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 »الكابنيت« ينهي اجتماعه 
بشأن غزة دون نتائج معلنة

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أنه���ى المجل���س ال���وزاري اإلس���رائيلي 
المصغر »الكابنيت«، مس���اء أمس األحد، 
اجتماعه الثاني في غضون عدة أيام لبحث 

التوتر األمني على جبهة غزة.
وبحسب وسائل إعالم عبرية متطابقة فإن 

االجتماع الذي اس���تمر 3 ساعات انتهى 
دون نتائج معلنة.

فيما ذكرت القن���اة »العبرية 20« المقربة 
من اليمي���ن المتطرف قوله���ا: إنه تقرر 
العودة لسياس���ة االغتياالت في غزة، قبل 

أن تقوم بحذف الخبر.

غزة/ دعاء الحطاب: 
يعيش موظفو السلطة بغزة داخل دوامة من 
االش���اعات وتضارب تصريحات المسؤولين 
ال���ذي بات  واإلعالميي���ن ح���ول مصيرهم 

مظلمًا تمامًا، ففي كل لحظة تخفق القلوب 
وتتسارع األنفاس بانتظار تصريحات مؤكدة 
م���ن وزارة المالية ُتخرجهم من تلك الدوامة 
وُتطمئنه���م فيما يتعل���ق بتلقي رواتبهم 

كاألش���هر السابقة.  وكانت بعض المصادر 
اإلعالمية تحدثت عن وجود نية لدى السلطة 

بعدم إدخ���ال رواتب من الضفة 
إلى غزة، وأن ما س���يدخل للبنوك 

غزة/ االستقالل: 
طال����ب عض����و اللجنة المركزي����ة للجبهة الش����عبية رباح مهن����ا، بضرورة 

إنهاء االنقس����ام ومواجهة المخاطر الت����ي تواجه القضية 
الفلسطينية� مؤكدًا أن رئيس السلطة محمود عباس يسير 

رام الله/ االستقالل:
نقلت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين األحد، إفادة لس���تة أسرى قاصرين من 

مخيم عسكر في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة تفيد 
بتعّرضهم العتداء همجي من قبل جنود االحتالل اإلسرائيلي أثناء 

الخليل/ االستقالل: 
وافق���ت حكومة االحتالل باالجم���اع أمس األحد على 
خط���ة تقدم بها وزير الجيش اإلس���رائيلي أفيغدور 
ليبرم���ان تقضي ببن���اء تجمع اس���تيطاني في قلب 

مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقال موقع صحيفة »إس���رائيل الي���وم: »إن حكومة 
االحتالل وافقت باالجماع عل���ى الخطة التي تقضي 
ببن���اء تجمع ف���ي قلب الخلي���ل، ويض���م 31 وحدة 

استيطانية، من ضمنها مدارس ورياض أطفال.
وكانت الحكومة اإلسرائيلية قد ناقشت في جلستها 

ام���س األح���د، المخط���ط  األس���بوعية، 
االس���تيطاني لبن���اء عش���رات الوحدات 

حكومة االحتالل تصادق على بناء تجمع استيطاني بالخليل
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القدس المحتلة/ االستقالل:

أصي���ب مواطن بجراح طفيف���ة، أمس األحد، جراء اس���تهداف طيران 
االحتالل المسير لنقطتين قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد ش���هود عي���ان أن طيران االس���تطالع اإلس���رائيلي 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين أمس األحد، ساحات المسجد 
األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراس���ة مش���ّددة من شرطة 
وجيش االحتالل. وأفاد مصدر في دائرة األوقاف اإلسالمية، بأن شرطة 
االحتالل س���محت لعشرات المس���توطنين باقتحام األقصى والتجول 

في باحاته، وأداء طقوسهم وصلواتهم التلمودية. وأضاف 
» بأن 46 مس���توطنًا اقتحموا باحات المسجد المبارك على 

قلقيلية/ االستقالل: 
أصيب عامالن فلس���طينيان صباح األحد، بجراح خطيرة إثر تعرضهما 

للدهس بمركبة تقودها مستوطنة شمال الضفة الغربية 
المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن العاملين المصابين من 

إصابة مواطن في قصف 
إسرائيلي شمال القطاع

عشــرات المستوطنيــن 
يقتحمــون األقصــى

مستوطنة تدهس 
مواطنين شرق قلقيلية 
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غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل، استمرار مسيرات 
ا وبحرًا، رغم التضحيات الكبيرة التي يقدمها  العودة وكس���ر الحصار بًرّ

غزة/ محمود عمر:
تصاعدت حدة التهديدات اإلسرائيلية تجاه قطاع 
غزة بشن عدوان جديد، بسبب تصاعد زخم مسيرات 
الع���ودة بأش���كالها المختلفة التي باتت تش���كل 

أرقًا للسياس���يين اإلس���رائيليين وتقض مضاجع 
ق���ادة االحتالل العس���كريين وجنودهم المربكين 
على حدود القط���اع. وكان رئيس حكومة االحتالل 
بنيامين نتنياهو ووزير جيش���ه أفيغدور ليبرمان 

هددا أمس، بشن عدوان جديد على قطاع غزة جراء 
تواصل الفعل الش���عبي بمس���يرة العودة وكسر 

الحصار شرقي قطاع غزة، والتي عدها 
ليبرمان »سالًحا استراتيجًيا تستخدمه 

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال نادي األس����ير الفلس����طيني، أمس األحد، إن الوضع 
الصحي لألس����ير خضر عدنان )40 عام����ًا( من جنين، آخذ 

رام الله/ االستقالل: 
دع����ا المجلس الثوري لحركة فتح، إلى حل المجلس التش����ريعي، 
والدعوة النتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، في عموم المناطق 

المدلل: مسيرات العودة ستتواصل 
بــرًا وبحـرًا حتى كسـر الحصـار

»إسرائيـل« تقرع طبولهـا.. هل اقتربت الحـرب على غــزة؟

تدهور صحة األسير 
المضرب عدنان

»الثوري« يدعو لحل »التشريعي« 
والتحضير النتخابات عامة

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2

2 2

2 2

مهنــا: عبــاس يسيــر فــي 
منهــج التخبــط والتفــرد

االحتالل يعتدي على 6 أطفال 
أسرى من نابلس أثناء اعتقالهم

غزة/  سماح المبحوح:موظفــو السلطـة بغــزة: »التـالعـب بقـوت أبنائنــا حــرام«
يخرج المزارع عبد المهيمن »عس����عوس« عند بزوغ ساعات الفجر األولى، 
قاطعًا مس����افات طويلة، مش����يًا على األقدام، وصوال إل����ى حقول الزيتون 
التي يعم����ل بها في قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، 

استعدادًا لحصادها، قبل أن تمتد إليها أيادي المستوطنين 
وتس����تولي عليه، و تعتدي عليه بق����وة الترهيب؛ لتمنعه من 

االستقالل/ وكاالت:
كشفت مصادر لصحيفة »الحياة اللندنية« يوم أمس األحد، أن حركة »حماس« 
وفصائل المقاومة رفضت طلبًا إسرائيليًا لوقف »مسيرات العودة« والبالونات 

الحارقة ألسبوعين فقط، كما حصل قبل أسابيع قليلة.
وقالت: إن »حماس« والفصائل أبلغت المسؤولين المصريين موقفها والفصائل 

»برفض وقف المس���يرات إال في حال تقديم تعهدات تؤدي إلى 
2كس���ر الحصار عن غزة كليًا«، مضيفة أنهم »أبلغوا الحركة أن ليس  2
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صحيفة: فصائل المقاومة رفضت 
طلبًا »إسرائيليًا« بشأن التهدئة 

موسم الزيتون بـ »بورين«.. 
قطاف وسط النار!

 فرحة تغيبها اعتداءات امل�ستوطنني
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الخليل/ االستقالل: 
وافقت حكومة االحتالل باالجماع أمس األحد 
على خطة تقدم بها وزير الجيش اإلسرائيلي 
أفيغ���دور ليبرم���ان تقض���ي ببن���اء تجم���ع 
اس���تيطاني في قلب مدين���ة الخليل جنوب 

الضفة الغربية المحتلة.
وق���ال موقع صحيفة "إس���رائيل الي���وم:" إن 
حكومة االحتالل وافقت باالجماع على الخطة 
الت���ي تقضي ببناء تجمع ف���ي قلب الخليل، 
ويض���م 31 وحدة اس���تيطانية، من ضمنها 

مدارس ورياض أطفال.
وكانت الحكومة اإلس���رائيلية قد ناقش���ت 
جلستها األس���بوعية، امس األحد، المخطط 
الوح���دات  عش���رات  لبن���اء  االس���تيطاني 
االس���تيطانية في مدينة الخليل، حيث من 
المتوق���ع أن تص���ادق على المش���روع الذي 
س���ترصد له ميزانية أولية بقيمة 22 مليون 

شيقل.
وبحس���ب مصادر إس���رائيلية، ف���إن حكومة 
المش���روع  مخط���ط  تناق���ش  االحت���الل 
االس���تيطاني الذي بادر إلي���ه وزير الجيش 
أفيغدور ليبرمان، ويضم المش���روع 31 وحدة 
اس���تيطانية، ويع���ّد األول من نوع���ه الذي 
س���يقام بالبلدة القديمة في الخليل منذ 16 

عاما.
وكتب ليبرمان ف���ي تغريدة له على "تويتر": 
المش���روع االس���تيطاني في الخلي���ل الذي 
صادقت عليه مؤسس���ات التخطيط والبناء، 
يتضم���ن بيوتًا جديدة وحدائق ومس���احات 
عام���ة، مس���تمرون ف���ي تعزي���ز المش���روع 

االس���تيطاني في الضفة الغربي���ة باألفعال 
وليس باألقوال.

وسيقام المشروع االس���تيطاني في منطقة 
شارع الش���هداء التي قسمت لجزأين بالعام 
1997، علم���ًا أن االحت���الل يس���يطر عل���ى 
البلدة القديمة ومنطق���ة الحرم اإلبراهيمي، 
فيما القس���م اآلخر يتبع لس���يطرة السلطة 

الفلسطينية.
وهددت حركة "الس���الم اآلن" بااللتماس إلى 
المحكمة العليا ضد وزارة الجيش والحكومة 
اإلسرائيلية في حال تم المصادقة النهائية 
على المشروع االستيطاني ورصد الميزانيات 

له.
وس���بق أن صادقت لجان التخطي���ط والبناء 

التابعة "لإلدارة المدنية" في جيش االحتالل، 
على 984 وحدة استيطانية في مستوطنات 
الضفة الغربية، منها 384 وحدة استيطانية 

سيتم الشروع ببنائهم قريبا.
وقال خبير الخرائط واالستيطان عبد الهادي 
حنتش، إن إعالن ليبرمان خرج لحيز التنفيذ، 
وس���يكرس بموجبه االس���تيطان بالمدينة، 

ويفتت األحياء الفلسطينية عن بعضها.
الخارجي���ة  وزارة  ح���ّذرت  جانبه���ا  وم���ن 
والمغتربي���ن أم���س األحد، م���ن التداعيات 
الخطيرة لمخطط اس���تيطاني توسعي أعلن 
عنه وزير جيش االحتالل أفيغدور ليبرمان في 
البلدة القديمة بالخليل جنوب الضفة الغربية 
المحتلة، مؤكدة أن صم���ت المجتمع الدولي 
ش���ّجع االحتالل على التمادي بتنفيذ برامجه 

االستعمارية التوسعية.
المس���تهدفة  المنطق���ة  أن  وأوضح���ت 
كان���ت ف���ي الس���ابق ُتس���تخدم محطة 
ووضع  الفلس���طينية،  للباص���ات  مركزية 
جي���ش االحتالل ي���ده عليه���ا وصادرها 
بحج���ة "األغ���راض العس���كرية" تمهيًدا 
معت���ادا وخطوة في طريق نقلها لمصلحة 

المستوطنين واالستيطان.
وأش���ارت إلى أن ه���ذا القرار االس���تيطاني 
التهوي���دي يأت���ي بع���د أس���بوع م���ن قرار 
اس���تيطاني آخر ببناء منطقة صناعية ثانية 
في مس���توطنة كري���ات أربع على مس���احة 

تتجاوز ال� 100 دونم.
وحّذرت ال���وزارة من التداعيات الخطيرة لهذا 
المخطط الذي يهدف إلى تهويد كامل البلدة 
القديمة بالخلي���ل وتغيير معالمها وطمس 
هويته���ا وتعميق الس���يطرة اإلس���رائيلية 
على الح���رم االبراهيمي الش���ريف، في ظل 
أجواء االنتخابات اإلس���رائيلية التي يرافقها 
تقدي���م كل ما يمك���ن إلرض���اء المتطرفين 
والمستوطنين على حساب األرض والحقوق 

الفلسطينية.

حكومة االحتالل تصادق على بناء تجمع استيطاني بالخليل

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

رام الله /االستقالل:
واصل���ت األس���يرات القابعات ف���ي معتقل "هش���ارون" 
اإلسرائيلي االمتناع عن الخروج إلى الفورة )ساحة المعتقل( 
لليوم الواحد واألربعين على التوالي؛ رفًضا إلعادة سلطات 

االحتالل تشغيل كاميرات المراقبة في الساحة.
وأوضح���ت األس���يرات لمحامي���ة هيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحررين هبة إغباري���ة عقب زيارتها لهن بأنهن "أغلقن 
القس���م بش���كل كامل، ورفضن الخروج للفورة حتى وقف 

تشغيل الكاميرات".
وأش���ارت الهيئة في بيان لها أم���س األحد إلى أن األوضاع 
الحياتية لألسيرات في "هشارون" في غاية الصعوبة، حيث 
يش���تكين من الضغط واالكتظاظ، بعدما بلغ عددهن 35 

أسيرة، من بينهن 3 أسيرات يفترشن األرض.
ولفتت إلى أن األس���يرات يشعرن في اآلونة االخيرة بحالة 

من الضيق واالختناق، بس���بب العدد الكبير داخل الغرف، 
وبقائهن داخلها لس���اعات طويلة، وانتش���ار رائحة الطبخ 

داخل الغرف المغلقة.
إضافة إلى رائحة الرطوبة العالية داخل األقسام، األمر الذي 
من ش���أنه أن يؤثر س���لًبا على صحة األس���يرات الجسدية 

والنفسية، وفق البيان.
وح���ذرت الهيئة من خط���ورة اإلجراءات التعس���فية التي 
تتخذه���ا إدارة معتقالت االحتالل بحق األس���يرات، حيث 
تتعمد تشديد ظروف االعتقال عليهن وتنفيذ سلسة من 
المضايقات بحقهن؛ لجعل حياتهن داخل األسر ال ُتحتمل.

وأوضحت أن تشغيل كاميرات المراقبة في ساحة المعتقل 
أمر يمس بحرية األسيرات "فمن الصعب أن يقمن بممارسة 
حياتهن اليومية بوجود كاميرات مراقبة من حولهن"، وفًقا 

للبيان.

رام الله/ االستقالل:
  نقلت هيئة شؤون األسرى والمحررين األحد، إفادة لستة 
أس���رى قاصرين من مخيم عسكر في مدينة نابلس شمال 
الضفة الغربية المحتل���ة تفيد بتعّرضهم العتداء همجي 

من قبل جنود االحتالل اإلسرائيلي أثناء اعتقالهم.
وذكرت الهيئة في بيان وصل " االستقالل"، أن األطفال هم 
)محمد مسيمي، وبراء قاطوني، ومحمد سعيد، وعبد الوهاب 
مسيمي، ونور الدين ياسين، وهادي مسيمي( وجميعهم 

يبلغون من العمر 16 عاًما.
ووفق ش���هادات األطف���ال للهيئة، فقد ج���رى اعتقالهم 
بالقرب من مس���توطنة "ألون موري���ه" المقامة على أراضي 
المواطنين بعد إطالق جنود االحتالل الرصاص الحي عليهم 

إلخافتهم وإجبارهم على الوقوف.
وأوضحوا أن عدًدا من قوات االحتالل هاجموهم وبطحوهم 

عل���ى األرض، وعصبوا أعينهم، وقي���دوا أيديهم، وجّروهم 
إلى داخل المس���توطنة وزجوهم داخ���ل "كونتينر" )غرفة 
متنقل���ة(، وهناك لم يتوقف الجن���ود لحظة عن صفعهم 

واالستهزاء بهم وقذفهم بحجارة صغيرة على رؤوسهم.
وأضاف���وا أنه بعد ذلك اقتيدوا إلى مركز ش���رطة "أريئيل" 
الستجوابهم، وُحقق معهم لساعات طويلة تعرضوا خاللها 
لمعامل���ة مهينة من المحققين، ونقلوا بعدها إلى قس���م 

األسرى األشبال في معتقل "مجيدو" حيث يقبعون اآلن.
وأّكدت الهيئ���ة في بيانها أن س���لطات االحتالل تواصل 
تصعيد جرائمها بحق المعتقلين واألسرى وخاصة األطفال 
منهم، فهي ال تكتفي باعتقالهم وحرمانهم من حريتهم، 
إنما تعت���دي عليه���م وتضربهم بوحش���ية منذ لحظات 
االعتق���ال األولى وصواًل إلى مراك���ز التوقيف، لتبدأ هناك 

جولة جديدة من التنكيل والمعاملة المهينة.

أسيرات »هشارون« يرفضن

 الخروج »للفورة« لليوم الـ 41

االحتالل يعتدي على 6 أطفال

 أسرى من نابلس أثناء اعتقالهم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
المس���توطنين  عش���رات  اقتح���م 
المتطرفي���ن أم���س األحد، س���احات 
المس���جد األقصى المبارك من جهة 
باب المغاربة بحراس���ة مش���ّددة من 

شرطة وجيش االحتالل.
وأف���اد مصدر ف���ي دائ���رة األوقاف 
االحتالل  ش���رطة  ب���أن  اإلس���المية، 
س���محت لعش���رات المس���توطنين 
باقتح���ام األقص���ى والتج���ول ف���ي 
باحاته، وأداء طقوس���هم وصلواتهم 

التلمودية.
واضاف " بأن 46 مس���توطًنا اقتحموا 
باحات المسجد المبارك على دفعات 
ضمن جولة االقتحام���ات الصباحية، 
وأجروا جوالت استفزازية بداخله أمام 
المصلين المرابطين قبل مغادرته من 

باب السلسلة.
اقتحام���ات  تأمي���ن  إل���ى  ولف���ت 
المستوطنين من خالل عناصر شرطة 
المدججة  الخاصة  والقوات  االحتالل، 
بالس���الح. ف���ي المقاب���ل، واصل���ت 

ش���رطة االحتالل فرض قيودها على 
دخول المصلي���ن لألقصى، واحتجاز 
األبواب،  عند  الش���خصية  هوّياتهم 
إضافة الستمرار منع دخول العشرات 

من النساء والرجال للمسجد.

ويتعرض المسجد األقصى يومًيا )عدا 
الجمعة والسبت( لسلسلة انتهاكات 
واقتحام���ات من قبل المس���توطنين 
والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى 

فترتين صباحية ومسائية.

قلقيلية/ االستقالل: 
أصيب عامالن فلس���طينيان صباح األحد، بجراح خطيرة إثر تعرضهما للدهس 

بمركبة تقودها مستوطنة شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذك���رت مصادر محلية أن العاملين المصابين من س���كان قرية أماتين ش���رق 
قلقيلية ويعمالن داخل مس���توطنة "كرنيه شمرون" الجاثمة على أراضي قرية 

"كفر القف" شرق قلقيلية شمال الضفة.
وبحس���ب المصادر، فإن أحد المواطنين أصيب بكس���ر في رأسه، ووضعه غير 

مستقر، فيما أصيب اآلخر بكتفه ورأسه.
وأظهر تس���جيل فيديو التقطت���ه كاميرات المراقبة، كي���ف تعرض العامالن 
للدهس بشكل متعمد، لدى دخولهما المستوطنة برفقة مشغلهما من البوابة 

المطلة على طريق قلقيلية -نابلس.
هذا، ورفضت ش���رطة االحتالل السماح لسيارة إسعاف إسرائيلية بنقلهما إلى 
مستش���فى بالداخل المحتل، ونقلتهما سيارة إس���عاف تابعة للهالل األحمر 
الفلس���طيني إلى مستش���فى درويش نزال بقلقيلية، ثم جرى تحويلهما إلى 

مشافي مدينة نابلس، نظًرا لخطورة حالتهما.

مستوطنة تدهس 
مواطنين شرق قلقيلية 

عشــرات المستوطنيــن يقتحمــون األقصــى
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وادع���ى ليبرم���ان ف���ي مقابل���ة أجرتها معه 
صحيف���ة "يديع���وت احرون���وت" أن حكومة 
االحتالل اس���تنفذت جميع الخيارات المتاحة 
مع قطاع غزة، وأن األمور تس���ير نحو "ضربات 

عسكرية قاسية".
وأشار ليبرمان إلى أن حكومة االحتالل "ال تملك 
التفوي���ض للبدء بحرب على قطاع غزة"، إال أنه 
استدرك بالقول: "لكننا وصلنا اآلن لمرحلة الال 

خيار".
كما توعد بعدم إدخ���ال الوقود إلى قطاع غزة 
"طالما اس���تمرت أعم���ال العن���ف"، على حد 

تعبيره.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية 
عن ليبرمان قوله إنه "لن يس���مح باس���تئناف 
إدخ���ال الوقود والغاز للقط���اع إذا لم يتوقف 
العنف بش���كل كام���ل، بما في ذل���ك إطالق 

البالونات الحارقة وإشعال اإلطارات".
كما قال���ت "يديع���وت أحرون���وت" في وقت 
س���ابق، إن البالون���ات الحارق���ة التي يطلقها 

الفلسطينيون من قطاع غزة في إطار فعاليات 
احتجاجية تطالب بف���ك الحصار، باتت تمّثل 

تهديًدا جديًدا يستهدف "قلب إسرائيل".
وأشارت الصحيفة العبرية في عددها الصادر 
أمس، إل���ى أن المس���توطنات اإلس���رائيلية 
المحيطة بالقطاع والواقعة في مرمى البالونات 
الحارقة وتعاني منها منذ أكثر من ستة أشهر، 
لم تعد وحدها المستهدفة من هذه الظاهرة 
التي اّتس���ع نطاقها حتى وصلت إلى مناطق 
"ريشون لتس���يون" و"بات يام" اللتان تبعدان 
عن غزة نحو 50 كيلومتًرا، باإلضافة إلى مناطق 

"جفعات برينر" و"موديعين" والقدس.

املقاومة م�ستعدة
القيادي ف���ي حركة الجهاد اإلس���المي أحمد 
المدلل، أكد أن المقاوم���ة جاهزة للرد على أي 
عدوان إس���رائيلي، مش���ددًا على أن مسيرات 
العودة التي باتت تش���كل هاجسًا كبيرًا لدى 
االحتالل وترهق أوساطه العسكرية واألمنية 

والسياس���ية، "لن تتوقف إال بنيل الش���عب 
حقوقه المشروعة".

وق���ال المدل���ل ل�"االس���تقالل": "تهدي���دات 
االحتالل وخاصة نتنياه���و وليبرمان لن تجد 
طريقها ف���ي غزة، ولن تزع���زع إصرار وصمود 
المتظاهرين على الحدود، وهي بطبيعة الحال 
لن تمنح الكيان اإلس���رائيلي سوى المزيد من 

تهديد أمنه وأمن مستوطنيه".
وأوضح أن قط���اع غزة لديه أش���كال مختلفة 
م���ن المقاومة، "وه���و اآلن يم���ارس المقاومة 
الشعبية المتمثلة بمسيرات العودة، وفي حال 
لجأ االحتالل للتصعيد العس���كري، فسيكون 
للمقاومة المس���لحة كلمته���ا، وإذا كان خيار 
االحتالل هو حرب موسعة، فعليه أن يتحمل 
مس���ؤولية هذا القرار ألن���ه ال يعلم ما بجعبة 
المقاومة من وسائل وأساليب دفاعية جديدة".

وتاب���ع المدلل: "منذ حرب ع���ام 2014، طورت 
المقاومة من نفس���ها، حتى في أش���د مراحل 
الحصار على غزة لم تتوقف عن تطوير نفسها 

وأس���لحتها وعتادها، فه���ذا العمل متواصل 
حت���ى تحرير فلس���طين م���ن ه���ذا المحتل 

الغاصب".

نتيجة مقنعة
ويق���ول المحلل السياس���ي المتخصص في 
الش���أن اإلس���رائيلي وديع أبو نصار: إن دولة 
االحت���الل اإلس���رائيلي بكام���ل منظومته���ا 
السياس���ية واألمني���ة والعس���كرية، وصلت 
إلى نتيجة مقنعة أن���ه ال يوجد حل للبالونات 
الحارقة التي تنطلق من قطاع غزة إلى الداخل 

المحتل.
وأضاف أبو نصار ل�"االستقالل": "أن المنظومة 
السياس���ية أدركت أن التضييق االقتصادي 
وإغالق المعابر يعزز من إطالق هذه البالونات 
ال يوقفها، وبالتالي فإن السالح االقتصادي لم 
يعد فعااًل بيد "إس���رائيل" ضد الغزيين، وأنه 
لم يعد هناك خيارات أخرى سوى التصعيد".

وأوضح أن إصرار فصائل المقاومة على الخروج 

بصيغة مرضية فلس���طينيًا التف���اق تثبيت 
وقف إط���الق الن���ار، أدى بش���كل أو بآخر إلى 
عدم اهتمام حكومة االحتالل باتفاق تهدئة 
وتأخي���ره والبحث عن حلول أخرى للتعامل مع 

الوضع في القطاع.
ولفت أبو نصار النظر إلى أن الذهاب نحو الخيار 
العس���كري س���يكون مكلفًا جدًا بالنسبة إلى 
"إسرائيل"، األمر الذي يمنح احتمااًل أن تكون 
تهديدات نتنياهو وليبرمان مجرد تهديدات 
لالس���تهالك اإلعالمي، أو أن المقصود بها هو 
شن عملية عسكرية جوية فقط لتجنب الوقوع 

في الخسائر الكبيرة".
وتابع: "هناك رأي في إسرائيل يطالب بتنفيذ 
اتفاق تهدئة مناس���ب للطرفين اإلسرائيلي 
يتبن���اه  آخ���ر  رأي  وهن���اك  والفلس���طيني، 
اليميني���ون المتطرف���ون، ي���رى أن مثل هذا 
االتفاق سيمنح المقاومة فرصة كبيرة لتوسيع 
عمله���ا وزيادة قوتها، وهذا م���ا يراه نتنياهو 

وليبرمان أيضًا".

لوقف مسيرات العودة

»إسرائيل« تقرع طبولها.. هل اقتربت الحرب على غزة؟
غزة/ حممود عمر:

ت�ساعدت حدة التهديدات الإ�سرائيلية جتاه 
قطاع غزة ب�سن عدوان جديد، ب�سبب ت�ساعد 

زخم م�سريات العودة باأ�سكالها املختلفة التي 
باتت ت�سكل اأرقًا لل�سيا�سيني الإ�سرائيليني 

وتق�ض م�ساجع قادة الحتالل الع�سكريني 
وجنودهم املربكني على حدود القطاع.

وكان رئي�ض حكومة الحتالل بنيامني نتنياهو 
ووزير جي�سه اأفيغدور ليربمان هددا اأم�ض، ب�سن 

عدوان جديد على قطاع غزة جراء توا�سل 
الفعل ال�سعبي مب�سرية العودة وك�سر احل�سار 

�سرقي قطاع غزة، والتي عدها ليربمان »�سالًحا 
ا�سرتاتيجًيا ت�ستخدمه حما�ض«.

وقال نتنياهو يف م�ستهل اجتماع حكومة 
الحتالل بالقد�ض املحتلة �سباح اأم�ض، اإن 

حكومته تقرتب من »عمليات من نوع اآخر �سد 
القطاع وهي توجيه �سربات عنيفة لغزة«.

غزة/ االستقالل: 
أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس����المي أحمد المدلل، اس����تمرار مسيرات العودة وكسر 
ا وبحرًا، رغم التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبناء ش����عبنا الفلس����طيني، حتى  الحصار بًرّ

تحقيق األهداف التي انطلقت من أجلها  قبل 29 أسبوعًا.
وجاء ذلك خالل مؤتمر صحفي لهيئة الحراك الوطني وكس����ر الحصار لإلعالن عن انطالق 
المس����ير البحري الثاني عش����ر  اليوم االثنين من ميناء غزة، تجاه أق����رب نقطة بحرية مع 

األراضي المحتلة شمال القطاع.
وقال المدلل خالل كلمة له في المؤتمر الصحفي: "مسيرات العودة هي من إبداعات شعبنا 
الفلس����طيني، في مواجهة االحتالل اإلس����رائيلي الذي لن يرحل ع����ن أراضينا المحتلة إاّل 

باستمرار المواجهات واالشتباكات اليومية في األراضي الفلسطينية المحتلة كافة".
وأضاف: "إن خيارات ش����عبنا وأدواته في مواجهة االحتالل كثيرة، وعندما يخوض شعبنا 
مسيرات العودة السلمية سنستخدم كل ما نملك برا وبحرا حتى يكسر الحصار عن شعبنا، 

وإنهاء معاناة 2 مليون فلسطيني".
وأكد أن حق العودة حق مقدس ال يمكن التراجع عنه مطلقًا، مشيرًا إلى أن األرض التي تبعد 
عن خط المواجهة الزائل شرق قطاع غزة خالل المسيرات السلمية برا وبحرا، سنضحي من 

أجلها بكل ما نملك، بل وسنقدم أبناءنا فداء لهذه األرض المباركة.
وطالب المدلل، رئيس الس����لطة محم����ود عباس باحتضان خيار أبناء ش����عبه الجماهيري 
الس����لمي، وتقديم المس����اعدة والعون، بداًل من فرض اإلجراءات العقابية التي ال يمكن أن 

تحافظ على وحدة شعبنا وقضيته.
ة إلى وحدة المش����روع الوطني، وهذا ال يمكن إال  وش����دد على أن ش����عبنا اليوم بحاجة ماسَّ
بعد تحقيق الوحدة الفلس����طينية لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد ش����عبنا وقضيته 
المقدسة، إضافة إلى أن شعبنا يحتاج إلى استمرار المواجهات مع االحتالل "اإلسرائيلي" 
س����واء المسلحة أو الس����لمية أو السياس����ية حتى تحقيق األهداف التي كفلتها األعراف 

والمواثيق الدولية واإلنسانية واألممية.

غزة/ االستقالل: 
أعلنت هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحصار 
عن قطاع غ���زة أمس األحد، انط���الق الحراك 
البحري الثاني عش���ر لكس���ر الحصار عن غزة 

عصر اليوم االثنين.
وذك���رت الهيئة في مؤتم���ر صحفي نظمته 
صباح ام���س بميناء غزة أن المس���ير البحري 
سينطلق اليوم الس���اعة 3 عصًرا من منطقة 
"الواحة" على ش���اطئ بلدة بيت الهيا شمال 
القطاع، ويس���انده حراك ب���ري في المنطقة 
ذاته���ا تنظم���ه الهيئ���ة الوطني���ة العليا 

لمسيرات العودة وكسر الحصار.
وأوضح المتحدث باس���م الهيئ���ة أدهم أبو 
س���لمية أن رسالة المسير البحري ال�12 تأتي 
ا  للتأكيد على ضرورة رفع الحصار عن غزة، داعّيً
الجماهير لالحتش���اد على ش���اطئ بحر بيت 

الهيا للمشاركة بالمسير.
وأشار أبو سلمية إلى أن المسير البحري يأتي 
بالتزام���ن مع الذكرى الس���ابعة لصفقة وفاء 
االحرار وتحرير المقاومة الفلس���طينية ألكثر 
من ألف أس���ير "لنؤكد أننا على عهد األحرار 
وأنه آن األوان لكسر هذا السجن الكبير الذي 

يحاصر فيه 2 مليون إنسان".
وبّين أن احتشاد الجماهير في الحراك البحري 
الماض���ي وجمعة "انتفاض���ة القدس" يؤكد 
أننا ش���عبنا ماٍض في حراكه بكل المسارات 
واالتجاهات حتى يكس���ر الحصار، وأنه "غير 

ملتفت لكل التحركات السياسية التي تحاول 
االلتفاف على مطالبه وعلى هذا الحراك".

ودع���ا المؤسس���ات الدولية لمالحق���ة قادة 
االحت���الل على جرائمه الت���ي يرتكبها بحق 
المشاركين الس���لميين، مجدًدا إدانة هيئة 
الحراك ل�"المذبحة الدموية الجمعة الماضية 

وارتقاء 7 شهداء ومئات الجرحى".
وطالب أبو س���لمية المجتمع الدولي لتحمل 

مس���ؤولياته تج���اه 2 مليون مواط���ن بغزة، 
"يرزحون تح���ت الموت والحص���ار والمعاناة 
وانهيار قطاعات الحياة المختلفة"، وتحديد 
موقف���ه بش���كل واض���ح إزاء اس���تمرار هذه 

المعاناة.
وشّدد على أنه "ال تستطيع أي قوة على هذه 
األرض يمكن أن تحدد هذا الحراك"، مؤكدًا أن 

انفجار شعبنا قاب قوسين أو أدنى.

المدلل: مسيرات العودة ستتواصل 
برًا وبحرًا حتى كسر الحصار

اإلعالن عن إطالق المسير البحري الـ12 لكسر الحصار 

جانب من املوؤمتر ال�سحفي بغزة اأم�ض   ) ت�سوير/ اأ�سرف اأبو عمرة (
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إعـالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية 
وتنظيم المدن بمحافظات غزة 

بايداع  المخطط  التفصيلي للشارع رقم )119( بعرض )8( متر و ارتداد )3( متر 
منطقة تنظيم – رفح – حي الزهور

قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها 
رق���م 2018/27 المنعق���دة بتاري���خ 2018/7/25 ع���ن اي���داع المخطط 
التفصيلي للشارع رقم )119( بعرض )8( متر وارتداد )3( متر والمحصور 
بين الشارع رقم )6( شرقا والشارع رقم )68( غربا والمار بالقسائم رقم )2-

3( من القطعة رقم )24( 
لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا االعالن.

وعليه فإنه يج���وز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المش���مولة بهذا المش���روع االطالع على خارطة المش���روع  مجانًا 
خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعتراضات عليه إلى مكتب اللجنة 

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

اللجنة املركزية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعـــالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة 
بايداع  مخطط  تفصيلي للشارع رقم )3108( بعرض )8( متر و ارتداد )5( متر 

منطقة تنظيم – رفح 
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها 
رق���م 2018/23 المنعق���دة بتاري���خ 2018/6/27 عن اي���داع المخطط 
التفصيلي لمسار الش���ارع رقم )3108( بعرض )8( متر وارتداد )5( متر 
والمحصور بين الشارع رقم )19( شماال والشارع رقم )4214( جنوبا والمار 

بالقسيمة رقم )12( من القطعة رقم )24( 
لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا االعالن.

وعليه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك 
األخرى المش���مولة بهذا المش���روع االطالع على خارطة المشروع  مجانًا 
خالل س���اعات الدوام الرس���مي وتقديم االعتراض���ات عليه إلى مكتب 

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

اللجنة املركزية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

 دولة فل�سطني 
 ال�سلطة الق�سائية 

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

 إعالن بيع بالمزاد العلني
نعلن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة صلح شمال 
غزة س���يارة من نوع )فولكس واجن( ل���ون )ازرق( موديل  2000وتحمل 
لوحة أرقام رق���م )3651102( والمحجوزة على ذمة القضية التنفيذية 
رق���م6832+6833 / 2018 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ / ممدوح 
توفيق محمود قويدر والمنفذ ضده / فادي انور نمر المصري وذلك يوم 
الثالثاء 6/11/2018 الساعة الثانية عشر ظهرا في دائرة تنفيذ محكمة 

صلح شمال غزة .
فعلى من يرغب بالدخول في المزايدة الحضور لدائرة التنفيذ وتسجيل 
اس���مه بعد دفع تأمين دخول المزاد 10% من قيمة تثمين الس���يارة 
المحجوزة ) قيمة التأمين 250دوالر ( مستردة مع العلم بأن رسوم الداللة 

واالنتقال علي من ترسو عليه المزايدة .
على ذمة القضايا التنفيذية رقم 6833+6832 / 2018 

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

ونف���ى مص���در مس���ؤول ومطل���ع في الس���لطة 
الفلسطينية، ما يتردد عبر مواقع التواصل وبعض 
النش���طاء والتي هدفها إرباك الساحة الداخلية، 
مؤكدًا عدم المس���اس بحقوق الموظفين وأس���ر 
الش���هداء والجرحى كذلك الحال البنوك، وأن كل 

الخصومات حق لهم وستعاد لهم.
وكان محم���ود العالول، نائب رئي���س حركة فتح 
وعضو اللجن���ة المركزية، قال أم���سً ، إن اجتماع 
المجلس المركزي القادم في الثامن والعشرين من 

اكتوبر الحالي، سيشهد عدة قرارات هامه. 
وفي ظ���ل األوض���اع العصيبة التي وص���ل إليها 
الموظفون منذ نحو 20ش���هرًا ، بعد فرض رئيس 
الس���لطة محمود عباس إج���راءات عقابية ضدهم 
ش���ملت خصم ما نس���بته 30-50% من رواتبهم، 
وإحاالت بالجملة للتقاعد، أصبح أقصى ما يتمنونه 
الحص���ول عل���ى 50% من الرات���ب، خاصة بعد ما 
نش���رته بعض وس���ائل اإلعالم بوجود نية لعدم 
صرف الرواتب للموظفين مع بداية مطلع الش���هر 

القادم .

دوامة �سوداء
 كغيره من موظفي الس���لطة بغزة، حبس س���المة 
ياسين الموظف في جهاز الشرطة، أنفاسه بعدما 
سمع الشائعات التي تدور حول عدم صرف الراتب 
نهاية الشهر الجاري، ووجود نية بزيادة العقوبات 
المفروضة عليهم من قبل رئيس السلطة محمود 
عباس.  ويقول ياس���ين ل�"االستقالل":" منذ بداية 

انهارت حياتنا وس���كتنا، قلنا بك���رة بتفرج وندبر 
حالنا، لكن تصير مشاعرنا لعبه بأيدي المسؤولين 
واإلعالميين هذا ال يُمكن القبول به، ارحمونا بكفينا 

النار اللي جواتنا". 
وأوضح ياس���ين، أنه ٌيس���دد كامل راتب���ه البالغ 
نحو 1500شيكل ش���هريًا بعد الخصم، للقروض 
والمستحقات البنكية، ويس���تدين مبلغًا إضافيًا 
ق���دره 400ش���يكل م���ن أقارب���ه لتأمي���ن بعض 
مس���تلزمات أبنائه الس���بعة، مبينًا أن عدم صرف 

الش���هر نعيش بحالة قلق شديد ال يعلمها سوى 
الله، كل يوم تخرج اش���اعات و تصريحات جديدة 
ُتنغ���ص حياتنا، أحيانًا س���يتم ص���رف الرواتب 
وأحيانًا لن ُتصرف وسُيفرض المزيد من العقوبات، 
أعصابن���ا بطلت تتحم���ل"، متس���ائاًل:" وين وزارة 
المالية تنهي هادي المهزلة والتالعب بمشاعرنا؟". 
 وأض���اف بغضب:" نحن داخل دوامة س���وداء كل 
ي���وم تعصف بنا أكثر م���ن األول، ُخصمت رواتبنا 
ال���ى50% وقبلنا، عوقبنا بالتقاع���د المبكر وقبلنا، 

الرواتب س���يجعله ُمالحقًا قضائيًا بسبب الديون، 
ومن الممكن أن ُيصبح ُمتس���واًل في سبيل توفير 

لقمة العيش ألبنائه. 

" القيل والقال" 
وال يختل���ف ح���ال الموظف أبو عب���د الله عن 
س���ابقه، فمنذ أيام ُيتابع المواق���ع اإلخبارية 
لس���اعاٍت طويلة، باحثًا عن خب���ر مؤكد ُيثلج 
صدرة وُيطفئ نار االش���اعات في قلبه بموعد 

صرف ال�50% من الرواتب. 
ويقول أبو عبد الله ل�"االستقالل":" حياتنا كموظفين 
سلطة تتلخص بين القيل والقال، نعيش في حالة 
قلق وتوتر دائمة، كل يوم تصريح جديد يلعبون 
بأعصابنا، بطلنا عارفين شو نعمل أو مين نصدق؟".

ورغم كافة التصريحات التي ُنش���رت حول صرف 
رواتب موظفي الس���لطة نهاية الشهر الحالي، إال 
أن" أبو عبد الله" يرفض مجرد تصور أحوال أسرته 
ف���ي اليوم الذي يمك���ن أن توقف فيه الس���لطة 
الفلسطينية صرف الرواتب، فحدوث ذلك بالنسبة 

له يعني "انتكاسة حقيقية".  
ويتاب���ع بحس���رة وألم:" ف���ي البداية ل���م ُأصدق 
االش���اعات التي سمعتها عن عدم صرف الرواتب 
هذا الشهر، لكن عندما صرح العالول بأن المجلس 
المركزي سيش���هد قرارات هامة نهاية الش���هر، 

أيقنت أن كارثه حقيقة ستحل على رؤوسنا". 
وأعرب أبو عبد الله عن قلقة الش���ديد من أن ُتثبت 
صحة االشاعات التي ُنشرت مؤخرًا، مضيفًا:" صرنا 
نمشي بالشوارع زي المجانين نكلم أنفسنا، يا ترى 
في رواتب وال الء؟، اذا طلعت االش���اعات صحيحة 
ش���و حيصير بحالنا؟، كيف بدن���ا ندبر احتياجات 

أوالدنا ونسد الديون المتراكمة علينا؟". 
وفي نهاية حديثة، طالب وزارة المالية بأن ُتصرح 
بش���كل عاجل عن القرارات الُمعلقة بشأن رواتب 
الموظفين حتى وإن كانت سيئة، معتبرًا أن دوامة 
الش���ك التي يعيش بها الموظفون هذه األوقات 

تعد أسوء من القرار نفسه. 

اإلشاعات تربك حياتهم

موظفو السلطة بغزة: »التالعب بقوت أبنائنا حرام«
غزة/ دعاء احلطاب: 

يعي���س موظف��و ال�سلط��ة بغ��زة داخ��ل دوام��ة 
م��ن ال�ساع��ات وت�س��ارب ت�سريح��ات امل�سوؤولني 
والإعالمي��ني ح��ول م�سريهم الذي ب��ات مظلمًا 
متام��ًا، ففي كل حلظ��ة تخفق القل��وب وتت�سارع 

الأنفا���س بانتظ��ار ت�سريحات موؤك��دة من وزارة 
املالي��ة ُتخرجهم م��ن تلك الدوام��ة وُتطمئنهم 
فيما يتعل��ق بتلقي رواتبهم كالأ�سه��ر ال�سابقة.  
وكان��ت بع���س امل�س��ادر الإعالمي��ة حتدثت عن 
وج��ود نية لدى ال�سلطة بعدم اإدخال رواتب من 

ال�سفة اإىل غ��زة، واأن ما �سيدخل للبنوك فقط 
ن�سب��ة م��ن القرو���س امل�ستحق��ة، و�سيت��م فر�س 
عقوبات جدي��دة الأيام القادم��ة، بالتزامن مع 
انعقاد املجل�س املرك��زي نهاية ال�سهر اجلاري يف 

مدينة رام اهلل بال�سفة املحتلة. 

غزة/ االستقالل: 
طالب عضو اللجنة المركزية للجبهة الش����عبية رباح مهنا، 
بضرورة إنهاء االنقس����ام ومواجه����ة المخاطر التي تواجه 
القضية الفلس����طينية� مؤكدا أن رئيس الس����لطة محمود 

عباس يسير في منهج التخبط والتفرد.
وأّكد مهنا في تصريح نشره على صفحته على "فيسبوك" 

أم����س األح����د، أّن أوضاع فلس����طين مضطرب����ة ولم تحدد 
معالمها بعد، مبينًا أّن "إس����رائيل" وحماس تخوضان لعبة 

عض األصابع لتحديد شروط التهدئة.
وق����ال: "الرئيس أبو مازن هو اآلخر يتخبط بين أفكار فرض 
مزيد من العقوبات على غزة من عدمه، وهو ما زال يسير في 
منهج التخب����ط والتفرد، ويقول: إنه يريد أن يواجه صفقة 

القرن دون تفعيل عناصر القوة الداخلية الفلسطينية من 
إنهاء االنقسام وتعزيز صمود الناس خاصة في غزة".

وأشار مهنا إلى أّن الجمهور الفلسطيني محبط من استمرار 
االنقس����ام وتفاقم األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي 

يعاني منها.
وتساءل: "أال يس����توجب هذا الوضع التحرك الجاد إلنهاء 

االنقس����ام وتحقيق الوحدة لمواجهة المخاطر التي تواجه 
القضية؟!"، الفتًا إلى أّن أمريكا تدعي أنها تريد تحس����ين 
األوضاع المعيشية في غزة لكن ذلك خدمة لصفقة القرن 

ووجهة النظر اإلسرائيلية.
أم����ا إقليميًا – حس����ب مهنا- فإّن كثير م����ن الدول تعمل 

لخدمة وجهة النظر األمريكية واإلسرائيلية.

مهنــا: عبــاس يسيــر فــي منهــج التخبــط والتفــرد



دولة فل�سطني 
  املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح دير البلح

في القضية الحقوقية رقم 2018/370
في الطلب الحقوقي رقم 2018/919

المستدعية / شيماء مجدي أحمد الحمارنة – سكان المغازي – هوية رقم )400552899( 
 وكالؤها المحامون / محمد ابو عمرة / شادي ابو ربيع / عبد الله ابو عمرة

المستدعى ضده / محمد خليل ابو شوارب – سكان المغازي
نوع الدعوى / حقوق 

قيمة الدعوى / )1971( ألف وتسعمائة وواحد وسبعون دينار أردني   مذكرة تبليغ 
حكم بالنشر المستبدل 

   في الحكم الصادر في القضية الحقوقية رقم 2018/370
  الحكم  باسم الشعب العربي الفلسطيني 

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما / 1- خليل عبد الله أبو حسن أبو شوارب 
2- محم���د خلي���ل عبد الله أبو ش���وارب يرد الذه���ب الخاص بالمدعية وال���وارد بالئحة 
الدع���وى والبالغ وزن���ه )73جرام ذهب عيار 21(  ثالثة وس���بعون جرام ذهب عيار واحد 
وعش���رون للمدعية / شيماء مجدي أحمد الحمارنة مع تضمين المدعى عليهما بالرسوم 

والمصاريف .
حكما وصدر وافهم بتاريخ 18/9/2018.

قا�سي ال�سلح                         
اأ.اأحمد اإبراهيم عطااهلل 
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 872/ 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: عبد 
الله عبد الفتاح عبد الله أبو الحصين من سكان جباليا هوية رقم 901444778 

بصفته وكيال عن: رجاء احمد جمعه الحلو )البايض( قبل الزواج 
بموجب وكالة رقم: 12553 / 2018 الصادرة عن غزة 

  موض���وع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في قطعة 978 
قسيمة 163 المدينة جباليا

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

14 / 10 / 2018م

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

دولة فل�سطني 
  املجل�س الأعلى للق�ساء

 لدى حمكمة بداية غزة ب�سفتها الإ�ستئنافية  املوقرة

في الطلب رقم 2018/227
في االستئناف رقم 2017/654

المستأنف / سمير فالح علي دغمش من سكان غزة وحمل هوية رقم  )901685107(
وكيله المحامي / أحمد خليل صبرة

المستأنف ضده / عمر محمد احمد جندية من غزة )مسافر( .
  ))مذكرة حضور بواسطة النشر المستبدل ((

إلى المس���تأنف ضده المذكور أعاله بما أن المس���تأنف قد أقام عليك االستئناف 
المذكور أعاله لدى هذه المحكمة استنادا لما يدعيه في الئحة استئنافه والمحفوظ 
لك نس���خة عنها في ملف االستئناف والمحدد لها جلسة بتاريخ 31/10/2018 لذا 
يقتضي عليك أن تقدموا جوابكم التحريري بشأن االستئناف المذكور أعاله خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ تشر هذا اإلعالن وليكن لديكم علم بأنه إذا تخلفتم عن 
حضور الجلسة المحددة لنظر االستئناف المذكور أعاله سينظر في االستئناف حال 

غيابكم باعتباركم حاضرين حسب  القانون. 
 مع االحترام  

حرر في 14/10/2018 

 رئي�س قلم حمكمة بداية غزة
ال�ستاذ / حممد مطر

 رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
اأ.اأكرم اأبو اطعيمة

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال نادي األسير الفلس����طيني، أمس األحد، إن 
الوضع الصحي لألسير خضر عدنان )40 عامًا( من 
جنين، آخذ بالتدهور في ظل استمراره باإلضراب 
عن الطعام منذ )44( يومًا ضد اعتقاله التعسفي.

وأوضح محامي نادي األس����ير ال����ذي تمكن من 
زيارته يوم أمس في معتقل "الرملة" أن األس����ير 
عدنان حض����ر إلى الزيارة على كرس����ي متحرك، 

ويبدو عليه الهزال الشديد.
وأفاد األس����ير عدنان للمحامي أنه ومنذ شروعه 
باإلض����راب ما ي����زال يرف����ض أخ����ذ المدعمات، 
وإجراء الفحوص الطبية؛ بالمقابل فقد مارس����ت 
إدارة معتقالت االحتالل سلس����لة من اإلجراءات 
التنكيلية للنيل م����ن خطوته، أبرزها عزله ونقله 

في ظروف قاسية.
وأش����ار عدنان في حديثه للمحامي إلى أن إدارة 
معتق����الت االحت����الل نقلته قبل ع����دة أيام إلى 
مستشفى "برزالي" اإلس����رائيلي، إلجراء فحوص 
طبية له، األمر الذي رفضه. هذا ووجه رسالة طالب 
فيها أبناء شعبه بدعمه ومساندته في معركته.

ولفت نادي األسير إلى أن األسير عدنان تعرض 
من����ذ إضرابه لعدة عمليات نق����ل كان آخرها إلى 
معتقل "الرمل����ة"، في محاولة لعزل����ه وإنهاكه، 

وعرقلة زيارات المحامين له. 

ُيش����ار إلى أن هذا اإلضراب هو اإلضراب الثالث 
الذي ُينفذه األس����ير عدنان منذ عام 2012، علمًا 
أن إضراباته السابقة كانت ضد اعتقاله اإلداري، 
أحدهما كان عام 2012، والثاني عام 2015، وقد 
ُأعيد اعتقاله مجددًا في تاريخ الحادي عش����ر من 
كان����ون األول/ ديس����مبر 2017، وهو متزوج وأب 

لسبعة أطفال.
وفي س����ياق متصل علق األسير عمران الخطيب 

)60( عامًا من غزة إضراب����ه المفتوح عن الطعام، 
)66( يومًا، ووفقًا لم����ا أفاد به  والذي اس����تمر ل�����
األسير فإنه توصل إلى اتفاق مع إدارة معتقالت 
االحتالل بالسماح ألبنائه األربعة بزيارته، وتوفير 

العالج الالزم له.
ومن الجدير ذكره أن األسير الخطيب معتقل 
من���ذ )21( عامًا، وهو محكوم بالس���جن لمدة 

)45( عامًا.

تدهور صحة األسير المضرب عدنان

القدس المحتلة/ االستقالل:
شرع األسير أحمد سامح الريماوي )26 عامًا( من محافظة 
رام الل���ه والبي���رة باإلضراب المفتوح ع���ن الطعام رفضًا 
العتقاله اإلداري. وأوضح نادي األس���ير ف���ي بيان له أن 
س���لطات االحتالل اعتقلت األس���ير الريماوي إداريًا منذ 
شهر آب/ أغسطس عام 2017، ويقبع اليوم في معتقل 

"نفحة".  وذكر نادي األس���ير أن لألسير الريماوي أشقاء 
في معتق���الت االحتالل وهما وليم المحكوم بالّس���جن 
الفعلي ل�مدة )32( عامًا والمعتقل منذ عام 2002، وطارق 

المعتقل منذ ثالثة شهور.
علمًا أن األس���ير أحمد الريماوي أس���ير سابق قضى في 

معتقالت االحتالل ثالث سنوات.

األسير أحمد الريماوي يشرع بإضراب

 عن الطعام رفضًا العتقاله اإلداري

االستقالل/ وكاالت:
كش���فت مصادر لصحيف���ة "الحياة 
اللندنية" يوم أمس األحد، أن حركة 
»حماس« وفصائل المقاومة رفضت 
»مس���يرات  لوقف  إس���رائيليًا  طلبًا 
الحارق���ة  والبالون���ات  الع���ودة« 
ألس���بوعين فقط، كم���ا حصل قبل 

أسابيع قليلة.

وقالت: إن »حماس« والفصائل أبلغت 
موقفها  المصريي���ن  المس���ؤولين 
المسيرات  »برفض وقف  والفصائل 
إال في ح���ال تقديم تعهدات تؤدي 
إلى كس���ر الحص���ار عن غ���زة كليًا«، 
مضيفة أنه���م »أبلغ���وا الحركة أن 
ليس لديهم ضمانات أو تعهدات«.

وأش���ارت الى أن »حماس اش���ترطت 

المنفذة  المشاريع  "إسرائيل"  زيادة 
في القطاع، وفت���ح فرص عمل لنحو 
مس���احة  وزي���ادة  غ���زي،  آالف   10
الصيد والتصدير من القطاع، وزيادة 

الكهرباء بنحو 50 ميغاواط.

رام الله/ االستقالل: 
دعا المجلس الثوري لحركة فتح، إلى حل المجلس التش���ريعي، 
والدعوة النتخابات رئاس���ية وتش���ريعية ومحلي���ة، في عموم 

المناطق الفلسطينية.
وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس حركة فتح محمود 
عب���اس، خالل اجتماع المجلس الثوري للحركة أمس األحد، قرارًا 
يقضي بدعوة المجل���س المركزي الفلس���طيني، والذي يعقد 
نهاية هذا الش���هر، التخاذ ما يلزم لحل المجلس التش���ريعي 

الفلسطيني.
وق���ال المجلس في بيان ل���ه، إن االنتخابات س���تكون بالضفة 
الغربية وقطاع غ���زة، والقدس، وفي حال تع���ذر إجراؤها بغزة، 

ستقام فقط بالضفة.
من جهة أخرى دعا ثوري فت���ح، المجلس المركزي لوضع آليات 
لالنفكاك التدريجي من كل االتفاقيات الموقعة مع »إسرائيل«، 
بما يخدم مصالحنا، كما تم تكليف اللجنة التنفيذية والرئيس 
عباس، بوضع آليات كفيل���ة لتنفيذ ذلك.فيما اتفق على تبني 
»المقاومة الشعبية«، وتصعيدها وتكثيفها في وجه االحتالل، 

في كل نقاط التماس.

»الثوري« يدعو لحل 
»التشريعي« والتحضير 

النتخابات عامة

الأ�سري خ�سر عدنان

القدس المحتلة/ االستقالل:
يعارض مس���ؤولون أمنيون "إسرائيليون" رفيعو 
المستوى قرار وزير الحرب "اإلسرائيلي"، أفيغدور 
ليبرمان، بوقف كافة إم���دادات الوقود والغاز إلى 
قطاع غ���زة، بحج���ة المظاهرات الت���ي جرت عند 
الس���ياج الحدودي المحيط بالقطاع، يوم الجمعة 
الماضي، والتي واجهتها قوات االحتالل بوحشية 

ما أسفر عن ارتقاء سبعة شهداء.
وذك���رت صحيفة "هآرتس" ي���وم أمس، أن هؤالء 
المسؤولين األمنيين يرون أنه ينبغي التمييز بين 
الوقود الذي تزوده إس���رائيل، بادعاء منع انهيار 
الوضع اإلنس���اني في القطاع، وبي���ن الوقود الذي 

تمول دولة قطر تزويده للقطاع.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن إس���رائيل ُتدخل 
الوقود والغاز للقطاع بكميات تعتبر أنها الحد 
األدن���ى المطلوب لمنع انهي���ار األوضاع في 

القطاع.
ووفق���ًا للصحيفة، فإنه خالل م���داوالت جرت في 
جهاز األم���ن اإلس���رائيلي، في نهاية األس���بوع 

الماضي، أجمع المش���اركون فيه���ا على أن وضع 
إس���رائيل ش���روطًا تتعل���ق بالبالون���ات الحارقة 
واإلطارات المطاطية المش���تعلة مبالغ فيها وقد 
تضطر ليبرمان إلى التراجع عن تصريحاته، وذلك 
ألنه "ال يمكن وقف تزويد الوقود والغاز لعدة أيام 
من دون التسبب بتصعيد خطورة الوضع اإلنساني 

في غزة".
وبحس���ب الصحيفة: فإن المس���ؤولين في جهاز 
األمن اإلسرائيلي دعوا، خالل األشهر األخيرة، إلى 
التمييز بشكل كامل بين المواجهات عند السياج 
األمني المحيط بالقطاع وبين استمرار المساعدات 

اإلنسانية.
وقال���ت الصحيفة إن إس���رائيل ُتدخل يوميا إلى 
القطاع 15 حاوية س���والر وبنزين وست إلى سبع 

حاويات غاز عن طريق معبر كرم أبو سالم.
ويس���تخدم البنزين والس���والر لتولي���د الكهرباء 
باألساس، ومن دون ذلك لن يكون باإلمكان إمداد 
المستشفيات والبيوت بالكهرباء في غضون أيام 

معدودة بعد وقف تزويد الوقود.

مسؤولون »إسرائيليون« يعارضون 
قرار ليبرمان وقف الوقود لغزة

صحيفة: فصائل المقاومة رفضت
 طلبًا »إسرائيليًا« بشأن التهدئة 
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دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س االأعلى للق�ساء ال�سرعي – حمكمة غزة ال�سرعية االبتدائية 
الموضوع / مذكرة حضور لحلف يمين شرعية صادرة عن محكمة غزة الشرعية 

إلى المدعى عليه / سامي بن سليم بن احمد الجرجاوي من غزة وسكان حي الدرج بجوار مسجد السيد هاشم سابقًا والمجهول محل 
اإلقامة االن في االمارات العربية المتحدة يقتضي حضورك الى هذه المحكمة يوم االحد وفق 2018/11/18م الساعة التاسعة صباحًا 
وذلك لحلف اليمين الش����رعية المطلوبة في الدعوى أساس 691 / 2018م لدى هذه المحكمة وموضوعها تفريق للضرر من الشقاق 
والنزاع والمرفوعة عليك من قبل زوجتك المدعية الهام بنت عالء الدين بن محمد صالحة المشهورة الجرجاوي من غزة وسكانها واالتي 
نصها )اقسم بالله العظيم المنتقم الجبار انه ال صحة لما ادعته زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد الشرعي المدعية الهام بنت عالء 
الدين بن محمد بن صالحة المش����هورة الجرجاوي من انني قمت باالس����اءة اليها بالعشرة والمعاملة ومن انني قمت بايذائها بالقول 
والفعل ومن انني قمت بالحط من كرامتها بما ال يليق بآدميتها وال بمكانتها كزوجة ومن انني ضربتها ضربًا فوق حد التأديب مرارًا 
وتكرارًا وانه ال صحة لما ادعته المدعية الهام المذكورة من انه في يوم السبت الموافق 2013/10/5م وفي ساعات متأخرة من الليل 
تقريبًا الساعة الثالثة فجرًا في منزل الزوجية الواقع في دولة االمارات المتحدة منطقة عجمان برج النعيمة الطابق الرابع آنذاك وحين 
عودتي متأخرًا من الخارج قامت المدعية بسؤالي عن سبب تأخري حتى الوقت المذكور أعاله وغيابي عن المنزل طيلة هذا الوقت فال 
صحة لما ادعته من انني قمت بايذائها قواًل ومن انني قلت لها ألفاظًا تخدش الحياء )والتي ال نس����تطيع ذكرها في اعالن الجريدة 
وسيتم توضيح هذه االلفاظ بالتفصيل في حال حضورك الى المحكمة الموقرة( وانه ال صحة لما ادعته المدعية الهام المذكورة من 
انني قمت بايذائها بالفعل ومن انني امعنت في ضربها ضربًا متجاوزًا حد التأديب في انحاء متفرقة من جسدها ومن انني لكمتها 
على وجهها واكتافها ومن انني قمت بضرب رأسها في الحائط ومن انني قمت بطردها من منزل الزوجية المذكور أعاله فاضطرها 
للخ����روج من����ه بعد طلوع الفجر من ذلك اليوم المذكور أعاله وانه ال صحة لما ادعته المدعية الهام المذكورة من ان كل االيذاء القولي 
والفعلي الواقع مني على المدعية الهام المذكورة كان بدون حق وال وجه شرعي وانه ال صحة لما ادعته المدعية الهام المذكورة من 
انها قامت بالتوجه الى احد اقاربها والذي قام بدروه بحجز تذكرة س����فر لها وغادرت االمارات العربية المتحدة متوجهة الى القاهرة 
عند أهلها في يوم االثنين الموافق 2013/10/7م ومن انها لم تعد لمنزل الزوجية المذكور حتى الوقت الحالي ومن انها ال زالت طرف 
أهلها في جمهورية مصر العربية حتى اليوم وانه ال صحة لما ادعته المدعية الهام المذكورة من انه قد تكرر الشقاق والنزاع مني قبل 
هذه المرة مرارًا وتكرارًا ومن انني قصدت بذلك االضرار بها وانه ال صحة لما ادعته المدعية الهام المذكورة من انها قد تضررت فعاًل 
من سوء معاشرتي لها ومن انه قد وصل االمر الى درجة استحالة دوام العشرة بيننا ومن انها ال تستطيع هي وال مثيالتها من النساء 
تحملي ودوام معاش����رتي والبقاء معي على هذا الحال اكثر من ذلك وانه ال صحة لما ادعته المدعية الهام المذكورة من اس����تحكام 
النزاع والش����قاق بيننا ومن ان العش����رة أصبحت مس����تحيلة بيننا على هذا الحال وانه ال صحة لما ادعته المدعي الهام المذكورة من 
استحكام البغض في قلبينا على بعضنا البعض وانه ال صحة لما ادعته المدعية الهام المذكورة من انه قد تدخل رجال اإلصالح عدة 
مرات الصالح ذات البين بيننا اال ان جميع المحاوالت باءت بالفشل بسبب تعنتي وعنادي واصراري على إيذاء المدعية الهام المذكورة 
بدون حق وال وجه ش����رعي ومن انها ال تزال متضررة من ذلك حتى االن وانه ال صحة لما ادعته المدعية الهام المذكورة من انها قد 
طالبتني بانهاء ورفع الضرر الواقع عليها جراء النزاع والشقاق فامتنعت عن ذلك بدون حق وال وجه شرعي والله على ما أقول شهيد 
حلفًا شرعيًا( وان لم تحضر في الوقت المعين لحلف اليمين الشرعية المطلوبة في هذه الدعوى حسب األصول تعتبر ناكاًل عن حلف 
اليمين أي مقرًا بدعوى المدعية وسيجر بحقك المقتضى الشرعي لذلك صار تبليغك حسب الوجه الشرعي. وحرر في: 2018/10/9م 

القا�سي ال�سرعي
ف�سيلة ال�سيخ / بالل داوود اأبو خاطر

االستقالل/ وكاالت:
اإلطار  اإلس���المية  الرابط���ة  نظمت 
الطالب���ي لحركة الجهاد اإلس���المي 
مهرجانًا بعنوان "على درب الشهداء 
يمضي الق���ادة األمناء" وذلك تزامنًا 
مع ذكرى االنطالقة الجهادية "33" 
وذكرى استش���هاد الدكتور فتحي 
الش���قاقي صباح أم���س في جامعة 

القدس المفتوحة فرع الشمال.
وحض���ر الفعالية كل من  مس���ئول 
محافظة الش���مال في حركة الجهاد 
اإلس���المي األس���ير المح���رر محمد 
أب���و جالل���ة ومحمد ذياب مس���ؤول 
الجامعة, وأعضاء  الطلبة في  شؤون 
الهيئة اإلدارية للرابطة اإلس���المية 
في المحافظ���ة, وممثلين عن األطر 
الطالبي���ة في الجامعة, وحش���د من 

طلبة الجامعة.
وأك���د أبو جاللة، في كلم���ة الحركة، 
على ضرورة التس���لح بس���الح العلم 
والمعرف���ة ألن���ه الس���الح الوحي���د 
ه���ذا  يجاب���ه  أن  يمك���ن  ال���ذي 
االحتالل المتغط���رس الذي يحاربنا 
بالتكنولوجي���ا والتق���دم العلم���ي، 
الدكتور فتحي  مس���تحضرًا مقولة 

الش���قاقي "المثقف أول من يقاوم 
وآخر من ينكسر".

وقال أبو جاللة أن الشهيد د. فتحي 
الشقاقي كان نموذجًا رساليًا يحتذى 
به فقد كان طالبا متفوقا في دراسته 
ومجاه���دًا محافظ���ًا عل���ى الثوابت 
مدافعا عن قضيته الراسخة قضية 

فلس���طين التي ال يمكن أن تسقط 
بالتقادم، وعلى جميع الطلبة االحتذاء 
بنهج الشقاقي في دراسته دون كلل 
أو ملل فالقضية الفلسطينية تحتاج 
إل���ى مزيد من الجه���د والتفوق في 

الحياة العلمية والدينية.
وبدوره أك���د ذياب عل���ى دور األطر 

الطالبية في ترسيخ ذكرى الشهداء 
وذكرى المش���وار النضالي للشعب 
الفلس���طيني في نفوس الش���باب 
واألجي���ال الصاعدة، مقدمًا الش���كر 
للرابطة اإلس���المية على وقوفها مع 
التعليمي  الطلبة خالل مش���وارهم 

وتقديم الخدمات الجامعية للطلبة.

الرابطة تنظم مهرجانًا بذكرى »الشقاقي« 
واالنطالقة الجهادية في جامعة القدس بغزة

غزة/ االستقالل:
اختتم برنامج غزة للصحة النفس���ية بالتعاون مع المجلس 
النرويجي، دورة تدريبي���ة بعنوان "ادارة الضغوط والرعاية 
الذاتية"، بمش���اركة 40 مشاركًا ومش���اركة من المرشدين 
العاملين في وزارة التربي���ة والتعليم العالي بغزة، ووكالة 

الغوث الدولية أونروا.
واش���تملت الدورة التي اس���تمرت يومين، وقام بالتدريب 
فيه���ا مختصون من البرنامج، على العديد من الموضوعات 
التي تهدف إلى التعرف على مفهوم الضغط النفس���ي 
وأنواع���ه المختلفة وم���دى تأثيره على الصحة النفس���ية 
والبدنية والعقلية والحس���ية، وكذلك تم التطرق لمفهوم 
االحتراق الوظيفي والمراحل الخاص���ة بتطوره وأهم اآلثار 
المترتبة عليه، وتقديم ش���رح له���ذه المفاهيم من خالل 
تطبيق���ات عملية وأهمه���ا تمارين االس���ترخاء وتقنيات 
الرعاية الذاتية التي بدورها ساعدت المدربين على توصيل 

المادة بشكل مفيد للمشاركين.
وأثنت  إيناس جودة رئيس����ة وحدة التدريب  ببرنامج 

غزة للصحة النفس����ية، خالل حفل االختتام الذي نظم 
في  قاع����ة مطعم الاليت هاوس في غ����زة، على التزام 
المش����اركين ومش����اركتهم الفعالة أثن����اء التدريب، 
متمنية أن يقوموا بتطبي����ق ما تعلموه خالل التدريب 
واالس����تفادة منه على الصعيدين العملي والشخصي، 
مؤكدة على أهمية اس����تمرار التعاون المش����ترك بين 

البرنامج والمجلس.
وعبر كل من د. أمجد جمعة مدير فريق التعليم ، ود. سامح 
خليل الجبور منس���ق وح���دة التطوير المهن���ي والمنهاج 
بدائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث عن شكرهم العميق 
للقائمي���ن على التدري���ب، متمنين اس���تمرارية التعاون 

المشترك فيما بينهم.
وبدورهم أكد المتدربون، على أن هذا التدريب أضاف لهم 
خبرة وتجربة متميزة، ش���اكرين القائمي���ن على التدريب 
في البرنام���ج، ومطالبين بالمزيد من الدورات التدريبية في 
مجاالت نفسية مختلفة. وفي الختام  تم توزيع الشهادات 

على المشاركين/ات في الدورة.

جانب من املهرجان 

الخليل/ االستقالل:
أدانت جبهة النضال الش���عبي الفلسطيني مخطط 
االحتالل بتمويل وبناء 31 وحدة استيطانية جديدة 
في مدينة الخليل، وهي خطة تقدم بها ما يس���مى 
وزير الجيش لتعزيز االستيطان في الضفة الغربية.

وقالت الجبهة إن هذا المشروع االستيطاني الخطير 
سوف يكرس االستيطان بالمدينة، ويفتت األحياء 

الفلسطينية عن بعضها، مشيرًا أن حكومة االحتالل 
تعل���ن حربًا مفتوح���ة على ش���عبنا، وتحاول فرض 
سياسة االمر الواقع بدعم وانحياز وشراكة من ادارة 

ترامب.
وأوضح���ت الجبهة أن القان���ون الدولي يعتبر إقامة 
المستوطنات ونقل سكان دولة االحتالل إلى اإلقليم 
المحتل مخالفًا للمواثيق واألعراف الدولية، وخاصة  

قرارات الجمعية العامة ومجلس األمن الدولي بشأن 
عدم شرعية المستوطنات وتفكيكها في المناطق 

المحتلة.
وأشارت الجبهة لخطورة االستيطان االسرائيلي في 
االراضي الفلسطينية المحتلة الذي يكمن بالمساس 
المباش���ر بالوحدة الجغرافية لألراضي الفلسطينية 

المحتلة وخلق وقائع جديدة يتعذر التراجع عنها.

جبهة النضال: المشروع االستيطاني بالخليل يفتت األحياء الفلسطينية 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أدان المبعوث األممي لعملية السالم في الشرق األوسط "نيكوالي ميالدينوف"، 
امس األحد، حادثة قتل المس���توطنين للمواطنة عائشة الرابي )47 عاًما( على 

حاجز حوارة يوم الجمعة الماضي، ما أدى الستشهادها وإصابة زوجها.
وطال����ب ميالدينوف في تغريدة عبر حس����ابه على موقع "تويتر"، بتقديم 
المس����ؤولين عن الحادثة للعدال����ة، داعًيا الجميع للوق����وف في "مواجهة 

العنف واإلرهاب".

»ميالدينوف« يدين جريمة 
قتل الشهيدة عائشة الرابي

غزة/ االستقالل:
عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية 
اجتماعًا قياديًا بغزة، بحضور أمين عام المبادرة د. مصطفى البرغوثي وصف 
واسع من قيادة المبادرة الوطنية والجبهة الديمقراطية، وصالح ناصر، وزياد 
جرغون عضوي المكتب السياس���ي، ومحمود خلف عض���و اللجنة المركزية 

للجبهة.
وتناول االجتماع األوضاع الفلس���طينية الراهنة والمخاطر التي تتعرض 
لها القضية الفلس���طينية وكيفية التص���دي لصفقة القرن التي يجري 
تنفيذها تدريجيًا وبخطوات متسارعة، وفي مواجهة هذه المخاطر أكدا 
على ضرورة اإلسراع في إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية صمام 
األمان للمشروع الوطني وضرورة تحشيد أوسع صف من القوى وقطاعات 

الشعب.
ودعا الطرفان لوقف اإلجراءات التي تفرضها الس���لطة على قطاع غزة وحذرا من 
مخاط���ر إقدام المجلس المركزي على اتخاذ أية إج���راءات جديدة تعمق األزمة 

الداخلية وتزيد من معاناة شعبنا في القطاع.
وثمن االجتماع الجهد المبذول من القوى الديمقراطية الخمس���ة لبلورة تجمع 
ديمقراطي يضم القوى الديمقراطية والمجتمعية لتحمل مس���ؤولياته اتجاه 
تفعيل وتطوير مؤسس���ات م.ت.ف والحرص على الشراكة الوطنية في إطارها 

وتكريس مكانتها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا.
وحيا الطرفان شهداء الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة وكسر الحصار 
والمقاومة الشعبية في الضفة وتعزيزها باعتبارها مقاومة شعبية شاملة للدفاع 
عن حقوق شعبنا، والتقدم باتجاه تحقيق حق العودة والدولة المستقلة كاملة 

السيادة بحدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير.

الديمقراطية والمبادرة 
تجتمعان في غزة

اختتام دورة تدريبية حول إدارة 
الضغوط والرعاية الذاتية في غزة
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دولة فل�سطني
جمل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سمال غزة
يف الق�سية املدنية رقم 2018/258 حقوق 

  مذكرة حضور
المدعي / حسين أحمد حسين الحساينة 

  من سكان غزة الصبرة شارع المغربي هوية رقم 922031851
المدعى عليه / منذر حمودة سعيد ابو خالد        مجهول اإلقامه

 دعوى حقوق رقم 2018/258 حقوق 
التفاصي���ل:  بما ان المدعي قد اقام عليك دعوة اس���تنادا إلى مايدعيه 
ف���ي الئحة دعواه لذلك يقتضي عليك ان تحضر إلى هذه المحكمة في 
جلس���ة 04/11/2018 للرد على دعواه كما يقتضي عليك ان تودع قلم 
ه���ذه المحكمة ردك التحريري خالل 15 يومًا م���ن تاريخ تبليغك هذه 

المذكرة وان ترسل الئحة جوابيه إلى المدعي حسب عنوانه. 
وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي أن يس���ير 

في دعواه .

رئي�س قلم حمكمة �سمال غزة 
اأ.رامي �سلوحة

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح دير البلح

إلى المنفذ ضده / سيد عبد السيد أبو عمرة 
 دير البلح – الحكر – متواجد في رام الله حاليا
  الموضوع / إخطار تنفيذ صادر عن دائرة تنفيذ محكمة صلح دير البلح 

في القضية التنفيذية رقم 3253 / 2018                                                                           
ابلغك انه طبقا لاللتزام المترتب عليكم بموجب الحكم الصادر من محكمة 
صل���ح دير البلح بتاريخ 26/4/2018 في القضي���ة المدنية رقم 2018/36 
)حق���وق ( والمقام بموجبه القضية التنفيذية رق���م 3253/ 2018 والذي 
يلزمك فيه بدفع مبلغ وقدره 8700 شيكل ثمانية آالف وسبعمائة شيكل 
باإلضافة إلى الرس���وم والمصاريف لصالح طالب���ة التنفيذ نجاح محمود 

السيد ابو عمرة .
لذلك نكلفك بالوفاء باالتزام وذلك بحضورك إلى دائرة التنفيذ بمحكمة 
صلح دير البلح في غصون اس���بوعين من تاري���خ هذا االعالن لدفع المبلغ 
المطلوب اإلضافة للرس���وم والمصاريف وإذا لم تحضر فإن دائرة التنفيذ 

ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول .

ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح دير البلح 
اأ.مهدي نبيل القدرة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/صالح زياد عبدالله بارود             
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400148698( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

اعلن انا المواطنة / ابتس���ام جمعة محمد راضي عن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)900095373(فعلى من  يجدها رجاء ان يس���لمها 

مشكورا الى اقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة/هدى عبدالرحمن ديب ابو حمره          
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801745142( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/نضال صالح احمد صالح        
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802669127( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/عزيزة مصباح محمد نبهان       
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801804840( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رفح/ االستقالل:  
أطل���ع رئي���س بلدية رف���ح صبحي ابو 
رضوان ، الس���فير اليابان���ي لدى دولة 
فلس���طين الس���يد تاكيش���ي أوكوبو 
والوفد المرافق له على سير العمل في 
مش���روع تطوير ملعب رفح البلدي في 
المدينة ، بحضور مدير دائرة تصميم 
وإعداد المشاريع في البلدية م. سهيل 

موسى .
جاء ذلك خالل زيارة تفقدية للس���فير 
الياباني ، صب���اح أمس ، لموقع العمل 
في الملع���ب البلدي ؛ لمتابعة س���ير 
المخططات  عل���ى  واالط���الع  العم���ل 
الحاصلة  والمس���تجدات  التفصيلية 
خ���الل تنفي���ذ المش���روع الممول من 

اليابان .
اليابانية  الحكومة  أبو رضوان  وش���كر 
عل���ى دعمها للش���عب الفلس���طيني 
وتمويل عدة مش���اريع لتطوير البنية 
التحتية ف���ي فلس���طين ، معتبرًا أن 
اليابان تمثل نموذجًا مش���رقا يحتذى 

به في التنمية والتطوير .
وأوض���ح أن العم���ل المتواص���ل في 

مش���روع تطوير الملعب البلدي يسير 
وفق المخططات الموضوعة رغم بعض 
العراقي���ل المتمثلة بتذب���ذب إدخال 

الم���واد الالزمة للعمل بفعل سياس���ة 
االحت���الل والحص���ار المف���روض على  

قطاع غزة .

وتوق���ع أبو رضوان أن يك���ون الملعب 
جاهزًا الس���تقبال المباريات الرياضية 
مطلع شهر ديسمبر من العام الجاري .

السفير الياباني يطلع على سير العمل في ملعب رفح البلدي

رام الله / االستقالل:
 أعل���ن ديوان الرقابة المالي���ة واإلدارية انضمامه رس���ميًا للمنظمة 
اآلسيوية للمؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة )اآلسوساي(، 
بعد قبول المنظمة للطلب الفلس���طيني المق���دم بهذا الخصوص 

لتصبح العضو رقم 47.
وأوض���ح ديوان الرقابة في بيان صحفي صادر عنه، أمس األحد، أن 
االنضمام إلى منظمة "اآلسوس���اي"، يأتي انس���جامًا مع توجهات 
القيادة الفلسطينية باالنضمام إلى المنظمات الدولية واإلقليمية.

وأشار البيان إلى أن انضمام الديوان إلى هذه المنظمة يعزز من ثقة 
الجهات الخاضعة بالتقارير الرقابية الصادرة عنه، ويس���اعد في بناء 
وتعزيز قدرات الديوان وموظفيه، من خالل االستفادة من جميع برامج 
وأنشطة التدريب التي تنفذها المنظمة، وتبادل الخبرات والمعارف 
مع األجهزة النظيرة واالطالع على تجاربها، من خالل إقامة ش���راكات 
م���ع األجهزة األعضاء، خاصة في مجاالت التدقيق واألبحاث العلمية 

والدراسات التخصصية.
وأضاف أن انضمام دي���وان الرقابة للمنظمة الدولية لألجهزة العليا 
للرقابة المالية والمحاسبة "االنتوساي"، في شهر كانون أول من العام 
2016 أعط���ى الفرصة لالنضمام لمنظمة اآلسوس���اي، حيث يعتبر 
االنضمام لمنظمة االنتوس���اي شرطًا أساس���يًا لقبول العضوية في 

المنظمة اآلسيوية.

انضمام فلسطين رسميًا 
إلى منظمة »اآلسوساي«

االستقالل/ وكاالت:
جمعت ناشطتان في نيوزيلندا آالف 
الدوالرات من أجل الصحة العقلية في 
غزة، وذلك بع����د أن أمرتهما محكمة 
بسبب  تعويضات  بدفع  إس����رائيلية 
كتابة رس����الة مفتوحة تحث المغنية 
"لورد" على إلغ����اء حفل كانت تعتزم 

إحياءه في تل أبيب.
اليهودي����ة  الناش����طة  ورفض����ت 
س����اكس  جاس����تين  النيوزيلندي����ة 
والنيوزيلندية من أصل فلس����طيني 
نادية أبو شنب، يوم الجمعة الدعوى 
بتغريمهما  قض����ت  التي  القضائية 
ب�����12400 دوالر نيوزيلن����دي )7800 
"إلحاق األذى  أمريكي( بس����بب  دوالر 
النفسي بثالث مراهقات إسرائيليات 

اشتروا تذاكر الحفل".
وبداًل من ذلك، فقد توجهت االثنتان 
إل����ى موقع للتموي����ل الجماعي والذي 
جمع يوم أمس األحد أكثر من 15 ألف 

دوالر.
وكتبت كل من ساكس وأبو شنب على 
موق����ع )جيف إيه ليتل( على ش����بكة 
اإلنترنت: "نود أن نعيد توجيه الدعم 

الذي قدم لنا إلى الفلسطينيين الذين 
يحتاجون إلى دعم الصحة العقلية"، 
في إشارة إلى أن األموال ستذهب إلى 

مؤسسة الصحة النفسية في غزة.
وقال����ت الناش����طتان: "إن االضطراب 
يعيش����ه  واق����ع  ه����و  العاطف����ي 
الفلس����طينيون في غزة، حيث يعاني 
أكثر من نصف األطفال من اضطراب 
ما بع����د الصدمة نتيج����ة للهجمات 

العسكرية اإلسرائيلية".
وقالت أبو شنب لشبكة )إن زي راديو( 
اإلذاعي����ة إنها وس����اكس ل����م تكونا 
مستعدتين لمقدار االهتمام الدولي 
الذي حصلتا عليه وأصبح لدينا شعور 
بالمس����ؤولية"، مضيفة أن "إسرائيل 

اختارت أن تجعل منا عبرة للجميع".

وتعتبر الدع����وى المرفوعة في كانون 
ثان/يناير، أول حكم يستشهد بقانون 
إس����رائيلي مناهض للمقاطعة، صدر 
ع����ام 2011، والذي يس����مح بالتقدم 
بدع����وى مدنية ضد الكيان����ات التي 

تدعو إلى مقاطعة اسرائيل.
وكتبت الناش����طتان في الرسالة إلى 
لورد في كانون أول/ ديسمبر الماضي 
إن "الغناء في تل أبيب سيمثل دعمًا 
لسياسات الحكومة اإلسرائيلية حتى 
لو لم يص����در تعليق عل����ى الموقف 

السياسي".
وبعد أيام، ألغت النيوزيلندية البالغة 
من العم����ر 21 عاما حفلتها التي كان 
من المقرر أن تختتم جولتها الغنائية 

العالمية.

غزة/ االستقالل: 
قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار 
النائب جمال الخضري: إن منع االحتالل دخول 
الوقود والغاز إلى قطاع غزة هو تشديد للحصار 
االسرائيلي المفروض على غزة منذ اثني عشر 
عاًم���ا، واصًفا ذل���ك ب� "إغ���الق المغلق وحصار 

المحاصر".
وشّدد الخضري في تصريح صحفي األحد وصل 
" االس���تقالل" نس���خه عنه على خطورة القرار 
اإلس���رائيلي باعتباره يس���تهدف مستلزمات 
إنس���انية ضروري���ة للمنازل والمستش���فيات 
والمراك���ز الصحي���ة والبلديات والمؤسس���ات 
المختلف���ة، خاص���ة في ظ���ل أزم���ة الكهرباء 

الموجودة أصاًل.
وبّي���ن أن المن���ع بمثابة "قرار بخن���ق غزة" من 
خالل من���ع إمدادات الغ���از المنزل���ي والوقود 
لالس���تخدامات اليومية االساسية للمواطنين 
المنهكين أص���اًل بفعل حصار غي���ر قانوني، 
وثالثة حروب ش���نها االحتالل على غزة ال زالت 

آثارها مستمرة حتى اليوم.
ولفت إلى أن المنع يمسُّ الحالة اإلنسانية التي 
يعيشها السكان في غزة، ويعدُّ عقوبة جماعية 
تطال أكثر من مليوني مواطن كانوا ينتظرون 

تخفيف وإنه���اء الحصار كلًي���ا عنهم وليس 
تشديده.

وأكد الخضري أن التصعيد اإلسرائيلي ضد غزة 
يأخذ أشكاال مختلفة من اعتداءات واستهداف 

حياة الناس بكل السبل والوسائل.
ودعا إلى إخراج المعابر من معادلة "الفعل ورد 
الفع���ل" ألن هدفها إنس���اني وُوجدت لتفتح 
بشكل دائم ومستمر وتلبي احتياجات الناس، 
ولي���س لإلغالق وفرض قوائ���م ممنوعات على 

السلع التي تدخل من خاللها.
وطالب المجتمع الدولي ضرورة أن يكون له دور 
فعال في منع االحتالل عن هذا القرار، والضغط 
عليه لرفع الحصار بش���كل كام���ل "ألن الحالة 
اإلنسانية تسوء بش���كل كبير جًدا، ومعدالت 
الفقر والبطالة وصلت نس���ب مخيفة قد تكون 

هي األعلى عالمًيا".
وش���ّدد على ضرورة وجود حل���ول عملية عادلة 
وعاجلة تنقذ الوضع اإلنس���اني ف���ي القطاع، 
م���ع فت���ح المعاب���ر التجارية بش���كل كامل، 
والس���ماح بحرية الحركة ما بي���ن غزة والضفة 
الغربية المحتّلة والعالم، وكذلك البدء بتنفيذ 
مش���روعات عاجلة من ش���أنها تحسين الواقع 

الصعب بغزة.

ناشطتان في نيوزيلندا 

تجمعان آالف الدوالرات لغزة
الخضري : منع االحتالل دخول 

الوقود والغاز خنق لغزة 
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أعلن أنا المواطنة/ملكة رمضان سعيد ابو جبل      
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800009698( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/صبحيه عبدالله احمد نبهان       
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)959863028( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/دنيا احمد اشتيوي         
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801722323( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/محمد ابراهيم عبد العزيز الحلبي           
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400921227 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/تحرير احمد محمود اشتياق            
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801828047( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/فتحي ابراهيم عودة الدباري         
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)970139945( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/سمير شحدة سعيد العمصي        
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)921694147 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/هديل باسم شاهين  أبو طيور     
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400853289( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي
بلدية بيت حانون

 إعالن طرح عطاء
تعلن بلدية بيت حانون إلى السادة / شركات الحسابات و التدقيق المالي 
عن إجراء عطاء لغاية التعاقد مع ش���ركات الحس���ابات والتدقيق المالي 
)مدقق خارجي( وذلك لتدقيق حس���ابات البلدي���ة بدءًا من العام 2018م 
فعلى الش���ركات الراغبة بالمش���اركة في العطاء التوج���ه لمقر البلدية 
الستالم كراسة العطاء وتعبئتها وفقا للشروط والمعايير المدرجة فيها 
وذلك بدءا من تاريخ 16/10/2018 وحتى تاريخ 25/10/2018 إلى ما قبل 
الس���اعة الثانية عشر ظهرا على أن يجري العطاء – فتح المظاريف – في 

اليوم المحدد في مقر البلدية .
مالحظة / رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء 

  بلدية بيت حانون 

وتحيط بقرية بورين مس���توطنة 
روني���ن" ومس���توطنة  جفع���ات 
"يتسهار"  التي أقيمت على جزء 
من أراضي بوري���ن الجنوبية ، أما 
ف���ي المنطقة الش���مالية أقيمت 
مس���توطنة " براخ���ا  "، كم���ا يمر 
عبر أراضيها ش���ارع استيطاني ، 
الزيتون   الذي يجعل أشجار  األمر 
وأصحابه���ا عرض���ة العت���داءات 

المستوطنين . 

اعتداءات متوا�سلة 
وأوضح المزارع " عس���عوس " أنه  
تعرض على مدار األيام السابقة، 
أثناء قطفه لمحصول الزيتون في 
أراض���ي يعمل به���ا ، العتداءات 
متكررة من قبل مجموعات تطلق 
على نفسها " التالتل "  و " الرداء 
األبيض " و " تدفيع الثمن" ، كادت 

أن تودي بحياته. 
بالحج���ارة  الق���ذف  إن   ": وق���ال 
والض���رب المبرح و إلقاء الزجاجات 
الحارقة، هي أبرز االعتداءات التي 
تعرضنا لها  خالل األيام الماضية 
، برفق���ة عدد م���ن المتضامنين 
الذي���ن يتواجدون معنا  األجانب 
كل عام خالل موس���م قطف شجر 
الزيتون ، ك���ي يوفروا لنا الحماية 
، لك���ن دون فائ���دة فاالعتداءات 

متواصلة". 
وأشار أنه يحتاج إلى حوالي شهر 
كام���ل لجنى قرابة 2000 ش���جرة 
زيتون ، ويعم���ل يوميًا على قطع 

قراب���ة ) 5 كم  ( ص���وال لألراضي 
التي س���يجنيها خالل الموس���م 
الحالي ، معبرًا ع���ن مخاوفه أثناء 
رحلة ذهابه إلى األراضي وتواجده 

فيها وعودته منها . 
أشجار  قطف  موس���م  ويش���كل 
الزيتون ، عنصرًا أساس���يًا وهامًا  
في اقتصاد العائالت الفلسطينية  
، ونتيجة لذلك فإن المستوطنين 
يرتكب���ون  جرائمه���م ، بهدف 
ضرب م���ا تبقى من اقتصاد هش 

و ضعيف. 

�سنبقى �سامدين 
الم���زارع أيمن صوف���ان من ذات 
القري���ة "بوري���ن" لم يس���لم هو 
اآلخ���ر وعائلت���ه من اعت���داءات 
المستوطنين عليهم يوم السبت 
الماضي ،  أثناء قطفهم أش���جار 

الزيتون في أراضيهم  . 
ل�"االس���تقالل"  صوف���ان  وأوضح 
أنه اعتاد منذ بدء موس���م قطف 
/ تش���رين  الزيتون مطلع أكتوبر 
األول الجاري ، التواجد مع عائلته 
ف���ي أراضيه���م البالغ���ة حوالي 
8 دونم���ات ؛ لجنى ثمار أش���جار 
 ، يمتلكونه���ا  الت���ي  الزيت���ون 
استعدادا لعصر جزء منها وطرحه 

للبيع .
وق���ال : " تفاجأت وعائلتي صباح 
ي���وم الس���بت الماض���ي ، ونحن 
منهمكين في جني حبات الزيتون 
 ، بقدوم قرابة عشرة مستوطنين 

بدؤوا بالصراخ علينا بالرحيل وترك 
ما بي���ن أيديهم من زيت���ون ، إال 
أنني وعائلتي لم نرضخ ألوامرهم 

، وأكملنا  القطف ". 
وأصب���ح  :"لحظ���ات  وأض���اف 
المكان أش���به بمج���زرة، إذ تحول 
يقذفوننا  لوحوش  المستوطنون 
بأعق���اب  ويضربون���ا  بالحج���ارة 
البن���ادق، وس���ط الدم���اء وصراخ 
األطف���ال،  دون أدن���ى محاس���بة 
على أفعالهم وخاص���ة ان جنود 
االحت���الل يوف���رون الحماية لهم 

خالل اعتداءاتهم المستمرة".
و تابع حديثه : " أصبت برضوض 
بيدي كما أصيبت زوجتي بكسور 
في قدمها ، أثناء محاولتنا الهرب 
من اعتداء المس���توطنين علينا ، 
الذين لم يتوانوا لحظة في قذفنا 

بالحجارة وضربنا بأقدامهم  " . 
 وش���دد عل���ى أن���ه بالرغ���م من 
اعتداءات المس���توطنين عليه و 
على عائلته ، إال أنهم مصرون على 
المج���يء ألراضيهم لقطف ثمار 
الزيتون ، والتمس���ك بأحقيتهم 
االستس���الم  وع���دم  فيه���ا 
للمس���توطنين الذي���ن يحاولون 

سرقتها واالستيالء عليها . 

�سيا�سة ممنهجة 
مس���ئول ملف االستيطان شمال 
الغربية غس���ان دغلس  الضف���ة 
المس���توطنين  اعتداءات  أن  أكد 
عل���ى المزارعين بقري���ة " بورين " 
تزداد يوما بعد اآلخ���ر ، الفتا إلى 
أن االعتداءات  تتم بشكل منظم 
م���ن قبل مؤسس���ات ومجموعات 

صهيونية .
وأوضح دغلس ل�"االس���تقالل " أن 
مجموعات " تدفيع الثمن " تعمد 
إلى ترويع وترهيب المزارعين في 
قرية " بوري���ن " والقرى المجاورة 
أثناء تواجده���م بأراضيهم ، من 
خالل ح���رق األش���جار واقتالعها 
الكيماوية  بالمبي���دات  ورش���ها 
محصول  نث���ر  وكذلك  الس���امة، 
الزيت���ون على األرض ، و س���رقة 
المع���دات المس���تخدمة بقطف 
الزيت���ون ، و أيض���ا تمنعهم من 
الوصول إل���ى أراضيهم في كثير 

من األحيان.
وشدد على أن اعتداءات عصابات 
المس���توطنين المنظم���ة ، تأتي 

ضمن سياس���ة ممنهجة تهدف 
إلى تهجير وطرد الفلس���طينيين 
من أراضيهم بهدف االس���تيالء 
عليها وسرقتها؛ لبناء مشاريعهم 

االستيطانية . 
ولفت إلى أنه خالل األيام القليلة 
الماضي���ة ، نف���ذت مجموع���ات 
المستوطنين قرابة 20 اعتداء على 
مختلف القرى بالضفة الغربية من 
بينها قرية بورين، مبينا أن غالبية 
االعت���داءات تت���م بحماية جنود 

االحتالل اإلسرائيلي . 
وأش���ار ال���ى أن ق���وات االحتالل 
اإلس���رائيلي حرمت يوم الس���بت 
مجموع���ة قراب���ة  50 عائل���ة من 
بل���دة كف���ر ثل���ث جنوب ش���رق 
مدين���ة قلقيلية ش���مال الضفة 
الغربية المحتلة ، من الوصول إلى 
أراضيهم المحاذية لمس���توطنة 
"ألفي منش���ى"، بع���د أن أغلقت 
البواب���ات الزراعي���ة المؤدية إلى 

أراضيهم.
ولضمان توفير الدعم والمساندة 
صمودهم  وتعزي���ز  للمزارعي���ن 
ف���ي أراضيه���م رغم اعت���داءات 
المس���توطنين ، تق���وم بع���ض 

المؤسس���ات  بإط���الق حم���الت 
بقط���ف  المزارعي���ن  لمس���اعدة 

زيتونهم .
إذ دعت القوى الوطنية واإلسالمية 
، في بيان لها ، الكل الفلسطيني 
وحماي���ة  الجه���ود  لتكثي���ف 
موس���م الزيت���ون من اعت���داءات 

المستوطنين . 
الزراعية  اإلغاث���ة  أطلق���ت  كم���ا 
م���ع  بالتع���اون  الفلس���طينية 
الحملة الش���عبية لمقاومة الجدار 
الزراعيين  المهندسين  وجمعية 
الفلس���طينيين وش���بيبة ح���زب 
الشعب الفلسطيني ، حملة " احنا 
معكم" لمس���اعدة المزارعين في 
قطف زيتونهم ،  ومؤازرتهم في 

معركة البقاء على األرض.
وت���م إطالق الحمل���ة من محافظة 
، بمش���اركة عش���رات  س���لفيت 
المتطوعين المحليين ، واألجانب 
الذين جاؤوا من فرنسا وسويسرا 
واسكتلندا وعدة دول أخرى ، حيث 
توجهوا نحو األراضي الواقعة إلى 
الشمال من س���لفيت والمحاذية 
لمس���توطنة " ارئي���ل " وداخ���ل 

السياج المحيط بالمستوطنة.

 فرحة تغيبها اعتداءات المستوطنين

موسم الزيتون بـ »بورين«.. قطاف وسط النار!
غزة/  �سماح املبحوح:

 يخرج املزارع عبد املهيمن »ع�سعو�س« عند بزوغ 
�ساعات الفجر الأوىل، قاطعًا م�سافات طويلة، م�سيًا 
على الأقدام، و�سول اإىل حقول الزيتون التي يعمل 

بها يف قرية بورين جنوب نابل�س بال�سفة الغربية 
املحتلة، ا�ستعدادًا حل�سادها، قبل اأن متتد اإليها 

اأيادي امل�ستوطنني وت�ستويل عليه، و تعتدي عليه 
بقوة الرتهيب؛ لتمنعه من قطفها كما تفعل كل 

عام. وعلى الرغم من حر�س املزارع » ع�سعو�س«  
املجيء يف �ساعات ال�سباح الأوىل، اإل اأنه مل يفلت 

من اعتداءات امل�ستوطنني، التي طالته وعدد من 
املت�سامنني الأجانب، الذين تواجدوا مل�ساعدته يف 

قطف ثمار الزيتون.  واعتداءات امل�ستوطنني املتكررة 
�سد املزارعني باتت ت�سكل هاج�سًا بالن�سبة للمزارع » 

ع�سعو�س  » وغريه ممن ميتلكون اأ�سجار زيتون يف قرية 
بورين ما يدفعهم مل�سابقة الزمن لقطف ثمارها قبل 

�سرقتها من قبل امل�ستوطنني. 
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تتعاظ���م وتي���رة التح���ركات اإلقليمي���ة والدولية 
الهادفة إل���ى التوافق على مس���ار تهدئة يقلص 
فرص اندالع مواجهة جديدة بين إسرائيل وحركة 
حماس. فمدير االستخبارات العامة المصرية، عباس 
كامل، س���يصل هذا األسبوع إلى إسرائيل ورام الله 

للتباحث حول فرص إنجاز التهدئة.
وم���ن المرج���ح أن تهدف زيارة كام���ل إلى تحقيق 
هدفين أساسيين، وهما جسر الهوة بين إسرائيل 
و«حماس« بش���أن شروط وظروف مسار التهدئة، إذ 
إنه من المرجح أن يبحث المس���ؤول األمني المصري 
م���ع كل من رئيس الحكومة اإلس���رائيلي، بنيامين 
نتنياهو، ومستشاره لألمن القومي، مئير بن شابات، 
ورئيس »الش���اباك«، نداف أرغمان، الش���روط التي 
وضعتها »حم���اس« إلنجاز التهدئة، والتي نقلتها 

الحركة للقاهرة أخيرًا.
وفي رام الله، س���يحاول كامل ثني رئيس السلطة 
الفلس���طينية محمود عباس عن تنفيذ تهديداته 
بفرض مجموع���ة جديدة من العقوب���ات على غزة، 
يمكن أن تس���دل الس���تار على أية إمكانية لنجاح 

الجهود الهادفة للتهدئة.
وقد كثف الجانب المصري جهوده الهادفة إلنجاز 
مسار التهدئة، في أعقاب مطالبة نتنياهو الرئيس 
المص���ري عبد الفتاح السيس���ي، ف���ي اللقاء الذي 
جمعهما على هامش مش���اركتهما في اجتماعات 
األم���م المتحدة أخيرًا بتكثي���ف الجهود المصرية 
إلنجاز التهدئة، وتحدي���دًا محاولة احتواء معارضة 
قيادة السلطة لمسار التهدئة والعمل على ثنيها 

عن فرض المزيد من العقوبات على القطاع.
لكن في حال فشلت الجهود الهادفة لمنع عباس 
من فرض المزيد من العقوبات على القطاع، فإن 
إسرائيل س���تكون مطالبة باستثمار المزيد من 
مواردها السياس���ية لتحقيق ه���ذا الهدف، إذ 
إنه يمكن لتل أبيب الضغط على عباس بشكل 

أكبر، إلى جانب أن الحكومة اإلسرائيلية بإمكانها 
تج���اوز قيود عباس على التهدئة من خالل عدم 
االلت���زام باالتفاق���ات االقتصادية مع الس���لطة 

الفلسطينية.
 كما يمك���ن لتل أبيب أن توض���ح لعباس بأنه في 
حال فرض المجموعة الجدي���دة من العقوبات على 
القط���اع فإنها س���تعمل على تحويل نس���بة من 
عوائ���د الضرائب، الت���ي تجبيها لصالح الس���لطة، 
للوفاء بالموازنات التشغيلية للمؤسسات والمرافق 

الحيوية ولدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة.
وق���درة عب���اس على الرد عل���ى أي قرار إس���رائيلي 
بتجاوزه في مس���ار التهدئة محدودة للغاية. فعلى 
س���بيل المثال، يمكن لعباس أن ي���رد بقرار موجع 
إلس���رائيل، يتمثل بوقف التع���اون األمني مع تل 
أبي���ب، لكنه في المقابل يع���ي أن الوظيفة األمنية 
التي توفرها سلطته هي التي تقنع حكومة اليمين 
المتطرف في تل أبيب بعدم تغيير قواعد التعامل 

مع السلطة في الضفة الغربية.
 والقيادة اإلسرائيلية، التي هي في حيرة من أمرها 
إزاء م���ا يتوج���ب عليها عمله من أجل إنجاز مس���ار 
التهدئ���ة، تع���ي حاليًا أن إنجاز ه���ذا الهدف بات 
يمثل ضرورة كبيرة على المس���توى االستراتيجي 
وعلى صعيد االعتبارات السياس���ية الداخلية. فكل 
المؤش���رات تدل على أن فرص تبكي���ر االنتخابات، 
وإجرائها في الش���تاء المقبل، باتت كبيرة، بس���بب 
الخالف على قانون التجنيد بين »الليكود« واألحزاب 

الدينية الحريدية المشاركة في االئتالف الحاكم.
إل���ى جانب ذل���ك، ف���إن نتنياهو يرى ف���ي تبكير 
االنتخاب���ات فرصة الحتواء مفاعي���ل التطورات في 
ملفات الفس���اد التي تواجهه. وف���ي كل األحوال، 
ف���إن نتنياهو معني أن يتم إج���راء االنتخابات في 
ظل هدوء نس���بي، على اعتب���ار أن إجراءها في ظل 
تصعيد أمني متواصل سيمنح خصومه، في اليمين 

والوسط، الفرصة لتعزيز مكانتهم على حسابه.
إلى جانب ذلك، فإن هن���اك العديد من االعتبارات 
اإلستراتيجية التي تدفع إسرائيل للتهدئة، وعلى 
رأس���ها الخوف من ان���دالع مواجه���ة تفضي إلى 
تورطها في القطاع بس���بب عدم وجود طرف ثالث 
يمكن أن يتولى مقاليد األمور في غزة بعد أية حرب، 
إل���ى جانب أن تل أبيب معني���ة بتهدئة األمور في 
الجنوب في ظل حالة انعدام اليقين على الجبهات 

األخرى، خصوصًا الجبهة الشمالية.
وفي المقابل، فإنه ليس بوسع حركة حماس العمل 
على وقف أو تقليص حراك مس���يرات العودة على 
ط���ول الحدود بين قط���اع غزة وإس���رائيل في حال 
لم يتم التوافق بش���كل نهائي على مسار تهدئة  
يضمن إح���داث تح���ول ف���ي الواق���ع االجتماعي 
واالقتصادي في القطاع. فقبل نحو شهرين، دفعت 
التوافقات، التي تم التوصل إليها مع القاهرة بشأن 
التهدئة، قادة »حماس« إلى طمأنة الفلسطينيين 
في غزة بأن تحوالت دراماتيكية إيجابية س���تغير 
الواقع االقتصادي في القطاع، لكن القاهرة تراجعت 
بعد ذلك، وأصرت على أنه ال يمكن تبني أي مس���ار 
للتهدئة من دون إشراك السلطة الفلسطينية، وهو 

ما مس بمصداقية الحركة أمام الجمهور الغزي.
من هنا، فإنه من غير المرجح أن تدفع »حماس« نحو 
أية خطوة تفضي إلى تراجع حراك مسيرات العودة، 
في حال لم تطمئن قيادتها، التي س���تزور القاهرة 
مجددًا قريبًا، إلى نتائج زيارة كامل. وس���يتم اختبار 
الجهود المصرية واتجاهات الموقف اإلس���رائيلي، 
مطلع الش���هر المقبل، وهو الموع���د الذي حددته 
قيادة الس���لطة لف���رض المجموع���ة الجديدة من 
العقوبات. وفي حال تواصل التصعيد على الحدود 
بين القطاع وإسرائيل، فإن فرص اندالع المواجهة 
الشاملة سيتعاظم، رغم إدراك »حماس« وإسرائيل 

أن هذا التطور ال يخدم مصالحهما.

ما الممكن في التحرك المصري 
الجديد إلنجاز تهدئة غزة؟

رأي

مس���توطنة صهيونية قامت باألمس بدهس عاملين فلسطينيين شرق قلقيلية مما أدى إلصابة أحدهما بجراح خطيرة واآلخر 
بكس���ور ورضوض في أنحاء الجسد, والجمعة الماضية  اعتدى المستوطنون الصهاينة على رجل فلسطيني وزوجته مما أدى 
إلى استش���هاد الزوجة عائش���ة الرابي وإصابة زوجها بجراح, واعتدى قطعان المس���توطنين الصهاينة أول أمس على سيدة 
فلسطينية وشقيقها في بطن الهوي ببلدة سلوان بالقدس المحتلة, واعتدى قطعان المستوطنين أول أمس على أهالي بلدة 
عوريف جنوب نابلس ورشقوهم بالحجارة تحت حماية الجيش الصهيوني مما أدى لوقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين, 
كل ه���ذه االعت���داءات وغيرها تم���ت في غضون أربعة أيام فقط , وقد حذر المركز الفلس���طيني لحقوق اإلنس���ان من تصاعد 
اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين العزل وممتلكاتهم تحت حماية الجيش الصهيوني, وطالب بتوقف الجيش عن توفير 
الحماية للمس���توطنين وعن التستر على جرائمهم بحق المدنيين العزل والتي تشكل عامل تشجيع للمستوطنين لالستمرار 

في جرائمهم.    
هذه الجرائم ترتكب على مرأى ومس���مع العالم كله الذي يغض النظر عن جرائم المس���توطنين وجنود االحتالل بحق ش���عبنا 
الفلسطيني, وعجز السلطة عن محاسبة هؤالء المجرمين القتلة وتقديمهم للعدالة, والحقيقة أنني ال ادري هل التنسيق األمني 
»المقدس« يتيح الفرصة للسلطة للمطالبة بتسليم هؤالء المجرمين القتلة لها, أم ان هذا ليس متاحا, وان التسليم فقط يقتصر 
على قيام السلطة بتسليم أبنائنا المجاهدين لالحتالل كي يقتلهم أو يحكمهم بالسجن المؤبد, أو يقوم بتصفيتهم بناء على 
المعلومات المقدمة من أجهزة امن السلطة, أين دور السلطة التي تحاول تجريد المقاومة من سالحها في غزة لحماية المدنيين 
العزل من قطعان المس���توطنين الصهاينة, أين دورها في منع عصابات اإلجرام الصهيونية من اقتحام المدن واالعتداء على 
اآلمنين في بيوتهم, أين دورها في محاسبة من تقوم بضبطهم من المستوطنين عندما يلقي المدنيون الفلسطينيون القبض 
عليهم وتس���ليمهم ألجهزة امن السلطة فتقوم بتس���ليمهم معززين مكرمين لإلسرائيليين, كيف يمكنكم ان تقنعوا طفال 
فلسطينيًا بصحة موقفكم وأنتم تطالبون بتجريد المقاومة في غزة من سالحها, وأنتم عاجزون عن الدفاع عن شعبكم من بطش 

االحتالل وقطعان المستوطنين األشرار.
ان سياسة القتل الممنهج تتصاعد بشكل اكبر في أعقاب العمليات الفدائية التي ينفذها أبطال فلسطين ضد المستوطنين 
الصهاين���ة, والتي يخفق االحتالل بمنظومت���ه األمنية دون الوصول إلى منفذي هذه العملي���ات البطولية, فيتم االنتقام من 
الفلس���طينيين بشكل عشوائي من اجل إشباع غريزتهم ونهمهم بالقتل وإراقة الدماء, وفق نظام عصابات المافيا واللصوص 
والزعران على يد المس���توطنين القتلة والجيش الصهيوني »األكثر أخالقية على مس���توى العالم« كما يزعم قادته المجرمين, 
لذلك ستستمر عمليات استهداف المدنيين الفلسطينيين خالل األيام القادمة, وستتواصل عمليات الدهس واالعتداء والقتل 
للفلس���طينيين على أيدي العصابات اإلجرامي���ة الصهيونية, ولن يتوقف ذلك إال بانتفاضة عارم���ة وثورة في وجه االحتالل, 
انتفاض���ة يدافع من خاللها الفلس���طيني ف���ي الضفة والقدس عن نفس���ه ويحميها من جرائم االحت���الل والمخططات التي 
تستهدفه, إن الضفة الغربية ال تحتاج إال لقرار بالتحرك الجماعي دفاعًا عن النفس ولحماية أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا 
من االس���تهداف والمالحقة والقتل, ال نريد ان تتكرر جريمة قتل الش���هيدة عائشة الرابي مرة أخرى, وال جريمة إحراق الطفل 
محمد أبو خضيرة, وال جريمة إحراق عائلة دوابشة, ان السبيل الوحيد للتصدى لهذه الجرائم انتفاضة عارمة في وجه االحتالل 
وقطعان مستوطنيه وليكن بعدها ما يكون, فال يوجد ما نخشى عليه أكثر من القتل وإزهاق األرواح واستهداف المدنيين العزل 

وإحراق المنازل على رؤوس ساكنيها.     
ال تعولوا على السلطة في ان تنتقم لكم أو تحاسب »إسرائيل« على جرائمها, فالسلطة عجزت عن محاسبة قتلة عائلة دوابشة, وعجزت عن 
محاسبة قتلة الطفل محمد أبو خضيرة, فهى ال تملك إال الكالم, وتتاجر بمعاناة الشعب الفلسطيني, وتستثمر الدماء الفلسطينية من اجل 
بطاقة VIB(( أو مش���روع تجاري اس���تثماري مشترك. إن الواجب يحتم على أهلنا في الضفة والقدس حماية أنفسهم بأنفسهم من سياسة 
القتل الممنهج, فال يفل الحديد إال الحديد, ولن يوقف القتل الصهيوني للمدنيين الفلسطينيين العزل إال انتفاضة عارمة في وجه االحتالل 
ت���أكل األخضر والياب���س, فهي اللغة الوحيدة التي يمكن ان تخاطب بها هذا العدو المجرم, فيتوقف عن جرائمه فورًا ودون قيد أو ش���رط, 
واسألوا غزة صاحبة التجارب الكبيرة مع االحتالل فهي تجيد مخاطبته باللغة التي يفهمها وباألساليب التي تجعله يرضخ لشروطها رغمًا عنه.   

قتل ممنهج 
صالح النعامي

  تبدو الصورة اليوم أكثر وضوحا فيما يتعلق بالمش����هد السياسي اإلس����رائيلي خالل األشهر القليلة المقبلة، إذ تتجه 
البوصلة في الدولة العبرية نحو إجراء انتخابات مبكرة في الشتاء المقبل.

  يستش����ف من التطورات األخيرة على الساحة السياسية اإلس����رائيلية، والتي بدأت متسارعة مباشرة بعد انتهاء فترة 
األعياد اليهودية، وبدء السنة اليهودية الجديدة، ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حسم أمره بخصوص 
تبكير موعد االنتخابات إلى الش����تاء المقبل لتجري في شهر آذار/ مارس المقبل على ابعد تقدير، أي قبل موعدها المقرر 

أصال في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، ولم يبق على نتنياهو سوى اإلعالن عن ذلك رسميا خالل األيام المقبلة .
    نتنياهو يس����عى جاهدا لتش����كيل حكومة خامس����ة ليكون أول رئيس وزراء في إس����رائيل يخدم أطول فترة بعد ان 
أمضى لليوم 10 س����نوات ، بيبي أعلنها صراحة قبل أس����ابيع انه يريد الحصول على 40 مقعدا في الكنيس����ت المقبلة، 
لتشكيل ائتالف قوي ومريح يتخلص فيه من شركائه “المبتزين” في االئتالف الحالي أمثال زعيم حزب البيت اليهودي 
المتطرف، وزير التعليم نفتالي بينت وغيره.  آخر اس����تطالعات الرأي التي أجريت في إسرائيل ونشرتها القناة العاشرة 
اإلس����رائيلية الخميس الماضي منحت حزب الليكود بزعامة نتنياهو 31 مقعدا، في حين حصل أش����رس منافسيه يائير 
البيد زعيم حزب ” يش عاتيد – يوجد مستقبل” على 15 مقعدا، ويبرز في االستطالع منافسا جديدا لنتنياهو هو رئيس 
أركان الجيش اإلسرائيلي السابق بيني غانتس، المحسوب على تيار اليسار – الوسط الذي حصل في االستطالع على 13 

مقعدا فيما إذا قرر تشكيل حزب جديد، وخوض االنتخابات المقبلة .
    من جهة أخرى، يريد نتنياهو استغالل اإلعالن القريب عن الخطة األميركية للسالم في الشرق األوسط، أو ما اصطلح على 
تس���ميتها ب “صفقة القرن” خالل األشهر الثالثة المقبلة، كما أعلن مؤخرا الرئيس األميركي دونالد ترامب في اجتماعات 
األمم المتحدة، لزيادة ش���عبيته خصوصا في أوساط اليمين اإلس���رائيلي المتطرف، وذلك امتدادا ل “انجازاته” باالعتراف 
بالقدس “عاصمة موحدة لدولة إس���رائيل” ، ونقل السفارة األميركية إليها من تل أبيب، وإقرار قانون “القومية اليهودية” 
العنصري”، وش���طب االونروا وحق العودة أميركيا.    نتنياهو بدأ حملته االنتخابية مبكرا من على منصة األمم المتحدة في 
اجتماع���ات الجمعية العام���ة ال73 ، خطابه ضد إيران كان خطابا انتخابيا بامتياز موجه للداخل اإلس���رائيلي، حتى ان البدء 
بمحاكمة زوجته سارة بتهم الغش وخرق األمانة والتي بدأت محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس المحتلة األسبوع الماضي 
البت فيها، يريد نتنياهو استغاللها أيضا لصالحه وفي نفس االتجاه الذي يخدم صراعه الدائم للبقاء في السلطة، فمحاكمة 

زوجة رئيس وزراء – الرجل األول في الدولة – ينظر إليه بايجابية، وتعني الشيء الكثير بالنسبة للناخب اإلسرائيلي .
لكن قد يتفاجأ نتنياهو بس����قوطه السياس����ي س����ريعا نتيجة مذكرة اتهام وتطورات غير متوقعة في ملفات شبهات 
الفس����اد األربعة التي يتورط بها، عندها من المتوقع ان تبرز على الساحة وزيرة القضاء ايليت شاكيد )38 عاما( من حزب 
البيت اليهودي، والتي تحظى بشعبية واسعة في أوساط اليمين اإلسرائيلي، والتي تبذل جهود اليوم الستمالتها لحزب 

الليكود، فلربما تكون رئيسة الوزراء المقبلة واالصغر في تاريخ الدولة العبرية .

انتخابات مبكرة في إسرائيل 
ونتنياهو لرئاسة خامسة

أيمن دهاج الحنيطي ف����ي األش����هر األول����ى م����ن الع����ام 2018، انتق����د الكثير من 
الدبلوماس����يين كاًل من اإلسرائيليين والفلسطينيين ألنهما ال 
يتحدثان إلى بعضهمها البعض مباش����رة أو حتى عبر وسيط. 
ولكن ما هو مؤكد أن عددًا كبيرًا من الدبلوماسيين جالوا المنطقة 
ف����ي الفترة الماضية متنقلي����ن ما بين الق����دس ورام الله وغزة 
والعواصم العربية ومنها إلى دول الخليج العربية بهدف تعميق 
المس����ارات الثالث للتفاوض باعتبار إسرائيل وضعت أسسها 
ووافق عليها األميركيون ممثلين بجاريد كوش����نر، المستش����ار 
الخاص للرئيس االميركي دونال����د ترامب ويتم ذلك عبر ثالثة 

مسارات للتفاوض تبدأ معًا.
وتلك المسارات: فلس����طيني-عربي- إسرائيلي برعاية أميركية، 
مفاوضات “فتح”مع “حماس” برعاية عربية، ومفاواضات أمنية 

برعاية أردنية – مصرية وإدارة أميركية.
ولتل����ك المفاوضات مجتمعة والتي ُتعق����د في آن معًا في حال 

موافقة الجميع عليها أهداف ثالثة هي:
الهدف األول هو تجنيب إس����رائيل حربًا مع “حماس”. الهدف 
الثاني ه����و التوفيق بين “حماس و”فتح” ، ثم هناك س����عي 
م����ن دونالد ترام����ب “لالتف����اق النهائي” بين اإلس����رائيليين 
والفلس����طينيين. ومع ذل����ك ، فعندما يت����م تحقيق الهدفين 
األولي����ن، قد تبدو النتيجة أش����به بالوضع الراه����ن وما العملية 
الس����لمية المزمع اإلعالن عنها س����وى إبُر مخ����درة ألنها تعني 

مفاواضات مطولة إلضاعة المزيد من الوقت وتمييع القضية.
محادثات الهدنة بين إس����رائيل و”حماس ه����ي األكثر إلحاحًا 
حسب ما تراه اإلدارة األميركية ألن الطرفين يقتربان من الحرب 
أكثر من أي وقت مضى من����ذ صراعهما األخير في العام 2014. 
وب����دأت التوترات في االرتفاع في ش����هر مارس الماضي، عندما 
نَظم ُنش����طاء في غ����زة احتجاجات على الحص����ار الذي فرضته 

إسرائيل بمشاركة العشرات من اآلالف من أنصار “حماس”.
في هذه األثناء ، قتلت السياس����ة الخارجية األميركية بش����كل 

ممنهج فرص الفلسطينيين في العودة إلى حدود 1967 ، وفي 
االحتفاظ بالقدس عاصم����ة لهم، كما حرمتهم من حق العودة. 
فم����ن وجهة نظر اليهود األميركيين اليمينيين مثل كوش����نر 
والمرشح الجمهوري شيلدون أديلسون تلك تعد أمورًا كان ال بد 
من توافرها لتحقيق المكاس����ب التي طالما حلم بها اليهود في 

الشرق االوسط.
ولن يت����م فتح باب المفاوضات أو حتى إع����الن تاريخها إال بعد 
أن يتم التخل����ص من كل ما يحمل هوية فلس����طينية وعربية 
حتى ال يبقى للفلسطينيين ما يفاوضوا عليه. وبوجود مستشار 
األم����ن القومي األميركي جون بولتون وكوش����نر ورئيس الوزراء 
اإلس����رائيلي بنيامين نتنياهو، فقد اقتن����ع ترامب أكثر من أي 
رئيس أميركي س����ابق بأن����ه يمكن إجبار الفلس����طينيين على 
اإلذعان للش����روط اإلسرائيلية بمس����اعدة عربية. وما حصل في 
س����وريا ليس س����وى تحييد الدعم الذي كان يمك����ن أن تتلقاه 
السلطة الفلسطينية من الحكومة السورية في ذاك الوقت حيث 
يتم اشغال الجيش السوري بالوضع الداخلي والهم الوطني على 

الهم القومي.
إنها محاولة لمحو الفلسطينيين من كتاب األمم بمساعدة عربية 
لألسف. وأنا وكثير من المهتمين في الشأن السياسي، أثق أنه 
ال يمكن تحقيق سالم دائم من خالل اإلذالل والتجويع ألن ذلك 
س����يعيد المقاومة الفلسطينية إلى العمل مجددًا على األرجح – 

وربما يقود األمر إلى انتفاضة ثالثة.
ق����د يك����ون الفصل التالي م����ن ه����ذه الدراما كارثيًا بالنس����بة 
للفلس����طينيين. وما دامت إس����رائيل ترف����ض االعتراف بهم 
كشعب، فإن التطرف سيستمر في التفاقم على جانبي السياج 
ول����ن ينتهي الصراع أبدًا. على المدى الطويل ، قد تؤدي محاولة 
ترامب في تس����ليح الجيش اإلسرائيلي بشكل غير مسبوق إلى 
إضرار إس����رائيل أكثر من ذي قبل م����ا ينعكس ذلك على الدول 

المجاورة إلسرائيل.

كيف تم قتل القضية الفلسطينية؟
د. شهاب المكاحله
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رام الله/ االستقالل:
سجل الرقم القياس���ي ألسعار المستهلك 
انخفاًض���ا طفيًف���ا مق���داره 0.07% خالل 
سبتمبر 2018 مقارنة مع أغسطس الماضي، 
بواقع 0.09% في الضفة الغربية المحتّلة، 
في حين س���جل الرقم في قطاع غزة ارتفاًعا 
نس���بته 0.78%، وبنس���بة 0.10% ف���ي 

القدس المحتّلة.
وأرجع جهاز اإلحص���اء المركزي في بيان له 
أمس األحد، الس���بب الرئيس���ي النخفاض 
المؤشر النخفاض أسعار األسماك الطازجة 
بمقدار 4.86%، وأس���عار الدواجن الطازجة 
بمق���دار 4.31%، وأس���عار البيض بمقدار 
1.83%، وأس���عار الس���لع والخدمات ضمن 
مجموع���ة األقمش���ة والمالب���س واألحذية 
بمق���دار 1.13%، وأس���عار اللحوم الطازجة 

بمقدار %0.80.
وذك���ر أن أس���عار الخض���روات المجفف���ة 
ارتفعت بنسبة 21.64%، وأسعار الفواكه 
الطازج���ة بنس���بة 3.44%، وأس���عار الغاز 
بنسبة 2.32%، وأس���عار الدرنيات بنسبة 
2.11%، وأس���عار خدمات التعليم بنسبة 
 ،%1.14 بنس���بة  األرز  وأس���عار   ،%1.19

وأسعار الطحين بنسبة %1.08.
ووفًقا للبيان، فإن عند مقارنة األسعار خالل 
س���بتمبر 2018 مع مثيله في 2017 تشير 
البيان���ات إلى انخفاض طفي���ف في الرقم 
القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين 
مقداره 0.09%، بواق���ع 1.35% في قطاع 
غزة، في حين سجل الرقم القياسي ألسعار 
المس���تهلك ارتفاعًا نس���بته 1.44% في 

الق���دس المحتّل���ة، وبنس���بة 0.82% في 
الضفة الغربية المحتّلة.

وبمقارنة البيانات لألش���هر التسعة األولى 
من العام الجاري، س���جل الرقم القياس���ي 
انخفاًضا مق���داره 0.31% مقارنة مع نفس 
الفترة من العام السابق، بواقع 1.38% في 
قطاع غزة، في حين س���جل الرقم القياسي 
ألسعار المستهلك ارتفاعًا نسبته %0.82 
في القدس المحتّلة، وبنس���بة 0.20% في 

الضفة الغربية المحتّلة.
وعل���ى مس���توى المناط���ق، س���ّجل الرقم 
القياسي ألس���عار المستهلك في الضفة–

وفًقا للبيان-انخفاًضا طفيًفا مقداره %0.09 
نتيجًة النخفاض أس���عار الدواجن الطازجة 
بمقدار 5.02%، وأسعار الخضروات الطازجة 
بمقدار 1.92%، على الرغم من ارتفاع أسعار 
الخضروات المجففة بنسبة 9.06%، وأسعار 
الغاز بنس���بة 3.33%، وأس���عار الدرنيات 
بنس���بة 2.46%، وأسعار األسماك الطازجة 
بنس���بة 2.40%، وأس���عار البيض بنسبة 
1.55%، وأس���عار خدمات التعليم بنسبة 

1.39%، وأسعار األرز بنسبة %1.29.
في حين س���جل الرقم القياس���ي ألس���عار 
المس���تهلك في قطاع غزة –بحسب البيان- 

ارتفاًعا نس���بته 0.78%، نتج ذلك بصورة 
رئيس���ية عن ارتف���اع أس���عار الخضروات 
وأس���عار   ،%37.52 بنس���بة  المجفف���ة 
الفواكه الطازجة بنس���بة 11.74%، وأسعار 

الخضروات الطازجة بنسبة %3.97.
إضاف���ًة الرتفاع أس���عار الطحين بنس���بة 
 ،%1.33 بنس���بة  األرز  وأس���عار   ،%2.16
وأسعار الغاز بنسبة 1.60%، وأسعار السلع 
والخدمات ضمن مجموعة الخدمات الطبية 
بنسبة 1.08%، وأس���عار خدمات التعليم 

بنسبة %0.77.
وجاء هذا االرتف���اع على الرغم من انخفاض 

أس���عار البيض بمقدار 7.80%، وأس���عار 
الطازجة بمقدار 6.67%، وأسعار  األسماك 
الدواجن الطازجة بمقدار 3.01%، وأس���عار 
المس���توردة بمق���دار %1.82،  الس���جائر 
وأس���عار الس���لع والخدمات ضمن مجموعة 
األقمش���ة والمالب���س واألحذي���ة بمق���دار 
1.71%، وأس���عار اللح���وم الطازجة بمقدار 

.%1.30
ووفًقا للتقرير فقد س���جل الرقم القياس���ي 
ألس���عار المس���تهلك في القدس ارتفاًعا 
نس���بته 0.10% خالل ش���هر أيلول 2018 
مقارن���ة مع ش���هر آب 2018، وذلك نتيجة 
الرتفاع أس���عار الدرنيات بنسبة %37.36، 

وأسعار خدمات التعليم بنسبة %0.94.
ويأتي هذا االرتفاع –وفًقا للبيان- على الرغم 
من انخفاض أس���عار المحروقات الس���ائلة 
المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار %5.84، 
وأس���عار الفواكه الطازجة بمقدار %4.37، 
وأس���عار الغاز بمق���دار 4.35%، وأس���عار 
الخضروات الطازجة بمقدار 4.16%، وأسعار 
بمق���دار %3.60،  المجفف���ة  الخض���روات 

وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار %2.75.
باإلضافة إلى انخفاض أسعار األرز بمقدار 
2.75%، وأس���عار اللحوم الطازجة بمقدار 
2.64%، وأسعار األسماك الطازجة بمقدار 
2.47%، وأسعار الس���لع والخدمات ضمن 
واألحذية  والمالب���س  األقمش���ة  مجموعة 
المحروق���ات  وأس���عار   ،%2.47 بمق���دار 
الس���ائلة المس���تخدمة كوقود للسيارات 
بمق���دار 1.81%، وأس���عار البيض بمقدار 

.%1.45

اإلحصاء: انخفاض مؤشر غالء المعيشة بالضفة وارتفاعه بغزة والقدس بسبتمبر

رام الله/ االستقالل: 
أطلق بنك فلسطين وضمن برنامج فلسطينية مع 
شركائه )مؤسسة لجان العمل الصحي ومركز دنيا 
المركز التخصصي ألورام النساء في الضفة، ومركز 
العون واألمل لمرضى السرطان في قطاع غزة( حملة 
أكتوبر للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان 

الثدي تحت شعار "الكشف المبكر.. حياة".
وتأت���ي ضمن الحملة العربية الس���نوية لمحاربة 
هذا الم���رض، وأقيم���ت الفعاليات ف���ي الضفة 
الغربية بمحافظة الخليل بمشاركة عدد كبير من 
المؤسس���ات والفعاليات في المدينة إلى جانب 
النس���اء اللواتي حضرن إلى دوار بن رش���د وسط 
المدين���ة من مختلف المحافظات األخرى وس���ط 

حضور رسمي.
أما في قطاع غزة، فقد نظم البنك مع ش���ريكه في 
المحافظات الجنوبية )مركز العون واألمل لرعاية 
مرض���ى الس���رطان( مهرجانًا حاش���دًا في فندق 
غلوري���ا، تخلله فعاليات توعوي���ة وكلمات لمركز 
العون واألمل وبنك فلس���طين من خالل مداخلة 
منى رحم���ة إحدى موظفات البن���ك، وهي إحدى 
الناجيات من سرطان الثدي، والسيدة ايمان شنن 

مديرة المركز.
وتأتي رعاية البنك لحمل���ة أكتوبر للتوعية حول 
أهمية الكش���ف المبكر عن س���رطان الثدي منذ 
سبع سنوات كجزء من اهتمام البنك ورؤيته تجاه 
دعم المرأة الفلس���طينية م���ن الناحية الصحية، 

وانطالقًا من مس���ؤوليته االجتماعية تجاه النساء 
الفلسطينيات. 

كما وتأتي هذه الفعاليات تزامنًا مع إطالق البنك 
ومركز دنيا ألورام النساء أول عيادة وردية متنقلة 
ومتخصصة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي 
والتي تأت���ي تتويجًا ألطول ماراثون موس���يقي 
خي���ري ت���م تنظيمه ف���ي الع���ام 2016 بقيادة 
الش���ريك الثقاف���ي للبنك فرق���ة الثالثي جبران 
وبمش���اركة أكثر من مئة فنان فلسطيني، حيث 
جمع الماراثون في ذلك الوقت ما يزيد عن مليون 
دوالر. وخصص���ت هذه المبال���غ لتجهيز العيادة 
لتعمل على تقدم خدماتها في التوعية الصحية 
وفحص النساء في المناطق النائية والبعيدة عن 

المدن من أجل الكشف عن سرطان الثدي.
وعب���ر البنك على هام���ش إطالق حمل���ة اكتوبر 
عن فخره بالش���راكات الكثيرة التي نس���جها مع 
مؤسس���اتنا التي تعمل على خدمة مجتمعنا في 
كل المناطق الفلسطينية وفي مختلف المجاالت، 
والتي حققت انجازات كبيرة عبر مساهمتها في 
إنقاذ العديد من النس���اء الفلس���طينيات ضمن 
حملة أكتوبر، مضيفًا بأن جزءًا آخر من المبلغ الذي 
جمع خالل الماراثون قد خصص لصالح تش���جيع 
السيدات في قطاع غزة على الفحص المبكر وإجراء 
عمليات جراحية الزمة للكثير منهن بالتعاون مع 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.
بدوره���ا، قال���ت الدكتورة ش���ذى ع���ودة رئيس 

مؤسس���ة لجان العمل الصحي بأن حملة أكتوبر 
هي مناسبة للتكاتف سويًا وتكثيف الجهود من 

أجل مواجهة هذا المرض وحماية نسائنا".
وأضاف���ت" بأن مؤسس���ة لجان العم���ل الصحي 
أولت النس���اء الفلس���طينيات اهتمامًا خاصًا في 
مس���يرة عملها منذ انطالقتها من قلب العاصمة 
المحتلة مدينة القدس أواسط ثمانينيات القرن 
الماض���ي. مخصصة لهن البرامج والعيادات التي 
تتاب���ع العمل معهن في مختل���ف مراحل العمر 
انطالق���ًا م���ن ايمانها بحقهن ف���ي الصحة ذات 
النوعية الجيدة وحقهن بالوصول والحصول على 
الخدمات الصحية.، متوجة عملها بتأسيس مركز 
دنيا المركز التخصصي ألورام النساء في آذار من 
العام 2011 كأول مركز صحي تش���خيصي ألورام 
النساء في فلسطين يقدم خدماته التشخيصية 

والتوعوية للنساء الفلسطينيات".
وأشارت عودة إلى أن س���رطان الثدي يعد األكثر 
انتشارًا في فلسطين بين النساء من بين األمراض 
السرطانية األخرى وقد بلغت نسبته 17.8% من 
بين نسبة السرطانات الكلية. وهو ياتي بالدرجة 
االولى بين الس���رطانات المبل���غ عنها لدى اإلناث 

والتي وصلت إلى %33.7.
وشارك البنك في الحملة من خالل وسائل اإلعالم 
الت���ي يعتمدها لحمالت���ه ومن خ���الل اللقاءات 
وورش���ات العمل الت���ي ينفذها ش���ركاؤه بدعم 

متواصل منه انطالقًا من مسؤوليته االجتماعية.

رام الله/ االستقالل:
صعدت قيمة الواردات الفلس���طينية من إسرائيل بنسبة 3.2% خالل 
الع���ام الماض���ي 2017، مقارنة مع 2016. بحس���ب مس���ح أج���راه موقع 
االقتصادي المتخصص أمس، استنادا على بيانات تعود للجهاز المركزي 
لإلحصاء الفلسطيني، فقد بلغ حجم واردات فلسطين من "إسرائيل" في 
2017، نحو 3.234 مليار دوالر. وكان إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية 
من إس���رائيل، بلغ 3.12 مليار دوالر خالل العام السابق له 2016، بحسب 

األرقام الرسمية.
وتشكل واردات فلسطين من "إسرائيل"، نحو 60.3% من إجمالي قيمة واردات 

فلسطين من الخارج، البالغة 5.3 مليارات دوالر.
في المقابل، صعدت قيمة الصادرات الفلس����طينية ل�"إسرائيل" خالل 
الع����ام الماضي، إلى 878.6 مليون دوالر، مقارنة مع 770.8 مليون دوالر 

في 2016.
وارتفع عجز الميزان التجاري الفلسطيني مع "إسرائيل"، إلى 2.356 مليار دوالر، 

مقارنة مع 2.352 مليار دوالر في 2016.
ويتزامن ارتفاع الواردات الفلس���طينية من "إس���رائيل"، مع اس���تمرار حمالت 

متقطعة، لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية في السوق الفلسطينية.
كذل���ك، يتزامن ارتفاع الواردات، مع صعود أس���عار المحروقات بأنواعه، إذ تعد 

"إسرائيل" المورد الوحيد للوقود إلى السوق الفلسطينية.

الواردات الفلسطينية من 
»إسرائيل« تصعد إلى 3.2 

مليار دوالر في 2017

االستقالل/ وكاالت:
عرض البنك الدولي، اليوم األحد، مساعدة ألندونيسيا يمكن أن تصل إلى مليار 
دوالر، لدع���م جهود إعادة البناء في هذا البلد بعدما ضربته عدة زالزل ش���ديدة، 

أوقع آخرها ما ال يقل عن ألفي قتيل في سوالويسي.
وأعلن���ت مديرة الهيئة كريس���تالينا يورييفا في تصريح صحف���ي، أن "البنك 
الدولي يضع مبلغًا يصل إلى مليار دوالر في تصرف السلطات األندونيسية، ما 

أن تتشكل لديها رؤية كاملة لما قد تكون بحاجة إليه".
وحسب وكالة "فرانس برس"، أدى زلزال تبعه تسونامي اجتاح جزيرة سوالويسي 
في 28 أيلول/ سبتمبر الماضي إلى مقتل ألفي شخص على األقل، وفقدان آالف 

آخرين، وتسبب بدمار هائل.

البنك الدولي يقدم مليار 
دوالر كمساعدات ألندونيسيا

بنك فلسطين وشركاؤه يطلقون حملة 
توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

غزة/ االستقالل:
ب���دا أث���ر الحص���ار واضحا عل���ى قطاع الص���ادرات 
الفلس���طينية من غزة إلى الضفة الغربية أو الخارج 
خالل الع���ام الماضي 2017، اس���تمرارا للس���نوات 

السابقة.
بحس���ب أرقام صادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلس���طيني، بلغ إجمالي ص���ادرات غزة في 2017، 

نحو 8.3 ماليين دوالر.
وتش���كل صادرات غ���زة م���ن إجمالي الص���ادرات 
الفلس���طينية خالل العام الماضي والبالغة 1.056 

مليار دوالر، نحو %0.78.
وألول م���رة في تاريخ التجارة الفلس���طينية، تجاوز 
إجمالي الص���ادرات إلى الخارج حاج���ز المليار دوالر 

أمريكي خالل العام الماضي 2017.

كان إجمالي ص���ادرات غزة خالل العام 2016، 
بل���غ 4.24 مليون دوالر أمريك���ي، من إجمالي 
الصادرات الفلسطينية البالغة 922.2 مليون 

دوالر.
وبل���غ إجمال���ي واردات غ���زة خالل الع���ام الماضي 
530 ملي���ون دوالر أمريك���ي، من إجمال���ي الواردات 

الفلسطينية البالغة 5.3 مليارات دوالر.

بفعل الحصار... أرقام صادمة حول صادرات غزة في 2017
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االستقالل/ وكاالت:
قال الس����فير البريطاني في الكويت 
اجتماع����ا  إن  دافنب����ورت  ماي����كل 
س����يعقد في ديس����مبر/كانون األول 
العملياتي  الجانبْين  "لبح����ث  المقبل 
واللوجستي للوجود العسكري الدائم 

للقوات البريطانية بالكويت".
ونقلت صحيفة ال����رأي الكويتية عن 
السفير تأكيده أن اجتماعا رفيعا بين 
الجانبين ف����ي يونيو/حزيران الماضي 
عقد ف����ي لن����دن ضم����ن اجتماعات 
لجن����ة التوجيه المش����تركة بمتحف 
س����الح الجو، وتقرر على إثره تشكيل 
مجموعتين مشتركتين لبحث الوجود 
العسكري البريطاني الدائم بالكويت.

وأض����اف دافنب����ورت: بع����د انضمام 
الكوي����ت لمجلس األم����ن كان هناك 

تعاون وثيق بين بريطانيا والكويت. 
وأش����ار إلى أنه خالل هذا العام كانت 
هناك زي����ارات عدة ومحادثات رفيعة 
بين مس����ؤولي البلدين، منه����ا زيارة 
وزير الدفاع للكويت في يناير/كانون 
الثاني الماض����ي إضافة لوزراء آخرين، 
كما كان هناك لقاء بين وزير الخارجية 
الكويت����ي ونظي����ره البريطاني بلندن 

خالل يوليو/تموز الماضي.
وأش����ار دافنبورت إلى وج����ود تمرين 
عس����كري كبير يطلق عليه "السيف 
الس����ريع 3" يجري حاليًا بي����ن ُعمان 

وبريطاني����ا في الس����لطنة، وهو أكبر 
وأهم تمرين عس����كري بي����ن البلدين 

منذ عام 2001.
ويض����م ه����ذا التمرين -وف����ق ما قال 
دافنبورت- الجيَش والبحرية وس����الح 
الجو، ويش����ارك فيه 5500 عس����كري 
بريطاني و70 ألفا من القوات المسلحة 
العمانية، مش����يرًا إلى أنه س����تكون 
هن����اك تمارين أخرى على مس����توى 

أصغر في دول الخليج، ومنها الكويت.
وق����ال الس����فير: إنه س����يكون هناك 
تمرين "محارب الصحراء" خالل 2019 
والبريطانية،  الكويتي����ة  القوات  بين 
عس����كريًا   120 في����ه  وسيش����ارك 
بريطاني����ا، كما أن هن����اك تعاونا بين 
البحرية الملكية ونظيرتها الكويتية.

وأض����اف أن التعاون م����ع الكويت ال 
يقتص����ر عل����ى الجانب العس����كري، 

بل هن����اك "تعاون ثنائ����ي في خطة 
التنمية التي تس����ير مع رؤية 2035، 
وله����ا دعائ����م كثيرة منه����ا الصحة 

والبيئة".
وختم الس����فير البريطاني بأن هناك 
تعاون����ًا مع معهد الكوي����ت لألبحاث 
العلمية، وكذل����ك بين الهيئة العامة 
للبيئة الكويتية ومركز البيئة والثروة 
السمكية والعلوم البحرية البريطاني.

بريطانيا تدرس وجودًا عسكريًا دائمًا في الكويت

رام الله / االسقتالل:
اتخذت المملكة العربية الس���عودية، سلس���لة خطوات لمعرف���ة ما حدث، مع 
الكاتب الس���عودي جمال خاشقجي، الذي اختفت آثاره منذ الثاني من تشرين 

األول/ أكتوبر الحالي، في تركيا.
وقالت قناة )العربية(: إن أولى تلك الخطوات كانت إعالن ولي العهد السعودي 
محمد بن س���لمان، استعداد الس���عودية الس���ماح لتركيا بتفتيش قنصلية 

المملكة في اسطنبول.
وق���ال في مقابلة مع وكالة )بلومبرغ(: مبنى القنصلية أرض ذات س���يادة، لكننا 
سنس���مح لهم بالدخول والبحث والتفتيش على ما يري���دون" و"ليس لدينا ما 

نخفيه".
وعرضت المملكة، إنشاء مجموعة عمل مشتركة مع تركيا، وغداة موافقة الجانب 
التركي، وصل الوفد الس���عودي إلى تركيا، وبدأ مهمته بالتحقيق المش���ترك، 
والذي سيتضمن إجراء لقاءات مع ممثل ادعاء تركي يحقق في القضية، وكذلك 

مع ممثلين لوزارتي العدل والداخلية والشرطة والمخابرات.
وبالتزامن مع وصول الوفد، رحب وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود 
ب���ن نايف بالتعاون مع تركيا من خالل لجنة التحقيق المش���تركة، وغيرها من 

القنوات الرسمية.
وانتقد وزير الداخلية الس���عودي، الروايات التي تس���تهدف الس���عودية وما 
س���ماها "األكاذيب والمزاعم" عن قتل خاش���قجي، واعتبر أن ال أس���اس لها من 

الصحة، على حد تعبيره.
كما ش���دد وزير الداخلية الس���عودي على حرص المملكة الت���ام على مصلحة 
مواطنيه���ا في الداخل والخارج، وعلى تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء 

خاشقجي.

السعودية تتخذ 
خطوات جديدة لكشف 
ما حدث مع »خاشقجي«

االستقالل/ وكاالت:
اظه���رت لقطات فيدي���و، ت���م التقاطها في 
س���ماء العاصمة الصينية بكين وفي المناطق 
الش���مالية م���ن منغوليا الداخلي���ة ومقاطعة 
شانشي، ما يبدو أنه اختبار عسكري صيني في 
غاية السرية لمقاتلة نووية أسرع من الصوت.

وتظهر مقاطع الفيديو ذيال ضبابيًا ساطعًا في 
الس���ماء، يش���به إلى حد بعيد ما خلفه صاروخ 
الفضاء "فالكون 9" التابع لمش���روع "س���بيس 

إكس" عند إطالقه مؤخرا.
وعلى الرغم من أن المس���ؤولين الصينيين لم 
يصرحوا بأي ش���يء حيال اختبارات عسكرية، 
فإن مدوني���ن على عالقة بالقوات المس���لحة 
الصينية زعم���وا أن هذه الظاه���رة، أي الذيل 
الضبابي الس���اطع، س���ببها المركبة الصينية 
النووية المنزلقة األس���رع من الصوت "دي إف 

- زد إف".
وفي الوقت نفس���ه، فإن كل من ش���اهد هذه 

الظاه���رة كان يعتق���د أنها ناجم���ة عن طبق 
طائر، بحسب التعليقات على وسائل التواصل 
االجتماعي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الصن" 

البريطانية.
وكان���ت وزارة الدفاع األميركي���ة "البنتاغون" 
تطلق على هذه المركبة المقاتلة االسم الرمزي 
"دبليو ي���و-14" قبل أن تكش���ف وزارة الدفاع 

واألمن القومي الصينية عنها عام 2014.
ومنذ ع���ام 2014، تمت تجربة ه���ذه المركبة 
النووية المقاتلة األس���رع من الصوت 7 مرات، 
قبل أن تتم مش���اهدتها ألول مرة، الخميس، 
وهو الوقت الذي التقطت فيه لقطات الفيديو.

وفي المرات السابقة، كان يتم إطالق المركبة 
من قاعدة إطالق األقمار الصناعية في تايووان 
بمقاطعة شانشي، شمالي البالد، التي تعرف 

أيضا باسم "القاعدة 25".
وحي���ث إنه لم يت���م إطالق إي مركب���ة أو قمر 
صناعي صيني، الخميس، فإن التوقعات تؤكد 

أن المش���اهد التي التقطت تشير إلى أن هذا 
هو االختبار الثامن للمركبة النووية المنزلقة.

يش���ار إل���ى أن المعلومات المتاح���ة عن هذه 
المركبة  "دي أف - زد إف" هو أنها أس���رع من 
الصوت بي���ن 5 إلى 10 م���رات، ويعتقد أنها 

ستكون جاهزة للعمل في العام 2020.
وتشكل المركبة بسرعتها الفائقة تهديدًا ألي 
دولة في العالم، ويمكن للصواريخ واألس���لحة 
النووية على متنها أن تضرب أهدافها بوقت 

قصير من الزمن .
ويعتقد مسؤولون استخباراتيون أميركيون أن 
هذه المركبة يمكنها أن تقوم بضربات بالغة 
الدقة دون أن تتمكن حتى أكثر وسائل الدفاع 

الصاروخي تطورا من اعتراضها.
وكان البنتاغون أجرى تجربة على طائرة مقاتلة 
من دون طيار "درون"، أس���رع من الصوت بنحو 
20 م���رة، في العام 2011، لكنها تحطمت بعد 

إقالعها بدقائق قليلة.

االستقالل/ وكاالت:
ف����از النائب "عاط����ف الطراونة" أمس األحد، برئاس����ة مجلس الن����واب األردني الثامن 
عشر)الغرفة األولى للبرلمان( من الجولة األولى، بعد حصوله على غالبية أصوات المجلس.

وح����از الطراونة على 87 صوتا من أصل 130 صوتا )عدد أعضاء المجلس(، متقدما على 
عبد الله العكايلة )رئيس كتلة اإلصالح التي يقودها اإلس����الميون( والذي حصل على 

39 صوتا.
وبحس����ب مراس����ل األناضول، فقد بلغ عدد الحاضرين من النواب 129، حيث غاب عن 

عملية االنتخاب، نائب واحد فقط، فيما ألغيت ثالث أوراق.
وبحس����ب النظام الداخلي للمجل����س، يعتبر فائزًا بمنص����ب الرئيس من يحصل على 
األكثرية النسبية إذا كان المرشحان اثنين فقط، ويعتبر فائزًا من حصل على األكثرية 

المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين.
وعام 2016، جرى تعديل قانون انتخابات رئاسة مجلس النواب لتصبح كل عامين، بدال 

من إجرائها سنويا.
والطراونة ه����و رئيس مجلس النواب األردني في دوراته األربع األخيرة، الثالثة األخيرة 
ضمن المجلس السابع عشر )السابق(، والدورة األولى من المجلس الحالي، وبنجاحه في 

انتخابات يوم أمس، يستمر الطراونة في منصبه للمرة الخامسة على التوالي.
وكان العاهل األردني الملك عبد الله الثاني بن الحس����ين، قد افتتح أمس األحد، الدورة 

العادية "الثالثة" لمجلس األمة )البرلمان(.

أسرع من الصوت.. الصين تفاجئ
 العالم بتجربة »الطائرة النووية«

»الطراونة« يفوز برئاسة مجلس 
النواب األردني للمرة الخامسة

االستقالل/ وكاالت:
شهدت قاعدة عسكرية بلجيكية كارثة عسكرية، 
حين تس���ببت سلس���لة أخطاء في ه���در ماليين 
ال���دوالرات، إثر انفجار مقاتلة من ط���راز )إف- 16( 

واحتراق أخرى، وفق ما ذكرت تقارير إعالمية.
وقال مصدر عسكري في بلجيكا: "إن الطائرة األولى 
دمرت بشكل شبه كامل في الحادث، فيما احترقت 
الثانية الت���ي كانت متوقفة بجانبها، وذلك بعدما 
أطلق ميكانيكي طلقات نارية من )مدفع غاتلينغ( 
عن طريق الخطأ خالل عملية صيانة"، بحس���ب بما 

جاء على موقع )سكاي نيوز(.
وقد أصيب فنيان يعمالن على متن طائرات تابعة 
للقوات الجوية البلجيكي���ة، في الحادث الذي وقع 
ف���ي قاعدة فلورينز الجوي���ة، الواقعة على بعد 60 

مياًل جنوب بروكسيل.
وأظهرت مجموعة من الصور، المنشورة على موقع 

)تويتر(، أعمدة دخان ضخمة تتصاعد في السماء، 
فيما حضر على وجه السرعة أكثر من 30 رجل إطفاء 
وعم���ال طوارئ آخرين لعين الم���كان تجنبًا لكارثة 

أكبر.
-F( وكان موظفو الصيانة يقومون بإصالح الطائرة

16(، الت���ي كانت متوقفة بالقرب من برج المراقبة، 
بعيدًا عن أنظار المدفع، وهو األمر الذي تسبب في 
الكارثة "غير المقصودة"، وفق ما قالت )ديلي ميل(.

وبعد نهاية اإلصالح، تم تزويد الطائرتين بالوقود، 
من أجل القيام بمهمة تدريبية، إال أن الحادث حال 

دون ذلك.
وج���اءت الطلقات النارية من مدف���ع غاتلينغ، عيار 
20 مل���م، القادر عل���ى إط���الق 6 آالف طلقة نارية 
في الدقيقة.  ويع���د المدفع هذا واحدًا من أفضل 
األسلحة المعروفة بإطالقها السريع للنار في وقت 

قصير.

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس المص���ري عبد الفتاح السيس���ي، إن بالده تبذل 
جهدًا كبيرًا إلنهاء االنقس���ام الفلس���طيني الداخلي، وتوحيد 

الصف وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح خالل حديثه مع رؤس����اء تحرير الصحف الكويتية، حول 
جهود مصر في الملف الفلسطيني للتهدئة بين حركة »حماس« 
وإسرائيل، وفي المصالحة الفلسطينية، أن »ذلك يساعد في دفع 

مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 
والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية«. وأضاف 
السيس����ي: »التسوية يجب أن تحقق للشعب الفلسطيني أمله 
المشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس 
الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة، وبما يوفر واقعًا 
جديدًا في المنطقة، يس����مح لجميع شعوبها بالعيش في أمان 

وتحقيق التنمية«.

االستقالل/ وكاالت:
توفي 15 شخصًا بينهم أطفال يوم أمس األحد، إثر انقالب 

شاحنة تقل مهاجرين في إقليم )إزمير( غربي تركيا.
وذك���رت وكالة أنباء )األناضول( الرس���مية التركية، أنه تم 

إرسال س���يارات إس���عاف لمكان الحادث، مش���يرة إلى أن 
الحادث وقع إثر انحراف الش���احنة ع���ن الطريق، وهي في 

طريقها من )أيدين( إلى )إزمير( وانقالبها.
 ولم ترد بعد معلومات أخرى عن هوية المهاجرين.

انفجار طائرة )إف- 16( واحتراق أخرى 
بنيران صديقة بقاعدة عسكرية بلجيكية

السيسي: نبذل جهدًا كبيرًا إلنهاء 
االنقسام الفلسطيني الداخلي

انقالب شاحنة يودي بحياة 15 مهاجر في تركيا
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أعلن أنا المواطن/اسماعيل ابراهيم البراوي نبهان 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404618068( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/محمود العبد شاكر الغولة   
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802742783 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/سامي عبدالمنعم محمد حماد    
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901462705 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/امجد اشرف محمد ابو كرش     
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406034777 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/كاملة جمال محمد جودة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402986590  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/اياد رمضان حموده صيام  
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901018952  ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

الدرام����ا التي وقعت األس����بوع الماضي من 
خل����ف الكواليس، ه����ددت بإيق����اع ضربة 
قاضية نهائية على وقف النار بين إسرائيل 
وحم����اس. قبل لحظة من انفجار كل ش����يء، 
نجح����ت األطراف بإيجاد الس����بيل إلرس����ال 
ناقالت السوالر إلى قطاع غزة، وهاكم خالصة 

القصة.
ف����ي 15 آب، بعد أش����هر م����ن االضطرابات 
الدموي����ة على ط����ول الحدود بي����ن القطاع 
وإسرائيل، نجح وس����طاء األمم المتحدة في 
جل����ب الطرفين إل����ى تس����وية، واتفق على 
البنود ش����فوًيا؛ حم����اس تلج����م البالونات 
إلى إس����رائيل  التس����لل  الحارقة، محاوالت 
والعبوات الناس����فة التي تلقى على الجنود، 
وفي المقابل، تعهدت إسرائيل بثالثة بنود: 
توسيع مساحة الصيد أمام شواطئ القطاع، 
إع����ادة فتح معبر كرم أبو س����الم، الذي أغلق 
كخطوة عقابية قبل بضعة أسابيع من ذلك، 
والموافق����ة على إدخال الس����والر إلى محطة 
توليد الطاقة في القطاع. البند الثالث كان هو 
األهم، فقد اتفق على أن تمّول قطر السوالر 
بالميزانية الت����ي قدمتها على مدى نصف 
سنة، بحيث تسلم إلى السلطة الفلسطينية 
الت����ي تحولها بدورها إلى موردي الطاقة من 
إس����رائيل، لينقل هؤالء الم����وردون الكمية 
المتفق عليها إل����ى القطاع. بلغ المخصص 
القط����ري عش����رات ماليين ال����دوالرات، ومع 
الكهرباء التي تضخ اآلن في القطاع، تضمن 

الوقود ثماني ساعات من الكهرباء في اليوم، 
وخالل هذه األشهر الست )كما اتفق( يبحث 

ذوو األمر حلواًل دائمة لمشكلة الكهرباء.
لقد أوضحت إس����رائيل للنش����طاء من األمم 
المتحدة بأنها لن تتمك����ن من تلقي المال 
مباش����رة من القطريين، الدولة التي ال تزال 
ال تعترف رس����مًيا بحقها ف����ي الوجود، أما 
االتصاالت الس����رية معهم فيمكن إخفاؤها 
كيفم����ا اتف����ق، ولك����ن بع����د س����نوات من 
االتهامات لقطر بدعمها لحماس؛ س����تجد 
تل أبي����ب صعوبة في أن تش����رح للجمهور 
اإلسرائيلي الغاضب لماذا تعقد الصفقات 
مع الدوحة، فتقرر أن ينقل القطريون المال 

عبر السلطة.

رهان حما�س
انطل����ق وق����ف الن����ار عل����ى ال����درب، دون 
تصريحات كبرى ومع أمل طفيف بهدوء في 
الجنوب؛ معبر كرم أبو سالم ُفتح، وبعد ذلك 
الطرفان  ُوسعت مس����احة الصيد، واجتهد 
على أال يتحدثا باصطالح "وقف النار"، وفضال 
االختباء خلف كلمات مغسولة مثل اصطالح  
"التفاهم����ات". ف����ي غض����ون بضع����ة أيام 
انكش����ف بالفعل الثقب الكبير، فقد أعلنت 
الس����لطة بأن وق����ف النار يحّس����ن لحماس 
ويعزز قدرتها على الحكم في القطاع. "على 
جثتي" قال أبو مازن، حين س����ئل إذا ما كان 
ينوي تلقي الم����ال القط����ري وتحويله إلى 

شركات السوالر في إسرائيل.
توقفت الناقالت، وفي حماس رأوا كيف لم 
يتحقق هذا البند، األهم بالنسبة لهم. وعلى 
مدى أس����بوعين تابعوا األح����داث، وانتظروا 
كي يروا إذا كان الوسطاء وحكومة إسرائيل 
س����ينجحون ف����ي اإليفاء بوعده����م، وطوال 
هذا الوقت ل����م تكف األط����راف عن تبادل 
التهديدات، إسرائيل أعلنت أنه إذا واصلت 
حماس "العنف" فستفرض عليها عقوبات، 
وفي حم����اس قالوا بأنه إذا "لم ُيرفع الحصار 
عن غزة" فإن هجمة البالونات ستزداد، لكن 
الس����لطة واظبت على رفضه����ا التعاون مع 
التس����وية. في حماس أجروا تقويًما سريًعا 
للوض����ع، فقرروا الرهان، إذا أطاعوا وقف النار 
فلن ينتزعوا ش����يًئا من إسرائيل، وإذا عادوا 
لالنقض����اض على الح����دود بنوب����ة غضب، 
س����يجبرونها على البحث عن مسار التفافي 
لرام الله؛ وهكذا استؤنفت االضطرابات رغم 

وقف النار.
ألسابيع طويلة واصلت الحدود االشتعال، 
ولكن األط���راف لم تكف ع���ن البحث عن 
مخ���رج، وفي النهاية تقرر أن تتلقى األمم 
المتحدة المال، وأن تنقله هي إلى موردي 
الطاقة في إس���رائيل، ولم يبل���غ أبو مازن 
بش���يء، حتى اللحظ���ة األخي���رة. األربعاء 
الماضي، قبل بضع س���اعات من اإلرسالية 
األولى للس���والر ودخوله���ا إلى غزة، علمت 
رام الله بالتس���وية التي وقع���ت من وراء 

ظهرها، فعربد أبو مازن ورجاله غضًبا وقرروا 
إحباط اإلرس���اليات، فحذر حسين الشيخ 
المورد اإلسرائيلي بأنه إذا تجرأ على إرسال 
الناقالت، فس���تلغى العقود التي وقعت 
معه في المناطق، كما اتصل الشيخ بشركة 
الكهرباء في غ���زة وحذر من أنه إذا تجرأت 
على استيعاب الناقالت فستجمد السلطة 
مزيًدا من الميزاني���ات التي تخصص كل 

شهر لصندوق المالية في القطاع.
ألس����بوع كامل ممزق لألعصاب اس����تمرت 
حملة تهديدات السلطة، فقد عرفوا في رام 
الله بأن الموردين اإلسرائيليين هم الحلقة 
الضعيفة، فش����ددوا عليهم الضغط. وفي 
مكتب رئيس ال����وزراء نظروا بدهش����ة إلى 
المعركة التي تخوضها السلطة، لقد كانت 
هذه لحظة غير مسبوقة، يهدد فيها كيان 
أجنبي ش����ركة إس����رائيلية، بينما يتخندق 
اإلسرائيلي  )الجيش  العسكريان  الجسمان 
وحماس( في مواقعهم����ا وينتظران بتوتر 
النتائج. كان واضًحا للجميع بأنه إذا لم تبدأ 
الناقالت بالدخول إلى القطاع، فإن الطرفين 

سيسيران نحو صدام حاد.

النكتة على ح�سابنا
الخمي����س الماض����ي، قال����ت مص����ادر في 
مكتب نتنياهو لموردي الس����والر بأن الدولة 
ستعوضهم إذا نفذت السلطة تهديداتها 
بإلغاء العق����ود، وهكذا تحركت  وعاقبتهم 

الصفقة إل����ى األمام. ي����وم االثنين وصلت 
اإلرس����الية األولى معبر كرم أبو سالم، ولكن 
الس����لطة إذ رأت أنها فش����لت في مهمتها، 
واصلت الصراع، فهدد رجالها شركات النقل 
الغزية من مغبة نقل الناقالت من المعبر إلى 
محطة توليد الطاقة وس����ط القطاع، أما في 

حماس فقد شعروا بارتياح شديد.
في هذه القصة يوجد الكثير من كل شيء؛ 
أبو مازن )الصديق األمني إلس����رائيل( أصبح 
الرج����ل الش����رير، وحماس )عدوه����ا اللدود( 
تحّولت لتصبح الفتاة الهش����ة والمحتاجة. 
أجرت حكومة إسرائيل اتصاالت مع حماس 
كي تحل مش����كلة عاجلة لهما، ومع أن هذه 
قام بها وس����طاء إال أنها كان����ت مفاوضات 
بكل معنى الكلمة، أما مع الدوحة، بالمقابل، 
فقد أجريت اتصاالت مباش����رة، فهل أثبتت 
إس����رائيل بأنها ال تفهم إال لغة القوة؟ لقد 
حش����رت إس����رائيل في الزاوية ومنحت غزة 
مساحة، ولكنها لم تدفع في النهاية شيًئا، 
فالتموي����ل كان أجنبًيا، المداخيل تضخ إلى 
المحتمل  والمقابل  االقتصاد اإلس����رائيلي، 

)الهدوء على الحدود( حيوي.
على قطر يمكن أن يسكب الكثير من النقد 
والغض����ب، ولكنها هي فقط م����ن بين كل 
الدول العربية وافقت على توقيع الشيكات. 
وأبو مازن؟ من بين عصبة الدول المش����اركة 
في الحص����ار على غ����زة، ليس مؤك����ًدا بأنه 

أكثرها حدة.

ترجمة: مركز اأطل�س للدرا�سات الإ�سرائيليةدراما السوالر وحرب أبي مازن على غزة
)عن �سحيفة »معاريف« - جاكي خوجي(

القدس المحتلة/ االستقالل:
أظه���رت نتائ���ج اس���تطالع جديد لل���رأي في 
"إس���رائيل"، أن غالبية الجمهور اإلس���رائيلي 
يؤي���دون تقدي���م موع���د االنتخاب���ات العامة 

للكنيست.
وبحسب نتائج االستطالع، الذي نشرت نتائجه 
القناة "الثانية العبرية"، أمس األحد، فإن %42 
ممن شملهم االستطالع يؤيدون تقديم موعد 
انتخابات الكنيس���ت، فيما ع���ارض 38% من 

اإلسرائيليين ذلك.

ووفقًا لنتائج االستطالع، فإن 33%من الجمهور 
اإلس���رائيلي، يعتقدون أن "نتنياهو" يتصرف 
بش���كل صحيح، وهو على صواب، بينما يعتقد 

نحو 49% منهم أنه على خطأ.
وردًا على س���ؤال: هل تؤيد مبادرات تشريعية 
مثل مش���روع القانون الذي يمنع التحقيق مع 
رئي���س الحكومة الحالي أو اس���تخدام ش���رط 
الحصانة، لمن���ع محاكمة ومقاضاة "نتنياهو"؟، 
أظه���رت النتائج أن 25% م���ن الجمهور فقط 

يؤيد هذه المقترحات و60% يعارضونها.

وحول سؤال أي من الش���خصيات هو األنسب 
لتول���ي منص���ب رئي���س الحكومة، ب���داًل من 
"نتنياهو"، كانت االجابات على النحو التالي: في 
المكان األول كان رئيس أركان الجيش السابق، 
"بيني غانت���س"، الذي حصل على 13%، بينما 
رئيس حزب "يش عتي���د"، يائير البيد، حصل 
10%، وحصلت "تسيبي ليفني" على 7%، فيما 
حص���ل "إيهود باراك" عل���ى 6%، بينما حصل 
رئيس "المعسكر الصهيوني"، آفي غباي حصل 

على دعم 3% فقط.

رام الله/ االستقالل:
من المتوقع، أن يمثل المدير العام لمنظمة )بتسيلم(، حجاي إلعاد، 
أم���ام مجلس األمن الدولي، يوم الخمي���س المقبل، خالل النقاش 
الدوري حول الش���رق األوس���ط، الذي يقوده نيكوالي مالدينوف، 

مبعوث األمم المتحدة.
ودعا المجلس، الذي يقوده الس���فير البوليفي لدى األمم المتحدة، 
ساشا لورنتي سوليز، إلعاد للتحدث بصفته ممثاًل للمجتمع المدني 
اإلسرائيلي، وهي المرة األولى التي ُتدعى فيها منظمة إسرائيلية 

يسارية رسميًا للمثول أمام مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.
وانتقد داني دانون، سفير إسرائيل في األمم المتحدة، القرار ليلة 
السبت، قائاًل: )بتسيلم( التي أثبتت بالفعل أنها تتعاون مع أعداء 
إس���رائيل، تقوم بذلك هذه المرة، م���ع دولة تصف جنود الجيش 
اإلس���رائيلي بالقتلة، هذا ليس مجرد عار للمنظم���ة، وإنما تجاوز 
الخطوط الحمراء من قبل دول أجنبية ذات أجندة معادية إلسرائيل 

والتي تموله وتدعوه لتقديم دليل ضدنا".
وقال إلع���اد لصحيفة )هآرت���س( ردًا على ذلك: "س���أقدم صورة 
واقعية عن الواقع في المناطق وتداعياته، حتى خالل مثولي أمام 
مجلس األمن قبل نحو عامين، كان الس���فير اإلس���رائيلي مشغواًل 
بالتشهير والتهديد، لكنه لم يفند حقيقة واحدة، نحن على عتبة 
هدم الخان األحمر، وهي مسألة تشغل المجتمع الدولي في مجلس 

األمن أيضًا. 
وأكد أنه من المهم التأكيد مجددًا على أن حقوق اإلنسان، والسيما 
االنتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في األراضي المحتلة 

خارج أراضي الدولة، هي بالتأكيد مسألة دولية واضحة"

منظمة )بتسيلم( تتحدث 
أمام مجلس األمن وسط 

تخوفات إسرائيلية

القدس المحتلة/ االستقالل:
أرجأت الحكومة اإلسرائيلية، امس األحد، التصويت 
على مش���روع ما يس���مى قانون )الوالء في الثقافة(، 
بس���بب المعارضة التي أبداها المستشار القانوني 

للحكومة افيحاي ميندلبليت له.
ووف���ق ما ذك���رت اإلذاعة اإلس���رائيلية العامة، فإن 

ميندلبلي���ت رأى وجود إش���كاليات قانونية تعتري 
مشروع القانون، الذي تعمل وزيرة الثقافة والرياضة 

ميري ريغف على إقراره.
وينص مشروع القانون على عدم تقديم دعم مالي 
حكومي، لمؤسسات تسعى إلى تقويض إسرائيل 
ك���� )دولة يهودي���ة وديمقراطي���ة(، وتحرض على 

)العنصرية والعنف واإلرهاب(، وتؤيد النهج المسلح 
و)تعتبر عيد استقالل إسرائيل يوم نكبة(.

وقد القى مشروع القانون المذكور معارضة شديدة، 
من قبل أوس���اط في مجال الفن ومن قبل حقوقيين، 
إذ إنه���م يعتبرون أنه يمس بحرية التعبير وبحرية 

الفن.

استطالع: غالبية الجمهور اإلسرائيلي

 يؤيدون تقديم موعد االنتخابات

الحكومة اإلسرائيلية ترجئ التصويت 
على مشروع قانون »الوالء في الثقافة«
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لماذا يشتد 
ألم الجروح التي 
تسببها األوراق؟

االستقالل/ وكاالت:
فّكر للحظة في جروح األوراق. تحدث هذه الجروح 
بسرعة وبش���كل مفاجئ تماما، عادة أثناء تقدمك 

أخيرا في المهمة التي تؤديها.
تذّكر ش���عور االرتياح الذي راودك عندما أنهيت 
كتابة الرسالة التي تود إرسالها لخالتك لتشكرها 
على إهدائها لك تلك الس���ترة الرائعة قبل ثالثة 
أشهر من اآلن، ثم في تلك اللحظة الحرجة تخذلك 
يداك في المهمة المألوفة بالنس���بة لها، وتنزلق 
حافة الورق���ة لتتعدى حدوده���ا وتنفذ إلى لحم 

يدك.
ثم هن���اك األلم. أل���م حاد خالص يس���خر وعيك 
بالكامل للش���يء الوحيد المهم اآلن. أحيانا تكون 
هناك لحظة بين اإلدراك واأللم، تلك اللحظة التي 
تتف���اوض فيها مع القدر آمالاً ل���و أن ما حدث للتو 
ل���م يحدث. لكن اليد جرح���ت ونزيف الدم بحاجة 

لإليقاف.
من الناحية الجسدية، لهذا األلم الحاد الذي تسببه 
جروح األوراق أس���باب عدة. إذ عادة ما تصيب هذه 
الجروح أجزاء الجسم األكثر حساسية مثل األصابع 

أو الشفاه أو اللسان.
بإمكان الش���بكة العصبية ألعضاء الجس���م تلك 
التفرق���ة بوضوح تام وبانتقائية بين أحاس���يس 
اللم���س والضغط والح���رارة والب���رودة واإلصابة، 
لدرج���ة أن أدمغتنا تمتلك أج���زاء خاصة تمكنها 
من اس���تقبال اإلش���ارات من ه���ذه األعضاء بدقة 
عالية. هذه القدرات الحسية المتميزة التي تجعل 
أصابعنا وش���فاهنا وألس���نتنا جيدة ف���ي تأدية 

ا. ا ما تجعل الجروح أكثر إيالماً وظيفتها، هي أيضاً
وألننا نستخدم هذه األعضاء بالغة الحساسية من 
أجسادنا طوال الوقت، تنفتح الجروح التي تصيب 
أصابعنا وش���فاهنا وألسنتنا طوال اليوم لتجعلنا 

نختبر ذلك األلم مرارًا وتكرارًا.
وأخي���رًا، عادة ما يكون عمق هذه الجروح مناس���بًا 
تماما لتعرية وإثارة األنسجة العصبية للجلد ولكن 
دون اإلض���رار بها مثلما تفعل الج���روح العميقة 
األكثر تدميرًا والتي تتلف األنسجة العصبية، مما 
يتس���بب في إضعاف قدرتها على توصيل األلم. 
وبالنسبة لجروح األوراق تكون األنسجة العصبية 

فعالة وتعمل بكامل قوتها.

االستقالل/ وكاالت:
ال يعني الصداع المتكّرر أن الطفل ليس في حالة صحية جيدة، هناك 

عدة أنواع من الصداع يمك���ن أن تهاجم األطفال والمراهقين، وال 
ينبغ���ي القلق إال من حاالت معينة. إلي���ك ما تحتاج معرفته عن 

الصداع لدى الطفل:
الصداع النصفي. يمك���ن أن يصاب الطفل الصغير بالصداع 
النصف���ي، وليس المراهق فقط. وقد ال يس���تطيع الصغير 

وصف األلم، لكنه يشير ويمسك بالجانب الذي يؤلمه 
من رأسه. وقد تصاحب هذا النوع أعراض مثل: 

الدوخ���ة، وآالم أس���فل البطن، والقيء، 
وحساسية من الضوء والصوت.

الصداع العنقودي. تتعاقب 
موج���ات ه���ذا الص���داع 
لتص���ل إل���ى 5 موج���ات 
متتالية تمت���د على مدار 

الي���وم أو أكث���ر وقد يصل 
ويصاحب  أس���بوع.  إل���ى  األمر 

هذا النوع من الصداع زيادة س���يالن الدموع، 
وانسداد األنف.

التوت���ر. نتيج���ة الضغوط العصبي���ة للمذاكرة 

واالختبارات الدراس���ية، أو بس���بب ضغوط عاطفية، أو إجهاد العين 
النات���ج عن النظر إل���ى الشاش���ات، أو الوضعية غي���ر الصحية 
التي تضغ���ط على عض���الت الرقبة أثناء النظر إلى شاش���ات 
اإللكترونيات يحدث هذا الصداع، لكن شدته تخف مع الحركة 
والنشاط البدني. الصداع المزمن. قد يمتد هذا الصداع ل� 15 
يومًا، ويرتبط باإلصابات، والعدوى وااللتهابات، والحساسية 

ضد أطعمة معينة أو األمراض الخطيرة كاألورام.
عالج الصداع. تدلي���ك رأس الطفل حتى يخّف األلم، 
ووض���ع كّم���ادات ب���اردة، وتقديم وجب���ة خفيفة 
لتخفيف الجوع الذي يزيد من شدة الصداع، 
وتوفير األجواء المناس���بة للنوم. وفي 
حال عدم نجاح الطرق الس���ابقة 
يمكنك تقديم مس���كن األلم 
الخاص باألطفال، أو اللجوء إلى 

الطبيب.
الوقاي���ة. ش���ّجع طفل���ك على 
ممارسة النش���اط البدني والحركة 
واأللع���اب الرياضية، وقدم له طعامًا متوازنًا 
ال يحتوي على الكثير من الس���كريات أو الملح، 

واحرص على تناول الطفل الوجبات في موعدها.

متى تقلق عند إصابة الطفل بالصداع؟

االستقالل/ وكاالت:
علماء من جامعة  اكتش���ف 

ويسكنسون في ماديسون 
المتح���دة،  بالوالي���ات 
التف���اح  لقش���ور  أن 
الخاليا  "قتل"  خاصية 
إن  حيث   ، السرطانية 
"مض���ادات األكس���دة 

في قشور التفاح يمكنها 
السرطانية  الخاليا  إبطاء نمو 
مفيدة  وهي  البروستاتا،  في 

أيضا في مكافحة س���رطان الثدي". وأظهرت الدراسة أن تعرض 
الخاليا الس���رطانية لمس���تخلص قش���ور التفاح، يزيد فيها من 
بروتين "مربين" القادر على كبح نش���اط الخاليا الس���رطانية. كما 
يش���ير الخبراء إلى أن هذه ليس���ت الخاصية العالجية الوحيدة 
لقشور التفاح ، ايضا عصير التفاح تحتوي على مواد مقوية للقلب 

واألوعية الدموية.

قشور التفاح
 قادرة على قتل الخاليا السرطانية

االستقالل/ وكاالت:
يتوفر اآلن ماسح لبصمة األصبع يعطي 

نتائ����ج الفحص بهدف الكش����ف عن 
المخدرات في غضون دقائق وبدرجة 

من الدقة تصل الى 99 في المئة.  
هذا ما توصلت اليه دراسة جديدة 
ألداء جه����از الفحص الذي ُأطلق 
عليه اسم ريدر 1000 بالمقارنة 
مع أداء الطرق المستخدمة اآلن 
بتحليل  المخدرات  عن  للكشف 
البول والدم ، كما ذكرت صحيفة 

الديلي ميل.  
ع����ن  بدق����ة  الجه����از  يكش����ف 
المجموعات األربع الرئيس����ية من 

المخ����درات األكث����ر تعاطي����ًا 
وه����ي الكوكايي����ن والمواد 
والحش����يش  االفيوني����ة 

فئة  من  الكيميائية  والمركبات 
األمفيتامين.  

وُيس����تخدم الجهاز اآلن في مستش����فيات ومراكز لعالج 
االدمان واماكن عمل ومدارس.  

كما تجري دراس����ات الس����تخدامه في المطارات ومراقبة 
المخالفين في الس����جون والمشمولين باإلفراج الشرطي .   
واس����تخدم خبراء الجهاز الذي طورت تكنولوجيته شركة 

انتليجنت فنغربرنتنغ البريطانية الختبار فاعليته.  

ونقلت صحيفة الديلي ميل عن البروفيس���ور 
ديفيد راسل من جامعة ايست انغليا 
البريطانية ومؤس���س الش���ركة 
الذي ش���ارك في الدراسة انها 
تبين كيف ان ه���ذا الجهاز 
الس���ريع  الفحص  على  قادر 
للكش���ف عن المخدرات في 
األفراد باس���تخدام عينة من 
بصمة األصبع يستغرق أخذها 
خمس ثوان فيما يستغرق وقت 
التحليل واعطاء النتائج نحو عشر 

دقائق.  
كما أظهرت الدراسة كيف يمكن 
لألطباء الش����رعيين ان يستخدموا 
ه����ذه التكنولوجيا للمس����اعدة في 
التوصل الى فهم مبكر لسبب الوفاة 

أو تيسير التحقيقات الجنائية. 
واس���ُتخدم الجه���از ريدر 1000 بمش���اركة 
ثالثة اطباء شرعيين للكشف عن المخدرات في عرق 
بصمة اصابع من 75 جثة.  وبلغت دقة الجهاز 99 في المئة 
للكش���ف عن الحشيش و95 في المئة للكوكايين و96 في 

المئة للمواد األفيونية و93 في المئة لألمفيتامينات.  
وتستخدم غالبية الفحوص تحليل اللعاب والبول والَشَعر 
للكش����ف عن المخ����درات ولكن ليس من الس����هل دائمًا 

الحصول على عينات.

بصمــة األصبــع
 تكشــف تعاطــي المخــدرات

االستقالل/ وكاالت:
ووفقًا لدراس���ة أجريت مؤخرًا في جامعة سيدني، فإن 
ارت���داء مالبس ن���وم مصنوعة من الص���وف يتيح لنا 

الفرصة للنوم لفترة أطول.
وقال الدكتور بول س���وان، رئيس فريق البحث: "ينظم 
الصوف درجة حرارة الجسم بشكل أفضل، وهذا يؤدي 

إلى الحصول على ما يعرف بمنطقة الراحة الحرارية"
وأشار البحث إلى أن األش���خاص الذين يرتدون مالبس 
نوم مصنوعة من الصوف، وخاص���ة في الطقس البارد، 
ينامون بش���كل أس���رع، ولفترة أطول، ويك���ون نومهم 
عميقًا ومريحًا. وقد قام الباحثون بدراسة مجموعتين من 
األشخاص، المجموعة األولى تتألف من 17 طالبًا ارتدوا 
ألبس���ة مصنوعة من الصوف أثناء النوم. أما المجموعة 

الثانية فقد شملت 36 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 50- 70 
عامًا، ارتدوا ألبسة نوم مصنوعة من البلوليستر والقطن.

وبع���د أن تم قياس معدل ضربات القلب، ودرجة حرارة 
الجل���د والرطوبة، وأنم���اط موجات الدم���اغ لدى هؤالء 
األش���خاص، تبين بأن األش���خاص الذين ارتدوا ألبسة 
نوم صوفية، ازدادت فترة نومهم بمعدل سبع دقائق، 
وغط���وا في نوم عميق بعد 11 دقيقة من لجوئهم إلى 
الفراش، مقارنة مع 15 دقيقة لألشخاص الذين ارتدوا 

مالبس نوم قطنية.
وقد نش���رت نتائج هذا البحث في مجلة "طبيعة وعلوم 
النوم" بالتزامن مع أس���بوع الصوف السنوي الذي أطلق 
ش���عار " حملة الرتداء الصوف"، بحس���ب م���ا ورد في 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.

مع اقتراب فصل الشتاء.. دراسة: المالبس 
الصوفية تساعد على النوم المريح!
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غزة/ محمد العقاد:
أعرب المدير الفني لخدمات الش���اطئ ربحي سمور 
عن سعادته الكبيرة بالفوز األول له بقيادة البحرية، 
و تحقيق أول فوز في بطول���ة الدوري أمام خدمات 

خانيونس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد .
وقال سمور في حديث خاص ل�� »االستقالل«: » إن 
الفريق استطاع تقديم أداء رائع استعاد من خالله 
الثقة والروح القتالية العالية »، مشيرًا إلى أن األهم 
هو حصد النقاط الثالث و عودة الفريق في الجوالت 
القادمة لس���كة االنتصارات ، وحص���د المزيد من 
النقاط لتحسين ترتيب الفريق في جدول الدوري .

وبين س���مورأن هذا الفوز جاء في الوقت المناسب 
وبع���د جهد مميز م���ن الالعبين، الفت���ًا أن الفريق 
يتطلع للخروج من كبوة  الجوالت السابقة، و العودة 

لمكانته الطبيعية بين الكبار.
و خت���م : »الفريق جاهز وبق���وة وبمعنويات عالية 
للمب���اراة القادمة أم���ام الزعيم الرفح���ي لمواصلة 
االنتصارات على ملعب استاد خانيونس الذي هو 

وش السعد على البحرية.
يذكر أن خدمات الش���اطئ حقق الف���وز األول بعد 
خمس���ة جوالت انقضت من عم���ر دوري »القدس« 

للدرجة الممتازة بقيادة جديدة.

�سمور: ك�سرنا النح�س و جاهزون لـ "الزعيم"

مدريد / االستقالل: 
كشف النجم البرازيلى الشاب مالكوم سيلفا العب نادى برشلونة الجديد 
انه يش���عر بالندم الش���ديد على رفضه االنتقال الى ري���ال مدريد خالل 
االنتق���االت الصيفية الماضية وذكرت صحيفة دون بالون االس���بانية أن 
مالكوم يشعر باإلحباط الشديد بعد خروجه من حسابات مدربه االسبانى 
ارنستو فالفيردى المدير الفنى للنادى الكتالوني فى الكثير من المباريات 
هذا الموسم. ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها األلكتروني الرسمي، 
فإن ن���ادي العاصمة اإلس���بانية ري���ال مدريد، تقدم بع���رض في بداية 
الميركاتو الصيفي المنصرم إلى نادي بوردو الفرنس���ى  بقيمة 15 مليون 
ي���ورو للتعاقد مع الالع���ب البرازيلى ولكن المبلغ كان غير كاف بالنس���بة 
للنادي الفرنس���ي. وقالت إن البرازيلي مالكوم س���يلفا البالغ من العمر 21 
عامًا، نادم بشكل كبير للغاية على رفض نادي ريال مدريد واالنضمام إلى 
نادي برش���لونة، وذلك ألن إرنس���تو فالفيردي ال يعول عليه نهائيًا حتى 
وبعد عودته من اإلصابة. جدير بالذكر ان برش���لونة قد تعاقد مع مالكوم 
فى االنتقاالت الصيفية الماضية مقابل 40 مليون يورو بعدما كان الالعب 

قريب من االنتقال إلى نادى روما .

االستقالل/ وكاالت:
قرر الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق ألرسنال 
اإلنجليزي، العودة مرة أخرى للعمل التدريبي، مبدًيا رغبته 

في قيادة أحد أندية الدرويات الخمسة الكبرى.
وأعرب المدرب الفرنسي خالل تصريحات أبرزتها صحيفة 
»بيل���د« األلمانية، عن حزنه حي���ال تركه المجال التدريبي 
لفترة طويلة قاربت على العام، مشددًا على أنه قرر العودة 

مرة أخرى.
ونفى مدرب أرس���نال الس���ابق، ما تردد ح���ول اقترابه من 
قي���ادة المنتخب األلماني خلفًا ليواكي���م لوف الذي قدم 
نتائج غير مرضية في كأس العالم روس���يا 2018، مؤكدًا 
عل���ى رغبته في تولي فريق وليس منتخبًا كما أش���يع في 

الفترة األخيرة.
كما دخل أرس���ين فينج���ر دائرة اهتمام باي���رن ميونيخ 
األلماني للتعاقد خالل الفت���رة القادمة، بعد تراجع نتائج 

الفريق البافاري منذ بداية الموسم.
وتس���عى إدارة الباف���اري للتعاقد مع المدرب الفرنس���ي 
لخالفة نيك���و كوفاتش الذي تولى القيادة الفنية للفريق 
منذ بداية الموس���م، وحقق سلس���لة من النتائج السلبية 

بجميع البطوالت التي شارك.
كش���فت صحيفة »ذا صن« البريطانية، تردد اسم فينجر 
داخل البايرن بقوة، في إش���ارة إلى أن إدارة الفريق تعتبره 
هو الرجل األنسب لتولي المهمة، وإنقاذ الفريق من الكبوة 

التي يعاني منها، والسير في مساره الصحيح مرة أخرى.
جدير بالذكر أن أرس���ين فينجر ق���رر الرحيل عن تدريب 
فريقه السابق أرس���نال اإلنجليزي، بعد 22 عامًا من توليه 
القيادة الفنية للجانرز، وتحقيق العديد من اإلنجازات بين 

صفوفه.

من العودة "فينجر" يقرتب 
للعمل التدريبي 

مرة اأخرى

برشلونة/ االستقالل: 
أثار إرنس���تو فالفيردي المدير الفني لبرش���لونة اإلسباني، 
الش���كوك حول مس���تقبله دخل مع الفريق الكتالوني، بعد 
مماطلته حسم مفاوضات إدارة البلوجرانا لتمديد عقده الذي 

ينتهي في صيف 2019 القادم.
كش���فت صحيفة »س���بورت« الكتالونية، أن إدارة برشلونة 
تس���ابق الزمن م���ن أجل حس���م مفاوضاتها م���ع المدرب 
اإلسباني، السيما أنه بات محط أنظار عدد من األندية خالل 

الفترة القليلة األخيرة.
وأوضح���ت الصحيفة اإلس���بانية، إلى أن مدرب اإلس���باني 
عالقته متوترة بإدارة الفريق خالل الفترة األخيرة بسبب عدم 
رضاه عن المبالغ المخصصة لسوق االنتقاالت وهو ما يحول 

دون رغبته في ضم عدد من الالعبين.
وأشارت تقارير صحفية، إلى أن فالفيردي يرغب في الرحيل 
عن برش���لونة بعد انتهاء عقده المقرر الموسم القادم، من 

أجل بدء مرحلة جديدة في ناٍد جديد.

 العب بر�سلونة اجلديد: 
نادم على رف�س ريال مدريد

حول م�ستقبله يف بر�سلونة""فالفريدي" يثري ال�سكوك 

غزة / عبدالله نصيف:
حق���ق اتحاد الش���جاعية ف���وزًا كبيرًا عل���ى هالل غزة 
بخماس���ية نظيفة ، فيما اكتس���ح خدمات الش���اطئ 
خدم���ات خانيونس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد  
،ضمن مباريات األس���بوع الس���ادس من دوري القدس 

للدرجة الممتازة بكرة القدم في قطاع غزة.
وضرب اتحاد الش���جاعية ش���باك المتصدر هالل غزة 
بخمس���ة أهداف نظيفة على ملعب فلسطين بغزة ، و 
بهذا الفوز الكبير ، يس���جل المنطار ثاني انتصاراته ، 
فيما تلقى الهالل أول خس���ارة له في الدوري الممتاز 

لكرة القدم . ورفع فريق اتحاد الش���جاعية رصيده الى  
6 نقاط في المركز الس���ابع ، فيما تجمد رصيد الهالل 
عند 11 نقطة ليتراجع من خاللها للمركز الثالث مؤقتا .

وس���جل الخماس���ية ، أحمد حرارة في الدقيقة  )35( 
وس���الم وادي في الدقيقة )43( و يسجل عالء عطية 

هاتريك في الدقائق التالية )65 و86 و92(.
و على اس���تاد خانيونس جنوب القطاع ، عاد خدمات 
الشاطئ لقواعده بسالم ، و تحقيق أغلى انتصار على 
نسور خانيونس ، بأربعة أهداف مقابل هدف يتيم .

ليسجل »البحرية« أول فوز له في بطولة الدوري تحت 

قيادة مديره الفني الجديد ربحي س���مور ، و يواصل 
خدمات خانيونس مسلسل السقوط .

و بهذا الفوز الكبير ، يرتفع رصيد البحرية إلى 5 نقاط 
بالمركز الحادي عشر و قبل األخير ، فيما تجمد رصيد 

النسور عند 3 نقاط بالمركز الثاني عشر و األخير .
بداية التس���جيل كانت ع���ن طريق الع���ب خدمات 
خانيونس محمد الصليبي بالدقيقة 20 ، ليقلب أبناء 
البحرية النتيجة برباعية ، تناوب على تسجيلها فضل 
قنيط���ة بالدقيقة )35( و س���ليمان العبيد بالدقيقة 

)36( وبالل النجار بالدقائق )77 و88( على التوالي .

دوري القدس الممتاز 

"املنطار" يحجب "الهالل" و "البحرية" تغرق "الن�سور"
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الزوايدة / االستقالل:
أطلقت بلدية الزواي���دة يوم أمس،  حملة نظافة 
بعنوان "كلنا ش���ركاء بالنظافة" بالمش���اركة مع 
المؤسسات المحلية العاملة في الزوايدة، وذلك 

بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.
وبدأت الحملة التي بدأت بالتزامن مع يوم البيئة 
العربي وتستمر لمدة أس���بوع، بشارع القدس ) 
مدخل الزوايدة الرئيسي ( ومدرسة عمورية في 
حي ت���ل الزهور. وأوضح رئي���س البلدية د.أيمن 
أبو س���ويرح، أن الحملة ستش���مل جميع األحياء 

بالزوايدة، مؤكدًا أنها تس���لط الضوء على ارتباط 
صحة المواطن بنظافة البيئة ، وأهمية المحافظة 
عل���ى البيئة الت���ي تمثل عن���وان الحضارة لكل 
المجتمع���ات. وش���دد على أن الحملة تس���عى 
لترس���يخ ثقافة االهتم���ام بالبيئة ف���ي نظافة 
الش���وارع واألحياء لدى أف���راد المجتمع المحلي 
والمجتم���ع ككل وتش���جيعهم عل���ى العم���ل 
الجماعي وتحمل المسؤولية المجتمعية، مقدمًا 
ش���كره لجميع المؤسسات المشاركة في الحملة 

على تعاونها مع البلدية.

بني سهيال/ االستقالل: 
تس����لمت بلدية بني س����هيال أمس السبت 
قطعة األرض الخاصة بإنشاء مقبرة جديدة 

من المتبرعين بمنطقة »سوق مازن«.
وحضر مراس����م االحتف����ال كاًل من رئيس 
بلدية بني س����هيال حم����اد الرقب، ورئيس 
البلدية الس����ابق  عبد القادر الرقب وكاًل من 
المتبرعي����ن »أبو أنس أبو يونس ، أبو يحيى 

الرقب« وأعضاء المجلس البلدي.
ورح����ب رئيس البلدية الرق����ب بالحاضرين 

لمراسم التس����ليم، ش����اكرًا المتبرعين لما 
قدموه من األرض الخاصة بإنش����اء المقبرة 
بمس����احة ثمانية دونمات والتي س����يطلق 

عليها اسم مقبرة الرحمة.
وأشار إلى فتح باب التبرع لكافة المواطنين 
ولم����ن يرغب بالمش����اركة في ه����ذا األجر 

العظيم.
ومن جانبه أكد رئيس البلدية السابق  على 
أهمية إنش����اء المقبرة لما له����ا من أجر في 
الدنيا واآلخرة، داعيا كل من يقتدر على ذلك 

للمساهمة في إنشاء المقبرة .
وفي نفس الس����ياق أكد المتبرع أبو يونس 
أن األرض خصصت وقف لله تعالى لعملية 

إنشاء مقبرة ألرواح المسلمين كافة.
وأش����ار أن عملي����ة التبرع تمت بمش����اركة 
وموافقة كافة أفراد العائلة لما لها من أجر 

عظيم.
واختتم اللق����اء بعملية توقيع بقية األوراق 
والمس����تندات الخاص����ة بعملية اس����تالم 

البلدية لقطعة األرض.

بلدية الزوايدة تنظم حملة 
»كلنا شركاء بالنظافة«

بلدية بني سهيال تتسلم قطعة األرض 
الخاصة بإنشاء مقبرة جديدة

اعتقال شاب بزعم 
التخطيط لعملية 

طعن قرب »تل أبيب«

 عسكريون يتظاهرون برام الله ويعلنون 
اإلضراب رفضًا إلحالتهم للتقاعد

بحر: ال قيمة دستورية لقرار حل التشريعي

مستوطنون يقطعون 100 شجرة 
زيتون شمال رام الله 

»نقابات العمال«: 
وقف العمل بقانون 
الضمان االجتماعي 

كارثة للعمال

بلدية جباليا تنفذ أعمال صيانة 
لـ35 نقطة في مناطق نفوذها  

7 حرائق بمستوطنات 
غالف غزة بفعل 

بالونات حارقة

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت إذاعة »ريش���ت كان« العبري���ة أمس األحد، أنه تم اعتقال 
ش���اب في بني براك ش���رق »تل أبيب« بحجة أنه خطط لتنفيذ 
عملية طعن. وبحس���ب اإلذاعة، فإن إسرائيليًا أثار شكوكه شاب 
فسلطيني، وأبلغ عنه وعند اعتقاله تبين أن بحوزته سكينًا وكان 

يخطط لتنفيذ عملية طعن.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اندلعت 7 حرائق في مستوطنات غالف قطاع غزة بفعل 
بالونات  حارقة أطلقت من القطاع امس االحد، بحس���ب 

موقع 0404 المقرب من جيش االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت وس���ائل إعالم إس���رائيلية باندالع حريق امس 
األحد في مس���توطنة »جبار عام« بفعل بالونات حارقة، 
فيما اندلع حريق ثان في مزرعة أفوكادو في مستوطنة 

»كفار سعد« أيضا.
وذكرت أن أضرارا مادية لحقت في دفيئات زراعية جراء 

سقوط بالون حارق على مستوطنة »نتيف هعسراه«.
وبحس���ب الموق���ع االلكترون���ي لصحيف���ة »يديعوت 
أحرون���وت« فإن بالون���ًا »مفخخًا«-كما زعم- س���قط على 
كابل كهرباء في مستوطنة »كفار عزا«، مشيرا إلى توجه 

طواقم هندسة المتفجرات للمنطقة للتعامل معه.
ووصل بالون محمل بجسم »يشتبه أنه عبوة« إلى منطقة 
»بيت إلعزاري« ش���مال مدينة أس���دود الت���ي تبعد عن 

القطاع نحو 40 كيلومترا.
في السياق، ذكر موقع »حدشوت 24« أنه عثر امس على 
»طائرة مشبوهة تحتوي على عدد من البالونات في يفنه 

جنوب تل أبيب« وسط الكيان اإلسرائيلي.
واستخدم شبان فلس���طينيون طائرات ورقية وبالونات 
وسيلة إليصال ش���علة حارقة إلى مس���توطنات غالف 
القطاع ضمن أدوات المقاومة الش���عبية التي تصاعدت 
مع انطالق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس/ 
آذار الماضي، ورًدا على قمع قوات االحتالل المس���يرات 
السلمية، وقتلها 205 مواطنين شاركوا فيها حتى اليوم.

وقالت »سلطة الطبيعة والحدائق اإلسرائيلية« مؤخرًا: إن 
الحرائ���ق أتت على 32 ألف دونم من األحراش والمناطق 
الزراعي���ة والطبيعية في الغالف، بما ي���وازي 14% من 
مجمل المحميات الطبيعية في الغالف، وقّدرت الخسائر 
المادي���ة في المحمي���ات الطبيعية فقط ب����15 مليون 

شيكل.
وذك���رت أن إصالح آثار الحرائق سيس���تغرق س���نوات 
طويلة، وأن الضرر الذي حصل نتيجة هذه الحرائق غير 

مسبوق في مناطق »إسرائيل«.

رام الله/ االستقالل: 
نظم متقاعدون عسكريون تظاهرة أمام دوار الساعة 
بمدين���ة رام الله؛ احتجاجا على إحالتهم القس���رية 

للتقاعد، وقرروا خوض إضراب عن الطعام.
وهذه التظاهرة للعسكريين ليست األولى؛ إذ نظموا 

س���ابقا وقفة احتجاجية أمام مق���ر المجلس الثوري، 
مطالبين بإعادتهم إلى عملهم، وإلغاء قرار إحالتهم 
للتقاعد. وأصيب عدد من العس���كريين في تظاهرة 
السبت برام الله باإلغماء؛ نتيجة التوتر النفسي الذي 
يعيش���ونه، وعدم قدرتهم على تلبي���ة احتياجات 

أس���رهم. وقرر ع���دد من العس���كريين المتقاعدين 
قسًرا خوض إضراب عن الطعام، وهم: نضال خروب، 
وعاصي ش���واهين، ومحمد التاج، ونس���يم كركري، 
وثائر غلمي، وخالد أبو جورة، وياسر عواشرة، مؤكدين 

نية اآلخرين االنضمام لإلضراب.

غزة/ االستقالل: 
أكد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي باإلنابة 
أن »قرارات عباس بشأن حل المجلس التشريعي 
ليس لها قيمة دس����تورية أو قانونية والمجلس 

سيد نفسه وعباس مغتصب للسلطة«.
وأشار بحر في تصريح صحفي أمس األحد إلى أن 
المجلس التش����ريعي هو صمام األمان للمشروع 
الوطني، معتبًرا حل التش����ريعي »محاولة بائسة 

لتمرير صفقة القرن ومخطط ترامب التصفوي«.
ودعا الفصائل الفلسطينية لوقف اجراءات عباس 
غير الدس����تورية بحق المجلس ونواب الش����عب 

الفلسطيني.
كما دعا بح����ر البرلمانات واالتح����ادات البرلمانية 
العربية واالسالمية والدولية لتصدير موقف حول 
ق����رارات عباس التي يتطاول به����ا على المجلس 
التش����ريعي ونوابه. وكانت مصادر فلس����طينية 

كشفت أن المجلس الثوري لحركة فتح دعا خالل 
اجتماعات����ه أمس إلى حل المجلس التش����ريعي 
وأوص����ى المجلس المركزي باتخ����اذ قرار في هذا 

اإلطار في جلسته المقبلة.
وأوص����ى المجلس الث����وري، المجل����س المركزي، 
باتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي، والدعوة إلى 
انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، في عموم 

المناطق الفلسطينية.

اإ�صابة مواطن..

اس���تهدف مجموعة من المواطنين شرق بلدة بيت 
حانون شمال القطاع، وأخرى شرق مخيم البريج وسط 

القطاع، مما أدى إلى إصابة مواطن بصورة طفيفة.

وق���ال المتحدث باس���م جيش االحت���الل: إن طائرة 
عس���كرية اس���تهدفت مجموعة من الفلسطينيين 

قاموا بإطالق بالونات حارقة من شمال القطاع.

رام الله/ االستقالل: 
أقدم مس���توطنون أمس األحد عل���ى تقطيع نحو 100 
ش���جرة زيتون مثمرة في قرية المغير ش���مالي شرقي 
مدين���ة رام الله، تحت نظر وحراس���ة جيش االحتالل. 
وقالت مصادر محلية من القرية » إن األهالي اكتشفوا 
عصر امس قيام مس���توطنين من البؤرة االستيطانية 
»عادي ع���اد« بتقطيع وتكس���ير العديد من اش���جار 
الزيتون المثمرة قبالة الموقع العسكري المحيط بالبؤرة 
المذكورة. وذكرت أن غالبية األشجار التي اعتدى عليها 

المستوطنون تعود للمواطن رتيب النعسان من أهالي 
القري���ة، ويرفض االحتالل لألهال���ي الدخول لألراضي 
لقطف ثم���ار الزيتون أو العمل به���ا، بحجة قربها من 

المستوطنة.
ويعتدي المستوطنون في موسم قطف الزيتون على 
األهالي والمزارعين باس���تمرار ف���ي معظم محافظات 
الضف���ة الغربي���ة، كما ويمن���ع االحت���الل المواطنين 
من قط���ف زيتونهم المجاور للمس���توطنات والنقاط 

العسكرية والحواجز، لذرائع أمنية.

جباليا/ االستقالل: 
نفذ قسم األشغال العامة والصيانة في دائرة المشاريع 
ببلدية جباليا النزل����ة أعمال صيانة للطرق في 35 نقطة 

متفرقة من مناطق النفوذ خالل الشهر الماضي.
وقال رئيس قسم األشغال العامة في بلدية جباليا النزلة 
م. مجدي عس����اف: إن أعمال الصيانة اس����تهدفت 35 
نقطة في 4 ش����وارع رئيسية هي؛ ش����ارع أحمد ياسين، 
وشارع البحر، وشارع حمودة المتفرع من شارع غزة القديم، 
وش����ارع الشهيد عبد الرؤوف نبهان. وأضاف عساف بأن 

قس����مه نفذ أعم����ال تجديد دهان ألل����وان حجر الجبهة 
في األرصفة المطلة على مفت����رق القرم، ومخيم جباليا، 
وبعض النقاط في شارع صالح الدين، ومفترق أبو شرخ. 
وأوضح أن قسمه نفذ مشروع رصف 140 مترًا مربعًا في 
شارع غزة القديم بهدف تجفيف منابع الرمال للشوارع 
المحيطة. وأكد عس����اف بأن البلدية تنفذ أعمال صيانة 
للطرق بش����كل دوري م����ن أجل الحفاظ على س����المتها، 
وتسهيل حركة المرور للس����يارات والمارة، ولمنع تزايد 

تآكل الطرقات بفعل الضغط، والمنخفضات الجوية.

رام الله/ االستقالل: 
قال أمين ع���ام اتحاد نقابات عمال فلس���طين 
ش���اهر س���عد: إن وقف العمل بقانون الضمان 
االجتماعي س���يعود بكارثة على الطبقة العاملة 

في فلسطين.
وكش���ف س���عد خالل مؤتمر صحف���ي عقدته 
اتح���اد النقابات برام الله أمس األحد، أن القانون 
س���يضمن حقوق 120 ألف عام���ل ال يحصلون 
عل���ى الحد األدنى من األج���ور، موضًحا أن %62 
م���ن العاملين بما فيه���م 75% من العامالت ال 

يحصلون على نهاية الخدمة.
وقال سعد: إن القانون سيضمن حقوق العمال 
الذين يعملون في مناطق ع���ام 48 والمقدرة ب� 

30 مليار شيقل.
وحول إجازة األمومة للنساء العامالت، قال سعد: 
إن قانون الضمان سيضمن دفع أصحاب العمل 

مدة إجازة األمومة.
وتطرق سعد للحديث عن إصابات العمل، مبينًا 
أن القانون س���يضمن معالج���ة إصابات العمال 

وتعويضهم.
ومن المتوق���ع أن تبدأ  اليوم االثنين سلس���لة 
احتجاج���ات ومظاه���رات في الضف���ة الغربية، 
رافض���ة لقانون الضم���ان االجتماعي بصيغته 
الحالية، والذي من المفترض العمل به في بداية 

الشهر القادم.
ودع���ا "الح���راك الفلس���طيني لقان���ون ضمان 
اجتماعي ع���ادل" جميع القطاع���ات والعاملين 
للن���زول للش���وارع والتعبير عن رف���ض القانون 

بصورة سلمية وطرحه.

 بعضها يصل 
"تل أبيب" واسدود



22 222االثنين    صفر         هـ    أكتوبر         م22 2 222

انقرة/ االستقالل:
سّلم رجل تركي يبلغ من العمر 40 عاما، نفسه لقوات 
الش���رطة، واعترف بجريمة قتل ارتكبها في محافظة 
قونيا وس���ط تركيا، مرجعا إقدام���ه على هذه الخطوة 

لسبب "غريب".
ووفق ما أوردت صحيفة "حرييت" التركية، فقد اتصل 
القاتل بالش���رطة، واعترف بأنه أطلق النار من بندقية 

صيد ناحية صديقه، مما أسفر عن مقتله.
وقاد القاتل قوات الشرطة إلى المكان الذي أخفى فيه 

جثة الضحية، بعد ارتكابه لجريمته.
ونقلت الصحيفة التركية عن القاتل قوله، بأنه اختبأ 
في من���زل صيفي لثالثة أيام، إال أن ش���عوره بالجوع 
وفشله في الحصول على طعام، دفعه إلى اتخاذ قرار 

بتسليم نفسه للشرطة.
وبّينت الش���رطة أن القاتل كان ف���ي حالة يرثى لها 
عندما سّلم نفسه، إذ كان غير قادر على الوقوف على 
قدميه، إال أنه سرد كافة تفاصيل الجريمة بعد تقديم 

الطعام له.

االستقالل/ وكاالت: 
أصدرت السلطات الهندية تعليمات ألفراد األمن في المطارات تطلب منهم 

التخفيف من االبتسام أثناء تأدية مهامهم.
ويأتي هذا القرار خشية أن يوحي االبتسام بوجود تراخ أمني، وخوفًا من مخاطر 

الهجمات اإلرهابية.
وترغب قوة األمن الصناعي المركزية في البالد، المسؤولة عن سالمة الطيران، 
أن يكون موظفوها »أكثر يقظة«، حيث سيتم اعتماد »نظام االبتسامة الكافية« 

بدال من »نظام االبتسامة العريضة«، وفقًا لصحيفة إكسبريس الهندية.
وُيقال: إن المسؤولين يعتقدون أن إظهار الود المفرط يعرض المطارات لخطر 

الهجمات اإلرهابية.
وليس����ت هذه الم����رة األولى التي ُيطل����ب فيها من ضباط الش����رطة الهندية 
تحسين المعايير أو تغيير سلوكياتهم. ففي عام 2004، ُطلب من مركز شرطة 
والية، مادهيا براديش، إطالق ش����وارب الضباط، بسبب اعتقاد المسؤولين بأن 

ذلك يزيد من احترام الناس له

»قرار هندي« بتقليص االبتسامة
 لشرطة أمن المطارات

أوغورو/ االستقالل: 
ُيعرف الشعب الياباني بأدبه ولطفه، لكن لصًا يابانيًا 
خرق كل عادات اللصوص، عندما دخل إلى أحد المتاجر، 
وس���أل مالكه بأدب إذا كان بإمكانه أن يسرق المال من 

المتجر!
وأورد موقع أوديتي س���نترال، محاولة السرقة الغريبة 
في 5 أكتوبر )تشرين األول( بمدينة أوغورو، اليابانية، 
إذ دخل اللص إلى المتجر حوالي الساعة 1:40 دقيقة 
بعد منتصف الليل، وقال لمالكه "جئت بقصد إخافتك 

وسرقة هذا المتجر، فهل لي أن أطلب منك أن تتعاون 
معي؟".

وبعد رفض صاحب المتجر الطلب، غادر اللص المتجر 
بهدوء كما دخل، وسلم نفسه للشرطة في وقت الحق.

وقال صاحب المتجر :"قلت له ال أس���تطيع ذلك، وبعد 
5 دقائق من مغادرته للمتجر، دخل إلى مركز ش���رطة 
قريب، واعترف بمحاولة السرقة. وبعد تفتيشه عثرت 
الشرطة بحوزته على سكين مطبخ، لكنه لم يستخدمه 

في محاولة السطو".

»الجــوع« يجبــر مجرمــًا علــى
 تسليــم نفســه للشرطــة

لص يطلب سرقة متجر 
بأدب.. ثم ُيسلم نفسه

لندن/ االستقالل: 
تس���تعد الحكومة البريطانية لف���رض إجراءات 
صارم���ة على محالت البيتزا، في محاولة للحد من 
ارتفاع معدالت الس���منة في صف���وف األطفال 
وتالمي���ذ الم���دارس، األمر الذي ق���د يكبد هذه 

المحالت مزيدًا من التكاليف.
ويري���د المس���ؤولون في هيئة الصح���ة العامة 
ببريطانيا من محالت بيع البيتزا خفض السعرات 
الحرارية في هذا المنتج إلى 695 سعرة حرارية، 
وأال تزيد عن 928 س���عرة حرارية، وفق ما ذكرت 

صحيفة "التايمز" البريطانية، الجمعة.
وتقول الهيئة: إن غالبية مطاعم البيتزا في البالد 
ال تلتزم بالحد األقصى المس���موح به للسعرات 
الحرارية، إذ تصل في بعض األحيان إلى أكثر من 

1200 سعرة حرارية في الوجبة الواحدة.

وس���تضطر سالس���ل مطاعم البيتزا إل���ى إعادة 
النظر ف���ي وصفات الوجب���ات المقدم���ة حاليا 
للمس���تهلكين، ال س���يما األطف���ال، م���ن خالل 
تقليص حجمها أو تغيير مكوناتها لتكون أكثر 

صحية وأقل في السعرات الحرارية.
وتأتي هذه التحذيرات من هيئة الصحة في إطار 
المبادئ التوجيهية ضمن مجموعة من التدابير 
للحد من الس���منة في صفوف األطفال، وتعزيز 

األكل الصحي على الموائد.
وذك���رت الصحيفة أن ثل���ث التالميذ بالمدارس 
االبتدائية ف���ي بريطانيا يعانون من زيادة الوزن 
أو البدانة، حيث يس���تهلك بعض األطفال 500 

سعرة حرارية إضافية زائدة عن حاجتهم.
وتكش���ف األرق���ام أن الس���منة بي���ن األطفال 
البريطانيين )من 10 إلى 11 سنة( تبلغ مستويات 

قياس���ية، ويتأثر بها أكثر من 24 ألف طفل، مع 
العلم أن هذا العدد آخذ في االرتفاع سنويا.

وتختل���ف احتياج���ات األطفال من الس���عرات 
الحرارية يوميا حس���ب العم���ر، إذ يكفي الطفل 
البال���غ من العم���ر 7 أعوام حوالي 1650 س���عرة 

حرارية، والطفلة 1500 سعرة حرارية.
وألزمت هيئة الصحة المطاعم مؤخرا بإظهار عدد 
الس���عرات الحرارية أمام الوجبات التي تقدمها 

في قوائمها، بما في ذلك الوجبات السريعة.
إال أن ه���ذه اإلج���راءات لم ت���رق على م���ا يبدو 
للس���كرتيرة األولى في الخزان���ة البريطانية، ليز 
ت���روس، التي أعربت عن قلقها م���ن أن التدابير 
الجديدة س���تكون "مرهقة" للشركات الصغيرة 
و"يمكن أن تؤدي إل���ى فقدان الوظائف وارتفاع 

أسعار المواد الغذائية".

لندن/ االستقالل:
أجريت لشابة بريطانية تبلغ من العمر 25 عاًما، عملية معقدة نتيجة إصابتها بمرض 

دماغي نادر، تسبب الشفاء منه في مسح ذكرياتها كلًيا.
وتحّولت الش���ابة “فران جيل” بعد العملية إلى ش���خص مختلف، بعد أن تم مسح 
ذكرياته���ا جراء إصابته���ا بالتهاب دماغي ن���ادر، بدأ فيه جهاز المناعة بالجس���م 

بمهاجمة خاليا دماغية سليمة.
وقالت جيل: إنها لم تكن تتخيل أنها لن تتمكن من التعرف على أقرب أفراد عائلتها 
وأصدقائها، مضيفة: “أمر محزن حقًا، أشعر أيضًا بأنني ألتقي بنفسي مرة أخرى، ألنه 
ليس لدي أي فكرة على اإلطالق عما كنت عليه قبل اليوم”. وأوضحت: “يقول الناس 
إنني إنسانة جديدة، وإنني شخص مختلف، وإنهم مضطرون إلى قبول ذلك، كل ما 

أريده هو العودة إلى ذكرياتي القديمة الجميلة”.
وبدأت معاناة جيل بصداع نصفي، أدى إلى اضطرارها للبقاء في السرير لمدة أسبوع؛ 
حي���ث اعتقد األطب���اء في بادئ األمر أن الصداع ناجم عن ش���د ف���ي عضلة بالرقبة. 
وبعد تطور األمر طلبت لها إحدى صديقاتها س���يارة إس���عاف لنقلها مباش���رة إلى 
المستش���فى، وهناك ُأدخلت في غيبوبة بهدف إنقاذ حياتها، لضمان عدم حدوث 
ا. وبعد أسبوع، شعرت جيل بعد استيقاظها  أي حركة مفاجئة قد تزيد حالتها س���وًء
في المستشفى بأنها شخص مختلف تمامًا، وكانت غير قادرة على القراءة أو المشي 
أو التحدث لعدة أس���ابيع، حيث ال تزال بحاجة إلى إعادة تعلم العديد من المهارات 

الحياتية األساسية.

مسح كامل لذكريات
 فتاة في عملية جراحية

االستقالل/ وكاالت: 
لقيت امرأة مصرعها امس بعدما سقطت من الطابق ال�27 بأحد المباني السكنية بمنطقة 
الكانجريخو بمدينة بنما، أثناء محاولتها التقاط صورة "سيلفي" وهي جالسة على سور 
الشرفة. ووفقًا لروايات غير رسمية، فإن المرأة- مجهولة الهوية- فوجئت بدفعة شديدة 

من الهواء تسببت في سقوطها من الشرفة أثناء محاولة التقاط صورة سيلفي.
ونش���رت صحيفة "كريتيكا" المحلية على صفحتها الرس���مية أن بعض شهود العيان 
أوضحوا أن بعض من عمال البناء بأحد المباني القريبة طلبوا منها النزول عن سور الشرفة 
ولكنها لم تعرهم انتباهها ولم تلتفت لتحذيراتهم، وبعد مرور خمس دقائق وقع هذا 
الحادث المؤلم. ولم يستدل على هوية هذه المرأة ، ولكن أشار البعض إلى أنها إسبانية 

ووصلت للبالد الخميس، وفقًا للصحيفة. 

أرادت التقاط »سلفي« 
فسقطت من الدور الـ 27

بريطانيا تكافح البدانة بإجراء »غريب« ضد البيتزا


