
القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت مؤسسة مهجة القدس للش����هداء واألسرى أمس، أن 
األس����ير المجاهد الش����يخ خضر عدنان محمد موسى مازال 
يتع����رض لمضايقات ش����ديدة م����ن إدارة مصلحة س����جون 

االحتالل الصهيوني بسبب اس����تمراره في إضرابه المفتوح 
عن الطعام لليوم )39( على التوالي رفضًا العتقاله التعسفي. 

وأفاد الش����يخ خض����ر عدنان في رس����الة وصلت 
0مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى نسخة  0
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الكابينت اإلسرائيلي يجتمع 
اليوم بشأن الوضع في غزة 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ذكر موقع »والال اإلخباري« العبري، أن المجلس 
المصغ���ر »كابينيت«  ال���وزاري اإلس���رائيلي 
سيجتمع صباح اليوم األربعاء، لمناقشة الوضع 

في قطاع غزة بعد التوتر في المنطقة.
وف���ي الس���ياق ذاته، ص���ّرح رئي���س حكومة 
االحتالل اإلس���رائيلي، بنيامين نتنياهو، امس 

الثالثاء، ب���أن حكومته »تح���اول إيجاد الحلول 
إلعادة الهدوء« إلى قطاع غزة، متابًعا: »ال نتوق 
إلى حرب غير ضرورية في غزة«. وكانت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« العبرية، قد قالت امس إن 
الشبان الفلسطينيين تمكنوا من االقتراب من 
الشريط األمني بمس���افة 300 متر، والذي كان 

يمنع على الفلسطينيين االقتراب منه.

مهجة القدس: األسير المضرب الشيخ
 خضر عدنان يتعرض لمضايقات شديدة

غزة/ اال�ستقالل: 
ب��داأ �سب��اح اأم�س الثالثاء �سخ كمي��ات من الوقود 
الالزم ملحطة ت�سغيل الكهرباء الوحيدة يف قطاع 

غ��زة ع��رب معرب ك��رم اأبو �س��امل التج��اري جنوب 
�سرق قط��اع غزة، بتموي��ل قط��ري وباآلية االأمم 
املتحدة. واأ�سار مرا�سلنا اأن �ساحنات الوقود بداأت 

�سب��اح اأم�س بالدخ��ول اإىل القطاع ع��رب كرم اأبو 
�سامل، الفتا اإىل اأن عدد من ال�ساحنات 

و�سلت اإىل حمطة التوليد.

يتجاوز السلطة 

وقود المنحة القطرية يدخل غزة عبر »أبو كرم سالم«

الوقود القطري..
 يحرق أعصاب السلطة! 

غزة/ قاسم األغا: 
 الوقود الالزم لتش���غيل 

ّ
فتحت خط���وة االحتالل "اإلس���رائيلي" ضخ

محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، الباب على مصراعيه أمام العديد 
من التس���اؤالت، خصوًصا أن الخطوة جاءت دون تنسيق 
0مع السلطة الفلس���طينية، التي تفرض منذ عام ونصف  0

من الجنوب إلى الشمال.. شبان 
يتسابقون لمواجهة االحتالل!

غزة/ دعاء الحطاب: 
ما إن تستدير عقارب الساعة نحو الثالثة عصرًا، حتى يخرج الشاب فتحي 

أبو حس���ين من منزله في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعزيمة 
حديدية وروح صلبه، مس���تقاًل دراجته النارية، يسبق الريح كي 

لمــاذا تخشــى »إسرائيــل« 
انفجــار الضفــة؟

غزة / سماح المبحوح: 
ارتف���اع وتيرة تحذيرات الدوائر العس���كرية واألمنية اإلس���رائيلية من انفجار 

محتمل ووش���يك بمختل���ف مدن الضفة الغربي���ة المحتلة عقب 
عملية مستوطنة " بركان " قرب سلفيت ، في ظل تواصل إجراءات 

االحتالل يقرر إغالق شوارع 
»الخان األحمر« عسكريًا

عمان/ االستقالل:
أك���د العاهل األردني المل���ك عبد الله الثاني، على اس���تمرار بالده بالقيام 
بدوره التاريخي في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة 

االحتــالل يهــدم 3 
مساكــن جنــوب الخليــل

األردن يؤكد على االستمرار في 
حماية المقدسات في القدس

»العليا اإلسرائيلية« تنظر بالتماس 
ضد هدم منزل عائلة أبو حميد

القدس المحتلة / االستقالل:
سلم االحتالل اإلسرائيلي قراًرا يقضي بتحويل الشوارع ومحيطها بالخان 
األحمر بمدينة القدس المحتلة إلى منطقة عسكرية يحظر التواجد فيها.

وق���ال رئيس المجلس القروي بالقرية عيد جهالين إنه تس���لم قراًرا من 

رام الله/ االستقالل:
أفاد محامي نادي األس���ير الفلسطيني بالل صبيحات أمس الثالثاء بأن المحكمة 
العليا اإلسرائيلية عّينت جلسة للنظر في االلتماس المقدم ضد قرار هدم منزل 

عائلة أبو حميد وذلك في تاريخ ال�25 من تشرين األول / أكتوبر 2018.
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غزة/ االستقالل: 
قال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" 
فوزي برهوم، إن حكومة الحمد الله ُتكرر عبر بياناتها، 

ال سيما ما ورد في جلسة امس الثالثاء الخاص بغزة، 
سياس���ة الكذب والخداع الذي تمارسه للرأي العام. 
وأفاد برهوم في تصريح صحفي له الثالثاء تعقيًبا 

على بيان حكومة التواف���ق، بأن "حكومة الحمد الله 
تحاول التغطية على دورها األساس���ي 
ف���ي حصار قط���اع غ���زة، والتلذذ على 

حماس: حكومة الحمد الله لم تعد مؤهلة إلدارة الشأن الفلسطيني

الجامعة العربية تدعو
 األوروبيين لسد عجز »أونروا«

الخضري: رفع الحصار وتنفيذ 
مشاريع أساس تجاوز أزمات غزة

اأ�شريات »ه�شارون« 
مل يخرجن

 من غرفهن 
منذ 35 يومــًا

كرينبول: »أونروا« على ما يرام 
بعد الدعم الذي تلقته مؤخرًا

غزة/ االستقالل:
قال المفوض العام لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

)األونروا( بيير كرينبول، »إن األمور بدت وكأنها تسير في الوقت الراهن 
على ما ُيرام بعد االستنفار والجهود التي بذلتها بعض الدول من أجل 

صحيفـة: رئيس المخابـرات المصـرية 
سيقوم بزيارة »حاسمة« لـرام الله

القاهرة/ االستقالل:
كشفت مصادر مصرية أمس الثالثاء، النقاب عن زيارة سيقوم بها رئيس جهاز 

المخاب���رات العامة الل���واء عباس كامل إلى رام الله نهاية األس���بوع 
المقبل، ضمن جولة تشمل عّمان و »تل أبيب«؛ لبحث ملفي المصالحة 

مسؤول مصري ينفي تسليم
 الجامعة العربية ملف المصالحة

) APA images (    حلظة دخول وقود املنحة القطرية لغزة اأم�س



22 222األربعاء     صفر         هـ   أكتوبر         م22 2 222

الخليل/ االستقالل:
 هدمت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس الثالثاء، 3 مساكن في قرية حالوة 

بمسافر يطا جنوب الخليل.
وقالت مصادر محلية، إن جرافات االحتالل هدمت مساكن كل من جبربل أحمد 
إس���ماعيل، ويسكن في منزله 5 أفراد، ومسكن ياسر خليل يونس ويسكنه 4 
افراد ومس���كن محمد علي محمد ابو عرام ويسكنه 12 فردًا، وتم التبرع بهذه 

المساكن من مؤسسة "GVC" العالمية، ويبلغ عدد االطفال فيها 13 طفال.
وأضافت المصادر أن سبب الهدم كان بحجة عدم الترخيص، لكن الهدف من 

وراء ذلك إجبار السكان على الرحيل عن أراضيهم الزراعية.
ويعمل السكان في تلك المنطقة بالزراعة ورعي االغنام.

القدس المحتلة / االستقالل:
س���لم االحت���الل اإلس���رائيلي قراًرا 
يقضي بتحويل الشوارع ومحيطها 
بالخ���ان األحم���ر بمدين���ة القدس 
المحتلة إلى منطقة عسكرية يحظر 

التواجد فيها.
وقال رئيس المجلس القروي بالقرية 
عيد جهالين إنه تس���لم ق���راًرا من 
س���لطات االحتالل يقضي بتحويل 
ش���وارع الخ���ان األحم���ر لمنطق���ة 

عسكرية مغلقة.
واعتبر جهالين أنه أس���وأ قرار صدر 
عن س���لطات االحتالل، "ألنه يعني 
تجزئ���ة أرض الخان وفصل س���كان 

التجمع عن بعضهم البعض".
ولفت إل���ى أن ه���ذا الق���رار ُيحول 
الخان األحمر إلى منطقة عس���كرية 
دون وجود دوريات لقوات االحتالل، 
ويمنع بموجبه وصول المتضامنين 
إلى التجم���ع، باإلضاف���ة إلى خروج 

السكان منه.
اقتحمت  االحت���الل  ق���وات  وكانت 
تجمع الخان األحمر ش���رق القدس، 
وسلمت رئيس المجلس القروي عيد 
جهالين ق���راًرا باللغة العربية مرفق 
مع خريط���ة يوضح فيها الش���وارع 
العس���كرية الت���ي يمنع الس���كان 

وغيرهم من التواجد فيها.
وأوضح جهالين أن هذا القرار يعني 
"تع���رض أي ش���خص يتواجد في 

هذه الش���وارع لالعتق���ال، وبالتالي 
خنق س���كان التجم���ع ومنعهم من 
التجوال وحرية الحركة داخل التجمع 

ومحيطه".
وأضاف "بعد ص���دور قرار المحكمة 
الذي يقضي به���دم بيوت التجمع 
وترحي���ل س���كانه، قام���ت جرافات 
االحتالل بشق ش���وارع داخل الخان 
ومحيطه، معظمها لم تكن موجودة 
بالس���ابق، من أجل استغاللها وفق 

هذا القرار".
ويتواص���ل االعتص���ام المفتوح مع 
أهالي في الخان األحمر، على أراضي 
القرية، وس���ط حضور وتضامن على 

المستويين الوطني والدولي.
وكانت المحكمة اإلسرائيلية العليا، 
رفضت ف���ي الخامس من الش���هر 
الماضي، التماس أهالي القرية ضد 
إخالئهم، وتهجيرهم، وهدم القرية 
المقامة، وأقرت هدمها خالل أسبوع.

ويقط���ن ف���ي القري���ة نح���و 200 
فلس���طيني، 53% منه���م أطفال، 
و95% الجئون مسجلون لدى وكالة 
األم���م المتح���دة لغوث وتش���غيل 

الالجئين الفلسطينيين "األونروا".
العليا  المحكم���ة  وس���بق أن قررت 
اإلسرائيلية في أيار/ مايو المنصرم 
ه���دم القرية، التي تضم مدرس���ة 
تخدم 170 طالًبا، من عدة أماكن في 

المنطقة.

االحتالل ُيقرر إغالق شوارع »الخان األحمر« عسكريًا

عمان/ االستقالل:
أك���د العاهل األردني الملك عبد الله الثاني، على اس���تمرار بالده بالقيام بدوره 

التاريخي في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة.
د العاهل األردني خالل استقباله زعيم حزب العمل اإلسرائيلي "آفي غاباي"  وشدَّ
في عمان، على أن "مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي 
على أس���اس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 

على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.
 ودعا إلى ضرورة إحياء عملية التس���وية المتوقفة اس���تناًدا إلى حل الدولتين 

ووفًقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية.

االحتالل يهدم 3 
مساكن جنوب الخليل

األردن يؤكد على االستمرار في 
حماية المقدسات في القدس

نابلس/ االستقالل:
عّبرت عائلة األس���ير مصعب عاكف اشتية )26 عاًما( من بلدة سالم شرقي مدينة 
نابلس ش���مالي الضفة الغربية المحتلة، عن قلقها البالغ على صحة ابنها، نتيجة 

امتناعه عن تناول الدواء منذ نحو شهر، احتجاًجا على تمديد اعتقاله اإلداري.
وعلمت العائلة من خالل المحامي أن ابنها المعتقل إداريا منذ 14 شهًرا، امتنع عن 
تناول الدواء منذ 13 سبتمبر الماضي، على أثر نقله لمركز تحقيق »بتاح تكفا«، منًعا 

لإلفراج عنه من محكمة التمديد في »عوفر« في اليوم نفسه.
وأكد والد األسير اشتية، في تصريح له، أن هناك خطورة على الوضع الصحي البنه 
بسبب امتناعه عن تناول الدواء، إذ يعاني من تضخم في الغدة الدرقية، مما يؤدي 
إلى إصابته بارتفاع ضغط مزمن. وأشار والده الى أن هذا هو االعتقال الرابع لمصعب 
الذي أمضى في سجون االحتالل أكثر من ثالث سنوات، مبيًنا أن المشاكل الصحية 

التي يعاني منها ظهرت معه أثناء اعتقاله الثاني.

رام الله/ االستقالل:
أفاد محامي نادي األسير الفلسطيني بالل صبيحات أمس الثالثاء بأن المحكمة العليا 
اإلس���رائيلية عّينت جلس���ة للنظر في االلتماس المقدم ضد قرار هدم منزل عائلة أبو 

حميد وذلك في تاريخ ال�25 من تشرين األول / أكتوبر 2018.
وبي���ن صبيحات في بي���ان صحفي أن المحكمة أصدرت في وقت س���ابق قرارًا يقضي 

بتجميد قرار الهدم بشكل مؤقت إلى حين إصدارها لقرار آخر.
ولفت إلى أن تقديم االلتماس جاء بعد أن رفض القائد العسكري لجيش االحتالل من 

خالل مستشاره القضائي اعتراضين سابقين جرى تقديمهما ضد قرار الهدم.
يذك���ر أن قوات االحت���الل كانت قد هدمت منزل عائلة أبو حمي���د في العامين 1994 
و2003، كإجراء انتقامي من العائلة منذ استشهاد نجلها عبد المنعم، واستمرت عملية 
مالحقة االحتالل للعائلة وما تزال، فهناك ستة أشقاء من عائلة أبو حميد في معتقالت 
االحتالل، منهم أربعة يقضون أحكامًا بالّسجن المؤبد منذ انتفاضة األقصى عام 2000، 

وهم: )ناصر، ونصر، وشريف، محمد( عالوة على شقيقهم جهاد المعتقل إداريًا.
وفي ش���هر حزيران/ يونيو اعتقلت س���لطات االحتالل شقيقهم السادس وهو إسالم 
)32 عام���ًا( وما يزال موقوفًا، حيث تتهمه س���لطات االحتالل بقتل أحد جنودها خالل 
اقتحام نفذته لمخيم األمعري في رام الله. علمًا أن إس���الم قضى سابقًا في معتقالت 

االحتالل خمسة أعوام.

رام الله/ االستقالل:
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين أمس الثالثاء، بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي 
أكلمت اعتقال ُأس���رة بأكملها ف���ي مخيم عايدة قضاء بيت لح���م جنوبي الضفة 
الغربية المحتلة. وأوضحت الهيئة، أن جيش االحتالل اعتقل كل من عبد أبو سرور 
)60 عاًما(، وزوجته فدوى أبو س���رور )55 عاًما(، وابنتهما األس���يرة المحررة ياسمين 
أبو س���رور )21 عاًما(. وذكرت أن األسيرة ياسمين لم يمض على إطالق سراحها من 
س���جون االحتالل أكثر من شهرين، الفتة إلى  أن قوات االحتالل اعتقلت قبل أيام 
شقيقهم خليل أبو س���رور )25 عاًما( من على المدخل الشمالي لبيت لحم، وكانت 

اعتقلت شقيقه عرفة أبو سرور منذ أربع سنوات، وُحكم عليه بالسجن 17 عاًما.
واستنكرت الهيئة سياسة العقاب واالعتقال الجماعي بحق الفلسطينيين، والتي 
تنتهجها سلطات االحتالل بصورة متكررة وممنهجة، في صورة مخلة ومخالفة لكل 

األعراف والمواثيق الدولية.

القاهرة/ االستقالل:
كش���فت مصادر مصرية أمس الثالثاء، النقاب عن 
زيارة س���يقوم بها رئيس جه���از المخابرات العامة 
اللواء عباس كامل إلى رام الله نهاية األسبوع المقبل، 
ضمن جولة تش���مل عّمان و "تل أبيب"؛ لبحث ملفي 

المصالحة والتهدئة.
ونقل���ت صحيفة "العرب���ي الجديد" ع���ن المصادر 
المصرية أن اللواء كامل س���يلتقي خالل زيارته إلى 
رام الله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
وقادة حركة "فتح"، وسيبحث مراجعة بعض البنود 
التي حددتها الس���لطة و"فتح" ف���ي إطار رّدها على 

الورقة المصرية للمصالحة.
ونّوهت المصادر إل���ى أهمية الجولة الجديدة التي 
سيقوم بها رئيس جهاز االستخبارات العامة، والذي 
ُيع���ّد الرجل األقوى في منظوم���ة الحكم المصرية، 
قائلة إنه "من المقرر أن تحس���م ع���ددًا من النقاط 

العالقة".
وأوضحت أن اللواء كامل سيذهب هذه المرة برسالة 

واضحة لعب���اس بتصديق من أعلى مس���توى وهو 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبّينت أن كامل س���يبلغ عباس "إم���ا أن يتعاون في 
مس���ار المفاوضات التي أبدت فيها حماس تجاوبًا 
كبيرًا مع ال���دور المصري، أو أن ترف���ع مصر أيديها 
عن مفاوضات المصالحة وتنس���حب تماًما، على أن 
تتعامل مع حماس كطرف منظم للحدود الشرقية، 

ومعبر رفح الحدودي".
وش���ّددت ف���ي الوقت ذات���ه على أن "هن���اك رغبة 
إقليمية بالتقدم خطوة في ملف التهدئة مع قطاع 

غزة، وتحسين معيشة ماليين المواطنين هناك".
وقالت المص���ادر إن "كافة األمور مهيأة أكثر من أي 
فترة سابقة إلتمام اتفاق يقود إلى تحسين أوضاع 
المواطنين في قطاع غزة، إال أن العقبة الوحيدة هي 

موقف عباس غير المبرر".
وأوضح���ت أن اللواء كامل س���يقوم بزيارة إلى عّمان 
للحص���ول على دعم األردن في مواجهة عباس، كون 
المملكة الداعم األكبر لرئيس الس���لطة، بما يضمن 

"تس���ريع مس���ار قطار المصالحة، وع���دم الوصول 
بالمنطقة لحرب جديدة سيتحمل الجميع تبعاتها".

ولفتت إلى أن "هن���اك تدفقات مالية دولية لقطاع 
غزة النتشاله من أوضاعه الحالية، متوقفة فقط على 
إتمام ملفي المصالحة والتهدئة للدخول إلى القطاع 

وقْطع شوط كبير في عمليات إعادة اإلعمار".
وكان���ت مص���ادر مصرية كش���فت أن "عباس هدد 
ف���ي اتصاالت م���ع الجانب المصري بحّل الس���لطة 
الفلس���طينية وإعادة صياغ���ة التعريفات الخاصة 
بالقضية الفلس���طينية، فتتحول إسرائيل لسلطة 
احتالل ويعود الشعب الفلسطيني إلى مربع شعب 

يقاوم من أجل التحرر من االحتالل".
ف���ي الس���ياق، أش���ارت المص���ادر إل���ى أن رئيس 
المخاب���رات المصرية س���يجري مش���اورات في "تل 
أبيب" مع قادة االحتالل تتضمن تثبيت التهدئة في 
قطاع غزة، وعدم التصعيد من جانب "إس���رائيل" أو 
حركة حماس؛ لحين التوصل التفاق يقود إلى هدنة 

طويلة األمد.

غزة/ االستقالل:
سمحت سلطات االحتالل اإلس���رائيلي أمس الثالثاء لدفعة من أهالي أسرى 
قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن "ايشل" اإلسرائيلي؛ وذلك عبر حاجز بيت 

حانون/ إيرز شمال القطاع.
وأف���ادت اللجنة الدولية للصليب األحمر في غزة بتوجه 22 من أهالي أس���رى 
القطاع -بينهم 8 أطفال-لزيارة 12 أسيًرا فلسطينًيا بسجن إيشل، بتنسيق من 
اللجنة الدولية. وتتزامن زيارة أهالي األسرى ألبنائهم في السجون مع اعتصام 
دائم يقيمه األهالي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة أمام 

مقرات الصليب األحمر للتضامن مع أبنائهم، وللمطالبة باإلفراج عنهم.
ويقبع في س���جون االحتالل نحو سبعة آالف فلس���طيني في ظروف صعبة، 
بينهم نحو 350 أسيًرا من غزة، واستشهد 212 أسيًرا نتيجة سياسة اإلهمال 

الطبي داخل السجون.

صحيفـة: رئيـس المخابـرات المصـرية 
سيقـوم بزيـارة »حاسمـة« لـرام الله

»العليا اإلسرائيلية« تنظر بالتماس 
ضد هدم منزل عائلة أبو حميد

هيئة األسرى: االحتالل يعتقل 
أسرة بأكملها في مخيم عايدة

قلق على صحة أسير 
نابلسي مضرب عن الدواء

22 من أهالي أسرى غزة 
يزورون أبناءهم في »إيشل«



القدس المحتلة/ االستقالل:
أكدت مؤسسة مهجة القدس 
للشهداء واألس���رى أمس، أن 
األسير المجاهد الشيخ خضر 
عدن���ان محمد موس���ى مازال 
شديدة  لمضايقات  يتعرض 
م���ن إدارة مصلح���ة س���جون 
االحتالل الصهيوني بس���بب 
استمراره في إضرابه المفتوح 
 )39( للي���وم  الطع���ام  ع���ن 
رفض���ًا العتقاله  التوالي  على 

التعسفي.
وأفاد الشيخ خضر عدنان في 

رسالة وصلت مؤسس���ة مهجة القدس للشهداء واألسرى 
نس���خًة عنها، أنه تعرض لمضايقات شديدة أثناء وجوده 
في س���جن رامون، منها ثالث تفتيشات يوميًا ليالً ونهارًا 
وأن من يتحمل المس���ؤولية عن ذلك ضابط األمن الدرزي 
المدعو )م���روان( وإدارة رامون، مضيف���ًا أنه وبعد نقله من 
سجن رامون إلى معتقل الجلمة تعرض أيضًا لتفتيشات 
من وحدة مدججة بالخوذ واأللبس���ة الخاصة وللشتائم من 

أحد السجانين الدروز وأحد الضباط الكبار.
وأوضح الش���يخ عدنان أن إدارة مصلحة س���جون االحتالل 
نقلت���ه قب���ل عدة أي���ام من معتق���ل الجلمة إلى س���جن 
عي���ادة الرملة نظرًا لتدهور وضعه الصحي رغم اس���تمرار 
المضايقات والش���تائم والضغوطات عليه لثنيه على فك 
إضرابه، إال أنه مازال مس���تمرًا ف���ي معركة األمعاء الخاوية 
حتى االس���تجابة لمطلبه المشروع في الحرية، وهو ممتنع 
عن الفح���ص الطبي البس���يط والدم من���ذ اللحظة األولى 
إلضرابه ويرفض أخذ األمالح والمعادن وأي شيء غير الماء.

وأضاف الش���يخ خضر عدن���ان في رس���الته التي وصلت 

مؤسسة مهجة القدس أن قمعه 
م���ن س���جن رامون إل���ى معتقل 
الجلم���ة كان���ت محاولة لكس���ره 
وأنه بحمد الل���ه باءت محاولتهم 
بالفش���ل، معتبرًا أن هذا انتصار 

له.
ووصف الشيخ عدنان زنزانة عزله 
في معتقل الجلمة بأنها أقل من 
190/190 س���نتيمتر وكان رأسه 
وأس���فل قدميه تمس���ان الجدار 
م���ن الجهتي���ن، وأن دورة المياه 
بدون باب، وأن المس���احة الفارغة 
ف���ي الزنزانة أقل من مت���ر، وباب 
الزنزانة ش���بك وال يوجد خصوصية، إضافة إلى أنها كانت 
قذرة ومليئة بالصراصير والحشرات، وماء المرحاض مفتوح، 
واإلنارة على مدار 24 س���اعة مما يسبب إزعاجًا ويؤثر على 
النوم، وأن الصالة غير ممكنة إال جلوس���ًا وهذا يمس بحق 

العبادة.
وأش���ار عدنان إلى أنه امتنع عن الوق���وف للعدد والضباط 
ومدير السجن، وحاكمه مدير السجن لعدم وقوفه له وبسبب 
االضراب، ومنع زيارة األهل لمدة ش���هرين، ومنع مشتريات 
لمدة شهرين، ومنع كانتينا شهرين، ومنعوا إدخال أغراضه 
عدا المصحف، فقط أعطوه بنطاال ممزقًا من األسفل وكبيرًا 

ال يصلح ورفضوا تغييره أليام.
جدير بالذكر أن الش���يخ خضر عدن���ان مفجر معركة اإلرادة 
معركة األمعاء الخاوية ضد سياسة االعتقال اإلداري، وحقق 
انتصارًا نوعيًا في إضرابين س���ابقين خاضهما في األس���ر 
وتكل���ال برضوخ االحت���الل لمطلبه في الحري���ة، وهو اليوم 
يخوض ه���ذه المعركة منفردًا للمرة الثالث���ة على التوالي 
مطالبًا بحقه المشروع في الحرية ورفضًا لالعتقال التعسفي.

بيروت/ االستقالل:
اس���تقبل أمين عام "حرك���ة الجهاد اإلس���المي في 
فلس���طين"، زياد النخالة، رئيس المجلس السياسي 
في "حزب الله"، الس���يد إبراهيم أمين السيد، يرافقه 
مس���ؤول الملف الفلس���طيني في حزب الل���ه، الحاج 
حسن حب الله، والحاج أبو محمد حدرج، وذلك بحضور 
عضوي المكتب السياس���ي في "حركة الجهاد"، عبد 
العزيز المين���اوي وأكرم العجوري، وممثل الحركة في 

لبنان، إحسان عطايا.
وقدم وف���د حزب الل���ه التهاني والتبري���ك للنخالة، 
النتخابه أمينًا عامًا لحركة الجهاد اإلسالمي، وألعضاء 

المكتب السياسي في الحركة.
و ش���دد الطرفان خ���الل اللقاء عل���ى العالقة األخوية 
المتينة التي تربط الطرفين والرؤى المش���تركة التي 
تجمعهما، كما  تدارسا الوضع في فلسطين، ال سيما 

في الق���دس والضفة المحتلة وقط���اع غزة، وتصاعد 
التهدي���دات الصهيونية بالح���رب، وكذلك األخطار 
المترتبة عل���ى طروحات اإلدارة األميركية المس���ماة 

بصفقة القرن.
وحّيا المجتمعون عملية ب���ركان البطولية، ورأوا أنها 
تؤكد على تمسك الشعب الفلس���طيني بالمقاومة، 
واس���تمرار االنتفاضة ضد العدو الصهيوني في كل 

فلسطين المحتلة.
م���ن ناحيت���ه، أكد النخال���ة على جاهزي���ة المقاومة 
وتصاع���د إمكاناتها للدف���اع عن أهلنا ف���ي القطاع 

لمواجهة االعتداءات الصهيونية المتصاعدة.
وبدوره، أثنى الس���يد والوفد المرافق على دور "حركة 
الجهاد اإلس���المي" وموقعها ف���ي المقاومة، واآلمال 
المعق���ودة عليها، متمنين الش���فاء العاجل للدكتور 

رمضان عبد الله.

  ويأت���ي إدخال الوقود بموافقة "إس���رائيلية" 
ضم���ن "تفاهم���ات" تم التوص���ل إليها خالل 
مؤتمر ال���دول المانحة، الذي ُعق���د مؤخًرا في 
نيوي���ورك، إذ تعه���دت قطر بدف���ع تكاليف 
الوق���ود الالزم حتى )6( ش���هور مقبلة؛ على أن 
تخضع عملي���ة التمويل وتزويد الوقود لمحطة 

الكهرباء آللية أممية.
ونقلت وس���ائل إع���الم عبرّية عن مس���ؤولين 
"إسرائيليين" )سياس���يون وأمنيون( وصفهم 
خطوة إدخ���ال الوقود ب�"االستكش���افية"، وأن 
انتظام إمداده لقطاع غزة مرهون بعودة الهدوء 
على ط���ول الح���دود، والتوقف عن مس���يرات 
العودة وكس���ر الحصار، التي تدخل ش���هرها 

السابع على التوالي.
وقبل يومين، حّذر رئيس السلطة محمود عباس 

وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
)أونروا( واالحتالل من مغبة تقديم تسهيالت 
لتحس���ين أزم���ة كهرب���اء غ���زة، بي���د أن تلك 
التحذيرات فش���لت في منع توصي���ل الوقود 

القطري إلى القطاع صباح أمس. 

التن�شيق املبا�شر 
وفي أول تعقيب فلسطيني رسمي على ذلك، 
رفضت حكومة الوفاق الوطني خالل جلس���تها 
األس���بوعية برام الله، أم���س، تخفيف معاناة 

قطاع غزة، دون التنسيق معها بشكل مباشر.
وفي بي���ان لها عقب الجلس���ة قالت الحكومة: 
"نحرص على حش���د التمويل وتنفيذ مشاريع 
تنموية لتخفيف معان���اة غزة ولكن من خاللنا 
أو بالتنس���يق معنا"، مج���ددة رفضها المطلق 

"للمش���اريع المش���بوهة كاّفة، والحدي���ث عن 
الحلول المرحلية وخلق أجسام موازية ومحاوالت 
االلتفاف على الشرعية )السلطة الفلسطينية(".

�شتبوء بالف�شل
في المقابل،  قالت حركة المقاومة اإلس���المية 
)حم���اس( إن "خط���وة إدخال الوق���ود الخاص 
بشركة توليد الكهرباء إلى القطاع يأتي في إطار 
التخفيف من أزمتها المتفاقمة؛ بفعل الحصار 
"اإلسرائيلي" المس���تمر منذ 11 عامًا، وتنصل 
السلطة وحكومة الوفاق من مسؤولياتها تجاه 

أزمات القطاع".
وأضاف المتحدث باس���م الحركة عبد اللطيف 
القانوع ل�"االس���تقالل" أن "هذه الخطوة تأتي 
بع���د محاوالت متع���ددة من الس���لطة لعرقلة 

وإفش���ال أّية خطوة لفكفكة أزمات غزة"، مؤكًدا 
أن كل خطوات مقبلة سُتتخذ من جانب السلطة 
س���تبوء بالفشل، وس���تواجه بمواقف شعبّية 

ووطنية. 
وتاب���ع القانوع: "س���نتعاون م���ع كل الجهود 
المبذولة من أجل التخفيف من وطأة الحصار"، 
مشددًا في الوقت ذاته على "المضّي بمسيرات 
العودة وصوال لتحقي���ق أهدافها كاملة، وعلى 

رأسها رفع الحصار عن شعبنا بالقطاع".  

ر�ؤية كاملة
أم���ا الكات���ب والمحلل السياس���ي ش���رحبيل 
الغريب، رأى في خطوة إدخال الوقود أنها تأتي 
ضم���ن  رؤية أممية للتخفي���ف من حصار غزة، 
دون أثمان سياسية، وكذلك خشية من انفجار 

األوضاع في وجه االحتالل، مع تصاعد فعاليات 
مسيرة العودة.

وعد الغريب في حديثه ل�"االستقالل" الخطوة 
األممية بأنها تن���درج "وفق رؤية كاملة"، وهي 
بمثابة "بدء العد التنازلي لتجاوز مرحلة السلطة 
الفلس���طيينة، في ظ���ل فرضه���ا المزيد من 

العقوبات على سكان غزة".
ورّجح الكاتب والمحلل السياس���ي أن األمر "لن 
يقتص���ر على إدخال وق���ود الكهرباء فقط، بل 
سيصل إلى تنفيذ مش���اريع عدة، تستهدف 
دفع فات���ورة رواتب الموّظفي���ن المدنيين في 
حكومة "حماس" الس���ابقة، فضال عن مشاريع 
إغاثية وتش���غيلية، وإعادة ترميم ُبنى تحتية 
متعلقة بش���بكات توزيع الكهرب���اء )خط 161 

القادم من االحتالل(". كما قال. 

عبرت عن رفضها الشديد إدخاله لغزة 

الوقــود القطــري.. يحــرق أعصــاب السلطــة! 
غزة/ قا�شم الأغا: 

فتحت خطوة الحتالل "الإ�شرائيلي" 
�شّخ الوقود الالزم لت�شغيل حمطة توليد 

الكهرباء يف قطاع غزة، الباب على 
م�شراعيه اأمام العديد من الت�شا�ؤلت، 

ا اأن اخلطوة جاءت د�ن تن�شيق  خ�شو�شً
مع ال�شلطة الفل�شطينية، التي تفر�ض 

منذ عام �ن�شف العام "اإجراءات عقابية" 
على القطاع؛ بذريعة اإعادته من �شيطرة 

حركة "حما�ض" اإىل "ح�شن ال�شرعية".  
��شباح اأم�ض الثالثاء، �شمح الحتالل عرب 

معرب "كرم اأبو �شامل" التجاري، جنوب 
�شرق القطاع، باإدخال عدد من ال�شاحنات 

املحّملة بالوقود الالزم ل�شالح حمّطة 
التوليد، بتمويل من د�لة قطر، �اإ�شراف 

كامل من الأمم املتحدة.

مهجة القدس: األسير المضرب الشيخ النخالة يستقبل وفدًا من »حزب الله«
خضر عدنان يتعرض لمضايقات شديدة

جانب من ا�شتقبال النخالة لوفد من حزب اهلل 
الأ�شري  ال�شيخ خ�شر عدنان
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وتنظم الهيئة الوطنية العليا لمسيرات 
العودة مسيرًا بحريًا قرب منطقة زيكيم 
كل يوم اثنين، ومظاهرات حاش���دة أمام 
بوابة حاجز "ايرز" ش���مال القطاع كل يوم 
أربعاء، ويشارك بهما عشرات الغزيين من 
مختلف محافظات القطاع رفضًا للحصار " 
اإلسرائيلي" ومطالبة بحق عودة الالجئين 

إلى أراضيهم المسلوبة. 

احلقوق حتتاج ت�ضحية 
ويح���رص أبو حس���ين على المش���اركة 
بمس���يرات العودة على الحدود الشرقية 
والش���مالية لقطاع غزة، فهي بالنس���بة 
ل���ه ُتمثل بداي���ة الطريق نح���و األراضي 
الفلس���طينية المحتل���ة ونهاية حلقات 

الحصار اإلسرائيلي. 
ويقول أبو حس���ين ل�"االس���تقالل": "من 
بداية المس���يرات وعدت نفس���ي وربي 
على المشاركة بفعالياتها حتى تحقيق 

مطالبنا بكسر الحصار والعودة، ألنه احنا 
تعبنا وزهقنا بطلن���ا نتحمل اللي بصير 
فينا بس���بب الحصار واالحتالل، إلنا أكثر 
م���ن 12س���نه محاصرين لحد م���ا وصلنا 
لدرجة ما نالقي اللقمة نطعمها ألبنائنا".

المس���افات  ابتعدت  مهم���ا  ويضيف:" 
ومهم���ا كانت الظ���روف ل���ن أتراجع عن 
المش���اركة بالمس���يرات وع���ن مواجهة 
االحتالل، حتى ل���و اضطر األمر أن أذهب 
س���يرًا على األقدام، لنا ح���ق الزم نأخذه  
بالس���لمية بالقوة راح نأخ���ذه، تعبنا من 

السكوت".  
ويتاب���ع: "بالرغ���م من األوض���اع المادية 
الصعب���ة وحاجت���ي للمال إال أن���ى أقوم 
بشراء الوقود للدراجة النارية ب�20شيكل 
في يوم���ي األثنين واألربعاء للمش���اركة 
بالمس���يرات ش���مال القط���اع، وببعض 
األحيان أستدين من أقاربي لتوفير ثمن 
الوقود أو المواصالت، وهذا ال أعتبره خطأ 

ألن حقوقنا بدها تضحية". 

امل�ضافات لي�ضت عائقًا 
وعلى ش���اطئ بحر الش���مال وبالقرب من 
موقع" زكيم" العسكري ش���مال القطاع، 
تقترب القوارب الفلس���طينية المشاركة 
الش���بان  البحرية، وُيش���عل  الحدود  من 
اإلطارات المطاطية ويضعونها على ألواح 
من الخش���ب وُيطلقونها في البحر، وفي 
الجهة األخرى جنود وطرادات إسرائيلية 
ُتطلق الرصاص وقنابل الغاز بكثافة على 

المتظاهرين. 
أم���ا على رم���ال البحر، يقس���م الش���بان 
أنفسهم إلى وحدات، فبعضهم يشعل 
"الكوش���وك" وبعضهم ينش���غل بإلقاء 
الحجارة عل���ى جنود االحت���الل، وآخرون 
يحاولون إع���ادة قنابل الغاز تجاه الجنود 
الذين أطلقوها، وآخرون ُيحاولون اجتياز 

السلك الفاصل. 

مؤمن أبو لبدة، أحد الش���باب الذين آمنوا 
بالدوافع الوطنية، وحملوها باستمرار في  
طريق ذهابه���م وعودتهم من فعاليات 
مس���يرة الع���ودة الكبرى وف���ك الحصار، 
التي يشاركون بها اسبوعيًا في المناطق 

الحدودية شمال القطاع . 
فأبو لبدة الذي يقطع عشرات الكيلومترات 
من محافظة رفح  جنوب���ًا وصواًل ألقصى 
شمال القطاع، لم تمنعه بعد المسافات 
وال ضيق الحال من المشاركة والمساهمة 

في إنجاح فعاليات مسيرات العودة. 
ويق���ول أب���و لب���ده ل�"االس���تقالل":" كل 
جمعه بش���ارك بالمس���يرات على حدود 
رف���ح أنا وعش���رات المواطني���ن، وكذلك 
في المس���يرات عند زيكيم وكذلك على 
معبر بيت حانون، نتعرض للموت بكافة 
أش���كاله س���واء قنابل الغاز أو الرصاص 
الحي، لكنن���ا لم نهتم له ولم يمنعنا من 
المش���اركة، فهل ُيعقل أن تمنعنا بعد 

المسافات من المشاركة؟". 
وبين أن ارادة الشعب الفلسطيني الذي 
ُهج���ر عن أرض���ه 70عامًا ولم ينس���اها، 
ويعي���ش تح���ت الحصار من���ذ أكثر من 
)12عاما( ومازال صام���دًا، ويواجه الموت 
واالصابة من جيش االحتالل، لن تتوقف 
حت���ى ُيحق���ق م���راده، معتب���رًا  قطعه 
مس���افات طويلة من أجل المش���اركة مع 
أبناء شعبه واجبًا وطنيًا وضرورًة للضغط 

على االحتالل لكسر الحصار.  
وأنهى حديثة قائال: "كل ش���خص فينا 
طلع وهو عارف إنه مصيره إما الشهادة أو 
اإلصابة، لكن ذلك أحب إلينا من أن نبقى 
جالسين في بيوتنا نراقب ما يدور حولنا 
دون ابداء أي ردة فعل، حتى نصل لمرحلة 
أن يأت���ي االحتالل ويه���دم البيوت فوق 
رؤوسنا"، موجهًا رسالة لالحتالل مفادها:" 
الح���ق البد أن يعود ألصحاب���ه، ونحن لن 
نتراجع حتى نأخذها كاملة دون نقص".    

يقطعون عشرات الكيلومترات للوصول لـ »زيكيم« و »ايرز«

من الجنوب إلى الشمال.. شبان يتسابقون لمواجهة االحتالل!
غزة/ دعاء احلطاب: 

ما اإن ت�ضتدير عقارب ال�ضاعة نحو 
الثالثة ع�ضرًا، حتى يخرج ال�ضاب فتحي 

اأبو ح�ضني من منزله يف مدينة رفح 
جنوب قطاع غزة، بعزمية حديدية 

وروح �ضلبه، م�ضتقاًل دراجته النارية، 
ي�ضبق الريح كي يكون اأول املتظاهرين 

مب�ضريات العودة وجمابهة جنود 
االحتالل �ضمال القطاع. وبالرغم من 

امل�ضافات الطويلة التي يقطعها " اأبو 
ح�ضني" للو�ضول لنقطة زيكيم اأو اإىل 

حاجز " ايرز" اأق�ضى �ضمال قطاع غزة، 
اإال اأنه ُي�ضر على امل�ضاركة بامل�ضريات 

مهما ابتعدت جغرافيًا، للمطالبة بحقه 
بالعودة وك�ضر احل�ضار. 

وهناك بامليدان، بهمٍة عالية يحمل اأبو 
ح�ضني اإطارات املركبات ) الكو�ضوك( 

برفقة ال�ضباب نحو اخلطوط االأمامية 
للمظاهرة، الإ�ضعالها حتى ُيغطي دخانها 

على املتظاهرين وُي�ضو�ش الروؤية لدى 
قنا�ضات االحتالل، قبل اأن يعود ملهمة 

اأخرى مع رفاقه. 

ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية 
�ضلطة االأرا�ضي الفل�ضطينية

االإدارة العامة لت�ضجيل االأرا�ضي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 843/ 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة الس���يد: 
اكرم محمود طالب حرز من س���كان غزة هوية رقم 907818728 بصفته 

وكيال عن: ندى محمود طالب حرز 
بموجب وكالة رقم: 5259 / 2017 الصادرة عن الجزائر 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة
في قطعة 673 قسيمة 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 المدينة غزة 
ال����درج + قطعة 672 قس����يمة 15 + 14 +7 +3+ 2 المدينة 

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

3 / 10 / 2018م

 م�ضجل اأرا�ضي غزة / اأ. ع�ضام احلمارنة

رام الله/ االستقالل:
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد 
اش���تية: إن المجلس المركزي في جلس���ته 
أواخر الش���هر الجاري  سيضع آليات لتنفيذ 
ق���رارات دورت���ه ودورة المجل���س الوطن���ي 
السابقتين وس���يطلب من الرئيس محمود 
عباس وم���ن اللجن���ة التنفيذي���ة لمنظمة 

التحرير البدء بتنفيذ هذه القرارات .
وأضاف اش���تية في تصريح ل���ه، أن اللجنة 
التنفيذية هي الجهاز التنفيذي المناط بها 
والمخولة وصاحبة الصالحية والمسؤولة عن 
تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، 
مش���دًدا على أنه حان الوق���ت لتنفيذ هذه 

القرارات.
وأشار إلى أنه ستتم دراسة التبعات المترتبة 
على تنفيذ قرارات المجلس المركزي، مبيًنا 
أن هنالك قرارات سهلة التنفيذ فيما تحتاج 
القرارات األخرى للدراس���ة من أجل وضعها 

باإلطار الصحيح.

وأوضح أن على المجل���س المركزي أن يكون 
جاهًزا الس���تيعاب التبع���ات المترتبة على 
تنفيذ أي ق���رار من جهة وتهيئة الش���ارع 
التي  للق���رارات  وتحضي���ره  الفلس���طيني 
س���تتخذ من جه���ة أخرى الس���تيعاب ردة 

الفعل اإلسرائيلية.
وبين اشتية أن الش���عب الفلسطيني أمام 
مرحلة جديدة في ظل ظروف صعبة للغاية 
تمر بها القضية، مش���دًدا على أن المجلس 
المرك���زي بقرارات���ه جميعه���ا يريد كس���ر 
األمر الواقع الذي تحاول "إس���رائيل" فرضه 
واالنتق���ال من ردة الفعل إل���ى أخذ المبادرة 

والفعل.
كما قال "إن على إسرائيل دفع كلفة احتاللها 
وأن المطلوب اآلن هو أن نجعل من االحتالل 
مكلفا؛ ليفك���ر أكثر من مرة في تماديه على 

شعبنا".
ُيذكر أن جلس���ة المركزي س���تعقد في 28 

أكتوبر الجاري.

اشتية: المركزي سيضع

 آليات لتنفيذ قراراته 

رام الله/االستقالل:
قال مجلس الوزراء أمس الثالثاء إنه يحرص على حشد التمويل 
وتنفيذ مش���اريع تنموية لتخفيف معاناة قطاع غزة من خالل 

الحكومة أو بالتنسيق معها.
وأض���اف المجلس ف���ي بيان أعقب جلس���ته األس���بوعية أن: 
"الحكومة ورغم ما وضع أمامها من عراقيل، س���واء من االحتالل 
االس���رائيلي، أو بع���دم تمكينها م���ن أداء مهامه���ا في غزة، 
ورغم حمالت التش���كيك بها، التي وصل���ت إلى حد التحريض 
وتوجيه االتهامات الباطلة، إاّل أنها تواصل تحّمل مسؤولياتها 
كافة، وتحرص على حشد التمويل وتنفيذ المشاريع التنموية 
فيه، وكل ما يس���اهم في تخفيف معاناة أهلنا وذلك من خالل 
الحكومة أو بالتنس���يق معها". وجدد المجلس، "رفضه المطلق 
لكافة المش���اريع المش���بوهة، والحديث عن الحلول المرحلية 
وخل���ق أجس���ام موازية ومح���اوالت االلتفاف على الش���رعية 
الفلسطينية، وذلك حفاًظا على وحدة الوطن، وقطع الطريق أمام 
المخططات الس���اعية إلى فصل قطاع غ���زة، وتصفية القضية 

الفلسطينية، وتدمير مشروعنا الوطني"

الحكومة: تخفيف 
معاناة غزة يمر من 

خاللنا وبالتنسيق معنا
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دولة فل�سطني
وزارة النقل واملوا�سالت 

إعالن صادر عن وزارة النقل والمواصالت
تعلن وزارة النقل والمواصالت عن رغبتها منح ترخيص لمركز فحص المركبات 
" دينموميتر " في محافظة الوسطى وذلك طبقا لشروط الوزارة, فعلى الراغبين 
وتتوفر لديهم الخب���رات المهنية واإلمكانيات المادية التوجه لإلدارة العامة 
لهندس���ة المركبات لالطالع  على شروط الوزارة بإنشاء مركز فحص المركبات 
وتقديم عروضهم الخاصة بذلك , في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ االعالن 

على ان يتم شراء الكراسة من دائرة المشتريات واللوازم بالوزارة .

  العالقات العامة
وزارة النقل واملوا�سالت

  إعالن فقد شيك
أعل���ن انا محم���د فوزي محم���د الحداد من غ���زة وأحم���ل هوية رقم 
)901472837( عن فقد ش���يك ويحمل الرق���م )30000136( والبالغ 
قيمته )3500 ش���يكل( والمس���حوب على بنك القدس, والمستحق 
بتاريخ 10/10/2018 فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز شرطة، 

وله جزيل الشكر والتقدير .

وكانت دوائر أمنية سياس����ية وعس����كرية 
إس����رائيلية حذرت من ان����دالع األوضاع في 
الضفة الغربي����ة عقب عملية مس����توطنة 
"بركان" قرب س����لفيت قب����ل ان تنفجر غزة 
والتي أدت إلى مقتل مس����توطنين واصابة 

آخر بجراح خطيرة. 
وقال المحلل السياسي اإلسرائيلي ينيف 
كوبوفيتش إن :" الوضع في الضفة الغربية 
أكثر حساس����ية م����ن ذي قبل ، ومن ش����أن 
الفلسطينية  القيادة  السائدة لدى  األجواء 
والس����كان ف����ي الضفة أن تش����كل أرضية 

خصبة لتجديد الهجمات الفردية  " . 
 وأض����اف كوبوفيت����ش في مقال نش����رته 
صحيفة هآرتس االسرائيلية : "  أن نشاط 
الجيش اإلس����رائيلي و الش����اباك  أفش����ل 
جهود المقاومة في جر س����كان الضفة إلى 

المعركة " . 
تخش����اه  ال����ذي  الس����يناريو  أن  وأوض����ح 
المؤسس����ة األمنية اإلسرائيلية ، هو موجة 
مشابهة لتلك التي بدأت في تشرين أول/ 
أكتوبر 2015 ، والتي أطلق عليها االحتالل 
اس����م انتفاضة األفراد ، وتميزت بعمليات 

المقاومة الفردية ..

أوردت اإلذاعة اإلس����رائيلية أن جهاز األمن 
العام )الشاباك اإلسرائيلي  ( لم يكن  لديه 
أيٍ  معلوم����ات عن العملي����ة التي نفذت ، 
خصوصًا أن الش����اب الذي ق����ام بتنفيذها 
ليس معروف����ًا لألجهزة األمنية لس����لطات 
االحتالل ، وال يوج����د لديه ماٍضّ  أمني ، وال 

ينتمى لتنظيم مسلح.
كما نقل����ت صحيف����ة " إس����رائيل اليوم " 
المقربة من ديوان رئيس حكومة االحتالل 
" بنيامي����ن نتنياهو "  أم����س ، عن محافل 
عسكرية إسرائيلية قولها: إن هناك أساًسا 
لالعتقاد أن األمور مرش����حة لالنفجار خالل 
األش����هر القريبة القادم����ة، والتي يعكف 
جيش االحتالل اإلسرائيلي على إثرها، إجراء 
مناورة جديدة لم يكشف النقاب عنها من 
قبل، في أرج����اء متفرقة من الضفة الغربية 

المحتلة ..

انفجار و�سيك
المحل����ل والمختص بالش����أن اإلس����رائيلي 
س����ليم بريك أكد صحة تحلي����الت الدوائر 
األمني����ة والعس����كرية االس����رائيلية فيما 
يتعل����ق بح����دوث انفجار وش����يك بالضفة 

المحتلة خالل المرحلة القادمة، لوجود عدة 
أسباب ، تدفع األوضاع نحو االنفجار. 

وأض����اف بري����ك ل�"االس����تقالل" تتمث����ل 
تلك األس����باب  في فش����ل رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس بكافة الخيارات 
سواء المفاوضات أو التوجه لألمم المتحدة ؛ 
النتزاع حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك 
شعور المواطنين باإلحباط الشديد نتيجة 
األوضاع السياس����ية السيئة وفشل عباس، 
كل ذلك يؤس����س إل����ى تصاع����د األوضاع 

األمنية في مدن الضفة المحتلة".
وبين أن خش����ية " إس����رائيل " م����ن انفجار 
األوضاع في الضف����ة، يأتي في ظل حديث 
عباس عن احتمالية تطبيق قرارات المجلس 
المركزي والتي تتعلق بإلغ����اء االتفاقيات 
الموقعة بي����ن الطرفين ووقف التنس����يق 

األمني وغيرها من القرارات  .
وأش����ار على الرغ����م  من محافظ����ة عباس و  
"اس����رائيل" على الهدوء بمناطق الضفة و 
عملهم المشترك بقمع " فصائل المقاومة 
بالضف����ة ، إال أن زيادة مخ����اوف األخيرة من 
انفجار األوض����اع  ، يأتي لعدم وجود تقدم 

بالعملية السياسية  والعملية السلمية . 

ولفت إلى أن عقلية الحكومة االس����رائيلية 
العنصرية وسياس����يتها بعدم التعامل مع 
الشعب الفلسطيني ، ومحاولة المتطرفين  
المس����تمرة الم����س بالمس����جد األقص����ى 
والمقدس����ات بمدين����ة الق����دس، تزيد من 

احتمال انفجار حقيقي بالضفة. 
، استبعد بريك إقدام السلطة على تحريك 
الش����ارع الفلس����طيني في الضفة المحتلة 
ضد االحتالل؛ لوجود خالفات شديدة وقلق 
داخل الس����لطة، م����ن تعيي����ن قائد جديد 
يخلف عب����اس بالحكم، لكون ذلك يضعف 
من س����يطرة الس����لطة على الضفة ، وزيادة 
تعلق السلطة ب�"إسرائيل " والخارج  خاصة 

بعد العقوبات االمريكية .

ال�سلطة غري معنية 
فيما توقع الباحث الفلسطيني والمختص 
بالشأن اإلس����رائيلي عادل شديد أن تبقى 
حالة عدم الهدوء والمواجهة غير المستقرة 
، الت����ي ترتفع وتنخفض من����ذ قرابة ثالث 
س����نوات ف����ي الضف����ة المحتلة، س����ائدة، 
لعدة أس����باب مرتبطة بالشأن الفلسطيني، 
مس����تبعدًا تطويره����ا النتفاضة ش����عبية 

واس����عة وتنفي����ذ عملي����ات منظم����ة ضد 
االحتالل خالل المرحلة المقبلة. 

وأشار شديد ل�"االستقالل" إلى أن استمرار 
االنقس����ام ووجود المناكفات السياس����ية 
وعدم وج����ود قيادة فلس����طينية تحتضن 
المقاوم����ة واالنتفاض����ة، وق����ادرة لقي����ادة 
الش����عب نحو تحقيق أهدافها، وكذلك في 
ظل غياب األطر والتنظيمات الفلسطينية، 
كل ذلك يبعد انفج����ار األوضاع في الضفة 

المحتلة في وجه االحتالل اإلسرائيلي.
وأكد على أن "إس����رائيل" تخشى أن تشكل 
عملية "بركان" وغيرها من العمليات الفردية 
غير المنظمة، بيئ����ة وحاضنة؛ إلعادة انتاج 
عمليات أخرى، يصعب عليها مراقبتها ومنع 

حدوثها؛ لعدم وقوف تنظيمات خلفها. 
واس����تبعد أن تقوم الس����لطة الفلسطينية 
باحتض����ان العمليات الفردي����ة وتحويلها 
النتفاضة، لعدم إيمانه����ا بخيار المقاومة 
والكفاح المس����لح ، واللتزاماتها باتفاقيات 
موقعه مع "إسرائيل" على الرغم من حديثها 
بإلغائها، مشددًا على أن الحديث عن إلغاء 
االتفاقيات سيبقى مجرد حديث إعالمي لن 

يطبق على أرض الواقع. 

لمــاذا تخشــى »إسرائيــل« انفجــار الضفــة؟
غزة / �سماح املبحوح: 

ارتفاع وترية حتذيرات الدوائر 
الع�سكرية والأمنية الإ�سرائيلية من 

انفجار حمتمل وو�سيك مبختلف مدن 
ال�سفة الغربية املحتلة عقب عملية 

م�ستوطنة " بركان " قرب �سلفيت ، 
يف ظل توا�سل اإجراءات الحتالل 

للتجهيز بتنفيذ تدريبات ومناورات يف 
اأرجاء متفرقة من ال�سفة، وا�ستعداداه 

ملواجهة هذا الحتمال، يفتح باب 
الت�ساوؤلت على م�سراعيه، ملاذا تخ�سى 

"اإ�سرائيل" من انفجار ال�سفة؟، وهل 
ميكن اأن تلجاأ ال�سلطة للتخفيف من 

قب�ستها الأمنية يف ال�سفة الأمر الذي 
ي�سكل اأر�سية خ�سبة ل�ستعال انتفا�سة 

القد�س من جديد؟ 

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أمس الثالثاء، إن األسيرات في سجن 
»هش���ارون« اإلسرائيلي يواصلن االمتناع عن الخروج إلى الفورة )ساحة السجن( 
لليوم ال����35 على التوالي، احتجاًجا على إعادة تش���غيل كاميرات المراقبة في 

الساحة.
وأفادت األسيرات لمحامية الهيئة ، بأنهن »أغلقن القسم بشكل كامل، ورفضن 
الخروج للفورة حتى وقف تشغيل الكاميرات، ما استدعى حضور مدير السجن 
وضباط األمن لمفاوضتهن أكثر من مرة على تشغيل الكاميرات لمدة ساعتين 

ونصف في النهار، إال أنهن رفضن ذلك قطعيا«.
ولفتت الهيئة إلى أن األوضاع النفسية والظروف االعتقالية لألسيرات 
في س����جن »هش����ارون« صعبة ومقلقة للغاية، إذ تعانين من الضغط 
واالكتظاظ، ووصل عددهن إلى 34 أس����يرة، بينهن أسيرتان تفترشان 

األرض.
وأوضحت أن األس���يرات يش���عرن بحالة كبيرة من الضيق بسبب العدد الكبير 
داخل الغرف، وبقائهن داخلها أكثر من 800 س���اعة متواصلة، وانتشار رائحة 
الطبخ داخل الغرف المغلقة، إضافة إلى رائحة الرطوبة العالية داخل األقس���ام 

والتي تعد من أكبر المشاكل السابقة بسجن هشارون.
وأش���ارت األسيرات إلى أن »تشغيل كاميرات المراقبة في ساحة السجن يمس 
بحريتهن، إذ إن���ه من الصعب خلع مالبس الصالة في هذه الحالة، وهن بحاجة 
للهواء والش���مس وللتحرك وممارسة الرياضة براحتهن في الساحة، عدا عن أن 
المطبخ والكانتينة والغس���الة كلها في الساحة، ومن غير المعقول أن تمارس 

األسيرات عملهن بهذا الشكل بوجود كاميرات مراقبة«.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، حملة مداهمات واعتقاالت 
طالت 10 مواطنين، بينهم خمس مواطنات في مناطق متفرقة من الضفة 

الغربية المحتلة.
واقتحمت قوات االحتالل منزل المطارد أش���رف أبو ش���يخة نعالوة منفذ 
عملية مس���توطنة »بركان« في قرية شويكة ش���مالي طولكرم، واعتقلت 
والدته وشقيقته بشكل همجي للضغط عليه لتسليم نفسه قبل أن تفرج 

عنهم في وقت الحق.
 وف����ي بلدة بيت لي����د قضاء طولك����رم، اعتقلت ق����وات االحتالل 
االسرائيلي الشاب يوس����ف عاهد محم����د جبر  ونكلوا به عقب 
مداهم����ة منزل والده، فيم����ا اقتحمت قوات االحت����الل بلدة جبع 
جنوبي جنين، واعتقلت المواطنين أسامة أحمد سالطنة، وسمير 

النوري.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل األسيرة المحررة ياسمين أبو سرور 
ووالدتها فدوى أبو س���رور بعد اقتحام منزلهم في مخيم عايدة ش���مالي 
المدينة. كما اعتقلت المواطن مم���دوح إبراهيم أبو ربيع من مخيم الفوار 

جنوبي مدينة الخليل.
وف���ي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل ش���اًبا خالل مداهمات بعدة مناطق 

بالمحافظة الواقعة شمالي الضفة.
وذك���رت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت بلدات عصيرة القبلية 
واللبن الشرقية وبيتا وعورتا جنوبي نابلس، واعتقلت الشاب محمد راسم 

أحمد من عصيرة.

أسيرات »هشارون« لم يخرجن 
من غرفهن منذ 35 يومًا

قوات االحتالل تعتقل 
10 مواطنين بالضفة 
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دولة فل�سطني
وزارة النقل واملوا�سالت 

إعالن صادر عن وزارة النقل والمواصالت
تعلن وزارة النقل والمواصالت عن رغبتها منح ترخيص لمركز فحص المركبات 
" دينموميتر " في محافظة الوسطى وذلك طبقا لشروط الوزارة, فعلى الراغبين 
وتتوفر لديهم الخب���رات المهنية واإلمكانيات المادية التوجه لإلدارة العامة 
لهندس���ة المركبات لالطالع  على شروط الوزارة بإنشاء مركز فحص المركبات 
وتقديم عروضهم الخاصة بذلك , في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ االعالن 

على ان يتم شراء الكراسة من دائرة المشتريات واللوازم بالوزارة .

  العالقات العامة
وزارة النقل واملوا�سالت

  إعالن فقد شيك
أعل���ن انا محم���د فوزي محم���د الحداد من غ���زة وأحم���ل هوية رقم 
)901472837( عن فقد ش���يك ويحمل الرق���م )30000136( والبالغ 
قيمته )3500 ش���يكل( والمس���حوب على بنك القدس, والمستحق 
بتاريخ 10/10/2018 فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز شرطة، 

وله جزيل الشكر والتقدير .

وكانت دوائر أمنية سياس����ية وعس����كرية 
إس����رائيلية حذرت من ان����دالع األوضاع في 
الضفة الغربي����ة عقب عملية مس����توطنة 
"بركان" قرب س����لفيت قب����ل ان تنفجر غزة 
والتي أدت إلى مقتل مس����توطنين واصابة 

آخر بجراح خطيرة. 
وقال المحلل السياسي اإلسرائيلي ينيف 
كوبوفيتش إن :" الوضع في الضفة الغربية 
أكثر حساس����ية م����ن ذي قبل ، ومن ش����أن 
الفلسطينية  القيادة  السائدة لدى  األجواء 
والس����كان ف����ي الضفة أن تش����كل أرضية 

خصبة لتجديد الهجمات الفردية  " . 
 وأض����اف كوبوفيت����ش في مقال نش����رته 
صحيفة هآرتس االسرائيلية : "  أن نشاط 
الجيش اإلس����رائيلي و الش����اباك  أفش����ل 
جهود المقاومة في جر س����كان الضفة إلى 

المعركة " . 
تخش����اه  ال����ذي  الس����يناريو  أن  وأوض����ح 
المؤسس����ة األمنية اإلسرائيلية ، هو موجة 
مشابهة لتلك التي بدأت في تشرين أول/ 
أكتوبر 2015 ، والتي أطلق عليها االحتالل 
اس����م انتفاضة األفراد ، وتميزت بعمليات 

المقاومة الفردية ..

أوردت اإلذاعة اإلس����رائيلية أن جهاز األمن 
العام )الشاباك اإلسرائيلي  ( لم يكن  لديه 
أيٍ  معلوم����ات عن العملي����ة التي نفذت ، 
خصوصًا أن الش����اب الذي ق����ام بتنفيذها 
ليس معروف����ًا لألجهزة األمنية لس����لطات 
االحتالل ، وال يوج����د لديه ماٍضّ  أمني ، وال 

ينتمى لتنظيم مسلح.
كما نقل����ت صحيف����ة " إس����رائيل اليوم " 
المقربة من ديوان رئيس حكومة االحتالل 
" بنيامي����ن نتنياهو "  أم����س ، عن محافل 
عسكرية إسرائيلية قولها: إن هناك أساًسا 
لالعتقاد أن األمور مرش����حة لالنفجار خالل 
األش����هر القريبة القادم����ة، والتي يعكف 
جيش االحتالل اإلسرائيلي على إثرها، إجراء 
مناورة جديدة لم يكشف النقاب عنها من 
قبل، في أرج����اء متفرقة من الضفة الغربية 

المحتلة ..

انفجار و�سيك
المحل����ل والمختص بالش����أن اإلس����رائيلي 
س����ليم بريك أكد صحة تحلي����الت الدوائر 
األمني����ة والعس����كرية االس����رائيلية فيما 
يتعل����ق بح����دوث انفجار وش����يك بالضفة 

المحتلة خالل المرحلة القادمة، لوجود عدة 
أسباب ، تدفع األوضاع نحو االنفجار. 

وأض����اف بري����ك ل�"االس����تقالل" تتمث����ل 
تلك األس����باب  في فش����ل رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس بكافة الخيارات 
سواء المفاوضات أو التوجه لألمم المتحدة ؛ 
النتزاع حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك 
شعور المواطنين باإلحباط الشديد نتيجة 
األوضاع السياس����ية السيئة وفشل عباس، 
كل ذلك يؤس����س إل����ى تصاع����د األوضاع 

األمنية في مدن الضفة المحتلة".
وبين أن خش����ية " إس����رائيل " م����ن انفجار 
األوضاع في الضف����ة، يأتي في ظل حديث 
عباس عن احتمالية تطبيق قرارات المجلس 
المركزي والتي تتعلق بإلغ����اء االتفاقيات 
الموقعة بي����ن الطرفين ووقف التنس����يق 

األمني وغيرها من القرارات  .
وأش����ار على الرغ����م  من محافظ����ة عباس و  
"اس����رائيل" على الهدوء بمناطق الضفة و 
عملهم المشترك بقمع " فصائل المقاومة 
بالضف����ة ، إال أن زيادة مخ����اوف األخيرة من 
انفجار األوض����اع  ، يأتي لعدم وجود تقدم 

بالعملية السياسية  والعملية السلمية . 

ولفت إلى أن عقلية الحكومة االس����رائيلية 
العنصرية وسياس����يتها بعدم التعامل مع 
الشعب الفلسطيني ، ومحاولة المتطرفين  
المس����تمرة الم����س بالمس����جد األقص����ى 
والمقدس����ات بمدين����ة الق����دس، تزيد من 

احتمال انفجار حقيقي بالضفة. 
، استبعد بريك إقدام السلطة على تحريك 
الش����ارع الفلس����طيني في الضفة المحتلة 
ضد االحتالل؛ لوجود خالفات شديدة وقلق 
داخل الس����لطة، م����ن تعيي����ن قائد جديد 
يخلف عب����اس بالحكم، لكون ذلك يضعف 
من س����يطرة الس����لطة على الضفة ، وزيادة 
تعلق السلطة ب�"إسرائيل " والخارج  خاصة 

بعد العقوبات االمريكية .

ال�سلطة غري معنية 
فيما توقع الباحث الفلسطيني والمختص 
بالشأن اإلس����رائيلي عادل شديد أن تبقى 
حالة عدم الهدوء والمواجهة غير المستقرة 
، الت����ي ترتفع وتنخفض من����ذ قرابة ثالث 
س����نوات ف����ي الضف����ة المحتلة، س����ائدة، 
لعدة أس����باب مرتبطة بالشأن الفلسطيني، 
مس����تبعدًا تطويره����ا النتفاضة ش����عبية 

واس����عة وتنفي����ذ عملي����ات منظم����ة ضد 
االحتالل خالل المرحلة المقبلة. 

وأشار شديد ل�"االستقالل" إلى أن استمرار 
االنقس����ام ووجود المناكفات السياس����ية 
وعدم وج����ود قيادة فلس����طينية تحتضن 
المقاوم����ة واالنتفاض����ة، وق����ادرة لقي����ادة 
الش����عب نحو تحقيق أهدافها، وكذلك في 
ظل غياب األطر والتنظيمات الفلسطينية، 
كل ذلك يبعد انفج����ار األوضاع في الضفة 

المحتلة في وجه االحتالل اإلسرائيلي.
وأكد على أن "إس����رائيل" تخشى أن تشكل 
عملية "بركان" وغيرها من العمليات الفردية 
غير المنظمة، بيئ����ة وحاضنة؛ إلعادة انتاج 
عمليات أخرى، يصعب عليها مراقبتها ومنع 

حدوثها؛ لعدم وقوف تنظيمات خلفها. 
واس����تبعد أن تقوم الس����لطة الفلسطينية 
باحتض����ان العمليات الفردي����ة وتحويلها 
النتفاضة، لعدم إيمانه����ا بخيار المقاومة 
والكفاح المس����لح ، واللتزاماتها باتفاقيات 
موقعه مع "إسرائيل" على الرغم من حديثها 
بإلغائها، مشددًا على أن الحديث عن إلغاء 
االتفاقيات سيبقى مجرد حديث إعالمي لن 

يطبق على أرض الواقع. 

لمــاذا تخشــى »إسرائيــل« انفجــار الضفــة؟
غزة / �سماح املبحوح: 

ارتفاع وترية حتذيرات الدوائر 
الع�سكرية والأمنية الإ�سرائيلية من 

انفجار حمتمل وو�سيك مبختلف مدن 
ال�سفة الغربية املحتلة عقب عملية 

م�ستوطنة " بركان " قرب �سلفيت ، 
يف ظل توا�سل اإجراءات الحتالل 

للتجهيز بتنفيذ تدريبات ومناورات يف 
اأرجاء متفرقة من ال�سفة، وا�ستعداداه 

ملواجهة هذا الحتمال، يفتح باب 
الت�ساوؤلت على م�سراعيه، ملاذا تخ�سى 

"اإ�سرائيل" من انفجار ال�سفة؟، وهل 
ميكن اأن تلجاأ ال�سلطة للتخفيف من 

قب�ستها الأمنية يف ال�سفة الأمر الذي 
ي�سكل اأر�سية خ�سبة ل�ستعال انتفا�سة 

القد�س من جديد؟ 

رام الله/ االستقالل:
قالت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين أمس الثالثاء، إن األسيرات في سجن 
»هش���ارون« اإلسرائيلي يواصلن االمتناع عن الخروج إلى الفورة )ساحة السجن( 
لليوم ال����35 على التوالي، احتجاًجا على إعادة تش���غيل كاميرات المراقبة في 

الساحة.
وأفادت األسيرات لمحامية الهيئة ، بأنهن »أغلقن القسم بشكل كامل، ورفضن 
الخروج للفورة حتى وقف تشغيل الكاميرات، ما استدعى حضور مدير السجن 
وضباط األمن لمفاوضتهن أكثر من مرة على تشغيل الكاميرات لمدة ساعتين 

ونصف في النهار، إال أنهن رفضن ذلك قطعيا«.
ولفتت الهيئة إلى أن األوضاع النفسية والظروف االعتقالية لألسيرات 
في س����جن »هش����ارون« صعبة ومقلقة للغاية، إذ تعانين من الضغط 
واالكتظاظ، ووصل عددهن إلى 34 أس����يرة، بينهن أسيرتان تفترشان 

األرض.
وأوضحت أن األس���يرات يش���عرن بحالة كبيرة من الضيق بسبب العدد الكبير 
داخل الغرف، وبقائهن داخلها أكثر من 800 س���اعة متواصلة، وانتشار رائحة 
الطبخ داخل الغرف المغلقة، إضافة إلى رائحة الرطوبة العالية داخل األقس���ام 

والتي تعد من أكبر المشاكل السابقة بسجن هشارون.
وأش���ارت األسيرات إلى أن »تشغيل كاميرات المراقبة في ساحة السجن يمس 
بحريتهن، إذ إن���ه من الصعب خلع مالبس الصالة في هذه الحالة، وهن بحاجة 
للهواء والش���مس وللتحرك وممارسة الرياضة براحتهن في الساحة، عدا عن أن 
المطبخ والكانتينة والغس���الة كلها في الساحة، ومن غير المعقول أن تمارس 

األسيرات عملهن بهذا الشكل بوجود كاميرات مراقبة«.

الضفة المحتلة/ االستقالل:
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، حملة مداهمات واعتقاالت 
طالت 10 مواطنين، بينهم خمس مواطنات في مناطق متفرقة من الضفة 

الغربية المحتلة.
واقتحمت قوات االحتالل منزل المطارد أش���رف أبو ش���يخة نعالوة منفذ 
عملية مس���توطنة »بركان« في قرية شويكة ش���مالي طولكرم، واعتقلت 
والدته وشقيقته بشكل همجي للضغط عليه لتسليم نفسه قبل أن تفرج 

عنهم في وقت الحق.
 وف����ي بلدة بيت لي����د قضاء طولك����رم، اعتقلت ق����وات االحتالل 
االسرائيلي الشاب يوس����ف عاهد محم����د جبر  ونكلوا به عقب 
مداهم����ة منزل والده، فيم����ا اقتحمت قوات االحت����الل بلدة جبع 
جنوبي جنين، واعتقلت المواطنين أسامة أحمد سالطنة، وسمير 

النوري.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل األسيرة المحررة ياسمين أبو سرور 
ووالدتها فدوى أبو س���رور بعد اقتحام منزلهم في مخيم عايدة ش���مالي 
المدينة. كما اعتقلت المواطن مم���دوح إبراهيم أبو ربيع من مخيم الفوار 

جنوبي مدينة الخليل.
وف���ي نابلس، اعتقلت قوات االحتالل ش���اًبا خالل مداهمات بعدة مناطق 

بالمحافظة الواقعة شمالي الضفة.
وذك���رت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت بلدات عصيرة القبلية 
واللبن الشرقية وبيتا وعورتا جنوبي نابلس، واعتقلت الشاب محمد راسم 

أحمد من عصيرة.

أسيرات »هشارون« لم يخرجن 
من غرفهن منذ 35 يومًا

قوات االحتالل تعتقل 
10 مواطنين بالضفة 
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أعلن أنا المواطنة/ فاطمة سليمان مبارق ابو طعيمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
413322504( فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ سهيل نعمان منصور زويد
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية  التي تحمل رقم 
)960850386( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/عائد مصطفى دياب الصليبي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)802381673( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ناجي محمد محمود قديح
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)949325641( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

دولة فل�سطني
املجل�س الأعلى للق�ساء

لدى حمكمة البداية بغزة املوقرة
في القضية رقم 2013/398

في طلب نشر مستبدل رقم 2018/933
المس���تدعي : احمد كنعان علي حس���ين بسيس���و – من سكان غزة – 
النصر مقابل بناش���ر دي���اب عمارة الصفا الطاب���ق الخامس هوية رقم 
410182208 باألصالة عن نفس���ه وباإلضاف���ة لباقي ورثة وتركة والده 

المرحوم كنعان علي حسن بسيسو .
  وكيلته المحامية / نعمة لولو – غزة

المس���تدعى ضده / محمد طالب علي حسن بسيس���و – من غزة الرمال 
بجوار معتوق للبوظة ) مجهول محل اإلقامة حاليا  خارج البالد (

نوع الدعوى /  حقوق )حقوق مالية( .
قيمة الدعوى / ) 375000  دينار أردني ( .

   مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
 في الطلب رقم 2018/933

 المتعلق بالقضية الحقوقية رقم 2013/398
إلى المس���تدعى ضدهما / محمد طالب علي حس���ن بسيسو – من غزة 
الرمال بجوار معتوق للبوظة ) مجهول مح���ل اإلقامة حاليًاخارج البالد( 
وبما ان المستدعي المذكور قد تقدم لدى محكمة البداية بغزة القضية 
المرقومة اعاله وموضوعها ) حقوق مالية ( اس���تنادا إلى ما يدعوه في 
الئحة دع���واه ونظرا ألنك مجه���ول محل اإلقامة وحس���ب اختصاص 
محكم���ة البداية بغزة في نظر هذا الطل���ب وعمال بالمادة 20 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء على قرار 
السيد قاضي محكمة البداية في الطلب رقم )2018/933( بالسماح لنا 

بتبليغك عن طريق النشر المستبدل .
لذل���ك يقتضي عليك ان تحضر لهذه المحكمة يوم )األربعاء( الموافق 
)21/11/2018( التاس���عة صباح���ا كما يقتضي علي���ك إيداع جوابكم 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك  

أنك إذا تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضرا .
حرر في 13/08/2018. 

 )) مع االحترام ((

 رئي�س قلم حمكمة البداية بغزة 
ال�ستاذ : حممد مطر

غزة/ االستقالل:
قال النائب جم���ال الخضري رئيس 
اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن 
المرحلة الحالي���ة تتطلب قرارًا دوليًا 
وعربيًا وإسالميًا ببدء تنفيذ مشاريع 
التش���غيل بش���كل ف���وري، باعتبار 
ذلك األكث���ر فاعلية لتجاوز االنهيار 

االقتصادي وأزمات غزة اإلنسانية.
وشدد الخضري في تصريح صحفي 
صدر عنه أمس الثالثاء على أن هذه 
المشاريع سُتس���هم في استيعاب 
أكبر ع���دد من العم���ال والخريجين 
لدعمهم وأسرهم، وتنعكس بشكل 
عام عل���ى مجمل الوضع االنس���اني 

واالقتصادي.
حرك���ة  ذل���ك  :"ُس���يحدث  وق���ال 
اقتصادي���ة نش���طة ويوف���ر بعض 
الس���يولة النقدي���ة، ما س���يكون له 
أثر ف���ي وقف نزي���ف خطير أصاب 
س���واء  االقتصادي���ة  القطاع���ات 
الصناعية أو التجاري���ة أو الزراعية أو 

السياحية وقطاع الصيد".
وأش���ار إل���ى أن هذه المش���روعات 
اإلنتاجي���ة والتنموي���ة ُس���تخفف 
حاالت الصعود الح���اد في معدالت 
الفق���ر والبطال���ة، حي���ث 85٪ من 
س���كان القطاع يعيشون تحت خط 
الفق���ر، و70٪ مع���دل البطالة بين 

الفرد  الش���باب، فيما معدل دخ���ل 
اليوم���ي 2 دوالر، وه���ذه األرقام هي 

األعلى عالميا.
ووجه الخضري ن���داًء للدول العربية 
واإلسالمية والمجتمع الدولي بضرورة 
رصد موازنات عاجل���ة إلغاثة الوضع 
اإلنساني الكارثي المتدهور، والذي ال 

يحتمل مزيدًا من التدهور، مؤكدًا أنه 
حان الوقت لع���الج كل األزمات ورفع 

الحصار.
وبين أهمي���ة هذه المش���اريع لكن 
يجب أن تتم كمرحلة أولى مع ضرورة 
الس���ير بخطوط متوازية في العمل 
عل���ى رفع الحصار م���ن خالل ضغط 
دولي على االحتالل االسرائيلي الذي 
يفرض حص���ارًا غي���ر قانوني وغير 

أخالقي وغير إنساني.
وذك���ر الخض���ري أن الحص���ار يعد 
عقوبة جماعية ُتمارس على مليوني 
فلس���طيني يعيش���ون في غزة منذ 

أكثر من اثني عشر عامًا.
وج���دد التأكيد على ض���رورة العمل 
على إيجاد حل���ول عملية ألزمات غزة 
للتخفيف  واالقتصادية،  االنسانية 
من آثار الحصار، وثالثة حروب شنها 
االحتالل عل���ى غزة كب���دت القطاع 
خسائر سنوية فادحة تجاوزت 600 

مليون دوالر سنويًا.

برشلونة/ االستقالل:
دع���ا األمين العام للجامع���ة العربية 
أحمد أبو الغيط، الش���ركاء األوروبيين 
لسد الفجوة التمويلية التي ُتعانيها 
عملية سياس���ية  وإحي���اء  األون���روا 

تفضي إلقامة دولة فلسطينية.
جاء ذلك بحسب بيان للجامعة  عقب 
كلمته أمام أعمال المنتدى اإلقليمي 
الثال���ث لالتحاد من أجل المتوس���ط 
الذي انعقد االثنين بمدينة برشلونة 

اإلسبانية.
ويضم المنتدي الذي أنشأ عام 2008، 
43 دولة بينه���م 28 يمثلون االتحاد 
األوروبي و15 دولة من جنوب وش���رق 

المتوسط.
وأش���ار أبو الغي���ط إل���ى أن الجامعة 
بصدد اإلعداد لعق���د أول قمة عربية 
- أوروبية بمصر في عام 2019. معربًا 
عن أمله عن »مناقش���ة كافة القضايا 

التي تهم ضفتي المتوسط«.
أن���ه »بطبيعة الح���ال، تظل  وأوضح 
القضية الفلسطينية على رأس قائمة 

النزاعات التي تبقى من دون حل«.
وقال »إنني أدعو شركاءنا األوروبيين 
إل���ى العمل معنا من أجل اس���تعادة 
عملي���ة سياس���ية ذات مصداقي���ة 
ُتفض���ي إلى إنهاء االحت���الل وإقامة 

الدولة الفلسطينية على حدود الرابع 
من يونيو 1967، وعاصمتها ش���رقي 

القدس«.
وأضاف :«كما أدع���و كافة الدول إلى 
العم���ل دون إبطاء على س���د الفجوة 
التمويلي���ة التي ُتعانيه���ا األونروا، 
لي���س فق���ط م���ن أج���ل الالجئين 
الفلسطينيين ولكن من أجل استقرار 

المنطقة بأكملها«.
وقررت إدارة الرئيس األمريكي دونالد 
ترمب مطل���ع العام الج���اري خفض 
الدعم الس���نوي ال���ذي تقدمه البالد 
للوكالة من 365 مليون دوالر إلى 125 
مليونًا، لم تقدم منها للعام الجاري إال 
60 مليونًا فقط قبل أن توقفها كلًيا 

في 31 أغسطس/ آب 2018.

وفي السياق ذاته، قال وزير خارجية 
مص���ر س���امح ش���كري ف���ي كلمته 
بالمنت���دى: »علين���ا أن نوجه جميًعا 
رس���الة واضح���ة ال تحتم���ل اللبس 
بضرورة اس���تئناف المفاوضات حول 
قضاي���ا الحل النهائ���ي، وإنهاء أحد 
أهم مس���ببات عدم االستقرار«، وفق 

بيان للخارجية.

غزة/ االستقالل:
قال المفوض العام لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
)األونروا( بيير كرينبول، »إن األمور بدت وكأنها تسير في الوقت الراهن على ما ُيرام 

بعد االستنفار والجهود التي بذلتها بعض الدول من أجل الوكالة.
واعتبر كرينبول في تصريح صحفي، أن االستنفار الذي أبدته عدد من الدول من أجل 
الوكالة »زاد من ش���جاعتها« في مواجهتها قرارات اإلدارة األميركية وقف تمويلها 
وتفكيكها. وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب أوقفت قبل نحو ش���هرين كليًا دفع 
368 مليون دوالر تمثل مس���اهمتها السنوية في موازنة »أونروا«، ما وضع المنظمة 
الدولية في أخطر أزمة مالية وجودية منذ تأسيس���ها بقرار من الجمعية العامة في 
العام 1949. وأش���اد كرينبول بدور بعض الدول، م���ن بينها تركيا واألردن واليابان 
وألمانيا وغيرها، في دعم »األونروا«، الفتًا إلى االجتماع الذي ُعقد الشهر الماضي في 

الجمعية العامة لألمم المتحدة والدعم السياسي الذي قدمته تلك الدول للوكالة.
واعتبر أن الدعم الذي قّدمته تركيا للوكالة عقب انقطاع الدعم المالي األميركي في 
آب )أغسطس( الماضي، كان »بمثابة رسالة قوية للعالم« ممتدًحا روح التضامن التي 

جسدتها أنقرة حيال »أونروا« والشعب الفلسطيني.
وفيما يتعل���ق بمدى تأثير وق���ف التمويل األميركي نهائي���ًا لموازنة الوكالة على 
الالجئين الفلس���طينيين، أكد كرينبول أن مئات آالف الطالب الفلسطينيين باتوا 

مهددين باالنقطاع عن التعليم الذي يتلقونه.
وأشار إلى أن لدى »األونروا« نظاًما تعليميًا خاصًا تتبعه مع الالجئين الفلسطينيين، 
في مناطق عملياتها الخمس في قطاع غزة والضفة الغربية واألردن وسوريا ولبنان.

الجامعة العربية تدعو األوروبيين لسد عجز »أونروا«

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكد الناطق الرسمي باس���م "األونروا" سامي مشعشع، أن "األونروا" لن تقبل أن 

تنتهك حصانتها وامتيازاتها.
جاء ذلك تعقيبا على محاولة دخول مسؤول في بلدية االحتالل بسالحه، يرافقه 
جندي���ان، إلى مركز "األونروا" الصحي داخل أس���وار البلدة القديمة في القدس 

وطلب رؤية رخصة إدارة المركز والصيدلية المرفقة.
وأضاف مشعشع أنه ارتكازًا على الحصانة واالمتيازات التي تتمتع بها "األونروا" 
كمؤسسة دولية،  ُرفض السماح لمس���ؤول البلدية الدخول وطلب منه مغادرة 
الموقع، بعد الطلب منه التقدم لرؤية هكذا أوراق ثبوتية عبر القنوات الرسمية 

المعتمدة فقط.

غزة/االستقالل:
أعلن���ت وزارة التربي���ة والتعليم العال���ي بغزة أنها 
س���تطلق قريًبا دروًس���ا تعليمية مص���ورة )صوت 
وصورة( في منهاج الثانوي���ة العامة الجديد وبثها 
 ،www.rawafed.edu.psعبر موقع روافد التعليمي
وذلك في إنجاز يعد األول من نوعه في هذا المجال.

وأوض���ح مدير عام العالقات الدولية والعامة بالوزارة 
معتص���م المين���اوي أن هذه ال���دروس تتمثل في 
حلق���ات فيديو متسلس���لة للمواد الدراس���ية في 

المنهاج تشتمل على شرح واف وتقديم باقة أسئلة 
وتدريبات متنوعة مع حلولها.

وأض���اف أنه بإمكان الطلبة ف���ي جميع أنحاء الوطن 
الدخول إلى الموقع واالطالع على الدروس وتحميلها، 
إضافة إلى امكانية التفاعل وإرس���ال االستفسارات 

وتلقي اإلجابات حولها.
وبين أن ه���ذه الدروس ُيقدمها نخبة من المعلمين 
األكف���اء داخل اس���تديو مجهز يتب���ع إذاعة صوت 
التربي���ة والتعليم صممت���ه الوزارة لهذا الش���أن، 

وتخضع ال���دروس لتقييم ش���امل م���ن قبل لجان 
متخصص���ة في الوزارة قبل الب���ث لضمان أن تكون 
دروًس���ا عالية الجودة في صمي���م المنهاج وتقدم 

الفائدة العلمية المناسبة.
ولفت الميناوي إلى أن الدروس المصورة جاءت ضمن 
خطط الوزارة لتطوير العملية التعليمية وتحس���ين 
مخرجاته���ا ورفع المس���توى التحصيل���ي للطلبة، 
منس���جمة مع رؤية الوزارة الستثمار اإلعالم الجديد 

والمستحدثات العصرية في العملية التعليمية.

»التعليم« تطلق دروسًا مصورة بمنهاج الثانوية العامة الجديد

كرينبول: »أونروا« على ما يرام 
بعد الدعم الذي تلقته مؤخرًا

»أونروا«: لن نقبل أن تنتهك 
حصانة مراكزنا في القدس

الخضري: رفع الحصار وتنفيذ مشاريع أساس تجاوز أزمات غزة

 النائب جمال اخل�سري
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 865/ 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

1-صالح كامل راغب حرز الله من سكان غزة هوية رقم 911395259
2-عب���د الرحي���م عب���د الهادي علي س���الم من س���كان غ���زة هوية رقم 

907193957
بصفته وكيال عن: باسمة درويش مصطفى الطباع باألصالة عن نفسها 
ووكالتها عن / فاطمة محمد محمد الطباع وهاني وصباح وس���امي وسناء 

وسحر ومحمد سعيد و رجاء وفاتن أبناء درويش مصطفى الطباع 
بموجب وكالة رقم: 3036 / 2004 الصادرة عن غزة 

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة
في قطعة 755 قسيمة 22 المدينة غزة التفاح + قطعة 756 قسيمة 53 

+ 54 المدينة غزة التفاح 
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 

ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 9 / 10 / 2018م

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

دولة فل�سطني
حمكمة بداية خانيون�س

في الطلب الحقوقي رقم 800/2018
في القضية الحقوقية رقم 136/2018

المدعي/ نائل احمد محمد الفرا و آخرين 
 وكيله المحامي/ زياد النجار .

المدعى عليهم/ 1- ندى احمد محمد الفرا  _   مجهول محل اإلقامة
                    2- نها احمد محمد الفرا       _  مجهول محل اإلقامة 

نوع الدعوى/ إثبات صحة سند تنازل و تخصيص و نفاذه
قيمة الدعوى/ عشرون الف دينار أردني فقط ال غير.

  مذكرة حضور بالنشر المستبدل
إلى المدعى عليه���م المذكور أعاله بما أن المدع���ي قد تقدم بالقضية 
الحقوقية )إثبات صحة سند تنازل و تخصيص و نفاذه( لذلك يقتضي 
علي���ك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغ���ك هذه المذكرة كما يقتضي أن تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة ,علما 

أنه قد تحدد جلسة 2018/10/24 للنظر في القضية.
وليكن معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعي أن يسير 

بحقكم في القضية حسب االصول.
حرر في 2018/10/8م

 رئي�س قلم حمكمة بداية خان يون�س 

غزة/ االستقالل: 
زار وفد م���ن وكال���ة التنمي���ة والتعاون 
السويس���رية SDC  برنامج غ���زة للصحة 
النفس���ية، وترأس الوفد مانيول بيس���لر 
نائ���ب المدي���ر الع���ام ورئي���س قس���م 
المساعدات اإلنسانية في وكالة التنمية 
والتع���اون السويس���رية، وحس���ام مناع 
مدي���ر مكت���ب وكالة التنمي���ة والتعاون 
السويسرية في غزة، حيث التقى الوفد د. 
تيسير دياب نائب المدير العام للشؤون 
المهنية، وحس���ن زيادة مدي���ر مركز غزة 
المجتمع���ي التاب���ع للبرنام���ج، باإلضافة 
إلى عدد من مدراء الدوائر واألقس���ام في 

البرنامج.
 وتهدف الزيارة إلى االطالع على النشاطات 
والخدمات التي يقدمها البرنامج في مجال 
الصحة النفس���ية المجتمعي���ة، واالطالع 
على أهم التدخ���الت التي يتم تقديمها 
في ظل الظروف والمس���تجدات األخيرة 
في قطاع غزة، وذلك ف���ي قاعة مركز غزة 

المجتمعي التابع للبرنامج.
وش���كر زي���ادة الوف���د على ه���ذه الزيارة 
الت���ي تعبر ع���ن تضامنه���م ودعمهم 
المتواص���ل للبرنامج، مقدمًا ش���رحًا وافيًا 
حول النشاطات والخدمات التي يقدمها 
البرنام���ج لكافة فئات وش���رائح المجتمع 

الفلس���طيني عب���ر المراك���ز المجتمعية 
الثالث في إطار التوعية والتدريب والعالج 
والتأهيل النفسي واالجتماعي، مستعرضًا 
األوضاع االقتصادية والسياسية الصعبة 
التي يمر بها سكان قطاع غزة، وتأثيرات 
الحصار المفروض منذ س���نوات والحروب 

والتصعيدات االسرائيلية المتواصلة على 
قطاع غزة، وما تخلفه هذه األوضاع من آثار 
نفسية واجتماعية قاسية على المواطنين، 
وبش���كل خاص على فئة الش���باب وحالة 

انعدام األمل واليأس لديهم.
وق���دم قص���ى أبو ع���ودة مدي���ر وحدة 

المش���اريع وتجنيد األم���وال بالبرنامج، 
عرضًا تفصيليًا لألنش���طة والتحديات 
التي يواجهه���ا البرنامج، باإلضافة إلى 
تدخالت البرنام���ج في األحداث األخيرة 
لمس���يرات العودة والعيادات المتنقلة 
التابعة للبرنام���ج والتي تقدم خدمات 

نفسية للجرحى وأسر الشهداء.
وش���كر يوس���ف الغزال���ي مدي���ر دائرة 
الشؤون اإلدارية والمالية بالبرنامج، الوكالة 
السويسرية على هذا الدور الذي يقومون 
به والدعم الكبير الذي يقدمونه على مدى 
أكثر من 20 عام���ًا للبرنامج، والذي كان له 
األثر الكبير في تطور البرنامج، واس���تمرار 
عمله لتحقيق أهدافه وخدمة المواطنين 

في قطاع غزة.
وبدوره شدد بيس����لر على اهتمام وكالة 
التنمي����ة السويس����رية بتنفي����ذ برامج 
ومش����اريع خاص����ة بالصحة النفس����ية، 
حيث إنه����ا ال تقل أهمي����ة عن الصحة 
الجس����دية، والتي يجب إدراجها ضمن 

خطط الطوارئ.
وقد تخلل الزي���ارة اصطحاب الوفد بجولة 
داخل مركز غ���زة المجتمعي لالطالع على 
الوحدات واألقسام المختلفة داخل المركز، 
الخدم���ات وطرق  التع���رف على  وكذلك 
وأساليب التدخل العالجي المتبعة التي 
يقدمها البرنامج للمجتمع الفلس���طيني 

بفئاته المختلفة.
والجدير ذكره أن وكالة التنمية والتعاون 
السويس���رية ش���ريك وممول أساس���ي 
لبرنامج غزة للصحة النفس���ية منذ نشأة 

البرنامج.

وفد من وكالة التنمية والتعاون السويسرية يزور برنامج غزة للصحة النفسية

غزة / االستقالل:
كش���ف مس���ؤول بارز في السلطة الفلس���طينية لصحيفة الحياة المحلية، أن 
اإلدارة األميركية طلبت من عدد من الدول، تقديم دعم مباش���ر لقطاع غزة عبر 

األمم المتحدة.
وقال المس���ؤول، إن دولة قطر كانت أول من اس���تجاب له���ذا الطلب، وقّدمت 
المال لتمويل ش���راء الوقود الخاص بتوليد الكهرباء في القطاع من خالل األمم 
المتحدة، مشيرًا إلى أن الس���لطة الفلسطينية عارضت الخطوة القطرية ألنها 

تعزز االنقسام.
وأش���ار إلى أنه "عندما تدفع قطر ثمن الوقود اآلتي إلى قطاع غزة، وتقوم حركة 
حماس بجباية فواتير الكهرباء، فإن هذا يعني تقديم دعم غير مباشر لحركة 

حماس، ما يؤدي إلى إطالة عمر االنقسام".
وقال المسؤول الفلسطيني، إن جهات أبلغت السلطة الفلسطينية بأن اإلدارة 
األميركية طلبت من دول عربية وإسالمية وأوروبية تحويل جزء من مساعداتها 
المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية، إلى قطاع غزة، من خالل مكتب األمم 

المتحدة في القدس.
وكان مكتب منس���ق األمم المتحدة في القدس أعلن قبل أيام، قيامه بتحويل 
ه  أموال قطرية إلى شركة الوقود اإلسرائيلية لتمويل كميات من النفط الموجَّ
إلى قطاع غزة بهدف توليد الكهرباء، لكن السلطة الفلسطينية عارضت ذلك. 
وأفادت وسائل إعالم إس���رائيلية أول أمس، بأن السلطة الفلسطينية هددت 
بوقف العمل مع الشركات اإلسرائيلية التي تحّول الوقود إلى قطاع غزة بتمويل 

قطري.

بيت حانون/ االستقالل: 
شرعت بلدية  بيت حانون بتوسعة مجرى وادي بيت حانون وإزالة 
التعديات على ح���رم الوادي وفتح طريق بع���رض 8 أمتار يربط 
جسر السكة بجسر شارع الوادي من الجهة الشرقية لحرم الوادي 
، في إطار خطتها التطويرية والتنموية وتنفيذ ما أقره المجتمع 
المحل���ي في الخطة التنموية االس���تراتيجية للبلدية والمتعلق 

بقضايا وادي بيت حانون،
والجدير ذكره أن البلدية قامت بتنفيذ شبكات صرف صحي في 
المنطقة الصناعي���ة ومنطقة الزيتون والمناطق المجاورة للوادي 
لمنع تصريف مياه الصرف الصحي في مجرى الوادي، كما قامت 
البلدية أيضًا بتمديد خط صرف صحي ناقل من مضخة المنطقة 
الصناعية يصل إلى مضخة ش���ارع ال���وادي لمنع تصريف مياه 
الصرف الصحي من المنطق���ة الصناعية في حال انقطاع التيار 
الكهربائي. ويش���ار إلى أن قيمة األعمال التي نفذت تبلغ حوالي 

600 ألف دوالر .

جباليا/ االستقالل: 
نظمت بلدي���ة جباليا النزلة وجمعية 
األمل والحياة ورشة عمل حول بطاقة 
المواطن وذلك ضمن مشروع  تقرير 
تعزيز آليات المس���اءلة المجتمعية 
التع���اون  هيئ���ة  م���ن  المم���ول 

."GIZ "األلماني
واستعرض مدير بلدية جباليا النزلة 
م. يوس���ف خلة جه���ود البلدية في 
إشراك المواطنين في وضع وتنفيذ 
بواقع  للنه���وض  الرامية  خططه���ا 
المدينة نح���و األفضل، مبينًا حرص 
البلدية على تنفيذ مشروع المساءلة 
المجتمعية كمبدأ ع���ام في تقديم 
ومتابعة الخدم���ات المختلفة، داعيًا 
التعاون  لض���رورة  المحلي  المجتمع 
والعمل جنبًا إلى جنب مع بلديتهم 
بشكل فعال لتحسين تلك الخدمات 

وتطوير المدينة.
وأش���ار إلى أن البلدية تس���عى إلى 

زيادة وتي���رة التعاون مع المواطنين 
بتطبيق  تعنى  التي  والمؤسس���ات 
أسس ومبادئ المساءلة المجتمعية 
في ظل المس���اعي الحثيثة لقياس 
أداء خدمات البلدية وتقييم أدائها 
عن الفترة الماضية الستخالص العبر 
النتائج وتصويب  من  واالس���تفادة 

المس���ارات الخاص���ة بتتب���ع بعض 
الخدمات.

وبي���ن خل���ة أن البلدي���ة تس���عى 
لتحسين خدماتها بالشكل المطلوب 
م���ن خالل الش���راكات المفتوحة مع 
مؤسس���ات المجتمع المحلي ولجان 
األحياء والمواطنين أنفسهم والتي 

انعكس���ت إيجابًا على واقع الخدمة، 
ش���اكرًا ف���ي الوقت ذاته مؤسس���ة 
بنيان عل���ى جهودها في دعم برامج 
المساءلة المعمول بها لدى البلدية 

لنيل ثقة المواطنين.
وأوضح خل���ة بأنه ت���م تقديم نبذة 
تعريفي���ة عن مش���روع المس���اءلة 
المرج���و  واأله���داف  المجتمعي���ة 
البلديات  خدمات  لتعزيز  تحقيقها 
وإب���راز دور المواط���ن، مؤكدا أهمية 
بطاقة تقرير المواطن والتي يتم من 
خاللها قياس مدى الرضا عن خدمات 

البلدية.
وقد قدم خالل الورش���ة عرضًا مرئيًا 
لبطاقة تقري���ر المواطن التي تعتبر 
أداة من أدوات المساءلة المجتمعية 
حي���ث يتم من خالله���ا التعاون مع 
كافة األشخاص ذوي العالقة من أجل 
جسر الهوة وتقديم خدمات أفضل 

بما يعود بالفائدة على المواطنين.

بلدية جباليا وجمعية األمل والحياة يعقدان ورشة عمل 

جانب من ور�سة العمل

بلدية بيت حانون تشرع 
بتوسعة مجرى الوادي 

صحيفة: أمريكا تطلب من دول 
عربية وإسالمية دعم غزة
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
�سلطة الأرا�سي الفل�سطينية

الإدارة العامة لت�سجيل الأرا�سي 

إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي 

والعقارات ) 865/ 2018(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: 

1-صالح كامل راغب حرز الله من سكان غزة هوية رقم 911395259
2-عب���د الرحي���م عب���د الهادي علي س���الم من س���كان غ���زة هوية رقم 

907193957
بصفته وكيال عن: باسمة درويش مصطفى الطباع باألصالة عن نفسها 
ووكالتها عن / فاطمة محمد محمد الطباع وهاني وصباح وس���امي وسناء 

وسحر ومحمد سعيد و رجاء وفاتن أبناء درويش مصطفى الطباع 
بموجب وكالة رقم: 3036 / 2004 الصادرة عن غزة 

  موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة
في قطعة 755 قسيمة 22 المدينة غزة التفاح + قطعة 756 قسيمة 53 

+ 54 المدينة غزة التفاح 
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 

ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. التاريخ: 9 / 10 / 2018م

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

دولة فل�سطني
حمكمة بداية خانيون�س

في الطلب الحقوقي رقم 800/2018
في القضية الحقوقية رقم 136/2018

المدعي/ نائل احمد محمد الفرا و آخرين 
 وكيله المحامي/ زياد النجار .

المدعى عليهم/ 1- ندى احمد محمد الفرا  _   مجهول محل اإلقامة
                    2- نها احمد محمد الفرا       _  مجهول محل اإلقامة 

نوع الدعوى/ إثبات صحة سند تنازل و تخصيص و نفاذه
قيمة الدعوى/ عشرون الف دينار أردني فقط ال غير.

  مذكرة حضور بالنشر المستبدل
إلى المدعى عليه���م المذكور أعاله بما أن المدع���ي قد تقدم بالقضية 
الحقوقية )إثبات صحة سند تنازل و تخصيص و نفاذه( لذلك يقتضي 
علي���ك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ 
تبليغ���ك هذه المذكرة كما يقتضي أن تودعوا قلم هذه المحكمة ردكم 
التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة ,علما 

أنه قد تحدد جلسة 2018/10/24 للنظر في القضية.
وليكن معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمدعي أن يسير 

بحقكم في القضية حسب االصول.
حرر في 2018/10/8م

 رئي�س قلم حمكمة بداية خان يون�س 

غزة/ االستقالل: 
زار وفد م���ن وكال���ة التنمي���ة والتعاون 
السويس���رية SDC  برنامج غ���زة للصحة 
النفس���ية، وترأس الوفد مانيول بيس���لر 
نائ���ب المدي���ر الع���ام ورئي���س قس���م 
المساعدات اإلنسانية في وكالة التنمية 
والتع���اون السويس���رية، وحس���ام مناع 
مدي���ر مكت���ب وكالة التنمي���ة والتعاون 
السويسرية في غزة، حيث التقى الوفد د. 
تيسير دياب نائب المدير العام للشؤون 
المهنية، وحس���ن زيادة مدي���ر مركز غزة 
المجتمع���ي التاب���ع للبرنام���ج، باإلضافة 
إلى عدد من مدراء الدوائر واألقس���ام في 

البرنامج.
 وتهدف الزيارة إلى االطالع على النشاطات 
والخدمات التي يقدمها البرنامج في مجال 
الصحة النفس���ية المجتمعي���ة، واالطالع 
على أهم التدخ���الت التي يتم تقديمها 
في ظل الظروف والمس���تجدات األخيرة 
في قطاع غزة، وذلك ف���ي قاعة مركز غزة 

المجتمعي التابع للبرنامج.
وش���كر زي���ادة الوف���د على ه���ذه الزيارة 
الت���ي تعبر ع���ن تضامنه���م ودعمهم 
المتواص���ل للبرنامج، مقدمًا ش���رحًا وافيًا 
حول النشاطات والخدمات التي يقدمها 
البرنام���ج لكافة فئات وش���رائح المجتمع 

الفلس���طيني عب���ر المراك���ز المجتمعية 
الثالث في إطار التوعية والتدريب والعالج 
والتأهيل النفسي واالجتماعي، مستعرضًا 
األوضاع االقتصادية والسياسية الصعبة 
التي يمر بها سكان قطاع غزة، وتأثيرات 
الحصار المفروض منذ س���نوات والحروب 

والتصعيدات االسرائيلية المتواصلة على 
قطاع غزة، وما تخلفه هذه األوضاع من آثار 
نفسية واجتماعية قاسية على المواطنين، 
وبش���كل خاص على فئة الش���باب وحالة 

انعدام األمل واليأس لديهم.
وق���دم قص���ى أبو ع���ودة مدي���ر وحدة 

المش���اريع وتجنيد األم���وال بالبرنامج، 
عرضًا تفصيليًا لألنش���طة والتحديات 
التي يواجهه���ا البرنامج، باإلضافة إلى 
تدخالت البرنام���ج في األحداث األخيرة 
لمس���يرات العودة والعيادات المتنقلة 
التابعة للبرنام���ج والتي تقدم خدمات 

نفسية للجرحى وأسر الشهداء.
وش���كر يوس���ف الغزال���ي مدي���ر دائرة 
الشؤون اإلدارية والمالية بالبرنامج، الوكالة 
السويسرية على هذا الدور الذي يقومون 
به والدعم الكبير الذي يقدمونه على مدى 
أكثر من 20 عام���ًا للبرنامج، والذي كان له 
األثر الكبير في تطور البرنامج، واس���تمرار 
عمله لتحقيق أهدافه وخدمة المواطنين 

في قطاع غزة.
وبدوره شدد بيس����لر على اهتمام وكالة 
التنمي����ة السويس����رية بتنفي����ذ برامج 
ومش����اريع خاص����ة بالصحة النفس����ية، 
حيث إنه����ا ال تقل أهمي����ة عن الصحة 
الجس����دية، والتي يجب إدراجها ضمن 

خطط الطوارئ.
وقد تخلل الزي���ارة اصطحاب الوفد بجولة 
داخل مركز غ���زة المجتمعي لالطالع على 
الوحدات واألقسام المختلفة داخل المركز، 
الخدم���ات وطرق  التع���رف على  وكذلك 
وأساليب التدخل العالجي المتبعة التي 
يقدمها البرنامج للمجتمع الفلس���طيني 

بفئاته المختلفة.
والجدير ذكره أن وكالة التنمية والتعاون 
السويس���رية ش���ريك وممول أساس���ي 
لبرنامج غزة للصحة النفس���ية منذ نشأة 

البرنامج.

وفد من وكالة التنمية والتعاون السويسرية يزور برنامج غزة للصحة النفسية

غزة / االستقالل:
كش���ف مس���ؤول بارز في السلطة الفلس���طينية لصحيفة الحياة المحلية، أن 
اإلدارة األميركية طلبت من عدد من الدول، تقديم دعم مباش���ر لقطاع غزة عبر 

األمم المتحدة.
وقال المس���ؤول، إن دولة قطر كانت أول من اس���تجاب له���ذا الطلب، وقّدمت 
المال لتمويل ش���راء الوقود الخاص بتوليد الكهرباء في القطاع من خالل األمم 
المتحدة، مشيرًا إلى أن الس���لطة الفلسطينية عارضت الخطوة القطرية ألنها 

تعزز االنقسام.
وأش���ار إلى أنه "عندما تدفع قطر ثمن الوقود اآلتي إلى قطاع غزة، وتقوم حركة 
حماس بجباية فواتير الكهرباء، فإن هذا يعني تقديم دعم غير مباشر لحركة 

حماس، ما يؤدي إلى إطالة عمر االنقسام".
وقال المسؤول الفلسطيني، إن جهات أبلغت السلطة الفلسطينية بأن اإلدارة 
األميركية طلبت من دول عربية وإسالمية وأوروبية تحويل جزء من مساعداتها 
المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية، إلى قطاع غزة، من خالل مكتب األمم 

المتحدة في القدس.
وكان مكتب منس���ق األمم المتحدة في القدس أعلن قبل أيام، قيامه بتحويل 
ه  أموال قطرية إلى شركة الوقود اإلسرائيلية لتمويل كميات من النفط الموجَّ
إلى قطاع غزة بهدف توليد الكهرباء، لكن السلطة الفلسطينية عارضت ذلك. 
وأفادت وسائل إعالم إس���رائيلية أول أمس، بأن السلطة الفلسطينية هددت 
بوقف العمل مع الشركات اإلسرائيلية التي تحّول الوقود إلى قطاع غزة بتمويل 

قطري.

بيت حانون/ االستقالل: 
شرعت بلدية  بيت حانون بتوسعة مجرى وادي بيت حانون وإزالة 
التعديات على ح���رم الوادي وفتح طريق بع���رض 8 أمتار يربط 
جسر السكة بجسر شارع الوادي من الجهة الشرقية لحرم الوادي 
، في إطار خطتها التطويرية والتنموية وتنفيذ ما أقره المجتمع 
المحل���ي في الخطة التنموية االس���تراتيجية للبلدية والمتعلق 

بقضايا وادي بيت حانون،
والجدير ذكره أن البلدية قامت بتنفيذ شبكات صرف صحي في 
المنطقة الصناعي���ة ومنطقة الزيتون والمناطق المجاورة للوادي 
لمنع تصريف مياه الصرف الصحي في مجرى الوادي، كما قامت 
البلدية أيضًا بتمديد خط صرف صحي ناقل من مضخة المنطقة 
الصناعية يصل إلى مضخة ش���ارع ال���وادي لمنع تصريف مياه 
الصرف الصحي من المنطق���ة الصناعية في حال انقطاع التيار 
الكهربائي. ويش���ار إلى أن قيمة األعمال التي نفذت تبلغ حوالي 

600 ألف دوالر .

جباليا/ االستقالل: 
نظمت بلدي���ة جباليا النزلة وجمعية 
األمل والحياة ورشة عمل حول بطاقة 
المواطن وذلك ضمن مشروع  تقرير 
تعزيز آليات المس���اءلة المجتمعية 
التع���اون  هيئ���ة  م���ن  المم���ول 

."GIZ "األلماني
واستعرض مدير بلدية جباليا النزلة 
م. يوس���ف خلة جه���ود البلدية في 
إشراك المواطنين في وضع وتنفيذ 
بواقع  للنه���وض  الرامية  خططه���ا 
المدينة نح���و األفضل، مبينًا حرص 
البلدية على تنفيذ مشروع المساءلة 
المجتمعية كمبدأ ع���ام في تقديم 
ومتابعة الخدم���ات المختلفة، داعيًا 
التعاون  لض���رورة  المحلي  المجتمع 
والعمل جنبًا إلى جنب مع بلديتهم 
بشكل فعال لتحسين تلك الخدمات 

وتطوير المدينة.
وأش���ار إلى أن البلدية تس���عى إلى 

زيادة وتي���رة التعاون مع المواطنين 
بتطبيق  تعنى  التي  والمؤسس���ات 
أسس ومبادئ المساءلة المجتمعية 
في ظل المس���اعي الحثيثة لقياس 
أداء خدمات البلدية وتقييم أدائها 
عن الفترة الماضية الستخالص العبر 
النتائج وتصويب  من  واالس���تفادة 

المس���ارات الخاص���ة بتتب���ع بعض 
الخدمات.

وبي���ن خل���ة أن البلدي���ة تس���عى 
لتحسين خدماتها بالشكل المطلوب 
م���ن خالل الش���راكات المفتوحة مع 
مؤسس���ات المجتمع المحلي ولجان 
األحياء والمواطنين أنفسهم والتي 

انعكس���ت إيجابًا على واقع الخدمة، 
ش���اكرًا ف���ي الوقت ذاته مؤسس���ة 
بنيان عل���ى جهودها في دعم برامج 
المساءلة المعمول بها لدى البلدية 

لنيل ثقة المواطنين.
وأوضح خل���ة بأنه ت���م تقديم نبذة 
تعريفي���ة عن مش���روع المس���اءلة 
المرج���و  واأله���داف  المجتمعي���ة 
البلديات  خدمات  لتعزيز  تحقيقها 
وإب���راز دور المواط���ن، مؤكدا أهمية 
بطاقة تقرير المواطن والتي يتم من 
خاللها قياس مدى الرضا عن خدمات 

البلدية.
وقد قدم خالل الورش���ة عرضًا مرئيًا 
لبطاقة تقري���ر المواطن التي تعتبر 
أداة من أدوات المساءلة المجتمعية 
حي���ث يتم من خالله���ا التعاون مع 
كافة األشخاص ذوي العالقة من أجل 
جسر الهوة وتقديم خدمات أفضل 

بما يعود بالفائدة على المواطنين.

بلدية جباليا وجمعية األمل والحياة يعقدان ورشة عمل 

جانب من ور�سة العمل

بلدية بيت حانون تشرع 
بتوسعة مجرى الوادي 

صحيفة: أمريكا تطلب من دول 
عربية وإسالمية دعم غزة
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أعلن أنا المواطن/حامد سعيد حامد محمدين
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)407744457( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد عزات محمد الشنطي
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)925052649( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/عبد لله محيسن عبد الله محيسن
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)402937437( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمود منير يوسف االسمر
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)404155202( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ اشواق حسان مصطفى عاشور
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)906732409( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/نائل مازن محمد ابووردة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)800527707( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/سليمان مبارك عودة ابو طعيمة
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم   
410013601 فعل���ى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

أعلن أنا المواطن/ماجد عبد سليمان ابو كوش
عن فقد بطاقة هويتي الش���خصية التي تحمل رقم 
)801113523( فعلى من يجدها رجاء أن يس���لمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة.

رام الله/ االستقالل:
اعتقل���ت قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
األراض���ي  م���ن  فلس���طينيًا   )378(
ش���هر  المحتلة، خالل  الفلس���طينية 
أيلول الماضي م���ن بينهم )52( طفاًل، 

و)10( نساء.
وأش���ارت مؤسسات األس���رى وحقوق 
اإلنسان في ورقة حقائق صدرت أمس، 
إلى أن سلطات االحتالل اعتقلت )104( 
مواطني���ن من مدينة الق���دس، و)56( 
مواطًن���ا من محافظة رام الل���ه والبيرة، 

و)73( مواطًنا من محافظة الخليل.
وأضافت "اعتقل االحتالل في بيت لحم 
)29( مواطًنا، فيما اعتقلت )30( مواطًنا 
م���ن محافظ���ة نابلس، وم���ن محافظة 
طولكرم اعتقلت )13( مواطًنا، واعتقلت 
)23( مواطًنا من محافظة قلقيلية، وفي 
محافظة طوباس اعتقلت )5( مواطنين، 
فيما اعتقلت )7( من محافظة سلفيت، 
واعتقل���ت )3( م���ن محافظ���ة أريح���ا، 
باإلضافة إلى )16( مواطًنا من قطاع غزة.

وقال���ت مؤسس���ات األس���رى: إن عدد 
الفلسطينيين  والمعتقلين  األس���رى 
في س���جون االحتالل بل���غ حّتى تاريخ 
30 أيل���ول نح���و )6000(، منهم )52( 

س���يدة، بينهّن فتاة قاص���ر، فيما بلغ 
عدد المعتقلين األطفال في س���جون 

االحتالل نحو )200( طفل.
وأضاف���ت أنه "ف���ي س���ياق تكريس 
سياس���ة االعتق���ال اإلداري، أص���درت 

س���لطات االحتالل )38( أمرا إداريا، من 
بينه���ا )24( أمًرا جدي���ًدا، ووصل عدد 
المعتقلين اإلداريي���ن إلى نحو )430( 

معتقاًل.
وأش���ارت هذه المؤسس���ات في ورقة 

الحقائق إل���ى أن عملية اعتقال وقتل 
جي���ش االحت���الل وقوات���ه الخاص���ة 
أثن���اء  الفلس���طينيين  للمعتقلي���ن 
اعتقالهم، هو اس���تخدام مفرط للقوة، 
وتؤك���د عل���ى اس���تمرار االحتالل في 

سياس���ة إعدام الفلس���طينيين خارج 
نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات 

السياسية والقضائية.
واعتبرت المؤسسات المعنية باألسرى 
أن اس���تخدام االحتالل للقوة المفرطة 
أثناء اعتقال الفلس���طينيين بدون أن 
يشّكل المعتقل أي تهديد مباشر على 
القوة المعتقلة، يخالف قواعد القانون 
الدول���ي لحقوق اإلنس���ان، التي تمنع 
استخدام القوة المميتة ضد المدنيين.

ولفتت المؤسس���ات ف���ي ورقتها إلى 
امتناع األس���يرات الفلس���طينيات في 
معتقل "هش���ارون" عن الخروج لساحة 
"الفورة"، احتجاجًا على كاميرات المراقبة 

التي قامت إدارة المعتقل بتشغيلها.
وأضافت أن "األس����رى قام����وا بالعديد من 
الخطوات االحتجاجي����ة ضّد االعتداء على 
يفاوضون  وه����م  األس����يرات،  خصوصية 
إل����ى جانب األس����يرات لتحقي����ق مطلب 

األسيرات".
 ويقبع في س���جون االحتالل نحو ستة 
آالف فلس���طيني في ظ���روف صعبة، 
بينه���م نح���و 350 أس���يًرا م���ن غزة، 
واستشهد 212 أسيًرا نتيجة سياسة 

اإلهمال الطبي داخل السجون.

اعتقــال 378 فلسطينيــًا الشهــر الماضــي

غزة/ االستقالل:
قال مركز أس���رى فلس���طين للدراس���ات، إن قائمة عمداء األس���رى في سجون 
االحتالل اإلس���رائيلي ارتفعت لتصل إلى )48( أس���يرًا بانضمام األسير "عماد 
راشد عبد الرحمن كميل ) 53 عاما( من بلدة قباطية قضاء مدينه جنين، والذى 
أنهى اليوم عامه العش���رين ودخل عامه الواحد والعشرين في سجون االحتالل 

بشكل متواصل .
وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر في بيان صحفي تلقت االستقالل 
نسخة منه، أن كميل كان قد اعتقل بتاريخ  1998/10/9، وأمضى في التحقيق 
أكثر من شهرين متواصلين تعرض خاللها ألبشع انواع التعذيب والتي اثرت 
على حالته الصحية والنفسية فيما بعد، وقد أصدرت محاكم االحتالل بعد عدة 
اع���وام من اعتقاله حكًما بحقه بالس���جن المؤبد مدى الحياة، أمضى منها حتى 

اآلن 20 عامًا .
وأفاد بأن  األس���ير يعيش ظروفًا صحية ونفس���ية س���يئة منذ سنوات، حيث 
يعانى من الضغط النفسي، والمتمثل باالنطواء والعزلة، وذلك نتيجة للظروف 
التي تعرض لها خالل التحقيق وفى بداية االعتقال إضافة إلى ظروف السجن 

الصعبة والقاسية والتي ال تناسب العيش اآلدمي.
وبّين أن من بين عمداء األس���رى، )28( أسيًرا معتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلوا 
الذى وقعته الس���لطة مع االحتالل عام 1994، وهم من يطلق عليهم األس���رى 
القدام���ى وهم من تبقى من األس���رى الذين اعتقلوا خالل س���نوات االنتفاضة 
األول���ى 1987 وما قبله���ا، وكان من المفترض اطالق س���راحهم جميعًا، ضمن 
الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات بين الس���لطة واالحتالل أواخر عام 
2013 إال أن االحتالل تراجع عن اطالق سراحهم. وكانت سلطات االحتالل أطلقت 
قبل 3 أيام س���راح األس���ير محمود جبارين من أراض���ي 48 بعد ان أمضى فترة 
محكوميته البالغة 30 عامًا، وانخفض عدد األسرى القدامى بذلك ل� )28( أسيًرا.

وأش���ار المركز إلى أن عمداء األس���رى هم من أمضوا ما يزيد عن 20 عامًا بشكل 
متواصل خلف القضبان، من بينهم )12( أسيرًا مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 
الثالثين عامًا أقدمهم األس���ير كريم يونس وهو معتقل منذ عام 1983، بينما 

)25( أسيًرا تجاوزت فترة اعتقالهم ربع قرن )25 عامًا( .
وطالب وسائل اإلعالم الفلس���طينية بتسليط الضوء أكثر على  هذه الشريحة 

من األسرى التي أفنت أعمارها خلف القضبان من أجل حرية شعبها وكرامته .

رام الله / االستقالل:
قال نادي األسير الفلسطيني: إن سلطات االحتالل 
االسرائيلي صعدت منذ مطلع العام الجاري هجمتها 
عل���ى عائ���الت األس���رى والمطاردين، مس���تخدمة 
أساليب العصابات والمليشيات باختطاف العائالت 
واستخدامهم كرهائن، إضافة إلى الترهيب والوعيد 

باعتقال العائلة واالستمرار بالمالحقة.
وتابع نادي األس���ير في بيان أم���س الثالثاء، أن آخر 
العائالت المستهدفة، عائلة المطارد أشرف نعالوة 
من طولكرم والذي تتهمه سلطات االحتالل بتنفيذ 
عملية "بركان"؛  فيما تتع���رض عائلة المواطن عبد 
الرحم���ن أبو س���رور من مخيم عاي���دة في بيت لحم 

لحملة اعتقال طالت غالبية أفراد العائلة خالل أيام.
ووثق نادي األس���ير ش���هادة لعائلة األسير حسن 
كراجة من رام الله، وقالت عائلته: "إن قوة من جيش 
االحتالل اقتحمت يوم أمس منزلهم، بعدما اقتادت 
األسير حس���ن كراجة من معتقل "المسكوبية" إلى 
منزله، وش���رعت بتهديدهم بإطالق الن���ار وقنابل 
الغاز، واحتجزت زوجة حس���ن للتحقيق لمدة ساعة، 
واعتدت على شقيقه محمد بالضرب المبرح، وسرقت 
هواتف خاص���ة بالعائلة، وكاميرات تس���تخدمها 
لحضانة أطفال، وأضافت العائلة لنادي األس���ير أنه 
ورغم وجود أطفال ف���ي المنزل أعمارهم تتراوح من 
عامين إلى أربعة أعوام، فقد استمر الجنود بالصراخ 

واستخدام الكلمات البذيئة بحقهم".
وقال رئيس نادي األس���ير قدورة ف���ارس: "إن هذا 
الس���لوك ليس بالجديد، بل اس���تخدمت س���لطات 
االحت���الل ه���ذه اإلج���راءات تاريخيًا ف���ي مالحقة 
المناضلين من خالل الضغط على عائالتهم، س���واء 
م���ن خالل سياس���ة ه���دم البي���وت، أو تهديدهم 
باالعتقال والقت���ل، والتي تندرج ضمن سياس���ية 

العقاب الجماعي."
واعتبر أن اس���تمرار س���لطات االحت���الل بجرائمها 
وإجراءاتها التنكيلية هو صفعة في وجه المؤسسات 
الحقوقية الدولية، التي ما تزال تس���تخدم الصمت 

وسيلة لمواجهة جرائم االحتالل.

غزة / االستقالل:
قال مركز أسرى فلس���طين للدراسات إن نحو %85 
من األس���رى الذين يخضعون لالعتقال االداري هم 
باألساس أس���رى محررون، أعيد اعتقالهم مرة أخرى 
ول���م يتمكن االحت���الل من إثبات ته���م لهم، فلجأ 

إلصدار قرارات إدارية بحقهم.
وأوضح الناطق باس����م المركز رياض األشقر في 
بيان صحف����ي، أن أعداد األس����رى اإلداريين في 
س����جون االحتالل في تصاعد مس����تمر، وال يكاد 
يمر أسبوع إال ويصدر االحتالل عشرات القرارات 
اإلدارية س����واء كانت جدي����دة أو تجديد اعتقال 

ألس����رى إداريي����ن، ويقبع في س����جون االحتالل 
حاليًا م����ا يزيد عن )450( أس����يرا بينهم طفالن 
وامرأتان وثالثة نواب من المجلس التش����ريعي 
الفلس����طيني، موزعين على عدة س����جون أبرزها 
س����جن عوفر والنق����ب، وغالبيتهم ت����م تجديد 

االعتقال اإلداري لهم لمرات متعددة.
وأضاف أن غالبية االسرى اإلداريين كانوا أسرى لدى 
االحتالل وأمض���وا فترات مختلف���ة خلف القضبان 
وبعضهم أمضى س���نين طويلة وبعضهم اعتقل 
عدة مرات قبل أن يعيد االحتالل اعتقالهم مرة أخرى 
ويزج بهم ف���ي االعتق���ال اإلداري المتجدد بتهمة 

»الملف الس���رى” الذى ال يسمح لألسير أو لمحاميه 
باالط���الع عليه، وبناء عليه يت���م التجديد بأوامر من 

المخابرات .
وأش���ار األش���قر إلى أن محاكم االحت���الل الصورية 
أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يقارب من ) 800( 
قرار إداري، رغم أن األس���رى اإلداريي���ن كانوا أعلنوا 
في ش���هر فبراير الماضي مقاطعة محاكم االحتالل 
االدارية الصورية بكافة مستوياتها وعدم مثولهم 
أم���ام القضاة، مما يعتبر دليل واضح على ش���كلية 
المحاكم االدارية يؤكد بأنها محاكم سياسية جاهزة 

وملفقة.

نادي األسير: االحتالل يصعد من هجمته على عائالت األسرى

85%من أسرى االعتقال اإلداري كانوا محررين

قائمة عمداء األسرى 
ترتفع لـ48 أسيرًا بانضمام 

األسير عماد كميل
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للمرة الثانية في غضون أس����بوع، 
يه����دد نتانياه����و بش����ن ح����رب 
عدواني����ة عل����ى قطاع غ����زة، ومن 
نتانياهو  أن  الغريب����ة  المفارقات 
يرب����ط بين ش����ن الع����دوان وبين 
األوضاع االقتصادية الصعبة في 
قطاع غ����زة، مع التأكي����د على أن 
المعيشية  المسؤول عن األوضاع 
الصعبة هو محم����ود عباس، الذي 
يرف����ض أي فك للحصار عن قطاع 
غزة!. فما األهداف التي يس����عى 
نتانياهو إلى تحقيقها من خالل 

تهديداته ألهل غزة:
األول: يري����د نتانياه����و أن يحمل 
عباس مس����ؤولية معاناة س����كان 
قطاع غزة، ليب����رئ بذلك حكومته 
م����ن جريم����ة العق����اب الجماعي 

للمدنيين في غزة.
الثاني: ردع الجماهير في قطاع غزة 
من مواصلة الدعم والمشاركة في 
مس����يرات العودة، والتي ستؤدي 
إل����ى مواجه����ة ش����املة، وعدوان 
إلى  يهدف  إس����رائيلي  عسكري 
المقاومة، والمسؤول  كسر شوكة 
عن هذه الحرب وم����ا ينجم عنها 
ه����و محمود عباس ال����ذي يتعمد 

التضييق على حياة السكان.
المجتمع  أنظ����ار  لف����ت  الثال����ث: 
اإلسرائيلي إلى أحداث غزة بعيدًا 
عن أحداث الضف����ة الغربية التي 
فاجأت الجميع بعمل مقاوم بطولي 
ض����د المس����توطنين الصهاينة، 
وهذا العمل المق����اوم يدلل على 
ويدلل  اإلسرائيلي،  الردع  انكسار 
على جرأة المقاومة الفلس����طينية 

وإبداعاتها. 

الرابع: أراد نتانياهو بهذا التهديد 
أن يغلق ب����اب المزايدات الحزبية، 
والت����ي س����تتخذ م����ن التصعيد 
الكالم����ي ضد غزة طريقًا لكس����ب 
أصوات اليمي����ن المتنامي داخل 

المجتمع اإلسرائيلي.
نتانياه����و ال����ذي أبل����غ المجلس 
إس����رائيل  بأن  المصغر  ال����وزاري 
تس����تعد لعملية عس����كرية في 
قطاع غزة، كما أوردت الخبر القناة 
الثاني����ة اإلس����رائيلية، نتانياهو 
هذا يب����رر الحرب على غزة بتفاقم 
األزمات اإلنس����انية واالقتصادية 
في قطاع غزة، وما س����ينجم عنها 
من تصعيد عسكري، بمعنى آخر، 
ف����إن نتانياهو يرب����ط بين الحرب 
على غزة واألسباب اقتصادية لدى 

الطرف الذي سيعتدي عليه.
فه����ل حق����ًا يتوج����ع نتانياه����و 
ألوض����اع الناس المعيش����ية في 
قط����اع غزة، ويحذر م����ن انفجارها 
في وج����ه حكومته، وه����و القادر 
على حل هذا المأس����اة اإلنسانية 
في غضون أربع وعش����رين ساعة، 
من خالل االستجابة لمطالب أهل 
غزة بالحري����ة وفك الحصار؟  أم أن 
نتانياهو يريد أن يرس����ل رسائله 
اإلس����رائيلي قبل  المجتمع  إل����ى 
موعد االنتخاب����ات، بأن أوضاع غزة 
المعيشية بحاجة إلى حل سياسي 
بعي����دًا عن عم����ل عس����كري، لن 
تحصد منه إسرائيل أي مكاسب 

سياسية.
بغض النظر عن رؤي����ة نتانياهو 
لكيفي����ة التعامل مع أه����ل غزة، 
وتلويحه بح����رب مجهولة النتائج 

بهدف تحقي����ق تهدئة معلومة 
النتائ����ج، فقد جاء حدي����ث وزير 
التعليم نفتالي بينت الحقًا لكالم 
نتانياهو، وجاء نافيًا الس����تعداده 
للحرب حي����ن قال: نح����ن بحاجة 
لتصحيح جذري وسريع لسياستنا 
األمنية، بهدف تعزيز الردع، ففي 
األش����هر األخيرة، يتسلل بشكل 
الفلسطينيين من  يومي عشرات 
غزة إلى داخل حدودنا، وحتى يومنا 
الناس����فة،  العبوات  يزرعون  هذا، 
ويعودون إلى غزة بس����الم، لو كان 
األم����ر لي، لقمت بعم����ل مختلف، 
كنت س����أعطي األوام����ر لقتلهم 

جميعهم.
حديث الوزير نفتالي بينت يؤكد 
الجيش  اس����تعداد  ع����دم  عل����ى 
اإلسرائيلي لش����ن حرب عدوانية 
ضد غزة، ألن بينت من أنصار هذه 
الحرب، ولو كان يعلم بها بصفته 
وزير في المجلس الوزاري المصغر 
المزايدات  إل����ى أس����لوب  لما لجأ 
الكالمية، ولكن الوزير بينت يعرف 
جيدًا أن رئي����س وزرائه نتانياهو 
يهدد أمام وس����ائل اإلعالم فقط، 
لذلك حاول أن يتقدم عليه خطوة 
في التهدي����د، وهذا يش����ير إلى 
أن مس����يرات العودة قد أصبحت 
تشكل معضلة سياسية وأخالقية 
وأمنية تعجز الحكومة اإلسرائيلية 
عن حلها، وهذا يشير أيضًا إلى أن 
المقاومة الفلسطينية قد نجحت 
في ف����رض معادل����ة جديدة في 
المنطقة، تقوم على توازن الرعب، 
وكس����ر ميزان الردع الذي يسعى 

إليه نفتالي بينت.

نتنياهو يهدد غزة وكذلك بينت رأي
كثير من الزعامات العربية والفلس���طينية تعاني من عقدة الشرعية, وتبحث عن أي خطوة تضفي عليهم 
نوعًا من الشرعية المنقوصة أو المفقودة, لذلك يلجئون إلى اتخاذ قرارات والمضي بخطوات غير واقعية وغير 
مدروس���ة يكون انعكاسها سلبيًا ونتائجها غير مضمونة فبدال من ان يكتسبوا جزءًا جديدًا من شرعيتهم 
المفقودة, نجدهم يفقدون المزيد من الش���رعية وهذا يدفعهم إل���ى مزيد من العند واإلصرار على الخطأ, 

وبالتالي البقاء في دائرة الخطر والمجاذفة بمستقبلهم السياسي وقدرهم على اإلمساك بزمام األمور.
مع وصول أول شاحنة وقود قطري لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة علت صرخات قيادات السلطة لتؤكد أنها 
هي الش���رعية التي من حقها فقط ان تدخل الوقود إلى قطاع غ���زة او تمنعه عنها, وان أي جهة أخرى تفعل ذلك فهي 
خارجة عن الشرعية, وتردد هذا المعنى على لسان رئيس السلطة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية حسين الشيخ وعزام 
األحمد ثم خرج علينا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية أحمد مجدالني ليخبرنا أن اإلدارة األميركية 
تعم���ل على تحويل قط���اع غزة إلى مركز لخطتها المس���ماة »صفقة القرن«. وأضاف: »هناك تغير جذري في السياس���ة 
األميركي���ة على نحٍو يعمل على تغيير في النظ���ام الدولي القائم، لتصفية قضيتنا الوطنية وإقامة دويلة في قطاع غزة. 
وأكد أن القوى الفلسطينية مطاَلبة بمواجهة هذا المشروع األميركي وإحباط قيام دويلة في غزة, ولكن في الحقيقة ال أعرف 
ما ش���كل المواجهة التي يبتغيها مجدالني, ونحن نصرخ كل يوم في وجه الس���لطة بأن اإلدارة األمريكية تمرر سياسات 
ومخططات االحتالل, وتتآمر على القضية الفلس���طينية, وتش���ارك في العدوان على شعبنا, دون ان يلتفت مجدالني أو 
السلطة لما نقول, بدؤوا يتحدثون فقط عندما أحسوا بتهديد شرعيتهم وان األوامر صدرت من اإلدارة األمريكية لتجاوزهم. 
وقد كش���ف مس���ؤول بارز في الس���لطة الفلس���طينية ل� صحيفة الحياة اللندنية أن اإلدارة األميركية طلبت من عدد من 
الدول تقديم دعم مباش���ر لقطاع غزة عبر األمم المتحدة. وهذا ما أزعج الس���لطة وجعلها تبحث عن شرعيتها وتحاول ان 
تبقي األوراق بيدها فخرج رئيس الس���لطة باألمس ليقول إننا متمسكون باتفاق المصالحة 2017م, ونحن نطمئن رئيس 
السلطة ان الفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسهم حركة حماس متمسكة باتفاق المصالحة, ولن تغريها التسهيالت 
األمريكية اإلس���رائيلية وتدفعها إلى إهمال المصالحة أو التخلي عنها, فالمصالحة أولى من التهدئة مع االحتالل, حتى 
أنها أولى من رفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة, لكننا نريدها مصالحة حقيقية تستند إلى مخرجات اللجنة التحضيرية 
التي عقدت في بيروت 2017م أو اتفاق القاهرة 2014م أو اتفاق الش���اطئ أو اتفاق مكة, أو الورقة القطرية, فرفع الحصار 
عن قطاع غزة هدف وليس غاية, ألن الغاية أعلى من ذلك بكثير, الغاية هي توحيد جبهتنا الداخلية والتوافق على برنامج 

وطني جامع لطرد االحتالل من أرضنا المغتصبة ونيل حريتنا واستقاللنا, وفي سبيل ذلك مستعدون لتحمل كل األعباء.
يجب ان يدرك الجميع انه ال شرعية إال للسالح والمقاومة, وان سبيلنا النتزاع حقوقنا من هذا االحتالل يتمثل في وحدتنا 
وتالحمنا والتوافق فيما بيننا, يجب ترتيب بيتنا الداخلي أوال حتى نس����تطيع ان نجنى مكاس����ب لش����عبنا, ال تجعلوا 
أولوياتكم الحفاظ على ش����رعيتكم, فالشرعية تؤخذ من الشعب الفلس����طيني وليس من اإلدارة األمريكية واالحتالل 
الصهيوني, دخول كميات من الوقود إلى قطاع غزة ال يسلب الشرعية من احد, وال يمنحها ألحد, إنما هي خطوة انتزعها 
ش����عبنا انتزاعا من هذا االحتالل عبر التضحيات الكبيرة التي يقدمها خالل مس����يرات الع����ودة, وإصراره على المضي 
بهذه المس����يرات حتى تحقيق األهداف وأقلها رفع الحصار كامال عن قطاع غزة, وحتى نختصر الطريق على السلطة, 
وال تدفعها هذه الخطوة لتقديم تنازالت مجانية جديدة لصالح االحتالل نقول لها, إن كنتم تبحثون عن الش����رعية, 
فالشرعية لدى الشعب الفلسطيني, ارفعوا العقوبات عن غزة, وانخرطوا في صفوف الجماهير, واحملوا هموم شعبكم, 
وقدموا التضحيات مثلما يقدم, هذا وحده هو الذي يمنحكم الشرعية الحقيقية, ويحميكم من غدر اإلدارة األمريكية 
واالحتالل الصهيوني, أما إن كنتم تبحثون عن ش����رعيتكم عند إسرائيل وأمريكا, فستبقى شرعية وهمية ومنقوصة 
وغير مضمونة, ش����رعية مرهونة برضا أو عدم رضا األعداء, وبالتالي س����تكون هذه الشرعية نقمة عليكم, وستجعلكم 

مرتهنين إليها دائما ألن لها أثمانًا باهظة, أما شرعية الشعب الفلسطيني فثمنها االنتماء لهذا الوطن.    

د. فايز أبو شمالةعقدة الشرعية 

بوجهة نظري أس���تبعد أن تقوم إسرائيل 
بض���رب غزة رغم كل ما يق���ال ويصدر من 
تصريحات من قبل المستويات اإلسرائيلية 
سواء السياسية منها أو األمنية والعسكرية 

وأعلل ذلك لعدة أسباب.
أولها: أن االنشغال بجبهة غزة سوف يترك 
أساس���يتين  لجبهتين  مفتوح���ًا  المجال 
تنشغل بهما إسرائيل في الفترة األخيرة، 
وهما الجبهة اللبنانية والجبهة الس���ورية 
وخاص���ة أنش���طة إي���ران الت���ي تعتبرها 
إس���رائيل عدو يه���دد المنطق���ة، وأن أي 
عملية عسكرية على غزة سوف تستنزف 
جهد وتعداد الجيش اإلس���رائيلي، وتزيد 
من حجم الضغوطات من قبل مس���توطني 
غالف غ���زة الذين س���وف يكونون عرضة 
لالس���تهداف من قبل فصائ���ل المقاومة 

الفلسطينية.
ثانيهما: أن إسرائيل يبدو أنها استرشدت 
بوجهة نظر المستوى األمني في إسرائيل 
بان الحل العس���كري مع غزة غير مجٍد ولن 
ينهي حالة الصدام مع سكانها وان سبب 
كل ذلك هو الوضع اإلنساني الذي تعيشه 
غزة نتيجة الحصار واإلغالق المستمر منذ 
عشرة سنوات وأكثر، وبالتالي التوجه نحو 
الحل اإلنس���اني وتخفيف الحصار وعودة 
الكهرباء قد يكون مجدي���ًا للتخفيف من 
حدة الص���دام وينهي حال���ة الصراع على 

حدود القطاع.
وهذا ما نالحظه اليوم بالمساعدات القطرية 
التي تمر عبر األمم المتحدة إلي إس���رائيل 

لتوفي���ر الوق���ود لمحطة تولي���د الكهرباء 
ودفع رواتب موظف���ي حكومة حماس في 
غزة والمش���اريع األخرى التي جميعها تمر 
من خالل وموافقة إسرائيل والتي تسعى 
للتخفيف م���ن المعاناة اإلنس���انية التي 

يعيشها أهالي قطاع غزة.
ثالثهم���ا: إن حم���اس م���ا زال���ت تمتلك 
المزي���د من أوراق الق���وة والتي من أهمها 
ورقة الجنود األس���رى لديها والتي ما زالت 
إسرائيل تس���عى لعقد صفقة تعيدهم 
لها س���واء كانوا أحياء أم رفاة، وهي تعلم 
جيدًا إن أي حرب قادمة قد توقع المزيد من 
جنودها عرضة لألسر والذي قد يزيد الوضع 

تأزمًا في الداخل اإلسرائيلي .
ولكن يبدو أن الطرفين س���واء حماس في 
غزة أو اإلسرائيليين كل منهما يناور باتجاه 
اآلخر لمحاولة تحقيق مكاسب على األرض، 
حماس تحاول الضغط عبر مسيرات العودة 
لرفع الحصار عن غزة وتحس���ين شروطها 
في أي مفاوضات لصفقة التهدئة وتبادل 
األس���رى، أيضا إس���رائيل تحاول من خالل 
تهديداتها بأن توصل رس���الة تخيف من 
خاللها قي���ادات حركة حم���اس وفصائل 
المقاوم���ة األخرى بأنه إذا اس���تمر الوضع 
على ما هو عليه عل���ى حدود القطاع فإنها 
س���وف تقدم على تنفيذ عملية عسكرية 

في القطاع.
ولكن رغ���م كل ذلك قد يح���دث أي تطور 
ميداني يأخذ الوضع باتجاه صعب يفرض 
على الجميع التصعيد وهنا تكون المفاجأة.

هل تضرب »إسرائيل« غزة قريبًا ؟
عماد عمر

تهدف صفقة القرن إلى فصل الضفة عن غزة والتعامل 
معهما كإقليمين مستقلين وهذا يحقق التالي للفعل 

األمريكي اإلسرائيلي العربي في المنطقة:
1- تصفية للقضية الفلس���طينية كقضية تاريخية 

وكقضية أرض ودولة.
2- تخل���ص الدول العربي���ة من عبء وه���م القضية 
للفلس���طينيين  متابعتهم  وتقتصر  الفلس���طينية 
كمواطنين يحتاج���ون الرعاية والدع���م المالي فقط، 
وبالتالي تسقط مسؤوليتهم كعرب وكمسلمين عن 
فلس���طين وواجب التحرير وبالتالي يرتاحون من هذا 

الصداع المزمن.
3- احتواء الحركات الفلس���طينية بإش���غالها بقضايا 
الحكم الذاتي والبحث عن متطلبات الحياة المعيشية 
للناس ،وبالتالي تصب���ح هذه األمور أهم من المقاومة 

والتحرير.
4- تحقيق األمن اإلس���رائيلي ب���دون أي مقابل اللهم 
إال إدخال بعض المس���تلزمات األساسية والمعيشية 
وبالح���د األدنى لس���كان قطاع غزة لضمان اس���تمرار 
حالة الهدوء وعدم حدوث انفجار ش���عبي وجماهيري 
بأي ش���كل من األش���كال وذلك  مقابل استمرار حالة 
الهدوء و األمن، بمعنى األمن مقابل الغذاء وليس األمن 
مقابل األرض، وهكذا س���ينتهي س���يناريو المطالبة 
بدولة فلسطينية مستقلة في األمم المتحدة وغيرها، 
إذ ال يمك���ن المطالب���ة بدولة في ظل وج���ود إقليمين 
وحكومتين متنافرتين يفرض الواقع على كل منهما 
محاول���ة توفير متطلب���ات الحياة المعيش���ية بالقدر 
األدنى للمواطني���ن، وهذا ما نراه بعد فرض العقوبات 
على غزة وتقاعد عش���رات اآلالف من الموظفين ليؤول 
أمر مواطن���ي غزة إل���ى الجهة التي تدير ش���ؤونهم 
ولديه���ا برنامج سياس���ي يختلف تمامًا ع���ن برنامج 

السلطة الفلسطينية من حيث التمسك بحق المقاومة 
ورفض التنسيق األمني.

والالف���ت للنظر أن معطيات جديدة فرضت نفس���ها 
في الواقع الحياتي في مواجهة صفقة القرن وأهمها 
تفجر مسيرات العودة وفك الحصار في وجه االحتالل 
بصفته المس���ؤول األول عن معاناة الفلس���طينيين 
خصوصًا س���كان قطاع غ���زة الذين يضي���ق عليهم 
ويحارب���ون في أرزاقهم وق���وت أبنائهم فكانت هذه 
المسيرات كرسالة واضحة أن الشعب الفلسطيني لم 
ينس أرضه وقضيته مهما كان الحصار شديدًا ومهما 
كان���ت الحياة صعبة ،فال حياة كريمة بدون كرامة ، وال 

مستقبل بدون فلسطين.
وللخروج من هذا المأزق ال بّد من إنهاء االنقس���ام فورًا 
وتوحيد الموقف الفلسطيني المناضل وتغليبه على 
مس���ألة الحكم ومن يحكم حتى ولو كان على حساب 

المصلحة الحزبية لخطورة الموقف الراهن!.
وال بد أيضًا من حماية المش���روع الوطني الفلسطيني 
بحماية ظه���ر المقاومة ورفع العقوب���ات عن غزة كرد 
وطن���ي عل���ى السياس���ة األمريكية الت���ي تمعن في 
تجزئة الموقف الفلس���طيني وتوسيع هوة الخالفات 
وتكريس صفقة القرن بإش���غال الفلس���طينيين عن 
قضيته���م المركزية واالنش���غال بالحص���ار وكيفية 
التخلص منه بحيث تصبح قضية الحصار أكثر أهمية 
من قضية القدس والخان األحمر والدم المس���فوح في 
ش���وارع الضفة والقدس على أي���دي جيش االحتالل 
والمس���توطنين. بذلك يمكن تجاوز حدة األزمة وصد 
الخطر الجسيم الذي يستهدف القضية الفلسطينية 
برمتها ، وبغير ذلك س���يبقى الموقف الفلس���طيني 
يراوح مكانه وال يتجاوز أبعاد جلس���ات المصالحة وما 

يتمخض عنها!.

صفقــة القــرن وأهدافهــا
ممتاز مرتجى
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للمرة الثانية في غضون أس����بوع، 
يه����دد نتانياه����و بش����ن ح����رب 
عدواني����ة عل����ى قطاع غ����زة، ومن 
نتانياهو  أن  الغريب����ة  المفارقات 
يرب����ط بين ش����ن الع����دوان وبين 
األوضاع االقتصادية الصعبة في 
قطاع غ����زة، مع التأكي����د على أن 
المعيشية  المسؤول عن األوضاع 
الصعبة هو محم����ود عباس، الذي 
يرف����ض أي فك للحصار عن قطاع 
غزة!. فما األهداف التي يس����عى 
نتانياهو إلى تحقيقها من خالل 

تهديداته ألهل غزة:
األول: يري����د نتانياه����و أن يحمل 
عباس مس����ؤولية معاناة س����كان 
قطاع غزة، ليب����رئ بذلك حكومته 
م����ن جريم����ة العق����اب الجماعي 

للمدنيين في غزة.
الثاني: ردع الجماهير في قطاع غزة 
من مواصلة الدعم والمشاركة في 
مس����يرات العودة، والتي ستؤدي 
إل����ى مواجه����ة ش����املة، وعدوان 
إلى  يهدف  إس����رائيلي  عسكري 
المقاومة، والمسؤول  كسر شوكة 
عن هذه الحرب وم����ا ينجم عنها 
ه����و محمود عباس ال����ذي يتعمد 

التضييق على حياة السكان.
المجتمع  أنظ����ار  لف����ت  الثال����ث: 
اإلسرائيلي إلى أحداث غزة بعيدًا 
عن أحداث الضف����ة الغربية التي 
فاجأت الجميع بعمل مقاوم بطولي 
ض����د المس����توطنين الصهاينة، 
وهذا العمل المق����اوم يدلل على 
ويدلل  اإلسرائيلي،  الردع  انكسار 
على جرأة المقاومة الفلس����طينية 

وإبداعاتها. 

الرابع: أراد نتانياهو بهذا التهديد 
أن يغلق ب����اب المزايدات الحزبية، 
والت����ي س����تتخذ م����ن التصعيد 
الكالم����ي ضد غزة طريقًا لكس����ب 
أصوات اليمي����ن المتنامي داخل 

المجتمع اإلسرائيلي.
نتانياه����و ال����ذي أبل����غ المجلس 
إس����رائيل  بأن  المصغر  ال����وزاري 
تس����تعد لعملية عس����كرية في 
قطاع غزة، كما أوردت الخبر القناة 
الثاني����ة اإلس����رائيلية، نتانياهو 
هذا يب����رر الحرب على غزة بتفاقم 
األزمات اإلنس����انية واالقتصادية 
في قطاع غزة، وما س����ينجم عنها 
من تصعيد عسكري، بمعنى آخر، 
ف����إن نتانياهو يرب����ط بين الحرب 
على غزة واألسباب اقتصادية لدى 

الطرف الذي سيعتدي عليه.
فه����ل حق����ًا يتوج����ع نتانياه����و 
ألوض����اع الناس المعيش����ية في 
قط����اع غزة، ويحذر م����ن انفجارها 
في وج����ه حكومته، وه����و القادر 
على حل هذا المأس����اة اإلنسانية 
في غضون أربع وعش����رين ساعة، 
من خالل االستجابة لمطالب أهل 
غزة بالحري����ة وفك الحصار؟  أم أن 
نتانياهو يريد أن يرس����ل رسائله 
اإلس����رائيلي قبل  المجتمع  إل����ى 
موعد االنتخاب����ات، بأن أوضاع غزة 
المعيشية بحاجة إلى حل سياسي 
بعي����دًا عن عم����ل عس����كري، لن 
تحصد منه إسرائيل أي مكاسب 

سياسية.
بغض النظر عن رؤي����ة نتانياهو 
لكيفي����ة التعامل مع أه����ل غزة، 
وتلويحه بح����رب مجهولة النتائج 

بهدف تحقي����ق تهدئة معلومة 
النتائ����ج، فقد جاء حدي����ث وزير 
التعليم نفتالي بينت الحقًا لكالم 
نتانياهو، وجاء نافيًا الس����تعداده 
للحرب حي����ن قال: نح����ن بحاجة 
لتصحيح جذري وسريع لسياستنا 
األمنية، بهدف تعزيز الردع، ففي 
األش����هر األخيرة، يتسلل بشكل 
الفلسطينيين من  يومي عشرات 
غزة إلى داخل حدودنا، وحتى يومنا 
الناس����فة،  العبوات  يزرعون  هذا، 
ويعودون إلى غزة بس����الم، لو كان 
األم����ر لي، لقمت بعم����ل مختلف، 
كنت س����أعطي األوام����ر لقتلهم 

جميعهم.
حديث الوزير نفتالي بينت يؤكد 
الجيش  اس����تعداد  ع����دم  عل����ى 
اإلسرائيلي لش����ن حرب عدوانية 
ضد غزة، ألن بينت من أنصار هذه 
الحرب، ولو كان يعلم بها بصفته 
وزير في المجلس الوزاري المصغر 
المزايدات  إل����ى أس����لوب  لما لجأ 
الكالمية، ولكن الوزير بينت يعرف 
جيدًا أن رئي����س وزرائه نتانياهو 
يهدد أمام وس����ائل اإلعالم فقط، 
لذلك حاول أن يتقدم عليه خطوة 
في التهدي����د، وهذا يش����ير إلى 
أن مس����يرات العودة قد أصبحت 
تشكل معضلة سياسية وأخالقية 
وأمنية تعجز الحكومة اإلسرائيلية 
عن حلها، وهذا يشير أيضًا إلى أن 
المقاومة الفلسطينية قد نجحت 
في ف����رض معادل����ة جديدة في 
المنطقة، تقوم على توازن الرعب، 
وكس����ر ميزان الردع الذي يسعى 

إليه نفتالي بينت.

نتنياهو يهدد غزة وكذلك بينت رأي
كثير من الزعامات العربية والفلس���طينية تعاني من عقدة الشرعية, وتبحث عن أي خطوة تضفي عليهم 
نوعًا من الشرعية المنقوصة أو المفقودة, لذلك يلجئون إلى اتخاذ قرارات والمضي بخطوات غير واقعية وغير 
مدروس���ة يكون انعكاسها سلبيًا ونتائجها غير مضمونة فبدال من ان يكتسبوا جزءًا جديدًا من شرعيتهم 
المفقودة, نجدهم يفقدون المزيد من الش���رعية وهذا يدفعهم إل���ى مزيد من العند واإلصرار على الخطأ, 

وبالتالي البقاء في دائرة الخطر والمجاذفة بمستقبلهم السياسي وقدرهم على اإلمساك بزمام األمور.
مع وصول أول شاحنة وقود قطري لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة علت صرخات قيادات السلطة لتؤكد أنها 
هي الش���رعية التي من حقها فقط ان تدخل الوقود إلى قطاع غ���زة او تمنعه عنها, وان أي جهة أخرى تفعل ذلك فهي 
خارجة عن الشرعية, وتردد هذا المعنى على لسان رئيس السلطة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية حسين الشيخ وعزام 
األحمد ثم خرج علينا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية أحمد مجدالني ليخبرنا أن اإلدارة األميركية 
تعم���ل على تحويل قط���اع غزة إلى مركز لخطتها المس���ماة »صفقة القرن«. وأضاف: »هناك تغير جذري في السياس���ة 
األميركي���ة على نحٍو يعمل على تغيير في النظ���ام الدولي القائم، لتصفية قضيتنا الوطنية وإقامة دويلة في قطاع غزة. 
وأكد أن القوى الفلسطينية مطاَلبة بمواجهة هذا المشروع األميركي وإحباط قيام دويلة في غزة, ولكن في الحقيقة ال أعرف 
ما ش���كل المواجهة التي يبتغيها مجدالني, ونحن نصرخ كل يوم في وجه الس���لطة بأن اإلدارة األمريكية تمرر سياسات 
ومخططات االحتالل, وتتآمر على القضية الفلس���طينية, وتش���ارك في العدوان على شعبنا, دون ان يلتفت مجدالني أو 
السلطة لما نقول, بدؤوا يتحدثون فقط عندما أحسوا بتهديد شرعيتهم وان األوامر صدرت من اإلدارة األمريكية لتجاوزهم. 
وقد كش���ف مس���ؤول بارز في الس���لطة الفلس���طينية ل� صحيفة الحياة اللندنية أن اإلدارة األميركية طلبت من عدد من 
الدول تقديم دعم مباش���ر لقطاع غزة عبر األمم المتحدة. وهذا ما أزعج الس���لطة وجعلها تبحث عن شرعيتها وتحاول ان 
تبقي األوراق بيدها فخرج رئيس الس���لطة باألمس ليقول إننا متمسكون باتفاق المصالحة 2017م, ونحن نطمئن رئيس 
السلطة ان الفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسهم حركة حماس متمسكة باتفاق المصالحة, ولن تغريها التسهيالت 
األمريكية اإلس���رائيلية وتدفعها إلى إهمال المصالحة أو التخلي عنها, فالمصالحة أولى من التهدئة مع االحتالل, حتى 
أنها أولى من رفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة, لكننا نريدها مصالحة حقيقية تستند إلى مخرجات اللجنة التحضيرية 
التي عقدت في بيروت 2017م أو اتفاق القاهرة 2014م أو اتفاق الش���اطئ أو اتفاق مكة, أو الورقة القطرية, فرفع الحصار 
عن قطاع غزة هدف وليس غاية, ألن الغاية أعلى من ذلك بكثير, الغاية هي توحيد جبهتنا الداخلية والتوافق على برنامج 

وطني جامع لطرد االحتالل من أرضنا المغتصبة ونيل حريتنا واستقاللنا, وفي سبيل ذلك مستعدون لتحمل كل األعباء.
يجب ان يدرك الجميع انه ال شرعية إال للسالح والمقاومة, وان سبيلنا النتزاع حقوقنا من هذا االحتالل يتمثل في وحدتنا 
وتالحمنا والتوافق فيما بيننا, يجب ترتيب بيتنا الداخلي أوال حتى نس����تطيع ان نجنى مكاس����ب لش����عبنا, ال تجعلوا 
أولوياتكم الحفاظ على ش����رعيتكم, فالشرعية تؤخذ من الشعب الفلس����طيني وليس من اإلدارة األمريكية واالحتالل 
الصهيوني, دخول كميات من الوقود إلى قطاع غزة ال يسلب الشرعية من احد, وال يمنحها ألحد, إنما هي خطوة انتزعها 
ش����عبنا انتزاعا من هذا االحتالل عبر التضحيات الكبيرة التي يقدمها خالل مس����يرات الع����ودة, وإصراره على المضي 
بهذه المس����يرات حتى تحقيق األهداف وأقلها رفع الحصار كامال عن قطاع غزة, وحتى نختصر الطريق على السلطة, 
وال تدفعها هذه الخطوة لتقديم تنازالت مجانية جديدة لصالح االحتالل نقول لها, إن كنتم تبحثون عن الش����رعية, 
فالشرعية لدى الشعب الفلسطيني, ارفعوا العقوبات عن غزة, وانخرطوا في صفوف الجماهير, واحملوا هموم شعبكم, 
وقدموا التضحيات مثلما يقدم, هذا وحده هو الذي يمنحكم الشرعية الحقيقية, ويحميكم من غدر اإلدارة األمريكية 
واالحتالل الصهيوني, أما إن كنتم تبحثون عن ش����رعيتكم عند إسرائيل وأمريكا, فستبقى شرعية وهمية ومنقوصة 
وغير مضمونة, ش����رعية مرهونة برضا أو عدم رضا األعداء, وبالتالي س����تكون هذه الشرعية نقمة عليكم, وستجعلكم 

مرتهنين إليها دائما ألن لها أثمانًا باهظة, أما شرعية الشعب الفلسطيني فثمنها االنتماء لهذا الوطن.    

د. فايز أبو شمالةعقدة الشرعية 

بوجهة نظري أس���تبعد أن تقوم إسرائيل 
بض���رب غزة رغم كل ما يق���ال ويصدر من 
تصريحات من قبل المستويات اإلسرائيلية 
سواء السياسية منها أو األمنية والعسكرية 

وأعلل ذلك لعدة أسباب.
أولها: أن االنشغال بجبهة غزة سوف يترك 
أساس���يتين  لجبهتين  مفتوح���ًا  المجال 
تنشغل بهما إسرائيل في الفترة األخيرة، 
وهما الجبهة اللبنانية والجبهة الس���ورية 
وخاص���ة أنش���طة إي���ران الت���ي تعتبرها 
إس���رائيل عدو يه���دد المنطق���ة، وأن أي 
عملية عسكرية على غزة سوف تستنزف 
جهد وتعداد الجيش اإلس���رائيلي، وتزيد 
من حجم الضغوطات من قبل مس���توطني 
غالف غ���زة الذين س���وف يكونون عرضة 
لالس���تهداف من قبل فصائ���ل المقاومة 

الفلسطينية.
ثانيهما: أن إسرائيل يبدو أنها استرشدت 
بوجهة نظر المستوى األمني في إسرائيل 
بان الحل العس���كري مع غزة غير مجٍد ولن 
ينهي حالة الصدام مع سكانها وان سبب 
كل ذلك هو الوضع اإلنساني الذي تعيشه 
غزة نتيجة الحصار واإلغالق المستمر منذ 
عشرة سنوات وأكثر، وبالتالي التوجه نحو 
الحل اإلنس���اني وتخفيف الحصار وعودة 
الكهرباء قد يكون مجدي���ًا للتخفيف من 
حدة الص���دام وينهي حال���ة الصراع على 

حدود القطاع.
وهذا ما نالحظه اليوم بالمساعدات القطرية 
التي تمر عبر األمم المتحدة إلي إس���رائيل 

لتوفي���ر الوق���ود لمحطة تولي���د الكهرباء 
ودفع رواتب موظف���ي حكومة حماس في 
غزة والمش���اريع األخرى التي جميعها تمر 
من خالل وموافقة إسرائيل والتي تسعى 
للتخفيف م���ن المعاناة اإلنس���انية التي 

يعيشها أهالي قطاع غزة.
ثالثهم���ا: إن حم���اس م���ا زال���ت تمتلك 
المزي���د من أوراق الق���وة والتي من أهمها 
ورقة الجنود األس���رى لديها والتي ما زالت 
إسرائيل تس���عى لعقد صفقة تعيدهم 
لها س���واء كانوا أحياء أم رفاة، وهي تعلم 
جيدًا إن أي حرب قادمة قد توقع المزيد من 
جنودها عرضة لألسر والذي قد يزيد الوضع 

تأزمًا في الداخل اإلسرائيلي .
ولكن يبدو أن الطرفين س���واء حماس في 
غزة أو اإلسرائيليين كل منهما يناور باتجاه 
اآلخر لمحاولة تحقيق مكاسب على األرض، 
حماس تحاول الضغط عبر مسيرات العودة 
لرفع الحصار عن غزة وتحس���ين شروطها 
في أي مفاوضات لصفقة التهدئة وتبادل 
األس���رى، أيضا إس���رائيل تحاول من خالل 
تهديداتها بأن توصل رس���الة تخيف من 
خاللها قي���ادات حركة حم���اس وفصائل 
المقاوم���ة األخرى بأنه إذا اس���تمر الوضع 
على ما هو عليه عل���ى حدود القطاع فإنها 
س���وف تقدم على تنفيذ عملية عسكرية 

في القطاع.
ولكن رغ���م كل ذلك قد يح���دث أي تطور 
ميداني يأخذ الوضع باتجاه صعب يفرض 
على الجميع التصعيد وهنا تكون المفاجأة.

هل تضرب »إسرائيل« غزة قريبًا ؟
عماد عمر

تهدف صفقة القرن إلى فصل الضفة عن غزة والتعامل 
معهما كإقليمين مستقلين وهذا يحقق التالي للفعل 

األمريكي اإلسرائيلي العربي في المنطقة:
1- تصفية للقضية الفلس���طينية كقضية تاريخية 

وكقضية أرض ودولة.
2- تخل���ص الدول العربي���ة من عبء وه���م القضية 
للفلس���طينيين  متابعتهم  وتقتصر  الفلس���طينية 
كمواطنين يحتاج���ون الرعاية والدع���م المالي فقط، 
وبالتالي تسقط مسؤوليتهم كعرب وكمسلمين عن 
فلس���طين وواجب التحرير وبالتالي يرتاحون من هذا 

الصداع المزمن.
3- احتواء الحركات الفلس���طينية بإش���غالها بقضايا 
الحكم الذاتي والبحث عن متطلبات الحياة المعيشية 
للناس ،وبالتالي تصب���ح هذه األمور أهم من المقاومة 

والتحرير.
4- تحقيق األمن اإلس���رائيلي ب���دون أي مقابل اللهم 
إال إدخال بعض المس���تلزمات األساسية والمعيشية 
وبالح���د األدنى لس���كان قطاع غزة لضمان اس���تمرار 
حالة الهدوء وعدم حدوث انفجار ش���عبي وجماهيري 
بأي ش���كل من األش���كال وذلك  مقابل استمرار حالة 
الهدوء و األمن، بمعنى األمن مقابل الغذاء وليس األمن 
مقابل األرض، وهكذا س���ينتهي س���يناريو المطالبة 
بدولة فلسطينية مستقلة في األمم المتحدة وغيرها، 
إذ ال يمك���ن المطالب���ة بدولة في ظل وج���ود إقليمين 
وحكومتين متنافرتين يفرض الواقع على كل منهما 
محاول���ة توفير متطلب���ات الحياة المعيش���ية بالقدر 
األدنى للمواطني���ن، وهذا ما نراه بعد فرض العقوبات 
على غزة وتقاعد عش���رات اآلالف من الموظفين ليؤول 
أمر مواطن���ي غزة إل���ى الجهة التي تدير ش���ؤونهم 
ولديه���ا برنامج سياس���ي يختلف تمامًا ع���ن برنامج 

السلطة الفلسطينية من حيث التمسك بحق المقاومة 
ورفض التنسيق األمني.

والالف���ت للنظر أن معطيات جديدة فرضت نفس���ها 
في الواقع الحياتي في مواجهة صفقة القرن وأهمها 
تفجر مسيرات العودة وفك الحصار في وجه االحتالل 
بصفته المس���ؤول األول عن معاناة الفلس���طينيين 
خصوصًا س���كان قطاع غ���زة الذين يضي���ق عليهم 
ويحارب���ون في أرزاقهم وق���وت أبنائهم فكانت هذه 
المسيرات كرسالة واضحة أن الشعب الفلسطيني لم 
ينس أرضه وقضيته مهما كان الحصار شديدًا ومهما 
كان���ت الحياة صعبة ،فال حياة كريمة بدون كرامة ، وال 

مستقبل بدون فلسطين.
وللخروج من هذا المأزق ال بّد من إنهاء االنقس���ام فورًا 
وتوحيد الموقف الفلسطيني المناضل وتغليبه على 
مس���ألة الحكم ومن يحكم حتى ولو كان على حساب 

المصلحة الحزبية لخطورة الموقف الراهن!.
وال بد أيضًا من حماية المش���روع الوطني الفلسطيني 
بحماية ظه���ر المقاومة ورفع العقوب���ات عن غزة كرد 
وطن���ي عل���ى السياس���ة األمريكية الت���ي تمعن في 
تجزئة الموقف الفلس���طيني وتوسيع هوة الخالفات 
وتكريس صفقة القرن بإش���غال الفلس���طينيين عن 
قضيته���م المركزية واالنش���غال بالحص���ار وكيفية 
التخلص منه بحيث تصبح قضية الحصار أكثر أهمية 
من قضية القدس والخان األحمر والدم المس���فوح في 
ش���وارع الضفة والقدس على أي���دي جيش االحتالل 
والمس���توطنين. بذلك يمكن تجاوز حدة األزمة وصد 
الخطر الجسيم الذي يستهدف القضية الفلسطينية 
برمتها ، وبغير ذلك س���يبقى الموقف الفلس���طيني 
يراوح مكانه وال يتجاوز أبعاد جلس���ات المصالحة وما 

يتمخض عنها!.

صفقــة القــرن وأهدافهــا
ممتاز مرتجى
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رام الله/ االستقالل
قال وزير األش���غال العامة واإلسكان، د. مفيد الحساينة، أمس الثالثاء: إن وزارة 
األش���غال العامة واإلس���كان، نفذت مجموعة من مش���اريع الطرق في مختلف 
محافظ���ات الضفة الغربية في الفترة ما بين 2014-2018 بقيمة 189.850.00 

مليون شيكل، وذلك بتمويل ذاتي من الحكومة الفلسطينية.
وأضاف، نسعى من خالل وزارة األشغال العامة واإلسكان، بشكل دؤوب للنهوض 
بواقع البنية التحتية عن طريق قطاعي الطرق واإلسكان، واللذين يشكالن ركيزة 
أساسية للنهوض بالدولة الفلسطينية على أسس متينة، رغم ما يواجهنا من 
صعوبات، مشيرًا إلى أن األعوام المقبلة، ستشهد تطورًا جديدًا فيما يخص هذه 

القطاعات الحيوية، التي تعتبر بوابة فلسطين نحو التنمية.

طولكرم/ االستقالل
أطل����ق الخبي����ر االقتص����ادي الدولي 
كوشكن،  فتالي  الروسي  البروفيسور 
في جامع����ة "خضوري"، أمس الثالثاء، 
كتاب����ه "التضامن" الذي يش����رح فيه 
العالمي����ة  االقتصادي����ة  نظريت����ه 

الجديدة.
التضام����ن"  كت����اب"  إط����الق  وج����اء 
خالل اس����تضافة جامع����ة "خضوري" 
مؤس����س  كوش����كن  للبروفيس����ور 
األكاديمي����ة في إس����بانيا، والمحاضر 
في جامعة موسكو الحكومية وصاحب 
نظرية االقتصاد الجديدة "التضامن" 
ال����ذي يطرحه����ا بدال م����ن النظريات 

االقتصادية الرأسمالية.
وألقى البروفيس����ور الروسي محاضرة 
متخصصة بعنوان" التضامن كنموذج 
العالم����ي"،  االجتماع����ي  لالقتص����اد 
أمام العش����رات من طلبة كلية اإلدارة 
واألعم����ال ف����ي جامعة "خض����وري"، 
بحض����ور مس����اعد رئي����س الجامعة 
للتعاون الدولي ض����رار عليان، وكادر 
الجامعة األكاديمي من كلية االقتصاد 
واألعمال واألكاديميين الفلسطينيين 

من خريجي الجامعات الروسية.
وقدم كوش����كن محاضرة حول نظرية 
التضامن التي ابتكرها والتي تعارض 
تركز الثروات في أيدي 5% من سكان 
الكرة األرضية وهي نظرية اقتصادية 

يعتبره����ا خبراء االقتص����اد بديال عن 
االقتصاد الرأسمالي.

االقتص����ادي  النظ����ام  أن  واعتب����ر 
الرأس����مالي ال����ذي تق����وده الواليات 
المتحدة األميركية لن تقدم للقضية 
الفلس����طينية أي حل����ول مبنية على 
المس����اواة والعدالة والقانون الدولي، 
ب����ل تح����اول الواليات المتح����دة عبر 
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب 

تصفي����ة القضية الفلس����طينية عبر 
تقديم مبالغ وتسهيالت مالية.

األميركي����ة  اإلدارة  "تق����وم  وتاب����ع: 
عبر  الفلس����طينيين  عل����ى  بالضغط 
قطع الدعم المالي إلجبارهم على حل 
ُيصف����ي قضيتهم، وه����ذا ما بإمكان 
النظام الرأس����مالي فعله عبر الضغط 
المال����ي أو تقديم حلول مالية، وليس 

حلوال جذرية للقضية الفلسطينية".

يذكر أن كوش����كن يعتب����ر أحد أهم 
وه����و  العالميي����ن،  االقتصاديي����ن 
مناصر للقضية الفلسطينية، ومهتم 
ف����ي تقدي����م حل����ول اس����تراتيجية 
للقضية الفلس����طينية على الصعيد 
االقتصادي، س����يما أنه يحمل أفكارًا 
وحل����وال اقتصادي����ة غي����ر تقليدية 
ويتمتع بش����بكة عالق����ات أكاديمية 

واقتصادية على مستوى العالم.

إطــالق كتــاب »التضامــن« للخبيــر 
االقتصادي العالمي »كوشكن« في خضوري

خالل السنوات األربع الماضية
الحساينة: إنجاز مشاريع طرق 

بقيمة 189 مليون شيكل بالضفة

جانب من اإطالق الكتاب 

االستقالل/ وكاالت:
اس���تأنفت أس���عار النفط الخام، صعودها، أمس الثالثاء، صوب أعلى 
مس���توياتها في 4 أعوام، مدعومة بتخوفات نقص المعروض النفطي 

في السوق العالمية.
وعادت المخاوف لتراود المتعاملين في األسواق العالمية، بشأن نقص 
معروض النفط بفعل العقوبات األمريكية المرتقبة على طهران، والتي 

ستمس بشكل مباشر الصناعة النفطية.
ومن المقرر أن تفرض واش���نطن في نوفمبر/ تش���رين الثاني المقبل، 
حزمة ثانية من العقوب���ات على إيران، تتعلق بالصناعة النفطية، بعد 
ف���رض حزمة أولى مرتبطة بص���ادرات صناعية وعمليات مصرفية، في 

أغسطس/ آب الماضي.

االستقالل/ وكاالت:
ارتفعت القيمة المطلقة للش���يكات المرتجعة في األشهر التسعة األولى من 
العام الحالي في األردن بنحو 78 مليون دينار أو ما نسبته 7 % مقارنة مع الفترة 

نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الش���يكات المرتجعة نحو 1.247 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.169 مليار 
دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة 
إلى الشيكات المتداولة 3.8 % مقارنة مع 3.4 % في الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت القيمة اإلجمالية للش���يكات المتداولة )المقدمة للتقاص( في أول 
تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 5 % لتبلغ  32.772 مليار دينار مقارنة مع 

نحو 34.56 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

األردن: 1.25 مليار
 دينار شيكات مرتجعة

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الحكومة الباكس���تانية اعتزامها طلب قرض 
إنق���اذ من صن���دوق النق���د الدولي، في ظ���ل تزايد 
عجز الموازنة وتراجع احتياط���ي النقد األجنبي لدى 

باكستان.
وقال وزير المالية الباكس���تاني أسعد عمر، في وقت متأخر 
من مس���اء اإلثنين، إن المسؤولين الباكستانيين سيبدأون 
التفاوض مع الصندوق لالتفاق على حزمة المساعدات في 

وقت الحق من الشهر الحالي.
ولم يكش���ف الوزي���ر الباكس���تاني عن المبل���غ المطلوب 
بالتحديد، لكن تقارير إعالمية محلية، أشارت إلى أن القرض 

قد يتراوح بين 7 و10 مليارات دوالر.
وم���ن ناحيته، قال وزير اإلعالم الباكس���تاني فؤاد خودري، 
إن الب���الد تعان���ي عجزًا مالي���ًا وهو الفارق بي���ن اإليرادات 

والمصروفات نس���بته 6.6 %، وتواجه عج���زًا تجاريًا قدره 
ملياري دوالر شهريًا تقريبًا.

وأضاف أن "ه���ذه الحقائق دفعتنا إلى البحث عن مانحين 
متعددين كإجراء إنقاذ لمرة واحدة".

ويأتي ذلك، فيما أوصى خبراء الحكومة الباكستانية بزيادة 
معدل حصيلة الضرائب إلى إجمالي الناتج المحلي من 11 
% حالي���ًا إلى 20 % على األقل، إذا كانت تريد عالجًا دائمًا 

لالقتصاد المتعثر.
وقال وزير المالية الباكس���تاني الس���ابق شوكت تارين، إن 
باكس���تان تطلب مس���اعدات إنقاذ من صندوق النقد منذ 
1980 والش���روط المرتبطة بهذه المساعدات تواجه دائمًا 
رفضًا شعبيًا واسعًا، مضيفًا أن "الحكومة الجديدة ستخاطر 
بش���عبيتها بطل���ب قرض م���ن الصن���دوق، لكنها خطوة 

حتمية".

االستقالل / وكاالت:
خف���ض صندوق النق���د الدول���ي، من توقعات���ه لنمو 
االقتصاد العالمي للعامين الجاري والمقبل، بنسبة 0.2 

بالمائة، إلى 3.7 بالمائة في 2018 و2019.
ج���اء ذلك، في تقري���ر "آفاق االقتص���اد العالمي" الذي 
كش���ف عنه الصندوق أمس الثالثاء، مع افتتاح أعمال 
اجتماعات الخريف لصندوق النق���د والبنك الدوليين، 

المنعقدة في إندونيسيا.
وكانت توقعات الصندوق في التقرير السابق، الصادر 
ف���ي يوليو/ تموز الماضي، تش���ير إلى نم���و االقتصاد 

العالمي ب� 3.9 بالمائة للعامين الجاري والمقبل.
وأرجع الصندوق س���بب خفض توقعاته للنمو العالمي، 
إلى السياس���ات التجاري���ة الحالي���ة، والحمائية التي 
تمارس���ها دول عل���ى وارداته���ا والرس���وم والجمارك 

المفروضة.
وزاد: "التوترات التجارية، والتعرفة والرسوم المفروضة 
على عديد الس���لع من جانب دول كبرى، أثرت بش���كل 

سلبي على التجارة".
وبدأت الوالي���ات المتحدة فرض رس���وم وجمارك على 
عديد السلع القادمة من دول الصين واالتحاد األوروبي، 

ما دفع بكين إلى الرد على تلك الرسوم، برسوم أخرى.
ونتيجة للتوت���رات، خفض الصن���دوق توقعات النمو 
للواليات المتحدة بنس���بة 0.2 بالمائة إلى 2.5 بالمائة 
في 2019، وبنسبة 0.2 بالمائة إلى 6.2 بالمائة بالنسبة 

للصين.
وذكر الصن���دوق، أن زيادة أس���عار الفائدة خالل العام 
الجاري )آخرها الشهر الفائت(، دفعت إلى تخارج رؤوس 

أموال من أسواق ناشئة، ما أثر سلبًا على النمو.

»النقد الدولي« يخفض

 توقعات نمو االقتصاد العالمي
باكستان تطلب »قرض إنقاذ« 

مــن صنــدوق النــقد

االستقالل/ وكاالت:
الس���ويدية  الملكية  األكاديمية  أعلنت 
للعل���وم ف���وز األمريكيين ويلي���ام دي. 
نوردهاوس وب���ول إم. رومر بجائزة نوبل 

للعلوم االقتصادية لعام 2018.
وأوضح���ت األكاديمي���ة في بي���ان لها 
أم���س أن الباحثي���ن اس���تحقا الجائزة، 
التي حصال عليها مناصفة، لجهودهما 
في "تصميم أس���اليب لمعالجة القضايا 
األكثر إلحاحا: النمو المس���تدام الطويل 
األمد ف���ي االقتصاد العالم���ي ورفاهية 
سكان العالم". وقام نوردهاوس بتطوير 
نموذج يساعد في توضيح التفاعل بين 

االقتصاد والمناخ.
وأوضحت األكاديمي���ة أن "بحث ويليام 
نوردهاوس أظهر كيف يتفاعل النشاط 
والفيزياء  الكيمي���اء  م���ع  االقتص���ادي 
األساسية للتسبب في التغير المناخي".

أما بحث رومر بشأن التقدم التكنولوجي 
فق���د أظهر كيف أن تراكم األفكار يقود 

إلى نمو اقتصادي على المدى الطويل.
ويطل���ق على جائزة االقتص���اد، التي لم 
تك���ن مدرجة ضمن الجوائز األساس���ية 
الت���ي ُذكرت ف���ي وصية ألفري���د نوبل، 

اس���م "جائزة بنك الس���ويد في العلوم 
االقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل".

وأس���س الجائ���زة البن���ك المرك���زي 
الس���ويدي، وهو ال���ذي يمولها. وتم 
منحها أول مرة ع���ام 1969، ما يعني 
أن جائ���زة ه���ذا العام ه���ي الجائزة 

الخمسين لنوبل للعلوم االقتصادية.
وتبل���غ قيم���ة الجائزة تس���عة ماليين 
كرون���ه )مليون دوالر( ه���ذا العام، وهي 
نفس قيمة جوائز نوبل للطب والفيزياء 
والكيمياء والس���الم، التي ت���م إعالنها 

األسبوع الماضي.

النفط يستأنف 
صعوده صوب أعلى 
مستوى في 4 سنوات

أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل لالقتصاد لعام 2018
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االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الس���عودية، عودة س���فير 
بالدها في ألمانيا لمباشرة عمله في 
برلين بعد نحو عام من استدعائه.

السعودية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
ف���ي بي���ان الثالث���اء، إن "س���فير 
السعودية لدى ألمانيا، األمير خالد 
بن بندر بن سلطان، يعود لمباشرة 

عمله في برلين".
وأضافت: "التقى بن س���لطان وزير 
الخارجية األلماني هايكو ماس في 

مقر وزارة الخارجية األلمانية".
وأوضح���ت أن اللق���اء "تناول أوجه 
وأهمي���ة التع���اون بي���ن الرياض 

وبرلين".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، 
األمير  الرياض سفيرها  استدعت 
خالد بن بندر بن سلطان في برلين، 
للتش���اور إث���ر تصريح���ات لوزير 
الخارجية األلماني آنذاك سيغمار 

غابرييل، انتقد فيها السياس���ات 
الخارجية للسعودية.

وفي 26 س���بتمبر/أيلول الماضي، 
قالت الس���عودية: إن برلين أعربت 

ع���ن أس���فها ج���راء ما ش���هدته 
عالقاتها م���ع المملكة من س���وء 
فهم خالل األش���هر األخيرة، وهو 
ما رحبت به الري���اض، داعية وزير 

خارجية ألمانيا هايكو ماس لزيارة 
السعودية في أقرب فرصة، حسب 
ما نقلته وكالة األنباء الس���عودية 

الرسمية آنذاك.

السفير السعودي يعود أللمانيا بعد نحو عام من استدعائه

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت تركيا أن الس���عودية أذنت لها بتفتيش 
قنصليتها في إس���طنبول، ضم���ن التحقيقات 
الجارية لتحديد مصير الصحفي السعودي جمال 
خاشقجي المختفي منذ أس���بوع، والذي تتواتر 
تسريبات تفيد إما بتصفيته بصورة مروعة داخل 

القنصلية، أو اختطافه من قبل السعوديين.
وقال���ت الخارجي���ة التركي���ة أمس الثالث���اء: إن 
تفتي���ش القنصلية س���يحصل، دون أن تحدد 
موعدا لذلك. وكانت أنقرة طلبت رسميًا تفتيش 
المبنى عقب استدعائها السفير السعودي للمرة 
الثانية خالل أيام، ويفترض أن يوضح التفتيش 
-على األقل- إذا كان الصحفي قتل بالقنصلية أم 

ال.
وفي وقت س���ابق، رجحت مص���ادر أمنية تركية 
مقتل خاش���قجي )59 عاما( بصورة مدبرة ُبعيد 
دخوله قنصلية بالده بإس���طنبول ظهر الثالثاء 

من األسبوع الماضي الستخراج وثيقة تسمح له 
بالزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز )36 
عاما(، بل إن بعض المصادر األمنية والسياسية 
التركية تحدثت ع���ن تصفيته تحت التعذيب 

وتقطيع جثته.
كما رجحت هذه المصادر أن فريقًا مؤلفًا من 15 
من عناصر األمن الس���عوديين ُأرس���ل خصيصًا 
إلى إسطنبول لتصفية الصحفي الذي دأب منذ 
مغادرته بالده قبل عام على انتقاد سياسات ولي 
العهد الس���عودي محمد بن س���لمان، وكان هذا 
الفريق بالقنصلية بالتزامن مع تواجد خاشقجي 

فيها، وفق مصادر تركية.
وكش���فت صحيفة صباح التركي���ة المقربة من 
الحكومة -نقال عن مصادر أمنية- أن أفراد الفريق 
حجزوا أربع ليال في الفنادق التي نزلوا فيها قرب 
القنصلية، إال أنهم غادروا في اليوم نفسه الذي 
وصل���وا فيه، بعضهم إلى مصر وآخرون إلى دبي 

عبر طائرتين خاصتين. كم���ا أفادت "صباح" بأن 
الفريق األمني التركي المكلف بحراسة القنصلية 
أعطي إجازة عاجلة من القنصلية في ذلك اليوم، 
وأن ست س���يارات خرجت من القنصلية بشكل 
متزامن بعد دخول خاش���قجي إليها بس���اعتين 

ونصف الساعة.
ووفق الصحيفة، فإن السيارات المظللة توجهت 
إل���ى منزل القنصل محم���د العتيبي القريب من 
القنصلية، وبقيت هناك نحو أربع ساعات، وترجح 
السلطات األمنية التركية أن يكون خاشقجي في 

إحدى تلك السيارات.
وفي حين ينكر المس���ؤولون السعوديون تماما 
قت���ل أو إخفاء خاش���قجي، ويقول���ون :إنه غادر 
القنصلي���ة خالل وقت قصير م���ن دخوله إليها، 
فإن المعلومات المتواترة من تركيا تعزز فرضية 
تعرض خاش���قجي إما للقت���ل أو االختطاف، مع 

احتمال تهريبه إلى السعودية.

السعودية تسمـح لتركيـا بتفتيش القنصلية.. 
وتسريبـات جديـدة بشـأن خاشقجـي

االستقالل/ وكاالت:
دشن نشطاء قطريون على موقع التواصل االجتماعي "تويتر" حملة #قطريون_

ضد_التطبيع، دعوا فيها االتحاد القطري للجمباز إلى عدم استضافة رياضيين 
من "إس���رائيل" ببطولة العالم للجمباز الفني، المقرر إقامتها نهاية الش���هر 

الجاري.
ووجهت صفحة "شباب قطر ضد التطبيع" رسالة إلى اتحاد الجمباز والمعنيين 
بتنظيم البطولة، استنكروا فيها موافقة بعض االتحادات الرياضية القطرية 
على مش���اركة رياضيي الكيان الصهيوني واس���تضافتهم في الدوحة، رغم 

الموقف الشعبي الرافض لكافة أنواع التطبيع مع الكيان المحتل.
وأضافت الرس���الة أنه رغم تثمين دور الحكومة القطرية في تعزيز مكانة دولة 
قطر عبر اس���تضافة مثل هذه الفعاليات الدولي���ة الرياضية، فإنهم يطالبون 
بعدم "تدنيس األراضي القطرية باستضافة من يحلل دماء أهلنا في فلسطين".

وتفاعل كتاب قطريون وعرب مع الحملة، فقال أستاذ علم االجتماع السياسي 
بجامعة قطر والكاتب في صحيفة "الشرق" ماجد األنصاري "إذا كانت مشاركة 
الكي���ان الصهيوني ف���ي البطوالت الرياضية أمرا ال مفر من���ه، إذن ال حاجة لنا 

باستضافة بطوالت كهذه".

االستقالل/ وكاالت:
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي إطالق 
موقع إلكتروني يتيح للمواطنين الترشح لمناصب وزارية في الحكومة 

المقبلة خالل يومين، في خطوة غير مسبوقة.
وق���ال المكتب -في بيان له أمس الثالثاء- إن عبد المهدي وّجه "بفتح 
باب الترش���ح للمناصب العليا لجميع المواطنين من رجال ونساء ممن 
يرون في أنفسهم توفر كافة الشروط الواردة في الدستور والقوانين 
النافذة"، على أن يتم اس���تقبال طلبات الترش���ح عبر الموقع بدءًا من 
أمس  الثالثاء وحتى مساء الخميس. والتقى رئيس الجمهورية برهم 
صالح أمس عبد المهدي، واتفقا على تشكيل الحكومة ضمن المهلة 
الدستورية التي تنتهي في األول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت الرئاسة العراقية -في بيان- إنهما شددا على "أهمية تسخير 
جميع الطاقات لتش���كيل حكومة قوية قادرة عل���ى تلبية طموحات 
المواط���ن العراقي، وتقديم الخدمات الضروري���ة للمواطنين لضمان 

أبسط مقومات العيش الكريم".
وكان رئي���س الوزراء المنتهية واليته حيدر العبادي أطلق في يناير/

كانون الثاني الماضي نافذة إلكترونية بحثًا عن مرش���حين لالنضمام 
حينه���ا إلى الئح���ة "النص���ر" التي خاض م���ن خالله���ا االنتخابات 

التشريعية.

العراق يتيح لمواطنيه الترشح 
لمناصب وزارية عبر اإلنترنت

نشطاء قطريون يطالبون بوقف 
استضافة »إسرائيليين« في بطولة رياضية

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الحكومة الس���ورية أمس الثالثاء عف���وًا عن الفارين من 
الخدمة العس���كرية أو الهاربين من التجنيد ومنحتهم شهورًا 

لتسليم أنفسهم وإال سيواجهون عقوبة.
والخوف من التجنيد أو احتمال التعرض للعقوبة بسبب التهرب 
منه أو الفرار من الخدمة العسكرية من األسباب المتكررة التي 
توردها جماعات اإلغاثة كأسباب رئيسية لعدم رغبة الالجئين 

في العودة لديارهم.
وقال الرئيس الس���وري بشار األسد في مرس���وم أصدره على 
مواقعه الرسمية للتواصل االجتماعي: إن العفو يشمل جميع 
العقوبات المتعلقة بالفرار من الخدمة العسكرية سواء داخل 

سوريا أو خارجها.
وجاء في المرس���وم ”الرئيس بش���ار األس���د يصدر مرس���وما 
تش���ريعيا بمنح عفو عام عن كامل العقوب���ة لمرتكبي جرائم 
الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات 

العسكرية“.
وتابع ”المرس���وم ال يشمل المتوارين عن األنظار والفارين عن 
وجه العدالة إال إذا س���لموا أنفس���هم خالل 4 أشهر بالنسبة 
للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.. كما يقضي 
المرس���وم أيضا بمنح عفو عام ع���ن كامل العقوبة في الجرائم 
المنص���وص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 

وتعديالته“.
ووفقًا للقانون العس���كري الس���وري فإن الفارين من التجنيد 
يواجهون عقوبة الس���جن لس���نوات إذا تركوا مواقعهم ولم 

يعودوا للخدمة خالل فترة زمنية محددة.

االستقالل/ وكاالت:
قال المرك���ز الوطني األميركي 
لألعاصي���ر أمس الثالث���اء، إن 
العاصف���ة المداري���ة "مايكل" 
تحولت إل���ى إعص���ار وإن من 
المتوقع أن يش���تد سريعا في 
طريقه الجتياح الجزء الشمالي 
الغربي من والية فلوريدا، اليوم 
تبلغ  بري���اح  محمال  األربع���اء، 
س���رعتها 160 كيلومت���را في 

الساعة على األقل.
إعصار  حالي���ا  و"ماي���كل" هو 
من الدرج���ة األولى، لكن خبراء 
األرصاد توقعوا بأن يشتد لدى 
بلوغه اليابسة إلى الفئة الثالثة 
على مقياس سفير سيمبسون 
ذي الدرجات الخمس مصحوبا 

بسيول قد تهدد حياة البشر.
ريك  فلوري���دا،  وأعلن حاك���م 
س���كوت، األحد الماضي، حالة 
الط���وارئ ف���ي أكثر م���ن 20 
مقاطعة ف���ي الوالية مما وضع 
أكث���ر م���ن 5 آالف م���ن جنود 
الح���رس الوطن���ي ف���ي حالة 

تأهب.
وكتب س���كوت على "تويتر": 
"على العائالت انتهاز الفرصة 
الي���وم لضمان أن يكون لديها 
الغ���ذاء والماء  ما يكفيها من 

لمدة 3 أيام فض���ال عن كل ما 
تحتاجه من أدوية".

وأضاف: "ينبغي على كل عائلة 
أن تكون مس���تعدة. نستطيع 
بناء منازلكم لكن لن نستطيع 

أن نعيد لكم حياتكم".
وكان ماي���كل مصحوب���ا بريح 
عاتي���ة ومحمال بأمط���ار غزيرة 

س���قطت األحد واالثنين على 
أجزاء من المكسيك وكوبا لدى 

مروره في الكاريبي.
وأعلنت جامع���ة والية فلوريدا 
إغ���الق الح���رم الجامع���ي في 
تاالهاسي وبنما سيتي اعتبارا 
من الثالثاء حتى يوم الجمعة.

وبعد أن يض���رب فلوريدا من 

المتوق���ع أن تتحرك العاصفة 
اليوم األربع���اء وغدا الخميس 
الشرقي على  الش���مال  صوب 
ساحل األطلس���ي نحو واليتي 
اللتين  كارولينا  وساوث  نورث 
ال ت���زاالن تتعافيان م���ن آثار 
اإلعصار "فلورنس" الذي ضرب 

المنطقة الشهر الماضي.

سوريا تمنح عفوًا 
للفارين من التجنيد

اإلعصار »مايكل« يهدد فلوريدا.. وإعالن حالة الطوارئ

ال�سفري ال�سعودي الأمري خالد بن بندر بن �سلطان

�سورة جوية لإع�سار مايكل        )ار�سيف(
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االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الس���عودية، عودة س���فير 
بالدها في ألمانيا لمباشرة عمله في 
برلين بعد نحو عام من استدعائه.

السعودية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
ف���ي بي���ان الثالث���اء، إن "س���فير 
السعودية لدى ألمانيا، األمير خالد 
بن بندر بن سلطان، يعود لمباشرة 

عمله في برلين".
وأضافت: "التقى بن س���لطان وزير 
الخارجية األلماني هايكو ماس في 

مقر وزارة الخارجية األلمانية".
وأوضح���ت أن اللق���اء "تناول أوجه 
وأهمي���ة التع���اون بي���ن الرياض 

وبرلين".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، 
األمير  الرياض سفيرها  استدعت 
خالد بن بندر بن سلطان في برلين، 
للتش���اور إث���ر تصريح���ات لوزير 
الخارجية األلماني آنذاك سيغمار 

غابرييل، انتقد فيها السياس���ات 
الخارجية للسعودية.

وفي 26 س���بتمبر/أيلول الماضي، 
قالت الس���عودية: إن برلين أعربت 

ع���ن أس���فها ج���راء ما ش���هدته 
عالقاتها م���ع المملكة من س���وء 
فهم خالل األش���هر األخيرة، وهو 
ما رحبت به الري���اض، داعية وزير 

خارجية ألمانيا هايكو ماس لزيارة 
السعودية في أقرب فرصة، حسب 
ما نقلته وكالة األنباء الس���عودية 

الرسمية آنذاك.

السفير السعودي يعود أللمانيا بعد نحو عام من استدعائه

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت تركيا أن الس���عودية أذنت لها بتفتيش 
قنصليتها في إس���طنبول، ضم���ن التحقيقات 
الجارية لتحديد مصير الصحفي السعودي جمال 
خاشقجي المختفي منذ أس���بوع، والذي تتواتر 
تسريبات تفيد إما بتصفيته بصورة مروعة داخل 

القنصلية، أو اختطافه من قبل السعوديين.
وقال���ت الخارجي���ة التركي���ة أمس الثالث���اء: إن 
تفتي���ش القنصلية س���يحصل، دون أن تحدد 
موعدا لذلك. وكانت أنقرة طلبت رسميًا تفتيش 
المبنى عقب استدعائها السفير السعودي للمرة 
الثانية خالل أيام، ويفترض أن يوضح التفتيش 
-على األقل- إذا كان الصحفي قتل بالقنصلية أم 

ال.
وفي وقت س���ابق، رجحت مص���ادر أمنية تركية 
مقتل خاش���قجي )59 عاما( بصورة مدبرة ُبعيد 
دخوله قنصلية بالده بإس���طنبول ظهر الثالثاء 

من األسبوع الماضي الستخراج وثيقة تسمح له 
بالزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز )36 
عاما(، بل إن بعض المصادر األمنية والسياسية 
التركية تحدثت ع���ن تصفيته تحت التعذيب 

وتقطيع جثته.
كما رجحت هذه المصادر أن فريقًا مؤلفًا من 15 
من عناصر األمن الس���عوديين ُأرس���ل خصيصًا 
إلى إسطنبول لتصفية الصحفي الذي دأب منذ 
مغادرته بالده قبل عام على انتقاد سياسات ولي 
العهد الس���عودي محمد بن س���لمان، وكان هذا 
الفريق بالقنصلية بالتزامن مع تواجد خاشقجي 

فيها، وفق مصادر تركية.
وكش���فت صحيفة صباح التركي���ة المقربة من 
الحكومة -نقال عن مصادر أمنية- أن أفراد الفريق 
حجزوا أربع ليال في الفنادق التي نزلوا فيها قرب 
القنصلية، إال أنهم غادروا في اليوم نفسه الذي 
وصل���وا فيه، بعضهم إلى مصر وآخرون إلى دبي 

عبر طائرتين خاصتين. كم���ا أفادت "صباح" بأن 
الفريق األمني التركي المكلف بحراسة القنصلية 
أعطي إجازة عاجلة من القنصلية في ذلك اليوم، 
وأن ست س���يارات خرجت من القنصلية بشكل 
متزامن بعد دخول خاش���قجي إليها بس���اعتين 

ونصف الساعة.
ووفق الصحيفة، فإن السيارات المظللة توجهت 
إل���ى منزل القنصل محم���د العتيبي القريب من 
القنصلية، وبقيت هناك نحو أربع ساعات، وترجح 
السلطات األمنية التركية أن يكون خاشقجي في 

إحدى تلك السيارات.
وفي حين ينكر المس���ؤولون السعوديون تماما 
قت���ل أو إخفاء خاش���قجي، ويقول���ون :إنه غادر 
القنصلي���ة خالل وقت قصير م���ن دخوله إليها، 
فإن المعلومات المتواترة من تركيا تعزز فرضية 
تعرض خاش���قجي إما للقت���ل أو االختطاف، مع 

احتمال تهريبه إلى السعودية.

السعودية تسمـح لتركيـا بتفتيش القنصلية.. 
وتسريبـات جديـدة بشـأن خاشقجـي

االستقالل/ وكاالت:
دشن نشطاء قطريون على موقع التواصل االجتماعي "تويتر" حملة #قطريون_

ضد_التطبيع، دعوا فيها االتحاد القطري للجمباز إلى عدم استضافة رياضيين 
من "إس���رائيل" ببطولة العالم للجمباز الفني، المقرر إقامتها نهاية الش���هر 

الجاري.
ووجهت صفحة "شباب قطر ضد التطبيع" رسالة إلى اتحاد الجمباز والمعنيين 
بتنظيم البطولة، استنكروا فيها موافقة بعض االتحادات الرياضية القطرية 
على مش���اركة رياضيي الكيان الصهيوني واس���تضافتهم في الدوحة، رغم 

الموقف الشعبي الرافض لكافة أنواع التطبيع مع الكيان المحتل.
وأضافت الرس���الة أنه رغم تثمين دور الحكومة القطرية في تعزيز مكانة دولة 
قطر عبر اس���تضافة مثل هذه الفعاليات الدولي���ة الرياضية، فإنهم يطالبون 
بعدم "تدنيس األراضي القطرية باستضافة من يحلل دماء أهلنا في فلسطين".

وتفاعل كتاب قطريون وعرب مع الحملة، فقال أستاذ علم االجتماع السياسي 
بجامعة قطر والكاتب في صحيفة "الشرق" ماجد األنصاري "إذا كانت مشاركة 
الكي���ان الصهيوني ف���ي البطوالت الرياضية أمرا ال مفر من���ه، إذن ال حاجة لنا 

باستضافة بطوالت كهذه".

االستقالل/ وكاالت:
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي إطالق 
موقع إلكتروني يتيح للمواطنين الترشح لمناصب وزارية في الحكومة 

المقبلة خالل يومين، في خطوة غير مسبوقة.
وق���ال المكتب -في بيان له أمس الثالثاء- إن عبد المهدي وّجه "بفتح 
باب الترش���ح للمناصب العليا لجميع المواطنين من رجال ونساء ممن 
يرون في أنفسهم توفر كافة الشروط الواردة في الدستور والقوانين 
النافذة"، على أن يتم اس���تقبال طلبات الترش���ح عبر الموقع بدءًا من 
أمس  الثالثاء وحتى مساء الخميس. والتقى رئيس الجمهورية برهم 
صالح أمس عبد المهدي، واتفقا على تشكيل الحكومة ضمن المهلة 
الدستورية التي تنتهي في األول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت الرئاسة العراقية -في بيان- إنهما شددا على "أهمية تسخير 
جميع الطاقات لتش���كيل حكومة قوية قادرة عل���ى تلبية طموحات 
المواط���ن العراقي، وتقديم الخدمات الضروري���ة للمواطنين لضمان 

أبسط مقومات العيش الكريم".
وكان رئي���س الوزراء المنتهية واليته حيدر العبادي أطلق في يناير/

كانون الثاني الماضي نافذة إلكترونية بحثًا عن مرش���حين لالنضمام 
حينه���ا إلى الئح���ة "النص���ر" التي خاض م���ن خالله���ا االنتخابات 

التشريعية.

العراق يتيح لمواطنيه الترشح 
لمناصب وزارية عبر اإلنترنت

نشطاء قطريون يطالبون بوقف 
استضافة »إسرائيليين« في بطولة رياضية

االستقالل/ وكاالت:
أعلنت الحكومة الس���ورية أمس الثالثاء عف���وًا عن الفارين من 
الخدمة العس���كرية أو الهاربين من التجنيد ومنحتهم شهورًا 

لتسليم أنفسهم وإال سيواجهون عقوبة.
والخوف من التجنيد أو احتمال التعرض للعقوبة بسبب التهرب 
منه أو الفرار من الخدمة العسكرية من األسباب المتكررة التي 
توردها جماعات اإلغاثة كأسباب رئيسية لعدم رغبة الالجئين 

في العودة لديارهم.
وقال الرئيس الس���وري بشار األسد في مرس���وم أصدره على 
مواقعه الرسمية للتواصل االجتماعي: إن العفو يشمل جميع 
العقوبات المتعلقة بالفرار من الخدمة العسكرية سواء داخل 

سوريا أو خارجها.
وجاء في المرس���وم ”الرئيس بش���ار األس���د يصدر مرس���وما 
تش���ريعيا بمنح عفو عام عن كامل العقوب���ة لمرتكبي جرائم 
الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات 

العسكرية“.
وتابع ”المرس���وم ال يشمل المتوارين عن األنظار والفارين عن 
وجه العدالة إال إذا س���لموا أنفس���هم خالل 4 أشهر بالنسبة 
للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.. كما يقضي 
المرس���وم أيضا بمنح عفو عام ع���ن كامل العقوبة في الجرائم 
المنص���وص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 

وتعديالته“.
ووفقًا للقانون العس���كري الس���وري فإن الفارين من التجنيد 
يواجهون عقوبة الس���جن لس���نوات إذا تركوا مواقعهم ولم 

يعودوا للخدمة خالل فترة زمنية محددة.

االستقالل/ وكاالت:
قال المرك���ز الوطني األميركي 
لألعاصي���ر أمس الثالث���اء، إن 
العاصف���ة المداري���ة "مايكل" 
تحولت إل���ى إعص���ار وإن من 
المتوقع أن يش���تد سريعا في 
طريقه الجتياح الجزء الشمالي 
الغربي من والية فلوريدا، اليوم 
تبلغ  بري���اح  محمال  األربع���اء، 
س���رعتها 160 كيلومت���را في 

الساعة على األقل.
إعصار  حالي���ا  و"ماي���كل" هو 
من الدرج���ة األولى، لكن خبراء 
األرصاد توقعوا بأن يشتد لدى 
بلوغه اليابسة إلى الفئة الثالثة 
على مقياس سفير سيمبسون 
ذي الدرجات الخمس مصحوبا 

بسيول قد تهدد حياة البشر.
ريك  فلوري���دا،  وأعلن حاك���م 
س���كوت، األحد الماضي، حالة 
الط���وارئ ف���ي أكثر م���ن 20 
مقاطعة ف���ي الوالية مما وضع 
أكث���ر م���ن 5 آالف م���ن جنود 
الح���رس الوطن���ي ف���ي حالة 

تأهب.
وكتب س���كوت على "تويتر": 
"على العائالت انتهاز الفرصة 
الي���وم لضمان أن يكون لديها 
الغ���ذاء والماء  ما يكفيها من 

لمدة 3 أيام فض���ال عن كل ما 
تحتاجه من أدوية".

وأضاف: "ينبغي على كل عائلة 
أن تكون مس���تعدة. نستطيع 
بناء منازلكم لكن لن نستطيع 

أن نعيد لكم حياتكم".
وكان ماي���كل مصحوب���ا بريح 
عاتي���ة ومحمال بأمط���ار غزيرة 

س���قطت األحد واالثنين على 
أجزاء من المكسيك وكوبا لدى 

مروره في الكاريبي.
وأعلنت جامع���ة والية فلوريدا 
إغ���الق الح���رم الجامع���ي في 
تاالهاسي وبنما سيتي اعتبارا 
من الثالثاء حتى يوم الجمعة.

وبعد أن يض���رب فلوريدا من 

المتوق���ع أن تتحرك العاصفة 
اليوم األربع���اء وغدا الخميس 
الشرقي على  الش���مال  صوب 
ساحل األطلس���ي نحو واليتي 
اللتين  كارولينا  وساوث  نورث 
ال ت���زاالن تتعافيان م���ن آثار 
اإلعصار "فلورنس" الذي ضرب 

المنطقة الشهر الماضي.

سوريا تمنح عفوًا 
للفارين من التجنيد

اإلعصار »مايكل« يهدد فلوريدا.. وإعالن حالة الطوارئ

ال�سفري ال�سعودي الأمري خالد بن بندر بن �سلطان

�سورة جوية لإع�سار مايكل        )ار�سيف(
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القدس المحتلة/ االستقالل
االحت���الل  وزراء  رئي���س  ق���ال 
"اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو، أمس 
الثالثاء، إن حكومته ال تتوق إلى حرب 

"غير ضرورية" في قطاع غزة.
ج���اء ذلك في تصريح���ات أدلى بها 
نتنياهو خ���الل مؤتمر صحفي عقده 
اليوم، بمناس���بة تعيين أمير يارون، 
إس���رائيل"  ل�"بنك  جدي���ًدا  محافًظا 

)البنك المركزي(.
وتأت���ي تصريح���ات نتنياه���و على 
خلفية تلويح مسؤولين إسرائيليين، 
في األس���ابيع األخيرة، بش���ن حرب 

جديدة على غزة.
وق���ال نتنياه���و: "ال نت���وق لح���رب 
وه���م  غ���زة،  ف���ي  غي���ر ضروري���ة 
)الفلسطينيون( يدركون أنه إذا ما تم 

دفع الثمن، فإنه سيكون باهظا".
الحكومة اإلس���رائيلية  أن  وأض���اف 
"تحاول إيجاد الحلول إلعادة الهدوء" 

إلى القطاع.
ف���ي المقاب���ل، اته���م نتنياهو، في 
البث  تصريحاته التي نقلتها هيئة 
الفلسطيني  الرئيس  االس���رائيلية، 

محمود عباس ب�"خنق" غزة.
وبش���أن إمكانية تبكي���ر االنتخابات 
العامة في إسرائيل، قال نتنياهو: "ال 

يمكنني القول إذا ما كانت س���تجري 
انتخاب���ات، نحن نق���وم بجهود لحل 
مش���كلة التجنيد، وستس���تمر هذه 

الجهود".
وراجت، في األسابيع األخيرة، توقعات 
بإجراء انتخاب���ات مبكرة عن موعدها 
المقرر نهاية العام المقبل، بس���بب 

اإلسرائيلية  الحكومة  داخل  خالفات 
حول مشروع قانون التجنيد.

اليهودية  الدينية  األحزاب  وترفض 
عل���ى  اإلجب���اري  التجني���د  ف���رض 
وجوب  عل���ى  وتص���ر  المتديني���ن، 

تفرغهم لدراسة التوراة.
على  اإلس���رائيلي  القان���ون  وينص 
وجوب أداء كل إسرائيلي ذكرا كان أو 
أنثى، يبلغ من العمر 18 عاما، الخدمة 

العسكرية اإللزامية.
لكن المتدينين يرفضون أداء الخدمة 

العسكرية.
وفي الس���ياق نفس���ه، رأى نتنياهو 
أن ط���رح تبكير االنتخاب���ات ال عالقة 
الت���ي تجريها معه  له بالتحقيقات 
الشرطة اإلسرائيلية بشبهة الفساد.

وق���ال: "ال عالقة لتبكي���ر االنتخابات 
الجارية معي"، مضيًفا:  بالتحقيقات 
"ال أعتق���د أنه س���يتم تقديم الئحة 

اتهام ضدي".

غزة/ االستقالل:
توقع محللون إسرائيليون تصاعد عمليات التسلل 
من قطاع غزة إلى "مس���توطنات الغالف"، وتطور 
األمر إلى اختطاف جنود، معتبرين أن ذلك "مسألة 

وقت".
وقال المحلل العس���كري ف���ي صحيفة "يديعوت 
أحرونوت" العبرية يوس���ي يوش���ع أمس الثالثاء، 
حت���ى فترة قريب���ة كان هناك منع م���ن الجيش 
القتراب الفلسطينيين للس���ياج األمني الفاصل 
على مس���افة 300 متر، وإذا لم يعود الجيش إلى 
هذا الواقع، فإنها مس���ألة وقت فقط قبل التسلل 
إلى المستوطنات في غالف قطاع غزة أو اختطاف 

جنود.
وأشار إلى أن الهدوء كان نسبًيا عند الحدود لمدة 
ش���هرين تقريًبا ، لكن في الشهر الماضي حدثت 

زي���ادة كبيرة ف���ي نطاق األحداث وش���دتها على 
السياج األمني، ولم يكن هناك أي تقرير عنها.

واستهجن يوشع سياس���ة إخفاء المعلومات عن 
اإلسرائيليين حول المظاهرات العنيفة والخطيرة 
التي تجرى عند ح���دود قطاع غزة، موضحًا أنه من 
المستحيل إلقاء اللوم على المتحدث باسم الجيش 
اإلسرائيلي، قائاًل: هناك قيادة للمنطقة الجنوبية، 
وطاقم عام ووزير جيش وحكومة، جميعهم مذنب 

وأكثر من ذلك.
وأشار إلى تمكن الفلسطينيين أول أمس اإلثنين 
من اخت���راق بوابة موق���ع "زيكيم" عن���د الحدود 
الش���مالية الغربية للقطاع، مؤكدًا أن هذا الحادث 
خطير ولم يحدث على اإلطالق، مضيفًا: المظاهرات 
على حدود غزة وعبور السياج وإشعال النيران في 
المواق���ع العس���كرية أصبح أمرًا روتيني���ًا وال أحد 

يهتم به.
أما مراس���ل صحيفة معاري���ف العبرية "تل ليف 
رام"، "فاته���م الناطق بلس���ان الجيش بالتس���تر 
على حوادث انتهاك الحدود في ش���مال القطاع. 
وفي أعق���اب ذلك، قال المتحدث باس���م الجيش 
اإلس���رائيلي: إن المظاه���رات العنيفة على طول 
الح���دود مع قط���اع غزة أول أم���س أحدثت أضرارًا 
كبيرة بالس���ياج األمني، كما ألقوا عبوات ناس���فة 
وقناب���ل يدوية، وأحرقوا اإلط���ارات وألقوا الحجارة 
على جنود الجيش، فيما اس���تطاع أحد الش���بان 
اجتياز الس���ياج وإلقاء قنبل���ة يدوية ومن ثم عاد 
إلى القطاع. ولفت إلى أن الس���يناريو األسوأ الذي 
قد يحدث هو اختراق الحدود من قطاع غزة وإلحاق 
األذى بالجنود اإلس���رائيليين والمستوطنين في 

غالف قطاع غزة.

القدس المحتلة / االستقالل
رجحت محللة سياسية في القناة 13 العبرية عودة التوتر من جديد على حدود غزة 

بسبب تحول محمود عباس إلى عقبة أمام إنجاز أي تسوية تريح الغزيين.
وقال���ت دانة فاي���س، في تقريرها ال���ذي ترجمه موقع "عكا" المختص بالش���ؤون 
اإلسرائيلية إن مثلث الصراع بين السلطة الفلسطينية وحماس و"إسرائيل" يجعل 

من المواجهة الخيار األقرب؛ األمر الذي سيجعل "إسرائيل" في مرمى النيران.
وتساءلت فايس: "هل نحن على مشارف مواجهة عسكرية واسعة بعد فترة قصيرة 
من الهدوء األمني الذي عم حدود القطاع، ألن الجبهة الجنوبية تأخذ بالسخونة مع 
م���رور الوقت، دون حصول تقدم في مباحث���ات التهدئة، ما يثير الفضول لمعرفة 
المصالح القائمة لكل األطراف في دخول الوضع لمرحلة التدهور األمني". وأضافت 
أن "أبو مازن يترقب تدهورا أمنيًا واس���عًا في غزة بل ويس���عى إليه، حتى أنه أغلق 
صنبور التنفس الذي يزود الفلس���طينيين بالحي���اة في غزة، ولم يكتف بذلك، بل 
يواص���ل الخنق أكثر فأكثر، في ظل حالة العزلة التي يجدها من الواليات المتحدة، 
وما وجهته إليه من عدة ضربات قاس���ية، وإضعاف قوت���ه". وأوضحت أن "أبو مازن 
يرى حماس وإس���رائيل تتحاوران من وراء ظهره، لذلك يحاول بكل الوسائل عرقلة 
أي اتفاق بل ويزيد الضغط على غزة". وتضيف من سيدفع في النهاية "إسرائيل". 
وختمت بالقول إن "أمام إس���رائيل احتمالين: إما أن تتوصل لتهدئة مع حماس، أو 
أن تح���ول غزة صومااًل جديدة، وهذا وضع ال يرضيها كثيرًا، رغم أنها معنية كثيرًا 
بالتركيز على الجبهة الش���مالية، وال تريد إهدار مواردها ووقتها في الحديث عن 

غزة".

نحاول إيجاد الحلول إلعادة الهدوء

نتنياهو: »ال أميل« لخوض حرب »غير ضرورية« في غزة
"إسرائيل" ستصبح في مرمى النيران

القناة 13: عباس يقف عقبة أمام 
إنجاز أي تسوية تريح الغزيين

تقديـر »إسرائيلــي«: اختــراق حـدود 
غــزة وخطف الجنــود »مسألة وقـت«

القدس المحتلة/ االستقالل
من المقرر أن ينش���ر جيش االحتالل اإلس���رائيلي قريًبا أمًرا عسكرًيا جديدًا 
يفرض بموجبه على جنوده قيوًدا مش���ددة، على استخدام مواقع التواصل 
االجتماعي بش���كل خاص، والش���بكة العنكبوتية بش���كل عام. وبحسب ما 
أوردته صحيفة "إس���رائيل اليوم" أمس الثالثاء ، فاألمر الجديد يحظر على 
الجنود نش���ر منشورات سياسية أو حزبية أو عس���كرية، كما يحظر عليهم 
اإلعجاب بصفحات السياس���يين اإلسرائيليين، ويسمح لهم فقط بمتابعة 
هذه الصفحات. كما يحظر األمر العسكري الجديد على الجنود نشر معلومات 
ذات قيمة عس���كرية أو أمنية، سعًيا لمكافحة عمليات القرصنة التي تقوم 
بها حركة حم���اس وغيرها ضد الجن���ود على مواق���ع التواصل االجتماعي 
والتطبيقات. وبين الجيش أن نشر منشورات حزبية أو عنصرية يضر بمكانة 
الجيش، وأنه في حال ثبت مخالفة الجنود لهذه األوامر فس���تتخذ بحقهم 

إجراءات تأديبية وحتى جنائية.

جيش االحتالل ُيقيد 
استخدام جنوده مواقع التواصل

االستقالل/ وكاالت:
إلى  األمريكي  المبع����وث  ق����ال 
جيس����ون  األوس����ط  الش����رق 
الس����الم  خطة  "إن  غرينب����الت: 
دونال����د  إدارة  تعده����ا  الت����ي 
ترمب ستركز بشكل كبير على 
الحاجات األمنية إلس����رائيل مع 
الس����عي ألن تكون منصفة مع 

الفلسطينيين".
وفي مقابلة مع صحيفة “تايمز 
أم����س  أول  اس����رائيل”  أوف 
االثنين نفى المبعوث األمريكي 
المرتقب����ة  الخط����ة  تك����ون  أن 
من����ذ أش����هر تقوم عل����ى فكرة 
إقام����ة كونفدرالية بين الجانب 

الفلسطيني واألردن.
وتق����ول اإلدارة األمريكية: إنها 
تعمل إلعداد مبادرة جديدة لحل 
اإلسرائيلي  الفلسطيني  النزاع 
وتحقي����ق طموح ترم����ب بإنجاز 
االتفاقات  أصع����ب  وصف����ه  ما 

الدبلوماسية.
وتس����ربت أخب����ار متفرقة وغير 
مؤكدة عن ه����ذه المبادرة، دون 
معرف����ة إن كان����ت فعال ضمن 
الخطة التي يبقى محتواها غير 

معروف.

وقال ترمب في نهاية سبتمبر/ 
أيل����ول: إن الخط����ة يمك����ن أن 
تعرض في غضون “شهرين أو 

ثالثة أو أربعة”.
كم����ا عب����ر للم����رة األول����ى لكن 
دون تعهد ع����ن تفضيله لحل 

الدولتين.
وأكد غرينبالت في المقابلة التي 
أجريت عل����ى هامش اجتماعات 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
“نح����ن ال نفك����ر ف����ي نموذج 

الكونفدرالية”.

وأضاف “الخطة ستحتوي على 
حل لكافة القضايا المركزية بما 
الالجئين وستركز  فيها قضية 
أيضا عل����ى المش����اغل األمنية 

إلسرائيل”.
وتابع “ستركز بشكل كبير على 

الحاجات األمنية إلسرائيل”.
وأضاف “لكننا نريد أيضا أن نكون 
الفلس���طينيين،  تجاه  منصفين 
جهدنا للحصول على توازن جيد. 
وكل فريق سيجد في هذه الخطة 

أشياء ال يحبذها”.

القدس المحتلة/ االستقالل:
اجتم���ع رئيس حكوم���ة االحتالل اإلس���رائيلي، 
بنيامي���ن نتنياه���و للم���رة األولى م���ع الرئيس 
"اإلسرائيلي" رؤوفين ريفلين في منزله بالقدس 
المحتلة في لقاء خاص لمناقشة القضايا البارزة.

وقال موقع صحيفة "معاريف" العبرية أمس، إن 
نتنياهو أجرى اللق���اء األول مع ريفلين، إلطالعه 

على آخر المس���تجدات الس���اخنة، بما في ذلك 
التوتر مع قطاع غزة في الجنوب، وسوريا وروسيا 
في الش���مال. وبحس���ب موقع الصحيف���ة، فإن 
االثنين لم يناقشا الوقائع السياسية الحالية، إال 
أنهما اتفقا على أن االنتخابات المبكرة في الوقت 
الحالي قد تس���اهم في تفاق���م الوضع وزيادته 

تدهورًا.

االستقالل/ وكاالت:
أنه���ت ش���ركة رفائي���ل للصناع���ات األمنية 
اإلسرائيلية مؤخرا سلس���لة تجارب عملياتية  
ناجحة على نسخة مصغرة من منظومة  معطف 
الري���ح الدفاعي���ة  المعروف���ة باس���م منظومة 

"تروفي" 
ووفقا لموقع "إس���رائيل ديفن���س"  الذي أورد 
النب���أ أمس ف���إن الحديث يدور ع���ن منظومة 
دفاعية جديدة معدة لحماية المركبات المدرعة 

الخفيفة كناقالت الجند المدرعة .
هذا ومن المتوق���ع أن تتزود أمريكا بالمنظومة 
الجدي���دة ، حيث س���يقوم الجي���ش االمريكي 
بتركيبها على ناق���الت الجند الخاصة به  التي 

من نوع السترايكر األمريكية .
ويشار إلى أن خبراء من الجيش األمريكي وحلف 
الناتو أشرفوا على التجارب التي أجرتها الشركة 
على المنظوم���ة في المناطق العس���كرية في 

جنوب "إسرائيل".

للمرة األولى.. نتنياهو وريفلين يناقشان 
المستجدات األمنية الساخنة

غرينبالت: أي خطة سالم ستركز على أمن »إسرائيل«

االحتالل يطّور نسخة جديدة من 
منظومة  معطف الريح لناقالت الجند

جيسون غرينبالت
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االستقالل/ وكاالت:
نعرف تلك اللحظات التي نحب أن نتأكد فيها من عدة 
أش���ياء في حياتنا اليومية: هل أغلقت الباب فعاًل؟ هل 
الطباخ مطفأ فعاًل؟ وقد نكرر هذا األمر مرات عدة متتالية، 

ما يستدعي في بعض األحيان أن يتملكنا القلق.
لكن في حاالت أخرى يش���عر الش���خص بضغط داخلي 
للتأكد من هذه األمور، ويصبح مجبرًا على التأكد من غلق 
الناف���ذة أو الثالجة فعاًل ثالثين أو أربعين مرة، ما يجعل 
حياتهم في فوضى تحت وطأة هذا الضغط المتواصل 
للتأكد من األشياء. عن هذا يقول البروفيسور ألكسندر 
مونشاو من جامعة لوبيك لوكالة األنباء األلمانية: "تعود 
هذه الحاالت إلى الوسواس القهري في أغلب األحيان"، 

موضحًا أن أنواع هذا الوسواس كثيرة ومختلفة.
إضافة إلى الحاجة لتفقد األش���ياء توجد هناك الحاجة 
المتواصلة للغس���ل، حين يشعر المصابون به بالخوف 
أو القرف من القذارة والبكتريا والفيروس���ات أو سوائل 
الجسم، "ونتيجة ذلك يعمد هؤالء األشخاص إلى غسل 
اليدين والجسم وأحيانًا ينظفون الشقة بأكمها بشكل 
متكرر"، كما يوضح فول���ف هارتمان، المدير التنفيذي 

لجمعية اضطرابات الوسواس القهري األلمانية.
من جانبه يوضح كريس���تيان ش���ميدت-كريبلين، وهو 
طبيب مخت���ص باألمراض النفس���ية في مستش���فى 

دوس���لدورف، أن "اضطرابات الوس���واس القهري، التي 
تتواصل بشكل دائم دون إرادة المصاب - وتكون أحيانًا 
عدائية بعض الش���يء- يمكن أن تصبح مشكلة" تعيق 

حياة هؤالء األشخاص.
ولم يبح���ث العلماء بعد األس���باب المؤدية إلى اإلصابة 
بهذا النوع م���ن االضطرابات، غير أن بعضهم يرى أنها 
وراثية. كما يمكن أن تس���اهم عوام���ل بيئية أيضًا في 
نشوء اضطرابات الوس���واس القهري. في هذا السياق 
يقول الدكتور هارتمان: "ف���ي العائلة التي يأخذ فيها 
توخي الكمال في األشياء والتصرفات حيزًا كبيرًا، تزداد 
احتمالية إصابة أحد أفرادها بهذا النوع من االضطرابات".

وبحسب الطبيب األلماني فإن المصابين عادة ما يطلبون 
المس���اعدة المتخصصة ف���ي وقت متأخ���ر. وفي حال 
تش���خيص اضطراب وس���واس قهري، يمكن معالجته 
بطريقة العالج الس���لوكي المعرفية. ويحلل من خاللها 
المعالج والمريض سوية اللحظات التي تبدأ فيها مثل 
هذه االضطرابات ومسببها. وفيما بعد ُيعرض المصاب 
لمواقف يشعر فيها بهذا الضغط الداخلي لفعل شيء 
معين أو التفكير به. ويحثه المعالج على عدم االستسالم 
أمام هذا الضغ���ط. وهكذا يمكن أن ي���رى المصاب أن 
التبعات السلبية التي يخشاها في حالة عدم فعل هذا 

الشيء، تتراجع وال تتحقق كما كان يعتقد.

وف���ي حال ع���دم عالجه���ا فيمك���ن أن تتح���ول هذه 
االضطرابات إلى التشنج الالإرادي، وهي حركات قسرية 
مفاجئة متكررة تصاحبها أصوات. وتظهر عند الشعور 
بالتوتر. ووفق بع���ض التقديرات ف���إن 15 بالمائة من 
تالميذ الم���دارس االبتدائية في ألمانيا س���بق لهم أن 

ُأصيبوا بهذه التشنجات بشكل مؤقت.
وفي الكثي���ر من الح���االت تختفي هذه التش���نجات، 
خصوص���ًا حين يحص���ل المصابون بها عل���ى العناية 
واالهتم���ام. كما يمك���ن التحدث إلى طبي���ب األطفال 
للمساعدة في عالجها. ويمكن للوالدين والطبيب طلب 
مساعدة نفس���ية متخصصة، حين تصبح هذه النوبات 

مزمنة، أي تستمر ألكثر من عام.
وإضاف���ة إل���ى العالج النفس���ي في حاالت الوس���واس 
القه���ري والتش���نجات الالإرادي���ة يمكن أن تس���هم 
تمارين االس���ترخاء كاليوغا وتدريبات التحفيز الذاتي 
في التقليل منها. عن ذلك يقول البروفيسور ألكسندر 
مونشاو: "في الغالب يشعر المصابون بإحساس باطني 
بقرب حدوث النوبات". وم���ن أجل التقليل منها ينصح 
البرفيسور األلماني المصاب بش���د قبضة اليد والتأمل 
والتحك���م بتوزيع الطاق���ة الداخلية على الجس���م. أما 
هارتمان فيؤكد أن "التدريب���ات الذهنية يمكن لها أن 

تقلل من هذا الضغط".

ال تدع الوسواس القهري يدمر حياتك! 

االستقالل/ وكاالت:
قالت الخبيرة في مجال التغذية الدكتورة “ناديجدا تشيرنيش����وفا”، أن 
ثاني أكسيد التيتانيوم، أحد مكونات معاجين األسنان، قد يسبب خطرًا 
جديًا على الصحة. وأضافت تشيرنيشوفا، أن “الدراسات السابقة والحالية 

تربط تأثير ثاني أكسيد التيتانيوم بحدوث االلتهابات وتكون األورام”.
وفي سيتاٍق متصل، يقول الدكتور “فيكتور ليشين”، أن “ثاني أكسيد 
التيتانيوم ال يتراكم في الجس����م كالعناصر الكيميائية الخطرة األخرى، 

لذلك من السابق ألوانه الخروج باستنتاجات نهائية عنه”.
وتابع ليش����ين، أن “ما استنتجته الدراس����ات الجارية هو أن ثاني أكسيد 
التيتانيوم قادر على تحفيز تأثير العناصر الكيميائية األخرى فحس����ب، 
لذل����ك يتعين عل����ى العلماء تحديد م����دى خطورة وج����وده في معاجين 

األسنان، بعد ظهور أسباب للشك فيه”.
ويعتبر ثاني أكسيد التيتانيوم، في الوقت ذاته، هو المادة التي تضمن 
الحصول على أس����نان ناصعة البياض، وال يقتص����ر وجوده على معاجين 
األسنان فحسب، بل يوجد عالوة على ذلك في “العلكة”، ومنتجات أخرى 
كثيرة. ُيش����ار إل����ى أن هذه المادة لم ُتصنف لزم����ن طويل، كمادة تمثل 
خطورة على صحة اإلنس����ان؛ ألنها ال تتفاعل مع أنس����جة الجسم، وتطرح 
خارجه دون أي تغيير. لكن نتائج الدراسات األخيرة جعلت األطباء يشكون 

في عدم خطورتها على الصحة.

االستقالل/ وكاالت:
تقول العديد من الدراس���ات التي أجريت مؤخرًا، إن األطفال 
يحصلون عل���ى مورثات ال���ذكاء من أمهاته���م وليس من 
آبائهم. وتظهر هذه الدراسات بأن كروموزوم يرمز له بحرف 
X هو المسؤول عن الذكاء لدى اإلنسان، وأن النساء يمتلكن 
اثنين من هذه الكروموزومات مقابل واحد فقط لدى الرجال، 
وه���ذا يعني أن احتم���ال انتقال الذكاء م���ن األم ألطفالها 

يعادل ضعفي احتمال انتقال الذكاء من األب.
وقد كش���فت إحدى الدراس���ات التي أجرتها وحدة العلوم 
االجتماعية والصحة العامة التابعة لمجلس البحوث الطبية 

في غالسغو، أن ذكاء األطفال يأتي معظمه من أمهاتهم.
فبع���د أن قاموا بإجراء اختب���ارات ذكاء للعديد من التالميذ 

الذين تتراوح أعمارهم بي���ن 14 و 22 عامًا، آخذين باالعتبار 
عوام���ل مختلفة تؤثر عل���ى الذكاء مث���ل التعليم والوضع 
االجتماعي واالقتص���ادي، وجد الباحثون أن أفضل مؤش���ر 

للتنبؤ بذكاء األبناء هو اختبار مستوى ذكاء أمهاتهم.
إال أن علم���اء آخرين ال يتفقون مع هذه الفرضية، إذ تش���ير 
الكثير من األبح���اث إلى أن 40- 60 بالمئة من الذكاء وراثي، 

والباقي يأتي من بيئتنا المحيطة.
وعلى الرغم م���ن الجدل القائم في ه���ذا الخصوص، يجمع 
العلماء على أن األمه���ات واآلباء يمكن أن يلعبوا دورًا مهمًا 
في تطور أطفالهم العاطفي والفكري من خالل بناء ثقتهم 
بأنفس���هم، وتعليمهم مهارات جديدة، بحس���ب ما نقلت 

صحيفة ميرور البريطانية.

دراسة: األطفال يستمدون

 ذكاءهم من أمهاتهم فقط

االستقالل/ وكاالت:
وجدت األبح���اث أن للتوابل خصائص مضادة لألكس���دة، 
ومضادات حيوية قوية تفيد الصحة العامة، ومن المعروف 
أن بع���ض التواب���ل تتمي���ز بقدرتها عل���ى إدارة وتنظيم 

مستويات السكر في الدم بطريقة فعالة.
فيما يلي قائمة بعض التواب���ل التي يمكن إضافتها إلى 
النظام الغذائي إلدارة مرض الس���كري، وفق موقع "إن دي 

تي في" اإللكتروني:
1- الكركم

يتمت���ع بخصائص���ه العالجي���ة المض���ادة لاللتهاب���ات 
والبكتيري���ا، ويعتبر هذا النوع م���ن التوابل ممتازًا لتعزيز 
المناعة وصحة الجلد، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة الطب 
التكميلي والطب البديل في أمريكا، فإن المركب النشط في 
الكركم، الكركمين يساعد على تقليل مستوى الغلوكوز في 

الدم، ويقلل من المضاعفات المرتبطة بالسكري.
2- القرنفل

يتمتع القرنفل بخصائصه المطهرة، إضافة إلى خصائصه 
المبي���دة للجراثي���م ويوفر فوائ���د صحية للحف���اظ على 

مستويات معتدلة للسكر في الدم.
3- الثوم

وفقًا لدراس���ة نشرت في مجلة "فيتو ميديسن"، فإن زيادة 
استهالك الثوم تحافظ على مستويات معتدلة للسكر في 
ال���دم، لذا ينصح األطباء بإضافة كمية كافية من الثوم إلى 

النظام الغذائي لمرضى السكري.  
4- القرفة

القرفة، مانع للتأكسد وتساهم في تخفيض نسبة السكر 
في ال���دم، ويمكن تناولها مع الش���اي للتخفيف من حدة 

مذاقها.

4 توابل للتحكم في سكر 

الدم لدى مرضى السكري   

االستقالل/ وكاالت:
طور باحثون في جامعتي نورث وس���ترن وواشنطن 
األمريكيتين ما أسموه أول محفز عصبي صغير قابل 
للتحلل البيولوجي مصنوع السيليكون والمغنسيوم 
والبوليم���ر، قادر عل���ى عالج األعص���اب التالفة في 
الجسم، واصفين إياه ب� "أول جهاز إلكتروني حيوي" 

يتحلل داخل الجسم.
وأوضح الباحثون أن الجه���از نجح في عالج أعصاب 
تالفة لدى مجموعة من الفئران، آملين أن يصبح هذا 
الجهاز اإللكترون���ي الدقيق بمثابة بارقة أمل لكثير 

من المرضى البشريين.

وق���ال الباحثون: إنه���م يعتمدون من���ذ زمن على 
اإللكترونيات لعالج حاالت صحية وإصابات، لكن بعد 
زراعتها جراحيًا من المحتمل أن تتعطل بطارياتها 
داخل جسم اإلنسان، فيضطر المريض للخضوع مرة 

أخرى إلجراء عملية جراحية.
لك���ن، الجهاز الالس���لكي الجديد ال���ذي يبدو على 
شكل قرص ويحفز األعصاب الطرفية مع الصدمات 
الكهربائية الضعيفة، مصنوع من مواد قابلة للتحلل 
لتخرج بش���كل طبيعي من جس���م اإلنسان دون أن 
تؤثر س���لبًا على صحته، بحسب ما ورد في صحيفة 

دايلي ميل البريطانية.

أول جهاز من نوعه إلصالح 
األعصاب التالفة دون جراحة

خبراء: مادة بمعجون 
األسنان تشكل خطرًا 

جديًا على الصحة
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االستقالل/ وكاالت:
نعرف تلك اللحظات التي نحب أن نتأكد فيها من عدة 
أش���ياء في حياتنا اليومية: هل أغلقت الباب فعاًل؟ هل 
الطباخ مطفأ فعاًل؟ وقد نكرر هذا األمر مرات عدة متتالية، 

ما يستدعي في بعض األحيان أن يتملكنا القلق.
لكن في حاالت أخرى يش���عر الش���خص بضغط داخلي 
للتأكد من هذه األمور، ويصبح مجبرًا على التأكد من غلق 
الناف���ذة أو الثالجة فعاًل ثالثين أو أربعين مرة، ما يجعل 
حياتهم في فوضى تحت وطأة هذا الضغط المتواصل 
للتأكد من األشياء. عن هذا يقول البروفيسور ألكسندر 
مونشاو من جامعة لوبيك لوكالة األنباء األلمانية: "تعود 
هذه الحاالت إلى الوسواس القهري في أغلب األحيان"، 

موضحًا أن أنواع هذا الوسواس كثيرة ومختلفة.
إضافة إلى الحاجة لتفقد األش���ياء توجد هناك الحاجة 
المتواصلة للغس���ل، حين يشعر المصابون به بالخوف 
أو القرف من القذارة والبكتريا والفيروس���ات أو سوائل 
الجسم، "ونتيجة ذلك يعمد هؤالء األشخاص إلى غسل 
اليدين والجسم وأحيانًا ينظفون الشقة بأكمها بشكل 
متكرر"، كما يوضح فول���ف هارتمان، المدير التنفيذي 

لجمعية اضطرابات الوسواس القهري األلمانية.
من جانبه يوضح كريس���تيان ش���ميدت-كريبلين، وهو 
طبيب مخت���ص باألمراض النفس���ية في مستش���فى 

دوس���لدورف، أن "اضطرابات الوس���واس القهري، التي 
تتواصل بشكل دائم دون إرادة المصاب - وتكون أحيانًا 
عدائية بعض الش���يء- يمكن أن تصبح مشكلة" تعيق 

حياة هؤالء األشخاص.
ولم يبح���ث العلماء بعد األس���باب المؤدية إلى اإلصابة 
بهذا النوع م���ن االضطرابات، غير أن بعضهم يرى أنها 
وراثية. كما يمكن أن تس���اهم عوام���ل بيئية أيضًا في 
نشوء اضطرابات الوس���واس القهري. في هذا السياق 
يقول الدكتور هارتمان: "ف���ي العائلة التي يأخذ فيها 
توخي الكمال في األشياء والتصرفات حيزًا كبيرًا، تزداد 
احتمالية إصابة أحد أفرادها بهذا النوع من االضطرابات".

وبحسب الطبيب األلماني فإن المصابين عادة ما يطلبون 
المس���اعدة المتخصصة ف���ي وقت متأخ���ر. وفي حال 
تش���خيص اضطراب وس���واس قهري، يمكن معالجته 
بطريقة العالج الس���لوكي المعرفية. ويحلل من خاللها 
المعالج والمريض سوية اللحظات التي تبدأ فيها مثل 
هذه االضطرابات ومسببها. وفيما بعد ُيعرض المصاب 
لمواقف يشعر فيها بهذا الضغط الداخلي لفعل شيء 
معين أو التفكير به. ويحثه المعالج على عدم االستسالم 
أمام هذا الضغ���ط. وهكذا يمكن أن ي���رى المصاب أن 
التبعات السلبية التي يخشاها في حالة عدم فعل هذا 

الشيء، تتراجع وال تتحقق كما كان يعتقد.

وف���ي حال ع���دم عالجه���ا فيمك���ن أن تتح���ول هذه 
االضطرابات إلى التشنج الالإرادي، وهي حركات قسرية 
مفاجئة متكررة تصاحبها أصوات. وتظهر عند الشعور 
بالتوتر. ووفق بع���ض التقديرات ف���إن 15 بالمائة من 
تالميذ الم���دارس االبتدائية في ألمانيا س���بق لهم أن 

ُأصيبوا بهذه التشنجات بشكل مؤقت.
وفي الكثي���ر من الح���االت تختفي هذه التش���نجات، 
خصوص���ًا حين يحص���ل المصابون بها عل���ى العناية 
واالهتم���ام. كما يمك���ن التحدث إلى طبي���ب األطفال 
للمساعدة في عالجها. ويمكن للوالدين والطبيب طلب 
مساعدة نفس���ية متخصصة، حين تصبح هذه النوبات 

مزمنة، أي تستمر ألكثر من عام.
وإضاف���ة إل���ى العالج النفس���ي في حاالت الوس���واس 
القه���ري والتش���نجات الالإرادي���ة يمكن أن تس���هم 
تمارين االس���ترخاء كاليوغا وتدريبات التحفيز الذاتي 
في التقليل منها. عن ذلك يقول البروفيسور ألكسندر 
مونشاو: "في الغالب يشعر المصابون بإحساس باطني 
بقرب حدوث النوبات". وم���ن أجل التقليل منها ينصح 
البرفيسور األلماني المصاب بش���د قبضة اليد والتأمل 
والتحك���م بتوزيع الطاق���ة الداخلية على الجس���م. أما 
هارتمان فيؤكد أن "التدريب���ات الذهنية يمكن لها أن 

تقلل من هذا الضغط".

ال تدع الوسواس القهري يدمر حياتك! 

االستقالل/ وكاالت:
قالت الخبيرة في مجال التغذية الدكتورة “ناديجدا تشيرنيش����وفا”، أن 
ثاني أكسيد التيتانيوم، أحد مكونات معاجين األسنان، قد يسبب خطرًا 
جديًا على الصحة. وأضافت تشيرنيشوفا، أن “الدراسات السابقة والحالية 

تربط تأثير ثاني أكسيد التيتانيوم بحدوث االلتهابات وتكون األورام”.
وفي سيتاٍق متصل، يقول الدكتور “فيكتور ليشين”، أن “ثاني أكسيد 
التيتانيوم ال يتراكم في الجس����م كالعناصر الكيميائية الخطرة األخرى، 

لذلك من السابق ألوانه الخروج باستنتاجات نهائية عنه”.
وتابع ليش����ين، أن “ما استنتجته الدراس����ات الجارية هو أن ثاني أكسيد 
التيتانيوم قادر على تحفيز تأثير العناصر الكيميائية األخرى فحس����ب، 
لذل����ك يتعين عل����ى العلماء تحديد م����دى خطورة وج����وده في معاجين 

األسنان، بعد ظهور أسباب للشك فيه”.
ويعتبر ثاني أكسيد التيتانيوم، في الوقت ذاته، هو المادة التي تضمن 
الحصول على أس����نان ناصعة البياض، وال يقتص����ر وجوده على معاجين 
األسنان فحسب، بل يوجد عالوة على ذلك في “العلكة”، ومنتجات أخرى 
كثيرة. ُيش����ار إل����ى أن هذه المادة لم ُتصنف لزم����ن طويل، كمادة تمثل 
خطورة على صحة اإلنس����ان؛ ألنها ال تتفاعل مع أنس����جة الجسم، وتطرح 
خارجه دون أي تغيير. لكن نتائج الدراسات األخيرة جعلت األطباء يشكون 

في عدم خطورتها على الصحة.

االستقالل/ وكاالت:
تقول العديد من الدراس���ات التي أجريت مؤخرًا، إن األطفال 
يحصلون عل���ى مورثات ال���ذكاء من أمهاته���م وليس من 
آبائهم. وتظهر هذه الدراسات بأن كروموزوم يرمز له بحرف 
X هو المسؤول عن الذكاء لدى اإلنسان، وأن النساء يمتلكن 
اثنين من هذه الكروموزومات مقابل واحد فقط لدى الرجال، 
وه���ذا يعني أن احتم���ال انتقال الذكاء م���ن األم ألطفالها 

يعادل ضعفي احتمال انتقال الذكاء من األب.
وقد كش���فت إحدى الدراس���ات التي أجرتها وحدة العلوم 
االجتماعية والصحة العامة التابعة لمجلس البحوث الطبية 

في غالسغو، أن ذكاء األطفال يأتي معظمه من أمهاتهم.
فبع���د أن قاموا بإجراء اختب���ارات ذكاء للعديد من التالميذ 

الذين تتراوح أعمارهم بي���ن 14 و 22 عامًا، آخذين باالعتبار 
عوام���ل مختلفة تؤثر عل���ى الذكاء مث���ل التعليم والوضع 
االجتماعي واالقتص���ادي، وجد الباحثون أن أفضل مؤش���ر 

للتنبؤ بذكاء األبناء هو اختبار مستوى ذكاء أمهاتهم.
إال أن علم���اء آخرين ال يتفقون مع هذه الفرضية، إذ تش���ير 
الكثير من األبح���اث إلى أن 40- 60 بالمئة من الذكاء وراثي، 

والباقي يأتي من بيئتنا المحيطة.
وعلى الرغم م���ن الجدل القائم في ه���ذا الخصوص، يجمع 
العلماء على أن األمه���ات واآلباء يمكن أن يلعبوا دورًا مهمًا 
في تطور أطفالهم العاطفي والفكري من خالل بناء ثقتهم 
بأنفس���هم، وتعليمهم مهارات جديدة، بحس���ب ما نقلت 

صحيفة ميرور البريطانية.

دراسة: األطفال يستمدون

 ذكاءهم من أمهاتهم فقط

االستقالل/ وكاالت:
وجدت األبح���اث أن للتوابل خصائص مضادة لألكس���دة، 
ومضادات حيوية قوية تفيد الصحة العامة، ومن المعروف 
أن بع���ض التواب���ل تتمي���ز بقدرتها عل���ى إدارة وتنظيم 

مستويات السكر في الدم بطريقة فعالة.
فيما يلي قائمة بعض التواب���ل التي يمكن إضافتها إلى 
النظام الغذائي إلدارة مرض الس���كري، وفق موقع "إن دي 

تي في" اإللكتروني:
1- الكركم

يتمت���ع بخصائص���ه العالجي���ة المض���ادة لاللتهاب���ات 
والبكتيري���ا، ويعتبر هذا النوع م���ن التوابل ممتازًا لتعزيز 
المناعة وصحة الجلد، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة الطب 
التكميلي والطب البديل في أمريكا، فإن المركب النشط في 
الكركم، الكركمين يساعد على تقليل مستوى الغلوكوز في 

الدم، ويقلل من المضاعفات المرتبطة بالسكري.
2- القرنفل

يتمتع القرنفل بخصائصه المطهرة، إضافة إلى خصائصه 
المبي���دة للجراثي���م ويوفر فوائ���د صحية للحف���اظ على 

مستويات معتدلة للسكر في الدم.
3- الثوم

وفقًا لدراس���ة نشرت في مجلة "فيتو ميديسن"، فإن زيادة 
استهالك الثوم تحافظ على مستويات معتدلة للسكر في 
ال���دم، لذا ينصح األطباء بإضافة كمية كافية من الثوم إلى 

النظام الغذائي لمرضى السكري.  
4- القرفة

القرفة، مانع للتأكسد وتساهم في تخفيض نسبة السكر 
في ال���دم، ويمكن تناولها مع الش���اي للتخفيف من حدة 

مذاقها.

4 توابل للتحكم في سكر 

الدم لدى مرضى السكري   

االستقالل/ وكاالت:
طور باحثون في جامعتي نورث وس���ترن وواشنطن 
األمريكيتين ما أسموه أول محفز عصبي صغير قابل 
للتحلل البيولوجي مصنوع السيليكون والمغنسيوم 
والبوليم���ر، قادر عل���ى عالج األعص���اب التالفة في 
الجسم، واصفين إياه ب� "أول جهاز إلكتروني حيوي" 

يتحلل داخل الجسم.
وأوضح الباحثون أن الجه���از نجح في عالج أعصاب 
تالفة لدى مجموعة من الفئران، آملين أن يصبح هذا 
الجهاز اإللكترون���ي الدقيق بمثابة بارقة أمل لكثير 

من المرضى البشريين.

وق���ال الباحثون: إنه���م يعتمدون من���ذ زمن على 
اإللكترونيات لعالج حاالت صحية وإصابات، لكن بعد 
زراعتها جراحيًا من المحتمل أن تتعطل بطارياتها 
داخل جسم اإلنسان، فيضطر المريض للخضوع مرة 

أخرى إلجراء عملية جراحية.
لك���ن، الجهاز الالس���لكي الجديد ال���ذي يبدو على 
شكل قرص ويحفز األعصاب الطرفية مع الصدمات 
الكهربائية الضعيفة، مصنوع من مواد قابلة للتحلل 
لتخرج بش���كل طبيعي من جس���م اإلنسان دون أن 
تؤثر س���لبًا على صحته، بحسب ما ورد في صحيفة 

دايلي ميل البريطانية.

أول جهاز من نوعه إلصالح 
األعصاب التالفة دون جراحة

خبراء: مادة بمعجون 
األسنان تشكل خطرًا 

جديًا على الصحة

22 222األربعاء     صفر         هـ   أكتوبر         م22 2 222



غزة / عبدالله نصيف:
سقط حامل اللقب شباب خانيونس 
، أم���ام ه���ال غزة به���دف دون رد ، 
في ختام الجولة الخامسة من بطولة 

دوري القدس الممتاز .
وعلى ملع���ب الدرة وس���ط القطاع ، 
تنفي���ذًا للعقوبة الموقع���ة من قبل 
االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ، على 
شباب خانيونس بنقل مباراة واحدة 
له خارج ملعبه ، عاد هال غزة لوصافة 
الترتيب ، بالفوز عل���ى حامل اللقب 

شباب خانيونس ، بهدف دون رد .
و بهذا الفوز رفع ه���ال غزة رصيده 
إلى 11 نقط���ة بالمركز الثاني خلف 
المتص���در اتحاد خانيون���س بفارق 
النش���امى  يس���قط  فيما  األهداف، 

للمركز السادس برصيد 7 نقاط .
وس���جل هدف اللقاء الوحيد يوسف 
عبي���د ف���ي الدقيق���ة )57( من عمر 

المباراة. 

غزة / االستقال:
أعلن مجل���س إدارة ن���ادي الصداقة عن 
تعيين الكابتن رأفت خليفة, مدربًا جديدًا 
لفريق كرة القدم بالنادي خلفًا للُمستقيل 

حسام النجار.
واتفق خليفة مع إدارة الصداقة على كافة 
البنود من بينها المالية, خال الجلس���ة 

التي جمعتهما بمقر النادي .
وسيبدأ خليفة تدريباته مع الفريق غدًا ، 
يعقبها عقد اجتماع مع الاعبين بحضور 
مجلس اإلدارة ، حيث سيعمل خال الفترة 
القادمة على خروج الفريق من الكبوة التي 
حلت بالفري���ق واألداء الباهت الذي قدمه 

الفريق خال المباريات السابقة.
ويحتل الصداقة المركز التاسع برصيد 5 
نقاط ، بفوز واحد وتعادلين وخس���ارتين 
، و ل���م ُيقدم مس���توى مقنعًا في معظم 

مبارياته.

مانشستر/ االستقال: 
كشفت تقارير صحفية عن اجتماع حاسم بين إيد وودورد المدير 
التنفيذى لفريق مانشستر يونايتد اإلنجليزى والبرتغالى جوزيه 

مورينيو خال ال�48 ساعة المقبلة. 
ووفق���ًا لم���ا نقلته صحيف���ة "ذا ص���ن" اإلنجليزية، ف���إن المدير 
التنفيذى لفريق مانشس���تر يونايتد س���يعقد جلسة خاصة مع 
جوزي���ه مورينيو للحديث عن الوض���ع الحالى الذى يمر به الفريق 
بالدورى اإلنجليزى والتأخر فى ج���دول الترتيب بغض النظر عن 

الفوز األخير ضد نيوكاسل يونايتد الذى سبقه نتائج سلبية.
وم���ن المؤكد أن تش���هد هذه الجلس���ة بين المدي���ر التنفيذى 
لمانشستر يونايتد ومورينيو الحديث عن خطة دعم الفريق بأبرز 
العناصر فى انتقاالت يناير المقبل، بعد أن رفض األول فكرة ضم 

أى عناصر جديدة خال الميركاتو الصيفى.
وكان جوزي���ه مورينيو مدرب مانشس���تر يونايتد قد نجا من فخ 
اإلقالة مؤقتًا بعد الفوز الصعب الذى حققه على حساب نيوكاسل 

يونايتد بنتيجة 3-2 بالجولة الثامنة من الدورى اإلنجليزى.

باريس/ االستقال: 
تزداد المنافسة بين الثنائي المصري محمد صاح، المحترف 
ضمن صفوف ليفربول اإلنجليزي، ونظيره األرجنتيني ليونيل 
ميسي، هّداف برشلونة اإلسباني، في استفتاء مجلة "فرانس 
فوتب���ول" الذي طرحت���ه عبر موقعها الرس���مي، حول الاعب 

األحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" لعام 2018.
 وطرحت المجلة الفرنس���ية هذا االس���تفتاء للجماهير حول 
العالم، عقب اإلعان عن قائمة ال�30 المرشحين للفوز بجائزة 
الكرة الذهبي���ة، والتي ُتمنح ألفضل العب ف���ي العالم لعام 
2018، بجانب إعان اس���م 15 العبة، و10 مرش���حين لجائزة 

"كوبا"، ألفضل العب شاب في العالم.
 وش���ارك في االس���تفتاء حتى اآلن ما يقرب م���ن 400 ألف 
شخص حول العالم، حصل منهم محمد صاح على 42% من 
التصويت، ليقترب ميس���ي من ماحقته بنسبة وصلت إلى 

38% من األصوات المشاركة.
 بينما حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، 

على 7%، وتس���اوى كااً من البرازيل���ي نيمار مهاجم باريس 
س���ان جيرمان، والكرواتي لوكا مودريتش العب ريال مدريد، 
ا. ا بأن التصويت ما زال مستمراً بالحصول على نسبة 2%، علماً

 وعلى الرغم من اس���تحواذ صاح على تصويت الجماهير، إال 
أن هذه الخطوة لن تخدمه في الس���باق، حي���ث يتم اختيار 
الفائ���ز بالكرة الذهبية، من خ���ال تصويت 173 صحفيًا من 
حول العالم، دون تدخل من جانب المدربين أو أي استفتاءات 

جماهيرية.
ويخت���ار كل صحف���ى أفض���ل 3 العبي���ن من قائم���ة ال�30 
المرشحين من وجهة نظره، ويحصل صاحب المركز األول فى 
اختيار كل صحفى على 5 نقاط، الثاني 3 نقاط والثالث نقطة 
واحدة، ويتم ترتي���ب الاعبين تنازليًا بعد فرز أصوات جميع 

الصحفيين. 
وم���ن المقرر أن يت���م اإلعان عن هوية الفائ���ز بجائزة "الكرة 
الذهبية"، يوم 3 ديسمبر المقبل، بجانب جائزتي أفضل العبة 

وجائزة "كوبا".

ريال مدريد ير�صد 170 
مليون يورو ل�صم هازارد 

مدريد/ االستقال: 
رصد فريق ريال مدريد اإلس���بانى مبلغًا خياليًا لضم 
البلجيكى إيدين هازارد نجم خط وس���ط تشيلس���ى 

اإلنجليزى خال فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة.
اإلس���بانى  البرنام���ج  عن���ه  كش���ف  لم���ا  ووفق���ًا 
"التش���يرينجيتو" فإن إدارة ريال مدريد حددت مبلغ 
170 ملي���ون يورو من أجل خط���ف أحد أفضل العبى 

الدورى اإلنجليزى لتدعيم خط وسط الملكى.
أش���ار البرنام���ج المقرب م���ن إدارة الملك���ى إلى أن 
فلورنتينو بيريز رئيس ري���ال مدريد يأمل فى إنهاء 
صفق���ة إيدين هازارد مع تشيلس���ى وفق���ًا للمقابل 

المادى المحدد لها ال أكثر من ذلك.
وينته���ى تعاقد النجم البلجيك���ى إيدين هازارد مع 
تشيلسى اإلنجليزى فى يونيو 2020، وتسعى إدارة 
ريال مدري���د إلى خطف الاعب قبل تجديد عقده مع 

النادى اللندنى.
كان البلجيكى إيدين هازارد ق���د صرح مؤخرًا أنه لن 
يتن���ازل عن تحقي���ق حلمه باللع���ب ضمن صفوف 
ريال مدريد بالرغم من فتح ب���اب التجديد أمام إدارة 

تشيلسى سابقًا.

مان�ص�صرت يونايتد يعقد 
اجتماعاً حا�صماً مع مورينيو

مي�صي ُيالحق �صالح فى ا�صتفتاء »فران�س فوتبول« للكرة الذهبية

هالل غزة »ي�صقط« حامل اللقب 
بدوري القد�س املمتاز 

خليفـة مديــراً 
فنيــاً لل�صداقــة
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وأكد مصدر خاص ل�"االس���تقالل:  أّن كميات الوقود س���تضخ بش���كل 
منتظ���م خالل األيام القادمة؛ بهدف تج���اوز األزمة الحادة في الكهرباء 
التي يعاني منها سكان القطاع منذ سنوات طويلة، والتي زادت حدتها 

على إثر العقوبات التي تفرضها سلطة رام الله.
وكانت صحيف���ة "هآرتس" العبرية أش���ارت إل���ى أن التمويل القطري 
للكهرب���اء يصل إلى عش���رات ماليين الدوالرات، ويأتي بعد أش���هر من 
المباحثات بين المبعوث األممي للمنطقة نيكوالي مالدينوف والسفير 

القطري محمد العمادي.
يأتي إدخال الوقود ضمن اتفاق تمت بلورته مؤخًرا يسمح لقطر بتمويل 
ج���زء من كهرباء قطاع غزة عبر توفير الوقود الالزم، ويتوقع أن يرفع ذلك 

ساعات وصل الكهرباء إلى الضعف، أي لثماني ساعات.
وجاء االتفاق في إطار مؤتمر الدول المانحة الذي عقد مؤخرًا في نيويورك 
وبموافقة إس���رائيلية، وستقوم قطر بتمويل شراء الوقود لصالح محطة 

كهرباء القطاع.

رام الله/ االستقالل:
جّدد رئيس الس���لطة محمود عباس أم���س الثالثاء، 
رفضه الكامل ألية مشاريع في قطاع غزة؛ ألنها تعمل 
"على اس���تمرار االنفصال"، مؤّكًدا حرصه على تحقيق 

المصالحة التي ترعاها مصر إلنهاء االنقسام.
جاء ذلك خالل حديثه ف���ي اتصال هاتفي تلقاه من 
المستش���ارة األلماني���ة أنجيال مي���ركل، أطلعته فيه 
على نتائج لقاءاتها برئي���س وزراء االحتالل بنيامين 

نتنياهو.
ووضع عباس ميركل في صورة آخر المستجدات، سواء 
فيما يتعلق بعالقة الس���لطة مع االحتالل أو الواليات 
المتحدة األميركية، مؤكًدا التزامه بالعمل السياسي، 
وعدم رفض المفاوضات، مشترًطا أن تكون مبنية على 
حل الدولتين على حدود العام 1967، وقرارات الشرعية 

الدولية، ومن خالل آلية دولية متعددة األطراف.
من جانبه���ا، أّكدت ميركل لعباس على موقف بالدها 
واالتحاد األوروبي الداعم لتحقيق الس���الم وفق "حل 

الدولتين".
وأعربت المستش���ارة األلمانية عن قلقها إزاء األوضاع 
المتدهورة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن االتحاد األوروبي 
قدم دعًما كبيًرا لوكالة "أونروا"؛ من أجل االستمرار في 

دورها المنوط بها من قبل األمم المتحدة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حكمت محكمة االحتالل اإلس���رائيلية في القدس المحتلة أمس الثالثاء، على 

الفتى المقدسي محمد شوقي صندوقة )16 عاًما( بالسجن لمدة تسعة أشهر.
وذكر رئيس لجنة أهالي األس���رى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب أن 
قاضي محكمة االحتالل أصدر حكًما على األسير صندوقة بتهمة إلقاء الحجارة 

على قوات االحتالل في القدس القديمة.
وأش���ار إلى أن األس���ير صندوقة مضى على اعتقاله في سجون االحتالل ستة 

أشهر، ويقبع حالًيا في سجن »مجدو«.

أم الفحم/ االستقالل:
اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، أخوْين من أم الفحم في الداخل الفلسطيني 

 أحدهما ال�23 من العمر فيما يبلغ اآلخر 30 عاًما.
ُ
يبلغ

 وزعمت ش���رطة االحتالل أن االعتقال جاء لمسؤوليتهما عن إطالق النار بالهواء 
أثناء حفل زفاف أحدهما.

وتوّجهت قوات من الش���رطة إلى بيت عائلة العري���س لتزعم أنها عثرت أثناء 
التفتيش على كميات كبيرة من الذخيرة. وتم إحالُة الشقيقين المشتبه بهما 
إلى محكمة الصلح في الخضيرة يوم أمس، للبحث في طلب الش���رطة المتمّثل 

بتمديد توقيفهما بشبهة مسؤوليتهما عن إطالق النار بشكل غير قانوني.

سلفيت/ االستقالل:
اقتلع مس���توطنون، أمس الثالثاء، 39 ش���جرة 
زيتون وشجرة لوز، في أراضي قرية بروقين غرب 

سلفيت.
وأفاد رئيس بلدية بروقين بش���ير س���المة في 
تصريح له، بأن مستوطنين قاموا باقتالع أشجار 

الزيتون واللوز في األرض الواقعة ش���مال غرب 
البل���دة، بالقرب من مس���توطنة "بروخين" على 
الطريق االلتفاف���ي )446(، تعود للمزارع جمال 

عثمان سالمة.
وذكر سالمة ، أن المستوطنين حرقوا في العام 
2011 )200( شجرة زيتون، وفي العام الماضي 

تعرض ما يقارب 40 عرق زيتون إلى التجريف، 
خالل توصيل شبكة مياه للمستوطنات المقامة 

على أراضي القرية.
يش���ار أنه ومنذ مطلع العام أقدم المستوطنون 
على حرق واقتالع حوالي 5000 شجرة، معظمها 

أشجار زيتون.

واشنطن/ االستقالل:
وافق الرئيس األمريكي دونالد ترمب أمس الثالثاء على طلب استقالة المندوبة 
األمريكي���ة لدى األمم المتحدة نيكي هيلي، بحس���ب ما ذكرت وس���ائل إعالم 
إس���رائيلية. ومن المقرر أن يعقد ترمب وهيلي مؤتمرًا صحفيًا حول الموضوع، 

حيث تعد هذه االستقالة مفاجئة من قبل هيلي.
من جهته، كتب ترمب في تغريدة إن لديه “إعالنًا مهمًا” بخصوص هايلي.

عذابات أهلنا في القطاع، وتحريض االحتالل على استمرار الحصار".
وَأردف: "وإن دورها الال مس���ؤول في التعامل مع مبادرات إيجاد حلول لمشاكل 
قطاع غزة وتهديداتها لش���ركات نقل وقود المنح���ة القطرية أكبر دليل على 
دورها المش���ين في ض���رب عوامل ومقومات صمود أبناء ش���عبنا في مواجهة 

مخططات االحتالل".
وعد الناطق باس���م حماس، أن ما س���بق "تأكيد أن حكومة الحمد الله لم تعد 
مؤهلة وطنًيا وال مهنًيا إلدارة الشأن الفلسطيني، ولم تعد أمينة على مقدرات 

الشعب".
ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بواجباتها كافة في خدمة 
كل أبناء الش���عب الفلسطيني على حد س���واء. منوهًا إلى أنه "الحل 

األمثل".
وعبرت شاحنات وقود إلى داخل قطاع غزة الثالثاء، في خطوة قالت مصادر إنها 
مسعى من قطر واألمم المتحدة لتخفيف األوضاع في القطاع ومنع أي تصعيد 

في العنف بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذرت وزي���رة القضاء ف���ي حكومة االحت���الل، أييليت 
شاكيد، أمس الثالثاء، قضاة المحكمة العليا من التدخل 
في قوانين األساس، وخاصة "قانون القومية"، بادعاء أن 
"تدخلهم خطير ومن الممكن أن تؤدي إلى انهيار أسس 

الحكم".
وف���ي خطابها ف���ي مؤتم���ر لمنت���دى "كوهيليت" في 
القدس، قالت ش���اكيد إن "إلغاء قانون أس���اس من قبل 

المحكمة العليا هو من قبيل األحالم".
يذكر أن���ه يوجد أم���ام المحكمة العليا، 8 التماس���ات 

إللغاء قانون القومية. وسبق أن ادعت شاكيد أن تدخل 
المحكمة العليا "سيؤدي إلى حرب سلطات وهزة أرضية".

و قال���ت ش���اكيد إن "عقيدة التعديل الدس���توري، غير 
الدس���تورية، وعدا عن كونها من قبي���ل األحالم، فإنها 
خطيرة، في الديمقراطيات المحكمة ليست شريكًا في 

الدستور". 
وردًا على ادعاءات بشأن موقفها المعارض بشدة إللغاء 
قوانين أساس من قبل المحكمة العليا، قالت شاكيد إن 
مثل هذا اإللغاء يقوض أسس الدولة الديمقراطية ومبدأ 

فصل السلطات.

القاهرة/ االستقالل:
نفي مسؤل مصري رفيع المستوي  أن تكون المخابرات 
المصرية قد سلمت األمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغي���ط نتائج المباحثات الت���ي أجرتها   في 
القاه���رة مؤخرا مع وفد حركة حماس بش���أن المصالحة 

الفلسطينية .
وقال المصدر إن ما ذكره س���مير غطاس حول تغيير الدور 
المصري بشأن  المصالحة الفلسطينية وإنه سيكون تحت 
مظلة جامعة الدول العربية غي���ر صحيح جملة وتفصيال  
وهو من وحي خياله ،والجه���ة التي  تقف  خلف أكاذيبه 

معروفة لدى مسؤلي الملف في جهاز المخابرات.
وأكد المص���در إن ه���ذه األكاذيب ومن يق���ف وراءها لن 
تثن���ي مصر عن القيام بدورها الثابت بش���أن اتمام عملية 
المصالحة وانهاء االنقسام، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية 
الفلس���طينية لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية 

الفلسطينية.
وحذر المس���ؤل المصري كل من تسول له نفسه بالتحدث 
باس���م المخابرات العامة في أم���ور التخصه وال يعلم عنها 
ش���يئا  ، وأن هذا األمر من ش���أنه أن يعرضه  للمس���ائلة 

القانونية .

شجر سلفيت لم يسلم من »جنون« المستوطنين

) APA images (        الحتالل مينع �ملو�طنيني من �لو�ضول �إىل �أر��ضهم لقطف �لزيتون بال�ضفة �لغربية �أم�س�

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكر موقع مفزاك اليف أن مستوطنين عثروا على بالونين حارقين في سديروت 

أطلق من قطاع غزة.
وأش���ار الموقع أن خبراء المتفجرات وصلوا لمكان سقوط البالون، خشية من أن 

يكونا مفخخين بقنابل يدوية.
يشار إلى أن شبانًا من قطاع غزة يطلقون طائرات وبالونات مذيلة بشعل حارقة، 
احتجاجًا منهم على الحصار اإلس���رائيلي المتواصل من���ذ ما يزيد عن 12 عامًا، 

وتسبب البالونات والطائرات الحارقة بأضرار جسيمة في الحقول اإلسرائيلية.

شرطة االحتالل تعتقل 
شقيقْين بأم الفحم 

أحدهما عريس

ترمب يقبل استقالة المندوبة األمريكية 
لدى األمم المتحدة نيكي هيلي

مسؤول مصري ينفي تسليم

 الجامعة العربية ملف المصالحة
شاكيد تحذر المحكمة العليا من 

التدخل في »قانون القومية«

عباس: نرفض أية 
مشاريع تعزز االنقسام

الحكم على فتى مقدسي 
بالسجن تسعة أشهر

بالونان حارقان
 يسقطان في سديروت

حما�س: حكومةوقود �ملنحة
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وأكد مصدر خاص ل�"االس���تقالل:  أّن كميات الوقود س���تضخ بش���كل 
منتظ���م خالل األيام القادمة؛ بهدف تج���اوز األزمة الحادة في الكهرباء 
التي يعاني منها سكان القطاع منذ سنوات طويلة، والتي زادت حدتها 

على إثر العقوبات التي تفرضها سلطة رام الله.
وكانت صحيف���ة "هآرتس" العبرية أش���ارت إل���ى أن التمويل القطري 
للكهرب���اء يصل إلى عش���رات ماليين الدوالرات، ويأتي بعد أش���هر من 
المباحثات بين المبعوث األممي للمنطقة نيكوالي مالدينوف والسفير 

القطري محمد العمادي.
يأتي إدخال الوقود ضمن اتفاق تمت بلورته مؤخًرا يسمح لقطر بتمويل 
ج���زء من كهرباء قطاع غزة عبر توفير الوقود الالزم، ويتوقع أن يرفع ذلك 

ساعات وصل الكهرباء إلى الضعف، أي لثماني ساعات.
وجاء االتفاق في إطار مؤتمر الدول المانحة الذي عقد مؤخرًا في نيويورك 
وبموافقة إس���رائيلية، وستقوم قطر بتمويل شراء الوقود لصالح محطة 

كهرباء القطاع.

رام الله/ االستقالل:
جّدد رئيس الس���لطة محمود عباس أم���س الثالثاء، 
رفضه الكامل ألية مشاريع في قطاع غزة؛ ألنها تعمل 
"على اس���تمرار االنفصال"، مؤّكًدا حرصه على تحقيق 

المصالحة التي ترعاها مصر إلنهاء االنقسام.
جاء ذلك خالل حديثه ف���ي اتصال هاتفي تلقاه من 
المستش���ارة األلماني���ة أنجيال مي���ركل، أطلعته فيه 
على نتائج لقاءاتها برئي���س وزراء االحتالل بنيامين 

نتنياهو.
ووضع عباس ميركل في صورة آخر المستجدات، سواء 
فيما يتعلق بعالقة الس���لطة مع االحتالل أو الواليات 
المتحدة األميركية، مؤكًدا التزامه بالعمل السياسي، 
وعدم رفض المفاوضات، مشترًطا أن تكون مبنية على 
حل الدولتين على حدود العام 1967، وقرارات الشرعية 

الدولية، ومن خالل آلية دولية متعددة األطراف.
من جانبه���ا، أّكدت ميركل لعباس على موقف بالدها 
واالتحاد األوروبي الداعم لتحقيق الس���الم وفق "حل 

الدولتين".
وأعربت المستش���ارة األلمانية عن قلقها إزاء األوضاع 
المتدهورة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن االتحاد األوروبي 
قدم دعًما كبيًرا لوكالة "أونروا"؛ من أجل االستمرار في 

دورها المنوط بها من قبل األمم المتحدة.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حكمت محكمة االحتالل اإلس���رائيلية في القدس المحتلة أمس الثالثاء، على 

الفتى المقدسي محمد شوقي صندوقة )16 عاًما( بالسجن لمدة تسعة أشهر.
وذكر رئيس لجنة أهالي األس���رى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب أن 
قاضي محكمة االحتالل أصدر حكًما على األسير صندوقة بتهمة إلقاء الحجارة 

على قوات االحتالل في القدس القديمة.
وأش���ار إلى أن األس���ير صندوقة مضى على اعتقاله في سجون االحتالل ستة 

أشهر، ويقبع حالًيا في سجن »مجدو«.

أم الفحم/ االستقالل:
اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، أخوْين من أم الفحم في الداخل الفلسطيني 

 أحدهما ال�23 من العمر فيما يبلغ اآلخر 30 عاًما.
ُ
يبلغ

 وزعمت ش���رطة االحتالل أن االعتقال جاء لمسؤوليتهما عن إطالق النار بالهواء 
أثناء حفل زفاف أحدهما.

وتوّجهت قوات من الش���رطة إلى بيت عائلة العري���س لتزعم أنها عثرت أثناء 
التفتيش على كميات كبيرة من الذخيرة. وتم إحالُة الشقيقين المشتبه بهما 
إلى محكمة الصلح في الخضيرة يوم أمس، للبحث في طلب الش���رطة المتمّثل 

بتمديد توقيفهما بشبهة مسؤوليتهما عن إطالق النار بشكل غير قانوني.

سلفيت/ االستقالل:
اقتلع مس���توطنون، أمس الثالثاء، 39 ش���جرة 
زيتون وشجرة لوز، في أراضي قرية بروقين غرب 

سلفيت.
وأفاد رئيس بلدية بروقين بش���ير س���المة في 
تصريح له، بأن مستوطنين قاموا باقتالع أشجار 

الزيتون واللوز في األرض الواقعة ش���مال غرب 
البل���دة، بالقرب من مس���توطنة "بروخين" على 
الطريق االلتفاف���ي )446(، تعود للمزارع جمال 

عثمان سالمة.
وذكر سالمة ، أن المستوطنين حرقوا في العام 
2011 )200( شجرة زيتون، وفي العام الماضي 

تعرض ما يقارب 40 عرق زيتون إلى التجريف، 
خالل توصيل شبكة مياه للمستوطنات المقامة 

على أراضي القرية.
يش���ار أنه ومنذ مطلع العام أقدم المستوطنون 
على حرق واقتالع حوالي 5000 شجرة، معظمها 

أشجار زيتون.

واشنطن/ االستقالل:
وافق الرئيس األمريكي دونالد ترمب أمس الثالثاء على طلب استقالة المندوبة 
األمريكي���ة لدى األمم المتحدة نيكي هيلي، بحس���ب ما ذكرت وس���ائل إعالم 
إس���رائيلية. ومن المقرر أن يعقد ترمب وهيلي مؤتمرًا صحفيًا حول الموضوع، 

حيث تعد هذه االستقالة مفاجئة من قبل هيلي.
من جهته، كتب ترمب في تغريدة إن لديه “إعالنًا مهمًا” بخصوص هايلي.

عذابات أهلنا في القطاع، وتحريض االحتالل على استمرار الحصار".
وَأردف: "وإن دورها الال مس���ؤول في التعامل مع مبادرات إيجاد حلول لمشاكل 
قطاع غزة وتهديداتها لش���ركات نقل وقود المنح���ة القطرية أكبر دليل على 
دورها المش���ين في ض���رب عوامل ومقومات صمود أبناء ش���عبنا في مواجهة 

مخططات االحتالل".
وعد الناطق باس���م حماس، أن ما س���بق "تأكيد أن حكومة الحمد الله لم تعد 
مؤهلة وطنًيا وال مهنًيا إلدارة الشأن الفلسطيني، ولم تعد أمينة على مقدرات 

الشعب".
ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بواجباتها كافة في خدمة 
كل أبناء الش���عب الفلسطيني على حد س���واء. منوهًا إلى أنه "الحل 

األمثل".
وعبرت شاحنات وقود إلى داخل قطاع غزة الثالثاء، في خطوة قالت مصادر إنها 
مسعى من قطر واألمم المتحدة لتخفيف األوضاع في القطاع ومنع أي تصعيد 

في العنف بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

القدس المحتلة/ االستقالل:
حذرت وزي���رة القضاء ف���ي حكومة االحت���الل، أييليت 
شاكيد، أمس الثالثاء، قضاة المحكمة العليا من التدخل 
في قوانين األساس، وخاصة "قانون القومية"، بادعاء أن 
"تدخلهم خطير ومن الممكن أن تؤدي إلى انهيار أسس 

الحكم".
وف���ي خطابها ف���ي مؤتم���ر لمنت���دى "كوهيليت" في 
القدس، قالت ش���اكيد إن "إلغاء قانون أس���اس من قبل 

المحكمة العليا هو من قبيل األحالم".
يذكر أن���ه يوجد أم���ام المحكمة العليا، 8 التماس���ات 

إللغاء قانون القومية. وسبق أن ادعت شاكيد أن تدخل 
المحكمة العليا "سيؤدي إلى حرب سلطات وهزة أرضية".

و قال���ت ش���اكيد إن "عقيدة التعديل الدس���توري، غير 
الدس���تورية، وعدا عن كونها من قبي���ل األحالم، فإنها 
خطيرة، في الديمقراطيات المحكمة ليست شريكًا في 

الدستور". 
وردًا على ادعاءات بشأن موقفها المعارض بشدة إللغاء 
قوانين أساس من قبل المحكمة العليا، قالت شاكيد إن 
مثل هذا اإللغاء يقوض أسس الدولة الديمقراطية ومبدأ 

فصل السلطات.

القاهرة/ االستقالل:
نفي مسؤل مصري رفيع المستوي  أن تكون المخابرات 
المصرية قد سلمت األمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغي���ط نتائج المباحثات الت���ي أجرتها   في 
القاه���رة مؤخرا مع وفد حركة حماس بش���أن المصالحة 

الفلسطينية .
وقال المصدر إن ما ذكره س���مير غطاس حول تغيير الدور 
المصري بشأن  المصالحة الفلسطينية وإنه سيكون تحت 
مظلة جامعة الدول العربية غي���ر صحيح جملة وتفصيال  
وهو من وحي خياله ،والجه���ة التي  تقف  خلف أكاذيبه 

معروفة لدى مسؤلي الملف في جهاز المخابرات.
وأكد المص���در إن ه���ذه األكاذيب ومن يق���ف وراءها لن 
تثن���ي مصر عن القيام بدورها الثابت بش���أن اتمام عملية 
المصالحة وانهاء االنقسام، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية 
الفلس���طينية لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية 

الفلسطينية.
وحذر المس���ؤل المصري كل من تسول له نفسه بالتحدث 
باس���م المخابرات العامة في أم���ور التخصه وال يعلم عنها 
ش���يئا  ، وأن هذا األمر من ش���أنه أن يعرضه  للمس���ائلة 

القانونية .

شجر سلفيت لم يسلم من »جنون« المستوطنين

) APA images (        الحتالل مينع �ملو�طنيني من �لو�ضول �إىل �أر��ضهم لقطف �لزيتون بال�ضفة �لغربية �أم�س�

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكر موقع مفزاك اليف أن مستوطنين عثروا على بالونين حارقين في سديروت 

أطلق من قطاع غزة.
وأش���ار الموقع أن خبراء المتفجرات وصلوا لمكان سقوط البالون، خشية من أن 

يكونا مفخخين بقنابل يدوية.
يشار إلى أن شبانًا من قطاع غزة يطلقون طائرات وبالونات مذيلة بشعل حارقة، 
احتجاجًا منهم على الحصار اإلس���رائيلي المتواصل من���ذ ما يزيد عن 12 عامًا، 

وتسبب البالونات والطائرات الحارقة بأضرار جسيمة في الحقول اإلسرائيلية.

شرطة االحتالل تعتقل 
شقيقْين بأم الفحم 

أحدهما عريس

ترمب يقبل استقالة المندوبة األمريكية 
لدى األمم المتحدة نيكي هيلي

مسؤول مصري ينفي تسليم

 الجامعة العربية ملف المصالحة
شاكيد تحذر المحكمة العليا من 

التدخل في »قانون القومية«

عباس: نرفض أية 
مشاريع تعزز االنقسام

الحكم على فتى مقدسي 
بالسجن تسعة أشهر

بالونان حارقان
 يسقطان في سديروت

حما�س: حكومةوقود �ملنحة
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حممد اأبو ندا )12 عامًا( طباخ فل�صطيني، يطبخ الوجبات الغربية يف مطعم مبدينة غزة    ) ت�صوير/ حممود عجور (

لويزيانا/ االستقالل : 
بشكل مفاجئ، عاد كتاب إلى مكتبة بعد استعارته منها قبل 84 عامًا، في واقعة 

طريفة أدت إلى إعفاء مستعيره من غرامة قدرها 3 دوالرات.
وقالت مكتبة "Shreve Memorial" في والية لويزيانا األميركية على صفحتها 
في موقع فيس���بوك: "أن يأتي متأخرًا خير م���ن أال يأتي على اإلطالق! صحيح؟.. 
لقد أعاد قارئ كتابا إلى فرعنا الرئيسي البارحة، كانت والدته قد استعارته عام 

1934 عندما كانت في ال�11 من عمرها".
وأضافت: "هذا يعني أن الكتاب جاء متأخرًا 84 عامًا فقط!. الكتاب هو )س���بون 

ريفر( بقلم إدغار لي ماسترز".
الكت���اب عبارة عن مجموعة من القصائد المكتوبة كقصص لش���اهد عيان عن 
األشخاص الذين ماتوا في مدينة س���بون ريفر الخيالية، ويحكي عن حياتهم 

ومماتهم.
وقالت مساعدة مدير المكتبة، جاكي موراليس: "كان الرجل ينظف منزل والديه 

عندما وجد الكتاب وقرر إعادته. قال: إن هذا ما فعلته أمه".
وع���ن غرامة التأخير في إع���ادة الكتاب، قالت مورالي���س: إن المكتبة 
ل���م تفكر في تغريمه، الفت���ة إلى أنه في حال ُفرض���ت عليه الغرامة 
فس���يتوجب عليه دفع مبلغ 3 دوالرات، وه���و الحد األقصى لتحصيل 

رسوم الكتب المتأخرة.

أعاد كتابًا بعد 84 
عامًا من استعارته 
وإعفاؤه من الغرامة 

االستقالل/ وكاالت: 
تقطعت الُسبل بش���اب بريطاني في الواليات 
المتح���دة األمريكية 15 ش���هرًا، بعد أن منعه 
األطباء من السفر بسبب نوبات الذعر المتكررة 

التي يعاني منها.
وكان ري���ان واين���ي )25 عام���ًا( قد س���افر إلى 
الواليات المتحدة في رحل���ة كان من المقرر أن 
تستمر لمدة 3 أسابيع في صيف 2017، ولكنه 
اضط���ر للبقاء هناك ألكثر من ع���ام، وبات على 

وشك اإلفالس.
وأنفق ريان كل مدخراته البالغة 12 ألف جنيه 
إسترليني )17 ألف دوالر(، وحصل على فاتورة 
طبية إضافية بقيمة 11500 جنيه إس���ترليني 
)16100 دوالر(، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور 

البريطانية.

وقال ريان الذي كان يعمل مساعد مبيعات قبل 
سفره: "أخشى أن أموت في حال صعودي على 
مت���ن الطائرة، وتنتابني نوب���ات من الذعر عند 
وجودي قرب مجموعة كبيرة من الناس كما هو 

الحال في الطائرة".
القص���ة ب���دأت عندما توج���ه ريان إل���ى والية 
بنسلفانيا األمريكية لزيارة بعض األصدقاء في 
15 يونيو )حزيران( 2017، وسارت األمور على ما 
يرام حتى يوم 30 يونيو )حزيران( عندما ذهب 
لزيارة متحف العلوم في معهد فرانكلين بوالية 
فيالدلفيا مع ابنة صديقه س���امانثا البالغة من 

العمر 17 عامًا.
ومع زيادة الحشود في الموقع السياحي، غابت 
سمانثا عن أنظار ريان، وسببت له الصدمة نوبة 
فزع ش���ديدة. ويقول عن هذه التجربة: "كل ما 

استطعت التفكير فيه أن صديقي سيقتلني 
إن لم أتمكن من العثور على ابنته، كان جسدي 
ف���ي حالة صدم���ة، وكن���ت بالكاد ق���ادرًا على 
التنفس، ووصل مع���دل ضربات قلبي إلى نحو 

165 نبضة في الدقيقة".
وأضاف ريان: "خرجت من المستشفى بعد نحو 
6 س���اعات، لكن األطب���اء وضعوني على قائمة 
منع السفر بسبب حالتي، وسارت األمور على ما 
يرام لمدة يومين، قبل أن تهاجمني النوبة مرة 

أخرى".
واس���تمر ريان على هذا النم���ط، وأخبره األطباء 
أنه غير مؤهل بعد لرحلة الس���فر التي تستمر 
لمدة 8 س���اعات، وقال مس���ؤولون في السفارة 
البريطانية إنه ال يس���تطيع الس���فر عائدًا إلى 

بالده إذا لم يسمح له األطباء بذلك.

االستقالل/ وكاالت: 
حذرت دراس���ة علمية ص���درت حديًثا من مخاط���ر التقاط صور 
“السيلفي”، خاصة  تلك الصور “المميتة” التي يحاول البعض 
التقاطه���ا في أماكن خطرة، وهي ما تم إطالق عليه “الس���يلفي 

القاتل”.
وكش���فت الدراس���ة التي أعدها معهد العلوم الطبية في الهند 
واعتمدت على بيانات الصحف العالمية، عن ارتفاع أعداد ضحايا 
الس���يلفي، إذ وص���ل عددهم إلى 259 حالة خ���الل الفترة ما بين 
أكتوبر 2011 إلى نوفمبر 2017، أي بمعدل 43 شخًصا في السنة.

ولفتت الدراس���ة إلى أن الرجال يتقدمون على النساء في السباق 
القاتل للسيلفي، إذ أظهرت أن نسبة الوفيات تأتي بمعدل سبع 
رجال من كل عش���ر وفيات أي بنحو 73% من الضحايا، مبينة أن 

غالبية المتوفين من الشباب في عمر العشرينيات.

وأكد خبراء أن العدد المذكور في الدراسة قد يكون أقل بكثير من 
م أبًدا بوصفه سبًبا للوفاة في قواعد  الواقع؛ إذ إن الس���يلفي ال يقدَّ

البيانات الرسمية.
وأشاروا إلى أن الدول األكثر تأثًرا بهذه الظاهرة هي الهند وروسيا 

والواليات المتحدة األمريكية وباكستان، على التوالي.
وخلصت الدراسة إلى أن السيلفي ليس خطيًرا في حد ذاته “لكن 
السلوك البش���ري الذي يصاحبه هو الذي قد يحّوله إلى ممارسة 

خطيرة”.
ولف���ت خبراء في علم النفس بأن إدم���ان اإلنترنت وكل ما يتعلق 
به من سوش���يال ميديا وصور سيلفي أصبح مرًضا خطيًرا كإدمان 
المخدرات، مش���يرين إلى أن بعض الناس يختارون أماكن خطرة 
ا اللتقاط الصور الس���يلفي، بحًثا عن الش���هرة ولفت األنظار  ج���ّدً

والحصول على اهتمام الناس.

نوبات الخوف تمنع شابًا من السفر 15 شهرًا

كاجوشيما/ االستقالل: 
عثر في حديقة حيوان مدينة كاجوشيما، جنوبي غرب اليابان، على أحد عاملي 

الحديقة وقد مزق نمر أبيض عنقه، حيث نقل على الفور إلى المستشفى.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن األطباء في المستشفى لم يستطيعوا 
إنقاذ موظف حديقة الحيوان، الذي يبلغ من العمر 40 عاما، بس���بب تمزقات 

شديدة في العنق إثر هجوم النمر.
وتقوم الجهات المختصة في المدينة بالتحقق من تفاصيل الحادثة، بعد أن 
تم العثور في جس���م النمر على سهم مهدئ، استطاع الموظف إطالقه قبل 

هجوم النمر عليه على ما يبدو.
وتتحقق الش���رطة اآلن م���ن طريقة تعامل موظفي الحديق���ة مع حيواناتها 
الشرس���ة، لوضع تقرير مفصل عن الحادث وعن س���بب هج���وم النمر وقتله 

للموظف.
يذكر أن حديقة حيوان كاجوشيما افتتحت عام 1972، وفيها 4 نمور بيضاء.

نمر يمزق عنق موظف 
حديقة حيوان حتى الموت!

االستقالل/ وكاالت: 
كشفت شابة تركية، في الرابعة والعشرين من عمرها، 
تعرضه���ا للطرد من قبل زوج والدتها بس���بب طولها 
الذي يزيد عن مترين، وفق ما ذكرت صحيفة “حرييت 

دايلي نيوز”.
وقالت س���يراب ديمير، من ش���رق تركيا، لوسائل 
إعالم محلي���ة، إنها تعاني من مرض نادر، عبارة عن 
حالة مرضية ناتجة عن زيادة في هرمون النمو في 

الجسم.

وذكرت “تزوجت أمي م���ن رجل آخر بعدما تم الحكم 
على والدي البيولوجي بالسجن”، مضيفة “بعد ذلك 
طردني زوج أمي من المنزل واآلن أعيش في الشوارع. 

لن يوظفني أحد بسبب طولي”.
وتابع���ت الفتاة المتش���ردة أنها تعي���ش حاليًا في 
مداخل المستشفيات، مشيرة إلى أن عائلتها لم تعد 

تعتني بها.
ووجه���ت ديمير طلب���ًا ون���داء للس���لطات التركية 

لمساعدتها في العثور على شقة وعمل.

االستقالل/ وكاالت: 
نشرت الشرطة في اسكتلندا مؤخرًا صورًا لعروسين 
وهما يحتف���الن بزفافهم���ا على مواق���ع التواصل 
االجتماع���ي، في محاولة منها إلعادة كاميرا مفقودة 

لمالكها.
وقد قامت الش���رطة بهذا اإلجراء في محاولة لتتبع مالك 
الكاميرا التي أحضرها أحد األش���خاص إلى أحد مراكزها، 
بعدما قامت باستخراج العديد من صور حفل زفاف كان 

مالك الكاميرا قد التقطها مؤخرًا.
وتظهر إحدى الصور العروسين وهما يبتسمان للكاميرا 

من داخل س���يارتهما بعد انته���اء حفل زفافهما، بينما 
أظهرت صورة أخرى العروسين جنبًا إلى جنب في حفل 

زفافهما.
ونش���رت الشرطة نداء مرافقًا للصور التي تم مشاركتها 
عش���رات المرات، تطل���ب فيه ممن يعرف العروس���ين 

االتصال بالشرطة على الفور.
يذكر أن الكاميرا وصلت إلى مركز الشرطة في الثالث من 
شهر أكتوبر )تشرين األول( الجاري، وبدأت عملية بحث 
عن مالكها فور اس���تالمها، بحس���ب ما ورد في صحيفة 

ميرور أونالين البريطانية.

تحولت إلى مشردة بسبب طولها

الشرطة االسكتلندية تستخدم صورة 
زفاف إلعادة كاميرا مفقودة لصاحبها

43  شخصًا يموتون سنويًا بسبب »السيلفي«
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