
 بدء العمل بالتوقيت الشتوي 
صباح السبت القادم

رام الله/ االستقالل:
من المقرر أن يب���دأ العمل بالتوقيت 
الفلسطينية  األراضي  في  الش���توي 
صب���اح يوم الس���بت الق���ادم بتأخير 

عقارب الساعة 60 دقيقة.
وكانت حكوم���ة الوفاق ، ق���ررت بدء 

ف���ي  الش���توي  بالتوقي���ت  العم���ل 
فلس���طين اعتباًرا من الساعة الواحدة 
م���ن صب���اح ي���وم الس���بت الموافق 

.2018/10/27
ويقوم التوقيت الش���توي على تأخير 

عقارب الساعة ستين دقيقة. 
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غزة/ االستقالل:
ش���يعت الجماهير الفلس���طينية في قط���اع غزة 
والضف���ة الغربية المحتل���ة، ظهر أم���س األربعاء، 
جثماني الش���هيدين منتصر محمد إسماعيل الباز 

)17 عامًا(، والشهيد محمد بشارات )23عامًا(.
وف���ي مخي���م النصيرات وس���ط قطاع غزة، ش���يع 
العش���رات من الفلس���طينيين جثمان الفتى الباز، 
ال���ذي ارتقى أول أم���س، جراء إصابت���ه بعيار ناري 

في الرأس أطلقه جنود االحتالل اإلس���رائيلي، خالل 
مشاركته بفعاليات مس���يرة العودة وكسر الحصار 

قرب الحدود الش���رقية لمخي���م البريج 
المش���يعون  وهتف  القط���اع.  وس���ط 

غزة والضفة تشيعان جثماني الشهيدين »الباز وبشارات«

) APA IMAGES(   ت�سييع جثمان �ل�سهيد منت�سر �لباز و�سط قطاع غزة، �أم�س

15 القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المتطرفين اليهود أمس األربعاء المسجد األقصى 

المبارك من باب المغاربة بحراس���ة مش���ددة من شرطة 
االحتالل الخاصة. ووفرت شرطة االحتالل الحماية الكاملة 

الخليل/ االستقالل:
كش���فت مصادر مختصة في شؤون االس���تيطان أمس األربعاء نية 

س���لطات االحتالل االس���تيالء على آالف الدنمات الزراعية 
الفلسطينية لصالح توس���عة الّشارع االلتفافي )خط 60( 

غزة/ االستقالل: 
غ���ادر الوفد االمني المصري قطاع غزة مس���اء أم���س، عقب انتهاء 
اجتماعه بالفصائل الفلسطينية في القطاع والذي عقد في مكتب 

رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار .
ولم تعقد الفصائل مؤتمرا صحفًيا عقب انتهاء االجتماع للحديث 

عما دار بينهما وبين الوفد المصري، لكن حركة »حماس« 
كانت ق���د قالت في بي���ان مقتضب إن اللقاء س���يبحث 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال���ت مص���ادر إعالمي���ة عبري���ة أمس األربع���اء إن ف���رق اإلطفاء 

اإلسرائيلية تعاملت مع ثمانية حرائق بمناطق مختلفة 
من »غالف غ���زة« أم���س. وذكرت صحيف���ة » يديعوت 

غزة/ دعاء الحطاب:                
رصاصة كان يتمنى لو أنها أصابت رأس���ه مباش���رة ليتحقق حلمه 
بالش���هادة، ويلتحق بصديق عمره ،ويع���ود لمنزله مضرجًا بدمائه 

تستقبله عائلته شهيدًا، ويتزين المنزل بصورة مخطوٌط 
عليها “الش���هيد البطل الذي روى بدمائه أرض الوطن«، 

عشرات المستوطنين يقتحمون 
األقصى بحراسة مشددة

أوامر باالستيالء على آالف 
الدونمات جنوب الضفة

الوفد األمني المصري يغادر 
غزة بعد اجتماعه مع الفصائل 

 8 حرائق في »غالف غزة« 
بفعل بالونات حارقة

رصاصة حققت حلم الفتى 
»الباز« فلحق بصديقه شهيدًا 

في ذكرى استشهاده.. الدكتور الشقاقي رجل الفكر والجهاد 

02

02

03

06

04

رفح/ االستقالل: 
اس���تهدفت طائرات االحتالل االس���رائيلي، مس���اء امس األربعاء، 

مرصدًا للمقاومة الفلسطينية شرق محافظة رفح جنوب 
قطاع غزة. وأفاد مراسلنا ، بأن طائرة استطالع إسرائيلية 

غزة / سماح المبحوح:
أجم���ع باحثون ومختص���ون في قطاع غزة  أم���س الثالثاء ، على أن 
تس���ريبات عقارات القدس  جريمة وطني���ة » ال تغتفر » وال يمكن 
تبرئة فاعليها ، مش���ددين على ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية؛ 

للحفاظ على العقارات المقدس���ية والح���د من بيعها أو 
تأجيرها لجماعات ومؤسس���ات صهيوني���ة.  جاء ذلك 

غزة/ قاسم األغا:
يعق���د المجلس المركزي الفلس���طيني 
جلس���ة جديدة له، يومي األحد واالثنين 
 /29  –  28( المقب���ل  األس���بوع  مطل���ع 

أكتوبر الجاري(، بالضفة المحتلة، وس���ط 
تصريحات ُمسبقة ُتنقل عن قيادات في 

منظم���ة التحرير والس���لطة 
وحركة »فتح« باتخاذ قرارات 

خانيونس/ حلمي الفقعاوي: 
أوصى مش���اركون في ورش���ة عمل حول 
»دور اإلعالم في مواجهة صفقة القرن«، 
بض���رورة صياغة اس���تراتيجية إعالمية 
وطنية يش���ارك فيها الكل الفلسطيني، 

تحت ش���عار فلسطين للجميع لمواجهة 
»صفق���ة الق���رن«، مطالبي���ن الساس���ة 
تقدير  بضرورة  الفلس���طينيين  والقادة 

الفلس���طيني،  الصحف���ي 
الكاملة  المعلومات  وتقديم 

االحتالل يستهدف 
مرصدًا للمقاومة شرق رفح

مختصون: بيع و تأجير 
العقارات المقدسية 

جريمة وطنية »ال تغتفر«

جلسة »المركزي« برام الله .. 
»فارغــة المضمــون«

مختصون يوصون بصياغة استراتيجية 
إعالمية لمواجهة »صفقة القرن« 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عشرات المتطرفين اليهود 
أم���س األربعاء المس���جد األقصى 
المبارك من باب المغاربة بحراس���ة 
مش���ددة م���ن ش���رطة االحت���الل 

الخاصة.
الحماية  االحت���الل  ش���رطة  ووفرت 
الذين  المستوطنين  لهؤالء  الكاملة 
رافقهم 55 موظفًا إسرائيليًا بدءًا من 
دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم 
وانته���اًء  األقص���ى،  باح���ات  ف���ي 

بخروجهم من باب السلسلة.
األوقاف اإلسالمية  وبحس���ب دائرة 
ف���ي الق���دس المحتل���ة، ف���إن 59 
مستوطًنا اقتحموا المسجد المبارك، 
اس���تفزازية في  ونظم���وا ج���والت 
باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن 
"الهيكل" المزع���وم، ومحاوالت ألداء 

طقوس تلمودية في باحاته.
وواصل���ت ش���رطة االحت���الل فرض 
قيودها على دخول الفلس���طينيين 
لألقصى، واحتجزت بعض هوياتهم 

الشخصية عند األبواب، وسط انتشار 
لعناصرها بالمسجد.

وتوافد عش���رات المصلين من أهل 
الفلس���طيني  والداخ���ل  الق���دس 
المحت���ل إلى المس���جد من���ذ صباح 

أم���س، وتوزعوا على حلق���ات العلم 
الكري���م، وتصدوا  الق���رآن  وق���راءة 

القتحامات المستوطنين.
المس���جد األقصى يومًيا  ويتعرض 
)ع���دا الجمعة والس���بت( لسلس���لة 

انته���اكات واقتحام���ات م���ن قبل 
اليهودية  والجماعات  المستوطنين 
صباحية  فترتين  وعل���ى  المتطرفة 
ومس���ائية، فيما تتضاع���ف اعداد 
المقتحمين خالل األعياد اليهودية.

الخليل/ االستقالل:
كش���فت مصادر مختصة في شؤون االستيطان أمس األربعاء نية سلطات 
االحتالل االستيالء على آالف الدنمات الزراعية الفلسطينية لصالح توسعة 
الّش���ارع االلتفافي )خ���ط 60( الواصل بين محافظ���ات الخليل وبيت لحم 

والقدس.
وأوضح مدير هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان حس���ن بريجية بأّن 
وزير المواصالت اإلس���رائيلي أصدر أوامره بتوس���عة الش���ارع على 
حس���اب أراضي عدد من القرى والبلدات التابعة لمحافظتي الخليل 
وبيت لح���م، منها الخضر وبيت جاال والمعص���رة وبيت أمر، في إطار 
مخطط قديم يستهدف توسعة الش���ارع الرابط بين حاجز األنفاق 
ومستوطنات "عتصيون"، مرورا بمخيم العروب وبلدة بيت أمر بعرض 

يقارب على المئة متر.
وأش���ار إلى أّن س���لطات االحتالل تحاول من خالل الشارع ربط مستوطنات 
"ج���وش عتصيون" بمدينة القدس، ضمن ما يس���ّمى بمش���روع "القدس 
الكبرى"، التي تعتبر قرى وبلدات جنوب بيت لحم وش���مال الخليل حدودا 
جنوبية له، ويش���مل االس���تيالء على آالف الدونمات الزراعية التي تحوي 

أشجارا للعنب والكرمة في المنطقة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحمت ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي أمس 
األربع���اء من���زل المواطن جواد أبو  اس���نينة 
ف���ي حي بط���ن اله���وى ف���ي بلدة س���لوان 
جنوب المس���جد األقصى المبارك، لتسليمه 
للمس���توطنين بعد تس���ريبه من قبل مالكه 

األصلي جمال سرحان.
وذك���ر مركز معلومات وداي حلوة أن ش���رطة 
االحت���الل بأعداد كبي���رة اقتحمت صباح يوم 
أم���س حي بطن الهوى/ الحارة الوس���طى في 
س���لوان، وبعد تمركزه���ا في ش���ارع العين 
وإغالقها بعض الش���وارع والطرقات داهمت 
منزل المواطن أبو اس���نينة في الحي وشرعت 
بتفريغ محتوياته بع���د احتجاز أفراد العائلة 

المتواجدين في المنزل.
وأوضح أن ذل���ك يأتي بعد قرار "دائرة اإلجراء 
اإلسرائيلية" مطلع الش���هر الجاري والقاضي 
بإخ���الء المن���زل لصال���ح جمعي���ة "عطيرت 
كوهني���م"، وذل���ك بعد تس���ريبه ف���ي آب/

أغس���طس عام 2015 من قبل مالكه األصلي 
المدعو جمال سرحان.

وق���ال إن المن���زل يقع ضمن بناية س���كنية 
ضخم���ة مؤلفة من 5 طوابق ُس���لمت بالكامل 
للمس���توطنين عام 2015، باستثناء منزل أبو 
اس���نينة والذي ال تتجاوز مس���احته 80 متًرا 
مربًعا، حيث كان جدد عق���د إيجار المنزل مع 
المدعو جمال س���رحان قبل عملية التسريب 

والتسليم للمستوطنين.

وأضاف أن المواطن أبو اسنينة رفض الخروج 
من المن���زل وحاول حمايته خالل الس���نوات 
الماضية رغ���م ما تعرض له م���ن مضايقات 

وإغراءات للخروج منه.
وأوض���ح المواطن اب���و اس���نينة، المبعد عن 
مدين���ة الق���دس، أن محامي المس���توطنين 
الذين س���يطروا على البناية السكنية عرض 
على العائلة عدة مرات خالل األعوام الماضية 
الخروج من المنزل مقابل "هوية إس���رائيلية" 
وتوفير عمل ومس���كن لهم ، إال أنهم رفضوا 

ذلك.
وأش���ار إلى أن المرة األخي���رة كانت قبل نحو 
أس���بوعين وفي محاولة للضغط على العائلة 
اعتقلت افرادها بحجة "التواجد غير القانوني 

في القدس" وحكمت بالس���جن لمدة 3 أشهر 
ومنعت من دخول المدينة، وخالل ذلك كانت 
القوات تقتحم المنزل بين الحين لتفتيش���ه 

والتضييق على أفراد العائلة.
ول���م تتوقف معاناة عائلة جواد أبو اس���نينة 
عند قرار االخالء بل إن المستوطنين القاطنين 
في ذات البناية تعمدوا مضايقة أفراد العائلة 
وب���دأت منذ األيام االولى لعملية االس���تيالء، 
بفصل الماء عن المنزل وتخريب جهاز الالقط 
للتلفاز وغيرها من الممارس���ات االستفزازية 
اليومية والتي صمدت العائلة أمامها ورفضت 

االخالء.
وتتك���ون عائل���ة أبو اس���نينة م���ن 11 فرًدا 
نصفهم أقل من 18 عاًما، أصبحوا اليوم دون 

مأوى بعد تسليم مسكنهم للمستوطنين.
بدوره���ا، أوضحت لجنة حي بط���ن الهوى، ان 
س���لطات االحتالل أخلت المواطن أبو اسنينة 
من المن���زل رغم وجود قضية ف���ي المحاكم 
اإلس���رائيلية التي رفعتها عائلة سرحان ضد 
"جمال س���رحان" في محاولة السترداد العقار 
المس���رب، حيث تعود ملكيت���ه لوالد جمال 
س���رحان، وبالتالي ال يحق للمدعو جمال البيع 

والشراء.
ولفت���ت إل���ى أن القضية ال تزال ف���ي أروقة 
المحاكم، وت���م تأجيل البت بالق���رار على أن 
يبقى األمر عل���ى ما هو علي���ه، أي أن البناية 
للمستوطنين باستثناء الشقة التي يقطنها 

أبو اسنينة.

رام الله/ االستقالل:
ن���دد وزي���ر األوقاف والش���ؤون 
يوس���ف  الش���يخ  الديني���ة 
الذي  اآلث���م  باالعتداء  ادعي���س 
تعرض ل���ه مجموعة م���ن رهبان 
كنيس���ة القيام���ة حي���ن حاولوا 
حماية الكنيس���ة، ومحيطها من 
انتهاكات ما يس���مى "بس���لطة 
اآلثار" اإلس���رائيلية، التي تحاول 
يومي���ًا وبدعم س���افر من حكومة 
االحتالل اليمينية السيطرة على 
مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية.

وقال ادعي����س، في بيان صحفي، 
االحت����الل  إن  األربع����اء،  أم����س  
يحاولون  ومؤسساته  اإلسرائيلي 
وبش����كل حثيث منذ فترة طويلة 

الس����يطرة الكاملة على المس����جد 
األقصى بمحيطه الكامل، وكنيسة 
منهم  رغبة  ومحيطه����ا؛  القيامة، 
في طمس ت����راث مدينة القدس 

التع����ددي والحضاري، في محاولة 
لجع����ل المدينة يهودية الصبغة 
والطابع، األمر الذي ازدادت وتيرته 
"القومية"  بع����د إص����دار قان����ون 

األميركي  واالعت����راف  العنصري، 
بالقدس عاصمة إلسرائيل.

االهتمام  ض���رورة  إل���ى  وأش���ار 
بالتصريحات التي أطلقها المدعو 
"يه���ودا غليك"، ح���ول الوصاية 
األردنية على المس���جد األقصى، 
االتفاقية  م���ن  التنصل  وضرورة 
وحله���ا ،والتعامل معها بخطورة 
وأهمية  تتناس���ب  وحساس���ية 
موضوعه���ا، مطالبا المؤسس���ات 
الدولي���ة وعل���ى رأس���ها منظمة 
"اليونسكو" التي أصدرت العديد 
من الق���رارات الهامة حول حماية 
والمس���يحي  اإلس���المي  التراث 
في مدين���ة القدس، والمس���جد 

األقصى، والبلدة القديمة. 

لتوسعة شوارع استيطانيةعشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحراسة مشددة

أوامر باالستيالء على آالف 
الدونمات جنوب الضفة

لتسريبه للمستوطنين.. االحتالل يفرغ محتويات منزل مقدسي

بيت لحم / االستقالل:
 جدد مستوطنون وتحت حماية قوات االحتالل، أمس األربعاء، اعمال 
التجريف في أراض بمنطقتي خلة النحلة والقطن جنوب مدينة بيت 

لحم.
وأف���اد مدي���ر مكتب هيئة مقاوم���ة الجدار واالس���تيطان في بيت 
لحم حس���ن بريجية في تصريح له، بأن مس���توطنين جددوا اعمال 
التجريف في أراض���ي خلة النحلة والقطن القريبة من منطقة خاليا 
اللوز، حيث وصلوا الى حدود المنازل، بهدف شق طريق استيطاني 

يصل مستوطنة "افرات" وصوال الى تقوع شرقا.
وكان مستوطنون قد شرعوا قبل حوالي 12 يوما بتحريف األراضي، 

وتم التصدي لهم وإيقافهم، قبل العودة مجددا للتجريف.

مستوطنون يجددون 
أعمال التجريف 
جنوب بيت لحم

امل�صتوطنون يوا�صلون اقتحاماتهم لباحات امل�صجد الأق�صى 

وزير االوقاف يندد باالعتداء على رهبان كنيسة القيامة في القدس
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جلســة "المركـزي" بــرام اللــه .. "فـارغــة المضمــون"

الوفد األمني المصري يغادر غزة بعد اجتماعه مع الفصائل 

ومنتص���ف األس���بوع الحالي، أعل���ن رئيس 
المجلس الوطني سليم الزعنون االنتهاء من 
توزي���ع الدعوات )لم يذك���ر عددها( ألعضاء 
المجلس المركزي؛ تمهيًدا لعقد الجلسة كما 

هو مقرر. 
وكانت حركتا "حماس" والجهاد اإلس���امي" 
قررت���ا االمتن���اع ع���ن حض���ور اجتماع���ات 
اعتراًضا  دوراته ال�س���ابقة؛  ف���ي  "المركزي" 
عدم تنفيذ مخرجاته���ا، خصوًصا المتعلقة 
منها بإع���ادة تقييم العاقات السياس���ية 
واالقتصادي���ة ووقف التنس���يق األمني مع 

"إسرائيل".
وفيما أعرب الزعنون عن أمله في أن ُتش���ارك 
فصائل منظمة التحرير في أعمال المجلس؛ 
أّكد أن "حّل المجلس التشريعي"، ستناقش 
ك�"بند ط���ارئ" على جدول أعم���ال المجلس 

المركزي.
وذكرت مصادر خاصة ل� "االستقال" أن بنود 
جدول أعمال "المركزي" ف���ي دورتها ال� 30، 
التي تحمل اس���م: "الخان األحمر والدفاع عن 

الثوابت الوطنية".  
وحمل البند األول عنوان "القدس والتوس���ع 
االس���تيطاني"، تاه البن���د الثاني "المقاومة 
الشعبية ومواجهة جرائم االحتال" )بالخان 
األحمر، مسيرات مقاومة الجدار واالستيطان، 
مسيرات العودة بالضفة الغربية وقطاع غزة 

والحصار اإلسرائيلي(. 
أما البند الثالث فسيناقش وضع وكالة غوث 
وتش���غيل الاجئين الفلسطينيين )أونروا(، 
فيما سيناقش البند الرابع والخامس "تحديد 
العاقة مع االحتال واإلدارة األمريكية"، في 
حين س���تناقش البنود السادسة والسابعة 
الثامن���ة "إزالة أس���باب االنقس���ام وتحقيق 
المصالحة"، و"اس���تعراض ما تم تنفيذه من 
قرارات المجلس���ين الوطني والمركزي ووضع 
آليات لتنفيذ باقي القرارات"، و"اس���تهداف 
األس���رى والمعتقلين وعوائل الشهداء، وقد 
ُترك البند األخير ل� "ما ُيستجد من أعمال".  

وف���ي وقت الح���ق، ذك���ر رئيس الس���لطة 
الفلس���طينية محم���ود عب���اس أن المجلس 
سيناقش كل القضايا المحلية والتنظيمية 
الموقف  وأهمه���ا  السياس���ية،  والقضاي���ا 
األميركي من القضية الفلس���طينية، ونقض 

"إسرائيل" لاتفاقيات.
وخال مقابلة تلفزيونية من س���لطنة عمان، 
قال عّباس: "بما أن األمريكان واإلسرائيليين 
 

ٍّ
قد نقضوا هذه القرارات فس���نكون في حل

منها جميعها .. هي مخالفة تماًما لما اتفقنا 
عليه، واالتفاق مكتوب بيننا وبينهم، بمعنى 
أن ال يقتربوا من مثل هذه القضايا إال عندما 

يقترب الحل النهائي".
وأوضح أن "إس���رائيل نقض���ت وخالفت كل 
اتفاقات  بأوس���لو ومجموعة  ا  االتفاقات، بدًء
بم���ا فيه���ا اتف���اق باريس )االقتص���ادي("، 
مضيًف���ا: "كم���ا اتفقنا مؤخًرا ف���ي المجلس 
الوطن���ي ف���إن المركزي يحل مح���ل الوطني 

ح���ال غياب���ه، أي أن المرك���زي اآلن هو أعلى 
سلطة فلس���طينية، وبالتالي قرارته ستكون 
في منته���ى الخطورة، وأكثر من هذا ال يحق 
للقي���ادة إطاًق���ا أن تتجاوزه���ا". وفق قول 

رئيس السلطة الفلسطينية. 
وظه���ر أمس األربع���اء، عقد أعض���اء اللجنة 
التنفيذية لمنظم���ة التحرير في مدينة رام 
الله، بالضف���ة المحتلة اجتماًعا "تش���اورًيا" 
وذلك إلقرار التقرير الذي س���تقدمه اللجنة 
إلى اجتم���اع المجل���س المرك���زي بصورته 

النهائية.

ال جديّة
للجبه���ة  السياس���ي  المكت���ب  عض���و 
الديمقراطي���ة لتحري���ر فلس���طين طال أبو 
ظريفة، قّلل من أهمية عقد الجلس���ة، المقرر 

عقدها ب� 28 – 29 أكتوبر الجاري.
 وقال أبو ظريفة ل�"االس���تقال": "المقّدمات 
تحكم النتائج، وال يوجد ما يؤّش���ر بأن هناك 

جدّية النعق���اد دورة ُيحّضر له���ا من خال 
لجنة تحضيرية ُيش���ارك فيها الكل الوطني 
الفلس���طيني، ولهذا األسباب التي أدت إلى 
تعليق مش���اركة الديمقراطية بهذه الدورة 
ما زال���ت قائمة، ولهذا س���نتدارس لتحديد 

موقفنا خال األيام القادمة".
وحّذر م���ن مغّب���ة اّتخاذ "المرك���زي" من أّية 
قرارات من ش���أنها تعميق حالة االنقس���ام 
السياس���ي، أو خط���وات عقابي���ة تزيد حالة 
التضيي���ق على قط���اع غ���زة؛ "ألن ذلك من 
شأنه أن يدفع نحو الكوارث الوطنية وليست 

االجتماعية فحسب"، كما قال. 

غير شرعي 
أم���ا الكات���ب والمحل���ل السياس���ي من غزة 
ش���رحبيل الغريب، رأى أن الجلسة المرتقبة 
للمجلس المركزي برام الله ال تثمل إلى طيًفا 
سياسًيا واحًدا فقط، في ظل امتناع حركتي 
"حماس" و"الجهاد اإلس���امي" من الحضور، 

ومقاطعة الجبهتين الشعبية والديمقراطية 
للجلسة.

وقال الغريب ل�"االس���تقال": "أمام مقاطعة 
تلك الفصائل للجلس���ة، ف���إن هذا المجلس 
غي���ر ش���رعي، وال يمث���ل اإلجم���اع الوطني، 
وانعقاده بهذه الطريق���ة انعكاس حقيقي 
ورئيسها  الفلس���طينية  السلطة  لتوجهات 
محمود عباس، أي أنه س���يعّمق االنقس���ام 

وُيبعد احتماالت ُفرص تحقيق المصالحة".
واستبعد أن تتجاوز مخرجات الجلسة سقف 
"التسوية"، التي يتمّسك بها رئيس السلطة، 
مقلًا من تصريحاته األخيرة التي ألمح فيها 
إلى اتخ���اذ المجلس قرارات "حاس���مة" ضد 
"إس���رائيل" والواليات المتح���دة؛ لنقضهم 

القرارات المتفق عليها مع السلطة.
وتاب���ع: "تصريح���ات عباس تأت���ي في إطار 
الرأي العام الفلس���طيني،  امتصاص غضب 
وهي تتعارض مع الس���لوك العملي لرئيس 
السلطة الفلسطينية بشكل خاص، خصوصًا 
األمن���ي وعقد  التنس���يق  اس���تمرار  أم���ام 
اللقاءات، التي كان آخرها بين عّباس ورئيس 
ما ُيس���مى جهاز ش���اباك االحتال، وكذلك 
تواصل االتصاالت بين القنصلية األمريكية 

)بالقدس المحتلة( والسلطة".     
وعّب���ر الكات���ب والمحل���ل السياس���ي ع���ن 
خش���يته من اّتخاذ المجلس ق���رارات كانت 
الس���لطة وحركة "فت���ح" قد هّددتا س���ابًقا 
باتخاذها ضد قطاع غ���زة كفرض المزيد من 
اإلجراءات العقابية وحل المجلس التشريعي 

الفلسطيني.
وأضاف: "إذا ما اُتخذت قرارات بفرض المزيد 
من العقوبات وحل التش���ريعي ستكون لها 
ارت���دادات كارثي���ة وس���تلقي بظالها على 
المشروع الوطني الفلس���طيني ككل، فضًا 
عن عدم قانونية اتخاذ حل التش���ريعي من 
قبل المرك���زي، الذي هو بحاجة إلى تفويض 
من المجلس الوطني )القائم( غير الش���رعي؛ 

ألنه ال يمثل الكل الوطني الفلسطيني".   

غزة/ قا�سم الأغا:
يعق��د املجل�س املرك��زي الفل�سطين��ي جل�سة جديدة ل��ه، يومي 
الأح��د والإثن��ن مطل��ع الأ�سب��وع املقب��ل )28 – 29/ اأكتوبر 
اجل��اري(، بال�سفة املحتلة، و�سط ت�سريحات ُم�سبقة ُتنقل عن 
قي��ادات يف منظمة التحرير وال�سلطة وحرك��ة "فتح" باتخاذ 

قرارات "مهم��ة" خاللها، تتعلق بال�س��اأن الداخلي الفل�سطيني، 
والعالق��ات ال�سيا�سي��ة م��ع الحت��الل "الإ�سرائيل��ي" والإدارة 

الأمريكية املنحازة له. 
وم��ع انعق��اد "املرك��زي" ال��ذي ُيعد حلق��ة الو�سل ب��ن املجل�س 
الوطن��ي واللجن��ة التنفيذية ملنظم��ة التحري��ر الفل�سطينية 

تتج��دد الت�س��اوؤلت، ح��ول م�ستوى الق��رارات الت��ي �سيتخذها 
املجتمع��ون، و اإذا ما كانت �ستتجاوز �سق��ف "الت�سوية"، وترقى 
اإىل م�ست��وى طموح��ات الفل�سطينين، بالتحرر م��ن الحتالل، 
وتفعي��ل املقاوم��ة باأ�سكالها كاّف��ة ل�سرتداد احلق��وق الثوابت 

املُغت�سبة.

غزة/ االستقال: 
غادر الوفد االمني المصري قطاع غزة مس���اء أمس، عقب 
انته���اء اجتماعه بالفصائل الفلس���طينية ف���ي القطاع 
والذي عقد في مكتب رئيس حركة حماس في غزة يحيى 

السنوار .
ولم تعقد الفصائل مؤتمرا صحفًيا عقب انتهاء االجتماع 
للحديث عّم���ا دار بينهم وبين الوفد المصري، لكن حركة 
"حم���اس" كانت قد قالت ف���ي بيان مقتض���ب إن اللقاء 
س���يبحث اس���تكمل الجهود المصرية لكسر الحصار عن 

قطاع غزة والمصالحة.
واستمر اللقاء بين الوفد المصري والفصائل نحو ساعتين، 
وسبقه لقاء بين الوفد ورئيس المكتب السياسي لحماس 
إس���ماعيل هنية فور وصول الوفد لقط���اع غزة عبر حاجز 

بيت حانون/إيرز شمال القطاع.
ويتش���ّكل الوف���د األمن���ي المصري من مس���ؤول الملف 

الفلس���طيني في المخاب���رات المصرية الل���واء أحمد عبد 
الخالق، والعميد همام أبو زيد.

 وه���ذه هي الزيارة الثالثة للوف���د المصري إلى غزة خال 
أقل من أسبوع، التقى في كل زيارة منها بهنية وقيادات 

حركة حماس.
وتبح���ث الفصائل الفلس���طينية، منذ نحو عدة أش���هر 
مع الس���لطات المصرية، إمكانية التوص���ل إلى مصالحة 
فلسطينية وجهود مباحثات كسر الحصار عن قطاع عزة.

وقال عضو المكتب السياس���ي للجبهة الش���عبية جميل 
مزهر األربعاء، إن الفصائل في قطاع غزة: "لمس���ت جهًدا 
ا جاًدا لكس���ر الحصار وتخفي���ف معاناة أهل غزة،  مصرّيً

وجهوًدا حثيثة في تحقيق المصالحة الوطنية".
وأكد مزهر في تصريحات صحفية  "حرص الوفد المصري 
الشديد على إنجاز المصالحة الفلسطينية"، مشيًرا لوجود 
"جهود جدية ومستمرة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية".
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
املجل�س الأعلى للق�ساء
حمكمة �سلح دير البلح

إلى المنفذ ضده / ميسر جبر ابراهيم فياض   
النصيرات مجهول محل اإلقامة حاليا 

الموضوع / إخطار صادر عن دائرة تنفيذ محكمة صلح دير البلح في 
القضية التنفيذية 2016/2720

أبلغك أنه طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب الكمبيالة المحررة منك 
لصالح طالب التنفيذ / شركة فالي هيرت للتنمية واالستثمار ويمثلها 
الس���يد / محمد البشيتي والبالغ قيمتها )1800 شيكل( ألف وثمانية 
شيكل والمقام بموجبها القضية التنفيذية رقم  2016/2720 والذي 
يلزمك بدفع مبلغ )1800( الف وثمانمائة ش���يكل, لذا نكلفك بالوفاء 
بالتزامك وذلك بحضورك إلى دائ���رة التنفيذ بمحكمة صلح دير البلح 
في غصون أس���بوعين من تاري���خ هذا اإلعالن لدف���ع المبلغ المطلوب 
باإلضاف���ة للرس���وم والمصاريف وإذا ل���م تحضر فإن دائ���رة التنفيذ 

ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول .

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

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

إلى المنفذ ضده / يحيى عمر دياب أبو 
هاني جباليا , مجهول محل اإلقامة حاليا 
الموضوع / إخطار صادر عن دائرة تنفيذ محكمة صلح دير البلح في 

القضية التنفيذية 2016/1369
أبلغك أنه طبقا لاللتزام المترتب عليك بموجب الكمبيالة المحررة منك لصالح 
طالب التنفيذ / ش���ركة فالي هيرت للتنمية واالس���تثمار ويمثلها السيد / 
محمد البش���يتي والبالغ قيمتها )1438 ش���يكل( أل���ف وأربعمائة وثمانية 

وثالثون شيكل والمقام بموجبها القضية التنفيذية رقم 2016/1369
 وال���ذي يلزمك بدفع مبلغ )1438( الف واربعمائة وثمانية وثالثون ش���يكل 
باإلضاف���ة إلى الرس���وم والمصاريف , ل���ذا نكلفك بالوف���اء بالتزامك وذلك 
بحض���ورك إلى دائرة التنفيذ بمحكمة صلح دير البلح في غصون أس���بوعين 
م���ن تاريخ هذا اإلعالن لدفع المبلغ المطلوب باإلضافة للرس���وم والمصاريف 
وإذا لم تحضر فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ حسب األصول .

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

الش���هيد "الب���از" من���ذ استش���هاد 
ُيغ���ادر ميادين  صديقة "عق���ل" لم 
الع���ودة، فمرًة تجده ف���ي مواجهات 
"زيكي���م" عل���ى الح���دود الش���مالية 
البحري���ة لقطاع غزة، وأخرى تجده في 
مواجه���ات معبر بيت حان���ون "إيرز"، 
وبش���كل يوم���ي على ح���دود مخيم 
الليلي،  البريج وضمن وح���دة االرباك 
فه���و لم ين���س دماء صديق���ة التي 
خضبت يديه، ولم ينس العهد الذي 

قطعاه سويًا. 
"وعد نضل نش���ارك فيها س���وا، وما 
نرجع منها إال س���المين أو شهداء، ما 
بدنا نرجع مصابي���ن"، بهذه الكلمات 
تعاه���د الصديقان "الباز وعقل"، على 
الس���ير معًا ف���ي طريق الع���ودة إلى 
الدي���ار المحتلة، منذ بدء مس���يرات 
العودة الكبرى وكس���ر الحصار نهاية 

مارس الماضي. 
الب���از )17عاما(  الفتى محمد  وارتقى 
ش���هيدًا، بعد إصابت���ه برصاصة في 

الرأس أطلقها قناص إسرائيلي عليه 
ش���رق رفح جن���وب قطاع غزة مس���اء 

الثالثاء.

�شهيٌد منتظر 
بينما كانت الش���مس تلملم ش���تات 
أشعتها، كانت عائلة الشهيد بانتظار 
عودت���ه كما كل ي���وم، يعود فيه إلى 
المنزل يتحدث عما حدث بالقرب من 
الس���ياج الفاصل وعن األحداث التي 
حصلت معه ومع المتظاهرين الذين 
اعتاد مش���اركتهم ف���ي كل يوم منذ 

بدء مسيرات العودة الكبرى. 
لكن هذا اليوم لم يكن كباقي األيام، 
فهو يوم تحقيق الحل���م الذي طالما 
انتظ���ره وتحدث عن���ه لعائلته، فقد 
عاد" الباز" محموال على األكتاف غارقًا 
بدمائ���ه، مكفنًا باألبي���ض، كما كان 

يحلوا له. 
بعيون حزينة وص���وٍت يخالطه األلم، 
تقول والدة الش���هيد:" كنت بستناه 
يرجع من المس���يرات زي كل يوم مع 

أذان المغرب، لك���ن المرة طول كتير، 
ورج���ع محمول على األكت���اف غرقان 

بدمه". 
" ادعيل���ي يما أستش���هد، بدي أرفع 
راس���ك، وأش���وف أبويا وصاحبي عبد 
الرحمن", بهذه الجملة كان الش���هيد 
"منتصر" يخاطب والدته بشكٍل دائم، 
في الوقت الذي كانت ترد عليه قائلة:" 
يما ه���و كل واحد بطلبها بنولها، الله 

ينولك إياها ويحقق أمنيتك". 
ل�"االستقالل":" منتصر  وتتابع بحرقة 
كل يوم بش���ارك بالمس���يرات، كنت 
أحكيله يم���ا ما تروح من خوفي عليه، 
كان يقول يما ادعيلي بدي أستشهد 
عش���ان أش���وف أبويا وألحق صاحبي 
عبد الرحمن، واليوم صار اللي نفس���ه 

فيه راح عندهم وفارقني". 
والدم���وع  المكلوم���ة،  األم  وأردف���ت 
مس���تعجل  كان  تمألوجنتيه���ا:" 
كتير على الش���هادة، ما كنت بتوقع 
فراقة  الس���رعة،  يستش���هد بهادي 

صع���ب كتي���ر علي���ا"، مس���تدركة:" 
منتص���ر كان روح البي���ت، وضحك���ة 
قلبي، أغل���ى عليا من كل أوالدي، لكن 
قلبي  وح���رق  منه  االحت���الل حرمني 

عليه، الله يحرق قلبهم". 
ومنذ بداية مس���يرات العودة وكسر 
مرات،  الشهيد ثالث  الحصار، أصيب 
كان آخرها في قدمه، حيث ارتسمت 
عل���ى وجهه ابتس���امة الثائ���ر أثناء 
نقله بواس���طة المسعفين من ميدان 

المواجهة. 
وأضافت بابتس���امٍة حزينة:" منتصر 
تصاوب 3 مرات من بداية المسيرات، 
كان يروح مبس���وط ويقول يما اليوم 
أج���ت عل���ى ق���د إصابة، بس م���ا راح 
أرت���اح إال أذا أجت الرصاصة براس���ي 
وأستشهد، والحمد الله راح شهيد". 

نظرة الوداع 
هناك داخل منزل الش���هيد، نس���وٌة 
يبكي���ن م���ن أل���م الف���راق وصدمة 
اللحظ���ة التي لم يتوقع���ن حدوثها 

رغم الحقيقة الس���وداء في بيٍت خيم 
الحزن عليه، وقلب أٌم يتقطع وينفطر 
ألمًا على رحيل فلذة كبدها، وصرخات 
أخواٍت فقدن سندهن الفذ، جميعهم 

ينتظرون اطاللة قمر الشهيد. 
الش���هيد  جثمان  دخ���ول  وبمج���رد 
"الب���از" الى من���زل عائلت���ه ، انفض 
وافس���حوا  أماكنهم  من  الجالس���ون 
الطري���ق أمام والدة الش���هيد، حيث 
تقدم المشيعون بالجثمان، ووضعوه 
ناحية  المكلومة  األم  أمامها، تقدمت 
جسد ابنها المسجى أمامها، وأطالت 
النظر الى وجه���ه الناضر، ثم طبعت 

قبلة الوداع على جبينه.
بمئات  التش���ييع  موك���ب  وانطل���ق 
المش���اركين من مستش���فى الشفاء 
بمدين���ة غ���زة، مرورًا ببيت الش���هيد 
إللقاء نظرة ال���وداع عليه، وأداء صالة 
الجنازة في مسجد الشهداء بالمخيم، 
ث���م ووري الثرى بمقب���رة النصيرات 

المركزية.

رصاصة حققت حلم الفتى 
»الباز« فلحق بصديقه شهيدًا 

غزة/ دعاء احلطاب:                
ر�سا�سة كان يتمنى لو اأنها اأ�سابت راأ�سه مبا�سرة ليتحقق 

حلمه بال�سهادة، ويلتحق ب�سديق عمره ،ويعود ملنزله م�سرجًا 
بدمائه ت�ستقبله عائلته �سهيدًا، ويتزين املنزل ب�سورة 

خمطوٌط عليها “ال�سهيد البطل الذي روى بدمائه اأر�س 
الوطن«، هذا امل�سهد الذي كان ير�ُسمه يف خياله وي�سفه 

لوالدته التي كانت ت�ستمع له دون اأخذ كالمه على حممل 
اجلد.  فقبل خم�سة �سهور، وبتاريخ 14/ 5 حتديدًا، كان 
ال�سهيدان » منت�سر الباز، وعبد الرحمن عقل«، يت�سابقان 
للو�سول اإىل ال�سياج الفا�سل على احلدود ال�سرقية ملخيم 

الربيج ، ُي�سعالن غ�سب جنود الحتالل املختبئني خلف 
التالل الرميلة، فتارًة يحرقان اإطارات ال�سيارات »الكو�سوك« 

لت�سويه روؤية القنا�س، وتارًة اأخرى ين�سبان علم »بالدهما 
فوق ال�سياج، حتى بداأ اجلنود  باإطالق الر�سا�س احلي 
جانب من ت�سييع جثمان ال�سهيد منت�سر الباز اأم�س      ) ت�سوير / اأ�سرف اأبو عمرة (عليهما، لريتقي » عقل« �سهيدًا بني يدي رفيقه » الباز«. 

غزة/ االستقالل:
 قال القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان: إن المقاومة في غزة تملك 

من أوراق القوة ما يكفي لتحرير االسرى من سجون االحتالل االسرائيلي.
وأضاف في كلم���ة له على هامش مؤتمر تضامني مع االس���ير خضر عدنان 
واالسيرات في س���جون االحتالل: "نؤكد ان ما لدى المقاومة من مخزون قادر 
على اطالق سراح االسرى ونقول للمحتل مهما حاولت ان تتهرب من )صفقة 
تحرير االسرى 2( سيأتي اليوم لنحتفل بصفقة وفاء االحرار الطالق سراحهم 
من س���جونكم الن المقاومة وعدتنا بان الطريق لحرية االسرى يأتي من خالل 

اسر جنود االحتالل ألن إسرائيل ال تعرف اال لغة الحرب والمقاومة".
وأكد رضوان ان جرائم االحتالل ضد االس���رى واالسيرات لن تمر دون حساب 
وس���يأتي اليوم ال���ذي يقدم فيه قادة االحتالل الي محكم���ة العدل الدولية 
لمحاكمتهم على جرائمهم مؤكدا أن قضية االس���رى ف���ي اولى اهتمامات 

حماس وموعد الحرية قريب.
ووجه رضوان التحية لألس���يرات اللواتي يخضن نضاال ضد اجراءات السجان 
وتحية لألس���ير خضر عدنان وهو يخوض اضراب لليوم الخامس والخمسين 

على التوالي رفضا العتقاله.

حماس: المقاومة تملك 
أوراقًا لتحرير األسرى
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

محكمة دير البلح الشرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار : عائلة أصالن واهالي يافا

مؤرخة في24/10/2018 تتضمن أن علي بن نصار بن س���الم العروقي 
من الس���بع وس���كان المغازي قد توفي الى رحمة الل���ه تعالى بتاريخ 
01/09/1977 وانحص���ر ارثه الش���رعي واالنتقالي في زوجته ريا احمد 
مكتوم المشهورة العروقي وفي اوالده المتولدين له منها وهم سالمة 
وسلمان وحس���ين انا المقرر وجهاد وجبر وعايش���ة وفاطمة وحمدية 
ثم بتاريخ 04/06/2004 توفيت ريا المذكورة وانحصر ارثها الش���رعي 
واالنتقالي ف���ي اوالدها المتولدي���ن لها من زوجه���ا المتوفى قبلها 
علي نصار س���الم العروقي وهم سالمة وسلمان وحسين وجهاد وجبر 
وعايش���ة وفاطمة وحمدية فقط وأن ال وارث لها سوى من ذكر وليس 
له���ا وصية واجبة أو اختيارية وال اوالد كب���ار توفوا حال حياته وتركوا 
ورثة فمن له حق االعت���راض على هذه المضبطة مراجعة محكمة دير 
البلح الشرعية خالل اسبوعين من تاريخ النشر وحرر في 24/10/2018. 

  قا�سي حمكمة دير البلح ال�سرعي
ف�سيلة ال�سيخ / حممود احلليمي 

دولة  فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة �سلح غزة املوقرة
في القضية 2017/2024

في الطلب رقم: 2018/2300
المستدعي / محمود هاشم أبو العنين من سكان غزة – الرمال الجنوبي – عمارة حجي 
المس���تدعى ضده / أديب محمد حنفي البلبيس���ي من س���كان غزة – 

الشيخ رضوان – بجوار مقبر الشيخ رضوان .
  مذكرة حضور بالنشر المستبدل

إلى المدعى عليه المذكور أعاله بما ان المدعي المذكور أعاله قد تقدم لدى محكمة صلح 
غزة بالقضية المرقومة أعاله والطلب المتفرع عنها وموضوعها ) حقوق مالية( اس����تنادا 
إلى م����ا يدعيه في الئحة دعواه ونظ����را ألنك مجهول محل االقامة وحس����ب اختصاص 
محكمة الصلح بغزة في نظر هذه القضية وعمال بالمادة 20 من قانون اصول المحاكمات 
المدنية والتجارية وبناء على قرار الس����يد قاضي محكمة الصلح في جلسة 21/10/2018 

بإتخاد المقتضى القانوني بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلك يقتض���ى عليك الحضور لهذه المحكمة يوم )الخميس( بتاريخ 
22/11/2018 الساعة الثامنة صباحا كما يقتضى عليك إيداع جوابك 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك 

إنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر في القضية باعتبارك حاضرا .
حرر بتاريخ : 2018/10/25.   )) مع االحترام ((

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

وارتكب الموس���اد جريمة اغتيال الشهيد "فتحي الشقاقي" 
مؤسس حركة الجهاد اإلسالمي يوم السادس والعشرين من 
أكتوبر للع���ام 1995، مغيبا في ذلك الوقت أحد قادة العمل 
الوطني  حين كان منش���غال وقتها بإع���ادة اللحمة لفصائل 
العم���ل الوطني واإلس���المي لتركي���ز الجه���ود نحو قضية 

فلسطين.

خم�س ر�صا�صات
ونجح أحد عناصر "الموس���اد" الصهيون���ي  في جزيرة مالطا 
بتصوي���ب خم���س رصاصات من س���الحه الش���خصي على  
الدكتور الش���قاقي ليرتقي ش���هيدًا ، قب���ل أن يلوذ بالفرار 
مس���تخدما دراجة نارية ثم اس���تقلل قاربا كان ينتظره في 

الميناء ، أوصله سريعا إلى دولة الكيان الصهيوني.
رفضت الس���لطات المالطية السماح بنقل جثة الشهيد ، بل 
ورفض���ت العواصم العربية اس���تقباله أيضا، وبعد اتصاالت 

مضني���ة وصلت جثة الدكتور الش���قاقي إلى ليبيا 'طرابلس' 
؛ لتعب���ر الحدود العربية ؛ لتس���تقر في العاصمة الس���ورية 
دمش���ق ، بعد أن وافقت الحكومات العربي���ة بعد اتصاالت 
صعب���ة على أن تمر جثة الش���هيد بأراضيه���ا ليتم دفنها 

هناك.
وتنتم���ى عائلة الش���هيد المعلم الدكتور فتح���ي إبراهيم 
عبد العزيز الش���قاقي لقرية " زرنوق���ة "  بالقرب من يافا في 
فلسطين المحتلة عام 1948، شردت عائلة الشهيد المعلم 
من القري���ة بعد تأس���يس الكيان الصهيون���ي عام 1948 

وهاجرت إلى قطاع عزة حيث استقرت في مدينة رفح . 
ولد الشهيد المعلم فتحي الشقاقي في مخيم رفح لالجئين 
ع���ام 1951، وفقد أمه وهو في الخامس���ة عش���رة من عمره ، 
وكان أكبر إخوته ، درس في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية 
وتخرج من دائرة الرياضيات وعمل الحقا في سلك التدريس 

بالقدس في المدرس���ة النظامية ثم جامعة الزقازيق ، وعاد 
إل���ى األراضي المحتلة ليعمل طبيبًا في مستش���فى المطلع 
بالق���دس وبعد ذل���ك عمل طبيبا ف���ي قطاع غ���زة. لم يكن 
الدكتور الش���قاقي بعيًدا عن السياس���ة ، فمنذ عام 1966م 
أي حينم���ا كان في الخامس���ة عش���رة من عم���ره كان يميل 
للفكر الناصري ، إال أن اتجاهات���ه تغيرت تماما بعد هزيمة 
67، وخاص���ة بعد أن أهداه أحد رفاقه في المدرس���ة كتاب " 
معالم في الطريق"  للشهيد سيد قطب، فاتجه نحو االتجاه 
اإلس���المي ، ثم أَس���س بعدها 'حركة الجهاد اإلسالمي ، مع 
عدد من رفاقه من طلبة الطب والهندسة والسياسة والعلوم 

حينما كان طالًبا بجامعة الزقازيق.
ق���اد بعدها الش���هيد المعلم حركة الجهاد اإلس���المي في 
فلسطين وسجن في غزة عام 1983 لمدة 11 شهرًا، ثم أعيد 
اعتقال���ه مرة أخرى عام 1986 وحكم عليه بالس���جن الفعلي 

لمدة 4 س���نوات و5 س���نوات م���ع وقف التنفي���ذ: الرتباطه 
بأنش���طة عس���كرية والتحريض ضد االحت���الل الصهيوني 
ونقل أس���لحة إلى القطاع" وقبل انقضاء فترة س���جنه قامت 
السلطات العسكرية اإلسرائيلية بإبعاد الشهيد المعلم من 
الس���جن مباشرة إلى خارج فلسطين بتاريخ 1 أغسطس )آب( 

1988 بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية.
 تنق���ل بعدها الش���هيد المعلم الش���قاقي بي���ن العواصم 
العربي���ة واإلس���المية لمواصل���ة جه���اده ض���د االحت���الل 
الصهيوني إلى أن اغتالته أجهزة الموس���اد الصهيوني في 
مالطا ي���وم الخميس1995/10/26 وهو في طريق عودته من 
ليبيا إلى دمش���ق. والراصدون لفكر ونهج الشقاقي يؤكدون 
أنه عبر عن طريق الثورة الجهادية داخل فلسطين لمواجهة 
ا داخل فلسطين، فكان يكرر دومًا  مزاعم اليهود بأن لهم حّقً

أنها إسالمية.

ال�ستقالل/ خا�س:  
بعد م�سي اأكرث من ثالثة وع�سرين عامًا على ا�ست�سهاد الدكتور فتحى ال�سقاقي، موؤ�س�س حركة 

اجلهاد الإ�سالمي ما زال �سعار املقاومة �سد املحتل الذي رفعه ي�سدح بامليادين، وكلمات ونهج ال�سهيد 
ل تزال تنب�س باحلياة، وروؤيته ال�سيا�سية والفكرية الثاقبة يف اجلهاد واملقاومة جتد طريقها 

لآلف املنتمني للحركة الوطنية واجلهادية داخل وخارج فل�سطني. ومنح  ال�سهيد الدكتور ال�سقاقي 
فل�سطني وق�سيتها جل وقته وجهده حتى ق�سى �سهيدا يف عملية اغتيال نفذها املو�ساد بجزيرة 

مالطا . و ي�سادف يوم  غد اجلمعة، الذكرى الثالثة والع�سرين ل�ست�سهاد الأمني العام املوؤ�س�س 
حلركة اجلهاد الإ�سالمي فل�سطني ، الدكتور فتحي اإبراهيم ال�سقاقي ، والذي رفع �سعار املقاومة �سد 

املحتل وطاملا نادى بالوحدة الوطنية وحري�سًا على امل�سروع الإ�سالمي.

في ذكرى استشهاده.. الدكتور 
الشقاقي رجل الفكر والجهاد 

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���رر قاض���ي المحكم���ة المركزية اإلس���رائيلية 
في الق���دس المحتلة، تأجيل محاكمة أس���يرين 

مقدسيين لتاريخ 2018/11/13.

وبحس���ب مركز معلومات وادي حل���وة فإن قاضي 
المحكمة قرر تأجيل األسيرين أمجد هاني شويكي 
وعلي خليل العباس���ي لتاريخ 2018/11/13، وهما 
من س���كان بلده س���لوان جنوب المسجد األقصى 

المبارك. ويقبع األس���يران شويكي والعباسي في 
س���جن "نفحة"، وقد بدا التع���ب واإلرهاق عليهما 
خالل جلس���ة المحكم���ة، وذلك بس���بب تنقلهما 

الطويل وصواًل للمحكمة المركزية.

االحتالل يؤجل محاكمة أسيرين مقدسيين

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم���ت ق���وات القم���ع التابع���ة لمصلحة الس���جون 
اإلس���رائيلية ، غرف األس���رى في القس���م )5( بس���جن 
الرام���ون والت���ي يتواجد فيه���ا األمين الع���ام للجبهة 
الشعبية لتحرير فلس���طين أحمد سعدات، وعاثت في 
الغرف تفتيًش���ا وتخريًبا، على خلفية مقابلة أجريت مع 

القائد سعدات في صحيفة مصرية.
وأفاد مركز "حنظلة" لشؤون األسرى والمحررين في بيان 
صحفي أن وح���دات "درور" و"ياماس" الخاصة اقتحمت 
غرف الش���عبية وأخرجت األسرى مكبلي األيدي، قبل أن 
تعيث في الغرف تخريًبا وتفتيًش���ا اس���تمّر 6 ساعات، 

قامت على إثره بمصادرة األمتعة.
وأوضح المركز أّن هذا االقتحام يأتي على خلفية مقابلة 
س���عدات لصحيفة "المصري اليوم"، وأن إدارة الس���جن 

هّددت بفرض إجراءات عقابية.
وأضاف أّن "حالة توتر ش���ديد تسود بين إدارة الرامون 
وأس���رى الش���عبية على إثر االعتداء األخير، الفًتا إلى أن 
ممثل الجبهة الش���عبية لدى اإلدارة هّدد باّتخاذ جملة 
من الخطوات من قبل األسرى رًدا على الهجمة الهمجية 

التي حدثت.
وكانت صحيفة "المصري اليوم" نش���رت مقابلة خاصة 
مع س���عدات قبل أيام تطرق فيها للعديد من الملفات 

الوطنية الهاّمة على الساحة الفلسطينية.

اقتحام للقسم المعتقل 
به سعدات على خلفية 

مقابلة صحفية
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حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
 إخطار لتنفيذ حكم صادر عن

 دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة
  في القضية التنفيذية رقم 2016/10898

الى المنفذ ضده / عدنان يعقوب علي ابو هالل – مجهول محل االقامة
طبق���ا للحكم الصادر ض���دك من محكمة بداية غزة في الكمبيالة المس���تحقة 
الدف���ع بتاري���خ 30/9/2016  والصادرة لصالح طالب التنفيذ / محس���ن محمد 
خليل الدهش���ان والبالغ قيمتها 5000 شيكل والقاضي بالزامك  بدفع  قيمة 

الكمبيالة لصالح طالب التنفيذ باإلضافة الي رسوم ومصاريف القضية .
لذل���ك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غصون اس���بوعين وإذا لم 
تحض���ر خالل المدة المذكورة فانك تع���د ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ الجبري .

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.وائل نبهان

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 )2023 / 2018(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
فريد إبراهيم حس���ن عسلية من سكان جباليا هوية رقم 917545931 

بصفته وكيال عن: عبد الكريم إبراهيم حسن عسلية
بموجب وكالة رقم: 128 / 2018 الصادرة عن الرياض

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 915 قسيمة 69 المدينة جباليا النزلة

 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:  24/ 10 / 2018م

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

غزة / سماح المبحوح:
أجم���ع باحث���ون ومختصون ف���ي قطاع غزة  
أم���س الثالثاء ، على أن تس���ريبات عقارات 
القدس  جريمة وطنية " ال تغتفر " وال يمكن 
تبرئة فاعليها ، مشددين على ضرورة اتخاذ 
خطوات استراتيجية؛ للحفاظ على العقارات 
المقدس���ية والح���د من بيعه���ا أو تأجيرها 

لجماعات ومؤسسات صهيونية. 
جاء ذلك خالل ورش���ة عمل نظمتها الهيئة 
الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني " 
حش���د "  بمقرها بمدينة غزة حول تسريب 
عقارات القدس في مي���زان القانون الدولي 
، بحضور ومش���اركة ممثلي���ن عن الفصائل 
بش���ؤون  مختصة  ومؤسس���ات  وقانونيين 

القدس . 
وحذر د. حنا عيسى عضو اللجنة التنفيذية 
الس���ابق لمنظم���ة التحرير واألمي���ن العام 
للهيئة اإلسالمية المسيحية في فلسطين 
في  كلمة له من مدينة رام الله عبر الهاتف، 
م���ن ممارس���ات االحتالل اإلس���رائيلي ضد 
المقدسيين وممتلكاتهم ، وسعى االحتالل 
اإلس���المية  المقدس���ات  لس���رقة  الحثيث 

والمسيحية لتهويد المدينة . 
وأوضح أن���ه منذ إعالن الرئي���س األمريكي 
دونالد ترامب القدس عاصمة ل� " إس���رائيل 
" زادت حده االنتهاكات والممارس���ات ضد 
المقدسيين وأمالكهم ، كذلك زادت نسبة 
تسريب العقارات سواء كان من خالل بيعها 

وتأجيره���ا لجماع���ات صهيوني���ة، نتيجة 
التي  والسياس���ية  االقتصادية  الضغ���وط 

تمارس ضد أصحابها. 

ا�سرتاتيجية وطنية

م���ن ناحيت���ه، أوص���ى القي���ادي بالجبهة 
الديمقراطي���ة لتحري���ر فلس���طين ط���الل 
أب���و ظريف���ة كاف���ة األط���ر والمؤسس���ات 
؛  الفلسطينية بوضع اس���تراتيجية وطنية 

لمواجهة جريمة تسريب العقارات بمدينة 
الق���دس وتعزيز صمود المقدس���يين، ضد 
الضغوطات االقتصادية والسياس���ية التي 

يمارسها االحتالل اإلسرائيلي ضدهم. 
وأكد عل���ى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد 
مواجه���ة من يتهم بالتواط���ؤ مع االحتالل 
اإلس���رائيلي ويقدم على بيع أو تأجير عقار 
يملك���ه ، واعتبار ذلك جريمة محرمة ، يجب 
التعاط���ي معها بأس���اليب حازم���ة ، مطالبا 

بتوحيد كافة المرجعات المقدسة بالقدس؛ 
التخاذ موقف موحد وخطوات جادة ، والعمل 
على حل القضايا الوطنية عن طريق ميثاق 
ش���رف ال عن طريق العشائر ، وكذلك تعزز 
صمود المقدس���يين بمقوم���ات ؛ للحد من 

تكرار جريمة تسريب العقارات . 

خطة اإ�سرائيلية 
وف���ي كلمة للمختص والباحث بش���ؤون 

الق���دس خالد أب���و عامر ، أش���ار إلى أن 
هناك خطة إسرائيلية منذ عام ال�  1948 
تهدف لتوسيع مساحة القدس لتصبح 
800 كل���م بحلول العام 2023 لتش���كل 
10% م���ن مس���احة الضف���ة الغربية ، 
موضحا أن نسبة السكان الفلسطينيين 
قرابة 300 ألف نس���مة مقابل  550 ألف 

إسرائيلي . 
وأوض���ح أن مدينة القدس يوجد بها حوالي 
32 أل���ف عق���ار للمواطنين الع���رب ، تضم 
مباني م���دارس ومحالت تجاري���ة منها في 

مساحة ال تزيد عن  1500 دونم .
وبين أن األوقاف اإلس���المية تمتلك حوالي 
24 % م���ن مس���احة البل���دة القديمة فيما 
تمتلك الجهات المس���يحية حوالي 30% ، 
مش���يرا إلى أن " إس���رائيل " تمتلك  حوالي 
%80 من عقارات البل���دة القديمة بالقدس 
مقاب���ل %20 للفلس���طينيين المس���لمين 

والمسيحيين . 
وأش���ار أن تس���ريب العقارات المقدسية 
عملية متكاملة األركان تقوم بتوجيهات 
سياسية ، تدعمها تش���ريعات وقوانين 
إس���رائيلية ، ب���دءا م���ن بلدي���ة القدس 
وجماعات ومؤسس���ات صهيوينة ، الفتا 
إلى أن الحكومة اإلس���رائيلية تعمل على 
ف���رض ضرائب وخدمات باهظ���ة الثمن؛ 
كي تعمل  على ترحيل المقدس���يين عن 

مدينة القدس. 

مختصون: بيع و تأجير العقارات المقدسية جريمة وطنية »ال تغتفر«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قالت مصادر إعالمية عبرية أمس األربعاء إن فرق اإلطفاء 
اإلسرائيلية تعاملت مع ثمانية حرائق بمناطق مختلفة 

من »غالف غزة« أمس  .
وذكرت صحيفة » يديعوت أحرونوت« أنه جرى السيطرة 

على جميع الحرائق.
واس���تخدم شبان طائرات ورقة وبالونات وسيلة إليصال 
ش���علة حارقة إلى مس���توطنات الغ���الف ضمن أدوات 
المقاومة الش���عبية التي تصاعدت مع انطالق مسيرات 
العودة وكس���ر الحصار ش���رقي القطاع ف���ي 30 مارس 
الماض���ي، ورًدا عل���ى قمع ق���وات االحتالل المس���يرات 

الس���لمية، وقتله���ا 207 مواطنين ش���اركوا فيها حتى 
اليوم.

وقالت »سلطة الطبيعة والحدائق اإلسرائيلية« مؤخًرا إن 
الحرائق أتت على 32 ألف دونم من األحراش والمناطق 
الزراعي���ة والطبيعية في الغالف، بم���ا يوازي %14 من 
مجمل المحميات الطبيعية في مستوطنات غالف قطاع 
غزة وقّدرت الخس���ائر المادية في المحميات الطبيعية 

فقط ب�15 مليون شيقل.
وذك���رت أن إصالح آثار الحرائق سيس���تغرق س���نوات 
طويل���ة وأن الضرر الذي حصل نتيجة هذه الحرائق غير 

مسبوق في مناطق »إسرائيل«.

رام الله/ االستقالل:
طال���ب المطران حنا منظمات حقوق اإلنس���ان في العالم 
بضرورة التصدي لسياسة التهجير القسري واألبارتهايد 

التي تهدد أهلنا في منطقة الخان األحمر.
وطالب حنا خالل اس���تقباله وفًدا تضامنًيا أوروبًيا أمس 
األربعاء، الهيئات الدولية المختصة بضرورة العمل على 
إلغاء قرار هدم هذا التجمع الس���كاني، محذًرا من أن هذا 
اإلجراء إذا ما تم س���يؤدي إلى كارثة إنس���انية بحق أبناء 

الشعب الفلسطيني في منطقة الخان األحمر.
وأعرب عن وقوفه وتعاطفه وتضامنه مع سكان التجمع، 
وحي���ا كاف���ة المتضامني���ن الذين يأتون م���ن مختلف 

أرج���اء العالم به���دف الوقوف إلى جانب أبناء الش���عب 
الفلسطيني بالتجمع.

وق���ال: "يجب العمل على إلغاء ق���رار الهدم وليس فقط 
تجميده، ولذلك وجب على كل أصدقائنا في سائر أرجاء 
العالم بأن يقوم���وا بدورهم المأم���ول تضامًنا مع الخان 
األحمر وأهله المهددين بالطرد والتش���ريد واالقتالع من 

منازلهم وأراضيهم".
وأوضح أن ما يحدث في الخان األحمر يحدث في كثير من 
األماكن في هذه األرض المقدس���ة، مشيًرا إلى أن مدينة 
القدس هي المدينة المس���تهدفة بشكل مباشر ويراد 

طمس معالمها وتزوير تاريخها وتغيير مالمحها.

رفح/ االستقالل: 
استهدفت طائرات االحتالل االسرائيلي، مساء امس األربعاء، مرصدًا للمقاومة 
الفلس���طينية ش���رق محافظة رفح جنوب قطاع غزة. وأفاد مراسلنا ، بأن طائرة 
استطالع إس���رائيلية قصفت مرصدًا للمقاومة قرب خيام العودة شرقي رفح، 
مش���يرًا الى أن االس���تهداف لم يوقع إصاب���ات بين المواطني���ن في المكان. 
تقصف قوات االحتالل بين الفينة واألخرى الش���بان قرب السياج الفاصل مع 
األراضي المحتلة بزع���م إطالقهم بالونات حارقة باتجاه مس���توطنات »غالف 
غ���زة«، ويرافقها في بعض األحيان اس���تهداف لنقاط رص���د المقاومة قرب 
السياج األمني ش���رقي القطاع. وكانت األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة 
ح���ذرت االحتالل مؤخًرا من مغبة إصراره على كس���ر المعادالت مع المقاومة أو 
العدوان على ش���عبنا. ويأتي هذا االستهداف في ظل وجود وفد أمني مصري 
في قطاع غزة يهدف إلى اس���تكمال مس���اعي تهدئة األوضاع بما يسهم في 
إنجاز المصالح���ة، وتوفير المناخ المالئم للمجتم���ع الدولي لتنفيذ تعهداته 

في اتجاه تحسين األوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني وخاصة في غزة.

االحتالل يستهدف مرصدًا 
للمقاومة شرق رفح

المطران حنا ُيطالب بإلغاء قرار هدم 
الخان األحمر والتصدي للتهجير

 8 حرائق في »غالف غزة« 
بفعل بالونات حارقة
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لدى حمكمة �سلح �سمال غزة
في القضية الحقوقية رقم 2017/1056

مذكرة ح�ضور
المستدعون/  1- طالل احمد جابر/ غزة معسكر جباليا السكة مقابل محالت الشرافي

2- فتحي حمدي جابر / غزة معسكر جباليا السكة مقابل محالت الشرافي
3- عطايا فارس جابر / غزة التفاح شارع المشاهرة بجوار مسجد المحطة
4- رسمي محمد جابر / غزة مشروع عامر البحر بالقرب من مسجد عنان 

5- محمد سالم جابر/ غزة معسكر جباليا بجوار مسجد الخلفاء
6- مصطفي خميس جابر / غزة الشيخ زايد الدوار الثاني

  وكالؤهم المحاميات / هديل ابو سعد ودينا ابو زايد وئام ابو زايد
المس���تدعى ضده / فالح جابرجابر / غزة التفاح محط���ة الحلو خلف مخازن ابو جبة ) 

مجهول محل االقامة حاليا (
 في القضية الحقوقية رقم )2017/1056(

الى المس���تدعى ضده / ف���الح جابرجابر / غزة التفاح محطة الحل���و خلف مخازن ابو 
جب���ة ) مجهول محل االقامة ( بما ان المس���تدعي المذكور اعاله قد تقدم بالقضية 
رقم )2017/1056( لدى هذه المحكمة . للمطالبة بمبلغ بابطال س���ند مصالحة وذلك 
استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظة لك نسخة منها في ملف القضية 

وقد تحدد جلس���ة االحد الموافق 18/11/2018 لنظر في القضية .
لذلك يقتضى عليك ان تقدم جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
النشر , وليكن معلوما لديك إذا تخلفت عن الحضور وايداع دفاعك التحريري يجوز 

للمدعي ان يسير في دعواه حسب األصول .

 رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة
الأ�ستاذ / رامي �سلوحة

 إخطار عدلي رقم 2018/5438 
لدى ال�سيد / كاتب عدل خانيون�س املحرتم

المخطر / يوس���ف كامل عبد العال فروانة – من س���كان خانيونس – واحمل 
هوية رقم )967308149( 

وكيله المحامي / احمد عبد العزيز الفرا .
المخطر اليه / عبد العال كامل عبد العال فروانة – من سكان خانيونس – حارة 

فروانة شارع الزيني .
موضوع االخطار / إلغاء الوكالة وعزلك عنها .

 " تفاصيل اإلخطار "
1- حيث انني ايها المخطر اليه قد قمت بتوكيلك بموجب وكالة عامة س���نة 

1995م صادرة عن محكمة عجمان في االمارات العربية المتحدة .
2- وحي���ث انني ارغب في عزلك ايها المخطر الي���ه عن تلك الوكالة العدلية 

المذكورة اعاله والغائها وذلك حفاظا على حقوقي .
3- وحي���ث انني ايه���ا المخطر اليه أخط���رك بعدم التعامل بتل���ك الوكالة 

العدلية المذكورة أعاله وذلك بموجب هذا االخطار العدلي .
لذل���ك فإنني أخطرك ايها المخطر اليه  بعزلك عن الوكالة العدلية المذكورة 
اعاله والتي كنت قد وكلتك اياها والغائها واالخد بعين االعتبار بعدم العمل 
بها ل���دى ايه جهة كانت رس���مية او غيرها من تاريخ تبليغك  نس���خة عن 
هذا االخطار حسب االصول وإال سنحملك كافة المسئولية المدنية والجزائية 

وسنقاضيك وسنحملك كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
 أملين أن يلقى هذه االخطار عنايتكم ,,,,,

وأنن���ي اطلب من الس���يد / كاتب ع���دل خانيونس إبالغكم نس���خة عن هذا 
االخطار العدلى حسب االصول  تحريرا في : 06/09/2018.

وكيله المخطر 
احمد عبد العزيز الفرا 
إل���ى المخطر اليه / عبد العال كامل عبد العال فروانة – من س���كان خانيونس – حارة فروانة 

شارع الزيني – أبلغك نسخة عن هذا اإلخطار بناء على طلب المخطر وحسب األصول .

   كاتب عدل خانيون�س 

الزهراء/ االستقالل:
اعتبرت بلدية الزهراء وس���ط قطاع غزة، أن مشروع 
اقتطاع مس���احة 1400 دونم م���ن مدينة الزهراء، 
لصال���ح بلدية النصي���رات، خطوة أول���ى لتفتيت 
نفوذه���ا وتقاس���مها بي���ن بلديت���ي المغراق���ة 

والنصيرات، وإلغاء مسمى )بلدية الزهراء(.
وأوضح���ت بلدي���ة الزهراء ف���ي بيان له���ا وصل 
االس���تقالل نس���خة من���ه، أن بلدي���ة النصيرات 
تقدمت بمش���روع لوزارة الحك���م المحلي القتطاع 
مس���احة 1400 دون���م من مدينة الزه���راء وهو ما 
سيؤدي القتطاع ثلث مساحة المدينة تقريبا وهي 
المساحة المتمثلة من شارع مدخل المدينة ) دوار 

حاجز الشرطة الخاصة( وحتى جسر وادي غزة.
وأكدت البلدية، أن خطورة تقس���يم مدينة الزهراء 
تكمن في أنها خطوة أولى لتفتيت نفوذ بلديتها 
وتقاس���مها بين بلديت���ي المغراق���ة والنصيرات 
اللتين تعانيات من أزمات خانقة وقصور في تقديم 

الخدم���ات للمواطنين، مش���ددة على أن���ه بتنفيذ 
مش���روع التقسيم سيخس���ر قطاع غزة منطقة من 
أهم المناطق الجاذبة للمؤسسات واالستثمارات ، 

وستخسر مدينة الزهراء ومؤسساتها من جامعات 
ومستشفيات وجمعيات الخدمات المتكاملة التي 

تقدمها البلدية.

وأش���ارت البلدي���ة إلى أنه في أحل���ك أزمات قطاع 
غ���زة كالكهرباء والس���والر كانت البلدي���ة تتجاوز 
األزمة وال يش���عر بها أي من الفئات التي تستفيد 
من خدماتها، كما أن المس���احة التي تنوي بلدية 
النصي���رات االس���تيالء عليها تعتب���ر المتنفس 
الزراعي والسياحي للمدينة كونها تشمل المناطق 
الزراعي���ة إضافة ل 2 كم من ش���اطئ بحر المدينة، 
كما ستخس���ر مدين���ة الزهراء نفوذه���ا على طول 
وادي غزة الذي س���يبدأ العمل عل���ى تطويره قريبا 

وسيمثل نقطة جذب كبيرة للمشاريع الدولية . 
وقالت البلدية: " مثال ناجح ونموذجي مثل مدينة 
الزه���راء وبلديتها يت���م تدميره وإلغاؤه بش���كل 
مقصود ودون أي ثمن يس���تحق ذلك، وسيخس���ر 
قطاع غزة هذه المدين���ة النموذجية في نظافتها 
وتنظيمها وسيؤدي قرار التقسيم لتوزيع مواردها 
على بلديات فش���لت حتى اآلن في تجاوز أزماتها 

وإدارة خدماتها".

بلدية الزهراء تعترض على مشروع اقتطاع 1400 دونم من نفوذها وتعتبره خطوة إللغاءها

غزة/ االستقالل:
أعلنت بلدية غزة، عن انتهاء موس���م السباحة في شاطئ بحر المدينة، 
مع نهاية الش���هر الجاري، وذلك بعد انته���اء فصل الصيف، وتوقف 

عمل المنقذين على شاطئ البحر.
ودعت البلدية في بيان صحفي، المواطني���ن إلى االلتزام بتعليماتها 
وعدم النزول إلى البحر للس���باحة، مع نهاية شهر أكتوبر/ تشرين أول 

الجاري، نظًرا لعدم وجود منقذين على طول الشاطئ.
وأوضحت أنه ومع بداية ش���هر نوفمبر/ تش���رين الثان���ي القادم، فإن 
البلدية تخلي مس���ؤوليتها من أي حوادث غرق قد تحدث على شاطئ 

بحر مدينة غزة.
وأهابت البلدية بالمواطنين المصطافين على شاطئ بحر غزة، بضرورة 
االلتزام بتعليماتها وإرش���اداتها وعدم الس���باحة مع بداية الش���هر 

القادم، حفاًظا على أرواحهم من الغرق.
يذك���ر أن المنطقة الممتدة من نهاية ش���ارع صالح خلف المعروف ب� 
"المخابرات" شمااًل وحتى منطقة الشيخ عجلين جنوًبا، تقع ضمن نفوذ 
بلدي���ة غزة، ويوجد بها 18 برًجا لإلنق���اذ ونقطتي مراقبة، يعمل فيها 
نح���و 80 منقًذا بحرًيا على فترتين، لتغطية 12 س���اعة من الس���باحة 

يومًيا.

جباليا/ االستقالل:
شرعت بلدية جباليا النزلة في تنفيذ 
10 مش���اريع حيوي���ة بقمي���ة 1.6 
ملي���ون دوالر ضم���ن منحة صندوق 
والهيئات  البلديات  وإقراض  تطوير 

المحلية.
بلدية  ف���ي  المش���اريع  وقالت دائرة 
جباليا النزلة إن المشاريع التي بدأت 
تنفيذها تس���تهدف بشكل رئيس 
رص���ف وتعبي���د الط���رق، وتتضمن 
تمديد خطوط مي���اه وصرف صحي، 
وتركيب مصافي مياه أمطار، وشبكات 
إنارة، وشبكات تصريف مياه األمطار.

المش���اريع  أن  الدائ���رة  وأوضح���ت 
شملت؛ مشروع تطوير منطقة فيصل 
وش���ارع بئر النعجة الرئيسي بتكلفة  
$230,000، ومش���روع تطوي���ر أرض 
خلف وشارع الشهيد تيتيو مسعود 

بقيمة $264,000، ومش���روع تطوير 
شارع عس���لية المرحلة األولى بقيمة 
$161,000، ومش���روع تطوير شوارع 
متفرق���ة ف���ي منطقة النزل���ة بقيمة 
$144,000، باإلضاف���ة إلى مش���روع 

تطوير ش���ارع ب���رج الحداد، وإنش���اء 
ش���بكة صرف صحي في ش���ارع يافا 
بقيمة $110,000، ومش���روع تطوير 
ش���وارع متفرق���ة من ش���ارع القدس 
وسط مدينة جباليا بقيمة 96,000$، 

ومش���روع تطوي���ر منطق���ة البخاري 
بقيمة 29,000$

م���ن ضمن  بأنه  الدائ���رة  وأضاف���ت 
المشاريع التي س���تبدأ قريبا مشروع 
تطوير ش���ارع معاذ ب���ن جبل بقيمة 
$311,000، ومش���روع تطوير شوارع 
متفرق���ة في ح���ي الغب���اري بقيمة 
$241,000، ومش���روع صيانة شوارع 
متفرقة ف���ي مناطق النف���وذ بقيمة 

.103,000$
وذكرت الدائرة أنها في مرحلة اإلعداد 
البلدية شرق  لمشروع تجهيز مسلخ 
جبالي���ا )المرحلة الثانية(، ومش���روع 
تطوير س���وق العودة )س���وق مخيم 
جبالي���ا(، كما أنها ب���دأت في تنفيذ 
مش���روع تطوي���ر ح���ي القصاصيب 
بتموي���ل م���ن دولة الكوي���ت بقيمة 

$1,100,000 دوالر.

بلدية جباليا النزلة تشرع بتنفيذ 10 مشاريع حيوية

خانيونس/ االستقالل:
قامت بلدية خانيونس جن���وب محافظات غزة  بضخ )772.5( ألف 
كوب مياه من اآلبار إلى ش���بكات التوزي���ع بكافة المناطق واألحياء 
حسب البرنامج المعمول به للتخفيف عن كاهل المواطنين وذلك 

خالل شهر سبتمبر.
وذكر رئيس قس���م المياه بالبلدية المهندس ياس���ر ش���عت أن 
البلدية حرصت على تجاوز تفاقم أزمة الكهرباء من خالل اعتمادها 
على تش���غيل المول���دات الكهربائية في اآلبار بالس���والر في ظل 
مس���اعيها المتواصلة إلع���ادة جدولة توزيع المي���اه في المناطق 
المختلفة لتتالئم م���ع اإلمكانيات المتوفرة عب���ر ضخ المياه يومًا 
بعد يوم لضمان وصول المياه إلى كافة الس���كان، داعيًا الس���كان 
إلى ترش���يد استهالك المياه والمحافظة على شبكات المياه وعدم 

التعدي عليها لتجاوز األزمة الراهنة.

ضخ 772.5 ألف كوب مياه 
إلى شبكة المواطنين 

بخانيونس خالل سبتمبر

بلدية غزة تعلن انتهاء 
موسم السباحة في شاطئ 

البحر مطلع نوفمبر
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

لدى حمكمة �سلح �سمال غزة
في القضية الحقوقية رقم 2017/1056

مذكرة ح�ضور
المستدعون/  1- طالل احمد جابر/ غزة معسكر جباليا السكة مقابل محالت الشرافي

2- فتحي حمدي جابر / غزة معسكر جباليا السكة مقابل محالت الشرافي
3- عطايا فارس جابر / غزة التفاح شارع المشاهرة بجوار مسجد المحطة
4- رسمي محمد جابر / غزة مشروع عامر البحر بالقرب من مسجد عنان 

5- محمد سالم جابر/ غزة معسكر جباليا بجوار مسجد الخلفاء
6- مصطفي خميس جابر / غزة الشيخ زايد الدوار الثاني

  وكالؤهم المحاميات / هديل ابو سعد ودينا ابو زايد وئام ابو زايد
المس���تدعى ضده / فالح جابرجابر / غزة التفاح محط���ة الحلو خلف مخازن ابو جبة ) 

مجهول محل االقامة حاليا (
 في القضية الحقوقية رقم )2017/1056(

الى المس���تدعى ضده / ف���الح جابرجابر / غزة التفاح محطة الحل���و خلف مخازن ابو 
جب���ة ) مجهول محل االقامة ( بما ان المس���تدعي المذكور اعاله قد تقدم بالقضية 
رقم )2017/1056( لدى هذه المحكمة . للمطالبة بمبلغ بابطال س���ند مصالحة وذلك 
استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظة لك نسخة منها في ملف القضية 

وقد تحدد جلس���ة االحد الموافق 18/11/2018 لنظر في القضية .
لذلك يقتضى عليك ان تقدم جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
النشر , وليكن معلوما لديك إذا تخلفت عن الحضور وايداع دفاعك التحريري يجوز 

للمدعي ان يسير في دعواه حسب األصول .

 رئي�س قلم حمكمة �سلح �سمال غزة
الأ�ستاذ / رامي �سلوحة

 إخطار عدلي رقم 2018/5438 
لدى ال�سيد / كاتب عدل خانيون�س املحرتم

المخطر / يوس���ف كامل عبد العال فروانة – من س���كان خانيونس – واحمل 
هوية رقم )967308149( 

وكيله المحامي / احمد عبد العزيز الفرا .
المخطر اليه / عبد العال كامل عبد العال فروانة – من سكان خانيونس – حارة 

فروانة شارع الزيني .
موضوع االخطار / إلغاء الوكالة وعزلك عنها .

 " تفاصيل اإلخطار "
1- حيث انني ايها المخطر اليه قد قمت بتوكيلك بموجب وكالة عامة س���نة 

1995م صادرة عن محكمة عجمان في االمارات العربية المتحدة .
2- وحي���ث انني ارغب في عزلك ايها المخطر الي���ه عن تلك الوكالة العدلية 

المذكورة اعاله والغائها وذلك حفاظا على حقوقي .
3- وحي���ث انني ايه���ا المخطر اليه أخط���رك بعدم التعامل بتل���ك الوكالة 

العدلية المذكورة أعاله وذلك بموجب هذا االخطار العدلي .
لذل���ك فإنني أخطرك ايها المخطر اليه  بعزلك عن الوكالة العدلية المذكورة 
اعاله والتي كنت قد وكلتك اياها والغائها واالخد بعين االعتبار بعدم العمل 
بها ل���دى ايه جهة كانت رس���مية او غيرها من تاريخ تبليغك  نس���خة عن 
هذا االخطار حسب االصول وإال سنحملك كافة المسئولية المدنية والجزائية 

وسنقاضيك وسنحملك كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
 أملين أن يلقى هذه االخطار عنايتكم ,,,,,

وأنن���ي اطلب من الس���يد / كاتب ع���دل خانيونس إبالغكم نس���خة عن هذا 
االخطار العدلى حسب االصول  تحريرا في : 06/09/2018.

وكيله المخطر 
احمد عبد العزيز الفرا 
إل���ى المخطر اليه / عبد العال كامل عبد العال فروانة – من س���كان خانيونس – حارة فروانة 

شارع الزيني – أبلغك نسخة عن هذا اإلخطار بناء على طلب المخطر وحسب األصول .

   كاتب عدل خانيون�س 

الزهراء/ االستقالل:
اعتبرت بلدية الزهراء وس���ط قطاع غزة، أن مشروع 
اقتطاع مس���احة 1400 دونم م���ن مدينة الزهراء، 
لصال���ح بلدية النصي���رات، خطوة أول���ى لتفتيت 
نفوذه���ا وتقاس���مها بي���ن بلديت���ي المغراق���ة 

والنصيرات، وإلغاء مسمى )بلدية الزهراء(.
وأوضح���ت بلدي���ة الزهراء ف���ي بيان له���ا وصل 
االس���تقالل نس���خة من���ه، أن بلدي���ة النصيرات 
تقدمت بمش���روع لوزارة الحك���م المحلي القتطاع 
مس���احة 1400 دون���م من مدينة الزه���راء وهو ما 
سيؤدي القتطاع ثلث مساحة المدينة تقريبا وهي 
المساحة المتمثلة من شارع مدخل المدينة ) دوار 

حاجز الشرطة الخاصة( وحتى جسر وادي غزة.
وأكدت البلدية، أن خطورة تقس���يم مدينة الزهراء 
تكمن في أنها خطوة أولى لتفتيت نفوذ بلديتها 
وتقاس���مها بين بلديت���ي المغراق���ة والنصيرات 
اللتين تعانيات من أزمات خانقة وقصور في تقديم 

الخدم���ات للمواطنين، مش���ددة على أن���ه بتنفيذ 
مش���روع التقسيم سيخس���ر قطاع غزة منطقة من 
أهم المناطق الجاذبة للمؤسسات واالستثمارات ، 

وستخسر مدينة الزهراء ومؤسساتها من جامعات 
ومستشفيات وجمعيات الخدمات المتكاملة التي 

تقدمها البلدية.

وأش���ارت البلدي���ة إلى أنه في أحل���ك أزمات قطاع 
غ���زة كالكهرباء والس���والر كانت البلدي���ة تتجاوز 
األزمة وال يش���عر بها أي من الفئات التي تستفيد 
من خدماتها، كما أن المس���احة التي تنوي بلدية 
النصي���رات االس���تيالء عليها تعتب���ر المتنفس 
الزراعي والسياحي للمدينة كونها تشمل المناطق 
الزراعي���ة إضافة ل 2 كم من ش���اطئ بحر المدينة، 
كما ستخس���ر مدين���ة الزهراء نفوذه���ا على طول 
وادي غزة الذي س���يبدأ العمل عل���ى تطويره قريبا 

وسيمثل نقطة جذب كبيرة للمشاريع الدولية . 
وقالت البلدية: " مثال ناجح ونموذجي مثل مدينة 
الزه���راء وبلديتها يت���م تدميره وإلغاؤه بش���كل 
مقصود ودون أي ثمن يس���تحق ذلك، وسيخس���ر 
قطاع غزة هذه المدين���ة النموذجية في نظافتها 
وتنظيمها وسيؤدي قرار التقسيم لتوزيع مواردها 
على بلديات فش���لت حتى اآلن في تجاوز أزماتها 

وإدارة خدماتها".

بلدية الزهراء تعترض على مشروع اقتطاع 1400 دونم من نفوذها وتعتبره خطوة إللغاءها

غزة/ االستقالل:
أعلنت بلدية غزة، عن انتهاء موس���م السباحة في شاطئ بحر المدينة، 
مع نهاية الش���هر الجاري، وذلك بعد انته���اء فصل الصيف، وتوقف 

عمل المنقذين على شاطئ البحر.
ودعت البلدية في بيان صحفي، المواطني���ن إلى االلتزام بتعليماتها 
وعدم النزول إلى البحر للس���باحة، مع نهاية شهر أكتوبر/ تشرين أول 

الجاري، نظًرا لعدم وجود منقذين على طول الشاطئ.
وأوضحت أنه ومع بداية ش���هر نوفمبر/ تش���رين الثان���ي القادم، فإن 
البلدية تخلي مس���ؤوليتها من أي حوادث غرق قد تحدث على شاطئ 

بحر مدينة غزة.
وأهابت البلدية بالمواطنين المصطافين على شاطئ بحر غزة، بضرورة 
االلتزام بتعليماتها وإرش���اداتها وعدم الس���باحة مع بداية الش���هر 

القادم، حفاًظا على أرواحهم من الغرق.
يذك���ر أن المنطقة الممتدة من نهاية ش���ارع صالح خلف المعروف ب� 
"المخابرات" شمااًل وحتى منطقة الشيخ عجلين جنوًبا، تقع ضمن نفوذ 
بلدي���ة غزة، ويوجد بها 18 برًجا لإلنق���اذ ونقطتي مراقبة، يعمل فيها 
نح���و 80 منقًذا بحرًيا على فترتين، لتغطية 12 س���اعة من الس���باحة 

يومًيا.

جباليا/ االستقالل:
شرعت بلدية جباليا النزلة في تنفيذ 
10 مش���اريع حيوي���ة بقمي���ة 1.6 
ملي���ون دوالر ضم���ن منحة صندوق 
والهيئات  البلديات  وإقراض  تطوير 

المحلية.
بلدية  ف���ي  المش���اريع  وقالت دائرة 
جباليا النزلة إن المشاريع التي بدأت 
تنفيذها تس���تهدف بشكل رئيس 
رص���ف وتعبي���د الط���رق، وتتضمن 
تمديد خطوط مي���اه وصرف صحي، 
وتركيب مصافي مياه أمطار، وشبكات 
إنارة، وشبكات تصريف مياه األمطار.

المش���اريع  أن  الدائ���رة  وأوضح���ت 
شملت؛ مشروع تطوير منطقة فيصل 
وش���ارع بئر النعجة الرئيسي بتكلفة  
$230,000، ومش���روع تطوي���ر أرض 
خلف وشارع الشهيد تيتيو مسعود 

بقيمة $264,000، ومش���روع تطوير 
شارع عس���لية المرحلة األولى بقيمة 
$161,000، ومش���روع تطوير شوارع 
متفرق���ة ف���ي منطقة النزل���ة بقيمة 
$144,000، باإلضاف���ة إلى مش���روع 

تطوير ش���ارع ب���رج الحداد، وإنش���اء 
ش���بكة صرف صحي في ش���ارع يافا 
بقيمة $110,000، ومش���روع تطوير 
ش���وارع متفرق���ة من ش���ارع القدس 
وسط مدينة جباليا بقيمة 96,000$، 

ومش���روع تطوي���ر منطق���ة البخاري 
بقيمة 29,000$

م���ن ضمن  بأنه  الدائ���رة  وأضاف���ت 
المشاريع التي س���تبدأ قريبا مشروع 
تطوير ش���ارع معاذ ب���ن جبل بقيمة 
$311,000، ومش���روع تطوير شوارع 
متفرق���ة في ح���ي الغب���اري بقيمة 
$241,000، ومش���روع صيانة شوارع 
متفرقة ف���ي مناطق النف���وذ بقيمة 

.103,000$
وذكرت الدائرة أنها في مرحلة اإلعداد 
البلدية شرق  لمشروع تجهيز مسلخ 
جبالي���ا )المرحلة الثانية(، ومش���روع 
تطوير س���وق العودة )س���وق مخيم 
جبالي���ا(، كما أنها ب���دأت في تنفيذ 
مش���روع تطوي���ر ح���ي القصاصيب 
بتموي���ل م���ن دولة الكوي���ت بقيمة 

$1,100,000 دوالر.

بلدية جباليا النزلة تشرع بتنفيذ 10 مشاريع حيوية

خانيونس/ االستقالل:
قامت بلدية خانيونس جن���وب محافظات غزة  بضخ )772.5( ألف 
كوب مياه من اآلبار إلى ش���بكات التوزي���ع بكافة المناطق واألحياء 
حسب البرنامج المعمول به للتخفيف عن كاهل المواطنين وذلك 

خالل شهر سبتمبر.
وذكر رئيس قس���م المياه بالبلدية المهندس ياس���ر ش���عت أن 
البلدية حرصت على تجاوز تفاقم أزمة الكهرباء من خالل اعتمادها 
على تش���غيل المول���دات الكهربائية في اآلبار بالس���والر في ظل 
مس���اعيها المتواصلة إلع���ادة جدولة توزيع المي���اه في المناطق 
المختلفة لتتالئم م���ع اإلمكانيات المتوفرة عب���ر ضخ المياه يومًا 
بعد يوم لضمان وصول المياه إلى كافة الس���كان، داعيًا الس���كان 
إلى ترش���يد استهالك المياه والمحافظة على شبكات المياه وعدم 

التعدي عليها لتجاوز األزمة الراهنة.

ضخ 772.5 ألف كوب مياه 
إلى شبكة المواطنين 

بخانيونس خالل سبتمبر

بلدية غزة تعلن انتهاء 
موسم السباحة في شاطئ 

البحر مطلع نوفمبر
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة خانيون�س ال�سرعية البتدائية

 إعالن وقوع طلقة واحدة  رجعية  
بعد الدخول حال غياب الزوجة

الى الينا الكس���يفنا ميكوال يوبوشكا المش���هورة شعت من اوكرانيا 
وس���كان الس���ويد حاليا مجهولة محل االقامة فيه���ا االن نعلمك بأن 
زوجك الداخل بك بصحيح العقد الش���رعي ع���ادل بن محمد بن عادل 
ش���عت من خانيونس وس���كان الس���ويد قد طلقك بواس���طة وكيله 
وكفيل���ه العدلي محم���د بن محمد بن عادل ش���عت م���ن خانيونس 
وس���كانها بموجب الكفالة العدلية رق���م 2018/5793م طلقة واحدة 
رجعية بعد الدخ���ول حال غيابك وعليِك العدة الش���رعية اعتبارا من 
تاريخ 24/10/2018 وتم تس���جيل ذلك في سجل 27  صفحة 6 عدد 
323 بتاري���خ 24/10/2018 وافهمت وكيل محم���د المذكور انه يحق 
للزوج عادل المذكور ارجاعها ال���ي عصمته وعقد نكاحه اثناء عدتها 
الش���رعية من مالم تكن مس���بوقه منه بطلقتين لذلك صار تبليغك 
حس���ب االصول وحرر في 15 من ش���هر صفر الخير لسنة 1440 ه��� 

الموافق 24/10/2018. 

  قا�سي خانيون�س ال�سرعي
احمد حممود عا�سور

دولة فل�سطني          
وزارة احلكم املحلي

 إعالن   صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة
 بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )34( بعرض )12( 

متر بدون  ارتداد 
منطقة تنظيم – خانيونس 

 قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1939
تعلن اللجن���ة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم 
أنها قد قررت بجلس���تها رق���م 2018/28 المنعقدة بتاريخ 1/8/2018 
التصديق النهائي على المخطط التفصيلي لمس���ار الشارع رقم )34( 
بعرض )21( متر بدون ارتداد والمحصور بين ش���ارع رقم )91( ش���رقا 
والشارع رقم )95( غربا ضمن حي المنارة والمار بالقسائم )18 -19 -20 

-22 40( من القطعة رقم )73( . 
الس���ابق إيداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدتي الحياة واأليام بتاريخ 12/2/2018. 
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بعد  مرور 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية وفي 

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

  اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ فراس معين كمال النمرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803014158 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ منى فضل عيد االشقر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400572327 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نمر اسماعيل الكجك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400009205  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عبد الله عدنان عبد الله حمدان
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800460958  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

خانيونس/ حلمي الفقعاوي: 
أوص���ى مش���اركون في ورش���ة عم���ل حول 
"دور اإلعالم ف���ي مواجهة صفق���ة القرن"، 
بضرورة صياغة استراتيجية إعالمية وطنية 
يشارك فيها الكل الفلسطيني، تحت شعار 
القرن"،  لمواجهة "صفقة  للجميع  فلسطين 
مطالبين الساس���ة والقادة الفلس���طينيين 
بض���رورة تقدي���ر الصحفي الفلس���طيني، 
له بش���كل  الكاملة  المعلوم���ات  وتقدي���م 
متسلسل، وغير منقطع، حول صفقة القرن.

 كما طالب المشاركون  الجهات التنفيذية 
بالكف عن المالحقة األمنية لإلعالميين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، مش���ددين على 
ضرورة تفعيل العمل اإلعالمي المش���ترك، 
والس���يما ف���ي القضاي���ا الوطني���ة التي ال 

يختلف حولها احد.
وج���اء ذلك خالل ورش���ة عم���ل متخصصة 
نظمه���ا التجم���ع اإلعالم���ي ف���ي مدين���ة 
خانيون���س بالتعاون مع بلدي���ة خانيونس 
ورشة عمل بعنوان "دور اإلعالم في مواجهة 
صفق���ة القرن" ، بمش���اركة كال من الدكتور 
تحسين األس���طل نائب نقيب الصحفيين، 
والدكتور أحمد الشقاقي أستاذ األعالم في 
جامعة فلسطين ومدير صحيفة االستقالل 

، و رض���وان أب���و جام���وس مدي���ر التجم���ع 
االعالم���ي،  وجم���ع غفير م���ن الصحفيين 

واعالمي المحافظة.
وأكد د. األس���طل خالل كلمت���ه أن مواجهة 
صفق���ة القرن يك���ون بالدرجة األساس���ية 
بإنهاء االنقس���ام الفلس���طيني، وعبر وضع 
اس���تراتيجية إعالمية موحدة، مشددًا على 
ضرورة تجاهل المصطلحات التي من شأنها 

تعزي���ز "صفق���ة القرن" عبر توس���يع دائرة 
الفلسطيني والسيما  المجموع  الخالف بين 

بين " فتح، وحماس".
ولفت  د. األس���طل إل���ى  أن" صفقة القرن"  
بدأ التخطي���ط لها في خمس���ينيات القرن 
الماضي، إال أنه ب���دأ تنفيذها  بداية ثورات 
الربي���ع العرب���ي، مؤكدًا ان ما يج���ري اليوم 
ه���و تنفيذ له���ذا المخط���ط الخطير ليس 

على القضية الفلس���طينية فحسب بل على 
الوطن العربي واإلسالمي، الذي يريده الغرب 
ان يظ���ل خاضعًا إلرادت���ه ومنفذًا ألجندته 
وال يفك���ر مطلق���ًا إال ف���ي اش���باع حاجاته 
الفسيولوجية لضمان استفادتهم للخيرات 

العربية.
 ومن جانبه أك���د الدكتور الش���قاقي، على 
ضرورة صياغة استراتيجية إعالمية وطنية 

لمواجه���ة كل االخط���ار المحدقة بالقضية 
الفلس���طينية بما فيها الخطر الذي تشكله 
الي���وم "صفقة القرن"، مش���ددًا على ضرورة 
أن تس���تغل وس���ائل اإلع���الم المطبوع���ة 
والمس���موعة والمرئية للمساحات الواسعة 
التواصل  الي���وم منص���ات  الت���ي تقدمها 

االجتماعي.  
وأش���ار د. الش���قاقي الى أن كافة الجهود 
اإلعالمي���ة المبذولة اليوم لمواجهة صفقة 
الق���رن يغل���ب عليه���ا المنط���ق الحزبي 
بم���ا ينعك���س بالس���لب عل���ى القضي���ة 

الفلسطينية.
ودع���ا الصحفيي���ن والتجمع���ات اإلعالمية 
والنقابة لضرورة انجاز تصور منهاجي إلدارة 
ش���بكات التواص���ل االجتماع���ي بما يخدم 

القضية الفلسطينية محليًا وعالميًا.
وبدورهم اب���دى الحض���ور موافقتهم على 
ض���رورة وضع اس���تراتيجية اعالمية وطنية 
لمواجه���ة االخط���ار المحدق���ة بالقضي���ة 
الفلس���طينية بما فيه���ا "صفق���ة القرن"، 
مشددين على ضرورة تشكيل لوبي إعالمي 
ضاغ���ط يمثل ال���كل الفلس���طيني للدفاع 
عن حقوق ش���عبنا الفلس���طيني في كافة 

المحافل الدولية.

خالل ورشة نظمها التجمع اإلعالمي 

مختصون يوصون بصياغة استراتيجية إعالمية لمواجهة »صفقة القرن« 

بروكسل / االستقالل:
 ص���ّوت البرلمان األوروبي بأغلبية س���احقة، أمس 
األربعاء، ضد مقترح خفض المساعدات االوروبية 
لقطاع التعليم في فلس���طين، وتبن���ي قرار آخر 
يدعو لتقديم مس���اعدة أوروبية إضافية لألونروا 

بقيمة 22 مليون يورو إضافية لهذا العام.
وفور تبني الق���رار في لجنة الموازنة، باش���رت وزارة 
الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعطاء توجيهات 

الى الجهات المختصة إلفشال التحركات اإلسرائيلية 
التي تهدف الى محاصرة السلطة الوطنية عن طريق 
قط���ع المس���اعدات االوروبية. وعق���ب الوزير رياض 
المالك���ي على ه���ذا التصويت، بقول���ه: ان تصويت 
البرلمان بأغلبية س���احقة يوم أمس يمثل اس���تفتاء 
حول التزام ممثلي الش���عوب االوروبية بحق ش���عبنا 
ف���ي تقرير مصيره، وقيام دولته المس���تقلة، وعدالة 
قضيته، ويمثل رسالة دعم لصمود وتصدي الشعب 

لسياسات الهدم، والتهجير التي تمارسها إسرائيل.
يذكر أن هذا منظمة إس���رائيلية تسمى "انباكت" 
قد عملت مع مجموعة من أعضاء البرلمان األلماني 
على تمرير قرار في لجنة الموازنة في التاس���ع من 
أيلول الماضي يدعو الى الحجز على 20 مليون يورو 
من مساعدات االتحاد لشعبنا الفلسطيني، بدعوى 
التحريض ضد اس���رائيل في الكتب الدراس���ية، 

وتشجيع ما سموه العنف ومعاداة السامية.

غزة / االستقالل:
وصلت صباح أمس األربعاء ثالثة وفود أجنبية إلى غزة لمتابعة مشاريع ُتشرف على تنفيذها.

وأفادت مصادر محلية، بوصول وفد روسي وإيطالي وإيرلندي ضمن زيارات اعتيادية لهم 
لمتابعة مشاريع، بينها مشروع محطة تحلية المياه.

ُيشار إلى أن وفوًدا أجنبية تصل غزة بشكل دوري لمتابعة مشاريع تشرف على تنفيذها.
وتف���رض قوات االحتالل اإلس���رائيلي على قطاع غزة حص���اًرا خانًقا منذ أكثر من 12 
عاًما؛ تس���بب في انهيار اقتصادي كبير، وتفّش���ي البطالة، ورفع نسبة تلوث المياه 

إلى أكثر من 95%.

3 وفود أجنبية تصل 
غزة لمتابعة مشاريع

البرلمان األوروبي يصوت ضد خفض 
المساعدات للسلطة ويعتمد دعم »األونروا«
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للعمر حّقه من الَخَرف، وللساسة األتباع خريطٌة 
يس���يرون عليها، ولألع���راب كفٌر أش���ّد من أّي 
ُكفر، فكيف نص���ّدق أن الزعيم الُملهم، والقائد 
الُمحّن���ك، وَمْن لدي���ه فصاحة األّولي���ن، ودهاء 
اآلخري���ن، تمّر كل تلك األح���داث من وراء ظهره 

دون أن يدري؟
النفُط يجري من تحت عباءته، وخيبُر ُتعش���عُش 
في وعيه، والعرُش يضطرب من تحته، وطال ُعمره 

ال يدري؟
من اقت���اد األمراء إلى الس���جون واالبت���زاز؛ ليدّب 
الرعب في قلوبهم، ويستنزف جيوبهم، ليشتروا 

رضاه، ويساهموا في دفع الجزية معه؟
من زّج بالش���يوخ ف���ي الس���جن، وقايضهم بين 

العبودّية له، أو يظلون )صابئين( على دين محّمد؟
من َفَصل المفّكر الكبير حسن بن فرحان المالكي 
م���ن وظيفته، وحاربه في لقمة العيش، وغّيبه وراء 
القضبان؛ ال لذنٍب سوى خروجه على القطيع، وأنه 
لم ُيردد ما يطلبه الراعي من أغنامه، ولم يقف على 

المنابر ويقول: ماء ماء!
قبل أشهر كان الشيخ النمر يجّر كهولته وشيبته، 
ويمض���ي إلى منّصة اإلعدام، فه���ل طال ُعمره لم 

يكن يدري بهذه الكارثة؟!
رّبم���ا ورّبما ورّبما، فالرجل طاع���ٌن في الهرم، وينام 
 دون 

ٍّ
واقف���ًا؛ حتى يظل الجميع خائفًا ويعمل بحق

تكاس���ل، فالرعّية أمانة في رقبته طال عمره، ومن 
األمان���ة أن يراق���ب الناس ويراق���ب أداءهم، لكّن 

أبناءه المقّربين يستغّلون فترة نومه واستراحته 
من متاعبه، ويعيثون في األرض الفساد... يقتلون 
ويسرقون دون أن يدري، وُيسّلمون خزائن األرض 
لجميل���ة فاتنة من بالد العج���م، وألبيها أضعاٌف 
 وفتنة، واأليدي المتوضئة 

ٌ
مضاعفة، فالمال وسخ

ال تتلّوث بمال النفط والحرام!
طال ُعمره ما ي���دري، وال يعلم عن حرب اإلبادة في 
اليمن ش���يئا...إنه ال يبارك الطلعات الجوّية التي 
تقصف أرواح األطفال في المدارس، وال تلك التي 
تهدم األس���واق على فقرائها العابرين، وال يعرف 
عن بيوت العزاء التي ُتقام بالجملة في قرى اليمن 
الحزين، وال عن الطائرات الت���ي تزور تلك البيوت 
لُتقّدم واج���ب الحزم، ولتجعل األحي���اء المعّزين 

يتجرع���ون من كأس الموت، ويتقاس���مون مع َمن 
سبقوهم المصائب والرحيل.

طال عمره ال يدري بذلك المنش���ار الذي فرم جسد 
خاشقجي، فتلك من سفاسف األمور، وليس لديه 
طال عمره وقٌت لتلك السفاسف، فمن يحجُّ للبيت 
األبيض عامًا، ويغزو اليمن طوال العام ليس لديه 
من فائ���ض الوقت ما يمكن صرف���ه على التوافه، 
فالخاش���قجي قصٌة تافهة، وقسيمة شّك واحدة 
س���تجّب كل هذا الدّم، وس���يتوّقف عواء الجزيرة 
حي���ن ُيراد ل���ه أن يتوّقف، وال���ذي نهايته المال 

مقدوٌر عليه.
أط���ال الله في ُعمر الش���عب، وقص���ف الله أعمار 

الطغاة.

إضراب األسير المجاهد الشيخ خضر عدنان دخل اليوم الخميس يومه الرابع والخمسين, عدد 
أيام اإلضراب ال تعنيه أبدا وال يحسبها بطريقتنا المعتادة, فهو يعلم انه يخوض معركته مع 
عدو ال يرحم, ومن الممكن ان يمتد إضرابه المفتوح عن الطعام ألشهر وليس أليام, لكنه حتما 
س���ينتصر ألنه ال يعرف طريقا إال االنتصار, ولم يخض معركة خاسرة قط, وهو يجيد الحوار 
مع هذا العدو بالطريقة التي يفهمها, أليس هو من رفع ش���عار »كرامتي أغلى من الطعام« 
أليس هو من قال » ان لم يتحرر جس���دي فس���تحرر روحي من سجون االحتالل« إنها معركة 
األمعاء الخاوية التي يخوضها خضر عدنان بشراس���ة ضد السجان, وهى ليست المرة األولى 
الت���ي يخوضها, فقد خاضها من قبل مرات عديدة, وفي كل مرة كان يصل إلى حافة الموت 
ويرفض التراجع عن إضرابه ثم يضطر االحتالل في النهاية للخضوع واالستجابة لشروطه.     

خض���ر عدنان معزول تمام���ا عن العال���م الخارجي, وال يعل���م حجم التضامن في الش���ارع 
الفلسطيني معه, واألخبار التي تصلنا عن أخباره ووضعه الصحي قليلة جدا, وال تكاد تذكر, 
وال ش���ك ان االحتالل يستخدم األساليب النفسية في محاولة منهم لكسر أرادته, والتأثير 
في نفسيته وإنهاء اضرابة, وربما ان األحداث السياسية والميدانية في الساحة الفلسطينية 
تأخذ االهتمام األكبر إعالميا, ففي قطاع غزة تندلع بش���كل يومي اش���تباكات مع االحتالل 
على المناطق الحدودية ضمن فعاليات مس���يرات العودة الكبرى, ويتعامل معها االحتالل 
بعنف مفرط أدى الستشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين, وفي الضفة الغربية تتوالى 
األحداث الميدانية من خالل عمليات الطعن والعمليات الفدائية واحتجاجات الخان األحمر 
والتوسع االستيطاني, وفي القدس هناك انش���غال كبير ألهلنا الفلسطينيين في الدفاع 
عن المس���جد األقصى المبارك ومنع التقس���يم الزماني والمكاني له, والتصدي الس���تيالء 
االحتالل على العقارات الفلس���طينية ومصادرتها من أهلها المقدسيين, كما ان أهلنا في 
إل 48 مشغولون بمعركة التصدي لسياسة الحكومة الصهيونية والكنيست لسن القوانين 

العنصرية, 
 ربما يخوض الشيخ خضر عدنان هذه المعركة وهو يعلم كل هذا الواقع ويدركه جيدا, لكنه 
قرر ان يخوض المعركة بإرادة حقيقية وقوة وصالبة منقطعة النظير, والحقيقة ان الشعب 
الفلس���طيني في الداخل والخارج نظم فعاليات تضامنية مع الش���يخ خضر عدنان, وحاول 
ان يبرز للعالم ان هناك من األس���رى الفلس���طينيين من يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام 
في س���جون االحتالل الصهيوني وحياتهم في خطر, وعلى المؤسسات الحقوقية والدولية 
القيام بدورها وحماية األسرى من سياسة القتل الممنهج التي ينتهجها العدو الصهيوني, 
وان المسؤولية تحتم عليهم التدخل السريع خوفا من تدهور الوضع الصحي للشيخ خضر 
عدنان, أو أي من إخوانه األسرى المضربين عن الطعام, فالوقت يمضي واألخطار تزداد بشكل 
كبير وتهدد حياة األسرى المضربين عن الطعام, والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية ال يجب 
ان تفقد دورها, او تتوانى عن واجبها في حماية األس���رى وفق المواثيق والقوانين الدولية 
التي تحمي األسرى من بطش االحتالل, والتباطؤ عن قيام هذه المؤسسات بواجبها يفقدها 

الكثير من المصداقية أمام الشعب الفلسطيني, بل ويضعها في دائرة الشك والريبة. 
الفعاليات التضامنية مع األسير خضر عدنان وإخوانه األسرى المضربين عن الطعام ستتزايد 
خالل األيام القادمة رغم سخونة األحداث على الساحة الفلسطينية, وعلى االحتالل ان يدرك 
جيدا ان تهديد حياة أي أس���ير فلسطيني س���يكون باهظ الثمن, فالفصائل الفلسطينية 
لن تصمت على جريمة قتل أي أس���ير فلسطيني, وردها سيكون فوريا في حال استشهاد 
أي أس���ير فلسطيني ال سمح الله, فاألس���رى أغلى ما نملك, وال يمكن لشعبنا ان يتخلى عن 
واجبه تجاههم, فهم يضحون من اجل ش���عبهم, والش���عب الفلسطيني يعلم انه مدين 
لهم بالشيء الكثير, وإذا جاءت لحظة رد الجميل لهم, فلن يتخلى عنهم تحت أي ظرف من 

الظروف, واأليام تشهد على ذلك.       

ليست مجرد أيام 

عبد الله الشاعرمعقول طال عمره ما يدري؟

رأي

بعيدا عن السفطسه والجدل السياسي 
العقي���م ح���ول أحقي���ة  الفلس���طيني 
وش���رعية تمثيلية المجل���س المركزي ، 
االس���تقطاب  إطار  فاعليت���ه في  ومدى 
السياس���ي الذي م���ا زال يس���يطر على 
المنظوم���ة السياس���ية الفلس���طينية، 
يبق���ى كأمر واق���ع التس���لم أن منظمة 
التحري���ر ومؤسس���اتها م���ا زال���ت هي 
القائمة والفعلية، وهى من تتخذ القرار 
السياس���ي ، حتى أن الحكوم���ة الحالية 
باتت أح���د أدواته���ا التنفيذية. المهم 
في اللقاء القادم وق���د يكون أألخير في 
حياة المجلس المركزى وكل مؤسس���ات 
المنظمة، أن يكون ه���ذا المجلس قادرًا 
على التعامل م���ع التحديات المصيرية 
الت���ي تعص���ف بمس���تقبل القضي���ة 
الفلسطينية، ومع التسليم بأن المجلس 
من يملك سلطة اتخاذ القرار ألنه يجمع 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، 
يبقى السؤال المصيري الذي قد يعطى 
للمجلس بعضا م���ن المصداقية قدرته 
على اتخاذ القرارات الواضحة والحاسمة 
بل والمفصلية، والتي قد تخرجنا جميعا 
من النفق المظلم  الذي أوقعنا أنفس���نا 
في، قرارات ثالث���ة مطلوب من المجلس 
السياسية إلصدارها  أن يملك الشجاعة 
التداعيات. كان���ت  مهم���ا  وتنفيذه���ا 

المطلوب أوال أن يتحول المجلس لمجلس 
كفاحي وتكون عضويته مفتوحة لبقية 

الفصائل. 
أول هذه القرارات السياس���ية المتعلقة 
بالبني���ة السياس���ية الداخلي���ة وإعادة 
بنائه���ا وصياغتها بما يحق���ق التوافق 
تفاصيلها  المس���ألة  وه���ذه  الوطن���ي، 
كثيرة، فالبنية السياس���ية الفلسطينية 
التحرير  بنية منظمة  الشاملة وخصوصا 
تحتاج إلى مزيد من التفعيل السياسي 
، وتجس���يد ش���رعيتها ، على أساس ان 
المنظمة هي أس���اس  البناء السياسي � 
وأساس المرجعية، وحتى تكون المنظمة 

هي الممثل الشرعي والحقيقي للشعب 
الفلس���طيني ال بد م���ن ان تكون بنيتها 
مستوعبه وحاضنه للجميع، وال يجوز بقاء 
أي فصي���ل خارج ه���ذه المنظومة، ومن 
المس���ائل األخرى الحاسمة تحديد وحل 
مسألة خالفة الرئيس، بعبارة أخرى وضع 
أآلليات السياس���ية المناس���بة والمتفق 
عليه���ا، وتفعيل التواصل مع الش���تات 
الفلسطيني في الخارج، وتفعيل اآلليات 
للتواصل مع الجاليات الفلس���طينية في 
كل مكان حتى يش���عر الكل أن المنظمة 
هي فعال تمثل ش���عبها، هذه المسألة 

تحتاج لقرارات واضحة وقاطعه. 
السياس���ي  البن���اء  ان  اعتب���ار  عل���ى 
أه���م  م���ن  يعتب���ر  الديموقراط���ى 
الخيارات إلنهاء االحت���الل وقيام ألدوله 
الفلس���طينية. والتح���دي الثان���ي الذي 
يحتاج لق���رارات قويه ما يتعلق بتحديد 
العالقة مع إسرائيل ، وهذا يحتاج فقط 
إعالن مرحلة الدول���ة ،والتي تعنى إلغاء 
اتفاقات أوس���لو وكل ما ترت���ب عليها. 
مرحل���ة إعالن الدولة ال تعنى التراجع عن 
خيار الس���الم والتف���اوض، بل هي دعوة 
الدولية وقراراتها  تستند على الشرعية 
الفلسطينية،  بالدولة  األممى  واالعتراف 
المتحدة  والواليات  إس���رائيل  ومخاطبة 
لمراجعة كل االتفاق���ات، وبناء اتفاقات 
جدي���دة على أس���اس أن هن���اك دولة 
فلسطينيه تحت االحتالل، وإعالن الدولة 
يعنى أيض���ا مطالبة ال���دول باالعتراف 
بالدولة الفلس���طينية، والتقدم بمشروع 
قرار باس���م الدول���ة الفلس���طينية لرفع 
مس���توى العضوي���ة الكامل���ة في األمم 
المتحدة لدول���ة تحت االحتالل، ومطالبة 
المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته ورفع 

أالحتالل عن دولة عضو.
وتعن���ى أيضا إلغ���اء كل المؤسس���ات 
السياس���ية الفلس���طينية الت���ي قامت 
على أساس اتفاقات أوسلو واإلعالن عن 
مؤسس���ات الدولة، وإلى حين إجراء قيام 

بمهامها.  المنظم���ة  تقوم  أالنتخاب���ات 
والتح���دي الثالث الذي يحت���اج لقرارات 
عقالني���ه موضوعيه مقبول���ة بعيدا عن 
العقاب التعامل مع مسألة غزه واالنقسام 
والتق���دم بتصور كام���ل للمصالح يكون 
مقب���وال ش���عبيا، وعلي���ه أرى ان عل���ى 
المجل���س المركزى طرح رؤية سياس���يه 
للمصالحة ، وال يكتف���ي القول المطالبة 
بتوقي���ع تفاهم���ات س���ابقه، الش���عب 
الفلسطيني من حقه أن يعرف تفاصيل 
المصالح���ة، ولي���س بعي���دا أن تعرض 
هذه المبادرة على الش���عب لالستفتاء ، 
وعندها يتحمل كل طرف مس���ؤوليته ، 
وليكن معلوما أنه لن يس���مح بفصل غزه 
ولن يس���مح بقيام كيان منفصل فيها، 
ولن يس���مح ألي تنظيم حماس أو غيرها 
ان تبتعد بغزه عن الكلية الفلس���طينية، 
وض���رورة التعامل مع مش���اكل غزه على 
أنها مشاكل فلس���طينيه، هذا يتوقف 
على الرؤية والمش���روع التصالحى الذي 
يحقق المصالحة ، وال يقوم على أإلقصاء 

لطرف على حساب طرف آخر .
أألس���اس ف���ي ه���ذه الرؤي���ة التمكين 
السياس���ي ، وذل���ك م���ن خ���الل نظام 
سياس���ي ديموقراطى تشاركي توافقي 
يشارك فيه الكل الفلسطيني من خالل 
اعتماد مبدأ دوري���ة أالنتخابات وتداول 
الس���لطة. ويبق���ى أن أحد أه���م المهام 
المناطه بالمؤسس���ة التمثيلية الجديدة 
تش���كيل لجنة وطنيه لصياغة مش���روع 
الفلس���طينية. ويتطلب  للدول���ة  وطني 
ذلك تحدي���د أآلليات وأهمها اإلس���راع 
ف���ي االنتخاب���ات  لتجديد ش���رعية كل 
المنظوم���ة السياس���ية الفلس���طينية ، 
وبدون أالنتخابات سنبقى ندور كانسان 
فاقد بصيرته ويحت���اج ليد تقوده، لكن 
الخوف ه���ذه المرة أن الي���د التي تقود 
ل���ن تكون فلس���طينيه. ه���ذه القرارات 
المطل���وب م���ن اجتم���اع  والتحدي���ات 

المجلس المركزى اتخاذها. ولننتظر.

المجلس المركزي الفلسطيني: 
ثالثة قرارات مصيرية!

د. ناجى صادق شراب
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أريحا/ االستقالل:
وقع���ت بلدي���ة أريحا اتفاقي���ة تعاون 
مع ش���ركة PALPAY لتس���ديد فواتير 
المياه والخدمات الص���ادرة عن البلدية 

الكترونيا من خالل نظام الشركة.
ووقع االتفاقية رئيس بلدية أريحا سالم 
 PALPAY غ���روف ومدي���ر عام ش���ركة
المهندس اي���اد قمصية، بحضور مدير 
بنك فلس���طين ف���رع أريح���ا محمد أبو 
الطي���ب وطواقم البلدي���ة ذات العالقة 

وعدد من أعضاء المجلس البلدي.
وم���ن جانبه رح���ب غ���روف بالضيوف، 
مؤك���دًا عل���ى أن البلدية تس���عى بأن 
تكون أريحا واجهة المدن الفلسطينية 
م���ن حيث التطور، وتكون من مس���توى 
المدن العالمية الذكية . وأعرب عن فخر 
البلدية بتوقيع هذه االتفاقية مع شركة 
PALPAY متمنيًا بأن تكون تلك خطوة 
أول���ى لبداية تعاون مس���تقبلي يخدم 
المواطنين. وأضاف غروف أن من ضمن 
االستراتيجيات التي تعمل بها البلدية 

هو التعاون مع الجميع لتس���هيل حياة 
الن���اس، حيث س���يتيح للمواطنين من 
 PALPAY خ���الل االتفاقية مع ش���ركة
دفع الرس���وم والفواتير دون عناء أو أي 
للفواتير،  رس���وم إضافية عند دفعهم 
وانما ستتحمل ذلك البلدية، وبأن بلدية 

أريحا تبذل قصارى جهدها للتس���هيل 
على المواطن عبر االستفادة من التطور 

التكنولوجي ومجاراته. 
وتجدر اإلشارة بان شركة PALPAY هي 
احدى شركات مجموعة بنك فلسطين، 
تأسس���ت في س���نة 2010 بالش���راكة 

ما بين بنك فلس���طين البن���ك الوطني 
 PCNC IT Solutions وش���ركة  األول، 
الش���ركة الرائدة في مج���ال البرمجيات 
والتكنولوجي���ا به���دف خل���ق نظ���ام 
تحصيل إلكتروني جديد في فلسطين 

خاصة والمنطقة عامة.

بلدية أريحا توقع اتفاقية مع »Pal Pay« لتسديد فواتير المياه

جانب من توقيع االتفاقية

رام الله/االستقالل:
كش���ف أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد عن االعداد 
لمؤتمر دولي في كوبنهاجن مطلع كانون أول/ ديسمبر المقبل بحضور 
أكث���ر من 400 منظمة عمالية ونقابية ومجتمع مدني يهدف للتضامن 

مع شعبنا.
وقال س���عد إلذاعة صوت فلسطين الرسمية، أمس األربعاء، إن المؤتمر 
س���يدعو الى ح���راك عالمي موحد يدع���و إلنهاء االحت���الل وإزالة جدار 
الضم والتوس���ع العنصري والمس���توطنات وإقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس.
وأضاف س���عد أن 17 دولة عربي���ة أعلنت موقفه���ا الموّحد في إعالن 
التضامن مع أبناء ش���عبنا ُمرّحبا بإعالن يومي الخامس عش���ر والتاسع 
والعشرين من الش���هر المقبل إضرابا عماليا في جميع نقابات العمال 
العرب تضامنًا مع ش���عبنا ضد ق���رار اإلدارة األمريكي���ة إعالن القدس 
عاصمة ل�«إس���رائيل« واالنتهاكات اإلسرائيلية اليومية في محافظات 

الوطن.

مؤتمر عمالي ونقابي 
بكوبنهاجن للتضامن مع 
شعبنا بديسمبر المقبل

االستقالل/ وكاالت:
ق���رر ج���و كيس���ر، الرئي���س التنفي���ذي لمجموعة 
الهندس���ة األلمانية العمالقة سيمنز، تأجيل توقيع 
عقد لتوليد الطاقة، يمك���ن أن تصل قيمته إلى 20 
مليار دوالر، على خلفية مقتل الصحفي الس���عودي 

جمال خاشقجي.
ونقل���ت وكال���ة بلومبي���رغ األمريكية عن أش���خاص 
مطلعي���ن على الموضوع قولهم، أم���س األربعاء، إنه 
كان من المقرر أن يوقع كيس���ر اتفاق توليد الطاقة 
أثناء مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار 

في السعودية.
ول���م يحضر كيس���ر، فعالي���ات منتدى مس���تقبل 

االستثمار الذي ينظمه صندوق االستثمارات العامة 
السعودي منذ أمس الثالثاء ويستمر حتى الخميس، 

في العاصمة الرياض.
وأوضحت بلومبيرغ أنه وحسب مصادرها، من المتوقع 

أن يمضي المشروع قدمًا في وقت الحق.
وتعد س���يمنز واحدة من آخر الش���ركات التي قررت 
عدم إرسال رئيس���ها التنفيذي إلى المؤتمر، بعدما 
سعت الس���عودية إلى التغطية على قتل الصحفي 
خاش���قجي بقنصلي���ة بالده في إس���طنبول، قبل أن 

تعترف بأنه خطأ جسيم.
والثالثاء، وقعت السعودية اتفاقات بقيمة 50 مليار 
دوالر، خالل المنتدى الذي قاطعه سياسيون غربيون 

ورؤساء شركات عالمية، على خلفية مقتل خاشقجي.
وكان كيس���ر قد أوضح الس���بب وراء ع���دم حضوره 
المؤتم���ر، في بي���ان عبر حس���ابيه عل���ى لينكد إن، 
وتويتر ، جاء فيه سيمنز شريك ملتزم وجدير بالثقة 
للمملكة ورؤيتها 2030.. لكن حالًيا، يجب اكتشاف 

الحقيقة وتطبيق العدالة )بخصوص خاشقجي(.
وأضاف بمرور الوقت س���تتضح كيفية تطور األمور.. 
وآمل بأن يكون هناك وضوح وشفافية وعدالة عاجال 

وليس آجال.
وبع���د 18 يوًما عل���ى وقوع الجريمة ف���ي الثاني من 
أكتوبر/تش���رين أول، أقرت الرياض السبت الماضي، 

بمقتل خاشقجي، داخل قنصليتها في إسطنبول.

“سيمنز” تؤجل صفقة مع السعودية 
بـ20 مليار دوالر إثر مقتل خاشقجي

االستقالل/ وكاالت:
طلبت مؤسس���ة البترول الكويتية من الشركات التابعة لها مراجعة قوائم الشركات 
المؤهل���ة للعم���ل لديها بغرض عدم إس���ناد أي أعمال ألي ش���ركة تتعامل مع دولة 
االحتالل اإلسرائيلي. ونقلت صحيفة الرأي الكويتية، الثالثاء، عن مصادر لم تسمها 

قولها إن مؤسسة البترول الكويتية طلبت من الشركات القيام بذلك.
ووف���ق المصادر فإن هن���اك صعوبات عملية في فلترة القوائم نظرا للتش���ابك 
الكبير بين الش���ركات العالمية وتلك التي قد تنش���أ عنها بأس���ماء مختلفة، إال 
أنها ش���ددت على عدم التراجع عن قرار عدم إس���ناد أعمال ألي شركة تتعامل 

مع دولة االحتالل
وأضافت: “ثمة ش���ركات عالمية مؤهلة في الكويت لديها شركات تابعة منفصلة ال 
عالقة لها بالمؤهلة في البالد وهذه الشركات تملك تكنولوجيا متشابكة حول العالم 
ومن الصعوبة الفص���ل بينها لكن لدينا ضوابط ومحاذير يتم الحفاظ عليها والعمل 

بها لضمان عدم التعامل مع تلك التي لديها نشاط في إسرائيل”.

الكويت : ال وقود ألي شركة 
تتعامل مع االحتالل االسرائيلي

االستقالل/ وكاالت:
أعلن���ت الحكومة الكندية، أن وزراء التجارة في 13 
بلدا من القارات الخمس سيعقدون اجتماعا اليوم 
الخميس وغدا الجمعة في أوتاوا لدراس���ة مشروع 

إلصالح منظمة التجارة العالمية.
وقال���ت الحكوم���ة الكندي���ة ف���ي بيان له���ا، إن 
الجنوبية  وتش���يلي وكوريا  والبرازيل  "اس���تراليا 
والياب���ان وكينيا والمكس���يك ونيوزيلندا والنروج 
وس���نغافورة وسويس���را واالتحاد األوروب���ي )...( 
ستش���ارك في اللقاء الوزاري حول إصالح منظمة 

التجارة العالمية"، إلى جانب كندا.
وال تشارك في االجتماع الواليات المتحدة والصين 

أكبر اقتصادين في العالم.
وذك����ر مص����در رس����مي كن����دي أن جم����ع 
"مجموع����ة صغيرة م����ن وزراء التجارة الذين 
لديه����م األفكار نفس����ها لمناقش����ة إصالح 
منظم����ة التج����ارة العالمي����ة" يفت����رض أن 
يسمح "بتحديد وس����ائل ملموسة لتحسين 
منظمة التج����ارة العالمية على األمد القصير 

والمتوسط والطويل".

وس���تتركز األعمال، حس���ب البرنامج، على ثالثة 
مواضيع هي "تحس���ين فاعلي���ة وظائف المراقبة 
والش���فافية لمنظمة التج���ارة العالمية، وحماية 
آلية تسوية النزاعات، ووضع قواعد تجارية للقرن 

الحادي والعشرين".
وكان���ت المنظمة وصندوق النق���د الدولي والبنك 
الدولي حذرت في تقرير مش���ترك نش���ر في 30 
أيلول/ سبتمبر من أن غياب تعديل قواعد التجارة 
الدولية يمكن أن يق���وض نمو االقتصاد العالمي 

وتراجع الفقر.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن البنك المرك���زي العراقي، أمس األربعاء، أن 
االحتياطي األجنبي في البالد تجاوز حاجز ال� 60 

مليار دوالر، في الوقت الحالي.
وال يعل���ن البن���ك بش���كل ش���هري ع���ن أرقام 
احتياطاته من النقد األجنبي، لكنها بلغت 55.2 
ملي���ار دوالر في آخر أرقام ص���درت خالل يوليو/ 

تموز الماضي.
واعتبر المركزي العراقي، في بيان له أمس، ارتفاع 
المالية والنقدية،  االحتياطي "نتاجًا للسياسات 
لتثبي���ت الوض���ع المال���ي الع���ام وبالخصوص 
عام 2014، والس���نوات الت���ي تلته، حيث بلغت 

األوضاع المالية أدنى مستوياتها".
وتأرج���ح احتياطي البنك المرك���زي العراقي من 

العملة األجنبية، خالل السنوات القليلة الماضية 
ووصل 50 مليار دوالر في وقت سابق من 2017، 
بفعل هبوط أسعار الخام في األسواق العالمية.

ويعتمد الع���راق - ثاني أكبر منت���ج للنفط في 
"أوبك" ب� 4.65 ماليين برميل يوميا - على النفط 
الخ���ام ومبيعات���ه، كمصدر رئي���س لإليرادات 

المالية.

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ فادي معين كمال النمره
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801141763  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ مازن احمد مصطفى البزم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)945265452 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ أنس عبدالله عبد المنعم أبوشيحة 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410935027 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ عمر حسين سالم عصفور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411932932 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

13 دولة تبحث في كندا إصالح منظمة التجارة العالمية

االحتياطي األجنبي للعراق يتجاوز حاجز الـ60 مليار دوالر
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة / زكية محمد علي أبو سمرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)938905247( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اسالم عبد القادر صالح البطش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802789354 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ادهم ماهر عبد الواحد البقري
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803930189  ( فعلى من يجدها رجاء أن يسلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

االستقالل/ وكاالت:
اإليراني  الثوري  بالحرس  قائد  قال 
إن الس����عودية والبحري����ن وضعتا 
الحرس وقائد فيلق القدس قاسم 
سليماني على قائمتيهما لإلرهاب 
إللهاء العالم ع����ن مقتل الصحفي 

جمال خاشقجي.
ونقل���ت وكال���ة أنب���اء مه���ر -عن 
الجن���رال إس���ماعيل كوثري نائب 
مسؤول األمن بالحرس الثوري في 
إن السعودية  طهران- قوله أمس 
في مأزق ال تس���تطيع الخروج منه 
بسهولة، وحكامها يحاولون صرف 
انتب���اه العال���م عن قضي���ة قتل 

خاشقجي.
الحرس  والمنامة  الرياض  وأضافت 
اإليران����ي وضباط����ا كبارا  الث����وري 
بفيلق القدس لقائمة األش����خاص 
والمنظمات التي يشتبه بضلوعها 

في "اإلرهاب".
الس����عودية  األنباء  وكال����ة  وقالت 

)واس( نقال عن بي����ان من األجهزة 
إن س����ليماني والضابطين  األمنية 
بالفيل����ق حامد عب����د الالهي وعبد 
الرضا شهالي أدرجوا على القائمة.

األميركية  الخزان����ة  وزارة  وكان����ت 

فرض����ت ع����ام 2011 عقوبات على 
س����ليماني وعبد الالهي وشهالي، 
وقال����ت إن له����م صل����ة بمؤام����رة 
الس����عودي  الس����فير  الغتي����ال 
بواشنطن حينها عادل الجبير وزير 

الخارجية الحالي.
ورفض����ت إي����ران في ذل����ك الوقت 
كاذبة،  بأنها  ووصفتها  االتهامات 
األميركي����ة  الحكوم����ة  وطالب����ت 

بتقديم اعتذار.

طهران: السعودية تصرف االنتباه عن
 مقتل خاشقجي باستهداف الحرس الثوري

االستقالل/ وكاالت:
أقر الرئيس األمريكي دونالد ترامب، بوجود 
العربية  المملك���ة  ترب���ط  متينة  عالق���ات 

السعودية ودولة االحتالل اإلسرائيلي.
ونقلت صحيفة “إس���رائيل اليوم” العبرية 
أم���س ع���ن ترمب قول���ه إن “الس���عودية 
ساعدتنا كثيرًا على الصعيد اإلسرائيلي”، 

دون أن ُيدلي بمزيٍد من التفاصيل.
وأض���اف ترام���ب: “في الوق���ت ذاته كانوا 
حلف���اء جيدين ج���دا لنا، وس���اعدونا كثيرا 
فيما يخص "إس���رائيل"، ومول���وا كثيرا من 

األشياء”.
ولفتت الصحيفة أن���ه من غير الواضح هل 
كانت العبارة مقصودة أم أنها زلة لس���ان، 

حيث لم يسبق له أن أشار الى وجود عالقات 
إسرائيلية- سعودية.

وكان ولي العهد السعودي، األمير محمد بن 
س���لمان أكد أوائل أبريل الماضي أن بالده 
واالحتالل يواجهان عدًوا مش���ترًكا يتمثل 
بإي���ران، الت���ي تتهمها "إس���رائيل" بدعم 

فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية.

االستقالل/ وكاالت:
نقلت تقارير من مدينة نيويورك عن أحد مسؤولي إنفاذ القانون قوله إن موظف بريد، 
يعمل لدى الرئيس االمريكي االس���بق، بيل كلينت���ون وزوجته، هيالري عثر على طرد 

مفخخ، تم إرساله إلى الزوجين اللذين يعيشان في إحدى ضواحي نيويورك.
وقال���ت وكالة "بلومبرج" لألنباء أمس االربع���اء إن الطرد المفخخ مماثل للطرد 
الذي تم العثور عليه في منزل الملياردير، جورج سوروس أمس االول االثنين.

االستقالل/ وكاالت:
ش���دد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاه���ل األردني الملك عبد الله الثاني، 

على عزمهما تعزيز العالقات الودية بين البلدين.
ج���اء ذلك خالل اتص���ال هاتفي جرى بين الرئيس أردوغ���ان والعاهل األردني، أمس 
األربعاء، بحس���ب مصادر في الرئاس���ة التركية. وذكرت المصادر أن الزعيمين تناوال 

خالل االتصال، العالقات الثنائية، وسبل تطويرها على كافة الصعد.
وأضاف���ت أن أردوغان والملك عبد الله الثاني، اتفقا على دعم الجهود الرامية للتغلب 

على القضايا المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

العثور على طرد متفجر في 
بريد كلينتون وعقيلته هيالري

أردوغان وعاهل األردن يبحثان 
تعزيز العالقات بين البلدين

االستقالل/ وكاالت:
دعا ينس كيستنر عضو لجنة الدفاع بالبرلمان 
األلمان���ي )البوندس���تاغ( أم���س األربعاء، إلى 
اتخاذ مزيد م���ن اإلجراءات الدولي���ة ردا على 
مقتل الصحفي الس���عودي جمال خاشقجي، 
بع���د إع���الن بالده حظ���رًا على بيع األس���لحة 

للسعودية.
وصّرح كيس���تنر المنتمي لحزب "البديل من 
أج���ل ألمانيا"، لوكالة نوفوس���تي الروس���ية، 
قائال: "على ألمانيا اتخاذ المزيد من اإلجراءات 
العقابية ضد الرياض، ألن هذه ليس���ت حالة 

معزولة، ولكنها سابقة".

وتابع قائ���اًل "نظ���را لطبيعة هذه الس���ابقة، 
نعتقد في هذه الحالة أنه يجب على ألمانيا أن 
تتوقف أوال عن توريد األسلحة إلى السعودية 
بعد مقتل خاش���قجي، ثم يجب عليها اتخاذ 
المزيد من اإلجراءات الدولية ضد السعودية".

وأضاف "نح���ن ننظر بقلق كبي���ر ألي تعاون 
إضاف���ي أللماني���ا م���ع الس���عودية بعد هذا 

الحادث".
وفي وقت س���ابق، قالت المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل إن صادرات األسلحة إلى المملكة 
العربية الس���عودية أصبحت مستحيلة، نظرًا 

لظروف وفاة الصحفي خاشقجي.

تجدر اإلشارة إلى أّن اإلحصائيات الصادرة عن 
معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم قد 
أفادت بأّن المملكة العربية الس���عودية تعّد 
األكثر استيرادا لألسلحة من بين دول العالم.

وبحس���ب اإلحصائي���ات ف���إّن 18 بالمئة من 
إجمالي صادرات أمريكا من السالح في الفترة 
الواقع���ة ما بي���ن 2013 - 2017 هي للمملكة 

العربية السعودية.
وتحتل بريطانيا المرتبة األولى من بين الدول 
األوروبية األكثر تصديرا لألسلحة للسعودية، 
حيث تبل���غ حصة الري���اض 48.8 بالمائة من 

صادرات األسلحة البريطانية.

االستقالل/ وكاالت:
أكد وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، أن بالده لن تنسى مقتل 241 من 
المارينز على يد »حزب الله« اللبناني وبدعم إيراني خالل تفجيرات مقر قوات 

حفظ السالم في بيروت عام 1983.
وقال بومبيو في تغريدة عبر حس����ابه عل����ى موقع تويتر، أمس: »قبل 
35 عام����ا، ُقتل 241 من جنود المارينز والبح����ارة والجنود في بيروت 
بلبنان، على يد )إرهابي( من حزب الله دربه اإليرانيون. لن ننسى أبدًا 
هؤالء »األبطال« الذين جاؤوا بس����الم وفقدوا حياتهم في ذلك اليوم 

المرعب«.
وكان حزب الله قد قام بعملية استش���هادية عام 1983 اس���تهدفت قواعد 
القوات الدولية ومقر مش���اة البحرية األميركية في بي���روت، أدت إلى مقتل 
241 من المارينز، و 58 جندًيا فرنس���ًيا، و 6 مدنيين، كما جرح أكثر من 100 
من أف���راد البحرية والمدنيي���ن األميركيين، في عملي���ة وصفتها الصحافة 

األميركية بأكبر عدد يتعرض للقتل خارج ميادين القتال.
يذكر أنه في العام 1983 أيضا تم تفجير الس���فارة األميركية في بيروت من 

قبل حزب الله، وتسبب بمقتل 63 شخصًا.
كما قام في العام نفس���ه عناصر من حزب الله وحزب الدعوة المدعومين من 
إيران بمجموعة هجمات طالت الس���فارة األميركية والس���فارة الفرنسية في 

الكويت ومصفاة للنفط وحيا سكنيا نجم عنها مقتل 5 وجرح 8.

بومبيو: لن ننسى مقتل 241 
من المارينز على يد حزب الله

دعوات في البرلمان األلماني لمزيد من اإلجراءات ضد الرياض

ترامب: عالقات متينة تربط السعودية بـ »إسرائيل«

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الس���لطات المصري���ة، أمس األربعاء، 
أنها قتلت 11 "مسلحا" في تبادل إطالق نار 

جنوبي مصر.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، فإن 
"تمركزا  اس���تهدفت  المصرية  األمن  قوات 
لمجموعة مس���لحة" في كه���ف جبلي على 
الغربي.  الصح���راوي  الظهير  طريق منطقة 
وأوض���ح البي���ان أن المجموعة اس���تخدمت 

الكه���ف لتجهيز واس���تقبال عناصر جدد 
لتدريبهم على اس���تخدام األسلحة وإعداد 

العبوات الناسفة.
وأضاف البيان أن���ه تمت مداهمة المنطقة، 
بتنس���يق مع نيابة أمن الدولة العليا، ووقع 
اش���تباك خالل محاصرة المنطقة، أسفر عن 
مقتل 11 ش���خصا من عناص���ر المجموعة. 
ولم يرد أي تعقيب من مصادر مس���تقلة أو 

شهود عيان أو ذوي القتلى.

السلطات المصرية تعلن
 مقتل 11 مسلحًا في اشتباك

االستقالل/ وكاالت:
أبدى الكرملين أمس األربعاء "اس���تعداده" لبح���ث احتمال قيام الرئيس 
الروس���ي فالديمير بوتين بزيارة إلى الواليات المتحدة السنة المقبلة كما 

اقترح مستشار البيت األبيض لألمن القومي جون بولتون.
وقال الناطق باس���م الكرملين ديمتري بيس���كوف لصحافيين 
"نحن مس���تعدون تماما" للنظر في مثل ه���ذا االحتمال، لكنه 

أوضح أنه لم يتم اتخاذ "أي قرار ملموس" في هذا الصدد.

الكرملين »مستعد« للنظر 
في احتمال زيارة بوتين 

لواشنطن في 2019
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أعلن أنا المواطنة/عبير صقر إبراهيم  البطنيجي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
404160418( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمود أحمد علي الشواف
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)802308171 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ طلعت محمود حسني الزهارنة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)979481223( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نبال درويش حسن المغربي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401293303( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ايمن جميل محمود حسونة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم   
801325846 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/علي حسن سالم الرحال
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931552087( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية/ إسماعيل مهرة
قرار الملك عبد الله، ملك األردن، بوقف تأجير أراضي الباقورة 
والغمر إلس���رائيل، الذي أعلن عنه قبل أي���ام، ورغم أنه وقع 
على اإلعالم اإلس���رائيلي كالرعد في ي���وم صاٍف؛ لم يفاجئ 
حكومة االحتالل، وهي التي تتابع كل ما يدور حولها ويرتبط 
بها، وال ش���ك بأنها عرفت بهذا التوجه األردني عبر قنواتها 
السرية، وعرفت به منذ انطالق المطالبات الشعبية األردنية، 
لكنها باس���تعالئها وعدوانيتها أصرت عل���ى التعامي عن 
ه���ذا التوجه، وحت���ى أنها أص���رت - وبحس���ب المتابعين 
اإلس���رائيليين - على تجاه���ل األمر وتصعيد اس���تفزازها 
للمملك���ة األردنية، س���واء فيم���ا يتعلق بالق���دس والحرم 
القدس���ي أو ما يتعلق بنش���اطها العلني السياس���ي الذي 
كان هدفه دوًما إرضاء ش���عور الق���وة والغرور لدى الجمهور 
اليميني، دون مراعاة مش���اعر األردن، حتى لو كان ذلك بجرح 
مش���اعرهم علًنا مثلما فعل نتنياهو عندما استقبل القاتل 
حارس السفارة بعد جريمة قتله ألحد األردنيين، مّما أثار في 

ذلك الوقت الكثير من الغضب لدى األردنيين.
األزمة السياس���ية األردنية - اإلسرائيلية فيما يتعلق ببسط 
الس���يادة األردنية على المنطقتين وع���دم تجديد اتفاقية 
اإليجار، هي على مس���ار العالقات الديبلوماسية العلنية، وال 
نعتقد في نهاية األمر بأنها س���تؤثر على مجمل العالقات 
بين إس���رائيل واألردن، الس���يما وأن معظ���م تلك العالقات 
قائم���ة على المس���ار الس���ري، وعل���ى التعاون والتنس���يق 
العالي ف���ي القضايا األمنية الثنائي���ة والقضايا اإلقليمية، 
وقد ش���اهدنا س���ابًقا حجم وقوة هذا التنس���يق والتفاهم 
في الموضوع الس���وري، حيث ظهر واضًحا التنسيق األمني 

والعسكري برعاية أمريكية.
إس���رائيل نتنياهو ال يبدو أنها تش���عر بأي حالة من حاالت 

التوتر والضغط نتيجة المطلب األردني وصدوره عبر تصريح 
علني من المل���ك عبد الله، وتعتقد ب���أن األمر ال يعدو كونه 
محاولة وسياسة هدفها احتواء غضب الشارع األردني. وفي 
كل األحوال، فأن إس���رائيل مستعدة للدخول في مفاوضات 
للوصول إلى تفاهم قد يستغرق سنوات، وبعيًدا عن اإلعالم، 
وف���ي المحصلة فإن األمر بالنس���بة لها ال يش���كل أي قيمة 

اقتصادية جوهرية أو حتى أمنية.
"الباق���ورة" منطق���ة حدودية أردنية تقع ش���رق نهر األردن، 
في محافظة إربد في الش���مال، وتقدر مس���احتها اإلجمالية 
بحوالي س���تة آالف دونم )الدونم يع���ادل 1000 متر مربع(، 
وقد احتلت إسرائيل المنطقة عام 1950 واستعادها األردن 
بموجب اتفاقية الس���الم بي���ن البلدين. أم���ا "الغمر" فهي 
منطقة حدودية أردنية، تقع ضمن محافظة العقبة )جنوب(، 
وتبلغ مس���احتها حوالي أربعة كيلومترات مربعة، احتلتها 

إسرائيل خالل حرب حزيران/ يونيو 1967.
وتؤكد معاهدة الس���الم بين البلدين على سيادة األردن على 
هاتْين المنطقتْين، ويشرف حالًيا الجيش األردني عليهما، 
ويدخل المزارعون اإلس���رائيليون ويخرجون منهما من خالل 
نقاط عس���كرية أردنية، وبالتنس���يق بين الجانبين األردني 
واإلسرائيلي بعد حصولهم على تصاريح أمنية. ومنذ توقيع 
اتفاقية الس���الم بين الطرفي���ن، تعه���د األردن بأن "يمنح 
دون اس���تيفاء رس���وم، حرية غير مقيدة لمستعملي األرض 
)اإلسرائيليين( أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها 
والخروج منها واس���تعمالها والحركة ضم���ن حدودها، وأن 
يس���مح لمس���تعملي األراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم 
باس���تعمال األرض وفق القانون األردن���ي المعمول به، وأال 
يطب���ق تش���ريعاته الجمركية عليه���م وأال يفرض ضرائب 
تمييزية أو رسومًا تمييزية على األرض أو األنشطة ضمنها".

وبموجب الملحق، لم يكن يحق ل���أردن تطبيق قوانينه 
الجنائية على اإلس���رائيليين بس���بب نش���اطاتهم في 
المنطقتْين طيلة فت���رة االتفاق. وتعهد األردن كذلك ب� 
"أن يتخذ اإلجراءات الضرورية لحماية أي ش���خص يدخل 
المنطقة حس���ب الملح���ق والحيلول���ة دون مضايقته أو 
إيذائه، وأن يس���مح بدخول رجال الش���رطة اإلسرائيلية 
بلباس���هم الرس���مي، بالحد األدنى من الش���كليات، إلى 
المنطق���ة، لغ���رض التحقيق ف���ي الجرائ���م أو معالجة 
الحوادث األخرى المتعلقة حصًرا بمستعملي األراضي أو 

ضيوفهم أو مستخدميهم".
وتعهدت إسرائيل بحس���ب الملحق بعدم القيام أو السماح 
بقيام أية نش���اطات في المنطقة من ش���أنها "اإلضرار بأمن 
األردن أو سالمته، وبعدم السماح ألي شخص يدخل المنطقة 
بموجب هذا الملحق )ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي( 
بحمل أية أس���لحة من أي نوع ف���ي المنطقة ما لم يرخص له 
بذلك من قبل الس���لطات األردنية المختصة، وبعدم السماح 

بإلقاء الفضالت من خارج المنطقة إلى داخلها".
وتعال���ت األصوات المطالبة بإلغ���اء ملحقي تأجير منطقتي 
الباقورة والغمر م���ع اقتراب موعد انته���اء ملحقي اتفاقية 
الس���الم، إذ وقع 80 نائًبا على مذكرة نيابية ربطت اس���تمرار 
منح الحكوم���ة األردنية الثقة بإلغاء عق���دي التأجير الذين 
ينتهي���ان في 25 أكتوب���ر 2019. كما خرج���ت المظاهرات 
الحاش���دة التي نظمتها النقاب���ات والمعارضة األردنية في 
األس���ابيع األخيرة للمطالبة باستعادة الحقوق األردنية على 

هاتْين المنطقتين.
المطالبة األردنية باس���تعادة الباق���ورة والغمر وجدت صدًى 
كبي���ًرا لها ف���ي اإلعالم اإلس���رائيلي، حي���ث احتلت صدارة 
العناوين ومقاالت ال���رأي باعتبارها تعبيًرا عن أزمة قوية مع 

الدولة التي تتمتع بمكانة خاصة لدى إسرائيل واستقرارها 
واستقرار العالقة معها، فضاًل عن أن تمتينها يشّكل عاماًل 
اس���تراتيجًيا مهًما في مفهوم األمن القومي اإلس���رائيلي، 
فبعضها حّمل مس���ؤولية انفجار األزمة لسياسات نتنياهو، 
فكتب غيورا آيالند أن العنوان كان مكتوًبا على الحائط، وأنه 
ش���خصًيا حذر من هذا االنفجار قبل سنة، وحمل المسؤولية 
لوزارة الخارجية ومجلس األمن القومي ولنتنياهو ش���خصًيا، 
فيم���ا مضى آخرون ب���أن غضب المل���ك وردة فعله جاء على 
سبيل الرد على سياسات نتنياهو في الحرم وإهمال مشروع 
قناة البحرين وإعادة إحياء أف���كار الكونفدرالية، وهناك من 
حذر نتنياهو من المتاجرة بالحرم في س���بيل ش���راء تراجع 

األردنيين عن مطلبهم.
أما بعض المتابعين للسياسات العربية فاعتبروا أن تصريح 
الملك في اإلعالم يعبر عن ضائقة ملكية لها عالقة بتوترات 
داخلي���ة أردنية، ومحاولة من الملك لكس���ب رضى الش���ارع 
واحتواء غضب���ه، ووصفوا ذلك بورطة المل���ك بين مطالبات 
الشارع واحتقانه وبين الضغط اإلسرائيلي عليه. أما صحيفة 
"هآرتس" فاعتبرت ان األخطر في الموضوع هو ما تسببت به 
سياسة نتنياهو بالقضاء على إحدى طرق تسوية الخالفات، 
حي���ث ان التأجي���ر من وجهة نظرها ال ينط���وي على أهمية 
اقتصادية بقدر قيمته كس���بيل لح���ل الخالفات وتجاوزها 
وش���ق طريق القتراحات بديلة يمكن نمذجتها على الساحة 

الفلسطينية والسورية الحًقا.
في النهاية، بتقديرنا فإن االنفجار العلني لأزمة أفاد نظام 
الملك بشكل كبير جدا، ومنحه رصيًدا كبيًرا، وإن المعالجات 
الحقيقي���ة س���تتم في جلس���ات مغلقة بعي���ًدا عن اإلعالم 
وستس���تغرق وقتًا طويال وستتشكل لها الكثير من اللجان؛ 

لكن لأمر مدلوالت عميقة وكبيره تختمر على مدار الوقت.

الباقورة والغمر.. انفجار علني واحتواء داخلي

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال���ت صحيفة "يس���رائيل هي���وم"، األربعاء، إن 
رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، 
ق���رر في اللحظة األخيرة االمتناع عن تقديم موعد 
االنتخاب���ات، وذلك بداع���ي أن مقربين منه وقفوا 
على مؤش���رات مفادها أن الرئيس اإلس���رائيلي، 
رؤوفي���ن ريفلي���ن، ال ينوي إلقاء مهمة تش���كيل 
الحكومة الجديدة عل���ى نتنياهو، حتى لو فاز في 

االنتخابات.

وبحس���ب الصحيفة، فإن نتنياهو أشرك مقربين 
وكبار المس���ؤولين في "الليكود" بهذه المخاوف، 
وأجرى مش���اورات معهم قبل أن يتخذ قراره بمنع 
تقديم موع���د االنتخابات في ه���ذه المرحلة بأي 
ثمن، إلى حين التباحث بش���أن الطرق التي يمكن 

بواسطتها معالجة هذه المسألة. 
وأضاف���ت أن إحدى الطرق كان���ت تغيير القانون 

لمنع حصول مثل هذا السيناريو.
يش���ار إلى أنه بحسب القانون، فإن رئيس الكيان 

اإلسرائيلي يستطيع، بعد االنتخابات، إلقاء مهمة 
تش���كيل الحكومة على أحد أعضاء الكنيست إذا 
كان م���ن المحتم���ل بدرجة عالي���ة أن يكون قادرا 
على تش���كيل ائتالف حكوم���ي، وذلك بعد إجراء 

مشاورات مع رؤساء الكتل في الكنيست الجديد.
وال ينص القانون على أن عضو الكنيست الموكل 
بتش���كيل الحكومة يجب أن يكون رئيس الحزب 
األكب���ر، كما ال ينص على ضرورة أن يكون رئيس���ا 

لحزب.

القدس المحتلة/ االستقالل
تطرق وزير الجيش الس���ابق وعضو الكنيس���ت "عمير بيرتس" إلى تقديرات 
الموقف التي تش���ير إلى نية حماس إشعال الضفة الغربية في حال فشلت 
محادثات التسوية قائاًل، "إن الطريق لحل المشكلة في غزة يمر من رام الله.

وأوضح "بيرتس"، أن من مصلحة "إس���رائيل" عودة الس���لطة الفلس���طينية لتتقلد الحكم في 
قطاع غزة، والشروع في محادثات مع السلطة للتوصل إلى حل طويل المدى لغزة والضفة مًعا

مخاوف نتنياهو من فقدان السلطة منعته من تقديم موعد االنتخابات بيرتس: من مصلحة »إسرائيل« 
عودة السلطة إلى غزة

القدس المحتلة/ االستقالل:
أصدر وزير المواصالت يس���رائيل كاتس أمس 
االربع���اء أمرا بتقييد حركة الش���احنات الثقيلة 
التي تق���ل بضائع تجارية إلى قط���اع غزة على 
طرق غالف غزة المؤدية إلى معبر كرم أبو سالم .

ووفقا لموقع "هآرتس" العبري، فإن الحديث 

يدور عن أمر كان قد أصدره وزير المواصالت 
في العام الماضي بسبب شكاوى مستوطني 
غ���الف غ���زة  من الضج���ة وكث���رة الحوادث 
المروري���ة، إال أن وزارة الجيش عارضت آنذاك 
قرار وزير المواصالت بزعم أن ذلك س���يضر 

في عملية إعادة إعمار قطاع غزة .

وأوضح���ت وزارة المواصالت ب���أن قرار الوزير 
كاتس ل���م يلق هذه الم���رة أي معارضة من 

قبل وزارة الجيش. 
 ووفقا لقرار الوزير كاتس فس���يتم حظر سير 
الش���احنات التي تحمل أكثر م���ن 12 طنًا في 
الطرق المركزي���ة المؤدية إلى معب���ر كرم أبو 

سالم على الحدود مع قطاع غزة ، وهي كالتالي:
طريق 232 من مفترق سعد حتى معبر كرم 
أبو س���الم، طريق 241 من مفت���رق أوفاكيم 
حتى طري���ق 232، طري���ق 234 من مفترق 

رعيم حتى مفترق أوريم. 
كما أن القرار يقضي بحظر س���ير الشاحنات 

م���ن الس���اعة 07:30 حتى الس���اعة 09:00 
صباحا ، ومن الساعة 15:30 16:30- مساء . 

ووفقا لمعطي���ات وزارة المواصالت فإن أكثر 
م���ن 2000 ش���احنة تمر يوميا عل���ى الطرق 
المذك���ورة في غ���الف غزة ، لنق���ل البضائع 

التجارية إلى معبر كرم أبو سالم.

االحتالل يقّيد حركة الشاحنات التي تقل بضائع لقطاع غزة
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االستقالل/ وكاالت:
نش����رت مجلة "األتلنتيك" األمريكية تقريرا بينت فيه كيفية تأثير 
صعود مواقع التواصل االجتماعي وهيمنتها على المجال اإلعالمي، 

على الصحافة؛ وبالتالي، طرد المئات من الصحفيين والمحررين.
وقال����ت المجلة في تقريرها، إن انتش����ار الفيديوهات، التي تغطي 

أهم األحداث في العالم، جعل تقارير الصحفيين أقل أهمية.
وقد صبت العديد من الشركات الكبرى، على غرار فيسبوك، تركيزها 
على العمل على مقاطع الفيديو لجذب ش����ركات اإلعالنات، وقد نتج 
عن ذلك طرد مئات الصحفيين والمحررين، بهدف ترش����يد الموارد 

المالية، التي كانت تمنح لهؤالء الموظفين إلنتاج مقاطع الفيديو.
وأضافت الصحيفة أن كال من ش����ركة فيس����بوك وموقع "ماش����بال" 
األمريكي قاما بتس����ريح عدد من موظفيهما خالل س����نة 2016، أما 
ش����ركة "فيوجن"، فقد فصلت 70 شخصا في شهر تشرين الثاني/ 

نوفمبر من السنة ذاتها.
وقد نس����جت أغلب الش����ركات اإلعالمية على منوال "فيسبوك" مما 
تس����بب في تس����ريح عدد كبير م����ن الموظفي����ن والصحفيين في 

الش����ركات اإلعالمية العالمية، كما قامت الشركة األم للموقع اإلعالمي "ثرليست" 
في شباط/ فبراير سنة 2017 بتسريح أكثر من 20 صحفيا، وهي تأمل في تحقيق 

عائدات مالية كبيرة عن طريق مقاطع الفيديو.
وتواصلت هذه الموجة لتش����مل شركة "فوكاتيف" اإلعالمية التي قامت بطرد 20 
عضوا م����ن فريقها التحريري في حزيران/يونيو، في خطوة منها للقيام "بتحوالت 

تنظيمية نحو إرس����اء استراتيجية تعتمد بشكل أساس����ي" على الفيديو. وخالل 
الش����هر ذاته، قامت ش����ركة "فوكس نيوز" بتسريح ما ال يقل عن تسعة موظفين 

وعمال مستقلين "بهدف إنتاج المزيد من مقاطع الفيديو".
وبينت المجلة أنه ال يمكن إلقاء اللوم على شركة فيسبوك وحدها إزاء موجة تسريح 
الصحفيين والمحررين من الشركات اإلعالمية. ففي نهاية المطاف، شهد ميدان 
الصحافة انعدام استقرار ملحوظًا منذ وقت طويل، وذلك حتى قبل أن تقوم شركة 

فيس����بوك بإنتاج أول فيديو. كما أن المسؤولين التنفيذيين 
في المجال اإلعالمي ه����م من اتخذوا هذه القرارات. وفي هذا 
اإلطار، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقاال أفادت فيه 
أن عدد كبيرا من الناش����رين يرفضون تحميل مسؤولية طرد 

الصحفيين لمواقع التواصل االجتماعي.
وأوردت المجلة أنه على الرغم من الخطوة الكبيرة التي أقدمت 
الشركات اإلعالمية الهامة على اتخاذها، إال أن رهانها الكبير 
عل����ى نجاح هذا التوجه الجديد نحو ثقافة صناعة الفيديو قد 
أثبت فشله. فقد أثرت هذه النزعة بشكل سلبي على القاعدة 

الجماهيرية لهذه الشركات.
ولعل أفض����ل مثال على ذلك، ش����ركة "فوكس س����بورتس"، 
التي بعد طرده����ا لعدد كبير من أعض����اء فريقها التحريري، 
خسرت 88 بالمائة من جمهورها بحلول شهر أيلول/ سبتمبر 
2017، وهو ما يعتبر خس����ارة فادحة. وف����ي هذا الخصوص، 
ذكرت المجل����ة اإللكترونية "ديجيداي" أن التأثيرات الجانبية 
للتحول نحو صناعة الفيديو يتجس����د ف����ي "تقلص القاعدة 

الجماهيرية" لهذه الشركات والمواقع اإلعالمية.
وأضافت المجلة أن خاصية البث المباش����ر التي أطلقتها شركة فيسبوك في آب/

أغسطس 2015، القت نجاحا باهرا. 
وقد استخدم المشاهير هذه الخاصية في مرحلة أولى، ثم بات الجميع يعتمدونها 

في وقت الحق على نطاق أوسع. 

»فيسبوك« يتسبب في خسارة مئات الصحفيين لوظائفهم!

االستقالل/ وكاالت:
توصلت دراس���ة حديثة إل���ى أن الرجال الذي���ن يرغبون في أن يصبح���وا آباًء في 

المستقبل يجب أن يبدأوا بممارسة الرياضة اآلن.
ربطت العديد من الدراس���ات السابقة، النظام الغذائي لدى الرجل بالتغيرات التي 
تطرأ على العملية التناس���لية لديه، إذ أن تناول نظام غذائي غني بالدهون يؤدي 

إلى تغيرات أيضية في العملية التناسلية، واإلصابة بداء السكري.
وأظه���رت الدراس���ة الحديثة التي أجراه���ا فريق من جامعة أوهايو بأن ممارس���ة 
الرياض���ة قد تبطل آث���ار النظام الغذائي الضعيف الذي يتس���بب بالعقم أو تأخر 
اإلنجاب لدى الكثير من الرجال، من خالل تغيير الجينات الرئيسية في الحيوانات 
المنوية لدى الرج���ل. ووجد الباحثون أن نقص التمارين الرياضية يرتبط بش���كل 
وثيق بانخف���اض حركة الحيوانات المنوية، وتغيرات متعددة في الحمض النووي 

الريبي الذي ينقل التعليمات إلى أجزاء الجسم التي تصنع البروتينات.
وبناء على دراس���ات س���ابقة أثبتت بأن ممارس���ة المرأة للتمارين الرياضي���ة تؤثر إيجابًا على 
اإلنجاب، فقد خلص فريق البحث إلى أن ممارسة الرياضة من قبل الوالدين تلعب دورًا هامًا في 
تحسين العمليات األيضية المرتبطة بالتناسل، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

االستقالل/ وكاالت:
ظلت ش���باك العنكب���وت لعقود محل دراس���ة 
العلماء، بحثا عن السر الذي يجعلها قوية ومرنة 
في الوقت ذات���ه، لكن يبدو أنهم توصلوا مؤخرا 

إلى حل اللغز.
وكش���فت دراس���ة لألكاديمية الوطنية للعلوم 
ف���ي واش���نطن، نش���رت نتائجها مؤخ���را، عن 
اللبن���ات األساس���ية لأللياف المكونة للش���باك 
لدى عنكبوت األرملة الس���وداء المعروف باس���م 

“التروديكتس هيسبيروس”.
وأش���ار الباحثون إلى وجود كتل م���ن البروتين 
متجمعة في ش���كل معقد لم يتم اكتشافه من 
قبل، ويبلغ قطر التجمع منها 200 نانوميتر، علما 
بأن المليمتر الواحد يس���اوي ملي���ون نانوميتر. 
وعندما تضغط العناكب على المغازل الموجودة 
ف���ي مؤخرة البطن إلنتاج الحرير، تختلط الخيوط 
بالبروتي���ن فتنت���ج أليافا قوية للغاية، حس���ب 

صحيفة “واشنطن بوست” األميركية.
وق���ال الباحث ف���ي جامعة والية س���ان دييغو 

أحد المش���اركين في البحث، غريغوري هوالند: 
“خي���وط العنكب���وت أفض���ل م���ن كل أن���واع 
البوليم���رات المعروفة فيم���ا يتعلق بخصائص 
خامت���ه. إنها قابل���ة للتحلل تمام���ا ويمكن أن 

تحل محل البالس���تيك”. وكان العلماء اكتشفوا 
في وقت س���ابق أن خيوط العناكب تتمتع بقوة 
هائلة، تفوق ألياف “كفالر”، التي تصنع منها 

السترات المضادة للرصاص.

ممارسة الرجل للرياضة 
تعزز إنجاب أطفاء أصحاء

العلم يحل »لغز« قوة شباك العنكبوت

االستقالل/ وكاالت
نعيش اليوم في عال���ٍم ال يكاد يخلو من الملوثات، بعضها 
بس���بب عوادم الس���يارات، والبعض اآلخر بسبب المصانع 
الضخمة، وبعضها أيضًا بسبب ملوثات أخرى. ولكن عندما 
يتعل���ق األم���ر بالتدخين، فإنه ال يش���كل خطرًا على صحة 

شاربه فقط؛ بل يتعدى ذلك لألشخاص المحيطين به.
ر من أن التدخين  البروفيسور “هانز يورجن نينتفيش”، حّذً
أثن���اء الحمل يرف���ع خطر حدوث متالزم���ة الموت المفاجئ 

.)Sudden Infant Death Syndrome( للرضع
وأضاف نينتفيش، وهو طبيب أطفال األلماني، أن التدخين 
بكل أش���كاله )الصقات النيكوتين والس���جائر اإللكترونية 
أيض���ًا( أثناء الحمل يؤثر بالس���لب على الجه���از العصبي 

المركزي للطفل.

وأكد البروفيس���ور، أن هن���اك خطرًا لح���دوث المتالزمة، إذ 
يرتفع أيض���ًا في حال تدخي���ن أحد الوالدين ف���ي البيئة 

المحيطة بالرضيع.
وتابع نينتفيش، أن متالزمة الموت المفاجئ للرضع تعني 
الم���وت غير المنتظ���ر لرضيع أقل من 12 ش���هرًا، وغالبا ما 
يحدث ذلك أثناء النوم. وإلى جانب التدخين تتمثل عوامل 
الخط���ورة األخرى في نوم الرضيع على البطن أو على الجانب 
أو النوم في سرير الوالدين والتعرض لالختناق بسبب غطاء 

السرير أو الوسادات أو الدمى القماشية.
ويعاني الكثير اليوم من التدخين السلبي، ويكون ذلك عن 
طريق تدخين أحد األش���خاص بالقرب من���ك؛ ما يؤدي إلى 
مضاعفات خطيرة قد تصل لحدوث مش���اكل صحية كبيرة 

حذر منها كثير من العلماء.

يرفع خطر متالزمة 
»الموت المفاجئ« لألجنة

التدخين
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االستقالل/ وكاالت:
نش����رت مجلة "األتلنتيك" األمريكية تقريرا بينت فيه كيفية تأثير 
صعود مواقع التواصل االجتماعي وهيمنتها على المجال اإلعالمي، 

على الصحافة؛ وبالتالي، طرد المئات من الصحفيين والمحررين.
وقال����ت المجلة في تقريرها، إن انتش����ار الفيديوهات، التي تغطي 

أهم األحداث في العالم، جعل تقارير الصحفيين أقل أهمية.
وقد صبت العديد من الشركات الكبرى، على غرار فيسبوك، تركيزها 
على العمل على مقاطع الفيديو لجذب ش����ركات اإلعالنات، وقد نتج 
عن ذلك طرد مئات الصحفيين والمحررين، بهدف ترش����يد الموارد 

المالية، التي كانت تمنح لهؤالء الموظفين إلنتاج مقاطع الفيديو.
وأضافت الصحيفة أن كال من ش����ركة فيس����بوك وموقع "ماش����بال" 
األمريكي قاما بتس����ريح عدد من موظفيهما خالل س����نة 2016، أما 
ش����ركة "فيوجن"، فقد فصلت 70 شخصا في شهر تشرين الثاني/ 

نوفمبر من السنة ذاتها.
وقد نس����جت أغلب الش����ركات اإلعالمية على منوال "فيسبوك" مما 
تس����بب في تس����ريح عدد كبير م����ن الموظفي����ن والصحفيين في 

الش����ركات اإلعالمية العالمية، كما قامت الشركة األم للموقع اإلعالمي "ثرليست" 
في شباط/ فبراير سنة 2017 بتسريح أكثر من 20 صحفيا، وهي تأمل في تحقيق 

عائدات مالية كبيرة عن طريق مقاطع الفيديو.
وتواصلت هذه الموجة لتش����مل شركة "فوكاتيف" اإلعالمية التي قامت بطرد 20 
عضوا م����ن فريقها التحريري في حزيران/يونيو، في خطوة منها للقيام "بتحوالت 

تنظيمية نحو إرس����اء استراتيجية تعتمد بشكل أساس����ي" على الفيديو. وخالل 
الش����هر ذاته، قامت ش����ركة "فوكس نيوز" بتسريح ما ال يقل عن تسعة موظفين 

وعمال مستقلين "بهدف إنتاج المزيد من مقاطع الفيديو".
وبينت المجلة أنه ال يمكن إلقاء اللوم على شركة فيسبوك وحدها إزاء موجة تسريح 
الصحفيين والمحررين من الشركات اإلعالمية. ففي نهاية المطاف، شهد ميدان 
الصحافة انعدام استقرار ملحوظًا منذ وقت طويل، وذلك حتى قبل أن تقوم شركة 

فيس����بوك بإنتاج أول فيديو. كما أن المسؤولين التنفيذيين 
في المجال اإلعالمي ه����م من اتخذوا هذه القرارات. وفي هذا 
اإلطار، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقاال أفادت فيه 
أن عدد كبيرا من الناش����رين يرفضون تحميل مسؤولية طرد 

الصحفيين لمواقع التواصل االجتماعي.
وأوردت المجلة أنه على الرغم من الخطوة الكبيرة التي أقدمت 
الشركات اإلعالمية الهامة على اتخاذها، إال أن رهانها الكبير 
عل����ى نجاح هذا التوجه الجديد نحو ثقافة صناعة الفيديو قد 
أثبت فشله. فقد أثرت هذه النزعة بشكل سلبي على القاعدة 

الجماهيرية لهذه الشركات.
ولعل أفض����ل مثال على ذلك، ش����ركة "فوكس س����بورتس"، 
التي بعد طرده����ا لعدد كبير من أعض����اء فريقها التحريري، 
خسرت 88 بالمائة من جمهورها بحلول شهر أيلول/ سبتمبر 
2017، وهو ما يعتبر خس����ارة فادحة. وف����ي هذا الخصوص، 
ذكرت المجل����ة اإللكترونية "ديجيداي" أن التأثيرات الجانبية 
للتحول نحو صناعة الفيديو يتجس����د ف����ي "تقلص القاعدة 

الجماهيرية" لهذه الشركات والمواقع اإلعالمية.
وأضافت المجلة أن خاصية البث المباش����ر التي أطلقتها شركة فيسبوك في آب/

أغسطس 2015، القت نجاحا باهرا. 
وقد استخدم المشاهير هذه الخاصية في مرحلة أولى، ثم بات الجميع يعتمدونها 

في وقت الحق على نطاق أوسع. 

»فيسبوك« يتسبب في خسارة مئات الصحفيين لوظائفهم!

االستقالل/ وكاالت:
توصلت دراس���ة حديثة إل���ى أن الرجال الذي���ن يرغبون في أن يصبح���وا آباًء في 

المستقبل يجب أن يبدأوا بممارسة الرياضة اآلن.
ربطت العديد من الدراس���ات السابقة، النظام الغذائي لدى الرجل بالتغيرات التي 
تطرأ على العملية التناس���لية لديه، إذ أن تناول نظام غذائي غني بالدهون يؤدي 

إلى تغيرات أيضية في العملية التناسلية، واإلصابة بداء السكري.
وأظه���رت الدراس���ة الحديثة التي أجراه���ا فريق من جامعة أوهايو بأن ممارس���ة 
الرياض���ة قد تبطل آث���ار النظام الغذائي الضعيف الذي يتس���بب بالعقم أو تأخر 
اإلنجاب لدى الكثير من الرجال، من خالل تغيير الجينات الرئيسية في الحيوانات 
المنوية لدى الرج���ل. ووجد الباحثون أن نقص التمارين الرياضية يرتبط بش���كل 
وثيق بانخف���اض حركة الحيوانات المنوية، وتغيرات متعددة في الحمض النووي 

الريبي الذي ينقل التعليمات إلى أجزاء الجسم التي تصنع البروتينات.
وبناء على دراس���ات س���ابقة أثبتت بأن ممارس���ة المرأة للتمارين الرياضي���ة تؤثر إيجابًا على 
اإلنجاب، فقد خلص فريق البحث إلى أن ممارسة الرياضة من قبل الوالدين تلعب دورًا هامًا في 
تحسين العمليات األيضية المرتبطة بالتناسل، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

االستقالل/ وكاالت:
ظلت ش���باك العنكب���وت لعقود محل دراس���ة 
العلماء، بحثا عن السر الذي يجعلها قوية ومرنة 
في الوقت ذات���ه، لكن يبدو أنهم توصلوا مؤخرا 

إلى حل اللغز.
وكش���فت دراس���ة لألكاديمية الوطنية للعلوم 
ف���ي واش���نطن، نش���رت نتائجها مؤخ���را، عن 
اللبن���ات األساس���ية لأللياف المكونة للش���باك 
لدى عنكبوت األرملة الس���وداء المعروف باس���م 

“التروديكتس هيسبيروس”.
وأش���ار الباحثون إلى وجود كتل م���ن البروتين 
متجمعة في ش���كل معقد لم يتم اكتشافه من 
قبل، ويبلغ قطر التجمع منها 200 نانوميتر، علما 
بأن المليمتر الواحد يس���اوي ملي���ون نانوميتر. 
وعندما تضغط العناكب على المغازل الموجودة 
ف���ي مؤخرة البطن إلنتاج الحرير، تختلط الخيوط 
بالبروتي���ن فتنت���ج أليافا قوية للغاية، حس���ب 

صحيفة “واشنطن بوست” األميركية.
وق���ال الباحث ف���ي جامعة والية س���ان دييغو 

أحد المش���اركين في البحث، غريغوري هوالند: 
“خي���وط العنكب���وت أفض���ل م���ن كل أن���واع 
البوليم���رات المعروفة فيم���ا يتعلق بخصائص 
خامت���ه. إنها قابل���ة للتحلل تمام���ا ويمكن أن 

تحل محل البالس���تيك”. وكان العلماء اكتشفوا 
في وقت س���ابق أن خيوط العناكب تتمتع بقوة 
هائلة، تفوق ألياف “كفالر”، التي تصنع منها 

السترات المضادة للرصاص.

ممارسة الرجل للرياضة 
تعزز إنجاب أطفاء أصحاء

العلم يحل »لغز« قوة شباك العنكبوت

االستقالل/ وكاالت
نعيش اليوم في عال���ٍم ال يكاد يخلو من الملوثات، بعضها 
بس���بب عوادم الس���يارات، والبعض اآلخر بسبب المصانع 
الضخمة، وبعضها أيضًا بسبب ملوثات أخرى. ولكن عندما 
يتعل���ق األم���ر بالتدخين، فإنه ال يش���كل خطرًا على صحة 

شاربه فقط؛ بل يتعدى ذلك لألشخاص المحيطين به.
ر من أن التدخين  البروفيسور “هانز يورجن نينتفيش”، حّذً
أثن���اء الحمل يرف���ع خطر حدوث متالزم���ة الموت المفاجئ 

.)Sudden Infant Death Syndrome( للرضع
وأضاف نينتفيش، وهو طبيب أطفال األلماني، أن التدخين 
بكل أش���كاله )الصقات النيكوتين والس���جائر اإللكترونية 
أيض���ًا( أثناء الحمل يؤثر بالس���لب على الجه���از العصبي 

المركزي للطفل.

وأكد البروفيس���ور، أن هن���اك خطرًا لح���دوث المتالزمة، إذ 
يرتفع أيض���ًا في حال تدخي���ن أحد الوالدين ف���ي البيئة 

المحيطة بالرضيع.
وتابع نينتفيش، أن متالزمة الموت المفاجئ للرضع تعني 
الم���وت غير المنتظ���ر لرضيع أقل من 12 ش���هرًا، وغالبا ما 
يحدث ذلك أثناء النوم. وإلى جانب التدخين تتمثل عوامل 
الخط���ورة األخرى في نوم الرضيع على البطن أو على الجانب 
أو النوم في سرير الوالدين والتعرض لالختناق بسبب غطاء 

السرير أو الوسادات أو الدمى القماشية.
ويعاني الكثير اليوم من التدخين السلبي، ويكون ذلك عن 
طريق تدخين أحد األش���خاص بالقرب من���ك؛ ما يؤدي إلى 
مضاعفات خطيرة قد تصل لحدوث مش���اكل صحية كبيرة 

حذر منها كثير من العلماء.

يرفع خطر متالزمة 
»الموت المفاجئ« لألجنة

التدخين
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غزة/ عبدالله نصيف:  
تستمر عجلة الدوري الغزي بالدوران ، و انطالق منافسات األسبوع 
الثام���ن من بطول���ة دوري القدس ، و تحتض���ن مالعب القطاع 6 

لقاءات شرسة ، جميعها ال تقبل القسمة على اثنين .
ففي يوم الس���بت تبدأ الجولة بلقاءين، األول سيجمع شباب رفح 

بنظيره بيت حانون األهلي ، على استاد خانيونس .
ويدخل »الزعيم« لتصحيح المسار بعد الخسارة التي تلقها على 
نف���س الملعب أمام خدمات الش���اطئ ، فيما يس���عى الحوانين 
لمواصل���ة الصحوة و تأكي���د فوزه الكبير األس���بوع الماضي على 
خدمات خانيونس بالس���تة . و على ملعب اليرموك بغزة ، يلتقي 

الصداقة الجريح ،المنتفض اتحاد الشجاعية .
الصداقة لكسر لعنة التعثرات ، أما أبناء نعيم يسعون 

لمواصلة االنتصارات و الدخول في المربع الذهبي .

و في يوم األحد تس���تكمل الجولة ، بقمة غزية مصغرة ، بين أبناء 
»العميد« غزة الرياضي المتخبط ،  و أبناء سمور خدمات الشاطئ 

الذي أعاد البحرية لسكة االنتصارات .
لقاء يصعب التكهن بنتيجته ، خاصة أن الفريقين يبحثان على 
اس���عاد جماهيرهما . و على اس���تاد خانيون���س جنوب القطاع ، 
يستضيف متصدر الترتيب اتحاد خانيونس ، العنيد هالل غزة .

يدخل »الطواحين« المباراة  لمواصلة الدوران و االنفراد بالصدارة 
، و هالل غزة لعودة االنتص���ارات و العودة من جديد إلى معمعة 
القمة . هذا و تختتم الجولة ي���وم االثنين بلقاءين ، األول يجمع 
خدمات خانيون���س متذيل الترتيب ، بنظيره الوصيف ش���باب 
جبالي���ا . و في أخر لق���اء الجولة ، قمة ملتهب���ة بين خدمات رفح 
وش���باب خانيونس ، و كالهما خس���ر الجولة الماضية ، و يبحثان 

عن عودة االنتصارات و تعديل المسار .

"هازارد" يغيب عن مواجهة 
ت�سيل�سي اأمام "باتي بوري�سوف"

اإقالة »لوبيتيجي« متنحه 18 
مليون يورو من ريال مدريد

مار�سيلو مهدد بالغياب عن كال�سيكو 
الريال �سد بر�سلونة لالإ�سابة

مباريات قوية يف انطالق اجلولة الثامنة باملمتاز 

"رفح" تتوج بلقب بطولة ال�سقاقي لكرة القدم
خانيونس/ االستقالل: 

ت���وج فريق محافظ���ة رفح بلق���ب بطولة كأس الش���هيد 
الدكتور فتحي الشقاقي لكرة القدم، التي نظمتها اللجنة 
الرياضي���ة العامة لحركة الجهاد اإلس���المي، الثالثاء على 
ملعب الهالل سبورت في وادي السالم بخانيونس جنوب 
قطاع غزة.  وش���ارك في البطولة ع���دد من الفرق الرياضية 
تمث���ل محافظات قطاع غزة كافة . وج���اءت نتائج البطولة 

عل���ى النحو التالي، فوز محافظة رفح على الوس���طى )1-2( 
وفي الدور الثاني فاز فريق محافظة خانيونس على الشمال 

)4-2( وفوز فريق محافظة رفح على الوسطى )1-2 (.
وجم���ع نهائي البطول���ة بين فريقي محافظ���ة خانيونس 
ومحافظة رف���ح، حيث تمك���ن األخير م���ن التتويج بلقب 
البطول���ة بعد فوزه ف���ي لقاء مثير انته���ى بنتيجة )3-7( 

لمصلحته.

لندن/ االستقالل: 
تأكد غياب جناح فريق تشيلسي الدولي البلجيكي »إيدين هازارد«، وبشكل 
رس���مي عن مواجهة »البلوز« اليوم أم���ام باتي بوريس���وف، ببطولة الدوري 

األوروبي لإلصابة.
وم���ن المق���رر أن يواجه فريق تشيلس���ي  الي���وم الخميس، نظي���ره باتي 
بوريس���وف، وذلك في إطار منافس���ات الجولة الثالثة م���ن دور المجموعات 

للدوري األوروبي.
وأكد »ماوريس���يو س���اري«، المدير الفني للبلوز أن العب���ه البلجيكي ُيعاني 
من إصابة في الظهر س���تبعده عن المش���اركة في مباراة البلوز المقبلة أمام 
باتي بوريس���وف بالدوري األوروبي، فيما باتت مشاركته أمام بيرنلي بالجولة 

العاشرة من »البريميرليج« في محل شك كبير. 

مدريد/ االستقالل:
تحوم الشكوك حول مشاركة البرازيلى مارسيلو مدافع فريق ريال مدريد اإلسبانى 
بالكالسيكو ضد برشلونة األحد المقبل، بعد اإلصابة التى تعرض لها خالل مباراة 
الملك���ى وفكتوريا بلزن أم���س الثالثاء، بالجولة الثالثة ل���دور المجموعات بدورى 
أبطال أوروبا. أشارت إذاعة »كادينا سير« اإلسبانية إلى أن مارسيلو تعرض لضربة 
قوية فى الكاحل خالل كرة مش���تركة مع أحد العبى فيكتوريا بلزن ظهرت آثارها 
أثن���اء خروجه من نفق ملعب »س���انتياجو برنابيو« وهو ما يثير الش���كوك حول 

مشاركته ضد برشلونة بالكالسيكو األحد المقبل.
وعن إصابة البرازيلى مارسيلو، علق جولين لوبيتيجى مدرب ريال مدريد قائال: »ال 
أعرف إذا كان س���يكون جاهزا لمباراة الكالس���يكو أم ال؟ لقد تعرض لضربة قوية 
وأؤكد أنها ليس���ت إصابة عضلية، سيتم حس���م الموقف بعد 48 ساعة وآمل أن 

يكون جاهزا لمباراة الكامب نو يوم األحد«.
وكان فري���ق ريال مدري���د قد تغلب على فيكتوريا بل���زن بهدفين مقابل بهدف 
ف���ى المباراة التى جمعت الطرفين لثالثاء، ضمن منافس���ات الجولة الثالثة لدور 
المجموع���ات ب���دورى أبطال أوروبا. يحت���ل فريق ريال مدري���د وصافة المجموعة 

السابعة برصيد 6 نقاط خلفًا للمتصدر روما بفارق األهداف.

مدريد/ االستقالل: 
يحصل جولين لوبيتيجي، المدير الفني لنادي ريال مدريد اإلس���باني، على 
18 مليون يورو تعويض م���ن إدارة الفريق الملكي، في حال تقرر إقالته من 

تدريب الفريق، خالل الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة »س���بورت« اإلسبانية، إذا تمت إقالة لوبيتيجي، مدرب ريال 
مدريد، س���يحصل على 18 مليون يورو تقرييًا، تعويضًا عن 32 ش���هرا في 

عقده مع ريال مدريد.
ويق���دم الفريق الملكي أداء متواضعا تحت قي���ادة لوبيتجي، حيث يتراجع 
في ترتيب الدوري اإلس���باني للمركز السابع، بينما يقدم عروضا مهزوزة في 
دوري األبط���ال، ما جعل إقالته واردة وقريبة بحال تعرض للخس���ارة في لقاء 
الكالس���يكو، يوم األحد، أمام برشلونة، في الجولة العاشرة للدوري اإلسباني 

»الليجا«.
وكانت إدارة ري���ال مدريد دفعت 2 مليون يورو إلى االتحاد اإلس���باني لكرة 

القدم قيمة كسر عقد لوبيتيجي مع الماتادور.
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بيروت / االستقالل:
نظمت مؤسس���ة مهجة القدس للش���هداء 
واألس���رى في العاصم���ة اللبناني���ة بيروت، 
سلسلة من الفعاليات التضامنية مع األسرى 
الفلس���طينيين المعتقلي���ن ف���ي س���جون 
االحتالل اإلسرائيلي، وفي مقدمتهم األسير 
المض���رب عن الطع���ام لليوم ال���� )54( على 
التوالي القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي 

الشيخ خضر عدنان.
وتأت���ي ه���ذه الفعالي���ات ضم���ن ح���رص 
المؤسس���ة على إبقاء قضية األسرى حاضرة 
وبقوة في كل الس���احات، وفي قمة أولويات 

جماهير الشعب الفلسطيني واألمة العربية 
واإلس���المية، والتعري���ف به���ذه القضي���ة 
المهمة التي حاول االحتالل اإلسرائيلي على 

الدوام طمسها.
وش���ملت الفعالي���ات الزيارات للمؤسس���ات 
الحقوقي���ة المحلي���ة منها والدولي���ة والتي 
تعنى بشؤون األس���رى والمعتقلين، وكذلك 
اللجان الش���عبية والرسمية التابعة لفصائل 
العمل الوطني واإلس���المي، وكان في مقدمة 
هذه الزيارات زيارة وفد من المؤسس���ة لمقر 

اللجنة الدولية للصليب األحمر في بيروت.
والتقى الوفد مع ممثل���ة اللجنة الدولية في 

لبن���ان التي وعدت بإيصال رس���التهم حول 
األس���رى، وبالتحديد األس���ير المضرب خضر 

عدنان إلى المقر المركزي للجنة في جنيف.
وشملت الفعاليات أيًضا المشاركة في ندوة 
حول األس���رى بعنوان "أس���رانا في السجون 
شهداء مع وقف التنفيذ"، تضمنت التعريف 
بالواقع الس���يء الذي يعيش���ه األس���رى في 
سجون االحتالل، بفعل السياسات العنصرية 
واإلجرامية بحقهم وتنوع أس���اليبه القمعية 
ما بين العزل االنف���رادي والحرمان من الزيارة 
وسياس���ة اإلهم���ال الطب���ي المتعم���د في 
محاولة دنيئة للنيل من األس���رى وصمودهم 

األسطوري. وفي إطار الفعاليات التي أقامتها 
مهج���ة القدس ف���ي بيروت، نظم���ت وقفة 
تضامنية مع األس���رى المضربين عن الطعام 
وف���ي مقدمتهم األس���ير عدنان أم���ام مقر 
اللجنة الدولي���ة للصليب في بيروت، بحضور 
ومش���اركة ممثلين ع���ن القوى السياس���ية 
اللبنانية والفلس���طينية، وحش���د م���ن أبناء 

المخيمات الفلسطينية في بيروت.
وألقيت خ���الل الوقفة العديد م���ن الكلمات 
التي عّرفت بقضية األس���رى، وبشكل خاص 
الضغوطات التي يتعرض لها الشيخ عدنان 
لثنيه عن مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام 

ضد سياسة االعتقال التعسفي الالمشروع.
وسلمت مهجة القدس ممثلة اللجنة الدولية 
للصليب روال سعادة رسالة مناشدة ومطالبة 
اللجنة بالتدخل الفوري والعاجل إلنقاذ حياة 
األسرى المضربين واإلفراج الفوري عن الشيخ 

عدنان.
فعالياته���ا  الق���دس  مهج���ة  وس���تواصل 
التضامنية مع األس���رى في لبنان، وذلك في 
إطار أهدافها بتس���ليط الض���وء على معاناة 
األس���رى، وفض���ح السياس���ات واإلج���راءات 
والمعتقلين في  األس���رى  بح���ق  القمعي���ة 

السجون اإلسرائيلية وكشف الحقائق.

»مهجة القدس« تنظم سلسلة فعاليات في لبنان تضامنًا مع األسرى

غزة / االستقالل:
اس���تأنف صباح أمس األربعاء إدخال امدادات 
الوقود القطري إلى قط���اع غزة بعد توقف 12 

يوًما.
وكان االحتالل عّلق تس���ليم ش���حنات الديزل 
التي تمّولها قطر في 12 أكتوبر بعد س���اعات 
م���ن قي���ام جن���ود االحت���الل بقتل خمس���ة 
الحدودّي،  الس���ياج  بزعم اختراقهم  مواطنين 
ومهاجمتهم موقًعا عس���كرًيا حدودًيا. وُتعّد 

الدوح���ة إحدى أكبر الجه���ات المانحة للقطاع 
الفقي���ر الذي تف���رض عليه إس���رائيل حصاًرا 
بّرًيا وبحرًيا وجّوًيا منذ أكثر من عش���ر سنوات، 
وقّدمت مبالغ كبيرة إلعادة بناء البنية التحتية 
المتض���ررة ج���ّراء ح���رب 2014 التي ش���ّنتها 

إسرائيل على القطاع.
وق���درت األمم المتحدة ب�60 مليون دوالر قيمة 
الهبة التي قدمتها قطر لشراء الوقود الخاص 
بتشغيل المحطة الكهربائية لمدة ستة أشهر.

رام الله / االستقالل:
 اعتقل���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، 16 
مواطنا على األقل م���ن الضفة، غالبيتهم من محافظة 
طولك���رم. وبي���ن نادي األس���ير، في بي���ان، أن ثمانية 
مواطنين جرى اعتقالهم م���ن عدة أنحاء في محافظة 
طولك���رم وهم: مهن���د محمد كوع )47 عام���ا(، ونجله 
جمال، ومه���دي أديب الحج إبراهي���م، ومحمد فراس 
مه���داوي )20 عاما(، وهمام عم���ر المصري )19 عاما(، 
وإبراهيم حس���ين المهدي )22 عاما(، ومؤمن الشرفا، 
إضافة إل���ى أمجد عزمي عم���ار )24 عام���ا(. وفي إطار 
حمالت االعتقال في محافظة طولكرم، اعتقل االحتالل 
منذ تاريخ الس���ابع من تش���رين األول الج���اري حتى 
يوم أم���س 70 مواطنا. فيما ج���رى اعتقال مواطن من 
محافظة قلقيلية وهو رامي غ���زاوي )26 عامًا(، كذلك 
جرى اعتقال مواطنين م���ن بلدة بيت أمر في محافظة 
الخليل وهما: محمد الطيطي، وش���قيقه جهاد. وذكر 
نادي األسير أن االحتالل اعتقل المواطن حسين جالل 
مطاوع من مخيم العزة في بيت لحم، إضافة إلى أربعة 

مواطنين على األقل من القدس، وبلداتها.

غزة/ االستقالل:
قالت ش����ركة توزيع الكهرب����اء بمحافظات قطاع 
غزة،  أم����س األربعاء، إنه من المتوقع أن يش����هد 
وصل الكهرباء تحسًنا، إلفادة سلطة الطاقة بأنها 

ستشغل مولًدا إضافًيا بالمحطة.
وأفادت الش����ركة في تصريح له����ا عبر صحفتها 

على فيسبوك بأن جدول الكهرباء سيتضح اليوم 
الخميس بناًء على كمية الكهرباء التي تستلمها 

من المحطة.
ويعان����ي قطاع غزة أزمة كهرب����اء خانقة منذ عّدة 
أش����هر إذ تصل الكهرباء 4 س����اعات فقط مقابل 
12 ساعة قطع يومًيا. واستأنف يوم أمس  إدخال 

امدادات الوقود القط����ري عبر آلية األمم المتحدة 
إلى قطاع غزة بعد توقف دام 12 يوًما.

وكان االحتالل عّلق تس����ليم شحنات الديزل التي 
تمّولها قطر في 12 أكتوبر بعد س����اعات من قتل 
جنود االحتالل خمس����ة مواطنين بزعم اختراقهم 

السياج الحدودّي، ومهاجمتهم موقًعا عسكرًيا.

شعارات تطالب باالنتقام لدماء الشهداء، مؤكدين مواصلتهم 
فعالياتهم في مس���يرات الع���ودة حتى نيل ش���عبنا حريته 
وتحقي���ق مطالبه. وكانت وزارة الصحة أعلنت عن استش���هاد 
الب���از متأثرًا بجراح���ه التي أصي���ب بها برصاص إس���رائيلي 
قرب الحدود الش���رقية لمخيم البري���ج أول أمس، فيما تعاملت 
طواقمه���ا الطبية مع س���تة إصاب���ات مختلف���ة، باإلضافة إلى 
إصاب���ات باالختن���اق بالغ���از باس���تهداف ق���وات االحت���الل 
المتظاهرين الس���لميين. وفي محافظة طوباس شمال الضفة 

الغربية، شيع آالف المواطنين ظهر يوم أمس، جثمان الشهيد 
محمد بش���ارات في بلدة طمون ش���رق مدين���ة طوباس والذي 

ارتقى، خالل مداهمة قوات االحتالل للبلدة.
وجاب المشاركون شوارع البلدة وهم يحملون جثمان الشهيد 
وسط حالة شديدة من الغضب على هذه الجريمة التي ارتكبت 
بدم بارد، مرددين الهتافات التي تمجد الش���هداء والمقاومة 
وتس���تنكر جرائ���م االحت���الل وتؤكد على اس���تمرار مس���يرة 
التضحي���ة حت���ى التحرير. وأك���د المش���اركون، أن ما جرى هو 

جريمة إعدام مع س���بق اإلصرار ولم يكن هناك ما يهدد جنود 
االحتالل، مشددين على أن السلوك العدواني لجيش االحتالل 
ليس ش���يئا جديدا وهو ما يؤكد عليه مسيرة الشهداء وسجل 
الجرائم لجيش االحتالل في المنطقة. ويذكر أن جنود االحتالل 
أطلقوا النار على س���تة ش���بان في طمون فجر يوم أمس اليوم 
خالل مواجهات في البلدة بعد أن حاصروهم وسط البلدة دون 
أن يش���كلوا أي خطر عليهم. وأعلنت بلدية طمون عن تسمية 

الدوار وسط البلدة –مكان استشهاد بشارات –باسمه.

رام الله / االستقالل:
كش���ف موقع »بلومبيرغ« االقتصادي إن المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر 
)الكابينيت( أقر مقترًحا مشترًكا لسلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي في 
»إس���رائيل« يقضي بتقييد العملية المصرفية في األراضي الفلس���طينية من 
أجل »القضاء على تمويل اإلرهاب وتحس���ين شفافية االقتصاد الفلسطيني« 

على حد قوله.
وأض���اف الموقع في تقريٍر نش���ره أمس األربعاء نقاًل عن محافظ س���لطة النقد 
عزام الش���وا خالل مقابلٍة في مكتبه برام الله أن »الحكومة اإلس���رائيلية أقرت 
االقتراح المش���ترك المذكور عبر تشكيل هيئة إس���رائيلية مملوكة ل�«الدولة« 
للمس���اعدة في اعتماد الش���يكات والتحويالت المصرفية للبنوك العاملة في 

األراضي الفلسطينية«.
وقال الش���وا: »إن مس���ئولية تلك الترتيبات الجديدة يضطل���ع بها حالًيا بنك 
»هبوعلي���م ليمتد« وبنك »التخفيض المحدود« اإلس���رائيليين وس���ُتحال إلى 

هيئة جديدة ُيشرف عليها »بنك إسرائيل«.
ويش���ير الموقع إلى أنه لطالما طالب البنكان اإلسرائيليان الحكومة بتحريرهما 
من هذا االلتزام الذي تعود جذوره إلى اتفاق أوسلو قبل ربع قرن، »خشيًة من أن 

يكونا ُعرضًة لمعامالت تتعلق بتمويل اإلرهاب«.
ويلفت إلى أن بنًكا فرنس���ًيا كان تعرض لغرامات مالية بقيمة 9 مليارات دوالر 
في العام 2014، بزعم تورطه انتهاك العقوبات األمريكية ضد السودان وإيران 

التي تتهمها واشنطن ب�«اإلرهاب«.
كما أن البنك العربي توصل إلى تس���وية دع���وى قضائية من عائالت أمريكية 
تزعم أن البنك تورط في تمويل هجمات نفذتها حركة حماس في »إسرائيل«.

إال أن الش���وا أعرب عن ش���كوكه في أن تك���ون الهيئة الجدي���دة التي أقرتها 
الحكومة اإلسرائيلية ستعمل قريًبا، قائاًل إن ذلك بحاجة إلى ُمدخالت قانونية 

وتقنية مشتركة، عدا عن ميزانية إلنشاء تلك الهيئة.
واختتم الش���وا بالقول: »مهما بلغت تكلفة ذلك األمر، فال ُبد أننا س���نفعل وال 

ُيمكن تجاهل ذلك«.
وكان المحافظ تحدث خالل اللقاء عن اإلجراءات والتدابير التي تقوم بها سلطة 
النقد من أجل تطوير وتحصين القطاع المصرفي في فلسطين والمحافظة على 

استقراره المالي، ومواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية.
وأش���ار إلى جهود س���لطة النقد في مجال التش���ريعات والنظم الرقابية فيما 
يتعلق بمكافحة جرائم غس���ل األموال و«تمويل اإلره���اب«، إضافة إلى تعزيز 

الشمول المالي.
من جانبه، أش���اد رئيس بعثة صن���دوق النقد الدولي كيل���ي ايكهولد بالحرص 
الدائم لسلطة النقد على االرتقاء بالوضع المصرفي الفلسطيني، موضًحا أن الفرق 
الفنية للبعثة ستعمل خالل مهمتها على مراجعة االستقرار المالي في فلسطين 
من خالل تقيي���م أداء القطاع المالي والمصرفي فيم���ا يتعلق بقدرته على إدارة 

األزمات واآلليات والتشريعات الناظمة لعملية الرقابة على المصارف.

»الكابينت« يوافق على مقترح 
لسلطة النقد الفلسطينية 

 رام الله/ االستقالل:
 نفى رئيس هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان وليد عس���اف أمس األربعاء، زعم 
رئيس حكومة االحتالل »بنيامين نتنياه���و« بوجود مفاوضات مع أهالي ومحامي 

قرية الخان األحمر شرق مدينة القدس المحتلة، إلخالئها.
وأكد عس���اف في تصريح له، أن االعتصام مستمر، حتى انتزاع قرار بإلغاء الهدم، 
والترحي���ل بحق أهالي القرية. وأش���اد عس���اف بالبيان الفرنس���ي الداعي لوقف 
ه���دم القرية، داعيًا إلى ضرورة تواص���ل الضغط الدولي من أجل إلغاء قرار الهدم، 

وسياسية االستهداف المتواصلة بحق التجمعات األخرى.

 رام الله / االستقالل:
قال نادي األسير الفلسطيني إن المحكمة العسكرية التابعة لالحتالل 
في س���الم مددت امس األربعاء اعتقال األس���ير مهدي فاروق أبو هنية 
من محافظة قلقيلية للم���رة الثانية وهو من ذوي االحتياجات الخاصة، 
وذلك لمدة خمس���ة أيام. وذكر نادي األسير أن األسير أبو هنية والبالغ 
من العمر )36( عامًا ُاعتقل في تاريخ الس���ادس عشر من تشرين األول/ 
أكتوب���ر الجاري، علمًا أن هذا االعتقال هو الثاني له حيث اعتقلته قوات 

االحتالل سابقًا خالل العام الحالي لساعات وأفرجت عنه الحقًا.

عساف ينفي مزاعم 
نتنياهو حول مفاوضات 
مع أهالي الخان األحمر

كهرباء غزة تتوقع تحسنًا على جدول التوزيع 

االحتالل ُيمدد اعتقال 
أسير من ذوي االحتياجات 

الخاصة للمرة الثانية

استئناف إدخال الوقود القطري 
لغزة بعد 12 يومًا من المنع

قوات االحتالل 
تعتقل 16 مواطنًا 

من الضفة

غزة وال�شفة ت�شيعان..



الخميس 16 صفر 1440 هــ 25 أكتوبر 2018 م

) APA images (     مز�رع فل�سطيني من مدينة بيت حلم  يعتني ب�سجرة زيتون تعترب �أقدم و�أكرب �سجرة يف فل�سطني

ميالن/ االستقالل: 
ابتكر مطعم يتخذ من مدينة ميالن مقرًا له، طريقة جديدة تمكن الزبائن من 
دفع تكاليف الطعام عبر عدد المتابعات التي يحصلون عليها لصور وجبات 

المطعم التي يشاركونها على موقع إنستغرام.
يدرك ماتيو وتوماسو بيتاريلو، مالكا مطعم » سوشيبار« في ميالنو، إمكانات الشبكات 
االجتماعية في الترويج للمنتجات التجارية، لذا فإنهما على اس���تعداد لتقديم بعض 

وجبات السوشي المجانية، إذا كان ذلك يعني الحصول على الترويج لمطعمهما.
وقد أضاف القيمون على هذا المطعم طريقة جديدة لدفع ثمن الوجبات إلى 
جانب الخيارات الكالسيكية، وتتمثل في مشاركة صور وجبات المطعم على 
حسابات إنستغرام والحصول على 1000 إعجاب على األقل ليكون الشخص 

مخواًل بالحصول على وجبة مجانية.
فكلما ازداد عدد المتابعين للصور التي يش���اركها الشخص، ازدادت فرصته 

في الحصول على المزيد من الطعام دون الحاجة لدفع أي مقابل.
فإذا حصل الشخص على 1000 إعجاب فسيحصل على طبق سوشي مجاني، 
وإذا وص���ل العدد إل���ى 5000 إعجاب يحصل على طبقي���ن مجانيين، أما إذا 
تج���اوزت متابعاته 50000 يحص���ل على أربعة أطباق مجاني���ة. من الجدير 
بالذكر أن موقع إنستغرام من أكثر مواقع التواصل االجتماعي فاعلية للترويج 

للمنتجات التجارية، وفق ما ورد في موقع »أوديتي سنترال« اإللكتروني.

مطعم إيطالي يتبع طريقة 
دفع مبتكرة مقابل وجباته

االستقالل/ وكاالت: 
نجت امرأة صينية وطفلتها من الموت المحقق 
بأعجوبة، بعدما انفجرت عجلة ش���احنة بالقرب 
منهما، وأدت إلى قذفهما عدة أمتار في الهواء.

وقد أظهر تس���جيل مصور التقطته كاميرات 
المراقبة، عمال مرآب لتصليح الس���يارات في 
مدينة دانجيانكو وسط الصين وهم يقومون 
بض���خ الهواء ف���ي عجل���ة ش���احنة ضخمة، 
بالتزام���ن مع مرور ام���رأة تحمل طفلة رضيعة 

بين ذراعيها.
ول���م تم���ض لحظ���ات قليلة حت���ى انفجرت 
العجلة، متس���ببة بإس���قاط المرأة على األرض 
وق���ذف طفلتها لعدة أمتار في الهواء. وظهر 
مجموعة من الرجال وهم يتس���ابقون اللتقاط 

الطفلة، بينما ُهرع آخرون إلنقاذ المرأة ونقلها 
إلى داخل المرآب.

وتق���ول الس���لطات المحلي���ة الت���ي وصلت 
للتحقي���ق في الحادث، إن األم وطفلتها نقلتا 
إلى المستشفى على الفور، حيث صرح األطباء 

بأنهما لم تصابا سوى بخدوش بسيطة.
وصرح���ت الش���رطة بأن االنفجار وقع بس���بب 
إهم���ال العام���ل ال���ذي ترك صم���ام مضخة 
اله���واء مفتوحًا وغ���ادر المكان لي���ؤدي عماًل 
آخر، مما تس���بب في زي���ادة ضغط الهواء في 
العجل���ة وانفجارها في نهاي���ة المطاف. ومن 
غي���ر الواضح فيم���ا إذا وجهت الش���رطة أية 
اتهام���ات للعامل، وفق م���ا ورد في صحيفة 

ميرور البريطانية. 

أنطاليا/ االستقالل: 
اعترفت امرأة تركية أنها قتلت زوجها دفاًعا عن نفسها، 
بسبب غيرته الش���ديدة عليها بسبب مجاملة بائع بطيخ 

لها أثناء شرائها منه.
وأوضحت صحيف���ة "حرييت" أن نوركان س���اركس، 28 
عامًا، قد عرضت على قاضي التحقيق ألول مرة في الثالث 
والعشرين من أكتوبر للمرة األولى منذ اعتقالها في والية 

أنطاليا في يونيو، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".
وأوضحت الزوجة أن الواقعة تع���ود إلى الرابع من يونيو 
الماضي عندما كانت تتس���وق مع زوجها، جنكيز أيدين، 
في س���وق للخضار بمقاطعة كيبيز، وقفا عند بائع بطيخ 
لتختار هي بنفسها إحدى الثمار، وزوجها لم يكن راضيا 
ع���ن اختيارها لكن البائ���ع، وجه كالمًا للزوج���ة، جاملها 
وقال لها إنها أحس���نت االختيار، مما جعل زوحها يشعر 

بالغيرة والغضب، وعند عودتهما للمنزل نش���ب بينهما 
شجار تطور إلى ضرب وعنف.

وأوضحت "س���اركس" أن زوجها ح���اول خنقها، مضيفة: 
"كان ثم���ال، وه���دد بذبح���ي، فهربت إلى غرف���ة والنوم 
وأقفل���ت الب���اب ورائي، غي���ر أنه تمكن م���ن خلعه وبدأ 

بضربي وصفعي".
وتابعت: "س���ارعت إلى المطبخ وأمس���كت سكينا للدفاع 
عن نفسي، وطعنت به زوجي وأنا أرد ضرباته عني، وفجأة 
وجدته يصرخ ويقول: "ماذا فعلت يا نوركان"، كنت أظن 

أنه يمزح قبل أن يسقط مضرجا بدمائه".
وتم تأجيل المحاكمة لالس���تماع إلى أقوال الشهود في 
الجلسة التالية، حيث تواجه "ساركس" وهي أم لطفلين 
عقوبة س���جن قد تصل إلى 24 عامًا في حال تم إدانتها 

بالقتل العمد.

كاروالينا / وكاالت: 
مليون����ز«  »ميغ����ا  مس����ابقة  أعلن����ت 
األميركي����ة عن رقم التذك����رة الرابحة 
بجائزتها التي تبل����غ 1.6 مليار دوالر، 
ويبدأ االنتظار اآلن لمعرفة الش����خص 

الفائز.
وكانت األرقام الرابحة مس����اء الثالثاء 
ه����ي 5، 28، 62، 65، 70 مع الكرة رقم 

5. وتتيح المس����ابقة للفائز الحصول 
عل����ى مبلغ 913 ملي����ون دوالر فورا، أو 
الحص����ول على مبل����غ 1.6 مليار دوالر 

كامال، مقسطا على 30 عاما.
وأعلن مركز اليانصيب بوالية كاروالينا 
الرابح����ة تم  التذك����رة  أن  الجنوبي����ة 
شراؤها من الوالية، وقد تقسم الجائزة 
على فائزين آخرين إذا ما حصلوا على 

تذكرة تحمل نفس الرقم بوالية أخرى.
وفي ح����ال لم يحم����ل أح����د التذكرة 
الرابحة، قد ترتفع الجائزة إلى ملياري 
دوالر ف����ي يانصيب الجمع����ة، والذي 

سيكشف عن تذكرة رابحة جديدة.
ويذكر أن سعر التذكرة يبلغ دوالرين 
فق����ط، واحتمالية الف����وز باليانصيب 

تعادل واحدًا في 302 مليون.

انفجار عجلة شاحنة يقذف 
رضيعة ووالدتها في الهواء

زوجــة تقتــل زوجهــا فــي 
تركيــا بسبــب »بطيخــة«

كنتاكي/ االستقالل:
اكتشف زوجان ثعبانا ثنائي الرأس "نادرا للغاية" يتميز بلونه النحاسي ولدغته المسببة 
لأللم الش���ديد والتورم والغثيان، فض���ال عن األضرار التي يلحقها باألنس���جة العظمية 
والعضلي���ة. وقد يكون من المس���تحيل العث���ور على هذا الثعبان عندم���ا يكون مموها، 
ولكن لم يكن الحال كذلك بالنس���بة لزوجين محظوظين، عثرا على ثعبان نحاسي برأسين 

يتربص بهما في حديقتهما.
وُوصف الثعبان الذي ُعثر عليه في مقاطعة ليسلي في كنتاكي األمريكية، بأنه فريد من 

نوعه، وفقا لخبراء الحياة البرية المحليين.
وق���ال جون ماكغريغور، عالم الزواحف في إدارة األس���ماك والموارد الطبيعية في الوالية 
األمريكية "هذه أول مرة أش���اهد فيها ثعبانا نحاسيا برأسين، وهناك سؤال هام حول ما 

إذا كان مجرى البلعوم مرتبطا ببقية األمعاء".
واس���تطرد موضحا "في بعض األحيان يعمل رأس واحد ل���دى هذه األنواع من الثعابين، 
ولكن بالنس���بة لهذا الثعبان، فيمكن رصد حركة اللس���انين، لذا نعتقد أن هناك فرصة 

جيدة ألن يكون الرأسان يعمالن بشكل جيد".
وف���ي حال اجتاز هذا الثعب���ان مرحلة البلوغ، فقد يصل طوله إلى ما يقرب من متر. وطالما 

يبدو بصحة جيدة، سيتم عرض الثعبان في مركز للحياة البرية في فرانكفورت.
ويع���د الثعبان النحاس���ي واحدا من 4 أنواع م���ن الثعابين الس���امة الموجودة في والية 

كنتاكي.

االستقالل/ وكاالت: 
تم حلق جزء من ش���عر عري���س، بعد أن 
رفض الزواج من عروسه بسبب عدم دفع 

المهر له.
وفقا للتقارير المحلية، طالب العريس من 
عائلة العروس مهرا عبارة عن دراجة نارية 

وسلس���لة ذهبية، لكن عائل���ة العروس 
رفضت، وبالتالي رفض العريس الزواج.

وأدى ذلك إل���ى اختطاف عائلة العروس 
العريس، وحلقت جزءا من شعره.

وقالت جدة الع���روس: إن العريس طلب 
المهر قبل خمسة أيام من الزفاف فقط، 

وزعمت أنها ال تعرف من الذي حلق رأسه.
خلقت الحادثة ضجة كبيرة عبر مواقع 
وصف  حيث  االجتماع���ي،  التواص���ل 
بالش���جاعة،  العروس  عائلة  الكثيرون 
وأن العريس يس���تحق ذل���ك ليتعلم 

درسا.

بطاقة يانصيب بدوالرين تفوز مبلغ 1.6 مليار دوالر

حلق رأس عريس طلب المهر من عائلة العروس

اكتشاف ثعبان
 سام نادر برأسين


