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صحيفة : جولة خارجية لقيادة 
حماس تشمل عدة دول

رام الله/ االستقالل: 
قال����ت مص����ادر مقرب����ة من  حرك����ة حماس  
لصحيف����ة »الق����دس المحلي����ة« إن الحرك����ة 
تس����تعد للقيام بجولة خارجية قريبا تشمل 

عدة دول.
وأضافت المصادر، أن عددا من قيادات الحركة 
في غ����زة والخارج سيش����اركون ف����ي الجولة 

المرتقبة والتي ستشمل عدة دول منها قطر 
ولبنان والسودان وايران وتركيا إلجراء لقاءات 
رسمية مع المسؤولين في تلك الدول. ووفقا 
للمصادر ذاته����ا فإن صالح الع����اروري نائب 
رئيس المكتب السياس����ي للحركة سيترأس 
الوفد ف����ي حال تعثر س����فر رئيس المكتب 

السياسي للحركة إسماعيل هنية .

غزة/ محمود عمر:
تبحث جمهورية مصر العربية ع���ن صيغة توافقية حول 
النقاط العالقة في مباحث���ات المصالحة بين حركتي فتح 

وحم���اس، وخاصة فيما يتعلق بملفات األمن وموظفي غزة 
وس���الح المقاوم���ة، أماًل في أن تش���كل هذه 
الصيغة قاع���دة يمكن البن���اء عليها إلنهاء 

 التشكيل المدرسي 
الجديد بـ »أونروا«.. يصب 

الزيت على نار األزمة!
غزة/ سماح المبحوح:

اعتماد وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين »اونروا« 
تش���كياًل مدرس���يًا جديدًا يصل عدد الطلبة في 
الص���ف الواح���د 41.2 %، االمر الذي س���يترتب 

االحتــالل: منفــذ عمليــة
 مستوطنة بركان »قنبلة موقوتة«

عشرات المستوطنين يقتحمون 
األقصى وسط قيود مشددة

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين امس االثنين، المس���جد األقصى 
المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة. وأغلقت 
شرطة االحتالل الساعة الحادية عشر صباح يوم أمس باب المغاربة، عقب انتهاء 

االحتالل ُيجبر مقدسًيا على
 هدم منزله بيده في بيت حنينا

القدس المحتلة/ االستقالل:
ر األمن اإلسرائيلي من إمكانية قيام منفذ عملية مستوطنة "بركان" بعمليات  حذَّ

أخرى حتى اإلمساك به، واصًفا المنفذ أنه "قنبلة موقوتة".

» الذهب األخضر« 
يمأل جيوب 

العاطلين بغزة!  
غزة/ دعاء الحطاب: 

مع بزوغ ش���مس النهار، يصعد الش���اب يوس���ف 
غباي���ن عل���ى مت���ن ش���احنة صغيرة 
مخصص���ًة لنقلهم إلى حقول الزيتون 

عباس يحذر أونروا و »إسرائيل« من تسهيالت لكهرباء غزة
القدس المحتلة/ االستقالل:

كش���فت قن���اة عبرية أم���س االثني���ن، أن الرئيس 
محمود عباس ح���ذر وكالة أونروا واالحتالل من مغبة 

تقديم تس���هيالت لتحس���ين الكهرباء في قطاع 
غزة، ف���ي الوقت الذي رب���ط فيه رئيس 
الوزراء اإلس���رائيلي بنيامي���ن نتنياهو 

»صيغــة توافقيــة«.. مخــرج مصــر
 إلرجــاع »حمــاس وفتــح« للمصالحــة

غزة/ االستقالل:
دع���ت الهيئة الوطنية لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار جماهير الش���عب 

الفلسطيني لمواصلة الزحف والمش���اركة الحاشدة في مسيرات 
الجمع���ة القادم���ة جمع���ة "انتفاضة الق���دس" الجمع���ة ال� 29، 

دعوة لمواصلة الزحف والمشاركة 
الحاشدة بجمعة »انتفاضة القدس«

غزة/ اال�ستقالل: 
والع�س��رات  بج��روح،  مواطن��ا   29 اأ�سي��ب 
باالختن��اق، م�ساء اأم�س االثن��ن، يف قمع قوات 
امل�س��ر  يف  امل�سارك��ن  ال�سهي��وين،  االحت��الل 

البح��ري احل��ادي ع�سر، قبال��ة "زيكيم" �سمال 
ب��وزارة  املتح��دث  غرب��ي قط��اع غ��زة. وذك��ر 
ال�سحة اأ�س��رف الق��درة اأن 29 مواطًنا اأ�سيبوا 
اأثناء موؤازرتهم للم�سر البحري �سمايل القطاع، 

مبينا  اأن االإ�سابات توزعت كالتايل: 11 اإ�سابة 
باالختن��اق،  اإ�ساب��ات  و4  احل��ي،  بالر�سا���س 

و6  و�سرب��ات،  �سظاي��ا  اإ�ساب��ات   8
�سربات بقنابل الغاز.

 29 إصابة بقمع االحتالل المسير البحري شمال القطاع

غزة/ االستقالل: 
أكد عض���و المكتب الساس���ي للجبهة الش���عبية وعضو 

الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر 
الحص���ار جميل مزه���ر، أن مس���يرات العودة 

عائلة خضر عدنان تطالب عباس بالتحرك إلطالق سراحه
رام الله/ االستقالل: 

دع���ت عائلة األس���ير خضر عدن���ان، رئيس 
الس���لطة محمود عباس إل���ى التحرك لإلفراج 
عنه، في ظل إضرابه المستمر عن الطعام في 

سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ 38 يوًما. جاء 
ذلك خالل وقفة نظمتها عائلة عدنان تضامًنا 
مع ابنها المضرب أمس االثنين، ورفًضا لوضع 
كاميرات في س���جن األس���يرات، بمش���اركة 

نشطاء وش���خصيات وطنية بمدينة رام الله 
وس���ط الضف���ة الغربية المحتل���ة. وقال والد 

عدنان خالل كلمة له إن: »االحتالل 
يمنع األطباء والمحامين وجمعية 

شهادات ألسرى قاصرين تعرضوا 
للضرب المبرح أثناء اعتقالهم

28  أسيرًا في االعتقال من قبل اتفاقية 
»أوسلو« نصفهم من أراضي 48

هيئة: »إسرائيل« تنتهج العقاب 
الجماعي ردًا على عملية »بركان«

االحتالل يصادق على صرف 100 مليون 
شيقل دعمًا لمستوطنات الغالف

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجرى مجلس إدارة الصندوق القومي االسرائيلي أمس االثنين زيارة 
تجوالية في مس���توطنات غالف غزة، انتهت بعقد جلس���ة خاصة 

مزهر: مسيرات العودة 
ستتواصل وجاهزون 

للتصدي ألي حرب على غزة

كرينبول: األمور الراهنة 
على ما ُيرام بفضل استنفار 

دول من أجل »أونروا«
أنقرة/ االستقالل:

ق���ال المف���ّوض العام لوكال���ة غوث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين "أونروا" بيي���ر كرينبول إنه 
بعد االستنفار والجهود التي أبدتها بعض 

) APA images (         املواجهات بن ال�سبان وقوات االحتالل قبالة »زكيم« �سمال غربي قطاع غزة اأم�س
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جنيف / االستقالل:
األورومتوس���طي  المرص���د  قال 
لحقوق اإلنس���ان أم���س االثنين 
إن "إس���رائيل" تعاقب المصلين 
في المس���جد األقص���ى وتصّعد 
ف���ي خنق فلس���طينيي القدس 
المحتلة ومالحقتهم عبر عمليات 
التعسفية  االحتجاز واالعتقاالت 
وإص���دار األوام���ر بإبعادهم عن 

المسجد.
وأوضح المرصد في تقريره والذي 
اإلبعاد  عنوان "ممنوع���ون،  حمل 
التعسفية  والمالحقة  والتهجير 
للفلسطينيين في القدس خالل 
االنتهاكات  س���بتمبر" أّن  شهر 
تضاعفت خالل الش���هر الماضي 
بصورة كبيرة تزامًنا مع االحتفال 

باألعياد اليهودية.
واستعرض في التقرير عدًدا من 
الح���االت التي ج���رى فيها هدم 
منازل لفلس���طينيين في مدينة 
القدس خ���الل س���بتمبر 2018، 
منها، ه���دم منزل عائلة الفراح – 
120 متًرا مربًع���ا في بيت حنينا 

في مدينة القدس.
ودعا األورومتوس���طي في نهاية 
تقريره الس���لطات اإلس���رائيلية 
إل���ى كف يد المس���توطنين عن 
الممارس���ات غير القانونية تجاه 
على  والعم���ل  الفلس���طينيين، 

حماية الفلس���طينيين كغيرهم 
من السكان ومحاكمة من يعتدي 

عليهم. 
االحتالل  بلدي���ة  بإل���زام  وطالب 
بناء  مخط���ط  بإصدار  بالق���دس 
واضح لمناطق القدس بما يسمح 
للفلسطينيين بالبناء بحرية وفق 
متطلب���ات التنظيم الهندس���ي 
وليس االستيطان، فضاًل عن إجراء 
التحقيقات الالزم���ة في حوادث 
االعت���داء عل���ى الفلس���طينيين 

في مدينة الق���دس، واالتهامات 
الكاذبة بحقهم، وتعويض الذين 
تعرض���وا إلج���راءات تعس���فية 
ومحاس���بة  ع���اداًل  تعويًض���ا 
المسؤولين عن تلك االنتهاكات.

وج���دد األورومتوس���طي دعوته 
للمجتمع الدولي  بضرورة الضغط 
على سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
لوقف انتهاكاته���ا في القدس 
المحتل���ة وتحذيرها م���ن مغبة 
الحريات  انته���اكات  اس���تمرار 

الدينية في المدينة المقدس���ة 
وسياس���ات هدم المنازل، مطالًبا 
بالعم���ل عب���ر اجتم���اع لل���دول 
األعض���اء في اتفاقي���ات جنيف 
احترام س���لطات  عل���ى كفال���ة 
االحتالل اإلس���رائيلي لالتفاقية، 
بما في ذلك االمتناع عن التهجير 
القس���ري واالعتقال التعس���في 
واحترام الحريات الدينية ووقف 
التعديات على المسجد األقصى.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين امس االثنين، المس���جد األقصى 

المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
وأغلقت شرطة االحتالل الس���اعة الحادية عشرة صباح يوم أمس باب المغاربة، 
عقب انتهاء فت���رة االقتحامات الصباحية له���ؤالء المتطرفين، وتجولهم في 

باحات األقصى.
وأفاد مس���ؤول العالقات العام���ة واإلعالم بدائرة األوقاف اإلس���المية بالقدس 
المحتلة فراس الدبس، بأن 52 مس���توطًنا اقتحموا المسجد األقصى على عدة 
مجموعات، ونظموا جوالت اس���تفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن 

"الهيكل" المزعوم.
وواصلت شرطة االحتالل فرض قيودها على دخول المصلين لألقصى، 
واحتج���زت بعض هوياتهم الش���خصية عند األب���واب، باإلضافة إلى 
استمرار منع دخول العشرات من النس���اء والرجال للمسجد منذ فترة 

طويلة.
ويتعرض المس���جد األقصى يومًيا )عدا الجمعة والسبت( لسلسلة انتهاكات 
واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين 

صباحية ومسائية.

األورومتوسطي: »إسرائيل« تعاقب المصلين باألقصى

القدس المحتلة/ االستقالل:
ر األمن اإلس���رائيلي م���ن إمكانية قي���ام منفذ عملية  حذَّ
مستوطنة "بركان" بعمليات أخرى حتى اإلمساك به، واصًفا 

المنفذ أنه "قنبلة موقوتة".
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادر أمنية قولها إن 
من كس���ر حاجز الخوف وأقدم على قتل اثنين وجرح ثالث 
لن يتوانى عن مواصلة طريقه وقد يضرب في أماكن أخرى، 

مشيرة إلى أن األمن يتعامل معه كقنبلة موقوته.
كما يخش���ى األمن اإلس���رائيلي من إمكاني���ة قيام آخرين 
بمحاكاة العملية بعد نجاحها وهو ما بات يعرف ب� " أجواء 

العمليات".
وقال موقع "والال" العبري إن منفذ العملية "أشرف نعالوة" 

حضر الس���اعة الس���ابعة صباًحا إلى العمل، وبعدها بعدة 
دقائق ذهب إلى مخزن قريب وطلب من أحد العمال قيوًدا 
بالستيكية، وبما أنه يعمل كهربائًيا داخل المصنع فلم يثر 

ذلك شبهات حوله وبعدها.
وقال الموقع إنه "يس���ود اعتقاد لدى األمن اإلسرائيلي بأن 
نعالوة خطط للقيام باحتج���از رهائن في المصنع قبل أن 

تفشل خطته بعد تعطل سالحه".
وكان���ت مصادر طبي���ة إس���رائيلية أعن���ت أول أمس عن 
مقتل مس���توطَنْين وإصابة ثالث بجراح خطيرة بإطالق نار 
في عملية فدائية داخل المنطق���ة الصناعية )بركان( في 
مستوطنة "أرئيل" قرب سلفيت، بينما انسحب منفذها من 

المكان.

غزة/ االستقالل:
قال���ت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أمس، 
إن حكوم���ة االحتالل اإلس���رائيلي، بدأت بتنفيذ 
سلسلة من العقوبات الجماعية بحق المواطنين 
إثر مقتل مس���توطنين وإصابة آخ���ر في عملية 
نفذها فلسطيني قرب س���لفيت شمال الضفة 

الغربية المحتلة.
ن���ت الهيئ���ة أنه تم من���ع اآلالف من العمال  وبيَّ
الفلسطينيين من دخول منطقة بركان الصناعية 
االستيطانية، ومن مناطق أخرى داخل "إسرائيل" 

للعمل، علًما أنهم يملكون تصاريح.
كم���ا نفذ جيش االحتالل العديد من االقتحامات 

واالعتقاالت، طالت 12 مواطًنا، بينهم ش���قيقة 
الش���اب الذي تدعي "إسرائيل" أنه نفذ العملية، 
وتم أخذ مقاس���ات منزل عائلته تمهيًدا لهدمه 
في منطقة الشويكة بمحافظة طولكرم، باإلضافة 

الى نشر الحواجز وإغالق الطرق أمام المواطنين.
وأوضح���ت الهيئ���ة أن "حكوم���ة االحتالل ومنذ 
اللحظة األولى لتنفي���ذ العملية بدأت بالتهديد 
والوعيد، متناسية الجرائم اليومية التي ُترتكب 
بح���ق أبن���اء الش���عب الفلس���طيني، وخصوًصا 
اإلعدام���ات الميدانية التي أصبح جنود االحتالل 
وتقديراته���م  لقراراته���م  وفق���ا  ينفذونه���ا 

الشخصية".

االحتالل: منفذ عملية مستوطنة 
بركان »قنبلة موقوتة«

هيئة: »إسرائيل« تنتهج العقاب 
الجماعي ردًا على عملية »بركان«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة أمس االثنين، المقدسي 
أيمن نعيم كوازبة على هدم منزله في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة 

بيده، بحجة البناء دون ترخيص.
وذك���ر مركز معلومات وادي حل���وة، أن المواطن كوازبة اضطر لهدم منزله البالغ 
مس���احته حوالي 100 متر مربع بيده، تفاديًا لدفع غرامة مالية لبلدية االحتالل، 
حيث ُفرضت عليه خالل السنوات الماضية مخالفة بناء قيمتها 36 ألف شيكل 
تم دفعها. ويعيش في المنزل ثمانية أفراد "الزوجان وأطفالهما الس���تة"، منذ 
10 سنوات، ورغم محاولة العائلة إصدار رخصة بناء للمنزل وتأجيل الهدم عدة 
مرات، إال أن محكمة االحتالل أصدرت أواخر األسبوع الماضي قراًرا يقضي بهدمه، 
وفي حال عدم قيام العائلة بهدمه ستفرض عليها "أجرة الهدم" وقيمتها 40 

ألف شيكل.

بيت لحم/ االستقالل:
 قالت مصادر اسرائيلية ان بالونا حارقا سقط أمس، في فناء منزل في مستوطنة 

جفعات زئيف دون اصابات.
وزعم التلفزيون االسرائيلي "ان فلسطينيين اطلقوا البالون وتم استدعاء الشرطة 
إلى ساحة المنزل وجرى التحقيق في الحادث." ودعت شرطة االحتالل المستوطنين 
الى توخي الحذر "عندما يتعلق األمر بهذه األش����ياء المشبوهة ، والتي قد تحتوي 

على متفجرات أو مواد حارقة قد تعرض السالمة العامة للخطر".
وهذه ليست المرة األولى التي يسقط فيها بالون حارق في المنطقة. منذ حوالي 

أربعة أشهر ، سقط بالونان في مستوطنة جيلو في القدس".

االحتالل ُيجبر مقدسيًا على هدم 
منزله بيده في بيت حنينا

سقوط بالون حارق في 
مستوطنة بالقدس

الضفة المحتلة / االستقالل:
شنت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، أمس االثنين، 
حمل����ة مداهم����ات واعتق����االت واس����عة تخللها 
مواجهات في مناط����ق متفرقة من الضفة الغربية 

المحتلة.
وش����هدت مدينة نابلس حملة مداهمات واس����عة 
وس����ط تحليق مكثف لطائرات االستطالع، وجرى 
اعتقال 5 مواطنين بينهم ش����قيقة الشاب أشرف 

نعالوة منفذ عملية مستوطنة "بركان".
وداهمت قوات االحتالل عددا من المحالت في حي 
المعاجين، وصادرت تسجيالت كاميرات المراقبة، 
كما نفذت عمليات تمشيط واسعة غربي المدينة، 
شملت محطة التنقية الغربية بين نابلس وطولكرم.

واعتقلت ق����وات االحتالل الش����اب محمد البحش 
من منزله في ش����ارع التعاون بالمدينة، واقتحمت 
عدة منازل بمخيم بالطة ش����رق المدينة، وفتشتها 
وعاثت فيها فسادا، واعتقلت كال من محمد مرشود، 

وحامد حشاش، وعمار أبو مصطفى.
واعتقل����ت قوات االحت����الل ثالث����ة مواطنين لدى 

اقتحامها مناطق متفرقة من محافظة رام الله وسط 
الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلي����ة إن قوات االحتالل اقتحمت 
قرية كفر مالك شرق رام الله بأربع دوريات عسكرية 
حيث تصدى لها مجموعة من الش����بان ورش����قوها 
بالحجارة، حيث داهم الجنود منزال واعتقلوا الشاب 

أكرم جمعة حمايل من منزل أسرته.
كما اقتحمت قوة عس����كرية قرية المغير ش����ماال 
واعتقلت الشاب عوض أبو عليا بعد مداهمة منزل 

أسرته.
وفي ذات الس����ياق، اقتحمت ق����وات االحتالل بلدة 
سنجل ش����ماال واعتقلت األس����ير المحرر فؤاد دار 

خليل.
وفي قرية ب����درس غربا، اقتحمت قوة من المش����اة 
القرية وداهمت منزل األس����ير المحرر نادي محمد 
عوض برفقة ضباط في مخابرات االحتالل وهددته 
باالعتقال بعد أن صادر الجنود هاتفا خلويا، علما أنه 

أفرج عنه من سجون السلطة قبل أيام.
وفي جني����ن اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، 

أربعة مواطنين خالل مداهمات في ضاحية شويكة 
قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية وفي إطار 

عمليات البحث عن منفذ عملية بركان أول أمس.
وقالت مصادر محلية، إن جنود االحتالل اعتقلوا كال 
من عميد عزمي نعالوة وليث بس����ام مهداوي ولواء 
حس����ام أبو العوف وعمار أبو مصطفى، مشيرة إلى 
أن جنود االحتالل نكلوا بالمواطنين وانتشروا على 

مفرق شويكة لساعات.
وف����ي الخليل اعتقلت قّوات االحت����الل مواطًنا بعد 
اقتح����ام منزله ف����ي بلدة بيت عوا قض����اء محافظة 

الخليل واستدعت أسيرا محررا في بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية باعتقال قّوة عس����كرية من 
جيش االحتالل لألس����ير المحرر رأفت نمر مسالمة 
بع����د اقتحام منزله ف����ي بلدة بيت ع����وا، في وقت 

فّتشت فيه منازل بمدينة يّطا جنوب الخليل.
وف����ي بلدة الخض����ر جنوب بيت لحم، س����ّلمت قّوة 
عس����كرية من جيش االحتالل األسير المحرر أحمد 
إسماعيل صالح بالغ مقابلة لمخابراتها بعد اقتحام 

منزله.

االحتالل ينفذ مداهمات واعتقاالت بالضفة  عشرات المستوطنين يقتحمون 
األقصى وسط قيود مشددة
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وتتحرك مصر بقوة في هذا الملف لمنعه 
م���ن االنهيار في الوقت ال���ذي يهدد فيه 
رئي���س الس���لطة محمود عب���اس بفرض 
المزيد م���ن العقوبات ضد قط���اع غزة في 
حال لم تسلم حماس الحكم كاماًل لحكومة 

التوافق.
وكانت قناة عبرية كشفت تفاصيل مكالمة 
جرت بي���ن الرئيس المصري عب���د الفتاح 

السيسي ورئيس السلطة محمود عباس.
وقالت قناة م���كان: إن المكالمة الهاتفية، 
التي لم توضح متى تمت، كانت "متوترة"، 
حي���ث طلب السيس���ي من أبو م���ازن رفع 
العقوب���ات عن قطاع غزة، فيم���ا رد األخير 

"بحزم: ال"، وفق القناة.
وأضافت القناة أن عباس: "ال يريد أن يتنازل 
عن موقفه تجاه غزة بش���أن رفع العقوبات، 
رغم الضغوط���ات المصرية علي���ه"، الفتة 
بأن "السيس���ي قال لعباس إن أي خطوات 
إضافية ضد قطاع غزة تشكل خطورة على 

األمن القومي المصري".

�صيغة توافقية
وقال مصدر إعالمي مق���رب من المخابرات 
القي���ادة  إن  ل�"االس���تقالل":  المصري���ة 
المصري���ة تبحث مع وف���دي حماس وفتح 
صيغ���ة توافقي���ة حول النق���اط الخالفية 
بينهما، وهذه الصيغة لن تخرج إلى العلن 
قبل أن تلمس هذه القي���ادة وجود توافق 

فلسطيني حول هذه الصيغة".
وأوضح المصدر أن لق���اءات وفدي حماس 
وفتح مع القي���ادة المصرية ف���ي القاهرة 
س���تتواصل خالل األيام واألسابيع المقبلة 
من أج���ل الوص���ول إل���ى ه���ذه الصيغة 
التوافقية، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء صيغة 
توافقية لج���أت إليها القي���ادة المصرية 

لتالش���ي االنهيار الكامل للمصالحة التي 
وصلت إلى طريق مس���دود خالل األسابيع 

القليلة الماضية .
فيما يتعلق بتمكين الحكومة وملف األمن، 
قال المص���در إن الصيغة التوافقية تقوم 
على أس���اس ش���روع حكومة التوافق فورًا 
في إدارة مؤسس���ات قطاع غزة بما يشمل 
األجهزة األمنية وبش���كل كام���ل، والقيام 
بمسؤولياتها تجاه القطاع كاماًل، وتقييم 

عمل هذه الحكومة بعد ثالثة أشهر.
وذكر المصدر أن خالل هذه األشهر الثالث 
ستباشر اللجنة اإلدارية والقانونية المكلفة 

بموجب اتف���اق المصالحة ببحث مس���ألة 
موظف���ي حماس بغزة، عل���ى أن تقوم قطر 
بدفع رواتب أولئ���ك الموظفين خالل هذه 
األشهر، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يتوقع 
منه أن يحظى برضى حركتي حماس وفتح.

ولفت النظ���ر إلى أن الصيغ���ة التوافقية 
تتضمن أيض���ًا تعيين ش���خصيات يتم 
التوافق عليهم لتولي السلطات الحكومية 
مثل س���لطة األراضي وسلطة جودة البيئة 
والقضاء، على أن تتولى هذه الشخصيات 
مهم���ة تش���كيل لج���ان محلية لدراس���ة 
الت���ي اتخذتها  الق���رارات الجديدة  كافة 

هذه الس���لطات والقضاء بغ���زة خالل فترة 
االنقس���ام. وبخص���وص س���الح المقاومة، 
تن���ص الصيغة التوافقية على تش���كيل 
لجنة أمنية مش���تركة تشرف عليها مصر 
لضبط سالح المقاومة، دون الحاجة لسحبه 
من يد الفصائل الفلسطينية- وفق المصدر 

المصري.
وأش���ار إل���ى أن القيادة المصري���ة ممثلة 
بالرئاس���ة، تضغط على رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية لعدم تنفيذ أي تهديدات 
وضغوطات وعقوب���ات جديدة ضد غزة من 
شأنها أن تحبط المساعي المصرية إليجاد 

مخرج ألزمات التي أحاطت بالمصالحة.

مقومات ال�صمود
يقول المحلل السياسي أحمد عوض، إن أي 
صيغ���ة توافقية يج���ب أن تتوفر مقومات 
صم���ود أي أتف���اق مصالحة ق���د يتم بين 
الطرفين، وأبرز هذه المقومات عدم تهميش 
طرف للطرف اآلخ���ر أو محاولة إقصائه عن 

المشهد السياسي الفلسطيني.
وأضاف عوض ل�"االستقالل": "الواضح تمامًا 
أن طرفي االنقسام متمسكان بشروطهما 
التي أظهرت تناقض���ًا كبيرًا بين الطرفين 
في فه���م المصالحة، وهن���ا تنبع أهمية 
الوصول إلى صيغة توافقية كحل وس���ط 

لشروط حماس وفتح".
ولف����ت إلى أن مصر تس����عى الس����تباق 
اجتم����اع المجل����س المرك����زي لمنظمة 
التحرير الذي من المق����رر أن يعلن فيه 
عب����اس عن فرض عقوب����ات جديدة ضد 
حم����اس وغ����زة، من أج����ل من����ع انهيار 

المصالحة الفلسطينية.
وأض���اف: "الجهود المصري���ة إلعداد هذه 
الصيغة التوافقية يمك���ن وصفها بأنها 
جه���ود خارق���ة، إذ يبح���ث المس���ؤولون 
المصريون المش���رفون على ه���ذا الملف 
الفلسطيني بش���كل متواصل حلواًل لحل 

كافة المعيقات أمام ملف المصالحة".
وش���دد أن المصالحة يجب أن تقود الحالة 
الفلسطينية إلى إجراء انتخابات تشريعية 
ورئاسية معطلة منذ عام 2006، وتابع: "إن 
تعطيل العملية الديمقراطية في فلسطين 
هو ما أدى إلى تقس���يم الوطن وجعل غزة 
لحم���اس والضفة لفتح. لذلك يجب اللجوء 
إلى صندوق االنتخاب���ات لتحديد خيارات 

الشعب وتطلعاته".

 مصدر مصري : القاهرة ستواصل اللقاءات بين الطرفين  

»صيغة توافقية«.. مخرج مصر إلرجاع »حماس وفتح« للمصالحة
غزة/ حممود عمر:

تبح��ث جمهوري��ة م�ص��ر العربية ع��ن �صيغة 
توافقي��ة حول النق��اط العالقة يف مباحثات 
امل�صاحل��ة بني حركتي فتح وحما�س، وخا�صة 
فيم��ا يتعل��ق مبلف��ات الأم��ن وموظف��ي غ��زة 
ه��ذه  ت�ص��كل  اأن  يف  اأم��ًا  املقاوم��ة،  و�ص��اح 

ال�صيغ��ة قاع��دة ميك��ن البن��اء عليه��ا لإنهاء 
فعلي وحقيقي لانق�صام الفل�صطيني امل�صتمر. 
ورغ��م اأن اتفاق امل�صاحلة املوق��ع يف القاهرة 
ع��ام 2011 كان ي�صم��ل حل��وًل لكاف��ة ه��ذه 
امللف��ات اإل اأن خافات ن�صاأت بني حركتي فتح 
وحما���س يف اآلي��ة التنفي��ذ وت�صل�ص��ل تطبيق 

بن��وده. اإذ تطال��ب حركة فت��ح اأوًل ب�صرورة 
ت�صلي��م حما���س كام��ل حك��م غ��زة ووزاراتها 
ومقراتها الأمنية ومعابرها حلكومة التوافق، 
فيما تطالب حما�س اأوًل ب�صمان �صرف رواتب 
موظفيه��ا الذي��ن عينته��م بع��د ع��ام 2007، 

وال�صراكة يف اإدارة ملف الأمن بغزة.

رام الله/ االستقالل: 
دع����ت عائلة األس����ير خض����ر عدنان، 
رئيس الس����لطة محم����ود عباس إلى 
التحرك لإلف����راج عنه، في ظل إضرابه 
المس����تمر ع����ن الطعام في س����جون 

االحتالل اإلسرائيلي منذ 38 يوًما.
جاء ذلك خالل وقف����ة نظمتها عائلة 
عدن����ان تضامًنا مع ابنه����ا المضرب 
أمس االثنين، ورفًضا لوضع كاميرات 
في سجن األسيرات، بمشاركة نشطاء 
وش����خصيات وطنية بمدينة رام الله 

وسط الضفة الغربية المحتلة.
وق����ال والد عدنان خ����الل كلمة له إن: 

"االحتالل يمنع األطباء والمحامين وجمعية 
الصلي����ب األحمر من زيارة نجل����ه"، الفتا إلى 
أن اإلض����راب أصبح معركة كس����ر عظم مع 

االحتالل.
ووجه عدنان رسالة لقيادة السلطة طالبهم 
فيه����ا بالوقوف مع قضي����ة خضر وتحريك 
اإلع����الم الرس����مي والعالمي، قائ����اًل: "خضر 

أيقونة فلس����طين ويا محم����ود عباس ارفع 
رأسك بخضر".

من جانبه، قال القي����ادي في حركة الجهاد 
اإلس����المي محمد عالن: "يجب على السلطة 
قطع جميع العالقات مع االحتالل حتى إزالة 
الكاميرات من سجن األسيرات، وحتى يفرج 
عن خضر عدنان وجميع األسرى المضربين".

وأضاف عالن ف����ي كلمة له أن "قمة العار أن 

ننس����ق أمنيا ونضع أيدينا بأيدي 
من ينتهك����ون أعراضنا ويجوعون 
أس����رانا، وعار عليك����م أن تضعوا 
أيديكم في أيدي االحتالل في ظل 

هذه الظروف".
وطالب المش����اركون ف����ي الوقفة 
جميع أبناء شعبنا وقادته بالتحرك 
قب����ل وف����اة األس����رى المضربين، 
لحراك ش����عبي وش����بابي  داعين 
للوقوف مع األسيرات في سجون 

االحتالل.
وتواص����ل األس����يرات في معتقل 
"هشارون" االحتاللي رفض الخروج 
للفورة احتجاًجا على وضع كاميرات المراقبة، 
الت����ي قام����ت إدارة المعتقل بتش����غيلها 
بعد زيارة "لجنة س����حب إنجازات األس����رى" 

للمعتقل بتاريخ 5 سبتمبر الجاري.
يش����ار إلى أن 32 أسيرة يقبعن في معتقل 
"هش����ارون"، إضاف����ة إلى 20 ف����ي معتقل 

"الدامون"، وفق نادي األسير الفلسطيني.

غزة/االستقالل:
  اعلنت وزارة الصحة في غزة استعدادها الطالق االسعاف 

البحري االول في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الصحة بغزة د أشرف القدرة إن الخطوة 
الجديدة تعب���ر عن تفاني الطواقم الطبية وقدراتها على 
اتخاذ كل الوس���ائل لتأمين حياة المدنيين الس���لميين 

المشاركين في المسير البحري أمس.
وكان���ت هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحصار أعلنت 
إط���الق المس���ير البحري ال���� 11 الي���وم االثنين من 
منطقة الواحة شمال قطاع غزة صوب الحدود البحرية 

الشمالية.
وينطلق المسير بعنوان "جايينك يا فلسطين" في تمام 
الثالثة عصرا من على شاطئ بلدة بيت الهيا، حيث تشارك 
فيه عشرات القوارب باإلضافة لمؤازرة اآلالف من جماهير 

الفلسطينية برا.
وقال المتحدث باسم الهيئة أدهم أبو سلمية إن المسير 
يأتي لتس���ليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني 
السيما الصيادين الذين يعانون جراء الحصار، والتي كان 
آخرها قرار وزير جيش االحتالل ليبرمان تقليص مساحة 

الصيد إلى 6 أميال.

إسعاف بحري في 
خدمة المسير

خالل وقفة تضامنية برام الله

عائلة خضر عدنان تطالب عباس بالتحرك إلطالق سراحه
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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 )659 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
سمير طه الحنفي صبيح من سكان غزة هوية رقم 946368461 بصفته 

وكيال عن: لولو نمر عبد الله حرز
بموجب وكالة رقم: 5253 / 2018 الصادرة عن غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 673 قسيمة 2 + 3 + 4+ 5+ 6 المدينة غزة الدرج

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

التاريخ:  8/ 10 / 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 ) 568/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
محمد عليان علي أبو نصيرة من سكان خانيونس هوية رقم 701025231 
بصفته وكيال عن: فاطمة ودعاء وس���حر وغادة وسيد أبناء / عليان علي أبو 

نصيره ونجوى مرعي سيد أحمد إسماعيل 
بموجب وكالة رقم: 3191 / 2018 الصادرة عن القاهرة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 215 قسيمة 46 المدينة بني سهيال

 فمن له أي اعتراض بهذا الش����أن 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/ 10 / 2018م

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

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة 

بالمصادقة على المشروع التنظيمي العمراني التفصيلي لحي البيوك
 منطقة تنظيم – رفح 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها 
قد قررت بجلستها رقم 2018/29 المنعقدة بتاريخ 2018/8/8 التصديق 
النهائ���ي على المش���روع التنظيمي العمراني التفصيل���ي لحي البيوك. 
الس���ابق إيداعه لالعت���راض بموجب اإلعالن الصادرع���ن اللجنة المركزية 
والمنش���ور في جريدة فلس���طين بتاريخ 2018/11/20 مع وضعه موضع 
التنفيذ بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الجريدة 
الرس���مية أو في صحيفتين يوميتين محليتين أيهما أقرب , وذلك وفقا 

لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن  .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

وكان االتح���اد قال إن ادارة الوكال���ة قررت اعتماد 
تشكيل مدرس���ي جديد بزيادة عدد طالب الصف 
الواحد الى متوسط 41.2 الفتا الى أن هذا التشكيل 
سيؤدي إلى تقليص حوالي 200 وظيفة معلم في 
قطاع غزة مما يزيد من حجم المعاناة على الالجئين.

يش���ار إلى أن التشكيل المدرسي الذي كان متفقًا 
علي���ه بين االتحاد و إدارة " أونروا " منذ العام 2016 
ينص على أال يزيد التشكيل في الصف الواحد عن 
39.5% ، لمراعاة حقوق الطالب والمعلمين ، إال أن 

التشكيل الجديد تخطى ذلك ليصبح  41.2 % . 

ت�سعيد الحتجاجات 
 وعبر محمد الغرة رئيس الجمعية العمومية باتحاد 
موظف���ي " أونروا"  عن مخ���اوف االتحاد من قيام " 
أونروا " بمزي���د من الخطوات التعس���فية، كالتي 
اتخذتها مؤخرا بإقرارها تش���كيل دراس���ي جديد 
داخل المدارس التابعة لها ، و قيامها بفصل مزيد 

من الموظفين.
وأوضح الغرة ل�"االستقالل" أن  إدارة " أونروا"  عملت 
تش���كيال مدرس���يا جديدا بزي���ادة 41.2 طالبًا في 
الصف الواح���د على غير المتفق علي���ه في العام 
2016 وهو أقل من  39,5 للفصل الواحد ، مش���ددا 
على أن التشكيل الجديد س���يؤدي إلى االكتظاظ 

في الكثير من الفصول .
وبي���ن أن االكتظ���اظ في أع���داد الطلب���ة بالفصل 
الدراس���ي الواحد ، س���يؤثر بش���كل س���لبي على 
التحصيل العلم���ي للطلبة وكذلك يزيد من العبء 
النفس���ي والجس���دي على المعلم ، و زيادة العبء 
المالي عل���ى أولياء األمور الذين س���يضطرون إلى 
تس���جيل أبنائهم ف���ي دروس خصوصية لتدني 

جودة التعليم .
وبي���ن أن مخاوف االتحاد تكمن في اتخاذ " أونروا" 
مزيد من الخطوات التعسفية بحق 300 موظف من 
حملة ش���هادة الدبلوم  وغيرهم من الموظفين في 

كافة البرامج .
وأش���ار إلى أن " أونروا" أمهل���ت حملة الدبلوم عامًا 
واحدًا فقط إلتمام المرحلة الجامعية البكالوريوس 
، معتبرا أن تحديد الزمن القياس���ي إلتمام مرحلة 
جامعية يحتاج لمزيد من السنوات ، شرط تعجيزي 
يدلل على نيتها المبيتة لالس���تغناء عنهم ، كما 
اس���تغنت عن حوالي 200 معل���م على بند العمل 
اليوم���ي م���ن أص���ل 700 س���يفصلون جميعهم 

ليلتحقوا بزمالئهم . 
ولفت إلى وجود 500 وظيفة شاغرة في كافة برامج  

إدارة " أونروا" عملت األخيرة على شطبها ولم تعين 
موظفي���ن جدد فيه���ا، الفتا إلى الحاجة الماس���ة 
لتوظيف معلمين وموظفين جددًا في كافة برامج 
" أونروا " في ظل الزيادة السكانية في قطاع غزة . 

وهدد رئيس الجمعية العمومية باستئناف االتحاد 

الخط���وات االحتجاجي���ة  بكافة الط���رق النقابية 
السلمية التي ش���رع بها قبل أسابيع ، في حال لم 
يتوص���ل مع إدارة " أونروا  " خالل الحوارات الجارية 
بينهم ، التفاق يمنع المساس بحقوق الموظفين 
ويوف���ر لهم األمان الوظيف���ي ، وكذلك يوفر كافة 

الخدمات لالجئين . 

مرتبط باحلاجة 
ب���دوره، فري���د أبو ع���اذرة مدي���ر برنام���ج التربية 
والتعلي���م في " اونروا أكد أن االس���تغناء عن عدد 
من المعلمين في م���دارس " أونروا" مرتبط بحاجة 
األخيرة للتوظيف م���ن عدمه ، الفتا إلى أن الحاجة 
هي المعيار األساس���ي في التوظيف أو إيقاف أي 

معلم عن العمل. 
و أوضح أبو عاذرة ل�"االستقالل "  أن من تم فصلهم 
من الموظفين على بند نظام العقد اليومي ، انتهت 
عقودهم نهاية الش���هر الماضي " أغس���طس " ، 
مبينا أنه نتيجة اغالق مقر " أونروا" الرئيسي بغزة 
أدى إل���ى تمديد عملهم 10 أيام أخرى ، بعد إعادة 

فتح المقر واستئناف العمل فيه . 
وأش���ار إل���ى أن عملية التوظيف عملية مس���تمرة 
، إذ يت���م توظيف موظفين ج���دد ليحلوا بديال عن 
موظفين تقاعدوا أو حس���ب الحاج���ة، نافيا ما يتم 
تداوله عن التشكيل الدراسي الجديد في مدارس " 
أونروا"، لكون الزيادة في أعداد الطلبة أو انخفاضها 
يخضع لمعايير فنية ، مرتبطة بالمعيار المتوسط . 

ا�ستنكار للخطوات
ومن جهته ، اس���تنكر المجلس المرك���زي االعلى ألولياء 
االمور في م���دارس  "أونروا " في قطاع غ���زة موقف إدارة 
التربي���ة والتعليم ف���ي زيادة عدد الط���الب و فصل عدد 
م���ن المعلمين ، مؤكدا أن إدارة التربي���ة في " أونروا " من 
واجبها أن تتحمل مسؤولياتها في هذا المجال ،  وترفض 
أي زيادة على عدد الطالب ، لما يتناقض مع المس���ؤولية 
المهنية  ، ومع برنامج إصالح التعليم الذى س���تهدم كل 

معانيه .
و اع���رب المجلس ف���ي بيان صحفي ص���ادر عنه ، رفضه 
التش���كيل الجديد في م���دارس الوكال���ة ، مطالبا اتحاد 
الموظفي���ن العرب واللج���ان الش���عبية لالجئين والقوى 
الوطنية واإلس���المية ؛ للتدخل لحل ه���ذه الجريمة التي 

ترتكب بحق الطالب .
وه���دد المجل���س باتخ���اذه إج���راءات تصعيدي���ه على 
األرض في حالة عدم وقف ه���ذا اإلجراءات ، محمال كافة 
المسئولين و أصحاب القرار تبعات الخطوات التصعيدية 
، و ما ستؤول إليه األمور في مدارس " أونروا" بالقطاع في 

حال استمرار اإلجراءات التعسفية .
وطالب كافة اولياء األمور ف���ي مدارس القطاع ، بالوقوف 
بحزم تجاه هذا التش���كيل بحق الطالب ، والهادف إلى 

تمرير سياسة التجهيل المدروسة والمخطط لها.

اتحاد الموظفين يهدد بتصعيد االحتجاجات 

 التشكيل المدرسي الجديد بـ »أونروا«.. يصب الزيت على نار األزمة!

أنقرة/ االستقالل:
ق���ال المف���ّوض الع���ام لوكالة غ���وث وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين "أون���روا" بيير كرينبول إنه بعد االس���تنفار 
والجه���ود التي أبدتها بعض الدول م���ن أجل الوكالة زاد من 
ش���جاعتها، مضيًفا "أن األمور بدت وكأنها تسير في الوقت 
الراهن عل���ى ما يرام". وأش���اد المفوض الع���ام في تصريح 
صحف���ي، بدور بعض ال���دول بينها تركي���ا واألردن واليابان 
وألمانيا وغيرها في س���بيل دعم "أونروا"، الفتا إلى االجتماع 
ال���ذي ٌعقد ف���ي الجمعية العام���ة لألمم المتح���دة والدعم 

السياسي الذي قّدمته تلك الدول للمنّظمة.
وأردف المفّوض أّن االس���تنفار الذي أبدته بعض الدول من 

أجل المنّظمة زاد من ش���جاعتها، معربا عن إيمانه بأّن األمور 
بدت وكأنها تس���ير في الوقت الراهن عل���ى ما يرام، معتبرًا 
الدعم الذي قّدمته تركيا للمنّظمة عقب انقطاع الدعم المالي 
األمريك���ي أغس���طس/آب الماضي، جاء بمثابة رس���الة قوية 
للعالم.  وأعرب عن امتنانه، إزاء روح التضامن التي جّسدتها 
تركيا حي���ال أونروا، موضحا أّنه وبقي���ادة تركيا، ازداد الدعم 

الموّجه للمنظمة عقب إيقاف الدعم األمريكي عنها.
وأش���اد المف���ّوض بالتضام���ن ال���ذي تبديه تركي���ا حيال 
الفلسطينيين، موضًحا أّنه وخالل الزيارات التي يجريها إلى 
تركيا ال يلحٌظ أّي قلق أو خوف إزاء الفلسطينيين المتواجدين 

فيها.

غزة/ �سماح املبحوح:
اعتماد وكالة غوث وت�سغيل اللجئني الفل�سطينيني 
»اون��روا« ت�سكيًل مدر�سيًا جدي��دًا ي�سل عدد الطلبة 
يف ال�س��ف الواح��د 41.2 %، الم��ر ال��ذي �سيرتتب 
علي��ه ال�ستغن��اء ع��ن ح��وايل 200 معل��م عل��ى بند 

العمل اليوم��ي، �سيزيد من حجم الزمة القائمة بني 
احت��اد املوظفني والوكالة ويدخلها يف دوامة جديدة 
من ال�سد واجل��ذب. وهدد احتاد موظفي وكالة غوث 
وت�سغي��ل اللجئني يف »اأون��روا« با�ستئناف اخلطوات 
الحتجاجية  بكافة الطرق النقابية ال�سلمية التي 

�س��رع به��ا قبل اأ�سابي��ع ، يف حال مل يتو�سل م��ع اإدارة 
» اأون��روا  » خ��لل احلوارات اجلاري��ة بينهم، لتفاق 
يوق��ف في��ه جم��زرة ف�س��ل املوظف��ني م��ن وظائفهم 
والإج��راءات الأخرية التي اتخذته��ا �سد اللجئني 

الفل�سطينيني وخا�سة يف قطاع التعليم. 

كرينبول: األمور الراهنة على ما ُيرام 
بفضل استنفار دول من أجل »أونروا«
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دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة 

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )3008( بعرض )10( أمتار وارتداد )3( أمتار 
 منطقة تنظيم – رفح 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها 
قد قررت بجلستها رقم 2018/27 المنعقدة بتاريخ 2018/7/25 التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي لمسار الشارع رقم )3008( بعرض )10( 
أمتار وارتداد )3( أمتار والمحصور بين ش���ارع رقم )3( والش���ارع رقم )62( 

المار بالقسائم رقم )14-15-17( من القطعة رقم )6(.
الس���ابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادرع���ن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة فلسطين بتاريخ 2018/3/22 
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمس���ة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية أو في 

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

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
   مبحافظات غزة

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة 

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )39( بعرض )25( مترًا وارتداد )3( أمتار 
 منطقة تنظيم – رفح 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعل����ن اللجنة المركزي����ة لألبنية وتنظيم الم����دن بمحافظات غزة للعم����وم أنها قد قررت 
بجلس����تها رقم 2018/18 المنعقدة بتاري����خ 2018/5/2 التصديق النهائي على المخطط 
التفصيلي لمسار الشارع رقم )39( بعرض )25( مترًا وارتداد )3( أمتار والمحصور بين شارع 
رقم )23( ش����رقا والش����ارع رقم )26( غربا المار بالقسيمة رقم )13( من القطعة رقم )2364( 

والقسائم رقم )1-4( من القطعة رقم )2365(.
السابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادرعن اللجنة المركزية والذي نشر في جريدة 

فلسطين بتاريخ 2017/11/27 
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش����روع موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر يومًا 
من تاريخ نش����ر هذا اإلعالن في الجريدة الرس����مية أو في صحيفتين يوميتين محليتين 

أيهما أقرب .
 وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن  .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة 

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع الهيكلي رقم )7( بعرض )12( مترًا وارتداد )3( أمتار 
 منطقة تنظيم – رفح – حي الحشاش

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها 
قد قررت بجلستها رقم 2018/18 المنعقدة بتاريخ 2018/5/2 التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي لمسار الشارع الهيكلي رقم )7( بعرض 
)12( مترًا وارتداد )3( أمتار والمحصور بين ش���ارع رقم )57( جنوباا و شارع 

رقم )9( شماال والمار بالقسائم رقم )5-6-7-8( من القطعة رقم )23(.
الس���ابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادرعن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة فلسطين بتاريخ 2017/11/27 
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية أو في 

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

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

"غباين" كغيرة من الش���بان العاطلي���ن عن العمل، باتوا 
ينتظرون حلول موسم قطف الزيتون على أحر من الجمر، 
أم���اًل في العثور على فرصه عمل حتى وإن كانت مؤقته، 
ُتخف���ف معاناتهم في ظل انتش���ار البطالة والفقر في 
قطاع غ���زة، وتفاقم األوضاع االقتصادية والمعيش���ية 

سوءًا. 
ويعاني قطاع غزة المحاصر للعام الحادي عشر على التوالي 
من ارتفاع نس���بة البطالة يومًا بعد يوم، حيث تجاوزت ال� 
41%، إضاف���ة إل���ى وجود أكثر م���ن 200 ألف عاطل عن 
العم���ل بين صف���وف الغزيين، فيما يش���كل الخريجون 

الجامعيون نسبة 50% من العدد الكلى للسكان.
ووفقًا إلحصائيات تقديرية فإن الجامعات المحلية في 
القطاع تخرج نح���و 10 آالف طال���ب وطالبة من درجتي 
الدبلوم المتوسط والبكالوريوس كل عام، على الرغم من 
ارتف���اع معدل البطالة في صفوف خريجي التخصصات 

الجامعية وشح الوظائف. 

فر�سة ذهبية 
وعل���ى الرغم م���ن التع���ب واالرهاق ال���ذي يتعرض له 
"غباين"، إال أنه يبدو س���عيدًا بعمله، معتبرًا أن موس���م 
الزيتون فرصة ذهبي���ة اللتقاط رزقه وتوفير احتياجات 
طفليه في ظل الظروف االقتصادية الصعبة في القطاع. 
ويقول غباين ل�"االس���تقالل":" موس���م الزيتون الذهب 
األخضر موسم خير بالنس���بة للمزارعين، وكذلك فرصة 
ذهبية للعاطلين عن العمل، ففي كل عام أنتظر مجيئه 
بفارغ الصبر وأتوجه ش���رقًا للبحث ع���ن فرصة عمل، وال 

ينتهي الموسم إال وقد حققت دخاًل جيدًا". 
وأوض���ح أن العائد م���ن العمل في قط���ف الزيتون إما 
يكون م���ااًل أو حصة م���ن المحصول ال���ذي يتم جنيه، 
وأحيان���ًا كمية من الزيت بعد عص���ر الزيتون، وذلك بناًء 
على اتفاق مس���بق مع مالك الحقل. وأضاف:" مهما كان 
شكل األجرة فقيمتها تتراوح ما بين 20-30شيكال يوميًا 
للعامل الواحد، وهي جيدة بالنسبة لنا، فهي تعين على 
توفير احتياجاتي، وتساعد في تلبية متطلبات العائلة 

المتزايدة". 
وذكر غباين أن���ه افتتح هذا الموس���م بفرصة قصيرة، 

س���محت له بالعمل لخمسة أيام، وحاليًا عثر على فرصة 
أفضل ف���ي حقل كبير يحت���اج قطفه إلى أس���بوعين، 
معربًا عن س���عادته بتوفر فرص عمل موسمية ُتخفف 

معاناتهم في ظل انتشار البطالة والفقر بالقطاع.

مو�سم خري 
وهذا الحال ليس خاصًا بالش���باب فق���ط، فالمواطن أبو 
ياس���ر ش���خصة الذي تجاوز عمره األربعين بدت مالمح 
وجهه ش���احبة ومنهكة بس���بب طبيع���ة عمل قطف 
الزيتون الش���اق والمتعب، يعمل منذ بدء موسم قطف 

الزيتون مطلع الش���هر الجاري بهدف توفير احتياجات 
عائلته المكونة من خمسة أفراد. 

وف���ي الوقت الذي يصعد به الش���باب فوق الس���لم إلى 
أعلى الشجرة لقطف حبات الزيتون الخضراء والسوداء، ال 
يقوى "شخصة" إال على جني ثمار الزيتون القريبة منه أو 
جمع الحبات المتساقطة فوق بساط يوضع تحت الشجرة 

لتجميع الحبات قبل إفراغها في صناديق بالستيكية.
وبينما يجمع حبات الزيتون، والعرق ينصب على وجنتيه، 
يقول شخصه ل�"االستقالل":" إن العمل بقطف الزيتون 
ش���اق ومتعب، لكنه بذات الوقت موس���م الخير والرزق 
والفرح للفقراء والعاطلين، لذا نتحمل أعباءه ونس���تغله 
بكل لحظه لتوفير لقمة العيش الكريمة ألبنائنا"، الفتًا 
إلى أنه يعمل  للعام الرابع في قطف الزيتون، وقد مارس 
هذه المهنة الموس���مية لحد وصل بأصحاب الحقول أن 

يطلبوه باالسم، مراعاًة لظروفه وثقتًا به. 
وأض���اف:" منذ بداية الموس���م عملت ف���ي حقل لمدة 
أس���بوع، وحصلت على أجره كمية زيتون من نوع سري، 
فرفعت جزءًا م���ن الحصة للمنزل، وأنزلت الكمية الباقية 
الى الس���وق، حيث عادة على بمبلغ 40شيكال"، مؤكدًا أن 

حاجته للمال دفعته لبيع جزء مما حصل عليه. 
وبين أن الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها كافة 
ش���رائح المجتمع الغزي، أجبرت مالك الحقول على دفع 
أج���رت العمال كميات من زيتون ب���داًل من المال، منوهًا 
إلى أنها أجرة جيدة وأفضل من المال، ألن صاحب الحقل 
يك���رم العامل بكمية إضافية أكثر من المتفق عليها، ما 

يمكنه من توفير احتياجات أسرته وبيع الفائض.

موسم قطف الزيتون مالذ لهم

» الذهب األخضر« يمأل جيوب العاطلين بغزة!  
غزة/ دعاء احلطاب: 

م��ع ب��زوغ �سم���س النه��ار، ي�سع��د ال�س��اب يو�سف 
غباين على منت �ساحنة �سغرية خم�س�سًة لنقلهم 
خمي��م  �س��رق  النا�سج��ة  الزيت��ون  حق��ول  اإىل 
الن�سريات و�سط قطاع غزة، لبدء رحلة جديدة 

يف قط��ف الزيتون الذي ُيعد م�س��در رزق مو�سميًا 
ُيخف��ف من معاناته يف ظل االأو�ساع االقت�سادية 
واملعي�سي��ة ال�سيئ��ة الت��ي يعي�سها. وهن��اك قرب 
حق��ول الزيت��ون، ه��دوٌء �ساك��ن داعبت��ه زقزقة 
الع�ساف��ري بعد توقف �سجي��ج حمرك ال�ساحنة، 

يقفز العمال واحدًا تلو االأخر فوق االأر�س بثباٍت 
كثبات جذور �سجر الزيتون، ثم يتوجهون ببطء 
للحق��ل حامل��ني باأيديه��م اأكيا�سًا بي�س��اء كبرية 
خم�س�سة جلمع الثمار، فيما يحمل اأخرون �سلمل 

خ�سبية لي�سعدوا عليها. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت قناة عبرية أمس االثنين، أن الرئيس محمود 
عباس حذر وكالة أونروا واالحتالل من مغبة تقديم 
تس���هيالت لتحس���ين الكهرباء في قطاع غزة، في 
الوق���ت الذي ربط في���ه رئيس الوزراء اإلس���رائيلي 
بنيامي���ن نتنياهو بي���ن الضائقة اإلنس���انية في 

القطاع والتصعيد العسكري.
وقال نتنياهو خالل جلسة الكابينت ألعضاء حكومته 
إنه "طالما لم يتحس���ن الوضع في غزة؛ فإس���رائيل 

تستعد عسكرًيا" مشيًرا الى أن تهديداته "جدية" 
وليست لالستهالك اإلعالمي.

ونش���رت القناة "الثانية" العبرية أن نتنياهو تطرق 
إلى تش���ديد الرئيس الفلس���طيني محمود عباس 
الخناق على غزة قائاًل: "نفضل أن تتقلص الضائقة 
اإلنس���انية في غزة ولكنني غير متأكد من أن ذلك 
سيحدث، وبالتالي فنحن نس���تعد عسكرًيا وهذه 

تهديدات جدية".
كما كش���فت القناة ع���ن قيام عب���اس ب�"تهديد" 

ش���ركات الوق���ود اإلس���رائيلية من مغب���ة تجاوز 
الش���ركات الفلس���طينية وتحويل الوقود لغزة من 
خالل االلتفاف على س���لطته برام الله، وذلك بدعم 

قطري.
وأضافت القناة أن عباس أبلغ الشركات اإلسرائيلية أن 
عليها أن تختار بين نقل الوقود للضفة أو غزة، إال أن وزير 
الطاقة اإلس���رائيلي يوفال شتاينتس ينوي التوضيح 
لتلك الشركات بأنه "ال يمكن أن تستخدم كأداة في يد 
عباس، وباإلضافة الى ذلك فقد هدد عباس "أونروا" من 

مغبة التدخل في مسألة الوقود هناك.
وقال���ت القن���اة إن���ه وعل���ى الرغم م���ن المحاوالت 
اإلس���رائيلية إلنزال عباس عن الشجرة، إال أنه ال زال 
متمسًكا بموقفه، مضيفًة أن الحكومة اإلسرائيلية 
ستحتاج التخاذ القرار حول خصم عائدات الضرائب 
وتحويلها مباشرة لقطاع غزة، وعلى ضوء التصعيد 
في الجن���وب وإص���رار عباس عل���ى موقفه فليس 
مس���تبعدًا أن تدرس "إس���رائيل" خطوات عقابية 

ضده.

عباس يحذر أونروا و »إسرائيل« من تسهيالت لكهرباء غزة
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دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة 

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )3008( بعرض )10( أمتار وارتداد )3( أمتار 
 منطقة تنظيم – رفح 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها 
قد قررت بجلستها رقم 2018/27 المنعقدة بتاريخ 2018/7/25 التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي لمسار الشارع رقم )3008( بعرض )10( 
أمتار وارتداد )3( أمتار والمحصور بين ش���ارع رقم )3( والش���ارع رقم )62( 

المار بالقسائم رقم )14-15-17( من القطعة رقم )6(.
الس���ابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادرع���ن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة فلسطين بتاريخ 2018/3/22 
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمس���ة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية أو في 

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

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
   مبحافظات غزة

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة 

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )39( بعرض )25( مترًا وارتداد )3( أمتار 
 منطقة تنظيم – رفح 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعل����ن اللجنة المركزي����ة لألبنية وتنظيم الم����دن بمحافظات غزة للعم����وم أنها قد قررت 
بجلس����تها رقم 2018/18 المنعقدة بتاري����خ 2018/5/2 التصديق النهائي على المخطط 
التفصيلي لمسار الشارع رقم )39( بعرض )25( مترًا وارتداد )3( أمتار والمحصور بين شارع 
رقم )23( ش����رقا والش����ارع رقم )26( غربا المار بالقسيمة رقم )13( من القطعة رقم )2364( 

والقسائم رقم )1-4( من القطعة رقم )2365(.
السابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادرعن اللجنة المركزية والذي نشر في جريدة 

فلسطين بتاريخ 2017/11/27 
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المش����روع موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر يومًا 
من تاريخ نش����ر هذا اإلعالن في الجريدة الرس����مية أو في صحيفتين يوميتين محليتين 

أيهما أقرب .
 وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن  .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة 

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع الهيكلي رقم )7( بعرض )12( مترًا وارتداد )3( أمتار 
 منطقة تنظيم – رفح – حي الحشاش

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم أنها 
قد قررت بجلستها رقم 2018/18 المنعقدة بتاريخ 2018/5/2 التصديق 
النهائي على المخطط التفصيلي لمسار الشارع الهيكلي رقم )7( بعرض 
)12( مترًا وارتداد )3( أمتار والمحصور بين ش���ارع رقم )57( جنوباا و شارع 

رقم )9( شماال والمار بالقسائم رقم )5-6-7-8( من القطعة رقم )23(.
الس���ابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادرعن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة فلسطين بتاريخ 2017/11/27 
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية أو في 

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

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

"غباين" كغيرة من الش���بان العاطلي���ن عن العمل، باتوا 
ينتظرون حلول موسم قطف الزيتون على أحر من الجمر، 
أم���اًل في العثور على فرصه عمل حتى وإن كانت مؤقته، 
ُتخف���ف معاناتهم في ظل انتش���ار البطالة والفقر في 
قطاع غ���زة، وتفاقم األوضاع االقتصادية والمعيش���ية 

سوءًا. 
ويعاني قطاع غزة المحاصر للعام الحادي عشر على التوالي 
من ارتفاع نس���بة البطالة يومًا بعد يوم، حيث تجاوزت ال� 
41%، إضاف���ة إل���ى وجود أكثر م���ن 200 ألف عاطل عن 
العم���ل بين صف���وف الغزيين، فيما يش���كل الخريجون 

الجامعيون نسبة 50% من العدد الكلى للسكان.
ووفقًا إلحصائيات تقديرية فإن الجامعات المحلية في 
القطاع تخرج نح���و 10 آالف طال���ب وطالبة من درجتي 
الدبلوم المتوسط والبكالوريوس كل عام، على الرغم من 
ارتف���اع معدل البطالة في صفوف خريجي التخصصات 

الجامعية وشح الوظائف. 

فر�سة ذهبية 
وعل���ى الرغم م���ن التع���ب واالرهاق ال���ذي يتعرض له 
"غباين"، إال أنه يبدو س���عيدًا بعمله، معتبرًا أن موس���م 
الزيتون فرصة ذهبي���ة اللتقاط رزقه وتوفير احتياجات 
طفليه في ظل الظروف االقتصادية الصعبة في القطاع. 
ويقول غباين ل�"االس���تقالل":" موس���م الزيتون الذهب 
األخضر موسم خير بالنس���بة للمزارعين، وكذلك فرصة 
ذهبية للعاطلين عن العمل، ففي كل عام أنتظر مجيئه 
بفارغ الصبر وأتوجه ش���رقًا للبحث ع���ن فرصة عمل، وال 

ينتهي الموسم إال وقد حققت دخاًل جيدًا". 
وأوض���ح أن العائد م���ن العمل في قط���ف الزيتون إما 
يكون م���ااًل أو حصة م���ن المحصول ال���ذي يتم جنيه، 
وأحيان���ًا كمية من الزيت بعد عص���ر الزيتون، وذلك بناًء 
على اتفاق مس���بق مع مالك الحقل. وأضاف:" مهما كان 
شكل األجرة فقيمتها تتراوح ما بين 20-30شيكال يوميًا 
للعامل الواحد، وهي جيدة بالنسبة لنا، فهي تعين على 
توفير احتياجاتي، وتساعد في تلبية متطلبات العائلة 

المتزايدة". 
وذكر غباين أن���ه افتتح هذا الموس���م بفرصة قصيرة، 

س���محت له بالعمل لخمسة أيام، وحاليًا عثر على فرصة 
أفضل ف���ي حقل كبير يحت���اج قطفه إلى أس���بوعين، 
معربًا عن س���عادته بتوفر فرص عمل موسمية ُتخفف 

معاناتهم في ظل انتشار البطالة والفقر بالقطاع.

مو�سم خري 
وهذا الحال ليس خاصًا بالش���باب فق���ط، فالمواطن أبو 
ياس���ر ش���خصة الذي تجاوز عمره األربعين بدت مالمح 
وجهه ش���احبة ومنهكة بس���بب طبيع���ة عمل قطف 
الزيتون الش���اق والمتعب، يعمل منذ بدء موسم قطف 

الزيتون مطلع الش���هر الجاري بهدف توفير احتياجات 
عائلته المكونة من خمسة أفراد. 

وف���ي الوقت الذي يصعد به الش���باب فوق الس���لم إلى 
أعلى الشجرة لقطف حبات الزيتون الخضراء والسوداء، ال 
يقوى "شخصة" إال على جني ثمار الزيتون القريبة منه أو 
جمع الحبات المتساقطة فوق بساط يوضع تحت الشجرة 

لتجميع الحبات قبل إفراغها في صناديق بالستيكية.
وبينما يجمع حبات الزيتون، والعرق ينصب على وجنتيه، 
يقول شخصه ل�"االستقالل":" إن العمل بقطف الزيتون 
ش���اق ومتعب، لكنه بذات الوقت موس���م الخير والرزق 
والفرح للفقراء والعاطلين، لذا نتحمل أعباءه ونس���تغله 
بكل لحظه لتوفير لقمة العيش الكريمة ألبنائنا"، الفتًا 
إلى أنه يعمل  للعام الرابع في قطف الزيتون، وقد مارس 
هذه المهنة الموس���مية لحد وصل بأصحاب الحقول أن 

يطلبوه باالسم، مراعاًة لظروفه وثقتًا به. 
وأض���اف:" منذ بداية الموس���م عملت ف���ي حقل لمدة 
أس���بوع، وحصلت على أجره كمية زيتون من نوع سري، 
فرفعت جزءًا م���ن الحصة للمنزل، وأنزلت الكمية الباقية 
الى الس���وق، حيث عادة على بمبلغ 40شيكال"، مؤكدًا أن 

حاجته للمال دفعته لبيع جزء مما حصل عليه. 
وبين أن الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها كافة 
ش���رائح المجتمع الغزي، أجبرت مالك الحقول على دفع 
أج���رت العمال كميات من زيتون ب���داًل من المال، منوهًا 
إلى أنها أجرة جيدة وأفضل من المال، ألن صاحب الحقل 
يك���رم العامل بكمية إضافية أكثر من المتفق عليها، ما 

يمكنه من توفير احتياجات أسرته وبيع الفائض.

موسم قطف الزيتون مالذ لهم

» الذهب األخضر« يمأل جيوب العاطلين بغزة!  
غزة/ دعاء احلطاب: 

م��ع ب��زوغ �سم���س النه��ار، ي�سع��د ال�س��اب يو�سف 
غباين على منت �ساحنة �سغرية خم�س�سًة لنقلهم 
خمي��م  �س��رق  النا�سج��ة  الزيت��ون  حق��ول  اإىل 
الن�سريات و�سط قطاع غزة، لبدء رحلة جديدة 

يف قط��ف الزيتون الذي ُيعد م�س��در رزق مو�سميًا 
ُيخف��ف من معاناته يف ظل االأو�ساع االقت�سادية 
واملعي�سي��ة ال�سيئ��ة الت��ي يعي�سها. وهن��اك قرب 
حق��ول الزيت��ون، ه��دوٌء �ساك��ن داعبت��ه زقزقة 
الع�ساف��ري بعد توقف �سجي��ج حمرك ال�ساحنة، 

يقفز العمال واحدًا تلو االأخر فوق االأر�س بثباٍت 
كثبات جذور �سجر الزيتون، ثم يتوجهون ببطء 
للحق��ل حامل��ني باأيديه��م اأكيا�سًا بي�س��اء كبرية 
خم�س�سة جلمع الثمار، فيما يحمل اأخرون �سلمل 

خ�سبية لي�سعدوا عليها. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
كشفت قناة عبرية أمس االثنين، أن الرئيس محمود 
عباس حذر وكالة أونروا واالحتالل من مغبة تقديم 
تس���هيالت لتحس���ين الكهرباء في قطاع غزة، في 
الوق���ت الذي ربط في���ه رئيس الوزراء اإلس���رائيلي 
بنيامي���ن نتنياهو بي���ن الضائقة اإلنس���انية في 

القطاع والتصعيد العسكري.
وقال نتنياهو خالل جلسة الكابينت ألعضاء حكومته 
إنه "طالما لم يتحس���ن الوضع في غزة؛ فإس���رائيل 

تستعد عسكرًيا" مشيًرا الى أن تهديداته "جدية" 
وليست لالستهالك اإلعالمي.

ونش���رت القناة "الثانية" العبرية أن نتنياهو تطرق 
إلى تش���ديد الرئيس الفلس���طيني محمود عباس 
الخناق على غزة قائاًل: "نفضل أن تتقلص الضائقة 
اإلنس���انية في غزة ولكنني غير متأكد من أن ذلك 
سيحدث، وبالتالي فنحن نس���تعد عسكرًيا وهذه 

تهديدات جدية".
كما كش���فت القناة ع���ن قيام عب���اس ب�"تهديد" 

ش���ركات الوق���ود اإلس���رائيلية من مغب���ة تجاوز 
الش���ركات الفلس���طينية وتحويل الوقود لغزة من 
خالل االلتفاف على س���لطته برام الله، وذلك بدعم 

قطري.
وأضافت القناة أن عباس أبلغ الشركات اإلسرائيلية أن 
عليها أن تختار بين نقل الوقود للضفة أو غزة، إال أن وزير 
الطاقة اإلس���رائيلي يوفال شتاينتس ينوي التوضيح 
لتلك الشركات بأنه "ال يمكن أن تستخدم كأداة في يد 
عباس، وباإلضافة الى ذلك فقد هدد عباس "أونروا" من 

مغبة التدخل في مسألة الوقود هناك.
وقال���ت القن���اة إن���ه وعل���ى الرغم م���ن المحاوالت 
اإلس���رائيلية إلنزال عباس عن الشجرة، إال أنه ال زال 
متمسًكا بموقفه، مضيفًة أن الحكومة اإلسرائيلية 
ستحتاج التخاذ القرار حول خصم عائدات الضرائب 
وتحويلها مباشرة لقطاع غزة، وعلى ضوء التصعيد 
في الجن���وب وإص���رار عباس عل���ى موقفه فليس 
مس���تبعدًا أن تدرس "إس���رائيل" خطوات عقابية 

ضده.

عباس يحذر أونروا و »إسرائيل« من تسهيالت لكهرباء غزة
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية
  إعالن وراثة صادر عن

 محكمة خانيونس الشرعية
لق���د تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراث���ة موقعة من مختار عائلة 
ش���عت بخانيونس المؤرخة بتاري���خ 17/9/2018 تبين أن المرحومة 
حبة عبد العال عبد الله  طبل خانيونس وس���كانها قد توفيت بتاريخ 
13/2/1942 ف���ي خانيونس وانحصر ارثها الش���رعي واالنتقالي في 
ولديها المتولدي���ن لها من زوجها المتوفى قبلها بخيت احمد بدوي 
األغا وهما أحمد وحس���ين فقط وال وارث للمتوفاة المذكورة سوى من 
ذكر ) وليس لها وصية واجبة او اختيارية ( وليس لها اوالد توفوا حال 
حياتها وتركوا ورثه س���وى من ذكر وألجل إعط���اء الورثة المذكورين 
حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعا وانتقاال فمن له حق االعتراض 
على هذه المضبطة مراجعة محكمة خانيونس الشرعية خالل سبعة 

ايام من تاريخ هذه االعالن وحرر في 8/10/2018. 

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

دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة 

بايداع  مخطط  تفصيلي للشارع )4114( بعرض )12( مترًا و ارتداد )3( أمتار 
 منطقة تنظيم – رفح 

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة المركزي����ة لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس����تها رقم 
2018/34 المنعق����دة بتاريخ 2018/9/19 عن ايداع المخطط التفصيلي لمس����ار 
الشارع رقم )4114( بعرض )12(مترًا وارتداد )3( أمتار والمحصور بين شارع رقم 

)2( غربا والشارع رقم )60( شرقا والمار بالقسيمة رقم )3( من القطعة رقم )6(.
لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا االعالن.

وعليه فانه يجوز لجمي����ع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك االخري 
المشمولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع  مجانا خالل ساعات الدوام 
الرس����مي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة المحلية للبناء والتنظيم 

ببلدية رفح
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد هذا التاريخ((  .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة ا�ستئناف غزة املوقرة
     في القضية رقم 544 / 2011 بداية غزة 

في االستئناف رقم 966 / 2017
مذكرة حضور في الطلب رقم 220 / 2018

المستدعي/ أشرف خليل حسين الرمالوي – غزة التفاح شارع يافا هوية 
وكيله / شعبان الغالييني المحامي رقم 901682765.  

المس���تدعى ضدها / عطاف أحمد محمود حالوة – بصفتها الشخصية 
وباإلضافة لباقي ورثة والدتها / عصمت حسين البكري وباإلضافة لورثة 

والدها آخر موطن لها – غزة سفن اب مقبرة االنجليز حاليًا خارج البالد.
إلى المستدعى ضدها / بما أن المستدعي تقدم باالستئناف رقم )966 / 2017( 
المودعة نس���خة منها ومن ملحقاتها لدى قلم المحكمة ، لذلك يقتضي عليك 
الحضور إلى هذه المحكمة للرد على القضية يوم 2018/11/25م الساعة التاسعة 
صباح���ًا كما يقتضي عليك أن تودعي لقلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل 
خمسة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة وأن ترسل نسخة عنها إلى 
المس���تدعي حسب عنوانه. وليكن معلومًا لديك أنك اذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمستدعي أن يسير في استئنافه حسب األصول.  غزة في 2018/10/8م

رئي�س قلم حمكمة ا�ستئناف غزة
حممود �سفيان احلفني

حيفا/ االستقالل:
م���ددت محكمة الصلح ف���ي مدينة 
حيفا بالداخل الفلس���طيني المحتل 
أمس االثني���ن، اعتقال القيادي في 
حركة »أبن���اء البلد« رجا إغبارية حتى 
ي���وم االثني���ن الق���ادم الموافق 15 

تشرين األول/ أكتوبر الجاري.
وجاء تمديد االعتقال المتكرر بدعوى 
الت���ي قدمها طاقم  دراس���ة األدلة 

الدفاع كرد على ادعاءات النيابة.
وأوضح مركز »عدال���ة« أنه »على أثر 
االدع���اءات المبدئية والدس���تورية 
الت���ي قدمت أمامها م���ن قبل طاقم 
الدف���اع، والت���ي تحت���اج ألس���بوع 
لدراستها بحس���ب القاضية«، تقرر 
تمديد اعتقال إغبارية حتى ال�15 من 

تشرين األول/ أكتوبر الجاري.
وبحسب »عدالة« أكدت المحكمة على 
اقتناعها بأن قس���م من المنشورات 
ل���م تك���ن دقيق���ة، ال بالترجمة وال 
بالروح بع���د أن عرض الدفاع متمثاًل 

بالمحامي���ن حس���ن جباري���ن وربيع 
إغباري���ة والمحامية أفن���ان إغبارية 
والمحام���ي عم���ر خمايس���ي أم���ام 
المحكمة بينات م���ن مادة التحقيق 
تؤك���د أن المحققي���ن كتب���وا ف���ي 
مذكراته���م الداخلية أن قس���ما من 
الفيديوه���ات المنس���وبة إليه غير 

واضحة الكلمات.
وق���دم طاقم الدفاع للمحكمة حاالت 

عديدة ألشخاص وجهت إليهم ذات 
االتهامات التي قدمت ضد إغبارية، 
لكن أيًا منهم لم يمدد اعتقاله حتى 
نهاية اإلجراءات القانونية، وتبين أن 
تمديد االعتق���ال بمثل هذه التهم 

مقتصر على الفلسطينيين فقط.
وأكد طاقم الدفاع أمام المحكمة على 
بطالن ادعاء تشكيل إغبارية أي خطر 
في حال اإلفراج عن���ه، وهو ما يبطل 

أي إس���ناد قانوني لالعتق���ال، ومن 
ضمن األدلة التي قدمت هي مماطلة 
الشرطة في فتح التحقيق واالعتقال 
المنش���ورات،  ه���ذه  ح���ذف  وعدم 
ومماطلة ش���هرين كاملين بين بدء 
أم���ر االعتقال  التحقي���ق وإص���دار 
وتنفيذه. وحول ترجمة المنشورات، 
أثبت طاقم الدفاع عدم دقة الترجمة 

األمر الذي لم تنفه النيابة.
وطالب طاق���م الدف���اع باإلفراج عن 
إغباري���ة دون فرض الحبس المنزلي، 
وذلك بحس���ب بيان رسمي صدر عن 

مركز »عدالة«.
إغبارية  األحد محاكم���ة  وانطلق���ت 
المعتقل منذ أكثر من 26 يوًما بزعم 
التحري���ض على العن���ف في مواقع 
التواصل االجتماع���ي. وبالتزامن مع 
الجلس���ة نظمت وقفة تضامنية مع 
إغباري���ة قبالة مبنى المحكمة، وذلك 
بدعوة من لجنة المتابعة، ش���اركت 

فيها عدد من المتضامنين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
نقل محامو نادي األسير الفلسطيني 
في  قاصري���ن  ألس���رى  ش���هادات 
للضرب  تعرض���وا  "عوف���ر"  معتقل 
المبرح على ي���د قوات االحتالل أثناء 

عملية اعتقالهم.
وأورد الن����ادي في ش����هادة ألربعة 
فتية من بلدة بيت أمر في محافظة 
الخلي����ل وهم: مه����دي إبراهيم أبو 
ماري����ا )17 عام����ًا(، وقصي محمد أبو 
ماريا )16 عام����ًا(، وخطاب وحيد أبو 
ماريا )17 عامًا(، وركان ناصر أبو ماريا 
)16 عام����ًا(، حيث أف����ادوا "أن جنود 
االحت����الل اعتدوا عليه����م بالضرب 
المب����رح أثناء عملية اعتقالهم التي 
جرت في تاريخ 14 أيلول/ س����بتمبر 
أيديه����م  مس����تخدمين   ،2018

وأقدامهم وأعقاب البنادق.
واس���تمرت عملي���ة االعت���داء خالل 
نقلهم من البل���دة إلى "كريات أربع"، 
وُأصي���ب جميعهم برض���وض جراء 
ذلك، وذكر أحدهم أن أحد المحققين 
استمر بالصراخ عليه بشكل جنوني 

طوال فترة استجوابه".
وق���ال الفتى أحمد ح���رب دالي )15 
عامًا( من بلدة بدو إن جنود االحتالل 

اعت���دوا عليه بالض���رب المبرح أثناء 
مروره من منطقة شهدت مواجهات، 
علم���ًا أن عملية اعتقال���ه تمت في 

تاريخ 21 أيلول / سبتمبر 2018.
كذلك تعرض الفتى محمد س���امي 

الطيطي )17 عامًا( من مخيم العروب 
للض���رب المبرح على أنحاء جس���ده 
كاف���ة، األمر الذي تس���بب بإصابته 
برضوض، ُيشار إلى أنه معتقل منذ 

18 أيلول/ سبتمبر 2018.

وفي ه���ذا اإلطار قال نادي األس���ير 
إن 95% من المعتقلين يتعرضون 
خالل  والنفسي  الجسدي  للتعذيب 
عملية االعتق���ال، ويمتد ذلك خالل 

فترة التحقيق.

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة شؤون األس���رى والمحررين، إن عدد األسرى القدامى المعتقلين ما قبل 

توقيع "اتفاقية اوسلو" وصل إلى 28 أسيًرا نصفهم من داخل اراضي عام 1948.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس االثنين، أن 12 أسيًرا من الداخل وهم: كريم 
يونس وماهر يونس وإبراهيم ورش���دي أبو مخ ووليد دقة وإبراهيم بيادسة وأحمد 
أبو جابر وبش���ير الخطيب وسمير سرساوي وإبراهيم اغبارية ومحمد اغبارية ويحيى 

اغبارية ومحمد جبارين.
ولفتت إلى أن أس���رى الداخل والقدس يتعرضون لحالة مضاعفة من التمييز وسوء 
المعاملة، حيث دفعوا ثمنا باهظًا لهويتهم جراء هذا االزدواج القسري للجنسية، فال 

هم أخذوا حقوقهم كمناضلين، وال هم عوملوا معاملة السجناء اليهود.
ونوه���ت إلى أن "اس���رائيل" كانت ترفض على الدوام الس���ماح للس���لطة الوطنية 
الفلسطينية بالمطالبة بهم، كما لم تقبل التفاوض بشأنهم، بحجة أنهم "يحملون 

الجنسية االسرائيلية".
وكانت سلطات االحتالل أفرجت يوم األحد عن األسير محمود جبارين من مدينة أم 
الفحم بعد قضائه 30 عاما في س���جون االحتالل بشكل متواصل والمعتقل بتاريخ 

.1988/10/8
كما يحرم األسير الفلسطيني الذي يحمل "الجنسية االسرائيلية" من الحقوق التي 
يتمتع بها السجين اليهودي: كالمحادثات الهاتفية، والخروج في إجازات مع األهل، 
والمكوث في غرفة الزيارات مع أبناء العائلة، والمش���اركة في تش���ييع جثمان أحد 
األقارب، والخلوة الزوجية، وإفراجات لجنة حسن السلوك التي تقضي بتخفيف ثلث 

المدة.

شهادات ألسرى قاصرين تعرضوا للضرب المبرح أثناء اعتقالهم

االحتالل يمدد اعتقال القيادي بأراضي48 إغبارية للمرة الثانية

رجا اإغبارية

28  أسيرًا في االعتقال 
من قبل اتفاقية »أوسلو« 

نصفهم من أراضي 48

رام الله/ االستقالل:
 شهد شهر ايلول 2018 ارتفاعا في عدد االنتهاكات 
ضد الحريات االعالمية في فلسطين مقارنة بما كانت 

عليه خالل شهر آب الذي سبقه.
ورصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية 
"مدى" خالل ش����هر ايلول ما مجموعه 48 اعتداء ضد 

الحريات االعالمية في فلسطين. 
وأوضح المركز أن االحتالل اإلسرائيلي ارتكب معظم 
ما س����جل من اعتداءات ضد الحريات االعالمية خالل 
ايلول حي����ث ارتكب 39 اعتداء منه����ا فيما ارتكبت 
جهات فلس����طينية مختلفة ف����ي الضفة والقطاع ما 
مجموعه 9 اعتداءات، علما ان ش����هر آب الذي سبقه 

كان شهد 46 انتهاكا.
وترك����زت معظ����م االعت����داءات التي س����جلت خالل 
ش����هر ايلول وخاصة االعتداءات االسرائيلية ضمن 
االعتداءات الخطيرة على حياة الصحافيين والحريات 

االعالمية.

48 انتهاكًا ضد الحريات 
اإلعالمية خالل أيلول
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دولة فل�سطني 
  املجل�س الأعلى للق�ساء 
 حمكمة بداية خانيون�س

  الموضوع / إعالن بجلسة على صفحات 
القضية التنفيذية رقم 2016/2420

إلى المنفذ ضده / احمد سليم إسحاق شراب ,,,,خارج البالد .
أبلغك أنه طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجبه القضية التنفيذية 2016/2420  
متكونة بين طالب التنفيذ خلي���ل محمد نصر أبو نصر والمنفذ ضده المذكور 
أعاله فأنه تعين جلسة يوم االثنين 29/10/2018  لنظر طلب الحجز المقدم من 

طالب التنفيذ / خليل محمد نصر أبو نصر بتاريخ 30/07/2018. 
لذا وجب عليك الحضور او يتم السير باالجرءات حسب األصول .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س
اأ.يا�سر بربخ

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
في القضية رقم 2017/511

في الطلب 2018/2184
المستدعي / احمد محمد عبد الله سكر – من غزة – الشجاعية – شارع النزاز قرب ديوان 
ال حبيب – هوية رقم )901598136(               وكيله المحامي / زكريا موسي بهار 

المس���تدعي ضده / فتح���ي محمد ابراهيم اب���و عمرو - من غزة من س���كان غزة 
الشجاعية – خارج البالد حاليا 

الموضوع / تبليغ المستدعى ضده عن طريق النشر المستبدل , بالحكم 
الصادر في القضية المذكورة أعاله طبقا لنص المادة )1/20( من قانون أصول 

المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م 
1- لقد سبق ان تقدمنا لدى محكمتكم الموقرة بالقضية الحقوقية )حقوق مالية( 
رقم )2017/511( مطالبين المس���تدعى ضده بحق���وق موكلنا المالية ونظرا ألن 

المستدعى ضده مجهول محل االقامة وخارج البالد .
2- وحي���ث اننا قد قمن���ا بتبليغه بالقضي���ة المذكورة اعاله عن طريق النش���ر 

المستبدل وتم السير بحقه حسب االصول . 
3- وقد اصدرت محكمتكم الموقرة حكمها في القضية المذكورة اعاله والقاضي 
بإلزام المس���تدعى ضده )المدعى عليه( بدفع مبلغ وقدره )8060 شيكال( ثمانية 
االف وستون ش���يكل , مع الزامه بالرسوم والمصاريف 40 دينارًا اتعاب محاماة 

بناء على حكم محكمتكم الموقرة بتاريخ 18/3/2018 
4- بتاري���خ 17/9/2018 تم تقديم الطلب رق���م  )2184/ 2018( موضوعه تبليغ 

المستدعى ضده بالحكم الصادر بحقه في القضية المذكورة اعاله 
لكل ذلك فإننا نلتمس من محكمتكم الموقرة السماح لنا باتخاد المقتضى القانوني 
الالزم بتبليغ المس����تدعى ضده عن طريق النشر المستبدل عمال بالمادة)1/20( من 

قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م
 وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري

   رئي�س قلم حمكمة �سلح بغزة
ال�ستاذ / عمار قنديل

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح غزة املوقرة
في القضية رقم 1511 / 2016
في الطلب رقم 2241 / 2018

المستدعي /وليد خالد إسماعيل القصابغلي من غزة وكيله / حازم محمد هاشم 
خير الدين أبو شعبان ويحمل هوية رقم 926725391. وكالؤه المحامون /سالمة 
بسيسو وأمين ساق الله و فؤاد عبد العال ويعاد عليان وميساء بكري وأدهم شال 

وريهام زنداح ولؤي بسيسو
المس���تدعى ضدهما /1-أحمد أكرم س���ليمان العكلوك من غزة الصبرة ش���ارع 
النديم قرب ديوان آل النديم 2-محمود أكرم س���ليمان العكلوك من غزة ش���ارع 

الوحدة محالت هديل للمعجنات والجاتوهات 
نوع الدعوى / مطالبة بأجرة مأجور

قيمة الدعوى )7990 دوالر أمريكي + 3266 ش���يكال( س���بعة آالف وتسعمائة 
وتسعون دوالرًا أمريكيًا ومبلغ )ثالثة آالف ومائتان وستة وستون شكيال(

جلسة اليوم االثنين 2018/4/12 تاريخ اإليداع 2016/8/28  
الحض���ور / حضرت أ. ن���ادرة زكار المتمرنة لدى وكيل المس���تدعي ولم يحضر 

المدعى عليهما لسبق السير بحقهما حضوريًا.
اخطار تبليغ حكم محكمة صلح غزة

باسم الشعب العربي الفلسطيني /// الحك����م ///
حكمت المحكمة بالزام المدعى عليهما أحمد أكرم س���ليمان العكلوك ومحمود 
أكرم س���ليمان العكلوك بدفع مبلغ وقدره )7990 دوالر( سبعة آالف وتسعمائة 
وتسعون دوالرًا ومبلغ )3266 شيكل( ثالثة آالف ومائتان وستة وستون شيكال 
للمدعي وليد خالد إس���ماعيل القصابغلي والزامهما بالرسوم والمصاريف و60 

دينار أتعاب محاماة. حكمًا صدر بتاريخ 2018/4/12 .
قاضي الصلح / أ. أحمد خليل

لذا عليكما مراجعة المحكمة الس���تالم نسختكما عن الحكم واتخاد المقتضى 
القانوني وإال للمدعي الحق في السير في إجراءات تنفيذ الحكم حسب األصول.

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة / اأ.عمار قنديل

دولة فل�سطني
وزارة النقل واملوا�سالت 

إعالن صادر عن وزارة النقل والمواصالت
تعلن وزارة النقل والمواصالت عن رغبتها منح ترخيص لمركز فحص المركبات 
" دينموميتر " في محافظة الوسطى وذلك طبقا لشروط الوزارة, فعلى الراغبين 
وتتوفر لديهم الخب���رات المهنية واالمكانيات المادية التوجه لإلدارة العامة 
لهندس���ة المركبات لالطالع  على شروط الوزارة بإنشاء مركز فحص المركبات 
وتقديم عروضهم الخاصة بذلك , في موعد اقصاه أسبوعين من تاريخ االعالن 

على ان يتم شراء الكراسة من دائرة المشتريات واللوازم بالوزارة .

  العالقات العامة
وزارة النقل واملوا�سالت

غزة/ االستقالل:
افتتح���ت ش���ركة "ج���وال" واتحاد لج���ان الرعاية 
الصحية مش���روع تطوير وتجهيز المقر الرئيسي 
لالتحاد بغزة، بأجهزة مكتبية وإلكترونية، لتقديم 
الرعاية الصحية للمرض���ى، وتطوير العمل داخل 
االتحاد من أجل استفادة أكبر عدد من المرضى من 

الخدمات التي يقدمها االتحاد.
وأكد رئيس اتحاد لج���ان الرعاية الصحية في غزة 
رائ���د صّباح عل���ى أهمية المش���روع لالتحاد الذي 
يخدم عدد كبير من المرض���ى، ويوفر لهم العالج 
والرعاية الصحية بأس���عار تتناسب مع احتياجات 
المواطنين ف���ي القطاع، خصوصا في ظل الظروف 
المعيش���ية الصعبة التي أثرت برمتها على كافة 

مناحي الحياة.

وأوضح أن أهمية المشروع تكمن في تطوير العمل 
والخدمات من خ���الل تزويد المقر بأجهزة مكتبية 
وإلكترونية، تعزز ثقة المواطنين من فئة المرضى 
باالتحاد، وتعزز من استمراره في تقديم الخدمات 
والرعاي���ة الصحي���ة، مش���يرًا إل���ى أن احتياجات 
المرضى باتت متعددة واألعداد تتضاعف بسبب 
النقص الحاد لألدوية والمس���تهلكات الطبية في 
المستش���فيات، وعدم قدرة البعض على شرائها 

من الخارج.
وأشاد خالل كلمة ألقاها بمناسبة االفتتاح بشركة 
جوال، على دعمها المتواصل للقطاعات الصحية، 
واهتمامها المطلق بالمؤسس���ات العاملة في هذا 
المجال، وتقدم بالش���كر العميق إلدارة الش���ركة 
ومجموعة االتصاالت الفلس���طينية، موضحًا أنهم 

ل���م يتأخروا في تقديم الدعم وس���د االحتياجات، 
وتعزي���ز دور االتحاد م���ن أجل مواصل���ة تقديم 

الخدمات الصحية، واإلغاثية على أكمل وجه.
د مدير إدارة اقليم غزة في شركة جوال،  بدوره، شدَّ
عمر شمالي على أن الشركة تولي القطاع الصحي 
اهتمامًا بالغًا، وتس���عى لتقديم الدعم المطلوب 
للمؤسس���ات العاملة فيه م���ن أجل ضمان تقديم 

أفضل الخدمات للمرضى من أبناء القطاع.
وأشار إلى أن مشروع تزويد المقر الرئيسي التحاد 
لجان الرعاية الصحية بأجهزة مكتبية وإلكترونية، 
يط���ور من عمل االتحاد، ويس���هل عل���ى المرضى 
الحصول على الخدمات التي يتلقونها فيه، ويعزز 
من االستمرار في تقديم الرعاية الصحية، والعالج 

المناسب للمرضى.

غزة/ االستقالل:
 ش���اركت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العس���كريين في قط���اع غزة، ممثلة 
بمن���دوب الهيئة علي البياتي، وعدد م���ن المتقاعدين، أمس االثنين، بحملة 
التضامن مع االسرى المعتقلين في سجون االحتالل، امام مقر الصليب األحمر 
في غ���زة. واوضح المفوض االعالمي للهيئة بفلس���طين نبيل رزق، أن الحملة 
جاءت بمناسبة االفراج عن االس���ير محمود جبارين بعد أن قضى 30 عاما في 
سجون االحتالل من سكان ام الفحم، وتضامنا مع االسير رجاء اغبارية الذي ما 
زال معتقال في السجون، وهو من حركة ابناء البلد بام الفحم من سكان 1948.

غزة/ االستقالل: 
أوصى المؤتمر الدولي األول للعلوم الصحية 
ال���ذي نظمته  كلي���ة العل���وم الصحية في 
الجامع���ة اإلس���المية برعاي���ة كريم���ة  من 
للتربية والعلوم والثقافة  الدولية  المؤسسة 
)IESCO(  ماليزيا، والشركة المتطورة، والمركز 
الدول���ي للعي���ون، الذي نظم يومي الس���بت 
واألحد الماضيين ببدء إجراء دراسات وراثية 
على مرض���ى المتالزمة الكلوي���ة مع فحص 
الطفرات المحددة، وتوفي���ر الوعي لعائالت 
المرضى، الذين تم تحديد الطفرات لديهم، 
حول الخيارات المتاحة لتجنب إنجاب أطفال 
مصابين مثل: التش���خيص المسبق للوالدة 

والتشخيص الوراثي قبل الزرع.
وش���دد المؤتمر على ضرورة زيادة الوعي في 
المجتمع حول مرض الفش���ل الكلوي المزمن 
خاصة بين األف���راد األكثر عرضة لإلصابة به،  
مع االهتمام بتدوين وإنش���اء قاعدة بيانات 
لمرض���ى غس���يل الكل���ى تش���مل البيانات 
الش���خصية واالجتماعي���ة الصحية من أجل 
االس���تفادة من هذه البيانات في دراس���ات 

أخرى.
وأكد المؤتمر الحاجة إلجراء أبحاث مس���تمرة 
لتحديد وبائية التهابات المس���الك البولية، 

وض���رورة انتظ���ار األطب���اء نتائ���ج المزرعة 
والحساسية من المختبر، والبحث عن المسببات 
األقل شهرة والتي يصعب تحديدها بالطرق 
التقليدي���ة مث���ل الميكوبالزم���ا، الفت���ا إلى 

ضرورة إعطاء أولوية لمراقبة ورصد استخدام 
العقاقير وسوء استخدامها في قطاع غزة.

 وش���دد المؤتمر على وجوب وضع تشريعات 
صارمة إلنتاج واس���تهالك األدوية البيطرية 

وبيعها واستخدامها في العالج أو كمكمالت 
غذائي���ة، مع رص���د منتظم لوج���ود مقاومة 
لألدوية في أنسجة الدواجن الصالحة لألكل 

لضمان سالمة المستهلكين.

وأوض���ح المؤتمر أهمية إج���راء المزيد من 
الدراس���ات التي تهدف إل���ى العثور على 
أنماط مقاومة للمضادات الحيوية من عينات 
براز الحيوانات المنزلية والبرية، الكش���ف 
الجيني ل� mcr-1وهو الجين المس���ئول عن  
مقاومة عقار Colistin، والرقابة الرس���مية 
على استخدام المضادات الحيوية، وكذلك 
أخذ إجراءات إليقاف استخدام المضادات 
الحيوية التي فقدت فعاليتها، لمدة طويلة 
تتراوح من )5( إلى )10( سنوات، حتى تعود 

لها فعاليتها.
وردت تل���ك التوصي���ات ف���ي خت���ام أعمال 
المؤتم���ر الدولي األول للعل���وم الصحية في 
الجامعة اإلسالمية، وأقيمت الجلسة الختامية 
للمؤتمر في قاع���ة المؤتمرات العامة بمبنى 
طيبة للقاعات الدراس���ية بحضور األس���تاذ 
الدكتور عدنان الهن���دي عميد كلية العلوم 
الصحية، رئيس المؤتمر، واألس���تاذ الدكتور 
عبد الرؤوف المناعمة رئيس اللجنة العلمية 
للمؤتم���ر، والدكت���ور م���ازن الزهارنة رئيس 
اللجن���ة التحضيرية للمؤتمر، والمش���اركين 
في جلسات المؤتمرات، وعدد من المهتمين 
والمعنيين، وجمع من أعضاء هيئة التدريس 

بكلية العلوم الصحية.

الجامعة اإلسالمية تختتم أعمال المؤتمر الدولي األول للعلوم الصحية 

جانب من اختتام اأعمال املوؤمتر الدويل الأول للعلوم ال�سحية

المتقاعدون العسكريون يشاركون 
بحملة لتضامن مع االسرى 

افتتاح مشروع تجهيز المقر الرئيسي لـ »الرعاية الصحية« بدعم جوال
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دولة فل�سطني 
  املجل�س الأعلى للق�ساء 
 حمكمة بداية خانيون�س

  الموضوع / إعالن بجلسة على صفحات 
القضية التنفيذية رقم 2016/2420

إلى المنفذ ضده / احمد سليم إسحاق شراب ,,,,خارج البالد .
أبلغك أنه طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجبه القضية التنفيذية 2016/2420  
متكونة بين طالب التنفيذ خلي���ل محمد نصر أبو نصر والمنفذ ضده المذكور 
أعاله فأنه تعين جلسة يوم االثنين 29/10/2018  لنظر طلب الحجز المقدم من 

طالب التنفيذ / خليل محمد نصر أبو نصر بتاريخ 30/07/2018. 
لذا وجب عليك الحضور او يتم السير باالجرءات حسب األصول .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س
اأ.يا�سر بربخ

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
في القضية رقم 2017/511

في الطلب 2018/2184
المستدعي / احمد محمد عبد الله سكر – من غزة – الشجاعية – شارع النزاز قرب ديوان 
ال حبيب – هوية رقم )901598136(               وكيله المحامي / زكريا موسي بهار 

المس���تدعي ضده / فتح���ي محمد ابراهيم اب���و عمرو - من غزة من س���كان غزة 
الشجاعية – خارج البالد حاليا 

الموضوع / تبليغ المستدعى ضده عن طريق النشر المستبدل , بالحكم 
الصادر في القضية المذكورة أعاله طبقا لنص المادة )1/20( من قانون أصول 

المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م 
1- لقد سبق ان تقدمنا لدى محكمتكم الموقرة بالقضية الحقوقية )حقوق مالية( 
رقم )2017/511( مطالبين المس���تدعى ضده بحق���وق موكلنا المالية ونظرا ألن 

المستدعى ضده مجهول محل االقامة وخارج البالد .
2- وحي���ث اننا قد قمن���ا بتبليغه بالقضي���ة المذكورة اعاله عن طريق النش���ر 

المستبدل وتم السير بحقه حسب االصول . 
3- وقد اصدرت محكمتكم الموقرة حكمها في القضية المذكورة اعاله والقاضي 
بإلزام المس���تدعى ضده )المدعى عليه( بدفع مبلغ وقدره )8060 شيكال( ثمانية 
االف وستون ش���يكل , مع الزامه بالرسوم والمصاريف 40 دينارًا اتعاب محاماة 

بناء على حكم محكمتكم الموقرة بتاريخ 18/3/2018 
4- بتاري���خ 17/9/2018 تم تقديم الطلب رق���م  )2184/ 2018( موضوعه تبليغ 

المستدعى ضده بالحكم الصادر بحقه في القضية المذكورة اعاله 
لكل ذلك فإننا نلتمس من محكمتكم الموقرة السماح لنا باتخاد المقتضى القانوني 
الالزم بتبليغ المس����تدعى ضده عن طريق النشر المستبدل عمال بالمادة)1/20( من 

قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م
 وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري

   رئي�س قلم حمكمة �سلح بغزة
ال�ستاذ / عمار قنديل

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح غزة املوقرة
في القضية رقم 1511 / 2016
في الطلب رقم 2241 / 2018

المستدعي /وليد خالد إسماعيل القصابغلي من غزة وكيله / حازم محمد هاشم 
خير الدين أبو شعبان ويحمل هوية رقم 926725391. وكالؤه المحامون /سالمة 
بسيسو وأمين ساق الله و فؤاد عبد العال ويعاد عليان وميساء بكري وأدهم شال 

وريهام زنداح ولؤي بسيسو
المس���تدعى ضدهما /1-أحمد أكرم س���ليمان العكلوك من غزة الصبرة ش���ارع 
النديم قرب ديوان آل النديم 2-محمود أكرم س���ليمان العكلوك من غزة ش���ارع 

الوحدة محالت هديل للمعجنات والجاتوهات 
نوع الدعوى / مطالبة بأجرة مأجور

قيمة الدعوى )7990 دوالر أمريكي + 3266 ش���يكال( س���بعة آالف وتسعمائة 
وتسعون دوالرًا أمريكيًا ومبلغ )ثالثة آالف ومائتان وستة وستون شكيال(

جلسة اليوم االثنين 2018/4/12 تاريخ اإليداع 2016/8/28  
الحض���ور / حضرت أ. ن���ادرة زكار المتمرنة لدى وكيل المس���تدعي ولم يحضر 

المدعى عليهما لسبق السير بحقهما حضوريًا.
اخطار تبليغ حكم محكمة صلح غزة

باسم الشعب العربي الفلسطيني /// الحك����م ///
حكمت المحكمة بالزام المدعى عليهما أحمد أكرم س���ليمان العكلوك ومحمود 
أكرم س���ليمان العكلوك بدفع مبلغ وقدره )7990 دوالر( سبعة آالف وتسعمائة 
وتسعون دوالرًا ومبلغ )3266 شيكل( ثالثة آالف ومائتان وستة وستون شيكال 
للمدعي وليد خالد إس���ماعيل القصابغلي والزامهما بالرسوم والمصاريف و60 

دينار أتعاب محاماة. حكمًا صدر بتاريخ 2018/4/12 .
قاضي الصلح / أ. أحمد خليل

لذا عليكما مراجعة المحكمة الس���تالم نسختكما عن الحكم واتخاد المقتضى 
القانوني وإال للمدعي الحق في السير في إجراءات تنفيذ الحكم حسب األصول.

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة / اأ.عمار قنديل

دولة فل�سطني
وزارة النقل واملوا�سالت 

إعالن صادر عن وزارة النقل والمواصالت
تعلن وزارة النقل والمواصالت عن رغبتها منح ترخيص لمركز فحص المركبات 
" دينموميتر " في محافظة الوسطى وذلك طبقا لشروط الوزارة, فعلى الراغبين 
وتتوفر لديهم الخب���رات المهنية واالمكانيات المادية التوجه لإلدارة العامة 
لهندس���ة المركبات لالطالع  على شروط الوزارة بإنشاء مركز فحص المركبات 
وتقديم عروضهم الخاصة بذلك , في موعد اقصاه أسبوعين من تاريخ االعالن 

على ان يتم شراء الكراسة من دائرة المشتريات واللوازم بالوزارة .

  العالقات العامة
وزارة النقل واملوا�سالت

غزة/ االستقالل:
افتتح���ت ش���ركة "ج���وال" واتحاد لج���ان الرعاية 
الصحية مش���روع تطوير وتجهيز المقر الرئيسي 
لالتحاد بغزة، بأجهزة مكتبية وإلكترونية، لتقديم 
الرعاية الصحية للمرض���ى، وتطوير العمل داخل 
االتحاد من أجل استفادة أكبر عدد من المرضى من 

الخدمات التي يقدمها االتحاد.
وأكد رئيس اتحاد لج���ان الرعاية الصحية في غزة 
رائ���د صّباح عل���ى أهمية المش���روع لالتحاد الذي 
يخدم عدد كبير من المرض���ى، ويوفر لهم العالج 
والرعاية الصحية بأس���عار تتناسب مع احتياجات 
المواطنين ف���ي القطاع، خصوصا في ظل الظروف 
المعيش���ية الصعبة التي أثرت برمتها على كافة 

مناحي الحياة.

وأوضح أن أهمية المشروع تكمن في تطوير العمل 
والخدمات من خ���الل تزويد المقر بأجهزة مكتبية 
وإلكترونية، تعزز ثقة المواطنين من فئة المرضى 
باالتحاد، وتعزز من استمراره في تقديم الخدمات 
والرعاي���ة الصحي���ة، مش���يرًا إل���ى أن احتياجات 
المرضى باتت متعددة واألعداد تتضاعف بسبب 
النقص الحاد لألدوية والمس���تهلكات الطبية في 
المستش���فيات، وعدم قدرة البعض على شرائها 

من الخارج.
وأشاد خالل كلمة ألقاها بمناسبة االفتتاح بشركة 
جوال، على دعمها المتواصل للقطاعات الصحية، 
واهتمامها المطلق بالمؤسس���ات العاملة في هذا 
المجال، وتقدم بالش���كر العميق إلدارة الش���ركة 
ومجموعة االتصاالت الفلس���طينية، موضحًا أنهم 

ل���م يتأخروا في تقديم الدعم وس���د االحتياجات، 
وتعزي���ز دور االتحاد م���ن أجل مواصل���ة تقديم 

الخدمات الصحية، واإلغاثية على أكمل وجه.
د مدير إدارة اقليم غزة في شركة جوال،  بدوره، شدَّ
عمر شمالي على أن الشركة تولي القطاع الصحي 
اهتمامًا بالغًا، وتس���عى لتقديم الدعم المطلوب 
للمؤسس���ات العاملة فيه م���ن أجل ضمان تقديم 

أفضل الخدمات للمرضى من أبناء القطاع.
وأشار إلى أن مشروع تزويد المقر الرئيسي التحاد 
لجان الرعاية الصحية بأجهزة مكتبية وإلكترونية، 
يط���ور من عمل االتحاد، ويس���هل عل���ى المرضى 
الحصول على الخدمات التي يتلقونها فيه، ويعزز 
من االستمرار في تقديم الرعاية الصحية، والعالج 

المناسب للمرضى.

غزة/ االستقالل:
 ش���اركت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العس���كريين في قط���اع غزة، ممثلة 
بمن���دوب الهيئة علي البياتي، وعدد م���ن المتقاعدين، أمس االثنين، بحملة 
التضامن مع االسرى المعتقلين في سجون االحتالل، امام مقر الصليب األحمر 
في غ���زة. واوضح المفوض االعالمي للهيئة بفلس���طين نبيل رزق، أن الحملة 
جاءت بمناسبة االفراج عن االس���ير محمود جبارين بعد أن قضى 30 عاما في 
سجون االحتالل من سكان ام الفحم، وتضامنا مع االسير رجاء اغبارية الذي ما 
زال معتقال في السجون، وهو من حركة ابناء البلد بام الفحم من سكان 1948.

غزة/ االستقالل: 
أوصى المؤتمر الدولي األول للعلوم الصحية 
ال���ذي نظمته  كلي���ة العل���وم الصحية في 
الجامع���ة اإلس���المية برعاي���ة كريم���ة  من 
للتربية والعلوم والثقافة  الدولية  المؤسسة 
)IESCO(  ماليزيا، والشركة المتطورة، والمركز 
الدول���ي للعي���ون، الذي نظم يومي الس���بت 
واألحد الماضيين ببدء إجراء دراسات وراثية 
على مرض���ى المتالزمة الكلوي���ة مع فحص 
الطفرات المحددة، وتوفي���ر الوعي لعائالت 
المرضى، الذين تم تحديد الطفرات لديهم، 
حول الخيارات المتاحة لتجنب إنجاب أطفال 
مصابين مثل: التش���خيص المسبق للوالدة 

والتشخيص الوراثي قبل الزرع.
وش���دد المؤتمر على ضرورة زيادة الوعي في 
المجتمع حول مرض الفش���ل الكلوي المزمن 
خاصة بين األف���راد األكثر عرضة لإلصابة به،  
مع االهتمام بتدوين وإنش���اء قاعدة بيانات 
لمرض���ى غس���يل الكل���ى تش���مل البيانات 
الش���خصية واالجتماعي���ة الصحية من أجل 
االس���تفادة من هذه البيانات في دراس���ات 

أخرى.
وأكد المؤتمر الحاجة إلجراء أبحاث مس���تمرة 
لتحديد وبائية التهابات المس���الك البولية، 

وض���رورة انتظ���ار األطب���اء نتائ���ج المزرعة 
والحساسية من المختبر، والبحث عن المسببات 
األقل شهرة والتي يصعب تحديدها بالطرق 
التقليدي���ة مث���ل الميكوبالزم���ا، الفت���ا إلى 

ضرورة إعطاء أولوية لمراقبة ورصد استخدام 
العقاقير وسوء استخدامها في قطاع غزة.

 وش���دد المؤتمر على وجوب وضع تشريعات 
صارمة إلنتاج واس���تهالك األدوية البيطرية 

وبيعها واستخدامها في العالج أو كمكمالت 
غذائي���ة، مع رص���د منتظم لوج���ود مقاومة 
لألدوية في أنسجة الدواجن الصالحة لألكل 

لضمان سالمة المستهلكين.

وأوض���ح المؤتمر أهمية إج���راء المزيد من 
الدراس���ات التي تهدف إل���ى العثور على 
أنماط مقاومة للمضادات الحيوية من عينات 
براز الحيوانات المنزلية والبرية، الكش���ف 
الجيني ل� mcr-1وهو الجين المس���ئول عن  
مقاومة عقار Colistin، والرقابة الرس���مية 
على استخدام المضادات الحيوية، وكذلك 
أخذ إجراءات إليقاف استخدام المضادات 
الحيوية التي فقدت فعاليتها، لمدة طويلة 
تتراوح من )5( إلى )10( سنوات، حتى تعود 

لها فعاليتها.
وردت تل���ك التوصي���ات ف���ي خت���ام أعمال 
المؤتم���ر الدولي األول للعل���وم الصحية في 
الجامعة اإلسالمية، وأقيمت الجلسة الختامية 
للمؤتمر في قاع���ة المؤتمرات العامة بمبنى 
طيبة للقاعات الدراس���ية بحضور األس���تاذ 
الدكتور عدنان الهن���دي عميد كلية العلوم 
الصحية، رئيس المؤتمر، واألس���تاذ الدكتور 
عبد الرؤوف المناعمة رئيس اللجنة العلمية 
للمؤتم���ر، والدكت���ور م���ازن الزهارنة رئيس 
اللجن���ة التحضيرية للمؤتمر، والمش���اركين 
في جلسات المؤتمرات، وعدد من المهتمين 
والمعنيين، وجمع من أعضاء هيئة التدريس 

بكلية العلوم الصحية.

الجامعة اإلسالمية تختتم أعمال المؤتمر الدولي األول للعلوم الصحية 

جانب من اختتام اأعمال املوؤمتر الدويل الأول للعلوم ال�سحية

المتقاعدون العسكريون يشاركون 
بحملة لتضامن مع االسرى 

افتتاح مشروع تجهيز المقر الرئيسي لـ »الرعاية الصحية« بدعم جوال
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة �سلح غزة
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
لدى محكمة صلح غزة الموقرة

في الدعوى المدنية رقم 723 / 2018
في الطلب رقم 2341 / 2018 في الطلب التدخل رقم 1424 / 2018 

المستدعي / عبد الرحمن علي عبد خضر – جباليا البلد هوية رقم )915846240( 
وكيله المحاميان / ناظم وفادي عويضة

المس���تدعى ضدهما / 1-سلمى فرح إس���كندر فرح – غزة الرمال شارع الشهداء 
2-شادية كمال سمعان فرح – غزة الرمال شارع الشهداء

موضوع الطلب : تدخل المستدعي كمدعى عليه في الدعوى رقم 723 / 2018 صلح غزة
في الدعوى رقم 723 / 2018

في الطلب رقم 2341 / 2018 في الطلب التدخل رقم 1424 / 2018 
إلى المس����تدعى ضدهما ليكن معلومًا لديكما أن المستدعي قد أقاما ضدك الطلب 
رقم 1424 / 2018 والتي تطالبك فيها بالتدخل بالقضية رقم 723 / 2018 استنادًا 
إلى ما تدعيه في الئحة الطلب المرفق نس����خة منها ومن الئحة الطلب رقم 2341 / 
2018 به����ذه المذكرة لذلك يقتضى عليكما أن تحضر إلى هذه المحكمة للرد على 
الطلب في يوم االثنين الموافق 2018/12/10 الس����اعة الثامنة والنصف صباحًا كما 
عليك أن تودع ردك التحريري خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
والطلب والمستندات المرفقة معها وأن ترسل نسخة إلى المستدعي حسب عنوانه. 
وليكن معلوماً لديكما أنكما ان تخلفتما عن الحضور يجوز للمستدعي أن يسير في 

دعواه ويجوز اصدار الحكم بحقكما حضوريًا. حرر في 2018/10/8

رئي�س قلم حمكمة �سلح غزة / اأ. عمار قنديل

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 )860 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

1-عبد الماجد س����ليمان محمد فياض من س����كان الس����عودية هوية رقم 
944883487

2-أحمد محمد محمد أبو بركة من سكان غزة هوية رقم 923213441
بصفته وكيال عن: صفية محمد محمد أبو العال )أبو بركة( وس����امي محمد 

محمد أبو بركة
بموجب وكالة رقم: 15754 / 2011 الصادرة عن غزة + 7183 / 2018 جدة

   موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 149 قس���يمة 26 المدينة دير البلح + قطعة 141 قسيمة 70 + 
69 + 103 المدينة دير البلح + قطعة 143 قسيمة 1 المدينة دير البلح

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

التاريخ:  7/ 10 / 2018م

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

غزة/ االستقالل:
طالب منت����دى اإلعالميين الفلس����طينيين، 
السلطة الفلس����طينية بضرورة إطالق سراح 
مراسل وكالة "ش����هاب" في الضفة الغربية 
المحتل����ة الزمي����ل الصحفي عام����ر أبو عرفة 
فوًرا، ومحاس����بة قادة جه����از األمن الوقائي 
على تماديهم في انتهاك حقوق الصحفي 
الفلسطيني عبر مسلسل االستدعاءات بين 
الحين واآلخر، واالعتقال غير المبرر والمخالف 
لألع����راف والقواني����ن الدولية واإلنس����انية 

والمحلية.
وق����ال المنتدى في بيان وصل االس����تقالل 
نس����خة منه، إن جهاز األمن الوقائي اعتقل 
الزميل الصحفي أبو عرفة، األمر الذي ينطوي 
عل����ى انتهاك خطي����ر للحري����ات اإلعالمية 

ومب����ادئ القانون الدول����ي التي تكفل حرية 
العمل الصحفي، ويش����كل إمعاًنا في نهج 

قمع وإخراس الصحافة.
وأدان بش����دة اعتقال الزميل أبو عرفة، الذي 
تعرض لالعتقال سابًقا في سجون السلطة 
واالحتالل اإلسرائيلي، مؤكًدا تضامنه التام 
معه، داعيًا نواب المجلس التش����ريعي في 
الضفة لممارس����ة دورهم تجاه الضغط على 
ق����ادة األجهزة األمنية والس����لطة للكف عن 
مالحقة الصحفيي����ن والتضييق عليهم بما 
يحول دون ممارس����تهم لواجبهم المهني 

بالشكل المطلوب.
وطالب منتدى اإلعالميين نقابة الصحفيين 
بالتح����رك العاج����ل من أجل تأمي����ن إطالق 
س����راح أبو عرفة، والعمل ب����كل قوة من أجل 

وضع حد لمسلسل االعتقال واالستدعاءات 
للصحفيين من قبل األجهزة األمنية بالضفة.

ودع����ا إلى عدم الس����ماح لألجه����زة األمنية 
بح����ال من األح����وال بمواصل����ة تغولها على 
الحريات اإلعالمية في الضفة المس����تباحة 
من قبل االحتالل صاحب السجل األسود في 

استهداف الصحفيين وانتهاك حرياتهم.
وكان����ت زوجة الصحف����ي أبو عرف����ة أفادت 
بأن زوجها تلقى أول أمس األحد اس����تدعاًء 
للمقابلة في مقر جهاز األمن الوقائي بمدينة 
الخليل جن����وب الضفة الغربي����ة للتحقيق 
بش����أن عمله الصحفي، وتم احتجازه، مبينة 
أنه تعرض لعدة جلسات من التحقيق على 
خلفية عمله الصحفي ونقل����ه األحداث في 

الضفة.

رام الله/ االستقالل:
 أدان���ت وزارة الخارجية والمغتربين، 
االستعمارية  االسرائيلية  السياسة 
العنصري���ة تج���اه ش���عبنا، واقدام 
المس���توطنين على اقتالع نحو 30 
الزهرات  ش���جرة زيتون في منطقة 
التابعة لقرية ترمسعيا شمال مدينة 
رام الله، ونحو 40 ش���جرة زيتون في 

تلك المنطقة قبل أيام قليلة. 
وحذرت ال���وزارة، من تبعات التعامل 
مع اعتداءات المستوطنين الهمجية 
كأمور يومية باتت اعتيادية ال تثير 
االهتمام، مطالبة المنظمات المحلية 
برفع  المختصة  والدولية  واالقليمية 
صوتها عالي���ًا ضد هذه االنتهاكات 
الصارخة للقانون الدولي واتفاقيات 

جنيف ومبادىء حقوق االنسان. 
وقالت ان صمت المجتمع الدولي على 
ممارسات المستوطنين االستفزازية 
البالد وعرضها،  العنصرية في طول 
المس���توطنين  يش���جع منظم���ات 
وعصاباتهم االرهابية على التمادي 
في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق 
شعبنا وارضه وممتلكاته ومزروعاته 
ومقدس���اته، كما ان عدم محاس���بة 
المسؤولين االسرائيلين المتورطين 
ف���ي حماي���ة ودعم المس���توطنين 

االرهابيين بات يش���كل غطاًء لتلك 
الجرائم.

وأوضح���ت أن���ه مع اقتراب موس���م 
قط���اف الزيتون من كل عام، تصعد 
االس���رائيلي  االحت���الل  س���لطات 
االرهابية  المس���توطنين  وعصابات 
من العقوب���ات الجماعية واالغالقات 
الق���رى  لمداخ���ل  المتواصل���ة 
والبلدات الفلس���طينية وشل حركة 

ومن  الفلس���طينيين،  المواطني���ن 
اعتداءاتها الوحشية على المزارعين 
الفلس���طينيين واش���جار الزيت���ون 
وحتى سرقة ثماره بعد قطافها، في 
لضرب  ممنهجة  احتاللي���ة  محاولة 
هذا الموسم والحيلولة دون تحقيق 
اس���تفادة المزارعين الفلسطينيين 

منه.
واعتب���رت ال���وزارة أن ذلك يأتي في 

اطار الحرب الش���املة التي تش���نها 
واذرعه���ا  االس���رائيلية  الحكوم���ة 
المختلفة على الوجود الفلس���طيني 
ف���ي األرض الفلس���طينية المحتلة 
عامة وفي القدس واالغوار والمناطق 
المصنفة )ج( بش���كل خاص، وذلك 
عبر تدمير مقومات صمود المواطنين 
الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم 

ومقدرات حياتهم.

الخارجية: حرب االحتالل والمستوطنين

 على الزيتون استخفاف بالمجتمع الدولي

غزة/ االستقالل:
أفادت القناة العبرية 20 بأن الجيش االسرائيلي قد أوقف 
مؤخرا ش����راء الخضراوات من قطاع غزة وطولكرم، كما كان 

معتاد في السابق .
ووفقا للقناة فقد كان الجيش يش����تري الخضراوات التي 
يت����م تصديرها من قطاع غزة وطولكرم، من أجل توزيعها 
على جنوده المنتشرين في القواعد العسكرية المختلفة، 
وذلك في ظل العجز ال����ذي كان يعاني منه الجيش فيما 

يتعلق بالخضراوات.
وزعمت مصادر "رفيعة" في جيش االحتالل بأن الحديث 
ال ي���دور عن خطوة عقابية بس���بب البالون���ات الحارقة، 
وإنما نظ���را ألن الجيش أصبح لديه اكتف���اء ذاتي من 

الخضراوات.

جيش االحتالل يوقف 
شراء الخضراوات من غزة

منتدى اإلعالميين يطالب السلطة بإطالق سراح الصحفي أبو عرفة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أجرى مجلس إدارة الصندوق القومي االس���رائيلي أمس االثنين زيارة تجوالية 
في مس���توطنات غالف غزة، انتهت بعقد جلس���ة خاصة تمخض عنها قرارات 

جديدة .
ووفق���ا لموقع القناة العبرية الس���ابعة فقد اتخذت قي���ادة الصندوق القومي 
االس���رائيلي قرارا بدعم مس���توطنات الغالف بمبلغ 100 مليون ش���يقل على 
مدار العامين القادمين بهدف ما أس���ماه "تعزي���ز الحصانة االجتماعية" لدى 
مستوطني الغالف في ظل األضرار الجسيمة التي لحقت بهم بسبب البالونات 

الحارقة ومسيرات العودة .
ويش���ار إلى أن المساعدات المالية التي سيقدمها الصندوق القومي اليهودي 
لن تقتصر على مس���توطنات غالف غزة التي تبعد حتى مسافة 7 كيلو مترات 
عن الجدار ، بل سيتضمن جميع المستوطنات والمجالس المحلية التي تضررت 
بفعل البالونات الحارقة بما في ذلك "سديروت" و"نتيفوت" و"المجلس المحلي 

اشكول" و"سدوت نيقف" و"حوف أشكلون" و"شاعر هنيقف" .
ويستخدم الشبان الفلسطينيون طائرات ورقة وبالونات وسيلة إليصال شعلة 
حارقة إلى مستوطنات الغالف ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت 
مع انطالق مس���يرات العودة وكسر الحصار ش���رقي القطاع في 30 مارس/ آذار 
الماضي، ورًدا على قمع قوات االحتالل المس���يرات الس���لمية، وقتلها نحو 200 

مواطن شاركوا فيها حتى اليوم.
وقالت "س���لطة الطبيعة والحدائق اإلسرائيلية" مؤخًرا إن الحرائق أتت على 32 
أل���ف دونم من األحراش والمناطق الزراعي���ة والطبيعية في الغالف، بما يوازي 
14% من مجمل المحميات الطبيعية في الغالف، وقّدرت الخسائر المادية في 

المحميات الطبيعية فقط ب�15 مليون شيقل.
وذكرت أن إصالح آثار الحرائق سيستغرق سنوات طويلة، وأن الضرر الذي حصل 

نتيجة هذه الحرائق غير مسبوق في مناطق "إسرائيل".

االحتالل يصادق على 
صرف 100 مليون شيقل 
دعما لمستوطنات الغالف

    دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة رقم 2017/838
في الطلب رقم 2018/1502

المستدعي / توفيق سعيد يونس المصري من غزة شارع الصحابة بجوار 
مسجد الصحابة هوية رقم 946370152

وكياله المحاميان / احمد محمود ونورا الفرع من غزة الرمال برج الجالء
المستدعي ضده / جهاد يونس حسنين المصري من غزة شارع الصحابة 
بجوار مسجد الصحابة سابقا – ) مجهول محل االقامة حاليا خارج البالد (  .

))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((
إلى المس���تدعى ضده / جهاد يونس حس���نين المصري من غزة ش���ارع الصحابة 
بجوار مس���جد الصحابة س���ابقا – ) مجهول محل االقامة حاليا خارج البالد( . بما أن 
المس���تدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة البداي���ة بغزة القضية المرقومة أعاله 
وموضوعها ) اثبات صحة عقد ونفاذه ( اس���تنادا الى م���ا يدعيه في الئحة دعواه 
ونظرا ألنك مجهول محل االقامة وحس���ب اختصاص محكمة البداية بغزة في نظر 
هذا الطلب وعمال بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 
لسنة 2001 وبناء على قرار السيد قاضي محكمة الصلح في الطلب رقم )2018/1(  

بالسماح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل . 
لذل���ك يقتضي علي���ك ان تحضر لهذه المحكمة ي���وم )االربعاء( المواف���ق )7/11/2018( 
التاسعة صباحا كما يقتضى عليك ايداع جوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرا . 

...)) مع االحترام(( ... حرر في 02/10/2018.

    رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
ال�ستاذ حممد مطر 
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ال أسرار في عالمنا المعاصر. ال أسرار سياسية 
وال اقتصادي���ة وال حتى عس���كرية. ربما األمر 
الوحيد الذي يبقى س���رًا لحين لحظة التنفيذ 
ه���و قرار فتح النار على العدو. ما عدا ذلك، كل 
»األس���رار« معروفة أو يمكن كش���فها، أو في 
االقل، يمكن تقدير مضمونها وأبعادها بدقة 

وشمولية.
في ضوء هذه الحقيقة ينتصب سؤال: كيف 
يفكر العدو الصهيوني في هذه اآلونة، وهل 

تراه يستهدفنا بحرب؟
قادة العدو وخبراؤه العسكريون يعرضون في 
أبحاثهم تحديات الحرب واحتماالت اندالعها 
أو تفاديها في وسائل اإلعالم العبرية بصراحة 
الفت���ة. من الض���روري االطالع عل���ى ما يجول 
ف���ي رؤوس أهل الرأي لدى الع���دو وجنراالته 
العاملين والمتقاعدين، مع الحرص دائمًا على 
التدقيق ف���ي آرائهم واالحتراس الموزون مما 

يذهبون إليه من أغراض وخيارات.
لعل عاموس يادلين أبرز ق���ادة الرأي والخبراء 
اإلستراتيجيين الصهاينة، الذين ُيستحسن 
االطالع على آرائهم وتحليالتهم. فهو رئيس 
»معهد أبحاث األم���ن القومي« في جامعة تل 
أبيب والرئيس الس���ابق لشعبة االستخبارات 
العسكرية في الجيش اإلس���رائيلي. يادلين 
نشر تحلياًل في صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
)4/10/2018( اّك���د فيه »ان إس���رائيل تواجه 
تحديات أمنية في 6 جبهات: البرنامج النووي 
اإليران���ي؛ محاوالت إيران التموضع عس���كريًا 
في س���وريا ولبنان )مع التش���ديد على مخاطر 
»الصواريخ الدقيقة«(؛ تزويد سوريا بمنظومة 
S-300 الروس���ية للدفاع الجوي؛ التهديد من 
طرف حزب الله؛ التصعيد اآلخذ باالقتراب في 

قطاع غزة؛ االضطرابات في الضفة الغربية«.
يعتقد يادلي���ن أن التحدي األكثر أهمية هو 
البرنامج الن���ووي اإليراني. لكنه يرّكز على »أن 
خطر االنفجار األكبر في الوقت الحاضر هو في 
الجبهة الفلسطينية، خصوصًا في قطاع غزة«. 
لماذا؟ يقّدم يادلين س���ببين: ازدياد الضغط 
االقتصادي على س���كان القطاع، وخّط محمود 
عباس المتشدد حيال حركة »حماس«، لدرجة 

يب���دو معها معني���ًا »بإش���عال مواجهة بين 
»حماس« و«إس���رائيل« تؤدي إلى إلحاق أضرار 
بالغة بهذه الحركة، وتس���اهم في تعزيز قوة 

السلطة الفلسطينية«.
ألهل »اليسار« الصهيوني وجهة نظر مغايرة. 
كّت���اب ومعّلقون وخبراء ُكثر منش���غلون منذ 
أشهر في اإلضاءة على وطأة الحصار المضروب 
على قطاع غزة والتحذير من مفاعيلها الخطيرة 
ليس على األهالي فحسب، بل على »إسرائيل« 
نفس���ها. بعضهم لفت المس���ؤولين إلى أن 
ارتفاع نس���بة البطالة أّدت إلى ارتفاع نس���بة 
المش���اركة الشعبية في »مس���يرات العودة« 
التي اضحت مس���يرات شبه يومية وما عادت 
تقتصر على أي���ام الُجَمع. بعضهم اآلخر حّذر 
من احتمال بلوغ حال اليأس مبلغًا يندفع معه 
الغزاوي���ون، مقاتلين ومدنيي���ن، إلى اختراق 
الس���ياج الحديدي والناري الممتد على طول 
حدود القطاع مع مناطق فلس���طين المحتلة، 
ابتغ���اء الوصول إل���ى بعض المس���تعمرات 
)المس���توطنات( القائمة ف���ي محيط القطاع 
ألسر واحتجاز مجاميع من جنودها وإدارييها. 
جنراالت »إس���رائيل« يعون ه���ذه المفاعيل 
والمخاطر. بعضهم يدعو ضمنًا أهل السلطة 
الصهيونية إل���ى التخفيف من وطأة الحصار. 
بعضهم اآلخر، المتأثر بطروحات المستوطنين 
العنصريي���ن في الضفة الغربي���ة، وأصحاب 
الرؤوس الحامية م���ن الحاكمين المتطرفين، 
يدعو إلى اجتياح القطاع بغية اقتالع فصائل 
المقاومة وإعادة فرض االحتالل. غير أن كّتابًا 
ومعلقي���ن وسياس���يين من أهل »اليس���ار« 
يحذرون م���ن مغبة االنزالق إل���ى حرب مدمرة 
لن تن���ال من أهل القطاع فحس���ب، بل تمتد 
بمفاعيلها الكارثية إلى قلب »إسرائيل« ذاتها.

نتنياه���و وغالبية الوزراء ف���ي حكومته )التي 
يق���رر سياس���تها وتصرفاتها أه���ل اليمين 
العنصري والمستوطنون ( سادرون في غيهم 
وال تس���توقفهم مواق���ف معارضيهم األقل 
تطرفًا. نتنياهو نفسه يبدو األكثر تطرفًا لماذا 
؟ ألنه يريد احتواء المالحقات القضائية بحقه 
وبح���ق زوجته، الناجمة ع���ن اتهامات موّثقة 

بتقاضي رش���ا وصرف نف���وذ. يريد أن ينهي 
هذا الفصل القضائي الُمهين قبل االنتخابات 
المقبلة أو يبتغي، ف���ي االقل، التغطية عليه 
بمواقف سياس���ية تفّجر تي���ارات عصبوية 

جارفة.
يمكن القول، في ض���وء الواقعات والتطورات 
والتحدي���ات س���الفة الذكر، إن ثم���ة حالين 
 من »اسرائيل« 

ٍّ
مضطربتين متفجرتين في كل

وقط���اع غزة قد تتدحرجان، خصوصًا بس���بب 
تصرفات العنصريين الصهاينة في الحكومة 
والكنيس���ت والجي���ش والمس���توطنات، إلى 
انفجار عس���كري ل���ن يتوان���ى نتنياهو عن 
انتهازه وتوس���يع أبعاده ليخدم ما يستبطنه 
ترامب في »صفقة الق���رن« من مراٍم لتصفية 
قضي���ة فلس���طين وإعادة ترس���يم الخريطة 

السياسية لبلدان المشرق العربي.
لذلك يجب عدم االس���تهانة باحتمال اندالع 
حرٍب عل���ى حدود قط���اع غزة مع فلس���طين 
المحتل���ة. »إس���رائيل« ل���ن تعوزه���ا الذرائع 
الستغالل الحرب وتأجيجها وتوسيع دائرتها 
بغي���ة تحقي���ق مطامعه���ا التوس���عية في 
غمرة االنقس���ام المحِبط بين الفلس���طينيين 
والتشرذم المتفاقم بين سائر العرب، والصراع 
الدولي واإلقليمي المحتدم في سوريا وعليها.

على الع���رب األحياء، وجّلهم الي���وم في تيار 
المقاومة ودوله المتحررة، أن يستجيبوا بعمق 
وجّدية للتحديات الخطيرة الماثلة، وأن يقرروا 
بحزم وصالبة مواجهتها بإحباط جهود العدو 
الصهيون���ي وم���ن مع���ه ووراءه الرامية إلى 
استفراد قطاع غزة في سياق مخطط جهنمي 
لتصفية قضية فلسطين، وتاليًا سائر قضايا 
الع���رب. يجب التصدي للعدو بكل الوس���ائل 
المتاحة، السياسية واالقتصادية والعسكرية، 
وه���ي متوافرة ومتطورة بإق���رار اطراف محور 

المقاومة، حكومات وتنظيمات.
بكلمة، حذار االستهانة واالستهتار والتخاذل 
والسير على إيقاع اكثرنا جبنًا وخنوعًا، لئال نجد 
انفس���نا في قاع هزيم���ة تاريخية نكراء نردد 
بعدها بذٍل وندم وحس���رة : ُقتل���ُت يوم ُقتل 

الثوُر األبيض

هل نقاتل إذا استفرد العدو بقطاع غزة؟ رأي

عندما انطلقت مس���يرات الع���ودة الكبرى في إرجاء الوطن ف���ي الثالثين من مارس الماضي, ح���ددت منذ اللحظة األولى 
أهدافه���ا, بالتأكيد على الثوابت الفلس���طينية, ومنها حق العودة كحق أصيل لش���عبنا ال يمكن االلتفاف عليه أو وضع 
أي تفسير جديد لهذا الحق يقتطع من حقنا في فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها, من هنا جاء الحراك الشعبي 
الجماهيري السلمي, وكان البعض يراهن على الوقت ويظن ان هذا الحراك لن يستمر سوى أيام قليلة وسرعان ما ينتهي, 
وها هو اليوم ينهي أسبوعه الثامن والعشرين والزخم الجماهيري يتزايد, واألداء السلمي واإلبداع في الميدان ينقلنا من 
حالة إلى حالة اكبر, وبقعة االشتباك مع االحتالل تتسع, وحالة من الرعب والفزع تلف منطقة الغالف الحدودي والخشية 
من قدرة الحشود الجماهيرية على اقتحام الحدود والوصول إلى نقاط متقدمة داخل المنطقة الحدودية المحتلة, ووحدات 
اإلشغال الليلي تفزع مستوطني الغالف بنداءاتها عبر مكبرات الصوت وتطالبهم بالفرار من المنطقة ألنهم لن يشعروا 
باألمان أبدا, وان األخطار تتهددهم في كل لحظة حتى وان كانوا تحت حماية الجيش الصهيوني الذي ال يس���تطيع ان 
يحمي نفسه.  فصائل المقاومة الفلسطينية طالبت بضرورة رقع الحصار عن قطاع غزة, والتأكيد على الثوابت الفلسطينية 
وان الع���ودة حق مقدس ال مس���اس به, وان االحتالل الصهيوني عليه ان يلتزم بم���ا وقع عليه في اتفاقية 2014م , وهذا 
ما كان ليحدث لوال مسيرات العودة الكبرى التي أذهلت العالم, وأحرجت االحتالل الصهيوني, وأوصلت رسائلها للجميع 
بش���كل واضح وصريح ال يقبل التأويل, بأن هذا الش���عب العظيم لن يقبل باستمرار الحصار إلى األبد, وانه سيستمر في 
حراكه الجماهيري مهما كان حجم التضحيات إلى ان يصل إلى تحقيق اهدافة, وكل المحاوالت الهادفة إلى إيقاف هذه 
المس���يرات, أو االلتفاف عليها, أو إفراغها من أهدافها الس���امية لن تفلح,  ومن يراهن على الوقت, أو يراهن على الملل 
والتراجع التدريجي للمس���يرات, وعدم القدرة على االس���تمرار في تقديم أثمان الحرية, فان���ه واهم وال يعرف عناد هذا 
الشعب, وقدرته على تحدي كل الصعاب وحالة التغول الصهيونية, هذا الشعب يعشق الحرية ويقدم كل ما يملك من 
اجلها فال تراهنوا على انكساره وتراجعه.  هناك من يتساءل تساؤال مشروعا وماذا حققت لنا مسيرات العودة سوى مزيد 
من الشهداء والجرحى, ونحن بدورنا نقول وهل يمكن ان ننتزع حقوقنا من بين أنياب االحتالل إال بالتضحيات العظام, ولو 
تحدثنا بهذا المنطق الذي يروج له بعض المرجفين والمستسلمين فإننا نقول لهم ومن الذي أعاد فصائل منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى ارض الوطن إال انتفاضة الحجارة عام 1987م التي قدمنا خاللها مئات الشهداء وآالف الجرحى, ورغم ذلك 

يمكن ان نتحدث عن بعض االنجازات المباشرة التي حققتها مسيرة العودة منذ انطالقتها حتى اآلن. 
أوال: أوقفت ما تس���مى بصفقة القرن التي كانت اإلدارة األمريكية س���تعلن عنها وتفرضها على الش���عب الفلس���طيني 

والمنطقة العربية بأكملها, لكن مسيرات العودة أعاقت اإلعالن عن صفقة القرن المشؤومة. 
ثانيا: منعت عمليات التطبيع المباش���ر بين دول عربي���ة واالحتالل الصهيوني, وأدت إلى تراج���ع الحكومات عن اإلعالن 
عن عالقات مباش���رة مع االحتالل, ومنعت االحتالل من التغلغل بشكل مباش���ر للمجتمعات العربية والترويج لما يسمى 

بالتعايش المشترك, فالدماء التي سالت في غزة وتضحيات أهلها حالت دون ذلكم. 
ثالث���ا: أعادت القضية الفلس���طينية إلى ص���دارة األحداث من جديد, بع���د ان تنكر العالم كله للحقوق الفلس���طينية, 
وانصاع للسياس���ات اإلس���رائيلية التي تنكرت لكل الحقوق الفلس���طينية, وضربت بعرض الحائط قرارات مجلس األمن 
واألمم المتحدة, فقد استطاعت مس���يرات العودة إظهار »إسرائيل« بالكيان النازي العنصري اإلجرامي الذي يريق الدماء 
ويستهدف المدنيين العزل بالسالح الفتاك المحرم دوليا.  رابعا: هذه المسيرات وحدت جغرافية الوطن ووحدة المواقف 
م���ن خالل التالحم الجماهيري بين الضفة والقطاع واألراضي الفلس���طينية المحتلة عام 48, فخرجت تظاهرت في حيفا 
والضفة والقدس تزامنا مع المسيرات في غزة, وتتابعت العمليات العسكرية للفلسطينيين في الضفة الغربية لتستهدف 
االحتالل وقطعان المستوطنين.  خامسا: مسيرات العودة الكبرى دفعت االحتالل للبحث عن تهدئة مع فصائل المقاومة 
الفلس���طينية, والعودة إلى اتفاق 2014م, واستنزفت من قدراته العسكرية فنشر 25% من تعداد جيشه على المناطق 

الحدودية مع غزة, وفي نفس الوقت شغله هذا األمر عما يحدث في الجبهة الشمالية ومنعه من التصعيد هناك. 
هذا ليس كل شيء جنيناه من مسيرات العودة ولكننا ذكرنا بعض األمور حتى نفوت الفرصة على أولئك المثبطين الذين 
يحاولون ثنينا عن االستمرار في هذه المسيرات, ونؤكد لهم ان الثمن الذي ندفعه هو ثم الحرية التي ينشدها شعبنا, 

وصدق الشاعر إذ يقول .. وللحرية الحمراء باب ..... بكل يد مضرجة يدق.     

د. عصام نعمانلماذا مسيرات العودة؟! 

يواصل كيان االحتالل اإلس���رائيلي عربدته العدوانية واإلرهابية ضد الش���عب الفلسطيني في كل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة المحاصر، والمؤس���ف ليس هناك في األفق ما يش���ير إلى إمكانية أن تتوقف هذه العربدة 
التي أخذت تستش���ري، وتستمد أوارها من التطورات اإلقليمية والدولية، بحكم أن أغلب هذه التطورات يدخل 
فيه كيان االحتالل اإلسرائيلي طرًفا. فما تشهده المنطقة اليوم من هجمة استعمارية تهدف إلى إعادة رسم 
خريطتها بين دول االس���تعمار القديم والحديث، وتدمير دول المنطقة من حيث الثروات البشرية والطبيعية، 
وكل مص���ادر قوتها، وتقس���يمها إلى كانتون���ات طائفية متحاربة، كل ذلك يجري م���ن أجل تأمين بقاء كيان 
ا عليها، والعداء الذي ترفعه بعض القوى االس���تعمارية  االحتالل اإلس���رائيلي في المنطقة وتنصيبه ش���رطّيً
ا مع الكيان اإلسرائيلي المحتل في وجه دول في المنطقة والعالم هو لرفضها السلوك  المتحالفة اس���تراتيجّيً
الغربي االستعماري الداعم لالحتالل اإلسرائيلي، والهادف إلى زعزعة المنطقة ورسم خريطتها بما ال يتفق مع 

مصالح هذه الدول الرافضة.
وما يمكن مالمس���ته اليوم من واقع الممارس���ات اإلرهابية واإلجرامية لكيان االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب 
الفلسطيني وشعوب المنطقة لم يكن يخرج عن سياق العربدة اإلسرائيلية والهجمة االستعمارية التي يتوهم 

العدو اإلسرائيلي وحلفاؤه وعمالؤه أنهما ستقودان إلى إنجاز األهداف والمشروعات االستعمارية والتدميرية.
واألكثر مرارة أن حالة االس���تالب لمقدرات ش���عوب المنطقة التي يقودها الغرب االستعماري بقيادة الواليات 
المتحدة ال ولن تخرج عن سياق إضعاف دول المنطقة وتمزيقها من أجل اإلبقاء على كيان االحتالل اإلسرائيلي 

خنجًرا مسموًما في خاصرة العرب، وكذلك الوهم الغربي بأن النجاح في هذا اإلبقاء سيؤمن المصالح الغربية.
لذلك، ليس مثيًرا للدهشة أن يمضي العدو اإلسرائيلي المحتل في تنفيذ مخططاته التوسعية االستعمارية 
على ما تبقى من األراضي الفلس���طينية المحتلة، في توكيد واض���ح وفاضح لحجم االنتهاك الخطير للقوانين 
واألعراف الدولية، وبتواطؤ وتش���جيع وضوء أخضر من القوى االس���تعمارية؛ بحكم أن هذه األطراف المتحالفة 
والس���اعية إلى استعمار المنطقة ونهب ثرواتها ترى ما يمارس���ه كيان االحتالل اإلسرائيلي من جرائم حرب، 

وانتهاكات ضد اإلنسانية إنما يخدم المصالح واألهداف اإلسرائيلية والغربية مًعا.
إن ما يفعله كيان االحتالل اإلس���رائيلي في قرية الخان األحمر بالضفة الغربية والتهجير القس���ري لس���كانها 
إلفساح الطريق أمام بناء المستعمرات االستيطانية الصهيونية غير القانونية، وإطالق يد التدنيس والتلويث 
لقطعان المستوطنين ضد المس���جد األقصى، ومواصلة حصار قطاع غزة والتهديد بتصعيد غير مسبوق ضد 
المنتفضين الفلسطينيين في القطاع من خالل مسيرات العودة، يؤكد ما ذكرناه آنًفا. وقد وصفت منظمة العفو 
الدولية جريمة كيان االحتالل اإلس���رائيلي ضد س���كان قرية الخان األحمر، والتهجير القسري لسكانها بمثابة 
جريم���ة حرب، إال أنه وفي ظل مظل���ة الدعم الغربية والتواطؤ الدولي يبقى كل م���ا تقوله مثل هذه المنظمات 
مجرد توثيق ورصد للحدث يفتقد للمتابعة والمحاسبة، وبالتالي فالذي بمقدوره إيقاف العربدة اإلسرائيلية هو 

الشعب الفلسطيني بتوحيد صفوفه وتكريس نضاله ومقاومته.

عربدة إسرائيلية ال تريد التوقف
رأي الوطن العمانية

ليس المقص���ود هنا كتاب »قل وال تقل« للغ���وي العراقي مصطفى 
جواد حيث يبّين ما يجوز وال يجوز في اللغة العربية، بل اإلش���ارة إلى 
أبعاٍد ومعاٍن وّلدتها المقارنة التلقائية بين خطابْي الرئيس محمود 
عباس ورئيس الوزراء المالي���زي مهاتير محمد، أمام الجمعية العامة 

لألمم المتحدة.
مواقع التواص���ل االجتماعي تخاطفت خطاب مهاتي���ر. لقد قال في 
مصلح���ة الفلس���طينيين وقضيتهم ما لم يقله أح���ٌد من قبله بهذا 
الوضوح، حرًا طليقًا من القيود ومن محاذير القول، مؤكدًا أن أصل كل 
اإلرهاب في العالم هو االحتالل اإلس���رائيلي لفلسطين. في موازاته، 
ظهر خطاب عباس مقّيدًا كما في خطاباته الس���ابقة من على المنبر 
ه مرَّ على رقيب، أو أنها الرقابة الذاتية التزامًا بقاموس  ذات���ه، كأن نصَّ
أوس���لو، فليس في الخطاب ما أغضب الرئيس دونالد ترامب، أو أجبر 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على مجرد ذكر القضية.
بعد ربع قرن على تجربة أوسلو، صار واضحًا أن المسألة ليست قاموسًا 
فق���ط ُيحدد ما يقال وما ال يقال، بل ربم���ا األدق أنها »خريطة طريق« 
بالمعنى السياسي، فال يجوز وفق اتفاق أوسلو كذا وكذا، وال يحق وال 
يصح... وما يجوز مش���روط بمراحل تحضيرية وانتقالية تمتد سنين. 
وغني عن القول إن من التزم الش���روط هو الجانب الفلسطيني، فيما 
تحّللت إس���رائيل من أي التزام ورفضت تنفيذ أدنى الخطوات، لكي 

يصبح من العبث التذكير باالتفاق أو تعداد خروقه.
أسوأ ما في اتفاق أوسلو أنه أحدث قطيعة كاملة مع مكّونات الموقف 
الفلسطيني منذ نكبة 1948، مرورًا بتأسيس منظمة التحرير وصعود 
المقاوم���ة في إطار حركة تحرر وطن���ي بوصلتها تحقيق حلم العودة 
ودحر االحتالل. فما أبعد المسافة بين نقطة االنطالق وما وصلت إليه 
ل الحركة الوطنية  حقائق جديدة فرضها اتفاق أوس���لو، أهمها تحوُّ
ومنظمة التحرير ومؤسساتها التي كانت ترتبط بشبكة عالقات عربية 
ودولية، إلى مجرد مؤسس���ة يقرر مصيرها أعضاء الكنيست. وبمعنى 
سياس���ي مرٍّ وج���ارح، صارت فلس���طين قضية إس���رائيلية داخلية، 

يناقشها الكنيست، وُيقرر فيها على مزاجه.
م إس���رائيل بمفاصله، وصل���ت الحال  بس���بب اتف���اق أوس���لو وتحكُّ
الفلس���طينية إلى العجز وانس���داد األف���ق. وف���ي أي محاولة لفهم 
التحّوالت الجارية سلبًا ضد القضية الفلسطينية، ستجد أن االتفاق، 

سواء بنواقصه أو عدم التزام إسرائيل به، هو وراء كل نكبة.
لتس���أل ما يخطر في بالك: لماذا استش���رى االس���تيطان؟ ألن 
اتفاق أوس���لو ل���م يتطرق إلى ذل���ك! ولم���اذا انفصلت القدس 
وأهلها عن الضفة الغربية بس���هولة؟ ألن أوسلو أرجأ البحث في 
قضية القدس وجعلها من القضايا النهائية التي تشمل أيضًا 
الالجئين والمياه والموارد والحدود والمعابر، ليتبقى حكم ذاتي 
على المنطقة »أ« أو بعض المنطقة »ب«، وهذه تمثل 20 في المئة 
من الضفة، فيما المنطقة »ج« تحت االحتالل إداريًا وأمنيًا! ولماذا 
غزة منفصلة؟ ألن إسرائيل لم تلتزم مسألة التواصل الجغرافي 
في اتفاق أوسلو! وماذا عن الفساد؟ هو أوسلو الذي أفسد طبقة 
بحالها حتى يت���اُح تمريره! وماذا عن التغيير االجتماعي الكبير 
وتحويل س���كان الضفة إلى طبقة مس���تهلكة؟ إنه أوسلو، كما 
يجيب الباحثون! واالقتصاد؟ هنا مربط آخر اسمه اتفاق باريس 
الذي يحول دون اس���تقالل اقتصادي أو نجاح مقاطعة البضائع 
اإلسرائيلية! ولماذا ال تنشط مكاتب المنظمة وسفراء فلسطين 
حول العالم لش���رح القضية؟ ألن اتفاق أوس���لو يعتبر مثل هذا 
النش���اط معاديًا إلس���رائيل! وماذا تبقى؟ س���نتذكر التنسيق 

األمني، ولن نحكي ألنه... »مقّدس«!
أوس���لو انقالب في المعاني األساس���ية للصراع، وانقالب في الهوية 
وف���ي صورة اآلتي. والش���اعر محمود درويش كتب ف���ي الصراع بين 
حركت���ي »فتح« و »حم���اس« قائاًل: »أنت منذ اآلن غي���ُرك«. ولعل هذا 

ينطبق على أوسلو أيضًا.
لقد َحشر اتفاق أوسلو فلسطين في جوزة، الخروج منها ال يعني سوى 

كسرها، ومعها سياسة ُقل وال تُقل.

قل وال تقل: من قاموس أوسلو
فاتنة الدجاني  
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أعلن أنا المواطن/ رائد فواز إبراهيم مصلح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803356120( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نسمة صدقي علي حسونة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400172417( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ فارس سليمان سليمان الرقب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410064257( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ناجي شحادة محمد ابو جزر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800730723( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سعيد رفيق سعيد حبوب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم   
404670820فعل���ى م���ن يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة / فاطمة محمد احمد عالم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)905403267( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
افتت���ح وكي���ل وزارة الحكم المحلي 
محمد جبارين، أمس االثنين، مشروع 
فتح وتعبيد الشارع الرابط بيت عنان 
والواصل لمكب النفايات، ومش���روع 
إعادة تأهيل مكب نفايات ش���مال 
وش���مال غرب القدس- بي���ت عنان، 
بتمويل من الحكومة الفلس���طينية 
بقيم���ة )600( أل���ف دوالر كمرحلة 

أولى.
جاء ذلك خالل حف���ل أقامه مجلس 
الخدمات المش���ترك إلدارة النفايات 
الصلبة شمال وشمال غرب القدس، 
ف���ي بلدة بيت عن���ان، بحضور نائب 
محافظ القدس عبد الله صيام، ومدير 
عام مجالس الخدمات المشتركة في 
الوزارة سليمان أبو مفرح، ومدير عام 
مديرية حكم محلي القدس موس���ى 
الش���اعر، ورئيس مجل���س الخدمات 
س���الم أبو عيد، ورئي���س بلدية بيت 
عنان محمد راغب، ورؤس���اء الهيئات 

المحلية في المنطقة.
وأشار جبارين إلى أن افتتاح مشروعي 
الش���ارع، ومكب النفايات، سيسهم 
ف���ي التس���هيل عل���ى المواطنين 
وتعزي���ز صموده���م ف���ي أرضهم، 

مش���ددا على أهمية افتتاح مشروع 
إعادة تأهيل مك���ب النفايات، الذي 
القديم،  العشوائي  المكب  سيلغي 
كما جرى إغالق العديد من المكبات 
العش���وائية في محافظ���ات الوطن، 
واستبدالها بمكبات مركزية رئيسية 
في زهرة الفنج���ان، والمنية، آمال أن 
يرى مك���ب نفايات رمون، النور قريبا 

لخدمة محافظات منطقة الوسط.

وتابع: يجب العمل على تشجيع 
ثقاف���ة الفص���ل م���ن المصدر 
ليس���هل على الطواقم العاملة 
النفاي���ات الصلب���ة  ف���ي إدارة 
النفايات، والتقليل  التعامل مع 
التي  النفاي���ات  م���ن كمي���ات 
تحت���اج إل���ى طمر، واس���تغالل 
امكانية إع���ادة تدوير النفايات، 
واس���تخدام التقنيات المناسبة 

لمعالجة النفايات الصلبة والتي 
تضمن وجود جدوى اقتصادية، 
خاص���ة فيم���ا يتعل���ق بإنتاج 

الطاقة.
وأكد جباري���ن أن هذه الجهود تأتي 
الوزارة  اس���تراتيجية  مع  انس���جاما 
إلدارة  الوطني���ة  واالس���تراتيجية 
النفاي���ات الصلبة، س���عيا لتحقيق 

األجندة الوطنية )2022-2017(.

افتتاح مشروع إعادة تأهيل مكب نفايات بالقدس

جانب من االفتتاح 

رام الله/ االستقالل:
ق���ال وزي���ر العمل الفلس���طيني مأمون أبو ش���هال إن الموظف لن 
يتقاضى مس���تحقات نهاية الخدمة، قبل تنفي���ذ قانون الضمان 

االجتماعي.
وأضاف أبو شهال في تصريحات إذاعية أمس، أن الموظف سيحصل 
على مس���تحقاته، المس���جلة له قبل دخول مؤسسته في الضمان 

االجتماعي، بعد استقالته من المؤسسة.
في س���ياق آخر، تراجع مأمون أبو شهال، عن تصريحات صادرة عنه 
قبل شهور، بشأن مستحقات نهاية الخدمة قبل دخول المؤسسات 

في الضمان االجتماعي.
وقال أبو شهال، إن موضوع مستحقات الموظفين في القطاع الخاص 

أحيل للمحكمة الدستورية للبت فيها.
وزاد: القانون الحالي، يشير إلى صرف راتب ثلث شهر عن كل سنة 
عمل لكل موظف عمل في المؤسسة لفترة بين عام - 5 أعوام، وثلثي 

راتب بين 5 - 10 سنوات، وراتب عام كامل ألكثر من 10 أعوام.
كان أبو ش���هال قال في وثيقة رسمية موقعة من طرفه، أنه سيتم 

صرف راتب شهر كامل عن كل عام للموظف في المؤسسة.
وأحيل موضوع المستحقات إلى المحكمة الدستورية، التخاذ قرار 
نهائي بنسبة المستحقات التي سيتقاضاها الموظف، على أن يتم 

اتخاذ القرار هذا األسبوع، بحسب الوزير أبو شهال.

أبو شهال: ال مستحقات 
للموظفين قبل دخولهم الضمان 

االجتماعي إال باالستقالة

غزة/ االستقالل:
نش���ر مخبز "أبو اسكندر" المش���هور في غزة أمس 
االثنين، منشوًرا عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، 
ق���ال فيه إن "3 آالف مواط���ن تقدموا لوظيفة عامل 

بالمخبز، وذلك خالل 24 ساعة فقط".
أوضح المخبز في المنش���ور أن "من بين المتقدمين 
للوظيفة؛ 55 خريجا يحملون ش���هادة البكالوريس، 
وش���خصا واحدا على األقل يحمل درجة الماجستير، 

و63 طالبا جامعيا".
وأش���ار المخبز إل���ى أن عددا كبيرا م���ن المتقدمين 
اآلخرين للطلب حددوا أنهم جامعيون، دون تحديد 

فيما إذا كانوا خريجين أو ما زالوا طلبة.
ولفت إل���ى أن جميع المتقدمين تتراوح أعمارهم ما 

بين 18 إلى 49 عاما.
وذك���ر المخبز أن من بين المتقدمين 15 خريج كلية 
إدارة األعم���ال، و7 خريجي���ن من كلي���ة تكنولوجيا 

المعلومات، و14 من كلية المحاس���بة، و6 من كلية 
الصحافة واإلع���الم، و5 من كلية التربية االنجليزية، 
و2 من كلية اإلدارة الصحية، و3 من كلية علم النفس 

ومثلهم من كلية التربية اإلسالمية.
وأش���ار إل���ى أن ع���ددا من ط���الب الجامع���ات في 
تخصصات الحقوق والتربية االنجليزية والتمريض 
والهندس���ة االلكترونية والمعدات الطبية والعلوم، 

والسكرتارية وغيرها.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن البنك المركزي المصري، أمس االثنين، ارتفاع صافي االحتياطي 
األجنبي بمقدار 40 مليون دوالر أو 0.09 بالمائة على أس���اس شهري، 

في سبتمبر/ أيلول 2018.
وقال المركزي، في بيان مقتضب أمس، إن صافي االحتياطي األجنبي 
ارتفع إلى 44.459 مليار دوالر في نهاية سبتمبر/ أيلول 2018 مقابل 

44.419 مليار دوالر، في نهاية الشهر السابق.
وع���ادة، ال يعلن المركزي ع���ن مصدر الزيادة ف���ي صافي االحتياطي 

األجنبي.
وس���جل صافي االحتياطي األجنبي في مصر، نحو 36.535 مليار دوالر 

في سبتمبر/ أيلول 2017.
يأتي االرتفاع، بالتزامن مع صع���ود الدين الخارجي لمصر، إلى 92.64 
ملي���ار دوالر، في نهاية يوني���و/ حزيران 2018، وفق���ا لرئيس الوزراء 

مصطفى مدبولي.
وفي نهاية الش���هر الماضي، أعلنت مص���ر حصولها على 500 مليون 
دوالر من البنك اإلفريقي التنمية، قيمة الش���ريحة األخيرة من تمويل 

)قرض( يبلغ إجمالي قيمته 1.5 مليار دوالر على مدار 3 سنوات.
وكثف���ت مصر من���ذ 2017، حصولها على قروض م���ن صندوق النقد 
والبنك الدوليين، ومؤسس���ات مالية أخرى؛ به���دف زيادة احتياطات 

البالد من العملة الصعبة.

رام الله/ االستقالل:
تراجعت أس���عار النفط الخام، بأكثر من 1 بالمائة في تعامالت 
أمس االثنين، بدعم من اس���تعداد منتجين كب���ار، ضخ الخام 

لألسواق.
وأبدت السعودية وروس����يا، استعدادهما لتعويض أي نقص محتمل 
في إمدادات النفط الخ����ام، قد ينتج عن عقوبات أمريكية مرتقبة على 

إيران، الشهر المقبل.
كذلك، تراجعت أس����عار النفط بدعم من تصريحات أمريكية، األسبوع 
الماض����ي، حول إمكانية منح اس����تثناءات لمس����توردين بالتعامل مع 

طهران، بعد تطبيق العقوبات.
وبحلول الس����اعة )08:14 تغ(، تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 
تس����ليم ديس����مبر/ كانون أول بنس����بة 1.08 بالمائة أو 81 سنتا، إلى 

83.03 دوالرا للبرميل.
وتراجع الخام األمريكي نايمكس، تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني، بنسبة 

1.05 بالمائة أو 78 سنتا، إلى 73.58 دوالرا للبرميل.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ستفرض الواليات المتحدة حزمة 
ثانية من العقوب����ات على إيران، تتعلق بالصناعة النفطية، بعد فرض 
حزمة أولى مرتبطة بصادرات صناعية وعمليات مصرفية، في أغسطس/ 

آب الماضي.

احتياطات مصر األجنبية تصعد 
قليال في سبتمبر الماضي

أسعار النفط تتراجع مع استعداد 
المنتجين إلمداد السوق بالخام

رام الله/ االستقالل
قالت وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة، أمس االثنين، 
إنها بحثت مع ممثل النرويج لدى دولة فلسطين هيلدا 
هارالدس���تاد، س���بل تعزيز وتطوير عالق���ات التعاون 

االقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأك���دت عودة على أهمية تطوي���ر العالقة االقتصادية 
والتبادل التجاري بين فلس���طين والنرويج، مش���يرة إلى 
ضرورة تنفيذ االتفاقي���ة االقتصادية الموقعة مع دول 
االفتا )سويس���را، والنرويج، وايسلندا، وليشتنشتاين(، 
وبم���ا يش���مل تس���هيل وص���ول المنتج���ات الزراعية 

الفلسطينية إلى دول االفتا.
وش���ددت على أهمية تعريف القط���اع الخاص من كال 

البلدين حول الفرص االس���تثمارية لتشجيع استقطاب 
اس���تثمارات جديدة تس���اهم في توفي���ر فرص عمل 

وتشجع على الريادية واالبتكار.
ووضع���ت ع���ودة ممثل���ة النروي���ج، في ص���ورة الوضع 
االقتص���ادي الراه���ن والجهود التي تبذله���ا الحكومة 
لتعزيز نمو االقتصاد الفلسطيني ال سيما في ظل الوضع 
الراهن واالجراءات التي يمارسها االحتالل  التي تحد من 

حركة االفراد والبضائع وتعيق تحقيق التنمية.
بدورها، أك���دت هارالدس���تاد، دعم بالده���ا لالقتصاد 
الفلس���طيني، مش���يرة إلى أهمية التحضي���ر لزيارات 
مش���تركة بهدف التعري���ف باالقتصاد الفلس���طيني 

وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كال البلدين.

غــزة: 3 آالف مواطــن بينهــم جامعيــون 
يتقدمـــون لوظيفــة »عامــل فــي مخبـز«

نابلس/ االستقالل:
قدم البنك اإلسالمي الفلس���طيني تبرعا بأجهزة الكترونية 
لصف المصادر الخاص بتعلي���م الطالب الذين يعانون من 
صعوبات في التعلم او مش���اكل ذهنية، في مدرس���ة بنات 
حوارة االساسية في نابلس. وكانت مدرسة حوارة قد نظمت 
احتفاال في المدرس���ة الفتتاح صف المص���ادر حضره وفد 
من البن���ك، ومدير تربية جنوب نابلس ورئيس بلدية حوارة. 
واعتبر مهدي صالحات مدير مكتب البنك في حوارة أن هذا 
التبرع نابع من ايمان البنك بدوره االجتماعي في بيئته، مؤكدا 
سعيهم لمساندة ودعم العملية التعليمية، من خالل توفير 

األدوات التي تسهل على الطلبة الحصول على المعرفة.

عودة: بحثنا سبل تعزيز التعاون 
االقتصادي والتجاري مع النرويج

»اإلسالمي الفلسطيني« 
يتبرع بأجهزة الكترونية 

لمدرسة في حوارة
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أعلن أنا المواطن/ عز الدين محمود عمر الحلبي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400119392( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ نعمان محمد حسن جبريل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)954880860( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ عبير على يوسف الطويل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
935052316( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن / زهير احمد الطويل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
803617950( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / شاكر حلمي محمد بشناق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)902357458( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن /معاذ نظمي جمعة الجرابعة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804311280( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

إعالن صادر عن الهيئة المستقلة 
لشيوخ قبيلة الترابين

يعلن مجلس إدارة الهيئة المس���تقلة لشيوخ قبيلة الترابين عن عقد 
االجتماع الع���ادي للجمعية العمومية وذلك ي���وم الخميس الموافق 
25/10/2018 الس���اعة 12 صباحًا في مقر الهيئة المس���تقلة لشيوخ 

قبيلة الترابين وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد .
وانتخاب مجلس إدارة جديد للهيئة بعد استكمال االتي :-

1- اس���تمرار فتح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعية 
العمومية لعام )2017( وذلك حتى تاريخ 12/10/2018. 

2- فتح باب الترش���يح لعضوية مجل���س اإلدارة وذلك لمدة 3 أيام من 
تاريخ 13/10/2018 إلي تاريخ 18/10/2018 .

3- فتح باب االنس����حاب واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية العمومية 
وذلك لمدة 3 أيام من تاريخ 18/10/2018 حتى تاريخ 21/10/2018.  

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

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الخارجية التركي���ة أمس االثنين أنها 
استدعت مجددا السفير السعودي في أنقرة 
أمس على خلفية اختفاء الصحفي السعودي 

المعارض جمال خاشقجي.
ونقلت وكال���ة “األناضول” التركية لألنباء أن 
الوزارة أبلغت الس���فير تطلعه���ا ل�”التعاون 
التام في التحقيق” من الجانب السعودي في 

القضية.
وكانت الخارجية التركية استدعت الخميس 
الماضي الس���فير الس���عودي ولي���د بن عبد 
الكريم الخريجي بش���أن خاشقجي، المختفي 
منذ الثالثاء الماضي بعد دخوله قنصلية بالده 

في اسطنبول الستكمال بعض األوراق.
وكان الرئي���س التركي رجب طي���ب أردوغان 
صرح األحد بأنه يتابع شخصيا مسألة اختفاء 
خاشقجي، وقال :”يجري التحقق من عمليات 
الدخ���ول إلى القنصلية الس���عودية والخروج 

منها، ونسعى للتوصل إلى نتيجة بسرعة”.
ونفى مصدر مس���ؤول في القنصلية العامة 
الس���عودية في اسطنبول أمس صحة تقارير 
إعالمي���ة نقلت ع���ن مس���ؤولين أت���راك أن 

خاشقجي ُقتل في القنصلية.
وتؤكد الس���لطات السعودية أنه اختفى بعد 

خروجه من القنصلي���ة، بينما تؤكد تركيا أنه 
اختفى داخل القنصلية.

 وم���ن جهة أخرى ذكر تلفزي���ون )إن.تي.في( 
الترك���ي أم���س أن تركيا طلبت الس���ماح لها 
بتفتي���ش القنصلي���ة الس���عودية بحثا عن 
الصحفي الس���عودي البارز جمال خاش���قجي 

المختفي منذ األسبوع الماضي.
وقال مس���ؤولون أتراك مطلع األس���بوع إنهم 
يعتقدون أن خاشقجي قتل داخل القنصلية 

في اس���طنبول وقال الرئي���س التركي رجب 
طيب أردوغان إنه يتابع القضية بنفسه.

ومن جهتها نشرت وكالة “األناضول” مقطع 
فيديو، يظهر لحظات دخ���ول ومغادرة الوفد 
األمني السعودي  مبنى القنصلية السعودية 
في إس���طنبول، بعد أيام م���ن اختفاء الكاتب 
والصحفي الس���عودي، جمال خاشقجي، إثر 

دخوله القنصلية.
وفي وقت س���ابق قال���ت مص���ادر تركية إن 
األش���خاص الذي���ن دخلوا مبن���ى القنصلية 
الس���عودية في إسطنبول أثناء وجود الكاتب 
والصحافي الس���عودي، جمال خاشقجي، هم 

من رجال الشرطة السعودية.
وأضاف���ت المص���ادر، لألناض���ول، أن ه���ؤالء 
األش���خاص من الش���رطة الس���عودية، وتم 
إرس���الهم في وقت س���ابق، وجاؤوا إلى مبنى 

القنصلية بسيارات فارهة.
وال يزال الغموض يكتنف مصير خاش���قجي، 
الذي لم يعثر له على أثر منذ دخوله قنصلية 
بالده في إس���طنبول، الثالثاء الماضي، إلنهاء 

معاملة.
وفتحت النيابة العام���ة التركية تحقيقا في 
القضية في مس���عى لكش���ف مالبس���اتها 

سريعا.

االستقالل/ وكاالت:
أعل���ن الجيش المص���ري أمس  االثنين مقتل 52 »إرهابيا« في س���يناء في إطار عمليته 
العس���كرية الواس���عة ضد الفرع المصري لتنظيم »داعش« في س���يناء التي بدأها في 
ش���باط/فبراير الماضي.وأكد بيان نش���ر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش 
أن »26 فردا تكفيريا شديدى الخطورة« قتلوا بوسط وشمال سيناء. وقال البيان إنه عثر 
»بحوزتهم  على عدد من البنادق اآللية وكميات من الذخائر وقنبلة يدوية وأحزمة ناسفة 
وجهازي اتصال السلكى وعدد من دوائر النسف وكمية من المالبس العسكرية وضبط 

طائرة بدون طيار تستخدم في مراقبة أعمال قواتنا بوسط وشمال سيناء«.
وأضاف البيان أن قوات الش���رطة نفذت »ضربة استباقية« في مدينة العريش، عاصمة 

شمال سيناء، أسفرت عن مقتل »26 فردا تكفيريا شديد الخطورة«.
ولم يحدد البيان تاريخ هاتين العمليتين لكنه قال إن الجيش تكبد ثالثة قتلى.

ومنذ أط���اح الجيش بالرئيس اإلس���المي محمد مرس���ي في تموز/يولي���و 2013، تدور 
مواجهات عنيفة بين قوات األمن ومجموعات اس���المية متطرفة، خصوصا في ش���مال 

ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين.
وفي التاسع من شباط/فبراير بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية 
شاملة في شبه جزيرة سيناء، حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم »داعش« )والية سيناء( 
المس���ؤول عن ش���ن عدد كبير من االعتداءات الدامية ضد قوات األمن والمواطنين في 
شمال سيناء. وأسفرت هذه العملية حتى اآلن عن مقتل أكثر من 350 من »التفكيريين«، 

كما يسميهم الجيش المصري، وما يزيد على 30 عسكريا، بحسب أرقام الجيش.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية أكثر من مرة النتائج المترتبة على حياة المدنيين في 

شمال سيناء جراء العملية الشاملة.
ولكن الجيش المصري نظم في تموز/يوليو الماضي زيارة لممثلي وس���ائل إعالم أجنبية 
إلى العريش، عاصمة ش���مال سيناء، ألول مرة منذ بدء العملية الشاملة ليؤكد أن الحياة 

عادت لتصبح »شبه طبيعية« في المدينة.

االستقالل/ وكاالت:
ق���ال متحدث عس���كري ليبي إن قوات ش���رق 
ليبيا ألقت أمس االثني���ن، القبض على ضابط 
الصاعق���ة الس���ابق بالجيش المصري هش���ام 

عشماوي المحكوم عليه باإلعدام في مصر.
وأضاف المتحدث أن القوات ألقت القبض عليه 

في درنة حيث تقاتل جماعات مسلحة.
وكتب العميد أحمد المس���ماري على صفحاته 
على مواقع التواص���ل االجتماعي أنه تم "إلقاء 
القب���ض عل���ى "اإلرهاب���ي" المصري هش���ام 
عش���ماوي فجر أمس االثنين في عملية أمنية 

بمدينة درنة".
وتابع أنه ُيحتمل تسليم عشماوي إلى مصر بعد 

أن تنتهي أجهزة األمن الليبية من تحقيقاتها.
ونشر الجيش الوطني الليبي صورة لعشماوي 
تظهر الدماء على وجهه. وأكد مصدر عسكري 
مصري لرويترز إلقاء القبض على عشماوي في 

ليبيا.
تجدر اإلش���ارة إل���ى أن العش���ماوي -وهو قائد 
م���ا يعرف بتنظي���م "المرابطون" ال���ذي تعده 
الس���لطات المصرية تنظيما إرهابيا- واحد من 
أكثر المطلوبين أمنيا في مصر بتهمة الضلوع 
في العدي���د من األعم���ال "اإلرهابية"، وتصفه 
بع���ض وس���ائل اإلعالم بأن���ه "أخط���ر إرهابي 

مطلوب" في البالد.
وتقول السلطات المصرية إن عشماوي مسؤول 

ع���ن الهج���وم على كمي���ن اس���تهدف قوات 
الش���رطة في منطق���ة صحراوية ف���ي أكتوبر/

تشرين األول الماضي، مما أسفر عن مقتل 16 
من ضباط وجنود الشرطة.

كم���ا يقول المس���ؤولون إن جماعت���ه )تنظيم 
"المرابطون"( مرتبطة بتنظيم القاعدة ومسؤولة 
عن محاولة اغتيال وزير الداخلية األسبق محمد 

إبراهيم عام 2013.
وعش���ماوي واحد من المحكوم عليهم باإلعدام 
في مصر ف���ي ما يعرف بقضي���ة "أنصار بيت 
المقدس"، إثر إدانته وتس���عة آخرين بارتكاب 
17 واقعة عنف، بينها التخطيط لتفجير قصر 

رئاسي.

االستقالل/ وكاالت:
دعا وزير خارجية الصي���ن وانغ يي، الواليات 
المتح���دة األمريكية إلى الكف ع���ن اإلضرار 
بمصالح بكين األساس���ية، وقط���ع عالقاتها 

الرسمية والعسكرية مع تايوان.
جاء ذل���ك في تصري���ح للصحفيي���ن أمس 
اإلثنين، قبي���ل لقاء نظي���ره األمريكي مايك 

بومبيو الذي يزور العاصمة الصينية بكين.
وأوض���ح يي أن عالق���ات بالده م���ع الواليات 

المتح���دة تم���ر بمرحلة حساس���ة، وأن بكين 
ستواصل مواقفها السلمية.

وأض���اف أنه يتوجب عل���ى اإلدارة األمريكية 
فه���م النه���ج التنم���وي الصيني بالش���كل 
الصحيح، ووقف انتقاداتها المجحفة لبكين.

وأكد رغبة بالده في إقام���ة عالقات جيدة مع 
الواليات المتحدة األمريكية، لكن بالتوازي مع 
الحفاظ على سيادة بكين وأمنها ومصالحها 

التنموية.

وتابع قائ���اًل: »التعاون هو الخي���ار الصحيح 
لكال البلدين، فلو تعاون���ت الصين والواليات 
���جار، ف���إن كال الطرفين  المتحدة ب���دل الشِّ

سيكونان رابحين«.
ودعا الوزير الصيني الوالي���ات المتحدة، إلى 
وقف بيع األس���لحة لتاي���وان، مبينًا أن بكين 
تريد حل الحرب التجارية والمش���اكل األخرى 
العالقة بين البلدين، ع���ن طريق المحادثات 

والحوار.

الخارجية التركية تستدعي السفير 
السعودي مجددًا بشأن اختفاء »خاشقجي«

جمال خا�شقجي

مصر: مقتل 52 مسلحًا في 
عمليات للجيش والشرطة بسيناء

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس الس���وري بشار األس���د إن اتفاق إدلب -الذي تم التوصل إليه بين 
تركيا وروس���يا- مؤقت "وحققت من خالله الدولة السورية مكاسب ميدانية في 

مقدمتها حقن الدماء".
وأضاف األس���د -خالل اجتماع للجنة المركزية لحزب البعث الس���وري- أن إدلب 
التي تعد آخر معاقل المعارضة، س���تعود إلى كنف الدولة السورية، وأن بالده 
مقبلة على ما وصفها بمعركة إعادة تأهيل بعض الش���رائح التي كانت حاضنة 

للفوضى واإلرهاب.
وقال الرئيس السوري إن ما وصفها بالهستيريا الغربية قبل معركة إدلب 
نابعة من كونها تشكل أمرا مصيريا بالنسبة لهم، ألن انتصار السوريين 
فيها سيؤدي إلى فش���ل خططهم إزاء سوريا، وعودتها أخطر مما كانت 
عليه في وجه مشروعهم في المنطقة، إن كان بشكل صفقة قرن أو غيرها 

من األشكال وستشكل نموذجا جديدًا لدول المنطقة والعالم.
وأكد األس���د أنه كلما حققت بالده تقدما يتم اس���تنزافها عس���كريا وسياسيا 

واجتماعيا، كما يقول.
وكانت موسكو التي تدعم النظام السوري، وأنقرة التي تدعم الفصائل المناوئة 
ل���ه، توصلتا ي���وم 17 س���بتمبر/أيلول الفائت إلى اتفاق جّن���ب محافظة إدلب 

ومحيطها هجوما واسعا كانت تعد له دمشق.
وين���ص االتفاق على إقامة منطقة منزوعة الس���الح يراوح عرضها بين 15 و20 
كيلومت���ًرا على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة، على أن 
تسحب الفصائل سالحها الثقيل من المنطقة العازلة في مهلة أقصاها العاشر 

من الشهر الحالي.
وبالفعل بدأت فصائل المعارضة األحد الماضي س���حب س���الحها الثقيل من 
المنطقة العازلة في عملية تستمر "أياما عدة" مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية 

المحددة لذلك بموجب االتفاق الروسي التركي.

ليبيــا تعتقــل المطلــوب األول فــي مصــر

بكين تدعو واشنطن إلى الكف عن اإلضرار بمصالح بالدها 

األسد: إدلب ستعود إلى 
كنف الدولة السورية
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أعلن أنا المواطن/حمادة عبد الله محمد رضوان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
803267780( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد احمد عبد المجيد جعبوب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)900612607( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ بسام نعمان سليمان زعرب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)958566531( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ حسين كامل حسن أبو رزق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
937375335( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمود أحمد محمد ابو طه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
800204455 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ ضياء محمد ديب منصور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم  
801325739 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / محمد ابراهيم كامل ادويمه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801035445( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن / حسن شكري مرعي عاشور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800462632( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قررت وزيرة المس���اواة االجتماعية 
اإلس���رائيلية غي���ال غمليئيل، من 
حزب الليكود الحاك���م، رصد مبلغ 
ملي���ون ونصف المليون ش���يقل 
م���ن ميزاني���ة وزارته���ا لصال���ح 
مش���روع يرمي إلى تحسين صورة 

المستوطنات والمستوطنين.
"هآرت���س"،  صحيف���ة  وقال���ت 
أم���س االثنين، نقال ع���ن مصادر 
ف���ي وزارة المس���اواة االجتماعية 
ادعائهم، أن المش���روع عبارة عن 
أولي  منهج���ي  حكومي  توثي���ق 
ووصفوه  االس���تيطاني،  للمشروع 
بأنه "خطوة أخرى نحو الس���يادة". 
وبحس���ب هذه المصادر فإن فكرة 
المشروع  من  استوحيت  المشروع 
العالم���ي  للمخ���رج  الس���ينمائي 
س���تيفن س���بيلبرغ حول توثيق 
بالفيدي���و لش���هادات ناجين من 

المحرقة.
وزعمت غمليئيل، ف���ي ردها على 
س���ؤال حول الس���بب الذي يجعل 
وزارتها تمّول مش���روعا كهذا، أنه 

ج���زء من مش���روع أوس���ع لتوثيق 
"جاليات يهودية مختلفة"، وبينها 
المهاجرون من دول عربية وإيران 

وأثيوبيا والهند إلى "إسرائيل".
ال���وزارة تحوي���ل مقاطع  وتعتزم 
أف���الم وثائقية يتم  الفيديو إلى 

بثها عب���ر موق���ع ف���ي االنترنت 
الخليوية.  الهواتف  وتطبيق على 
ويراف���ق ذل���ك طاق���م أكاديمي 
مكمل���ة  معلوم���ات  يس���تعرض 
أفالم  إنتاج  وس���يتم  للشهادات، 

حول "تراث االستيطان".

ويشارك في هذا المشروع مجلس 
المستوطنات ومركز تراث مناحيم 
بيغ���ن. وق���ال رئي���س مجل���س 
دورني،  حنانئيل  المس���توطنات، 
إن المش���روع "سيسهم كثيرا في 

تعزيز وترسيخ االستيطان".

االحتالل يرصد مليونًا ونصف المليون 
شيقل لتحسين صورة المستوطنين

رام الله/ االستقالل:
بدأ جيش االحتالل "اإلس���رائيلي"، مس���اء أمس االثنين، مناورات عسكرية في 

مجمع مستوطنات غوش عتصيون بالضفة الغربية المحتلة.
وبحسب الناطق باس���م الجيش، فإن المنطقة ستشهد تحركات كبيرة لقوات 
األمن ضمن المناورات الجارية. مشيرا إلى أنه سيسمع انفجارات ودوي صفارات 

إنذار.
وأشار الناطق إلى أن هذه المناورات تأتي في إطار تنسيق مسبق ضمن مخطط 

خاص للتدريبات في عام 2018.

مناورات »إسرائيلية« في مجمع 
»غوش عتصيون« االستيطاني

القدس  المحتلة/ االستقالل
كش���ف موقع "إس���رائيل ديفنس" بأن الجيش اإلس���رائيلي يدرس تزويد 
مجندات الرص���د والمراقبة المنتش���رات على طول الحدود بين فلس���طين 
المحتلة والدول المجاورة بحوامات تس���اعدهن في إجراء التحقيقات األولية 

لألحداث المختلفة .
ووفقا للموق���ع فإن الحديث يدور عن خطوة ستس���اهم في تعزيز وتطوير 
منظومة الرصد والمراقبة التابعة للجيش االسرائيلي، كما أنه سيساهم في 
تحقيق الس���رعة في تقدير الموقف العملياتي السليم في التعامل مع أي 

حدث كان.

جيش االحتالل يدرس تزويد 
مجندات الرصد بالحوامات

تل أبيب/ االستقالل
اشترط االتحاد األوروبي لكرة القدم "يويفا"، على القنوات اإلسرائيلية عدم بث 

مباريات المنتخب التي تجري في المستوطنات.
وأعلنت قناة "كان" التلفزيونية اإلس���رائيلية الرس���مية، أم���س االثنين، أنها 
س���تتخلى عن حقوقها ببث مباريات المنتخب اإلسرائيلي في تصفيات دوري 

اليورو والمونديال، بعد قرار االتحاد االوروبي.
ونقلت صحيفة "يديع���وت أحرونوت" أمس، االثنين، عن بي���ان للقناة أنه "لن 
نوافق على أال نبث المباريات التي تقام في المستوطنات، ونتنازل عن مناقصة 
بث مباريات المنتخب اإلسرائيلي". ونقلت الصحيفة عن مصادر في "كان" قولها 
إن العق���د الذي جرى توقيعه مع اتحاد كرة القدم األوروبي ينص على أن حقوق 
البث تس���ري في إس���رائيل فقط وال تس���ري في األراضي الفلسطينية، أي في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وبحسب "يديعوت"، فإن االتحاد لم يوضح ما إذا كان 

البث يسري على القدس المحتلة أم ال.
وقالت وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية، ميري ريغف، إن "المنظمات الرياضية 
لن ترسم حدود الدولة"، معتبرة أنه "حان الوقت ليستوعبوا أن المستوطنات هي 
جزء ال يتجزأ من "إسرائيل"، واتحاد كرة القدم األوروبي يسدد هدفا ذاتيا، ويجب 

أن يشمل البث مئات اآلالف من مواطنينا الذين يقطنون في المستوطنات".

الداخل المحتل/ االستقالل:
ش����رع جيش االحتالل اإلسرائيلي منذ أمس، في 
تدريبات عسكرية في تخوم مدينة إيالت جنوب 
البالد، وفي منطقة الفارس����ية باألغوار الشمالية 
بالضفة الغربية، على أن تنتهي التدريبات يوم 

األربعاء المقبل.
ويتعم����د جي����ش االحتالل إج����راء مث����ل هذه 
التدريبات قرب التجمع����ات البدوية في األغوار 
ويطالب السكان مغادرة المنطقة لحين االنتهاء 

من التدريبات.
وتأتي التدريبات العسكرية في إطار استهداف 
منطقة األغوار والضغط على س����كانها إلخالئها 
باعتبارها منطق����ة حيوية واس����تراتيجية على 
لالحت����الل  والعس����كري  الزراع����ي  المس����توى 

اإلسرائيلي.
وذكر جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم، 
أن قواته تجري تدريبا عسكريا في األغوار ومدينة 
إيالت وفي منطقة "نيتسانا" ووادي عربة جنوب 

البالد، ومن المقرر أن تنتهي المناورات العسكرية 
يوم األربعاء المقبل، وستش����هد المناورة حركة 
مرور مكثفة لقوات األمن والس����يارات، إذ يهدف 
التدري����ب إلى الحفاظ على جاهزية واس����تعداد 

القوات. وفقا للبيان.
وتش����كل التدريبات خطرا حقيقيا على س����كان 
المنطقة، ال سيما أن مخلفاتها قد تنفجر الحقا، 
علما أن اس����تخدام الذخائ����ر الحية يعرض حياة 

المواطنين للخطر.

االستقالل/ وكاالت:
وصلت المدمرة األمريكية التابعة لألس����طول 
األمريكي السادس أمس اإلثنين، إلى سواحل 
مدينة أسدود في الداخل الفلسطيني المحتل.

وحسب القناة 20 اإلس����رائيلية، فإن المدمرة 

االمريكية "يو أس أس روس" هي أول سفينة 
حربية أمريكية تصل أسدود منذ عام 1999.

وأوضحت القناة العبري����ة أن البحارة ومن على 
متن المدمرة س����يزورون مواق����ع مختلفة في 
"إسرائيل" والمشاركة في تعزيز العالقات مع 

سكان المدينة.
وأش����ارت القناة إلى أن السفارة األمريكية في 
"إس����رائيل" س����تجري حفاًل خاصًا بمناس����بة 
البحرية  لمي����الد  الثالثة والعش����رين  الذكرى 

األمريكية.

االستقالل/ وكاالت:
أكد جنرال إسرائيلي، أمس االثنين، أن الوضع في غزة على حافة الهاوية، 

وليس بعيًدا عن االنفجار.
ونقلت »ريش���ت كان« عن الجنرال احتياط »يسرائيل زيف«، أن الجيش 
اإلسرائيلي ال يمكنه االنتصار في حرب البالونات واإلطارات المطلقة من 

قطاع غزة.
وأضاف الجنرال أنه »س���يكون من الصواب التحدث مع حماس، وال أعلم 
ما إذا كان هناك نضج للتوصل إلى اتفاق س���الم، لكنني مقتنع أنه من 

الصواب بدء الحديث«.
تصريحات الجنرال »اإلسرائيلي« تلك، جاءت بعد يوم من إعالن رئيس 
وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو أن »إسرائيل« تستعد لعملية عسكرية 
في قطاع غزة، إذا لم تتحس���ن األوضاع اإلنس���انية ف���ي القطاع وذلك 
بسبب الضغوطات التي يمارسها الرئيس محمود عباس على مصر لمنع 
التوصل ألي اتفاق بين حركة حماس و«إس���رائيل« بش���أن تهدئة بين 

الجانبين.

جيش االحتالل يجري تدريبات عسكرية في إيالت واألغوار الشمالية

ألول مرة منذ 19 عامًا  
مدمرة أمريكية تصل سواحل أسدود المحتلة

»يويفا« يشترط على 
القنوات اإلسرائيلية عدم بث 

المباريات في المستوطنات

جنرال »إسرائيلي«:
 الجيش ال يمكنه االنتصار 

في حرب البالونات
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االستقالل/ وكاالت:
عل���ى الرغم م���ن توفر العديد من وس���ائل التس���لية 
والترفيه، ال يزال الكثيرون يفضلون القراءة قبل التوجه 
إلى النوم، ولكن ما الذي تخبره هذه العادة اليومية عن 

شخصيتك؟
إذا كان لدي���ك مجموعة كاملة من الكتب الورقية على 
منضدت���ك، وتداوم على القراءة فيها قبل النوم، فهذا 
يعني أنك تملك ش���خصية تحليلية، ولديك تقنيات 
إيجابية للرعاية الذاتية، وفقًا للدكتورة كاتي زيسكيند 

المختصة في الزواج واألسرة.

وأضافت زيس���كيند أن اإلدمان على القراءة قبل النوم 
يجعل منك ش���خصًا منزليًا، وف���ي الواقع فهذا يعني 
أنك قد طورت مهارة صحية تساعدك على االسترخاء 

والنوم، بحسب موقع إليت ديلي.
وأوضحت زيسكيند أن القراءة نشاط عقلي، وإذا كان من 
األشياء التي تستمتع بفعلها قبل النوم، فهذا يعني 

أنك من النوع الذي يستمتع بالنشاطات الذهنية.
ويق���ول الدكتور كيم كرونس���تر، الطبيب النفس���ي 
الس���ريري في كاليفورنيا، إن األشخاص الذين يحبون 
الق���راءة قبل الذهاب للنوم يميلون إلى أن يكونوا أكثر 

انطوائي���ة، وبالتالي يزدادون نش���اطًا في وقت محدد، 
وغالب���ا ما يتخذون القرارات بطريقة منظمة، اس���تنادًا 
إلى مش���اعرهم الش���خصية وقيمهم الخاصة بداًل من 

الخيارات العفوية أو غير المخططة.
أما نيك هوبس���ون، وهو عالم س���لوكي، ومحاضر في 
جامع���ة تورنت���و، فيعتقد أن القارئ الش���ره يمكن أن 
يكون شخصًا متفتح العقل، ويميل إلى التمتع بأشكال 
مختلفة من الفنون واآلداب وخاصة الخيال، وهذا النوع 
من األشخاص يتوق دومًا إلى التجارب الجديدة ويبدي 

انفتاحًا تجاهها.

القراءة قبل النوم تحلل شخصيتك

االستقالل/ وكاالت:
ترتبط زي����ادة الوزن والبدانة بمجموعة أمراض متالزمة 
التمثي����ل الغذائي والتي تتضمن الس����كري، وارتفاع 
الكولس����ترول والضغط، ومش����اكل القلب. لكن زيادة 
الدهون حول الوركين ليست مثل زيادتها حول الخصر، 
فاألخيرة من عوامل اإلصابة باألزمة القلبية، والس����بب 
أنها تطلق بعض المركبات التي يش����به تأثيرها عمل 

الهرمونات ذات الصلة بمتالزمة التمثيل الغذائي.
وتمث����ل دهون البط����ن عاماًل صحيًا س����لبيًا من درجة 
خاص����ة إذا لم يكن اإلنس����ان ميااًل للحركة والنش����اط 
البدني، ويتعلق الخط����ر هنا بزيادة احتماالت اإلصابة 

بالنوبة القلبية.
وينص����ح خبراء الصحة بممارس����ة التمارين الرياضية، 
واليوغا، والمش����ي، واتباع نظام غذائي صحي يحتوي 
على دهون جي����دة، واالبتعاد ع����ن المقالي ومنتجات 
الحليب كاملة الدس����م، وأكل المزيد م����ن الخضروات 

والفواكه، وتناول البروتين الخالي من الدهون.

احذر.. دهون البطن 
قد تؤدي لإلصابة 

باألزمة القلبية!

االستقالل/ وكاالت:
إذا كنت قد تجاوزت س���ن الخمس���ين، فربما الحظت مدى 
سهولة اكتس���اب الوزن أكثر من فقدانه، حتى مع االلتزام 

بالحميات الغذائية وممارسة التمارين الرياضية الشاّقة.
ومع التقدم بالعمر، تزداد صعوبة خس���ارة الوزن، حتى مع 
اتب���اع أكثر أنواع الحمي���ة صعوبة، وذلك عل���ى الرغم من 
التخل���ي عن المعجن���ات واألطعمة المس���ببة لزيادة الوزن 

ومحيط الخصر.
ولكن لماذا يحدث ذلك؟

تش���ير الدراس���ات إلى أن عملية األيض تبدأ بالتباطؤ بعد 
سن الثالثين، مما يعني أن الجسم لن ُيحرق أكثر من 200 

سعرة حرارية بعد أن تكمل العقد الخامس من العمر.
وبعد س���ن الثالثين أيضًا، يبدأ الجس���م بفقدان أكثر من 
كيلوغرام من األنس���جة العضلية التي تحرق الس���عرات 
الحراري���ة في كل عام، وبعمر الخمس���ين يبدأ هذه الرقم 

.healthplus50 بالتضاعف، بحسب موقع
وبالنس���بة للعديد من الناس، من الصعب العثور على 
حافز لممارس���ة الرياضة أو االلتزام بتناول وجبات طعام 
صحية، ويصبح األمر أكثر صعوبة مع التقدم بالسن، كما 

أن الجسم ال يستجيب بعد الخمسين لممارسة الرياضة 
بالس���رعة التي اعتاد عليها، وجميع هذه األس���باب تجعل 

خسارة الوزن مهمة صعبة وشاقة للغاية.

لماذا تصعب خسارة الوزن بعد الخمسين؟

االستقالل/ وكاالت:
تواج���ه المدن في جمي���ع أنحاء العال���م، بما فيها 
العاصم���ة البريطانية لندن، خط���ر الفيضانات مع 

زيادة ارتفاع مستويات البحار، وفقا لتقرير جديد.
ويأتي تحذير وكال���ة اإلغاثة والتنمية الرس���مية 
"كريستيان إيد"، في الوقت الذي يلتقي فيه أعضاء 
األمم المتحدة والعلماء لوضع اللمسات األخيرة على 
تقرير ح���ول تأثير الزي���ادات العالمية في درجات 
الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل 
الصناعة، وتحديد اإلجراءات المطلوبة لمنع المزيد 

من االحتباس الحراري.
ومن المتوقع أن ترتفع مس���تويات البحار بأكثر من 
16 إنش���ا، في حالة عدم الحد من آث���ار االحتباس 

الحراري.

وقال كريستيان إيد، إن تغير المناخ يمكن أن يكون 
بمثابة "ُمضاعف للتهديد" الناجم عن المش���اكل 
القائمة، مثل سوء التخطيط وانجراف التربة بسبب 

فيضانات المياه الجوفية.
وأوضح التقري���ر أن لندن تتع���رض لخطر متزايد 
نتيجة الرتفاع مس���توى سطح البحر، حيث يتعين 
اس���تخدام "حاجز التايمز" ف���ي المدينة، للتصدي 

للفيضان.
وتجدر اإلشارة إلى أنه عندما تم فتح الحاجز في عام 
1984، كان من المتوقع أن يتم اس���تخدامه مرتين 
إلى 3 مرات في السنة، ولكن حاليا ُيستخدم حوالي 

6 أو 7 مرات.
وتشمل المدن الساحلية المعرضة للخطر، هيوستن 
وشانغهاي وبانكوك ومانيال وجاكرتا والغوس ودكا.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت ش���ركة أڤايا القابض���ة عن أول منص���ة اجتماعية 
مخصصة لروبوتات الدردش���ة الكتابي���ة )chatbots( في 
العالم، وس���تعرضها خالل مش���اركتها فعاليات أس���بوع 
جيتكس للتقنية 2018 الذي تنطلق فعالياته في الفترة 
م���ن 14 إلى 18 أكتوبر )تش���رين األول( الجاري بمركز دبي 
التجاري العالم���ي، في قفزة نوعية عل���ى صعيد تقنيات 

الخدمة الذاتية للعمالء.
وتتيح المنصة االجتماعية للروبوتات أيضًا تقييم بعضها 
البعض، وتخزين مقاييس الثق���ة وفقًا لجودة المعلومات 
المستلمة وآراء وانطباعات العمالء، مما يؤدي إلى تحسين 

متواصل في جودة وسرعة الخدمة التي يقدمها كل روبوت 
للعمالء.

وتوصلت دراسة علمية أجرتها أڤايا في 2018 شملت آراء 8 
آالف مستهلك حول العالم، إلى أن 80 % من المشاركين 
يتوقعون استجابة فورية على كافة تساؤالتهم من البنوك 
والمستشفيات والفنادق وحتى حكوماتهم، مما يؤكد على 

أهمية توفير خدمة متميزة على مدار الساعة للعمالء.
ويمكن للش���ركات االس���تفادة من مزاي���ا األتمتة لتجاوز 
المعوق���ات التي يفرضها نقص الكوادر البش���رية وتلبية 
توقعات عمالئها من خالل تقديم تجارب سلس���ة وذكية 

عبر مختلف نقاط التواصل.

جيتكس: إطالق أول منصة اجتماعية 
في العالم لروبوتات الدردشة

تقرير: لندن ومدن عالمية مهددة بالغرق!
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االستقالل/ وكاالت:
عل���ى الرغم م���ن توفر العديد من وس���ائل التس���لية 
والترفيه، ال يزال الكثيرون يفضلون القراءة قبل التوجه 
إلى النوم، ولكن ما الذي تخبره هذه العادة اليومية عن 

شخصيتك؟
إذا كان لدي���ك مجموعة كاملة من الكتب الورقية على 
منضدت���ك، وتداوم على القراءة فيها قبل النوم، فهذا 
يعني أنك تملك ش���خصية تحليلية، ولديك تقنيات 
إيجابية للرعاية الذاتية، وفقًا للدكتورة كاتي زيسكيند 

المختصة في الزواج واألسرة.

وأضافت زيس���كيند أن اإلدمان على القراءة قبل النوم 
يجعل منك ش���خصًا منزليًا، وف���ي الواقع فهذا يعني 
أنك قد طورت مهارة صحية تساعدك على االسترخاء 

والنوم، بحسب موقع إليت ديلي.
وأوضحت زيسكيند أن القراءة نشاط عقلي، وإذا كان من 
األشياء التي تستمتع بفعلها قبل النوم، فهذا يعني 

أنك من النوع الذي يستمتع بالنشاطات الذهنية.
ويق���ول الدكتور كيم كرونس���تر، الطبيب النفس���ي 
الس���ريري في كاليفورنيا، إن األشخاص الذين يحبون 
الق���راءة قبل الذهاب للنوم يميلون إلى أن يكونوا أكثر 

انطوائي���ة، وبالتالي يزدادون نش���اطًا في وقت محدد، 
وغالب���ا ما يتخذون القرارات بطريقة منظمة، اس���تنادًا 
إلى مش���اعرهم الش���خصية وقيمهم الخاصة بداًل من 

الخيارات العفوية أو غير المخططة.
أما نيك هوبس���ون، وهو عالم س���لوكي، ومحاضر في 
جامع���ة تورنت���و، فيعتقد أن القارئ الش���ره يمكن أن 
يكون شخصًا متفتح العقل، ويميل إلى التمتع بأشكال 
مختلفة من الفنون واآلداب وخاصة الخيال، وهذا النوع 
من األشخاص يتوق دومًا إلى التجارب الجديدة ويبدي 

انفتاحًا تجاهها.

القراءة قبل النوم تحلل شخصيتك

االستقالل/ وكاالت:
ترتبط زي����ادة الوزن والبدانة بمجموعة أمراض متالزمة 
التمثي����ل الغذائي والتي تتضمن الس����كري، وارتفاع 
الكولس����ترول والضغط، ومش����اكل القلب. لكن زيادة 
الدهون حول الوركين ليست مثل زيادتها حول الخصر، 
فاألخيرة من عوامل اإلصابة باألزمة القلبية، والس����بب 
أنها تطلق بعض المركبات التي يش����به تأثيرها عمل 

الهرمونات ذات الصلة بمتالزمة التمثيل الغذائي.
وتمث����ل دهون البط����ن عاماًل صحيًا س����لبيًا من درجة 
خاص����ة إذا لم يكن اإلنس����ان ميااًل للحركة والنش����اط 
البدني، ويتعلق الخط����ر هنا بزيادة احتماالت اإلصابة 

بالنوبة القلبية.
وينص����ح خبراء الصحة بممارس����ة التمارين الرياضية، 
واليوغا، والمش����ي، واتباع نظام غذائي صحي يحتوي 
على دهون جي����دة، واالبتعاد ع����ن المقالي ومنتجات 
الحليب كاملة الدس����م، وأكل المزيد م����ن الخضروات 

والفواكه، وتناول البروتين الخالي من الدهون.

احذر.. دهون البطن 
قد تؤدي لإلصابة 

باألزمة القلبية!

االستقالل/ وكاالت:
إذا كنت قد تجاوزت س���ن الخمس���ين، فربما الحظت مدى 
سهولة اكتس���اب الوزن أكثر من فقدانه، حتى مع االلتزام 

بالحميات الغذائية وممارسة التمارين الرياضية الشاّقة.
ومع التقدم بالعمر، تزداد صعوبة خس���ارة الوزن، حتى مع 
اتب���اع أكثر أنواع الحمي���ة صعوبة، وذلك عل���ى الرغم من 
التخل���ي عن المعجن���ات واألطعمة المس���ببة لزيادة الوزن 

ومحيط الخصر.
ولكن لماذا يحدث ذلك؟

تش���ير الدراس���ات إلى أن عملية األيض تبدأ بالتباطؤ بعد 
سن الثالثين، مما يعني أن الجسم لن ُيحرق أكثر من 200 

سعرة حرارية بعد أن تكمل العقد الخامس من العمر.
وبعد س���ن الثالثين أيضًا، يبدأ الجس���م بفقدان أكثر من 
كيلوغرام من األنس���جة العضلية التي تحرق الس���عرات 
الحراري���ة في كل عام، وبعمر الخمس���ين يبدأ هذه الرقم 

.healthplus50 بالتضاعف، بحسب موقع
وبالنس���بة للعديد من الناس، من الصعب العثور على 
حافز لممارس���ة الرياضة أو االلتزام بتناول وجبات طعام 
صحية، ويصبح األمر أكثر صعوبة مع التقدم بالسن، كما 

أن الجسم ال يستجيب بعد الخمسين لممارسة الرياضة 
بالس���رعة التي اعتاد عليها، وجميع هذه األس���باب تجعل 

خسارة الوزن مهمة صعبة وشاقة للغاية.

لماذا تصعب خسارة الوزن بعد الخمسين؟

االستقالل/ وكاالت:
تواج���ه المدن في جمي���ع أنحاء العال���م، بما فيها 
العاصم���ة البريطانية لندن، خط���ر الفيضانات مع 

زيادة ارتفاع مستويات البحار، وفقا لتقرير جديد.
ويأتي تحذير وكال���ة اإلغاثة والتنمية الرس���مية 
"كريستيان إيد"، في الوقت الذي يلتقي فيه أعضاء 
األمم المتحدة والعلماء لوضع اللمسات األخيرة على 
تقرير ح���ول تأثير الزي���ادات العالمية في درجات 
الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل 
الصناعة، وتحديد اإلجراءات المطلوبة لمنع المزيد 

من االحتباس الحراري.
ومن المتوقع أن ترتفع مس���تويات البحار بأكثر من 
16 إنش���ا، في حالة عدم الحد من آث���ار االحتباس 

الحراري.

وقال كريستيان إيد، إن تغير المناخ يمكن أن يكون 
بمثابة "ُمضاعف للتهديد" الناجم عن المش���اكل 
القائمة، مثل سوء التخطيط وانجراف التربة بسبب 

فيضانات المياه الجوفية.
وأوضح التقري���ر أن لندن تتع���رض لخطر متزايد 
نتيجة الرتفاع مس���توى سطح البحر، حيث يتعين 
اس���تخدام "حاجز التايمز" ف���ي المدينة، للتصدي 

للفيضان.
وتجدر اإلشارة إلى أنه عندما تم فتح الحاجز في عام 
1984، كان من المتوقع أن يتم اس���تخدامه مرتين 
إلى 3 مرات في السنة، ولكن حاليا ُيستخدم حوالي 

6 أو 7 مرات.
وتشمل المدن الساحلية المعرضة للخطر، هيوستن 
وشانغهاي وبانكوك ومانيال وجاكرتا والغوس ودكا.

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت ش���ركة أڤايا القابض���ة عن أول منص���ة اجتماعية 
مخصصة لروبوتات الدردش���ة الكتابي���ة )chatbots( في 
العالم، وس���تعرضها خالل مش���اركتها فعاليات أس���بوع 
جيتكس للتقنية 2018 الذي تنطلق فعالياته في الفترة 
م���ن 14 إلى 18 أكتوبر )تش���رين األول( الجاري بمركز دبي 
التجاري العالم���ي، في قفزة نوعية عل���ى صعيد تقنيات 

الخدمة الذاتية للعمالء.
وتتيح المنصة االجتماعية للروبوتات أيضًا تقييم بعضها 
البعض، وتخزين مقاييس الثق���ة وفقًا لجودة المعلومات 
المستلمة وآراء وانطباعات العمالء، مما يؤدي إلى تحسين 

متواصل في جودة وسرعة الخدمة التي يقدمها كل روبوت 
للعمالء.

وتوصلت دراسة علمية أجرتها أڤايا في 2018 شملت آراء 8 
آالف مستهلك حول العالم، إلى أن 80 % من المشاركين 
يتوقعون استجابة فورية على كافة تساؤالتهم من البنوك 
والمستشفيات والفنادق وحتى حكوماتهم، مما يؤكد على 

أهمية توفير خدمة متميزة على مدار الساعة للعمالء.
ويمكن للش���ركات االس���تفادة من مزاي���ا األتمتة لتجاوز 
المعوق���ات التي يفرضها نقص الكوادر البش���رية وتلبية 
توقعات عمالئها من خالل تقديم تجارب سلس���ة وذكية 

عبر مختلف نقاط التواصل.

جيتكس: إطالق أول منصة اجتماعية 
في العالم لروبوتات الدردشة

تقرير: لندن ومدن عالمية مهددة بالغرق!
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غزة / عبدالله نصيف:
حقق خدمات رفح فوزا كبيرا على خدمات الشاطئ 
برباعية نظيفة ، فيما خطف اتحاد خانيونس فوزا 
مهما على بيت حان���ون األهلي بهدفين لهدف 
واحد ، ضمن لقاءات األسبوع الخامس من بطولة 
دوري القدس الممتاز ألندية قطاع غزة لكرة القدم 

.
وضرب الماتادور الرفحي ش���باك البحرية برباعية 
نظيفة ، في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب 

فلسطين بغزة .
و بهذا الفوز رفع خدمات رفح رصيده الى10 نقاط 
ف���ي المركز الثان���ي مؤقتا ، فيم���ا واصل خدمات 
الش���اطئ نتائجه السلبية وخسارته 13 نقطة من 
أص���ل 15 ، و يتجمد رصيده عن���د نقطتين بقاع 

الترتيب ، و يتأزم موقفه و يزداد صعوبة .

وس���جل رباعية األخضر الرفحي محم���ود النيرب 
هدفين ف���ي الدقائق )25 و48 م���ن ركلة جزاء( و 
وعماد فحجان في الدقيقة  )68( وبدر موسى في 

الدقيقة )80(.
هذا و عاد اتحاد خانيونس لقواعده بس���ام ، من 
ملعب بيت حانون " ش���مال القطاع " ، بفوزه على 
العنيد بيت حانون األهلي ، بهدفين مقابل هدف 

وحيد .
و به���ذا االنتص���ار الغال���ي ، تواص���ل طواحين 
خانيونس الدوران و ص���دارة الترتيب برصيد 11 
نقطة ، فيما تجمد رصي���د الحوانين عند 6 نقاط 

بالمركز الثامن .
وس���جل هدفي االتح���اد خليل مط���ر بالدقيقة 8  
ومحمد بركات بالدقيقة )67( من ركلة جزاء ، فيما 

سجل للخاسر إبراهيم أبو سيف بالدقيقة )23( .

"الأخ�صـــر" يغــرق "البحريــة" و "الطواحيــن" تعتلــي ال�صــدارة 

غزة / محمد العقاد:
أعرب العب خط وس���ط خدمات رفح محمود النيرب عن سعادته 
الكبيرة بالفوز الكبير على خدمات الشاطئ وتحقيق ثاث نقاط 

مهمة في دوري "القدس" للدرجة الممتازة.
وق���ال النيرب في حديث خاص ل��" االس���تقال عق���ب المباراة 
" إن الفري���ق حقق فوزًا غاليًا و كبيرًا بع���د تعثرين في الجوالت 
السابقة"، مبينًا أن الفريق حقق المطلوب، وأدى مباراة جيدة أمام 

فريق الشاطئ الذي يعتبر من الفرق القوية في الدوري". 
وأضاف النيرب أن "هذا الفوز سيعطينا دفعة معنوية لتحقيق 
االنتص���ارات وحص���د المزيد من النق���اط ، و التقدم في ترتيب 
الجدول" . وبين النيرب  أن الفريق دخل اللقاء وعينه على الثاث 
النقاط من أجل العودة للمنافسة على اللقب ، الفتًا إلى أن هدف 
الفريق هو حصد المزيد من النقاط للظفر بلقب الدوري . وأش���ار 
النيرب إلى أن الفريق سيطوي صفحة مباراة الشاطئ و التفكير 
باللقاء القادم لحصد العامة الكاملة من المباراة، واالستعداد لها 
بكل قوة .  وكان فريق خدمات رفح حقق فوزا كبيرا على خدمات 
الشاطئ برباعية نظيفة ضمن لقاءات األسبوع الخامس من بطولة 

دوري القدس الممتاز ألندية قطاع غزة لكرة القدم .

النريب: اأدينا مباراة 
قوية وهدفنا ح�صد 
املزيد من النقاط  

غزة/ االستقال: 
قدم المدير الفني لفريق الشاطئ عماد هاشم 
اس����تقالته من تدري����ب الفري����ق األول، وذلك 
عقب الخسارة التي تلقاها أمس االثنين، أمام 
خدم����ات رفح برباعي����ة دون مقاب����ل في دوري 

الدرجة الممتازة.
وأبدت لجن����ة تيس����ير أعمال ن����ادي خدمات 
الش����اطئ موافقتها على طل����ب الكابتن عماد 

هاشم باالستقالة من الفريق، مثمنين جهوده 
خال الفترة التي قاده����ا مع الفريق وما قدمه 

من أجل الفريق.
وأعلنت اللجن����ة أنها وضع����ت الكابتن ربحي 
سمور ليكون بديا لهاشم لتولي المهمة في 

المرحلة المقبلة من الدوري.
يذكر أن خدمات الشاطئ يحتل المركز األخير 

على الئحة الترتيب برصيد نقطتين.

ها�صم يقدم ا�صتقالته من تدريب ال�صاطئ

مدريد/ االستقال: 
أكدت تقارير إعامية إس���بانية امس أن أنتونيو كونتي المدير 
الفني السابق لتشيلسي مطلوب في الوقت الحالي لتدريب ريال 

مدريد.
جاء هذا وفقًا لصحيفة "آس" التي ش���ددت على أن مس���تقبل 
المدير الفني يولين لوبيتيغي بات في مهب الريح بعد مرور أقل 

من أربعة أشهر على توليه تدريب الفريق.
وقالت الصحيفة أن كونتي ليس المرشح الوحيد لتولي تدريب 
ري���ال مدريد في المس���تقبل القري���ب، إذ أن إدارة النادي تفكر 
أيضًا في سانتياغو سوالري جناح الملكي السابق والمدير الفني 

الحالي للفريق الرديف.
في المقابل، بات كونتي حاليًا عاطًا عن العامل بعدما أقيل من 
تدريب تشيلس���ي قبل انطاق الموسم الجديد ليتولى مواطنه 
ماوريتسيو س���اري تدريب الفريق. وتضع إدارة ريال مدريد في 
اعتبارها التفاوض مع تشيلس���ي الذي ال ي���زال المدرب مرتبط 

بتعاقد معه، ويدفع له البلوز راتبه في الوقت الحالي.
يذك���ر أن ريال مدريد يمر في الوقت الحالي بفترة عس���يرة في 
الدوري اإلسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث فشل الفريق للمباراة 
الرابعة على التوالي في تسجيل أهداف وفي تحقيق االنتصار.

كونتي اأبرز املر�صحني 
خلالفة لوبيتيغي يف 

ريال مدريد

لندن/ االستقال: 
أبدت إدارة ليفربول، دهش���تها من انسحاب نظيرتها 
في آرسنال، من السباق على ضم المصري محمد صاح، 
صيف العام الماضي، قبل انتقال نجم روما السابق إلى 

أنفيلد.
وبحس���ب صحيف���ة "تايم���ز" البريطانية، ف���إن النادي 
اللندني كان مهتّما بضم الفرعون المصري من صفوف 
الذئاب، قبل بداية الموس���م الماضي، في ظل الغموض 
الذي أحاط بمستقبل العبه السابق، أليكسيس سانشيز، 

مع الفريق.
واستدركت الصحيفة بالقول: "لكنه )آرسنال( انسحب 

فجأة من السباق، ليحصل ليفربول على خدمات المصري 
مقابل 34 مليون جنيه إسترليني فقط".

وأش���ارت الصحيفة إل���ى أن إدارة الري���دز، كانت تعتبر 
آرسنال، منافسها األكبر على خدمات صاح.

وأوضح���ت أن الن���ادي اللندن���ي قّرر س���حب اهتمامه 
بالاعب، بتوصية من فريق المحّللين للمدّرب الس���ابق 
آرسين فينجر، بأن التعاقد مع الدولي المصري سيكون 
هدرا للم���ال. ووضع ص���اح، فريق المحّللي���ن الخاص 
بالمدفعجية، في موقف محرج، بعدما سّجل في الموسم 
الماضي 44 هدفا بكافة المسابقات، وتّوج هّدافا للدوري 

اإلنجليزي الممتاز، برصيد 32 هدفا.

ن�صيحة خاطئة حترم اآر�صنال من �صالح
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كالغنفورت/ االستقالل: 
حكمت محكمة نمساوية في مدينة كالغنفورت، على بستاني بالسجن الفعلي 
لمدة عام ودفع غرامة قدرها 20 ألف يورو، بسبب قتله النحل بالسم إلنقاذ رحيق 

أشجار بستانه المزهرة من غزو أسراب النحل.
وأدانت المحكمة البس���تاني البالغ من العمر47 عاما، لقيامه برش مبيد 
يعرف ب�"الكلوربيريفوس" على أش���جاره المزهرة، مما أس���فر عن نفوق 
النحل ف���ي 50 خلية، تعود ملكيتها لمرب���ي النحل في المنطقة، على 
الرغم من تذرع البستاني بأنه لم يكن يعلم بأن عمله هذا يعتبر جريمة 

يعاقب عليها.
لكن المحكمة قالت في حكمها القاس���ي بحق المزارع، إنه مزارع محترف، وكان 
عليه أن يتوقع نتيجة اس���تخدامه ه���ذا المبيد، وأنه ال يجب عليه الوقوع بمثل 

هذا الخطأ.
وأضافت، كان عليه أن يأخذ بعين االعتبار أن رش األشجار بالمبيدات الحشرية 
س���يؤدي لنفوق النحل، باإلضافة الحتمال تس���مم الكثير من األشخاص جراء 

تناولهم لعسل مسموم.
وبعد صدور الحكم، أكد المزارع عزمه اس���تئناف هذا الحكم، الذي اعتبره قاسيا 

وال يتناسب مع قيامه باالعتناء ببستانه.
يذكر أن بع���ض دول االتحاد األوروبي تفرض حظرا على اس���تخدام المبيدات 

الحشرية، وبخاصة تلك التي من الممكن أن تضر بالنحل.
وبحس���ب إحصائية عالمية شملت آخر 20 س���نة، فإن أعداد النحل انخفضت 

بنسبة كبيرة وتحديدا في أوروبا.

السجن والغرامة لقاتل 
النحل في النمسا!

االستقالل/ وكاالت:
ترعى الصغيرة، جيا جيا، من ش����مال الصي����ن، منذ عامين والدها 
الذي أصبح مش����لوال بعد حادث س����يارة أليم، وبعد أن هربت األم 

وأخذت معها ابنها البكر.
وتس����تيقظ الطفلة الصغيرة لتبدأ يومها الش����اق في السادسة 
صباحا، لكي تنظ����ف والدها، تيان هايتش����نغ، قبل الذهاب إلى 
المدرس����ة. وخالل نصف س����اعة، عادة ما تقوم بتدليك عضالته 
وتس����اعده على تنظيف أسنانه وغسل وجهه، حتى أنها تعلمت 

كيف تحلق له ذقنه، مع أنها جرحت وجهه في المرات األولى.
وبع����د عودتها من المدرس����ة، تطعم جيا جيا والدها وتس����اعده 
عل����ى التحرك في المنزل، وهذه حياته����ا يوما بعد يوم. لكن جيا 
تحملت مسؤولية يصعب على الكبار تحملها على الرغم من صغر 
سنها. ويساعد البطلة الصغيرة في بعض األحيان جدها وجدتها، 

لكنهما طاعنان في السن وال يستطيعان فعل الكثير.
وتعرض تيان لحادث س����ير خطير ع����ام 2016، عندما كان يركب 
س����يارة أجرة س����قطت في حفرة. وأصيب الرجل على إثر الحادث 
بالش����لل. وهربت زوجته بعد ش����هرين فقط من الحادثة وأخذت 
معه����ا ابنها البكر، الزوجة التي عاش����ت معه قبل الحادث س����بع 

سنوات.
وتشير جيا إلى أنها ال تشتاق ألمها، ألنها ال تعتني بأبيها، لكنها 

تشعر بشوق كبير ألخيها وتفتقده جدا.
ولدى تيان صفحة خاصة على موقع "Kuaishou" في اإلنترنت، وهو 
موق���ع صيني لتبادل الصور والفيديو، يتح���دث من خاللها األب عن 
عناية طفلت���ه الصغيرة المؤثرة به. وجمع إلى اآلن أكثر من 480 ألف 

مشترك في صفحته، يطلقون على الفتاة تسمية "المالك الصغير".

االستقالل/ وكاالت: 
فمع استعادة صناعة التعدين في أستراليا لعافيتها، 
تبحث الش���ركات عن آالف الموظفين بمتوس���ط رواتب 

سنوية يبلغ 140 ألف دوالر. 
وحس���ب تقارير صحفية فإن شركات العاملة في مجال 
التعدي���ن أعلنت ع���ن حاجتها لموظفي���ن في مجاالت 
متنوعة، بدءا من الطهاة وعمال النظافة إلى المهندسين 
وخب���راء الميكانيكا، بعد أن قلصت م���ن عمالتها خالل 

السنوات الماضية.
ورصدت صحيفة "ديلي مي���ل" البريطانية ارتفاعا بقدر 
الثل���ث ف���ي إعالنات التوظي���ف بمج���ال التعدين في 

أستراليا.
وعرفت أسعار الفحم والحديد الخام تعافيا بعد هبوطها 

الح���اد ع���ام 2016، مما ش���جع باالنتقال إل���ى واليتي 
كوينزالند وأستراليا الغربية بحثا مهن برواتب مجزية.

وش���هدت كوينزالند وحدها في ش���هر أكتوبر الجاري، 
اإلع���الن ع���ن 942 وظيفة جديدة في مج���ال التعدين، 

برواتب تتراوح بين 100 و200 ألف دوالر سنويا.
وفي أس���تراليا الغربية، تتنافس الش���ركات على عمال 
الميكانيكا الموهوبين، برواتب س���نوية تصل إلى 114 
أل���ف دوالر لقليل���ي الخبرة، و200 أل���ف دوالر ألصحاب 
الخب���رات الكبيرة. وق���در مجلس التعدين األس���ترالي 
متوس���ط دخول العاملي���ن في مج���ال التعدين ب�140 
ألف دوالر س���نويا، وه���و رقم يزيد بنس���بة 71 بالمائة 
على متوس���ط األجر السنوي ألصحاب الدوام الكامل في 

أستراليا، المقدر ب�82 ألف دوالر.

االستقالل/ وكاالت: 
نجح أطباء روس في إنقاذ رجل غرس سكينا طولها 
8 بوصات في رأس���ه، ألن���ه أراد "فتحة إضافية" 

لمساعدته على التنفس.
ونج���ا الرجل، واس���مه يوري غوخ���وف )41 عاما( 
بأعجوبة بعد أن غرس الس���كين في رأسه مخترقا 

الجمجمة دون أن يلحق ضررا بالدماغ.
الغري���ب أيضا أنه ظ���ل واعيا، بينم���ا كان رجال 

الشرطة يطالبونه بالبقاء جالسا بشكل مستقيم.
وكان رجال الش���رطة وجدوا غوخوف راكعا وسط 
حقل  والس���كين في رأس���ه، وقال لهم إنه فعل 
ذلك ألنه ال يس���تطيع التنفس بش���كل جيد من 

أنفه.

وقال الرجل، وهو من بلدة دونيتسك في منطقة 
روس���توف: "لم أستطع التنفس من أنفي.. لذلك 
ثقبت رأسي لكي أتنفس"، وفقا لما نقلته صحيفة 

ديلي ميل البريطانية.
وبعد نقله إلى المستشفى، والتقاط صور بأشعة 
إكس، قال األطباء إن نجاته معجزة، فهو لم يقتل 

نفسه كما أنه لم يلحق ضررا بالدماغ.
ونج���ح األطب���اء في انتزاع الس���كين من رأس���ه. 
مش���يرين إل���ى أن نصل الس���كين البالغ طوله 5 

بوصات كان داخل جمجمته.
وتمكن رجال الش���رطة من تصوي���ر الرجل، الذي 
يعمل فنيا في أحد المصانع المحلية، بالس���كين 

في رأسه.

نجاة رجل بأعجوبة غرس 
سكينًا في رأسه لكي يتنفس

وظيفة براتب 140 ألف
 دوالر وال يشتــرط الخبــرة

االستقالل/ وكاالت: 
أق���دم أحد س���كان والية تاميل ن���ادو الهندية 
على االنتح���ار بعد عدة أيام م���ن زواجه، وطلب 
في وصي���ة تركها خلفه، ع���دم تحميل زوجته 

مسؤولية انتحاره.
وذكر موق���ع "AsiaOne"، أن العريس الهندي، 
س���يالدوراي، البالغ من العم���ر 26 عاما، كان قد 
التقى بعروسة المستقبل في العمل. وبعد حفل 
الزفاف، انتقلت العروس إلى بيته الذي ال يوجد 

فيه مرحاض.
ولم تس���تطع الزوجة الجديدة التأقلم مع الوضع 
وأن تتصال���ح م���ع موضوع قض���اء حاجتها في 
الش���ارع، كما يفعل أغلب سكان المنطقة التي 

انتقلت إليها.
لذل���ك، وبعد ع���دة أيام طفح الكي���ل بالعروس 

وخرجت من منزل زوجها دون رجعة.
وفي الي���وم التالي لمغ���ادرة زوجت���ه، لم يعد 
س���يالدوراي من العمل إلى المن���زل. وعثر على 

جثته الحقا في ق���اع بئر في بلدة مجاورة. وترك 
الرجل مذكرة اعتذر فيها من أسرته وطلب منهم 

عدم إلقاء اللوم على زوجته بعد انتحاره.
يذك���ر أن أكث���ر م���ن 60% من س���كان الهند 
لذلك  منازله���م،  ف���ي  ال يمتلكون مراحي���ض 

يضطرون لقضاء حاجتهم في العراء.
كما يموت في هذه البالد 140 ألف شخص كل 
عام بسبب سوء الظروف الصحية التي تؤدي إلى 

اإلصابة باإلسهال المؤدي للموت.

طفلة تعتني بوالدها 
المشلول بعد هرب والدتها!

مانيال/ االستقالل: 
يخوض معلمون في الفلبين رحلة ش���اقة 
للغاية بشكل يومي، حيث يعبر المعلمون 
14 نه���رًا س���باحة كل ي���وم؛ للوص���ول 
لتالميذه���م ف���ي ليب���اكاو بمنطقة أكالن 

الفلبينية.
وعرضت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية 
تس���جيل فيديو لجانب من ه���ذه الرحلة 
الش���اقة الت���ي يش���ق فيه���ا المعلمون 
طريقهم وس���ط تيارات مياه قوية أش���به 

بالشالالت.
وتس���تغرق الرحلة التي وصفتها “ديلي 

مي���ل” بأنها “أصعب رحل���ة ذهاب يومي 
للعمل في العالم” نحو ست ساعات ذهابًا 
وإيابًا، حيث يصل المعلمون إلى تالميذهم 

وهم منهكون.
وعندما تشتد تيارات األنهار عقب األمطار 
يضط���ر المعلمون الرتداء س���ترات واقية، 
ويضعون أدواتهم في أكياس بالستيكية 

محكمة الغلق.
وقالت المعلمة راكوال فلورنتينو إن النهر 
ال���ذي يبدو في الفيدي���و هو مجرد خامس 
محطة عبور؛ إذ عليهم عبور تس���عة أنهار 
أخرى قبل الوصول إلى وجهتهم النهائية.

نيويورك/ االستقالل: 
ذكرت وسائل إعالم نقال عن الشرطة األحد أن 20 شخصا القوا 
حتفهم في تصادم س���يارتين في شوهاري بوالية نيويورك 

على بعد نحو 170 ميال إلى الشمال من مدينة نيويورك.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقال عن تقارير محلية أن 

إحدى السيارتين كانت ليموزين تقل أفراد حفل زفاف.
ف���ي الق���ارة النائي���ة التي يقصده���ا مئ���ات اآلالف من 
المهاجرين سنويا، يبدو أن هناك بابا لرزق واسع عن طريق 

وظائف ال يشترط في بعضها الخبرة.

تركته عروسه.. عريس يشنق نفسه في شهر »العسل«

معلمون يعبرون 14 نهرًا 
سباحة للوصول إلى تالميذهم

مقتل 20 شخصًا 
بحادث سيارة 
في نيويورك
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