
147112 25الثالثاء 19 ذو الحجة 1440 هــ 20 أغسطس 2019 م

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال مسؤول إس����رائيلي، مساء االثنين، إن »إسرائيل« 
عملت من����ذ الع����ام الماضي عل����ى تش����جيع الهجرة 

للفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مختلفة.
ونقل����ت القن����اة 12 العبرية عن المس����ؤول، قوله في 
الوزراء  لرئي����س  المرافقين  للصحافيي����ن  تصريحات 
اإلس����رائيلي بنيامي����ن نتنياه����و خ����الل زيارته إلى 

أوكرانيا، ان هذا األمر تمت دراسته في مجلس الوزراء 
المصغر »الكابينت«، وكان يتم التخطيط إلنشاء مطار 
في النقب لس����فر الراغبين بالهجرة وأن تس����اعدهم 

»إسرائيل«.
وقال المسؤول، إن إسرائيل توجهت إلى عدة دول في 
الشرق األوسط وخارجه الس����تيعاب المهاجرين، ولم 

تتلق إجابة حتى اآلن.

مسؤول »إسرائيلي«: عملنا منذ عام 
على تشجيع الهجرة من غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
نشرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، أمس االثنين، تقريًرا زعمت أنه 

صدر عن ضباط كبار في األجهزة األمنية الفلس���طينية، ووجهوه 
للقيادة في رام الله، حّذروا فيه من سلسلة هجمات ينفذها شبان 

غزة / سماح المبحوح 
أثارت تصاميم »المريول« المدرسي للطالبات المطروح في أسواق قطاع 
غزة في ه���ذه األيام، ردود فعل غاضبة من أولي���اء األمور، الذين وصفوه 

بأنه »غير مالئم للبيئة المدرس���ية« وللمجتمع الفلسطيني 
المحافظ، حيث تكثر به »الزركشات« بشكل ملفت ومبالغ فيه. 

غزة / محمد أبو هويدي:
ما أن يقترب اإلس���رائيليون من االحتكام إلى صناديق االنتخابات، حتى تعلو وتيرة 
التهديدات اإلس���رائيلية التي يطلقها قادة الكيان المتنافسون لتولي سدة الحكم 

هناك، تجاه قطاع غزة. وكان رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو قال قبل يومين: »إن حكومته لن تتردد في ش���ن معركة واسعة 

القدس المحتلة/ االستقالل
اقتحم عشرات المس���توطنين اإلس���رائيليين أمس باحات المسجد األقصى 
المبارك، فيما اعتقلت قوات االحتالل 26 مواطنا خالل حملة مداهمات واسعة 
بالضف���ة الغربية المحتلة. من جهتها دعت الهيئة العليا لمس���يرات العودة 

وكسر الحصار العتبار يوم الجمعة المقبل »يوم اشتباك مفتوح« 
11مع االحتالل في مختلف المحاور بالضفة.
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 114 مستوطنًا يقتحمون »األقصى« واالحتالل يعتقل 26 مواطنًا
"هيئة العودة" تدعو لـ "يوم اشتباك مفتوح" بالضفة

استشهاد شاب بانفجار 
»عـرضــي« بخانيـونـس

(APAimages)      الجرافات اإلسرائيلية تهدم الحاويات المستخدمة كمواقف للسيارات في بلدة دورا بالضفة الغربية جنوب الخليل، أمس

»يديعوت«: تقرير »سري« لألمن الفلسطيني 
يحذر من تدهور األوضاع بالضفة

 »المريـول« المـدرسي.. 
إرث حضاري يأبى التشويه

تهديدات قادة الكيان لغزة.. »بازار 
انتخابي مفتوح« وصوال لسدة الحكم

تقرير: االحتالل يحتجز األسرى 
المضربين بظروف قاسية

 العمادي يزور »إسرائيل« 
وغزة نهاية األسبوع

فصائل المقاومة: غزة »بركان يغلي« وأفعال شبابها »نذير االنفجار« بوجه االحتالل

رام الله/ االستقالل:
(50) من اإلضراب المفتوح عن  دخل األس���ير حذيفة حلبية يومه ال�

الطعام في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي رفًضا العتقاله اإلداري.
وقال نادي األس���ير في بيان صحفي االثنين إن األس���ير حلبية (28 
عاًما) وهو من بلدة أبو ديس بالقدس تعرض منذ عام 2013 لالعتقال 
ثالث مرات قبل اعتقاله الحال���ي وهو االعتقال الرابع له، وكانت في 

أعوام 2013، و2016. وأضاف أن حلبية اعتقل مرتين عام 
2018 واستمر اعتقاله األول لمدة أسبوع ثم أعيد اعتقاله 

8 أسرى يواصلون معركة 
األمعاء الخاوية

رام الله/ االستقالل:
أصدر الرئيس محمود عب���اس أمس االثنين 
ق���راًرا بإنه���اء خدم���ات كافة مستش���اريه، 
النظر  بص���رف  االستش���ارية«  »بصفته���م 
عن مس���مياتهم أو درجاته���م، كما قرر إلزام 
الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها خالًفا 

للقانون.
وأف���ادت وكالة »وفا« الرس���مية ب���أن عباس 
ق���رر أيًضا إلغ���اء العمل بالق���رارات والعقود 

المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق 
عل���ى  المترتب���ة  واالمتي���ازات 

عباس ينهي عمل 
مستشاريه وُيلزم 

الحكومة السابقة بإعادة 
رواتب ومكافآت
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القدس المحتلة/ االستقالل:
علق موظفو بلدية االحتالل االثنين أوامر هدم إداري 
لعدة بيوت ســـكنية بينها الديوانية في عدة أحياء 

بقرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.
وذكر عضو لجنة المتابعة بالقرية محمد أبو الحمص 
أن الموظفين علقوا نحو خمســـة أوامر هدم إدارية، 
على عدة منازل مبنية منذ خمس ســـنوات حتى ٢٠ 

عاما.
وأضـــاف أن قوات االحتالل المرافقة لموظفي بلدية 
القدس احتجزتـــه ومنعته مـــن مالحقتهم، خالل 

توثيقه توزيع وتعليق أوامر الهدم.
وأشار إلى أن الديوانية تقع في نفس المبنى المقام 

فيه مركز جماهيري تابـــع لبلدية االحتالل، ومبنية 
منذ ١٢ عاما.

وأوضح أن الديوانية يستخدمها جميع سكان القرية 
الجتماعاتهم ونشاطاتهم االجتماعية.

ولفـــت أبو الحمـــص إلى أن إهمـــال بلدية االحتالل 
بتوسيع الخارطة الهيكلية للقرية، تسبب في البناء 

دون ترخيص وليس السكان.
يذكر أن قوات االحتالل برفقة موظفي مؤسســـات 
االحتالل تواصل استهداف سكان قرية العيسوية 
منذ ٣ شهور، بحمالت الضريبة والتفتيش والتنكيل 
بالســـكان واقتحـــام المنازل واألحيـــاء واالعتقاالت 

العشوائية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قرر قائد لواء جوالني في جيش االحالل اإلسرائيلي 
» شـــاي كالبر« أمس االثنين، اســـتبعاد 4 جنود من 
مهام قتالية وذلك مع انتهاء التحقيقات في عملية 
تســـلل الشـــهيد هاني أبو صالح شرقي خانيونس 
جنوب قطاع غزة في األول من شـــهر آب/أغســـطس 

الجاري.
ووفقًا لما نشـــره الجيش فقد خلص التقرير إلى أن 
جزءًا من القوة العســـكرية التـــي وصلت إلى منطقة 

التســـلل لم تتصرف كما يجب ولم تحاول مواجهة 
المســـلح واالقتراب منه متقاعسة عن أداء مهامها 

المنوطة بها في هكذا نوع من العمليات.
كما تقرر أيضًا اســـتبعاد ســـائق جيب عسكري من 

المهام القتالية لذات السبب.
يأتـــي ذلك فـــي ختـــام تحقيقـــات أجراها جيش 
االحتـــالل في تلك العملية التـــي أدت إلى إصابة 3 
جنود بجراح مختلفة بعد فتح مسلح فلسطيني النار 

الى الشرق من جنوبي قطاع غزة.

رام الله/ االستقالل:
(50) من  دخل األســــير حذيفة حلبيــــة يومه الـــــ
اإلضــــراب المفتــــوح عــــن الطعام فــــي معتقالت 

االحتالل اإلسرائيلي رفًضا العتقاله اإلداري.
وقال نادي األســــير في بيان صحفــــي االثنين إن 
األســــير حلبية (28 عاًما) وهو مــــن بلدة أبو ديس 
بالقــــدس تعرض منذ عــــام 2013 لالعتقال ثالث 
مرات قبل اعتقالــــه الحالي وهو االعتقال الرابع له، 

وكانت في أعوام 2013، و2016.
وأضاف أن حلبية اعتقل مرتين عام 2018 واستمر 
اعتقاله األول لمدة أســــبوع ثم أعيــــد اعتقاله في 
تاريخ العاشر من حزيران وحولته سلطات االحتالل 
إلى االعتقــــال اإلداري، وهو االعتقال اإلداري األول 

له.
ولفــــت إلى أن ســــلطات االحتالل أصــــدرت ثالثة 
أوامر اعتقال إداري بحقه األول مدته ســــتة أشهر، 
والثاني ستة أشــــهر، واألمر اإلداري الحالي أربعة 

أشهر.
ويعاني األســــير حلبية من مشاكل صحية رافقته 
منذ طفولته، حيث تعرض لحروق بليغة في جسده 
وهو طفل وما يزال يعاني من آثارها، وُأصيب الحًقا 
بمرض ســــرطان الدم وما يــــزال بحاجة إلى متابعة 

صحية حثيثة بعد أن شــــفي منــــه، وقبل عام من 
إعادة اعتقاله، تزوج األسير حلبية، وأبصرت طفلته 
»مجدل« النور قبل ستة أشهر وهو رهن االعتقال.

وتعرض للنقل من معتقــــل إلى آخر خالل إضرابه 
ثالث مــــرات على األقــــل، وجرى نقله فــــي بداية 
إضرابه الذي شــــرع به منذ األول مــــن تموز/ يوليو 
2019 مــــن معتقل »النقب الصحــــراوي«، ثم جرى 
نقله إلى عــــزل معتقل »أيال«، وأخيــــًرا إلى زنازين 

معتقل »نيتسان الرملة« حيث يقبع اليوم.
ويواجه األســــير حلبية ظروفــــًا صحية خطيرة بعد 
مرور (50) يومًا على إضرابه، ويقابل ذلك استمرار 
تعنــــت االحتــــالل، ورفضــــه االســــتجابة لمطلبه 

المتمثل بإنهاء اعتقاله اإلداري.
وإلى جانب األســــير حلبية يواصل ســــبعة أسرى 
إضرابهــــم المفتوح عن الطعــــام رفضًا العتقالهم 
اإلداري وهــــم: األســــير أحمد غنام مــــن محافظة 
الخليــــل مضرب منذ 37 يومًا، واألســــير ُســــلطان 
خلوف مضرب منذ 33 يومًا، واألســــير إســــماعيل 
علي منذ 27 يومًا، واألسير وجدي العواودة منذ 22 
يومًا، واألســــير طارق قعدان منذ 20 يومًا، واألسير 
ناصر الجدع منذ (13) يومًا، واألســــير ثائر حمدان 

منذ ثمانية أيام.

 جيش االحتالل يستبعد 4 
من جنوده علم حدود غزة

50 يومًا علم إضراب األسير 
»حلبية« رفضًا لالعتقال اإلداري

بلدية االحتالل تعلق أوامر هدم 
إداري في قرية العيسوية

8 أسرى يواصلون معركة األمعاء الخاويةلتقاعسهم في مواجهة الشهيد أبو صالح

»حماس« تعلن النفير 
العام يوم الجمعة 

نصرة للقدس

ترامب ُيرجح اإلعالن عن »صفقة القرن« بعد االنتخابات اإلسرائيلية

غزة/ االستقالل:
أعلنـــت حركة المقاومة اإلســـالمية »حماس« النفير 
العام يوم الجمعة المقبل، جمعة« لبيك يا أقصى«، 

للذود عن القدس والمسجد األقصى المبارك.
وقالـــت الحركة في بيان لها اإلثنين، إن االســـتنفار 
في جميع صفوفها وأجهزتهـــا وأبنائها وأنصارها 
ومؤسســـاتها وأطرها القيادية يأتـــي للوقوف في 
وجـــه كل المخططات الصهيوأمريكية، ومســـاندًة 
للمرابطيـــن والمرابطـــات وأهلنا فـــي القدس. كما 
اســـتنفرت الحركة أبناء شـــعبنا الفلسطيني كافة، 
فـــي غزة والضفـــة والقدس والداخل الفلســـطيني 
المحتـــل، وأماكـــن تواجـــده كافـــة؛ للتعبيـــر عن 
غضبهم والمشـــاركة الواسعة في مسيرات العودة، 
والفعاليـــات الجماهيريـــة والشـــعبية، وذلك يوم 

الجمعة المقبل.
وقالت إن خروج أبناء شـــعبنا هـــو تلبية لنداء الدين 
والوطن والواجب، ليعلم القاصي والداني أن لألقصى 

شعبا يفديه وأمة تحميه.
وأشـــارت إلـــى أن مدينة القدس تتعرض ألشـــرس 
حملـــة إســـرائيلية تســـتهدف تهويدها وطمس 

هويتها.
ويتزامن يوم الجمعة المقبل مع الذكرى الخمســـين 
إلحراق المســـجد األقصى المبـــارك، والتي تأتي مع 

تصاعد عمليات اقتحامه وتدنيسه.

الصفقة تهدف إلنهاء القضية الفلسطينية

االستقالل/ وكاالت:
رّجـــح الرئيس األميركـــي دونالد ترامب اإلعـــالن عن خطته 
السياســـية إلنهاء القضية الفلســـطينية المعروفة باسم 
"صفقـــة القـــرن" بعـــد انتخابات الكنيســـت فـــي الكيان 

اإلسرائيلي، والتي ستجري في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال ترامب في تصريـــح صحفي الليلة قبل الماضية قبيل 
صعوده إلى الطائرة الرئاســـية في نيوجيرزي، أن أجزاء من 

الخطة قد ُتنشر قبل انتخابات الكنيست.
وذكـــر ترامب أنه خفض المســـاعدات للفلســـطينيين إلى 

الصفر "لدفعهم إلى التوصل التفاق مع إسرائيل".
وتطرق ترامب إلى انتخابات الرئاسة األميركية التي ستجري 
في نهاية العام المقبل، وقال "إنه سيبقي على نائبه مايك 

بنس ليخوض معه االنتخابات الرئاسية القادمة".
وتابع "أنا سعيد للغاية مع مايك بنس".

ومـــن المتوقـــع أن يفوز ترامب بســـهولة بترشـــيح الحزب 
الجمهـــوري لـــه للحصول علـــى والية ثانية فـــي انتخابات 

الرئاسة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020.
وفي شـــهر حزيران/يونيو الماضي جرى اإلعالن عن القسم 
االقتصـــادي من "صفقة القرن" من خالل ورشـــة ُعقدت في 
المنامة، من دون مشـــاركة الفلســـطينيين، الذيـــن أعلنوا 

رفضهم للخطة.

وتبين أن القسم االقتصادي يستند إلى إقامة صندوق دولي 
يســـتثمر 50 مليار دوالر، بينها 28 مليار دوالر ستســـتثمر 
فـــي الضفة الغربية وقطاع غزة، وباقي المبلغ يســـتثمر في 

مشاريع في األردن ومصر ولبنان ودول عربية أخرى.
وكان مستشـــار البيت األبيض جاريد كوشنر قال بعد ورشة 
المنامة إنه ســـيكون من الصعب التوصل إلى حل للجوانب 

السياسية للصراع.

استشهاد شاب 
بانفجار »عرضي« 

بخانيونس

غزة/ االستقالل:
قالت وزارة الصحة في غزة، إن فلســـطينًيا 
استشـــهد، بعد ظهر أمس االثنين، جراء 

انفجار داخلي جنوبي القطاع.
وأوضحت "صحة غزة" في تصريح مقتضب 
لها، أن الشاب عمار فريد توفيق األسطل 
(٣٢ عاًما) استشـــهد جراء حادث عرضي 

بخانيونس.
من جانبهم أفاد شـــهود عيان أن انفجاًرا 
كبيًرا وقع بعد ظهر أمس في أحد المنازل 
بمنطقة السطر الشـــرقي في خانيونس 

نجم عنه استشهاد الشاب األسطل.
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تهديدات قادة الكيان لغزة.. "بازار انتخابي مفتوح" وصوال لسدة الحكم
غزة / حممد اأبو هويدي:

الحت��كام  م��ن  الإ�ش��رائيليون  يق��رب  اأن  م��ا 
اإىل �ش��ناديق النتخاب��ات، حت��ى تعل��و وت��رية 
التهدي��دات الإ�ش��رائيلية الت��ي يطلقه��ا ق��ادة 

الكي��ان املتناف�ش��ون لتويل �ش��دة احلك��م هناك، 
جتاه قطاع غزة.

الإ�ش��رائيلي  الحت��الل  حكوم��ة  رئي���س  وكان 
بنيامني نتنياهو قال قب��ل يومني: "اإن حكومته 

لن تردد يف �ش��ن معركة وا�ش��عة �شد قطاع غزة 
وذل��ك عق��ب النتق��ادات الالذعة الت��ي وجهت 
له لعجزه عن التعامل م��ع الأحداث الأخرية يف 

ال�شفة وعلى حدود غزة".

ويرى مراقبون أنه في ظل تصاعـــد االتهامات الموجهة 
لنتنياهو بالفســـاد داخليا، لم يكن أمامـــه من خيار في 
سبيل استرداد ثقة العامة في "إسرائيل" سوى التلويح 
بورقة األمن التي يجيدها جيدا والتهديد بحرب جديدة 
ضد قطاع غزة المحاصر، واســـتعادة شـــعبيته المفقودة 

للفوز باالنتخابات القادمة في 17 من سبتمبر/أيلول.
ووجهت انتقادات لنتنياهو من قبل مســـتوطني غالف 
قطاع غزة ومنافســـيه السياسيين على خلفية "تقاعسه" 
أمـــام المقاومة بغزة عقب األحداث األخيرة والتي تمثلت 
بإطالق صواريخ نحو المستوطنات ومحاوالت التسلل عبر 
السياج األمني من قبل شـــبان مقاومين، إضافة لتواصل 
الحرائق في مســـتوطنات الغالف والعمليـــات الفردية 

بالضفة والقدس.
ولم تقتصـــر التهديدات ضد غزة علـــى نتنياهو، حيث 
ينافســـه عليها خصمه السياسي، بيني غانتس رئيس 
حزب "أزرق أبيض" الذي هدد قبل أيام قائد حركة حماس 
فـــي قطاع غزة يحيى الســـنوار باالغتيال في حال القيام 

بالمزيد من العمليات ضد "إسرائيل".
وقال غانتس "يجب أن يتذكر الســـنوار، المســـؤول في 
حمـــاس أحمد الجعبري الذي تـــم اغتياله، خالل تواجده 
بالســـيارة، إذا لزم األمر سوف نفعل ذلك مرة أخرى. وفق 

قوله.

دعاية انتخابية
الكاتب والمحلل في الشـــأن اإلســـرائيلي عامر عامر: قال 
"إن التهديدات اإلســـرائيلية لقطاع غـــزة والتي صدرت 
عـــن نتنياهو ليســـت بالجديـــدة، فهي تتكـــرر مع كل 
موجة تصعيـــد أو عمليات ينفذها الفلســـطينيون على 
حدود قطاع غـــزة، لكن هذه المـــرة التصريحات مرتبطة 
باالنتخابات ااإلســـرائيلية المقبلة في 17 سبتمبر/ أيلول 
القـــادم، في ظل حالة من الغصب التي تســـود أوســـاط 
اإلسرائيليين إزاء سياســـة نتنياهو وعدم توفيره األمن 
لهم  حيث يعيشـــون حالة من الضغط الشديد وخاصة 

أولئك الذين يستوطنون في "غالف غزة".
وأوضح عامر لـ "االستقالل"، أن نتنياهو يحاول أن يهدئ 
من روع المســـتوطنين بهـــذه التصريحات بقوله "إنه لن 
يتردد بتنفيذ عملية في وقت االنتخابات إذا ما لزم األمر" 

لكن هذه التصريحات صدرت أكثر من مرة وفي أكثر 
من حدث حتى قبل االنتخابات السابقة تحدث بمثل 

هذا الكالم.
ولم ينجح نتنياهو رغم فوزه باالنتخابات األخيرة، في 

تشكيل حكومته في 9 من ابريل/ نيسان الماضي.
وأشـــار الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن مثل هذه 
التصريحـــات والدعايـــة لألحزاب اإلســـرائيلية ضد 
قطاع غزة تتناقض مع المســـتوى األمني اإلسرائيلي 
الذي يتجه إلى المحافظـــة على الوضع القائم وعدم 
التورط بمواجهة عسكرية مع غزة قد تؤدي إلى نتائج 
سلبية بالنسبة لجيش االحتالل وللكيان اإلسرائيلي 
بشـــكل عام ألن المواجهة العسكرية لن يفقد فيها 
وحدهم الضحايا، بل اإلســــرائيليون  الفلســـطينيون 

ســــيفقدون الضحايا أيضا، وتجربة حــــرب 2014 خير 
دليل على ذلــــك عندما قتل 70 جنديا إســــرائيليا و6 

مستوطنين وأصيب المئات.
ولفــــت عامر، إلى أن هناك تحســــبًا إســــرائيليًا واضحًا 
وخاصــــة لدى المســــتوى األمني اإلســــرائيلي في ظل 
المعلومــــات المتواترة عن مدى االســــتعداد للمقاومة 
والقدرات المتوفرة لديها والتي برز بعضها في جوالت 

التصعيد األخيرة.

عمل المستحيل للفوز
من جانبه أكد المختص في الشــــأن اإلسرائيلي د. عمر 
جعارة، أن نتنياهو يســــتطيع أن يفعل أي شــــيء فيه 
ضمانة لفــــوزه في االنتخابات القادمــــة فإذا كان فوزه 
مرتبطًا بمهاجمة قطاع غزة برا وجوا وبحرًا سيفعل ذلك، 

أو إتمام صفقة تبادل مع غزة ســـيفعل ذلك أيضًا،  وإذا 
كان فوزه مرتبطًا بإتمام تسوية مع قطاع غزة سيفعل، 
بمعنى أن نتنياهو الذي يمتلك كافة صالحيات الكيان 
والتي تعد أوســـع بكثير من صالحياته في الحكومات 
االئتالفية الســـابقة فإنه بذلك يفعل ما ال يخطر على 
بال أحد من أجل ضمان فوزه وعدم ذهابه إلى الســـجن 

بسبب ملفات الفساد التي تحيط به.
وقال جعارة لـ "االســـتقالل": "إن التوقعات والمؤشرات 
تقول إن نتنياهو سيتجه لالستعانة بالسايبر الروسي 
في ســـبيل تحقيق الفوز في االنتخابات اإلســـرائيلية 
إذا ما كان فـــرز األصوات الكترونيًا،ألن االســـتطالعات 
الحاليـــة تثبـــت أن نتنياهو لن يســـتطيع تشـــكيل 
الحكومة القادمـــة وكذلك تحالف أزرق أبيض لن يقدر 
على تشـــكيلها أيضا؛ إال إذا مال ليبرمان إلى اليمين أو 
مال للمركز اليســـار بتحالفه سواء باليمين مع نتنياهو 
أو تحالف مـــع غانيتس في اليســـار وهناك معلومات 
مؤكـــدة أن ليبرمـــان قد اتفـــق مع غانيتـــس من أجل 
تشكيل الحكومة القادمة ألن ليبرمان أعلن الحرب على 

حكومة "الكهانوت والالهوتية". على حد تعبيره.
وأوضح المختـــص في الشـــأن اإلســـرائيلي، أنه لكل 
هذه االعتبارات، نتنياهو ســـيفعل كل ما يضمن فوزه 
باالنتخابـــات، وغزة هـــي رمانة الميزان عنـــده والورقة 
الرابحة لفوزه في االنتخابـــات فاالحتماالت عنده كلها 
مطروحة، مؤكدًا أن على الطرف اآلخر المتمثل بالمقاومة 
أن يأخذ هذا الـــكالم بعين االعتبار وأن يســـتفيد من 
هذه الفترة الحرجة من تاريخ نتنياهو السياسي الذي 

يتشبث بالحكومة.
ولفـــت جعارة، إلى أن نتنياهو خالل الجوالت الســـابقة 
والتصعيدات األخيرة ضد قطاع غزة كان هدفها تثبيت 
حكمه وهذه الهجمات كانت مسبوقة بالسؤال التالي: 
هل نحن مقدمون على تصعيد أم تثبيت التهدئة في 
قطاع غزة؟ فهذا الســـؤال في اإلعالم اإلسرائيلي ثابت 
سواء قبل شن تصعيد عسكري أو تثبيت حالة الهدوء 
لذلك نتنياهو لن يفرط بالحكم بســـهولة وســـيفعل 
المســـتحيل ليفوز فـــي االنتخابات المقبلـــة ألن فوزه 
ســـينقذه من ملفات الفساد التي ستودي به حتمًا إلى 

السجن إذا ما خسرها. 

فصائل المقاومة: غزة »بركان يغلي« وأفعال شبابها »نذير االنفجار« بوجه االحتالل
دعت إلى تصعيد المواجهة 

غزة/ االستقالل:
قالـــت فصائل المقاومة فـــي قطاع غزة، أمس 
االثنين، إن أفعال الشـــباب المنتفض في غزة 
»نذير االنفجار«، مؤكدة أنه »ال يمكن السكوت 
علـــى جرائم االحتـــالل المتكررة ضد شـــعبنا 

ومقدساتنا«.
وأضافت الفصائل في بيان تلقت »االستقالل« 
نســـخة عنه، »لقـــد حذرنا العـــدو الصهيوني 
كثيـــًرا من التمادي في جرائمـــه، ولكن قيادة 
العدو ما زالت تلعب في النار، وســـتنكوي بها 
بإذن الله، فغزة بركان يغلي سوف ينفجر في 
وجه قيادة العدو وجنـــوده«. وحملت االحتالل 

اإلســـرائيلي المســـؤولية الكاملة عن »جريمة 
اســـتهداف الشباب المنتفض في غزة بسبب 
تماديـــه في حصار غـــزة واعتداءاته المتكررة 
بحق المدينة المقدســـة والمســـجد االقصى 

وجرائمه المتالحقة بحق األسرى«.
وشـــهدت حدود القطاع في الفتـــرة األخيرة 
ثـــالث عمليات ضد قـــوات االحتـــالل، نفذها 
ُشـــبان ُمســـلحون ببنادق آلية وقنابل يدوية، 
كان آخرها مســـاء الســـبت الماضي، إذ أعلنت 
وزارة الصحـــة عـــن استشـــهاد ثالثة شـــبان 
وإصابـــة رابع بعد اســـتهدافهم مـــن قوات 
االحتالل شـــمالي بيت الهيا شـــمالي القطاع. 

وفي ســـياق متصل، أكـــدت الفصائل أن »ما 
يحـــدث في المســـجد األقصـــى والقدس من 
وجرائـــم صهيونية يســـتوجب  اقتحامـــات 
تصعيد المواجهة مع المحتـــل«، داعيًة أبناء 
شـــعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل 
لـ«إشـــعال األرض الفلسطينية المحتلة تحت 

أقدام جنود االحتالل«.
ودعت فصائل المقاومة »أبناء األجهزة األمنية 
في الســـلطة لتوجيه بنادقهـــم باتجاه العدو 
الصهيونـــي ومغتصبيـــه«، مطالبة الســـلطة 
بـ«إلغاء التعاون األمني وإطـــالق يد المقاومة 
في الضفـــة لتقـــوم بدورها في لجـــم العدو 

الصهيونـــي«. وقالـــت الفصائل فـــي بيانها: 
»شعبنا الفلســـطيني التواق للحرية سيفشل 
مخططـــات االحتـــالل الراميـــة إلـــى التفـــرد 
بالجبهات، فشـــعبنا شعب حر وقوي لن يقبل 
االستســـالم وال القبول بالوضـــع الراهن الذي 

ُيحاول البعض فرضه عليه«.
وطالبـــت »جماهيـــر األمـــة الحيـــة للوقـــوف 
أمـــام مســـؤولياتها والتوجه إلى الســـفارات 
الصهيونيـــة واألمريكيـــة وإغالقهـــا وطـــرد 
العاملين فيهـــا، فمن غير المعقول أن يدنس 
األقصى من الصهاينة وتبقى هذه السفارات 

تدنس أرضنا العربية واإلسالمية«.
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ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
�شلطة الأرا�شي الفل�شطينية

الإدارة العامة لت�شجيل الأرا�شي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 334 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: نادر 
محمد احمد صرصور من سكان دير البلح هوية رقم 802289256 بصفته 

وكيال عن: إسماعيل حسن عيسى أبو جبر (صرصور)
بموجب وكالة رقم:  13201 / 2019 الصادرة عن رام الله

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة  141   قسيمة   91  المدينة  دير البلح

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:   19/ 8 / 2019م

م�شجل اأرا�شي غزة 
اأ. ع�شام عبد الفتاح احلمارنة

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
�شلطة الأرا�شي الفل�شطينية

الإدارة العامة لت�شجيل الأرا�شي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 382 / 2019(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: حيدر مصطفى 
عبد الرحمن حمد من ســـكان بيت حانون هوية رقم 959880584 بصفته وكيال عن: 

بدوي معين بدوي اليازجي بصفته وكيال عن/ محمود عطا هاشم الشوا
بموجب وكالة رقم:  8953 / 2019 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة  577   قسيمة   64  المدينة  بيت حانون

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:   19/ 8 / 2019م

م�شجل اأرا�شي غزة 
اأ. ع�شام عبد الفتاح احلمارنة

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
�شلطة الأرا�شي الفل�شطينية

الإدارة العامة لت�شجيل الأرا�شي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 388 / 2019(

يعلن للعموم انـــه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
محمود ســـامي محمـــود العكه من ســـكان غزة هوية رقـــم 802467613  

بصفته وكيال عن: منير فارس محمود العكه 
بموجب وكالة رقم: 13037 / 2016 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 728  قسيمة  4  المدينة غزة الدرج 

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:   19/ 8 / 2019م

م�شجل اأرا�شي غزة 
اأ. ع�شام عبد الفتاح احلمارنة

ردود فعل غاضبة بشأن "التعديالت" األخيرة عليه

 »ابمريـول« ابمـدرسش.. 
إرث حضاري يأبى ابتشويه

وفي خطوة استباقية، أصدرت بعض مديرات 
المـــدارس فـــي المرحلـــة الثانويـــة للبنات، 
تعليمات إرشـــادية ألهالي الطالبات لاللتزام 

بمواصفات الزى المدرسي المنضبط.
وتضمنت اإلرشادات شروط ومواصفات الزي 
على أن يكـــون: "الجلباب فضفاضًا (كحلي أو 
أســـود سادة) خاليًا من أي زركشات أو قصات 
أو تدخيـــالت بألوان مغايرة للون األساســـي 
للجلبـــاب، كما يمنـــع منعًا باتـــًا لبس أطقم 
الكاوبوي أو ارتـــداء العباءة منعا باتا والفيزن 
ق، على أن يكون 

ّ
أو البنطال الضيق أو الممـــز

البنطال فضفاضا ولونه أسود أو أزرق "جينز"  
وأن يكون طوله كامال دون أي تقصير.

كما يجب أن تكون مواصفات الشـــالة بيضاء 
ســـادة دون أي رسومات أو زركشة،  والبندانة 
باللـــون األبيـــض، والحذاء باللون األســـود أو 
األبيض أو الكحلي، وُتمنع األحذية العالية كما 
تمنع الصنادل واإلكسسوارات بجميع أنواعها 

وأن تكون الحقيبة خالية من الزركشات. 

مريول أم فستان؟!
"صار المريول بشـــبه فســـتان األعراس"، 
بهـــذه الجملة بدأت المواطنـــة هند عابد 
حديثها عن الـــزى المدرســـى (المريول) 

الخـــاص بطالبات المرحلتيـــن االبتدائية 
واإلعداديـــة، المطـــروح حاليا باألســـواق 
بتصاميـــم مختلفـــة، لـــم يعتـــد عليها 

المواطن الغزي.
وقالـــت عابد في حديثها لـ"االســـتقالل": 
انصدمت كثيـــرا من التفصيـــالت التي 
أدخلوها على المريول المدرســـي ليتحول 
إلى أي شـــيء إال أن يكـــون "مريوال"، وصار 

بشبه الفساتين". 
وأضافـــت وهـــي تتجول بعيونهـــا تجاه 
الزى المدرســـى الذي يباع بأحد المحالت 
التجارية: " مـــش كل لبس بدهم يغيروه 
بحجـــة الموضة بطلع حلو، في أشـــياء زي 
المريول المدرسي إذا اتغيرت بتطلع مش 
حلوة، وزمـــان كان المريـــول أحلى". وفق 

قولها. 
وتساءلت باســـتغراب عن أسباب تغيير 
تصاميم مريول المدرسة القديمة، مطالبة 
أصحاب المصانع ووزارة التربية والتعليم 
وكافة المسئولين بالحفاظ على التصاميم 
التي تناسب ثقافتنا وعاداتنا. بحسب ما 

ذكرته.
ولم تختلف مطالـــب المواطنة منى عماد، 
عن ســـابقتها فهي األخـــرى طالبت كافة 

المعنييـــن بالحفاظ على الزى المدرســـي 
الخـــاص بالطـــالب والطالبات فـــي كافة 
المراحل الدراسية، مناشـــدة أولياء األمور 
بعدم شـــراء الزى المطروح باألســـواق غير 

المالئم لبيئة المدرسة. وفق تعبيرها.
وأوضحت عماد خالل حديثها لـ"االستقالل 
" أن الـــزى المدرســـي الخـــاص بطالبات 
المرحلـــة الثانوية له مواصفـــات محددة 
فإذا خرج عنها ينســـف العملية التربوية 
التي تتخذها وزارة التربية والتعليم كمبدأ 

وشرط أساسي وأولي لوجودها. 
وبينت أن طالبات المدرسة خاصة بالمرحلة 
الثانوية يعرفن حين دخولهن و خروجهن 
من بوابة المدرسة من خالل الزى المدرسي 

الذي يرتدينه.
وأشـــارت إلى أن الزى المدرســـى البسيط 
أجمل ولـــه قيمة أكبـــر مـــن أن يكون ذا 
مواصفات تشبه أزياء المناسبات كاألفراح.

 المخالف سيطرد
مديـــر عـــام العالقـــات الدوليـــة والعامة 
بوزارة التربيـــة والتعليم العالي في قطاع 
غزة معتصـــم المينـــاوي، أكـــد على عدم 
حدوث أي تغير بمواصفات الزى المدرسي 

عـــن العـــام الماضـــي، إذ أن شـــروط الزى 
المدرســـي تكمن في مالءمتـــه للمجتمع 

الفلسطيني المحافظ.
وشدد الميناوي في حديثه لـ"االستقالل " 
على أن أي مخالف أو مخالفة ألنظمة ولوائح 
وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي مواصفات 
وشـــروط الزى المدرسي لن يسمح بدخوله 
المدرســـة، الفتا إلـــى أن انضباط العملية 

التعليمية بعدم تمييز  طالب عن سواه.
وأشـــار إلى أن مواصفات الزى المدرســـى 
المتعارف عليه للطالبات هو الجلباب األزرق 
الذي ال يظهر مفاتـــن الطالبة، أما الطالب 
الرمادي  الجينـــز والقميص  البنطال  فهو 
الذي يالئم بيئة المدرســـة، وكذلك األمر 
ينطبق على الطـــالب بالمراحل االبتدائية 
واإلعدادية في أن يكون الزى مالئمًا للبيئة 

المدرسية وشرط الوزارة . 
ونـــوه إلـــى وجود عـــدد كبير مـــن التجار 
وأصحـــاب المصانع الملتزمين بمواصفات 
الزى المدرســـي الذي يتوافق مع  شـــروط 
ولوائـــح وزارة التربية والتعليم وعدد قليل 
منهم غير ملتـــزم ويتحمل علـــى عاتقه 
الخاص تصميم أزياء مدرسية وفق ما يراه 

هو مناسبًا.  

غزة / �شماح املبحوح 
اأثارت ت�شاميم "املريول" املدر�شي للطالبات املطروح يف اأ�شواق قطاع غزة يف هذه الأيام، ردود فعل غا�شبة 

من اأولياء الأمور، الذين و�شفوه باأنه "غري مالئم للبيئة املدر�شية" وللمجتمع الفل�شطيني املحافظ، حيث 
تكرث به "الزرك�شات" ب�شكل ملفت ومبالغ فيه. 

وقبل اأيام من بدء العام الدرا�شي املرتقب الأحد املقبل بكافة مدار�س الوكالة واحلكومة، انت�شرت يف 
الأ�شواق اأ�شكال وت�شاميم خمتلفة للمريول الذي بات جزءًا ل يتجزاأ من الإرث الذي ارتبط بالطالبات 

الفل�شطينيات منذ ع�شرات ال�شنني، وذلك باإنتاج اأ�شكال وت�شاميم خمتلفة منه، بع�شها ل يليق بالبيئة 
املدر�شية بح�شب الأهايل واملتابعني.
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ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
�شلطة الأرا�شي الفل�شطينية

الإدارة العامة لت�شجيل الأرا�شي 
إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات ) 385 / 2019(

يعلن للعمـــوم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الســـيد: 
طالب عبد الكريم ســـليمان أبو مهادي من ســـكان ديـــر البلح هوية رقم 

962440459  بصفته وكيال عن: طلب عبد الكريم سليمان أبو مهادي 
بموجب وكالة رقم: 444 / 2006 الصادرة عن دير البلح 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2317  قسيمة  2  المدينة أبو مدين

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:   19/ 8 / 2019م

م�شجل اأرا�شي غزة 
اأ. ع�شام عبد الفتاح احلمارنة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنـــا المواطـــن / محمد ايمـــن رباح عبـــد المعطي 
الشـــوا...... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمل 908748932  فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ هيثم صبحي محمد النجار...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900209610

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الله عصام ياسين اسليم...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   407985993

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / ديب صالح ديب عليوة...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   800628109

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عوني عبد الرحمن يعقوب مطر...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   412271637

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مؤيد هشام حسني الشرافي...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
403015696 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، إن 
إدارة سجون االحتالل، تواصل اعتقال 8 
أسرى مضربين عن الطعام ضد اعتقالهم 
اإلداري، بظروف صحية واعتقالية خطيرة 
وصعبـــة للغاية، وتجـــري بحقهم يوميًا 

جملة من االجراءات التعسفية.
وأكدت الهيئة في تقريـــر لها اإلثنين، 
أن إدارة المعتقـــالت تحتجز المضربين 
في زنازيـــن انفراديـــة ال تصلح للعيش 
اآلدمي وتعمد إلى جملـــة من اإلجراءات 
التنكيلية بحقهـــم كالتفتيش المتكرر 
ونقلهـــم من عزل إلى آخر، وحرمانهم من 
النوم أو الراحة كنوع من العقاب واإلرهاق 

الجسدي والنفسي.
وبينت الهيئـــة أن أقدم أســـير مضرب 
عن الطعام، هـــو حذيفة حلبية المضرب 
منـــذ 50 يوًما، حيث يواجه ظروفًا صحية 
خطيرة وقاســـية في معتقل "نيتســـان 

الرملة".

كما هناك سبعة أسرى آخرين يواصلون 
إضرابهم عن الطعام، وهم: األسير أحمد 
غنام المضرب منذ (37) يومًا، وســـلطان 
خلـــوف منذ (33) يومًا، وإســـماعيل علي 
منـــذ (27) يومًا، ووجدي العـــواودة منذ 
(22) يومـــًا، وطـــارق قعدان منـــذ (20) 
يومًا، عالوة على األســـيرين ناصر الجدع 

المضـــرب منذ (13) يومـــًا، وثائر حمدان 
منذ 8 أيام، وفق ما أفادت هيئة األسرى.

وبينت، أن األســـير حذيفـــة حلبية (28 
عامًا) من بلدة أبو ديـــس قضاء القدس، 
يعاني من عدة مشـــاكل صحية ســـابقة 
حيـــث تعرض وهو طفل لحـــروق بليغة، 
وُأصيـــب في مرحلـــة من عمـــره بمرض 

ســـرطان الـــدم وهو بحاجة إلـــى متابعة 
صحية حثيثة، كما أن األسير أحمد غنام 
(42 عامًا) مـــن مدينة دورا قضاء الخليل، 
وهو أســـير سابق قضى ما مجموعه تسع 
سنوات في سجون االحتالل، عانى سابقًا 
من سرطان الدم، وهو بحاجة إلى متابعة 

صحية بسبب ضعف مناعته.

رام الله/ االستقالل:
دعت الجبهة الشـــعبية لتحرير فلســـطين، اليوم 
االثنين، الجماهير في الضفة الغربية إلى التظاهر 
واالشـــتباك المفتـــوح مـــع االحتالل أمام ســـجن 
"عوفر"، صباح الخميس المقبل، تضامًنا مع األسرى 
اإلداريين المضربين عن الطعام، وتزامنًا مع عرض 
األســـير المضرب عن الطعام منذ 50 يوًما، حذيفة 

حلبية، على المحكمة.
واعتبـــرت الجبهة، فـــي تصريٍح لهـــا، االثنين، أن 
الفعل الميداني الضاغط على االحتالل يأتي دعمًا 
وإسناًدا لألســـرى اإلداريين المضربين عن الطعام، 
ورفضًا لممارســـات مصلحة السجون بحق األسرى 

وتنديدًا بسياســـتي االعتقـــال اإلداري واإلهمال 
الطبي، ُيشـــّكل ضرورة وطنية تستوجب تحشيد 
كل الطاقـــات والجهـــود مـــن أجـــل الضغط على 
االحتالل لوقف هذه الجرائم المرتكبة بحق األسرى 

وفي مقدمتها سياسة االعتقال اإلداري.
وحّملـــت الجبهـــة االحتـــالل المســـؤولية الكاملة 
عن اســـتمرار معاناة األســـير المضرب عن الطعام 
حذيفة حلبية منذ 50 يومًا احتجاجًا على استمرار 
اعتقاله اإلداري، والذي يعاني من مشـــاكل صحية 
خطيرة منذ ســـنوات طويلة، وهـــو بحاجة لعناية 
متواصلـــة، مؤكـــدًة أن حذيفـــة ومعه 7 أســـرى 
مضربين عن الطعـــام يعانون من ظروف اعتقالية 

خطيـــرة وصعبـــة للغاية، ويتعرضـــون لحالة قمع 
متواصلة من مصلحة الســـجون لثنيهم عن وقف 

إضرابهم رغم أوضاعهم الصحية الخطيرة.
واعتبـــرت الجبهـــة الشـــعبية أن الوفاء لألســـرى 
يتطلب مـــن الجميع تحّمل مســـؤولياته في إيالء 
هذه القضية العادلة المتابعة المســـتمرة وليست 
الموســـمية، في الوقت الذي يتقدم فيه األســـرى 
خندق المواجهة ضّد االحتالل وجرائمه المستمرة 
بحق شـــعبنا، فالمطلوب عاجاًل هو حشـــد الجهود 
خلف األسرى المضربين عن الطعام، من أجل إنهاء 
سياسة االعتقال اإلداري المجرمة بحق األسرى على 

طريق االنتصار لقضايا األسرى العادلة. 

غزة/ االستقالل:
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أمس االثنين، 
أن وفًدا قطرًيا قد يترأسه السفير محمد العمادي 
سيصل الكيان »اإلسرائيلي« وقطاع غزة في زيارة 

تستغرق عدة أيام.
»القــــدس«  لصحيفــــة  المصــــادر  وأوضحــــت 
المحلية  أن الوفد القطري ســــيلتقي بمسؤولين 
إســــرائيليين لبحث عــــدة قضايا منهــــا تنفيذ 

التفاهمات الخاصة بحالة الهدوء، إلى جانب عقد 
لقاءات مع مســــؤولين فنيين وهندسيين بشأن 

ملف خط الكهرباء 161.
وسيصل الوفد نهاية األسبوع الجاري، حيث من 
المتوقع أن يصل يوم األربعاء إلى »تل أبيب«، وأن 

يكون مساء الخميس في غزة.
 وكان مــــن المفتــــرض أن يتــــرأس الوفــــد خالد 
الحردان نائب السفير العمادي، إال أن ترجيحات 

أكدت أن العمادي ســــيقود الوفد بنفسه بعد أن 
تغّيــــب عن آخر جولة تم خاللهــــا صرف المنحة 
القطريــــة. ومن المقرر أن يصــــل الوفد وبحوزته 
مبالغ مالية جديدة خاصة بالمنحة التي ســــتوزع 
على العوائل الفقيرة، لنحو 60 ألف أســــرة، بواقع 

100 دوالر لكل أسرة.
وتأتي الزيارة في ظل توتر أمني تشــــهده حدود 

قطاع غزة في األيام األخيرة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
زعمت الشـــرطة اإلســـرائيلية، االثنيـــن، أنها أحبطت فـــي الثاني 
والعشـــرين من الشـــهر الماضي، عملية طعن في الخضيرة حاول 
تنفيذها فلســـطيني من طولكرم ضد جندي إســـرائيلي في محطة 

الحافالت.
وبحسب بيان للشرطة، فإن الشاب يدعى محمد نزال (21 عاًما) يحمل الجنسية 
األردنية. وزعم البيان، أنه خالل دورية لضباط الشرطة، كان نزال يجلس بشكل 
مثيـــر للريبة في محطـــة الحافالت بوقت متأخر من الليـــل، واقترب منه أفراد 

الشرطة لطلب هويته.
كما أدعى البيان، أنه خالل اســـتجوابه أخرج ســـكيًنا وحـــاول طعن أحد أفراد 
الشـــرطة، وهرب من المكان وبعد مطاردة قصيرة، تم إصابته في ساقه بجروح 

طفيفة، نقل على أثرها إلى مستشفى قريب.
وبعد التحقيق معه اعترف أنه كان يعتزم طعن جندي إسرائيلي في المحطة. 

وفق البيان اإلسرائيلي.

االحتالل يزعم اعتقال تقرير: االحتالل يحتجز األسرى المضربين بظروف قاسية
فلسطيني خطط لعملية 

طعن جندي بالخضيرة

رام الله/ االستقالل:
قـــال رئيس الوزراء محمد اشـــتية، االثنين، إن "إســـرائيل" تعمل على تغيير 

الوضع القائم في المسجد األقصى شرق القدس المحتلة.
واعتبر اشتية، لدى افتتاحه االجتماع األسبوعي للحكومة في رام الله، 
أن إســـرائيل "تقوم بلعبة سياسية خطيرة متعلقة بالمسجد األقصى 
عبر الهجمات المتكررة للمســـتوطنين عليه في محاولة لكســـر األمر 

الواقع".
وذكر أن "الرئيس محمود عباس والحكومة يتابعان مجريات هذا األمر بشـــكل 
يومي وحثيث، وهناك تنسيق مع اإلخوة في األردن" التي تتولى اإلشراف على 

المقدسات اإلسالمية في القدس.
وفي السياق ذاته، حذرت الخارجية الفلسطينية من إقدام اليمين الحاكم في 
"إسرائيل"، وفي ظل التنافس االنتخابي، على "ارتكاب المزيد من االنتهاكات 

والجرائم ضد المسجد االقصى وفرض التقسيم المكاني".
وقالت الوزارة، في بيان، إن مئات المشـــاريع التهويدية يتم تنفيذها بهدف 
تغييـــر الوضع القائم فـــي القدس وأحيائهـــا ومحيطها وبلدتهـــا القديمة 

ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد األقصى.
وأضافـــت أن "هـــذه الحملة التهويديـــة تتصاعد في ظل دعـــم أمريكي غير 
مســـبوق وغير محدود وقرارات أمريكيـــة منحازة بالكامـــل لالحتالل وروايته، 

خاصة قرار الرئيس دونالد ترمب االعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل".

اشتية: ما يقوم به االحتالل في 
القدس لعبة سياسية خطيرة

تضامنًا مع األسرى المضربين
»الشعبية« تدعو إلى االشتباك المفتوح مع االحتالل أمام سجن »عوفر«

العمادي يزور »إسرائيل« وغزة نهاية األسبوع
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أعلن أنا المواطنة/حنان محمد انويجي العاصي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   903479210

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/اسمهان جدوع على ابو موسى...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
955896360   فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/وفاء بشير نعمان زعرب /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
8001366360 فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / انوار ابراهيم منصور الفقعاوي  ...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804435709

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنـــا المواطن/ عبـــد الرحمن عبد الســـتار ابراهيم 
طبـــل...... /. عن فقـــد بطاقة هويتي الشـــخصية التي 
تحمل 800382822 فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سماح مصطفى خليل قاعود...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   903573541

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فادي فوزي محمد النجار...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   411153174

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/مروة علي احمد صيام...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
700489040  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلـــن أنـــا المواطنة/فاطمـــه محمد يوســـف الحمارنه                                                 
...... /. عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التي تحمل 
رقـــم 802408997 فعلى من يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/زكيه جدوع على ابو موسى...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
955896329  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

القدس المحتلة/ االستقالل:
نشـــرت صحيفـــة "يديعـــوت أحرونوت" 
العبرية، أمس االثنيـــن، تقريًرا زعمت أنه 
صدر عن ضبـــاط كبار في األجهزة األمنية 
الفلسطينية، ووجهوه للقيادة في رام الله، 
حّذروا فيه من سلســـلة هجمات ينفذها 
شـــبان بفعل األوضاع الحاليـــة، ما يدفع 

باتجاه تدهور شامل بالضفة الغربية.
 

ّ
وبحسب ما نشرته الصحيفة العبرية، فإن
قادة األجهزة قالوا في "تقرير استخباراتي 
"، إن تدهور الوضع األمني من جديد 

ّ
سري

فـــي الضفة من شـــأنه أن يقـــّوض حالة 
االستقرار، خاصًة وأن الشبان ما بين 16 إلى 
25 يشعرون بحالة من الضغوط والخوف 
من المستقبل، ولذلك قد يلجأون لتنفيذ 

هجمات.
واّدعـــت الصحيفـــة أنهـــا حصلـــت على 
نســـخة من التقرير، الـــذي كتب قبل أيام 
من العملية التي نفذت عند مســـتوطنة 
"مجـــدال عوز" جنـــوب بيت لحـــم، وأدت 
لمقتل جندي إســـرائيلي، مشيرًة إلى أنه 
اســـتند لمحادثات أجريت مع العديد من 
الشبان حول الوضع في الضفة، وذلك من 
خالل رصد ما يكتبون عبر شبكات التواصل 

االجتماعي وغيرها.
وحّذر "التقرير" من سلسلة هجمات قريبة، 
خاصـــًة في ظـــل دعوات حركـــة حماس 
لتنفيذ هجمات، إلى جانب توفر أســـلحة 
محلية بالضفة يمكـــن الحصول عليها بـ 
"ســـهولة نســـبًيا". كما حذر التقرير من 
موجة شـــعبية واسعة من المواجهات مع 
االحتالل في ظل تراجع الوضع االقتصادي.

 ويـــرى التقريـــر أن حمـــاس اســـتنزفت 

إسرائيل بالمسيرات والمواجهات وجوالت 
التصعيـــد، مـــا دفعها لتحويـــل ماليين 

الدوالرات لها، وتخفيف الحصار.
ويحذر التقرير من "تزايد التطّرف" داخل 
حركة فتـــح بســـبب الجمود السياســـي 
والخالفـــات مـــع اإلدارة األميركيـــة، ومـــا 
يصاحـــب ذلك مـــن دعوات إلـــى العودة 
للكفاح المســـلح ضد "إســـرائيل"، خاصًة 
وأن االنتخابات اإلســـرائيلية باتت مؤخًرا، 

تصّدر شـــخصيات أكثر تطرًفا ترفض أي 
عملية سياســـية. ووفًقـــا للصحيفة، فإن 
"النقطة المقلقة" التي وردت في التقرير، 
هـــو أن عناصر األمن الفلســـطيني الذين 
يوثق بهم لدى قيادة قوات األمن بالحفاظ 
على الهدوء، جـــرى تحديدهم على أنهم 
ممن "يقودون المعسكر االحتجاجي ضد 
إســـرائيل"، وذلك بعد أزمة صرف الرواتب 

في األشهر الستة الماضية.

رام الله/ االستقالل:
أصـــدر الرئيس محمـــود عباس أمس االثنيـــن قراًرا بإنهـــاء خدمات كافة 
مستشـــاريه، "بصفتهم االستشـــارية" بصرف النظر عن مســـمياتهم أو 
درجاتهـــم، كما قرر إلزام الحكومة الســـابقة بإعـــادة مبالغ تقاضوها خالًفا 

للقانون.
وأفادت وكالة "وفا" الرســـمية بأن عباس قرر أيًضـــا إلغاء العمل بالقرارات 
والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق واالمتيازات المترتبة على صفتهم 

كمستشارين.
كما قرر الرئيس إلزام رئيس وأعضاء الحكومة الســـابعة عشرة (الحمدالله) 
بإعادة المبالغ التي كانوا تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة 
برواتبهم ومكافآتهم، على أن ُيدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

وقرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها الحًقا لتأشيرته المذكورة مكافآت.
وفي الســـياق، قرر الرئيس اســـتعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس 
وأعضاء الحكومة الســـابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خالل 

نفس الفترة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن الناطق الرســـمي باســـم وكالة غوث وتشـــغيل الالجئين الفلسطينيين 
(األونروا) ســـامي مشعشـــع، أن أكثر من 525 ألف طالب وطالبة ســـيتوجهون 
لمقاعد الدراسة خالل األيام القليلة القادمة في 711 مدرسة في مناطق عمليات 

االونروا في سوريا واألردن وغزة ولبنان والضفة الغربية وفي شرقي القدس.
وأكد مشعشـــع في بيان له، مساء االثنين، أن كافة التحضيرات للعام الدراسي 
في مدارس األونروا تم انجازها، رغم التحديات الوجودية والمالية الخطيرة التي 

واجهتها وتواجهها الوكالة.
وكانـــت األونروا قد عملت خالل العطلة المدرســـية على تنفيذ عمليات صيانة 
واسعة لمدارسها استعدادا للعام الدراسي وفى خضم فترة اتسمت باشتداد 
الهجمـــة على الوكالة ودورها وخدماتها اإلنســـانية ألكثر من خمســـة ماليين 

ونصف المليون الجئ فلسطينيي مسجلين لديها.
وأكد أن  األونروا ستظل صامدة بوجه كل التحديات التي واجهتها وستواجهها 

لمواصلة تقديم خدماتها االساسية لالجئي فلسطين.

وسط دعوات إلى العودة للكفاح المسلح
»يديعوت«: تقرير »سري« لألمن الفلسطيني يحذر من تدهور األوضاع بالضفة

االستقالل/ وكاالت:
صوت مجلس النـــواب االردني على عدد من المقترحات التي تقدمت بها لجنة 
فلســـطين النيابية والكتل النيابية خالل اجتماع طارئ أمس االثنين برئاســـة 

المهندس عاطف الطراونة.
وطالب الطراونة في مستهل االجتماع الحكومة بأن "تبعث رسالة لدولة االحتالل، 

مفادها أن السالم مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على القدس واألقصى".
وقال: نجتمع مجددًا لمناقشة االعتداءات المستمرة والمتكررة لقوات االحتالل 
اإلســـرائيلي على أقدس المقدســـات، ومحاوالته المتكررة المســـاس بالواقع 
التاريخي والقانوني في القدس والمسجد األقصى والحرم الشريف، مشيرا إلى 
أن القضيَة الفلســـطينيَة تمر بظروف حرجة، ومحـــاوالت ممنهجة عبر احتالل 

يسعى لفرض إجراءاته األحادية كأمر واقع".
وأكد رفض مجلس النواب المطلق لهذه اإلجراءات، محذرا في الوقت نفسه، من 
العبث بحقوق الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من ظلِم سلطات االحتالل 
الغاشمة األمر الذي يتوجب معه دعم صمود أهلنا المرابطين في القدس واتخاذ 

مواقف صلبة تكون بمستوى الخطر.
كما أكد دعم االتحاد البرلماني العربي الكامل والمطلق للشـــعب الفلســـطيني 
الشـــقيق، ودعم صمود المقدســـيين المدافعين عن هوية القـــدس، كمنارة 

وبوصلة للعرب والمسلمين.
وشدد الطراونة على أن المطلوب أن تصل رسالة جادة لدولة االحتالل بأن السالم 
مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى حياة 

المدنيين العزل.
وأشـــار الى أن النتيجَة المرجوة لهذا اللقاء في هذا الوقت هي اســـتثمار 
إجماعنا لدعم القضية الفلســـطينية، وحقوق الفلســـطينيين، وأن نضع 
توصيات محددة قابلة للتطبيق العملي، وإرســـالها للحكومة معبرين عن 
انحيازنا لرسالتنا وثوابتنا، ولقيم العدل والشرعية الدولية، في نيل األشقاء 

عباس ينهي عمل مستشاريه الفلسطينيين لحقوقهم.
وُيلزم الحكومة السابقة 
بإعادة رواتب ومكافآت

مشعشع: مدارس »أونروا« 
تفتح أبوابها ألكثر من 

نصف مليون طالب وطالبة

»النواب األردني« يصوت على 
مقترحات لدعم القدس

نابلس/ االستقالل:
جددت ســـلطات االحتالل اإلســـرائيلي االثنين، االعتقال اإلداري ألسيرين من 

مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر محلية، أن ســـلطات االحتالل جـــددت االعتقال اإلداري لكل من 
األســـير سامي العاصي والطالب بجامعة النجاح موسى دويكات لمدة 3 أشهر، 

وذلك للمرة الثانية على التوالي.
يذكر أن األسير العاصي أمضى في سجون االحتالل حتى االن 10 سنوات خالل 

اعتقاالت متعددة.

تجديد االعتقال اإلداري 
ألسيرين من نابلس
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ينتهـــج االحتالل الصهيوني أســـلوبًا جديـــدًا يحاول مـــن خالله إقناع 
اإلســـرائيليين انه يحقق انتصارات على الفلســـطينيين, وهذا األسلوب 
يعتمد على سياســـة عـــد النقاط, فاالحتـــالل الصهيوني يقوم بقصف 
مواقـــع في غزة ويزعم أنها تابعة للمقاومة, وأنها أحدثت خســـائر كبيرة 
في صفوف المقاومين الفلسطينيين, وقد تؤثر على بنيتهم العسكرية 
ليســـجل نقطة لصالحه, رغم انه ال يعلم ان كان قصفه وضرباته أحدثت 
خســـائر أم ال,  ثم يتباهى أمام اإلسرائيليين انه قتل ثالثة فلسطينيين 
قرب موقع زيكيم العســـكري شمال القطاع, وانه اكتفى بهذا الرد وقتيا, 
لكنه قد يوجه ضربة قاصمة للقطاع إذا تطلب األمر ذلك, ليســـجل نقطة 
أخرى إمام اإلســـرائيليين, ثم يزعم االحتالل انه أحبط عشرات العمليات 
الفدائيـــة التي كانت المقاومة تخطط لها في الضفة, وان هذه العمليات 
كان من الممكن لـــو نفذت ان تحدث أضرار كبيرة وخســـائر في صفوف 
اإلسرائيليين, ليســـجل أيضا نقطة جديدة أمام اإلسرائيليين, ثم يزعم 
االحتالل انه اختطف ناشـــطا كبيرا في حركة حماس من عمق القطاع, أي 
انه يســـتبيح قطاع غزة كيفما يشـــاء, وإخفاقه فـــي عملية خانيونس لم 
يمنعه من التسلل لغزة وتوجيه ضربات للمقاومة هناك, كما انه يتباهى 
بقتل الفلسطينيين الســـلميين الذين يشـــاركون في مسيرات العودة 

وجلهم من الفتيان.
سياســـة عد النقاط تتصاعد لدى االحتالل لحفـــظ ماء الوجه, وتبرير عجز 
االحتالل عن وقف عمليـــات المقاومة في الضفـــة, ووقف الصواريخ في 
القطاع, وهذه السياســـة تهدف لخدمة نتنياهو في حملته االنتخابية, 
بعد ان اشـــتدت االتهامات الموجهة إليه باإلخفاق األمني والسياســـي 
والعســـكري, ودعوته العتزال الحياة السياسية والتنحي عن الحكم, لكن 
نتنياهو أراد ان يســـجل نقطة لصالحة فهدد بشن عدوان عسكري كبير 
على قطاع غزة, وتوعد فصائل المقاومة الفلسطينية بالويالت, واعتبر ان 
الرد على غزة قادم ال محالة, لكنها مســـألة وقـــت فقط, وكأنه بمثل هذه 
التصريحـــات الغوغائية ســـيخيف المقاومة, وســـيجعلها تتوقف عن 
عملياتها العسكرية ومسيراتها السلمية على الحدود الشرقية, ان فصائل 
المقاومة هـــددت بوقف كل التفاهمات مع االحتالل, في حال اســـتمرار 
تنصله من تطبيق االتفاقات, والتنصل من التزاماته, وهددت بالعودة إلى 
العمليات العسكرية, واالشتباك مع االحتالل الصهيوني, فالحصار لم يعد 
مقبوال, واستمرار هذه الحالة (الال سلم والال حرب) لم يعد مقبوال, ولو كانت 
المقاومة تخشى نتنياهو وجيشـــه وتهديداته, لما تحدثت عن رفضها 
لسياسة االحتالل باستمرار الحصار لكنها مقاومة تقف على ارض صلبة, 
فالشعب الفلسطيني يبايعها ويلتف حولها, ويحميها من كل األخطار. 

االحتـــالل الصهيوني الـــذي كان يتحدث عن ضربـــات قاضية وقاصمة 
للفلســـطينيين, أصبح يعتمد على سياســـة عد النقاط, وهي سياســـة 
خادعة وفيها مراوغة كبيرة, وال يمكن ان تضمن له مكاســـب وانتصارات, 
لكنه أســـلوب العاجز الذي يبحث عما يحفظ لـــه ماء وجهه أمام الناخبين 
اإلســـرائيليين, ويبني آماله وتطلعاته االنتخابية على أوهام, ربما ينخدع 
اإلسرائيليون بهذه السياسة المراوغة لفترة ما, لكنهم لن يبقوا مخدوعين 
إلى األبد, فســـيأتي الوقت الذي يعلمون فيه ان حكومتهم وجيشـــهم 
الذي ال يقهر مارســـا عليهم الكذب والتضليل, وان الحقائق تدل على ان 
الفلســـطيني ال زال صامدا في وجه االحتـــالل, يمارس حقه في مقاومته, 
ولن يتوقف أبدا عن ممارسة هذا الحق بكل أشكاله, حتى ينتزع االنتصار 
من االحتالل, ويطرد اإلســـرائيليين عـــن أرضنا المغتصبة إلى غير رجعة, 
وليعلـــم االحتالل ان انتصاره علينا لن يتحقق ألننا أصحاب حق, والحق ال 

يمكن ان يهزم ابدا .           

سياسة عد النقاط 

رأي
ال قدســــية لمســــجد بدون المصلين، وال قدســــية لوطن بدون 
المواطنين، وقد أثبت الشــــعب الفلسطيني جدارة استحقاقه 
لقدســــية المســــجد األقصى، الذي هو أولــــى القبلتين وثالث 
الحرمين الشــــريفين عند عموم المســــلمين، وبدون أن نسمع 
صوتا مؤثرا بطول وعرض العالمين العربي واإلســــالمي، اللهم 
إال بيانــــات باهتة أو ســــاخنة، ال تحرك حجرا وال تدفع خطرا، وال 
تصد هجمة وحشية مدبرة من اإلسرائيليين القتحام المسجد 
األقصــــى في يوم عيد األضحى األخير، الذي صادف هذا العام 
ما يسميه الصهاينة بعيد »خراب الهيكل«، فاندفعت جحافل 
الخــــراب، ومعها جيش العدو وكامل ســــالحه، مع قرابة 1700 
متطرف إسرائيلي، ومنع جيش االحتالل دخول أي فلسطيني 
مــــن خارج القدس لصالة العيد، لكــــن المفاجأة المذهلة كانت 
في انتظارهم، فقد حشد الفلسطينيون المقدسيون وحدهم 
مئة ألف مصل، زحفوا إلى المســــجد األقصى، ومنحوا المسجد 
العتيق قداسة يستحقها، كمسرى للنبي األمين (ص)، ونقطة 
انطالق الرحلة النبوية المقدســــة إلى معارج الســــموات العال 

حتى سدرة المنتهى.
وقد ال يجادل أحد في قدســــية المسجد األقصى، اللهم إال إذا 
كان مأفونا، أو صهيونيا ظاهرا أو متنكرا، لكن »األقصى« ليس 
مجرد مكان للصالة، وصالة المسلمين ممكنة على أي حال، وفي 
أي مكان، وقد جعلت األرض كلها طهورا ومســــجدا للمسلمين، 
بنص الحديث النبوي الصحيح، وكان بوســــع »المقدسيين« أن 
يؤدوا صالة العيد في مســــاجد عديدة متاحة، لكن نداء النفير 
المقدســــي كان محددا في كلماته ووجهته، ودعا المقدسيين 
أن يتركوا صالة العيد في المساجد األخرى، وأن يشدوا الرحال 
إلى المسجد األقصى وحده، رغم إجراءات اإلرهاب التي فرضها 
جيش االحتالل، والتي لم تكتف بحظر قدوم غير المقدسيين، 
بــــل حاصرت المقدســــيين أنفســــهم، وجعلــــت الذهاب إلى 
األقصى صباح العيد، كأنه ذهــــاب إلى معركة دامية، لم يبال 
المقدســــيون فيها بما نالوه من مطاردة وأذى، ومن عشــــرات 
ومئــــات اإلصابات بعنــــف ورصاص العدو الرابــــض، ورغم كل 
الحواجز، نجح المقدســــيون في الدفع بحشــــد المائة ألف إلى 
داخل المســــجد المقدس، وحرموا العدو من نشــــوة اإلحساس 
بالنصر واالقتحام السهل، وألجأوه إلى الحيلة والخداع، والدفع 

بالمقتحمين بعد فراغ جموع المقدسيين من الصالة.
ولم تكــــن تلك المرة األولــــى وال األخيرة، التــــي ينتصر فيها 
المقدسيون الفلســــطينيون، فقد تكررت مشاهدهم الباسلة 
عشــــرات المرات في الســــنوات األخيرة، تصاعد فيها الصدام 
إلــــى ذراه العالية مرارا، وحاول جيــــش االحتالل تقييد دخول 
المصليــــن، عبر التحكم في البوابــــات، أو تركيب كاميرات ومد 
جسور، أو فرض شــــروط، تترجم دعوى الســــيادة اإلسرائيلية 
على القدس ومســــجدها األقصى، خصوصــــا بعد إعالن ترامب 
تأييــــد أمريكا ضم القدس إلســــرائيل، وجعلها عاصمة أبدية 
موحــــدة لكيان االحتــــالل، وهو ما ال يعني شــــيئا له قيمة عند 
المقدســــيين، فقد اعتبــــروا القرارات الظالمــــة مجرد قصاصة 
ورق، مزقوها ببســــالتهم األســــطورية، وصمودهم بصدورهم 
العاريــــة، وبشــــبابهم الــــذي أدرك الحقيقة مجــــردة، وهي أن 
الصراع على المســــجد األقصى وأبوابــــه وصلواته، ليس مجرد 
دفع لــــأذى عن المســــجد العتيق، وال مجرد صــــد القتحامات 
المتطرفين الصهاينة، بل بؤرة للصدام حول مصير فلســــطين 

كلها، والقدس في قلبها، والمسجد األقصى في قلب القدس، 
وهــــذه الرمزية المركبة المكثفة تصنع المعجزات، فقدســــية 
المســــجد من قدسية فلســــطين، والمقدس الديني هو الوجه 
الباطن للمقدس الوطني، وكما يتصور اإلسرائيليون، أن إعادة 
بناء الهيكل المزعوم هي تتويج لدوام احتاللهم، فكذا يعتقد 
الفلســــطينيون عن حق، أن الدفاع عن المســــجد األقصى هو 

واسطة العقد في كفاحهم من أجل الحرية.
ليس اندفاع وال حماســــة الفلســــطينيين في حماية األقصى 
مجرد شــــأن ديني، وال حصرا للصراع التاريخي في بعد ديني، 
وال اســــتثارة لحروب دينية، فال كراهة عند المسلمين ألي دين 
ســــماوي، وهم يؤمنــــون بالكتب والرســــاالت واألنبياء جميعا، 
والحرب الجارية المتصلة على مدى جاوز القرن، التي تتعاقب 
جوالتهــــا جيال فجيــــل، هي في جوهرها حــــرب تحرير وطني، 
تتنوع وســــائلها، يلجأ فيها المحتل االســــتيطاني إلى عنف 
الســــالح الذي ال يملــــك غيره، ويعتصم فيها الفلســــطينيون 
بالحق الذي يملكونه ويملكهم، وبالثبات الراســــخ فوق األرض 
المقدســــة، وبروح استشهاد وفداء، تجد رمزيتها القصوى في 
المســــجد العتيق، لكنها ال تتوقف عند أســــواره وبواباته، بل 
تثير الروح المقاومة في كل فلسطين، وقبل نحو عشرين سنة 
من اليوم، كان حدث اقتحام اإلســــرائيليين لأقصى، وبحضرة 
شارون وجيشــــه، كان الحدث المستفز شرارة مباشرة، أشعلت 
االنتفاضة الفلســــطينية المعاصرة الثانية، التي اســــتفادت 
مــــن درس االنتفاضــــة المعاصرة األولى فــــي 1987، وجمعت 
بين المقاومة الشعبية الســــلمية والمقاومة المسلحة، وحررت 
أول قطعة أرض فلســــطينية بقوة المقاومــــة وحدها، وأرغمت 
االحتــــالل اإلســــرائيلي على الجــــالء عن غزة من طــــرف واحد، 
وتفكيك المستوطنات اليهودية السبع فيها، والمعنى ظاهر، 
فقد كان نداء األقصى هو الذي حرر غزة البعيدة جغرافيا، حتى 
إن كانــــت محاصرة إلى اآلن، تماما كحصار المســــجد األقصى، 
الذي يحرره المقدسيون من دنس االقتحامات كل أسبوع، في 
تأكيد للخيط المرئي الرابط بين قدســــية المســــجد وقدسية 
األرض، وصلة العروة الوثقى، التي ال يكون المســــجد مقدســــا 
بدونها، فاألقصــــى ليس مجرد مكان مفضــــل للصالة، بل هو 
اختصار وتكثيف رمزي للتحرر من العبودية للمحتلين، وعبادة 
الله وحده تســــقط العبودية لمن سواه، وتحفظ كرامة األوطان 

وطهارة األبدان.
وقد ال يفيد البكاء على خذالن العرب والمســــلمين لفلســــطين 
والفلســــطينيين، ليــــس فقط األنظمة الخائنة، بل الشــــعوب 
النائمة أو المنومة، فقد أثبت الشــــعب الفلســــطيني مقدرته 
على مواصلة كفاحه، حتى في أسوأ الظروف، وجرت انتفاضات 
الفلســــطينيين المعاصرة وســــط خذالن عربي مبين، لم يدفع 
الشعب الفلسطيني إلى اليأس، وال إلى هجران وطنه المقدس، 
بــــل داوم الثبات على األرض في ســــنوات الخــــذالن الثالثين 
األخيرة، وتضاعفت معدالت حضوره نســــال فنسل، وصار عدد 
الفلســــطينيين أكبر من عدد اليهود المجلوبين، ما بين النهر 
والبحر، وأنطقوا األرض المقدســــة بلغة القرآن، فاألرض تنطق 
بلســــان كثرتها الغالبة، والفلســــطينيون يتحولون في اطراد، 
إلــــى كثــــرة غالبة فوق األرض المقدســــة، ليــــس فقط بتفوق 
التناســــل وطيب األرحام، بل بالتفوق البشــــري المتزايد ثباتا 
وتعليما، وبإبداع صيغ كفاح جديدة، أظهرها ســــالح المقاومة 

الشعبية السلمية، من حول المسجد العتيق في قلب القدس 
المحتلة، وإلى مســــيرات العودة على حواف غزة، المتصلة كل 
يــــوم جمعة لنحو عــــام ونصف العام إلــــى اآلن، ومن دون كلل 
وال جزع من تكاثر التضحيات وطوابير الشــــهداء، وهو ما يدل 
بذاته على الطريق، الذي قد يتحول إليه كفاح الفلســــطينيين 
في قابــــل األيام، رغــــم اآلثار الســــلبية الفادحة النقســــامات 
الفصائــــل، وتثبيط أطــــراف بعينها لهمم النــــاس، خصوصا 
في الضفة الغربية، التي تواصل إســــرائيل عمليات ابتالعها 
بأطواق االســــتيطان، وتفرض وقائع إحاللية جديدة، ال سبيل 
إلى مواجهتها وهزيمتها، بغير اســــتلهام روح المقدســــيين 
الباســــلة، ووقف الصراع بين »حماس« والسلطة الفلسطينية، 
ومــــا دام الرئيــــس عباس قد قــــرر، كما قال وقــــف االتفاقات 
الموقعة مع إســــرائيل، فال بد من االنتقال بالمقابل إلى اتفاق 
جامع للشــــعب الفلســــطيني، صاغته طالئع الفلســــطينيين 
المقدســــيين يوم عيد األضحى األخير، باحتشــــادها المقدس 
دفاعــــا عن األقصى، وفي إشــــارة ال يخفى مغزاهــــا، إلى طريق 
انتفاضة فلســــطينية جامعة هذه المــــرة، تماما كانتفاضتي 
1987 و2000، وبسبيل المقاومة الشعبية السلمية المنتظمة، 
وإذا كانــــت القدس وحدها قــــد دفعت بمئة ألــــف إلى صالة 
العيد، فبوســــع ماليين الفلســــطينيين في مدن وقرى الضفة 
الغربيــــة، أن يدفعــــوا بمليون فلســــطيني كل جمعة، يؤدون 
الصــــالة عنــــد جــــدار الفصل العنصري، وفي حشــــد ســــلمي 
تماما، يرفد حشــــود القدس وغزة بــــزاد ال ينضب، يؤكد وحدة 
ســــاحات الكفاح الفلسطيني، ويضيف مددا مضاعفا من دعم 
الفلســــطينيين في أراضى 1948 وراء خــــط الجدار العنصري، 
ومن دعم الفلسطينيين في المالجئ وعواصم الشتات باتساع 
الدنيا كلها، ومع التزام صارم من كل الفصائل، باالمتناع عن أي 
عمل يضر باإلجماع الشعبي، أو يؤثر على نقاء صورة االحتشاد 
الســــلمي المليوني المعتصم بقوة الحق وحده في وجه سالح 
االحتالل، والمســــتند الحتمال التضحيات، إلى أن يقضى الله 

أمرا كان مفعوال.
هــــذا هو الطريق الــــذي رســــمته انتفاضات الفلســــطينيين 
المفرقــــة في الســــنوات األخيــــرة، وأكــــدت عليــــه انتفاضة 
المقدســــيين في صالة العيد األخيرة، وبما يحفز على تحويله 
إلى خطة جامعة للفلســــطينيين، ال ترهق شعبا عظيما باسال، 
وال تحمله فوق الطاقة في هذه المرحلة، لكنها تنهك االحتالل 
اإلسرائيلي وحده، وتكشف وحشيته أمام العالم كله، وتوقظ 
الشــــعوب النائمة في األقطار العربية، وتساعدها في كشف 
وحصار أنظمــــة التطبيع والخيانــــة، وربط قضاياهــــا الذاتية 
بقضية تحرير فلسطين، وهى القضية المركزية، التي صارت 
غائبة عن جداول ووعي شــــعوبنا، بعد نفيها من جداول أعمال 

الحكام المتحالفين عمليا مع إسرائيل.
 والمطلــــوب ببســــاطة، خلق مركز فوار بالحركة في فلســــطين 
ومن أجل فلســــطين، وقد جعل المقدســــيون مــــن كفاحهم 
مركزا لحركة الشــــعب الفلســــطيني، وجمعوا في نفس واحد 
بين قدسية المسجد العتيق وقدسية فلسطين، وهو اإللهام 
القابل لالمتداد بطول وعرض األراضي المقدســــة، وفي طقس 
قدســــي منتظم، يعيد لفلسطين مكانة القبلة األولى، وينهي 
أوضاع الركود، ويســــري بروحه القدســــية إلى كل بيت عربي، 

وفلسطين وحدها تستطيع أن تفعل وتلهم.

قدسية األقصى وقدسية فلسطين
 بقلم: عبد الحليم قنديل

أنشـــر خريطة إســـرائيل الكبرى عسى أن يطلع 
عليها بعـــض الحكام العـــرب بخاصة محمد بن 
ســـلمان (أبو منشـــار) الذي نصب نفسه مؤرخا 
بوطنهم، واستجاب  الفلســـطينيين  وأنكر حق 
للرواية الصهيونية وصدقها. وأيضا هي رسالة 
إلى المطبعيـــن المعترفين بالكيان الصهيوني 
مـــن قادة فلســـطين واألردن ومصر وغيرهم من 
حـــكام العرب المطبعين هـــؤالء الحكام يظنون 
أن التطبيـــع يحميهم من التمـــدد الصهيوني. 

بالتأكيـــد هـــم ال يعلمون ماذا يدبـــر ألوطانهم 
الصهاينة واالستعمار األمريكي. أو هم يعلمون 
، لكن أوطانهم ال قيمة لها مقابل المحافظة على 

كراسي السلطة.
تمثل الخريطـــة األولى أرض إســـرائيل الكبرى 
والتي تشـــمل الجزء الشـــمالي من شبه الجزيرة 
العربيـــة، وهنـــاك خرائـــط أخرى تضـــم مكة 
والمدينة المنورة. وهي تضم أيضا بالد الشـــام 
وغرب الفرات وشبه جزيرة سيناء والجزء الشرقي 

مـــن نهر النيـــل، وبعض الخرائط تضـــم الدلتا 
المصرية.

أما الخريطة الثانيـــة فتظهر على قطعة العملة 
المعدنية اإلســـرائيلية من فئة عشـــرة أغورات، 
وهـــي مديدة العمر. وكنت قـــد كتبت حول هذا 
الموضوع منذ حوالي أربعين عاما. وظهور خريطة 
أرض إســـرائيل الكبرى على العملة اإلسرائيلية 
يؤكـــد أن الصهاينـــة ما زالوا متمســـكين بهذا 
التطلع، وتبقى مشكلتهم أنه ال يوجد لديهم ما 

يكفي من السكان للتمدد السريع.
 والحـــل أمامهـــم هو تطويـــع الحـــكام العرب 
والشـــعوب العربية لتمارس االحتـــالل بالنيابة 
عن إســـرائيل لمصلحة الصهاينة. هم يعملون 
كما نـــرى اآلن علـــى تحويل العـــرب وباألخص 
الفلســـطينيين إلـــى احتالل بالنيابـــة. وهاتان 
الخريطتان ال تنشـــران ألول مرة، وهناك مصادر 
عالمية مختلفة قامت بنشـــرهما، وخريطة أرض 

إسرائيل الكبرى تظهر في أطلس إسرائيل..

عبد الستار قاسمخريطــة »إسرائيــل« الكبــرى
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القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت شركة كهرباء محافظة القدس 
أنها تلقت يوم االثنين إنذاًرا رســـمًيا 
من شـــركة الكهربـــاء اإلســـرائيلية 
يقضـــي بعزمهـــا قطـــع الكهرباء أو 
المغذية  الخطـــوط  عـــن  تقنينهـــا 
والمزودة للتيار الكهربائي في مناطق 
امتياز الشركة بعد تحديدها، كونها 
تجـــاوزت الحـــد المســـموح لها من 

الديون.
وقـــال رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
كهربـــاء القدس هشـــام العمري في 
بيـــان صحفـــي إن كهربـــاء القدس 
الثاني من شـــركة  تســـلمت اإلنذار 
كهرباء »إســـرائيل« تهدد فيه بقطع 
وتقنين التيار الكهربائي عن الخطوط 
الكهربائي  للتيـــار  المزودة  الكهرباء 

في مناطق االمتياز.
وأضاف أن كهرباء »إسرائيل« أشارت 
في كتابها الموجه إلدارة الشركة إلى 
»أنه بانتهاء المهلة القانونية سيتم 
قطع التيار لســـاعات محـــددة لكافة 
مناطـــق امتياز الشـــركة وفق جدول 

زمني«.

وأوضح أنـــه في حال قامـــت كهرباء 
»إسرائيل« بتقنين التيار الكهربائي 
أو قطعه، فإن ذلك ســـيضر بمصالح 
المشـــتركين وحدوث أضرار ال  كافة 
 كافـــة مناحي 

ّ
تحمد عقباها، وشـــل

المؤسســـات  ســـيما  ال  الحيـــاة، 
ومســـتودعات  والمستشـــفيات، 
والمياه  التعليم  وقطاعـــات  األدوية، 

واالتصاالت وكافة القطاعات الحيوية 
والخدماتية في مناطق االمتياز.

ودعـــا العمـــري الجميع إلـــى تحمل 
مســـؤولياتهم والعمل سوًيا في ظل 

األزمة الراهنة.
الفلســــطينية  الحكومــــة  وناشــــد 
وأجهزتهــــا القضائيــــة واألمنيــــة 
باتخــــاذ خطــــوات فاعلــــة لمالحقة 

الكهربائــــي  التيــــار  ســــارقي 
والمتخلفين عن تسديد فواتيرهم 
فــــي المــــدن والقــــرى والمخيمات 
عبر تطبيق قانــــون العقوبات الذي 
صادق عليه الرئيس محمود عباس 
االقتصادية  الظــــروف  مراعــــاة  مع 
وخاصة  والموظفيــــن  للمواطنيــــن 

موظفي القطاع الحكومي.

بسبب تراكم الديون
كهرباء »إسرائيل« تنذر كهرباء القدس بقطع التيار وتقنينه

رام الله/ االستقالل:
دعا ائتالف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المستهلك 
إلى ضرورة ممارســـة حقوقه االساسية في الســـوق اثناء شرائه 

للحقائب والقرطاسية والمالبس المدرسية.
ودعا بيان لالئتالف إلى التأكد من قيام المتاجر بإشـــهار السعر 
على الحقائب والقرطاســـية الورقية وغير الورقية ونسبة الحسم 
استنادا لقانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 الذي ينص 

على اشهار االسعار وايقاع االجراء القانوني بحق المخالفين.
وأضاف أن المستهلك ليس مضطرا لشـــراء أول حقيبة يراها أو 
قرطاســـية ومطلوب منه جولة في الســـوق حيث تتجاور محالت 
الحقائب والقرطاســـية وتجتمع في مركز واحد ليقارن االســـعار 
خصوصا أن صنف الحقائب ليس واسعًا وليس متعددًا واالحجام 
باتـــت معروفـــة للمرحلة االساســـية االولى وللمرحلـــة الثانوية 
وللجامعـــة، وضمانًا لحقه بحيث ال يقع في أي غبن في االســـعار 

أو الجودة.
ودعا االئتالف اولياء االمور واالمهات الى ضرورة شـــراء الحقائب 
المنتجة فلســـطينيا والحقائب المســـتوردة من قبل مســـتورد 
فلســـطيني معروف، وابدت الجمعيات اعتراضها على تسويق 
حقائب صناعة إسرائيلية على حساب الفلسطينية والمستوردة 

من مستورد فلسطيني.

»حماية المستهلك« 
تدعو للرقابة على أسعار 

الحقائب والقرطاسية

 رام الله/ االستقالل:
قال رئيس الوزراء محمد اشــــتيه،  اإلثنين إن مجلس 
الوزراء ســــيناقش على جدول أعمالــــه، تقديم منحة 
للطلبة الخريجين، الذين لديهم استعداد للسكن في 
مناطــــق وقرى األغوار، والعمل مع أهلها في مشــــاريع 

إنتاجية.
وأضاف اشــــتيه خالل كلمته في مســــتهل جلســــة 
مجلس الوزراء األســــبوعية أمــــس، أن الحكومة بدأت 
بتحضير كامل الملفات المتعلقة بالضرائب مع الجانب 

اإلسرائيلي، خاصة النشاطات المتعلقة بالمناطق »ج« 
من مشاريع وكسارات أو أية نشاطات اقتصادية تقوم 

بها »إسرائيل« في األراضي الفلسطينية كاملة.
وتحدث اشتيه عن نية كوريا الجنوبية توقيع اتفاقية 
تجارة حرة مع إســــرائيل، مشيرا إلى ان وزير الخارجية 
والمغتربين رياض المالكي، خاطب الجهات المختصة 
فــــي كوريا مطالبا إياها بأن ال يشــــمل هذا االتفاق أي 
شكل من اشكال المســــتوطنات وتجارتها والبضائع 

المتعلقة بها.

اشتية: ندرس تقديم منحة للخريجين 
المستعدين للسكن في األغوار والعمل فيها

غزة/ االستقالل:
أطلقـــت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع بلديات 
قطاع غزة االثنين مبادرًة مجتمعية بعنوان »بلدنا 
نظيفة« تشـــمل تشـــجير بعض األماكن وطالء 
واجهـــات المبانـــي، وتوفير مقاعد فـــي األماكن 

العامة، وحمالت نظافة في الشوارع والشواطئ.
ومن المقرر أن تستمر المبادرة ستة أشهر بموازنة 
100 ألف دوالر بتمويل ذاتي من الحكومة في غزة.
وقـــال وكيل الـــوزارة إبراهيم رضـــوان إن الحملة 

تهدف لخلـــق بيئة نظيفـــة، داعًيا مؤسســـات 
المجتمع المدني والمؤسســـات الشبابية لتقديم 
مبـــادرات وعمـــل تطوعـــي للمشـــاركة في هذه 

المبادرة.
وقـــال رئيس بلديـــة غزة يحيى الســـراج: »اليوم 
نشـــارك في إطالق هـــذه المبـــادرة للتأكيد على 
أهميـــة المشـــاركة المجتمعية فـــي غرس قيم 
النظافـــة والحفـــاظ على البيئة؛ لتكـــون النظافة 

أسلوبًا حضاريًا وعنوان تقدم األمم«.

غزة: حملة لطالء واجهات المباني 
وتنظيف الشوارع والشواطئ

االستقالل/ وكاالت:
 إقرار 

ّ
أكد المرصد األورومتوســــطي لحقوق اإلنســــان االثنيــــن أن

الســــلطات الســــعودية جملة من القرارات فــــي اآلونة األخيرة ضد 
العمالة الوافدة ســــاهم في تدهور الحالة اإلنســــانية والمعيشية 
والحقوقيــــة ألولئك العمال األمر الذي يتناقض مع اتفاقية العمل 
الدولية. وسّلط المرصد في تقرير موجز الضوء على أوضاع العمالة 
األجنبية في الســــعودية والظروف اإلنسانية والحياتية المحيطة 
بهم، واالنتهاكات التي يتعرضون لها من أرباب العمل، والسلطات 
الحاكمــــة من خالل القوانيــــن المعمول بها فــــي المملكة العربية 
الســــعودية، والتي تمثل الغطاء الحقيقي النتهاك حقوق العمال 
لديها، خاصــــة العمالة الوافدة والتي تتناقض مع اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنســــان والعهــــد الدولي الخاص بالحقــــوق االقتصادية 
واالجتماعية واتفاقية العمل الدولية التي كفلت الحقوق للعامل.

وذكـــر التقرير الذي حمـــل عنوان »العمالة في الســـعودية بين 
مطرقـــة االنتهـــاكات وســـندان الحاجـــة« أن تلك الممارســـات 
واالنتهـــاكات دفعت عشـــرات اآلالف إلى تـــرك العمل ومغادرة 
المملكة، إذ أظهرت أرقام جهاز االحصاء الســـعودي تراجع أعداد 
العاملين الوافدين في المملكة من 12 مليون خالل عام 2017 إلى 

10 ماليين عامل خالل العام الجاري.
ووفق التقرير فإن القرارات الســــعودية -شملت زيادة قيمة رسوم 
اإلقامة للعامل وأفراد أســــرته، وسياسة الترحيل القسري-ساهمت 
في تدهور الحالة اإلنسانية والمعيشية والحقوقية ألولئك العمال. 

ونبه إلى أن مجموع ما يتقاضاه العامل األجنبي في السعودية خالل 
هذا الوقت أصبح ال يكفي إال سداد رسوم اإلقامة وتوفير الخدمات 
األساسية له وألسرته. ومن خالل شهادات جمعها األورومتوسطي، 
ُحرم عشــــرات العمال المحتجزين مــــن الرعاية الطبية، كما فصلت 
إدارة تلــــك المراكز العائالت عن بعضهــــا، إذ تم فصل العديد من 

األطفال عن أمهاتهم داخل مراكز االحتجاز.
ويوجد في الســـعودية ثالثـــة أنظمة وقوانين أساســـية تنظم 
العمالـــة األجنبية داخل المملكة وهي قانون العمل الســـعودي 
وقانون اإلقامة وقانـــون أمن الحدود وبعض األوامر والمراســـيم 
الملكية التي حددت آليات اســـتقدام العمـــال األجانب وكيفية 

إقامتهم والحقوق والواجبات الملقاة على عاتقهم.

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت دراســـة حديثة أن األلمان يحرصـــون على توفير الوقت 

وليس فقط المال خالل التسوق.
وأشـــارت الدراسة، التي أجرتها شـــركة "نيلسن" ألبحاث السوق 
ونشـــرتها اإلثنين، أن العروض الخاصة علـــى المنتجات مهمة 
بالنســـبة لــــ 67% من األلمـــان، بينما يهتم 59% مـــن األلمان 
بالتسوق حيثما يمكن إتمام هذه العملية في أسرع وقت ممكن.

وذكر نحو 25% من األلمان أنه من المهم بالنســـبة لهم أن يوفر 
المتجر خبراء لتقديم النصح للعمالء عند شـــراء الجبن والنقانق 

وغيرها من المنتجات.
وقال فرانك كوفر الخبير لدى "نيلســـن": "يجب أن يكون التسوق 
عمليا" وبحســـب البيانات، ذهبت األســـر األلمانية للتسوق في 
المتوســـط خالل العام الماضـــي نحو 193 مـــرة، وأنفقت خالل 
ذلك في كل مرة نحو 20 يورو في المتوســـط. وللمقارنة، بلغ عدد 
مرات التســـوق لألسرة الواحدة عام 2017 في المتوسط 196 مرة 

بمتوسط نفقات 19.40 يورو في المرة الواحدة.
وتســـتند دراسة "نيلسن كونسيومر 2019" إلى بيانات دراسات 

سابقة لنيلسن تشمل نحو 20 ألف أسرة ألمانية.

األلمان يسعون إلى 
توفير الوقت والمال 

خالل التسوق

»األورومتوسطي«: قوانين العمل بالسعودية تسحق العمالة الوافدة

االستقالل/ وكاالت:
تراجعت صـــادرات اليابان إلى الخارج خـــالل يوليو/ تموز 
الماضي، للشهر الثامن على التوالي، وسط تخوفات من أثر 

الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين.
وتعتبر اليابان واحدة من األسواق الرئيسة المصدرة للمواد 
الخـــام إلى الســـوق الصينية، إذ تعانـــي األخيرة من حرب 
تجارية مع واشـــنطن منذ يونيو/ حزيران 2018، أثرت على 

عملياتها.
وأوردت بيانـــات لوزارة المالية اليابانية، اإلثنين، أن تراجعا 
طرأ على الصادرات بنســـبة 1.6 % على أساس سنوي في 
يوليـــو الماضي، فيما تراجعت الـــواردات 1.2 بالمئة خالل 

نفس الفترة.
ونتيجة تراجع الصادرات، بلـــغ العجز التجاري الياباني مع 
الخـــارج في يوليو/ تمـــوز الماضي، نحـــو 249.6 مليار ين 

(2.35 مليار دوالر).
وتراجعـــت صادرات اليابان إلى الصين، الشـــهر الماضي، 
بنســـبة 9.3 % بينما ارتفعت وارداتها من الصين بنسبة 

 .% 2.8
في المقابل، نمت صادرات اليابان إلى الواليات المتحدة في 
يوليو بنسبة 8.4 %، بينما ارتفعت الواردات منها بنسبة 

.% 3.5

للشهر الـ8 على التوالي.. تراجع صادرات اليابان في يوليو
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أعلن أنا المواطن/ سعدى سعيد مصطفي شعبان...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
976664243 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ زياد عماد علي غبون...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   406069187

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ اسراء عادل عطيه البلعاوي).
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
803168939  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلـــن أنـــا المواطنـــة وئام محمد يوســـف وافـــي   عن 
فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم  
803525567  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ جميل عماد جميل الحسني...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802745711

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسام رياض محمود جودة...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
8028227911 فعلـــى مـــن يجدها رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  الفت خضر عطيه ابو سنيمه
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803290691

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد علي أحمد عابدين.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   919206789

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ابراهيم عبد اللطيف محمود احمد...... 
/. عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   801330523

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/فاطمة اســـماعيل صالح الششنية...... 
/. عـــن فقد بطاقـــة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل 
403607963  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
ُيصـــدر  أن  الســـودانيون  يترقـــب 
العســـكري عبد  المجلـــس  رئيـــس 
البرهان مرسوما يقضي بحل  الفتاح 
المجلس  تشـــكيل  وإعالن  المجلس 
الســـيادي، ومن المتوقـــع أن ُيعلن 
الحقا عن التشكيل الكامل للمجلس 
الذي سيحكم الســـودان في الفترة 
االنتقاليـــة التـــي تســـتمر ثـــالث 
سنوات، وتنتهي بإجراء االنتخابات.

العسكري  المجلس  حســـم  وينتظر 
ألسماء مرشـــحيه للمجلس السيادي 
ومـــن بينهم محمد حمدان حميدتي 

وياسر العطا.
من جهتها، أعلنت قوى إعالن الحرية 
والتغييـــر الســـودانية، مرشـــحيها 
المجلـــس  لعضويـــة  الخمســـة 
الســـيادي، ونقلت وكالة رويترز عن 
مصدر في قـــوى الحرية والتغيير أن 
االختيـــار وقع على كل من عائشـــة 
موســـى وصديق تاور ومحمد الفكي 
وسليمان حسن شـــيخ إدريس وطه 
عثمـــان إســـحاق، ليكونـــوا األعضاء 
المدنييـــن فـــي مجلس الســـيادة، 

والذيـــن أدووا اليمين أمـــام رئيس 
القضاء اإلثنين.

وأفادت مصـــادر للجزيـــرة بأن قوى 
والتغييـــر تدعم ترشـــيح  الحريـــة 
شـــخصية مســـيحية لتولي المقعد 
الحادي عشـــر من المجلس، إذ ينص 
اتفـــاق تقاســـم الســـلطة الموقـــع 
الســـبت بيـــن المجلس العســـكري 
االنتقالـــي وقوى الحريـــة والتغيير 
على أن يتكون مجلس الســـيادة من 

خمســـة أعضاء مدنيين، ومثلهم من 
العسكريين، على أن يختار الجانبان 

العضو الحادي عشر.
الســـلطة،  تقاســـم  التفـــاق  ووفقـــا 
ســـيعين المجلس الســـيادي رئيس 
الـــوزراء الجديد بناء على ترشـــيح من 
قوى الحريـــة والتغيير، والتي اختارت 
الخبير االقتصـــادي عبد الله حمدوك 
ليشكل الحكومة السودانية المرتقبة.

كما يتضمن االتفاق أيضا تشـــكيل 

مجلس تشـــريعي من ثالثمئة عضو 
يعمل أثناء الفترة االنتقالية.

وتقضـــي المواعيد المتفـــق عليها 
بيـــن المجلـــس العســـكري وقـــوى 
الحرية والتغيير بأن يشـــكل رئيس 
الـــوزراء حكومته في مـــدة ال تتجاوز 
الواحد، وسيعقد  األســـبوع  ســـقف 
أول اجتماع رســـمي بيـــن المجلس 
السيادي والمجلس الوزاري في األول 

من سبتمبر/أيلول المقبل.

السودان: ترقب لحل الخجلم العسكري وتشكيل السيادي

االستقالل/ وكاالت:
قضت محكمة مصرية، االثنين، في حكم أولي بإعدام 
6 متهمين أدينوا بتأســــيس خلية مســــلحة، وقتل 3 
أشخاص، غربي القاهرة في الفترة ما بين عامي 2013، 

و2015، وفق مصدرين أحدهما رسمي.
وأفــــادت وكالة األنبــــاء الرســــمية المصرية، أن 
»محكمــــة جنايات القاهرة، قضــــت بإجماع اآلراء 
وعقــــب اســــتطالع رأي مفتي الديــــار المصرية 
بإعدام 6 متهمين في القضية المعروفة إعالميا 
بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة«، كما قضت 

بالسجن المؤبد بحق 41 متهما«.
وقضــــت المحكمة ذاتهــــا بالســــجن 15 عاما بحق 7 
متهميــــن، والحبــــس 3 ســــنوات لمتهــــم، و انقضاء 
الدعــــوى الجنائية لمتهم لوفاته، وبــــراءة 14 آخرين 

لعدم كفاية األدلة ضدهم.
ويواجه المتهمــــون اتهامات ينفونها بـ »تأســــيس 
خلية إرهابية على خالف القانون، تهدف إلى االعتداء 
على مؤسســــات الدولــــة، وقتل 3 أشــــخاص بينهما 
شــــرطي، واإلخالل بالنظام العام، وحيازة أسلحة نارية 

وذخائر ومفرقعات«. 

ووفــــق القانون المصري، يعد هــــذا الحكم أولي قابل 
للطعن عليه أمام محكمــــة النقض، للمتهمين درجة 
تقــــاٍض واحدة أمــــام محكمة النقــــض (أعلى محكمة 
طعــــون في البــــالد) بعد مــــرور 60 يومًا علــــى النطق 
بالحكــــم في القضيــــة، وإذا قبلــــت النقض تتصدى 
لموضــــوع القضية . ومنذ 7 مارس / آذار 2015، وحتى 
20 فبراير / شــــباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما 
باإلعــــدام دون إعالن مســــبق للتنفيذ، فيمــــا ينتظر 
عشــــرات آخرون تنفيذ العقوبــــة ذاتها بعدما صدرت 
بحقهم أحكام نهائية باإلعدام في عدد من القضايا. 

مصر: حكم أولي بإعدام 6 مدانين بتأسيم خلية مسلحة

االستقالل/ األناضول:
أعلن المتحدث باســـم وزارة الخارجيـــة اإليرانية عباس 
موســـوي، اإلثنين، أن بالده تخطط لبدء المرحلة الثالثة 

من خطة تقليص التزاماتها باالتفاق النووي.
وقال موســـوي في مؤتمـــر صحفي بطهـــران: »المرحلة 
الثالثـــة يجري التخطيط لها، بما يتناســـب مع الظروف 
التي تواجـــه إيران وبقية الـــدول الموقعة على االتفاق 

النووي«، حسبما نقلت وكالة أنباء »فارس« شبه رسمية.
وأضاف: »يبذل الرئيس الفرنســـي (إيمانويل) ماكرون 
جهوًدا من أجل الحفـــاظ على االتفاق، وقد دعمته بقية 

الدول األوروبية«.
وتابـــع: »نتطلـــع إلى رؤية ما ســـتحققه هـــذه الجهود 
الدبلوماسية في هذه المدة القصيرة التي يتعين فيها 
بدء المرحلـــة الثالثة، ومن ثم ســـيقرر المجلس األعلى 
لمراقبة االتفـــاق النووي، اتخاذ أو عـــدم اتخاذ المرحلة 

الثالثة من قبل إيران«.
ولم يوضح موســـوى ما هي طبيعـــة وتفاصيل المرحلة 

الثالثة المشار إليها.
ويأتي تلويح طهـــران بالمرحلة الثالثـــة عقب إعالنها، 
فـــي مرحلة أولـــى، تقليـــص التزاماتها بشـــأن االتفاق 

النووي المبرم مـــع القوى العالمية عـــام 2015، قبل أن 
ترفع مســـتوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يحظره 

االتفاق، ما أثار تنديدا دوليا واسعا.
وتطالب طهران األطراف األوروبية الموقعة على االتفاق 
بالتحـــرك لحمايته من العقوبـــات األمريكية، وذلك منذ 

انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018.
وبانسحابها، قررت واشـــنطن فرض عقوبات اقتصادية 
على إيران وشـــركات أجنبية لها صالت مـــع طهران، ما 
دفع بعض الشركات وخصوصا األوروبية إلى التخلي عن 

استثماراتها هناك.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن الجيش الصومالي، االثنين، مقتل 20 مســـلًحا من حركة الشـــباب خالل 

اشتباكات بين الجانبين.
وذكـــرت وكالة األنباء الصومالية (صونا) أن االشـــتباكات وقعت بعد محاولة 
مســـلحين االقتراب من قاعدة عسكرية للقوات المســـلحة في بريري بإقليم 

شبيلي السفلى غرب العاصمة مقديشو.
وقال قائـــد القوات البرية للجيـــش الوطني، العميد أذوا يوســـف راغي، إن 

القوات الصومالية "تمكنت في صدام مسلح من تصفية 20 إرهابيا".
وأضاف أن الجيش أطلق عملية لتحرير اإلقليم بأكمله من حركة الشباب.

من جانبها، أعلنت الحركة، عبر "إذاعة األندلس" التابعة لها، مسؤوليتها عن 
الهجوم الذي وقع يوم األحد، وزعمت أنه أسفر عن سقوط عدد من القتلى من 

الجنود الصوماليين، دون تحديد عددهم.
وحركة الشـــباب هي حركة أصولية مسلحة تسعى إلقامة دولة إسالمية في 
الصومال، وتشـــن بصورة متكـــررة هجمات ضد المقـــار الحكومية والفنادق 
والمطاعم في الدولة التي تعاني وضعا أمنيا هشا في منطقة القرن األفريقي.

الجيش الصومالي: مقتل 20 من حركة 
الشباب في اشتباكات بين الجانبين

إيران تخطط لبدء الخرحلة الثالثة من خطة خفض التزامها بـ »النووي«

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، االثنين، بدء تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون 
موافقة ولي األمر، إضافة إلى تمكين المتزوجين والمبتعثين والموظفين المشـــاركين 

في مهام رسمية في الخارج من السفر دون حاجة لموافقة ولي األمر.
وقالت المديرية العامة للجوازات الســـعودية ، في بيان أمس، إن »كل من تجاوز ســـن 

الـ21 عاما، من الرجال والنساء يحق له السفر دون موافقة ولي األمر«.
واشـــارت إلى أنه يحتاج لموافقة ولي األمر (ســـواء األب أو األم أو األخ أو المذكورون في 

صك الورثة) كل من هم دون سن الـ21 عاما، ويمكنهم التفويض عبر خدمة »أبشر«.
و قرار السماح للنساء باستخراج جوازات سفر ومغادرة البالد دون اشتراط موافقة أولياء 

أمورهن الرجال، أحد أهم بنود الوالية المثيرة للجدل في السعودية.

االستقالل/ وكاالت:
أقر الرئيس الســـوداني المعزول عمر البشـــير(75 عاما)، بتلقي 90 مليون دوالر نقدا من ولي 
العهد الســـعودي، بحســـب ما قال محقق خالل جلسة محاكمته في الخرطوم، اإلثنين. وقال 
الفريق شرطة أحمد علي في بدء جلسات محاكمة البشير بتهمة الفساد، إن الرئيس السابق 
أبلغه إن األموال »قام بتسليمها عدد من الموفدين من محمد بن سلمان«. ووصل البشير إلى 

مقر محاكمته في العاصمة الخرطوم، االثنين، حيث يواجه اتهامات بالفساد.

السعودية تبدأ بتخكين الخرأة 
من السفر دون موافقة ولي األمر

البشير يعترف بتلقيه 90 
مليون دوالر من السعودية
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الضفة الغربية/ االستقالل:
نجح نادي سلوان أحد أندية دوري االحتراف الجزئي 
في المحافظـــات الشـــمالية، التعاقد مـــع الالعب 
أمجد أبو شـــقير، لمدة موســـم رياضـــي للدفاع عن 
ألوان الفريق في الموسم الجديد، والصعود لدوري 

المحترفين.
وسبق لالعب أبو شقير أن لعب مع نادي مركز شباب 
األمعـــري بـــدوري المحترفين، قبـــل أن ينتقل في 

االنتقاالت الشتوية إلى العيسوية.
وساهم أبو شـــقير بدور كبير في نتائج العيسوية 
بالموسم الماضي، حيث سجل 5 أهداف وتمكن من 
صناعـــة 6 أهداف، وكان الفريق قريب من الصعود 
للمحترفين، لـــوال التراجع اداء الفريـــق في األمتار 

األخيرة.
ويعتبـــر أبو شـــقير إضافـــة قوية لنادي ســـلوان 
حيث يتميز بالمهـــارة العالية والحس التهديفي 

والمراوغة وازعاج الخصوم بشكل كبير.

غزة/ االستقالل:
أكـــد ترجي واد النيـــص أنه تمكن من الحصول علـــى تصريح خاص 
بسعيد السباخي العب فريق شباب رفح لمغادرة  قطاع غزة وااللتحاق 
بصفوف فريقـــه الجديد بعد االتفاق معه على ارتداء قميص الفريق 

من جديد.
وكان وادي النيص أعلن تعاقده مع الســـباخي واســـتعارة محمد أبو 
عرمانة من شباب رفح، حيث تقدم وادي النيص بطلب إصدار تصريح 
دخولهما للضفة الغربية حيث سمحت ســـلطات االحتالل للسباخي 

فيما الزال أبو عرمانه في انتظار استصدار تصريحه.
ويتطلـــع وادي النيـــص لتعويض رحيل أشـــرف نعمان عن صفوف 
الفريق، حيث يعد الســـباخي أحد أبرز نجوم وادي النبص خالل الفترة 

الي تواجد بها بالضفة الغربية.
ومـــن المقرر أن يتلقى وادي النيص الرد على تصريح أبو عرمانة مطلع 

األسبوع القادم.

واديحالنيصحيستخرجح
تصريحًاحللسباخيح

لدخولحالضفة

ناديحسلوانحيتعاقدح
معحأبوحشقير

االستقالل/ وكاالت:
أعلن نادي بايرن ميونخ األلماني، تعاقده مع البرازيلي 
فيليب كوتينيو من برشــــلونة اإلسباني لمدة موسم 

واحد على سبيل اإلعارة.
وأصدر النــــادي البافــــاري، بياًنا رســــمًيا، يؤكد خالله 
توقيع الدولي البرازيلي على عقود انتقاله للفريق، بعد 

اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، أمس األحد.
وكان برشــــلونة قد أصدر بياًنا عبر موقعه اإللكتروني، 
كشف خالله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح 
أن تكلفة اإلعارة بلغت 8.5 ماليين يورو، كما سيتحمل 

البايرن راتب الالعب بالكامل.
وأشــــار البارســــا في بيانه إلى إمكانية تفعيل بايرن 
ميونخ، بند خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 

120 مليون يورو.
ومــــن المقرر أن يرتــــدي الالعب، صاحب الـــــ 27 عاًما، 
القميص رقم 10 مع الفريق البافاري، حيث ظهر أثناء 
توقيــــع العقود حاماًل قميصه المفضــــل، الذي ارتداه 

سابًقا مع ليفربول اإلنجليزي.
وفــــور توقيع العقد، تحــــدث كوتينيــــو لموقع بايرن 
اإللكتروني، قائاًل »بالنســــبة لي، هــــذا االنتقال يمثل 

تحدًيا جديًدا بالنسبة لي مع فريق من أفضل األندية 
في أوروبا«.

وأضاف »أتطلع بشدة لبدء هذا التحدي مع بايرن، فأنا 

لدي طموحات هائلة وأثق فــــي تحقيقها مع الفريق 
وزمالئي الجدد«.

من جانبــــه، قــــال كارل هاينــــز رومينيجــــه الرئيس 
التنفيــــذي للنادي »كنا نعمل على جلب كوتينيو منذ 

فترة، ونحن سعداء للغاية بإتمام هذه الصفقة«.
ووجــــه رومينيجه شــــكره لمســــؤولي برشــــلونة على 
موافقتهم، كما أبدى إعجابه بقدرات الدولي البرازيلي 

ومهاراته.
وأوضح حســــن صالــــح حميديتش المديــــر الرياضي 
للنادي البافاري، أن كوتينيو كان شديد الوضوح خالل 
المفاوضات التي دارت في برشلونة، بإبداء رغبته في 

االنتقال لبايرن.
واختتم: »إنه العب من الطراز العالمي ويمتلك قدرات 
عظيمة تمكنه من اللعب في أكثر من مركز في الخط 
األمامي، لذا فإن قائمة البايرن حظيت بجودة إضافية، 
نظًرا لقدرة فيليب على مساعدتنا في تحقيق أهدافنا 

وطموحاتنا هذا الموسم«.

بايــرنحميونــخحيتعاقــدحمــعحكوتينيــو

االستقالل/ وكاالت:
أكد األلماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي 
بأن نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يرحل عن صفوف النادي الباريسي، 

إال إذا تعاقدت اإلدارة مع العب بديل.
نيمار منـــذ بداية الميركاتو الصيفي وهـــو يفكر فقط في كيفية 
الرحيل عن باريس سان جيرمان، خاصًة بعد اهتمام فريق برشلونة 
اإلســـباني باســـتعادته من جديد، باإلضافة الهتمـــام ريال مدريد 

بالتعاقد معه.
النجم البرازيلي لم يشارك حتى اآلن مع باريس سان جيرمان في مبارياته 
بمســـابقة الدوري الفرنسي، وغاب مســـاء أمس عن لقاء باريس أمام رين 

الذي شهد سقوط الفريق الباريسي بهدفين مقابل هدف.
وتحدث توماس توخيل حسب شبكة “فوكس سبورتس” قائاًل “نيمار لن 
يرحل عن باريس ســـان جيرمان، إال إذا تعاقدنا مع العب بديل له”. وأضاف 

“األمر واضح، إذا استمر نيمار، سيكون لدينا العبًا يساعدنا على الفوز”.
وتابع “أقول دائمًا نفس الشـــيء، الميركاتو الحالي أمامه أكثر من عشرة 

أيام أخرى، وأنت تعتقد بأنه سيتم حسم أمر نيمار غدًا أو بعد غد؟”.

االستقالل/ وكاالت:
يرى تقرير صحفي، أن الفرنسي كيليان مبابي استقر على الرحيل 
عـــن صفوف ناديه باريس ســـان جيرمان، خالل فتـــرة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة »لو باريزيان« أن كيليان مبابي اختار حمل قميص 

ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.
ولفتت الصحيفة أن مبابي يريد قبل انتقاله المتوقع إلى الريال، أن 
يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مضيفة أن النجم الفرنســـي الشاب 
يدرك صعوبـــة المهمة لكنه واثق من قدرته على رفع الكأس ذات 

األذنين.
ونوهت أن طموحـــات مبابي، ال تتوقف عنـــد تحقيق كل األلقاب 
الممكنـــة مع باريس ســـان جيرمان، بل أن الهداف الشـــاب ينوي 
التتويج مع المنتخب الفرنســـي بلقب اليورو في الصيف المقبل. 
ويعتقد مبابي أن تتويجه بكل األلقاب الممكنة ســـواء مع باريس 
سان جيرمان أو المنتخب الفرنسي، سيرفع من حظوظه بشكل كبير 

في تحقيق حلمه بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية.

مبابيحيخططح
لخلعحقميصح
سانحجيرمان

توخيل:حنيمارحلنح
يرحلحعنحباريسحإالح

فيححالةحواحدة
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فلسطين تنضم إلى التحالف 
الدولي للمناخ والهواء النقي

بلدية خانيونس 
تشرع بتنفيذ 

شبكة صرف صحي 
في السطر الغربي

إلغاء عقد مؤتمر للسفارة األمريكية برام الله بضغط القوى الوطنية

تمديد رئاسة الفرا لجامعة األزهر

 دمية عمالقة على مدخل مقر 
جيش االحتالل بـ »تل أبيب«

رام الله/ االستقالل:
أعلنت ســــلطة جــــودة البيئــــة عن انضمــــام دولة 
فلسطين إلى عمل التحالف الدولي "المناخ والهواء 
النقــــي"، تحت مظلة األمم المتحدة للبيئة ومنظمة 
الصحــــة العالميــــة والبنك الدولــــي، لدعم أهداف 

التنمية المستدامة وأجندة 2030.
وأوضحــــت "البيئة" فــــي بيان لها أمــــس االثنين، 
أنها انضمت كذلك إلى الحملــــة العالمية التابعة 
 BreatheLife للتحالف " تنفس الحياة " وشــــبكة
بهدف تعزيز االلتزام برفع مســــتوى جودة الهواء 

إلى مستويات آمنة.
وأعربت رئيســــة ســــلطة البيئة عدالة األتيرة، في 
رســــالة وجهتها إلى المبعوث الخاص لقمة العمل 
المناخــــي لألميــــن العــــام لألمم المتحــــدة لويس 
الفونســــو دي ألبا، على دعم دولة فلســــطين لعمل 
التحالف المعني بالدوافع االجتماعية والسياسية 
لحفــــز العمل بشــــأن تغير المنــــاخ وخصوصا في 
مجال الصحة. وأشــــارت األتيرة في رسالتها إلى أن 

فلسطين ملتزمة بتحقيق معدالت مأمولة من جودة 
الهواء، ومواءمة السياســــات الوطنية بشأن تغير 
المناخ وتلوث الهواء بحلول عام 2030 قدر اإلمكان 
على الرغم من وقوعها تحت االحتالل اإلســــرائيلي 
وســــيطرته على األرض ومواردهــــا الطبيعية االمر 
الذي يعيــــق عملية التنمية المســــتدامة وحماية 

البيئة وتغير المناخ.
وأكدت أنه على الرغم من انبعاثات دولة فلسطين 
مــــن غازات الدفيئة محدودة جــــدا والتي ال تتجاوز 
0.01 % مــــن إجمالي انبعاثــــات العالم، وقد قمنا 
بإعــــداد الخطط واالســــتراتيجيات الوطنية الالزمة 
لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتكيف مع 

اآلثار السلبية لتغير المناخ.
وأضافــــت األتيرة أنه في إطــــار دعم عمل التحالف 
فإن دولة فلســــطين ستحرص على االلتزام بتنفيذ 
سياســــات بشــــأن جودة الهــــواء وتغيــــر المناخ 
لبلــــوغ القيم التي تحددهــــا المنظمة في مبادئها 

التوجيهية بشأن جودة الهواء المحيط.

خانيونس/ االستقالل:
شـــرعت بلدية خانيونس جنوب قطـــاع غزة االثنين، 
بالتعاون مع مؤسســـة »أنيرا« بتنفيذ شـــبكة صرف 
صحي في حي الســـطر الغربي الواقع شمال المدينة 
بتكلفة (45) ألف دوالر، ويخدم قرابة (2000) نسمة.

وأوضح مهندس مشـــاريع الصرف الصحي بالبلدية 
محـمد أبو شـــعر، أهمية المشـــروع الجـــاري تنفيذه 
والمتوقـــع من خاللـــه القضاء على المـــكاره الصحية 
الناتجـــة عن طفـــح الحفر االمتصاصيـــة، حيث يتم 
تنفيـــذ شـــبكة صـــرف صحـــي وفـــق المواصفات 
والمقاييـــس المعمـــول بها للمســـاعدة في تطوير 

خدمات الصرف الصحي في الحي المذكور.
وأوضح أبو شعر أن المشروع يشمل تمديد خط صرف 
صحي بالســـتيك »UPVC« بطـــول (300) متر وقطر 
(250) ملـــم، وكذلك خط آخر بطول (550) مترًا وقطر 
(200) ملـــم، مع توريد وتركيب المناهل الرئيســـية 
والوصالت المنزلية الخاصة بالمواطنين، حيث سيتم 

االنتهاء من المشروع خالل شهر من بدء التنفيذ.
وشكرت بلدية خان يونس مؤسسة أنيرا على دعمها 
المســـتمر لتطوير قطـــاع المياه والصـــرف الصحي 
معربة عن أملهـــا أن تحظى الفتـــرة المقبلة بتنفيذ 
مشـــاريع حيوية تســـاهم في التخفيف من معاناة 

السكان.

رام الله/ االستقالل:
أعلن منســـق القـــوى الوطنية فـــي رام اللـــه والبيرة عصام 
بكـــر أمـــس االثنين أن جهـــود القوى الوطنيـــة أثمرت عن 
إلغـــاء المؤتمر الذي دعت إليه الســـفارة األمريكية بالقدس 
المحتلـــة، والـــذي كان من المقرر عقده في 21 من الشـــهر 

الجاري، بمدينة رام الله.
وأضاف أن إدارة إحدى الفنادق في رام الله أبلغت الســـفارة 
األمريكية اعتذارها عن اســـتضافة المؤتمر، الذي جاء تحت 

عنوان »مناقشة وضع الشـــباب في األراضي الفلسطينية«، 
كونه يهدف إلى تخريب النسيج الوطني الفلسطيني.

وكانـــت القوى الوطنية واالســـالمية في محافظـــة رام الله 
والبيرة أكدت في بيان صحفي األحد، عزمها إفشال المؤتمر 
الذي دعت إليه الســـفارة األمريكية، كون هذه الدعوة تحمل 
فـــي طياتها مالمح جديدة لدور أمريكي يشـــتد ضراوة في 

محاولة لكسر ارادة الشعب الفلسطيني.
وأضافـــت أن »هذا يؤكـــد تصميـــم اإلدارة األمريكية على 

تعميق معاداة الشعب الفلسطيني ضمن شراكتها الكاملة 
لالحتالل في إرهابه وجرائمه بحق شـــعبنا، ومحاولة لفرض 
ا فًظا لكل القيم 

ً
األمـــر الواقع ضمن »صفقة القرن«، وتجـــاوز

والمعاير والعالقات الدولية«.
ووصفت القـــوى الدعـــوة األمريكيـــة »بالوقحـــة والمثيرة 
لالشـــمئزاز«، محذرة أي جهة أو مؤسســـة أو شخصية تحت 
طائلة المســـؤولية الوطنية، خاصة في الوقت الذي تتعرض 
فيه القضيـــة الوطنية للتصفية، من المشـــاركة باي صفة 

كانت وتحت أية مسميات.
وأشـــارت إلى اتخاذها خطوات تتضمن العمـــل على إجراء 
اتصاالت مع إدارة الفندق نفســـه لمنع إقامة النشـــاط فيه، 
وتنظيم فعالية شـــعبية حاشـــدة أمام الفنـــدق لمنع هذا 

النشاط بكل السبل المتاحة.
وشددت على أن الواليات المتحدة لن تنجح في ثني الشعب 
الفلســـطيني من مواصلة كفاحه الوطني المشروع لتحقيق 

أهدافه في الحرية وتقرير المصير واالستقالل الوطني.

غزة/ االستقالل:
أعلن الدكتور مازن حمادة نائب رئيس جامعة االزهر للشؤون 
االداريـــة، اإلثنين، أن مجلس أمناء الجامعة قرر تمديد الفترة 
الرئاسية للدكتور عبد الخالق الفرا لمدة ثالثة أعوام إضافية.

وقـــال حمادة »تم طـــرح الموضوع على مجلـــس أمناء جامعة 

االزهـــر، وقـــرر التمديد للدكتـــور عبد الخالق الفـــرا كرئيس 
للجامعة، لمدة ثالثة أعوام«. وبين أن قرار التمديد، جاء حسب 
النظـــام الجديد المعمول به من قبـــل وزارة التربية والتعليم 
العالي، موضحا ان النظام القديم، حدد فترة الرئاسة للجامعة 

بثمانية أعوام، أما في النظام الجديد، فال توجد مدة محددة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
وضع إسرائيليون محتجون على تردي الوضع األمني في 
غالف غـــزة دمية عمالقة على مدخـــل وزارة الجيش في 
»تل أبيب«، تعبيرًا عن ســـخريتهم من عجز الجيش في 

معالجة المشاكل األمنية التي يواجهها الغالف.
ووفقًا لوســـائل إعالمية عبرية االثنين، فقد وضع نشطاء 

محتجون من غالف غزة و«تجمع العائالت الثكلى« دمية 
على شـــكل ديك كبير ونصبوها أمام مقر وزارة الجيش 

وهي بطول 10 أمتار.
يأتي ذلـــك ردًا علـــى تصريحات نســـبت لمســـئولين 
إســـرائيليين قالوا فيها بأنهم غير معنيين بالتصعيد 

العسكري على جبهة غزة في هذا التوقيت.

للسخرية من عجز الجيش

تتمة/ 114 م�ستوطنًا يقتحمون .. 

فقد جّدد عشـــرات المســـتوطنين، اقتحاماتهم للمسجد 
األقصـــى، االثنيـــن، بمدينة القدس، بحراســـة شـــرطية 

إسرائيلية.
وقال فراس الدبس، مســـؤول اإلعالم فـــي دائرة األوقاف 
اإلســـالمية بالقدس، إن "114 متطرفا اقتحموا المســـجد 

األقصى اليوم بحراسة الشرطة اإلسرائيلية".
وتســـمح الشـــرطة اإلســـرائيلية باالقتحامات جميع أيام 

األسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.
وتتـــم االقتحامـــات من خالل بـــاب المغاربة، فـــي الجدار 

الغربي للمسجد.
 2003 العـــام  منـــذ  اإلســـرائيلية  الشـــرطة  وتســـمح 

للمستوطنين باقتحام المسجد من خالل باب المغاربة.
وتطالب دائرة األوقاف اإلســـالمية في القـــدس، التابعة 
لـــألردن، والمســـؤولة عن إدارة شـــؤون المســـجد، بوقف 
االقتحامات ولكن الشـــرطة اإلسرائيلية لم تستجب لهذا 

الطلب.

اعتقاالت بالضفة والقدس
من جهة ثانية، اعتقلت قوات االحتالل اإلســـرائيلي، فجر 
أمس، 26 مواطًنا فلســـطينًيا؛ بينهم أسرى محررون، عقب 
دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق 

متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأفـــاد بيـــان لجيـــش االحتالل، بـــأن قواتـــه اعتقلت 23 
فلســـطينًيا "مطلوًبـــا" في مناطـــق مختلفة فـــي الضفة 
الغربية؛ بزعم ممارســـة أنشـــطة تتعّلـــق بالمقاومة ضد 

الجنود والمستوطنين.
وزعم بيـــان الجيش العثور على ســـالح من نـــوع "كارلو" 
ومسدســـين وذخيرة في بلدتـــي الســـموع ودورا جنوب 

الخليل، خالل تفتيش منازل الفلسطينيين.
وأشـــار إلى أن جنـــود االحتالل عثروا على أســـلحة بدائية 
الصنع خالل عمليات تفتيش في منازل الفلسطينيين في 

بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.
وقد تركزت االعتقاالت اإلســـرائيلية في محافظة رام الله 
والبيرة، حيث طالت 16 مواطًنا فلسطينًيا من قرى وبلدات 

وأحياء تابعة للمدينتين.
وأعادت قوات االحتالل اعتقال األســـيرين المحررين؛ براء 
القاضي من حي "الجنان" في مدينة البيرة، عوض أبو عين 

من رام الله.
وطالت االعتقاالت اإلسرائيلية األسيرين المحررين؛ همام 
منير الريماوي، ويعقوب ثلجي الريماوي، من بلدة بيت ريما 

شمال غربي رام الله.
وذكـــرت مصادر محلية أن االعتقـــاالت كانت كالتالي؛ 16 
فلسطينًيا من رام الله والبيرة (2 من المزرعة الغربية، 1 من 
البيرة، 1 رام الله المدينة، 2 بيت ريما، 5 ســـلواد، 1 في كل 

من: شقبا وسنجل وكفر مالك والمغير وجفنا).
كما اعتقلت قوات االحتالل شـــابين خالل اقتحامها قرية 
أوصرين جنوب شـــرقي نابلس، ومواطًنا من وادي الحمام 
في دورا جنوب غربي الخليل، وآخر من بيت تعمر شـــرقي 

بيت لحم.
وفي القدس، اختطفت قوة إسرائيلية خاصة خالل الليل، 

3 شبان من بلدة العيزرية شرق المدينة المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأن عناصر القوة الخاصة (المستعربين)، 
اختطفوا بمركبتين مدنيتين، الطفل شوكت خضر الشيخ 
(16 عاًمـــا)، وأمير ششـــتاوي، ومحمود عريقـــات، بعد أن 

دهموا ساحة الشهيد ياسر عرفات وسط العيزرية.

دعوة لالشتباك
وفي ســـياق آخر، دعت الهيئة الوطنية العليا لمســـيرات 
العودة وكســـر الحصار، االثنين، إلى اعتبـــار يوم الجمعة 
المقبـــل "يوم اشـــتباك مفتـــوح" مع االحتـــالل وتكثيف 

النشاطات الكفاحية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، عقب اجتماعها 

الدوري الذي عقد في مخيم ملكة شرق مدينة غزة. وأكدت 
فيه على االســـتمرار في مســـيرات العودة وكسر الحصار 
بطابعها الســـلمي والشعبي، في ظل اســـتمرار محاوالت 

االحتالل لتقسيم المسجد األقصى زمانًيأ ومكانًيا.
وأكـــد خالـــد البطش رئيـــس اللجنة خـــالل المؤتمر، على 
استمرار المقاومة في وجه االحتالل النتزاع حقوق الشعب 
الفلسطيني والتصدي للغطرسة اإلسرائيلية في القدس 
والضفة، موجًها التحية للشـــهداء فـــي القدس والخليل 

وبيت لحم وغزة ودير البلح وخانيونس.
ووجـــه التحية ألهـــل القـــدس الذين وصفتهـــم بأنهم 
"درع وســـيف قضيتنا وحراس ثورتنا ومقدساتنا وتحية 
للمعتقلين البواســـل خلف القضبـــان والذين يواجهون 
بإرادتهـــم وامعائهم الخاوية التـــي ال تلين كافة صنوف 

الفاشية الصهيونية". كما قال.
كما وجـــه التحية ألهـــل الداخل المحتـــل، ولالجئين في 
الشـــتات وخاصًة فـــي لبنـــان الذين يناضلـــون من أجل 

كرامتهم وحقهم في الحياة.
وقال "علـــى العدو المجرم أن يعي جيًدا أن هذا الشـــعب 
ال يرفـــع الراية البيضـــاء، وأنه مصمم علـــى نضاله وعلى 
التصـــدي لكل محـــاوالت التآمـــر على قضيتـــه وهويته 

وتهويد مقدساته".
وأضـــاف "لن تســـتطيع أي قـــوة في العالـــم ال ترامب وال 
نتنياهـــو وال األنظمـــة العربيـــة وال كل المتواطئين على 
قضيتنا أن تحقق األمن واالستقرار للكيان الصهيوني ما 

دامت تتنكر لحقوق شعبنا العادلة والثابتة.".
وأعلن عن البدء بالتحضير إلنشـــاء منتزه العودة على أرض 
مخيـــم ملكـــة وذلك بالتعـــاون مع الجهـــات المعنية من 
البلديات وذلك تأكيًدا على الوفاء لدماء الشهداء والجرحى 
وأن المسيرة مستمرة حتى تحقيق األهداف التي انطلقت 

من أجلها.



الثالثاء 19 ذو الحجة 1440 هــ 20 أغسطس 2019 م

االستقالل/ وكاالت:
قررت سيدة بريطانية تعمل في مجال البنوك أن تستقيل من عملها، وتنتقل 

للعيش مع أسرتها في أعماق الغابات.
عندما كانت طفلة صغيرة في مدينة دورست، كان لدى سامانثا ديويرست (33 
عامًا) رؤية واضحة لمستقبلها »كنت أعلم أنني أريد أن أكون شمبانزي أو طبيبة 
بيطرية«. وفي سن العاشـــرة، عّدلت طموحها »في يوٍم ما سأعيش في إفريقيا 

وأدير مركزًا إلعادة تأهيل الشمبانزي«.
واليـــوم ابتعـــدت ســـامانثا قلياًل عن هـــذا الهدف، فهي تعيـــش مع زوجها 
االسكتلندي المولد ستيفن مونرو في أعماق األدغال بجنوب أفريقيا مع ابنتهما 
صوفيا، التي ســـتبلغ الرابعة من عمرها في سبتمبر، حيث يديران مالذًا ومركزًا 

إلعادة التأهيل لقرود البابون.
ويبعد منزل العائلة الجميل ســـاعة بالسيارة على طول الطرق الترابية من أقرب 
مدينـــة، حيث يعبران البـــراري التي تتجول فيها الزرافـــات واألفيال في إمباال، 

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وكان ســـامانثا قـــد صلت ألول مرة إلـــى مركز تأهيـــل الحيوانات 
وتعليمها (سي إيه آر) في مقاطعة ليمبوبو، في عام 2006 كمتطوعة. 
وفي وقت الحق، أثناء دراستها للحصول على درجة الماجستير في 
الحفاظ على الرئيسيات في جامعة أكسفورد بروكس، عادت خالل 
عام كامل لتشغيل مشروع لتعليم الناس كيفية تقدير والتعايش 

مع البابون.

تركت عملها لتعيش 
مع أسرتها في الغابات!

االستقالل/ وكاالت:
يبحث المهتمون بشراء عقار جديد عن منازل تتوفر بها 
حديقة مثلى، أو تتمتع بجيرة طيبة، أو مســــاحة كبيرة، 
 

ّ
أو وســــائل ترفيه قريبة، أو تطل على مناظر خالبة، لكن
هناك سوقًا أخرى تزدهر اليوم لعقارات تمثل مالجئ 
فاخــــرة وآمنة للحماية مــــن أي هجوم نــــووي أو كارثة 

مناخية، تهدد بتدمير الحياة على األرض.
ازدهرت ســـوق المالجئ الفاخرة بسبب تزايد القلق 
الناتج عـــن توقعات التغيـــرات المناخية، وتطوير 
بعض الدول من خارج النادي النووي ألسلحة نووية، 
وبالتالي ارتفع عدد القلقين الذين يستعدون لهذه 
الكوارث المرتقبة. وتزايد عدد هؤالء القلقين من أن 
تلـــك التهديدات للحياة على األرض، ســـواء كانت 
التغيرات المناخية، أو استخدام أسلحة دمار شامل، 

حتـــى ازدهرت تجارة من نوع غريـــب من العقارات، 
هو المالجئ اآلمنة الفاخرة. ومع توفر المياه والهواء 
والغـــذاء، فليس هنـــاك ما يمنع مـــن الحياة تحت 
األرض لمدة تصل إلى ســـنوات، بـــل يعتمد األمر 
فقط على حجم المؤن الغذائيـــة، بغض النظر عن 
الجانب النفســـي للحياة تحـــت األرض، وعدم رؤية 

ضوء الشمس.
ومع دخـــول عالمنـــا في مرحلـــة المســـتقبل غير 
المســـتقر حســـب توقعات البعـــض، يرتفع عدد 
الباحثين عن مالجئ ومنازل آمنة تحميهم من هذه 
األخطـــار المتوقعة، من المالجـــئ الفاخرة جدًا إلى 
المستعمرات التي تتمتع بحماية عسكرية بواسطة 

الناجين من الكوارث المتوقعة.
وكشـــف اســـتطالع للـــرأي أخيـــرًا، أن 40% مـــن 

األمريكييـــن يؤمنون بأهمية تخزيـــن الغذاء وبناء 
مالجـــئ للوقاية مـــن القنابل والصواريـــخ النووية، 
وأن هذا هو االســـتثمار األمثل بداًل من االســـتثمار 
في خطة تقاعديـــة. ونتيجة لهذه األفكار، ازدهرت 
أعمـــال وتجارة المالجئ اآلمنة والخنادق الواقية من 
األســـلحة النووية وعقارات أخـــرى من أجل الحماية 
من أي كـــوارث متوقعة. ويعتقد هـــؤالء أنه ليس 
من المفيد شـــراء عقار قريب من الحدائق أو البحر أو 
النهر أو المناظر الخالبة، في الوقت الذي يجب توفير 

الحماية فيه من الكوارث والحروب النووية.
وانتهزت شـــركة »الري هـــول« األمريكية للتطوير 
العقاري فرصة انتشـــار هذه األفكار لتطوير منازل 
للوقاية من الكـــوارث تتميز بالفخامـــة وتقع على 

مسافة 15 طابقًا تحت األرض.

االستقالل/ وكاالت:
قررت امرأة بريطانية ارتداء فستان زفافها أثناء قيامها بمهامها اليومية المعتادة 
مثل تنظيف المنزل والطهي والتسوق، والسبب هو رغبتها في أن تحصل على أكبر 

قدر من الفائدة من الفستان الذي كلفها مبلغ 400 دوالر أمريكي.
تقوم داون وينفيلـــد هانت (54 عامًا) بتنظيف المنزل وطهي الطعام والخروج 
لشراء الحاجيات الضرورية للمنزل بشـــكل يومي وهي ترتدي فستان الزفاف، 

بعدما عقدت قرانها مؤخرًا على رجل في السابعة والخمسين من العمر.
وقالت داون إنها ستســـتمر في ارتداء فســـتان الزفاف وذلك ألنها تعتقد بأن 

ارتداء الفستان لمرة واحدة فقط أمر غير منطقي.
وأضافت »قررت إنشـــاء قائمة بالمهام التي ســـأنجزها وأنا أرتدي الفســـتان، 
وبالفعل قمت بإنجاز عشـــرات المهام خالل الشهر المنصرم وأنا أرتدي فستان 

زفافي. أرغب بأن تكون كل أوقاتي سعيدة مع هذا الفستان.«

مالجــئ فاخــرة للبيــع فــي أمريكــا ترتدي فستان زفافها وهي تؤدي 
مهامها اليومية لهذا السبب!

االستقالل/ وكاالت:
وضعت أم لها رحم مزدوج، توأمين يفصل بينهما 
11 أســــبوعا، في ظاهرة نادرة ال تكرر إال مرة واحدة 

من بين كل 50 مليون حالة.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، أن ليليا 
كونوفالوفا (29 عاما) من أورالسك في كازاخستان، 
وضعت التوأمين على مرحلتين فصلت بينهما 11 

أسبوعا.
فقد أنجبــــت األول في 24 مايــــو الماضي وكانت 
أنثى، في حين وضعت الثانــــي وكان ذكرا في 9 

أغسطس الذي يليه.
ووفقا لوزارة الصحة في كازاخستان، فإن احتمال 
حدوث والدة من هذا القبيــــل تبلغ واحدا في كل 
50 مليون والدة، وتعد ليليا هي الحالة األولى في 

البالد.
ولدى األم حالة تعرف باســــم »رحم الديلفي«، مما 
يعنــــي أن كل واحد من التوأميــــن كان في رحم 

منفصل.
وقالــــت ليليا: »لقد صدمت عندمــــا علمت أن لدى 
هــــذه الحالة النادرة«، وأضافــــت األم، التي لديها 

ابنة تبلغ من العمر 7 سنوات: »كنت قلقة للغاية 
على حياة طفلّي، خصوصا أنهما جاءا قبل األوان. 
لكن األطباء كانوا رائعين، وما فعلوه كان معجزة. 

أظهروا أنفسهم كمحترفين حقيقيين«.
ونقلت الصحيفة عن األطباء الذين أشــــرفوا على 

ليليا، قولهم إن حالتها »غير عادية«.
وفي أواخر ديسمبر عام 2018، دخلت أم بريطانية 
التاريخ في البالد عندما أنجبت توأميها بفراق 12 
يوما بين األول والثاني، مما يجعل الرقم القياسي 

األطول لوضع التوائم في إنجلترا.

االستقالل/ وكاالت:
كشـــفت دراســـة علمية جديدة عن نوع مخلل تشتهر 
»كمشـــي«، كّون عالجًا فعااًل  به كوريا الجنوبية يعرف بـ
للصلع، حيث يمنع تساقط الشعر ويزيد كثافة الموجود 

منه.
وذكـــر تقرير لصحيفة »ديلي ميـــل« البريطانية أن هذا 
الطبق المكون من الكرنب (الملفـــوف) المخمر والبصل 
والثوم وصلصة الســـمك وتوابل أخرى حارة، يساعد في 
الحفاظ على أمعاء صحية، ويمكن أن يســـاهم في عالج 

الصلع.
ويحظى الطبق الكوري بشعبية كبيرة لدى المستهلكين 
المهتمين بالصحة ألنه معروف بصفاته الحيوية الجيدة. 
وجاءت األبحاث لتؤكد أن »الكمشي« يساعد على تكثيف 

الشعر الموجود ونمو شعيرات جديدة خالل أسابيع.
وأجرى الباحثون في جامعة »دانكوك« دراســـة على 23 
رجاًل، بعضهم في المراحل المبكرة من تســـاقط الشعر 
والبعض اآلخر يعاني من وجود شـــعر رقيق في مقدمة 
رأسه، وتناولوا الكمشـــي قبل اإلفطار وقبل النوم، وبعد 
شـــهر واحد ارتفع متوسط عدد الشعرات من حوالي 85 
شـــعرة في كل سم مربع من فروة الرأس، إلى 90، ثم 92 

شعرة بعد 4 أشهر من تناول »الكمشي«.

االستقالل/ وكاالت:
بيع مهر إنجليزي أصيل في شـــهره الثامن عشـــر 
بســـعر 800 ألف يورو، السبت، في نورماندي غربي 
فرنســـا، في أولى أيام مزادات أغسطس على خيول 
ستســـتخدم الحقا في ســـباقات، بحسب ما أفادت 

شركة »أركانا« القّيمة على هذا الحدث.
ويأتـــي هذا المهر الذكر من اســـطبالت إتريان (منطقة 

كالفادوس غرب فرنسا) وهو ثمرة تزاوج بين فحل الخيل 
»غاليليـــو« الذي يعـــّد من أفضل األصنـــاف في العالم 
والفرس »شـــتيب أماك«. وقد اشتراه صندوق االستثمار 

»فينيكس ثوروبريد« والسمسار درموت فارينغتون.
وبيع حصان آخر بعد ظهر الســـبت في مقابل 750 
ألف يورو، في إطار هذا المزاد الذي يشـــمل حوالى 

79 خيال وقد انطلق بعد ظهر السبت في دوفيل.

وتتواصـــل المزايـــدات على الخيـــول يومي األحد 
واالثنين.

وقـــد بيـــع أغلى خيل عـــام 2018 فـــي مقابل 1.4 
مليـــون يورو. وهو ذكـــر أتى من مزرعـــة »موتيراي 
كونساينمنت« في منطقة كالفادوس نتيجة تزاوج 
الفحل الشهير »دوبايي« و«جاست ذي جادج« التي 

تعتبر ملكة الخيول األصيلة.

»معجزة«.. أم تضع توأمين بينهما 11 أسبوعا

بيــع مهــر إنجليـزي بـ 800 ألــف يــورو

»مخلل« يعالج الصلع!
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