
مستوطنو غالف غزة يتظاهرون 
احتجاجًا على فقدان األمن

الدس المحتلة/ االستقالل: 
تظاهر المئات من مستوطني مستوطنات غالف قطاع 
غزة مس���اء امس  في مدينة عسقالن جنوب فلسطين 
المحتلة احتجاجًا على تردي الوضع األمني عقب جوالت 
التصعيد األخيرة.  وذكرت القناة 14 العبرية أن مئات 
المس���توطنين المشاركين في االحتجاج أغلقوا مفترق 
مدينة عس���قالن، مطالبين حكومة االحتالل برئاس���ة 

بنيامين نتنياهو باستعادة األمن لمستوطنات غالف 
غزة. ونظم مس���توطنو غالف غزة خالل األيام الماضية 
العديد م���ن االحتجاجات احتجاجًا عل���ى تردي الوضع 
األمني بس���بب القصف الذي طال مستوطنات الغالف 
خ���الل تصعيد متبادل بين المقاومة واالحتالل، إضافة 
إل���ى تواص���ل اندالع الحرائ���ق بالمس���توطنات بفعل 

البالونات والطائرات الورقية التي تطلق من القطاع.
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إصابة شاب برصاص 
االحتالل شرق دير البلح

عشرات المستوطنين 
يقتحمون المسجد األقصى

أربعة أسرى في معتقالت االحتالل
 يواصلون إضرابهم المفتوح

رام الله / االستقالل:
ق���ال نادي األس���ير الفلس���طيني: إن أربعة أس���رى في معتق���الت االحتالل 
اإلسرائيلي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم: صدام عوض ورزق 
رجوب وكفاح حطاب وخليل أبو عرام. وبين نادي األسير في بيان صحفي أمس 

القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين اليهود، أمس الثالثاء، باحات المس���جد 

األقصى بعد تأمين الحماية لهم من الش���رطة اإلس���رائيلية. 
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية، أن 140 مستوطنًا اقتحموا 

حمدونة: قرار نقل األسيرات يعبر
 عن عجز اإلدارة أمام صمودهن

مخرجات »المركزي« برام الله.. إعادة  
إنتاج القديم وتشكيك بـ »التطبيق«

غزة/ قاسم األغا: 
بع���د اجتماعات اس���تمرت يومي���ن متتالَيين؛ اختت���م المجلس 
المركزي لمنظمة التحرير الفلس���طينية دورته ال� 30، أمس األول، 

الجهاد تثمن دور أهالي »الجوالن« 
لمقاطعتهم االنتخابات اإلسرائيلية

مقاطعة المقدسيين لالنتخابات
 البلدية.. إسقاط لشرعية االحتالل

غزة / سماح المبحوح: 
ف���ي ضربة جدي���دة لالحت���الل اإلس���رائيلي ومش���روع 
األس���رلة والتهويد الذي يسعى في فرضة على مختلف 

المناط���ق التي يحتلها قاطع س���كان القدس الش���رقية 
ومرتفع���ات الجوالن الس���ورية المحتلتين 
االنتخاب���ات البلدي���ة ف���ي خطوة أفش���لت 

الغزيون يتندرون على 
الكهرباء: »نزل األمان«! 

غزة/ اال�ستقالل:
�سّيعت جماهر غفييرة مبخيم ال�ساطئ 
الثالثيياء  اأم�ييس  غييزة   مدينيية  غربييي 
ال�سهيد حممد عبد احلي اأبو عبادة )٢٧ 

عاًما(. وارتقى ال�سهيد "اأبو عبادة" اأول 
اأم�س خييالل م�ساركتييه  بامل�سر البحري 
الييي١٤ على احلييدود ال�سمالييية الغربية 
لقطاع غزة. وانطلق امل�سّيعون بعد �سالة 

اجلنازة لت�سييع جثمان ال�سهيد من اأمام 
م�سجد �سهييداء ال�ساطئ غربييي املدينة 

�سوب مقييرة ال�سيخ ر�سوان 
ليوارى الرثى هناك.

جماهير غفيرة تشيع الشهيد »أبو عبادة« بغزة
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ت�سييع جثمان ال�سهيد حممد اأبو عبادة مبخيم ال�ساطئ بغزة اأم�س       ) ت�سوير/ اأ�سرف اأبو عمرة (

زيدان: قانون 
ال�صمان ب�صيغته 

احلالية »حق اأريد 
به باطل«

طولكرم/ االستقالل:
ق���ال النائب ف���ي المجلس 
محافظة  ع���ن  التش���ريعي 
الرحم���ن  عب���د  طولك���رم 

زي���دان: إن وجود 
للضمان  05قان���ون 

 الوسطي / االستقالل: 
أكد عض���و المكتب السياس���ي لحرك���ة الجهاد 
اإلس���المي خالد البط���ش أن عملية ثأر تش���رين 
رس���الة لالحت���الل الصهيون���ي ب���أن عليه وقف 

تغوله واس���تباحته للدم الفلسطيني، مضيفًا: " 
لنا في تشرين موعد مع الشهادة والبطولة . وقال 
البطش خ���الل مهرجان "رياحي���ن األرض" الذي 
نظمته الحركة في الذكرى األولى لش���هداء نفق 

الحرية في المحافظة الوسطى" في الذكرى األولى 
لشهداء السرايا والقسام في نفق الحرية ، نعاهد 

الله ثم نعاهد الش���هداء أن نمضي 
على دربهم معا"

خالل مهرجان في الذكرى األولى لشهداء نفق الحرية 

البطش: عملية » ثأر تشرين« رسالة قاسية لالحتالل

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اندلع���ت أمس الثالثاء 4 حرائق في مس���توطنات "غالف غزة" بفعل بالونات 

حارقة أطلقت من قطاع غزة. وذكر موقع "0404" اإلس���رائيلي أن 
4 حرائق اندلعت في مس���توطنات غالف قطاع غزة أمس بفعل 

4  حرائق بمستوطنات »غالف 
غزة« بفعل بالونات حارقة
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القدس المحتلة/ االستقالل:
اقتحم عش���رات المس���توطنين اليهود، أمس 
الثالثاء، باحات المس���جد األقص���ى بعد تأمين 

الحماية لهم من الشرطة اإلسرائيلية.
وأفادت دائ���رة األوق���اف اإلس���المية، أن 140 
مستوطنًا اقتحموا المسجد األقصى وتجولوا في 
باحاته، وسط تلقيهم شروحات حول "الهيكل" 
المزع���وم، وأدوا طقوس���ا تلمودية ق���رب "باب 

الرحمة" عند المنطقة الشرقية للمسجد األقصى.
وأوضح���ت الدائرة، أن الش���رطة اإلس���رائيلية 
والق���وات الخاص���ة المدجج���ة بالس���الح أّمنت 
الحماية للمس���توطنين من���ذ لحظة اقتحامهم 
من “باب المغارب���ة” وحتى خروجهم من “باب 

السلسلة”.
وكانت جماعات “الهي���كل” المزعوم قد دعت 
مناصريه���ا م���ن المس���توطنين أول أمس، إلى 

اقتحام المس���جد األقصى جماعيا، بالتزامن مع 
انطالق انتخابات البلدية، والتصويت لمن يخدم 

فكرة “بناء الهيكل”. 
وما ت���زال الش���رطة اإلس���رائيلية تش���دد من 
إجراءاتها عند أبواب المسجد األقصى، وتحتجز 
بع���ض هويات المصلي���ن، وتعطيهم بطاقات 
ملّون���ة بداًل منه���ا، لتضمن ع���دم رباطهم في 

المسجد.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
ش���ّنت قوات االحتالل الصهيوني، أم���س الثالثاء ، حملة 
اقتحامات ومداهمات واس���عة ألنحاء متفرقة في الضفة 
الغربية والقدس المحتلتين، أس���فرت عن اعتقال عشرات 

المواطنين؛ قبل أن تنقلهم لجهات غير معلومة.
ا ف���ي الضفة  واعتقل���ت ق���وات االحتالل 12 فلس���طينًيّ
الغربية؛ بدعوى أنهم "مطلوبون"، لممارس���تهم نشاطات 
تتعلق بالمقاومة الشعبية، كما اعتقلت خمسة مواطنين 
ف���ي القدس المحتلة، بحجة رش���ق حج���ارة باتجاه منازل 

للمستوطنين.
وذك���رت مص���ادر محلي���ة، أن ق���وات االحت���الل اعتقلت 
فلس���طينيين من بلدة "حزما" ش���رقي الق���دس المحتلة، 
وآخرين من مدينة نابلس، وش���ابين م���ن مدينة طولكرم 
)شماال(، وثمانية من بلدة "سيلة الظهر" جنوبي غرب جنين.

وفي س���ياق متصل، شملت اقتحامات االحتالل أمس، في 
الضفة الغربية، مس���جد الصحابة ف���ي بلدة "بيت فوريك" 
شرقي نابلس؛ حيث حّطم الجنود أبوابه الداخلية والخارجية 

قبل مداهمته وتفتيشه.
وفي إطار عملية عسكرية مستمرة للبحث عن منفذ عملية 
مس���توطنة "بركان" أش���رف نعالوة من ضاحية "شويكة" 
شمالي طولكرم، التي وقعت في السابع من الشهر الجاري 
وأس���فرت عن مقتل مس���توطنين وإصابة ثالث، اقتحمت 
قوات كبيرة من جيش االحتالل ترافقها عش���رات اآلليات، 

ضاحية "شويكة" وبلدة "اكتابا" المجاورة بحًثا عن نعالوة.
وأوضحت مص���ادر محلية، أن جنود االحتالل ش���نوا حملة 
مداهمات واس���عة لمنازل المواطنين الفلس���طينيين في 
الضاحية، من بينها منزل والد أشرف نعالوة رغم خلوه من 
الس���كان، كما داهموا منزل شقيقته هنادي نعالوة وعدًدا 

من من���ازل أقربائه، واعتقلوا ماجد زي���دان نعالوة، وعمران 
ا، فيما لم  حس���ني أبو أحمد، وأجرت معهما تحقيًقا ميدانّيً
ترد أي أنباء عن وصولهم لمنفذ العملية، وذلك لليوم الرابع 

والعشرين على التوالي.
واقتحم جن���ود االحتالل  أيًضا، كراجات وورش س���يارات 
ومزرعة أغنام، وفّتش���وا ع���دًدا من البي���ارات الزراعية في 
الس���هل الغربي للضاحية، وكذلك محال تجارية ومصانع 

ومنشآت قيد اإلنشاء بعد تفجير أبوابها.
واحتجز جنود االحتالل عدًدا من المواطنين لالس���تجواب 
والتحقيق الميداني، حول معرفتهم بمكان وجود أش���رف 
نعالوة وس���ط تحذيرات من تقديم أي مس���اعدة له، فيما 
وزع الجنود للمّرة الثانية، منش���ورات تحذر المواطنين من 

التواصل معه أو تقديم خدمات له.

وش���هدت ش���ويكة مواجهات تركزت في حارة النعالوة، 
ومفترق "الجعرون" و"اليونس" ومحيط مسجد "التكروري" 
بين الش���بان والجنود الذين أطلقوا الرصاص الحي، وقنابل 
الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلصابات باالختناق، 

وحالة هلع بين المواطنين وأطفالهم.
واقتحم جنود االحتالل أيًض���ا، منطقة "مربعة حنون" بين 
مخيم طولكرم وضاحية "ذنابة" ش���رق المدينة وفّتش���وا 
منازل مهجورة، فيما تواصل قوات االحتالل إجراءاتها على 
حاجز "عناب" العسكري شرق طولكرم، حيث توقف مركبات 

وتفتشها وتدقق في بطاقات هويات ركابها.
وف���ي مدينة الخليل )جنوبا(، داه���م  جنود االحتالل منزل 
الصحفي ثائر الفاخوري، ومنزاًل يعود لعائلة كرامة ومنازل 

أخرى في منطقة "واد أبو كتيلة" شمالي المدينة.

وخالل اقتحامها بلدة حزما ش���رقي القدس، اعتقلت قوات 
االحتالل السيدة تحرير كفاح عسكر، ومحمد حسين عسكر.

وفي جنين داهمت ق���وات االحتالل الصهيوني في وقت 
مبكر ، بلدة سيلة الظهر جنوب المدينة على وقع مواجهات 

واعتقلت ثمانية مواطنين.
وأش���ارت مصادر محلية إلى أن جنود االحتالل اعتقلوا 
كاّلً من: قدري عبد الجواد خنفر، واألسيرين المحررين 
ص���الح عبد الحميد أب���و دياك، وإيه���اب عبد المنعم 
صديق رحال، والش���قيقين آدم وف���واز خالد حنتولي، 
وأحم���د وليد محمد أبو دياك، وط���ارق رائد أبو عصبة، 

وحسن زياد حنتولي.
وأضافت أن جنود االحتالل اش���تبكوا مع الش���بان وأطلقوا 
القنابل المس���يلة للدموع وفتش���وا عدًدا آخر من المنازل 
منها منزل رئيس بلدية  سيلة الظهر أسعد حنتولي، كما 

ا عدًدا آخر من المواطنين . استجوب ميدانّيً
وفي ذات الس���ياق، اعتقلت ق���وات االحتالل عبد الله فؤاد 
محمود، وس���امر معروف بعد مداهمتها منزله في نابلس، 
وذكرت المصادر المحلية، أن قوات االحتالل ش���نت حملة 
مداهمات وتفتيش لمنازل المواطنين في بلدة سلواد شرق 

رام الله.
وقالت مص���ادر: إن ق���وات االحتالل داهمت بلدة س���يلة 
الظهر قرب مدينة جنين شمال الضفة وشنت فيها حملة 
اعتقاالت واس���عة طالت أكثر من عش���رة مواطنين عرف 
منهم: قدري عبد الجواد خنفر، صالح عبد الحميد أبو دياك، 
إيهاب عبد المنع���م صدقي رحال، أحم���د وليد محمد أبو 
دياك، آدم فواز خالد حنتولي، حنتولي فواز حنتولي، طارق 
رائد أبو عصبي وحس���ن زياد ذيب حنتولي، حيث ُفتشت 

المنازل بهمجية وحطمت أبوابها.

رام الله / االستقالل:
قال نادي األس���ير الفلسطيني: إن أربعة أسرى في 
معتقالت االحتالل اإلسرائيلي يواصلون إضرابهم 
المفت���وح عن الطع���ام، وهم: صدام ع���وض ورزق 

رجوب وكفاح حطاب وخليل أبو عرام.
وبين نادي األس���ير في بيان صحفي أمس الثالثاء 
أن األس���ير صدام عوض )28 عام���ًا( من بلدة بيت 
أمر مضرب ع���ن الطعام منذ )16( يومًا في معتقل 
"النقب الصحراوي" وذل���ك رفضًا العتقاله اإلداري، 
ويعتبر هذا اإلض���راب هو اإلض���راب الثاني الذي 
يخوضه األسير عوض خالل هذا العام ضد اعتقاله 

اإلداري.

وذكر النادي أن األس���ير ع���وض ُاعتقل عدة مرات 
وقضى ما مجموعه س���بع س���نوات ف���ي معتقالت 
االحت���الل، وهو أحد األس���رى الذين ُأف���رج عنهم 
ضمن صفق���ة وفاء األحرار ع���ام 2011، ثم اعتقل 
مجددًا لمدة أربع س���نوات وُأف���رج عنه بعد انقضاء 
مدة محكوميته، ثم ُأعيد اعتقاله إداريًا في ش���هر 

نيسان/ أبريل 2018.
كما ويواصل األسير رزق رجوب )61 عامًا( من مدينة 
دورا إضراب���ه المفتوح عن الطع���ام منذ ثالثة أيام 
في معتقل "ريمون"، وذلك رفضًا العتقاله اإلداري، 
وُيشار إلى أن األسير رجوب معتقل منذ 27 تشرين 
الثان���ي/ نوفمبر 2017، وهو أس���ير س���ابق قضى 

سنوات في معتقالت االحتالل، خاض خاللها عدة 
إضرابات.

وفي سياق متصل، يواصل األسيران خليل أبو عرام، 
وكفاح حطاب منذ ثمانية أيام إضرابهما المفتوح 
عن الطع���ام في معتقل "هداريم"، وذلك إس���نادًا 
لألس���يرات اللواتي يمتنعن عن الخروج إلى ساحة 
الف���ورة من���ذ )55( يومًا، احتجاجًا عل���ى قيام إدارة 

معتقالت االحتالل بتشغيل كاميرات المراقبة.
ُيذكر أن األس���ير حطاب وهو من محافظة طولكرم 
معتق���ل منذ عام 2004 ومحكوم بالّس���جن المؤبد 
مرتي���ن، وأبو عرام من محافظة الخليل وهو محكوم 
بالّسجن المؤبد سبع مرات ومعتقل منذ عام 2002.

 رام الله/ االستقالل:
أكد مدير مركز األس���رى للدراسات د. رأفت حمدونة أمس الثالثاء أن قرار نقل 
األس���يرات من سجن هشارون إلى قس���م الدامون يعبر عن عجز إدارة مصلحة 
الس���جون االس���رائيلية أمام صمودهن في الخطوة التى ب���دأت قبل 55 يومًا 
وال زالت مس���تمرة منذ الخامس من س���بتمبر الماضى ، لتلبية مطالبهن بإزالة 

كاميرات المراقبة وتحسين الظروف االعتقالية والمعيشية .
وق���ال د. حمدون���ة: إن عملية النقل تهدف لاللتفاف عل���ى الخطوة ، وتخلف 
عملية ارباك وعدم اس���تقرار ، وأن افتتاح أى قس���م جديد يحتاج للكثير من 
الجهد لتجس���يد االنجازات والحقوق األساس���ية واالنس���انية كباقى ظروف 

األسرى فى السجون .
واضاف " د. حمدونة " أن إدارة الس���جون تقوم بعش���رات االنتهاكات التى ال 
تعد وال تحصى بهدف التضييق على األسيرات كسياسة االستهتار الطبي ، 
والتفتيش���ات واالقتحامات، وعدم السماح بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع 
األهالي ، والمعاملة الس���يئة من قبل إدارة السجون خالل االعتقال والتحقيق 

وفي السجون وأثناء النقل في البوسطة .
وبين د. حمدونة أن هناك اجراءات عقابية مشددة بحق األسيرات لم تنقطع ، 
كالغرامات ومنع الزيارات ، باإلضافة للتفتيشات المستمرة واألحكام الردعية 
، والتحقيقات بوس���ائل وأساليب وحشية ، وفى بعض األحيان عزل األسيرات 
بالق���رب من الجنائيات اليهودي���ات اللواتى ال يكففن عن أعمال االس���تفزاز 
المستمر ، باالضافة لالكتظاظ لقلة مواد التنظيف ، ومنع األسيرات من تقديم 
امتحان الثانوية العامة ) التوجيهي ( والجامعة وعدم ادخال الكتب ، وحرمان 
األهل من إدخال المالبس واالحتياجات، إضافة إلى أنه أصبحت اإلدارة ترفض 
اس���تقبال أي طلب أو رس���الة باللغة العربية بطلباتهن المرس���لة إلى مصلحة 

السجون ، وهناك تقليص كبير في كمية الطعام والخضار.
وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية واالنسانية والدولية التى تعمل في 
شؤون المرأة بالضغط على االحتالل لوقف كل تلك االنتهاكات الصارخة بحق 
األسيرات الفلسطينيات في السجون االسرائيلية ، والعمل على االفراج عنهن .

حمدونة: قرار نقل األسيرات يعبر 
عن عجز اإلدارة أمام صمودهن

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى

أربعــة أســرى فــي معتقــالت
 االحتــالل يواصلــون إضرابهــم المفتــوح

االحتــالل يشــن حملــة اعتقــاالت فــي الضفــة والقــدس
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وبحض���ور رئي���س الس���لطة الفلس���طينية 
محمود عباس، قّرر المجلس في بيان أصدره، 
عقب اختتام دورته )الخ���ان األحمر والدفاع 
عن الثوابت الوطنية(، ب���رام الله في الضفة 
المحتلة، إنه���اء التزامات منظم���ة التحرير 
والس���لطة الفلس���طينيتين كاّف���ة، تج���اه 
اتفاقاتها مع "إسرائيل"، و"تعليق" االعتراف 
بها إلى حين اعترافها بدولة فلس���طين على 
حدود الرابع من يوني���و/ حزيران عام 1967، 

وعاصمتها شرقي القدس.
وبحسب البيان فقد قّرر المجلس أيًضا وقف 
التنس���يق األمني بأشكاله كافة مع االحتالل 
االقتص���ادي  واالنف���كاك  "اإلس���رائيلي"، 
عنه )دون ذك���ر توقيت دخول تلك القرارات 
حي���ز التنفي���ذ(، مضيًفا "أن تل���ك القرارات 
جاءت "الستمرار تنكر إس���رائيل لالتفاقات 
الموقع���ة، وما ترت���ب عليها م���ن التزامات، 
وباعتب���ار أن المرحل���ة االنتقالي���ة ل���م تعد 

قائمة".

تو�ضيات ف�ضفا�ضة
حرك���ة الجه���اد اإلس���المي في فلس���طين، 
وصف���ت مخرجات المجل���س المركزي التابع 
لمنظم���ة التحري���ر الفلس���طينية في ختام 
دورت���ه ال�30 أم���س اإلثني���ن، ب�"التوصيات 

الفضفاضة".
وقال مسؤول المكتب اإلعالمي للحركة داود 
شهاب: "إن هذه توصيات فضفاضة معّلقة، 
تحجب الحقيقة عن ش���عبنا الفلس���طيني، 

وإنها أشبه ما تكون بالقنابل الدخانية التي 
تحجب الرؤية".

وأّكد شهاب في تصريح خاص ل�"االستقالل" 
أن "االختب���ار الحقيق���ي للس���لطة ومنظمة 
التحرير ه���و بالنزول عند اإلجم���اع الوطني، 
واحت���رام المب���ادئ التي اتفق���ت وأجمعت 
عليه���ا الفصائل الفلس���طينية ف���ي حوار 

القاهرة 2011".
وأض���اف: "نحن ال نعرف كي���ف لهذا البيان 
المرك���زي( تجاه���ل  للمجل���س  )الختام���ي 
مس���يرات العودة وكس���ر الحصار في قطاع 
غزة، ويذهب لتحميل المسؤوليات، بداًل من 
الذهاب نحو حوار حقيقي يعالج كل األزمات 

القائمة".

 تكرار للقدمي   
أما المحلل السياسي واألكاديمي من الضفة 
المحتلة البروفيس���ور عبد الس���ّتار قاس���م، 
قّلل من أهمية الق���رارات التي تمّخضت عن 
اجتماعات المجلس المركزي، واصًفا المجلس 

ب�"غير الشرعي وقراراته ال تساوي شيًئا".
وأشار قاسم خالل حديثه ل�"االستقالل" إلى 
أن الج���زء األكبر من القرارات "تكرار للقديم"، 
مضيًفا أن "ما ينقصها تنفيذ رئيس السلطة 

محمود عّباس". 
وقال: "لهذا كان األول���ى بالمركزي أن ُيقيل 
وُيط���رد عباس؛ لع���دم تنفي���ذه ما تمخض 
عن جلس���ات المجلس���ين الوطني والمركزي 

)السابقة( من قرارات".

وبّي���ن أن المركزي بدورت���ه األخيرة تجاهل 
قضايا اجتماعية كبي���رة، كما تمخض عنها 
مخرج���ات "غي���ر مفهومة"، متس���اًئال: "ماذا 
يعني بالمقاومة الش���عبية التي أّكد عليها، 
وماذا يعني أيًضا تعليق االعتراف بإسرائيل 

وتبعات ذلك ميدانًيا ؟".

تعزز االنق�ضام 
بدوره، الكاتب والمحلل السياسي من غزة د. 
ناجي الظاظا، قّلل من فرصة التطبيق الفوري 
والفعل���ي لمخرج���ات المجل���س المرك���زي، 
خصوًصا المتعلقة منها بتحديد العالقة مع 

االحتالل. 
وفي حديثه ل�"االس���تقالل"، رأى أن مخرجات 
الجلس���ة الت���ي لم تح���ظ بقب���ول وتمثيل 
فصائلي وش���عبي تعّزز حالة االنقس���ام وال 
ترقى إلى مس���توى تطلعات شعبنا، في ظل 
التحدي���ات والمخاطر الت���ي تواجه القضية 

الفلسطيينة.
وقال: "القرارات تناس���ت الق���دس المحتلة، 
ومعان���اة قط���اع غ���زة ومس���يرته النضالية 
المس���تمرة )مس���يرات العودة(، ولم تذهب 
بنا نحو الوحدة الوطنية، والمواجهة الفعلية 
لصفقة القرن، بل على العكس تماما، ستعزز 

حالة التشرذم واالنقسام الداخلي".   
ولف���ت إل���ى أن التج���ارب الس���ابقة ُتظهر 
"تج���اوز" قي���ادة المنظم���ة والس���لطة لكل 
الق���رارات المتعلقة باالحت���الل وتبقيها في 
مربع "الش���كليات"، أما إذا ما تعلقت بالشأن 

الداخلي، ال س���يما ضد قطاع غ���زة )إجراءات 
عقابية( فإنها ُتنفذها على الفور.

وظهر أمس، ترأس رئيس الس���لطة محمود 
عب���اس بمقر الرئاس���ة برام الل���ه، االجتماع 
األول للجن���ة الوطنية العلي���ا الُمنبثقة عن 
المجلس المركزي، والمكلفة بتنفيذ القرارات 

والقضايا كاّفة الُموكلة إليها من المجلس.
ولم يس���تعد الكاتب والمحلل السياسي أن 
تكون الغاية من تشكيل هذه اللجنة "خنق 
غزة، وفرض المزيد من العقوبات على أهلها". 
وبالع���ودة إلى بي���ان "المرك���زي" الختامّي، 
فقد خّول المجل���س الرئيس عباس، واللجنة 
التنفيذية للمنظمة لمتابعة وضمان تنفيذ 
ذل���ك، محماًل حرك���ة "حماس" المس���ؤولية 
الكاملة ع���ن ع���دم االلتزام بتنفي���ذ جميع 
االتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، 
والتي كان آخرها االتفاق الذي صادقت عليه 
الفلس���طينية في 22 ديس���مبر/ الفصائل 

كان���ون األول الع���ام الماضي، مش���يًرا إلى 
التزام���ه بتنفيذ ه���ذه االتفاق���ات، برعاية 

المصرية.
وعّبر عن رفضه الكامل لما وصفه "المشاريع 
المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن 
الضفة الغربية بما فيها القدس الش���رقية، 

على اعتبار ذلك جزءًا من صفقة القرن".
وج���دد عل���ى أن "التهدئ���ة مع إس���رائيل 
التحري���ر،  لمنظم���ة  وطني���ة  مس���ؤولية 
باعتبارها الممثل الش���رعي والوحيد للشعب 

الفلس���طيني، كما تم ف���ي المفاوضات غير 
المباش���رة الفلس���طينية اإلس���رائيلية عام 
2014، وليس عماًل فصائلًي���ا، وفًقا للمبادرة 
والرعاية المصرية لوقف العدوان اإلسرائيلي 

على قطاع غزة".
وأكد التمس���ك بحق ش���عبنا ف���ي مقاومة 
االحت���الل بالوس���ائل كاّف���ة وفًق���ا للقانون 
الدول���ي، رافًض���ا ف���ي الوقت ذات���ه االبتزاز 
األميرك���ي )قان���ون تايلور- ف���ورس(، وقرار 
حكوم���ة االحتالل القتطاع مخصصات أس���ر 
الش���هداء واألس���رى والجرحى من المقاصة 
الفلس���طينية "في مخالفة فاضحة للقانون 

الدولي".
وتوّجه بالتحية لألسرى في سجون االحتالل، 
مس���تنكًرا اس���تمرار سياس���ته المتمثل���ة 
لألطف���ال،  واعتق���ال  اإلداري  باالعتق���ال 
واإلعدام���ات الميداني���ة واحتج���از جثامين 
الشهداء، واس���تمرار رفض عودة المبعدين 

من كنيسة المهد.
ُيذكر أن أعم���ال "المرك���زي" انطلقت األحد 
الماضي، واس���تمرت ليومين، وسط معارضة 
حركة الجه���اد اإلس���المي، ومقاطعة حركة 
التحري���ر  منظم���ة  وفصائ���ل  "حم���اس"، 
كالجبهتي���ن "الش���عبية" )أكب���ر فصائ���ل 
و"المب���ادرة  و"الديمقراطي���ة"  المنظم���ة( 
الوطني���ة"، فض���اًل ع���ن معارضة واس���عة 
م���ن ق���وى سياس���ية وش���عبية ونقابي���ة 

ومجتمعية فلسطينية.

مخرجات »المركزي« برام الله.. إعادة إنتاج القديم وتشكيك بـ »التطبيق«

»الجهاد اإلسالمي«: توصيات المجلس »فضفافة« تحجب الحقيقة عن شعبنا

غزة/ قا�ضم االأغا: 
بعد اجتماعات ا�ضتمرت يومني متتالَيني؛ اختتم 

املجل�س املركزي ملنظمة التحرير الفل�ضطينية 
دورته الـ 30، اأم�س االأول، دون اخلروج بقرارات 

»حا�ضمة« و "اإيجابية"، ب�ضاأن العالقة مع االحتالل 
»االإ�ضرائيلي«، واالإدارة االأمريكية، وامل�ضاحلة 

الوطنية. وكّرر »املركزي« الذي يعد حلقة الو�ضل بني 
املجل�س الوطني واللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، 

قراراته ال�ضابقة يف دوراته ال�ضابقة، التي لن ترى 
طريقها للتطبيق، ال �ضيما اإعادة تقييم العالقات 

ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية ووقف التن�ضيق االأمني مع 
كيان االحتالل. وي�ضع هذا التكرار قيادة املنظمة 

وال�ضلطة اأمام اختبار جديد، وفيما اإذا كانت بالفعل 
�ضتتخذ اإجراءات جادة وفعليه جلهة تطبيقها؛ اإاّل 

اأن �ضيا�ضيني ومراقبني �ضّككوا يف ذلك، مرّجحني بقاء 
القرارات حرًبا على ورق، واال�ضتمرار بالدوران يف 

حلقة املراوحة واالنتظار.

غزة/ االستقالل: 
الجه���اد اإلس���المي في  أش���ادت حرك���ة 
فلس���طين ام���س الثالثاء، بموق���ف أهالي 
الج���والن الس���وري المحت���ل، بمقاطعتهم 

لالنتخابات "اإلسرائيلية".
وحيت حركة الجهاد في بيان صحفي، أهالي 
الجوالن الس���وري المحتل الذين تمترس���وا 

خلف هويتهم القومية والعربية وأسقطوا 
مش���روع األسرلة والتهويد من خالل افشال 

مشروع االنتخابات الصهيوني .
بالنضالية  الخط���وة  الحركة، هذه  ووصفت 
المهمة التي أس���قطت أي ش���رعية يحاول 
االحتالل أن يضفيها على وجوده االحتاللي 

الباطل.

وأكدت الحركة، أن هذه المقاطعة من أهالي 
الج���والن مع مقاطعة ورفض المقدس���يين 
لالنتخاب���ات الصهيون���ي تع���زز الموقف 
الوطني والقومي المقاوم والرافض لالحتالل 
والمصر عل���ى التحري���ر الكامل وإس���قاط 

المشروع الصهيوني.
يذك���ر، أن "اإلس���رائيليين صوت���وا أم���س  

الختيار رؤس���اء البلدي���ات وأعضاء مجالس 
الم���دن، النتخاب���ات بلدي���ة االحت���الل في 
التي  الج���والن  مرتفع���ات  وف���ي  القدس، 
تحتلها "إسرائيل"، وستتاح الفرصة للدروز، 
للتصوي���ت للمرة األولى منذ أن اس���تولت" 
إسرائيل" على المنطقة من سورية قبل 51 

عاما.

الجهاد تثمن دور أهالي »الجوالن« لمقاطعتهم االنتخابات اإلسرائيلية
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المرك���زي( تجاه���ل  للمجل���س  )الختام���ي 
مس���يرات العودة وكس���ر الحصار في قطاع 
غزة، ويذهب لتحميل المسؤوليات، بداًل من 
الذهاب نحو حوار حقيقي يعالج كل األزمات 

القائمة".

 تكرار للقدمي   
أما المحلل السياسي واألكاديمي من الضفة 
المحتلة البروفيس���ور عبد الس���ّتار قاس���م، 
قّلل من أهمية الق���رارات التي تمّخضت عن 
اجتماعات المجلس المركزي، واصًفا المجلس 

ب�"غير الشرعي وقراراته ال تساوي شيًئا".
وأشار قاسم خالل حديثه ل�"االستقالل" إلى 
أن الج���زء األكبر من القرارات "تكرار للقديم"، 
مضيًفا أن "ما ينقصها تنفيذ رئيس السلطة 

محمود عّباس". 
وقال: "لهذا كان األول���ى بالمركزي أن ُيقيل 
وُيط���رد عباس؛ لع���دم تنفي���ذه ما تمخض 
عن جلس���ات المجلس���ين الوطني والمركزي 

)السابقة( من قرارات".

وبّي���ن أن المركزي بدورت���ه األخيرة تجاهل 
قضايا اجتماعية كبي���رة، كما تمخض عنها 
مخرج���ات "غي���ر مفهومة"، متس���اًئال: "ماذا 
يعني بالمقاومة الش���عبية التي أّكد عليها، 
وماذا يعني أيًضا تعليق االعتراف بإسرائيل 

وتبعات ذلك ميدانًيا ؟".

تعزز االنق�ضام 
بدوره، الكاتب والمحلل السياسي من غزة د. 
ناجي الظاظا، قّلل من فرصة التطبيق الفوري 
والفعل���ي لمخرج���ات المجل���س المرك���زي، 
خصوًصا المتعلقة منها بتحديد العالقة مع 

االحتالل. 
وفي حديثه ل�"االس���تقالل"، رأى أن مخرجات 
الجلس���ة الت���ي لم تح���ظ بقب���ول وتمثيل 
فصائلي وش���عبي تعّزز حالة االنقس���ام وال 
ترقى إلى مس���توى تطلعات شعبنا، في ظل 
التحدي���ات والمخاطر الت���ي تواجه القضية 

الفلسطيينة.
وقال: "القرارات تناس���ت الق���دس المحتلة، 
ومعان���اة قط���اع غ���زة ومس���يرته النضالية 
المس���تمرة )مس���يرات العودة(، ولم تذهب 
بنا نحو الوحدة الوطنية، والمواجهة الفعلية 
لصفقة القرن، بل على العكس تماما، ستعزز 

حالة التشرذم واالنقسام الداخلي".   
ولف���ت إل���ى أن التج���ارب الس���ابقة ُتظهر 
"تج���اوز" قي���ادة المنظم���ة والس���لطة لكل 
الق���رارات المتعلقة باالحت���الل وتبقيها في 
مربع "الش���كليات"، أما إذا ما تعلقت بالشأن 

الداخلي، ال س���يما ضد قطاع غ���زة )إجراءات 
عقابية( فإنها ُتنفذها على الفور.

وظهر أمس، ترأس رئيس الس���لطة محمود 
عب���اس بمقر الرئاس���ة برام الل���ه، االجتماع 
األول للجن���ة الوطنية العلي���ا الُمنبثقة عن 
المجلس المركزي، والمكلفة بتنفيذ القرارات 

والقضايا كاّفة الُموكلة إليها من المجلس.
ولم يس���تعد الكاتب والمحلل السياسي أن 
تكون الغاية من تشكيل هذه اللجنة "خنق 
غزة، وفرض المزيد من العقوبات على أهلها". 
وبالع���ودة إلى بي���ان "المرك���زي" الختامّي، 
فقد خّول المجل���س الرئيس عباس، واللجنة 
التنفيذية للمنظمة لمتابعة وضمان تنفيذ 
ذل���ك، محماًل حرك���ة "حماس" المس���ؤولية 
الكاملة ع���ن ع���دم االلتزام بتنفي���ذ جميع 
االتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، 
والتي كان آخرها االتفاق الذي صادقت عليه 
الفلس���طينية في 22 ديس���مبر/ الفصائل 

كان���ون األول الع���ام الماضي، مش���يًرا إلى 
التزام���ه بتنفيذ ه���ذه االتفاق���ات، برعاية 

المصرية.
وعّبر عن رفضه الكامل لما وصفه "المشاريع 
المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن 
الضفة الغربية بما فيها القدس الش���رقية، 

على اعتبار ذلك جزءًا من صفقة القرن".
وج���دد عل���ى أن "التهدئ���ة مع إس���رائيل 
التحري���ر،  لمنظم���ة  وطني���ة  مس���ؤولية 
باعتبارها الممثل الش���رعي والوحيد للشعب 

الفلس���طيني، كما تم ف���ي المفاوضات غير 
المباش���رة الفلس���طينية اإلس���رائيلية عام 
2014، وليس عماًل فصائلًي���ا، وفًقا للمبادرة 
والرعاية المصرية لوقف العدوان اإلسرائيلي 

على قطاع غزة".
وأكد التمس���ك بحق ش���عبنا ف���ي مقاومة 
االحت���الل بالوس���ائل كاّف���ة وفًق���ا للقانون 
الدول���ي، رافًض���ا ف���ي الوقت ذات���ه االبتزاز 
األميرك���ي )قان���ون تايلور- ف���ورس(، وقرار 
حكوم���ة االحتالل القتطاع مخصصات أس���ر 
الش���هداء واألس���رى والجرحى من المقاصة 
الفلس���طينية "في مخالفة فاضحة للقانون 

الدولي".
وتوّجه بالتحية لألسرى في سجون االحتالل، 
مس���تنكًرا اس���تمرار سياس���ته المتمثل���ة 
لألطف���ال،  واعتق���ال  اإلداري  باالعتق���ال 
واإلعدام���ات الميداني���ة واحتج���از جثامين 
الشهداء، واس���تمرار رفض عودة المبعدين 

من كنيسة المهد.
ُيذكر أن أعم���ال "المرك���زي" انطلقت األحد 
الماضي، واس���تمرت ليومين، وسط معارضة 
حركة الجه���اد اإلس���المي، ومقاطعة حركة 
التحري���ر  منظم���ة  وفصائ���ل  "حم���اس"، 
كالجبهتي���ن "الش���عبية" )أكب���ر فصائ���ل 
و"المب���ادرة  و"الديمقراطي���ة"  المنظم���ة( 
الوطني���ة"، فض���اًل ع���ن معارضة واس���عة 
م���ن ق���وى سياس���ية وش���عبية ونقابي���ة 

ومجتمعية فلسطينية.

مخرجات »المركزي« برام الله.. إعادة إنتاج القديم وتشكيك بـ »التطبيق«

»الجهاد اإلسالمي«: توصيات المجلس »فضفافة« تحجب الحقيقة عن شعبنا

غزة/ قا�ضم االأغا: 
بعد اجتماعات ا�ضتمرت يومني متتالَيني؛ اختتم 

املجل�س املركزي ملنظمة التحرير الفل�ضطينية 
دورته الـ 30، اأم�س االأول، دون اخلروج بقرارات 

»حا�ضمة« و "اإيجابية"، ب�ضاأن العالقة مع االحتالل 
»االإ�ضرائيلي«، واالإدارة االأمريكية، وامل�ضاحلة 

الوطنية. وكّرر »املركزي« الذي يعد حلقة الو�ضل بني 
املجل�س الوطني واللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، 

قراراته ال�ضابقة يف دوراته ال�ضابقة، التي لن ترى 
طريقها للتطبيق، ال �ضيما اإعادة تقييم العالقات 

ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية ووقف التن�ضيق االأمني مع 
كيان االحتالل. وي�ضع هذا التكرار قيادة املنظمة 

وال�ضلطة اأمام اختبار جديد، وفيما اإذا كانت بالفعل 
�ضتتخذ اإجراءات جادة وفعليه جلهة تطبيقها؛ اإاّل 

اأن �ضيا�ضيني ومراقبني �ضّككوا يف ذلك، مرّجحني بقاء 
القرارات حرًبا على ورق، واال�ضتمرار بالدوران يف 

حلقة املراوحة واالنتظار.

غزة/ االستقالل: 
الجه���اد اإلس���المي في  أش���ادت حرك���ة 
فلس���طين ام���س الثالثاء، بموق���ف أهالي 
الج���والن الس���وري المحت���ل، بمقاطعتهم 

لالنتخابات "اإلسرائيلية".
وحيت حركة الجهاد في بيان صحفي، أهالي 
الجوالن الس���وري المحتل الذين تمترس���وا 

خلف هويتهم القومية والعربية وأسقطوا 
مش���روع األسرلة والتهويد من خالل افشال 

مشروع االنتخابات الصهيوني .
بالنضالية  الخط���وة  الحركة، هذه  ووصفت 
المهمة التي أس���قطت أي ش���رعية يحاول 
االحتالل أن يضفيها على وجوده االحتاللي 

الباطل.

وأكدت الحركة، أن هذه المقاطعة من أهالي 
الج���والن مع مقاطعة ورفض المقدس���يين 
لالنتخاب���ات الصهيون���ي تع���زز الموقف 
الوطني والقومي المقاوم والرافض لالحتالل 
والمصر عل���ى التحري���ر الكامل وإس���قاط 

المشروع الصهيوني.
يذك���ر، أن "اإلس���رائيليين صوت���وا أم���س  

الختيار رؤس���اء البلدي���ات وأعضاء مجالس 
الم���دن، النتخاب���ات بلدي���ة االحت���الل في 
التي  الج���والن  مرتفع���ات  وف���ي  القدس، 
تحتلها "إسرائيل"، وستتاح الفرصة للدروز، 
للتصوي���ت للمرة األولى منذ أن اس���تولت" 
إسرائيل" على المنطقة من سورية قبل 51 

عاما.

الجهاد تثمن دور أهالي »الجوالن« لمقاطعتهم االنتخابات اإلسرائيلية
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حمكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ
 إخطار لتنفيذ حكم صادر عن 

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
في القضية رقم 2018/6209

 الى المنفذ ضده / علي جميل ابو شعبان – مجهول محل االقامة .
طبق���ا للحك���م الصادر ضدكم م���ن محكمة صلح غزة ف���ي القضية رقم 
2016/2024 تنفي���ذ عيني والص���ادر لصالح طالب���ي التنفيذ / زهدي 
يوسف خاطر وامنة محمد خاطر بتاريخ 28/11/2017 والقاضي بإلزامكم 
بتنفي���ذ عقدي االتفاق على بيع المب���رز م/2 عدد 5 لذلك عليكم تنفيذ 

الحكم الصادر في القضية رقم 2016/2024 تنفيذ عيني .
لذلك عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في غصون اس���بوعين واذا لم 
تحضر خالل المدة المذكورة فانك تعد ممتنعا عن  التنفيذ ومن ثم 

تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري .
حرر في 30/10/2018.

ماأمور تنفيذ حمكمة بداية غزة
اأ.وائل نبهان 

إعالن جريدة
انا المواطن / شعيب عبد الفتاح  محمد اصليح من سكان خانيونس  
هوية رق���م )803567734( قد تقدمت بطل���ب ترخيص بناء على 
ارض القطع���ة رقم 79 قس���يمة رق���م 20 خانيونس ح���ي المنارة 
والبالغ مس���احتها )300م2(وحدودها كالتالي : يحدها من الشرق 
/ باقي القس���يمة والغرب شارع بعرض 24 مترًا ومن الشمال / باقي 
القسيمة ومن الجنوب  /شارع  بعرض 16 مترًا وان األرض المذكورة 
التالي عن طريق الميراث والمسجلة بالطابو باسم مورثنا / محيسن 
عل���ي نصر الله اصليح  فمن له أي حق او اعتراض على ذلك فعليه 
التقدم بطل���ب بالخصوص الى بلدية خانيونس خالل مدة اقصاها 

15 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن. 

إعالن فقد شيك
أعلن أنا / إبراهيم خميس إبراهيم س���رور من غزة وأحمل هوية رقم 
)801481888( عن فقد شيك ويحمل رقم )20000043(والمسحوب 
على بنك االس���المي العرب���ي  والبالغة قيمت���ه )1000$( الف دوالر 
امريكي فأرجو ممن يجده أن يس���لمه ألقرب مركز ش���رطة وله جزيل 

الشكر والتقدير

وعلى مدى عم����ر االحتالل للمدينة المقدس����ة لم 
تتجاوز نسبة مشاركة المقدسيين في االنتخابات 
البلدي����ة ف����ي الق����دس%1 ، ورغم ذل����ك تحاول 
"إسرائيل " تسويق  أن المقدسيين يقبلون الضم 
وأن البلدي����ة تمثلهم ، ويقبلون االحتالل ، بخالف 

حقيقة األمور.
ويذكر أن البلدية إحدى مؤسس����ات االحتالل التي 
أثقلت كاهل المقدس����يين بسياساتها القمعية 
والتهويدي����ة ، كم����ا أن الخدمات الت����ي تقدمها 
للمواطنين الفلسطينيين تكاد تكون معدومة في 

مقابل ما تقدمه للمستوطنات.
ووفق اإلحصائيات الرس����مية فإن الفلسطينيين 
ف����ي القدس يش����كلون قرابة %37 من الس����كان 
في القدس )ش����رقيها وغربيها(، وهو رقم تعتبره 
المؤسس����ة اإلس����رائيلية ذا وزن انتخابي يحسب 
له حس����اب إذا قرر الفلس����طينيون المشاركة في 

االنتخابات .
التم�سك بالهوية 

و ق����ال القي����ادي في حركة حماس حس����ام بدران 
إن المقاطعة الواس����عة النتخابات بلدية االحتالل 
بمدينة القدس تؤكد تمس����ك أهله����ا بعروبتها 

وإسالمية هويتها.
وشدد بدران في بيان صحفي أمس الثالثاء أن أي 
إجراء يقوم به االحتالل للمّس بهويتها س����يواَجه 
م����ن أبن����اء ش����عبنا في مدين����ة القدس ومن كل 

الفلسطينيين في أنحاء العالم.
وأضاف "مرة أخرى يثبت أبناء القدس أن معركتهم 
ضد االحتالل وإفرازاته ومؤسس����اته مستمرة، وما 
قام به الشبان المقدس����يون الليلة الماضية بنشر 
الدعوات لعدم المشاركة في تلك االنتخابات يعّبر 

عن أصالة شبابها وثوريتهم".

ن�سج ووعي كبري
النائب الس����ابق عن كتلة التغير واإلصالح بمدينة 
القدس المحتلة أمج����د أبو عرفة اعتبر أن مقاطعة 

البلدي����ة  انتخاب����ات  المقدس����يين  المواطني����ن 
الت����ي عقدها االحتالل اإلس����رائيلي ف����ي مدينة 
القدس المحتلة  واج����ب وطنى، مؤكدا على حجم 
الوع����ي والنض����ج والفهم السياس����ي الكبير لدى 

المقدسيين .
وش����دد أبو عرف����ة ل�"االس����تقالل" عل����ى أن بلدية 
الق����دس أح����د أذرع االحت����الل فى المدين����ة ، إذ 
تعمل على هدم منازل المقدس����يين وتشريدهم 
وتهجيرهم من أرضهم ، وال تسمح لهم بالحصول 
على تراخيص بناء ، ضمن سياس����ة تتبعها على 

مدار سنوات تواجدها .
وأكد أن المقدسين أصروا على مقاطعة االنتخابات 
والترش����يح ، ك����ي ال يعط����وا ش����رعية لالحت����الل 
اإلس����رائيلي بأصواته����م ، واصف����ا خطوة بعض 
المرش����حين والذين أدلو بأصواتهم ، بالخروج عن 

الصف الوطني والديني واألخالقي.  
ولفت إل����ى أن دولة االحتالل اإلس����رائيلي تحاول 
اس����تغالل وتس����ويق قضي����ة ترش����يح بع����ض 

الحال����ة النضالي����ة الفلس����طينية ف����ي مواجهة 
مخطط����ات التهويد الصهيو امريكية في القدس 
، إذ أثبتوا ذلك من خالل أحداث بوابات المس����جد 

االقصى المبارك ، وغيرها من المواقف. 
وأوضح أن االحتالل اإلس����رائيلي قائ����م على مبدأ 
العنصري����ة ، فإقرار قان����ون القومي����ة اليهودية 
جع����ل من غير اليه����ودي مواطن من ن����وع آخر، ال 
يتمت����ع بما يتمتع به اليهود ، مبينا أنه بالرغم من 
خدم����ة عدد من الدروز في الجي����ش الصهيوني , 
ووصول بعضهم لتقلد مناصب كبيرة في الجيش 
والحكوم����ة , إال أن ذلك ال يش����فع له����م ، ألنهم 

ببساطة ليسوا يهودا .
 ورأى أن����ه مهما حاولت دولة االحت����الل أن تقدم 
تفس����يرات قانوني����ة أو تش����ريعية أو سياس����ية 
به����دف المزاوجة ما بين ديمقراطية  " اس����رائيل  
" وم����ا بين يهوديتها , إال أنها تتبخر أمام حقيقة 
أن تأس����يس هذه الدولة كان ومازال على اس����اس 

ديني قومي .

دعوة للمقاطعة
وكان����ت القوى الوطني����ة واإلس����المية والهيئات 
والمرجعيات الدينية واألهلية فى فلسطين، دعت 
المواطنين المقدسيين ، إلى مقاطعة االنتخابات 
البلدية التابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي ، فى 

مدينة القدس المحتلة .
وأك����دت القوى والهيئ����ات والمرجعيات في بيان 
له����ا ، على رفضه����ا المطلق للمش����اركة فى هذه 
االنتخاب����ات ، كونه����ا تعط����ى االحتالل ش����رعية 
لوجوده فى المدينة ولما يمارس����ه من سياس����ات 
التطهير العرقى ، معتبرًا أن التصويت ألي مرشح 
كان ، بمثابة اعتراف و ش����رعنة لالحتالل وتهويد 
الدينية  الهيئات والمرجعيات  المدينة. وشددت 
على الفتوى الصادرة عن مجلس اإلفتاء األعلى فى 
فلسطين ، واصفا المش����اركة فى انتخابات بلدية 

االحتالل سواء بالترشيح أو االنتخاب حرام شرعا.

الفلسطينيين أنفسهم للعالم بأنها ديمقراطية . 

موقف وطني 
من جهته ، اعتبر المختص بالش����أن اإلس����رائيلي 
حس����ن الفي أن مقاطعة المواطنين المقدسيين 
لالنتخابات اإلس����رائيلية، موقف وطني ، مضيفا:" 
أن الموقف الوطني الصادر عن المقدسيين تكرر 

على مدار سنوات االحتالل الخمسين للمدينة".
وشدد  الفي ل�"االستقالل" على أن المقدسيين أكدوا 
على عدم تخليهم عن هويتهم الفلسطينية، وأن 
بلدية القدس ممثلة لدولة االحتالل اإلس���رائيلي، 
بمثاب���ة االداة الم���وكل إليها تنفي���ذ مخططاتها 

التهويدية  واالستيطانية في القدس.
وأش����ار إلى أن مقاطعة المقدسيين لالنتخابات ، 
يهدف لتعرية وكش����ف جوهر وظيف����ة البلدية 
الحقيق����ي , ونزع ش����رعيتها , كذلك اثبات كذب 
ديمقراطي����ة "اس����رائيل " وتغنيه����ا بالتعايش 

واحترام حقوق العرب واألديان في القدس.
ولفت إلى أن المواطنين المقدس����يين هم طليعة 

بالتزامن مع عدم مشاركة أهالي الجوالن المحتل 

مقاطعة المقدسيين لالنتخابات البلدية.. إسقاط لشرعية االحتالل
غزة / �سماح املبحوح: 

يف �سربللة جديدة لاحتللال الإ�سرائيلي وم�سروع 
الأ�سرلللة والتهويللد الللذي ي�سعللى يف فر�سللة علللى 
خمتلللف املناطق التللي يحتلها قاطع �سللكان القد�س 
ال�سرقيللة ومرتفعللات اجلللولن ال�سورية املحتلتني 

النتخابللات البلديللة يف خطللوة اأف�سلللت امل�سللروع 
القوانللني  لتطبيللق  رف�سللا  ال�سهيللوين  النتخابللي 
الإ�سرائيليللة التع�سفيللة �سدهللم. وقاطللع �سللكان 
القد�للس ال�سرقيللة ومرتفعللات اجلللولن ال�سوريللة 
املحتلتللني، النتخابللات املحليللة التللي جللرت اأم�س 

يف »اإ�سرائيللل« التللي حتللاول فر�سهللا علللى املناطق 
املحتلة. ومنذ �ساعللات �سباح الثاثاء، بدت مراكز 
القللراع يف القد�س ال�سرقية املحتلة خالية متامًا 
من املقرعني تلبية لدعوات القوى الوطنية ورجال 

الدين مبقاطعة النتخابات.

القدس المحتلة/ االستقالل:
لت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية من أهمية القرارات التي اتخذها المجلس  قلَّ

المركزي لمنظمة التحرير، وقالت: إنها اتخذت في السابق عديد المرات ولم ُتطّبق.
وجاء في تعقيب الصحيفة على البيان الختامي للجلسة أن "تلك القرارات اتخذت في 
السنوات الماضية عبر المجلس المركزي ولم ُتطّبق، بينما كان القرار الوحيد الذي ُنفذ 
تجميد التنس���يق األمني، لكنه كان بقرار فردي من الرئيس محمود عباس في أعقاب 

نشر البوابات اإللكترونية في األقصى، وليس بقرار من المركزي".
أم���ا زعيم حزب "هناك مس���تقبل" المعارض يائير لبيد فزع���م أن "القرارات عبارة عن 
نكتة س���خيفة"، قائالاً إن: "إسرائيل ليست بحاجة العتراف من أحد، وبإمكان السلطة 

تجاهل الوقائع على األرض واالتصال بنا عندما تعترف بها"، على حد تعبيره.
وكان "المرك���زي" ق���رر أول أمس إنه���اء كافة التزام���ات منظمة التحرير والس���لطة 
الفلس���طينية مع سلطة االحتالل )إس���رائيل( وفي مقدمتها تعليق االعتراف بدولة 
"إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 

وعاصمتها "القدس الشرقية".
ا الس���تمرار تنكر إس���رائيل لالتفاقات الموقعة وما ترتب  ولفت إلى أن ذلك جاء "نظراً

عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة االنتقالية لم تعد قائمة".

» يديعوت«: قرارات المجلس 
المركزي مكررة ولم تطبق يومًا
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دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي  

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

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات
ليكون معلومًا للجميع بأن السيد/ وجدي عبد محمد العبادلة من سكان 
خانيونس هوية رقم / 925484073 تقدم بطلب لتصحيح اسم جده 
/// والمسجل خطأ في سجالت الطابو بغزة باسم // عبد الله عبد عثمان 

في القطعة 37 قسيمة 60 أراضي خانيونس
إلى االسم الصحيح له // عبد الله عبد الرحمن عثمان العبادلة 

لذل���ك فإن اللجنة المختص���ة تحيط الجميع علمًا به���ذا الطلب فمن 
ل���ه اعتراض بهذا الش���أن عليه التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة العامة 
لتسجيل األراضي والعقارات خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من تاريخ 
اإلعالن وإال فسيتم التصحيح في سجالت الطابو كما هو مشار إليه في 

هذا اإلعالن.     30/ 10 / 2018م

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

دولة فل�سطني 
لدى حمكمة �سلح دير البلح املوقرة

في الطلب رقم 2018/1032 
المس���تدعي / عبد الرؤوف حسان حس���ين ابو صقر – دير البلح – البلد – 

هوية رقم   )923222871( 
المستدعى ضده / عبد الرحيم مصطفى محمد ابو عواد  من سكان الخليل 

نوع الطلب / وقف شيكات 
مذكرة حضور بالنش���ر المس���تبدل في الطلب رق���م 2018/1030 وقف 

شيكات 
إلى المستدعى ضده المذكور بعاليه بما ان المستدعي قد اقام عليكما 
طلب وقف ش���يكات بذلك يقتضي عليك الحض���ور الى هذه المحكمة 
خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما انه قد 

تحدد جلس���ة يوم االربعاء 21/11/2018 للنظر في الطلب .
وليك���ن معلوما لديك ان���ك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان 

يس���ير في طلبه حس���ب االصول   وتقبلوا فائق االحترام ,,,
ح���رر بتاري���خ 30/10/2018م 

رئي�س قلم حمكمة �سلح دير البلح 
اأ.اأكرم ابو طعيمه

طولكرم/ االستقالل:
قال النائب في المجلس التشريعي عن 
محافظة طولك���رم عبد الرحم���ن زيدان: 
إن وج���ود قان���ون للضم���ان االجتماعي 
لموظف���ي القطاع الخاص ض���رورة، لكن 
طرحه بصيغته الحالية الضعيفة أصبح 

بمثابة "حق أريد به باطل".
وأضاف زيدان في تصريح صحفي أمس 
الثالث���اء: "أن���ه من غي���ر الممكن ضمان 

س���المة أموال المش���تركين قبل وجود 
دولة ذات س���يادة كاملة، أو بإصدار قرار 
التشريعي  المجلس  لتجاوز دور  بقانون 

المراِقب والمحاِسب".
وبّين أن الني���ة المعلنة في تطبيق هذا 
القرار بقانون وصياغته ال ترقى لمستوى 
آمال وتطلعات الفلس���طينيين، مشدًدا 
أن���ه م���ن غي���ر المنصف االس���تعجال 
ف���ي تطبي���ق ه���ذا القانون ف���ي غياب 

الذي يتابع صياغة  التشريعي  المجلس 
تضم���ن  متوازن���ة  بطريق���ة  القان���ون 
المواطنين وكرامته���م، مؤكًدا  حق���وق 
أن���ه من العيب أن يف���رض هذا القانون 
بق���وة الغطرس���ة دون االلتفات لمصالح 

العاملين.
وتساءل: "لماذا يخرج الموظف لالحتجاج 
على طرح القان���ون بصيغته الحالية إذا 
كان يص���ب في مصلحت���ه؟ خصوصًا أن 

المحتجي���ن هم م���ن الفئ���ات المثقفة 
فيهم المحامون والمهندسون وغيرهم".

وأضاف زي���دان أن الفلس���طينيين في 
ظ���ل أوضاعه���م الصعب���ة ه���م بأمس 
الحاجة لقانون ينصف الفئات الضعيفة 
ويحف���ظ كرامتها بعد التقاعد، الفتا إلى 
أن رائحة التآمر والمصالح واالس���تغالل 

تفوح من هذا القانون.
وأش���ار إلى أن طريقة تش���كيل مجلس 

إدارت���ه وعدم وجود لوائح تفصيلية، هو 
ما يزيد خشية المواطنين مما يدور عادة 
في الغرف المغلقة ودون استش���ارتهم 
أو إطالعهم عل���ى التفاصيل، إضافة إلى 
التخ���وف من تك���رار تجربة اس���تنزاف 
أم���وال الصندوق، كما حدث س���ابقًا مع 
أموال صن���دوق التقاعد والتصرف فيها 
في ظ���ل عدم وج���ود س���لطة تعبر عن 

ضمير الناس وإرادتها.       

زيدان: قانون الضمان بصيغته الحالية »حق أريد به باطل«

غزة/ االستقالل:
قال مركز الميزان لحقوق اإلنسان: 
إن ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي 
تواصل االستخدام المفرط للقوة 
والق���وة المميتة في تعاملها مع 
األطفال الفلس���طينيين، وتقتل 
ثالثة أطفال لمجرد اقترابهم من 
الس���ياج الفاصل شرق دير البلح 

وسط قطاع غزة.
وأكد المركز في بيان صحفي أن 
قوات االحت���الل أعاقت الطواقم 
الطبي���ة ومنعتها م���ن الوصول 
إلى األطف���ال المصابين لحوالي 
س���اعتين م���ن الزمن م���ا يؤكد 
تعمد القت���ل وحرمانهم من أي 
فرصة إلنقاذ الحي���اة. واعتبر أن 
الجريمة وغيرها من جرائم  هذه 
القتل تثب���ت عدم اكتراث قوات 
االحتالل بحي���اة المدنيين وعدم 
أبس���ط  احترامه���ا وتحللها من 
قواعد القانون الدولي والس���يما 

قاعدة التمييز والتناسب.
وبحس���ب توثيق مرك���ز الميزان 
فق���د أطلق���ت طائرة اس���تطالع 
حربية إسرائيلية، صاروخًا واحدًا 
على األق���ل تجاه ثالث���ة أطفال 
كانوا بالقرب من السياج الفاصل 

جنوب شرق دير البلح.

وأعرب عن اس���تنكاره الش���ديد 
العزل  المدنيي���ن  الس���تهداف 
الس���يما األطف���ال، واعاقة عمل 
من  بالرغ���م  الطبي���ة  الطواق���م 
التزامهم بالحيادية الطبية، فإنه 
يكرر إدانته واس���تنكاره لسلوك 
إيقاع  وتعمدها  االحتالل،  قوات 

األذى في صفوف المدنيين دون 
اكتراث بقواع���د القانون الدولي 
اإلنساني ومبادئ القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان.
 وطال���ب المركز بتحرك المجتمع 
لوقف  والفاعل  العاج���ل  الدولي 
االحت���الل،  ق���وات  انته���اكات 

والعمل على تطبيق العدالة في 
األراضي الفلس���طينية المحتلة، 
وتوفير الحماية الدولية للسكان 
المدنيي���ن، واتخ���اذ الخط���وات 
الكفيل���ة بضمان احت���رام دولة 
القانونية  اللتزاماته���ا  االحتالل 

بموجب القانون الدولي.

الميزان: جريمة قتل األطفال الثالثة تثبت 
عدم اكتراث »إسرائيل« بحياة المدنيين

االستقالل/ وكاالت:
حّذر رئيس الوزراء األس���ترالي الس���ابق مالكولم تيرنبول، خلفه س���كوت 
موريسون، من أن االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة ل� »إسرائيل« سيهدد 

عالقة بالده مع جارتها إندونيسيا.
ج���اء ذلك في تصريح���ات صحفية أدلى بها »تيرنب���ول«، الثالثاء، مخاطًبا 
»موريسون«، الذي أطاح به من زعامة الحزب الليبرالي الحاكم في أغسطس/ 

آب الماضي.
وتأت���ي تصريحات تيرنب���ول، عقب لقاء جمعه مع الرئيس اإلندونيس���ي 

جوكو ويدودو، في مؤتمر عالمي.
وقال رئيس وزراء أس���تراليا السابق، إن ويدودو أعرب له عن »قلقه الخطير« 

إزاء نية أستراليا نقل سفارتها لدى »إسرائيل« من تل أبيب إلى القدس.
وأضاف: »ال يوجد ش���ك في أن الخطوة لو تمت، س���تقابل برد فعل سلبي 
جًدا في إندونيس���يا، فهي على أية حال أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في 

العالم«.
وكان موريسون قد أعلن منتصف أكتوبر/تشرين أول الجاري، أنه »منفتح« 
على فكرة نقل الس���فارة قبل االنتخابات التكميلي���ة على مقعد تيرنبول 
الس���ابق في مدينة »وينتوورث«. ويش���ّكل اليهود في مدينة وينتوورث 
نسبة 12 بالمائة من إجمالي الناخبين فيها، ومن المرجح أن يدعموا خطوة 

موريسون إزاء نقل السفارة.
وأثار رفض ويدودو إلعالن موريس���ون، ش���كوًكا ح���ول المضي في تنفيذ 
اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي اس���تغرقت 8 أعوام من التفاوض، 

غير أن رئيس الوزراء األسترالي أكد أنه ال يعتقد ذلك.
يشار أن إندونيس���يا، أكبر دولة إس���المية في العالم، داعم قوي للقضية 
الفلس���طينية، وتحّذر م���ن أن مثل هذه الخطوة يمك���ن أن تقّوض عملية 

السالم.

رام الله/ االستقالل:
طالب���ت حركة المب���ادرة الوطنية الفلس���طينية، أمس 
الثالثاء، بتأجيل تطبيق قانون الضمان االجتماعي، إلى 
أن يتم إدخال التعديالت التي يطالب بها المواطنون، 
من خالل الحوار الجاري بين كتل المجلس التش���ريعي 

وممثلي العاملين والحكومة.
وأكدت حرك���ة المبادرة، على أن الضم���ان االجتماعي، 
ه���و من أهم الحق���وق التي يج���ب أن ينالها العاملون 
والعام���الت، وال بد من إدخال تعدي���الت على القانون، 
تس���تجيب لمطالبه���م، وتش���عرهم باألم���ان عل���ى 

مستحقاتهم.

المبادرة الوطنية تدعو إلى 
تأجيل تطبيق قانون الضمان 

حتى يتم إدخال تعديالت

رئيس وزراء أستراليا 
السابق يحذر من نقل 
سفارة بالده إلى القدس
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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 ) 2037/ 2018(

يعلن للعم���وم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد:  
خليل  احمد محمد أبو ظريفة من س���كان عبسان هوية رقم 959310533 
بصفته وكيال عن:  أسامة ووائل وفاتن وريم ونسرين/ أبناء احمد سليمان 

النجار وفوزية سليمان خليل النجار وغاليه محمود احمد شنينو
بموج���ب وكال���ة رق���م: 6776 / 2018 الص���ادرة ع���ن خانيون���س+ 

2018/6777 الصادرة عن خان يونس
  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة 117 قس���يمة 26 المدينة  بني سهيال + قطعة 115  قسيمة 
56 المدينة بني سهيال

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

سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ:  30/ 10 / 2018م

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

 تنوية
نش���ر اعالن بيع أرض باسم الس���يدين/ صالح كامل راغب حرز الله 
وعبد الرحيم عبد الهادي علي سالم في صحيفة »االستقالل« يوم 
األربعاء 2018/10/10 نش���ر خطا وكالة رقم 2004/3036 الصادرة 

عن غزة والصحيح هو وكالة رقم 2004/3236 الصادرة عن غزة

   لذا اقت�سى التنويه

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي   

الإدارة العامة للم�ساحة
دائرة الت�سوية  

إعالن لتسجيل أراضي " مال غير منقول"
تسجيال مجددا صادرًا عن دائرة التسوية

بشان معاملة التسجيل المجدد 
يعلن للعموم ان الس���يد/ احمد خليل احمد أبو طير قد تقدم لتسجيل المال غير المنقول 
المبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجيال مجددا وعلى كل من يدعي بحق 
التص���رف او المنفعة او الملكية او التعدي عل���ى حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى 

دائرة التسوية بسلطة االراضي خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن.
-1اسم وعنوان طالب التسجيل :   احمد خليل احمد أبو طير  من سكان السعودية

-2 اسم المدينة او القرية : الفخاري
 -3اسم موقع األرض الفخاري-  عشيرة العمور     والواقعة :  بالقرب من مسجد الفاروق.
  : القس���يمة  رق���م  -4 رقم القطعة : 1 "مالية" )حسب ادعاء المواطن(  

105"مالية " )حسب ادعاء المواطن(.
الحصة : كامال  نوع األرض : ميري المساحة : 29026م2 

-5 الحدود بموجب المخطط
شمااًل :   شارع اسفلت قائم   جنوبًا : ارض ورثة/ سلمان حماد العمور

شرقًا :  ارض السيد سمير احمد يوسف االغا+ إبراهيم مصطفى السقا
غربًا : ارض السيد سعيد  سليمان العمور

-6 كيفية األيلولة لطالب التس����جيل : بطريق الشراء بواسطة وكيله العدلي محمد سالم 
سليمان أبو طير بموجب وكالة عامة )2018/5283( صادرة من كاتب عدل خان يونس من 
س����مير احمد يوسف فالوجي )أغا( وفرحان محمد عبد العزيز بشير والمسجلة باسميهما 

لدى اإلدارة العامة لضريبة األمالك بوزارة المالية. تحريرًا في :  30/ 10 / 2018م

دائرة الت�سوية
الإدارة العامة للم�ساحة

رام الله/ االستقالل:
أعلن عض����و اللجنة التنفيذي����ة لمنظمة 
رئي����س دائرة  الفلس����طينية،  التحري����ر 
ش����ؤون الالجئين أحمد أب����و هولي، البدء 
بتوزيع منحة الطالب الجامعي على الطلبة 
من أبن����اء المخيم����ات، والذي����ن اختيروا 
وفق معايير محددة، والتي سيس����تفيد 
منه����ا 1200 طالب وطالب����ة موزعين على 

المخيمات كافة.
وتابع أبو هول����ي، في بيان صحفي صادر 
عن����ه، أن برنام����ج المنح����ة الجامعية هو 
برنامج س����نوي تشرف عليه دائرة شؤون 

الالجئين، انطالقا م����ن رؤيتها على حث 
وتش����جيع الطلبة داخ����ل المخيمات على 

تلقي تعليمهم الجامعي.
وباش����رت دائرة ش����ؤون الالجئين توزيع 
منح����ة الطال����ب الجامعي ف����ي مخيمات 
الفارع����ة وعقبة جب����ر والجل����زون، أمس، 
بحض����ور ممثلي����ن ع����ن دائ����رة ش����ؤون 
الالجئين ورؤساء وأعضاء اللجان الشعبية 
للخدمات في المخيمات الثالثة، وممثلي 
الرس����مية في  المؤسس����ات والفعاليات 
من  المس����تفيدين  والطلبة  المخيم����ات 

المنحة.

واس����تفاد م����ن المنحة ف����ي المخيمات 
الثالث����ة 113 طالبا وطالب����ة بقيمة 1000 

شيقل لكل طالب.
وقال أبو هولي: إن لدى الدائرة تعليمات 
واضحة بتسخير كافة إمكاناتها للنهوض 
المخيم����ات واالهتم����ام بأوضاع  بواق����ع 
الالجئين، خاصة طلبة الجامعات، لضمان 
تلقيهم التعليم الجامعي من منطلق أن 
أبناء المخيم وش����بابه المب����دع والمتفوق 
والمتعل����م هو ال����ذي يمتل����ك القوة في 
الدفاع عن حق����ه العادل في العودة وعن 

قضيتهم وشعبهم ووطنهم.

أبو هولي: منحة الطالب الجامعي سيستفيد منها 1200 طالب 

القدس المحتلة/ االستقالل:
دعا مستوطنون، وزير الجيش اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، 
إلى االستقالة، على خلفية فش���ل قواته في اعتقال منفذ 
عملية فلس���طينية ف���ي المنطقة الصناعية اإلس���رائيلية 
»بركان« بسلفيت )شمال القدس المحتلة(، رغم مرور ثالثة 

أسابيع على تنفيذها.
وأطلق الش���اب الفلس���طيني أش���رف نعالوة، من ضاحية 
شويكة شمالي طولكرم، في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 
الج���اري، النار في منطقة »بركان« الصناعية، ما أس���فر عن 

مقتل مستوطنين اثنين وإصابة ثالث بجروح.
ولم تفلح قوات الجيش اإلس���رائيلي، منذ ذلك الحين، في 
اعتقال نعالوة، رغم استنفار قواتها العسكرية وأجهزتها 
االس���تخبارية في مختلف أنحاء الضف���ة الغربية المحتلة.

ونقل���ت القناة الثانية في التلفزيون العبري، أمس الثالثاء، 
عن عائلة المس���توطن القتيل »كيم حزقي���ال«، قولها »إن 

ليبرمان فشل في وظيفته، ويجب أن يستقيل فورا«.
وأش���ارت إلى أنها س���تنظم مس���يرة احتجاجية بتاريخ 6 
تش���رين ثاني/ نوفمبر، إل���ى منطقة »ب���ركان«، داعية إلى 

مشاركة إسرائيلية حاشدة في المسيرة.
والليل���ة قبل الماضي���ة، اقتحمت قوات كبي���رة من جيش 
االحتالل ضاحية ش���ويكة، مس���قط رأس منف���ذ العملية، 
ودهمت عش���رات المنازل الفلس���طينية؛ م���ن بينها منزل 
عائلة نعالوة، وحققت ميدانيا مع أفرادها إلى جانب عشرات 
المواطنين الفلس���طينيين في الضاحية، كما اعتقلت أحد 

أقربائه.

رام الله/ االستقالل: 
اعتقلت األجهزة األمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة أسيرين 

محررين واستدعت ثالثًا، فيما تواصل اعتقال آخرين دون سند قانوني.
ففي الخليل، اعتقلت مخابرات السلطة األسير المحرر ذياب شاللدة من سعير 
شمال الخليل، فيما تواصل اعتقال األسير المحرر والمعتقل السياسي السابق 
طه ش���اللدة لليوم الثالث على التوالي. واعتقل جهاز األمن الوقائي في جنين 
األس���ير المحرر والمعتقل السياس���ي الس���ابق لعدة مرات محمد شوقية بعد 
اقتحام مكان عمله أول أمس، فيما تواصل أجهزة الس���لطة في جنين اعتقال 

الطالب في جامعة النجاح محمد عصفور لليوم الثاني على التوالي.
وفي س���ياق متصل، اس���تدعت المخابرات العامة في طوباس األسير المحرر 

والمعتقل السياسي السابق رامي شريدة للمقابلة صباح امس.

مستوطنون يدعون 
ليبرمان لالستقالة

األجهزة األمنية بالضفة 
تعتقل وتستدعي 3 محررين

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أجرى رئيس أركان الجيش اإلس���رائيلي، "غادي أيزنكوت" أمس 

الثالثاء، زيارة تجوالية لحدود قطاع غزة.
ووفقًا للقن���اة 14 العبرية"، رافق "أيزنكوت" ف���ي زيارته كاًل من 
قائد القيادة الجنوبية، ورئيس قس���م العمليات، وقائد فرقة غزة 

ومسؤولين كبار آخرين في الجيش اإلسرائيلي والشاباك.
من جانبه قال "أور هيلر" مراسل "القناة 14" إن "أيزنكوت"، أجرى 
تقييمًا أمنيًا للوضع في القط���اع، في ظل تزايد حدة التوتر على 

الحدود، بعد األحداث التي وقعت في األيام الماضية.
وكانت وس���ائل اعالم اس���رائيلية كش���فت أمس عن أن الجيش 
س���يعمل خالل الفترة القادمة ضد الجهاد االس���المي والذي من 

شأنه تصعيد األوضاع مجددًا .

»ايزنكوت« يزور حدود 
غزة برفقة قادة الجيش 

والشاباك

غزة/ االستقالل: 
وصف الناطق باس���م حركة "حماس" س���امي أبو 
زه���ري الثالثاء، ق���رارات المجل���س المركزي ضد 

االحتالل ب�"الفرقعات اإلعالمية".
وأوضح أبو زه���ري، أن هذه الفرقع���ات اإلعالمية 

تهدف إل���ى التغطية على ما أس���ماها ب�"جرائم 
عباس المستمرة ضد غزة".

يذك����ر أن المجل����س المرك����زي ق����رر إنهاء 
الفلس����طينية  التحرير  منظم����ة  التزام����ات 
والسلطة الوطنية الفلس����طينية كافة تجاه 

اتفاقاتها مع س����لطة االحتالل )إس����رائيل(، 
بدولة  االعت����راف  وف����ي مقدمتها تعلي����ق 
إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين 
على ح����دود الراب����ع من حزيران ع����ام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.

حماس: قرارات »المركزي« ضد االحتالل »فرقعات إعالمية«

الوفد األمني المصري يغادر قطاع غزة
غزة/ االستقالل: 

غادر الوف���د األمني المصري مس���اء 
ام���س الثالثاء، قطاع غ���زة عبر معبر 
بيت حانون »إيرز«، بعد زيارة قصيرة 
استمرت عدة ساعات، اجتمع خاللها 

مع الفصائل الفلسطينية.

ووصل وفد المخابرات المصري ظهر  
امس، بقيادة اللواء أحمد عبد الخالق 
رئي���س المل���ف الفلس���طيني في 
العامة  المصرية  المخاب���رات  جهاز 
والعمي���د هم���ام أبو زي���د. ويجري 
الوفد زي���ارات متتالية لغ���زة، للقاء 

الفلس���طينية الستكمال  الفصائل 
جه���ود مباحث���ات التهدئ���ة م���ع 
»إس���رائيل« والمصالح���ة مع حركة 
فت���ح. وتعتبر هذه الزي���ارة الرابعة 
للوفد األمني المص���ري لقطاع غزة، 

خالل األسبوعين الماضيين.

األربعاء 22 صفر 1440 هــ 31 أكتوبر 2018 م

القرارة/ االستقالل: 
تمكنت بلدية القرارة ش����مال محافظة خ����ان يونس، االثنين، 
من جمع وترحيل )50( طنًا من النفايات من ش����ارع كيسوفيم 
الفاصل بين بلدتي القرارة ووادي السلقا، وذلك ضمن الجهود 

المبذولة للمحافظة على نظافة البلدة.
وبّين قس����م النظافة أن البلدية تواصل مساعيها في الحفاظ 
عل����ى نظافة البيئة من خالل التخلص م����ن النفايات المنزلية 
والمخلف����ات الناجمة ع����ن االراضي الزراعية س����واء من خالل 
نظام الجمع م����ن بيت لبيت أو عبر تفري����غ الحاويات الخاصة 
بها وترحيلها بالتعاون مع مجلس النفايات الصلبة، باإلضافة 

إلى كنس وتنظيف الش����وارع وحمالت النظافة التي تنفذ من 
فترة ألخرى. واش����ار القسم الى ان البلدية تمر بأوضاع صعبة 
م����ن نقص للوقود وع����دم  امتالكها آللي����ات مخصصة لجمع 
النفاي����ات باإلضافة ال����ى توقف غالبية المنح والمس����اعدات 
يفاق����م األوضاع الصحي����ة والبيئية في المدين����ة ويزيد من 
صعوب����ة تقديم الخدمات األساس����ية وأهمها جمع النفايات 
والمخلفات. ودع����ت البلدية المواطنين في المنطقة إلى عدم 
رمي النفاي����ات بجوار الحاويات أو إحراقها حفاظًا على الصحة 
العامة والبيئة خاصة في هذا الموس����م لم ينجم عن ذلك من 

اغالق مجاري االودية والمياه خالل هطول األمطار.

بيت حانون/ االستقالل: 
بحثت بلدية بي���ت حانون مع مدراء الم���دارس الحكومية ومدارس 
الوكالة والش���رطة في المدينة س���بل ضبط المس���يرة التعليمية 
ف���ي المدينة، وجاء ذلك عقب تزايد ظاه���رة التجمهر وخروج طلبة 
المدارس بش���كل يومي م���ن المدارس في المدين���ة وإلقاء الحجار 
على المدارس وتخريب ممتلكاته���ا وإثارة الفوضى وعدم انضباط 

المسيرة التعليمية في المدينة.
 حي���ث تم االتف���اق على بذل أقص���ى الجه���ود المبذولة لضبط 
المسيرة التعليمية، وأن يتم التنسيق مع كافة األطراف المعنية 
لعدم تك���رار هذه الظاه���رة وتفعيل دور مجل���س أولياء األمور 
في المدارس، ودور المؤسس���ات والمساجد في المدينة لتوعية 
الطالب واألهالي بخطورة هذه الظاهرة وما تسببه من آثار سلبية 

على المجتمع .

رفح / االستقالل:  
وقع رئيس بلدي���ة رفح  صبحي أبو 
رضوان ، في مكتب���ه أمس ، مذكرة 
بدء العمل بمش���روع تطوير شوارع 
داخلي���ة بمنطقة الزيت���ون التابعة 
لحي الزه���ور ش���مالي المدينة من 
خالل ش���ركة زهرة ال���وادي للتجارة 
بحض���ور   ، والمق���اوالت  العام���ة 
مدي���ر دائرة تصميم المش���اريع م. 
س���هيل موسى ومدير دائرة تنفيذ 

المشاريع م. علي أبو مطر .
وأوضح موس���ى أن المشروع الممول 
م���ن الوكالة السويس���رية للتنمية 
DSC عبر صن���دوق تطوير واقراض 
الهيئ���ات المحلي���ة ، يس���تهدف 
تطوير الش���وارع الداخلية بمنطقة 
الزيت���ون الواقع���ة غرب���ي مدارس 
الوكالة بش���ارع عز الدين القس���ام 
_ طه حس���ين س���ابقا_ ، وتجهيز 

ش���بكات المياه والص���رف الصحي 
ومص���ارف مي���اه األمط���ار في تلك 
ب���الط  أعم���ال  بخ���الف  الش���وارع 

االنترلوك .

وبين أن الطول االجمالي للش���وارع 
المن���وي إعادة تأهيله���ا تصل إلى 
900 مت���ر طولي بكامل وبمس���احة 
اجمالية 7000 مت���ر مربع ، متوقعا 

أن يتم انتهاء العمل في المشروع 
خالل مدة أقصاها خمسة أشهر من 
تاريخ توقيع العقد ، على أن يباشر 

العمل خالل األيام القادمة

غزة/ االستقالل:
ش���رعت بلدية غزة، بتنفيذ مجموعة 
م���ن األنش���طة التوعوي���ة في حي 
الزيت���ون جن���وب المدين���ة، ضمن 
الوعي  إلى تعزيز  الهادفة  جهودها 
البيئي لدى س���كان الحي وال س���يما 

طلبة المدارس.
للصح���ة  العام���ة  اإلدارة  وذك���رت 
والبيئة في البلدية، أن هذه األنشطة 
التي نف���ذت بالتعاون م���ع جمعية 
الشابات المس���لمات، تنوعت ما بين 
ولقاءات  توعوي���ة  محاض���رات  عقد 
وتوزيع  والمس���اجد  الم���دارس  في 

بوسترات ومنشورات ورقية.
وأوضحت أن ه���ذه الحملة تهدف 
إل���ى تعزي���ز الوعي البيئ���ي حول 
مواضيع عدة، أبرزها: كيفية الحفاظ 
عل���ى نظاف���ة البيئ���ة والتخل���ص 
الصلبة،  النفاي���ات  م���ن  الس���ليم 
وتوعية  المياه،  استهالك  وترشيد 
المش���اركين بطريق���ة التعامل مع 
الص���رف الصح���ي، والس���لوكيات 
الخاطئة في التعامل مع األش���جار. 
كما ت���م إط���الع المش���اركين في 
اللقاءات على الخدمات األساس���ية 
التي تقدمه���ا البلدية، والتعريف 

بالطرق األمث���ل للتواصل مع وحدة 
المعلوم���ات والش���كاوى لتقدي���م 
أي ش���كوى أو االستفس���ار عن أي 
بالبلدية  يتعل���ق  فيم���ا  معلوم���ة 
وخدماته���ا المختلفة عبر االتصال 

على الرقم 115.
وأضاف���ت اإلدارة العام���ة للصح���ة 

والبيئة أن هذه اللق���اءات نفذت حتى 
اللحظة في مدارس عين جالوت وهاشم 
عطا الش���وا وبنات الزيت���ون اإلعدادية 
إضافة إلى مس���جد الفتح المبين، حيث 
اس���تهدفت اللقاءات طلب���ة المدارس 

وربات البيوت.
وتبذل بلدي���ة غزة جه���ودًا كبيرة في 

مجال تعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ 
على الصحة البيئية، حيث تنشر دائرة 
العالق���ات العامة ف���ي البلدي���ة مواد 
إعالمية بش���كل دوري في هذا المجال 
كم���ا نظمت العدي���د م���ن الفعاليات 
العمل  المجتمعية لتعزيز  واألنش���طة 

التشاركي مع المجتمع المحلي.

بيت الهيا/ االستقالل: 
نفذ رئيس بلدية بيت الهيا عز الدين الدحنون برفقه مدير 
البلدية الدكتور تامر الصليبي  ورئيس قس����م المش����اريع 
المهندس محمود ابو س����مرة  جولة ميدانية تفقدية على 
عدد من المش����اريع التابعة للبلدية الجاري تنفيذها، حيث 
ش����ملت تفقد مش����روع تعبيد ش����ارع ابو عبيدة،  ومشروع 
تعبيد ش����ارع االش����قر ، وتعبيد وتطوير شارع السكافي ، 
ومش����روع محطة تحلية المياه الخاص����ة بالبلدية في حي 

االمل .
والتقى وفد البلدية خالل الجول����ة بالمواطنين المجاورين  

لتلك المش����اريع  واس����تمعوا لمطالبه����م واحتياجاتهم 
وأرائهم  ،وخالل الجول����ة تم رصد بعض المالحظات  على 

المشاريع.
واوعز رئيس البلدية للمهندس����ين المش����رفين على تلك 
المش����اريع بمتابعة المالحظات التي تم رصدها  من قبل 

المواطنين.
واختتمت الجولة الميدانية ب�متابعة س����ير اعمال مشروع 
شق وتوسعة شارع السيفا ،والجدير ذكره ان شارع السيفا 
يربط بين الش����ارع العام لمنطقة السيفا بشارع البحر غربًا  

حيث يبلغ طول الشارع 2500 متر تقريبًا.

بلدية بيت حانون تبحث بلدية رفح توقع مذكرة بدء العمل بتطوير شوارع داخلية بحي الزيتون
سبل ضبط المسيرة 

التعليمية في المدينة 

رئيس بلدية بيت الهيا يتفقد عدة 
مشاريع تطويرية في المدينة

بلدية القرارة تجمع وترحل )50(
 طن نفايات من شارع كيسوفيم

جانب من توقيع املذكرة 

إعــالن مزايـدة علنية  لألسواق العمومية ـ برفح
لمدة ستة شهور 

تعلن بلدية رفح عن إجراء المزايدة العلنية لتلزيم األسواق 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
بلدية غزة تنفذ أنشطة توعوية في مساجد ومدارس بحي الزيتون
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القرارة/ االستقالل: 
تمكنت بلدية القرارة ش����مال محافظة خ����ان يونس، االثنين، 
من جمع وترحيل )50( طنًا من النفايات من ش����ارع كيسوفيم 
الفاصل بين بلدتي القرارة ووادي السلقا، وذلك ضمن الجهود 

المبذولة للمحافظة على نظافة البلدة.
وبّين قس����م النظافة أن البلدية تواصل مساعيها في الحفاظ 
عل����ى نظافة البيئة من خالل التخلص م����ن النفايات المنزلية 
والمخلف����ات الناجمة ع����ن االراضي الزراعية س����واء من خالل 
نظام الجمع م����ن بيت لبيت أو عبر تفري����غ الحاويات الخاصة 
بها وترحيلها بالتعاون مع مجلس النفايات الصلبة، باإلضافة 

إلى كنس وتنظيف الش����وارع وحمالت النظافة التي تنفذ من 
فترة ألخرى. واش����ار القسم الى ان البلدية تمر بأوضاع صعبة 
م����ن نقص للوقود وع����دم  امتالكها آللي����ات مخصصة لجمع 
النفاي����ات باإلضافة ال����ى توقف غالبية المنح والمس����اعدات 
يفاق����م األوضاع الصحي����ة والبيئية في المدين����ة ويزيد من 
صعوب����ة تقديم الخدمات األساس����ية وأهمها جمع النفايات 
والمخلفات. ودع����ت البلدية المواطنين في المنطقة إلى عدم 
رمي النفاي����ات بجوار الحاويات أو إحراقها حفاظًا على الصحة 
العامة والبيئة خاصة في هذا الموس����م لم ينجم عن ذلك من 

اغالق مجاري االودية والمياه خالل هطول األمطار.

بيت حانون/ االستقالل: 
بحثت بلدية بي���ت حانون مع مدراء الم���دارس الحكومية ومدارس 
الوكالة والش���رطة في المدينة س���بل ضبط المس���يرة التعليمية 
ف���ي المدينة، وجاء ذلك عقب تزايد ظاه���رة التجمهر وخروج طلبة 
المدارس بش���كل يومي م���ن المدارس في المدين���ة وإلقاء الحجار 
على المدارس وتخريب ممتلكاته���ا وإثارة الفوضى وعدم انضباط 

المسيرة التعليمية في المدينة.
 حي���ث تم االتف���اق على بذل أقص���ى الجه���ود المبذولة لضبط 
المسيرة التعليمية، وأن يتم التنسيق مع كافة األطراف المعنية 
لعدم تك���رار هذه الظاه���رة وتفعيل دور مجل���س أولياء األمور 
في المدارس، ودور المؤسس���ات والمساجد في المدينة لتوعية 
الطالب واألهالي بخطورة هذه الظاهرة وما تسببه من آثار سلبية 

على المجتمع .

رفح / االستقالل:  
وقع رئيس بلدي���ة رفح  صبحي أبو 
رضوان ، في مكتب���ه أمس ، مذكرة 
بدء العمل بمش���روع تطوير شوارع 
داخلي���ة بمنطقة الزيت���ون التابعة 
لحي الزه���ور ش���مالي المدينة من 
خالل ش���ركة زهرة ال���وادي للتجارة 
بحض���ور   ، والمق���اوالت  العام���ة 
مدي���ر دائرة تصميم المش���اريع م. 
س���هيل موسى ومدير دائرة تنفيذ 

المشاريع م. علي أبو مطر .
وأوضح موس���ى أن المشروع الممول 
م���ن الوكالة السويس���رية للتنمية 
DSC عبر صن���دوق تطوير واقراض 
الهيئ���ات المحلي���ة ، يس���تهدف 
تطوير الش���وارع الداخلية بمنطقة 
الزيت���ون الواقع���ة غرب���ي مدارس 
الوكالة بش���ارع عز الدين القس���ام 
_ طه حس���ين س���ابقا_ ، وتجهيز 

ش���بكات المياه والص���رف الصحي 
ومص���ارف مي���اه األمط���ار في تلك 
ب���الط  أعم���ال  بخ���الف  الش���وارع 

االنترلوك .

وبين أن الطول االجمالي للش���وارع 
المن���وي إعادة تأهيله���ا تصل إلى 
900 مت���ر طولي بكامل وبمس���احة 
اجمالية 7000 مت���ر مربع ، متوقعا 

أن يتم انتهاء العمل في المشروع 
خالل مدة أقصاها خمسة أشهر من 
تاريخ توقيع العقد ، على أن يباشر 

العمل خالل األيام القادمة

غزة/ االستقالل:
ش���رعت بلدية غزة، بتنفيذ مجموعة 
م���ن األنش���طة التوعوي���ة في حي 
الزيت���ون جن���وب المدين���ة، ضمن 
الوعي  إلى تعزيز  الهادفة  جهودها 
البيئي لدى س���كان الحي وال س���يما 

طلبة المدارس.
للصح���ة  العام���ة  اإلدارة  وذك���رت 
والبيئة في البلدية، أن هذه األنشطة 
التي نف���ذت بالتعاون م���ع جمعية 
الشابات المس���لمات، تنوعت ما بين 
ولقاءات  توعوي���ة  محاض���رات  عقد 
وتوزيع  والمس���اجد  الم���دارس  في 

بوسترات ومنشورات ورقية.
وأوضحت أن ه���ذه الحملة تهدف 
إل���ى تعزي���ز الوعي البيئ���ي حول 
مواضيع عدة، أبرزها: كيفية الحفاظ 
عل���ى نظاف���ة البيئ���ة والتخل���ص 
الصلبة،  النفاي���ات  م���ن  الس���ليم 
وتوعية  المياه،  استهالك  وترشيد 
المش���اركين بطريق���ة التعامل مع 
الص���رف الصح���ي، والس���لوكيات 
الخاطئة في التعامل مع األش���جار. 
كما ت���م إط���الع المش���اركين في 
اللقاءات على الخدمات األساس���ية 
التي تقدمه���ا البلدية، والتعريف 

بالطرق األمث���ل للتواصل مع وحدة 
المعلوم���ات والش���كاوى لتقدي���م 
أي ش���كوى أو االستفس���ار عن أي 
بالبلدية  يتعل���ق  فيم���ا  معلوم���ة 
وخدماته���ا المختلفة عبر االتصال 

على الرقم 115.
وأضاف���ت اإلدارة العام���ة للصح���ة 

والبيئة أن هذه اللق���اءات نفذت حتى 
اللحظة في مدارس عين جالوت وهاشم 
عطا الش���وا وبنات الزيت���ون اإلعدادية 
إضافة إلى مس���جد الفتح المبين، حيث 
اس���تهدفت اللقاءات طلب���ة المدارس 

وربات البيوت.
وتبذل بلدي���ة غزة جه���ودًا كبيرة في 

مجال تعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ 
على الصحة البيئية، حيث تنشر دائرة 
العالق���ات العامة ف���ي البلدي���ة مواد 
إعالمية بش���كل دوري في هذا المجال 
كم���ا نظمت العدي���د م���ن الفعاليات 
العمل  المجتمعية لتعزيز  واألنش���طة 

التشاركي مع المجتمع المحلي.

بيت الهيا/ االستقالل: 
نفذ رئيس بلدية بيت الهيا عز الدين الدحنون برفقه مدير 
البلدية الدكتور تامر الصليبي  ورئيس قس����م المش����اريع 
المهندس محمود ابو س����مرة  جولة ميدانية تفقدية على 
عدد من المش����اريع التابعة للبلدية الجاري تنفيذها، حيث 
ش����ملت تفقد مش����روع تعبيد ش����ارع ابو عبيدة،  ومشروع 
تعبيد ش����ارع االش����قر ، وتعبيد وتطوير شارع السكافي ، 
ومش����روع محطة تحلية المياه الخاص����ة بالبلدية في حي 

االمل .
والتقى وفد البلدية خالل الجول����ة بالمواطنين المجاورين  

لتلك المش����اريع  واس����تمعوا لمطالبه����م واحتياجاتهم 
وأرائهم  ،وخالل الجول����ة تم رصد بعض المالحظات  على 

المشاريع.
واوعز رئيس البلدية للمهندس����ين المش����رفين على تلك 
المش����اريع بمتابعة المالحظات التي تم رصدها  من قبل 

المواطنين.
واختتمت الجولة الميدانية ب�متابعة س����ير اعمال مشروع 
شق وتوسعة شارع السيفا ،والجدير ذكره ان شارع السيفا 
يربط بين الش����ارع العام لمنطقة السيفا بشارع البحر غربًا  

حيث يبلغ طول الشارع 2500 متر تقريبًا.

بلدية بيت حانون تبحث بلدية رفح توقع مذكرة بدء العمل بتطوير شوارع داخلية بحي الزيتون
سبل ضبط المسيرة 

التعليمية في المدينة 

رئيس بلدية بيت الهيا يتفقد عدة 
مشاريع تطويرية في المدينة

بلدية القرارة تجمع وترحل )50(
 طن نفايات من شارع كيسوفيم

جانب من توقيع املذكرة 

إعــالن مزايـدة علنية  لألسواق العمومية ـ برفح
لمدة ستة شهور 

تعلن بلدية رفح عن إجراء المزايدة العلنية لتلزيم األسواق 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
بلدية غزة تنفذ أنشطة توعوية في مساجد ومدارس بحي الزيتون
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ عزام بسام احمد حيفاوي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407966498( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ حمدي محمود حمدان ماضي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)962059598( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ نجاة محمد سعيد نعيم
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)972973861( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد ناهض هاشم العقاد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402181002( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ محمد محمد وليد صبحي اليازجي 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800626533( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ سوسو رمضان خليل وافي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900811647( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ وسام فوزي ابراهيم ابو دقة.
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)413381195( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ خليل ميناوي موسى مطر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)400857959( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

وبدأت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، األحد 
الماضي، بتطبيق جدول توزيع الكهرباء 8 س���اعات 
وصل مقابل 8 قطع، بعد تش���غيل س���لطة الطاقة 
المولد الثالث بمحط���ة التوليد، كما أن هناك بعض 
المناطق وصل لها التي���ار الكهربائي ألكثر من 30 

ساعة متواصلة. 
وأدخل االحتالل االس���رائيلي مؤخرًا الوقود القطري 
لصال���ح محط���ة الكهرباء بغ���زة، في اطار مس���اعي 
األمم المتح���دة ومصر، لتخفيف االزمة اإلنس���انية 

المتفاقمة بالقطاع. 
ويذك���ر انه ت���م االنتظام بجدول4 س���اعات، مقابل 
16س���اعة قطع منذ بداية العام الحالي، حيث أكدت 
الش���ركة أن العمل بهذا الجدول كان قبل هذا العام 

لكنه لم يكن منتظمًا.

اأجواء فكاهية 
بشيء من الفكاهة والس���خرية، ُتغازل المواطنة أم 
مال���ك الغليظ  جدول ال� 8س���اعات وصل للكهرباء، 
قائلة:" والله اش���تقنا لرجوعك، زمان هالقمر ما طل، 

نورت بيتنا وحياتنا ". 
وتقول الغليظ ل�"االستقالل":" فرحتنا بعودة جدول 
ال8 ساعات وصل للكهرباء ال يمكن وصفها، خاصه 
بعد ما فقدنا األمل انه نش���وف الكهرباء أكتر من 6 
أو 4 س���اعات يوميًا في ظل التهديدات والعقوبات 

التي تفرضها علينا السلطة". 
وأردفت بس���عادة:" بالجدول الس���ابق كنت أش���عر 
بضغ���ط كبير كأي ربة منزل، أس���تيقظ من الفجر أو 
منتصف الليل عشان انهي أعمال المنزل الُمعتمدة 
عل���ى الكهرباء كالغس���يل والعجي���ن وغيرها، لكن 
اليوم جدول ال�8 س���اعات غير حياتنا بشكل ملحوظ 
وأصبح لدينا وق���ت إلنهاء أعمالن���ا المنزلية ووقت 

للترفيه والتسلية على التلفاز". 

وأضافت ضاحكة:" أكثر س���ؤال سمعته من أبنائي 
هذه الفترة، ليش الكهرباء حتى اآلن ما قطعت؟، مش 
متعودين عليها تجي س���اعات طويلة"، مستدركة:" 
جدول ال�8 س���اعات وصل خلق أج���واء فكاهة وفرح 
بالبيت، فعندما يط���ول وصلها يقوم أوالدي بفصل 

األمان ويقولوا أجت كتير هيك تبذير".  

نعي�ش بحلم 
" قال خي���ر اللهم اجعله خير، مب���ارح نمت كان في 
كهرب���ا، واليوم صحيت كان ف���ي كهربا، ال واألغرب 
اني رجعت من مش���وار الكهربا جاية لهلقيت !!!، هو 
أنا لس���ه بالحلم"، هكذا أعربت المواطنة نورة محمود 
عبر صفحتها الشخصية" فيس بوك"، عن سعادتها 

وع���دم تصديقها لما يحدث في غزة من تحس���ين 
لجدول الكهرباء، واصفة إياه بالحلم.

وتقول محم���ود ل�"االس���تقالل:" من بداي���ة العمل 
بنظام ال�8 س���اعات كهرباء، أش���عر بش���يء غريب 
وكأني أعي���ش بحلم، مش مصدقه التحس���ن اللي 
ص���ار، تعودنا ان تأتي لس���اعات قليل���ة نعمل بها 
حتى موعد فصلها، لكن اليوم حاسة انى عايشه زي 

بعض الناس بالعالم". 
بفرٍح ُتزي���ن مالمحها، تتابع:" أزم���ة الكهرباء كانت 
تجبرنا لترك منازلنا طول اليوم هروبًا من الحر والملل 
والعتمة، لكن اليوم و بعد تحس���نها أصبحنا ال نريد 
الخروج من المنزل، نريد فقط االس���تمتاع بجلسات 

عائلية على نورها ومشاهدة التلفاز".
وأك���دت  أن جدول 8 س���اعات كهرباء أع���اد الحياة 
للغزيين عامة وربات البيوت خاصة، إذ بات بإمكانهم 
انجاز أعمالهم بشكل منتظم وهادئ، كما أتاح لهم 
فرصة الجلوس برفقة عوائلهم دون الشعور بالملل 
والضج���ر نتيجة الظالم، متمنية أن تش���هد جداول 

الكهرباء تحسنًا أكبر باأليام القادمة. 

عيد الكهرباء 
في حين عبر الش���اب اياد الش���يخ عن ش���كره لكل  
من س���اهم في عودة نظام ل�8 س���اعات، فغرد عبر " 
تويت���ر": " تحية إجالل وإكبار، تحي���ة العز والفخار، 
تحية الصمود لكل ش���خص رجعلن���ا جدول 8 * 8 
، حاس���س إنو الناس في عيد وإنه���ا لكهرباء حتى 

القدس".
وقال الش���يخ ل�"االس���تقالل":" فرحتنا بعودة جدول 
ل�8 س���اعات أكبر من فرحة العيد، فس���اعات وصل 
التي���ار الكهربائي تجاوزت الح���د المتوقع، ووصلت 
ل�30س���اعة متواصلة دون فترات قط���ع ولو دقيقة، 

وهذا بحد ذاته عيد". 
وأضاف:" الش���عب الغزي اس���تقبل تحسن جدول 
الكهرب���اء بفرحة كبيرة جدًا، فكما اعتاد عليه العالم   
يفرح بأقل القليل رغم الواقع المرير الذي يعيش���ه، 
وُيعبر عن فرحته بكافة الطرق الُمتاحة له، فالبعض 
يعبرون عنها بالمنش���ورات الس���اخرة وآخرون بروح 

الفكاهة". 
 وبالرغ���م من التحس���ن الملحوظ بج���دول الكهرباء 
بالقطاع، إال أن "الش���يخ" يضع ي���ده على قلبه خوفًا 
من أن يك���ون ذلك التحس���ن ُمجرد "إب���رة مهدئ" 
للمواطنين، قائ���اًل:" تعودنا بعد كل فترة تحس���ن 
بجدول الكهرباء أن نتلقى ضربة قوية، وتعود األزمة 

الى نقطة الصفر، لذا لسُت متفائال بتحسنها".

بعد انتظام لم يعهدوه

الغزيون يتندرون على الكهرباء: »نزل األمان«! 
غزة/ دعاء احلطاب: 

تنف���ش املواطنون ال�سعداء يف قطاع غ��زة، بعد التح�سن 
امللحوظ الذي ط��راأ على جداول و�سل التيار الكهربائي، 
بعد فرتة طويلة من التكيف مع نظام و�سل ملدة 4�ساعات 
مقاب��ل 16 �ساع��ة قط��ع، حي��ث ع��روا ع��ن فرحته��م 

و�سعادته��م به��ا بطرقه��م اخلا�س��ة، فمنه��م من ف��رد لها 
امل�ساحات على مواقع التوا�سل االجتماعي للحديث عنها 
بعب��ارات خفيفة الظ��ل وُم�سحكة، واآخ��رون قاموا بعدة  
مواق��ف  فكاهي��ة داخل منازلهم » كف�س��ل اأمان الكهرباء 
واإطف��اء االأ�س��واء« تعب��رًا ع��ن فرحته��م.  و�سيط��رت 

التعليق��ات الت��ي حتم��ل نوعًا م��ن الفكاه��ة والتندر على 
�سفح��ات التوا�س��ل االجتماع��ي وحتديدًا موق��ع »في�ش 
بوك«، بعد انتظام التي��ار الكهربائي الأكرث من 8 �ساعات 
»و�س��ل كهرب��اء« بعد دخ��ول الوق��ود القط��ري وت�سغيل 

املحطة ملولد ثالث مع بداية االأ�سبوع احلايل. 

رام الله / االستقالل:
حذر الش���يخ محمد حس���ين، المفت���ي العام للق���دس والديار 
الفلس���طينية، رئيس مجلس اإلفتاء األعلى، من تداول نس���خة 
من القرآن الكريم تحمل اسم "مصحف المسجد النبوي" لوجود 
نقص في الصفحات وه���ي من284-315 مما يعني وجود خلل 

واضح في هذه النسخة.
وأوضح المفتي العام، أن هذه النس���خة ينس���ب صدورها إلى 
مطبعة دار التقوى، بتصريح رقم )85( الصادر في 2015/6/25م، 
بإذن من مجمع األزهر للبحوث اإلس���المية، في جمهورية مصر 

العربية.
وناشد المكتبات والمطابع واألشخاص الذين يملكون مصاحف 
من هذه الطبعة بضرورة تس���ليمها لدار اإلفت���اء، إلجراء الالزم 
بش���أنها حس���ب األصول، منوهًا إلى ضرورة مراع���اة الدقة عند 
طباع���ة المصاح���ف، وبخاصة عند اس���تخدام طريقة التصوير 
الس���ريع لبعض الطبعات، حيث من المالحظ زيادة األخطاء في 

طباعة وتصوير المصاحف.

المفتي العام يحذر من 
تداول نسخة من القرآن 

الكريم بها خلل
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خضر عدنان فارس فلسطين من زمن 
التحدي والصم���ود، من زمن الكرامة 
والشموخ، في زمن الركوع والخضوع 
الس���الم واالستسالم. خضر  لرايات 
عدنان ه���ذا الرجل الجهادي العنيد 
والس���عيد والمجيد، فهم المعادلة 
جي���دًا، احت���الل، إذن مقاومة دونما 
فلسفات أو أوهام. أدرك أن المقاومة 
انتصار، وأن الصم���ود أعلى درجات 
الش���هادة  الفوز والفخار، تماما كما 
التي تصن���ع الحياة وتزدهي بالفجر 
وحري���ة الث���وار. قالها ف���ي كل مرة 
»كرامتي أغلى من الطعام، وصمودنا 
أكب���ر من حص���ار الس���جان«، صمد 
وانتصر واس���تمد إرادته وصبره من 
روح الله ومعيته، ومن بركة رس���وله 
صل���ى الله عليه وس���لم. توكل على 
التي هي  الل���ه وخ���اض معركت���ه 
الفلسطيني  العربي  معركة الشعب 
المقاوم ومعركة كل األحرار وشرفاء 
األم���ة والعال���م بأس���ره. آم���ن بربه 
فانتصر، آمن بعدالة قضيته وشعبه 
وآم���ن بقدس���ه وأقصاه  فانتص���ر، 
فانتص���ر، وأصب���ح عنوان���ًا للحركة 
األس���يرة ونبراس���ًا للثورة الشامخة 
المني���رة. خضر عدن���ان صمد وصبر 
وانتص���ر فربح كل ش���يء؛ رضا الله، 

ورضا الشعب.
وحي���دًا: نعم، ولك���ن أي وحدة وهو 
ف���ي معية الل���ه، واجه دول���ة كاملة 

مدججة بالبطش واإلرهاب والتنكيل 
والظ���الم، لكنه انتص���ر عليها بقوة 
اإلرادة وعزيمة اإليمان. انتصر أكثر 
من مرة وهزمت إس���رائيل أكثر من 
مرة، لم يخس���ر خضر عدنان س���وى 
القيد وخيمة الس���جان، فماذا نقول 
وم���اذا نكت���ب، طوب���ى لصم���ودك 
قائدنا... طوبى لش���موخك سيدنا... 
خضر عدنان... ي���ا ناصر القدس بال 

أحزان...
يا فخر النصر المزدان... أنت العنوان 

أنت العنوان...
ي���ا نبع النص���ر ورايته... اش���رب لن 

تبقى ظمآن...
فنعي���م النصر لكم دوم���ا... ويزول 

يزول السجان...
وتموت تموت القضبان... 

أيها األعزاء يا أخ���وة خضر عدنان... 
أيها الثوار األحرار...

يقول خضر عدن���ان... خذوا طعامي 
من هنا... خذوا الطعام

فهنا رباط أحبتي وهنا الصيام..
وأنا س���أضرب ش���امخا مثل العظام 

وسأنتصر يا أخوتي..
بالله دوما انتصر.. رغم انقطاع الخبز 

أو كسر العظام..
ويكون  جميع���ه..  الطع���ام  خ���ذوا 

إفطاري غدا بين الكرام..
خذوا الطعام من هنا.. خذوا الطعام.. 
فالروح تش���مخ دائما والروح تأبى أن 

تضام..
والروح تصنع مجدنا.. وغدا ستشرق 
شمس���نا رغم الظ���الم.. وأقول مهال 

أخوتي ال تكثروا عني الكالم..
فأنا عزيز في ظالل القدس واألس���د 
الكرام.. وأنا عزيز أينما كان الصدام.. 

وإذا كسرتم أخوتي قفص الحمام..
س���تطير كل حمامة مثل النسور أو 

الصقور عزيزة فوق الغمام..
خذوا الطعام.. أن���ا ال أريد طعامهم 
ويس���قيني..  يطعمن���ي  فالل���ه 
اندالع  رغم  وينصرني ويش���فيني.. 
الحرب بي���ن الكرامة والحط���ام..  ما 
بي���ن أمعائي وبي���ن عزيمتي يبقى 

الخصام..
خذوا الطعام جميعه فكرامتي تبقى 
الحس���ام.. وكرامتي تعني السالم.. 
تعن���ي انس���جام ال���روح والجس���د 

الهمام..
فأنا الفلس���طيني.. أشمخ دائما وأنا 
أقود المجد يا صحبي هنا.. وأنا اإلمام 
فإلي األمام.. إلى األمام..  إلى األمام..

يا ش���عبنا.. يا جيل تضحية الكرام، 
هنا حالل ال���روح في زم���ن الحرام.. 
وهنا انتصار للمعال���ي كلها.. وهنا 

اعتصام
يا ش���عبنا العظيم هذا ه���و ابنكم 
خضر عدنان أسد التضحية والفداء 
الماجدات  كما كل أسرانا وأسيراتنا 

وأشبالنا  والزهرات.

خضر عدنان فارس هذا الزمان

رغ���م أن الق���رارات التي صدرت عن اجتماع المجل���س المركزي المنعقد في رام الله في دورته الثالثي���ن حمالة أوجه وقابلة لالجتهاد 
والتفس���ير, إال ان هناك من القرارات من يصب في صالح القضية الفلس���طينية وفي مصلحة شعبنا الفلسطيني لو طبق كما هو دون 
اجتهاد أو تفسير, وال أعتقد ان هذه القرارات جاءت على هوى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس, خاصة فيما يخص قطاع غزة 
وحركة حماس, لكن أعضاء المجلس المركزي أرادوا توجيه رسالة للمقاطعين لجلسات المجلس, أننا لسنا أقل وطنية منكم, وسنتخذ 
قرارات تخص العالقة بأمريكا و«إسرائيل« أما ما يخص غزة وحماس فسنفوض الرئيس بها, وال اعتقد ان هذا يرضي رئيس السلطة 
الذي كان يبحث عن غطاء لقراراته التي س���يتخذها بحق حماس وغزة, وكان يبتغي من خالل عقد هذا المجلس إضفاء صفة الشرعية 
على قراراته, فالرجل لديه قناعة ان شرعيته منقوصة, ألن اإلدارة األمريكية واالحتالل الصهيوني كانا يقوالن له دائما خالل المفاوضات 
معهما, أنت ال تتحدث بلسان الشعب الفلسطيني كله, ألن هناك تيارًا كبيرًا يعارض سياساتك وال تستطيع ان تملي عليه وبالتالي 

تبقى شرعيتك منقوصة.
ال ادري متى سيقتنع رئيس السلطة الفلسطينية بأنه بسياسته تلك ال يعبر عن مواقف الفلسطينيين, وانه يغرد خارج السرب, حتى 
المجلس المركزي الذي دعا إليه واختار عناصره بدقة, والذي اختتم أعماله باألمس لم يتبن كل سياسات الرئيس عباس, ولم يتوافق 
معه فيما يخطه من سياس���ات مس���تقبلية للقضية الفلسطينية ولعالقته بغزة وحماس, الرجل يصر بغرابة على ان يتحدى الجميع, 
ويمضي بسياسته الخاطئة مهما خلفت من أضرار, وهو كمن يضرب رأسه بالصخر ظانا انه يستطيع ان يفتتها بإصراره وعناده, حتى 
حلفاؤه ومؤيدوه أصبحوا ينفضون من حوله, ويتواروا عن األنظار ش���يئا فش���يئا, ألنهم يدركون ان سياسات الرجل آخرها هالك, وان 
الوق���ت ليس في صالحة وان الفجوة تتس���ع بينه وبين الجميع فقفز البعض من المرك���ب خوفا من الغرق وبقي اآلخرون الذين يرتبط 

وجودهم وموقفهم السياسي بوجوده وموقفه, فإن غرق غرقوا معه وإن نجا نجوا معه. 
وحتى نكون واضحين فان قرارات المجلس المركزي تم اتخاذها في الدورتين السابقتين ولكن لم يطبق منها شيئًا, خاصة تجاه اإلدارة 
األمريكية واالحتالل الصهيوني, ونحن نعتقد ولكننا ال نتمنى ان القرارات التي اتخذت ضد االحتالل واإلدارة األمريكية ستبقى مجرد 
حبر على ورق, فهو ال يس���تطيع وقف التنس���يق األمني مع االحتالل ألن هذا هو مبرر وجوده في مقر المقاطعة إلى هذا الوقت حسب 
االحتالل, كما ان التنسيق األمني تجاوز السلطة الفلسطينية تماما وأصبح في يد رجال متنفذين داخل السلطة, ينسقون مع االحتالل 
بشكل مباشر ودون العودة إلى المسؤولين أما عدم االعتراف بإسرائيل فإن هذا ال يقلق إسرائيل كثيرا, فالمهم عندها ما تفعل وليس 
ما تقول, وبما أنك ملتزم بأمن إسرائيل وحمايتها فهذا يكفي, واعتقد ان حالة التهكم والسخرية من قرار وقف التنسيق األمني والتي 
جاءت على لسان بعض المسؤولين الصهاينة عبر وسائل اإلعالم دللت على مدى ثقة هؤالء باالستمرار في مسلسل التنسيق األمني, 

وبعضهم تحدى ان يتوقف التنسيق األمني للحظة واحدة. 
المجلس المركزي أنهى اجتماعاته في رام الله بعد ان فوض اللجنة التنفيذية ورئيس السلطة محمود عباس بتنفيذ مخرجات الدورة 
الثالثين للمجلس المركزي ومتابعة القرارات, ومنحهما مس���احة للمناورة والتكتيك, بناء على طلب من رئيس السلطة الفلسطينية, 
فالقرارات تبقى في يد رئيس السلطة ليساوم عليها ويستخدمها كوسيلة ضغط على االحتالل واإلدارة األمريكية, ووسيلة ضغط على 
حماس وغزة ألجل االستجابة لمطالب وشروط السلطة إلنفاذ المصالحة الفلسطينية, ونتمنى أال يكون انعقاد هذا المجلس بروتوكوليا 
فقط وألجل كسب المزيد من الشرعية لصالح رئيس السلطة محمود عباس, فمخرجات المجلس مقبولة لو نفذت بحذافيرها دون مواربة 

والتفاف ال نريدها مجرد قرارات حبيسة االدارج, إنما قرارات قابلة للتنفيذ حتى يجني شعبنا ثمارها.      

هل هذا ما أراده عباس؟  
رأي

بقلم / ماهر عبيد

وأنا أكتب هذه الكلمات جاءني خبر دخول خضر عدنان حالة حرجة وعجزه 
عن الوقوف على قدميه. خضر عدنان أيقونة الكرامة في زمن انحس���ارات 
الكرامات العربية، فقلت في نفسي ربما هي من مفارقات القدر أن يبرز هذا 

االسم تحديدًا واآلن بالذات وقد اخترت أن أكتب ما سأكتب.
كان يطيب لنا في عهود سابقة أن نتحدث عن ضريبة الذل التي تدفعها 
الش���عوب العربية  لقاء عجز حكامها، وهوانهم على أمريكا و)إس���رائيل( 
وأصبح���وا  يخوضون صراعات مصطنعة هربًا من الصراع الحقيقي الوحيد 
المب���رر والمقبول أال وهو الصراع مع الصهاينة على فلس���طين . لقد تجاوز 
األمر هذا المس���توى، وأصبح لدى حكام الرذيل���ة العربية رغبة جامحة في 

استثمار الذل الذي يغمرهم  من قحف رؤوسهم حتى أخمصهم.
وأذك���ر أن حاف���ظ األس���د إب���ان مباحث���ات مدري���د عندما ع���رض عليه  
األمري���كان التفاوض ضمن وفد عربي موحد يضم س���ورية ولبنان واألردن 
والفلس���طينيين، باإلضاف���ة لدول الخلي���ج، رفض الفك���رة وأبدى غضبه 
واس���تهجانه قائاًل: وما دخل دول الخليج العربي. وعندما س���ئل عن سبب 
رفضه. أجاب قائال: هؤالء ال عالقة لهم بموضوع الحوار، وكل ما سيفعلونه 
هو البحث عن ثغ���رات ينفذون من خاللها إلقامة عالقات مع الكيان، وهذا 
س���يضر تمامًا بمسار التسوية التي تهدف الس���تعادة األراضي. واقترح 
يومه���ا أن يقتص���ر الوفد على ال���دول المحتل���ة أرضها من قب���ل العدو 

الصهيوني والمحيطة به.
دول الخليج حس���ب ما كشفت عنه تس���يفي ليفني مؤخرًا لم تتوقف عن 
االتص���ال والتواصل مع العدو الصهيوني، وج���اءت زيارة نتنياهو األخيرة 
لسلطنة عمان تتويجًا لجهود سرية طويلة المدى ولقاءات في الكواليس، 
والملفت للنظر أن يضم الوفد الصهيوني رئيس الموساد لسلطنة الصمت 
العرب���ي وهي الدولة التي لم تس���مح يومًا لفلس���طيني واح���د أن يدخل 
أرضها، ولم يس���مع لها صوت لصالح القضية ول���م تهتز لها قصبة على 
رأي مظفر النواب تأييدًا للقضية الفلس���طينية. وكم قال المثل المشهور 
»صمت دهرًا ثم نطق كفرًا«. وفي هذا الس���ياق تأتي تصريحات بن علوي 

عن وجود إس���رائيل ال���ذي يقر به العرب جميعًا، وأض���اف عليه جرعة من 
الزندقة السياسية بتوس���الته لترامب أن يسرع في تطبيق صفقة القرن. 
إن هذه التوس���الت ال يمكن فهمها إال في سياق استثمار الذل، والسباق 
لكس���ب ش���رعية الكراس���ي والعروش من خالل ارتكاب أش���نع وأبشع ما 
يمكن من )كبائر( سياس���ية. وال أش���نع من ارتكاب الفاحش���ة السياسية 
بالقضية األقدس والصراع األنبل، وال عرض أنجس من عرض فلسطين في 
المزاد العلني وبازار صفقة القرن. ال يملك العرب لفلس���طين اليوم س���وى 
التآمر العلني والوقح، وقد كانوا في الس���ابق يس���تخفون استخفاء النذل، 
ويس���تترون استتار المبتلى، من سوء ما يفعلون. وإنهم اليوم يدركون أن 
ال طاق���ة لهم بالعودة لمربع خضر عدنان بعدما اس���تمرؤوا الذل والهوان، 
وما يملكون���ه بالفعل هو التيئيس وتعميم الذل وحش���و عيوننا وعقولنا 
بالصور المسيئة، التي تظهر القتلة الصهاينة وهم يحظون بالمصافحات 

والعناق والتصفيق .
إن الخليجيين يفعلون ما ال يطيقه تحليل سياسي، إذ ال يمكن أن يستوعب 
أحد أن يصفق إنسان يتصف باآلدمية , أو أدنى مستوياتها لقتلة أطفاله، 
ومغتصبي ش���رفه، اللهم إال إذا نزعت منهم آخر نسمة من مروءة، ورشحت 
من خالياهم آخر قطرة من كرامة. بضاعة كس���اد تلك التي يعرضها ملوك 
التوحش، فنانو المناش���ير وإخراس األصوات، أعداء ش���عوبهم وعش���اق 
األجانب. ولعمري هل تكون حقيقة كلمات العجائز الذين كنا نحس���بهم 
يفهمون السياس���ة بس���ذاجة، والذين كانوا يتحدثون عن أصول الملوك 
العرب، بأنهم بقايا تلك الجماعات اليهودية التي هربت من العثمانيين، 
وُصنعت لهم كيانات مش���يخية تمهيدًا لقيام الكيان المس���خ على تراب 
فلسطين، والذي يمثل رأس الحربة في المشروع الغربي المعاصر، كالخنجر 
المغروس في خاصرة األمة. أخش���ى ما أخش���اه أنه أوشك اليوم الذي نرى 
فيه نتنياهو محاطًا بالعباءات النفطية، واقفًا أمام قبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يركله بقدمه كما فعل قائد الحملة الصليبية »غورو« بقبر صالح 

الدين ويقول : ها قد عدنا يا محمد!.

معروف الطيباستثمار الذل

د. فايز أبو شمالة
اللهفة اإلس���رائيلية للتخلص من مس���يرات العودة ال تقف عن حدود إرس���ال الوفود األجنبية 
الستجالء موقف المقاومة من التهدئة، وال تقف عند حدود الموافقة على دخول الوقود القطري، 
والتوب���ة ع���ن إغالق المعابر كعقاب أثبت فش���له، بل تتجلى اللهفة اإلس���رائيلية للتخلص من 
مس���يرات العودة من خالل العنف واإلرهاب الذي يمارسه جيش الغزاة، ومن خالل االستعراض 
العس���كري بالدباب���ات والقبة الحديدية، وم���ن خالل الزي���ارات الميدانية للقيادة السياس���ية 
لمستوطني غالف غزة، لطمأنتهم، والتأكيد على تواصل جلسات المجلس الوزاري المصغر التي 
تجاوزت المألوف بش���أن غزة. مس���يرات العودة التي يتجاهلها المجلس المركزي الفلسطيني، 
وتجاهله���ا من قبل المجلس الثوري لحركة فتح، هذه المس���يرات تش���كل حالة إرباك للجيش 
الصهيوني، وتش���كل حالة قلق لحياة المس���توطنين في غالف غزة، وه���ي األخطر على الوجود 
الصهيوني الحالم بعالقة قوية مع الدول العربية، وذلك ألنها تخترق ثالثة حصون إس���رائيلية 

قامت عليها نظرية التفوق اإلسرائيلي:
األول: مسيرات العودة ضربت نهج أوسلو في مقتل، حيث فجرت مسيرات العودة طاقة الشعب 
الفلس���طيني، وأثبتت فش���ل نظرية التفوق اإلس���رائيلي، وعدم قدرة الفلسطيني، لقد نجحت 
مسيرات العودة في نشر ثقافة المقاومة، وزرعت من خالل المواجهة الجرأة والشجاعة والتحدي 

في عقل جيل فلسطيني جديد استعاد شخصيته، وثقته بقدراته.
الثاني: إعجاب شباب الضفة الغربية ببطوالت إخوانهم شباب غزة، وبالتالي فإن محاكاة البطولة 
جزء من الثقافة الفلس���طينية، وإمكانية انتقال مس���يرات العودة من غزة إلى الضفة هو الخطر 

الذي يحرص الصهاينة على تفاديه، وهذا هو مقتل االستيطان.
الثالث: بطوالت شباب غزة ترسل إشارات رعب لجيل إسرائيلي يشعر بالرعب أمام بطوالت شباب 
غزة، الذين يقتحمون سياج الموت، ويصرون على الحياة، إن استمرار هذه الحالة من إبراز مفاتن 
القوة الفلس���طينية س���يحطم روح التوفق والثقة بالنفس التي عملت الدولة اإلس���رائيلية على 

غرسها في عقل اليهودي الجديد، وهذا ما ال تتمناه القيادة اإلسرائيلية.
بقى أن نش���ير إلى أن مس���يرات العودة تعطي ثمارها بش���كل تراكم���ي، ومخطئ من يظن أن 
مس���يرات العودة محصول قمح س���يتم حصاده لمرة واحدة، بالعكس من ذلك، مسيرات العودة 
س���تعطي ثمارها في كل المواسم، وبكافة األش���كال، والمطلوب من الشعب والقيادة مزيدًا من 

الصبر والثبات، ومواصلة المشوار مع مزيد من اإلبداع، في تطوير أشكال المواجهة السلمية.

أين وصلت مسيرات العودة؟
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رام الله/  االستقالل:
أعلن���ت س���لطة النقد الفلس���طينية، أن مطل���ع العام 
المقبل، سيبدأ نظام العمل بالمقاصة االلكترونية بين 
البن���وك بداًل من اليدوية " غرق���ة المقاصة " المعمول 

به حاليًا.
وخالل جلس���ة لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام 
الش���وا، مع مجموعة من الصحفيين، أمس الثالثاء، أكد 
أن بداية العام المقبل س���يتم الغاء المقاصة بشكلها 
الحال���ي للش���يكات المقدم���ة للتقاص بي���ن البنوك 

الفلسطينية فقط.
وتتلخص آلية عمل النظام االلكتروني، ان يتم تصوير 
" مس���ح " الش���يك الورقي ضوئيًا حال تسلمه من قبل 
موظف الكاونتر في البنك المس���تلم، وارسال الصورة 
االلكترونية للش���يك الى نظام المقاصة المركزي ومنه 
الى البن���ك المطالب للمصادقة الفني���ة والمالية على 
صرف الش���يك، وتتم هذه العملية عبر خطوط اتصال 
س���ريعة ثم تعود االجاب���ة االلكتروني���ة بالموافقة او 
الرفض على الصرف من البنك المسحوب عليه الشيك 
الى البنك المركزي ومنه الى البنك المس���تفيد ليقوم 

اما بقيد الشيك او ارجاعه للمستفيد.
وحول أهمية نظام التق���اص االلكتروني الجديد، قال 
رياض عواد، مدير دائرة المدفوعات في س���لطة النقد، 

إن النظ���ام الجديد س���يوقف عمليات نق���ل وتداول 
الش���يكات الورقية من خالل غرف���ة المقاصة، وزيادة 
س���رعة دوران االموال ف���ي االقتص���اد المحلي وذلك 
بتخفي���ض دورة التقاص إلى ي���وم واحد فقط بدال من 

-3 الى 5 ايام كما هو معمول به حاليًا.
وسيمكن نظام التقاص االلكتروني الجديد العمالء من 
إمكانية تحصيل الش���يكات في نفس يوم تقديمها 

للتقاص وقيد قيمتها لحس���ابات العمالء. 

ويحت���م النظ���ام االلكتروني الجديد عل���ى العمالء ان 
يقوموا بإيداع أموال الشيكات قبل تاريخ استحقاقها 
بيوم واحد وإال س���يتم إرجاعها، علمًا ان النظام الحالي 
يس���مح بوض���ع قيمة الش���يك في نفس ي���وم تاريخ 

استحقاقه.
وف���ي النظ���ام الحال���ي، يتم ارج���اع الش���يكات بعد 
تس���ويتها وخالل 3 ايام عمل من تقديمها للتقاص، 
بينما بالنظ���ام االلكتروني يتم ارجاع الش���يكات قبل 
تس���وية األصل وفي فترة مح���دودة وفي حال لم يتم 

ارجاعها قبل التسوية " تلقائيًا" تعتبر مقبولة.
وتق���ول س���لطة النقد، م���ن اهداف اط���الق المقاصة 
االلكترونية، الحد من االس���تخدام الس���يئ للشيكات 
والمتمثل في استغالل فترة التقاص الطويلة إلصدار 

الشيكات الطيارة.
وم���ن أج���ل ان يس���تفيد العمالء من نظ���ام المقاصة 
االلكترونية الذي سيطلق بداية العام المقبل، أوضحت 
النقد، أن على العمالء ان يقوموا باستبدال شيكاتهم 
القديم���ة التي لديه���م والتي ال تحم���ل المواصفات 
األمنية الجديدة بالشيكات الجديدة، وكذلك ايداع ما 
لديهم من الش���يكات القديمة اآلجلة في حساباتهم 
المصرفية قب���ل تواريخ اس���تحقاقها ليتم تقديمها 

للتقاص في تاريخ استحقاقها.

ستطبقه سلطة النقد مطلع العام المقبل

ماذا تعرف عن نظام المقاصة اإللكتروني الجديد للشيكات؟

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أن���ا المواطن/ محم���د عبد الله اس���ماعيل ابو 
ال���كاس عن فق���د بطاقة تعريف الت���ي تحمل رقم 
)801189630 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ ايمان خليل ابراهيم المدهون
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802769927( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ نزيهه يوسف علي مطر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411925134( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ وكاالت:
قال فاتح بيرول المدي���ر التنفيذي لوكالة 
الطاق���ة الدولي���ة، إن على منظم���ة الدول 
المص���درة للنفط "أوب���ك"، التفكير مرتين 
بشأن خفض اإلنتاج الذي تنفذه منذ مطلع 

.2017
ج���اء ذلك ف���ي تصريحات نقلته���ا وكالة 
"بلومبي���رغ" األمريكي���ة عن بي���رول أمس 
الثالثاء، أثناء مش���اركته في مؤتمر الطاقة 

الدولي الذي تستضيفه سنغافورة.
وأضاف أن أس���عار النف���ط المرتفعة تضر 

بالمس���تهلكين، وقد تلقي بظالل س���لبية 
على المنتجي���ن، وتابع: "مه���م أن يفكروا 

مرتين في قرار الخفض".
وبدأ أعض���اء "أوبك" ومنتجون مس���تقلون 
مطلع 2017، اتفاق���ا لخفض اإلنتاج ب� 1.8 
مليون برميل يومي���ا، تم تقليصه إلى 1.2 
ملي���ون برميل اعتب���ارا من يولي���و / تموز 
الماض���ي، عل���ى أن ينته���ي االتفاق في 

ديسمبر /كانون األول المقبل.
ويحوم سعر نفط أوبك للعقود اآلجلة 
حاليا حول 77 دوالرا للبرميل، وهو أقل 

من األس����عار المسجلة الشهر الماضي 
البالغ����ة 85 دوالرا، وأق����ل م����ن أعل����ى 
البالغة   2014 منتصف  مس����توياتها 

113 دوالرا.
وأش���ار بيرول أن الطلب عل���ى النفط الخام 
س���يواصل نموه خالل الفت���رة المقبلة، ما 
يس���تدعي توافر معروض كاف من الخام 

بأسعار مناسبة.
فيما أوضح أن ارتفاع أس���عار النفط الخام 
حاليا أثر على عجز الحساب الجاري للعديد 

من الدول المستوردة للنفط الخام.

»الطاقة الدولية« تحث »أوبك« على
 »التفكير« قبل خفض إنتاج النفط

رام الله/ االستقالل: 
حققت ش���ركة الوطنية موبايل – إحدى شركات 
مجموعة Ooredoo العالمية – وللربع الثاني على 
التوالي أرباحًا صافية خالل الربع الثالث من العام 

2018 بقيمة 1.2 مليون دوالر.
وذك���رت الش���ركة ف���ي بي���ان صحف���ي تلق���ت 
"االس���تقالل" نس���خة عنه الثالث���اء أنها حققت 
أرباحا تش���غيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد 
واإلطف���اءات )EBITDA( خالل الرب���ع الثالث 8.1 
مليون دوالر، بنس���بة زيادة %39 مقارنة مع ذات 

الفترة من العام الماضي.
ووصلت قيمة اإليرادات للربع الثالث 26.2 مليون 
دوالر بزيادة نس���بتها %19 ع���ن ذات الفترة من 
العام الماضي، كما زادت نس���بة المشتركين عن 
ذات الفترة من العام الماضي بنسبة %57 لتصل 
إل���ى أكثر من ملي���ون ومائتين وأربعة وس���تين 

ألف مش���ترك. واعتب���رت أن ه���ذه النتائج تعد 
نقطة تحول اس���تراتيجي للشركة باتجاه الربحية 
المس���تدامة، مبينة أن ه���ذه النتائج ظهرت في 
إفصاح ش���ركة الوطنية موبايل عن نتائج أدائها 
المال���ي، وبياناته���ا المالي���ة للرب���ع الثالث لعام 
2018 بحس���ب المهلة القانونية لإلفصاح المالي 

والمتبعة وفقا لألنظمة والقوانين في فلسطين.
وقال الرئيس التنفيذي لش���ركة الوطنية موبايل 
ضرغام مرعي: إنن���ا "نفصح عن نتائج أدائنا للربع 
الثالث، تتويجًا للنجاحات المستمرة التي تحققها 
شركتنا، والتي ظهرت بش���كل جلي خالل إطالق 
خدماتنا التجاري���ة في قطاع غزة، وإطالق خدمات 
الجيل الثالث في الضفة الغربية، باإلضافة لسيرنا 
على طريق الربحية المستدامة حيث حققنا أرباحًا 
صافي���ة للربع الثاني على التوالي هذا العام، األمر 
الذي جاء بعد عملية تحول اس���تراتيجي قمنا بها 

لالرتقاء بمستوى الشركة".
 وأضاف���ت "ما كانت لتنجح لوال الدعم المس���تمر 
الذي نتلقاه من قبل مستثمرنا المؤسس صندوق 
االستثمار الفلسطيني الذي يؤمن بهذه الشركة 
منذ اليوم االول لها، باإلضافة للمس���تثمر األكبر 
دوًما  ترفدنا  الت���ي  مجموعةOoredoo العالمية 

بخبراتها العالمية".
وتعقيبًا على النتائج المالية للشركة، قال مرعي: 
إن "هذه النتائج التي تحققها الشركة هي نتائج 
إيجابية تعكس الرؤية االستراتيجية التي تسير 
عليها ش���ركتنا بخطى ثابتة وواثقة نحو الربحية 
المس���تدامة، وتكلياًل لكافة نجاحاتنا الس���ابقة 
م���ن إط���الق خدماتن���ا التجارية في قط���اع غزة، 
وتمي���ز إطالق خدمات الجي���ل الثالث في الضفة 
وم���ا رافق من حمالت وعروض غير مس���بوقة رغم 
الظ���رف االقتصادي الصعب ج���ًدا في قطاع غزة 

والتحدي المتمثل في التواجد الالشرعي للشرائح 
اإلسرائيلية في سوق الضفة الغربية".

وذكرت الش���ركة أن قيم���ة اإليرادات للش���هور 
التس���عة األولى من هذا العام بلغت 76.2 مليون 
دوالر بزيادة نس���بتها %20 ع���ن ذات الفترة من 
العام الماضي، فيما بلغت األرباح التشغيلية قبل 
 EBITDA(( اقتطاع الضرائب والفوائد واإلطفاءات
19.2 مليون دوالر منذ بداية العام الحالي، بنسبة 
زي���ادة %15 مقارنة م���ع ذات الفت���رة من العام 

الماضي".
ولفت���ت إلى تقلص صافي الخس���ارة للعام حتى 
نهاي���ة الربع الثالث ليبلغ ما قيمته أربعمائة ألف 
دوالر فقط، نتيجة الخسارة التي بلغت 3.8 مليون 
في الربع األول لهذا العام والتي تحملتها الشركة 
المصاري���ف االس���تثنائية النطالقة غزة  نتيجة 
وإطالق خدمات الجيل الثالث، في حين س���جلت 

الوطني���ة موبايل أرباًحا صافية ف���ي الربع الثاني 
بلغ���ت 2.2 ملي���ون دوالر وفي الرب���ع الثالث 1.2 

مليون دوالر.
ش���ركات  إح���دى  ه���ي  موباي���ل  والوطني���ة 
مجموعة Ooredoo العالمية والتي تعد من أكبر 
ش���ركات االتصاالت العالمية، وتعمل في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
لمش���تركيها  خدماته���ا  المجموع���ة  وتوف���ر 
م���ن األف���راد والش���ركات ف���ي 12 دول���ة، كم���ا 
تعد Ooredoo رائدة في توفير تجربة استخدام 
بيان���ات مميزة من خالل محتوى واس���ع وخدمات 
متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والمتنقلة 

للبيانات.
وتس���تعد الوطني���ة موباي���ل لتوحي���د عالمتها 
التجاري���ة م���ع الش���ركة األم Ooredoo خ���الل 

األسابيع القادمة.

الوطنية موبايل: 1.2 مليون $ أرباح صافية بالربع الثالث لـ2018
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أعلن أنا المواطن/ اسامة محمود عودة قديح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803241819( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ عروب عبد الله سعدي السقا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403012560( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ فاطمة داوود فوزي ابو كويك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)918999467( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
رف���ع مجموع���ة م���ن األميركيين، 
مس���اء اإلثنين، دع���وى يتهمون 
فيه���ا الرئيس األميرك���ي دونالد 
ترامب وثالثة من أوالده وش���ركة 
تحمل اسمه بالسعي إلغواء الناس 
لالس���تثمار ف���ي ف���رص تجارية 

خادعة.
الذين  األربع���ة  المدع���ون  وطلب 
ل���م يكش���ف ع���ن هوياتهم من 
المحكم���ة الفدرالية في مانهاتن 
الس���ماح لهم بأن تك���ون الدعوى 
القضائية جماعي���ة حتى يتمكن 

متضررون آخرون من االنضمام.
ويتهم المدعون ترامب و"مؤسسة 
ترام���ب" بالتروي���ج لش���ركة "آيه 
االتص���االت  لخدم���ات  أن"  س���ي 
التسويقية والتي كانت تعلن عن 
تحقيق أرباح كبيرة دون أن تتحول 
هذه األرباح إلى حقيقة ملموس���ة، 

وفق أصحاب الدعوى.
واس����تثمر المدعون في "آيه سي 
أن" بعد مش����اهدة شرائط فيديو 
دعائي����ة يظه����ر فيه����ا ترامب، 
ودفع����وا مبال����غ كبي����رة دون أن 
أيا  االس����تثمارات  ه����ذه  تعطي 

ووصف  الموع����ودة.  األرب����اح  من 
بأنه����م  أنفس����هم  المدع����ون 
الطبقة  الى  "أميركيون ينتم����ون 
العاملة" عملوا في مهن كخدمات 
التوصي����ل أو الرعاية االجتماعية، 
وأن الكثيري����ن غيره����م خدع����وا 

بواسطة ترامب.
وج���اء ف���ي الش���كوى أن "عائل���ة 
ترام���ب خدع���ت كل واح���د م���ن 
ه���ؤالء الضحايا ليس���تثمر بآالف 

ال���دوالرات، وليعان���ي العديد من 
خسائر مهلكة أحدثت تغييرًا في 

حياتهم".
وش���ركة "آيه سي أن" تعتمد على 
الباعة الذين يعملون من منازلهم، 
وه���ي وس���يط لخدم���ات البي���ع 
المباش���ر عبر خدم���ات االتصاالت 

مثل الهاتف او االنترنت.
وحتى لو أص���ر ترامب أنه لم يكن 
يرّوج لش���ركة "آيه سي أن" لجني 

المال، فهو قد تلقى دفعات سرية 
تس���اوى الماليين م���ن الدوالرات 
لخدماته بين عامي 2005 و2015 

من هذه الشركة، وفق المدعين.
ولم ترد مؤسس���ة ترامب فورًا على 

طلب للتعليق.
وأشارت "آيه سي أن" إل  أن ترامب 
كان سفيرًا مدفوع األجر لعالمتها 
التجارية من عام 2006 حتى إعالن 

ترشحه عام 2015.

االستقالل/ وكاالت
طالب تحالف أحزاب المعارضة، الموقع على اتفاق الس���الم بدولة جنوب الس���ودان، 
الحكوم���ة برفع حال���ة الطوارئ، وإطالق س���راح جميع أس���رى الح���رب والمعتقلين 

السياسيين، ورفع التجميد عن جميع ممتلكات المعارضين.
وق���ال قبريال شانغس���ون، رئيس تحالف أح���زاب المعارضة، الثالث���اء، في حديث 
لألناض���ول، »نأمل أن تقوم الحكوم���ة، باتخاذ الخطوات الضروري���ة لتهيئة األجواء 

المناسبة لالحتفاالت باتفاقية السالم، غدًا األربعاء، بالعاصمة جوبا«.
وأضاف أن »احتفاالت الس���الم س���تعيد إحياء األمل في نف���وس المواطنين الذين 
أرهقتهم الحرب األخيرة، خاصة حينما ي���رون قادة الحكومة والمعارضة مجتمعين 

في مكان واحد«.
ولفت شانغسون، الذي أكد مشاركة التحالف في االحتفاالت، إلى أن »الرسالة األكثر 
أهمية التي يجب أن نرس���لها لش���عبنا؛ هي إسكات صوت الس���الح، وااللتزام التام 

باتفاق وقف العدائيات«.
وأعلنت حكومة جنوب الس���ودان عن إقامة احتفال رس���مي بمناس���بة التوقيع على 
اتفاق الس���الم بين الحكومة والمعارضة المسلحة بجوبا، حيث قامت بدعوة عدد من 

رؤساء دول اإلقليم، وبقية األطراف الموقعة على اتفاق السالم من المعارضة.
وفي 5 س���بتمبر/أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب الس���ودان، في العاصمة اإلثيوبية 
أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للس���الم، بحضور رؤس���اء دول الهيئة الحكومية للتنمية 

بشرق إفريقيا »إيغاد«.
وانفصلت جنوب الس���ودان عن السودان عبر اس���تفتاء شعبي في 2011، وشهدت 

منذ 2013 حرًبا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت ُبعًدا قبلًيا.

جنوب السودان: تحالف 
أحزاب المعارضة يطالب 

برفع حالة الطوارئ

ترامب متهم بـ »االحتيال« على أميركيين

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن 
ثم���ة مس���رحية تؤدى ف���ي قضي���ة مقتل 
الس���عودي جمال خاش���قجي في  الصحفي 
قنصلية بالد بإسطنبول مطلع الشهر الجاري، 
مش���يرًا إل���ى أن الهدف من ذل���ك هو إنقاذ 

شخص ما.
وأضاف أردوغان للصحفيين في البرلمان أنه ال بد 
من حل جريمة خاش���قجي، مشيرًا إلى أنه ال داعي 

للمماطل���ة التي تهدف إلى إنقاذ ش���خص ما، من 
دون أن يسميه.

وأكد أردوغان أنه أبلغ نظراءه في روس���يا وألمانيا 
وفرنس���ا بتفاصي���ل الجريمة التي ل���م يكون���وا 

يعرفونها.
وأشار الرئيس التركي إلى أن النائب العام التركي 
عرفان في���دان طالب نظيره الس���عودي س���عود 
المعجب في إس���طنبول بالكش���ف عن المسؤول 
ال���ذي أصدر األوامر لعملي���ة االغتيال، وبمحاكمة 

المشتبه في ضلوعهم بالقضية ال�18 في تركيا.
الس���عوديين  المس���ؤولين  أردوغان  طال���ب  كما 
بالكش���ف ع���ن هوية المتع���اون المحل���ي الذي 

يقولون: إنه ضالع في اختفاء جثة خاشقجي.
وتتزامن ه���ذه التصريحات مع زيارة النائب العام 
السعودي إلى إس���طنبول حيث أجرى لقاءين مع 
نظيره التركي، وقدم للس���لطات التركية إفادات 
ال�18 المش���تبه بهم، بع���د أن امتنع عن ذلك أول 

أمس.

االستقالل/ وكاالت:
شّرد اإلعصار "يوتو" الذي ضرب بلدة "دينابيغ" في مقاطعة 
إيزابيال ش���مالي الفلبين، أكثر من 10 آالف ش���خص، مخلًفا 

دماًرا واسًعا.
وذكرت وكالة "أسوش���يتد برس"، الثالثاء، أن س���رعة الرياح 

المصاحبة لإلعصار بلغت 150 كيلومترا في الساعة.
كما تسبب اإلعصار في اقتالع أشجار وإسقاط أعمدة كهرباء 
وتدمير أس���قف منازل صغيرة، باإلضافة إلى نزوح أكثر من 

10 آالف شخص تحسبًا آلثاره، بحسب المصدر نفسه.
ول���م ترد على الفور أنباء عن س���قوط ضحاي���ا جراء اإلعصار 

المتواصل.
وذك���رت هيئة األرصاد الجوية الحكومي���ة، أن قوة اإلعصار 

ضعفت قلياًل اليوم بعد وصوله اليابسة.

اإلعصار »يوتو« يشرد 
آالف األشخاص 
شمالي الفلبين

االستقالل/ وكاالت:
تم بنجاح نزع فتيل قنبل���ة هوائية غير متفجرة تعود 
إل���ى الح���رب العالمية الثاني���ة أمس الثالث���اء، وذلك 
بع���د العثور عليها أثناء أعمال بن���اء في عاصمة المال 

األلمانية فرانكفورت.
وتطلب األمر نقل نحو 16 ألف ش���خص إلى موقع آمن 
أثن���اء عملية إبطال مفعول القنبل���ة في الحي األوروبي 
الجدي���د في فرانكف���ورت "يوروبافيرتل" الذي يقع في 

حي جالوس.
وتم نصب طوق أمني حول المكان الذي تم العثور فيه 

على القنبلة في شارع يوروبا ألي.
وقالت الش���رطة: إنه تمت إقامة مركز إس���ناد في أرض 
المع���ارض القريبة من موقع اكتش���اف القنبلة، حيث 
جرى تقديم الرعاية أللفي ش���خص بينهم الكثير من 

األطفال.
وقال���ت متحدثة باس���م ش���ركة الس���كك الحديدية 
األلمانية "دويتش���ه بان" إن حرك���ة القطارات المحلية 
توقفت خ���الل العملية ، لكنها عادت للعمل بش���كل 

طبيعي مباشرة بعد انتهاء إبطال مفعول القنبلة.

أردوغان: هناك مسرحية بقضية خاشقجي إلنقاذ شخص ما

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت المنظمة العربية للتربي���ة والثقافة والعلوم 
"ألكس���و"، أمس الثالثاء، دعمها لملكية الكنيس���ة 
المصرية لدير السلطان في القدس المحتلة، رافضة 
قرارات "إسرائيل" في هذا الصدد، وداعية لمساندة 

الكنيسة المصرية في أزمة الدير.
وقال���ت المنظم���ة ف���ي بي���ان، إنها تع���رب عن 
"مس���اندتها للكنيس���ة القبطي���ة المصرية في 
الدف���اع عن الحق���وق والممتلكات ف���ي األراضي 
المقدسة وخاصة دير السلطان القبطي الذي هو 
ملك للكنيسة القبطية كما تدل عليه المستندات 
بم���ا في ذلك ق���رار محكم���ة س���لطات االحتالل 

اإلسرائيلية عام 1971م" .
وأوضحت المنظمة أنها "تتابع بقلق بالغ التطورات 
الخطي���رة الت���ي تش���هدها قضية دير الس���لطان 
القبطي في القدس الذي تملكه الكنيسة القبطية"

وأشارت إلى أن الدير "يمثل رمزًا لوحدة األمة العربية 
بمسيحييها ومسلميها ضد الغزاة والمحتلين".

وأش���ارت إل���ى "تم���ادي س���لطات االحت���الل في 
انتهاكاته���ا له���ذا المعلم المق���دس منذ 1967، 
وآخره���ا ق���رار ترميمه لصال���ح طرف دين���ي آخر، 
واقتحام���ه عنوة واالعتداء على رج���ال الدين الذين 

اعترضوا على هذا االعتداء غير المبّرر".
ولفتت إلى أنه "تم رفض مساعي الكنيسة القبطية 
إليجاد حل مع الطرف الديني اآلخر )لم يكشف عنه( 
الذي له ادع���اءات تفتقر إلى س���ند قانوني ولكنه 

يعتمد على دعم سلطات االحتالل المشبوه". 
واألربع���اء الماضي، ش���ارك رجال دين مس���يحيين 
مصريي���ن وفلس���طينيين، ف���ي وقفة دع���ت لها 
بطريركي���ة األقب���اط األرثوذكس، في س���احة دير 
الس���لطان احتجاًجا على رفض إس���رائيل الس���ماح 
لها بإجراء أعمال ترميم في الدير القبطي المالصق 
للكنيس���ة، وتصدى لهم األمن اإلسرائيلي، ما أسفر 
ع���ن االعتداء على رهبان وتوقي���ف أحدهم قبل أن 

يتم إطالق سراحه فيما بعد.
ويقول رجال الدين المس���لمين والمس���يحيين: إن 
س���لطات االحتالل اإلس���رائيلية تفرض قيودا على 

ترميم األماكن الدينية في القدس. 
وقال األنب���ا انطونيوس مطران القدس والكرس���ي 
األورش���ليمي، في تصريحات نقلته���ا وكالة األنباء 
المصري���ة الرس���مية، األربع���اء الماض���ي، إن دير 
"الس���لطان" مملوك لمصر ولألقباط األرثوذكس منذ 
القرن الس���ابع الميالدي، وأنه تم تأكيد الملكية في 

القرن ال�12.

»ألسكو« تدعم ملكية الكنيسة 
المصرية لدير السلطان بالقدس

نزع فتيل قنبلة تعود 
إلى الحرب العالمية 

الثانية في فرانكفورت



األربعاء 22 صفر 1440 هــ 31 أكتوبر 2018 م

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ اسامة محمود عودة قديح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803241819( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ عروب عبد الله سعدي السقا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)403012560( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ فاطمة داوود فوزي ابو كويك
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)918999467( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
رف���ع مجموع���ة م���ن األميركيين، 
مس���اء اإلثنين، دع���وى يتهمون 
فيه���ا الرئيس األميرك���ي دونالد 
ترامب وثالثة من أوالده وش���ركة 
تحمل اسمه بالسعي إلغواء الناس 
لالس���تثمار ف���ي ف���رص تجارية 

خادعة.
الذين  األربع���ة  المدع���ون  وطلب 
ل���م يكش���ف ع���ن هوياتهم من 
المحكم���ة الفدرالية في مانهاتن 
الس���ماح لهم بأن تك���ون الدعوى 
القضائية جماعي���ة حتى يتمكن 

متضررون آخرون من االنضمام.
ويتهم المدعون ترامب و"مؤسسة 
ترام���ب" بالتروي���ج لش���ركة "آيه 
االتص���االت  لخدم���ات  أن"  س���ي 
التسويقية والتي كانت تعلن عن 
تحقيق أرباح كبيرة دون أن تتحول 
هذه األرباح إلى حقيقة ملموس���ة، 

وفق أصحاب الدعوى.
واس����تثمر المدعون في "آيه سي 
أن" بعد مش����اهدة شرائط فيديو 
دعائي����ة يظه����ر فيه����ا ترامب، 
ودفع����وا مبال����غ كبي����رة دون أن 
أيا  االس����تثمارات  ه����ذه  تعطي 

ووصف  الموع����ودة.  األرب����اح  من 
بأنه����م  أنفس����هم  المدع����ون 
الطبقة  الى  "أميركيون ينتم����ون 
العاملة" عملوا في مهن كخدمات 
التوصي����ل أو الرعاية االجتماعية، 
وأن الكثيري����ن غيره����م خدع����وا 

بواسطة ترامب.
وج���اء ف���ي الش���كوى أن "عائل���ة 
ترام���ب خدع���ت كل واح���د م���ن 
ه���ؤالء الضحايا ليس���تثمر بآالف 

ال���دوالرات، وليعان���ي العديد من 
خسائر مهلكة أحدثت تغييرًا في 

حياتهم".
وش���ركة "آيه سي أن" تعتمد على 
الباعة الذين يعملون من منازلهم، 
وه���ي وس���يط لخدم���ات البي���ع 
المباش���ر عبر خدم���ات االتصاالت 

مثل الهاتف او االنترنت.
وحتى لو أص���ر ترامب أنه لم يكن 
يرّوج لش���ركة "آيه سي أن" لجني 

المال، فهو قد تلقى دفعات سرية 
تس���اوى الماليين م���ن الدوالرات 
لخدماته بين عامي 2005 و2015 

من هذه الشركة، وفق المدعين.
ولم ترد مؤسس���ة ترامب فورًا على 

طلب للتعليق.
وأشارت "آيه سي أن" إل  أن ترامب 
كان سفيرًا مدفوع األجر لعالمتها 
التجارية من عام 2006 حتى إعالن 

ترشحه عام 2015.

االستقالل/ وكاالت
طالب تحالف أحزاب المعارضة، الموقع على اتفاق الس���الم بدولة جنوب الس���ودان، 
الحكوم���ة برفع حال���ة الطوارئ، وإطالق س���راح جميع أس���رى الح���رب والمعتقلين 

السياسيين، ورفع التجميد عن جميع ممتلكات المعارضين.
وق���ال قبريال شانغس���ون، رئيس تحالف أح���زاب المعارضة، الثالث���اء، في حديث 
لألناض���ول، »نأمل أن تقوم الحكوم���ة، باتخاذ الخطوات الضروري���ة لتهيئة األجواء 

المناسبة لالحتفاالت باتفاقية السالم، غدًا األربعاء، بالعاصمة جوبا«.
وأضاف أن »احتفاالت الس���الم س���تعيد إحياء األمل في نف���وس المواطنين الذين 
أرهقتهم الحرب األخيرة، خاصة حينما ي���رون قادة الحكومة والمعارضة مجتمعين 

في مكان واحد«.
ولفت شانغسون، الذي أكد مشاركة التحالف في االحتفاالت، إلى أن »الرسالة األكثر 
أهمية التي يجب أن نرس���لها لش���عبنا؛ هي إسكات صوت الس���الح، وااللتزام التام 

باتفاق وقف العدائيات«.
وأعلنت حكومة جنوب الس���ودان عن إقامة احتفال رس���مي بمناس���بة التوقيع على 
اتفاق الس���الم بين الحكومة والمعارضة المسلحة بجوبا، حيث قامت بدعوة عدد من 

رؤساء دول اإلقليم، وبقية األطراف الموقعة على اتفاق السالم من المعارضة.
وفي 5 س���بتمبر/أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب الس���ودان، في العاصمة اإلثيوبية 
أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للس���الم، بحضور رؤس���اء دول الهيئة الحكومية للتنمية 

بشرق إفريقيا »إيغاد«.
وانفصلت جنوب الس���ودان عن السودان عبر اس���تفتاء شعبي في 2011، وشهدت 

منذ 2013 حرًبا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت ُبعًدا قبلًيا.

جنوب السودان: تحالف 
أحزاب المعارضة يطالب 

برفع حالة الطوارئ

ترامب متهم بـ »االحتيال« على أميركيين

االستقالل/ وكاالت:
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن 
ثم���ة مس���رحية تؤدى ف���ي قضي���ة مقتل 
الس���عودي جمال خاش���قجي في  الصحفي 
قنصلية بالد بإسطنبول مطلع الشهر الجاري، 
مش���يرًا إل���ى أن الهدف من ذل���ك هو إنقاذ 

شخص ما.
وأضاف أردوغان للصحفيين في البرلمان أنه ال بد 
من حل جريمة خاش���قجي، مشيرًا إلى أنه ال داعي 

للمماطل���ة التي تهدف إلى إنقاذ ش���خص ما، من 
دون أن يسميه.

وأكد أردوغان أنه أبلغ نظراءه في روس���يا وألمانيا 
وفرنس���ا بتفاصي���ل الجريمة التي ل���م يكون���وا 

يعرفونها.
وأشار الرئيس التركي إلى أن النائب العام التركي 
عرفان في���دان طالب نظيره الس���عودي س���عود 
المعجب في إس���طنبول بالكش���ف عن المسؤول 
ال���ذي أصدر األوامر لعملي���ة االغتيال، وبمحاكمة 

المشتبه في ضلوعهم بالقضية ال�18 في تركيا.
الس���عوديين  المس���ؤولين  أردوغان  طال���ب  كما 
بالكش���ف ع���ن هوية المتع���اون المحل���ي الذي 

يقولون: إنه ضالع في اختفاء جثة خاشقجي.
وتتزامن ه���ذه التصريحات مع زيارة النائب العام 
السعودي إلى إس���طنبول حيث أجرى لقاءين مع 
نظيره التركي، وقدم للس���لطات التركية إفادات 
ال�18 المش���تبه بهم، بع���د أن امتنع عن ذلك أول 

أمس.

االستقالل/ وكاالت:
شّرد اإلعصار "يوتو" الذي ضرب بلدة "دينابيغ" في مقاطعة 
إيزابيال ش���مالي الفلبين، أكثر من 10 آالف ش���خص، مخلًفا 

دماًرا واسًعا.
وذكرت وكالة "أسوش���يتد برس"، الثالثاء، أن س���رعة الرياح 

المصاحبة لإلعصار بلغت 150 كيلومترا في الساعة.
كما تسبب اإلعصار في اقتالع أشجار وإسقاط أعمدة كهرباء 
وتدمير أس���قف منازل صغيرة، باإلضافة إلى نزوح أكثر من 

10 آالف شخص تحسبًا آلثاره، بحسب المصدر نفسه.
ول���م ترد على الفور أنباء عن س���قوط ضحاي���ا جراء اإلعصار 

المتواصل.
وذك���رت هيئة األرصاد الجوية الحكومي���ة، أن قوة اإلعصار 

ضعفت قلياًل اليوم بعد وصوله اليابسة.

اإلعصار »يوتو« يشرد 
آالف األشخاص 
شمالي الفلبين

االستقالل/ وكاالت:
تم بنجاح نزع فتيل قنبل���ة هوائية غير متفجرة تعود 
إل���ى الح���رب العالمية الثاني���ة أمس الثالث���اء، وذلك 
بع���د العثور عليها أثناء أعمال بن���اء في عاصمة المال 

األلمانية فرانكفورت.
وتطلب األمر نقل نحو 16 ألف ش���خص إلى موقع آمن 
أثن���اء عملية إبطال مفعول القنبل���ة في الحي األوروبي 
الجدي���د في فرانكف���ورت "يوروبافيرتل" الذي يقع في 

حي جالوس.
وتم نصب طوق أمني حول المكان الذي تم العثور فيه 

على القنبلة في شارع يوروبا ألي.
وقالت الش���رطة: إنه تمت إقامة مركز إس���ناد في أرض 
المع���ارض القريبة من موقع اكتش���اف القنبلة، حيث 
جرى تقديم الرعاية أللفي ش���خص بينهم الكثير من 

األطفال.
وقال���ت متحدثة باس���م ش���ركة الس���كك الحديدية 
األلمانية "دويتش���ه بان" إن حرك���ة القطارات المحلية 
توقفت خ���الل العملية ، لكنها عادت للعمل بش���كل 

طبيعي مباشرة بعد انتهاء إبطال مفعول القنبلة.

أردوغان: هناك مسرحية بقضية خاشقجي إلنقاذ شخص ما

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت المنظمة العربية للتربي���ة والثقافة والعلوم 
"ألكس���و"، أمس الثالثاء، دعمها لملكية الكنيس���ة 
المصرية لدير السلطان في القدس المحتلة، رافضة 
قرارات "إسرائيل" في هذا الصدد، وداعية لمساندة 

الكنيسة المصرية في أزمة الدير.
وقال���ت المنظم���ة ف���ي بي���ان، إنها تع���رب عن 
"مس���اندتها للكنيس���ة القبطي���ة المصرية في 
الدف���اع عن الحق���وق والممتلكات ف���ي األراضي 
المقدسة وخاصة دير السلطان القبطي الذي هو 
ملك للكنيسة القبطية كما تدل عليه المستندات 
بم���ا في ذلك ق���رار محكم���ة س���لطات االحتالل 

اإلسرائيلية عام 1971م" .
وأوضحت المنظمة أنها "تتابع بقلق بالغ التطورات 
الخطي���رة الت���ي تش���هدها قضية دير الس���لطان 
القبطي في القدس الذي تملكه الكنيسة القبطية"

وأشارت إلى أن الدير "يمثل رمزًا لوحدة األمة العربية 
بمسيحييها ومسلميها ضد الغزاة والمحتلين".

وأش���ارت إل���ى "تم���ادي س���لطات االحت���الل في 
انتهاكاته���ا له���ذا المعلم المق���دس منذ 1967، 
وآخره���ا ق���رار ترميمه لصال���ح طرف دين���ي آخر، 
واقتحام���ه عنوة واالعتداء على رج���ال الدين الذين 

اعترضوا على هذا االعتداء غير المبّرر".
ولفتت إلى أنه "تم رفض مساعي الكنيسة القبطية 
إليجاد حل مع الطرف الديني اآلخر )لم يكشف عنه( 
الذي له ادع���اءات تفتقر إلى س���ند قانوني ولكنه 

يعتمد على دعم سلطات االحتالل المشبوه". 
واألربع���اء الماضي، ش���ارك رجال دين مس���يحيين 
مصريي���ن وفلس���طينيين، ف���ي وقفة دع���ت لها 
بطريركي���ة األقب���اط األرثوذكس، في س���احة دير 
الس���لطان احتجاًجا على رفض إس���رائيل الس���ماح 
لها بإجراء أعمال ترميم في الدير القبطي المالصق 
للكنيس���ة، وتصدى لهم األمن اإلسرائيلي، ما أسفر 
ع���ن االعتداء على رهبان وتوقي���ف أحدهم قبل أن 

يتم إطالق سراحه فيما بعد.
ويقول رجال الدين المس���لمين والمس���يحيين: إن 
س���لطات االحتالل اإلس���رائيلية تفرض قيودا على 

ترميم األماكن الدينية في القدس. 
وقال األنب���ا انطونيوس مطران القدس والكرس���ي 
األورش���ليمي، في تصريحات نقلته���ا وكالة األنباء 
المصري���ة الرس���مية، األربع���اء الماض���ي، إن دير 
"الس���لطان" مملوك لمصر ولألقباط األرثوذكس منذ 
القرن الس���ابع الميالدي، وأنه تم تأكيد الملكية في 

القرن ال�12.

»ألسكو« تدعم ملكية الكنيسة 
المصرية لدير السلطان بالقدس

نزع فتيل قنبلة تعود 
إلى الحرب العالمية 

الثانية في فرانكفورت



االستقالل/ وكاالت:
ذكر موقع "مكان اإلس���رائيلي" أن وزي���ر االتصاالت "أيوب قرا"، 
ألقى ام���س الثالثاء كلمة "إس���رائيل" في مؤتم���ر االتصاالت 

الدولي المنعقد في دبي.
ووفق���ًا للموقع اإلس���رائيلي، فقد أعرب "قرا" عن ش���كره لدولة 
اإلمارات المتحدة حكومة وش���عبًا على حس���ن االستقبال وكرم 

الضيافة.
وأوضح الموق���ع أن خطاب "الوزي���ر قرا"، كان باللغ���ة العربية، 
وقال فيه "إن إس���رائيل دولة صغيرة ولكنها رائدة في مجالي 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وتساهم في تطويرهما في 

الدول النامية وسد الفجوة الرقمية هناك"، على حد زعمه.
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أعلن أنا المواطن/سمير فالح علي دغمش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901685107 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أن���ا المواطن / عب���د الكريم س���امي خميس 
المناعمة عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي 
تحمل رقم )802865410( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/سهام محمد علي حلس
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)917395642( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ فادية احمد خضر عرب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)413345679( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/نور محمد درويش زقوت
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402024152( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

الجوالن المحتل/ االستقالل:
ُأصي���ب عدد م���ن أهال���ي الجوالن 
الغاز  وقنابل  المطاط���ي  بالرصاص 
الّس���ام، جراء اعتداء جنود االحتالل 
اإلس���رائيلي عليهم أم���س، وذلك 
خالل محاولته لفض التظاهرة التي 
المجالس  النتخابات  رفضًا  نّظموها 

المحلية اإلسرائيلية.
وفتحت صناديق االقتراع النتخابات 
البلدي���ات والمجالس المحلّية التي 
ُينّظمها االحتالل اإلس���رائيلي في 
األراضي المحتلة عام 1948، أمس، 
فيما تظاهر آالف من أهالي الجوالن 
الس���وري المحتّل في بل���دة مجدل 
شمس، رافضين محاوالت االحتالل 
ف���رض ه���ذه االنتخاب���ات عليهم، 
وس���ط محاوالت من جنوده لتفريق 

اعتصامهم بقوة السالح.
وخ���الل اعتصامه���م الذي ش���مل 
جميع أطياف السّكان الُمحتلين من 
شيوخ ورجال ونساء وشبان وأطفال، 
اعتدى جنود االحتالل اإلس���رائيلي 
وبقنابل  بالض���رب،  األهال���ي،  على 

الغاز الّسام، قبل أن يعتقل عشرات 
منهم.

يأتي ذلك، بعد ثماني س���نوات من 
التي  المندلعة في س���وريا،  الحرب 
راهن االحتالل اإلس���رائيلي خاللها 
على أن يس���تكين أهال���ي الجوالن 
المحتّل، فيقبلوا به، ويعطوه اعترافًا 

يحاول بشّتى الُسُبل الحصول عليه.
ولكن الح����رب التي مّزق����ت البلد 
وأهله، لم تس����تطع أن تفت في 
عزيمة أهالي الجوالن الذين عملوا 
منذ ش����هرين، بكّل قواهم، على 
رف����ض االنتخابات الت����ي حاولت 
اإلس����رائيلية  الداخلّي����ة  وزارة 

فرضها عليهم. 
آخر وجوه المقاطعة تجّلى بانسحاب 
جميع المرّشحين في بلدة مسعدة، 
وذلك انعكاس���ًا لموقفهم الرافض 
لهذه االنتخابات وارتباطهم بالدولة 
االنتخابات  ألغيت  وبذلك  السورية؛ 

التي كانت مقّررة ُهناك. 

أهالي الجوالن يقاطعون االنتخابات المحلية اإلسرائيلية

القدس المحتلة/ االستقالل:
أعلن����ت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية اإلس����رائيلية برئاس����ة 
المدير التنفيذي يوفال روتم عن تعيين 9 سفراء جدد في عدة دول 

أوروبية ومصر.
وذك����رت القناة 14 العبرية بأنه جرى تعيين أميرة أورون في منصب 
س����فير »إس����رائيل« لدى مصر وس����تكون أول ام����رأة تعّين في هذا 
المنص����ب منذ توقيع اتفاق »الس����الم« بين القاه����رة وتل ابيب عام 

.1979
وأش����ارت إل����ى أن أورون بدأت عملها ف����ي وزارة الخارجية عام 1991 
في عدة مناصب، وكانت موظفة في الس����فارة اإلسرائيلية في مصر 

ونائبة للمتحدث الرسمي باسم الخارجية ومناصب أخرى.
وفي عام 2015 جرى تعيين أورون كمسؤولة في السفارة اإلسرائيلية 
في تركيا بعد أن خفضت تركيا مس����توى عالقاتها مع إسرائيل على 
قضية أسطول الحرية عام 2010 حتى تم تعيين إيتان ناهي سفيرًا 

في ديسمبر عام 2016.
وجرت تعيينات أخرى تمثلت في تعيين روديكا غوردون سفيرًا في 
إس����بانيا ويورام إلرون س����فيرًا في بلغاريا وسفير آخر في سلوفاكيا، 
وإيمانويل نحش����ون في بلجيكا، وأليكس بن تس����يفي س����فيرًا في 
بولدنا، وأورلي جيل س����فيرًا ف����ي التفيا، ورين التحوط س����فيرًا في 

جورجيا ومارينا روزنبرغ سفيرة في تشيلي.

تعيين أول سفيرة 
»إسرائيلية« في مصر

القدس المحتلة/ االستقالل:
دّل����ت معطيات جدي����دة على ارتف����اع ملحوظ 
في ع����دد األوالد صغار الس����ن والفتية الذين 

يحاولون االنتحار في الكيان اإلسرائيلي. 
ووفقا للمعطيات الصادرة عن مجلس س����المة 
الطفل، فإن 31 ولدا دون س����ن 9 أعوام حاولوا 
االنتحار خ����الل العام الماض����ي. وهذا جزء من 
ظاه����رة آخذة باالتس����اع لح����االت انتحار لدى 
أوالد في س����ن صغيرة جدا، وتقل����ق العاملين 
المهنيي����ن في الكيان والعالم في الس����نوات 

األخيرة. 
ونقلت صحيفة "هآرتس" أم����س الثالثاء، عن 
الطبيب النفس����ي الرئيس����ي لجمعية "تيلم" 
التي تعنى ب����األوالد والفتية، الدكتور ش����اي 

حين غال، قوله إن "هذا اتجاه عالمي، بأن س����ن 
االنتح����ار بات أصغ����ر. وقد كان����وا يقولون في 
الماضي إنه ال يوجد انتحار تحت سن 13 عاما، 
لكننا نرى أن هذا يحدث في س����ن العاشرة وما 

دون ذلك".
وس����جلت 323 محاولة انتحار ل����دى أوالد دون 
س����ن 14 عاما، العام الماض����ي، وهذا المعطى 
يظه����ر ارتفاعا بنس����بة %30 قياس����ا بالعام 
2007، عندما ُسجلت 223 محاولة انتحار ألوالد 
في هذه الفئ����ة العمرية. لكن هذه المعطيات 
تتغير بش����كل بالغ لدى الحدي����ث عن حاالت 
محاولة االنتحار بين األوالد والفتية حتى س����ن 
17 عام����ا. فقد وصل 861 ول����دا وفتى، بينهم 
648 بنتا، إلى غرف الطوارئ في المستشفيات 

في أنحاء الكيان في أعق����اب محاوالت انتحار. 
وهذا أعلى عدد ُسجل خالل ال�15 عاما الماضية.

وقد رافقت معظم محاوالت االنتحار مؤش����رات 
على وج����ود ضائقة أو كآبة وأف����كار انتحارية، 
لكنه����ا تبقى "تح����ت الرادار" )ل����م ُترصد( في 

حاالت كثيرة، وفقا لألخصائيين. 
ويواجه األهالي والمعلمون والمعالجون صعوبة 
في استيعاب أن أوالدًا صغارًا سيقدمون على 
محاولة االنتح����ار، وبين أس����باب ذلك أن قدرة 
األوالد الصغ����ار على التعبير العاطفي مختلفة 
مقارنة بالفتية األكبر سنا. ويصعب العثور في 
وثائق وتقارير حديثة ومفصلة لوزارة الصحة 
حول االنتحار على تطرق إلى حاالت وضع فيها 

أوالد نهاية لحياتهم.

ارتفاع كبير في حاالت انتحار األطفال في الكيان

القدس المحتلة/ االستقالل:
قال وزير المالية اإلس���رائيلي، موشي كحلون، في 
حديث إذاعي، أمس الثالثاء، إنه يعتقد أنه سيتم 
تقديم موعد انتخابات الكنيست إلى مطلع العام 

القادم 2019.
وق���ال كحل���ون: إن اإلعالن ع���ن انتخاب���ات عامة 
سيكون بعد انتخابات السلطات المحلية، متوقعًا 

أن تكون بين شهري شباط/فبراير وآذار/مارس.

وبحس���به، فإنه ال يعتق���د أن الحكوم���ة الحالية 
يمكنه���ا تجاوز العقبات القائم���ة، بينها التهود 
والتجني���د. وقال: إن���ه ال يوجد إجماع في وس���ط 
وزراء الحكوم���ة، وهناك صراعات في وس���طهم، 
مضيفا "هذه الحكومة ليس���ت متجانس���ة"، وأن 
لديه مصاعب كبي���رة مع الوزراء في قضايا معينة 

اجتماعية اقتصادية.
وأض���اف أن���ه لو بق���ي ف���ي "الليكود" ل���كان قد 

اصطدم بمعارضة للخطوات التي حاول الدفع بها 
بس���بب "مجموعات القوة" وصراع���ات االنتخابات 

التمهيدية داخل الحزب.
وفي حال ج���رى تقديم موعد االنتخابات، يضيف 
كحل���ون، أن "حزب كوالنو ليس ف���ي جيب أحد"، 
ولكن���ه يبقى "حزب���ا يميني���ا" ل���ن يتحالف مع 
"المعس���كر الصهيوني" الذي توجه إلى "اليسار" 

أكثر من الالزم، على حد قوله.

كحلون: انتخابات الكنيست مطلع العام 2019

القدس المحتلة/ االستقالل
لقي 8 "إس���رائيليين"، أمس،  مصرعهم، وأصي���ب آخرون، إثر حادث 

سير وقع على الطريق )90( قرب البحر الميت.
وأفادت مصادر في اإلس���عاف اإلس���رائيلي، أن حادث تصادم وجها 
لوجه وقع بين س���يارتين على شارع رقم )90( من منطقة البحر الميت 
باتجاه عين جدي، وأدى ذلك إلى اش���تعال النيران بإحدى السيارتين 
والتي تقل خمس���ة أش���خاص بينهم ثالثة أطفال، وج���دوا فاقدين 
للوع���ي، ومن ثم أعلن األطباء وفاتهم. وذكرت مصادر إس���رائيلية أن 
القتلى هم أفراد عائلة واحد )األبوان وأبناؤهم الستة( كانوا في نزهة 

على ما يبدو.

مصرع 8 »إسرائيليين« 
بحادث سير قرب

 البحر الميت

وزير »إسرائيلي« يشارك 
في مؤتمر دولي بدبي
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االستقالل/ وكاالت:  
يعتبر التهاب المفاصل من أكثر األمراض الش���ائعة 
المزمنة الت���ي يعاني منها ماليين األش���خاص حول 
العال���م، ففي حين ال يوجد عالج مباش���ر لهذه الحالة، 
يمكن تخفيف أعراض الته���اب المفاصل عن طريق 
تناول بعض األطعمة التي تحتوي على عناصر مضادة 

لاللتهاب.
وتع���د بعض أن���واع الفاكهة من بي���ن أكثر األطعمة 
التي تحتوي على مضادات لألكسدة وعناصر غذائية 

تحارب االلتهابات.
فيم���ا يلي 3 أنواع م���ن الفاكهة تح���ارب االلتهابات 
وتس���اهم في التخفيف من أع���راض آالم المفاصل، 

بحسب ما ورد في صحيفة "ديلي إكسبرس":
1- األفوكادو

تحتوي ه���ذه الثمار على كميات كبي���رة من الدهون 
المض���ادة  بخصائصه���ا  تتمي���ز  الت���ي  األحادي���ة 
لاللتهابات، والتي تعطي الثمر نس���يجها الغني. كما 
أنه���ا مصدر جيد لفيتامين E الذي يحافظ على صحة 

الجهاز المناعي ويساعد على محاربة االلتهابات.
إضافة إل���ى ما س���بق، يس���اعد األف���وكادو على رفع 
مستويات الكولس���ترول المفيد في الجسم، وخفض 

مستويات الكولسترول الضار.
2- البطيخ

أظه���رت الدراس���ات أن البطيخ يعمل عل���ى الحد من 
بروتين C الذي يتواجد ف���ي بالزما الدم، والذي ترتفع 
مس���توياته اس���تجابة لاللتهاب���ات. كم���ا أن البطيخ 
غني بعنصر الكارتون بيتا كريبتوكس���انثين، والذي 
يمك���ن أن يقلل من خطر اإلصاب���ة بالتهاب المفاصل 

لبع���ض  وفق���ًا  الروماتوي���دي، 
الدراسات.

ع���الوة عل���ى م���ا س���بق، يحت���وي 
البطيخ على نس���بة عالية من عنصر 

الليكوبين المضاد لألكسدة.
3- العنب

يحت���وي العن���ب على مركب يس���مى 
ق���وي  مض���اد  وه���و  ريس���فيراترول، 
األوعية  وظيف���ة  ويحس���ن  لاللتهاب، 
الدموية. ويق���وم العديد من الباحثين 
مرك���ب  إمكان���ات  بدراس���ة  حالي���ًا 
من  التخفي���ف  ف���ي  ريس���فيراترول 
أعراض هشاش���ة العظ���ام، واألمراض 
المزمنة األخرى المرتبطة بالشيخوخة.

االستقالل/ وكاالت:
���ر القف���زات التي يش���هدها العال���م في مج���ال الذكاء  ُتَبشِّ
االصطناعي بواقع مستقبلي أكثر تطورًا على كثير من األصعدة 
والمس���تويات، لكن البعض بدأ يتساءل مؤخرًا : هل باعتمادنا 
المتزايد يوم���ًا بعد اآلخر على تقنيات ال���ذكاء االصطناعي قد 

نصير أكثر غباء ؟
وأقي���م قبل أيام قليل���ة مؤتمر دولي عن ال���ذكاء االصطناعي، 
وتط���رق الحاضرون ضم���ن فعاليات���ه لهذا الس���ؤال، وحاولوا 
استكش���اف التأثيرات التي قد تحظى بها الذكاء االصطناعي 
عل���ى أدمغتنا، وربما جاءت النتائ���ج النهائية لبعض الباحثين 

مثيرة للذعر.
فنوه الحضور آلخر كتب البروفيس���ور ستيفن هوكينغ والذي 
أك���د فيه أن تطوير ذكاء اصطناعي حقيق���ي قد يكون اإلنجاز 
األكبر للبشرية وقد يكون آخرها، لكنه أبدى تخوفه من أن يطور 
العلماء يومًا ما ذكاء اصطناعيًا يدمر البش���رية من فرط مستوى 

ذكائه.
وأكد من جانبه الطبيب البريطاني المعروف، د.مايكل موسلي، 
أن���ه ورغم اتفاقه مع مخاوف هوكين���غ، لكنه يرى أن التهديد 

األكث���ر إلحاحًا يأتي من االعتماد على اآلالت، بدال من أنفس���نا، 
فيما يتعلق بالتفكير لنا فيما يتعلق بأمورنا وشؤوننا الحياتية 

البسيطة.
وأض���اف دكتور موس���لي أن ظهور اآلالت وتطوره���ا بدأ يزداد 
يومًا بعد اآلخر، ما أدى لتقليل الجهد البدني الذي نبذله، فعلى 
سبيل المثال تنقلنا السيارات والمصاعد من مكان آلخر من دون 
أن نضطر مطلقًا الستخدام أقدامنا وننجز العمل جالسين على 
مكاتب، وهو ما يس���اهم بالتبعية في زيادة معدالت الس���منة، 

السكري وأمراض أخرى مزمنة.
���ر موس���لي كذلك عن تخوف���ه من أن يؤدي انتش���ار آالت  وعبَّ
التفكير المتطورة خالل القرن الحالي إلى توقفنا عن استخدام 
قدراتنا الذهنية بنفس الطريقة التي نس���تخدمها اليوم، وهو 
ما قد يس���اعد على تس���ريع ظهور بعض أم���راض الدماغ مثل 

العته والخرف.
وختم موس���لي بقوله: إن ال���ذكاء االصطناعي س���وف يحظى 
بتأثير اس���تثنائي خالل السنوات المقبلة على حياة البشر، بدءًا 
من الس���يارات ذاتية القيادة وانتهاء بالجراحين اآلليين، لكننا 
سنصير أغبياء إذا سمحنا ألنفسنا باإلفراط في االعتماد عليه..

مخاوف من أن يصير البشر أكثر غباء بسبب الذكاء االصطناعي!

3 أنــواع مــن الفاكهــة تساعــد 
علــى التخفيــف مــن ألــم المفاصــل

االستقالل/ وكاالت:
قدمت ش����ركة " IBM Research" بالتعاون مع ش����ركة 
تصنيع النكه����ات والعطور "Symrise"، ذكاء اصطناعيا 
باس����م "Phylira"، ق����ادر عل����ى ابتكار نكه����ات وعطور 

جديدة.
ال����ذكاء  وذك����ر موق����ع ش����ركة "IBM"، أن خوارزمي����ة 
االصطناعي "Phylira"، تس����تخدم لصنع عطور ش����ركة 
"Symrise" البرازيلية، التي ستطرح منتجاتها العطرية 

الجديدة عام 2019.
ولم تكش����ف ش����ركة صناع����ة العط����ور البرازيلية عن 
تفاصيل الجهاز والخوارزمية الخاصة التي يستخدمها 

الذكاء االصطناعي لصناعة العطور.
وأوضح خبراء الش����ركة أن الذكاء االصطناعي ال يسيطر 
عل����ى جميع مراح����ل صناعة العطور، حي����ث يقوم خبير 
العط����ور من ش����ركة "Symrise"، بمراقبة جميع المراحل 
وس����رعة تبخر المواد العطرية ومالءمة تدرجات الروائح 

المختلفة وتناسبها.

االستقالل/ وكاالت:
يتع����رض معظم الن����اس لصعوبات 
أكبر ف����ي الحركة م����ع تقدمهم في 
الس����ن، ولكن المش����كلة أسوأ بكثير 
بالنس����بة للمرضى الذين يعانون من 
حال����ة نادرة تح����ول عضالتهم ببطء 

إلى عظام.
ويعاني ثوزي ماككي، عمره 50 عاما، 
من تجلط ليفي عظمي ُيعرف باسم 
"FOP"، يس����بب نمو ش����ظايا العظام 

في العضالت بجميع أنحاء الجسم.
وب����دأت عالمات الحالة الوراثية، التي 
تؤثر عل����ى حوالي واحد م����ن مليون 
شخص، بالظهور ألول مرة عندما كان 

عمر ماككي بضعة أشهر فقط.
ومن����ذ ذلك الحين، فق����د القدرة على 
المشي دون مس����اعدة، حيث يمكنه 
تحريك يديه فقط في الجزء العلوي 

من جسده.
وقال ماككي م����ن Guguletu، وهي 
بلدة تق����ع بالقرب من كيب تاون في 
جنوب إفريقي����ا: "أتحدث إلى الناس 

ع����ن )FOP( وهم ال يخاف����ون عندما 
يرونني".

وتم تش����خيص حالة ماككي رسميا 
باإلصابة ب����� "FOP" عندم����ا كان في 
الس����ابعة من عمره، حيث تمكن من 
المش����ي لوح����ده حتى ع����ام 2008، 

عندما اضطر إلى الحصول على عصا 
المشي.

ولكن في غضون 3 س����نوات، لم تكن 
عص����ا المش����ي كافية لمس����اعدته، 
وهو اآلن يس����تخدم كرسيا متحركا 
كهربائيا، تبرعت به مؤسسة خيرية 

."Blaahs" تسمى جمعية
وتجدر اإلش����ارة إل����ى أن "FOP" حالة 
وراثية تبدأ عادة في مرحلة الطفولة 
المبكرة، عندما تتشكل كتل صغيرة 
م����ن العظم داخل األنس����جة الرخوة، 

وعادة ما تكون العضالت.

الذكاء االصطناعي 
يصنع العطور للبشر

قصة رجل يعاني من حالة نادرة »تحوله إلى حجر« تدريجيًا!
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غزة/ محمد العقاد:
تمك���ن خدمات البريج من خط���ف فوز ثمين على 
فريق بيت الهي���ا بهدفين دون رد، امس الثالثاء، 
في المب���اراة التي أقيمت على ملعب فلس���طين، 
ضمن اختتام منافس���ات الجولة الثامنة من دوري 

الدرجة االولى.
وبهذا الفوز اس���تطاع البريج أن يرفع رصيده إلى 
15 نقط���ة بالمرك���ز الثالث، بف���ارق األهداف عن 

فري���ق العطاء الرياضي، بينم���ا تجمد رصيد بيت 
الهيا إلى 4 نقاط بالمركز الثاني عشر واألخير.

وافتتح البريج التس���جيل عب���ر الالعب بالل حمد 
في الدقيقة )53(، بينما استطاع العب بيت الهيا 
أحمد أبو شربي من تس���جيل هدف ذاتي بالخطأ 
في مرماه بالدقيقة )92(، ليعمق جراح بيت الهيا 

ويهدي البريج ثالث نقاط ثمينة.
ويذك���ر أن هذه المباراة تم نقله���ا من قبل لجنة 

المس���ابقات بناء على مصادق���ة اتحاد كرة القدم 
على عقوب���ة لفريق بيت الهيا وت���م نقل مباراته 

البيتية على ملعب فلسطين.
وفي الجولة المقبلة س���يحل بيت الهيا ضيفًا أمام 
خدمات دير البلح على ملعب الشهيد محمد الدرة 
يوم األحد المقبل، بينما خدمات البريج يس���تقبل 
الجالء على ملعب النصي���رات البلدي يوم االثنين 

المقبل

خانيونس/ محمد العقاد: 
أعلن مجلس إدارة نادي ش���باب خانيونس عن قبول اس���تقالة الجهاز 
الفني للفري���ق بقيادة الم���درب محمد أبو حبيب، بعدم���ا قدم كتاب 
االس���تقالة عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق االثنين من خدمات رفح 
بهدف دون رد. وأكد الناطق باس���م الن���ادي اإلعالمي علي دحالن أنه 
تم قبول االس���تقالة وأن النادي يعقد جلسة طارئة من أجل البحث عن 

المدرب البديل الذي سيقود النشامى خالل الفترة المقبلة. 
وتأتي هذه االس���تقالة للجه���از الفني بعد النتائج الس���لبية وتراجع 
مس���توى الفريق في أول ثماني���ة جوالت من دوري الق���دس للدرجة 

الممتازة، ويعتبر النشامى بطل الدوري والكأس للموسم الماضي.

البريج يخطف فوزًا ثمينًا ويعمق جراح اللهاونة  

مدريد/ االستقالل: 
تلقى "س���انتياجو س���والري" المدير الفني لنادي ريال مدريد الجديد 
صدمتي���ن قويتين في بداية عمله م���ع الفريق اليوم خالل التدريبات 

الصباحية. 
وقاد "س���والري" بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" اإلسبانية التدريبات 
للمرة األولى، استعدادًا لمواجهة مليلية في بطولة كأس ملك إسبانيا 

مساء اليوم األربعاء.
الصدمة األولى هي إصابة "رفائي���ل فاران" مدافع الفريق بعد خروجه 
بين ش���وطي مباراة الكالسيكو أمام برشلونة يوم األحد الماضي، ولكن 

بعد خضوعه للفحوصات الطبية تبين أنه يعاني من ش���د في العضلة 
األمامية. وتتوقع الصحيفة أن المدافع الفرنسي سيغيب عن صفوف 
ري���ال مدريد لمدة ثالثة أس���ابيع مقبلة، حتى يس���تعيد قدرته على 

العودة من جديد للمشاركة في التدريبات.
بينما الصدم���ة الثانية هي تأكد إصابة "ماريان���و دياز" مهاجم ريال 
مدريد بعد مش���اركته ه���و اآلخر كبديل في مباراة الكالس���يكو، لكنه 
تع���رض لها في نهاية اللقاء. وبعد خضوع المهاجم العائد في بداية 
الموسم من أولمبيك ليون الفرنس���ي، تبين إصابته بشد في العضلة 

الضامة، دون تحديد المدة التي سيغيبها عن الفريق.

سوالري يتلقى صدمتين قويتين
 في بداية عمله مع ريال مدريد

برشلونة/ االستقالل: 
يدرس مس���ئولو نادى برشلونة اإلس���بانى، االستغناء عن 
النجم الفرنس���ى الش���اب عثمان ديمبيل���ى، خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية الماضية.
ذك���رت صحيف���ة »س���بورت« الكتالونية، أن مس���تقبل 
ديمبيلى كان مطروحا للنق���اش فى اجتماع مجلس إدارة 
برش���لونة فى األيام القليلة الماضي���ة، حيث أصبح رحيله 
قريب���ا ع���ن الفريق. أضاف���ت الصحيفة أنه ت���م التوصل 
التفاق فى االجتم���اع بضرورة دراس���ة األندية المحتملة 
التى يمكنها شراء ديمبيلى فى يناير المقبل، موضحة أن 

النادى قرر حسم مستقبل الالعب.
وكان ديمبيلى انضم لصفوف برش���لونة فى أغس���طس 
2018، قادما م���ن صفوف بوروس���يا دورتموند األلمانى، 
مقابل 105 ماليين يورو، مع وجود شرط جزائي يبلغ قيمة 

كسر عقده 400 مليون يورو.

ليفربول/ االستقالل: 
تواج���د النجم المص���رى محمد صالح فى التش���كيلة المثالية للجولة 
العاش���رة من الدورى اإلنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسب ما 

جاء فى موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى اإلحصائيات.
وكان محمد صالح قد س���جل هدف وصنع اثني���ن آخرين فى انتصار 
ليفربول على كارديف س���يتى 4-1 يوم الس���بت الماضى. ورفع صالح 

رصيده من األهداف إلى الرقم 5 فى الموسم الحالى للبريميرليج.
وجاء التشكيل المثالي على النحو التالى:

حراسة المرمى: بن فوستر )واتفورد(
خ���ط الدف���اع: فيمينيا )واتفورد( - بالبوينا )وس���ت هام( - س���تيفنز 

)ساوثهامبتون(
خط الوس���ط: بروكس )بورنموث( - دولوفيو )واتفورد( - روس باركلى 

)تشيلسى( - ويليان )تشيلسى(
خط الهجوم: سوكيس )واتفورد( - محمد صالح )ليفربول(

صالح يتصدر التشكيل 
المثالي للجولة العاشرة 

من »البريميرليج«

برشلونة يدرس 
االستغناء عن ديمبيلى 
فى الميركاتو الشتوى

قبول استقالة 
الجهاز الفني لنادي 

شباب خانيونس
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غزة/ االستقالل: 
لتحرير فلس���طين  الديمقراطية  الجبه���ة  أكدت 
امس الثالثاء على أن قرارات الدورة ال�30 للمجلس 
المركزي الفلس���طيني جاءت تكرر ما كانت دورات 
المجلس الوطني والمجالس المركزية قد اتخذتها 
م���ن قرارات بش���أن العالقة م���ع اإلدارة األميركية 
والعالقة مع دولة االحتالل اإلس���رائيلي، ولتغطي 
على مسؤولية القيادة الرسمية في تعطيل تنفيذ 

هذه القرارات.
وشددت الجبهة في بيان لها  وصل " االستقالل" 
نسخة عنه على أنه كان يجب أن تجد طريقها إلى 
التنفيذ منذ دورة المجلس المركزي في آذار/مارس 
2015 ودورة المجلس الوطني نهاية نيسان/أبريل 
ومطلع أيار/مايو الماض���ي التي دعت بوضوح إلى 
ض���رورة إعادة بن���اء العالقة مع "دولة إس���رائيل" 
باعتباره���ا دول���ة احتالل كولونيالي اس���تيطاني 
ودولة تميي���ز عنصري وتطهير عرقي، وما يترتب 

على ذلك من سياسات تحرر الشعب الفلسطيني 
من قيود اتفاقيات أوسلو، بما في ذلك طي صفحة 
المفاوضات الثنائية، لصالح مؤتمر دولي تدعو له 
األمم المتحدة وترعاه، وتشرف على أعماله الدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي 

وبموجب قرارات الشرعية الدولية.
واعتبرت أن القرار الخاص بتولي رئيس الس���لطة 
محم���ود عباس وتش���كيل لجنة وطني���ة لتنفيذ 
قرارات المجلس "وفق األولويات المناس���بة" يكرر 
تجارب اإلحالة عل���ى لجان ال وظيفة لها غير إدامة 
سياس���ة تعطيل القرارات واحالتها من دورة إلى 
دورة، وإضاعة المزيد من الوقت، فضال عن تعويم 
المس���ؤوليات وتهميش دور الهيئ���ات المعنية 
في منظمة التحرير الفلس���طينية وخاصة اللجنة 
التنفيذية باعتبارها الجهة المعنية بترجمة تلك 

القرارات إلى سياسات ملزمة وواجبة التنفيذ.
وأش���ارت الجبه���ة إلى أن تجاهل بي���ان المجلس 

المركزي لقرارات المجلس الوطني بإلغاء اإلجراءات 
التي تمس المصالح الحيوية للمواطنين في قطاع 
غزة يش���كل خطوة إل���ى الوراء ونقيض���ًا لإلجماع 

الوطني، وال يخدم المصلحة الوطنية لشعبنا.
ورأت أن إعادة المجل���س المركزي التأكيد على ما 
بات يس���مى "رؤية الرئيس" إنما يش���كل تراجًعا 
ومخالف���ة لق���رارات الش���رعية الدولي���ة وقرارات 
والوطن���ي   )2018/1/15(( المرك���زي  المجل���س 

.)2018/4/30(
وأوضح���ت الجبه���ة أن مقاطعتها ألعم���ال دورة 
المجلس جنًبا إلى جنب مع عدد من القوى شكلت 
رس���الة تهدف إل���ى التأكيد على ض���رورة الكف 
ع���ن إدارة الظهر لقرارات الهيئات التش���ريعية، 
والتش���ديد على أن سياس���ة االس���تفراد بالقرار 
ونقض مبادئ التوافق والشراكة الوطنية، لن تقود 
سوى إلى زعزعة أسس االئتالف الوطني في إطار 

منظمة التحرير والنيل من مكانتها التمثيلية.

الخليل/ االستقالل: 
هاجمت مجموع���ة من المس���توطنين قاطفي الزيتون ف���ي منطقة تل 
الرمي���دة بمدين���ة الخليل، وحاول���وا منعهم قطف الزيت���ون في األرض 
المحيطة بمس���توطنة »رمات يشاي« ومعسكر االحتالل قرب منزل عائلة 

أبو عيشة.
وتع���ود ملكي���ة األرض المس���تهدفة لعائلة محمد أبو هي���كل، وتفاجأ 
المستوطنون بتحدي صاحب لألرض لإلجراءات العسكرية والدخول إلى 

أرضه برفقة نشطاء شباب ضد االستيطان ومتضامنين أجانب.
واس���تمرت حملة قطف الزيتون بالرغم من اعتداء المس���توطنين بسبب 
إصرار األهالي والنش���طاء بالتواجد وعدم ترك األرض بدون حماية، علمًا 
أن حمل���ة قطف الزيتون انطلقت في تل الرميدة في الخليل يوم الجمعة 

الماضي.

دير البلح/ االستقالل: 
أصيب ش���اب بجروح وآخرون باالختناق، مس���اء أمس الثالثاء، في 
قمع االحتالل الصهيوني المتظاهرين شرق دير البلح وسط قطاع 

غزة.
وأفاد مراس���لنا أن قوات االحتالل أطلق���ت النار وقنابل الغاز تجاه 
المتظاهرين قبالة بوابة النمر ش���رق دي���ر البلح، وأصابت أحدهم 

بالرصاص الحي.
وتشهد المنطقة تظاهراٍت الثالثاَء من كل أسبوع ضمن فعاليات 
مس���يرة العودة وكس���ر الحصار التي انطلقت في 30 مارس/ آذار 

الماضي؛ للمطالبة بحق العودة ورفع الحصار عن غزة.
واستش���هد أكثر م���ن 225 مواطًنا، وأصي���ب 22 ألًفا آخرون؛ في 
اعت���داءات االحتالل على المش���اركين ف���ي التظاهرات وحوادث 

أخرى في قطاع غزة.

خانيونس/ االستقالل:
نفذ مرك����ز األبحاث واالستش����ارات القانوني����ة والحماية 
للمرأة بالتعاون والتنس����يق مع جامع����ة غزة فرع الجنوب 
ورش����تي عمل للتعريف بمش����روع حياة لحماية وتمكين 
النس����اء والعائالت، والحديث عن العنف من منظور النوع 

االجتماعي.
وتم تنفيذ الورشتين خالل اليوم األحد الموافق 2018/10/28م، 
واس���تهدفت ع���دد )50( طال���ب/ة ف���ي اللقاءين م���ن مختلف 
التخصص���ات الجامعي���ة، لتعريفهم بالخدم���ات التي يقدمها 

مشروع حياة للنساء ضحايا العنف والناجيات منه.

الديمقراطية: قرارات المركزي تكرر نفسها 
وتشكيل اللجان لعبة لتعويم المسؤوليات

مستوطنون يهاجمون 
قاطفي الزيتون بتل 

الرميدة بالخليل

إصابة شاب برصاص 
االحتالل شرق دير البلح

غزة/ االستقالل: 
نظم مؤخرًا برنامج غزة للصحة النفسية حفل 
وداع للوف����د الطب����ي األمريك����ي "أطباء ألجل 
المسئولية االجتماعية" برئاسة جيري هينز 
وس����تة من األطباء والطبيب����ات المختصين 
والمختصات في إج����راء العمليات الجراحية 
في مج����ال العظ����ام والقلب وعل����م النفس 
ومرض التوحد واليوغا، والذي اختتم زيارته 

التي استمرت أسبوع.
وحضر الحفل د. ياسر أبو جامع المدير العام 
للبرنامج، وعيس����ى النحال أمين سر مجلس 
إدارة البرنام����ج، وع����دد من أعض����اء مجلس 
اإلدارة، والعديد من مدراء الدوائر والوحدات 
والعاملي����ن بالبرنام����ج، وع����دد م����ن ممثلي 

المؤسسات الجكومية واألهلية بقطاع غزة.
وف����ي بداية الحفل رح����ب د. أبو جامع بالوفد 

الضيف، ش����اكرًا إياهم عل����ى مجهوداتهم 
الت����ي  واإلنس����انية  الطبي����ة  وخدماته����م 
يقدمونها على مدار سنوات طويلة للشعب 
الفلسطيني في قطاع غزة وكذلك خدماتهم 
الكبيرة المقدمة للبرنامج، الفتا إلى أن قطاع 
غزة أصبح منطقة كارثية لما يمر به ش����عبنا 
م����ن حروب وحصار مس����تمر وممت����د منذ ما 

يقارب 12 عامًا.
وبدوره، شكر النحال الوفد على زيارته ودعمه 
الفلس����طيني والبرنامج،  المتواصل للشعب 
مش����يرًا إلى أن الوفد خالل وجوده في قطاع 
غزة اس����تمع وعاش حالة من الخوف والرعب 
نتيجة للقصف العنيف الذي قامت به قوات 
االحت����الل للقطاع، لتكون ش����اهدًا حيًا على 
المعاناة المتواصلة والمس����تمرة  للش����عب 

الفلسطيني جراء ممارسة االحتالل.

وتحدث����ت هاينز رئيس����ة الوف����د عن حبها 
للش����عب الفلس����طيني وما يتمت����ع به من 
ش����جاعة كبيرة لمواجهة الظ����روف الصعبة 
التي يعيش����ها، معب����رة عن امتن����ان الوفد 
عل����ى  الفلس����طيني  وللش����عب  للبرنام����ج 
حفاوته����م وترحيبه����م ، مقدم����ة الثن����اء 
للطواق����م اإلداري����ة والمهني����ة العاملة في 
البرنامج من أجل انجاح مسيرة العطاء لخدمة 

الشعب الفلسطيني.
كما تح����دث أعضاء الوفد خ����الل الحفل عن 
تجاربهم الش����خصية خ����الل زيارتهم هذه 
للقطاع، وعبروا عن شكرهم العميق للبرنامج.

وم����ن الجدير ذكره أنه خالل هذه الزيارة قام 
الوفد بتقديم العدي����د من الخدمات الطبية 
لس����كان القطاع في مج����االت متعددة منها 
العظ����ام وأمراض القلب والصحة النفس����ية 
وكذل����ك إجراء عدد م����ن العمليات الجراحية 
بمستش����فى  مختلف����ة  تخصص����ات  ف����ي 
الش����فاء الطبي، كما قدم الوف����د العديد من 
االستش����ارت الطبية، وكذلك تدريب طواقم 
من األطب����اء وطالب الدبل����وم العالي للصحة 
النفس����ية والممرضين الفلس����طينيين في 
المستشفيات والجامعات في مجاالت طبية 

مختلفة.

وش���اركت في التش���ييع جماهير واس���عة وممثلون عن الفصائ���ل والقوى 
الوطنية، مرددين هتافات منددة بجرائم االحتالل اإلسرائيلي.

ويتظاهر الفلس���طينيون س���لميا منذ أش���هر بالقرب من الحدود الش���رقية 
والش���مالية لقطاع غزة، رفضا للحص���ار، ومطالبة بالعودة إل���ى ديارهم التي 

هجروا منها.

مركز االبحاث وجامعة غزة ينظمان 
ورشتي عمل للتعريف بمشروع حياة

وأضاف " ال خيار امامنا سوى أن نستمر ونتمسك بفلسطين كلها" .
وأكد  عل���ى أن العدو يحاول أن يضلل العالم ويس���وق االكاذيب عندما قتل 
أطف���ال دير البلح محاوال أن يس���تغل الجريمة للتضليل ، لكن وعي ش���عبنا 
كش���ف محاوالته العدوانية المفضوحة ، مش���ددا على ان مس���يرات العودة 

ستمضي و مشروع المقاومة سيمضي بسالحه نحو النصر والتحرير. 
وتاب���ع البطش: "س���نبقى أوفياء للق���دس واألقصى رغم تطبي���ع العرب مع 

االحتالل اإلسرائيلي".
 وفي ما يتعلق بانعقاد المجلس المركزي في مدينة رام الله قال " كّنا ننتظر 
من المجلس المركزي أن يتخذ قرارا بالوحدة والمصالحة ولكن ذلك لم يحدث 

لألسف ".
ومن جانبه، أشاد القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، بالعالقة بين 
حركة الجهاد اإلس���المي وحركة حماس، مؤكدا أن ما بين حماس والجهاد وما 
بين السرايا والقسام أكبر وأعمق وأشمل وهو "مشروع واحد ومصير واحد ولن 

يفترقا أبدا ."
وأض���اف رضوان خالل كلمة له في المهرجان، أن التحام الس���رايا والقس���ام 
تأكيد على أخوة الدم وأخوة المصير وأخوة السالح والوطن وهو تجسيد لوحدة 
الهدف ووحدة القبلة نحو القدس. وفي الس���ياق، أكد رضوان على اس���تمرار 
مسيرات العودة وكسر وحصار، قائاَل: " ونحن ماضون بعون الله حتى ينتهي 

الحصار وننعم بالحرية فوق تراب ارضنا".

بالونات حارق���ة، دون أن يحدد مدى األضرار الت���ي خّلفتها هذه الحريق في 
المستوطنة.

واس���تخدم ش���بان طائرات ورقة وبالونات وسيلة إليصال ش���علة حارقة إلى 
مس���توطنات الغالف ضمن أدوات المقاومة الش���عبية الت���ي تصاعدت مع 
انطالق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع في 30 مارس الماضي، 
ورًدا على قمع قوات االحتالل المس���يرات الس���لمية، وقتله���ا أكثر من 217 

مواطًنا وإصابة أكثر من 22 ألًفا آخرين.

غزة/ االستقالل: 
أعلن البنك الوطني اإلسالمي مساء امس الثالثاء عن صرف سلفة مالية لموظفي قطاع 

غزة وذلك بقيمة 400 شيقل.
وأوضح البنك على صفحته ب"فيس���بوك"  أمس أنه س���يتم صرف هذه السلفة غدًا، 

فيما بإمكان حاملي بطاقة الصراف اآللي سحبها بعد ساعة من كتابة الخبر.
وبين أنه لن يتم الخصم لصالح )المرابحات ، المحاكم ، حقوق الغير ، اشتراكات السداد 
اآللي. يشار إلى تأخر وزارة المالية بغزة في صرف الدفعة المالية التي تصرفها شهريًا 

للموظفين وهي بقيمة %40 من الراتب، حيث كانت آخر دفعة قبل نحو 40 يومًا.

سلفة مالية لموظفي 
غزة بقيمة 400 شيقل
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غزة/ االستقالل: 
لتحرير فلس���طين  الديمقراطية  الجبه���ة  أكدت 
امس الثالثاء على أن قرارات الدورة ال�30 للمجلس 
المركزي الفلس���طيني جاءت تكرر ما كانت دورات 
المجلس الوطني والمجالس المركزية قد اتخذتها 
م���ن قرارات بش���أن العالقة م���ع اإلدارة األميركية 
والعالقة مع دولة االحتالل اإلس���رائيلي، ولتغطي 
على مسؤولية القيادة الرسمية في تعطيل تنفيذ 

هذه القرارات.
وشددت الجبهة في بيان لها  وصل " االستقالل" 
نسخة عنه على أنه كان يجب أن تجد طريقها إلى 
التنفيذ منذ دورة المجلس المركزي في آذار/مارس 
2015 ودورة المجلس الوطني نهاية نيسان/أبريل 
ومطلع أيار/مايو الماض���ي التي دعت بوضوح إلى 
ض���رورة إعادة بن���اء العالقة مع "دولة إس���رائيل" 
باعتباره���ا دول���ة احتالل كولونيالي اس���تيطاني 
ودولة تميي���ز عنصري وتطهير عرقي، وما يترتب 

على ذلك من سياسات تحرر الشعب الفلسطيني 
من قيود اتفاقيات أوسلو، بما في ذلك طي صفحة 
المفاوضات الثنائية، لصالح مؤتمر دولي تدعو له 
األمم المتحدة وترعاه، وتشرف على أعماله الدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي 

وبموجب قرارات الشرعية الدولية.
واعتبرت أن القرار الخاص بتولي رئيس الس���لطة 
محم���ود عباس وتش���كيل لجنة وطني���ة لتنفيذ 
قرارات المجلس "وفق األولويات المناس���بة" يكرر 
تجارب اإلحالة عل���ى لجان ال وظيفة لها غير إدامة 
سياس���ة تعطيل القرارات واحالتها من دورة إلى 
دورة، وإضاعة المزيد من الوقت، فضال عن تعويم 
المس���ؤوليات وتهميش دور الهيئ���ات المعنية 
في منظمة التحرير الفلس���طينية وخاصة اللجنة 
التنفيذية باعتبارها الجهة المعنية بترجمة تلك 

القرارات إلى سياسات ملزمة وواجبة التنفيذ.
وأش���ارت الجبه���ة إلى أن تجاهل بي���ان المجلس 

المركزي لقرارات المجلس الوطني بإلغاء اإلجراءات 
التي تمس المصالح الحيوية للمواطنين في قطاع 
غزة يش���كل خطوة إل���ى الوراء ونقيض���ًا لإلجماع 

الوطني، وال يخدم المصلحة الوطنية لشعبنا.
ورأت أن إعادة المجل���س المركزي التأكيد على ما 
بات يس���مى "رؤية الرئيس" إنما يش���كل تراجًعا 
ومخالف���ة لق���رارات الش���رعية الدولي���ة وقرارات 
والوطن���ي   )2018/1/15(( المرك���زي  المجل���س 

.)2018/4/30(
وأوضح���ت الجبه���ة أن مقاطعتها ألعم���ال دورة 
المجلس جنًبا إلى جنب مع عدد من القوى شكلت 
رس���الة تهدف إل���ى التأكيد على ض���رورة الكف 
ع���ن إدارة الظهر لقرارات الهيئات التش���ريعية، 
والتش���ديد على أن سياس���ة االس���تفراد بالقرار 
ونقض مبادئ التوافق والشراكة الوطنية، لن تقود 
سوى إلى زعزعة أسس االئتالف الوطني في إطار 

منظمة التحرير والنيل من مكانتها التمثيلية.

الخليل/ االستقالل: 
هاجمت مجموع���ة من المس���توطنين قاطفي الزيتون ف���ي منطقة تل 
الرمي���دة بمدين���ة الخليل، وحاول���وا منعهم قطف الزيت���ون في األرض 
المحيطة بمس���توطنة »رمات يشاي« ومعسكر االحتالل قرب منزل عائلة 

أبو عيشة.
وتع���ود ملكي���ة األرض المس���تهدفة لعائلة محمد أبو هي���كل، وتفاجأ 
المستوطنون بتحدي صاحب لألرض لإلجراءات العسكرية والدخول إلى 

أرضه برفقة نشطاء شباب ضد االستيطان ومتضامنين أجانب.
واس���تمرت حملة قطف الزيتون بالرغم من اعتداء المس���توطنين بسبب 
إصرار األهالي والنش���طاء بالتواجد وعدم ترك األرض بدون حماية، علمًا 
أن حمل���ة قطف الزيتون انطلقت في تل الرميدة في الخليل يوم الجمعة 

الماضي.

دير البلح/ االستقالل: 
أصيب ش���اب بجروح وآخرون باالختناق، مس���اء أمس الثالثاء، في 
قمع االحتالل الصهيوني المتظاهرين شرق دير البلح وسط قطاع 

غزة.
وأفاد مراس���لنا أن قوات االحتالل أطلق���ت النار وقنابل الغاز تجاه 
المتظاهرين قبالة بوابة النمر ش���رق دي���ر البلح، وأصابت أحدهم 

بالرصاص الحي.
وتشهد المنطقة تظاهراٍت الثالثاَء من كل أسبوع ضمن فعاليات 
مس���يرة العودة وكس���ر الحصار التي انطلقت في 30 مارس/ آذار 

الماضي؛ للمطالبة بحق العودة ورفع الحصار عن غزة.
واستش���هد أكثر م���ن 225 مواطًنا، وأصي���ب 22 ألًفا آخرون؛ في 
اعت���داءات االحتالل على المش���اركين ف���ي التظاهرات وحوادث 

أخرى في قطاع غزة.

خانيونس/ االستقالل:
نفذ مرك����ز األبحاث واالستش����ارات القانوني����ة والحماية 
للمرأة بالتعاون والتنس����يق مع جامع����ة غزة فرع الجنوب 
ورش����تي عمل للتعريف بمش����روع حياة لحماية وتمكين 
النس����اء والعائالت، والحديث عن العنف من منظور النوع 

االجتماعي.
وتم تنفيذ الورشتين خالل اليوم األحد الموافق 2018/10/28م، 
واس���تهدفت ع���دد )50( طال���ب/ة ف���ي اللقاءين م���ن مختلف 
التخصص���ات الجامعي���ة، لتعريفهم بالخدم���ات التي يقدمها 

مشروع حياة للنساء ضحايا العنف والناجيات منه.

الديمقراطية: قرارات المركزي تكرر نفسها 
وتشكيل اللجان لعبة لتعويم المسؤوليات

مستوطنون يهاجمون 
قاطفي الزيتون بتل 

الرميدة بالخليل

إصابة شاب برصاص 
االحتالل شرق دير البلح

غزة/ االستقالل: 
نظم مؤخرًا برنامج غزة للصحة النفسية حفل 
وداع للوف����د الطب����ي األمريك����ي "أطباء ألجل 
المسئولية االجتماعية" برئاسة جيري هينز 
وس����تة من األطباء والطبيب����ات المختصين 
والمختصات في إج����راء العمليات الجراحية 
في مج����ال العظ����ام والقلب وعل����م النفس 
ومرض التوحد واليوغا، والذي اختتم زيارته 

التي استمرت أسبوع.
وحضر الحفل د. ياسر أبو جامع المدير العام 
للبرنامج، وعيس����ى النحال أمين سر مجلس 
إدارة البرنام����ج، وع����دد من أعض����اء مجلس 
اإلدارة، والعديد من مدراء الدوائر والوحدات 
والعاملي����ن بالبرنام����ج، وع����دد م����ن ممثلي 

المؤسسات الجكومية واألهلية بقطاع غزة.
وف����ي بداية الحفل رح����ب د. أبو جامع بالوفد 

الضيف، ش����اكرًا إياهم عل����ى مجهوداتهم 
الت����ي  واإلنس����انية  الطبي����ة  وخدماته����م 
يقدمونها على مدار سنوات طويلة للشعب 
الفلسطيني في قطاع غزة وكذلك خدماتهم 
الكبيرة المقدمة للبرنامج، الفتا إلى أن قطاع 
غزة أصبح منطقة كارثية لما يمر به ش����عبنا 
م����ن حروب وحصار مس����تمر وممت����د منذ ما 

يقارب 12 عامًا.
وبدوره، شكر النحال الوفد على زيارته ودعمه 
الفلس����طيني والبرنامج،  المتواصل للشعب 
مش����يرًا إلى أن الوفد خالل وجوده في قطاع 
غزة اس����تمع وعاش حالة من الخوف والرعب 
نتيجة للقصف العنيف الذي قامت به قوات 
االحت����الل للقطاع، لتكون ش����اهدًا حيًا على 
المعاناة المتواصلة والمس����تمرة  للش����عب 

الفلسطيني جراء ممارسة االحتالل.

وتحدث����ت هاينز رئيس����ة الوف����د عن حبها 
للش����عب الفلس����طيني وما يتمت����ع به من 
ش����جاعة كبيرة لمواجهة الظ����روف الصعبة 
التي يعيش����ها، معب����رة عن امتن����ان الوفد 
عل����ى  الفلس����طيني  وللش����عب  للبرنام����ج 
حفاوته����م وترحيبه����م ، مقدم����ة الثن����اء 
للطواق����م اإلداري����ة والمهني����ة العاملة في 
البرنامج من أجل انجاح مسيرة العطاء لخدمة 

الشعب الفلسطيني.
كما تح����دث أعضاء الوفد خ����الل الحفل عن 
تجاربهم الش����خصية خ����الل زيارتهم هذه 
للقطاع، وعبروا عن شكرهم العميق للبرنامج.

وم����ن الجدير ذكره أنه خالل هذه الزيارة قام 
الوفد بتقديم العدي����د من الخدمات الطبية 
لس����كان القطاع في مج����االت متعددة منها 
العظ����ام وأمراض القلب والصحة النفس����ية 
وكذل����ك إجراء عدد م����ن العمليات الجراحية 
بمستش����فى  مختلف����ة  تخصص����ات  ف����ي 
الش����فاء الطبي، كما قدم الوف����د العديد من 
االستش����ارت الطبية، وكذلك تدريب طواقم 
من األطب����اء وطالب الدبل����وم العالي للصحة 
النفس����ية والممرضين الفلس����طينيين في 
المستشفيات والجامعات في مجاالت طبية 

مختلفة.

وش���اركت في التش���ييع جماهير واس���عة وممثلون عن الفصائ���ل والقوى 
الوطنية، مرددين هتافات منددة بجرائم االحتالل اإلسرائيلي.

ويتظاهر الفلس���طينيون س���لميا منذ أش���هر بالقرب من الحدود الش���رقية 
والش���مالية لقطاع غزة، رفضا للحص���ار، ومطالبة بالعودة إل���ى ديارهم التي 

هجروا منها.

مركز االبحاث وجامعة غزة ينظمان 
ورشتي عمل للتعريف بمشروع حياة

وأضاف " ال خيار امامنا سوى أن نستمر ونتمسك بفلسطين كلها" .
وأكد  عل���ى أن العدو يحاول أن يضلل العالم ويس���وق االكاذيب عندما قتل 
أطف���ال دير البلح محاوال أن يس���تغل الجريمة للتضليل ، لكن وعي ش���عبنا 
كش���ف محاوالته العدوانية المفضوحة ، مش���ددا على ان مس���يرات العودة 

ستمضي و مشروع المقاومة سيمضي بسالحه نحو النصر والتحرير. 
وتاب���ع البطش: "س���نبقى أوفياء للق���دس واألقصى رغم تطبي���ع العرب مع 

االحتالل اإلسرائيلي".
 وفي ما يتعلق بانعقاد المجلس المركزي في مدينة رام الله قال " كّنا ننتظر 
من المجلس المركزي أن يتخذ قرارا بالوحدة والمصالحة ولكن ذلك لم يحدث 

لألسف ".
ومن جانبه، أشاد القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، بالعالقة بين 
حركة الجهاد اإلس���المي وحركة حماس، مؤكدا أن ما بين حماس والجهاد وما 
بين السرايا والقسام أكبر وأعمق وأشمل وهو "مشروع واحد ومصير واحد ولن 

يفترقا أبدا ."
وأض���اف رضوان خالل كلمة له في المهرجان، أن التحام الس���رايا والقس���ام 
تأكيد على أخوة الدم وأخوة المصير وأخوة السالح والوطن وهو تجسيد لوحدة 
الهدف ووحدة القبلة نحو القدس. وفي الس���ياق، أكد رضوان على اس���تمرار 
مسيرات العودة وكسر وحصار، قائاَل: " ونحن ماضون بعون الله حتى ينتهي 

الحصار وننعم بالحرية فوق تراب ارضنا".

بالونات حارق���ة، دون أن يحدد مدى األضرار الت���ي خّلفتها هذه الحريق في 
المستوطنة.

واس���تخدم ش���بان طائرات ورقة وبالونات وسيلة إليصال ش���علة حارقة إلى 
مس���توطنات الغالف ضمن أدوات المقاومة الش���عبية الت���ي تصاعدت مع 
انطالق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع في 30 مارس الماضي، 
ورًدا على قمع قوات االحتالل المس���يرات الس���لمية، وقتله���ا أكثر من 217 

مواطًنا وإصابة أكثر من 22 ألًفا آخرين.

غزة/ االستقالل: 
أعلن البنك الوطني اإلسالمي مساء امس الثالثاء عن صرف سلفة مالية لموظفي قطاع 

غزة وذلك بقيمة 400 شيقل.
وأوضح البنك على صفحته ب"فيس���بوك"  أمس أنه س���يتم صرف هذه السلفة غدًا، 

فيما بإمكان حاملي بطاقة الصراف اآللي سحبها بعد ساعة من كتابة الخبر.
وبين أنه لن يتم الخصم لصالح )المرابحات ، المحاكم ، حقوق الغير ، اشتراكات السداد 
اآللي. يشار إلى تأخر وزارة المالية بغزة في صرف الدفعة المالية التي تصرفها شهريًا 

للموظفين وهي بقيمة %40 من الراتب، حيث كانت آخر دفعة قبل نحو 40 يومًا.

سلفة مالية لموظفي 
غزة بقيمة 400 شيقل

برنامج غزة للصحة النفسية يودع وفد أطباء ألجل المسؤولية االجتماعية البط�ش: عملية

4 حرائق

جماهري  غفرية
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طوكيو/ االستقالل: 
افتتح في حي شينجوكو النابض بالحياة بطوكيو، مطعم غريب يقدم أطباقا 

تعد األخيرة في حياة المجرمين قبل إعدامهم.
وأطلق على المطعم الذي افتتح في مبنى مكتبة س����ابقة، تس����مية "نينجين" 
التي تعني إنس����ان. وتحتوي قائم����ة األطباق في هذا المطع����م الغريب على 
مجموع����ة من الوجب����ات التي طلب تناوله����ا المجرمون األمريكي����ون الخطرون 
المحكوم عليهم باإلعدام، قبل تنفيذ الحكم بهم. وتندرج األطباق الغريبة في 
القائمة ضم����ن ترتيب زمني محدد من األقدم إلى األح����دث. والطبق األول في 
القائمة، ه����و آخر طبق طلبه في حياته المجرم غ����اري مارك غيلمور، عام 1977، 
المدان بجرائم قتل وعمليات سطو مسلح. ويتكون الطبق من شطيرة هامبورغر 

وبطاطا مهروسة وبيضة مسلوقة و3 كؤوس من ويسكي جاك دانييلز.
أما طبق المجرمة، جودياس بوينانو، الملقبة ب� "األرملة الس���وداء"، التي قتلت 
زوجه���ا وابنها في ثمانينيات القرن الماضي، فقد طلبت وجبتها األخيرة من 

الطعام الصحي فقط: البروكلي والهليون والفراولة والطماطم الكرزية.
أما طبق المجرم جون واين جاسي، الذي قتل 33 ضحية شابة، فهو من محبي 
الوجبات السريعة: دجاج كنتاكي وبطاطا مقلية وجمبري مقلي وفراولة، أعدم 

عام 1994 وكان في سن 52 عاما.

مطعم ياباني يقدم 
»العشاء األخير« للمجرمين 

قبل إعدامهم!

لندن/ االستقالل: 
ُمنع عروسان من دخول جزيرة بالي اإلندونيسية لالحتفال 
بشهر عسلهما، بعدما اقتطع كلبهما بأنيابه جزءًا من جواز 

سفر العريس.
وخطط العروس���ان دانييل وتيا فارثينغ اللذان تزوجا في 
العام الماضي، لرحلة بلغت تكلفتها 5000 دوالر أمريكي 

لقضاء شهر عسل مميز في جزيرة بالي.
وبمجرد وصولهما إلى إندونيس���يا بعد رحلة اس���تغرقت 
16 س���اعة، قرر مس���ؤولو المطار منعهما من الدخول، ألن 
جزءًا من جواز سفر دانييل تعرض للتلف، واضطر الزوجان 

للعودة إلى المملكة المتحدة على متن أول رحلة جوية.
وبحسب السيدة فارثينغ، فإن الكلب ميلو، قضم جزءًا من 

جواز سفر دانييل عندما كان جروًا.
وأضافت "عندما وصل جواز س���فر دانيي���ل الجديد، ُهرع 

الكلب إليه واقتطع جزءًا من زاويته العلوية."
ولم يعمد دانييل إلى تجديد جواز السفر لدى استعداده 
للرحلة، ألن موظفي الجوازات في المملكة المتحدة أبلغوه 
أن التلف البس���يط في وثيقة سفره لن يشكل أي مشكلة 
في السفر إلى إندونيسيا طالما أن التفاصيل والمعلومات 

موجودة.
وف���ي طري���ق عودتهما إل���ى بريطانيا، أوق���ف الزوج في 
سنغافورة سبع ساعات بس���بب تلف جواز سفره، قبل أن 

تعالج زوجته األمر باتصالها بالسفارة البريطانية.
يذكر أن العروس���ين خس���را كامل المبل���غ الذي خصصاه 
للرحل���ة، ول���م يحصال عل���ى أي تعويض، إال أن ش���قيقة 
الس���يدة فارثينغ أطلقت حملة على موق���ع "غو فاند مي" 
للمس���اعدة في تعويض الزوجين عن خسارتهما، وفق ما 

ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

االستقالل/ وكاالت: 
ألقت الش����رطة الصيني����ة القبض على رجل 
متهم ببي����ع طفلته، بع����د أن أنجبت زوجته 
أنثى للمرة الثانية، في الوقت الذي كان يأمل 

بأن ُيرزق بمولود ذكر.
وأظه����رت التحقيقات، أن الطفلة كانت تبلغ 
من العم����ر 10 أيام فقط، عندما أقدم والدها 
على بيعها لزوجين في أواخر سبتمبر )أيلول( 
الماضي مقابل حوال����ي 6000 دوالر، وعلمت 
الش����رطة في مقاطعة تش����يجانغ بالواقعة، 
بعد أن أقدمت جدة الطفلة على تقديم بالغ 
بحق والدها عندما أدركت اختفاء حفيدتها.

وأخب����رت الجدة المدعوة )لي( الش����رطة أنها 
كانت تنوي االنتقال لإلقامة في منزل ابنها، 

حتى تتمكن من رعاي����ة الطفلة، كما فعلت 
عن����د والدة حفيدتها األول����ى، لكن المفاجأة 
كانت عندما رفض ابنها ش����ياو هو، بحسب 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وقالت الجدة في إفادتها أمام الشرطة: »رأيت 
حفيدتي بضع مرات فقط عند والدتها، وبعد 
ذلك لم يس����مح لي ابني برؤيتها، حتى أنني 
كنت اضطر ألن أترك لهم وجبة الطعام التي 

أعّدها خصيصًا لهم عند عتبة المنزل«.
وف����ي أوائل أكتوبر )تش����رين األول( الجاري، 
تمكنت )لي( م����ن دخول من����زل ابنها، لكن 
الطفلة لم تكن موجودة هناك. واس����تجوبت 
والد الطفلة بعد ذل����ك، لكنه رفض االعترف 
بفعلت����ه، مما دفعه����ا إلى تقديم ش����كوى 

للسلطات، عندما شكت بأن ابنها باع طفلته.
وبعد اس���تجوابه من قبل الش���رطة، اعترف 
وال���د الطفل���ة ببيعها لزوجين ف���ي مدينة 
إنش���ي بمقاطعة هوبي عل���ى بعد أكثر من 
1200 كم، وذلك بس���بب خيب���ة أمله بوالدة 
أنثى، في حين كان ينتظر أن تنجب زوجته 

مولودًا ذكر.
وف����ي 15 أكتوب����ر )تش����رين األول( عث����رت 
الش����رطة عل����ى الطفلة وأعادته����ا إلى منزل 
الصيني، يعاقب  القانون  والديها، وبموجب 
كل م����ن يثبت تورط����ه في االتجار بالبش����ر 
بالس����جن لمدة تتراوح بين 5 و10 س����نوات، 
ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد 

أو اإلعدام.

كلب يفسد »شهر عسل« لعروسين 
ميريالند/ االستقالل: 

بيعت ورقة نقدية بقيم����ة ألف دوالر، بمزاد 
علني في الواليات المتحدة األمريكية، مقابل 

مليوني دوالر.
 »Stack’s Bowers Galleries« وافتتحت دار
مزادًا، يوم الخمي����س 25 أكتوبر الجاري، في 
مدينة بالتيمور بوالية ميريالند لورقة نقدية 
صكت عام 1890، أطلق عليها اس����م البطيخ 
بس����بب   ،»Grand Watermelon« الكبي����ر
الخط����وط الخضراء التي رس����مت بها الورقة 

النقدية آنذاك.
ويظهر وجه الورقة النقدية بورتريه للواء، 
جورج غوردون مي���د )1815-1872(، الذي 
هزم الجنرال لي في معركة جيتيس���بيرغ 

)1863( الحاس���مة ف���ي الح���رب األهلية 
األمريكية.

ويعرف هواة جم����ع التحف والقطع النقدية 
األثرية الفريدة، وج����ود 7 أوراق نقدية فقط 
من ه����ذا النوع. وقال بري����ان كاندريال، مدير 
دار »Stack’s Bowers Galleries«: »البطيخ 
الكبي����ر م����ن أن����در وأكث����ر األوراق النقدية 
المرغوبة في س����وق األوراق النقدية الثمينة 

في أمريكا«.
وأشار كاندريال إلى وجود ثالث أوراق نقدية 
فقط من ه����ذا النوع في المجموعات الخاصة 
به����واة جمع العم����الت، والورقة التي عرضت 
اليوم ه����ي األكثر ندرة ألنه����ا حافظت على 

شكلها أفضل من البقية.

»البطيخ الكبير« يباع بمليوني دوالر فقط!

دبي/ االستقالل: 
اتهم���ت النياب���ة العام���ة في دب���ي، االثنين، أم���ام الهيئة 
القضائية في محكمة الجنايات، منس���ق مقابالت في إحدى 
الفضائيات العربية الش���هيرة ومقرها دبي، بس���رقة 5 آالف 

درهم من محفظة زميلته في العمل.
وقالت زميلة المته���م في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة 
إنها سحبت 10 آالف درهم من الصراف اآللي ووضعتها في 
محفظتها داخل حقيبتها، ثم وضعت الحقيبة على طاولتها 

الشخصية ثم غادرت إلنهاء بعض األعمال.
وأضافت أنها عادت لمكتبها وأخذت الحقيبة وتوجهت لمقر 
س���كنها ثم اكتش���فت اختفاء 5 آالف درهم، فظنت للوهلة 
األول���ى أن خطأ حدث في جه���از الصراف اآلل���ي األمر الذي 
دفعه���ا لالتصال بالبنك فأكد أن المعاملة تمت بنجاح ودون 

خطأ.
وبينت الضحية أنها أبلغت شركة األمن الخاصة بإدارة مبنى 
الفضائية، فراجعوا كامي���رات المراقبة وأبلغوها أن المتهم 

سرق المبلغ.

أنجب طفلة ثانية.. فباعها مقابل 6 آالف دوالر

االستقالل/ وكاالت: 
رص���د ملتقط مقط���ع فيدي���و لقطات 

صادمة لسوق يمتلئ بالمتسولين.
وفق���ًا لم���ا نش���ره موق���ع الي���ف ليك، 

يطالبون  المتس���ولين  عش���رات  جلس 
المتس���وقين بالمال في س���وق صيني، 
والذي���ن كاد عدده���م يتخط���ى عدد 
البائعين والمتس���وقين معًا في مشهد 

غريب.
تنوع المتس���ولون بين الجالس والراقد 
جميع���ًا  ويم���دون  والواق���ف  أرض���ًا 

حاوياتهم طلبًا للمال فقط.

ســوق المتسوليــن بالصيــن 

دبي.. موظف بفضائية 
شهيرة يسرق 5 آالف 

درهم من زميلته

جانب من مهرجان �سهد�ء نفق �حلرية يف �لذكرى �ل�سنوية �لأوىل  يف �لربيج  �أم�س 


