
غزة/ االستقالل:
أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى يوم أمس، أن إدارة سجن الشارون 

صعدت من إجراءاتها التعسفية بحق األسيرات الفلسطينيات في 
0الوقت الذي يرفضن فيه الخروج إلى الفورة "س���احة الس���جن" منذ  0

0 00 0

غزة- ال�سفة/ اال�ستقالل: 
اأع��دم جن��ود االحت��الل االإ�سرائيلي مواطن��ا باإطالق الن��ار املبا�سر عليه، 
�سباح اأم�س االثنني بزعم حماولته تنفيذ عملية طعن �سمال مدينة �سلفيت 
�سمال ال�سفة الغربية املحتلة. واأفادت م�سادر حملية اأن ال�سهيد هو اليا�س 

�سال��ح يا�س��ني )٢٢ عاما( م��ن قرية بديا غرب �سلفيت، وه��ي القرية التي 
ت�سك��ن فيها املواطنة عائ�سة الرابي الت��ي ا�ست�سهدت ليل اجلمعة الفائتة 

بعد تعر�س ال�سيارة التي كانت ت�ستقلها للر�سق باحلجارة على 
اأيدي امل�ستوطنني قرب حاجز زعرتة جنوب نابل�س 
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0 0

0 0 0 0

0 0

00

0 0

00

0 0

أبو مرزوق: من الصعب أن يفرض 
عباس عقوبات جديدة ضد غزة

الدوحة / االستقالل: 
اس���تبعد عض���و المكت���ب السياس���ي لحركة 
)حماس( موس���ى أبو مرزوق مساء أمس االثنين، 
فرض رئيس الس���لطة محمود عب���اس عقوبات 
جديدة ضد قطاع غ���زة »لصعوبتها من الناحية 

السياسية«.
وق���ال أبو م���رزوق في تغريدة على حس���ابه في 
»تويتر«: »كثر الحديث عن عقوبات جديدة شاملة 

على القطاع، ومن الناحية السياسية من الصعب 
أن ينفذ أبو مازن )الرئيس عباس( تهديداته«.

وع���زا أبو مرزوق ذل���ك »ألن الكيان أح���ال له عبر 
االتفاقي���ات الس���لطات األمني���ة واالقتصادية 

والمدنية ومن الصعب االنسحاب منها«.
وأكد أنه في ح���ال فرض عباس للعقوبات »فإنه 
يخدم »إس���رائيل« باس���تعادة ما أحالته له من 

سلطات، وتفصل الضفة عن القطاع«.

غزة / سماح المبحوح:
س���يطرت حالة من الغضب و االستياء الش���ديدين بين آالف العاملين بالقطاع 

الخ���اص واألهلي بالضف���ة الغربية المحتلة ، ض���د تطبيق العمل 
بقانون الضم���ان االجتماعي الحكومي الجديد من بداية الش���هر 

»غليك« وعشرات المستوطنين 
يقتحمــون األقــصى

هيئـة العــودة: مسيراتنــا مستمــرة
 ولــن تنطلــي علينــا حلــول جزئيــة

إصابات باعتداء قوات االحتالل
 على أهالي »الخان األحمر«

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عضو الكنيس���ت اإلس���رائيلي المتطرف يهودا غلي���ك أمس االثنين، 
ساحات المسجد األقصى المبارك، وسط حراسة أمنية مشددة. وأفادت مصادر 

غزة/ االستقالل:
قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار أمس 
االثنين، إن زخم مس���يرات العودة الش���عبي والجماهيري 

"يضعنا أمام مسؤولية وطنية تحتم علينا استمرارها حتى 
تحقيق أهدافها كاف���ة". وأكدت الهيئة في 
بيان تلقت االس���تقالل نس���خة عنه، أن "كل 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصي���ب عدد من المواطنين أمس االثنين، جراء اعتداء قوة عس���كرية إس���رائيلية على 
أهالي تجمع الخان األحمر ش���رقي مدينة القدس المحتل���ة. وأفادت مصادر محلية، بأن 

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصل األس���ير في س���جون االحتالل خضر عدن���ان إضرابه 
المتواصل عن الطعام لليوم ال�45 حيث دخل ش���هره الثاني 
دون توقف منذ اعتقاله األخير، وما عاد يقدر على الحركة إال 

بكرسي متحرك كما قال في رسالة من داخل عزله في سجن 
الجلم���ة. وقالت زوجة عدنان انها باتت تخش���ى على صحة 
زوجها في ظل اإلهمال الطبي وعزله. وقالت مؤسسة "مهجة 
القدس للش���هداء واألسرى" إن األسير خضر عدنان ما زال 

يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم 45 على التوالي 
رفضا العتقاله التعسفي وس���ط منعه من زيارة محاميه 
أو عائلته حيث ال تعرف ظروف���ه الصحية المتردية جراء 

اإلضراب واإلهمال الطبي. 

مهجة القدس: إدارة سجن 
الشارون تصعد إجراءاتها 
التعسفية بحق األسيرات

توثيق شهادات 5 أسرى يعانون أوضاعًا صحية صعبة

األسير خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ 45 على التوالي

غزة/ دعاء الحطاب :
"طائراٍت ال تغادر الس���ماء، وجوالٍت مكوكية لضباط شرطة االحتالل وجيشة ال 

تتوقف، أما بالجهة المقابلة أطفاٌل وأهالي عيونهم تترقب ما يدور 
حولهم وأصواتهم تصدح ال للهدم"، كذلك ذلك يلخص المش���هد 

االحتــالل يعــدم �ضابــاً بال�ضفــة..
 واإ�ضابــات بقمــع امل�ضيــر البحــري بغــزة 

االحتالل يداهم طولكرم
 بحثا عن منفذ عملية "بركان"

غزة/ االستقالل: 
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي   زياد النخالة ان تهديدات العدو بشن 

عملية عسكرية ضد شعبنا في قطاع غزة تعكس النوايا العدوانية 
لحكوم���ة اإلرهاب بمواصلة الحرب على الش���عب الفلس���طيني. 

النخالة: نتعامل مع تهديدات 
االحتالل بجدية وسنبدأ من 

حيث انتهينا عام 2014

الضمان االجتماعي.. سيف 
مسلط على رقاب العاملين!

مدرسة »الخان األحمر«.. فصول 
صمود وتحٍد في وجه االحتالل  

غزة/ االستقالل: 
أكد القي���ادي في حركة الجهاد اإلس���المي الش���يخ خضر حبيب، أن ش���عبنا 

الفلسطيني سيبقى محافظًا على مسيرات العودة وكسر الحصار 
حتى تحقيق األهداف التي انطلقت من اجلها المسيرة السلمية 

حبيب: ماضون في مسيرات العودة
 وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها

غــزة.. ريــاح »تهدئــة«
 أم شبــح حــرب؟

غزة/ قاسم األغا:
حالة من الترقب تس���ود الش���ارع الفلس���طيني في قطاع غزة، إذ تتجه األنظار 

نحو نهاية األس���بوع الجاري، حيث م���ن المقرر أن يصل وفد أمني 
مصري رفيع المس���توى إلى القط���اع، في وقٍت ترتف���ع فيه نبرة 

امل�سحال : تقدم 
اإيجابي يف احلوار 
مع »اأونروا« ب�ساأن 

اأزمة املوظفني 

00

نقل اأحد اال�سابات خالل قمع االحتالل للم�سري البحري �سمال قطاع غزة         ) ت�سوير/ اأ�سرف اأبو عمرة (
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القدس المحتلة/ االستقالل:
الكنيس����ت  عض����و  اقتح����م 
المتطرف يهودا  اإلس����رائيلي 
غليك أمس االثنين، س����احات 
المس����جد األقص����ى المب����ارك، 

وسط حراسة أمنية مشددة.
وأف����ادت مص����ادر محلي����ة، أن 
"غلي����ك" برفق����ة مجموعة من 
المس����توطنين نف����ذوا جول����ة 
س����احات  ف����ي  اس����تفزازية 
بعضه����م  وّق����دم  األقص����ى، 

شروحات تلمودية.
يأت����ي اقتح����ام غلي����ك أمس 
نحو  بع����د  األقصى  لس����احات 
ش����هر، رغم صدور قرار يسمح 
باقتحامه  الكنيس����ت  ألعضاء 

فقط كل ثالثة أشهر.
األوق����اف  دائ����رة  وأف����ادت 
اإلس����المية بأن 77 مس����توطًنا 
اقتحموا ساحات األقصى أمس 
االثنين من باب المغاربة، وسط 
تواجد وحماية من قوات خاصة 

إسرائيلية.
خ����الل  مس����توطنون  وق����دم 

جوالتهم االستفزازية شروحات 
مجموعات  ورددت  تلمودي����ة، 
منهم ترانيم دينية خاصة عند 

باب الرحمة شرق األقصى.

االحت����الل  ش����رطة  وفرض����ت 
تش����ديدات عند بعض بوابات 
األقصى عل����ى دخول المصلين 
إليه، واحتجزت هويات بعضهم 

قبل دخولهم وسلمتهم عوًضا 
عنها ورقة تحمل اس����م الباب 
ورقمه ليستلموها بعد مغادرة 

المسجد.

نابلس/ االستقالل:
أغلقت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس االثنين، مداخل مدرس���ة اللبن- الس���اوية جنوب نابلس الثالثة، 
وأطلق���ت قنابل الغاز صوب الطلبة وأولياء األم���ور، ومن بينهم وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، 
ومحافظ نابلس أكرم الرجوب، في محاولة إلبعادهم عن محيطها، ما أصاب العشرات منهم بحاالت اختناق.

وأفادت المصادر المحلية، بأن قوات االحتالل أغلقت أبواب المدرسة على المتواجدين بداخلها، بعد رفضهم 
قرار االحتالل بإغالقها بدءا من يوم أمس وحتى إشعار آخر، وتحاول بطرق استفزازية منع الطلبة من التجمهر 
والتواجد. ويذكر أن س���لطات االحتالل أبلغت جهات فلس���طينية اول امس، بإغالق المدرسة الواقعة على 
الطريق الواصل ببن رام الله ونابلس، بشكل كامل حتى إشعار آخر؛ بحجة إلقاء حجارة من قبل طلبة المدارس.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصيب عدد م���ن المواطنين أم���س االثنين، جراء 
اعتداء قوة عسكرية إسرائيلية على أهالي تجمع 

الخان األحمر شرقي مدينة القدس المحتلة.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة، ب���أن قوة عس���كرية 
إس���رائيلية اعت���دت بعن���ف على أهال���ي الخان 
األحم���ر والمتضامنين خالل تصديهم لجرافاتها 
أثناء عمله���ا قرب التجم���ع. وأش���ار إلى تعرض 
عش���رات المتضامنين بينهم أجانب وشخصيات 
فلس���طينية ومس���نين ونس���اء، لالعتداء والدفع 

والمالحقة خالل تصديهم لجرافات إسرائيلية.
بدورها، أفادت وزارة الصحة بإصابة خمس���ة شبان 
برضوض وكس���ور عق���ب اعتداء ق���وات االحتالل 
عليهم في الخان األحم���ر، ونقل بعضهم للعالج 
بالمستش���فى. وكان���ت ث���الث جراف���ات برفقة 
قوات االحتالل اقتحم���ت أرًضا بجوار تجمع الخان 
األحمر لفت���ح طرق لتصريف المياه العادمة، التي 

يستخدمها سكان مستوطنة " كفار أدوميم".
ولفت المراس���ل إل���ى أن عش���رات المتضامنين 
وس���كان الخان األحمر تصدوا بأجسادهم لقوات 

االحتالل وجرافاتها خالل إغالق الشارع المؤدي إلى 
الخان، ومنع المتضامنين من الدخول إليه.

وتواص���ل وف���ود التضام���ن التواجد ف���ي خيمة 
االعتصام بالخان األحمر ش���رقي القدس المحتلة 
منذ أربعة أشهر، احتجاًجا على قرار االحتالل هدم 

بيوت التجمع وتشريد سكانه.
وكانت قوات االحتالل س���لمت قبل نحو أس���بوع 
رئيس مجلس قروي الخ���ان األحمر عيد جهالين 
ق���راًرا يقضي بتحويل الش���وارع داخ���ل التجمع 

ومحيطه إلى منطقة عسكرية.

»غليك« وعشرات المستوطنين يقتحمون األقصى

غليك وع�صرات امل�صتوطنني يقتحمون باحات امل�صجد الأق�صى 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أخطر جيش االحتالل اإلس���رائيلي، عائلة الُمطارد أش���رف أبو ش���يخة 
"نعالوة" من ضاحية ش���ويكة ش���مالي مدينة طولكرم )شمال القدس 

المحتلة(، بهدم منزلهم المكون من طابقين.
وذكر الجيش في بيان له أمس االثنين، أن قواته س���ّلمت عائلة نعالوة 
إخطاًرا بهدم منزلها في الش���ويكة، بزعم تنفيذ نجلها "أشرف" لعملية 

إطالق نار في "بركان" وقتل مستوطنين وإصابة ثالث.
وأمهل الجي���ش، عائلة نعالوة ثالثة أيام لتقدي���م اعتراض على هدم 

منزلها.
وتتهم س���لطات االحتالل الشاب نعالوة بتنفيذ عملية إطالق نار 
في المنطقة الصناعية "بركان" التابعة لمستوطنة "أرائيل" المقامة 
على أراٍض فلس���طينية شمالي مدينة س���لفيت )شمال القدس 
المحتلة( األحد الماضي، والتي أس���فرت عن مقتل مس���توطنين 

وجرح أخرى.
وتنتهج سلطات االحتالل، سياسة هدم منازل ذوي فلسطينيين تدعي 
أنهم نّفذوا أو ش���اركوا أو س���اعدوا في التخطيط لعمليات مقاومة ضد 
أهداف إس���رائيلية، في محاولة ل� "ردع" الفلسطينيين عن القيام بهذه 

العمليات.

االحتالل ُيخطر عائلة 
»نعالوة« في طولكرم 

بهدم منزلها خالل 3 أيام

غزة/ االستقالل:
العودة  الوطنية لمس���يرات  الهيئة  قالت 
وكس���ر الحصار أم���س االثني���ن، إن زخم 
مس���يرات العودة الش���عبي والجماهيري 
"يضعنا أمام مسؤولية وطنية تحتم علينا 

استمرارها حتى تحقيق أهدافها كافة".
وأكدت الهيئة في بيان تلقت االستقالل 
نس���خة عنه، أن "كل الحلول الجزئية تحت 
عناوين إنس���انية لن تنطلي على ش���عبنا 
الذي عقد العزم على مواصلة المشوار وفًيا 
للدماء الزكية وللتضحي���ات الغالية حتى 

ينتصر لها".
الزح���ف  لمواصل���ة  الجماهي���ر  ودع���ت 
والمشاركة الحاش���دة في مسيرات جمعة 

"مًعا غ���زة تنتفض والضفة تلتحم"، "التي 
تأت���ي في إط���ار مواصلة الح���راك الممتد 
داللًة على أن شعبنا لم تقهره ولن تهزمه 
كل أس���لحة العدو وترس���انته العسكرية 
الغاشمة إيمانًا راس���خًا بقضيتنا العادلة 

ومشروعنا الوطني الذي ال حياد عنه".
وذكرت أن "األصوات البائس���ة التي انبرت 
للهج���وم والتحريض ضد نضال ش���عبنا 
في مسيرات العودة والتشكيك بجدواها، 
تسهل على قادة االحتالل ارتكاب المزيد 

من الجرائم والمجازر بحق شعبنا".
وأكدت الهيئة، أن ذلك يتطلب من الجميع 
التسلح بروح المسؤولية الوطنية، وتشكيل 
حالة من االصطفاف الجماهيري والشعبي 

لمواجهة االحتالل اإلس���رائيلي ومساعيه 
لتصفية حقوق وثوابت شعبنا.

وبينت أنه "وفي ظل األوضاع االقتصادية 
الكارثية التي يعيش���ها أبناء شعبنا وفي 
ظل تواصل الحصار المفروض على القطاع 
نطالب بضرورة تحقي���ق الوحدة الوطنية 

وإنهاء صفحة االنقسام البغيض".
ودعت الهيئة حكومة الوفاق لوقف كافة 
اإلجراءات العقابية التي فرضت على أبناء 
الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري 
وعاجل، فهو يس���تحق أن تع���زز مقومات 

صموده ال أن يخنق ويعاقب.
وطالب���ت الهيئ���ة بالتص���دي لقطع���ان 
المس���توطنين والخ���روج بمس���يرات ضد 

حواجز االحتالل في الضفة الغربية المحتلة 
احتجاجًا عل���ى قتلها وكمقدم���ة لتعزيز 
مس���يرات الع���ودة، مطالبة المؤسس���ات 
الدولي���ة والحقوقية كاف���ة مالحقة قادة 

العدو والمستوطنين.
وكان الكابينت قرر أول أمس "منح حماس 
مهلة حت���ى نهاية األس���بوع للتهدئة أو 
التصعي���د الكبي���ر"، فيما ه���دد نتنياهو 
وليبرمان بش���ن ع���دوان جدي���د على غزة 
بحج���ة تواصل فعاليات مس���يرة العودة، 
والتي عدها ليبرمان "س���الًحا استراتيجًيا 

تستخدمه حماس".
وق���ال نتنياه���و ف���ي مس���تهل اجتماع 
حكومته: "إننا نقترب من عمليات من نوع 

آخر ضد القطاع وهي توجيه ضربات عنيفة 
لحماس".

واّدع���ى ليبرمان في مقابل���ة أجرتها معه 
صحيفة "يديع���وت احرونوت" أن حكومة 
الخيارات  جمي���ع  اس���تنفدت  االحت���الل 
المتاحة مع قطاع غزة، وأن األمور تسير نحو 

"ضربات عسكرية قاسية".
ويش���هد قطاع غزة منذ نحو 30 أس���بوًعا 
تح���ت  انطلق���ت  مس���تمرة  تظاه���رات 
اس���م "مس���يرات العودة الكبرى وكس���ر 
الحص���ار"، حي���ث قمعت ق���وات االحتالل 
تل���ك التظاه���رات وقتلت أكث���ر من 200 
فلسطيني، وأصابت أكثر من 22 ألًفا بجراٍح 

مختلفة.

هيئة العودة: مسيراتنا مستمرة ولن تنطلي علينا حلول جزئية

القدس المحتلة/ االستقالل:
أغرق مس���توطنو "كفار أدوميم"، أمس االثنين، قرية الخان األحمر ش���رق مدين���ة القدس المحتلة بالمياه 
العادم���ة. وأفاد مواطن���ون في القرية "، بأن المياه العادمة من المس���توطنة المذكورة الجاثمة على أراضي 
القرية أغرقت مس���احات واسعة من أراضيها. يذكر أن المستوطنين أغرقوا أراضي القرية قبل أيام بالمياه 

العادمة، التي تسببت بأضرار كبيرة للمواطنين، ومواشيهم.
وانتش���رت آليات عسكرية تابعة لجيش االحتالل يوم أمس على الطريق الرئيس بين أريحا والقدس حيث 

تقع قرية الخان األحمر، وكثفت من تواجدها في المنطقة.

إصابات باعتداء قوات االحتالل على أهالي »الخان األحمر« اصابات بمواجهات مع االحتالل 
في مدرسة اللبن الساوية

مستوطنو »كفار أدوميم« يغرقون قرية 
الخان األحمر بالمياه العادمة مجددا
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وكان وزير حرب االحتالل أمر مساء الجمعة 
 الوقود الممول قطرًيا 

ّ
الماضية بوقف ضخ

لتش���غيل محطة توليد كهرباء غزة، بعد 
تدفق���ه لثالثة أيام، وذل���ك عقب أحداث 
الُقدس، التي ش���هدت  ُجمعة انتفاضة 
زخمًا كبي���ًرا من حيث عدد المش���اركين، 
الش���جاعة منقطع���ة النظي���ر للش���ّبان 
المشاركين فيها، واجتياز عدد من الشّبان 
السلك الفاصل مع األراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 1948، ووصولهم إلى التباب 
الرملية التي يتمركز عليها جنود االحتالل.

ف���ي المقابل، أّك���دت الهيئ���ة الوطنية 
لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار، أمس 
اإلثني���ن، أن "كل الحل���ول الجزئية تحت 
عناوين إنس���انية لن تنطلي على شعبنا 
الذي عق���د العزم على مواصلة المش���وار 
وفًيا للدماء الزكي���ة وللتضحيات الغالية 
حت���ى ينتص���ر له���ا"، مش���ددًة على أن 
الزخم الش���عبي والجماهيري للمسيرات 
"يضعنا أمام مسؤولية وطنية تحتم علينا 

استمرارها حتى تحقيق أهدافها كافة".

تطوير اأدواتها 
إلى ذلك، وصفت حركة المقاومة اإلسالمية 
)حماس( تهديدات االحتالل بشن عدوان 
على قطاع غزة ب�"الفارغة"، مؤكدًة على أنها 
ستشكل حافًزا لتصعيد مسيرات العودة.

وفي بيان وصل "االستقالل"، أمس، قالت 
الحركة: "إن تهديدات االحتالل لن تخيف 
أبناء الش���عب الفلس���طيني، ولن تكسر 
إرادت���ه، بل ستش���كل حاف���ًزا لمزيد من 
العودة واستمرارها  االنخراط بمس���يرات 

وتطوير أدواتها".
ب�صم���ود  "حم���اس"  أش���ادت  وفيم���ا 
المشاركين في المسيرات، وإصرارهم على 
نيل حقوقهم وتحقيق مطالبهم العادلة 
في الحياة بحرية وكرامة؛ طالبت االحتالل 
ب�اإلنهاء الفوري لحصار غزة، والتوقف عن 

خلق مزيد من األزمات.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه مس���يرات 
العودة، والحراك المصري الساعي لتهدئة 
األوض���اع، في ظل العروض الهّش���ة؛ رأى 
محّلالن س���يناريوهات عّدة مطروحة حال 

اس���تمرت أوضاع القطاع على ما هي عليه 
اآلن، قد يك���ون من بينه���ا الذهاب نحو 
مواجهة عسكرية ش���املة بين قطاع غزة 

واالحتالل. 

3 �سيناريوهات
ورأى المحلل السياسي المختص بالشأن 
"اإلس���رائيلي" من غزة حس���ن عب���دو، أن 
تواصل الضغوط، وعدم تخفيف الحصار 
"اإلس���رائيلي" المفروض عل���ى قطاع غزة 

سيقود إلى ثالثة سيناريوهات.
وأوضح عبدو ل�"االس���تقالل" أن السيناريو 
األول ه���و الذهاب إلى مواجهة ش���املة 
وواس���عة مع االحتالل؛ إاّل أنه لفت إلى أن 
هذا الخيار ال تريده "إس���رائيل" وفصائل 

المقاومة، فضاًل عن مصر وغيرها.
وأضاف: "أما عن الس���يناريو الثاني فإنه 
يتمّثل بانفجار القطاع بشكل غير محدود 
األف���ق، بمعنى االنفجار لي���س فقط في 
وجهه االحتالل، بل ربما في وجه الشقيق 

أيًضا"، في إشارة منه إلى مصر. 
وتابع: "الس���يناريو الثالث هو االستقالل 
التدريجي لقطاع غزة، أي أن يتحّول إلقليم 

شبه مستقل بش���يٍء من السيادة"، الفًتا 
إل���ى وجود أس���باب عّدة تجع���ل من هذا 

السيناريو ممكًنا.  
وبّين أن من بين تلك األس���باب عدم رغبة 
"إس���رائيل" للعودة )احتالل( لقطاع غزة، 
ورفض مصر لكل المشاريع )على أراضيها( 
المتعلقة بالقطاع، ما يعني أنها غير راغبة 
بتحّمل أعبائه، باإلضافة إلى تراجع ُفرص 

المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".
وق���ال: "تعّنت الحركتي���ن وعدم الذهاب 
نحو مصالحة حقيقية يدفع نحو انفصال 
القط���اع وإعطائ���ه ق���دًرا من الس���يادة 
المنقوصة، وربما يتط���ور األمر ألن يكون 
مركز الحل السياس���ي مستقباًل لتصفية 
القضي���ة الفلس���طينية، ولذل���ك يبقى 
الخيار األفضل واألقل كلفة على ش���عبنا 
الفلسطيني هو إنهاء االنقسام، والتعاطي 
م���ع الجهود المصري���ة المبذولة في هذا 
السياق؛ لقطع الطريق على كل المشاريع 
الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".     
ف���ي الوقت ذات���ه، لم يس���تبعد الكاتب 
والمحلل السياس���ي الذه���اب لما وصفه 
خيار "التهدئة العميقة" بغزة بين فصائل 

المقاوم���ة واالحتالل )كس���ر حص���ار غزة 
مقابل الهدوء(، "وقد تذهب إليه األطراف 
)حماس وإس���رائيل ومصر( تحت ضغط 

عدم توفر سيناريوهات أخرى بديلة".  
وأشار إلى أنه طالما لم تكن هناك عروض 
جادة إلنهاء الحصار فإن مسيرات العودة 
لن تتوقف، مرجحًا أن تش���هد المسيرات 
تصاعدًا وزخمًا كبيًرا خالل المرحلة المقبلة.

الرهان على الوقت
أما المحلل السياس���ي المختّص بالشأن 
"اإلسرائيلي" من الضفة المحتلة أنس أبو 
عرقوب، فق���د قّلل من جدوى التهديدات 
الت���ي يطلقها قادة االحت���الل ضد قطاع 
غزة، واصًفا إياها ب� "المناكفات والمزايدات 
السياسية داخل اليمين اإلسرائيلي، في 
ظل التوقع���ات الداخلي���ة بالذهاب نحو 

انتخابات إسرائيلية مبكرة".  
وتابع أبو عرقوب ل�"االستقالل": "على هذه 
الخلفي���ة يحاول أفيغ���دور ليبرمان )وزير 
ح���رب االحتالل( الظه���ور بمظهر الصقر 
ليحافظ على نفسه، في الوقت الذي يحاول 
فيه زعيم البيت اليهودي نيفتالي بينت 

نزع هذه الورق���ة من يد ليبرمان، واتهامه 
بأنه بات شخًصا خانًعا في مواجهة قطاع 
غزة، وفي ظل ه���ذا وذاك تدّخل بنيامين 
نتنياهو )رئيس حكومة االحتالل( للحفاظ 

على مصلحة حزبه )الليكود(".
وأوض���ح أن المس���توى العس���كري لدى 
االحتالل ال يرى في األحداث الجارية على 
حدود قطاع غزة )مس���يرة العودة( س���بًبا 
وجيًه���ا للدخول في مواجهة عس���كرية 
واسعة النطاق مع القطاع، كما أن الجيش 
ال يحب���ذ الذهاب المب���ادرة للتصعيد في 
هذا التوقيت، قبل االنتهاء من بناء العائق 
األرضي والبح���ري )على حدود غزة( نهاية 
العام المقبل )2019( أو بداية العام الذي 

يليه".
وعن مصي���ر جهود تثبي���ت "التهدئة"، 
رأى أن " بنيامي���ن نتنياهو" ال يجرؤ على 
تقديم أّية "تس���وية" للقطاع على األقل 
خ���الل الفترة الراهنة؛ ألنه س���يدفع ثمن 
كبير جًدا، وسيخسر جزءًا كبيًرا من مؤيديه 

وناخبيه في االنتخابات المقبلة.
وأكمل: "نتنياهو يجيد اس���تخدام لعبة 
الرهان على الوق���ت، والمفاوضات ألجل 
المفاوض���ات فق���ط دون تقدي���م أّي���ة 
تنازالت"، معتب���ًرا أن "التهدئة" بين غزة 
واالحت���الل قائمة حالًي���ا – حتى في ظل 
تصاع���د فعالي���ات مس���يرات العودة – 
طالما لم تكن هناك خسائر بشرية لدى 

االحتالل.
بالش���أن  المخت���ص  الكات���ب  وتّوق���ع 
"اإلس���رائيلي" أن تبق���ى األوض���اع ف���ي 
القط���اع على م���ا هي علي���ه اآلن، دون أن 
ُيقدم االحتالل على تقديم التس���هيالت 
المطلوبة فلسطينًيا، مقابل تصاعد الحراك 
الشعبي السلمي  على طول الحدود.         

وأسفر إرهاب "إسرائيل" وقتلها المتعّمد 
لمتظاه���ري "الع���ودة" الس���لميين، منذ 
انطالق المسيرات يوم 30 مارس الماضي/ 
آذار الماضي إلى ارتقاء نحو 204 شهداء، 
بينهم أطفال ونس���اء وشيوخ، فضاًل عن 
إصابة نحو 22 ألًفا آخرين بجراح مختلفة، 
وف���ق إحصاءات رس���مية ل���وزارة الصحة 

الفلسطينية. 

أمام تصاعد مسيرات العودة

غــزة .. ريــاح »تهدئــة« أم شبــح حــرب؟
غزة/ قا�سم الأغا:

حالة من الرتقب ت�سود ال�سارع الفل�سطيني يف قطاع غزة؛ اإذ تتجه 
الأنظار نحو نهاية الأ�س��بوع اجلاري، حيث من املقرر اأن ي�سل وفد 
اأمني م�س��ري رفيع امل�س��توى اإىل القطاع، يف وقٍت ترتفع فيه نربة 
التهديد والوعيد على األ�س��نة قادة الحتالل ب�سّن عدوان جديد 

على غزة؛ بحجة توا�س��ل فعاليات م�سرية العودة وك�سر احل�سار، 
الت��ي تاأخذ منحًى ت�س��اعديًا من فعالي��ة لأخرى. وم��ن املقرر اأن 
ي�س��ل القطاع خالل �س��اعات وفد اأمني م�س��ري رفيع امل�س��توى، يف 
حماولة لإنقاذ ملفّي "التهدئة" و"امل�ساحلة"، والعمل ملنع انفجار 
��ا يف ظل العرو�ض اله�ّس��ة املقدّمة مقابل وقف  الأو�س��اع، خ�سو�سً

امل�سريات ال�سعبّية ال�سلمية. وقرر كابينت الحتالل، اأم�ض الأول، 
من��ح حركة "حما�ض" مهلة حتى نهاية الأ�س��بوع اجلاري للتهدئة 
اأو الت�سعيد الكبري"، فيما هدد رئي�ض حكومة الحتالل "بنيامني 
نتنياه��و" ووزي��ر حربه "اأفيغدور ليربمان" ب�س��ن ع��دوان جديد 

على غزة ما مل تتوقف م�سريات العودة. 

غزة/ االستقالل: 
القي���ادي ف���ي حرك���ة الجهاد  أك���د 
اإلس���المي الش���يخ خضر حبي���ب، أن 
الفلسطيني س���يبقى محافظًا  شعبنا 
على مس���يرات العودة وكسر الحصار 
حتى تحقيق األه���داف التي انطلقت 
من اجلها المس���يرة الس���لمية منذ 30 

آذار الماضي.
وأوضح القيادي حبيب في كلمة له أمام 
الجماهير المنتفضة شمال قطاع غزة، 
أن فصائل المقاومة ستبقى متمسكة 
بس���الحها ومقاومته���ا لالحتالل مهما 

بلغت الجراح ومهما وقعت التكاليف حتى تحقيق النصر 
باذا الله.

وق���ال: "إن المقاومة التي تمكنت من اإلفراج عن أكثر من 
1027 أس���يرًا وأس���يرة عام 2011 لهي ق���ادرة على إجبار 

باإلفراج  أنفه  رغم  إس���رائيل 
عن باقي االسرى من السجون 
اإلس���رائيلية"، مشيرًا إلى أن 
صفقة وف���اء األح���رار كانت 

صفقة تاريخية وعظيمة.
إل���ى أن اآلالف م���ن  ُيش���ار 
الفلس���طينية  الجماهي���ر 
شاركت مس���اء امس االثنين 
ف���ي مس���يرة دعم واس���ناد 
المس���ير البحري ف���ي مخيم 
هربيا القريب من موقع زيكيم 
العسكري ش���مال غرب قطاع 

غزة، ورفعوا االعالم الفلسطينية على السياج الزائل.
واستش���هد من انطالق مس���يرات العودة وكسر الحصار 
بتاري���خ 30 آذار الماضي نح���و 205 مواطنين وأصيب ما 

يقارب ال�22 ألف بجراح مختلفة.

غزة/ االستقالل: 
أكد األمي���ن الع���ام لحرك���ة الجه���اد 
اإلس���المي   زياد النخالة ان تهديدات 
العدو بشن عملية عسكرية ضد شعبنا 
في قطاع غزة تعكس النوايا العدوانية 
على  الحرب  اإلرهاب بمواصلة  لحكومة 

الشعب الفلسطيني.
وقال األمين العام ردًا على التهديدات 
»اإلس���رائيلية«: نحن نتعامل مع هذه 
الجد ولذلك  التهديدات على محم���ل 
ندع���و كل المقاتلين ب���أن يكونوا على 

جاهزي���ة تام���ة لمواجه���ة أي عدوان 
محتمل«.

وأوضح   النخالة ان الش���عب الفلس���طيني لن يرك���ع أمام هذه 
التهديدات ولن يتنازل ع���ن حقه في الحياة. ولن يكون بمقدور 
أحد أن يدفع الش���عب الفلس���طيني نحو التسليم بواقع الحصار 

والعدوان.
وش���دد األمين الع���ام ان التص���دي 
للعدوان سيبدأ من حيث انتهينا في 
معركة التصدي لعدوان 2014 ، مبينًا 
ان قتل المدنيين العزل في مسيرات 
العودة وعلى حواجز المس���توطنين 
وجنود االحتالل ف���ي الضفة، جرائم 
لن تغفرها المقاومة ولن تتخلى عن 
حق ش���عبنا في الرد، والرد على هذه 

الجرائم ال يزال مطروحًا على الطاولة.
تصريح���ات األمي���ن الع���ام لحركة 
الجهاد اإلس���المي ،  تأت���ي ردًا على 
تصريحات اطلقها أول أمس ، قادة االحتالل وعلى رأسهم رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الحرب ليبرمان بشأن 
توجيه ضربات مؤلمة للمقاومة في قطاع غزة ، في حال استمرت 

مسيرات العودة .

حبيب: ماضون في مسيرات العودة
 وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها

النخالة: نتعامل مع تهديدات االحتالل 
بجدية وسنبدأ من حيث انتهينا عام 2014
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وكان وزير حرب االحتالل أمر مساء الجمعة 
 الوقود الممول قطرًيا 

ّ
الماضية بوقف ضخ

لتش���غيل محطة توليد كهرباء غزة، بعد 
تدفق���ه لثالثة أيام، وذل���ك عقب أحداث 
الُقدس، التي ش���هدت  ُجمعة انتفاضة 
زخمًا كبي���ًرا من حيث عدد المش���اركين، 
الش���جاعة منقطع���ة النظي���ر للش���ّبان 
المشاركين فيها، واجتياز عدد من الشّبان 
السلك الفاصل مع األراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 1948، ووصولهم إلى التباب 
الرملية التي يتمركز عليها جنود االحتالل.

ف���ي المقابل، أّك���دت الهيئ���ة الوطنية 
لمس���يرات العودة وكس���ر الحصار، أمس 
اإلثني���ن، أن "كل الحل���ول الجزئية تحت 
عناوين إنس���انية لن تنطلي على شعبنا 
الذي عق���د العزم على مواصلة المش���وار 
وفًيا للدماء الزكي���ة وللتضحيات الغالية 
حت���ى ينتص���ر له���ا"، مش���ددًة على أن 
الزخم الش���عبي والجماهيري للمسيرات 
"يضعنا أمام مسؤولية وطنية تحتم علينا 

استمرارها حتى تحقيق أهدافها كافة".

تطوير اأدواتها 
إلى ذلك، وصفت حركة المقاومة اإلسالمية 
)حماس( تهديدات االحتالل بشن عدوان 
على قطاع غزة ب�"الفارغة"، مؤكدًة على أنها 
ستشكل حافًزا لتصعيد مسيرات العودة.

وفي بيان وصل "االستقالل"، أمس، قالت 
الحركة: "إن تهديدات االحتالل لن تخيف 
أبناء الش���عب الفلس���طيني، ولن تكسر 
إرادت���ه، بل ستش���كل حاف���ًزا لمزيد من 
العودة واستمرارها  االنخراط بمس���يرات 

وتطوير أدواتها".
ب�صم���ود  "حم���اس"  أش���ادت  وفيم���ا 
المشاركين في المسيرات، وإصرارهم على 
نيل حقوقهم وتحقيق مطالبهم العادلة 
في الحياة بحرية وكرامة؛ طالبت االحتالل 
ب�اإلنهاء الفوري لحصار غزة، والتوقف عن 

خلق مزيد من األزمات.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه مس���يرات 
العودة، والحراك المصري الساعي لتهدئة 
األوض���اع، في ظل العروض الهّش���ة؛ رأى 
محّلالن س���يناريوهات عّدة مطروحة حال 

اس���تمرت أوضاع القطاع على ما هي عليه 
اآلن، قد يك���ون من بينه���ا الذهاب نحو 
مواجهة عسكرية ش���املة بين قطاع غزة 

واالحتالل. 

3 �سيناريوهات
ورأى المحلل السياسي المختص بالشأن 
"اإلس���رائيلي" من غزة حس���ن عب���دو، أن 
تواصل الضغوط، وعدم تخفيف الحصار 
"اإلس���رائيلي" المفروض عل���ى قطاع غزة 

سيقود إلى ثالثة سيناريوهات.
وأوضح عبدو ل�"االس���تقالل" أن السيناريو 
األول ه���و الذهاب إلى مواجهة ش���املة 
وواس���عة مع االحتالل؛ إاّل أنه لفت إلى أن 
هذا الخيار ال تريده "إس���رائيل" وفصائل 

المقاومة، فضاًل عن مصر وغيرها.
وأضاف: "أما عن الس���يناريو الثاني فإنه 
يتمّثل بانفجار القطاع بشكل غير محدود 
األف���ق، بمعنى االنفجار لي���س فقط في 
وجهه االحتالل، بل ربما في وجه الشقيق 

أيًضا"، في إشارة منه إلى مصر. 
وتابع: "الس���يناريو الثالث هو االستقالل 
التدريجي لقطاع غزة، أي أن يتحّول إلقليم 

شبه مستقل بش���يٍء من السيادة"، الفًتا 
إل���ى وجود أس���باب عّدة تجع���ل من هذا 

السيناريو ممكًنا.  
وبّين أن من بين تلك األس���باب عدم رغبة 
"إس���رائيل" للعودة )احتالل( لقطاع غزة، 
ورفض مصر لكل المشاريع )على أراضيها( 
المتعلقة بالقطاع، ما يعني أنها غير راغبة 
بتحّمل أعبائه، باإلضافة إلى تراجع ُفرص 

المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".
وق���ال: "تعّنت الحركتي���ن وعدم الذهاب 
نحو مصالحة حقيقية يدفع نحو انفصال 
القط���اع وإعطائ���ه ق���دًرا من الس���يادة 
المنقوصة، وربما يتط���ور األمر ألن يكون 
مركز الحل السياس���ي مستقباًل لتصفية 
القضي���ة الفلس���طينية، ولذل���ك يبقى 
الخيار األفضل واألقل كلفة على ش���عبنا 
الفلسطيني هو إنهاء االنقسام، والتعاطي 
م���ع الجهود المصري���ة المبذولة في هذا 
السياق؛ لقطع الطريق على كل المشاريع 
الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".     
ف���ي الوقت ذات���ه، لم يس���تبعد الكاتب 
والمحلل السياس���ي الذه���اب لما وصفه 
خيار "التهدئة العميقة" بغزة بين فصائل 

المقاوم���ة واالحتالل )كس���ر حص���ار غزة 
مقابل الهدوء(، "وقد تذهب إليه األطراف 
)حماس وإس���رائيل ومصر( تحت ضغط 

عدم توفر سيناريوهات أخرى بديلة".  
وأشار إلى أنه طالما لم تكن هناك عروض 
جادة إلنهاء الحصار فإن مسيرات العودة 
لن تتوقف، مرجحًا أن تش���هد المسيرات 
تصاعدًا وزخمًا كبيًرا خالل المرحلة المقبلة.

الرهان على الوقت
أما المحلل السياس���ي المختّص بالشأن 
"اإلسرائيلي" من الضفة المحتلة أنس أبو 
عرقوب، فق���د قّلل من جدوى التهديدات 
الت���ي يطلقها قادة االحت���الل ضد قطاع 
غزة، واصًفا إياها ب� "المناكفات والمزايدات 
السياسية داخل اليمين اإلسرائيلي، في 
ظل التوقع���ات الداخلي���ة بالذهاب نحو 

انتخابات إسرائيلية مبكرة".  
وتابع أبو عرقوب ل�"االستقالل": "على هذه 
الخلفي���ة يحاول أفيغ���دور ليبرمان )وزير 
ح���رب االحتالل( الظه���ور بمظهر الصقر 
ليحافظ على نفسه، في الوقت الذي يحاول 
فيه زعيم البيت اليهودي نيفتالي بينت 

نزع هذه الورق���ة من يد ليبرمان، واتهامه 
بأنه بات شخًصا خانًعا في مواجهة قطاع 
غزة، وفي ظل ه���ذا وذاك تدّخل بنيامين 
نتنياهو )رئيس حكومة االحتالل( للحفاظ 

على مصلحة حزبه )الليكود(".
وأوض���ح أن المس���توى العس���كري لدى 
االحتالل ال يرى في األحداث الجارية على 
حدود قطاع غزة )مس���يرة العودة( س���بًبا 
وجيًه���ا للدخول في مواجهة عس���كرية 
واسعة النطاق مع القطاع، كما أن الجيش 
ال يحب���ذ الذهاب المب���ادرة للتصعيد في 
هذا التوقيت، قبل االنتهاء من بناء العائق 
األرضي والبح���ري )على حدود غزة( نهاية 
العام المقبل )2019( أو بداية العام الذي 

يليه".
وعن مصي���ر جهود تثبي���ت "التهدئة"، 
رأى أن " بنيامي���ن نتنياهو" ال يجرؤ على 
تقديم أّية "تس���وية" للقطاع على األقل 
خ���الل الفترة الراهنة؛ ألنه س���يدفع ثمن 
كبير جًدا، وسيخسر جزءًا كبيًرا من مؤيديه 

وناخبيه في االنتخابات المقبلة.
وأكمل: "نتنياهو يجيد اس���تخدام لعبة 
الرهان على الوق���ت، والمفاوضات ألجل 
المفاوض���ات فق���ط دون تقدي���م أّي���ة 
تنازالت"، معتب���ًرا أن "التهدئة" بين غزة 
واالحت���الل قائمة حالًي���ا – حتى في ظل 
تصاع���د فعالي���ات مس���يرات العودة – 
طالما لم تكن هناك خسائر بشرية لدى 

االحتالل.
بالش���أن  المخت���ص  الكات���ب  وتّوق���ع 
"اإلس���رائيلي" أن تبق���ى األوض���اع ف���ي 
القط���اع على م���ا هي علي���ه اآلن، دون أن 
ُيقدم االحتالل على تقديم التس���هيالت 
المطلوبة فلسطينًيا، مقابل تصاعد الحراك 
الشعبي السلمي  على طول الحدود.         

وأسفر إرهاب "إسرائيل" وقتلها المتعّمد 
لمتظاه���ري "الع���ودة" الس���لميين، منذ 
انطالق المسيرات يوم 30 مارس الماضي/ 
آذار الماضي إلى ارتقاء نحو 204 شهداء، 
بينهم أطفال ونس���اء وشيوخ، فضاًل عن 
إصابة نحو 22 ألًفا آخرين بجراح مختلفة، 
وف���ق إحصاءات رس���مية ل���وزارة الصحة 

الفلسطينية. 

أمام تصاعد مسيرات العودة

غــزة .. ريــاح »تهدئــة« أم شبــح حــرب؟
غزة/ قا�سم الأغا:

حالة من الرتقب ت�سود ال�سارع الفل�سطيني يف قطاع غزة؛ اإذ تتجه 
الأنظار نحو نهاية الأ�س��بوع اجلاري، حيث من املقرر اأن ي�سل وفد 
اأمني م�س��ري رفيع امل�س��توى اإىل القطاع، يف وقٍت ترتفع فيه نربة 
التهديد والوعيد على األ�س��نة قادة الحتالل ب�سّن عدوان جديد 

على غزة؛ بحجة توا�س��ل فعاليات م�سرية العودة وك�سر احل�سار، 
الت��ي تاأخذ منحًى ت�س��اعديًا من فعالي��ة لأخرى. وم��ن املقرر اأن 
ي�س��ل القطاع خالل �س��اعات وفد اأمني م�س��ري رفيع امل�س��توى، يف 
حماولة لإنقاذ ملفّي "التهدئة" و"امل�ساحلة"، والعمل ملنع انفجار 
��ا يف ظل العرو�ض اله�ّس��ة املقدّمة مقابل وقف  الأو�س��اع، خ�سو�سً

امل�سريات ال�سعبّية ال�سلمية. وقرر كابينت الحتالل، اأم�ض الأول، 
من��ح حركة "حما�ض" مهلة حتى نهاية الأ�س��بوع اجلاري للتهدئة 
اأو الت�سعيد الكبري"، فيما هدد رئي�ض حكومة الحتالل "بنيامني 
نتنياه��و" ووزي��ر حربه "اأفيغدور ليربمان" ب�س��ن ع��دوان جديد 

على غزة ما مل تتوقف م�سريات العودة. 

غزة/ االستقالل: 
القي���ادي ف���ي حرك���ة الجهاد  أك���د 
اإلس���المي الش���يخ خضر حبي���ب، أن 
الفلسطيني س���يبقى محافظًا  شعبنا 
على مس���يرات العودة وكسر الحصار 
حتى تحقيق األه���داف التي انطلقت 
من اجلها المس���يرة الس���لمية منذ 30 

آذار الماضي.
وأوضح القيادي حبيب في كلمة له أمام 
الجماهير المنتفضة شمال قطاع غزة، 
أن فصائل المقاومة ستبقى متمسكة 
بس���الحها ومقاومته���ا لالحتالل مهما 

بلغت الجراح ومهما وقعت التكاليف حتى تحقيق النصر 
باذا الله.

وق���ال: "إن المقاومة التي تمكنت من اإلفراج عن أكثر من 
1027 أس���يرًا وأس���يرة عام 2011 لهي ق���ادرة على إجبار 

باإلفراج  أنفه  رغم  إس���رائيل 
عن باقي االسرى من السجون 
اإلس���رائيلية"، مشيرًا إلى أن 
صفقة وف���اء األح���رار كانت 

صفقة تاريخية وعظيمة.
إل���ى أن اآلالف م���ن  ُيش���ار 
الفلس���طينية  الجماهي���ر 
شاركت مس���اء امس االثنين 
ف���ي مس���يرة دعم واس���ناد 
المس���ير البحري ف���ي مخيم 
هربيا القريب من موقع زيكيم 
العسكري ش���مال غرب قطاع 

غزة، ورفعوا االعالم الفلسطينية على السياج الزائل.
واستش���هد من انطالق مس���يرات العودة وكسر الحصار 
بتاري���خ 30 آذار الماضي نح���و 205 مواطنين وأصيب ما 

يقارب ال�22 ألف بجراح مختلفة.

غزة/ االستقالل: 
أكد األمي���ن الع���ام لحرك���ة الجه���اد 
اإلس���المي   زياد النخالة ان تهديدات 
العدو بشن عملية عسكرية ضد شعبنا 
في قطاع غزة تعكس النوايا العدوانية 
على  الحرب  اإلرهاب بمواصلة  لحكومة 

الشعب الفلسطيني.
وقال األمين العام ردًا على التهديدات 
»اإلس���رائيلية«: نحن نتعامل مع هذه 
الجد ولذلك  التهديدات على محم���ل 
ندع���و كل المقاتلين ب���أن يكونوا على 

جاهزي���ة تام���ة لمواجه���ة أي عدوان 
محتمل«.

وأوضح   النخالة ان الش���عب الفلس���طيني لن يرك���ع أمام هذه 
التهديدات ولن يتنازل ع���ن حقه في الحياة. ولن يكون بمقدور 
أحد أن يدفع الش���عب الفلس���طيني نحو التسليم بواقع الحصار 

والعدوان.
وش���دد األمين الع���ام ان التص���دي 
للعدوان سيبدأ من حيث انتهينا في 
معركة التصدي لعدوان 2014 ، مبينًا 
ان قتل المدنيين العزل في مسيرات 
العودة وعلى حواجز المس���توطنين 
وجنود االحتالل ف���ي الضفة، جرائم 
لن تغفرها المقاومة ولن تتخلى عن 
حق ش���عبنا في الرد، والرد على هذه 

الجرائم ال يزال مطروحًا على الطاولة.
تصريح���ات األمي���ن الع���ام لحركة 
الجهاد اإلس���المي ،  تأت���ي ردًا على 
تصريحات اطلقها أول أمس ، قادة االحتالل وعلى رأسهم رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الحرب ليبرمان بشأن 
توجيه ضربات مؤلمة للمقاومة في قطاع غزة ، في حال استمرت 

مسيرات العودة .

حبيب: ماضون في مسيرات العودة
 وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها

النخالة: نتعامل مع تهديدات االحتالل 
بجدية وسنبدأ من حيث انتهينا عام 2014
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دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية خانيون�س 
الموضوع / إخطار تنفيذ حكم في 

القضية التنفيذية 2018/4400
إلى المنفذ ضده / حسن وليد حسن الحالق 

خانيونس المعسكر , شارع المجادلة , مسافر خارج البالد .
أبلغ���ك انه طبقا لاللتزام المترتب عليك بموج���ب التعهد المحرر منك 
بتاري���خ 01/03/2018 وقيمته أربعون أل���ف دوالر أمريكي لصالح / زياد 
حس���ن نمر مدوخ والمقام بموجب���ه القضية التنفيذي���ة 2018/4400 

المتكونة بين طالب التنفيذ / والمنفذ ضده المذكور أعاله 
لذا نكلفك بالوفاء بالتزامك وذلك بحضورك إلى دائرة التنفيذ بمحكمة 
بداي���ة خانيونس في غصون أس���بوعين من تاريخ ه���ذا االعالن وإذا لم 
تحضر ف���إن دائرة التنفيذ ستباش���ر إجراءات التنفيذ بحقك حس���ب 

األصول .

 ماأمور تنفيذ حمكمة بداية خانيون�س 
يا�سر بربخ

دولة فل�سطني
 �سلطة الرا�سي

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

 لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
 ليكن معلوما للجميع بان الس���يدة / صبحية خليل احمد العويطي من 

سكان خانيونس هوية رقم / 952246270
تقدمت بطلب لتصحيح اسم والدها ///

والمسجل خطا في سجالت الطابو بغزة باسم // خليل احمد عطيه
القطعة 53 القسيمة 113 اراضي خانيونس 

إلى االسم الصحيح له // خليل احمد عطية العويطى
لذلك فان اللجن���ة المختصة تحيط الجميع علما به���ذا الطلب فمن له 
اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى االدارة العامة لتسجيل 
االراضي والعقارات خالل مدة اقصاها ثالثون يوما من تاريخ اإلعالن وإال 

فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار في هذه اإلعالن 

 م�سجل ارا�سي غزة
 عبد الفتاح احلمارنة

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )866 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: عبد 
الرحمن يحيى يوسف العرمي من سكان دير البلح هوية رقم 401226543 

بصفته وكيال عن: صالح وصالح أبناء سليمان سلمان أبو خالد
بموجب وكالة رقم: 3724 / 2018 الصادرة عن دير البلح

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 2339 قسيمة 27 المدينة النصيرات

 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:  10/ 10 / 2018م

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

كما  طالب المتظاه����رون برحيل وزير العمل 
و رئي����س مؤسس����ة الضم����ان االجتماع����ي 

الفلسطينية مأمون أبو شهال. 
أبو ش����هال ال����ذي أعلن خ����الل مؤتمر صحفي 
عقده يوم الخميس الماضي  في مقر مؤسسة 
الضمان بالبيرة  ، عن تطبق القانون اعتبارا من 
رواتب شهر تشرين الثاني ، أي بعد ما يقارب 

أسبوعين. 
وقال أبو ش����هال، إن: "تطبي����ق قانون الضمان 
يأتي انطالًق����ا من أهمية تمكي����ن المواطن، 
السياس����ية واالقتصادية  الظروف  وفي ظل 
أبناء  التي يعيش����ها  والمعيش����ية الصعبة 
ش����عبنا، وانس����جامًا م����ع المعايي����ر الدولية 
والعربي����ة، واعتبار الضمان حقًا أساس����ًيا من 

حقوق المواطن".
وأضاف أبو شهال أن التطبيق الفعلي للقانون 
"جاء بعد اس����تكمال جاهزية المؤسس����ة من 
حيث المق����ر والموظف����ون واألنظمة، لغايات 
توريد االش����تراكات عن العاملين المسجلين 
اعتباًرا من رواتب شهر تشرين ثاني المقبل" 
موضحا أن التطبيق الفعلي اإللزامي للقانون ال 
يعني أنه ليس قابال للتعديل، وإنما سيخضع 

للتقييم والتحسين والتطوير.
والقانون الحالي، هو نسخة معّدلة عن مشروع 
قانون تعرض الحتجاجات كبيرة قبل سنتين، 
وُأدخلت عليه تعديالت شملت 11 بنًدا تقريًبا، 

فيما بقيت 7 بنود أساس����ية تج����د احتجاًجا 
كبيًرا من صحافيين ونش����طاء وموظفين في 

القطاع الخاص.
ووصف كثي����ر من المتابعي����ن والمختصين 
القان����ون بالكارثي عن����د النظر إل����ى معامل 
احتساب الراتب التقاعدي وهو 2%، وكذلك 
عند النظر إلى بند حرمان النس����اء من الراتب 
التقاع����دي ألزواجهن بع����د وفاتهم في حال 
كانت النساء يعملن، هذا إضافة لبنود ُأخرى 
تتعلق بالتعطل عن العم����ل، وإجازة األمومة، 
واحتس����اب الرات����ب التقاعدي على أس����اس 
الروات����ب المدفوعة ف����ي الس����نوات الثالث 

األخيرة.
واعل����ن اتحاد نقابات عمال فلس����طين دعمة 
العم����ل بقانون الضمان االجتماعي، مؤكدًا ان 
وقف العم����ل بالقانون س����يعود بكارثة على 

الطبقة العاملة في فلسطين.

خطوات ت�سعيدية
محم����ود الدبابس����ة عضو في لجن����ة الحراك 
الفلس����طيني لقانون "ضمان اجتماعي عادل"  
، اعتب����ر أن بنود قانون الضم����ان االجتماعي 
جائرة و مجحفة بحق العاملين ، مطالبا بإيقاف 
القانون لحين تعديل����ه ، وكذلك تعديله ثم 
تطبيقه بش����كل اختياري و لفت����رة محدودة ، 

يخضع خاللها للتجربة والتقييم . 

 وشدد الدبابسة ل�"االستقالل "على أن العديد 
من البنود في القان����ون غير واضحة ، وكذلك 
اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة 
، كما أنه لم يش����كل إل����ى اآلن محكمة  ؛ للبت 

بقضايا الضمان االجتماعي .
ولفت إلى أن أبرز البنود الخالفية والتي بحاجة 
لتعديل ، تتمثل في حرمان الزوجة من راتب 
زوجها التقاعدي بعد وفاته وفي حال حصلت 
على وظيف����ة ، على خالف الرج����ل الذي يرث 
رات����ب زوجته ، وأيضا آلية احتس����اب الراتب 
التقاعدي ، بحيث يس����مح للعامل االستفادة 
منه بعد بلوغه سن الستين ، ويحرم من سحبه 

واستثماره قبل ذلك ، وغيرها من البنود .  
وأشار إلى أن العاملين والقائمين على الحراك 
، س����يصعدون من خطواته����م االحتجاجية 
في حال ل����م يتم تعديل بعض بنود القانون 
الجائ����رة ، بما ال يمس بحقوقهم ويعمل على 
ضمانه����ا ، متمنيا ع����دم لجوئهم الى المزيد 
من الخطوات التصعيدية ، وأن يعمل الوزير 
والمس����ئولون على حل النق����اط والبنود غير 

المتفق عليها .  

غياب الأمان والثقة
األمين العام لالتحاد العام للنقابات العمالية 
المستقلة في فلس����طين محمود زيادة ، أكد 
على دع����م وإس����ناد الخط����وات االحتجاجية 

والحراك القائم ضد قانون الضمان االجتماعي 
و القائمين عليه ، في حال تم تطبيق القانون 

دون  تعديل بعض بنوده . 
وأوضح زيادة ل�"االس����تقالل" أن العاملين في 
القطاع الخاص واألهلي حس����ب القانون يتم 
اقتطاع ما نس����بته 8.3% م����ن قيمة راتبهم 
بش����كل ش����هري والتي تعتبر مكافأة نهاية 
الخدمة، باإلضافة إل����ى خصم 7.2% ليصبح 
الموظ����ف فاق����دًا 15.5% من راتب����ه وحقه 

الشهري ألجل مؤسسة الضمان  .  
وأشار إلى أن قانون الضمان االجتماعي مكمل 
لقانون العمل األساسي الذي أقر قبل نحو 16 
عاما ولم يطبق إل����ى اآلن ، الفتا إلى أن قانون 
الضمان يس����تهدف العاملين بأجر بالقطاع 
الخاص واألهلي ،  والذين يمثل ما نسبته  80 
%  منهم قرابة 400 ألف عامل وعاملة ، حيث 
لن يطب����ق بحقهم قانون الضم����ان ، نتيجة 
حرمانهم من حقوقهم األساس����ية المترتبة 
لهم بموجب قان����ون العمل ، كمكافأة نهاية 
الخدمة وأيضا احتس����اب االجازات و س����اعات 

العمل وغيرها. 
ولفت إلى أن نح����و 130 ألف عامل بالقطاعي 
الخاص واألهلي ، غير مطبق عليهم بند الحد 
من األجور المعمول به بقانون العمل ، نتيجة 
غياب محاكم عمل متخصصة وعدم انش����اء 
محكم����ة ضمان مرافق����ة للقان����ون ، وفقدان 

اإلرادة السياس����ية عن����د الحكومة ، مش����ددا 
على أن العاملين يخسرون حوالي مليار دوالر 

سنويا ، لعدم تفعيل القانون . 
وتابع زيادة: "قانون الضمان االجتماعي يحتاج 
الى ش����رطين أساس����يين لتطبيه وهما: الحد 
األدنى لألجور ومكافأة نهاية الخدمة" معتبرا 
أنه عبارة عن "حرمان المحرومين ومعاقبتهم 

ألنهم كانوا محرومين".
وبين أن مكافأة نهاية الخدمة و إجازة االمومة 
وإصابة العمل س����تتحول جميعها من قانون 
العم����ل لقان����ون الضمان االجتماع����ي ، ومن 
ل����م يطبق عليه����م قانون العم����ل لن يطبق 
عليهم قانون الضمان االجتماعي الرتباطهما 

ببعضهما البعض . 
ورأى أن قان����ون الضمان االجتماعي الذي يعد 
مكم����ال لقانون العم����ل، يحتاج إل����ى محاكم 
متخصصة تراقب تنفيذ بن����وده بحذافيرها 
، وكذل����ك يحتاج إلى جه����ات تضمن حريات 
وحق����وق العاملي����ن والحري����ات النقابية، في 
االعتراض على أي انتهاك يمس حقوقهم  . 
وأث����ار قان����ون الضم����ان االجتماع����ي موجة 
احتجاج����ات ش����عبية ف����ور إص����داره العام 
الماض����ي، ما دفع الحكوم����ة للتراجع عن بنود 
في����ه وتعديلها وفق مطال����ب ممثلي العمال 
والنقابات المختلفة في الضفة، لكن ذلك لم 

ُيبدد المخاوف.

بنود كارثية ومجحفة 

الضمان االجتماعي.. سيف مسلط على رقاب العاملين!
غزة / �سماح املبحوح:

�سيطرت حالة من الغ�سب و ال�ستياء 
ال�سديدين بني اآلف العاملني بالقطاع 

اخلا�س والأهلي بال�سفة الغربية املحتلة 
، �سد تطبيق العمل بقانون ال�سمان 

الجتماعي احلكومي اجلديد من بداية 
ال�سهر القادم ، مطالبني بتعديله ، ملا ميثله 

من اإجحاف لهم ومي�س بحقوقهم واأو�ساعهم 
الإن�سانية . اأعلنت العديد من نقابات العمال 

يف كربى ال�سركات وامل�سانع الفل�سطينية 
ان�سمامها للحتجاجات �سد القانون  . 

وتظاهر اآلف العاملني الفل�سطينيني اأم�س 
على دوار املنارة الرئي�سي و�سط مدينة رام 
اهلل بال�سفة الغربية ، �سد قانون ال�سمان 

الجتماعي احلكومي ، وهم يرفعون الأعلم 
الفل�سطينية ولفتات مكتوبة ، ترف�س 

ال�سيغة احلالية لقانون ال�سمان الجتماعي 
وتطالب بتعديله.
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دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة 
تبليغ مذكرة حضور بالنشر المستبدل  

في الطلب رقم 2018/1817 في القضية 2018/737 بداية غزة 
المس���تدعون / حاتم وعد ونائل كمال س���معان فرح غزة الرمال ش���ارع  
الشهداء 2010/76 ومقيمين خارج فلسطين وكيلهم المحامي / نجيب 

سكيك 
المس���تدعى ضدها: ش���ادية كمال س���معان فرح – غزة الرمال – ش���ارع 

الشهداء 2010/76 ومقيمة خارج فلسطين.
موضوع الطلب / تبليغ المستدعى ضدها بالنشر المستبدل في القضية 

رقم 737 / 2018 بداية غزة
إلى المس���تدعى ضدها بما ان المس���تدعين اقاموا ضدك وآخر الدعوى 
المرقوم���ة اعاله واس���تصدروا قررا في الطلب رق���م 2018/1817 يقضي 
بتبليغك بطريق النشر المس���تبدل في هذه الدعوى وقد تعين لنظرها 
جلس���ة 18/11/2018 الساعة 9 صباحا لذلك يقتضى عليك الحضور الى 
هذه المحكمة والرد عليها بالئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ تبلغك ه���ذه المذكرة وليكن معلوما لدي���ك انه حال تخلفك عن 

الحضور يجوز السير بالدعوى حال غيابك حسب األصول .

 رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
اأ.حممد مطر

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي 

بلدية بيت لهيا

إعالن إلى سكان منطقة الجواني
حيث أن البلدية بصدد عمل مخطط  تفصيلي بمنطقة الجواني 
والواقع في القطعة  رقم 1757 في القس���ائم من ) 1حتى 42( 

والقطعة 1756 في القسائم من )1 حتى 54( ومسطح البلد . 
عليه تهيب البلدية بالمواطنين المعنين والتي تقع قس���ائمهم ضمن 
المذكورة أعاله إحضار صورة عن القسمة الرضائية لكي يتم أخدها بعين 
االعتبار في تخطيط المنطقة وتسليمها إلى قلم الجمهور بالبلدية وذلك 

خالل مدة اقصاها أسبوع من تاريخ اإلعالن .
 ولكم جزيل الشكر 

 اأ.عز الدين الدحنون 
رئي�س بلدية بيت لهيا 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
إعالن بيع بالمزاد العلني قي 

القضية رقم 11445 / 2017
ُنعلن للعم���وم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة البضاعة 
الموجودة في المحل المملوك للمنفذ ضده والواقع – غزة شارع عمر المختار بالقرب 

من سوق العملة المسماة )معرض العشي اخوان للمالبس النسائية(.
فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين 
بواقع 10% من قيمة التخمين، وأن الرسوم والداللة واالنتقال على نفقة 
المشتري، علمًا بأن المزاد سينعقد الساعة الثانية عشرة من يوم الثالثاء 

بتاريخ 2018/10/30م. حرر في 2018/10/11م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.وائل نبهان

رام الله/االستقالل:
وثقت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين ش���هادات 
خمسة أسرى يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 
ويعانون أوضاعًا صحية س���يئة للغاية، جراء استمرار 

سياسة االهمال الطبي المتعمد بحقهم.
وقالت الهيئة إن األس���ير معتصم رداد )36 عامًا( من 
بل���دة صيدا في طولكرم والقابع في ما يس���مى عيادة 
معتقل "الرملة"، يشتكي من  نزيف حاد ومستمر في 
األمعاء، األمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة الدم لديه، 
ويظهر في جس���مه طفح جلدي بشكل دائم، كما أنه 
يعان���ي من عدم انتظام نبض���ات القلب، وضعف في 
النظر وربو مزمن، وألم في الكتف األيسر، وآالم شديدة 

في العظام والتهابات في المفاصل.
وأش���ارت إلى أن األس���ير ابراهيم القواسمة )26 عامًا( 
من بلدة بيت فجار في بيت لحم، يعاني من مش���اكل 
في ش���بكية العين اليس���رى، وتفاقم وضعه الصحي 
بع���د خوضه االضراب المفتوح ع���ن الطعام لمدة )41 
يوم���ًا( على التوالي العام الماض���ي، ما أدى إلى فقدان 
نظره بشكل شبه كامل، وما زالت إدارة معتقل "النقب 
" تماط���ل في تقديم العالج ل���ه وترفض إجراء عملية 

جراحية الزمة له.
وأوضح���ت أن إدارة معتقل "الجلب���وع" تتعمد اهمال 

الوضع الصحي لألس���ير س���امي عوفي م���ن محافظة 
طولكرم، الذي يعاني منذ ثالث س���نوات من انقباض 
في عضالت القلب، وهو بحاجة إلدخال طبيب مختص 
لالطالع على وضع���ه الصحي، ويعاني أيضًا من أوجاع 
في رجله اليسرى وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية 

لها بأسرع وقت ممكن.
ويواجه األس���ير موس���ى خولي )34 عام���ًا( من مخيم 
طولكرم، ظروفًا صحية صعبة، ويعاني من ديسك في 
الفقرة الثالثة والرابعة، وتدهورت حالته بعد االعتداء 
علي���ه وعلى عدد من أس���رى معتق���ل "الجلبوع" عقب 
اقتحام قوات "المتسادا" لقسمه، ما أفقده القدرة على 

المشي والوقوف.
وحسب الهيئة، فإن خولي بحاجة ماسة إلجراء جلسات 
ع���الج طبيعي، وإلى عصي لمس���اعدته على المش���ي 
وقضاء حاجاته اليومية، علًما أن األسير ُيعطى منذ عام 
2012 إبرة مسكنة لآلالم تدعى "فلترين"، دون تقديم 

عالج حقيقي لحالته الصحية.
أما الفتى أنس حمارش���ة )18 عامًا( من بلدة يعبد في 
جنين، فيش���تكي من مرض ُيدعى )بيرفيس( ُيصيب 
العظام وهو يعاني منه قبل اعتقاله، لكن إدارة معتقل 
"مجدو" ال ُتقدم ل���ه أي عالج لحالته وتكتفي بإعطائه 

مسكنات فقط.

غزة/ االستقالل:
سمحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس االثنين لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم 

في سجن "نفحة" اإلسرائيلي؛ عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.
وأفادت المتحدثة باس���م اللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة س���هير زقوت بتوجه 37 من أهالي أسرى 
القطاع فجر يوم أمس، بينهم ثمانية أطفال دون س���ن ال� 16 عاًما، لزيارة 20 أسيًرا بسجن نفحة، بتنسيق 
من اللجنة الدولية. ويقع سجن نفحة في صحراء النقب جنوبي فلسطين المحتلة )جنوبي بئر السبع ب�100 
كلم(، ويعد من أش���د السجون اإلسرائيلية قس���وة، وهو معزول عن بقية السجون األخرى، ويضم نحو 800 
أسير فلسطيني. وتواصل سلطات االحتالل منذ 3 يوليو 2017 منع أهالي أسرى حركة حماس بغزة من زيارة 

أبنائهم للضغط على الحركة في ملف الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى كتائب القسام.

غزة/ االستقالل:
أف���ادت مؤسس���ة مهج���ة الق���دس 
للش���هداء واألس���رى يوم أم���س، أن 
إدارة س���جن الش���ارون صع���دت من 
إجراءاتها التعس���فية بحق األسيرات 
الفلسطينيات في الوقت الذي يرفضن 
فيه الخروج إلى الفورة "ساحة السجن" 
منذ تاريخ 2018/09/05م إلعادة اإلدارة 
تش���غيل كاميرات المراقبة في ساحة 

السجن.
وأوضحت األسيرات في رسالة وصلت 
مهجة القدس نسخًة عنها، أن تعامل 
إدارة الس���جن معهن أصبحت سيئة 
وتعس���فية، حيث قامت اإلدارة بعدة 
إجراءات هدفها التضييق على ظروف 
حيث  بصحتهن،  واإلض���رار  حياتهن 
يشتكين من عدم وجود مياه ساخنة، 

فقط مياه فات���رة وبأوقات محددة، في 
الوقت الذي أصبحت فيه األجواء باردة 

وهن مقبالت على فصل الشتاء.
وأضافت األس���يرات في رسالتهن أن 
هناك تقليصًا كبيرًا في كمية الطعام 
والخضار، فق���ط تقوم إدارة الس���جن 
بإرسال لعدد 34 أسيرة 7 حبات بندورة 
و10 خي���ارات ثالث���ة أيام باألس���بوع، 
وأشرن إلى أنه يكون هناك تغيير في 

األنواع ولكن الكمية هي نفسها.
كما قام���ت اإلدارة بتقليل كمية الخبز 
حيث ك���ن يأخذن 25 ربطة واآلن فقط 
20 ربط���ة، وبخصوص طلب���ات الزيارة 
لبعض األسيرات لألس���رى السابقين 
الذين يج���ب الحصول عل���ى موافقة 
الس���جن من أج���ل دخوله���م للزيارة، 
سابقًا كانوا يتجاوبون مع هذه الطلبات 

وحاليًا يرفضون، ه���ذا إضافًة إلى أنه 
اإلدارة ترفض اس���تقبال أي  أصبحت 
طلب أو رسالة باللغة العربية بطلباتهن 

المرسلة إلى مصلحة السجون.
وأش���ارت األس���يرات في رس���التهن 
إلى أن إدارة س���جن الشارون ومصلحة 
الس���جون مازالت ترفض االس���تجابة 
لطلبه���ن بإزالة الكاميرات من س���احة 
الس���جن، وهن ما زلن يرفضن الخروج 
للفورة "ساحة السجن حتى االستجابة 

لطلبهن المشروع.
م���ن جهتها طالبت مؤسس���ة مهجة 
الحقوقي���ة  المؤسس���ات  الق���دس 
واإلنس���انية، وخاصة اللجن���ة الدولية 
للصليب األحمر، بالتدخل لدى سلطات 
االحتالل الصهيوني لوضع حد لمعاناة 
وظروفهن  الفلس���طينيات  األسيرات 
غير اإلنسانية، ومراعاة خصوصياتهن 
ف���ي س���جون االحت���الل الصهيوني، 
س���جون  انته���اكات مصلحة  وفضح 

االحتالل بحقهن.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
ش���ّنت قوات االحتالل أم���س االثنين، حملة 
اقتحامات واسعة ألنحاء مختلفة في الضفة 
الغربي���ة والقدس المحتلتْين، أس���فرت عن 

ا. اعتقال 27 فلسطينًيّ
وأف���اد جيش االحتالل في بيان له، بأن قواته 
ا "مطلوًب���ا"، بدعوى  اعتقل���ت 22 فلس���طينًيّ
مشاركتهم في أعمال مقاومة شعبية وأعمال 
"عنف" ضد أهداف "إس���رائيلية"، منبًها إلى 
أنه تم نق���ل المعتقلين للتحقيق، في حين 

أفاد بيان لنادي األسير باعتقال 27 مواطنًا.
وقال نادي األسير في بيان إنه "رافق عمليات 
االعتق���ال تحقيق���ات ميداني���ة، وتخري���ب 
لمقتنيات المنازل، واعتداءات على المواطنين، 

وتسليم بالغات لمقابلة مخابرات االحتالل".
وبين نادي األسير الفلسطيني في بيان له أن 
خمس���ة مواطنين على األقل جرى اعتقالهم 
من ع���دة بلدات في محافظ���ة طولكرم ُعرف 
منهم: أحمد محمد عمران )27 عامًا( من بلدة 
الجاروشية، ومحمد عدنان طبال من بلدة دير 
الغصون )34 عامًا(، وناصر محمود شحرور من 
بلدة بلعا، وأحمد محمود حشمة )17 عامًا( من 
بلدة شويكة، عالوة على حكم محمد عمير )57 
عام���ًا( من بلدة بلعا حيث ج���رى اعتقاله بعد 

استدعائه لمقابلة مخابرات االحتالل.
كما نفذت قوات االحتالل حملة اعتقاالت في 
محافظة رام الله والبيرة طالت ستة مواطنين 
من عدة بلدات وهم: حسن محمد عصفور من 
بلدة سنجل، وعبيدة جالل نعسان )19 عامًا(، 

وإبراهيم رمضان النعسان )18 عامًا(، وعرفات 
عب���د الحفيظ أبو عليا وهم م���ن بلدة المغير، 
إضافة إلى أحمد محم���ود غنيمات )20 عامًا( 
من بل���دة كفر مالك، وضي���اء وليد حامد )27 

عامًا( من بلدة سلواد.
ومن محافظة الخلي���ل اعتقل االحتالل أربعة 
مواطنين وه���م: محمد فؤاد غنيمات، ومروان 
أبو فارة وكالهما من بلدة صوريف، إضافة إلى 
المواطن راغب يوسف مسودة، ومحمد أحمد 

العالمة.
ُيضاف إلى المعتقلي���ن أربعة مواطنين من 
محافظة بيت لحم وهم���ا: زيد محمد العمور 
)15 عامًا(، وأحمد سليمان أبو مفرح )15 عامًا( 
وحمزة محمد صالح )20 عامًا(، وإبراهيم محمد 

عساكرة )20 عامًا(.
وذك���ر ن���ادي األس���ير أن مواطني���ن ج���رى 
اعتقالهم���ا من بلدة أبو ديس وهما: قس���ام 
حلبي���ة )19 عامًا(، وش���قيقه الت���وأم جهاد، 
فيم���ا ُاعتق���ل مواطن آخر م���ن القدس وهو 
تامر الغاوي، ومواطن من بلدة كفر قدوم في 
محافظة قلقيلية وهو ساري سمير برهم )21 

عامًا(.
وفي س���ياق متصل اعتقلت قوات االحتالل 
صباح امس 4 متضامنين ومواطنًا على األقل 
من تجم���ع الخان األحم���ر، وأصابت عددًا آخر 
برضوض جراء الضرب والدفع باأليدي، خالل 
اقتحامها قرية الخان األحمر ش���رق القدس 

المحتلة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصل األسير في سجون االحتالل خضر عدنان إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم ال�45 حيث دخل شهره الثاني 
دون توقف منذ اعتقاله األخير، وما عاد يقدر على الحركة إال بكرسي متحرك كما قال في رسالة من داخل عزله في 

سجن الجلمة. وقالت زوجة عدنان انها باتت تخشى على صحة زوجها في ظل اإلهمال الطبي وعزله.
وقالت مؤسس���ة "مهجة القدس للشهداء واألسرى" إن األس���ير خضر عدنان ما زال يخوض إضرابا مفتوحا 
عن الطعام لليوم 45 على التوالي رفضا العتقاله التعسفي وسط منعه من زيارة محاميه أو عائلته حيث ال 
تعرف ظروفه الصحية المتردية جراء اإلضراب واإلهمال الطبي. وطالبت "مهجة القدس" مؤسسات حقوق 
اإلنسان كافة، والجمعيات التي تعنى بش���ؤون األسرى واللجنة الدولية للصليب األحمر ب�"التدخل الفوري 
للضغط على االحتالل لوقف سياس���اته التعسفية للنيل من أسرانا وانتهاك حقوقهم التي كفلتها كل 

المواثيق واالتفاقيات الدولية، وحقهم في االلتقاء بالمحامين أثناء عزلهم وإضرابهم".

مهجة القدس: إدارة سجن الشارون تصعد 
إجراءاتها التعسفية بحق األسيرات

توثيق شهادات 5 أسرى
 يعانون أوضاعًا صحية صعبة

األسير خضر عدنان يواصل 
إضرابه لليوم 45 على التوالي

37 من أهالي أسرى غزة 
يزورون 20 أسيرًا بـ »نفحة«

حملة اعتقاالت واسعة بالضفة تطال 27 فلسطينيًا
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دولة فل�سطني
 املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة 
تبليغ مذكرة حضور بالنشر المستبدل  

في الطلب رقم 2018/1817 في القضية 2018/737 بداية غزة 
المس���تدعون / حاتم وعد ونائل كمال س���معان فرح غزة الرمال ش���ارع  
الشهداء 2010/76 ومقيمين خارج فلسطين وكيلهم المحامي / نجيب 

سكيك 
المس���تدعى ضدها: ش���ادية كمال س���معان فرح – غزة الرمال – ش���ارع 

الشهداء 2010/76 ومقيمة خارج فلسطين.
موضوع الطلب / تبليغ المستدعى ضدها بالنشر المستبدل في القضية 

رقم 737 / 2018 بداية غزة
إلى المس���تدعى ضدها بما ان المس���تدعين اقاموا ضدك وآخر الدعوى 
المرقوم���ة اعاله واس���تصدروا قررا في الطلب رق���م 2018/1817 يقضي 
بتبليغك بطريق النشر المس���تبدل في هذه الدعوى وقد تعين لنظرها 
جلس���ة 18/11/2018 الساعة 9 صباحا لذلك يقتضى عليك الحضور الى 
هذه المحكمة والرد عليها بالئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من 
تاريخ تبلغك ه���ذه المذكرة وليكن معلوما لدي���ك انه حال تخلفك عن 

الحضور يجوز السير بالدعوى حال غيابك حسب األصول .

 رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
اأ.حممد مطر

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي 

بلدية بيت لهيا

إعالن إلى سكان منطقة الجواني
حيث أن البلدية بصدد عمل مخطط  تفصيلي بمنطقة الجواني 
والواقع في القطعة  رقم 1757 في القس���ائم من ) 1حتى 42( 

والقطعة 1756 في القسائم من )1 حتى 54( ومسطح البلد . 
عليه تهيب البلدية بالمواطنين المعنين والتي تقع قس���ائمهم ضمن 
المذكورة أعاله إحضار صورة عن القسمة الرضائية لكي يتم أخدها بعين 
االعتبار في تخطيط المنطقة وتسليمها إلى قلم الجمهور بالبلدية وذلك 

خالل مدة اقصاها أسبوع من تاريخ اإلعالن .
 ولكم جزيل الشكر 

 اأ.عز الدين الدحنون 
رئي�س بلدية بيت لهيا 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
إعالن بيع بالمزاد العلني قي 

القضية رقم 11445 / 2017
ُنعلن للعم���وم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة البضاعة 
الموجودة في المحل المملوك للمنفذ ضده والواقع – غزة شارع عمر المختار بالقرب 

من سوق العملة المسماة )معرض العشي اخوان للمالبس النسائية(.
فعلى من يرغب بالدخول بالمزاد الحضور إلى دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في أوقات الدوام الرس���مي لتس���جيل اسمه بعد دفع قيمة التأمين 
بواقع 10% من قيمة التخمين، وأن الرسوم والداللة واالنتقال على نفقة 
المشتري، علمًا بأن المزاد سينعقد الساعة الثانية عشرة من يوم الثالثاء 

بتاريخ 2018/10/30م. حرر في 2018/10/11م

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.وائل نبهان

رام الله/االستقالل:
وثقت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين ش���هادات 
خمسة أسرى يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 
ويعانون أوضاعًا صحية س���يئة للغاية، جراء استمرار 

سياسة االهمال الطبي المتعمد بحقهم.
وقالت الهيئة إن األس���ير معتصم رداد )36 عامًا( من 
بل���دة صيدا في طولكرم والقابع في ما يس���مى عيادة 
معتقل "الرملة"، يشتكي من  نزيف حاد ومستمر في 
األمعاء، األمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة الدم لديه، 
ويظهر في جس���مه طفح جلدي بشكل دائم، كما أنه 
يعان���ي من عدم انتظام نبض���ات القلب، وضعف في 
النظر وربو مزمن، وألم في الكتف األيسر، وآالم شديدة 

في العظام والتهابات في المفاصل.
وأش���ارت إلى أن األس���ير ابراهيم القواسمة )26 عامًا( 
من بلدة بيت فجار في بيت لحم، يعاني من مش���اكل 
في ش���بكية العين اليس���رى، وتفاقم وضعه الصحي 
بع���د خوضه االضراب المفتوح ع���ن الطعام لمدة )41 
يوم���ًا( على التوالي العام الماض���ي، ما أدى إلى فقدان 
نظره بشكل شبه كامل، وما زالت إدارة معتقل "النقب 
" تماط���ل في تقديم العالج ل���ه وترفض إجراء عملية 

جراحية الزمة له.
وأوضح���ت أن إدارة معتقل "الجلب���وع" تتعمد اهمال 

الوضع الصحي لألس���ير س���امي عوفي م���ن محافظة 
طولكرم، الذي يعاني منذ ثالث س���نوات من انقباض 
في عضالت القلب، وهو بحاجة إلدخال طبيب مختص 
لالطالع على وضع���ه الصحي، ويعاني أيضًا من أوجاع 
في رجله اليسرى وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية 

لها بأسرع وقت ممكن.
ويواجه األس���ير موس���ى خولي )34 عام���ًا( من مخيم 
طولكرم، ظروفًا صحية صعبة، ويعاني من ديسك في 
الفقرة الثالثة والرابعة، وتدهورت حالته بعد االعتداء 
علي���ه وعلى عدد من أس���رى معتق���ل "الجلبوع" عقب 
اقتحام قوات "المتسادا" لقسمه، ما أفقده القدرة على 

المشي والوقوف.
وحسب الهيئة، فإن خولي بحاجة ماسة إلجراء جلسات 
ع���الج طبيعي، وإلى عصي لمس���اعدته على المش���ي 
وقضاء حاجاته اليومية، علًما أن األسير ُيعطى منذ عام 
2012 إبرة مسكنة لآلالم تدعى "فلترين"، دون تقديم 

عالج حقيقي لحالته الصحية.
أما الفتى أنس حمارش���ة )18 عامًا( من بلدة يعبد في 
جنين، فيش���تكي من مرض ُيدعى )بيرفيس( ُيصيب 
العظام وهو يعاني منه قبل اعتقاله، لكن إدارة معتقل 
"مجدو" ال ُتقدم ل���ه أي عالج لحالته وتكتفي بإعطائه 

مسكنات فقط.

غزة/ االستقالل:
سمحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس االثنين لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم 

في سجن "نفحة" اإلسرائيلي؛ عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.
وأفادت المتحدثة باس���م اللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة س���هير زقوت بتوجه 37 من أهالي أسرى 
القطاع فجر يوم أمس، بينهم ثمانية أطفال دون س���ن ال� 16 عاًما، لزيارة 20 أسيًرا بسجن نفحة، بتنسيق 
من اللجنة الدولية. ويقع سجن نفحة في صحراء النقب جنوبي فلسطين المحتلة )جنوبي بئر السبع ب�100 
كلم(، ويعد من أش���د السجون اإلسرائيلية قس���وة، وهو معزول عن بقية السجون األخرى، ويضم نحو 800 
أسير فلسطيني. وتواصل سلطات االحتالل منذ 3 يوليو 2017 منع أهالي أسرى حركة حماس بغزة من زيارة 

أبنائهم للضغط على الحركة في ملف الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى كتائب القسام.

غزة/ االستقالل:
أف���ادت مؤسس���ة مهج���ة الق���دس 
للش���هداء واألس���رى يوم أم���س، أن 
إدارة س���جن الش���ارون صع���دت من 
إجراءاتها التعس���فية بحق األسيرات 
الفلسطينيات في الوقت الذي يرفضن 
فيه الخروج إلى الفورة "ساحة السجن" 
منذ تاريخ 2018/09/05م إلعادة اإلدارة 
تش���غيل كاميرات المراقبة في ساحة 

السجن.
وأوضحت األسيرات في رسالة وصلت 
مهجة القدس نسخًة عنها، أن تعامل 
إدارة الس���جن معهن أصبحت سيئة 
وتعس���فية، حيث قامت اإلدارة بعدة 
إجراءات هدفها التضييق على ظروف 
حيث  بصحتهن،  واإلض���رار  حياتهن 
يشتكين من عدم وجود مياه ساخنة، 

فقط مياه فات���رة وبأوقات محددة، في 
الوقت الذي أصبحت فيه األجواء باردة 

وهن مقبالت على فصل الشتاء.
وأضافت األس���يرات في رسالتهن أن 
هناك تقليصًا كبيرًا في كمية الطعام 
والخضار، فق���ط تقوم إدارة الس���جن 
بإرسال لعدد 34 أسيرة 7 حبات بندورة 
و10 خي���ارات ثالث���ة أيام باألس���بوع، 
وأشرن إلى أنه يكون هناك تغيير في 

األنواع ولكن الكمية هي نفسها.
كما قام���ت اإلدارة بتقليل كمية الخبز 
حيث ك���ن يأخذن 25 ربطة واآلن فقط 
20 ربط���ة، وبخصوص طلب���ات الزيارة 
لبعض األسيرات لألس���رى السابقين 
الذين يج���ب الحصول عل���ى موافقة 
الس���جن من أج���ل دخوله���م للزيارة، 
سابقًا كانوا يتجاوبون مع هذه الطلبات 

وحاليًا يرفضون، ه���ذا إضافًة إلى أنه 
اإلدارة ترفض اس���تقبال أي  أصبحت 
طلب أو رسالة باللغة العربية بطلباتهن 

المرسلة إلى مصلحة السجون.
وأش���ارت األس���يرات في رس���التهن 
إلى أن إدارة س���جن الشارون ومصلحة 
الس���جون مازالت ترفض االس���تجابة 
لطلبه���ن بإزالة الكاميرات من س���احة 
الس���جن، وهن ما زلن يرفضن الخروج 
للفورة "ساحة السجن حتى االستجابة 

لطلبهن المشروع.
م���ن جهتها طالبت مؤسس���ة مهجة 
الحقوقي���ة  المؤسس���ات  الق���دس 
واإلنس���انية، وخاصة اللجن���ة الدولية 
للصليب األحمر، بالتدخل لدى سلطات 
االحتالل الصهيوني لوضع حد لمعاناة 
وظروفهن  الفلس���طينيات  األسيرات 
غير اإلنسانية، ومراعاة خصوصياتهن 
ف���ي س���جون االحت���الل الصهيوني، 
س���جون  انته���اكات مصلحة  وفضح 

االحتالل بحقهن.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
ش���ّنت قوات االحتالل أم���س االثنين، حملة 
اقتحامات واسعة ألنحاء مختلفة في الضفة 
الغربي���ة والقدس المحتلتْين، أس���فرت عن 

ا. اعتقال 27 فلسطينًيّ
وأف���اد جيش االحتالل في بيان له، بأن قواته 
ا "مطلوًب���ا"، بدعوى  اعتقل���ت 22 فلس���طينًيّ
مشاركتهم في أعمال مقاومة شعبية وأعمال 
"عنف" ضد أهداف "إس���رائيلية"، منبًها إلى 
أنه تم نق���ل المعتقلين للتحقيق، في حين 

أفاد بيان لنادي األسير باعتقال 27 مواطنًا.
وقال نادي األسير في بيان إنه "رافق عمليات 
االعتق���ال تحقيق���ات ميداني���ة، وتخري���ب 
لمقتنيات المنازل، واعتداءات على المواطنين، 

وتسليم بالغات لمقابلة مخابرات االحتالل".
وبين نادي األسير الفلسطيني في بيان له أن 
خمس���ة مواطنين على األقل جرى اعتقالهم 
من ع���دة بلدات في محافظ���ة طولكرم ُعرف 
منهم: أحمد محمد عمران )27 عامًا( من بلدة 
الجاروشية، ومحمد عدنان طبال من بلدة دير 
الغصون )34 عامًا(، وناصر محمود شحرور من 
بلدة بلعا، وأحمد محمود حشمة )17 عامًا( من 
بلدة شويكة، عالوة على حكم محمد عمير )57 
عام���ًا( من بلدة بلعا حيث ج���رى اعتقاله بعد 

استدعائه لمقابلة مخابرات االحتالل.
كما نفذت قوات االحتالل حملة اعتقاالت في 
محافظة رام الله والبيرة طالت ستة مواطنين 
من عدة بلدات وهم: حسن محمد عصفور من 
بلدة سنجل، وعبيدة جالل نعسان )19 عامًا(، 

وإبراهيم رمضان النعسان )18 عامًا(، وعرفات 
عب���د الحفيظ أبو عليا وهم م���ن بلدة المغير، 
إضافة إلى أحمد محم���ود غنيمات )20 عامًا( 
من بل���دة كفر مالك، وضي���اء وليد حامد )27 

عامًا( من بلدة سلواد.
ومن محافظة الخلي���ل اعتقل االحتالل أربعة 
مواطنين وه���م: محمد فؤاد غنيمات، ومروان 
أبو فارة وكالهما من بلدة صوريف، إضافة إلى 
المواطن راغب يوسف مسودة، ومحمد أحمد 

العالمة.
ُيضاف إلى المعتقلي���ن أربعة مواطنين من 
محافظة بيت لحم وهم���ا: زيد محمد العمور 
)15 عامًا(، وأحمد سليمان أبو مفرح )15 عامًا( 
وحمزة محمد صالح )20 عامًا(، وإبراهيم محمد 

عساكرة )20 عامًا(.
وذك���ر ن���ادي األس���ير أن مواطني���ن ج���رى 
اعتقالهم���ا من بلدة أبو ديس وهما: قس���ام 
حلبي���ة )19 عامًا(، وش���قيقه الت���وأم جهاد، 
فيم���ا ُاعتق���ل مواطن آخر م���ن القدس وهو 
تامر الغاوي، ومواطن من بلدة كفر قدوم في 
محافظة قلقيلية وهو ساري سمير برهم )21 

عامًا(.
وفي س���ياق متصل اعتقلت قوات االحتالل 
صباح امس 4 متضامنين ومواطنًا على األقل 
من تجم���ع الخان األحم���ر، وأصابت عددًا آخر 
برضوض جراء الضرب والدفع باأليدي، خالل 
اقتحامها قرية الخان األحمر ش���رق القدس 

المحتلة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
واصل األسير في سجون االحتالل خضر عدنان إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم ال�45 حيث دخل شهره الثاني 
دون توقف منذ اعتقاله األخير، وما عاد يقدر على الحركة إال بكرسي متحرك كما قال في رسالة من داخل عزله في 

سجن الجلمة. وقالت زوجة عدنان انها باتت تخشى على صحة زوجها في ظل اإلهمال الطبي وعزله.
وقالت مؤسس���ة "مهجة القدس للشهداء واألسرى" إن األس���ير خضر عدنان ما زال يخوض إضرابا مفتوحا 
عن الطعام لليوم 45 على التوالي رفضا العتقاله التعسفي وسط منعه من زيارة محاميه أو عائلته حيث ال 
تعرف ظروفه الصحية المتردية جراء اإلضراب واإلهمال الطبي. وطالبت "مهجة القدس" مؤسسات حقوق 
اإلنسان كافة، والجمعيات التي تعنى بش���ؤون األسرى واللجنة الدولية للصليب األحمر ب�"التدخل الفوري 
للضغط على االحتالل لوقف سياس���اته التعسفية للنيل من أسرانا وانتهاك حقوقهم التي كفلتها كل 

المواثيق واالتفاقيات الدولية، وحقهم في االلتقاء بالمحامين أثناء عزلهم وإضرابهم".

مهجة القدس: إدارة سجن الشارون تصعد 
إجراءاتها التعسفية بحق األسيرات

توثيق شهادات 5 أسرى
 يعانون أوضاعًا صحية صعبة

األسير خضر عدنان يواصل 
إضرابه لليوم 45 على التوالي

37 من أهالي أسرى غزة 
يزورون 20 أسيرًا بـ »نفحة«

حملة اعتقاالت واسعة بالضفة تطال 27 فلسطينيًا
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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 ) 878 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
خليل أحمد محمد أبو ظريفة من س���كان عبسان هوية رقم 959310533 
بصفته وكيال عن: فتحي وعصام وماجد ومازن وزاهر وزهير وراضي وماهر 
/ أبناء س���ليمان إبراهيم أبو خليل وزينب سليمان إبراهيم أبو إسماعيل 

واحالم سليمان إبراهيم أبو نصر
بموجب وكالة رقم: 6371 / 2018 الصادرة عن خانيونس

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 247 قسيمة 18 المدينة عبسان

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

15/ 10 / 2018م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )880 / 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
س���ناء يوسف محمود الكرد من سكان دير البلح هوية رقم 987676962 

بصفته وكيال عن: باسمة يوسف محمود المصري 
بموجب وكالة رقم: 381676852 / 2017 الصادرة عن الرياض 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 137 قسيمة 27 + 26 المدينة دير البلح + قطعة 136 قسيمة 29 
+ 17 + 38 المدينة دير البلح + قطعة 126 قسيمة 50 المدينة دير البلح  
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 

15 / 10 / 2018م

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

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة املوقرة
في القضية رقم 2018/420

المس���تدعي / رأفت إسماعيل محمد س���عد الله – جباليا النزلة دوار أبو 
شرخ – هوية رقم 803255587

 وكيله المحامي / حمادة هاني الغفري – غزة
المستدعى ضده/ المعتز صالح احمد الغليظ – جباليا شارع السوق شرق 

دوار الحلبي هوية 900287384
             ) مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية المدنية رقم 

2018/420 صلح شمال غزة(
بما أن المستدعي قد أقام عليك دعوى يطالبك فيها استنادا إلى ما يدعيه في 

الئحة الدعوى المحفوظ لك نسخة عنها وعن ملحقاتها لدى قلم المحكمة .
لذلك يقتضى عليك ان تقدم جوابك التحريري خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ هذا النشر كما يقتضى عليك الحضور لدى هذه المحكمة يوم 

األحد الموافق 28/10/2018 الساعة التاسعة صباحا .
وليكن معلوما لديك انك إذا تخلفت عن الحضور يجوز للمس���تدعي ان 
يسير في دعواه وللمحكمة ان تحكم في الدعوى واعتبارا الحكم حضوريا    

مع االحترام حرر بتاريخ 11/10/2018

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

القاهرة / االستقالل:
 انطلق���ت بالقاهرة، أعمال ال���دورة ال�21 لمؤتم���ر الوزراء 
المس���ؤولين عن الش���ؤون الثقافية تحت شعار )القدس 
فلسطينية(، بمشاركة فلسطين، برعاية الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم "األلكسو"، وتم اختيار )المشروع الثقافي 

العربي أمام التحديات الراهنة( موضوعا رئيسا للمؤتمر.
وت���رأس وفد دولة فلس���طين في المؤتم���ر: وزير الثقافة 
إيهاب بسيسو، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها 
الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، ومدير عام العالقات 
والتعاون الدول���ي بالوزارة وليد بدوي، ومستش���ار الوزير 
صالح نزال، والمستشار الثقافي محمد االزعر، والمستشار 

ناجي الناجي من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة.

وسيناقش وزراء الثقافة العرب في اجتماعهم الذي انطلق 
مساء اول أمس االحد في دار األوبرا بالقاهرة المستجدات 
األخي���رة في فلس���طين والق���دس الش���ريف، واألوضاع 
الثقافي���ة في الوطن العرب���ي واإلعداد للقم���ة الثقافية 
العربي���ة، وأوضاع الت���راث الثقافي في البل���دان العربية 
في ظل الظروف الراهنة، إل���ى جانب آليات تنفيذ العقد 
العربي للحق الثقافي للفترة 2018-2027، واستراتيجية 
النهوض باللغة العربي���ة وتمكينها وآفاق تطوير العمل 
الثقافي العربي المش���ترك في ظل التح���والت العالمية 

والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية.
وأكد بسيسو، أن انعقاد اجتماع وزراء الثقافة العرب يعد 
خطوة مهمة نحو المس���تقبل، من أج���ل أن نكون قادرين 
على مواجهة كافة التحديات، مش���ددا على أن مش���اركة 

فلسطين تعد اعترافا عربيا بعروبة القدس .
وكانت بدأت أول أمس جلس���ات اللجنة الدائمة للثقافات 
العربية للتحضير للمؤتمر، بمش���اركة المستش���ار ناجي 
الناجي، إلى جانب ممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم "األلكس���و"، وترأس���ها ممثل المملكة المغربية، 

ومقرر اللجنة مصر.
وناقشت اللجنة الموقف التنفيذي من قرارات الدورة ال�20 
للمؤتم���ر، والتي عقدت في تونس ع���ام 2016، فضال عن 
األوضاع الثقافية في الوطن العربي، من خالل الدعوة إلى 
صياغة برامج وأنش���طة ثقافية تدعم التعاون بين الدول 
األعضاء، وتنفيذ سياس���ات تع���رف المقومات الثقافية 
للبلدان العربية، وتكثيف البرامج الثقافية التي تتصدى 

للتطرف وتنشر قيم التسامح والحوار.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أش���ارت التصريح���ات الت���ي أطلقها 
األم���ن  ووزي���ر  الحكوم���ة  رئي���س 
أن  إل���ى  أم���س،  أول  اإلس���رائيلّيان، 
االحتالل اإلسرائيلّي يتأهب لتصعيٍد 
جديٍد على القط���اع الذي يعاني أزمًة 
إنس���انّية خانقة ج���ًدا، إاّل أن صحيفة 
"هآرت���س"، نقلت، عن مس���ؤول كبير 
في جي���ش االحتالل أن ه���ذه األزمة 
اإلنسانّية ستحد من أّية حرب شاملة 
على القطاع، خش���يًة م���ن أن تتلقى 

إسرائيل انتقادات دولية كبيرة.
وأوص���ى جي���ش االحت���الل قيادته 
السياس���ّية، خالل جلس���ة المجلس 
األمنية  للش���ؤون  المصغر  ال���وزاري 
االحد  يوم  )الكابينت(،  والسياس���ية 
الماضي، باالمتناع ع���ن أّية مواجهة 
عس���كرية في قطاع غزة قبل نهاية 
العام 2019، حتى يكتمل بناء العائق 
"الذي س���يحّيد األنف���اق الهجومية 
لحركة حم���اس"، وفقًا لما كش���فته 

"هآرتس" عن المسؤول.
ووفًقا للمس���ؤول العسكري الكبير، 
الوضع اإلنس���اني ف���ي غزة  ف���إن 
على ش���فير االنهي���ار، وال تتوافر 
الحاج���ات الضرورّي���ة للغزيين، وال 
تملك السلطات الطبية في القطاع 
إمكانّي���ة عالج الجرح���ى، ما يعني 
أن أي حرٍب مقبلة س���تضّر بمدنيي 
القطاع بشكل كبير جًدا، ما سيؤدي 
إلى أن تحّد االنتقادات الدولية من 

نشاط الجيش اإلسرائيلّي.
ومن المقرر أن تعقد األجهزة األمنية 
لبحث  اجتماًع���ا مقبال  اإلس���رائيلّية 
التصعيد في غ���زة، الجمعة المقبل، 
على ضوء ضغوطات اإلس���رائيليين 
على قياداتهم السياس���ّية للتحرك 

عسكرًيا في غّزة.
أما بخصوص وق���ف إمدادات الوقود 
إلى غّزة، فإن موقف األجهزة األمنية 
هو أنه ال مفّر من إعادة ضّخها للقطاع، 
"م���ن أجل ضم���ان الح���ّد األدنى من 

الش���روط الحياتّية في القطاع"، وقال 
ل�"هآرتس"  اإلس���رائيلّي  المس���ؤول 
إن مباحثات جديدة س���تنطلق خالل 
األي���ام المقبلة من أج���ل إعادة ضج 
الوق���ود دون أن يت���م تصوير أي من 

األطراف على أنه تراجع أمام اآلخر.
وجّدد رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، 
لقطاع  نتنياهو، تهديداته  بنيامين 
غزة المحاصر، قائ���ال إن "بالده قريبة 
جدا من تنفيذ نوع آخر من العمليات 
في القطاع، وتوجي���ه ضربات كبيرة 

جدا لحركة حماس"، دون اإلفصاح عن 
طبيعة هذه العمليات أو الضربات.

وتط���رق نتنياهو خالل جلس���ة وزراء 
الليك���ود إلى التوت���ر والتصعيد مع 
قطاع غزة، قائال إن "حماس لم تفهم 
الرس���الة على ما يبدو، وإذا لم توقف 
الحرك���ة الهجم���ات ضد إس���رائيل، 
فسوف يتم إيقافها بطريقة مختلفة 
وس���يكون ذل���ك مؤلما للغاي���ة، فلو 
ألوقفت  الرس���ائل  حم���اس  فهمت 

الضربات واالضطرابات على الفور".

جيش االحتالل يطالب بإرجاء العدوان على غزة حتى نهاية 2019

انطالق الدورة الـ21 لمؤتمر وزراء الثقافة 
العرب تحت شعار »القدس فلسطينية«

القدس المحتلة/ االستقالل:
نش���رت القناة العبرية العاشرة في التلفزيون اإلس���رائيلي، تقريرًا حول عائق 
األنفاق الذي تقيمه "إس���رائيل" حول قطاع غزة وذكرت بأن مليارات الش���واكل 

تستثمر في إقامة العائق تحت األرض لمنع حفر أنفاق.
ويعمل آالف العمال على مدار الساعة على طول عشرات الكيلومترات في إقامة 
مانع من الحديد واإلس���منت في إطار تكنولوجي يعتب���ر الوحيد من نوعه في 
العالم. وق���ال العميد عيرن أوفير رئيس إدارة الحدود والمعابر في وزارة الحرب 
اإلس���رائيلية: "هذا المش���روع من حيث الطول والعمق والق���وة ال مثيل له في 

العالم".
وبدأ هذا المش���روع ع���ام 2017، رغم انه بدا في البداي���ة كخيالي، ويعمل فيه 
1200 عامل من مولدافيا، البرازيل، إسبانيا، إيطاليا وألمانيا طوال 24 ساعة يوميًا 

وطوال ستة أيام أسبوعيًا و يبلغ طوله حوالي 65 كيلومترا.
ويبدأ الجدار من جنوب القطاع من منطقة المثلث الحدودي بين مصر وقطاع غزة 

وإسرائيل ويمتد حتى شاطئ البحر قرب "زيكيم".

عائق األنفاق على حدود قطاع 
غزة األعمق واألطول بالعالم

واشنطن / االستقالل:
دعا رئيس الكونغرس الفلسطيني العالمي عدنان مجلي أمس االثنين، إلى 
"مبادرات داخلية تنهي االنقس����ام الداخلي وُتعيد إحياء البرلمان وتجعل 
االنتخابات ممكنة، بهدف تجديد الشرعيات وتحصين النظام السياسي 

بمواجهة األخطار المحدقة".
وقال مجلي في تصريح له إنه "ليس س���ًرا أنن���ا ضعفاء والوضع العربي 
منهار، ولس���نا قادرين عل���ى تغيير الواقع القاهر، لك���ن يمكننا تغيير 
وضعنا الداخلي وتعزيز جبهتنا الداخلية وحمايتها من التفتت، وإشراك 
شعبنا في القرار، وتمكينه من أخذ زمام المبادرة لمواجهة مصيره الذي 

يرسمه له األعداء".
وأش����ار إلى أن "هذا النوع من الصراعات ال يمكن حسمه وفق مبدأ الغالب 
والمغل����وب، ألن هذه المعادل����ة هي الوصفة الس����حرية لالنفصال، وإنما 
يمكن حسمه وفق مبدأ ال غالب وال مغلوب، وبالشراكة السياسية الواقعية 

والواعية لما يحدق بنا من أخطار ومؤامرات".
وبين مجلي أن "الجاليات الفلسطينية في الشتات مستعدة لمد يد العون 
للوطن عندما يكون هناك مبادرات جادة إلنهاء االنقس����ام وإعادة توحيد 

الوطن ومواجهة الضغوط الخارجية".
وح����ذر من "مصي����ر قاتم" يعد لفلس����طين وش����عبها، مطالًب����ا القيادات 
السياسية بسرعة التحرك لمواجهة هذا المصير، واتخاذ الخطوات الالزمة 

لتغيير المسار.
وقال مجلي إن "أعداءنا يرسمون مصيرنا، وأن جهات دولية وإقليمية تعمل 
على فصل غزة، وتقسيم الضفة الغربية بين الفلسطينيين والمستوطنين، 
وتكريس وتأبيد الحكم الذاتي في الضفة الغربية، ومنع تحوله إلى دولة، 

وتذويب الهوية الفلسطينية بتوطين الالجئين في الشتات".
وأكد أن ما سيقدمه األمريكيون واإلسرائيليون لغزة ليس بدوافع إنسانية 
بل سياسية، وأن اس����رائيل لن تدع قطاع غزة يزدهر أو ترفع عنه الحصار، 
وإنما س����تبقيه يعيش على الحافة، كما ه����و حال الضفة الغربية. ولتعلم 
القيادة الفلس����طينية أن اتخاذ المزيد من االجراءات بغزة لن يدفع حماس 

لتسليم الحكم.

»مجلي« يدعو لمبادرات داخلية 
تنهي االنقسام وتجدد الشرعيات
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

  إعالن وراثة صادر عن محكمة 
شمال غزة الشرعية

قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار أهالي بيت حانون 
المؤرخة في 14/10/2018  تتضمن ان رشيد حسن عبد ربه اليازجي

توفي لرحم���ة الله تعالى بتاري���خ 10/8/2003 وانحصر ارثه الش���رعي 
واالنتقالي في : 

زوجته محضية عبد الجواد حسين قاسم  المشهورة اليازجي في اوالدها منها 
وهم عبد الفتاح وصبحي وفاطمة وانتصار وامال وس���مية وابتس���ام وعايدة 
وسوزان واوالد ابنه المتوفى قبله احمد وهم حسام وحنان وعبير والمتولدين 

له من زوجته ابتسام سليم احمد عماره والمشهورة اليازجي فقط .
وال وارث للمتوف���ى المذك���ور س���وى من ذك���ر وليس ل���ه وصية واجبة 
أو اختياري���ة وال أوالد كب���ار توفوا حال حياته وترك���وا ورثة فمن له حق 
االعتراض علي هذه المضبطة مراجعة محكمة ش���مال غزة خالل خمسة 

عشرا يوما من تاريخ النشر وحرر في 14/10/2018 

قا�سي حمكمة �سمال غزة ال�سرعي
  ال�سيخ / زكريا رم�سان الندمي 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ دعاء عصام يوسف الكردي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403278179( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عماد نهاد صالح صقر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)414823625( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ هبة جهاد محمد القدوة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401926985( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ رنا اسامة يوسف البلبيسي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803896182( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة �سلح غزة 

تبليغ مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب رقم 2018/2443 في القضية 2015/2182 صلح غزة 

المس���تدعون / عيس���ى زكريا عيس���ى سيس���الم واخرون – جميعهم 
بصفاتهم الش���خصية وبصفاتهم ورثة والدهم المرحوم / زكريا عيسى 
سالم سيس���الم عن والده المرحوم / عيسى س���الم سيسالم ووالدتهم 
المرحومة / عاليا س���عيد الكنج إبراهيم باإلضافة للتركة ومحل إقامتهم 

القاهرة مصر العربية . وكيلهم المحامي / نجيب سكيك 
المس���تدعى ضدها/ خولة أحمد محمد ابو هويدي باألصالة عن نفس���ه 

وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والدها عن غزة ومقيمة خارج البالد .
موضوع الطلب / تبليغ المس���تدعى ضده���ا بمذكرة حضور في القضية 
أعاله 2015/2182 صلح غزة جلسة 2/1/2019 إلى المستدعى ضدها بما 
ان المس���تدعون اقاموا ضدك واخر الدعوى المرقومة اعاله واس���تصدروا 
قرار ف���ي الطلب رق���م 2443/ 2018 يقتضى بتبليغك بطريق النش���ر 
المستبدل في هذه الدعوى وقد تعين للنظرها جلسة 2/1/2019 الساعة 
9 صباحا ,, لذلك يقتضى عليك الحضور إلى هذه المحكمة والرد عليها 
بالئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة 
وليكن معلوما لديك انه حال تخلفك عن الحضور يجوز الس���ير بالدعوى 

حال غيابك حسب األصول .

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

غزة/االستقالل:
أعلنت وحدة المعلومات والش���كاوي 
في دائرة العالق���ات العامة واإلعالم 
ف���ي بلدية غ���زة، أنه���ا تلقت خالل 
س���بتمبر/ أيلول الماضي، عبر بوابات 
التواص���ل اإللكتروني���ة نح���و 3966 
إشارة من المواطنين تتعلق بخدمات 

البلدية المختلفة.
 وذكرت الوحدة في التقرير اإلحصائي 
المواطنين، أن  الش���هري لش���كاوي 
هذه اإلش���ارات تنوعت ما بين شكاٍو 
واستفس���ارات واقتراح���ات وغيرها، 
حيث بلغ عدد الش���كاوى 603 شكاٍو 
تتعلق بخدم���ات البلدية موزعة على 

مختلف مناطق مدينة غزة.
وأضافت الوحدة أنه تم االستجابة ل� 
461 شكوى منها بنس���بة %76.4، 
ويجري حاليا متابعة باقي الش���كاوي 
األخ���رى البالغ عددها 142 ش���كوى 
إف���ادة  وس���يتم   ،%23.5 بنس���بة 
المواطنين بالردود ف���ور تلقيها من 

إدارات البلدية.
وأوضحت أن الش���كاوي توزعت على 
قطاعات مختلف���ة كالصرف الصحي 
والمياه والنظاف���ة والطرق والتنظيم 
وقطاعات أخرى وتم تحويلها لجهات 
االختصاص ف���ي البلدية لمعالجتها 

وتم إع���الم المواطنين بال���ردود فور 
تلقيها من اإلدارة المختلفة.

وبين���ت أن ش���كاوى المي���اه احتلت 
المرتب���ة األولى بعدد 199 ش���كوى 
بنس���بة 33% من إجمالي الشكاوي 
الواردة، فيما احتلت شكاوي الصحة 
والحدائق المرتبة الثانية من إجمالي 
عدد الش���كاوى ب� 149 شكوى بنسبة 
24.7%، فيما جاءت شكاوي الصرف 
الصحي في المرتب���ة الثالثة وبلغت 

144 ش���كوى بنس���بة 23.8%، وبلغ 
عدد شكاوي الطرق 56 شكوى بنسبة 
9.2%، كما بلغ عدد شكاوي التنظيم 
34 وش���كاوى اإلن���ارة 19 والمالي���ة 

شكوى واحدة فقط.
وأف���ادت الوح���دة أن 416 ش���كوى 
تم حلها بش���كل كام���ل، من مجموع 
البلدية  اس���تقبلتها  التي  الشكاوى 
المختلفة، فيما  التواصل  عبر بوابات 
ال تزال 31 شكوى قيد التنفيذ حالًيا.   

وأشارت وحدة المعلومات والشكاوي 
اإللكترونية  التواص���ل  بواب���ات  إلى 
التي تستقبل شكاوي واستفسارات 
المواطني���ن من خاللها وه���ي: رقم 
الط���وارئ 115، وصفح���ة بلدية غزة 
هاشم على موقع التواصل االجتماعي 
)فيسبوك(، وموقع البلدية اإللكتروني، 
وتطبيق بلدية غزة للهواتف الذكية، 
المحادثات "واتس آب" على  وبرنامج 

الرقم 00970599815600.

النصيرات/االستقالل:
عقدت بلدية النصيرات وسط قطاع 
غزة، بالتعاون مع قس���م الهندس���ة 
المعمارية بالجامعة اإلسالمية بغزة، 
يوما دراسيا حول المخطط الهيكلي 

لمدينة النصيرات.
ورحّب رئيس بلدية النصيرات محمد 
أبو شكيان بأس���اتذة وطالبات قسم 
المعمارية، مشيدا بدور  الهندس���ة 
الجامعة اإلسالمية في بناء المجتمع 
ورقي���ه، والمس���اهمة ف���ي تنظيم 
البنيان وفق أسس سليمة وحضارية.

يشار إلى أن وفد الجامعة اإلسالمية 
ضم كال م���ن د. محمد الكحلوت، و د. 
معتز األس���طل، و م. نشوة الرمالوي، 
باإلضافة إلى طالبات المستوى الرابع 
في مساق التخطيط العمراني بقسم 

الهندسة المعمارية.
التخطيط  الكحلوت، أستاذ  وأوضح 
العمراني في الجامعة االس���المية، 

أن الطالبات يقمن بدراسة ميدانية 
ف���ي مناط���ق النصيرات، لدراس���ة 
الوضع القائ���م وتحليله ثم تقديم 
نهاية  ف���ي  تطويرية  مخطط���ات 
الفصل الدراس���ي، لحل المش���اكل 
باس���تعماالت  المتعلقة  الحضرية 
األراض���ي المختلفة بم���ا في ذلك 

شبكة الشوارع للنصيرات.
بدوره���ا قّدمت م. أح���الم الزيناتي 
رئيس قسم التخطيط الحضري في 
بلدي���ة النصيرات، عرض���ا تفصيليا 
حول المخط���ط الهيكلي القائم في 
حول  تفصيليا  وش���رحا  النصيرات، 
توجهات البلدية المس���تقبلية في 

التطوير والتخطيط والتنظيم.
وف���ي خت���ام اللقاء، ت���م اصطحاب 
الطالبات بجولة ميدانية على مرافق 
المركزي  الس���وق  اشتملت  البلدية، 
ومتنزه البلدي���ة والمدينة الرياضية 
في منطقة المفتي، ثم منطقة تل أم 

عامر األثرية.

بلدية غزة تستقبل 3966 إشارة في سبتمبر الماضي

يوم دراسي حول المخطط الهيكلي للنصيرات

جانب من اليوم الدرا�سي           

جاكارتا/ االستقالل:
أكد رئيس جمهورية اندونيس���يا جوك���و ويدودو ضرورة وقف "إس���رائيل" إلجراءاتها 
وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني األعزل، وحل القضية الفلسطينية بشكل عادل 

ودائم وفق القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني.
وشدد الرئيس اإلندونيسي خالل استقباله وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي 
أم���س االثنين، بحضور وزيرة الخارجية ريتنو ميرس���ودي، على جاهزية إندونيس���يا 
لتقديم يد العون وحش���د الدعم عبر كافة المحافل اإلس���المية واإلقليمية والدولية 
لتوفير الدعم والحماية للش���عب الفلسطيني، خاصة وأن إندونيسيا ستتولى مقعد 
غير دائم في مجلس األمن للعامين 2019-2020، وفلسطين ستتولى رئاسة مجموعة 

ال�77 + الصين.
وأكد أنه من غير المقبول أن تستمر معاناة الشعب الفلسطيني، وضرورة وضع حٍد لها، 
مش���دًدا على أن الحل هو سياسي باألس���اس، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يعيش 

بحرية وكرامة، وأن تكون له دولة ذات سيادة وعلى حدود الرابع من حزيران لعام 1967.
وثمن الرئيس ويدودو دعم ومساعدة فلسطين إلندونيسيا من خالل الوكالة الفلسطينية 

للتعاون الدولي – بيكا، إثر الزلزال والتسونامي الذي ضرب جزيرة سوالويسي.

الرئيس اإلندونيسي: انتهاكات »إسرائيل« 
بحق الفلسطينيين يجب أن تتوقف

غزة / االستقالل:
حازت صورة مقعد فلسطيني وهو يشارك بكل ما أوتي من 
قوة في مس����يرات العودة الكبرى وكسر الحصار على حدود 
غزة ف����ي جائ����زة بايو-كالفادوس ألفضل صورة لمراس����لي 

الحرب.
وحصل المصور الفلس����طيني محمود الهمص على جائزة 
أفضل صورة عن "االش����تباكات على حدود غزة" في منطقة 
وصفها المس����ؤول عن الصور في وكالة األنباء الفرنس����ية 
توماس كوكس بأنه "يصعب الوصول إليها وهي في غاية 
الخط����ورة"، كما أنه����ا إحدى تلك المناط����ق التي "يغطيها 

المصور دون حماية"، وفقا لكوكس.
وتظهر الصورة الفائزة صابر األش����قر )29عاًما( وهو يرشق 
القوات اإلس����رائيلية بالحج����ارة في غزة ي����وم 11 مايو/أيار 

.2018
ويش����هد قطاع غزة منذ 30 أس����بوًعا تظاهرات مس����تمرة 
انطلقت تحت اسم "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار"، 
إذ قمعت قوات االحت����الل تلك التظاهرات وقتلت أكثر من 

200 فلسطيني، وأصابت أكثر من 22 ألًفا بجراٍح مختلفة.
وتمنح جائزة بايو-كالفادوس منذ 1994 للصحفيين الذين 
يعملون في مناطق خطيرة إلطالع الجمهور على ما يحصل 

في الصراعات المسلحة وتبلغ قيمتها سبعة آالف يورو.

صورة مؤثرة لمقعد 
بمسيرة العودة 

تفوز بجائزة دولية
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

  إعالن وراثة صادر عن محكمة 
شمال غزة الشرعية

قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار أهالي بيت حانون 
المؤرخة في 14/10/2018  تتضمن ان رشيد حسن عبد ربه اليازجي

توفي لرحم���ة الله تعالى بتاري���خ 10/8/2003 وانحصر ارثه الش���رعي 
واالنتقالي في : 

زوجته محضية عبد الجواد حسين قاسم  المشهورة اليازجي في اوالدها منها 
وهم عبد الفتاح وصبحي وفاطمة وانتصار وامال وس���مية وابتس���ام وعايدة 
وسوزان واوالد ابنه المتوفى قبله احمد وهم حسام وحنان وعبير والمتولدين 

له من زوجته ابتسام سليم احمد عماره والمشهورة اليازجي فقط .
وال وارث للمتوف���ى المذك���ور س���وى من ذك���ر وليس ل���ه وصية واجبة 
أو اختياري���ة وال أوالد كب���ار توفوا حال حياته وترك���وا ورثة فمن له حق 
االعتراض علي هذه المضبطة مراجعة محكمة ش���مال غزة خالل خمسة 

عشرا يوما من تاريخ النشر وحرر في 14/10/2018 

قا�سي حمكمة �سمال غزة ال�سرعي
  ال�سيخ / زكريا رم�سان الندمي 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ دعاء عصام يوسف الكردي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403278179( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عماد نهاد صالح صقر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)414823625( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/ هبة جهاد محمد القدوة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401926985( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ رنا اسامة يوسف البلبيسي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803896182( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء
لدى حمكمة �سلح غزة 

تبليغ مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب رقم 2018/2443 في القضية 2015/2182 صلح غزة 

المس���تدعون / عيس���ى زكريا عيس���ى سيس���الم واخرون – جميعهم 
بصفاتهم الش���خصية وبصفاتهم ورثة والدهم المرحوم / زكريا عيسى 
سالم سيس���الم عن والده المرحوم / عيسى س���الم سيسالم ووالدتهم 
المرحومة / عاليا س���عيد الكنج إبراهيم باإلضافة للتركة ومحل إقامتهم 

القاهرة مصر العربية . وكيلهم المحامي / نجيب سكيك 
المس���تدعى ضدها/ خولة أحمد محمد ابو هويدي باألصالة عن نفس���ه 

وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والدها عن غزة ومقيمة خارج البالد .
موضوع الطلب / تبليغ المس���تدعى ضده���ا بمذكرة حضور في القضية 
أعاله 2015/2182 صلح غزة جلسة 2/1/2019 إلى المستدعى ضدها بما 
ان المس���تدعون اقاموا ضدك واخر الدعوى المرقومة اعاله واس���تصدروا 
قرار ف���ي الطلب رق���م 2443/ 2018 يقتضى بتبليغك بطريق النش���ر 
المستبدل في هذه الدعوى وقد تعين للنظرها جلسة 2/1/2019 الساعة 
9 صباحا ,, لذلك يقتضى عليك الحضور إلى هذه المحكمة والرد عليها 
بالئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبلغك هذه المذكرة 
وليكن معلوما لديك انه حال تخلفك عن الحضور يجوز الس���ير بالدعوى 

حال غيابك حسب األصول .

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

غزة/االستقالل:
أعلنت وحدة المعلومات والش���كاوي 
في دائرة العالق���ات العامة واإلعالم 
ف���ي بلدية غ���زة، أنه���ا تلقت خالل 
س���بتمبر/ أيلول الماضي، عبر بوابات 
التواص���ل اإللكتروني���ة نح���و 3966 
إشارة من المواطنين تتعلق بخدمات 

البلدية المختلفة.
 وذكرت الوحدة في التقرير اإلحصائي 
المواطنين، أن  الش���هري لش���كاوي 
هذه اإلش���ارات تنوعت ما بين شكاٍو 
واستفس���ارات واقتراح���ات وغيرها، 
حيث بلغ عدد الش���كاوى 603 شكاٍو 
تتعلق بخدم���ات البلدية موزعة على 

مختلف مناطق مدينة غزة.
وأضافت الوحدة أنه تم االستجابة ل� 
461 شكوى منها بنس���بة %76.4، 
ويجري حاليا متابعة باقي الش���كاوي 
األخ���رى البالغ عددها 142 ش���كوى 
إف���ادة  وس���يتم   ،%23.5 بنس���بة 
المواطنين بالردود ف���ور تلقيها من 

إدارات البلدية.
وأوضحت أن الش���كاوي توزعت على 
قطاعات مختلف���ة كالصرف الصحي 
والمياه والنظاف���ة والطرق والتنظيم 
وقطاعات أخرى وتم تحويلها لجهات 
االختصاص ف���ي البلدية لمعالجتها 

وتم إع���الم المواطنين بال���ردود فور 
تلقيها من اإلدارة المختلفة.

وبين���ت أن ش���كاوى المي���اه احتلت 
المرتب���ة األولى بعدد 199 ش���كوى 
بنس���بة 33% من إجمالي الشكاوي 
الواردة، فيما احتلت شكاوي الصحة 
والحدائق المرتبة الثانية من إجمالي 
عدد الش���كاوى ب� 149 شكوى بنسبة 
24.7%، فيما جاءت شكاوي الصرف 
الصحي في المرتب���ة الثالثة وبلغت 

144 ش���كوى بنس���بة 23.8%، وبلغ 
عدد شكاوي الطرق 56 شكوى بنسبة 
9.2%، كما بلغ عدد شكاوي التنظيم 
34 وش���كاوى اإلن���ارة 19 والمالي���ة 

شكوى واحدة فقط.
وأف���ادت الوح���دة أن 416 ش���كوى 
تم حلها بش���كل كام���ل، من مجموع 
البلدية  اس���تقبلتها  التي  الشكاوى 
المختلفة، فيما  التواصل  عبر بوابات 
ال تزال 31 شكوى قيد التنفيذ حالًيا.   

وأشارت وحدة المعلومات والشكاوي 
اإللكترونية  التواص���ل  بواب���ات  إلى 
التي تستقبل شكاوي واستفسارات 
المواطني���ن من خاللها وه���ي: رقم 
الط���وارئ 115، وصفح���ة بلدية غزة 
هاشم على موقع التواصل االجتماعي 
)فيسبوك(، وموقع البلدية اإللكتروني، 
وتطبيق بلدية غزة للهواتف الذكية، 
المحادثات "واتس آب" على  وبرنامج 

الرقم 00970599815600.

النصيرات/االستقالل:
عقدت بلدية النصيرات وسط قطاع 
غزة، بالتعاون مع قس���م الهندس���ة 
المعمارية بالجامعة اإلسالمية بغزة، 
يوما دراسيا حول المخطط الهيكلي 

لمدينة النصيرات.
ورحّب رئيس بلدية النصيرات محمد 
أبو شكيان بأس���اتذة وطالبات قسم 
المعمارية، مشيدا بدور  الهندس���ة 
الجامعة اإلسالمية في بناء المجتمع 
ورقي���ه، والمس���اهمة ف���ي تنظيم 
البنيان وفق أسس سليمة وحضارية.

يشار إلى أن وفد الجامعة اإلسالمية 
ضم كال م���ن د. محمد الكحلوت، و د. 
معتز األس���طل، و م. نشوة الرمالوي، 
باإلضافة إلى طالبات المستوى الرابع 
في مساق التخطيط العمراني بقسم 

الهندسة المعمارية.
التخطيط  الكحلوت، أستاذ  وأوضح 
العمراني في الجامعة االس���المية، 

أن الطالبات يقمن بدراسة ميدانية 
ف���ي مناط���ق النصيرات، لدراس���ة 
الوضع القائ���م وتحليله ثم تقديم 
نهاية  ف���ي  تطويرية  مخطط���ات 
الفصل الدراس���ي، لحل المش���اكل 
باس���تعماالت  المتعلقة  الحضرية 
األراض���ي المختلفة بم���ا في ذلك 

شبكة الشوارع للنصيرات.
بدوره���ا قّدمت م. أح���الم الزيناتي 
رئيس قسم التخطيط الحضري في 
بلدي���ة النصيرات، عرض���ا تفصيليا 
حول المخط���ط الهيكلي القائم في 
حول  تفصيليا  وش���رحا  النصيرات، 
توجهات البلدية المس���تقبلية في 

التطوير والتخطيط والتنظيم.
وف���ي خت���ام اللقاء، ت���م اصطحاب 
الطالبات بجولة ميدانية على مرافق 
المركزي  الس���وق  اشتملت  البلدية، 
ومتنزه البلدي���ة والمدينة الرياضية 
في منطقة المفتي، ثم منطقة تل أم 

عامر األثرية.

بلدية غزة تستقبل 3966 إشارة في سبتمبر الماضي

يوم دراسي حول المخطط الهيكلي للنصيرات

جانب من اليوم الدرا�سي           

جاكارتا/ االستقالل:
أكد رئيس جمهورية اندونيس���يا جوك���و ويدودو ضرورة وقف "إس���رائيل" إلجراءاتها 
وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني األعزل، وحل القضية الفلسطينية بشكل عادل 

ودائم وفق القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني.
وشدد الرئيس اإلندونيسي خالل استقباله وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي 
أم���س االثنين، بحضور وزيرة الخارجية ريتنو ميرس���ودي، على جاهزية إندونيس���يا 
لتقديم يد العون وحش���د الدعم عبر كافة المحافل اإلس���المية واإلقليمية والدولية 
لتوفير الدعم والحماية للش���عب الفلسطيني، خاصة وأن إندونيسيا ستتولى مقعد 
غير دائم في مجلس األمن للعامين 2019-2020، وفلسطين ستتولى رئاسة مجموعة 

ال�77 + الصين.
وأكد أنه من غير المقبول أن تستمر معاناة الشعب الفلسطيني، وضرورة وضع حٍد لها، 
مش���دًدا على أن الحل هو سياسي باألس���اس، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يعيش 

بحرية وكرامة، وأن تكون له دولة ذات سيادة وعلى حدود الرابع من حزيران لعام 1967.
وثمن الرئيس ويدودو دعم ومساعدة فلسطين إلندونيسيا من خالل الوكالة الفلسطينية 

للتعاون الدولي – بيكا، إثر الزلزال والتسونامي الذي ضرب جزيرة سوالويسي.

الرئيس اإلندونيسي: انتهاكات »إسرائيل« 
بحق الفلسطينيين يجب أن تتوقف

غزة / االستقالل:
حازت صورة مقعد فلسطيني وهو يشارك بكل ما أوتي من 
قوة في مس����يرات العودة الكبرى وكسر الحصار على حدود 
غزة ف����ي جائ����زة بايو-كالفادوس ألفضل صورة لمراس����لي 

الحرب.
وحصل المصور الفلس����طيني محمود الهمص على جائزة 
أفضل صورة عن "االش����تباكات على حدود غزة" في منطقة 
وصفها المس����ؤول عن الصور في وكالة األنباء الفرنس����ية 
توماس كوكس بأنه "يصعب الوصول إليها وهي في غاية 
الخط����ورة"، كما أنه����ا إحدى تلك المناط����ق التي "يغطيها 

المصور دون حماية"، وفقا لكوكس.
وتظهر الصورة الفائزة صابر األش����قر )29عاًما( وهو يرشق 
القوات اإلس����رائيلية بالحج����ارة في غزة ي����وم 11 مايو/أيار 

.2018
ويش����هد قطاع غزة منذ 30 أس����بوًعا تظاهرات مس����تمرة 
انطلقت تحت اسم "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار"، 
إذ قمعت قوات االحت����الل تلك التظاهرات وقتلت أكثر من 

200 فلسطيني، وأصابت أكثر من 22 ألًفا بجراٍح مختلفة.
وتمنح جائزة بايو-كالفادوس منذ 1994 للصحفيين الذين 
يعملون في مناطق خطيرة إلطالع الجمهور على ما يحصل 

في الصراعات المسلحة وتبلغ قيمتها سبعة آالف يورو.

صورة مؤثرة لمقعد 
بمسيرة العودة 

تفوز بجائزة دولية
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ شاهين محمد فارس الغرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404069155 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد احمد محمود خطاب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403267677( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ تمام محمد هالل شومر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)956210488 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ امل احمد ابراهيم الهسي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802480244( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/اسالم صبري جبر عنبر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407094176( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/بدر الدين سعدي حسن العشي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410223598( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد ربه مصطفى يوسف غانم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم   
400252169 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/منصورة محمد حسن  العطار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)919263277( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

العلي���ا  المحكم���ة  وكان���ت 
اإلس���رائيلية، ق���د ق���ررت في 
إخالء  الماضي،  شهر س���بتمبر 
ش���رقي  األحمر"  "الخ���ان  قرية 
الق���دس المحتلة من س���كانه 
 )E1(لتنفي���ذ مخطط وهدمها، 
لض���م  الرام���ي  االس���تيطاني 
مس���توطنة "معالي���ه أدوميم" 
المحيط���ة  والمس���توطنات 
بالقدس والتوس���ع إلى خارجها 

على حساب الفلسطينيين. 

خوف وقلق 
الظ���الم، تقطع  في بره���ًة من 
الطالبة س���جود أب���و داهوك ما 
يقارب كيلو مترين س���يرًا على 
األق���دام، ث���م تضطر لس���لك 
عب���ارات الص���رف الصحي، أماًل 
بالوصول الى مدرس���تها بقرية 
الخان األحم���ر بالموعد المحدد، 
بعد أن أعلقت ق���وات االحتالل 
كل الطرق المؤدية إليها ضمن 
محاوالٍت إلخالء القرية وهدمها. 
وتقول أبو داهوك ل�"االستقالل:" 
موع���د دخول الجراف���ات لهدم 
المجهول  ومصيرنا  المدرس���ة 
أكثر ما ُيس���يطر على تفكيرنا، 
ففي كل لحظة نخش���ى أن يتم 
طردنا قسرًا وهدمها أمام عيوننا 

دون أن نستطيع فعل شيء". 
بعي���وٍن دامع���ه، أردفت:" كل 
طري���ق طويلة  بنمش���ي  يوم 
ونضطر لدخول عبارات الصرف 

الصحي وأحيانًا نتسلق الجبال، 
عش���ان نوصل المدرس���ة بعد 
ما اغل���ق االحتالل الطرق، نحن 
نعي���ش بخوف وتع���ب لكن 
بالرغ���م من هيك لن نس���مح 
نجعلها  وراح  مدرستنا،  بهدم 
صام���دة بوجودنا فيها، ونبني 

مستقبلنا فيها". 
وبينت أن أقرب مدرسة لتجمعها 
السكني قد تحتاج إلى أكثر من 
س���اعة للوصول إليها وتقع في 
مدينة أريحا شرقًا، وتأتي صيفًا 
وشتاًء مش���ًيا على األقدام من 
تجمع "المهت���ِوش" البدوي عبر 

طريق وعره لتصل مدرسة الخان 
األحمر. 

وف���ي نهاية حديثه���ا، أعربت 
عن س���عادتها بالدراسة داخل 
مدرس���ة الخان األحمر رغم فقر 
موهبته���ا  لتنمي���ة  األدوات 
بالرس���م، فإنها استطاعت على 
تعليم  عل���ى  الحصول  األق���ل 
السابع،  الصف  أساس���ي حتى 
متمني���ة أن تبقى مدرس���تها 

صامدة بوجه الهدم واعتداءات 
االحتالل. 

م�ستمرون رغم 
التهديدات

وبدورها، قالت مديرة المدرس����ة 
حليمة زحايك����ة:" قبل ما يقارب 
ثالثة ش����هور اس����تلمت إخطارًا 
المدرسة وهدمها  بإخالء  رسميًا 
من قبل جيش االحتالل، ومنحونا 

مهل����ه للتنفيذ حت����ى 1 أكتوبر 
الحال����ي، واألن بعد انهاء المهلة 
نحن معرضون لإلخالء القس����ري 
بأي لحظة"، مشيرًة إلى أن الطلبة 
والهيئ����ة التدريس����ية بأكملها 
يعيشون حالًة من الترقب والقلق 
الش����ديدين في ظل اس����تمرار 

التهديدات بالهدم. 
وأضافت زحايكة ل�"االستقالل":" 
بالرغ���م من كاف���ة التهديدات 
الت���ي نواجها يوميًا  واالحداث 
بالخان األحم���ر، اال أننا ُملتزمون 
المدرسة  داخل  الكامل  بالدوام 
محاولًة  ف���ي  بش���كل طبيعي، 
اإلسرائيلي  المخطط  إلفش���ال 

بالهدم واقتالعنا من أرضنا". 
الطلبة  وأوضح���ت، أن معان���اة 
ومعلمي مدرستها تبدأ من أول 
اليوم الدراسي، فهم يضطرون 
لقط���ع مس���افات طويلة وطرق 
المدرس���ة  الى  للوصول  ملتفة 
نتيجة اغالق الطرق، وبعضهم 
يأت���ي م���ن الجب���ال والوديان 
الصح���ي،  الص���رف  وعب���ارات 
حديدة،  حواج���ز  قط���ع  كذلك 
وُمالحقته���م من قبل ش���رطة 
االحت���الل، إضاف���ًة لتعرضهم 
للشتم وااللفاظ السيئة من قبل 

المستوطنين. 

كان  االحت���الل  أن  وبين���ت، 
ُيراه���ن عل���ى ترهي���ب الطلبة 
وإضع���اف ارادته���م من خالل 
للمدرس���ة  تعطي���ل وصولهم 
إال  لالنته���اكات،  وتعرضه���م 
أن ردة فع���ل الطلب���ة ج���اءت 
عكسية فقد تغلبوا على مشاعر 
الخوف لديه���م، وأثبتوا أنهم 
مستعدون للتضحية بحياتهم 

من أجل بقاء مدرستهم. 
وذك���رت، أن فصول المدرس���ة 
مبينة م���ن إطارات الس���يارات 
المغطاة بالطين، أما من الداخل 
بألواح خشبية  الجدران  فُغلفت 
مقاعد  عل���ى  الطلبة  ويجل���س 
بالستيكية، كذلك تفتقر لكافة 
المقومات األساسية فالماء يأتى 
ع���ن طريق تن���كات، والكهرباء 

عبارة عن طاقة شمسية.  
وتؤكد، أن األدوات واالمكانيات 
بالمدرسة  المتوفرة  التدريسية 
بس���يطة جدًا، إال أنه���ا ُتحقق 
أحالم الطلب���ة بالتعليم، ويبقي 
التهديد بهدمه���ا هو ما يؤثر 
سلبًا على المستقبل التعليمي 
للطلب���ة مهما كان���ت أحالمهم 
بسيطة، مشددة على أن الطلبة 
سيدرسون على ُركام مدرستهم 

في حال تم هدمها. 

مهددة بالهدم 

مدرسة »الخان األحمر«.. فصول صمود وتحٍد في وجه االحتالل  
غزة/ دعاء احلطاب :

»طائراٍت ال تغادر ال�س��ماء، وجوالٍت مكوكية ل�س��باط �س��رطة 
االحت��ال وجي�س��ة ال تتوق��ف، اأم��ا باجله��ة املقابل��ة اأطف��ال 
واأه��ايل عيونه��م ترتقب ما ي��دور حولهم واأ�سواته��م ت�سدح ال 

لله��دم«، كل ذلك يلخ�ص امل�سهد اليوم��ي لطلبة ومعلمي مدر�سة 
اخل��ان االأحم��ر »االإط��ارات«، منذ بداي��ة الع��ام، اإال اأنهم كلهم 
اإ�س��رار وحت��ٍد لا�ستم��رار يف مدر�سته��م ، والت�س��دي لق��رارات 
االحتال والعمل على اف�سالها، ورف�ص القتاعهم.  ما اإن حُتط 

ال�سم�ص اأ�سعتها الذهبية على قرية اخلان االأحمر �سرق القد�ص 
املحتل��ة، حت��ى تتج��دد ف�س��ول املعان��اة اليومية الت��ي يعي�سها 
الطلب��ة، فالتهدي��دات االإ�سرائيلي��ة باالإخ��اء واله��دم ُتلق��ي 

بظالها الثقيلة علي نحو 170طالبًا يتلقون التعليم فيها.

غزة/ االستقالل:
قالت حركة حماس، إّن قرار االحتالل إغالق مدرس���ة 
"الس���اوية اللبن" يعكس م���دى البلطجة التي وصل 
إليها االحتالل في ممارس���اته اإلجرامية بحق طالبنا 
ومؤسس���اتنا التعليمية، بما ُيع���دُّ انتهاكًا صارخًا 
م والدراسة، وهو ما  ألبس���ط حقوق الطالب في الّتعلُّ
يؤك���د أنه احتالل مارق على كل القوانين والمواثيق 

الدولية.
وأشار عبد الرحمن ش���ديد، المتحدث باسم حماس 
تعقيبا على قرار االحتالل إغالق "مدرس���ة الس���اوية 
اللبن" جنوب نابلس، إلى أن "قرار إغالق المدرسة هو 
انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان، وإشارة إلى مخططات 
االحتالل االس���تيطانية بالس���يطرة عل���ى المناطق 

الفلسطينية". وأهاب بالطالب وأهاليهم التوجه إلى 
المدرس���ة، ومقاومة قرارات االحتالل الجائرة، وعدم 
االنصياع لها، حيث إن المدرس���ة تتبع لوزارة التربية 
والتعليم الفلس���طينية، وال صفة قانونية أو شرعية 

لقراراته.
وطالب المؤسسات الدولية وحقوق اإلنسان ووسائل 
اإلع���الم بتحمل مس���ؤولياتهم نحو فض���ح جرائم 

االحتالل وإبراز صورته اإلجرامية للعالم أجمع.
وأبلغت قوات االحتالل الصهيوني، أول أمس، بإغالق 
مدرسة اللبن الساوية الثانوية جنوب نابلس شمال 
الضف���ة الغربية المحتلة وقالت مص���ادر محلية: إن 
االحتالل أبلغ االرتباط الفلسطيني بالقرار رسميا أنه 

ساري المفعول من يوم االثنين.

حماس: إغالق مدرسة »الساوية« 
يعكس بلطجية »إسرائيل«

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدد وزي���ر التعليم الصهيوني نفتال���ي بينت بقتل أي 
ش���خص يحاول اجتياز السياج الفاصل بين غزة واألراضي 

الفلسطينية المحتلة عام48.
 وقال بينت في مؤتمر صحفي وفقا لصحيفة "معاريف"،  
ا. وأضاف "بدال من  إن أي متسلل من قطاع غزة  لن يعود حًيّ
الحديث والجدل الدائر في إعادة تقليص إدخال النفط أو 
إعادة إدخاله، وبدال من توس���عة مساحة الصيد، فقد حان 
الوقت لقتل الذين يريدون قتلنا، ونحن نعارض تس���ليم 
مت���ر واحد من األرض للفلس���طينيين، ولن تقوم أية دولة 

فلسطينية حتى لو كانت منزوعة السالح".

وزير إسرائيلي يدعو 
إلى قتل المتظاهرين 

على حدود غزة
دولة فل�سطني

ال�سلطة الق�سائية
 املجل�ص االأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح �سمال غزة

إعالن بيع بالمزاد العلني
نعل���ن للعموم أنه مع���روض للبيع من قبل دائ���رة تنفيذ محكمة صلح 
شمال غزة،) ماكينات وموجودات لمصنع الثالجات( والمحجوزة على ذمة 
القضية التنفيذية رقم 2018/4604 والمتكونة فيما بين طالب التنفيذ/ 
هدى محمد جميل قرقز والمنفذ ضده/ ماجد خالد درويش المش���هراوي 
وذلك يوم األربعاء2018/10/31 الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا في 

دائرة تنفيذ محكمة صلح شمال غزة.
فعلى من يرغب بالدخول في المزايدة الحضور لدائرة التنفيذ وتسجيل 
اس���مه بعد دفع تأمين دخول الم���زاد 10% من قيمة تثمين الماكينات 
والموجودات المحجوزة) قيمة التأمين 1620 دوالر(مستردة مع العلم بأن 

رسوم الداللة واالنتقال على من ترسو عليه المزايدة.

على ذمة الق�سية التنفيذية رقم2018/4604
ماأمور تنفيذ حمكمة �سلح �سمال غزة
اأ.ح�سن �سر�سور



22 222الثالثاء    صفر         هـ    أكتوبر         م22 2 222

ح���اول البعض أن يروج أن محاوالت كس���ر 
الحصار تأتي في إطار التساوق مع محاوالت 
القرن،  اإلدارة األمريكي���ة لتمرير صفق���ة 
غي���ر أن مجريات الواقع وتفاصيل األحداث 
الميدانية على األرض وارتفاع زخم المسيرة 
في األسابيع األخيرة ينفى هذه المحاوالت، 
ويثبت مج���ددًا  أن هذا الفع���ل النضالي 
الشعبي وصل إلى مراحل متقدمة يتسلح 
الثوار المش���اركون ف���ي فعاليتها بالثبات 
والتح���دي، حت���ى يتم تحقي���ق األهداف 
التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية المنظمة 

للمسيرة قبل الثالثين من آذار الماضي.
المس���يرة المس���تمرة منذ ما يزيد عن 200 
يوم تصل في تفاصيلها وأدائها وقدراتها 
وفعاليتها على صنع الملحمة وضرب كيان 
االحتالل في سياق عملية استنزاف تكبده 
خسائر معنوية ولوجستية بفعل االستنفار 
وترس���اناته  االحت���الل  جي���ش  لكتائ���ب 
العسكرية أمام الحشد الشعبي الفلسطيني 
والطائرات الورقية والبالونات ورجال وأبطال 
اإلرب���اك الليلي ف���ي كاف���ة المناطق وعلى 
مختلف الُصع���د دون أن يجد هذا الجيش 
حاًل حقيقيًا يوقف هذا المد الش���عبي في 

البر والبحر وعلى كافة مناطق التماس.
هذا التفاع���ل الكبير مع المس���يرة والذي 
يفاجئ من يراهن على فش���ل الفلسطيني 
في سياق معركة نضاله المستمرة، يجعلنا 
نط���رق أبواب من يقف عل���ى النقيض من 
هذه المس���يرة ويرى فيها محاولة فاش���لة 
لتحقي���ق مطال���ب الجمه���ور والقاع���دة 

الشعبية الفلسطينية.
وأم���ام الحالة هذه نس���تطيع ف���ي بداية 
رصدنا لمن يقف أمام هذه المسيرة  ويرى 
فيها عدوًا وته���ورًا فصائليًا هو االحتالل 
الصهيون���ي الذي يرفض المس���يرة ويرى 
فيه���ا كفاحًا فلس���طينيًا من ن���وع جديد 
تس���ببت له بالص���داع وأرهقت حس���اباته 
السياس���ية وجعلته يعي���ش المأزق في 

التعام���ل م���ع ه���ذه الهب���ة الجماهيرية 
الفلسطينية التي ال يدرك مداها وال يعلم 
كيف يتعايش معها، خصوصًا أنها تلتزم 
بالسلمية الش���عبية وتتيح لشبابها الثائر 
إب���داع كل جديد بما يؤهلها لتس���تنزف 
االحت���الل، تطرق فعاليته���ا أبوابًا جديدة 
لالحتش���اد فيتأهب جيش���ه ف���ي مواقع 
متعددة، ويذهب الثائرون أليام وس���اعات 
جديدة فتزداد األزمة لدى جيش���ه وقيادة 

أركانه.
االحت���الل الذي يعيش حال���ة التخبط في 
التعامل مع إرادة غزة التي تتبنى مس���يرة 
الع���ودة ال يج���د إال توجي���ه التهديدات 
المستمرة والتي لم تتوقف طوال سنوات 
الصراع، فالتهديد اإلسرائيلي ليس جديدًا 
والمقاومة لم تنت���ه ولن تنتهي أمام هذه 
الترسانة المدججة ألن الفلسطيني يمتلك 
الفلس���طيني  الرابح���ة وهي الحق  الورقة 
والثبات واالس���تعداد للتضحية كما أثبت 
طوال جوالت الصراع الممتدة، هذا هو العدو 
األول والمباش���ر لمس���يرة العودة، ويحاول 
بشتى السبل أن يستغل البيئات االتصالية 
الجدي���دة التي وفرتها التكنولوجيا لقذف 
مئات الشائعات والمعلومات المضروبة في 

سياق شبكات التواصل االجتماعي.
وما يالحظ خالل المتابعة اإلعالمية للتفاعل 
الذي يواكب مس���يرة العودة على صفحات 
الفيس بوك وغيرها من الشبكات أن هناك 
كمًا كبيرًا من المعلوم���ات المغلوطة التي 
يتم تمريرها بين الجماهير الفلس���طينية 
له���ز ثقتها بالهيئ���ة الوطنية لمس���يرة 
الع���ودة وجعلها في موضع الدفاع عن هذا 

الفعل النضالي المهم والمقدس.
لكن بمتابعة بسيطة لس���ياق المعلومات 
التي يتم تمريرها عبر الشبكات االجتماعية 
والت���ي تس���ارع لالنتقال ف���ي الصالونات 
والنقاشات وبين أوساط الجمهور يتبين أن 
فيسبوكية  وصفحات  مجموعات  مصدرها 

مجهول���ة المص���در وممولة في نش���رها، 
وبالتال���ي هذا الس���لوك يجع���ل المتهم 
األول من وراء هذه التصرفات هو االحتالل 

وأجهزة مخابراته.
وأرى هن���ا أنه م���ن الواجب على وس���ائل 
اإلعالم الفلسطينية المحترمة والمقدرة أن 
تمارس عملها وفق إستراتيجية تستطيع 
أن تلب���ي من خاللها احتياج���ات الجمهور 
لتبيان الحقيقة ومواجهة الطابور الخامس 
الذي يسعى لشق الصف الوطني المتمثل 
في مس���يرات العودة التي تش���ارك فيها 
كل قوى ش���عبنا بما فيها فتح والشعبية 
والجه���اد وحم���اس وكل فصائ���ل العمل 

الوطني الفلسطيني.
وفي هذا السياق تنتشر معلومات مضللة 
بي���ن الجمه���ور الفلس���طيني ع���ن حجم 
اإلصابات واإلعاقات التي تس���بب االحتالل 
فيها لش���بابنا الثائر، ومن المناسب نقلها 
ع���ن وزارة الصح���ة التي أص���درت تقريرًا 
خاص���ًا ح���ول االعت���داءات اإلس���رائيلية 
بحق المش���اركين في مس���يرة العودة منذ 
انطالقتها وحتى األسبوع األول من الشهر 
الحال���ي ، وتقول خالصات هذه اإلحصائية 
أن مجم���ل الش���هداء من الش���باب الذكور 
بنس���بة تف���وق 97%، في حي���ن أن الفئة 
العمرية األعلى اس���تهدافًا هي الش���باب 
ما بي���ن 18-39 عامًا بنس���بة 75% وليس 
كما يروج البعض أنها م���ن األطفال. أما ما 
يخص اإلصابات وحجم اإلعاقات فإن كمية 
اإلشاعات في هذه النقطة تحديدًا ال نهاية 

لها وكلها تضليل للجماهير.
ختامًا: فإن شعبنا المرابط لم ينفك عن بذل 
كل أشكال التضحية ولم ينقطع خالل كل 
محط���ات الصراع مع االحت���الل والمواجهة 
مع جيش���ه على التضحية والفداء، ودائما 
ما صنع���ت ثورتن���ا الفلس���طينية قواعد 
التضحية على أسس مناطحة الكف للمخرز 

وكذلك الواجب على قدر اإلمكان.

ل���م تتوقف يوًم���ا التهدي���دات التي يطلقه���ا القادة 
»اإلس���رائيليون« ضد غزة إلجبارها على وقف »مسيرات 
العودة وكسر الحصار«، وتعود مجدًدا بأساليب وكلمات 
يظن مطلقوها أنها س���ُتؤّثر على القطاع وأهله، ليترافق 
ذلك مع استمرار جيش االحتالل باستهداف المدنيين 
الفلس���طينيين على تخوم القطاع وس���قوط الش���هداء 
والجرحى في محاولة لوقف مس���يرات الع���ودة الُمَطاِلَبة 
بفك الحصار والتأكيد على حق عودة الفلسطينيين إلى 
أرضهم التي اقتلعوا منها. وه���ّدد »بنيامين نتنياهو« 
وعدد من قادة كيانه بش���ّن عملية عس���كرية ضد قطاع 
غزة، في حال اس���تمرت »مسيرات العودة«، التي بحسب 
نتنياه���و على الفلس���طينيين أن يوقفوها قبل أن يتم 

»توجيه ضربات كبيرة« للقطاع.
 أما »أفيغدور ليبرمان« وزير الجيش »اإلس���رائيلي« فقال 
يجب »توجيه ضربة ش���ديدة وقاس���ية وساحقة لحركة 
حماس طالما اس���تمرت األحداث عل���ى الحدود«، قبل أن 
يوّض���ح أن ذلك يحتاج إلى »موافق���ة المجلس المصغر 
والحكومة وعلى الوزراء أن يقرروا ذلك«، و«استنفاد جميع 
الخيارات األخرى قبل الّتوّجه إلى الحرب«.. ويرى ليبرمان 
أن »الوضع في غزة والضفة ُمعّقد ولكن في الشمال أكثر 

تعقيدا«.
ويخشى »اإلسرائيليون« من أن يؤدي استمرار »مسيرات 
العودة وكس���ر الحصار« المستمرة منذ 30 آذار من العام 
الجاري إلى تأثير على »الجمهور الفلسطيني« في الضفة 
الغربية والق���دس الذي لن يبقى مكتوف األيدي هناك. 

خصوًصا مع استمرار اعتداءات واقتحامات المستوطنين 
لباحات المسجد األقصى، واستمرار جرائم المستوطنين 
ضد المواطنين الفلس���طينيين ما ُيعّد مخالفة صريحة 
للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية وبخاصة 
اتفاقيات جنيف األربع، وحقوق اإلنس���ان. وهذا يتطلب 
من محكمة الجنايات الدولية أن تعمل على محاكمة قادة 
االحتالل على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني كونها 

جرائم حرب ال ينبغي أن يفلت مرتكبوها من العقاب.
وفي الوقت نفسه تس���تمر االنتهاكات ضد المقدسات 
اإلس���المية والمس���يحية، والتغّول في االستيطان الذي 
يصف���ه ميث���اق األم���م المتح���دة بأنه »جريم���ة حرب« 
وانتهاك ضد اإلنسانية، ومخالفة صريحة للقرار الدولي 
ال���ذي يحم���ل الرق���م )2334( الذي ين���ص على وقف 
كل النش���اطات االس���تيطانية وُيجّرم وج���ود االحتالل 
الصهيوني الذي ارتكب ويرتكب المجازر ضد الش���عب 
الفلس���طيني في محاول���ة لفرض خيار »الترانس���فير«، 
لتتالقى بذلك طروحات اإلدارة األمريكية التي تس���عى 
إلى ف���رض ما بات يطلق عليه »صفقة الق���رن«، مع إقرار 
ما يس���مى »قانون »القومية األساس«، من أجل تصفية 

القضية الفلسطينية بشكل نهائي.
ويب���دو أن التوقعات »اإلس���رائيلية« التي تخش���ى من 
تفّج���ر األوضاع في الضف���ة المحتلة بات له���ا ما ُيؤّيد 
وقائعه���ا من خالل تنفيذ عمليات تس���تهدف الجنود 
والمس���توطنين »اإلسرائيليين« هناك، وليس آخر ذلك: 
إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن بالضفة المحتلة، 

وقبلها عملية مس���توطنة »بركان« التي أدت إلى مقتل 
مستوطنْين، وإصابة ثالث. العملية التي وصفها رئيس 

الوزراء »اإلسرائيلي« »بنيامين نتنياهو« بالخطيرة. 
ورغم اس���تخدام جي���ش االحتالل للرص���اص الحي ضد 
المتظاهري���ن الس���لميين عل���ى تخوم قط���اع غزة منذ 
انطالق مس���يرات العودة، والذي أدى ويؤدي إلى المزيد 
من الش���هداء، وال���ذي القى ردود فعل ش���اجبة ومنددة 
ومس���تنكرة لهذه األفعال »اإلسرائيلية« التي ترقى إلى 
جرائم حرب، إال أن جيش االحتالل »لم ُيغّير من سياسة 
فت���ح النيران في قطاع غ���زة«، وجّند وس���ائله اإلعالمية 
دفاعًا عن هذه الجرائم وتبريًرا لسفك دماء المتظاهرين 
الفلس���طينيين الس���لميين. الذي���ن ال ي���رى الجي���ش 
»اإلس���رائيلي«، بحس���ب ما ذكرت صحيف���ة »هآرتس« 
العبرية بدخول فلسطينيين من القطاع إلى »إسرائيل«، 
أنه يشكل تهديًدا كبيًرا، ومع ذلك يعمد جيش االحتالل 
إل���ى اس���تهداف المتظاهرين الموجودي���ن بعيًدا عن 

»السلك الزائل« بالرصاص الحي!
إن تأكي���دات قادة ح���ركات المقاومة في فلس���طين، 
وخاصة حركتي »الجهاد اإلس���المي« و »حماس« تشير 
إلى اإلص���رار على مواصلة »مس���يرات العودة وكس���ر 
الحصار« حتى تحقيق أهدافها، فالوضع في القطاع لم 
يعد يحتمل المزيد من اإلجراءات العقابية التي يسعى 
أه���ل القطاع إلى كس���ر الحصار وليس إلى اس���تجرار 
المزيد من الحصار! ولهذا كانت الرس���الة قوية بحسب 
ما ذكرت صحيفة »الحي���اة« اللندنية في عددها األحد 

)14-10-2018(، أن حرك���ة »حم���اس« أبلغ���ت القاهرة 
أخيرًا، أن الوضع في غزة »س���ينفجر في وجه إس���رائيل 
أو مصر ف���ي حال فرض الرئيس محمود عباس عقوبات 
جديدة على قطاع غزة«، محذرة من اقتحام عشرات آالف 

الفلسطينيين الحدود واستشهاد اآلالف.
السيناريو الس���ابق هو أحد االحتماالت المتوقعة التي 
يضعها الق���ادة »اإلس���رائيليون« ف���ي اعتبارهم في 
التعامل م���ع الوض���ع الميداني والتكتيك���ي للقطاع. 
ومن االحتماالت المتوقعة »رض���وخ« األطراف لمطالب 
»مس���يرات العودة« وكسر الحصار عن القطاع، أو خوض 
جولة تصعيد مدروسة ومحدودة ومنضبطة بالتحركات 
اإلقليمية والدولية التي س���تعمل على ضبط األوضاع 
وإعادتها إلى مربعها الس���ابق، أو أنها س���تتطور ولكن 
لي���س إلى عملي���ة واس���عة، أو أن األمور س���تخرج عن 
الس���يطرة ويتم تنفيذ عملية برية قد تستمر ألشهر 
عدي���دة دون أن يتمّكن جيش االحتالل من حس���مها. 
توجد للس���يناريو األخير كوابح عدي���دة، لكن حصوله 
لن يكون مس���تحياًل إذا خرجت األمور عن السيطرة لما 

يحويه من تداعيات خطيرة...
بعد اجتماع الكابينت القناة الثانية اإلسرائيلية تقول 
إن إس���رائيل أعطت فرصة أخرى للتهدئة واالختبار هو 
الجمع���ة القادمة والوقت ينفذ.. في وقت يدفع ليبرمان 
نحو خطوة عسكرية يرفضها الجيش وخالفات بينهما 
على ذلك وتشير القناة الثانية إلى أن رائحة االنتخابات 

تشتم من تصريحات ليبرمان لموقع يديعوت.

أعداء مسيرة العودة... 
الدافع واألسلوب

 د. أحمد الشقاقي
هدد ما يسمى برئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان ، بشن عدوان جديد 
على قطاع غزة جراء تواصل الفعل الش���عبي بمس���يرة العودة وكسر الحصار ش���رقي قطاع غزة، والتي عدها 
ليبرمان »سالًحا استراتيجًيا تستخدمه حماس«. وقال نتنياهو في مستهل اجتماع حكومة االحتالل بالقدس 
المحتلة األحد، إن حكومت���ه تقترب من »عمليات من نوع آخر ضد القطاع وهي توجيه ضربات عنيفة لغزة«. 
واّدعى ليبرمان في مقابلة أجرتها معه صحيفة »يديعوت احرونوت« أن حكومة االحتالل اس���تنفذت جميع 
الخيارات المتاحة مع قطاع غزة، وأن األمور تسير نحو »ضربات عسكرية قاسية«. وأشار ليبرمان إلى أن حكومة 
االحتالل »ال تملك التفويض للبدء بحرب على قطاع غزة«، إال أنه اس���تدرك بالقول: »لكننا وصلنا اآلن لمرحلة 
الال خيار«. ومرحلة الال خيار التي يتحدث عنها ليبرمان يبدو أنها وصلت لفصائل المقاومة الفلسطينية قبل 
ان تصل إلس���رائيل, ولكنكم قوم تس���تعجلون يا ليبرمان, فمن الذي خدعكم وأخبركم ان كميات الس���والر 
التي تدخلونها لقطاع غزة س���تطفيء لهيب مسيرات العودة الكبرى وستقنع الفلسطينيين بوقف الحراك 

الشعبي ضدكم.
هن���اك من حكومة االحتالل من تحدث عن ان يوم الجمعة القادمة ه���ي االختبار األخير لغزة, وانه بناء على 
حراك مس���يرات العودة س���يتخذ القرار إما بالتهدئة أو التصعيد, وهو يظن ان ه���ذه التهديدات تخيف 
شعبنا الفلسطيني وس���تمنع الفلس���طينيين من االلتحاق بميادين العودة, وال يدرك هذا األحمق ان مثل 
هذه التصريحات يقابلها ش���عبنا الفلس���طيني بعناد اكبر, وسيش���عل الميدان بش���كل اكبر ويوسع من 
دوائر المواجهة مع هذا االحتالل البغيض, ولكم في فاعلية المس���ير البحري باألمس ش���اهدا على ما نقول, 
فالتهديدات كما قالت حماس باألمس  لن تخيف أبناء ش���عبنا ولن تكس���ر إرادتهم، مبينًة أنها ستشكل 
حافًزا لمزيد من االنخراط في مسيرات العودة واستمرارها وتطوير أدواتها, وعلى االحتالل إنهاء حصاره على 
أهلنا في غزة بداًل من التهديدات الفارغة وخلق مزيد من األزمات«, لكن االحتالل يكابر ويحاول ان يظهر أمام 
شعبه بأنه يمسك بزمام األمور بكلتا يديه, ويستطيع ان يسيطر على األحداث, رغم انه ال يتوقف عن الدفع 
بالوس���طاء إلى غزة في محاولة مستميته لتهدئة األمور, خاصة انه مقبل على انتخابات قريبة, وتنتابه حالة 

خوف وقلق من تطورات األحداث على الجبهة الشمالية.
فصائل المقاومة الفلسطينية أخذت تصريحات قادة االحتالل الصهيوني التي حملت عنوان الجمعة القادمة 
اإلنذار األخير واالختبار الحقيقي على محمل الجد, وقال األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي األستاذ زياد 
النخالة  أن »التصدي ألي عدوان محتمل على قطاع غزة س���يبدأ من حيث انتهت المقاومة الفلسطينية في 
معرك���ة التصدي لع���دوان 2014« وأضاف »نحن نتعامل مع هذه التهدي���دات على محمل الجد، وندعو كل 
المقاتلين ألن يكونوا على جاهزية تامة لمواجهة أي عدوان محتمل«, واعتقد ان إس���رائيل تضغط بكل قوة 
من اجل تخفيف الضغط من خالل مسيرات العودة, وهى طلبت من الوساطات ان تتراجع المسيرات خمسين 
مترا إلى الوراء وان تتوقف البالونات الحارقة والطائرات الورقية في مقابل الس���ماح بإدخال السوالر واألموال 
إل���ى قطاع غزة, واعتقد ان وجود مدير المخابرات المصرية عباس كامل في األراضي الفلس���طينية, يهدف 
إليجاد صيغة تفاهم يمكن من خاللها إخماد أي مسعى صهيوني لشن عدوان جديد على قطاع غزة, ويبدو 
ان مصر تسابق الزمن ألجل الوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة تضبط األمور وتمنع تطور األحداث ميدانيا. 
في النهاية فصائل المقاومة الفلس���طينية لن تتخلى عن مس���يرات العودة, وستبقى الفعاليات الشعبية 
قائمة, واألمور مرتهنة بمدى اس���تجابة االحتالل لمطالب الفصائل برفع الحصار كليا عن قطاع غزة, والعودة 
إلى االلتزام باتفاقية القاهرة 2014م, وتثبيت حق العودة كحق أصيل لش���عبنا الفلس���طيني, ومهما حاول 
االحتالل االلتفاف على هذه المطالب فلن يستطيع, فهذه المطالب ضحى الفلسطينيون بدمائهم من اجلها, 
واستشهد أكثر من مائتي شهيد فلسطيني وأصيب أكثر من اثنين وعشرين ألفا بجراح متفاوته, فهي حق 

طبيعي ال يمكن المساومة عليه بأي حال من األحوال.  

مرحلة الال خيار

التهديدات اإلسرائيلية المتصاعدة واستمرار مسيرات العودة
هيثم أبو الغزالن

رأي
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رام الله/ االستقالل:
احتش���د أمس االثني���ن، اآلالف من 
العمال والموظفين على دوار المنارة 
الله وس���ط الضف���ة الغربية  ب���رام 
المحتل���ة، رفًض���ا لقان���ون الضمان 

االجتماعي بصيغته الحالية.
ووصل اآلالف م���ن جميع محافظات 
الضفة إلى مي���دان المنارة للتظاهر 
رفض���ا لتطبيق القان���ون والمطالبة 
تناس���ب وضع  بإج���راء تعدي���الت 

العمال في فلسطين.
تدعو  بعبارات  المش���اركون  وهتف 
الحالية  القانون بصيغته  إلس���قاط 
"الشعب يريد إسقاط الضمان"، كما 

رفعوا الفتات تدعو لتعديله.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون 
في األول من الش���هر القادم، وسط 
ومؤسسات  لقطاعات  واس���ع  رفض 

وعمال وموظفين.
وهت���ف المتظاه���رون برحيل وزير 
العمل مأمون أبو شهال "يا حمد الله يا 
حمد الله أبو شهال يطلع برا"، باعتباره 
رئيس مؤسسة الضمان االجتماعي، 
كم���ا طالبوا برحيل أمي���ن عام اتحاد 
نقابات عمال فلسطين شاهر سعد 
باعتباره عضوا في مؤسسة الضمان.

كما هتفوا بعبارات :"هالقانون ليش 
ليش .. بدكم تحرمونا العيش".

وأكد المتظاهرون على عدم التزامهم 

بالقانون في حال تنفيذه، مشددين 
ف���ي الوق���ت ذاته عل���ى أن "الحراك 
الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي 
ع���ادل" هو ما يمثلهم أمام الحكومة 

وليست النقابات.
ورف���ع المتظاه���رون الفت���ات كتب 
عليها :" ال ضمان اجتماعيًا ال يضمن 
وال يوفر حياة كريمة للموظفين .. ال 

لقانون الضمان الجائر".
كم���ا رفع���وا البطاقات الحم���راء في 
مي���دان المن���ارة وهتف���وا بعبارات 
"ارحل"، في إشارة منهم لوزير العمل.

وينّص القان���ون المثير للجدل على 
خص���م 7.5 % م���ن رات���ب العامل 
و8% من صاحب العمل )المشّغل(، 
واستثمار المبلغ في صندوق خاص 

لصالح مشاريع تشغيلية.
ومن شروط اس���تحقاق راتب تقاعد 
الش���يخوخة، وفق قان���ون الضمان، 
بلوغ الس���ّن القانوني���ة أي 60 عاًما، 
وأن يك���ون الح���ّد األدن���ى إلجمالي 
اش���تراكات الف���رد الش���هرية 180 
اش���تراًكا، أي ما يعادل اشتراك 15 

سنة.

عمـال وموظفــو الضفــة يتظاهــرون
 رفضــًا لقانــون »الضمــان االجتماعــي«

) APA images (        جانب من �لتظاهرة يف ر�م �هلل �أم�س

رام الله/ االستقالل:
أظهرت بيانات "س���لطة النقد الفلسطينية" حديثة، انخفاض أرصدة المصارف العاملة 
في فلسطين خالل آب لدى سلطة النقد ونظرائها في الداخل والخارج بنسبة 0.6 بالمئة 

مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.
وأوضحت البيان���ات، أن إجمالي األرصدة بلغ 4.031 ملي���ار دوالر بعدما كان قرابة 4.06 
مليار دوالر قبل عام. وأشارت إلى أن أرصدة المصارف العاملة في فلسطين لدى نظرائها 

بالخارج انخفضت بنسبة 3.7 بالمئة إلى حوالي 2.274 مليار دوالر.
كما قلت أرصدة المصارف لدى نظرائها في فلس���طين بنسبة 17.4 بالمائة إلى 312.8 
مليون دوالر. وانخفضت أرصدة المصارف لدى سلطة النقد بنسبة 9.6 بالمائة إلى حوالي 

1.44 مليار دوالر.

رام الله/ االستقالل:
قال المتحدث باس���م الش���رطة برام الله، العقيد لؤي ارزيقات أمس االثنين، إن 
النيابة العامة والشرطة قد استكملوا عملية ضبط المواد داخل المختبر الذي تم 

ضبطه األحد في حي الطيرة في رام الله.
وأوضح أنه مع اس���تكمال الضبط تبين أن وزن المواد المضبوطة بلغ 54.5 كغم 
من مادة يشتبه أن تكون مادة الماريجوانا المجففة والتي يقدر ثمنها بحوالي 2 

مليون شيقل، إضافة إلى مئات األشتال بمراحل عمرية مختلفة.
وضبطت الشرطة والمخابرات ومكافحة المخدرات واألمن الوقائي واألمن الوطني، 
صباح األحد، مشتاًل ومختبرًا للمخدرات، مجهز بأحدث التقنيات واالنظمة لزراعة 
مادة الماريغوانا المخدرة، ويحتوي على العشرات من األشتال الجاهزة للقطف 

وأجهزة ترطيب وتنشيف وأسمدة كيماوية.

أرصدة المصارف العاملة 
في فلسطين بالخارج 

تنخفض 3.7 %خالل آب

ضبط مشتل مخدرات برام 
الله بقيمة 2 مليون شيقل

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الش����بكة األميركية العمالقة للتوزيع “س����يرز” 
التي تواجه صعوبات في مواجهة التجارة االلكترونية، 
أمس االثنين إفالسها، وذلك في بيان وزع على وسائل 

اإلعالم.
ووضعت مجموعة “س���يرز هولدينغز” التي تأسست في 
1886 وكانت رائدة في مجال المتاجر الكبرى، نفسها تحت 

الفصل 11 من القانون األميركي حول اإلفالس.
وقال���ت المجموع���ة إنها “تن���وي اتخاذ إج���راءات إلعادة 
هيكلتها في أس���رع وق���ت ممكن وتتعه���د باتباع خطة 

لعملية إعادة تنظيم تمتد على فترة قصيرة جدا”.

كما أعلنت “سيرز هولدينغز” التي تمتلك سلسلة متاجر 
“سيرز ستورز و”كمارت” عن إغالق 142 من محالتها قبل 
نهاية العام الجاري. وستغلق أيضا بحلول تشرين الثاني/

نوفمبر 46 مح���ال بعد 103 متاجر أخ���رى أغلقت في ربيع 
.2018

وتعاني هذه الشبكة من المحالت التجارية المنتشرة أيضا 
خ���ارج حدود الوالي���ات المتحدة من دي���ون كبيرة وتواجه 
منافس���ة التجارة االلكترونية خصوصا من قبل المجموعة 

العمالقة “أمازون”.
ويش���كل إف���الس “س���يرز” رم���زا للتغيير في أس���لوب 

االستهالك ويترافق مع تراجع المراكز التجارية.

االستقالل/ وكاالت:
تراج���ع ال���دوالر 1.5 بالمائ���ة أمام اللي���رة التركية 
وانخفض ألدنى مس���توى في آخر شهرين مسجال 

5.7835 ليرة.
وواصل الدوالر أمس االثنين، تراجعه المستمر منذ األسبوع 
الماضي، أمام الليرة التركي���ة، وانخفض إلى ما دون 5.80 

ليرة.
وعقب تراجعه إلى 5.7835 ليرة في الساعة 14.10بالتوقيت 

المحلي، استقر عند 5.79 ليرة.
وفي نفس الفت���رة، تراجع اليورو 1.1 بالمائ���ة أمام الليرة 
مس���جال 6.7175 ليرة، فيما انخفض الجنيه االس���ترليني 

0.88 وسجل 7.6310 ليرة.
ورأى محللون أن تصريحات رئيس الواليات المتحدة، دونالد 
ترامب، عقب إطالق س���راح القس األمريكي أندرو برانسون 
الذي كان يحاكم في تركيا بته���م تتعلق بدعم اإلرهاب، 
ع���ززت األج���واء اإليجابية فيم���ا يتعلق بس���وق العمالت 

األجنبية.
وتوق���ع المحللون أن يواصل الدوالر تراجعه وينخفض إلى 
مستويات 5.75 و5.67 ليرة، في حال بقائه دون 5.80 ليرة.
وق���ال ترامب أثناء لقائه القس أندرو برانس���ون في البيت 
األبيض الس���بت، إن الواليات المتحدة  لديها فرصة حاليا 

لبناء عالقة رائعة مع تركيا.

الدوالر يهبط ألدنى مستوى أمام 
الليرة التركية منذ آخر شهرين

سلسلــة متاجــر “سيــرز”
 األميركيــة تشهــر إفالسهــا

االستقالل/ وكاالت:
أف����ادت ش����بكة “س����ي أن ب����ي س����ي” 
التلفزيوني����ة األميركية، في وقت متأخر 
من، مس����اء األحد، أّن الرئيس التنفيذي 
لمصرف “ج����ي بي مورغ����ان”، جيمس 
ديمون، ورئي����س مجموعة “فورد”، بيل 
فورد، َع����َدال عن المش����اركة في منتدى 
اقتصادي ضخم مقّرر عقده بعد أس����بوع 
ف����ي الري����اض، وذل����ك بس����بب اختفاء 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وبذل����ك، تنض����ّم هاتان الش����خصيتان 
الكبيرتان في مج����ال المال واألعمال إلى 
الئحة تطول يوًما بعد يوم، وتضّم رجال 
أعمال ومؤّسس����ات قّرروا مقاطعة مؤتمر 
للعام  االس����تثمار”  مس����تقبل  “مبادرة 
2018، المزمع عقده م����ن 23 ولغاية 25 
الج����اري في الّرياض، وال����ذي أطلق عليه 

اس����م “دافوس ف����ي الصح����راء” تيّمًنا 
بالمنت����دى االقتص����ادي العالم����ي في 

دافوس.
وم����ع توالي فص����ول قضي����ة الصحافي 
المع����ارض، الذي ُفقد أث����ره قبل حوالي 
أس����بوعين بعد دخول����ه قنصلية بالده 
في إس����طنبول، أعلن مس����تثمرون كبار 
وش����ركات عالمية ومؤسس����ات إعالمية 
انسحابهم من “دافوس في الصحراء”، 
بينما أوقف رجال أعمال آخرون تعاونهم 

االقتصادي مع السعودية.
وُفقد أثر خاشقجي بعد دخوله قنصلية 
بالده في إسطنبول في 2 تشرين األول/

أكتوب����ر الحالي إلنج����از معامالت إدارية. 
وأعلن مس����ؤولون أتراك لوس����ائل إعالم 
محلية أّن خاش����قجي ُقت����ل داخل مبنى 
القنصلي����ة. لكّن الري����اض وصفت على 

الفور هذه المزاعم بأّنها “ال أساس لها” 
من الصّحة، مش����ّددة على أّن الصحافي 
غادر مبنى القنصلية، لك����ن من دون أن 

تقّدم دلياًل على ذلك.
وصحيفتا  “بلومبي����رغ”  وكال����ة  وكانت 
“فايننشال تايمز” و”نيويورك تايمز” 
قررت االنسحاب من مهمة رعاية المؤتمر 
وسط التس����اؤالت عن مصير الصحافي 

السعودي.
كذلك، فإّن الرئيس التنفيذي لش����ركة 
“أوبر” لخدمات النقل، دارا خوسروشاهي، 
لن يشارك على األرجح في المؤتمر، بينما 
أعلن رجل األعمال البريطاني، ريتش����ارد 
برانسون، مؤّسس مجموعة فيرجين، أّنه 
عّلق اتصاالت ترتبط بمشاريع سياحية 
في منطق����ة البحر األحمر بالس����عودية 

بسبب اختفاء خاشقجي.

االستقالل/ وكاالت:
قد يؤدي اس���تئناف عمل وحدة إنتاج البنزين في مصفاة الرويس التابعة لش���ركة بترول ابوظبي الوطنية 
)ادنوك( في وقت أقرب من المتوقع إلى تفاقم تخمة الوقود في آس���يا، وربما يؤثر ذلك سلبا على األسعار، 

بينما قد تنخفض إمدادات زيت الوقود.
كانت أدنوك أغلقت الوحدة في يناير كانون الثاني 2017 بعد حريق في وحدة بتروكيماويات مرتبطة بها. 
وتقع وحدة التكسير الحفزي للسوائل المبقاة البالغة طاقتها 127 ألف برميل يوميا في القطاع الغربي من 

مصفاة الرويس التي تبلغ طاقتها 800 ألف برميل يوميا.
وتعالج وحدة البنزين في األس���اس زيت الوقود المتبقي من وحدات تقطير الخام في المصفاة وتنتج منه 

بنزينا أعلى قيمة ووقود الديزل. ولم يكن متوقعا أن تعود الوحدة للعمل حتى الربع األول من 2019.
غير أن متحدثا باس���م أدنوك قال أمس االثنين إنه يتوقع اس���تكمال أعمال اإلصالح بحلول نهاية العام 
الحالي وأن يبدأ اإلنتاج بعد ذلك. وقال إنرجي أسبكتس الستشارات السوق النفطية في مذكرة في الثامن 
من أكتوبر تش���رين األول إن من المتوقع االنتهاء من اإلصالحات بوحدة التكس���ير الحفزي بحلول نهاية 
نوفمبر تش���رين الثاني وأن تس���تأنف العمليات بالكامل في فبراير ش���باط. وقد يرفع ذلك إنتاج اإلمارات 

العربية المتحدة من البنزين بواقع 50 ألف برميل يوميا.
وقال نفين ناه المحلل في إنرجي أسبكتس في المذكرة إن الوحدة ”ستنضم لقائمة من الوحدات األخرى 
المنتج���ة للبنزين عادت للخدمة في اآلونة األخيرة بعد مش���اكل فنية“، في إش���ارة إلى أعطال في الفترة 

األخيرة في مصاف بالسعودية وسلطنة عمان والهند.

مقاطعات إضافية بارزة لمؤتمر
 الرياض االقتصادي بسبب »خاشقجي«

استئناف تشغيل وحدة 
بمصفاة أدنوك "مبكرًا" قد 
يزيد تخمة البنزين في آسيا
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االستقالل/ وكاالت:
انطلقت حركة المسافرين والشاحنات، صباح أمس االثنين، على معبر "نصيب" الحدودي 
بين األردن وسوريا، بعد توقف دام لنحو ثالث سنوات، تأثرت خاللها معظم القطاعات 

التجارية والصناعية والسياحية في األردن؛ بل وأصيب بعضا منها بالشلل الكامل.
وبالرغم من أن الشارع األردني انقسم طوال السنوات الماضية تجاه األحداث في سوريا، 
بين مؤيد للنظام ومعارض له، إال أن أجواء الفرح والتفاؤل كانت هي السائدة في األردن 
اليوم بعد عودة فتح المعبر الحدودي بين البلدين؛ فدمش���ق التي تبعد عن عمان أقل 
من 200 كيلومترا كانت بمثابة متنفٍس لألردنيين، اعتادوا اللجوء إلى أسواقها هربا من 

غالء السلع والبضائع في بالدهم.
وتش���كل المعابر بين األردن وسوريا، المنفذ االس���تراتيجي الوحيد لألردن للمنتجات 
القادمة من الش���مال؛ فهو ال ُيعيد حركة التبادل بين سورية واألردن فقط، بل سيعيد 
ربط القارة األوروبية بآس���يا ووصول السلع برًا لمنطقة الخليج، األمر الذي سيدّر ماليين 

الدوالرات على االقتصاد األردني، بحسب تقديرات اقتصادية.
ويراهن تجار أردنيون على معبر "نصيب" لتنشيط االقتصاد المتردي في البالد، والذي 

ازداد تراجعا مع إغالق المعابر، التي أفقدت المنتجات األردنية أسواقا مهمة.
وتش���ير تقارير اقتصادية، إلى أن التبادل التجاري بين األردن وس���وريا، بلغ عام 2010، 
أكثر من 600 مليون دوالر، ومع س���نوات الحرب بدأ بالتراجع إلى أن وصل قيمة التبادل 
إلى صفر مع حلول عام 2015 حينما سيطرت المجموعات المسلحة السورية على المعبر.

االستقالل/ وكاالت:
قال موقع بلومبي���رغ نقال عن 
ثالثة مسؤولين أميركيين )لم 
يس���ّمهم( أم���س االثنين، إن 
الوقت ينفد أمام الس���عودية 
للتوضي���ح ل���إدارة األميركية 
ما جرى للصحفي الس���عودي 
قنصلية  في  جمال خاشقجي 

بالده بإسطنبول.
وأك���د المس���ؤولون الثالثة أن 
الرئي���س دونالد ترامب  إدارة 
بدأت بش���كل متصاعد تعتبر 
أن إنكار السعودية المتواصل 
لتورطها في اختفاء خاشقجي 
ال يمكن الدفاع عنه، وأن ترامب 

ومس���اعديه باتوا أكثر قناعة بأن الرجل توفي 
بعد دخوله القنصلية ف���ي الثاني من أكتوبر/

تشرين األول الجاري.
ولكن رغم ضغط الكونغ���رس -يقول بلومبيرغ 
الموقع األميركي المعن���ي بالتحليالت المالية 
والسياس���ية- ف���إن ترام���ب يتردد ف���ي إلغاء 

صفقات األسلحة للس���عودية خشية منه في 
تحول حليفه الس���عودي إلى روس���يا والصين 

لشراء األسلحة.
ويقول أحد المس���ؤولين إن جملة من العقوبات 
يجري بحثه���ا ف���ي أروق���ة اإلدارة األميركية، 
وتتراوح ما بين تخفيض العالقات الدبلوماسية 
أو ف���رض عقوبات عل���ى مس���ؤولين بعينهم، 

وكذلك سحب شركات أميركية 
ومسؤولين من مؤتمر "دافوس 
الصحراء" االس���تثماري المزمع 
عق���ده ف���ي الرياض ي���وم 23 
الجاري  األول  أكتوبر/تش���رين 

ولمدة ثالثة أيام.
إلى  بلومبي���رغ  موق���ع  ويلفت 
غادر  الس���عودي  الس���فير  أن 
إلى  الماضي  واشنطن األسبوع 
الرياض، وقال مسؤول أميركي 
إن الس���فير تلق���ى تعليمات 
م���ن وزي���ر الخارجي���ة ماي���ك 
بومبيو بأن يعود إلى واشنطن 
بإجابات واضحة بش���أن اختفاء 

خاشقجي.
ويؤكد أحد المس���ؤولين الثالثة -الذين تحدث 
إليهم بلومبيرغ- أن ترامب يأخذ مسألة اختفاء 
خاشقجي على محمل الجد، وأنه ينتظر الدليل 
القاطع بش���أن مصيره، مضيفا أن مس���ؤولين 
مقربين من ترامب على قناعة بأن السعوديين 

يقفون خلف اختفاء خاشقجي.

على خلفية اختفاء »خاشقجي«

مسؤولون أميركيون: واشنطن تبحث جملة عقوبات على السعودية
طريق »عمان - دمشق« 
سالكة وسط أجواء من 

التفاؤل في البلدين

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت القاهرة، أمس اإلثنين، مقتل 9 مس���لحين في تبادل 

إطالق نار جنوبي مصر.
وأوضح���ت وزارة الداخلية، في بيان، أنها اس���تهدفت تمركزا 

لمجموعة مسلحة، بكهف جبلي، على طريق جنوبي البالد.
وأش���ارت إلى أنهم "بحسب معلومات كانوا يعتزمون التحرك 
خالل الفترة القادمة لتنفيذ سلس���لة من العمليات العدائية 

تستهدف المنشآت الهامة والحيوية".
ولفتت إلى أن���ه "تم مداهمة الكهف، وح���ال اتخاذ إجراءات 

حصار المنطقة، قامت العناصر اإلرهابية بتبادل إطالق النيران 
مع القوات، وأسفرت عمليات تمشيط المنطقة عقب ذلك عن 

العثور على 9 قتلى من العناصر اإلرهابية جار تحديدهم".
ولم يتس���ن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل أو 

شهود عيان أو ذوى القتلى بشأن البيان.
وبين الحي���ن واآلخر، تش���هد مناطق متفرق���ة هجمات ضد 
الجيش والش���رطة والمدنيين، خفت وتيرته���ا مؤخرا، تبنت 
معظمها جماعة "أنصار بيت المقدس" )والية س���يناء(، التي 

أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش" اإلرهابي، أواخر 2014.

االستقالل/ وكاالت:
أوردت وسائل إعالم تركية، اليوم االثنين، أنباء عن إخالء 
السفارة اإليرانية في أنقرة إثر وجود تهديدات بتفجير 

انتحاري.
وأفادت المصادر بقيام الش���رطة التركية بإغالق شارع 
طهران، حيث يقع مقر الس���فارة اإليرانية في العاصمة 
أنقرة. كما قامت الش���رطة بإجالء الس���فير اإليراني من 

مبنى السفارة في إجراء احترازي. 
فيما قال���ت وكالة األنباء البريطاني���ة "رويترز" إن إيران 

نفت خبر وجود تهديدات بتفجير انتحاري. 
وقال مراسل الوكالة، الذي تواجد بمحيط السفارة، إنه لم 
يتم إخالؤها، وأن عملها استمر بشكل طبيعي، لكن مع 

حراسة أمنية ُمشددة. 
وانتشرت األجهزة األمنية التركية على الشارع المحاذي 

للسفارة، وفتشت السيارات والمارة في المنطقة. 
فيم���ا نفى وزي���ر الخارجي���ة اإليراني، عب���ر التلفزيون 
الرس���مي لبالده، وجود أي تهدي���د، كما أكد أنه لم يتم 

إخالء السفارة.

أنقرة: إخالء السفارة اإليرانية إثر 
تهديد بتفجير انتحاري وطهران تنفي

مقتل 9 مسلحين في تبادل
 إطــالق نــار جنوبــي مصــر

االستقالل/ وكاالت:
حذرت منظم���ة األمم المتحدة من أن 
اليمن قد يش���هد قريبا مجاعة على 
"نط���اق ضخم" إذا اس���تمرت الحرب 
الدائرة هناك دون وصول المساعدات 

إلى المحتاجين.
وفي حديث لبي بي س���ي، قالت ليز 
غراندي، منسق األمم المتحدة لشؤون 
اليمن، أم���س، إن الج���وع يهدد 13 
مليون ش���خص، وأن األمر قد يتحول 

إلى أسوأ مجاعة في العالم منذ قرن.
وش���ددت غراندي عل���ى أن المجتمع 
الدولي يجب أن يشعر بالخجل بسبب 

األحوال في اليمن.
ويدعو مسؤولو األمم المتحدة أيضا 
السعودية  بقيادة  التحالف  قوات 
التي  الجوي���ة،  الهجم���ات  لوقف 
تقول المنظمة الدولية إنها تفاقم 

معاناة المدنيين.
وقتل عشرة آالف شخص على األقل 
في القتال في اليمن وُشرد الماليين.

وبدأت الحرب ف���ي اليمن منذ ثالثة 

أع���وام عندم���ا س���يطر الحوثي���ون، 
مدعومي���ن م���ن إيران، عل���ى مناطق 
كبي���رة في البالد، من بينها العاصمة 

صنعاء.

وتس���تخدم الس���عودية، مدعوم���ة 
بالواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، 
الهجم���ات الدولية والحص���ار، دعما 
للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

االستقالل/ وكاالت:
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي دوغ باندو في حديث لمجلة 
"ناش����يونال انترست" أن الرئيس السوري بشار األسد لم يعد 
في خطر، ويتعّين على واشنطن وقف تدخلها العسكري في 

سوريا.
وقال باندو إنه قضى أسبوعًا كاماًل في سوريا، والحظ أنه "كان 
واضحًا بجالء من المسؤول ومن يسيطر على كل شيء هناك".

وأضاف أنه ش����اهد أن كل النخبة الس����ورية وكل المؤسسات 
الحكومية ومراكز األمن، تتواجد في العاصمة دمش����ق، التي 
تزينت ش����وارعها ومبانيها بصور الرئيس األسد، وأن سكان 

المدينة ينظرون بتفاؤل للمستقبل.
الكاتب والمحلل السياس����ي أش����ار إلى أن الواليات المتحدة 
راهنت منذ البداية على رحيل األسد، وأخطأت لوجود عدد كبير 
م����ن المؤيدين واألنصار له، وألن����ه كان من المحتمل أن يأتي 

مكانه "شخص أكثر فظاعة".
باندو قال إن الحرب األهلية في سوريا كانت مأساة كبيرة، ورأى 
أن����ه ال يحق إلدارة الرئيس األميرك����ي دونالد ترامب غزو دولة 
أجنبية، واحتالل أراضيها وتقس����يمها، مشيرًا إلى أن أهداف 
ترامب العسكرية في سوريا، أصبحت "محض خيال" فلم يعد 

هناك شيء يهدد األسد بعد اآلن.
وإذ أع����رب عن ثقته بأن الواليات المتحدة، ال تس����تطيع إجبار 
روس����يا وإيران اللتين تربطهما عالقات وثيقة مع األسد، على 
مغادرة سوريا، أشار إلى أن الرئيس السوري هزم خصومه رغم 
أن قليلين كانوا يؤمنون بقدرته على استعادة السيطرة على 

معظم البالد.
الكاتب والمحلل السياسي رأى أن المحاولة األميركية لفرض 
المجتمع المدني في دول أخرى، لم تكن واقعية أبدًا والمثال 
الساطع على ذلك، فشلها الذريع في العراق، مشددًا أن "األسد 

فاز وخسرت واشنطن".

االستقالل/ وكاالت:
قرر االتح���اد األوروبي أمس، تمدي���د البعثة التي 
أرس���لها للعراق العام الماضي، من أجل مساعدة 
المس���ؤولين فيه���ا على تحقيق األم���ن، إلى عام 

.2020
واتخ���ذ هذا القرار في اجتم���اع المجلس األوروبي 
للعالق���ات الخارجية في لوكس���مبورغ، حيث قرر 
المجتمع���ون تمدي���ده حتى 17 أبريل/ نيس���ان 

2020، بحسب بيان صادر عن المجلس األوروبي.
وأش���ار البيان إلى تخصيص ميزانية قدرها 64.8 

مليون يورو للبعثة، وتكليفها بمهام جديدة.
ومن مه���ام البعثة تقديم مس���اعدات للعناصر 
المدنية المس���ؤولة عن رسم اس���تراتيجية األمن 

القومي العراقي.
تجدر اإلشارة إلى أن البعثة تشكلت العام الماضي 
في ش���هر أكتوبر/ تشرين األول، وكانت مهمتها 

تقديم الدع���م إلقامة مؤسس���ات عراقية معنية 
بحفظ األمن.

كما أش���ار البي���ان إلى تقديم البعثة مس���اعدات 
في القضايا التي تش���كل تهديدًا لألمن القومي 
العراقي، كاإلرهاب والفساد والفوضى السياسية، 

وحالة االستقطاب السياسي.
ويترأس البعثة األلماني ماركوس ريتار ويبلغ عدد 

أفرادها 52 وتتمركز في العاصمة بغداد.

صحفي أميركي: األسد 
فاز وخسرت واشنطن

على المجتمع الدولي أن يشعر بالخجل
استمرار حرب اليمن يهدد بأسوأ مجاعة منذ 100 عام 

االتحاد األوروبي يمدد فترة بقاء بعثته في العراق حتى 2020
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االستقالل/ وكاالت:
انطلقت حركة المسافرين والشاحنات، صباح أمس االثنين، على معبر "نصيب" الحدودي 
بين األردن وسوريا، بعد توقف دام لنحو ثالث سنوات، تأثرت خاللها معظم القطاعات 

التجارية والصناعية والسياحية في األردن؛ بل وأصيب بعضا منها بالشلل الكامل.
وبالرغم من أن الشارع األردني انقسم طوال السنوات الماضية تجاه األحداث في سوريا، 
بين مؤيد للنظام ومعارض له، إال أن أجواء الفرح والتفاؤل كانت هي السائدة في األردن 
اليوم بعد عودة فتح المعبر الحدودي بين البلدين؛ فدمش���ق التي تبعد عن عمان أقل 
من 200 كيلومترا كانت بمثابة متنفٍس لألردنيين، اعتادوا اللجوء إلى أسواقها هربا من 

غالء السلع والبضائع في بالدهم.
وتش���كل المعابر بين األردن وسوريا، المنفذ االس���تراتيجي الوحيد لألردن للمنتجات 
القادمة من الش���مال؛ فهو ال ُيعيد حركة التبادل بين سورية واألردن فقط، بل سيعيد 
ربط القارة األوروبية بآس���يا ووصول السلع برًا لمنطقة الخليج، األمر الذي سيدّر ماليين 

الدوالرات على االقتصاد األردني، بحسب تقديرات اقتصادية.
ويراهن تجار أردنيون على معبر "نصيب" لتنشيط االقتصاد المتردي في البالد، والذي 

ازداد تراجعا مع إغالق المعابر، التي أفقدت المنتجات األردنية أسواقا مهمة.
وتش���ير تقارير اقتصادية، إلى أن التبادل التجاري بين األردن وس���وريا، بلغ عام 2010، 
أكثر من 600 مليون دوالر، ومع س���نوات الحرب بدأ بالتراجع إلى أن وصل قيمة التبادل 
إلى صفر مع حلول عام 2015 حينما سيطرت المجموعات المسلحة السورية على المعبر.

االستقالل/ وكاالت:
قال موقع بلومبي���رغ نقال عن 
ثالثة مسؤولين أميركيين )لم 
يس���ّمهم( أم���س االثنين، إن 
الوقت ينفد أمام الس���عودية 
للتوضي���ح ل���إدارة األميركية 
ما جرى للصحفي الس���عودي 
قنصلية  في  جمال خاشقجي 

بالده بإسطنبول.
وأك���د المس���ؤولون الثالثة أن 
الرئي���س دونالد ترامب  إدارة 
بدأت بش���كل متصاعد تعتبر 
أن إنكار السعودية المتواصل 
لتورطها في اختفاء خاشقجي 
ال يمكن الدفاع عنه، وأن ترامب 

ومس���اعديه باتوا أكثر قناعة بأن الرجل توفي 
بعد دخوله القنصلية ف���ي الثاني من أكتوبر/

تشرين األول الجاري.
ولكن رغم ضغط الكونغ���رس -يقول بلومبيرغ 
الموقع األميركي المعن���ي بالتحليالت المالية 
والسياس���ية- ف���إن ترام���ب يتردد ف���ي إلغاء 

صفقات األسلحة للس���عودية خشية منه في 
تحول حليفه الس���عودي إلى روس���يا والصين 

لشراء األسلحة.
ويقول أحد المس���ؤولين إن جملة من العقوبات 
يجري بحثه���ا ف���ي أروق���ة اإلدارة األميركية، 
وتتراوح ما بين تخفيض العالقات الدبلوماسية 
أو ف���رض عقوبات عل���ى مس���ؤولين بعينهم، 

وكذلك سحب شركات أميركية 
ومسؤولين من مؤتمر "دافوس 
الصحراء" االس���تثماري المزمع 
عق���ده ف���ي الرياض ي���وم 23 
الجاري  األول  أكتوبر/تش���رين 

ولمدة ثالثة أيام.
إلى  بلومبي���رغ  موق���ع  ويلفت 
غادر  الس���عودي  الس���فير  أن 
إلى  الماضي  واشنطن األسبوع 
الرياض، وقال مسؤول أميركي 
إن الس���فير تلق���ى تعليمات 
م���ن وزي���ر الخارجي���ة ماي���ك 
بومبيو بأن يعود إلى واشنطن 
بإجابات واضحة بش���أن اختفاء 

خاشقجي.
ويؤكد أحد المس���ؤولين الثالثة -الذين تحدث 
إليهم بلومبيرغ- أن ترامب يأخذ مسألة اختفاء 
خاشقجي على محمل الجد، وأنه ينتظر الدليل 
القاطع بش���أن مصيره، مضيفا أن مس���ؤولين 
مقربين من ترامب على قناعة بأن السعوديين 

يقفون خلف اختفاء خاشقجي.

على خلفية اختفاء »خاشقجي«

مسؤولون أميركيون: واشنطن تبحث جملة عقوبات على السعودية
طريق »عمان - دمشق« 
سالكة وسط أجواء من 

التفاؤل في البلدين

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت القاهرة، أمس اإلثنين، مقتل 9 مس���لحين في تبادل 

إطالق نار جنوبي مصر.
وأوضح���ت وزارة الداخلية، في بيان، أنها اس���تهدفت تمركزا 

لمجموعة مسلحة، بكهف جبلي، على طريق جنوبي البالد.
وأش���ارت إلى أنهم "بحسب معلومات كانوا يعتزمون التحرك 
خالل الفترة القادمة لتنفيذ سلس���لة من العمليات العدائية 

تستهدف المنشآت الهامة والحيوية".
ولفتت إلى أن���ه "تم مداهمة الكهف، وح���ال اتخاذ إجراءات 

حصار المنطقة، قامت العناصر اإلرهابية بتبادل إطالق النيران 
مع القوات، وأسفرت عمليات تمشيط المنطقة عقب ذلك عن 

العثور على 9 قتلى من العناصر اإلرهابية جار تحديدهم".
ولم يتس���ن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل أو 

شهود عيان أو ذوى القتلى بشأن البيان.
وبين الحي���ن واآلخر، تش���هد مناطق متفرق���ة هجمات ضد 
الجيش والش���رطة والمدنيين، خفت وتيرته���ا مؤخرا، تبنت 
معظمها جماعة "أنصار بيت المقدس" )والية س���يناء(، التي 

أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش" اإلرهابي، أواخر 2014.

االستقالل/ وكاالت:
أوردت وسائل إعالم تركية، اليوم االثنين، أنباء عن إخالء 
السفارة اإليرانية في أنقرة إثر وجود تهديدات بتفجير 

انتحاري.
وأفادت المصادر بقيام الش���رطة التركية بإغالق شارع 
طهران، حيث يقع مقر الس���فارة اإليرانية في العاصمة 
أنقرة. كما قامت الش���رطة بإجالء الس���فير اإليراني من 

مبنى السفارة في إجراء احترازي. 
فيما قال���ت وكالة األنباء البريطاني���ة "رويترز" إن إيران 

نفت خبر وجود تهديدات بتفجير انتحاري. 
وقال مراسل الوكالة، الذي تواجد بمحيط السفارة، إنه لم 
يتم إخالؤها، وأن عملها استمر بشكل طبيعي، لكن مع 

حراسة أمنية ُمشددة. 
وانتشرت األجهزة األمنية التركية على الشارع المحاذي 

للسفارة، وفتشت السيارات والمارة في المنطقة. 
فيم���ا نفى وزي���ر الخارجي���ة اإليراني، عب���ر التلفزيون 
الرس���مي لبالده، وجود أي تهدي���د، كما أكد أنه لم يتم 

إخالء السفارة.

أنقرة: إخالء السفارة اإليرانية إثر 
تهديد بتفجير انتحاري وطهران تنفي

مقتل 9 مسلحين في تبادل
 إطــالق نــار جنوبــي مصــر

االستقالل/ وكاالت:
حذرت منظم���ة األمم المتحدة من أن 
اليمن قد يش���هد قريبا مجاعة على 
"نط���اق ضخم" إذا اس���تمرت الحرب 
الدائرة هناك دون وصول المساعدات 

إلى المحتاجين.
وفي حديث لبي بي س���ي، قالت ليز 
غراندي، منسق األمم المتحدة لشؤون 
اليمن، أم���س، إن الج���وع يهدد 13 
مليون ش���خص، وأن األمر قد يتحول 

إلى أسوأ مجاعة في العالم منذ قرن.
وش���ددت غراندي عل���ى أن المجتمع 
الدولي يجب أن يشعر بالخجل بسبب 

األحوال في اليمن.
ويدعو مسؤولو األمم المتحدة أيضا 
السعودية  بقيادة  التحالف  قوات 
التي  الجوي���ة،  الهجم���ات  لوقف 
تقول المنظمة الدولية إنها تفاقم 

معاناة المدنيين.
وقتل عشرة آالف شخص على األقل 
في القتال في اليمن وُشرد الماليين.

وبدأت الحرب ف���ي اليمن منذ ثالثة 

أع���وام عندم���ا س���يطر الحوثي���ون، 
مدعومي���ن م���ن إيران، عل���ى مناطق 
كبي���رة في البالد، من بينها العاصمة 

صنعاء.

وتس���تخدم الس���عودية، مدعوم���ة 
بالواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، 
الهجم���ات الدولية والحص���ار، دعما 
للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

االستقالل/ وكاالت:
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي دوغ باندو في حديث لمجلة 
"ناش����يونال انترست" أن الرئيس السوري بشار األسد لم يعد 
في خطر، ويتعّين على واشنطن وقف تدخلها العسكري في 

سوريا.
وقال باندو إنه قضى أسبوعًا كاماًل في سوريا، والحظ أنه "كان 
واضحًا بجالء من المسؤول ومن يسيطر على كل شيء هناك".

وأضاف أنه ش����اهد أن كل النخبة الس����ورية وكل المؤسسات 
الحكومية ومراكز األمن، تتواجد في العاصمة دمش����ق، التي 
تزينت ش����وارعها ومبانيها بصور الرئيس األسد، وأن سكان 

المدينة ينظرون بتفاؤل للمستقبل.
الكاتب والمحلل السياس����ي أش����ار إلى أن الواليات المتحدة 
راهنت منذ البداية على رحيل األسد، وأخطأت لوجود عدد كبير 
م����ن المؤيدين واألنصار له، وألن����ه كان من المحتمل أن يأتي 

مكانه "شخص أكثر فظاعة".
باندو قال إن الحرب األهلية في سوريا كانت مأساة كبيرة، ورأى 
أن����ه ال يحق إلدارة الرئيس األميرك����ي دونالد ترامب غزو دولة 
أجنبية، واحتالل أراضيها وتقس����يمها، مشيرًا إلى أن أهداف 
ترامب العسكرية في سوريا، أصبحت "محض خيال" فلم يعد 

هناك شيء يهدد األسد بعد اآلن.
وإذ أع����رب عن ثقته بأن الواليات المتحدة، ال تس����تطيع إجبار 
روس����يا وإيران اللتين تربطهما عالقات وثيقة مع األسد، على 
مغادرة سوريا، أشار إلى أن الرئيس السوري هزم خصومه رغم 
أن قليلين كانوا يؤمنون بقدرته على استعادة السيطرة على 

معظم البالد.
الكاتب والمحلل السياسي رأى أن المحاولة األميركية لفرض 
المجتمع المدني في دول أخرى، لم تكن واقعية أبدًا والمثال 
الساطع على ذلك، فشلها الذريع في العراق، مشددًا أن "األسد 

فاز وخسرت واشنطن".

االستقالل/ وكاالت:
قرر االتح���اد األوروبي أمس، تمدي���د البعثة التي 
أرس���لها للعراق العام الماضي، من أجل مساعدة 
المس���ؤولين فيه���ا على تحقيق األم���ن، إلى عام 

.2020
واتخ���ذ هذا القرار في اجتم���اع المجلس األوروبي 
للعالق���ات الخارجية في لوكس���مبورغ، حيث قرر 
المجتمع���ون تمدي���ده حتى 17 أبريل/ نيس���ان 

2020، بحسب بيان صادر عن المجلس األوروبي.
وأش���ار البيان إلى تخصيص ميزانية قدرها 64.8 

مليون يورو للبعثة، وتكليفها بمهام جديدة.
ومن مه���ام البعثة تقديم مس���اعدات للعناصر 
المدنية المس���ؤولة عن رسم اس���تراتيجية األمن 

القومي العراقي.
تجدر اإلشارة إلى أن البعثة تشكلت العام الماضي 
في ش���هر أكتوبر/ تشرين األول، وكانت مهمتها 

تقديم الدع���م إلقامة مؤسس���ات عراقية معنية 
بحفظ األمن.

كما أش���ار البي���ان إلى تقديم البعثة مس���اعدات 
في القضايا التي تش���كل تهديدًا لألمن القومي 
العراقي، كاإلرهاب والفساد والفوضى السياسية، 

وحالة االستقطاب السياسي.
ويترأس البعثة األلماني ماركوس ريتار ويبلغ عدد 

أفرادها 52 وتتمركز في العاصمة بغداد.

صحفي أميركي: األسد 
فاز وخسرت واشنطن

على المجتمع الدولي أن يشعر بالخجل
استمرار حرب اليمن يهدد بأسوأ مجاعة منذ 100 عام 

االتحاد األوروبي يمدد فترة بقاء بعثته في العراق حتى 2020
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القدس المحتلة/ االستقالل:
تزع���م إس���رائيل أنها دول���ة متطورة فيم���ا يتعلق 
بسياستها الخارجية خصوصا وتجاه من ينتقدونها، 
وأقامت وزارة الشؤون اإلستراتيجية إضافة إلى وزارات 
أخ���رى مثل الداخلي���ة والخارجية، م���ن أجل مواجهة 
االنتقادات لسياس���تها ضد الفلس���طينيين وحركة 
المقاطعة العالمية )BDS( ومنظمات حقوق اإلنسان 

اإلسرائيلية التي تكشف ممارسات دولة االحتالل.
لكن تقارير نش���رتها صحيفة "هآرتس" مؤخرا، تفيد 
بأن مالحقة ورصد نشاط وناشطي هذه الجهات التي 
تنتقد "إس���رائيل"، يقوم بها أفراد ال توجد أية صفة 
رس���مية، وجميعهم ينتمون إل���ى اليمين المتطرف 
الفاشي، وبينهم يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة 

اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
أحد هؤالء األش���خاص ه���و جوناثان ب���اش. وهو من 
مواليد بريطانيا، لكنه كيهودي متطرف يس���توطن 
في البلدة القديمة في الق���دس المحتلة. وأقام باش 
جمعية باسم "اتجاهات سالم"، التي يتم من خاللها 
تحويل أموال إلى موقع االنترنت "كناري ميشن"، الذي 
ينش���ر معلومات عن ناش���طين مناهضين لسياسة 
إسرائيل ضد الفلس���طينيين في الواليات المتحدة، 

حسبما كشفت الصحيفة اليوم، االثنين.
ونقلت المجل���ة اليهودية األميركية "ف���وروورد" عن 
مصدري���ن قولهما إن باش يعّرف نفس���ه كمن أقام 
"كناري ميشن"، وهو موقع الكتروني ينشر معلومات 
عن أشخاص، وتستخدمها إس���رائيل كذريعة لمنع 
دخ���ول مواطني���ن أجان���ب، بينهم الفلس���طينية – 
األميركية الرا القاسم، إلى البالد. ورفض باش وآخرون 
مرتبطون بنش���اطه التحدث إلى وس���ائل إعالم، فيما 
ادعت وزارة الشؤون اإلستراتيجية اإلسرائيلية أنها ال 
تتعاون مع باش أو "كناري ميشن" أو أي من الشركات 

التي يرأسها باش.

وتظه���ر في موقع "كناري ميش���ن" م���ا يوصف بأنه 
"قائمة س���وداء" تض���م مئات الط���الب والمحاضرين 
في الجامع���ات األميركية، إضافة إلى أقوال ُنش���رت 
في ش���بكات التواصل االجتماعي ونددت بسياسات 
إس���رائيل. وال ت���زال هوي���ة مش���غلي ه���ذا الموقع 

االلكتروني ومصادر تمويله سرية. 
لكن تحقيقا نش���رته مجلة "فوروورد"، أش���ار إلى أن 
منظمة "الفدرالية اليهودية في س���ان فرانسيسكو" 
وصن���دوق عائلة ديلر حّوال مبل���غ 100 ألف دوالر إلى 
"كناري ميش���ن" بواس���طة "اتجاهات س���الم"، التي 
تعرف نفسها كش���ركة لخدمة الجمهور ومقرها في 
مس���توطنة "بيت شيمش" قرب القدس. وتم تحويل 
هذا التبرع بواس���طة "الصندوق المركزي إلسرائيل"، 

وهي جمعية أميركية تستخدم كقناة لتحويل أموال 
لتمويل أنشطة اليمين اإلسرائيلي والمستوطنين.

ووفق���ا ل�"هآرتس"، فإن اله���دف المعلن ل�"اتجاهات 
س���الم" هو "الحفاظ وضمان المناعة القومية وصورة 
دولة إس���رائيل والعم���ل من خالل وس���ائل الميديا 
المختلفة ضد المقاطعة، العقوبات ومنع االستثمارات 
في إسرائيل، على ضوء التحديات العالمية، وذلك من 
خالل استخدام وسائل تكنولوجية من مجال الميديا". 
ونقل���ت الصحيف���ة عن مص���در مطلع على نش���اط 
هذه الش���ركة قول���ه إنها تعمل في مج���ال األبحاث 
والحواس���يب، وأن عنوانها هو مدقق الحسابات، ايلي 
غوف، في بيت ش���يمش، وعدد من أصحاب األسهم 
فيها هم مستوطنون في البلدة القديمة في القدس. 

وأحد هؤالء يدعى بنيامي���ن بيكر، الذي يدير نزال في 
القدس ومعروف بتأييده للحاخام الفاش���ي المأفون 

مئير كهانا.
إل���ى ذلك، أظهرت وثيقة قدمها س���فير إس���رائيل، 
يعق���وب كيدار، في آب/أغس���طس الماض���ي، لوزارة 
الخارجي���ة السويس���رية وطالب في���ه بوقف تمويل 
معهد األبحاث "عكيفوت"، س���هولة وصول منظمات 
اليمين المتطرف اإلسرائيلي إلى نتنياهو، وكيف أن 
التقارير التي يصدرونها تتحول إلى سياسة رسمية 

لوزارة الخارجية التي يتوالها نتنياهو أيضا.
وأش���ارت "هآرتس" إلى أن التقرير الذي قدمه كيدار 
ضد معهد "عكيفوت" لدراس���ة الصراع اإلس���رائيلي 
– الفلس���طيني، ش���بيه إلى حد كبير جدا ويتضمن 
االدع���اءات ذاته���ا التي وردت في تقري���ر صادر عن 
منظمة اليمين المتطرف "ع���اد كان" )حتى هنا(، في 

تموز/يوليو الماضي. 
ووفقا للصحيفة، فإن تقرير "عاد كان" مليء باألخطاء 
والمعطيات غي���ر الدقيقة، وتحول خالل ش���هر إلى 
وثيق���ة عمل لحكومة نتنياهو مقابل الدول األجنبية. 
وادع���ى مكتب نتنياه���و ووزارة الخارجية أنه "يعمل 
طاق���م مهن���ي وموضوعي ف���ي هذا الموض���وع، من 
مجلس األمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الش���ؤون 

اإلستراتيجية".
وقال���ت الوثيق���ة الت���ي س���لمها كي���دار للخارجية 
السويسرية، إن "الحكومة السويسرية ضالعة، سوية 
مع الحكومة النرويجية، في تمويل 100% من نشاط 
’معهد عكيفوت’. والمعهد يس���عى إلى العثور على 
أدلة أو سياس���ة أو قرارات في أرش���يفات "إسرائيل"، 
ق���ادت، برأي الباحثين، إلى انتهاك حقوق على أراض 
وتحوي���ل الوثائق إلى ضحايا مزعومين. والهدف، هو 
حرب قضائية ضد "إس���رائيل"، ف���ي داخلها وخارج 

البالد. 

حكومة نتنياهو تتبنى تقارير منظمات اليمين المتطرف  كـ »سياسة رسمية«

القدس المحتلة/ االستقالل:
اعتبر وزير الحرب اإلس���رائيلي، أفيغدور 
ليبرمان، أن ال خيار أمام إسرائيل سوى شن 
عدوان شديد ضد قطاع غزة، وأنه ال يوجد 

احتمال للتوصل إلى تهدئة.
وقال ليبرم���ان في مؤتمر نظمته صحيفة 
"معاريف" في تل أبيب، أمس االثنين، إنه 
"ال يوجد أي احتمال لتس���وية مع حماس. 
وبالنسبة للجيش اإلسرائيلي فهو في أوج 
قدراته منذ الع���ام 1967. وال خيار أمامنا 
سوى بإنزال ضربة ش���ديدة على حماس، 
حتى ل���و أدى ذلك إلى مواجهة ش���املة". 

وفق  تعبيره.
وأضاف أنه "بالنس���بة لغزة، وليس فقط، 
لدين���ا الكثير م���ن التحدي���ات في وقت 
واحد. وإذا نظرتم إلى جميع المؤش���رات، 
فإن اإلرهاب العالم���ي كله متوفر وبكافة 

األن���واع. حماس والجهاد ف���ي غزة، حزب 
الله في لبنان، والقاعدة في سورية، وإيران 
تقف وراءهم كلهم. وينبغي التعامل مع 
الوقت نفس���ه، والمطلوب  جميعهم في 
ه���ي أعصاب قوية، وق���درة على التحليل 
والس���ير ف���ي أكث���ر طريق آمن���ًا وصحة. 
وبالنسبة لي، في الوقت الحالي، واضح أنه 
إذا أردت مواجهة التحديات فهذا يعني 
غ���زة أوال، خالفا لجميع الذين يؤمنون بأنه 
باإلمكان التوصل إلى تس���وية مع حماس. 

وقد قلت إنه ال يوجد أي احتمال معهم".
وشدد ليبرمان على رفضه رفع الحصار عن 
غزة، وقال إنه "رأينا أنه بالنس���بة لحماس 
توجد خط���وة إس���تراتيجية. وهذا ليس 
بس���بب البالونات، أو ح���دث كهذا أو ذاك. 
حماس، وقد أوضح ذلك إس���ماعيل هنية، 
ل���ن توقف العن���ف عند الس���ياج. لماذا؟ 

ألنه���م يريدون رفع الحص���ار. ماذا يعني 
رفع الحصار؟ يعني دخول حر لإليرانيين، 
حدود غير مراقبة، بحر غير مراقب، إلدخال 
الس���الح والذخي���رة إلى القط���اع. حماس 
تريد رفع الحصار من دون التنازل عن بند 
القضاء على إس���رائيل، ومن دون التوصل 
إلى تسوية حول األسرى والمفقودين ومن 

دون نزع سالح. وهذا لن يحصل".
من جانبه، قال وزير الطاقة اإلس���رائيلي، 
يوف���ال ش���طاينيتس، إلذاع���ة الجيش 
اإلس���رائيلي، "إننا موج���ودون على عتبة 
حدث حرب���ي. نمنح احتم���اال أخيرا لمنع 
مواجهة كه���ذه، وإال فإن غزة س���تتضرر 

بشدة". 
وأضاف أن إس���رائيل ال تريد احتالل غزة 
"ورغ���م أن البالون���ات هي موض���وع مثير 

للغضب، لكن إيران أهم".

االستقالل/ وكاالت:
ذكر موق���ع »0404« العبري، أمس االثنين، أن أول عائلة إس���رائيلية قررت الرحيل من 
كيبوتس »كرم أبو س���الم«. وبحس���ب الموقع العبري، فإن العائلة س���تغادر في نهاية 
األسبوع الجاري؛ بسبب التظاهرات والدخان الكثيف قرب الحدود مع قطاع غزة في ظل 
استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار التي تدخل الجمعة المقبلة أسبوعها الثالثين 

على التوالي.
يشار إلى أن »إسرائيل« نصبت الجمعة الماضية، سياجا عاليا مع رشاشات مياه مثبتة عليه في 
محاولة مكافحة دخان اإلطارات التي يشعلها الشبان الفلسطينيون قرب السياج الحدودي، غير 

أن الطريقة باءت بالفشل نتيجة الدخان الكثيف.
وتشهد حدود قطاع غزة حالة من التوتر من قبل المتظاهرين، لتشكيل مزيد من الضغط 
على »إسرائيل« لرفع الحصار، وسط ارتكاب جيش االحتالل المزيد من الجرائم في صفوف 
المتظاهرين والتي كان آخرها يوم الجمعة الماضية وأدت الستش���هاد 7 فلسطينيين 

وإصابة نحو 250 آخرين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
صرح وزير االس���تخبارات والمواصالت، وعضو الكابينت اإلس���رائيلي، »يسرائيل كاتس«، أمس 
االثنين، أن »إس���رائيل« و«حماس« على ش���فا حرب، »المستفيد الوحيد منها هو رئيس السلطة 

الفلسطينية أبو مازن«.
وزعم الوزير اإلسرائيلي -بحسب صحيفة »معاريف« العبرية- أن »إسرائيل قدمت لحماس فرصة 
جيدة إلنهاء التظاهرات على الحدود، وذلك في محاولة منها لمنع حدوث حرٍب جديدة بالقطاع«.

وأضاف الوزير: »لكن يبدو أن »إس���رائيل« وحماس تقتربان من الحرب، وأبو مازن يعمل على دفع 
غزة للحرب، ألنه هو المستفيد الوحيد منها، و »إسرائيل« تتجاهل مساعي أبو مازن الذي يستمر 

بال�تأثير على األمور«.
وتابع الوزير اإلس���رائيلي: »نح���ن ال نقيد حرية الجيش اإلس���رائيلي للعمل بغ���زة، وقوة الردع 
اإلس���رائيلية أمام حم���اس تعمل وبنجاعة، ولكن لس���نا معنيين بالتوجه لح���رب جديدة بغزة، 

خصوصًا في ظل التوتر الموجود على الحدود الشمالية«.

بفعل مسيرات العودة
أول عائلة إسرائيلية تقرر الرحيل 

من كيبوتس »كرم أبو سالم«

المستفيد الوحيد منها عباس
وزير إسرائيلي: »إسرائيل« 

وحماس على شفا حرب 
القدس المحتلة/ االستقالل:

حذر وزير االس����تيطان اإلس����رائيلي، يوآف 
غالنت، م����ن الدخول في ح����رب جديدة مع 
المقاومة الفلس����طينية بغزة، قائاًل: "علينا 
التفكير 10 مرات قبل أن نصل إلى الحرب".
وأوضح غالنت خالل مؤتمر صحفي عقدته 
صحيف����ة "معاريف" العبرية أمس االثنين، 
أن الدخول في حرب بغ����زة يجب أن يكون 

خيارًا أخيرًا فقط.
وطالب غالنت، الذي كان مرش����حًا لرئاس����ة 
أركان الجيش اإلس����رائيلي، بضرورة وقف 
ما أسماه "إرهاب حماس"، والسماح بدخول 

المساعدات اإلنس����انية وتحسين األوضاع 
في قطاع غزة.

وأضاف: "قبل الذهاب إلى حرب، يجب األخذ 
بعين االعتبار كل االحتم����االت والتصرف 
بمسؤولية.. علينا التفكير 10 مرات قبل أن 

نصل إلى الحرب".
وتابع غالنت: "علين����ا أن نتذكر أنهم قتلوا 
العش����رات م����ن جنودنا وفج����روا الحافالت 
ولديهم األنفاق.. الوضع ليس جيدًا، ولكن 
قبل الحرب نحن بحاجة للتصرف بمسؤولية 
وال يزال هن����اك إمكانية لله����دوء، وضرب 
قطاع غزة س����يجعله يتدهور أكثر وسوف 

ندخل في مواجهة أخرى".
وأردف قائ����اًل: "علين����ا إيج����اد بديل مرٍض 
وخيار آخر لغ����زة مقابل وق����ف التصعيد، 
بخلق ظرفًا أفضل في قطاع غزة بما في ذلك 
مجاالت الزراعة والمياه والطاقة وربما منطقة 
صناعية تحت إش����راف دولي مقابل وقف 
التسليح وعودة الجنود اإلسرائيليين، دعونا 
نعطي فرصة من وجهة نظر استراتيجية".

وتس����اءل غالنت: "ما ه����ي مصالحنا تجاه 
غ����زة؟"، قائاًل: "نحن نريد ثالثة أش����ياء من 
قطاع غ����زة، اله����دوء، ونزع الس����الح، ورفع 

المسؤولية عنه".

لدينا الكثير من التحديات في وقت واحد
ليبرمان: ال خيار سوى شن عدوان جديد ضد غزة

غالنــت يحــذر: علينــا التفكيــر 10 
مــرات قبــل الدخــول فــي حــرب مــع غــزة
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االستقالل/ وكاالت:
يحتار المرء عند الرغبة في شراء هاتف ذكي جديد، بسبب وفرة المعروض في 

األسواق، والتي تختلف من حيث التجهيزات واألسعار.
يمكن تقسيم الهواتف الذكية إلى ثالث فئات، فئة األجهزة منخفضة الكلفة 

والفئة المتوسطة وموديالت الفئة الفاخرة.
فئة أساسية:

هواتف الفئة األساس���ية ال تتضمن أح���دث التقنيات، ب���ل تلبي متطلبات 
المس���تخدم ببعض التطبيق���ات البس���يطة، وتصفح مواقع الوي���ب، وإجراء 
المكالمات الهاتفية، فذاكرتها العش���وائية مح���دودة ومعالجها بطيء، لكن 
كلفتها منخفضة وأقل حساس���ية للصدمات والس���قوط، ف���ي المقابل على 

المستخدم االستغناء عن دقة الكاميرا.
وإذا احتاج المستخدم إلى تخزين الكثير من الصور ومقاطع الفيديو، فالبد أن 
يتضمن الهاتف الذكي ذاكرة داخلية مناس���بة، ألن التطبيقات تشغل الجزء 
األكبر من هذه الذاكرة، وهناك الكثير من الهواتف الذكية تتيح للمستخدم 

زيادة السعة التخزينية باالعتماد على بطاقة الذاكرة Micro-SD الخارجية.
وإذا رغب المستخدم في تصفح مواقع الويب بسرعة، فيجب البحث عن هاتف 
ذكي يدعم تقنية LTE مع دعم معيار الشبكة الالسلكية n-WLAN على األقل.
وعلى المستخدم مراعاة أال تقل دقة وضوح الشاشة في الهاتف الذكي الجديد 
 ،4K أو WQHD عن 720 بيكسل، وليس من الضروري أن يعمل الجهاز بتقنية
وترتبط دقة الوضوح المثالية بحجم الشاشة، ويمكن للمستخدم هنا االعتماد 

على القاعدة التالية: كلما زاد حجم الشاشة، يجب أن ترتفع دقة الوضوح. 
وم���ن األمور الواج���ب مراعاتها أيضا أن الهوات���ف الذكية منخفضة التكلفة 
تتضمن شاشات أقل سطوعًا، وعند الرغبة في استعمال الهاتف الذكي كثيرًا 

في الهواء الطلق، أو اس���تخدامه للقراءة أثناء الرحالت الصيفية على الشاطئ، 
فإن الموديالت منخفضة التكلفة ال تلبي مثل هذه المتطلبات، بسبب انخفاض 

درجة سطوع الشاشة.
فئة متوسطة:

وتزخ���ر الهواتف الذكية من الفئة المتوس���طة بمزايا أفضل، ويعمل الجهاز 
بسالس���ة أكبر، ع���الوة على أن الشاش���ة ذات دقة أكبر ودرجة س���طوع أعلى، 

والوظائف أكثر تنوعًا.
وتتضم���ن التجهيزات التقنية للهوات���ف الذكية من الفئة 

المتوس���طة معالج���ات س���ريعة وكاميرات 
متطورة، وهو ما يجب التركيز عليه 

عند الرغب���ة في ش���راء هواتف 
ذكية جديدة.

فئة فاخرة:
وتمت���از الهوات���ف الذكي���ة من 

الفئ���ة الفاخرة بتجهي���زات تقنية 
متطورة تلب���ي مختلف متطلبات 

المس���تخدم، وُيرّك���ز في هذه 
الفئة على الوظائف اإلضافية، 
مثل الش���حن عن طريق الحث 

 OLED الكهربائ���ي وشاش���ات
عالية التباين.

وإذا رغ���ب المس���تخدم في أحدث 
التقنيات، مثل وظيفة التعرف على 

الوجه، فعليه دفع المزيد، وقبل عدة سنوات كانت مستشعرات بصمة األصابع 
قاصرة على موديالت الفئة الفاخرة، ولكنها أصبحت حاليًا متوفرة في موديالت 

الفئة المتوسطة األقل كلفة، وهو ما ينطبق أيضًا على شاشات العرض.
هاتف ذكي جيد:

وإذا رغب المس���تخدم في ش���راء هاتف ذكي جيد، دون الكثير من النفقات، 
شراء هواتف أندرويد، التي مر على طرحها في فيمكن���ه 

األسواق بضعة شهور، ألن أسعار الهواتف 
الجديدة تنخفض بسرعة، ولكن في هذه 
الحالة يتعين على المس���تخدم مراعاة 
تحديثات األمان، حي���ث يتم تزويد 
هواتف أبل بتحديثات األمان لفترة 
طويل���ة، ويرجع ذلك ألن ش���ركة 
للهاردوير  المصنع���ة  ه���ي  أبل 

والمطورة للبرمجيات.
ولكن مع هواتف أندرويد ربما تتوقف 
المنتج���ة للهواتف عن  الش���ركات 
وال  األم���ان،  تحديث���ات  إط���الق 
يقتصر ذلك على فئة الموديالت 
منخفضة الكلفة، ولكنه قد يسري 
أيضًا على الهواتف الفاخرة، وهو 
ما يسبب مشكلة للمستخدم، ولذلك 
يتعين علي���ه التحقق م���ن أن الهاتف الذكي 

المراد شراؤه مزود بنظام تشغيل حديث.

كيفيــة اختيــار الهاتــف الذكــي المناســب

االستقالل/ وكاالت:
على الرغم من عدم ش���يوع مش���كلة انخفاض ضغط الدم إال 
أن هن���اك احتياطات وإج���راءات وقائية علي���ك اتباعها عند 
تشخيص المش���كلة. ويوصف الضغط بأنه منخفض إذا كان 

معدله 60/90 أو أقل، وفي هذه الحالة عليك مراعاة اآلتي:
تناول وجب���ات صغيرة، واعتدل ف���ي أكل الكربوهيدرات ألن 
كثرتها تزيد من انخفاض ضغط ال���دم االنقباضي * ينبغي 
الحذر من الحركة المفاجئة للجس���م خاصة عند النهوض من 
الس���رير أو من وضعية الجلوس. لتجنب الدوخة أو أية مشاكل 

اضغط على القدمين عدة مرات قبل الوقوف.
* اشرب الماء باستمرار لترطيب الجسم، واحرص على تفادي 

الجفاف ألنه أكبر عدو للضغط المنخفض.
* ال ُينصح باتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات لمن لديهم 
ضغط دم منخفض. أظهرت الدراسات أن كثرة الكربوهيدرات 

تزيد من انخفاض ضغط الدم االنقباضي.
* انخفاض ضغط الدم بعد تناول الوجبات أمر ش���ائع لدى من 
يعانون من ضغط الدم المنخفض. تناول وجبات صغيرة كل 

ساعتين قد يكون حاًل للمشكلة.
* ارتداء جوارب تغطي الس���اقين والفخذين يساعد على إبقاء 

ضغط الدم مرتفعًا.
* ال تناسب حّمامات الماء الساخن عمومًا والبخار خصوصًا أصحاب 
الضغط المنخفض. يمكن أن يؤدي طول فترة الحّمام الس���اخن 
أو الجلوس في حّمام بخ���ار إلى دوخة. تذّكر أهمية الضغط على 
القدمين والفخذين قبل الحركة بعد االسترخاء في حّمام ساخن.

* وال تبالغ في تناول الملح ألنه ليس حاًل لمش���كلة انخفاض 
ضغط الدم. زيادة أكل الملح تس���بب تلفًا آخر. إذا كان الطبيب 
ق���د أوصى بزيادة جرعة الملح فالمقص���ود هو االعتدال وعدم 

تجاوز الحد األقصى الموصى به.

االستقالل/ وكاالت:
أظه���رت لقطات فيدي���و، تم التقطها في س���ماء 
العاصمة الصينية بكين وفي المناطق الش���مالية 
م���ن منغوليا الداخلية ومقاطعة شانش���ي، ما يبدو 
أنه اختبار عسكري صيني في غاية السرية لمقاتلة 

نووية أسرع من الصوت.
وتظه���ر مقاط���ع الفيديو ذيل ضبابي س���اطع في 
السماء، يشبه إلى حد بعيد ما خلفه صاروخ الفضاء 
“فالكون 9” التابع لمش���روع “سبيس إكس” عند 

إطالقه مؤخرا.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الصينيين لم يصرحوا 
بأي ش���يء حيال اختبارات عس���كرية، فإن مدونين 
على عالقة بالقوات المسلحة الصينية زعموا أن هذه 
الظاهرة، أي الذيل الضبابي الساطع، سببها المركبة 
الصينية النووية المنزلقة األسرع من الصوت “دي 
إف – زد إف”. وفي الوقت نفسه، فإن كل من شاهد 
هذه الظاهرة كان يعتقد أنها ناجمة عن طبق طائر، 
بحسب التعليقات على وسائل التواصل االجتماعي، 

بحسب ما ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية.
وكانت وزارة الدف���اع األميركية “البنتاغون” تطلق 
على ه���ذه المركبة المقاتلة االس���م الرمزي “دبليو 
يو-14” قبل أن تكشف وزارة الدفاع واألمن القومي 

الصينية عنها عام 2014.
ومنذ ع���ام 2014، تمت تجربة هذه المركبة النووية 
المقاتلة األس���رع من الصوت 7 م���رات، قبل أن تتم 

مش���اهدتها ألول مرة، الخمي���س، وهو الوقت الذي 
التقطت فيه لقطات الفيديو.

وفي المرات الس���ابقة، كان يتم إطالق المركبة من 
قاعدة إطالق األقمار الصناعية في تايووان بمقاطعة 
شانش���ي، ش���مالي البالد، التي تعرف أيضا باسم 

“القاعدة 25”.
وحيث أنه لم يتم إط���الق إي مركبة أو قمر صناعي 
صيني، الخميس، فإن التوقعات تؤكد أن المشاهد 
التي التقطت تشير إلى أن هذا هو االختبار الثامن 

للمركبة النووية المنزلقة.
يش���ار إلى أن المعلومات المتاحة عن هذه المركبة  
“دي أف – زد إف” هو أنها أس���رع من الصوت بين 
5 إلى 10 مرات، ويعتقد أنها ستكون جاهزة للعمل 

في العام 2020.
وتشكل المركبة بسرعتها الفائقة تهديدا ألي دولة 
في العالم، ويمكن للصواريخ واألسلحة النووية على 

متنها أن تضرب أهدافها بوقت قصير من الزمن .
ويعتقد مسؤولون استخباراتيون أميركيون أن هذه 
المركبة مكنها أن تقوم بضربات بالغة الدقة دون أن 
تتمكن حتى أكثر وسائل الدفاع الصاروخي تطورا 

من اعتراضها.
وكان البنتاغ���ون أجرى تجربة عل���ى طائرة مقاتلة 
من دون طيار “درون”، أس���رع من الصوت بنحو 20 
مرة، في الع���ام 2011، لكنها تحطمت بعد إقالعها 

بدقائق قليلة.

الصين تفاجئ العالم بـ”مالك الموت” إجراءات وقائية مهمة لحماية 
أصحاب الضغط المنخفض

االستقالل/ وكاالت:
نتائ���ج كريمات مكافحة الش���يخوخة تختلف بحس���ب 
العوامل البيئية، تركيبة الكريم ونوع بشرتك كما أنها قد 

ال تعطي النتائج المطلوبة بعد سن معين.
هذه العوامل تعطي لمس���تحضرات محاربة الشيخوخة 
نتائج مختلفة حس���ب الش���خص الذي يجرب الكريمات 
مما يزيد ارتباك الس���يدات حول فعاليتها. لذلك ازدادت 
المعتقدات الخاطئة التي طالما س���معناها من قبل حول 

استخدام كريمات مكافحة الشيخوخة.
1- كريمات مكافحة التجاعيد من المستحضرات المتعددة 

األغراض
عند ذكر مصطل���ح متعدد االس���تخدامات، نقصد بذلك 
أنه يمكن لمس���تحضر واحد أن يقوم بعدة وظائف. على 

س���بيل المثال، يساعد كريم مكافحة التجاعيد على عالج 
التجاعيد، الخطوط الدقيق���ة، إزالة البقع الداكنة وغيرها. 
على الرغم من تأكيد بعض العالمات التجارية أنها تقدم 
مس���تحضرًا خاصًا يعالج كافة مشكالت البشرة الشائعة، 

فإن ذلك ال يعني أنه يغنيِك عن مستحضراتك األخرى.
2- كريم سحري إلزالة التجاعيد خالل يوم واحد

حتى مع اختي���ار كريم���ات عالية الجودة م���ن الماركات 
العالمية الموثوقة ال يمكنِك توقع نتائج س���ريعة خالل 
يوم أو أسبوع واحد. يحتاج األمر لبعض الوقت كي تتفاعل 
المكونات األساس���ية للمستحضرات التجميلية مع خاليا 
الجل���د وتعمل عل���ى تجديدها وإصالح تلف األنس���جة. 
تمنحك بعض الكريمات نتائج أولّية خالل 3-4 أس���ابيع 
بينما تظهر نتائج بعض المس���تحضرات األخرى بعد 6 

أسابيع.
3- تنقس���م كريمات ع���الج التجاعيد بحس���ب المرحلة 

العمرية
أثناء شراء كريمات مكافحة الشيخوخة، قد تالحظين بعض 
العالمات التي تدل على أنها مناسبة فقط لبعض المراحل 
العمرية كمرحلة الثالثينات، األربعينات أو الخمس���ينات، 
لكن ذلك أمر خاطئ تمامًا. تبدأ عملية ش���يخوخة البشرة 
خالل مرحلة العشرينات نتيجة للتوتر، الضغوط النفسية 
واإلجهاد اليومي. لذلك، ال يمكن تقسيم كريمات مكافحة 
التجاعيد بحسب المرحلة العمرية ولكن بحسب المشكالت 
الشائعة التي تواجهينها سواء كانت تصبغات البشرة، 

حب الشباب أو الخطوط الدقيقة.
4- كلما زادت التكلفة، زادت فعاليتها

تتس���م كريم���ات مكافحة ش���يخوخة البش���رة بأثمانها 
الباهظة نظرًا لماركتها العالمية المعروفة وليس بحسب 
نتائجها أو مكوناتها النش���طة. لذلك، ننصحك باختيار 
الكريم أو المس���تحضر المناس���ب لنوع بشرتك بحسب 
مكوناته الفّعالة لضمان الحصول على أفضل النتائج دون 
أية آثار جانبية. التعتمدي على الماركة التجارية أو االسم 
عند اختيار مستحضرات العناية بالبشرة ولكن تفحصي 

مكوناتها أواًل.
يمكننا تأخير عملية الش���يخوخة فق���ط ولكن ال يمكننا 
إيقافها. لذلك، عليِك باختيار المس���تحضرات المناسبة 
والفّعالة لمكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة وال تنسي 
كذلك اتباع نظام غذائي للحفاظ على بشرة صحية نضرة 

لفترات أطول.

معتقــدات خاطئــة عــن كريمــات مكافحــة الشيخوخــة
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االستقالل/ وكاالت:
يحتار المرء عند الرغبة في شراء هاتف ذكي جديد، بسبب وفرة المعروض في 

األسواق، والتي تختلف من حيث التجهيزات واألسعار.
يمكن تقسيم الهواتف الذكية إلى ثالث فئات، فئة األجهزة منخفضة الكلفة 

والفئة المتوسطة وموديالت الفئة الفاخرة.
فئة أساسية:

هواتف الفئة األساس���ية ال تتضمن أح���دث التقنيات، ب���ل تلبي متطلبات 
المس���تخدم ببعض التطبيق���ات البس���يطة، وتصفح مواقع الوي���ب، وإجراء 
المكالمات الهاتفية، فذاكرتها العش���وائية مح���دودة ومعالجها بطيء، لكن 
كلفتها منخفضة وأقل حساس���ية للصدمات والس���قوط، ف���ي المقابل على 

المستخدم االستغناء عن دقة الكاميرا.
وإذا احتاج المستخدم إلى تخزين الكثير من الصور ومقاطع الفيديو، فالبد أن 
يتضمن الهاتف الذكي ذاكرة داخلية مناس���بة، ألن التطبيقات تشغل الجزء 
األكبر من هذه الذاكرة، وهناك الكثير من الهواتف الذكية تتيح للمستخدم 

زيادة السعة التخزينية باالعتماد على بطاقة الذاكرة Micro-SD الخارجية.
وإذا رغب المستخدم في تصفح مواقع الويب بسرعة، فيجب البحث عن هاتف 
ذكي يدعم تقنية LTE مع دعم معيار الشبكة الالسلكية n-WLAN على األقل.
وعلى المستخدم مراعاة أال تقل دقة وضوح الشاشة في الهاتف الذكي الجديد 
 ،4K أو WQHD عن 720 بيكسل، وليس من الضروري أن يعمل الجهاز بتقنية
وترتبط دقة الوضوح المثالية بحجم الشاشة، ويمكن للمستخدم هنا االعتماد 

على القاعدة التالية: كلما زاد حجم الشاشة، يجب أن ترتفع دقة الوضوح. 
وم���ن األمور الواج���ب مراعاتها أيضا أن الهوات���ف الذكية منخفضة التكلفة 
تتضمن شاشات أقل سطوعًا، وعند الرغبة في استعمال الهاتف الذكي كثيرًا 

في الهواء الطلق، أو اس���تخدامه للقراءة أثناء الرحالت الصيفية على الشاطئ، 
فإن الموديالت منخفضة التكلفة ال تلبي مثل هذه المتطلبات، بسبب انخفاض 

درجة سطوع الشاشة.
فئة متوسطة:

وتزخ���ر الهواتف الذكية من الفئة المتوس���طة بمزايا أفضل، ويعمل الجهاز 
بسالس���ة أكبر، ع���الوة على أن الشاش���ة ذات دقة أكبر ودرجة س���طوع أعلى، 

والوظائف أكثر تنوعًا.
وتتضم���ن التجهيزات التقنية للهوات���ف الذكية من الفئة 

المتوس���طة معالج���ات س���ريعة وكاميرات 
متطورة، وهو ما يجب التركيز عليه 

عند الرغب���ة في ش���راء هواتف 
ذكية جديدة.

فئة فاخرة:
وتمت���از الهوات���ف الذكي���ة من 

الفئ���ة الفاخرة بتجهي���زات تقنية 
متطورة تلب���ي مختلف متطلبات 

المس���تخدم، وُيرّك���ز في هذه 
الفئة على الوظائف اإلضافية، 
مثل الش���حن عن طريق الحث 

 OLED الكهربائ���ي وشاش���ات
عالية التباين.

وإذا رغ���ب المس���تخدم في أحدث 
التقنيات، مثل وظيفة التعرف على 

الوجه، فعليه دفع المزيد، وقبل عدة سنوات كانت مستشعرات بصمة األصابع 
قاصرة على موديالت الفئة الفاخرة، ولكنها أصبحت حاليًا متوفرة في موديالت 

الفئة المتوسطة األقل كلفة، وهو ما ينطبق أيضًا على شاشات العرض.
هاتف ذكي جيد:

وإذا رغب المس���تخدم في ش���راء هاتف ذكي جيد، دون الكثير من النفقات، 
شراء هواتف أندرويد، التي مر على طرحها في فيمكن���ه 

األسواق بضعة شهور، ألن أسعار الهواتف 
الجديدة تنخفض بسرعة، ولكن في هذه 
الحالة يتعين على المس���تخدم مراعاة 
تحديثات األمان، حي���ث يتم تزويد 
هواتف أبل بتحديثات األمان لفترة 
طويل���ة، ويرجع ذلك ألن ش���ركة 
للهاردوير  المصنع���ة  ه���ي  أبل 

والمطورة للبرمجيات.
ولكن مع هواتف أندرويد ربما تتوقف 
المنتج���ة للهواتف عن  الش���ركات 
وال  األم���ان،  تحديث���ات  إط���الق 
يقتصر ذلك على فئة الموديالت 
منخفضة الكلفة، ولكنه قد يسري 
أيضًا على الهواتف الفاخرة، وهو 
ما يسبب مشكلة للمستخدم، ولذلك 
يتعين علي���ه التحقق م���ن أن الهاتف الذكي 

المراد شراؤه مزود بنظام تشغيل حديث.

كيفيــة اختيــار الهاتــف الذكــي المناســب

االستقالل/ وكاالت:
على الرغم من عدم ش���يوع مش���كلة انخفاض ضغط الدم إال 
أن هن���اك احتياطات وإج���راءات وقائية علي���ك اتباعها عند 
تشخيص المش���كلة. ويوصف الضغط بأنه منخفض إذا كان 

معدله 60/90 أو أقل، وفي هذه الحالة عليك مراعاة اآلتي:
تناول وجب���ات صغيرة، واعتدل ف���ي أكل الكربوهيدرات ألن 
كثرتها تزيد من انخفاض ضغط ال���دم االنقباضي * ينبغي 
الحذر من الحركة المفاجئة للجس���م خاصة عند النهوض من 
الس���رير أو من وضعية الجلوس. لتجنب الدوخة أو أية مشاكل 

اضغط على القدمين عدة مرات قبل الوقوف.
* اشرب الماء باستمرار لترطيب الجسم، واحرص على تفادي 

الجفاف ألنه أكبر عدو للضغط المنخفض.
* ال ُينصح باتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات لمن لديهم 
ضغط دم منخفض. أظهرت الدراسات أن كثرة الكربوهيدرات 

تزيد من انخفاض ضغط الدم االنقباضي.
* انخفاض ضغط الدم بعد تناول الوجبات أمر ش���ائع لدى من 
يعانون من ضغط الدم المنخفض. تناول وجبات صغيرة كل 

ساعتين قد يكون حاًل للمشكلة.
* ارتداء جوارب تغطي الس���اقين والفخذين يساعد على إبقاء 

ضغط الدم مرتفعًا.
* ال تناسب حّمامات الماء الساخن عمومًا والبخار خصوصًا أصحاب 
الضغط المنخفض. يمكن أن يؤدي طول فترة الحّمام الس���اخن 
أو الجلوس في حّمام بخ���ار إلى دوخة. تذّكر أهمية الضغط على 
القدمين والفخذين قبل الحركة بعد االسترخاء في حّمام ساخن.

* وال تبالغ في تناول الملح ألنه ليس حاًل لمش���كلة انخفاض 
ضغط الدم. زيادة أكل الملح تس���بب تلفًا آخر. إذا كان الطبيب 
ق���د أوصى بزيادة جرعة الملح فالمقص���ود هو االعتدال وعدم 

تجاوز الحد األقصى الموصى به.

االستقالل/ وكاالت:
أظه���رت لقطات فيدي���و، تم التقطها في س���ماء 
العاصمة الصينية بكين وفي المناطق الش���مالية 
م���ن منغوليا الداخلية ومقاطعة شانش���ي، ما يبدو 
أنه اختبار عسكري صيني في غاية السرية لمقاتلة 

نووية أسرع من الصوت.
وتظه���ر مقاط���ع الفيديو ذيل ضبابي س���اطع في 
السماء، يشبه إلى حد بعيد ما خلفه صاروخ الفضاء 
“فالكون 9” التابع لمش���روع “سبيس إكس” عند 

إطالقه مؤخرا.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الصينيين لم يصرحوا 
بأي ش���يء حيال اختبارات عس���كرية، فإن مدونين 
على عالقة بالقوات المسلحة الصينية زعموا أن هذه 
الظاهرة، أي الذيل الضبابي الساطع، سببها المركبة 
الصينية النووية المنزلقة األسرع من الصوت “دي 
إف – زد إف”. وفي الوقت نفسه، فإن كل من شاهد 
هذه الظاهرة كان يعتقد أنها ناجمة عن طبق طائر، 
بحسب التعليقات على وسائل التواصل االجتماعي، 

بحسب ما ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية.
وكانت وزارة الدف���اع األميركية “البنتاغون” تطلق 
على ه���ذه المركبة المقاتلة االس���م الرمزي “دبليو 
يو-14” قبل أن تكشف وزارة الدفاع واألمن القومي 

الصينية عنها عام 2014.
ومنذ ع���ام 2014، تمت تجربة هذه المركبة النووية 
المقاتلة األس���رع من الصوت 7 م���رات، قبل أن تتم 

مش���اهدتها ألول مرة، الخمي���س، وهو الوقت الذي 
التقطت فيه لقطات الفيديو.

وفي المرات الس���ابقة، كان يتم إطالق المركبة من 
قاعدة إطالق األقمار الصناعية في تايووان بمقاطعة 
شانش���ي، ش���مالي البالد، التي تعرف أيضا باسم 

“القاعدة 25”.
وحيث أنه لم يتم إط���الق إي مركبة أو قمر صناعي 
صيني، الخميس، فإن التوقعات تؤكد أن المشاهد 
التي التقطت تشير إلى أن هذا هو االختبار الثامن 

للمركبة النووية المنزلقة.
يش���ار إلى أن المعلومات المتاحة عن هذه المركبة  
“دي أف – زد إف” هو أنها أس���رع من الصوت بين 
5 إلى 10 مرات، ويعتقد أنها ستكون جاهزة للعمل 

في العام 2020.
وتشكل المركبة بسرعتها الفائقة تهديدا ألي دولة 
في العالم، ويمكن للصواريخ واألسلحة النووية على 

متنها أن تضرب أهدافها بوقت قصير من الزمن .
ويعتقد مسؤولون استخباراتيون أميركيون أن هذه 
المركبة مكنها أن تقوم بضربات بالغة الدقة دون أن 
تتمكن حتى أكثر وسائل الدفاع الصاروخي تطورا 

من اعتراضها.
وكان البنتاغ���ون أجرى تجربة عل���ى طائرة مقاتلة 
من دون طيار “درون”، أس���رع من الصوت بنحو 20 
مرة، في الع���ام 2011، لكنها تحطمت بعد إقالعها 

بدقائق قليلة.

الصين تفاجئ العالم بـ”مالك الموت” إجراءات وقائية مهمة لحماية 
أصحاب الضغط المنخفض

االستقالل/ وكاالت:
نتائ���ج كريمات مكافحة الش���يخوخة تختلف بحس���ب 
العوامل البيئية، تركيبة الكريم ونوع بشرتك كما أنها قد 

ال تعطي النتائج المطلوبة بعد سن معين.
هذه العوامل تعطي لمس���تحضرات محاربة الشيخوخة 
نتائج مختلفة حس���ب الش���خص الذي يجرب الكريمات 
مما يزيد ارتباك الس���يدات حول فعاليتها. لذلك ازدادت 
المعتقدات الخاطئة التي طالما س���معناها من قبل حول 

استخدام كريمات مكافحة الشيخوخة.
1- كريمات مكافحة التجاعيد من المستحضرات المتعددة 

األغراض
عند ذكر مصطل���ح متعدد االس���تخدامات، نقصد بذلك 
أنه يمكن لمس���تحضر واحد أن يقوم بعدة وظائف. على 

س���بيل المثال، يساعد كريم مكافحة التجاعيد على عالج 
التجاعيد، الخطوط الدقيق���ة، إزالة البقع الداكنة وغيرها. 
على الرغم من تأكيد بعض العالمات التجارية أنها تقدم 
مس���تحضرًا خاصًا يعالج كافة مشكالت البشرة الشائعة، 

فإن ذلك ال يعني أنه يغنيِك عن مستحضراتك األخرى.
2- كريم سحري إلزالة التجاعيد خالل يوم واحد

حتى مع اختي���ار كريم���ات عالية الجودة م���ن الماركات 
العالمية الموثوقة ال يمكنِك توقع نتائج س���ريعة خالل 
يوم أو أسبوع واحد. يحتاج األمر لبعض الوقت كي تتفاعل 
المكونات األساس���ية للمستحضرات التجميلية مع خاليا 
الجل���د وتعمل عل���ى تجديدها وإصالح تلف األنس���جة. 
تمنحك بعض الكريمات نتائج أولّية خالل 3-4 أس���ابيع 
بينما تظهر نتائج بعض المس���تحضرات األخرى بعد 6 

أسابيع.
3- تنقس���م كريمات ع���الج التجاعيد بحس���ب المرحلة 

العمرية
أثناء شراء كريمات مكافحة الشيخوخة، قد تالحظين بعض 
العالمات التي تدل على أنها مناسبة فقط لبعض المراحل 
العمرية كمرحلة الثالثينات، األربعينات أو الخمس���ينات، 
لكن ذلك أمر خاطئ تمامًا. تبدأ عملية ش���يخوخة البشرة 
خالل مرحلة العشرينات نتيجة للتوتر، الضغوط النفسية 
واإلجهاد اليومي. لذلك، ال يمكن تقسيم كريمات مكافحة 
التجاعيد بحسب المرحلة العمرية ولكن بحسب المشكالت 
الشائعة التي تواجهينها سواء كانت تصبغات البشرة، 

حب الشباب أو الخطوط الدقيقة.
4- كلما زادت التكلفة، زادت فعاليتها

تتس���م كريم���ات مكافحة ش���يخوخة البش���رة بأثمانها 
الباهظة نظرًا لماركتها العالمية المعروفة وليس بحسب 
نتائجها أو مكوناتها النش���طة. لذلك، ننصحك باختيار 
الكريم أو المس���تحضر المناس���ب لنوع بشرتك بحسب 
مكوناته الفّعالة لضمان الحصول على أفضل النتائج دون 
أية آثار جانبية. التعتمدي على الماركة التجارية أو االسم 
عند اختيار مستحضرات العناية بالبشرة ولكن تفحصي 

مكوناتها أواًل.
يمكننا تأخير عملية الش���يخوخة فق���ط ولكن ال يمكننا 
إيقافها. لذلك، عليِك باختيار المس���تحضرات المناسبة 
والفّعالة لمكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة وال تنسي 
كذلك اتباع نظام غذائي للحفاظ على بشرة صحية نضرة 

لفترات أطول.

معتقــدات خاطئــة عــن كريمــات مكافحــة الشيخوخــة
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غزة / عبدالله نصيف:
حقق خدمات رفح المطلوب ، و اقتنص فوزًا غاليًا من أنياب 
بيت حانون األهلي ، فيما س���يطر التعادل الس���لبي ، على 
نتيج���ة لقاء اتحاد خانيونس و ش���باب جبالي���ا ، في ختام 
منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري القدس الممتاز 

.
عل���ى ملع���ب اليرموك بغ���زة ، تنفي���ذا لعقوب���ة االتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم ،  الخاصة بنادي خدمات رفح ، انفرد 
األخضر الرفحي بصدارة الدوري الممتاز ، بعد أن حقق فوزا 

صعبا على العنيد بيت حانون األهلي .
وق���دم خدمات رفح مس���توى مميزًا وس���يطرة كاملة على 
المباراة ، فيما اعتمد الحوانين على المرتدات السريعة التي 
كادت أن تعل���ن عن أولى أهداف اللق���اء ، من انفراد كامل 
لالعب إس���ماعبل أبو دان ، لكن براع���ة عطايا جودة أنقذت 

األخضر من استقبال الهدف .
و في الدقيقة 40 من عمر المباراة ، ركنية لألخضر الرفحي، 
نفذت داخل الصندوق  يرتقي لها مروان الشيخ عيد برأسه 
يضعها داخل الش���باك ، معلنا ع���ن تقدم فريقه بالهدف 

األول .
 حاول بيت حانون الوصول لش���باك الح���ارس جودة ، لكنه 
فشل في ترجمة فرص محققة وسط استبسال وقتالية من 
العبي الخدمات، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لألخضر  بهدف 

دون رد .
وبه���ذا الفوز  يرفع خدمات رف���ح رصيده إلى 13 نقطة في 
الص���دارة ، و يتجمد رصيد الحوانين عن���د 6 نقاط بالمركز 

الثامن .
و  س���يطر التعادل الس���لبي على مجريات اللقاء الذي جمع 
اتحاد خانيونس بثوار الش���مال شباب جباليا . على ملعب 

خانيونس جنوب قطاع غزة.
وج���اء اللقاء متوس���ط االداء ال هجمات خطي���رة تذكر بين 
الفريقين ، لينتهي بتعادل محبط  يفقد من خاللها فريق 

االتحاد الصدارة لمصلحة خدمات رفح.
بهذه النتيجة اصبح رصي���د  الطواحين 12 نقطة بالمركز 
الثاني ، و تراجع شباب جباليا للمركز الرابع برصيد 11 نقطة 
خلف ش���باب رفح و متقدما على هالل غزة و كالهما بنفس 

الرصيد .

غزة/ محمد العقاد: 
أعرب المدير الفني لفريق ش���باب جبالي���ا خالد كويك عن رضاه 
التام بالتعادل الس���لبي أمام فريق اتح���اد خانيونس بين أرضه 
وجماهي���ره، ضمن اختتام منافس���ات دوري "الق���دس" للدرجة 

الممتازة.
وقال كويك في حديث خاص ل��� "االستقالل": " إن الفريق لم يؤد 
المس���توى المطلوب في هذا اللقاء، مبينًا أن التعادل أفضل من 

أن تخرج من المباراة بالخسارة، وهذه النتيجة ترضي الطرفين.
واضاف كويك :" إن الفريق باستطاعته أن يعوض في اللقاءات 

القادمة، وما زلنا في المنافسة على صدارة الدوري".
وب���دورة، أكد المدير الفني لفريق اتحاد خانيونس محمد صيدم 
أن الفريق أس���تطاع أن يحرز نقطة أفضل من ألشيء، أمام فريق 

قوي من الناحية الدفاعية.
وبين صيدم ل� " االس���تقالل" أن الالعبي���ن أدوا التعليمات على 
أكمل، وج���ه لم يحالف الفري���ق الحظ في ترجم���ة الفرص إلى 

األهداف.
و ق���ال صيدم "إن المب���اراة كانت تكتيكية م���ن الدرجة األولى، 
وأضعن���ا العدي���د من الف���رص كانت س���انحة بإخ���راج المباراة 
لصالحنا"، مبينًا أن االتحاد كان متماس���كًا دفاعيًا في ظل القوة 

الهجومية التي يمتلكها فريق شباب جباليا .
يذكر أن الجولة القادمة ستشهد مباريات قوية للفريقين حيث 
يلتقي فريق اتحاد خانيونس  مع جاره فريق ش���باب خانيونس 
يوم األحد المقبل، بينما سيقابل شباب جباليا المتصدر خدمات 

رفح على ملعب بيت الهيا يوم السبت المقبل.

كويك : مل نوؤد امل�ستوى املطلوب منا.. 
�سيدم: نقطة اأف�سل من ال �سيء 

لندن/ االستقالل: 
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أمس االثنين، أن 
المصري محمد ص���الح، العب نادي ليفربول، يعاني 
من نفس المشكلة التي يعاني منها الفرنسي بول 
بوجبا، العب فريق مانشس���تر يونايتد، خالل الفترة 

الحالية.
وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن صالح وبوجبا 
لديهما نفس المش���كلة التي بدأت مع بداية الموس���م 
الجاري 2018-2019، حيث إن صالح كان بارزا في الموسم 
الماضي واس���تطاع أن يس���جل 44 هدفا مع الريدز في 
الموسم الماضي، لكنه لم يستطع التسجيل في ثماني 

مباريات إال ثالثة أهداف فقط.
وأش���ار بول إنس، العب ليفربول الس���ابق، إلى أن الالعب 
يعاني في الفترة الحالية من إصابة في العضلة الضامة 
في مب���اراة منتخب بالده أمام إي س���واتيني بتصفيات 
أفريقيا المؤهلة لكأس األمم األفريقية 2019 بالكاميرون.
وأضاف العب الريدز السابق أن بوجبا قدم كأس عالم رائع 
مع الديوك الفرنسية واستطاع أن يحصد لقب المونديال 
مع منتخب بالده، لكنه يعان���ي حاليا مع المانيو، خاصة 
أنه يعيش أزمة في الوقت الحال���ي مع مدربه البرتغالي 

جوزيه مورينيو.

»�سالح« يعاين من 
نف�س اأزمة »بوجبا« 
بالدوري االإجنليزي

االستقالل/ وكاالت: 
يدخل نادي باريس س���ان جيرمان الفرنس���ي، في 
صدام مجدد خالل الفترة المقبلة، مع نادي برشلونة 
اإلسباني، في ظل رغبة النادي الكتالوني في التعاقد 

مع أدريان رابيو العب وسط النادي الباريسي.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيف���و" الكتالونية إن 
ح���رب الصفقات بي���ن الفريقين يبدو أنها س���وف 
تس���تمر في العام المقبل، بعد أن حاول برش���لونة 
التعاقد مع "فيراتي"، و"دي ماريا"، و"تياجو سيلفا"، 
باإلضاف���ة إلى "ماركينيوس"، حيث رد بطل فرنس���ا 
على البلوجرانا بمحاولة التعاقد مع ليونيل ميس���ي، 

س���رجيو بوس���كيتس، فيليب كوتينيو، فضالاً عن 
لويس سواريز وإيفان راكيتيتش.

وأضاف���ت الصحيف���ة أن باريس س���ان جيرمان قرر 
الدخول في مفاوضات مع هدفي النادي الكتالوني، 
الثنائي الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع أياكس 
امس���تردام، ومواطنه العب خط الوسط فرانكي دي 
يون���ج. وأوضحت الصحيف���ة أن النادي الباريس���ي 
عازم عل���ى التعاقد م���ع "دي يونج" أكث���ر من "دي 
ليخت"، حيث يريد تعزيز خط وس���ط الفريق، بعدما 
أراد األلماني توماس توخي���ل المدير الفني للنادي 

الباريسي ضم العب جديد لخط الوسط.

باري�س �سان جريمان يدخل 
حرب �سفقات مع بر�سلونة

دوري القدس الممتاز 

"االأخ�ســر" يخطــف ال�ســدارة و"الثــوار" يوقفــون دوران "الطواحيــن"
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القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت القناة العاشرة العبرية، صباح أمس اإلثنين، 
أن المخاب���رات المصرية، نقلت م���رة أخرى تهديدات 
"إسرائيل"، الى حركة حماس بقطاع غزة، وذلك ضمن 

مساعيها لتحقيق تهدئة بين الطرفين.
وذك���رت القناة العبرية، أن هناك مس���اعي وتحركات 
مصرية، بغية التوصل إلى تهدئ���ة مع غزة، ومنع أبو 
مازن من ف���رض عقوبات جديدة عل���ى القطاع، وذلك 
بعد تلويح حماس بالرد على ذلك من خالل المزيد من 

التصعيد.
ونقلت العاش���رة، ع���ن مصادر عربية قوله���ا، إن وفدا 
مصريا سيصل خالل هذا األس���بوع الى غزة، بالتوازي 
مع وفد من المخابرات المصرية الذي سيزور المقاطعة.

وبحسب القناة العاشرة، ستعمل الوفود المصرية على 

تجدي���د مباحثات المصالح���ة، والتهدئة قبل انفجار 
األوضاع بالقطاع.

ووفقا للقناة العبرية، تس���عى القاه���رة للتوصل الى 
تهدئة، ووقف كافة أنواع التظاهرات على الحدود بين 

إسرائيل وغزة، بوساطتها ووساطه األمم المتحدة.
وأفادت العاش���رة، أن الوفود األمني���ة المصرية، التي 
ستزور غزة ورام الله، ستعمل على الضغط على حماس 
والس���لطة، قبل اعالن عباس عن عقوبات���ه الجديدة، 
وتنفيذ حماس لتهديداتها، واالنفجار بوجه إسرائيل، 
والسعي للوصول الى اتفاقيات عملية خالل شهرين.

وأضافت القن���اة العبري���ة، أن مصر نقل���ت باألمس، 
تهديدات إسرائيل لحركة حماس، في أعقاب انتهاء 
جلس���ة الكابينت، الذي قرر االنتظار قليال، قبيل البدء 

بأي إجراءات عسكرية ضد قطاع غزة.

قناة عبرية: مصر نقلت تهديدات

 »إسرائيل« إلى حماس بغزة

أما القناة الس���ابعة العبرية فذكرت أن ش���اًبا 
أصيب بجراح حرجة بعد محاولته طعن جندي 
في محطة حافالت بمستوطنة "أرئيل"، قبل أن 

ُيعلن عن استشهاده.
وأوضح ش���هود عي���ان أن الح���ادث وقع قرب 
مفترق بلدة حارس شمال سلفيت، على مقربة 

من مستوطنتي "أرئيل" و"بركان".
وأكدوا أن الشاب الشهيد ياسين قطع الشارع 
بش���كل اعتيادي، وأن جنديين كانا يتواجدان 
عل���ى مف���رق ح���ارس م���ع الطري���ق الموصل 
لمستوطنة "اريئيل" وأن أحدهما صرخ مناديا 

عليه.
 وأضح الش���هود أن الجندي الثاني أطلق النار 
عل���ى الش���اب دون إعطائه فرص���ة لاللتفات 

وأصابه مباشرة في مقتل.
وفي قطاع غ���زة، أصيب عدد م���ن المواطنين 
مساء امس االثنين؛ بقمع االحتالل اإلسرائيلي 
الح���راك البح���ري الثاني عش���ر والمتظاهرين 

المؤازرين له شمال قطاع غزة.
وأف���ادت وزارة الصح���ة أن حصيل���ة القم���ع 

اإلس���رائيلي للمش���اركين في الحراك البحري 
الس���لمي بلغ���ت 32 مصابا، إضافة لعش���رات 

الحاالت باالختناق.
وأوضح���ت الوزارة أن���ه تم تحوي���ل اإلصابات 
ال�24 للمش���افي لتلقي الع���الج، فيما تم عالج 
ا. االختناقات وبعض المصابين بشظايا ميدانًيّ

انطلق عصر أم���س االثنين، المس���ير البحري 
ال� 12 لكس���ر الحصار عن قطاع غزة بمش���اركة 
اآلالف من أبناء ش���عبنا ش���مالي القطاع، قرب 

السياج الفاصل مع األراضي المحتلة.
وأفادت مصادر محلية أن المسير البحري انطلق 
الساعة 3 عصًرا من منطقة "الواحة" على شاطئ 
بلدة بيت الهيا ش���مال القطاع بمش���اركة 25 

قارًبا، ومساندة حراك بّرّي في المنطقة ذاتها.
ويحتش���د آالف المواطني���ن، كل ي���وم اثنين 
من كل أسبوع لمس���اندة المسير البحري الذي 
أطلقته هيئ���ة الحراك الوطن���ي منذ أكثر من 
ش���هرين ضمن الفعاليات السلمية المطالبة 
بح���ق العودة وكس���ر الحص���ار اإلس���رائيلي 

المفروض على قطاع غزة.

وقالت الهيئة المش���رفة على المسير البحري: 
إنه يأتي بالتزامن مع الذكرى السابعة لصفقة 
وفاء األحرار وتحرير المقاومة الفلسطينية أكثَر 
من ألف أسير "لنؤكد أننا على عهد األحرار، وأنه 
آن األوان لكسر هذا السجن الكبير الذي يحاصر 

فيه مليونا إنسان".
وأطلق���ت هيئ���ة الح���راك الوطن���ي قبل نحو 
شهرين عدة رحالت بحرية نحو العالم الخارجي 
والحدود الش���مالية للقطاع، في محاولٍة لكسر 
الحصار البحري عن قطاع غ���زة، إال أن االحتالل 
يقمع المشاركين فيها، ويعمل على إفشالها 

واعتقال من على متنها.
ويشهد قطاع غزة منذ نحو 30 أسبوًعا تظاهرات 
مستمرة انطلقت تحت اسم "مسيرات العودة 
الكبرى وكس���ر الحصار"، حي���ث قمعت قوات 
االحتالل تلك التظاهرات، وقتلت أكثر من 200 
فلس���طيني، وأصابت أكثر م���ن 22 ألًفا بجراٍح 

مختلفة.
وهرعت قوات إسرائيلية إلى المكان، وشرعت 

بعمليات تمشيط.

االحتالل يعدم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعل���ن االعالم العبري صباح أمس االثنين، عن اعتقال مواطنين اجتازا الس���ياج 

الفاصل شرقي قطاع غزة.
وأفاد موقع حدش���وت 24 العبري، أّن الجيش اإلسرائيلي، اعتقل فلسطينيين 
اثنين من قطاع غ���زة، بزعم محاولتهم اجتياز الس���ياج الفاصل تجاه األراضي 

المحتلة48.

رام الله/ االستقالل: 
أبدى رئيس حكومة الوفاق رام���ي الحمد الله، جاهزية 
الحكومة واس���تعدادها لالستماع إلى مختلف وجهات 
النظر بشأن قانون الضمان االجتماعي وتعديله إن لزم 
األمر، مس���تدرًكا بالقول: "لكنه سيطبق في موعده دون 

تأجيل".
ج���اء ذلك في كلمة الحمد الل���ه  امس االثنين –وفق ما 
أوردته وكالة األنباء الرسمية "وفا"- خالل الحفل السنوي 
الثامن لجائزة فلس���طين الدولية لإلبداع والتميز الذي 

أقيم في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
واحتشد أمس ، اآلالف من العمال والموظفين على دوار 
المنارة برام الله وس���ط الضف���ة الغربية المحتلة، رفًضا 

لقانون الضمان االجتماعي بصيغته الحالية.
وم���ن المتوقع أن يب���دأ تطبيق القانون ف���ي األول من 

الشهر القادم، وسط رفض واسع لقطاعات ومؤسسات 
وعمال وموظفين.

وكان مق���رًرا أن يب���دأ التطبيق اإللزام���ي مطلع نوفمبر 
المقبل، وبموجبه تفرض غرامات شهرية متصاعدة على 
كل منشأة ال تنضم لمؤسسة الضمان بعد هذا التاريخ، 
لكن مؤسس���ة الضمان اضطرت بداي���ة لتأجيل فرض 
الغرامات. وينّص القانون المثير للجدل على خصم 7.5 
% من راتب العامل و8% من صاحب العمل )المشّغل(، 
واس���تثمار المبلغ في صندوق خاص لصالح مش���اريع 

تشغيلية.
ومن ش���روط اس���تحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وفق 
قانون الضمان، بلوغ الس���ّن القانوني���ة أي 60 عاًما، وأن 
يكون الحّد األدنى إلجمالي اش���تراكات الفرد الشهرية 

180 اشتراًكا، أي ما يعادل اشتراك 15 سنة.

الحمدالله: مستعدون لتعديل 

قانون الضمان لكنه لن يؤجل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تلقى وزراء المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر "الكابينيت"، امس االثنين، دعوة عبر 

الهاتف لالجتماع غدا األربعاء لبحث األوضاع في قطاع غزة.
وبحس���ب )القناة العبرية الثانية(، فإن االجتماع سيعقد عند الساعة التاسعة من صباح 

غدا األربعاء لبحث الوضع المتوتر على جبهة غزة.
وه���ذا هو االجتم���اع الثالث للكابينيت ف���ي غضون أيام قليلة، حي���ث أنهى أول أمس 

المجلس اجتماعا استمر 4 ساعات تم خالله التباحث حول الوضع األمني لغزة.

طولكرم/ االستقالل: 
اقتحم���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي عصر 
امس اإلثنين مصنعا للمكيفات في بلدة بلعا 
شمال طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، 
في الوقت الذي نفذ فيه عشرات الجنود حملة 
تمشيط واسعة منذ س���اعات ما بعد الظهر 
في المنطقة، بحثا ع���ن منفذ عملية "بركان" 

المطارد أشرف نعالوة.
وقالت مص���ادر محلي���ة، إن جن���ود االحتالل 
اقتحموا مصنع بيسان للمكيفات على مفرق 
بلعا وخلعوا أبوابه وفتشوه، كما انتشروا في 

منطقة الخرق ومنطقة المنطار في البلدة.
واستجوب الجنود مواطنين وعماال من نعالوة 
فيما أغلقوا مدخل بلدة دير الغصون وشرعوا 

بتفتيش المركبات واستجواب المواطنين.
ويش���ن االحتالل حمالت مداهمة وتفتيش 
يومية لمناطق شمال الضفة الغربية المحتلة، 
بحثا عن المطارد أش���رف نعالوة الذي يزعم 
االحت���الل قتله مس���توطنين اثنين وإصابة 
ثالث بج���راح خطيرة في مس���توطنة أرئيل 

مؤخرا«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد الكاتب والمحلل اإلس���رائيلي البارز 
تسيبي بارائيل على أنه في حال توقف 
التنسيق األمني بين االحتالل والسلطة 
الفلس���طينية ف���ي الضف���ة المحتل���ة، 
فإن الس���لطة هي المتض���رر األكبر، ولن 
تستطيع البقاء أكثر من أسبوع واحد في 

الحكم.

وقال المحلل اإلس���رائيلي خالل لقاء مع 
صحيفة "هآرتس العبرية" :"إن التنسيق 
األمن���ي في الضفة الغربية أصبح ضرورة 
ملحة للحف���اظ على أمن اإلس���رائيليين 
والفلسطينيين، وال يمكن وقفه في هذا 

الوقت بأي حال من األحوال".
وأوضح بارائيل أن الس���لطة حريصة كل 
الحرص على اس���تمرار التنسيق األمني، 

وهي تب���ادر في كثير من األحيان إلمداد 
التي  األمنية  بالمعلوم���ات  "إس���رائيل" 
تخدم األهداف المشتركة بين الجانبين.

وأشار إلى أن السلطة ترغب بنقل نموذج 
التنسيق األمني الموجود في الضفة إلى 
قطاع غزة؛ "ألنها تعلم جيدًا أن هذا األمر 
هو الذي حافظ عل���ى بقائها في الحكم 

حتى اللحظة".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
يدرس رئيس حكومة استراليا سكوت 
عاصمة  بالقدس  االعتراف  موريسون 
ل���� »إس���رائيل«، والحديث ي���دور عن 
تغيير تاريخي في سياس���ة استراليا 
الخارجية. بحس���ب ما نقلت���ه تقارير 

عبرية.

وقال موريسون إن: »االعتراف بالقدس 
ل���ن يؤث���ر في دع���م اس���تراليا لحل 
الدولتين« وأضاف بان »نقل السفارة 
األس���ترالية الى الق���دس هي قضية 
منفصل���ة«. وم���ن المتوق���ع ان يلقي 
موريس���ون  اليوم خطابا حول موضوع 
سياس���اته الخارجية والتي س���يقوم 

خالله بتوضيح الموضوع. 
ووفق���ا للتقاري���ر ف���ان تصريح���ات 
موريس���ون له���ا عالق���ة باالنتخابات 
المحلي���ة باس���تراليا وه���ي تنبع من 
معايير سياسية داخلية، حيث يأمل 
أن يحصل على الصوت اليهودي في 

االنتخابات.

خانيونس/ االستقالل: 
قص����ف قوات االحتالل اإلس����رائيلي عصر أمس االثني����ن، نقطة رصد 
للمقاومة الفلسطينية ش����رقي بلدة الفخاري بخانيونس جنوبي قطاع 

غزة.
وأفاد مراس����لنا " أن طائرات االحتالل استهدفت نقطة رصد للمقاومة، 

دون وقوع إصابات في صفوفهم.
وزعم الناطق باس����م جي����ش االحتالل أن قصف نقط����ة الرصد جاء رًدا 
على تس����لل شبان وتفجيرهم عبوات قرب السياج الفاصل مع األراضي 

المحتلة.
وتستهدف قوات االحتالل بشكل مستمر المواطنين شرقي قطاع غزة، 
منذ انطالق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، مما أدى الستشهاد 
197 فلسطينًيا وفلسطينية وإصابة نحو 21 ألًفا آخرين بجراح متفاوتة.

محلل إسرائيلي : إذا توقف التنسيق األمني لن تبقى السلطة

استراليا تدرس االعتراف بالقدس عاصمة لـ »إسرائيل«

االحتالل يداهم طولكرم بحثا عن منفذ عملية »بركان«

»الكابينيت« يجتمع للمرة 
الثالثة خالل أيام بشأن غزة

غزة/ االستقالل: 
كش���ف رئيس اتحاد موظفي األونروا في غزة أمير المس���حال، عن وجود تقدم 

إيجابي في الحوار مع إدارة وكالة الغوث بشأن أزمة الموظفين.
وقال المس���حال في تصريح له : "هناك تق���دم إيجابي بالحوار ويحتاج كل من 

اإلدارة واالتحاد لمزيد من الوقت الستكمال االتفاق".
وأضاف : "نأمل أن نصل إلى اتفاق يرضي جميع األطراف في ظل هذه االزمة.

المسحال : تقدم إيجابي في الحوار 
مع »أونروا« بشأن ازمة الموظفين 

االحتالل يعتقل شابين بزعم 
اجتيازهما السياج الزائل شرق غزة

االحتالل يستهدف مرصدا 
للمقاومة شرقي خانيونس



22 222الثالثاء    صفر         هـ    أكتوبر         م22 2 222

القدس المحتلة/ االستقالل:
كش���فت القناة العاشرة العبرية، صباح أمس اإلثنين، 
أن المخاب���رات المصرية، نقلت م���رة أخرى تهديدات 
"إسرائيل"، الى حركة حماس بقطاع غزة، وذلك ضمن 

مساعيها لتحقيق تهدئة بين الطرفين.
وذك���رت القناة العبرية، أن هناك مس���اعي وتحركات 
مصرية، بغية التوصل إلى تهدئ���ة مع غزة، ومنع أبو 
مازن من ف���رض عقوبات جديدة عل���ى القطاع، وذلك 
بعد تلويح حماس بالرد على ذلك من خالل المزيد من 

التصعيد.
ونقلت العاش���رة، ع���ن مصادر عربية قوله���ا، إن وفدا 
مصريا سيصل خالل هذا األس���بوع الى غزة، بالتوازي 
مع وفد من المخابرات المصرية الذي سيزور المقاطعة.

وبحسب القناة العاشرة، ستعمل الوفود المصرية على 

تجدي���د مباحثات المصالح���ة، والتهدئة قبل انفجار 
األوضاع بالقطاع.

ووفقا للقناة العبرية، تس���عى القاه���رة للتوصل الى 
تهدئة، ووقف كافة أنواع التظاهرات على الحدود بين 

إسرائيل وغزة، بوساطتها ووساطه األمم المتحدة.
وأفادت العاش���رة، أن الوفود األمني���ة المصرية، التي 
ستزور غزة ورام الله، ستعمل على الضغط على حماس 
والس���لطة، قبل اعالن عباس عن عقوبات���ه الجديدة، 
وتنفيذ حماس لتهديداتها، واالنفجار بوجه إسرائيل، 
والسعي للوصول الى اتفاقيات عملية خالل شهرين.

وأضافت القن���اة العبري���ة، أن مصر نقل���ت باألمس، 
تهديدات إسرائيل لحركة حماس، في أعقاب انتهاء 
جلس���ة الكابينت، الذي قرر االنتظار قليال، قبيل البدء 

بأي إجراءات عسكرية ضد قطاع غزة.

قناة عبرية: مصر نقلت تهديدات

 »إسرائيل« إلى حماس بغزة

أما القناة الس���ابعة العبرية فذكرت أن ش���اًبا 
أصيب بجراح حرجة بعد محاولته طعن جندي 
في محطة حافالت بمستوطنة "أرئيل"، قبل أن 

ُيعلن عن استشهاده.
وأوضح ش���هود عي���ان أن الح���ادث وقع قرب 
مفترق بلدة حارس شمال سلفيت، على مقربة 

من مستوطنتي "أرئيل" و"بركان".
وأكدوا أن الشاب الشهيد ياسين قطع الشارع 
بش���كل اعتيادي، وأن جنديين كانا يتواجدان 
عل���ى مف���رق ح���ارس م���ع الطري���ق الموصل 
لمستوطنة "اريئيل" وأن أحدهما صرخ مناديا 

عليه.
 وأضح الش���هود أن الجندي الثاني أطلق النار 
عل���ى الش���اب دون إعطائه فرص���ة لاللتفات 

وأصابه مباشرة في مقتل.
وفي قطاع غ���زة، أصيب عدد م���ن المواطنين 
مساء امس االثنين؛ بقمع االحتالل اإلسرائيلي 
الح���راك البح���ري الثاني عش���ر والمتظاهرين 

المؤازرين له شمال قطاع غزة.
وأف���ادت وزارة الصح���ة أن حصيل���ة القم���ع 

اإلس���رائيلي للمش���اركين في الحراك البحري 
الس���لمي بلغ���ت 32 مصابا، إضافة لعش���رات 

الحاالت باالختناق.
وأوضح���ت الوزارة أن���ه تم تحوي���ل اإلصابات 
ال�24 للمش���افي لتلقي الع���الج، فيما تم عالج 
ا. االختناقات وبعض المصابين بشظايا ميدانًيّ

انطلق عصر أم���س االثنين، المس���ير البحري 
ال� 12 لكس���ر الحصار عن قطاع غزة بمش���اركة 
اآلالف من أبناء ش���عبنا ش���مالي القطاع، قرب 

السياج الفاصل مع األراضي المحتلة.
وأفادت مصادر محلية أن المسير البحري انطلق 
الساعة 3 عصًرا من منطقة "الواحة" على شاطئ 
بلدة بيت الهيا ش���مال القطاع بمش���اركة 25 

قارًبا، ومساندة حراك بّرّي في المنطقة ذاتها.
ويحتش���د آالف المواطني���ن، كل ي���وم اثنين 
من كل أسبوع لمس���اندة المسير البحري الذي 
أطلقته هيئ���ة الحراك الوطن���ي منذ أكثر من 
ش���هرين ضمن الفعاليات السلمية المطالبة 
بح���ق العودة وكس���ر الحص���ار اإلس���رائيلي 

المفروض على قطاع غزة.

وقالت الهيئة المش���رفة على المسير البحري: 
إنه يأتي بالتزامن مع الذكرى السابعة لصفقة 
وفاء األحرار وتحرير المقاومة الفلسطينية أكثَر 
من ألف أسير "لنؤكد أننا على عهد األحرار، وأنه 
آن األوان لكسر هذا السجن الكبير الذي يحاصر 

فيه مليونا إنسان".
وأطلق���ت هيئ���ة الح���راك الوطن���ي قبل نحو 
شهرين عدة رحالت بحرية نحو العالم الخارجي 
والحدود الش���مالية للقطاع، في محاولٍة لكسر 
الحصار البحري عن قطاع غ���زة، إال أن االحتالل 
يقمع المشاركين فيها، ويعمل على إفشالها 

واعتقال من على متنها.
ويشهد قطاع غزة منذ نحو 30 أسبوًعا تظاهرات 
مستمرة انطلقت تحت اسم "مسيرات العودة 
الكبرى وكس���ر الحصار"، حي���ث قمعت قوات 
االحتالل تلك التظاهرات، وقتلت أكثر من 200 
فلس���طيني، وأصابت أكثر م���ن 22 ألًفا بجراٍح 

مختلفة.
وهرعت قوات إسرائيلية إلى المكان، وشرعت 

بعمليات تمشيط.

االحتالل يعدم

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعل���ن االعالم العبري صباح أمس االثنين، عن اعتقال مواطنين اجتازا الس���ياج 

الفاصل شرقي قطاع غزة.
وأفاد موقع حدش���وت 24 العبري، أّن الجيش اإلسرائيلي، اعتقل فلسطينيين 
اثنين من قطاع غ���زة، بزعم محاولتهم اجتياز الس���ياج الفاصل تجاه األراضي 

المحتلة48.

رام الله/ االستقالل: 
أبدى رئيس حكومة الوفاق رام���ي الحمد الله، جاهزية 
الحكومة واس���تعدادها لالستماع إلى مختلف وجهات 
النظر بشأن قانون الضمان االجتماعي وتعديله إن لزم 
األمر، مس���تدرًكا بالقول: "لكنه سيطبق في موعده دون 

تأجيل".
ج���اء ذلك في كلمة الحمد الل���ه  امس االثنين –وفق ما 
أوردته وكالة األنباء الرسمية "وفا"- خالل الحفل السنوي 
الثامن لجائزة فلس���طين الدولية لإلبداع والتميز الذي 

أقيم في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
واحتشد أمس ، اآلالف من العمال والموظفين على دوار 
المنارة برام الله وس���ط الضف���ة الغربية المحتلة، رفًضا 

لقانون الضمان االجتماعي بصيغته الحالية.
وم���ن المتوقع أن يب���دأ تطبيق القانون ف���ي األول من 

الشهر القادم، وسط رفض واسع لقطاعات ومؤسسات 
وعمال وموظفين.

وكان مق���رًرا أن يب���دأ التطبيق اإللزام���ي مطلع نوفمبر 
المقبل، وبموجبه تفرض غرامات شهرية متصاعدة على 
كل منشأة ال تنضم لمؤسسة الضمان بعد هذا التاريخ، 
لكن مؤسس���ة الضمان اضطرت بداي���ة لتأجيل فرض 
الغرامات. وينّص القانون المثير للجدل على خصم 7.5 
% من راتب العامل و8% من صاحب العمل )المشّغل(، 
واس���تثمار المبلغ في صندوق خاص لصالح مش���اريع 

تشغيلية.
ومن ش���روط اس���تحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وفق 
قانون الضمان، بلوغ الس���ّن القانوني���ة أي 60 عاًما، وأن 
يكون الحّد األدنى إلجمالي اش���تراكات الفرد الشهرية 

180 اشتراًكا، أي ما يعادل اشتراك 15 سنة.

الحمدالله: مستعدون لتعديل 

قانون الضمان لكنه لن يؤجل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
تلقى وزراء المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر "الكابينيت"، امس االثنين، دعوة عبر 

الهاتف لالجتماع غدا األربعاء لبحث األوضاع في قطاع غزة.
وبحس���ب )القناة العبرية الثانية(، فإن االجتماع سيعقد عند الساعة التاسعة من صباح 

غدا األربعاء لبحث الوضع المتوتر على جبهة غزة.
وه���ذا هو االجتم���اع الثالث للكابينيت ف���ي غضون أيام قليلة، حي���ث أنهى أول أمس 

المجلس اجتماعا استمر 4 ساعات تم خالله التباحث حول الوضع األمني لغزة.

طولكرم/ االستقالل: 
اقتحم���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي عصر 
امس اإلثنين مصنعا للمكيفات في بلدة بلعا 
شمال طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، 
في الوقت الذي نفذ فيه عشرات الجنود حملة 
تمشيط واسعة منذ س���اعات ما بعد الظهر 
في المنطقة، بحثا ع���ن منفذ عملية "بركان" 

المطارد أشرف نعالوة.
وقالت مص���ادر محلي���ة، إن جن���ود االحتالل 
اقتحموا مصنع بيسان للمكيفات على مفرق 
بلعا وخلعوا أبوابه وفتشوه، كما انتشروا في 

منطقة الخرق ومنطقة المنطار في البلدة.
واستجوب الجنود مواطنين وعماال من نعالوة 
فيما أغلقوا مدخل بلدة دير الغصون وشرعوا 

بتفتيش المركبات واستجواب المواطنين.
ويش���ن االحتالل حمالت مداهمة وتفتيش 
يومية لمناطق شمال الضفة الغربية المحتلة، 
بحثا عن المطارد أش���رف نعالوة الذي يزعم 
االحت���الل قتله مس���توطنين اثنين وإصابة 
ثالث بج���راح خطيرة في مس���توطنة أرئيل 

مؤخرا«.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أكد الكاتب والمحلل اإلس���رائيلي البارز 
تسيبي بارائيل على أنه في حال توقف 
التنسيق األمني بين االحتالل والسلطة 
الفلس���طينية ف���ي الضف���ة المحتل���ة، 
فإن الس���لطة هي المتض���رر األكبر، ولن 
تستطيع البقاء أكثر من أسبوع واحد في 

الحكم.

وقال المحلل اإلس���رائيلي خالل لقاء مع 
صحيفة "هآرتس العبرية" :"إن التنسيق 
األمن���ي في الضفة الغربية أصبح ضرورة 
ملحة للحف���اظ على أمن اإلس���رائيليين 
والفلسطينيين، وال يمكن وقفه في هذا 

الوقت بأي حال من األحوال".
وأوضح بارائيل أن الس���لطة حريصة كل 
الحرص على اس���تمرار التنسيق األمني، 

وهي تب���ادر في كثير من األحيان إلمداد 
التي  األمنية  بالمعلوم���ات  "إس���رائيل" 
تخدم األهداف المشتركة بين الجانبين.

وأشار إلى أن السلطة ترغب بنقل نموذج 
التنسيق األمني الموجود في الضفة إلى 
قطاع غزة؛ "ألنها تعلم جيدًا أن هذا األمر 
هو الذي حافظ عل���ى بقائها في الحكم 

حتى اللحظة".

القدس المحتلة/ االستقالل: 
يدرس رئيس حكومة استراليا سكوت 
عاصمة  بالقدس  االعتراف  موريسون 
ل���� »إس���رائيل«، والحديث ي���دور عن 
تغيير تاريخي في سياس���ة استراليا 
الخارجية. بحس���ب ما نقلت���ه تقارير 

عبرية.

وقال موريسون إن: »االعتراف بالقدس 
ل���ن يؤث���ر في دع���م اس���تراليا لحل 
الدولتين« وأضاف بان »نقل السفارة 
األس���ترالية الى الق���دس هي قضية 
منفصل���ة«. وم���ن المتوق���ع ان يلقي 
موريس���ون  اليوم خطابا حول موضوع 
سياس���اته الخارجية والتي س���يقوم 

خالله بتوضيح الموضوع. 
ووفق���ا للتقاري���ر ف���ان تصريح���ات 
موريس���ون له���ا عالق���ة باالنتخابات 
المحلي���ة باس���تراليا وه���ي تنبع من 
معايير سياسية داخلية، حيث يأمل 
أن يحصل على الصوت اليهودي في 

االنتخابات.

خانيونس/ االستقالل: 
قص����ف قوات االحتالل اإلس����رائيلي عصر أمس االثني����ن، نقطة رصد 
للمقاومة الفلسطينية ش����رقي بلدة الفخاري بخانيونس جنوبي قطاع 

غزة.
وأفاد مراس����لنا " أن طائرات االحتالل استهدفت نقطة رصد للمقاومة، 

دون وقوع إصابات في صفوفهم.
وزعم الناطق باس����م جي����ش االحتالل أن قصف نقط����ة الرصد جاء رًدا 
على تس����لل شبان وتفجيرهم عبوات قرب السياج الفاصل مع األراضي 

المحتلة.
وتستهدف قوات االحتالل بشكل مستمر المواطنين شرقي قطاع غزة، 
منذ انطالق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، مما أدى الستشهاد 
197 فلسطينًيا وفلسطينية وإصابة نحو 21 ألًفا آخرين بجراح متفاوتة.

محلل إسرائيلي : إذا توقف التنسيق األمني لن تبقى السلطة

استراليا تدرس االعتراف بالقدس عاصمة لـ »إسرائيل«

االحتالل يداهم طولكرم بحثا عن منفذ عملية »بركان«

»الكابينيت« يجتمع للمرة 
الثالثة خالل أيام بشأن غزة

غزة/ االستقالل: 
كش���ف رئيس اتحاد موظفي األونروا في غزة أمير المس���حال، عن وجود تقدم 

إيجابي في الحوار مع إدارة وكالة الغوث بشأن أزمة الموظفين.
وقال المس���حال في تصريح له : "هناك تق���دم إيجابي بالحوار ويحتاج كل من 

اإلدارة واالتحاد لمزيد من الوقت الستكمال االتفاق".
وأضاف : "نأمل أن نصل إلى اتفاق يرضي جميع األطراف في ظل هذه االزمة.

المسحال : تقدم إيجابي في الحوار 
مع »أونروا« بشأن ازمة الموظفين 

االحتالل يعتقل شابين بزعم 
اجتيازهما السياج الزائل شرق غزة

االحتالل يستهدف مرصدا 
للمقاومة شرقي خانيونس
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نيو جيرسي/ االستقالل: 
تناول رجل من نيو جيرس���ي األمريكية قطعة بيت���زا كل يوم، طيلة العقود 
األربعة الماضية، والوجبة األخرى الوحيدة التي يس���تمتع بها، هي الشطائر 

بزبدة الفول السوداني.
ويعشق مايك رومان تناول البيتزا منذ أن كان طفاًل، ورغم أنه دأب على تناول 
ش���طائر بزبدة الفول الس���وداني في الغداء من وقت آلخر، إال أنه يبدل بينها 
وبين البيت���زا عندما يرغب بالتغيير، لكنه كان دائم���ًا ُينهي طعامه اليومي 

بهذه الوجبة.
واعترف رومان في حديث لبرنامج تلفزيوني بأنه يس���تبدل الخبز المحمص 
أحيانًا بالمقرمش���ات، إال أنه يعود دومًا إلى تن���اول البيتزا في معظم وجبات 

الطعام طوال حياته، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وأش���ار رومان إلى أن روتين طعامه اليومي كان ش���رطًا أساسيًا في أي عالقة، 
وكان يخبر النس���اء مس���بقًا أن اختياره للمطاعم الت���ي يتناول فيها الطعام 

يعتمد على توفر البيتزا.
وحتى في حفل زفافه في العام الماضي كانت البيتزا حاضرة، ولم تغب أيضًا 

عن وجبات طعامه طيلة شهر العسل.
وارتفعت نسبة الكوليسترول عدة مرات لدى رومان على مر السنوات الماضية، 
لكنه استقر عند مستوى جيد في اآلونة األخيرة، ورغم اعتماده على المعجنات 

في وجبات طعامه، إال أنه ال يعاني  أي مشاكل هضمية.

يتناول البيتزا 
يوميًا مدة 40 عامًا

االستقالل/ وكاالت: 
لم تختر القوارض من طائرة وزي���ر المالية األلماني اوالف 
ش���ولتس س���وى الكابالت لقضمه���ا بعد زي���ارة قام بها 
إلندونيس���يا. فاضطر الوزير ألخذ طائرة من بالي إلى برلين 

في رحلة استغرقت 22 ساعة.
ال ي���زال أعضاء وفد وزير المالية األلماني أوالف ش���ولتس، 
عالقين في إندونيس���يا، بعدما قرض���ت القوارض كابالت 
طائرة حكومية أثناء فترة االجتماعات الس���نوية لصندوق 

النقد الدولي.
ووصل شولتس نفسه إلى برلين األحد، بعد رحلة استغرقت 
22 س���اعة من بال���ي، مع تغيير للرحالت ف���ي هونغ كونغ 
وزيورخ. واضطر السياسي االشتراكي الديمقراطي للعودة 
إلى ألمانيا في أقرب وقت ممكن بسبب انتخابات الوالية في 

بافاريا والحاجة إلى إجراء مشاورات مع حزبه.

وقال���ت مصادر ف���ي اجتماع صندوق النق���د الدولي 
لوكال���ة األنباء األلماني���ة )د. ب. أ( إن القوارض - وربما 
الفئران - ق���د قرضت الكاب���الت الكهربائية للطائرة 

"كونراد أديناور". 
وقالت مصادر إنه تم إبالغ شولتس أنه يتعين عليه اختيار 
عدد من أقرب مساعديه للعودة معه، وطلب منه في البداية 

عدم اإلبالغ عن الحادث.
وال يزال أعضاء آخرون في وفد ش���ولتس ونحو 20 صحفيا، 
الذي���ن كان م���ن المفترض أن يعودوا عل���ى متن الطائرة، 
موجودين في بالي األح���د، انتظارا للحصول على مزيد من 
المعلومات. وقال���ت متحدثة باس���م إدارة الطيران الجوي 
التابع���ة ل���وزارة الدفاع المس���ئولة عن الرح���الت الجوية 
الحكومية إن الطائرة س���يتم نقلها إلى س���نغافورة حيث 

ستخضع للفحص لمدة خمسة أيام آخر.

بودابست/ االستقالل: 
بدأت المجر االثنين حظر النوم االعتيادي في الش���ارع 
مع بدء سريان قانون التشرد الذي تبنته حكومة رئيس 
ال���وزراء فيكتور اورب���ان والذي وصف���ه معارضون بأنه 

"قاس".
وحظر تعديل دستوري أقره البرلمان المجري في حزيران/

يونيو الفائت "اإلقامة االعتيادي���ة في مكان عام"، ما عّزز 
قانون ص���در العام 2013 جعلها جريم���ة يعاقب عليها 

بالغرامة.
ومع قدرة الش���رطة قانونيا اآلن عل���ى إبعاد النائمين في 
الشوارع وتفكيك األكواخ واألكشاك، قال مسؤول حكومي 
الخمي���س الفائ���ت إن القانون "يخ���دم مصالح المجتمع 

ككل".
وق���ال وزير الدول���ة للش���ؤون االجتماعية أتي���ال فولوب 

للصحفيي���ن إن ه���دف القانون هو "ضم���ان عدم خروج 
األشخاص المش���ردين إلى الشوارع في الليل وأن بإمكان 

المواطنين استخدام األماكن العامة دون عوائق".
وتتس���ع المالجىء الحكومية لنحو 11 ألف ش���خص لكن 
الخبراء يقولون إن ما ال يقل عن 20 ألف ش���خص أصبحوا 

بال مأوى على مستوى البالد.
وتق���ول الحكومة إنها تزيد التموي���ل المخصص للمؤن 
المقدمة للمش���ردين لكن المنظم���ات الدولية وجماعات 

حقوق اإلنسان المحّلّية دانت القانون الجديد.
وف���ي حزيران/يوني���و، وصفت خبيرة اإلس���كان في األمم 
المتح���دة ليالني فرح���ة األمر بأنه "ق���اس وال يتوافق مع 
القان���ون الدول���ي لحقوق اإلنس���ان". وقالت في رس���الة 
مفتوح���ة الى الحكوم���ة المجرية "ما ه���ي الجريمة التي 

ارتكبها )المشردون(؟ مجرد محاولة البقاء".

فئران إندونيسيا تعطل 

طائرة الحكومة األلمانية

بدء تطبيق حظر نوم المشردين 
فــي الشــوارع فــي المجــر

انقرة/ االستقالل: 
أقامت بلدية "بورس���اكالر" في العاصم���ة التركية أنقرة، 
مس���ابقة الختيار ملكة/ ملك جمال القطط، في مهرجان 

نظم لدورته الثالثة.
وتم تنظيم المهرجان في المرك���ز الثقافي "عبد الرحيم 

كاركوج"، بمشاركة ما يقارب 200 قط وقطة.
وش���ارك في اللجنة التحكيمية أطباء بيطريون عالميون، 
إضاف���ة إلى خب���راء، حيث فحصوا القطط المش���اركة في 
المس���ابقة. وعملت اللجنة التي عاينت القطط عن كثب، 
على تجهيز وثائق عن أنس���اب القطط المش���اركة، وفق 

أعراقه وجنسه، وألوانه.
واهتم���ت اللجنة في تقييمها، واختيارها ألجمل القطط، 
بتفاصيل ومعايير جمالي���ة، أهمها "العيون، فرو القطط، 
إضاف���ة إلى س���لوك الق���ط وطريقة مش���يه وتصرفاته 
عل���ى المنصة". وحازت القطة "بام���وك" على المركز األول 
لصاحبتها "رقية س���وغوت"، ونال القط "باسكال" المركز 
الثاني لصاحبت���ه "فاطمة أيدن"، والقط "هيركول" المركز 

الثالث لصاحبته "مينا جوون".
وتم منح القطط الفائزة، أطعمة "حليب" مخصص للقطط، 

فيما ربح أصحابها تذكرة طيران لقضاء عطلة ترفيهية.

وأشار "مصطفى تونا"، رئيس بلدية أنقرة، إلى أن القطط 
التي ترب���ى في المن���ازل، تصبح بعد قضائه���ا وقتا مع 

أصحابها، أشبه بأحد أفراد العائلة.
وأضاف: "شهدنا حاالت نفوق لقطط، أدت بأصحابها إلى 

الحزن الشديد وذرف الدموع".
م���ن جانبه، لف���ت "س���لجوق تش���تين"، رئي���س بلدية 
"بورسكالر"، إلى األهمية الثقافية للمشاركة في المسابقة 
بالنسبة لقطط أنقرة المهددة باإلنقراض. وأردف تشتين 
أن من أهداف المهرجان األخرى "زرع حب الحيوانات لدى 

اإلنسان، وتحفيز الناس على التودد واالعتناء بها".

االستقالل/ وكاالت: 
أب���ى مس���جد “أرق���م ب���اب الرحم���ن” 
أو المس���جد العائ���م ف���ي مدين���ة بالو 
اإلندونيس���ية الخض���وع لق���وة الزلزال 
وأمواج تس���ونامي اللذي���ن ضربا جزيرة 

سوالويسي.
وأظه���رت صور نش���رتها وس���ائل 
اإلعالم للمس���جد الواق���ع على ضفة 
البحر في “بالو”، وهو سليم بالكامل 
رغ���م غرقه بالمي���اه وانهيار األعمدة 

التي ترفعه.
العائم والمش���يد فوق  المس���جد  وظل 
أعمدة إس���منتية صامدًا في وجه الزلزال 
وموجات تس���ونامي، ورغم انهيار هذه 

األعمدة بقي عائمًا فوق مياه البحر.

وق���ال “ناريو ياتيمو” أحد زوار المنطقة 
بعد كارثة تسونامي إن “أعمدة المسجد 
لم تكن متينة، وقد انهارت لهذا السبب، 
تسونامي لم يس���تطع تدمير المسجد، 

لكنه جره نحو البحر”، فيما اعتبر البعض 
هذا األمر معجزة لحفظ المس���جد وسط 

تسونامي وزالزل قوية.
وفى 28 سبتمبر الماضي اجتاحت أمواج 

تس���ونامي بارتفاع 6 أمتار مدينتى بالو 
ودونغاال في جزيرة سوالويس���ي، عقب 
ه���زة أرضية عنيفة بق���وة 7.5 درجة، ما 

أسفر عن مقتل 2073 شخصًا.

تتويج ملكة جمال القطط من بين 200 متنافس

مسجــد عائــم فــي إندونيسيــا يتحــدى الزلــزال 

لندن/ االستقالل: 
شهدت بريطانيا جريمة بشعة بإقدام امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا على قتل زوجها، 
بعدما ضربته على رأس���ه بالمطرقة 20 مرة أثناء تناوله وجبة اإلفطار؛ وذلك بس���بب 
كثرة انتقاده لها ولطبخها. وحكمت المحكمة على الزوجة س���الي تش���الينج وفقًا 
لصحيفة "ديلي ميل"، بالسجن لمدة 18 عامًا بعد ارتكابها تلك الجريمة، فيما اتهم 

ابنها ديفيد والده بسوء معاملة والدته لسنوات طويلة وطالب بإطالق سراحها.
وأوضح االبن أن أباه كان يتعامل مع والدته كأنها ال ش���يء وينتقدها باستمرار 
في مذاق طعامها والطريقة التي تتناول بها الطعام، حيث كانت ال تس���تعمل 
الشوكة والسكين، مضيفًا أنها مع كثرة االنتقادات أقدمت على قتله وهربت من 

المنزل، لكن الشرطة تمكنت من القبض عليها.

امرأة تقتل زوجها 
بالمطرقة النتقاده طبخها

االستقالل/ وكاالت: 
تسببت طفلة عمرها عامان في خسائر بنحو 30 ألف يورو بعد أن وضعها والدها 

على عجلة القيادة في سيارته بمدينة ليهستن األلمانية.
وقالت الش���رطة االثنين إن األب كان يريد إخراج شيء من سيارته، ووضع ابنته 

في األثناء على مقعد القيادة.
 وفي غفلة من األب، حررت الطفلة المكبح اإللكتروني للسيارة، ما أدى إلى سيرها 

في الشارع المنحدر واصطدامها بسيارتين حتى توقفت عند أحد األسوار.
ولم يس���فر الحادث عن إصابات، إال أنه تس���بب في خس���ائر مادية للسيارات 

والسور، تقدر بنحو 30 ألف يورو.

طفلة تكبد والدها خسائر
 بـ 30 ألف يورو والسبب !


