
رام الله/ االستقالل: 
اعترض����ت األجه����زة األمنية ف����ي رام الله 
وس����ط الضفة الغربية المحتلة مساء أمس 
األربعاء مسيرة حاشدة وسط المدينة، رفًضا 
الس����تمرار الس����لطة بفرض العقوبات على 

قطاع غزة، وقطع رواتب أسرى القطاع.
وخرج مئات المش����اركين بدع����وة من حملة 
»ارفع����وا العقوبات«، حيث احتش����دوا على 

دوار المنارة، وانطلقوا بمس����يرة 
في شارع اإلرس����ال المؤدي إلى 

االستقالل/ وكاالت:
قال عضو المكتب السياس����ي لحركة المقاومة اإلس����المية )حماس( 
موس����ى أبو مرزوق إن وفد الحركة يواصل لقاءاته حتى غًدا مع مجمل 
فصائل الشعب الفلس����طيني وقوى المقاومة الفاعلة بدون استثناء 

وبحضور الفت وبرعاي����ة مصرية، لبحث التهدئة. وكتب 
أبو مرزوق على حس���ابه في موقع "تويتر" أمس األربعاء، 

غزة / سماح المبحوح:  
دقائق قليلة من التهدئة كانت كفيلة 
بنزع بعض من الخوف والتوتر من على 

مالمحهم البريئة، فق���رروا الذهاب إلى 
ش���اطئ بحر غزة اثناء الع���دوان األخير 
على قطاع غ���زة ع���ام 2014، محاولين 

استثمارها باللعب والمرح وقضاء أجمل 
األوقات، لكنهم لم يكونوا 
يعلمون بان تلك الدقائق 

22222 2 22الخميس      ذو الحجة           هـ     أغسطس           م 22 2 222 2222

شهاب لـ »االستقالل«: مباحثات »التهدئة« 
لم تنته بعد واإلعالم اإلسرائيلي »مضلل«

غزة /  محمد أبو هويدي:
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أن ما 
يروجه اإلعالم اإلس���رائيلي أن اتفاق التهدئة مع 
قطاع غزة دخل حي���ز التنفيذ غير دقيق ومحاولة 
استباقية لخلط األوراق، مشددة على أن المباحثات 

بين الفصائل مع الجهات المصرية لم تنته بعد.
وقال مس���ؤول المكت���ب اإلعالم���ي للحركة داود 
ش���هاب ل� »االس���تقالل«: »إن ما يروج���ه اإلعالم 
اإلس���رائيلي حول دخ���ول اتف���اق التهدئة حيز 

التنفيذ غي���ر دقيق وهو محاولة اس���تباقية  من 
االحت���الل لخل���ط األوراق، وأن المباحث���ات بي���ن 
الفصائل والجانب المصري ح���ول هذا الموضوع 

لم تنته بعد«. 
ونقلت القن���اة العبري���ة العاش���رة عن مس���ؤول 
إسرائيلي كبير مساء أمس األربعاء، قوله إن اتفاق 
التهدئ���ة مع حرك���ة حماس في غ���زة دخل حيز 
التنفيذ بناء على االتفاق الذي كان تم عقده عقب 

الحرب األخيرة على غزة في صيف 2014.
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القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت القناة السابعة في التلفزيون العبري، إن الحكومة »اإلسرائيلية« جلبت 

239 يهودي���ا جديدا من دول أمريكا الش���مالية، لتجنيدهم في 
صفوف الجيش، وتوطينهم في األراضي الفلس���طينية المحتلة. 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
هدمت جرافات تابعة لبلدية االحت���الل في القدس المحتّلة عّدة 
منشآت سكنية في بلدة العيس���وية وسط المدينة بحّجة »البناء 

الخليل/ االستقالل: 
اصيب عشرة مواطنين على األقّل؛ في مواجهات اندلعت بين جنود االحتالل 

والشبان الفلسطينيين، مساء أمس األربعاء، وسط مدينة الخليل 
جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب جنديان إسرائيليان  

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادق���ت بلدي���ة القدس اإلس���رائيلي مس���اء 
أم���س األربعاء على بناء عش���رات آالف الوحدات 
االس���تيطانية بأماك���ن مختلف���ة ف���ي القدس 

المحتلة. وبحس���ب ما أوردته القناة »العاش���رة 
العبرية«؛ توصلت بلدي���ة القدس إلى اتفاق مع 
ما تسمى »سلطة أراضي إسرائيل« لبناء 20600 
وح���دة في أرجاء المدينة، بينه���ا 12600 وحدة 

جدي���دة، وثمانية آالف أخرى ف���ي إطار تجديد 
األحي���اء القائمة. وفي إطار االتفاق، س���يتم بناء 
مناط���ق تجارية وفن���ادق جديدة ف���ي القدس 
المحتلة، والتي س���تمتد على مساحة 3 ماليين 

متر مربع، من بينها: مش���روع »مدخل المدينة«، 
وعلى ط���ول طري���ق »بيغين«، ومف���رق »بايت«، 
وفي »جفعات رام«، و«بس���غات زئي���ف«، و«هار 
حوتس���فيم«، والمالحة، و«كري���ات يوفال«، وفي 

منطقة »عطاروت« الصناعية، والتلة الفرنس���ية، 
ومناطق أخرى. وذكرت القناة أنه سيتم استثمار 

1.4 ملي���ار ش���يقل ف���ي البن���ى 
التحتية الالزمة للمباني الجديدة، 

القاهرة/ االستقالل: 
عقدت حركت���ا حماس والجهاد اإلس���المي 
ظهر أمس االربعاء لقاء تش���اوريًا في سياق 
محادثات القوى الفلسطينية في العاصمة 

المصري���ة القاهرة. وأوض���ح مدير المكتب 
اإلعالمي في حركة الجهاد اإلس���المي داود 

ش���هاب أن الحركتي���ن بحثت���ا 
س���بل رف���ع الحصار ع���ن قطاع 

غزة/ قاسم األغا:
ق���ال مدي���ر عملي���ات وكالة غ���وث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين »أونروا« في قطاع غزة، »ماتياس شمالي«، 

أمس الثالث���اء، إنه »من غير المؤكد لدي���ه فيما إذا كانت 
م���دارس الوكالة س���تفتتح أبوابه���ا بالوقت 
المخطط له، وهو نهاية ش���هر أغسطس/ آب 

رام الله/ االستقالل: 
افتتح  مس���اء أمس االربعاء في مقر الرئاس���ة ب���رام الله أعمال 

ال���دورة ال���� 29 للمجلس المركزي األربعاء، وس���ط 
مقاطع���ة الجبهتي���ن الش���عبية والديمقراطية، 

االحتالل يجلب 239 يهوديًا 
لالستيطان بفلسطين

االحتالل يهدم منشآت سكنية 
في العيسوية بالقدس المحتلة 

إصابـة 10مواطنيـن فـي 
مواجهات مع االحتالل بالخليل

 نقـابـة التمريـض توقـف 
العمل التطوعي بمستشفيات 

القطاع وتهدد بالتصعيد 

االحتالل ُيصادق على بناء 20 ألف وحدة استيطانية بالقدس

الجهاد وحماس تبحثان في القاهرة 
أزمـات غـزة وأفكـار التهدئـة

ماتياس شمالي: ال أعد بوجود حلول إلنهاء 
أزمة موظفي »أونروا« ولكن األمر إيجابي

افتتاح أعمال الدورة الـ 29 
للمجلس المركزي برام الله
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 األجهزة األمنية برام الله تعترض 
مسيرة رافضة للعقوبات على غزة 

أبو مرزوق: لقاءاتنا مع الفصائل 
بالقاهرة لالتفاق على موقف 

جامـع بشـأن التهدئـة

اتفاق »التهدئة«.. 
 السلطة تغرد 
خـارج السـرب!

غزة/ محمود عمر:
يب���دو أن فكرة إب���رام تهدئ���ة بين غزة  
واالحت���الل االس���رائيلي أصبح���ت أكثر 

مالمس���ة  وأكث���ر  وضوح���ًا 
خروجها  بع���د  الواقع  2ألرض  2
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»الجنائية الدولية«.. هل تنصف أطفال عائلة بكر؟
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القدس المحتلة/ االستقالل:
صادقت بلدية القدس اإلسرائيلي 
مساء أمس األربعاء على بناء عشرات 
آالف الوحدات االستيطانية بأماكن 

مختلفة في القدس المحتلة.
وبحسب ما أوردته القناة "العاشرة 
العبرية"؛ توصلت بلدية القدس إلى 
اتفاق مع ما تسمى "سلطة أراضي 
إس���رائيل" لبناء 20600 وحدة في 
أرجاء المدينة، بينها 12600 وحدة 
جدي���دة، وثماني���ة آالف أخرى في 

إطار تجديد األحياء القائمة.
وفي إطار االتفاق، سيتم بناء مناطق 
تجارية وفنادق جديدة في القدس 
المحتلة، والتي ستمتد على مساحة 
3 ماليي���ن مت���ر مربع، م���ن بينها: 
مش���روع "مدخل المدين���ة"، وعلى 
طول طريق "بيغين"، ومفرق "بايت"، 
وف���ي "جفع���ات رام"، و"بس���غات 
حوتس���فيم"،  و"ه���ار  زئي���ف"، 
والمالح���ة، و"كري���ات يوفال"، وفي 
منطقة "عطاروت" الصناعية، والتلة 

الفرنسية، ومناطق أخرى.
وذكرت القناة أنه س���يتم استثمار 
1.4 مليار شيقل في البنى التحتية 
الالزمة للمباني الجديدة، وستسهم 
ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" 

بمبلغ 600 مليون ش���يقل، أما مبلغ 
800 مليون ش���يقل فسُتدفع من 
والرس���وم خالل  الضرائب  عائدات 

مرحلة تسويق المشروع.
م���ن جهته، ب���ارك رئي���س بلدية 
االحتالل بالقدس نير بركات الخطوة 

واليوم  ب�"التاريخية،  إياه���ا  واصًفا 
قائاًل  المدينة"  لمس���تقبل  المهم 
إن: "المصادقة غير مسبوقة، وهي 
لصال���ح القدس والدول���ة، فإضافة 
20 ألف وحدة س���كنية جديدة في 
المدينة س���تضم 20 أل���ف عائلة 

جديدة وستعزز مستقبل المدينة"، 
على حد قوله.

وُيعد هذا المش���روع االستيطاني 
من أكبر المش���اريع االس���تيطانية 
ف���ي الق���دس والضف���ة الغربي���ة 

المحتلتين.

االحتالل ُيصادق على بناء 20 ألف وحدة استيطانية بالقدس

رام الله/ االستقالل: 
نقلت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، امس األربعاء، ش���هادات قاسية 
ألس���رى تعرضوا للضرب والش���تم التنكيل بهم خ���الل عمليات اعتقالهم 

والتحقيق معهم.
وأفادت  الهيئة في تقرير لها،  بأن األس���ير رامي أحمد كوسا )26 عاما( من 
مدينة نابلس، تعرض للضرب العنيف بأعقاب البنادق والركل خالل اعتقاله 
من منزله بتاريخ 2018/6/20، كما خضع لتحقيق قاس في س���جن عسقالن 
لمدة شهر، تعرض فيه للتنكيل واإلهانة على أيدي المحققين قبل أن ينقل 

الى سجن "مجدو".
وقال األس���ير كوس���ا: "احتجزوني في زنزانة ضيقة ج���دا وعديمة اإلضاءة 
والتهوي���ة، وذات جدران خش���نة للغاية لم اس���تطع حتى االت���كاء عليها، 
وبداخلها مرحاض من الباطون، أجبرت على النوم فوقه لضيق المساحة، وقد 
ش���عرت باالختناق وضيق في التنفس، وقدموا لي طعاما سيئا للغاية كما 
ونوعًا، وحرموني من االس���تحمام أو تغيير مالبسي ألكثر من 28 يوما بشكل 

متواصل".
وفي إفادة مشابهه، ذكر األسير فادي سعيدان )35 عاما( من مدينة جنين، 
أنه اعتقل بتاريخ 2018/6/4 من منزله في س���اعة متأخرة من الليل، بعد أن 
أثاروا الرعب والذعر في نفوس أطفاله، وقاموا بتفتيش منزله، وبعدها اقتادوه 
الى مركز تحقيق الجلمة وفتش���وه عاريا، وخالل التحقيق معه احتجزوه في 
الحمام لس���اعات، ووضعوه في زنزانة ضيقه كريهة الرائحة، ويش���عل فيه 
الضوء لمدة 24 ساعة، كما اشتكى من سوء الطعام المقدم له نوعا وكما، ومن 

منع إدخال المالبس له أو حتى السماح له باالستحمام.

هيئة األسرى تنقل 
شهادات قاسية ألسرى 
تعرضوا للضرب واإلذالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت القناة الس���ابعة في التلفزيون العبري، إن 
الحكومة "اإلسرائيلية" جلبت 239 يهوديا جديدا 
من دول أمريكا الشمالية، لتجنيدهم في صفوف 
الجيش، وتوطينهم في األراضي الفلس���طينية 
المحتل���ة. وأوضح���ت القناة، أن المس���توطنين 
الج���دد وصلوا إل���ى األراضي الفلس���طينية على 
متن طائرة خاصة حطت ف���ي مطار "بن غوريون" 
)وسط فلس���طين المحتلة عام 1948(. ومن بين 
المس���تجلبين اليهود؛ 30 عائلة فقط، في حين 

جاء البقية بش���كل فردي بمع���زل عن عائالتهم، 
وفق ما أوردته القناة العبرية.

وبّينت أن من بين المستوطنين الجدد؛ 27 شخصا 
يعملون في المهن الطبية؛ بمن فيهم 11 طبيبا 

وممرضان اثنان وخمسة علماء نفس.
وُيضاف ه���ذا العدد من المس���تجلبين اليهود 
الجدد إلى نحو ألفْي مس���توطن تم استقطابهم 
من الواليات المتحدة وكندا خالل فصل الصيف، 

لالستيطان في األراضي الفلسطينية.
ويشار إلى أن عام 2017 الماضي سّجل استجالب 

السلطات اإلسرائيلية ل� 28 ألًفا و988 مستوطنا 
جديدا إلى األراضي الفلسطينية المحتلة، شّكل 
يهود روس���يا وأوكرانيا نس���بة 50.4 في المائة 

منهم.
وتعم���د س���لطات االحت���الل اإلس���رائيلية إلى 
اس���تخدام العدي���د من الوس���ائل واإلغ���راءات؛ 
غالبيتها اقتصادية، بهدف تشجيع اليهود في 
مختلف دول العالم على االستيطان في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، لتغيير الواقع الديمغرافي 

فيها وتهويدها.

االستقالل/ وكاالت:
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( موسى أبو مرزوق إن وفد 
الحركة يواصل لقاءاته حتى غًدا مع مجمل فصائل الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة 

الفاعلة بدون استثناء وبحضور الفت وبرعاية مصرية، لبحث التهدئة.
وكتب أبو مرزوق على حسابه في موقع "تويتر" أمس األربعاء، أن "اللقاءات تبحث االتفاق 
على موق���ف وطني جامع متعل���ق بالتهدئة مع االحتالل اإلس���رائيلي، ومحقق مصالح 
ومطالب ش���عبنا الفلسطيني، ومكرس لوحدته ومحافظ على مقاومته ومرسخ لحقوقه". 
وكان عضو المكتب السياس���ي لحركة المقاومة اإلس���المية )حماس( عزت الرش���ق قال 
االثنين عبر "تويتر" إن حركته س���تجري لقاءات تش���اورية مع الفصائل الفلس���طينية 
وفصائل المقاومة في القاهرة حول التهدئ���ة، من حيث التوافق عليها وعلى المطالب 

الوطنية، باإلضافة للتشاور بشأن المصالحة.
وتستضيف القاهرة حوارات لتنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، باإلضافة 
لمباحثات مكثفة مع الفلسطينيين وأطراف دولية لحل األزمات اإلنسانية التي تعصف 
بالقطاع. وتحدثت وسائل إعالم إسرائيلية وأجنبية مؤخًرا عن مساٍع أممية ومصرية لبلورة 
حلول من شأنها تخفيف األزمات اإلنسانية الخانقة بغزة، وتنفيذ مشاريع إغاثية، تشمل 

تثبيت وقف إطالق النار بين فصائل المقاومة و"إسرائيل"، أو عقد هدنة بين الطرفين.

أبو مرزوق: لقاءاتنا مع الفصائل 
بالقاهرة لالتفاق على موقف 

جامع بشأن التهدئة

الخليل/ االستقالل: 
اصيب عشرة مواطنين على األقّل؛ في مواجهات اندلعت بين جنود االحتالل 
والش���بان الفلسطينيين، مساء أمس األربعاء، وس���ط مدينة الخليل جنوب 

الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب جنديان إسرائيليان  بالحجارة.
وقال موقع »0404« العبري، إن جنديين إس���رائيليين ُأصيبا بالحجارة خالل 

المواجهات التي اندلعت وسط مدينة الخليل، اليوم.
وأضاف الموقع العبري، أنه تم نقل الجنديين للعالج في مش���فى »شعاريه 

تصيدك« في القدس المحتلة، بعد تلقيهما العالج الالزم »ميدانًيا«.
واندلعت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود االحتالل في منطقة 
باب الزاوية وش���ارع التفاح، وأصيب فيها 10 ش���بان بحاالت اختناق عولجوا 

ميدانيا، فيما نقل اثنان منهم لمستشفى الخليل الحكومي.
ووصفت مصادر طبية في المستش���فى أن حالة أحدهم وصفت بالطفيفة؛ 

حيث تعرض لقنبلة غاز في منطقة الوجه.

إصابة 10 مواطنين في 
مواجهات مع االحتالل بالخليل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس المحتّلة 
عّدة منش���آت سكنية في بلدة العيس���وية وسط المدينة 

بحّجة "البناء دون ترخيص".
وذكرت مصادر محلية بأن الجرافات هدمت منزل المواطن 
ن���ادر أبو ريالة المكونة من ش���قتين في ش���ارع المدارس 
بالعيسوية، كما هدمت منشأة أخرى في شارع الواد بجبل 

المكبر.  وفرض االحتالل طوًقا عس���كرًيا محكًما على مكان 
الهدم في المنطقتين، وأغلق عدة منافذ في منطقتي جبل 

المكبر والعيسوية داخل القدس المحتلة.
وتمتن���ع بلدي���ة االحتالل ع���ن منح المقدس���يين رخص 
بن���اء لصيانة منازله���م المتهالكة أو توس���عتها؛ بغرض 
التنغيص على حياتهم ودفعهم إلى بيع ممتلكاتهم في 

القدس المحتلة.

االحتالل يوا�سل بناء امل�ستوطنات 

االحتالل يجلب 239 يهوديًا لالستيطان بفلسطين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت صحيفة معاريف العبرية 
إن  االحتالل اإلسرائيلي سمح 
بنش���ر تفاصيل ح���ول تمكن 
ف���ي  اإلس���رائيلية  الش���رطة 
القدس من إحباط عملية طعن 

قبل أسبوع.
وزعم���ت الصحيفة أن العملية 
التي أحبطت بتاريخ 2018/8/8 
كان ينوي تنفيذها فلسطيني 
من س���كان الخلي���ل يبلغ من 

العمر 26 عاما.
ش���رطة  عناص���ر  أن  وادع���ت 
االحت���الل ألق���وا القبض على 
الشاب الفلس���طيني وبحوزته 
غاز مس���يل  وبخاخة  س���كين 

للدموع.

االحتالل يهدم منشآت سكنية
 في العيسوية بالقدس المحتلة 

االحتالل 
يزعم اإحباط 
عملية طعن 

بالقد�س قبل 
اأ�سبوع



2018الخميس    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    5143916

وكان وفد من أعضاء المكتب السياس����ي 
لحرك����ة حماس يترأس����ه نائ����ب رئيس 
المكتب صال����ح الع����اروري زار غزة في 2 
أغس����طس الج����اري، وعقد ع����دة لقاءات 
ومش����اورات م����ع قي����ادة حم����اس بغزة 
السياسية والعسكرية حول التهدئة مع 
"إسرائيل"، باإلضافة إلى عقد اجتماع مع 
لجنة القوى الوطنية اإلسالمية الذي شهد 
إعالن حركة فتح إعادة تفعيل عضويتها 
ف����ي هذه اللجنة من أجل المش����اركة في 

هذا االجتماع.
علمت »الحياة اللندنية« أن اتفاق التهدئة 
بين حركة »حم����اس« وفصائل المقاومة 
الفلسطينية مع "إسرائيل" »بات أقرب من 

أي وقت مضى«.
وقال����ت مص����ادر فلس����طينية مطلعة ل� 
»الحي����اة اللندنية«، إن اتف����اق التهدئة 
مع "إس����رائيل" يش����مل وقفًا تام����ًا للنار 
والبالونات الحارق����ة وغيرها من المظاهر 
العس����كرية، في مقابل رفع الحصار كاماًل 

عن قطاع غزة وتنفيذ مشاريع إنسانية.

وأضاف����ت أن����ه في حال تذلي����ل عدد من 
العقبات القليلة المتبقية، فإن »حماس« 
ستوقع اتفاق التهدئة وفقًا لالتفاق الذي 
وضع حدًا للعدوان اإلسرائيلي على القطاع 

صيف 2014.
وكشفت أن »فتح« اشترطت أن يكون وفد 
الفصائل الذي س����يوقع االتفاق برئاسة 
عض����و لجنته����ا المركزية، عض����و اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير عزام األحمد، 
عل����ى غ����رار توقي����ع االتفاق ع����ام 2014 
من ِقبل����ه، إال أن »حم����اس« رفضت ذلك، 
وتمسكت برئاس����تها الوفد »بوجود وفد 

فتح مثله مثل بقية الفصائل".
ونقل موق����ع صحيفة هآرت����س العبرية 
أمس، عن مس����ؤول أمريكي قوله: إن إدارة 
الرئي����س دونال����د ترام����ب معنية بوقف 
إطالق نار طويل األمد بين "إسرائيل" وغزة 
س����واء بموافقة الس����لطة الفلسطينية أو 

عدمها.
وأضاف المسؤول: "إذا استعادت السلطة 
إدارة قط����اع غزة، فس����يكون ه����ذا تطورًا 

إيجابيًا سيحس����ن الوضع، لكن هذا ليس 
شرطًا لوقف إطالق النار".

لي�ضت �ضد التهدئة
اللواء س����رحان دويكات عض����و المجلس 
االستش����ارّي لحركة فتح قلل من أهمية 
التصريح األمريكي، وقال ل�"االستقالل": "ال 
يمكن ألي تهدئة بين أي جزء من الوطن 
و"إس����رائيل" أن تت����م دون موافقة حركة 
فتح والسلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم 

أيضًا منظمة التحرير الفلسطينية".
وأوض����ح أن أي اتف����اق يبرم خ����ارج إطار 
منظم����ة التحرير يع����د "باط����ل وطنيًا"، 
مضيف����ًا: "ه����ذه المنظمة تعتب����ر إنجازًا 
فلس����طينيًا تاريخيًا بع����د حصولها على 
اعت����راف العالم كل����ه، واعتباره����ا ممثاًل 
وحيدًا للشعب الفلسطيني، لذا أي اتفاق 
يتم عقده بعيدًا عنها ال يمثل الش����عب 

الفلسطيني".
وبّي����ن دوي����كات أن حركته ليس����ت ضد 
التهدئة مع الكيان اإلسرائيلي، إنما ضد 

أن تك����ون مباحثات ه����ذه التهدئة بين 
حزب فلسطيني وهذا الكيان، "وهذا يعزز 
من االنقسام الفلسطيني ويشرع تقسيم 
الوطن ويبعدن����ا كثيرًا عن تحقيق الحلم 
ال����ذي بذلنا ألجله تضحي����ات كبيرة وهو 

قيام دولة فلسطينية مستقلة".
وتابع: "االتصاالت بين حماس وإسرائيل 
ليس����ت جديدة، بل هي قديمة وتتم عبر 
وسطاء إقليميين، وهذه المباحثات تعزز 
االنقسام وتهدف لترسيخ حكم حماس 
بغزة بعي����دًا عن صندوق االنتخابات وعن 

األطر والمؤسسات الفلسطينية".
ولف����ت دوي����كات النظر إل����ى أن حركته 
أعادت تفعيل عضويتها في لجنة القوى 
الوطنية واإلسالمية، من أجل عدم السماح 
لحم����اس تمري����ر اتف����اق التهدئة على 

الفصائل الفلسطينية".

ال اتفاق دون اإجماع
المحلل السياسي جهاد حرب، يتفق حول 
صعوبة نجاح تهدئة طويلة دون الحصول 

عل����ى إجماع فلس����طيني حولها، وخاصة 
قبول السلطة الفلسطينية بها، مشيرًا إلى 
أن أي تهدئة دون الس����لطة يعني ذهاب 

الحالة الفلسطينية إلى مربع االنفصال.
وقال حرب ل�"االستقالل": "كان يجب أواًل، 
قبل ذهاب الفصائل إلى مصر للتش����اور 
حول التهدئة مع  االحتالل، التفاهم فيما 
بينها في وضع الخط����وط الحمراء التي ال 

يجب تجاوزها في هذا االتفاق". 
وأض����اف المحلل السياس����ي: "أي اتفاق 
تهدئ����ة مع إس����رائيل يج����ب أن يقابله 
استعادة حقوق سياسية فلسطينية، وإال 
فإن االحت����الل هي الطرف الفائز في هذا 

االتفاق".
ولكن ح����رب توقع أن تق����وم مصر ببذل 
جهود كبيرة من أجل عدم إخراج أي اتفاق 
تهدئ����ة بين غ����زة و"إس����رائيل" عن طور 
المصالحة، بمعنى أن يكون هذا االتفاق 
مرتبطًا بالمصالحة الفلس����طينية وعودة 
الحكومة إلى قطاع غزة لتس����لم مهامها، 

من أجل ضمان نجاحه.

هل بات وشيكًا؟!

اتفاق »التهدئة«.. السلطة تغرد خارج السرب!
غزة/ حممود عمر:

يبدو اأن فكرة اإبرام تهدئة بني غزة  
واالحتالل اال�ضرائيلي اأ�ضبحت اأكرث و�ضوحًا 

واأكرث مالم�ضة الأر�ض الواقع بعد خروجها 
من بني �ضراب الت�ضريحات املتناق�ضة يف هذا 

ال�ضدد، ولكن اأمام م�ضر مهمة لي�ضت �ضهلة 
تتمثل باإقناع الف�ضائل الفل�ضطينية بالقبول 

بهذه التهدئة.  ووجهت م�ضر الثالثاء املا�ضي، 
دعوة اإىل الف�ضائل الفل�ضطينية املختلفة 

لزيارة القاهرة وبحث الق�ضايا الفل�ضطينية 
واأبرزها التهدئة مع االحتالل االإ�ضرائيلي، 

وامل�ضاحلة الداخلية بني حركتي فتح 
وحما�ض. وجاءت هذه الدعوة يف الوقت 
الذي عربت فيه الف�ضائل عن رف�ضها الأي 
تهدئة طويلة االأمد مع االحتالل مقابل 
م�ضاعدات وم�ضاريع اإن�ضانية، فيما اأبدت 

ف�ضائل اأخرى حتفظها على هذه التهدئة 
م�ضرتطة اأن ت�ضمل ال�ضفة الغربية للحر�ض 

على عدم االجنرار اإىل �ضفقة القرن وتعزيز 
ف�ضل قطاع غزة عن ال�ضفة الغربية.

رام الله/ االستقالل: 
افتتح  مس���اء أمس االربعاء في مقر الرئاس���ة ب���رام الله أعمال الدورة 
ال� 29 للمجلس المركزي األربعاء، وس���ط مقاطعة الجبهتين الشعبية 
والديمقراطي���ة، والعديد من الش���خصيات الوطنية، ورفض حركتي 
المقاومة اإلسالمية )حماس( والجهاد اإلسالمي؛ احتجاجا على سياسة 

التفرد والهيمنة.
وقال رئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير، سليم الزعنون في كلمة 
له خالل افتتاح أعمال جلس���ة المرك���زي: "آن األوان لتعليق االعتراف 

بإسرائيل حتى تعترف بدولة فلسطين". 
وأكد ضرورة االلتزام بتنفيذ القرارات الس���ابقة للمجلس���ين الوطني 
والمركزي لمواجهة سياس���ات االحتالل اإلس���رائيلي ضد الش���عب 
الفلس���طيني، في إقرار بعدم االلتزام بتطبيقها، دون آليات محاسبة 

لعدم التطبيق أو ضمان عدم تكرار التنفيذ.
وفي سياق آخر، طالب الزعنون حركة "حماس" بإنهاء االنقسام وتمكين 

الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها في قطاع غزة.
بدوره، قال رئيس  السلطة الفلسطينية محمود عباس " إنه ليس لدى 
حماس نوايا إلتمام المصالحة، وإن هناك من يش���جع على عدم السير 

نحو تحقيق الوحدة الوطنية."
وأض���اف خالل انطالق أعم���ال المركزي، "ال نقب���ل إال بمصالحة كاملة 

لصالح وحدة شعبنا وأرضنا في ظل حكومة واحدة وأرض واحدة وسالح 
واحد وقانون واحد بدون مليشيات، وال دولة في غزة وال دولة بدون غزة".

وردأ على تصريحات رئيس الس���لطة خالل جلسة المركزي في مدينة 
رام الله قالت حركة "حماس" إنها س���تمضى لتحقيق مصالح شعبنا 
بمصالحة فلس���طينية أو بدونها، مؤكًدا ف���ي الوقت ذاته أنها ال تزال 

معنية بتحقيق المصالحة.
وأضافت "حماس" على لس���ان القيادي البارز فيها س���امي أبو زهري 
إن "تصريحات )الرئيس( عباس بش���أن المصالح���ة هي اجترار لذات 
المواق���ف الس���ابقة دون اي تقدير لعذابات غ���زة او التحديات التي 

تتعرض لها القضية الفلسطينية".
وفي س���ياق آخر، جدد عباس تأكيده أن السلطة الفلسطينية "أول من 
وقف في وجه صفقة القرن"، مضيًفا "وسنبقى نحاربها وسنستمر في 
مواجهتها حتى إسقاطها، ومن يتهمنا أننا نعمل على تطبيقها نرد 

عليهم: خسئتم".
وأكد استمرار السلطة في دعم أسر الشهداء واألسرى، مشيًرا إلى دعم 

حكومة االحتالل القتلة من اإلسرائيليين.
ويتضم���ن ج���دول أعمال المركزي الذي يس���تمر على م���دار يومين، 
مسودة مشروع العتماده يشمل التحركات الدولية والعربية والشعبية 
للتط���ورات الفلس���طينية، وكذل���ك الوضع الداخلي وض���رورة إتمام 

المصالحة، والق���دس والالجئين، وكيفية التص���دي لقانون القومية 
العنصري والعالقة مع االحتالل وس���حب االعتراف بإسرائيل، وفق ما 

قالت وكالة األنباء الفلسطينية وفا.
كما يحمل على جدول أعماله مجموعة من النقاط ، أهمها مناقشة آلية 
االنتقال من السلطة إلى مرحلة الدولة، خاصة أن قضية الدولة حسمت 
في األمم المتحدة بقرار عام 2012 وأصبحت فلسطين دولة مراقبًا لها 
كافة الحقوق مثل الدول األخرى، وفتح أمامها المجال للمش���اركة في 

كل المنظمات والهيئات األممية.
وفي 4 مايو/ أيار الماضي، كلف المجلس الوطني، الذي عقد بال توافق 
وفي ظل مقاطعة حماس والجهاد اإلس���المي والجبهة الشعبية، في 
ختام اجتماعاته التي اس���تمرت 4 أيام، اللجن���ة التنفيذية لمنظمة 
التحرير بدراس���ة تعلي���ق االعتراف ب�"إس���رائيل"، واالنس���حاب من 
االتفاقيات االقتصادية معها لحين اعترافها بدولة فلس���طين على 
حدود 1967، وإلغاء قرار ضم ش���رقي القدس ووقف االستيطان، وهو 

األمر الذي لم تلتزم به اللجنة.
والمجلس المرك���زي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني )أعلى 
هيئة تش���ريعية تمثيلية للش���عب الفلس���طيني(، التابع لمنظمة 
التحري���ر التي تضم الفصائل الفلس���طينية، ع���دا حركتي "حماس" 

و"الجهاد اإلسالمي".

القاهرة/ االستقالل: 
عقدت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي 
ظهر أم���س االربعاء لقاء تش���اوريًا في 
سياق محادثات القوى الفلسطينية في 

العاصمة المصرية القاهرة.
وأوض���ح مدي���ر المكت���ب اإلعالمي في 
حركة الجهاد اإلس���المي داوود شهاب 
أن الحركتين بحثتا سبل رفع الحصار عن 
قطاع غزة، وردع االعتداءات اإلسرائيلية، 
وإنه���اء معاناة ش���عبنا الفلس���طيني، 
وت���دارس االف���كار المطروحة لمس���ألة 
التهدئة. وغادر وفد »الجهاد« أول أمس 
الثالثاء قطاع غ���زة  إلى القاهرة، ويضم 
الوف���د خال���د البطش، وداوود ش���هاب، 
لينض���م الى وفد الخارج برئاس���ة نائب 
األمين العام زياد النخالة، كما غادرت إلى 

القاهرة وفود عدد من الفصائل.

وسط مقاطعة واسعة 

افتتاح أعمال الدورة الـ 29 للمجلس المركزي برام الله
اجلهاد وحما�س 

تبحثان يف القاهرة 
اأزمات غزة واأفكار 

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )581 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
مروان وديع رزق ترزي من س���كان غ���زة هوية رقم 950299420 بصفته 
وكيال عن: غاده وديع رزق الصراف )ترزي( وسلوى وديع رزق فرح )ترزي( 

وسها وديع رزق عياد )ترزي( وناهد وديع رزق ترزي 
بموجب وكالة رقم: 2528 / 2006 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 978 قسيمة 1434 المدينة جباليا

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

15/ 8/ 2018م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

 إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )586/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
فرج فرحان عودة نصار من س���كان غزة هوية رقم 700104888 بصفته 

وكيال عن: عبير سليمان ريحان علي 
بموجب وكالة رقم: 11942 / 2018 الصادرة عن السودان 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 978 قسيمة 1128 المدينة جباليا

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

8/15 / 2018م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )580/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
رياض عبد الكريم عبد الرحمن المصري من س���كان دير البلح هوية رقم 
987677168 بصفته وكيال عن: عبد الكريم عبد الرحمن حسين المصري

بموجب وكالة رقم: 3051 / 2018 الصادرة عن دير البلح
          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 138 قسيمة  19 المدينة دير البلح
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 

18/ 8/ 2018م

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

واألطفال األربعة الذين استش���هدوا في القصف من عائلة 
بك���ر هم:  زكري���ا عاهد بكر،  وعاهد عاطف بك���ر) 9 أعوام (، 
وكذلك األطفال الشهداء إسماعيل محمد بكر )10 سنوات(، 
ومحمد رامز بكر )11 عاما(، كما أصيب بالقصف ثالثة آخرون. 
وبع���د 4 س���نوات من استش���هادهم، زع���م االحتالل أن 
خطأ اس���تخباراتيًا ارتكبه ضباط في سالح الجو والبحرية 

واالستخبارات اإلسرائيلية أدى الى قتلهم.  
فخلص تحقيق النيابة العسكرية في االحتالل اإلسرائيلي، 
إلى أن طائرة مسيرة تابعة لس���الح جو االحتالل، تسببت 
بقت���ل أربعة أطفال من عائلة بكر على ش���اطئ غزة خالل 
الح���رب على قطاع غزة بالع���ام 2014 أو ما يعرف بعملية 

"الجرف الصامد".
نش���ره  ال���ذي  التحقي���ق  نتائ���ج  وحس���ب   
موقع "Intercept" ونشرت أجزاء منه صحيفة )هآرتس(، 
يوم األح���د الماضي، ف���إن أحد األطفال تم اس���تهدافه 
بص���اروخ واحد، وبع���د ذلك طلب من مش���غلي الطائرات 
المسيرة توضيحا، لكن أطلقوا صاروخا ثانيا قتل 3 أطفال 

قبل أن يحصلوا على إجابة عن االستفسار والتوضيح.

لن ت�سقط بالتقادم 
الخمس���يني أبو عاطف بك���ر والد الش���هيد عاهد يعود 
بالذاكرة ليوم اغتيال ابنه وحفيده زكريا وأبناء أش���قائه، 
حين كانوا يلعبون كرة القدم على شاطئ بحر غزة قبل أن 

يتم قصفهم بعدة صواريخ بطائرة إسرائيلية.
وأوضح بكر ل�"االستقالل " أن جريمة اغتيال ابنه وحفيده 
وأبناء أش���قائه لن ولم تس���قط بالتقادم ، متس���ائال "عن 

الذنب الذي ارتكبوه حتى يتم اغتيالهم دون ضمير" ؟
وبين أن مبرر الخطأ الذي يزعمه االحتالل اإلسرائيلي بعد 

اجراء تحقيقاته، مبرر ال يطفئ نيران الفراق واالش���تياق 
والحنين ألبنائنا، مش���ددًا على ضرورة محاسبة من ارتكب 
الجريمة بحق أطفال عائلته ومعاقبته على فعلته، وكذلك 
محاسبة مجرمى االحتالل اإلسرائيلي على كافة جرائمهم 

التي ارتكبوها بحق العديد من العائالت . 
وأش���ار إلى أن حياتهم أصبحت باهتة دون وجود األطفال 
األربعة ، بعد أن كانوا يصنعون السعادة وأجواء الفرح مع 
بعضهم البعض ، وكانوا يمارس���ون لعبة كرة القدم التي 
أحبوه���ا ، و أرادوا أن يلعبوها على البحر ، لتنهال عليهم 

بسبب حبهم لها ، عدة صواريخ ازهقت أرواحهم . 
وكانت مؤسسات حقوق اإلنس���ان ، المركز الفلسطيني ، 

ومركز الميزان ، ومركز عدالة لحماية حقوق األقلية العربية 
في دولة االحتالل ، رفعوا مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية 
، وكانت حصرا تناقش فشل النظام القضائي داخل دولة 
االحت���الل في تحقيق العدالة وفش���ل دولة االحتالل في 

الوفاء بالتزاماتها القانونية.

ائتالف حقوقي 
مدير البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق اإلنس���ان 
س���مير زقوت أك���د أن منظمات حقوقية ش���كلت ائتالفًا 
أثناء وبعد العدوان اإلس���رائيلي ف���ي العام 2014 ، عملوا 
على اع���داد مذكرات و تقارير تلخ���ص مجمل تحقيقات 

االنتهاكات الجس���يمة والمنظمة التي ارتكبها االحتالل 
اإلسرائيلي من بينها جريمة أطفال عائلة بكر.

وأوضح زقوت ل�"االستقالل" إلى أنهم قبل التقدم للمحكمة 
اس���تنفدوا كافة اإلجراءات وفق القانون اإلس���رائيلي، إذ 
تقدموا بش���كوى ثم طلبوا من االحتالل اإلسرائيلي اجراء 
تحقيق بشبهة ارتكاب جريمة حرب، مشيرَا إلى أن النتائج 
لم تفض لش���يء، ولم يقم القضاء اإلسرائيلي بمحاسبة 
م���ن ارتكب الجريمة وغيرها من اإلجراءات بحق المجرمين 

وعائالت الضحايا. 
وبين أن نتيجة لالس���تهتار وتحصي���ن المجرمين وعدم 
محاس���بتهم وتغيب العدالة وعدم جبر ضرر الضحايا، تم 
التقدم لمحكم���ة الجنايات الدولية للتحقيق في الجرائم 

اإلسرائيلية لمحاسبة مرتكبيها وفق القوانين الدولية.
وأش���ار إلى أن نتائج ومخرجات محكمة الجنايات الدولية 
تحتاج لوق���ت طويل قد يمتد لس���نوات، كم���ا احتاجت 
ثالث س���نوات للبث في ملف الجرائم المقدم من المراكز 
الحقوقي���ة ، بعد العديد من المذكرات والخطابات وافقت 

على التحرك والتحقيق بالملف. 
ولف���ت إلى جان���ب التحرك في جانب محكم���ة الجنايات 
الدولية للتحقيق ف���ي الجرائم الت���ي يرتكبها االحتالل 
اإلس���رائيلي بحق األبرياء، كذلك يحتاج األمر إلى ضغوط 
دولية لالس���تمرار ف���ي التحقي���ق، مؤك���دًا أن االحتالل 
اإلسرائيلي لن يدع األمر يمر بسهولة ، ففي أولى خطواته 

على االعتراض تقدم بشكوى ضد قرارها. 
وشدد الباحث الميداني في مركز الميزان لحقوق اإلنسان 
عل���ى أن األهم من الموافق���ة على فتح مل���ف التحقيق 
بالقضية، هو القرار الذي ستتخذه إلنصاف الضحايا وعدم 

االستجابة للضغوط اإلسرائيلية المتوقعة.

بعد اعتراف االحتالل بقتلهم خطأ  

»الجنائية الدولية«.. هل تنصف أطفال عائلة بكر؟
غزة / �سماح املبحوح:  

دقائ��ق قليلة م��ن التهدئة كانت كفيلة بن��زع بع�ض من 
اخل��وف والتوت��ر م��ن على مالحمه��م الربيئ��ة، فقرروا 
الذه��اب اإىل �ساط��ئ بحر غ��زة اثناء الع��دوان الأخري 
على قطاع غزة عام 2014، حماولني ا�ستثمارها باللعب 

وامل��رح وق�ساء اأجمل الأوقات، لكنهم مل يكونوا يعلمون 
ب��ان تل��ك الدقائق ه��ي الأخ��رية لهم على قي��د احلياة 
قبل اأن تع��ود اأ�سوات ال�سواريخ تتهاف��ت فوق روؤو�سهم، 
اأ�س��الء ليخت��ط  وتق�س��ي عل��ى الف��رح وحتوله��م اىل 
م��اء البح��ر بدمائهم الزكي��ة.  ففي يوم اأ�س��ود من اأيام 

العدوان الإ�سرائيلي على القطاع قبل نحو اأربع  �سنوات، 
وبالتحدي��د بتاريخ 16 متوز / يوليو م��ن العام 2014، 
وبزع��م وج��ود حركة لعنا�س��ر م�سلحة عل��ى ال�ساطئ، 
ا�ستهدف��ت طائرة م�سرية �سبعة اأطف��ال من عائلة بكر ، 

كانوا يلعبون كرة القدم على �ساطئ بحر غزة.

�سهداء عائلة بكر     ) اأر�سيف (

غزة/ االستقالل:
أعلنت الكلي���ة الجامعية للعل���وم التطبيقية 

هيكليتها الجديدة للعام 2018-2019م.
وقال رئيس الكلية رفعت رستم إن: "التشكيلة 
الجديدة إلدارة الكلية اش���تملت على نخبة من 
الكوادر المتميزة ذات الخبرة والكفاءة الطويلة 
بما يتناس���ب مع مقتضيات ومتطلبات العمل 

كل حسب اختصاصه ومجاله".

وتتأل���ف الهيكلي���ة الجدي���دة للكلي���ة من 
رفعت رستم رئيًس���ا للكلية، ماهر عجور نائًبا 
للرئيس للش���ؤون األكاديمية، وس���ام س���اق 
الله نائًبا للرئيس للش���ؤون اإلدارية والمالية، 
تامر ش���تيوي نائًبا للرئيس لشؤون التخطيط 
والعالقات الخارجية، محمد شبير رئيًسا لفرع 
الكلية الجامعية بخان يونس، ولؤي القريناوي 

مديًرا لمكتب رئيس الكلية.

وكذلك أحمد الدحدوح مساعًدا لنائب الرئيس 
للش���ؤون األكاديمي���ة ورئيس قس���م البحث 
العلمي والمكتبات، أكرم رضوان مساعًدا لنائب 
الرئي���س لبرام���ج الدبلوم المتوس���ط، ومحمد 
حسونة مساعًدا لنائب الرئيس لبرامج الدبلوم 

المهني.
كما تم تكليف أس���امة غانم رئيًس���ا لقس���م 
تكنولوجيا المعلومات، عيد األغا رئيًسا لقسم 

تكنولوجيا الحاسوب والمهن الصناعية، صخر 
الشافعي رئيًسا لقس���م الدراسات اإلنسانية، 
هش���ام غراب رئيًسا لقس���م العلوم التربوية 
واالجتماعية، ناصر غانم رئيًس���ا لقسم علوم 
التأهيل، علي الخطيب رئيًسا لقسم التمريض 
وعلوم الصحة، عماد حرز الله رئيًس���ا لقس���م 
المهن الصحية، ومروان الدهدار رئيًسا لقسم 

العلوم اإلدارية والمالية.

وج���رى أيًض���ا تكليف عمر الجعيدي رئيًس���ا 
لقسم إدارة المال واألعمال، نجوى صالح رئيسة 
لقسم اآلداب والعلوم اإلنسانية، نائل أبو راس 
رئيًس���ا لقسمي الهندس���ة والتخطيط ونظم 
المعلومات الجغرافية، صالح أبو شعبان رئيًسا 
لمركز خدمة المجتمع، فادي أبو ش���رخ رئيًسا 
لقسم القبول والتس���جيل، وعدنان الحمادين 

رئيًسا لقسم شئون الطلبة.

الكلية الجامعية تعلن هيكليتها الجديدة للعام 2019-2018
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دولة فل�سطني
�سلطة االرا�سي   

االدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية  

إعالن لتسجيل أراضي " مال غير منقول"
تسجياًل مجددًا صادرا عن دائرة التسوية

بشان معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان الس���يد/ نمر أحمد زارع األس���طل قد تقدم لتس���جيل المال غير 
المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول ادناه تسجيال مجددا وعلى 
كل م���ن يدعي بحق التص���رف او المنفعة او الملكية او التع���دي على حقوقه ان 
يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة التس���وية بس���لطة االراضي خالل مدة خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
1-اسم وعنوان طالب التسجيل : نمر أحمد زارع االسطل من سكان خانيونس

2- اسم المدينة او القرية : القرارة
والواقعة : بالقرب من شارع العبادين 3-اسم موقع االرض: عشيرة أبو ظاهر   

رقم القسيمة : 19 "مالية  4- رقم القطعة : 3 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(  
" )حسب ادعاء المواطن(

المساحة :565 م2    لحصة : كامالنوع األرض : ميري
5- الحدود بموجب المخطط

شمااًل : أرض السيد خالد أديب سلمان أبو عيد
جنوبًا :شارع هيكلي بعرض 12م

شرقًا : شارع هيكلي بعرض 12م 
غربًا : أرض السيد خالد أديب سلمان أبو عيد

6- كيفية األيلولة لطالب التسجيل : بطريق الشراء من سلمان سلمان سالم أبو عيد 
بواسطة وكيله العدلي ناصر عيد جمعة السميري بموجب وكالة خاصة دورية رقم 
4900 / 2010 صادرة عن كاتب عدل خانيونس والمس���جلة باسم/ سلمان سلمان 

سالم أبو عيد لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.
تحريرًا في :  15/ 8 / 2018م

دائرة الت�سوية
االإدارة العامة للم�ساحة

دولة فل�سطني
�سلطة االرا�سي   

االدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية  

إعالن لتسجيل أراضي " مال غير منقول"
تسجياًل مجددًا صادرا عن دائرة التسوية

بشان معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان الس���يد/ أمين مصطفى محمد السقا قد تقدم لتسجيل المال 
غير المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال مجددا 
وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه 
ان يتق���دم باعتراضه الخطي الى دائرة التس���وية بس���لطة االراضي خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
1-اس���م وعنوان طالب التس���جيل : أمين مصطفى محمد الس���قا     من سكان 

خانيونس
2- اسم المدينة او القرية : وادي السلقا

والواقع���ة : بالق���رب م���ن محط���ة  3-اسم موقع االرض: السميري  
السميري للبنزين

رق���م القس���يمة : 89  4- رقم القطعة : 14 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(  
"مالية " )حسب ادعاء المواطن(

المساحة :551 م2  الحصة : كامال    نوع األرض : ميري
5- الحدود بموجب المخطط

شمااًل : شارع هيكلي بعرض 10م ثم أرض القسيمة 10 من القطعة 5030 
جنوبًا : أرض السيد / عوض عايش رزق السميري

شرقًا : أرض السيد / ياسر سعيد أبو سليسل
غربًا : أرض السيد / تيسير سعيد أبو سليسل

6- كيفية األيلولة لطالب التسجيل : بطريق الشراء من عبد الكريم مسلم زرعي 
مهنا والمسجلة باسمه لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.

تحريرًا في :  15/ 8 / 2018م

دائرة الت�سوية
االإدارة العامة للم�ساحة

 دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح خانيون�س                         
  في الطلب رقم 2018/787
 في قضية رقم 2018/610

المس���تدعي/ احمد شكري شاكر شبير    خانيونس    وكيلته المحامية/ 
االء عبد الغفور

المستدعى ضدهم/  راوية شكري شاكر شبير   خانيونس _السكة
                      اسماء شكري شاكر شبير   خانيونس _السكة
                      شاكر شكري شاكر شبير   خانيونس _السكة
                      حسن شكري شاكر شبير   خانيونس _السكة
                      ايمان شكري شاكر شبير   خانيونس _السكة
                     محمد شكري شاكر شبير   خانيونس _السكة
                      حنان شكري شاكر شبير  خانيونس _السكة

نوع الدعوة/ حقوق )تقسيم اموال مشتركة (
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية الحقوقية 2018/610

الى المس���تدعى ضدهم المذكورين بعاليه بما ان المس���تدعي قد اقام 
عليك دعوى )حقوق( استنادا الى ما يدعيه في 

الئحة دعواه المرفق لكم نسخة منها و من مرافقاتها لدى قلم المحكمة 
لذلك يقتضى عليكم الحضور الى هذه المحكمة 

خالل خمسة عشر يوما  من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضى ان 
تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم التحريري خالل

خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علمًا انه قد تحدد لها 
جلسة الثالثاء 2018/9/4 لنظر الدعوى 

ويك���ون معلوما لديكم انكم اذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان 
يسير في دعواه حسب االصول .

تحريرا في 2018/8/15

   رئي�س قلم حمكمة �سلح خانيون�س
  اأ-فتحي ح�سني حم�سن

أضاف "شمالي" أن عدم تأكده يعود إلى 
أنه ليس صاحب القرار في ذلك؛ "نظًرا ألن 
قرار تش����غيل المدارس مركزي من إدارة 
"أونروا"، فاألمر يتعلق بتشغيل المدارس 
ف����ي مناطق عملي����ات الوكال����ة الخمس، 

وليس فقط في قطاع غزة".
 وتابع ش����مالي خالل اللقاء الذي شارك 
فيه مراس����ل "االستقالل" : "نحن نتوقع 
م����ن المف����وض الع����ام لألونروا، بيي����ر 
كرينبول، اإلعالن عن بدء العام الدراسي 
خالل األي����ام المقبلة، أي قب����ل التاريخ 
المحدد )27-8-2018( لعودة المعلمين 

للمدارس".
وأش����ار إل����ى أن مف����وض ع����ام الوكال����ة 
س����يلتقي، اليوم الخميس، أعضاء اللجنة 
االستش����ارية ف����ي "أون����روا"، )عبر تقنية 
الفيدي����و كونفرن����س كٌل ف����ي موقعه( 
والمكونة من ممثلين عن الدول المضيفة 
لالجئين الفلس����طينيين، بم����ا في ذلك 
السلطة الفلسطينية، والجهات المانحة، 
وذل����ك لمناقش����ة موض����وع ب����دء العام 
الدراس����ي، "ومن الممكن أن يتم اإلعالن 

خالل هذا اللقاء عن موعد بدئه".
وزاد: "كن����ت آم����ل أن أؤكد لك����م الموعد 
المحدد الفتتاح السنة الدراسية الجديدة؛ 
ولكن العجز الذي تواجهه موازنتنا كبير 

جًدا".
وبّي���ن أن "موازن���ة الوكال���ة يتم من 
خالله���ا تموي���ل )3( برامج وأنش���طة 
الغذائية  المس���اعدات  رئيسة، وهي 
الطارئة )العينية( لنحو مليون شخص 
فلس���طيني، وخدمة الدعم النفس���ي 
المجتمعي لهم، باإلضافة إلى برنامج 
خلق فرص عمل مؤقتة، أو العمل مقابل 
النق���د"، الفًتا إلى أن "الموازنة الخاصة 
بالبرنامج األول )الغذاء الطارئ(، والتي 
انتهت أموالها تماًما، مع نهاية يوليو 
من العام الجاري، تواجه عجزًا عسيًرا"، 

وفق تعبيره .
وذك����ر أن "أونروا" أنفق����ت العام الماضي 
على البرامج الثالثة السابقة في قطاع غزة، 
ما يقارب )110( ماليين دوالر"، موضًحا أن 
")90( مليون����ًا من ذلك المبلغ جاءت بدعم 
من الواليات المتح����دة األمريكية، لصالح 

المساعدات الغذائية.

�سفر من االأموال
وعما قدمته واش����نطن م����ن دعم لموازنة 
الوكالة للعام الجاري، قال شمالي: "لهذه 
الس����نة حصلنا م����ن الوالي����ات المتحدة 
لموازنة االستجابة الطارئة )للغذاء( صفرًا 
من األم����وال، وهذا ما خل����ق لدينا األزمة 

الحالية".  
وأكم����ل: "كان من الممك����ن أن يكون قرار 
إدارة اون����روا طالم����ا ال تتوف����ر األموال ال 
برامج، وال وظائف؛ لكننا نفهم التداعيات 
الخطيرة واألهمية لالستمرار في تقديم 
المساعدات الغذائية )في قطاع غزة( على 
نحو مليون شخص، ولذلك قمنا باستالف 
ما يفوق 40 مليون دوالر، من مصادر أموال 
أخرى موج����ودة لدينا )موازن����ة الخدمات 
الصحي����ة والتعليمي����ة بمناطق عمليات 
الوكال����ة الخم����س(؛ لإلبقاء عل����ى برنامج 

تقديم المساعدات الغذائية".
واّدع����ى أن فص����ل إدارة الوكال����ة لمئات 
الموظفي����ن العاملين لديه����ا في قطاع 

غزة "حقائ����ق مغلوطة وغي����ر صحيحة"، 
مبيًنا أن مجمل عدد الموظفين العاملين 
المرتبطين بموازنة "االس����تجابة الطارئة" 

يبلغ )941( موظًفا.
وأف����اد أن من بي����ن ه����ؤالء )280( موظفًا 
يعملون في توزيع المساعدات الغذائية، 
وهؤالء أبقيناهم ف����ي دوام كامل للقيام 
بهذه العملية، في حين أن )548( موظًفا 
س����يبقون على رأس عملهم، ولكن بدوام 

جزئي. 
وأضاف: "بناًء على ذلك، نحن قمنا بحماية 
)90%( م����ن الوظائف الكلي����ة لدينا، وإن 
كان من بينها بصيغة ال����دوام الجزئي"، 
معبًرا عن أس����فه في أن ما نسبته )%10( 
مما تبقى من الموظفي����ن )113 موظًفا(، 
ت����م إيقافهم عن العمل )ابتداء من مطلع 

سبتمبر المقبل(.

ت�سكيل جمموعة عمل 
وكش����ف مدير عملي����ات الوكالة بالقطاع 
عن البدء بتش����كيل ما وصف����ه "مجموعة 
عمل تقنية"؛ ل�"النظر تقنًيا في القرارات 

والتداعيات المالية وما يقابلها من مصادر 
مالية نحتاجها لذلك".  

وعّبر عن أمله في أن يعطي اتحاد موظفي 
"أونروا" ف����ي قطاع غزة تل����ك المجموعة 
التقنية المساحة الكافية للعمل والبحث 

عن الحلول الممكنة إلنهاء األزمة.
واس���تدرك في ختام حديثه: "لكنني 
في ه���ذه المرحلة ال أس���تطيع أن أعد 
بوجود حلول، ولك���ن األمر اإليجابي أننا 
وصلنا إلى حالة الحوار، في محاولة لخلق 

الحلول".    
وتأسست وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين )أونروا( بقرار من الجمعية 
العام����ة لألم����م المتح����دة ع����ام 1949، 
لتقديم المس����اعدة والحماي����ة لالجئين 
الفلس����طينيين ف����ي مناط����ق عملياتها 
الخم����س )قطاع غ����زة، الضف����ة المحتلة، 

سوريا، األردن، لبنان(.
وبلغ ع����دد الالجئين الفلس����طينيين في 
المناط����ق الخمس حتى نهاي����ة 2014، 
نحو )5.9( ماليين الجئ، حس����ب الجهاز 

المركزي الفلسطيني الحكومي لإلحصاء.

غزة/ قا�سم االأغا:
قال مدير عمليات وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني »اأونروا« يف قطاع غزة، »ماتيا�س �سمايل«، 
اأم���س الثالثاء، اإنه »م��ن غري املوؤكد لديه فيما اإذا كانت مدار���س الوكالة �ستفتتح اأبوابها بالوقت املخطط 
ل��ه، وهو نهاية �سهر اأغ�سط�س/ اآب اجلاري، للعام الدرا�س��ي  احلايل )2018 – 2019(«. جاء ذلك، اأم�س، 
خالل جل�سة م�ساءلة جمتمعية بعنوان: »م�ستقبل خدمات االأونروا يف فل�سطني«، عقدها املعهد الفل�سطيني 
لالت�س��ال والتنمي��ة، بالتعاون مع موؤ�س�س��ة »فردير�س ايربت« االأملانية، يف فن��دق املتحف على �ساطئ بحر 

مدينة غزة، بح�سور ممثلني عن و�سائل اإعالم حملية واأجنبية.

ماتياس شمالي: ال أعد بوجود حلول إلنهاء
 أزمة موظفي »أونروا« ولكن األمر إيجابي

بدء العام الدراسي في موعده غير مؤكد 
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
وزارة   احلكم املحلي                                                                                        

 )املعاملة رقم: 2018 -23 -3(
 رقم امللف : )1665(

  إعالن  صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة

       بإيداع مشروع تقسيم ارض لغايات السكن باسم / محمود عطا الشوا 
 منطقة تنظيم – بيت حانون

 قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعل���ن اللجنة المركزية لألبني���ة وتنظيم المدن بمحافظات غ���زة انها قد قررت 
بجلس���تها رقم 23/2018 المنعقدة بتاريخ 27/6/2018  إيداع مش���روع تقسيم 
أرض القس���يمة رقم جزء من )64( من القطعة رق���م )577( بموقع )بيت حانون( 

لمساحة 44.756 دونم .
وذلك بناء علي طلب من اللجن���ة المحلية للبناء والتنظيم في بلدية بيت حانون 

بكتابها رقم 7/18 المؤرخ 25/2/2018 .
وعليه ووفقا لنص المادة )20(من قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 فانه 
يجوز ألي ش���خص من ذوي الحقوق في األراضي أو االمالك األخرى الواقعة ضمن 
ارض المشروع سواء بصفتهم من اصحاب هذه االمالك او بأية صفة أخرى االطالع 
على خرائط المش���روع المودعة بمكتب اللجن���ة المحلية للبناء والتنظيم بمقرها 
في بلدية بيت حانون خالل س���اعات الدوام الرسمي ولمدة خمسة عشرا يومًا من 
تاريخ نشر هدا االعالن في الجريدة الرسمية او في صحيفتين يوميتين محليتين 
ايهما اقرب ومن ثم تقديم االعتراضات عليه خالل هده المدة إلى مكتب اللجنة  

المحلية بصورة رسمية .
         ))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ(( .

     اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
     حمافظات غزة

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

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ أسامة أحمد شعيب عيسى من سكان 
دي���ر البلح هوي���ة 966798092 تق���دم بطلب لتصحيح اس���م / اخوته 
والمس���جل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // رندة وندى ورشا ودالل 
بنات أحمد ش���عيب عيس���ى في القطعة 129 القسيمة 16 من أراضي 

دير البلح
إلى االسم الصحيح لهم // رندة أحمد شعيب يوسف أبو بشير بعد الزواج 
وندى أحمد ش���عيب يوسف أبو عيس���ى بعد الزواج ورشا أحمد شعيب 

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

    15/ 8 / 2018م

م�سجل اأرا�سي غزة
ع�سام احلمارنة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي                                                                   
حمكمة الو�سطي ال�سرعية البتدائية

    التاريخ : 15/8/2018

  سند تبليغ حكم غيابي صادر عن 
محكمة الوسطى الشرعية

   في القضية اساس 121/2018 وموضوعها تفريق للضرر من الشقاق والنزاع
الى المدعى عليه منذر يحي ابراهيم رباح . من الس���وافير وسكان النصيرات 
سابقا والمجهول محل االقامة داخل حدود قطاع غزة االن لقد حكم عليك في 
القضية اساس 121/2018 المقامة عليك من قبل المدعية زوجتك بصحيح 
العقد الش���رعي المدخول به���ا بيان احمد عبد العصار من جولس وس���كان 
النصي���رات بتطليقها منك طلقة واحدة بائن���ة بينونة صغرى دفعا للضرر 
الحاصل من الشقاق والنزاع حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض واالستئناف 
وقد س���جل في س���جل 9  بتاريخ 15/8/2018م لذلك صار تبليغك حس���ب 

االصول .
وحرر في الرابع من ذي الحجة لسنة 1439 ه وفق 15/8/2018م 

قا�سي الو�سطىال�سرعي
    حممد كامل ابو را�س

غزة/ خالد اشتيوي:
اعلنت نقابة التمريض في قط���اع غزة وقف باب التطوع 
للممرضي���ن المنتس���بين للنقابة إلى حي���ن ايجاد حل 
لمشكلتهم  والعمل على اس���تيعابهم ونيل حقوقهم 
المش���روعة التي كفلها لهم القانون، مش���ددة على أنه 
س���يكون هناك خط���وات تصعيدية قادم���ة إذ لم يتم 

معالجة هذه االزمة في الوقت القريب.
وجاء ذلك خالل وقفة احتجاجية نظمتها نقابة التمريض 
في قطاع غزة، للمطالبة بحقوق الممرضين، أمس األربعاء 

أمام وزارة المالية وسط مدينة غزة.
و شارك في الوقفة العش���رات من الممرضين الخريجين 
المنتظري���ن عل���ى قوائ���م التوظيف، مطالبي���ن بانتزاع 
حقوقه���م، رافعين الفتات كتب عليه���ا "كفاكم مراوغة 
بحقوقنا" و"درسنا وتعبنا دفعنا وقعدنا" و"لن يضيع حق 

وراءه مطالب".
وطالب نقيب الممرضين خلي���ل الدقران جميع الجهات 
المعني���ة وخاص���ة وزارة المالي���ة بض���رورة النظر لفئة 
المنتس���بين للنقابة، واإلس���راع ف���ورًا للب���دء بإجراءات 
تعيينهم وتفعيل قوائم التوظيف لملء جميع ش���واغر 
وزارة الصحة من الممرضين والممرضات والقابالت وفنيي 

العمليات الذين هم على قوائم االنتظار.
وقال الدقران خالل الوقفة االحتجاجية : "سنقف بجانب 
منتسبينا لنطالب بحقوقهم المسلوبة وندافع عنها بكل 
قوة، وس���تبقى النقابة الدرع الحامي ألبنائها الموظفين 

والخريجين كافة".
وأضاف":" منذ إعالن قوائم التوظيف النهائية في شهر 
أكتوب���ر من عام 2017، تابع���ت النقابة هذا الملف حتى 
أعلنت وزارة الصحة عن ش���واغرها من كافة التخصصات 
في حينه، فجاء قرار ديوان الموظفين بتسليم عقود عمل 

لجميع الش���واغر المعلن عنها، وبعده���ا تفاجأنا بوقف 
التعيينات رغم حاجة الصحة ألعداد كبيرة من الممرضين 
في ظل تجهيز العديد من األقسام والمباني التي تنتظر 

أن تمأل  بالشواغر التمريضية والصحية".
وأوضح بأن النقابة تواصلت مع الجهات المعنية بديوان 
الموظفين ووزارة الصحة وتم ابالغهم بأن الس���بب  يعود 
لالوضاع السياسية واتفاقية المصالحة، مضيفا: فما كان 
منا إال أن ضغطنا على منتسبينا وأقنعناهم بضرورة إتاحة 
الفرصة لدعم جهود المصالح���ة لما فيه مصلحة لجميع 
أبناء الش���عب وقدمن���ا المصلحة العامة عل���ى مصالحنا 

الشخصية".
وتابع" مرت األيام والش���هور واألزم���ات تتفاقم دون حل 
وخاصة بع���د تنك���ر وزارة الصحة في حكوم���ة التوافق 

لمس���ؤوليتها تجاه موظفيها والخريجي���ن حيث منعوا 
من أبس���ط حقوقه���م وهو لقمة عيش كريمة، ال س���يما 
وأن المستش���فيات تعاني من نقص ش���ديد في أعداد 

الممرضين والذي له األثر على جودة الخدمة الصحية ". 
وناش���د كل الجهات المعنية والمسئولين وصناع القرار 
بضرورة البدء بإجراءات التعيين وملء شواغر وزارة الصحة 
بالممرضين والممرضات، إلى جانب مساواة جميع العقود 
القائمة من أبناء التمري���ض بزمالئهم الموظفين بكامل 
حقوقه���م اإلدارية والمالية ودمجهم بالس���لم الوظيفي 

الحكومي بداًل من العقد الخاص.
ودعا ال���ى ضرورة اإلس���راع في حل مش���كلة الممرضين 
الموظفين م���ن حملة الدبلوم الذين حصل���وا على درجة 
البكالوريوس وإعطائهم كافة حقوقهم اإلدارية والمالية، 

مطالب���ا بفتح هيكلي���ة وزارة الصحة واس���تيعاب كافة 
الشواغر االدارية واإلش���رافية لتخصص التمريض وفقا 

لمن تم تكليفهم بشغل المنصب منذ سنوات.
وعلى هامش الوقفة الخريجة مها العقاد ل�"االس���تقالل" 
قالت :" تخرجت من قسم التمريض العام منذ 6 سنوات 
وكنت أحلم بالعمل في مجالي ألخدم مجتمعي من خالل 
إيجاد مكان يناسبني في إحدى المؤسسات الصحية، لكن 
وبكل أسف ضاعت من اعمارنا س���نوات عدة انا وزمالئي 
الخريجي���ن في البحث عن عمل والتطوع هنا وهناك على 

مدار السنوات الست ودون جدوى".
وأضاف���ت :" خضعت الختب���ار التوظيف ال���ذي اجتازته 
بتف���وق وكذلك المقابلة«، ومنذ 10 ش���هور وهي تنتظر 
أن يت���م تنفيذ ق���رار توظيفها مطالب���ة جميع الجهات 
والمسؤولين بتوفير أبسط حقوقهم وتوظيفهم، لكونه 

حقًا مشروعًا غير قابل للتفاوض أو المساومة.
في ذات الس���ياق ناش���د الخريج أحمد النج���ار أصحاب 
الضمائر الحية بالتوقف عن العبث في قضية الخريجين 
المتطوعي���ن ف���ي وزارة الصح���ة  والكف ع���ن التالعب 
بحقوقه���م، داعيًا الجهات المختص���ة التي قدمت لهم 
الوع���ود أن توف���ي  بها على أرض الواقع،  وتلبية أبس���ط 
حق���وق العيش بحي���اة كريمة ومس���تقرة، بعيدًا عن أي 
مناكفات سياسية التي ال دخل للممرضين بها من قريب 

أو بعيد.
 ولف���ت النجار الى أن وزارة المالية قبل اس���ابيع كانت قد 
اس���توعبت قائمة كاملة من األطب���اء دون النظر إلى فئة 
التمريض التي تعتبر الهيكل األساس���ي لوزارة الصحة 
التي لطالم���ا خدم أبناءها المجتمع وقدموا أرواحهم فداًء 
لذلك، مشددا على انه ليس هناك مجال لقبول المبررات 

من أي طرف كان.

خالل وقفة احتجاجية بغزة 
نقابة التمريض توقف العمل التطوعي بمستشفيات القطاع وتهدد بالتصعيد 

جانب من الوقفة بغزة اأم�س          ) ال�ستقلل (

خانيونس/ االستقالل: 
نظمت بلدية خانيونس جن���وب محافظات غزة، بالتعاون 
مع اتحاد المجالس الشبابية في جمعية إنقاذ المستقبل 
الش���بابي بتمويل م���ن صندوق األمم المتحدة للس���كان 
)UNFPA(، مناظرة شبابية تعاونية حول مقولة "يرى هذا 
المجلس أن بلدية خانيونس توفر مساحات آمنة للشباب" 
وذلك بمناس���بة الي���وم العالمي للش���باب الذي يصادف 
الثاني عش���ر من أغس���طس وذلك تقديرًا وتعزيزًا لدور 

الشباب في المجتمع. 
وحضر المناظ���رة رئيس البلدية المهن���دس عالء الدين 
البط���ة، ومجموعة م���ن الموظفين وأعضاء لج���ان األحياء 

ولفيف من الشباب. 
ومثل فريق البلدية )الفريق المؤيد للمقولة( كل من مدير 
الدائرة اإلدارية م. أمين حس���نين، و مدير دائرة العالقات 

العام���ة م. حازم الفرا، ومدير الدائرة الفنية م. محمد الفرا، 
فيما مثل دور )الفريق المع���ارض للمقولة( من المجالس 
الش���بابية كل من يوس���ف البيوك وس���حر كلخ وس���ارة 
النج���ار وقد أدل���ى كل فريق بحجج���ه وبراهينه المثبتة 
باإلحصائي���ات والصور التي تدع���م موقفه ووجهة نظره 

ضمن االستراتيجية المتفق عليها. 
وخالل الجولة األول���ى للمناظرة عرض فريق البلدية أدلته 
المؤيدة للمقولة وأبرزها أنها تتيح لفئة الشباب إمكانية 
التدريب والتطوع والتوظيف، وتوفر لهم مس���احة كبيرة 
من المش���اركة السياسية والمش���اركة المجتمعية، كما 
تضمن لهم تولي مواقع متقدمة في صنع القرار ورس���م 
السياس���ات، باإلضافة إل���ى تقديم الخدم���ات الرياضية 
والثقافية، إلى جانب تس���هيل المه���ام البحثية للطلبة 
والمش���اركة ف���ي المناظرات الش���بابية والمنافس���ة في 

رس���م معالم المدينة، فيما فّن���د الفريق المعارض ما جاء 
ب���ه الفريق األول م���ع عرض أدلته ومص���ادره الخاصة من 
وجه���ة نظره. أما في الجول���ة الثانية تم فتح المجال أمام 
مداخالت الجمهور لتقديم أسئلتهم لكال الفريقين وقد 
تم الرد عليها بوضوح وبصورة مهنية مع إثباتها بالوثائق 
والمعلومات المتوفرة.   وأكد رئيس بلدية خانيونس خالل 
المناظرة على اهتمام بلدية خان يونس بالقطاع الشبابي 
الذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ من العمل البلدي، مشيرًا إلى أنه 
سيتم عقد لقاءات لالستماع للشباب بشكل موسع واصًفا 

إياهم بعقل وروح وقلب المجتمع.
واختتم اللقاء بطرح عدد من التوصيات أهمها اس���تثمار 
الطاقات الش���بابية ف���ي المجتمع وتعزي���ز الجهود بين 
البلدية والمراكز الش���بابية من أجل توفير مساحات آمنة 

بشكل متكامل في كافة المجاالت. 

بلدية خانيونس واتحاد المجالس 
الشبابية ينظمان مناظرة حول الشباب 

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين، أمس األربعاء، بأنه تم نقل األس���ير 
الصحفي علي دار عل���ي )34 عاما(، إلى معتقل "عوفر" العس���كري، والذي كان 
قد اعتقل في الس���اعات األولى من صباح أمس، بعد اقتحام منزله وتفتيش���ه 
بش���كل همجي. وبينت الهيئة، في بيان صحفي، أن األسير الصحفي دار علي، 
س���يعرض صباح اليوم الخميس على المحكمة العسكرية في "عوفر" لتمديد 
توقيفه، واستكمال التحقيق معه. يذكر أن الزميل الصحفي دار علي من قرية 

برهام شمال غرب رام الله، ويعمل مراسال في تلفزيون فلسطين.

هيئة األسرى: نقل األسير الصحفي 
»دار علي« إلى معتقل »عوفر«
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال 
بلديـة الشوكة

ا�شم امل�شروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / 
)MDPIII-CI( الدورة الأوىل

ا�شم امل�شروع الفرعي: اعادة تاأهيل طرق خمتلفة يف ال�شوكة
 1( حصلت منظمة التحرير الفلس���طينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية - 
صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية -  على منحة من مجموعة من الش���ركاء 
والممولين باإلضافة إلى مس���اهمة السلطة الوطنية الفلسطينية بسبة 10% من 
تكلفة ف���ي برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة / ال���دورة األولى.  وقد حصلت 
بلدية الش���وكة على منحة فرعية من صندوق تطوي���ر وإقراض الهيئات المحلية 
)المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع اعادة تاهيل طرق مختلفة في الشوكة، وتنوي 
اس���تعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعي���ة في عمل دفعات تحت العقد رقم 

)MDPIIICI-1424118-01( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( المقاول���ون المعنيون يمكنهم الحص���ول على المعلوم���ات الالزمة من بلدية 
الش���وكة، الدائ���رة المالية، الس���يد/ فايز جب���ارة، هات���ف: 082155666 فاكس: 
082155666، وذلك ابتداًء من الس���اعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا 

من تاريخ 2018/08/16 وحتى تاريخ 2018/08/29.
3( عروض األس���عار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 2018/08/29 

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

5( زي���ارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمش���اركة في 
الجولة الميدانية واالجتماع التمهيدي ي���وم الخميس الموافق 2018/08/27 في 
تمام الس���اعة العاش���رة صباحًا، حيث أن االجتماع التمهيدي س���يعقد في بلدية 

الشوكة وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية.
6( العنوان المشار إليه أعاله هو: 

بلدية الشوكة، الدائرة المالية، الطابق األول.

بلديـة ال�شوكة
بتمويل من:

دولة فل�شطني
�شلطة الرا�شي   

الإدارة العامة للم�شاحة
دائرة الت�شوية  

إعالن لتسجيل أراضي " مال غير منقول"
تسجياًل مجددًا صادرا عن دائرة التسوية
بشان معاملة التسجيل المجدد 

يعلن للعموم ان السيد/ محمد شعبان عبد الفتاح أحمد قد تقدم لتسجيل المال غير المنقول 
المبينة اوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول ادناه تسجيال مجددا وعلى كل من يدعي بحق 
التصرف او المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة 

التسوية بسلطة االراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
1-اسم وعنوان طالب التسجيل : محمد شعبان عبد الفتاح أحمد    من سكان غزة

2- اسم المدينة او القرية : وادي السلقا
3-اسم موقع االرض: سميري السبع والواقعة : بالقرب من محطة السميري للبنزين 
رقم القسيمة :1  "مالية  4- رقم القطعة :59  "مالية" )حسب ادعاء المواطن(  

" )حسب ادعاء المواطن(
الحصة : كامل    نوع األرض : ميري المساحة :894 م2 

5- الحدود بموجب المخطط
شمااًل : أرض السيد / عودة محمد عودة أبو خماش
جنوبًا :أرض السيد / محمد سليم مصطفى القرم

شرقًا : شارع هيكلي بعرض 12م ثم أرض القسيمة 10 من القطعة 5030 
غربًا : أرض السيد / أحمد سليمان أحمد السميري

6- كيفية األيلولة لطالب التس���جيل : بطريق الشراء بواسطة وكيله شعبان عبد 
الفت���اح أحمد أحمد بموجب وكالة عامة صادرة من مفوضية فلس���طين الخاصة 
لدى المكسيك وتحمل رقم السجل 33 / 9 / 2018 المحررة في مكسيكو سيتي 
بتاريخ 2015/5/3، من ياس���ر سعيد سليمان أبو سليسل والتي آلت إليه بطريق 
الشراء من جميل فوزي جميل عجور والتي آلت إليه بطريق الشراء من عبد الكريم 
س���ليمان أحمد الس���ميري والتي آلت إليه بطريق الشراء من آمين سليمان أحمد 
السميري والمسجلة باس���م عبد الكريم سليمان أحمد السميري وأمين سليمان 

أحمد السميري لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية.
تحريرًا في :  14/ 8 / 2018م

دائرة الت�شوية
الإدارة العامة للم�شاحة

إعالن صادر عن جمعية 
ام النصر الخيرية 

 
بإش���ارة الي اجتماع مجل���س االدارة رقم )63( بتاري���خ 3/6/2018 م 
فقد قرر مجلس االدارة فتح باب التنس���يب للجمعية وتسديد رسوم 
العضوية اعتب���ارا من يوم الخميس الموافق 16/8/2018 وحتى يوم 
الخميس الموافق 23/8/2018م وفتح باب الترشيح لعضوية  مجلس 
االدارة اعتبارا من يوم السبت الموافق 25/8/2018م وحتى يوم االحد 
الموافق 26/8/2018م وسحب الترش���يح من عضوية مجلس االدارة 
اعتبارا من ي���وم االثنين المواف���ق 27/8/2018م وحتى يوم الثالثاء 
الموافق 28/8/2018م وعقد الجمعية العمومية يوم االربعاء الموافق 
29/8/2018م الساعة الحادية عشرة في مقر الجمعية الكائن في ام 
النصر وذلك لتالوة التقرير المالي واالداري ومناقش���تهما واقرارهما 

وتعيين مدقق حسابات للجمعية وانتخابات مجلس إدارة 

     إعالن صادر عن 
جمعية مستشفى يافا

يعلن مجل���س إدارة جمعية مستش���فى يافا عن عق���د االجتماع العادي 
للجمعية العمومية للعام )2018(  وذل���ك يوم االحد الموافق 26/8/2018 

الساعة 2  في مقر الجمعية
وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي :

1- استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية  العمومية 
لعام 2018(( وذلك حتي تاريخ 16/8/2018

2- فتح باب الترش���يح لعضوية مجل���س اإلدارة وذلك لمدة يوم بتاريخ 
18/8/2018م 

3- فتح باب االنس���حاب واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 
العمومية وذلك لمدة يوم 19/8/2018م

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

النصيرات/ االستقالل: 
عقدت بلدية النصيرات وس���ط قطاع غزة بالتعاون مع 
مؤسس���ة Humanity and Inclusion ورش���ة عمل 
حول تعزيز مبدأ التوظيف الشامل والنهوض بتكافؤ 

الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين.
وتهدف الورش���ة إلى توضي���ح مفاهيم ومصطلحات 
اإلعاقة وبعض القضايا ذات الصلة، وكيفية دمج هذه 

الفئة في المجتمع.

كم���ا تهدف إل���ى توعية المش���غلين والمؤسس���ات 
والجمعيات والمجتمع المحلي بموضوع اإلعاقة وقدرات 

ومهارات األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأكد رئيس بلدية النصيرات محمد أبو ش���كيان على 
اهتمام بلديت���ه بهذه الفئة، من خ���الل دمجهم في 
المجلس البل���دي والمجلس المحلي الش���بابي، وذلك 
بعضوية مجلس بلدي من ذوي اإلعاقة، وكذلك عضوية 

أحد الشباب من هذه الفئة في المجلس الشبابي .

البريج/ االستقالل: 
أنجزت دائ����رة خدمات قلم الجمه����ور في بلدية 
البريج  وس����ط قط����اع غ����زة 142 معاملة متنوعة 
لدوائر البلدية تقدم بها المواطنون خالل ش����هر 

يوليو الماضي. 
ولفتت البلدي���ة الى أن اس���تيفاء المواطنين لكافة 
الوثائ���ق واالوراق المطلوبة ُيس���رع م���ن انجاز هذه 

المعامالت وتقديم افضل الخدمات للجمهور. 
في سياق آخر،  أقدم  قسم الصحة في البلدية أمس 
االربعاء وبالتعاون مع وزارة الصحة بجمع عينات مياه 

من محطات تحلية وشبكة المياه التابعة للبلدية .
وتعمل البلدية على جمع العينات واجراء الفحوصات 
الالزمة بشكل دوري وذلك حفاظًا على صحة وسالمة 

المواطنين
 وأشارت البلدية الى انه تم ارسال العينات الى مختبر 
وزارة الصح���ة لعمل الفحوص���ات الالزمة للتأكد من 

جودة وسالمة المياه.

غزة/ االستقالل: 
أطلع اتحاد بلديات قطاع غزة، مؤسسات دولية وبلديات أوروبية متوأمة على 
جرائم االحتالل اإلسرائيلي المتواصلة بحق أبناء شعبنا والتي أسفرت عن 
ارتقاء ش���هداء وتدمير منشآت مدنية وثقافية، فضال عن تشديد الحصار 

والخناق ضمن سياسة العقاب الجماعي.
وأوضح االتحاد، أنه أجرى سلسلة اتصاالت وأرسل برقيات لمؤسسات دولية 
ومنظمات األمم المتحدة، فضال عن مخاطبة مدن وبلدات متوأمة واتحادات 
أوروبي���ة، إلطالعهم على األوضاع اإلنس���انية الصعبة في قطاع غزة، ومدى 

تفاقمها جراء استمرار االعتداءات اإلسرائيلية.
وش���دد االتحاد في برقياته على تعمد االحتالل اإلس���رائيلي اس���تهداف 
المدنيين اآلمنين وتدمير المنش���آت المدني���ة الحيوية والمراكز الثقافية 
والفنية في قطاع غزة، في خطوة تش���كل انته���اًكا خطيًرا للقانون الدولي 

اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان واتفاقية جنيف الرابعة.
وأش���ار إلى استهداف الخط الرئيسي لتصريف مياه األمطار لبركة الشيخ 
رضوان ش���مال غزة، وتدمير بئر للمياه في مدينة بيت الهيا، ومبنى بلدية 
المغراقة والحاووز ومخازن البلدية، ومؤسس���ة س���عيد المسحال للثقافة 
والعلوم، وس���بقهما قبل نحو شهر تدمير مبنى دار الكتب الوطنية وقرية 

الفنون والحرف التابعة لبلدية غزة.
وبين أّن االعتداءات اإلس���رائيلية المتتالية ضد قط���اع غزة، تزيد األوضاع 
ا، وتفاقم معاناة المواطنين، في ظل  المعيش���ية المتردية تعقيًدا وس���وًء
الحال���ة الكارثية الناجمة عن تش���ديد الحصار، فضاًل ع���ن قيام االحتالل 
باإلغالق المتكرر للمعابر التجارية، ومنع تزويد القطاع بالوقود وغاز الطهي 

ما يفاقم أزمة المواطنين، والخدمات المقدمة من البلديات.
وأكد أّن الحل األمثل يتمثل في وقف العدوان اإلسرائيلي بشكل فوري ورفع 
الحصار بش���كل كامل وفتح المعابر كافة أمام حركة البضائع والمسافرين، 

وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وطال���ب اتحاد البلديات المجتم���ع الدولي بالتدخل الف���وري للوقوف عند 
مس���ؤولياته لوقف جرائم االحتالل ومنع اس���تهداف المنش���آت المدنية 
والثقافية، التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مناشًدا العالم أجمع 

بالتدخل لحماية المواطنين اآلمنين في غزة، ورفع الحصار الظالم.
يذك���ر أن االتصاالت والبرقيات ش���ملت اللجنة الدولي���ة للصليب األحمر، 
ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية 
)أوتشا(، ووكالة غوث وتش���غيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(، وبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(، ومنسق األمم المتحدة لعملية السالم في 
الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )UNSCO(. وشملت كذلك البلديات األوروبية المتوأمة واتحادات 
البلدي���ات ك�"االتحاد العالمي للمدن واتحاد مدن البحر المتوس���ط واتحاد 

البلديات التركي العالمي واتحاد رؤساء البلديات من أجل السالم".

اتحاد البلديات يطلع 
مؤسسات دولية على 
جرائم االحتالل بغزة

خانيونس/ االستقالل: 
أتلفت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة كمية 
من المواد الغذائية التالفة منتهية الصالحية والتي 
تق���در ب� )6( أطنان تم ضبطها من قبل لجنة الرقابة 
الصحية المكونة من مفتش���ي قسم الصحة العامة 
في البلدي���ة، ودائرة الطب الوقائ���ي بوزارة الصحة، 
ومباحث التموين وذلك خالل الجوالت التفتيش���ية 
على المحالت التجارية بالمدينة خالل ش���هر  يوليو 

الماضي.
وأوضح مسئول قسم الصحة أسعيد األسطل أنه تم 
تحري���ر  )5( محاضر ضبط بحق المخالفين وتحويل 
ملفاتهم للجهات القضائية الس���تكمال اإلجراءات 

القانونية بالخصوص.
واش���تملت المضبوط���ات عل���ى الم���وز والبهارات 
والمرتدي���ال والحمص والقهوة والدقيق واألحش���اء 
الداخلية واأللبان واألجبان والدقيق والجلي والبطيخ 
والبسكويت والس���مك والطحال والبيبسي والزيوت 

والحلقوم والعسل األسود وغيرها.
وأشار األسطل إلى أن المسلخ البلدي قد أشرف طبيًا 
على ذبح )399( رأس ماشية صغيرة وكبيرة شملت 
)205( عجول و)182( بقرة و)12( ضأنًا، وإتالف بقرة 
واحدة لعدم مطابقتها للش���روط الصحية باإلضافة 
إلى إتالف )147( كجم كبدة و)8( كجم قلب و)117( 
كجم رئة و)10( كجم كلية و)12( كجم طحال و)70( 

كجم كرش وأمعاء.
وقام مفتش���و قس���م الصحة العامة  بالكشف على 
)17( حرفة جديدة تم منح )15( منها مزاولة المهنة 
وتأجيل منح حرفتين مزاولة عمل إلستكمال الشروط 
الصحية المعمول بها، كما اس���تقبل القس���م )18( 
ش���كوى من المواطنين وتمت متابعتها والتعامل 
معه���ا، باإلضافة إلى توزي���ع )3( مخالفات متنوعة 

وتحرير )21( إخطارًا للمخالفين لألنظمة الصحية.
ولفت األس���طل بأنه تم اس���تخدام )122( لترًا من 
الزي���وت البترولي���ة والبكتيريا لمعالج���ة ومكافحة 
البع���وض، باإلضاف���ة إلى اس���تخدام م���واد خاصة 

لمكافحة انتشار القوارض.

إتالف 6 أطنان أغذية فاسدة بخانيونس 

بلدية البريج تنجز 
142 معاملة خالل 

شهر يوليو المنصرم 

بلدية النصيرات تعقد ورشة 
عمل لتعزيز حقوق ذوي اإلعاقة
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   دولة فل�سطني
  ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س الأعلى للق�ساء
 حمكمة �سلح غزة – �سمال غزة

التاريخ 15/8/2018

  إعالن بيع بالمزاد العلني
نعل���ن للعموم انه معروض للبيع من قب���ل دائرة تنفيذ محكمة صلح 
ش���مال غزة "مالبس" والمحج���وزة علي ذمة القضي���ة التنفيذية رقم 
4364/2018  والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ / رمزي صالح إبراهيم 

صندوقة والمنفذ ضده / نضال باسم عبد الله بارود
وذلك يوم الثالثاء 18/9/2018 الس���اعة الثانية عشرة والنصف ظهرا 

في دائرة تنفيذ محكمة صلح شمال غزة
فعلى من يرغب بالدخول في المزايدة الحضور لدائرة التنفيذ وتسجيل 
اس���مه بعد دفع تأمين دخول المزاد 10% من قيمة تثمين المالبس 
المحجوزة )قيمة التأمين 3683 ش���يكل( مستردة مع العلم بان رسوم 

الداللة واالنتقال على من ترسو عليه المزايدة .
  على ذمة القضية التنفيذية رقم 4364/2018

  ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح �سمال غزة
اأ. ح�سن �سر�سور

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة

إيداع تغيير هدف اس���تخدام جزء من أرض القس���يمة رقم )15( من 
القطعة رقم )52( )أرض النويري( 

من سكني إلى مرافق تعليمية – خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للجمهور 
الكري���م أنها قد قررت بجلس���تها رق���م )2018/2( المنعق���دة بتاريخ 
2018/1/24 إي���داع مش���روع تغيير هدف اس���تخدام ج���زء من أرض 
القس���يمة رقم )15( من القطعة )52( )أرض النويري( من س���كني إلى 
مرافق تعليمي���ة – وذلك طبقًا للمخطط الم���ودع بمقر لجنة التنظيم 
المحلية لبلدية خانيونس تطبيقًا لنص المادة السادس���ة عش���رة من 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته.
وعليه واس���تنادًا لنص المادة السابعة عش���رة من ذات القانون فإنه يجوز 
لجميع ذوي الحقوق في األراضي واألمالك واألبنية المشمولة بهذا المشروع 
أو بأي مشروع آخر أودع بمقتضى المادة السادسة عشرة سواء بصفتهم من 
أصح���اب األمالك أو بأية صفة أخ���رى االطالع على المخطط المودع وتقديم 
اعتراضاتهم عليه إلى مكتب اللجنة المحلية لبلدية خانيونس خالل ساعات 

الدوام الرسمي ولمدة ستين يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد التاريخ المحدد(( 

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
وزارة احلكم املحلي 

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة 

بإيداع مخطط تفصيلي للش���ارع رقم )12003( بعرض )10( أمتار بدون 
ارتداد والش���ارع رق���م )12026( بعرض )8( أمتار بدون ارتداد والش���ارع 

)12032( بعرض )8( أمتار بدون ارتداد
منطقة تنظيم : خانيونس

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة  1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها 
رق���م 26/2018 المنعق���دة بتاري���خ 2018/7/18 ع���ن اي���داع المخطط 
التفصيلي للشارع رقم )12003( بعرض )10( أمتار بدون ارتداد والشارع 
رقم )12026( بعرض )8( أمتار بدون ارتداد والشارع رقم )12032( بعرض 
)8( أمتار بدون ارتداد و المار بالقسائم  )78-79-80-29-30-81-32-33-

77-76-75( من القطعة رقم )44( .
لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا االعالن 

وعلي���ه فانه يجوز لجميع اصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المشمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة 

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

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

غزة/ االستقالل:
قال كاتب »إس���رائيلي«، إن توصل »إسرائيل« إلى 
تس���وية سياس���ية مع حركة المقاومة اإلس���المية 
“حماس″، في قطاع غ���زة، يمكن أن يمثل اعترافًا 
إس���رائيليًا به���ا، تحق���ق ع���ن طري���ق “المقاومة 

العسكرية”.
وكت���ب “عاموس هارئيل” ف���ي صحيفة هآرتس، 
أمس األربعاء، إن هذا االتف���اق “المرتقب”، يعني 
اعتبار إسرائيل حماس “شريكًا مهمًا وذا شرعية”، 
ف���ي ظل إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 
إجراء المفاوضات مع الحركة لتجنب حرب يعتبرها 
مبالغًا فيها، حتى لو جّر عليه هذا الموقف انتقادات 

من اليمين واليسار في »إسرائيل«.

وحس���ب “هارئيل” ف���إن نتنياهو يبح���ث حاليًا 
إمكانية الذهاب إل���ى انتخابات مبكرة، على خلفية 
األزمة االئتالفية في حكومته خاصة بسبب مشروع 
“قانون التجنيد”، لهذا يحتاج إلى وقف إطالق نار 
دائم في غزة كي يخوض االنتخابات على أس���اس 
توفيره أمانًا نسبيًا لإلس���رائيليين في محيط غزة، 
دون الحاجة للدفاع عن نفسه بأنه تخلى عنهم في 
وتركهم عرضة للصواريخ الفلس���طينية والبالونات 

الحارقة.
“هارئيل” أضاف أن هناك جانبًا سلبيًا للتسوية 
مع “حماس″ بالنس���بة لنتنياه���و، فهو عمليًا 
يجري مفاوضات مع الحركة، وال يمكن إنكار ذلك، 
وهذا من ش���أنه أن تراه الحركة إنجازًا لها، خاصة 

أنها ش���رعت بالتصعيد على طول الس���ياج في 
“مسيرات العودة” في نهاية مارس/آذار بسبب 
حالة التضييق الشديدة التي تعاني منها، واآلن 
م���ن المتوقع أن ت���ؤدي التس���وية إلى تخفيف 
الضغ���ط اإلس���رائيلي على قطاع غزة والس���ماح 

لحماس بالتقاط أنفاسها.
في الوقت ذاته يرى “هارئيل” أن حماس يمكن أن 
تعتبر الوضع الحالي بمثابة اعتراف بها “كشريك 
مهم وش���رعي في االتفاقات اإلقليمية، فرضته عن 
طريق المقاومة العسكرية، في تناقض تام مع الخط 

الذي تتخذه حركة فتح”.
ويرى المحلل اإلسرائيلي أن نتنياهو ذهب إلى “أقل 
الخيارات سوءًا من وجهة نظره، فهو بذلك يتجنب 

خس���ارة أرواح العش���رات من الجن���ود والمدنيين 
اإلس���رائيليين الذين يمكن أن يلقوا مصرعهم في 
مواجهة عس���كرية واس���عة في غزة في الش���هور 
المقبلة، ونتنياهو سيتقبل االنتقادات بسبب خياره 
ه���ذا، مقابل أن ال يذهب إل���ى حرب ال يعرف كيف 

ومتى ستكون نهايتها”.
وي���رى “هارئيل” ف���ي تحليله أن نجاح التس���وية 
المحدودة مع حماس، قد ُيكس���ب إسرائيل المزيد 
من الوقت إلكمال بناء الجدار )التحت-أرضي( المضاد 
لألنف���اق على طول ح���دود غزة بحل���ول نهاية عام 

.2019
لكنه أضاف: “ليس واضحًا مدى تعامل التس���وية 
مع مش���اكل غزة األساس���ية في البني���ة التحتية 

وفي االقتصاد. كما س���تواصل حماس العمل على 
تعزيز قدراتها العس���كرية وس���تظل هذه مشكلة 
بالنسبة إلسرائيل، خاصة أنه لن يتم قبول المطلب 
اإلسرائيلي بربط إعادة تأهيل قطاع غزة بنزع سالح 
حماس حاليًا. فأزمات غزة اإلنس���انية أصبحت أكثر 

إلحاحًا اآلن”.
يذكر أن األيام الماضية شهدت تطورات في ملف 
إمكانية التوصل لتس���وية بي���ن حركة “حماس″ 
وإسرائيل بوساطة مصرية، وتوجهت الثالثاء وفود 
من الفصائل الفلس���طينية في غ���زة إلى العاصمة 
المصرية القاهرة، للمش���اركة في الح���وارات التي 
تج���رى في مصر حول مل���ف التهدئة مع االحتالل، 

والمصالحة الفلسطينية.

غزة/ االستقالل: 
اختتمت الجامعة اإلسالمية مشروع 
تحرير الش���هادات مقاب���ل التطوع، 
وال���ذي تنف���ذه اللجن���ة الوطني���ة 
والتكاف���ل  للتنمي���ة  اإلس���المية 
االجتماع���ي، وبدعم من لجنة اإلغاثة 
المصرية اإلماراتي���ة، و أقيم الحفل 
في قاعة المؤتم���رات الكبرى بمركز 
المؤتم���رات بالجامع���ة، بحضور كل 
من األس���تاذ الدكتور ناصر فرحات 
رئيس الجامعة اإلسالمية، واألستاذ 
الدكت���ور ماجد الف���را نائب رئيس 
الجامعة للش���ئون اإلدارية، والنائب 
الحاج  وأس���امة  األش���قر،  إسماعيل 
أحم���د، والمهندس عص���ام أبو دقة 
أعض���اء اللجنة الوطنية اإلس���المية 
االجتماع���ي،  والتكاف���ل  للتنمي���ة 
ولفيف من أعض���اء الهيئة اإلدارية 
واألكاديمية ف���ي الجامعة، وأعضاء 
اللجنة الوطنية "تكافل"، وحشد من 

الخريجين والخريجات وذويهم.
وقال الدكتور فرح���ات :"إن الجامعة 
اإلس���المية احتلت مراك���ز متقدمة 
ف���ي العديد م���ن المج���االت بجهد 

وطلبتها،  الجامع���ة  ف���ي  العاملين 
والمنتشرين  المتميزين  وخريجيها 
وخارج���ه،  الوط���ن  أركان  كل  ف���ي 
وأثبتوا جدارتهم العلمية والمهنية 
وكفاءاتهم في مواقعهم الوظيفية". 
وأش���اد بالجهود الجبارة التي قامت 
بها اللجنة الوطنية، والعمل الدؤوب 
والمتواصل في التدقيق والمتابعة؛ 
لتحرير ش���هادات الخريجين الذين 
تراكمت عليهم مس���تحقات مالية، 
مضيف���ا:" س���اهمت اللجن���ة العليا 
المس���تحقات  من   )%70( بنس���بة 

المالية، والجامعة بنسبة  )30%( من 
المستحقات".

وهن���أ النائ���ب األش���قر الخريجين 
والخريجات المحتفى بهم، وعبر عن 
اعتزازه وافتخاره بالجامعة اإلسالمية 
الصرح التعليمي الكبير الذي احتل 
المحلي  مكانة عالية على المستوى 
والدول���ي، مش���يرًا إل���ى أن اللجن���ة 
انطلقت بدافع وهدف مشترك وهو 
تعزيز صمود الش���عب الفلسطيني 
في ظل التحديات التي يتعرض لها.
أن  إل���ى  األش���قر  النائ���ب  ولف���ت 
المشروع استفاد منه )1000( طالب 
وطالبة م���ن الجامع���ة، وموضحا أن 
اللجنة الوطنية نف���ذت العديد من 
المش���اريع بدعم من لجن���ة اإلغاثة 
اس���تهدفت  اإلماراتية،  المصري���ة 
المختلفة  القطاع���ات  م���ن  العديد 

االجتماعية،  المصالح���ة  كمش���روع 
الس���رطان.  لمرضى  األدوية  وتوفير 
وفي كلمت���ه نيابة ع���ن الخريجين 
أمجد  الخري���ج  ق���دم  والخريج���ات، 
المصري الش���كر للجامعة اإلسالمية 
واللجن���ة الوطنية لدوره���م الفعال 
في دعم الطال���ب الجامعي، وتحرير 
ش���هاداتهم الجامعي���ة، متمنيا أن 
يدوم العطاء من المؤسس���ات كافة 
من أجل مس���اعدتهم في استكمال 
مس���يرتهم التعليمي���ة، وصقلهم 

لسوق العمل.
وج���رى خالل الحف���ل تكريم أعضاء 
اللجنة الوطنية اإلس���المية للتنمية 
والتكاف���ل االجتماعي، وبدء المرحلة 
الثانية من مشروع تحرير الشهادات، 
وتخلل الحفل فقرات فنية وإنشادية 

متنوعة.

»هآرتس«: نتنياهو يفضل تسوية مع »حماس« على حرب ال يعرف نهايتها

بدعم من لجنة اإلغاثة المصرية اإلماراتية
الجامعة اإلسالمية و »تكافل« تختتمان

غزة/ االستقالل:  مشروع تحرير الشهادات مقابل التطوع 
نّظمت لجنة األسرى للقوى الوطنية واالسالمية في غزة أمس األربعاء وقفة تضامنية مع 

أسرى غزة والمحررين الذين قطعت السلطة الفلسطينية رواتبهم.
وشارك بالوقفة التي نّظمتها الفصائل أمام مقر مجلس الوزراء ممثلون عنها وأسرى محررون 
ومؤسس����ات معنية بحقوق األس����رى، رافعين الفتات تطالب بصرف مخصصات األس����رى 
والمحررين. وقال مسؤول ملف األسرى بالجبهة الشعبية عالم الكعبي في كلمة عن اللجنة 
والحركة األس����يرة في س����جون االحتالل إن "السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق تواصل 
جريمته����ا بفرض اإلج����راءات العقابية على القطاع، والت����ي أدت لتفاقم األوضاع الحياتية 

لمستوى كارثي، وامتدت لتطال األسرى الذين أفنوا أعمارهم في سجون االحتالل".
وبّين الكعبي أن إقدام السلطة على خصم مخصصات أسرى غزة والمحررين "شّكل تجاوًزا 
خطيًرا لكافة الخطوط الحمراء والتقاليد واألعراف الوطنية؛ مما أثار صدمة أبناء ش���عبنا 
والحركة االسيرة، وفتحت كثيًرا من التساؤالت إن كانت هذه اإلجراءات الممنهجة مخطط 

لها من أجل ضرب صمودهم".
وقال الكعبي "لم يكن يتوقع أحد أن تنتقل السلطة بفرض العقوبات على غزة إلى ساحة 
األس���رى؛ بعد أن أدارت الظهر لقرارات المجلس الوطني الش���كلي التي عقدته القيادة 

المتنفذة بعيًدا عن اإلجماع والقرار الوطني؛ لتستكمل سياسات معادية لشعبنا".
وتاب���ع "لم يكن وارًدا في تاريخ نضالنا أن يخوض أس���رانا البواس���ل إضراًبا مفتوًحا عن 
الطعام والمس���تمر ألكثر من 22 يوًما ضد طرف فلس���طيني وليس ضد االحتالل؛ وهذا 
يظهر حج���م الجريمة الكبرى التي ارتكبتها الس���لطة، خاصة وأنها ل���م تراع الظروف 
الصعبة التي يعانينها أسرانا". ولفت الكعبي إلى أن السلطة تجاهلت النداءات الوطنية 
والشعبية للتراجع عن وقف مخصصات األسرى؛ "بل اتخذت إجراءات كيدية ضد كل من 

يرفض هذه اإلجراءات كما حدث مع الوزير عيسى قراقع".
وجدد دعم الحركة األس���يرة ولجنة األس���رى للقوى الوطنية واإلسالمية لمطالب األسرى 
المضربي���ن عن الطعام والمعتصمين أمام مجلس الوزراء بغ���زة؛ "رفًضا لهذه اإلجراءات 

المجحفة بحق أبناء شعبنا، والحركة األسيرة، وندعو السلطة للتراجع الفوري عنها".
وبّين الكعبي أن استمرار "جريمة وقف مخصصات األسرى" هو تنكر لعذابات الشهداء 
واألس���رى، "وجريمة ال تخدم إال االحتالل وسياس���اته ومخططاته، وتندرج تحت سياسة 

التمييز العنصري ضد الشعب الواحد".

وقفة تضامنية بغزة مع األسرى 
والمحررين المقطوعة رواتبهم
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كتَب الشهيُد عبدالله الُقططي في آخر 
تغري���دة له على صفحته ف���ي )الفيس 
بوك( باللهجة العامية التلقائية ما يلي: 
»متل كل جمعة راي���ح على الحدود،بس 
هالجمع���ة غير رايح متل أي ش���ب ثائر 
بدافع عن وطنه وأرضه ،مو هاممنا ش���و 
مبتغى المسيرة،وشو هدف كل تنظيم 
من هاد المس���يرات،إلي يهمن���ا أرضنا 
وعرضنا،م���ن اآلخر ش���اردين من مووت 
لموت،لع���ل الم���وت الثان���ي أرح���م من 
الحكاية..«.انتهت تغريدة  األول،خلصت 
عبدالله األخيرة، ثم انتهت حياته الدنيا 
باستش���هاده،آخر فص���ول حكايته في 
الدنيا،في الجمعة العش���رين لمسيرات 
العودة وكس���ر الحصار،التي حملت اسم 
)جمعة الحرية والحياة لغزة(،أثناء تأدية 
واجب���ه اإلنس���اني والوطني،كمس���عف 
متطوع في الفريق الش���بابي الذي حمل 
اس���م )نب���ض الحياة(،عندما ح���اول مع 
فريقه إنقاذ الجرحى الذي س���قطوا قبله 
على أرض مخيم العودة شرق مدينة رفح 

بتاريخ العاشر من أغسطس الحالي. 
لم يكن الشهيد عبدالله الُقططي يعلم 
أن يوم الجمعة العش���رين من مسيرات 
العودة الُمس���ّمى بجمعة الحرية والحياة 
لغزة،س���يكون اليوم الذي سينزع قناص 
إسرائيلي ُمدجج بالسالح والحقد حياته 
الدنيوي���ة، لتتح���رر روح���ه من س���جن 
الجسد،الُمثقل بكل هموم الدنيا،والُمكّبل 
بكل قيود األرض المضروبة على غزة؛لينال 
حريت���ه الحقيقية وحيات���ه األبدية.ولم 
يكن يع���رف أن فريق نبض الحياة الذي 
طالم���ا أعطى نبض الحي���اة للجرحى في 
مسيرات العودة س���يكون سببًا لتّوقَف 
نب���ض حياته،ومعه���ا س���تتّوقف كل 
أحالمه وآماله وطموحاته،التي حملها بين 
جنبيه،رغم مستنقع اإلحباط وبحر اليأس 
ومحيط العجز.ولم يكن ُيدرك أن الحكاية 

التي تحّدث عنها س���يكون هو بنفسه 
محور أحداثها وبطل قصتها في الجمعة 
العشرين لمس���يرات العودة، كما كانت 
حكايات الش���هداء الذين س���بقوه على 
نفس الدرب، ومن ينتظر من الش���هداء 
الالحقي���ن. وربم���ا كان يعل���م ويعرف 
ويدرك كل ذلك،بما ُكشف له من ُحجٍب 
مس���تورة عّنا اللتصاقنا بالطين وإخالدنا 

إلى األرض. 
الش���هيد الُمس���عف عبد الل���ه صبري 
الُقططي،تجاوز ربيعة الثاني والعشرين 
ببضع���ة ش���هور،هي كل عم���رِه ال���ذي 
َكتَبُه الل���ُه تعالى له في اللوح المحفوظ، 
قضى معظمه���ا- كما كل أبن���اء جيله- 
في خض���م االنتفاض���ة الثانية،وأحداث 
االنقس���ام الدموية،وأهوال ثالث حروب 
والح���روب  الحص���ار  وحش���ية،وتبعات 
واالنقسام والعقوبات المأساوية، وأخيرًا 
مس���يرات العودة وكس���ر الحصار، التي 
شارك فيها ُمس���عفًا متطوعًا في فريق 
نبض الحي���اة الش���بابي،وتزامنًا مع كل 
ذلك أنهى جميع مراحل دراس���ته حتى 
أنهى دراس���ته الجامعية دون أن يحضر 
حفل تخّرجه بعد، ولم يستلم شهاداته 
الجامعية بع���د، لعل���ه أراد أن يقول لنا 
ُقبيل استشهاده،وأن يبلغنا رسالة نيابًة 
عن كل أبناء جيل���ه فحواها:«ال حاجة لي 
بالش���هادة األرضية،إني ذاهٌب إلى ربي 
سيهدين شهادة س���ماوية خيرًا منها، 
وماذا سأصنع بالشهادة سوى االصطفاف 
خلف طوابير الخريجي���ن الواقفين على 
أرصفة البطالة القاتمة، أو االنضمام إلى 
جيوش العاطلين ع���ن العمل التائهين 
وس���ط صحراء الفقر القاحلة،أو االلتحاق 
بحشود المتس���ّولين على أبواب الشئون 
االجتماعية والجمعيات الخيرية المذلة، 
أو الس���ير على درب أف���واج الُمهاجرين 
الذين حزموا حقائب س���فرهم، ولملموا 

ذكريات حياتهم، وطووا ُكتب أحالمهم، 
وف���روا به���ا هربًا م���ن المجه���ول نحو 

المجهول. 
التي  الفلسطيني   مأساة الش���عب 

َّ
لعل

رمز إليها الشهيد عبدالله بالموت األول، 
إشارة إلى المأساة التي يعيشها جيل ما 
بعد أوسلو الذي عاصر االنقسام، فتّوقفت 
حياتهم عند محطة أوسلو الكئيبة،التي 
لم نس���تطع مغادرتها إلى محطة أجمل 
منها،وتجمّدت طموحاتهم داخل سجن 
االنقس���ام الموح���ش،دون أن نفلح في 
تحطيم قي���وده لالنعتاق منه،وتحطمت 
آماله���م أم���ام ضرب���ات موج بح���ٍر لوثه 
العجز والفساد والحزبية. وقبل كل ذلك 
وأثناءه وبعده ومصدر مأس���اة الش���عب 
الفلس���طيني ه���و الكي���ان الصهيوني 
بكل جرائمه ابتداًء من احتالل فلسطين 
واغتص���اب أرضها وتهجير ش���عبها...

وانتهاء بحصار غزة والحروب العدوانية 
عليها،وس���رقة أراضي الضفة وتحويلها 

إلى معازل ُمغلقة. 
ُعذرًا س���يدي الش���هيد عبدالله ما خلصت 
الحكاية،صحي���ح أن حكايتك خلصت كما 
ذكرت في تغريدتك األخيرة،فقد انتقلت 
إلى حي���اة أكثر راحة وس���كينة وطمأنينة 
بج���وار ربك بمش���يئته وكرم���ه وانتهت 
حكايتك في الدنيا. أما حكاية مئات اآلالف 
من شباب وشابات الوطن لم تنتِه بعد، ولن 
تنتهي إاّل بانتهاء االحتالل وزوال الطغيان- 
وس���ينتهي حتمًا بع���ون الل���ه – وحتى 
ذلك الحين من الممك���ن أن نجعل نهاية 
حكاياتهم وختام رواياتهم أكثر س���عادة 
وأبهى جمااًل؛إذا ما امتلكنا اإلرادة الوطنية 
لتجاوز مأزقي أوس���لو واالنقسام،وتوحدنا 
حول مش���روع وطن���ي جامع يك���ون أهم 
أولوياته دعم صمود الشعب الفلسطيني 
ليبقى في وطنه، السيما الشباب مستقبل 

وأمل هذا الوطن.

يعتق���د قادة الكيان الصهيوني ان اغتي���ال قادة المقاومة 
الفلسطينية س���يرهب أبطال المقاومة ويفت في عضدهم 
ويدفعهم إل���ى التراجع عن االس���تمرار والتقدم في طريق 
مقاوم���ة االحت���الل الصهيون���ي، والقبول به���ذا االحتالل 
وامالءاته خاصة فيما يتعلق بقواعد االش���تباك التي تلعب 
موازي���ن الق���وى دورا مهما في إرس���ائها عل���ى األرض، لذا 
تراهم بين الفنية واألخرى يجددون تهديداتهم ويطلقون 
تصريحاتهم اإلعالمية بأنهم سيتخذون قرارا باغتيال قادة 
المقاوم���ة وآخرها ما ذكرته صحيف���ة هآرتس الصهيونية 
2018/8/12 م���ن أن الجيش الصهيوني يتجهز للعودة إلى 
سياس���ة االغتياالت ضد قادة حركة حم���اس في قطاع غزة، 
وذلك بعد إع���الن الجيش الصهيوني وجه���از األمن العام 
)الش���اباك( تفضيلها للعودة إلى سياس���ة االغتياالت على 
عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة ، والخشية من أن تقود 

إلى حرب.
ق���ادة الكيان الصهيون���ي يصلون إلى مثل ه���ذا االعتقاد 
انطالقا م���ن رؤيتهم ورغبتهم في الحي���اة والحرص عليها 
، وه���م في هذا مخطئون ، ألنه���م ال يدركون معنى الحياة 
والموت الذي تعتمر به قلوب أبناء المقاومة وقادتها، الذين 
يحبون الموت والش���هادة في س���بيل الل���ه أكثر من حبهم 
للحياة، ويتمنون تلك الشهادة صباح مساء، وهم مخطئون 
أيضا ألنهم لم يس���توعبوا التاري���خ وامثلته الحية في هذا 

األمر، فدوما كان استش���هاد القائد مصدر الهام وقوة دفع 
لمن خلفه من محبيه للس���ير على طريقه في االستش���هاد 
والمقاومة، اقتناعا منهم وقناعة بان هذا هو الطريق األسلم 
واألص���ح، ورغبة منهم في الثأر واالنتقام لهذا القائد أو ذاك 
من المجرمين الذين اغتالوه، ليرغموهم على دفع ثمن القرار 

المجرم.
وتاريخنا القديم والحديث يزخر باألمثلة على ذلك المفهوم 
والتصور، فمثال كان استشهاد الحسين عليه السالم مصدر 
الهام آلالف بل لماليين المس���لمين للوقوف في وجه الظلم 
والطغي���ان والثورة ضد الظالمين، ولتقديم الواجب على قلة 
اإلمكان، فدماء الشهادة واالستشهاد هي التي تضخ الحياة 
والصوابية في الرؤى واألفكار التي حملها القادة الش���هداء، 
يقول الشهيد سيد قطب: »تبقى أفكارنا عرائس من شمع، 

حتى إذا ما استشهدنا في سبيلها دبت فيها الحياة«.
ان اغتيال اح���د قادة المقاومة لن يربكه���ا – وان كان يؤثر 
فيها- ويدفعها إلى التراجع، فش���عارها دوما يخلف القائد 
ألف قائدًا، بل س���يمهد الطريق لظه���ور قادة جدد )وليس 
قائ���د(، والن يص���ل إلى س���دة القي���ادة ربما م���ن هو أكثر 
راديكالية وتطرفا في موقفه من الكيان الصهيوني وطريقة 
التعامل معه، وما حدث للكيان الصهيوني في جنوب لبنان 
بعد اغتيال الش���هيد عباس موس���وي خير مثال على ذلك، 
فقد أدى ذلك االستش���هاد لصعود السيد حسن نصر الله 

لقيادة حزب الله ومقاومت���ه للكيان الصهيوني وما تخللها 
من إبداعات وحسن إدارة أدت في النهاية إلى تلك اإلنجازات 
المفخ���رة للمقاومة، والت���ي جعلت كثيرًا من ق���ادة الكيان 
الصهيوني ومفكريه يبدون الندم واألس���ف على إقدامهم 
الغتيال عباس الموس���وي, ونفس ال���كالم يقال عن اغتيال 
الدكتور فتحي الش���قاقي, والذي ه���دف العد من وراء ذلك 
إلرهاب حركة الجهاد اإلسالمي وإضعافها, فكانت النتيجة 
عك���س ذلك إذ أضحت الحركة أكثر تم���ددا وقوة, وصدقت 
مقولة الدكتور الشقاقي: » إن حركة يستشهد أمينها العام 

ال يمكن أن تنكسر« .
وعلى نفس المنوال والس���ياق كان اغتيال الش���هيد احمد 
الجعبري في العام 2012س���ببا لدخول الكيان في جولة من 
جوالت حرب االس���تنزاف اس���تمرت عدة أي���ام ، ورغم أنها 
الحقت األذى والضرر بالمقاومة وبأبناء قطاع غزة من الشعب 
الفلسطيني، إال أنها الحقت األذى أيضا بالكيان الصهيوني 
سواء األذى المادي في الخسائر خاصة البشرية منها او األذى 
المعنوي المتمث���ل في تآكل قوة ال���ردع الصهيوني تجاه 
المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى فقدان األمان للصهيوني 
المغتص���ب، وفي إلح���اق األذى بالجبه���ة الداخلية للكيان 
الصهيوني وإشراكها في الحرب وأثارها، وهي التي يحرص 
الكيان الصهيون���ي دوما على ان تكون خارج نطاق أي حرب 
او جول���ة صراع وبعيدة عنها، وإضافة إلى ذلك ما ترتب على 

تل���ك الحرب )حرب 2012( من بي���ان الوجه اإلجرامي القبيح 
للكي���ان الصهيوني على امتداد العال���م، وقيام المظاهرات 
والمس���يرات المنددة بجرائمه، ذلك الوجه الذي يحاول قادة 
الكيان الصهيوني تجميله وإخف���اء قبحه وإجرامه عبر اآللة 

اإلعالمية الضخمة التي يمتلكها أو يؤثر فيها عبر العالم.
وما يقال عن االغتيال يمكن ان يقال عن سياسة اإلبعاد التي 
يمارسها الكيان بحق قادة المقاومة، والتي يظن الكيان رادعة 
وفعالة إلجبار هذا القائد أو ذاك على التخلي عن نهج المقاومة 
اذا م����ا تم إبعاده، ولكن ال����ذي حدث ويحدث دوما هو العكس 
تمام����ا، وآخر النماذج على ذلك ه����و إبعاد الكيان للقائد صالح 
العاروري بعد اإلفراج عنه من السجن، حيث ساهم هذا اإلبعاد 
– إضافة لعوامل أخرى – الن يصل الس����يد صالح العاروري إلى 
ما وصل إليه من موقع وقوة وتأثير دفعت الكيان الصهيوني 
ألن يبدي ندمه على ذل����ك اإلبعاد كما جاء في تقرير صحيفة 
إس����رائيل اليوم 2018/8/12 نقال عن مصدر امني كبير قوله: 
»األكيد ان إسرائيل نادمة على إبعاد العاروري الى الخارج، ألنه 
كان من األفضل ان يبقى داخل حدودها ، فسيكون من السهل 

وضع اليد عليه واعتقاله متى أرادت«.
تهديدات الكيان الصهيوني بالع���ودة إلى االغتياالت إنما 
تدل على حالة اإلرباك والتخبط التي تعيشها قيادته, وفوق 
ذل���ك تأكيد القرآن الكريم لليهود بأنهم »قوم ال يعقلون« ، 

»قوم ال يفقهون« .

عذرًا سيدي الشهيد
 عبدالله ما خلصت الحكاية

د. وليد القططي

رأي

االجتماع الذي عقد في القاهرة أمس بين حركتي حماس والجهاد اإلس���المي جاء لتنسيق 
المواقف والخ���روج بأفضل النتائج في حال التوقيع على اتفاق التهدئة, اللقاء الذي يجمع 
اكبر فصيلين عسكريين في الساحة الفلس���طينية, يهدف لتدارس المبادرات المطروحة 
س���واء فيما يخ���ص التهدئة, أو ما يخص المصالحة الفلس���طينية, حي���ث اتفق الطرفان 
على  خط���وط عريضة منها رفع الحصار عن قطاع غزة وضمان اس���تمرار فتح المعابر, وردع 
االعتداءات الصهيونية على سكان القطاع, واإلنهاء الفوري لمعاناة الشعب الفلسطيني في 
غزة, مع التأكيد على االستمرار في مسيرات العودة الكبرى, والعمل على تثبيت حق العودة 
كثابت من الثوابت الفلسطينية, مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة االحتالل 
بكافة الطرق والوسائل والخيارات, بما فيها الخيار العسكري المكفول وفق القرارات الدولية 

للشعوب المغتصبة أرضها. 
لقاء السحاب بين حماس والجهاد اإلسالمي كفيل بأن يضع حلوال لكل المسائل العالقة, ألن 
هناك التقاء فكريًا وسياس���يًا في المواقف بين الفصيلين الكبيرين, فحماس لن توقع على 
اتفاقات دون موافقة الجهاد, والجهاد لن يقبل اتفاقيات دون توافق مع حماس, واالحتالل 
يعنيه أوال وأخيرا إذا أراد ان يبرم تهدئة مع الفصائل الفلسطينية موافقة حماس والجهاد 
اإلسالمي عليها, الن خروج أي منهما من هذه التهدئة يعني أنها منقوصة, وقد تسقط في 
أية لحظة, وهذا ال يعني ان الفصائل الفلسطينية األخرى ليس لها دور, لكن يعني ان قوة 
هاتين الحركتين عسكريا هي التي تقلق االحتالل, وتجعله ينتظر موقفهما من أي اتفاق 
لكي يضمن نجاحه أو عدم نجاحه, لذلك جاء لقاء القاهرة لوضع الخطوط العريضة على اتفاق 

التهدئة أو المصالحة الفلسطينية. 
مصدر سياس���ي مّطلع قال ل�  موقع حدشوت 24 العبري: »منظمة حماس تصّعب من شروط 
التوصل إلى تس���وية في قطاع غزة , وتطالب بأش���ياء ال تس���تطيع »إسرائيل« منحها لها , 
مصر تستمر بكل قوتها بالضغط على حماس للموافقة على الشروط لكن حماس ترفض«, 
وهذا يدل على صعوبة مس���ار التهدئة والسعي الفلس���طيني النتزاع مواقف من االحتالل 
الصهيوني, وكان عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الدكتور 
محمد الهندي قال في تصريح صحفي األربعاء الماضي، »إن الهدنة الطويلة مع إس���رائيل 
وملف األسرى له ثمن مختلف غير األمور اإلنسانية، وهذه قضية ال تخص حماس وحدها بل 
كل الفصائل والشعب الفلسطيني«. وأضاف: »ال نقبل بمقايضة المعاناة بمقابل تحسينات 
إنسانية، ونرفض تهدئة طويلة األمد، كما أننا نرفض توقف المقاومة مقابل هدنة طويلة، 
فنحن نتمسك بحقوقنا وثوابتنا، حيث إننا حركة مقاومة، ولدينا استعداد قوي للحفاظ على 

المقاومة، والقدس هو المحور األساسي لدينا«.
هنا التقت مواقف حماس والجهاد اإلس���المي وأصبح لزاما عليهما الجلوس والتحاور ألجل 
الخروج بقرار موحد فيما يخص التهدئة, وانه ال يجب منح أي امتياز لالحتالل, وما تس���وقه 
بعض وسائل اإلعالم العبرية بأن الجهاد اإلسالمي هو الذي يعطل الخروج باتفاق التهدئة 
هو عار تماما عن الصحة, الن الجهاد يتشاور مع الفصائل الفلسطينية ويتحاور مع حماس 
واألشقاء المصريين بما يضمن تحقيق اكبر المكاسب لشعبنا الفلسطيني بعد ان قدم كل 
هذه التضحيات, وهذا حق طبيعي للجهاد اإلسالمي ولكل الفصائل الفلسطينية, انه لقاء 
السحاب بين حماس والجهاد والذي سيضع النقاط فوق الحروف, ويمهد لمرحلة جديدة مع 
االحتالل الصهيوني, سواء بتهدئة تضمن للفلسطينيين رفع المعاناة عنهم, أو باشتباك 

مع االحتالل بأشكاله المختلفة العسكرية والسلمية. 

لقاء السحاب 

اغتيــال القــادة مصــدر إلهــام وقــوة ودفــع
بقلم : تيسير الغوطي
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أعلن أنا المواطن/موسى حماد ابراهيم الديري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)929745842( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سراج ابراهيم احمد مطر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803718311( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/  عماد صالح فهمي غراب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900299827( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مصطفى محمد احسان البكري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803378074( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد يونس زريعي الزريعي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)975317926( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

غزة/ االستقالل:
قيمت الطواقم الفنية في وزارة الزراعة بغزة الموس����م الزراعي بش����قيه 
النبات����ي والحيواني للعام 2017-2018، وذلك من خالل عقد لقاءات مع 
المزارعين والتجار لش����رح سياسة الوزارة، ووضع محددات إلحداث حالة 
من التوازن للسوق المحلي في ظل عدم السماح بالتصدير في الموسم 

القادم والذي يبدأ في أيلول 2018.
وقالت الوزارة إن التقييم جاء في ظل الهجمة اإلسرائيلية الشرسة التي 
استهدفت كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي، من خالل وقف 
التصدير ومنع دخول مس����تلزمات اإلنتاج، وحرصًا من وزارة الزراعة على 

تجنيب المزارع والتاجر الفلسطيني الخسارة.
وأعلن����ت الوزارة في بيان صحفي أمس األربعاء، أن أهم المحددات التي 
س����وف ترشد إليها المزارعين هي الحد من المساحات المزروعة بغرض 
التصدير حتى ال يغرق الس����وق وبالتالي تدني األس����عار، مبينة أنه تم 
حص����ر المحاصيل األكثر أهمية ب� )14 محص����وال( وتم إعالم المزارعين 

والتجار بها.
ووجهت الوزارة المزارعين في حال اكتمال المساحة المتفق عليها من 
كل محصول التوجه نحو زراعة المحاصيل البديلة، منوهة إلى أنه سيتم 
تحديث بيانات المساحات التي ستزرع من كل محصول أواًل بأول، وعلى 

المزارعين مراجعة المديريات للحصول على اإلحصائيات.
وأكدت الوزارة على أن دورها يكمن في إرشاد وتوعية وتشجيع المزارعين 

والتجار لالسترشاد بالتوصيات المطروحة.

رام الله/ االستقالل:
انخفضت أرباح شركة دواجن فلسطين "عزيزة" خالل النصف األول من العام 
الجاري بنسبة 30.5 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي لتصل 

إلى حوالي 1.53 مليون دينار أردني.
وأظهرت البيانات المالية للش���ركة اطلع عليها "بوابة اقتصاد فلسطين" أن 
مجم���ل الربح )المبيعات- كلفة المبيعات( انخف���ض إلى حوالي 2.9 مليون 
دينار بانخفاض بلغت نس���بته 20.2 بالمئة مقارن���ة مع النصف األول من 

.2017
وبلغ مجموع الموجودات حوالي 38.6 مليون دينار بارتفاع مقداره 0.3 بالمئة 
بينما بلغ مجموع المطلوبات قرابة 11.7 مليون دينار بارتفاع نس���بته 22.9 

بالمئة مقارنة مع نهاية العام الماضي.
فيما بلغ مجم���وع حقوق الملكية فقد بل���غ 26,948,842 دينار أردني بعد 
2017 بانخفاض بلغت نسبته 7.12 بالمائة مقارنة مع نهاية العام الماضي.

الخليل/ االستقالل:
منذ أكثر من شهرين، سجلت أسعار الخضار خاصة 
البندورة والخيار ارتفاعا حادا في أس���واق محافظة 
الخليل، كس���ائر المحافظات األخ���رى، حيث تجاوز 
س���عر كيلو البن���دورة في بعض األحيان العش���رة 

شواقل.
المواط���ن أبو أحم���د عبر عن غضبه واس���تيائه من 
ارتفاع األس���عار، بقوله: بدأت االسعار باالرتفاع منذ 
األس���بوع األخير لشهر رمضان المبارك، واستمرت، 
ومن المرجح ان ترتفع هذه األيام، نظرا القتراب عيد 

األضحى.
وأش���ار إلى أنه رغم التوقعات بعودة األس���عار إلى 
وضعها الطبيعي بعد انقض���اء فترة األعياد، إال أن 
ذلك لم يحدث، حيث ش���هدت انخفاضا ولكن دون 

أن تكون ضمن األس���عار الطبيعية المقبولة، فمثال 
كيلو الخيار يصل سعره ما بين 6-8 شواقل، وكذلك 
النوعية المتوس���طة والجيدة م���ن البندورة ال تزال 
أسعارها تتراوح ما بين 5-9 شواقل، وهذه معدالت 

مرتفعة، على حد قوله.
من جانبه، عزا مدير دائرة حماية المس���تهلك في 
الخلي���ل أمج���د قباج���ة االرتفاع في األس���عار إلى 
ارتفاع الطلب، وانخف���اض الكميات المعروضة من 
الخضراوات والفواكه في الس���وق، باإلضافة إلى أن 
جزءا من االنتاج الفلسطيني تم ادخاله إلى اراضي 

عام 48.
واشار إلى أن وزارة االقتصاد ومنذ بدء "األزمة" عملت 
على البح���ث عن مصادر لهذه الخض���ار في الدول 
المحيط���ة، وتم توجيه التجار والمس���توردين الى 

الس���وقين األردني والتركي، وتم استيراد كميات 
من الخضار ساعدت الى حد ما في تخفيف حدتها.

بدوره، أرجع مدير زراعة الخليل أس���امة جرار السبب 
األساسي الرتفاع األسعار ونقص الكمية المعروضة 
ال���ى االنتقال من زرع���ة إلى زرعة أخ���رى، وهذا امر 
طبيعي يتكرر حدوثه مرتين في العام، في ش���هر 

حزيران، واألخرى بشهر تشرين الثاني.
وح���ول دور وزارة الزراعة في توفي���ر الحلول لهذه 
الظاهرة المتكررة، أشار جرار إلى أن طواقم االرشاد 
الزراع���ي تعمل عل���ى تقدي���م النصح واالرش���اد 
للمزارعين، وه���ي غير ملزمة، ف���ي محاولة لتوزيع 
االنتاج بش���كل يضمن تغطيه كافة فترات العام 
دون ان يك���ون هن���اك فائض في اوق���ات معينة 

ونقص في أوقات أخرى.

رام الله/ االستقالل
أظه����رت بيانات رس����مية حديثة، أن الس����وق المحلية 
الفلسطينية خسرت 16500 وظيفة، في الربع ثالني من 
العام الجاري  مقارنة بالربع االول 2018، بحس����ب جهاز 

االحصاء المركزي الفلسطيني.
وجاء في تقرير االحصاء، أن عدد العاملين في الس����وق 
المحلية انخف����ض من 811,500 عاماًل ف����ي الربع االول 

2018 الى 795,000 عاماًل في الربع الثاني 2018.
واش����ار التقرير إلى أن الس����وق المحلية في قطاع غزة، 
فق����دت 19,100 عاماًل، بينما ارتف����ع العدد في الضفة 

الغربية بنحو 2,600 عاماًل لنفس الفترة.

ويعاني القطاع من الحصار االسرائيلي المفروض عليه 
منذ حوالي 12 عاما، ويعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، 
إذ وصلت نسبة البطالة لحوالي 53%. وبلغ عدد العاطلين 
عن العمل في فلس����طين حسب تعريف منظمة العمل 
الدولية 442,500 شخصًا، بواقع 283,000 في قطاع غزة  

مقابل 159,500 في الضفة الغربية. 
ويعتبر قطاع الخدمات والفروع األخرى األكثر استيعابًا 
للعاملين في السوق المحلي، اذ تبلغ نسبة العاملين في 

الضفة الغربية 32.9% مقابل 52.4% في قطاع غزة.
بينما ف����ي القطاع العام حوال����ي 21.0% من العاملين 
يعملون في القطاع العام، بواقع 35.6% في قطاع غزة، 

و15.7% في الضفة الغربية.
وصع����دت نس����بة بطالة الش����باب )15-29 س����نة( في 
فلس����طين، إلى 41 بالمائة خالل العام الماضي 2017، 

ارتفاعا من 30.5 بالمائة في 2007.
وقال الجهاز المركزي لإلحصاء في بيان صحفي لمناسبة 
يوم الش����باب العالمي مؤخرًا، إن معدل البطالة للشباب 
في الضفة الغربية ارتف����ع من 25.6 بالمائة في 2007، 

إلى 27.2 بالمائة في 2017.
وبوتيرة أسرع، صعدت نسبة بطالة شباب قطاع غزة، إلى 
61.2 بالمائة ف����ي 2017، ارتفاعا من 39.8 بالمائة في 

.2007

سوق العمل بفلسطين تخسر 16500  وظيفة في الربع الثاني من 2018

تعّرف على محددات توازن السوق 
المحلي التي وضعتها الزراعة بغزة

أرباح دواجن عزيزة تنخفض 

30.5% خالل النصف األول من 2018

ارتفاع أسعار الخضار يثير استياء المواطنين بالضفة

االستقالل/ وكاالت:
ارتف���ع معدل التضخم في بريطانيا في يوليو تموز للم���رة األولى هذا العام، ليظل 
الكثير من األس���ر البريطانية يعاني من ضغوط بسبب األسعار التي ترتفع بنفس 

وتيرة زيادات الرواتب تقريبا. 
وتبرز البيانات الرس���مية أيضا الضعف الذي يعتري السوق العقارية في البالد منذ 
التصويت لصالح خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي في استفتاء 2016، مع ارتفاع 
أسعار المنازل بأبطأ وتيرة في نحو خمس سنوات، بينما تراجعت األسعار في لندن 

بأسرع وتيرة منذ 2009. 
وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية إن التضخم الكلي ألس���عار المستهلكين بلغ 2.5 
بالمئة على أس���اس س���نوي في يوليو تموز، بعدما س���جل 2.4 بالمائة في كل من 
األش���هر الثالثة السابقة، وهو ما يتماش���ى مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت 
رويترز آراءهم.  وهذه هي المرة األولى التي يتس���ارع فيها معدل التضخم السنوي 
منذ نوفمبر تش���رين الثاني من العام الماضي، بم���ا يظهر مدى بطء تعافي القدرة 

الشرائية لكثير من األسر. 

التضخم في بريطانيا يرتفع 
للمرة األولى في 2018

رام الله/ االستقالل: 
اختت���م البن���ك اإلس���المي العربي 
مؤخرًا تنفيذ برنامج تدريبي شامل 
لتدريب وتأهيل مجموعة  ومكثف؛ 
من موظفيه الجُدد في اإلدارة العامة 
والفروع، وذلك ضمن سياسة البنك 
واستراتيجيته المتمثلة باالستثمار 
في العنصر البش���ري كونه الرافعة 
األساسية للتطور والنمو المؤسسي، 
وذل���ك بمش���اركة مجموع���ة م���ن 

الموظفين الجدد.
 واس���تمر البرنام���ج التدريبي لمدة 
أسبوعين متواصلين، واشتمل على 
)16( دورة تدريبي���ة بواق���ع )104( 
ساعات، حيث تناول البرنامج جوانب 
العم���ل المصرف���ي المختلف���ة في 
البنك وخاص���ة المواضيع المتعلقة 
بالخدم���ات والمنتج���ات المصرفية 
والتأصي���ل  اإلس���المية واألس���س 
الشرعي لها، باإلضافة إلى الجوانب 
الرقابي���ة واالمتثال، وق���ام بتقديم 
البرنام���ج مجموع���ة م���ن الم���دراء 

والمسؤولين في البنك.

ويعم���ل هذا البرنام���ج على تأهيل 
الموظفين الجُدد وتهيئتهم للعمل 
س���واء ف���ي فروعه���م أو دوائرهم 
المفرغين عليها، من خالل تزويدهم 
بقاع���دة م���ن المع���ارف والخبرات 
المصرفية في شتى مجاالت العمل 

في البنك االسالمي العربي.  
وأوض���ح هاني ناص���ر المدير العام 
للبن���ك أن تنفي���ذ ه���ذا البرنام���ج 
للموظفي���ن الجدد يأت���ي في إطار 
إدارة  ال���ذي توليه  الكبير  االهتمام 
البن���ك لتنمي���ة وتطوي���ر الكوادر 

في  للتمي���ز  وتدريبه���ا  البش���رية 
تقديم أفض���ل الخدمات المصرفية 
للعمالء، والذي يعتبر غاية أساسية 
من غايات البنك تقديرًا لهم كونهم 
شركاء العمل المصرفي األساسيين 

للبنك.

»اإلسالمي العربي« يختتم البرنامج التدريبي 
المصرفي الشامل لموظفيه الجدد

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/  محمود محمد على فودة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)920826161( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عماد محمد محمود الهور 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400154399( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ دعاء احمد جميل الخطيب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403694920( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ احمد زكي احمد النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906618392( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد ابراهيم علي حجازي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802219824( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سهاد حرب غانم ابوخوصة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901448993( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سليم محمود اسماعيل مهدي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801766049( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يوسف جواد عياد مريش. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802476226 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد صالح عبدالحي سالم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801830506( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عمر سمير اديب ابو جلهوم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400031449( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد تيسير عبدالرحمن شعبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802436188( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/فاطمة مصطفي محمد الهلول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)964820328( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سليمان موسى محمد ابو بكرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900568882( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سعيد زهدي إبراهيم عواد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)970110847( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
توفي أمس األربعاء العاّلمة الش���يخ أب���و بكر الجزائري 
المدرس الس���ابق ف���ي الجامعة اإلس���المية بالمدينة 
المنورة والمسجد النبوي الشريف، ومؤلف كتاب "منهاج 
المسلم" عن عمر ناهز ال� 97 عاما، بعد صراع مع المرض. 
ووفق وسائل إعالم محلية سعودية، فإن الراحل تعرض 

العام الماضي اللتهاب رئوي حاد.
وأبصر أبو بكر جابر بن موس���ى بن عبد القادر الجزائري 
األنصاري رأى النور عام 1921 بقرية ليوة بوالية بسكرة 
جن���وب الجزائر، وقد نش���أ يتيما في بيئ���ة صحراوية 

متدينة.
وبدأ دراس���ته بحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في 
اللغ���ة والفق���ه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بس���كرة 
ودرس عل���ى يد مش���ايخها جملة من العل���وم النقلية 

والعقلية.
والحق���ا انتقل إلى الجزائر العاصم���ة فدرس على يدي 
الطّيب العقبي، واس���تقر في مدرس���ة عبد الحميد بن 
باديس، ثم سافر إلى السعودية ودرس على يدي عمر 

بّري ومحمد الحافظ ومحمد الخيال وعبد العزيز بن صالح.
وعام 1961 نال الش���هادة العالية من كلية الش���ريعة 
بجامعة الرياض، كما حصل على إجازة من رئاسة القضاء 

للتدريس في المسجد النبوي الشريف.
وبعد رحيله إلى الس���عودية 1953 اش���تغل بالتعليم، 
فتولى التدريس ف���ي بعض الم���دارس التابعة لوزارة 
المع���ارف، وبدار الحديث في المدينة المنورة، كما عمل 

أستاذا بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة منذ 1960 
وحتى تقاعده 1986.

وإلى جانب الوس���ط الس���لفي، حظي الجزائري بتقدير 
األوساط العلمية في البلدان العربية واإلسالمية، واعتبره 
االتحاد العالمي لعلماء المسلمين واحدا "من أبرز العلماء 
الربانيي���ن والمفكرين الذي عرف عنه ال���ورع والتقوى 

والعلم".
وقد ع���رف الراحل على نطاق واس���ع بحكم ممارس���ته 
للتدريس بالحرم النبوي الش���ريف لخمس���ين عاما مما 
أكسب دروس���ه وكتبه زخما كبيرا، ويعد مؤلفه "منهاج 
المس���لم" -وهو كت���اب عقائد وآداب وأخ���الق وعبادات 
ومعامالت- من أكثر مصنفاته قبوال وانتشارا في البلدان 
العربية. وللراحل مؤلفات عديدة أخرى تحظى باهتمام 
واسع منها "أيس���ر التفاسير لكالم العلي الكبير، المرأة 
المس���لمة، الضروري���ات الفقهية.. رس���الة ف���ي الفقه 

المالكي، من المسؤول عن ضياع اإلسالم؟".
كما ألف "رس���ائل الجزائ���ري" )23 رس���الة( تبحث في 

اإلسالم والدعوة، باإلضافة إلى كتب أخرى.

االستقالل/ وكاالت:
ق���رب نقط���ة مراقبة مهج���ورة تابع���ة لألمم 
المثقوبة  اإلس���منتية  بجدرانه���ا  المتح���دة 
بشظايا الرصاص، يتجول عناصر من الشرطة 
العس���كرية الروسية والس���ورية في المنطقة 
العازل���ة م���ن هضبة الج���والن الت���ي تحتل 

"إسرائيل" قسمًا منها.
في هذه المنطقة المرتفع���ة، يقف عنصران 
من الش���رطة العسكرية الروس���ية قرب الفتة 
بيضاء كتب عليها باألس���ود “نقطة الطوارئ 
الدولية – ممنوع الدخ���ول”، وفي مكان قريب 
يطل جندي س���وري وآخر روس���ي من فوق تلة 

على قرى محيطة في هضبة الجوالن المحتل.
عل���ى هام���ش زي���ارة نظمته���ا وزارة الدفاع 
الروس���ية للصحافيين، يق���ول رئيس المركز 
الروس���ي لمراقبة الهدنة س���يرغي كورالنكو 

إن “االس���تقرار” عاد إلى المنطقة العازلة في 
هضبة الجوالن.

ورغم “مشاكل قليلة مع تنظيم "داعش" في 
أقصى الجنوب، يؤكد كورالنكو أن المنطقة 
العازل����ة “بات����ت بأكملها تحت س����يطرة 
الشرطة العسكرية السورية”، مضيفًا “كل 
ش����يء بات جاهزًا من أجل عودة قوات األمم 
المتحدة” التي انس����حبت من المنطقة في 

العام 2014.
ومنذ حزيران/يونيو الماضي، استعاد الجيش 
السوري بدعم روسي محافظتي درعا والقنيطرة 
بموجب عملية عسكرية ثم اتفاقات مصالحة 
مع الفصائل المعارضة. وتمكن أيضًا من طرد 
تنظيم الدولة اإلسالمية الذي كان يسيطر على 

منطقة حوض اليرموك بين المحافظتين.
وإثر ذلك، أنشأت الشرطة العسكرية الروسية 

أربع نق���اط مراقبة ف���ي الجهة الس���ورية من 
الخ���ط الفاصل، وتحّضر إلنش���اء أرب���ع أخرى، 
وفق كورالنكو، الذي أكد استعداد قوات بالده 
“لتس���ليمها إلى األمم المتحدة إن قالت إنها 

مستعدة لمراقبة الجوالن وحدها”.
وكانت فصائل معارضة وهيئة تحرير الش���ام 
)جبهة النصرة س���ابقًا( سيطرت قبل سنوات 
على الجزء األكبر من محافظة القنيطرة بما فيه 

القسم األكبر من المنطقة العازلة.
وبعد دخول الفصائل المس���لحة وجبهة 
النصرة س���ابقًا إلى المنطق���ة العازلة، ثم 
احتجازه���م أكث���ر من 40 جندي���ًا فيجيًا 
في صيف العام 2014، انس���حبت قوات 

األندوف من المنطقة.
وقد عاودت نشاطها في شباط/فبراير الماضي 
عبر تسيير دوريات في الجزء الذي كان يسيطر 

عليه الجيش السوري.
وف���ي بداية الش���هر الحالي، وبعد اس���تعادة 
القوات السورية الرسمية المنطقة كافة، قامت 
بأول دورية لها عند معبر القنيطرة، الذي كان 
تحت سيطرة الفصائل وُيعد أبرز معابر هضبة 

الجوالن مع الجزء المحتل.
وقال متحدث باس���م األمم المتحدة حينها إن 
تسيير هذه الدورية يأتي في إطار الجهود من 
أجل عودة القوات األممية “بشكل متزايد” إلى 

المنطقة.
وقد ج���دد مجلس األمن الدول���ي في حزيران/

يونيو مهمة األندوف س���تة أش���هر إضافية 
حتى كانون األول/ديس���مبر. ويحظر وجود أي 
قوات عسكرية في المنطقة العازلة باستثناء 

قوات األندوف.
وتعمل القوات الروسية حاليًا على نزع األلغام 

حول نقاط مراقب���ة األمم المتحدة لضمان أمن 
الدوريات مس���تقباًل، وفق كورالنكو الذي قال: 
“مهمتن���ا هنا هي ضمان األمن حتى يتم رفع 
علم األم���م المتحدة ف���وق مراكزها ولتتمكن 
)األندوف( من العمل في المنطقة دون قيود”.

ولم يتس���ن االتص���ال بمتحدث باس���م األمم 
المتحدة للتعليق على األمر.

إال أن وزير الدفاع الس���وري علي عبدالله أيوب 
التقى الثالثاء وفدًا أمميًا يضم قائد األندوف 
الجنرال فرانس���يس فيب سانزيري، وقد جرى 
بحث آلية إعادة انتش���ار تلك القوات، بحسب 

وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا(.
وعلى هامش جول���ة الصحافيين في الجوالن، 
قال العميد محمد أحمد من الشرطة العسكرية 
الس���ورية “نرحب باألمم المتح���دة إذا أرادت 

التنسيق مع الروس ومعنا”.

هل تتسلم األمم المتحدة زمام األمور في المنطقة العازلة من الجوالن المحتل؟

االستقالل/ وكاالت:
قال األمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله إن »أميركا و«إسرائيل« 
توقعتا أن تخضع غزة بالحرب والحصار لكنها لم تخضع رغم تخاذل العالم أجمع«.
واعتبر نصر الله خالل كلمته مس���اء الثالثاء بذكرى االنتص���ار ال� 12 بحرب تموز/
يوليو 2006، أن »إس���رائيل تقف اليوم حائرة أمام صمود غزة التي كرست معادلة 

القصف بالقصف«.
وأشار إلى أن »صفقة القرن التي تضمن القدس كاملة عاصمة إلسرائيل« هي أكثر 
م���ا »يحلم به« االحتالل«، إال أن »صفقة القرن التي أتى بها ترامب تواجه مش���اكل 

كبيرة وقد تسقط«.
ولفت نصر الله إلى أنه ال يوجد أي فصيل أو مسؤول فلسطيني »قادر أو موافق على 

تحمل مسؤولية التوقيع على صفقة القرن«.
وذكر أن »حزب الله اليوم أقوى من الجيش »اإلسرائيلي« الذي هو اليوم أعجز من أن 

يشن حرًبا جديدة كالتي خاضها في السابق«.
وأضاف نصر الله أن »حرب 2006 كانت لتحقيق أهداف األميركيين للسيطرة على 
المنطقة وعندما فشلت فشل المشروع«، مشدًدا على أن »المشروع األميركي سقط 

عندما انتصرنا في تموز وفي غزة وعندما صمدت سوريا وإيران«.
ووجه حس���ن نص���ر الله حديثه إلى »إس���رائيل« قائال: »ال أح���د يهددنا بالحروب، 
ومع ذل���ك من يريد أن يفتعل الحرب نقول له: ال نخ���اف من الحرب وجاهزون لها 
وسننتصر فيها، وهذا أمر محسوم« مؤكدا أن »حزب الله اليوم أقوى من »إسرائيل«. 

نصر الله: غزة كرست معادالتها 
وحزب الله أقوى من  »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت السلطات السودانية، أمس األربعاء، أن 23 شخصا بينهم 22 تلميذا لقوا 
حتفهم نتيجة غرق مركب كان يقلهم في نهر النيل ش���مال الخرطوم، وفق ما 

ذكرته وكالة "فرانس برس".
من جانبها، أفادت وكالة األنباء الس���ودانية الرس���مية ب���أن التالميذ كانوا في 

طريقهم إلى المدرسة.
وأضافت "توفي صباح األربعاء بمحلة البحيرة بوالية نهر النيل 22 تلميذا وامرأة 
في حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيس���ة بالوحدة اإلدارية بكبنة 
حيث كانوا في طريقهم إلى الم���دارس". وتابعت الوكالة "وقع الحادث نتيجة 

توقف ماكينة المركب وسط النيل مع اشتداد التيار".

مصرع 23 شخصًا غالبيتهم 
تالميذ بغرق مركب في السودان

مؤلف »منهاج المسلم«..  وفاة العالمة أبو بكر الجزائري

االستقالل/ وكاالت:
قالت منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيس���يف(، 
أمس األربع���اء، إن 66 ألف طفل يمني يموتون كل 

عام، بأمراض يمكن الوقاية منها.
جاء ذلك على لس���ان ممثلة منظمة “يونيسيف”، 
ميرتش���يل ريالنو، حس���بما نش���رت عبر حس���ابها 

الرسمي على موقع “تويتر”.

وقالت ريالنو: “يموت كل عام في اليمن، 66 ألف طفل 
دون س���ن الخامس���ة من األمراض التي يمكن الوقاية 
منها”. ولفتت إلى أن “نصف هؤالء األطفال يموتون 
أثن���اء الوالدة أو في الش���هر األول من العمر، في حين 
يموت غيرهم م���ن األمراض التي يمكن الوقاية منها 

مثل اإلسهال وااللتهاب الرئوي وسوء التغذية”.
وأضافت أن “أطفال اليمن، يستمر قتلهم في عدة 

محافظات، مشددة على ضرورة إنهاء الحرب”.
ومنذ حوالي أربعة أع���وام، تتعرض اليمن، لضربات 
عس���كرية عنيفة م���ن التحال���ف العرب���ي بقيادة 
السعودية واإلمارات، ما ادى إلى مقتل وجرح عشرات 
آالف اليمنيي���ن إلى جانب تف���ش كبير في األوبئة 
واألم���راض، فيما ب���ات ثالثة أرباع الس���كان بحاجة 

لمساعدات.

يونيسيف: 66 ألف طفل يمني يموتون 
سنويــًا بأمــراض يمكــن الوقايــة منهــا
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أعلن أنا المواطن/ احمد زكي احمد النجار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906618392( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد ابراهيم علي حجازي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802219824( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ سهاد حرب غانم ابوخوصة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901448993( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سليم محمود اسماعيل مهدي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801766049( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ يوسف جواد عياد مريش. /.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802476226 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد صالح عبدالحي سالم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801830506( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عمر سمير اديب ابو جلهوم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400031449( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد تيسير عبدالرحمن شعبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802436188( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/فاطمة مصطفي محمد الهلول
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)964820328( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سليمان موسى محمد ابو بكرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900568882( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سعيد زهدي إبراهيم عواد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)970110847( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
توفي أمس األربعاء العاّلمة الش���يخ أب���و بكر الجزائري 
المدرس الس���ابق ف���ي الجامعة اإلس���المية بالمدينة 
المنورة والمسجد النبوي الشريف، ومؤلف كتاب "منهاج 
المسلم" عن عمر ناهز ال� 97 عاما، بعد صراع مع المرض. 
ووفق وسائل إعالم محلية سعودية، فإن الراحل تعرض 

العام الماضي اللتهاب رئوي حاد.
وأبصر أبو بكر جابر بن موس���ى بن عبد القادر الجزائري 
األنصاري رأى النور عام 1921 بقرية ليوة بوالية بسكرة 
جن���وب الجزائر، وقد نش���أ يتيما في بيئ���ة صحراوية 

متدينة.
وبدأ دراس���ته بحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في 
اللغ���ة والفق���ه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بس���كرة 
ودرس عل���ى يد مش���ايخها جملة من العل���وم النقلية 

والعقلية.
والحق���ا انتقل إلى الجزائر العاصم���ة فدرس على يدي 
الطّيب العقبي، واس���تقر في مدرس���ة عبد الحميد بن 
باديس، ثم سافر إلى السعودية ودرس على يدي عمر 

بّري ومحمد الحافظ ومحمد الخيال وعبد العزيز بن صالح.
وعام 1961 نال الش���هادة العالية من كلية الش���ريعة 
بجامعة الرياض، كما حصل على إجازة من رئاسة القضاء 

للتدريس في المسجد النبوي الشريف.
وبعد رحيله إلى الس���عودية 1953 اش���تغل بالتعليم، 
فتولى التدريس ف���ي بعض الم���دارس التابعة لوزارة 
المع���ارف، وبدار الحديث في المدينة المنورة، كما عمل 

أستاذا بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة منذ 1960 
وحتى تقاعده 1986.

وإلى جانب الوس���ط الس���لفي، حظي الجزائري بتقدير 
األوساط العلمية في البلدان العربية واإلسالمية، واعتبره 
االتحاد العالمي لعلماء المسلمين واحدا "من أبرز العلماء 
الربانيي���ن والمفكرين الذي عرف عنه ال���ورع والتقوى 

والعلم".
وقد ع���رف الراحل على نطاق واس���ع بحكم ممارس���ته 
للتدريس بالحرم النبوي الش���ريف لخمس���ين عاما مما 
أكسب دروس���ه وكتبه زخما كبيرا، ويعد مؤلفه "منهاج 
المس���لم" -وهو كت���اب عقائد وآداب وأخ���الق وعبادات 
ومعامالت- من أكثر مصنفاته قبوال وانتشارا في البلدان 
العربية. وللراحل مؤلفات عديدة أخرى تحظى باهتمام 
واسع منها "أيس���ر التفاسير لكالم العلي الكبير، المرأة 
المس���لمة، الضروري���ات الفقهية.. رس���الة ف���ي الفقه 

المالكي، من المسؤول عن ضياع اإلسالم؟".
كما ألف "رس���ائل الجزائ���ري" )23 رس���الة( تبحث في 

اإلسالم والدعوة، باإلضافة إلى كتب أخرى.

االستقالل/ وكاالت:
ق���رب نقط���ة مراقبة مهج���ورة تابع���ة لألمم 
المثقوبة  اإلس���منتية  بجدرانه���ا  المتح���دة 
بشظايا الرصاص، يتجول عناصر من الشرطة 
العس���كرية الروسية والس���ورية في المنطقة 
العازل���ة م���ن هضبة الج���والن الت���ي تحتل 

"إسرائيل" قسمًا منها.
في هذه المنطقة المرتفع���ة، يقف عنصران 
من الش���رطة العسكرية الروس���ية قرب الفتة 
بيضاء كتب عليها باألس���ود “نقطة الطوارئ 
الدولية – ممنوع الدخ���ول”، وفي مكان قريب 
يطل جندي س���وري وآخر روس���ي من فوق تلة 

على قرى محيطة في هضبة الجوالن المحتل.
عل���ى هام���ش زي���ارة نظمته���ا وزارة الدفاع 
الروس���ية للصحافيين، يق���ول رئيس المركز 
الروس���ي لمراقبة الهدنة س���يرغي كورالنكو 

إن “االس���تقرار” عاد إلى المنطقة العازلة في 
هضبة الجوالن.

ورغم “مشاكل قليلة مع تنظيم "داعش" في 
أقصى الجنوب، يؤكد كورالنكو أن المنطقة 
العازل����ة “بات����ت بأكملها تحت س����يطرة 
الشرطة العسكرية السورية”، مضيفًا “كل 
ش����يء بات جاهزًا من أجل عودة قوات األمم 
المتحدة” التي انس����حبت من المنطقة في 

العام 2014.
ومنذ حزيران/يونيو الماضي، استعاد الجيش 
السوري بدعم روسي محافظتي درعا والقنيطرة 
بموجب عملية عسكرية ثم اتفاقات مصالحة 
مع الفصائل المعارضة. وتمكن أيضًا من طرد 
تنظيم الدولة اإلسالمية الذي كان يسيطر على 

منطقة حوض اليرموك بين المحافظتين.
وإثر ذلك، أنشأت الشرطة العسكرية الروسية 

أربع نق���اط مراقبة ف���ي الجهة الس���ورية من 
الخ���ط الفاصل، وتحّضر إلنش���اء أرب���ع أخرى، 
وفق كورالنكو، الذي أكد استعداد قوات بالده 
“لتس���ليمها إلى األمم المتحدة إن قالت إنها 

مستعدة لمراقبة الجوالن وحدها”.
وكانت فصائل معارضة وهيئة تحرير الش���ام 
)جبهة النصرة س���ابقًا( سيطرت قبل سنوات 
على الجزء األكبر من محافظة القنيطرة بما فيه 

القسم األكبر من المنطقة العازلة.
وبعد دخول الفصائل المس���لحة وجبهة 
النصرة س���ابقًا إلى المنطق���ة العازلة، ثم 
احتجازه���م أكث���ر من 40 جندي���ًا فيجيًا 
في صيف العام 2014، انس���حبت قوات 

األندوف من المنطقة.
وقد عاودت نشاطها في شباط/فبراير الماضي 
عبر تسيير دوريات في الجزء الذي كان يسيطر 

عليه الجيش السوري.
وف���ي بداية الش���هر الحالي، وبعد اس���تعادة 
القوات السورية الرسمية المنطقة كافة، قامت 
بأول دورية لها عند معبر القنيطرة، الذي كان 
تحت سيطرة الفصائل وُيعد أبرز معابر هضبة 

الجوالن مع الجزء المحتل.
وقال متحدث باس���م األمم المتحدة حينها إن 
تسيير هذه الدورية يأتي في إطار الجهود من 
أجل عودة القوات األممية “بشكل متزايد” إلى 

المنطقة.
وقد ج���دد مجلس األمن الدول���ي في حزيران/

يونيو مهمة األندوف س���تة أش���هر إضافية 
حتى كانون األول/ديس���مبر. ويحظر وجود أي 
قوات عسكرية في المنطقة العازلة باستثناء 

قوات األندوف.
وتعمل القوات الروسية حاليًا على نزع األلغام 

حول نقاط مراقب���ة األمم المتحدة لضمان أمن 
الدوريات مس���تقباًل، وفق كورالنكو الذي قال: 
“مهمتن���ا هنا هي ضمان األمن حتى يتم رفع 
علم األم���م المتحدة ف���وق مراكزها ولتتمكن 
)األندوف( من العمل في المنطقة دون قيود”.

ولم يتس���ن االتص���ال بمتحدث باس���م األمم 
المتحدة للتعليق على األمر.

إال أن وزير الدفاع الس���وري علي عبدالله أيوب 
التقى الثالثاء وفدًا أمميًا يضم قائد األندوف 
الجنرال فرانس���يس فيب سانزيري، وقد جرى 
بحث آلية إعادة انتش���ار تلك القوات، بحسب 

وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا(.
وعلى هامش جول���ة الصحافيين في الجوالن، 
قال العميد محمد أحمد من الشرطة العسكرية 
الس���ورية “نرحب باألمم المتح���دة إذا أرادت 

التنسيق مع الروس ومعنا”.

هل تتسلم األمم المتحدة زمام األمور في المنطقة العازلة من الجوالن المحتل؟

االستقالل/ وكاالت:
قال األمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله إن »أميركا و«إسرائيل« 
توقعتا أن تخضع غزة بالحرب والحصار لكنها لم تخضع رغم تخاذل العالم أجمع«.
واعتبر نصر الله خالل كلمته مس���اء الثالثاء بذكرى االنتص���ار ال� 12 بحرب تموز/
يوليو 2006، أن »إس���رائيل تقف اليوم حائرة أمام صمود غزة التي كرست معادلة 

القصف بالقصف«.
وأشار إلى أن »صفقة القرن التي تضمن القدس كاملة عاصمة إلسرائيل« هي أكثر 
م���ا »يحلم به« االحتالل«، إال أن »صفقة القرن التي أتى بها ترامب تواجه مش���اكل 

كبيرة وقد تسقط«.
ولفت نصر الله إلى أنه ال يوجد أي فصيل أو مسؤول فلسطيني »قادر أو موافق على 

تحمل مسؤولية التوقيع على صفقة القرن«.
وذكر أن »حزب الله اليوم أقوى من الجيش »اإلسرائيلي« الذي هو اليوم أعجز من أن 

يشن حرًبا جديدة كالتي خاضها في السابق«.
وأضاف نصر الله أن »حرب 2006 كانت لتحقيق أهداف األميركيين للسيطرة على 
المنطقة وعندما فشلت فشل المشروع«، مشدًدا على أن »المشروع األميركي سقط 

عندما انتصرنا في تموز وفي غزة وعندما صمدت سوريا وإيران«.
ووجه حس���ن نص���ر الله حديثه إلى »إس���رائيل« قائال: »ال أح���د يهددنا بالحروب، 
ومع ذل���ك من يريد أن يفتعل الحرب نقول له: ال نخ���اف من الحرب وجاهزون لها 
وسننتصر فيها، وهذا أمر محسوم« مؤكدا أن »حزب الله اليوم أقوى من »إسرائيل«. 

نصر الله: غزة كرست معادالتها 
وحزب الله أقوى من  »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت السلطات السودانية، أمس األربعاء، أن 23 شخصا بينهم 22 تلميذا لقوا 
حتفهم نتيجة غرق مركب كان يقلهم في نهر النيل ش���مال الخرطوم، وفق ما 

ذكرته وكالة "فرانس برس".
من جانبها، أفادت وكالة األنباء الس���ودانية الرس���مية ب���أن التالميذ كانوا في 

طريقهم إلى المدرسة.
وأضافت "توفي صباح األربعاء بمحلة البحيرة بوالية نهر النيل 22 تلميذا وامرأة 
في حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيس���ة بالوحدة اإلدارية بكبنة 
حيث كانوا في طريقهم إلى الم���دارس". وتابعت الوكالة "وقع الحادث نتيجة 

توقف ماكينة المركب وسط النيل مع اشتداد التيار".

مصرع 23 شخصًا غالبيتهم 
تالميذ بغرق مركب في السودان

مؤلف »منهاج المسلم«..  وفاة العالمة أبو بكر الجزائري

االستقالل/ وكاالت:
قالت منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيس���يف(، 
أمس األربع���اء، إن 66 ألف طفل يمني يموتون كل 

عام، بأمراض يمكن الوقاية منها.
جاء ذلك على لس���ان ممثلة منظمة “يونيسيف”، 
ميرتش���يل ريالنو، حس���بما نش���رت عبر حس���ابها 

الرسمي على موقع “تويتر”.

وقالت ريالنو: “يموت كل عام في اليمن، 66 ألف طفل 
دون س���ن الخامس���ة من األمراض التي يمكن الوقاية 
منها”. ولفتت إلى أن “نصف هؤالء األطفال يموتون 
أثن���اء الوالدة أو في الش���هر األول من العمر، في حين 
يموت غيرهم م���ن األمراض التي يمكن الوقاية منها 

مثل اإلسهال وااللتهاب الرئوي وسوء التغذية”.
وأضافت أن “أطفال اليمن، يستمر قتلهم في عدة 

محافظات، مشددة على ضرورة إنهاء الحرب”.
ومنذ حوالي أربعة أع���وام، تتعرض اليمن، لضربات 
عس���كرية عنيفة م���ن التحال���ف العرب���ي بقيادة 
السعودية واإلمارات، ما ادى إلى مقتل وجرح عشرات 
آالف اليمنيي���ن إلى جانب تف���ش كبير في األوبئة 
واألم���راض، فيما ب���ات ثالثة أرباع الس���كان بحاجة 

لمساعدات.

يونيسيف: 66 ألف طفل يمني يموتون 
سنويــًا بأمــراض يمكــن الوقايــة منهــا



2018الخميس    ذو الحجة         هـ   أغسطس         م    5143916

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن / عبد العزيز معين نمر عوض
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804529436( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/  بسام خليل محمد شنينو. 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)938926532( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/عائشة حسان سالم ابو غولة  . 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411967060( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ صالح حسن محمد عابدين. 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)958572646( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أن���ا المواطنة/ مريم محمد محمد الس���لطان. ع���ن فقد بطاقة 
هويتي الش���خصية التي تحمل رقم )931101414( وبطاقة هوية 
زوجي / راغب محمد عبد الله السلطان التي تحمل رقم  93110149 

فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/موسى محمد موسى صقر. 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)932372139( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة / ندى نظمي يوسف فياض  . 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411945595( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد هالل جوهر جوهر. 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
800548190  فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن وسام حسين حمدان الغلبان. 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)950603225( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

كيف توقعوا نتائج االنفصال قبل ثالثة عشر عامًا؟
االستقالل/ مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية:

بمناس���بة مرور ثالثة عش���ر عاًما على االنس���حاب أحادي 
الجانب من قطاع غزة، استعرضت القناة الثانية في تقرير 
لها مواقف األطراف اإلس���رائيلية من خطة فك االرتباط، 
في محاول���ة للمقاربة بين توقعاتهم وبين الواقع الراهن، 
ونس���تعرض أهم ما ج���اء في التقرير أدن���اه، لكن األهم 
بالنسبة لنا أن اإلعالم االحتاللي وحتى مراكز الدراسات، بما 
ف���ي ذلك النخب، ال زالت تتهرب من إجراء نقاش حقيقي 
عميق ومسؤول وصريح يتعلق باالستراتيجيات الحقيقية 
الت���ي تقود سياس���ات الحكومات المتعاقب���ة لنتنياهو، 
والتي ف���ي جوهره���ا تقوم عل���ى إنجاح اس���تراتيجية 
ش���ارون من خل���ف خطوته غير العادية بف���ك االرتباط أو 
االنسحاب أحادي الجانب من القطاع، وهو ما رفض شارون 
اإلفص���اح عنه آنذاك، واكتفى بتلخيص دفاعه عن خطته 
بتفكيك المس���توطنات - التي كان يصف الموقف منها 
كالموقف من تل أبيب )موقع نتس���اريم كموقع تل أبيب( 
- بالقول:"توصل���ت لنتيجة مفادها ب���أن هذا األمر حيوي 
إلسرائيل، هذه الخطة جيدة إلس���رائيل في أي سيناريو 
مس���تقبلي، نحن نقلل من االحتكاك اليومي ومن ضحايا 
كال الجانبين. سيتم نشر قوات الجيش مجدًدا على الحدود 

الدفاعية، خلف السياج األمني".
ش���ارون الثعلب االس���تراتيجي الماكر فّكك مستوطناته 
وخرج من القطاع وأعاد نش���ر قواته وانسحب من الشريط 
الحدودي مع مصر، الذي كان يطلق عليه "محور فيالدلفيا"، 
برغ���م معارضة خبراء األمن؛ انس���حب دون تنس���يق مع 
السلطة، التي لو نسق األمر معها في إطار مفاوضات لكان 
بإمكانه ان يحظى بمقابل كبير على المستوى السياسي 
واألمن���ي، وهو األمر الذي جعل يوئيل ماركوس )أحد كبار 

الصحفيي���ن، الذي أجرى مقابلة مع ش���ارون كانت األولى 
التي يتحدث فيها عن فك االرتباط( يقول "شددت شعري 
وسألته: لماذا تصر على إلقاء المفاتيح في الشارع؟! لماذا ال 

تفاوض السلطة عليها؟!".
وبرغم مرور أكثر من عقد على االنس���حاب أحادي الجانب، 
ف���إن نخب دولة االحتالل ال تزال تقرأ المش���هد بش���كل 
س���طحي ومج���زوء )لقد انس���حبنا ومنحناكم كل ش���يء، 
لكنكم عوًضا عن بناء س���نغافورة حّولتم القطاع إلى تورا 
بورا(، ونحن نعتقد بأنه ال زال من المبكر الحكم على نتائج 
االنفصال أحادي الجانب، حي���ث ال زالت تداعياته تعمل 

بقوة. وفيما يلي تقرير القناة الثانية:
في مثل هذا اليوم، قبل 13 عاًما، بدأت إس���رائيل بالخروج 
م���ن غزة: تم إخالء كل المس���توطنات في "غوش قطيف" 
وأربع مس���توطنات في شمال الضفة، انسحب الجيش لما 
وراء الس���ياج األمني، وانفصلنا عن القطاع بشكل رسمي؛ 
وبذلك تم تنفيذ خطة فك االرتباط التي اقترحها رئيس 
الحكومة آنذاك أريئيل ش���ارون، الذي ق���رر أنه لن يكون 
إلسرائيل أي تواجد بعد ذلك اليوم في غزة، وكذلك رسم 
ح���دودًا جديدة في الجنوب. منذ ذلك الحين وحتى اليوم، 
حدثت في القطاع عدة عمليات عس���كرية؛ ثالث عمليات 
شاملة وواسعة النطاق في غزة، التي تسيطر عليها حماس 
منذ العام 2006، باإلضافة لع���دة جوالت تصعيد. كانت 
الخطة محل خالف من بدايتها، ووّجه أعضاء الكنيس���ت 

والوزراء ادعاءات معها وضدها، فمن كان على حق؟
في ديس���مبر 2003، كشف ش���ارون ألول مرة عن الخطة، 
دون أن يجري نقاًش���ا مس���بًقا مع المنظومة األمنية، وقال 
"توصلت لنتيجة مفادها بأن هذا األمر حيوي إلسرائيل"، 
وأضاف "هذه الخطة جيدة إلس���رائيل في أي س���يناريو 

مس���تقبلي، نحن نقلل من االحتكاك اليومي وضحايا من 
كال الجانبين. سيتم نشر قوات الجيش مجدًدا على الحدود 

الدفاعية، خلف السياج األمني".

"جائزة للإرهاب"
بعد تقدي���م الخطة، وّجه أعضاء كنيس���ت م���ن اليمين 
انتق���ادات الذعة للخطوة، على الجان���ب األول من الحاجز 
يقف معس���كر ش���ارون وداعمو االنفصال، س���واء خارج 
االئت���الف أو في صف���وف أحزاب اليس���ار الذين اعتقدوا 
- مثل رئي���س الحكومة - ب���أن الخروج س���يكون إيجابًيا 
إلسرائيل وسيحّسن الوضع األمني الهش في تلك األيام. 
على الجانب اآلخر، المعارض���ون لالنفصال، في االئتالف 
وداخل "الليكود"، قدروا بأن الخروج من غزة سيشكل دعًما 

"لإلرهاب"، سيقويه، وسيؤدي لصعود حماس.
وزير الجيش آنذاك كان ش���اؤول موف���از، الذي حاول صد 
االنتقادات، وقال بأن االنفصال لن يساعد بتقوية حماس، 
بل تحدي���ًدا القوات المعتدلة داخل القط���اع. "الكثيرون 
يقول���ون بأن الوضع األمني قد يتده���ور، لقد رأيت فعلًيا 
االس���تعدادات األمنية لقواتنا في قطاع غزة، سنس���يطر 
على منطقة ما حول السياج، مستوى اإلرهاب سينخفض 

في قطاع غزة".

"كابو�س لبننة غزة"
في اليس���ار، احتضن���وا ش���ارون احتضاًنا ح���اًرا ودعموا 
الخطة، رغم أنها شملت انسحاًبا أحادّي الجانب، ما يعني 
الخروج من غزة بدون اتفاق وبدون تفاهمات مع الس���لطة 
الفلس���طينية أو مع الفصائل الفلسطينية، ال بالقطاع وال 
بالضفة. رئيس حزب "العمل" شمعون بيرس انضم أيًضا 
لالئتالف في يناير 2015 لدعم الخطوة، بعد أن اس���تقال 

وزراء حزب "شينوي".
رئيس حزب "ميرتس - ياحد" وعضو الكنيس���ت يوس���ي 
بيلي���ن، الذي دع���م الخطة، قال بع���د أن صوت لصالحها 
في الكنيس���ت بأن "القرار المهم ال���ذي تم اتخاذه اليوم 
في الحكومة سيكون قراًرا تاريخًيا فقط إن كانت الخطوة 
التالية بعده مفاوضات حول اتفاق في إطار خارطة الطرق 
قبيل حل صيغ���ة جنيف وخطة كلينت���ون". عضو حزبه 
يوس���ي ساريد بارك هو اآلخر الخطة قائال: "الوضع الراهن 
هو الدعم األق���وى لألطراف الفلس���طينية األكثر تطرًفا، 
تواجدنا في لبنان هو ما أوجد وقّوى حزب الله، تواجدنا في 

غزة والمناطق أوجد ويقّوي أيًضا حماس".
الخطة - كما ذكر - كان له���ا معارضون من اليمين أيًضا، 
وحتى من داخل حزب رئيس الحكومة. من قاد المعس���كر 
ال���ذي عارض االنفصال هو بنيامين نتنياهو، يس���رائيل 
كات���س، ليمور ليفنات ودان نافيه، نتنياهو )وزير المالية 
آنذاك( هدد بانه سيستقيل من الحكومة في حال لم يتم 
عقد استفتاء شعبي لبحث الدعم الشعبي لفك االرتباط. 
في نهاية المطاف، وعل���ى الرغم من التصريحات، صّوت 
مع الخطة وبق���ي في الحكومة، لكن قبل ذلك حذر بالقول 
"تعزيز االنس���حاب يساعد على تعزيز العناصر اإلرهابية، 
لي���س هذا فقط، كابوس لبننة قط���اع غزة؛ تحول حماس 

لمرآة لحزب الله".
أعضاء كنيس���ت آخرون من "الليك���ود" وّجهوا انتقادات 
مش���ابهة، "هذا لي���س تصويًتا ش���خصًيا، هذا تصويت 
جوه���ري ضد إعطاء حماس دول���ة كجائزة لإلرهاب" صرح 
يحيال حزان. ايهود ياتوم شدد "ال نريد حليًفا للرنتيسي 
كنصر الله، ال نريد أعالًما خضراء وصفراء بعد يوم من فك 

االرتباط على بيوت الكنيست المحترقة".

واشنطن/ االستقالل:
 أعرب����ت منظمات يهودية في العالم وخصوصا ف����ي الواليات المتحدة، عن رفضها 
قانون القومية اليهودي العنصري الذي سنته الكنيست في نهاية الشهر الماضي، 

ويعطي اليهود تفوقا على غيرهم في "إسرائيل".
وق����ال رئيس اتحاد المنظمات اليهودية في أميركا الش����مالية، جيري س����يلبرمان، 
أمس االربعاء "على حكومة إسرائيل أن تجد طريقة سريعة للتراجع عن هذا القانون 

وتغييره أو إلغائه".
وأضاف س����يلبرمان، الذي يمثل مئات المنظمات اليهودي����ة في الواليات المتحدة 
وكندا، إن هذا القانون مخّيب لآلمال، ويبعث على القلق إزاء تعامل الدولة اليهودية 

مع األقليات فيها.
وأكد أن هذا القانون س����يكون موضوع نقاش رئيس����يا في مؤتمر االتحاد الس����نوي 
الذي سيعقد في "تل أبيب" في أكتوبر المقبل، وأنه سيتم طرح مبادرات عدة لدعم 

األقليات العربية في إسرائيل.
من جهة ثانية، نشر رون الودر، رئيس المؤتمر اليهودي في العالم، مقاال، أكد فيه أن 
قانون القومية واإلجراءات الكثيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل مؤخرا في مجاالت 
عدة، تهدد باتساع الهوة بين إسرائيل والعالم اليهودي وخصوصا األجيال الشابة.

يذكر أن الودر كان قد نشر في وقت سابق مقاال حادا انتقد فيه "إسرائيل"، قبل ثالثة 
أشهر، بسبب سياسة االستيطان والتخلي عن مسيرة التسوية مع الفلسطينيين.

وق���ال إن الحكومة اإلس���رائيلية تقدم في الس���نوات األخيرة على نش���اطات 
هدامة، تجعل اليهود قلقين على مس���تقبل "إس���رائيل" وخطر انهيار القيم 
الديمقراطي���ة فيها، فإذا لم تتوقف عنها، فإن هناك خطرا كبيرا ألن تخس���ر 

يهود العالم.

الداخل المحتل/ االستقالل:
حذر مفوض شكاوى الجنود في جيش 
االحتالل "اإلسرائيلي"، يتسحاق بريك، 
من وج���ود أزمات داخ���ل الجيش، الذي 
وصفه بأنه "تنظيم متوسط المستوى"، 
مؤكدا أن "الضب���اط الميدانيين تحولوا 
إل���ى مجموعة جبن���اء" يتخوف���ون من 
تقديم ش���كاوى، وأن الضباط برتبة لواء 

"منشغلون بالمظهر وليس بالجوهر".
وج���اء ذلك في رس���الة بعثه���ا بريك، 
وّثق فيها سلسلة طويلة من محادثات 
أجراها مع عش���رات الضباط في العديد 
من الشعب واألذرع والوحدات في جيش 
االحتالل، إل���ى كبار الضباط في الجيش 
وأعضاء لجن���ة الخارجية واألمن التابعة 
للكنيست، حس���بما ذكر موقع صحيفة 

"هآرتس" االلكتروني أمس األربعاء.
الجي���ش  العس���كريون  ووص���ف 
"اإلس���رائيلي" بأن���ه "تنظيم متوس���ط 
المس���توى ويعاني من ت���آكل إثر أعباء 
أثقل مم���ا ينبغي تفرضه���ا مهمات، 
وعدم التفات القيادة العليا للمش���اكل، 
ووجود أزمة معنوية شديدة بين الضباط 

الش���بان، الذين ل���م يع���ودوا معنيين 
بااللت���زام بالتوقيع على فت���رة جديدة 
للخدم���ة الدائم���ة بس���بب الوضع في 

الوحدات العسكرية". 
وبحسب بريك، فإن "أزمة القوى البشرية 
تم���س بجهوزية الجيش اإلس���رائيلي 
للح���رب"، واقتب���س من أق���وال ضباط 
ميدانيين يحذرون من أن "قيادة الجيش 

تسوق مظهرا كاذبا لجهوزية أعلى مما 
هي في الواقع".

وح���ذر بريك م���ن الخطة العس���كرية 
المتعددة الس���نوات، المعروفة باس���م 
"غدعون"، التي تنص على تسريح ضباط 
من الخدمة الدائمة، في س���ن 28 عاما أو 
35 عاما أو 42 عاما، مش���يرا إلى أن حجم 
هذه األزمة س���يتضح بعد عدة سنوات. 

وكتب أن "اختيار الجيش سيستند إلى 
تسويات والخدمة في الجيش ستتحول 

إلى خدمة ضباط متوسطي المستوى".
وقال بريك في رسالة إن تقليص 4000 
وظيفة ف���ي الخدم���ة الدائم���ة، ونقل 
وظائ���ف م���ن ذراع البرية إل���ى وحدات 
والتكنولوجيا،  والس���ايبر  االستخبارات 
تس���بب "بتراج���ع كبي���ر ف���ي صفوف 
العسكريين، تمثل بالسطحية والضحالة 
في تنفيذ المهمات، وحتى بعدم تنفيذ 

مهمات. 
وفي م���وازاة ذلك، يوجد تراجع كبير في 
حافزية الخدمة العس���كرية، تظهر في 
وحدات عديدة وبينها الوحدات القتالية 
البرية ووح���دات التكنولوجيا والتصنت 
واالس���تخبارات والطب واللوجيس���تية 

وغيرها".
 وبين أسباب تزايد ثقل األعباء، تقصير 
مدة الخدمة النظامية من 36 شهرا إلى 
32 شهرا. وأضاف أن كل هذه التغيرات 
"أدت إلى تدهور خطير في قدرة الجيش 
اإلسرائيلي على تنفيذ مهماته ولذلك 

تضررت جهوزيته للحرب".

يهود الواليات المتحدة قلقون 
من قانون القومية وتأثيراته

»الضباط الميدانيون تحولوا إلى مجموعة جبناء«
"هآرتس": أزمات عديدة تمس بجهوزية الجيش "اإلسرائيلي" للحرب
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االستقالل/ وكاالت:
ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن الرئيس 
التنفيذي لقسم الهواتف المحمولة في شركة 
“سامس���ونج” الجن���وب كورية، ق���د صّرح بأن 

شركته ستطلق هاتفًا قاباًل للطي.
وبحس���ب الصحيفة، فإن ش���ركة سامس���ونج 
ستطلق اسم “جاالكسي إكس” على هاتفها 
الجديد، والذي س���يصحبه مجموعة كبيرة من 

المميزات واالبتكارات التكنولوجية الجديدة.
الرئيس التنفيذي لقس���م الهواتف المحمولة 
في ش���ركة “سامس���ونج” دي جي ك���وه، قال 
خالل اإلعالن عن هاتف “جاالكس���ي نوت، أن 

“سامسونج كانت تركز على تطوير االبتكارات 
التي س���وف تحظى بقبول وإعج���اب من قبل 
القابل  بالهاتف  المس���تهلكين، فيما يتعلق 

للطي”.
في حين، صّرحت الشركة أنها لن تطرح الجهاز 
إال عندما تكون جاهزة، مما جعلها تؤجل طرحه 

مرة أخرى إلى عام 2019.
يذكر أن سامس���ونج قد طرحت في عام 2016 
فكرة إطالق هاتف ذك���ي يمكن طيه، وعملت 
الش���ركة منذ ذل���ك الحين عل���ى تطوير هذا 
النموذج، مع األخذ بعين االعتبار إمكانية طرحه 

تجاريًا.

»سامسونــغ« ستطلــق
 الهواتف القابلة للطي قريبًا

االستقالل/ وكاالت:
ُيعد الموز من أكثر الفواكه شعبية في جميع 

أنحاء العالم، ويق����دم فوائد غذائية كبيرة 
للجس����م، فهو غني بالبوتاسيوم والعديد 
من أن����واع المع����ادن والفيتامينات التي 

يحتاجها الجسم.
وفيما يلي، مجموعة من الفوائد التي يمكن 

أن يحصل عليها جسمك، في حال المداومة 
على تناول الموز بشكل يومي:

1- ضبط ضغط الدم
ارتف����اع ضغط الدم هو قاتل صامت. يمك����ن أن يؤدي إلى 

أمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي وأمراض الدماغ.
ولخفض ضغط الدم ينصح بتناول المزيد من البوتاس����يوم. وفي الواقع، 
الموز غني بالبوتاسيوم. ويمكن لموزة متوسطة الحجم أن تقدم للجسم 
حوال����ي 12 في المائة من حاجته اليومية من البوتاس����يوم، كما أن كلية 

هارف����ارد للصحة العامة توص����ي بتناول األطعمة الغنية بالبوتاس����يوم 
لخفض ضغط الدم.

2- التحكم بالشهية
الموز غن����ي باأللياف وتحت����وي موزة 
متوسطة الحجم على ما يصل إلى 12 
في المائة من حاجة الجس����م اليومية 

من األلياف
الحمي����ة الغنية باأللياف له����ا فوائد عديدة، 
مس����تويات  خف����ض  عل����ى  تس����اعد  فه����ي 
الكوليسترول، وضبط حركات األمعاء، والتحكم في 
نسبة السكر في الدم، وتساعد في تحقيق وزن صحي. وعالوة 
عل����ى ذلك، تبطئ األلي����اف عملية الهضم. ونتيجة لذلك، تش����عر أكثر 

بالشبع بعد تناول الطعام.
3- الوقاية من السرطان

واحدة من فوائد الموز المذهلة األخرى هي قدرته على الوقاية من بعض 

أنواع السرطان. وأظهرت األبحاث )التي أجراها المعهد األمريكي ألبحاث 
السرطان( أن األلياف الغذائية الموجودة في الموز تقلل من خطر اإلصابة 
بسرطان القولون. باإلضافة إلى ذلك، يقلل فيتامين سي من خطر اإلصابة 
بس����رطان المريء. ويحت����وي الموز على حوالي 17 ف����ي المائة من القيمة 

اليومية التي يحتاجها الجسم من هذا الفيتامين.
4- شراب بديل للرياضيين

اس����تنتجت األبحاث التي أجرتها جامعة والية اآلب����االش أن تناول الموز 
قب����ل أو أثناء ممارس����ة التمارين الرياضية يس����اعد على تعزي����ز األداء، 
فالكربوهي����درات المتوفرة في الموز يمكن تحويلها بس����رعة إلى طاقة. 

عالوة على ذلك ، يمكن للبوتاسيوم أن يساعد على منع الجفاف.
5- تعزيز قوة العظام

البوتاس����يوم يجعل الموز خيارا رائعا ألولئك الذين يتطلعون لبناء عظام 
أقوى. وتش����ير الدراس����ات إلى أن األطعمة الغنية بالبوتاسيوم يمكن أن 
تقلل بش����كل كبير من فقدان العظام. عالوة على ذلك، يمكن أن يساعد 

الموز على منع ترقق العظام.

تنــاول المــوز يوميــًا مــن أجــل هــذه الفوائــد!

غزة/ االستقالل:
أعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 ios عن إطالق تطبيق "بنكي اون الين" على نظام
الخاص بالهواتف و األجهزة الذكية، موضحة أن 
التطبيق يأتي في إطار سعي الوزارة الستغالل 
التقدم في مجال برمجة الهواتف الذكية وزيادة 
انتشار استخدام الهواتف الذكية في فلسطين

وذكرت الوزارة أن إطالق التطبيق يأتي استمرارًا 
للجهود المبذولة في تطوير أنظمة تعمل على 

األجهزة الذكية تخدم كافة شرائح المجتمع،
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها أمس األربعاء، إن 
التطبيق يأتي في إطار تحقيق رؤية وتوجهات 
الوزارة للوصول إل���ى بنك إلكتروني يقدم كافة 
الخدمات البنكية بش���كل مميز وس���ريع، حيث 
توفر النس���خة الجديدة للمستفيدين مجموعة 

من الخدمات االلكترونية.
وذك���ر البي���ان انه يمكن للمس���تفيد من خالل 
تطبيق "بنك���ي أون الين" الوصول إلى مجموعة 
من الخدمات االس���تعالمية الخاص���ة به منها 

)خدمة االطالع على كشف الحساب – االستعالم 
عن الدفعات المالية- تقرير بالشيكات الصادرة(.

وقالت ال���وزارة إن التطبي���ق يتيح مجموعة من 
الخدمات التفاعلية للمس���تفيد منها )إمكانية 
تحويل رصيد من حسابه إلى حساب أخر، إلغاء 
وتفعي���ل خدمة تنبيهات الرس���ائل القصيرة- 

تغير التوقيع المعتمد الخاص به(.
و أوضح���ت ال���وزارة انه يمكن للمس���تخدمين 
االس���تفادة م���ن التطبي���ق من خ���الل الدخول 
باس���تخدام نظ���ام الدخ���ول الموح���د الخاص 
به ، وضم���ن إج���راءات تراعي ضمان الس���رية 

والخصوصية للمستفيدين.
و باإلمكان االس���تفادة م���ن التطبيق من خالل 
 ios تنصيبه على األجهزة الذكية العاملة بنظام

. apple من المتجر االلكتروني الخاص بشركة
لمزيد من المعلومات ح���ول التطبيق يمكنكم 
زي���ارة زاوية تطبيقات الهات���ف المحمول على 
http://www.mtit. اإللكترون���ي  الوزارة  موقع 

gov.ps

االستقالل/ وكاالت:
أف���ادت دراس���ة طبية جدي���دة أجراها 
برمنغه���ام  جامع���ة  ف���ي  باحث���ون 
البريطاني���ة، ان الس���جائر اإللكترونية 
يمكنها تدمي���ر بعض الخاليا الحيوية 
في الجهاز المناع���ي، وإلحاق ضرر أكبر 

مما كان ُيعتقد سابقا.
وتوصل الباحثون إلى أن دخان السيجارة 
اإللكترونية يس���بب ض���ررا كبيرا على 
خاليا مناعية مهمة في الرئتين ويزيد 
من االلتهابات، خالفا للرأي السائد على 
نطاق واس���ع بأن السيجارة اإللكترونية 

آمنة.
وتوصل الباحثون إلى أن دخان السيجارة 
اإللكترونية يس���بب التهاب���ا، ويعيق 
عمل الخالي���ا الغباري���ة الموجودة في 
الحويصالت الرئوية، وهي الخاليا التي 
تزيل جزيئات األتربة الضارة، والبكتيريا 

والمواد المثيرة للحساسية.

»االتصاالت«: تطبيق »بنكي أون الين« 
»ios« على األجهزة الذكية العاملة بنظام

احذر.. السجائر اإللكترونية 

تدمر الخاليا المناعية! االستقالل/ وكاالت:
في س����ن المراهقة الحرجة، يسعى المراهق للتفوق 
على نفسه، وربما يجلب تسرعه، المشاكل عليه وعلى 
العائلة، إلثبات وجوده، بشكل مزعج، وهنا على األبوين 
محاولة توجيهه، لصرف طاقاته في الهوايات، التي 
تمثل منفذًا ل����كل باب، قد تتس����اءلين كيف لنا انا 

وابني المراهق أن ننمي الطاقة االيجابية لديه؟
1. في الرسم يعبر المراهق عن رغباته، التي ال يمكن 

التعبير عنها بواسطة الكالم واللغة.
 وبهذا يمكن اكتش����اف شخصيته من خالل تحليل 

رسوماته .
2. ح����ركات الصعود التي يقوم به����ا المراهق أثناء 
تسلقه، ُتحفز بالضرورة مجرى الدم في الجسم، وهذا 
ما ُيحسن صحة جسمه ويقوي عضالته، كذلك يحفزه 

على النجاح، والوصول إلى درجات مرضية أكثر.
3. تصليح األشياء في المنزل، هواية تجعل المراهق 
متعاونًا مع غيره، كم����ا أنه يصبح هادئًا ودقيقًا بكل 
تفاصي����ل حياته، حتى في ردة فعله، وهذا ما يعلمه 

الحكمة.
4. عدا عن أن هذه الهواية، تساعد على بناء العضالت، 
فهي تحارب االكتئاب، وتفرز هرمون السعادة وتفتح 

الشهية، وتعمل على رشاقة الجسم، كما أنها تعمل 
على حماية الجس����م من األمراض المزمنة مثل القلب 

والسكر والضغط.
5. الموسيقا تقوي القلب، وتزيد القدرات المعرفية، 

وتسيطر على زيادة الوزن وتخفف األلم.
6. من فوائد الصيف تعلم المهارات والصبر، وتحقيق 
الرضا عن الذات، إضاف����ة لقضاء وقت ممتع، بداًل من 

التسكع مع رفاق السوء.
7. من فوائد التزحلق، تعزيز التوازن، وتقوية العظام 
والمفاص����ل، وإنتاج فيتامين "د" إضافة إلى ش����عور 

المراهق بالسعادة.
8 الرس����م على الجدران يس����لط الض����وء على قضية 
معينة، س����واء كانت اجتماعية أو إنس����انية أو حتى 
بيئية، فيعزز في المراهق حب االنتماء والتفكير في 

قضايا عامة.
9. من فوائد تربية وركوب الخيل، أنها تعلم المراهق 
كيفية التحكم بجسمه، وتقوي التركيز لديه، وتمنع 

تقلصات العضالت.
10. صناعة الفخار، تعلم����ه الصبر والدقة في حياته 
ومواعيده، إضافة لحب التراث، والعودة إلى طيبة زمن 

األجداد ونقائه.

أنا وابني المراهق وطاقته اإليجابية.. كيف أتعامل؟
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االستقالل/ وكاالت: 
رونالدو مهاج���م  كريس���تيانو  قرر الالع���ب 
ونجم نادي يوفنت���وس اإليطالي معاداة ناديه 
الس���ابق ري���ال مدري���د األس���باني والوق���وف 
ف���ي طريقه لتحقي���ق أحد أحالم���ه خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية الحالية.
صحيف���ة "توتو س���بورت" اإليطالي���ة تقول إن 
المهاجم الدولي البرتغالي نصح إدارة الس���يدة 
العجوز برف���ض فكرة انتق���ال الالعب ميراليم 
بيانيتش العب خط وس���ط الفريق إلى النادي 

الملكي في الفترة األخيرة.
وذك���رت الصحفية التي يتواج���د مقرها في تورينو 
أن يوفنتوس قام بالفع���ل برفض عرض قيمته 60 
مليون يورو من نادي العاصمة األس���بانية مدريد من 
أجل التعاقد مع الالعب الدولي البوسني هذا الصيف 
لتعوي���ض رحيل الكرواتي ماتيو كوفاس���يتش عن 
الفريق. ف���ي حين ألمح���ت "توتو س���بورت" إلى أن 
فلورنتينو بيريز اعتمد على أن العالقات مع يوفنتوس 
جيدة وق���رر تقديم عرض ضعي���ف، خاصة في ظل 
التس���هيالت الت���ي قدمها لليوفي م���ن أجل الظفر 
بخدم���ات رونالدو. وعلى النقي���ض رفض يوفنتوس 
بقوة فكرة رحيل العب خط الوسط صاحب ال�28 عاًما 
بناء على مطالب المهاجم صاح���ب ال�33 عاًما والذي 
يريد من النادي الحف���اظ على جميع نجومه من أجل 

المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

مدريد/ االستقالل: 
قرر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد األسباني التحرك بقوة من أجل توجيه 
ضربة قوية للغاية لغريمه األزلي وعدوه التاريخي نادي برش���لونة األسباني خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية الحالية.
الرئيس المدريدي ينوي التحرك بقوة للتعاق���د مع الالعب أدريان رابيو العب خط 
وسط ونجم نادي باريس س���ان جيرمان الفرنسي، والذي ارتبط بقوة باالنتقال إلى 

ملعب كامب نو في الفترة األخيرة.
ويرغب بيريز في تعويض رحيل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش إلى نادي تشيلسي 
اإلنجليزي هذا الصيف، وارتبط مس���بًقا أيًض���ا بالتعاقد مع الثنائي تياغو ألكانتارا 
وميرالي���م بيانيتش، لك���ن المطالب المادي���ة المرتفعة لكل من باي���رن ميونيخ 

ويوفنتوس حالت دون التعاقد مع أي منهما.

لذلك قرر بيريز استغالل عالقته الجيدة بناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي من 
أجل الظفر بخدمات الالعب الدولي الفرنسي الشاب والذي ينتهي عقده مع الفريق 
في صيف عام 2019، وذلك لتوجيه ضربة قوية للنادي الكاتالوني الذي يرغب بقوة 

أيًضا في الظفر بخدمات الالعب.
وينوي باريس س���ان جيرمان اس���تغالل رغبة كب���ار أوروبا في بي���ع رابيو من أجل 
االستفادة بأفضل طريقة ممكنة من رحيله عن ملعب حديقة األمراء، حيث قد تصل 
قيمته إلى 40 مليون يورو، وهو رقم مناسب لريال مدريد في ظل األسعار المرتفعة 

عبين حالًيا، وفي ظل اإلمكانيات الرائعة التي يمتلكها الالعب الشاب. لالاَّ
ُيذكر أن توماس توخيل مدرب باريس قد تحدث مؤخًرا عن مس���تقبل رابيو قائاًل " 
لست متأكًدا من أنه سيبقى، كل شيء يعتمد عليه. أريده أن يبقى، إنه العب يتمتع 

بالكثير من التدريب هنا، وهذا مهم بالنسبة لي ".

برييز يح�شر لتوجيه �شربة قوية لرب�شلونة

بيكاسي رجينسي/ االستقالل: 
حقق المنتخ���ب األولمبي الوطني الفلس���طيني فوًزا مهًما على 
نظيره اإلندونيس���ي "صاح���ب األرض" بهدفي���ن لواحد، ضمن 
منافس���ات الجولة الثالث���ة من المجموعة األولى ل���دورة األلعاب 
اآلس���يوية، بملعب "باتري���وت كاندراباجا" في مدينة بيكاس���ي 
رجينس���ي. حظي اللقاء بحضور جماهيري كبي���ر من الجماهير 
اإلندونيس���ية التي رفعت األعالم الفلس���طينية, على الرغم من 

مواجهة منتخب بالدها
وقّدم "األولمبي" عرضًا قويًا على مدار شوطي اللقاء، ونجح بالخروج 

فائزًا بالنقاط الثالث التي وضعته على أعتاب الدور الثاني.

وس���جل هدفي الوطني ع���دي الدباغ في الدقيق���ة 16، ومحمد 
درويش بالدقيقة 51، بينما أحرز هدف إندونيسيا أرفان جايا في 
الدقيقة 23، علمًا أن المباراة ش���هدت إه���دار ركلة جزاء للوطني 
نفذه���ا محمد درويش بالدقيقة 15، قب���ل أن يكملها الدباغ في 
الش���باك. ورفع "األولمبي" رصيده إل���ى 7 نقاط من 3 مباريات في 
صدارة المجموعة، وبقي رصيد إندونيس���يا 3 نقاط من مباراتين 

بالمركز الثالث.
وتبقى للمنتخب "األولمبي" مباراة واحدة في المس���ابقة لتحديد 
مصي���ره بالوصول لدور ال� 16، س���تجمعه مع هون���ج كونج يوم 

الجمعة المقبل.

رونالدو يقف يف 
وجه �أحالم ريال 
مدريد �ل�شيفية

فحجان: �لدوري �لقادم 
�شعب ون�شعى لتحقيق 

�ملفاجاأة بالكاأ�س  
غزة / عبدالله نصيف :

أكد محمود فحجان العب فريق خدمات خانيونس الصاعد حديثا 
لل���دوري الممتاز الغ���زي ، أن البقاء مع الكبار ف���ي الدوري الغزي 
وتحس���ين موقف الفريق هو الهدف األول الذي يس���عى إليه 
الفريق ، مشيرًا إلى أن الدوري الممتاز صعب ومعقد ، و يختلف 
عن دوري الدرجة األولى. و أكد فحجان ل�«االس���تقالل« أن مجلس 
اإلدارة عم���ل عل���ى تعزيز صفوف الفري���ق و التعاقد مع المدير 
الفني حميدان بربخ  و توفير كل ما يلزم للمنافسة على البقاء بين 

الكبار و أن يكون هذا الموسم لثبيت أقدامنا بالدوري الممتاز .
وأضاف » لن نخدع الجماهير ونتحدث أننا سننافس على اللقب 
، أو مراكز متقدمة ، فقط هدفنا في الموسم الجديد بعد الصعود 
هو تأمي���ن مركز  للبقاء وس���ط الكبار في ال���دوري، مع تحقيق 
المفاجأة بالكأس« الفتا الى أن الفريق يمتلك قوامًا شابًا والعبين 

ناشئين وما زال الوقت مبكًرا  للحديث عن المنافسة.
و عن قرعة الدوري قال: » دوري صعب ، ال توجد لقاءات س���هلة، 
فجميعها لقاءات تتنافس فيها الفرق على حصد النقاط كاملة 
، فالفري���ق الذي يلعب بقتال و عزيمة داخل الملعب س���يحصد 

النقاط الثالث .
و يعتب���ر فحجان من أفض���ل الالعبين بقطاع غ���زة ، و قدمت له 
عروض من األمعري و الظاهرية وهالل القدس والبيرة لالحتراف 
ب���دوري المحترفين بالضفة الغربي���ة ، إال أن االحتالل كان عائقًا 

كبيرًا في عدم اصدار تصريح الدخول .

�ملنتخب �لأوملبي على �أعتاب
 دور �لـ 16 يف �لألعاب �لآ�شيوية

"�لزعيم"  يخطف "هالل غزة" 
غزة / عبدالله نصيف: 

حقق ش���باب رفح ف���وزا غاليا على هالل غ���زة بهدفين 
لهدف، فيم���ا انتهى دربي خانيونس بفوز االتحاد على 
جاره الش���باب به���دف دون رد ، ضمن لق���اءات بطولة 

الشهيدة بيان أبو خماش التنشيطية .
وتفوق شباب رفح على نظيره هالل غزة ، بهدفين مقابل 
هدف واحد، ضمن منافس���ات الجولة الثانية للمجموعة 

الثانية للبطولة التنشيطية .
و به���ذا الفوز حصد األزرق 3 نقاط من مب���اراة واحدة ، و 

تجمد رصيد الهالل عند 3 نقاط من لقاءين .
سجل للزعيم محمد أبو دان من ضربة جزاء ومحمد النمس 
. و في المجموعة األولى حقق اتحاد خانيونس فوزًا غاليًا 
على جاره شباب خانيونس بنتيجة )1-0(  ، وسجل هدف 

اتحاد خانيونس الوحيد الالعب محمد الريخاوي.
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غزة/ االستقالل: 
فازت الجامعة اإلس���المية بغزة بتمويل من المفوضية األوروبية عبر برنامج 
اراسموس بلس بأربعة مشاريع تبادل دولي بالشراكة مع ست جامعات أوروبية 
عريقة في البرتغال، فنلندا وتركيا، وهي: جامعة تامبيري في فنلندا، جامعة 
الشرق األوسط التقنية في تركيا، وجامعة مينهو في البرتغال باإلضافة الى 

مشروع JAMIES  وهو ائتالف مكون من خمس جامعات برتغالية.
وتهدف مش����اريع التبادل الدولي على مس����توى الجامعة إلى زيادة قدرات 
الجامعة وأبعادها وعالقاتها الدولية وزيادة ظهور الجامعة على المستوى 
المحل����ي والعالمي م����ن خالل التب����ادل الدولي لطلبة أو لطاق����م الجامعات 

الشريكة.
أما على مس����توى األفراد المشاركين، فإن هذه المشاريع تهدف إلى تطوير 
قدرات ومهارات المشاركين، ودعم التطوير المهني لهم باإلضافة إلى زيادة 
فهمهم للثقافات األخرى وتحسين مهاراتهم اللغوية والتعرف على طرق 

العمل الجديدة.
وتتمحور أنشطة هذه المشاريع حول التبادل الدولي لطلبة الجامعة للدراسة 
في إحدى الجامعات الش���ريكة لمدة تتراوح من فصل دراس���ي إلى فصلين 
دراس���يين، أو تبادل لطاقم الجامعة، إما من أج���ل التدريس أو التدريب في 

إحدى الجامعات الشريكة لمدة تتراوح من أسبوع إلى شهرين.        
ومن الجدير بالذكر أن الجامعة اإلس���المية اش���تركت بما يزيد عن عشرين 
مشروع تبادل دولي من الفترة 2015-2018م، ووفرت ما يزيد عن مئة فرصة 

تبادل لطلبة وطاقم الجامعة.

الجامعة اإلسالمية تفوز 
بأربعة مشاريع تبادل دولي

 األجهزة األمنية برام الله تعترض 
مسيرة رافضة للعقوبات على غزة 

محكمة االحتالل 
تمدد اعتقال 

الصحفي الريماوي 
لألحد المقبل

نادي األسير: األسير معتصم رداد يواجه أوضاعًا صحية خطيرة

االحتالل يقرر إغالق ملف التحقيق بمجزرة »الجمعة السوداء« برفح 

وفد حماس يجري لقاءات مع 
قادة الفصائل في القاهرة

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س الأعلى للق�ساء 
حممكة �سلح �سمال غزة 

إعالن بيع بالمزاد العلني  
نعلن للعموم انه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة صلح شمال 
غزة س���يارة من نوع فلوكس واجن مودي���ل 2003 لون )فضي وتحمل 
لوحة ارق���ام ) 3689822( والمحجوزة على ذمة القضية التنفيذية رقم 
)2018/4818( والمتكون���ة فيما بين طالب التنفيذ /نضال صالح احمد 

صالح والمنفذ ضده / ابراهيم محمد ساكب البلبيسي 
وذلك يوم الثالثاء 2018/9/11 الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا في 

دائرة تنفيذ محكمة صلح شمال غزة 
فعلى من يرغب بالدخول في المزايدة الحضور لدائرة التنفيذ وتسجيل 
اس���مه بعد دفع تأمين دخول المزاد )10%( من قيمة تثمين السيارة 
المحج���وزة ) قيمة التأمي���ن 630 دوالرًا امريكيًا للتاج���ر ( و 650 دوالرًا 
امريكيًا للمواطن مستردة مع العلم بان رسوم الداللة واالنتقال على من 

ترسو عليه المزايدة 
على ذمة القضية التنفيذية رقم )2018/4818( 

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح �سمال غزة 
ا. ح�سن �سر�سور.

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء 
حمكمة �سلح �سمال غزة 

إعالن بيع بالمزاد العلني  
نعلن للعموم انه معروض للبيع م���ن قبل دائرة التنفيذ محكمة صلح 
ش���مال غزة س���يارة من نوع كايا موديل 2008 لون )س���كني  وتحمل 
لوحة أرق���ام )3074125( والمحجوزة على ذمة القضية التنفيذية رقم 
)2018/2278 ( والمتكون���ة فيم���ا بين طالب التنفي���ذ /محمد فتحي 

حسين خضر والمنفذ ضده /اكرم حسن احمد خضر 
وذلك يوم الثالثاء 2018/9/11 في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا 

في دائرة تنفيذ محكمة صلح شمال غزة 
فعلى من يرغب بالدخول في المزايدة الحضور لدائرة التنفيذ وتسجيل 
اسمه بعد دفع تامين المزاد 10% من قيمة تثمين السيارة المحجوزة ) 
قيمة التامين 480 دوالرًا امريكيًا للتاجر ( و 500 دوالر امريكي للمواطن 
مس���تردة مع العلم بان رس���وم الداللة واالنتقال على من ترس���و عليه 

المزايدة 
على ذمة القضية التنفيذية رقم )2018/2278 (

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح �سمال غزة 
ا. ح�سن �سر�سور 

رام الله/ االستقالل: 
اعترض����ت األجهزة األمنية ف����ي رام الله 
وسط الضفة الغربية المحتلة مساء أمس 
األربعاء مس����يرة حاش����دة وسط المدينة، 
رفًضا الستمرار السلطة بفرض العقوبات 
على قطاع غزة، وقطع رواتب أسرى القطاع.

وخرج مئات المش����اركين بدعوة من حملة 
احتش����دوا  حيث  العقوب����ات"،  "ارفع����وا 
على دوار المنارة، وانطلقوا بمس����يرة في 
شارع اإلرس����ال المؤدي إلى مقر الرئاسة 
األجهزة  اعترض����ت  حيث  "المقاطع����ة"، 

األمنية المسيرة ومنعتها من التقدم.
وهاجم المشاركون السلطة  الستمرارهما 
بفرض العقوبات عل����ى غزة، وقطع رواتب 
األس����رى من القط����اع وسياس����ة  التفرد 
بالق����رارات في الس����احة الفلس����طينية، 
مطالبي����ن بالوحدة الوطني����ة بين جميع 

الفصائل.
ق����رارات  بتطبيق  المش����اركون  وطال����ب 
المجلس الوطن����ي ورفع العقوبات بصورة 
فورية ع����ن القطاع، منتقدين "سياس����ة 

التجوي����ع التي تنتهجها الس����لطة تجاه 
أهالي القطاع، وقطع الكهرباء وحرمانهم 

من العالج".
وهتفوا بعبارات "يس����قط يس����قط حكم 
العس����كر .. اسمع اسمع يا عباس غزة حرة 

ما بتنداس".
ورفع المش����اركون صور األسرى والفتات 
تطال����ب الس����لطة برفع العقوب����ات وفك 

الحصار عن غزة.
وف����رض رئيس  الس����لطة محمود عباس 
جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 
بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة 
اإلدارية التي ش����كلتها في غزة، ش����ملت 
خصم نحو 30% م����ن الرواتب، وتقليص 
إمداد الكهرباء والتحويالت الطبية، وإحالة 

أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.
وكان����ت األجهزة األمنية قمع����ت بالقوة 
تظاهرة خرج����ت للمطالبة برفع العقوبات 
عن غزة وسط مدينة رام الله في 13 يونيو 
الماض����ي، واعتقلت 56 مش����ارًكا، ما أثار 

تنديًدا واسعا.

رام الله/ االستقالل: 
قال نادي األس���ير، امس  األربعاء، إن األس���ير معتصم 
رداد يواجه أوضاع���ا صحية خطيرة، وصعبة، وتتفاقم 
منذ سنوات، بالمقابل فإن س���لطات االحتالل تواصل 
احتج���ازه في ظروف حياتية صعبة داخل معتقالتها، 
عالوة على المئات من األس���رى المرضى الذين يعانون 
م���ن أمراض مزمن���ة مختلفة تحت���اج لمتابعة صحية 

حثيثة. وبين نادي األسير، في بيان، أن األسير رداد )34 
عاما( وهو من بلدة صيدا في طولكرم مصاب بمرض مزمن 
باألمعاء يتس����بب بنزيف دائم، وارتفاع في ضغط الدم 
ودقات القلب، وصعوبة بالتنفس، ومش����اكل باألعصاب 

والعظام، وضعف بالدم.
وبين األسير رداد للمحامي إثر زيارته في معتقل "عيادة 
الرملة" أنه من المفترض أن تقعد له "جلس����ة الثلث" في 

تاريخ 30 تشرين األول/ أكتوبر 2018 وهي جلسة ُتعقد 
لألس����ير بعد مرور ثلثي مدة االعتقال للمطالبة باإلفراج 

عنه.
وأوضح أن رداد محكوم بالس����جن لم����دة 20 عاما، أمضى 
منها 12 عام����ا، ويعتبر من أصعب الحاالت المرضية في 

معتقل "عيادة الرملة".
ُيشار إلى أن 19 أسيرا يقبعون في معتقل "عيادة الرملة".

رام الله/ االستقالل: 
قال محامي نادي األس���ير الفلس���طيني: إن المحكمة 
العسكرية التابعة لالحتالل في "عوفر" مددت اعتقال 
األسير الصحفي عالء الريماوي حتى يوم األحد المقبل 

19 من آب/ أغسطس الجاري.
وذكر محامي نادي األسير أن قرار التمديد جاء بعد قرار 

سابق للمحكمة بتمديد اعتقاله لمدة سبعة أيام.
ُيش���ار إلى أن س���لطات االحت���الل اعتقل���ت الريماوي 
ف���ي تاريخ 30 تم���وز/ يوليو 2018 وثالث���ة آخرين من 
الصحفيين أفرجت عنهم الحقًا، باإلضافة إلى صحفي 

خامس اعتقل الحقًا.
وتأتي هذه االعتقاالت ضمن حملة اعتقاالت واس���عة 
طال���ت نحو تس���عة صحفيين خالل ش���هر تموز وآب، 
آخرهم الصحفي عل���ي دار علي الذي اعتقل فجر أمس 

من محافظة رام الله.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
العس���كري اإلسرائيلي،  العام  المدعي  قرر 
الجنرال ش���ارون أفيك، مساء امس األربعاء، 
عدم فتح تحقيق جنائي في مجزرة "الجمعة 
الس���وداء" الت���ي ارتكبها جي���ش االحتالل 
اإلس���رائيلي بمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، 
مطلع أغسطس/ آب 2014، خالل الحرب على 

القطاع.
ونقلت صحيفة "يديع���وت أحرونوت" عبر 
موقعه���ا اإللكتروني، عن الجن���رال أفيك، 
قوله إنه: "اس���تناًدا لشهادات الجنود تبين 

أنهم تصرفوا وفق القانون في محاولة لمنع 
اختطاف الضابط هدار غولدن".

وادعى الضباط، الذين أدلوا بش���هاداتهم، 
أنهم هاجموا "أهداًفا عس���كرية ومسلحين 
فلسطينيين"، كما زعموا أن ما جرى "لم يكن 
بهدف االنتق���ام بقدر ما ه���و العمل لمنع 

اختطاف غولدن حًيا"
ووقع���ت "مجزرة رف���ح" في 1 أغس���طس/

آب 2014، عندم���ا ش���ن جي���ش االحتالل 
اإلسرائيلي قصًفا عنيًفا بالطائرات واآلليات 
المدفعية والبوارج البحرية على مدينة رفح، 

رغم دخ���ول تهدئة إنس���انية مؤقتة حيز 
التنفيذ، آنذاك، ما أسفر عن استشهاد نحو 

150 فلسطينًيا وإصابة آالف آخرين.
وزعم جي���ش االحتالل، آن���ذاك، أن هجومه 
كان عقب أس���ر مقاتلين من حركة "حماس" 
للجن���دي ه���دار غول���دن أو جثت���ه، وهو ما 
ردت عليه كتائب القس���ام، الذراع المسلح 
للحرك���ة، آن���ذاك، بالق���ول إنه���ا "ال تملك 
معلومات ح���ول األمر، وأنها فقدت االتصال 
بمجموعة م���ن المقاومين، خالل تصديهم 
لق���وات إس���رائيلية توغلت ف���ي رفح، بعد 

دخول التهدئة". إال أن الكتائب أعلنت، في 
أبريل/نيس���ان 2016، ألول م���رة، عن وجود 
4 جن���ود إس���رائيليين أس���رى لديها، دون 
أن تكش���ف عن حالته���م الصحية وال عن 
هويتهم، باس���تثناء الجندي آرون شاؤول، 
الذي أعل���ن المتحدث باس���م الكتائب، أبو 
عبيدة، في 20 يوليو/تموز 2014، عن أسره، 
خالل تصدي مقاتلي "القس���ام" لتوغل بري 
للجيش االسرائيلي، في حي التفاح، شرقي 
مدينة غزة. ووفق بيان سابق لمنظمة العفو 
الدولية )أمنستي(، فإن الهجوم اإلسرائيلي 

العنيف على مدينة رفح أس���فر عن عشرات 
القتل���ى وآالف المصابين الفلس���طينيين، 
إضافة لتدمير أو إلحاق أضرار بمئات المباني 

والهياكل المدنية الفلسطينية.
وف���ي 7 يوليو/ تم���وز 2014، تعرض قطاع 
غ���زة على م���دار 51 يوًما لهجوم عس���كري 
إس���رائيلي ج���وي وب���ري وبح���ري أدى إلى 
استش���هاد أكثر من 2000 فلسطيني من 
بينهم 578 طفاًل، و489 امرأة، و102 مسن، 
بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما ُجرح 

11 ألًفا آخرين.

غزة/ االستقالل: 
أجرى وفد حركة حماس برئاس���ة نائب رئيس المكتب السياس���ي صالح 
العاروري صباح امس األربعاء سلس���لة لقاءات مع ق���ادة القوى والفصائل 
الفلس���طينية التي تصل تباعًا للعاصمة المصرية القاهرة، لبلورة موقف 

فلسطيني موحد.
 وقالت "حم���اس" في بيان لها ام���س األربعاء إن اللق���اءات تناولت ثالث 
قضاي���ا، هي: األوضاع الحياتية في قطاع غزة، وملف التهدئة، والمصالحة 
الفلس���طينية، ودار خ���الل اللق���اءات نق���اش معمق ومس���تفيض حول 
االحتياج���ات الفلس���طينية ومتطلبات نج���اح التهدئة، وس���بل تحقيق 
المصالحة، مشددين على أهمية التحرك الجمعي الذي يمثل الكل الوطني 

من منطلق الشراكة.
يش���ار إلى أن مصر دعت فصائل المقاومة المصرية للقاهرة للتباحث حول 
التهدئة والمصالحة ويتوقع أن تنهي لقاءاتها خالل األيام القليلة القادمة.

من المتوقع أن يصل خالل الس���اعات القادمة باقي وفود القوى والفصائل 
الفلس���طينية، خاصة فصائل منظمة التحرير الس���تكمال المشاورات في 
الملفات الثالث���ة، إذ يجري بلورة موقف فلس���طيني موحد وتحقيق رؤية 
وطنية للتعامل مع هذه الملفات، بحس���ب ما أورده الموقع الرسمي لحركة 

"حماس".



 االستقالل/ وكاالت: 
انهال���ت آالف الطلبات على س���يدة 
جزي���رة  ف���ي  تعي���ش  دنماركي���ة 
بمزايا  وظيف���ة  يونانية أعلن���ت عن 

مغرية للغاية.
"تلغ���راف"  صحيف���ة  وأف���ادت 
البريطانية بأن 3 آالف ش���خص على 
األقل تقدم���وا لوظيفة "مربي قطط"، 

من بينهم ألف من بريطانيا.
ولم يقتصر األمر على محبي القطط، 
إذ إن بيطريين وأطباء والجئين قدموا 

على هذه الوظيفة أيًضا.
وأعلنت جوان باول عبر فيسبوك، عن 
حاجتها لش���خص لكي يعتني بنحو 
70 قط���ة ف���ي محمية أنش���أتها مع 

زوجها في جزيرة سيروس الخالبة.
وتح���دث اإلع���الن ع���ن مجموعة من 
المزايا مثل راتب يصل إلى 600 يورو 
شهريا، واإلقامة في منزل ذي إطاللة 

خالب���ة على البحر، عالوة على س���يارة 
وإعف���اء من فواتير اس���تهالك الماء 

والكهرباء المنزلية.
ويتوجب عل���ى الفائز بهذه الوظيفة 
أن يمضي أسبوعين في عمل تطوعي 
خالل أكتوب���ر المقبل، عل���ى أن يبدأ 

الدوام الرسمي في األول من نوفمبر.
أما الش���روط التي وضعتها السيدة 

الدنماركية فه���ي على النحو التالي: 
أن يكون المتقدم من محبي القطط، 
ولدي���ه خبرة ف���ي هذا المج���ال، وأن 

يكون صادقا وموثوقا.
وسيعمل الفائز على االعتناء بالقطط 

لمدة أربع ساعات يوميا.
وكانت باول وزوجها قد انتقال للعيش 
في الجزيرة قبل سبع سنوات، والحظا 

أن القط���ط تعان���ي إهماال ش���ديدا 
هن���اك، لذلك ق���ررا إنش���اء محمية 
للعناية بها، ووفرا لها خدمات بيطرية 

ومأوى وطعاما.
وكش���فت باول عن الوظيفة، لكونها 
س���تغادر الجزي���رة مع زوجه���ا الذي 
س���يبدأ العمل بوظيفة في مقر األمم 

المتحدة بنيويورك.

لندن/ االستقالل: 
ولد طفل في مسرح حادث تحطم حافلة وقع أول أمس على 
أحد الطرقات السريعة في بريطانيا، وأكدت شرطة منطقة 
كينت بأن الحادث أدى إلى إصابة 41 شخصًا، بعدما جنحت 

الحافلة وارتطمت بالحاجز الموجود على جانب الطريق.
وقد هرعت فرق اإلسعاف واإلنقاذ إلى مكان الحادث إلنقاذ 
المصابين المحتجزين داخل الحافلة وانتشالهم باستخدام 

معدات خاصة.
ولحس���ن الحظ أعلنت الجهات المختص���ة في المكان، بأن 
اإلصاب���ات التي تعرض له���ا الركاب جراء الح���ادث الذي 
وقع بالقرب من معبر دارتفورد، ال تش���كل خطرًا على حياة 

أي منهم. وصرح ناطق باس���م الش���رطة بأن الركاب كانوا 
محظوظي���ن للغاية، إذ أن أحدًا منهم لم يتعرض إلصابات 

خطيرة، على حد قوله.
  وأضاف، بأن رج���ال اإلطفاء قاموا بإنق���اذ امرأة حامل من 
الحافلة، قبل أن يساعدوها في وضع جنينها عندما فاجأتها 

آالم المخاض في موقع الحادث.
وقد عّبر الكثير من الس���ائقين الذين صادف وجودهم في 
المكان عبر مواقع التواصل االجتماعي، عن شكرهم العميق 
للجه���ود التي بذله���ا رجال اإلطفاء في إنق���اذ المصابين، 
إضافة إلى مساعدهم المرأة على وضع طفلها رغم الظروف 

المحيطة، وفق ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية. 

طفل يولد على جانب الطريق
 بعد حادث تحطم حافلة

لندن/ االستقالل: 
يعان���ي طف���ل بريطان���ي من مجموع���ة كبيرة م���ن أنواع 
الحساسية، تجعله غير قادر على مغادرة المنزل سوى مرة 

واحدة في األسبوع، خوفًا من تعرضه لنوبات قاتلة.
ُولد ريلي كينسي البالغ من العمر تسعة أشهر، وهو يعاني 
م���ن حوالي 50 نوعًا من أنواع الحساس���ية المعروفة، فهو 
ال يس���تطيع اللعب بالبالونات المطاطية، أو تناول التفاح، 
وحتى دموعه يمكن أن تسبب له نوبات حساسية شديدة، 

وتجعل وجهه يتضخم إلى ضعفي حجمه الطبيعي.
ويس���تطيع ريلي تناول أربع���ة أنواع م���ن األطعمة فقط 
ال تس���بب له ردود فعل تحسس���ية، وه���ي الديك الرومي 

والخوخ والجزر والبطاطا الحلوة، وبخالف ذلك، ُيظهر الطفل 
حساسية كبيرة تجاه أي شيء آخر في منزل والديه، بحسب 

صحيفة ميرور البريطانية.
ونظرًا لحالته النادرة، يتجنب والدا ريلي حمله أو لمسه، خوفًا 
من أن يتعرض ألي نوبة حساس���ية خطيرة تهدد حياته، 
وهذا ما جعلهما يش���عران بقلق شديد على مستقبله، في 

ظل غياب أي عالج فّعال لهذه الحالة.
ويتوجب على والدي ريلي تجنب تناول أي نوع من األطعمة 
في أية غرفة يمكن أن يدخلها طفلهما، وما يزيد من حسرة 
والدي���ه، أنه غير ق���ادر على اللهو مع أش���قائه األربعة في 

المنزل.

طفــل بريطانــي يعانــي مــن

 50 نوعــًا مــن الحساسيــة

االستقالل/ وكاالت: 
هي حالة نادرة لطفل إندونيسي يبلغ من العمر عامين ونصفًا فقط، ويدخن حوالي 

40 سيجارة في اليوم، ليصبح بذلك حديث المواقع والصحف العالمية.
وحس���ب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الطفل رابي أناندا بامونغكاس بدأ إدمانه 
بالتقاط سجائر مستعملة من أمام أحد األكشاك، في مدينة سوكابومي اإلندونيسية.

وبعد أيام قليلة، صار الطفل مدمنا للس���جائر ويتوسل إلى المارة باستمرار من أجل 
الحصول على "مزاجه"، وبالنس���بة للجمي���ع كان األمر مضحكا في البداية لكنه أصبح 

كابوسا فيما بعد.
فبخالف اآلثار النفسية واالجتماعية والصحية للعادة الذميمة، أصبح الطفل الملقب 
ب�"راب" عدوانيا وعنيفا، يضرب الناس في حال لم يتمكن من الحصول على "ميروكو"، 

الكلمة التي يطلقونها على السجائر في إندونيسيا.
واعترفت والدة الطفل مارياتي )35 عاما(، بأنها تشتري علبتي سجائر يوميا للطفل 

لمنعه من "الذهاب بعيدا".
وأضافت: "اعتاد طفلي على التدخين مع شرب القهوة أو أكل الحلوى. قضى شهرين 
كاملين في التدخين بشكل يومي.. إذا لم أعطه سجائر سيصبح خارج السيطرة ولن 
يستطيع النوم. سيقضي اليوم كله في البكاء". وكشف والدا الطفل أنهما سيأخذانه 

لرؤية طبيب، لمساعدته على التخلص من إدمان التدخين.

جنوى/ االستقالل: 
تداولت مواقع التواصل االجتماعي صورة مثيرة لس���ائق 
شاحنة "محظوظ"، بعد حادث انهيار جسر يمثل جزءا من 
طريق سريع في مدينة جنوى اإليطالية، الثالثاء أسفر عن 

مقتل أكثر من 30 شخصا.
وتظهر الصورة ش���احنة توقفت في آخر لحظة وعلى بعد 
أمتار قليلة من الفجوة التي خلفها االنهيار، لينجو السائق 

من الموت بأعجوبة.
وقال معلقون إن سائق الش���احنة الخضراء كان على شفا 
حفرة من الموت، بعد انهيار جزء بطول 200 متر من جسر 
موراندي ف���وق منطقة صناعية، لكن األق���دار والحظ لعبا 
دورهما، كما أن اليقظة حالت دون س���قوطه تحت أنقاض 

الجسر.

وقال مس���ؤول إيطالي إن 30 شخصا على األقل قضوا جراء 
انهيار الجس���ر، مع اس���تمرار عمليات اإلنقاذ. فيما قالت 

الحكومة إنها تخشى من "مأساة كارثية".
وعرض التلفزيون اإليطالي صورا للجسر الذي انهار خالل 

عاصفة مفاجئة وعنيفة، وبعد سقوط أمطار غزيرة.
وق���ال وزير النقل اإليطالي دانيلو تونينلي، على حس���ابه 
الرس���مي في "تويت���ر": "أتابع بقلق ش���ديد ما يحدث في 

جنوى، الذي يبدو أنه مأساة كبيرة".
وأش���ارت خدمة اإلطفاء إلى أن الجس���ر انه���ار في حوالي 
الس���اعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي )09:30 بتوقيت 

غرينتش(.
وأقيم الجسر على الطريق السريع )إيه 10( في ستينيات 

القرن الماضي وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.

عمره عامان ونصف
 ويدخن 40 سيجارة يوميًا

3 آالف شخص تقدموا على وظيفة »مربي قطط« بجزيرة يونانية 

االستقالل/ وكاالت: 
خس���ر رجل بريطاني أكثر من 25 كغم من وزنه، بعد 
أن اكتسب الكثير من الوزن بعد والدة طفل، واستعان 
بالطفل ليتمكن من اس���تعادة رشاقته. وكان سيون 
مونتي )30 عامًا( الذي يمتلك صالة لأللعاب الرياضة، 
قد شعر بحرج شديد، بعد أن وصل وزنه إلى نحو 110 

كغم، في غضون 6 أشهر من والدة طفله.
وبعد أن أصبحت سمعة عمله على المحك، وبدافع من 
رغبته بأن يكون أبًا جيدًا لطفله تيدي، وضع س���يون 
لنفس���ه برنامج تدريب، استعان فيه بطفله لخسارة 

الوزن الزائد، بحسب صحيفة ميرور البريطانية

اشتمل برنامج سيون لخسارة الوزن على الجري بشكل 
يومي وصعود التالل والمشي لمسافات طويلة، وكل 
ذل���ك برفقة طفل���ه تيدي الذي كان يج���ره في عربة 

األطفال.
وبفضل نظامه الغذائي الصارم، وااللتزام بممارس���ة 
الرياضة لس���تة أيام في األس���بوع، تمكن سيون من 

خسارة نحو 25 كغم من وزنه في زمن قياسي.
وبعد أن اس���تعاد س���يون ثقته بنفس���ه، بات اليوم 
ينافس في المس���ابقات الرياضية، ويح���اول إلهام 
اآلخرين على مواقع التواصل االجتماعي ليحذوا حذوه، 

كما يخطط لتأليف كتاب عن هذه التجربة المثيرة.

سائق محظوظ ينجو من الموت بأعجوبة   يستعين بطفله الرضيع 
لخسارة 25 كغم من وزنه
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