــل تحســم القاهــرة ملــف المصالحــة؟
غزة/ حممد مهدي: 

 توجيه م�سر دعوة ر�سمية اإىل حركة حما�س لزيارة 
وفدها للقاهرة، يف ظل احلديث عن نيتها توجيه دعوة 

حلركة فتح والف�سائل الأخرى خالل الأيام القليلة 
القادمة، يفتح الباب من جديد لإحياء ملف امل�ساحلة 

الوطنية املجمد من فرتة، وتثبيت وقف اطالق النار 
بني املقاومة والحتالل الإ�سرائيلي يف قطاع غزة. 

وكانت اجلهود امل�سرية قاربت على النجاح عقب 
مباحثات مكوكية توجت بتوقيع اتفاق امل�ساحلة يف 

اكتوبر من العام املن�سرم قبل اأن ت�سطدم بعدة عقبات 
حقيقية خالل التطبيق الفعلي لالتفاقيات املوقعة 
بني طريف النق�سام كان اأبرزها اختالق م�سطلحات 

غام�سة كم�سطلح التمكني وتعر�س موكب رئي�س 
الوزراء الفل�سطيني ملحاولة تفجري خالل زيارته 

لقطاع غزة ب�سهر مار�س املا�سي.

غزة/ االستقال:
أمضى األس����ير ثائ����ر حاحلة م����ن قرية 
خ����اراس قض����اء الخلي����ل، 11 عاًم����ا في 
عل����ى  عرض����ه  دون  اإلداري،  االعتق����ال 

المحكمة أو عرضه على المحامي.
وطالب مدير مركز األسرى للدراسات رأفت 
حمدونة المؤسس����ات الحقوقية بالضغط 
على االحت����ال لوقف االعتق����ال اإلداري، 
بجملت����ه  اإلداري  االعتق����ال  أن  مؤك����دًا 
مرفوض لكونه اعتقاال بدون الئحة اتهام 

وضمن ملف سرى.
وق����ال والد األس����ير المري����ض ثائر عزيز 
حاحل����ة )39 عام����ًا ( ، من قري����ة خاراس 
قضاء الخليل ، لمركز األس����رى للدراسات 
امس االثنين، أن ابنه����م اعتقل 15 عاما 
منه����ا 11 عام����ا ف����ي االعتق����ال اإلداري، 
موضًح����ا أن أقص����ى فت����رة أمضاها خارج 
السجون بشكل متواصل منذ العام 2000 

فقط ستة أشهر.
وعد وال����ده التمديد الس����ادس المتتالي 

البنه "غير مبرر عل����ى االطاق"،ا ألمر الذى 
أكدته محاميت����ه أحام حداد التي رفعت 
اليوم استئنافًا للمحكمة العليا، وأكد أنه 
خاض اضرابًا مفتوحًا ع����ن الطعام وصل 
79 يوم����ًا ف����ي 29 2/ 2012 رفض����ًا لهذا 

االعتقال.
ويح����رم االحت����ال األس����ير حاحل����ة من 
الزيارات المنتظمة ، ويعانى من التهاب 
الكبد الوبائي من الدرجة )B( ومن ضعف 
المناعة وآالم حادة في الظهر وال يتعاطى 
سوى المسكنات والقليل من الفيتامينات 
، وأن حالت����ه تتراجع يوم����ًا بعد يوم في 

أعقاب إعادة اعتقاله في 2017/4/27 .
وقال حمدونة أن س����لطات االحتال زادت 
م����ن وتي����رة االعتقال والتجدي����د اإلداري 
للمعتقلين، حتى وصل لما يزيد عن )70( 
أمرا إداريا في الش����هر الواحد، دون التزام 
االحتال لاتفاقي����ات والمواثيق الدولية 

والقانون الدولي االنساني.
وأض����اف أن هنالك ما يق����ارب من )430( 

معتقًا اداريًا في الس����جون االسرائيلية، 
العس����كرية  المحاكم  بمقاطع����ة  قام����وا 
في منتصف فبراي����ر احتجاجًا على تلك 
السياسة، وأضربوا بشكل جماعي وفردي 
منذ الع����ام 2012 ، كما قاموا بعش����رات 
االجراء  الخطوات االحتجاجية إلنهاء هذا 

التعسفي بحقهم.
وطال����ب حمدونة المؤسس����ات الحقوقية 
واالنس����انية المحلية والعربي����ة والدولية 
االعتقال  بالضغط على االحت����ال لوقف 
اإلداري ب����دون الئح����ة اته����ام وبمل����ف 
س����ري، مش����يرًا إلى أن االعتق����ال اإلداري 
لقيم  المخالف  الطوارئ  لقانون  يس����تند 

الديمقراطية ومبادئ حقوق االنسان.
ووصف االعتقال اإلداري بالسيف المسلط 
الفلس����طينيين  المعتقلين  رق����اب  على 
بق����رار م����ن جه����از الش����باك والمحاكم 
العس����كرية اإلس����رائيلية، وأن عش����رات 
اآلالف الفلس����طينيين كانوا ضحية هذا 

االعتقال.

غزة/ االستقال: 
ش���ارك العشرات من المواطنين وأهالي األس���رى في الوقفة التي نظمتها لجنة األسرى 
للقوى الوطنية واالس���امية أمام مقر الصليب األحمر بغزة دعًما واس���ناًدا لألس���ير نائل 
البرغوثي الذي يدخل عامله التاسع والثاثين في سجون االحتال كأقدم أسير فلسطيني 

.
ورفع المشاركون صورا لألسير البرغوثي والفتات تطالب باإلفراج عنه وانهاء معاناته . 

وفي كلمته عن لجنة األس���رى قال األس���ير المحرر جهاد غبن إن األسرى هم طليعة هذا 
الش���عب ورمز صموده على مدار عقود من الزمن ، مؤكًدا أن رس���الة األس���رى هي الوحدة 

والتكاتف من أجل مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الثوابت الوطنية .
وأكد غبن أن رس���الة األس���رى بأن كرامتهم ورواتبهم حق لهم وليس منه من أحد مطالًبا 
بإعادة رواتب األس���رى فهي خط أحمر ال يمكن تجاوز ، موجًها رس���الته للمفاوضين في 

الصفقات القادمة بأن يتمسكوا باإلفراج عن أسرى المحكوميات العالية والمؤبدات .   
وفي كلمة مكتب اعام األس���رى أكد األس���ير المحرر علي المغربي أن األس���ير البرغوثي 
واخوانه هم اللبنة األس���اس لما وصلت له المقاوم���ة من تقدم في معركتها مع االحتال 
، ووجه المغربي رس���الته للمؤسس���ات الدولية بأن تقف عند مسؤولياتها وتضغط على 

االحتال النهاء معاناة األسرى .
ويذكر أن عميد األس���رى الفلس���طينيين نائل البرغوثي من قرية كوبر شمالي مدينة رام 
الله وس���ط الضفة الغربية المحتلة، كان أحد المحررين في صفقة وفاء األحرار عام 2011، 

إال أن االحتال أعاد اعتقاله، في خرٍق واضٍح التفاق الصفقة.

وقفة دعم لألسير األسير حالحله يقضى 11 عامًا في االعتقال اإلداري
نائل البرغوثي بغزة 
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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 ) 2067/ 2018(
يعل����ن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس����يد: 
رجائي عالوي سعيد الحلو من سكان غزة هوية رقم 927875856 بصفته 
وكيال عن: محمد السيد شعبان سعيد الحلو بصفتي الشخصية وبوكالتي 

عن / محمد رفيق شعبان الحلو وسعاد شعبان سعيد الحلو 
بموجب وكالة رقم: 134632 / 2006 الصادرة عن مصر

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 727 قسيمة 252 المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم الب���دء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  19/ 11 / 2018م

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

إعالن صادر عن جمعية
 أجيال للتنمية واالبداع

يعلن مجل���س إدارة جمعية أجيال للتنمية واالبداع عن عقد االجتماع 
العادي للجمعية العمومية للعام )2018م ( وذلك يوم السبت الموافق 
24-11-2018م الس���اعة الثالث���ة والنصف عصرا ف���ي مقر الجمعية 

الكائن في النصيرات فوق عمارة الجرو 
وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي :

1- فتح باب التنفيذ وتسديد االش���تراكات للجمعية العمومية لعام 
)2018( بتاريخ 20-11-2018م

2- فت���ح باب الترش���يح لعضوية مجلس االدارة وذلك ي���وم االربعاء 11-21-
2018م 

3- فتح باب االنس���حاب والطعون واالعتراض لعضوية مجلس االدارة 
والجمعية العمومية وذلك يوم الخميس 22-11-2018م 

ومع فائق الحرتام والتقدير

تنويه
نش���ر اعالن بيع أرض باس���م الس���يد / عبد الله أحم���د محمد األغا في 
صحيفة االستقالل يوم األربعاء 2018/11/7 ، نشر خطأ بصفته وكيال 
عن / سلوى سليمان نصر الله القرا ونايفة محمد قاسم األغا والصحيح 

هو/ / سلوى سليمان نصر الله الفرا ونايفة محمد قاسم األغا

لذا اقت�سى التنويه

و قال كرينب���ول في حديث للصحفيين عق���ب اتخاذ األمم 
المتحدة سلس���لة قرارات لصالح فلس���طين : " إن المنظمة 
تمكنت من تجاوز أزمة التمويل الخانقة التي نجمت عن قرار 

الرئيس األميركي دونالد ترامب وقف تمويلها".
 وأضاف : " أن أونروا اعتمدت على ميزانية قدرها 1,2 مليار 
دوالر )مليار ي���ورو( للعام 2018 لكنها واجهت فجوة قدرها 
446 ملي���ون دوالر عندما أعلنت إدارة ترامب أنها س���تقطع 

الدعم عن الوكالة األممية.
ويذكر أنه في وقت س���ابق من الع���ام الجاري قررت "أونروا" 
فصل نحو 1000 موظف تحت بند برنامج الطوارئ بش���كل 
نهائ���ي ، وعملت عل���ى تحويل عدد منه���م للعمل الجزئي 

تمهيدا لفصلهم ، بحجة العجز المالي التي تعاني منه.
وكان���ت اإلدارة االمريكية عملت على تقليص المس���اعدات 
المقدم���ة ل� " أون���روا " منذ مطلع العام الج���اري ، األمر الذي 
دفعه���ا لتقلي���ص خدماته���ا الت���ي تقدمه���ا لالجئين ، 
واالس���تغناء عن العش���رات من موظفيها تحت بند العقود 

ببرنامج الطوارئ. 
خف�ض للعجز 

عدنان أبو حس���نة المتحدث باس���م وكالة غوث وتش���غيل 
الالجئين الفلس���طينيين "أونروا" ، أكد أن ما جاء من خفض 
وتقليص نس���بة العجز المالي من 446 إلى 21 مليون دوالر  
للعام  2018 خالل مؤتمر عقده المفوض العام لألونروا ، هو 
خفض مالي فقط  لنهاية العام الجاري ، وال يتعلق بانتهاء 

األزمة بالكلية باألعوام القادمة . 
 وش���دد أبو حس���نة ل�"االس���تقالل" أن "اونروا" ستبدأ العام 
الق���ادم 2019 بعج���ز مالي يقدر بنح���و 360 مليون دوالر ، 

إضافة للعجز المالي الذي سيرحل من العام الجاري.
وأوض���ح أن اإلدارة األمريكية قدمت خالل العام الجاري  60 
مليون دوالر ، مع رفضها و تعنتها لتقديمها أي مساعدات 

مالية العام 2019 القادم . 
وبي���ن أن اونروا بذلت جهودًا كبيرة في توفير الدعم المالي 
؛ للحفاظ على البرامج األربعة الرئيس���ية التي تعمل وفقها 
وتق���دم خدماته���ا لالجئين على أساس���ها وه���ي الصحة 

والتعلي���م والق���روض واإلغاثة ، مس���تدركا" لك���ن برنامج 
الطوارئ لم نستطع إنقاذه وستستمر أزمته المالية ؛ لعدم 
تخصيص مبال���غ له ، حيث تم التركيز عل���ى حماية ودعم 

البرامج الرئيسية.
وأشار إلى أن "اونروا" بدأت في شهر يناير من العام الجاري 
بعجز مال���ي يقدر بحوالي 446 ملي���ون دوالر بعد أن عملت 
اإلدارة األمريكي���ة عل���ى  توجيه ضربة قاس���مة لها ، حين 
أعلن���ت عن قط���ع 300 مليون دوالر من قيمة مس���اعداتها 
السنوية البالغة 360 مليون دوالر ، باإلضافة للعجز المرحل 

من العام 2017 بقيمة 150 مليون دوالر .  
ولف���ت إلى أن الجه���ود الذي بذلتها اون���روا لتخطي األزمة 
المالية و خفض نس���بة العجز ،  أثم���رت في حصولها على  
100 مليون دوالر بعد عقدها مؤتمر روما في شهر مارس من 
العام الجاري ، كذلك توقيعها عدة اتفاقيات مع مؤسسات 

زكاة ف���ي تركيا واندونيس���يا وماليزي���ا ، وتوقيع اتفاق مع 
منظمة  التعاون اإلس���المي ؛إلنش���اء وقفية يتم من خاللها 
الحص���ول على مبلغ محدد س���نويا ، بع���د إطالقها  حملة " 
الكرام���ة ال تقدر بثمن " و التي اس���تهدفت القطاع الخاص 

الفلسطيني و العربي واإلسالمي .
وأض���اف" أن اونروا حصلت كذلك على 122 مليون دوالر من 
مؤتمر التعهدات الذي أقيم بنيويورك قبل نحو ش���هرين 
، ووع���ود بدعم قط���اع التعليم م���ن خالل البن���ك الدولي ، 
وحصولها على 50 مليون من السعودية  و 50  مليون دوالر 

من االمارات خالل اجتماع القمة العربية . 
واعتبر أن ما قامت به أونروا من خفض وتقليص نسبة العجز 
المالي وتوفير المس���اعدات المالية م���ن دول عدة ، انتصار 
كبي���ر ، الفتا أنه لم يحدث منذ نش���أة األونروا ، أن تتعرض 
منظم���ة أممية لضرب���ة قاصمة ، فقدت عل���ى إثرها حوالي 

%40 من ميزانيتها واس���تمرت بالعمل وتقديم خدماتها 
لالجئين . 

م�سري غام�ض
 من جهته، أمير المس���حال رئيس اتح���اد موظفي "اونروا" 
أبدى تخوفه م���ن المصير المجهول ال���ذي ينتظر موظفي 
برنامج الط���وارئ بعد اع���الن المفوض الع���ام " أونروا" عن 
خفض نس���بة العجز لنهاية العام الج���اري لنحو 21 مليون 

دوال واستثناء هذا البرنامج منه.
وأوضح المس���حال ل�"االس���تقالل"  أن العام القادم ستبدأ " 
أونروا" من جديد باتخاذ سلس���لة من اإلجراءات التقشفية ، 
بعدم التوظيف وعدم استمرار الخدمات كما المعتاد ، أمام 

استحقاق لتوظيف 800 معلم .
وبين أنه بعد نهاية العام أي بعد نحو ستة أسابيع ، سيعود 
المفوض العام لمناش���دة الدول من جديد لجلب التمويل ، 
إذ أن العام القادم س���تبدأ " أون���روا " بعجز مالي يقدر بنحو 
360ملي���ون دوالر بعد تقلي���ص اإلدارة األمريكية حصتها 

السنوية . 
وأشار إلى أن األزمة المالية التي تعاني منها " اونروا " نتيجة 
قرار اإلدارة األمريكية لم تحل بإغالق السنة المالية الجارية 
ب�21ملي���ون دوالر ، إذ م���ا تم من جه���ود أثمرت عن خفض 
نس���بة العجز المالي ، استطاعت أن تبقى المؤسسة بكامل 
خدماتها للعام الجاري  فقط ، دون حل أزمة موظفي برنامج 

الطوارئ للعام القادم والذي سيبدأ بعد أسابيع قليلة . 
ولف���ت إلى أنه م���ن بداية األزم���ة حتى اإلعالن عن نس���بة 
الخفض من 446إل���ى 21مليون دوالر كانت " أونروا " تصب 
جهودها وتضع أولوياتها لتأمين وحماية البرامج الرئيسية 
وهي التعليم والصح���ة واإلغاثة والقروض دون بذل جهود 
إلنق���اذ برنامج الط���وارئ ، والذي ينته���ي مصير بعضهم 

الوظيفي وعقودهم مع نهاية العام الجاري . 
 واش���ار إلى أن االتحاد سيعقد لقاء األربعاء القادم مع مدير 
عمليات " أونروا" لبحث ومناقش���ة ما جاء بالمؤتمر ، ومعرفة 
مصير موظفي برنامج الطوارئ ، وما ستؤول إليه األمور العام 

القادم ، تجاه الالجئين والموظفين  . 

رغم خفض العجز إلى 21 مليون دوالر 

برنامج الطوارئ .. مشروع تشغيل خارج خدمة »أونروا« 
غزة / �سماح املبحوح:

خف���ض العج��ز امل��ايل لوكالة غ��وث وت�س��غيل الالجئني 
»اأون��روا » وو�س��وله لنح��و 21 ملي��ون دولر يف براجمها 
والإغاث��ة،  والقرو���ض  وال�س��حة  التعلي��م  الأ�سا�س��ية 

وا�س��تثناء برنام��ج الط��وارئ اأثار خم��اوف موظفي هذا 
الربنام��ج با�س��تمرار اأزماته��م وتفاقمه��ا خ��الل الفرتة 
وت�س��غيل  غ��وث  العام لوكال��ة  املفو���ض  وكان  املقبل��ة. 
الالجئ��ني الفل�س��طينيني “الأون��روا” بيب��رب كرينبول، 

اأعل��ن يف كلمت��ه الفتتاحي��ة للهيئ��ة ال�ست�س��ارية يف 
الأردن اأم�ض ، واأمام ممثلي الدول املتربعة وامل�سيفة عن  
تقلي�ض العجز املايل للع��ام احلايل اإىل 21 مليون دولر 

بعد اأن كان بداية العام 446 مليون دولر.

إعالن صادر عن جمعية االتحاد 
للتنمية والخدمات العامة

تعل���ن اللجنة المؤقت���ة إلدارة عم���ل جمعية االتح���اد للتنمية 
والخدمات العامة عن عق���د االجتماع العادي للجمعية العمومية 
وذلك يوم االثنين الموافق 2018/12/03 الس���اعة 11:00 صباحا 
في مق���ر الجمعية الكائ���ن في رفح حي التن���ور وذلك النتخاب 
مجل���س ادارة جديد . وانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية بعد 

استكمال االتي :
1 - اس���تمرار فتح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعية 
العمومية لعام ) 2018 ( وذلك حتي تاريخ 2018/11/24                                           
 2 - فتح باب الترش���يح لعضوية مجلس االدارة وذلك لمدة 3 ايام من 
تاريخ 25 /2018/11 حتى تاريخ 2018/11/27                                           

 -3  فت���ح باب االنس���حاب واالعتراض علي العضوي���ة مجلس االدارة 
والجمعية العمومية وذلك لم���دة 5 ايام من تاريخ 2018/11/28 حتى 

تاريخ 2018/12/02

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ فاطمة محمد عودة ابو يوسف
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)902317668( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

الثالثاء 12 ربيع األول 1440 هــ 20 نوفمبر 2018 م

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

 إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لق���د تقدمت له���ذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة م���ن مختار عائلة 
ش���راب واهال���ي خانيونس مؤرخ���ة بتاري���خ 2018/11/18م تبين ان 
المرحوم حمودة اس���ماعيل حامد اللحام من خانيونس وس���كانها قد 
توفي سنة 1962م في خانيونس وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في 
اوالده المتولدين له من زوجته المتوفاة قبله نصرة محمود اللحام وهم 
عيادة وعياد وفرحانة وعائشة ومنصورة وفطوم فقط وال وارث للمتوفى 
المذكور سوى من ذكر ) وليس له وصية واجبة او اختيارية ( وليس له 
اوالد توفوا حال حياته وتركوا ورثه س���وي من ذكر وألجل اعطاء الورثة 
المذكوري���ن حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له 
حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة خانيونس الشرعية 

خالل سبعة ايام من تاريخ هذا االعالن وحرر في 2018/11/19م 

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية  خان يون�س 
الى المنفذ ضده  / منصور حسين منصور البيوك ..... خارج البالد  

املو�صوع / اإخطار تنفيذ �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 

 ابلغك انه طبقا لإللتزام المترتب عليك بموجب قيمة الكمبياالت 
2018/3/10و  و   2018/2/10 بالتواري���خ  الدف���ع  والمس���تحقة 
2018/4/10 و 2018/5/10و 2018/6/10 مبل���غ وقدرة )1500دوالر 
أمريك���ي ( ال���ف وخمس���مائة دوالر أمريك���ي باإلضافة للرس���وم 
والمصاري���ف لصالح طال���ب التنفيذ ، والمق���ام بموجبها القضية 

التنفيذية رقم 2018/3661 
بداية خان يونس والمتكونة فيم���ا بين طالب التنفيذ / خليل اجريو 

حميد زعرب المنفذ ضده / المذكور اعاله .
لذا نكلفك بالوفاء بالتزامك وذلك بحضورك الى دائرة التنفيذ بمحكمة 
بداي���ة خانيونس في غضون اس���بوعين من تاريخ ه���ذا اعالن واذا لم 

تحضر فان دائرة التنفيذ ستباشر اجراءات التنفيذ حسب االصول . 

  ماأمور تنفيذ بداية خان يون�س 
    اأ. يا�سر بربخ 

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 ) 2056/ 2018(
يعلن للعم���وم انه تقدم ل���إلدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: محمود صائب مصطفى الفرا من سكان خانيونس هوية رقم 

802523795 بصفته وكيال عن: محمود عادل مصطفى حسن الفرا  
بموجب وكالة رقم: 7168 / 2016 الصادرة عن خانيونس

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2356 قسيمة 4المدينة السميري

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

المعاملة. التاريخ:  7/ 11 / 2018م

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

وأش���ارت إلى أنه سيتم تنفيذ العقود خالل 
أسبوع من تاريخ اإلعالن، مبينة أن كل مرشح 
لالس���تفادة مراجعة قس���م التش���غيل في 
منطقة س���كناه بعد التواصل معه من طرف 

مديريات العمل في محافظات قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أن 75310 خريجين وعمال 
تمكنوا من تجاوز قيود التس���جيل للبرنامج، 
منوهة إلى أنه تم اإلع���الن عن انطالق وبدء 
التس���جيل للبرنامج من تاري���خ 2018/11/7 

وسينتهي يوم 2018/11/30.
ويعاني قط���اع غ���زة المحاصر م���ن ارتفاع 
معدالت البطالة خصوصًا بين فئة الش���باب 
من الخريجين والعمال بنسبة )%53( بحسب 
وزارة العم���ل. ويأتي تمويل هذا المش���روع 
بدعم من قطر ضمن رزمة مس���اعدات لصالح 

قطاع غزة.
ورغم الفرحة الكبير الت���ي عمت عددًا كبيرًا 
م���ن الخريجين بعد أن تم ادراج أس���مائهم 
ضمن المنحة القطرية، في المقابل عبر عدد 
كبير من الخريجين والعمال عن اس���تيائهم 

الش���ديد ف���ي ظ���ل ع���دم ش���مل المنحة 
ألس���مائهم على الرغم من تس���جيلهم في 
مكاتب العمل منذ س���نوات ولم يتمكنوا من 

الحصول على أي فرصة عمل مؤقتة . 

"اأح�سن من بال�س"
س���عادة عارمة حطت رحالها في منزل خريج 
كلي���ة التمريض ُمعاذ خلف الله، منذ أن علم 
بإدراج أس���مه ضمن  قائمة الُمس���تفيدين 
من برنامج التش���غيل الُموق���ت " طموح 2" 
الدفعة األولى، بعد ثالثة س���نواٍت بذل بها 
جهودًا كبيرة في التس���جيل ببرامج البطالة 

والتشغيل دون أن يحالفه الحظ.  
ويقول خلف الله ل�"االس���تقالل":" كأي خريج 
م���ن لحظة تخرج���ي كان نفس���ي ببطالة أو 
وظيفة أس���تقر فيها، و أعمل بالمجال الذي 
درس���ت فيه، كنت كل ما أسمع عن بطالة أو 
وظيفة أخذ ش���هاداتي وأس���جل فيها، لكن 
لألسف لم ُيحالفني الحظ أبدًا، حتى وصلت 

لدرجة اإلحباط واليأس". 
ويتاب���ع:" عندما أعلنت وزارة العمل أس���ماء 

المس���تفيدين م���ن برنامج طم���وح2، كنت 
فاق���د األم���ل بأن يك���ون اس���مي ضمنهم، 
وعندم���ا وصلتني رس���اله على الج���وال بأنه 
تم ترش���يحي للبرنامج، تفاجأت كثيرًا ، فلم 
أتوقع للحظ���ة أن يحالفني الحظ بها، خاصًة 
بعد الُمحاوالت الكثيرة التي باءت بالفش���ل 

خالل السنوات الماضية".
ووصف فرحت���ه بالحصول على بطاله مؤقته 
ل�6 ش���هور بفرحة طال���ب توجيهي بتفوقه 
بعد جه���د وانتظار كبير، ُمضيف���ًا:" رغم أن 
البطالة ل�6ش���هور وستنتهي إال أنه فرحتي 
كبيرة كم���ا فرحة طال���ب توجيهي بتفوقه، 
وأعطتنا جرعة أمل وجعلت بعض الخريجين 
يتنفس���ون قلي���ال م���ن األوضاع معيش���ية 

المأساوية التي نعيشها بالقطاع". 
وأوض���ح أن���ه لجأ للعم���ل بأكثر م���ن مهنة 
والتي لم يمكث بها س���وى بضعة أيام خالل 
السنوات الماضية، في سبيل توفير مصروفه 
الشخصي، معتبرًا أن البطالة لشهور أفضل 

من العمل المتقطع. 

فرحة ل تو�سف
ول���م تكن الفرحة بعيدًة ع���ن الخريج عصام 
الشوربجي، فهو األخر حالفه الحظ بأن يكون 
أح���د الُمس���تفيدين من برنامج التش���غيل 
)الدفعة  القطري���ة  المنحة  المؤقت، ضم���ن 
األولى(، بعد 7 س���نوات عجاف لم يس���تطع 
به���ا الحصول على وظيفة أو بطالة في مجال 

تمريض الفم واألسنان. 
"أن يأت���ي ُمتأخرًا خيرًا م���ن أن ال يأتي أبدًا"، 
هكذا أعرب الشوربجي عن فرحته بالحصول 
على فرصة عمل مؤقته، بعد س���نواٍت طويلة 
من التعب واالنتظار، فمنذ لحظة تخرجه عام 
2011 ل���م يدخر جهدًا ف���ي البحث عن عمل 
وتقديم أوراقه وشهادته، في كل مرة تعلن 
بها المؤسسات المحلية عن فرصة تشغيل، 

لكن كانت محاوالته دون جدوى.
ويقول الشوربجي ل�"االستقالل":" إن فرحتي 
ال توصف، فبعد س���نوات طويلة من البحث 
وف���ي ذروة ش���عوري بالي���أس، حصلت على 
فرصة عمل مؤقتة بنفس تخصصي، هادي 

بحد ذاتها محتاجة أقي���م احتفال ألعبر عن 
فرحتي فيها". 

وأردف:" تخرجت  عام 2011 دبلوم تمريض 
فم وأس���نان، وبقيت حتي ع���ام 2013 أقدم 
أوراقي لوزارة العمل والمؤسس���ات في حال 
تم اإلعالن عن وظيفة، لكن لألسف جميعها 
باءت بالفش���ل، لدرجة اعتق���دت أنه ال يتم 
اختياري بسبب الدبلوم، فأكملت بكالوريوس 
وتخرجت ع���ام 2016، والنتيج���ة ذاتها لم 

أحصل على عمل". 
وأض���اف:" حينم���ا قال���ت وزارة العمل أنها 
س���تقوم باختي���ار 5 آالف خري���ج لبرنام���ج 
التش���غيل المؤق���ت، فق���دت االم���ل تمامًا 
بالحص���ول عل���ى فرصه، وعند الكش���ف عن 
األسماء لم أهتم للموضوع ولم أقم بالفحص 
عن اسمي، كوني متأكدًا أن النتيجة كما كل 
سنة، لكن بعد ساعه ونصف وصلتني رساله 
على الهاتف بترشحي للبرنامج"، مستدركًا:" 
أعجز عن وصف فرحتي وسعادتي بالرسالة، 

لدرجة أنني بكل لحظة أعاود قراءها".  

بعد سنوات عجاف 

»برنامج طموح 2«:  أول فرحة تدخل قلوب خريجي غزة 
غزة/ دعاء احلطاب: 

عرب عدد من اخلريجني اجلامعيني العاطلني عن 
العمل يف قطاع غزة، عن �سعادتهم وفرحتهم 

العارمة بح�سولهم على فر�سة عمل �سمن برنامج 
الت�سغيل املوؤقت" طموح2" �سمن املنحة القطرية 

"الدفعة الأوىل"، بعد اأن فقدوا الأمل يف العثور 
على فر�س عمل يف جمال درا�ستهم يف ظل ا�ستمرار 
الزمات التي ت�سرب القطاع املحا�سر منذ اأكرث من 

12 عامًا  وارتفاع ن�سب البطالة والفقر. واأعلنت 
وزارة العمل الأحد املا�سي عن اأ�سماء اخلريجني 

والعمال امل�ستفيدين من املرحلة الأوىل من برنامج 
الت�سغيل املوؤقت "طموح 2". وقالت الوزارة يف 

بيان لها ، الأحد، اإن اأ�سماء املرحلة الأوىل تت�سمن 
)2500( خريج و)2500( عامل. 
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

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

 إعالن وراثة صادر عن
 محكمة خانيونس الشرعية

لق���د تقدمت له���ذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة م���ن مختار عائلة 
ش���راب واهال���ي خانيونس مؤرخ���ة بتاري���خ 2018/11/18م تبين ان 
المرحوم حمودة اس���ماعيل حامد اللحام من خانيونس وس���كانها قد 
توفي سنة 1962م في خانيونس وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي في 
اوالده المتولدين له من زوجته المتوفاة قبله نصرة محمود اللحام وهم 
عيادة وعياد وفرحانة وعائشة ومنصورة وفطوم فقط وال وارث للمتوفى 
المذكور سوى من ذكر ) وليس له وصية واجبة او اختيارية ( وليس له 
اوالد توفوا حال حياته وتركوا ورثه س���وي من ذكر وألجل اعطاء الورثة 
المذكوري���ن حجة وراثة تبين نصيب كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له 
حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة خانيونس الشرعية 

خالل سبعة ايام من تاريخ هذا االعالن وحرر في 2018/11/19م 

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء 

حمكمة بداية  خان يون�س 
الى المنفذ ضده  / منصور حسين منصور البيوك ..... خارج البالد  

املو�صوع / اإخطار تنفيذ �صادر عن دائرة 
تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 

 ابلغك انه طبقا لإللتزام المترتب عليك بموجب قيمة الكمبياالت 
2018/3/10و  و   2018/2/10 بالتواري���خ  الدف���ع  والمس���تحقة 
2018/4/10 و 2018/5/10و 2018/6/10 مبل���غ وقدرة )1500دوالر 
أمريك���ي ( ال���ف وخمس���مائة دوالر أمريك���ي باإلضافة للرس���وم 
والمصاري���ف لصالح طال���ب التنفيذ ، والمق���ام بموجبها القضية 

التنفيذية رقم 2018/3661 
بداية خان يونس والمتكونة فيم���ا بين طالب التنفيذ / خليل اجريو 

حميد زعرب المنفذ ضده / المذكور اعاله .
لذا نكلفك بالوفاء بالتزامك وذلك بحضورك الى دائرة التنفيذ بمحكمة 
بداي���ة خانيونس في غضون اس���بوعين من تاريخ ه���ذا اعالن واذا لم 

تحضر فان دائرة التنفيذ ستباشر اجراءات التنفيذ حسب االصول . 

  ماأمور تنفيذ بداية خان يون�س 
    اأ. يا�سر بربخ 

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 ) 2056/ 2018(
يعلن للعم���وم انه تقدم ل���إلدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: محمود صائب مصطفى الفرا من سكان خانيونس هوية رقم 

802523795 بصفته وكيال عن: محمود عادل مصطفى حسن الفرا  
بموجب وكالة رقم: 7168 / 2016 الصادرة عن خانيونس

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2356 قسيمة 4المدينة السميري

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

المعاملة. التاريخ:  7/ 11 / 2018م

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

وأش���ارت إلى أنه سيتم تنفيذ العقود خالل 
أسبوع من تاريخ اإلعالن، مبينة أن كل مرشح 
لالس���تفادة مراجعة قس���م التش���غيل في 
منطقة س���كناه بعد التواصل معه من طرف 

مديريات العمل في محافظات قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أن 75310 خريجين وعمال 
تمكنوا من تجاوز قيود التس���جيل للبرنامج، 
منوهة إلى أنه تم اإلع���الن عن انطالق وبدء 
التس���جيل للبرنامج من تاري���خ 2018/11/7 

وسينتهي يوم 2018/11/30.
ويعاني قط���اع غ���زة المحاصر م���ن ارتفاع 
معدالت البطالة خصوصًا بين فئة الش���باب 
من الخريجين والعمال بنسبة )%53( بحسب 
وزارة العم���ل. ويأتي تمويل هذا المش���روع 
بدعم من قطر ضمن رزمة مس���اعدات لصالح 

قطاع غزة.
ورغم الفرحة الكبير الت���ي عمت عددًا كبيرًا 
م���ن الخريجين بعد أن تم ادراج أس���مائهم 
ضمن المنحة القطرية، في المقابل عبر عدد 
كبير من الخريجين والعمال عن اس���تيائهم 

الش���ديد ف���ي ظ���ل ع���دم ش���مل المنحة 
ألس���مائهم على الرغم من تس���جيلهم في 
مكاتب العمل منذ س���نوات ولم يتمكنوا من 

الحصول على أي فرصة عمل مؤقتة . 

"اأح�سن من بال�س"
س���عادة عارمة حطت رحالها في منزل خريج 
كلي���ة التمريض ُمعاذ خلف الله، منذ أن علم 
بإدراج أس���مه ضمن  قائمة الُمس���تفيدين 
من برنامج التش���غيل الُموق���ت " طموح 2" 
الدفعة األولى، بعد ثالثة س���نواٍت بذل بها 
جهودًا كبيرة في التس���جيل ببرامج البطالة 

والتشغيل دون أن يحالفه الحظ.  
ويقول خلف الله ل�"االس���تقالل":" كأي خريج 
م���ن لحظة تخرج���ي كان نفس���ي ببطالة أو 
وظيفة أس���تقر فيها، و أعمل بالمجال الذي 
درس���ت فيه، كنت كل ما أسمع عن بطالة أو 
وظيفة أخذ ش���هاداتي وأس���جل فيها، لكن 
لألسف لم ُيحالفني الحظ أبدًا، حتى وصلت 

لدرجة اإلحباط واليأس". 
ويتاب���ع:" عندما أعلنت وزارة العمل أس���ماء 

المس���تفيدين م���ن برنامج طم���وح2، كنت 
فاق���د األم���ل بأن يك���ون اس���مي ضمنهم، 
وعندم���ا وصلتني رس���اله على الج���وال بأنه 
تم ترش���يحي للبرنامج، تفاجأت كثيرًا ، فلم 
أتوقع للحظ���ة أن يحالفني الحظ بها، خاصًة 
بعد الُمحاوالت الكثيرة التي باءت بالفش���ل 

خالل السنوات الماضية".
ووصف فرحت���ه بالحصول على بطاله مؤقته 
ل�6 ش���هور بفرحة طال���ب توجيهي بتفوقه 
بعد جه���د وانتظار كبير، ُمضيف���ًا:" رغم أن 
البطالة ل�6ش���هور وستنتهي إال أنه فرحتي 
كبيرة كم���ا فرحة طال���ب توجيهي بتفوقه، 
وأعطتنا جرعة أمل وجعلت بعض الخريجين 
يتنفس���ون قلي���ال م���ن األوضاع معيش���ية 

المأساوية التي نعيشها بالقطاع". 
وأوض���ح أن���ه لجأ للعم���ل بأكثر م���ن مهنة 
والتي لم يمكث بها س���وى بضعة أيام خالل 
السنوات الماضية، في سبيل توفير مصروفه 
الشخصي، معتبرًا أن البطالة لشهور أفضل 

من العمل المتقطع. 

فرحة ل تو�سف
ول���م تكن الفرحة بعيدًة ع���ن الخريج عصام 
الشوربجي، فهو األخر حالفه الحظ بأن يكون 
أح���د الُمس���تفيدين من برنامج التش���غيل 
)الدفعة  القطري���ة  المنحة  المؤقت، ضم���ن 
األولى(، بعد 7 س���نوات عجاف لم يس���تطع 
به���ا الحصول على وظيفة أو بطالة في مجال 

تمريض الفم واألسنان. 
"أن يأت���ي ُمتأخرًا خيرًا م���ن أن ال يأتي أبدًا"، 
هكذا أعرب الشوربجي عن فرحته بالحصول 
على فرصة عمل مؤقته، بعد س���نواٍت طويلة 
من التعب واالنتظار، فمنذ لحظة تخرجه عام 
2011 ل���م يدخر جهدًا ف���ي البحث عن عمل 
وتقديم أوراقه وشهادته، في كل مرة تعلن 
بها المؤسسات المحلية عن فرصة تشغيل، 

لكن كانت محاوالته دون جدوى.
ويقول الشوربجي ل�"االستقالل":" إن فرحتي 
ال توصف، فبعد س���نوات طويلة من البحث 
وف���ي ذروة ش���عوري بالي���أس، حصلت على 
فرصة عمل مؤقتة بنفس تخصصي، هادي 

بحد ذاتها محتاجة أقي���م احتفال ألعبر عن 
فرحتي فيها". 

وأردف:" تخرجت  عام 2011 دبلوم تمريض 
فم وأس���نان، وبقيت حتي ع���ام 2013 أقدم 
أوراقي لوزارة العمل والمؤسس���ات في حال 
تم اإلعالن عن وظيفة، لكن لألسف جميعها 
باءت بالفش���ل، لدرجة اعتق���دت أنه ال يتم 
اختياري بسبب الدبلوم، فأكملت بكالوريوس 
وتخرجت ع���ام 2016، والنتيج���ة ذاتها لم 

أحصل على عمل". 
وأض���اف:" حينم���ا قال���ت وزارة العمل أنها 
س���تقوم باختي���ار 5 آالف خري���ج لبرنام���ج 
التش���غيل المؤق���ت، فق���دت االم���ل تمامًا 
بالحص���ول عل���ى فرصه، وعند الكش���ف عن 
األسماء لم أهتم للموضوع ولم أقم بالفحص 
عن اسمي، كوني متأكدًا أن النتيجة كما كل 
سنة، لكن بعد ساعه ونصف وصلتني رساله 
على الهاتف بترشحي للبرنامج"، مستدركًا:" 
أعجز عن وصف فرحتي وسعادتي بالرسالة، 

لدرجة أنني بكل لحظة أعاود قراءها".  

بعد سنوات عجاف 

»برنامج طموح 2«:  أول فرحة تدخل قلوب خريجي غزة 
غزة/ دعاء احلطاب: 

عرب عدد من اخلريجني اجلامعيني العاطلني عن 
العمل يف قطاع غزة، عن �سعادتهم وفرحتهم 

العارمة بح�سولهم على فر�سة عمل �سمن برنامج 
الت�سغيل املوؤقت" طموح2" �سمن املنحة القطرية 

"الدفعة الأوىل"، بعد اأن فقدوا الأمل يف العثور 
على فر�س عمل يف جمال درا�ستهم يف ظل ا�ستمرار 
الزمات التي ت�سرب القطاع املحا�سر منذ اأكرث من 

12 عامًا  وارتفاع ن�سب البطالة والفقر. واأعلنت 
وزارة العمل الأحد املا�سي عن اأ�سماء اخلريجني 

والعمال امل�ستفيدين من املرحلة الأوىل من برنامج 
الت�سغيل املوؤقت "طموح 2". وقالت الوزارة يف 

بيان لها ، الأحد، اإن اأ�سماء املرحلة الأوىل تت�سمن 
)2500( خريج و)2500( عامل. 
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )2068 / 2018(
يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: عبد الكريم 
مهدي عبد الرحمن العطار من سكان بيت الهيا هوية رقم 901494195 بصفته وكيال 
عن: عدنان وعادل ونظير وصبحة وس���ميرة وس���عده واعتدال أبناء / رجب عبد الرحمن 
العط���ار ومحمد طالل دياب محمد صالح العطار ونجاح صبحي محمد صالح العطار وعبد 

ومحمود وأحمد وندى ومنصورة ومرزوقة وكوكب أبناء / محمد عبد الرحمن العطار
بموج���ب وكالة رقم: 4313 / 2018 الصادرة عن ش���مال غزة + 4307 / 

2018 شمال غزة + شمال غزة 4311 / 2018 
موض���وع الوكالة: إجراء معامل���ة انتقال ارث / بي���ع /مبادلة في قطعة 

1740 قسيمة 54 المدينة بيت الهيا
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  19/ 11 / 2018م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )2055 / 2018(
يعل���ن للعموم انه تق���دم لإدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: قاسم صالح سالم قاسم الفرا من سكان خانيونس هوية رقم 

903435238 بصفته وكيال عن: صائب مصطفى حسن الفرا 
بموجب وكالة رقم: 297 / 2016 الصادرة عن خانيونس

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2356 قسيمة 4المدينة السميري

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

المعاملة. التاريخ:  7/ 11 / 2018م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )2069 / 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
جهاد إبراهيم عبد العزيز ش���حادة من س���كان النصي���رات هوية رقم 
932306970 بصفت���ه وكيال عن: محمد حس���ين عبد العزيز ش���حادة 
باألصال���ة عن نفس���ه وبوكالته عن س���لوى وليلى حس���ين عبد العزيز 
شحادة / وسعدي وحسني وخالد وزياد أوالد حسين عبد العزيز شحادة

بموجب وكالة رقم: 16091 /2012 الصادرة عن الكويت
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 2320 قسيمة 48 المدينة أبو مدين
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  19/ 11 / 2018م

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

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت مصادر عبرية، أن أس����رى حركة "فتح" داخل 
الس����جون "اإلس����رائيلية"، حذروا من أن تش����ديد 
ظروف اعتقال األسرى الفلسطينيين سيتسبب ب� 

"انفجار" في المنطقة بأسرها.
وقال كبار نش����طاء فتح األس����رى، وف����ق ما نقلته 
عنهم صحيفة "هآرتس" العبرية، إن هذه الخطوة 
)تش����ديد ظروف االعتقال( ستكون قنبلة موقوتة 
من شأنها أن تسبب انفجاًرا في المنطقة بأسرها، 
مش����ددين على أن اقت����راح توحيد الس����جناء من 
جميع الفصائل سيترجم إلى هجمات وعنف خارج 

جدران السجن.
وتأتي ه����ذه التحذي����رات تزامًنا مع ما كش����فته 
مص����ادر عبرية عن توصيات اللجنة اإلس����رائيلية، 
التي ش����كلها وزير أمن االحتالل الداخلي، في 13 
حزيران/ يونيو الماضي، من أجل تش����ديد ظروف 
األمنيين في  الفلس����طينيين  اعتق����ال األس����رى 

سجون االحتالل.
وتتضم����ن التوصي����ات، تقليص ع����دد الزيارات 
العائلية لألس����رى الفلس����طينيين للح����د األدنى، 
وإلغ����اء الفصل بي����ن س����جناء أس����رى الفصائل 

المختلفة، وتركز التوصيات على احتجاز األس����رى 
في أجنحة مختلطة لمنع تجمع األسرى المنتمين 

لذات الفصيل.
كما أوصت اللجنة، بمنع األسرى من شراء منتجات 

اللحوم واألس����ماك والفاكه����ة ومنتجات الخضار 
م����ن خارج الس����جون. باإلضافة إلى إخ����الء العنابر 
والمعتقالت واألقس����ام م����ن أدوات المطبخ، ومنع 

األسرى من طهي وجباتهم بأنفسهم.

وكش����فت عن توجه إلى تحدي����د نوعية القنوات 
التلفزيونية التي يسمح لألسرى بمتابعتها داخل 

سجون االحتالل، وتقليص عددها.
وأوصت اللجنة بإقفال مقاصف السجن )الكانتينا(، 
كما سيتم التضييق على قيادات الحركة األسيرة 
وذلك بإلغاء منصب "الناطق باسم العنبر"، على أن 
يس����مح فقط في بعض القضايا لممثل "األسرى 

األمنيين" بالتحدث نيابة عنهم.
وحذر كبار المسؤولين في فتح، من أن تنفيذ هذه 
التوصيات يمكن أن يؤدي إلى تصعيد أمني كبير 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يذكر أن الحركة األس����يرة خاض����ت إضراًبا مفتوًحا 
عن الطعام في نيس����ان/ أبريل عام 2017 من أجل 
انتزاع حقوقهم اإلنس����انية التي س����لبتها إدارة 
س����جون االحتالل، والتي حققوها سابًقا بالعديد 

من اإلضرابات.
يذك����ر أن هنالك ضغوطات تم����ارس من عائالت 
الجنود اإلسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في 
غزة من أجل التشديد على األسرى الفلسطينيين 
للضغط على حركة حماس، والكش����ف عن مصير 

الجنود اإلسرائيليين المحتجزين لديها.

رام الله/ االستقالل:
 قدمت هيئة شؤون األس���رى والمحررين عبر محاميها، 
أم���س االثني���ن، التماس���ا لمحكم���ة االحت���الل العليا 
اإلسرائيلية، للمطالبة بتحسين شروط نقل األسرى في 

سيارة "البوسطة".
وأوضح���ت الهيئة، ف���ي بيان، أن عملية نقل األس���رى 
من س���جن الى آخر أو إل���ى المستش���فيات والمحاكم 
العس���كرية تشكل "رحلة عذاب قاسية ومريرة للغاية"، 

ال سيما بحق األسيرات واالطفال واألسرى المرضى.
 ولفت���ت إلى أن عمليات النقل بالبوس���طة، تس���تغرق 
ما بين 8-10 س���اعات متواصلة، وأحيان���ا الى اكثر من 
يومين، ما يس���بب اإلرهاق والتعب الشديدين لألسرى، 

إضافة إلى س���وء أوضاع سيارة البوسطة المغلقة وذات 
الكراسي الحديدية الباردة شتاء والحارة صيفا، وانتشار 
الروائح الكريهة داخلها، وعدم السماح لألسرى بقضاء 

حاجتهم طيلة فترة النقل، وتكبيلهم في المقاعد.
وأضاف���ت، أن ق���وات "النحش���ون" المس���ؤولة عن نقل 
األس���رى، تتعامل معهم بشكل س���يء جدا، وتعتدي 
عليهم بالض���رب، فيما تزداد أوضاع االس���رى المرضى 
المنقولين في 'البوس���طة'، س���وءا خ���الل عملية النقل، 
م���ا دفع الكثي���ر منهم إلى رفض االنتق���ال للعالج في 
المستش���فيات، جراء ما يتعرضون له من معاملة خالل 
النق���ل به���ذه العربة. وج���اء هذا االلتم���اس، ليعرض 
"ظروف النقل المروعة التي تمس بأبسط حقوق االسرى 

وته���دد صحتهم وحياة المرضى منه���م، أثناء عملية 
النقل "بالبوس���طة" مما يحولها الى مسار عذاب، يمنع 
على األسرى أثناء تواجدهم فيها الغذاء والماء او حتى 
اس���تعمال المرحاض مما يجعل البوسطة تتساوى مع 

أدوات التعذيب والتنكيل باألسرى.
وأكدت الهيئة أن ظروف النقل الس���يئة، ال تستهدف 
فقط إنس���انية وكرامة االنسان االس���ير، والذي يحق له 
ضم���ان حقوقه األساس���ية، وانما تؤدي أيض���ا لتنازل 
االس���رى عن حقهم في جلس���ات المحكم���ة أو التخلي 
عن الذهاب لتلقي العالج بالمستش���فيات في الحاالت 
النادرة التي يس���مح لهم فيها، لتجنب ظروف الس���فر 

الصعبة والمهينة في تلك السيارة.

 رام الله / االستقالل:
 جمدت »لجنة اإلفراجات« المبكرة في معتقل »مجدو« اإلسرائيلي، أمس 
االثنين، اإلفراج عن األس���ير حمزة بالل عب���د القادر ولويل )19 عاما( من 
محافظة قلقيلية، لمدة 7 أيام، بذريعة إعطاء النيابة اإلسرائيلية مهلة، 

لتقديم استئناف على القرار من عدمه.
وأفاد محامي هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين علي السعدي، بأن قرار 
االفراج جاء بناء على  الطلب الذي تقدمت به الهيئة لإفراج عن األس���ير 
ولويل. يذك���ر أن الفتى ولويل تم اعتقاله بتاري���خ 2018/3/11 وصدر 

حكمًا بحقه بالسجن لمدة 13 شهرًا.
وأضاف الس���عدي أنه من المفترض أن يكون موعد إطالق سراح األسير 

ولويل بتاريخ 2019/3/14.

تحذير لالحتالل من تشديد ظروف اعتقال األسرى الفلسطينيين

هيئة األسرى تتقدم بالتماس
 »للعليا« اإلسرائيلية ضد »البوسطة«

 تجميد قرار اإلفراج عن 
األسير حمزة ولويل ألسبوع

الثالثاء 12 ربيع األول 1440 هــ 20 نوفمبر 2018 م
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أعلن أنا المواطن/رامز عبد الله عليان أبو لولي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403032642( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ جيهان عبد الس���ام اس���ماعيل 
ابو ختله .عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )402057483( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ايمان عزات عبد العزيز االغا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931672356( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ صفية مصطفي محمد ورد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)925925638 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عاء محمد محمد لبد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401844790( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / احمد رمضان داود النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)936218049( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/صبحي هشام صبحي درغام 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800766818( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ زين سليمان محمد الشاعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)985181007( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد نمر إسماعيل مطر
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)901686410( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقال:
أنجزت بلدية غزة أعمال مشروع تنظيف برك وشبكات 
مياه األمطار الرئيس���ية في مختل���ف أنحاء المدينة، 
ضمن جهودها الستقبال فصل الشتاء وموسم الخير، 

والحفاظ على سامة المواطنين وممتلكاتهم.
 وذك���ر مدير دائ���رة الصرف الصحي ف���ي البلدية م. 
محم���د إم���ام، أن األعمال ش���ملت ب���رك تجميع مياه 
األمطار الثاثة الرئيس���ية في مدينة غزة، وهي )بركة 
الش���يخ رضوان، بركة حديقة الصداقة الفلسطينية 
األمريكية، بركة عس���قولة(، إضاف���ة إلى االنتهاء من 
حفر وتجهيز بركة مؤقتة بج���وار محطة 7B في حي 

الزيتون.
 وأوضح إمام أن أعمال تنظيف البرك الثاث والقنوات 
المؤدي���ة إليه���ا م���ن الرواس���ب واألوس���اخ واألتربة 

المتجمعة يهدف إلى تحس���ين وصول المياه إليها 
بصورة انسيابية ودون أي عوائق.

وأش���ار إلى تنظيف الخطوط الرئيس���ية في حديقة 
الصداقة المغذية ألحواض ترش���يح حديقة عسقولة 
ذات قط���ر ال� 2 متر بطول إجمال���ي 1000 متر، لزيادة 
كفاءة الش���بكة في تصري���ف المياه أثناء تس���اقط 
األمط���ار، خاصة وأن األتربة المترس���بة داخلها كانت 

تغلق %80 من قطر الخط الناقل.
 ولفت النظر إلى نقل وترحيل حوالي 289 شاحنة من 
األتربة واألوس���اخ المتراكمة والمترسبة في الخطوط 
وأحواض الترس���يب والترش���يح والملعب ونفق مياه 
األمطار )محيط الملعب( والبالغ طوله 500 متر بعرض 

2 متر وارتفاع 4 أمتار.
 وأوض���ح مدير دائرة الصرف الصحي أن هذه األعمال 

س���تزيد من كفاءة التصريف في ش���وارع الش���عف 
ومشتهى والنزاز وصاح الدين في حي الشجاعية.

 أما في بركة الشيخ رضوان شمال المدينة، فقد أشار 
م. إم���ام إلى نق���ل وترحيل 139 ش���احنة من األتربة 
واألوس���اخ خال أعم���ال تنظيف حوض الترس���يب 
وحوض البركة الرئيس ونفق مياه األمطار بطول 150 

مترًا.
 ولفت النظر إلى نقل وترحيل 55 ش���احنة من حوض 
الترش���يح الرمل���ي ونفق مي���اه األمط���ار )بطول 250 
مترًا( في بركة عس���قولة بحي الزيتون جنوب ش���رق 
المدينة. فيم���ا حفرت البلدية برك���ة مجاورة لمحطة 
الصرف الصحي )7B( في ذات الحي لحل مشكلة غرق 
المنطقة المحيطة بالمحطة وتحسين تصريف المياه 

في شارع الدهشان.

المحافظة الوسطي/ االستقال: 
أكد رئيس بلدية الزوايدة  د.أيمن أبو سويرح أن البلدية نفذت العديد من المشاريع 
الخدماتية التي تتعلق بمش���اريع الطرق والمياه والصرف الصحي ،مش���يرا الى  أنه 
يج���ري اآلن تنفيذ 8 مش���اريع خدماتية في مناط���ق متفرقة م���ن الزوايدة بقيمة  
804832 دوالر أمريكي .   وبين أن البلدية انتهت من مش���روع تأهيل شارع عمر بن 
عبد العزيز بتمويل من المنحة الكويتية بمبلغ وقدره 350ألف دوالر، وشارع التلباني 
الغرب���ي بقيم���ة $7000 حيث تم توري���د الباط من وكالة الغ���وث الدولية واكملت 
البلدية المش���روع على نفقته���ا الخاصة . وأوضح بأنه يج���ري حاليا تنفيذ عدد من 
المشاريع منها تبليط ش���ارع القدس المفتوحة بقيمة 155000 $ وتبليط شارع أبو 
س���تة بقيم���ة 150000 $ بتمويل من صندوق تطوير وإق���راض الهيئات المحلية ،  
مبينا  أن البلدية ق علمت على نفقتها الخاصة بصيانة الحفر في ش���ارع األمل بمبلغ 

وقدره 3000$ .
وأكد أبو سويرح أن البلدية تس���عى لتنفيذ المشاريع النوعية المساهمة في تطوير 
الزواي���دة حيث يتم  تنفيذ مش���روع اقامة حديقة عامة مقاب���ل مبنى البلدية وذلك 
ضمن مكونات مش���روع اس���تخدام ادوات التكنولوجيا لتعزيز حقوق االنسان وخلق 
مس���احات عامة وش���املة في قطاع غزة والجاري تنفيذه بموج���ب مذكرة تعاون بين 
المجلس الفلس���طيني لإلس���كان � غزة وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

UN-Habitat وتمويل من حكومة مملكة بلجيكا بقيمة اجمالية 107,000 $.
وذك���ر بأن البلدية بصدد تنفيذ مش���روع تمديد ش���بكات صرف صحي في خمس���ة 
ش���وارع متفرقة بتمويل من مؤسس���ة النداء االنس���اني ) human appeal( بمبلغ 
وقدره $22000 ، باإلضافة إلى توريد مستلزمات لقسم الصحة والنظافة بتمويل من 

صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بمبلغ وقدره 10700$ .
وقال أبو س���ويرح  " طرقنا جمي���ع األبواب للحصول على مش���اريع للزوايدة وذلك من خال 
التواصل مع كافة المؤسسات المحلية والدولية ، والمجلس البلدي لن يدخر جهدا  في جلب 
مش���اريع للنهوض ببلدة الزوايدة وتطويرها . وعّبر عن ش���كره وامتنانه لكافة المؤسسات 
المانح���ة الت���ي وقفت بجانب البلدي���ة وعملت على توفي���ر الدعم الازم لتنفيذ مش���اريع 

خدماتية للسكان،مطالبا باالستمرار في دعم الزوايدة لحاجتها الماسة للمشاريع .

بلدية الزوايدة تنفذ 
عدة مشاريع خدماتية

غزة/ االستقال:
طالب أصحاب المنازل الس���كنية المتضررة 
ج���راء التصعيد "اإلس���رائيلي" األخير على 
قطاع غزة، باإلس���راع ف���ي تعويضهم بعد 

تضرر منازلهم بصورة كبيرة.
وأكد أصح���اب المنازل، أنه���م بحاجة إلى 
مس���اعدات عاجلة لترميم وإصاح منازلهم 
المتضررة في ظل انخفاض درجات الحرارة 

ودخول فصل الشتاء.
ب���دوره، أكد وكي���ل وزارة األش���غال العامة 
واإلس���كان ناجي س���رحان، إن وزارته تبذل 
جهودًا كبيرة منذ اللحظات األولى للتصعيد 
لمساعدة المتضررين خال العدوان األخير 
على القطاع، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع 
الجهات المعنية والبدء باإلجراءات الازمة.

 وأوّض���ح س���رحان ف���ي تصريح ل���� "وكالة 
فلس���طين الي���وم اإلخباري���ة"، أّن األولوية 
الجدد س���تكون  المتضررين  في تعويض 
ألصح���اب الوح���دات الس���كنية المأهولة، 
مس���تدركًا أن التعويض ل���ن يتعارض مع 
تعوي���ض المتضررين س���ابقًا م���ن حرب 

2014م.
وأض���اف: "م���ن غي���ر المعق���ول تعويض 
المتضرري���ن الجدد م���ن التصعيد األخير 

وتهميش المتضررين القدماء".
" ولفت س���رحان إل���ى أن وزارت���ه تواصلت 
م���ع وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة والجهات 
المختصة لتوفير اإلغاثة العاجلة للمواطنين 
المتضررين من العدوان اإلسرائيلي األخير، 
مثل: )بدل إيجار، وتوفير األغطية والفرشات، 

واللوازم األساسية وغيرها.
وأردف: " تواصلنا مع الحكومة الفلسطينية 
وطالبناها بتوفير المبالغ المالية للمواطنين 
اإلس���رائيلي  التصعيد  ج���راء  المتضررين 

األخير على قطاع غزة".
المختص���ة  الجه���ات  س���رحان،  وطال���ب 
والمعنية باإلسراع في عملية إعادة االعمار 
خاصة الوحدات السكنية، متمنيا أال يتأخر 
االعم���ار للمتضرري���ن الجدي���د كم���ا تأخر 
المتضررين الس���ابقين و العمل على إيجاد 

التمويل الكافي لتعويضهم.
 وكانت وزارة األش���غال العامة واإلس���كان 
قد أعلنت س���ابقًا، أن إجمالي عدد الوحدات 
الس���كنية التي تضررت كلي���ًا وجزئيًا إثر 
الع���دوان "اإلس���رائيلي" األخي���ر على غزة 

بلغ 1252 وحدة س���كنية، ما شكل خسارة 
بلغت أربع���ة مايي���ن دوالر، وذلك إضافة 
إل���ى مليون���ي دوالر كخس���ائر ترتبت على 
تدمير تجهيزات ومعدات وبضائع مختلفة 
كانت داخل تلك المباني والمحال التجارية 

المدمرة.
وأشارت، إلى أن عدد الوحدات التي ُهدمت 
بش���كل كل���ي بلغ���ت 77 وح���دة بتكلفة 
تقديري���ة بلغت ثاثة مايي���ن دوالر، فيما 
تض���ررت 55 وحدة بش���كل بلي���غ، و1100 
وحدة ألضرار جزئية طفيفة، بينما بلغ عدد 
الوحدات التي أصبحت غير صالحة للسكن 

20 وحدة سكنية.
وحول برنام���ج تعويض األض���رار الجزئية 
خ���ال ح���رب 2014، ذكرت أنه ت���م توفير 

تمويل للبرنامج بقيمة 204.8 مايين دوالر، 
وتمثل حوالى %72 م���ن إجمالي التمويل 
المطلوب الذي يقدر بحوالي 283.1 مليون 

دوالر.
ولفتت إل���ى أنه تم صرف دفع���ات مالية 
آالف   104 لحوال���ي  الجزئي���ة  لألض���رار 
مس���تفيد، يمثلون نح���و %64 من إجمالي 
والبالغ عددهم  المتضررين جزئي���ًا،  أعداد 
162500 متض���رر، الفت���ًا إل���ى أن إجمالي 
التموي���ل المطل���وب توفيره خ���ال 2018 

حوالى 78.3 مليون دوالر.
وبّينت إلى أن قطاع غزة، يحتاج إلى 14 ألف 
وحدة سكنية جديدة، بشكل سنوي، لتلبية 
االحتياجات المترتبة على الزيادة الطبيعية 

في عدد السكان.

متضــررو العــدوان األخيــر يطالبــون بإصــالح منازلهــم

بلدية غزة تنجز مشروع تنظيف برك وشبكات مياه األمطار

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 2056/ 2018(
يعلن للعم���وم انه تقدم ل���إلدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: محمود صائب مصطفى الفرا من سكان خانيونس هوية رقم 

802523795 بصفته وكيا عن: محمود عادل مصطفى حسن الفرا  
بموجب وكالة رقم: 7168 / 2016 الصادرة عن خانيونس

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2356 قسيمة 4المدينة السميري

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

المعاملة. التاريخ:  7/ 11 / 2018م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة
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أعلن أنا المواطن/رامز عبد الله عليان أبو لولي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403032642( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ جيهان عبد الس���ام اس���ماعيل 
ابو ختله .عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )402057483( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ايمان عزات عبد العزيز االغا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931672356( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ صفية مصطفي محمد ورد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)925925638 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عاء محمد محمد لبد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401844790( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / احمد رمضان داود النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)936218049( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/صبحي هشام صبحي درغام 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800766818( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ زين سليمان محمد الشاعر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)985181007( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمد نمر إسماعيل مطر
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)901686410( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقال:
أنجزت بلدية غزة أعمال مشروع تنظيف برك وشبكات 
مياه األمطار الرئيس���ية في مختل���ف أنحاء المدينة، 
ضمن جهودها الستقبال فصل الشتاء وموسم الخير، 

والحفاظ على سامة المواطنين وممتلكاتهم.
 وذك���ر مدير دائ���رة الصرف الصحي ف���ي البلدية م. 
محم���د إم���ام، أن األعمال ش���ملت ب���رك تجميع مياه 
األمطار الثاثة الرئيس���ية في مدينة غزة، وهي )بركة 
الش���يخ رضوان، بركة حديقة الصداقة الفلسطينية 
األمريكية، بركة عس���قولة(، إضاف���ة إلى االنتهاء من 
حفر وتجهيز بركة مؤقتة بج���وار محطة 7B في حي 

الزيتون.
 وأوضح إمام أن أعمال تنظيف البرك الثاث والقنوات 
المؤدي���ة إليه���ا م���ن الرواس���ب واألوس���اخ واألتربة 

المتجمعة يهدف إلى تحس���ين وصول المياه إليها 
بصورة انسيابية ودون أي عوائق.

وأش���ار إلى تنظيف الخطوط الرئيس���ية في حديقة 
الصداقة المغذية ألحواض ترش���يح حديقة عسقولة 
ذات قط���ر ال� 2 متر بطول إجمال���ي 1000 متر، لزيادة 
كفاءة الش���بكة في تصري���ف المياه أثناء تس���اقط 
األمط���ار، خاصة وأن األتربة المترس���بة داخلها كانت 

تغلق %80 من قطر الخط الناقل.
 ولفت النظر إلى نقل وترحيل حوالي 289 شاحنة من 
األتربة واألوس���اخ المتراكمة والمترسبة في الخطوط 
وأحواض الترس���يب والترش���يح والملعب ونفق مياه 
األمطار )محيط الملعب( والبالغ طوله 500 متر بعرض 

2 متر وارتفاع 4 أمتار.
 وأوض���ح مدير دائرة الصرف الصحي أن هذه األعمال 

س���تزيد من كفاءة التصريف في ش���وارع الش���عف 
ومشتهى والنزاز وصاح الدين في حي الشجاعية.

 أما في بركة الشيخ رضوان شمال المدينة، فقد أشار 
م. إم���ام إلى نق���ل وترحيل 139 ش���احنة من األتربة 
واألوس���اخ خال أعم���ال تنظيف حوض الترس���يب 
وحوض البركة الرئيس ونفق مياه األمطار بطول 150 

مترًا.
 ولفت النظر إلى نقل وترحيل 55 ش���احنة من حوض 
الترش���يح الرمل���ي ونفق مي���اه األمط���ار )بطول 250 
مترًا( في بركة عس���قولة بحي الزيتون جنوب ش���رق 
المدينة. فيم���ا حفرت البلدية برك���ة مجاورة لمحطة 
الصرف الصحي )7B( في ذات الحي لحل مشكلة غرق 
المنطقة المحيطة بالمحطة وتحسين تصريف المياه 

في شارع الدهشان.

المحافظة الوسطي/ االستقال: 
أكد رئيس بلدية الزوايدة  د.أيمن أبو سويرح أن البلدية نفذت العديد من المشاريع 
الخدماتية التي تتعلق بمش���اريع الطرق والمياه والصرف الصحي ،مش���يرا الى  أنه 
يج���ري اآلن تنفيذ 8 مش���اريع خدماتية في مناط���ق متفرقة م���ن الزوايدة بقيمة  
804832 دوالر أمريكي .   وبين أن البلدية انتهت من مش���روع تأهيل شارع عمر بن 
عبد العزيز بتمويل من المنحة الكويتية بمبلغ وقدره 350ألف دوالر، وشارع التلباني 
الغرب���ي بقيم���ة $7000 حيث تم توري���د الباط من وكالة الغ���وث الدولية واكملت 
البلدية المش���روع على نفقته���ا الخاصة . وأوضح بأنه يج���ري حاليا تنفيذ عدد من 
المشاريع منها تبليط ش���ارع القدس المفتوحة بقيمة 155000 $ وتبليط شارع أبو 
س���تة بقيم���ة 150000 $ بتمويل من صندوق تطوير وإق���راض الهيئات المحلية ،  
مبينا  أن البلدية ق علمت على نفقتها الخاصة بصيانة الحفر في ش���ارع األمل بمبلغ 

وقدره 3000$ .
وأكد أبو سويرح أن البلدية تس���عى لتنفيذ المشاريع النوعية المساهمة في تطوير 
الزواي���دة حيث يتم  تنفيذ مش���روع اقامة حديقة عامة مقاب���ل مبنى البلدية وذلك 
ضمن مكونات مش���روع اس���تخدام ادوات التكنولوجيا لتعزيز حقوق االنسان وخلق 
مس���احات عامة وش���املة في قطاع غزة والجاري تنفيذه بموج���ب مذكرة تعاون بين 
المجلس الفلس���طيني لإلس���كان � غزة وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

UN-Habitat وتمويل من حكومة مملكة بلجيكا بقيمة اجمالية 107,000 $.
وذك���ر بأن البلدية بصدد تنفيذ مش���روع تمديد ش���بكات صرف صحي في خمس���ة 
ش���وارع متفرقة بتمويل من مؤسس���ة النداء االنس���اني ) human appeal( بمبلغ 
وقدره $22000 ، باإلضافة إلى توريد مستلزمات لقسم الصحة والنظافة بتمويل من 

صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بمبلغ وقدره 10700$ .
وقال أبو س���ويرح  " طرقنا جمي���ع األبواب للحصول على مش���اريع للزوايدة وذلك من خال 
التواصل مع كافة المؤسسات المحلية والدولية ، والمجلس البلدي لن يدخر جهدا  في جلب 
مش���اريع للنهوض ببلدة الزوايدة وتطويرها . وعّبر عن ش���كره وامتنانه لكافة المؤسسات 
المانح���ة الت���ي وقفت بجانب البلدي���ة وعملت على توفي���ر الدعم الازم لتنفيذ مش���اريع 

خدماتية للسكان،مطالبا باالستمرار في دعم الزوايدة لحاجتها الماسة للمشاريع .

بلدية الزوايدة تنفذ 
عدة مشاريع خدماتية

غزة/ االستقال:
طالب أصحاب المنازل الس���كنية المتضررة 
ج���راء التصعيد "اإلس���رائيلي" األخير على 
قطاع غزة، باإلس���راع ف���ي تعويضهم بعد 

تضرر منازلهم بصورة كبيرة.
وأكد أصح���اب المنازل، أنه���م بحاجة إلى 
مس���اعدات عاجلة لترميم وإصاح منازلهم 
المتضررة في ظل انخفاض درجات الحرارة 

ودخول فصل الشتاء.
ب���دوره، أكد وكي���ل وزارة األش���غال العامة 
واإلس���كان ناجي س���رحان، إن وزارته تبذل 
جهودًا كبيرة منذ اللحظات األولى للتصعيد 
لمساعدة المتضررين خال العدوان األخير 
على القطاع، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع 
الجهات المعنية والبدء باإلجراءات الازمة.

 وأوّض���ح س���رحان ف���ي تصريح ل���� "وكالة 
فلس���طين الي���وم اإلخباري���ة"، أّن األولوية 
الجدد س���تكون  المتضررين  في تعويض 
ألصح���اب الوح���دات الس���كنية المأهولة، 
مس���تدركًا أن التعويض ل���ن يتعارض مع 
تعوي���ض المتضررين س���ابقًا م���ن حرب 

2014م.
وأض���اف: "م���ن غي���ر المعق���ول تعويض 
المتضرري���ن الجدد م���ن التصعيد األخير 

وتهميش المتضررين القدماء".
" ولفت س���رحان إل���ى أن وزارت���ه تواصلت 
م���ع وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة والجهات 
المختصة لتوفير اإلغاثة العاجلة للمواطنين 
المتضررين من العدوان اإلسرائيلي األخير، 
مثل: )بدل إيجار، وتوفير األغطية والفرشات، 

واللوازم األساسية وغيرها.
وأردف: " تواصلنا مع الحكومة الفلسطينية 
وطالبناها بتوفير المبالغ المالية للمواطنين 
اإلس���رائيلي  التصعيد  ج���راء  المتضررين 

األخير على قطاع غزة".
المختص���ة  الجه���ات  س���رحان،  وطال���ب 
والمعنية باإلسراع في عملية إعادة االعمار 
خاصة الوحدات السكنية، متمنيا أال يتأخر 
االعم���ار للمتضرري���ن الجدي���د كم���ا تأخر 
المتضررين الس���ابقين و العمل على إيجاد 

التمويل الكافي لتعويضهم.
 وكانت وزارة األش���غال العامة واإلس���كان 
قد أعلنت س���ابقًا، أن إجمالي عدد الوحدات 
الس���كنية التي تضررت كلي���ًا وجزئيًا إثر 
الع���دوان "اإلس���رائيلي" األخي���ر على غزة 

بلغ 1252 وحدة س���كنية، ما شكل خسارة 
بلغت أربع���ة مايي���ن دوالر، وذلك إضافة 
إل���ى مليون���ي دوالر كخس���ائر ترتبت على 
تدمير تجهيزات ومعدات وبضائع مختلفة 
كانت داخل تلك المباني والمحال التجارية 

المدمرة.
وأشارت، إلى أن عدد الوحدات التي ُهدمت 
بش���كل كل���ي بلغ���ت 77 وح���دة بتكلفة 
تقديري���ة بلغت ثاثة مايي���ن دوالر، فيما 
تض���ررت 55 وحدة بش���كل بلي���غ، و1100 
وحدة ألضرار جزئية طفيفة، بينما بلغ عدد 
الوحدات التي أصبحت غير صالحة للسكن 

20 وحدة سكنية.
وحول برنام���ج تعويض األض���رار الجزئية 
خ���ال ح���رب 2014، ذكرت أنه ت���م توفير 

تمويل للبرنامج بقيمة 204.8 مايين دوالر، 
وتمثل حوالى %72 م���ن إجمالي التمويل 
المطلوب الذي يقدر بحوالي 283.1 مليون 

دوالر.
ولفتت إل���ى أنه تم صرف دفع���ات مالية 
آالف   104 لحوال���ي  الجزئي���ة  لألض���رار 
مس���تفيد، يمثلون نح���و %64 من إجمالي 
والبالغ عددهم  المتضررين جزئي���ًا،  أعداد 
162500 متض���رر، الفت���ًا إل���ى أن إجمالي 
التموي���ل المطل���وب توفيره خ���ال 2018 

حوالى 78.3 مليون دوالر.
وبّينت إلى أن قطاع غزة، يحتاج إلى 14 ألف 
وحدة سكنية جديدة، بشكل سنوي، لتلبية 
االحتياجات المترتبة على الزيادة الطبيعية 

في عدد السكان.

متضــررو العــدوان األخيــر يطالبــون بإصــالح منازلهــم

بلدية غزة تنجز مشروع تنظيف برك وشبكات مياه األمطار

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 2056/ 2018(
يعلن للعم���وم انه تقدم ل���إلدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: محمود صائب مصطفى الفرا من سكان خانيونس هوية رقم 

802523795 بصفته وكيا عن: محمود عادل مصطفى حسن الفرا  
بموجب وكالة رقم: 7168 / 2016 الصادرة عن خانيونس

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2356 قسيمة 4المدينة السميري

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

المعاملة. التاريخ:  7/ 11 / 2018م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام عبد الفتاح احلمارنة
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أعلن أنا المواطن/ إبراهيم محمد أحمد أبو الريش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804903334( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ مها محمد المولى حماد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901294611 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ايمان اسماعيل محمد فرحان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905493649( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ ملكة نعمان أحمد اإلفرنجي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926901026  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ والء حاتم ابراهيم احمد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803455997( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نجوى ابراهيم فايز ابو زايد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800287021( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ممدوح معين سالم الطالع
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801203969( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فاتن رياض علي العمراني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905377453( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أن���ا المواط���ن/ مصطفى محم���ود مصطفى 
الصعيدي عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )800865628( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

فقد سجل الشهيد رامز، صفحات ناصعة من البطولة والشجاعة 
والعطاء خالل رحلته الجهادية المشرفة، قبل أن يرتقي شهيدًا 
إثر اس���تهداف طائرات االحتالل الصهيوني له بتاريخ ال� "19" 

من نوفمبر لعام 2012 أثناء معركة السماء الزرقاء.

م�شواره اجلهادي
مش���اهد القت���ل والدم���ار الت���ي ارتكبته���ا ق���وات االحتالل 
الصهيوني بحق أبناء ش���عبنا الفلس���طيني، ترك���ت أثرًا في 
نفس ش���هيدنا القائد رامز حرب مما دفع���ه لالنحياز الكامل 
لخيار الجهاد والمقاومة منذ نعوم���ة أظافره فكان منذ صغره 
من عناصر الجهاد الفاعلة وت���درج حتى أصبح قائدًا ونموذجًا 

للعمل اإلسالمي والجهادي.
ولد الشهيد القائد رامز نجيب حرب في تاريخ 1976/10/26م 
في حي الشجاعية بمدينة غزة، وترعرع في كنف أسرة ملتزمة 
تلم���ذت أبناءها على حب الجهاد والمقاومة، ليكون الش���هيد 

الرابع بين إخوته في االسرة.
وانتمى ش���هيدنا القائد رامز حرب لحركة الجهاد اإلس���المي 
في عام 1991م وش���ارك ف���ي بداية عمله بالنش���اط الطالبي 
لحرك���ة الجهاد, وكان من المواظبين على الجلس���ات الدعوية 
والنش���اطات الجماهيرية للحركة حيث تخرج من كنف مسجد 

السيد علي بحي الشجاعية.
 وتدرج ش���هيدنا ف���ي العمل الدعوي والسياس���ي في حركة 
الجهاد االس���المي حتى أصبح احد رم���وزه وركائزه, وكان أحد 
أعضاء اللجنة العامة للفعاليات في حركة الجهاد. وكما شارك 
ش���هيدنا في النشاطات الفنية لحركة الجهاد اإلسالمي وكان 

أحد أعضاء فرقة المؤسس���ة التابع���ة للحركة وكان يعمل بها 
ممثاًل ومنشدًا في الحفالت اإلسالمية.

ورافق شهيدنا رامز حرب الكثير من الشهداء من بينهم )رائد 
أبو فنونة – الس���يد تتر – أنور س���كر – حس���ام حرب – ماجد 
الحرازين – خالد الدحدوح – حسن الخضري – باسم ابو العطا ( 

والكثير الكثير من الشهداء واألسرى.
وعلى الصعيد العس���كري والميداني, عمل شهيدنا رامز حرب 
خالل االنتفاضة االولى في خاليا القوى اإلس���المية المجاهدة 

قسم الجناح العس���كري السابق لحركة الجهاد اإلسالمي، ومع 
بداية انتفاضة االقصى أكمل المش���وار والمسيرة وتدرج في 
العمل من ) جندي – أمير مجموعة – أمير فصيل – أمير سرية 

– أمير كتيبة – مسئول جهاز اإلعالم الحربي بلواء غزة(.
 وخالل مس���يرته الجهادية الطويلة ُكلف الشهيد رامز حرب 
بقي���ادة كتيبة الرضوان بلواء غ���زة ، ولبراعته في مجال اإلعالم 
ُكل���ف بقيادة جهاز اإلعالم الحربي ل�س���رايا القدس بلواء غزة, 
وسجل ش���هيدنا رامز صفحات ناصعة من البطولة والشجاعة 

والعطاء خالل رحلته الجهادية المشرفة.
 وكان لش���هيدنا أب���ا عبيدة بصمة في كاف���ة ميادين الجهاد 
والمقاوم���ة فلم يترك مجااًل عس���كريًا او سياس���يًا أو دعويًا اال 
وأبدع فيه, حيث عمل مسئواًل عن ملف الشهداء واألسرى في 
سرايا القدس في لواء غزة ، وكان مساعدًا لقائد سرايا القدس 
بلواء غزة , كما كان له الدور المميز في جهاز العمليات بالسرايا 

والعديد من التخصصات العسكرية األخرى.

رحلة ال�شهادة
ف���ي معركة الس���ماء الزرقاء الجهادية وعلى مدار الس���اعة لم 
يعرف شهيدنا القائد رامز حرب، طعمًا للراحة ال لياًل وال نهارًا 
كان عل���ى تواصل دائ���م مع المجاهدين في مي���دان المعركة 
ومع مجاهدي اإلعالم الحربي، لينقل الصورة المش���رفة وصوت 

المقاومة إلى أحرار العالم وكشف زيف األعداء.
 ففي اليوم الس���ادس لمعركة الس���ماء الزرق���اء يوم االثنين 
الموافق 2012/11/19، وأثناء مواصلة شهيدنا القائد أبا عبيدة 
جهاده ضد المحتل اس���تهدفته طائ���رات الغدر الصهيونية 
بع���دة صواريخ ف���ي مكان عمله الت���ي كان يتواجد به في برج 
الشروق بمدينة غزة وهو برفقة عددًا من المجاهدين، مما ادى 
الى ارتقائه شهيدًا نحو علياء المجد والخلود، وإصابة عدد آخر 
م���ن المجاهدين، فرحل ابا عبيدة الى ما تمنى وأحب بعد رحلة 
حافلة بالجهاد والتضحيات الجسام في صفوف حركة الجهاد 
اإلسالمي وس���راياها المظفرة سرايا القدس، وترك خلفه جياًل 
مجاهدًا مازال على دربه وخطاه حتى النصر او الشهادة، فسالم 

عليك في الخالدين.

في ذكراه الـسادسة

رامــز حــرب.. فــارس القلــم والبندقيــة
غزة/ اال�شتقالل:

فار���س القل��م والبندقية، فدى ثرى اأر�ش��ه بدمائه 
وروح��ه وكل م��ا ميلك، فق��د اأبدع يف �ش��تى امليادين 
، وب��ذل كل جه��د دون ت��واٍن اأو كلل لي��وؤدي واجبه 

اجلهادي وي�ش��خر حياته كلها يف �ش��بيل اهلل.»رامز 
ح��رب« »اأبا عبي��دة« قائ��د جهاز االإع��الم احلربي 
ل�ش��ريا القد�س بلواء غ��زة، هو اأحد الق��ادة الذين 
عبدوا هذه الطريق بدمائهم، ومنوذج القائد املفعم 

بالن�ش��اط واحليوية واجل��د واالجتهاد، ا�ش��طفاه 
اهلل ليك��ون عنوان��ًا للدف��اع ع��ن رفع��ة ه��ذه االأمة 
الغ��راء، ومل يغره كرثة العطاء والكرم الذي اأبداه 

مب�شريته اجلهادية احلافلة.

رام الله / االستقالل:
استقرت في الذاكرة الفلسطينية أسطورة الشيخ 
االزهري القس���ام الذي جاءت شهادته ايذانا ببدء 
الثورة الفلس���طينية الكبرى عام 1936 والمعروفة 
باسمه أيضا.  ويصادف اليوم الثالثاء، الذكرى ال� 
83 الستشهاد الش���يخ عز الدين القسام )1883-

1935(، ال���ذي ارتق���ى في مواجهة م���ع الجيش 
االنجليزي في خربة "الشيخ زيد" بين جنين ويعبد 
ف���ي 20-11-1935 م���ع اثنين من رفاقه: الش���يخ 
يوسف الزيباوي، والش���يخ عطفة حنفي المصري 
وقد دفنوا ثالثتهم في مقبرة بلد الشيخ في حيفا.

وكان عز الدين القس���ام قد غادر مس���قط رأس���ه 

في بلدة جبلة الس���ورية، قض���اء الالذقية، برفقة 
شقيقه فخر الدين وابن عمه عبد المالك في مطلع 
العش���رينات من القرن الماضي ف���ارًا من مالحقة 
االحتالل الفرنسي لبالده فسكن حيفا وعمل فيها 
مدرس���ا في مدرس���ة البرج ومأذونا وإماما لمسجد 

االستقالل وسرعان ما نال ثقة ومودة األهالي.

وبع���د ارتفاع الهج���رة اليهودية الى فلس���طين 
واتس���اع دائرة المشروع االستعماري الصهيوني 
في مطلع الثالثينات ش���رع عز الدين القسام إلى 
تكثيف نشاطه في حيفا وقضاها يدعو الجمهور 
إلى مقاومة االستعمار والصهيونية مستغال منبر 

مسجد االستقالل.

 ويجم���ع الباحث���ون ف���ي التاريخ الفلس���طيني 
الحديث أن استش���هاد القسام شّكل أحد عوامل 

انفجار الثورة الكبرى وشرارتها بنفس الوقت.
شيع الشهيد القسام يوم الجمعة 1935-11-20 
مع رفيقيه الشهيدين في جنازة مهيبة انطلقت 

من حيفا الى قرية بلد الشيخ المجاورة.

83  عامًا على استشهاده

الشيخ القسام.. أسطورة الزالت في الذاكرة الفلسطينية
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ه���ل نحن في آخر الزمان، إذ انقلب���ت أحوالنا وتبدلت عاداتن���ا، وبليت تقاليدنا، 
وت���ردت مفاهيمنا، وفقدنا قيمنا، وتخلينا ع���ن أخالقنا، وبتنا غرباء عن بعضنا، ال 
روابط بيننا، وال أواصر تجمعنا، وال دين يوحدنا، وال وطن يضمنا، وال أمة تش���ملنا، 
نعادي بعضنا ونكره أنفسنا، ونتآمر مع العدو على بني جلدتنا، وننقلب بسهولٍة 
على إخواننا وأش���قائنا، إذ نصدق العدو ونسالمه، ونؤيده ونصالحه، ونركن إليه 
ونتحالف معه، ونقف إلى جانبه ونس���انده، فنح���زن إن أصابه مكروه، ونهتم إن 
نزلت به مصيبة، وندعو له لينجو منها ويتجاوزها، ونفرح له إن انتصر علينا وننال 
م���ن أهلنا، ونبرر ل���ه عدوانه علينا، ونجيز له ظلمه لنا، ونفس���ر عدوانه بأنه دفاٌع 
عن النفس مش���روٌع، وحاجٌة وطنيٌة مطلوبٌة، تلجأ إليها كل األمم، وتعتمدها كل 
ال���دول.  هل نصدق أن من بيننا من يصادق الع���دو الصهيوني ويتحالف معه، 
ويؤيده ويس���انده في عدوانه علينا، ومن يحزن لمصابه ويبكي أللمه، ومن يدعو 
ل���ه ويخاف عليه، ومن يدعو لنصرته ومس���اعدته، ويرفض االعتداء عليه ويدين 
المس به، ومن يجاهر بتعاطفه مع المحتلين القتلة ووقوفه إلى جانبهم، ويؤمن 
بمظلوميتهم وحقهم المش���روع في الدفاع عن أنفسهم وقتال الفلسطينيين 
لمنعهم من اس���تعادة حقهم والع���ودة إلى بالدهم، ويصفونه���م ب����«القتلة 

المجرمين« و«اإلرهابيين المعتدين«.
ج���ن جنون بعض المارقين من أمتنا، المنتس���بين زورًا إلى بالدنا، من المقيمين 
معنا والمجاورين لنا، ممن يحملون أسماءنا وينطقون بلغتنا، ويدعون كذبًا أنهم 
منا، يصلون صالتنا ويس���تقبلون قبلتنا ويأكلون من ذبيحتنا، فأصابهم مٌس من 
الخرف إثر عدوان االحتالل الغادر على الش���عب الفلسطيني، وكأنهم قد خافوا 
على العدو أن يهزم، فانطلقت ألس���نتهم تلهج له بالدعاء، وأقالمهم تكتب عنه 

بالرجاء، وكأنه وليهم وسيدهم الذي يخافون عليه ويضحون من أجله. 
فه���ذا عبد الحميد الحكي���م الذي ال أظن أن في عروقه دم���اًء عربية تجري، يغرد 

أثناء الغارات اإلسرائيلية على قطاع غزة، مخاطبًا اإلسرائيليين وداعيًا لهم »نحن 
معك���م بقلوبنا، ال نقبل أن تمتد األيادي الملوثة باإلرهاب في غزة ضد الش���عب 
اإلس���رائيلي«، ويضي���ف مبررًا لهم عدوانه���م البغيض على أه���ل غزة فيقول 
»إس���رائيل لها الحق بالرد على اإلرهابيين بجميع الوسائل التي تحمي شعبها«، 
ويضي���ف »نحن معكم بقلوبنا وال نقبل بإرهاب غزة ضد الش���عب اإلس���رائيلي، 

فنحن وإياكم في خندٍق واحٍد«.
وهذا المس���مى أحمد بن سعد القرني يشمت في الفلسطينيين ويدعو عليهم، 
وكأن���ه ال يرى الجرائم اإلس���رائيلية في حقهم، وال يأبه بالظل���م الواقع عليهم، 
فيق���ول واصف���ًا عمليات الع���دو وغاراته العس���كرية »دولة إس���رائيل تقصف 

اإلرهابيين بقطاع غزة، اللهم سدد رميهم على مواقع حماس اإلرهابية«.
وتتوالى التعليقات المشينة واألمنيات الغريبة من بعض الكتاب العرب، الذين 
يوال���ون العدو ويناصرونه، ويؤيدونه ويحبونه، كالكاتب محمد آل الش���يخ الذي 
يدع���و إلى التطبيع مع العدو فيقول »انفتاح المملكة على إس���رائيل والس���ماح 

بالتطبيع معها هو من أهم أسباب تدني معدالت اإلرهاب«.
أم���ا اإلعالمي دحام العنزي فيفتخر أنه في خن���دٍق واحٍد مع العدو ويقول »نحن 
واإلس���رائيليون في خندٍق واحٍد، وهم أقرب إلينا من األتراك والفرس«، وينافسه 
الكاتب أحمد الفراج ويبزه بكلماٍت أش���د غرابًة مخاطبًا رئيس حكومة العدو »لك 

العتبى يا نتنياهو حتى ترضى«.
قد ال أعيب كثيرًا على هؤالء المندس���ين الغرباء، الكتاب والصحافيين، وش���يوخ 
الس���الطين ومفتي الحكام، ومدعي الثقافة والمعرفة، ولو كانت أسماؤهم محمد 
وأحمد، ولكني أستنكر صوتًا فلس���طينيًا وأستغرب مواقفه، بل إنني أتهمه وال 
أبرئه، وأش���ك فيه وال أصدقه، ولو كان ناطقًا باسم حركٍة عظيمٍة، ومتحدٍث باسم 
فصي���ل كبير نحترمه ونقدره، ونجله ونقدمه، ونعت���ز بدوره وتاريخه، ونضاالته 

وعطاءاته.  ولكن جمال نزال المتأنق اللباس والسام الخطاب، المتالعب بالكلمات 
والعابث بالقيم والعادات، الناطق باس���م حركة فتح وأحد المتحدثين باس���مها، 
قد أس���اء إليها وإلى الشعب الفلسطيني كله، عندما استخف بمقاومة أهل غزة، 
واتهمها بالكذب والدجل، واالس���تعراض والتظاهر، واصفًا اس���تهداف الحافلة 
اإلس���رائيلية بالمسرحية »عملية الباص مسرحية نفذها االحتالل إلنقاذ حماس، 
ول���م تكلفه أكثر من باٍص فارغ«، وقد كان حريًا به أال يجرفه كرهه لحركة حماس 
نحو ظلم ش���عبه وإنكار نضاله ومقاومته، واالستهزاء بآالمه وأماله، ولعله يعرف 
أن���ه يكذب بم���ا يقول، ويفت���ري بما يص���رح، وال يعبر عن حركت���ه عندما يتيه 
ويتبختر، إذ اعترف الع���دو بالعملية، وأقر بنوعيتها، ووقف عند نتيجتها، وأخذ 

العبر من صورتها، وخاف كثيرًا من مثيالتها.
يس���تغرب اإلسرائيليون كثيرًا مما يسمعون ويقرأون، وقد ال تصدق عيونهم ما 
ترى وآذانهم ما تسمع، وقد ينكر بعضهم ويستغرب، ويتهم ويشكك وال يكاد 
يصدق، فه���ل أن الذين يناصرونهم ويؤيدونهم هم عرٌب ومس���لمون، أتراهم 
ينطق���ون بلغة الضاد العظيمة، ويتمس���كون بقيم العرب األصيلة وش���يمهم 
النبيلة، ويرثون عن األجداد الش���رف والمجد واألصالة، أليس لهم أقارٌب قتلوا أو 
أحبٌة أس���روا، أما ذاقوا ويالت الحرب وش���ربوا من كأسها المنون، ألم يسمعوا عن 

االجتياحات اإلسرائيلية لبالدهم وتخريبهم لمدنهم وبلداتهم.
وه���ل يق���رأون القرآن ويؤمن���ون به، ويعرفون أن���ه كالم الله المق���دس وكتابه 
الكريم، الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، ألم يقرأوا س���ورة اإلسراء 
ويعرفوا من القرآن سيرة بني إسرائيل، ويدركوا بنص الكتاب طباعهم، ويلمسوا 
نكرانهم ونكولهم، ونكوصهم وخذالنهم، وقتلهم األنبياء وخيانتهم للعهود، 
أال يحبون نبيهم ورس���ولهم محمد صلى الله عليه وس���لم، الذي سممه اليهود 
وتآمروا عليه وحاولوا قتله، أال يحبون قدس���هم ويتطلعون إلى أقصاهم ومسرى 

رسولهم الذي ضاع منهم وأصبح غريبًا عنهم، إذ َهوَده االحتالل ودنسه جيشه، 
وهو يحاول هدمه وتدميره، وبناء هيكلهم المزعوم مكانه.

ذاك ه���و ح���ال أمتنا العربية في هذه األي���ام، حاٌل بئيٌس مؤل���ٌم، محزن مبٍك، ال 
ُيس���ر صديقًا وال ُيفرح محبًا، فيه من الجهل واالنحطاط الكثير، وفيه من الخسة 
والنذالة أكثر، حاٌل حس���يٌر يطغى علي���ه اليأس والقن���وط، واألنانية والمنفعة 
الذاتية، والحرص على المصالح والس���عي نحو المناف���ع، والصراع من أجل البقاء 
ولو بذٍل وخنوٍع، واالنبطاح في س���بيل الوجود، لكن بتبعيٍة ورجعيٍة وانقياد، فقد 
بتنا بأخالقنا وسيرتنا، وس���لوكنا وممارساتنا، معرة على أنفسنا وسبة في جبين 
أجيالنا، وصفحة س���وداء في تاريخ أمتنا، ووصلنا إلى درٍك س���حيٍق ما ظننا يومًا 
أن ننحدر إليه، وسقطنا في حفرٍة منتنٍة ما كنا يومًا نتوقع أن نهوي إلى قعرها.

قد ال يكون هذا وصف حال أمتنا عامًة، وال هو تصويٌر شامٌل لكل شعوبنا، إذ ال أنزع 
الخير من هذه األمة، وال أنفي عن أبنائها الرشاد، وال أقنط من مستقبلها، وال أشيح 
الوجه عن بعض صفحاتها المشرقة ولوحاتها الوطنية والقومية الرائعة، وال أعمم 
في مجتمعاتها المرض وال أشيع بينها السوء، ولكنها فئٌة من األمة ضالة، ومجموعة 
من الفاسدين المنحرفين، الذين يحسنون رفع الصوت، وتكبير الصورة، ويتقدمون 
الصف����وف ويزاحمون على الصدارة، ويدعون كذبًا الصدق واألصالة، إذ أننا س����كتنا 
عن هذه األلس����ن الس����ليطة ولم نقطعها، وصمتنا عن هذه الشخصيات المريضة 
ولم نبتره����ا، وارتضينا العيش مع الضالين ولم نلفظهم أو ننبت عنهم، حتى غدو 
هم أصحاب الصورة وحملة اللوحة والريش����ة، وأهل الثقافة والقلم، ينشرون الكلمة 
ويرسمون الصورة، ويعبرون بكذٍب وزيٍف وخداٍع عن حال األمة الصامتة الخرساء.  ال 
أجد خيرًا من كلمات الداعية الكويتي محمد العوضي مخاطبا امرأة فلسطينية، يرد 
بها عل����ى كل المارقين الضالين، ألنهي به مقالي هذا »امنحيني خيطًا من حذائك 

ألخيط به أفواهًا نجسة، تنافق أمريكا وتغازل إسرائيل«.

ما تشهده الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يوحي بأن الضفة على شفا انفجار في وجه االحتالل الصهيوني, عمليات 
الطعن تتوالى على يد أبطال فلسطين ورجالها األطهار, والحراك الجماهيري يتصاعد في رام الله والخليل ونابلس ومدن أخرى, كما ان 
القدس وقراها تشهد تحركا شعبيا واسعا لمواجهة سياسات االحتالل, هذا الحراك الشعبي والعمليات البطولية هي نتاج طبيعي 
بس����بب ممارس����ات االحتالل الصهيوني ضد أهلنا في الضفة والقدس, ففي القدس الحفريات أس����فل أساسات المسجد األقصى 
في أوجها, وهى تمثل خطرا كبيرا على المس����جد األقصى حيث من الممكن ان تؤدي إلى انهياره في أية لحظة, وسياس����ة التهويد 
والتهجير والقوانين العنصرية التي تسن بشكل يومي ضد المقدسيين وأهلنا في األراضي المحتلة عام 1948م تهدف لتضييق 
الخناق على الفلس����طينيين, وسياسة هدم بيوت المقدس����يين وفرض الضرائب الباهظة عليهم وتهديدهم في مصادر رزقهم, 
وإطالق قطعان المستوطنين لتهديد حياة المقدسيين كل هذا يأتي في إطار مخطط متكامل لتهجير المقدسيين من مدينتهم, 

وتهويدها بالكامل, والسيطرة على المسجد األقصى المبارك. 
وفي الضفة يتوس����ع االستيطان, وتنتشر الحواجز العسكرية الصهيونية بين المدن لتحويلها إلى كانتونات منفصلة عن بعضها 
البعض, وتطلق يد المس����توطنين لدهس الفلسطينيين بسياراتهم في الش����وارع, وإحراقهم داخل  بيوتهم, ومصادرة أراضيهم 
وس����رقة محاصيلهم الزراعية, ومداهمة البيوت واعتقال الفلس����طينيين والزج بهم في الس����جون النازية الصهيونية تحت طائلة 
قانون االعتقال اإلداري الجائر, وتحتجز قوات االحتالل آالف الفلسطينيين لساعات طويلة على الحواجز العسكرية, وتعترض طالب 
المدارس والموظفين وطلبة الجامعات وتمنعهم من الوصول الماكن عملهم أو مدارس����هم أو جامعاتهم كما وتمنعهم من العودة 
لبيوتهم, فهل تطيب الحياة للفلسطينيين في الضفة والقدس في ظل كل هذه اإلجراءات الجائرة, وهل يمكن ان تستمر الحياة 
كما هي وفق سياس����ة األمر الواقع التي يفرضها اإلس����رائيليون على الفلسطينيين, وهل لدى شعبنا الفلسطيني قدرة على البقاء 
صامتين وعاجزين عن مواجهة هذه السياسة, خوفا من تغول االحتالل عليهم بشكل اكبر, خاصة ان السلطة الفلسطينية بأجهزتها 
األمنية تنس����ق امنيا مع االحتالل, وتتعامل معه وفق سياسة األمر الواقع والمصالح الضيقة التي ال تعود بالفائدة إال على صاحبها 

بعيدا عن مصالح الشعب الفلسطيني.   
اعتقد ان ش����رارة انتفاضة أهلنا في الضفة الغربية س����تكون مع بدء االحتالل بإخالء الخان األحمر وهدمه لضمه إلى مستوطناتهم, 
فال يجب ان نغفل تهديدات نتنياهو واستعداده لخوض معركة الخان األحمر وتحمل تبعاتها, وقد كان يستجدي بينت وكحلون 
وشاكيد بعدم اسقاط حكومته حتى يستأنف مخططه في الضفة بترسيم حدود »دولة إسرائيل« وفق رؤيته الخاصة, واغتنام فرصة 
التأييد األمريكي المطلق لكل سياس����ته بعيدا عن أي اعتبارات سياسية, فقد اعتبر نتنياهو انه حقق انجازات غير مسبوقة لصالح 
إسرائيل, ففي واليته تم االعتراف أمريكيا بالقدس كاملة عاصمة موحدة »إلسرائيل« وفي عهدة نقلت السفارة األمريكية وسفارات 
أخرى للقدس, وفي عهدة حدث اخترق للجدار الرس����مي العربي من خالل التطبيع وفك عزلة إس����رائيل في المنطقة, وإقامة عالقات 
عربية مباشرة وغير المباشرة مع كيانه المجرم, وفي عهدة تم تقويض عمل وكالة الغوث الدولية »األونروا« وتوقفت اإلدارة األمريكية 
عن دعمها, كما تمت عملية انس����حاب أمريكية إس����رائيلية مشتركة من منظمات دولية فكرت في إدانة »إسرائيل«, وفي عهده تم 
إقرار قانون يهودية الدولة والكثير من القوانين العنصرية التي تصب لصالح إسرائيل, وفي عهده تراجعت السلطة الفلسطينية عن 

الءاتها وطالبت بالجلوس والتفاوض مع »إسرائيل« دون شروط مسبقة, واليوم »إسرائيل« تتعزز وترفض الجلوس معها.  
الضف����ة بدأت حراكها الجماهيري بالفعل, ولكن األمر يحتاج لموقف وطني من الس����لطة الفلس����طينية وأجهزتها األمنية, موقف 
تس����تطيع ان تستثمر من خالله الس����لطة هذا الحراك بالضغط على االحتالل وانتزاع المواقف منه عنوة, المطلوب فقط ان يتركوا 
الجماهير تعبر عن موقفها بحرية بعيدا عن بطش السلطة ومالحقتها للمواطنين الفلسطينيين تحت مظلة التنسيق األمني الذي 
رفضه مؤخرا المجلس المركزي, ودعا السلطة لوقفه فورا, الجماهير الفلسطينية في الضفة المحتلة ال تريد ان تفتح جبهات مواجهة 
مع احد غير االحتالل الصهيوني, وال تريد ان تش����تت جهودها في معارك خاس����رة مع أجهزة امن السلطة, هي تريد فقط االحتالل, 

فهال خليتم بينها وبينه وتركتم الساحة للجماهير لكي تفجر براكين الغضب في وجه االحتالل!

حراك الضفة 

د. مصطفى يوسف اللداويمواقف عربية شاذة وتصريحات إعالمية منحرفة

رأي
المعقول اس���م ي���دل على الش���يء المنطقي الذي 
ره أو إدراكه وتصديقه،  يقبله العقل ويمكن تص���وُّ
والالمعقول ما ال يقبله العقل وال يصّدقه، ويش���ير 
إلى الس���لوك غير المنطقي المنفص���ل عن الواقع، 
والمتعارض مع ُأسس التفكير السليم. والالمعقول 
تيار ظهر في الفلس���فة والفن واألدب بعد الحرب 
العالمي���ة الثاني���ة، في النصف الثان���ي من القرن 
العش���رين الغاب���ر، كتعبير عن مأزق اإلنس���ان في 
عالم غير منسجم، وتجسيد لحالة االغتراب والعجز 
والعبثي���ة في الحياة اإلنس���انية، وترميز لش���يوع 
الالمعياري���ة والالمعن���ى والالجدوى ف���ي الوجود 
البش���ري، وهي حالة توجد بعد الح���روب والكوارث 
التي تض���رب المجتمعات، الس���يما بع���د حربين 
عالميتين طاحنتين حصدت���ا في أتونهما ماليين 
البش���ر، وفي هذا السياق ظهر مس���رح الالمعقول 
ليعّبر عن هذه الحالة م���ن غياب المعنى والجدوى 
والمضم���ون والهدف من الك���دح اآلدمي، من خالل 
ِحبك���ة غي���ر منطقية، وأح���داث غير متسلس���لة، 
ودراما تمتزج فيه���ا الملهاة بالمأس���اة. واإلضافة 
الفلس���طينية بعد مس���رح الالمعقول، هو التحليل 

السياسي الالمعقول. 
وإذا كانت األشياء ُتعرف بضدها، فالبد من معرفة 
التحليل السياس���ي المعقول قبل التطرق للتحليل 
السياس���ي الالمعق���ول، فالتحليل السياس���ي هو 
»الفهم الدقيق لمس���ار األحداث، وإدراك دوافعها، 
واإلجابة عن س���ؤال م���اذا حدث ولم���اذا حدث، من 
خالل س���بر أغوار الحدث تاريخي���ًا وراهنًا...«. ووفق 
ه���ذا التعريف يتضمن التحليل السياس���ي أكثر 
من عملية عقلية أهمها: فه���م وإدراك لما يحدث 
)ماذا حدث؟(، ومعرفة األس���باب والدوافع لما حدث 
)لماذا ح���دث؟(، والمس���ارات المحتمل���ة لألحداث 
في المس���تقبل )ماذا س���يحدث؟(؛ ليستفيد منها 
الجمهور العام وأصحاب القرار السياسي. والتحليل 
السياس���ي المعق���ول يحتاج لش���خص لديه خبرة 
وبصي���رة، وخلفية نظرية وعملي���ة، وعقلية منظمة 

ومنطقية، تستطيع أن تجمع المعلومات الصحيحة 
من مصادرها الموثوقة، ثم قراءة الحدث السياسي 
من أكثر من زاوية نظر، ورؤيتها من أكثر من عدسة 
تصوي���ر، ويعيد ربطه���ا بإطار نظ���ري، أو منظومة 
فكرية، أو نس���ق منهجي، ُيفّسر به الحدث تفسيرًا 
منطقيًا للخروج بتحليل سياسي عقالني، يبدأ بطرح 

مقدمات من الواقع للوصول إلى نتائج منطقية. 
والتحليل السياسي الالمعقول ُيبنى على معلومات 
خاطئة، ُجمعت من مص���ادر غير موثوقة أو ُمضللة، 
فعندما تكون الُمدخالت ُمغلوطة، تكون الُمخرجات 
ُمغلوط���ة بالتأكيد، س���واء في تش���خيص الحدث 
السياس���ي وتفكيكه، أو في رس���م السيناريوهات 
السياس���ية الُمتّوقعة والُمحتملة لمساراته. والنوع 
األس���وأ من التحليل السياس���ي الالمعق���ول ُيبنى 
على معلومات صحيحة، وبيانات مّوثقة، وُمدخالت 
صائب���ة، ولكن���ه ينته���ي بمخرجات بعي���دة عن 
المنطق، وتفتقر إلى العقالنية، وخاوية من الِحبكة، 
سواء في تش���خيص الحدث السياسي، وتوصيف 
الظاهرة السياس���ية، أو في تحديد مسارات الحدث 
ومآالت���ه المتوقعة. ومصدر هذا الخطأ في التحليل 
السياس���ي هو الموقف المسبق للُمحلل السياسي، 
المس���تمد من خلفيته الفكرية، ورؤيته السياسية، 
وانتمائ���ه الحزبي، ومصلحته الخاصة... وهذا الخطأ 
قري���ب مما ُيعرف ب� )أوهام الكه���ف( والتي توقع 
العق���ل في الزلل حس���ب وجهة نظر الفيلس���وف 
االنجلي���زي )فرنس���يس بيكون(، والت���ي تعني أن 
كل إنس���ان يس���جن نفس���ه في كهف خاص به، 
ناتج عن ثقافته وبيئته وارتباطاته... يش���ّوه رؤيته 
للعالم الخارجي وتفسيره لألحداث، وأكثر التحليل 
السياسي الالمعقول عندنا ُيدخل ضمن هذا اإلطار. 
فيبدأ بطرح المقدمات من الواقع للوصول إلى نتائج 
غير منطقية وُمخرج���ات المعقولة، فيخرج بتحليل 

سياسي يعجز أمهر كاتب كوميديا عن رسمه. 
السياس���ي  للتحلي���ل  العملي���ة  النم���اذج  وم���ن 
الالمعق���ول في النس���خة الفلس���طينية سلس���لة 

م���ن التحليالت القديمة والحديث���ة، ظهر بعضها 
بع���د التصعيد العس���كري األخير بي���ن المقاومة 
واالحتالل، مضمونها أن التصعيد العسكري األخير 
يدخل في إطار الح���رب التمثيلية لتحريك وتمرير 
تسوية سياس���ية، لم تستطع األطراف المتصارعة 
تمريره���ا بالمفاوضات، وهذه الرؤية تنس���جم مع 
اإلطار النظ���ري ألصحابه���ا، المبني عل���ى فرضية 
أن كل م���ا يحدث في غ���زة ابتداًء من االنس���حاب 
اإلس���رائيلي من غزة- جيشًا ومستوطنين- وانتهاء 
بوقف إطالق النار األخير، مرورًا باالنقسام والحروب 
والحصار وبمسيرات العودة وما رافقها بمفاوضات 
التهدئة وكس���ر الحصار، جميعه ُمجّرد تمثيلية أو 
مؤامرة أبطالها )إسرائيل( وحماس، من أجل تمرير 
خطة انفصال غ���زة، تمهيدًا لتطبيق صفقة القرن، 
وتصفية القضية الفلس���طينية، في رؤية تحليلية 
غي���ر منطقية ُتلغ���ي دور الفعل الوطن���ي المقاوم 

لصالح نظرية المؤامرة. 
ه���ذه الرؤية تلوي عن���ق األح���داث، وُتخرجها من 
سياقها الطبيعي والمنطقي، كصراٍع بين المقاومة 
واالحت���الل، في إطار حرب التحرير الش���عبية، وفي 
س���ياق النض���ال الوطن���ي الفلس���طيني، فيضعه 
في إطار مش���بوه وس���ياق ضال، كي يأتي التحليُل  
منس���جمًا مع خلفيته الفكرية، ورؤيته السياسية، 
وانتمائ���ه الحزب���ي، وربم���ا مصلحت���ه الخاص���ة... 
فالمقاومة المس���لحة البعيدة عن مشروع المنظمة 
الس���لمي عبثية وال يمكن أن تحق���ق إنجازات، وإذا 
حقق���ت بعض االنج���ازات، يتم وضعه���ا في إطار 
أجن���دة حزبية أو مؤامرات سياس���ية ضد المصلحة 
الوطنية الُعليا التي ال يعّرفها إاّل الس���يد الرئيس 
ونخبت���ه الحاكمة الُملهمة، ومن تبعهم وتمّس���ح 
به���م من جوق���ة الرّداحين والرّداح���ات، المرتدين 
لقناع الُمحللين والُمحلالت، األحياء منهم واألموات، 
من الذين كذبوا ما عاهدوا الش���عب عليه، فمنهم 
م���ن قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بّدلوا طريق 

النفاق والخداع تبديال. 

الالمعقول ما بين المسرح والتحليل السياسي
د. وليد القططي
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أعلن أنا المواطنة / راوية كامل أبو خوصة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)949837793( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/بتول جهاد جودة عكاشة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405993734( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/زكريا عباده احمد سالم داود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900815481( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
قال وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد 
الحس����اينة، إن حكومت����ه تب����ذل جهودا 
لحش����د التمويل، إلعادة إعم����ار ما دّمرته 
جولة التصعيد اإلس����رائيلية األخيرة في 

قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح صحفي خالل جولة 
أجراها في محيط عم����ارة "اليازجي"، في 
حي الرمال، غربي مدينة غزة والتي تدمرت 

بفعل الغارات اإلسرائيلية األخيرة.
وأضاف الحساينة: "المهم هم العائالت 
التي تم تهجيرها من منازلها في ساعات 
الفجر الباكر، لتدميرها بش����كل كامل، قد 
تش����هد األيام القليلة القادمة تمويال، له 

أثر على حياة تلك العائالت". 
وتابع "لي����س لتلك العائ����الت مأوى، رغم 

أننا نمر في فصل الش����تاء، فجميع من تركوا 
عل����ى كافة مس����تلزماتهم  أبقوا  منازله����م 

ونقودهم بالداخل". 
وذك����ر الحس����اينة، أن وزارته ب����دأت ب�"إزالة 
األجزاء اآليلة للس����قوط في المباني السكنية 
التصعيد  التي اس����تهدفت خ����الل جول����ة 
األخيرة بغزة، لتأمين حياة الناس المحيطين 

بها". 
واألح����د، أعلنت وزارة األش����غال، أن 77 وحدة 

س����كنية من بين 1252 وح����دة متضررة من 
التصعيد اإلسرائيلي األخير على القطاع، تم 

تدميرها بشكل كامل. 
ولفت الحس����اينة، إلى أن وزارته عاينت كافة 
"المواقع التي استهدفها التصعيد األخير"، 
بن����اء على توصية م����ن رئيس ال����وزراء رامي 

الحمد الله. 
وأدان التصعيد اإلس����رائيلي األخير على غزة 
قائاًل: "كل ما تم استهدافه هي مباٍن مدنية 

تأوي نساء وأطفاال ورجاال كبارا في السن". 

ووّثقت الوزارة نحو 20 وحدة سكنية 
غير صالحة للسكن من بين الوحدات 
المتضررة، و55 وحدة أخرى تعّرضت 

للضرر البليغ. 
وبلغ����ت قيمة األض����رار التي خّلفها 
التصعي����د األخير على غ����زة نحو 6 

ماليين دوالر، وفق الوزارة. 
وش���هد قطاع غزة موج���ة تصعيد 
الماضي،  األس���بوع  بداي���ة،  عنيفة 
حي���ث استش���هد 14 فلس���طينيا 
بينهم 7 أش���خاص استش���هدوا، 
األحد، عقب تس���لل قوة إسرائيلية 
خاص���ة إل���ى مدين���ة خانيون���س، 

جنوبي قطاع غزة. 
فيم����ا استش����هد الباق����ون، ج����راء 
سلسلة من الغارات الجوية والقصف 
المدفعي شنها الجيش اإلسرائيلي اإلثنين 
والثالث����اء الماضيي����ن، على مواق����ع متفرقة 
ف����ي القطاع، وهو م����ا ردت علي����ه الفصائل 
الفلس����طينية بقصف مواقع ومس����توطنات 
إس����رائيلية بمئات الصواريخ مخلفة قتيلين 

"إسرائيليين" وعشرات الجرحى.
وتوصلت "إس����رائيل"، الثالث����اء الماضي، مع 
الفصائل الفلس����طينية بغ����زة التفاق وقف 

إطالق النار، بوساطة مصرية ودولية.

رام الله/ االستقالل:
وقعت وزيرة االقتصاد الوطني، رئيس���ة مجلس ادارة الهيئة العامة للمدن الصناعية 
والمناط���ق الصناع���ة الحرة عبير ع���ودة مع رئيس مجل���س إدارة الش���ركة المطورة 
ToBB-BIS احمد ش���اكر اوغلو، أمس االثنين، على ملحق عقد االمتياز لمنطقة جنين 
الصناعية، ايذانًا بالش���روع في تنفيذ اعمال البنى التحتية للمنطقة الصناعية خالل 

الربع االول من العام المقبل 2019.
وأك���د الجانب���ان، على أهمية مش���روع المنطقة الصناعية الحرة ف���ي محافظة جنين 
إلس���هامه الكبير في تش���غيل األيدي العاملة الحرفية والشباب الخريجين وبالتالي 
خف���ض معدالت البطالة المرتفعة في محافظة جنين وش���مال فلس���طين، حيث من 
المتوقع ان يوفر  حوالي 15 االف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يشكل رافعة 

حيوية لالقتصاد الفلسطيني إلسهامه في الناتج المحلي االجمالي الفلسطيني.
وبينت الوزي���رة عودة خالل مراس���م التوقيع، أنه يجري اآلن إع���داد العروض الفنية 
والمالي���ة من قبل المقاولي���ن )ائتالفات دولي���ة ومحلية( وذلك م���ن أجل تقييمها 

وترسية العطاء على المقاول الفائز خالل الربع األول من العام المقبل 2019.
بدوره أعرب أوغلو، عن مواصلة الش���ركة المطورة جهودها الحثيثة في تطوير مشروع 
منطق���ة جنين الصناعية الحرة، الفتا الى انه س���يتم اس���تكمال تنفيذ اعمال البنية 
التحتية الداخلية للمش���روع من قبلهم في غضون األشهر القليلة المقبلة تزامنا مع 
البدء بتنفيذ أعمال البنية التحتية الخارجية والداخلية من قبل الهيئة العامة للمدن 

الصناعية والمناطق الصناعية الحرة خالل مطلع العام المقبل 2019
واس���تعرض أوغلو الخطة التطويرية للشركة التركية في تطوير المشروع وتشغيله 
على ثالث مراحل خالل الخمس سنوات المقبلة وخطتهم التسويقية والترويجية له، 
باإلضافة إلى الش���راكات االستثمارية الفلسطينية – التركية المتوقع تأسيسها في 

المشروع مما سيزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين.

االقتصاد توقع على ملحق لعقد 
االمتياز لمنطقة جنين الصناعية

الوزير الحساينة: نبذل جهودًا إلعادة إعمار غزة

االستقالل/ وكاالت:
حّذر تقرير لمركز "إنترناش���ونال كرايزس غروب" 
للدراسات، أمس اإلثنين، من أّن الجزائر قد ُتواجه 
أزمة اقتصادية مع حل���ول 2019 في حال لم ُيجر 
ه���ذا البلد، الذي تراجع���ت مداخيله النفطية منذ 

2014، إصالحات اقتصادّية فورّية.
وحس���ب فرانس برس، جاء ف���ي التقرير أّنه "في 
غياب إصالحات )...( فإّن أزمة اقتصادية يمكن أن 
تضرب البالد مع حلول سنة 2019، لتغّذي التوتر 

المحيط باالنتخابات الرئاسية القادمة".
وقبل أقّل من س���ّتة أشهر من هذه االنتخابات، ما 
زال���ت إمكانّية إعادة ترش���يح الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة لوالية خامس���ة ُتس���يطر على الساحة 

السياسّية الجزائرّية.

ولم ُيعلن بوتفليق���ة )81 عاًما( الذي يرأس البالد 
منذ ع���ام 1999، والمنهك بس���بب المرض، نّيته 
البقاء في الحكم. لكّنه بحسب المركز "سيفوز بكّل 
س���هولة" في االنتخابات المقّررة في أبريل 2019 

في حال ترّشحه.
وصّب الوضع المالي المريح في البالد حّتى 2014 
في صالح بوتفليقة. إال أّن تراجع المداخيل بسبب 
انهيار أسعار النفط الذي ُيمّثل المورد األساسي 
لالقتصاد دف���ع الس���لطات إلى اتخ���اذ إجراءات 

تقشفية.
وبحس���ب التقري���ر، ف���إّن "الس���لطات الجزائرية 
تعترف بأّن النم���وذج االقتصادي الحالي لم يعد 

صالحا، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه".
وعّبر مركز الدراس���ات عن األس���ف ألّن "الحكومة 

تهدف فق���ط إلى ربح مزيد من الوقت بسلس���لة 
اإلج���راءات التي طّبقتها لتقلي���ص النفقات في 
الميزانية، التي لن ترى نتائجها فوًرا، وسياس���ة 

مصرفية تغّذي التضخم".
وكانت الجزائر قّررت في نهاية 2017 عدم اللجوء 
إلى االس���تدانة من الخارج، واالستدانة من البنك 
المرك���زي بطبع العملة لس���ّد العجز في الميزانية 
على مدى خمس سنوات، وهو ما اعتبره الخبراء باًبا 

مفتوحا لزيادة التضّخم.
ودعا مركز الدراسات الذي مقّره بروكسل الحكومة 
الجزائرّي���ة إل���ى "وض���ع خارطة طري���ق لإلصالح 
االقتصادي" تفادًيا ألزمة جديدة. وبحسب المركز، 
ف���إّن الحّل يكمن في "تحس���ين الش���فافية فيما 

يخّص المالية العمومية".

االستقالل/ وكاالت:
الفض���ة معدن ثمي���ن ذو لون أبي���ض ممتزج مع 
الرمادي يسمى باللون الفضي، هذا المعدن يوجد 
ف���ي الطبيعة على عدة اش���كال فهو يوجد كخام 
ممتزج م���ع الحديد والذهب واليورانيوم، وهو من 
أكث���ر المعادن ليون���ة وقابلية للس���حب والطرق 
وه���و ايضًا من اكثرها ايص���اال للكهرباء والتدرج 

الحراري.
تعُد الفضة من المعادن الثمينة والمس���تخدمة 
كثيرًا في الثقاف���ات التراثية الش���رقية، بل إنه 
تشتهر الفضة كإحدى منتوجات التراث الشعبي 
العربي، فتحرص على اقتنائه النس���اء العربيات 
في الزينة في ش���كل مجوهرات، يتفنن الصناع 
الع���رب في االب���داع في تصميمه���ا وتجهيزها. 

وتفنن الع���رب كذلك كما تفننت عدة ش���عوب 
أخ���رى في صن���ع االوان���ي واالدوات المنزلية من 
الفضة، و يعتبر أمر اقتناؤه إشارة ثقافية سائدة 

على الثروة والمال.
حركة الفضة باألسواق العالمية

يصل معدل س���عر الفض���ة العالم���ي لألونصة 
الواحدة إلى 18 دوالرًا ويعتبر من الس���لع الجذابة 
لالس���تثمار وخيارًا سهال كميزانية للمستثمرين 

بعد معدن الذهب.
لقد تعرض س���عر الفضة للهبوط بش���كل كبير 
خالل هذا األسبوع، الذي حفز المستثمرين بشراء 
بكميات أكب���ر من معدن الفضة، بس���بب ارتفاع 
العقود اآلجلة األس���يوية لتش���هد ارتدادًا على 

جلسات البورصات العالمية.

كم���ا أن انغالق س���عر الفضة عل���ى 14.30 دوالر 
لألونص���ة يعود بس���بب إعصار هارف���ي وحرائق 
الطبيعية بإقليم كاليفورني���ا بالواليات المتحدة 
االمريكي���ة واحت���راز حرك���ة احتياط���ات البنك 
الفيدرال���ي األمريكي من االزم���ة الطبيعية، وهذا 
يعتبر أكثر س���عر هبوط س���جل ف���ي البورصات 

العالمية منذ عام 2015.
أضف الي ذلك، يوجد أسباب طويلة المدى، منها 
صدور التقرير الصناع���ي األمريكي، الذي يظهر 
انخفاض وتيرة النمو بنسبة %1.5 بشهر أكتوبر 
منخفض���ًا أمام األش���هر التي س���بقت في قطاع 
الطاق���ة والصناع���ة المعدنية. ع���الوة على ذلك، 
وصلت نسبة الذهب إلى الفضة إلى أعلى مستوى 

لها منذ 25 عامًا.

غزة/ االستقالل: 
قال���ت وزارة الزراعة إن كمية األمطار التي تس���اقطت على جميع محافظات غزة تنبىء 
بموس���م شتاء مبش���ر، حيث بلغت 19,3 مليون متر مكعب، وعدد أيام الهطول حتى 
اللحظة 9 أيام، مبينة أن منطقة شمال قطاع غزة كانت األكثر حظًا، حيث بلغت النسبة 
في منطقة جباليا )22.5 ملم(. وبينت الوزارة في بيان صحفي وصل »االستقالل« نسخة 
عنه أن متوس���ط هطول األمطار التي تساقطت قطاع غزة خالل األيام الماضية بلغت 
47,5 مل���م، ما يمثل %14,4 من معدل الهطول العام لألمطار. وأكدت الوزارة أن مياه 
األمطار غس���لت التربة وأزاحت جزءًا من األمالح المتراكمة فيها، مبينة أن هذه األمطار 

مفيدة لكثير من المحاصيل التي زرعت في وقت سابق، وستساعد على نضجها.

»الزراعة« بغزة تعلن 
توقعها لموسم األمطار

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت وزارة التنمي���ة االجتماعية، أم���س االثنين، عن نيتها إط���الق صفحة خاصة 

للمواطنين للتسجيل بمنحة األسر الفقيرة، بداية األسبوع المقبل.
وقالت الوزارة على موقعها اإللكتروني: "انطالقا من حرصنا على اتاحة الفرصة للجميع 
وتكافؤ الفرص أم���ام الجميع وتطبيقا لمنهج الش���فافية والنزاهة وتطبيقا للعدالة 
االجتماعي���ة تعلن وزارة التنمية االجتماعية بأنه س���يتم إطالق صفحة خاصة لفتح 
المج���ال لكافة المواطنين لتقديم طلب بخصوص منحة مس���اعدات االس���ر الفقيرة 
١٠٠$ لألسرة الفقيرة". وأضافت الوزارة: "لمن تنطبق عليهم الشروط التي تم اإلعالن 
عنها في المنحة األولى وإلعالم من لم تنطبق عليهم المعايير في المنحة الس���ابقة 
والالحقة وسبب الرفض وإلعطاء فرصة لتقديم اعتراض لمن يرى أن الشروط تنطبق 

عليه وتم رفضه". وأوضحت الوزارة أن المعايير هي كاآلتي:
ذكر، متزوج، ال يعمل وال دخل له، ال يتلقى مس���اعدة ش���ؤون، لم يس���تفد من المنح 
الس���ابقة القطرية والجرحى وغيرها، ليس من ضمن األس���ماء التي ستس���تفيد من 

التشغيل المؤقت، أنثى أرملة أو مطلقة مع باقي الشروط المذكورة عند الذكر.

وزارة التنمية تطلق صفحة 
للتسجيل لمنحة األسر الفقيرة

تقرير: التحذير من أزمة اقتصادية خطيرة تهدد الجزائر

لماذا يعتبر االستثمار في الفضة اآلن مربحًا على المدى الطويل؟
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االستقالل/ وكاالت:
قالت اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
أمس االثنين، إن اليمن بات يعاني 

من ثالثي الموت والدمار والجوع.
وأوضح الصلي���ب األحمر، في تقرير 
نشره على موقعه الرسمي، أن النزاع 
الدائر في اليمن، نجم عنه أكبر أزمة 

إنسانية في العالم.
وأضاف التقري���ر، أن الوقائع الماثلة 
أمام أعيننا، ممثلة في نزوح ماليين 
اليمنيي���ن، وندرة الغ���ذاء، واقتراب 
ش���بح المجاعة من األطف���ال، وكلها 

مشاهد من عواقب الحرب.
وتابع "ما الحياة في اليمن اآلن سوى 
م���وت ودمار وجوع. لذا، البد أن يأتي 
ج عن المدنيين  المس���تقبل بما يفرِّ

هذه الكروب".
وأش���ار التقري���ر، أن���ه ف���ي مخيم 
للنازحي���ن باليمن، "تب���ذل األمهات 
قص���ارى جهدهن من أج���ل توفير 
الغذاء ألس���رهّن، وغالًب���ا ما تتكون 
الوجب���ة اليومي���ة من رغي���ف واحد 
يتقاس���مه أربع���ة أفراد. ه���ذا هو 
المشهد في أحد األيام، أما في يوم 
آخر فقد ال تكون الوجبة سوى أوراق 

نباتات مغلية في الماء".
ولفت إلى أن النزاع يس���تمر، دافًعا 

المزي���د م���ن اليمنيين إل���ى الفرار 
األطفال  وتعري���ض  منازله���م،  من 
إلى س���وء تغذي���ة فيدخل���ون إلى 
مستش���فيات تجاهد لمد يد العون 

لهم. 
ودع���ت اللجن���ة الدولي���ة، األطراف 
اس���تهداف  عن  بالكف  المتحاربة، 
المدنيين والبنية التحتية المدنية، 
مث���ل المستش���فيات والم���دارس، 

بالف���رار من  للمدنيي���ن  والس���ماح 
مناط���ق القتال، مع الس���ماح بحرية 
المواد الغذائية  الحركة للسلع مثل 

واألدوية.
كم���ا أكدت على ض���رورة أن تواصل 
األط���راف تيس���ير مه���ام العم���ل 

اإلنساني داخل اليمن.
ومنذ نح���و 4 أعوام، يش���هد اليمن 
حربا بين القوات الحكومية، مدعومة 

بالتحالف العربي بقيادة السعودية 
م���ن جه���ة، وبين مس���لحي جماعة 

"أنصار الله"، من جهة أخرى.
وخلفت الحرب الدموية التي تقودها 
السعودية، أوضاعا إنسانية وصحية 
صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة 
إلى مس���اعدات، في واحدة من أسوأ 
األزمات اإلنسانية في العالم، حسب 

األمم المتحدة.

الصليب األحمر: اليمن يعاني ثالثي الموت والدمار والجوع

االستقالل/ وكاالت:
قالت حركة طالبان أمس االثنين إنه لم يتم التوصل غلى اتفاق مع أمريكا 
على مهلة إلنهاء الحرب في أفغانس���تان، وأك���دت الحركة، أنها التقت 
األسبوع الماضي مس���ؤولين أميركيين لوضع حد للنزاع في أفغانستان، 

موضحة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول "أي مسألة".
جاءت التصريحات الص���ادرة عن طالبان، بعد يوم من إعالن المبعوث عن 
مهلة تنتهي في نيس���ان/أبريل 2019، إلنه���اء الحرب الدائرة في البالد 

منذ 17 عاما.
ولم تؤكد الواليات المتحدة ه���ذه المعلومات. وأبدى المبعوث األميركي 
إلى أفغانس���تان، زلماي خليل زاد، مس���اء األحد "تف���اؤال حذرا"، بإمكانية 
التوصل إلى اتفاق سالم قبل االنتخابات الرئاسية األفغانية المقررة في 

20 نيسان/أبريل.
وكان خلي���ل زاد موجودا في العاصمة األفغانية بعد سلس���لة ثانية من 
لقاءات إقليمية تهدف إلى تنس���يق الجهود لوضع حد للنزاع المستمر 

منذ 17 عاما.
وتواجه واشنطن منافسة روس���ية في الملّف األفغاني، وقد استضافت 
موس���كو ف���ي 9 تش���رين الثاني/نوفمبر الحال���ي اجتماع���ا دوليا حول 

أفغانستان بمشاركة وفد من حركة طالبان.
ومن���ذ مطلع 2015، ناه���زت حصيلة القتلى في صف���وف قوات الجيش 
والشرطة األفغانية 30 ألفا، حسب ما أعلن الرئيس األفغاني، أشرف غني، 

في الشهر الجاري، في حصيلة تتخطى بأشواط األرقام المعلنة سابقا.

تعثر المفاوضات بين 
أميركا وطالبان إلنهاء 
الحرب في أفغانستان

االستقالل/ وكاالت:
كشف خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي أمس 
االثنين، النقاب عن االتفاق على انعقاد القمة الخليجية 
في الرياض بحضور ممثلي جميع دول الخليج، بما يمثل 
بارقة أمل ف���ي إعادة إحي���اء الجهود واحت���واء الخالف 

الخليجي الذي طال أمده.
وأعرب الجار الله عن تفاؤله بأن يكون مس���توى التمثيل 
عاليا، ويلي���ق بتجربة مجل���س التع���اون الخليجي، مما 
سيجس���د حرص قادة المجلس عل���ى الحفاظ على هذه 

التجربة الرائدة.
وكان���ت آخر قمة لمجلس التع���اون الخليجي عقدت في 

الكويت في ديس���مبر/كانون األول 2017 وش���ارك فيها 
أمير قطر الش���يخ تميم بن حم���د آل ثاني وأمير الكويت 
صباح األحم���د الصباح، في حين اكتف���ت الدول األخرى 
)السعودية واإلمارات والبحرين( بإرسال وزراء خارجية أو 

نواب لرؤساء الوزراء.
وتق���ود الكويت جهود وس���اطة لحل األزم���ة الخليجية 
التي بدأت في يونيو/حزيران م���ن العام الماضي عندما 
قطعت الس���عودية واإلمارات والبحرين ومصر عالقاتها 
الدبلوماس���ية مع قطر وفرضت حصارا عليها، وذلك بعد 
قرصنة موقع الوكالة القطرية لألنباء ونس���بة تصريحات 

مفبركة ألمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الحكومة األلمانية، أمس اإلثنين، توقفها بالكامل 
عن توريد األسلحة إلى السعودية، وذلك احتجاجا على 

مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأش���ارت وزارة االقتص���اد األلمانية، في بي���ان، إلى أن 
ق���رار مجلس الوزراء يفرض حظرا على تقديم تراخيص 
جدي���دة لتصدير األس���لحة إلى الري���اض، كما يوقف 
سريان التراخيص التي تم منحها سابقا، بحسب وكالة 

األنباء األلمانية )د ب أ(.
وأوض���ح البي���ان أنه "لن يتم تس���ليم أية أس���لحة إلى 

المملكة العربية السعودية".

وأكد البيان أن "ألمانيا لم توافق منذ شهر على تصدير 
أي أس���لحة جديدة إلى الس���عودية، كم���ا أنها علقت 
تس���ليم األس���لحة، التي تمت الموافقة على تصديرها 
بالفعل، حتى يتم الكش���ف عن مالبس���ات قضية قتل 

خاشقجي.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت ألمانيا أنها حظرت دخول 

18 سعوديا إلى أراضيها، على خلفية القضية ذاتها.
واألس���بوع الماض���ي، دع���ت وزارة الخارجي���ة األلمانية 
السعودية، إلى إجراء "تحقيق شفاف وجاد" في مقتل 
خاشقجي، بعد إعالن الرياض عن توجيه اتهام إلى 11 

شخصا.

مسؤول كويتي: قمة خليجية 
في الرياض بحضور الجميع

ألمانيا تعلن وقف
 توريد األسلحة للسعودية

االستقالل/ وكاالت:
حذرت وكال����ة "بلومبيرغ" األميركية في 
تقرير له����ا من أّن دبي "تن����زف ببطء"، 
كاش����فًة أّن عدد رواد المتاجر والمطاعم 
في مراكزها التجارية انخفض بش����كل 
بالعودة  ب����دأوا  المغتربين  وأّن  ملحوظ، 

إلى أوطانهم أو يفكرون بذلك.
وأضافت الوكالة أن أرباح شركاتها وعلى 
رأس����ها "الخط����وط الجوي����ة اإلماراتية" 
و"مجموعة إعمار العقارية" خيبت اآلمال 
في الربع الثالث م����ن العام الجاري، وأن 
البورصة تعيش "أسوأ أيامها منذ أزمة 

العام 2008".
كذلك كش����فت الوكال����ة أّن حاكم دبي 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحّرك 
في نيسان/ أبريل الفائت وعقد لقاءات 
مع أكثر من 100مدير تنفيذي، مشيرة 
إل����ى أن حل هذه المش����كلة قد يتعدى 

حدود نفوذه ألّن "المنطقة تتغير، وربما 
إلى األبد".

"بلومب����رغ" أش����ارت إل����ى أن "المنفقين 
الكبار" الذين اعت����ادوا التوافد إلى دبي 
من البل����دان الخليجية تأثروا بانخفاض 
أس����عار النفط منذ العام 2014. ولفتت 
إلى أّن السعوديين تأثروا بشكل خاص 
وذلك في ظل اإلجراءات التقشفية التي 

بدأت الرياض بتطبيقها.
كما أك����دت الوكالة أن الحرب الجمركية 
العالمي����ة )ال س����يما جه����ود الواليات 
المتح����دة األميركي����ة الرامية إلى وقف 
التجارة م����ع إيران المج����اورة لإلمارات( 

قّوضت دور دبي ك�"محطة تجارة".
بدوره، تح����ّدث جيم كرين مؤلف كتاب 
الرأسمالية"  "مدينة الذهب: دبي وحلم 
عن "مش����كلة أكب����ر" لإلمارة قائ����اًل إّن 
"اإلمارات باتت العبًا أساسيًا في نزاعات 

الشرق األوسط".
وشرح كرين تتدخل اإلمارات في اليمن 
وصواًل إلى ليبيا، واصطفافها إلى جانب 
الس����عودية في مقاطع����ة قطر، وخالل 
أزم����ة "الريتز" وذلك بعدم����ا كانت دبي 
مكانًا لمزاولة األعمال بعيدًا من نزاعات 
الش����رق األوس����ط. وعّلق قائ����اًل إنه "ال 
يمكنك الذهاب إلى الحرب مع جيرانك 
والقيام بعملي����ات تجارية معهم، فمن 

الصعب جدًا القيام باألمرين معًا".
وكال����ة بلومب����رغ رأت أّن دبي ُتعاني من 
"عواق����ب نجاحها"، مش����يرة إل����ى أّنها 
عمدت إلى بن����اء اقتصاد ال يعتمد على 
النفط نظرًا إلى غي����اب مصادر الطاقة، 
وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة المعيش����ة 
فيه����ا، إذ تحتل دب����ي الي����وم المرتبة 
26 ف����ي قائم����ة البلدان األعل����ى كلفة 

للمغتربين، بحسب الوكالة.

وكالة »بلومبيرغ« األميركية: دبي »تنزف ببطء«!

االستقالل/ وكاالت:
قالت منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيس���يف(، أمس اإلثني���ن، إن 80 في المائة من أطفال العراق 

يتعرضون للعنف سواء في المنزل أو المدرسة. 
وأش���ارت في الوقت نفس���ه إلى أن غالبية األطف���ال الفقراء ال يتلقون دعمًا حكومي���ًا وهو ما يؤثر على 

فرصهم في إكمال الدراسة. 
جاء ذلك في نتائج مسح شامل، يعد بمثابة أول دراسة شاملة للمنظمة منذ 7 سنوات عن وضع األطفال 

في العراق، وفق ما أوردته "يونيسيف" في بيان نشرته على موقعها اإللكتروني.
وخلصت الدراس���ة إلى أن "الصراع والال مس���اواة يحددان مالمح الطفولة في العراق، فال يتلقى غالبية 
األطفال الفقراء أي شكل من أشكال المساعدة الحكومية، وحتى مع تراجع االقتتال )الحرب ضد داعش 
نهاية العام الماضي( تعرض 80 في المائة من جميع األطفال للعنف إما في المنزل أو في المدرسة". 
وقالت يونيسيف إن "احتياجات تعليم األطفال في العراق كبيرة، حيث يحتاج نصف مجموع المدارس 
الحكومي���ة إلى أعمال تأهيل، وتعمل نحو ثلث المدارس في العراق بأكثر من دوام مدرس���ي واحد، مما 
يقلل فترة تعلم األطفال".  ويعاني العراق منذ س���نوات طويلة من أزمة نقص األبنية المدرسية نتيجة 
عق���ود من الحصار والحروب، لكنها تفاقمت خالل الس���نوات القليلة الماضية جراء تدمير أو تضرر عدد 
كبير من المدارس في الحرب بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم "داعش" اإلرهابي بين عامي 2014 

و2017.  وتقدر وزارة التربية العراقية حاجة البالد إلى نحو 20 ألف مدرسة بحلول عام 2022.

»يونيسيف«: 80 % من أطفال 
العراق يتعرضون للعنف
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القدس المحتلة/  االستقالل:
أعلن رئيس حزب "البيت اليهودي" 
أم���س االثنين،  نفتال���ي بيني���ت، 
س���حب مطالبه م���ن رئيس حكومة 
ومنحه  نتنياهو،  بنيامين  االحتالل، 
األمني،  النش���اط  لمواصلة  الفرصة 
الحكومة  م���ن  االنس���حاب  وع���دم 

وتبكير االنتخابات.
وقال بينيت في مؤتمر صحفي: "إذا 
ا في خطابه في  كان نتنياهو ج���اًدّ
التعامل مع القضايا األمنية، نمنحه 
الفرصة لذلك، وعليه تنفيذ مطالبنا، 

وسنبقى في الحكومة".
وأعلن بينيت عن دعم حزبه لرئيس 
حكومة االحتالل في مهامه بكل ما 
يتعلق في القضايا األمنية، ومنحه 
األمنية  التحديات  لمواجهة  فرصة 

على جبهة قطاع غزة.
وعل���ى الرغم من ه���ذا الدعم، وجه 
اللهجة  ش���ديدة  انتقادات  بينيت 
إلى نتنياه���و، لع���دم إقدامه على 
إخ���الء الخ���ان األحمر وع���دم هدم 
عشرات المنازل لمنفذي العمليات، 
وعدم دع���م الجن���ود والجيش في 
وهي  بغ���زة،  المقاوم���ة  مواجه���ة 
السياس���ية التي تسبب بتآكل قوة 
ال���ردع وع���دم الحس���م واالنتصار، 
على حد تعبيره، وأبدى اس���تعداده 

للمحاولة ثانية في مواجهة غزة.
وردا على تصريح���ات نتنياهو بأن 
األوض���اع األمنية حساس���ة ويحظر 
إس���قاط حكوم���ة اليمي���ن أو خلط 
السياس���ة باألم���ن، ق���ال بيني���ت: 
الي���وم ال يختلف  األمني  "الوض���ع 
كثيرا عن الوضع قبل أش���هر، عندما 
توجه رئيس الحكومة نحو إس���قاط 

حكومته ألسباب سياسية".

وتابع: "نحن على اس���تعداد لتجربة 
الحكومة، ونرى إذا كانت مس���تعدة 
للدفع نحو المس���ار الصحيح، وعليه 
نحول الك���رة إلى ملع���ب نتنياهو، 
قبالة  األمني س���يكون  فاالنق���الب 
المقبلة،  األس���ابيع  في  االمتحانات 
وس���نرى إذا م���ا كان���ت الحكوم���ة 
س���تمتنع عن التردد ف���ي مواجهة 
المقاومة الفلس���طينية، فاالمتحان 

س���يكون من خ���الل األعمال وليس 
التصريحات".

ولفت إلى أن "س���فينة األمن" لدولة 
الكيان أبحرت في العقد األخير في 
االتجاه غير الصحيح، ما شكل خطرا 
على أمن "إسرائيل"، بسبب التفكير 
بأنه ال مجال للحسم واالنتصار على 
األعداء، قائال إنه "يمكن تغيير ذلك 

والعمل حتى االنتصار" وفق زعمه.

»سفينة األمن« للكيان تبحر في االتجاه غير الصحيح 

بينيت: الكرة اآلن في ملعب نتنياهو لتحقيق »االنتصار« على المقاومة

القدس المحتلة/ االستقالل:
زعم ما يسمى بقائد الجبهة الشمالية في جيش االحتالل اإلسرائيلي يوؤال 
س���تريك، بأن حزب الل���ه اللبناني يحاول التموضع في الجانب الس���وري من 

الجوالن، لخلق جبهة ثانية مع »إسرائيل« في الشمال.
ونقل���ت صحيفة »هآرتس« العبرية، أمس اإلثنين، عن س���تريك قوله: »نحن 
نعرف أن حزب الله يحاول إقامة بنى تحتية في مرتفعات الجوالن الس���ورية 
القريب���ة م���ن حدودنا، كجبه���ة ثانية لجن���وب لبنان، ولن يس���مح الجيش 

اإلسرائيلي بذلك«. وفق قوله.
وأضاف: »رغم حالة االس���تقرار لدى النظام السوري، إال أن ساحة التحديات ال 
تزال معقدة ومتاحة ألي تطورات، ونحن ندرك جيًدا محاوالت إيران المتنامية 

لترسيخ تموضعها في العديد من أنحاء سورية«.
وادع���ى القائد ف���ي جيش االحتالل، ب���أن إيران ُتحاول اس���تخدام األراضي 

السورية كمعبر لنقل األسلحة لمنظمة حزب الله في لبنان.
وفي أوائل ش���هر أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن الجيش اإلسرائيلي ألول مرة 
أنه نفذ أكثر من 200 غارة على أهداف داخل األراضي الس���ورية منذ اندالع 

األزمة السورية.
وجاء اإلعالن اإلسرائيلي قبل يوم واحد من آخر قصف إسرائيلي على األراضي 
الس���ورية، والذي أدى إلى إسقاط طائرة عسكرية روسية بصاروخ دفاع جوي 

سوري خالل تصدي السوريون لهجوم إسرائيلي عنيف في شمال سورية.
وأدى هذا القصف إلى توتر في العالقات الروس���ية اإلسرائيلية، ودفع ذلك 
روسيا إلى تزويد سورية بمنظومة الصواريخ الدفاعية المتقدمة »إس- 300«، 

ومنذ ذلك الحين لم تقصف إسرائيل أي هدف في األراضي السورية.

لخلق جبهة ثانية في الشمال

جنرال إسرائيلي: حزب الله 
يحاول التموضع في الجانب 

السوري من الجوالن 

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال الحاخام األميركي مارك ش���ناير، إنه 
خالل زيارته األخيرة إل���ى الخليج العربي، 
شهد "الثورة التي يمر بها تطور العالقات 
اإلس���رائيلية مع دول في الخليج"، معتبًرا 
أن دول الخلي���ج تتنافس فيما بينها على 
إقامة عالقات دبلوماس���ية علنية وتطبيع 
عالقتها بإس���رائيل. وذلك في مقابلة مع 
صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت أمس 

اإلثنين.
وش���دد الحاخام األميركي على أن دواًل في 
الخليج تهرول نحو إس���رائيلي وتتنافس 
على تطبيع عالقاتها مع إس���رائيل وحول 
م���ن س���تكون أول دولة خليجي���ة تعلن 
ع���ن عالقاتها يإس���رائيل وإقامة عالقات 
دبلوماس���ية معه���ا، وق���ال: "أعتق���د أننا 
س���نرى قريًبا عالقات دبلوماسية عربية مع 

البحرين، وسوف يتبعونها جميًعا".
ووفًقا للصحيفة، فإن الحاخام األميركي زار 
على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، 
العديد من القصور في السعودية وُعمان 

والبحرين وقطر واإلمارات. 
وأشار ش���انير الذي زار مع وفد من أعضاء 
كني���س هامبت���ون اليه���ودي الواقع في 
بيت���ش بوالية  مدين���ة ويس���تهامبتون 
نيوي���ورك، المنامة والري���اض ودبي وأبو 
ظبي والدوحة، والتقى بمسؤولين رفيعي 
المس���توى من األمراء والمل���وك والدوائر 
الضيق���ة م���ن مراك���ز الحكم والس���لطة، 
أن "الق���ادة ف���ي دول الخلي���ج قالوا لي إن 
الجمع المحتم���ل بين ثروة الخليج والقدرة 
التكنولوجية اإلس���رائيلية العالية، يمكن 
أن تجع���ل المنطق���ة األكث���ر نجاًحا في 

العالم".
وتابع الحاخام أنه "إذا قيل في الماضي إن 
دول الخليج لن تقيم عالقات رس���مية مع 
"إس���رائيل" إال بعد توقيع اتفاق سالم مع 
الفلس���طينيين، اليوم أسمع من القادة أن 
اس���تئناف المفاوضات مع الفلسطينيين 
ستكون كافية إلقامة عالقات علنية"، وقال 
إنه يعتقد "أننا سنرى عالقات دبلوماسية 

مع جميع دول الخليج خالل العام 2019".

وب���رزت للعل���ن خ���الل الفت���رة الماضية 
في  اإلس���رائيلي  الدبلوماسي  "النش���اط" 
دول الخليج، ما اعتبره البعض متوقًعا في 
سياق المناخ الدولي الذي يسعى الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، إلى تكريسه قبل 
طرح خطت���ه المعروفة إعالمًي���ا ب�"صفقة 

القرن".
وباس���تثناء مصر واألردن، اللتين ترتبطان 
باتفاقيت���ي "س���الم" مع "إس���رائيل"، من 
المفترض أن���ه ال توجد عالقات علنية بين 

بقية الدول العربية وتل أبيب.
لكن زادت، مؤخًرا، وتيرة التطبيع بأش���كال 
متعددة ف���ي جوانب غير سياس���ية بين 
اإلس���رائيليين ودول عربية، عبر مشاركات 
ف���رق رياضي���ة إس���رائيلية في أنش���طة 
تقيمها هذه الدول. كما يزور مس���ؤولون 
وق���ادة مجتمع مدني ع���رب، من وقت إلى 
آخ���ر، "إس���رائيل"، ويش���ارك مس���ؤولون 

إسرائيليون في فعاليات عربية.
ويأت���ي ذلك وس���ط رفض عربي ش���عبي 

لتطبيع العالقات مع دولة االحتالل.

أريحا/ االستقالل:
أنش���أ المجلس اإلقليمي االس���تيطاني "عروفات هيردي���ن"، المقام في 
الضف���ة الغربية المحتلة، على نحو غير قانوني، حلبة س���باق س���يارات، 
بالقرب من القرية الفلسطينية فصايل، وتحديًدا من منطقة رأس العين 
وحتى منطقة المخروق وس���ط غور األردن في الضف���ة الغربية المحتلة، 

بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، أمس اإلثنين.
وأكدت الصحيفة أن المجلس االستيطاني أنفق حتى بداية العام 2017 
الماضي 284 ألف ش���يكل لبن���اء الحلبة غير القانوني���ة، على الرغم من 
ع���دم الحصول على تصاريح البناء الالزمة، وفي ظل عدم نش���ر التقارير 
المتعلقة بميزانية 2018، لم يتس���ن للصحيف���ة االطالع على ما إذا كان 
المجلس اس���تثمر أموااًل إضافية في المش���روع م���ن تلك المخصصة له 

خالل هذا العام.
وتش���ير وثائق المجلس إلى أن وزارة الداخلية صادقت على تحويل أكثر 
من 4 ماليين ش���يكل لبناء حلبة الس���باق. وأكدت وزارة داخلية االحتالل 
أن���ه تمت الموافقة على الميزانية ولك���ن لم يتم تحويلها بالكامل حتى 
اللحظة، وس���يتم نقلها مباشرة في اللحظة التي يتم بها المصادقة على 
البناء واس���تصدار التراخيص الالزمة. وبذلك تعترف الوزارة أنها وافقت 
على ميزانية البناء غير القانوني على أراٍض فلسطينية، حتى قبل أن يتم 

"قوننته" ليتماشى مع القوانين اإلسرائيلية.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن حلبة الس���باق الذي تم إنشاؤها بطريقة غير 
قانوني���ة، هو عب���ارة مبادرة خاص���ة، والتي يتم تش���غيلها حالًيا ألرباح 

تجارية بحتة.
وف���ي تعليقها عل���ى الموضوع، قال���ت ممثلة عن حركة "الس���الم اآلن" 
اإلس���رائيلية المناهضة لالس���تيطان: "يبدو أن المجلس اإلقليمي، الذي 
يفترض به أن يكون صاحب الس���يادة الذي يفرض القانون، هو شريك 
كامل في الجرم. الحكومة اإلسرائيلية مصممة على جعل الوقع بعيًدا عن 

احتمال حل الدولتين".

القدس المحتلة/ االستقالل:
ح���ذر العض���و العرب���ي في كنيس���ت 
االحتالل "اإلس���رائيلي" يوسف جبارين 
من تصريح���ات رئي���س وزراء االحتالل 
بنيامي���ن نتنياهو التي ق���ال فيها إن 

"إس���رائيل"  المقبل���ة قد تكلف  الفترة 
ضحاي���ا، في إش���ارة إلى إمكانية  ش���ن 

قواته عدوانًا جديدًا على قطاع غزة.
وأضاف جبارين ف���ي تصريحات إذاعية 
أم���س االثنين، أن تصريح���ات نتنياهو 

تعن���ي أن حكومته قد تتجه الى ش���ن 
حرب عل���ى قطاع غ���زة للحص���ول على 
مكاسب سياسية قد تنقذه من األزمات 
المتالحقة من قضايا فس���اد ورش���اوى 

واستقاالت في حكومته.

حاخام أميركي: دول خليجية تهرول نحو »إسرائيل«

عضو كنيست يحذر نتنياهو من شن عدوان جديد على غزة

»هآرتس«: االحتالل يقيم 
حلبة سباق للسيارات 
»غير قانونية« بالضفة
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االستقالل/ وكاالت:
ق���د يكون م���ن الغريب الس���ماع ع���ن عصير 
للباذنج���ان، وخاص���ة أن���ه ُيصن���ف ضم���ن 
الخضراوات، ولكن ال شك أن الباذنجان يحتوي 
على العديد من المغذيات والعناصر الغذائية 

الهامة التي يحتاجها الجسم.
الباذنج���ان يحتوي على العديد م���ن المغذيات 
النباتية التي تس���اعد في نم���و الدماغ، إذ ذكرت 
دراسة نش���رت في مجلة توكس���يكولوجي عام 
2000، أن مادة األنثوس���انين الموجودة في قشر 
الباذنجان تحمي الدهون المكونة ألغشية الخاليا 
في الدماغ من التأكسد، وتسهل تدفق الدم إلى 
الدماغ؛ ما يساعد على الوقاية من بعض األمراض 

المرتبطة بتقدم السن كالزهايمر.
مكافحة مرض السكري

الباذنجان يحتوي على نسبة عالية من األلياف 
وكمي���ة منخفضة من الكربوهي���درات القابلة 

للذوب���ان، م���ا يجع���ل الباذنجان غ���ذاء مثاليا 
إلدارة مرض الس���كري. كما يمكن أن تس���اعد 
مس���تخلصات الباذنجان ف���ي تثبيط اإلنزيم 
الذي يس���بب مرض السكري من النوع الثاني، 
ويتم ذل���ك عن طري���ق خفض ضغ���ط الدم 

والتحكم في امتصاص الجلوكوز.
تعزيز صحة القلب

يحت���وي الباذنج���ان أيض���ا عل���ى فيتامي���ن 
واأللي���اف  والبوتاس���يوم   C وفيتامي���ن   B6
والمغذي���ات النباتية، هذه العناصر الغذائية 
مجتمعة تس���اعد على تحس���ين صحة القلب 
وتمنع تط���ور أمراض القلب واألوعية الدموية، 
كما يعمل الفالفونويد الموجود في الباذنجان 
عل���ى تقلي���ل مخاط���ر الس���كتات الدماغية 

والنوبات القلبية.
خفض الكولسترول

عصير الباذنجان يساعد في تقليل مستويات 

الكولس���ترول، وقد أظهرت إحدى الدراس���ات 
المخبري���ة الت���ي أجري���ت عل���ى الحيوانات، 
والتي ص���درت عام 2014 ونش���رت نتائجها 
في الجمعي���ة البرازيلية ألم���راض القلب، أن 
الباذنج���ان وعل���ى األخص عصيره ل���ه تأثير 
قوي على مستويات الوزن والكولسترول. كما 
أنه يحتوي عل���ى حمض الكلوروجينيك، الذي 
يساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، 
ويقل���ل م���ن مس���تويات البروتي���ن الدهني، 
ويحمي من البكتيريا والسرطان والفيروسات.

منع ارتفاع ضغط الدم
نق���ص  أن  أثبت���ت  العلمي���ة  الدراس���ات 
البوتاسيوم يعتبر سببا رئيسيا الرتفاع ضغط 
ال���دم، ويحتوي الباذنجان عل���ى كميات قليلة 
من الصوديوم والبوتاسيوم، وهو مزيج مثالي 
لمن���ع ارتفاع ضغ���ط ال���دم، والمحافظة على 

مستوياته المنتظمة.

يعزز صحة القلب ويكافح مرض السكري.. 
هل سمعت عن “عصير الباذنجان”؟!

االستقالل/ وكاالت:
قد تؤثر بعض العادات الغذائية التي تتبعها 
عل���ى وزنك أكثر مم���ا تتصور، م���ع العلم بأنه 
يمكنك فقدان الوزن دون اتباع حميات غذائية 
صارم���ة وغير صحية، وفقا لموقع “س���تيب تو 

هيلث”.
وفي حال كنت تس���عى جاهدا إلنقاص وزنك 
لكنك ال تالحظ أي نتائج ملموس���ة، وتفكر في 
األخطاء الت���ي ارتكبتها وحال���ت دون تحقيق 
ما ترجوه، إليك بعض الحيل التي من ش���أنها 
أن تس���اعدك على تغيير أسلوب حياتك حتى 
تتمكن من تخفيض الوزن ومنع تراكم الدهون 

بمختلف مناطق الجسم.
-1 تجنب الحميات الغذائية الصارمة

هن���اك العديد من األنظمة الغذائية التي تِعد 
كل من يتبعها بخس���ارة الوزن في غضون أيام 
قليلة. ورغم إمكاني���ة نجاح الحميات الغذائية 
الصارم���ة في تحقيق النتائ���ج المرغوب فيها 
خ���الل فترة زمني���ة قصيرة، فإنه���ا ال تحد من 

تراكم الدهون بالجسم.
وف���ي الواقع، قد ي���ؤدي اتباع حمي���ة غذائية 
صارمة الكتس���اب مزيد من الوزن، ويعزى ذلك 
إلى أن الجسم يبدأ بحماية نفسه عندما يالحظ 
نقصا بالتغذية. بعب���ارة أخرى، إذا توقفت عن 
األكل س���يعمل جس���مك على تخزين الدهون 
لتلبي���ة احتياجاتك من الطاق���ة التي توفرها 

النشويات والدهون.
وأكد الموق���ع أن أفضل طريقة لمنع تراكم 

الدهون في مختلف مناطق الجسم تتمثل 
ف���ي تناول وجب���ات صغيرة عل���ى امتداد 

اليوم. 
-2 تناول األطعمة الطبيعية غير المعالجة

تناول األطعمة الطبيعية يس���اعد على تقليل 
نسبة الدهون. ولكن يجب أن تدرك أن األطعمة 
المعالجة تحتوي على دهون وس���كريات ومواد 
كيميائية مرتفعة السعرات الحرارية. وعندما ال 
يحرق جس���مك هذه السعرات الحرارية بسرعة 

تتحول لدهون. 
-3 ابدأ يومك بفطور ذي قيمة غذائية عالية

ثبت أن من يتناولون وجبة فطور الصباح بصفة 
يومي���ة أنهم يعان���ون من مش���اكل أقل في 
زي���ادة الوزن، وتمكنوا من من���ع تراكم الدهون 

بأجس���امهم. ففي بداية اليوم، يحتاج جسمك 
لعناص���ر غذائي���ة وألي���اف وطاقة لممارس���ة 
األنش���طة اليومية. لك���ن عند تفوي���ت وجبة 
اإلفط���ار أو تناول وجب���ة غير صحية، س���يبدأ 

جسمك في تخزين الدهون.
وأكد الموقع أن وجبة اإلفطار المثالية يجب أن 
تش���تمل على ثالثة عناصر غذائية رئيس���ية: 

الدهون الصحية والبروتين والسكريات
-4 اختر الصلصات بحكمة

الصلص���ات  إدراج  أن تجن���ب  الموق���ع  ذك���ر 
والبه���ارات الغنية بالدهون المش���بعة أو غير 
الصحية إلى حميتك الغذائية يعد حيلة أخرى 

للتقليل من تراكم الدهون.
وب����دال م����ن إضاف����ة المنتج����ات المعلب����ة 

للس����لطات، حض����ر صلصات����ك الخفيف����ة 
بنفس����ك منزليا باس����تعمال ده����ون عالية 
الجودة، مثل صلصة الخل أو الخردل أو صنع 
المايونيز الخاص بك. وقد يبدو القيام بذلك 
مرهقا لكنه س����يمكن جس����مك من تخزين 

كمية دهون أقل.
-5 اختر بخاخ الزيت أو الزيوت النباتية

أف���اد الموقع بأن اس���تخدام الزبدة والس���من 
النبات���ي بالطهي يجعل م���ذاق الطعام لذيذا، 
لكن هذه المنتجات ال تساعد على التخلص من 
الدهون المتراكمة. في المقابل يمكن تعويض 
هذه المنتج���ات الدهنية ببخ���اخ الزيت الذي 
يس���اعد على تقليل كمية الزيت المستخدمة 

عادة بالطبخ.

5 طــرق لتقليــل نسبــة الدهــون بالجســم

االستقالل/ وكاالت:
تستخدم الكس���تناء في التغذية لقيمتها الغذائية 

فق العالية وخصائصها المفيدة للصحة،  و
خب���راء إيطاليين. وذك���ر الخبراء 
التالي���ة  الخصائ���ص  ه���ذه 

للكستناء:
الفترة  غ���ذاء مثال���ي خ���الل 

طع���ام،  وجبت���ي  بي���ن 
بالجوع  نش���عر  فعندم���ا 
الفت���رة  ه���ذه  خ���الل 

يمك���ن تن���اول الكس���تناء 
مش���وية.  أو  كما نيئ���ة 

واس���تخدام  الكس���تناء  طح���ن  قها يمكن  مس���حو
كمادة تضاف إلى الشوربة والس���لطات، كما تفعل شعوب 

آس���يا.
الكس���تناء مادة تفيد كثيرا في التخلص م���ن الوزن الزائد 
ألنها تحتوي على س���عرات حرارية قليلة مقابل كمية كبيرة 
م���ن األلي���اف الغذائية. إضافة إلى أن الكس���تناء تس���اعد 
ف���ي التحكم بمس���توى ضغط الدم وتكاف���ح أمراض القلب 
الحتوائها على نس���بة عالية من المغنيسيوم مقابل نسبة 

منخفضة من الصوديوم.
كما أن الكس���تناء مفي���دة للجلد ألنها 
أنزيم���ات مضادة  عل���ى  تحتوي 
في  تس���اعد  للش���يخوخة 
البروتين���ات  إص���الح 
الكستناء  تحتوي  التالفة. 
عل���ى كمي���ة كبيرة من 
و  الهيدروكربون���ات 
المغنيسيوم  عناصر 
والزنك  والبوتاسيوم، 
والحدي���د،  والفس���فور 
والبروتين���ات واأللي���اف. أي 
ه���ي مكمن متكام���ل للم���واد المغذية. 
المركب���ات الفالفونويدية الطبيعية الموجودة في الكس���تناء 
تس���اعد في التحكم وتخفيض ومنع االلتهابات. والكستناء ال 
تحتوي على غلوتين، لذلك يمكن للذين يعانون من اضطرابات 
ف���ي الجه���از الهضم���ي تناولها. وأخي���را الكس���تناء مفيدة 
للمصابين بالس���كري بسبب انخفاض مؤش���ر مستوى السكر 
فيه���ا أقل مما في الخبز أو األرز. لذلك يمكن لمرضى الس���كري 

تناولها نيئة أو مشوية لوحدها أو مع مواد غذائية أخرى.

مع حلول موسمها بفصل الشتاء.. 
إليكم فوائد الكستناء للصحة

االستقالل/ وكاالت:
يعم���ل البرنامج الجديد في كاميرا هاتف غوغل »بيكس���ل 3« 
الجدي���د على تعزيز جودة الص���ور، التي يتم التقاطها في ظل 
ظروف اإلضاءة الس���يئة ويعمل على تحوي���ل الليل إلى نهار، 

ولكن قد تظهر بعض التنازالت أحيانًا.
المقارنة مع هاتف آي فون

كان���ت النتيجة مبه���رة للغاية، حيث كانت ص���ورة هاتف آي 
فون مظلمة نس���بيًا، في حين أن صورة هاتف غوغل بيكس���ل 
3 كان���ت تبدو كأن أحد األش���خاص قام بتس���ليط الضوء على 
مجموعة األش���خاص، ولم يت���م إطالق الوظيف���ة الجديدة مع 

هواتف بيكس���ل 3 قبل بضعة أس���ابيع، ولكنها تتوافر حاليا 
من خالل تحديث البرمجيات. ولم تعد ش���ركة غوغل في حاجة 
إل���ى الترويج لوظيف���ة الرؤية الليلية الجدي���دة، حيث أظهرت 
المحاوالت األولى التقاط صور رائعة بشكل استثنائي بواسطة 
كاميرا هاتف بيكس���ل 3 في ظل ظ���روف اإلضاءة المنخفضة، 
على الرغم من أن الهاتف يتضمن عدسة واحدة فقط، وتعمل 
وظيفة الرؤية الليلة على إظهار الصور أكثر إشراقا، بحيث تبدو 
التفاصي���ل المختفية في الظالم كأنها في وضح النهار. ولكن 
يعيب وظيفة الرؤية الليلية أنها تس���تغرق عدة ثوان من أجل 

التقاط الصورة، ويطول هذا الوقت مع انخفاض شدة اإلضاءة.

 Night Sight وظيفة غوغل
تحول الليل إلى نهار
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االستقالل/ وكاالت:
ق���د يكون م���ن الغريب الس���ماع ع���ن عصير 
للباذنج���ان، وخاص���ة أن���ه ُيصن���ف ضم���ن 
الخضراوات، ولكن ال شك أن الباذنجان يحتوي 
على العديد من المغذيات والعناصر الغذائية 

الهامة التي يحتاجها الجسم.
الباذنج���ان يحتوي على العديد م���ن المغذيات 
النباتية التي تس���اعد في نم���و الدماغ، إذ ذكرت 
دراسة نش���رت في مجلة توكس���يكولوجي عام 
2000، أن مادة األنثوس���انين الموجودة في قشر 
الباذنجان تحمي الدهون المكونة ألغشية الخاليا 
في الدماغ من التأكسد، وتسهل تدفق الدم إلى 
الدماغ؛ ما يساعد على الوقاية من بعض األمراض 

المرتبطة بتقدم السن كالزهايمر.
مكافحة مرض السكري

الباذنجان يحتوي على نسبة عالية من األلياف 
وكمي���ة منخفضة من الكربوهي���درات القابلة 

للذوب���ان، م���ا يجع���ل الباذنجان غ���ذاء مثاليا 
إلدارة مرض الس���كري. كما يمكن أن تس���اعد 
مس���تخلصات الباذنجان ف���ي تثبيط اإلنزيم 
الذي يس���بب مرض السكري من النوع الثاني، 
ويتم ذل���ك عن طري���ق خفض ضغ���ط الدم 

والتحكم في امتصاص الجلوكوز.
تعزيز صحة القلب

يحت���وي الباذنج���ان أيض���ا عل���ى فيتامي���ن 
واأللي���اف  والبوتاس���يوم   C وفيتامي���ن   B6
والمغذي���ات النباتية، هذه العناصر الغذائية 
مجتمعة تس���اعد على تحس���ين صحة القلب 
وتمنع تط���ور أمراض القلب واألوعية الدموية، 
كما يعمل الفالفونويد الموجود في الباذنجان 
عل���ى تقلي���ل مخاط���ر الس���كتات الدماغية 

والنوبات القلبية.
خفض الكولسترول

عصير الباذنجان يساعد في تقليل مستويات 

الكولس���ترول، وقد أظهرت إحدى الدراس���ات 
المخبري���ة الت���ي أجري���ت عل���ى الحيوانات، 
والتي ص���درت عام 2014 ونش���رت نتائجها 
في الجمعي���ة البرازيلية ألم���راض القلب، أن 
الباذنج���ان وعل���ى األخص عصيره ل���ه تأثير 
قوي على مستويات الوزن والكولسترول. كما 
أنه يحتوي عل���ى حمض الكلوروجينيك، الذي 
يساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، 
ويقل���ل م���ن مس���تويات البروتي���ن الدهني، 
ويحمي من البكتيريا والسرطان والفيروسات.

منع ارتفاع ضغط الدم
نق���ص  أن  أثبت���ت  العلمي���ة  الدراس���ات 
البوتاسيوم يعتبر سببا رئيسيا الرتفاع ضغط 
ال���دم، ويحتوي الباذنجان عل���ى كميات قليلة 
من الصوديوم والبوتاسيوم، وهو مزيج مثالي 
لمن���ع ارتفاع ضغ���ط ال���دم، والمحافظة على 

مستوياته المنتظمة.

يعزز صحة القلب ويكافح مرض السكري.. 
هل سمعت عن “عصير الباذنجان”؟!

االستقالل/ وكاالت:
قد تؤثر بعض العادات الغذائية التي تتبعها 
عل���ى وزنك أكثر مم���ا تتصور، م���ع العلم بأنه 
يمكنك فقدان الوزن دون اتباع حميات غذائية 
صارم���ة وغير صحية، وفقا لموقع “س���تيب تو 

هيلث”.
وفي حال كنت تس���عى جاهدا إلنقاص وزنك 
لكنك ال تالحظ أي نتائج ملموس���ة، وتفكر في 
األخطاء الت���ي ارتكبتها وحال���ت دون تحقيق 
ما ترجوه، إليك بعض الحيل التي من ش���أنها 
أن تس���اعدك على تغيير أسلوب حياتك حتى 
تتمكن من تخفيض الوزن ومنع تراكم الدهون 

بمختلف مناطق الجسم.
-1 تجنب الحميات الغذائية الصارمة

هن���اك العديد من األنظمة الغذائية التي تِعد 
كل من يتبعها بخس���ارة الوزن في غضون أيام 
قليلة. ورغم إمكاني���ة نجاح الحميات الغذائية 
الصارم���ة في تحقيق النتائ���ج المرغوب فيها 
خ���الل فترة زمني���ة قصيرة، فإنه���ا ال تحد من 

تراكم الدهون بالجسم.
وف���ي الواقع، قد ي���ؤدي اتباع حمي���ة غذائية 
صارمة الكتس���اب مزيد من الوزن، ويعزى ذلك 
إلى أن الجسم يبدأ بحماية نفسه عندما يالحظ 
نقصا بالتغذية. بعب���ارة أخرى، إذا توقفت عن 
األكل س���يعمل جس���مك على تخزين الدهون 
لتلبي���ة احتياجاتك من الطاق���ة التي توفرها 

النشويات والدهون.
وأكد الموق���ع أن أفضل طريقة لمنع تراكم 

الدهون في مختلف مناطق الجسم تتمثل 
ف���ي تناول وجب���ات صغيرة عل���ى امتداد 

اليوم. 
-2 تناول األطعمة الطبيعية غير المعالجة

تناول األطعمة الطبيعية يس���اعد على تقليل 
نسبة الدهون. ولكن يجب أن تدرك أن األطعمة 
المعالجة تحتوي على دهون وس���كريات ومواد 
كيميائية مرتفعة السعرات الحرارية. وعندما ال 
يحرق جس���مك هذه السعرات الحرارية بسرعة 

تتحول لدهون. 
-3 ابدأ يومك بفطور ذي قيمة غذائية عالية

ثبت أن من يتناولون وجبة فطور الصباح بصفة 
يومي���ة أنهم يعان���ون من مش���اكل أقل في 
زي���ادة الوزن، وتمكنوا من من���ع تراكم الدهون 

بأجس���امهم. ففي بداية اليوم، يحتاج جسمك 
لعناص���ر غذائي���ة وألي���اف وطاقة لممارس���ة 
األنش���طة اليومية. لك���ن عند تفوي���ت وجبة 
اإلفط���ار أو تناول وجب���ة غير صحية، س���يبدأ 

جسمك في تخزين الدهون.
وأكد الموقع أن وجبة اإلفطار المثالية يجب أن 
تش���تمل على ثالثة عناصر غذائية رئيس���ية: 

الدهون الصحية والبروتين والسكريات
-4 اختر الصلصات بحكمة

الصلص���ات  إدراج  أن تجن���ب  الموق���ع  ذك���ر 
والبه���ارات الغنية بالدهون المش���بعة أو غير 
الصحية إلى حميتك الغذائية يعد حيلة أخرى 

للتقليل من تراكم الدهون.
وب����دال م����ن إضاف����ة المنتج����ات المعلب����ة 

للس����لطات، حض����ر صلصات����ك الخفيف����ة 
بنفس����ك منزليا باس����تعمال ده����ون عالية 
الجودة، مثل صلصة الخل أو الخردل أو صنع 
المايونيز الخاص بك. وقد يبدو القيام بذلك 
مرهقا لكنه س����يمكن جس����مك من تخزين 

كمية دهون أقل.
-5 اختر بخاخ الزيت أو الزيوت النباتية

أف���اد الموقع بأن اس���تخدام الزبدة والس���من 
النبات���ي بالطهي يجعل م���ذاق الطعام لذيذا، 
لكن هذه المنتجات ال تساعد على التخلص من 
الدهون المتراكمة. في المقابل يمكن تعويض 
هذه المنتج���ات الدهنية ببخ���اخ الزيت الذي 
يس���اعد على تقليل كمية الزيت المستخدمة 

عادة بالطبخ.

5 طــرق لتقليــل نسبــة الدهــون بالجســم

االستقالل/ وكاالت:
تستخدم الكس���تناء في التغذية لقيمتها الغذائية 

فق العالية وخصائصها المفيدة للصحة،  و
خب���راء إيطاليين. وذك���ر الخبراء 
التالي���ة  الخصائ���ص  ه���ذه 

للكستناء:
الفترة  غ���ذاء مثال���ي خ���الل 

طع���ام،  وجبت���ي  بي���ن 
بالجوع  نش���عر  فعندم���ا 
الفت���رة  ه���ذه  خ���الل 

يمك���ن تن���اول الكس���تناء 
مش���وية.  أو  كما نيئ���ة 

واس���تخدام  الكس���تناء  طح���ن  قها يمكن  مس���حو
كمادة تضاف إلى الشوربة والس���لطات، كما تفعل شعوب 

آس���يا.
الكس���تناء مادة تفيد كثيرا في التخلص م���ن الوزن الزائد 
ألنها تحتوي على س���عرات حرارية قليلة مقابل كمية كبيرة 
م���ن األلي���اف الغذائية. إضافة إلى أن الكس���تناء تس���اعد 
ف���ي التحكم بمس���توى ضغط الدم وتكاف���ح أمراض القلب 
الحتوائها على نس���بة عالية من المغنيسيوم مقابل نسبة 

منخفضة من الصوديوم.
كما أن الكس���تناء مفي���دة للجلد ألنها 
أنزيم���ات مضادة  عل���ى  تحتوي 
في  تس���اعد  للش���يخوخة 
البروتين���ات  إص���الح 
الكستناء  تحتوي  التالفة. 
عل���ى كمي���ة كبيرة من 
و  الهيدروكربون���ات 
المغنيسيوم  عناصر 
والزنك  والبوتاسيوم، 
والحدي���د،  والفس���فور 
والبروتين���ات واأللي���اف. أي 
ه���ي مكمن متكام���ل للم���واد المغذية. 
المركب���ات الفالفونويدية الطبيعية الموجودة في الكس���تناء 
تس���اعد في التحكم وتخفيض ومنع االلتهابات. والكستناء ال 
تحتوي على غلوتين، لذلك يمكن للذين يعانون من اضطرابات 
ف���ي الجه���از الهضم���ي تناولها. وأخي���را الكس���تناء مفيدة 
للمصابين بالس���كري بسبب انخفاض مؤش���ر مستوى السكر 
فيه���ا أقل مما في الخبز أو األرز. لذلك يمكن لمرضى الس���كري 

تناولها نيئة أو مشوية لوحدها أو مع مواد غذائية أخرى.

مع حلول موسمها بفصل الشتاء.. 
إليكم فوائد الكستناء للصحة

االستقالل/ وكاالت:
يعم���ل البرنامج الجديد في كاميرا هاتف غوغل »بيكس���ل 3« 
الجدي���د على تعزيز جودة الص���ور، التي يتم التقاطها في ظل 
ظروف اإلضاءة الس���يئة ويعمل على تحوي���ل الليل إلى نهار، 

ولكن قد تظهر بعض التنازالت أحيانًا.
المقارنة مع هاتف آي فون

كان���ت النتيجة مبه���رة للغاية، حيث كانت ص���ورة هاتف آي 
فون مظلمة نس���بيًا، في حين أن صورة هاتف غوغل بيكس���ل 
3 كان���ت تبدو كأن أحد األش���خاص قام بتس���ليط الضوء على 
مجموعة األش���خاص، ولم يت���م إطالق الوظيف���ة الجديدة مع 

هواتف بيكس���ل 3 قبل بضعة أس���ابيع، ولكنها تتوافر حاليا 
من خالل تحديث البرمجيات. ولم تعد ش���ركة غوغل في حاجة 
إل���ى الترويج لوظيف���ة الرؤية الليلية الجدي���دة، حيث أظهرت 
المحاوالت األولى التقاط صور رائعة بشكل استثنائي بواسطة 
كاميرا هاتف بيكس���ل 3 في ظل ظ���روف اإلضاءة المنخفضة، 
على الرغم من أن الهاتف يتضمن عدسة واحدة فقط، وتعمل 
وظيفة الرؤية الليلة على إظهار الصور أكثر إشراقا، بحيث تبدو 
التفاصي���ل المختفية في الظالم كأنها في وضح النهار. ولكن 
يعيب وظيفة الرؤية الليلية أنها تس���تغرق عدة ثوان من أجل 

التقاط الصورة، ويطول هذا الوقت مع انخفاض شدة اإلضاءة.

 Night Sight وظيفة غوغل
تحول الليل إلى نهار
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غزة / عبدالله نصيف:
حق����ق فريق بي����ت الهيا أغلى ثالث نق����اط خارج الديار على حس����اب 
خدمات النصي����رات بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد ، فيما س����يطر 
التعادل السلبي على لقاء خدمات المغازي و العطاء ، في ختام األسبوع 

الحادي عشر و األخير من بطولة دوري الدرجة األولى الغزي .
حق����ق فريق بيت الهيا أول انتصار له ف����ي بطولة دوري الدرجة األولى 
على حساب خدمات النصيرات بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في 

اللقاء الذي أقيم على ملعب النصيرات وسط القطاع .
و في الش����وط األول سيطر النصيرات على مجريات المباراة ، و نجح في 
التق����دم بهدف أول عبر نجمه فريد الحواجري الذي اس����تقبل عرضية 
رش����يد النمس ليس����ددها برأس����ه داخل ش����باك حارس اللهاونة في 

الدقيقة 17 .
و لم يستثمر النصيرات الفرص التي سنحت له ، لزيادة الغلة لينتهي 

الشوط بتقدم األصفر بهدف دون رد .

و في الش����وط الثاني انهار النصيرات بعد أن عدل اللهاونة عن طريق 
مدحت السيد بالدقيقة 55 ، ووضع الكرة لوب من فوق الحارس .

و واصل بيت الهيا أفضليته ، و عاد السيد الضافة هدف ثان بالدقيقة 
. 72

و اختتم نفس الالعب أهداف اللقاء في الدقيقة 78 و سجل الهاتريك 
وسط انهيار تام لفريق النصيرات .

ليحق����ق بيت الهيا أول فوز ل����ه بعد 5 تع����ادالت و 5 هزائم ، رفع من 
خالله����ا رصيده للنقطة 8 في المركز األخير و تراجع النصيرات للمركز 

العاشر برصيد 10 نقاط .
و على ملعب الدرة وسط القطاع ، تعادل فريقا المغازي والعطاء سلبيا 
ليضي����ف كل فري����ق نقطة إلى رصيده ، حيث صع����د المغازي للمركز 
التاس����ع برصيد ١٠ نق����اط بفارق األهداف عن النصي����رات ، فيما ظل 

العطاء في المركز الرابع برصيد ١٧ نقطة.
و لم ينجح أي فريق في هز شباك اآلخر ، لينتهي اللقاء سلبيا .

فوز أول للهاونة وتعادل
 مخيب بين المغازي والعطاء 

بكين/ االستقالل: 
يواجه المنتخب الفلس���طيني نظي���ره المنتخب 
الصين���ي ، ظهر اليوم الثالثاء في تمام الس���اعة 
الثانية ظهرا بتوقيت فلسطين ، في ثاني لقاءاته 
الدولي���ة ضمن أس���بوع الفيفا ، بع���د الفوز على 
باكس���تان )2-1(، في اللقاء الذي أقيم على إستاد 

فيصل الحسيني بالرام .
و وصلت بعثة المنتخب الفلس���طيني األول لكرة 
القدم ، إلى بكين يوم الس���بت ، و خاض المنتخب 
تدريبات صباحية ومس���ائية اس���تعدادا لمالقاة 
الصين ،  في اطار تحضي���رات المنتخبين لكأس 

آسيا المقررة في اإلمارات مطلع العام المقبل.
واصطح���ب الجه���از الفن���ي للمنتخ���ب 23 العًبا 

للمباراة، وهم:
رام���ي حم���ادة، توفيق أب���و حماد، عب���د اللطيف 
البه���داري، تامر صالح، مصع���ب البطاط، عبد الله 
جابر، محمد باس���م، شادي شعبان، محمد درويش، 
بابلو برافو، جوناثان س���وريا، عدي الدباغ، س���امح 
مراعب���ة، خالد س���الم، تامر صي���ام، محمود وادي، 
محمد صال���ح، عمر ق���دورة، محمود عي���د، نظمي 
الب���دوي، أليك���س نصار، ياس���ر إس���المي، صالح 

شحادة .

»الفدائــي« فــي ضيافــة الصيــن وديــًا اليــوم 

االستقالل/ وكاالت: 
ف����ي الوق����ت ال����ذي يحاص����ر الغموض، 
المستقبل التدريبي لزين الدين زيدان، 
ُيعد بايرن ميونخ األلماني من الوجهات 

المحتملة للمدرب الفرنسي الطموح .
وت����زداد التكهن����ات حول مس����تقبل 
زيدان ، خاصة وأن أس����طورة فرنس����ا 
اس����تطاع في ظرف وجيز، تحقيق 
نجاح مبه����ر مع الفري����ق الملكي، 
وق����اده لحصد لق����ب دوري أبطال 

أوروبا في آخر 3 مواسم.
وتؤك����د تقارير صحفي����ة أن بايرن 
ميونخ وضع زين الدين زيدان كهدف 
رئيسي لتدريب النادي البافاري، من أجل 

خالفة المدرب الحالي نيكو كوفاتش.
وربما ُيعد بايرن ميونخ، الفريق المناس����ب 
أج����ل مواصلة مس����يرته  م����ن  لزي����دان، 
ألقاب  الناجح����ة، وحصد عدة  التدريبية 
محلي����ة وقارية م����ع العم����الق البافاري 
في عالم الس����احرة المس����تديرة، وذلك 

لالعتبارات التالية:
ظروف مالئمة

سيوفر بايرن ميونخ، البيئة المناسبة لنجاح 
زي����دان في مهمته التدريبي����ة، إذ يمتلك 
الفري����ق الباف����اري، مجموع����ة ممي����زة من 

الالعبين.
كما يزخر بايرن ميونخ، بمواهب شابة قادرة على التوهج 
في المس����تقبل القري����ب، وهذا ما ُيجي����ده زيدان، الذي 
ُيعرف عنه اعتماده الكبير على الشباب واستخراج أفضل 

ما في جعبتهم، من أجل تطبيق فلسفته الكروية.
ول����ن يتردد الن����ادي البافاري في فتح خزائن����ه المالية، 
وانتداب العبين يتناس����بون مع فكر زي����دان التدريبي، 
الذي يتركز بش����كل كبير عل����ى اللعب الجماعي وحرمان 

الخصم من الكرة.
التعطش لأللقاب األوروبية

س����يجد زين الدي����ن زيدان، ف����ي بايرن ميون����خ، فريًقا 
متعطًش����ا لتحقيق األلقاب، خاص����ة دوري أبطال أوروبا، 
حيث فش����ل البافاري في حصدها منذ عام 2013، عندما 

فاز بها على حساب بوروسيا دورتموند.
وقد ترجح لمس����ة زيدان السحرية وطموح بايرن ميونخ، 
كفة الفريق األلماني للس����ير بعيدًا في هذه المس����ابقة 

وربما الظفر بها.
 أهداف أخرى 

و س����يضرب زين الدين زيدان، في حال تتويجه بالكأس 
ذات األذني����ن، مع بايرن ميونخ، إذا رح����ل إليه، أكثر من 

عصفور بحجر واحد.
فمن جهة، سيثبت نجاحه فيما فشل فيه المدرب بيب 
جوارديوال م����ع بايرن ميونخ، ومن جهة أخرى، س����يؤكد 
المدرب الفرنسي قدرته على اعتالء منصات التتويج مع 

فرق مختلفة وليس ريال مدريد فقط.

مدريد/ االستقالل: 
عرض رئيس الحكومة اإلسبانية، بيدرو سانشيز، 
أمس اإلثنين، على نظيره المغربي ، سعد الدين 
العثمان���ي، إمكانية تقديم ملف مش���ترك بين 
البلدي���ن، مع البرتغ���ال، الس���تضافة مونديال 

.2030
ونقل سانشيز هذا المقترح خالل االجتماع الذي 
عق���ده في الرباط، م���ع رئيس ال���وزراء المغربي، 
بمناس���بة زيارته األولى إلى البلد العربي، والتي 
سيلتقي خاللها بالعاهل المغربي، الملك محمد 

السادس.
ولم يتحدث سانشيز عن المقترح خالل المؤتمر 
الصحف���ي الذي عقده مع العثماني، لكن مصادر 

إسبانية أفادت بتقديمه هذا العرض.
وبحس���ب المصادر، فإن المبادرة اإلسبانية القت 
الدين  المغربي، س���عد  ال���وزراء  ترحيب رئيس 

العثماني.
يذكر أن األرجنتين وأوروجواي وباراجواي أعلنت 
الصيف الماضي، عزمها التقدم بملف مش���ترك 
الس���تضافة مونديال 2030، بمناسبة مرور قرن 
على إقام���ة أول بطولة كأس عال���م، وكانت في 

أوروجواي.

اسبانيا تقترح 
على المغرب التنظيم 
المشترك لمونديال 2030

3 عوامــل تشجــع زيــدان
 علــى تدريــب بايــرن ميونـخ
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رام الله/ االستقالل:
 قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت 
من���ذ بداية العام الجاري 52 طفال في الضفة الغربية وقطاع غزة، 46 منهم في 

القطاع.
وأوضحت الحرك���ة في بيان لها، بمناس���بة اليوم العالم���ي للطفل، الذي 
يصادف اليوم العش���رين من شهر تشرين الثاني من كل عام، أن من بين 
األطفال الذين قتلتهم قوات االحتالل 18 كانت إصاباتهم في رؤوس���هم 
و9 ف���ي صدورهم، و7 في منطقة البطن، و5 ف���ي الرقبة، فيما كانت بقية 
اإلصابات في مناطق مختلفة من الجسد )شظايا(، األمر الذي يشير إلى أن 
جنود االحتالل يتعمدون إطالق الرصاص على المناطق العليا من الجس���د 

بقصد القتل.
وأكدت أن قوات االحتالل مس���تمرة في اس���تخدام الق���وة المفرطة والرصاص 
الحي ضد األطفال، من خالل اس���تهدافها لهم بشكل متعمد، بسبب انتشار 
ثقافة اإلفالت من العقاب في أوساط جنود االحتالل وعلمهم المسبق أنهم لن 

يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت النتيجة.
وبين���ت الحركة العالمية أنه وفق���ا للوائح جيش االحت���الل الخاصة، يجب أال 
تس���تخدم الذخيرة الحية إال في ظروف تش���كل تهديدا قاتال بش���كل مباشر 
للجن���دي، مبين���ة أنه حت���ى اآلن ال يوجد أدلة تش���ير إلى أن األطف���ال الذين 
استش���هدوا بالرصاص الحي منذ بداية العام الجاري كانوا يشكلون مثل هذا 

التهديد وقت إطالق النار عليهم.
ومن���ذ عام 2000 قتلت قوات االحتالل وحراس األمن والمس���توطنون أكثر من 

2070 طفال فلسطينيا، وفقا لتوثيقات الحركة العالمية للدفاع عن األطفال.
كما أن إس���رائيل ما زالت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بش���كل 
منهجي ما بين 500 و700 طفل أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر 

إلى الحقوق األساسية للمحاكمة العادلة.

االحتالل يقتل 52 

طفال منذ بداية العام

نيويورك/ االستقالل:  
قال مبعوث األمم المتحدة للش���رق األوس���ط، 
نيكوالي مالدينوف، أمس، إنه ال يمكن احتجاز 
مليون���ي فلس���طيني كرهائن ف���ي قطاع غزة، 
الفت���ا إلى أن الوضع فيها عل���ى حافة االنفجار،  
وف���ي كلمته أمام مجلس األم���ن دعا الفصائل 

الفلسطينية للتعاون واستغالل »الفرصة التي 
تقوده���ا الجهود المصرية إلنق���اذ الوضع في 
قط���اع غزة«، مطالبا االحت���الل بضرورة تخفيف 

الحصار.
وطال���ب مالدينوف جميع األط���راف بتخفيف 
التصعيد، واس���تغالل الفرص���ة المتاحة »لكي 

تصل الخدمات، للوصول إلى الس���الم«. وأضاف 
أن الوض���ع ف���ي الضفة الغربي���ة يتدهور، وأن 
الفلسطينيين يطالبون قادتهم بتوحيد قطاع 
غزة والضفة الغربية، وإنه���اء االحتالل وإقامة 
الدولة الفلسطينية، اس���تنادا لقرارات مجلس 

األمن، وهم يستحقون ذلك.

مالدينوف: غزة على وشك االنفجار وال يمكن احتجاز الغزيين كرهائن

رام الله/ االستقالل:
قال���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن "إن صم���ت المجتم���ع 
الدول���ي ُيغذي تصعيد المس���توطنين إلرهابهم وجرائمهم 
بحق ش���عبنا، ويتحمل المس���ؤولية جراء صمت���ه عما يحدث 
م���ن خروقات للقان���ون الدولي، وعج���زه المتواصل عن تحمل 

مسؤولياته، وااللتزام بواجباته".
وأوضحت ال���وزارة في بي���ان، أم���س االثني���ن، "أن اعتداءات 

المواطني���ن  ض���د  الُمتصاع���دة  اإلرهابي���ة  المس���توطنين 
الفلسطينيين تحت غطاء وحماية جيش االحتالل وبالتنسيق 
الكامل معه تؤكد أن ميلش���يات المس���توطنين الُمسلحة هي 
فصيل أو كتيبة في جيش االحتالل". وأدانت عمليات تعميق 
االس���تيطان وتوس���يعه ف���ي األرض الفلس���طينية المحتلة، 
وتغول المستوطنين في اعتداءاتهم الشرسة ضد المواطنين 
الفلس���طينيين وأرضهم وممتلكاتهم، بدعم وتمويل وحماية 

سلطات االحتالل اإلس���رائيلي. كما أدانت االعتداء اآلثم الذي 
ارتكبته قطعان المس���توطنين ضد مدرسة الخليل األساسية، 
وعلى الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف في الخليل، والهجوم 
االس���تيطاني الش���رس على قرية دير أبو مشعل، صبيحة يوم 
أمس، والذي أدى إلى إصابة 4 مواطنين فلسطينيين، واالعتداء 
اآلثم الذي قامت به عناصر اإلره���اب اليهودي المتمركزة في 

بؤرة اإلرهاب المسماة "يتسهار" على قرية عوريف.

غزة/ االستقالل:
أف���ادت إذاعة صوت األس���رى أن جنود االحتالل اقتحموا يوم أمس قس���م 7 
داخل سجن رامون؛ وأجروا تفتيشًا واسعًا. وأوضحت اإلذاعة أن إدارة مصلحة 
الس���جون الصهيونية أجرت أمس حملة تنقالت تعس���فية بحق األسرى في 

سجن رامون، فيما نقلت أسرى قسم 7 إلى قسمي 1 و4.
وأش���ارت إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار عمليات التصعيد المس���تمرة 

التي تقوم بها مصلحة السجون بحق األسرى.

إدارة السجون تقتحم 
قسم 7 في رامون

غزة/ االستقالل:
سمحت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي أمس االثنين، لدفعة جديدة من أهالي أسرى 
قطاع غزة بزيارة أبنائهم في س���جن "رامون" اإلسرائيلي، وذلك عبر حاجز بيت حانون 

شمال القطاع.
وأفادت المتحدثة باس���م اللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة سهير زقوت بتوجه 
12 من أهالي أس���رى القطاع يوم أمس، بينهم أطفال دون سن ال� 16 عاًما- لزيارة 10 
أس���رى بسجن نفحة، بتنس���يق من اللجنة الدولية. وتواصل سلطات االحتالل منذ 3 
يوليو 2017 منع أهالي أس���رى حركة )حماس( بغزة م���ن زيارة أبنائهم للضغط على 

الحركة في ملف الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى كتائب القسام.
وتتزامن زيارة أهالي األس���رى ألبنائهم في السجون مع اعتصام دائم يقيمه األهالي 
ف���ي الضف���ة الغربية والقدس المحتلتي���ن وقطاع غزة أمام مق���رات الصليب األحمر 
للتضامن مع أبنائهم، وللمطالبة باإلفراج عنهم. ويقبع في سجون االحتالل نحو سبعة 
آالف فلس���طيني في ظروف صعبة، بينهم نحو 300 أس���ير من غزة، فيما استشهد 

218 أسيًرا نتيجة سياسة اإلهمال الطبي داخل السجون.

12 من أهالي أسرى غزة 
يزورون 10 أسرى بـ »رامون«

جنين/ االستقالل: 
طالبت عائلة حاخام إسرائيلي قتيل، قيادة جيش االحتالل بهدم المنزل الجديد 
لعائلة الش���هيد الفلس���طيني أحمد نصر جرار في مدينة جنين ش���مال الضفة 

الغربية المحتلة.
وأوضحت القناة العبرية الس���ابعة، امس، أن عائلة الحاخام رازيل شيفاح؛ والذي 
قت���ل بعملية إطالق نار غربي مدينة نابلس )ش���مال القدس( ف���ي كانون اآلِخر/ 
يناير الماضي، بعثت برسالة لقيادة جيش االحتالل ُتطالبه بهدم المنزل الجديد 

لعائلة الشهيد أحمد نصر جرار منفذ العملية الفدائية.
وأش���ارت القناة العبرية، إلى أن عائلة شيفاح ادعت أن المنزل الذي يقع في بلدة 

برقين )غربي جنين(، أعيد بناؤه بعد استشهاد جرار.
وأضاف���ت القناة أن محام���ي العائلة طالب بتدمير المنزل مج���دًدا، وإنزال عقوبة 
قصوى بحق كل من شارك في إعادة بنائه. وكانت قوات االحتالل، قد دمرت منزل 
عائلة الش���هيد جرار، واغتالته بعد مالحقة استمرت أكثر من شهر بعد العملية 

التي أدت لمقتل المستوطن اإلسرائيلي غربي نابلس.

تحريض إسرائيلي لهدم المنزل 
الجديد لعائلة الشهيد أحمد جرار

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال رئيس حكومة االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إنه س���يتم اخالء 

الخان األحمر قريبا جدا، والجيش اإلسرائيلي يتجهز لذلك.
وأض���اف نتنياهو خ���الل اجتماعه مع أعضاء حزب الليكود مس���اء امس، أنه لن يحدد 
الموعد إلخالء الخان األحمر، مش���يرا إلى أنهم يتجهزون لذلك وأن القرار سينفذ قريبا 
جدا. يش���ار إلى أن نتنياهو س���بق وأعلن إنه س���يتم إخالء القرية، والمجلس الوزاري 

المصغر للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت( سيقرر الموعد المحدد لذلك.
يذك���ر أن المجل���س الوزاري االس���رائيلي "الكابين���ت" أرجأ إخالء الخ���ان األحمر وفقا 
لتوصيات الجهات المختصة، واعطاء مهلة زمنية ستستغرق عدة أسابيع تهدف إلى 

إتمام المفاوضات حول إخالء المكان بموافقة السكان.

وش���ارك نحو 30 قارًب���ا بالحراك من بينه���ا قارب كبير؛ 
باإلضاف���ة لمئات المواطنين المس���اندين قرب الحدود 

البحرية شمالي غربي بيت الهيا.
وأف���اد مراس���لنا أن زوارق االحتالل أطلق���ت النار تجاه 
القوارب المش���اركة في الفعالية، م���ا اضطرها لتغيير 

مسارها جنوًبا.
وكانت هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحصار عن قطاع 
غزة أعلنت أمس األحد انطالق الحراك البحري السادس 

عشر لكسر الحصار عن غزة وذلك عصر أمس.
وقال���ت الهيئ���ة: "يرقب جماهير ش���عبنا من خالل 
الح���راك عودت���ه ألراضي���ه المحتل���ة، ومطالبت���ه 
المس���تمرة بكس���ر الحصار المفروض عليه"، مؤكدة 
استمرارية مسيرات العودة، "حتى تحقيق أهدافها 

بكسر الحصار مرة ولألبد".
وثمن���ت الهيئة الجهود المصري���ة والقطرية واألممية 
الت���ي تبذلها األط���راف للتخفيف من معاناة س���كان 
القطاع، والتي أس���فرت عن تحسينات ملموسة، مطالبًة 

ببذل المزيد من الجهد لكسر الحصار بشكل نهائي.
ودع���ت الجه���ات الحقوقي���ة بضرورة فض���ح ومالحقة 
االحتالل اإلس���رائيلي ف���ي المحافل الدولي���ة، الرتكابه 

جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو ثالثة أشهر عدة 
رح���الت بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الش���مالية 
للقط���اع، في محاولة لكس���ر الحصار البح���ري عن قطاع 
غزة، إال أن االحتالل يقمع المشاركين فيها، ويعمل على 

إفشالها واعتقال من على متنها.

ومنذ 30 م���ارس الماضي ينّظ���م المواطنون مظاهرات 
سلمية في مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع غزة 
الخم���س؛ للمطالبة بتنفيذ حق العودة وكس���ر الحصار 

كاماًل عن القطاع.
هذا وأصيب مساء أمس طفل برصاص قناصة االحتالل 
اإلس���رائيلي المتمركزي���ن ق���رب الس���ياج الفاصل مع 

األراضي المحتلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وقال مراسلنا:  »إن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص الحي 
ص���وب طفل يبلغ من العم���ر )13 عامًا(؛ ما أّدى إلصابته 

بالقدم، وتّم نقله للمستشفى لتلقي العالج الالزم".
ويطل���ق جن���ود االحتالل بش���كل ش���به يوم���ي نيران 
أس���لحتهم صوب المواطنين والمزارعين القاطنين في 

المناطق الشرقية على امتداد قطاع غزة.

نتنياهو: الخان األحمر  سيخلى 
قريبًا جدًا ونحن نتجهز لذلك

�إ�صابات بقمع

�الحتالل يجدد

الخارجية: صمت المجتمع الدولي ُيغذي تصعيد المستوطنين إلرهابهم

غزة/ االستقالل:
افرجت س���لطات االحتالل االسرائيلي، مس���اء أمس، عن والدة االسير احمد الشنا بعد 

احتجازها لعدة ساعات على معبر بيت حانون »ايرز« شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ان قوات االحتالل افرجت عن والدة االسير الشنا بعد ساعات 
م���ن احتجازها على معبر بيت حان���ون »ايرز« عقب زيارة ابنها المعتقل في س���جون 
االحت���الل. وكانت جمعية »واعد« لالس���رى افادت بان ق���وات االحتالل احتجزت والدة 
الش���نا عقب زيارة نجلها ظهر امس في س���جن »ريمون« عبر معب���ر بيت حانون«ايرز« 

بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب األحمر .

االفراج عن والدة أسير بعد 
احتجازها على حاجز »إيرز«

أبو عكر" من مخيم عايدة ببيت لحم، أربعة أش���هر جديدة. واعتقل األس���ير 
"أبو عك���ر" )56 عاما( ف���ي أب 2017 وحول لالعتق���ال اإلداري بدعوى وجود 
ملف س���ري دون أي تهمة موجهة له، بعد عام وش���هرين م���ن اإلفراج عنه 
من اعتقاله الطويل الذي أس���تمر من العام 2004 وحتى حزيران 2016 بعد 
مطاردة اس���تمرت ألربعة أعوام بدعوى انتمائه لحركة الجهاد اإلسالمي في 

فلسطين ونشاطه المقاوم في صفوفها خالل انتفاضة األقصى.

االحتالل يعتقل فتاة من قباطية 
بزعم حيازتها على سكين

جنين/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مواطنة فلسطينية عند مرورها عبر حاجز قلنديا 
ش���مال القدس، امس، بزعم العثور بحوزتها على س���كين. وأفادت مصادر محلية، بأن 
قوات االحتالل اعتقلت المواطنة افتكار جمال محمد كميل )25 عاما( من بلدة قباطية، 
جن���وب جنين،أثناء مرورها عبر حاجز قلنديا العس���كري. وزعمت ش���رطة االحتالل أن 
عناصرها وجنود االحتالل اعتقلوا س���يدة فلسطينية بعد أن عثروا على سكين مخبأة 
داخل عبلة اس���طوانية لرقائق الشيبس كانت في حقيبة المرأة. وأضافت المصادر أن 

المرأة نقلت إلى التحقيق على أيدي جهاز المخابرات اإلسرائيلي.
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رام الله/ االستقالل:
 قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت 
من���ذ بداية العام الجاري 52 طفال في الضفة الغربية وقطاع غزة، 46 منهم في 

القطاع.
وأوضحت الحرك���ة في بيان لها، بمناس���بة اليوم العالم���ي للطفل، الذي 
يصادف اليوم العش���رين من شهر تشرين الثاني من كل عام، أن من بين 
األطفال الذين قتلتهم قوات االحتالل 18 كانت إصاباتهم في رؤوس���هم 
و9 ف���ي صدورهم، و7 في منطقة البطن، و5 ف���ي الرقبة، فيما كانت بقية 
اإلصابات في مناطق مختلفة من الجسد )شظايا(، األمر الذي يشير إلى أن 
جنود االحتالل يتعمدون إطالق الرصاص على المناطق العليا من الجس���د 

بقصد القتل.
وأكدت أن قوات االحتالل مس���تمرة في اس���تخدام الق���وة المفرطة والرصاص 
الحي ضد األطفال، من خالل اس���تهدافها لهم بشكل متعمد، بسبب انتشار 
ثقافة اإلفالت من العقاب في أوساط جنود االحتالل وعلمهم المسبق أنهم لن 

يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت النتيجة.
وبين���ت الحركة العالمية أنه وفق���ا للوائح جيش االحت���الل الخاصة، يجب أال 
تس���تخدم الذخيرة الحية إال في ظروف تش���كل تهديدا قاتال بش���كل مباشر 
للجن���دي، مبين���ة أنه حت���ى اآلن ال يوجد أدلة تش���ير إلى أن األطف���ال الذين 
استش���هدوا بالرصاص الحي منذ بداية العام الجاري كانوا يشكلون مثل هذا 

التهديد وقت إطالق النار عليهم.
ومن���ذ عام 2000 قتلت قوات االحتالل وحراس األمن والمس���توطنون أكثر من 

2070 طفال فلسطينيا، وفقا لتوثيقات الحركة العالمية للدفاع عن األطفال.
كما أن إس���رائيل ما زالت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بش���كل 
منهجي ما بين 500 و700 طفل أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر 

إلى الحقوق األساسية للمحاكمة العادلة.

االحتالل يقتل 52 

طفال منذ بداية العام

نيويورك/ االستقالل:  
قال مبعوث األمم المتحدة للش���رق األوس���ط، 
نيكوالي مالدينوف، أمس، إنه ال يمكن احتجاز 
مليون���ي فلس���طيني كرهائن ف���ي قطاع غزة، 
الفت���ا إلى أن الوضع فيها عل���ى حافة االنفجار،  
وف���ي كلمته أمام مجلس األم���ن دعا الفصائل 

الفلسطينية للتعاون واستغالل »الفرصة التي 
تقوده���ا الجهود المصرية إلنق���اذ الوضع في 
قط���اع غزة«، مطالبا االحت���الل بضرورة تخفيف 

الحصار.
وطال���ب مالدينوف جميع األط���راف بتخفيف 
التصعيد، واس���تغالل الفرص���ة المتاحة »لكي 

تصل الخدمات، للوصول إلى الس���الم«. وأضاف 
أن الوض���ع ف���ي الضفة الغربي���ة يتدهور، وأن 
الفلسطينيين يطالبون قادتهم بتوحيد قطاع 
غزة والضفة الغربية، وإنه���اء االحتالل وإقامة 
الدولة الفلسطينية، اس���تنادا لقرارات مجلس 

األمن، وهم يستحقون ذلك.

مالدينوف: غزة على وشك االنفجار وال يمكن احتجاز الغزيين كرهائن

رام الله/ االستقالل:
قال���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن "إن صم���ت المجتم���ع 
الدول���ي ُيغذي تصعيد المس���توطنين إلرهابهم وجرائمهم 
بحق ش���عبنا، ويتحمل المس���ؤولية جراء صمت���ه عما يحدث 
م���ن خروقات للقان���ون الدولي، وعج���زه المتواصل عن تحمل 

مسؤولياته، وااللتزام بواجباته".
وأوضحت ال���وزارة في بي���ان، أم���س االثني���ن، "أن اعتداءات 

المواطني���ن  ض���د  الُمتصاع���دة  اإلرهابي���ة  المس���توطنين 
الفلسطينيين تحت غطاء وحماية جيش االحتالل وبالتنسيق 
الكامل معه تؤكد أن ميلش���يات المس���توطنين الُمسلحة هي 
فصيل أو كتيبة في جيش االحتالل". وأدانت عمليات تعميق 
االس���تيطان وتوس���يعه ف���ي األرض الفلس���طينية المحتلة، 
وتغول المستوطنين في اعتداءاتهم الشرسة ضد المواطنين 
الفلس���طينيين وأرضهم وممتلكاتهم، بدعم وتمويل وحماية 

سلطات االحتالل اإلس���رائيلي. كما أدانت االعتداء اآلثم الذي 
ارتكبته قطعان المس���توطنين ضد مدرسة الخليل األساسية، 
وعلى الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف في الخليل، والهجوم 
االس���تيطاني الش���رس على قرية دير أبو مشعل، صبيحة يوم 
أمس، والذي أدى إلى إصابة 4 مواطنين فلسطينيين، واالعتداء 
اآلثم الذي قامت به عناصر اإلره���اب اليهودي المتمركزة في 

بؤرة اإلرهاب المسماة "يتسهار" على قرية عوريف.

غزة/ االستقالل:
أف���ادت إذاعة صوت األس���رى أن جنود االحتالل اقتحموا يوم أمس قس���م 7 
داخل سجن رامون؛ وأجروا تفتيشًا واسعًا. وأوضحت اإلذاعة أن إدارة مصلحة 
الس���جون الصهيونية أجرت أمس حملة تنقالت تعس���فية بحق األسرى في 

سجن رامون، فيما نقلت أسرى قسم 7 إلى قسمي 1 و4.
وأش���ارت إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار عمليات التصعيد المس���تمرة 

التي تقوم بها مصلحة السجون بحق األسرى.

إدارة السجون تقتحم 
قسم 7 في رامون

غزة/ االستقالل:
سمحت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي أمس االثنين، لدفعة جديدة من أهالي أسرى 
قطاع غزة بزيارة أبنائهم في س���جن "رامون" اإلسرائيلي، وذلك عبر حاجز بيت حانون 

شمال القطاع.
وأفادت المتحدثة باس���م اللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة سهير زقوت بتوجه 
12 من أهالي أس���رى القطاع يوم أمس، بينهم أطفال دون سن ال� 16 عاًما- لزيارة 10 
أس���رى بسجن نفحة، بتنس���يق من اللجنة الدولية. وتواصل سلطات االحتالل منذ 3 
يوليو 2017 منع أهالي أس���رى حركة )حماس( بغزة م���ن زيارة أبنائهم للضغط على 

الحركة في ملف الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى كتائب القسام.
وتتزامن زيارة أهالي األس���رى ألبنائهم في السجون مع اعتصام دائم يقيمه األهالي 
ف���ي الضف���ة الغربية والقدس المحتلتي���ن وقطاع غزة أمام مق���رات الصليب األحمر 
للتضامن مع أبنائهم، وللمطالبة باإلفراج عنهم. ويقبع في سجون االحتالل نحو سبعة 
آالف فلس���طيني في ظروف صعبة، بينهم نحو 300 أس���ير من غزة، فيما استشهد 

218 أسيًرا نتيجة سياسة اإلهمال الطبي داخل السجون.

12 من أهالي أسرى غزة 
يزورون 10 أسرى بـ »رامون«

جنين/ االستقالل: 
طالبت عائلة حاخام إسرائيلي قتيل، قيادة جيش االحتالل بهدم المنزل الجديد 
لعائلة الش���هيد الفلس���طيني أحمد نصر جرار في مدينة جنين ش���مال الضفة 

الغربية المحتلة.
وأوضحت القناة العبرية الس���ابعة، امس، أن عائلة الحاخام رازيل شيفاح؛ والذي 
قت���ل بعملية إطالق نار غربي مدينة نابلس )ش���مال القدس( ف���ي كانون اآلِخر/ 
يناير الماضي، بعثت برسالة لقيادة جيش االحتالل ُتطالبه بهدم المنزل الجديد 

لعائلة الشهيد أحمد نصر جرار منفذ العملية الفدائية.
وأش���ارت القناة العبرية، إلى أن عائلة شيفاح ادعت أن المنزل الذي يقع في بلدة 

برقين )غربي جنين(، أعيد بناؤه بعد استشهاد جرار.
وأضاف���ت القناة أن محام���ي العائلة طالب بتدمير المنزل مج���دًدا، وإنزال عقوبة 
قصوى بحق كل من شارك في إعادة بنائه. وكانت قوات االحتالل، قد دمرت منزل 
عائلة الش���هيد جرار، واغتالته بعد مالحقة استمرت أكثر من شهر بعد العملية 

التي أدت لمقتل المستوطن اإلسرائيلي غربي نابلس.

تحريض إسرائيلي لهدم المنزل 
الجديد لعائلة الشهيد أحمد جرار

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال رئيس حكومة االحتالل اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إنه س���يتم اخالء 

الخان األحمر قريبا جدا، والجيش اإلسرائيلي يتجهز لذلك.
وأض���اف نتنياهو خ���الل اجتماعه مع أعضاء حزب الليكود مس���اء امس، أنه لن يحدد 
الموعد إلخالء الخان األحمر، مش���يرا إلى أنهم يتجهزون لذلك وأن القرار سينفذ قريبا 
جدا. يش���ار إلى أن نتنياهو س���بق وأعلن إنه س���يتم إخالء القرية، والمجلس الوزاري 

المصغر للشؤون السياسية واألمنية )الكابينيت( سيقرر الموعد المحدد لذلك.
يذك���ر أن المجل���س الوزاري االس���رائيلي "الكابين���ت" أرجأ إخالء الخ���ان األحمر وفقا 
لتوصيات الجهات المختصة، واعطاء مهلة زمنية ستستغرق عدة أسابيع تهدف إلى 

إتمام المفاوضات حول إخالء المكان بموافقة السكان.

وش���ارك نحو 30 قارًب���ا بالحراك من بينه���ا قارب كبير؛ 
باإلضاف���ة لمئات المواطنين المس���اندين قرب الحدود 

البحرية شمالي غربي بيت الهيا.
وأف���اد مراس���لنا أن زوارق االحتالل أطلق���ت النار تجاه 
القوارب المش���اركة في الفعالية، م���ا اضطرها لتغيير 

مسارها جنوًبا.
وكانت هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحصار عن قطاع 
غزة أعلنت أمس األحد انطالق الحراك البحري السادس 

عشر لكسر الحصار عن غزة وذلك عصر أمس.
وقال���ت الهيئ���ة: "يرقب جماهير ش���عبنا من خالل 
الح���راك عودت���ه ألراضي���ه المحتل���ة، ومطالبت���ه 
المس���تمرة بكس���ر الحصار المفروض عليه"، مؤكدة 
استمرارية مسيرات العودة، "حتى تحقيق أهدافها 

بكسر الحصار مرة ولألبد".
وثمن���ت الهيئة الجهود المصري���ة والقطرية واألممية 
الت���ي تبذلها األط���راف للتخفيف من معاناة س���كان 
القطاع، والتي أس���فرت عن تحسينات ملموسة، مطالبًة 

ببذل المزيد من الجهد لكسر الحصار بشكل نهائي.
ودع���ت الجه���ات الحقوقي���ة بضرورة فض���ح ومالحقة 
االحتالل اإلس���رائيلي ف���ي المحافل الدولي���ة، الرتكابه 

جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو ثالثة أشهر عدة 
رح���الت بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الش���مالية 
للقط���اع، في محاولة لكس���ر الحصار البح���ري عن قطاع 
غزة، إال أن االحتالل يقمع المشاركين فيها، ويعمل على 

إفشالها واعتقال من على متنها.

ومنذ 30 م���ارس الماضي ينّظ���م المواطنون مظاهرات 
سلمية في مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع غزة 
الخم���س؛ للمطالبة بتنفيذ حق العودة وكس���ر الحصار 

كاماًل عن القطاع.
هذا وأصيب مساء أمس طفل برصاص قناصة االحتالل 
اإلس���رائيلي المتمركزي���ن ق���رب الس���ياج الفاصل مع 

األراضي المحتلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وقال مراسلنا:  »إن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص الحي 
ص���وب طفل يبلغ من العم���ر )13 عامًا(؛ ما أّدى إلصابته 

بالقدم، وتّم نقله للمستشفى لتلقي العالج الالزم".
ويطل���ق جن���ود االحتالل بش���كل ش���به يوم���ي نيران 
أس���لحتهم صوب المواطنين والمزارعين القاطنين في 

المناطق الشرقية على امتداد قطاع غزة.

نتنياهو: الخان األحمر  سيخلى 
قريبًا جدًا ونحن نتجهز لذلك

�إ�صابات بقمع

�الحتالل يجدد

الخارجية: صمت المجتمع الدولي ُيغذي تصعيد المستوطنين إلرهابهم

غزة/ االستقالل:
افرجت س���لطات االحتالل االسرائيلي، مس���اء أمس، عن والدة االسير احمد الشنا بعد 

احتجازها لعدة ساعات على معبر بيت حانون »ايرز« شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ان قوات االحتالل افرجت عن والدة االسير الشنا بعد ساعات 
م���ن احتجازها على معبر بيت حان���ون »ايرز« عقب زيارة ابنها المعتقل في س���جون 
االحت���الل. وكانت جمعية »واعد« لالس���رى افادت بان ق���وات االحتالل احتجزت والدة 
الش���نا عقب زيارة نجلها ظهر امس في س���جن »ريمون« عبر معب���ر بيت حانون«ايرز« 

بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب األحمر .

االفراج عن والدة أسير بعد 
احتجازها على حاجز »إيرز«

أبو عكر" من مخيم عايدة ببيت لحم، أربعة أش���هر جديدة. واعتقل األس���ير 
"أبو عك���ر" )56 عاما( ف���ي أب 2017 وحول لالعتق���ال اإلداري بدعوى وجود 
ملف س���ري دون أي تهمة موجهة له، بعد عام وش���هرين م���ن اإلفراج عنه 
من اعتقاله الطويل الذي أس���تمر من العام 2004 وحتى حزيران 2016 بعد 
مطاردة اس���تمرت ألربعة أعوام بدعوى انتمائه لحركة الجهاد اإلسالمي في 

فلسطين ونشاطه المقاوم في صفوفها خالل انتفاضة األقصى.

االحتالل يعتقل فتاة من قباطية 
بزعم حيازتها على سكين

جنين/ االستقالل: 
اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، مواطنة فلسطينية عند مرورها عبر حاجز قلنديا 
ش���مال القدس، امس، بزعم العثور بحوزتها على س���كين. وأفادت مصادر محلية، بأن 
قوات االحتالل اعتقلت المواطنة افتكار جمال محمد كميل )25 عاما( من بلدة قباطية، 
جن���وب جنين،أثناء مرورها عبر حاجز قلنديا العس���كري. وزعمت ش���رطة االحتالل أن 
عناصرها وجنود االحتالل اعتقلوا س���يدة فلسطينية بعد أن عثروا على سكين مخبأة 
داخل عبلة اس���طوانية لرقائق الشيبس كانت في حقيبة المرأة. وأضافت المصادر أن 

المرأة نقلت إلى التحقيق على أيدي جهاز المخابرات اإلسرائيلي.
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الحتف�ل ب�ليوبيل الذهبي على ت�أ�سي�س الهالل الأحمر الفل�سطيني يف مدينة دورا جنوب اخلليل

لندن/ االستقالل: 
أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بإيقاف 5 جنود، مكلفين بحماية الملكة 
إليزابي���ث، بعد أن رصدتهم الكاميرا وهم يش���اركون في ش���جار أمام محل 

للكباب، قرب قلعة وندسور.
وذكر المصدر أن وقت وقوع الشجار تزامن مع إقامة الملكة في القلعة، وذلك 

في حدود الواحدة والنصف من صباح الجمعة.
وأوضح أن الجنود التابعين لفرقة "كولد س���تريم غارد" كانوا في حالة سكر 
بعدما دخلوا في شجار بجانب محل للكباب، في طريق عودتهم إلى ثكناتهم.

وأوضح أن الجنود الخمس���ة ش���اركوا في ش���جار ضم على األقل 8 أشخاص 
ألسباب ال تزال مجهولة.

ولم يتمكن شهود عيان من معرفة سبب الخالف الذي نشب بين األشخاص، 
لكن تقارير إعالمية أشارت إلى "إساءة المعاملة".

وقال صاحب محل الكباب، س���ام الحس���ن )40 عاما(، إن 6 شباب وشابات 
كان���وا يتناولون الطعام، قب���ل أن يقف أمامهم رجل ويب���دأ في الصراخ 
والش���تم، مضيفا: "فجأة خرج الجميع إلى الخ���ارج وانخرط عدد من الناس 

في العراك".
وأكد مصدر في الجيش إيقاف 5 جنود بعد "حادث في وندسور"، مشيرا إلى 

أنه يتم حاليا إجراء تحقيق في الحادث.
ويتكلف جنود "كولد س���تريم غ���ارد"، أقدم فريق في الجي���ش البريطاني، 

بحماية الملكة.

الكباب العربي يطيح بـ 5 
حراس للملكة البريطانية

االستقالل/ وكاالت:
في قلب حفرة ضخمة في األرض خلفها منجم 
س���ابق، تفتتح الصين، الثالث���اء، فندقا فاخرا 
على أطراف مدينة ش���نغهاي، يمنح ضيوفه 

األثرياء فرصة لنوم عميق، لكنه مكلف.
ش���نغهاي  "إنتركونتتن���ال  فن���دق  وبن���ي 
وندرالن���د" ذو ال�18 طابق���ا، داخل حفرة، ويقع 
16 طابقا تحت مس���توى سطح األرض، وتطل 
جميعها عل���ى ما تبقى من المحجر الس���ابق، 

فيما يقبع طابقان تحت الماء.
وقال كبي���ر المهندس���ين المعماريين مارتن 
يوخم���ان: "صمم���ت العدي���د م���ن المبان���ي 

المختلف���ة في أوروب���ا ودبي، لك���ن هذا كان 
مختلفا تماما وأصب���ح عمال حياتيا، لهذا أقول 
إنه م���ن المحتم���ل أن يكون المبن���ى األكثر 

أهمية الذي صممته".
وبدأ المش���روع في عام 2006، فيما استهلت 
أعم���ال البناء ف���ي ع���ام 2013، وبلغت تكلفة 

الفندق 288 مليون دوالر.
لكن كم تكلف الليلة في هذا الفندق الفخم؟

يتراوح سعر اإلقامة في غرفة ب�"إنتركونتتنال 
ش���نغهاي وندرالن���د" القري���ب م���ن مط���ار 
ش���انغهاي هونغكياو الدولي، بين 3666 إلى 

6 آالف يوان )530 إلى 860 دوالر(.

ممث���ل اليونس���كو ماي���كل كروف���ت، وصف 
الفن���دق المكون من 336، غرف���ة بأنه "نموذج 

للتنمية المستدامة".
وق���ال في مؤتم���ر صحفي قدم في���ه الفندق 
الخمي���س: "إنه نم���وذج مس���توحى من رؤية 
لمس���تقبل أفضل، وحاضر يتطلع إلى ماضيه 

للحصول على إجابات".
كم���ا أوضح ش���يوى ش���يتان نائ���ب رئيس 
مجموعة شركات "ش���يماو" للتطوير العقاري 
في هونغ كون���غ، التي ط���ورت الفندق: "كان 
من الممك���ن التخلي عن هذا المحجر. لكننا لم 

نفعل. حّولناه إلى كنز".

الصين تدشن أول فندق تحت األرض

االستقالل/ وكاالت:
أصبحت سيدة من تكساس حديث مواقع التواصل االجتماعي بعد مشاركة 

لقطات الحتفالها غير العادي بطالقها.
أنهت " كيمبرلي" رس���ميا زواجه���ا الذي دام 14 عاما هذا األس���بوع وقررت 
االحتفال بهذه المناس���بة على طريقتها الخاصة، حيث طلبت من ش���قيقها 

مساعدتها في تفجير فستان زفافها.
وشاركت اللقطات عبر تويتر، وحققت أكثر من 486 ألف مشاهدة.

وقال���ت كيمبرلي إنه ال يجب على الجميع تجربة طريقة احتفالها وتوصي به 
فقط لألشخاص الذين يعرفون كيفية استخدام المتفجرات.

سيدة تحتفل بطالقها 
بتفجير فستان زفافها 

مدريد/ االستقالل:
وث���ق مقطع فيدي���و، لحظة مروع���ة لس���قوط كالب من حافة 
جبل بإس���بانيا، بع���د هجومها على غزال، مم���ا عرض »الصياد 

المجهول« لسيل من االنتقادات.
وقال���ت صحيف���ة »ديلي مي���ل« البريطاني���ة، إن الحادث وقع 
األحد، بالقرب من قرية هيريروال في غرب مقاطعة كاسيريس، 
مشيرة إلى أن السلطات شرعت في إجراء تحقيق في الحادث.

ويرص���د الفيديو الس���قوط المتتالي لع���دة كالب من الحافة، 
فيما كانت أخرى تتش���بث بالغزال في محاولة إلنقاذ نفس���ها 

من الموت المحقق.

وتدخل الصياد، الذي فشل في إنقاذ عدد من كالبه، في نهاية 
المطاف ليطعن الغزال بس���كين، لينهي مسلس���ل »السقوط 
الكبير«. وهاجمت منظمات تعنى بش���ؤون الحيوانات، الصياد 
الذي أرسل كالبه دون أدنى تفكير إلى »فخ الغزال«، مما تسبب 
في »مجزرة«، واصفة إي���اه ب�«القاتل«، ومطالبة بتطبيق أقصى 

العقوبات في حقه.
ولم توض���ح الصحيفة ما إذا كانت الكالب كلها قد نفقت بعد 
السقوط، إال أن متحدثا باس���م اتحاد الصيد الملكي اإلسباني 
أوضح أن الكالب عولجت في مكان الحادث من قبل »محترفين« 

قبل نقلها إلى جراحين بيطريين.

انقرة/ االستقالل:
في خط���وة فريدة، امتنع���ت بلدية طوره���ال في والية 
طوقات ش���مالي تركيا عن كنس األوراق المتساقطة من 
االشجار، لمدة 3 أيام، ليستمتع األهالي بجمال الخريف.

ولم يفوت مواطنون هذه الفرصة، فس���ارعوا إلى التقاط 
الص���ور بي���ن األوراق الصفراء التي غطت ش���وارع قضاء 

طورهال.
ومن بين هؤالء، أوزغور طوقماق، الذي حرص على تصوير 

أطفاله بين أوراق الخريف، التي شكلت مشاهد ساحرة.
وقال طوقماق، لألناض���ول، إن لكل فصل جمال مختلف، 

لكن فصل الخريف له جمالية خاصة جدا.
وأض���اف أن األطف���ال لعب���وا وتدحرج���وا بي���ن األوراق 

المصف���رة، وقام ه���و بتخليد هذه اللحظ���ات الخريفية 
بعدسة كاميرته.

وعقب ثالثة أيام، ش���رع عمال النظافة في كنس األوراق 
التي تكدست في الشوارع.

بدوره، ق���ال رئيس البلدي���ة، يلماز بكل���ر، إنهم اتخذوا 
قرار االمتناع ع���ن كنس األوراق لعدة أيام، كي يش���عر 

المواطنون بجمال الخريف بشكل أكبر.
وأك���د بكل���ر أن األهالي س���عداء بهذه الخط���وة، التي 
جعلتهم يعيشون أوقاتا رائعة ويلتقطون أجمل الصور 

بين أوراق الخريف.
كم���ا لفت إلى أن البلدية تس���تفيد من هذه األوراق بعد 

جمعها في صنع أسمدة عضوية.

االستقالل/وكاالت:
تداول مس���تخدمو مواقع التواص���ل االجتماعي، مقطع 
فيدي���و تظهر خالله مديرة مدرس���ة وهي تعدم عبوات 
مختلفة من البطاطس والمقرمشات ضبطتها مع تالميذ 
المدرس���ة. وظهرت المدي���رة وهي تلقي خطبة وس���ط 
الطابور، ح���ذرت خاللها من هذه النوعي���ة من األطعمة، 

ووضع���ت العبوات التي تم جمعها م���ن التالميذ داخل 
سلة المهمالت بعد تمزيقها وتفتيت محتوياتها.

وذك���رت المدي���رة أن مقص���ف المدرس���ة ال يبيع هذه 
المنتج���ات، وحذرت التالميذ من ش���رائها م���ن الخارج، 
وه���ددت من يفع���ل ذلك بتطبي���ق الئح���ة االنضباط 

المدرسي عليه.

بلدية تركية تمتنع عن كنس أوراق الخريف رحلة صيد تنتهي بمجزرة كالب

مديرة مدرسة تحظر شراء
 »الشيبس« وتعدمها بالطابور


