
 الوفد األمني المصري يعود 
إلى غزة اليوم الخميس

غزة/ االستقالل: 
كش���فت مصادر فلس���طينية مطلعة، أن الوفد 
األمن���ي المص���ري، برئاس���ة اللواء أحم���د عبد 
الخال���ق، مس���ؤول المل���ف الفلس���طيني ف���ي 
جهاز المخابرات، س���يعود إل���ى قطاع غزة اليوم 
الخمي���س ، الس���تئناف جه���ود التهدئة بين 
الفصائل واالحتالل اإلسرائيلي. وقالت المصادر 

المتطابق���ة والمطلعة لقناة »الغد« اإلخبارية: إن 
»الوف���د األمني المصري س���يعود إلى قطاع غزة 
الي���وم الخميس م���ن أجل لقاء لجن���ة المتابعة 
للقوى الوطني���ة واإلس���المية والهيئة الوطنية 
العليا لمسيرة العودة ومستقلين من أجل بحث 
تثبيت وقف إطالق الن���ار وتخفيف التوتر على 

الحدود بين غزة واالحتالل«.
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غزة/ االستقالل: 
أبلغت س����لطات االحتالل اإلس����رائيلي بتوس����يع 
مس����احة الصيد أمام الصيادين في بحر قطاع غزة 
بدءًا من عصر يوم أمس  األربعاء. وأوضح مس����ؤول 

لج����ان الصيادين زكريا بكر ب����أن القرار ينص على 
توس����يع مساحة الصيد من وادي غزة حتى الحدود 
المصرية جنوًبا لتس����عة أميال بحرية، ومن الوادي 
وش����ماال لس����تة أميال. وبين أن الق����رار دخل حّيز 

التنفيذ عصر امس االربعاء.
وكان وزي����ر جيش االحتالل أفيغ����دور ليبرمان قّرر 

في 17 أكتوبر/ تش����رين أول تقليص 
مس����احة الصيد في بح����ر القطاع إلى 

االحتالل يقرر توسيع مساحة الصيد في بحر القطاع

03
القدس المحتلة/ االستقالل:

اقتحم عش���رات المس���توطنين المتطرفين وعناصر م���ن مخابرات 
االحتالل أمس األربعاء، المس���جد األقصى المبارك من باب المغاربة 

بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة. ووفرت شرطة 
االحتالل الحماية الكاملة للمستوطنين بدءًا من دخولهم 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكرت مصادر عبرية أن 3 حرائق اندلعت في مجمعات استيطانية 
في »غالف غزة« لقطاع غزة، امس األربعاء، ما اس���تدعى تدخل فرق 
اإلطفاء اإلسرائيلية. وأفاد موقع »0404« العبري أن حريقًا اندلع في 

غابة »بئيري« في مس���توطنات »الغالف«، بفعل بالونات 
حارقة أطلقها الشبان الفلسطينيون من قطاع غزة باتجاه 

الوسطى/ االستقالل: 
قصفت طائرات اس���تطالع إس���رائيلية، ام���س األربع���اء، مجموعة من 

الشبان الفلسطينيين ش���رقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. 
وقال مراس���لنا إن الطائرة اإلسرائيلية بدون طيار استهدفت 

عشرات المستوطنين يقتحمون 
األقصى وسط قيود مشددة

3 حرائق في »غالف غزة« 
بفعل بالونات حارقة 

طائرة إسرائيلية تستهدف 
مجموعة من الشبان شرق البريج

02

15

15

لندن/ االستقالل:
أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، عن إطالق حملة مفتوحة 

مستمرة، عالمية قانونية سياسية شعبية واسعة تجاه 
بريطانيا لمطالبتها بتحمل كافة المسؤوليات األخالقية 

رام الله / االستقالل:
قال نادي األس���ير الفلس���طيني، إن قوات القمع التابعة 

إلدارة معتقالت االحتالل اقتحمت، يوم أمس، 
أقسام )15( و )17( و )18( في معتقل »عوفر«.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت ش���رطة االحتالل اإلسرائيلي، 
عن خمس���ة مقدسيين من قرية جبل 
المحتلة،  القدس  المكبر جنوب شرق 

بع���د توقيفهم عدة س���اعات بحجة 
محاول���ة منع وص���ول المقدس���يين 

انتخابات  اقت���راع  لمراكز 
وأوضح  االحت���الل.  بلدية 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال المراس���ل العس���كري لإلذاع���ة العبرية »إيال 
عليما«، إن الس���لطة الفلسطينية تريد إنهاء ملف 
منفذ عملية بركان أش���رف نعال���وة؛ ألنها ال تريد 

تكرار نماذج المطاردين القدماء، وتدفع بكل قوتها 
إلع���ادة الهدوء لمناطق الضف���ة الغربية المحتلة. 

وذكر عليما، أن السلطة ترسل لجيش 
االحتالل إش���ارات بش���كل دائم حول 

غزة/ دعاء الحطاب:
تعاني آالف األسر الفقيرة في قطاع غزة، من تأخر صرف الُمخصصات 
المالية للش���ؤون االجتماعية، فبعضها يلجأ لالس���تدانة من األقارب 
واألصدق���اء، والبع���ض اآلخر يعاني األمرين بس���بب س���وء الظروف 

المعيش���ية ويقضي أيامه على كس���رة خبز والقليل من 
الخض���راوات، منتظرًا خب���رًا يثلج صدره بموعد اس���تالم 

بالذكرى 101 لـ »وعد بلفور«.. 
حملة عالمية لمطالبة 

بريطانيا بتحمل مسؤولياتها

قوات القمع تقتحم
 أقسامًا في معتقل »عوفر«

االحتالل ُيبعد 4 مقدسيين عن 
قريتي صور باهر وجبل المكبر

اإلذاعة العبرية: السلطة تزود »الشاباك« 
بمعلومات عن المطارد نعالوة

فقدان العالج يهدد مرضى الكلى بغزة

مستفيدو الشؤون.. معاناة 
يفاقمها طول االنتظار 

08

06 02

03

04 07

حراك التهدئة في 
غزة.. هـل ينجـح؟

غزة / سماح المبحوح:
ش���هدت اآلون���ة األخي���رة ع���دة زيارات 
مكوكية لوف���د المخاب���رات المصرية الى 
قطاع غزة لبحث س���بل انجاز تهدئة بين 
غزة واالحت���الل اإلس���رائيلي، فهل ينجح 

ه���ذا الح���راك ف���ي تحقي���ق 
وارغام  03التهدئة في قطاع غزة، 
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القدس المحتلة/ االستقالل:
المس���توطنين  عش���رات  اقتح���م 
المتطرفي���ن وعناصر م���ن مخابرات 
المس���جد  أم���س األربعاء،  االحتالل 
ب���اب المغاربة  األقصى المبارك من 
بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

الخاصة.
الحماية  االحت���الل  ش���رطة  ووفرت 
من  ب���دءًا  للمس���توطنين  الكامل���ة 
دخولهم عبر باب المغاربة الس���اعة 
السابعة صباًحا، وتجولهم في باحات 
األقصى وانتهاًء بخروجهم من باب 

السلسلة.
العامة  العالق���ات  وق���ال مس���ؤول 
واإلعالم بدائرة األوقاف اإلس���المية 
بالقدس المحتلة فراس الدبس في 
تصريح ل���ه، إن 50 متطرًفا و18 من 
عناص���ر مخابرات وجن���ود االحتالل 
وتجولوا  األقصى،  المسجد  اقتحموا 
في أنحاء متفرقة من باحاته، وس���ط 
تلقيهم ش���روحات ع���ن "الهيكل" 

المزعوم.
وتخل���ل تلك االقتحام���ات محاوالت 
ألداء طق���وس تلمودي���ة في باحات 
األقصى بحماية ش���رطية مش���ددة، 

وتحديًدا في منطقة باب الرحمة.
وواصل���ت ش���رطة االحت���الل فرض 

قيوده���ا عل���ى دخ���ول المصلي���ن 
لألقصى، واحتجزت بعض هوياتهم 
الش���خصية عن���د األب���واب، وت���م 
إعطاؤهم بطاق���ات ملّونة بداًل منها، 

لتضمن عدم رباطهم في المسجد.
وش���هدت أروقة ومصليات األقصى 
تواجًدا للعش���رات من أهل القدس 
والداخل الفلسطيني المحتل، الذين 

توزعوا عل���ى حلقات العل���م وقراءة 
القرآن الكري���م، وتصدوا القتحامات 
واس���تفزازاتهم  المس���توطنين 

المتواصلة.
"الهي���كل"  منظم���ات  وكان���ت 
المزع���وم دعت أنصاره���ا وجمهور 
المستوطنين للمشاركة في اقتحام 
واسع للمس���جد األقصى، تزامًنا مع 

انتخابات بلدي���ة االحتالل بالقدس 
المحتلة.

المس���جد األقصى يومًيا  ويتعرض 
)ع���دا الجمعة والس���بت( لسلس���لة 
انته���اكات واقتحام���ات م���ن قبل 
اليهودية  والجماعات  المستوطنين 
صباحية  فترتين  وعل���ى  المتطرفة 

ومسائية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حمل���ت دائ���رة األوقاف اإلس���المية ف���ي القدس 
المحتلة، سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية 
الكاملة عن أي إعاقة أو منع لترميم الجدار الشرقي 
للمسجد األقصى المبارك، بعد ظهور أضرار وتغير 
في أل���وان الحجارة مؤخًرا. وأكدت األوقاف في بيان 
لها، أن الجدار الش���رقي للمس���جد بحاجة ماس���ة 
للصيان���ة والترميم، وإلى أعم���ال الكحلة والتقوية 

واستبدال التالف من المداميك.
وأشارت إلى أن كوادرها على وعي تام بحالة الجدار، 
وعلى أتم االس���تعداد والجهوزية إلنجاز ذلك في 

القريب العاجل، مثمنة حرص أهلنا على المس���جد 
األقصى وعلى سالمته.

وأوضحت أنه على أثر ما تم تداوله بكثرة بخصوص 
تش���ققات وحفريات في حج���ارة ومداميك الجدار 
الش���رقي، واحتمال إمكانية تعمد س���كب بعض 
المواد الكيماوية عليه بهدف تش���ويهه والعبث 
في نس���يجه المعماري تمهيًدا إلضعافه وهدمه، 
توجهت لجنة على وجه السرعة من كادر ومختصي 
األوقاف ومن مديرية الس���ياحة واآلثار إلى الموقع 

المذكور الستجالء األمر والتيقن مما تم تداوله.
وأضافت أنه" بعد التفحص لجنبات الجدار والنظر 

بروًية إلى المداميك واألحجار لم يلحظ أو يش���اهد 
أي مادة كيماوي���ة، إن ما ظهر من تباين واضح في 
درج���ات ألوان الحج���ارة من الل���ون األبيض والبني 
بدرجات متفاوتة يعود إلى مقاطع ومقالع الحجارة 

ومدى تفاعلها مع العوامل الجوية".
وأشارت إلى أنه لوحظ تآكل واضح في مجموعة من 

الحجارة بفعل قدمها الذي يزيد عن 1400 عام.
ورحب���ت األوقاف بأي���ة جهود "مخلص���ة" لحماية 
المسجد األقصى ودعم دائرة األوقاف في جهودها 
في مواجهة التدخالت اإلسرائيلية المرفوضة في 

شؤون المسجد ومحيطه.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، عن خمسة 
مقدس���يين من قرية جبل المكبر جنوب شرق 
القدس المحتلة، بعد توقيفهم عدة س���اعات 
بحجة محاولة منع وصول المقدس���يين لمراكز 

اقتراع انتخابات بلدية االحتالل.
وأوض���ح مركز معلومات وادي حلوة أن ش���رطة 
االحت���الل أفرجت عن كل من أمين س���ر حركة 
فتح في جبل المكبر إياد بشير، ورئيس الشبيبة 
فارس عويسات، ورئيس لجنة أولياء أمور جبل 
المكبر نبيل بشير، وحسن عبده، بعد توقيفهم 

عدة ساعات في مركز الشرطة.
وذكر أن ش���رطة االحتالل اش���ترطت عليهم 
اإلبعاد عن قريتي صور باهر وجبل المكبر لعدة 

ساعات، كما احتجزت هواتفهم المحمولة.

وفي الس���ياق، أفرجت شرطة االحتالل عن كرم 
رائد عبده بكفالة نقدية، بعد اعتقاله وتوقيفه 
عدة ساعات بحجة محاولته منع سيدة الوصول 

إلى مركز اقتراع.
وخل���ت مراكز االقتراع ف���ي مدينة القدس من 
يقاطعون  الذي���ن  المقدس���يين،  المنتخبين 
انتخابات بلدية االحتالل ويرفضون المشاركة 
فيها س���واء "بالترش���يح أو االنتخاب"، تأكيًدا 
على رفضهم له���ذه االنتخابات، والتي تحاول 
س���لطات االحتالل إضفاء الش���رعية الحتالل 

المدينة المقدسة بها.
وأوضح المقدس���يون أن بلدية االحتالل تنفذ 
مخطط���ات س���لطات وحكوم���ة االحتالل في 
القدس الرامية لتهويد وأسرلة المدينة، وفي 
المقاب���ل تحرمهم من حقوقهم األساس���ية، 

والتي كفلتها القوانين الدولية.
وأش���اروا إلى أن البلدية تقوم به���دم المنازل 
بحجة عدم الترخيص في وقت تفرض الشروط 
التعجيزي���ة لرخص البناء، إضاف���ة إلى فرض 
مخالف���ات وغرام���ات البناء، وف���رض الضرائب 
الباهظة على المقدسيين، ناهيك عن إهمالها 
المتعمد لألحياء والقرى والبلدات في ش���رقي 

القدس.
هذا وأقدم نش���طاء مقدس���يون عل���ى كتابة 
ش���عارات على أبواب ومراكز االقتراع، تضمنت 

"التصويت خيانة، والمشاركة خيانة"
وانتشرت ش���رطة االحتالل بكثافة في محيط 
مراك���ز االقت���راع بالق���دس، وقام���ت بمس���ح 
الش���عارات المناهضة لالنتخابات التي كتبت 

على الجدران.

الخليل / االستقالل:
تس���بب مستوطنون أمس األربعاء بحالة من الصخب والضجيج، ونفذوا 
عددا من االعتداءات بالقرب من المسجد اإلبراهيمي في البلدة القديمة 

من الخليل المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين نصبوا أجهزة مكبرات 
صوت في ساحات المس���جد اإلبراهيمي وأقاموا حلقات رقص وصخب 
تخللها االعتداء عل���ى عدد من المواطنين الفلس���طينيين الذين مروا 
بالم���كان واحتجوا على الصخب غير المس���بوق الذي أزعجهم وهم في 

منازلهم.
وط���ال االعتداء بالضرب من المس���توطنين المواطن يعقوب أبو جهاد 
وخليل جابر وإس���ماعيل الرجبي، الذين أصيب���وا برضوض، واحتجزهم 
الجيش الصهيوني لعدة ساعات بالقرب من البرج العسكري المقام في 

ساحات المسجد اإلبراهيمي.
كما اعتدى المس���توطنون الحقا على المواطن عبد الرؤوف المحتسب 
صاح���ب محل تجاري ف���ي المنطقة، وحطموا محل���ه وما فيه من تحف 

سياحية وبضائع خزفية، وحاول بعض المستوطنين إحراق محله.
جدير بالذكر أن سلطات االحتالل الصهيوني أعلنت عن إغالق المسجد 
اإلبراهيم���ي يوم���ي الجمعة والس���بت بحجة األعي���اد اليهودية التي 
يس���تبقها المس���توطنون بأيام باقتحامات متكررة وتجمعات كبيرة، 
يثيرون فيها الفس���اد واالعتداءات ضد الفلسطينيين لتهجيرهم من 

بيوتهم واستيطانها.

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى وسط قيود مشددة

االحتالل ُيبعد 4 مقدسيين عن قريتي صور باهر وجبل المكبر

أوقاف القدس: الجدار الشرقي لألقصى بحاجة ماسة للترميم والصيانة

مستوطنون يعتدون 
على الفلسطينيين 

فــي الخليــل

سلفيت/ االستقالل:
اقتحم���ت قوات االحتالل الصهيوني أمس األربعاء، بلدة الزاوية غرب مدينة س���لفيت 

شمال الضفة الغربية، وسلمت أربعة مواطنين بالغات وقف بناء لمنزل وبركسات.
وقالت مصادر محلية: إن عدة آليات عس���كرية داهمت بلدة الزاوية، وتمركزت في الحي 

الغربي، وسلمت مواطنين قرار وقف بناء بذريعة البناء في مناطق )ج(.
وتعود المنش���آت لكل من  إياد شقير، وبشير نور الدين، وعز الله حسين ، بينما يعود 

المنزل قيد اإلنشاء للمواطن عبد الله عبد الحليم.
وأضافت أن قرارات وقف البناء تمت في الحي الغربي للبلدة؛ حيث تسعى قوات االحتالل 
لمنع التمدد األفقي في المنطقة، في الوقت الذي تعّد فيه سلفيت أكثر مناطق الضفة 
من حيث التوسع االستيطاني. وتقع بلدة الزاوية في الجهة الغربية من محافظة سلفيت، 
وهي مالصقة ألراضي 48 ، ويقطنها نحو س���تة آالف نس���مة، وتبلغ المساحة اإلجمالية 

لبلدة الزاوية 12,000 دونم، منها فقط  693 دونمًا عبارة عن مسطح بناء. 

القدس المحتلة/ االستقالل:
وزعت طواقم بلدية االحتالل بمدينة القدس المحتلة بحماية جنود االحتالل االسرائيلي 

أمس األربعاء، أوامر هدم في قرية العيسوية شمال شرق المدينة.
وذكر عضو لجنة المتابعة في العيس���وية محمد أبو الحمص في تصريح له، أن طواقم 
البلدية برفقة عناصر ش���رطة االحتالل اقتحموا عدة مواقع في القرية وعلقوا أوامر هدم 
لمن���ازل من بينها بيوت قديم���ة. وأضاف أن طواقم بلدية االحت���الل علقت أوامر على 
بعض المنازل لمراجعة قسم التفتيش والبناء في البلدية، بحجة البناء بدون ترخيص، 
كما صورت ع���دة منازل خالل االقتحام. وأوضح أبو الحم���ص أن رئيس بلدية االحتالل 
نير بركات أوقف العمل بالخريطة الهيكلية لقرية العيس���وية التي أعدتها "مؤسسة 

بمكوم" قبل 10 سنوات، بذريعة أن البلدية ستعدها دون تحريك ساكن.

إخطارات »إسرائيلية« بوقف 
بناء 4 منازل غرب سلفيت

بلدية االحتالل بالقدس توزع 
أوامر هدم في العيسوية

�مل�شتوطنون يو��شلون �قتحاماتهم لباحات �مل�شجد �الق�شى         ) �أر�شيف (
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حــراك التهدئـة فـي غــزة.. هــل ينجـح؟
غزة / �سماح املبحوح:

�سهدت الآونة الأخرية عدة زيارات مكوكية لوفد املخابرات 
امل�سرية اىل قطاع غ��زة لبحث �سبل اجناز تهدئة بني غزة 
والحت��ال الإ�سرائيلي، فهل ينجح هذا احلراك يف حتقيق 

التهدئ��ة يف قط��اع غ��زة، وارغ��ام الحت��ال الإ�سرائيل��ي 
عل��ى تخفيف احل�س��ار املفرو�ض على القط��اع منذ اكرث من 

12عاما. 
ويرى حمللون ومراقبون اأن املعطيات على الأر�ض  ت�سري اإىل 

قرب حتقيق تهدئة يف قطاع غزة دون دفع اأي اأثمان �سيا�سية 
يح�س��ل عليها الحتال، ومنها ادخ��ال الحتال الإ�سرائيلي 
الوق��ود القطري لقط��اع غزة واإعادة تو�سع��ة م�ساحة ال�سيد 
واحلديث عن املوافقة على ادخال املنحة القطرية للقطاع . 

ويج����ري الوفد المص����ري، زيارات ف����ي قطاع 
غزة والضف����ة الغربية و"إس����رائيل" منذ عدة 
أيام، يلتق����ي خاللها مس����ؤولين في حركتي 
"حماس" و"فتح"، والحكومة اإلس����رائيلية، في 
إطار استكمال المباحثات التي تقودها بالده 
حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" 

بغزة.
وفي ذات السياق غادر الوفد األمني المصري 
القط����اع أول أم����س ، عبر حاجز بي����ت حانون 
"إيرز" ش����مالي القطاع ، بعد زيارة اس����تمرت 
5 س����اعات التق����ى خاللها رئي����س المكتب 
السياس����ي لحركة حماس إس����ماعيل هنية ، 
وعددًا من قادة الفصائل الفلسطينية ؛ لبحث 
ملف����ي المصالحة مع حركة فت����ح ، والتهدئة 
مع »إس����رائيل«، دون أن يتم اإلعالن عن نتائج 

اللقاء أو أي تفاصيل أخرى.
ومنذ أسابيع تسعى أطراف دولية-أبرزها األمم 
المتح����دة ومصر-لعقد اتف����اق لتثبيت وقف 
إطالق النار في غزة بي����ن المقاومة واالحتالل، 
يت����ّم بموجبه رفع الحص����ار الخانق المفروض 

على القطاع منذ ما يزيد عن 12 عاًما.

التهدئة قريبة 
وتوقع الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو 
أن تنجح الجهود المصرية المتواصل منذ عدة 
أسابيع في التوصل التفاق تهدئة بين حركة 
حماس واالحتالل اإلس����رائيلي، يضمن عودة 
الهدوء واألمن لألخير مقابل تخفيف الحصار 

عن القطاع .
وأشار عبدو ل�"االس����تقالل" إلى أن "إسرائيل" 
اخت����ارت أن تذهب ال����ى خي����ار التهدئة مع 
قطاع غزة الذي  يضمن لها عودة الهدوء على 

الح����دود ، عوضا عن الذه����اب لخيار مواجهة 
واس����عة غير مضمون����ة النتائج وغي����ر قابلة 

لتحقيق أي هدف في صالحها.
وأضاف:" أن االحتالل في حال اختار الذهاب 
لعدوان عل���ى القطاع، فإنه يخش���ى النتائج 
الكارثية التي س���تالحقه بعد انتهائه ، النة 
ل���ن ينعم بأي هدوء واس���تقرار، فليس لديه 

خيار س���وى الموافق���ة على الع���رض الذي 
يضمن ل���ه تحقيق ذلك بأق���ل تكلفة، وهو 
تخفيف الحص���ار، وهو الخيار ال���ذي تتبناه 

حركة حماس . 
ولفت إلى وجود عدة مؤش����رات تؤسس لقرب 
توقيع اتف����اق تهدئة بي����ن الطرفين،  منها 
الحدي����ث عن موافقة "إس����رائيل" على إدخال 

أموال المنح����ة القطرية للموظفي����ن بالقطاع 
؛ لتحس����ين حياة الموظفين، وإعادة توس����عة 
االحتالل مس����احة الصيد في غ����زة، كذلك ما 
شهده المواطنون من تحسن كبير على جدول 

الكهرباء خالل األيام الماضية.
أوض����ح أن التوت����ر األمني على ح����دود غزة مع 
المس����توطنات الجنوبي����ة يجع����ل الحدي����ث 

عن القطاع يتصدر للنقاش����ات اإلس����رائيلية،  
ويجع����ل برغبة االحتالل ف����ي عقد تهدئة مع 

قطاع غزة لضمان أمنه. 

خطوات ملموسة 
ب����دوره ، رأى محس����ن أب����و رمض����ان الكات����ب 
والمحلل السياس����ي أن االحتالل اإلس����رائيلي 
ب����ات حريصًا عل����ى توقيع اتف����اق تهدئة مع 
حركة حم����اس والقوى السياس����ية في قطاع 
غزة ، بعد حالة عدم االستقرار التي تشهدها 
الحدود الش����رقية لغالف غ����زة، كذلك اهتزاز 
صورته على المستوى الدولي بعد استهدافه 

للمتظاهرين المدنيين . 
وأوضح أبو رمضان ل�"االس����تقالل" أن سلسلة 
الزي����ارات المكثفة من الوف����د المصري لقطاع 
غ����زة،  أفضت لخطوات ملموس����ة على األرض، 
وذلك يبش����ر بقرب تحقيق التهدئة بين غزة 
واالحت����الل ، وانه����اء حالة العق����اب الجماعي 

المفروض  على القطاع منذ عدة سنوات . 
وبي����ن أن " إس����رائيل " باتت تدرك أن ش����ن 
ثالث حروب على القطاع ، لم يحقق لها نتائج 
عملية لصالحها ، لذلك اتجهت لخيار الحلول 
السياس����ية، بما يس����مح لها بتحقيق الهدوء 

مقابل تخفيف الحصار. 
و أشار إلى أن الحالة اإلنسانية بالقطاع وكذلك 
مس����يرات الع����ودة وحالة االرب����اك واالحتقان 
س����تدفع بقوة نحو تحقيق التهدئة بأس����رع 
وقت ممكن؛ لضمان عدم استمرارية مسيرات 
العودة التي ش����كلت صداع����ا كبيرا في راس 
االحت����الل، وتحس����ين الحالة اإلنس����انية في 
قطاع غزة ، خاصة بعد ارتقاء ضحايا ش����هداء 

ومصابين على الحدود. 

اإلذاعة العبرية: السلطة تزود "الشاباك" 
بمعلومات عن المطارد نعالوة

 االحتالل يقرر توسيع مساحة 
الصيد في بحر القطاع

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال المراسل العسكري لإلذاعة العبرية "إيال عليما"، إن 
السلطة الفلسطينية تريد إنهاء ملف منفذ عملية بركان 
أش���رف نعالوة؛ ألنه���ا ال تريد تكرار نم���اذج المطاردين 
القدم���اء، وتدف���ع بكل قوته���ا إلعادة اله���دوء لمناطق 
الضفة الغربية المحتلة. وذكر عليما، أن الس���لطة ترسل 

لجيش االحتالل إش���ارات بش���كل دائم حول نعالوة، من 
خالل اس���تخدامها وحدة التنص���ت اإللكترونية التابعة 
للمخابرات الفلس���طينية. وكانت اإلذاعة العبرية ذكرت 
في وقت سابق أنه تم تش���كيل غرفة عمليات مشتركة 
بين "الشاباك" والجيش وأجهزة السلطة للبحث عن منفذ 

عملية بركان أشرف نعالوة.

غزة/ االستقالل: 
أبلغت س���لطات االحتالل اإلسرائيلي بتوسيع مساحة 
ا من عصر  الصيد أمام الصيادين في بحر قطاع غزة بدًء
يوم أمس  األربعاء. وأوضح مس���ؤول لجان الصيادين 
زكريا بكر بأن القرار ينص على توسيع مساحة الصيد 
من وادي غ���زة حتى الحدود المصرية جنوًبا لتس���عة 

أميال بحرية، ومن الوادي وشمااًل لستة أميال.
وبين أن القرار دخل حّيز التنفيذ عصر امس االربعاء.

وكان وزير جيش االحتالل أفيغدور ليبرمان قّرر في 17 
أكتوبر/ تش���رين أول تقليص مساحة الصيد في بحر 
القطاع إلى ثالثة أميال فقط، عقب س���قوط صاروخين 

أطلقا من غزة وسقط أحدهما بمنزل في بئر السبع.
ويعم���د االحتالل بش���كل يوم���ي إلطالق الن���ار على 
الصيادين ومالحقتهم في عرض بحر القطاع، وإغراق 
مراكبه���م بخراطيم المي���اه ضمن إجراءات���ه اليومية 

للتنغيص عليهم أثناء بحثهم عن لقمة العيش.
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دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي

ديوان الق�ساء ال�سرعي
حمكمة دير البلح ال�سرعية

إعالن وراثة
قدم���ت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار دير البلح مؤرخة في 
2018/10/31 تتضمن ان ابراهيم علي ابو بشير من دير البلح وسكانها 
و المتوفى بتاريخ 1946م و انحصر ارثه الشرعي و االنتقالي في والده 
علي مصطفى س���ليمان ابو بش���ير وفي والدته دالل ابراهيم جودة و 
المش���هورة ابو بشير و في زوجته رايقة اس���ماعيل حسن العكلوك و 
المشهورة ابو بشير و في اوالده المتولدين له منها وهم عبد العزيز و 
يوسف و مريم و المشهورة صبحية انا المقررة فقط وال وارث له سوى 
من ذكر ولي���س  له وصية واجبة او اختيارية وال اوالد  كبار توفوا حال 
حياته و تركوا ورثه فمن له حق االعتراض  على هذه المضبطة مراجعة 
محكمة دير البلح الش���رعية خالل 15 يوم من تاريخ النش���ر و حرر في 

1440/2/22ه وفق 2018/10/31.

قا�سي دير البلح ال�سرعي
ف�سيلة ال�سيخ امين خمي�س حماد

دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

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

   إعالن بيع بالمزاد العلني للمرة الثانية
نعلن للعم����وم أنه معروض للبيع من قبل دائ����رة تنفيذ محكمة صلح 
ش����مال غزة للمرة الثاني����ة معدات بناء والمحجوزة عل����ى ذمة القضية 
التنفيذي����ة رقم 2016/2788 والمتكونة فيم����ا بين طالب/ بلدية بيت 
الهيا ويمثلها االس����تاذ / عز الدين الدحنون  والمنفذ ضده / يوس����ف 
موس����ى محمود خليل وذلك يوم الثالثاء 13/11/2018 الساعة الثانية 

عشرة والنصف ظهرا في دائرة تنفيذ محكمة صلح شمال غزة.
فعلى من يرغ���ب بالدخول ف���ي المزايدة الحضور لدائ���رة التنفيذ 
وتسجيل اسمه بعد دفع تأمين دخول المزاد 5 %  من قيمة تثمين 
المع���دات المحجوزة ) قيمة التأمين 100 دوالر أمريكي ( مس���تردة 

مع العلم بأن رسوم الداللة واالنتقال على من ترسو عليه المزايدة .
على ذمة القضية التنفيذية رقم 2016/2788 

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

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية 

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

الموضوع/سند تبليغ حكم غيابي
 صادر عن محكمة بني سهيال الشرعية 
الى المدعى عليه عليه/ فيصل محمد س���لمان الناطور من خانيونس 
و س���كان االردن و مجهول محل االقامة فيها لقد حكم عليك بتاريخ 
2018/10/15 في القضية اس���اس 2018/174م و موضوعها تفريق 
للض���رر م���ن الهجر و التعلي���ق و المرفوعة ضدك م���ن قبل زوجتك 
نظمي���ة حمدان حمودة ع���واد )بتطليقها منك طلق���ة واحدة بائنة 
بينونة صغرى بس���بب الضرر من الهجر و التعليق اعتبارا من تاريخ 
الحكم و عليها العدة الش���رعية( حكما غيابيا بحقك قابال لالعتراض 
و االس���تئناف اعتبارا من تاريخ التبليغ لذلك صار تبليغك حس���ب 

االصول و حرر في 8 صفر ل�1440ه� الموافق 218/10/24م

قا�سي بني �سهيال ال�سرعية 

ويعيش قط���اع غ���زة المحاصر منذ 
أكثر من 12عام���ا، ظروفًا اقتصادية 
واجتماعية ومعيشية صعبة وقاسية 
ج���دا، في ظ���ل ارتفاع نس���بة الفقر 
والبطال���ة بين المواطني���ن، تحديدًا 
بعد فرض السلطة الفلسطينية برام 
الله للعقوبات ضد غزة منذ اكثر من 

عام.
وأك���دت وزارة التنمي���ة االجتماعية 
الماض���ي،  الس���بت  الفلس���طينية، 
عدم صح���ة التقارير الصحفية التي 
تتح���دث عن تحدي���د موعد لصرف 
االجتماعي���ة  الش���ؤون  ش���يكات 

للمستفيدين في قطاع غزة. 
وقال وكيل الوزارة يوس���ف إبراهيم، 
أن���ه لم يت���م تحديد موع���د صرف 
الش���يكات للمس���تفيدين، مطمئنًا 
بقرب موعد الصرف. وفق وكالة الرأي 

المحلية. 
على  اإلخبارية  الصفح���ات  وتناقلت 
التواصل االجتماع���ي، خبرًا  مواق���ع 
يفيد بصرف الشيكات للمستفيدين 
يوم االثني���ن القادم، وه���و ما نفاه 

وكيل وزارة التنمية االجتماعية. 
التنمي���ة  وزارة  تقدي���رات  ووف���ق 
المجتمعية فإن عدد المس���تفيدين 
من المخصص���ات في قطاع غزة نحو 
71 ألف مستفيد و39 ألف مستفيد 
ف���ي الضف���ة الغربية بقيم���ة مالية 
إجمالية تقدر ب�� 100 مليون شيكل، 
وتت���راوح المخصصات لكل عائلة ما 

بين 750 إلى 1800 شيكل.

" اأكلنا اجلوع واملر�س" 
كغيرها من الفقراء، ترتقب المواطنة 
أم محم���د جربوع ، س���ماع خبٍر ٌيثلج 
صدره���ا وُيدخ���ل الفرح ف���ي قلبها 
المالية  المخصص���ات  بموعد صرف 

للش���ؤون االجتماعي���ة، فهي تقوم 
باقتناء كل ما يحتاجه أس���رتها من 
ضروريات وأساسيات من مخصصات 
يتلقاه���ا كل ثالثة  التي  الش���ؤون 

شهور.
المواطن���ة "جربوع" أٌم لس���بعة أبناء 
كان���ت تعيش بحالٍة متوس���طة إلى 
أن ُأصي���ب زوجه���ا بمرض نفس���ي 
أفقده القدرة عل���ى العمل منذ أكثر 
من 15عاما، وأصبحت ال تستطيع أن 
توفر لقمة العيش ألس���رتها إال  من 

خالل شك الشؤون. 
بعيوٍن دامعه تفض���ح بؤس الحياة، 
تقول المواطنة جربوع ل�" االستقالل":" 
شيك الش���ؤون االجتماعي هو اللي 

معيشنا انا وأوالدي وزوجي المريض، 
ما إلن���ا مصدر رزق غي���ره، منه ندفع 
أجار البيت ونوفر احتياجاتنا اليومية 
والعالج الالزم لتهدئ���ة زوجي، ومع 
هيك المس���ؤولين يؤجلون صرفه"، 
مستدركة:" حسوا فينا يا ناس، أكلنا 

الجوع والمرض".
وتتاب���ع":" نح���ن نعي���ش أوضاع���ًا 
مأس���اوية جدًا بس���بب تأخر صرف 
شك الشؤون، فمن فترة ُأجبرت على 
بي���ع بعض أغ���راض أبنائي لش���راء 

الطعام بثمنها".  
وُتح���اول المواطنة "جرب���وع" الهروب 
من ضيق الحي���اة باالنخراط في البكاء 
، بكل يوم ال تس���تطيع به توفير لقمة 

العي���ش ألبنائها وزوجه���ا المريض، 
ُمضيفة:" ال استطيع الوقوف مكتوفة 
االيدي أمام نظرات أبنائي المنكس���رة 
وبكائهم من شدة الجوع، فألجأ لبعض 
ُيقدمون  لعلهم  والصديقات  الجيران 
لي المساعدات التي ُتخفف أالمهم". 

أك���دت  حديثه���ا،  نهاي���ة  وف���ي 
الش���ؤون  م���ن  المس���تفيدين  أن 
موعد صرف  ينتظ���رون  االجتماعية 
الشيك كما ينتظرون سقوط المطر، 
فهي بالنس���بة لهم الخي���ر و البركة 
في ظل األوضاع المعيشية الصعبة 

التي يعيشونها. 

"�سئمنا النتظار"  
ومنذ ساعات الصباح الباكر، يتنقل 

رامي س���عيد بين  أب���و  المواط���ن 
اإلذاعات المحلية لعله يجد ضالته 
بخب���ر صادق ع���ن موعد اس���تالم 
للمنتفعين  المالي���ة  المخصصات 
لكن  االجتماعي���ة،  الش���ئون  م���ن 
الرياح دائمًا تأتي بما ال تش���تهيه 
الس���فن، فكل مرة يسمع فيها من 
الجيران واألقارب عن يوم استالمها 
يصط���دم ب����أن ال تاري���خ معين���ًا 

لصرفها.
ويقول سعيد ل�"االستقالل": "سئمنا 
الش���يكات،  ص���رف  موعد  انتظ���ار 
عائلتي تمر بظروف معيشية صعبة 
للغاية، والوضع أصبح ال ُيطاق خاصة 
في ظ���ل الحصار وانتش���ار البطالة، 
ينبغي عل���ى الوزارة أن تس���رع في 

صرف هذا االستحقاق".
" أنبوبة الغاز فارغة منذ ثالثة أسابيع 
وليس لدي المال لتعبئتها، الثالجة 
خاوي���ة إال م���ن قليل م���ن الخضرة، 
األبناء يحتاجون للمصروف وكس���وة 
للشتاء وال أس���تطيع توفيرها لهم، 
كم���ا أنني مالحق لمح���الت البقالة"، 
هكذا وصف" سعيد" حالته في ظل 

تأخر صرف الشؤون. 
وبين أن ش���يك الشؤون االجتماعية 
ُينع���ش حياتهم، رغ���م أنه يصرف 
كل ثالثة ش���هور م���رة واحدة، فهم 
ينتظرون صرف���ه على أحر من الجمر 
من أجل توفير االحتياجات الضرورية 

لعوائلهم. 
ص���رف  ض���رورة  عل���ى  وش���دد 
المخصصات كل شهر بداًل من ثالثة 
المؤسسات  أش���هر، داعية  أربعة  أو 
و الجمعي���ات الخيرية إل���ى تقديم 
والمالي���ة  العيني���ة  المس���اعدات 

للعائالت المستورة والمتعففة.

مستفيدو الشؤون.. معاناة يفاقمها طول االنتظار 
غزة/ دعاء احلطاب:

ُتعاين اآلف الأ�سر الفقرية يف قطاع غزة، من تاأخر �سرف 
املُخ�س�س��ات املالية لل�سوؤون الجتماعي��ة، فبع�سها يلجاأ 
لال�ستدان��ة م��ن الأق��ارب والأ�سدق��اء، والبع���س الآخر 

يع��اين الأمرين ب�سب��ب �سوء الظ��روف املعي�سية ويق�سي 
اأيام��ه على ك�سرة خبز والقليل من اخل�سراوات، منتظرًا 

خربًا يثلج �سدره مبوعد ا�ستالم خم�س�ساته. 
وميثل �سيك ال�سوؤون الجتماعية م�سدر الدخل الوحيد 

لتلك العائالت، اذ يعتمدون عليه يف توفري احتياجاتهم 
وم�ستلزماته��م اليومي��ة، ورغم طول الف��رة الزمنية ما 
بني فرات �سرفه، ال اأنهم ي�سعدون بقدومه وي�ستب�سرون 

خريًا بتلبية احتياجاتهم املعلقة منذ زمن. 
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دولة فل�سطني 
وزارة احلكم املحلي

 إعالن  صادر عن اللجنة المركزية لألبنية  
و تنظيم المدن بمحافظات غزة

   بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )123( بعرض 
)16( متر وارتداد )3( متر   منطقة تنظيم - خانيونس )حي السالم(

  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعل���ن اللجنة المركزية لالبنة و تنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم 
انها قد قررت بجلس���تها رقم 2018/28 المنعقدة بتاريخ 2018/8/1 
التصدي���ق النهائي على  المخطط التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم 
)123( بعرض )16( مت���ر و ارتداد)3(متر ضمن مخطط تفصيلي حي 
الس���الم و المار بالقسائم )23_ 24_ 25_ 26( من القطعة رقم )79( و 

القسيمة رقم )5( و من القطعة رقم )81(
السابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر عن اللجنة المركزية 
و الذي نشر في جريدتي فلسطين و الحياة الجديدة بتاريخ 2018/4/5
كما ق���ررت اللجنة المركزية وضع هذا المش���روع موضع التنفيذ بعد 
مرور خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ نش���ر هذا االعالن ف���ي الجريدة 

الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين ايهما اقرب 
وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن

اللجنة املركزية للأبنية و تنظيم املدن 
 مبحافظات غزة                                             

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

   إعالن صادر عن اللجنة المركزية لألبنية
 و التنظيم المدن بمحافظات غزة

بايداع مخطط تفصيلي للشارع رقم )6100( بعرض )8( متر بدون ارتداد
  منطقة تنظيم: خانيونس

 قانون تنظيم مدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية و تنظيم المدن بمحافظات غزة بجلستها 
رق���م 2018/35 المنعق���دة بتاري���خ 2018/9/26 عن اي���داع المخطط 
التفصيلي لمس���ار الش���ارع رقم )6100( بع���رض )8( متر بدون ارتداد 
و المحصور بين ش���ارع رقم )65(ش���رقا و ش���ارع رقم )633( غربا و المار 

بالقسائم رقم )84_ 85_ 87_ 88( من القطعة رقم )53(.
لالعتراض خالل مدة شهرين من تاريخ هذا االعالن.

و علي���ه فان���ه يجوز لجميع اصح���اب الحقوق في االراض���ي و األبنية و 
األمالك  االخرى المش���مولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع 
مجانا خالل س���اعات الدوام الرس���مي و تقدي���م االعتراضات عليه الى 

مكتب اللجنة المحلية للبناء و التنظيم ببلدية خانيونس 
))وسوف لن يلتفت ألي اعتراض يرد بعد ها التاريخ((

 اللجنة املركزية للأبنية  و تنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

إعــالن صادر عن اللجنة المركزية 
لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة 
بايداع مجدد مخطط  تفصيلي للشارع رقم )89( والشارع رقم )48( 

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

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس���تها رقم 
2018/18 المنعقدة بتاريخ 2018/5/2 عن ايداع المخطط التفصيلي لمس���ار 
الش���ارع رقم )89( بعرض )14( متر دون ارتداد  والمحصور بين الش���ارع رقم 
)81( غربا والشارع رقم )61( ش���رقا والشارع رقم )48( بعرض )8( متر وارتداد 
)3(متر والمحصور بين الشارع رقم )89( شماال والشارع رقم )80( جنوبا والمار 

بالقسائم رقم )5-20-6-19-7-18-2-8-11( من القطعة رقم )14( 
لالعتراض خالل مدة خمسة عشر يوما ايداعا مجددا من تاريخ هذا االعالن.

وعليه فانه يجوز لجميع أصحاب الحقوق في األراضي واألبنية واألمالك االخرى المشمولة 
بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع  مجانا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 

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

اللجنة املركزية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

غزة / االستقالل:
أكد تقدير موق���ف أعده باحث في العلوم السياس���ية 
أمس األربعاء، أن الس���لطة الفلسطينية ال يمكن لها أن 
توقف التنس���يق األمني مع االحتالل اإلس���رائيلي بناًء 
على قرارات المجلس المرك���زي لمنظمة التحرير األخير 

العتبارات عديدة.
د الباحث خالد النجار في تقدير وصل "االستقالل"  وشدَّ
نس���خة عنه، على أن "الس���لطة ترفض وقف التنسيق 
األمني، وتناور الس���تمراره رغم اإلجماع الفلسطيني على 

تجريمه وتحريمه".
وأوض���ح أن االتفاق���ات األمنية الموقع���ة بين االحتالل 
الوظيفة  الفلسطينية "فس���رت  اإلسرائيلي والس���لطة 

األمنية لألخيرة، ومحددات العمل المشتركة بينهما".
وبين أن ذل���ك جاء مقابل حصول الس���لطة على "الدعم 
اللوجستي المتعلق بالسالح وتدريب عناصرها، والتطور 
التكنولوج���ي للتجس���س والحصول عل���ى المعلومات، 
والدعم المال���ي الذي يمثل هرم الفس���اد لدى قيادات 

السلطة، وبالتحديد قادة األجهزة األمنية"، وفق قوله.
وذك���ر أنه بعد ق���رار المجلس المرك���زي األخير، يبدو أن 
أعضاءه قد أعادوا المناورة اإلعالمية من جديد، وتضليل 
الرأي العام، ونس���ف جه���ود التهدئة، وتحول مس���ار 
المفاوض���ات من قط���اع غزة إلى مفاوض���ات في الضفة 

الغربية من أجل تثبيت شرعية الرئيس محمود عباس.
ولفت النجار إلى أن عباس شعر بالقلق تجاه ذلك المسار 
بع���د الجهود الدولية لتوقيع اتف���اق تهدئة بين حركة 
حماس واالحت���الل، والذي يعتب���ره الرئيس "طعنة في 

خاصرة منظمة التحرير".
وأوض���ح أن التنس���يق األمن���ي ُأعل���ن عن وقف���ه بعدة 
محطات، تارة بس���بب عدم إيفاء "إسرائيل" بالتزاماتها، 
وتارة بس���بب البوابات اإللكترونية التي نصبها االحتالل 
باألقصى، ومرة أخرى بس���بب إع���الن الرئيس األمريكي 
دونال���د ترمب، "إال أن كل ذلك لم يجد له رصيًدا حقيقًيا 

على األرض".
وأش���ار إلى أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن التنسيق 
األمني مس���تمر، إضافة لتصريح عباس ف���ي لقاء له مع 

زعيمة ح���زب "ميرتس" في أكتوبر الع���ام الماضي في 
أعقاب هبة البوابات اإللكترونية أنه مس���تمر-وذلك بعد 
فترة وجيزة من إعالن وقفه- رغم عدم إيفاء "إس���رائيل" 

بالتزاماتها.
وأورد النجار عدًدا من االعتبارات التي تحول دون تطبيق 
الس���لطة لتلك الق���رارات وه���ي: أواًل: ارتباط الس���لطة 
باتفاقي���ات أمنية م���ع االحتالل اإلس���رائيلي والواليات 
المتحدة األمريكية، ثانيًا: وجود مصالح شخصية قائمة 
بين ق���ادة األجهزة األمنية الفلس���طينية، "وبالتالي من 

غي���ر المعق���ول التخلي عن هذه المصال���ح التي تحقق 
المنافع المالي���ة الكبيرة لقيادات الس���لطة والتي ٌتعد 
العمود الفقري لعمل ضباط األجهزة األمنية في الضفة 

الغربية".
أما ثالًثا: عدم قدرة السلطة تحمل النتائج المترتبة على 
وقف التنسيق مع االحتالل، ما يؤدي الستثمار المقاومة 
الفجوة األمنية لتتصاعد وتيرتها، مما يعني أن السلطة 

ستصبح هدًفا حقيقًيا لالحتالل.
كما أورد النجار في تقدير الموقف التفسيرات المختلفة 
لرؤية التنس���يق وفًقا لرؤية االحتالل أو رؤية الس���لطة 
الفلس���طينية وذلك في إطار تحدي���د مفهوم ووظيفة 

المنسق.
فوف���ق "التقدي���ر" ف���إن وزي���ر الش���ؤون المدنية لدى 
السلطة حس���ين الش���يخ قال إن التنس���يق "عبارة عن 
إجراء تس���هيالت لمواطني الضفة بالتنقل بين الحواجز 
األمنية ودخول أراضي 48 لغرض العمل، والحصول على 

تصاريح السفر والزيارات".
أم���ا اللواء عدن���ان الضميري ال���ذي عّده النج���ار "عّراب 
التنس���يق األمني" قال: "الحفاظ على األمن المش���ترك 
وحماي���ة المدنيي���ن ه���و من أولي���ات عملن���ا من خالل 
التنس���يق مع االحتالل ومنع العمليات التي تستهدف 

المستوطنين وجنود الجيش اإلسرائيلي".
أما رئيس جهاز الش���اباك اإلس���رائيلي نداف أرغومان 
ق���ال: "األجهزة األمنية في الضف���ة تعمل بإخالص من 
أجل حمايتنا، وساهمت في منع عشرات العمليات التي 
كادت أن تؤدي إلى كارثة حقيقية في دولة )إسرائيل(".

غزة/ االستقالل: 
أعلن المكت���ب اإلعالمي الحكومي عن تنفي���ذ مناورة الختبار 
جهوزية المؤسسات واألجهزة الحكومية المختلفة بمحافظة 
شمال غزة اليوم ، ضمن خطتها وإجراءاتها للتعامل مع حاالت 

الطوارئ واألزمات.
ويشارك في المناورة العديد من الوزارات واألجهزة الحكومية، 
حيث س���يتم تنفيذ المناورة عند الس���اعة الثانية عشرة بعد 
الظهر حتى الساعة الثانية، وستتركز في األماكن التالية: دوار 
مدينة الشيخ زايد، مركز ش���رطة معسكر جباليا، المستشفى 

االندونيس���ي، ومحيط مديرية تعليم الش���مال. وس���يتخلل 
المناورة إخ���الء مقرات حكومية وطبية وإغ���الق بعض الطرق 
وانتش���ار ألفراد األجهزة األمنية والطواق���م الطبية وأصوات 
تفجيرات، وحركة لإلسعاف ومركبات الدفاع المدني والشرطة. 
وطال���ب المكتب الموطنين ف���ي المناط���ق المحيطة بمواقع 
تنفيذ المناورة عدم التجمهر أثناء المناورة وإفس���اح المجال 
أمام الطواقم المش���اركة لتنفيذ مهامها حسب األصول. ودعا 
اإلعالميي���ن الراغبين بتغطية مجري���ات المناورة للتواصل مع 

العالقات العامة بالمكتب لترتيب التغطية الميدانية.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال القائم بأعم���ال قاضي القضاة واصف البك���ري إن دائرة 
األح���وال المدنية والج���وازات األردنية س���تطلق قريًبا خدمة 
تجديد الج���وازات عن طريق المحكمة الش���رعية في القدس 
المحتلة. جاء ذلك خالل اس���تقبال البكري في مكتبه بالمسجد 
االقصى، وفًدا من دائ���رة األحوال المدنية والجوازات األردنية، 
لغايات إعداد الترتيبات الالزمة إلطالق خدمة تجديد الجوازات 

عن طريق المحكمة الشرعية.
وتأتي الخطوة –وفق البكري- بناًء على مكرمة أردنية بتخفيض 

رسوم الجوازات  للمقدسيين ومعاملتهم معاملة األردنيين.
وبين أن ذلك من ش���أنه التخفيف والتيسير على المقدسيين 
بحيث ال يضطرهم االنتقال والسفر لغايات تجديد الجواز، من 
خالل خدمة تقدمها دائرة البريد االردني بالتعاون مع ش���ركة 
"واصل" للخدمات اللوجستية. من جانبهم، أعرب الوفد األردني 
عن اس���تعدادهم لتس���هيل س���بل الخدمة كافة التي تقدم 
للمقدس���يين ووضع جميع االمكانيات الالزمة لتسهيل هذه 
الخدم���ة وإطالقها في موعد قريب، مع مراعاة جميع الش���روط 

الالزمة القانونية والمهنية إلصدار جوازات السفر.

»تقدير موقف«: ال يمكن للسلطة وقف التنسيق األمني مع االحتالل

إصدار جوازات سفر للمقدسيين من 
المحكمة الشرعية بالقدس قريبًا

مناورة الختبار جهوزية المؤسسات 
واألجهزة الحكومية بشمال غزة
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دولة فل�سطني
املجل�س االعلى للق�ساء 

لدي حمكمة ال�سلح بغزة – املوقرة
في القضية رقم 2018/677

في طلب نشر مستبدل رقم 2018/2593 
المس���تدعي / محمد اس���ماعيل عبد الرحيم احمد – من سكان  مدينة 

خانيونس – هوية فلسطينية  رقم )906630256( 
  وكيله المحامي / ياسر حلمي سلوت – من دير البلح 

المس���تدعى ضده / خالد جميل سليم الددح – من سكان غزة اخر شارع 
الصناعة سابقا ) مجهول محل االقامة حاليا( 

نوع الدعوى / ) استرداد شيكات وتسليمها للمستدعي( 
قيمة الدعوى  )6600$(  ستة االف وستمائة دوالر امريكي 

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
 في الطلب رقم 2018/2593

 المتعلق بالقضية الحقوقية رقم 2018/677 
الي المس���تدعى ضده المذكور اعاله وبما ان المس���تدعى المذكور قد 
تق���دم لدى محكمة الصل���ح بغزة القضية المرقوم���ة اعاله وموضوعها 
)اس���ترداد شيكات ( استنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه ونظرا ألنك 
مجهول محل االقامة وحس���ب اختصاص محكمة الصلح بغزة في نظر 
ه���ذا الطلب وعم���ال بالمادة 20  من قانون أص���ول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم  2 لس���نة 2001 وبناءا على قرار الس���يد قاضي محكمة 
الصلح في الطلب  رقم )2593/ 2018(  بالسماح لنا بتبليغك عن طريق 

النشر المستبدل .
لذك يقتض���ي عليك ان تحضر لهذه المحكمة ي���وم ) االحد( الموافق 
)25/11/2018( التاس���عة صباحا كم���ا يقتضي عليك أي���داع جوابك 
التحريري خالل خمسة عشر يوما  من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك 

انك اذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرا .
حرر في 31/10/20188   )) مع االحترام ((

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح بغزة 
االأ�ستاذ / عمار قنديل

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )2041 / 2018(

يعلن للعم���وم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
الس���يد: حسام عبد العزيز محمد أبو شريعة من سكان غزة هوية رقم 

922036066 بصفته وكيال عن: وسام أكرم حرب أكرم الرمالوي
بموجب وكالة رقم: 13393 / 2018 الصادرة عن غزة

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 628 قسيمة 1 + 2 المدينة غزة الزيتون

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

المعاملة. التاريخ:  31/ 10 / 2018.

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

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة االأرا�سي الفل�سطينية

االإدارة العامة لت�سجيل االأرا�سي 
إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات )2038 / 2018(

يعل���ن للعموم انه تقدم ل���إدارة العامة لألراض���ي والعقارات بغزة 
الس���يد: ناص���ر خلي���ل هندي عاش���ور من س���كان غ���زة هوية رقم 

906150172 بصفته وكيال عن: محمد اسحق الهندي عاشور 
بموجب وكالة رقم: 3506 / 2018 الصادرة عن القاهرة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في
قطعة 728 قسيمة 31 المدينة غزة الدرج

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

المعاملة. التاريخ:  31/ 10 / 2018م

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

رام الله/ االستقالل:
ل مركز أسرى فلسطين للدراسات سلطات  حمَّ
االحتالل وإدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية 
المس���ئولية الكاملة عن حياة األس���ير الشيخ 
القيادي رزق عبد الله مسلم الرجوب )60عاًما( 
من مدين���ة دورا جنوب محافظة الخليل، الذي 

يخوض إضراًبا عن الطعام منذ أربعة أيام.
وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز الباحث رياض 
األش���قر في بي���ان صحفي أم���س األربعاء أن 
الش���يخ الرجوب قرر العودة لإض���راب للمرة 
الثالثة خالل اعتقال���ه الحالي نتيجة مماطلة 
االحتالل وتنكره للوعود التي قطعها لألس���ير 
خالل إضرابين سابقين في ديسمبر من العام 
2017 وماي���و الماضي وخش���ية م���ن تجديد 

اإلداري بحقه لمرة ثالثة.
وأش���ار إلى أن االحتالل أع���اد اعتقال الرجوب 
بتاري���خ 2017/12/6، ولم يم���ِض على إطالق 
سراحه من االعتقال الذي سبقه سوى أسبوع 
واح���د، وخيره االحتالل ما بي���ن الموافقة على 
اإلبعاد أو االعتق���ال اإلداري، األمر الذي دفعه 
لخوض إضراب اس���تمر لمدة 25 يوًما، إلى أن 
توصل التف���اق مع االحتالل على تحويل ملفه 
لقضية، وفى حال لم يثبت بحقه شيء يطلق 

سراحه ورفض فكرة اإلبعاد.
وأض���اف أن االحت���الل نكث بوعده لألس���ير 
الرج���وب، وأصدر ق���رار اعتق���ال إداري بحقه 
لمدة 6 ش���هور، األمر الذي دفعه للعودة مرة 

أخرى لإضراب، والذي استمر 10 أيام متتالية 
وعلق إضرابه الثاني بعد تلقى وعد آخر بعدم 
تجديد اإلداري له لم���رة ثانية، إال أن االحتالل 
نكث مرة أخ���رى بوعده وجدد له اإلداري لفترة 

ثانية لستة أشهر.
وأش���ار إلى أن فترة التمدي���د الثانية تنتهي 
بعد أيام، ويخشى األسير الرجوب أن تجدد له 
س���لطات االحتالل اإلداري للمرة الثالثة، حيث 
أنه لم يعد يثق بوعودها، فقرر خوض إضراب 

عن الطعام للحصول على قرار بإطالق سراحه 
بعد انتهاء فترة اعتقاله الحالية.

وبين أن حالة األس���ير الرجوب الصحية سيئة 
للغاي���ة، وهن���اك خطورة عل���ى حياته، حيث 
يعان���ي من آالم حادة في المع���دة، والقولون، 
والمرارة، وكان أجرى عدة عمليات جراحية قبل 
اعتقاله، ع���الوًة على إصابته بم���رض البهاق 

الناتج عن نقص الميالنين في الدم.
وتابع األش���قر أن األس���ير يعان���ي أيًضا من 
حساسية من الرطوبة والحرارة، حيث ال يحتمل 
جسده التواجد في أماكن غير معتدلة مناخًيا، 
األمر ال���ذي ال يتوف���ر في س���جون االحتالل، 
محماًل االحتالل المسئولية الكاملة عن حياته 

في استمر إضرابه.
وأوض���ح أن االحت���الل يس���تهدف القيادي 
األس���ير الرجوب بشكل خاص فال يكاد يتحرر 
لفترة قصيرة حتى يع���اد اعتقاله مرة أخرى، 
حي���ث بلغ مجموع ما أمضاه في الس���جون 23 
عاًم���ا، واعتقاله األخير جاء بعد أس���بوع واحد 
فق���ط من إطالق س���راحه م���ن االعتقال الذي 

سبقه.
وطالب األش���قر كافة المؤسس���ات الحقوقية 
بضرورة التدخل العاجل إلنقاذ حياته األسير 
الرجوب وإنهاء معاناته وإطالق س���راحه فوًرا، 
ووق���ف سياس���ة االحت���الل العنصرية بحقه 
ومحاوالت إبعاده الت���ي تخالف كل القوانين 

اإلنسانية.

رام الله/ االستقالل:
استقبل رئيس الس���لطة الفلسطينية محمود 
عباس أمس األربعاء في مقر الرئاس���ة برام الله 

وزير الخارجية الُعماني يوسف بن علوي.
وتس���ّلم عب���اس من الوزي���ر علوي رس���الة من 
السلطان قابون بن سعيد تتعلق بزيارة رئيس 
وزراء االحت���الل اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو 
إلى سلطنة ُعمان، بحسب ما ذكرت وكالة »وفا« 

الرسمية.
وه���ذا هو اللق���اء الثاني بين عباس ومس���ؤول 

عمان���ي منذ زيارة نتنياهو إلى مس���قط، حيث 
اس���تقبل الرئي���س مبع���وث س���لطان ُعم���ان 
المستشار سالم بن حبيب العميري يوم األحد  
الماضي برام الله، وتس���ّلم منه في حينه رسالة 

من السلطان قابوس.
وكان الوزي���ر بن علوي قال في لقاء مع فضائية 
»الجزي���رة« إن ُعمان ال تلعب دور الوس���يط في 
قضايا المنطقة، لكنها تقدم تس���هيالت لمن 

لديهم الرغبة في التوصل التفاق.
وكان رئي���س  الس���لطة أع���رب خ���الل مؤتمر 

مش���ترك م���ع الرئي���س الفرنس���ي إيمانويل 
ماكرون في س���بتمبر الماضي عن اس���تعداده 
»لب���دء مفاوضات س���رية أو علنية« مع االحتالل 

بوساطة دولية.
وي���وم الجمعة الماض���ي، ُكش���ف النقاب عن 
زي���ارة قام بها نتنياهو برفق���ة زوجته ورئيس 
»الموساد« اإلسرائيلي ومسؤولين إسرائيليين 
آخرين إلى س���لطنة ُعمان، وعق���د مباحثات مع 
السلطان قابوس، في أّول زيارة علنية لمسؤول 

إسرائيلي إلى السلطنة منذ عام 1996.

القدس المحتلة/ االستقالل:
تواصل إدارة معتق���الت االحتالل، عزل وفرض عقوبات على األس���يرين هيثم فايق 

يوسف، والفتى عز الدين أحمد رضوان من محافظة جنين في الضفة الغربية.
وقال نادي األسير الفلس���طيني، في بيان له، أمس األربعاء، إثر زيارة أجراها محاميه، 
لألس���ير هيثم يوسف إن إدارة معتقل "جلبوع" عزلته وفرضت عليه عقوبات، بعد أن 

رفض الخضوع للتفتيش العاري.
وأوض���ح أنه وفي تاريخ الثامن عش���ر من تش���رين األول 2018 ُنقل إلى المحكمة، 
وبعد أن تم إعادته إلى المعتقل طلب منه الّسجان خلع مالبسه بذريعة التفتيش، 
األم���ر الذي رفض���ه، وعلى إثر ذلك ُنقل إلى الزنازين س���بعة أيام، وُحرم من الزيارة 

ثالثة أشهر.
وذكر األس���ير يوس���ف، أن هذه العقوبات هي الثانية التي تف���رض عليه خالل هذا 
العام، فقد حرمته إدارة المعتقالت من الزيارة ش���هرين بعد أن تقدم بش���كوى على 

قوات "النخشون" التي اعتدت عليه قبل عدة شهور في محكمة "سالم" العسكرية.
كما وتواصل إدارة معتقل "مجدو" عزل الفتى عز الدين رضوان )16 عامًا(، وحرمانه من 
الزيارة، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة )500( شيقل، ومنع إدخال "كنتينا" له، وذلك 

بعد ادعاء أحد الّسجانين أنه سكب ماء ساخنا عليه. 
ُيش���ار إلى أن الفتى رضوان معتقل منذ الس���ادس من آب 2018، ومحكوم بالّسجن 

الفعلي لمدة )20( شهرًا. 

رام الله / االستقالل:
قال نادي األس���ير الفلس���طيني، إن ق���وات القمع التابع���ة إلدارة معتقالت 
االحتالل اقتحمت، يوم أمس، أقسام )15( و )17( و )18( في معتقل "عوفر".

وذكر نادي األسير في بيان صحفي، أن قوات القمع المسماة بوحدات "اليماز" 
و"درور" ش���رعت بعمليات تفتيش وأغلقت األقسام، علمًا أن عدد األسرى في 

األقسام الثالثة نحو )360( أسيًرا.

قوات القمع تقتحم
 أقسامًا في معتقل »عوفر«

سلطات االحتالل تواصل 
عزل أسيرين أحدهما قاصر

»أسرى فلسطين« ُيحمل االحتالل
 المسئولية عن حياة األسير رزق الرجوب

االأ�سري رزق الرجوب 

عباس يستقبل وزير الخارجية العماني برام الله
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية

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

إعالن وراثة صادر عن 
محكمة خانيونس الشرعية

لق���د تقدمت لهذه المحكمة مضبطة وراث���ة موقعة من مختار اهالي 
خانيون���س بتاري���خ 9/10/2018 تتضم���ن ان المرح���وم محمد صقر 
دهش���ان ابو ستة المش���هور محمد صقر من السبع وسكان مصر قد 
انتقل الى رحمه الله تعالي بتاريخ 4/5/1909 في مصر وانحصر ارثه 
الش���رعي واالنقالي في اوالده من زوجته نافلة حامد محمود ابو ختلة 
المتوفاه قبله وهم احمد وعايش���ة وفي زوجت���ه الثانية صفيه ناصر 
نصر الله ابو بكره المش���هورة ابو س���تة وفي ابن���ه منها  وهو محمد 
فق���ط ثم بتاريخ 8/1989 توفيت عايش���ة المذك���ورة وانحصر ارثها 
الش���رعي واالنتقالي في اوالدها المتولدي���ن لها من زوجها المتوفي 
قبلها عبد العزيز محمود صقر ابو س���تة وهما عبد ربه ونافله فقط وال 
وارث للمتوفين المذكورين س���وي من ذكر وليس لهما وصية واجبة 
او اختيارية وليس لهما اوالد كب���ار توفوا حال حياتهما وتركوا ورثة 
سوى من ذكر وألجل اعطاء الورثة المذكورين حجة وراثة تبين نصيب 
كل وارث ش���رعا وانتقاال فمن له حق االعت���راض على هذه المضبطة 
مراجعة محكمة خانيونس الش���رعية خالل سبعة ايام من تاريخ هذا 

االعالن وحرر في 31/10/2018.

 قا�سي خانيون�س ال�سرعي

دولة فل�سطني
املجل�س العلى للق�ساء

حمكمة �سلح خان يون�س
في الطلب رقم 2018/1084
في القضية رقم2018/370

 المستدعي/بدر محمد صالح العكاوي          خان يونس
  المستدعي ضده/حسين سعيد طرطور          خان يونس

نوع الدعوى/حقوق
 مذكرة حضور بالنشر المستبدل

 في القضية الحقوقية 2018/370
الى المس���تدعى ضده المذك���ور بعاليه بما ان المس���تدعي قد اقام 
عليك دعوى )حقوق( اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفق 
لكم نس���خة منها ومن مرفقاتها لدى قل���م المحكمة لذلك يقتضي 
عليكم الحضور الى هذه المحكمة  خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ 
تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضي ان تودع قلم هذه المحكمة  ردكم 
التحريري خالل خمسة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة 
علم���ا انه قد  تحدد لها جلس���ة االربع���اء 2018/11/21 لنظر الدعوى 
ويكون معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز للمس���تدعي ان 

يسير دعواه حسب االصول.
تحريرا في 2018/10/24.

رئي�س قلم حمكمة �سلح خان يون�س 
  اأ.فتحي ح�سني حم�سن

إعالن
تعلن اللجنة المؤقتة لإلدارة عمل الجمعية بذور االمل الخيرية  )رفح( 
ع���ن عقد االجتماع الع���ادي للجمعية العمومية وذل���ك يوم االربعاء 
الموافق 14/11/2018 الساعة 1:00 صباحا في مقر اتحاد لجان المرأة 

) نادي شباب رفح ( وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد .
وانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية بعد استكمال االتي :

1- اس���تمرار فتح باب االنتس���اب وتس���ديد االش���تراكات للجمعية 
العمومية  لعام )2014( وذلك حتى تاريخ 05/11/2018. 

2- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة )3( ايام من 
تاريخ 06/11/2018م الى تاريخ 08/11/2018 م .

3- فتح باب االنسحاب واالعتراض لعضوية مجلس اإلدارة  والجمعية 
العمومي���ة وذلك لمدة )3( ايام من تاريخ 2018/ 10/11م حتي تاريخ 

12/11/2018م 
4- الرد على االعتراضات بتاريخ 13/11/2018م 

  ومع فائق الحرتام والتقدير,,,
  جمعية بذور الأمل اخلريية

غزة/ االستقالل: 
الدكتور سالم  األس���تاذ  اس���تقبل 
���اح رئي���س جامعة فلس���طين  صبَّ
في  مكتبه، وف���ًدا من االتحاد العام 
للمرأة الفلسطينية ممثاًل بالدكتورة 
آم���ال حمد مس���ؤولة االتح���اد في 
المحافظ���ات الجنوبي���ة ، وكٍل من 
قدري���ة جودة عض���و األمانة العامة 
والمهندس���ة روز المص���ري مديرة 

البرامج والمشاريع.
ورح���ب رئي���س الجامع���ة بأعضاء 
الوفد، وقدم شرًحا عن دور الجامعة 
وتخصصاته���ا واإلنج���ازات الت���ي 

حققتها.
من جهته أعرب الوفد عن سعادته 
البالغ���ة بزيارة جامعة فلس���طين ، 
موضًحا أن الزيارة تأتي في إطار رغبة 
الفلس���طينية  للمرأة  العام  االتحاد 
أنش���طة موحدة ومشتركة  بتنفيذ 
على أرض جامعة فلس���طين وذلك 
ضمن "هاكاثون سباق ريادة األعمال 
والتكنولوجي���ا"  ال���ذي يتزامن مع 
المقرر  العالم���ي  الري���ادة  أس���بوع 
-2018/11/12 الفت���رة  ف���ي  عقده 

. 2018/11/18
اح:" إن أي نش���اط  بدوره قال د. صبَّ
عل���ى  فنح���ن  المجتم���ع  يخ���دم 
اس���تعداد تام الستقباله على أرض 

جامعة فلسطين".
اح إلى تمّيز الخريجين  وأشار د. صبَّ
من جامعة فلسطين وتفوقهم في 
المس���ابقات التي تعق���د للحصول 
على الوظيفة في المؤسسات العامة 
والخاصة، موضًحا أن خريجي جامعة 
فلسطين يكملون دراساتهم العليا 

في الجامعات المتقدمة علمًيا .
واخُتِتم���ت الزي���ارة بجولة تفقدية 
برفق���ة الدكتور محمد أبو س���عدة 

النائ���ب األكاديم���ي والدكتور عبد 
الكري���م المده���ون عمي���د البحث 
أحمد  والدكت���ور حس���ن  العلم���ي 
عمي���د كلي���ة اإلع���الم وتكنولوجيا 
العالق���ات  ومدي���ر  المعلوم���ات، 
الجامعة  أروقة  العامة؛ لالطالع على 
اطلع  حي���ث  وأقس���امها  ومرافقها 
الوف���د عل���ى مختب���رات الجامعة ، 
وطب  الصيدلة  كلي���ة  ومختب���رات 
الدمى في كلية  األس���نان ومعامل 

طب األس���نان والمختب���ر الصحفي 
والتلفزيوني  اإلذاعي  واألس���توديو 
وتكنولوجي���ا  اإلع���الم  بكلي���ة 
النبات���ات  وحديق���ة  المعلوم���ات، 
الطبي���ة.  ومن جهتها أش���ادت د. 
حمد بإدارة الجامعة ممثلًة باألستاذ 
والطاقم  ���اح  صبَّ س���الم  الدكت���ور 
لس���عيهم  واإلداري  األكاديم���ي 
الحثي���ث لألخ���ذ بناصي���ة التقدم 

واالزدهار لشعبنا الفلسطيني.

غزة/ االستقالل:
تمك���ن )20( طالبًا وطالبة من الجامعة اإلس���المية بغزة، م���ن الحصول على فرص 
التب���ادل مع جامعة جالس���جو البريطاني���ة، وذلك بعد نجاح جامعة جالس���كو في 

تقديم عروضها العام الماضي 2017م لبرنامج االتحاد األوروبي أراسموس بلس. 
وف���ي كل صيف، ُتقدم جامعة جالس���جو "مش���روع الش���رق" ال���ذي يهدف إلى 
اس���تيعاب طلبة الهندس���ة من الخارج، مع مهندس���ين من غزة لبحث سبل إيجاد 

الحلول للمشاكل الهندسية التي تواجه غزة بسبب الحصار المفروض عليها.
وتقدم جامعة جالس���جو، دورة لتعليم اللغة العربية الفلسطينية إلكترونيًا والتي 
تم إعدادها بالشراكة مع الجامعة اإلسالمية، وتجمع الدورة بين أسلوب التعلم من 
خالل الفيديو ودروس س���كايب، بحيث تتيح للمعلمين المدربين في غزة الحصول 
على ف���رص العمل بأجر، ويس���اعد أيًضا ف���ي التغلب على آث���ار العمالة الناجمة 
عن الحصار المس���تمر.   وفي س���ياق منفصل  فازت مجموعة من خريجات قس���م 
الهندس���ة المعمارية بكلية الهندس���ة بالجامعة بجائزة حسيب الصباغ وسعيد 

خوري للهندسة في دورتها الثالثة عن فئة مشاريع التخرج.
وجاء اإلعالن ع���ن الفائزين بالجائزة عن فئتي المهندس المبدع، ومش���اريع طلبة 
التخرج خالل حفل رس���مي أقيم في المس���رح البلدي التابع لبلدية رام الله بحضور 

جمع من المهتمين والمعنيين  بمجال اإلعمار.
وكانت الخريجات ش���يماء الخزندار، وليلي أبو عودة، وآالء أبو س���ليم، وفرح طنوس، 
حصل���ن على الجائزة عن مش���روعهن المتميز مش���روع "همزة وصل" الس���ياحي 
الثقافي،  وقد تس���لمت الطالبات األربع درعًا خاصًا بالجائزة في حفل الجائزة الذي 
أقيم في غزة بحضور د. عبد الكريم محس���ن، عميد كلية الهندس���ة، ود. س���هير 
عمار، رئيس قسم الهندسة المعمارية، ود. أنور عوض الله، مشرف المشروع، وكان 
الحفل بالتوازي مع الحفل في رام الله وتم بث التكريم مباشرة بين الحفلين.  ومن 
الجدير بالذكر أن جائزة حس���يب صباغ وسعيد خوري للهندسة كانت قد أنشئت 
بمرسوم من الرئيس محمود عباس عام 2015م بهدف تعزيز الفهم والتقدير لفن 
البناء والعمارة في فلسطين، ويدير الجائزة لجنة مكونة من نخبة من الشخصيات 
العامة والهندس���ية والمعمارية الفلس���طينية من غزة، والضفة بما فيها القدس، 

والشتات.

غزة/ االستقالل:
 أكد رئيس قس���م الكلية الصناعية في مجمع 
الش���فاء الطبي عبد الله القيش���اوي، أن مرضى 
زراع���ة الكلى يعان���ون من فق���دان أدويتهم، 
المثب���ط   "Mycophenolate" دواء  خاص���ة 
للمناعة والض���روري لجميع مرضى زراعة الكلى، 
وصنفا آخر يس���تخدم لمرض���ى الزراعة الجدد 

"Valgancielovir" ال���ذي يتناولونه كجرعات 
وقائي���ة ض���د اإلصابة باحد الفيروس���ات التي 
من الممك���ن أن تؤدي إلى طرد الكلية المزروعة 

والتي تمنع رفض الجسم لها.
وشدد القيشاوي، على أن حدوث رفض للكلية 
المزروعة بس���بب فقدان هذه األدوية سيعيد 
المريض إلى جلس���ات الغسيل الكلوي مجددًا، 

وهو ما سيسبب معاناة كبيرة للمريض وضغطًا 
على الطواقم والم���وارد الطبية، مؤكدًا أن هذه 
العالجات عالية التكلف���ة، ولم تكن تتوفر في 
قطاع غ���زة إال من خالل وزارة الصحة، مناش���دا 
كاف���ة الجه���ات ذات العالقة بمد ي���د العون 
لهؤالء المرضى وتوفير هذا الدواء بشكل عاجل 

حفاظا على صحتهم وسالمتهم.

رئيس جامعة فلسطين يستقبل وفدًا من االتحاد العام للمرأة

فقدان العالج يهدد مرضى الكلى بغزة

20 فرصة تبادل أكاديمي 
للجامعة اإلسالمية مع جامعة 

جالسجو في بريطانيا

القدس المحتلة/ االستقالل:
أفرجت س����لطات االحتالل عن األسير المقدسي كفاح إبراهيم خليل 
سرحان )48 عاما( من س����لوان بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 

سبع سنوات.
وكان كف���اح ق���د اعتقل بتاري���خ )23-10-2011(، وأدانت���ه المحكمة بتولي 
منصب قيادي في حركة حماس في القدس، وتنقل في السجون كافة، وأفرج 

عنه من سجن النقب.
يذكر أن س���رحان متزوج وأب لخمس���ة من األبناء، وق���د رزق بابنته الصغرى 

بشرى بعد اعتقاله.

المقدسي كفاح سرحان يتنسم 
الحرية بعد 7 سنوات في األسر
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أعلن أنا المواطن/محمد بشير سعيد ابو السعود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803850718( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/غانم ابراهيم غانم شراب
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900283953( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ آمنة احمد درويش فروانة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)900955584( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ سناء شحادة محمد سابق
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800435745 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ مرام سالم محمد ابو جالله
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)410210637( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/ اسامه سليم احمد شمالي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)901466342( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/س���عدية نرمين معروف حس���ن 
اب���و ناصر. عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي 
تحمل رقم )411938558( فعلى من يجدها رجاء أن 

يسلمها مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/عماد عبد الرحيم جميل عجور
ع���ن فق���د بطاق���ة تعري���ف الت���ي تحم���ل رق���م 
)917352171 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

غزة/ االستقالل:
 ادان تجّمع المؤسس���ات الحقوقية، استمرار وتصاعد جرائم قوات 
االحتالل بحق المتظاهرين الس���لمّيين الذين يمارسون حقهم في 
التظاهر الس���لمي في قطاع غزة، وتعّمدها إيقاع القتل واألذى في 
صفوفهم، بما في ذلك استهدافها لألطفال وطواقم الدفاع المدني 
والصحفيين، األمر الذي يش���ّكل انتهاكًا جس���يمًا لقواعد القانون 

الدولي اإلنساني .
وطال���ب التجمع في بيان ل���ه، االتحاد األوربي بوقف كافة أش���كال 
التع���اون مع االحتالل، مؤك���دا على مطالبة المجتم���ع الدول باتخاذ 
موق���ف فعلي ُيل���زم قوات االحتالل اإلس���رائيلي بوق���ف عدوانها 

المستمر على قطاع غزة، واستهدافها المتصاعد للمدنيين.
ودعا المدعية العامة للمحكم���ة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في 
جرائم قوات االحتالل المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة، داعيا 
األطراف الس���امية بالوقوف عند مس���ؤولياتهم القانونية، والعمل 
على محاسبة قادة االحتالل اإلسرائيلي المسؤولين عن إصدار أوامر 
قتل واستهداف المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر 

الحصار، السلمية.

لندن/ االستقالل:
أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي 
الخارج، عن إط���الق حملة مفتوحة 
قانوني���ة  عالمي���ة  مس���تمرة، 
تجاه  واس���عة  ش���عبية  سياسية 
بريطاني���ا لمطالبتها بتحمل كافة 
المسؤوليات األخالقية والسياسية 
والقانوني���ة، وم���ا يترت���ب عليها 
م���ن النتائج الكارثي���ة التي حلت 
على الش���عب الفلسطيني بسبب 
"تصريح بلفور" بم���ا يعد "جريمة" 

بكل المقاييس.
ودعا المؤتمر في بيان صحفي، أبناء 
الشعب الفلسطيني كافة، والدول 
ومنظمات المجتمع المدني واألفراد 
إلى  الفلس���طيني  للحق  الداعمين 
توجيه رس���ائل مباشرة للسفارات 
البريطانية في كل العالم، ورئاسة 
الخارجية  ووزارة  البريطانية  الوزراء 
البريطانية لمطالبتها بتحمل كافة 
المس���ؤوليات عن تصري���ح بلفور 

سواء السياسية أو القانونية.
وته���دف الحمل���ة إلع���الء الح���ق 
كافة  في  والتحرك  الفلس���طيني، 
المس���احات إلرجاع الحق وتضييق 
الخن���اق عل���ى المحتل ف���ي كافة 

المجاالت.
األس���اليب  الحمل���ة  وتنته���ج 
الحضاري���ة الس���لمية القانوني���ة 

المطل���ب حًي���ا، مع  إلبق���اء ه���ذا 
مراع���اة القواني���ن المحلي���ة ذات 

االختصاص.
وأوضح المؤتمر الش���عبي أن هذه 
الحمل���ة تأت���ي في وق���ت يعيش 
أوضاًع���ا  الفلس���طيني  الش���عب 
اس���تمرار  ِمن  ويعان���ي  صعب���ة، 
احتالل إسرائيلي غاصب قام على 
أرضه، وش���رده وحوله إلى الجئين 

ومهّجرين.
وأش���ار إل���ى أن المحت���ل م���ا زال 
يمارس كافة األس���اليب الوحشية 
كي يتمكن من حالة سلبه للحقوق 
الفلس���طينية، وه���و لذلك يمعن 
في سياس���ية التهجير والترحيل 
القسري كما يفعل في خان األحمر 

ويقي���م مس���توطنات وج���دًرا في 
الضف���ة الغربية، ويمأل الس���جون 

بالمعتقلين الفلسطينيين.
ولف���ت إل���ى أن المحت���ل يحاصر 
الش���عب  أبن���اء  م���ن  مليوني���ن 
ويحكم  غ���زة  ف���ي  الفلس���طيني 
ويطلق  الق���دس،  على  س���يطرته 
ض���د  العنصري���ة  القواني���ن 
فلس���طينيي الداخل، ويكابد أبناء 
ش���عبنا من الالجئين في مخيمات 
الداخل والشتات أوضاًعا معيشية 
صعبة م���ن جراء وج���ود االحتالل، 
الذي يحاول التطبيع بكل ما أوتي 

من قوة عربًيا ودولًيا.
وأض���اف أن الحمل���ة تنطل���ق من 
منطل���ق، أن���ه م���ا كان���ت لجرائم 

االحت���الل الي���وم أن تحص���ل لوال 
عوام���ل عدي���دة منه���ا اإلس���ناد 
الممتد عق���وًدا من دول  والدع���م 
الثاني من  ف���ي  اتخذت  وهيئات، 
نوفمبر عام ١٩١٧ ش���كل "وثيقة" 
وّقعه���ا وزي���ر خارجي���ة بريطانيا 
التي كانت امبراطورية آنذاك، بأن 
تعمل بريطانيا كل ما في وسعها 
وطًنا  فلس���طين  تحوي���ل  بهدف 
قومًيا لليه���ود، خاصة بعد اعتماد 
هذه الوثيقة ليصبح جزٌء من صك 
ا من عصب���ة األمم،  االنت���داب ُمقرَّ
وتبدأ بريطانيا بقوة السالح تطبيق 

"وعد بلفور".
وش���دد على أن الحقوق ال تسقط 
وراءه  ح���ق  وم���ا ضاع  بالتق���ادم، 
مطالب، وامتداًدا لرفض الش���عب 
الفلسطيني منذ عشرينيات القرن 
الماضي من أجل تحويل فلسطين 

رهينة للصهاينة.
وأك���د المؤتمر الش���عبي أنه من 
األهمي���ة أن يالح���ق وبوس���ائل 
قانوني���ة مش���روعة م���ن ارتكب 
جريم���ة أو خط���أ تاريخًي���ا بح���ق 
أن  خاصة  الفلس���طيني،  الشعب 
الدول والهيئات  العديد من هذه 
م���ا زال يمارس نف���س الفعل من 
ومنها  االحتالل"  "لدولة  اإلس���ناد 

بريطانيا.

بالذكرى 101 لـ »وعد بلفور«.. حملة عالمية
 لمطالبة بريطانيا بتحمل مسؤولياتها

المؤسسات الحقوقية« تدعو 
لوقف التعاون مع االحتالل

غزة/ االستقالل:
دعا المؤتمر الش���عبي لفلس���طينيي الخارج كافة 
ال���دول العربية إلى وقف ه���ذه المهزلة والهرولة 
نحو التطبيع مع الكيان اإلس���رائيلي، مس���تنكًرا 

المواقف الرسمية العربية من التطبيع.
وقال المؤتمر في بيان تقلت االس���تقالل نس���خة 
من���ه: "إنه في الوق���ت الذي يواصل فيه ش���عبنا 
نضاله المش���روع الس���تعادة حقوقه المغتصبة، 
وفي الوقت الذي ين���زف فيه دم األطفال في غزة 
العزة ترافق الطائرات العربية مغتصب حقوقهم، 

وقاتله���م نتنياهو ف���ي األج���واء العربية حماية 
له، وُيس���تقبل بحفاوة في إح���دى عواصم الخليج 

العربي بينما تستعدُّ أخرى الستقباله".
وأض���اف في بيانه "في نف���س الوقت الذي تفتح 
 من قطر وأبو ظبي 

ٍّ
فيه العواصم الخليجية في كل

للف���رق الرياضية الصهيونية، ويصدح "الس���الم 
الوطني اإلس���رائيلي ويتردد ص���داه في الفضاء 
العرب���ي، وتتج���ول وزي���رة الثقافة اإلس���رائيلية 
المعادي���ة لكل ما هو عربي ومس���لم في مس���جد 
الش���يخ زايد في أب���و ظبي جذل���ًة بتحقيق الحلم 

الصهيوني باجتياح عواصم العرب".
واعتب���ر أن التطبي���ع أصب���ح جزءًا م���ن المنظومة 
الرسمية لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي 
والدول العربية في مشهد يخالف القيم واألخالق 

العربية، ويستخفُّ بمشاعر الجماهير العربية.
وطال���ب المؤتمر الجماهير العربي���ة إلى الوقوف 
في وجه هذه الموجة غير المسبوقة، والمسَتنكرة 
والمستهجنة من التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي، 
ال���ذي يغتص���ب األرض وينته���ك المقدس���ات 

والملطخة أياديه بدم أطفال فلسطين.

المؤتمر الشعبي يطالب الدول العربية
 بوقف مهزلة التطبيع مع »إسرائيل«

الخليل / االستقالل:
هدم���ت جرافات االحتالل أم���س األربعاء منزلين جن���وب مدينة الخليل في 

الّضفة الغربية المحتلة.
وأفاد منّس���ق لجان مقاومة الجدار واالس���تيطان جنوب الّضفة الغربية راتب 
الجب���ور بأّن قّوة عس���كرية من جي���ش االحتالل هدمت منزلي���ن في منطقة 
"بيري���ن" بين مدين���ة الخليل ويّط���ا جن���وب المحافظة، تع���ود ملكيتهما 

للمواطنين فضل وجهاد برقان.
وأوض���ح أّن قّوات كبيرة من جيش االحتالل أمنت عملية هدم المنزلين، 
الفت���ا إلى أّن عملية اله���دم جرت بذريعة وق���وع المنزلين في منطقة 

مصّنفة )ج(.

االحتالل يهدم 
منزلين جنوب الخليل

الضفة المحتلة/ االستقالل:
اعتقلت قّوات االحتالل اإلس���رائيلي، يوم أمس، 6 مواطنين خالل مداهمات 

في أنحاء متفرقة من الّضفة الغربية المحتلة.
وأعلن االحتالل في بيان اعتقال 6 مواطنين من الضفة الغربية، مّدعًيا أّنهم 
مطلوبون ألجهزته األمني���ة، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية 

المختصة.
كما داهمت ق���وات االحتالل منزلين في بلدة الس���يلة الحارثية غرب جنين 

وفتشتهما وانتشرت في البلدة.
وقال���ت مصادر محلي���ة، أن عدة آليات عس���كرية داهمت البل���دة واقتحمت 
منزلين يعودان لكل من : المواطن نائل كامل زيود و المواطن عجاج أبو الخير 

واستجوبتهم دون اعتقاالت.

االحتالل يعتقل 6 مواطنين 
ويصادر قطعة سالح بالّضفة
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خرج المجلس المركزي الفلس���طيني بعدد من القرارات، وهنا 
مالحظات حولها:

أوال: المجلس المركزي هذا الذي انعقد في رام الله غير شرعي 
وهو ال يمثل الش���عب الفلس���طيني، كما أن منظمة التحرير 
لم تعد تمثل الش���عب الفلسطيني ومنذ أن اعترفت بالكيان 
الصهيون���ي ع���ام 1988. كم���ا أن مجالس منظم���ة التحرير 
جميعها غير ش���رعية بس���بب مخالفتها للوائحها الداخلية، 
وبسبب انتهاكها للقوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون 
الث���وري لمنظمة التحرير الفلس���طينية األصلية. واجتماعات 
المجال���س الفلس���طينية من ش���أنها تعميق االنقس���امات 
والخالفات وإش���اعة المزيد م���ن الفتن الداخلي���ة ألنها تتم 
بدون توافق وطني فلسطيني. هم جميعا يديرون ظهورهم 
للش���عب وفصائله وأحزابه، وفي هذا إضعاف خطير للشعب 

وقدراته على المواجهة والمقاومة.
ثانيا: العديد من قرارات المجلس المركزي الفلس���طيني غير 
الشرعي مكررة مثل وقف التنسيق األمني وتجميد االعتراف 
بالكيان الصهيوني. وهي ق���رارات لم ينفذها عباس وضرب 
بها ع���رض الحائط. كان األولى بالمجل���س المركزي أن يقيل 
عباس بس���بب عدم تنفي���ذه لقرارات مجلس ل���ه صالحيات 

أعلى من صالحي���ات رئيس المنظمة. لكن المجلس نفس���ه 
غارق بانتهاك الصالحيات كما رئيس المنظمة. واالثنان غير 

شرعيين.
ثالثا: تخلو قرارات المجلس من آليات التنفيذ الخاصة ببعض 
القرارات التي تتطلب إجراءات ميدانية. فمثال ما هو المعنى 
الميداني لتجميد  أو تعلي���ق االعتراف بالكيان الصهيوني؟ 
كيف س���يلمس الفلس���طيني هذا التجميد أو التعليق على 
أرض الواقع؟ ما هي اإلجراءات، وما هي أدوات التنفيذ؟ تعليق 
االعت���راف ال معنى ل���ه، والمطلوب إلغاء االعت���رااف بالكيان 
الصهيوني ووقف كل نش���اطات التطبيع معه، والتنسيقين 
األمني والمدني، وتغيير بطاقات الهوية وجوازات السفر لكي 
تخلو من الرقم الصهيوني. إال إذا كان المقصود فقط تعليق 

االعتراف على حبل غسيل.
رابعا: تحت���وي القرارات على الكثير م���ن التثمين، وهذا غير 
ض���روري ألنه ال معنى لصدوره عن إطار يقول عن نفس���ه إنه 

تشريعي على مستوى المنظمة وليس السلطة.
خامسا: يؤكد المجلس على المقاومة الشعبية، لكن لم يعرف 
لنا معنى المقاومة الشعبية، ولم يوضح عناصرها، ولم يوضح 
التزامات الس���لطة والمنظمة والفصائل واألشخاص في هذه 

المس���ألة. ما هو المطل���وب من جمهور الن���اس لكي تتحقق 
مقاومة ش���عبية؟ وهل يعي المجلس فع���ال معنى المقاومة 
الش���عبية؟ هناك عناصر عديدة لتحقيق المقاومة الشعبية، 
وتنفيذها يتطلب تضافر الجهود وتالحم الش���عب وصالبة 

القيادة، ويتطلب السهر ووصل الليل بالنهار.
سادس���ا: يلقي المجلس مس���ؤولية تنفيذ بع���ض القرارات 
عل���ى كاهل عب���اس، وعباس حقيق���ة ال يملك الق���درات وال 
المؤه���الت المعرفية لقيادة ش���عب، وقد ثبت ذلك من خالل  
فشله في الكثير من األمور وعلى رأسها رأب الصدع الداخلي 
الفلس���طيني وتحقي���ق وح���دة وطنية، واألخ���ذ بيد مجلس 
تش���ريعي يحقق للش���عب ما يرمي إليه من استقرار قانوني 
وأمني. ال يوجد في هذا العالم من يعطل المجلس التشريعي 

المنتخب سوى عباس.
س���ابعا: لم يلمس المجلس في قرارات���ه على ما هو أخطر من 
االحتالل وهو األزمات التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني 
وعلى رأسها أزمة الشرعية وأزمة الهوية وأزمة التوزيع. وواضح 
أن المجل���س ال يعرف بأهمية البناء المجتمعي واإلنس���اني. 
علما أن الش���عب لن يتمك���ن من مواجه���ة التحديات بهذا 
التفكك االجتماعي واالنح���دار األخالقي واآلفات االجتماعية 

التي تس���تفحل يوما بع���د يوم. المجتمع مف���كك، والثقافة 
الوطنية متراجعة بصورة خطيرة جدا، واالقتتال الداخلي بين 
العائالت واألش���خاص يزداد ويسقط بس���ببه القتلى، نسبة 
الطالق ترتفع على الدوام، زراعة الحش���يش منتشرة، ويزداد 
عدد الذين يتعاطون المخ���درات، وظاهرة الزعران والبلطجية 
ما زالت موجودة وتس���بب األذى الكبير للناس، وهناك عمليا 
قتل في مختل���ف أنحاء الديار المحتلة/67، ومقاييس العمل 
الجماعي تتراج���ع، والتعاون المتبادل بين الناس في أس���وأ 
حاالته، والتعليم يتدهور في المدارس والجامعات، واالحترام 
بين الناس ينخفض بخاصة بين فئة الشباب الذين يزدادون 
صالف���ة ووقاحة م���ع الزمن، والوس���اطات والمحس���وبيات ما 
زالت تنخر عظ���ام المجتمع وال صاد لها. ه���ذه كلها وغيرها 
تف���رح االحتالل وتجعله على يقين بأن الش���عب غير الموحد 
والواقع تحت رحى الفس���اد واإلفساد  ال قدرة له على مواجهة 

التحديات.
هل يعي المجلس المركزي م���دى خطورة هذه األمور، وأثرها 
الكارث���ي على القضية الفلس���طينية والنس���يج المجتمعي 
واالقتصادي والسياسي واألمني والقانوني؟ واضح أن ال عالقة 

للمجلس بهذه األمور ألنه لم يذكرها.

التس���ابق العربي والهرولة تجاه »إسرائيل« تعمق القناعة لدى شعبنا الفلسطيني بأنه يجب ان ينتزع حقوقه 
انتزاعا من بين أنياب االحتالل بنفسه دون االعتماد على اآلخرين, فالهزيمة تسكن جل دول اإلقليم خاصة في 
عالمنا العربي, ويبدو ان أنظمتنا العربية تعيش واقع الهزيمة بكل ما يعتريها من ضعف ووهن وقد وصل إلى 
ذروته ودفع بهذه األنظمة إلى الحضيض, بحيث وصلت إلى قناعة ان من يستطيع حمايتها من حالة الضعف 
والوهن التي تعيشها, ومن يضمن استقرارها واستتباب أمنها الداخلي هي »إسرائيل« حليفة أمريكا وابنتها 
المدللة, ولكي تكسب رضي أمريكا عليها ان تمتن عالقتها »بإسرائيل« وتندفع نحوها بقوة ودون أية حسابات, 
حتى وان كان هذا األمر على غير رغبة الشعوب, ألن الشعوب تحكمها العواطف, أما األنظمة الحاكمة فتحكمها 

مصلحة الحاكم وحاشيته, وبالتأكيد وفق قانون الحكام فمصلحة الحاكم مقدمة على مصلحة المحكوم.
»إسرائيل« تقتحم العواصم العربية وتجوبها شرقا وغربا وتستقبل استقبال اإلبطال, في مسقط نزل نتنياهو 
ضيفا »عزيزا كريما« على الس���لطان قابوس بن س���عيد, وفي أبو ظبي نزلت وزيرة الرياضة والثقافة الصهيونية 
ميري ريغيف معززة مكرمة وزارت مس���جد الشيخ زايد في أبو ظبي خامس اكبر مسجد في العالم وأمسكت بيد 
مسؤول إماراتي كبير, وبكت على أنغام نشيد هتكفا الصهيوني والعلم اإلسرائيلي يرتفع أمام ناظريها, وفي 
الدوحة عاصمة قطر حل وفد رياضي صهيوني عليها وعزف نش���يد هتكفا وارتفع العلم اإلسرائيلي في سماء 
الدوحة, كما ان وفدا صهيونيا سيزور القاهرة وعمان خالل ايام, هذا كله يحدث والدم الفلسطيني مستباح على 
يد هؤالء المجرمين الصهاينة, وانتهاكات مستمرة لحرمة المقدسات اإلسالمية والمسيحية واستيطان وتهجير 
سكان وقوانين عنصرية, وقبل كل هذا وذاك سفك للدماء في غزة والضفة أطفال وفتيات شباب وشيوخ كلهم 

في مرمى نيران الجنود الصهاينة على الشريط الحدودي وفي مناطق التماس. 
أنها فوضى التطبيع التي تحولت إلى حالة لدى بعض األنظمة العربية, المملكة العربية السعودية قالت بوضوح 
أنها تريد لهذه الزيارات التطبيعية ان تحدث ولكن وفق آلية محددة تتعاطى معها »إسرائيل«, وتقصد بذلك 
»المبادرة العربية« المشؤومة, رغم ان المملكة نفسها لها زيارات غير معلنة لصالح هذا الكيان المجرم, وأبرمت 
مع »إسرائيل« صفقات عدة, آخرها صفقة شراء شبكة تجسس تم اإلفصاح عنها مؤخرا , أما البحرين فقد باركت 
كل خطوات التطبيع مع هذا الكيان المجرم, وتش���جع على هذا األمر وتدفع باتجاهه, وقد خطت خطوات كبيرة 
ومتقدمة في عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم, وهى تنتظر اللحظة المناسبة  لإلعالن عن عالقات 
مباش���رة مع الكيان الصهيوني, والغريب ان كل ه���ذه الخطوات التطبيعية اإلجرامية مع الكيان الصهيوني لم 
تدفع السلطة الفلسطينية لالحتجاج لدى هذه الدول, او التصدي لتلك الخطوات التي تمكن »إلسرائيل« وتضر 

بالقضية الفلسطينية, وتؤدي إلى تراجع كبير لها على المستوى العربي والدولي.  
هنا فقط يجب ان يبرز بوضوح دور منظمات مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم, بعيدا عن الحسابات 
السياسية, والمواقف التي قد تغضب البعض, ان من يجرم التطبيع مع هذا الكيان, وينادي بمقاطعته وعزله, 
ويجرم كل أش���كال التطبيع, يجب ان يخوض معركته في هذا الوقت الذي تتهافت فيه العواصم العربية على 
هذا الكيان, لكننا لم نلمس حتى اآلن أية خطوات حقيقية من المنظمات المناهضة للتطبيع, ولم نلحظ الدعوة 
لتجمع ش���عبي في أي دول���ة عربية لفضح مروجي التطبيع مع االحتالل, وال حت���ى ورش عمل وندوات تحذر من 
خطورة التطبيع مع االحتالل, وال ادري هل هو تكاسل أم يأس أم انه خوف من هذه األنظمة التي تسعى لتطبيع 
العالقات مع »إسرائيل«, على كل األحوال ليس هناك ما يبرر حالة الصمت والعجز التي أصابت منظمات مناهضة 
التطبيع, ونحن ال زلنا ننتظر خطوات لمجابهة هذا التطبيع السياس���ي, فهل ستكونون أوفياء لما آمنتم به من 
قبل بأن التطبيع مع االحتالل الصهيوني جريمة تستحق العقاب, أم ستستسلمون للواقع المخزي الذي يمارسه 

الحاكم »المهزوم« ومن لف لفه, وسار على نهجه؟!.  

فوضى التطبيع

مالحظــات علــى قــرارات المجلــس المركــزي
عبد الستار قاسم

رأي

»وين مالك؟« صرخٌة أطلقها والد الطفلة مالك 
أبو ج���زر، بع���د أن ابتلع البحر فل���ذة كبده في 
جوف���ه، وغيّبها اليُم في ظلمات���ه، عندما غرق 
المرك���ُب الذي كان من المفترض أن يعَبر بهم 
إل���ى أرض األحالم وموطن اآلمال؛ فإذا به يحّوُل 
أحالَمه���م أوهامًا بعيدَة المناِل، ويبّدُل آمالهم 
آالم���ًا عميقة األح���زان. »وين م���الك؟« صرخٌة 
ضاعت أدراج الرياح، وصيحٌة تاهت بين تالطم 
األم���واج، وأعاده���ا صدى الص���وت آهات وجٍع 
حزين، اس���تمر دقائق مع���دودة كأنها الدهر 
كله، حتى ُانتش���لت مالك في آخر أنفاس���ها 
الطاهرة، وغلب القدر كل محاوالت البشر، فعجز 
األطب���اء عن إبقائها بي���ن األحياء، وكيف لهم 
ذلك وقد استوفت آخر ثانية من سنين عمرها، 
واستنفدت آخر َنفس كتبه الله لها من أجلها 
المحت���وم. عند ذلك الحد من الش���عور بالعجز 
والضعف المم���زوج بالحزن واألس���ى، لم يبَق 
ش���يٌء ُيمكن عمله سوى دمعات شرطي تركي 
ُذرفت حزنًا وأس���ًى على مالك، وهو ينظر إليها 
كأنه���ا مالك نائم، ولس���ان حاله يقول: »غفت 

العيون فال حراك والوجه يا وجه المالك«. 
لم يم���ض وقت طويل على وف���اة مالك؛ حتى 
لحق بها قريبها الطفل »إيهاب أبو جزر« متأثرًا 
بغرق���ه في نفس ح���ادث الغرق ال���ذي غّيب 
المالك الصغير، والحدث كما جاء في وس���ائل 
اإلع���الم أن وف���اة الطفلين – م���الك، وإيهاب 
- كان نتيج���ة غ���رق مرك���ب المهاجرين )غير 
الشرعيين(، كان يقّلهما وعائلتهما ومهاجرين 
آخرين قبالة ش���واطئ مدينة )بودروم( التركية 
بتاريخ الثاني والعش���رين من أكتوبر الحالي، 
ووال���دا الطفلين الفلس���طينيين رب���اح وعائد 
أبو جزر م���ن مدينة رفح بقطاع غ���زة الُمحاصر 
والُمعاقب، وهم���ا أبناء عمومة من نفس الحي، 
ومن الخريجين العاطلين عن العمل كعشرات 
اآلالف غيرهما الذي���ن تحّطمت أحالمهم على 

صخرة صلبة تكّونت بفعل رواس���ب االحتالل، 
والحص���ار، والحروب، واالنقس���ام، والعقوبات، 

والعجز، والفساد، والحزبية. 
فم���الك وإيه���اب لعبا ف���ي نفس الش���وارع 
الفقيرة، وتقاسما نفس رغيف الخبز الناشف، 
وتنّفس���ا نفس عبير الوط���ن الُمحتل والقطاع 
المحاصر، وش���ربا من صنبور م���اٍء ملّوٍث واحد، 
وسبحا في ش���اطئ بحٍر واحٍد لوثُه العجز قبل 
أن تلّوث���ه مج���اري المياه العادمة، واس���ترقا 
بع���ض الضحكات البريئة قب���ل أن تصل إلى 
مس���امعهم »نظرية التمكين«، وما للعقوبات 
م���ن فائدة للمواطنين، ورحال س���ويًا عبر بوابة 
معبٍر أشبه بالجحيم، وسارا في طريٍق العذاب 
األليم،هربًا من حضن وط���ٍن غير حنون، وفرارًا 

من واقٍع أشبه بالمنون. 
عندم���ا وصال إلى محطة العبور التركية - أرض 
األح���الم وموطن اآلمال -، ول���م ويبَق أمامهما 
وأسرتهما س���وى عبور بضع مئات من األمتار؛ 
للوصول إلى ب���الد )الكفار(!، حال بينهما وبين 
أرض األحالم وموطن اآلمال بحٌر لجيٌّ يغش���اُه 
موٌج من فوقه موٌت من تحته موٌت، فابتلعهما 
وح���ش البح���ر الغوي���ط، فضم جس���ديهما 
الصغيري���ن في أعماقه، واس���تأثر بروحيهما 
الطاهرتين لنفس���ه، لتلتقي روحاهما في بحر 
الُغربة، وليُدفن جس���داهما ف���ي بالد الهجرة، 
ولتنته���ي حكايتهما بعيدًا بين وطٍن مفقود 
لفظهم���ا ووطن موعود لم يص���ال إليه. مالك، 
وإيه���اب، وأس���رتهما، وكل المهاجري���ن من 
الوطن لم يبحثوا س���وى عن األمان واألمل في 
أرض الغرباء، بعد أن أصبحوا غرباء في وطنهم. 
وقد عّبر إيهاب بلغته الطفولية البسيطة عن 
حاجت���ه لألم���ان المفقود عندما ق���ال لجدته 
قبي���ل رحيله: »بدنا نبعد ع���ن الصواريخ، اللي 
بيهاج���روا م���ا بيموتوش«، وعّب���رت مالك عن 
حقها في األمل الضائ���ع، وأن يكون لها ُحلم 

تعيش من أجله ف���ي حديثها لجدتها عندما 
س���ألتها عن س���بب رحيلها، »أنا ب���دي أصير 
دكتورة عظام يا جدة، عش���ان أحكمك، عشان 

رجليك بيوجعوِك«. 
وكل  وأس���رتهما،  وإيه���اب،  م���الك  وال���دا 
المهاجري���ن ل���م يتركوا وطنه���م للبحث عن 
وطٍن بدي���ل، فهذا ض���رٌب من المس���تحيل، 
لكنه���م خرجوا م���ن وطنه���م هائمين على 
وجوههم؛ هربًا م���ن مجهوٍل بدون أمان وأمل، 
إل���ى مجهوٍل يحوي بعض األم���ان ونافذًة من 
األمل، خرجوا للبحث ع���ن حياة أفضل بعد أن 
أصبحت حياتهم شبه مستحيلة في ظل واقع 
يأتيهم في���ه الموت في كل م���كان، وما هم 
ر  بميتين، ومن ورائهم غول االحتالل الذي هجَّ
آباءهم وأجداده���م من وطنهم، ثم حاصرهم 
في أقصى جنوب وطنهم، وأوغل في دمائهم، 
وانت���زع أرواحه���م، واجتث آماله���م، وصادر 
أحالمهم، وجيء لهم بس���لطة نصفها األغنى 
تح���ت االحتالل - تعاقبه���م وتقطع أرزاقهم 
-، ونصفه���ا اآلخر يحاص���ره االحتالل جعلت 

واقعهم أكثر بؤسًا وحالهم أشد تعسًا. 
وآخره���م  الش���هداء  وكل  وإيه���اب  م���الك 
األطفال الثالثة: )خالد، وعبد الحميد، ومحمد(، 
الذي���ن اغتالهم العدوان ش���رق دي���ر البلح، 
وذهب���ت أرواحهم إل���ى رٍب رحي���م، وانتهت 
قصصهم القصيرة نهايات مأساوية حزينة، 
وبقي���ت آالف القصص األخ���رى تنتظر كتابة 
نهايته���ا التي بأيدين���ا أن نجعلها نهايات 
فرحة س���عيدة.. صحيح أن النهايات الفرحة 
الس���عيدة ل���ن تكت���ب نهائي���ًا إال بانتهاء 
االحتالل وزوال الكي���ان، ولكن الصحيح أيضًا 
أن هناك ق���درًا متاحًا من الفرحة والس���عادة 
يمكن أن نصنعها بأنفسنا إذا امتلكنا اإلرادة 
والعزيم���ة للخروج من مأزقنا الثنائي المتمثل 

في: )أوسلو، واالنقسام(. 

وين مالك؟!
د. وليد القططي
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رام الله/ االستقالل:
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني إن الرقم 
القياسي العام ألسعار المنتج سجل ارتفاًعا نسبته 

%0.10 خالل أيلول 2018، مقارنة مع آب 2018.
وأش���ار االحصاء في بي���ان صحفي األربع���اء إلى أن 
الرقم القياسي العام بلغ 105.03 شهر أيلول 2018 

مقارنة ب�104.92 خالل آب 2018.
وأوضح أن الرقم القياس���ي ألس���عار المنتج للس���لع 
المصدرة من اإلنتاج المحلي س���جل ارتفاًعا نس���بته 
%0.30، وبل���غ الرقم القياس���ي 100.30 خالل أيلول 

2018 مقارنة ب�100.00 خالل آب.
وبي���ن أن الرقم القياس���ي ألس���عار المنتج للس���لع 
المس���تهلكة محلًيا من اإلنتاج المحلي سجل ارتفاًعا 
طفيًفا نسبته 0.08 % وبلغ الرقم القياسي 105.57 

خالل أيلول مقارنة ب� 105.48 خالل آب.
وذكر أن أس���عار إم���دادات الكهرباء والغ���از والبخار 
وتكييف الهواء س���جلت ارتفاًعا نس���بته 1.10 % 
والتي تش���كل أهميته���ا النس���بية 11.17 % من 

سلة المنتج. كما سجلت أس���عار السلع المنتجة من 
الصناع���ات التحويلية ارتفاًعا طفيًفا نس���بته 0.05 
% والت���ي تش���كل أهميته���ا النس���بية 60.61 % 
من س���لة المنتج، وذلك بس���بب ارتفاع أسعار السلع 
ضمن نش���اط الطباعة واستنس���اخ وس���ائط اإلعالم 
المس���جلة بنس���بة 6.91 %. وكذلك ارتفاع أس���عار 
صناعة المش���روبات بنس���بة %1.68وأسعار صناعة 
الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.63 % 
وأس���عار صناعة المالبس بنس���بة 0.95 %، وأسعار 
صناعة منتجات المخابز بنس���بة 0.54 %، وأس���عار 
صناع���ة منتجات المعادن الالفلزية األخرى بنس���بة 
%0.52. وف���ي المقاب���ل، انخفضت أس���عار صناعة 
األث���اث بمق���دار 2.77 %، وأس���عار تجهيز وحفظ 
اللحوم بمق���دار 0.44 %، وأس���عار صناعة منتجات 
المعادن المش���كلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 

.% 0.25
وأفاد اإلحصاء بأن أس���عار منتجات صناعة التعدين 
واس���تغالل المحاجر شهدت اس���تقراًرا خالل أيلول 

2018، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24 % من 
سلة المنتج. في حين شهدت أسعار السلع المنتجة 
من نشاط الزراعة والحراجة وصيد األسماك انخفاًضا 
مقداره 0.36 %، والتي تش���كل أهميتها النس���بية 
25.20 % من س���لة المنتج، وذلك النخفاض أسعار 
الس���لع ضمن نش���اط صيد األس���ماك بمقدار 9.67 
%، وأسعار الس���لع ضمن نش���اط اإلنتاج الحيواني 
بمقدار %1.13، وذلك بسبب انخفاض أسعار تربية 
األغنام والماعز بمقدار 5.03 %، وأسعار تربية األبقار 

والجاموس بمقدار 3.32 %.
كم���ا ارتفعت أس���عار الس���لع ضمن نش���اط زراعة 
المحاصي���ل غي���ر الدائم���ة بنس���بة %3.58، وذلك 
بسبب ارتفاع أس���عار زراعة الخضراوات والبطيخات 

والجذريات والدرنيات بنسبة 4.07 %.
فيما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف 
الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاًضا طفيًفا 
مقداره 0.02 %، والتي تش���كل أهميتها النس���بية 

%0.78 من سلة المنتج.

رام الله/ االستقالل:
صعد صافي أرباح البنك اإلسالمي الفلسطيني، بنحو طفيف، إلى 9.8 ماليين 

دوالر، خالل الشهور التسعة األولى من 2018.
كان صافي أرباح البنك اإلس���المي الفلس���طيني، بلغ 9.64 ماليين دوالر في 

الشهور التسعة األولى من العام الماضي 2017.
وبحسب إفصاح البنك لبورصة فلسطين، واطلع عليه موقع االقتصادي، ارتفع 
إجمال���ي إيرادات البنك إلى 39.5 مليون دوالر، مقارنة مع 36 مليون دوالر في 

الفترة المقابلة من 2017.
ف���ي المقابل صعد إجمالي مصروفاته إلى 26.5 مليون دوالر، مقارنة مع 23.5 

مليون دوالر في الفترة المقابلة من 2017.
وتراجعت حصة الس���هم من ربح الفترة إلى 0.14 دوالر مقارنة مع 0.15 دوالر 

في الفترة المقابلة من العام الماضي.
يأتي التراجع بس���بب زيادة البنك لرأس���ماله المدفوع إل���ى 74 مليون دوالر، 

مقارنة مع 69 مليون دوالر بنهاية العام الماضي 2017.
وارتفع���ت ودائع عمالء البنك إل���ى 230 مليون دوالر حتى نهاية س���بتمبر 

الماضي، صعودا من 221 مليون دوالر في الفترة المقابلة من 2017.

أرباح »اإلسالمي الفلسطيني« 
تصعد قليال إلى 9.8 ماليين 

دوالر في 9 شهور

 اإلحصاء: ارتفاع أسعار المنتج 
بنسبة 0.10 % بأيلول

رام الله/ االستقالل:
أعلن���ت مجموع���ة االتص���االت الفلس���طينية أمس 
األربع���اء، ع���ن النتائ���ج المالية المرحلي���ة الموحدة 
لألش���هر التس���عة األولى من العام الجاري )2018(، 
حيث وصل صافي الربح إلى 52.2 مليون دينار أردني 
بالمقارنة مع 54.4 مليون دينار أردني للفترة نفسها 

من العام السابق )2017(.
وق���ال صبيح المصري رئيس مجل���س إدارة مجموعة 
االتص���االت: »إن الدور البارز ال���ذي تلعبه المجموعة 
في االقتصاد الوطني وتعزي���زه، إنما هو بفضل قّوة 
سهمها المحمي بثقة حامليه وجهد مجلس إدارتها 
م���ن أج���ل الحفاظ على ه���ذه الثق���ة، وتركيزها في 
استراتيجيتها على وجود قطاع اتصاالت فلسطيني 
قوي متطور يعمل بثبات رغ���م كل المتغيرات التي 
تش���هدها المنطقة، فه���ي من أكثر المؤسس���ات 

والشركات استقراًرا وثباتًا«.
وأض���اف المص���ري أن »مجموعة االتص���االت، وهي 
المش���غل األكبر ف���ي القطاع الخاص الفلس���طيني، 
تسعى دائًما ألن تكون مواكبة للتطورات التكنولوجية 
عالميًا؛ بهدف اس���تقطاب تلك التط���ورات وجعلها 
متاحة للمواطن الفلسطيني، من جهة، واستخدامها 

لتعزيز االستقرار المالي للمجموعة من جهة أخرى«.
ب���دوره، الرئي���س التنفيذي للمجموعة عم���ار العكر، 
قال: »إننا في إدارة المجموعة وبتعليمات من مجلس 

إدارتها، نعمل على أكثر من اتجاه، ففي الوقت الذي 
نرّكز فيه على جودة الخدمات المقدمة لمش���تركينا؛ 
نعكف دائًما على دراس���ة السوق المحلي واإلقليمي، 

ليكون سعر تلك الخدمات وبجودتها العالية مناسبًا 
للجميع«.

وأش���ار العكر إل���ى أن »المجموعة أثبت���ت على مدى 
الس���نوات الماضية قدرتها على المنافس���ة في ظل 

ظروف اقتصادية وسياسية صعبة«.
وأوض���ح أن »مجلس إدارة المجموعة اعتمد سياس���ة 
تنّوع االس���تثمارات وفتح نواف���ذ مختلفة على هذا 
الصعيد، تماش���يًا م���ع الرؤيا المس���تقبلية لمجلس 
اإلدارة، وبما يضمن استمرار تدّفق العائدات المالية 
على حاملي أس���هم المجموعة«، مش���يرًا إلى السجل 
الحافل لقصص النجاح في المجموعة واس���تمرارها 

على هذا النهج والبناء عليه.
وخلص العكر إلى القول: »إن مجموعة االتصاالت بما 
تمثله في االقتصاد الفلس���طيني تع���د محّط أنظار 
المس���تثمرين، وهي بوصلة هذا االقتصاد ورائدته، 
وبالتال���ي فإن سياس���تها تقوم عل���ى الحفاظ على 
هذه المكانة كمعلم رئيس���ي من معالم االس���تثمار 
في فلس���طين، دون منافس���ة األعمال المتوس���طة 
والصغي���رة، ال س���ّيما وأن مثل ه���ذه األعمال تمثل 
حصة كبيرة في االقتصاد وقاعدة كبيرة من مشتركي 

المجموعة«.

»االتصاالت« تعلن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من 2018

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطنة/ هناء مسعود محمد الفران
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800759367( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطنة/ والء فتحي عبدالرحمن ابو معيلق 
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)803078385 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

أعلن أنا المواطن/يمن عز الدين محمد ابو شاويش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)406015974( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

غزة/ االستقالل:
أصدرت الهيئة العامة لتش���جيع االستثمار في 
قطاع غ���زة أمس األربعاء، تقريًرا يرصد إنجازاتها 

خالل الربع الثالث من العام الجاري )2018(.
وذك���ر مدير عام الهيئ���ة رائد الج���زار في بيان 
للهيئ���ة،  أنه���ا اس���تقبلت 151 طلب���ًا لتمويل 
المشاريع الصغيرة وفق نظام "القرض الحسن"، 
الفتا إلى أن 70 % منها مش���اريع خدماتية و20 

% مشاريع زراعية.
وأش���ار الجزار إلى أن المشاريع المتقدمة بطلبات 
تموي���ل خ���الل الرب���ع الثال���ث توزعت حس���ب 

المحافظات إلى: 41 في شمال غزة، و 63 في غزة 
و 18 في الوسطى و7 في خانيونس و22 من رفح.

وأفاد بأنه بعد إجراء الزيارات الميدانية للمشاريع 
المتقِدم���ة بطلبات تمويل، وعرضها على "اللجنة 
الحكومية لتمويل المش���اريع" تم اعتماد تمويل 
53 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 300 ألف دوالر. 
منها 26 مشروع خدماتي و14 مشروعًا صناعيا و 
11 مشروعًا زراعيًا و مش���روعين تجاريين، وزعت 
على المحافظات الخمس كالتالي : 13 مش���روعًا 
في ش���مال غزة و 27 في غزة و 5 في الوسطى و 2 

في خانيونس و 6 في رفح .

وأوضح الج���زار أن أن فرص العم���ل الناتجة عن 
تمويل المش���اريع بلغت 159 فرصة عمل. ولفت 
إلى أن دائرة المش���اريع ف���ي الهيئة أجرت 123 
زيارة؛ منها 99 زيارة للمشاريع المتقدمة بطلبات 

جديدة.
وتشرف الهيئة العامة لتشجيع االستثمار على 
الصغيرة  المش���اريع  لتمويل  الحكومي  البرنامج 
وفق نظام "القرض الحسن"، مع وجود فترة سماح 
تمتد في بعض المش���اريع نحو 6 ش���هور، فيما 
تبل���غ قيمة التمويل من ألف دوالر حتى 15 ألف 

دوالر.

هيئــة االستثمــار بغــزة تعتمــد 
تمويــل 53 مشروعــًا بـ 300 ألــف دوالر
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إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/عماد رأفت محمد ابو طعيمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800042426 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ امحمد بهجت محمد محيسن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411087745( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة

االستقالل/ وكاالت:
كش����ف تقري����ر لمجل����ة "ش����تيرن" األلمانية 
ُنش����ر أمس عن حج����م عبث المال الس����عودي 
بالسياس����يين األلمان وتحويلهم من ممثلين 
دبلوماس����يين لبلده����م إلى مستش����ارين في 
العربية  المملك����ة  لصال����ح  العامة  العالق����ات 

السعودية.
وق����ال التحقيق االس����تقصائي -ال����ذي أعّده 
للمجلة مسؤول قس����م التقارير االستقصائية 
هانس مارتن تيالك- إن الس����فير األلماني في 
السعودية السابق ديتر هالر تحّول إلى موظف 
لدى ولي العهد الس����عودي محمد بن س����لمان 
لتجميل صورته في الغرب حيث س����يبدأ عمله 
مطلع نوفمبر/تش����رين الثان����ي 2018 بوصفه 
كبير المستش����ارين بوكال����ة للعالقات العامة 
ومجموع����ة الضغ����ط "دبليو أم ب����ي"، ومقرها 

العاصمة األلمانية برلين.
وأعلنت الوكالة في منتصف الشهر الحالي أن 
هالر سيبدأ العمل لديها كبيرا للمستشارين، 

إال أنها لم تجب على سؤال ما إذا كان سيعمل 
لصالح السعودية، غير أن أحد موظفي الوكالة 
أك����د في إجابته على بريد إلكتروني مش����ترك 
لمجالت ش����تيرن و"أي أر دي" وروبورت ميونخ، 

أنهم يعملون لصالح وزارة اإلعالم السعودية.
وبحسب البحث االس����تقصائي -الذي قامت به 
ش����تيرن وروبورت ميونخ- ف����إن الوكالة تعمل 

لصالح الرياض . 
كما أن السفارة الس����عودية في ألمانيا أكدت 
لمجلة ش����تيرن أن الوكالة المشار إليها تعمل 
بالفعل لصالح الس����عودية، وذكرت أن السفير 
هالر أبلغها أنه س����يعمل مستقبال لدى وكالة 

"دبليو أم بي"، بحسب المجلة.
الخب����ر أثار حفيظة سياس����يين ف����ي البرلمان 
األلماني )البندس����تاغ( يتقدمه����م النائب عن 
حزب الخض����ر األلماني وعضو لجنة الش����ؤون 
الخارجي����ة بالبرلمان أوميد نوريب����ور قائال إنه 
أمر ال يطاق، واعتبر أن الس����فير إما ضلل وزارة 
الخارجية األلمانية وإما أن الوزارة قد س����محت 

بذل����ك، وبهذا تكون ق����د تج����اوزت القوانين 
المتبعة في الوزارة.

يذكر أن هالر شغل س����فير بالده بالسعودية 
في المدة م����ن 2011 وحتى مطلع العام 2014 
ث����م عاد للعمل بوزارة الخارجية األلمانية مديرا 
لقس����م االقتصاد بالوزارة قبل أن يعود للعمل 
سفيرا بالسعودية في شهر يوليو/تموز 2016 

وحتى شهر يوليو/تموز من العام الجاري.
وتس����عى الس����عودية لمد يدها داخل النظام 
السياس����ي األلماني عبر "اللوب����ي" الذي تريد 
أن تدعمه، ليس فقد لضمان اس����تمرار تدفق 
األس����لحة األلماني����ة إل����ى الس����عودية، ولكن 
لضمان الدعم على المدى المتوس����ط والبعيد 
لسياسات محمد بن س����لمان من خالل النفوذ 
داخل األحزاب الفاعلة في الس����احة األلمانية، 
وتعيين السفير الس����ابق في السعودية هالر 
المقرب من ولي العهد الس����عودي ينظر إليه 
كوس����يلة للضغ����ط ف����ي وقف أي ق����رار يضر 

بمصلحة السعودية.

االستقالل/ وكاالت:
كش����فت مصادر أمني����ة تركي����ة أن النائب 
العام الس����عودي س����عود المعجب اس����تمع 
الخاص����ة بقت����ل  التس����جيالت  م����ن  لج����زء 
الصحفي السعودي جمال خاشقجي، غير أن 
المس����ؤولين األتراك رفضوا تسليم المعجب 

نسخة من التسجيالت.
وذكر مراسل قناة "الجزيرة" القطرية بإسطنبول 
أن النائب العام اس���تمع في مقر االس���تخبارات 
التركية إلى جزء من التسجيالت الخاصة بمقتل 

خاشقجي.
وأضاف أنه خالل اجتماع المس���ؤول السعودي 
مع مدير االستخبارات التركي هكان فيدان ليلة 
أمس األول طلب نس���خة من التس���جيالت، لكن 

الجانب التركي رفض.
وكان مص���در في مكتب المدع���ي العام التركي 

ق���ال إن االجتماع أمس األول م���ع النائب العام 
الس���عودي لم يكن إيجابيا، ألن األخير ال يجيب 

عن األسئلة المتعلقة بمكان جثة خاشقجي.
وأكد أن إفادات المعتقلين الثمانية عش���ر في 
الس���عودية على ذمة القضية، والتي س���لمها 
النائ���ب العام للجان���ب الترك���ي أول أمس، "ال 

تضيف شيئا إلى التحقيق".
وفي س���ياق متصل، صرح مس���ؤول تركي بارز 
لوكالة الصحافة الفرنس���ية ) أ ف ب( بأن أنقرة 
تش���كك في إرادة الري���اض التعاون بصدق في 

مقتل خاشقجي.
وتس���بب مقتل خاش���قجي في أزم���ة للمملكة 
الس���عودية بعد أن نفت في بادئ األمر أي علم 
أو دور لها في اختفائه قبل أربعة أس���ابيع. لكن 
المعجب ناقض تصريحات س���عودية س���ابقة، 

وقال إن قتل خاشقجي كان بنية مسبقة.

االستقالل/ وكاالت:
اعتب���ر الرئي���س اإليران���ي حس���ن روحاني أن 
"تاريخ الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل 
ه���و ظلم آخر م���ن الواليات المتح���دة"، مؤكدًا 
للش���عب اإليراني أن "الحكومة ال تخش���ى من 

التهديدات".
روحاني وبحسب ما نقل عنه التلفزيون اإليراني 
أم���س األربعاء قال: "العديد م���ن الدول أكدت 
لنا وقوفها إل���ى جانبنا بعد ف���رض العقوبات 
األميركي���ة ونح���ن مطمئن���ون إل���ى أن أميركا 

ستفشل في مؤامرتها الجديدة".
ورأى روحان���ي أنه "من الممكن أن يكون الوضع 
صعبًا خ���الل األش���هر المقبلة"، لكن���ه أكد أن 
"الحكومة اإليرانية س���تعمل بكل قوتها على 

التخفيف من المشاكل".
وتابع "صمد شعبنا في جميع المراحل السابقة 
وسيصمد في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 
المقبل". الرئيس اإليراني أشار إلى أن "إيصال 
النفط اإليراني إلى الصفر لن يتحقق، والواليات 
المتحدة غير قادرة عل���ى إيصاله إلى الصفر"، 
مؤكدًا "سوف نخرج من كل هذه الضغوط التي 

تفرضها الواليات المتحدة علينا".
وفي الس���ياق، قال المتحدث باس���م الخارجية 
اإليرانية بهرام قاس���مي إن: "المفاوضات بين 
إي���ران وأطراف االتفاق الن���ووي وصلت مراحل 
جي���دة وت���ّم اتخاذ خط���وات كبي���رة في هذا 

المجال".
وأضاف قاس���مي أن "الرئيس األميركي دونالد 

ترامب ُيوّج���ه أكبر اإلهانات ل���دول العالم من 
خالل تهديد الش���ركات غير األميركية بفرض 

العقوبات عليها".
ورأى قاس���مي أن "ساس���ة الوالي���ات المتحدة 
وم���ن أج���ل التغطي���ة عل���ى جرائمه���م ضد 
الشعب اإليراني، ومن خالل استخدام اإلرهاب 
االقتص���ادي والحظر الظالم والالمش���روع هم 
بص���دد البحث عن ذريعة إلثارة األجواء والحرب 

النفسية ضد الشعب اإليراني".
يذكر أن الرئيس األميركي أعلن انسحاب بالده 
م���ن االتفاق النووي مع إيران ف���ي 8 أيار/ مايو 
الماضي، وأعد ف���رض العقوبات عليها، معتبرًا 
أن "االتف���اق ال يمن���ع إيران م���ن امتالك قنبلة 

نووية"، بحسب قوله.

تركيا تطلع النائب العام السعودي على تسجيالت لقتل خاشقجي

 جمال خا�شقجي

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت وزيرة خارجية الس���ويد مارجوت فالستروم، أمس، استعداد بالدها الستضافة 

محادثات ترعاها األمم المتحدة بين الطرفين المتحاربين في اليمن.
وقالت فالس���تروم في تصريح لإلذاعة الس���ويدية، خالل زي���ارة للعاصمة النرويجية 
أوس���لو، »تلقينا استفس���ارا من األمم المتحدة بش���أن إمكانية أن تكون البالد مكانا 

يستطيع المبعوث األممي جمع الطرفين فيه«.
وأضافت، »علينا أن نتذكر أن هذه هي أكبر أزمة إنس���انية في العالم، ولطالما دعمنا- 
في االتحاد األوروبي واألم���م المتحدة- جهود مارتن جريفيث، مبعوث األمم المتحدة 

لليمن، ومن الجيد محاولة بذل جهد لترتيب محادثات سياسية«.
ورفضت فالس���تروم التعليق على موعد المفاوضات، وقالت إن العملية من المفترض 

أن تبدأ بعد وقٍف لألعمال العدائية.

السويد تبدي استعدادها 
الستضافة محادثات يمنية 

ترعاها األمم المتحدة

تحقيق استقصائي يكشف توظيف السعودية للساسة األلمان

االستقالل/ وكاالت:
من المقرر أن تس���تضيف مص���ر فعاليات التدريب المش���ترك "درع العرب 1-"، 
ال���ذي ينفذ ألول مرة في الفترة من 3 إلى 16 نوفمبر المقبل بقاعدة محمد نجيب 
العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط.

وتأتي المناورات –وفق مصادر إعالمية- في إطار دعم عالقات التعاون العسكري 
المش���ترك بين مصر والدول العربية الش���قيقة لبناء الق���درات القتالية للقوات 

المسلحة وتحقيق األهداف المشتركة.
وأعل���ن المتحدث العس���كري العقيد تام���ر الرفاعي بدء توافد الق���وات العربية 

المشاركة إلى العديد من القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية.
ويش���ارك في التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع 
الجوي والقوات الخاصة لكل من مصر والس���عودية واإلمارات والكويت والبحرين 

واألردن.
كما تش���ارك كل من المغرب، لبنان بصفة مراق���ب. وأكد الرفاعي أن تدريب "درع 
الع���رب 1-" يأتي في إط���ار خطة التدريبات المش���تركة الت���ي تنفذها القوات 
المس���لحة المصرية مع الدول الش���قيقة والصديقة لتنمية العالقات العسكرية 

ومواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود األمن واالستقرار بالمنطقة.

مصر تستضيف »درع 
العرب 1« في نوفمبر

روحاني: إيران ال تخشى عقوبات
 أميركا والعديد من الدول تقف إلى جانبنا

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الس���لطات األفغانية، أمس األربعاء، ع���ن تحّطم طائرة مروحية تابعة 

للجيش غربي البالد، ما أودى بحياة 25 شخصا.
ويأتي إس���قاط المروحية في أعقاب مقتل سبعة أشخاص في وقت مبكر من 
صباح الي���وم، إثر هجوم انتحاري على حافلة تق���ل موظفين حكوميين على 

مقربة من سجن »كاُبل« الرئيسي.
وقال مسؤولون إقليميون إن مروحية تابعة للجيش األفغاني سقطت جنوب 
غرب البالد، ما أس���فر عن مقتل كامل طاقمها وركابها، وعددهم 25 شخصا؛ 

بينهم رئيس مجلس والية فراه )غرب البالد(.
وقال المتحدث باسم حاكم إقليم فراه، ناصر مهري، في تصريحات صحفية 
»إن مروحيتين عسكريتين كانتا في الطريق إلى إقليم هرات المجاور عندما 
خرج���ت إحداهما عن الس���يطرة«، مؤكدا أن الطائرة »تحطمت وس���ط ظروف 
جوية س���يئة«. من جانبه، ذكر المتحدث باس���م الش���رطة األفغانية، بصير 
مجهد، عن مقتل س���بعة أشخاص وجرح خمسة آخرين، في وقت مبكر اليوم، 

إثر هجوم انتحاري على حافلة بالقرب من سجن »كابل« الرئيسي.
وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية األفغانية، نجيب دانيش، في تصريحات 
صحفية، أن االنتحاري كان راجال وهاجم الحافلة أثناء دخولها السجن الواقع 

شرق العاصمة كابل.

32 قتيال إثر تحطم 
مروحية وتفجير 

انتحاري بأفغانستان
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أعلن أنا المواطن/هشام عطوه غانم المعني
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)401294335( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ عبدالمالك محمد عبدالمالك عيد.
عن فقد بطاقة هويتي الشخصية  التي تحمل رقم 
)804424646 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعل���ن أن���ا المواطن/هم���ام ماج���د أحم���د البزمعن 
فق���د بطاقة هويتي الش���خصية الت���ي تحمل رقم 
)400095527( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن مهدي محمد احمد االغا
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)913621231 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/فرج حسين حاج سالم داود
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم   
)915805113( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطنة/بدور سامي عطوه ابو عمرة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)411949001 ( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

االستقالل/ مركز أطلس للدراسات اإلسرائيلية:
في سياق حملة صهيونية لتشويه النضال الفلسطيني، 
نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" مقااًل افتتاحًيا على 
صدر صفحتها، أول أمس، للكاتبة شمريت مئير بعنوان 
"ورطة غزة"، تشن فيه حملة ضد حركة الجهاد اإلسالمي 
على خلفية الهجمات الصاروخية التي ش����نتها الحركة 
األس����بوع الماضي على القرى والتجمع����ات الصهيونية 
المحاذية لقطاع غزة، وذلك بربط نضال الحركة وجهادها 
المستمر لضرب المشروع الصهيوني بإيران، واالدعاء بأن 

إليران مصلحة بعدم االستقرار في قطاع غزة.
وتدع����و الكاتبة حكومة االحتالل إلى البحث عن وس����يط 
جديد إذا اتض����ح أن المصريين غير قادرين على التغلب 
على الصعوبات وتوفي����ر التهدئة. وتقول: "تبدو الورطة 
في غزة معقدة لدرجة ال يمكن حلها، ولكن على الحكومة 
والجيش واجب محاولة إعطاء أجوبة لها، بداًل من التدحرج 
م����ن الجمع����ة إل����ى الجمعة. إذا كن����ا نريد الس����عي إلى 
التس����وية، فيجب تسريع السياقات، وإذا كان المصريون 
يج����دون صعوب����ة في توفي����ر البضاعة، فيج����ب أن نجد 
وس����يًطا إضافًيا آخر. لقائمة العوائق التي ال تنتهي في 
الطريق إلى التس����وية، التي تمن����ع حرًبا في غزة؛ أضيف 
في نهاية األسبوع الجهاد اإلسالمي أيًضا، وهو التنظيم 
القديم الذي اخت����ار منذ وقت غير بعي����د زعيًما جديًدا، 

ومصمًما على أن يضع نفسه واإليرانيين على الخريطة".
وتنتقل للحديث عن األمين الع���ام الجديد لحركة الجهاد، 
الس���يد زياد النخالة، بالق���ول "زياد النخال���ة، األمين العام 
الجدي���د للتنظيم، الذي انتخب في أعق���اب الغيبوبة التي 
وقع فيها رمضان ش���لح، ليس وجًها جديًدا؛ عملًيا هو وجه 
قديم جًدا. ابن 65، دخل الس���جون اإلس���رائيلية ألول مرة 
عام 1971، وم���ن خلفه حياة كاملة من الكفاح العس���كري 
ضد إس���رائيل؛ من إقامة س���رايا القدس، الذراع العسكرية 
للجهاد، وحت���ى تعليم العبرية لضباط اس���تخبارات حزب 
الله"، غير أن الكاتبة - على طريقة الدعاية الصهيونية التي 
تقوم باللعب على الخالف���ات المذهبية والطائفية - تعمل 
على إدخال إيران عنوة لجوهر الموضوع، فتّدعى أن النخالة 
كان مرشح اإليرانيين للمنصب، وبصفته هذه فإنه لم يبِق 
لمنافس���يه الكثير من األمل. وفي سياق التشويه المتعمد 
تضيف: "الجهاد اإلس���المي هو تنظي���م إيراني مثلما هو 
تنظيم فلس���طيني، وإن النخالة يعي���ش على محور بيروت 
- دمش���ق، ومن هناك تبدو مشاكل س���كان غزة أقل إلحاًحا 
من مصالح الحرس الثوري. إذا ما أدخل مرة أخرى إلى قائمة 
أهداف التصفية اإلسرائيلية، فهذه لن تكون المرة األولى".

وتكمل "يح����رص النخالة على صيانة عالقات طيبة أيًضا 
م����ع نظرائه في باقي المنظمات الفلس����طينية، بما فيها 
حماس، حيث على ما يبدو ال يس����تطيبون االس����تقاللية 

الزائ����دة التي اتخذها لنفس����ه حين قرر إطالق عش����رات 
الصواريخ نحو بلدات الغالف، بالذات حين بدأ سكان غزة 
يس����تمتعون باإلنجاز المهم األول التصاالت التس����وية: 
دخول الس����والر القطري الذي يس����مح بكهرب����اء لثماني 
ساعات في اليوم بداًل من أربع )يجدر بالمناسبة التوقف 
هنا وتخي����ل العيش مع أربع س����اعات كهرباء في اليوم 
حين يك����ون كل عمل محس����وبًا وهناك عائ����الت كبيرة 

ينبغي إطعامها كي نفهم عمق اليأس في غزة(".
وتواصل بث سموم الفتنة بالقول "لم يعمل النخالة بناًء 
على رأيه الشخصي؛ فاالدعاء بأن الجهاد اإلسالمي يحاول 
تش����ويش مس����اعي التس����وية بأمر إيراني ليس أحبولة 
إعالمية، فلإليرانيين مصلحة في إبقاء إسرائيل محاذية 
للجدار في غزة، وإشغال القيادة السياسية واألمنية فيها 
بجوالت عنف عديمة الجدوى في القطاع، بداًل من توجيه 
االهتم����ام والطاقة للتموض����ع العس����كري اإليراني في 
سوريا. طالما كانوا يقدرون بأن فرص المصريين إليصال 
مساعي التس����وية إلى خط النهاية كانت ضعيفة؛ فقد 
س����محوا لها بان تكون، ولكن عندما بدأ ش����يء ما يتحرك 

بين إسرائيل وحماس، استخدموا الجهاد اإلسالمي".
وتضي����ف: "ال حاجة ألن يكون المرء عبقرًيا اس����تراتيجًيا 
كي يقدر بأن هذا ليس الحدث األخير. صحيح أن حماس 
أخذت مهلة م����ن البالونات، ربما مقابل إدخال الس����والر، 

ولكن لأليام القريبة القادمة ال تزال هناك إمكانية تفجر 
ذات مغ����زى؛ فأبو مازن يرفض تخفي����ف الحدة، رغم كل 
الضغوط عليه، ويسعى إلى تقليص المزيد من الميزانية 
الت����ي يحولها إلى غ����زة. يقول المنطق الفلس����طيني ان 
قرارات كهذه يصعب جًدا اتخاذها عندما تكون غزة في 
وضع قتال مع إسرائيل، أما حماس من جهتها فمصممة 
على مواصلة مسيرات العودة، واآلن دخلت إلى المنافسة 

أيًضا مع الجهاد على من يكون كفاحًيا أكثر".
كما وتدع����و لاللتفاف على أب����ي مازن بقوله����ا "إذا كان 
التقدي����ر هو أن أبا مازن - بتجويعه لغزة - من ش����أنه أن 
يورطن����ا في حرب، بخالف مصالحنا الواس����عة؛ فيجب أن 
نجد طريًقا التفافًيا عليه. ومن الجهة األخرى، فإن حقيقة 
أن حماس تأتي أس����بوًعا تلو اآلخر بنحو 15 ألف شخص 
إلى الجدار، تبين أن شيًئا ما في الردع هناك ال ينجح. لقد 
دفع الجهاد اإلسالمي ثمًنا أدنى على ليل السبت الطويل 
م����ن النار على مواطني إس����رائيل، ال يوجد ما يدعونا إلى 

التفكير بأنه لن يحاول هذا مرة أخرى".
وتخت����م مقاله����ا باته����ام اي����ران بالتالع����ب بالس����احة 
الفلس����طينية "ُيحتمل أن نكون نقترب من اللحظة التي 
يرغب فيها اإليرانيون في جني مردود االستثمار المالي 
طويل السنين الذي بذلوه في األذرع العسكرية لحماس 

والجهاد. في هذه اللحظة، المبادرة عندهم".

للتغطية على ورطتها

حملــة صهيونيــة ضــد الجهــاد اإلسالمــي

الداخل المحتل/ االستقالل:
كشفت الحمالت االنتخابية للسلطات المحلية 
في الكيان اإلسرائيلي، عن مضامين عنصرية 
ضد العرب، يق���ف وراءها بوج���ه خاص حزبا 
اليه���ودي"، وذلك بهدف  و"البيت  "الليكود" 
كس���ب المزيد من األصوات، بما يشير إلى أن 

العنصرية تترسخ كوسيلة دعاية مشروعة.
وكان رئي���س الحكوم���ة، بنيامي���ن نتنياهو، 
الذي س���بقه العنصري مئير كهانا، قد لجأ إلى 
العنصرية في انتخابات الكنيس���ت السابقة 
ع���ام 2015، عندما تحدث ع���ن "تدفق العرب 
بالحافالت إل���ى الصناديق" لكي يحث اليهود 

على التصويت.
وكتب أور كش���تي، في صحيف���ة "هآرتس"، 
أمس األربعاء، أن "ما كان يقال همسا باألمس 
أصبح يقال الي���وم بصوت واثق وبدون اعتذار 
في ط���ول الب���الد وعرضه���ا. ف�"المرش���حون 
والمستش���ارون اإلعالميون أدمنوا على مذاق 
االس���تفزاز واإلثارة الدائمة للمخ���اوف، األمر 
ال���ذي يتطلب ردا حادا لي���س فقط من جانب 
المواطنين القلقين عل���ى الديمقراطية، وإنما 
من جان���ب س���لطات القانون المس���ؤولة عن 

مكافحة التحريض".
وضمن الشعارات العنصرية التي استخدمت 
في حملة االنتخاب���ات الحالية، تضمنت حملة 
"الليك���ود" في تل أبيب ش���عار "إم���ا نحن أو 
ه���م – المدين���ة العبرية أو منظم���ة التحرير 

الفلسطينية".
يضاف إلى ذلك ش���عار آخر "إما نحن أو هم – 
المدينة العبرية أو مدينة المتسللين"، وكذلك 
شعار "إما نحن أو هم – تثقيف في المدارس 

على الصهيونية أو على نكسر الصمت".
وق���د نش���رت ه���ذه المضامين ف���ي إعالنات 
االنتخابات وعلى شبكات التواصل االجتماعي 
وفي الرنقات )الرسائل النصية القصيرة( التي 

تلقاها سكان "تل أبيب".
وفي شريط إعالمي تظهر األعالم الفلسطينية 
في ش���وارع المدين���ة، مع كتاب���ة مفادها "إما 
نحن، الليكود، الذي سُيبقي تل أبيب ويافا بيد 
"إسرائيل"، أو األحزاب المؤيدة للفلسطينيين 
التي تريد يافا إس���المية ودولة متسللين في 
الجن���وب". وكان المس���ؤول ع���ن ذلك رئيس 

قائمة الليكود، أرنون غلعادي.
وف���ي مدينة الرملة، أص���در "البيت اليهودي" 

إعالن���ات تحذيري���ة تظهر فيه���ا امرأة تضع 
حجابا على رأس���ها، وخلفها ش���موع الس���بت 

والنبيذ، تحذر من الزواج بين العرب واليهود.
وتركز هذه "التحذيرات" على "اختطاف" نساء 
)يهودي���ات( من قبل "آخر )عربي( ذي بش���رة 

داكنة".
وكتب في اإلعالنات أن "مئات حاالت االنصهار 
)زواج يهوديات من ش���بان عرب( حصلت في 
الرمل���ة دون أن يكترث أحد لذلك. وقد يحصل 

ذلك مع ابنتك في الغد".
وكت���ب تحت اإلع���الن أن "البي���ت اليهودي" 
قوي���ا يمكنه الحف���اظ على الرمل���ة يهودية. 
وكان المس���ؤول عن ذلك رئيس قائمة "البيت 

اليهودي"، هرئيل شوهام.
وف���ي مدينة العفول���ة، أدار أحد المرش���حين 
لرئاس���ة البلدية، آفي إلكفيتس، حملة عرض 
فيها جباية أموال على كل زيارة للمنتزه ممن 
ليس���وا من سكان المدينة، وذلك بهدف "منع 

احتالل المكان".
كما تعهد إلكفيتس في حملته بالحفاظ على 
"طابع" الم���كان )يهوديت���ه(، ومحاربة تحول 

المدينة إلى "مدينة مختلطة".

االنتخابات اإلسرائيلية: العنصرية ضد 
العرب تترسخ كدعاية انتخابية »مشروعة«

القدس المحتلة/ وكاالت:
أجل رئيس حكومة االحتالل 
بنيامي����ن  اإلس����رائيلي 
نتنياهو أمس األربعاء، زيارة 

كانت مقررة إلى ألبانيا.
السياسي  المراس���ل  وقال 
للقن���اة 14 العبري���ة باراك 
رافي���د: إن تأجي���ل زي���ارة 
ألباني���ا  إل���ى  نتنياه���و 
اليوم  صب���اح  المفترض���ة 
الخمي���س لع���دم وص���ول 
زعماء الدول الذين سيلتقي 

بهم.
كان  أن����ه  رافي����د  وأوض����ح 
م����ن المفت����رض أن يلتقي 
نتنياهو هناك زعماء بلغاريا 

ورومانيا وصربيا واليونان.

االستقالل/ وكاالت:
احت���ج الكثير م���ن اآلباء ف���ي أوروبا على 
قيام ش���ركتي التجارة اإللكترونية أمزون 
وايبي بعرض مالبس تنكرية لألطفال بزي 
الجيش االس���رائيلي للبيع على مواقعها 

التسويقية اإللكترونية.
ووفقا لم���ا ذكره موق���ع "يديعوت" أمس 
فقد أثار ذلك األمر غضب اآلباء في أوروبا، 
حيث هدد معظمهم بمقاطعة الشركتين 
في ح���ال ل���م تتوقف���ا عن ع���رض هذه 
المالبس المش���ابهة لزي جيش االحتالل 

اإلسرائيلي.
هذا وقد تضمنت المالبس التنكرية بلوزة 
بالل���ون الزيت���ي وبناطي���ل وحزامًا وقبعة 
حمراء، تشبه الزي العسكري الذي يرتديه 

جنود جيش االحتالل االسرائيلي.

غضب في أوروبا 
مالبس تنكرية 

لألطفال تشبه زي 
جيش االحتالل

نتنياهو يؤجل 
زيارته المقررة 

إلى ألبانيا
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االستقالل/ وكاالت:
في ديس���مبر من العام الماضي، أوقفت الصين 
فعليا اس���تيراد النفايات في ق���رار أحدث رعبا 
حول العالم، ألن أكبر مس���تورد للنفايات الذي 
ساعد الكوكب لعقود في التخلص من مخلفاته 
قد اكتفى، بينما يتعين على العالم مواجهة ما 

يمكن وصفه ب� »عصر البالستيك«.
فمن���ذ ع���ام 1988، اس���توردت الصين نصف 
كمية النفايات الموجودة على س���طح الكوكب، 
مثل زجاجات الصودا ذات االس���تخدام الواحد، 
وأغلفة الطعام، واألكياس البالس���تيكية، حيث 

تدار صناعة ضخمة إلعادة التدوير.
وبلغ حجم واردات الصين من النفايات منذ عام 
1992 إل���ى اآلن، نح���و 106 ماليين طن، بقيمة 

تقترب من 58 مليار دوالر.
وبعد الحظر الصيني، فإن العالم س���يحتاج إلى 
التخل���ص أو إعادة تدوي���ر 111 مليون طن من 

البالس���تيك المس���تخدم بحلول عام 2030، مما س���يجبر الدول الصناعية 
الكب���رى، وفي مقدمتها الوالي���ات المتحدة على البحث ع���ن طرق جديدة 

للتعامل مع القمامة الخاصة بها، بحسب باحثين.
وأرسلت الواليات المتحدة أكثر من 10 ماليين طن من النفايات إلى الصين 
خالل العقود الثالثة الماضية، حيث وجدت أن التخلص من هذه النفايات 

عبر إرس���الها إلى خ���ارج البالد، أرخص بكثير م���ن كلفة إعادة 
تدويرها.

فعملية فصل مكونات القمامة ليس����ت باألمر الهين، عندما 
يتعل����ق األمر بالتعامل مع ماليين األطنان، خاصة وأن معظم 
النفايات تأتي دون فصلها م����ن المصدر، أي تكون مختلطة 
ف����ي كثير من األحيان بمواد عضوي����ة وبقايا أطعمة ومعادن 

وزجاج.
ويحت���اج فص���ل النفايات إلى م���وارد طاقة هائلة لتش���غيل 
مصانع إعادة التدوير، باإلضافة إلى يد عاملة كثيفة للمساعدة 

في فصل األنواع المختلفة من النفايات.
لكن الصي���ن ذات اليد العاملة الرخيصة، وجدت في النفايات 
كنزا ثمينا، حيث س���اهمت عمليات إع���ادة التدوير في دعم 
القط���اع الصناعي الذي يس���تخدم البالس���تيك ف���ي غالبية 
المنتج���ات. ونما اقتصاد الصين بش���كل صاروخي، مما جعل 
البالد تفكر في تحس���ين جودة الحياة عبر خفض االنبعاثات 

الحرارية الناتجة عن معالجة البالستيك.
وس���تحتاج الدول الصناعية إلى التعامل مع الواقع الجديد، 
عبر تخفيض استخدام المواد البالستيكية، واستبدالها بمواد يسهل 

إعادة تدويرها.

بــدون الصيــن.. العالــم يغــرق بالقمامــة

االستقالل/ وكاالت:
يتلقى اإلنسان في حياته كما هائال من المعلومات 
الصحية الت���ي تحذره من بعض األمراض الخطيرة 
مثل السرطان، لكن هذه النصائح ال تستند إلى أي 

أساس علمي في كثير من األحيان.
ومن بي���ن الخراف���ات الش���ائعة تل���ك المتعلقة 
بمرض الس���رطان ومن أبرزها أن جهاز التس���خين 
“المايكرويف” يس���بب المرض المخيف بس���بب 
 NSW األش���عة، فيم���ا يوض���ح الباحث بمعه���د

للسرطان، دافيد كارو، أن هذا غير صحيح.
ويضي���ف البروفيس���ور كارو أن اإلنس���ان ال���ذي 
يستخدم المايكرويف على النحو الصحيح فيقوم 
بإدخال األواني المس���موح بها ويراعي نوع األغذية 

ال يعرض نفسه ألي خطر.
وأوضح أن األش���عة التي تصدر ع���ن المايكرويف 
أق���ل بكثير من الحد الذي يس���تطيع إلحاق الضرر 
بالصحة، وأش���ار إلى أن الجهاز ال يستطيع إحداث 

تغيير في جزيئات الطعام.
وفي خرافة ثانية، ي���روج البعض أن حمالة الصدر 

تزيد عرضة المرأة لإلصابة بس���رطان الثدي، وهذا 
األمر غير مثبت علميا، حس���ب البروفيس���ور كارو، 
ألنه مجرد مالحظة صدرت في كتاب منش���ور خالل 

تسعينيات القرن الماضي.
ويروج البعض فكرة مغلوطة عن مزيل العرق فُيقال 
إنه يسبب السرطان بس���بب تسرب مواد كيماوية 
إلى الجسم عن طريق المسام، لكن هذا مجرد كالم 
بال أسانيد، فالباحث يقول إن هذه المنتجات تضم 
بالفع���ل أمالح األلمنيوم لكنه���ا تعمل على وقف 

غدد العرق دون التأثير على العقد اللمفاوية.
في غضون ذلك، كش���فت دراس���ة دنماركية جرت 
على مدى 18 س���نة ش���ملت عينة م���ن 350 ألف 
ش���خص أنه ال وجود لصلة مباش���رة بين استخدام 

الهاتف المحمول واإلصابة بمرض السرطان.
وبخالف ما هو معتقد، ال تسبب مادة الفلوريد التي 
تضاف إلى الماء أمراض الس���رطان لدى اإلنس���ان، 
وه���ذا ينطب���ق أيضا على ع���دد من المش���روبات 
والمحليات الصناعية التي كثيرا ما تحاط بإشاعات 

مخيفة.

االستقالل/ وكاالت:
ق���د ال يتطلب تحديد ش���هادة الزور الحقا من الش���رطة 
التحقق من المشتبه به باستخدام جهاز كشف الكذب، 

بل يكفي اللجوء إلى الذكاء االصطناعي.
فقد ابتكر علماء من جامعة كارديف البريطانية برنامجا 

للذكاء االصطناعي للتعرف على الكاذب من خط اليد.
 .»VeriPol« وأطلق على برنامج تحليل خط اليد تس���مية
ويستطيع أي مركز للتحقيق أو أي جهة خاصة أو رسمية 
تحميل ه���ذا البرنامج الذي يحلل خ���ط اليد على الورق، 

ويقارنه بالبيانات األساس���ية فيه، المس���تقاة من آالف 
»ش���هادات زور« في ملفات الش���رطة عبر فت���رة ال بأس 
بها من الزمن، ليكتش���ف الشهادات الكاذبة أو الشهود 

المزورين.
ويؤكد الخبراء أن هذا البرنامج للذكاء االصطناعي يعمل 
في الكثير من الحاالت أفضل من أجهزة كش���ف الكذب 

المستخدمة في دوائر الشرطة والتحقيق.
يذك���ر أن برنام���ج »VeriPol« تمت تجربته في أقس���ام 

الشرطة في إسبانيا وأثبت فعاليته.

7 خرافات شائعة عن اإلصابة 
بالسرطان.. ال تصدقها

باستخدام الذكاء االصطناعي
خطك يكشف كذبك!

االستقالل/ وكاالت:
يعتبر االدخار أولى الخطوات في طريق االستقالل 
المالي وتحقيق طموحات اإلنس���ان المس���تقبلية. 
حيث أنه ض���رورة ال خيار في ظل ارتفاع األس���عار 

والغالء والمصاريف اليومية لألفراد.
ويحتفل العالم س���نويًا في الحادي والثالثين من 
أكتوبر ب� “اليوم العالمي لالدخار”؛ بهدف الترويج 
لالدخار في كل العالم، ونش���ر الوعي لدى المجتمع 
بأهمي���ة االدخ���ار، األمر ال���ذي يدف���ع بالعديد من 
البنوك، الس���يما في الدول النامية للمش���اركة في 
فعاليات هذا اليوم للتشجيع على االدخار من خالل 
الحم���الت والمبادرات بالتعاون م���ع المنظمات غير 

الحكومية.

 “اليوم العالمي لالدخ���ار” تم اإلعالن عنه على يد 
اإليطالي “فيليبو رافي���زا” في المؤتمر األول الذي 
عقده تجمع بنوك االدخار في العالم، حيث س���عت 
البن���وك المجتمعة للترويج ألث���ر االدخار اإليجابي 
عل���ى االقتصاد والمجتم���ع وذلك باالش���تراك مع 

مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وفيما يلي بعض النصائح التي قد تس���اعدك في 

ادخار األموال:
* تقلي���ل اس���تخدام بطاقات االئتم���ان والتي قد 
تدفع���ك إلنفاق أموال���ك بطريقة عش���وائية غير 

محسوبة.
* تجنب التسوق عندما تشعر بالتوتر أو الحزن.
* ضرورية وضع خطة مستقبلية بعيدة المدى.

* التخلص أوال من أقساطك أو ديونك قبل التفكير 
في االدخار.

* تحدي���د بنود المصروف���ات واأله���داف المالية 
للعائلة مع توضيح أولويات بنود الصرف وأهميتها.

* تحويل نس���بة  6 – %15 من الراتب ش���هريًا من 
الحساب الجاري إلى حساب التوفير تلقائيًا من قبل 

البنك بداية كل شهر.
* تجن���ب ش���راء األجهزة الت���ي ال تحت���اج إليها، 
، طالم���ا هاتفك يؤدي  كالهوات���ف الجدي���دة مثالاً

الغرض.
* حاول قدر اإلمكان اس���تخدام المواصالت العامة، 

وخصص سيارتك لالحتياجات العائلية.
* ضرورة التقليل من تناول األطعمة خارج المنزل.

في “اليوم العالمي لإلدخار”.. إليك أسرار توفير األموال
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غزة / عبدالله نصيف:
يواص���ل دوري الق���دس الممت���از ألندية غ���زة ال���دوران بنجاح ، 
والوصول بأمان لألس���بوع التاس���ع ، و الذي ستفتتح لقاءاته بعد 
غد السبت ، حيث سيشهد هذا األسبوع لقاءات حامية الوطيس 
بين األندية ، خاصة مع اش���تعال المنافس���ة في القمة و القاع ، 
واقتراب فارق النقاط في بعض المراكز ، و أخرى تجدها متساوية 

، فالمتصدر لديه 16 نقطة و متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط.
و تنطلق لقاءات هذا األسبوع بقمة من العيار الثقيل على ملعب 
اليرموك تجمع بين عاش���ر الترتيب خدمات الش���اطئ برصيد 8 
نقاط ، و اتحاد الش���جاعية صاحب المركز الس���ادس برصيد 10 

نقاط .
و يبحث كل فريق حس���م الموقعة لصالحة ، خاصة البحرية الذي 
يمني النفس بالفوز و التقدم على س���لم الترتيب ، فيما يسعى 

الشجاعية للفوز و االقتراب أكثر من المربع الذهبي .
و على اس���تاد خانيون���س جنوب القطاع ، يس���تضيف وصيف 
الترتيب اتحاد خانيونس برصي���د 14 نقطة ، المدفعجية نادي 

الصداقة الحادي عشر و قبل األخير برصيد 7 نقاط .
الطواحين تس���عى لع���ودة الدوران من جدي���د و اعتالء الصدارة 
التي فقدها األس���بوع الماضي ، و الصداقة لملمة جراح هذا الدور 

وتحقيق ثاني فوز و االبتعاد عن القاع .
و تس���تكمل إثارة الجولة ، ي���وم األحد بلقاءين ، األول على ملعب 
بيت الهيا شمال القطاع ، يستضيف شباب جباليا صاحب المركز 

الخامس برصيد 14 نقطة  فريق شباب رفح صاحب المركز الرابع 
برصيد 14 نقطة .

و كالهما يس���عيان لفض شراكة نفس الرصيد ، لعل و عسى أن 
تخدمهم اللقاءات و الصعود إلى القمة .

و على ملعب فلس���طين بغزة ، المتصدر خدمات رفح برصيد 16 
نقط���ة في ضيافة غزالن الهالل صاحب المركز الثالث برصيد 15 

نقطة .
لقاء ناري ، و يبحث كل فريق من اقتناص الثالث نقاط ، و مواصلة 

سكة االنتصارات .
حي���ث يس���عى "األخض���ر" للمحافظ���ة عل���ى القم���ة و الغزالن 

الستعادتها من جديد .
و تختتم لقاءات هذا األسبوع ، بدربي جديد على استاد خانيونس 

، سيجمع بين شباب و خدمات خانيونس .
النش���امى بمدربه الجديد احميدان بربخ يسعى للفوز و الوصول 
إلى النقطة 13 و ترك المركز السابع و التقدم نحو المربع الذهبي 
، فيما يمني عماد هاشم المدير الفني لذئاب خانيونس مواصلة 
الصحوة ، بعد الفوز بثالثية على ثوار الش���مال ، و تعديل المسار 

وربما ترك المركز األخير الذي يقبع فيه برصيد 6 نقاط .
و عل���ى ملعب بيت حانون ش���مال القطاع ، بي���ت حانون األهلي 

الثامن في مواجهة غزة الرياضي التاسع .
لقاء ب6 نقاط ، كون الفريقين في جعبتهما 9 نقاط ، و يسعيان 

للفوز و الدخول بعض الشيء لمربع األمان .

صراع القمة والقاع  يشعل الجولة التاسعة بدوري القدس 

غزة / االستقالل:
أعلن الالعب الُمخضرم حس���ن حنيدق نجم خط وسط فريق نادي 
ش���باب خانيونس اعتزاله لعب كرة القدم بش���كل رس���مي عقب 

نهاية مرحلة الذهاب من بطولة الدوري الممتاز في قطاع غزة.
وقال حنيدق في تصريحات إعالمية ، أنه وافق على أن يكون ضمن 
الجهاز الفني الجديد لشباب خانيونس، لتكون انطالقته في عالم 

التدريب.
وُيعتب���ر حني���دق " 38 " عامًا من أفضل الالعبي���ن في مركز صانع 
األلعاب على مس���توى فلس���طين ،  وحصل عل���ى أفضل العب في 

مركزه الموس���م الماضي ، كما كان له دور بارز في تحقيق فريقه 6 
بطوالت رسمية.

ُيذكر أن حنيدق حصل على دورة تدريب  " c" مؤخرًا وعمل في أكثر 
من جهاز فني خالل السنوات الماضية.

هذا و قد أعلن مجلس إدارة ش���باب خانيون���س تعيين الكابتن 
احمي���دان بربخ مديرا فنيا للفريق األول خلفا للمس���تقيل محمد 
أبو حبي���ب ، و جهاز معاون مكون من حس���ن حنيدق مدرب عام 
، ومجدي االش���قر مدرب ح���راس، ومحمد الهس���ي وهاني بربخ 

معالجين للفريق .

حنيدق يعلن اعتزاله و يتجه للتدريب

مدريد /  االستقالل: 
يعيش ريال مدريد أزمة البحث عن مدرب مناسب لتولي 
المهم���ة الفني���ة للفريق الملكي خالل الفت���رة الحالية، 
خلفًا لجولين لوبيتيجي الذي تم اإلطاحة به، على خلفية 

نتائجه السلبية مع الفريق منذ بداية الموسم.
كش���فت صحيفة »أس« اإلس���بانية، أن أنطونيو كونتي 
المدير الفني السابق لتشيلس���ي، عاد على رأس قائمة 
البدائ���ل المحتملة لتولي المهم���ة الفنية للفريق خلفًا 
للوبيتيجي، بعد أن تم استبعاده الساعات األخيرة نزواًل 
عند رغبة العبي اللوس بالنكوس الذين أبدوا اعتراضهم 

على تولي المدرب اإليطالي للمهمة.
عدد من التقارير الصحفي���ة، إلى عدم رغبة تيبو كورتوا 
ح���ارس مرمى الفريق في اس���تقدام كونت���ي كمدرب، 
الس���يما أن الطرفين تربطهما عالقة ب���دأت أثناء تواجد 
الثنائي في تشيلس���ي، في الوقت ذاته سيقف تواجد 
كونتي في ريال مدريد أمام انتقال هازارد وهي الصفقة 
رقم واحد في خطة الملكي القادمة بالميركاتو الشتوي.

كما أبدى س���يرخيو رام���وس العب الملك���ي، غضبه من 
مفاوض���ات إدارة الفريق مع كونتي، في إش���ارة إلى انه 
ليس الش���خص المناسب لقيادة اللوس بالنكوس خالل 

الفترة القادمة.

ريال مدريد يعاند 
رغبة العبيه ويصر على 

التعاقد مع »كونتي«

إنفانتينو يبحث تقاسم حق 
استضافة مونديال 2022

االستقالل / وكاالت:
ق���ال جياني إنفانتين���و، رئيس االتحاد الدولي، مس���اء أمس 
األربعاء ، إنهم يبحثون إمكانية زيادة عدد الفرق المش���اركة 
في مونديال 2002، وتقاسم حق استضافة النسخة الموسعة 

بين قطر ودول أخرى في المنطقة.
وقرر الفيفا هذا العام، زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال 
2026، الذي سيقام في الواليات المتحدة وكندا والمكسيك، 
م���ن 32 إلى 48 فريق���ا، بينما ترك الباب مفتوح���ا أمام زيادة 

العدد في النسخة المقرر إقامتها في قطر بعد 4 سنوات.
وأض���اف إنفانتينو، في كلمة أمام الجمعية العمومية لالتحاد 
اآلسيوي "لقد قررنا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس 

العالم من 32 إلى 48 فريقا، وهذا سيحدث في 2026".
وتابع "هل هذا سيحدث في مونديال 2022؟ نحن نبحث ذلك 

ولو كان ممكنا فلم ال؟"
وقال إنفانتينو، إن النس���خة الموسعة لكأس العالم ستشهد 

زيادة عدد مقاعد آسيا لتصبح 8.5 بداًل من 4.5 مقعد.
وأوض���ح "يجب أن نرى ما إذا كان ذلك ممكًنا، نتناقش مع قطر 

وأصدقائنا اآلخرين في المنطقة، ونأمل في حدوث ذلك".
وتاب���ع "لو لم يحدث ذلك س���نكون قد حاولنا. س���نحاول ألننا 

دائما نريد تجربة تنفيذ األشياء بأفضل طريقة".
ونالت قطر، حق اس���تضافة كأس العال���م قرب نهاية 2010، 

وكانت تخطط الستضافة النهائيات بمشاركة 32 فريقا.
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غزة/ االستقالل: 
بدأت جامعة فلسطين بتنفيذ حملة المواصالت المجانية لطلبتها وتأتي هذه المبادرة من جامعة فلسطين 
التزامأ بتوجيهات رئيس���ها األستاذ الدكتور سالم صباح، انس���جاما مع الواقع الصعب الذي يعيشه شعبنا 
الفلس���طيني في قطاع غزة ، ومس���اندة ألبنائنا الطلبة وتش���جيعا لهم على مواصلة طريق العلم والمعرفة 

للتسهيل والتخفيف عن كاهل ابنائنا الطلبة وذويهم.
وأش���اد أهالي الطلبة بهذه المبادرة التي تجسد روح التكافل والتعاون, وتعبر عن االنتماء الحقيقي للهموم 

الوطنية ،والوقوف الى جانب أبناء شعبنا ، والشعور بالمسؤولية االجتماعية واالخالقية تجاه الطلبة.
والقت الحملة ارتياحا  كبيرا في أوساط الطلبة , وعبروا عن بالغ سعادتهم , وأرسلوا برقيات الشكر والتقدير 
إلدارة الجامع���ة على هذه الخطوة الريادية ، والتي تنافس فيه���ا كل جامعات الوطن، وتتصدر المواقع في 
تقديم خدمتها ألبنائنا الطلبة. وفي الس���ياق ذاته  أوضح مدير العالقات العامة بأن خط سير الحافالت في 
محافظة الوس���طى من مناطق دي���ر البلح والزوايدة والمغازي والبريج والنصي���رات الى مقر الجامعة الرئيس 
بمدين���ة الزه���راء. وفي محافظتي رفح وخانيون���س الى مقر الجامعة في خانيون���س ، ومن مناطق محافظة 

الشمال الى مقر الجامعة في بيت الهيا.

جنيف/ االستقالل:
عّب���ر االتحاد البرلماني الدول���ي عن بالغ قلقه 
إزاء رف���ع الحصان���ة البرلماني���ة ع���ن أعضاء 
المجلس التش���ريعي الفلس���طيني بقرار من 

الرئيس محمود عباس.
وأك���د االتح���اد أّن ه���ذه الق���رارات ُتحب���ط 
جميع األغ���راض التي ُجعلت رف���ع الحصانة 
البرلمانية من أجله���ا، وتحديدًا حماية هيئة 
البرلم���ان وأعضائها من إمكانية التعدي على 
سلطاتهم وامتيازاتهم من قبل أجهزة الدولة 

األخرى.
وأش���ار االتحاد، ف���ي خت���ام أعمال جلس���ته 
ال�"203" التي ُعقدت في جنيف إلى أّن الوضع 
االستثنائي للمجلس التشريعي الفلسطيني 
أدى إلى صعوبة حماي���ة الحصانة البرلمانية 

على أرض الواقع.
وق���رر االتحاد الدع���وة إلى االجتم���اع مجددًا 
والدفاع بفعالية كمؤسسة عن حقوق األعضاء 
الذي���ن قاموا بانتخابهم، باإلضافة إلى حماية 

أعضائه���م من التع���رض ألعم���ال انتقامية 
بسبب عملهم.

وجاءت ق���رارات االتحاد البرلماني الدولي على 
خلفية ش���كاوى قدمها 12عض���وًا بالمجلس 
التش���ريعي الفلس���طيني من المحس���وبين 
بحرمانهم م���ن  ُتفي���د  فت���ح،  على حرك���ة 
حصانتهم البرلمانية بقرار أصدره عباس في 
ديس���مبر 2016م، األمر الذي يُمكن المدعي 
العام من استكمال التحقيق الجنائي ضدهم.

وأك���د أصح���اب الش���كوى عل���ى أّن���ه ت���م 
حرمان أعض���اء البرلمان أيضًا م���ن رواتبهم، 
والت���ي ت���م وقفه���ا ب���دون أي إش���عار في 
السادس من ش���هر يونيو لعام 2017 بأوامر 
صادرة ع���ن وزارة المالية، والت���ي جاءت على 
للتفويض  المش���روعة  خلفية ممارس���اتهم 
البرلماني وحرية الرأي، باإلضافة إلى التنديد 

بادعاءات الفساد في الحزب الحاكم.
وأعرب االتحاد عن أسفه لوقف رواتب النواب 
والذي���ن لم تت���م إعادتهم إل���ى مناصبهم، 

وأيضًا انتهاكات حرية التنقل بحقهم والتي 
تم اإلبالغ عنها عن طريق أصحاب الش���كوى 

الجارية حاليًا.
وبّي���ن أّن ال�12عضوًا بالبرلمان الفلس���طيني 
للس���لطة  الش���كاوي  م���ن  قدموا العدي���د 
القضائي���ة، معرب���ًة عن أملها ف���ي أّن تقوم 
المحكمة بدورها بس���رعة تجاه تلك الشكاوي 
وبطريقة عادلة ومس���تقلة، محذًرا من تبعات 
إزالة الحصانة ألعضاء البرلمان بقرار رئاس���ي 
وال���ذي بدوره يتعارض مع مب���دأ الفصل بين 
البرلمان، كما ويعجز  السلطات واس���تقاللية 
عن فهم األس���س القانونية الت���ي تبرر هذا 

القرار.
وطالب األمين العام بأّن ُيحيل هذا القرار إلى 
الس���لطات المعنية وأصحاب الش���كوى وأي 
طرف ثال���ث يمكنه تقديم أي معلومات ذات 
صلة، داعيًا اللجنة لمواصل���ة النظر في هذه 
القضي���ة وبتقديم تقارير عنه���ا في الوقت 

المناسب.

القدس المحتلة/ االستقالل:
صادق الكنيست أمس األربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع 
قان���ون إلغاء تقليص ثل���ث المدة من فترات اعتقال األس���رى 
الفلس���طينيين. وذكرت صحيفة "معاري���ف" العبرية أنه جرى 
المصادقة على مشروع قانون إلغاء تقليص مدة اعتقال األسرى 
األمنيي���ن وذلك بغالبية 48 عضو كنيس���ت مقاب���ل 7 عارضوا 
القانون، وجرى نقل القانون للجنة الكنيست إلعداده للتصويت 
بالقراءات الث���الث. وبينت الصحيف���ة أن القانون يفوض لجنة 

اإلفراج���ات بعدم اإلفراج المس���بق عن األس���رى األمنيين، وأنه 
لن يتمتع األس���رى األمنيين بالقانون الس���ابق الذي نص على 
منحهم أحقية اإلفراج المسبق، وسيحل مكانه التعديل الجديد 
للقانون الذي ينص على منع عرض األسرى األمنيين على لجان 

اإلفراجات.
يأتي هذا القانون بعد أيام من اس���تثناء األس���رى من مش���روع 
قان���ون لتخفيض االعتق���ال، فيما جرى في النهاية اس���تثناء 

األسرى األمنيين من القانون وحصره على األسرى الجنائيين.

قدس المحتلة/ االستقالل:
ق���ال وزير الحرب اإلس���رائيلي، أفيغدور ليبرم���ان: إنه يعارض 
بشدة دخول األموال إلى قطاع غزة، في ظل حكم حركة حماس.

وقال ليبرمان، في حديث إلذاعة الجيش اإلسرائيلي: ال أؤمن بأي 
تسوية مع حركة حماس، وأعارض بشدة إدخال األموال القطرية 
إلى غزة، وأنا أعترض لو حدث ذلك. وأضاف ليبرمان: بمجرد عبور 

األموال سيتم استخدامها في إرهاب »إسرائيل«، وفق زعمه.

من جهتها كش���فت القناة 20 اإلسرائيلية، عن أنه جرى صباح 
امس، مناقشة أمنية مع رئيس الوزراء نتنياهو، وقد نفى مصدر 
سياس���ي رفيع نبأ طرح مسألة إدخال األموال القطرية إلى قطاع 
غزة خالل المناقش���ة. وأضاف المصدر، أن مثل هذا القرار يجب 
أن يمر بموافق���ة المجلس الوزاري السياس���ي األمني المصغر 
)كابين���ت( وأن هناك في الوقت الحال���ي ثالثة وزراء على األقل 

يعارضون بشدة هذه الخطوة.

العب���ري أن حريق���ًا اندلع ف���ي غابة »بئيري« في مس���توطنات 
»الغالف«، بفعل بالونات حارقة أطلقها الشبان الفلسطينيون 
من قطاع غ���زة باتجاه المس���توطنات )األراض���ي المحتلة عام 

.)1948
وأض���اف أن فرق اإلطفاء اإلس���رائيلية وبمس���اندة من الجيش 

عملت على إخماد النيران والسيطرة عليها.
وذكر موقع »حدشوت 24« العبري، أن حريقين اندلعا في »نير 

اسحق« و«كيرم شالوم« ببالونات أطلقت من غزة.
ا  وكان الجيش اإلس���رائيلي قد أعلن امس عن اس���تهدافه شاّبً
عب���ر طائرة عس���كرية، أثناء إطالقه بالون���ات حارقة من جنوب 

قطاع غزة، بحسب اّدعاءات المتحدث باسم الجيش في بيانه. 
ويستمر الشبان الفلسطينيون بإطالق طائرات ورقية وبالونات 
محّمل���ة بمواد حارق���ة )مولوت���وف أو عبوات ناس���فة(، باتجاه 
المستوطنات المحاذية لغزة منذ انطالق »مسيرات العودة« في 
30 آذار/ مارس الماضي، ش���كال من أشكال المقاومة إلى جانب 

الحجارة والزجاجات الحارقة. 
وفش���لت محاوالت الجيش اإلس���رائيلي في التعامل مع هذه 
���ا للمحاصيل  الطائ���رات الت���ي باتت تش���كل تهديًدا حقيقّيً
القريبة من السياج الفاصل، فأصبح ُيالحق كل من ُيطلق طائرة 

أو بالونًا بإطالق النار عليه سواء من خالل طائراته أو قناصيه.

بصاروخ واحد على األقل الش���بان دون الحديث عن إصابات. وكانت 
طائرات االحتالل اإلس���رائيلية، قد استهدفت موقعًا قبل عدة أيام 
شرق دير البلح، مما أسفر عن استشهاد ثالثة أطفال فلسطينيين.

 وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر إثر المواجهات 
بين الشبان الفلس���طينيين، وقوات االحتالل اإلسرائيلي، في إطار 

فعاليات مسيرات العودة.

جامعة فلسطين تطلق حملة 
المواصالت المجانية لطلبتها 

 أكثر من 14 ألف حالة والدة 
جديدة في 3 أشهر بغزة!

 »الوقائي« يفرج عن الصحفي 
محمد عوض برام الله

 البــرلمـان الــدولي يديـن انتهـاكـات رفــع 
عبـاس حصانــة 12 نائــًبا بالتشـريعـي

 مصادقة "تمهيدية" على إلغاء 
تقليص ثلث المدة لألسرى

ليبرمان : لن ندخل أي أموال قطرية لحماس

غزة/ االستقالل:
استهجن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، موسى 

أبو مرزوق، موجة التطبيع من دول عربية عدة، مع االحتالل اإلسرائيلي.
وق���ال أبو مرزوق، في تغريدة له على حس���ابه في »تويت���ر«: »من الغرائب أن 
هن���اك من يمنع الفلس���طينيين من دخول بالده���م، أو العمل على أرضهم، 
وحينم���ا أرادوا التطبيع مع عدوه���م، برروا فعلهم بأنهم يريدون مس���اعدة 

الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم«.
وأضاف، أن الفلسطينيين لم يطلبوا من أحد ذلك، مشيرا في الوقت ذاته إلى 
أن »مبادرة الس���الم العربية« التي أطلقها الملك عب���د الله بن عبد العزيز عام 

2002، تشترط إنهاء االحتالل قبل التطبيع.
وكان رئي���س الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى زيارة رس���مية إلى 

سلطنة عمان، استمرت لساعات، التقى خاللها السلطان قابوس بن سعيد.
وذكرت وس���ائل إعالم عبرية، أن ترتيبات الزيارة ل���م تكن وليدة اللحظة، بل 
ج���اءت بعد عام ونص���ف من االتصاالت واللقاءات الس���رية بي���ن الجانبين. 
ووصلت الجمعة، وزيرة الثقافة اإلسرائيلية، ميري ريغيف، إلى اإلمارات على 
رأس وفد رياضي، يش���ارك في بطولة للجودو بالعاصمة أبو ظبي. وسبق ذلك، 
وصول وفد رياضي إس���رائيلي، األس���بوع الماضي، إلى الدوحة للمشاركة في 
بطول���ة العالم للجمباز والتي تعقد في الفترة بين 25 تش���رين األول/ أكتوبر 

الجاري و3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

أبو مرزوق يستهجن موجات 
التطبيع مع »إسرائيل«

غزة/ االستقالل: 
كشفت إحصائية صادرة عن اإلدارة العامة لألحوال المدنية بوزارة الداخلية بغزة أمس األربعاء، أن قطاع 
غزة شهد خالل الربع الثالث من عام 2018، 14 ألًفا و566 حالة والدة جديدة، بمعدل 158 مولودًا يوميًا.

وبينت مكاتب األحوال المدنية بمدينة غزة، أنها سجلت خالل هذه الفترة 5250 مولوًدا جديًدا، في حين 
سجلت 2550 مولوًدا في شمال غزة، و2940 مولوًدا بخانيونس.

أما مكاتب األحوال المدنية بالوس����طى فس����جلت 1973 مولوًدا جديًدا، وس����جلت في رفح 1853 مولودًا 
جديدًا. وبالحديث عن الوفيات، فقد سجلت في مختلف محافظات غزة 878 حالة وفاة خالل الربع الثالث 

من العام الحالي.

رام الله/ االستقالل: 
أف���رج جهاز األمن الوقائي بمحافظ���ة رام الله عصر أمس األربعاء عن الزميل الصحفي محمد ش���كري 

عوض )31 عامًا(.
 وبينت عائلة الصحفي عوض أن »الوقائي« احتجز نجلها في مقّره منذ ساعات مساء أول أمس الثالثاء.

وذكرت العائلة أن نجلها تحرر من س���جون االحتالل قبل خمس���ة أش���هر، وكان اعتقل لدى األجهزة 
األمنية الفلسطينية نحو عشر مرات، عدا عن عشرات االستدعاءات.

حرائق..  3
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نابولي/ االستقالل: 
تحاول واحدة من أعنف عصابات المافي����ا في إيطاليا اغتيال »عدو« 
مهم لها، وهو كلب بوليس����ي ضبط ش����حنة ضخمة تضم مواد غير 
قانوني����ة حاولت تهريبه����ا، ووضعت مكافأة مالي����ة لمن ينجح في 

»اغتياله«.
وكان كلب من نوع »تيرير راسل جاك« يدعى بوشو، ويبلغ من العمر 9 سنوات، 

قد ساعد شرطة نابولي في ضبط أكثر من طنين من المواد غير القانونية.
ووضعت عصابة كامورا، وهي واحدة من أقدم وأكبر المنظمات اإلجرامية في 
إيطالي���ا، مكافأة مالية بلغت 5 آالف يورو لمن ينجح في قتل الكلب بوش���و، 

حسب ما ذكر موقع »ذا تايمز«.
ونال الكلب اس���مه تيمنا بلقب العب نادي نابولي السابق، إزيكييل الفيتزي، 

ويعني »الممتلئ«.
وكان الكلب ملكا لطبيب، لكنه قرر منحه للشرطة بعد أن أدرك أن ابنه مصاب 

بالحساسية تجاه شعر الكالب.
وس���بق أن نجح بوشو في ضبط كمية كبيرة من الكوكايين الذي ُأخفي داخل 

علب للحليب المجفف.
م���ن جانبه���ا، حاولت كامورا قتل الكل���ب بطرق مختلفة، منه���ا وضع »ُطعم 
مس���موم«، كما حاولت حماية ش���حنات المخدرات الخاص���ة بها، بوضع إناث 

كالب بالقرب منها »لتشتيت« بوشو.

المافيا ترصد مكافأة 
مالية »الغتيال« كلب

االستقالل/ وكاالت: 
في مفاجأة س���عيدة، ومربحة للغاية بطبيعة الحال، عثر عامل 
ف���ي أكبر منجم من نوعه في العالم، على حجر عمالق ونادر من 

الزمرد، يزن أكثر من 1.1 كيلوغرام.
وقالت ش���ركة »جيمفيلدز غروب ليمتد« في بيان، االثنين، إن 
حج���را بوزن 5655 قيراط���ا عثر عليه في وقت س���ابق من هذا 
الش���هر في منجم كاجم للزم���رد في زامبيا، وأش���ارت إلى أنه 

سيعرض للبيع في مزاد بسنغافورة في نوفمبر المقبل.
ويبل���غ حجم الحجر الجديد ما يقرب من ضعف حجم أكبر حجر 
مماثل من تلك المادة الثمينة، وقد عثر عليه قبل أكثر من قرن 
وتحدي���دا عام 1905 بالقرب من بريتوري���ا في جنوب أفريقيا، 

وأطلق عليه وقتها اسم »كولينان«.
ويصع���ب تقدير القيمة الهائلة للحج���ر الذي تم العثور عليه 
في زامبيا بالنظر إلى وزنه، وندرته، وفق ما نشر موقع »بلومبرغ«.

وقبل سنوات امتلكت الشركة زمردة أصغر، بحجم حبة أناناس، 
تم إيداعها داخل خزينة مؤمنة بسبب عدم القدرة على حساب 
قيمتها. وارتفعت أس���عار الزمرد بشدة في السنوات األخيرة، 
في وقت تح���اول »جيمفيلدز« تعزيز س���وق األحجار الكريمة، 

بعدما عاش تجار التجزئة لسنوات من دون إمدادات ثابتة.
والعام الماضي اس���تحوذت شركة استثمار في جنوب أفريقيا 
تدعى »«بالينغهيرست ريسورس���ز«، على ملكية »جيمفيلدز« 

التي تنتج أيضا الياقوت في موزمبيق.

واشنطن/ االستقالل:
خسر مؤسس ش���ركة "أمازون" جيف بيزوس 19.2 مليار دوالر 
في يومين من التداول ببورصة وول س���تريت، بس���بب موجة 
بيع لألس���هم دفعت مؤش���ر ناسداك لش���ركات التكنولوجيا 

لالنخفاض الشديد يومي االثنين والجمعة الماضيين.
أمازون  األميركية أن سهم شركة  وكالة بلومبيرغ  وذكرت 
هوى بنس���بة %7.8 يوم الجمعة الماض���ي، كما واصلت 
أسهم ش���ركة التكنولوجيا عموما هبوطها الكبير االثنين 
ليتراجع سهم أمازون بنسبة %6.3، ونتيجة لموجة البيع 
المدفوع بالمخاوف من تزاي���د التوترات التجارية بالعالم 
انخفض مؤش���ر ناس���داك ألدنى مس���توياته منذ أبريل/

نيس���ان الماضي. وبفعل الهبوط الكبير لس���هم أمازون 
خس���ر بيزوس أغنى ش���خص في التاريخ الحديث 19.2 
ملي���ار دوالر في يومين لتس���تقر ثروته عن���د 128 مليار 
دوالر، وذكر بلومبيرغ أن بيزوس خسر االثنين 8.2 مليارات 
دوالر، وهي األكبر تبعا لمؤشر بلومبيرغ لثروة المليارديرات 
الذي يرصد تغيرات ثروة خمس���مئة ش���خص هم األغنى 
في العالم. وأصبح بيزوس )54عاًما( منذ أكتوبر/تش���رين 
األول 2017 أغنى شخص على وجه األرض منذ عام 1982 
على األقل حين تخطى مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس 
الذي ظ���ل متربعا على هذه القمة لس���نوات، وفي المركز 

الثالث يأتي المستثمر األميركي وارن بافت.

بطرسبرج/ االستقالل: 
طعن عالم روس����ي زميله، ألنه ظل يخبره بنهايات 

الكتب التي كان يقرأها.
كان س����يرغي سافيتس����كي )55 عام����ا( وأولي����ج 
بيلوجوزوف )52( يقضيان س����اعات ف����ي القراءة، 
خ����الل الس����نوات األربع التي عمال فيها س����ويا في 

أنتاركتيكا.
ووفقا للتقارير، قال سافيتسكي للمحققين الروس 
إنه طعن زميله بسكين المطبخ بعدما أخبره بنهاية 

كتاب يقرأه مرة أخرى.
وكش����فت التقارير أن بيلوجوزوف اآلن في العناية 

المرك����زة بالمستش����فى بعد عالجه م����ن طعنة في 
القل����ب، حيث تم نقل����ه جوا إلى المستش����فى في 

تشيلي.
وعاد سافيتس����كي إلى منزله في س����ان بطرسبرج 
تح����ت اإلقامة الجبري����ة بعد اتهامه بالش����روع في 

القتل.
ويعد ه����ذا الح����ادث أول محاولة قتل ف����ي القارة 

القطبية الجنوبية. 
أبح����اث  محط����ة  ف����ي  المزع����وم  الهج����وم  وق����ع 
بيليجس����هاوزن الروس����ية في جزيرة كينج جورج، 

وهي جزء من مجموعة جزر شيتالند الجنوبية.

أغنى رجل بالعالم يخسر
 19.2مليــار دوالر بيومــين

عالم يطعن زميله بعد إخباره 
بنهاية كتاب كان يقرأه

االستقالل/وكاالت: 
س���ببت عالمة تجارية في إثارة ضجة على اإلنترنت بعد إطالق 
 Matieres " أحذي���ة جديدة تبدو كجلد بش���ري. تبيع مارك���ة
Fecales" الكندية أحذية غريبة بلون جلد اإلنسان تم تصميم 

مقدمتها على شكل أصابع القدم وعلى الساق قرون الشيطان 
والكعوب جاءت على ش���كل عظام. ويبدأ سعر األحذية من 10 
آالف دوالر. أث���ارت األحذي���ة ضجة كبيرة بين المس���تخدمين، 
فبعضهم وجد أنها عمل فني مذهل، ورأى آخرون أنها مزعجة.

االستقالل/ وكاالت: 
راقب قرد رجال يقدم استعراضا بالثعابين 
في الشارع، ليفاجئه بشيء غير متوقع على 

اإلطالق.
وفقا لما نشره موقع اليف ليك، جلس ساحر 
الثعابي���ن ومعه الكوب���را الخاصة به ليأتي 
القرد من أعلى مبنى خلفه وينتش���لها من 
يده، ثم يصعد لألعل���ى هاربا تاركا الرجل 

في ذهول تام.
وكان الرجل يستعد لبدء استعراض خارج 
معب���د باربانكي الهن���دى ببراديش، ليجد 
نفس���ه خاوي اليدين إال من س���لة البامبو 

التي كانت تحتوي على الكوبرا.
ق���ال أح���د الس���كان المحليي���ن، ويدعى 
أفاتانس كومار، أن س���رقة القرود لألشياء 
أم���ر معتاد بالمنطقة، لكنه���ا المرة األولى 
التي يشاهد فيها قرد يسرق ثعبانا وعلق 

على األمر بأنه ربما ظنه طعاما.

الكويت/ االستقالل: 
أصدرت الس���لطات الكويتية حكًما بالس���جن 
على س���يدة كويتية لمدة ش���هر مع الشغل 
والنفاذ لس���ّبها أحد أبنائها أثناء مساعدتها 
له على مراجعة دروسه استعداًدا لالختبارات.

وأفادت وس���ائل إعالم كويتية أن والد األبناء 
تقدم بش���كوى ضد زوجته بعد أن قالت ألحد 

أبنائه “ادرس يا حمار”.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية أن محامي 
المدعي  قال للمحكم���ة إن “أركان الجريمة 
بح���ق المتهمة مؤيدة بأدل���ة اإلثبات ومنها 
تصوير وتس���جيل فيديو لألم وهي تسيء 
ألبنائه���ا بألف���اظ ق���ذرة، وكذل���ك تحريات 
المباحث التي أكدت التهمة وال سيما أقوال 

األبناء”.
وأكد المحامي أهمية تطبيق القانون في منع 
كل إس���اءة تجاه األبناء، حتى وإن كانت تلك 

اإلساءة من والديهم.

عامل يعثر على »حجر هائل«
 من الزمرد.. والقيمة خيالية!

»أحذية جلد اإلنسان« تثير 
ضجة كبيرة بين المستخدمين 

حبس كويتية 
قالت البنها  
»ادرس يا حمار«

قرد يسرق 
ثعبان كوبرا من 

رجل بالهند

لأول مرة يف غزة  بطولة حملية للتن�س �لأر�صي، �أم�س )ت�صوير/  حممود عجور(


