
غزة / محمود عمر: 
منذ الي���وم األول م���ن انطالق مس���يرات العودة وكس���ر 
الحص���ار على الح���دود الش���رقية لقطاع غ���زة، في مارس 

الماضي، أعد جّيش الكيان الصهيوني وس���ائله اإلعالمية 
وناطقيه اإلعالميين لتفريغ هذه المس���يرات 
من محتواه���ا الوطني، من خ���الل زرع اليأس 
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إعالن بدء التوقيت
 الشتوي في فلسطين

رام الله/ االستقالل:
أعلن مجلس الوزراء أمس الس���بت  
أن يوم 28 من الشهري الجاري هو 
للتوقيت الشتوي  الرسمي  الموعد 

في فلسطين.
وقالت الحكومة في بيانها إنه في 
صباح يوم الس���بت، 2018-10-28، 

س���يتم تأخير عقارب الساعة 60 
دقيقة.

وفيما يتعلق بالتوقيت الش���توي 
في »إس���رائيل«، فإن مصادر عبرية 
قالت س���ابقًا إن: »العمل بالتوقيت 
الش���توي لهذا العام يوم 10-29-

. »2018

غزة-  ال�سفة املحتلة/ اال�ستقالل:
�سيعت جماهري قطاع غزة وال�سفة الغربية 
�س��بعة  �س��هداء  ثماني��ة  جثام��ن  املحتل��ة 
منه��م ارتق��وا بر�س��ا�ص ق��وات االحت��الل 
ال�س��ياج  م��ن  مقرب��ة  عل��ى  االإ�س��رائيلي 

فيم��ا  القط��اع،  �س��رق  اجلمع��ة  احل��دودي 
ارتق��ت �س��هيدة ال�س��فة الغربي��ة اجلمع��ة 
ج��راء اعتداء امل�س��توطنن باحلجارة  على 
ال�س��يارة التي كانت ت�س��تقلها برفقه زوجها 
يف بلدة بديا غربي حمافظة �سلفيت.  و�سيع 

اآالف املواطن��ن يف قط��اع غ��زة، بع��د ظه��ر 
ام�ص ال�سبت، جثامن �س��بعة �سهداء ارتقوا 
بر�س��ا�ص قوات االحتالل االإ�سرائيلي على 

مقربة من ال�سياج احلدودي اأول 
اأم�ص اجلمعة �سرق القطاع.

غــزة والضفــة تودعــان 8 شهــداء 

غزة / سماح المبحوح:
حجارة كبيرة كسرت أجواء الفرحة والسعادة التي كانت 

تخيم على عائل���ة الرابي اثناء عودتها من 
من زيارة ابنتها  الدكت���ورة المتزوجة في 

غزة/ دعاء الحطاب:  
هن���اك داخل" بيت ق���ادة المهمات الصعبة"، نس���وٌة 

يبكي���ن من ألم الفراق وصدمة اللحظة التي 
لم يتوقعن حدوثها رغم الحقيقة السوداء 

إدانات واسعة لقمع االحتالل 
مسيرات العودة السلمية

أطر صحفية تدين االستهداف
 اإلسرائيلي المتواصل للصحفيين

االستقالل/ خاص:
لقيت اعتداءات االحتالل »اإلسرائيلي« على المتظاهرين السلميين المشاركين 
في مس���يرة الع���ودة أول أمس الجمعة، إداناٍت محلية وعربّية واس���عة، محذرة 
المجتمع الدولي من اس���تمرار سياس���ة »غض الطرف« إزاء القمع اإلس���رائيلي 

غزة/ االستقالل:
أدانت مؤسسات إعالمية، أمس، تعمد قوات االحتالل اإلسرائيلي استهداف 
الصحفيين خالل تغطيتهم لمسيرات العودة شرق قطاع غزة، معتبرة هذا 

االعتداء جريمة جديدة ُترتكب بحق اإلعالم الفلسطيني.

غزة/ خاص:
في الوقت الذي تتصاعد فيه فعاليات "مس���يرات العودة 
وكس���ر الحصار" على طول الحدود البرية والبحرية لقطاع 

غ���زة؛ يرتف���ع بالمقابل إره���اب االحتالل "اإلس���رائيلي"، 
واستخدامه القّوة المميتة، ضد المتظاهرين 
الس���لميين، المدّججين بالوس���ائل البدائية 

مسيرات العودة.. زحف لن توقفه هشاشة العروض

»الدغمة«.. شهيد أصاب 
العدو في كبريائه

عائشة.. زفت شهيدة قبل 
أن تزف ابنتها عروسًا

كيف تحارب »إسرائيل« مسيرات العودة إعالميًا؟

خطة إسرائيلية لبناء 31 وحدة 
استيطانية في قلب الخليل

دعوة للتواجد بخيمة اعتصام 
»الخان األحمر« على مدار 24 ساعة

الخليل / االستقالل:
ذكرت وسائل إعالم عبرية، أن وزير الحرب اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، سيطرح على 
حكومته خالل اجتماعها األسبوعي، خطة لتوسيع حي "حزقيا" االستيطاني المقام 

على أراضي مدينة الخليل )جنوب القدس المحتلة(.

ت�سييع جثمان ال�سهيدين الطويل واأبو نعيم يف خميم الن�سريات و�سط قطاع غزة              ) ت�سوير/ اأ�سرف اأبو عمرة (

جنين / االستقالل:
ُيواصل القيادي في حركة الجهاد اإلس���المي األس���ير خضر عدنان 
إضراب���ه المفت���وح عن الطعام للي���وم ال� )43( عل���ى التوالي، رفًضا 

األسير عدنان يواصل 
إضرابه المفتوح لليوم 43

الهيئة الوطنية 
تدعم مبادرة أمين 
عام الجهاد اإلسالمي

القيادي عليان: مسيرات العودة لن 
ترتبط بسويعات كهرباء و ليترات سوالر

غزة/ االستقالل:
أكد القي���ادي بحركة الجهاد اإلس���المي، الدكتور 
جميل عليان ان ما حدث يوم الجمعة في مسيرات 

الع���ودة وكس���ر الحص���ار يؤكد للجمي���ع ان هذه 
المس���يرات تمتلك م���ن اإلرادة وقوة 
الدف���ع الوطني ما يؤهله���ا لتحقيق 

هنية: مسيراتنا مستمرة ولن نقنع 
بحلول جزئية وخطوات منقوصة

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إس���ماعيل هني���ة أم���س الس���بت، أن ثورة 

الشعب الفلسطيني مس���تمرة حتى إنهاء 
المفروض  الحصار اإلس���رائيلي 
على قطاع غزة كلًيا والعودة إلى 

االستقالل/ وكاالت
أعلن���ت الحكومة الكندّية، أّنها 

مساعدة  س���تقدم 
لوكالة  مالّية طارئة 

بقيمة 33  مليون 
يورو.. كندا تقدم 

م�ساعدة مالية 
طارئة لـ »اأونروا«

االحتالل يمنع مزارعي كفر 
ثلث من قطف ثمار زيتونهم

قلقيلية/ االستقالل:
منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس السبت مجموعة من 
مزارعي بلدة كفر ثلث جنوب ش���رق مدينة قلقيلية ش���مال 

»حنا« يطالب بإنشاء مرجعية وطنية 
لمعالجة كارثة تسريب العقارات

نيويورك/ االستقالل:
قال الناطق الرس���مي باس���م االمم 

المتح���دة، فرحان حق 
االمم  ع���ام  امي���ن  ان 

الأمم املتحدة تاأمل 
باأن يوؤدي تخفيف 
ال�سغط بغزة للحد 

من �سراع مدمر
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رام الله/ االستقالل:
دع���ت هيئة مقاوم���ة الجدار واالس���تيطان، كافة الصحفيين والمراس���لين 
والمصورين إلى ضرورة التواج���د في خيمة االعتصام في قرية الخان األحمر 
شرق القدس المحتلة على مدار 24 ساعة في األيام المقبلة اعتباًرا من اليوم.

وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس السبت إنه ال يخفى على أحد أن معركة 
الخان األحمر الحقيقية باتت أقرب من أي وقت مضى، ونتوقع البدء في تنفيذ 

قرارات المحكمة االحتاللية لترحيل وهدم القرية بأي لحظة.
وأش���ادت بجهود جميع الصحفيين على مدى 115 يوًم���ا في نقل وإيصال 

صوت "الخان األحمر" ألبناء الشعب الفلسطيني والعالم ككل.
وأضاف���ت "نحترم كل من تواجد وس���هر الليالي لنق���ل تقرير أو بث خبر عما 
يجري في الخ���ان األحمر من صمود ورباط وثبات لألهال���ي والمرابطين، وهو 
ليس بغريب على أبناء أصحاب الجاللة فهذا عهدنا بكم دائًما في كل مفاصل 

تاريخ ونضاالت شعبنا".
وتابع���ت "نؤمن حق اإليمان أنكم ش���ركاء حقيقيون لنا ف���ي هذه المعركة، 
ا كبيًرا وهاًما من تبع���ات هذه المعركة، أال وهو نقل  وأنكم س���تتحملون جزًء
الصورة الحقيقة والواقعية لما يجري وسيجري من انتهاكات لحقوق الشعب 
الفلسطيني وتهجير قسري وهدم منازل تجاوز عمرها عمر االحتالل بعشرات 

السنين".
وفي األول من أكتوبر الجاري، انتهت المهلة التي حددتها سلطات االحتالل 
ألهالي الخان األحمر، إلخالء وهدم منازلهم ذاتًيا، وفي الخامس من س���بتمبر 
الماض���ي، رفضت المحكمة العليا اإلس���رائيلية التماًس���ا ضد إخالء س���كان 

“الخان” وتهجيرهم، وأقرت بهدمه خالل أسبوع.
ويقطن في "الخان األحمر" نحو 200 فلس���طيني، 53% منهم أطفال، و%95 
الجئون مس���جلون ل���دى وكالة األمم المتح���دة لغوث وتش���غيل الالجئين 

الفلسطينيين "أونروا".

جنين / االستقالل:
ُيواصل القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي األسير خضر عدنان إضرابه المفتوح 
عن الطعام لليوم ال� )43( على التوالي، رفًضا العتقاله التعسفي غير المشروع، 

مطالًبا بحقه بالحرية.
وقالت مؤسس���ة "مهجة القدس للشهداء واألس���رى" إن األسير عدنان ما يزال 
يخوض إضراًبا مفتوًحا عن الطعام لليوم 43 توالًيا، رفًضا العتقاله التعس���في، 
وسط منعه من زيارة محاميه أو عائلته، حيث ال تعرف ظروفه الصحية المتردية 

جراء اإلضراب واإلهمال الطبي.
وطالبت جميع مؤسسات حقوق اإلنسان والجمعيات التي تعنى بشؤون األسرى 
واللجن���ة الدولية للصليب األحمر بالتدخل الفوري للضغط على االحتالل لوقف 
سياس���اته التعسفية للنيل من األسرى وانتهاك حقوقهم التي كفلتها كافة 
المواثي���ق واالتفاقيات الدولية، وحقهم في االلتق���اء بالمحامين أثناء عزلهم 

وإضرابهم.
وكانت مهجة القدس أكدت أن األسير عدنان مازال يتعرض لمضايقات شديدة 

من إدارة مصلحة سجون االحتالل بسبب استمراره في إضرابه المفتوح.
يذكر أن األس���ير عدنان وهو مفجر معرك���ة اإلرادة معركة األمعاء الخاوية ضد 
سياس���ة االعتقال اإلداري، وحقق األس���ير انتصاًرا نوعًيا في إضرابين سابقين 
خاضهما في األس���ر وتكلال برض���وخ االحتالل لمطلبه في الحري���ة، وهو اليوم 
يخوض هذه المعركة منفرًدا للمرة الثالثة على التوالي مطالًبا بحقه المش���روع 

في الحرية ورفًضا لالعتقال التعسفي.

الخليل / االستقالل:
ذكرت وس���ائل إعالم عبري���ة، أن وزير 
الحرب اإلس���رائيلي أفيغدور ليبرمان، 
سيطرح على حكومته خالل اجتماعها 
األسبوعي، خطة لتوسيع حي "حزقيا" 
االستيطاني المقام على أراضي مدينة 

الخليل )جنوب القدس المحتلة(.
وذكرت المص���ادر العبري���ة، أن خطة 
ليبرم���ان تقض���ي ببن���اء 31 وح���دة 
الحي  داخ���ل  جدي���دة  اس���تيطانية 
اليه���ودي الواق���ع في قل���ب مدينة 

الخليل.
وق���ال ليبرم���ان في تغري���دة له على 
موق���ع التواصل االجتماع���ي "تويتر"، 
"التخطي���ط ال���ذي تم���ت المصادقة 
عليه في مؤسسات التخطيط والبناء، 
يتضمن بيوتا جدي���دة وحدائق عامة 
ومس���احات عاّمة"، مضيفًا "مستمرون 
في تقوية مشروع اإلسكان في الضفة 

الغربية باألفعال وليس باألقوال".
م���ن جانبها، عّقب���ت عض���و البرلمان 
اإلس���رائيلي "كنيس���ت" ع���ن ح���زب 
"المعس���كر الصهيون���ي" المعارض، 
ستاف شابير، على تصريحات ليبرمان 
بالق���ول "إنه���ا محاولة للته���ّرب من 
وعوده )ليبرم���ان( األمنية عبر القرارات 

السياسية".
وأضافت شابير "نتنياهو وليبرمان لم 
ينهيا حماس كما وع���دا، فالهجمات 
تحت  والجنوب  مس���تمرة  "اإلرهابية" 
النار، وال يوجد أي حلول لغزة، مجموعة 

من األش���خاص من الذي���ن ال يهمهم 
أمن إس���رائيل يعرضون بل���دا بأكمله 

للخطر".
والبن���اء  التخطي���ط  لج���ان  وكان���ت 
اإلس���رائيلية قد صادقت قبل ش���هر 
ونصف، على مش���اريع بناء 984 وحدة 
استيطانية في األراضي الفلسطينية، 
تم���ت المصادقة النهائي���ة على بناء 
384 وح���دة منه���ا س���يتم الش���روع 

بتنفيذها قريبا.
وفي سياق متصل، قال مسؤول ملف 
االس���تيطان ش���مال الضفة الغربية، 

"اإلدارة  جه���از  إن  دغل���س،  غس���ان 
االحتالل  لجي���ش  التاب���ع  المدني���ة" 
أصدر أمرا عس���كريا يقضي بتوسعة 
مس���توطنة "عميحاي" جنوب ش���رق 
نابل���س بثالث���ة أضعاف مس���احتها 
الحالي���ة، من أجل ش���رعنة بؤرة "عدي 

عاد" المجاورة لها وضمها لها.
وكان مجل���س األم���ن الدول���ي اعتمد 
ف���ي 23 كانون أول/ ديس���مبر 2016، 
القرار رقم 2334 الذي طالب الحكومة 
وكامل  ف���وري  بوق���ف  اإلس���رائيلية 
لممارساتها االستيطانية في األراضي 

فيها  بم���ا  المحتل���ة؛  الفلس���طينية 
الشطر الش���رقي من القدس المحتلة، 
وه���و الق���رار الذي رحبت به الس���لطة 
الفلسطينية ودول عدة، في وقت أثار 
س���خط تل أبيب والرئي���س األمريكي 

دونالد ترمب.
االس���رائيلية  المس���توطنات  وتعتبر 
غير قانوني���ة من وجهة نظر المجتمع 
الدول���ي، وعائقا رئيس���يا امام جهود 
الس���الم ألنها مقامة على اراض يمكن 
أن تصبح جزءا من الدولة فلس���طينية 

مقبلة.

جنين/ االستقالل:
اإلس����المي  الجه����اد  حرك����ة  نظم����ت 
ف����ي مدينة جني����ن، أول أم����س، وقفة 
تضامنية م����ع القيادي الش����يخ خضر 
عدنان، المضرب عن الطعام في سجون 
االحت����الل، وذلك ببلدة الس����يلة الظهر 
عق����ب اداء ص����الة الجمعة ف����ي الجامع 

الكبير.
وش����ارك في الوقفة حش����د من كوادر 
وأنصار حركة الجهاد اإلس����المي، الذين 
رفعوا صورا والفتات تضامنية مع الشيخ 

عدنان.
وقال الش����يخ نظير نصار، خالل الوقفة 
التضامنية، إن الش����يخ خض����ر عدنان 
يخوض معركة األمعاء الخاوية ضد إدارة 
القمع العبرية اإلرهابية، ليطالب بأدنى 
حقوق الحركة األسيرة التي تغّيب اليوم 
عن النضال الرس����مي الفلسطيني وعن 

مؤسسات المجتمع الدولي الظالم".
من جهته، قال والد الشيخ خضر عدنان، 

إن ابنه يرقد في مستشفى سجن الرملة 
وال زال يخ����وض إضرابا عن الطعام منذ 
43 احتجاجا على اعتقاله اإلداري بدون 
تهمة للشهر الحادي عشر على التوالي.

وأضاف: ابن����ي خضر يتمتع بمعنويات 

عالية، لكن وضعه الصحي متردي، حيث 
يتنقل بين الزنازين بواس����طة كرس����ي 

متحرك".
ويخ����وض القيادي في حرك����ة الجهاد 
اإلسالمي ومفجر معركة األمعاء الخاوية 

األس����ير خضر عدنان محمد موسى )40 
عامًا( من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين 
إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثالث 
واألربعين عل����ى التوالي رفضًا العتقاله 

التعسفي.

دعوة للتواجد بخيمة خطة إسرائيلية لبناء 31 وحدة استيطانية في قلب الخليل
اعتصام »الخان األحمر« 

على مدار 24 ساعة

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

األسير عدنان يواصل 
إضرابه المفتوح لليوم 43

جنيــن: الجهــاد تنظــم وقفــة إسنــاد 
للشيــخ خضــر عــدنان ببلــدة سيلــة الظهــر

رام الله/ االستقالل:
ق���ال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االس���تيطان إن 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي تواصل إجراءاتها الرامية إلى تغيير 
األوضاع على نحو حاسم في الضفة الغربية المحتلة ضمن سياسة 
)الضم الزاح���ف( التي تنتهجها ومحاوالته���ا الحثيثة لتطبيق 

القانون اإلسرائيلي على المستوطنات.
وأشار المكتب في تقريره األسبوعي حول االستيطان السبت إلى 
أن ما تس���مى ب� "قي���ادة المنطقة الوس���طى" صادقت مؤخًرا على 
س���ريان قانونين زراعيين على المستوطنات التي أقامتها خالًفا 

للقانون في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967.
وأوضح أن القانونين كما أعلن نائب وزير جيش االحتالل ايلي بن 

دهان يعالجان ش���ؤوًنا تتصل بالزراعة القائمة في المستوطنات، 
األول هو قانون تنظيم االنتاج العضوي والذي س���ن للمرة األولى 
في 2005، وينظم اإلش���راف والمراقبة على الزراعة العضوية في 
"إس���رائيل" ويحدد معايير للمنتجين وللمسوقين له، وهو عملية 

كانت ممنوعة حتى اآلن.
وبين أن القانون الثاني هو قانون "مجلس الدواجن"، والذي س���ن 
في الكنيست قبل أش���هر معدودة فقط بهدف تمكين أصحاب 
مزارع الدواجن من نقل حصص البيض المنتجة في المستوطنات 

الى داخل "إسرائيل".
ولفت إلى أن كاًل من "البيت اليهودي والليكود" مارسا في األشهر 
األخيرة ضغًطا كبيًرا على "اإلدارة المدنية" بموازاة نشاط كبير في 

الكنيست من أجل زيادة التش���ريع اإلسرائيلي على ما يجري في 
المستوطنات.

وبين أن القانونين ينضمان لسلسة من القوانين العنصرية التي 
سنتها الكنيست في دورتها الحالية، حيث تمت المصادقة على 
عدد من القوانين التي طبقت بصورة فورية خلف األراضي المحتلة 
عام 48، مثل سريان قانون مجلس التعليم العالي االسرائيلي على 

مؤسسات التعليم العالي في المناطق المحتلة.
وفي كانون ثاني هذا العام، صادق الكنيست على قانون يعترف 
بقرارات المحاكم العس���كرية في المناطق كبين���ات مقبولة في 

محاكمات مدنية في المحاكم ب� "إسرائيل".
كم���ا صادق ف���ي آذار الماض���ي، بالق���راءة األولى عل���ى قانونين 

حكوميين، األول "يمكن المس���توطنين من الحص���ول على مزايا 
ضريبي���ة تعطى في حدود الخط األخضر حتى على أرباح تحققت 
في المناطق”، والقانون الثاني "يؤسس جهاز دفع ضرائب جديد 
لمشتري بيوت في المستوطنات يمنع دفع مزدوج لإلدارة المدنية 

ولضريبة الدخل".
وأك���د المكتب الوطني أن حكومة االحتالل تحاول بش���تى الطرق 
تكريس االحتالل واالس���تيطان، وآخر ما ابتكرت���ه هو قرار وزيرة 
المس���اواة االجتماعي���ة اإلس���رائيلية غي���ال غمليئي���ل من حزب 
"الليكود"، رصد مبلغ مليون ونصف المليون ش���يكل من ميزانية 
وزارتها لصالح مش���روع يرمي إلى تحس���ين صورة المستوطنات 

والمستوطنين.

قوانيــن جديــدة تكــرس سياســة »الضــم الزاحــف«
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وس���يدفع هذا العدوان "اإلس���رائيلي" 
المتصاعد، وما خّلفه من شهداء وجرحى، 
فصائل المقاومة ل�"التقييم والدراسة"، 
بحس���ب بيان لحركة الجهاد اإلسالمي 
في فلس���طين، عقب ارتقاء الش���هداء 

السبعة.  
وأكدت الحركة أن "استهداف المدنيين 
المتظاهري���ن على حدود غ���زة )بُجمعة 
انتفاضة الُقدس( هو عدوان صهيوني، 
مش���ددة عل���ى أن هذا الع���دوان محل 
تقييم ودراس���ة، وهو في سلم أولويات 
أمين ع���ام حركة الجهاد وقيادة الحركة 

والمقاومة".
وقال���ت: "إن قت���ل المدنيين ب���دم بارد 
والتغّول الصهيوني على العّزل واألبرياء 
هو عدوان وارهاب غاشم يتحمل العدو 

كامل المسؤولية عنه."
وبالعودة إلى أحداث الُجمعة، أمس األول، 
فإنها شهدت زخًما كبيًرا من حيث عدد 
النظير  منقطعة  الشجاعة  المشاركين، 

للشّبان المشاركين فيها.
وأظهرت ص���ور ومقاطع فيديو تناقلها 
التواص���ل  وس���ائل  عل���ى  ناش���طون 
االجتماع���ي وصحفيون اجتياز عدد من 
الش���ّبان الس���لك الفاصل مع األراضي 
 ،1948 ع���ام  المحتل���ة  الفلس���طينية 
ووصوله���م إل���ى التب���اب الرملية التي 
يتمركز عليها جن���ود االحتالل، بالرغم 
من كثافة الرص���اص وقنابل الغاز التي 

يواجه بها هؤالء المتظاهرين العزل.
ويأتي زخم "ُجمع���ة انتفاضة القدس" 

للتأكيد على استمرار مسيرات العودة، 
وما تحمله من رسالة تأكيد على ضرورة 
تحقيق مطالب شعبنا، بما في ذلك كسر 
الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع 

غزة منذ 12 عاًما.
وعن ذلك، قال مسؤول المكتب اإلعالمي 
لحركة الجهاد اإلس���المي داود شهاب: 
"إن أبلغ رس���الة تحمله���ا الجماهير من 

خالل مسيرات العودة أن كسر الحصار 
يعن���ي تحقي���ق المطالب المش���روعة 
للش���عب الفلس���طيني كاّفة، وأننا لن 

ننخدع بوعود صغيرة وجزئية".
علي���ه  اطلع���ت  ل���ه،  وف���ي تصري���ح 
"االس���تقالل"، ش���دد ش���هاب على أن 
الهيئ���ة الوطني���ة لمس���يرات العودة 
مصمم���ة على اس���تمرار المس���يرات، 

رغم مختلف الظ����روف والتحديات، ولن 
تخدعها الع����روض الهّش����ة". على حد 

تعبيره.
كما دع����ا مس����ؤول المكت����ب اإلعالمي 
للجهاد إلى تطوير المس����يرات؛ ردًا على 
محاوالت المساس بحق العودة وقضية 
الالجئين، بل وامتدادها للضفة والقدس 
كخطوة على طريق التص����دي للمؤامرة 

)صفقة القرن(.
وعقب مواجهات مساء الجمعة، أمر وزير 
 الوقود الالزم 

ّ
حرب االحت����الل بوقف ضخ

لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة، وذلك 
بعد تدفق����ه لثالثة أيام، بتمويل قطري 
وبآلية األم����م المتحدة، ضمن رؤية تمت 
بلورتها بموافقة "إسرائيل"، خالل مؤتمر 
الدول المانحة المنعقد مؤخًرا بنيويورك.

وعقب الس����ماح بإدخ����ال الوق����ود؛ رأى 
مراقب����ون ف����ي ه����ذه الخطوة "خش����ية 
إس����رائيلية" من قرب انفج����ار األوضاع؛ 
اإلنس����انية  أزمات����ه  تفاق����م  نتيج����ة 
واالقتصادي����ة، والذه����اب نحو تصعيد 
فعاليات مس����يرة العودة ضد االحتالل 

على طول السلك الفاصل.
إلى ذلك، أكد رئيس المكتب السياسي 
لحرك����ة حماس إس����ماعيل هنية، أمس 
السبت، أن غزة لن تقبل بالحلول الجزئية 
والخطوات المنقوصة، مش����دًدا على أن 
"مسيرات العودة ليست من أجل سوالر 

ودوالر".
وخ����الل المش����اركة ف����ي تش����ييع أحد 
الش����هداء ال� 7 بمدينة غزة، قال هنية: 
"إن شالل الدم ومسيرة الجهد والجهاد 
التي انطلق����ت قبل 6 أش����هر لن تقنع 
بالحلول الجزئية وال الخطوات المنقوصة 
بل بإنهاء الحصار كلًيا"، رافًضا األحاديث 
التي تصف إدخ����ال الوق����ود والرواتب 
لغزة ب�"اإلضاعة للقضية"؛ ألن الذي يرفع 
السالح ويقول كل فلسطين لنا ال يضّيع 

القضية".

مسيرات العودة.. زحف لن توقفه هشاشة العروض
غزة/ خا�ص:

يف الوقييت الييذي تت�ساعييد فيييه فعاليييات »م�سييرات 
العييودة وك�سيير احل�سييار« علييى طول احلييدود الربية 
اإرهيياب  باملقابييل  لقطيياع غييزة؛ يرتفييع  والبحرييية 
الحتييال »الإ�سرائيلي«، وا�ستخدامه القّوة املميتة، 

�سييد املتظاهرييين ال�سلمييين، املدّججيين بالو�سائييل 
البدائية ال�سعبية. هذا الإرهاب »الإ�سرائيلي«، اأ�سفر 
عنه منذ انطاق امل�سرات يوم 30 مار�ص املا�سي/ اآذار 
املا�سييي اإىل ارتقاء 204 �سهداء بينهم اأطفال ون�ساء 
و�سيوخ، ف�سًا عن اإ�سابة نحو 22 األًفا اآخرين بجراح 

خمتلفيية، وفق اإح�سيياءات ر�سمييية لييوزارة ال�سحة.   
وظهر ال�سبييت، �سّيعت جماهر �سعبنا الفل�سطيني من 
خمتلف مناطق قطاع غزة، جثامن 7 �سهداء، ارتقوا 
بر�سا�ص الحتال على احلدود ال�سرقية للقطاع، بي 

»ُجمعة انتفا�سة القد�ص«.

غزة/ االستقالل:
أكد القي���ادي بحركة الجهاد اإلس���المي، الدكتور 
جميل عليان ان ما حدث يوم الجمعة في مسيرات 
الع���ودة وكس���ر الحص���ار يؤكد للجمي���ع ان هذه 
المسيرات تمتلك من اإلرادة وقوة الدفع الوطني ما 
يؤهلها لتحقيق األهداف التي انطلقت من اجلها.

و قال عليان في تصريح له: "لقد تجاوزت المسيرات 
بعطاء ش���بابها وش���اباتها كل المعيق���ات التي 
حاول البعض وضعها في دوالب هذه المس���يرات 

المبارك".
وأض���اف: "من المؤك���د ان قواعد االش���تباك التي 
حققتها المس���يرات وجعل االشتباك داخل مواقع 
العدو المحصنة حيث تفوقت اإلرادة على كل أدوات 
القت���ل الصهيوني، وحديث الع���دو ان اليوم الذي 
سنرى فيه الفلسطيني يحتسي القهوة في أسدود 
بات قريبا، يعبر عن حالة اإلرباك وروح الهزيمة عند 
العدو وهو ما دف���ع الصهاينة في غالف غزة لحزم  

امتعتهم للرحيل".

وتابع "س���نجبر الصهاينة على تغليب سالمتهم 
والهروب من غالف غزة على البقاء في مستوطنات 
الغالف وس���يكون مصيرها كمصير مس���توطنات 
نتس���اريم وق���وش قطي���ف قبل ع���ام 2٠٠٥ ولن 

يشعروا بالحياة في هذا الغالف"
ولف���ت الى أن هذه المس���يرات عظيمة ومقدس���ة 
وترف���ض ان ترتبط بس���ويعات كهرب���اء أو بعض 
الليت���رات من الس���والر لكنها س���تنتزع حرية غزة 
وتنتق���ل للضفة لكنس االس���تيطان وس���تحمي 
القدس واألقصى، داعي���ًا كل من تردد في البداية 
من ابناء جلدتنا وظنوا ان هذه المسيرات هي حالة 
غضب أو من اجل ملء البطون، أن يش���كلوا اضافة 

وسندًا لهذه المسيرات.
 مؤك���دًا أن هذه المس���يرات ه���ي الرافعة للوحدة 
والمصالحة الفلسطينية ولمواجهة صفقة ترامب، 
قائ���ال :" لقد تجاوزنا مرحلة إلق���اء الرعب في قلوب 
الصهاين���ة وس���نجبرهم على تخري���ب بيوتهم 

بايديهم في المرحلة القادمة".

غزة/ االستقالل:
 أك���د احم���د المدل���ل القيادي ف���ي حركة 
الجهاد اإلس���المي  أمس السبت، ان شعبنا 
الفلس���طيني اثب���ت في جمع���ة انتفاضة 
القدس انه ال ينس���ى الق���دس وانه يقدم 
فلذات اكب���اده فداء له���ا، وان المعركة مع 
الع���دو الصهيوني مس���تمرة حتى تحرير 

القدس واالقصى .
واعتبر ان ه���ذا الزخم الجماهي���ري الثوري 
في الجمعة التاس���عة والعش���رين والفعل 
الفدائي الذى ابدع فيه الشباب الثائر والذى 
اربك الجنود الصهاينة المدججين بالسالح 
يؤكد على مدى الضعف والخوف والفش���ل 

الذى يغرق فيه العدو الصهيوني .
وش���دد على ان فائض االجرام الذى يمارسه 
جن���ود االحتالل ض���د ابناء ش���عبنا الذين 
تقدموا بصدورهم العارية وارادتهم القوية 
لن يزيدُه اال اصرارًا على المضي في مسيرات 

العودة ولن يس���تطيع احد على وجه االرض 
ممارسة االجرام وفرض مزيدًا من الحصار او 

خداعنا.
وقال المدلل: »إن مسيرة العودة انطلقت من 
اجل اهداف هي محل اجماع لدى الش���عب 
الفلس���طيني بأن العودة ح���ق مقدس لنا 
ال تراج���ع عن���ه وان هذا الحص���ار يجب ان 
يزول وال يبقى له اثر حتى يعيش ش���عبنا 
في قطاع غزة الحي���اة الكريمة«، موضحًا أن 
انتفاضة القدس بهذه العمليات البطولية 
الت���ي أقض���ت مضاج���ع الع���دو يجب ان 
تتصاعد وتشعل االرض تحت اقدام الجنود 
والمس���توطنين الصهاين���ة ف���ي الضفة 

المحتلة والقدس .
وأوضح ان قافلة الشهداء التي لم تنته هي 
عنوان المعركة ، وهى التي تعبد لنا الطريق 
نحو القدس واالقصى وهى التي تغرس في 

قلوب ابناء شعبنا االمل بالحرية والعودة.

غزة/ االستقالل:
أك���دت الهيئة الوطنية العليا لمس���يرات العودة 
وكسر الحصار، أمس، على استمرار المسيرات حتى 
تحقيق أهدافها، داعية الجماهير للمش���اركة في 
الجمعة الثالثين بعن���وان "غزة تنتفض والضفة 
تلتح���م". وش���ددت الهيئة ف���ي مؤتمر صحفي 
مساء أمس، على استمرار مسيرات العودة وكسر 
الحص���ار كأداة وطني���ة كفاحية بيد ش���عبنا في 
مواجهة مشاريع التصفية والحصار، مؤكدين على 
جماهيرية وسلمية المس���يرة، وأن المستوطنين 

سيدفعون ثمن الحصار معنا.
وأك���دت أنه ال مقايضة على الحقوق والثوابت، فال 
مكان لصفقة القرن، والوطن البديل، او التنازل عن 
حقنا بفلسطين، رغم كل المؤامرات التي تلوح بنا 

وتخلي الرسميون العرب عنا.
ودع���ت الهيئة دول العالم لدع���م األونروا للقيام 
بدوره���ا ف���ي مواجه���ة المح���اوالت األمريكي���ة 
والصهيونية التي تجلت مؤخرا  في محاولة إللغاء 
دورها الخدماتي. ودعت الهيئة الوطنية إلى سرعة 
انجاز المصالحة وتحقيق الوحدة لتجاوز العقبات 
التي تعتري القضية الوطنية فالمصالحة والوحدة 
والش���راكة الحقيقية تطمئن الجميع وتضع حدا 
للتخوفات ل���دى األطراف، مثمنين مبادرة جس���ر 
العبور التي أطلقها المجاهد زياد النخالة أمين عام 

حركة الجهاد اإلسالمي.
كما دعت الهيئة المجتمع الدولي والدول العربية 
واالسالمية إلى إنهاء الحصار الظالم عن غزة ودعم 
صموده والداخ���ل والقدس ف���ي مواجهة الخطر 

األكبر على األمة ومصالحها.

الهيئة الوطنية 
تدعم مبادرة أمين 
عام الجهاد اإلسالمي

القيادي عليان: مسيرات العودة لن ترتبط 
بسويعات كهرباء و ليترات سوالر

المدلل: الزخم الجماهيري أربك 
االحتالل وجرائمه لن تزيدنا إال قوة

اأحمد املدللد.جميل عليان
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إحدى هذه الوسائل إطالق المنظومة 
عدة  الصهيوني  للكي���ان  اإلعالمي���ة 
التواص���ل  مواق���ع  عب���ر  صفح���ات 
االجتماع���ي تحت مس���ميات إخبارية 
مزورة، تنشر أخبارًا كاذبة وملفقة حول 

هذه المسيرات.
بعض المنشورات التي جاءت في هذه 
الصفحات ونشرت أول من أمس، تدعي 
أن قادة مس���يرات العودة ال يشاركون 
المس���يرات،  هذه  في  المتظاهري���ن 
متجاهلين المشاركة األسبوعية لقادة 
الفصائل الفلس���طينية للمتظاهرين 
ف���ي تظاهراته���م وف���ي أعماله���م 

البطولية.
فيما أدعت منشورات أخرى أن األسرى 
المحررين يعيش���ون حياة رغيدة بغزة 
وأنه���م ال يش���اركون في مس���يرات 
العودة وأن بعضه���م وعائالتهم قد 
س���افر مؤخرًا إلى تركيا م���ن أجل رغد 

العيش هناك بعد أن أرهقته األحوال 
المعيشية في القطاع.

مناذج يحتذى بها
اس���تاذ علم النفس االجتماعي درداح الش���اعر، أكد 
أن االحتالل يتعمد اس���تهداف األسرى المحررين 
وقادة مسيرات العودة والترويج لعدم مشاركتهم 
بمسيرات العودة، العتبارهم نماذج وقدوات يحتذى 
بهم فلس���طينيًا ف���ي النضال الفلس���طيني ضد 

االحتالل اإلسرائيلي.
وقال الشاعر ل�"االس���تقالل": "االحتالل يعمل على 
الجانب النفس���ي لدى متظاهري مسيرات العودة، 
ويحاول إحباطهم واس���تغاللهم ونشر اليأس في 
نفوس���هم من جهة، ومن جهة أخرى يعمل جيشه 
على زيادة القتل والعنف والدماء من أجل إخافتهم، 
ولكن النتيجة جاءت عل���ى عكس ما رغب االحتالل 

بتحقيقه".
وأوضح أن الفلس���طينيين نجحوا حتى اللحظة في 
مواجهة هذه الحملة التحريضية اإلس���رائيلية ضد 

مس���يرات العودة، من خالل مش���اركة قادة 
الفصائ���ل نش���اطات وأعم���ال المتظاهرين 
البطولية، إذ ش���ارك عدد م���ن أولئك القادة 
المتظاهرين في ش���د الس���لك الفاصل، كما 
حرص معظمهم على الحضور والمشاركة في 

هذه التظاهرات.
وأض���اف: "كم���ا تح���اول س���لطات االحتالل 
تبرئة  اإلس���رائيلية،  اإلعالمي���ة  والطواق���م 
االحتالل اإلس���رائيلي من االزم���ات الحياتية 
التي قادت الش���عب الفلس���طيني إلى هذا 
الوض���ع اإلنس���اني الح���رج، وحاول���ت حرف 
مسار مس���يرات الغضب تجاه حركة حماس 
والفصائل الفلس���طينية باعتبارها جزءًا من 

المشكلة ال من الحل".
وتاب���ع: "ش���عبنا يثبت مجددًا أن���ه على قدر 
كبير من الوع���ي، إذ قابل التحريض اإلعالمي 
اإلسرائيلي بحالة من السخرية وأحيانا بحالة 
من الدفاع عن الق���وى المناضلة التي قدمت 
لشعبنا الكثير"، مشددًا على أن هذه الوسائل 

واألس���اليب الدعائية اإلسرائيلية "ستفشل 
أيضًا في تحقيق أهدافها بإنهاء مس���يرات 

العودة".

ف�شل التحري�ض
فيما يرى الخبير اإلعالمي نشأت األقطش، أن 
الحملة التحريضية اإلسرائيلية ضد مسيرات 
العودة ل���ن تفلح في حص���د نتائجها حتى 

اللحظة.
وقال األقطش ل�"االستقالل": "هناك حملتان 
إعالميت���ان ينفذهم���ا الكيان اإلس���رائيلي 
لش���يطنة مس���يرات العودة، حمل���ة داخلية 
تس���تهدف الش���عب الفلس���طيني نفسه 
وتهدف لوق���ف التظاهر، وحمل���ة خارجية 
وته���دف  الخارج���ي  العال���م  تس���تهدف 
لعسكرة المسيرة وإقناع العالم بأنها )مسيرة 

إرهابية(".
وأوضح أن الحملة األولى لم تفلح في تحقيق 
أهدافها إذ أن المسيرة لم تتوقف وأن أعداد 

المتظاهري���ن في ازدياد، "ب���ل على العكس 
تمام���ًا نرى هن���اك ابتداعًا لوس���ائل تظاهر 
جدي���دة ووح���دات تظاهر جدي���دة، وأيضًا 
توس���يع دائرة التظاهر لتش���مل الس���احل 

البحري الحدودي أيضًا".
فيما بّين أن الحملة الثانية التي تستهدف 
العالم الخارجي، جاءت بنتائج عكسية تمامًا 
إذ تع���رض نواب ومس���ؤولون إس���رائيليون 
الماضي خالل  لالنتق���اد واإلهانة األس���بوع 
لقائه���م م���ع ن���واب البرلم���ان االوروبي في 
بروكس���ل، حي���ث اتهمهم بع���ض النواب 
األوربيي���ن بأنهم مجرمو ح���رب، وأنهم قتلة 

األبرياء قبل أن ينسحبوا من قاعة االجتماع.
ولفت النظر إلى أن ")إس���رائيل" تعيش في 
حرج دولي كبير جراء استمرار هذه المسيرات، 
"وه���ذا الحرج ه���و دليل واضح على فش���ل 
كافة وسائل وأس���اليب الدعاية التحريضية 
اإلس���رائيلية ضد مس���يرات الع���ودة وضد 

منظميها".

كيف تحارب »إسرائيل« مسيرات العودة إعالميًا؟
غزة / حممود عمر: 

منذ اليوم الأول من انطالق م�شريات العودة وك�شر 
احل�شار على احلدود ال�شرقية لقطاع غزة، يف 

مار�ض املا�شي، اأعد جّي�ض الكيان ال�شهيوين و�شائله 
الإعالمية وناطقيه الإعالميني لتفريغ هذه امل�شريات 

من حمتواها الوطني، من خالل زرع الياأ�ض يف نفو�ض 
املتظاهرين وحثهم على عدم امل�شاركة يف هذه امل�شريات 

التي باتت تق�ض م�شاجع جي�ض الحتالل وتوؤرق نوم 
ال�شيا�شيني الإ�شرائيليني. ول يزال ال�شباب الثائر 

ي�شخر من ر�شالة رئي�ض ال�شاباك ال�شابق اآيف ديخرت 
التي بعثها لهم عرب فيديو م�شور يف بدايات م�شريات 

العودة حماوًل ثنيهم عن التظاهر، قائاًل: »�شو يا اأهل 
غزة انهبلتوا؟«، ولكن اإ�شرار هذا ال�شباب على امل�شي 
قدمًا يف هذه امل�شريات حتى و�شلت اأول من اأم�ض اإىل 

اأ�شبوعها التا�شع والع�شرين، اأربك ح�شابات الحتالل 
واأجربه على اتخاذ و�شائل ل اأخالقية ت�شتند على 
الت�شويه والتزوير والتهويل �شد هذه التظاهرات.

دولة فل�شطني
وزارة احلكم املحلي 

بلدية الن�شر
إعالن صادر عن اللجنة المحلية 

للتنظيم والبناء ببلدية النصر
تعلن اللجنة المحلية لبلدية النص���ر للمالكين والمتصرفين في أرض 
القس���يمة رقم )أرض س���بع ( من القطعة رقم )أرض س���بع ( أنه تقدم 
لها المواطن / عدنان حس���ين محمد عاش���ور بطلب الحصول على طلب 
ب���دل خدمات على جزء م���ن األرض والبالغة مس���احتها 180 متر مربع 
والواقعة على شارع فرعي من شارع غسان كنفاني وذلك حسب الطلب 
والمخطط���ات الهندس���ية المودعة ل���دى البلدية وعلي���ه فمن له حق 
االعتراض على منح المذكور بدل خدمات على تلك االرض المحددة اعاله 
ان يتقدم باعتراض للبلدية اثناء ساعات الدوام الرسمي وذلك خالل  15 

يومًا من تاريخ االعالن ولن يلتفت ألي اعتراض يقدم بعد ذلك.

  رئي�ض البلدية ورئي�ض اللجنة املحلية 
    اأ.حممد عا�شور

دولة فل�شطني
وزارة احلكم املحلي 

بلدية الن�شر
إعالن صادر عن اللجنة المحلية 

للتنظيم والبناء ببلدية النصر
تعلن اللجنة المحلية لبلدية النص����ر للمالكين والمتصرفين في أرض 
القسيمة رقم )3 أرض سبع ( من القطعة رقم )2 أرض سبع ( أنه تقدم 
له����ا المواطن / عصام محمد مالحي الش����اعر بطلب الحصول على طلب 
منح بدل خدم����ات على جزء من األرض والبالغة مس����احتها 1110 متر 
مربع والواقعة على شارع رقم 30 والمعروف بشارع البيوك وذلك حسب 
الطلب والمخططات الهندسية المودعة لدى البلدية وعليه فمن له حق 
االعتراض على منح المذكور بدل خدمات على تلك االرض المحددة اعاله 
ان يتقدم باعتراض للبلدية اثناء س����اعات الدوام الرسمي وذلك خالل  

15 يومًا من تاريخ االعالن ولن يلتفت ألي اعتراض يقدم بعد ذلك.

  رئي�ض البلدية ورئي�ض اللجنة املحلية 
  اأ.حممد عا�شور

غزة / االستقالل:
وصف���ت وزارة الصحة في غزة اإلصابات التي وقعت 
على ح���دود قطاع غ���زة برصاص جي���ش االحتالل 

اإلسرائيلي ب�"القاتلة والمعقدة". 
وقال الناطق باس���م الوزارة أش���رف القدرة في بيان 
صحفي: إن "اإلصابات التي تعاملت معها الطواقم 
الطبي���ة قاتلة ومعقدة وتش���ير إلى نية مبيتة لدى 

قوات االحتالل الرتكاب مجزرة جديدة". 
وأضافت: "هن���اك غياب للرقاب���ة الدولية التي 
يتوجب عليه���ا اتخاذ إج���راءات فاعلة وحازمة 
لوق���ف االنتهاكات المس���تمرة بحق الش���عب 

الفلسطيني". 
واستش���هد 7 مواطنين وأصي���ب 154 آخرون أول 
أمس برصاص الجيش اإلس���رائيلي ق���رب الحدود 

الش���رقية لغزة، أثناء مش���اركتهم في مس���يرات 
العودة السلمية.  ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، 
ينظم الفلسطينيون مسيرات عند حدود قطاع غزة، 
للمطالب���ة برفع الحصار عن القط���اع، ويقمع جيش 
االحتالل اإلسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، 
ما أس���فر عن استش���هاد عش���رات الفلسطينيين 

وإصابة اآلالف بجروح مختلفة. 

الصحــة: إصابــات قاتلــة ومعقــدة 
بصفــوف متظاهــري مسيــرة العــودة

رام الله / االستقالل:
أعلن عض���و اللجنة الوطنية المكلفة بمتابع���ة القضايا أمام 
المحكم���ة الجنائية ش���عوان جبارين أن محكم���ة الجنائية 
الدولية تتابع ما يجري من عمليات إعدام على الحدود مع قطاع 
غزة، وهي في مرحلة جم���ع المعلومات، وقد قمنا بتزويدهم 

بالمعلومات الضرورية.
وقال جبارين في تصريح له، "سيتم تقديم تقرير شامل بعد 
يوم غٍد االثنين للجنائية الدولي���ة وهي معنية بهذا األمر"، 
معرًبا عن أمل���ه بأن تنهي المحكمة مرحل���ة الفحص األولي 

واالنتقال إلى مرحلة التحقيق.
وأش���ار إلى أن هناك مؤشرات تدل على أن المحكمة قد تبدأ 
التحقيق الفعلي قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن تعقد 
الجمعي���ة العامة للجنائية الدولي���ة اجتماعها في الرابع من 

كانون األول المقبل.
وأعرب جبارين عن أمله بأن يكون االجتماع مناسبة لإلعالن عن 

االنتقال من مرحلة الفحص األولى إلى مرحلة التحقيق.
وكان 7 مواطنين استش���هدوا اول أمس الجمعة وأصيب 
252 آخ���رون بالرصاص الحي وقناب���ل الغاز التي تطلقها 
قوات االحتالل اإلسرائيلي صوب المتظاهرين السلميين 
المش���اركين في مس���يرة الع���ودة على ح���دود قطاع غزة 

الشرقية.
وانطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار في30 مارس الماضي، 
وأس���فر قمع االحتالل للمتظاهرين عن استش���هاد أكثر من 

204 وإصابة نحو 20 ألًفا آخرين.

جبارين: الجنائية 
الدولية تتابع عمليات 

إعدام متظاهري غزة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
  وزارة احلكم املحلي

     بلدية القرارة
إعالن صادر عن لجنة

 التنظيم المحلية بالقرارة
تعل���ن لجنة  التنظي���م المحلية بالق���رارة لألخوة المواطني���ن المالكين 
والمتصرفي���ن بأرض القس���يمة )31( من القطع���ة )37( الكائنة بموقع 
)القرارة( والمسماة )السطر الشمالي( والبالغ مساحتها )7دونم و475 متر 
مربع ( بأنه قد تقدم إليها احد مالكي القس���يمة المذكورة وهو المواطن 
)ورثة / زي���اد محمد مصطفى البطة عنهم / ش���ادي ناهض زياد البطة(  
بطلب الحصول علي )رخصة بناء( على مس���احة )403 متر مربع( من ارض 
القسيمة المذكورة وذلك طبقا للمخططات المودعة لدى دائرة الهندسة 
والتنظي���م المحلي���ة بالقرارة فكل م���ن كان لديه اعت���راض على ملكية 
المشروع عليه ان يقدم اعتراضًا للجنة التنظيم المحلية بالقرارة بمقرها 
في القرارة خالل س���اعات الدوام الرسمي اعتبارا من تاريخ اإلعالن ولغاية 
"15" خمسة عشر يوما وسوف لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

   اللجنة املحلية للتنظيم 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سمال غزة ال�سرعية البتدائية

 مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شمال غزة الشرعية

إلى المدعى عليه س���مير بن عطي���ة بن زيتون بن محم���د غندور من 
جمهورية مصر العربية  ومس���جون في برج العرب في اإلس���كندرية 
يقتض���ي حض���ورك إلي محكمة ش���مال غزة الش���رعية ي���وم األحد 
18/11/2018 الس���اعة التاس���عة صباح���ا وذلك للنظ���ر في القضية 
وموضوعها تفريق للس���جن والمس���جلة تحت اس���اس 2018/602م 
المقام���ة عليك من قبل المدعية س���ماح بنت أحمد ب���ن عبد الرحمن 
الش���مباري من بيت حانون وسكانها وإن لم تحضر في الوقت المعين 
يجر بحقك المقتضى الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر 

في 10/10/2018. 

 قا�سي �سمال غزة ال�سرعي 

أع���ادت األم النظر لوج���ه ابنها، ثم 
اقتربت منه، وهمس���ت ف���ي أذنه، 
محمل���ة إي���اه الس���الم لش���قيقيه 
وبس���ام،  س���ليمان  الش���هيدين 
معاهدة اياهم  الصبر على فراقهم، 
وأن موعدهم الجن���ة التي وعد الله 

الشهداء والصابرين.
مشهٌد مؤلم حد القهر يتكرر للمرة 
الثالثة مع والدة الش���هيد عبد الله 
الدغم���ة، ففي الم���رة األولي ودعت 
نجلها "س���ليمان" مهندس ومنفذ 
عملية كوسفيم بتاريخ 2002/9/3، 
وف���ي تاري���خ 2010/8/13 ودع���ت 
مهندس  "بس���ام"  الثاني  نجله���ا 
ومنفذ عملي���ة اس���تدراج االغبياء، 
واليوم تودع  نجلها " عبد الله" أحد 
أعضاء وحدة الكوش���وك بمسيرات 

العودة. 
وارتقي الدغمة ) 25عاما( شهيدًا، الجمعة 
الماضية، عقب اصابته برصاص االحتالل 
اإلسرائيلي في رأس���ه، شرق خانيونس 
جن���وب قطاع غزة، خالل مش���اركته في 
الجمعة التاسعة والعشرين " انتفاضة 
الق���دس" من مس���يرة العودة وكس���ر 

الحصار السلمية.

فاجعة ال�ست�سهاد 
كانت الشمس قد شارفت على المغيب 
عندما س���معت العائلة أصوات هتافات 
تصدح م���ن حناجر أصدقاء الش���هيد، 
ُتعلن خبر استش���هاد عبد الله، لتكون 
بمثابة صدمة فجعت قلوب أحبائه، لكنه 
في الوقت ذاته كان موعدًا إلقامة العرس 
الذي س���ُيزف به عبد الله ش���هيدًا إلى 
جنان الخالد بجوار أخوية الش���هيدين، 
والذي طالما انتظره هو وحدث به أحباءه.

يقول والد الشهيد عبد الله، بألم يعتصر 
قلب���ه:" يوم الجمع���ة عاد عب���د الله من 
الصالة كغير عادته منذ بداية مسيرات 
العودة، سألته مالك راجع؟ جاوبني" بدي 
أتغدى معكم بعدين أطلع ع المسيرة"، 
فتناول معنا الغداء وأخذ ُيمازح الجميع 
ويحتضن أطفال خاله وُيالعبهم، ثم قبل 

يدي أمه وخرج للمسيرة".  
وأردف الوالد خالل حديثة ل�"االستقالل":" 
بعد خروج عبد الله شعرت بشيء غريب 
لكن لم أعرف س���ببه، وبعد س���اعات بدأ 
قلق ش���ديد ُيسيطر على والدته وطلبت 

من���ي أن اتصل به ليع���ود للبيت، لكنى 
لم أفعل وأخبرتها أن عبد الله س���يعود 
كما كل مره ال تقلقي، وحينها س���معت 
أصوات على ب���اب المنزل ففتحت الباب 

فإذا بأصدقائه ُيعلموني باستشهاده".
ويتابع:" خبر استش���هاد عب���د الله كان 
صدم���ة وفاجع���ة لن���ا، فأل���م فراقه لن 
يكون أقل م���ن أخويه اللذين س���بقاه، 
لكن بنف���س الوقت كان عرس���ًا وفرحة 
لنا، فقد نال الشهادة التي تمناها ورفع 
راس���نا"، مؤكدًا أن ايمانه بالله والقضية 
الفلس���طينية منحه الصب���ر على فراق 
أبنائه الثالثة، وفي كل مره يستش���هد 
بها أحدهم يزداد اصرارًا على التضحية. 

" حرفع را�سكم"
قمر الش���هيد " عب���د الله" ل���م يغب عن 
مس���يرات العودة الكبرى وكس���ر الحصار 
لجمع���ًة واح���دة، فقد ترجل فارس���ًا في 
المتظاهرين  الميدان وتق���دم صف���وف 
على مدار األش���هر الماضية، تارًة ُيشعل 
اإلطارات المطاطية " الكوش���وك" محاواًل 
حماية المتظاهرين من قناصة االحتالل، 
وتارًة أخرى يتسلل داخل السياج الفاصل 

لُيثير غضب جن���ود االحتالل المختبئين  
خلف السواتر الرملية. 

وأثناء فعاليات جمعة" انتفاضة القدس" 
تس���لل عبد الله لداخل الس���ياج األمني، 
واش���تبك مع أحد الجن���ود باأليدي حتى 
تمكن من سحبه لمسافة تبعد عشرة أمتار 
خارج السياج، حتي باغتته رصاصة قناص 

إسرائيلي أسقطته شهيدًا على الفور. 
بنبرة فخ���ر وعزه، أضاف الوال���د:" عبد الله 
كان دايم���ا يوعدني انه يرفع راس���ي زي 
أشقائه، والحمد الله رفع راسي لما اشتبك 
مع الجندي من نقطة الصفر بدون ما يحمل 
سالح، وقدر يسحبه 10 متر خارج السياج، 

وهاد بحد ذاته فخر ونصر كبير اله ولنا". 
وأوضح بابتس���امة حزينة:" بكل دقيقة 
كانت تم���ر من مس���يرات العودة كنت 
أتوقع أن يع���ود عبد الل���ه محمواًل على 
الش���هادة  االكتاف، ألن���ه كان يتمنى 
كثي���رًا لكونه���ا تزيد االنس���ان ش���رفًا 
وتقديرًا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا 
وتزيد االنسان فرحًا وسروًا"، داعيًا الله أن 

يمنحه المزيد من الصبر والصمود. 
وف���ي نهاية حديث���ة، اس���تذكر الوالد 
وصيت���ه البنه الش���هيد من���ذ انطالق 

مس���يرات الع���ودة، قائ���اًل:" أول ي���وم 
بمس���يرات العودة طلع عبد الله عش���ان 
يش���ارك، قلت ل���ه اذا بدك ت���روح على 
الحدود ما ترمي حجر وتش���رد، يا بتروح 
عش���ان تعمل حاجة ترفع راس���نا وراس 
بل���دك يا ضلل���ك بالبيت"، مس���تدركًا:" 

الحمد الله رفع راسي ونفذ وصيتي".  

الوداع الأخري
وفي يوم الوداع األخير، تبقي حرقة القلب 
بعد صدمة الف���راق وحدها من تالزم أهل 
الش���هيد، وتبردها الدم���وع، لعلها تكون 
المواس���اة األخي���رة لهم، ولع���ل عزاءهم 
الوحيد أنه سيكون مقامه جنات الفردوس.

وانطلق موكب التشيع بمشاركة عشرات 
االالف من المواطنين من المستش���فى 
إلى منزل العائلة  ببلدة عبسان الجديدة 
ش���رق محافظة خانيونس ، إللقاء نظره 
الوداع األخير علي���ه، قبل مواراة جثمانه 

الثرى بمقبرة الشهداء. 
تطال���ب  هتاف���ات  المش���يعون  وردد 
بال���رد على جرائ���م االحتالل،  المقاومة 
وش���عارات تطالب باستمرارية مسيرات 

العودة حتى تحقيق أهدافها.

شقيق الشهداء لحق بهم 

»الدغمــة«.. شهيــد أصــاب العــدو فــي كبريائــه
غزة/ دعاء احلطاب:  

هناك داخل" بيت قادة املهمات 
ال�سعبة"، ن�سوٌة يبكني من اأمل الفراق 

و�سدمة اللحظة التي مل يتوقعن 
حدوثها رغم احلقيقة ال�سوداء يف 

بيٍت خيم احلزن على اأرجائه، وقلب 
اأٌم يتقطع وينفطر اأملًا على رحيل 

فلذة كبدها، و�سرخات اأخوات فقدن 
�سندهن الفذ، و�سياح اأطفال راأوا 
به بطاًل ُينفذ اأحالمهم، جميعهم 

ينتظرون اطاللة قمر ال�سهيد.  
ومبجرد دخول جثمان ال�سهيد عبد 

اهلل الدغمة اإىل منزل عائلته، انف�س 
اجلال�سون من اأماكنهم واف�سحوا 

الطريق اأمام والدة ال�سهيد، حيث 
تقدم امل�سيعون باجلثمان، وو�سعوه 
اأمامها، للتقدم الأم املكلومة ناحية 
ج�سد ابنها امل�سجى اأماما، واأطالت 

النظر اىل وجهه النا�سر، ثم طبعت 
قبلة الوداع على جبينه.

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 رقم 861 / 2018

يعلن للعموم أنه تقدم لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
مصطفى تحسين مصطفى الدريملي من سكان غزة هوية رقم: 801357575 
بصفته وكيال عن : مرفت عبد الله راشد الدريملي )الكباريتي( ورجاء عبد الله 

راشد الكباريتي ونبيلة عبد الله راشد النونو )الكباريتي(.
بموجب وكالة رقم: 4462 / 2017 الصادرة عن شمال غزة

موضوع الوكالة إجراء معاملة )انتقال ارث / بيع / مبادلة(
في قطعة 724 قسيمة 245 المدينة غزة الدرج.

فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراء فتح المعاملة . التاريخ: 2018/10/7

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام احلمارنة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
  وزارة احلكم املحلي

     بلدية القرارة
إعالن صادر عن لجنة

 التنظيم المحلية بالقرارة
تعل���ن لجنة  التنظي���م المحلية بالق���رارة لألخوة المواطني���ن المالكين 
والمتصرفي���ن بأرض القس���يمة )31( من القطع���ة )37( الكائنة بموقع 
)القرارة( والمسماة )السطر الشمالي( والبالغ مساحتها )7دونم و475 متر 
مربع ( بأنه قد تقدم إليها احد مالكي القس���يمة المذكورة وهو المواطن 
)ورثة / زي���اد محمد مصطفى البطة عنهم / ش���ادي ناهض زياد البطة(  
بطلب الحصول علي )رخصة بناء( على مس���احة )403 متر مربع( من ارض 
القسيمة المذكورة وذلك طبقا للمخططات المودعة لدى دائرة الهندسة 
والتنظي���م المحلي���ة بالقرارة فكل م���ن كان لديه اعت���راض على ملكية 
المشروع عليه ان يقدم اعتراضًا للجنة التنظيم المحلية بالقرارة بمقرها 
في القرارة خالل س���اعات الدوام الرسمي اعتبارا من تاريخ اإلعالن ولغاية 
"15" خمسة عشر يوما وسوف لن يقبل أي اعتراض بعد التاريخ المذكور .

   اللجنة املحلية للتنظيم 

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سمال غزة ال�سرعية البتدائية

 مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شمال غزة الشرعية

إلى المدعى عليه س���مير بن عطي���ة بن زيتون بن محم���د غندور من 
جمهورية مصر العربية  ومس���جون في برج العرب في اإلس���كندرية 
يقتض���ي حض���ورك إلي محكمة ش���مال غزة الش���رعية ي���وم األحد 
18/11/2018 الس���اعة التاس���عة صباح���ا وذلك للنظ���ر في القضية 
وموضوعها تفريق للس���جن والمس���جلة تحت اس���اس 2018/602م 
المقام���ة عليك من قبل المدعية س���ماح بنت أحمد ب���ن عبد الرحمن 
الش���مباري من بيت حانون وسكانها وإن لم تحضر في الوقت المعين 
يجر بحقك المقتضى الشرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر 

في 10/10/2018. 

 قا�سي �سمال غزة ال�سرعي 

أع���ادت األم النظر لوج���ه ابنها، ثم 
اقتربت منه، وهمس���ت ف���ي أذنه، 
محمل���ة إي���اه الس���الم لش���قيقيه 
وبس���ام،  س���ليمان  الش���هيدين 
معاهدة اياهم  الصبر على فراقهم، 
وأن موعدهم الجن���ة التي وعد الله 

الشهداء والصابرين.
مشهٌد مؤلم حد القهر يتكرر للمرة 
الثالثة مع والدة الش���هيد عبد الله 
الدغم���ة، ففي الم���رة األولي ودعت 
نجلها "س���ليمان" مهندس ومنفذ 
عملية كوسفيم بتاريخ 2002/9/3، 
وف���ي تاري���خ 2010/8/13 ودع���ت 
مهندس  "بس���ام"  الثاني  نجله���ا 
ومنفذ عملي���ة اس���تدراج االغبياء، 
واليوم تودع  نجلها " عبد الله" أحد 
أعضاء وحدة الكوش���وك بمسيرات 

العودة. 
وارتقي الدغمة ) 25عاما( شهيدًا، الجمعة 
الماضية، عقب اصابته برصاص االحتالل 
اإلسرائيلي في رأس���ه، شرق خانيونس 
جن���وب قطاع غزة، خالل مش���اركته في 
الجمعة التاسعة والعشرين " انتفاضة 
الق���دس" من مس���يرة العودة وكس���ر 

الحصار السلمية.

فاجعة ال�ست�سهاد 
كانت الشمس قد شارفت على المغيب 
عندما س���معت العائلة أصوات هتافات 
تصدح م���ن حناجر أصدقاء الش���هيد، 
ُتعلن خبر استش���هاد عبد الله، لتكون 
بمثابة صدمة فجعت قلوب أحبائه، لكنه 
في الوقت ذاته كان موعدًا إلقامة العرس 
الذي س���ُيزف به عبد الله ش���هيدًا إلى 
جنان الخالد بجوار أخوية الش���هيدين، 
والذي طالما انتظره هو وحدث به أحباءه.

يقول والد الشهيد عبد الله، بألم يعتصر 
قلب���ه:" يوم الجمع���ة عاد عب���د الله من 
الصالة كغير عادته منذ بداية مسيرات 
العودة، سألته مالك راجع؟ جاوبني" بدي 
أتغدى معكم بعدين أطلع ع المسيرة"، 
فتناول معنا الغداء وأخذ ُيمازح الجميع 
ويحتضن أطفال خاله وُيالعبهم، ثم قبل 

يدي أمه وخرج للمسيرة".  
وأردف الوالد خالل حديثة ل�"االستقالل":" 
بعد خروج عبد الله شعرت بشيء غريب 
لكن لم أعرف س���ببه، وبعد س���اعات بدأ 
قلق ش���ديد ُيسيطر على والدته وطلبت 

من���ي أن اتصل به ليع���ود للبيت، لكنى 
لم أفعل وأخبرتها أن عبد الله س���يعود 
كما كل مره ال تقلقي، وحينها س���معت 
أصوات على ب���اب المنزل ففتحت الباب 

فإذا بأصدقائه ُيعلموني باستشهاده".
ويتابع:" خبر استش���هاد عب���د الله كان 
صدم���ة وفاجع���ة لن���ا، فأل���م فراقه لن 
يكون أقل م���ن أخويه اللذين س���بقاه، 
لكن بنف���س الوقت كان عرس���ًا وفرحة 
لنا، فقد نال الشهادة التي تمناها ورفع 
راس���نا"، مؤكدًا أن ايمانه بالله والقضية 
الفلس���طينية منحه الصب���ر على فراق 
أبنائه الثالثة، وفي كل مره يستش���هد 
بها أحدهم يزداد اصرارًا على التضحية. 

" حرفع را�سكم"
قمر الش���هيد " عب���د الله" ل���م يغب عن 
مس���يرات العودة الكبرى وكس���ر الحصار 
لجمع���ًة واح���دة، فقد ترجل فارس���ًا في 
المتظاهرين  الميدان وتق���دم صف���وف 
على مدار األش���هر الماضية، تارًة ُيشعل 
اإلطارات المطاطية " الكوش���وك" محاواًل 
حماية المتظاهرين من قناصة االحتالل، 
وتارًة أخرى يتسلل داخل السياج الفاصل 

لُيثير غضب جن���ود االحتالل المختبئين  
خلف السواتر الرملية. 

وأثناء فعاليات جمعة" انتفاضة القدس" 
تس���لل عبد الله لداخل الس���ياج األمني، 
واش���تبك مع أحد الجن���ود باأليدي حتى 
تمكن من سحبه لمسافة تبعد عشرة أمتار 
خارج السياج، حتي باغتته رصاصة قناص 

إسرائيلي أسقطته شهيدًا على الفور. 
بنبرة فخ���ر وعزه، أضاف الوال���د:" عبد الله 
كان دايم���ا يوعدني انه يرفع راس���ي زي 
أشقائه، والحمد الله رفع راسي لما اشتبك 
مع الجندي من نقطة الصفر بدون ما يحمل 
سالح، وقدر يسحبه 10 متر خارج السياج، 

وهاد بحد ذاته فخر ونصر كبير اله ولنا". 
وأوضح بابتس���امة حزينة:" بكل دقيقة 
كانت تم���ر من مس���يرات العودة كنت 
أتوقع أن يع���ود عبد الل���ه محمواًل على 
الش���هادة  االكتاف، ألن���ه كان يتمنى 
كثي���رًا لكونه���ا تزيد االنس���ان ش���رفًا 
وتقديرًا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا 
وتزيد االنسان فرحًا وسروًا"، داعيًا الله أن 

يمنحه المزيد من الصبر والصمود. 
وف���ي نهاية حديث���ة، اس���تذكر الوالد 
وصيت���ه البنه الش���هيد من���ذ انطالق 

مس���يرات الع���ودة، قائ���اًل:" أول ي���وم 
بمس���يرات العودة طلع عبد الله عش���ان 
يش���ارك، قلت ل���ه اذا بدك ت���روح على 
الحدود ما ترمي حجر وتش���رد، يا بتروح 
عش���ان تعمل حاجة ترفع راس���نا وراس 
بل���دك يا ضلل���ك بالبيت"، مس���تدركًا:" 

الحمد الله رفع راسي ونفذ وصيتي".  

الوداع الأخري
وفي يوم الوداع األخير، تبقي حرقة القلب 
بعد صدمة الف���راق وحدها من تالزم أهل 
الش���هيد، وتبردها الدم���وع، لعلها تكون 
المواس���اة األخي���رة لهم، ولع���ل عزاءهم 
الوحيد أنه سيكون مقامه جنات الفردوس.

وانطلق موكب التشيع بمشاركة عشرات 
االالف من المواطنين من المستش���فى 
إلى منزل العائلة  ببلدة عبسان الجديدة 
ش���رق محافظة خانيونس ، إللقاء نظره 
الوداع األخير علي���ه، قبل مواراة جثمانه 

الثرى بمقبرة الشهداء. 
تطال���ب  هتاف���ات  المش���يعون  وردد 
بال���رد على جرائ���م االحتالل،  المقاومة 
وش���عارات تطالب باستمرارية مسيرات 

العودة حتى تحقيق أهدافها.

شقيق الشهداء لحق بهم 

»الدغمــة«.. شهيــد أصــاب العــدو فــي كبريائــه
غزة/ دعاء احلطاب:  

هناك داخل" بيت قادة املهمات 
ال�سعبة"، ن�سوٌة يبكني من اأمل الفراق 

و�سدمة اللحظة التي مل يتوقعن 
حدوثها رغم احلقيقة ال�سوداء يف 

بيٍت خيم احلزن على اأرجائه، وقلب 
اأٌم يتقطع وينفطر اأملًا على رحيل 

فلذة كبدها، و�سرخات اأخوات فقدن 
�سندهن الفذ، و�سياح اأطفال راأوا 
به بطاًل ُينفذ اأحالمهم، جميعهم 

ينتظرون اطاللة قمر ال�سهيد.  
ومبجرد دخول جثمان ال�سهيد عبد 

اهلل الدغمة اإىل منزل عائلته، انف�س 
اجلال�سون من اأماكنهم واف�سحوا 

الطريق اأمام والدة ال�سهيد، حيث 
تقدم امل�سيعون باجلثمان، وو�سعوه 
اأمامها، للتقدم الأم املكلومة ناحية 
ج�سد ابنها امل�سجى اأماما، واأطالت 

النظر اىل وجهه النا�سر، ثم طبعت 
قبلة الوداع على جبينه.

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 رقم 861 / 2018

يعلن للعموم أنه تقدم لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
مصطفى تحسين مصطفى الدريملي من سكان غزة هوية رقم: 801357575 
بصفته وكيال عن : مرفت عبد الله راشد الدريملي )الكباريتي( ورجاء عبد الله 

راشد الكباريتي ونبيلة عبد الله راشد النونو )الكباريتي(.
بموجب وكالة رقم: 4462 / 2017 الصادرة عن شمال غزة

موضوع الوكالة إجراء معاملة )انتقال ارث / بيع / مبادلة(
في قطعة 724 قسيمة 245 المدينة غزة الدرج.

فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ هذا اإلعالن 
وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراء فتح المعاملة . التاريخ: 2018/10/7

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ. ع�سام احلمارنة
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دولة فل�سطني
وزارة املالية  

الإدارة العامة ل�سريبة الأمالك
إعالن تسجيل بموجب وكالة خصوصية 

ُيعلن للعموم أنه تقدم إل����ى اإلدارة العامة لضريبة األمالك محافظات غزة 
السيد / شريف علي عليان أبو دقة ويحمل هوية رقم 915152953 بطلب 
نقل ملكية في القسيمة )12( من القطعة )3( لما مساحته )3413.52 م2( 
م����ن أراضي نجمات الصوفي وذلك بموج����ب وكالة خصوصية رقم 5960 / 
2018 صادرة عن كاتب عدل خانيونس بصفته وكيال عن السيدة / سهام 
محمد أحمد أبو دقة وتحمل هوية رقم 937230225 وأيضا السيدة / صفية 
محمد أحمد أبو دقة وتحمل هوية رقم 967652520 وأيضًا السيدة / خضرة 
محمد أحمد أبو دقة وتحمل هوية رقم 934320219 وأيضًا السيدة / مريم 
محمد أحمد أبو دقة وتحمل هوية رقم 949315527 وكيلها السيد / سالم 
محم����د محمد أبو دقة ويحمل هوية رقم 963413216 وذلك بموجب وكالة 
عامة رقم 7085 / 2016 صادرة عن كاتب عدل خانيونس وأيضًا الس����يدة 
زكية محمد أحمد أبو دقة وتحمل هوية رقم 930158027 وأيضًا الس����يدة 
 )395980 N( زهري����ة محمد احمد أبو دقة وتحمل جواز س����فر أردني رقم /
وجميعهم من سكان عبسان الكبيرة. فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه 
التقدم باعتراض����ه إلى اإلدارة العامة لضريبة األم����الك خالل مدة أقصاها 
خمس����ة عشر يومًا من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في 

إجراءات التسجيل حسب األصول. التاريخ 2018/10/11.

الإدارة العامة ل�سريبة الأمالك

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 ) 870/ 2018(
يعل���ن للعموم انه تق���دم لإلدارة العام���ة لألراضي والعق���ارات بغزة 
الس���يد: أسعد محمد علي س���عيد الصيرفي من سكان غزة هوية رقم 
941391484 بصفته وكيال عن: سعيد وسمية أبناء محمد علي سعيد 

الصيرفي 
بموجب وكال���ة رقم: 50 / 2004 الصادرة عن ليبي���ا + 27420 / 2004 

السعودية
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 641 قسيمة 7 + 9 المدينة غزة الزيتون
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التق���دم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء ف���ي إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  11/ 10 / 2018م

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

غزة/ االستقالل:
أدانت مؤسس���ات إعالمية، أمس، تعمد قوات االحتالل 
اإلسرائيلي اس���تهداف الصحفيين خالل تغطيتهم 
لمس���يرات العودة شرق قطاع غزة، معتبرة هذا االعتداء 

جريمة جديدة ُترتكب بحق اإلعالم الفلسطيني.
وطالبت تلك المؤسس���ات في بيانات منفصلة وصلت 
»االس���تقالل«، كافة المؤسس���ات الدولي���ة الصحفية 
والحقوقية واإلنس���انية ونش���طاء حقوق اإلنسان، وفي 
مقدمتها االتح���اد الدولي للصحفيين للقيام بواجبهم 
تج���اه توفير الحماية للصحفيين ووس���ائل اإلعالم في 

األراضي الفلسطينية.
وأكد التجمع اإلعالمي الفلسطيني، أن الجمعة التاسعة 
والعشرين لمس���يرات العودة السلمية، شهدت مزيدا 
من التغول اإلس���رائيلي على الصحفيين م���ا أدى إلى 
إصابة أربعة صحفيين بالرص���اص الحي وثالثة آخرين 

باالختناق.
واستنكر التجمع هذه الحملة المحمومة من قبل قوات 
االحت���الل بحق الصحفيي���ن، معتبرًا إياه���ا  تأتي في 
سياق محاوالت االحتالل الرامية إلى إرهاب الصحفيين 
وثنيهم عن مواصلة دورهم في نقل الحقيقة وتغطية 

جرائم االحتالل بحق شعبنا األعزل.
وشدد على أن ما يتعرض له الصحفيون من استهداف، 
يعك���س مدى اس���تخفاف س���لطات االحت���الل بكافة 
المواثي���ق والمعاه���دات الدولية التي تح���ّرم وتجّرم 
المساس بالصحفيين خالل قيامهم بدورهم المهني، 
خاصة نص���وص القانون الدولي اإلنس���اني واتفاقيات 

جنيف.
وأعرب عن اس���تنكاره الش���ديد لحالة الصمت المطبق 
التي تمارسها المؤسسات الدولية التي تعنى بالعمل 

الصحفي إزاء ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون 
م���ن جرائم ممنهجة م���ن قبل قوات االحت���الل، والتي 
أدت إلى إصابة نحو 220 صحفيا، منذ انطالق مسيرات 
العودة في نهاية مارس الماضي، عوضا عن استشهاد 

الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد حسنين.
وطال���ب التجمع بضرورة تضافر كافة الجهود القانونية 
والحقوقية م���ن أجل العمل على تقديم جنود االحتالل 
ومن يقف خلفهم من قادة االحتالل إلى محاكم دولية، 
لوضع حد لهذا العدوان الذي يتصاعد يوما بعد آخر ضد 

الصحفيين والمؤسس���ات الصحفية التي تؤكد يوميا 
التحامها بهموم شعبنا وانحيازا لحقوقه المشروعة.

 وب���دوره أدان منت���دى اإلعالميي���ن الفلس���طينيين، 
االنتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها قوات 
االحت���الل بحق الصحفيين، الس���يما ف���ي ظل الصمت 
المريب من قبل المنظمات الدولية ذات العالقة بحماية 
الصحفيي���ن والدفاع عنه���م، وفي مقدمته���ا االتحاد 
الدولي للصحفيين ومنظمة »مراسلون بال حدود«، األمر 
ال���ذي يفتح المجال واس���ًعا أمام تم���ادي االحتالل في 

جرائمه ضد الصحفيين والحريات اإلعالمية في األراضي 
الفلسطينية المحتلة.

وقال المنت���دى:" إنه يكاد ال يخلو يوم جمعة من إصابة 
عدد من الصحفيين برصاص وقنابل غاز يطلقها جنود 
االحتالل بش���كل متعمد تجاههم، حي���ث أصيب أول 
أمس س���بعة منه���م بعضهم بالرص���اص"، مضيفًا أن  
الصحفييين المصابين هم: ياسر الطويل، وبالل الصباغ، 
وبدر النجادي، ومحمد أبو دقة وجميعهم بطلق ناري في 
القدم، باإلضافة إل���ى إصابة أحمد رضوان، ومحمود بدر، 

ويحيى أبو عنزة باالختناق.
وطالب المنتدى، بضرورة محاكم���ة قادة االحتالل على 
جرائمهم بحق الصحفيين، داعية المنظمات الحقوقية 
إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة من أجل االنتصار لقيم 
الحرية ومبادئ القانون الدولي اإلنساني، وعدم السماح 
بحال من األحوال لجرائ���م االحتالل أن تمر بدون عقاب 

ومحاكمة دولية.
من جهتها اس���تنكرت لجنة دعم الصحفييين بشدة 
االس���تهداف المتعمد من قبل قناصة جنود االحتالل 
اإلس���رائيلي للطواقم الصحفية الت���ي تقوم بتغطية 
مسيرات العودة ، مشيرة إلى أن االحتالل يسعى من وراء 
استهداف الصحفيين الفلسطينيين لحجب التغطية 

الصحفية ومنع نقل الرواية الفلسطينية للعالم .
وأش���ارت اللجنة إلى ان جنود االحت���الل تعمدوا اطالق 
النار والغازات السامة على طواقم فضائية االقصى التي 

تنقل  مسيرات العودة من الميدان
وطالبت اللجنة من كل المؤسسات الدولية التي تعنى 
بحرية ال���رأي والتعبير بالضغط عل���ى االحتالل لوقف 
جرائمه وإرهابه بح���ق الصحفيين والطواقم الصحفية 

الفلسطينية.

االستقالل/ خاص:
لقيت اعتداءات االحتالل "اإلسرائيلي" على المتظاهرين 
الس���لميين المش���اركين في مس���يرة العودة أول أمس 
الجمعة، إداناٍت محلية وعربّية واس���عة، محذرة المجتمع 
الدولي من اس���تمرار سياس���ة "غض الط���رف" إزاء القمع 

اإلسرائيلي لمسيرات العودة شرق قطاع غزة. 
وأدان "األزهر الش���ريف"، القمع الوحش���ي الذي مارسته 
قوات االحتالل االس���رائيلي بحق المتظاهرين السلميين 
في القطاع أول أمس، وأس���فر عن س���قوط سبعة شهداء 
وأكثر من 500 جريح، مطالبًا المجتمع الدولي، ب�"االضطالع 
بمس���ؤولياته القانوني���ة واألخالقية، في وق���ف جرائم 
االحتالل التي تس���تهدف اإلنسان واألرض والمقدسات" 
الفلس���طينية". وانتقد االزهر، "اس���تمرار سياس���ة غض 
الط���رف والكي���ل بمكيالي���ن، التي ُتضع���ف الثقة في 
النظام الدولي ومؤسس���اته، مج���ددًا التأكيد على دعمه 
الكامل للش���عب الفلس���طيني، في نضاله المشروع من 
أجل اس���تعادة أرضه المحتلة، وإقامة دولته المس���تقلة، 

وعاصمتها القدس الشريف". 
من جهتها أعرب���ت دولة قطر عن إدانتها واس���تنكارها 

الشديدين، للقمع واس���تخدام قوات الجيش اإلسرائيلي 
الرصاص الحي في مواجهة مسيرات العودة على الحدود 

الشرقية لقطاع غزة.
وقال���ت وزارة الخارجية القطرية في بي���ان، إن "التصعيد 
العس���كري الخطير لقوات االحتالل اإلسرائيلي، انتهاك 
ص���ارخ للمواثي���ق والقوانين الدولي���ة"، مطالبة المجتمع 
الدولي ومجلس األمن ب�"تحمل مسؤولياته ولجم آلة الحرب 
اإلسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تتبعها ضد 

الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين األبرياء".
وجددت التأكي���د على موقف قطر الثاب���ت والدائم في دعم 
القضية وصمود الش���عب الفلسطيني الش���قيق بما يضمن 
إقامة دولته المس���تقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس 
الشريف، باإلضافة إلى حق الالجئين في العودة إلى أراضيهم.

وبدوره���ا طالبت منظمة التحرير الفلس���طينية المجتمع 
الدول���ي بالتحرك الفوري لوضع حد للعدوان اإلس���رائيلي 
المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة المجازر التي 

ترتكب بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.
وأدان���ت المنظمة على لس���ان عضو لجنته���ا التنفيذية 
ورئيس دائرة حقوق اإلنس���ان والمجتم���ع المدني أحمد 

التميم���ي الهجمة العدوانية لالحتالل بدعم أميركي ضد 
أبناء الشعب الفلسطيني والتي أسفرت عن استشهاد 7 
مواطنين، وإصابة أكثر م���ن 500 آخرين في القطاع، جراء 

إطالق جنود االحتالل النار على المتظاهرين السلميين.
ودعا التميمي الحكومات العربية واإلسالمية والدولية إلى 
التحرك الفوري واتخاذ اإلجراءات السياسية والدبلوماسية 
والقانوني���ة الت���ي تضم���ن توفي���ر الحماية للش���عب 
الفلسطيني ومحاكمة "إسرائيل" على جرائمها، وتقديم 

مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الدولية.
وأك���د أن "االحت���الل وحكومته االس���تيطانية المتطرفة، 
يس���تفيدون من الدعم األميركي الش���امل لسياستهم 
االس���تيطانية والعدوانية، التي يدف���ع ثمنها المواطن 
الفلس���طيني وقضيته الوطنية، في خرق واضح لقرارات 

الشرعية الدولية وقوانين واتفاقيات حقوق اإلنسان".
ومن���ذ نهاية مارس/ آذار الماضي، ينظم الفلس���طينيون 
مس���يرات عند حدود قط���اع غزة، للمطالب���ة برفع الحصار 
عن القط���اع. ويقمع جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي تلك 
المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات 

الفلسطينيين وإصابة اآلالف بجروح مختلفة.

إدانات واسعة لقمع االحتالل مسيرات العودة السلمية

غزة/ االستقالل:
أكد رئيس المكتب السياس���ي لحركة حماس إسماعيل هنية أمس 
الس���بت، أن ثورة الشعب الفلسطيني مس���تمرة حتى إنهاء الحصار 
اإلس���رائيلي المف���روض على قطاع غ���زة كلًيا والع���ودة إلى القدس 

وفلسطين.
وشدد هنية خالل تش���ييع أحد الشهداء ال�7 في مدينة غزة والذين 
ارتقوا برصاص إس���رائيلي خالل مشاركتهم بمسيرة العودة الكبرى 
أول أمس، على أن غزة لن تقنع بالحلول الجزئية والخطوات المنقوصة.

وأشار إلى أن "مسيرات العودة ليست من أجل سوالر ودوالر مع أن هذا 
حق لش���عبنا أن يعيش بكرامة ويرفع الحصار عنه، وأن غزة لن تكون 

بوصلتها إال صوب القدس ونحو تحرير كل فلسطين".
وقال هنية: "نقدر كل جهد يبذل لكسر حلقات الحصار من أي طرف 
عربي أو دولي، لكن شالل الدم ومسيرة الجهد والجهاد التي انطلقت 
قبل 6أش���هر لن تقنع بالحلول الجزئي���ة وال الخطوات المنقوصة بل 

بإنهاء الحصار كلًيا".
وأض���اف: "يتهمون غزة بأنها جزء من صفقة القرن وهي التي تقاتل 
لتس���قطها، يتهموننا بأننا س���نقيم دولة في غزة تمتد إلى سيناء 
ونقول لهم في عام 1954م مشروع التوطين سقط على يد أبناء غزة".

واستهجن رئيس المكتب السياسي لحماس األحاديث التي تصف 
إدخ���ال الوقود والرواتب لغزة ب�"اإلضاعة للقضية"، مس���تدرًكا: "هذه 
هلوس���ة ألن الذي يرفع الس���الح ويقول كل فلس���طين لنا ال يضيع 

القضية".
وقال: "الذي يمنع المقاومة وحتى الشعبية منها ومسيرات التصدي 
للتهويد واالستيطان وينسق أمنًيا مع المحتل ويتعاون ضد المقاومة 

هو الذي يخدم صفقة القرن ويضرب عناصر القوة والصمود لدينا".
وأكد هنية أن "ال أحد يزاود على غزة وأنه من حقها أن تعيش بكرامة 
وتستثمر هذا الجهاد المبارك لتعيش على طريق الحرية"، مشيًرا إلى 

أن ساعة النصر اقتربت.
وأسفر اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على مسيرة العودة أمس عن 
استش���هاد 7 مواطنين وإصابة المئات بالرصاص الحي وقنابل الغاز 

التي تطلقها صوب المتظاهرين السلميين.
وكان���ت الهيئ���ة الوطنية لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار دعت 
الجماهير للمش���اركة في فعاليات جمعة "انتفاضة القدس" ش���رق 
قطاع غزة، والتي تتزامن فعالياته���ا مع ذكرى هذه االنتفاضة التي 
انطلقت ش���رارتها ف���ي بداية أكتوبر 2015 عقب ح���رق منزل عائلة 

دوابشة في نابلس.
وانطلقت مس���يرة العودة الكبرى في30 مارس الماضي، وأسفر قمع 
االحت���الل اإلس���رائيلي للمتظاهرين عن استش���هاد أكثر من 204 

وإصابة نحو 20 الًفا آخرين.

هنية: مسيراتنا مستمرة 
ولن نقنع بحلول جزئية 

وخطوات منقوصة

أطر صحفية تدين االستهداف اإلسرائيلي المتواصل للصحفيين

الحتالل يوا�سل ا�ستهداف ال�سحفيني خالل تغطيتهم م�سريات العودة �سرق قطاع غزة 
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إعالن مزايدة 
بلدية بيت الهيا

ا�شم امل�شروع: مزايدة بيع اأ�شفلت ال�شوارع املهرتئة 
1-  تعلن بلدية بيت الهياعن طرح مزايدة بالظرف المختوم لبيع أسفلت الشوارع المهترئة .
2- الم���زاودون المؤهل���ون يمكنهم الحصول عل���ى المعلومات الالزم���ة من  )بلدية 
بيت الهي���ا / الدائ���رة الفني���ة ، د.م. تامر الصليبي )مدي���ر البلدية((،عل���ى العنوان 
االلكترون���ي)hotmail.com@2004_tamer( هات���ف:- )082475840(  فاك���س:- 
)082478752( ويمكنهم االطالع على وثائق المزايدة والحصول عليها حسب العنوان 
أدناه وذل���ك ابتداء من يوم األح���د الموافق تاري���خ 2018/10/14 م إلى يوم االثنين 

الموافق 2018/10/22 م من الساعة 8:0- صباحا و حتى الساعة 11:00 صباحًا.
3- نس���خة كاملة من المزايدة باللغة العربية يمكن الحصول عليها للمزايدين 
المهتمين من خالل تقديم طلب خطي على العنوان أدناه ومقابل دفع رس���م 
غير مس���ترد مقداره 50 شيكل و طريقة الدفع من خالل شيك مصدق أو الدفع 
لحس���اب البلدية ) بنك فلس���طين فرع جباليا حس���اب رقم 75900( أو الدفع 
بصندوق البلدية ، نس���خ المزايدة ستكون متوفرة في بلدية )بيت الهيا( مركز 

خدمات الجمهور لدى األخ/ رزق سالم.
4 - زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المزاودين مدعوون للمشاركة في 
الجولة الميدانية واالجتماع التمهيدي يوم الخميس الموافق 2018/10/18  م 
في تمام الساعة10  صباحا حيث أن االجتماع التمهيدي سيعقد في بلدية بيت 

الهيا- الدائرة الهندسية – الطابق األول ,وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية.
5 -   يجب أن تكون أس���عاركم س���ارية المفعول لمدة 60 يوم من تاريخ إقفال 
المزايدة، وجميع المزايدات يجب أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة 200 دوالر 
سارية المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ إقفال المزايدة على شكل شيك بنكي 

أو كفالة بنكية .
6-  أن يق���وم المزاود بوض���ع الظرف المختوم بالمزاد الخاص به قبل الس���اعة 
الثانية عش���رة ظهرًا من يوم االثنين الموافق 2018/10/22م ولن يس���مح ألي 

شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا الموعد ولن يلتفت إليه.
7- سيتم فتح العطاءات بحضور المزايدين أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك 
على العنوان )بلدية بيت الهيا- الطابق الثاني–الدائرة القانونية( الس���اعة 12 

ظهرًا يوم االثنين الموافق 2018/10/22م.
8- رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه المزايدة.

9- العنوان المشار إليه أعاله هو : ) قطاع غزة – محافظة شمال غزة – مدينة بيت 
الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا (.

بلدية بيت الهيا

دولة فل�شطني
املجل�س االأعلى للق�شاء

لدى حمكمة بداية غزة
مذكرة حضور في القضية رقم 989 / 2016 
في الطلب رقم 1682 / 2018

المس���تدعي /جمال ش���عبان يوس���ف س���ويلم – من غزة الزرقاء هوية 
921877098. وكليه المحامي / جميل الجدبة 

المس���تدعى ضدهم /1-نافذ محفوظ جمال أحمد عبد القادر أبو رمضان باألصالة 
عن نفسه باإلضافة إلى باقي ورثة والده المرحوم محفوظ جمال أحمد أبو رمضان 
باإلضاف���ة إلى ورثة المرحوم جمال أحمد عبد القادر أبو رمضان ووالدته المرحومة 
نبيه���ه محمود أبو رمضان 2-نوال فتحي فارس أبو رمضان باألصالة عن نفس���ه 
باإلضافة إلى باقي ورثة والدها المرح���وم فتحي فارس أبو رمضان باإلضافة إلى 
باق���ي ورثة المرحوم���ة لبيبه محمود عبد القادر أبو رمضان من س���كان غزة خلف 
مستش���فى الش���فاء من الجهة الش���مالية عمارة أبو رمضان خ���ارج البالد حاليًا. 
3-بيان فتحي فارس أبو رمضان باألصالة عن نفسه باإلضافة إلى باقي ورثة والده 
المرحوم فتحي فارس أبو رمضان باإلضافة إلى باقي ورثة المرحومة لبيبه محمود 
عبد القادر أبو رمضان من سكان غزة خلف مستشفى الشفاء من الجهة الشمالية 

عمارة أبو رمضان خارج البالد حاليًا. 
نوع الدعوى / تنفيذ عيني      قيمة الدعوى / 180000 دينار أردني 

تاريخ اإليداع / 2016/12/20  
إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعي قد أقام ضدكم 
دع���وى رق���م 989 / 2016 بداية غزة والمودع لكم نس���خة من الئحة الدعوى 
ومرفقاته���ا لدى قلم محكمة بداية غزة لذلك يقتضى عليكم أن تودعا ردكم 
التحري���ري خالل 15 يوم���ًا لقلم محكمة بداية غزة والمحدد لها جلس���ة يوم 
األربع���اء المواف���ق 2018/11/21م. وإذا لم تحضرا أو تودع���ا ردكم التحريري 

سوف تتخذ المحكمة بحقكم اإلجراءات القانونية حسب األصول.

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة / اأ. حممد مطر

نيويورك/ االستقالل:
قال الناطق الرسمي باسم االمم المتحدة، فرحان حق ان امين عام االمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريس يؤيد بشكل كامل جهود المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، 
نيكوالي مالدينوف بش���أن غزة. وأضاف فرحان ح���ق، ان مالدينوف "ظل يعمل بال كلل 
مع جميع األطراف المعنية ، وال سيما مع السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل لتغيير 
ديناميكيات غزة - لتجنب التصعيد ودعم المصالحة الفلس���طينية الداخلية ومعالجة 
جميع القضايا اإلنس���انية. " وأعرب غوتيريس عن "األمل في أن يؤدي تخفيف الضغط 
اإلنس���اني في غزة إلى الحد من التوترات التي تهدد بنشوب صراع مسلح مدمر في غزة 
وإفساح المجال للسلطة الفلسطينية ولحماس للتعامل بجدية مع مصر بشأن المصالحة 

وتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في 12 تشرين األول 2017 ".
وأضاف انه ومع ذلك، فإن أي استجابة إنسانية لمشاكل غزة ال يمكن اال أن تكون مؤقتة 
ومحدودة النطاق، فالمطلوب هو تحقيق اختراق سياسي يستعيد الوحدة الفلسطينية 
الداخلية في ظل سلطة وطنية واحدة مشروعة مشددا على ضرورة رفع الحصار واإلغالق 
تمشيا مع قرار مجلس األمن 1860 ؛ والتقدم نحو تحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه 

على أساس قرارات األمم المتحدة ذات الصلة واالتفاقات السابقة.

خان يونس/ االستقالل:  
عق���دت بلدية خ���ان يون���س جنوب 
محافظات غ���زة وبالتعاون مع جمعية 
رائ���دات المس���تقبل لقاء تش���اركيًا 
لمجموع���ة م���ن اإلعالمي���ات لش���رح 
جهودها وخطتها التطويرية للمدينة 
والمساعي المبذولة في التخفيف عن 
كاه���ل المواطنين وتطبي���ق األنظمة 

وإنفاذ القانون على الجميع.
وش���ارك في اللق���اء رئي���س البلدية 
المهندس عالء الدين البطة، والرئيس 
الس���ابق المهندس يحيى األس���طل، 
البل���دي الدكتور  وعض���وا المجل���س 
أمين وافي، والدكتورة سميحة شاكر، 
ومس���ئول المكتب اإلعالم���ي صائب 
لقان، ومس���ئولة وحدة المرأة والطفل 
تغري���د ش���عت، والمدي���ر التنفيذي 
لجمعية رائدات المستقبل هناء البطة، 
ومجموع���ة من الصحافيات ونش���طاء 

التواصل اإلجتماعي بخان يونس.
وف���ي كلمته االفتتاحي���ة رحب البطة 
اللقاء، مشيرًا  بكافة المش���اركات في 
إل���ى جه���ود البلدي���ة المتواصلة من 
أجل تقري���ب وجهات النظر وتقليص 
الفجوة مع المواطنين والتي نتجت عن 

نقص في المعلومات.
وذك���ر البط���ة أن بلدي���ة خانيون���س  
تض���خ )30,000( كوب مب���اه لمناطق 
خانيونس يوميًا ضمن جدول التوزيع 
حيث تحتاج إلى )50,000( لتر سوالر 
لتش���غيل آبار المياه بش���كل جزئي، 
مما يكلف البلدي���ة )300,000( دوالر 

م���ن أجل تأمين وص���ول خدمة المياه 
للمواطنين، مشيرًا إلى أن البلدية تقوم 
بجمع وترحيل )150( طن نفايات يوميًا 
وتم أدخال نظام جديد لجمع النفايات 
من خالل توريد حاويات وآليات جديدة 

لتحسين خدمة الجمع والترحيل.
 ولفت الى أن ترحيل النفايات الصلبة 
ُيكل���ف البلدية أعباء مالي���ة من أجل 
تفريغها في المكبات الرئيس���ية في 

صوفا ودير البلح.
وأع���رب البطة عن أمل���ه أن يتم إنجاز 
المركزية  المعالج���ة  محطة  مش���روع 
للصرف الصحي والواقعة في منطقة 
صوفا والبالغ���ة تكلفتها )60( مليون 
دوالر والت���ي س���تعمل عل���ى إنه���اء 

مش���كلة الصرف الصحي بالمحافظة،  
حيث تمكنت البلدية من تغطية أجزاء 
واس���عة من األحياء بخدم���ة الصرف 
الصح���ي وانته���ت فعليًا م���ن مركز 

المدينة .
ومن جانبه استعرض األسطل خدمات 
البلدية ومشاريعها التنموية وخطتها 
بها  أش���ركت  الت���ي  اإلس���تراتيجية 
والمثقفين  والنخب  المحلي  المجتمع 
التخطيط  أج���ل  م���ن  والمختصي���ن 
السليم لمس���تقبل مدينة خانيونس 
وإختيار المشاريع األكثر إلحاحًا والتي 
ته���دف جميعه���ا للرق���ي بالمدينة 
على  الصحافيات  وتطوره���ا، ش���اكرًا 

مشاركتهن الفاعلة.

وب���دوره بي���ن د. واف���ي أن الفجوة ما 
بي���ن البلدية والجمه���ور قديمة منذ 
عش���رات الس���نين وحاولت المجالس 
البلدية المتعاقبة تقليصها، مش���يرًا 
إل���ى أن المجلس البل���دي الحالي أعد 
إلى  التق���رب  خطة بموجبها س���يتم 
المواطنين أكث���ر لتلبية احتياجاتهم 
وتطبيق القانون والنظام والحفاظ على 

المصلحة العامة .
وش���دد على ضرورة التعامل بمهنية 
عالية مع كافة اإلش���كاليات واألحداث 
البلدي���ات بما  الت���ي تتعلق بعم���ل 
يس���اهم في نقل صورة حقيقية عن 
بلدية خانيونس وبرامجها وأنشطتها 

وخدماتها .

غزة/ االستقالل:
أجرى وفد فرنس���ي متخص���ص بجراحة قلب 
األطفال، أمس الس���بت، عدة عمليات جراحية 
ألطف���ال مرض���ى بالقلب في مستش���فى غزة 
األوروبي، في مدين���ة خانيونس جنوب قطاع 

غزة.
وقال���ت جمعية إغاث���ة أطفال فلس���طين، أن 
الفريق الطبي الفرنس���ي، ال���ذي وصل غزة عبر 
معبر بيت حانون "إيريز"، شمال القطاع، يتكون 
م���ن 13 متطوع���ا ومتطوعة برئاس���ة الطبيب 

الج���راح دوميني���ك ميتراس، يرافق���ه اثنين 
من جراحي قلب األطفال الفرنس���يين، وثالثة 
م���ن أخصائيي القلب، وطبي���ب تخدير، وفني 
تخدي���ر، وطبيبا عناية مرك���زة، وأربع ممرضات 
متخصصات بالعناية المركزة، وأخصائي إرواء، 
إلج���راء عمليات جراحة قل���ب مفتوح لألطفال، 

الذين يعانون من مشاكل خلقية بالقلب.
وقال منس���ق الوف���ود الطبية ف���ي الجمعية، 
سهيل فليفل، إن الوفد الفرنسي قام بفحص 
20 طف���ال ممن يعانون من تش���وهات خلقية 

بالقل���ب، وت���م تحديد 10 أطف���ال تجرى لهم 
عمليات قلب مفتوح بدءًا من يوم أمس السبت، 

حتى نهاية األسبوع الجاري.
وأضاف فليفل ان جميع األطفال، الذين بحاجة 
لعمليات جراحية بالقل���ب يتم تحويلهم إلى 
خارج قطاع غزة، وتعمل الوفود الطبية التابعة 
للجمعية على إجراء تل���ك العمليات الجراحية 
الخطيرة داخل مستشفيات قطاع غزة والضفة 
الغربية، والذي يخفف بدوره الكثير على وزارة 

الصحة وذوي األطفال المرضى.

المغازي/ االستقالل:
قام���ت بلدية المغازي بتنظيف ش���ارع صالح الدين ضم���ن نفوذها، وزرع عدد 
من أش���جار الكينيا، من أجل تحسين الواقع الجمالي للمنطقة، وتحسبا لحدوث 

حوادث بسبب االتربة المتراكمة في الشارع .
 كما ش���رعت البلدية بتنظيف المكبات العش���وائية في مناط���ق مختلفة بالمخيم 
منها حرم السكة الحديد مقابل متنزه البلدية على مدخل المغازي الرئيسي، وبجوار 
مدارس الثانوية للبنات والبنين ، ومنطقة وادي ابو رشيد حيث تتراكم النفايات في 
تل���ك المناطق الناتجة عن قيام بعض المواطنين بإلقاء النفايات والردم في مناطق 
عش���وائية مما يس���بب مكرهة صحية وبيئية. وقامت البلدية مؤخرًا، بصيانة بالط 
الش���وارع في مناطق مختلفة في المخيم منها منطقة بلوك d حارة البطانية، وبلوك 

c  باإلضافة إلى تنظيف شبكات مياه االمطار استعدادا الستقبال فصل الشتاء .

خانيونس/ االستقالل:
شرعت بلدية الفخاري في خان يونس جنوب قطاع غزة، بمشروع رصف وتعبيد 

شارع البلدية -المرحلة الثانية بتكلفة قدرها 57894 يورو.
وأوضحت البلدية، أن المش���روع الممول من صن���دوق تطوير واقراض الهيئات 
المحلية-برنام���ج تطوير البلديات المرحلة الثالث���ة الدورة األولى، يأتي ضمن ما 
أقره المجتمع المحلي في الخطة التنموية االستراتيجية للبلدية، مشيرة إلى أن 

مدة المشروع 90 يوما وتنفيذ شركة فرات الجنوب للتجارة العامة والمقاوالت.

بلدية المغازي تنظيف المكبات 
العشوائية وشارع صالح الدين

بلدية الفخاري تشرع برصف 
وتعبيد شارع البلدية

رام الله / االستقالل:
قال أمين س���ر المجلس الثوري في حركة فتح ماجد الفتياني أمس السبت، إن 
على "حركة حماس أن تدرك أن المصالحة الداخلية الفلسطينية استحقاق، وأن 

غزة ليست حماًل زائًدا على منظمة التحرير وال مشروًعا إنسانًيا".
وذكر الفتياني في تصريح إذاعي أن "حماس إذا اصرت على سلوكها االنفصالي 
أو وه���م إقامة دولة أو إم���ارة بغزة، علينا أن نتق���دم للمجلس المركزي بصفته 
صاحب الوالية على السلطة والمجلس التشريعي والحكومة وكل شيء أن يختار 
ما يقرر أن يحمي وحدة ترابنا وهويتنا الوطنية ومشروعنا في الدولة والعاصمة. 
وتجري مصر واألمم المتحدة وساطة ما بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية 
بمسعى للتوصل لتهدئة بغزة، تؤدي إلى تخفيف الحصار اإلسرائيلي وتنفيذ 
مش���اريع إنسانية فيه لكنها تواجه بعرقلة من قبل السلطة الفلسطينية التي 

يفرض رئيسها عقوبات مشددة على القطاع منذ أكثر من عام ونصف.
وكان عب���اس فرض إج���راءات عقابية ضد غزة، أبرزه���ا تقليص كمية الكهرباء 
الواردة له، وخصم 50% من رواتب موظفي الس���لطة، وإحاالت بالجملة للتقاعد، 

عدا عن تقليص التحويالت الطبية للمرضى.

األمم المتحدة تأمل بأن يؤدي تخفيف 
الضغط بغزة للحد من صراع مدمر

الفتياني: سنعود للمركزي »إذا 
أصرت حماس على سلوكها«

بلدية خانيونس تشرح لإلعالميات جهودها وخطتها التطويرية للمدينة

وفد طبي فرنسي يجري عمليات قلب مفتوح ألطفال في غزة

جانب من اللقاء 
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إعالن مزايدة 
بلدية بيت الهيا

ا�شم امل�شروع: مزايدة بيع اأ�شفلت ال�شوارع املهرتئة 
1-  تعلن بلدية بيت الهياعن طرح مزايدة بالظرف المختوم لبيع أسفلت الشوارع المهترئة .
2- الم���زاودون المؤهل���ون يمكنهم الحصول عل���ى المعلومات الالزم���ة من  )بلدية 
بيت الهي���ا / الدائ���رة الفني���ة ، د.م. تامر الصليبي )مدي���ر البلدية((،عل���ى العنوان 
االلكترون���ي)hotmail.com@2004_tamer( هات���ف:- )082475840(  فاك���س:- 
)082478752( ويمكنهم االطالع على وثائق المزايدة والحصول عليها حسب العنوان 
أدناه وذل���ك ابتداء من يوم األح���د الموافق تاري���خ 2018/10/14 م إلى يوم االثنين 

الموافق 2018/10/22 م من الساعة 8:0- صباحا و حتى الساعة 11:00 صباحًا.
3- نس���خة كاملة من المزايدة باللغة العربية يمكن الحصول عليها للمزايدين 
المهتمين من خالل تقديم طلب خطي على العنوان أدناه ومقابل دفع رس���م 
غير مس���ترد مقداره 50 شيكل و طريقة الدفع من خالل شيك مصدق أو الدفع 
لحس���اب البلدية ) بنك فلس���طين فرع جباليا حس���اب رقم 75900( أو الدفع 
بصندوق البلدية ، نس���خ المزايدة ستكون متوفرة في بلدية )بيت الهيا( مركز 

خدمات الجمهور لدى األخ/ رزق سالم.
4 - زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المزاودين مدعوون للمشاركة في 
الجولة الميدانية واالجتماع التمهيدي يوم الخميس الموافق 2018/10/18  م 
في تمام الساعة10  صباحا حيث أن االجتماع التمهيدي سيعقد في بلدية بيت 

الهيا- الدائرة الهندسية – الطابق األول ,وذلك بعد انتهاء الجولة الميدانية.
5 -   يجب أن تكون أس���عاركم س���ارية المفعول لمدة 60 يوم من تاريخ إقفال 
المزايدة، وجميع المزايدات يجب أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة 200 دوالر 
سارية المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ إقفال المزايدة على شكل شيك بنكي 

أو كفالة بنكية .
6-  أن يق���وم المزاود بوض���ع الظرف المختوم بالمزاد الخاص به قبل الس���اعة 
الثانية عش���رة ظهرًا من يوم االثنين الموافق 2018/10/22م ولن يس���مح ألي 

شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا الموعد ولن يلتفت إليه.
7- سيتم فتح العطاءات بحضور المزايدين أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك 
على العنوان )بلدية بيت الهيا- الطابق الثاني–الدائرة القانونية( الس���اعة 12 

ظهرًا يوم االثنين الموافق 2018/10/22م.
8- رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه المزايدة.

9- العنوان المشار إليه أعاله هو : ) قطاع غزة – محافظة شمال غزة – مدينة بيت 
الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا (.

بلدية بيت الهيا

دولة فل�شطني
املجل�س االأعلى للق�شاء

لدى حمكمة بداية غزة
مذكرة حضور في القضية رقم 989 / 2016 
في الطلب رقم 1682 / 2018

المس���تدعي /جمال ش���عبان يوس���ف س���ويلم – من غزة الزرقاء هوية 
921877098. وكليه المحامي / جميل الجدبة 

المس���تدعى ضدهم /1-نافذ محفوظ جمال أحمد عبد القادر أبو رمضان باألصالة 
عن نفسه باإلضافة إلى باقي ورثة والده المرحوم محفوظ جمال أحمد أبو رمضان 
باإلضاف���ة إلى ورثة المرحوم جمال أحمد عبد القادر أبو رمضان ووالدته المرحومة 
نبيه���ه محمود أبو رمضان 2-نوال فتحي فارس أبو رمضان باألصالة عن نفس���ه 
باإلضافة إلى باقي ورثة والدها المرح���وم فتحي فارس أبو رمضان باإلضافة إلى 
باق���ي ورثة المرحوم���ة لبيبه محمود عبد القادر أبو رمضان من س���كان غزة خلف 
مستش���فى الش���فاء من الجهة الش���مالية عمارة أبو رمضان خ���ارج البالد حاليًا. 
3-بيان فتحي فارس أبو رمضان باألصالة عن نفسه باإلضافة إلى باقي ورثة والده 
المرحوم فتحي فارس أبو رمضان باإلضافة إلى باقي ورثة المرحومة لبيبه محمود 
عبد القادر أبو رمضان من سكان غزة خلف مستشفى الشفاء من الجهة الشمالية 

عمارة أبو رمضان خارج البالد حاليًا. 
نوع الدعوى / تنفيذ عيني      قيمة الدعوى / 180000 دينار أردني 

تاريخ اإليداع / 2016/12/20  
إلى المس���تدعى ضدهم المذكورين أعاله بما أن المستدعي قد أقام ضدكم 
دع���وى رق���م 989 / 2016 بداية غزة والمودع لكم نس���خة من الئحة الدعوى 
ومرفقاته���ا لدى قلم محكمة بداية غزة لذلك يقتضى عليكم أن تودعا ردكم 
التحري���ري خالل 15 يوم���ًا لقلم محكمة بداية غزة والمحدد لها جلس���ة يوم 
األربع���اء المواف���ق 2018/11/21م. وإذا لم تحضرا أو تودع���ا ردكم التحريري 

سوف تتخذ المحكمة بحقكم اإلجراءات القانونية حسب األصول.

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة / اأ. حممد مطر

نيويورك/ االستقالل:
قال الناطق الرسمي باسم االمم المتحدة، فرحان حق ان امين عام االمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريس يؤيد بشكل كامل جهود المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، 
نيكوالي مالدينوف بش���أن غزة. وأضاف فرحان ح���ق، ان مالدينوف "ظل يعمل بال كلل 
مع جميع األطراف المعنية ، وال سيما مع السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل لتغيير 
ديناميكيات غزة - لتجنب التصعيد ودعم المصالحة الفلس���طينية الداخلية ومعالجة 
جميع القضايا اإلنس���انية. " وأعرب غوتيريس عن "األمل في أن يؤدي تخفيف الضغط 
اإلنس���اني في غزة إلى الحد من التوترات التي تهدد بنشوب صراع مسلح مدمر في غزة 
وإفساح المجال للسلطة الفلسطينية ولحماس للتعامل بجدية مع مصر بشأن المصالحة 

وتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في 12 تشرين األول 2017 ".
وأضاف انه ومع ذلك، فإن أي استجابة إنسانية لمشاكل غزة ال يمكن اال أن تكون مؤقتة 
ومحدودة النطاق، فالمطلوب هو تحقيق اختراق سياسي يستعيد الوحدة الفلسطينية 
الداخلية في ظل سلطة وطنية واحدة مشروعة مشددا على ضرورة رفع الحصار واإلغالق 
تمشيا مع قرار مجلس األمن 1860 ؛ والتقدم نحو تحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه 

على أساس قرارات األمم المتحدة ذات الصلة واالتفاقات السابقة.

خان يونس/ االستقالل:  
عق���دت بلدية خ���ان يون���س جنوب 
محافظات غ���زة وبالتعاون مع جمعية 
رائ���دات المس���تقبل لقاء تش���اركيًا 
لمجموع���ة م���ن اإلعالمي���ات لش���رح 
جهودها وخطتها التطويرية للمدينة 
والمساعي المبذولة في التخفيف عن 
كاه���ل المواطنين وتطبي���ق األنظمة 

وإنفاذ القانون على الجميع.
وش���ارك في اللق���اء رئي���س البلدية 
المهندس عالء الدين البطة، والرئيس 
الس���ابق المهندس يحيى األس���طل، 
البل���دي الدكتور  وعض���وا المجل���س 
أمين وافي، والدكتورة سميحة شاكر، 
ومس���ئول المكتب اإلعالم���ي صائب 
لقان، ومس���ئولة وحدة المرأة والطفل 
تغري���د ش���عت، والمدي���ر التنفيذي 
لجمعية رائدات المستقبل هناء البطة، 
ومجموع���ة من الصحافيات ونش���طاء 

التواصل اإلجتماعي بخان يونس.
وف���ي كلمته االفتتاحي���ة رحب البطة 
اللقاء، مشيرًا  بكافة المش���اركات في 
إل���ى جه���ود البلدي���ة المتواصلة من 
أجل تقري���ب وجهات النظر وتقليص 
الفجوة مع المواطنين والتي نتجت عن 

نقص في المعلومات.
وذك���ر البط���ة أن بلدي���ة خانيون���س  
تض���خ )30,000( كوب مب���اه لمناطق 
خانيونس يوميًا ضمن جدول التوزيع 
حيث تحتاج إلى )50,000( لتر سوالر 
لتش���غيل آبار المياه بش���كل جزئي، 
مما يكلف البلدي���ة )300,000( دوالر 

م���ن أجل تأمين وص���ول خدمة المياه 
للمواطنين، مشيرًا إلى أن البلدية تقوم 
بجمع وترحيل )150( طن نفايات يوميًا 
وتم أدخال نظام جديد لجمع النفايات 
من خالل توريد حاويات وآليات جديدة 

لتحسين خدمة الجمع والترحيل.
 ولفت الى أن ترحيل النفايات الصلبة 
ُيكل���ف البلدية أعباء مالي���ة من أجل 
تفريغها في المكبات الرئيس���ية في 

صوفا ودير البلح.
وأع���رب البطة عن أمل���ه أن يتم إنجاز 
المركزية  المعالج���ة  محطة  مش���روع 
للصرف الصحي والواقعة في منطقة 
صوفا والبالغ���ة تكلفتها )60( مليون 
دوالر والت���ي س���تعمل عل���ى إنه���اء 

مش���كلة الصرف الصحي بالمحافظة،  
حيث تمكنت البلدية من تغطية أجزاء 
واس���عة من األحياء بخدم���ة الصرف 
الصح���ي وانته���ت فعليًا م���ن مركز 

المدينة .
ومن جانبه استعرض األسطل خدمات 
البلدية ومشاريعها التنموية وخطتها 
بها  أش���ركت  الت���ي  اإلس���تراتيجية 
والمثقفين  والنخب  المحلي  المجتمع 
التخطيط  أج���ل  م���ن  والمختصي���ن 
السليم لمس���تقبل مدينة خانيونس 
وإختيار المشاريع األكثر إلحاحًا والتي 
ته���دف جميعه���ا للرق���ي بالمدينة 
على  الصحافيات  وتطوره���ا، ش���اكرًا 

مشاركتهن الفاعلة.

وب���دوره بي���ن د. واف���ي أن الفجوة ما 
بي���ن البلدية والجمه���ور قديمة منذ 
عش���رات الس���نين وحاولت المجالس 
البلدية المتعاقبة تقليصها، مش���يرًا 
إل���ى أن المجلس البل���دي الحالي أعد 
إلى  التق���رب  خطة بموجبها س���يتم 
المواطنين أكث���ر لتلبية احتياجاتهم 
وتطبيق القانون والنظام والحفاظ على 

المصلحة العامة .
وش���دد على ضرورة التعامل بمهنية 
عالية مع كافة اإلش���كاليات واألحداث 
البلدي���ات بما  الت���ي تتعلق بعم���ل 
يس���اهم في نقل صورة حقيقية عن 
بلدية خانيونس وبرامجها وأنشطتها 

وخدماتها .

غزة/ االستقالل:
أجرى وفد فرنس���ي متخص���ص بجراحة قلب 
األطفال، أمس الس���بت، عدة عمليات جراحية 
ألطف���ال مرض���ى بالقلب في مستش���فى غزة 
األوروبي، في مدين���ة خانيونس جنوب قطاع 

غزة.
وقال���ت جمعية إغاث���ة أطفال فلس���طين، أن 
الفريق الطبي الفرنس���ي، ال���ذي وصل غزة عبر 
معبر بيت حانون "إيريز"، شمال القطاع، يتكون 
م���ن 13 متطوع���ا ومتطوعة برئاس���ة الطبيب 

الج���راح دوميني���ك ميتراس، يرافق���ه اثنين 
من جراحي قلب األطفال الفرنس���يين، وثالثة 
م���ن أخصائيي القلب، وطبي���ب تخدير، وفني 
تخدي���ر، وطبيبا عناية مرك���زة، وأربع ممرضات 
متخصصات بالعناية المركزة، وأخصائي إرواء، 
إلج���راء عمليات جراحة قل���ب مفتوح لألطفال، 

الذين يعانون من مشاكل خلقية بالقلب.
وقال منس���ق الوف���ود الطبية ف���ي الجمعية، 
سهيل فليفل، إن الوفد الفرنسي قام بفحص 
20 طف���ال ممن يعانون من تش���وهات خلقية 

بالقل���ب، وت���م تحديد 10 أطف���ال تجرى لهم 
عمليات قلب مفتوح بدءًا من يوم أمس السبت، 

حتى نهاية األسبوع الجاري.
وأضاف فليفل ان جميع األطفال، الذين بحاجة 
لعمليات جراحية بالقل���ب يتم تحويلهم إلى 
خارج قطاع غزة، وتعمل الوفود الطبية التابعة 
للجمعية على إجراء تل���ك العمليات الجراحية 
الخطيرة داخل مستشفيات قطاع غزة والضفة 
الغربية، والذي يخفف بدوره الكثير على وزارة 

الصحة وذوي األطفال المرضى.

المغازي/ االستقالل:
قام���ت بلدية المغازي بتنظيف ش���ارع صالح الدين ضم���ن نفوذها، وزرع عدد 
من أش���جار الكينيا، من أجل تحسين الواقع الجمالي للمنطقة، وتحسبا لحدوث 

حوادث بسبب االتربة المتراكمة في الشارع .
 كما ش���رعت البلدية بتنظيف المكبات العش���وائية في مناط���ق مختلفة بالمخيم 
منها حرم السكة الحديد مقابل متنزه البلدية على مدخل المغازي الرئيسي، وبجوار 
مدارس الثانوية للبنات والبنين ، ومنطقة وادي ابو رشيد حيث تتراكم النفايات في 
تل���ك المناطق الناتجة عن قيام بعض المواطنين بإلقاء النفايات والردم في مناطق 
عش���وائية مما يس���بب مكرهة صحية وبيئية. وقامت البلدية مؤخرًا، بصيانة بالط 
الش���وارع في مناطق مختلفة في المخيم منها منطقة بلوك d حارة البطانية، وبلوك 

c  باإلضافة إلى تنظيف شبكات مياه االمطار استعدادا الستقبال فصل الشتاء .

خانيونس/ االستقالل:
شرعت بلدية الفخاري في خان يونس جنوب قطاع غزة، بمشروع رصف وتعبيد 

شارع البلدية -المرحلة الثانية بتكلفة قدرها 57894 يورو.
وأوضحت البلدية، أن المش���روع الممول من صن���دوق تطوير واقراض الهيئات 
المحلية-برنام���ج تطوير البلديات المرحلة الثالث���ة الدورة األولى، يأتي ضمن ما 
أقره المجتمع المحلي في الخطة التنموية االستراتيجية للبلدية، مشيرة إلى أن 

مدة المشروع 90 يوما وتنفيذ شركة فرات الجنوب للتجارة العامة والمقاوالت.

بلدية المغازي تنظيف المكبات 
العشوائية وشارع صالح الدين

بلدية الفخاري تشرع برصف 
وتعبيد شارع البلدية

رام الله / االستقالل:
قال أمين س���ر المجلس الثوري في حركة فتح ماجد الفتياني أمس السبت، إن 
على "حركة حماس أن تدرك أن المصالحة الداخلية الفلسطينية استحقاق، وأن 

غزة ليست حماًل زائًدا على منظمة التحرير وال مشروًعا إنسانًيا".
وذكر الفتياني في تصريح إذاعي أن "حماس إذا اصرت على سلوكها االنفصالي 
أو وه���م إقامة دولة أو إم���ارة بغزة، علينا أن نتق���دم للمجلس المركزي بصفته 
صاحب الوالية على السلطة والمجلس التشريعي والحكومة وكل شيء أن يختار 
ما يقرر أن يحمي وحدة ترابنا وهويتنا الوطنية ومشروعنا في الدولة والعاصمة. 
وتجري مصر واألمم المتحدة وساطة ما بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية 
بمسعى للتوصل لتهدئة بغزة، تؤدي إلى تخفيف الحصار اإلسرائيلي وتنفيذ 
مش���اريع إنسانية فيه لكنها تواجه بعرقلة من قبل السلطة الفلسطينية التي 

يفرض رئيسها عقوبات مشددة على القطاع منذ أكثر من عام ونصف.
وكان عب���اس فرض إج���راءات عقابية ضد غزة، أبرزه���ا تقليص كمية الكهرباء 
الواردة له، وخصم 50% من رواتب موظفي الس���لطة، وإحاالت بالجملة للتقاعد، 

عدا عن تقليص التحويالت الطبية للمرضى.

األمم المتحدة تأمل بأن يؤدي تخفيف 
الضغط بغزة للحد من صراع مدمر

الفتياني: سنعود للمركزي »إذا 
أصرت حماس على سلوكها«

بلدية خانيونس تشرح لإلعالميات جهودها وخطتها التطويرية للمدينة

وفد طبي فرنسي يجري عمليات قلب مفتوح ألطفال في غزة

جانب من اللقاء 
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أعلن أنا المواطن/ مالك حامد حسن الجرو
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407745686( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عمر نادر عبد العزيز سعيد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)800282808( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ دولت عبد الخالق احمد المصري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903286433( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد صالح محمد الغلبان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400065215( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ سامر سمير توفيق القيشاوى
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)926759507( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ تحسين حسن محمد قيطه
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906986880( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

راما ) 8 أعوام ( اعتلت الكرس���ي األخيرة 
بمركبة والدها، ترسم ببراءة طفلة فستان 
الفرح التي ستتزين به أمام الحضور يوم 
زفاف ش���قيقتها، أما األم التي جلست 
بالكرس���ي األمامي بالق���رب من زوجها 
يعقوب، تخطط بقل���ب أم وتحدثه عن 
آخر ترتيبات الفرح، وكيف ستبدو عليه 
ابنتهم كعروس يوم أن تزفها لزوجها. 

ضحكات األم عائشة وزوجها وطفلتهم، 
حتى أحالمهم وسعادتهم تناثرت كما 
الحجارة التي ألقي���ت عليهم ، فالحقد 
الدفين من مجموعة مستوطنين أفرغوه 
ضدهم بحجارة ، لتخترق أجس���ادهم و 
رأسها ، لتتحول من أم لعروس اجتهدت 
أن ت���زف ابنته���ا يوم فرحه���ا بيدها ، 

لشهيدة تزف وتحمل على األكتاف . 
صرخات الطفلة رام���ا، لم تتوقف حين 

رأت الدم���اء تنزف م���ن رأس والدتها ، 
فالحجارة تراش���قت عليه���م تباعا ، أما 
األب فركض مسرعا بدمائه و الرضوض 
الت���ي أصيب به���ا ، نحو قري���ة حوارة 
القريبة منهم ، يستجديهم المساعدة 
، فزوجته ستفارق الحياة في أي الحظة . 
وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في 
الضف���ة الغربية والق���دس المحتلتين، 
خالل الع���ام الجاري ، كم���ا تنوعت بين 
االعتداء الجسدي ، الذي وصل أحيانا حد 
القتل ، وتدمير الممتلكات ، ونفذت إما 
بشكل فردي، أو ضمن مجموعات في إطار 
حركات وتشكيالت صهيونية ، أصبحت 
مسئولة عن تنظيم تلك االعتداءات ، أو 

تقديم الدعم والحماية لها.
و رافق تل���ك االعتداءات زي���ادة الدعم 
المالي من قبل مؤسسات االحتالل )بما 

فيها الحكومة(، إضافة إلى دعم وتأييد 
للمس���توطنين  الصهيونية  األح���زاب 
واعتداءاته���م، ب���ل المش���اركة فيها، 
ومطالبته���م بضم الضف���ة الغربية، أو 

أجزاء منها، للسيادة اإلسرائيلية.

م�شهد م�ؤمل 
أبو ربي���ع قريب الش���هيدة أوضح أنه 
في حوالي الس���اعة التاس���عة مس���اء 
يوم الجمعة الماضي ، كانت اللحظات 
الفارق���ة بحياة العائلة، فاألم عائش���ة 
التي كان���ت تخطط منذ م���دة طويلة 
لعرس ابنتها ويش���اركها بالتخطيط 
كافة أبنائها ، فارق���ت الحياة بالقرب 
من حاجز " زعترة " اإلسرائيلي، لتتحول 
مراس���م الف���رح لبيت ع���زاء فهذا هو 

االحتالل اإلسرائيلي. 

وبين أبو ربيع  ل�"االس���تقالل" أن اتصال 
من أحد المراك���ز الطبي���ة التابع لقرية 
ح���وارة ، أبلغهم بوج���ود يعقوب زوجة 
الشهيدة عائش���ة  لديهم ، إثر اعتداء 
مجموعة مستوطنين عليهم ، لتتكشف 
تفاصيل المش���هد كام���ل حين وصلوا 
إلى المركز الطبي ، ليعلموا بما حدث مع 

العائلة . 
وأشار إلى أن اعتداء المستوطنين على 
عائش���ة وزوجه���ا وطفلتهم���ا لم يكن 
االعت���داء األول بحق الفلس���طينيين ، 
فس���بقهم عدة اعتداءات دامية ذهب 
ضحيته���ا  أبري���اء ، دون أن يحاس���ب 

المستوطنون على فعلتهم. 

عربدة و"�إرهاب"
بدوره���ا، اعتب���رت حرك���ة المقاومة 

اإلس���المية " حم���اس " ، أن االعتداء 
المباش���ر على المواطنة الفلسطينية 
الش���هيدة الحاجة عائش���ة الرابي ؛ 
"جريم���ة ح���رب واعتداء س���افر على 

المواطنين العزل« .
وقال عضو المكتب السياس���ي لحماس 
حس���ام بدران ، ف���ي تصريح صحفي : "  
إن هذه العربدة واإلرهاب لم تكن بهذا 
المس���توى الخطير لوال دعم وتش���جيع 
وحماية ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي ، 
ودعم سياسي من أعلى المستويات في 

حكومة االحتالل " . 
وأضاف بدران: " ش���عبنا الفلس���طيني 
الذي أنجب المقاوم أش���رف نعالوة ، لن 
يقبل بمعادل���ة العربدة والهيمنة التي 
يحاول المستوطنون فرضها على أهلنا 

في الضفة الغربية ".

عائشة.. زفت شهيدة قبل أن تزف ابنتها عروسًا
غزة / �شماح �ملبح�ح:

حجارة كبرية ك�ش��رت �أج��ء �لفرحة و�ل�شعادة 
�لت��ي كان��ت تخي��م عل��ى عائل��ة �لر�ب��ي �ثن��اء 
ع�دتهم من من زيارة �بنتها  �لدكت�رة �ملتزوجة 
يف مدين��ة �خلليل جن�ب �ل�ش��فة �ملحتلة �لقاها 
جمم�عة من �مل�شت�طنني �حلاقدين لتح�لها �إىل 
�أج����ء من �حلزن عندما �أ�ش��ابات تلك �حلجارة 
�لزوجة عائ�شة �لر�بي)47عاما( لرتقي �شهيدة 
بعد �أن �أ�شابتها يف ر�أ�شها و�أ�شابت زوجها بجر�ح.    
م��ن ف���ق تل��ة بالق��رب م��ن حاج��ز » زع��رتة » 
�لع�ش��كري �لتابع لق����ت �لحتالل �لإ�ش��ر�ئيلي 
�لكب��رية  �حلج��ارة  ،تهاف��ت  نابل���س  جن�ب��ي 
و�ل�ش��غرية م��ن كل حدب و�ش���ب على �ل�ش��يارة، 
لتخرتق زجاجها، وتقطع عليهم �شحكاتهم �لتي 
علت فرحا بانتهاء ترتيبات عر�س �بنتهم وقرب 

ت�شييع جثمان �ل�شهيدة عائ�شة �لر�بي بال�شفة �لغربية �أم�س     ) APA images (زفافها بعد �أيام قليلة. 

رام الله/ االستقالل:
جددت حكومة الوفاق الوطني الس����بت المطالبة بتطبيق ف����وري للقوانين الدولية وتوفير 
حماية دولية ألبناء الشعب الفلسطيني إثر تصاعد الجرائم واالعتداءات والدموية من قبل 
المستوطنين وقوات االحتالل اإلسرائيلي بحقهم. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة 
يوس����ف المحمود إن "الهجوم اإلرهاب����ي الذي نفذته عصابات المس����توطنين ضد مركبة 
فلسطينية قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، وأدى الستشهاد المواطنة عايشة محمد طالل 
الراب����ي )47 عاًما( وإصابة زوجها بج����روح، يترافق مع الهجمة الدموية التي نفذها االحتالل 

ضد المتظاهرين السلميين من أهلنا في قطاع غزة وخلفت 7 شهداء و250 إصابة أمس".
وحمل المحمود االحتالل المسؤولية عن هذا التصعيد في الضفة الغربية، وفي مقدمتها 
الق���دس المحتلة، وف���ي قطاع غزة المحاص���ر. وجدد دعوة حكومة الوف���اق إلى تحقيق 
المصالحة الوطنية بش���كل فوري وسريع، والتعالي فوق الجراح أمام متطلبات المصلحة 

الوطنية العليا، وأمام التحديات الخطيرة التي تهدد المشروع الوطني برمته.

الحكومة تطالب بحماية دولية 
لشعبنا وتطبيق القوانين الدولية

القدس المحتلة / االستقالل:
قال مكتب تنسيق الش���ؤون اإلنسانية التابع 
لألمم المتحدة "أوتش���ا" إن عش���رة مواطنين 
فلسطينيين بينهم ثالثة أطفال استشهدوا 
وأصيب 882 آخرون بجروح أثناء مش���اركتهم 
في مسيرة العودة الكبرى شرق قطاع غزة خالل 

األسبوعين الماضيين.
وأوضح "أوتشا" في تقرير "حماية المدنيين 
ال����ذي ُيغط����ي الفترة من 25 س����بتمبر– 8 
أكتوبر 2018 أن ي����وم الجمعة الموافق 28 
سبتمبر، س����جل أعلى عدد من الشهداء في 
ي����وم واحد منذ تاريخ 14 أيار/مايو الماضي، 

حيث بلغ سبعة شهداء.
وأش���ار إلى أن الرصاص الحي أدى الستشهاد 
طفلين يبلغان من العم���ر 11 و15 عاًما، عقب 
إصابتهم���ا في الرأس والص���در، وبهذا يرتفع 
عدد األطفال الذين استش���هدوا منذ انطالق 
مس���يرات الع���ودة ف���ي ي���وم 30 آذار/مارس 

الماضي إلى 39 طفاًل.
وبحس���ب التقرير، فإنه في 7 تش���رين األول/
أكتوبر الجاري، قّلصت سلطات االحتالل مساحة 
الصيد المس���موح بها على امتداد الس���احل 
الجنوبي لقطاع غزة من تسعة أميال إلى ستة 
أميال بحرية، مبيًنا أن لهذا التدبير أثًرا مباشًرا 

على نحو 50,000 فلس���طيني يعتمدون على 
صيد األسماك في سبل عيشهم.

ولفت إلى أن ق���وات االحتالل أطلقت النار في 
د الوصول إليها باتجاه األراضي  المناطق المقيَّ
والمناطق البحرية، قبالة س���احل غزة، مما أدى 
إلى إصابة صياد بجروح واعتقال اثنين آخرين، 
كما نفذت عمليات تجريف وحفر قرب السياج 

الحدودي.
وف���ي الضفة الغربية المحتل���ة، أصابت قوات 
االحتالل 122 فلس���طينًيا، بينه���م 36 طفاًل، 
بجروح في حوادث متعددة، وقد ُأصيَب 36 من 
هؤالء خالل مظاهرات متعددة اندلعت في يوم 

1 أكتوبر في مختلف أنحاء الضفة في س���ياق 
إضراب ليوم واحد احتجاجًا على "قانون أساس: 

إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".
كم���ا أصي���َب 11 آخ���رون خ���الل المظاهرات 
األسبوعية التي تلت ذلك اليوم في راس كركر 
)رام الله( احتجاًجا على شق طريق استيطاني 
جديد على أراٍض تعود ملكيتها لفلسطينيين، 
وف���ي كفر ق���دوم )قلقيلي���ة( على التوس���ع 
االستيطاني والقيود المفروضة على الوصول، 
وف���ي بلعين ونعلي���ن على الجدار والتوس���ع 

االستيطاني.
ووفق التقرير، فقد أصيب 26 فلسطينيًا بجروح 

خالل اش���تباكات اندلعت أثناء سّت عمليات 
بحث واعتقال، كما نفذت قوات االحتالل 131 
عملية بالضفة اعتقلت خاللها ما يربو على 132 

فلسطينًيا، من بينهم 16 طفاًل.
وذكر أن س���لطات االحتالل هدم���ت أو أجبرت 
مواطني���ن على هدم أربعة مبان يملكونها في 
المنطقة )ج( والقدس بحجة افتقارها لرخص 
البناء، مما ألحق الضرر بسبل عيش 26 مواطًنا.

وفي يوم 8 أكتوبر، جّددت س���لطات االحتالل 
ع خان  أوامر االس���تيالء على أراضي ف���ي تجمُّ
األحمر-أب���و الحلو، ستس���تخدمها خالل هدم 

التجمع.

»أوتشا«: 10 شهداء فلسطينيين و882 مصابًا خالل أسبوعين
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م���ا أن يأت���ي أكتوبر تش���رين األول حتى تقفز 
ف���ي أذهاننا وفي أذهان كل م���ن عرف الجهاد 
وأح���داث  ب���ه ذكري���ات  والتح���م  اإلس���امي 
مهمة ج���دا، ولعل أهم هذه األح���داث معركة 
الش���جاعية البطولية في الس���ادس من أكتوبر 
ع���ام ١٩٨٧وانتص���ار ال���دم على الس���يف في 
مواجهة بطولية س���طر أحداثه���ا كوكبة رائعة 
من أبطال وفرسان الجهاد اإلسامي فتحوا الباب 
على مصراعي���ه لمواجهة ش���املة مع االحتال 
وألول م���رة بهذا الزخم الكبي���ر الذي أفضى إلى 
انتفاضة كبرى تم االلتفاف عليها باتفاق هزيل 
يهدف إل���ى امتصاص غضب الجماهير وإنهاء 
االنتفاضة بس���لطة حكم ذاتي على غزة وأريحا 
وأجزاء من الضفة الغربية، وبالتالي تعفى دولة 
االحتال من عبء إدارتها ودفع فاتورة المواجهة 
مع الثائرين الفلسطينيين، فكان اتفاق أوسلو 

عام ١٩٩٣.
ولم يكن حادث هروب فرسان الجهاد اإلسامي 
وعلى رأسهم الشهيد الحافظ لكتاب الله مصباح 
الصوري ف���ي ١٩٨٧/٥/١٧ حدثا عاديا، بل حدثا 
مهم���ا ومميزا أربك دولة الكي���ان ووضع حالتها 
األمنية برمتها في مهب الريح، واسقط وبشكل 
قوي جدا ما يس���مى بأسطورة األمن اإلسرائيلي 
،فاتجه المستوى السياسي اإلسرائيلي إليجاد 
حل أمام ظاهرة الجهاد اإلس���امي التي تحولت 
إلى فعل وممارس���ة وعم���ل تنظيمي دقيق في 
الساحة الفلس���طينية عنوانها الدكتور فتحي 

الشقاقي.
فبعد ان نجح ستة من المجاهدين في ١٧ مايو 
)أيار( ١٩٨٧ من الهرب من الس���جن الصهيوني 
في غزة ليقودوا سلسلة عمليات كبرى منها قتل 
المستوطن الصهيوني »جليل غروسين« وقتل 
قائد الشرطة العسكرية في لواء غزة النقيب »رون 
طال« لتتسارع وتيرة العمل العسكري من ناحية 
والحصار الصهيون���ي من ناحية أخرى وتحولت 
مجموعة الشهيد مصباح الصوري ومحمد الجمل 
وإخوانهم زهدي قريقع وأحمد حلس وس���امي 

الشيخ خليل إلى مصدر إزعاج رئيسي لاحتال 
ومثال يحتذى لدى الشبان الفلسطينيين، حتى 
اشتبكت المجموعة المجاهدة في السادس من 
أكتوبر تش���رين أول من الع���ام ١٩٨٧ مع دورية 
صهيونية لعدة ساعات أسفرت عن استشهاد 
المجاهدي���ن ومقت���ل ضاب���ط االس���تخبارات 

الصهيونية »فيكتور أرجوان« وجرح العديد.
هنا كانت أهم انطاقة مسلحة للجهاد اإلسامي 
سبقها العديد من العمليات العسكرية المهمة 
بإش���راف وتوجيه ومتابعة من المؤسس األول 
الدكتور فتحي الش���قاقي رحم���ه الله، وصدرت 
بيانات رس���مية باس���م حركة الجهاد اإلسامي 
تتبني هذه العملية وتبش���ر بانطاقة إسامية 
ثوري���ة عارمة تعم جميع أنحاء فلس���طين. كان 
الدكتور فتحي الشقاقي في  هذه األثناء معتقا 
في السجون اإلسرائيلية بسبب نشاطات سابقة 
أهمه���ا تش���كيل مجموعات عس���كرية لحركة 
الجهاد اإلسامي ودعمها وإعطاء األوامر بتنفيذ 
عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، وكان 
يقود الحركة من داخل الس���جن عبر إخوانه في 
الخ���ارج، وكان على رأس هذه المجموعات محمد 
الحس���ني ومحم���ود  أبو حصيرة وآخ���رون، وقد 
أفرج عنهما في صفق���ة وفاء األحرار.وقد اعتقل 
على اثر معركة  الش���جاعية ع���دد من قيادات 
وأعض���اء حركة الجه���اد اإلس���امي وكان على 
رأس���هم الش���يخ نافذ عزام الذي ابعد من مصر 
وتم  حرمانه من إتمام دراس���ته في كلية الطب 
اثر مغادرة الدكتور فتحي الشقاقي سرا لمصر 
في ١٩٨١/١١/١ حيث كان مطلوبا ألجهزة األمن 
المصري���ة،وأدى التصاق الش���يخ المجاهد نافذ 
عزام برفيق دربه الش���قاقي إل���ى التفرغ الكامل 
للعمل الحركي والتنظيمي والتعرض للماحقة 
واالعتقال من أجهزة األمن اإلسرائيلية.اعتقلت 
أيضا وال���دة الش���هيد مصباح الص���وري الذي 
استشهد قبل معركة الشجاعية بأيام، ومورست 
الضغوطات الش���ديدة على أس���رته.كما اعتقل 
عدد من أبن���اء الجهاد اإلس���امي خصوصا من 

أبن���اء عائلة عابد في حي الش���جاعية وكانوا من 
أوائل الذين انح���ازوا لخيار الجهاد اإلس���امي 
وقدموا كل ما يستطيعون من مساعدة لفرسان 
معركة الشجاعية الذين كسروا جدران السجون 
وانطلق���وا لمواجهة صعبة م���ع جنود االحتال 
وكانوا بحاجة لمن يوفر لهم ماجئ وغطاء أمنيًا 
ليستطيعوا مواصلة جهادهم ومعاركهم ضد 
االحتال،والذين اعتقلوا هم الشيخ إبراهيم عابد 
وخزاع عابد ونضال عابد وخليل عابد وياسر عابد 

ونصر عابد .
كانت معركة الشجاعية مثار اهتمام جماهيري 
فلسطيني وعربي وإسامي، وكان لها ما بعدها 
من األحداث المهمة حتى حاول المستوى العربي 
والفلسطيني الرسمي استثمار هذا الحدث الذي 
أفضى إلى االنتفاضة المباركة سياسيا من خال 
تبني مش���روع س���لمي ظنا منهم أنه يمكن أن 
ينهي الصراع مع االحتال ويفضي إلى دولتين، 
وه���ذا ما حذر من���ه الدكتور فتحي الش���قاقي 
يومها، وكتب دراسة بعنوان:االنتفاضة يفجرها 

اإلساميون ويستثمرها العلمانيون.
اس���تمرت حرك���ة الجه���اد اإلس���امي تصعد 
نش���اطاتها المختلفة ضد االحتال سياس���يا 
وعس���كريا واتخذت من الس���ادس م���ن أكتوبر 
يوما تاريخيا في مسيرة جهادها واعتبرته يوم 
إضراب ش���امل.تقدمت حركة الجهاد اإلسامي 
بقادة وأعضاء رائعين يمتلكون الفكرة والمنهج 
والمشروع الذي أرس���ى أركانه وقواعده الدكتور 
المفكر فتحي الشقاقي وأخوانه بشكل سريع ومذهل 
جعل كل أجه���زة وأركان دولة االحت���ال في ذهول 
وحيرة من أمرهم ،واعتب���رت دولة الكيان أن الدكتور 
فتحي الشقاقي هو اخطر ش���خصية على أمنها في 
تاريخ الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. وشاءت األقدار 
أن ترتقي روح  مؤسس الحركة الشقاقي في السادس 
والعشرين من أكتوبر عام ١٩٩٥ زكية طاهرة راضية 
ومرضي���ة. ثماني س���نوات بعد معركة الش���جاعية 
قضاها الش���قاقي في كفاح وجه���اد ومقارعة قوية 

للعدو وقيادة فذة لحركة الجهاد اإلسامي.

أكتوبر - تشرين األول -  والجهاد اإلسالمي.. 
انتصــار وصعــود نحــو المجــد

رأي
ظن االحتال الصهيوني انه بمجرد السماح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة ستتراجع مسيرات العودة وتختفي 
تدريجيا, وظن ان الفلسطينيين يخوضون معركتهم ألجل تحسين ظروفهم المعيشية على حساب الثوابت 
الفلس����طينية وحقوق الش����عب الفلس����طيني, وألن االحتال موصوم بالغباء, وال يعرف طبيعة هذا الشعب 
الفلس����طيني العظيم فقد خرج بقرار فوري بوقف إدخال الس����والر القطري إلى قطاع غزة, وكأننا سننكسر من 
هذا القرار ونرضخ له ونتراجع عن خطواتنا, ونرفع الرايات البيضاء, وكأن دماء الش����هداء السبعة التي ارتقت 
إلى العا في جمعة انتفاضة القدس ثارت وانتفضت ألجل الس����والر القطري والمس����اعدات المالية واألوضاع 
اإلنس����انية, إنها دماء س����الت من اجل فلس����طين, ومن اجل القدس واألقصى, ومن اجل الخان األحمر ووقف 
االستيطان ومن اجل القوانين العنصرية ومن اجل الشهيدة عائشة الرابي التي قتلتها قطعان المستوطنين 
الهمجيين وهى داخل سيارتها برفقة زوجها, فمعركتنا ليست من اجل السوالر وال الدوالر, معركتنا من اجل 

فلسطين كل فلسطين. 
مخطئ من يظن ان المس����يرات س����تتوقف بعد كل هذا العنف الصهيوني, فزيادة أعداد الش����هداء تزيدنا 
إصرارا على المضي على طريقهم, ألن هذا عهدنا معهم, والحلول المنقوصة والخطوات الجزئية التي يحاول 
االحتال تسويقها على شعبنا الفلسطيني لن تفلح في إقناع أي طفل فلسطيني بوقف المسيرات, الفصائل 
الفلس����طينية المقاومة حددت شروطها وأهدافها من هذه المس����يرات, وان كان االحتال نسيها فعلية ان 
يراج����ع مطالب فصائل المقاومة مجددا, ألنها لن تتنازل عن مطالبها بأي حال من األحوال, الش����هداء الذين 
وصلت أعدادهم لنحو 20٥ ش����هيد خال مس����يرات العودة, منهم الشهداء السبعة الجمعة الماضية, ودماء 
عائش����ة الرابي ودماء األسير وسام شالدة الذي استشهد داخل سجون االحتال لن تذهب هدرا, ولن تضيع 
س����دى, وستأتي اللحظة التي س����يدفع فيها االحتال ثمن جرائمه, فا يمكن ان تبقى مقاومتنا صامته على 
هذه الجرائم, لكنها تتحين الفرصة المناس����بة للرد عليها, وكلنا ثقة في ان المقاومة س����ترد في الوقت الذي 

تشاء وبالكيفية التي تراها مناسبة. 
الجيش الصهيوني وحسب تقديراته الخاطئة نقلتها القناة ١4 العبرية توقع ان تتراجع مسيرات العودة وال 
تكون بنفس القوة خال المسيرات السابقة, لكنه فوجئ بالتصعيد مما اغضب الحكومة الصهيونية وهدد ما 
يسمى بوزير اإلسكان الصهيوني وعضو المجلس السياسي واألمني المصغر »الكابينت« يؤآف غاالنت، »بخلع 
القفازات«، وتدفيع حماس ثمنا باهظا، إذا اس����تمرت المواجهات على حدود قطاع غزة وخرج عن أدبه ووصف 
حركة حماس »بالكلب الصغير الذي يعوي ويصرخ«، قائا إن ميزان القوى بين إسرائيل وحماس هو ألف إلى 
واحد, وهو يعتقد ان ميزان القوة العس����كرية اللوجس����تية هو وحده القادر على حسم المعارك, ان ما شاهدة 
جنود االحتال الجمعة الماضية يفوق الوصف, وقد وصفت الصحافة العربية ما يجري »بالجنون«, فالش����باب 
الفلس����طيني اقتحم الحدود ورجم جنود االحتال بالحجارة من مسافة صفر, ورفعوا اإلعام الفلسطينية فوق 
القبب العس����كرية الصهيونية, إنها إرادة الفلس����طيني يا غاالنت التي ال يمكن ان تهزم أو تنكسر ولكنكم 
قوم تجهلون, وما بأيديكم من س����اح لن يحقق لكم النصر ألن نفسيتكم مهزومة وجبهتكم الداخلية رخوة 
وجيشكم جبان, نحن نقاتل ألجل حقنا في أرضنا المغتصبة, وانتم تقاتلون لسرقة ما ال حق لكم فيه فشتان 

بينا وبينكم. 
الي����وم ونتيجة النضاالت والتضحيات التي يقدمها أبناء ش����عبنا الفلس����طيني تتدخل الوس����اطات العربية 
واألجنبي����ة من اجل الحديث عن تهدئ����ة مع االحتال, دون التوقيع على أي اتفاق, لكنها تهدئة في الميدان 
مقابل فتح المعابر وضخ الوقود وتوسيع مساحة الصيد وإدخال أموال المساعدات وغير ذلك, وفصائل المقاومة 
قالت بوضوح ان هذا لن يكون ثمنًا لوقف مسيرات العودة, فالمسيرات مستمرة حتى يلتزم االحتال باتفاقية 
20١4م ويرفع كل أشكال الحصار عن قطاع غزة دفعة واحدة وليس جزئيا, من اجل ذلك انتفض شعبنا ومن 

اجل ذلك قدم عظيم التضحيات, وستبقى مسيرات العودة قائمة ومستمرة حتى تتحقق كل األهداف.     

ما من ثمن 
 ممتاز مرتجى

منذ انبثق في بعض أنحاء العالم العربي، ما سّمي بالربيع العربي، متمثًا في ثوراٍت شعبية على أوضاٍع 
حاكمية اتصفت بالظلم أو الدكتاتورية � ولم توصف باالنحراف عن جادة الدين ونبذ الحكم بما أنزل الله 
العلّي البارئ العظيم؛ وكان ذلك أولى .. وقد مّر عليه ما يناهز الس���بعة من األعوام �� فعام أس���فر الربيع 
وبم���اذا أزهر؟ وأّي حاٍل وصل إليها العرب بعد، من محموٍد أو منَكر؟ إّن الواقع ليتكلم مفتوح الكتاب، غنيًا 
عن الكثير من الشرح واإلسهاب.. وإن كان ال بّد من اإلشارة إلى الموت والدمار وتشريد األهالي من الديار 
وتجزيء الوطن في سورية، ثم الحرب التي ال تهدأ بين األطراف في ليبيا، ومثلها في اليمن وما جّرت من 
أمراض وانهيار اقتصاد.. وال تس���ْل عن أوضاع العراق واإلمارات والبحرين، وما جّد في باد الحرمين.. ترى 
هل يرضى رس���ولنا � صلى الله عليه وسلم � وخلفاؤه الراشدون، والفاتحون األمجاد من بعدهم، أن تصير 
الجزيرة محميًة بأعداء المس���لمين واإلسام، بما ُيدفع لهم من مال، وقد كانوا يدفعونه للمسلمين جزيًة 
صاغري���ن! أيُّ ضعٍف وصلنا إليه أم أّيُة حال؟ وِل���م يكون هذا المآل وإالم؟ لقد تصبرنا حتى الت مصطبٍر، 
فمتى نقحم حتى الت مقتحم.. بصياغة الشاعر أبي الطّيب؛ ومن يعْد لقصيدته يعرف القصد والمطلب!

 ويحك أيها الملك! أترتكز على بشٍر طاغيٍة مستكبر، وتنسى الله األكبر! تالله لقد أسأت الخيار وأخطأت المسار، 
فتحولت عن السور المنيع الحافظ إلى مائل الجدار الواقع بك المضّيع الغادر؛ فا منجى بعُد وال فرار! أم أنك لم 
تأخذ العبرة من مصائر من سبقوك من مخدوعي الملوك.. حيث في السابق كان الوعد ألحدهم أن ينصبوه ملكًا 
عل���ى العرب، فلما بلغوا مرادهم من وقوفه معهم إلى أن حققوا نصرهم، نكثوا بوعدهم وخانوا عهدهم وذلك 
طبعه���م! واليوم وقد صرت الملك أو الموعود بذلك، راح���وا يخوفونك ضياع الُملك أو عدم تحقيقه، إال أن تدفع 
لهم فيقوموا بحمايته أو تعميده! وصدقتهم ناس���يًا قول الله تعالى:« قل اللهّم مالَك الُملك تؤتي الملَك من 
 شيٍء قدير«)آل عمران 26( 

ِّ
 من تشاء بيدك الخير إنك على كل

ُّ
تشاء وتنزع الملَك ممن تشاء وتعّز من تشاء وتذل

وعوٌد على بدء.. أيها المآل من بعد الملك.. أيها العرب المس����لمون من قبل المس����لمين الاعرب! ال بّد من 
التغيير قبل أن يكون الخس����اُر والتدمير! وكما بدأ التغيير من بلد الله الحرام في أّول انطاق اإلس����ام � 
وحيث في الخبر: يعود اإلسام غريبًا كما بدأ �� فا بّد أن يعود التغيير به بدءًا من حيث بدأ.. كانت الغرب 
في بدء انطاقه على يد الرس����ول األكرم تعبد األصنام الحجرية، وها هم اليوم يعودون لعبادة األصنام 
ولكن البشرية! فا بّد من التغيير.. ال بد من انبعاث الدعوة والتجديد لدين الله والجهاد في سبيل الله مرًة 
أخرى؛ ليعود للمسلمين حضارتهم ومجدهم به ونهضتهم.. ال بّد من اليقظة والتجديد، البّد من العمل.. 

البّد من التغيير.. وإال.. وإن لم.. فإّن القادم هو األسوأ واآللم!

هل العرب في أسوأ أحوالهم.. 
أم القــادم أســوأ ؟

رفيق أحمد علي

مع ص���دور هذه المقالة, م���ن المفترض أن يك���ون رئيس حكومة االحتال الفاش���ي 
الصهيون���ي المتغ���ّول بنيامين نتنياهو قد وّق���ع على أمر, يقضي بتأجيل كش���ف 
مس���تندات في غاية السرية, عن فترة النكبة في عام ١٩4٨, وما قبلها وبعدها بقليل, 
لمدة 20 س���نة أخرى. إذ كان من المفترض كشف هذه المستندات بعد مرور ٥0 عاما, 
ثم أجري تمديد ل� 20 سنة, بمعنى كان من المفترض كشفها في العام الجاري. إال أن 
نتنياه���و وبناء على توصية أجهزته األمنية يريد تمديد الس���رية حتى العام 20٣٨ . 
وحس���ب ما ورد في سائل اإلعام الصهيونية, فإن الحديث يجري عن وثائق في عهدة 
دوائ���ر المخابرات المختلفة. وحس���ب االدعاءات الصهيونية أيض���ا, فإن بعض هذه 
الوثائق تم تسلمها من دول في العالم, كان شرطها أن تبقى قيد السرية. في حين أن 
كشف وثائق جديدة, من الممكن أن يكشف عن مصادر معلومات, تقتضي المصلحة 
الصهيوني���ة بقاءها في هذه المرحلة قيد الس���رية. بمعنى تأجيل 40 عاما عن الموعد 
األول المقرر. وكما يبدو أن ما نعرفه حتى اآلن, عن إرهاب العصابات الصهيونية السوبر 
نازية في تلك السنين, ليس كاما, ولدى دولة الكيان الزائلة حتما والعابرة في التاريخ 

كذكرى قميئة ولعنة إنسانية, ما هو أخطر مما نعرفه حتى اآلن.
 وقالت صحيفة “هآرتس”, إن من أبرز الوثائق التي لن يتم الكش���ف عنها,هي مجزرة 
دير ياسين, التي ارتكبت على يد العصابة الصهيونية اإلرهابية “اإليتسيل” بزعامة 
اإلرهاب���ي البائد مناحيم بيجي���ن, الذي ترأس حكومة كيانه في العام ١٩٧٧, ولس���ت 
سنوات. وكما يبدو فإن التفاصيل التي ُكتب عنها الكثير, ليست كاملة, وهناك ما هو 
أخطر.ارُتكبت مجزرة دير ياسين في منتصف شهر نيسان/ابريل عام ١٩4٨.وهي واحدة 
من أشد المجازر سفكا للدماء على أيدي السوبر نازيين الصهاينة, إذ تم إعدام المئات 
من الرجال والنساء واألطفال, بهدف بث الرعب في الفلسطينيين , وتشريد العديد من 

أهالي القرى في منطقة القدس.
وعلى سبيل المثال, قبل 20 عاما, كشف المؤرخ اإلسرائيلي تيدي كاتس, عن أن مجزرة 
قرية الطنطورة) جنوب حيفا( حصدت أرواح 2٣0 فلس���طينيا من مختلف األجيال, وأن 
من ارتكب المجزرة كان “الجيش اإلس���رائيلي”, ألنها ارتكبت يوم 2٣ أيار/مايو ١٩4٨, 
أي بع���د ٩ أيام من إقامة دولة الكيان اإلرهابي وتش���كيل “الجيش” الذي رضع القتل 
واإلرهاب وارتكاب المجازر.لقد اضطر كاتس تحت ضغوط محكمة القذف والتش���هير, 
إلى سحب رس���الة الماجس���تير, التي كانت المجزرة موضوعها. بمعنى أن الصهاينة, 
لم يمارس���وا اإلرهاب فقط, بل إنهم ما زالوا يمارس���ون إرهاب الدولة ويتبنونه أيضا, 

على ش���اكلة ونمط عصابات المافيا, ذلك, في السعي إلى إخفاء معالم الجريمة, ونفي 
التهمة عنهم. فهم يعتبرون أن ٨٥0 ألف فلس���طيني غادروا الوطن بمحض إرادتهم, 
ولم يطردهم أحد. وينفون المجازر الواحدة تلو األخرى, بما فيها مجزرة دير ياسين, التي 
هي واحدة من عشرات المجازر التي ارتبكتها الدولة الفاشية المسماة في عرف أميركا 

والدول الغربية بالدولة “الديموقراطية”.
ذات العقلي����ة تقف وراء مس����عى الصهيوني����ة وداعميها في العالم, لش����طب تعريف 
الاجئين, عن مايين الشعب الفلسطيني في الوطن وفي العالم, من خال المحاولة إلنهاء 
دور وكال����ة غوث الاجئين “األونروا” لتصفية حق العودة المش����مول بقرار واضح وضوح 
الش����مس من األمم المتحدة, هذا الحق الذي ال يس����قط بالتقادم بالطبع. باإلمكان القول 
أيضا, إن قانون “القومية” الصهيونية االقتاعي العنصري الفاشي, الذي أقره الكنيست 
في ش����هر تموز/يوليو الماضي, يندرج في ذات المسعى, حينما نّص في بنده األول,على 
تسمية فلسطين التاريخية, بأنها “أرض إسرائيل” المزعومة,كما أنها “الوطن التاريخي 
لليهود” في العالم وغيرها من األضاليل والخرافات واألساطير الصهيونية, التي اخترعها 
الحاخامات للتأسيس الغتصاب فلسطين فيما بعد. الصهاينة يعتمدون شعار”اكذب, 

ثم اكذب, ثم اكذب حتى تصدق نفسك, ويصدقك اآلخرون”.
لق���د راه���ن الصهاينة, وكما ج���اء على ألس���نة زعمائه���م ,، على تاش���ي القضية 
الفلسطينية, “الكبار سيموتون والصغار سينسون” والتمني “بأن يبتلع البحر غزة”!. 
إال أن الواقع أذهلهم, وهم يرون أجيال الش���عب الفلسطيني, الواحد تلو اآلخر يحملون 
الرواية ويحفظونه���ا. فاألطفال في مواطن اللجوء يعرفون بالضب���ط من أين جاء اآلباء 
واألجداد. وفي داخل الوطن, تحرص األجيال الشابة على معرفة األسماء الحقيقية لكل 
مكان في أرجاء الوطن الفلس���طيني الخالد خلود الدهر والتاريخ, فهذا نوع من الذاكرة 
المتوارثة, كجزء من التمسك باالنتماء والهوية الوطنية الفلسطينية والقومية العربية 
الكنعانية اليبوسية األصيلة. قد يستمر الصهاينة في إخفاء ما هو أخطر, وقد ال يعرف 
جيلنا وال الجيل التالي, ماذا يخفون عنا. ولكن يكفي ما لدينا من معرفة, حتى نستوعب 
حجم جرائم العصر, وأن الصهيونية بالتأكيد حركة اس���تعمارية اقتاعية عنصرية, ال 
يمك���ن لها إال أن تكون عابرة, كما هو مصي���ر كل الحركات المثيلة, التي عرفها العالم 
على مدى التاريخ. نتنياهو بإخفائه لوثائق جرائم اإلبادة الجماعية لشعبنا, لن يغطي 
الش���مس بغربال, فشعبنا الفلسطيني لن ينس���ى ولن يغفر وسيحاسب جاديه ومن 

يحاولون إبادته.

نتنياهو يخفي وثائق جرائم النكبة
د. فايز رشيد
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م���ا أن يأت���ي أكتوبر تش���رين األول حتى تقفز 
ف���ي أذهاننا وفي أذهان كل م���ن عرف الجهاد 
وأح���داث  ب���ه ذكري���ات  والتح���م  اإلس���امي 
مهمة ج���دا، ولعل أهم هذه األح���داث معركة 
الش���جاعية البطولية في الس���ادس من أكتوبر 
ع���ام ١٩٨٧وانتص���ار ال���دم على الس���يف في 
مواجهة بطولية س���طر أحداثه���ا كوكبة رائعة 
من أبطال وفرسان الجهاد اإلسامي فتحوا الباب 
على مصراعي���ه لمواجهة ش���املة مع االحتال 
وألول م���رة بهذا الزخم الكبي���ر الذي أفضى إلى 
انتفاضة كبرى تم االلتفاف عليها باتفاق هزيل 
يهدف إل���ى امتصاص غضب الجماهير وإنهاء 
االنتفاضة بس���لطة حكم ذاتي على غزة وأريحا 
وأجزاء من الضفة الغربية، وبالتالي تعفى دولة 
االحتال من عبء إدارتها ودفع فاتورة المواجهة 
مع الثائرين الفلسطينيين، فكان اتفاق أوسلو 

عام ١٩٩٣.
ولم يكن حادث هروب فرسان الجهاد اإلسامي 
وعلى رأسهم الشهيد الحافظ لكتاب الله مصباح 
الصوري ف���ي ١٩٨٧/٥/١٧ حدثا عاديا، بل حدثا 
مهم���ا ومميزا أربك دولة الكي���ان ووضع حالتها 
األمنية برمتها في مهب الريح، واسقط وبشكل 
قوي جدا ما يس���مى بأسطورة األمن اإلسرائيلي 
،فاتجه المستوى السياسي اإلسرائيلي إليجاد 
حل أمام ظاهرة الجهاد اإلس���امي التي تحولت 
إلى فعل وممارس���ة وعم���ل تنظيمي دقيق في 
الساحة الفلس���طينية عنوانها الدكتور فتحي 

الشقاقي.
فبعد ان نجح ستة من المجاهدين في ١٧ مايو 
)أيار( ١٩٨٧ من الهرب من الس���جن الصهيوني 
في غزة ليقودوا سلسلة عمليات كبرى منها قتل 
المستوطن الصهيوني »جليل غروسين« وقتل 
قائد الشرطة العسكرية في لواء غزة النقيب »رون 
طال« لتتسارع وتيرة العمل العسكري من ناحية 
والحصار الصهيون���ي من ناحية أخرى وتحولت 
مجموعة الشهيد مصباح الصوري ومحمد الجمل 
وإخوانهم زهدي قريقع وأحمد حلس وس���امي 

الشيخ خليل إلى مصدر إزعاج رئيسي لاحتال 
ومثال يحتذى لدى الشبان الفلسطينيين، حتى 
اشتبكت المجموعة المجاهدة في السادس من 
أكتوبر تش���رين أول من الع���ام ١٩٨٧ مع دورية 
صهيونية لعدة ساعات أسفرت عن استشهاد 
المجاهدي���ن ومقت���ل ضاب���ط االس���تخبارات 

الصهيونية »فيكتور أرجوان« وجرح العديد.
هنا كانت أهم انطاقة مسلحة للجهاد اإلسامي 
سبقها العديد من العمليات العسكرية المهمة 
بإش���راف وتوجيه ومتابعة من المؤسس األول 
الدكتور فتحي الش���قاقي رحم���ه الله، وصدرت 
بيانات رس���مية باس���م حركة الجهاد اإلسامي 
تتبني هذه العملية وتبش���ر بانطاقة إسامية 
ثوري���ة عارمة تعم جميع أنحاء فلس���طين. كان 
الدكتور فتحي الشقاقي في  هذه األثناء معتقا 
في السجون اإلسرائيلية بسبب نشاطات سابقة 
أهمه���ا تش���كيل مجموعات عس���كرية لحركة 
الجهاد اإلسامي ودعمها وإعطاء األوامر بتنفيذ 
عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، وكان 
يقود الحركة من داخل الس���جن عبر إخوانه في 
الخ���ارج، وكان على رأس هذه المجموعات محمد 
الحس���ني ومحم���ود  أبو حصيرة وآخ���رون، وقد 
أفرج عنهما في صفق���ة وفاء األحرار.وقد اعتقل 
على اثر معركة  الش���جاعية ع���دد من قيادات 
وأعض���اء حركة الجه���اد اإلس���امي وكان على 
رأس���هم الش���يخ نافذ عزام الذي ابعد من مصر 
وتم  حرمانه من إتمام دراس���ته في كلية الطب 
اثر مغادرة الدكتور فتحي الشقاقي سرا لمصر 
في ١٩٨١/١١/١ حيث كان مطلوبا ألجهزة األمن 
المصري���ة،وأدى التصاق الش���يخ المجاهد نافذ 
عزام برفيق دربه الش���قاقي إل���ى التفرغ الكامل 
للعمل الحركي والتنظيمي والتعرض للماحقة 
واالعتقال من أجهزة األمن اإلسرائيلية.اعتقلت 
أيضا وال���دة الش���هيد مصباح الص���وري الذي 
استشهد قبل معركة الشجاعية بأيام، ومورست 
الضغوطات الش���ديدة على أس���رته.كما اعتقل 
عدد من أبن���اء الجهاد اإلس���امي خصوصا من 

أبن���اء عائلة عابد في حي الش���جاعية وكانوا من 
أوائل الذين انح���ازوا لخيار الجهاد اإلس���امي 
وقدموا كل ما يستطيعون من مساعدة لفرسان 
معركة الشجاعية الذين كسروا جدران السجون 
وانطلق���وا لمواجهة صعبة م���ع جنود االحتال 
وكانوا بحاجة لمن يوفر لهم ماجئ وغطاء أمنيًا 
ليستطيعوا مواصلة جهادهم ومعاركهم ضد 
االحتال،والذين اعتقلوا هم الشيخ إبراهيم عابد 
وخزاع عابد ونضال عابد وخليل عابد وياسر عابد 

ونصر عابد .
كانت معركة الشجاعية مثار اهتمام جماهيري 
فلسطيني وعربي وإسامي، وكان لها ما بعدها 
من األحداث المهمة حتى حاول المستوى العربي 
والفلسطيني الرسمي استثمار هذا الحدث الذي 
أفضى إلى االنتفاضة المباركة سياسيا من خال 
تبني مش���روع س���لمي ظنا منهم أنه يمكن أن 
ينهي الصراع مع االحتال ويفضي إلى دولتين، 
وه���ذا ما حذر من���ه الدكتور فتحي الش���قاقي 
يومها، وكتب دراسة بعنوان:االنتفاضة يفجرها 

اإلساميون ويستثمرها العلمانيون.
اس���تمرت حرك���ة الجه���اد اإلس���امي تصعد 
نش���اطاتها المختلفة ضد االحتال سياس���يا 
وعس���كريا واتخذت من الس���ادس م���ن أكتوبر 
يوما تاريخيا في مسيرة جهادها واعتبرته يوم 
إضراب ش���امل.تقدمت حركة الجهاد اإلسامي 
بقادة وأعضاء رائعين يمتلكون الفكرة والمنهج 
والمشروع الذي أرس���ى أركانه وقواعده الدكتور 
المفكر فتحي الشقاقي وأخوانه بشكل سريع ومذهل 
جعل كل أجه���زة وأركان دولة االحت���ال في ذهول 
وحيرة من أمرهم ،واعتب���رت دولة الكيان أن الدكتور 
فتحي الشقاقي هو اخطر ش���خصية على أمنها في 
تاريخ الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. وشاءت األقدار 
أن ترتقي روح  مؤسس الحركة الشقاقي في السادس 
والعشرين من أكتوبر عام ١٩٩٥ زكية طاهرة راضية 
ومرضي���ة. ثماني س���نوات بعد معركة الش���جاعية 
قضاها الش���قاقي في كفاح وجه���اد ومقارعة قوية 

للعدو وقيادة فذة لحركة الجهاد اإلسامي.

أكتوبر - تشرين األول -  والجهاد اإلسالمي.. 
انتصــار وصعــود نحــو المجــد

رأي
ظن االحتال الصهيوني انه بمجرد السماح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة ستتراجع مسيرات العودة وتختفي 
تدريجيا, وظن ان الفلسطينيين يخوضون معركتهم ألجل تحسين ظروفهم المعيشية على حساب الثوابت 
الفلس����طينية وحقوق الش����عب الفلس����طيني, وألن االحتال موصوم بالغباء, وال يعرف طبيعة هذا الشعب 
الفلس����طيني العظيم فقد خرج بقرار فوري بوقف إدخال الس����والر القطري إلى قطاع غزة, وكأننا سننكسر من 
هذا القرار ونرضخ له ونتراجع عن خطواتنا, ونرفع الرايات البيضاء, وكأن دماء الش����هداء السبعة التي ارتقت 
إلى العا في جمعة انتفاضة القدس ثارت وانتفضت ألجل الس����والر القطري والمس����اعدات المالية واألوضاع 
اإلنس����انية, إنها دماء س����الت من اجل فلس����طين, ومن اجل القدس واألقصى, ومن اجل الخان األحمر ووقف 
االستيطان ومن اجل القوانين العنصرية ومن اجل الشهيدة عائشة الرابي التي قتلتها قطعان المستوطنين 
الهمجيين وهى داخل سيارتها برفقة زوجها, فمعركتنا ليست من اجل السوالر وال الدوالر, معركتنا من اجل 

فلسطين كل فلسطين. 
مخطئ من يظن ان المس����يرات س����تتوقف بعد كل هذا العنف الصهيوني, فزيادة أعداد الش����هداء تزيدنا 
إصرارا على المضي على طريقهم, ألن هذا عهدنا معهم, والحلول المنقوصة والخطوات الجزئية التي يحاول 
االحتال تسويقها على شعبنا الفلسطيني لن تفلح في إقناع أي طفل فلسطيني بوقف المسيرات, الفصائل 
الفلس����طينية المقاومة حددت شروطها وأهدافها من هذه المس����يرات, وان كان االحتال نسيها فعلية ان 
يراج����ع مطالب فصائل المقاومة مجددا, ألنها لن تتنازل عن مطالبها بأي حال من األحوال, الش����هداء الذين 
وصلت أعدادهم لنحو 20٥ ش����هيد خال مس����يرات العودة, منهم الشهداء السبعة الجمعة الماضية, ودماء 
عائش����ة الرابي ودماء األسير وسام شالدة الذي استشهد داخل سجون االحتال لن تذهب هدرا, ولن تضيع 
س����دى, وستأتي اللحظة التي س����يدفع فيها االحتال ثمن جرائمه, فا يمكن ان تبقى مقاومتنا صامته على 
هذه الجرائم, لكنها تتحين الفرصة المناس����بة للرد عليها, وكلنا ثقة في ان المقاومة س����ترد في الوقت الذي 

تشاء وبالكيفية التي تراها مناسبة. 
الجيش الصهيوني وحسب تقديراته الخاطئة نقلتها القناة ١4 العبرية توقع ان تتراجع مسيرات العودة وال 
تكون بنفس القوة خال المسيرات السابقة, لكنه فوجئ بالتصعيد مما اغضب الحكومة الصهيونية وهدد ما 
يسمى بوزير اإلسكان الصهيوني وعضو المجلس السياسي واألمني المصغر »الكابينت« يؤآف غاالنت، »بخلع 
القفازات«، وتدفيع حماس ثمنا باهظا، إذا اس����تمرت المواجهات على حدود قطاع غزة وخرج عن أدبه ووصف 
حركة حماس »بالكلب الصغير الذي يعوي ويصرخ«، قائا إن ميزان القوى بين إسرائيل وحماس هو ألف إلى 
واحد, وهو يعتقد ان ميزان القوة العس����كرية اللوجس����تية هو وحده القادر على حسم المعارك, ان ما شاهدة 
جنود االحتال الجمعة الماضية يفوق الوصف, وقد وصفت الصحافة العربية ما يجري »بالجنون«, فالش����باب 
الفلس����طيني اقتحم الحدود ورجم جنود االحتال بالحجارة من مسافة صفر, ورفعوا اإلعام الفلسطينية فوق 
القبب العس����كرية الصهيونية, إنها إرادة الفلس����طيني يا غاالنت التي ال يمكن ان تهزم أو تنكسر ولكنكم 
قوم تجهلون, وما بأيديكم من س����اح لن يحقق لكم النصر ألن نفسيتكم مهزومة وجبهتكم الداخلية رخوة 
وجيشكم جبان, نحن نقاتل ألجل حقنا في أرضنا المغتصبة, وانتم تقاتلون لسرقة ما ال حق لكم فيه فشتان 

بينا وبينكم. 
الي����وم ونتيجة النضاالت والتضحيات التي يقدمها أبناء ش����عبنا الفلس����طيني تتدخل الوس����اطات العربية 
واألجنبي����ة من اجل الحديث عن تهدئ����ة مع االحتال, دون التوقيع على أي اتفاق, لكنها تهدئة في الميدان 
مقابل فتح المعابر وضخ الوقود وتوسيع مساحة الصيد وإدخال أموال المساعدات وغير ذلك, وفصائل المقاومة 
قالت بوضوح ان هذا لن يكون ثمنًا لوقف مسيرات العودة, فالمسيرات مستمرة حتى يلتزم االحتال باتفاقية 
20١4م ويرفع كل أشكال الحصار عن قطاع غزة دفعة واحدة وليس جزئيا, من اجل ذلك انتفض شعبنا ومن 

اجل ذلك قدم عظيم التضحيات, وستبقى مسيرات العودة قائمة ومستمرة حتى تتحقق كل األهداف.     

ما من ثمن 
 ممتاز مرتجى

منذ انبثق في بعض أنحاء العالم العربي، ما سّمي بالربيع العربي، متمثًا في ثوراٍت شعبية على أوضاٍع 
حاكمية اتصفت بالظلم أو الدكتاتورية � ولم توصف باالنحراف عن جادة الدين ونبذ الحكم بما أنزل الله 
العلّي البارئ العظيم؛ وكان ذلك أولى .. وقد مّر عليه ما يناهز الس���بعة من األعوام �� فعام أس���فر الربيع 
وبم���اذا أزهر؟ وأّي حاٍل وصل إليها العرب بعد، من محموٍد أو منَكر؟ إّن الواقع ليتكلم مفتوح الكتاب، غنيًا 
عن الكثير من الشرح واإلسهاب.. وإن كان ال بّد من اإلشارة إلى الموت والدمار وتشريد األهالي من الديار 
وتجزيء الوطن في سورية، ثم الحرب التي ال تهدأ بين األطراف في ليبيا، ومثلها في اليمن وما جّرت من 
أمراض وانهيار اقتصاد.. وال تس���ْل عن أوضاع العراق واإلمارات والبحرين، وما جّد في باد الحرمين.. ترى 
هل يرضى رس���ولنا � صلى الله عليه وسلم � وخلفاؤه الراشدون، والفاتحون األمجاد من بعدهم، أن تصير 
الجزيرة محميًة بأعداء المس���لمين واإلسام، بما ُيدفع لهم من مال، وقد كانوا يدفعونه للمسلمين جزيًة 
صاغري���ن! أيُّ ضعٍف وصلنا إليه أم أّيُة حال؟ وِل���م يكون هذا المآل وإالم؟ لقد تصبرنا حتى الت مصطبٍر، 
فمتى نقحم حتى الت مقتحم.. بصياغة الشاعر أبي الطّيب؛ ومن يعْد لقصيدته يعرف القصد والمطلب!

 ويحك أيها الملك! أترتكز على بشٍر طاغيٍة مستكبر، وتنسى الله األكبر! تالله لقد أسأت الخيار وأخطأت المسار، 
فتحولت عن السور المنيع الحافظ إلى مائل الجدار الواقع بك المضّيع الغادر؛ فا منجى بعُد وال فرار! أم أنك لم 
تأخذ العبرة من مصائر من سبقوك من مخدوعي الملوك.. حيث في السابق كان الوعد ألحدهم أن ينصبوه ملكًا 
عل���ى العرب، فلما بلغوا مرادهم من وقوفه معهم إلى أن حققوا نصرهم، نكثوا بوعدهم وخانوا عهدهم وذلك 
طبعه���م! واليوم وقد صرت الملك أو الموعود بذلك، راح���وا يخوفونك ضياع الُملك أو عدم تحقيقه، إال أن تدفع 
لهم فيقوموا بحمايته أو تعميده! وصدقتهم ناس���يًا قول الله تعالى:« قل اللهّم مالَك الُملك تؤتي الملَك من 
 شيٍء قدير«)آل عمران 26( 

ِّ
 من تشاء بيدك الخير إنك على كل

ُّ
تشاء وتنزع الملَك ممن تشاء وتعّز من تشاء وتذل

وعوٌد على بدء.. أيها المآل من بعد الملك.. أيها العرب المس����لمون من قبل المس����لمين الاعرب! ال بّد من 
التغيير قبل أن يكون الخس����اُر والتدمير! وكما بدأ التغيير من بلد الله الحرام في أّول انطاق اإلس����ام � 
وحيث في الخبر: يعود اإلسام غريبًا كما بدأ �� فا بّد أن يعود التغيير به بدءًا من حيث بدأ.. كانت الغرب 
في بدء انطاقه على يد الرس����ول األكرم تعبد األصنام الحجرية، وها هم اليوم يعودون لعبادة األصنام 
ولكن البشرية! فا بّد من التغيير.. ال بد من انبعاث الدعوة والتجديد لدين الله والجهاد في سبيل الله مرًة 
أخرى؛ ليعود للمسلمين حضارتهم ومجدهم به ونهضتهم.. ال بّد من اليقظة والتجديد، البّد من العمل.. 

البّد من التغيير.. وإال.. وإن لم.. فإّن القادم هو األسوأ واآللم!

هل العرب في أسوأ أحوالهم.. 
أم القــادم أســوأ ؟

رفيق أحمد علي

مع ص���دور هذه المقالة, م���ن المفترض أن يك���ون رئيس حكومة االحتال الفاش���ي 
الصهيون���ي المتغ���ّول بنيامين نتنياهو قد وّق���ع على أمر, يقضي بتأجيل كش���ف 
مس���تندات في غاية السرية, عن فترة النكبة في عام ١٩4٨, وما قبلها وبعدها بقليل, 
لمدة 20 س���نة أخرى. إذ كان من المفترض كشف هذه المستندات بعد مرور ٥0 عاما, 
ثم أجري تمديد ل� 20 سنة, بمعنى كان من المفترض كشفها في العام الجاري. إال أن 
نتنياه���و وبناء على توصية أجهزته األمنية يريد تمديد الس���رية حتى العام 20٣٨ . 
وحس���ب ما ورد في سائل اإلعام الصهيونية, فإن الحديث يجري عن وثائق في عهدة 
دوائ���ر المخابرات المختلفة. وحس���ب االدعاءات الصهيونية أيض���ا, فإن بعض هذه 
الوثائق تم تسلمها من دول في العالم, كان شرطها أن تبقى قيد السرية. في حين أن 
كشف وثائق جديدة, من الممكن أن يكشف عن مصادر معلومات, تقتضي المصلحة 
الصهيوني���ة بقاءها في هذه المرحلة قيد الس���رية. بمعنى تأجيل 40 عاما عن الموعد 
األول المقرر. وكما يبدو أن ما نعرفه حتى اآلن, عن إرهاب العصابات الصهيونية السوبر 
نازية في تلك السنين, ليس كاما, ولدى دولة الكيان الزائلة حتما والعابرة في التاريخ 

كذكرى قميئة ولعنة إنسانية, ما هو أخطر مما نعرفه حتى اآلن.
 وقالت صحيفة “هآرتس”, إن من أبرز الوثائق التي لن يتم الكش���ف عنها,هي مجزرة 
دير ياسين, التي ارتكبت على يد العصابة الصهيونية اإلرهابية “اإليتسيل” بزعامة 
اإلرهاب���ي البائد مناحيم بيجي���ن, الذي ترأس حكومة كيانه في العام ١٩٧٧, ولس���ت 
سنوات. وكما يبدو فإن التفاصيل التي ُكتب عنها الكثير, ليست كاملة, وهناك ما هو 
أخطر.ارُتكبت مجزرة دير ياسين في منتصف شهر نيسان/ابريل عام ١٩4٨.وهي واحدة 
من أشد المجازر سفكا للدماء على أيدي السوبر نازيين الصهاينة, إذ تم إعدام المئات 
من الرجال والنساء واألطفال, بهدف بث الرعب في الفلسطينيين , وتشريد العديد من 

أهالي القرى في منطقة القدس.
وعلى سبيل المثال, قبل 20 عاما, كشف المؤرخ اإلسرائيلي تيدي كاتس, عن أن مجزرة 
قرية الطنطورة) جنوب حيفا( حصدت أرواح 2٣0 فلس���طينيا من مختلف األجيال, وأن 
من ارتكب المجزرة كان “الجيش اإلس���رائيلي”, ألنها ارتكبت يوم 2٣ أيار/مايو ١٩4٨, 
أي بع���د ٩ أيام من إقامة دولة الكيان اإلرهابي وتش���كيل “الجيش” الذي رضع القتل 
واإلرهاب وارتكاب المجازر.لقد اضطر كاتس تحت ضغوط محكمة القذف والتش���هير, 
إلى سحب رس���الة الماجس���تير, التي كانت المجزرة موضوعها. بمعنى أن الصهاينة, 
لم يمارس���وا اإلرهاب فقط, بل إنهم ما زالوا يمارس���ون إرهاب الدولة ويتبنونه أيضا, 

على ش���اكلة ونمط عصابات المافيا, ذلك, في السعي إلى إخفاء معالم الجريمة, ونفي 
التهمة عنهم. فهم يعتبرون أن ٨٥0 ألف فلس���طيني غادروا الوطن بمحض إرادتهم, 
ولم يطردهم أحد. وينفون المجازر الواحدة تلو األخرى, بما فيها مجزرة دير ياسين, التي 
هي واحدة من عشرات المجازر التي ارتبكتها الدولة الفاشية المسماة في عرف أميركا 

والدول الغربية بالدولة “الديموقراطية”.
ذات العقلي����ة تقف وراء مس����عى الصهيوني����ة وداعميها في العالم, لش����طب تعريف 
الاجئين, عن مايين الشعب الفلسطيني في الوطن وفي العالم, من خال المحاولة إلنهاء 
دور وكال����ة غوث الاجئين “األونروا” لتصفية حق العودة المش����مول بقرار واضح وضوح 
الش����مس من األمم المتحدة, هذا الحق الذي ال يس����قط بالتقادم بالطبع. باإلمكان القول 
أيضا, إن قانون “القومية” الصهيونية االقتاعي العنصري الفاشي, الذي أقره الكنيست 
في ش����هر تموز/يوليو الماضي, يندرج في ذات المسعى, حينما نّص في بنده األول,على 
تسمية فلسطين التاريخية, بأنها “أرض إسرائيل” المزعومة,كما أنها “الوطن التاريخي 
لليهود” في العالم وغيرها من األضاليل والخرافات واألساطير الصهيونية, التي اخترعها 
الحاخامات للتأسيس الغتصاب فلسطين فيما بعد. الصهاينة يعتمدون شعار”اكذب, 

ثم اكذب, ثم اكذب حتى تصدق نفسك, ويصدقك اآلخرون”.
لق���د راه���ن الصهاينة, وكما ج���اء على ألس���نة زعمائه���م ,، على تاش���ي القضية 
الفلسطينية, “الكبار سيموتون والصغار سينسون” والتمني “بأن يبتلع البحر غزة”!. 
إال أن الواقع أذهلهم, وهم يرون أجيال الش���عب الفلسطيني, الواحد تلو اآلخر يحملون 
الرواية ويحفظونه���ا. فاألطفال في مواطن اللجوء يعرفون بالضب���ط من أين جاء اآلباء 
واألجداد. وفي داخل الوطن, تحرص األجيال الشابة على معرفة األسماء الحقيقية لكل 
مكان في أرجاء الوطن الفلس���طيني الخالد خلود الدهر والتاريخ, فهذا نوع من الذاكرة 
المتوارثة, كجزء من التمسك باالنتماء والهوية الوطنية الفلسطينية والقومية العربية 
الكنعانية اليبوسية األصيلة. قد يستمر الصهاينة في إخفاء ما هو أخطر, وقد ال يعرف 
جيلنا وال الجيل التالي, ماذا يخفون عنا. ولكن يكفي ما لدينا من معرفة, حتى نستوعب 
حجم جرائم العصر, وأن الصهيونية بالتأكيد حركة اس���تعمارية اقتاعية عنصرية, ال 
يمك���ن لها إال أن تكون عابرة, كما هو مصي���ر كل الحركات المثيلة, التي عرفها العالم 
على مدى التاريخ. نتنياهو بإخفائه لوثائق جرائم اإلبادة الجماعية لشعبنا, لن يغطي 
الش���مس بغربال, فشعبنا الفلسطيني لن ينس���ى ولن يغفر وسيحاسب جاديه ومن 

يحاولون إبادته.

نتنياهو يخفي وثائق جرائم النكبة
د. فايز رشيد
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االستقالل/ وكاالت
أعلنت الحكومة الكندّية، أّنها س���تقدم مساعدة مالّية طارئة لوكالة 
األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( التي 
تعاني م���ن أزمة مالية حاّدة، بس���بب توّقف الوالي���ات المتحدة عن 

تمويلها.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها فجر أمس: إّن أوتاوا ستقّدم ألونروا 

50 مليون دوالر كندي )33 مليون يورو( على مدى عامين.
وأوضحت أّن القس���م األكبر من هذه المساعدة سيخّصص »لتلبية االحتياجات 
األساس���ية في مج���االت التعلي���م والصحة والمعيش���ة لماليي���ن الالجئين 
الفلسطينيين وال سّيما النساء واألطفال، فيما سيخصص القسم األخر لتوفير 
»مس���اعدات طارئة حيوية ألكثر من 460 ألف الجئ فلس���طيني في س���ورية 

ولبنان«.
من جهة ثانية، أعلنت كندا أّنها ستقّدم مساعدة بقيمة 12,5 مليون دوالر إلى 
»رايت تو بالي إنترناشونال«، المنظمة غير الحكومية التي ستعمل بالتعاون مع 
أونروا على إنشاء »قاعات تدريس آمنة وشاملة، باإلضافة إلى تدريب المعّلمين 

على دمج منهجيات تتمحور حول اللعب وترّكز على الطفل«.
وأوضح���ت أوتاوا أّن تمويلها يهدف أيًضا إلى »دعم الجهود المس���تمّرة التي 
تبذلها أونروا لتعزيز حيادية أنش���طتها وموظفيها، ومعظمهم من الالجئين 

الفلسطينيين«.

بقيمة 33  مليون يورو.. 
كندا تقدم مساعدة 
مالية طارئة لـ »أونروا«

قلقيلية/ االستقالل:
منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس السبت 
مجموعة م���ن مزارعي بلدة كف���ر ثلث جنوب 
شرق مدينة قلقيلية ش���مال الضفة الغربية 
المحتل���ة من الوصول إلى أراضيهم المحاذية 

لمستوطنة "ألفي منشى"، المقامة على أراضي 
محتلة.

وقال رئي���س البلدية زكي عمر ف���ي بيان إن 
قوات االحتالل حرم���ت أكثر من 50 عائلة من 
البلدة من قطف ثم���ار زيتونهم في األراضي 

المحاذية للمستوطنة، بعد أن أغلقت البوابات 
الزراعية المؤدية إلى أراضيهم.

وكف���ر ثلث تملك م���ا يزيد ع���ن 3000 دونم 
مزروع���ة بالزيت���ون، واللوزي���ات ف���ي محيط 

المستوطنة المذكورة.

االحتالل يمنع مزارعي كفر ثلث من قطف ثمار زيتونهم

االستقالل/ وكاالت:
أظهرت بيانات صيني���ة جمركية، أن واردات 
الصين اليومية من النفط الخام في س���بتمبر 
الماض���ي بلغت أعلى مس���توياتها منذ مايو 
الماضي، في الوقت الذي تتطلع فيه شركات 
التكرير المستقلة إلى تعزيز مخزوناتها قبيل 

الشتاء.
وبلغت الش���حنات الداخلة إلى البالد الشهر 
الماضي 37.12 مليون طن أو ما يعادل 9.05 
ماليين برميل يوميا ارتفاعا من 9.04 ماليين 
برميل يوميا في أغس���طس، وبما يمثل زيادة 

للشهر الثالث على التوالي وفقا ألرقام اإلدارة 
العامة للجمارك. وأوضح���ت بيانات الجمارك 
أم���س أن إجمال���ي واردات الخ���ام على مدى 
األش���هر التس���عة األولى من العام قفز ستة 
بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من2017 إلى 

336 مليون طن، أو 8.98 مليون برميل يوميا.
وق���ال متعامل ف���ي الخام مع ش���ركة تكرير 
مس���تقلة قب���ل نش���ر البيان���ات “معدالت 
استهالك الخام ترتفع منذ سبتمبر. مع ثبات 
الطلب على الوقود، كنا نش���تري النفط الخام، 
مما دفع عالوات بعض درجات الخام لالرتفاع".

ونقلت رويترز عن س���نجيك تي المستش���ار 
لدى "إس.آي.اي���ه إنرجي"، والمقيم في بكين 
"نمو واردات الخام تباطأ في س���بتمبر )جزئيا( 
بسبب نمو إيجابي على األرجح في إنتاج النفط 
المحلي". وبلغت العقود اآلجلة لخام القياس 
العالمي مزيج برنت نحو 80.60 دوالر للبرميل 
اليوم، مرتفعة بأكثر من 20 بالمائة منذ بداية 

العام.
ورفع���ت الصين حص���ص اس���تيراد النفط 
للش���ركات غير الحكومية لع���ام 2019، و من 

المحتمل أن يدعم واردات الخام.

االستقالل/ وكاالت:
ذك����ر موق����ع The Banker أنه ت����م إدراج 5 مصارف 
اردنية على قائم����ة أول 100 مصرف عربي من حيث 

حجم األصول.
وأش����ار الموقع الى ان المصارف األردنية الخمسة بلغ 
اجمال����ي أصوله����ا 73 مليار دوالر، بنم����و في األصول 
بل����غ 2.5 بالمئة، فيما بلغت المس����اهمة من األصول 

اإلجمالية 2.6 بالمائة.
وأوض����ح ان العائد على االصول في البنوك الخمس����ة 
بلغ 1.8 بالمائة، فيم����ا تراجع النمو في األرباح ما قبل 
الضريبة الع����ام الماضي 0.65 بالمئة، وس����ط تراجع 

النمو في راس المال األساسي 2.8 بالمائة.
وأش����ار الموقع الى ان العائد على راس المال بالنسبة 
للبن����وك الخمس����ة بل����غ 16.7 بالمئة بنهاي����ة العام 

الماضي.
وبي����ن موق����ع The Banker ان مرتب����ة األردن جاءت 

بالمرتبة التاس����عة عربيا من حيث النمو في األصول، 
بع����د كل من: المغرب، قطر، الكوي����ت، لبنان، تونس، 

البحرين، االمارات، ُعمان.
وجاءت بالنسبة للعائد على األصول بالمرتبة الرابعة 

عربيا، بعد: تونس ومصر والسعودية.
ام����ا نمو في األرباح ما قبل الضريبة، فقد جاء الترتيب 
كأدنى نس����بة انخفاض للع����ام الماضي، حيث تقدم 

األردن على البحرين ولبنان والجزائر ومصر.
وق����ال موق����ع The Banker، ان المص����ارف العربية 
تمي����زت بموجة االندم����اج المصرف����ي باإلضافة الى 
المنافس����ة لتحقيق الربحية الس����يما بين المصارف 
في منطقة الش����رق األوس����ط وش����مال افريقيا وبين 

المصارف الخليجية.
ويش����ار الى أن دولة االمارات سجلت 21 مصرفا على 
قائمة اول 100 مص����رف عربي، لتتصدر بذلك الدول 

العربية بحجم أصول وصل الى 687 مليار دوالر.

االستقالل/ وكاالت:
خ���الل الجمعية العامة لألمم المتحدة، كان يناقش رئيس 
كوريا الجنوبية، مون جاي إن، خطوات كوريا الشمالية لبناء 

عالقات دولية واالنفتاح على العالم الخارجي.
وقال "جاي إن" إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قال 
إنه "مس���تعد لالنضمام إلى صندوق النقد الدولي والبنك 
الدول���ي وغيرهما من المنظمات الدولية األخرى"، حس���بما 

ذكرت وكالة رويترز.
وتلقي تلك الطموحات، وإن كانت غامضة حتى اآلن، الضوء 
عل���ى التحديات التي س���تواجهها كوريا الش���مالية في 

محاولتها السعي ألن تكون جزءا من االقتصاد العالمي.
وانفصلت كوريا الش���مالية عن غالبية بل���دان العالم منذ 
عقود بس���بب برنامجها النووي وانتهاكات حقوق اإلنسان 
المزعومة، ويقول الخبراء إن عملية انضمام كوريا الشمالية 

إلى المؤسسات الدولية الكبرى ستأخذ وقتا طويال.
لماذا قد ترغ���ب الدولة االش���تراكية "المنعزلة" االنضمام 

إلى تلك المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها الواليات 
المتحدة؟

س���تمنح العضوية كوريا الش���مالية إمكانية الوصول إلى 
مخزون كبير من الخبرات والمساعدات الفنية واألموال، كما 
أنها س���تكون بمثابة خطوة كبيرة نح���و اندماج كوريا في 

االقتصاد العالمي.
ويهدف صندوق النقد الدولي إلى ضمان االسقرار المالي 
والنقدي، بينما يس���عى البنك الدولي إل���ى دعم التنمية 

االقتصادية ومحاربة الفقر.
وعلى الرغم من أنهما يرك���زان على قضايا مختلفة، فهما 

يشتركان في تعزيز رفاهة االقتصاد في العالم.
فبالنسبة للمجتمع الدولي، يمثل ضم كوريا الشمالية إلى 
صفوفه إمكانية استرضاء واحدة من أكثر الدول خطورة في 
العالم، كما أن ذلك سيعطي المجمتع الدولي بعض التأثير 
على هذا البلد المعزول منذ فترة طويلة لكنه يمتلك موقعا 

استراتيجيا في العالم.

متى تنضم كوريا الشمالية
 إلى صندوق النقد الدولي؟

5 مصارف أردنية على

 قائمة أول 100 بنك عربي

االستقالل/ وكاالت:
ي���زور وفد تج���اري إيطالي مكون من 24 ش���ركة 
صغي���رة ومتوس���طة الحج���م وممثلو ع���دد من 
االتحادات والغرف التجارية اإليطالية مصر، خالل 
الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر)تشرين األول( الجاري، 
ضمن بعثة تجارية متعددة المجاالت يشارك في 
تنظيمها المعهد اإليطالي المتوس���طي آلس���يا 

وأفريقيا.
وقال س���فير مصر في روما هش���ام بدر إن جدول 

أعمال الزيارة يش���مل ن���دوة اقتصادية تنظمها 
الهيئة العامة لالس���تثمار الس���تعراض الفرص 
االس���تثمارية المتاحة في مصر، وع���رض المزايا 
التي يوفرها قانون االستثمار الجديد، كما سيقوم 
اتح���اد الصناعات المصري بتنظي���م ندوة ثانية 
تشمل سلسلة من اللقاءات التعريفية بين ممثلي 
الش���ركات والهيئات اإليطالية وممثلي الشركات 
المصرية المناظرة لها، كما سيجتمع أعضاء الوفد 
اإليطال���ي بعدد م���ن كبار المس���ؤولين بمختلف 

الوزارات المصرية المعنية.
 وأوضح  بدر أن الشركات اإليطالية المشاركة في 
البعث���ة تتخصص في مجاالت التش���ييد والبناء، 
اللوجستية،  والخدمات  الهندس���ية،  والصناعات 
وإدارة الموارد المائية، والثروة الحيوانية، والمعمار، 

واالستشارات الهندسية.
وعادت العالق���ات بين مصر وإيطاليا خالل الفترة 
األخيرة بعد حالة من الفتور بسبب قضية الطالب 

اإليطالي جوليو ريجيني.

واردات الصين النفطية في أعلى مستوياتها منذ مايو 

بعثة إيطالية »ضخمة« تزور مصر لبحث زيادة االستثمارات

االستقالل/ وكاالت:
يواجه ولي العهد الس���عودي محمد بن س���لمان تداعيات قوية من الش���ركات واإلعالم 
بس���بب اختفاء الصحافي السعودي جمال خاش���قجي، بعد أن كانت تدعم في السابق 

مساعيه لالصالح، كما قاطعت أسماء كبيرة مؤتمرا كبيرا هذا الشهر.
وكان من المقرر عرض هذا الدعم الدولي في الفترة من 23 حتى 25 تشرين األول/أكتوبر 
في “مبادرة االستثمار المستقبلي في الرياض”، وهو مؤتمر كبير من المقرر أن يشارك 
فيه قادة األعمال األجانب، وصف بأنه “دافوس في الصحراء” تيمنا بمنتدى االقتصاد 

العالمي الذي يقام في منتجع دافوس السويسري.
إال أن اختفاء خاش���قجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين 

األول/أكتوبر، ازعج بشكل كبير حتى أقوى مؤيدي خطط األمير محمد بن سلمان.
وقال مس���ؤولون أتراك انهم يعتقدون أن خاشقجي، الذي يكتب مقاالت في صحيفة 
واشنطن بوست وينتقد ولي العهد السعودي، قتل داخل القنصلية. ونفت السعودية 

ذلك بشدة، إال أنها لم تقدم أي دليل على مصير الصحافي.
وأعلن رجل األعمال البريطاني المش���هور ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة فيرجين، 
أنه علق اتصاالت ترتبط بمش���اريع سياحية في منطقة البحر األحمر بالسعودية بسبب 

اختفاء خاشقجي.
وقال برانس���ون أنه كانت لديه “آمال عريضة” للس���عودية في ظل ولي العهد، إال أنه 
أضاف أنه إذا ثبتت صحة المزاعم بشأن اختفاء خاشقجي فإن ذلك “سيغير قدرة أي منا 
في الغرب على التعامل مع الحكومة السعودية”. وأضاف أن مجموعة فيرجين ستعلق 
المباحثات مع الس���عودية حول االستثمار المقترح في “فيرجين غاالكتيك” التي كان 

من المقرر أن تحمل أول ركاب إلى الفضاء خالل أسابيع.
كما شهد مؤتمر “مبادرة االستثمار المستقبلي” مجموعة الغاءات قام بها عدد من كبار 

الشخصيات قرروا أن من األفضل عدم ربط اسمائهم بالسعودية في الوقت الحالي.

السعودية تواجه تداعيات مصدرها 
قطاع األعمال بسبب اختفاء خاشقجي

22 222األحد    صفر         هـ   أكتوبر         م22 2 222

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ رائد محمد حلمي عفانة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900522285( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ شحادة صالح محمود االدهم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)956096077( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مهدي مراد حمدى عجور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)908972839( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فاتن مصطفى ا حمدالمحتسب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801800558( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد علي احمد عبد الهادي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)964315949( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة / امنه عوني ابراهيم صباح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405848995( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
دع���ا الرئيس العراق���ي برهم صالح 
أمس الس���بت إلى تشكيل حكومة 
عراقية تراعي التمثيل السياس���ي، 
مطالبا  المحاصص���ة،  ع���ن  وبعيدة 
رئيس ال���وزراء المكل���ف عادل عبد 
المهدي بتش���كيل حكومة عراقية 

خادمة لهذا البلد.
وق���ال صال���ح، ف���ي كلمة ل���ه أثناء 
لتأس���يس  ال�37  الذكرى  احتفالية 
إن  اإلس���المي،  األعل���ى  المجل���س 
"الشعب العراقي المعطاء قادر على 
مواجه���ة التحديات، ونري���د له أن 

يكون محورا مهما في المنطقة".
وأضاف :"أمامنا استحقاقات خطيرة 
منها عودة النازحين ومعاناة البصرة 
والخدم���ات والحكم الرش���يد وأداء 

أفضل للحكومة المقبلة".
وتاب���ع "نح���ن مقبلون عل���ى مرحلة 
وحكوم���ة جديدتي���ن ، وندعو إلى 

التعاون مع رئيس الحكومة المكلف 
عادل عبد المهدي لتشكيل حكومة 
فيها  تراعى  للمواطني���ن،  خادم���ة 
الخريطة السياس���ية غير مستندة 
إل���ى المحاصص���ة المقيت���ة ، وأن 
المواطني���ن يترقبون تش���كيلها ، 

وهن���اك تف���اؤل لما س���تؤول إليه 
المرحلة المقبلة ".

وأوض���ح أن العراقيي���ن يري���دون 
تغييرا ملموس���ا ف���ي نهج الحكم، 
تتطلب  وه���ي  الفس���اد،  ومحاربة 
الوحدة الحقيقية من أجل تحقيق 

االنتصار المنشود".
ودعا الرئي���س العراقي إلى "االلتزام 
بالدستور العراقي كضمانة الحترام 
التعددية والحريات وحماية حقوق 
الجميع، والتوج���ه لمعالجة االخطاء 

وعدم العودة إلى مخاطر اإلرهاب".
يتقبل  أن  للع���راق  وقال:"اليمك���ن 
عودة اإلرهاب مجددا ، ونريد لبالدنا 
أن تك���ون مح���ورا لمنظوم���ة أمنية 
وسياس���ية في المنطقة أساس���ها 
واالنتص���ار  والتضام���ن  التع���اون 
العراق واس���تقرار  لتحقيق مصالح 

المنطقة ".
وكان الرئي���س العراقي برهم صالح 
كلف عادل عبد المهدي في الثاني 
م���ن تش���رين أول/ أكتوب���ر الجاري 
بتش���كيل الحكوم���ة المقبلة، فيما 
مضى 12 يوما من المدة الدستورية 
المحددة لتشكيل الحكومة والبالغة 

30 يوما.

الرئيس العراقي يدعو إلى تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة

برهم �صالح

االستقالل/ وكاالت:
دعا برلماني بريطاني بارز، بالده إلى إعادة النظر في عالقاتها مع السعودية إذا ثبت تورط 

الرياض فيما يتردد عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
ونقل���ت صحيفة "غارديان" أمس الس���بت، ع���ن توم توغندهات رئيس لجنة الش���ؤون 
الخارجي���ة في مجلس العموم البريطاني قوله: إنه من المهم معرفة الحقائق حول تلك 

المسألة.
وأضاف: "إذا تبين أن حكومة السعودية أمرت بقتل خاشقجي، فيتعين أن يكون هناك 

تخفيض للعالقات الدبلوماسية، ومقاطعة للسعودية من جانب الوزراء البريطانيين".
وأوضح أنه يتعين على بريطانيا أن تعمل مع حلفائها للوقوف على حقائق تلك المسألة.

واختفت آثار الصحفي الس���عودي في الثاني من أكتوبر / تش���رين األول الجاري، عقب 
دخوله قنصلية بالده في إسطنبول التركية إلجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وقالت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز في تصريحات إعالمية، إنها رافقته حتى مبنى 
القنصلية بإسطنبول، وإنه دخل المبنى ولم يخرج منه. فيما نفى المسؤولون السعوديون 

ذلك، وقالوا إن الرجل زار القنصلية، لكنه غادرها بعد ذلك.

برلماني بريطاني بارز 
يدعو إلعادة النظر في 
العالقات مع السعودية

االستقالل/ وكاالت:
طال���ب رئيس المؤسس���ة الوطنية للنفط في ليبيا مصطف���ى صنع الله حكومة 
اإلم���ارات العربية المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة تجاه الش���ركات المس���جلة، أو 
األشخاص المقيمين في اإلمارات ممن وصفهم بالمتورطين في محاوالت سرقة 

النفط الليبي.
جاءت ه���ذه المطالبة خالل لقاء بي���ن صنع الله ووزير الدولة اإلماراتي س���لطان 
أحمد الجابر، الذي يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي لشركة "بترول أبو ظبي 
الوطنية"، المعروفة اختص���ارا ب�"أدنوك"، على هامش مؤتمر دولي للنفط والمال 

في لندن.
وأض���اف صنع الله أن هذه المحاوالت تتم من خ���الل إبرام عقود غير قانونية مع 
مؤسسة النفط الموازية غير المعترف بها دوليا الموجودة في الشرق الليبي أو مع 
جهات غير مصرح لها، للتعاقد على النفط الخام بطريقة غير شرعية تتعارض مع 

قرارات مجلس األمن الدولي.
وذكرت مؤسسة النفط -في بيان- أن الطرفين بحثا سبل التعاون المشترك والنهَج 
الذي يتبعه المجتمع الدولي إزاء ليبيا، بما في ذلك المحافظة على المؤسس���ات 

الليبية الشرعية كالمؤسسة الوطنية للنفط، وفقا لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف بيان المؤسسة أن المحادثات تطرقت أيضا إلى الظروف األمنية الصعبة 
التي تمر بها ليبيا، والخطر المحدق باالستقرار الوطني، وإمدادات السوق العالمية 

من النفط.

االستقالل/ وكاالت: 
توع����د الرئي����س األمريكي دونال����د ترامب 
الرياض ب� »عقاب ش����ديد«، إذا ثبت تورطها 
في اختف����اء الصحف����ي الس����عودي جمال 

خاشقجي.
جاء ذلك في مقابلة مع برنامج »ستون دقيقة« 
على شبكة »س����ي بي إس نيوز« األمريكية، 

نشرت مقتطفات منها امس السبت.
وقال ترامب: »ربما يكون الس����عوديون وراء 
اختفاء خاشقجي )..( وإذا ثبت ذلك فستلحق 

بهم الواليات المتحدة عقابا شديدا«.
وأضاف أن األمر يعد »خطيرا بش����كل خاص، 

ألن هذا الرجل صحفي«.

ومن المق����رر أن تب����ث الش����بكة األمريكية 
المقابلة كاملة اليوم األحد.

واختفت آثار الصحفي السعودي في الثاني 
م����ن أكتوبر / تش����رين األول الج����اري، عقب 
دخوله قنصلية بالده في إسطنبول التركية 

إلجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
وقالت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز في 
تصريحات إعالمية، إنها رافقته حتى مبنى 
القنصلية بإسطنبول، وإنه دخل المبنى ولم 

يخرج منه.
فيما نفى المس����ؤولون الس����عوديون ذلك، 
وقال����وا إن الرجل زار القنصلية، لكنه غادرها 

بعد ذلك.

االستقالل/ وكاالت:
ألقت قوات الش���رطة المغربية، القبض على ستة أشخاص 
كانوا يشكلون ش���بكة متخصصة في تنظيم الهجرة غير 
الشرعية إلى إسبانيا، في مدينة الناظور الشمالية الشرقية، 

وفقًا لما ذكرته اإلدارة العامة لألمن الوطني، أمس السبت.
وأفاد المصدر في بيان بأن المعتقلين هم خمسة مغربيين 

وسنغالي.
وأج���رى العملية ق���وات م���ن الكتيبة الوطنية للش���رطة 
القضائية، وش���رطة الناظور، بعد تلقي معلومات من هيئة 
االس���تخبارات الداخلية في الب���الد، اإلدارة العامة لمراقبة 

األراضي.
وكان المعتقلون يجلبون أش���خاصًا للهجرة غير الشرعية 
يحملونهم على مت���ن قوارب إلى خ���ارج المياه اإلقليمية 

ليتركوهم في زوارق.
وتاب���ع المص���در أن المعتقلين كانوا يبلغون الس���لطات 
اإلسبانية فيما بعد بوجود مهاجرين متعثرين لينقذوهم، 
مضيف���ًا أنه ج���اري التحف���ظ عليهم انتظارًا الس���تكمال 
التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة لتحديد إذا كانت 

هناك فروع محتملة للشبكة.
وأسفرت التحقيقات عن ضبط 19 شخصًا كانوا يتهيئون 
للهجرة غير الشرعية، بينهم سبع نساء، وجميعهم أفارقة.

وف���ي ه���ذه العملية، صادرت الس���لطات خمس���ة قوارب 
مطاطية، وس���ترات إنقاذ، و104 جوازات س���فر ألشخاص 
بمختلف الجنس���يات، وأجهزة إلكترونية، وثالث سيارات، 
وإيص���االت بتحويل أم���وال وأموال أخرى غي���ر محددة من 

الدراهم والعمالت.

المغرب: اعتقال 6 أشخاص
 بتهمة تنظيم هجرة غير شرعية

ترامب يتوعد السعودية إذا ثبت 
تورطها باختفاء خاشقجي

االستقالل/ وكاالت:
قالت حركة طالبان، أمس السبت، إن الحركة 
أجرت "مناقشات عامة" مع مبعوث أميركي، 

بخصوص الحرب في أفغانستان.
وقال مس���ؤولون ف���ي الحركة إنه���م أجروا 
"مناقش���ات عامة" م���ع مبعوث واش���نطن 
الخ���اص، زلماي خلي���ل زاد، المكلف بإيجاد 
نهاي���ة عب���ر التفاوض لحرب أفغانس���تان 

المستمرة والمدمرة.
وق���ال المس���ؤولون، الذي���ن تحدث���وا إلى 
"أسوشيتدبرس" بش���رط عدم الكشف عن 
أسمائهم بس���بب حساس���ية العملية، إن 
االجتماعات عقدت ي���وم الجمعة في دولة 
قطر بالشرق األوسط، حيث تحتفظ طالبان 

بمكتب سياسي.

ول���م تق���دم طالب���ان أي���ة تفاصي���ل عن 
المحادثات.

وقالت السفارة األميركية في كابل إن خليل 
زاد كان ف���ي العاصمة األفغانية، الس���بت، 
للقاء الرئيس أش���رف بعد الغني، والرئيس 

التنفيذي عبد الله عبد الله.
وكان خليل زاد قد وصل إلى كابل قادما من 
قطر، في ختام جولته الرس���مية األولى منذ 
تعيينه مبعوث���ا خاصا، كما زار باكس���تان 

واإلمارات والسعودية.
وقالت حركة طالبان، في نبأ الحق، إن قادتها 
س���يواصلون عقد االجتماعات مع المبعوث 

األميركي لمناقشة سبل إنهاء الحرب.
وأوضح المتحدث باس���م طالبان، ذبيح الله 
مجاهد، في بيان "تحدث الجانبان عن نهاية 

لالحتالل وحل س���لمي للقضية األفغانية... 
اتف���ق الجانبان على مواصل���ة اللقاءات في 

المستقبل".
يذك���ر في هذا الس���ياق أن حرك���ة طالبان 
كانت ق���د دع���ت، نهاي���ة ش���باط/فبراير 
الماضي، إلى محادثات مباش���رة مع الواليات 
المتح���دة للتوصل إلى "حل س���لمي" للنزاع 
في أفغانس���تان ف���ي تغير على م���ا يبدو 
لإلس���تراتيجية المتبع���ة بعد أش���هر من 

الهجمات المتصاعدة.
وقالت، ف���ي بيان، إنها "تدعو المس���ؤولين 
األميركيين إلى محادثات مباشرة مع المكتب 
السياس���ي لإلمارة اإلسالمية بخصوص حل 
سلمي للمس���تنقع األفغاني" في إشارة إلى 
التسمية التي تطلقها الحركة على نفسها.

»مناقشات عامة« مستمرة بين طالبان ومبعوث أميركي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد

أعلن أنا المواطن/ وهبي بشير حلمي ابو دالل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903178697( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد مس����عود جمعة الس����حباني عن فقد بطاقة 
هويتي الشخصية التي تحمل رقم )801736885( الشكات الصادرة 
على البنك الوطني االسالمي باسم/ انس حسين الدين ابو القمصان  
فعلى من يجدهم رجاء أن يسلمهم مشكورا إلى أقرب مركز شرطة  

طرابلس تطالب أبو ظبي 
بردع »سارقي« النفط الليبي
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ رائد محمد حلمي عفانة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900522285( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ شحادة صالح محمود االدهم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)956096077( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مهدي مراد حمدى عجور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)908972839( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فاتن مصطفى ا حمدالمحتسب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801800558( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد علي احمد عبد الهادي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)964315949( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة / امنه عوني ابراهيم صباح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)405848995( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
دع���ا الرئيس العراق���ي برهم صالح 
أمس الس���بت إلى تشكيل حكومة 
عراقية تراعي التمثيل السياس���ي، 
مطالبا  المحاصص���ة،  ع���ن  وبعيدة 
رئيس ال���وزراء المكل���ف عادل عبد 
المهدي بتش���كيل حكومة عراقية 

خادمة لهذا البلد.
وق���ال صال���ح، ف���ي كلمة ل���ه أثناء 
لتأس���يس  ال�37  الذكرى  احتفالية 
إن  اإلس���المي،  األعل���ى  المجل���س 
"الشعب العراقي المعطاء قادر على 
مواجه���ة التحديات، ونري���د له أن 

يكون محورا مهما في المنطقة".
وأضاف :"أمامنا استحقاقات خطيرة 
منها عودة النازحين ومعاناة البصرة 
والخدم���ات والحكم الرش���يد وأداء 

أفضل للحكومة المقبلة".
وتاب���ع "نح���ن مقبلون عل���ى مرحلة 
وحكوم���ة جديدتي���ن ، وندعو إلى 

التعاون مع رئيس الحكومة المكلف 
عادل عبد المهدي لتشكيل حكومة 
فيها  تراعى  للمواطني���ن،  خادم���ة 
الخريطة السياس���ية غير مستندة 
إل���ى المحاصص���ة المقيت���ة ، وأن 
المواطني���ن يترقبون تش���كيلها ، 

وهن���اك تف���اؤل لما س���تؤول إليه 
المرحلة المقبلة ".

وأوض���ح أن العراقيي���ن يري���دون 
تغييرا ملموس���ا ف���ي نهج الحكم، 
تتطلب  وه���ي  الفس���اد،  ومحاربة 
الوحدة الحقيقية من أجل تحقيق 

االنتصار المنشود".
ودعا الرئي���س العراقي إلى "االلتزام 
بالدستور العراقي كضمانة الحترام 
التعددية والحريات وحماية حقوق 
الجميع، والتوج���ه لمعالجة االخطاء 

وعدم العودة إلى مخاطر اإلرهاب".
يتقبل  أن  للع���راق  وقال:"اليمك���ن 
عودة اإلرهاب مجددا ، ونريد لبالدنا 
أن تك���ون مح���ورا لمنظوم���ة أمنية 
وسياس���ية في المنطقة أساس���ها 
واالنتص���ار  والتضام���ن  التع���اون 
العراق واس���تقرار  لتحقيق مصالح 

المنطقة ".
وكان الرئي���س العراقي برهم صالح 
كلف عادل عبد المهدي في الثاني 
م���ن تش���رين أول/ أكتوب���ر الجاري 
بتش���كيل الحكوم���ة المقبلة، فيما 
مضى 12 يوما من المدة الدستورية 
المحددة لتشكيل الحكومة والبالغة 

30 يوما.

الرئيس العراقي يدعو إلى تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة

برهم �صالح

االستقالل/ وكاالت:
دعا برلماني بريطاني بارز، بالده إلى إعادة النظر في عالقاتها مع السعودية إذا ثبت تورط 

الرياض فيما يتردد عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
ونقل���ت صحيفة "غارديان" أمس الس���بت، ع���ن توم توغندهات رئيس لجنة الش���ؤون 
الخارجي���ة في مجلس العموم البريطاني قوله: إنه من المهم معرفة الحقائق حول تلك 

المسألة.
وأضاف: "إذا تبين أن حكومة السعودية أمرت بقتل خاشقجي، فيتعين أن يكون هناك 

تخفيض للعالقات الدبلوماسية، ومقاطعة للسعودية من جانب الوزراء البريطانيين".
وأوضح أنه يتعين على بريطانيا أن تعمل مع حلفائها للوقوف على حقائق تلك المسألة.

واختفت آثار الصحفي الس���عودي في الثاني من أكتوبر / تش���رين األول الجاري، عقب 
دخوله قنصلية بالده في إسطنبول التركية إلجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وقالت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز في تصريحات إعالمية، إنها رافقته حتى مبنى 
القنصلية بإسطنبول، وإنه دخل المبنى ولم يخرج منه. فيما نفى المسؤولون السعوديون 

ذلك، وقالوا إن الرجل زار القنصلية، لكنه غادرها بعد ذلك.

برلماني بريطاني بارز 
يدعو إلعادة النظر في 
العالقات مع السعودية

االستقالل/ وكاالت:
طال���ب رئيس المؤسس���ة الوطنية للنفط في ليبيا مصطف���ى صنع الله حكومة 
اإلم���ارات العربية المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة تجاه الش���ركات المس���جلة، أو 
األشخاص المقيمين في اإلمارات ممن وصفهم بالمتورطين في محاوالت سرقة 

النفط الليبي.
جاءت ه���ذه المطالبة خالل لقاء بي���ن صنع الله ووزير الدولة اإلماراتي س���لطان 
أحمد الجابر، الذي يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي لشركة "بترول أبو ظبي 
الوطنية"، المعروفة اختص���ارا ب�"أدنوك"، على هامش مؤتمر دولي للنفط والمال 

في لندن.
وأض���اف صنع الله أن هذه المحاوالت تتم من خ���الل إبرام عقود غير قانونية مع 
مؤسسة النفط الموازية غير المعترف بها دوليا الموجودة في الشرق الليبي أو مع 
جهات غير مصرح لها، للتعاقد على النفط الخام بطريقة غير شرعية تتعارض مع 

قرارات مجلس األمن الدولي.
وذكرت مؤسسة النفط -في بيان- أن الطرفين بحثا سبل التعاون المشترك والنهَج 
الذي يتبعه المجتمع الدولي إزاء ليبيا، بما في ذلك المحافظة على المؤسس���ات 

الليبية الشرعية كالمؤسسة الوطنية للنفط، وفقا لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف بيان المؤسسة أن المحادثات تطرقت أيضا إلى الظروف األمنية الصعبة 
التي تمر بها ليبيا، والخطر المحدق باالستقرار الوطني، وإمدادات السوق العالمية 

من النفط.

االستقالل/ وكاالت: 
توع����د الرئي����س األمريكي دونال����د ترامب 
الرياض ب� »عقاب ش����ديد«، إذا ثبت تورطها 
في اختف����اء الصحف����ي الس����عودي جمال 

خاشقجي.
جاء ذلك في مقابلة مع برنامج »ستون دقيقة« 
على شبكة »س����ي بي إس نيوز« األمريكية، 

نشرت مقتطفات منها امس السبت.
وقال ترامب: »ربما يكون الس����عوديون وراء 
اختفاء خاشقجي )..( وإذا ثبت ذلك فستلحق 

بهم الواليات المتحدة عقابا شديدا«.
وأضاف أن األمر يعد »خطيرا بش����كل خاص، 

ألن هذا الرجل صحفي«.

ومن المق����رر أن تب����ث الش����بكة األمريكية 
المقابلة كاملة اليوم األحد.

واختفت آثار الصحفي السعودي في الثاني 
م����ن أكتوبر / تش����رين األول الج����اري، عقب 
دخوله قنصلية بالده في إسطنبول التركية 

إلجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
وقالت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز في 
تصريحات إعالمية، إنها رافقته حتى مبنى 
القنصلية بإسطنبول، وإنه دخل المبنى ولم 

يخرج منه.
فيما نفى المس����ؤولون الس����عوديون ذلك، 
وقال����وا إن الرجل زار القنصلية، لكنه غادرها 

بعد ذلك.

االستقالل/ وكاالت:
ألقت قوات الش���رطة المغربية، القبض على ستة أشخاص 
كانوا يشكلون ش���بكة متخصصة في تنظيم الهجرة غير 
الشرعية إلى إسبانيا، في مدينة الناظور الشمالية الشرقية، 

وفقًا لما ذكرته اإلدارة العامة لألمن الوطني، أمس السبت.
وأفاد المصدر في بيان بأن المعتقلين هم خمسة مغربيين 

وسنغالي.
وأج���رى العملية ق���وات م���ن الكتيبة الوطنية للش���رطة 
القضائية، وش���رطة الناظور، بعد تلقي معلومات من هيئة 
االس���تخبارات الداخلية في الب���الد، اإلدارة العامة لمراقبة 

األراضي.
وكان المعتقلون يجلبون أش���خاصًا للهجرة غير الشرعية 
يحملونهم على مت���ن قوارب إلى خ���ارج المياه اإلقليمية 

ليتركوهم في زوارق.
وتاب���ع المص���در أن المعتقلين كانوا يبلغون الس���لطات 
اإلسبانية فيما بعد بوجود مهاجرين متعثرين لينقذوهم، 
مضيف���ًا أنه ج���اري التحف���ظ عليهم انتظارًا الس���تكمال 
التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة لتحديد إذا كانت 

هناك فروع محتملة للشبكة.
وأسفرت التحقيقات عن ضبط 19 شخصًا كانوا يتهيئون 
للهجرة غير الشرعية، بينهم سبع نساء، وجميعهم أفارقة.

وف���ي ه���ذه العملية، صادرت الس���لطات خمس���ة قوارب 
مطاطية، وس���ترات إنقاذ، و104 جوازات س���فر ألشخاص 
بمختلف الجنس���يات، وأجهزة إلكترونية، وثالث سيارات، 
وإيص���االت بتحويل أم���وال وأموال أخرى غي���ر محددة من 

الدراهم والعمالت.

المغرب: اعتقال 6 أشخاص
 بتهمة تنظيم هجرة غير شرعية

ترامب يتوعد السعودية إذا ثبت 
تورطها باختفاء خاشقجي

االستقالل/ وكاالت:
قالت حركة طالبان، أمس السبت، إن الحركة 
أجرت "مناقشات عامة" مع مبعوث أميركي، 

بخصوص الحرب في أفغانستان.
وقال مس���ؤولون ف���ي الحركة إنه���م أجروا 
"مناقش���ات عامة" م���ع مبعوث واش���نطن 
الخ���اص، زلماي خلي���ل زاد، المكلف بإيجاد 
نهاي���ة عب���ر التفاوض لحرب أفغانس���تان 

المستمرة والمدمرة.
وق���ال المس���ؤولون، الذي���ن تحدث���وا إلى 
"أسوشيتدبرس" بش���رط عدم الكشف عن 
أسمائهم بس���بب حساس���ية العملية، إن 
االجتماعات عقدت ي���وم الجمعة في دولة 
قطر بالشرق األوسط، حيث تحتفظ طالبان 

بمكتب سياسي.

ول���م تق���دم طالب���ان أي���ة تفاصي���ل عن 
المحادثات.

وقالت السفارة األميركية في كابل إن خليل 
زاد كان ف���ي العاصمة األفغانية، الس���بت، 
للقاء الرئيس أش���رف بعد الغني، والرئيس 

التنفيذي عبد الله عبد الله.
وكان خليل زاد قد وصل إلى كابل قادما من 
قطر، في ختام جولته الرس���مية األولى منذ 
تعيينه مبعوث���ا خاصا، كما زار باكس���تان 

واإلمارات والسعودية.
وقالت حركة طالبان، في نبأ الحق، إن قادتها 
س���يواصلون عقد االجتماعات مع المبعوث 

األميركي لمناقشة سبل إنهاء الحرب.
وأوضح المتحدث باس���م طالبان، ذبيح الله 
مجاهد، في بيان "تحدث الجانبان عن نهاية 

لالحتالل وحل س���لمي للقضية األفغانية... 
اتف���ق الجانبان على مواصل���ة اللقاءات في 

المستقبل".
يذك���ر في هذا الس���ياق أن حرك���ة طالبان 
كانت ق���د دع���ت، نهاي���ة ش���باط/فبراير 
الماضي، إلى محادثات مباش���رة مع الواليات 
المتح���دة للتوصل إلى "حل س���لمي" للنزاع 
في أفغانس���تان ف���ي تغير على م���ا يبدو 
لإلس���تراتيجية المتبع���ة بعد أش���هر من 

الهجمات المتصاعدة.
وقالت، ف���ي بيان، إنها "تدعو المس���ؤولين 
األميركيين إلى محادثات مباشرة مع المكتب 
السياس���ي لإلمارة اإلسالمية بخصوص حل 
سلمي للمس���تنقع األفغاني" في إشارة إلى 
التسمية التي تطلقها الحركة على نفسها.

»مناقشات عامة« مستمرة بين طالبان ومبعوث أميركي

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد

أعلن أنا المواطن/ وهبي بشير حلمي ابو دالل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)903178697( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ احمد مس����عود جمعة الس����حباني عن فقد بطاقة 
هويتي الشخصية التي تحمل رقم )801736885( الشكات الصادرة 
على البنك الوطني االسالمي باسم/ انس حسين الدين ابو القمصان  
فعلى من يجدهم رجاء أن يسلمهم مشكورا إلى أقرب مركز شرطة  

طرابلس تطالب أبو ظبي 
بردع »سارقي« النفط الليبي
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ رواء يونس محمد االسطل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803187707  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ هاني حسن إبراهيم أبو حجاج
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900989203( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعل���ن أنا المواطن���ة/ محضية عبدالل���ه ابراهيم عبد 
اله���ادي عن فق���د بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )967085556( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ هنادي عايد عوده العايدي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804734598( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد محمود شوقي عبدالرحمن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم   
)802226704( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ زهديه محمود يوسف المدلل
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)933182586( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
قالت ناش���طتان نيوزلندّيتان داعمتان لحركة المقاطعة، الجمعة، 
إنهما لن تدفعا تعويضات لثالث فتيات إسرائيليات بسبب إلغاء 

حفل للمغنية لورد في تل أبيب، في حزيران/يونيو.
وحكم���ت محكمة في القدس المحتلة لصالح الفتيات البالغات من 
العمر 17 عاما بتعويض يبلغ 45 ألف ش���يقل )12426.48 دوالر(، 
إضافًة إلى مصاريف الدعوى والمحامين، وذلك وفقا لملخص للحكم 

الصادر يوم األربعاء الماضي.
وكانت الناش���طتان جاستين س���اكس ونادية أبو شنب، قد كتبتا 
خطاًبا مفتوحا على موقع “س���بينأوف” في كانون األول/ديس���مبر 
الماضي، حثتا فيه مغني���ة البوب النيوزيلندية، ل���ورد، على إلغاء 

حفلها في إسرائيل.
وألغت لورد حفلها في ذلك الش���هر بعد حملة من حركة المقاطعة 

وسحب االستثمارات والعقوبات.
ولم تحضر جاس���تين ونادية جلس���ة المحكمة، ي���وم األربعاء، وال 
ُيعتق���د أنهما موجودتان في إس���رائيل. لكّنهما كتبتا على موقع 
“س���بينأوف” أنهما تعتق���دان أن الحكم يه���دف إلى تخويف 

منتقدي إسرائيل.
وبداًل من دفع الغرامة المذكورة في الحكم، قالتا إنهما ستستخدمان 
الدعاية التي تس���بب فيها ص���دور الحكم في جمع تبرعات بنفس 
قيمة الغرامة على األقل وتخصيصها لمجال رعاية الصحة العقلية 

في قطاع غزة، الخاضع للحصار من االحتالل اإلسرائيلّي.
ورفع���ت الدعوى المحامية نيتس���انا دارش���ان اليتن���ر، وهي من 
المدافعين عن إس���رائيل ف���ي وجه حمالت المقاطع���ة، نيابة عن 
الفتيات الثالث ووصفتهن بأنهن من جمهور لورد، وشعرن بخيبة 

األمل لعدم تمكنهن من رؤيتها وهي تغني في "إسرائيل".

االستقالل/ وكاالت:
ح����ّذر مس����ؤولون س����ابقون ومعلقون 
إس����رائيليون من تداعيات كارثية على 
مصالح "إس����رائيل" االستراتيجية، في 
أعق����اب ته����اوي مكانة نظ����ام الحكم 
الس����عودي في الوالي����ات المتحدة إثر 
تفجر قضية إخفاء الصحافي السعودي 
جمال خاش����قجي في إس����طنبول منذ 

الثاني من أكتوبر/تشرين األول.
ونق����ل موق����ع صحيف����ة "جيروزالي����م 
بوست"، مساء الجمعة، عن المسؤولين 
والمعلقي����ن توقعاته����م أن يس����هم 
الكبي����ر بمكانة نظ����ام الحكم  التراجع 
الس����عودي في واش����نطن في تقليص 
ق����درة إس����رائيل على احت����واء "الخطر" 
اإليراني، إلى جانب أنه س����يفضي إلى 
تراج����ع التعاون بين تل أبيب والرياض، 
وس����يؤدي إلى عدم اس����تفادة القيادة 
اإلس����رائيلية م����ن دور ول����ي العه����د 
السعودي محمد بن سلمان في الضغط 
على الفلس����طينيين لتقدي����م تنازالت 

سياسية.
وق����ال عي����ران ليرمان، النائب الس����ابق 
لمستش����ار األم����ن القوم����ي لرئي����س 
والرئيس  نتنياهو  بنيامي����ن  الحكومة 
للدراسات  يروش����ليم  ل�"مركز  المساعد 
اإلستراتيجية"، إن أي تطور يفضي إلى 
المس بمكانة نظام الحكم الس����عودي 
ف����ي واش����نطن، ال يخ����دم المصال����ح 
اإلستراتيجية إلس����رائيل ألنه سيحرم 
ت����ل أبيب من االس����تفادة م����ن التأثير 
السعودي على اإلدارة األميركية، والذي 

كان يوظف على نطاق واسع في تحقيق 
مصالح مشتركة للجانبين.

وأعرب عن "خيبة أمله لتعاظم المؤشرات 
في تورط بن س����لمان بعملي����ة إخفاء أو 
اغتيال خاشقجي"، مشيرًا إلى أن مكانة 
ولي العهد السعودي تتهاوى ويخفت 

"بريقه في الواليات المتحدة كمصلح".
وأشار ليبرمان إلى أن "التساؤالت داخل 
الواليات المتحدة ح����ول مدى صالحية 
ابن سلمان كزعيم للسعودية وكشريك 
"مريح" للوالي����ات المتحدة، تفجرت في 
واش����نطن قبل قضية خاشقجي"، الفتًا 
إل����ى أن العقوب����ات الت����ي فرضها ابن 
س����لمان على كندا في أعق����اب انتقاد 
ِس����جل حقوق  وزي����رة خارجيتها واقع 
اإلنس����ان في المملكة، أدت إلى تعاظم 

الدعوات داخل واش����نطن إلعادة النظر 
في العالق����ة مع الري����اض، وقد تعززت 
هذه المطالب داخ����ل أروقة صنع القرار 
األميركية، مع األنباء عن إخفاء أو اغتيال 

خاشقجي.
وجزم ب����أن "تراجع مكان����ة نظام الحكم 
الس����عودي ف����ي واش����نطن س����يمس 
بالجه����ود اإلس����رائيلية الهادف����ة إلى 
تس����ليط األضواء على المشروع النووي 
اإليران����ي والتهدي����دات األخ����رى التي 
تشكلها طهران"، منوهًا إلى أن التحول 
الذي طرأ على موقف الواليات المتحدة 
إزاء إي����ران جاء، بش����كل خ����اص، نتاج 
التحركات الدبلوماسية التي قامت بها 
الس����عودية، وليس فقط نتاج الجهود 

اإلسرائيلية.

كما لفت إلى أنه على الرغم من أن رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو 
ق����اد التح����رك العلن����ي ال����ذي انتهى 
بانسحاب واشنطن من االتفاق النووي، 
إال أن الس����عودية لعب����ت دورًا رئيس����ًا 
م����ن وراء الكواليس ف����ي تحقيق هذه 
النتيجة، مشيرًا إلى أن السعودية عملت 
م����ع لوبي����ات داخل الوالي����ات المتحدة 

لتحقيق هذا الهدف.
ول����م يس����تبعد ليبرم����ان أن تتح����رك 
المنظمات اليهودية التي تعمل لصالح 
إس����رائيل في الواليات المتحدة داخل 
الكونغرس لمحاولة مساعدة السعودية 
في الخروج من هذه الورطة، موضحًا أنه 
وصل إلى هذا االستنتاج من خالل عمله 
سابقًا كمسؤول فرع "اللجنة األميركية 

نيوزيلندا: ناشطتان ترفضان »إسرائيل« تخشى تهاوي مكانة ابن سلمان بعد قضية خاشقجي
دفع تعويضات عن إلغاء حفل 

لورد في »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل:
زعم وزير البناء اإلسرائيلي وعضو المجلس السياسي األمني المصغر "الكابينت" 
يوآف غاالنت أمس أن "إس���رائيل" ال تريد الحرب مع قطاع غزة وتعطي حماس 

إمكانية إعادة األمور إلى مسارها.
وأضاف غاالنت خالل لقاء الس���بت الثقافي في تل أبيب كما أوردت قناة 
"ريش���ت" العبري���ة، "إذا أجبرنا على الواقع سنس���تخدم القوة ويجب أن 
نسقط العدو بقوة كبيرة.. لم نصل بعد إلى هذه النقطة لكننا ال نستبعد 

أن نصل لها".
وهدد قائاًل: "إذا واصلت حماس استفزازاتها وتدهورت األوضاع عند الحدود كما 
رأينا سنزيل القفازات وستدفع حماس ثمنًا باهظا، ولن نقبل بإسالة دماء الجنود 

وحرق المناطق في إسرائيل".
وادع���ى غاالنت أن تعليمات أعطي���ت لقوات الجيش اإلس���رائيلي بعدم عبور 
الس���ياج الفاصل، وأن تفعل ذلك باس���تخدام الحد األدنى م���ن القوة وتقليل 
اإلصابات والوفيات. واستشهد الجمعة 7 فلسطينيين وأصيب نحو 250 آخرين 
برصاص االحتالل على الحدود الشرقية لقطاع غزة في جمعة "انتفاضة األقصى" 

ضمن مسيرات العودة.

غاالنت يزعم: ال نريد الحرب 
وأمام »حماس« فرصة إلعادة 

األمور إلى مسارها

الداخل المحتل/ االستقالل:
لقي إس���رائيليان مصرعها وأصيب ثالثة آخرون، 
أمس الس���بت، في حادث سير قاتل عند مفقرق 

ديمونا في النقب بالجنوب.

وأف���ادت مصادر إس���رائيلية أن ثالث س���يارات 
اصطدمت ببعضه���ا وأن إحداها انقلبت في قناة 
على جانب الطريق، مما أدى إلى مقتل شخصين 
وإصابة ثالث���ة آخرين بينهم واحد بجروح خطيرة 

نتيجة للحادث.
وش���اركت طائرت مروحي���ة بنق���ل الجرحى إلى 
مستشفى سوروكا في بئر السبع، وفتحت الشرطة 

اإلسرائيلية تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قالت القناة 14 العبرية، أمس الس���بت، إن توقعات الجيش فش���لت في تقدير 

الموقف على حدود قطاع غزة فيما يتعلق بمسيرات العودة.
وأضاف���ت القناة: أن قي���ادة الجيش توقعت من "حم���اس" التخفيف من حّدة 
وكثافة المظاهرات على الحدود مع "إس���رائيل"؛ لكن المظاهرات أتت بش���كل 

أعنف من المعتاد.
واستش���هد الجمع���ة 7 فلس���طينيين وأصيب أكث���ر م���ن 250 آخرين خالل 
مشاركتهم في فعاليات جمعة "انتفاضة القدس" ضمن مسيرة العودة وكسر 

الحصار على الحدود شرق قطاع غزة.

قناة عبرية: توقعات 
الجيش فشلت في تقدير 
الموقف على حدود القطاع

االستقالل
رفض���ت المحكمة المركزي���ة في تل أبي���ب، الجمعة، 
االستئناف الذي تقّدمت به الطالبة األميركّية من أصل 
فلسطيني، الرا القاسم، ضد السلطات اإلسرائيلية بعد 
منعها من دخول الكيان للدراسة في الجامعة العبرية 
في القدس المحتلة، باّدعاء نشاطها في حركة مقاطعة 
"إسرائيل" وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات 

.)BDS( عليها
وأجل طرد القاس���م، المحتجزة منذ أسبوع ونصف في 
منشأة الممنوعين من دخول البالد في مطار اللد، حتى 
صباح اليوم األحد، علًما أنه بإمكانها التوجه باستئناف 

للمحكمة العليا.
وكانت المحكمة قد نظرت في قضّية القاس���م، أمس، 
الخميس، وألمح محامي القاس���م، يوتام بن هيلل، في 

بداية الجلس���ة إلى أنه���ا تراجعت عن نش���اطها في 
حركة مقاطعة إس���رائيل، وق���ال إن "قانون المقاطعة" 
اإلس���رائيلي يسري على النش���طاء في الوقت الحاضر 
ولذلك فإنه ال يس���ري على موكلته. "القانون يستخدم 
لغة الحاض���ر. ’من ي���ؤدي عمله اليوم’. هذه ليس���ت 
المس���تأنفة، التي منذ أكثر من س���نة ونصف السنة 
لم تعد جزءا من هذا النش���اط وال توج���د ذريعة لمنع 
دخولها" إلى البالد. ورد ممثل النيابة العامة، المحامي 
يوسي تس���ادوق، بأنه "يوجد مؤشر على نشاطها في 
بداية العام 2018"، لكن وكيل القاسم شدد على عدم 
وجود مؤشر كهذا، بينما قال ممثل النيابة إن "المؤشر" 
هو مناشير في صفحتها في "فيسبوك" والتي لم تعد 
موجودة بعد ش���طبها، وأنه "لم تع���د لدينا قدرة على 

مشاهدة هذه األدلة".

محكمة إسرائيلية تؤيد قرار منع الرا القاسم من دخول الكيان

مقتل إسرائيليين بحادث سير في النقب المحتل

 الرا القا�سم
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االستقالل/ وكاالت:
يطرح البش���ر منذ قرون أسئلة ال يجدون لها 
إجابات شافية، وهي هل توجد مخلوقات في 

الفضاء؟.
وتوص���ل العلماء، في بحثه���م الطويل عن 
الحقيق���ة، إلى نتائج، كم���ا وضعوا نظريات 
غير مقنعة، وكش���فوا الكثي���ر من الحقائق 

المذهلة.
وعلين���ا أن نع���رف أن���ه إذا كان���ت هناك 
مخلوقات في الفضاء فالبد أنها تعيش في 

النطاق الصالح للحياة.

القمر
يعود انبهارنا بالحياة في الفضاء إلى عصر 
غاليليو والمنظار الجديد الذي يسمح بالنظر 
إلى أعماق السموات في بداية القرن السابع 

عشر.
كنا نعتقد أن البقع الداكنة على سطح القمر 
محيطات واس���عة من المياه. وكنا نسميها 

"ماريا" أو "البحر" باللغة الالتينية.

�ضكان الف�ضاء اجلبابرة
كيف يكون شكل سكان الفضاء؟

رأى الفلكي، وليام هيرش���ل، في عام 1870 
أن سكان الفضاء البد يكونوا أن أطول عموما 

من البشر.
وتمكن بواسطة منظار قوي أن يقيس حجم 

القمر، وطول فصوله وأيامه.
فالكوك���ب األحمر أصغر حجم���ا من كوكبنا 
وبالتالي الجاذبية فيه أقل، حسب هيرشل، 

وعليه فإن سكان القمر ينمون أكثر منا.

�ضكان زحل الأرقى
يرى الفيلس���وف إيمانويل كان���ط أن ذكاء 
سكان الفضاء يتزايد نس���بيا ببعدهم عن 
الش���مس، من س���كان عط���ارد األغبياء إلى 

سكان زحل العباقرة.

اإح�ضاء �ضكان الف�ضاء
ف���ي ع���ام 1848 أراد القس االس���كتلندي 
وأس���تاذ العلوم ثوامس دك إحصاء سكان 

الفضاء في المجموعة الشمسية.
وقال إذا كانت الكثافة السكانية في الفضاء 
تعادل الكثافة الس���كانية ف���ي انجلترا، أي 
280 ش���خصا ف���ي الكيلومت���ر المربع، فإن 
المجموع���ة الشمس���ية ت���ؤوي 22 ترليون 

نسمة.

احلياة على �ضطح القمر
ال ينبغ���ي البح���ث ع���ن أفضل حي���اة في 

المجموعة الشمس���ية في الكواكب القريبة، 
مث���ل المريخ، ولكن ف���ي األقم���ار البعيدة 
مث���ل يوروبا، الذي يدور حول المش���تري، أو 

إنسيالدوس، الذي يدور حول زحل.
ويحيط بها مياه س���ائلة. ويعتقد أن هناك 
ح���رارة داخلي���ة تمنع مي���اه المحيطات من 

التجمد.

اأ�ضماك الف�ضاء
إذا وجدت حياة في هذه المياه القمرية فإن 
قواعد الفزياء البسيطة تفسر ظهورها. وإذا 
كانت هناك مخلوقات بحرية كبيرة البد لها 
أن تتحرك بس���رعة للقبض على فريستها 
والهرب من الخطر ال���ذي يهددها. بالتالي 
الب���د ان تش���به أس���ماك الصب���ار ودالفين 
وأس���ماك القرش. ومن هنا تبدا رحلة صيد 

أسماك الفضاء.

العوامل البعيدة
يعتق���د الفلكي���ون أن درب التبانة يحتوي 
عل���ى 40 مليار كوكب مثل األرض. وتوصلوا 
غلى ه���ذا الرقم بع���د اكتش���افهم 3800 

كوكب خارج المجموعة الشمسية قريبا منا.
وإذا حس���بنا عدد الكواكب في كامل المجرة 

البد أن يكون بالمليارات.

يعتقد الفلكيون بوج���ود مليارات الكواكب 
تشبه األرض

موؤ�ضرات على وجود حياة
كيف نبح���ث عن الحي���اة؟ عندم���ا يدرس 
المجموع���ة  خ���ارج  الكواك���ب  الفلكي���ون 
الشمس���ية يبحثون عن الغازات التي تعد 

مؤشرا على وجود الحياة.
غاز الميثان تخرجه الحيوانات على س���طح 
األرض م���ن النمل األبيض إلى األبقار. ولكنه 
يخرج أيضا من البراكين. فالهدف هو البحث 
عن غاز الميثان ممزوجا مع غازات أخرى مثل 
األوكس���جين واألوزون، ال���ذي ينتجه ضوء 

الشمس في كوكبنا.

النطاق القابل للحياة
أين نبحث؟ يرى العلماء أنه ينبغي التركيز 
على الكواكب خارج المجموعة الشمس���ية، 
وتحديدا في ما يطل���ق عليه الناطق القابل 
للحي���اة. وهي المناطق التي ليس���ت قريبة 
جدا من النجم فتكون حارة حرارة ش���ديدة، 
وال بعيدة جدا فتكون باردة برودة ش���ديدة، 

وبالتالي تتوافر فيها شروط الحياة.
وأق���رب كوكب خ���ارج المجموعة البرش���ية 
اكتش���فه اإلنسان هو بروكيس���ا سنتوري، 

ويقع في النطاق القاب���ل للحياة حول أقرب 
نجم لشمسنا.

الرياح ال�ضم�ضية
أطلق الفزيائي الروس���ي الثري، يوري ميلنر، 
مش���روعا يهدف إلى إثبات مفهوم اإلبحار 
بواس���طة الرياح الشمس���ية بنح���و 20 في 
المائ���ة م���ن س���رعة الض���وء. وإذا نجح في 
تصميم المركبة المطلوبة فإنها ستصل إلى 
كوكب بروكسيما سنتوري خالل 20 عاما من 
اإلبحار، وأربعة أعوام أخرى إلرسال معلومات 

إلى األرض.

�ضكان الف�ضاء الأذكياء
يعتق���د الفلكي���ون أن س���كان الفضاء ربما 
يكونون موجودين في الثقوب الس���وداء، أو 
في النجوم الضخمة أو في الثقوب السوداء 

بوسط درب التبانة.
إن أي حضارة لسكان الفضاء تكون سبقتنا 
بماليين الس���نين، بالتالي الب���د اناه طورت 
ال���ذكاء االصطناعي. وربما ال يحتاج س���كان 
الفض���اء إلى العي���ش في النط���اق القابل 

للحياة، حيث الماء واألكسوجين.
ويعتقد بعض الفلكيين أن س���كان الفضاء 

يفضلون العيش في الثقوب السوداء.

هــل هنــاك حقــا مخلوقــات فضائيــة؟

االستقالل/ وكاالت:
وجبة الفطور الصباحية من أهم الوجبات خالل اليوم، إذ تزود 
الجس����م بالطاق����ة الالزمة لقضاء يوم مثم����ر دون تعب كبير 

وتحقيق التركيز المطلوب ألداء المهام اليومية.
فما تأكله في الصباح يمكن أن يؤثر على شعورك بقية اليوم، 

كما قد يؤثر على صحتك على المدى البعيد.
وعلى الرغم من حرص بعض األش����خاص على تناول الفطور 
يومي����ا، فإنهم قد يرتكبون بعض األخطاء التي قد تؤثر على 

الفائدة المنتظرة:
األكل أثناء التنقل: قد يميل بعض األشخاص لتناول بعض 
الطعام وهم في طريقهم إل����ى العمل، غير مدركين أن هذا 
التصرف قد يقودهم إلى اس����تهالك كمي����ة أكبر وبالتالي 
يصبحون عرضة لإلصابة بالس����منة وأم����راض القلب، مقارنة 

مع الذين يجلسون ويولون اهتماما لما يتناولونه، بحسب ما 
نشرته جمعية القلب األميركية.

تناول الكثير م����ن الكربوهيدرات وخاصة غير الصحية: مثل 
بس����كويت الوفل والفطائر المحالة أو الكرواس����ان التي تبدو 
ش����هية حقا في الصباح وتحظى بش����هرة كبيرة على موائد 
الفطور في العالم، غير أن احتواءها على الكثير الكربوهيدرات 
من شأنه أن يتعبك ويزعجك. لذا يجب تناول األطعمة الغنية 
بالبروتين عوضا عنها، مثل البيض والجبن والش����وفان ولبن 

الزبادي، الكفيلة بتزويد جسمك بالطاقة خالل اليوم.
تناول وجبة صغيرة: ال تخف م����ن تناول وجبة صحية كاملة 
عن����د الصباح، إذ إن تناول كمية قليلة س����يقودك إلى تناول 

كمية أكبر عند وجبة الغداء أو العشاء.
تجنب الدهون: تناول بعض الدهون ضروري لتحقيق التوازن 

في التغذية، وبإمكانك استبدال الزبدة مثال باألفوكادو.
التأجيل: إذا كنت ترغب في االستفادة كليا من وجبة الفطور 
ف����ال تنتظر، ب����ل تناولها مباش����رة خالل أقل من س����اعة من 

استيقاظك.
تناول المشروبات أو األطعمة الس����كرية: تحتوي الكثير من 
حب����وب اإلفطار أو عصائ����ر الفاكهة المعبأة على س����كريات 
مخفي����ة، لذا يجب تجنبه����ا، حيث تحتوي عل����ى الكثير من 
الس����عرات الحرارية، بحسب ما نش����ره موقع ) إن دي تي في 

فود(.
وطبع����ا أكبر خط����أ قد ترتكب����ه فيما يتعلق بوجب����ة الفطور 
الصباحي، هو عدم تناول الطعام كليا. إذ ال يقتصر األمر على 
المبالغة في كمية الطعام الحقا، بل إنك بذلك تحرم نفسك 

من الطاقة المطلوبة لمتابعة يومك بإنتاجية.

7 أخطـــاء شائعــة عنــد تنــاول الفطــور

االستقالل/ وكاالت:
اقترحت نتائج دراس���ة دولية جدي���دة إعادة النظر في 
اعتب���ار منتجات األلب���ان مثل الحلي���ب والجبن واللبن 
)الزبادي( من العوامل التي تؤدي إلى مرض الس���كري. 
وقّدمت الدراس���ة أدلة على أن ده���ون األلبان يمكن أن 

تساعد على تقليل خطر اإلصابة بهذا المرض المزمن.
وكانت دراس���ة حديثة أخرى، ُنش���رت الشهر الماضي، 
قد وجدت أن ده���ون األلبان بما في ذلك الحليب كامل 
الدس���م يمكن أن تفيد القلب، وليس كما كان ُيعتقد 
من أنها من عوامل الخطر المسببة الرتفاع الكولسترول 

ومشاكل انسداد الشرايين. وبحسب الدراسة الجديدة 
التي أجري���ت في 12 دولة، وُنش���رت في مجلة بلوس" 
الطبية، يقّل���ل أكل األجبان واللب���ن )الزبادي( من خطر 
اإلصابة بالس���كري الحتواء هذه الدهون على أحماض 
مفيدة. وأجريت الدراسة في جامعتي تافت األمريكية 
وكامبريدج البريطانية، واعتمدت على البيانات الصحية 
ألكثر من 63 ألف شخص سبق أن شاركوا في 16 دراسة 
س���ابقة، وبمراجعة بياناتهم تبين أن دهون منتجات 
األلبان وخاصة الجبن واللبن تحتوي على عناصر مفيدة 

تقلل من خطر اإلصابة بالسكري.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت تسريبات جديدة أن شركة هواوي، تستعد 
إلطالق هاتف "بي 30 برو" العام المقبل، بمواصفات 
"ثورية"، ستفوق تلك المتوفرة في سلفه "هواوي بي 

20 برو".
وحققت هواوي نجاح���ا كبيرا بفضل هاتفها الذكي 
"بي 20 برو"، الذي جاء بثالث كاميرات، من أجل صور 
أفضل، في ظروف اإلضاءة المنخفضة، باإلضافة إلى 

.3x تقريب بصري أكبر
وكش���ف موقع "تيك كونفيجراشين" عن مواصفات 
الهاتف الجديد، والذي زّود بكاميرا ثالثية تشبه تلك 

التي طرحتها هواوي في " بي 20 برو"، باإلضافة إلي 
مستش���عر بدقة 40 ميغا بيكسل، وكاميرتين بدقة 
22 و12 ميغابكس���ل على التوالي، وجميعها تدعم 

تقنية تثبيت الصورة.
وسيكون الجهاز الجديد أيضا مجهزا بشاشة عرض 
AMOLED عالي���ة الوضوح قي���اس 6.5 بوصات، مع 
تقني���ة قارئ البصمات أس���فل الشاش���ة، على غرار 

هاتف OnePlus الذكي الجديد.
وسيتعين على المس���تخدمين االنتظار حتى العام 
المقبل لرؤية التصميم النهائي لهاتف "هواوي بي 

30 برو"، وفق ما نقل موقع "تي 3" التقني.

دهون الجبن واللبن 
تقــلل خطــر اإلصابــة بالسكــري

بـ 5 كاميرات 

»هواوي« تستعد إلطالق هاتفها الثوري
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االستقالل/ وكاالت:
يطرح البش���ر منذ قرون أسئلة ال يجدون لها 
إجابات شافية، وهي هل توجد مخلوقات في 

الفضاء؟.
وتوص���ل العلماء، في بحثه���م الطويل عن 
الحقيق���ة، إلى نتائج، كم���ا وضعوا نظريات 
غير مقنعة، وكش���فوا الكثي���ر من الحقائق 

المذهلة.
وعلين���ا أن نع���رف أن���ه إذا كان���ت هناك 
مخلوقات في الفضاء فالبد أنها تعيش في 

النطاق الصالح للحياة.

القمر
يعود انبهارنا بالحياة في الفضاء إلى عصر 
غاليليو والمنظار الجديد الذي يسمح بالنظر 
إلى أعماق السموات في بداية القرن السابع 

عشر.
كنا نعتقد أن البقع الداكنة على سطح القمر 
محيطات واس���عة من المياه. وكنا نسميها 

"ماريا" أو "البحر" باللغة الالتينية.

�ضكان الف�ضاء اجلبابرة
كيف يكون شكل سكان الفضاء؟

رأى الفلكي، وليام هيرش���ل، في عام 1870 
أن سكان الفضاء البد يكونوا أن أطول عموما 

من البشر.
وتمكن بواسطة منظار قوي أن يقيس حجم 

القمر، وطول فصوله وأيامه.
فالكوك���ب األحمر أصغر حجم���ا من كوكبنا 
وبالتالي الجاذبية فيه أقل، حسب هيرشل، 

وعليه فإن سكان القمر ينمون أكثر منا.

�ضكان زحل الأرقى
يرى الفيلس���وف إيمانويل كان���ط أن ذكاء 
سكان الفضاء يتزايد نس���بيا ببعدهم عن 
الش���مس، من س���كان عط���ارد األغبياء إلى 

سكان زحل العباقرة.

اإح�ضاء �ضكان الف�ضاء
ف���ي ع���ام 1848 أراد القس االس���كتلندي 
وأس���تاذ العلوم ثوامس دك إحصاء سكان 

الفضاء في المجموعة الشمسية.
وقال إذا كانت الكثافة السكانية في الفضاء 
تعادل الكثافة الس���كانية ف���ي انجلترا، أي 
280 ش���خصا ف���ي الكيلومت���ر المربع، فإن 
المجموع���ة الشمس���ية ت���ؤوي 22 ترليون 

نسمة.

احلياة على �ضطح القمر
ال ينبغ���ي البح���ث ع���ن أفضل حي���اة في 

المجموعة الشمس���ية في الكواكب القريبة، 
مث���ل المريخ، ولكن ف���ي األقم���ار البعيدة 
مث���ل يوروبا، الذي يدور حول المش���تري، أو 

إنسيالدوس، الذي يدور حول زحل.
ويحيط بها مياه س���ائلة. ويعتقد أن هناك 
ح���رارة داخلي���ة تمنع مي���اه المحيطات من 

التجمد.

اأ�ضماك الف�ضاء
إذا وجدت حياة في هذه المياه القمرية فإن 
قواعد الفزياء البسيطة تفسر ظهورها. وإذا 
كانت هناك مخلوقات بحرية كبيرة البد لها 
أن تتحرك بس���رعة للقبض على فريستها 
والهرب من الخطر ال���ذي يهددها. بالتالي 
الب���د ان تش���به أس���ماك الصب���ار ودالفين 
وأس���ماك القرش. ومن هنا تبدا رحلة صيد 

أسماك الفضاء.

العوامل البعيدة
يعتق���د الفلكي���ون أن درب التبانة يحتوي 
عل���ى 40 مليار كوكب مثل األرض. وتوصلوا 
غلى ه���ذا الرقم بع���د اكتش���افهم 3800 

كوكب خارج المجموعة الشمسية قريبا منا.
وإذا حس���بنا عدد الكواكب في كامل المجرة 

البد أن يكون بالمليارات.

يعتقد الفلكيون بوج���ود مليارات الكواكب 
تشبه األرض

موؤ�ضرات على وجود حياة
كيف نبح���ث عن الحي���اة؟ عندم���ا يدرس 
المجموع���ة  خ���ارج  الكواك���ب  الفلكي���ون 
الشمس���ية يبحثون عن الغازات التي تعد 

مؤشرا على وجود الحياة.
غاز الميثان تخرجه الحيوانات على س���طح 
األرض م���ن النمل األبيض إلى األبقار. ولكنه 
يخرج أيضا من البراكين. فالهدف هو البحث 
عن غاز الميثان ممزوجا مع غازات أخرى مثل 
األوكس���جين واألوزون، ال���ذي ينتجه ضوء 

الشمس في كوكبنا.

النطاق القابل للحياة
أين نبحث؟ يرى العلماء أنه ينبغي التركيز 
على الكواكب خارج المجموعة الشمس���ية، 
وتحديدا في ما يطل���ق عليه الناطق القابل 
للحي���اة. وهي المناطق التي ليس���ت قريبة 
جدا من النجم فتكون حارة حرارة ش���ديدة، 
وال بعيدة جدا فتكون باردة برودة ش���ديدة، 

وبالتالي تتوافر فيها شروط الحياة.
وأق���رب كوكب خ���ارج المجموعة البرش���ية 
اكتش���فه اإلنسان هو بروكيس���ا سنتوري، 

ويقع في النطاق القاب���ل للحياة حول أقرب 
نجم لشمسنا.

الرياح ال�ضم�ضية
أطلق الفزيائي الروس���ي الثري، يوري ميلنر، 
مش���روعا يهدف إلى إثبات مفهوم اإلبحار 
بواس���طة الرياح الشمس���ية بنح���و 20 في 
المائ���ة م���ن س���رعة الض���وء. وإذا نجح في 
تصميم المركبة المطلوبة فإنها ستصل إلى 
كوكب بروكسيما سنتوري خالل 20 عاما من 
اإلبحار، وأربعة أعوام أخرى إلرسال معلومات 

إلى األرض.

�ضكان الف�ضاء الأذكياء
يعتق���د الفلكي���ون أن س���كان الفضاء ربما 
يكونون موجودين في الثقوب الس���وداء، أو 
في النجوم الضخمة أو في الثقوب السوداء 

بوسط درب التبانة.
إن أي حضارة لسكان الفضاء تكون سبقتنا 
بماليين الس���نين، بالتالي الب���د اناه طورت 
ال���ذكاء االصطناعي. وربما ال يحتاج س���كان 
الفض���اء إلى العي���ش في النط���اق القابل 

للحياة، حيث الماء واألكسوجين.
ويعتقد بعض الفلكيين أن س���كان الفضاء 

يفضلون العيش في الثقوب السوداء.

هــل هنــاك حقــا مخلوقــات فضائيــة؟

االستقالل/ وكاالت:
وجبة الفطور الصباحية من أهم الوجبات خالل اليوم، إذ تزود 
الجس����م بالطاق����ة الالزمة لقضاء يوم مثم����ر دون تعب كبير 

وتحقيق التركيز المطلوب ألداء المهام اليومية.
فما تأكله في الصباح يمكن أن يؤثر على شعورك بقية اليوم، 

كما قد يؤثر على صحتك على المدى البعيد.
وعلى الرغم من حرص بعض األش����خاص على تناول الفطور 
يومي����ا، فإنهم قد يرتكبون بعض األخطاء التي قد تؤثر على 

الفائدة المنتظرة:
األكل أثناء التنقل: قد يميل بعض األشخاص لتناول بعض 
الطعام وهم في طريقهم إل����ى العمل، غير مدركين أن هذا 
التصرف قد يقودهم إلى اس����تهالك كمي����ة أكبر وبالتالي 
يصبحون عرضة لإلصابة بالس����منة وأم����راض القلب، مقارنة 

مع الذين يجلسون ويولون اهتماما لما يتناولونه، بحسب ما 
نشرته جمعية القلب األميركية.

تناول الكثير م����ن الكربوهيدرات وخاصة غير الصحية: مثل 
بس����كويت الوفل والفطائر المحالة أو الكرواس����ان التي تبدو 
ش����هية حقا في الصباح وتحظى بش����هرة كبيرة على موائد 
الفطور في العالم، غير أن احتواءها على الكثير الكربوهيدرات 
من شأنه أن يتعبك ويزعجك. لذا يجب تناول األطعمة الغنية 
بالبروتين عوضا عنها، مثل البيض والجبن والش����وفان ولبن 

الزبادي، الكفيلة بتزويد جسمك بالطاقة خالل اليوم.
تناول وجبة صغيرة: ال تخف م����ن تناول وجبة صحية كاملة 
عن����د الصباح، إذ إن تناول كمية قليلة س����يقودك إلى تناول 

كمية أكبر عند وجبة الغداء أو العشاء.
تجنب الدهون: تناول بعض الدهون ضروري لتحقيق التوازن 

في التغذية، وبإمكانك استبدال الزبدة مثال باألفوكادو.
التأجيل: إذا كنت ترغب في االستفادة كليا من وجبة الفطور 
ف����ال تنتظر، ب����ل تناولها مباش����رة خالل أقل من س����اعة من 

استيقاظك.
تناول المشروبات أو األطعمة الس����كرية: تحتوي الكثير من 
حب����وب اإلفطار أو عصائ����ر الفاكهة المعبأة على س����كريات 
مخفي����ة، لذا يجب تجنبه����ا، حيث تحتوي عل����ى الكثير من 
الس����عرات الحرارية، بحسب ما نش����ره موقع ) إن دي تي في 

فود(.
وطبع����ا أكبر خط����أ قد ترتكب����ه فيما يتعلق بوجب����ة الفطور 
الصباحي، هو عدم تناول الطعام كليا. إذ ال يقتصر األمر على 
المبالغة في كمية الطعام الحقا، بل إنك بذلك تحرم نفسك 

من الطاقة المطلوبة لمتابعة يومك بإنتاجية.

7 أخطـــاء شائعــة عنــد تنــاول الفطــور

االستقالل/ وكاالت:
اقترحت نتائج دراس���ة دولية جدي���دة إعادة النظر في 
اعتب���ار منتجات األلب���ان مثل الحلي���ب والجبن واللبن 
)الزبادي( من العوامل التي تؤدي إلى مرض الس���كري. 
وقّدمت الدراس���ة أدلة على أن ده���ون األلبان يمكن أن 

تساعد على تقليل خطر اإلصابة بهذا المرض المزمن.
وكانت دراس���ة حديثة أخرى، ُنش���رت الشهر الماضي، 
قد وجدت أن ده���ون األلبان بما في ذلك الحليب كامل 
الدس���م يمكن أن تفيد القلب، وليس كما كان ُيعتقد 
من أنها من عوامل الخطر المسببة الرتفاع الكولسترول 

ومشاكل انسداد الشرايين. وبحسب الدراسة الجديدة 
التي أجري���ت في 12 دولة، وُنش���رت في مجلة بلوس" 
الطبية، يقّل���ل أكل األجبان واللب���ن )الزبادي( من خطر 
اإلصابة بالس���كري الحتواء هذه الدهون على أحماض 
مفيدة. وأجريت الدراسة في جامعتي تافت األمريكية 
وكامبريدج البريطانية، واعتمدت على البيانات الصحية 
ألكثر من 63 ألف شخص سبق أن شاركوا في 16 دراسة 
س���ابقة، وبمراجعة بياناتهم تبين أن دهون منتجات 
األلبان وخاصة الجبن واللبن تحتوي على عناصر مفيدة 

تقلل من خطر اإلصابة بالسكري.

االستقالل/ وكاالت:
كشفت تسريبات جديدة أن شركة هواوي، تستعد 
إلطالق هاتف "بي 30 برو" العام المقبل، بمواصفات 
"ثورية"، ستفوق تلك المتوفرة في سلفه "هواوي بي 

20 برو".
وحققت هواوي نجاح���ا كبيرا بفضل هاتفها الذكي 
"بي 20 برو"، الذي جاء بثالث كاميرات، من أجل صور 
أفضل، في ظروف اإلضاءة المنخفضة، باإلضافة إلى 

.3x تقريب بصري أكبر
وكش���ف موقع "تيك كونفيجراشين" عن مواصفات 
الهاتف الجديد، والذي زّود بكاميرا ثالثية تشبه تلك 

التي طرحتها هواوي في " بي 20 برو"، باإلضافة إلي 
مستش���عر بدقة 40 ميغا بيكسل، وكاميرتين بدقة 
22 و12 ميغابكس���ل على التوالي، وجميعها تدعم 

تقنية تثبيت الصورة.
وسيكون الجهاز الجديد أيضا مجهزا بشاشة عرض 
AMOLED عالي���ة الوضوح قي���اس 6.5 بوصات، مع 
تقني���ة قارئ البصمات أس���فل الشاش���ة، على غرار 

هاتف OnePlus الذكي الجديد.
وسيتعين على المس���تخدمين االنتظار حتى العام 
المقبل لرؤية التصميم النهائي لهاتف "هواوي بي 

30 برو"، وفق ما نقل موقع "تي 3" التقني.

دهون الجبن واللبن 
تقــلل خطــر اإلصابــة بالسكــري

بـ 5 كاميرات 

»هواوي« تستعد إلطالق هاتفها الثوري
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غزة / عبدالله نصيف:
حقق ش���باب خانيونس "النش���امي" فوزا غاليا على 
الصداق���ة بهدفين مقابل ه���دف وحيد على نادي 
الصداقة ، فيما اكتس���ح ش���باب رفح غزة الرياضي 
"العمي���د" برباعية نظيفة ، ضمن لقاءات األس���بوع 

السادس من دوري القدس الممتاز ألندية غزة .
على ملعب فلسطين بغزة ، قلب "النشامى" الطاولة 
في وج���ه الصداقة بالوق���ت القاتل م���ن المباراة ، 
واس���تطاع خطف الفوز بعد أن كان متأخرا بهدف 

نظيف .

و بهذا الفوز الغالي خارج الديار ، يعدل "النش���امى" 
مساره ، و يرفع رصيده إلى 10 نقاط و يتقدم للمركز 
الس���ادس مؤقتا ، فيم���ا ظل الصداق���ة ب5 نقاط 
مواصال نتائج���ه المخيبة لآلم���ال ، و تراجع للمركز 

العاشر مؤقتا .
تق���دم الصداق���ة بالهدف األول  ع���ن طريق أحمد 

الكرنز بالدقيقة)7(.
و عدل عبد المجيد يوسف بالدقيقة)73( من الشوط 
الثاني ، و في الوقت القاتل من المباراة خطف خالد 

القوقا هدف الفوز و االنتصار الغالي للنشامى .

و عل���ى ملعب اليرموك بغزة ، اكتس���ح ش���باب رفح 
"الزعيم" ش���باك عميد األندية الغزية غزة الرياضي 

برباعية نظيفة .
و به���ذا الفوز الكبير ، يواصل ش���باب رفح صحوته 
ويتقدم لص���دارة الترتيب مؤقتا برصيد 11 نقطة ، 
فيما تجمد رصيد غزة الرياضي عند 6 نقاط بالمركز 

الثامن مؤقتا ، لحين انتهاء باقي لقاءات الجولة .
وس���جل رباعية "الزعيم" وليد أبو دان بالدقيقة)43(، 
ويس���ار الصباحي���ن هدفين بالدقيق���ة)48 و  51( 

وجمعة الهمص بالدقيقة)72(.

"الزعيم" يت�صدر عرب بوابة "العميد" 
و"الن�صامــى" يخطــف "ال�صداقــة" 

االستقالل / وكاالت: 
حصد المنتخب الوطني الفلس���طيني األخضر واليابس من جوائز بطولة 
الكأس الذهبية التي توج بها على حس���اب منتخب طاجكستان ، بالفوز 

عليه بركالت الترجيح .
و حصل العب المنتخب الفهد األس���ود عبد اللطيف البهداري على جائزة 
أفض���ل العب في البطولة ، بعد أن كان قد فاز في الس���ابق مرتين بجائزة 

أفضل العب في المباراة .
فيما حصل حارس المرمى الفلس���طيني رامي حم���ادة على جائزة أفضل 
العب في المباراة الختامية والحارس الطاجيكي على جائزة أفضل حارس 

في البطولة .

البهداري يح�صد جائزة 
اأف�صل العب يف بطولة 

الكاأ�س الذهبية

االستقالل / وكاالت:
يرغب برشلونة اإلس���باني في الحفاظ 
على نجمه األرجنتيني ليونيل ميسي 
ألطول فترة ممكنة، ل���ذا يفكر النادي 
الكتالون���ي العمالق ف���ي تمديد عقد 
الالعب الذي ينتهي في صيف 2021.

وذكرت صحيفة "مون���دو ديبورتيفو" 
اإلس���بانية، أن برش���لونة يدرك مهارة 
ليونيل ميسي، ويتوقع أن يستمر على 
نفس المستوى لفترة طويلة، وبالتالي 
فإن النادي يفك���ر بتمديد عقده لعام 
أو عامي���ن آخرين، أي ربم���ا إلى صيف 

2023، حيث سيصبح عمر األرجنتيني 
36 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة برشلونة 
ت���دور ح���ول تمديد عق���د الالعب في 
الموس���م القادم وليس الحالي، وليس 
من المتوقع أن يتم تقديم العرض قبل 

صيف عام 2019.
ويأمل النادي الكتالون���ي العمالق أن 
يعتزل ميسي في برش���لونة، ليصبح 
رجل النادي الواح���د، مثل عدة العبين 

سابقين كتوتي أسطورة ونجم روما.
ويأتي ذلك خالفا لما يخطط له ميسي، 

الذي صرح س���ابقا برغبت���ه في العودة 
إل���ى نيول���ز أول���د بوي���ز األرجنتيني، 
الفريق الذي ترعرع فيه، وهو في س���ن 

الطفولة، واالعتزال داخل صفوفه.
يذك���ر أن الالعب األرجنتيني لديه بند 
في عقده، يسمح له بالرحيل في 2020 
عن النادي، أي قبل عام من نهاية عقده 
الحال���ي، ويمكنه أن يت���رك البلوغرانا 
مجان���ا، إذا ل���م يك���ن الفري���ق الذي 
س���يذهب إليه من النخب���ة األوروبية، 
علما بأن شرطه الجزائي يصل إلى 700 

مليون يورو.

بر�صلونة ينوي توقيع عقد جديد مع مي�صي

القاهرة/ االستقالل: 
كشف محمد أبو العال، طبيب المنتخب المصري، امس 
الس���بت، عن مفاجأة بخصوص إصاب���ة نجم ليفربول، 

محمد صالح.
وقال أبو العال إن الالعب اش���تكى م���ن "ألم خفيف"، 
بالعضل���ة الضامة، في بداية المب���اراة، التي فاز فيها 
الفراعنة على سوازيالند )4-1(، أمس، بتصفيات بطولة 

إفريقيا 2019، لكن الجهاز الفني لم يقم بتغييره.
وأوضح طبيب المنتخب، ف���ي تصريحات إذاعية، أنه 

تواصل مع نظيره في ليفربول، إلخطاره بحالة صالح.

وأكد أن صالح لن يغيب لفترة طويلة، مش���يًرا إلى أن 
محمد النني، اش���تكى من اإلصابة أيًضا عقب المباراة، 
لكن حالته تتحس���ن، ومن الوارد لحاق���ه بلقاء الجولة 
الرابعة للتصفيات، أمام س���وازيالند، الثالثاء المقبل، 
ونف���س األمر ينطبق على عمرو طارق. وس���جل صالح 
الهدف الرابع، لكنه خ���رج مصاًبا في الدقائق األخيرة 

من المباراة، التي جرت في استاد السالم.
واس���تبعد مدرب المنتخب المصري، خافيير أجيري، 
العب الريدز من رحلة الفراعنة إلى س���وازيالند، بسبب 

اإلصابة، حيث سيعود إلى إنجلترا الستكمال عالجه.

طبيب املنتخب امل�صري يفجر 
»مفاجاأة« ب�صاأن اإ�صابة »�صالح«

موناكو/ االستقالل: 
أعلن نادي موناكو الفرنسي عبر موقعه الرسمي عبر 
شبكة اإلنترنت عن تعيين تيري هنري مدرًبا جديًدا 

للفريق، خلًفا للمقال ليوناردو يارديم.
عقد هنري س���يمتد مع فريق اإلمارة الفرنسي حتى 
2021، وس���يعاونه في الجهاز الفن���ي كل من جواو 
كارلوس فالدو مدرب فريق بنفيكا ألقل من 23 عاًما، 

وباتريك كوامي أمبادو مدير أكاديمية أرسنال.
" أود أن أش���كر في المقام األول ن���ادي موناكو الذي 
أعطان���ي فرصة تدريب فريق الن���ادي، أنه أمر مميز 
للغاية بالنس���بة لي" هكذا افتتح هنري تصريحاته 

بعد توقيعه لعقود تدريبه موناكو.
وأكمل "أنا سعيد للغاية للعودة إلى موناكو، وبنفس 
الوقت مصمم للغاي���ة على مواجهة التحديات التي 
تنتظرنا، ال أطيق االنتظ���ار حتى أقابل الالعبين كي 
نبدأ العمل مًعا". أّما رئيس النادي فاديم فاسيليف 
فقد ق���ال "إن معرفته بكرة القدم وش���غفه باللعبة، 
عمله على أعلى المس���تويات وتعلقه بألوان الفريق 

جعلنا نعينه مدرًبا لنا دون تفكير".

تريي هرني مدرًبا 
ملوناكو الفرن�صي
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وانطلقت مواكب تش���ييع الش���هداء من عدد من مستش���فيات القطاع؛ وهي 
مستشفى ش���هداء األقصى وسط القطاع، ومستش���فى ناصر في خانيونس، 
والش���فاء في مدينة غ���زة، إلى منازل ذوي الش���هداء إللقاء نظ���رة الوداع على 

جثامينهم، وأداء صالة الجنازة، ومواراتهم الثرى في مقابر الشهداء.
وشاركت الجماهير في تشييع كل من الشهيد أحمد إبراهيم زكي الطويل)27 
عام���ا(، وأحمد عبد الله أبو نعيم) 17 عاما(  من مخيم النصيرات وس���ط القطاع، 
ومحم���د عبد الحفيظ إس���ماعيل)29 عاما(  من مخيم البري���ج، وعفيفي محمود 
عفيفي) 18 عاما(، ومحمد عصام عباس) 21 عاما(  من مدينة غزة، وعبد الله برهم 

الدغمة) 25 عاما(، وتامر إياد أبو عرمانة) 22 عاما( من جنوب القطاع.
وش���ارك في تش���ييع الش���هداء قيادات م���ن الفصائل الفلس���طينية واالف 
المشيعين، مرددين هتافات مطالبة بالرد على جرائم االحتالل بحق المتظاهرين 

على الحدود.
وحملت الجماهير جثمان الش���هداء للصالة عليهم وموارتهم الثرى في مقابر 

الشهداء كل في محافظته.
وأس���فر اعتداء قوات االحتالل اإلس���رائيلي على المش���اركين الس���لميين في 
التظاهرة أول أمس الجمعة عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة المئات بالرصاص 

الحي وقنابل الغاز التي تطلقها صوب المتظاهرين السلميين.
وبارتقاء الشهداء السبعة يرتفع عدد شهداء مسيرة العودة منذ انطالقها في 
30 مارس الماضي إلى 204 ش���هداء بينهم نحو 30 طفاًل وإصابة نحو 22 الًفا 
آخرين. وفي الضفة المحتلة شيع مئات المواطنين في محافظة سلفيت شمالي 
الضفة الغربية المحتلة، السبت جثمان الشهيدة عائشة محمد الرابي )47 عاًما( 

في بلدة بديا غربي المحافظة.
وانطلق موكب التش���ييع من معهد الطب العدلي ف���ي جامعة النجاح بمدينة 
نابلس بعد انتهاء إجراءات التش���ريح، ونقل الجثمان إلى بديا بسيارة إسعاف 

وسط موكب من المركبات التي رفعت األعالم الفلسطينية.
ونقل جثمان الشهيدة إلى منزلها إللقاء نظرة الوداع عليها، وبعد الصالة، خرج 
المش���يعون بجنازة حاشدة جابت ش���وارع البلدة مرددين هتافات غاضبة، قبل 

مواراتها الثرى في مقبرة البلدة.
والرابي أم لثمانية أبناء، أصيبت الليلة الماضية بجراح بالغة بالرأس جراء رش���ق 
المس���توطنين للمركبة التي كانت تستقلها هي وزوجها، بالحجارة قرب حاجز 

زعترة جنوب نابلس، وما لبثت أن استشهدت متأثرة بإصابتها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس أساقفة سبس����طية للروم األرثوذكس 
المطران عطا الله حنا إن مس����ألة تسريب العقارات 
واألوق����اف والممتلكات اإلس����المية والمس����يحية 
لجهات استيطانية احتاللية مسألة كارثية بكل ما 
تعنيه الكلمة من معاٍن، وس����تكون تداعيات هذه 
األفعال التي ترقى إلى مس����توى الخيانة العظمى 

كارثية على هوية القدس وطابعها.
وأك����د حنا خ����الل لقائه أمس الس����بت وف����ًدا من 
شخصيات المدينة المقدس����ة، رفضه واستنكاره 
ألي صفقات أو بيوعات او تسريب ألوقافنا، وخاصة 
في مدينة القدس، مضيف����ًا "لم يعد كافًيا إصدار 
بيانات شجب واستنكار ألن هذه البيانات ال تعيد 

هذه العقارات واالوقاف المسربة".
ودع����ا إلى تأس����يس مرجعية وطني����ة في القدس 

لمتابعة هذه الملفات الخطيرة والحساسة" معتبرًا  
تسريب العقارات لسلطات االحتالل جريمة نكراء 
بحق القدس، هذه المدينة التي هي ليس����ت حكًرا 
ألحد وليس����ت ملًكا شخصًيا ألي أحد أو جهة مهما 
كانت ه����ذه الجهة ومهما كان هؤالء األش����خاص، 

فهي مدينة مقدسة لها طابعها الذي تنفرد به.
وتابع أن كل البيوعات والتسريبات التي تمت باطلة 
وغير قانوني����ة وغير ش����رعية، ألن القدس مدينة 
محتل����ة، وكل ما يحدث في ظ����ل االحتالل ال يمكن 
اعتباره بأي شكل من األشكال أمًرا قانونًيا أو شرعًيا.

وأشار إلى أن مسألة التفريط بالعقارات وتسريبها 
لجهات معادية ليس����ت مس����ألة حديث����ة العهد، 
فهنال����ك قائمة طويلة بأس����ماء اش����خاص قاموا 
بتس����ريب عقاراته����ا وبيعها ومن ث����م هربوا إلى 

الخارج.

وأردف قائ����ال: "م����ا يح����دث الي����وم أم����ر مختلف 
فالبائع����ون ما زال����وا في المدينة المقدس����ة وهم 
يجول����ون ويصولون وينتقلون من م����كان إلى آخر 
ويحظون بدعم وتغطية من جهات معروفة بالنسبة 

إلينا معرفة جيدة".
وأض����اف أن ما أق����دم عليه هؤالء إنم����ا هي خيانة 
عظم����ى بح����ق الق����دس ومقدس����اتها وأوقافها 
اإلسالمية والمسيحية، وخيانة عظمى بحق الشعب 
الفلسطيني الذي يقدم الدماء والتضحيات من أجل 

حريته وكرامته واستعادة حقوقه.
وأكد أن المس����تفيد م����ن عمليات التس����ريب هو 
"االحتالل الذي يريد س����رقة القدس منا وابتالعها 
بشكل كلي، وهؤالء العمالء والمرتزقة إنما يقدمون 
لالحتالل هدية مجانية ويقدمون القدس على طبق 

من ذهب لمستعمريها ومحتليها وغاصبيها ".

نابلس/ االستقالل: 
اصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين 
في بل����دة عوريف جنوب نابلس، مس����اء 
امس الس����بت، إثر مهاجمة مجموعة من 
المس����توطنين المزارعي����ن في الس����فح 
الشرقي لجبل سليمان المطل على البلدة.

وأفاد مواطنون أن المستوطنين تجمعوا 
على مدخل فرعي لمستوطنة يتسهار 
المقام���ة عل���ى أراضي بل���دات عوريف 

وبورين وعصيرة القبلية وحوارة ومادما، 
وتوجه���وا صوب عدة من���ازل تقع على 
تخوم المس���توطنة تعود ألهالي بلدة 

عوريف ورشقوها بالحجارة.
وتداع���ى أهالي البل���دة للتصدي لهم، 
وحض���رت دوري���ات االحت���الل، ووفرت 
وأطلق���ت  للمس���توطنين،  الغط���اء 
الرص���اص وقنابل الغاز صوب الش���بان 

الفلسطينيين العزل.

وأفاد المواطن منور أبو زاهر، وهو ناشط 
ش���بابي من بلدة حوارة، أن عدة إصابات 
وقع���ت ف���ي المنطقة التي ش���هدت 
المواجهات وتم���ت معالجتها ميدانيا، 
فيما شوهدت س���يارات للهالل األحمر 

تتجه صوب منطقة المواجهات.
وقال مصدر ف���ي مجلس قروي عوريف 
أن هذا االعتداء الثاني خالل أسبوع على 

أهالي البلدة في نفس المكان.

غزة وال�ضفة   ..

غزة / االستقالل:
نفت ش���ركة توزيع كهرب���اء محافظات 
غزة كاف���ة االتهامات التي ُوجهت إليها 
بخص���وص قضي���ة مول���دات الكهرباء 
الخاص���ة المنتش���رة ف���ي قط���اع غزة، 
للمواطنين  الكهرباء  لبيع  واس���تغاللها 
بأس���عار خيالي���ة وتوفير س���والر لتلك 

المولدات.
وقالت الشركة في بيان وصل االستقالل 
نس���خة منه، أمس السبت: إن" كثيًرا من 
االتهامات والتس���اؤالت ترددت من قبل 
البع���ض عن تل���ك الظاه���رة وارتباطها 
بأزم���ة الكهرباء، وما هو عالقة الش���ركة 
بتل���ك المول���دات، وبأنه���ا مس���تفيدة 
منه���ا عبر اس���تغاللها لبي���ع الكهرباء 
للمواطنين بأسعار خيالية وتوفير سوالر 
لتلك المول���دات دون االكتراث بمعاناة 

المواطنين".
واعتب���رت أن تلك االتهام���ات عارية عن 
الصحة تماًما، وأنها تس���تهدف النيل 
من الش���ركة وتأليب الرأي العام وحشده 

باتجاه تحقيق غايات غير نزيهة.
وأضافت أن العج���ز الكبير في الكهرباء 
وع���دم الق���درة عل���ى توفي���ر كهرب���اء 
للمواطنين، باإلضافة إلى انس���داد األفق 
أم���ام حلول جذري���ة لقضي���ة الكهرباء 
واالنقسام  اإلس���رائيلي  الحصار  بسبب 
الفلسطيني هو السبب الرئيس النتشار 
المول���دات الخاصة في قطاع غزة رغم أن 

الش���ركة هي صاحبة الحق الحصري في 
توزيع الكهرباء.

وأشارت إلى أنها ليست الجهة المسئولة 
عن تنظي���م وترخيص مهنة إنتاج وبيع 
كهرباء م���ن المولدات الخاصة، وال يوجد 
أي تعامل أو تنس���يق م���ع أصحاب هذه 
اس���تخدام  رفضها  مؤكدة  المول���دات، 
أعمدة ش���بكتها لتمديد كوابل تخص 
هذه المولدات الخاصة، مشيرة إلى أنها 
ال عالقة لها مطلًقا بأسعار بيع الطاقة من 

هذه المولدات.

وأش���ارت إلى أنها تق���وم بمراقبة تلك 
المولدات وبحمالت تفتيش عليها وإزالة 
أي تهدي���د لحياة المواطني���ن وبقدر ما 
تحصل عليه من معلومات أثناء الحمالت 

أو من جهة المواطنين.
وأوضح���ت أن المس���ؤولية عن تعريض 
حياة المواطنين وحي���اة فنيي الكهرباء 
وغيره���م إلى الخطر نتيجة اس���تخدام 
الكهرباء واس���تغاللها من جهة  شبكة 
أصح���اب المولدات ف���ي تمديد الكوابل 
الخاصة به���م دون مراعاة قواعد الوقاية 

والس���المة، تق���ع بالكام���ل عل���ى عاتق 
أصحاب المولدات.

وأك���دت الش���ركة أنه���ا ل���ن تتوان���ي 
للحظة في مالحق���ة مرتكبي المخالفات 
الكهرب���اء  والمتعدي���ن عل���ى ش���بكة 

وتغريمهم ومالحقتهم قضائًيا.
وأدان���ت االتهامات التي تس���تهدفها 
بي���ن الفينة واألخرى به���ذا الخصوص، 
وس���تعمل جاهدة على مالحقة مروجي 
تل���ك االتهامات وتقديمه���م للجهات 

األمنية والقضائية صاحبة االختصاص.

كهرباء غزة تنفي اتهامها ببيع الكهرباء عبر مولدات خاصة

إصابات في اعتداء مستوطنين 
على منازل المواطنين جنوب نابلس

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي خالد البطش أن رسالة 

الفلسطينيين أن مسيرات العودة مستمرة لحماية شعبنا.
وق���ال البطش في تصريح له: »لم نعد ندفع ثمن الحصار وحدنا وانما س���يدفع 
المس���توطنون في غ���الف غزة أيضا«، مش���يرًا إلى أن الضف���ة الغربية حاضرة 

ببنادقها وسكاكينها، داعيًا أبناء شعبنا إلى محاصرة حواجز االحتالل.

الولجة/ االستقالل: 
أصيب عدد من المواطنين، امس السبت، بمواجهات مع قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، في 

قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.
وأفاد الناش���ط الش���بابي في الولجة إبراهيم عوض، أن قوات االحتالل أطلقت الرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط وقناب���ل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم خالل المواجهات 
الت���ي اندلعت في القرية، م���ا أدى إلصابة عدد من المواطنين بح���االت اختناق، عولجوا 

ميدانيا.
وش����هدت الولجة في اآلونة األخيرة اقتحامات متكررة من قوات االحتالل، وتوزيع 
منش����ورات تهدد المواطنين بتنغيص حياتهم في حال مشاركتهم بالفعاليات 

الوطنية.

قلقيلية/ االستقالل: 
أغلقت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، امس السبت، طرقا داخلية في قرية كفر قدوم شرق 

قلقيلية، بالسواتر التربية.
وأفاد منس���ق المقاومة الشعبية في القرية مراد ش���تيوي، أن جنود االحتالل ترافقهم 
جرافة عسكرية اقتحموا القرية، وأغلقوا عدة طرق بالسواتر الترابية. وسرعان ما اندلعت 
مواجهات مع الش���بان أطلق خاللها الجنود قنابل الغاز المس���يل للدموع بكثافة، ما أدى 
إلصابة المسنة هيام شتيوي بحالة إغماء إثر سقوط قنبلة غاز في فناء منزلها، وفق وفا.

وبّين ش���تيوي أن الجرافة دمرت خط مياه رئيس���يا في القري���ة. ومنعت قوات االحتالل 
طواقم المجلس القروي من إصالحه.

البطش: مستوطنو غالف غزة 
سيدفعون ثمن الحصار

إصابات بمواجهات مع 
االحتالل في قرية الولجة

االحتالل يغلق طرقًا 
داخلية بالسواتر 

الترابية في كفر قدوم

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اقتحمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، بلدة عنبتا 
ش���رق مدينة طولكرم كما انتشرت في بلدة كفر 

اللبد في إطار مالحقة المطارد أشرف نعالوة.
وقال���ت مصادر محلية إن قوات االحتالل تمركزت 
وس���ط البلدة على شارع نابلس وبالقرب من مركز 
الش���رطة وأمام عنبتا مول وعلى ش���ارع الس���كة 

ومنعت حركة المواطنين وتفتش المنازل.
وأشارت إلى أن أعدادًا كبيرة من السيارات المدنية 
الت���ي تحمل قوات خاصة انتش���رت ف���ي البلدة 

وسبقت اقتحام قوات االحتالل لها.
وأضافت أن���ه تم اعتقال الش���اب " معتز عصام 
ش���راقة " بعد مداهمة منزل���ه، وكذلك تفتيش 
من���زل المواطن عصام ش���حادة بالق���رب من مقر 

الدفاع المدني.
كما ش���هدت المنطقة الواقع���ة بين عنبتا وكفر 
اللبد انتش���ارا مكثفا للطائرات الزنانة وانتش���ارا 

لوحدات جيش االحتالل في المنطقة.
وفي بي���ت لحم، اعتقلت قوات االحتالل الش���اب 
محمد زياد ثوابت���ة )30 عاما( من بلدة بيت فجار، 

بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

»حنا« يطالب بإنشاء مرجعية وطنية لمعالجة كارثة تسريب العقارات

اقتحامات واعتقاالت في مناطق متفرقة بالضفة
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وانطلقت مواكب تش���ييع الش���هداء من عدد من مستش���فيات القطاع؛ وهي 
مستشفى ش���هداء األقصى وسط القطاع، ومستش���فى ناصر في خانيونس، 
والش���فاء في مدينة غ���زة، إلى منازل ذوي الش���هداء إللقاء نظ���رة الوداع على 

جثامينهم، وأداء صالة الجنازة، ومواراتهم الثرى في مقابر الشهداء.
وشاركت الجماهير في تشييع كل من الشهيد أحمد إبراهيم زكي الطويل)27 
عام���ا(، وأحمد عبد الله أبو نعيم) 17 عاما(  من مخيم النصيرات وس���ط القطاع، 
ومحم���د عبد الحفيظ إس���ماعيل)29 عاما(  من مخيم البري���ج، وعفيفي محمود 
عفيفي) 18 عاما(، ومحمد عصام عباس) 21 عاما(  من مدينة غزة، وعبد الله برهم 

الدغمة) 25 عاما(، وتامر إياد أبو عرمانة) 22 عاما( من جنوب القطاع.
وش���ارك في تش���ييع الش���هداء قيادات م���ن الفصائل الفلس���طينية واالف 
المشيعين، مرددين هتافات مطالبة بالرد على جرائم االحتالل بحق المتظاهرين 

على الحدود.
وحملت الجماهير جثمان الش���هداء للصالة عليهم وموارتهم الثرى في مقابر 

الشهداء كل في محافظته.
وأس���فر اعتداء قوات االحتالل اإلس���رائيلي على المش���اركين الس���لميين في 
التظاهرة أول أمس الجمعة عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة المئات بالرصاص 

الحي وقنابل الغاز التي تطلقها صوب المتظاهرين السلميين.
وبارتقاء الشهداء السبعة يرتفع عدد شهداء مسيرة العودة منذ انطالقها في 
30 مارس الماضي إلى 204 ش���هداء بينهم نحو 30 طفاًل وإصابة نحو 22 الًفا 
آخرين. وفي الضفة المحتلة شيع مئات المواطنين في محافظة سلفيت شمالي 
الضفة الغربية المحتلة، السبت جثمان الشهيدة عائشة محمد الرابي )47 عاًما( 

في بلدة بديا غربي المحافظة.
وانطلق موكب التش���ييع من معهد الطب العدلي ف���ي جامعة النجاح بمدينة 
نابلس بعد انتهاء إجراءات التش���ريح، ونقل الجثمان إلى بديا بسيارة إسعاف 

وسط موكب من المركبات التي رفعت األعالم الفلسطينية.
ونقل جثمان الشهيدة إلى منزلها إللقاء نظرة الوداع عليها، وبعد الصالة، خرج 
المش���يعون بجنازة حاشدة جابت ش���وارع البلدة مرددين هتافات غاضبة، قبل 

مواراتها الثرى في مقبرة البلدة.
والرابي أم لثمانية أبناء، أصيبت الليلة الماضية بجراح بالغة بالرأس جراء رش���ق 
المس���توطنين للمركبة التي كانت تستقلها هي وزوجها، بالحجارة قرب حاجز 

زعترة جنوب نابلس، وما لبثت أن استشهدت متأثرة بإصابتها.

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال رئيس أساقفة سبس����طية للروم األرثوذكس 
المطران عطا الله حنا إن مس����ألة تسريب العقارات 
واألوق����اف والممتلكات اإلس����المية والمس����يحية 
لجهات استيطانية احتاللية مسألة كارثية بكل ما 
تعنيه الكلمة من معاٍن، وس����تكون تداعيات هذه 
األفعال التي ترقى إلى مس����توى الخيانة العظمى 

كارثية على هوية القدس وطابعها.
وأك����د حنا خ����الل لقائه أمس الس����بت وف����ًدا من 
شخصيات المدينة المقدس����ة، رفضه واستنكاره 
ألي صفقات أو بيوعات او تسريب ألوقافنا، وخاصة 
في مدينة القدس، مضيف����ًا "لم يعد كافًيا إصدار 
بيانات شجب واستنكار ألن هذه البيانات ال تعيد 

هذه العقارات واالوقاف المسربة".
ودع����ا إلى تأس����يس مرجعية وطني����ة في القدس 

لمتابعة هذه الملفات الخطيرة والحساسة" معتبرًا  
تسريب العقارات لسلطات االحتالل جريمة نكراء 
بحق القدس، هذه المدينة التي هي ليس����ت حكًرا 
ألحد وليس����ت ملًكا شخصًيا ألي أحد أو جهة مهما 
كانت ه����ذه الجهة ومهما كان هؤالء األش����خاص، 

فهي مدينة مقدسة لها طابعها الذي تنفرد به.
وتابع أن كل البيوعات والتسريبات التي تمت باطلة 
وغير قانوني����ة وغير ش����رعية، ألن القدس مدينة 
محتل����ة، وكل ما يحدث في ظ����ل االحتالل ال يمكن 
اعتباره بأي شكل من األشكال أمًرا قانونًيا أو شرعًيا.

وأشار إلى أن مسألة التفريط بالعقارات وتسريبها 
لجهات معادية ليس����ت مس����ألة حديث����ة العهد، 
فهنال����ك قائمة طويلة بأس����ماء اش����خاص قاموا 
بتس����ريب عقاراته����ا وبيعها ومن ث����م هربوا إلى 

الخارج.

وأردف قائ����ال: "م����ا يح����دث الي����وم أم����ر مختلف 
فالبائع����ون ما زال����وا في المدينة المقدس����ة وهم 
يجول����ون ويصولون وينتقلون من م����كان إلى آخر 
ويحظون بدعم وتغطية من جهات معروفة بالنسبة 

إلينا معرفة جيدة".
وأض����اف أن ما أق����دم عليه هؤالء إنم����ا هي خيانة 
عظم����ى بح����ق الق����دس ومقدس����اتها وأوقافها 
اإلسالمية والمسيحية، وخيانة عظمى بحق الشعب 
الفلسطيني الذي يقدم الدماء والتضحيات من أجل 

حريته وكرامته واستعادة حقوقه.
وأكد أن المس����تفيد م����ن عمليات التس����ريب هو 
"االحتالل الذي يريد س����رقة القدس منا وابتالعها 
بشكل كلي، وهؤالء العمالء والمرتزقة إنما يقدمون 
لالحتالل هدية مجانية ويقدمون القدس على طبق 

من ذهب لمستعمريها ومحتليها وغاصبيها ".

نابلس/ االستقالل: 
اصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين 
في بل����دة عوريف جنوب نابلس، مس����اء 
امس الس����بت، إثر مهاجمة مجموعة من 
المس����توطنين المزارعي����ن في الس����فح 
الشرقي لجبل سليمان المطل على البلدة.

وأفاد مواطنون أن المستوطنين تجمعوا 
على مدخل فرعي لمستوطنة يتسهار 
المقام���ة عل���ى أراضي بل���دات عوريف 

وبورين وعصيرة القبلية وحوارة ومادما، 
وتوجه���وا صوب عدة من���ازل تقع على 
تخوم المس���توطنة تعود ألهالي بلدة 

عوريف ورشقوها بالحجارة.
وتداع���ى أهالي البل���دة للتصدي لهم، 
وحض���رت دوري���ات االحت���الل، ووفرت 
وأطلق���ت  للمس���توطنين،  الغط���اء 
الرص���اص وقنابل الغاز صوب الش���بان 

الفلسطينيين العزل.

وأفاد المواطن منور أبو زاهر، وهو ناشط 
ش���بابي من بلدة حوارة، أن عدة إصابات 
وقع���ت ف���ي المنطقة التي ش���هدت 
المواجهات وتم���ت معالجتها ميدانيا، 
فيما شوهدت س���يارات للهالل األحمر 

تتجه صوب منطقة المواجهات.
وقال مصدر ف���ي مجلس قروي عوريف 
أن هذا االعتداء الثاني خالل أسبوع على 

أهالي البلدة في نفس المكان.

غزة وال�ضفة   ..

غزة / االستقالل:
نفت ش���ركة توزيع كهرب���اء محافظات 
غزة كاف���ة االتهامات التي ُوجهت إليها 
بخص���وص قضي���ة مول���دات الكهرباء 
الخاص���ة المنتش���رة ف���ي قط���اع غزة، 
للمواطنين  الكهرباء  لبيع  واس���تغاللها 
بأس���عار خيالي���ة وتوفير س���والر لتلك 

المولدات.
وقالت الشركة في بيان وصل االستقالل 
نس���خة منه، أمس السبت: إن" كثيًرا من 
االتهامات والتس���اؤالت ترددت من قبل 
البع���ض عن تل���ك الظاه���رة وارتباطها 
بأزم���ة الكهرباء، وما هو عالقة الش���ركة 
بتل���ك المول���دات، وبأنه���ا مس���تفيدة 
منه���ا عبر اس���تغاللها لبي���ع الكهرباء 
للمواطنين بأسعار خيالية وتوفير سوالر 
لتلك المول���دات دون االكتراث بمعاناة 

المواطنين".
واعتب���رت أن تلك االتهام���ات عارية عن 
الصحة تماًما، وأنها تس���تهدف النيل 
من الش���ركة وتأليب الرأي العام وحشده 

باتجاه تحقيق غايات غير نزيهة.
وأضافت أن العج���ز الكبير في الكهرباء 
وع���دم الق���درة عل���ى توفي���ر كهرب���اء 
للمواطنين، باإلضافة إلى انس���داد األفق 
أم���ام حلول جذري���ة لقضي���ة الكهرباء 
واالنقسام  اإلس���رائيلي  الحصار  بسبب 
الفلسطيني هو السبب الرئيس النتشار 
المول���دات الخاصة في قطاع غزة رغم أن 

الش���ركة هي صاحبة الحق الحصري في 
توزيع الكهرباء.

وأشارت إلى أنها ليست الجهة المسئولة 
عن تنظي���م وترخيص مهنة إنتاج وبيع 
كهرباء م���ن المولدات الخاصة، وال يوجد 
أي تعامل أو تنس���يق م���ع أصحاب هذه 
اس���تخدام  رفضها  مؤكدة  المول���دات، 
أعمدة ش���بكتها لتمديد كوابل تخص 
هذه المولدات الخاصة، مشيرة إلى أنها 
ال عالقة لها مطلًقا بأسعار بيع الطاقة من 

هذه المولدات.

وأش���ارت إلى أنها تق���وم بمراقبة تلك 
المولدات وبحمالت تفتيش عليها وإزالة 
أي تهدي���د لحياة المواطني���ن وبقدر ما 
تحصل عليه من معلومات أثناء الحمالت 

أو من جهة المواطنين.
وأوضح���ت أن المس���ؤولية عن تعريض 
حياة المواطنين وحي���اة فنيي الكهرباء 
وغيره���م إلى الخطر نتيجة اس���تخدام 
الكهرباء واس���تغاللها من جهة  شبكة 
أصح���اب المولدات ف���ي تمديد الكوابل 
الخاصة به���م دون مراعاة قواعد الوقاية 

والس���المة، تق���ع بالكام���ل عل���ى عاتق 
أصحاب المولدات.

وأك���دت الش���ركة أنه���ا ل���ن تتوان���ي 
للحظة في مالحق���ة مرتكبي المخالفات 
الكهرب���اء  والمتعدي���ن عل���ى ش���بكة 

وتغريمهم ومالحقتهم قضائًيا.
وأدان���ت االتهامات التي تس���تهدفها 
بي���ن الفينة واألخرى به���ذا الخصوص، 
وس���تعمل جاهدة على مالحقة مروجي 
تل���ك االتهامات وتقديمه���م للجهات 

األمنية والقضائية صاحبة االختصاص.

كهرباء غزة تنفي اتهامها ببيع الكهرباء عبر مولدات خاصة

إصابات في اعتداء مستوطنين 
على منازل المواطنين جنوب نابلس

غزة/ االستقالل:
أكد عضو المكتب السياس���ي لحركة الجهاد اإلس���المي خالد البطش أن رسالة 

الفلسطينيين أن مسيرات العودة مستمرة لحماية شعبنا.
وق���ال البطش في تصريح له: »لم نعد ندفع ثمن الحصار وحدنا وانما س���يدفع 
المس���توطنون في غ���الف غزة أيضا«، مش���يرًا إلى أن الضف���ة الغربية حاضرة 

ببنادقها وسكاكينها، داعيًا أبناء شعبنا إلى محاصرة حواجز االحتالل.

الولجة/ االستقالل: 
أصيب عدد من المواطنين، امس السبت، بمواجهات مع قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، في 

قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.
وأفاد الناش���ط الش���بابي في الولجة إبراهيم عوض، أن قوات االحتالل أطلقت الرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط وقناب���ل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم خالل المواجهات 
الت���ي اندلعت في القرية، م���ا أدى إلصابة عدد من المواطنين بح���االت اختناق، عولجوا 

ميدانيا.
وش����هدت الولجة في اآلونة األخيرة اقتحامات متكررة من قوات االحتالل، وتوزيع 
منش����ورات تهدد المواطنين بتنغيص حياتهم في حال مشاركتهم بالفعاليات 

الوطنية.

قلقيلية/ االستقالل: 
أغلقت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، امس السبت، طرقا داخلية في قرية كفر قدوم شرق 

قلقيلية، بالسواتر التربية.
وأفاد منس���ق المقاومة الشعبية في القرية مراد ش���تيوي، أن جنود االحتالل ترافقهم 
جرافة عسكرية اقتحموا القرية، وأغلقوا عدة طرق بالسواتر الترابية. وسرعان ما اندلعت 
مواجهات مع الش���بان أطلق خاللها الجنود قنابل الغاز المس���يل للدموع بكثافة، ما أدى 
إلصابة المسنة هيام شتيوي بحالة إغماء إثر سقوط قنبلة غاز في فناء منزلها، وفق وفا.

وبّين ش���تيوي أن الجرافة دمرت خط مياه رئيس���يا في القري���ة. ومنعت قوات االحتالل 
طواقم المجلس القروي من إصالحه.

البطش: مستوطنو غالف غزة 
سيدفعون ثمن الحصار

إصابات بمواجهات مع 
االحتالل في قرية الولجة

االحتالل يغلق طرقًا 
داخلية بالسواتر 

الترابية في كفر قدوم

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اقتحمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، بلدة عنبتا 
ش���رق مدينة طولكرم كما انتشرت في بلدة كفر 

اللبد في إطار مالحقة المطارد أشرف نعالوة.
وقال���ت مصادر محلية إن قوات االحتالل تمركزت 
وس���ط البلدة على شارع نابلس وبالقرب من مركز 
الش���رطة وأمام عنبتا مول وعلى ش���ارع الس���كة 

ومنعت حركة المواطنين وتفتش المنازل.
وأشارت إلى أن أعدادًا كبيرة من السيارات المدنية 
الت���ي تحمل قوات خاصة انتش���رت ف���ي البلدة 

وسبقت اقتحام قوات االحتالل لها.
وأضافت أن���ه تم اعتقال الش���اب " معتز عصام 
ش���راقة " بعد مداهمة منزل���ه، وكذلك تفتيش 
من���زل المواطن عصام ش���حادة بالق���رب من مقر 

الدفاع المدني.
كما ش���هدت المنطقة الواقع���ة بين عنبتا وكفر 
اللبد انتش���ارا مكثفا للطائرات الزنانة وانتش���ارا 

لوحدات جيش االحتالل في المنطقة.
وفي بي���ت لحم، اعتقلت قوات االحتالل الش���اب 
محمد زياد ثوابت���ة )30 عاما( من بلدة بيت فجار، 

بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

»حنا« يطالب بإنشاء مرجعية وطنية لمعالجة كارثة تسريب العقارات

اقتحامات واعتقاالت في مناطق متفرقة بالضفة
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لندن/ االستقالل: 
البريطانية،  "صن"  ذكرت صحيفة 
أن ش���خصا توف���ي ف���ي جزي���رة 
س���ياحية بتايالند، وسط غموض 
يلف مصرع عدد من زوار المنطقة، 

خالل السنوات األخيرة.
وبحس���ب ما نقل مصدر للصحيفة 
البريطانية، فإن الس���لطات عثرت 
على السائح بعد أن طفا على سطح 
الماء، وهو الس���ائح الحادي عش���ر 
الذي يفارق الحياة بجزيرة توه كاو 

في غضون سنوات.
التايالندي���ة  الجزي���رة  وكان���ت 
الساحرة قد شهدت مقتل زوجين 
بريطانيي���ن في ظ���روف غامضة 
خالل عام 2014، وذلك أثناء قضاء 

إجازتهما في المنطقة.
ونقلت جثة الس���ائح المتوفى إلى 
على  التشريح  إلجراء  المستشفى، 
يد أطباء شرعيين من أجل  الكشف 

عن سبب الوفاة.
ويرج���ح المحقق���ون ف���ي الوقت 
الحالي، أن يكون الس���ائح قد مات 
غرق���ا، لكن الجه���ود متواصلة في 
كاميرات  لفح���ص  الحالي،  الوقت 

المراقبة، واس���تقاء الشهادات في 
المنطقة.

وأوض���ح قائد الش���رطة بالمنطقة، 
أشيبارت بونسريروج، أن المحققين 
لم يجدوا أي مؤشرات إجرامية حول 

السائح الراحل.
وينح���در الضحي���ة الجدي���د من 
مالدوفا، وكان قد دخل إلى تايالند 
في أواخر سبتمبر الماضي، قبل أن 

يحط الرحال في الجزيرة.

وكان سياح آخرون قد قضوا نحبهم 
بالمنطقة في ظ���روف مختلفة، إذ 
ُعثر على أحد الس���ياح ميتا داخل 
المسبح، فيما ُوجدت أخرى متوفاة 

داخل إقامتها.

االستقالل/ وكاالت: 
تقدم تقنيات التتبع عبر األقمار الصناعية إمكانية 
الوص����ول إل����ى أي م����كان ترغب فيه بس����هولة عبر 
الهواتف المحمولة، لكن سائحًا بريطانيًا وجد نفسه 
وقد تقطعت به الُسبل، بعد أن تبع إرشادات هاتفه 

عبر طريق جبلي.
وتمكن عمال اإلنقاذ من انتشال مسافر بريطاني من 
فوق جرف صخري في كندا، بعد أن ضّل طريقه في 
سلسلة من المحطات الخطرة، بسبب عدم اكتشاف 

تطبيق التتبع المالحي للتضاريس الوعرة.
ووجد مايكل باكنغهام )37 عامًا( من ش����رقي لندن 
نفسه على حافة بالقرب من جبل غروس، بعد الخروج 
في رحلة جبلية، مس����تعينًا بتطبي����ق هاتفي على 
هاتفه من ط����راز آيفون 8، لك����ن التطبيق لم يأخذ 
بالحسبان التضاريس الوعرة للمكان، فانتهى الحال 

بالسائح على حافة جرف صخري.
وعندم����ا أدرك مايكل أنه تائ����ه، أصيب بالهلع وقرر 
النزول، متجهًا إلى طريق منحدرة، ليجد نفسه عالقًا 
على جانب المنحدر. وعلى مدى 15 ساعة، اعتقد أنه 
هالك ال محالة والمطر ينهمر بغزارة فوقه، واعترف 
أن����ه كان يبكي مثل طفل صغير، بحس����ب صحيفة 

ديلي ميل البريطانية.
وارتدى مايكل قميصًا برتقال����ي اللون، على أمل أن 
يتمكن أحد من مالحظة وج����وده فوق المنحدر عند 
بزوغ الفجر، وتم إنقاذه في وقت الحق، بعد أن اتصل 
برقم غريب كان قد حصل عليه كإجراء احترازي قبل 

صعوده للجبل.
يذكر أن هذا المسار الجبلي يبلغ طوله نحو 1.8 ميل، 
ويجذب أكثر من 150 ألف ش����خص سنويًا، ويمتد 

على واجهة جبل غروس في فانكوفر.

االستقالل/ وكاالت: 
انتش���ر مقطع فيديو جديد يظهر حادثة نادرة 
تتمثل في إنزال رافعة بناء لرجل ش���ديد البدانة 
من طابق ش���قته، الواقعة في بناء س���كني في 

الصين.
ويب���دو أن الرج���ل قد تعرض لط���ارئ صحي، لم 
يمكنه من اس���تخدام المصعد إذ اضطر عناصر 

اإلنقاذ لنقله بالرافعة إلى الشارع، ومنه إلى سيارة 
اإلسعاف.

وتعد الس���منة من أخطر أم���راض العصر، وهي 
في تزايد مس���تمر حول العالم. كما تعاني دول 
عدي���دة م���ن ارتفاع مع���دالت الس���منة فيها، 
وف���ي مقدمتها: الوالي���ات المتحدة وبريطاني���ا 

والمكسيك.

االستقالل/ وكاالت: 
تحول حفل زف���اف إلى مأتم في اليم���ن، بعدما لقي 
شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون بطلقات نارية 
من س�الح رش���اش في قرية دوضان التابعة لمديرية 

مدان بمحافظة صنعاء اليمنية.
وتس���بب الحادث في وفاة ش���خص وإصابة عدد آخر 
من الحضور عن طريق الخطأ بعد إطالق أحد الضيوف 

طلقات احتفالية خالل الزفاف.
ووثق مقطع فيديو مت���داول أحد المدعوين وو يطلق 
النار في الواء وس���ط الحضور في حف���ل زفاف، وبعد 
خفضه السالح عاود الرصاص في االنطالق من السالح 

ليصيب عددا من الحضور.
وظهر خالل المقطع، بعض المصابين وم يس���قطون 
على األرض، وس���ط حالة م���ن االرتب���اك والهلع بين 

الحضور.

القاهرة/ االستقالل: 
سقطت عدالة السماء على لص في مصر، أثناء سرقته 
خزين���ة بداخلها مبلغ 15 ألف جني���ه وخر ميتا على 

األرض بعد سرقته.
تبين أثن���اء مراجعة كاميرات المراقب���ة قيام اللص 

بس���رقة الخزين���ة، إال أن الموت خطف���ه بعد إتمامه 
العملية ولحظة خروجه من المكان.

وأبلغ صاحب المكان الش���رطة بوجود ش���خص ميت 
في الداخل، وتبين أنه مطلوب في 8 أحكام قضائية 

بإجمالي 13 سنة سجنا.

االستقالل/ وكاالت: 
كادت مزحة "ثقيلة" في الهن����د أن تتحول إلى فاجعة 
بعدما انقض سلطعون على لسان رجل يقوم بمالعبته، 

وأصابه في فمه.
وأظهر مقط����ع فيديو جرى تداوله عل����ى اإلنترنت رجال 
هندي����ا يبلغ من العمر 37 عاما وهو يخرج لس����انه أمام 
سلطعون يمسكه بإحدى يديه في منطقة تاميل نادو 

جنوبي الهند، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبدا السلطعون غير مكترث بلسان روما راو، في البداية، 
عل����ى الرغم من محاولة إثارته، لكن ما إن اقترب الحيوان 
من فم الرجل حتى انقض على لس����انه وأحكم القبض 

عليه.
وشرع الرجل المازح في األنين وإبداء األلم بعدما سحب 
السلطعون، لسانه بينما كان األصدقاء يحاولون تخليص 

الرجل العالق من السرطان العنيد.
وأخ����ذ أصدقاء الضحي����ة يضحكون على م����ا وقع، لكن 
معلقي����ن على منص����ات التواصل االجتماع����ي اعتبروا 

سلوك الشخص المازح متهورا جدا.
وقال معاتبو راو إنه جلب األذى لنفس����ه حين أصر على 
إخراج لس����انه أمام الس����لطعون لعدة ثوان كما لو كان 

يسعى إلى ما حصل.

تبع إرشادات هاتفه..
 فعلق على جرف صخري

استخدام رافعة بناء إلنزال رجل بدين من شقته!

سالح رشاش 
يحول حفل

 زفاف إلى مأتم

الموت يداهم لصًا بعد إكمال سرقته!

جزيرة تايالندية تتحول إلى »مقبرة غامضة« للسياح مزحة ثقيلة كادت 
تتحول إلى فاجعة


