
غزة/ اال�ستقالل
ا�ست�س��هد �س��اب واأ�س��يب الع�س��رات باالختناق 
ع�س��ر اأم���س االثن��ن بقم��ع ق��وات االحت��الل 
ال���14 ق��رب  االإ�س��رائيلي احل��راك البح��ري 

احل��دود البحري��ة �س��مايل قطاع غ��زة، وذلك 
بعد �س��اعات من ت�س��ييع اآالف املواطنن و�س��ط 
القطاع جثامن ثالثة اأطفال ارتقوا يف ق�سف 
وزارة  واأف��ادت  االأح��د.  م�س��اء  "اإ�س��رائيلي" 

ال�سحة با�ست�سهاد ال�ساب حممد عبد احلي اأبو 
عب��ادة )27 عاًم��ا( من خميم ال�س��اطئ غربي 

مدين��ة غ��زة بر�س��ا�س االحت��الل 
خالل قمع احلراك البحري.

»النخالة« يهاتف عائلة الشيخ خضر 
عدنان مهنئًا بانتصاره على السجان

جنين/ االستقالل:
أج���رى األمين الع���ام لحركة الجهاد اإلس���المي  زياد النخالة 
مس���اء أمس االثنين اتصاال هاتفيًا مع عائلة الش���يخ خضر 
عدنان مهنئا بانتصاره بعد 58 يوما من اإلضراب المفتوح عن 
الطعام طلبًا للحرية ورفضًا لالعتقال التعس���في. وعبر األمين 
العام، لوالد الشيخ خضر عدنان وزوجته عن فخره بهذا النصر، 
قائال »هذا اليوم نصٌر كبير يفرح فيه المؤمنون إن شاء الله«. 
وأضاف: »نحن معكم على العهد ال نقيل وال نس���تقيل«. كما 

عب���ر لهما عن اعتزازه الكبير بالش���يخ خض���ر عدنان »القائد 
الكبير والرمز الكبير« واعتزاز الش���عب الفلسطيني كله بهذه 
العائلة المجاهدة. ُيش���ار إلى أن األسير الشيخ خضر عدنان 
المض���رب ع���ن الطعام من���ذ 58 يومًا، حقق أم���س، انتصارًا 
جديدًا وهو الثالث على المحتل بعد إصراره على االس���تمرار 
في اإلضراب رغم تدهور حالت���ه الصحية، حيث انتزع حكما 
بالس���جن لمدة عام يب���دأ من تاريخ اعتقال���ه، ومن المقرر أن 

يطلق سراحه بعد نحو عشرة أيام.
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حقق انتصارًا للمرة الثالثة على السجان

خضر عدنان.. إرادة تكسر عنجهية االحتالل

بيروت/ االستقالل:
أكد زياد النخالة أمين عام حركة الجهاد اإلس���المي في فلس���طين، أن حركته ملتزمة 

كم���ا باقي فصائ���ل المقاومة بالرد على جرائم االحتالل "اإلس���رائيلي"، 
واستهدافاته المتكررة لمسيرات العودة وقتل المتظاهرين العزل بدٍم 

االستقالل / محمد مهدي :
مج���ددا، وللمرة الثالثة في تاريخ س���جله النضالي حقق 
الش���يخ المجاهد خضر عدنان انتصارا جديدا على إدارة 

مصلحة السجون اإلس���رائيلية بعد 58 يوما من اإلضراب 
عن الطعام تبعه في أيامه األخيرة باالمتناع 
عن تن���اول الماء؛ رفضا لسياس���ة االعتقال 

النخالة: لم نطلق الصواريخ غضبًا من مصر 
أو حماس بل التزامًا بالدفاع عن شعبنا

الغتياله األطفال الثالثة
البطش: أقل ثمن سيدفعه

 االحتالل هو فك الحصار عن غزة
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االستقالل/ محمود عمر:

بش���كٍل هزلي، عقد المجلس المرك���زي دورته ال�30 في مدين���ة رام الله في 
قاعة خلت من التعدد السياس���ي وغلب عليه���ا مظاهر التفرد 
في القرار واستغالل منبره لتمرير مصالح حزبية وقرارات ُتجمع 

المجلس المركزي.. اختالل 
في النصاب وتفّرد بالقرار

دعوات يهودية القتحام األقصى
 تزامنا مع انتخابات بلدية االحتالل

شهداء وادي السلقا األطفال.. 
ورحلــة الصيــد األخيــر!

غزة/ دعاء الحطاب:
بينم���ا كان���ت العصافير تختب���ئ بين أغصان األش���جار، 
كان األطف���ال » محمد، خالد، عبد الحميد« يش���قون عتمة 

فصائل المقاومة: لن نصمت على
 جرائم االحتالل والرد سيكون بحجمها 

غزة/ قاسم األغا: 
نّددت فصائل المقاومة الفلسطينية بجريمة االحتالل »اإلسرائيلي«، 

إعدام 3 أطفال بدم بارد على الحدود الش���مالية الشرقية 
04لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، مساء األحد الماضي، 

08

القدس المحتلة / االستقالل:
دعت ما تسمى ب� »منظمات الهيكل« المزعوم أنصارها وجمهور المستوطنين، 
إلى المشاركة الواسعة والمكثفة في اقتحامات المسجد األقصى اليوم الثالثاء، 

القدس المحتلة/ االستقالل:
أغلق عش���رات من مستوطني "غالف غزة" يوم أمس، الطريق الواصل إلى معبر 
كرم أبو سالم "احتجاًجا على تردي الوضع األمني" مع قطاع غزة. وذكرت صحيفة 

مستوطنون من الغالف يغلقون
 الطريق أمام معبر كرم أبو سالم

) APA images (   سالة اجلنازة على ال�سهداء االأطفال و�سط قطاع غزة اأم�س�

جانب من الوقفة التي نظمتها موؤ�س�سة مهجة القد�س ابتهاجًا بانت�سار خ�سر عدنان بغزة اأم�س  ) ت�سوير / حممود عجور (

رام الله / االستقالل:
قال���ت هيئ���ة ش���ؤون األس���رى 
والمحررين أمس االثنين إن أعضاء 

"الكنيست" اإلسرائيلي 
ويتس���ابقون  يلهثون 

هيئة: االحتالل 
ي�شّرع قوانني اإجرامية 

باجلملة لالنتقام 
من االأ�شرى

ليربمان ي�شتبعد 
التو�شل اإىل 

هدوء وحتقيق 
ت�شوية مع »حما�س« 

تشييع غاضب لألطفال الثالثة

شهيد بقمع االحتالل الحراك البحري الـ14 شمالي القطاع
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القدس المحتلة / االستقالل:
دع���ت م���ا تس���مى ب���� "منظم���ات 
الهيكل" المزعوم أنصارها وجمهور 
المش���اركة  إل���ى  المس���توطنين، 
اقتحامات  والمكثفة في  الواس���عة 
الثالثاء،  الي���وم  األقصى  المس���جد 
تزامًنا م���ع انتخابات بلدية االحتالل 
البلدي���ة  والمجال���س  اإلس���رائيلي 

للمستوطنات.
وتج���ري "إس���رائيل" ف���ي الثالثين 
الجاري  األول/أكتوب���ر  تش���رين  من 
والمجال���س  البلدي���ات  انتخاب���ات 
المحلية، بما يش���مل مدينة القدس 
المحتلة التي يتصارع عليها اليمين 
االسرائيلي والمتدينون المتشددون 

للفوز باالنتخابات فيها.
رفضه���م  المقدس���يون  وج���دد 
المش���اركة ف���ي ه���ذه االنتخابات، 
االحتالل ش���رعية  لكونه���ا تعطي 
لوج���وده في الق���دس، التي احتلت 
"إس���رائيل" ش���طرها الغرب���ي عام 
١٩٤٨، وأكملت احتالل المدينة عام 

.١٩٦٧
وفض���اًل ع���ن تأكيد المقدس���يين 
رفضهم المش���اركة ف���ي انتخابات 
بلدية االحتالل من حيث المبدأ، ألن 

االنتخابات تجري تحت راية االحتالل 
التهويد  اإلسرائيلي، فإن سياسات 
والتهجير التي تنتهجها س���لطات 
االحتالل تع���زز من هذا التوجه لدى 

المقدسيين.
وتجري انتخابات البلدية كل خمس 
س���نوات، ومن���ذ أكثر م���ن 50 عاًما 

تقتصر مشاركة الفلسطينيين فيها 
على حفنة صغيرة منهم.

وكان نح���و ٧١ مس���توطًنا اقتحموا 
المسجد األقصى يوم أمس، من باب 
المغاربة بحراس���ة مشددة من قوات 
االحت���الل الخاصة، ونف���ذوا جوالت 

استفزازية في باحاته.

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.

رام الله / االستقالل:
ق���ررت س���لطات االحت���الل مص���ادرة مئات 
الدونمات م���ن أراضي المواطني���ن في قرية 
ب���درس غرب مدين���ة رام الله وس���ط الضفة 
الغربية المحتلة. وذك���رت مصادر محلية، أن 
االحتالل أبلغ االرتباط الفلس���طيني بمصادرة 
مئ���ات الدونمات من أراض���ي المواطنين في 

المنطقة الجنوبية من القرية ل�"أغراض أمنية".
وبحس���ب المصادر فق���د أمهلت س���لطات 
االحتالل أهالي القرية مّدة أسبوع لالعتراض 
على القرار في محاكم االحتالل بعد إبالغهم 

بمخططات حول المصادرة.
واس���تولت س���لطات االحت���الل عل���ى مئات 
الدونمات م���ن أراضي القرية ف���ي المناطق 

الغربي���ة والجنوبية والش���مالية إلقامة جدار 
الفصل العنصري، علًم���ا أن ٨0% من أراضي 

القرية مصادرة منذ عام ١٩٤٨.
وعادة ما يصادر االحت���الل أراٍض في الضفة 
الغربية المحتّلة تحت ذريعة "أغراض أمنية"، 
ثّم يحّولها إلى ثكنات عس���كرية أو يمنحها 

لصالح مشاريع استيطانية جديدة.

رام الله / االستقالل
ش���ّنت قوات االحتالل اإلس���رائيلي أمس االثنين، 
حملة مداهمات واعتقاالت في مناطق متفرقة من 

الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة، أن ق���وات االحت���الل 
اإلسرائيلي اعتقلت سبعة ش���بان لدى اقتحامها 
قريت���ي دير أبو مش���عل وبيت ريما ش���مال غرب 

مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت المصادر، أن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت 
قري���ة دير أبو مش���عل م���ن الواجهة الش���مالية 
وش���رعت بمداهمة المنازل وتفتيشها والتحقيق 
مع األهالي، واعتقلت خمس���ة ش���بان وهم: طارق 
أبو حرب، وعبد الله حم���دان، وناصر مفيد، وصالح 

الماكن، وعبد الله حمدان والشاب أمير عبد الخير.
وكان���ت قوات االحتالل هددت األس���بوع الماضي 
أهالي القرية بشن حملة اعتقاالت ومداهمات في 
حال استمرار إلقاء الزجاجات الحارقة على مركبات 

المستوطنين. كما اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية 
شابين في قرية بيت ريما بعد مداهمتها للقرية، 
وهما الش���اب حمادة معين الريماوي والشاب عبد 
اللطيف عبد الس���الم الريماوي وجرى نقلهما إلى 
جهة مجهولة. وداهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
مخيم جني���ن واقتحمت ع���دة من���ازل واعتقلت 
الش���ابين محمد أبو طبيخ وضياء أبو جلدة وفتشت 

منزلي ذويهما.
وفي مخيم عايدة ش���مال بيت لحم اعتقلت قّوات 
االحتالل الش���قيقتين الطفلتين نسرين وأسيل 
بس���ام أبو عكر )١5 و١٤ عاما( بع���د اقتحام منزل 
والدهما األسير بس���ام أبو عكر في المخيم، وجرى 

نقلهما إلى جهة مجهولة.
كما اعتقلت قّوات االحتالل الشابين يحيى إبراهيم 
الشاعر ولؤي حابس العمور بعد اقتحام منزليهما 
في بلدة تقوع شرقي بيت لحم، فيما سّلمت القّوات 
الطفل مجدي س���امر البدن والشاب عيسى جميل 

العمور بالغي مقابلة لمخابراتها.
وف���ي مدين���ة الخليل اعتقل���ت ق���ّوات االحتالل 
الش���قيقين عبد الحليم ونور إبراهيم قفيشة بعد 
اقتحام منزلهما. وفي السياق ذاته اعتقلت قوات 
االحتالل االسرائيلي أمس االثنين، ثالثة شبان من 
بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، بعد 

تفتيش منازلهم.
وذكر شهود عيان، أن قوات االحتالل داهمت منازل 
الشبان الثالثة وسط بلدة عناتا وشرعت بتفتيشها 
بوحشية وحطمت محتوياتها قبل اعتقالهم وهم 
محمود زكريا شيحة )٢5عاًما(، ومحمود القواسمي 

)٢5 عاًما(، وشادي القواسمي )٢١ عاًما(.
وتأتي عملي���ات االعتقال بالتزامن مع نصب قوات 
االحتالل حاجًزا عس���كرًيا مؤقًتا عند دوار الشهيد 
محمود عليان في بلدة عناتا بالقدس، وعملت على 
توقيف جميع الس���يارات القادم���ة والخارجة من 

البلدة وتفتيشها

القدس المحتلة/ االستقالل:
أغلق عش���رات من مس���توطني "غالف غزة" يوم أمس، الطريق الواصل إلى معبر كرم أبو سالم 
"احتجاًج���ا على تردي الوض���ع األمني" مع قطاع غزة. وذكرت صحيف���ة "يديعوت أحرونوت" أن 
العش���رات من س���كان الغالف أغلقوا الطريق التي تمر منها الشاحنات المتوجهة إلى المعبر 

لعدة دقائق لالحتجاج على ما وصفوه بضعف الرد اإلسرائيلي على إطالق الصواريخ من غزة.
يأتي ذلك بعدما تظاهر العشرات من مستوطني الغالف أول أمس، في "تل أبيب" احتجاًجا على 

إهمال الحكومة اإلسرائيلية للغالف وضعف الرد على التدهور األمني.
ا، دمنا ليس أرخص من دماء  ورفع المستوطنون المشاركون يافطات كتب على بعضها " نريد رّدً
س���كان تل أبيب، سئمنا من حماس"، وأغلقوا مفرق طرق "بيغين" في المكان، وحضر التظاهرة 

رئيس مجلس "أشكول" األسبق حاييم يلين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
هدم���ت آليات االحتالل اإلس���رائيلي ي���وم أمس، منزاًل قيد االنش���اء في حي 
فهيدات ش���رق بلدة عناتا بمدينة القدس المحتلة. وذكرت مصادر محلية، أن 
س���كان الحي فوجئوا بحصار قوات االحتالل للمن���زل المواطن صالح فهيدات 
والش���روع بهدمه دون إنذار مسبق، مشيرة إلى أن آليات االحتالل هدمت منزل 

فهيدات للمرة الثانية خالل شهر، ومبني آخر من الطوب.
وكانت االدارة المدنية التابعة لالحتالل هدمت قبل شهر منزل المواطن ذاته 

والذي تبلغ مساحته ٨0 متًرا ويؤوي ٧ أفراد.

دعوات يهودية القتحام األقصى تزامنًا مع انتخابات بلدية االحتالل

الخليل/ االستقالل:
أغلقت مجموعة من المستوطنين أمس االثنين منزلين فلسطينيين في البلدة القديمة 

بمدينة الخليل جنوب الّضفة الغربية المحتّلة.
وأفادت مصادر حقوقية بأّن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منزلين لعائلتي عرفة 
والحموز في منطقة »خرق الفار« بالبلدة القديمة، وأغلقوهما من الداخل. وأش���ارت إلى 
أّن المنزلين جرى استصالحهما مؤخرا من جانب لجنة إعمار الخليل التي تهتم بإعادة 
إعمار البلدة القديمة، وتهيئتها، الفتة إلى أّن المستوطنين انتشروا في محيط منازل 

أخرى واقعة على مقربة من األحياء االستيطانية في قلب مدينة الخليل.

مستوطنون يغلقون 
منزلين في الخليل

االحتالل يهدم منزال قيد 
اإلنشاء بالقدس المحتلة

رام الله / االستقالل:
أّكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن تمرير ما يس���ّمى ب�قانون "إلعاد" االستيطاني اإلسرائيلي 
الذي يسمح للمستوطنين بالبناء فيما ُتسّمى بالحدائق الوطنية في القدس المحتّلة سيعّمق 

من سيطرة ونفوذ جمعية "العاد" االستيطانية ونفوذها في بلدة سلوان.
وذكرت "الخارجية" في بيان وصل االستقالل نسخة منه، أن اليمين اإلسرائيلي الحاكم يتسابق 
م���ع اقتراب األجواء االنتخابي���ة المحلية أو االنتخابات البرلمانية المبكرة على اقتراح مش���اريع 

القوانين التي تعّمق تهويد القدس الشرقية المحتّلة ومحيطها.
وأدانت الوزارة حملة تش���ريع القوانين اإلسرائيلية التي تكرس االحتالل واالستيطان وُتعمق 
نظ���ام الفصل العنصري في فلس���طين المحتلة، وتفتح المزيد من مس���ارات وأبواب عمليات 

التهويد المستمرة لألرض الفلسطينية عامة وللقدس بشكل خاص.
كما أدانت المخطط الرامي لتسريع تنفيذ مشروع إقامة القطار الهوائي الذي يمر بمحاذاة أسوار 

البلدة القديمة والحرم القدسي ويشوه واقعهما.

مداهمات واعتقاالت بالضفة الغربية والقدس المحتلتين

االحتالل يصادر مئات الدونمات
 من أراضي قرية بدرس برام الله

»الخارجية«: قانون »إلعاد« 
االستيطاني ُيعمق تهويد القدس

مستوطنون من الغالف يغلقون 
الطريق أمام معبر كرم أبو سالم
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وكان���ت المحكمة العس���كرية التابعة لالحتالل 
في "س���الم" حكمت على األس���ير خض���ر عدنان 
بالّس���جن الفعلي لمدة عام من تاريخ اعتقاله في 
11.12.2017 وغرامة مالية بقيمة ألف ش���يقل، 

و)18( شهرًا وقف تنفيذ.
وبدأ الشيخ األسير خضر عدنان اضرابه المفتوح 
عن الطعام بتاريخ 2018/09/02م، احتجاجا على 
اعتقاله التعس���في الالمش���روع، حيث اعتبر أن 
اعتقاله والئح���ة االتهام الموجهة إليه عبارة عن 

اعتقال إداري مبطن.

انت�صار الإرادة
وأكد القيادي في حركة الجهاد االس���المي أحمد 
المدلل أن انتصار الش���يخ خض���ر عدنان يمثل 
انتصارا لإلرادة الفلسطينية في معركة الصمود 
والتح���دي أم���ام عنجهي���ة وغطرس���ة االحتالل 

وقوانينه العنصرية .
واعتب���ر المدلل ف���ي حديثه ل� "االس���تقالل" أن 
خضر عدنان تس���لح ف���ي معركت���ه بمعية الله 
والش���عب الفلس���طيني الذي نظ���م العديد من 
الفعاليات المس���اندة له خالل اي���ام اضرابه عن 
الطعام ، موضحا أن االنتصار الثالث للشيخ خضر 
عدنان أمام إدارة مصلحة س���جون االحتالل يثبت 
وه���ن االحتالل وزيف قوانين���ه العنصرية التي 
سنت لتش���ريع أعمال العربدة على أبناء الشعب 

الفلسطيني .
ودعا كافة األس���رى في س���جون االحت���الل إلى 
التمس���ك بحقوقه���م المكفولة وف���ق القوانين 
الدولية وعدم الرضوخ لتهديدات االحتالل التي 
تترجم عجزه وقلة حيلته، مؤكدًا أن الشيخ خضر 
عدنان بات يمثل أيقونة لإلرادة الفلسطينية وأن 

انتص���اره يمثل انتصارا للكل الفلس���طيني في 
معركة الحقوق أمام احتالل باطل .

حتٍد واإ�صرار
بدوره ، أشاد الباحث المختص في شئون األسرى 
والمحرري���ن رأفت حمدونة بإرادة الش���يخ خضر 
عدنان التي مكنته م���ن تحقيق انتصاره الثالث 

على إدارة مصلحة سجون االحتالل .
وقال حمدونة ل� االس���تقالل :" س���عى االحتالل 
لاللتفاف على إرادة الشيخ خضر عدنان من خالل 
اعتقاله وف���ق قانون تامير وتوجي���ه االتهامات 
إليه بدعوى اعتراف الغير رغم عدم تمكنهم من 

سحب أي اعتراف من الشيخ خضر عدنان ".
وتابع :" كان الش���يخ خضر واعيا وفاجأ االحتالل 
بتحٍد ص���ارخ ورف���ض االعتق���ال عل���ى خلفية 
اعتراف���ات الغي���ر ليحقق انتص���ارا جديدا يهز 

ش���رعية قانون تامير ويفتح المج���ال أمام بقية 
األس���رى المعتقلين وف���ق ذات القانون لخوض 

غمار التحدي أمام عنجهية االحتالل ".
وبين حمدون���ة أن الخط���وات التصعيدية التي 
انتهجها الشيخ خضر عدنان والسيما في االيام 
االخيرة من اضرابه م���ن خالل التوقف عن تناول 
الماء ش���كلت تهدي���دا جديا على حياة الش���يخ  

األسير .
وأكد أن الشيخ خضر بحاجة لعناية طبية مكثفة 
ف���ي الوقت الراهن في اعق���اب االضراب الطويل 
عن الطع���ام لتالفي امكانية ح���دوث مضاعفات 
خطرة على س���المة الش���يخ ، معقب���ا :" من لطف 
الله أن محكومية الش���يخ خضر عدنان ش���ارفت 
على االنتهاء فنحن ال نثق بالعناية الطبية التي 

تقدمها مصلحة السجون ".

دير البلح/ االستقالل:
قال رئي���س الهيئ���ة الوطنية 
العليا لمس���يرات العودة وكسر 
الحص���ار والقيادي البارز بحركة 
البطش  خالد  اإلسالمي  الجهاد 
إن أقل ثمن سيدفعه االحتالل 
إلقدام���ه على اغتي���ال األطفال 
الثالث���ة هو كس���ر الحصار عن 

قطاع غزة.
وأكد البطش في كلمٍة له خالل 
تشييع جثامين األطفال الثالثة 
الذين ارتقوا مس���اء أول أمس، 
بقصف إسرائيلي، على استمرار 

"اغتيال  أن  الع���ودة، معتب���ًرا  مس���يرة 
األطفال رس���الة خوف من االحتالل لكي 

يوقف المسيرات ويعسكرها".
وأض���اف "ن���ودع اليوم الش���هداء بعد 
جريم���ة مروعة ارتكبه���ا االحتالل بحق 
يمارس���ون عادتهم  كانوا  أبرياء  أطفال 
اليومي���ة بأرضهم وف���ي أفنية بيوتهم 

كما يفعل أطفال العالم". وتابع البطش 
"سنس���تمر بمس���يرة الع���ودة وندع���و 
الشعب الفلسطيني للحفاظ على األداة 
ولن نسمح لالحتالل  للمسيرة،  السلمية 

أن يعسكر هذا الحراك السلمي".
وقال: "تأت���ي هذه الجريم���ة لتقول لنا 
من غير المس���موح لك���م أن تجنوا ثمار 
مس���يرات العودة، وف���ي محاولة إلرضاء 

الغاضبين  المستوطنين 
م���ن سياس���ات حكومة 

االحتالل".
أن  على  البطش  وش���دد 
الع���ودة هي  مس���يرات 
"أداة كفاحي���ة ش���عبية 
إلى  االنتش���ار  واس���عة 
المقاومة،  بن���ادق  جانب 
المقاومة هذه  وستحمي 
المس���يرات ول���ن تترك 
االحت���الل يتغ���ول على 

أبناء شعبنا".
ق���وات  واس���تهدفت 
 3 أم���س،  أول  اإلس���رائيلي  االحت���الل 
أطفال بقصف إس���رائيلي في المنطقة 
الحدودي���ة الواقعة بي���ن مدينتي دير 
البل���ح وخان يونس، والش���هداء الثالثة 
هم: خالد بس���ام س���عيد 14 عاًما، وعبد 
الحمي���د أب���و ظاه���ر ١٣ عاًم���ا، ومحمد 

إبراهيم السطرى ١٣ عاًما.

حقق انتصارًا للمرة الثالثة على السجان

خضر عدنان.. إرادة تكسر عنجهية االحتالل

بيروت/ االستقالل:
أكد زياد النخالة أمين عام حركة الجهاد اإلس���المي 
في فلس���طين، أن حركته ملتزمة كما باقي فصائل 
المقاومة بالرد على جرائم االحتالل "اإلس���رائيلي"، 
واس���تهدافاته المتكررة لمس���يرات العودة وقتل 
المتظاهري���ن الع���زل بدٍم ب���ارد، وأنه���ا لم تطلق 
الصواري���خ مؤخرًا غضب���ًا من أي طرف س���واء كان 

الجانب المصري أو حركة حماس.
وبي���ن النخال���ة، في حديث صحف���ي، أن التصعيد 
األخير من قبل حركته لم يكن يحمل أية رس���ائل، 
وإنما يأتي في إطار الصراع المس���تمر مع االحتالل 
وال���ذي يأخذ أش���كااًل مختلف���ة، منه���ا التصعيد 

األخير الذي جاء في س���ياق الرد على عمليات القتل 
التي تس���تهدف أبناء الشعب الفلس���طيني. وبخصوص التهدئة، قال النخالة: "ملف التهدئة يواجه 
صعوب���ات وتعقيدات كثيرة ومتنوعة لكن حت���ى اللحظة لم يحدث اخت���راق حقيقي في هذا الملف 
والعدو يراوغ طوال الوقت، ليجعل الش���عب الفلسطيني في غزة تحت الضغط المستمر، وخاصة إذا ما 

ارتبطت التهدئة بإنهاء الحصار، فالعدو يريد تهدئة ويريد استمرار الحصار".

ال�صتقالل / حممد مهدي :
جمددا، وللمرة الثالثة يف تاريخ �صجله الن�صايل 
حق��ق ال�ص��يخ املجاه��د خ�ص��ر عدن��ان انت�ص��ارا 
جديدا على اإدارة م�صلحة ال�صجون الإ�صرائيلية 
بع��د 58 يوم��ا م��ن الإ�ص��راب ع��ن الطع��ام تبعه 
يف اأيام��ه الأخ��رة بالمتن��اع ع��ن تن��اول امل��اء؛ 
رف�صا ل�صيا�ص��ة العتقال التع�صفي التي تنتهجها 
�صلطات الحتالل بحق اأبناء ال�صعب الفل�صطيني 
؛ لت�ص��در حمكمة الحتالل »مرغمة« بعد ف�صلها 
يف جمابه��ة اإرادته وكربيائ��ه؛ حكمًا بالعتقال 
الفعل��ي ملدة ع��ام واحد من تاري��خ اليقاف . ويف 
احلادي ع�ص��ر من �صهر دي�صمرب املقبل يحني وعد 
ب��زوغ فج��ر احلرية يف �ص��ماء فل�ص��طني لتحتفي 
مبعي��ة ال�ص��يخ خ�ص��ر عدن��ان بتمري��غ عنجهية 
الحت��الل وك�ص��ف عجزه��ا يف جمابه��ة الأمعاء 
اخلاوي��ة م��ن الطع��ام والعق��ول املليئة ب��الإرادة 

والتحدي .

النخالة: لم نطلق الصواريخ 
غضبًا من مصر أو حماس بل 

التزامًا بالدفاع عن شعبنا

الغتياله األطفال الثالثة

البطش: أقل ثمن سيدفعه االحتالل هو فك الحصار عن غزة
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وكان���ت المحكمة العس���كرية التابعة لالحتالل 
في "س���الم" حكمت على األس���ير خض���ر عدنان 
بالّس���جن الفعلي لمدة عام من تاريخ اعتقاله في 
11.12.2017 وغرامة مالية بقيمة ألف ش���يقل، 

و)18( شهرًا وقف تنفيذ.
وبدأ الشيخ األسير خضر عدنان اضرابه المفتوح 
عن الطعام بتاريخ 2018/09/02م، احتجاجا على 
اعتقاله التعس���في الالمش���روع، حيث اعتبر أن 
اعتقاله والئح���ة االتهام الموجهة إليه عبارة عن 

اعتقال إداري مبطن.

انت�صار الإرادة
وأكد القيادي في حركة الجهاد االس���المي أحمد 
المدلل أن انتصار الش���يخ خض���ر عدنان يمثل 
انتصارا لإلرادة الفلسطينية في معركة الصمود 
والتح���دي أم���ام عنجهي���ة وغطرس���ة االحتالل 

وقوانينه العنصرية .
واعتب���ر المدلل ف���ي حديثه ل� "االس���تقالل" أن 
خضر عدنان تس���لح ف���ي معركت���ه بمعية الله 
والش���عب الفلس���طيني الذي نظ���م العديد من 
الفعاليات المس���اندة له خالل اي���ام اضرابه عن 
الطعام ، موضحا أن االنتصار الثالث للشيخ خضر 
عدنان أمام إدارة مصلحة س���جون االحتالل يثبت 
وه���ن االحتالل وزيف قوانين���ه العنصرية التي 
سنت لتش���ريع أعمال العربدة على أبناء الشعب 

الفلسطيني .
ودعا كافة األس���رى في س���جون االحت���الل إلى 
التمس���ك بحقوقه���م المكفولة وف���ق القوانين 
الدولية وعدم الرضوخ لتهديدات االحتالل التي 
تترجم عجزه وقلة حيلته، مؤكدًا أن الشيخ خضر 
عدنان بات يمثل أيقونة لإلرادة الفلسطينية وأن 

انتص���اره يمثل انتصارا للكل الفلس���طيني في 
معركة الحقوق أمام احتالل باطل .

حتٍد واإ�صرار
بدوره ، أشاد الباحث المختص في شئون األسرى 
والمحرري���ن رأفت حمدونة بإرادة الش���يخ خضر 
عدنان التي مكنته م���ن تحقيق انتصاره الثالث 

على إدارة مصلحة سجون االحتالل .
وقال حمدونة ل� االس���تقالل :" س���عى االحتالل 
لاللتفاف على إرادة الشيخ خضر عدنان من خالل 
اعتقاله وف���ق قانون تامير وتوجي���ه االتهامات 
إليه بدعوى اعتراف الغير رغم عدم تمكنهم من 

سحب أي اعتراف من الشيخ خضر عدنان ".
وتابع :" كان الش���يخ خضر واعيا وفاجأ االحتالل 
بتحٍد ص���ارخ ورف���ض االعتق���ال عل���ى خلفية 
اعتراف���ات الغي���ر ليحقق انتص���ارا جديدا يهز 

ش���رعية قانون تامير ويفتح المج���ال أمام بقية 
األس���رى المعتقلين وف���ق ذات القانون لخوض 

غمار التحدي أمام عنجهية االحتالل ".
وبين حمدون���ة أن الخط���وات التصعيدية التي 
انتهجها الشيخ خضر عدنان والسيما في االيام 
االخيرة من اضرابه م���ن خالل التوقف عن تناول 
الماء ش���كلت تهدي���دا جديا على حياة الش���يخ  

األسير .
وأكد أن الشيخ خضر بحاجة لعناية طبية مكثفة 
ف���ي الوقت الراهن في اعق���اب االضراب الطويل 
عن الطع���ام لتالفي امكانية ح���دوث مضاعفات 
خطرة على س���المة الش���يخ ، معقب���ا :" من لطف 
الله أن محكومية الش���يخ خضر عدنان ش���ارفت 
على االنتهاء فنحن ال نثق بالعناية الطبية التي 

تقدمها مصلحة السجون ".

دير البلح/ االستقالل:
قال رئي���س الهيئ���ة الوطنية 
العليا لمس���يرات العودة وكسر 
الحص���ار والقيادي البارز بحركة 
البطش  خالد  اإلسالمي  الجهاد 
إن أقل ثمن سيدفعه االحتالل 
إلقدام���ه على اغتي���ال األطفال 
الثالث���ة هو كس���ر الحصار عن 

قطاع غزة.
وأكد البطش في كلمٍة له خالل 
تشييع جثامين األطفال الثالثة 
الذين ارتقوا مس���اء أول أمس، 
بقصف إسرائيلي، على استمرار 

"اغتيال  أن  الع���ودة، معتب���ًرا  مس���يرة 
األطفال رس���الة خوف من االحتالل لكي 

يوقف المسيرات ويعسكرها".
وأض���اف "ن���ودع اليوم الش���هداء بعد 
جريم���ة مروعة ارتكبه���ا االحتالل بحق 
يمارس���ون عادتهم  كانوا  أبرياء  أطفال 
اليومي���ة بأرضهم وف���ي أفنية بيوتهم 

كما يفعل أطفال العالم". وتابع البطش 
"سنس���تمر بمس���يرة الع���ودة وندع���و 
الشعب الفلسطيني للحفاظ على األداة 
ولن نسمح لالحتالل  للمسيرة،  السلمية 

أن يعسكر هذا الحراك السلمي".
وقال: "تأت���ي هذه الجريم���ة لتقول لنا 
من غير المس���موح لك���م أن تجنوا ثمار 
مس���يرات العودة، وف���ي محاولة إلرضاء 

الغاضبين  المستوطنين 
م���ن سياس���ات حكومة 

االحتالل".
أن  على  البطش  وش���دد 
الع���ودة هي  مس���يرات 
"أداة كفاحي���ة ش���عبية 
إلى  االنتش���ار  واس���عة 
المقاومة،  بن���ادق  جانب 
المقاومة هذه  وستحمي 
المس���يرات ول���ن تترك 
االحت���الل يتغ���ول على 

أبناء شعبنا".
ق���وات  واس���تهدفت 
 3 أم���س،  أول  اإلس���رائيلي  االحت���الل 
أطفال بقصف إس���رائيلي في المنطقة 
الحدودي���ة الواقعة بي���ن مدينتي دير 
البل���ح وخان يونس، والش���هداء الثالثة 
هم: خالد بس���ام س���عيد 14 عاًما، وعبد 
الحمي���د أب���و ظاه���ر ١٣ عاًم���ا، ومحمد 

إبراهيم السطرى ١٣ عاًما.

حقق انتصارًا للمرة الثالثة على السجان

خضر عدنان.. إرادة تكسر عنجهية االحتالل

بيروت/ االستقالل:
أكد زياد النخالة أمين عام حركة الجهاد اإلس���المي 
في فلس���طين، أن حركته ملتزمة كما باقي فصائل 
المقاومة بالرد على جرائم االحتالل "اإلس���رائيلي"، 
واس���تهدافاته المتكررة لمس���يرات العودة وقتل 
المتظاهري���ن الع���زل بدٍم ب���ارد، وأنه���ا لم تطلق 
الصواري���خ مؤخرًا غضب���ًا من أي طرف س���واء كان 

الجانب المصري أو حركة حماس.
وبي���ن النخال���ة، في حديث صحف���ي، أن التصعيد 
األخير من قبل حركته لم يكن يحمل أية رس���ائل، 
وإنما يأتي في إطار الصراع المس���تمر مع االحتالل 
وال���ذي يأخذ أش���كااًل مختلف���ة، منه���ا التصعيد 

األخير الذي جاء في س���ياق الرد على عمليات القتل 
التي تس���تهدف أبناء الشعب الفلس���طيني. وبخصوص التهدئة، قال النخالة: "ملف التهدئة يواجه 
صعوب���ات وتعقيدات كثيرة ومتنوعة لكن حت���ى اللحظة لم يحدث اخت���راق حقيقي في هذا الملف 
والعدو يراوغ طوال الوقت، ليجعل الش���عب الفلسطيني في غزة تحت الضغط المستمر، وخاصة إذا ما 

ارتبطت التهدئة بإنهاء الحصار، فالعدو يريد تهدئة ويريد استمرار الحصار".

ال�صتقالل / حممد مهدي :
جمددا، وللمرة الثالثة يف تاريخ �صجله الن�صايل 
حق��ق ال�ص��يخ املجاه��د خ�ص��ر عدن��ان انت�ص��ارا 
جديدا على اإدارة م�صلحة ال�صجون الإ�صرائيلية 
بع��د 58 يوم��ا م��ن الإ�ص��راب ع��ن الطع��ام تبعه 
يف اأيام��ه الأخ��رة بالمتن��اع ع��ن تن��اول امل��اء؛ 
رف�صا ل�صيا�ص��ة العتقال التع�صفي التي تنتهجها 
�صلطات الحتالل بحق اأبناء ال�صعب الفل�صطيني 
؛ لت�ص��در حمكمة الحتالل »مرغمة« بعد ف�صلها 
يف جمابه��ة اإرادته وكربيائ��ه؛ حكمًا بالعتقال 
الفعل��ي ملدة ع��ام واحد من تاري��خ اليقاف . ويف 
احلادي ع�ص��ر من �صهر دي�صمرب املقبل يحني وعد 
ب��زوغ فج��ر احلرية يف �ص��ماء فل�ص��طني لتحتفي 
مبعي��ة ال�ص��يخ خ�ص��ر عدن��ان بتمري��غ عنجهية 
الحت��الل وك�ص��ف عجزه��ا يف جمابه��ة الأمعاء 
اخلاوي��ة م��ن الطع��ام والعق��ول املليئة ب��الإرادة 

والتحدي .

النخالة: لم نطلق الصواريخ 
غضبًا من مصر أو حماس بل 

التزامًا بالدفاع عن شعبنا

الغتياله األطفال الثالثة

البطش: أقل ثمن سيدفعه االحتالل هو فك الحصار عن غزة
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

إعالن طالق صادر عن
 محكمة غزة الشرعية

إل���ى / منى بنت حس���ين الدين بن مس���لط اهل من دول���ة بريطانيا 
والمقيم���ة في دولة بريطانيا نعلمك ب���أن زوجك الداخل بك بصحيح 
العقد الش���رعي / محمد بن فوزي بن محمد عبيد بأنه قد طلقك طلقة 
واح���دة رجعية بعد الدخ���ول حال غيابك لدى محكمة غزة الش���رعية 
وس���جلت في سجل )43( عدد )394( بتاريخ 29/10/2018 وانه عليك 
العدة الش���رعية اعتبارا م���ن تاريخ ادناه . لذا صار تبليغك  حس���ب 

األصول . وحرر في 29/10/2018. 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

  قا�سي غزة ال�سرعية

دولة فل�سطني 
ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
حمكمة بني �سهيال ال�سرعية البتدائية

مذكرة حضور
إلى المدعى عليه / سمير الديب مسلم جمعه من بني سهيال ومقيم 
حاليا في مص���ر ومجهول محل اإلقامة فيه���ا يقتضي حضورك إلى 
محكمة بني س���هيال الش���رعية ي���وم األثنين المواف���ق 3/12/2018 
الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك في الدعوى المرفوعة ضدك من قبل 
زوجت���ك نجوى ف���ؤاد احمد ابو عابد المش���هورة جمع���ه وموضوعها 
تفريق للضرر من الغياب والتي اساس���ها 2018/446 وان لم تحضر 
في الوقت المعين يجر بحقك المقتضى الشرعي لذلك صار تبليغك 

حسب االصول وحرر في29/10/2018. 

 قا�سي بني �سهيال ال�سرعية
 زياد عبد احلميد ابو احلاج

وفي وقت الح���ق، أعلن المتحدث باس���م وزارة 
الصح���ة بالقطاع أش���رف القدرة، ع���ن هويات 
األطفال الشهداء، وهم: "خالد بسام أبو سعيد 
)14 عاًم���ا(، وعبد الحميد محم���د أبو ظاهر )13 

عاًما(، ومحمد إبراهيم السطري )13 عاًما(".
وكانت وس���ائل إعالم عبرّية نقل���ت عن قوات 
االحتالل أن طائراته العس���كرية "اس���تهدفت 
خلية مكوّنة من ثالثة شبان فلسطينيين قرب 
الس���ياج األمني بين غزة وإس���رائيل"، زاعمًة أن 
"الُش���ّبان كانوا يحاولون العبث بالس���ياج، وزرع 

عبّوة ناسفة بالقرب منه". 

جرمية مركبة
حركة الجهاد اإلس���المي في فلسطين، وصفت 
اس���تهداف االحت���الل لألطف���ال ب���� "الجريمة 
المركب���ة"، التي تكش���ف مدى م���ا وصلت إليه 

فاشية وإرهاب االحتالل.
وفي بيان وصل "االس���تقالل"، قال���ت الحركة: 
"يواصل االحتالل س���فك الدم���اء في انتهاك 
واض���ح وفاض���ح ل���كل المحرم���ات والمواثيق 
اإلنس���انية، من خالل استهداف األطفال ومنع 
طواقم اإلس���عاف م���ن الوصول إل���ى مكانهم 

لساعات طويلة".
وش���ّددت عل���ى أن المقاومة س���ترد بالكيفية 
والطريقة التي تتناسب مع حجم هذه الجريمة، 

معتبرة ادعاءات االحتالل )أن لألطفال نش���اطًا 
عسكرية( "رواية كاذبة ومحض تضليل".

ودعت "الجهاد اإلس���المي" أح���رار العالم فضح 
وكش���ف جرائم االحتالل، مطالبًة "المطبّعين" 
بوقف "عار التطبيع"، الذي ش���ّجع االحتالل على 
مزي���د من التعدي والتغول على دماء الش���عب 

الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وبدوره���ا قال���ت حرك���ة المقاومة اإلس���المية 
)حم���اس( إن اس���تهداف االحت���الل لألطفال 
الثالثة على الحدود الشرقية للقطاع، صورة من 
صور اإلجرام واإلرهاب اإلسرائيلي بحق الشعب 

الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في 
تغريدة له عبر "تويتر"، "هذه الجريمة رس���الة 
للذين يستقبلون الصهاينة القتلة أال يلطخوا 

أيديهم بأيدي قتلة األطفال".
وعقب جريمة اغتيال األطفال؛ خرجت مسيرات 
عفوي���ة غاضبة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، 
طالب المشاركون فيها فصائل المقاومة كاّفة 

بالثأر لدماء الشهداء.

�سيدفع الثمن
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن 
مجزرة االحتالل وقتله المتعّمد لألطفال الثالثة 
تأتي في إطار مساعيه اليائسة لفرض معادلة 

جديدة، تسعى لكس���ر إرادة شعبنا وإجهاض 
مسيرات العودة، التي انطلقت منذ 30 مارس/ 

آذار الماضي.
وأّك���د عض���و اللجن���ة المركزية للجبهة هاني 
الثوابت���ة، أن من حق المقاوم���ة الرد على هذه 
الجريمة والدفاع عن أبناء ش���عبنا، "وس���تدّفع 

االحتالل ثمن جرائمه عاجاًل أو آجاًل".
وقال الثوابتة ل�"االس���تقالل": "إن هذه المجزرة 
المرّوعة بحق األطفال تس���تدعي من المجتمع 
الدول���ي اتخ���اذ موقف ج���اد حي���ال منظومة 
اإلرهاب اإلس���رائيلية في اس���تهدافها ألبناء 

شعبنا المدنيين العّزل".
وأضاف: "كما أنها تستدعي من األمم المتحدة 
والمؤسسات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان 
الشروع بإجراء تحقيق في هذه الجرائم وإحالتها 
إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاس���بة العدو 

على جرائمه البشعة".
وش���ّدد على أن الرد فلس���طينًيا عل���ى جرائم 
"إس���رائيل" يكون بتحقيق المصالحة الوطنية 
والميدانية، وتحش���يد الجه���ود الوطنية كاّفة 
لدعم مسيرات العودة السلمّية وكسر الحصار، 
داعًيا بعض األنظم���ة العربية لوقف تهافتها 
نحو التطبيع مع االحتالل؛ ألن استمراره يشّكل 

خيانة لدماء وتضحيات وحقوق شعبنا.

املقاومة �سرتد
من جهتها أكدت لجان المقاومة في فلسطين 
على أن ال���رادع الوحيد للج���م جرائم االحتالل 
المرتكب���ة تج���اه ش���عبنا الفلس���طيني، هي 
المقاومة "الت���ي لن تصمت مطلًق���ا على هذه 

الجرائم".
وق���ال المتح���دث باس���م اللجان أب���و مجاهد 
ل�"االستقالل": "إن استهداف االحتالل لألطفال 
الثالثة بهذه الطريقة البش���عة وارتكاب مجزرة 
بحقه���م تحت ُحجج وذرائع كاذب���ة، هذا أمر ال 
يمكن الس���كوت عليه، ومن حق المقاومة الرد، 

وسترد بالطريقة التي تراها مناسبة".
ولفت إل���ى أن االحتالل يس���عى ومنذ انطالق 
مسيرات العودة وكسر الحصار إلى إجهاضها، 
من خالل ارتكاب المزيد  من الجرائم، أو إظهارها 
أنها "غير س���لمّية"، مش���دًدا على أن "العدو لن 
يس���تطيع مهما ح���اول أن يوقف المس���يرات 

وينزع رداء السلمية عنها". 
وتاب���ع: "ش���عبنا الفلس���طيني س���يقف أمام 
هذه المحاوالت اليائس���ة، وس���يزداد تمس���ًكا 
بالمسيرات بش���كل وعنفوان أكبر، رغم عدوان 
االحتالل، والغطاء الذي تش���كله حالة الهرولة 
العربية للصداقة م���ع االحتالل، الذي أوغل في 

دماء أبناء شعبنا".   

فصائل المقاومة: لن نصمت على جرائم االحتالل والرد سيكون بحجمها 
غزة/ قا�سم الأغا: 

نّددت ف�سائل املقاومة الفل�سطينية بجرمية 
الحتالل »الإ�سرائيلي«، اإعدام 3 اأطفال بدم بارد 
على احلدود ال�سمالية ال�سرقية ملدينة خانيون�س 

جنوبي قطاع غزة، م�ساء الأحد املا�سي، وا�سفة 
اجلرمية بـ "الب�سعة واملركبة". واأجمعت الف�سائل 

على اأنها �سرتد على هذه اجلرمية وغريها، التي 
تك�سف وجه الحتالل »القبيح« بالكيفية والطريقة 

التي تتنا�سب مع حجمها، داعية اإىل العمل على ف�سح 
جرائم »اإ�سرائيل«، ووقف »عار التطبيع«، الذي �سّكل 
غطاًء لالحتالل لإراقة دم الفل�سطينيني، واغت�ساب 
اأر�سهم ومقّد�ساتهم. ومتّكنت طواقم الإ�سعاف م�ساء 
يوم الأحد، من انت�سال جثامني ثالثة اأطفال ارتقوا 
بق�سف »اإ�سرائيلي«، �سمال �سرق مدينة خان يون�س، 

بعد منع الحتالل لهم من الو�سول ملكان ا�ستهداف 
الأطفال لعدة �ساعات، ومت نقلهم اإىل م�ست�سفى �سهداء 

الأق�سى مبدينة دير البلح، و�سط قطاع غزة. 

غزة/ االستقالل:
قال المركز الفلس���طيني لحقوق اإلنس���ان، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي استخدمت 
القوة المفرطة ضد األطفال الثالثة الذين قتلوا مساء أول أمس، على الحدود الشرقية 
لقطاع غزة. وأكد المركز في بيان صحفي، أن القصف تنافى مع مبدأ الضرورة والتمييز، 
واس���تخدم القوة المفرطة، "وخاصًة أن االطفال الثالثة كانوا مدنيين وغير مسلحين، 
وأوضح أنه اس���تناًدا لتحقيقات المركز، ففي الس���اعة 6:30 مساء أول أمس، أطلقت 
طائرة اس���رائيلية بدون طيار صاروًخا باتجاه ثالثة اطفال فلس���طينيين، ولم تتمكن 

طواقم اإلسعاف من الدخول للمنطقة بسبب كثافة إطالق النار".
وأدان المرك���ز الحقوقي "بش���دة هذه الجريم���ة التي تقدم دلياًل آخر على اس���تمرار 
اس���تخدام قوات االحتالل للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها 

بأرواحهم"، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم االحتالل.
وطال���ب المركز األطراف الس���امية المتعاقدة عل���ى اتفاقية جني���ف الرابعة الوفاء 
بالتزاماتها الواردة في المادة األولى من االتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم 

االتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع األحوال".

مركز حقوقي: االحتالل استخدم 
القوة المفرطة ضد األطفال الثالثة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )2036 / 2018(
يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
الس���يد: محمد صالح حسين حامد عاش���ور من سكان غزة هوية رقم 

411064751 بصفته وكيال عن: عبد الرحمن حسونة حامد عاشور 
بموجب وكالة رقم: 906168 / 2018 الصادرة عن أبو ظبي

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 655 قس���يمة 3 المدينة غزة الزيتون + قطعة 654 قسيمة 2 

المدينة غزة الزيتون
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  29/ 10 / 2018م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

  الموضوع / تبليغات شرعية
إل���ى المدعى عليه / عامر خميس عبد القديري من يافا وس���كان غزة 
سابقا وحاليا في جمهورية مصر العربية محل اإلقامة فيها – نعلمك 
أنه قد تم الحكم عليك في القضية أس���اس 2018/807 وموضوعها 
نفقة زوجة والمقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد 
الشرعي المدعية :- آالء ابراهيم بديع شحيبر المشهورة القديري من 
يافا وس���كان خانيونس قدرها مائتا دينار أردني شهريا وكذلك في 
القضية أس���اس 2018/809 وموضوعها نفقة أوالد قدرها خمسون 
دينارا أردنيا ش���هريا لكل واحد من اوالدك انس وخميس وس���هام 
المتولدي���ن لك من زوجتك المدعية آالء المذكورة حكما وجاهيا بحق 
المدعية آالء المذكورة قابال لالستئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض 
واالس���تئناف لذلك صار تبليغك حس���ب االصول . وحرر في 20 من 

صفر الخير لسنة 1440 ه�� وفق 29/10/2018. 

 قا�سي خانيون�س ال�سرعي
ال�سيخ / اأحمد حممود عا�سور

وعقد المجلس المركزي اجتماعاته في ظل 
مقاطعة الجبهتين الديمقراطية والشعبية 
لتحرير فلسطين وحركتي "حماس" والجهاد 

اإلسالمي في فلسطين.
وقال رئيس السلطة محمود عباس في كلمة 
له إنه "آن أوان تنفيذ القرارات التي اتخذها 
المجل���س المركزي في جلس���ته الس���ابقة 
المتعلق���ة بتحديد العالقة مع )إس���رائيل( 
والوالي���ات المتح���دة األمريكي���ة وحرك���ة 

حماس".
ووص���ف عب���اس المرحل���ة التي تم���ر بها 
القضي���ة الفلس���طينية بأنه���ا م���ن أخطر 
المراحل، وأضاف: "نحن أمام لحظة تاريخية 
إما أن نكون أو ال نكون". وشن عباس هجوما 
الذع���ا على كل من قاطع جلس���ات المجلس 

المركزي.
من جهته���ا قالت حركة حم���اس في بيان 
إنها "تؤكد على عدم شرعية جلسة المجلس 
المركزي االنفصال���ي وترفض كل ما يصدر 
عنه من قرارات ضارة بالشعب الفلسطيني".

وقال سامي أبو زهري القيادي في "حماس": 
"إن خطاب عباس هزيل ومليء بروح عدائية 
تجاه غزة والفصائل الفلس���طينية وعباس 
اختب���ار حقيق���ي إلثب���ات مصداقية  أمام 
تهديداته ضد االحتالل بس���حب االعتراف 

وإنهاء التنسيق األمني".

ا�ستبداد وتفرد
ويقول عضو المجلس المركزي الفلسطيني 
د.محمود الرمحي، الذي قاطع حضور جلساته 
المنعق���دة، إن المجلس الحال���ي قائم على 
االس���تبداد والتفرد، ويعاني من االستغالل 
م���ن قبل رج���االت الس���لطة الفلس���طينية 
لتحقيق أه���داف خاصة من خ���الل تغيير 
خارط���ة المجلس بتعيين���ات ألعضاء خالفًا 

للنظام الداخلي وبعيدًا عن التوافق الوطني.
وحذر الرمحي خالل حديثه مع "االستقالل" 
من مح���اوالت البع���ض تج���اوز صالحيات 
المجل���س المركزي ب���إدراج ح���ل المجلس 
للقان���ون  المنتخ���ب، خالف���ًا  التش���ريعي 
األساس���ي، وخروجًا ع���ن المصلحة الوطنية 
التي تس���توجب الحفاظ على مؤسس���اتنا 

وإحياء دورها الهام.
وذك���ر أن المجل���س التش���ريعي الحال���ي 
"س���يبقى هو المجلس الش���رعي المنتخب 
رئاس���ية  انتخاب���ات  إج���راء  يت���م  حت���ى 
وتش���ريعية متفق عليه���ا"، مؤكدًا على أن 
عق���د المجلس بهذا النص���اب في ظل حالة 

المقاطعة الواسعة يضر بقضيتنا الوطنية، 
ويقدح في شرعية المؤسسات الفلسطينية 

ويضعف دورها.
وأض���اف الرمحي: "كأعض���اء منتخبين، كنا 
نتطلع ألن نش���ارك في اجتماعات المجلس 
الوطني وفقًا لما تم التوافق عليه في بيروت 
2017، ف���ي مجلس موح���د وممثل حقيقي 
لش���عبنا في كل أماكن تواجده، وكنا نتطلع 
ألن تزول األس���باب التي دعتن���ا لمقاطعة 
جلس���ة المجلس الوطني األخيرة، وما تبعه 
من جلس���ات للمجلس المركزي ومنها هذه 

الجلسة".
وتابع: "إن الحالة الفلس���طينية أحوج اليوم 

م���ن أي يوم آخ���ر، أن تتوحد مؤسس���اتها 
وتلتئ���م بش���كل وطني، من أج���ل مواجهة 
واقع صع���ب يتمثل بمحاوالت أمريكا فرض 
صفقة العصر الهادفة إلى تصفية القضية 
الفلس���طينية وإنهاء حلمن���ا بإقامة دولتنا 

المستقلة".
وعب���ر الرمحي ع���ن أمله ب���أن يعمل رئيس 
المجل���س، س���ليم الزعن���ون، عل���ى تهيئة 
األج���واء من أجل إنهاء االنقس���ام وتحقيق 
لتطبيق  والتحضي���ر  والوحدة،  المصالح���ة 
اتفاقيات المصالح���ة بما فيها عقد مجلس 
وطني فلس���طيني وفق���ًا لتفاهمات بيروت 

.2017

ن�ساب خمتل
وقال المحلل السياس���ي أحم���د عوض، إن 
غي���اب 30 عض���وًا من أص���ل 59 عضوًا من 
أعضاء المجلس المركزي عن حضور جلساته 
كان مؤثرًا على نص���اب انعقاده، وهو األمر 

الذي أزعج رئيس السلطة محمود عباس.
وأوضح عوض ل�"االستقالل" أن هذا الغياب 
يدلل على ع���دم وجود تواف���ق وطني على 
انعقاد المجلس، وعدم رضا على أدائه وعلى 
القرارات الناتجة عنه، خاصة وأن العديد من 
القرارات الصادرة عنه لم تشق طريقها نحو 
التنفي���ذ مثل قرار وقف التنس���يق األمني 

وتجميد اتفاقية أوسلو مع االحتالل.
وبّي���ن أن القرارات الت���ي اتخذها المجلس 
المركزي جزء منها معلن وجزء آخر غير معلن، 
إذ أن األمور فيما يبدو ذاهبة إلى المزيد من 
االنقسام بين حركتي فتح وحماس، والمزيد 
م���ن التفرد بالق���رار الفلس���طيني من قبل 

السلطة. وفق تعبيره.
ولف���ت النظر إل���ى أن خطاب عب���اس حمل 
نب���رة تهديد إلى قطاع غزة بش���كل خاص، 
وأكد عل���ى مضّيه في اتخاذ كافة اإلجراءات 
الممكنة المستهدفة لحركة "حماس" والتي 
في بعض منها اس���تهداف للفلسطينيين 

في قطاع غزة.
وأضاف: "الوضع الفلس���طيني برمته بحاجة 
إلى إع���ادة نظر، هن���اك الكثير م���ن األمور 
العش���وائية الت���ي تح���دث، يج���ب إنهاء 
االنقس���ام الفلس���طيني اآلن، ويجب وقف 
التف���رد في مؤسس���اتنا الوطني���ة وإصدار 
قرارات وطنية يتحمل مسؤوليتها الجميع. 
يجب وقف فوري للعمل السياسي الفردي. 
هذا فقط ما يجعلن���ا قادرين على مواجهة 

صفقة القرن واإلطاحة بها".

المجلس المركزي.. اختالل في النصاب وتفّرد بالقرار
ال�ستقالل/ حممود عمر:

ب�سكٍل هزيل، عقد املجل�س املركزي دورته الـ30 يف 
مدينة رام اهلل يف قاعة خلت من التعدد ال�سيا�سي 
وغلــب عليها مظاهر التفــرد يف القرار وا�ســتغالل 
مع  منــره لتمريــر م�ســالح حزبيــة وقــرارات تجُ

غالبية الف�سائل الفل�ســطينية على معار�ستها، يف 
م�ســهد ر�ســم �ســكل احلالة الفل�ســطينية الراهنة 
ول�ســتمرار  الفل�ســطيني  لالنق�ســام  املرتهنــة 
اتفاقيــات الذل مــع الحتالل ال�ســهيوين. واأنهى 
املجل�ــس املركزي ملنظمــة التحرير الفل�ســطينية، 

ثــاين اأعلــى هيئة ت�ســريعية فل�ســطينية، م�ســاء 
اأم�س، اجتماعاته يف مقر الرئا�سة برام اهلل والتي 
ا�ســتمرت على مدار يومني، بعد مناق�ســة العالقة 
مــع الإدارة الأمريكيــة و«اإ�ســرائيل« وامل�ســاحلة 

الفل�سطينية مع حركة »حما�س«.

القد المحتلة/ االستقالل:
ُرزق يوم أمس، األس���ير المقدس���ي فهمي عيد مشاهرة من بلدة جبل المكبر 
جنوب ش���رق القدس المحتلة، بمول���وده الجديد "عيد"، م���ن نطف مهربة، 

لينضم سفير جديد إلى سفراء الحرية.
وأوضح رئيس لجنة أهالي األس���رى والمعتقلين المقدس���يين أمجد 
أبو عصب أن زوجة األس���ير مشاهرة، المحكوم بالسجن المؤبد 20 مرة، 
أنجبت صباح أمس، في مستش���فى المقاصد مول���وًدا جديًدا، بعد أن 
تمكن م���ن تهريب النطف من خلف قضبان االحتالل. وأش���ار إلى أن 
األس���ير مش���اهرة يقبع في س���جون االحتالل منذ ما يزيد عن 16 عاًما 
ومعه ش���قيقه رمضان، حيث يقضيان حكًما بالس���جن المؤبد 20 مرة 
بع���د أن أدانتها محكمة االحتالل بالمش���اركة في تنفيذ عملية ونقل 

استشهادي في العام 2002.
وأكد األسير مش���اهرة مجدًدا وعبر طفله الجديد أن األسرى يعشقون الحياة 
بكرام���ة وتواقون لبناء أس���رهم ومس���تقبلهم بالرغم من األح���كام الجائرة 

والظروف الظالمة التي يفرضها عليهم االحتالل.
وكان األس���ير مشاهرة رزق قبل خمس سنوات بابنته عزيزة عبر نطفة مهربة 

من سجون االحتالل.

أسير مقدسي ُيرزق بمولود 
جديد عبر »نطف مهربة«
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات )2036 / 2018(
يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
الس���يد: محمد صالح حسين حامد عاش���ور من سكان غزة هوية رقم 

411064751 بصفته وكيال عن: عبد الرحمن حسونة حامد عاشور 
بموجب وكالة رقم: 906168 / 2018 الصادرة عن أبو ظبي

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 655 قس���يمة 3 المدينة غزة الزيتون + قطعة 654 قسيمة 2 

المدينة غزة الزيتون
 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من 
تاري���خ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يتم البدء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  29/ 10 / 2018م

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

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

  الموضوع / تبليغات شرعية
إل���ى المدعى عليه / عامر خميس عبد القديري من يافا وس���كان غزة 
سابقا وحاليا في جمهورية مصر العربية محل اإلقامة فيها – نعلمك 
أنه قد تم الحكم عليك في القضية أس���اس 2018/807 وموضوعها 
نفقة زوجة والمقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد 
الشرعي المدعية :- آالء ابراهيم بديع شحيبر المشهورة القديري من 
يافا وس���كان خانيونس قدرها مائتا دينار أردني شهريا وكذلك في 
القضية أس���اس 2018/809 وموضوعها نفقة أوالد قدرها خمسون 
دينارا أردنيا ش���هريا لكل واحد من اوالدك انس وخميس وس���هام 
المتولدي���ن لك من زوجتك المدعية آالء المذكورة حكما وجاهيا بحق 
المدعية آالء المذكورة قابال لالستئناف غيابيا بحقك قابال لالعتراض 
واالس���تئناف لذلك صار تبليغك حس���ب االصول . وحرر في 20 من 

صفر الخير لسنة 1440 ه�� وفق 29/10/2018. 

 قا�سي خانيون�س ال�سرعي
ال�سيخ / اأحمد حممود عا�سور

وعقد المجلس المركزي اجتماعاته في ظل 
مقاطعة الجبهتين الديمقراطية والشعبية 
لتحرير فلسطين وحركتي "حماس" والجهاد 

اإلسالمي في فلسطين.
وقال رئيس السلطة محمود عباس في كلمة 
له إنه "آن أوان تنفيذ القرارات التي اتخذها 
المجل���س المركزي في جلس���ته الس���ابقة 
المتعلق���ة بتحديد العالقة مع )إس���رائيل( 
والوالي���ات المتح���دة األمريكي���ة وحرك���ة 

حماس".
ووص���ف عب���اس المرحل���ة التي تم���ر بها 
القضي���ة الفلس���طينية بأنه���ا م���ن أخطر 
المراحل، وأضاف: "نحن أمام لحظة تاريخية 
إما أن نكون أو ال نكون". وشن عباس هجوما 
الذع���ا على كل من قاطع جلس���ات المجلس 

المركزي.
من جهته���ا قالت حركة حم���اس في بيان 
إنها "تؤكد على عدم شرعية جلسة المجلس 
المركزي االنفصال���ي وترفض كل ما يصدر 
عنه من قرارات ضارة بالشعب الفلسطيني".

وقال سامي أبو زهري القيادي في "حماس": 
"إن خطاب عباس هزيل ومليء بروح عدائية 
تجاه غزة والفصائل الفلس���طينية وعباس 
اختب���ار حقيق���ي إلثب���ات مصداقية  أمام 
تهديداته ضد االحتالل بس���حب االعتراف 

وإنهاء التنسيق األمني".

ا�ستبداد وتفرد
ويقول عضو المجلس المركزي الفلسطيني 
د.محمود الرمحي، الذي قاطع حضور جلساته 
المنعق���دة، إن المجلس الحال���ي قائم على 
االس���تبداد والتفرد، ويعاني من االستغالل 
م���ن قبل رج���االت الس���لطة الفلس���طينية 
لتحقيق أه���داف خاصة من خ���الل تغيير 
خارط���ة المجلس بتعيين���ات ألعضاء خالفًا 

للنظام الداخلي وبعيدًا عن التوافق الوطني.
وحذر الرمحي خالل حديثه مع "االستقالل" 
من مح���اوالت البع���ض تج���اوز صالحيات 
المجل���س المركزي ب���إدراج ح���ل المجلس 
للقان���ون  المنتخ���ب، خالف���ًا  التش���ريعي 
األساس���ي، وخروجًا ع���ن المصلحة الوطنية 
التي تس���توجب الحفاظ على مؤسس���اتنا 

وإحياء دورها الهام.
وذك���ر أن المجل���س التش���ريعي الحال���ي 
"س���يبقى هو المجلس الش���رعي المنتخب 
رئاس���ية  انتخاب���ات  إج���راء  يت���م  حت���ى 
وتش���ريعية متفق عليه���ا"، مؤكدًا على أن 
عق���د المجلس بهذا النص���اب في ظل حالة 

المقاطعة الواسعة يضر بقضيتنا الوطنية، 
ويقدح في شرعية المؤسسات الفلسطينية 

ويضعف دورها.
وأض���اف الرمحي: "كأعض���اء منتخبين، كنا 
نتطلع ألن نش���ارك في اجتماعات المجلس 
الوطني وفقًا لما تم التوافق عليه في بيروت 
2017، ف���ي مجلس موح���د وممثل حقيقي 
لش���عبنا في كل أماكن تواجده، وكنا نتطلع 
ألن تزول األس���باب التي دعتن���ا لمقاطعة 
جلس���ة المجلس الوطني األخيرة، وما تبعه 
من جلس���ات للمجلس المركزي ومنها هذه 

الجلسة".
وتابع: "إن الحالة الفلس���طينية أحوج اليوم 

م���ن أي يوم آخ���ر، أن تتوحد مؤسس���اتها 
وتلتئ���م بش���كل وطني، من أج���ل مواجهة 
واقع صع���ب يتمثل بمحاوالت أمريكا فرض 
صفقة العصر الهادفة إلى تصفية القضية 
الفلس���طينية وإنهاء حلمن���ا بإقامة دولتنا 

المستقلة".
وعب���ر الرمحي ع���ن أمله ب���أن يعمل رئيس 
المجل���س، س���ليم الزعن���ون، عل���ى تهيئة 
األج���واء من أجل إنهاء االنقس���ام وتحقيق 
لتطبيق  والتحضي���ر  والوحدة،  المصالح���ة 
اتفاقيات المصالح���ة بما فيها عقد مجلس 
وطني فلس���طيني وفق���ًا لتفاهمات بيروت 

.2017

ن�ساب خمتل
وقال المحلل السياس���ي أحم���د عوض، إن 
غي���اب 30 عض���وًا من أص���ل 59 عضوًا من 
أعضاء المجلس المركزي عن حضور جلساته 
كان مؤثرًا على نص���اب انعقاده، وهو األمر 

الذي أزعج رئيس السلطة محمود عباس.
وأوضح عوض ل�"االستقالل" أن هذا الغياب 
يدلل على ع���دم وجود تواف���ق وطني على 
انعقاد المجلس، وعدم رضا على أدائه وعلى 
القرارات الناتجة عنه، خاصة وأن العديد من 
القرارات الصادرة عنه لم تشق طريقها نحو 
التنفي���ذ مثل قرار وقف التنس���يق األمني 

وتجميد اتفاقية أوسلو مع االحتالل.
وبّي���ن أن القرارات الت���ي اتخذها المجلس 
المركزي جزء منها معلن وجزء آخر غير معلن، 
إذ أن األمور فيما يبدو ذاهبة إلى المزيد من 
االنقسام بين حركتي فتح وحماس، والمزيد 
م���ن التفرد بالق���رار الفلس���طيني من قبل 

السلطة. وفق تعبيره.
ولف���ت النظر إل���ى أن خطاب عب���اس حمل 
نب���رة تهديد إلى قطاع غزة بش���كل خاص، 
وأكد عل���ى مضّيه في اتخاذ كافة اإلجراءات 
الممكنة المستهدفة لحركة "حماس" والتي 
في بعض منها اس���تهداف للفلسطينيين 

في قطاع غزة.
وأضاف: "الوضع الفلس���طيني برمته بحاجة 
إلى إع���ادة نظر، هن���اك الكثير م���ن األمور 
العش���وائية الت���ي تح���دث، يج���ب إنهاء 
االنقس���ام الفلس���طيني اآلن، ويجب وقف 
التف���رد في مؤسس���اتنا الوطني���ة وإصدار 
قرارات وطنية يتحمل مسؤوليتها الجميع. 
يجب وقف فوري للعمل السياسي الفردي. 
هذا فقط ما يجعلن���ا قادرين على مواجهة 

صفقة القرن واإلطاحة بها".

المجلس المركزي.. اختالل في النصاب وتفّرد بالقرار
ال�ستقالل/ حممود عمر:

ب�سكٍل هزيل، عقد املجل�س املركزي دورته الـ30 يف 
مدينة رام اهلل يف قاعة خلت من التعدد ال�سيا�سي 
وغلــب عليها مظاهر التفــرد يف القرار وا�ســتغالل 
مع  منــره لتمريــر م�ســالح حزبيــة وقــرارات تجُ

غالبية الف�سائل الفل�ســطينية على معار�ستها، يف 
م�ســهد ر�ســم �ســكل احلالة الفل�ســطينية الراهنة 
ول�ســتمرار  الفل�ســطيني  لالنق�ســام  املرتهنــة 
اتفاقيــات الذل مــع الحتالل ال�ســهيوين. واأنهى 
املجل�ــس املركزي ملنظمــة التحرير الفل�ســطينية، 

ثــاين اأعلــى هيئة ت�ســريعية فل�ســطينية، م�ســاء 
اأم�س، اجتماعاته يف مقر الرئا�سة برام اهلل والتي 
ا�ســتمرت على مدار يومني، بعد مناق�ســة العالقة 
مــع الإدارة الأمريكيــة و«اإ�ســرائيل« وامل�ســاحلة 

الفل�سطينية مع حركة »حما�س«.

القد المحتلة/ االستقالل:
ُرزق يوم أمس، األس���ير المقدس���ي فهمي عيد مشاهرة من بلدة جبل المكبر 
جنوب ش���رق القدس المحتلة، بمول���وده الجديد "عيد"، م���ن نطف مهربة، 

لينضم سفير جديد إلى سفراء الحرية.
وأوضح رئيس لجنة أهالي األس���رى والمعتقلين المقدس���يين أمجد 
أبو عصب أن زوجة األس���ير مشاهرة، المحكوم بالسجن المؤبد 20 مرة، 
أنجبت صباح أمس، في مستش���فى المقاصد مول���وًدا جديًدا، بعد أن 
تمكن م���ن تهريب النطف من خلف قضبان االحتالل. وأش���ار إلى أن 
األس���ير مش���اهرة يقبع في س���جون االحتالل منذ ما يزيد عن 16 عاًما 
ومعه ش���قيقه رمضان، حيث يقضيان حكًما بالس���جن المؤبد 20 مرة 
بع���د أن أدانتها محكمة االحتالل بالمش���اركة في تنفيذ عملية ونقل 

استشهادي في العام 2002.
وأكد األسير مش���اهرة مجدًدا وعبر طفله الجديد أن األسرى يعشقون الحياة 
بكرام���ة وتواقون لبناء أس���رهم ومس���تقبلهم بالرغم من األح���كام الجائرة 

والظروف الظالمة التي يفرضها عليهم االحتالل.
وكان األس���ير مشاهرة رزق قبل خمس سنوات بابنته عزيزة عبر نطفة مهربة 

من سجون االحتالل.

أسير مقدسي ُيرزق بمولود 
جديد عبر »نطف مهربة«



الثالثاء 21 صفر 1440 هــ 30 أكتوبر 2018 م

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 ) 2035/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 
عالء جمي���ل محمد العكة من س���كان غزة هوية رق���م 903286268 

بصفته وكيال عن: جميل محمد محمد العكة
بموجب وكالة رقم: 8584 / 2016 الصادرة عن خانيونس

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 728 قسيمة 4 المدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عشر يوما من 
تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك س���وف يت���م البدء في إجراءات فتح 

المعاملة. التاريخ:  29/ 10 / 2018م

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

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

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 2034/ 2018(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

-1نها عبد الرؤوف محمد سكيك من سكان غزة هوية رقم 412392003
-2 أنور عبد الرحمن محمد سكيك من سكان غزة هوية رقم 916000177
-3 أحمد عبد الكريم محمد سكيك من سكان غزة هوية رقم 931000137

-4عبد الرحمن محمد أكرم عبد الرحمن سكيك من سكان غزة هوية رقم 405415407
بصفته وكيال ع���ن: عبد الرؤوف وعبلة وكوكب / أبناء محمد إبراهيم س���كيك 

واكرام عبد الرحمن محمد عودة ولجين محمد أكرم عبد الرحمن البورنو
بموج���ب وكال���ة رق���م: 606206 / 2018 الصادرة عن كن���دا + 1479 / 2018 
الصادرة القاهرة + 20188123 / 2018 الس���عودية + 1790 / 2018 القاهرة 

+ 9653 / 2018 السودان
  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 615 قسيمة 384 المدينة غزة الزيتون
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة 
لألراضي والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:  

29/ 10 / 2018م

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

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكن معلومًا للجميع بأن الس���يد/ أحمد عبد حس���ن دلول من سكان 
غ���زة هوية رقم / 901517078 تقدم بطلب لتصحيح اس���م والده /// 
والمس���جل خطأ في س���جالت الطابو بغزة باسم // حسن عبد الوهاب 

محمد دلول في القطعة 634 قسيمة 82 أراضي غزة الزيتون
إلى االسم الصحيح له // حسن عبد محمد دلول

لذلك فإن اللجن���ة المختصة تحيط الجميع علم���ًا بهذا الطلب فمن 
له اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة العامة 
لتس���جيل األراضي والعق���ارات خالل مدة أقصاه���ا ثالثون يومًا من 
تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار 

إليه في هذا اإلعالن.    29/ 10 / 2018م

م�سجل اأرا�سي غزة
ع�سام عبد الفتاح احلمارنة

القدس المحتلة/ االستقالل:
ُيحي أبناء الش���عب الفلس���طيني في الداخل 
والش���تات الذكرى ال����62 لمجزرة كفر قاس���م 
التي ارتكبتها قوات حرس الحدود اإلسرائيلي 
ل في قرية كفر 

َّ
ضد مواطنين فلس���طينيين ُعز

قاس���م في 29 أكتوبر عام 1956، وقتلت فيها 
48 مدنًيا.

واستشهد في المجزرة  تسعة عشر رجاًل وست 
نساء وثالثة وعش���رين طفاًل من عمر 8 إلى 17 

عامًا.
ويأت���ي إحياء ه���ذه الذكرى على وق���ع مجزرة 
إسرائيلية جديدة استفاق عليها أبناء الشعب 
الفلس���طيني بقت���ل ثالث���ة أطفال ع���زل على 
الحدود الش���رقية لبلدة دير البلح ش���رق قطاع 
غزة، لتضاف إلى س���جل مجازر االحتالل األسود 
الذي لم يلق أي محاسبة على أي منها إلى اليوم

وقعت مجزرة كفر قاس���م مساء يوم 29 أكتوبر 
1956 بعد أن قررت قيادة الجيش اإلس���رائيلي 
فرض حظر التجول على سكان كفر قاسم وقرى 
عربّي���ة أخرى متاخمة للح���دود األردنية آنذاك، 
كخطوات تحضيرية لشن حرب على مصر، نقل 
قائد المنطقة الوس���طى تس���في تسور األوامر 
للضب���اط واأللوية الميدانيي���ن، وأوكلت مهمة 
تطبيق حظ���ر التجول على وحدة حرس الحدود 
وبقيادة  ملينك���ي،  الرائد ش���موئيل  بقي���ادة 

مباش���رة من قائد كتيبة الجيش المرابطة على 
الحدود يسسخار شدمي.

أعطى ش���دمي األوام���ر أن يكون من���ع التجول 
من الس���اعة الخامس���ة مس���اًء حتى السادسة 
صباًحا، وحسب التوثيق التاريخي للمجزرة أوعز 
ش���دمي لمالينكي بتنفيذ حظر التجول بيد من 

حديد وبال اعتقاالت إنما باس���تعمال القوة ضد 
المخالفين.

تم إبالغ مختار القرية قبل نصف س���اعة فقط 
م���ن بدء منع التجول، وال���ذي حذر أن مئات من 
أهل القرية يعمل���ون خارجها ولم يعودوا بعد 
ولن تكفي نصف ساعة إلبالغهم، إال أن مندوب 

الجيش أجابه أنه س���يتم االهتمام بهم، وبعد 
نصف ساعة وفي الخامسة مساًء بدأت المذبحة 
حيث تواج���دت أربع فرق لح���رس الحدود على 
مداخل القرية، وأخذت بإطالق النار وإعدام كل 
من تواجد في الخ���ارج، وكل من كان عائًدا إلى 

القرية.

وخالل س���اعة واحدة س���قط في طرف القرية 
الغربي 43 شهيًدا وفي الطرف الشمالي سقط 
3 ش���هداء وفي داخل القرية سقط شهيدان، 
وكان من بين الش���هداء في كفر قاسم 9 نساء، 
23 طف���اًل وفتى دون الثامنة عش���رة، منهم 5 
أطفال دون العاش���رة. و كان إطالق النار داخل 
القرية كثيًفا وأصاب تقريًبا كل بيت، وجرح 18 

أخرين.
وارتبطت مجزرة كفر قاس���م بأس���ماء عدد من 
الضابط  أمث���ال  اإلس���رائيليين  العس���كريين 
يس���خار ش���دمي الذي اس���تدعى ش���موئيل 
ملينك���ي وأبلغه بقرار تكليفه مهمة حراس���ة 
الحدود وف���رض منع التجول في قرى من بينها 
كفر قاس���م، ثم أعط���ى التعليم���ات بارتكاب 

المجزرة.
وحاولت الحكومة اإلس���رائيلية برئاس���ة ديفد 
ب���ن غوريون إخفاء حقيقة مذبحة كفر قاس���م، 
إذ نُ�ش���ر أول خبر عنها في الصحف بعد أسبوع 
من وقوعها أي يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أما 
تفاصيلها فمنعت الحكومة وصولها إلى الرأي 
العام إلى يوم 17 ديسمبر/كانون األول 1956.

وتنظم في ه���ذا اليوم من كل عام تظاهرة في 
كفر قاسم تشارك فيها الجماهير الفلسطينية 
في الداخل احياًء لذكرى هؤالء الضحايا، ورفًضا 

للجريمة.

الفلسطينيــون يحيــون ذكــرى 62 عامــًا لمذبحــة كفــر قاسم 

نابلس/ االستقالل:
أصدرت محكمة إس���رائيلية حكًما على األسيرة آسيا س���ليمان كعابنة )41 عاًما( من 
س���كان قرية دوما قضاء مدينة نابلس بالس���جن 42 شهًرا، بحس���ب ما أفادت هيئة 
ش���ؤون األس���رى والمحررين. وأوضحت الهيئة يوم أمس، أن االحتالل اعتقل األسيرة 
كعابن���ة بتاريخ 2017/4/24، أثناء مرورها عبر حاج���ز قلنديا، واتهمها بالتهجم على 
ُمجّندة إس���رائيلية كانت متواجدة في المكان. وذكرت أن األسيرة كعابنة تقبع حاليا 
في س���جن الدامون إلى جانب 19 أسيرة فلس���طينية، مشيرة إلى أنها أم لتسعة من 

األطفال أكبرهم بعمر ال�18 عامًا، وأصغرهم لم يتجاوز األربع سنوات بعد.

االحتالل يحكم على األسيرة 
كعابنة بالسجن 3 سنوات ونصف

رام الله / االستقالل:
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين أمس االثنين إن 
أعضاء "الكنيست" اإلس���رائيلي يلهثون ويتسابقون 
بتطرف غير مس���بوق خالل السنوات األخيرة لتقديم 
مشاريع قوانين إجرامية تعّسفية هدفها االنتقام من 

األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل.
وأش���ار رئيس الهيئ���ة اللواء قدري أب���و بكر في بيان 
صحفي وصل االستقالل نسخة منه، إلى أن االحتالل 
ال يأب���ه ألح���د في اتخ���اذ أي خط���وة أو إق���رار قانون 
إجرامي تجاه الفلسطينيين، ويضرب بعرض الحائط 
كل القوانين والتش���ريعات الدولي���ة ومبادئ حقوق 

اإلنسان.
وجاء تصريح أبو بكر تعقيًبا على إقرار ما تسّمى اللجنة 

الوزارية لشؤون التشريع في "إسرائيل" مشروع قانون 
يمنع االفراج المبكر عن األسرى الفلسطينيين والذي 
يقضي بمنع اإلفراج المبكر أو اختصار ثلث مدة الحكم 

الصادر بحق أسرى فلسطينيين.
وأوضح���ت الهيئ���ة أن )"محاكم الش���ليش" أو ثلثي 
المدة(، ه���ي التي تنظر في التماس يقدمه األس���ير 
لخف���ض الثلث من م���دة اعتقاله بع���د قضائه ثلثي 
الم���دة، فإما أن تواف���ق المحكمة على طلب األس���ير 
ويفرج عن���ه أو أن ترفضه فيكم���ل باقي محكوميته، 
الفتة إلى أن 99% من الطلبات التي تقدم لمثل تلك 

المحاكم تقابل بالرفض أصال.
وذكر أبو بكر أن "إسرائيل" شّرعت العديد من القوانين 
التعس���فية بحق األس���رى الفلس���طينيين اشتدت 

وتيرتها بي���ن عام���ي )2015-2018(، كقانون خصم 
مخصصات االسرى وقانون رفع األحكام بحق األطفال 
راش���قي الحجارة وقانون محاكمة األطفال دون س���ن 
14 عاًما وقانون التغذية القسرية لألسرى المضربين 
وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق وغيرها.

وأش���ار إلى أن هناك مزيًدا من مشاريع القوانين التي 
الن���واب اإلس���رائيليون المتطرفون  يتس���ابق فيها 

لتحويلها إلى قوانين نافذة.
وج���اءت تصريح���ات رئيس هيئة ش���ؤون األس���رى 
والمحرري���ن خ���الل زيارت���ه ووفد من هيئة األس���رى 
لألس���يرة المحررة أريج حوش���ية )19 عاًم���ا( من قرية 
قطنة قضاء القدس المحتّلة بعد قضائها 10 أش���هر 

ونصف في سجون االحتالل االسرائيلي.

هيئــة: االحتــالل يشــّرع قوانيــن
 إجراميــة بالجملــة لالنتقــام مــن األســرى
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إعــالن مزايـدة علنية 
لألسواق العمومية ـ برفح

لمدة ستة شهور 
تعلن بلدية رفح عن إجراء المزايدة العلنية لتلزيم األس���واق العمومية التالية 

برفح :
1. سوق الخضار والفواكه )بدون سوق السبت األسبوعي(.

2. سوق األسماك � الحسبة وميناء الصيد.
3. سوق السبت األسبوعي.

4. مواقف السيارات العمومية )الكراج الشرقي والغربي (.
5. سوق الطيور والدواجن .

6. سوق الباج والذبحية.
لمدة ستة شهور وذلك ابتداء من 2019/01/01 وحتى 2019/06/30 .

وذلك وفق شروط الئحة تلزيم األسواق والقانون والنظام المتبع في بلدية رفح 
وذلك في تمام الس���اعة التاسعة صباحًا من يوم االحد الموافق 2018/11/04 

في مبنى البلدية )قاعة االجتماعات( الطابق الثاني. 
 فعل���ى الراغبي���ن في دخول المزاي���دات المذكورة أعاله الحض���ور في الزمان 
والمكان المذكورين مصحوبين بقيمة البدل لكل س���وق على أن يتم دفع مبلغ 
التلزيم حسب ش���روط التلزيم وذلك بعد ترسية المزايدة والمصادقة عليها 

حسب األصول كاآلتي:-
1. يدفع المزايد 10% تأمين من قيمة المزايدة وعند كل زيادة.

2. يتم دفع المبلغ كامل مبلغ التلزيم عند رسو المزاد .
مالحظة : أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

تحريرًا في 2018/10/28. 

 رئي�س بلدية رفح
اأ.�ضبحي عبد الفتاح اأبو ر�ضوان

دولة فل�ضطني 
وزارة احلكم املحلي

بلدية رفح

دولة فل�ضطني
املجل�س االعلى للق�ضاء

حمكمة �ضلح خانيون�س 
في الطلب 2018/1094
في القضية 2018/273

المس���تدعية / امال محمد احمد ابو ارجيلة وكيلها العدلي / احمد عبد المالك 
محمد ابو ارجيلة  خانيونس   وكيلها المحامي / عادل ابو طير

المستدعى ضدهما / احمد محمد احمد ابو ارجيلة    خانيونس – خزاعة حارة ابو ارجيلة
               حمدي محمد أحمد ابو ارجيلة    خانيونس – خزاعة حارة ابو ارجيلة

نوع الدعوى / حقوق )وضع يد باالشتراك (
تبليغ حكم بالنشر المستبدل

 في القضية الحقوقية رقم 2018/273
  الحكم  

باسم الله العدل   ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني
حكمت المحكمة بوضع يد المدعية  / امال محمد احمد ابو ارجيلة باالش���تراك 
م���ع المدعى عليهم / 1- جمال محمد احمد ابو ارجيلة 2- احمد محمد  احمد ابو 
ارجيلة 3- صبحي محمد  احمد ابو ارجيلة 4- حمدي محمد احمد  ابو ارجيلة  في 
ارض القس���يمة 14 من القطعة 124 والقسيمة رقم 23 من القطعة رقم 123 
والقس���يمة رقم 20 من القطعة رقم 123 والقسيمة 26 من القطعة رقم 116 
وجميعهم من اراضي  خزاعة والقس���يمة رق���م 1 من القطعة 239 من اراضي 
عبسان بمقدار حصتها االرثية وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف 

و100 شيكل اتعاب محاماة .
حكما صدر وافهم علنا حال بتاريخ 18/10/2018
 قاضي الصلح    أ. حامد السمك

وصل تبليغ
الى المدعى عليه���م / 1- جمال محمد احمد ابو ارجيلة 2- احمد محمد  احمد ابو 
ارجيلة 3- صبحي محمد احمد ابو ارجيلة 4- حمدي محمد احمد ابو ارجيلة , طبقا 
للحكم الصادر ضدكم من محكمة صلح خانيونس في الدعوي رقم 2018/273 

لصالح المدعية / امال محمد احمد ابو ارجيلة  نبلغكم الحكم المشار اليه .

 رئي�س قلم حمكمة �ضلح خانيون�س
اأ.فتحي ح�ضني حم�ضن 

غزة/ االستقالل:
وقع���ت حاضن���ة األعم���ال والتكنولوجي���ا 
اتفاقية تنفيذ  بغزة،  اإلس���المية  بالجامعة 
مش���روع جديد م���ع برنامج األم���م المتحدة 
الشعب  مس���اعدة  UNDP/برنامج  اإلنمائي 
الفلسطيني PAPP، لتطوير مهارات العمل 

الحر لدى الخريجين في قطاع غزة. 
 Gazans( وس���يعمل المش���روع الجدي���د
Online(- GoLance عل���ى تدريب )150( 
خريج���ًا وخريج���ة من كاف���ة التخصصات 
ليكونوا قادري���ن على العمل على منصات 
العمل الحر العالمية والعربية في مجاالت 
تكنولوجيا المعلومات والترجمة، وذلك من 
خ���الل بناء قدراتهم التقني���ة، وتدريبهم 
على آليات وطرق استخدام منصات العمل 
الح���ر في الحص���ول على ف���رص عمل من 

الخارج. 
ووق���ع االتفاقية عن الجامعة اإلس���المية د. 
ناصر فرح���ات- رئيس الجامعة، وعن برنامج 
األم���م المتحدة اإلنمائ���ي UNDP  ريبيرتو 
UNDP/ فالنت، الممث���ل الخ���اص لبرنامج
PAPP، وحض���ر مراس���م التوقي���ع د. أحمد 
محيس���ن، عمي���د العالق���ات الخارجية في 
الجامع���ة، ود. س���عيد الغرة،عمي���د خدمة 
المجتم���ع والتعليم المس���تمر، وم. باس���ل 
قنديل، مدير حاضنة األعمال والتكنولوجيا، 
ومن برنامج  UNDP كل من: الس���يد جيف 
بريويت – نائ���ب الممثل الخ���اص لبرنامج 
UNDP/PAPP ، و فرانسيس���كو روكيت���ي- 
مستش���ار برنامج UNDP - غ���زة، وم. جمعة 

 .UNDP النجار- منسق برنامج

ويأتي توقيع المش���روع الجديد اس���تكمااًل 
والتكنولوجيا  األعمال  بين حاضنة  للتعاون 
وبرنام���ج األمم المتح���دة اإلنمائي في دعم 
الش���باب الغزي، وتعزيز وإيجاد فرص عمل 
له���م من خالل تنمي���ة مهاراتهم الريادية 
ومه���ارات العم���ل الح���ر، وذلك م���ن خالل 
سلس���لة من المش���اريع التي تم تنفيذها 

خالل األعوام الماضية. 
بدوره، عبر د.  فرحات عن سعادته بالتوقيع 
على هذا المشروع الذي يأتي تكلياًل للنجاح 
والتعاون المس���تمر بين الجامعة والحاضنة 
م���ن جهة وUNDP من جه���ة أخرى، مؤكدًا 
على دور هذا المشروع في تنمية المهارات 
التقنية ومهارات العمل الحر لدى الخريجين 

م���ن تخصص���ات تكنولوجي���ا المعلومات، 
وكذل���ك م���ن التخصص���ات األخ���رى التي 
يمكنهم أيضًا العم���ل على هذه المنصات 

في مهام مثل الترجمة والتصميم.
من جانب���ه، أكد م. النجار عل���ى أهمية هذا 
المش���روع ف���ي صق���ل مه���ارات ومعارف 
الخريجين بما يتناسب مع احتياجات أسواق 
العمل الحر المفتوحة وبما يوفر فرص عمل 

للشباب خارج حدود قطاع غزة. 
وأثن���ى م. النجار في حديث���ه على التعاون 
المثم���ر م���ع الجامع���ة  وحاضن���ة األعمال 
والتكنولوجي���ا والهادف إل���ى تطوير ودفع 
عملي���ة التنمي���ة ف���ي مختل���ف المجاالت 

المجتمعية. 

بيت حانون/ االستقالل:
تباحثت بلدية بيت حانون ش���مال قطاع غزة وسلطة األراضي في العديد من القضايا 

المشتركة والتي تالمس احتياجات المواطنين في المدينة الحدودية.
جاء ذلك خالل زيارة وفد من البلدية برئاسة نائب رئيس البلدية د. مجدي أبو عمشة، 

لسلطة االراضي لتقديم التهنئة لرئيسها الجديد ماهر أبو صبحة.
وأك���د نائب رئيس البلدية على متانة العالقة وقوة التنس���يق والتواصل الدائم بين 
البلدية وس���لطة األراضي، معرًبا عن ثقته باإلدارة الجديدة لسلطة األراضي وقدرتها 

على ترك بصمات تطويرية في نظام العمل.
 وبحثت البلدية مع رئيس س���لطة األراضي بع���ض القضايا الخاصة بالمدينة أهمها 
تس���وية أوضاع أراضي المواطنين في منطقة عزبة بي���ت حانون، وتخصيص قطعة 

أرض للبلدية إلنشاء بئر مياه في حي »القرمان« بالمدينة .

المغازي/ االستقالل:
أج���رت بلدية المغازي اختبار ضخ تجريبي للبئر الجديد »بئر س���قيا الخليل« 
بدع���م من جمعية مكة المكرمة الخيرية، وذلك بحضور رئيس البلدية محمد 
النجار، ومدير الجمعية م. بيان العشي، وم. محمد أبو شمالة من سلطة المياه.

وأوضح رئيس قسم المياه والصرف الصحي في البلدية م. إبراهيم الخطيب، 
أن هذا البئر الجديد سيضخ )50( مترًا مكعبًا في الساعة، وسيخدم منطقتي 
الكرامة »السبخة« و«الزعفران«، متوقعًا جهوزية البئر للضخ في غضون شهر.

من جهته، أعرب رئيس البلدية عن ارتياحه لس���ير عمل المش���روع بالشكل 
الس���ليم، مقدًما ش���كره لجمعية مكة المكرمة الخيرية وأبناء مدينة الخليل 
لدعم هذا المشروع »الحيوي«، الذي يساهم في تطوير قطاع المياه بالمنطقة.

خان يونس/ االستقالل: 
نظمت بلدية خانيونس جنوب محافظات غزة ورشة العمل الثانية )كلنا معًا نحو مخطط هيكلي أفضل 
لمدين���ة خانيونس(، لتتويج مخرجات العم���ل المتواصل على مدار عامين في إعداد وتحديث المخطط 

الهيكلي المعدل لمدينة خان يونس لألعوام  2030-2018.
وشارك في الورشة رئيس بلدية خان يونس م. عالء الدين البطة، وعضوا المجلس البلدي د. أمين وافي، 
ود. محم����د معمر، ومدير الدائرة الفنية م. محم�د الفرا، ومجموعة من الخبراء والمختصين وممثلو نقابة 

المهندسين والنقابات المهنية والمهتمون وممثلي بلديات الجوار ولجان األحياء في المدينة.
وفي بداية الورش���ة قدم م. الفرا نب���ذة عن المخطط الهيكلي ومس���وغات تحديثه ومنها ضم منطقة 
المحررات لنفوذ المدينة والتي تمثل ثلث مس���احة المدينة وكذلك المتغيرات الكبيرة في المدينة من 
حيث تغير استعماالت األراضي في المخططات التفصيلية والتخصيصات ومشاريع اإلسكان الجديدة 

)الوكالة - البراق - حمد - مشاريع مقاسم الموظفين .. إلخ(.
وفي كلمته أكد م. البطة على أهمية إعداد مخطط هيكلي محدث للمدينة خاصة أن آخر مخطط هيكلي 
مص���ادق للمدينة يعود للعام 2001، لوج���ود مخطط هيكلي للمدينة أعد وأودع عام 2006 ولم تكتمل 
إجراءات اعتماده، مبينًا أهمية المش���اركة المجتمعية والمؤسساتية وشركاء العمل وذوي  االختصاص 

في إعداد المخطط وربطه بالخطة االستراتيجية ومشاريعها.
واس���تعرض رئيس قسم التخطيط الحضري م. ياسين األسطل من خالل عرض مصور أهمية المخطط 
المح���دث كونه المخطط الهيكلي االس���تراتيجي األول للمدينة والذي تزام���ن إعداده مع إعداد الخطة 

االستراتيجية لخانيونس.
كما تناول األسطل عرض مخرجات الورشة األولى وكيف أن المخطط بمسودته هذه قد أخذها باالعتبار، 
وم���ن ثم عرض األنش���طة والفعالي���ات واإلجراءات التي تمت في س���بيل الوصول لهذه النس���خة من 
المخطط س���واء من ورش عمل أو زيارات تخصصية للجهات الحكومية الش���ريكة أو لقاءات مجتمعية، 
والتي تناولت كل جزئية وكل قطاع من قطاعات العمل في المخطط الهيكلي وذلك بهدف التنس���يق 
مع الش���ركاء وتبني مخطط هيكلي اس���تراتيجي معدل يش���مل تطلعات الجميع ويتم تبنيه من قبل 

المؤسسات الشريكة والعاملة مع بلدية خانيونس للنهوض بالمدينة.
بدورها، قامت مس���ؤول ملف تحديث المخطط الهيكلي م. س���ميرة األس���تاذ بتقديم عرض توضيحي 
تناول المخطط الهيكلي القديم وتقييم ما تم تنفيذه منه واستعراض مراحل إعداد المخطط المعدل 
والدراس���ات المرتبطة به ومصادر المعلومات ومرجعيتها واس���تعراض المقترحات والمخرج النهائي 

للمخطط والتوصيات.
واختتمت الورش���ة  بفتح باب النقاش والمداخالت للحض���ور إلثراء النقاش حيث ُقدمت عدة مقترحات 
إضافية يمكن االستفادة منها لتطوير العمل وقد عقب عليها رئيس البلدية، الذي أكد على تبنيها في 

المرحلة القادمة، وفي تجويد العمل والستكمال اعتماد المخطط ونظامه حسب األصول.

بلدية بيت حانون وسلطة األراضي 
تتباحثان في قضايا مشتركة

بلدية  المغازي تجري اختبار الضخ 
التجريبي لـ »بئر سقيا الخليل«

بلدية خانيونس تنظم ورشة عمل 
حول المخطط الهيكلي للمدينة

توقيع اتفاقية بين اإلسالمية وبرنامج 
UNDP لتنفيذ مشروع العمل عن بعد 
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إعــالن مزايـدة علنية 
لألسواق العمومية ـ برفح

لمدة ستة شهور 
تعلن بلدية رفح عن إجراء المزايدة العلنية لتلزيم األس���واق العمومية التالية 

برفح :
1. سوق الخضار والفواكه )بدون سوق السبت األسبوعي(.

2. سوق األسماك � الحسبة وميناء الصيد.
3. سوق السبت األسبوعي.

4. مواقف السيارات العمومية )الكراج الشرقي والغربي (.
5. سوق الطيور والدواجن .

6. سوق الباج والذبحية.
لمدة ستة شهور وذلك ابتداء من 2019/01/01 وحتى 2019/06/30 .

وذلك وفق شروط الئحة تلزيم األسواق والقانون والنظام المتبع في بلدية رفح 
وذلك في تمام الس���اعة التاسعة صباحًا من يوم االحد الموافق 2018/11/04 

في مبنى البلدية )قاعة االجتماعات( الطابق الثاني. 
 فعل���ى الراغبي���ن في دخول المزاي���دات المذكورة أعاله الحض���ور في الزمان 
والمكان المذكورين مصحوبين بقيمة البدل لكل س���وق على أن يتم دفع مبلغ 
التلزيم حسب ش���روط التلزيم وذلك بعد ترسية المزايدة والمصادقة عليها 

حسب األصول كاآلتي:-
1. يدفع المزايد 10% تأمين من قيمة المزايدة وعند كل زيادة.

2. يتم دفع المبلغ كامل مبلغ التلزيم عند رسو المزاد .
مالحظة : أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

تحريرًا في 2018/10/28. 

 رئي�س بلدية رفح
اأ.�ضبحي عبد الفتاح اأبو ر�ضوان

دولة فل�ضطني 
وزارة احلكم املحلي

بلدية رفح

دولة فل�ضطني
املجل�س االعلى للق�ضاء

حمكمة �ضلح خانيون�س 
في الطلب 2018/1094
في القضية 2018/273

المس���تدعية / امال محمد احمد ابو ارجيلة وكيلها العدلي / احمد عبد المالك 
محمد ابو ارجيلة  خانيونس   وكيلها المحامي / عادل ابو طير

المستدعى ضدهما / احمد محمد احمد ابو ارجيلة    خانيونس – خزاعة حارة ابو ارجيلة
               حمدي محمد أحمد ابو ارجيلة    خانيونس – خزاعة حارة ابو ارجيلة

نوع الدعوى / حقوق )وضع يد باالشتراك (
تبليغ حكم بالنشر المستبدل

 في القضية الحقوقية رقم 2018/273
  الحكم  

باسم الله العدل   ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني
حكمت المحكمة بوضع يد المدعية  / امال محمد احمد ابو ارجيلة باالش���تراك 
م���ع المدعى عليهم / 1- جمال محمد احمد ابو ارجيلة 2- احمد محمد  احمد ابو 
ارجيلة 3- صبحي محمد  احمد ابو ارجيلة 4- حمدي محمد احمد  ابو ارجيلة  في 
ارض القس���يمة 14 من القطعة 124 والقسيمة رقم 23 من القطعة رقم 123 
والقس���يمة رقم 20 من القطعة رقم 123 والقسيمة 26 من القطعة رقم 116 
وجميعهم من اراضي  خزاعة والقس���يمة رق���م 1 من القطعة 239 من اراضي 
عبسان بمقدار حصتها االرثية وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف 

و100 شيكل اتعاب محاماة .
حكما صدر وافهم علنا حال بتاريخ 18/10/2018
 قاضي الصلح    أ. حامد السمك

وصل تبليغ
الى المدعى عليه���م / 1- جمال محمد احمد ابو ارجيلة 2- احمد محمد  احمد ابو 
ارجيلة 3- صبحي محمد احمد ابو ارجيلة 4- حمدي محمد احمد ابو ارجيلة , طبقا 
للحكم الصادر ضدكم من محكمة صلح خانيونس في الدعوي رقم 2018/273 

لصالح المدعية / امال محمد احمد ابو ارجيلة  نبلغكم الحكم المشار اليه .

 رئي�س قلم حمكمة �ضلح خانيون�س
اأ.فتحي ح�ضني حم�ضن 

غزة/ االستقالل:
وقع���ت حاضن���ة األعم���ال والتكنولوجي���ا 
اتفاقية تنفيذ  بغزة،  اإلس���المية  بالجامعة 
مش���روع جديد م���ع برنامج األم���م المتحدة 
الشعب  مس���اعدة  UNDP/برنامج  اإلنمائي 
الفلسطيني PAPP، لتطوير مهارات العمل 

الحر لدى الخريجين في قطاع غزة. 
 Gazans( وس���يعمل المش���روع الجدي���د
Online(- GoLance عل���ى تدريب )150( 
خريج���ًا وخريج���ة من كاف���ة التخصصات 
ليكونوا قادري���ن على العمل على منصات 
العمل الحر العالمية والعربية في مجاالت 
تكنولوجيا المعلومات والترجمة، وذلك من 
خ���الل بناء قدراتهم التقني���ة، وتدريبهم 
على آليات وطرق استخدام منصات العمل 
الح���ر في الحص���ول على ف���رص عمل من 

الخارج. 
ووق���ع االتفاقية عن الجامعة اإلس���المية د. 
ناصر فرح���ات- رئيس الجامعة، وعن برنامج 
األم���م المتحدة اإلنمائ���ي UNDP  ريبيرتو 
UNDP/ فالنت، الممث���ل الخ���اص لبرنامج
PAPP، وحض���ر مراس���م التوقي���ع د. أحمد 
محيس���ن، عمي���د العالق���ات الخارجية في 
الجامع���ة، ود. س���عيد الغرة،عمي���د خدمة 
المجتم���ع والتعليم المس���تمر، وم. باس���ل 
قنديل، مدير حاضنة األعمال والتكنولوجيا، 
ومن برنامج  UNDP كل من: الس���يد جيف 
بريويت – نائ���ب الممثل الخ���اص لبرنامج 
UNDP/PAPP ، و فرانسيس���كو روكيت���ي- 
مستش���ار برنامج UNDP - غ���زة، وم. جمعة 

 .UNDP النجار- منسق برنامج

ويأتي توقيع المش���روع الجديد اس���تكمااًل 
والتكنولوجيا  األعمال  بين حاضنة  للتعاون 
وبرنام���ج األمم المتح���دة اإلنمائي في دعم 
الش���باب الغزي، وتعزيز وإيجاد فرص عمل 
له���م من خالل تنمي���ة مهاراتهم الريادية 
ومه���ارات العم���ل الح���ر، وذلك م���ن خالل 
سلس���لة من المش���اريع التي تم تنفيذها 

خالل األعوام الماضية. 
بدوره، عبر د.  فرحات عن سعادته بالتوقيع 
على هذا المشروع الذي يأتي تكلياًل للنجاح 
والتعاون المس���تمر بين الجامعة والحاضنة 
م���ن جهة وUNDP من جه���ة أخرى، مؤكدًا 
على دور هذا المشروع في تنمية المهارات 
التقنية ومهارات العمل الحر لدى الخريجين 

م���ن تخصص���ات تكنولوجي���ا المعلومات، 
وكذل���ك م���ن التخصص���ات األخ���رى التي 
يمكنهم أيضًا العم���ل على هذه المنصات 

في مهام مثل الترجمة والتصميم.
من جانب���ه، أكد م. النجار عل���ى أهمية هذا 
المش���روع ف���ي صق���ل مه���ارات ومعارف 
الخريجين بما يتناسب مع احتياجات أسواق 
العمل الحر المفتوحة وبما يوفر فرص عمل 

للشباب خارج حدود قطاع غزة. 
وأثن���ى م. النجار في حديث���ه على التعاون 
المثم���ر م���ع الجامع���ة  وحاضن���ة األعمال 
والتكنولوجي���ا والهادف إل���ى تطوير ودفع 
عملي���ة التنمي���ة ف���ي مختل���ف المجاالت 

المجتمعية. 

بيت حانون/ االستقالل:
تباحثت بلدية بيت حانون ش���مال قطاع غزة وسلطة األراضي في العديد من القضايا 

المشتركة والتي تالمس احتياجات المواطنين في المدينة الحدودية.
جاء ذلك خالل زيارة وفد من البلدية برئاسة نائب رئيس البلدية د. مجدي أبو عمشة، 

لسلطة االراضي لتقديم التهنئة لرئيسها الجديد ماهر أبو صبحة.
وأك���د نائب رئيس البلدية على متانة العالقة وقوة التنس���يق والتواصل الدائم بين 
البلدية وس���لطة األراضي، معرًبا عن ثقته باإلدارة الجديدة لسلطة األراضي وقدرتها 

على ترك بصمات تطويرية في نظام العمل.
 وبحثت البلدية مع رئيس س���لطة األراضي بع���ض القضايا الخاصة بالمدينة أهمها 
تس���وية أوضاع أراضي المواطنين في منطقة عزبة بي���ت حانون، وتخصيص قطعة 

أرض للبلدية إلنشاء بئر مياه في حي »القرمان« بالمدينة .

المغازي/ االستقالل:
أج���رت بلدية المغازي اختبار ضخ تجريبي للبئر الجديد »بئر س���قيا الخليل« 
بدع���م من جمعية مكة المكرمة الخيرية، وذلك بحضور رئيس البلدية محمد 
النجار، ومدير الجمعية م. بيان العشي، وم. محمد أبو شمالة من سلطة المياه.

وأوضح رئيس قسم المياه والصرف الصحي في البلدية م. إبراهيم الخطيب، 
أن هذا البئر الجديد سيضخ )50( مترًا مكعبًا في الساعة، وسيخدم منطقتي 
الكرامة »السبخة« و«الزعفران«، متوقعًا جهوزية البئر للضخ في غضون شهر.

من جهته، أعرب رئيس البلدية عن ارتياحه لس���ير عمل المش���روع بالشكل 
الس���ليم، مقدًما ش���كره لجمعية مكة المكرمة الخيرية وأبناء مدينة الخليل 
لدعم هذا المشروع »الحيوي«، الذي يساهم في تطوير قطاع المياه بالمنطقة.

خان يونس/ االستقالل: 
نظمت بلدية خانيونس جنوب محافظات غزة ورشة العمل الثانية )كلنا معًا نحو مخطط هيكلي أفضل 
لمدين���ة خانيونس(، لتتويج مخرجات العم���ل المتواصل على مدار عامين في إعداد وتحديث المخطط 

الهيكلي المعدل لمدينة خان يونس لألعوام  2030-2018.
وشارك في الورشة رئيس بلدية خان يونس م. عالء الدين البطة، وعضوا المجلس البلدي د. أمين وافي، 
ود. محم����د معمر، ومدير الدائرة الفنية م. محم�د الفرا، ومجموعة من الخبراء والمختصين وممثلو نقابة 

المهندسين والنقابات المهنية والمهتمون وممثلي بلديات الجوار ولجان األحياء في المدينة.
وفي بداية الورش���ة قدم م. الفرا نب���ذة عن المخطط الهيكلي ومس���وغات تحديثه ومنها ضم منطقة 
المحررات لنفوذ المدينة والتي تمثل ثلث مس���احة المدينة وكذلك المتغيرات الكبيرة في المدينة من 
حيث تغير استعماالت األراضي في المخططات التفصيلية والتخصيصات ومشاريع اإلسكان الجديدة 

)الوكالة - البراق - حمد - مشاريع مقاسم الموظفين .. إلخ(.
وفي كلمته أكد م. البطة على أهمية إعداد مخطط هيكلي محدث للمدينة خاصة أن آخر مخطط هيكلي 
مص���ادق للمدينة يعود للعام 2001، لوج���ود مخطط هيكلي للمدينة أعد وأودع عام 2006 ولم تكتمل 
إجراءات اعتماده، مبينًا أهمية المش���اركة المجتمعية والمؤسساتية وشركاء العمل وذوي  االختصاص 

في إعداد المخطط وربطه بالخطة االستراتيجية ومشاريعها.
واس���تعرض رئيس قسم التخطيط الحضري م. ياسين األسطل من خالل عرض مصور أهمية المخطط 
المح���دث كونه المخطط الهيكلي االس���تراتيجي األول للمدينة والذي تزام���ن إعداده مع إعداد الخطة 

االستراتيجية لخانيونس.
كما تناول األسطل عرض مخرجات الورشة األولى وكيف أن المخطط بمسودته هذه قد أخذها باالعتبار، 
وم���ن ثم عرض األنش���طة والفعالي���ات واإلجراءات التي تمت في س���بيل الوصول لهذه النس���خة من 
المخطط س���واء من ورش عمل أو زيارات تخصصية للجهات الحكومية الش���ريكة أو لقاءات مجتمعية، 
والتي تناولت كل جزئية وكل قطاع من قطاعات العمل في المخطط الهيكلي وذلك بهدف التنس���يق 
مع الش���ركاء وتبني مخطط هيكلي اس���تراتيجي معدل يش���مل تطلعات الجميع ويتم تبنيه من قبل 

المؤسسات الشريكة والعاملة مع بلدية خانيونس للنهوض بالمدينة.
بدورها، قامت مس���ؤول ملف تحديث المخطط الهيكلي م. س���ميرة األس���تاذ بتقديم عرض توضيحي 
تناول المخطط الهيكلي القديم وتقييم ما تم تنفيذه منه واستعراض مراحل إعداد المخطط المعدل 
والدراس���ات المرتبطة به ومصادر المعلومات ومرجعيتها واس���تعراض المقترحات والمخرج النهائي 

للمخطط والتوصيات.
واختتمت الورش���ة  بفتح باب النقاش والمداخالت للحض���ور إلثراء النقاش حيث ُقدمت عدة مقترحات 
إضافية يمكن االستفادة منها لتطوير العمل وقد عقب عليها رئيس البلدية، الذي أكد على تبنيها في 

المرحلة القادمة، وفي تجويد العمل والستكمال اعتماد المخطط ونظامه حسب األصول.

بلدية بيت حانون وسلطة األراضي 
تتباحثان في قضايا مشتركة

بلدية  المغازي تجري اختبار الضخ 
التجريبي لـ »بئر سقيا الخليل«

بلدية خانيونس تنظم ورشة عمل 
حول المخطط الهيكلي للمدينة

توقيع اتفاقية بين اإلسالمية وبرنامج 
UNDP لتنفيذ مشروع العمل عن بعد 
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أعلن أنا المواطن/محمود اسعد مصطفى الحسومي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401203419( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/مهند منوفي كامل ابو حزين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803868397( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ابراهيم محمد محمد الهسي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401856091( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ عبد الرحيم جمال محمد عمار
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم   
)402058515( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ محمود خليل صالح ابو زعيتر
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف الت���ي تحم���ل رق���م 
)700274426( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/عماد خالد محمد قويدر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800067266( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

واستش���هد األطفال محم���د إبراهيم عبد الله الس���طري )13 
عامًا(، وخالد بس���ام محمود أبو س���عيد )14 عامًا(، وعبد الحميد 
محم���د عبد العزيز أبو ظاه���ر )13 عام���ًا(، جميعهم من وادي 
السلقا شرق دير البلح وسط القطاع المحاصر، إثر استهدافهم 
بش���كل مباش���ر من قبل طائ���رات الموت اإلس���رائيلية، بينما 
كانوا ينصبون ش���باًكا لصيد العصافير قرب الحدود الشرقية 

لبلدتهم المفجوعة برحيلهم.
لم تكن حادثة اس���تهداف االطفال الثالثة، وحدها ش���اهدًة 
على سياس���ة "افتراس االطفال" التي ينتهجها االحتالل، إنما 
تفرقت األماكن وتوحدت المش���اهد ألطفال من عوائل وأس���ر 
مختلف���ة، والتهمة واح���دة بأنهم أبناء ه���ذه األرض التي لم 

تخضع لذل أو هوان.

موعد مع الفاجعة 
في ساعات المس���اء من أول أمس األحد الدامي، وحين  أن بدأ 
الليل يرخي سدوله، كانت األجواء هادئة والصمت ُيخيم على 
المنطق���ة، إذ بصواريخ االحتالل تقطع ه���ذا الهدوء لتصطاد 
األطفال الثالثة الذين عش���قوا الحياة وعاشوها معًا وغادروها 

معًا.
لم يُدر في مخيلة أبو عبد الله عم الش���هيد "محمد الس���طري"، 
أن المجموعة المستهدفة والتي تحولت أجسادهم إلى أشالء، 
هم ثالثة أطف���ال ال تتجاوز أعماره���م ال�"14عاما" من بينهم 
"محم���د"، فإعالن جي���ش االحتالل عن اس���تهدافه لمجموعة 

شباب قرب السياج الفاصل حال دون ذلك. 
فبينم���ا كان "أبو عب���د الله" ينهي عمله مس���تعدا للعودة إلى 
أس���رته، تواصل مع ش���قيقه كي يتفقد أحوال���ه، فما كان من 
األخير إال أن يبلغه ب���أن "محمد طلع يلعب مع أصحابه باألرض 
وما رجع، خايف عليه.. القصف ش���ّغال"، فأخذ ُيطمئنه قائاًل:" 
ما تخاف أكيد هو بخير، القصف قالوا إنه لشباب عند السياج". 
ويقول عم الش���هيد خالل حديثه ل�"االس���تقالل": "بعد صالة 
العشاء سمعنا انفجارًا شديدا بالمنطقة، حينها كان أخي قلقًا 
جدًا على ابنه محمد فق���د ذهب مع رفاقه الصطياد العصافير 
واللع���ب بأرضه الزراعية، وعندما أعلن���ت االذاعات أن االنفجار 

ناجم عن اس���تهداف االحتالل لمجموعة ش���باب على السياج 
الفاصل، هدا روعنا قلياًل". 

وأردف بأل���م: "بعد ما يقارب نصف س���اعة، كن���ا نجلس أمام 
باب المن���زل وننتظر عودة محمد ورفاقه، فجأة جاءنا أحد رجال 
اإلس���عاف، ليعرض علينا صورا التقطها بهاتفه النقال، وهنا 
كانت الفاجعة.. فأصحاب الصور هم أطفالنا "محمد، خالد، عبد 

الحميد".!
واس���تدرك قائال: "م���ا كنا نتوق���ع للحظة أن الُمس���تهدفين 
أطفال أبرياء كل ذنبهم أنه���م كانوا يلعبون ويحلمون بصيد 

العصافير!".

لم تك���ن تلك المرة األول���ى التي يذهب به���ا أصدقاء اللعب 
والش���هادة، إلى أرضهم الزراعية القريب���ة من الحدود، بغرض 

اللعب وصيد العصافير، لكنها كانت األخيرة!. 
ويتابع بحسرة وألم:" محمد وأصدقاؤه متعودين كل يوم يروحوا 
على األرض يصيدوا عصافير، هادي مش أول مرة يروحوا فيها 
لكنها آخر مرة، هما نصبوا ش���باك لصيد العصافير، ما ينصبوا 
ألغام وعبوات ناس���فة"، متس���ائاًل:" ش���و الذنب اللي ارتكبوه 
ليقتلوهم بدم بارد؟، حرقوا قلوبنا عليهم الله يحرق قلوبهم". 
وأضاف بغضب :" االحتالل ما اكتفى بقتلهم واس���تهدافهم، 
بل منع س���يارات االس���عاف من الوصول لهم، وقاموا بإطالق 

الن���ار عليه���م ألكثر م���ن نصف س���اعة، وبعدم���ا تأكدوا من 
استشهادهم سمحوا للمسعفين بالدخول مشيًا على األقدام، 
فعثروا على جثامين األطفال ممزقة تكس���وها الدماء"، مشددًا 
عل���ى أن االحتالل تعمد إعدام األطفال الثالثة، ويجب محاكمة 

قاتلهم. 
"محم���د هو الوحي���د لوالديه، كانا يعتمدان عليه بكل ش���يء، 
ومؤخ���رًا تعلم مهنة "ميكانيكي" ليتمكن من مس���اعدة والده 
بإعالة أخواته ال�7  في ظل االوضاع االقتصادية والمعيش���ية 

الصعبة التي تعصف بالقطاع". قال عّمه المفجوع.

موكب الت�شيع 
ولم يكن رحيل االطفال الثالثة س���هاًل بالنسبة لزمالئهم  في 
مدرسة بالل بن رباح األساسية شرق دير البلح، فقد خيم الحزن 
واأللم على أرجاء المدرسة، وُعلقت صورهم على جدران الساحة 
وممرات الفصول، في حين وضعت صورهم بأكاليل ورود على 

مقاعدهم الدراسية داخل الفصول.
مدير المدرس���ة، س���الم أبو غرابة، يصف هذا اليوم ب�"الحزين" 

بسبب فقدان 3 أطفال، ب�"جريمة إسرائيلية جديدة".
ويق���ول أبو غرابة ف���ي تصريحات صحفي���ة: "مفجوعون بهذا 
الخبر، الطالب الثالثة هم من خيرة طالب المدرس���ة، ولهم باع 

طويل في العمل التطوعي المدرسي".
وصب���اح كل ي���وم، كان األطف���ال الثالثة يصلون س���وّيًا إلى 
المدرس���ة، وفي وقت باكر، في إش���ارة إلى التزامهم بمواعيد 

حصصهم الدراسية، كما قال.
وطالب أب���و غرابة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنس���ان 
بتوفير "الحماية لس���كان وطلبة منطقة وادي الس���لقا، كونها 
منطق���ة حدودي���ة تتعرض بش���كل مس���تمر لالعت���داءات 

اإلسرائيلية". 
وانطلق موكب التشيع بمشاركة عشرات اآلالف من المواطنين 
وقادة وممثلي الفصائل من مستش���فى األقصى في دير البلح 
إلى منازل عوائل االطفال الثالثة بمنطقة وادي الس���لقا، إللقاء 
نظ���رة الوداع األخيرة عليهم، قبل مواراة جثامينهم الثرى بعد 

أداء الصالة عليهم ودفنهم في المقبرة بالمنطقة ذاتها.  

اصطادهم االحتالل بصواريخه

شهداء وادي السلقا األطفال.. ورحلة الصيد األخير!
غزة/ دعاء احلطاب:

اأغ�ش��ان  ب��ن  تختب��ئ  الع�ش��افري  كان��ت  بينم��ا 
الأ�ش��جار، كان الأطف��ال » حمم��د، خال��د، عب��د 
احلميد« ي�ش��قون عتم��ة الليل بخط��وات هادئة 
مبعرثة يف اإحدى الأرا�شي الزراعية القريبة من 

احلدود ال�ش��رقية لدير البلح و�ش��ط قطاع غزة، 
بعد ن�ش��بهم �شباكًا ل�شيد الع�شافري، وتارًة اأخرى 
يت�ش��ابقون مع ن�ش��مات الهواء الباردة ب�ش��حكاٍت 
مت���أ الأرج��اء و�ش��عادٍة جت�ش��د تفا�ش��يل براءة 
الطفول��ة اجلميل��ة.  لك��ن فج��اأة، ودون اأ�ش��باب 

اأن  اأي مقدم��ات حتذيري��ة، وقب��ل  اأو  وا�ش��حة 
ي�شطاد الأطفال الع�شافري، ا�شطادتهم طائرات 
الحت�ل ال�ش��رائيلي ب�ش��واريخ حاق��دة قتلت 
فرحتهم وبعرثت اأج�شادهم ال�شغرية يف الأرجاء، 

لُتحلق اأرواحهم طيورًا يف عنان ال�شماء. 

غزة / االستقالل:
نع���ت وزارة التربية والتعليم الش���هداء الثالثة 
الذين استش���هدوا أول أمس، بقصف إسرائيلي 
عل���ى الحدود الش���رقية، داعيًة للتح���رك الفوري 

لحماية الطفولة الفلسطينية.
وقالت ال���وزارة في بي���ان لها وصل االس���تقالل 
نس���خة من���ه: »ببالغ الح���زن واأللم تنع���ى وزارة 

التربي���ة والتعلي���م العالي ش���هداءها األطفال 
الثالثة الطفل: خالد بس���ام بن سعيد من الصف 
التاس���ع، والطف���ل: محمد إبراهيم الس���طري من 
الصف العاش���ر، والطفل: عب���د الحميد محمد أبو 
ظاهر من الصف الس���ابع من مدرسة بالل بن رباح 

األساسية«.
وأك���دت ال���وزارة أن »االطف���ال أعدم���وا بطريقة 

بش���عة ووحشية، واستهدفوا بش���كل مباشر مع 
س���بق االصرار والترصد عبر القذائف والصواريخ، 
ما يدفعنا للتس���اؤل ع���ن الذن���ب أو الجرم الذي 

اقترفوه«.
وقال���ت: »إن قت���ل وإع���دام االطفال وم���ا يمثله 
ذلك من جريمة بش���عة تنم ع���ن طبيعة العقلية 
المجرم���ة التي يحكم عقيدة وس���لوك االحتالل، 

ومدى استهتاره بالطفولة البريئة والقيم اآلدمية 
والمبادئ اإلنس���انية، واس���تعالئه على القوانين 
الدولية واإلنسانية، ينبغي توثيقه ضمن ملفات 
قانوني���ة ليرفع للمحاكم الدولي���ة لمحاكمة قادة 

االحتالل«.
 واعتبرت الوزارة في بيانها، أن هذه الجريمة تأتي 
ضمن سلس���لة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها 

دولة االحت���الل خالل الفترة الماضي���ة بحق أبناء 
الشعب الفلسطيني.

وطالبت ال���وزارة، بضرورة »التحرك بش���كل فوري 
لحماية الطفولة الفلسطينية وكل شرائح شعبنا 
من آلة اإلرهاب اإلس���رائيلية الت���ي تحصد أرواح 
األطفال والنساء والشيوخ والشبان الفلسطينيين 

تحت سمع وبصر العالم أجمع«.

التعليم ينعى الشهداء األطفال ويدعو لحماية الطفولة الفلسطينية
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في الس���تينيات وقب���ل الهزيمة، لم يكن م���ن الممكن أن تكون 
شابًا فلسطينيًا مثقفًا وأال تكون ناصريًا.. فالناصرية كانت تعني 

الوعي والثورة والنضال السترداد عروبة األرض والوطن السليب.
نضج���ت رؤانا في السياس���ة والتربية الوطني���ة مع خطابات 
الرئيس جمال عبد الناصر )رحمه الله(، والتي كانت عناوينها 
أن »م���ا أخذ بالقوة ال يس���ترد إال بالق���وة«، و«أن تحرير األرض 

واجب مقدس ال يمكن أن نتهاون فيه لحظة«.
قب���ل هزيمة 1967، كان فتحي الش���قاقي طالبًا في الثانوية 
العام���ة، وكان يمتل���ئ حماس���ة ووطني���ة، وقد س���اقه هذا 
اإلحس���اس الكبير كغي���ره من الش���باب إلى اعتن���اق الفكر 
الناص���ري، والذي عاش له وتش���ربه بكل وجدان���ه، إال أن تلك 
الهزيمة كانت قاصمة للظهر، حيث أصيب معها الش���قاقي 
بالصدمة والذهول، وهي حالة أخذته بعد ش���هور من التأمل 
واالس���تغراب للبحث عن طرح فكري آخ���ر يعيش معه بقلمه 

وبندقيته مناضاًل من أجل شعبه وقضيته.
يتحدث الشاب فتحي الشقاقي عن تلك المرحلة التي أعقبت 
الهزيمة وش���عر فيها بغصة الوطن الضائع، قائاًل: »إن الفكر 
م لي في تلك الفترة لم يكن مقنعًا لألش���هر التي  الذي ُق���دِّ
قضيتها متألمًا ومسحوقًا، لم يقدم التفسير الفعلي ألسباب 
الهزيم���ة، بينما كان الفكر اإلس���المي الذي ج���اء أكثر إقناعًا 
بالنسبة إلّى.. لقد أجاب الفكر الجديد عن العديد من األسئلة 
الت���ي كنت أطرحها بع���د الهزيمة النكراء؛ م���ن نحن، ولماذا 

ُنهزم، ولماذا انتصرنا سابقًا، وخسرنا اآلن؟؟.
الشقاقي: النبوغ الفكري والنضالية الثورية

بعد عام على الهزيمة، بدأت التوجهات اإلسالمية تظهر بشكل 
واضح على فكر الش����قاقي ولغة خطابه، وتح����ول إلى طاقة عطاء 
ة وحيوية جعلت من بيته محط رحال للكثير  وانتماء، وتحرك بهمِّ
من ش����باب الحركة اإلس����المية، وصارت تلك الجلس����ات بمخيم 
الش����ابورة بمدينة رفح في قطاع غزة هي بمثابة ساحة لسجاالت 
ال����رأي والحوار، ومدرس����ة فكرية لتلق����ي دروس الوعي والثقافة 
واإللهام. كانت مفرداته السياس����ية ونبرة خطابه اإلس����المي في 
س����ياقها الوطني ورؤيته حول القضية الفلس����طينية تستحوذ 
على حركيت����ه الدعوية، وأخذت تجليات إمكانياته القيادية تبرز 
من����ذ بدايات ارتباطه التنظيمي ع����ام 1968، حيث تبدى للجميع 
أنه ش����خصية متميزة واس����تثنائية تمتلك الكثير من الكاريزما 
والمواهب والقدرات، التي جعلت منه حقيقة ش����ابًا سابقًا لزمانه 
ف����ي الفهم والرؤية والتحليل. ولذلك، أس����ند إليه الش����يخ أحمد 
ياس����ين )رحمه الله( قيادة تنظيم طالب قطاع غزة المتواجدين 

للدراسة في الضفة الغربية.
وعندما حمله تفوقه وتميزه الدراس���ي للدراسة في مصر، بعد 
تخرجه من كلية بير زيت، كان خطابه يلقى القبول واالعجاب 
بين زمالئه الطالب في جامعة الزقازيق، كما كان مقر سكنه - 
وكما عهدناه دائمًا - محط رحال لكل المثقفين الباحثين عن 

الحقيقة والخالص الوطني.
كان د. الش���قاقي صاح���ب قلم ورؤية وبعد نظ���ر، وقد أهلته 
تلك الملكات الفكرية ليجد له في مجلة »المختار اإلس���المي« 
المصرية صفحات بانتظاره، وقد أسهمت كتاباته في تحريك 
الوعي بين ش���باب الصحوة اإلس���المية في مصر، وخاصة مع 
مقاالته عن القضية الفلسطينية وتحليالته لمجريات الثورة 

اإلسالمية في إيران.
الشقاقي: المهم أن نلتقي ونتحاور

في الحقيقة، لم تكن تباينات الرأي تستفز د. الشقاقي، فقد 
تع���ود القول ب���أن االختالف هو طبيعة البش���ر، ولكن المهم 
كي���ف نلتقي، ونحت مقولته الش���هيرة »الوح���دة من خالل 
التع���دد«، ولذلك احتضن الجميع، واتس���ع ص���دره لكل من 
خالفوه.. وربم���ا يلحظ هذا األمر كل من عايش د. الش���قاقي 
عن قرب، حيث كان ف���ي كل مراحل حياته مع اإلخوان أو بعد 
خروجه منهم وتأسيس���ه لحركة الجهاد اإلسالمي، وانفتاحه 
بعد ذلك على كافة القوى والفصائل الفلسطينية، كان دائم 
الح���رص على مد يد التواصل والحوار م���ع الجميع، وكان رأيه 
طالما أن هناك لقاء ودائرة لتبادل الرأي والمش���ورة فس���وف 
نج���د مخرجًا للتفاهم والتوافق ح���ول عملنا النضالي ورؤيتنا 
الوطني���ة. لع���ل ه���ذه المنهجية ف���ي االنفتاح عل���ى اآلخر، 
والتعام���ل معه وفق القاعدة الذهبية »نتع���اون فيما اتفقنا 

علي���ه، ويع���ذر بعضنا بعضًا فيم���ا اختلفنا في���ه«، كانت هي 
المحرك لشخصيته وأس���لوبه في العمل مع اآلخرين من القوى 

الدينية والوطنية؛ إسالمية أم علمانية.
الشقاقي: من حركة اإلخوان إلى الجهاد اإلسالمي

خالل سنوات دراسة د. الشقاقي في مصر في السبعينيات، لم 
تظه���ر لديه أي نزعة لالنفصال عن حركة اإلخوان المس���لمين، 
ولكن كان واضح���ًا أن له مالحظات عل���ى األداء اإلخواني، وكان 
يضغط باتجاه ضرورة التحرك لمواجهة المش���روع الصهيوني، 

ومحاولة االستفادة من تجربة الثورة اإلسالمية في إيران.
كانت نجاح����ات الثورة الخمينية في اس����قاط نظام الش����اه وقيام 
الجمهورية اإلسالمية في إيران تستحوذ على كتابات د.الشقاقي، 
والقت تحليالته إعجابا وقبواًل واسعًا في أوساط الشباب اإلسالمي، 
وخاص����ة بين الطالب الفلس����طينيين الدارس����ين ف����ي الجامعات 
المصرية، إال أن أفكار الش����قاقي في الوقت نفسه قد أخذت تشكل 
مخاوف وهواج����س أمنية لدى قيادات التنظيم الفلس����طيني في 

مصر، والذي كان يعرف -آنذاك– باسم »تنظيم بالد الشام«.
ف���ي أواخر الس���بعينيات، كان���ت الصحوة اإلس���المية في أوجِّ 
عنفوانه���ا، وكانت المخ���اوف من انفجار الوض���ع هي هاجس 
الجمي���ع، وقد حرص اإلخ���وان في قيادة »تنظيم بالد الش���ام« 
الحف���اظ على س���رية العمل اإلخوان���ي وكبح ف���ورة العواطف 
الجياش���ة لدى البعض بخص���وص انتصار الخمين���ي والثورة 
اإلس���المية ف���ي إي���ران، حتى ال تعط���ي ذرائع ألجه���زة األمن 

المصرية باعتقال الشباب وترحيلهم إلى قطاع غزة أو األردن.
تصاع���د الخالف مع د. الش���قاقي لعدم االنضب���اط التنظيمي، 
وش���عرت قيادة »تنظيم بالد الش���ام« في مصر؛ وهي شخصية 
أردنية من أصول فلس���طينية، بأن الخطر ب���ات قريبًا، وأن هذه 
التجاوزات قد تؤدي إلى مالحقة التنظيم أمنيًا، ولذلك تمَّ اتخاذ 
قرار بتجميد د. الش���قاقي أواًل، ثم فصله بعد ذلك.. وحول هذه 
القضية، أش���ار د. موس���ى أبو مرزوق في كتابه »مش���وار حياة«، 
قائاًل: »ل���م يكن خالف د. فتح���ي )رحمه الله( خالف���ًا فكريًا أو 
منهجي���ًا أو بس���بب القضية الفلس���طينية، حي���ث إن معظم 
مالحظ���ات األخ »فتحي« كانت تتمحور على اإلدارة والقيادة في 
حرك���ة اإلخوان عمومًا، وفي فلس���طين خصوصًا، وكان تقييمي 
–آن���ذاك – أن هناك صنفي���ن من الناس: المتق���دم كثيرًا، وال 
يس���تطيع أن يتأقل���م إخوانه معه، أو أن يتأقل���م هو معهم، أو 
المتأخر الذي ال يستطيع أن يلحق بإخوانه.. الصنفان يحتاجان 
إل���ى معاملة خاصة، حت���ى ال تخس���رهما الجماعة أو يخس���را 
نفس���يهما في العمل التنظيمي، ول���و كان لي رأي في موضوع 

األخ د. »فتحي« في ذلك الوقت لرفضت الفصل«.
وم���ن ب���اب اإلنص���اف للحقيق���ة، إن اإلخ���وان المس���لمين لم 
يختلفوا يومًا على فكرة الجهاد والمقاومة لمواجهة المش���روع 
الصهيوني، ولكن كانت له���م تحفظات على توقيت االنطالق، 
م���ن حي���ث اكتم���ال إمكاني���ات اإلع���داد واالس���تعداد وقوة 
االس���تطاعة، فالحركة اإلس���المية التي كان اإلخوان المسلمون 
عنوان���ًا لها كان���ت تراهن عل���ى التغيير الذي س���يأتي بدولة 
التمكي���ن، والت���ي س���تعزز قدراتهم في حش���د وتعبئة األمة 

لمشروع التحرير والعودة.
الخالف مع د. الشقاقي: أصل الحكاية

ومع انتصار الثورة اإلسالمية في إيران عام 1978، تفجرت قناعات 
د. فتحي الشقاقي بأن الظروف قد نضجت اآلن على مستوى األمة، 
وخاص���ة مع تعاظم حراك الصحوة اإلس���المية ف���ي معظم الدول 
العربي���ة، ونداءات اإلمام الخميني الداعمة لفلس���طين، والمطالبة 
بإزالة الغدة الس���رطانية المس���ماة بإس���رائيل. كان د. الشقاقي 
تحرك���ه ديناميات وعيه الناضج بطبيعة الصراع، وفهمه المتقدم 
بتجارب نضالية عربية كالث���ورة الجزائرية، والتي ألهمته مقوالت 
رجالها لتج���اوز حالة االنتظ���ار لدولة التمكي���ن، والذي تمحورت 
حولها رؤية اإلخوان المس���لمين؛ باعتبار أن غي���اب دولة عربية أو 
إس���المية قوية وداعمة للفكرة والحركة اإلسالمية، فإن إمكانيات 

تحقيق النصر تصبح موضع نظر.
كانت المقولة الش����هيرة للعربي بن مهي����دي؛ المناضل الجزائري، 
»ارم����وا بالثورة الى الش����ارع يحتضنها الش����عب«، تس����تحوذ على 
تفكي����ر د. الش����قاقي )رحمه الله(، حيث كان����ت قناعاته بأن الحالة 
الفلس����طينية اإلس����المية ق����د نضجت للث����ورة، فأخذ م����ع نهاية 
السبعينيات في التنظير لفكرته، وحشد من شاركه الرأي من شباب 

اإلخوان الدارس����ين في مصر للتحرك لتجسيد ما تمَّ اعتباره رؤيته 
الخاصة، وحاول أن يضع بعضًا من أفكاره في كتاباته التي نش����رها 
بمجلة »المختار اإلسالمي« باس����م عز الدين الفارس، والتي وجدت 
لها قبواًل واسعًا في أوساط الشباب الفلسطيني، وشكلت مع كتابه 
»الخميني.. الحل اإلس����المي والبديل« بداي����ات التأطير لنهج قد ال 
يلق����ى القبول الكافي لدى الحاضن����ة اإلخوانية، التي كانت تراهن 
على انتظار »دولة التمكين«. ومع عودة د. الش����قاقي إلى قطاع غزة، 
حاول الش����يخ أحمد ياسين اس����تيعاب بعض ما كان يطالب به د. 
الشقاقي، إال أن الشيخ أحمد كانت قناعاته مثل اآلخرين: ال يمكننا 

أن نبدأ دون ظهر قوي يدعمنا؛ أي »دولة التمكين«!!
لم يكن من الس���هل تطويع د. الشقاقي الذي ألهبته نجاحات 
الخميني وثورته اإلس���المية، وظل مشدودًا إلى فكرته بضرورة 
العمل المس���لح، واالنط���الق بمن معه من إخوة ش���اركوه الرأي 
والقناع���ة. أتذكر ح���وارًا جرى بين د. فتحي الش���قاقي وبين د. 
موسى أبو مرزوق في القاهرة، وكان األخير هو المسئول األول عن 
التنظيم آنذاك، حيث عرض د. الش���قاقي فكرته حول االنطالق 
باتجاه العمل العس���كري، فكان ج���واب د. أبو مرزوق الذي يكن 
ٌة  لألخ فتح���ي محبة ومكانة عالية: يا أخ فتح���ي.. نحن اليوم قلَّ
يتخطفنا الناس من كل جانب، ونحتاج أن تنمو وتتوسع قدرات 
التنظي���م، وأن نجد من دول الجوار من يأخ���ذ بأيدينا ويدعمنا 
في مس���يرتنا الجهادية. نعم؛ أنت يا أخ فتحي طاقة متقدمة، 
ولكن باقي إخوانك ليسوا مثلك.. أنت مثل الفارس الذي انطلق 
على ظهر فرس���ه وس���ط الصحراء، وجماعته خلفه تتحرك ببطء 
على عربة كارو.. وفجاءة ظهر أمامه األعداء بكثرتهم عددًا وعدة، 
فالتف���ت الفارس إلى قومه فلم يجد أح���دًا منهم إلى جانبه!! يا 
أخ فتحي.. علينا أن نتري���ث لنهيئ الجميع، وُنمكن القافلة من 

المضي على خطا وعزيمة رجل واحد.
بدأت النبتة التي غرسها د. الشقاقي خالل سنوات الدراسة في 
مصر تكبر ويش���تد عودها في القط���اع، وتكاثرت األعداد حول 

فكرته، وأصبح لها رجال يحاججون بها ويدافعون عنها.
وم���ع تباين المواقف واخت���الف الرؤية بينه وبي���ن إخوانه في 
قيادة حركة اإلخوان المس���لمين في قط���اع غزة حول منهجية 
مش���روع الجهاد والمقاوم���ة، وتوقيت التح���رك باتجاه العمل 
العس���كري، ظهرت مالمح الصراع بين الطرفين«إلثبات الوجود« 
ف���ي أوائ���ل الثمانينيات، واتخ���ذت أحيانًا منح���ًى عنفيًا، كما 
ش���اهدنا في أحداث الجامعة اإلس���المية عام 1983، األمر الذي 
دفع د. الشقاقي ليتحرك باتجاه إنشاء حركة الجهاد اإلسالمي.

م���ن الجدير ذكره، أن الخ���الف في تلك المرحل���ة لم يكن على 
المي���راث النضالي لحرك���ة اإلخوان المس���لمين، وال كان الحوار 
متعلقًا ب���دور الجماعة التاريخي أو مبرر وجودها واس���تمرارها، 
بل كان أساس���ًا ح���ول تجديد برامجها ورؤاه���ا، وفاعلية دورها 
في اللحظ���ة المعاصرة. كان د. فتحي الش���قاقي حتى اللحظة 
األخي���رة من حيات���ه بالغ التأثر بحس���ن البنا وبرؤيت���ه الثاقبة 
لعص���ره وبمثابرته، واإلنج���از الكبير الذي حقق���ه؛ باعتباره أبرز 
المناضلين اإلس���الميين في النصف األول للقرن العشرين، بيد 
أن د. الش���قاقي كان قد بدأ يدرك أيضًا أن األس���ئلة المطروحة 

أمام جيله قد اختلفت عن تلك التي واجهها حسن البنا.
الشقاقي: البوصلة وقارب النجاة

كان د.فتحي الش���قاقي لديه قراءة متقدمة للخارطة السياسية 
على الس���احة الفلس���طينية، وكان يمتلك وضوح���ًا في الرؤية 
والمس���ار ومعالم الطريق وق���د تحددت أبع���اده بالقول: »منذ 
نش���أتنا في فلس���طين قررنا أن لنا عدوًا واحدًا وأساس���يًا، هو 
الع���دو الصهيون���ي، وأن الص���راع فقط ه���و مع ه���ذا العدو، 
وأن م���ا تبقى هو مج���رد خالفات فكرية أو سياس���ية مع القوى 
ه فقط  الفلسطينية المتواجدة على الس���احة، وأن العنف موجَّ
ضد العدو اإلس���رائيلي، أما األطراف الفلسطينية التي نختلف 
معه���ا فال يمكن أب���دًا أن ندخل معها في ص���راع أو صدام.. أنا 
فقط أحاورها وأناقشها بش���كل هادئ وموضوعي، ال يجلب أي 
اس���تفزاز، وال يجرنا ألي معركة.. نع���م؛ هناك خالف قائم بيننا 
وبي���ن المنظمات والحركات الوطنية على أكثر من صعيد فكري 

وسياسي«، ولكن هذا يمكننا بالحوار أن نجد مخارج له.
رحم الل���ه د. فتحي الش���قاقي، كان رائدًا في فك���ره الجهادي 
 صدره اتس���ع 

َّ
وحركيت���ه الدعوي���ة، اختلف م���ع البعض ولكن

للجميع.

 الشهيد فتحي الشقاقي في ذكراه:
عناق الوطن والدين والهوية

د. أحمد يوسف

انش���غلت اآللة اإلعالمية الصهيونية الس���وداء أمس بالحديث عن 
انج���از عظيم للجي���ش الن���ازي الصهيوني بأنه اس���تهدف ثالثة 
»إرهابيين« فلسطينيين على السلك الحدودي شرق قطاع غزة كانوا 
يزرعون عبوات ناس���فة, واس���تطاع ان يجهز عليهم, ومنع سيارات 
اإلس���عاف التابعة لله���الل األحمر من الوصول إليه���م وفتح نيران 
رشاشاته نحوها, وقام بسحب األطفال إلى الداخل, وتوقفت الرواية 
الصهيونية الس���وداء عند هذا الح���د, »فاإلرهابيون«الذين تحدث 
عنهم الجيش الصهيوني هم ثالثة أطفال أعمارهم من 12 إلى 14 
عاما كانوا يقومون بنصب الش���باك الصطياد العصافير, وليس لزرع 
عبوات ناسفة كما يزعم الجيش الذي ال يقهر, نعم هو جيش ال يقهر 
لك���ن أركانه ترتعد خوفا من األطفال الذين ال يرهبونه وال يخش���ون 
رصاصاته ومدافعه وصواريخ طائراته, تس���اقطت صواريخ طائرات 
االف 16 لتحول أجساد األطفال الثالثة إلى أشالء متناثرة, وتتراشق 
دماؤهم على الس���لك الشائك الذي يحول بيننا وبين أرضنا المحتلة 
ع���ام 48م, وبعد ان تأكد الجيش النازي من ان جريمته التي ارتكبها 
نفذها بحق أطفال سمح لس���يارات اإلسعاف التابعة للهالل األحمر 
بنقل الش���هداء الثالثة, لتدلل الصورة على بشاعة الجريمة وبشاعة 
مرتكبها, ومدى الكذب والزيف الذي يمارس���ه الجيش الصهيوني 
وآلت���ه اإلعالمية التي اعتادت على فبركة األخب���ار وتزييفها وإخفاء 

الحقائق حتى ال يفتضح أمر الجيش الزائف.   
بش���اعة الجريمة كان لها وقع كبير على النفس لدى الفلسطينيين, 
وصور األطفال المقطعة كانت مفجعه, فتحرك الشارع فورا وخرجت 
تظاهرات حاشدة الس���اعة الواحدة فجرا في جباليا وغزة وخانيونس 
والنصيرات ودير البلح ورفح لتهتف للمقاومة الفلسطينية وتطالب 
بالرد على ه���ذه الجريمة, وتعالت األصوات في الش���ارع المنتفض 
»مش حنروح على الدار..إال بسماع اإلنذار« في إشارة لمطالبة المقاومة 
بقص���ف منطقة الغ���الف بالصواريخ, وعلى الفور اس���تنفر الجيش 
الصهيوني, ونزل مس���توطنو الغالف إلى المالجئ, وامتألت س���ماء 
قطاع غزة بالطائرات الحربية الصهيونية, لكن المقاومة عودتنا أنها 
ال تعمل عش���وائيا, وان لها إستراتيجية وتكتيك في العمل, وهي 
وحدها التي تقرر متى وكيف ترد على جرائم االحتالل الصهيوني, 
وثقتن���ا في مقاومتنا وأدائها ال تتزع���زع أبدا, فقبل ثالثة أيام فقط 
كانت المقاومة وتحديدا »س���رايا القدس« الجناح العسكري لحركة 
الجهاد اإلس���المي في فلس���طين ت���دك حص���ون الصهاينة بنحو 
خمسين صاروخا ردا على مجزرة جمعة »غزة صامدة ولن تركع«, ويقينا 
ان المقاومة سترد على هذه الجريمة بما يشفي صدور قوم مؤمنين .  
جماهير غفيرة ودعت باألمس األطفال الثالثة خالد بسام محمود أبو 
سعيد )14 عامًا(، و عبد الحميد محمد عبد العزيز أبو ظاهر )13 عامًا(، 
ومحمد إبراهيم عبد الله الس���طري )13 عامًا(، لقد ودعتهم الجماهير 
بالدموع والقه���ر وهتفت للمقاومة وطالبت بس���رعة الرد, وبالوحدة 
الفلس���طينية فإذا لم يوحدن���ا دم هؤالء األطف���ال األبرياء فما الذي 
سيوحدنا, أيها المتمترسون حول كراسيكم في مقر المقاطعة برام 
الله تحت مظلة المجلس المركزي, ما الذي يوحدكم مع غزة, أليس���ت 
دماء األطفال كافية لرفع العقوبات عن القطاع, والتوافق على برنامج 
وطني يحكم العالقة بيننا, ووقف التنسيق األمني مع هذا االحتالل 
المج���رم, أم أنكم ال تبالون لما يحدث في غزة وأنكم نفضتم أيديكم 
منها ولن تدافعوا عنها أو تخففوا من قيودكم عليها, أيها الراقدون 
هن���اك في مقر المقاطع���ة برام الله تحت مظل���ة المجلس المركزي 
وتحت حراب االحتالل, أما آن لكم ان تنحازوا إلى شعبكم الفلسطيني 
وتتبنوا قضاياه وتدافعوا عنه وتحاربوا من اجله, أم ستبقى تسوقكم 
المصالح الشخصية ونهمكم بالسلطة وحبكم للكراسي والمناصب 
الت���ي يحركها االحتالل بالكيفية التي يش���اء, ألن تس���تفيقوا من 

سباتكم العميق؟!
من وسط هذا األلم الذي يزرعه فينا االحتالل البغيض, من هول الدماء 
واألش���الء التي تقطعت وتناثرت بفع���ل صواريخ صهيونية باغية, 
خرجت ش���ارة النصر على يد الش���يخ المجاهد والقائد الكبير خضر 
عدنان, ال���ذي حقق انتصارا معتادا على االحتالل في معركة األمعاء 
الخاوية, وانتزع حريته انتزاعا  رغما عن انف هؤالء األشرار, أيام قليلة 
بإذن الله ويكون الشيخ خضر عدنان بيننا, نحتفل بانتصاره الكبير, 
ونرفعه على األعناق, بعد ان رس���م بس���مة على وجوهنا العابس���ة, 
ليزرع فينا األمل من جدي���د بأن النصر يأتي دائما من رحم المعاناة, 
فاصبروا فان النصر قادم ال محالة, فما النصر إال صبر ساعة وإنا حتما 

لمنتصرون.  

الرواية السوداء 
رأي
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رام الله/ االستقالل:
نظ���م آالف العمال والعامالت أمس 
االثنين تظاه���رة ضخمة على دوار 
المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة 
الغربي���ة المحتل���ة رفًض���ا لقانون 
بصيغت���ه  االجتماع���ي  الضم���ان 

الحالية.
واحتش���د آالف العمال من مختلف 
محافظات الضف���ة وهتفوا بعبارات 
تدعو لرحي���ل وزير العمل مأمون أبو 
ش���هال، كما رفضوا تطبيق القانون 
مؤسس���ة  أقرتها  التي  بالصيغ���ة 

الضمان.
وم���ن المتوق���ع أن يب���دأ العم���ل 
بالقان���ون رس���مًيا مطل���ع الش���هر 
المقبل، وس���ط تحفظات لعدد من 
القطاع  وغالبية مؤسسات  النقابات 

الخاص والقطاعات والشركات.
بعب���ارات  المش���اركون  وهت���ف 
"الش���عب يريد إس���قاط الضمان .. 
اسمع اسمع يا أبو شهال هذا العامل 

مش رح يركع".
ودعت ش���بكة المنظم���ات األهلية 
في مؤتمر لها أمس إلى إجراء حوار 

بين أطراف العمل ليشمل أكبر بعد 
تمثيلي بما يحقق المصلحة العامة 
لجميع األطراف، وإدخال التعديالت 
عل���ى القان���ون بعد الح���وار بحيث 

يصب���ح قاباًل للتطبي���ق، بما يحقق 
مناف���ع ممكن���ة دون االنتقاص من 

حقوق العاملين.
كما طالب���ت الحكومة بتعديل الحد 

األدن���ى لألجور، بما يس���توعب غالء 
المعيشة المتراكم منذ عام 2013، 
وإنش���اء محكمتي العمل والضمان 

االجتماعي.

اآلالف يتظاهرون برام الله رفضًا لقانون الضمان االجتماعي

رام الله/ االستقالل:
وق���ع صندوق التضامن اإلس���المي التابع لمنظمة التعاون االس���المي، أمس االثنين، 
اتفاقية مع 31 مؤسس���ة في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 12 مؤسسة مقدسية، 

تعنى بالمجاالت االجتماعية والصحية والتعليمية والتنموية.
وقال ممثل المنظمة أحمد الرويضي إن االتفاقية تشمل دعم ل�12 مؤسسة مقدسية، 
لما تعانيه م���ن اعتداءات ومحاولة إللغاء دورها من قبل االحتالل، لما تس���اهم هذه 

المؤسسات في تمكين المجتمع المقدسي.
وأش���ار إلى أن هن���اك وكاالت متخصصة وفرعي���ة تابعة للمنظمة تنفذ المش���اريع 
والمتطلبات حس���ب التخص���ص، بالتالي فإن الحصة األكبر م���ن المنظمة مخصصة 

لفلسطين، ولدعم القطاعات المختلفة.
ب���دوره، قال مستش���ار رئيس الوزراء لش���ؤون الصناديق العربية واإلس���المية ناصر 
قطامي إن االتفاقية تش���مل 31 مؤسسة في الضفة وغزة، لكن الحصة األكبر لصالح 
مدينة القدس، مش���يرا إلى أنها تأتي كرس���الة تضامن في تعزي���ز صمود المدينة 
المقدسة وس���كانها، إضافة إلى تعزيز صمود هذه المؤسسات وبقائها في الحفاظ 

على عروبة وإسالمية ومسيحية القدس.
وأض���اف: »هذه إح���دى جوانب الدعم ولي���س الدعم األخير، حيث يوج���د لدينا عدة 
صناديق تقدم الدعم لصالح صمود الش���عب الفلسطيني، ممثلة بصندوق األقصى 
وبنك التمويل اإلس���المي، والصندوق العربي، ونسعى اآلن باتجاه االنفتاح على كافة 

الصناديق من أجل تأمين كل ما من شأنه تعزيز صمود شعبنا في فلسطين«.

»التضامن اإلسالمي« يوقع 
اتفاقية دعم لـ31 مؤسسة 

في الضفة وغزة

االستقالل/ وكاالت:
قال موقع وزارة النفط اإليرانية )شانا( إن إيران بدأت بيع النفط 
الخام لش���ركات خاصة من أجل تصديره، في إطار إستراتيجية 
لمواجهة العقوبات األميركية التي سيبدأ سريانها بعد أسبوع.

واضط���رت إيران األحد إلى بيع نفطها الخام الذي عرضته للمرة 
األولى في بورصة طهران للطاقة بس���عر أقل من الس���عر الذي 

حددته الوزارة بسبب عدم إيجاد زبائن للشراء.
ووفق���ا لبيان الوزارة، فإن الزبائن لم يقدموا أس���عارا تصل إلى 
الس���عر الذي حددته الدولة وهو 79 دوالرا و15 س���نتا للبرميل 

الواحد.
وأوضحت الوزارة أنه إثر ع���دم الحصول على عروض فوق الحد 
األدن���ى الذي حدد لبرميل النفط، فق���د باعت 280 ألف برميل 
من أصل مليون عرضتها بالبورصة بسعر 75 دوالرا و85 سنتا.

وتمت عملية البيع عبر تس���ديد %20 من سعر الكمية بالعملة 
المحلية، و%80 بالعمالت األجنبية، وفق البيان.

وتهدف إي���ران بهذه الخطوة إلى تعزي���ز قيمة نفطها داخل 
البالد وضمان تدفق السيولة قبل الحزمة الثانية من العقوبات 

التي تستهدف النفط.
وأكد مسؤولون أنه لم يكن بوسع شركات تكرير النفط الخاصة 
بإيران شراء النفط الخام إال من أجل تصدير المنتجات النفطية، 

حيث كانت الدولة تسيطر على تجارة النفط الخام.
وقال���ت إيران في يوليو/ تم���وز الماضي إنها س���تبدأ في بيع 
النفط للش���ركات الخاصة في إطار جهودها لمواصلة تصدير 
النفط، وإنها ستتخذ إجراءات أخرى للتصدي للعقوبات بعد أن 
طلبت الواليات المتحدة من حلفائها وقف جميع واردات النفط 

اإليراني ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني.
وطبقت واش���نطن عقوب���ات على قطاعات التعام���الت المالية 
والمعادن والس���يارات بإيران في أغس���طس/آب الماضي بعد 
انس���حاب الواليات المتحدة م���ن االتفاق الن���ووي المبرم عام 
2015، غير أن االتحاد األوروبي ودوال أخرى رفضت االنس���حاب 

وأعلنت مواصلتها االلتزام باالتفاق.
وتعد إيران ثالث أكبر منتج للبترول في منظمة الدول المصدرة 
للنفط )أوبك( ب�3.45 ماليين برميل يوميا، وبمتوس���ط صادرات 

2.1 مليون برميل يوميا.

االستقالل/ وكاالت:
تش���ير التوقعات إلى أن أس���واق األس���هم األمريكية 
تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ األزمة المالية 
العالمي���ة ف���ي ع���ام 2008، وفقا لما نقلت���ه صحيفة 

"فايننشال تايمز".
وح���ذرت الصحيفة من أن هن���اك مخاوف متزايدة من 
أن أطول فترة صعود لألس���هم في التاريخ قد توقفت 
فجأة. وقالت الصحيفة ف���ي افتتاحيتها إن هذا األمر 
لن يكون نهاية العالم، ولك���ن هناك مخاطر حقيقية 

للغاية من أن هبوط األسواق سيصعب التعامل معه.
وأوضحت أن األسواق العالمية شهدت أداء سيئا خالل 
شهر أكتوبر الحالي وأنها شهدت تصحيحا على نطاق 
واس���ع، فضال عن أن التصحيح في األسواق األمريكية 

يش���ير إلى أن المستثمرين أقروا أخيرا بالمخاطر ليس 
فقط الخاصة بنهاية التيس���ير الكم���ي ولكن بارتفاع 

الحمائية التجارية.
م���ن ناحي���ة أخرى، ق���ال بنك ج���ي بي مورغ���ان، في 
تصريحات نقلها موق���ع "Zero Hedge" إن صناديق 
المؤشرات السلبية يمكن أن تعرض أسهم بقيمة 7.4 

تريليون دوالر للبيع القسري خالل الهبوط القادم.
ونش���رت تقارير  أش���ارت إلى ارتفاع أس���عار الذهب 
لتسجل أعلى مستوى في ثالثة أشهر، مع تراجع إقبال 
المستثمرين على أسواق األسهم التي هبطت بشكل 
كبير وس���يطر عليها اللون األحمر، حيث إنهم اتجهوا 
إلى المع���دن األصفر الذي ينظر إليه على أنه مالذ آمن 

في أوقات عدم االستقرار المالي.

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير المالي���ة )الخزانة( الجزائري، عبد الرحمن راوية، 
إن احتياطات بالده من النقد األجنبي ستتراجع إلى أقل 
من 34 مليار دوالر بحلول 2021، نزوال من 88 مليار دوالر 
في النصف األول 2018. جاء ذلك، وفق تصريحات أدلى 
به���ا الوزير الجزائري، خالل عرضه أمس لمش���روع قانون 
الموازنة العامة للبالد لس���نة 2018، عل���ى لجنة المالية 

بالمجلس الشعبي الوطني )الغرفة األولى للبرلمان(.
وحس���ب "راوية"، ف���إن الوض���ع المالي للبالد وانحس���ار 
مداخليها بس���بب األزمة النفطية، "س���يؤدي إلى تراجع 
احتياطات النقد األجنبي إلى 62 مليار دوالر في 2019".

وبلغت احتياط���ات النقد األجنبية للجزائر، حس���ب آخر 
حصيلة رس���مية نح���و 88.1 ملي���ار دوالر نهاية يونيو/ 

حزيران الماضي.
الوزير الجزائ���ري، أوضح أن االحتياطات ستس���تمر في 
التقلص في 2020، إلى 47.8 مليار دوالر، ثم ستنزل على 

2021 إلى مستوى 33.8 مليار دوالر.
وكانت احتياطات الجزائر من النقد األجنبي، عند مستوى 
97.33 مليار دوالر نهاية ديس���مبر/ كانون األول 2017، 

وفق بيانات المركزي الجزائري.
وتخ���وض الجزائ���ر منذ س���نوات معركة لكب���ح فاتورة 
الواردات وتقليص نزيف النقد األجنبي، من خالل فرض 

قيود على السلع المستوردة.
وتضمنت إج���راءات الحكومة الجزائرية إخضاع الواردات 
للتراخيص المسبقة من السلطات، أعقبتها قائمة ب�877 

منتجا ممنوعا من دخول البالد.

الجزائر تتوقع هبوط احتياطاتها 
األجنبية دون 34 مليار دوالر بحلول 2021

أكبر خسارة مالية لألسواق 
األمريكية في 10 سنوات

رام الله/ االستقالل:
أظهرت بيانات »س���لطة النقد الفلس���طينية« أن قيمة 
الشيكات المقدمة للتقاص انخفضت خالل أيلول بنسبة 

9.7 بالمائة مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.
وأوضحت تلك البيانات التي كشف النقاب عنها أمس، 
أن قيمة الش���يكات بلغت قرابة 1.07 مليار دوالر مقارنة 

مع حوالي 1.18 مليار قبل عام.
وتم تداول الشيكات عبر حوالي 550.3 ألف ورقة بزيادة 
مقداره���ا 27.8 بالمائة مقارنة بذات الش���هر من العام 

الماضي.
وعلى صعيد الش���يكات المرتجعة، فقد بلغت قيمتها 

نحو 90.9 مليون دوالر بانخفاض نسبته 13.6 بالمائة.
فيما بلغت الش���يكات المرتجعة حوالي 64.1 ألف ورقة 
بزي���ادة مقداره���ا 5.4 بالمئة مقارنة بذات الش���هر من 

.2017

االستقالل/ وكاالت:
الح���ظ العلم���اء عندما كان���وا يدرس���ون الطبق���ات العميقة 
باستخدام الموجات الصوتية أن الصوت يمر أسرع بعدة مرات 
من خالل بعض الصخور، وعن���د المقارنة بين جميع الخيارات، 
استنتجوا أنهم عثروا على ترسبات ألماس، وعلى نطاق واسع.

وأفاد موقع )رين تي في( الروس���ي أم���س أنه وفقا للتقديرات 
التقريبية، فإن هذه األحجار بكمية كوادريليون طن، أي بحسب 
سعر الصرف الحالي، هناك ما يقرب من 20 سبتليون دوالر من 
الماس وهو رقم يحتوي على 25 صفرًا، ولكن الوصول إلى هذا 

الكنز شبه مستحيل، وفق ما أوردت وكالة )سبوتنك( لألنباء.
وتق���ع هذه الترس���بات م���ن ألم���اس على عم���ق حوالي 200 
كيلومت���ر، وال يوجد إلى اآلن تقنية قادرة على حفر بئر بالعمق 
المطلوب، حي���ث أن أعمق موقع حفر ف���ي التاريخ حتى يومنا 
هذا هو بئر كوال في روس���يا. واس���تغرق الوصول إلى عمق 12 

كيلومترا ومئتي متر 20 عاما.

لمواجهة العقوبات األميركية..
 إيران تبيع نفطها في البورصة

اكتشاف كنز دفين في 
األرض قد يسبب انهيار 

االقتصاد العالمي

عدد الشيكات 
المرتجعة يرتفع 5 
بالمائة خالل أيلول

الثالثاء 21 صفر 1440 هــ 30 أكتوبر 2018 م

االستقالل/ وكاالت:
يح����ل يوم الجمع����ة المقبل الي����وم العالمي إلنهاء 
اإلف����الت م����ن العق����اب للجرائ����م المرتكب����ة ضد 
الصحفيي����ن، الذي يص����ادف الثاني م����ن نوفمبر/

تش����رين الثاني، أي بعد ش����هر بالضبط من اغتيال 
الصحفي الس����عودي جمال خاشقجي في قنصلية 

بالده بإسطنبول.
وتفي����د إحصاءات مرص����د منظمة األم����م المتحدة 
للتربي����ة والعل����م والثقاف����ة )يونيس����كو( لقتل����ى 
الصحفيين من����ذ الع����ام 2006 أن 37% من قتلى 
صحفيي العالم قضوا ف����ي الدول العربية لتتصدر 

المنطقة العالم.
وتش����ير إحصاءات مرصد اليونيس����كو إلى أنه من 
بي����ن 1087 صحفيا قتل����وا في العالم بأس����ره منذ 
الع����ام 2006 إلى اآلن هناك 412 صحفيا قتلوا في 

المنطقة العربية.

وتصدر العراق عربيا في قائمة المناطق األخطر على 
الصحفيي����ن بمقتل 159، أربعة منهم أجانب، وفي 
المرتب����ة الثانية جاءت س����وريا بمقتل 98 صحفيا، 
16 منهم أجانب، وس����جلت كل عمليات القتل بعد 
العام 2011، وهي السنة التي اندلعت فيها الثورة 

السورية.
وقتل في الصومال 61 صحفيا كلهم صوماليون ما 
عدا واحدا، وفي المرتب����ة الرابعة حل اليمن بمقتل 
34 صحفي����ا بينه����م أميركي، وج����رت كل عمليات 
القتل بعد م����ارس/آذار 2011، ثم جاءت ليبيا ب� 22 

صحفيا قتيال منهم ثالثة أجانب.
األراض����ي  ف����ي  وقت����ل  الفلس����طينية  األراض����ي 
الفلس����طينية المحتلة منذ الع����ام 2006 إلى اآلن 
19 صحفي����ا، بينه����م ثالث����ة أجان����ب، وقضى في 
الفترة نفس����ها ثمانية صحفيين في مصر بينهم 
بريطاني، وس����جلت كل عملي����ات القتل بين عامي 

2011 و2014، وقت����ل في لبن����ان أربعة صحفيين 
كلهم لبنانيون، وقتل في البحرين ثالثة صحفيين 
بحرينيي����ن بين عامي 2011 و2012. وقتل صحفي 
واح����د في كل م����ن تونس واألردن والس����ودان في 
الفت����رة المذك����ورة، في حين لم يس����جل مقتل أي 
صحف����ي بباقي ال����دول العربية حس����ب إحصاءات 
المنظمة األممية. ومن المنتظر أن تنظم اليونيسكو 
ن����دوة إقليمية الجمعة المقبل في بيروت لالحتفال 
باليوم العالمي إلنهاء اإلفالت من العقاب، وتهدف 
الندوة إل����ى تعزيز التعاون اإلقليمي إلنهاء اإلفالت 
من العقاب للجرائم واالعت����داءات ضد الصحفيين 

في العالم العربي.
وتقول المنظم����ة األممية إن 1010 صحفيين قتلوا 
في الس����نوات االثنتي عش����رة األخيرة وهم يؤدون 
عملهم، بمعدل مقتل صحفي كل أربعة أيام، وفي 

تسع حاالت من أصل عشر يبقى الفاعل بال عقاب.

منذ 2006 
37% من قتلى صحفيي العالم بالمنطقة العربية

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الخارجية اإليراني محمد 
ج���واد ظريف، أم���س اإلثنين، إن 
قضية  أدارت  التركي���ة  الحكومة 
جمال  السعودي  الصحفي  مقتل 

خاشقجي بدقة وحيادية تامة.
جاء ذلك في تصريحات لوس���ائل 
إع���الم إيراني���ة، عل���ى هام���ش 
السادس  االجتماع  في  مشاركته 
وإيران  تركي���ا  خارجي���ة  ل���وزراء 

وأذربيجان بمدينة إسطنبول.
وأوض���ح أن تركيا بذل���ت جهودا 
كبي���رة في التعامل م���ع القضية 
منذ بدايته���ا، معربا عن أمله في 
أن تتكل���ل التحقيقات بكش���ف 
المتورطين في جريمة خاشقجي.

وفي وقت سابق االثنين، أشار وزير 

الخارجية التركي مولود تشاووش 
أوغلو إلى وجود مس���ؤولية كبيرة 
ملقاة على عاتق السعودية، فيما 

الكش���ف عن مصير جثة  يخص 
خاشقجي، ال سيما وأنها اعتقلت 

متورطين بالجريمة.

تصريحات تشاووش أوغلو جاءت 
عقب لقاء جم���ع االثنين، المدعي 
المعجب،  السعودي سعود  العام 
الس���طنبول  الع���ام  النائب  م���ع 
عرفان فيدان، بناء على مقترح من 

الجانب السعودي.
في سياق منفصل، تطرق ظريف 
الثالثي،  ال���وزاري  إلى االجتم���اع 
قائاًل: "س���نتناول ف���ي االجتماع 
العالق���ات الثنائي���ة والثالثي���ة 
القائم���ة بين بلداننا، وس���نعمل 
التعاون  عل���ى تعزي���ز عالق���ات 
بي���ن  والتج���اري  االقتص���ادي 

العواصم الثالث".
كما ذكر بأنه سيتناول مع نظيريه 
التركي واألذري، آخر المستجدات 
االقليمية ذات االهتمام المشترك

ظريف: تركيا أدارت قضية خاشقجي بدقة وحيادية تامة

االستقالل/ وكاالت:
قتل خمس����ة أش����خاص فجر أمس االثنين، في هجوم "إرهابي" استهدف مقار 
حكومية، بينها مركز للش����رطة في منطقة الفقهاء في بلدية الجفرة جنوب شرق 

طرابلس، حسب ما أفاد مصدر عسكري ليبي.
وقال مصدر بغرفة عمليات الجفرة التابعة للجيش الليبي، الذي يقوده المش����ير 
خليفة حفت����ر، لوكالة أنباء ))ش����ينخوا(( "إن منطقة الفقه����اء بالجفرة تعرضت 
لهج����وم إرهابي فجر اليوم )أمس( عندما هاجم عدد من المس����لحين على متن 8 

عربات مسلحة مركزا للشرطة ومقار حكومية وقاموا بحرقها".
وتابع "أن المسلحين قتلوا خمسة من سكان المنطقة حاولوا التصدي لهم".

وأضاف "أن بعض س����كان المنطقة أكدوا أن المهاجمين كانوا يرددون في أثناء 
انسحابهم شعارات تنظيم "داعش" )الله أكبر، الموت للطغاة والمرتدين(".

وإث����ر الهجوم، قامت قوات الجيش برفع حالة الط����وارئ وتعقب أثر المهاجمين 
جنوب شرق الجفرة، حسب المصدر.

وعزا المصدر الهجوم على موقع الجفرة، قائال إن "الجفرة واحة تحيطها الصحراء 
من كل جانب، واإلرهابيون لديهم القدرة على التس����لل بس����هولة وشن عمليات 

مباغتة".
وتس����يطر قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، على الجفرة الواقعة 
عل����ى بعد )650 جنوب ش����رق طرابلس( من����ذ يونيو من الع����ام 2017، بعد طرد 

مجموعات مسلحة كانت تسيطر عليها.
ومنذ ذل����ك الحين، تتعرض الجفرة من وقت آلخر لهجم����ات، كان آخرها في 21 
فبراير الماضي، عندما قتل ثالثة جنود بالجيش الليبي وأصيب ثالثة اخرون في 

هجوم انتحاري على حاجز عسكري تبناه تنظيم "داعش".

مقتل 5 أشخاص في هجوم 
»إرهابي« جنوب شرق طرابلس

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الداخلية التونس���ية، االثنين، أن س���يدة فجرت نفس���ها في سيارة 
للشرطة بقلب العاصمة التونس���ية، ما أسفر عن مقتلها وإصابة 9 آخرين، 
بينهم 8 من رجال الش���رطة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سفيان 
الزعق، إن "فتاة تونس���ية تبلغ من العمر 30 عاما فجرت نفسها في سيارة 
للش���رطة في ش���ارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة".وأضاف الزعق أن التفجير 
أس���فر عن مقتل االنتحارية وإصابة 9 بجروح لم تحدد بعد درجة خطورتها، 

بينهم 8 من عناصر الشرطة.

الداخلية التونسية: 9 جرحى في 
تفجير انتحاري بقلب العاصمة

االستقالل/ وكاالت
أعلنت المستش���ارة األلمانية، أنجي���ال ميركل، أمس 
االثني���ن، أنه���ا ال تعتزم الترش���ح مج���دًدا لمنصب 
المستش���ارية، عق���ب انته���اء الفترة التش���ريعية 

الحالية، في 2021.
وقالت مي���ركل، في مؤتمر صحفي، إنها تعتزم أيًضا 
التخلي عن رئاس���ة الحزب الديمقراطي المس���يحي، 
خ���الل االجتماع الع���ام للح���زب في هامب���ورغ، في 

ديسمبر/ كانون األول المقبل.

ولفتت أنها ستحتفظ بمنصبها كمستشارة أللمانيا 
لحين انتهاء الفترة التش���ريعية الحالية في 2021، 
ولن تترش���ح بعدها للمنصب، ولن تسعى لشغل أي 

منصب سياسي آخر.
وتأت���ي خطوة ميركل غداة خس���ارة قاس���ية لحزبها 
الديمقراطي المس���يحي وش���ريكه األساس���ي حزب 
االتح���اد االجتماع���ي المس���يحي، ف���ي االنتخابات 

البرلمانية، بواليتي هسن، وبافاريا.
وأكدت المستش���ارة األلمانية التقاري���ر التي قالت 

إن وزير الصحة جينز س���بان، واألمي���ن العام لحزبها، 
أنغريت كرامب-كارنباور، سيتنافس���ان على منصب 

قيادة الحزب.
يش���ار أن سبان يعتبر أحد منتقدي ميركل، في حين 
ينظر إلى األمين العام للحزب، على أنه مقرب نس���بًيا 

من المستشارة، حسب أسوشييتد برس.
إال أن مي���ركل أك���دت أنها ل���ن تح���اول التأثير على 
المحادث���ات ح���ول م���ن س���يخلفها لزعام���ة حزبها 

المحافظ.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن المحامي محمد زياد أبو غنيمة، أنه قرر تقديم بالغ 
للمدعي العام األردني اليوم الثالثاء، يطالب من خالله 
مالحقة وزير التربية والتعليم، على اعتباره المتس���بب 
بوفاة 21 من طلبة م���دارس فكتوريا بعمان خالل رحلة 

لهم في منطقة البحر الميت الخميس الماضي.
وقال أبو غنيمة في تصريح صحفي إن البالغ س���يكون 

وفق���ا للمادة 343 م���ن قانون العقوب���ات، لقلة احتراز 
وزير التربية بعدم منعه رحالت يوم الخميس الماضي 

بسبب الظروف الجوية.
وعل���ى أثر حادث���ة البحر المي���ت، أث���ارت تصريحات 
الحكوم���ة حول "تحّمل مس���ؤولية الحادثة" جدل كبير 
بين جهات عدة، منهم من يقوم بوضع الجزء األكبر من 
المس���ؤولية على وزارة التربية والتعليم، وعلى مدرسة 

فكتوريا.
وتنصل وزراء التربية والتعليم والس���ياحة واالش���غال 
العامة أمام البرلمان األردني من مسؤولية حادثة البحر 
الميت وسط مطالبات شعبية باستقالة وزيري التربية 
والسياحة لمسؤوليتهما عن حادثة البحر الميت والتي 
أدت إل���ى وفاة 21 من طلبة م���دارس فيكتوريا وإصابة 

35 أخرين.

االستقالل/ وكاالت:
طرح���ت منظم���ة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية عش���رة أس���ئلة عل���ى ولي العهد 
الس���عودي محمد بن س���لمان، وطالبته بتقديم إجابة عنها. وتتعلق تلك األسئلة باألوضاع في 

اليمن وحقوق اإلنسان والحريات في السعودية.
وجاءت أسئلة المنظمة الحقوقية على النحو التالي: 

-1 لماذا يس���تمر التحالف بقيادة الس���عودية في ش���ن هجمات ف���ي اليمن ويتلكأ في 
التحقيق فيها؟

-2 لماذا احتجزت السعودية مدافعات بارزات عن حقوق المرأة؟ ومتى ستفرج عنهن؟
-3 لماذا تستهدف السعودية المنشقين والناشطين في الخارج؟

-4 لماذا احتجزت الس���عودية نح���و 300 أمير ورجل أعمال ومس���ؤول في العام الماضي 
بفندق الريتز كارلتون دون أي إجراءات قانونية؟

-5 لماذا ال تزال المرأة بحاجة إلى إذن من ولي أمرها للحصول على جواز سفر أو مغادرة البالد؟
-6 لماذا يقضي نشطاء مثل رائف بدوي ووليد أبو الخير ومحمد القحطاني أحكاما بالسجن 

ألكثر من 10 سنوات بسبب نشاطهم السلمي؟
-7 لماذا تحتجز السعودية بعض المشتبه بهم جنائيا شهورا أو سنوات دون تهمة أو محاكمة؟
-8 لماذا ُيعّد انتقاد الملك سلمان أو ولي العهد األمير محمد بن سلمان "إرهابا" في السعودية؟

-9 لماذا تعدم السعودية أشخاصا لجرائم ليست األشّد خطورة بموجب القانون الدولي؟
-10 لماذا ال تس���مح الس���عودية بالممارس���ة العامة ألي دين غير اإلس���الم، وتمّيز بش���دة ضد 

مجتمعها الشيعي؟

محاٍم أردني يقرر مقاضاة وزير التربية بحادثة البحر الميت

ميركــل ال تعتــزم الترشــح مجــددًا 
لمنصــب المستشارية فــي 2021

وجهتها »هيومن رايتس«
 10 أسئلة البن سلمان عن 
اليمن والحريات واالعتقاالت

وزير اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف
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االستقالل/ وكاالت:
يح����ل يوم الجمع����ة المقبل الي����وم العالمي إلنهاء 
اإلف����الت م����ن العق����اب للجرائ����م المرتكب����ة ضد 
الصحفيي����ن، الذي يص����ادف الثاني م����ن نوفمبر/

تش����رين الثاني، أي بعد ش����هر بالضبط من اغتيال 
الصحفي الس����عودي جمال خاشقجي في قنصلية 

بالده بإسطنبول.
وتفي����د إحصاءات مرص����د منظمة األم����م المتحدة 
للتربي����ة والعل����م والثقاف����ة )يونيس����كو( لقتل����ى 
الصحفيين من����ذ الع����ام 2006 أن 37% من قتلى 
صحفيي العالم قضوا ف����ي الدول العربية لتتصدر 

المنطقة العالم.
وتش����ير إحصاءات مرصد اليونيس����كو إلى أنه من 
بي����ن 1087 صحفيا قتل����وا في العالم بأس����ره منذ 
الع����ام 2006 إلى اآلن هناك 412 صحفيا قتلوا في 

المنطقة العربية.

وتصدر العراق عربيا في قائمة المناطق األخطر على 
الصحفيي����ن بمقتل 159، أربعة منهم أجانب، وفي 
المرتب����ة الثانية جاءت س����وريا بمقتل 98 صحفيا، 
16 منهم أجانب، وس����جلت كل عمليات القتل بعد 
العام 2011، وهي السنة التي اندلعت فيها الثورة 

السورية.
وقتل في الصومال 61 صحفيا كلهم صوماليون ما 
عدا واحدا، وفي المرتب����ة الرابعة حل اليمن بمقتل 
34 صحفي����ا بينه����م أميركي، وج����رت كل عمليات 
القتل بعد م����ارس/آذار 2011، ثم جاءت ليبيا ب� 22 

صحفيا قتيال منهم ثالثة أجانب.
األراض����ي  ف����ي  وقت����ل  الفلس����طينية  األراض����ي 
الفلس����طينية المحتلة منذ الع����ام 2006 إلى اآلن 
19 صحفي����ا، بينه����م ثالث����ة أجان����ب، وقضى في 
الفترة نفس����ها ثمانية صحفيين في مصر بينهم 
بريطاني، وس����جلت كل عملي����ات القتل بين عامي 

2011 و2014، وقت����ل في لبن����ان أربعة صحفيين 
كلهم لبنانيون، وقتل في البحرين ثالثة صحفيين 
بحرينيي����ن بين عامي 2011 و2012. وقتل صحفي 
واح����د في كل م����ن تونس واألردن والس����ودان في 
الفت����رة المذك����ورة، في حين لم يس����جل مقتل أي 
صحف����ي بباقي ال����دول العربية حس����ب إحصاءات 
المنظمة األممية. ومن المنتظر أن تنظم اليونيسكو 
ن����دوة إقليمية الجمعة المقبل في بيروت لالحتفال 
باليوم العالمي إلنهاء اإلفالت من العقاب، وتهدف 
الندوة إل����ى تعزيز التعاون اإلقليمي إلنهاء اإلفالت 
من العقاب للجرائم واالعت����داءات ضد الصحفيين 

في العالم العربي.
وتقول المنظم����ة األممية إن 1010 صحفيين قتلوا 
في الس����نوات االثنتي عش����رة األخيرة وهم يؤدون 
عملهم، بمعدل مقتل صحفي كل أربعة أيام، وفي 

تسع حاالت من أصل عشر يبقى الفاعل بال عقاب.

منذ 2006 
37% من قتلى صحفيي العالم بالمنطقة العربية

االستقالل/ وكاالت:
قال وزير الخارجية اإليراني محمد 
ج���واد ظريف، أم���س اإلثنين، إن 
قضية  أدارت  التركي���ة  الحكومة 
جمال  السعودي  الصحفي  مقتل 

خاشقجي بدقة وحيادية تامة.
جاء ذلك في تصريحات لوس���ائل 
إع���الم إيراني���ة، عل���ى هام���ش 
السادس  االجتماع  في  مشاركته 
وإيران  تركي���ا  خارجي���ة  ل���وزراء 

وأذربيجان بمدينة إسطنبول.
وأوض���ح أن تركيا بذل���ت جهودا 
كبي���رة في التعامل م���ع القضية 
منذ بدايته���ا، معربا عن أمله في 
أن تتكل���ل التحقيقات بكش���ف 
المتورطين في جريمة خاشقجي.

وفي وقت سابق االثنين، أشار وزير 

الخارجية التركي مولود تشاووش 
أوغلو إلى وجود مس���ؤولية كبيرة 
ملقاة على عاتق السعودية، فيما 

الكش���ف عن مصير جثة  يخص 
خاشقجي، ال سيما وأنها اعتقلت 

متورطين بالجريمة.

تصريحات تشاووش أوغلو جاءت 
عقب لقاء جم���ع االثنين، المدعي 
المعجب،  السعودي سعود  العام 
الس���طنبول  الع���ام  النائب  م���ع 
عرفان فيدان، بناء على مقترح من 

الجانب السعودي.
في سياق منفصل، تطرق ظريف 
الثالثي،  ال���وزاري  إلى االجتم���اع 
قائاًل: "س���نتناول ف���ي االجتماع 
العالق���ات الثنائي���ة والثالثي���ة 
القائم���ة بين بلداننا، وس���نعمل 
التعاون  عل���ى تعزي���ز عالق���ات 
بي���ن  والتج���اري  االقتص���ادي 

العواصم الثالث".
كما ذكر بأنه سيتناول مع نظيريه 
التركي واألذري، آخر المستجدات 
االقليمية ذات االهتمام المشترك

ظريف: تركيا أدارت قضية خاشقجي بدقة وحيادية تامة

االستقالل/ وكاالت:
قتل خمس����ة أش����خاص فجر أمس االثنين، في هجوم "إرهابي" استهدف مقار 
حكومية، بينها مركز للش����رطة في منطقة الفقهاء في بلدية الجفرة جنوب شرق 

طرابلس، حسب ما أفاد مصدر عسكري ليبي.
وقال مصدر بغرفة عمليات الجفرة التابعة للجيش الليبي، الذي يقوده المش����ير 
خليفة حفت����ر، لوكالة أنباء ))ش����ينخوا(( "إن منطقة الفقه����اء بالجفرة تعرضت 
لهج����وم إرهابي فجر اليوم )أمس( عندما هاجم عدد من المس����لحين على متن 8 

عربات مسلحة مركزا للشرطة ومقار حكومية وقاموا بحرقها".
وتابع "أن المسلحين قتلوا خمسة من سكان المنطقة حاولوا التصدي لهم".

وأضاف "أن بعض س����كان المنطقة أكدوا أن المهاجمين كانوا يرددون في أثناء 
انسحابهم شعارات تنظيم "داعش" )الله أكبر، الموت للطغاة والمرتدين(".

وإث����ر الهجوم، قامت قوات الجيش برفع حالة الط����وارئ وتعقب أثر المهاجمين 
جنوب شرق الجفرة، حسب المصدر.

وعزا المصدر الهجوم على موقع الجفرة، قائال إن "الجفرة واحة تحيطها الصحراء 
من كل جانب، واإلرهابيون لديهم القدرة على التس����لل بس����هولة وشن عمليات 

مباغتة".
وتس����يطر قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، على الجفرة الواقعة 
عل����ى بعد )650 جنوب ش����رق طرابلس( من����ذ يونيو من الع����ام 2017، بعد طرد 

مجموعات مسلحة كانت تسيطر عليها.
ومنذ ذل����ك الحين، تتعرض الجفرة من وقت آلخر لهجم����ات، كان آخرها في 21 
فبراير الماضي، عندما قتل ثالثة جنود بالجيش الليبي وأصيب ثالثة اخرون في 

هجوم انتحاري على حاجز عسكري تبناه تنظيم "داعش".

مقتل 5 أشخاص في هجوم 
»إرهابي« جنوب شرق طرابلس

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الداخلية التونس���ية، االثنين، أن س���يدة فجرت نفس���ها في سيارة 
للشرطة بقلب العاصمة التونس���ية، ما أسفر عن مقتلها وإصابة 9 آخرين، 
بينهم 8 من رجال الش���رطة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سفيان 
الزعق، إن "فتاة تونس���ية تبلغ من العمر 30 عاما فجرت نفسها في سيارة 
للش���رطة في ش���ارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة".وأضاف الزعق أن التفجير 
أس���فر عن مقتل االنتحارية وإصابة 9 بجروح لم تحدد بعد درجة خطورتها، 

بينهم 8 من عناصر الشرطة.

الداخلية التونسية: 9 جرحى في 
تفجير انتحاري بقلب العاصمة

االستقالل/ وكاالت
أعلنت المستش���ارة األلمانية، أنجي���ال ميركل، أمس 
االثني���ن، أنه���ا ال تعتزم الترش���ح مج���دًدا لمنصب 
المستش���ارية، عق���ب انته���اء الفترة التش���ريعية 

الحالية، في 2021.
وقالت مي���ركل، في مؤتمر صحفي، إنها تعتزم أيًضا 
التخلي عن رئاس���ة الحزب الديمقراطي المس���يحي، 
خ���الل االجتماع الع���ام للح���زب في هامب���ورغ، في 

ديسمبر/ كانون األول المقبل.

ولفتت أنها ستحتفظ بمنصبها كمستشارة أللمانيا 
لحين انتهاء الفترة التش���ريعية الحالية في 2021، 
ولن تترش���ح بعدها للمنصب، ولن تسعى لشغل أي 

منصب سياسي آخر.
وتأت���ي خطوة ميركل غداة خس���ارة قاس���ية لحزبها 
الديمقراطي المس���يحي وش���ريكه األساس���ي حزب 
االتح���اد االجتماع���ي المس���يحي، ف���ي االنتخابات 

البرلمانية، بواليتي هسن، وبافاريا.
وأكدت المستش���ارة األلمانية التقاري���ر التي قالت 

إن وزير الصحة جينز س���بان، واألمي���ن العام لحزبها، 
أنغريت كرامب-كارنباور، سيتنافس���ان على منصب 

قيادة الحزب.
يش���ار أن سبان يعتبر أحد منتقدي ميركل، في حين 
ينظر إلى األمين العام للحزب، على أنه مقرب نس���بًيا 

من المستشارة، حسب أسوشييتد برس.
إال أن مي���ركل أك���دت أنها ل���ن تح���اول التأثير على 
المحادث���ات ح���ول م���ن س���يخلفها لزعام���ة حزبها 

المحافظ.

االستقالل/ وكاالت:
أعلن المحامي محمد زياد أبو غنيمة، أنه قرر تقديم بالغ 
للمدعي العام األردني اليوم الثالثاء، يطالب من خالله 
مالحقة وزير التربية والتعليم، على اعتباره المتس���بب 
بوفاة 21 من طلبة م���دارس فكتوريا بعمان خالل رحلة 

لهم في منطقة البحر الميت الخميس الماضي.
وقال أبو غنيمة في تصريح صحفي إن البالغ س���يكون 

وفق���ا للمادة 343 م���ن قانون العقوب���ات، لقلة احتراز 
وزير التربية بعدم منعه رحالت يوم الخميس الماضي 

بسبب الظروف الجوية.
وعل���ى أثر حادث���ة البحر المي���ت، أث���ارت تصريحات 
الحكوم���ة حول "تحّمل مس���ؤولية الحادثة" جدل كبير 
بين جهات عدة، منهم من يقوم بوضع الجزء األكبر من 
المس���ؤولية على وزارة التربية والتعليم، وعلى مدرسة 

فكتوريا.
وتنصل وزراء التربية والتعليم والس���ياحة واالش���غال 
العامة أمام البرلمان األردني من مسؤولية حادثة البحر 
الميت وسط مطالبات شعبية باستقالة وزيري التربية 
والسياحة لمسؤوليتهما عن حادثة البحر الميت والتي 
أدت إل���ى وفاة 21 من طلبة م���دارس فيكتوريا وإصابة 

35 أخرين.

االستقالل/ وكاالت:
طرح���ت منظم���ة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية عش���رة أس���ئلة عل���ى ولي العهد 
الس���عودي محمد بن س���لمان، وطالبته بتقديم إجابة عنها. وتتعلق تلك األسئلة باألوضاع في 

اليمن وحقوق اإلنسان والحريات في السعودية.
وجاءت أسئلة المنظمة الحقوقية على النحو التالي: 

-1 لماذا يس���تمر التحالف بقيادة الس���عودية في ش���ن هجمات ف���ي اليمن ويتلكأ في 
التحقيق فيها؟

-2 لماذا احتجزت السعودية مدافعات بارزات عن حقوق المرأة؟ ومتى ستفرج عنهن؟
-3 لماذا تستهدف السعودية المنشقين والناشطين في الخارج؟

-4 لماذا احتجزت الس���عودية نح���و 300 أمير ورجل أعمال ومس���ؤول في العام الماضي 
بفندق الريتز كارلتون دون أي إجراءات قانونية؟

-5 لماذا ال تزال المرأة بحاجة إلى إذن من ولي أمرها للحصول على جواز سفر أو مغادرة البالد؟
-6 لماذا يقضي نشطاء مثل رائف بدوي ووليد أبو الخير ومحمد القحطاني أحكاما بالسجن 

ألكثر من 10 سنوات بسبب نشاطهم السلمي؟
-7 لماذا تحتجز السعودية بعض المشتبه بهم جنائيا شهورا أو سنوات دون تهمة أو محاكمة؟
-8 لماذا ُيعّد انتقاد الملك سلمان أو ولي العهد األمير محمد بن سلمان "إرهابا" في السعودية؟

-9 لماذا تعدم السعودية أشخاصا لجرائم ليست األشّد خطورة بموجب القانون الدولي؟
-10 لماذا ال تس���مح الس���عودية بالممارس���ة العامة ألي دين غير اإلس���الم، وتمّيز بش���دة ضد 

مجتمعها الشيعي؟

محاٍم أردني يقرر مقاضاة وزير التربية بحادثة البحر الميت

ميركــل ال تعتــزم الترشــح مجــددًا 
لمنصــب المستشارية فــي 2021

وجهتها »هيومن رايتس«
 10 أسئلة البن سلمان عن 
اليمن والحريات واالعتقاالت

وزير اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف
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القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال وزي���ر الح���رب اإلس���رائيلي، 
أغلبي���ة  إن  ليبرم���ان،  أفيغ���دور 
ال���وزراء األعض���اء ف���ي المجل���س 
ال���وزاري المصغر للش���ؤون األمنية 
ما  توجيه  يعارضون  والسياس���ية، 
وصفه ب�"ضربة قاس���ية" لقطاع غزة 
المحاص���ر. ج���اء ذلك ف���ي اجتماع 
بيتنو(  )يس���رائيل  حزب���ه  لكتل���ة 

البرلمانية، عقد أمس اإلثنين.
وأضاف ليبرمان أنه "ال توجد طريقة 
للتوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة 
"حم���اس"، ومن دون أن نقدم ضربة 
قوية لقطاع غزة نعرف أننا لن نعيد 

الهدوء إلى الجنوب".
وعن التظاهرة التي نظمها س���كان 
المستوطنات اإلسرائيلية المحيطة 

األحد،  المحاصر، مس���اء  غزة  بقطاع 
ضد م���ا وصف���وه ب�"ت���ردي الوضع 
الحدودية  المناط���ق  ف���ي  األمني" 
المحاذي���ة للقط���اع، ق���ال ليبرمان 

"إنه���م على حق %100، المس���ألة 
التصعيد( مستمرة  إلى  إشارة  )في 
منذ س���بعة أش���هر بالضب���ط، لقد 
حاولن���ا العم���ل بجمي���ع الخيارات 

واالحتماالت".
وكرر ليبرمان مزاعمه بأنه قدم خطة 
مفصلة خاصة بقطاع غزة عدة مرات 
المصغر،  ال���وزاري  اجتماعات  خالل 

وزعم أنها خطة دقيقة ومفصلة. 
اإلس���رائيلي  ال���وزاري  أن  يذك���ر 
المصغر اجتمع عصر األحد، للتداول 
في التصعيد ف���ي قطاع غزة خالل 
نهاية األس���بوع الماض���ي، وخلص 
االجتم���اع، وفًقا للتقارير الصحافية 
ب�"انتهاج  ق���رار  إلى  اإلس���رائيلية، 
سياس���ة القبض���ة الحديدي���ة من 
جهة، وإعطاء المساعي التي تبذلها 
مص���ر ومبع���وث األم���م المتح���دة 
لعملية الس���الم في الشرق األوسط 
إلى  للتوصل  ميالدينوف،  نيكوالي 

التهدئة، فرصة".

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكر موق���ع "كان" العبري، أن وزير جيش االحتالل اإلس���رائيلي، أفيغدور 
ليبرمان، هاجم وزير االس���تيطان اإلسرائيلي، يوآف غاالنت، الدعائه أنه ال 

يوجد خطة دقيقة ومفصلة لدى الجيش بشأن قطاع غزة.
وبحس���ب الموقع العبري، قال ليبرمان، إن عضو "الكابينت" يوآف غاالنت، 

"بحاجة إلى شراء نظارات وجهاز سمع"، وفق تعبيره.
وأش���ار ليبرمان إلى أنه قدم خطة مفصلة عدة مرات في "الكابينت"، بشأن 

قطاع غزة، قائاًل إن "غاالنت يعلم هذا جيدًا".
يشار إلى أن ليبرمان توعد غزة أكثر من مرة في اآلونة األخيرة بشن عمليات 
عس���كرية واسعة بذريعة استمرار مس���يرات العودة وكسر الحصار التي 
انطلقت في الثالثين من مارس/ آذار الماضي، وقتلت خاللها قوات االحتالل 

نحو 210 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وصحفيون ومسعفون.

ليبرمــان: أعضــاء »الوزاري المصغــر« 
يرفضــون توجيــه »ضربــة قويــة« لغــزة

ليبرمان مهاجمًا غاالنت: أنت 
بحاجة لنظارات وجهاز سمع!

االستقالل/ وكاالت:
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، 
أم���س اإلثني���ن، أن وزيرة الثقاف���ة والرياضة 
اإلسرائيلية ميري ريغيف ، زارت أحد المساجد 

في أبو ظبي.
وذكرت الصحيفة العبري���ة، أن الوزيرة دخلت 
مسجد "الش���يخ زايد بن س���لطان آل نهيان" 
باللب���اس التقلي���دي، وقامت بتغطية ش���عر 
رأسها بالحجاب، بحسب التقاليد المعمول بها 

عند المسلمين.

يش���ار إلى أن "ريغي���ف" تزور اإلم���ارات منذ 
الخمي���س الماضي عل���ى رأس وف���د رياضي 
"إسرائيلي"، بالتزامن مع زيارة قام بها نتنياهو 
إل���ى س���لطنة عمان المج���اورة ي���وم الجمعة 
الماض���ي، التي تعتب���ر األولى لرئي���س وزراء 

"إسرائيلي" منذ عام 1996.
وللمرة األولى في دولة خليجية، يعزف النشيد 
اإلسرائيلي في إمارة أبوظبي، بعد إحراز الالعب 
اإلس���رائيلي للميدالية الذهبية في مس���ابقة 
"غراند سالم" الدولية التي تستضيفها اإلمارة 

الخليجية.
ويشكل عزف النش���يد الوطني وحضور وزيرة 
الثقافة والرياضة اإلس���رائيلية ميري ريغيف، 
خطوة أخرى في س���ياق العالقات التطبيعية 
المس���تنكرة ش���عبًيا بين "إس���رائيل" ودول 
خليجية منها اإلمارات والس���عودية والبحرين 
وس���لطنة عمان، بدأت ف���ي الظهور إلى العلن 
مؤخًرا دون حرج أو تكتم. وأظهرت لقطات بثها 
التلفزيون الرس���مي اإلسرائيلي )كان( الوزيرة 

ريغيف، وهي تبكي أثناء عزف "هتيكفا".

القدس المحتلة/ االستقالل:ضمن زيارتها التطبيعية.. »ريغيف« تزور أحد مساجد أبو ظبي!
ق���رر رئيس أركان جي���ش االحتالل اإلس���رائيلي غ���ادي إيزنكوت، أمس 
االثني���ن، ترقية 38 ضابطا برتبة عقيد في الجيش بعد جلس���ة نقاش تم 

عقدها أمس .
وأوضح���ت القناة العبرية الس���ابعة أنه تقرر أيضًا ترقي���ة 20 آخرين من 

الضباط للحصول على منصب جديد في الجيش.
ونوهت القناة إلى أن التعيينات س���تتم بالتنس���يق م���ع رئيس األركان 
الجدي���د آفي���ف كوخافي، واألمر متعل���ق بموافقة وزير الح���رب أفيغدور 

ليبرمان.
وأب���رز الترقيات المنتظ���رة لرتبة عقيد تعيين يوآف برونر قائدًا لقس���م 
ش���مال قطاع غزة في الجي���ش، وتعيين أهارون يهودا قائدًا لتش���كيل 
"هي���رام 769" في الجلي���ل، وتعيين جوناثان ش���تاينبرغ قائدًا في فرقة 

الضفة بلواء "بنيامين".

أيزنكوت يقرر ترقية 38 
ضابطًا في جيش االحتالل

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/  امي���ن عواد مصطفى القصاص.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)952695450( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ يونس مازن يوسف منصور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801651644( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ تيسير مطاوع محمود الخالدي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)931332555( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد صالح نبيه سعدية
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)804735637( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ مليحة سلمان حسين قديح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)924711120( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

القدس المحتلة/ االستقالل:
يثبت الجوالن الس���وري كل يوم أنه عاٍص 
على االحتالل. خمس���ون عامًا من االحتالل 
والمس���توطنات  والتوّس���ع  الّض���م  وقرار 
وسياسات التجويع ضد 23 ألف سوري من 
أهالي مجدل ش���مس وعين قنيا ومسعدة 
وبقعاثا، ومحاوالت ش���راء الذمم، لم تمّس 
ذّرة غبار في إرادة الجوالنة، أو تبعدهم عن 

انتمائهم وتعّلقهم بالهوية السورية.
ل ه���ؤالء انتصارًا  والي���وم الثالثاء، ُيس���جِّ
المتلّونة  االحتالل  جديدًا على سياس���ات 
عبر مقاطعة انتخاب���ات المجالس المحلّية 
المفروض���ة عليهم وإس���قاطها. وبالتالي، 
حرمان االحتالل من انتزاع »شرعية شعبية«. 
المحاوالت اإلس���رائيلية  إن  القول  ويمكن 
الدبلوماسية إلقناع الدول الكبرى باعتراف 
دولي بسيادة االحتالل على الجوالن وإلغاء 
القرار الدول���ي 497، القاض���ي بإلغاء قرار 
الكنيست بضم الجوالن المحتل إلى الكيان 
الصهيوني، س���قطت عند قرار المقاطعة 
الذي اتخذه الجوالنيون، في خطوة تساوي 
بمعناها الوطني والقانوني كّل الجهد على 
مدى س���نوات لتغيير الواقع في الهضبة 

المحتلة.
في السنوات الماضية، شّن االحتالل حملة 
اعتق���االت وضغ���وط ضد رم���وز المقاومة 

والحركة الوطنية في الجوالن، وكان نصيب 
األسير صدقي المقت 11 عامًا من السجن، 
تضاف إلى س���جّله الناصع ب����27 عامًا من 
االعتقال في سجون االحتالل، بغية ضرب 

إرادة الجوالنيين.
وبالتوازي، أطل���ق االحتالل المتعاونين معه 
في قرى الجوالن، وبدفع من وزير االتصاالت 
اإلس���رائيلي أيوب قره، لخل���ق مزاج عاٍم في 
المحتّل���ة لتوهين األهال���ي والمّس  القرى 
بصموده���م، عب���ر الترويج لضعف س���وريا 
بس���بب الح���رب عليه���ا، ونهاية مش���روع 
اس���تعادة الجوالن. لم يوّفر هؤالء وس���يلًة 
إاّل واس���تخدموها من ضرورة الحصول على 
الجنس���ية اإلسرائيلية لتس���هيل التعليم 
والسفر والحصول على الوظائف في الداخل 
المحت���ل، إل���ى تس���هيل معام���الت البناء 
والتضيي���ق على رافضي الجنس���ية وهدم 

بيوتهم بحّجة مخالفتها لقوانين البناء. 
ليس هذا فحس���ب، بل عمل���وا أيضًا على 
مهاجم���ة المجالس المحلّي���ة المعّينة من 
قب���ل االحتالل، بذريعة فس���ادها وضرورة 
انتخ���اب الجوالنيي���ن مجال���س تمّثلهم، 
في مس���عًى إلى نقل الصراع من ش���رعية 
المجال���س المحلّية وما تمّثله من س���لطة 
لالحت���الل، إل���ى كونه���ا ش���رعية لكّنها 
تحتاج إلى اإلصالحات. وكأن األزمة ليست 

باالحتالل بحّد ذاته، بل في فساد المجالس 
المحلية، التي ال تملك أي ش���رعية أصاًل، ال 
قانوني���ة وال وطنية، ف���ي كونها نابعة من 
سلطة احتالل يجثم فوق أرٍض محتلة منذ 

العام 1967.
 اإلعالمي 

ّ
غير أن كّل ذلك المس���ار، والضخ

والم���ادي والمعن���وي ال���ذي عمل���ت عليه 
"إس���رائيل"، لم يفِض إلى نتيجة. بل على 
العكس، أثب���ت قرار المقاطعة الش���املة، 
إال م���ن حفن���ة قليلة جّدًا م���ن المرتبطين 
والمنتفعي���ن، أن الجوالنيي���ن يقّدم���ون 
االنتم���اء الوطن���ي على الهّم المعيش���ي، 
وبالتالي منع "إس���رائيل" من حرف مس���ار 
اعتب���ار س���يطرتها على الج���والن احتالاًل، 
وإعط���اء زخ���م لقضية المطالبة الس���ورية 
بالج���والن المحت���ل في المحاف���ل الدولية 

وأمام الرأي العام العالمي.
يش���ار هنا إلى أن األي���ام  الماضية حفلت 
األيام، بسلسلة نشاطات رافضة لالنتخابات 
في القرى األربع )مجدل شمس وعين قنيا 
ومس���عدة وبقعاثا(. االجتماعات العامة لم 
تهدأ وضغوط الفعاليات والمش���ايخ على 
المرّش���حين ل���م تهدأ أيضًا، وف���ي الوقت 
نفس���ه أقام الوطنيون أكثر م���ن تظاهرة 
واعتصام اس���تنكارًا لمشاركة البعض في 

"االنتخابات الباطلة".

»انتخابــات« الجــوالن: الجوالنيــون 
يوجهـون صفعة كبيـرة لالحتــالل

�أفيغدور ليربمان
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االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراسة جديدة موس���عة، أن األزمات القلبية 
تحدث في كثير من األحيان عندما تنخفض درجات 
الحرارة. وذكر تقرير نش���ر في دورية جمعية القلب 
األميركية، أنه استنادا إلى بيانات طبية ومعلومات 
عن الطق���س، خالل فت���رة تزيد ع���ن 15 عاما، ربط 
الباحث���ون بي���ن زيادة التع���رض للنوب���ات القلبية 
وانخفاض درجة حرارة الجو، والضغط الجوي وزيادة 

سرعة الرياح وتراجع فترات سطوع الشمس.
وأوضح كبير الباحثين، أن الشيء الفريد في الدراسة 
الجديدة، هو أنه "تمت متابعة جميع األزمات القلبية 
الت���ي تحدث في بلد بأكمله لمدة 16 عاما، باإلضافة 
إلى بيانات الطقس في يوم حدوث النوبة القلبية".

وقال الدكتور ديفيد إيرلينج، رئيس قس���م أمراض 
القل���ب ف���ي جامع���ة لوند، ومستش���فى س���كونه 
الجامعي في الس���ويد لرويترز هيلث "لدينا بيانات 
عن أكثر م���ن 280 ألف أزمة قلبي���ة وثالثة ماليين 

معلومة من بيانات األرصاد الجوية".
وفحص إيرلينج وزمالؤه س���جالت القلب السويدية، 
التي تس���جل كل المرضى الذي���ن عانوا من أعراض 
تش���به األزمة القلبي���ة ونقلوا إلى وح���دات الرعاية 
المرك���زة، أو مختب���رات القس���طرة التاجية. وتضم 
الس���جالت معلومات صحي���ة عن المرض���ى بينها 
الس���ن وكتلة الجس���م، والتدخين من عدمه ونتائج 

رس���م القلب وأنواع التدخ���الت الجراحية واألدوية 
والتشخيص. وحلل إيرلينج وزمالؤه بيانات الطقس 
واألحوال الجوية من عام 1998 إلى 2013 لنحو 274 

ألفا و29 مريضا، نصفهم في سن 71 أو أكثر.
وبينما ارتبط انخفاض درجة ح���رارة الجو والضغط 
الج���وي، وزي���ادة س���رعة الري���اح، وتراج���ع فترات 
س���طوع الش���مس جميعا بزيادة مهمة من الناحية 
االحصائية بخطر اإلصابة بأزمة قلبية، ارتبط التأثير 

األكثر وضوحا بدرجات الحرارة.
ووجد الباحثون زيادة ف���ي اإلصابة باألزمات القلبية 
في األيام التي تقل فيها الحرارة عن درجة التجمد. 
وانخفض مع���دل اإلصابة عندم���ا ارتفعت درجات 
الح���رارة عن ثالث أو أربع درج���ات مئوية. لكن لماذا 

قد ترفع برودة الطقس خطر اإلصابة بأزمة قلبية؟.
قالت الدكتورة نيش���ا جاالني م���ن مركز العالجات 
التدخلي���ة لألوعي���ة الدموية في نيوي���ورك "تزيد 
درجات الحرارة الباردة من ضيق الشرايين واألوردة... 
ومع ش���خص ما لديه انس���داد بنس���بة 70 إلى 80 
في المائة في الش���رايين، وهو ما قد ال يس���بب أي 
أع���راض.. قد تضيق الش���رايين بم���ا يكفي لوقف 

تدفق الدم بالدرجة المطلوبة".
وتابعت "لذا فإن أس���وأ ش���يء يمكنك القيام به هو 
الخ���روج في درجات ح���رارة تحت الصف���ر، ثم إزالة 

الثلوج ثم تناول القهوة للشعور بالدفء.

دراسة تكشف العالقة بين 
الطقس البارد واألزمات القلبية

االستقالل/ وكاالت:
أعلن قس���طنطين يميليانوف، المدير التنفيذي لشركة النظم 
الفضائية الروس���ية التابعة لمؤسس���ة »روس كوس���موس« أن 
الش���ركة تخطط إلنتاج كاميرات تثبت عل���ى األقمار الصناعية 
لكشف الحرائق على األرض، طبقًا لما ذكره موقع »روسيا اليوم« 

أمس.
وقال يميليانوف: »تعتبر مس���ألة إنشاء نظام فضائي للكشف 
المبكر عن الحرائق من الفضاء حيوية جدًا لروس���يا، وهذا يعني 

10 أجهزة فضائية إضافية من ابتكار وإنتاج الشركة«.
وم���ن المفترض أن تس���اعد ه���ذه الكامي���رات واألجهزة على 
الحصول على صور لس���طح األرض في نفس الوقت ومن مناطق 

الطيف المختلفة.
وتمتلك روسيا حاليًا قمرًا واحدًا فقط من هذا النوع هو »كانوبس- 
ف���ي-آي كيه »، وأطلق إلى الفضاء، ف���ي 14 يوليو )تموز( 2017، 
وزود بكاميرا تعمل باألشعة تحت الحمراء وتخصص للبحث عن 
حرائق الغابات. وتستطيع تلك الكاميرات كشف حرائق ال تزيد 

مساحتها عن 25 مترًا مربعًا.
يذك���ر أن ليوني���د ماكريدينكو، المدير العام لمؤسس���ة »نظم 
المراقبة الفضائية« العلمية اإلنتاجية، أعلن س���ابقًا أنه بحلول 
عام 2021، س���تمتلك روس���يا مجموعة من األقم���ار الصناعية 

الصغيرة، مزودة بكاميرات تعمل باألشعة تحت الحمراء.

شركة روسية تخطط 
إلنتاج كاميرات لكشف 

الحرائق من الفضاء

االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراس���ة طبية دولية حديثة بأن تناول 
الكاكاو ال���ذي يحتوي على مركب���ات طبيعية 
نش���طة بيولوجيا، يمكن أن يحافظ على صحة 
القلب ويقلل ضغط الدم وتصلب الش���رايين 

ومستويات الكوليسترول.
وق���اد الدراس���ة باحث���ون من جامعة س���ري 
البريطاني���ة، بالتع���اون مع كلي���ة طب جامعة 
هارفارد ومرك���ز فريد هاتشينس���ون ألبحاث 
الس���رطان في الواليات المتحدة، ونشرت في 
الدورية األميركية للتغذية السريرية العلمية.

وأوضح الباحثون أن الكاكاو يحتوي على اثنين 
من المركبات الطبيعية النشطة بيولوجيا، هما 
و"البروس���ياندين"   )flavanols( "الفالفانول" 

.)procyanidins(
والكتش���اف فاعلية الكاكاو على صحة القلب، 
أجرى الفريق دراس���تين: األول���ى على 45 من 
الذك���ور األصح���اء البالغين، وقس���موهم إلى 
ث���الث مجموعات تناولوا كمي���ات مختلفة من 
"الفالفانول" و"البروس���ياندين" لتحديد تأثير 

كل منها على صحة القلب واألوعية الدموية.
مس���تخلص  األول���ى  المجموع���ة  وتناول���ت 
ال���كاكاو ال���ذي يحت���وي عل���ى 130 مليغراما 
م���ن "الفالفان���ول" وكذل���ك 560 مليغراما من 
"البروس���ياندين" يوميا، فيم���ا تناولت الثانية 
مس���تخلص ال���كاكاو الذي يحت���وي على 20 
مليغراما فقط من "الفالفانول" و540 مليغراما 
المجموعة  أم���ا  "البروس���ياندين" يوميا،  م���ن 

الثالث���ة فق���د تناول���ت كبس���والت وهمية ال 
تحتوي على مركبات الكاكاو.

كما أجرى الفريق دراسة أخرى استمرت خمس 
سنوات، وش���ملت حوالي 21 ألف رجل وامرأة 

في جميع أنحاء الواليات المتحدة.
ووج���د الباحثون أن األش���خاص الذين تناولوا 
مستخلص الكاكاو يوميا بتركيزاته المختلفة، 
تحس���نت لديهم وظيف���ة األوعي���ة الدموية 
ومس���تويات ضغط الدم وتصلب الش���رايين 
والكوليس���ترول في الدم بعد ش���هر واحد من 
بالمجموعة  مقارنة  للكاكاو،  االستهالكاليومي 
الت���ي تناولت دواء وهميا. وأش���ار الفريق إلى 
و"البروس���ياندين"  "الفالفان���ول"  مركب���ي  أن 

يتواجدان أيضا في التفاح والعنب والتوت.

تناول الكاكاو يوميًا لتحافظ على صحة قلبك!

االستقالل/ وكاالت:
هن���اك لحظات ومواقف ف���ي الحياة يمكن أن تحدد مصير األش���خاص، وعندما تصبح 
التكنولوجي���ا ج���زءا من ه���ذه اللحظات وتكون العامل المش���ترك ف���ي تحديد مصير 

شخصين، عندها تصبح التكنولوجيا ملهمة.
بدأت القصة -بحس���ب موقع ناين تو فايف م���اك- على متن الطائرة المتجهة من والية 
أريزونا األميركية إلى العاصمة واش���نطن، عندما فقدت س���يدة وعيها أمام براين شير 
المتدرب في ش���ركة آبل. وعلى الفور، قفز شير مع طبيب باطني ومنقذ سباحة كانا على 
مت���ن الطائرة لمحاولة إنق���اذ المرأة، وكان الطبيب يحاول الحص���ول على معلومات عن 
نبض المرأة حين خطر لشير أن يضع ساعته آبل )الجيل الثالث( على يد المرأة مما أتاح 

للطبيب الحصول على معلومات عن نبض المرأة.
وأعطى ش���ير المسعفين ساعته عندما حطت الطائرة، ونقلت المرأة للمستشفى لتلقي 

العالج حتى يس���تطيع الطبيب المعالج معرفة بيانات المريضة، عندها خطرت لش���ير 
فكرة الدخول لكلية الطب.

يق���ول المت���درب "في ه���ذه اللحظة ق���ررت الدخول لكلي���ة الطب، أريد أن اس���تخدم 
التكنولوجيا في إنقاذ البشر، بدال من صناعة التكنولوجيا وبيعها".

والتحق ش���ير بكلية الطب بجامعة كارينجي ملون، قبل أن يتم تدريبه بمركز السرطان 
بجامعة ييل الشهيرة التي أنشأ أثناء وجوده فيها كتابه اإللكتروني األول عن السرطان.

فقد قام المتدرب الس���ابق في شركة آبل بعمل نسخة إلكترونية من كتاب عن سرطان 
الدماغ يمكن ألي شخص تحميله وبسعر زهيد.

ش���اعت مؤخرا الكثير من القصص عن قدرات س���اعة آبل بعضها صحيح واآلخر خاطئ، 
ولكن األكيد أننا سوف نسمع المزيد من القصص الملهمة عن ساعة آبل )الجيل الرابع( 

وتقنيتها الجديدة في قياس معدل النبض وجهاز تخطيط القلب الموجود داخلها.

ساعــة أبــل .. تنقــذ مريضــًا وتصنــع طبيبــًا
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االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراسة جديدة موس���عة، أن األزمات القلبية 
تحدث في كثير من األحيان عندما تنخفض درجات 
الحرارة. وذكر تقرير نش���ر في دورية جمعية القلب 
األميركية، أنه استنادا إلى بيانات طبية ومعلومات 
عن الطق���س، خالل فت���رة تزيد ع���ن 15 عاما، ربط 
الباحث���ون بي���ن زيادة التع���رض للنوب���ات القلبية 
وانخفاض درجة حرارة الجو، والضغط الجوي وزيادة 

سرعة الرياح وتراجع فترات سطوع الشمس.
وأوضح كبير الباحثين، أن الشيء الفريد في الدراسة 
الجديدة، هو أنه "تمت متابعة جميع األزمات القلبية 
الت���ي تحدث في بلد بأكمله لمدة 16 عاما، باإلضافة 
إلى بيانات الطقس في يوم حدوث النوبة القلبية".

وقال الدكتور ديفيد إيرلينج، رئيس قس���م أمراض 
القل���ب ف���ي جامع���ة لوند، ومستش���فى س���كونه 
الجامعي في الس���ويد لرويترز هيلث "لدينا بيانات 
عن أكثر م���ن 280 ألف أزمة قلبي���ة وثالثة ماليين 

معلومة من بيانات األرصاد الجوية".
وفحص إيرلينج وزمالؤه س���جالت القلب السويدية، 
التي تس���جل كل المرضى الذي���ن عانوا من أعراض 
تش���به األزمة القلبي���ة ونقلوا إلى وح���دات الرعاية 
المرك���زة، أو مختب���رات القس���طرة التاجية. وتضم 
الس���جالت معلومات صحي���ة عن المرض���ى بينها 
الس���ن وكتلة الجس���م، والتدخين من عدمه ونتائج 

رس���م القلب وأنواع التدخ���الت الجراحية واألدوية 
والتشخيص. وحلل إيرلينج وزمالؤه بيانات الطقس 
واألحوال الجوية من عام 1998 إلى 2013 لنحو 274 

ألفا و29 مريضا، نصفهم في سن 71 أو أكثر.
وبينما ارتبط انخفاض درجة ح���رارة الجو والضغط 
الج���وي، وزي���ادة س���رعة الري���اح، وتراج���ع فترات 
س���طوع الش���مس جميعا بزيادة مهمة من الناحية 
االحصائية بخطر اإلصابة بأزمة قلبية، ارتبط التأثير 

األكثر وضوحا بدرجات الحرارة.
ووجد الباحثون زيادة ف���ي اإلصابة باألزمات القلبية 
في األيام التي تقل فيها الحرارة عن درجة التجمد. 
وانخفض مع���دل اإلصابة عندم���ا ارتفعت درجات 
الح���رارة عن ثالث أو أربع درج���ات مئوية. لكن لماذا 

قد ترفع برودة الطقس خطر اإلصابة بأزمة قلبية؟.
قالت الدكتورة نيش���ا جاالني م���ن مركز العالجات 
التدخلي���ة لألوعي���ة الدموية في نيوي���ورك "تزيد 
درجات الحرارة الباردة من ضيق الشرايين واألوردة... 
ومع ش���خص ما لديه انس���داد بنس���بة 70 إلى 80 
في المائة في الش���رايين، وهو ما قد ال يس���بب أي 
أع���راض.. قد تضيق الش���رايين بم���ا يكفي لوقف 

تدفق الدم بالدرجة المطلوبة".
وتابعت "لذا فإن أس���وأ ش���يء يمكنك القيام به هو 
الخ���روج في درجات ح���رارة تحت الصف���ر، ثم إزالة 

الثلوج ثم تناول القهوة للشعور بالدفء.

دراسة تكشف العالقة بين 
الطقس البارد واألزمات القلبية

االستقالل/ وكاالت:
أعلن قس���طنطين يميليانوف، المدير التنفيذي لشركة النظم 
الفضائية الروس���ية التابعة لمؤسس���ة »روس كوس���موس« أن 
الش���ركة تخطط إلنتاج كاميرات تثبت عل���ى األقمار الصناعية 
لكشف الحرائق على األرض، طبقًا لما ذكره موقع »روسيا اليوم« 

أمس.
وقال يميليانوف: »تعتبر مس���ألة إنشاء نظام فضائي للكشف 
المبكر عن الحرائق من الفضاء حيوية جدًا لروس���يا، وهذا يعني 

10 أجهزة فضائية إضافية من ابتكار وإنتاج الشركة«.
وم���ن المفترض أن تس���اعد ه���ذه الكامي���رات واألجهزة على 
الحصول على صور لس���طح األرض في نفس الوقت ومن مناطق 

الطيف المختلفة.
وتمتلك روسيا حاليًا قمرًا واحدًا فقط من هذا النوع هو »كانوبس- 
ف���ي-آي كيه »، وأطلق إلى الفضاء، ف���ي 14 يوليو )تموز( 2017، 
وزود بكاميرا تعمل باألشعة تحت الحمراء وتخصص للبحث عن 
حرائق الغابات. وتستطيع تلك الكاميرات كشف حرائق ال تزيد 

مساحتها عن 25 مترًا مربعًا.
يذك���ر أن ليوني���د ماكريدينكو، المدير العام لمؤسس���ة »نظم 
المراقبة الفضائية« العلمية اإلنتاجية، أعلن س���ابقًا أنه بحلول 
عام 2021، س���تمتلك روس���يا مجموعة من األقم���ار الصناعية 

الصغيرة، مزودة بكاميرات تعمل باألشعة تحت الحمراء.

شركة روسية تخطط 
إلنتاج كاميرات لكشف 

الحرائق من الفضاء

االستقالل/ وكاالت:
أفادت دراس���ة طبية دولية حديثة بأن تناول 
الكاكاو ال���ذي يحتوي على مركب���ات طبيعية 
نش���طة بيولوجيا، يمكن أن يحافظ على صحة 
القلب ويقلل ضغط الدم وتصلب الش���رايين 

ومستويات الكوليسترول.
وق���اد الدراس���ة باحث���ون من جامعة س���ري 
البريطاني���ة، بالتع���اون مع كلي���ة طب جامعة 
هارفارد ومرك���ز فريد هاتشينس���ون ألبحاث 
الس���رطان في الواليات المتحدة، ونشرت في 
الدورية األميركية للتغذية السريرية العلمية.

وأوضح الباحثون أن الكاكاو يحتوي على اثنين 
من المركبات الطبيعية النشطة بيولوجيا، هما 
و"البروس���ياندين"   )flavanols( "الفالفانول" 

.)procyanidins(
والكتش���اف فاعلية الكاكاو على صحة القلب، 
أجرى الفريق دراس���تين: األول���ى على 45 من 
الذك���ور األصح���اء البالغين، وقس���موهم إلى 
ث���الث مجموعات تناولوا كمي���ات مختلفة من 
"الفالفانول" و"البروس���ياندين" لتحديد تأثير 

كل منها على صحة القلب واألوعية الدموية.
مس���تخلص  األول���ى  المجموع���ة  وتناول���ت 
ال���كاكاو ال���ذي يحت���وي عل���ى 130 مليغراما 
م���ن "الفالفان���ول" وكذل���ك 560 مليغراما من 
"البروس���ياندين" يوميا، فيم���ا تناولت الثانية 
مس���تخلص ال���كاكاو الذي يحت���وي على 20 
مليغراما فقط من "الفالفانول" و540 مليغراما 
المجموعة  أم���ا  "البروس���ياندين" يوميا،  م���ن 

الثالث���ة فق���د تناول���ت كبس���والت وهمية ال 
تحتوي على مركبات الكاكاو.

كما أجرى الفريق دراسة أخرى استمرت خمس 
سنوات، وش���ملت حوالي 21 ألف رجل وامرأة 

في جميع أنحاء الواليات المتحدة.
ووج���د الباحثون أن األش���خاص الذين تناولوا 
مستخلص الكاكاو يوميا بتركيزاته المختلفة، 
تحس���نت لديهم وظيف���ة األوعي���ة الدموية 
ومس���تويات ضغط الدم وتصلب الش���رايين 
والكوليس���ترول في الدم بعد ش���هر واحد من 
بالمجموعة  مقارنة  للكاكاو،  االستهالكاليومي 
الت���ي تناولت دواء وهميا. وأش���ار الفريق إلى 
و"البروس���ياندين"  "الفالفان���ول"  مركب���ي  أن 

يتواجدان أيضا في التفاح والعنب والتوت.

تناول الكاكاو يوميًا لتحافظ على صحة قلبك!

االستقالل/ وكاالت:
هن���اك لحظات ومواقف ف���ي الحياة يمكن أن تحدد مصير األش���خاص، وعندما تصبح 
التكنولوجي���ا ج���زءا من ه���ذه اللحظات وتكون العامل المش���ترك ف���ي تحديد مصير 

شخصين، عندها تصبح التكنولوجيا ملهمة.
بدأت القصة -بحس���ب موقع ناين تو فايف م���اك- على متن الطائرة المتجهة من والية 
أريزونا األميركية إلى العاصمة واش���نطن، عندما فقدت س���يدة وعيها أمام براين شير 
المتدرب في ش���ركة آبل. وعلى الفور، قفز شير مع طبيب باطني ومنقذ سباحة كانا على 
مت���ن الطائرة لمحاولة إنق���اذ المرأة، وكان الطبيب يحاول الحص���ول على معلومات عن 
نبض المرأة حين خطر لشير أن يضع ساعته آبل )الجيل الثالث( على يد المرأة مما أتاح 

للطبيب الحصول على معلومات عن نبض المرأة.
وأعطى ش���ير المسعفين ساعته عندما حطت الطائرة، ونقلت المرأة للمستشفى لتلقي 

العالج حتى يس���تطيع الطبيب المعالج معرفة بيانات المريضة، عندها خطرت لش���ير 
فكرة الدخول لكلية الطب.

يق���ول المت���درب "في ه���ذه اللحظة ق���ررت الدخول لكلي���ة الطب، أريد أن اس���تخدم 
التكنولوجيا في إنقاذ البشر، بدال من صناعة التكنولوجيا وبيعها".

والتحق ش���ير بكلية الطب بجامعة كارينجي ملون، قبل أن يتم تدريبه بمركز السرطان 
بجامعة ييل الشهيرة التي أنشأ أثناء وجوده فيها كتابه اإللكتروني األول عن السرطان.

فقد قام المتدرب الس���ابق في شركة آبل بعمل نسخة إلكترونية من كتاب عن سرطان 
الدماغ يمكن ألي شخص تحميله وبسعر زهيد.

ش���اعت مؤخرا الكثير من القصص عن قدرات س���اعة آبل بعضها صحيح واآلخر خاطئ، 
ولكن األكيد أننا سوف نسمع المزيد من القصص الملهمة عن ساعة آبل )الجيل الرابع( 

وتقنيتها الجديدة في قياس معدل النبض وجهاز تخطيط القلب الموجود داخلها.

ساعــة أبــل .. تنقــذ مريضــًا وتصنــع طبيبــًا



الثالثاء 21 صفر 1440 هــ 30 أكتوبر 2018 م

االستقالل / وكاالت:
كش����ف البرتغال����ي كريس����تيانو رونالدو، أفض����ل العب في 
العال����م خمس مرات والذي انضم هذا الصيف إلى يوفنتوس 
اإليطالي، أنه لم يكن يش����عر في األع����وام األخيرة، بالتقدير 
نفس����ه في صفوف فريقه الس����ابق ريال مدريد اإلس����باني، 

خصوصا من قبل رئيسه فلورنتينو بيريز.
وقال البرتغالي في حديث لمجلة فرانس فوتبول الفرنس����ية 
أمس االثنين "كنت أشعر في داخل النادي، السيما من جانب 

الرئيس، بأنني ال أحظى بالتقدير نفسه كما في البداية".
أض����اف "في األعوام األربعة أو الخمس����ة األولى، كنت أش����عر 
بأنني كريس����تيانو رونال����دو، بعد ذلك، ب����ات )التقدير( أقل"، 
متابع����ا "كانت نظرتي الرئيس إلي تظه����ر أنني لم أعد العبا 

ال غنى عنه".
وشدد على أن "هذا ما دفعني للتفكير بالرحيل".

وأف����اد رونالدو الذي انضم إلى ريال عام 2009 قادما من نادي 

مانشستر يونايتد اإلنجليزي، أن قرار االنتقال إلى يوفنتوس 
لم يكن نتيجة تلقائية لرحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن 
اإلدارة الفنية للنادي الملكي بعدما قاده إلى لقب دوري أبطال 

أوروبا في كرة القدم لثالثة مواسم تواليا.
إال أن الالعب البالغ 33 عاما، كش����ف أن ابتعاد زيدان "كان من 
التفاصي����ل الصغيرة التي كن����ت أواجهها عندما أفكر بوضع 
الن����ادي )...( ليس ذلك ما أدى إلى رحيلي، لكنه لم يثنني عن 
القيام بذل����ك". ودافع رونالدو المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 
خم����س مرات )مع يونايتد في 2008، وأربع مرات مع ريال( عن 
قرار انتقال����ه الى يوفنتوس في صفق����ة بلغت قيمتها نحو 

100 مليون يورو، نافيا أن يكون المال دافعه لذلك.
وأوضح "ل����و كنت أريد أن أجعل من انتقالي مس����ألة متعلقة 
بالم����ال، لكن انتقلت الى الصين، حيث كنت س����أحصل على 
خمسة أضعاف ما أناله هنا )في تورينو( أو في ريال. أنا لم آت 

الى يوفنتوس من أجل المال".

غزة/ االستقالل:
أعلن���ت لجنة المس���ابقات باّتحاد كرة الس���لة عن 
مباريات األس���بوع الثاني عش���ر من دوري "جوال" 

لكرة السلة في المحافظات الجنوبية )قطاع غزة(.
ومن المق���رر أن ُتق���ام اليوم الثالثاء مب���اراة بين 
نادي "خدمات البريج" متصدر الدوري، ونادي "غزة 
الرياضي" على أرض صالة "غزة الرياضي" بمدينة 
غزة, كما وينهي االتحاد األس���بوع الجاري بمباراة 
ناري���ة بين فريق "جمعية الش���ّبان المس���يحية" 
وفريق "ش���باب البري���ج"، على أرض صالة س���عد 

صايل بغزة.
يذكر أن نادي "خدمات البريج" قّدم أفضل النتائج 
خالل مرحلة الذه���اب المنقضية، إذ تمكن العبوه 
من تس���جيل )950( نقط���ة في جمي���ع مباريات 
مرحلة الذه���اب من دوري "جوال" الس���لوي، يليه 
ثان���ي الدوري )حتى اآلن( فريق "خدمات المغازي" 
بمجم���وع نق���اط )829( نقطة، ثم فريق "ش���باب 

البريج" الذي نجح بتسجيل )704( نقطة .

االستقالل/ محمد العقاد:
أعرب المدي����ر الفني لفريق خدم����ات خانيونس عماد 
هاش����م عن س����عادته الكبي����رة بالف����وز العريض على 
فري����ق ش����باب جباليا بثالث����ة أه����داف دون رد، ضمن 
اختتام منافس����ات الجول����ة الثامن����ة دوري "القدس" 
للدرج����ة الممت����ازة.  وقال هاش����م ف����ي حديث خاص 
ل���"االس����تقالل": "إن الفريق قدم مباراة قوية ومختلفة 
ع����ن المباريات الس����ابقة، واس����تطعنا تحقي����ق الفوز 
والمطلوب وه����و الظفر بثالثة نقاط مهمة لتحس����ين 

ترتيب الفريق في الدوري.
وأضاف هاشم أن الفريق لعب المباراة بشكل تكتيكي 
عاٍل واستطعنا الضغط على دفاعات الخصم من بداية 

المب����اراة لتحقيق المطلوب، ونجحنا في تس����جيل األهداف، 
واعتمدنا على الهجمات المرتدة بعد ذلك، واستطعنا الدفاع 
بشكل جيد والمحافظة على ش����باكنا ألن فريق شباب جباليا 

يمتلك قوة هجومية قوية.
وأوض����ح هاش����م أن س����بب الف����وز الي����وم هو تنفي����ذ كافة 
التعليمات والروح العالي����ة التي كان يمتلكها الفريق، مبينًا 
أن الجهاز الفني اس����تطاع أن يخرجنا من األزمة التي حصلت 

لنا الجولة الماضية والضغط النفسي على الالعبين.
وتابع: الفريق يضم عناصر مميزة واس����تطعنا تحقيق الفوز 
وهذا سيكون انطالق لنا في المباريات المقبلة، والالعبون على 

قدر المسؤولية في المرحلة المقبلة لمواصلة االنتصارات.
وبين هاش����م أن اللقاء القادم مع ش����باب خانيونس له طابع 
خاص للفريقين لما يمتلك من أهمية كبيرة للفريقين، الفتًا 
إلى أنه الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز 
ومواصل����ة االنتصارات وتحقيق أكبر ق����در ممكن من النقاط، 

مدرب بلجيكا يقرتب من تدريب الريال بعد 
ف�ضل املفاو�ضات مع »كونتي«

رونالدو يخرج عن �ضمته ويك�ضف
 �ضبب رحيله عن ريال مدريد

االستقالل / وكاالت:
اقترب روبرت���و مارتينيز، المدير 
من  بلجي���كا  لمنتخ���ب  الفن���ي 
تدري���ب ن���ادي ري���ال مدري���د 
اإلس���باني، بعد فشل مفاوضات 
الفري���ق الملك���ي م���ع اإليطالي 
م���درب  كونت���ي،  أنطوني���و 

تشيلسي اإلنجليزي السابق.
"م���اركا"  صحيف���ة  وكش���فت 
اإلس���بانية، أن المفاوض���ات مع 
كونتي معق���دة، وباتت مهددة 
بالفش���ل، مضيفة أن سانتياجو 
س���والري، مدرب فريق الكاس���يا 
س���يقود الفريق ضد ميليا وبلد 
الوليد ومن الممكن أن يس���تمر 

لما بعد التوقف الدولي.
وأش���ارت الصحيفة اإلس���بانية 
أن ري���ال مدري���د س���يدخل في 
مفاوضات م���ع روبيرتو مارتينيز 
لقيادة الفريق، اس���تنادا على ما 

قدمه مع بلجيكا في كأس العالم 
2018 بروس���يا. ومن المنتظر أن 
يعلن ري���ال مدريد ، إقالة مدربه 
نتائج  لوبيتيجي، بسبب  جولين 

الفريق السيئة تحت قيادته .

احتاد ال�ضلة يعلن عن مباريات الأ�ضبوع
 الـ 12 من دوري »جوال ال�ضلوي«

ها�ضـم: اأدينـا مبـاراة قويـة والفـوز 
�ضيـكون دافـعاً للمباريـات املقبـلة

الأخ�ضــر الرفحــي يت�ضــدر.. وذئــاب اجلبــل ُي�ضعل القاع!
االستقالل / عبدالله نصيف:

حقق���ت أندية ش���باب وخدمات رف���ح وخدم���ات خانيونس أمس االثني���ن، الفوز 
واقتن���اص ثالث نق���اط مهمة بتغلبها عل���ى أندية  بيت حانون األهلي وش���باب 
خانيونس وش���باب جباليا على التوالي، وذلك في ختام لقاءات األسبوع الثامن من 

بطولة دوري القدس الممتاز ألندية غزة.
فعلى ملعب الدرة وس���ط القطاع، اس���تعاد خدمات رفح صدارة الترتيب بعد فوزه 
على ش���باب خانيونس بهدف دون رد، ليتصدر المات���ادور الرفحي قمة الترتيب 

برصيد 16 نقطة، بينما ظل الشباب عند 10 نقاط بمركزه السابع.
الشوط األول جاء أقل من المتوسط بين الفريقين، وظل اللعب تعاونيًا وانحصر في 

وسط الملعب، لينتهي الشوط سلبيا أداء و نتيجة.
وفي الش���وط الثاني ظل اللقاء على ما هو عليه، حتى الدقيقة 70 ، عندما تس���ّلم 
محم���ود الني���رب كرة على ح���دود منطقة الجزاء ليس���ددها جميلة داخل ش���باك 

النشامى.
وبعدها حاول النش���امى إدراك التعادل، إال أن بسالة دفاعات األخضر حافظت على 
ش���باكها نظيفة لينتهي اللقاء بالف���وز و اعتالء الصدارة من جديد . ش���باب رفح 
وبيت حانون األهلي أما على ملعب اليرموك بغزة، فقد خطف شباب رفح فوزًا غاليًا 
من أنياب بيت حانون األهلي، بهدفين مقابل هدف وحيد. وش���هد الش���وط األول 
س���يطرة حانونية وأهدافًا رفحاوية على عكس مجري���ات اللقاء. ففي الدقيقة 19 

س���دد سعيد الس���باخي ضربة صاروخية ارتطمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك. 
ومن تمريره س���حرية من أحمد الش���اعر يضعها على قدم زميله يسار الصباحين 
الذي لم يتردد ف���ي ترجمة الفرصة لهدف ثان في الدقيقة 31. وفي الدقيقة 64 
من الش���وط الثاني، مّرر يوس���ف مصلح كرة طويلة لزميله يحيى النجمي يسددها 
داخل ش���باك الزعيم، معلنا عن أولى أهداف الحواني���ن. وفي الدقيقة 73 ، يهدر 
خال���د أبو مغصي���ب ضربة جزاء لصالح الحوانين، ويفش���ل ف���ي تعديل النتيجة؛ 
لينتهي اللقاء بفوز غ���ال للزعيم الذي تقدم للمركز الثالث برصيد 14 نقطة، فيما 
ظ���ل األهلي عند 9 نق���اط بالمركز الثامن. خدمات خانيون���س وصراع البقاء و على 
استاد خانيونس جنوب القطاع، أشعل فريق خدمات خان يونس صراع البقاء، بعد 
أن حقق الفوز على ضيفه ش���باب جباليا بثالثي���ة دون مقابل، ليرفع بذلك رصيده 
إلى 6 نقاط وظل بالمركز الثاني عش���ر واألخير،  فيما تجمد ش���باب جباليا عند 14 
نقط���ة وهبط للمرك���ز الخامس. وقدم خدمات خانيونس ص���ورة مغايرة عن اللقاء 
الماض���ي، بعد أن تقدم مبكرًا م���ن ضربة جزاء حصل عليها ع���الء النبريص انبرى 
لها محمود فحجان وضعها بنجاح داخل ش���باك الحارس أحمد عفانة في الدقيقة 
6. ولم ينتظر الخدمات اس���تعادة الضيوف توازنه���م حتى عزز النتيجة بالهدف 
الثاني بعد تس���ديدة عيد العكاوي العائدة من الحارس، لتس���كن الشباك معلنة 

عن هدف ثاٍن للذئاب.
وفي الدقيقة 89 من عمر اللقاء، سّجل عالء النبريص الهدف الثالث للذئاب.
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رام الله / االستقالل:
طالبت منظمة التحرير الفلس���طينية محكمة الجنايات 
الدولية بالمباش���رة الفورية ف���ي التحقيق في الجريمة 
المروعة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق 

ثالثة أطفال في قطاع غزة مساء األحد.
وقال عض���و اللجن���ة التنفيذية، رئي���س دائرة حقوق 
اإلنس���ان والمجتمع المدني في منظم���ة التحرير أحمد 
التميمي في بيان صحفي يوم أمس: »إن على المجتمع 
الدولي ومؤسس���اته الدولية الخروج عن صمتهم تجاه 

الجرائ���م المتواصل���ة الت���ي ينفذها جي���ش االحتالل 
بأسلحة وغطاء أمريكي«. وأضاف أن استهداف األطفال 
كان مقصوًدا ومتعمًدا، وأن ذلك جاء بعد تش���خيصهم 
م���ن قبل الطاق���م الذي يدي���ر الطائرة، والت���ي تتمتع 
بقدرات تكنولوجية عالية، كما هو معروف "بما يخالف 
االتفاقي���ات الدولي���ة الخاصة بالحماي���ة لألطفال في 

المنازعات المسلحة.
ونادت اتفاقية جنيف الرابعة وخاصة المادة 17 "بإلزام 
دولة االحتالل توفير الحماي���ة لألطفال، وكذلك المادة 

38 من اتفاقية حقوق الطفل.
وأوض���ح التميمي، أن ذل���ك ُيثبت زيف وك���ذب رواية 
االحتالل التي زعمت بأنها اس���تهدفت مجموعة كانت 

تزرع األلغام على حدود قطاع غزة.
وأش���ار إلى أن هذه الحقائق وغيرها حول هذه الجريمة 
ال تت���رك أي مبرر أو ع���ذر ألي كان ليبق���ى على صمته 
تجاه جرائم االحتالل، مبيًنا أن الصمت على ذلك يعتبر 
مش���اركة وغطاء لهذا االحتالل المجرم ليواصل مجازره 

بحق الفلسطينيين.

منظمة التحرير تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق بجريمة قتل األطفال
خانيونس/ االستقالل:

نف���ذت بلدية »خانيونس« بالتعاون مع بلدية »بني س���هيال« حملة تش���جير 
واس���عة لميدان مدخل خانيونس الش���رقي، الذي تبلغ مساحته )2000( متر 
مربع، بمش���اركة رئيس بلدية خان يونس م. عالء الدين البطة، ومدير مديرية 
التربية والتعليم )غرب خان يونس( عب���د الرحيم الفرا ، ومدير دائرة الصحة 
والبيئة د. يوس���ف ش���بير، ورئيس قس���م الحدائق والمتنزهات م. عمر مطر، 

ومدير دائرة الصحة والبيئة ببلدية بني سهيال م. موسى أبو جامع. 
وتم خ���الل الحملة زراعة )200( ش���جرة زينة في  المي���دان وكذلك تنظيف 
المكان مع تمديد ش���بكة لرّي األش���جار والحفاظ عليها م���ن التلف وإلضفاء 
المنظر الجمالي لمدخل المدينة خاصة وأنه يقع في منطقة حيوية من شارع 

صالح الدين ويربط مدينة خانيونس بالقرى الشرقية.

بلدية خانيونس تنفذ حملة 
لتشجير الميدان الشرقي للمدينة

غزة/ االستقالل:
نّفذت بلدي���ة الزهراء بالش���راكة مع مؤسس���ة "واعد" 
لألس���رى والمحررين ومركز "فيل���م" الثقافي فعالية تم 
خاللها تكريم مدينة "أغادير" المغربية، التي ش���هدت 

تسمية 40 من شوارعها بأسماء مدن فلسطينية.

وش���ارك في اللقاء رئيس البلدية ج���الل طومان، مدير 
جمعي���ة واعد عب���د الله قندي���ل، ووفد م���ن الجمعية، 
والمخ���رج رياض ش���اهين يرافقه وفد م���ن مركز فيلم 
الثقافي. وأطلقت بلدية الزهراء اس���م "أغادير" )مدينة 
مغربية( على أهم ش���وارعها، وهو ش���ارع رقم )2164( 

الواصل بين شارع جامعة فلسطين وشارع قصر العدل، 
والذي يخدم العديد من المؤسس���ات، مثل مستشفى 
الوفاء ومس���جد حطين ومدرس���تي إبراهي���م المقادمة 
والن���ور واألمل للمكفوفي���ن، إضافة لمدرس���تي "صبرا 

وشاتيال" و"عين الحلوة".

غزة/ االستقالل:
ش���ارك رئيس جامعة اإلس���راء د. عدنان 
الحّجار في المؤتمر العلمي الدولي الثاني 
للعلوم االجتماعية والتربوية الذي عقد في 
جامعة "باندرما" بمدينة "أنطاليا" التركية، 
مثمنًا دور تركيا في احتضان هذا المؤتمر 
الهام. وألقى د. الحّجار كلمة الباحثين في 
المؤتمر، متقدمًا بالش���كر الجزيل لجامعة 
"باندرما"، ممثلة برئيس���ها البروفيس���ور 
سليمان اوزديمير، والقائمين على المؤتمر.

وأعرب عن بالغ س���عادته بالمش���اركة في 
ه���ذا المؤتمر العلم���ي الذي أت���اح لهذا 
الحش���د النخبوي من الدارسين والباحثين 
واألكاديميين وهم منارات العلم والمعرفة 
في بلدانهم ومجتمعاتهم، أن يلتقوا هنا 
آمال عريض���ة وتطلعات  وقد جمعته���م 
عظيمة للنهوض بواقع األمة لتأخذ دورها 

الطليعي والمتميز بين األمم.
وق���ال: "من عواص���م ومدن وطنن���ا الكبير 
فلس���طين جئنا نحمل أثقالن���ا كما نحمل 
آمالن���ا .. جئن���ا م���ن فلس���طين الجريحة 
والمكلوم���ة .. م���ن فلس���طين الش���اهدة 
والش���هيدة .. من القدس عاصمة األرض 

والس���ماء ومدينة األنبياء والتاريخ .. ومن 
غزة جئنا وهي تقطع عهدًا على نفس���ها 
ولألمة أن تكون صوت ضميرهم ونبضهم 
وإصراره���م على الحق. جئن���ا لنقدم ثمرة 
أفكارنا وأبحاثنا وتجاربنا ونناقشها لنخرج 
بنتائ���ج وتوصيات تس���هم ف���ي تطوير 
مجتمعاتن���ا علمي���ًا وسياس���يًا وقانونيًا 

واقتصاديا وتربويًا".
وأكد على أهمية البحث العلمي الجاّد في 

ارتقاء ميادي���ن العلم والمعرفة والتي من 
خاللها يعاد صياغ���ة دور األمم الناهضة، 
وبناء اإلنس���ان القادر عل���ى إعمار األرض 

ونشر الخير والمحبة في كل مكان.
وأضاف: "م���ن هنا حيث النموذج المتقدم 
والواع���د من تركيا الحديث���ة ومن قالعها 
العلمية الراسخة رسوخ الجبال بناًء ومعرفًة 
وتطويرًا وانفتاحًا، وحفاًظا على األصالة بما 
ال يتع���ارض مع ضرورات المعرفة والتقدم 

والتعاي���ش والقواس���م المش���تركة بين 
الحضارات لتنصهر ف���ي نموذج حضاري 
جديد مبدع ومتألق يحتذى به". يشار إلى 
أن د. إبراهي���م الحس���اينة رئيس مجلس 
إدارة جامعة اإلس���راء و د. عدن���ان الحّجار 
رئي���س الجامعة يقوم���ان بجولة خارجية 
للتنسيق والتعاون المشترك مع مجموعة 
من الجامعات العربية واإلس���المية بهدف 

االرتقاء بطلبة الجامعة.

أم���ا جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني؛ فأوضح���ت أن طواقمها تعامل���ت مع 14 إصابة 
بالرصاص الحي و46 باالختناق، وخمس بشظايا رصاص، وخمس بضربات القنابل، وواحدة 
بالرص���اص المعدني المغلف بالمطاط. ولفتت إلى إصاب���ة ثالثة من الطواقم الطبية بقمع 
قوات االحتالل الح���راك البحري، أحدهم بالرصاص الحي، باإلضافة إلى خمس���ة باالختناق 
بالغ���از الُمدمع. وأفادت مصادر محلية بأن الش���هيد أبو عبادة أصيب بطلق ناري في صدره 
أطلقه عليه قناص إس���رائيلي؛ فاستش���هد على الفور. ولفتت إل���ى أن 15 قارًبا ترفع علم 
فلس���طين شاركت في الحراك البحري، باإلضافة آلالف المواطنين المساندين قرب الحدود 
البحرية ش���مالي غربي بيت الهيا ش���مالي القطاع. وأفادت بأن زوارق االحتالل أطلقت النار 
تجاه القوارب المشاركة في الفعالية، ما اضطرها لتغيير مسارها باتجاه شاطئ بحر القطاع.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحصار عن غزة،  قبل أش���هر رحالت بحرية من 
ميناء غزة نحو الخارج في محاولٍة لكس���ر الحصار البحري، إال أن بحرية االحتالل قمعت 

المشاركين فيها، واعتقلت من كان على متنها.
ومن���ذ 30 مارس الماضي ينّظم المواطنون مظاهرات س���لمية ف���ي مخيمات العودة 
شرقي محافظات قطاع غزة الخمس؛ للمطالبة بتنفيذ حق العودة وكسر الحصار كاماًل 
ع اآلالف من أبناء شعبنا في قطاع غزة، جثامين ثالثة أطفال  عن القطاع. إلى ذلك ش���يَّ
ارتقوا مس���اء األحد بقصف إسرائيلي استهدفهم في المنطقة الشرقية الواقعة بين 

مدينتي دير البلح وخان يونس جنوب قطاع غزة.
وش���ارك في التش���ييع قيادات الفصائل الفلس���طينية، ونواب المجلس التشريعي، 
وآالف المواطنين الغاضبين الذي���ن رددوا هتافات تطالب المقاومة بالرد على جريمة 
اغتيال االطفال الثالثة. واس���تهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء األحد 3 أطفال 
بقصف إسرائيلي في المنطقة الحدودية الواقعة بين مدينتي دير البلح وخانيونس، 
والش���هداء الثالثة هم: خالد بسام سعيد )14 عاًما(، وعبد الحميد أبو ظاهر )١٣ عامًا(، 

ومحمد إبراهيم السطرى )١٣ عامًا(.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اس���تبعد وزير حرب االحتالل اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساء أمس تحقيق تسوية 
م���ع حركة "حماس" في قطاع غزة. وذكر ليبرمان في كلمة ألقاها خالل اجتماع لكتلته 
البرلمانية، أنه "س���يكون باإلم���كان الوصول إلى الهدوء بعد توجيه ضربة عس���كرية 
قاسية جًدا لحركة حماس"، قائاًل إن: "الجيش أعد الخطط لجميع السيناريوهات بهذا 
الس���ياق". ومع ذلك، لفت ليبرمان إلى أن موقفه بات موقف األقلية في الكابينت، ألن 
غالبية أعضائه ال يميلون لعملية عس���كرية ف���ي القطاع، بعدما عرض عليهم الجيش 

جميع الخطط المتعلقة بالتعامل العسكري مع غزة.
وقال إن من يقرر الذهاب نحو عملية عسكرية قد تتدحرج إلى حرب ليس وزير الجيش 

بل الكابينت، وبالتالي فقراره بهذا الخصوص يمثل األقلية.
ومنذ أشهر تس���عى أطراف دولية- أبرزها األمم المتحدة ومصر- لعقد اتفاق لتثبيت 
وقف إطالق النار بين المقاومة في غزة واالحتالل اإلسرائيلي، يتّم بموجبه رفع الحصار 

الخانق المفروض على القطاع منذ أكثر من 12 عاًما.
وتصاع���دت في اآلونة األخي���رة حدة "المزايدات" الداخلية اإلس���رائيلية بين األحزاب 
والش���خصيات، والس���يما بين رئيس قائمة "البي���ت اليهودي" في الكنيس���ت وزير 

التعليم نفتالي بينيت، و"ليبرمان" زعيم حزب "إسرائيل بيتنا".
واته���م "بينت" في تصريح���ات عّدة "ليبرم���ان" بالخضوع لحركة حماس، والس���عي 
للتوصل إلى تس���وية معها، لكن األخير بات ُيصدر مؤخًرا تصريحات متش���ددة تجاه 

حماس، ويتهم آخرين بعدم األخذ بتوصياته بشن عملية عسكرية في غزة.

قبل توجيه ضربة عسكرية قاسية للحركة
ليبرمان يستبعد التوصل إلى 

هدوء وتحقيق تسوية مع »حماس« 

�شهيد بقمع

أشاد بالنموذج التركي الحديث
رئيس جامعة اإلسراء يشارك بمؤتمر 

علمي دولي في جامعة »باندرما« التركية

القدس المحتلة/ االستقالل
ح���دد مصدر سياس���ي إس���رائيلي، مس���اء أمس 
االثني���ن، خي���ارات رئي���س حكوم���ة االحت���الل 
اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو للتعامل مع قطاع 

غزة.
وقال المصدر، في تصريحات نقلتها القناة ال�14 

العبرية، إن "نتنياهو يريد ش���ن عملية عسكرية 
في غ���زة لتدمير قوة حماس واس���تبدال نظامها، 
لكن ال يوج���د متطوعون يقبل���ون رعاية غزة بعد 
ذلك"، زاعمًا أنه "إذا توفر طرف لرعايتها فيمكننا 

حينها اجتياح القطاع وتدمير حكم حماس".
وأضاف أن "الخيار الثاني إلى جانب فكرة اجتياح 

قطاع غزة هو توجيه ضربات قاس���ية ضد حماس 
دون احتالل القطاع من أجل تحقيق س���الم طويل 

األمد". وفق تعبيره.
وتابع المصدر السياسي قوله: "لكن في مثل هذه 
الخطوة س���تصل "إس���رائيل" بالضبط إلى نفس 

النقطة التي هي عليها اليوم".

المدينة سمت شوارعها بأسماء مدن فلسطينية
بلدية »الزهراء« بالشراكة مع »واعد« لألسرى 

و»فيلم« الثقافي تكرم مدينة مغربية

مصدر سياسي »إسرائيلي«: لدى نتنياهو خياران للتعامل مع غزة
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رام الله / االستقالل:
طالبت منظمة التحرير الفلس���طينية محكمة الجنايات 
الدولية بالمباش���رة الفورية ف���ي التحقيق في الجريمة 
المروعة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق 

ثالثة أطفال في قطاع غزة مساء األحد.
وقال عض���و اللجن���ة التنفيذية، رئي���س دائرة حقوق 
اإلنس���ان والمجتمع المدني في منظم���ة التحرير أحمد 
التميمي في بيان صحفي يوم أمس: »إن على المجتمع 
الدولي ومؤسس���اته الدولية الخروج عن صمتهم تجاه 

الجرائ���م المتواصل���ة الت���ي ينفذها جي���ش االحتالل 
بأسلحة وغطاء أمريكي«. وأضاف أن استهداف األطفال 
كان مقصوًدا ومتعمًدا، وأن ذلك جاء بعد تش���خيصهم 
م���ن قبل الطاق���م الذي يدي���ر الطائرة، والت���ي تتمتع 
بقدرات تكنولوجية عالية، كما هو معروف "بما يخالف 
االتفاقي���ات الدولي���ة الخاصة بالحماي���ة لألطفال في 

المنازعات المسلحة.
ونادت اتفاقية جنيف الرابعة وخاصة المادة 17 "بإلزام 
دولة االحتالل توفير الحماي���ة لألطفال، وكذلك المادة 

38 من اتفاقية حقوق الطفل.
وأوض���ح التميمي، أن ذل���ك ُيثبت زيف وك���ذب رواية 
االحتالل التي زعمت بأنها اس���تهدفت مجموعة كانت 

تزرع األلغام على حدود قطاع غزة.
وأش���ار إلى أن هذه الحقائق وغيرها حول هذه الجريمة 
ال تت���رك أي مبرر أو ع���ذر ألي كان ليبق���ى على صمته 
تجاه جرائم االحتالل، مبيًنا أن الصمت على ذلك يعتبر 
مش���اركة وغطاء لهذا االحتالل المجرم ليواصل مجازره 

بحق الفلسطينيين.

منظمة التحرير تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق بجريمة قتل األطفال
خانيونس/ االستقالل:

نف���ذت بلدية »خانيونس« بالتعاون مع بلدية »بني س���هيال« حملة تش���جير 
واس���عة لميدان مدخل خانيونس الش���رقي، الذي تبلغ مساحته )2000( متر 
مربع، بمش���اركة رئيس بلدية خان يونس م. عالء الدين البطة، ومدير مديرية 
التربية والتعليم )غرب خان يونس( عب���د الرحيم الفرا ، ومدير دائرة الصحة 
والبيئة د. يوس���ف ش���بير، ورئيس قس���م الحدائق والمتنزهات م. عمر مطر، 

ومدير دائرة الصحة والبيئة ببلدية بني سهيال م. موسى أبو جامع. 
وتم خ���الل الحملة زراعة )200( ش���جرة زينة في  المي���دان وكذلك تنظيف 
المكان مع تمديد ش���بكة لرّي األش���جار والحفاظ عليها م���ن التلف وإلضفاء 
المنظر الجمالي لمدخل المدينة خاصة وأنه يقع في منطقة حيوية من شارع 

صالح الدين ويربط مدينة خانيونس بالقرى الشرقية.

بلدية خانيونس تنفذ حملة 
لتشجير الميدان الشرقي للمدينة

غزة/ االستقالل:
نّفذت بلدي���ة الزهراء بالش���راكة مع مؤسس���ة "واعد" 
لألس���رى والمحررين ومركز "فيل���م" الثقافي فعالية تم 
خاللها تكريم مدينة "أغادير" المغربية، التي ش���هدت 

تسمية 40 من شوارعها بأسماء مدن فلسطينية.

وش���ارك في اللقاء رئيس البلدية ج���الل طومان، مدير 
جمعي���ة واعد عب���د الله قندي���ل، ووفد م���ن الجمعية، 
والمخ���رج رياض ش���اهين يرافقه وفد م���ن مركز فيلم 
الثقافي. وأطلقت بلدية الزهراء اس���م "أغادير" )مدينة 
مغربية( على أهم ش���وارعها، وهو ش���ارع رقم )2164( 

الواصل بين شارع جامعة فلسطين وشارع قصر العدل، 
والذي يخدم العديد من المؤسس���ات، مثل مستشفى 
الوفاء ومس���جد حطين ومدرس���تي إبراهي���م المقادمة 
والن���ور واألمل للمكفوفي���ن، إضافة لمدرس���تي "صبرا 

وشاتيال" و"عين الحلوة".

غزة/ االستقالل:
ش���ارك رئيس جامعة اإلس���راء د. عدنان 
الحّجار في المؤتمر العلمي الدولي الثاني 
للعلوم االجتماعية والتربوية الذي عقد في 
جامعة "باندرما" بمدينة "أنطاليا" التركية، 
مثمنًا دور تركيا في احتضان هذا المؤتمر 
الهام. وألقى د. الحّجار كلمة الباحثين في 
المؤتمر، متقدمًا بالش���كر الجزيل لجامعة 
"باندرما"، ممثلة برئيس���ها البروفيس���ور 
سليمان اوزديمير، والقائمين على المؤتمر.

وأعرب عن بالغ س���عادته بالمش���اركة في 
ه���ذا المؤتمر العلم���ي الذي أت���اح لهذا 
الحش���د النخبوي من الدارسين والباحثين 
واألكاديميين وهم منارات العلم والمعرفة 
في بلدانهم ومجتمعاتهم، أن يلتقوا هنا 
آمال عريض���ة وتطلعات  وقد جمعته���م 
عظيمة للنهوض بواقع األمة لتأخذ دورها 

الطليعي والمتميز بين األمم.
وق���ال: "من عواص���م ومدن وطنن���ا الكبير 
فلس���طين جئنا نحمل أثقالن���ا كما نحمل 
آمالن���ا .. جئن���ا م���ن فلس���طين الجريحة 
والمكلوم���ة .. م���ن فلس���طين الش���اهدة 
والش���هيدة .. من القدس عاصمة األرض 

والس���ماء ومدينة األنبياء والتاريخ .. ومن 
غزة جئنا وهي تقطع عهدًا على نفس���ها 
ولألمة أن تكون صوت ضميرهم ونبضهم 
وإصراره���م على الحق. جئن���ا لنقدم ثمرة 
أفكارنا وأبحاثنا وتجاربنا ونناقشها لنخرج 
بنتائ���ج وتوصيات تس���هم ف���ي تطوير 
مجتمعاتن���ا علمي���ًا وسياس���يًا وقانونيًا 

واقتصاديا وتربويًا".
وأكد على أهمية البحث العلمي الجاّد في 

ارتقاء ميادي���ن العلم والمعرفة والتي من 
خاللها يعاد صياغ���ة دور األمم الناهضة، 
وبناء اإلنس���ان القادر عل���ى إعمار األرض 

ونشر الخير والمحبة في كل مكان.
وأضاف: "م���ن هنا حيث النموذج المتقدم 
والواع���د من تركيا الحديث���ة ومن قالعها 
العلمية الراسخة رسوخ الجبال بناًء ومعرفًة 
وتطويرًا وانفتاحًا، وحفاًظا على األصالة بما 
ال يتع���ارض مع ضرورات المعرفة والتقدم 

والتعاي���ش والقواس���م المش���تركة بين 
الحضارات لتنصهر ف���ي نموذج حضاري 
جديد مبدع ومتألق يحتذى به". يشار إلى 
أن د. إبراهي���م الحس���اينة رئيس مجلس 
إدارة جامعة اإلس���راء و د. عدن���ان الحّجار 
رئي���س الجامعة يقوم���ان بجولة خارجية 
للتنسيق والتعاون المشترك مع مجموعة 
من الجامعات العربية واإلس���المية بهدف 

االرتقاء بطلبة الجامعة.

أم���ا جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني؛ فأوضح���ت أن طواقمها تعامل���ت مع 14 إصابة 
بالرصاص الحي و46 باالختناق، وخمس بشظايا رصاص، وخمس بضربات القنابل، وواحدة 
بالرص���اص المعدني المغلف بالمطاط. ولفتت إلى إصاب���ة ثالثة من الطواقم الطبية بقمع 
قوات االحتالل الح���راك البحري، أحدهم بالرصاص الحي، باإلضافة إلى خمس���ة باالختناق 
بالغ���از الُمدمع. وأفادت مصادر محلية بأن الش���هيد أبو عبادة أصيب بطلق ناري في صدره 
أطلقه عليه قناص إس���رائيلي؛ فاستش���هد على الفور. ولفتت إل���ى أن 15 قارًبا ترفع علم 
فلس���طين شاركت في الحراك البحري، باإلضافة آلالف المواطنين المساندين قرب الحدود 
البحرية ش���مالي غربي بيت الهيا ش���مالي القطاع. وأفادت بأن زوارق االحتالل أطلقت النار 
تجاه القوارب المشاركة في الفعالية، ما اضطرها لتغيير مسارها باتجاه شاطئ بحر القطاع.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني لكس���ر الحصار عن غزة،  قبل أش���هر رحالت بحرية من 
ميناء غزة نحو الخارج في محاولٍة لكس���ر الحصار البحري، إال أن بحرية االحتالل قمعت 

المشاركين فيها، واعتقلت من كان على متنها.
ومن���ذ 30 مارس الماضي ينّظم المواطنون مظاهرات س���لمية ف���ي مخيمات العودة 
شرقي محافظات قطاع غزة الخمس؛ للمطالبة بتنفيذ حق العودة وكسر الحصار كاماًل 
ع اآلالف من أبناء شعبنا في قطاع غزة، جثامين ثالثة أطفال  عن القطاع. إلى ذلك ش���يَّ
ارتقوا مس���اء األحد بقصف إسرائيلي استهدفهم في المنطقة الشرقية الواقعة بين 

مدينتي دير البلح وخان يونس جنوب قطاع غزة.
وش���ارك في التش���ييع قيادات الفصائل الفلس���طينية، ونواب المجلس التشريعي، 
وآالف المواطنين الغاضبين الذي���ن رددوا هتافات تطالب المقاومة بالرد على جريمة 
اغتيال االطفال الثالثة. واس���تهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء األحد 3 أطفال 
بقصف إسرائيلي في المنطقة الحدودية الواقعة بين مدينتي دير البلح وخانيونس، 
والش���هداء الثالثة هم: خالد بسام سعيد )14 عاًما(، وعبد الحميد أبو ظاهر )١٣ عامًا(، 

ومحمد إبراهيم السطرى )١٣ عامًا(.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اس���تبعد وزير حرب االحتالل اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساء أمس تحقيق تسوية 
م���ع حركة "حماس" في قطاع غزة. وذكر ليبرمان في كلمة ألقاها خالل اجتماع لكتلته 
البرلمانية، أنه "س���يكون باإلم���كان الوصول إلى الهدوء بعد توجيه ضربة عس���كرية 
قاسية جًدا لحركة حماس"، قائاًل إن: "الجيش أعد الخطط لجميع السيناريوهات بهذا 
الس���ياق". ومع ذلك، لفت ليبرمان إلى أن موقفه بات موقف األقلية في الكابينت، ألن 
غالبية أعضائه ال يميلون لعملية عس���كرية ف���ي القطاع، بعدما عرض عليهم الجيش 

جميع الخطط المتعلقة بالتعامل العسكري مع غزة.
وقال إن من يقرر الذهاب نحو عملية عسكرية قد تتدحرج إلى حرب ليس وزير الجيش 

بل الكابينت، وبالتالي فقراره بهذا الخصوص يمثل األقلية.
ومنذ أشهر تس���عى أطراف دولية- أبرزها األمم المتحدة ومصر- لعقد اتفاق لتثبيت 
وقف إطالق النار بين المقاومة في غزة واالحتالل اإلسرائيلي، يتّم بموجبه رفع الحصار 

الخانق المفروض على القطاع منذ أكثر من 12 عاًما.
وتصاع���دت في اآلونة األخي���رة حدة "المزايدات" الداخلية اإلس���رائيلية بين األحزاب 
والش���خصيات، والس���يما بين رئيس قائمة "البي���ت اليهودي" في الكنيس���ت وزير 

التعليم نفتالي بينيت، و"ليبرمان" زعيم حزب "إسرائيل بيتنا".
واته���م "بينت" في تصريح���ات عّدة "ليبرم���ان" بالخضوع لحركة حماس، والس���عي 
للتوصل إلى تس���وية معها، لكن األخير بات ُيصدر مؤخًرا تصريحات متش���ددة تجاه 

حماس، ويتهم آخرين بعدم األخذ بتوصياته بشن عملية عسكرية في غزة.

قبل توجيه ضربة عسكرية قاسية للحركة
ليبرمان يستبعد التوصل إلى 

هدوء وتحقيق تسوية مع »حماس« 

�شهيد بقمع

أشاد بالنموذج التركي الحديث
رئيس جامعة اإلسراء يشارك بمؤتمر 

علمي دولي في جامعة »باندرما« التركية

القدس المحتلة/ االستقالل
ح���دد مصدر سياس���ي إس���رائيلي، مس���اء أمس 
االثني���ن، خي���ارات رئي���س حكوم���ة االحت���الل 
اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو للتعامل مع قطاع 

غزة.
وقال المصدر، في تصريحات نقلتها القناة ال�14 

العبرية، إن "نتنياهو يريد ش���ن عملية عسكرية 
في غ���زة لتدمير قوة حماس واس���تبدال نظامها، 
لكن ال يوج���د متطوعون يقبل���ون رعاية غزة بعد 
ذلك"، زاعمًا أنه "إذا توفر طرف لرعايتها فيمكننا 

حينها اجتياح القطاع وتدمير حكم حماس".
وأضاف أن "الخيار الثاني إلى جانب فكرة اجتياح 

قطاع غزة هو توجيه ضربات قاس���ية ضد حماس 
دون احتالل القطاع من أجل تحقيق س���الم طويل 

األمد". وفق تعبيره.
وتابع المصدر السياسي قوله: "لكن في مثل هذه 
الخطوة س���تصل "إس���رائيل" بالضبط إلى نفس 

النقطة التي هي عليها اليوم".

المدينة سمت شوارعها بأسماء مدن فلسطينية
بلدية »الزهراء« بالشراكة مع »واعد« لألسرى 

و»فيلم« الثقافي تكرم مدينة مغربية

مصدر سياسي »إسرائيلي«: لدى نتنياهو خياران للتعامل مع غزة
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باريس/ االستقالل: 
ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل بعد أن تأكدت المحكمة من 
حقيقة صادمة، تفيد بأنه أطعم طفليه الصغار الكوال والبس���كويت، 

فقط، دون أي طعام آخر، وتم إيداعه السجن.
وخالل محاكمة المتهم في مدينة ليموجيه الفرنس���ية، وجد القضاة 
أنه يعان���ي إدمانا حادا على الكحول، وكذلك أن���ه مذنب في طريقة 

تربية ومعاملة طفليه الصغيرين )3 و4 سنوات(.
كما أضاف���ت المحكمة أن المتهم ال يق���رأ وال يكتب وال يعد األرقام 
أيضا، وكان يضرب الطفلين وأمهما بش���كل دوري ومتكرر، في حين 

حاول ابنه البكر )4 سنوات( الدفاع عن أمه في إحدى المرات.
وعقب إبعاد الس���لطات الطفلين عن والدهم���ا، أخضعتهما لفحص 
طبي ش���امل، وتعجب المحققون من درج���ة العنف التي تعرض لها 
الطفالن، إذ اضطر أحدهما لقلع 7 أس���نان بش���كل مس���تعجل، تبعا 

لخطورة حالته الصحية. 
وفي نهاية المطاف، نال الرجل حكما بالس���جن لمدة 3 أش���هر كحد 
أدنى، ريثما تكتمل الفحوصات الطبية النفس���ية والعقلية للطفلين 

الصغيرين، حيث ستستأنف القضية آنذاك.

السجن ألب يطعم طفليه 
الكوال والبسكويت

 دون سواهما!

انقرة/ االستقالل: 
وفقا لتقاليد غريبة في بلدة ديميرشي التركية بمقاطعة 
مانيس����ا الغربية، يجب على أقارب وأصدقاء العريس أن 
يحضروا احتف����االت الزفاف حتى ال يعرضوا أنفس����هم 

لعقوبات مذلة.
وخالل االحتف����ال بالزفاف يقوم أق����ارب العروس، وهم 
يرقص����ون ويغن����ون،  بزي����ارة بي����وت أق����ارب العريس 
وأصدقائه ودعوتهم إلى الخارج للمشاركة باالحتفاالت، 

وأن يقدم كل شخص هدية، كي يتفادى العقوبات.
وقال إردال ش����الي، أحد س����كان البل����دة، إن هذا التقليد 
يعود إل����ى قرون عدة، موضحا أنه في حال تجاهل أقارب 

العريس وأصدقائه للعرس، فأنه يجري معاقبتهم.
ومن بي����ن العقوبات يتم إلقاؤهم ف����ي الماء في حوض 
صغير وس����ط البلدة، أو إجبار المعاقب على ركوب الحمار 
بش����كل معاكس، أو جعل المتخلفين يركضون حفاة في 

ساحة القرية.
وبحسب صحيفة »صباح« أوضح رئيس بلدية ديميريشي 
سالمي سلجوق إن المنطقة بعيدة كل البعد عن المراكز 

الحضرية الكبيرة، مما يسمح للناس بحماية تراثهم«.
وأردف: »األق����ارب الذين يفش����لون في إحض����ار الهدايا 
يتعرضون لتلك العقوبات، ولكن ال أحد يغضب ويقضي 

الناس وقتا ممتعا خالل حفل الزفاف«.

االستقالل/ وكاالت: 
بعد ثالث س���نوات من امتناعه عن تناول الطعام بش���كل 
طبيعي بسبب ابتالع أسنانه االصطناعية عن طريق الخطأ، 
تمكن رج���ل هندي من تناول أول وجب���ة له بفضل عملية 

جراحية دقيقة.
اضطر ديب���اك ناندي )46 عامًا( الذي يعيش مع ش���قيقه 
ووالدت���ه في مدينة كالكوتا الهندي���ة، لتناول الطعام عبر 
أنبوب بع���د أن ابتلع عددًا من األس���نان االصطناعية التي 
تسببت بصعوبات بالغة في بلع الطعام. وبقي الرجل يخفي 
ما حدث له لمدة ثالثة أشهر، قبل أن تساور الشكوك أفراد 

عائلته بسبب رفضه لتناول الطعام معهم.

وعلى الرغم م���ن خضوعه لعملية جراحية إلزالة األس���نان 
العالقة في بلعومه، والتي تسببت بنشوء ناسور ضخم فيه 
منذ عامين ونصف، إال أن حالته لم تتحسن وظل يعاني من 

صعوبات في تناول الطعام.
وبع���د الجراحة، تبين بأن األس���نان االصطناعية تس���ببت 
بأضرار بالغة في الم���ريء وأحدثت عدة ثقوب فيه، ما دفع 

األطباء إلخضاع الرجل لعالج طويل األمد.
وف���ي وقت س���ابق من ه���ذا الع���ام خضع الس���يد ناندي 
لعمليتين جراحيتين دقيقتين لتوس���يع بلعومه، وتمكن 
أخيرًا من تناول أول وجبة له بشكل طبيعي بعد حرمان دام 
3 سنوات، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

ابتلع أسنانه االصطناعية 
فحرم من الطعام لـ 3 سنوات

في بلدة تركية.. الغياب 
 عن العرس يكلف غاليًا

إسطنبول/ االستقالل: 
 افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
أم���س اإلثني���ن، المرحل���ة األولى م���ن مطار 
إس���طنبول الدولي الجديد، وهو "أكبر" مطار 
ف���ي العالم، بحس���ب وكالة األنب���اء التركية 

الرسمة "األناضول".
ووص���ف أردوغ���ان افتتاح مطار اس���طنبول 
الثالث ب�"الحدث التاريخ���ي"، وقال إنه "يعد 
رمزًا لق���وة تركيا والنجاح���ات التي حققتها 
خالل مسيرة الجمهورية في 95 عاما"، حسب 

تعبيره.
وأضاف أردوغ���ان أن "افتت���اح المطار يأتي 
بالتزامن مع تعاظم الهجمات التي تستهدف 
االقتصاد التركي، وهذا الحدث يدل بش���كل 
قطع���ي على مدى صالبة تركيا واقتصادها"، 

وفقا لقوله.
وتبلغ التكلفة اإلجمالية لعملية إنشاء جميع 
مراحل المطار األرب���ع أكثر من 26 مليار يورو، 
)29.6 ملي���ار دوالر(، وبدأت أعمال بناء المطار 

الجديد منذ خمس سنوات.

وتتول���ى تش���ييد مطار إس���طنبول ش���ركة 
"İstanbul Grand Airport"، وه���ي عبارة 
من تحالف يضم ش���ركات ليم���اك، وكولين، 
وجنغي���ز، ومابا، وقاليون، وق���د فاز بمناقصة 

بناء وتشغيل ونقل ملكية المطار.
وبلغت استثمارات المرحلة األولى من المطار 
6 مليارات يورو، )6.8 مليار دوالر(، ومن المقرر 

أن تقدم خدمات ل�90 مليون مسافر سنوًيا.
وتبلغ مس���احة المطار اإلجمالية 76.5 مليون 
متر مربع، وس���تبلغ طاقته االستيعابية عند 
االنته���اء من كاف���ة مراحله في ع���ام 2023، 

حوالي 200 مليون مسافر سنويًا.
وتضم إس���طنبول حالًيا،مطاري���ن، هما: مطار 
"أتاتورك" في الش���طر األوروبي من المدينة، 

و"صبيحة غوكجن" في الشطر اآلسيوي.
وس���يتم افتتاح المط���ار الجديد، بمراس���م 
رس���مية وش���عبية تحضره���ا ش���خصيات 
تركية وعالمي���ة بارزة، ويتزام���ن مع الذكرى 
ال�95 لتأس���يس الجمهورية التركية، في 29 

أكتوبر/ تشرين أول 1923.

باريس/ االستقالل: 
قال وزير المالية الفرنس���ي برونو لومير  األحد إن فرنسا 
تريد أن تعزز الش���ركات المصنعة للسيارات من الدعم 
الحكومي الذي يهدف لتشجيع المواطنين على التخلي 
عن الس���يارات القديمة والحصول على سيارات صديقة 

للبيئة.
وأفادت وكالة بلومب���رج لألنباء أن لومير قال لصحيفة لو 
باريزيان “س���وف نطالب الشركات المصنعة للسيارات 
المش���اركة ف���ي برنام���ج حكوم���ي للتحول للس���يارات 
الصديق���ة للبيئة” مضيفا ” س���وف يكون األمر كذلك 
أكثر كفاءة كما س���وف يش���مل مزيدا م���ن المواطنين 
الفرنس���يين”، وذلك دون تقديم مزي���د من التفاصيل 

حول البرنامج.
ويش���ار إلى أن الحكومة الفرنس���ية تعرض حاليا 2500 
ي���ورو )2850 دوالر( ل���كل مواط���ن من أجل التش���جيع 
على ش���راء س���يارات كهربائية جديدة أو أحد السيارات 
منخفضة االنبعاثات. وقال وزير المالية إن نحو 250 ألف 

مواطن يستفيدون حاليا من الحوافز هذا العام.

أوهايو/ االستقالل: 
أمر قاٍض أمريكي بوضع ش���اب في ال� 17 من العمر قيد 
االحتج���از، بعد أن اقتحم مدرس���ته، ليغ���ش في نتائج 

االمتحانات.
وذكرت التقارير أن الطالب الذي لم ُيكشف اسمه، مُثل 
يوم الجمعة الماضي أم���ام محكمة األحداث في جنوب 
غرب والية أوهايو، وأمر القاضي باحتجازه، رغم محاوالت 

محاميه إلثبات براءته.
ودافع المحامي عن المتهم بالقول إن موكله، وهو طالب 
في المدرس���ة الثانوية، يملك معداًل مرتفعًا، ومس���جل 
في دورات دراس���ية متقدمة، ولذلك حصل على درجات 

عالية.
وقالت الشرطة إن الطالب اقتحم مدرسة سبرينغبورو 
الثانوية في وقت مبكر م����ن يوم الخميس الماضي، 
قبل أن يمس����ك ب����ه الحراس ويخرجوه م����ن المبنى. 
وُأغلقت المدرس����ة ي����وم الجمعة الماض����ي، لتنظم 
الش����رطة حملة أمنية بداخلها، بحسب موقع كانوي 

اإللكتروني.

يسطو على 
مدرسته لتغيير 
نتيجة االمتحان

2850 دوالرًا لكل 
مواطن فرنسي يشتري 

سيارة كهربائية

يفتتح »أكبر« مطار في العالم

�شورة و�شعها زمالء �ل�شهيد �لطفل خالد �شعيد ) 14 عامًا( على مقعده يف �ملدر�شة �أم�س )ت�شوير / �أ�شرف �أبو عمرة(


