
رام الله / االستقالل:
قال رئيس س���لطة الطاقة ظاف���ر ملحم، يوم أمس، إن تقليص ش���ركة 
الكهرباء االسرائيلية إمدادات التيار لمدن بالضفة الغربية المحتلة ابتزاز 
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
أفادت وس���ائل اإلع���الم العبرية، مس���اء األحد، أن 
مستوطنة إسرائيلية، قتلت متأثرة بجراحها التي 

أصيبت بها من صاروخ أطلق من قطاع غزة.
وقال���ت القن���اة 13 العبري���ة،:«أن مستش���فى تل 
»نين���ا  المس���توطنة  مقت���ل  أعلن���ت  هش���ومير 
جنيس���دنوفا« 74 عام���ًا، متأث���رة بجراحه���ا التي 

أصيبت بها من قبل صاروخ أطلق من غزة، وس���قط 
عل���ى مبنى بش���كل مباش���ر في مدينة عس���قالن 
في نوفمبر 2018. ويش���ار إلى أن س���رايا القدس 
الجناح العس���كري لحركة الجهاد اإلسالمي أمطرت 
المس���توطنات »اإلس���رائيلية« وخاص���ة مدين���ة 
»عس���قالن« بمئات الصواريخ، وذلك ردًا على جرائم 

واعتداءات االحتالل بحق الفلسطينيين.

مقتل مستوطنة أصيبت بشظايا
 صواريخ »جحيم عسقالن« العام الماضي 

اعتقاالت الضفة.. سالح 
االحتالل لتعزيز قبضته األمنية 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أك���د رئيس أركان جي���ش االحتالل أفي���ف كوخافي، امس األح���د، أن عملية 

خانيونس التي جرت قبل 10 أش���هر، كانت س���تنتهي بشكل 
أخطر، وُتحدث أزمة اس���تراتيجية لدى "إسرائيل". جاء هذا خالل 

كوخافي: عملية خانيونس 
كانت ستنتهي بشكل أخطر

ملحم: تقلي�ص »�إ�سر�ئيل« �لكهرباء 
لل�سفة �بتز�ز للحكومة وعقاب ل�سعبنا

القدس المحتلة  الداخل المحتل/  االستقالل:
اقتح���م عش���رات المس���توطنين اإلس���رائيليين 
أم���س االحد ، باحات المس���جد األقص���ى المبارك، 

بحماية ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي، في الوقت 
الذي هدمت فيه  جرافات االحتالل اإلس���رائيلي ، 
من���زالاً في طور البناء بمدينة قلنس���وة في الداخل 

الفلسطيني المحتل بحجة عدم توفر الترخيص.
واقتح���م عش���رات المس���توطنين، 
األقصى  باحات المسجد  امس،  يوم 

تقرير: إقامة 6 بؤر استيطانية 
جديدة خالل 3 سنوات في الخليل

غزة/ االستقالل: 
أدان عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
الدكتور يوسف الحساينة، س���حب جائزة أدبية للروائية 
البريطانية من أصل باكس���تاني الروائية كاملة شمس���ي 

بسبب دعمها لحركة مقاطعة االحتالل. وقال د. الحساينة 
في تصريح صحفي مس���اء أمس األحد: »إن سحب الجائزة 

من الروائية شمسي سقوط قيمي وأخالقي 
ويعبر عن اعتماد بعض المؤسسات الغربية 

غزة/ االستقالل:
قال رئيس لجنة المصالحة المجتمعية والقيادي بحركة الجهاد 
االسالمي خضر حبيب ، إن اس���تئناف العمل بلجنة المصالحة 

د. الحساينة يدين سحب جائزة أدبية للروائية البريطانية شمسي

حبيب: عمل لجنة المصالحة 
المجتمعية مرهون بتوفر الدعم المالي

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، يوم أمس، بأن تراجعًا طرأ على الوضع 
الصحي لألس���ير المضرب رمضان مشاهرة (44 عامًا) من جبل المكبر جنوبي 
ا على  القدس المحتلة، والذي يخ���وض إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً

جماعات »الهيكل« تدعو 
الستباحة المسجد األقصى

رام الله/ االستقالل: 
أفاد مركز »أبحاث األراضي«، بأن المس���توطنين أقاموا 6 بؤر استيطانية جديدة على 
أراٍض فلس���طينية في منطقة الخليل (جنوب الضفة الغربية) خالل األعوام 2017- 
2019. وقال المركز (شبه رسمي) في بيان له امس األحد، إن المستوطنين أقاموا هذه 

غزة/ دعاء الحطاب: 
تحاول سلطات االحتالل االس����رائيلي تعميق قبضتها االمنية 
داخ����ل مختلف الم����دن والقرى الفلس����طينية بالضفة الغربية، 

 88 مستوطنًا يقتحمون األقصى.. واالحتالل 
يهــدم منــزال قيــد اإلنشــاء فــي قلنســوة

رؤية الفصائل الثمانية..
 إرادة تدعم المصالحة 

غزة/ قاسم األغا:
من جدي���د يعود مل���ف المصالحة الفلس���طينية إل���ى صدارة 
االهتم���ام، بعدما طرحت فصائل وُقوى سياس���ية قبل أيام عدة 

غزة/ االستقالل: 
باركت حركة الجهاد االس����المي في فلسطين انتصار 
المجاهد المهندس سلطان خلوف الذي خاض معركة 
االض����راب لمدة 67 يوما من الصم����ود والتحدي مطالبا 

بالحرية والعزة والكرامة. وقال الحركة في بيان صحفي 
لها مس����اء أمس األحد، وصل "االستقالل" نسخة عنه، 

أن األس����ير المهن����دس س����لطان خلوف 
سّطر ملحمة صمود كبير أثبت خاللها أن 

الجهاد تبارك انتصار األسير
 خلوف وتدعو لمساندة المضربين

رام الله/ االستقالل:
يواصل ثالثة  أس���رى في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي، 
إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين رفضا 
العتقالهم اإلداري. وأوضح نادي األسير في بيان صحفي 

امس األحد، ان أقدم األس���رى المضربين أحمد غنام الذي 
(71)، وإلى جانبه يواصل  اثنين من االسرى  دخل يومه ال�

إضرابهم، وهم:  إس���ماعيل علي منذ (61) 
يومًا، وطارق قعدان منذ (54) يومًا.

 3 أســرى ُيواصلــون اإلضــراب ضــد 
»اإلداري« و 140 رفضا ألجهزة التشويش

وحدة  �ألـف   25

�سكنية ماأهولة بغزة 
حتتاج لإعادة بناء
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رام الله/ االستقالل: 
أفاد مركز »أبحاث األراضي«، بأن المســـتوطنين 
أقامـــوا 6 بؤر اســـتيطانية جديدة علـــى أراٍض 
فلســـطينية في منطقة الخليل (جنوب الضفة 

الغربية) خالل األعوام 2017- 2019.
وقال المركز (شبه رسمي) في بيان له امس األحد، 
إن المستوطنين أقاموا هذه البؤر على بعد مئات 
األمتار من مستوطنات كبرى مقامة منذ سنوات 

سابقة.
وأشـــار إلى أن تلـــك البؤر أقيمت علـــى أطراف 
المحافظة الغربية والجنوبية والشرقية، وتحديدًا 
على أراضي بلدات؛ دورا، بني نعيم، يطا، السموع، 

الظاهرية، وسعير.
وأضاف: »المستوطنون بدأوا بإقامة معظم هذه 
البؤر من خالل جلب شـــاحنات مغلقة، وإســـكان 
عائلة أو اثنتين من المســـتوطنين المتدينين 

فيها«.
وأوضح: »يتم وضع الشاحنة واإلقامة فيها لمدة 
مـــن الزمن، كما يتم إيقافهـــا على إحدى التالل 
القريبة من مســـتوطنة قائمـــة، وخارج المخطط 

الهيكلي لها«.
واســـتطرد: »مـــا إن تقوم الســـلطة المحلية في 
بالخدمـــات،  الشـــاحنة  بتزويـــد  المســـتوطنة 
حتى تجلب أســـرة المســـتوطنين مباني جاهزة 
(كرفانات) أو تبني مســـاكن مـــن ألواح الصفيح 

المعزول، لتصبح هذه البؤرة شـــيًئا فشـــيًئا أمًرا 
واقًعا على األرض«.

وأشـــار إلى أن هذه البؤر االستيطانية، تهدف 
رغـــم صغر حجمهـــا، إلى فرض الســـيطرة على 

مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين.
وبّين المركز: »لوحظ بأن القاطنين في هذه البؤر 
يملكـــون قطعان مواشـــي، ويرعونها في أراٍض 

فلسطينية، بينما يمنعون الرعاة الفلسطينيين 
من الوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم 

حول البؤرة«.
ويزرع المســـتوطنون المتدينون مســـاحات من 
األراضي المســـتولى عليها حـــول البؤرة، وتوفر 

قوات االحتالل الحماية األمنية لهذه البؤر.
وتهـــدف هذه البؤر إلى خلـــق تواصل جغرافي 

ما بين المســـتوطنات الكبرى المقامة سابًقا، أو 
إلى تحويلها إلى مستوطنات جديدة كبرى في 
المستقبل، أو ضمها للمستوطنة القائمة كأحياء 

استيطانية جديدة.
وقد قامت حكومة االحتالل بـ »شـــرعنة« العديد 
من هـــذه البؤر، عبر إعـــداد مخططات تفصيلية 
وإقامة البنى التحتية ومدها بالخدمات ومنحها 

تراخيص بناء.
وكانـــت الصحافـــة العبريـــة، قد كشـــفت في 
شـــهر كانـــون أول 2018 بأن »اللجنـــة الوزارية 
اإلســـرائيلية لشؤون التشـــريع« بحثت مشروع 
قانون »التســـوية 2«، والذي يهدف إلى شرعنة 
66 بؤرة استيطانية مقامة على أراٍض فلسطينية 

خاصة في الضفة الغربية.
وكان المجلـــس الـــوزاري اإلســـرائيلي المصغر 
للشـــؤون السياســـية واألمنيـــة »كابينيت« قد 
قرر في أيار/ مايو 2017، تشـــكيل طاقم خاص 
لالعتنـــاء بملـــف شـــرعنة البؤر االســـتيطانية، 
وخّصـــص له ميزانيـــة وصلت إلـــى 10 ماليين 
ا لمدة 3  شـــيكل (3 ماليين دوالر أمريكي) سنوًيّ

سنوات.
يشار إلى أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية 
والقدس والجوالن، مناقض لكل المبادئ الدولية 
وميثـــاق األمم المتحدة، ورغم صـــدور مجموعة 
من القرارات الدولية ضد المشـــروع االستيطاني 
اإلسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بنائها، 

إال أن دولة االحتالل تمتنع عن ذلك.
وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) 
الصادر عن مجلس األمـــن الدولي في 23 
كانون أول من العـــام 2016، والذي طالب 
بوقف فوري وكامل لالســـتيطان بالضفة 

والقدس المحتلتين.

تقرير: إقامة 6 بؤر استيطانية جديدة خالل 3 سنوات في الخليل

غزة/ االستقالل: 
أدان عضو المكتب السياســـي لحركة الجهاد اإلســـالمي 
الدكتور يوســـف الحساينة، ســـحب جائزة أدبية للروائية 
البريطانية من أصل باكســـتاني الروائية كاملة شمســـي 

بسبب دعمها لحركة مقاطعة االحتالل.
وقال د. الحســـاينة في تصريح صحفي مساء أمس األحد: 
»إن ســـحب الجائزة من الروائية شمســـي ســـقوط قيمي 
وأخالقـــي ويعبر عـــن اعتماد بعض المؤسســـات الغربية 
سياسة مزدوجة في التعامل مع القضايا اإلنسانية خاصة 

ما يتعلق بالصراع مع االحتالل الصهيوني«..

وأضاف: »بعض المؤسســـات الغربية تســـوق الوهم على 
شعوب المنطقة والعالم بأنها تعنى بحقوق اإلنسان وهي 
تقوم بدور خطير بتجميل وجه االحتالل الصهيوني الطافح 

بالكراهية والعنصرية«.
وأشـــار إلى أن بعض المؤسســـات الغربية تعيش عقدة 
الهولوكوســـت وتتغافـــل متعمدة عن جرائم ووحشـــية 

الكيان الصهيوني ضد األبرياء.
وأكد د. الحساينة، أن هذه المؤسسات الغربية سقطت في 
اختبار القيم واألخالق وأصبحت رهينة لالبتزاز الصهيوني 

اإلسرائيلي الفج.

غزة/ االستقالل:
قال رئيس لجنـــة المصالحة المجتمعية والقيادي بحركة 
الجهاد االسالمي خضر حبيب ، إن استئناف العمل بلجنة 
المصالحـــة مرهون بتوفـــر الدعم المالي مـــن قبل الجهة 

المانحة.
وأوضـــح حبيب في تصريح  لـــه، أن هناك مصادر تحدثت 
عن رصد بعض المبالغ الخاصة بجبر الضرر من عوائل وأسر 
شـــهداء االنقسام، مشـــيرًا إلى أنه يجرى التأكد من هذه 

المصادر.
وأشـــار إلى أنه بعد توفر المبلغ المطلوب ستشـــرع اللجنة 

باإلعداد لدفعة جديدة من شهداء االنقسام.
ويتمثل مشروع المصالحة المجتمعية بالعمل علي انهاء 
ملف ضحايا وخسائر االنقسام سواء الشهداء والجرحى 
والمصابيــــن وصــــوال للمنشــــآت التي تأثــــرت بأحداث 
االنقســــام من خالل دفع الدية التي تــــم تحديدها من 

لجنة التكافل.
يذكر أن لجنة المصالحـــة المجتمعية، تضم ممثلين عن 
حمـــاس و«التيار اإلصالحي« في فتح، والجهاد اإلســـالمي 
والجبهتين الشـــعبية والديمقراطية، في حين تقاطعها 

حركة فتح.

د. الحساينة يدين سحب جائزة 
أدبية للروائية البريطانية شمسي

حبيب: عمل لجنة المصالحة 
المجتمعية مرهون بتوفر الدعم المالي

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعت جماعات »الهيكل« المزعوم، أنصارها وجمهور 
المستوطنين، إلى استباحة المسجد األقصى المبارك،  
باقتحام »مركزي« واســـع والمشاركة في سلسلة من 

البرامج التهويدية تســـتبق فترة بدء موسم األعياد 
اليهودّية.

وأقامـــت الجماعـــات المتطرفـــة »حفـــل تأبين« في 
األقصى إحياًء لذكرى عائلة مستوطن يدعى »إيمس« 

كان قـــد قتل عام 2010 فـــي عملية بمدينة الخليل. 
حسب جماعات الهيكل المزعوم فإن »إيمس، والذي 
سيتم إحياء ذكراه في األقصى، هو وعائلته من أكثر 

بيت لحم/ االستقالل: الداعين إلقامة الهيكل داخل األقصى«
كثفت قوات االحتالل، عصر أمس االحد ، من إجراءاتها العســـكرية في عدد من 
القرى غرب وجنوب بيت لحم بشكل ملفت، كما اعتدت على عدد من المواطنين.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن تحركات الجنود شملت إقامة الحواجز الطيارة في 
الشـــارع الموصل بين بيت لحم والخليل »شـــارع رقم »60« ، حيث ضيق الجنود 
على سائقي المركبات الفلسطينية، واقدموا على اغالق مدخل النشاش جنوبي 

الخضر من خالل حاجز عسكري طيار هناك..
وعند مدخـــل بلدة بيت فجار الى الجنوب اغلق الجنـــود مدخلها الرئيس وادى 
ذلك الى حدوث اختناقات كبيرة في حركة المرور وخاصة عند مستوطنة »غوش 

عصيون« وفي الطريق الموصل بين مخيم العروب وبلدة بيت امر المجاورة.
وانتشر جنود االحتالل بشكل مكثف عند دوار عقبة حسنة عند المدخل الغربي 

لبلدة الخضر من دون معرفة االسباب وراء هذه االجراءات.

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، يوم أمس، بأن 
تراجعًا طرأ على الوضع الصحي لألسير المضرب رمضان 
مشــــاهرة (44 عامــــًا) من جبل المكبــــر جنوبي القدس 
المحتلــــة، والذي يخوض إضرابــــه المفتوح عن الطعام 

احتجاًجا على تركيب أجهزة التشويش.

وأوضحت الهيئة أن األســــير يعانــــي حالًيا من أوجاع 
في الكلى وعدم انتظام الضغط ودقات القلب ونســــبة 

السكر في الدم، وخسر من وزنه 5 كغم.  
وأضافت أن إدارة معتقالت االحتالل تحتجز األسير مشاهرة 
داخل زنازين الجلمة ذات المساحة الضيقة والتي تفتقر إلى 
أدنى مقومات الحياة. ولفتت أن األسير مشاهرة كان قد أعلن 

إضرابه بتاريخ الثامن من أيلول الجاري خالل تواجده بمعتقل 
"ريمون"، وذلــــك احتجاجًا على تركيب جهاز تشــــويش ذا 
إشعاعات قوية بالقرب من غرفته، وبعد إعالنه اإلضراب جرى 
نقله في اليوم التالي إلى مركز توقيف "الجلمة" وعزله داخل 
الزنازين.  يذكر أن األسير مشاهرة دخل عامه 18 في سجون 

االحتالل، وهو محكوم بالمؤبد 20 مرة.

جماعات »الهيكل« تدعو الستباحة المسجد األقصى

تراجع الوضع الصحي لألسير المضرب رمضان مشاهرة

االحتالل يضيق الخناق على قرى 
غرب بيت لحم وينكل بالمواطنين 
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وأشارت الفصائل الثمانية الموّقعة في بيان 
صحفـــّي إلى أنها وّجهت نســـًخا من رؤيتها 
إلـــى كل وزيـــر المخابرات العامـــة المصرية 
عباس كامـــل، واألمين العـــام لجامعة الدول 
العربيـــة أحمد أبو الغيط، فضـــًا عن رئيس 
السلطة الفلســـطينية وحركة »فتح« محمود 
عبـــاس، ورئيس المكتب السياســـي لحركة 

»حماس« إسماعيل هنية.
ولم تعلـــن أي من »فتـــح« و«حماس« – حتى 
نشر التقرير – موقفها من الرؤية الفصائلية 
للمصالحـــة؛ إاّل أن رئيس األخيـــرة في قطاع 
غزة َيحيى الســـنوار أبلغ وفـــًدا من الفصائل 
خال لقائه بهم مساء الخميس، أن »حماس« 
ستعلن موقفها خال األيام القليلة القادمة.

وكانت صحيفة »االستقال« انفردت الجمعة، 
بنشـــر بنود الرؤية التي مـــن أهّمها »اعتبار 
اتفاقيـــات المصالحة الوطنيـــة الموقعة من 
الفصائل في األعـــوام (2017-2011-2005) 
في القاهرة واللجنـــة التحضيرية في بيروت 
2017، مرجعًا إلنهاء االنقســـام واســـتعادة 

الوحدة الوطنية«.
كمـــا تضمّنـــت الرؤيـــة التأكيد علـــى »عقد 
اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير 
الفلســـطينية (األمنـــاء العاّمـــون للفصائل) 
خال شهر أكتوبر 2019 في القاهرة، بحضور 

رئيس السلطة محمود عباس.
وحـــّددت رؤيـــة الفصائـــل المرحلـــة مـــن 

أكتوبـــر/2019 حتـــى يوليـــو/ 2020 مرحلة 
انتقاليـــة لتحقيق الوحـــدة الوطنية وإنهاء 
والذهاب نحو تشـــكيل حكومة  االنقســـام، 
وحـــدة وطنية انتقالية بمـــا ال يتجاوز نهاية 
العـــام الجـــاري (2019) وآليـــات تســـلمها 
مهامها والفترة الزمنية، بالتزامن مع توحيد 
القوانيـــن االنتخابية للمؤسســـات الوطنية، 
قبل إجراء االنتخابات الشـــاملة  (التشريعية، 
الرئاسية، المجلس الوطني لمنظمة التحرير) 

في منتصف 2020.
تو�صيع اللتفاف

وقـــال عضـــو اللجنـــة المركزيـــة للجبهـــة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، 
إن رؤية الفصائل الجديدة إلنهاء االنقســـام 
تختلف عن الرؤى السابقة، من حيث تحديد 
جـــدول زمني وخارطة طريـــق للتنفيذ، فضًا 
عن أنها مســـتوحاة من اتفاقـــات المصالحة 

السابقة الموقعة بالقاهرة وبيروت.
وأوضح خلف لصحيفة »االستقال« أن توقيت 
طرح الفصائل للرؤية يحمـــل داللة مهّمة، ال 
 التغّول اإلسرائيلي واألمريكي 

ّ
سيًما »في ظل

على المشـــروع الوطني الفلسطيني«، مشيًرا 
إلى أن الفصائل تنتظر الموقَفين الرسميين 

لحركتي »فتح« و«حماس« من المبادرة.
وأّكـــد أن مواجهة التحدّيـــات التي تعصف 
بالقضية الفلســـطينية، ال يمكن أن يتحّقق 
بعيًدا عـــن المصالحـــة والوحـــدة، واالتفاق 

برنامج واســـتراتيجية سياسية وطنية  على 
موّحدة«.

 وبّين أن الفصائل والقوى الثمانية الموّقعة 
علـــى  المبـــادرة لن تقـــف عن حـــدود طرح 
الرؤية فحسب، بل ســـيكون لها برنامج عمل 
لتوسيع رقعة االلتفاف الشعبي والفصائلي 
والمؤسساتي مع الرؤية في قطاع غزة والضفة 
المحتلـــة ومخّيمـــات اللجـــوء الفلســـطيني 
بالخـــارج؛ كخطوة مهّمة علـــى طريق القبول 

بالرؤية والعمل وفق جدولها الزمني. 
دعوة للموافقة

بدوره، قـــال األمين العام للجبهة الشـــعبية 
لتحرير فلســـطين أحمد ســـعدات، إن رؤية 
الثمانية »ُتشـــّكل أساســـًا وبوابة  الفصائل 
إلحياء مســـار المصالحة وبنـــاء وحدة وطنية 
على مساحة واسعة من القواسم المشتركة«.
ودعـــا ســـعدات فـــي تصريـــح صحفي من 
سجنه بـ »ريمون«، تلقت »االستقال« نسخه 
منه أمـــس األحد، حركتي »فتـــح« و«حماس« 
إلى التقـــاط الفرصة بالموافقـــة على الرؤية 

الوطنية.
واعتبر أن »االســـتجابة لهذه الرؤية يجب أن 
يتخللها إجراءات لبنـــاء الثقة بين الطرفين، 
وهذا يتطلـــب أن تتوفر اإلرادة السياســـية 
الحقيقـــة، وتعميـــم خطاب وحـــدوي وطني 
بعيدًا عن لغة المناكفات والتراشق اإلعامي، 

وتنفيذ القرارات الوطنية«.

وشـــّدد علـــى أن إنهـــاء االنقســـام وإنجـــاز 
المصالحـــة وتحقيق الوحـــدة الوطنية، هي 
الركيـــزة واالســـتراتيجية التـــي تُمكّننا من 
مواجهة تحديـــات وأخطار »صفقـــة القرن« 

وإجراءات االحتال على األرض.
كما دعا جماهير شعبنا في الوطن والشتات، 
وبمختلف مكوناته إلـــى االلتفاف حول هذه 
الرؤية، مضيًفا: »هذه اللحظة المناســـبة التي 
يجب أن تضغط فيها الجماهير عبر النضال 
الجماهيـــري الديمقراطي الســـلمي من أجل 

إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية«.
توقيت ح�ّصا�س

أما الكاتـــب والمحّلل السياســـي د. أســـعد 
جودة، فقـــد لفت إلى أهمية مبادرة الفصائل 
الثمانية وطرحها في هذا الوقت »الحّســـاس 
والدقيـــق« التي تمر به القضية والمشـــروع 
الوطني. وقال جودة لصحيفة »االســـتقال«: 
»إن الكـــرة اآلن فـــي ملعـــب حركتـــي فتح 
وحماس، وعليهمـــا اّتخذ مواقف إيجابية من 
هذه الرؤية المنطقية، خصوًصا وأنها تستند 
لاتفاقـــات الموقعة بينهمـــا منذ عام 2005 

حتى عام 2017«.
 وتابـــع: »توقيت طرح الرؤية مناســـب، وهي 
تضـــع أرضية إلعـــادة بناء منظمـــة التحرير 
الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، 
والنهوض بمشـــروع وطني بعيًدا عن مســـار 
أوســـلو وإفرازاتـــه، يتجاوب ويتناســـب مع 

طبيعـــة التحّديات القادمة، ال ســـيّما صفقة 
القرن وآثارها المدمرة للقضية الفلسطينية«.  
ولم تفلح العديد من الوساطات واالتفاقيات 
منذ (13) عاًما في إنهاء االنقســـام السياسي 

بين »فتح« و«حماس«.
وفي 12 أكتوبر(تشـــرين أول) 2017، وّقعت 
الحركتان أحدث اتفـــاق للمصالحة بالقاهرة 
لكنـــه لم يجـــد طريقه نحـــو التطبيـــق؛ إثر 
خافـــات نشـــبت بينهما حول قضايـــا عّدة، 
أبرزها »تمكين الحكومة« في قطاع غزة، ودمج 
الموظفيـــن الذين عّينتهـــم »حماس« عقب 

أحداث االنقسام عام 2007.
وتعيش الساحة الفلسطينية انسداًدا داخلًيا 
وتأزًمـــا خارجًيا نتيجة اســـتمرار االنقســـام، 
وتوقف المفاوضات السياســـية بين السلطة 
واالحتال اإلســـرائيلي، منذ نحو (5) سنوات، 
في وقت تجري فيـــه التحضيرات األمريكية 
لإلعان عن خّطتهم السياســـية لحل الصراع 
إعامًيا  المعروفة  الفلسطيني – اإلسرائيلي، 

باسم »صفقة القرن«.
ومما يؤكد تطابق الصفقة مع رؤية االحتال، 
»إزاحـــة«  الرئيس األمريكـــي »دونالد ترمب« 
القدس المحتلـــة عن طاولة المفاوضات، بعد 
إعانها عاصمة لـ »إســـرائيل«، ونقل سفارة 
»واشنطن« إليها، ثم قراره بقطع المساعدات 
األمريكية عن »أونروا« فـــي محاولة لتصفية 

قضية الاجئين الفلسطينيين.

رؤية الفصائل الثمانية.. إرادة تدعم المصالحة 
غزة/ قا�صم الأغا:

من جديد يعود ملف امل�صاحلة الفل�صطينية 
اإىل �صدارة الهتمام، بعدما طرحت ف�صائل 

وُقوى �صيا�صية قبل اأيام عدة روؤية وطنيّة 
جديدة، يف حماولة منها لطّي �صفحة النق�صام 
ال�صائد بني حركتّي »حما�س« و«فتح«، منذ عام 

2007. واخلمي�س املا�صي، اأعلنت )8( ف�صائل 

وُقوى )اجلهاد الإ�صلمي، اجلبهتان ال�صعبية 
والدميقراطية، حزب ال�صعب، املبادرة 

الوطنية، فدا، اجلبهة ال�صعبية - القيادة 
العامة، ال�صاعقة( تقدمي روؤية لتحقيق 

امل�صاحلة، بال�صتناد اإىل التفاقات كاّفة 
املوقعة يف القاهرة وبريوت، مع حتديد جدول 

زمنّي للبدء يف تنفيذها.

غزة/ االستقال: 
باركت حركة الجهاد االســــامي في فلسطين انتصار 
المجاهد المهندس سلطان خلوف الذي خاض معركة 
االضراب لمــــدة 67 يوما من الصمــــود والتحدي مطالبا 

بالحرية والعزة والكرامة.
وقــــال الحركة في بيان صحفي لها مســــاء أمس األحد، 
وصل "االســــتقال" نســــخة عنه، أن األسير المهندس 
سلطان خلوف سّطر ملحمة صمود كبير أثبت خالها أن 
اإلرادة ال تقهر وأن صاحب الحق أقوى من كل الجبروت 

الصهيوني.
وهنأت شعبنا وأهلنا في بلدة برقين الصامدة ومدينة 

جنين وســــائر الضفة والقدس ونشــــيد بــــكل األحرار 
الذين يساندون األسرى في نضالهم.

وأكدت الحركة في بيانها، على استمرار مؤازرة األسرى 
ودعمهم حتى الحرية، داعية إلى أوســــع حملة شعبية 
إلسناد األبطال المضربين وفي مقدمتهم القائد طارق 

قعدان.
ووجهــــت الجهاد، التحية لوســــائل االعــــام ولكل من 
يقــــف بجانب األخوة المضربين ويبــــذل جهدا قانونيا 
أو سياســــيا في الدفاع عنهم وفضح االنتهاكات التي 

يرتكبها االحتال المجرم بحقهم.
وحقق األسير خلوف انتصاًرا على السجان اإلسرائيلي 

مســــاء أمس بعد التوصل لتفاهم باإلفراج عنه بتاريخ 
(15 ديســــمبر القادم)، وفًقا لما ذكرته مؤسسة مهجة 

القدس لألسرى والشهداء.
وقالت  المهجة: "إن األســــير المهندس سلطان خلوف 
المضرب عــــن الطعام منذ 67 يومــــا يعلق إضرابه عن 
الطعام بعد التوصل لتفاهم مع قوات االحتال باإلفراج 

عنه في 15 من شهر ديسمبر القادم.
وتعــــرض األســــير خلف لخطــــورة كبيــــرة على وضعه 
الصحــــي في األيــــام األخيرة من االضــــراب عن الطعام 
حيــــث دخل في غيبوبة ولم يســــتطع التحرك بســــبب 

االضراب عن الطعام.

األسير خلوف من بلدة برقين في مدينة جنين المحتلة 
مهنــــدٌس زراعي اعتقــــل بتاريخ (2019/7/8) وشــــرع 
األســــير خلوف بعد عشــــرة أيام علــــى اعتقاله بخوض 
االضراب المفتوح عــــن الطعام رفًضــــا واحتجاًجا على 
قرار اعتقاله اإلداري الذي يمتد لمدة ســــتة أشهر دون 
توجيه اتهام له ويســــتمر تمديد االعتقال اإلداري إلى 

ما ال نهاية.
ولم يكن اعتقال خلوف هو األول بل اعتقل ســــابقًا عام 
2004 وافرج عنه عام 2008 ثم اعيد اعتقاله عام 2012 
ونال حريته بعد شــــهر ونصف مــــع غرامة مالية تقدر 

بـ3 آالف شيكل.

بعد انتصاره على السجان 

الجهاد تبارك انتصار األسير خلوف وتدعو لمساندة المضربين
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�إعالن ت�سجيل مركبة
أعلن أنا / صبري يوسف عبد بنات   من سكان خان يونس  واحمل هوية رقم/ 832146233
عن رغبتي بتســـجيل المركبة رقـــم / 3322133 من نـــوع / دايو ( مركبة 
خصوصية مزدوجة االســـتعمال )   موديل / 2331  وتحمل شاصي رقم/  
KLATF48YD1B678717  ومحرك رقم/  A15SMS387739B  والمسجلة 
ســـابقًا باســـم المواطن /  موســـى ابراهيم ســـلمان  ويحمل هوية رقم / 
831876558   مجهول اإلقامة حيث إنني اشتريت المركبة سابقًا وأرغب 
بتسجيلها على أســـمي لدى دائرة ترخيص غزة فمن لديه اعتراض على 
ذلك عليه أن يســـجل اعتراضه لدى الدائرة المذكورة التابعة لوزارة النقل 

والمواصالت الفلسطينية خالل عشرة أيام من تاريخ هذا اإلعالن . 

�إعالن ت�سجيل مركبة
أعلن أنا / منير محمد الشندى   من سكان غزة - التفاح  واحمل هوية رقم/ 933637692
عـــن رغبتي بتســـجيل المركبة رقم / 3893531 من نـــوع / اودى83 
  ABB332533  /ومحرك رقم WAUZZZ8ZMA261784 شاصي رقم
والمسجلة سابقًا باسم المواطن /  فايزة جبرا ترزي  ويحمل هوية رقم 
/ 944857823   مجهول اإلقامة حيث إنني اشتريت المركبة سابقًا 
وأرغب بتســـجيلها على أســـمي لدى دائرة ترخيص غزة فمن لديه 
اعتراض على ذلك عليه أن يســـجل اعتراضه لدى الدائرة المذكورة 
التابعة لوزارة النقل والمواصالت الفلســـطينية خالل عشرة أيام من 

تاريخ هذا اإلعالن . 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ فتحي علي عبد القادر موسي/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   961377934

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ جمال احمد عميره ترابين/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   956098107

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

وشـــنت قـــوات االحتـــالل حملـــة مداهمـــات 
واعتقاالت واســـعة خالل األيـــام الماضية، في 
مناطـــق ُمختلفة من الضفة الغربيـــة الُمحتلة 
الُمواطنين والناشطين والطالب  طالت عشرات 

الفلسطينيين.
اعتقلـــت قـــّوات االحتالل فجر أمـــس األحد 6 
مواطنين في مداهمات نفذتها بأنحاء متفرقة 

من محافظة الخليل جنوب الّضفة الغربية.
وقالت مصادر إن قـــوات االحتالل داهمت بلدة 
بيـــت كاحل واعتقلـــت محمود ســـالم الزهور، 
ومحمد تيســـير عصافرة، ومعـــاذ أحمد محمود 
عصافرة، ويوســـف أحمـــد محمـــود عصافرة، 

وزهران محمود الزهور.
تعزيز القب�صة الأمنية 

القيـــادي فى حركـــة حماس بالضفـــة الغربية 
فتحـــى القرعاوي، أكـــد أن عمليـــات االعتقال 
الواســـعة التي ينفذها االحتالل االســـرائيلي 
بالضفة الغربية مؤخـــرًا، تأتي في اطار تعميق 
القبة االمنية، تخوفًا من وقوع كارثة أمنية تزلزل 
الوضع الداخلي في "اســـرائيل"، في ظل حديث 
االحزاب االســـرائيلية عن ضم أجزاء من الضفة 

خاصة منطقة األغوار. 
وقـــال القرعـــاوي لـ"االســـتقالل":" أن اليميـــن 
اإلســـرائيلي يعتبر الضفة الغربية عمق لدولة 
االحتالل، حيث ركز في دعايته االنتخابية على 
مســـتقبل الضفة فيما يتعلق بضم اجزاء منها 
و ضم المســـتوطنات ومنطقة األغوار في حال 
فوزه، فمن هنـــا جب أن تكون الضفة مضبوطة 
أمنيـــا و ان تكون العيـــن االســـرائيلية دائما 
مفتوحه عليها، عبر عمليات االعتقال واالقتحام 
اليومية لكافة قـــرى ومدن الضفة ،خوفًا من أي 

تحرك مقاوم يزعزع االوضاع االمنية داخل دولة 
االحتالل. 

وأضاف :" أن ســـلطات االحتالل تعتبر عمليات 
أنها بمثابة  بالضفـــة  االعتقاالت واالقتحامات 
خطوات استراتيجية اســـتباقية لردع وإحباط 
اي عمل مقاوم ضدها، لكن التجارب الســـابقة 
أثبتـــت أن تلـــك االعتقاالت ال تؤثر بالجســـم 
المقـــاوم بالضفـــة، فقـــد اعتاد أبناء الشـــعب 
الفلسطيني عليها"، مشيرًا الى ان نسبه 85 % 
من المعتقلين داخل سجون االحتالل من أبناء 

الضفة. 
وأوضـــح أن الضفـــة تعيـــش حالة عســـكرية 

وأمنية لم يســـبق لها مثيل منذ االحتالل عام 
67، فجيش االحتالل يشـــن حمـــالت اعتقال 
متوازية وكبيرة بشـــكل يومي ، طالت أســـرى 
محررين و طالب جامعات و شخصيات مؤثرة في 
الساحة الفلسطينية، إضافة لعمليات االقتحام 
والتفتيش الليلي لمنـــازل المواطنين تخللها 

عمليات تدمير وسرقة االموال واستجواب. 
وتوقـــع القرعاوي أن تشـــتد وتيـــرة الحمالت 
الشـــعب  ابناء  القمعيـــة االســـرائيلية ضـــد 
الفلســـطيني بالضفـــة الغربية، مـــادام هناك 
هوس أمنى اســـرائيلي، في حين لن تفلح تلك 
الحمالت بوقف اي نشاط مقاوم بفلسطين عامة 

و الضفة خاصة. 
غطر�صة �صهيونية 

وبـــدوره، يرى النائب الثانـــي لرئيس المجلس 
التشـــريعي الفلســـطيني د. حســـن خريشة، 
أن ارتفـــاع وتيرة االعتقاالت بحـــق المواطنين 
في الضفـــة الغربية من قبل قـــوات االحتالل 
االســـرائيلي، شـــكل من أشـــكال الغطرســـة 
الصهيونيـــة ، ومحاولة لوقـــف حركة النضال 
والتحرك الشـــعبي لُمواجه االحتالل، مبينًا الى 
أن تزايد االعتقاالت بالتزامن مع عقد االنتخابات 
االســـرائيلية يعكـــس حالـــة التخبـــط التي 

يعيشها قادة االحتالل االسرائيلي. 

ويقول خريشـــة لـ"االســـتقالل": " إن االحتالل 
يتعمد زيـــادة االنتهـــاكات واالعتقاالت بحق 
المواطنين في الضفة الغربية، من أجل محاولة 
بائسة تهدف لكسر ارادة شعبنا الفلسطيني 
ووقـــف مســـيرته النضاليـــة ضـــد الجرائـــم 

واالنتهاكات االسرائيلية ". 
وأوضح أن وتيرة االعتقـــاالت بالضفة تتصاعد 
بالتزامن مـــع انعقاد االنتخابات االســـرائيلية، 
كخطوة دعائية ينتهجها اليمين االســـرائيلي 
إلرضاء جمهوره و كســـب المزيـــد من األصوات 
االنتخابية لصالحه، مشيرًا الى أن قادة االحتالل 
دائما يستخدموا الشعب الفلسطيني كدعاية 
انتخابية لهم، عبر تصعيد االنتهاكات ضدهم 
سواء عبر عمليات االعتقال أو الهدم أو التهجير 
أو القتل المتعمد وغيرهـــا، االمر الذي يعكس 

حالة التخبط التى يعيشها قادة االحتالل. 
ولفت الى أن الفلسطينيين بالضفة يواجهون 
حربًا مفتوحة من الجبهات كافة ، لكون عمليات 
االعتقال ُتعد جـــزءًا من المعاناة والعذاب الذي 
يعيشـــونه، إضافة إلـــى سياســـة التهجير و 
االقتحامات والمداهمات الليلية، مشـــددًا على 
أن تلـــك العمليات لـــن ترهب أبناء الشـــعب 
الفلسطيني ولن ُتثنيهم عن استمرار النضال 
والكفاح بوجـــه إجراءات وسياســـات االحتالل 

العدوانية.
وبيـــن ان االحتـــالل يســـعي من وراء توســـيع 
حمالت االعتقال ايصال عدة رســـائل للمجتمع 
االســـرائيلي و الدولـــي، فحواهـــا" أنه صاحب 
القيادة والقوه على هذه االرض، وأنه سيفرض 
الواقع الذي يريده بكافة الوسائل المتاحة، وأنه 

هو الوحيد الذي يحق له تقرير مصير الضفة"

محاولة إلخفاء فشله 

اعتقاالت الضفة.. سالح اإلحتالل لتعزيز قبضته األمنية 
غزة/ دعاء احلطاب: 

حتللاول �صلطات الحتلللل ال�صرائيلي تعميق قب�صتها 
المنيللة داخللل خمتلللف املللدن والقللرى الفل�صطينية 
بال�صللفة الغربية، خ�صللية من وقوع اأي حتللرك مقاوم 

يزعزع الأو�صللاع الداخلية يف »اإ�صرائيل«، عقب حديث 
رئي�للس وزراء حكومللة الحتلللل عن نيته �صللم اأجزاء 
مللن ال�صللفة وامل�صللتوطنات و منطقللة الأغللوار يف حال 
فللوزه بالنتخابللات، وحماولللة لوقف حركة الن�صللال 

والتحللرك ال�صللعبي الفل�صللطيني، عللر ت�صللعيد وترية 
املُواطنللني  بحللق  واجلماعيللة  الفرديللة  اعتقالتهللا 
وطلبة اجلامعات و ال�صرى املحررين ونواب الت�صريعي 

والن�صطاء الفل�صطينيني. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد رئيس أركان جيـــش االحتالل أفيف كوخافي، 
امس األحد، أن عملية خانيونس التي جرت قبل 13 
أشـــهر، كانت ستنتهي بشكل أخطر، وُتحدث أزمة 

استراتيجية لدى "إسرائيل".
جاء هذا خالل منح، وســـام تقدير لعائلة اللفتنانت 
كولونيل "م" مـــن هيئة االســـتخبارات، الذي ُقتل 
بنيـــران المقاومة فـــي عملية خـــان يونـــس "حد 

السيف".
منح كوخافي وسام التقدير لزوجة القتيل بحضور 

الجيـــش  فـــي  االســـتخبارات  شـــعبة  رئيـــس 
االسرائيلي تامير هايمن وقادة اخرين، حيث جاء في 
شهادة التقدير أن " القتيل ابدى الشجاعة ورباطة 
الجـــأش والعزم خـــالل العملية في خـــان يونس". 
وقال كوخافي: إن "القتيل اتخذ القرار الذي نجح في 
صنع الظروف لعدم الوصول ألزمة استراتيجية وأنا 
أحّييه على طريقة عمله، موضًحا: "فقط من كان في 
مثل هذه الظروف يعـــرف كبر الضغوطات الملقاة 

عليهم". وفق موقع "كان"
كمـــا منح جيـــش االحتالل أوســـمة تقدير لضباط 

وجنود آخرين شاركوا في هذه المهمة وفي عملية 
اإلنقـــاذ الجوية التي تلتها، بمـــن فيهم جنود من 

هيئة االستخبارات وسالح الجو.
واشـــتبك عناصر مـــن  المقاومة مســـاء األحد 11 
نوفمبر/ تشـــرين الثاني مع قوة إســـرائيلية خاصة 
شـــرقي خانيونس، ما أّدى لمقتـــل قائدها وإصابة 
آخرين بحسب اعتراف جيش االحتالل اإلسرائيلي، 
قبـــل أن تتمكن المقاتالت اإلســـرائيلية من إخالء 
الوحدة وإنقاذ باقي أعضائها باستخدام غطاء ناري 

كثيف وقصف جّوي عنيف للمنطقة.

كوخافي: عملية خانيونس كانت ستنتهي بشكل أخطر

غزة / االستقالل:
قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم يوم أمس، ان السلطة الفلسطينية 

ما زالت مصرة على مخالفة اإلجماع الوطني الرافض لمسار التسوية.
وأضاف قاســـم في تصريح صحفي له ان حديث بعض أقطاب السلطة في رام 
الله عن استعدادها للتفاوض مع أي حكومة إسرائيلية مقبلة؛ يؤكد على أنها ما 
زالت تعيش الوهم السابق بإمكانية أن تحقق أي شيء من مسار التسوية، وعدم 
جديتها في التعامل مع قرار وقف العمل باالتفاقات مع االحتالل، وإصرارها على 

مخالفة اإلجماع الوطني الرافض لهذا المسار«.

حماس: السلطة الفلسطينية 
مصرة على مخالفة اإلجماع الوطني
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إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ سعيد منتصر سعيد الحسيني /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
401817861  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/جمال يسري سالمة االغا /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803664366

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/غاده صالح رمضان شعت/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   ٨٠١١٩٤٥٠٧

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�صطني
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
بالمصادقة على المخطط التفصيلي لشبكة شوارع في القطعة رقم (38)

منطقة تنظيم _ حي السطر _ خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936

تعلـــن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المـــدن بمحافظات غزة للعموم أنها قد 
قررت بجلستها رقم 20/2019 المنعقدة بتاريخ 26/6/2019 التصديق النهائي 
علي المخطط التفصيلي لشبكة شـــوارع في القطعة رقم (38) والمار بالقسائم 

رقم (من 13 وحتي 53) والقسيمة رقم (55) من القطعة (38).
الســـابق ايداعه لألعتراض بموجب  اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة االستقالل بتاريخ  7/3/2019.
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشـــروع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمســـة عشر يومآ من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية وفي 

صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب .
وذلك وفقآ لنص المادة (18) من قانون تنظيم المدن .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فل�صطني
حمكمة بداية دير البلح املوقرة 
في القضية الحقوقية رقم 166/2015
في الطلب الحقوقي رقم 231/2019

المستدعي: خالد صادق حمدان دغمشسكان غزة هوية رقم 928195445
المستدعي ضده: رأفت سليم محمد ابو سليم _ دير البلح _ البلد _ شارع 

البركة _ مجهول محل اإلقامة حاليآ 
مذكرة تبليغ حكم بالنشر المستبدل 

في الطلب الحقوقي رقم 231/2019    في القضية الحقوقية رقم 166/2015
نوع الدعوى / (15000 دينار أردني) خمسة عشر ألف دينار أردني 

مذكرة تبليغ حكم بالنشر المستبدل 
في الحكم الصادر في القضية الحقوقية رقم 166/2015حقوق 

إلـــى المدعى عليه المذكور بعاليه نبلغك بالحكم الصادر بتاريخ 27/12/2017 
لصالح المدعى المذكور أعاله في القضية الحقوقية رقم 166/2015

والقاضي بتنفيذ عقد اتفاق علي البيع المحرر بتاريخ 09/11/2007المبرز 
م/2 تنفيذا عينيا وشطب ما مساحته 3800م2 والواقعة بأرض القسائم
21،32،33 مـــن القطعة رقـــم 137من أراضـــي دير البلح المســـماة البركة 
الشرقية عن اسم المدعى عليهما االول والثاني وتسجيلها باسم المدعي/

خالد صادق حمدان دغمش واشعار دارة الطابو بذلك والزام المدعى عليهما 
بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة، لذلك وخالل 30 يوم من 
تاريخ نشـــر التبليغ وســـيصار إتخاذ المقتضي القانوني في حقك حسب 

األصول . صدر في : 27/12/2017م حرر بتاريخ:22/09/2019م

قا�صي البداية 
اأ.�صليمان الغلبان

رئي�س قلم حمكمة البداية دير البلح
اأ. امين فهمي اأبو م�صطفى

غزة / االستقالل:
قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب 
الفلســـطيني "حشـــد"، إن التدهـــور غير 
المســـبوق في حالة حقوق اإلنسان بقطاع 
غزة أثرت بشـــكل حاد علـــى كل المنظومة 
الحياتية وعمل القطاعات الحيوية الهامة، 
مطالبـــة الحكومـــة الفلســـطينية بوجوب 
الوقوف أمام اإلجراءات التمييزية على غزة.

جاء ذلك خالل إطالق الهيئة وشركائها من 
الشباب المبادرين يوم أمس، مبادرة شبابية 
حقوقية تمثلت برسم جدارية للتعبير عن 
صوت ومعاناة ضحايا سياســـة اإلجراءات 
التمييزيـــة المنفذة من ِقبل مؤسســـتي 

الحكومة والرئاسة الفلسطينية ضد غزة.
وحّملت الهيئة الحكومة مسئولة المشاركة 
في االجراءات التمييزية تجاه غزة في سياق 
مخطط ممنهج يهـــدف لتحقيق أغراض 

سياسية على حساب حقوق اإلنسان.
واعتبرت الهيئة فـــي مؤتمر عقدته خالل 
إطالق المبـــادرة، أن اإلجـــراءات التمييزية 
تجـــاه غزة أخذت أكثر من إجراء بينها قطع 
الرواتب وخصم وإحالة األالف من الموظفين 
للتقاعد المبكر والمالي، واســـتمرار معاناة 
موظفي تفريغات عام 2٠٠٥ وخصم رواتب 
األســـرى وعائالت الشـــهداء وعدم اعتماد 
شـــهداء عـــام 2٠١٤ أســـوة بغيرهم من 

شهداء الوطن.
وأشـــارت إلى عرقلـــة الوصـــول المنتظم 
للمخصصات المالية لألسر الفقيرة، ووضع 
قيود غيـــر مبررة على التحويـــالت المالية 
للجمعيات الخيريـــة وغيرها من اإلجراءات 
التي تدلل على أن هناك منهج مخطط من 
أجل إفقار قطاع غزة وسكانه، وفق الهيئة.

ونوهــــت الهيئة إلــــى أنها وشــــركائها 
وجهــــت علــــى مــــدار الفتــــرة الماضية 
والرســــائل  البيانــــات  مــــن  العشــــرات 
والنداءات المتكررة للسلطة والحكومة من 
أجل التراجع عن إجراءاتها، إال أن النتائج 
على األرض تبرهن على تمادي مخطط له 

في ممارسة هذه اإلجراءات.
وأضافت "أن هـــذا التجاهل يدفع الهيئة 
وشـــركائها للتفكير في التوجه الرســـمي 
لكل المحافل الدولية لمطالبتها بالضغط 
علـــى الســـلطة والحكومـــة للتراجـــع عن 
سياســـاتها التميزية وإجراءاتها العقابية 

تجاه سكان القطاع.
وفي الســـياق، اعتبرت أن الفرصة تحقيق 
المصالحة على أسس من الشراكة الوطنية 
ما زالت قائمة، محذرة من مغبة سعي بعض 
األطراق لتعميق االنقسام ليصل إلى مرحلة 

االنفصال.
وأكـــدت حشـــد أن التصـــدي للمخططات 

االســـرائيلية واألمريكيـــة يتطلب توحيد 
الجهود الفلسطينية وتجاوز حالة االنقسام 

الداخلي وحالة التفرد بالقرار الفلسطيني.
ودعت الهيئة لذلك إلى تهيئة المناخات 
الستعادة الوحدة الوطنية بما يشمل وقف 
المواطنين  السياسية وتحييد  المناكفات 
الصـــراع  عـــن  والخدمـــات  والموظفيـــن 

السياسي.
التزامات  مـــن  للتحلـــل تدريجًيا  ودعـــت 
"أوسلو" واستخدام كافة األدوات لمواجهة 
مخططات تصفية الحقوق الوطنية، بما في 
ذلك تعزيز صمود المواطنين في القدس 
وقطاع غزة وتفعيل مسار مساءلة االحتالل.

»حشد« : ابتدهور بغزة غير مسبوق وعلى ابحكومة وابرئاسة وقف ابعقوبات

عمان/ االستقالل:
قال رئيس االتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة إن إمعان "إســـرائيل" في محاوالت فرض 
واقع جديد على األرض الفلســـطينية لن يتم القبول به، ويتوجـــب اليوم إزاء الخطر المحدق 
بالقضية الفلسطينية تدعيم وحدة الصف العربي، وتحقيق المصالحة الفلسطينية. وأضاف 
الطراونـــة في تصريـــح صحفي أن االحتالل ما زال يمارس أبشـــع االنتهاكات بحق الشـــعب 
الفلســـطيني ســـواء بتجريف األراضي، أو شرعنة المســـتوطنات أو تدنيس المقدسات أو زج 
األطفال والنساء والشيوخ في المعتقالت. وناشد الحكومات العربية بتوحيد الكلمة والموقف 
وإعادة صدارة القضية الفلســـطينية على طاولة القرار العربي، ورفض كل أشـــكال الصفقات 
المشبوهة والتسريبات الخبيثة حول مستقبل القضية الفلسطينية. وناشد منظمة التعاون 

اإلسالمي وبرلمانات العالم المختلفة باالنحياز إلى عدالة القضية الفلسطينية.

اببربماني ابعربي يطابب بتوحيد ابمواقف 
ضد ابخطر ابمحدق بقضية فلسطين

رام الله/ االستقالل: 
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، امس األحد، انحياز اإلدارة األمريكية الممنهج لالحتالل 
اإلســــرائيلي وسياســــاته، ومحاوالت ادارة ترمب وأركانها تبييــــض االحتالل والدفاع عن 

انتهاكات "إسرائيل" الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
وقالــــت وزارة الخارجية ، في بيان لهــــا، امس األحد، إنها إذ تشــــكر الدول التي عبرت عن 
إدانتها لالســــتيطان ودعمها لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وتمسكها بالسالم وفقا 
للمرجعيات الدولية، وفي مقدمتها الدول العربية الشقيقة واالسالمية والصديقة، فإنها 
تدين بشــــدة االنحيــــاز األميركي الممنهج لالحتالل وسياســــاته، ومحــــاوالت ادارة ترمب 
وأركانهــــا تبييض االحتالل والدفاع عن انتهاكات اســــرائيل الجســــيمة للقانون الدولي 

والشرعية الدولية وقراراتها.
وأضافت الخارجية، إن جلســــة مجلس األمن لالســــتماع الى التقرير الربعي لسكرتير عام 
األمم المتحدة حول االســــتيطان في األرض الفلسطينية المحتلة حول تنفيذ قرار مجلس 
االمن رقــــم 2334، اإلجماع الدولي على رفض االســــتيطان وادانته، وعلى التمســــك بحل 
الدولتين وفقا لمرجعيات الســــالم الدولية، عكســــت الجبهة الدولية العريضة المساندة 
للموقف الفلســــطيني الرسمي الذي يعبر عنه باستمرار رئيس السلطة محمود عباس من 

على المنابر الدولية كافة.
وشــــددت على أن ما عبرت عنه ســــفيرة أميركا لدى األمم المتحدة، كيلي كرافت، من دعم 
غير محدود إلسرائيل، يجسد حالة من عدم التوازن ويعكس انحياز ادارة ترمب المتواصل 
إلســــرائيل، بعيدا عن القانون الدولي والشــــرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات الســــالم 

الدولية.

لندن/ وكاالت:
ألغــــت مدينة دورتمونــــد األلمانية، قرارا 
بتســــليم جائزة نيللي ســــاكس لألدبية 
للروائية البريطانية من أصل الباكستانية 
كاملة شمســــي بســــبب دعمهــــا حركة 

المقاطعة لـ"إسرائيل" (بي دي إس).
وكان ُأعلــــن من قبل أن كاميال شمســــي 
فازت بالجائزة التي ســــميت على اســــم 
شــــاعرة يهودية حائزة على جائزة نوبل 
والتــــي تم تنظيمهــــا وتمويلها من قبل 
مدينة دورتموند يوم 10 ســــبتمبر/أيلول 
الجاري، قبــــل أن يصدر منظمــــو الجائزة 
بيانا قالوا فيه إن هيئة المحلفين نقضت 
قرارها بتكريم شمسي، وإن جائزة 2019 
لن تســــلم ألي مؤلف وسيتم اإلعالن عن 

الفائز التالي في العام 2021.
وأضاف البيان أن "هيئة المحلفين قررت 
منــــح الجائــــزة للكاتبة شمســــي لعملها 
األدبــــي الرائــــع دون أن يكــــون أعضــــاء 

لجنــــة التحكيم علــــى علم بــــأن المؤلفة 
شــــاركت فــــي إجــــراءات المقاطعة ضد 
الحكومة اإلســــرائيلية بسبب سياساتها 

الفلسطينية منذ العام 2014".
رت لجنــــة التحكيم قرارها بســــحب  وبــــرَّ
شمســــي  "موقــــف  بقولهــــا:  الجائــــزة 
السياســــي عبــــر المشــــاركة الفعالة في 
المقاطعــــة الثقافيــــة ضمــــن حملة "بي 
دي إس" يتعــــارض بوضوح مع األهداف 

القانونية للجائزة".
ال  الثقافيــــة  "المقاطعــــة  ان  وأضافــــت 
تتجاوز الحدود، لكنها تؤثر على المجتمع 
اإلسرائيلي بأســــره بغض النظر عن عدم 
تجانســــه السياســــي والثقافي الفعلي، 
وهذا يتناقــــض مع دعوة جائــــزة نيللي 
ساكس إلعالن وتجســــيد المصالحة بين 

الشعوب والثقافات".
ومــــن جهتهــــا، أدانــــت األديبــــة كاملة 
شمســــي، في بيان لهــــا، القــــرار وقالت 

"إنها شعرت بالحزن بسبب خضوع هيئة 
المحلفيــــن للضغــــوط، وإن رئيس الوزراء 
أعلن خالل  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 
االنتخابات اإلسرائيلية عن خطط لضم ما 
يبلغ ثلث الضفة الغربية إلى إسرائيل بما 

يتعارض مع القانون الدولي".
وأضافت شمســــي أن "الخصم السياسي 
لنتنياهو بيني غانتــــس اعلن عن خطط 
منافسه"، وقالت إنه "سرق فكرته في ضم 
ثلــــث الضفة الغربية إلى إســــرائيل، وإن 
كل هذه الوعــــود جاءت فور قتل الجيش 
فلســــطينيتين،  فتاتيــــن  اإلســــرائيلية 
األمر الذي أدانه المنســــق الخاص لألمم 
المتحــــدة لعملية الســــالم في الشــــرق 

األوسط".
ووصفت كاملة شمســــي خضــــوع هيئة 
المحلفيــــن األلمانيــــة للضغط وســــحب 
جائزة من كاتبة تمــــارس حرية ضميرها 

وحرية التعبير باألمر المحزن للغاية.

»ابخارجية« تدين إنحياز اإلدارة 
األمريكية بالحتالل وسياساته

سحــب جائــزة أدبيــة مــن روائيــة
 بريطانية بسبب معارضتها بـ »إسرائيل«
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أعلن أنا المواطن/شادي زياد نايف القططي....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
) فعلـــى من يجدهـــا رجاء أن يســـلمها   905283123

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ميساء جبر رباح ابو عصر....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803928019

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/مصطفى وليد مصطفى حسن)/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900915174

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/خالد خليل عوده الشاعر/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   401846928

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عاصم عبد العزيز محمد ابو شريعه /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   903694628

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود حاتم محمود حماد...... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803004779

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد زياد ابراهيم نبهان....... /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804367845

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/كامل حمدان سليمان ماضي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   905752937

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/أنصاف حسن علي عوض...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   804714897

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل: 
اعتصم عشـــرات المواطنين، امس 
األحد، أمام مقر تمويل وكالة الغوث 
وتشغيل الالجئين "األونروا" بمخيم 
جباليا شمال غزة، للمطالبة بتجديد 
واســـتمرار  "األونـــروا"  تفويـــض 

خدماتها المقدمة لالجئين.
ودعــــا عضــــو اللجنــــة المركزيــــة 
للجبهة الديمقراطية ومســــؤولها 
في محافظة شــــمال القطاع عطية 
صالحة، الدول التي أوقفت تمويل 
وكالة الغوث بدعوى الفساد المالي 
للتراجــــع عــــن قراراتهــــا بتعليق 
دعمها لحيــــن االنتهاء من نتائج 
التحقيــــق الــــذي تجريــــه األمــــم 

المتحدة.
وطالب بأوسع حراك سياسي اتجاه 
لتحمل  المانحة  والجهـــات  الدول 
مسؤولياتها السياسية والقانونية 
واألخالقية لتمويـــل وكالة الغوث 
كمؤسسة معنية بتخفيف معاناة 
الالجئيـــن، لحيـــن عودتهـــم إلى 
أراضيهـــم التي هجـــروا منها منذ 

العام 1948.
كما دعا لتجديد تفويض "األونروا" 
في الدورة القادمة للجمعية العامة 
لألمم المتحدة، والحرص على نيل 

العدد األكبر من األصوات.
الشـــعب  أن  صالحـــة  وأكـــد 
ا منيعًا في  الفلسطيني سيقف سًدّ

وجه المشـــروع األميركي المسمى 
"صفقة القرن"، مشددًا على ضرورة 
صـــون الوجـــود الفلســـطيني في 
المخيمـــات، وتطوير عمـــل دائرة 
شـــؤون الالجئيـــن فـــي م .ت.ف 
على  فـــي مســـؤولياتها  لتفيض 
حدود وجودها فـــي قطاع غزة نحو 

باقي التجمعات الالجئين.
وأكد صالحـــة أن قضية الالجئين 
العـــودة محوران رئيســـيان  وحق 
للتصـــدي للصفقة، داعيًا ألوســـع 
بالمخيمـــات  شـــعبي  تحـــرك 
الفلســـطينية في الوطن والشتات 

تمســـكًا باألونـــروا وحـــق العودة، 
ورفض مشاريع التوطين والتهجير 

والمشاريع البديلة لحق العودة.
مـــن جهتـــه، قـــال عضـــو اللجنة 
المركزية للجبهة الشعبية إبراهيم 
الســـلطان، إن وكالـــة الغوث، هي 
الشـــاهد الحقيقـــي علـــى جريمة 
النكبـــة التي كانت ســـببًا لمعاناة 
شـــعبنا الفلســـطيني الالجئ على 

مدار 71 عامًا.
وحذر فـــي كلمة القـــوى الوطنية 
واإلســـالمية إدارة "األونـــروا" مـــن 
وإجراءاتها  تقليصاتها  اســـتمرار 

التقشـــفية للخدمـــات المقدمـــة 
لالجئين الفلسطينيين، منبهًا إلى 
والمأســـاوية  الكارثية  األوضاع  أن 
وتـــردي األوضـــاع اإلنســـانية في 
قطاع غزة تنذر بانفجار حقيقي بأي 

لحظة.
وطالب الســـلطان األمـــم المتحدة 
والدولية  الحقوقية  والمؤسســـات 
للوقوف بجانب شعبنا الفلسطيني، 
ودعـــم صمودهـــم، ودعـــم وكالة 
األونـــروا للقيام بواجباتها وتقديم 
خدماتها حتى إنجـــاز حق العودة 

وفق القرار 194.

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة الداخلية بغزة، يوم أمس، قرارها اســـتيعاب 1000 منتسب جديد، 

وفقًا ألحكام قانون الخدمة في قوى األمن.
وفتحت الوزارة باب التجنيد في قوى األمن للمواطنين الراغبين بالعمل في الوزارة، 
ممن تنطبق عليهم الشـــروط والمعايير اآلتية:أن ال يكون سن المتقدم يقل عن 
18 عاًما وأال يزيد عن 21 عاًما،(مواليد 1998/10/1 حتى 2001/10/1. وغير محكوم 
بجناية أو جنحة ُمخلة بالشـــرف واألمانة، وتحصيلـــه العلمي بحد أقصى ثانوية 
عامة، وأن يتمتع باللياقة الصحية للخدمة العسكرية، وأال يقل طول المتقدم عن 

170 سم، وأن يتناسب وزنه مع طوله، وأن يجتاز االختبارات المقررة.

رام الله / االستقالل:
قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، يوم أمس، إن تقليص شركة الكهرباء االسرائيلية 

إمدادات التيار لمدن بالضفة الغربية المحتلة ابتزاز الحكومة وعقاب جماعي لشعبنا.
وأوضح ملحم في تصريح له، أن القرار اإلسرائيلي مجحف ويهدف إلى حمل الحكومة على 
توقيع اتفاقية تحمل تكلفة عالية، وال تســــمح لشركة النقل الوطنية بالعمل في المناطق 
المصنفة »ج«، معتبرًا ذلك عقاب جماعي لشعبنا. وأشار إلى أن القرار سيتسبب بقطع التيار 
ا من  يوم أمس. الكهربائي عن بعض القرى في رام الله وبيت لحم، لمدة ساعتين يومًيا بدًء
وتسلمت شركة كهرباء محافظة القدس قبل نحو أسبوع اإلنذار الثالث من شركة الكهرباء 
اإلســـرائيلية، والذي يفيد ببدء تقنين وقطـــع التيار الكهربائي عن بعض مناطق امتياز 

الشركة في الضفة الغربية المحتلة، بسبب تراكم الديون.

خانيونس/ االستقالل: 
أطلقت المكتبــــة العامة التابعــــة لبلدية خان يونس 
جنوب محافظات غزة المرحلة الرابعة من مبادرة تواصل 
ضمن  مشــــروع مدننا لألشــــبال والزهرات »صيف غزة  
للعــــام الجاري وذلك لخدمة أطفــــال المخيمات وطلبة 
المــــدارس بخان يونــــس من عمــــر (8-14) عامًا والذي 

يستمر لشهر تقريبًا.
وتهدف المبادرة التي ينفذها نخبة من جيل الشباب 
والميســــرين إلــــى صقل مهــــارات األطفــــال والطلبة 
الثقافية والفنيــــة وتعزيز لغة الحــــوار ودعم األفكار 

اإلبداعية وتعزيز القدرات.
 وذكرت ُمشرفة المكتبة العامة   زمزم زعرب أن البلدية 
تولي اهتمامًا كبيرًا باألنشطة المتعلقة بالطفل والمرأة 

على حد ســــواء، وتحرص على الشــــراكة مع المجتمع 
ومؤسساته في تنفيذ األنشطة التوعوية والترفيهية، 
مثمنًة دورهم في االهتمام بالطفولة من خالل تنفيذ 
البرامج التوعوية وأنشــــطة التفريغ النفســــي وتعزيز 
الجوانب الثقافية واإلبداعية، وتشجيعهم على القراءة 

واظهار قدراتهم وتنمية مهاراتهم.
وأكدت أن المشــــروع  يهدف إلى تدريب األطفال في 
مجاالت الحياة وتنمية قدرات فريق الكورال والتدريب 
المتواصــــل لهــــم ، وتعليــــم الرســــم ، وعرض بعض 
األفالم الهادفة، باإلضافة إلى  تنفيذ أنشطة التفريغ 

النفسي.
وشكرت زعرب مجلس إدارة مبادرة تواصل التي تحرص 
على تنفيذ برامج وأنشطة المبادرة في محافظات غزة 

عامًة وتحديدًا في المكتبة العامة التابعة للبلدية من 
أجل التخفيف على أطفالنا في ظل الحصار والضغوط 
النفسية التي يعيشونها، معربًة عن أملها أن تكثف 
المبادرة من أنشطتها الهادفة لتصل إلى أكبر شريحة 

من األطفال.
بدوره شــــكر منسق المبادرة عمار عنابة جهود البلدية 
وطواقمها في إنجاح المشروع بمراحله السابقة، مثنيًا 
على حســــن التعاون مع البلدية، معربًا عن ســــعادته 
بإطالق المرحلة الرابعة من المشــــروع في مكتبة بلدية 
خان يونس، مؤكــــدًا أن المبادرة تعمــــل على تقديم 
الدعــــم ألطفال غزة في ظــــل الظــــروف الصعبة التي 
يعيشــــونها جراء الحصار واإلغالق ونقص اإلمكانيات 

اللوجستية المطلوبة لخلق بيئة سوية لألطفال.

فتحمبابمالتجنيدمللعملم
فيماألجهزةماألمنيةمبغزة

بلديةمخانميونسمتطلقمالمرحلةمالثالثةممنم
مبادرةمتواصلملخدمةمأطفالمالمخيمات

ملحم:متقليصم»إسرائيل«مالكهرباءم
للضفةمابتزازمللحكومةموعقابملشعبنا

وقفةمشعبيةمبغزةمللمطالبةمبتجديدمتفويضم»أونروا«

غزة/ االستقالل: 
دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار امس األحد، مبعوث 
األمين العام لألمم المتحدة إلى الشـــرق األوســـط، نيكوالي مالدينوف لتسيير أسطول 
جوي طبي الى قطاع غزة ، مؤكدًا أن تحذيرات مالدينوف حول تفاقم الوضع اإلنســـاني 

في غزة، مهمة وتالمس الواقع، لكنها غير كافية وتحتاج خطوات عملية.
وناشـــد الخضـــري، مالدينوف بصفتـــه األممية وبحكم إطالعه على ســـوء األوضاع اإلنســـانية 
والمعيشية والصحية في غزة جراء اإلغالق والحصار، إصدار التوجيهات لكل المؤسسات الصحية 
واإلنســـانية األممية والدولية لبدء تسيير أسطول جوي طبي من مستهلكات طبية وأدوية. وقال 
الخضـــري في تصريح صحفي "هذه التحذيرات- على أهميتها- ال تكفي علي اإلطالق، ويجب أن 
يكون هناك خطوات عملية واقعية يمكن تنفيذها وتطبيقها لتالفي تفاقم األزمة اإلنســـانية، 
وتدارك األمر وبدء حل هذه األزمات". وأشار إلى أن تصريحات مالدينوف جاءت خالل جلسة دورية 
لمجلس األمن الدولي حول حالة الشـــرق األوسط والقضية الفلسطينية، وأن تركيزه علي القطاع 
الصحي يعني ضرورة تحرك كل المنظمات اإلنســـانية والصحيـــة األممية إلنقاذ الواقع الصحي 

الخطير الُمدمر الذي يؤثر على الجميع من أطفال ومرضى وكبار سن وشباب.

الخضريميدعوممالدينوفم
لتسييرمأسطولمجويمطبيملغزة
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ثالثة أسةى فلسطينيين في سجون االحتالل الصهيوني ال زالوا يخوضون معةكة 
األمعــــاء الخاوية بعزيمة وإصةار كبيةين, وقد تجــــاوزت فتةة اإلضةاب المفتوح عن 
الطعام الشــــهةين, فاألســــية  أحمد غنام دخل  إضةابه المفتوح عن الطعام يومه 
(72)، أما األســــية إســــماعيل على فدخل إضةابه المفتوح عن الطعام يومه (62) ،  الـ
فيما واصل األســــية القائد طارق قعدان إضةابه المفتــــوح عن الطعام ودخل يومه 
(55), وأمام النالة الصنية الصعبة التي دخل فيها األســــةى الثالثة هددت حةكة 
الجهاد اإلســــالمي في فلسطين ان المســــاس بنياة أي من األسةى المضةبين عن 
الطعام ســــيكون له عواقب وخيمة ورد غية مسبوق, وقالت الهيئة القيادية العليا 
ألســــةى الجهاد اإلســــالمي في ســــجون االحتالل أن ســــلطات االحتالل ومصلنة 
سجونه يتنمالن المسؤولية الكاملة عن حياة األسيةين المجاهدين سلطان خلف 
وطارق«قعــــدان« منذرة من المســــاس بنياة أي مضةب عن الطعــــام، جاء ذلك في 
أعقاب بيان حذر فيه  نادي األسية الفلسطيني من ظةوف خطيةة يواجهها األسةى 

المضةبون، وسط حالة من عدم االكتةاث الممنهجة.
األســــةى اإلداريين في ســــجون االحتالل, يخوضون معةكة ضارية منذ سنوات إلنهاء 
االعتقال اإلداري الذي أصبح سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين, فسياسة االعتقال 
اإلداري تجيز لالحتالل اعتقال أي فلسطيني دون توجيه تهمة إليه, وتتيح لالحتالل 
تجديد االعتقال اإلداري مةات عدة, وتزايدت بشكل ملنوظ نسبة األسةى المعتقلين 
إداريا في ســــجون االحتالل, واضطة األســــةى اإلداريين لخوض معارك إضةاب مفتوح 
عن الطعام , وعةضوا حياتهم للخطة الشــــديد ألجل إنهاء سياســــة االعتقال اإلداري, 
وال زالت المعةكة مستمةة بين األسةى اإلداريين واالحتالل الصهيوني, وقد تصاعدت 
منذ مطلع العام الجاري 2019، مقارنة بالعام الماضي حيث نفذ العشــــةات من األسةى 
إضةابات مفتوحة عن الطعام, وتفةض إدارة معتقالت االحتالل على األسةى المضةبين 
سلسلة من اإلجةاءات االنتقامية، هدفها سلبهم إنسانيتهم، وحةمانهم من حقوقهم، 
وإيصالهــــم إلى مةحلة صنية خطيةة، فيها يتســــبب اإلضــــةاب بإصابتهم بأمةاض 
يصعب عالجها الحقًا، كما حةمت عائالتهم مــــن زيارتهم، وعةقلت زيارات المنامين 

لهم، وعزلتهم في ظةوف صعبة وقاسية في معتقل »نيتسان الةملة«.
سلطات االحتالل الصهيوني تساوم األسةى المضةبين عن الطعام على إنهاء إضةابهم 
المفتوح مقابل إعادة النظة في قةار اعتقالهم, فقد اشتةطت على األسية اإلداري طارق 
قعدان الذي ينتهي اعتقاله اإلداري بتاريخ التاســــع من تشةين األول/ أكتوبة 2019. 
إنهــــاء اعتقاله اإلداري، بإعطائه أمةا إداريا جديدا بتجديد االعتقال اإلداري لمدة أربعة 
أشهة، األمة الذي رفضه األسية القائد طارق قعدان، وأصة على مواصلة إضةابه المفتوح 
عن الطعام حتى يتم إطالق ســــةاحه دون قيد أو شــــةط,  نادي األســــية أكد أن مناكم 
االحتالل العسكةية ما هي إال ذراع أساسي في عملية االنتقام الممنهجة بنق األسةى 
الفلســــطينيين، والتي تتةجمها فعليًا من خالل قةاراتها المســــتندة إلى قةار جهاز 
مخابةات االحتالل »الشــــاباك« وهى تطبق القةارات دون أدنى مناقشــــة أو حق لألسية 
بالدفاع عن نفســــه أمام هذه السياسة الصهيونية المجنفة بنق األسةى اإلداريين, 
ودائما ما تتذرع بالملف الســــةي الذي يتهم فيه األســــية اإلداري انه يمثل خطةا على 
»الدولــــة« في حال اإلفةاج عنه, وبهذه الذريعة يمكن للنيابة ان تطالب بإعادة اعتقاله 

لعدة سنوات, دون ادني معارضه أو نقاش من القاضي الصهيوني.

 إجراءات انتقامية لالحتالل
رأي

مع بداية تســـعينيات القةن الماضي ؛ توالد زلزاالن 
، وقعا َفأنتجا زلـــزااًل ثالثًا، األّوالن هما : زلزال انهيار 
وما  االشـــتةاكية،  والمنظومة  الســـوفييتي  االتناد 
يعنيـــه ذلك دوليًا ، وزلزال الهجمة األطلســـية على 
العـــةاق أو ما ُيســـّمى “حةب الخليـــج الثانية”، وما 
يعنيـــه ذلك عةبيًا ، أما الزلـــزال الذي نتج فهو زلزال 
مدريد وأوســـلو، ومـــا يعنيه ذلك فلســـطينيًا ، أي 
ذلك التنّول العميق في رؤية إســـةائيل ، باعتبارها 
نقيضًا يجب نفيه وإلغاؤه .. ومن ثم شـــةيكًا ينبغي 
مصالنته والتعاون معه. هذه الزالزل الثالثة زعزعت 
القومية واأُلممية،  القديمة والمفاهيم  الُمَســـّلمات 
مثلما زعزعت األيديولوجيـــا النمةاء التي كانت من 
المســـّلمات أيضـــًا ، وكذلك قلبت المفاهيم رأســـًا 
م الذي كان مســـيطةًا  على عقب، وهدمـــت اُلمَتَنكِّ
في الوعي واألدبيـــات والخطابات الوطنية والقومية 
واألممية. إضافة إلى أن القضية الفلســـطينية بدأت 
 لها 

َ
تفقد مةكزيتها وحضورها الســـابق، ولـــم يبق

إال اإلجمـــاع األخالقي والدينـــي والعةوبي، والذي بدأ 
يتقّلـــص الحقًا بفعل أخطاء فلســـطينية متواصلة، 

وتغذية إقليمية وعةبية لها.
الـــزالزل الثالثـــة أصابـــت أكثة ما أصابـــت األرضية 
الفلســـطينية، السياســـية، والفكةية، والثقافية، ما 
أثار العديد من األســـئلة العميقـــة والكبيةة، وبةوز 
الءات توّتـــةت فيمـــا يتعلـــق بينها وبيـــن ما جةى 
(الءات قومية، دينية، يسارية، إقليمية، شعبوية ..)، 
ووقوع اهتزازات أخالقية وفكةية وسياسية عميقة 
 غياب تواصل في 

ّ
في العقل الفلســـطيني، في ظل

الوعي ما أفقده توازنه ، وبالتالي قاده إلى أزمة إدراك 
. وفي ظل ســـيطةة العقلية التجزيئّية والتعميمية 
والتجةيبية التي أدت إلى الفشـــل والتيه، ألن الوعي 
ال ينطلـــق من ذاته عندمـــا نواَجه بأســـئلة تفةض 
علينـــا تغيية ذاتنا ، فعندها لن نجد أســـس تغيية 
الذات، بـــل كان يجب االنطالق مـــن داخل الندث ، 
وليس من خارجه ومن ثم إلى داخله، حتى ال نقع في 
الميكانيكية واآللية أو في تطبيق النظةيات الجاهزة، 
عداك عـــن غضاضـــة التجةبة،والتبـــاس األولويات 
وتداخلها، وتداخل األجهزة والمصالح والصالحيات 

وغياب التخطيط وسيطةة تلك العقلية ، ما أدى إلى 
إغةاق الوعي ونفيه ومناصةته . فالمؤسســـة التي ال 
ة، وبالتأكيد ال يكفي االحتجاج السلبي، أو  تخلق ُتدمَّ

طةح ما هو بعيد عن الزمان والمكان وما يدور حولنا.
ما يكفي هو وجود إســـتةاتيجية – دائمة ، شـــاملة، 
حديثة، حةيصة، متجّددة، لمواجهة اإلســـتةاتيجية 
المقابلة النقيضة واستيعابها وتجاوزها. وربما كان 
ينبغي أن تتّم معاركنا على أرضية عةوبية إسالمية، 
وليس على شـــكل أو صيغة إقليمية فلسطينوية ، 
أي التةكيز على األنا والذات الفلســـطينية باعتبارها 
مهـــددة باإللغـــاء واالســـتالب والتغةيب وليســـت 
انتصارًا للفكةة الفلسطينية . كما كان ينبغي البنث 
عن لغة قـــادرة على أخـــذ جماع االنقـــالب الجديد، 
والمفاهيم الوليدة، واألفكار الســـاخنة، الخارجة من 

فةن األحداث الكبةى.
وإســـةائيل التـــي تّمـــت صناعتهـــا وإقامتها، هنا 
في فلســـطين، ُوِجدت أصـــاًل لتأديـــة دور وظيفي 
للقوى اإلمبةيالية الكبـــةى في المنطقة ، وبالتنديد 
الواليات المتندة، لهذا من المستنيل أن تستجيب 
هـــذه الدولة لمعاني الســـالم وروح العـــدل. ولو أن 
 مشـــكلة اإلســـكان لليهود 

ّ
إســـةائيل قامـــت لنل

ألمكنهـــا التعايش مـــع منيطها ولـــكان باإلمكان 
االعتـــةاف الُنّة بها والتعـــاون معها ، ثّم إن اليمين 
اإلســـةائيلي هو األكثة حضورًا ونفاذًا في إسةائيل 
، وهذا ينســـجم مع طبيعتها ودورهـــا وفكةها ، بل 
إن اليمين ازداد ونما وانتشـــة أكثة في إسةائيل مع 
بدء انهيار طبقة (النوساليم)، وهي الطبقة البيضاء 
األوروبية االشتةاكية الكيبوتسية ،  ومع بدء تصاعد 
الشـــةقي الفقية المتدّين القـــادم من مدن التطوية 
والمســـتوطنات اليهودية . وربمـــا يكون واضنًا أن 
اليمين – في العقد األخية أي في السبعينيات –  بدأ 
يصعد نجمه في كثية من دول العالم، معتمدًا على 
الظةف االجتماعي واالقتصـــادي، والتطةف الديني 

(أمةيكا وأوروبا على وجه الخصوص).
ثـــم إن اليميـــن اإلســـةائيلي بالذات متجـــّذر في 
القةن  السياســـة اإلســـةائيلية منـــذ عشـــةينيات 
الماضـــي، وهـــو يمين مكشـــوف الوجـــه ال يوارب، 

وال ينـــاول تجميل صـــورة إســـةائيل الديمقةاطية 
الغةبية إذا كان ذلك على حساب الفاتورة السياسية 
واألمنية. وإســـةائيل – وبســـبب الدعـــم األمةيكي 
الغةبـــي المطلـــق لهـــا – تةى فـــي نفســـها دولة 
“عظمى”، وتتصةف بغطةسة وخيالء وصلف، ليس 
مع الفلسطينيين فنسب، بل ومع العالم أجمع، وهذا 
في جـــزء منه، يعود إلى التةبيـــة اليهودية القائمة 
علـــى العنصةية ورؤيـــة األغيار”الغوييم” الفوقّية. 
ولهذه األســـباب كلها فإن إسةائيل مستعدة لدفع 
الثمـــن األمنـــي والديمقةاطي واألخالقـــي من أجل 
االحتفاظ بـــاألرض، وبمهمتها الوظيفية المتقدمة. 
عدا أن إســـةائيل دولة ذات مؤسســـات ونظام وقوة 
اقتصادية وعســـكةية هائلة . أما الســـلطة الوطنية 
الفلســـطينية ، ومنـــذ العـــام 1994حتـــى انفجار 
االنتفاضـــة العام 2000 ومـــا بعدهـــا، فإنها ظّلت 
ســـلطة ضعيفة اقتصاديًا وعســـكةيًا، ولم تستطع 
أن تؤّصـــل مؤسســـات مدنية وأمنيـــة واقتصادية 
متماســـكة وراســـخة ، بقدر ما اننةفت بعض تلك 
المؤسســـات عن مهّمتها ، وتنازعـــت فيما بينها ، 
وتةاكمت التجـــاوزات واألخطاء، وغـــاب كثيةًا عامل 
النســـم والمناسبة ومبدأ الثواب والعقاب. وللتاريخ 
أقول إن ثمـــة أســـبابًا موضوعية داخلية، وأســـبابًا 
خارجية مؤثةة، عملت جميعها على إيصال السلطة 
الوطنية إلى ما وصلت إليه من وهن وتفّكك وضعف، 
إضافة إلى ســـيطةة العقلية التجةيبية والتعميمية 
والتجزيئيـــة ، واإلبقاء على صيـــغ النكم التقليدية 
، األمـــة الـــذي جعل الشـــارع الفلســـطيني يضيق 
ذرعًا بمخاتلة إسةائيل وبممارســـتها االستيطانية 
والقمعيـــة وضةبها عةض النائـــط بكل االتفاقات ، 
كما جعل الشارع الفلســـطيني يضيق ذرعًا ، أيضًا، 
بنالة الفســـاد التي راحت تستشـــةي في الجســـم 
الفلســـطيني، لهذا لم يكن هنـــاك من مناص إال أن 
ينفجة هذا الشـــارع ، فكانت “زيارة” اقتنام شارون 
النةم القدسي الشةيف ، الشةارة التي أشعلت النار 
في الهشـــيم المتةاكم، وكانت االنتفاضة الثانية أو 
انتفاضة األقصى ، أو ما شـــئت تسميتها. وما أشبه 

اليوم بالبارحة !

أوسلو بعد 26 عامًا.. »إسرائيل« 
اليمينّية المخاتلة التي ولدت االنفجار

المتوكل طه

المشهد في إسةائيل تنكمه عدة عوامل مةتبطة بطبيعة 
التأســـيس التي قامت عليها كنل للمســـألة اليهودية 
فـــي أوروبا وتةابط ذلـــك مع دورها الوظيفـــي في خدمة 
االســـتعمار الغةبي في المنطقة والذي كان احد األسباب 
لقيامهـــا، إضافًة الرتباطها بمفاهيـــم أمنيه كونها دولة 
احتالل واستيطان عدا عن المفاهيم التوراتية المةتبطة 
بفكةة تشـــكيل الكيان »اإلسةائيلي« في »فلسطين« منذ 
األســـاس والذي صاحبه صةاعات داخليه بين العلمانيين 
والنةيديـــم على طبيعة هوية الدولـــة كان يتم تجاوزها 
وفقًا لمفاهيم الصهيونيـــة العلمانية كنتيجة لموازين 

القوى الداخلية.
فـــي فتةة الملك »نتنياهو« تم تقويـــة الفكة »النةيدي« 
والوطنـــي الصهيونـــي الدينـــي على حســـاب علمانية 
الدولة كفكـــةه صهيونية قادها مبـــام وتفةيعاته فيما 
بعد من حزب »العمل« إلـــى »ميةتس« وفي نفس الوقت 
كانـــت صهيونية الليكـــود أيضا علمانيـــة لكنها أقةب 
للفكة الوطنـــي الصهيونـــي الديني، وهـــذا كله ارتبط 
أيضا بالتناقض بين »االشـــكناز« ذي الغالبية العلمانية 

و«الســـفارديم« الذين بطبعهم ُمتدينيـــن ويعانون من 
اإلضهاد من قبل حزب »مبام« سابقا، والحقا جاءت الكتلة 
الةوسية التي بمجملها تةفض بالمطلق الفكةة النةيديه 
والدينيـــة وعلمانيتها هي األقوى. وبالنظة لمشـــهد ما 
بعد الصهيونية في إســـةائيلي خاصـــة بعد االنتخابات 
نجد ان المصالح الشـــخصية المةتبطة بفكةة واحده في 
كثية من األحيان تطغـــى على غيةها، فنزب »الجنةاالت« 
و«ليبةمان« يةون في »نتنياهو« قيادة فاســـدة مستعدة 
لتســـليم »النةيديـــم« ما يةيدون في ســـبيل بقاءه ملكا 
إلســـةائيل كون صةاع »نتنياهو« باألســـاس هو شخصي 
أكثـــة من أي شـــيء آخة، إســـةائيل اآلن تعيش في فتةة 
ما بعـــد الصهيونية وهذا بند ذاته يجـــد تعبيةاته في 
الصـــةاع على هويـــة الدولة وطبيعتها المســـتقبلية بما 
يؤســـس الحقا لقبولها بشـــكل علني وكجزء من المناور 

في منطقتنا.
الجميع ما عدا اليمين المتطةف من مستوطنين، موحدين 
اســـتةاتيجيا في مفهوم األمن والنظةة للفلســـطينيين، 
والخالفـــات وِحدتها ليســـت في طبيعة االســـتةاتيجيا 

وإنما في الطةيقة واألســـلوب، التعامل بشـــدة وحزم أم 
عبـــة تفاهمات وتهدئه بما يتعلـــق بقطاع غزه، والنفاظ 
على مكون الســـلطة الفلســـطينية فـــي الخدمة األمنية 
بعيـــدا عن مفاهيم تؤســـس فعليًا لمفهـــوم الدولتين.

الجديد في هذا المشـــهد الذي يةجـــح صعود »غانتس« 
بشكل مةحلي لةئاسة الوزراء باعتقادي مسألتان، األولى، 
إنهـــاء حقبة الملـــك »نتنياهـــو« الفاســـدة والتي أدت 
لصعود األرثوذكسية اليهودية بشكل متسارع، والثانية 
تتعلق بالخطة األمةيكية التي تتطلب حكومة مستعدة 
للمفاوضات مع الجانب الفلســـطيني وبما يؤسس لكيان 
فلســـطيني مفصـــول ديمغةافيا عـــن دولة إســـةائيل 
ولكن تنت مظلتها الســـيادية العتبـــارات األمن القومي 

اإلسةائيلي ومصالنها االقتصادية والتوراتيه.
الملك »نتنياهو« يصارع للبقـــاء أو للعفو ومغادرة النلبة 
السياســـية، لذلك يســـتخدم خبةته ودهـــاءه لتنقيق 
أحدهمـــا، وهـــذا ســـيطيل عمليـــة تشـــكيل النكومة 
اإلســـةائيلية بعض الوقت، لكن في النهاية سيكتشف 
شـــةكاء »نتنياهو« في حزبه وفي األحزاب اليمينية أنهم 

كانوا جســـة العبور وشبكة األمان للملك وعائلته من تهم 
الفســـاد التي تالحقه ليصل إلى صفقة أو عفو ويعتزل. 
المشـــهد ما بعَد الصهيونية في إسةائيل يتفاعل بقوة 
وســـيكون بدون »نتنياهو«، لكنه وفي خالل فتةة بسيطة 
ســـنةى تشـــظي لألحزاب الكبيةة واليمينيـــة في ظاهةة 
ُتعيد طبيعة التوازنـــات الداخلية وفقا لمفاهيم جديدة 
أساســـها هوية دولة »إســـةائيل« وحدودهـــا وعالقاتها 
بالجيـــةان ونظةتهـــا للنلـــول المقتةحة لنـــل القضية 
الفلسطينية استعدادا لالنخةاط والتنالف ضمن المناور 
القائمة على األرض، بينما ستنافظ أحزاب النةيديم على 
وحدتها وقوتها التي ســـتتصارع مع الكتلة »الةوســـية« 
التي يمثلها »ليبةمان« بشـــكل حاد، والســـؤال المطةوح 
اآلن: هل تســـتطيع إســـةائيل ما بعد الصهيونية حسم 
هوية الدولة القادمة وحدودهـــا؟!!! أم أن التوراتيين من 
مســـينيين صهاينة ومســـتوطنين وصهيونية دينية 
وحةيدية ســـتخطف الهوية لتصبح »حشـــمونائية«؟!!! 
في كلتا النالتين »إســـةائيل« ما بعد الصهيونية ليست 

»إسةائيل« الصهيونية الهةتزلية البنغورينية.

فراس ياغي»إسرائيــل« مــا بعــد »الصهيونيــة«
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أعلن أنا المواطن/ سامر ناهض عصمت دلول /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   406005678

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نسرين محمد محمد موسي /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   930880141

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ رمزي محمد حسن الحوش/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900236597

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سليمان غازي سليمان ابو حسين /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
903078707  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة / االستقالل:
قالت وزارة األشــــغال العامة واإلســــكان إن نحو 25 ألف 
وحدة ســــكنية مأهولة في قطاع غــــزة تحتاج إلعادة بناء، 
وقرابة 60 ألف وحدة ســــكنية تحتــــاج إلى ترميم وإعادة 

تأهيل.
 جــــاء ذلك خــــالل مؤتمر صحفي عقدته وزارة األشــــغال 
بمقــــر المكتب اإلعالمــــي الحكومي يوم أمــــس بمدينة 
غزة، الســــتعراض مشروع المســــح الميداني الذي قامت 
به لتحديــــث قواعد بيانات الحاالت االجتماعية واألســــر 
الفقيرة، فيما يخص الســــكن ومســــتجدات عملية إعادة 

اإلعمار.
وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان إن وزارة األشغال العامة 
واإلســــكان حريصــــة كل الحــــرص على نشــــر وتحديث 
وتعميــــم كافة المعلومات الخاصة بمســــتجدات عملية 

إعادة اإلعمار؛ كوننا الجهة المسئولة عن هذا الملف.
وأوضح سرحان أن الوزارة أطلقت مبادرة البحث الميداني 
لتحديث قاعدة بيانات األسر الفقيرة والحاالت االجتماعية 
التي تحتاج لمساعدة فيما يخص السكن؛ يأتي انطالًقا 
من رؤية الوزارة نحو بيئة عمرانية مستدامة تعزز صمود 

المواطن الفلسطيني.
وذكر أن اآلالف من العائــــالت الفقيرة ومحدودي الدخل 
يعانــــون عــــدم توفر مأوى مالئــــم؛ نتيجة عــــدم القدرة 
االقتصاديــــة على تحســــين وتأهيل مســــاكنهم، نظًرا 
للظــــروف الصعبة التي يتعرض لها قطاع غزة، المتمثلة 

في الحصار المفروض منذ أكثر من 12 عاما.
وبحســــب وزارة األشــــغال العامة واإلســــكان، فإن العجز 

في الوحدات الســــكنية يقّدر بما يقارب 120 ألف وحدة 
ســــكنية، كما يحتاج قطاع غزة إلــــى قرابة 14 ألف وحدة 

سكنية سنويا لتلبية الزيادة السكنية الطبيعية.
ولفت ســــرحان إلى أن الــــوزارة تقدمت بمقتــــرح لتمويل 
مشروع تحديث قاعدة بيانات للحاالت االجتماعية والفقراء 
التي تحتاج الى مســــاعدة فيما يخص السكن، وذلك من 

خالل االستغالل األمثل لمشاريع التشغيل المؤقت.
وبّين أن وزارة األشــــغال العامة واإلســــكان وبالتنســــيق 
والتعاون مع الصندوق الفلســــطيني للتشغيل وبرنامج 
األمــــم المتحدة االنمائي (UNDP) قامت بتوفير الطواقم 
العاملة في فرق المسح الميداني، إضافة الى توفير جانب 

كبير من متطلبات عملية المسح.
وأضــــاف "بعد االنتهاء من تجهيــــز خطة العمل وتوفير 
جميع متطلباتها فقد تم تشــــكيل فرق عمل في جميع 
محافظات قطــــاع غزة، وعقد برنامــــج تدريبي لهم داخل 
الوزارة بهــــدف تأهيلهم للقيام بعملية المســــح وجمع 
البيانات؛ وفقا الستمارات البحث االجتماعي والهندسي 

الخاصة بالمشروع".
وأطلقت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية 
منتصــــف يونيو 2019 أكبر عملية بحث ميداني لألســــر 
الفقيــــرة المحتاجة للســــكن، وتــــم البدء بإجــــراء عملية 
بحث وتقييم شــــامل لجميع الحــــاالت المتقدمة بطلبات 

لــــدى الــــوزارة والبالغ عددها نحو 41 ألــــف طلب، ما يزيد 
عن 50% منهم من الحاالت االجتماعية المســــجلة لدى 
وزارة التنميــــة االجتماعيــــة. وأوضح ســــرحان أن عملية 
المسح الميداني لألسر الفقيرة تهدف إلى توفير قاعدة 
بيانات متكاملة تتعلق بالتقييم الهندسي واالجتماعي 
للمواطنين المتقدمين بطلبــــات لترميم أو إعادة بناء، بما 
يمكن الحكومة من الوصول إلى منهجية واضحة للتدخل 

والعمل على توحيد سياسات وأولويات التدخل.
وذكر أيًضا أنها تهدف للمســــاعدة في تنظيم وتنسيق 
وتكامــــل الجهود مع كافة المؤسســــات العاملة في هذا 
المجال، واالســــتفادة مــــن نتائج البحث فــــي البحث عن 
جهــــات التمويل لترميم أو بناء مســــاكن جديدة للفقراء 

وذوي الدخل المحدود.
وأشــــار إلى أنه تم االنتهاء من إجراء مسح ميداني لنحو 
24 ألــــف حالة حتــــى تاريخه، ويجري العمــــل حالًيا على 
استكمال عملية المســــح الميداني، وسيلي ذلك عملية 

تقييم للحاالت لترتيب أولوياتها.
ومن المتوقع االنتهاء من المشــــروع في ديسمبر 2019، 
سيتم العمل خالل هذه الفترة على التواصل مع الجهات 
الحكومية الرســــمية وكافــــة المؤسســــات والجمعيات 
والجهــــات الشــــريكة، وبــــذل الجهود لتوفيــــر التمويل 

لمساعدة هذه الحاالت في تحسين ظروف سكنها.
ونّوه سرحان إلى أنه يجري حاليا التواصل والتنسيق مع 
مؤسسة (UNOPS) لتوفير قرابة 10 مليون دوالر لصالح 
مشاريع ترميم بيوت الفقراء والحاالت االجتماعية سيتم 

ترشيحهم ممن شملتهم عملية المسح الحالية.

25 ألــف وحــدة سكنيــة مأهولــة بغــزة تحتــاج إلعــادة بنــاء

رام الله/ االستقالل:
صعدت األصول االحتياطية لســـلطة النقد الفلسطينية، 
في أغســـطس/ آب الماضي، ألعلى مستوى منذ مايو/ أيار 

.2015
وجاء في بيانات منشورة على موقع سلطة النقد اإللكتروني، 
أن األصول االحتياطية بلغت في أغســـطس/ آب الماضي، 

نحو 632.5 مليون دوالر.
وعلى أســـاس شهري، صعدت األصول االحتياطية بنسبة 
3.3% صعودا من 611.9 مليون دوالر حتى نهاية يوليو/ 

تموز 2019.
بينما على أســـاس ســـنوي، صعدت األصول االحتياطية 

بنسبة 24.7% ارتفاعا من 507 ماليين دوالر حتى نهاية 
أغسطس/ آب 2018. وتتألف األصول االحتياطية لسلطة 
النقد الفلســـطينية، من احتياطـــي النقد األجنبي، بقيمة 
526.6 مليون دوالر، واحتياطات أخرى بقيمة 105.9 مليون 

دوالر.
وال تملك ســــلطة النقد الفلسطينية عملة وطنية، لكن 
لديهــــا 4 عمالت متداولة هي الشــــيكل اإلســــرائيلي 
والدوالر األمريكــــي واليورو األوروبــــي والدينار األردني. 
كانت األصول االحتياطية، سجلت 647 مليون دوالر في 
مايو/ أيار 2015، وفق البيانات التاريخية لسلطة النقد 

الفلسطينية.

غزة/ االستقالل:
قــــال رئيس الــــوزراء الفلســــطيني د. محمد اشــــتية ، 
يوم أمس، انه ســــيتم افتتاح المستشفى التركي في 
قطاع غزة قريبــــا ، الن ما يهم الحكومة والقيادة هو رفع 

المعاناة عن أهلنا في غزة.
جــــاء ذلك خــــالل افتتــــاح المركز الوطني لتشــــخيص 
الســــرطان واألمــــراض الوراثيــــة، األول مــــن نوعــــه في 
فلســــطين، في مقر بنك الــــدم المركــــزي خلف مجمع 

فلسطين الطبي برام الله .
وقال اشــــتية للصحفيين خالل تجوله فــــي المركز، إن 
هــــذا الجهد الكبير يصب في صلــــب موضوع انفكاكنا 

عن االحتالل اإلسرائيلي وتعزيز مستشفياتنا. وأضاف، 
"نحن حريصون كل الحــــرص مع وزارة الصحة والجهات 
ذات العالقة، على أن تكون المؤسسة الصحية على قدر 
عال من التطور لمعالجة مرضانا وتقنين الســــفر للعالج 
في الخارج، مبديا اســــتعداده لتقديم ما يلزم، مؤكدا أن 
المهــــم هو رفع المعاناة عن أهلنا". وتابع رئيس الوزراء، 
"في السياق سيتم افتتاح المستشفى التركي في غزة 
والذي يسع قرابة 200 سرير، وما يهمنا هو رفع المعاناة 
عن أهلنــــا في غــــزة و القدس ومخيمات الشــــتات، بما 
يضمن خدمة صحية متقدمة، مشددا على أن الهم واحد 

وسنستمر بالعمل إلى تجسيد حقوق شعبنا".

األصول االحتياطية لسلطة النقد 
بأعلى مستوى منذ مايو 2015

غزة/ االستقالل:
أظهرت معطيات رســـمية حديثة ، أن 91% من الصادرات الفلسطينية إلى الخارج في 

يونيو/ حزيران الماضي ، اتجهت إلى إسرائيل.
وبحســـب مســـح لموقع االقتصادي اســـتنادا إلى بيانـــات الجهاز المركـــزي لإلحصاء 
الفلســـطيني، بلغت قيمة الصادرات الفلســـطينية المتجهة إلى إســـرائيل في يونيو 
الماضي ، نحو 71.2 مليون دوالر. كان إجمالي قيمة الصادرات الفلســـطينية إلى الخارج، 
بما فيها إســـرائيل بلغت في يونيو الماضي،  نحو 78.3 مليون دوالر أمريكي ، منها 6.8 

مليون دوالر اتجهت إلى دول غير أسرائيل.
وتقول الحكومة الفلسطينية، إنها عازمة عن تحقيق االنفكاك االقتصادي عن إسرائيل 

عبر  تعزيز المنتج الفلسطيني والبحث عن أسواق تجارية غيرها.
ووفق مســـح االقتصادي، بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل في يونيو 
الماضـــي، نحو 261.2 مليون دوالر، تشـــكل نســـبتها 58% من مجمـــل قيمة الواردات 
الفلســـطينية. كان إجمالي قيمة الواردات الفلســـطينية من الخارج بما فيها إسرائيل، 

بلغت في يونيو/حزيران الماضي، نحو 450.4 مليون دوالر أمريكي. 
وبلغ العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، نحو 190 ميلون 

أمريكي، بينما بلغ العجز التجاري الفلسطيني مع العالم ككل ، نحو 372.1 مليون دوالر.

اشتية: افتتاح المستشفى
 التركــي فــي غــزة قريبــًا

غزة/ االستقالل:
استقبل وكيل وزارة النقل والمواصالت اللواء صالح 
الدين أبو شرخ في مقر الوزارة بغزة، يوم أمس، وفًدا 

من تجار استيراد إطارات السيارات.
وأكد أبو شـــرخ أهمية توفير كافـــة اإلمكانات في 
سبيل االرتقاء باالقتصاد الوطني والدعم المستمر 

لقطاع تجار استيراد إطارات السيارات.
وأشـــار إلـــى أن الزيـــارة تأتـــي من بـــاب التواصل 
واالستماع للمشـــاكل التي تواجه استيراد إطارات 

السيارات.
وأوضح أبو شرخ ضرورة دراسة سبل إدخال اإلطارات 
من الجانب المصري ضمـــن المواصفات والمعايير 

المعمول بها.
ومن جانبه، شكر الوفد الوزارة على الدعم المستمر 
والتســـهيالت التـــي تقدمهـــا في ســـبيل دعم 

االقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر أن االحتالل اإلسرائيلي يمنع إدخال 

إطارات السيارات منذ فتره طويلة.

91 % من الصادرات الفلسطينية 
في يونيو اتجهت إلسرائيل

لقاء بغزة لبحث سبل تسهيل استيراد إطارات السيارات من مصر
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الخرطوم / االستقالل:
السوداني عبد  الوزراء  أصدر رئيس 
الله حمدوك قرارًا، بتشــــكيل لجنة 
بأحداث  للتقصي  مستقلة  تحقيق 
مجزرة فض اعتصــــام محيط قيادة 
الجيــــش بالعاصمــــة الخرطوم، في 

يونيو/ حزيران الماضي.
وجاء قرار تشــــكيل اللجنة استنادًا 
إلــــى نصوص الوثيقة الدســــتورية 
التــــي تعطــــي رئيس الــــوزراء حق 

تشكيل اللجنة.
وفــــي الثالث مــــن يونيــــو/ حزيران 
المجلس  الماضي، فّضت ســــلطات 
بدأ  اعتصامًا  االنتقالي  العســــكري 
في 6 إبريل/ نيسان الماضي، طالب 
في البدء بتنّحي نظام الرئيس عمر 
البشير، وبعد سقوط النظام، في 11 
إبريل/ نيســــان، رفض المعتصمون 
العســــكري  المجلــــس  اســــتمرار 
االنتقالي، الذي اســــتلم الســــلطة، 
ونادوا بنقل السلطة لحكومة مدنية.

ونتج عن فض االعتصام مقتل أكثر 
من 100 مــــن المعتصمين، ما أدى 

إلى توتر عام في البالد. 
الحريــــة  "إعــــالن  قــــوى  وحّملــــت 
والتغييــــر"، حينها، قــــوات "الدعم 
الســــريع" مســــؤولية ســــقوط 118 
قتيــــاًل خــــالل المجزرة، فــــي حين 
اعترفــــت الســــلطات بســــقوط 61 

قتياًل.

لمحاكمــــة  الدعــــوات  وشــــّكلت 
االعتصــــام  بفــــض  المتورطيــــن 
أحــــد مطالب قــــوى "إعــــالن الحرية 
والتغييــــر"، لتوقيــــع اتفــــاق مــــع 
بشأن تشكيل  العسكري،  المجلس 
المرحلة  لتولــــي  الســــيادة  مجلس 
االنتقاليــــة، في 17 أغســــطس/ آب 

الماضي. وقرر حمــــدوك أن تتكون 
لجنة التحقيق من 7 أعضاء، على أن 
يرأســــهم قاضي محكمة عليا، فيما 
يمثــــل باقي األعضــــاء وزارة الدفاع 
وشــــخصية  والداخليــــة،  والعــــدل 
ومحاميــــن  مســــتقلة،  قوميــــة 

مستقلين.

الســودان: تشكيــل لجنــة تحقيــق حــول
 مجــزرة »فض االعتصــام« فــي الخرطــوم

دمشق / االستقالل:
 أحبطت مقاتالت انطلقت من مطار حميميم في سوريا هجوم طائرات إسرائيلية على سوريا، 
حســـب مصادر إعالمية. وأفادت معلومات لموقع »أفيابرو« اإلخباري أن تحليق طائرات حربية 
أقلعـــت من مطار حميميم إلى الجنوب الســـوري منع تكرار الهجوم الجوي اإلســـرائيلي على 
العاصمة الســـورية وضواحيها. ووفقـــا لنفس المعلومات فإن الطائـــرات التي منعت تكرار 
الهجوم اإلسرائيلي روسية. يذكر أن طائرتين حربيتين على األقل، أقلعتا من مطار حميميم 
عند الســـاعة الثامنة مســـاء 19 ســـبتمبر. ثم تم إسقاط الطائرة المســـيرة اإلسرائيلية التي 

انتهكت أجواء سوريا، فلم يتكرر الهجوم في ريف العاصمة السورية.
ووفقا لمصادر إعالمية فإن الرئيس الروســـي فالديمير بوتين توعد أثناء لقائه برئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال استمرت تل 

أبيب في توجيه الضربات لسوريا.

إسالم أباد/ االستقالل:
قال شـــاه غالم قدير، رئيس المجلس التشريعي 
في الجزء الخاضع لباكستان من إقليم كشمير، إن 
الهند تمارس ضد سكان كشمير، نفس الضغوط 

التي تمارسها اسرائيل بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك في تصريح أدلى به خالل لقائه وفدا من 
الصحفييـــن األتراك، يجري زيارة إلى باكســـتان، 
للقاء المسؤولين ورصد األوضاع في اقليم كشمير.
وأوضـــح قديـــر أن الســـلطات الهنديـــة قطعت 

خدمة االنترنت والهواتف، عن ســـكان كشـــمير، 
وأن القـــوات الهنديـــة تســـتهدف المواطنيـــن 

الباكستانيين عند الخط الفاصل، دون تمييز.
وتابع قائـــال: "كل يوم يموت أو ُيصاب أحد بنيران 
القوات الهندية، وفي كشـــمير يمارســـون كافة 
أنـــواع التعذيـــب، وهنـــاك الكثير من النســـاء ال 

يعرفن مصير أزواجهن".
وذكر بأن القوات الهندية اعتقلت أكثر من 4 آالف 
شخص، منذ إعالن حظر التجول في اقليم كشمير 

يوم 5 أغسطس الماضي، وأن من بين المعتقلين، 
محامين وأعضاء مجالس محلية ورؤســـاء منظمات 

مدنية وصحفيين.
وأردف قائـــال: "القـــوات الهندية تتبع أســـاليب 
اســـرائيل، فتقوم باعتقال أطفال في العاشرة من 
العمـــر وتضربهم، وتأتي إلى المنازل ليال وتنهال 
بالضرب على الشـــباب، وهدفها هو دفع الشباب 

إلى القيام بعمليات إرهابية".
ولفـــت إلى أن وســـائل اإلعـــالم الهنديـــة بدأت 

تتحدث عن التغيير الديمغرافي في كشمير عام 
1993، بعد مقتـــرح لوزير الخارجية االســـرائيلي 

آنذاك شيمون بيريز في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
يسعى للتخلص من كافة األعراق، بهدف تحقيق 

حلمه المتمثل في بناء "الهند الكبرى".
وأردف في هذا الســـياق: "يحاول مودي التخلص 
من كافة األعـــراق واالديان األخرى بهدف تحقيق 
الهند الكبرى، وهذا ما يقوم به في اقليم كشـــمير 

الذي تقطنه غالبية مسلمة، ولخدمة هذا الهدف، 
تم تمليك 1.5 مليون هنـــدي أراٍض وعقارات في 
كشـــمير". وأعلنت الهند، في 5 أغســـطس، إلغاء 
المادة 370 من الدســـتور، التي تمنح إقليم جامو 
وكشـــمير اســـتقالاًل ذاتيًا منذ أكثـــر من نصف 
قرن، ما أعقبه عمليات أمنية موســـعة لقوات األمن 
الهندي على نحٍو شـــمل رفع مستوى المضايقات 
على المواطنين، واعتقـــال أعضاء وقيادات جميع 

األحزاب المحلية.

القاهرة/ االستقالل:
أعلن المعهـــد القومي المصري للفلـــك والبحوث الجيوفيزيقية، أن محطات الشـــبكة 
القومية لرصد الزالزل التابعة للمعهد، ســـجلت هزة أرضية في الساعة التاسعة وتسع 
دقائق بتوقيت القاهرة، مســـاء الســـبت. وأوضح المعهد أن الزلزال كان بقوة 4.4 على 
مقيـــاس ريختر، بخط طول 31.8628، بخط عرض 31.8628. ووقعت الهزة على بعد 64 

كم شرق القاهرة. كما أشار إلى أن الزلزال لم يحدث أي خسائر مادية أو بشرية.

هزة أرضية تضرب 
شــرق القاهــرة

أبو ظبي/ االستقالل:
يبدأ اإلمارات في العام المقبل إنشـــاء أول معبد يهودي رســـمي، على أن يتم 

االفتتاح في عام 2022، وذلك بحسب وسائل إعالم إماراتية.
ونشرت صحيفة »ذا ناشـــيونال« اإلماراتية تقريرًا يوم أمس، أوضحت فيه أن 
المعبد سيقع ضمن نطاق مجمع لألديان يطلق عليه »بيت العائلة اإلبراهيمية« 

في أبوظبي سيقام فيه مسجد وكنيسة سيكتمل بناؤهما في العام 2022.
وكشفت الســـلطات عن هذا المجمع في شباط الماضي في أعقاب زيارة البابا 

فرانسيس لإلمارات التي كانت أول زيارة بابوية لشبه الجزيرة العربية.
ورغم أن المعبد اليهودي ســـيكون األول في اإلمارات فإن مجموعة صغيرة من 

الوافدين اليهود تستخدم بيتا في دبي إلقامة الشعائر الدينية.

اإلمارات تكشف موعد افتتاح 
أول معبد يهودي رسمي

مسؤول كشميري: الهند تمارس أساليب إسرائيل ضد سكان اإلقليم

طهران / االستقالل:
قال الرئيس اإليراني حســـن روحانـــي، يوم أمس، خالل 
كلمة بمناســـبة الذكرى الـ39 للحرب اإليرانية العراقية، 
بثهـــا التلفزيـــون اإليراني، إنه ســـيعلن، خـــالل األيام 
المقبلـــة فـــي األمم المتحـــدة، عن مبـــادرة لتأمين أمن 
الخليج ومضيـــق هرمـــز، مـــن دون أن يكشـــف عـــن 
تفاصيلها، مضيفًا أن المبادرة ســـتحمل شعار »تحالف 

األمل والسالم في هرمز«.
ومن المقرر أن يتوجـــه الرئيس اإليراني، اليوم االثنين، 
إلى نيويورك، للمشـــاركة في اجتماعـــات الدورة الرابعة 

والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة.

وأضـــاف روحانـــي، خـــالل حفـــل اســـتعراض للقوات 
المســـلحة اإليرانية فـــي طهران، أن »منطـــق إيران هو 
أن تؤمـــن دول المنطقة أمن مياههـــا«، معتبرا الوجود 
العســـكري األجنبي »خطرا على أمن الطاقة والسالم في 
المنطقة«، قائاًل إن »أميـــركا أينما حلت ضربت أمن تلك 
المنطقة ونشـــرت الفوضى، ســـواء في أفغانســـتان أو 

الخليج الفارسي«.
ودعـــا روحاني الواليات المتحـــدة األميركية إلى مغادرة 
المنطقة واالبتعاد عنها ووقف إرسال األسلحة إليها »إذا 

ما كانت تريد حقا أمن المنطقة«.
وفيمـــا تواجه إيـــران اتهامات بالضلوع فـــي الهجمات 

على منشآت نفطية ســـعودية، األسبوع الماضي، اعتبر 
روحانـــي أن ربط أحداث المنطقة بإيران »تكرار ألكاذيب 
ســـابقة«، معلنًا »إننا نمد يد الصداقة واألخوة إلى جميع 
الجيـــران، ومســـتعدون للتغاضـــي عـــن أخطائهم في 
الماضي«. وفي السياق، قال الرئيس اإليراني إن »العدو 
الصهيوني وأميركا يســـتغالن الخالفـــات في المنطقة 
لبث الفرقة بين شـــعوبها«. وذكر أن بالده »ســـتتجاوز 
هـــذا المنعطـــف الصعـــب والضغـــوط االقتصادية«، 
مبينا »لن نستسلم.. ولن نقبل الذل.. وسنواصل الصمود 
والمقاومة«، مؤكدًا: »لن نعتدي على حدود الدول األخرى، 

ولن نسمح ألحد أيضا بأن يعتدي على حدودنا«.

سوريا تحبط هجمات صاروخية 
إسرائيلية على دمشق

إيــران: سنعلــن عــن مبــادرة بشــأن مضيــق
 هرمــز ونمــد يدنــا لجميــع جيراننــا

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/محمد مازن توفيق مطير/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
405834326 فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا 

إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/هبه رجب محمد ابو كميل/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   90544752

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود كمال احمد دلول /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   971575170

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ جبر سالمه حامد سعد /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
900688649  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/نوره ابراهيم سليمان شيخ العيد /.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   919321463

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/فداء محمود عبد الله ابو كرش/.
عن فقـــد بطاقـــة هويتـــي الشـــخصية التـــي تحمل 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803688753

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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غزة /االستقالل:
 نجح فريق بيت حانون الرياضي من خطف الفوز من أنياب هالل 

غزة و اعتالء القمة
، فيما فرض التعادل نفسه على لقاء غزة الرياضي و شباب جباليا  

خالل  تواصل لقاءات األسبوع الرابع من الدوري الممتاز الغزي. 
واصـــل بيت حانون الرياضي الصاعد حديثـــا ألول مرة بتاريخه 
للـــدوري الممتاز ، انتصاراته و تحقيـــق المفاجآت و إعتالء قمة 
البطولـــة بفوزه على نادي هالل غـــزة ، في اللقاء الذي أقيم على 

ملعب اليرموك بغزة .
و ســـجل يوســـف أبو زيد هدف الحوانين الوحيد بالدقيقة 46 
، و فشـــل هالل غزة مـــن إدراك التعادل ، لينتهـــي اللقاء بهذا 

الهدف .

بهذا الفوز غرد بيت حانـــون وحيدا على القمة برصيد 10 نقاط 
، بينمـــا تجمد رصيد الهالل عند نقطتين وهبط للمركز الحادي 

عشر وقبل األخير وبجانب األخير.
و فـــي اللقاء الثاني على ملعب فلســـطين بغزة ، فرض التعادل 

اإليجابي نفسه على مجريات لقاء غزة الرياضي و شباب جباليا .
و رغم البداية القوية من الثوار و التســـجيل مبكرا بالدقيقة 10 
عـــن طريق ضربة جزاء نفذهـــا محمد عبيد بنجـــاح ، إال العميد 
عاد من جديد و ســـجل التعادل بالدقيقـــة 41 عن طريق النجم 
الصاعد كامل الترامســـي ، لينتهي اللقـــاء بالتعادل  االيجابي 

هدف لهدف . 
و بهذا التعادل رفع شـــباب جباليا رصيـــده إلى 6 نقاط بالمركز 

الرابع، بينما رفع الرياضي نقاطه إلى 4 بالمركز السابع .

»الحوانين«  يخطفون الصدارة 
 و »الثوار« و »العميد« حبايب 

الرباط/ االستقالل: 
يخـــوض ممثل الكـــرة الفلســـطينية نـــادي هالل 
العاصمـــة، مســـاء اليوم االثنيـــن، لقـــاء صعبا أمام 
مســـتضيفه نادي الرجاء البيضـــاوي المغربي ضمن 
ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس لألندية 
األبطال، في اللقاء الذي ســـيقام على إستاد المركب 

الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء.
وأتم الهالل بطل دوري المحترفين كافة اســـتعداداته 
لمواجهة الرجاء وصيف الدوري المغربي في اللقاء الذي 
يعرف الكل أنه ســـيكون صعبا جدا لكن من المؤكد أن 
ال مستحيل في عالم الكرة، رغم أن الفريق المغربي يعد 
مـــن أعرق األندية عربيا وأفريقيا، وهو حامل لقب بطولة 
دوري أبطـــال أفريقيا ثالث مرات من قبـــل، إضافة إلى 

بطوالته في المسابقات المغربية والعربية أيضا.
واســـتعد الهالل بصـــورة كبيرة للقـــاء، خاصة بعد 
عودة العبيه الـ7 من المنتخب الوطني الفلســـطيني 
بعد خوض لقاء ســـنغافورة في التصفيات اآلسيوية 

المزدوجة .
وقال المشـــرف الرياض لنادي الهالل بدر مكي إن الفريق 

المقدســـي أنهى كافة اســـتعداداته للقاء الصعب أمام 
خصم قوي ســـيلعب على أرضه وبين جماهيره الغفيرة، 
مستدركا أن ذلك لم يمنع الفريق من تقديم أداء مشرف 
يليق به وبالكرة الفلســـطينية، وسيعكس التطور الكبير 
الذي حصل خالل السنوات الماضية. ووعدت مختلف روابط 
األنصار بمفاجـــأة كبيرة في المدرجات ترحيبا بمقدم هذا 

الضيف الذي وصفتـــه بالكبير، وترجمة للعالقة المتميزة 
للرجاء باألندية والكرة الفلسطينية. وتقام البطولة بنظام 
خروج الفريق الخاسر من مجموع مباريات الذهاب واالياب، 
ومن المقرر أن تقام مباراة االياب بين الفريقين على ملعب 
الشهيد فيصل الحســـيني ببلدة الرام شمال القدس في 

الثالث من شهر تشرين اول/ أكتوبر المقبل.

غزة/ محمد العقاد: 
عاد خدمات خانيونس مـــن خارج الديار بفوز غاٍل وثمين ، بهدفين لهدف على فريق 
القادســـية، في المباراة التي أقيمت على ملعب رفح البلدي، ضمن منافســـات الجولة 

الرابعة من دوري الدرجة األولى.
وبهـــذا الفوز رفع الذئاب رصيده إلى 9 نقاط فـــي صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد 
رصيد القادســـية عند النقطة 3 في المركز الحادي عشـــر. وافتتح خدمات خانيونس 
التســـجيل بعد ســـيطرة على اللقاء عبر الالعب محمد أبو ريدة الذي اســـتقبل تمريرة 
تمكن من التعامل معها بكل براعة وسددها لتسكن الشباك في الدقيقة(9)، وتعادل 
القادسية في الشوط الثاني عن طريق الالعب إبراهيم أبو عميرة بعدما استقبل عرضية 

زميله أحمد العمواسي ليزرعها برأسه في المرمى في الدقيقة(68).
ولم يستســـلم الضيف خدمات خانيونس وتمكن مـــن خطف هدف الفوز عن طريق 
العبه المتألق محمد أبو ريالة وسط دربكة في منطقه جزاء القادسية ليخطفها ويضعها 

في المرمى في الدقيقة(87) لينتهي اللقاء بفوز الخدمات بهدفين لهدف .
هذا و فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء العطاء والتفاح، في المباراة التي أقيمت 

على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.
وبهـــذا التعادل رفع التفاح رصيـــده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، أما العطاء نجح في 

الحصول على أول نقطة له بالدوري ومازال يقبع بالمركز الحادي عشر واألخير .

فوز غاٍل لـ »الذئاب« 
و العطاء يحصد أول نقطة

هالل القدس في اختبار صعب أمام الرجاء المغربي 

لندن/ االستقالل: 
حقق ليفربول انتصارا صعبا على مضيفه 
تشيلســــي بنتيجة 2-1 خالل المباراة التي 
جمعتهما بســــتاد ستامفورد بريدج ضمن 
منافســــات الجولة السادسة من منافسات 

الدوري اإلنجليزي مساء أمس االحد.
وواصــــل ليفربول انفراده بصــــدارة الدوري 
اإلنجليــــزي، رافعا رصيــــده للنقطة 18 في 
المركز األول بفارق 5 نقاط عن مانشســــتر 
ســــيتي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد 
رصيد تشيلسي عند النقطة 8 في المركز 

العاشر.
وتحصل ليفربول على ضربة حرة عن طريق 
ســــاديو ماني في الدقيقــــة 14، ليمهدها 
محمــــد صالح للظهيــــر األيمن ألكســــندر 
أرنولد، والذي يسددها صاروخية في شباك 
تشيلسي معلنا عن الهدف األول لليفربول.

وسجل النجم البرازيلي الهدف الثاني في شباك 
تشيلسي برأسية متقنة مستغال عرضية مميزة 

من روبرتسون في الدقيقة 30.
وأجــــرة المبــــارد أول تغييراتــــه اإلضطرارية في 

الدقيقة 42 بخروج كريستنسن ودخول زوما.
وعدل نيجولو كانتي النتيجة لصالح تشيلسي 
في الدقيقة 71  بهدف من مهارة فردية مميزة 
للنجم الفرنسي، والذي توغل بسرعة فائقة من 

عمق ملعب ليفربول، قبل أن يســـدد بقوة على 
يســـار الحارس أدريان، وبهذه النتيجة خطف 
رفاق محمد صـــالح انتصارا هـــو األصعب هذا 

الموسم.
وفــــي مبــــاراة،  اخرى زاد وســــت هام مــــن أوجاع 
مانشســــتر يونايتد في الــــدوري اإلنجليزي، بعد 
التغلب عليه بهدفين دون رد، في المواجهة التي 
أقيمت بينهمــــا على ملعب لندن األولمبي، ضمن 

مباريات الجولة السادسة من الدوري االنجليزي.

وافتتح وســــت هام التســــجيل في الدقيقة 44 
عبر أندريه يارمولينكو، وســــجل آرون كريسويل 

الهدف الثاني في الدقيقة 84.
وبهــــذا االنتصار، ارتفــــع رصيد وســــت هام إلى 
النقطة 11 ليرتقي إلى المركز الرابع، بينما تجمد 
رصيد اليونايتد عند النقطة 8 في المركز الثامن.

وبعــــد مرور 6 جوالت على بدايــــة البريميرليج، لم 
يحقق مان يونايتد الفوز سوى مرتين فقط، بينما 

تعادل في مباراتين، وخسر مثلهما .

لندن/ االستقالل: 
كشـــفت صحيفة “ذا صـــن” البريطانية ، عن صراع قـــوي للغاية 
بين الثالثي مانشســـتر يونايتد وآرسنال اإلنجليزيين ويوفنتوس 
اإليطالي، من أجل التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش العب خط 

وسط برشلونة اإلسباني في الميركاتو الشتوي القادم .
و كان راكيتيتش قريبـــًا من الرحيـــل عن برشـــلونة واالنتقال إلى 
السيدة العجوز في األيام األخيرة من الميركاتو الصيفي المنصرم، 

لكن الناديين لم يتوصال التفاق بخصوص قيمة الصفقة.
ولـــن يمانع برشـــلونة برحيل راكيتيتـــش كون المدرب إرنســـتو 
فالفيردي بات يملك وفرة من الالعبين في خط الوســـط بعد وصول 
فرينكـــي دي يونج، وعلى األغلب ســـيرحل في ينايـــر أو مع نهاية 

الموسم الجاري
وأكدت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس اإليطالي ليس هو النادي 
الوحيـــد الذي يريد التعاقد مع الدولـــي الكرواتي إيفان راكيتيتش 
الـــذي يبلغ من العمر 30 عامًا، حيـــث هناك اهتمام أيضًا من قطبي 

إنجلترا، آرسنال ومانشستر يونايتد.
وذكـــرت أن يوفنتوس هو األقرب لحســـم التعاقـــد مع إيفان 
راكيتيتش من نادي برشلونة اإلسباني، ولكنه سيواجه منافسة 
قوية للغاية من آرســـنال ومانشســـتر يونايتد، فكال الناديين 
يرغبان في تدعيم خط الوســـط في النصف الثاني من الموسم 

الجاري.

ليفربول يعزز صدارة الدوري االنجليزي بثنائية ضد تشيلسي صراع إيطالي إنجليزي 
للتعاقد مع راكيتيتش
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وبيـــن أن األســـرى المضربيـــن يواجهون 
ظروفًا خطيرة، وسط حالة من عدم ابكتراث 
الممنهجة ينفذها ابحتالل حيال مطلبهم 
اإلداري،  اعتقالهـــم  بإنهـــاء  والمتمثـــل 
ويحـــاول ابحتـــالل بأجهزتـــه المختلفة 
كسر مواجهة األســـرى لسياسة ابعتقال 
اإلداري، التـــي تصاعدت منـــذ مطلع العام 
الجـــاري، مقارنة مع العـــام الماضي حيث 
نفذ العشـــرات من األسرى إضرابات رفضا 

لالعتقال اإلداري.
وتفـــرض إدارة معتقـــالت ابحتـــالل على 
األسرى المضربين سلســـلة من اإلجراءات 
ابنتقامية، هدفها ســـلبهم إنسانيتهم، 
وإيصالهم  مـــن حقوقهـــم،  وحرمانهـــم 
إلى مرحلة صحية خطيرة، فيها يتســـبب 

اإلضـــراب بإصابتهـــم بأمـــراض يصعب 
عالجهـــا بحقًا، فمنـــذ بدايتهم لإلضراب 
حرمـــت عائالتهم من زيارتهـــم، وعرقلت 
زيـــارات المحاميـــن لهـــم، وعزلتهم في 
ظـــروف صعبـــة وقاســـية فـــي معتقـــل 

»نيتسان الرملة«.
ولفت نادي األســـير إلى أن عـــزل معتقل 
أســـوأ  مـــن  الرملـــة« يعتبـــر  »نيتســـان 
المعتقـــالت، مقارنة مـــع معتقالت أخرى، 
وقد استخدم كأداة انتقامية بحق األسرى 
المضربين عن الطعام في إضرابات سابقة، 

منها إضراب عام 2017.
وبشـــأن قضية األســـير طارق قعدان، فإن 
اعتقاله  إنهاء  سلطات ابحتالل تشـــترط 
اإلداري، بإعطائـــه أمـــر إداري جديد لمدة 

أربعة شـــهور، األمر الذي يرفضه األســـير 
قعدان، علمًا أن أمر ابعتقال اإلداري الحالي 
ينتهـــي في تاريخ التاســـع من تشـــرين 

األول/ أكتوبر2019.
وفي هذا اإلطار، أكد نادي األسير أن محاكم 
ابحتالل العسكرية ما هي إب ذراع أساسي 
في عملية ابنتقام الممنهجة بحق األسرى 
المضربيـــن عن الطعام، والتـــي تترجمها 
فعليـــًا مـــن خـــالل قراراتها المســـتندة 
فيها إلى قـــرار جهاز مخابـــرات ابحتالل 
»الشاباك«. يذكر أن األسير  سلطان خلف  
انتصـــر على الســـجان  وعلـــق اضرابه عن 

الطعام الذي استمر 67يوما.
كما يواصل 140 أسيًرا في سجون ابحتالل 
اإلسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام 

رفًضا ألجهزة التشويش المسرطنة، لليوم 
الرابع عشر على التوالي.

ويأتي تصاعد حدة المواجهة، مع استمرار 
إدارة معتقـــالت ابحتـــالل علـــى موقفها 
الرافض لالستجابة لمطالب األسرى أهمها: 
»ابلتزام بابتفاق الســـابق المتعلق بإزالة 
أجهـــزة التشـــويش، وتفعيـــل الهواتف 
العموميـــة، إضافـــة إلى وقـــف اإلجراءات 
األســـرى  التـــي فرضتها على  العقابيـــة 

المضربين منذ يوم الثالثاء الماضي«.
وكان األســـرى فـــي تاريـــخ العاشـــر من 
ســـبتمبر/ أيلـــول الجـــاري، وتحديدًا في 
معتقل »ريمون« قد اســـتعادوا المواجهة 
مع اإلدارة من جديـــد بعد تنكرها لالتفاق 
الذي تم في شهر نيسان/ أبريل الماضي، 

وتضمن ذات المطالـــب المتعلقة بأجهزة 
وتبع  العموميـــة،  والهواتف  التشـــويش 
ذلك عدة جلسات من الحوار مع اإلدارة كان 

مصيرها الفشل.
ُيشـــار إلى أن المئات من األسرى في شهر 
نفـــذوا خطوات  الماضي،  أبريل  نيســـان/ 
نضاليـــة اســـتمرت أليـــام، وانتهت بعد 
اتفاق جرى بينهم وبين وإدارة المعتقالت، 
تضمن تلبية مجموعة من مطالبهم، أبرزها 
التوقـــف عن نصـــب أجهزة التشـــويش، 
اســـتخدام  وتفعيـــل  بتركيـــب  والبـــدء 

الهواتف العمومية.
ومـــن الجديـــر ذكـــره أن معركـــة أجهزة 
ا منذ شهر شباط/  التشـــويش بدأت فعلًيّ

فبراير 2019.

المبارك، من جهة باب المغاربة.
وأفـــادت مصادر محليـــة، باقتحام 81 مســـتوطًنا 
وســـبعة طالب إســـرائيليين المسجد األقصى من 
باب المغاربة، إذ تجولوا في باحاته وأدوا طقوًســـا 

تلمودية.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت ب تزال شـــرطة ابحتالل 
المتمركزة على بوابات األقصى ُتضّيق الخناق على 
دخول المصليـــن الوافدين من القـــدس والداخل 
الفلســـطيني المحتل للمسجد، وتفتش حقائبهم 

وتحتجز بطاقاتهم الشخصية.
وعادة ما تســـمح شـــرطة ابحتالل للمســـتوطنين 
باقتحام باحات األقصـــى والتجول فيها من جهة 
بـــاب المغاربة، قبل أن ُيغادروا من باب السلســـلة 
اســـتفزازية وصلوات  محـــاوبت  الـــذي يشـــهد 

تلمودية.
ويتعرض المســـجد األقصـــى يومًيا (عـــدا يومي 
الجمعة والسبت) وعلى فترتين صباحية ومسائية 

لسلســـلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين 
وأذرع ابحتالل المختلفة.

كما هدمت جرافــــات ابحتالل اإلســــرائيلي يوم 
أمس، منــــزًب في طور البناء بمدينة قلنســــوة في 
الداخل الفلســــطيني المحتل بحجــــة عدم توفر 

الترخيص.
وذكرت مصـــادر محلية أن أليـــات الهدم مدعومة 
بحماية الشـــرطة اقتحمت منطقة السهل الغربي 
في قلنسوة وأغلقت الطرق المؤدية إليها، وهدمت 

المنزل الذي تم هدمه يعود لعائلة أبو عرار.
تجدر اإلشـــارة إلى أن ســـلطات ابحتالل سبق وأن 
هدمت منزليـــن لعائلة أبو عرار في نفس المنطقة 

قبل 4 أعوام.
الفلســـطيني تصاعًدا  الداخـــل  بلدات  وتشـــهد 
في جرائـــم الهدم اإلســـرائيلية فـــي وقت تضع 
الســـلطات العراقيـــل أمام عشـــرات آبف المنازل 
الفلسطينية للحصول على تراخيص البناء في ظل 

أزمة الســـكن التي يعيشها الفلسطينيون بسبب 
سياسة ابحتالل التي تهدف لمنع توسع البلدات 

الفلسطينية بأراضي الـ48.
فـــي ذات الســـياق ، أغلقـــت قـــوات ابحتـــالل 
ابســـرائيلي، امس، طريقا وجرفت أرضا زراعية في 

بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية.
وأفاد عضو المجلس البلدي أحمد عودة، أن ابحتالل 
حفر الطريق المؤدي الـــى منطقة عيون وادي قانا 
في بلـــدة كفر ثلث، بطول يصـــل إلى نصف كيلو 
متر؛ إلعاقة وصول المزارعين ألراضيهم بواســـطة 

المركبات أو العربات.
وأشـــار إلى أن ابحتالل أغلق أيضًا طريق بين كفر 
ثلث ومنطقة عيون وادي قانا في المنطقة الشرقية 
الشمالية للبلدة بالسواتر الترابية؛ بهدف تهجير 
ســـكان المنطقة وتوسيع المشـــروع ابستيطاني، 
ويقطنها تجمع سكاني يطلق عليه "عرب الخولة" 

وهي أيضا طريق تربط البلدة بأراضيها.

القدس المحتلة/ ابستقالل: 
أبدى المبعوث األميركي إلى الشـــرق األوسط، 
جيسون غرينبالت، رغبة في عقد لقاء مع زعيم 
كاحول لفان، بقيادة الجنرال بني غانتس الذي 
حصل بحســـب النتائج غير النهائية على أكبر 

عدد من المقاعد في ابنتخابات اإلسرائيلية.
ونقلـــت صحيفـــة »هآرتس« أمـــس األحد عن 
مصدر في ديوان غانتـــس قوله إن غرينبالت، 
الـــذي يـــزور الكيـــان اإلســـرائيلي حالًيا طلب 
عقد اللقاء معه بهـــدف التباحث حول الموعد 

المناسب لإلعالن عن الخطة األميركية لتصفية 
القضيـــة الفلســـطينية، المعروفـــة إعالميـــًا 

بـ«صفقة القرن«.
يذكـــر أن غرينبـــالت الـــذي أعلن مؤخـــرا أنه 
سيستقيل من منصبه قريبا، قد التقى برئيس 
الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو للتباحث 

حول المسألة نفسها.
يشـــار إلـــى أن نتنياهـــو أعلن خـــالل الحملة 
ابنتخابيـــة أن »صفقة القرن« ســـيتم اإلعالن 

عنها تماما بعد اإلعالن عن نتائج ابنتخابات.

كمـــا تعّهـــد قبل أيـــام مـــن التصويت بضم 
منطقة غور األردن والتجمعات ابســـتيطانية، 
مدعيـــًا أن الهدف من ذلك هو تأمين المصالح 
ابستراتيجية لـ«إسرائيل« في الضفة الغربية 

المحتلة قبل اإلعالن عن الخطة.
وُيذكـــر أن حـــزب غانتـــس لم يعتـــرض على 
تعهـــد نتنياهـــو بضم غـــور األردن من حيث 
المبـــدأ، بل انتقد التوقيـــت، حيث اتهمه بأنه 
يحاول توظيف الخطوة من أجل تعزيز مكانته 

السياسية عشية ابنتخابات.

هآرتس: غرينبالت طلب لقاء غانتس للتباحث حول »صفقة القرن«

الخليل/ ابستقالل:
اعتقلت قّوات ابحتالل يوم أمس، 6 مواطنين 
فـــي مداهمات نفذتهـــا بأنحـــاء متفرقة من 

محافظة الخليل جنوب الّضفة الغربية.

وقالـــت مصادر إن قوات ابحتالل داهمت بلدة 
بيت كاحـــل واعتقلت محمود ســـالم الزهور، 
ومحمد تيســـير عصافرة، ومعاذ أحمد محمود 
عصافـــرة، ويوســـف أحمد محمـــود عصافرة، 

وزهران محمود الزهور.
وفي بلدة بيت أوب شمال غربي الخليل، اعتقلت 
قّوات ابحتالل األســـير المحرر رائد عبد العفو 

العملة، عقب اقتحام منزله.

اعتقاالت في مداهمات لالحتالل بالخليل

رام الله/ ابستقالل: 
أعلن ابحتالل اإلســـرائيلي مساء أمس األحد عن تضرر مركبة للمستوطنين 
جراء رشقها بالحجارة خالل مرورها بإحدى الطرق ابستيطانية قرب قربة دير 

نظام شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وذكر »كان حدشـــوت« اإلسرائيلية مساء امس أن شبانا فلسطينيين رشقوا 
مركبات المســـتوطنين وأصابوا إحداها بالحجارة خالل ســـيرها على الطريق 
465 في منطقـــة قرية دير نظام. ولفت إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف 

المستوطنين الذين كانوا يستقلون هذه السيارة.

تضرر مركبة مستوطنين 
رشقًا بالحجارة برام الله

القدس المحتلة/ ابستقالل: 
قـــررت القائمـــة العربية المشـــتركة، فـــي الداخل 
المحتل، دعم رئيس أركان جيش ابحتالل الســـابق 
»بني غانتس« بستالم رئاسة الوزراء وحزبه لتأليف 

الحكومة.
ونقلـــت القنـــاة اإلســـرائيلية العامـــة، أن القائمة 
المشتركة برئاسة أيمن عودة، قررت أن توصي أمام 

الرئيس اإلســـرائيلي بتسمية بيني غانتس رئيس 
حزب أزرق أبيض لتأليف الحكومة الجديدة.

وبحســـب ابذاعة، فإن القرار اتخذ في ختام اجتماٍع 
عقد أمس بين أعضاء القائمة المشتركة.

وفي ســـياق متصل، قـــال رئيس الحركـــة العربية 
 »المعطيات أمامنا أصبحت 

ّ
للتغيير أحمد الطيبي إن

واضحة بعد إنهاء مباحثاتنا مع األطراف األخرى«.

 
ّ

ورأى الطيبي فـــي مداخلـــة علـــى قناة الميادين أن
»أي قرار قد يســـقط نتنياهو يعّد خطوة تاريخية«، 
 نتنياهو هو األســـوأ وأن »إســـقاطه يعّد 

ّ
مضيفًا أن

إنجازًا هامًا«.
وتوقع رئيس الحركة العربية للتغيير أنه في غضون 
أشهر ســـيتم إلغاء القانون المتعلق بهدم المنازل 

ومعالجة العنف.

غزة/ ابستقالل: 
منحت اللجنة الحكومية لتمويل المشاريع الصغيرة (هيئة ابستثمار) تموياًل 

لـ 18 مشروًعا وصغيًرا بقيمة إجمالية بلغت 70500$.
وأفادت اللجنة في بيان صحفي بأن المشاريع الممولة شملت: عيادات أسنان 
وصالونات حالقة وكوافير، ومزرعة دجاج بياض ومزرعة أرانب ومكتب عرائض 
وعـــدد من المشـــاتل والحمامات الزراعيـــة ومنجرة ومركز تعليمي ومغســـلة 
ومشـــحمة، إضافة إلى عـــدٍد من المشـــاريع المتناهية الصغر، مثل بســـطة 

مشروبات ساخنة وبسطة بيع منتجات غذائية وبيع مواد تنظيف.
وذكرت أن اســـتقبال طلبات تمويل المشاريع مســـتمر وفق الشروط المعلنة 

عبر موقعها اإللكتروني

القائمة المشتركة تقرر دعم »غانتس« لرئاسة حكومة االحتالل  

هيئة االستثمار تمول 
18 مشروعًا صغيًرا 

بقيمة 70 ألف $

قلقيلية/ ابستقالل: 
أجبـــرت قوات ابحتالل "اإلســـرائيلي"، مســـاء اليوم األحد، أصحـــاب المحال 
التجارية في عدة أحياء ببلدة عزون شـــرق قلقيلية على إغالق محالتهم معلنة 

فرض منع التجول بالمنطقة.
وأفادت مصادر محلية أن اإلغالق طال المنطقة الممتدة من مدخل البلدة حتى 
مدرســـة عزون الثانوية للذكور، في بلدة عزون شرق قلقيلية، تخلل ذلك إعالن 

منع التجول بالمنطقة حتى إشعار آخر.
يذكر أن ابحتالل يواصل إغالق مدخل البلدة "الرئيســـي الشـــمالي" بالبوابة 
الحديدية، وينصب حاجزا عســـكريا على مدخل قريـــة عزبة الطبيب "المدخل 
الغربـــي"، مـــا يدفع المواطنين إلى ســـلوك طـــرق التفافية بديلة، تتســـبب 

بإعاقتهم في العودة الى منازلهم.
تشـــهد عـــزون حالة متصاعدة من اعتـــداءات ابحتالل وســـط إغالق وحصار 
كبيرين، في حين وقعت أول أمس ست إصابات برصاص ابحتالل في البلدة.

قوات االحتالل تغلق محالت 
تجارية في عزون شرق قلقيلية

88 م�صتوطنًا ..
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اوزبكستان/ االستقالل:
فرض برلمان أوزبكستان قواعد على مراسم حفالت الزفاف بالبالد شملت تحديد 
فرقتين موســـيقيتين وثالث ســـيارات فارهة للموكب كحد أقصى فضال عن 
اقتصار عدد الضيوف على 250 فردا وذلك بهدف الحد من البذخ واإلفراط في 

اإلنفاق والسخط االجتماعي.
رغم أن متوســـط الدخل بالعاصمة طشقند أو بالمدن الرئيسة األخرى في البلد 
الواقع بوسط آســـيا يبلغ ما بين 200 و300 دوالر شهريا، إال أن أسر العروس أو 

العريس تنفق على األرجح نحو 20 ألف دوالر على الزفاف.
وتجلب هذه األموال في الغالب باالقتراض من أصدقاء وأقارب على أن ترد خالل 

السنوات التالية، بحسب مانقلت »رويترز«.
ونقـــل موقع »كون دوت يو زد« اإلخبـــاري المحلي عن عضو البرلمان إقبال ميرزو 
قولـــه في تعليقه على القواعد الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ العام المقبل 
»حفالت الزفاف لدينا وصلت إلى المســـتوى الذي يمكن أن تسبب فيه إفالس 

البالد دون أي حرب«.
ويعيش كثير من أبناء أوزبكستان في الخارج وباألخص في روسيا لدعم أسرهم 
داخـــل أوطانهم وتذهب معظم أموالهم علـــى أعمال تجديد المنازل وحفالت 

الزفاف.
وانتقد رئيس البالد شـــوكت ميرضيائيف حفالت العرس المترفة قائال إنها 
تتســـبب كثيرا في وفاة أفراد في الخمسينيات من أعمارهم بسكتات دماغية 

وأزمات قلبية بسبب تخلفهم عن سداد ما عليهم من ديون.

دولة تفرض قوانين على 
األعراس للحد من البذخ 

نيودلهي/ االستقالل:
فــــي حالة شــــكلت صدمــــة لألطباء فــــي أحد 
مستشــــفيات الهند، وضعت امــــرأة، 3 توائم، 
أحدهمــــا طبيعي، واآلخــــر عبارة عــــن توأمين 

ملتصقين.
وبحســــب األطباء، فقد كانت الــــوالدة طبيعية، 
وصحــــة الطفــــل الذكر جيــــدة، بينمــــا التوأم 
الملتصق هو ألنثى، كانــــت بأربع أرجل وثالث 

أياد.
وقال الطاقــــم الطبي، إن األم لــــم تجر تصويرا 
بالموجات فوق الصوتية، فجاءت والدة الطفلة 
إلــــى جانب شــــقيقها التوأم األصيــــل بمثابة 

صدمة للطاقــــم الطبي في الهند، بحســــب ما 
ذكرت صحيفة مترو البريطانية.

وبحســــب التقاريــــر، فقــــد وضعــــت األم، راجو 
غوجار، البالغة من العمــــر 24 عاما، التوائم في 
مستشفى حكومي في تونك بوالية راجستان.

وقال الطاقم الطبي إن الطفلة األنثى ولدت مع 
مجموعــــة إضافية من ســــاقين ويدين تغطي 

كامل صدرها وبطنها.
ويعتقــــد األطبــــاء أنه يمكــــن إزالــــة األطراف 

اإلضافية بواسطة عملية جراحية.
 وأوضح الطبيب الجراح الذي قام بعملية الوالدة 
روهيتيش مينا أن راجو »أنجبت التوائم بشكل 

طبيعي، مضيفــــا أن الطفل الذكر كان طبيعيا، 
لكــــن األنثى »حالة من التوائم الملتصقة«، وأن 

حالة األم والطفل الذكر الصحية مستقرة.
وقــــال إن الفتــــاة كانــــت تعاني من مشــــكلة 
بســــيطة في التنفس، فتم وضعها على جهاز 
لدعم التنفس باألكسجين، مشيرا إلى حالتها 
مستقرة، وأنه سيصار إلى نقلها إلى مستشفى 
أكثــــر تطورا في جايبور لتوفير مزيد من العالج 

وإجراء جراحة للطفلة.
وقــــال إن األطباء يعتقــــدون أن هذه قد تكون 
الحالة األولى التي يولد فيها ثالثة توائم بشكل 

طبيعي ولكن مع اثنين منهما ملتصقين

االستقالل/ وكاالت:
إذا شـــعرت يوما بالتأثر واغرورقت عيناك بالدموع، فال 
داعـــي ألن تحاول كتمها، ألن ذرفها، بشـــكل تلقائي، 
يســـاعد على خســـارة الوزن الزائد، وفق ما يقول خبراء 

الصحة.
وبحســـب موقع »ريميدي ديلي« الطبي، فإن المشاعر 
الحادة التي تجتاحنا أحيانا مثل الحزن، ترفع مستوى 
الكورتيزول في الجسم، أي أنها تزيد من هرمون التعب 

الذي يرفع مستوى الدهون في محيط البطن.
لكن ذرف الدموع يقطع الطريـــق على تراكم الدهون، 
ويتحقق هذا األمر، ألن البكاء يساعد على التخلص من 

هرمونات التعب وما يرتبط بها من سموم.
ويشـــرح األطباء أن جسم اإلنســـان يقوم بإنتاج ثالثة 

أنواع من الدموع؛ أولها الدمـــوع التفاعلية أي العبرات 
التي تذرفها العين من جراء التعرض لمؤثرات خارجية 

مثل الغبار أو الدخان.
والنـــوع الثاني هـــو الدموع األساســـية التـــي يجري 
إفرازها من قبل الجســـم، حتى يضمـــن القدر الكافي 
من »التزييـــت« داخل العين التـــي ال يمكن أن تؤدي 

وظائفها إذا كانت جافة.
ويوضح الباحـــث وليام فراي، وهـــو أكاديمي مختص 
في علم الكيمياء الحيوية، أن النـــوع الثالث؛ أي دموع 
المشـــاعر والتأثر ال تحتوي على الماء فقط، وإنما تضم 
نســـبة من هرمونات التعب، وبالتالـــي، فإن التخلص 
منها، يساعد على اإلراحة النفسية ويساهم في فقدان 

الوزن.

واشنطن/ االستقالل:
تحولت دماء شـــابة أمريكية إلى اللون األزرق، في 

أعقاب استخدامها مخدرا لعالج وجع األسنان.
ووفقـــا لصحيفة »ذا صن«، عانت الشـــابة صاحبة 
الــــ25 عاما، من التعب وضيق التنفس وتغير لون 

جلدها.
وأخبرت الشـــابة األطباء بأنها اســـتيقظت لتجد 
نفســـها زرقاء اللون ومرهقة، عقب اســـتخدامها 

مسكنا موضعيا لأللم، من دون وصفة طبية.
وقال الدكتـــور أوتيـــس وارن، الطبيـــب المعالج 
للشابة، إنها أنكرت اســـتخدامها العلبة بأكملها، 

ولكن من الواضح أنها استخدمت الكثير.
المريضة تعاني من ارتفاع كبير في نسبة الحديد 

في الدم، حيث لم يعد بإمكانه االرتباط باألكسجين 
لحمله إلى جميع أنحاء الجسم.

وعلى الرغم من أن الشخص قد يشعر بأنه ال يواجه 
صعوبة في التنفس، إال أن الجســـم قد يعاني من 

االختناق.
وأظهرت االختبارات األولية أن مستوى األكسجين 
في دم الفتاة منخفض، وعندما قام األطباء بإجراء 
قياس أكثر دقة لألكسجين، وجدوا أن مستواه في 
دمها كان 67%، وهي النسبة التي قد تسبب تلفا 

في األنسجة.
يذكر أنه تم عالج المريضة باستخدام الميثيلين 
األزرق عن طريق حقنه في الوريد، حيث تحســـنت 

حالتها خالل دقائق.

خبراء: الدموع تساعد على خسارة الوزن تحول لون دماء فتاة إلى األزرق

الرياض / االستقالل:
تسبب خطأ إمالئي في رسالة بعثتها إدارة فرع جامعة »أم 
القرى« الســـعودية بمحافظة القنفذة للطالب المفصولين 

أكاديميا، في أزمة بين إدارة الجامعة وطالبها.
طالب الجامعة أكدوا عبر مواقع التواصل االجتماعي أن الخطأ 
لم يكن األول، بل امتداد لسلسلة من األخطاء المتتالية التي 

تقع فيها الجامعة، بحسب صحيفة »مكة« السعودية.
 »وفي رســـالة إلى الطالب المفصوليـــن أكاديميا، قال فرع 
الجامعة »نرجـــو من أبنائنا الـــكالب المفصولين أكاديميا 
المســـارعة في تعبئة النموذج الذي بالرابط وسنحاول في 
إعادة قيد من استطعنا، ومن لم تنطبق عليه الضوابط فلن 

يعاد«.
وســـارع الكثيـــر من الطالب في نشـــر الرســـالة عبر مواقع 
التواصل االجتماعي لتحظى بعدد من التعليقات مستنكرة 
الخطأ الذي وقعت فيه الجامعة، وأنه ال يمكن لكيان بحجم 

جامعة »أم القرى« أن يقع في أخطاء من هذا النوع.
فـــي المقابل ســـارعت إدارة الجامعة إلى احتـــواء الموقف 
واالعتذار برســـالة جاء فيها »أعتذر عن الرســـالة السابقة 
فأقصد الطالب، وبسبب تقارب الحرفين ك و ط ، تم الضغط 

على الكاف بدال من الطاء«.

واشنطن/ االستقالل:
تعرض عريس أمريكي النتقادات شـــديدة على 
مواقـــع التواصـــل االجتماعي، بعد نشـــر صورة 
له وهو ينظف عجلة ســـيارته باســـتخدام ثوب 

عروسه.
وُتظهر الصورة امـــرأة في ثوب زفاف تقف بجانب 

ســـيارة رياضية حمـــراء، في حين يســـتخدم رجل 
يرتـــدي بدلة أنيقة ويبدو أنـــه العريس ذيل ثوب 

الزفاف لتنظيف العجلة.
وتم نشر هذه الصورة مؤخرًا على موقع التواصل 
االجتماعي فيس بوك، مع تعليق قال فيه ناشر 
الصـــورة »هذا ما يحدث عندمـــا تتزوجين رجاًل 

عاشقًا لسيارته«.
إال أن بعض المعلقيـــن يعتقدون أن األمر ال يعدوا 
كونه مزحة أو دعابة من العروســـين، اللتقاط صورة 
زفاف مميزة. بينما قال آخرون إن حب هذا العريس 
لسيارته ربما وصل إلى حد الجنون، بحسب صحيفة 

ديلي ميل البريطانية.

والدة طفلــة بأربــع أرجــل و3 أيــاد

يستخدم ثوب زفاف عروسه لتنظيف عجل السيارة!

جامعة سعودية 

لطالبها: أبناؤنا الكالب!
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